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উপন্ডদষ্টা পবরিদ 
 

 উস্তাদ মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভী 
 মুফতী সাঈদ আহমাদ 

 মাওলানা কদলাওয়ার কহাসাইন সাঈদী 
 মুফতী নূরুদ্দীন 

 মাওলান সাইন্ডয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী 
 মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 

 মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ 

 মাওলানা মাসরুর আহমদ ফযল আহমদ 

 মাওলানা মুফতী শামসুদ্দীন বজয়া 
 ববচারপবত আবু্দর রউফ 

 জনাব মুহাম্মদ মুফাজ্জাল হুসাইন খান 

 প্রন্ডফসর ড. মাহফুজুর রহমান 

 ড. খন্দকার আবু নসর কমা. আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর 
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 اهليئة االستشارية

 

 فضيلة الشيخ األستاذ حممد سلطان ذوق انلدوي 

  سعيد أمحدفضيلة الشيخ املفيت 

 فضيلة الشيخ دالور حسني سعيدي 

 فضيلة الشيخ املفيت نورادلين 

 فضيلة الشيخ السيد كمال ادلين الظفري 

 فضيلة الشيخ أبو الالكم آزاد 

 فضيلة الشيخ املقري حممد عبيد اهلل 

 فضيلة الشيخ مرسور أمحد فضل أمحد 

 القايض عبد الرؤوف 

 السيد حممد مفضل حسني خان 

  ادلكتور حمفوظ الرمحنالربوفيسور 

 ادلكتور خونداكر أبو منصور حممد عبد اهلل جهانغري 
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পবরচালনা পবরিদ 

 

  

o নূর মুহাম্মাদ বদীউর রহমান (নুর বদী) মহাপবরচালক 

(ন্ডচয়ারমোন, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 
o নুমান আবুল বাশার উপ-মহাপবরচালক 

(উপ-মহাপবরচালক, আবহাস এডুন্ডকশনাল এে বরসাচথ কসাসাইবট, বাাংলান্ডদশ) 
o ড. মানজুন্ডর ইলাহী বনবথাহী পবরচালক 

(সহকারী অধ্োপক, ইসলাবমক স্টাবডজ ববভাগ, জাতীয় ববশ্বববদোলয়, বাাংলান্ডদশ) 
o হাবীবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল সহন্ডযাগী বনবথাহী পবরচালক 

(ন্ডচয়ারমোন, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, বাাংলান্ডদশ) 
o নূরুল কবীর সদসে 
(পবরচালক, অনুবাদ ও প্রকাশনা ববভাগ, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 

o সাইদুল্লাহ জালাল সদসে 
(পবরচালক, আন্তজথাবতক কযাগান্ডযাগ ববভাগ, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 

o মুহাম্মদ হারূনুর রশীদ সদসে 
(পবরচালক, মসবজদ ও দাওয়া ববভাগ, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 

o মুহাম্মদ ইল ইয়াস সদসে 
(প্রবতষ্ঠাতা সদসে, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 

o হা. মুহাম্মদ বিদ্দীক সদসে 
(প্রবতষ্ঠাতা সদসে, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশ) 

o আবু্দল্লাহ আল-মামুন সদসে 
(ভাইস কচয়ারমোন, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, বাাংলান্ডদশ) 

o মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম আবদুর রব সদসে 
(গন্ডবিো কমথকতথা, কাউবিল ফর ইসলাবমক বরসাচথ, মসবজদ কাউবিল) 
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 هيئة اإلرشاف

 

o املرشف العام بديع الرمحن )نور بديع( نور حممد 

 رئيس مؤسسة ابليان بنغالديش
o نائب املرشف العام الشيخ نعمان أبو البرش 

 بنغالديش(نائب املدير العام ألحباث )مجعية للرتبية وابلحوث، 
o املرشف اتلنفيذي ادلكتور حممد مظور إليه 

 األستاذ املساعد بقسم ادلراسات اإلسالمية يف اجلامة الوطنية، بنغالديش
o املرشف اتلنفيذي املساعد الشيخ حبيب اهلل إقبال 

 رئيس مؤسسة تنظيم األمة بنغالديش
o عضو الشيخ نور الكبري 

 ابليان بنغالديشمدير إدارة الرتمجة وابلحوث بمؤسسة 
o عضو الشيخ سعيد اهلل جالل 

 مدير إدارة العالقات اخلارجية بمؤسسة ابليان بغالديش
o عضو الشيخ حممد هارون الرشيد 

 مدير إدارة املساجد وادلعوة بمؤسسة ابليان بنغالديش
o عضو الشيخ حممد إيلاس 

 العضو اتلأسييس ملؤسسة ابليان بنغالديش
o  عضو الصديقالشيخ احلافظ حممد 

 العضو اتلأسييس ملؤسسة ابليان بنغالديش
o عضو الشيخ عبد اهلل املأمون 

 نائب رئيس مؤسسة تنظيم األمة بنغالديش
o عضو الشيخ حممد تاج اإلسالم عبد الرب 

 باحث بمجلس ابلحث اإلساليم، بنغالديش
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সম্পাদনা পবরিদ 
 

 ড. আবু্দল জলীল 
গন্ডবিো কমথকতথা, ইসলামী ববশ্বন্ডকাি ববভাগ, ইসলাবমক ফাউন্ডেশন, বাাংলান্ডদশ 

 মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহান আল-মাদানী 
বপ্রবিপাল, বমিবাহুল উলূম কাবমল মাদ রাসা, ঢাকা 

 ড  .কমাহাম্মদ মানজুন্ডর ইলাহী 
সহকারী অধ্োপক, ইসলাবমক স্টাবডজ ববভাগ, জাতীয় ববশ্বববদোলয়, বাাংলান্ডদশ 

 মুহাম্মদ শামসুল হক বসবদ্দক 
মহাপবরচালক, আবহাস এডুন্ডকশনাল এে বরসাচথ কসাসাইবট, বাাংলান্ডদশ 

 ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাবরয়া 
কচয়ারমোন, আল বফক হ ববভাগ, ইসলামী ববশ্বববদোলয় কুবষ্টয়া 

 ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন 
সহকারী অদোপক, দারুল ইহসান ববশ্বববদোলয়, ঢাকা 

 মুহাম্মাদ আবু্দল কান্ডদর 
সহকারী অধ্োপক, দাওয়া ও ইসলাবমক স্টাবডজ ববভাগ, ইসলামী ববশ্বববদোলয়, কুবষ্টয়া। 
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 هيئة املراجعة واتلدقيق
 

 ادلكتور حممد عبد اجلليل 

 باحث بقسم املوسوعة اإلسالمية اتلابعة للمؤسسة اإلسالمية، بنغالديش

 فضيلة الشيخ شاه جهان املدين 

 بنغالديش مدير مدرسة مصباح العلوم )الاكمل(، دااك،

 ادلكتورحممد منظور إليه 

 األستاذ املساعد بقسم ادلراسات اإلسالمية يف اجلامعة الوطنية، بنغالديش

 حممد شمس احلق صديق 

 املدير العام ألحباث )مجعية للرتبية وابلحوث، بنغالديش(

 جمموعه دار ادلكتور أبو بكر حممد زكريا 

 بنغالديشرئيس قسم الفقه باجلامعة اإلسالمية، كوشتيا، 

  حسن حممد معني ادلينادلكتور 

 األستاذ املساعد جبامعة دار اإلحسان، دااك، بنغالديش

 حممد عبد القادر ادلكتور 

 األستاذ املساعد بقسم ادلعوة وادلراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية، كوشتيا، بنغالديش
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অনুবাদ পবরিদ  
 

০১-১৫ পারা 
 নু‘মান আবুল বাশার 
 আবু্দল্লাহ শহীদ আবু্দর রহমান 
 কাউসার ববন খান্ডলদ 
 আবুল কালাম আজাদ কচৌধু্রী 

১৬-৩০ পারা 
 আন্ডনায়ার কহাসাইন কমাল্লা 
 আ. ন. ম. কহলালউবদ্দন 
 যুবান্ডয়র কমাহাম্মদ এহসানুল হক 
 কমা: মুখতার আহন্ডমদ 
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 جلنة الرتمجة
 

 األول إىل اجلزء اخلامس عرش من اجلزء
 الشيخ نعمان أبو البرش 
  عبد الرمحنالشيخ عبد اهلل شهيد 
 الشيخ كوثر بن خادل 
 الشيخ أبو الالكم آزاد أنور 

 من اجلزء السادس عرش إىل اجلزء اثلالثني
 الشيخ أنور حسني مال 
 الشيخ أ.ن.م. هالل ادلين 
 الشيخ زبري حممد إحسان احلق 
 الشيخ حممد خمتار أمحد 
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উপন্ডদষ্টা পবরিন্ডদর কর্া  
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العاملني، والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه وأتباعهم أمجعني.احلمد هلل رب 

আল-কুরআন্ডনর অর্থানুবাদ বনিঃসন্ডন্দন্ডহ এক মবহমাবিত কাজ। নসীহত ও 

পরামশথদান্ডনর মাধ্েন্ডম এ কান্ডজ অাংশ বনন্ডত কপন্ডর বনন্ডজন্ডদরন্ডক আমরা কসৌভাগেবান 

মন্ডন করবি। এ প্রকন্ডের পবরচালক, দাবয়ত্বশীলবেবিবগথ সবাইন্ডক জ্ঞাপন করবি 

আন্তবরক শুকবরয়া; তারা ববশাল একবট প্রকে বাস্তবায়ন্ডন সন্ডচষ্ট হন্ডয়ন্ডিন যা স্থান-

কাল বনববথন্ডশন্ডি মুসবলম উম্মাহর একবট গুরুত্বপূেথ ববিয় বহন্ডসন্ডব ববন্ডববচত। আর তা 

হল প্রবতবট জাবতর বনজস্ব ভািায আল-কুরআন্ডনর অর্থানুবাদ যা বনিঃসন্ডন্দন্ডহ একবট 

কষ্টসাধ্ে বোপার। 

আমরা তান্ডদর এই মুবারক পদন্ডেপন্ডক যর্ার্থভঅন্ডব মূলোয়ন কবর এবাং তার 

জনে শুকবরয়া জানাই। আমান্ডদর প্রবত তান্ডদর আস্থা সবতেই সাধু্বাদ পাওয়ার কযাগে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, ‘উপন্ডদষ্টা- বনভথরতার পাত্র’। 

আমরা তান্ডদরন্ডক এ মহৎকমথ সম্পাদন্ডনর কেন্ডত্র সন্ডবথাচ্চ সতকথতা অবলম্বন্ডনর পরামশথ 

বদবি। ককননা আল-কুরআন্ডনর অর্থানুবান্ডদর কেন্ডত্র ভুল করা হন্ডব আল্লাহর উপর 

বমর্ো আন্ডরান্ডপর শাবমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, ‘কয 

বেবি কস্বিাপ্রন্ডোবদত হন্ডয় আমার প্রবত বমর্ো আন্ডরাপ করন্ডব কস কযন জাহান্নান্ডম তার 

আসন প্রস্তুত কন্ডন কনয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লান্ডমর উপর বমর্ো 

আন্ডরান্ডপর বোপারটা এরূপ কন্ড ার শাবস্তন্ডযাগে হন্ডল আল্লাহর উপর বমর্ো আন্ডরান্ডপর 

শাবস্ত কী হন্ডব তা বলাই বাহুলে। 

অনুবাদকন্ডমথর ককার্াও ককান ভুল অর্বা অসাংগত অবভবেবি পবরলবেত হন্ডল 

বিতীয় সাংস্করন্ডে তা পবরবতথন ও পবরশুদ্ধ কন্ডর কদয়ার পরামশথ বদবি। তান্ডদর 
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লেেমাত্র অজথন্ডন আল্লাহ তান্ডদরন্ডক তাওফীক বদন এবাং তান্ডদরন্ডক সব ক পন্ডর্ 

পবরচবলত করুন। বতবনই তাওফীকদাতা। 

তাবরখ : ১৪ শাবান, ১৪২৯  
১৬ আগষ্ট, ২০০৮ ইাংন্ডরজী 
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পবরচালন্ডকর কর্া  
 

احلمد هلل اذلي أنزل الفرقان ىلع عبده يلكون للعاملني نذيرا. والصالة والسالم ىلع سيد العرب 
 والعجم اذلي أرسله اهلل للعاملني بشريا ونذيرا. وبعد : 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত অজর-অেয় এক সাবথজনীন মুবজযা, যা 

ইবতহান্ডসর গভীন্ডর হাবরন্ডয় যাওয়া অনোনে নবী-রাসূলন্ডদর মুবজযাসমগ্রন্ডক িাবপন্ডয় 

কালান্তন্ডর ধ্ন্ডর করন্ডখন্ডি এবাং রাখন্ডব তার বচর সজীবতা  আল্লাহর একান্ত ইিা ও 

তত্ত্বাবধ্ান্ডন। ইরশাদ হন্ডয়ন্ডি:  

ۡن   إِنَّا ۡۡلحا َنح ِۡكرح  نحزَّ ونح  َلح ۥ ِإَونَّا ٱلذ َٰفِظ    لححح

অর্থ : ‘‘বনশ্চয় আবম কুরআন নাবযল কন্ডরবি, আর আবমই তার বহফাজতকারী।’’ 

[সূরা আল-বহজর : ৯] 

পববত্র কুরআন অনবতক্রমে এক মহাগ্রন্থ। সমগ্র মানবজাবতর তাবৎ কমধ্া  ও 

পাবেতে যার কমাকাববলা করন্ডত অেম-অপারগ। আল কুরআন্ডনর অনুরূপ ককান গ্রন্থ 

সাংকলন বা প্রেয়ন কতা দূন্ডর র্াক, এর কিাট একবট আয়াততুলে ককান রচনা উপহার 

কদয়াও কান্ডরা পন্ডে সম্ভব নয়। আল কুরাআন তার সবন্নববষ্ট জ্ঞানভাোন্ডর তন্ডর্ের 

বোপকতায়, সুসাংহত বােী-ববনোন্ডস চোন্ডলঞ্জ কন্ডর যান্ডি সমগ্র মানবকুল ও 

বজনজাবতন্ডক  যুগ যুগ ধ্ন্ডর। এিাড়া উপমা-উৎন্ডপ্রো ও ঐবতহাবসক ঘটনা বেথনায় 

এর নবজর বিতীয়বট খুুঁন্ডজ পাওয়া যান্ডব না। ইরশাদ হন্ডয়ন্ডি: 

ِت  لَّئِنِ  ق ل عح نس   ٱۡجتحمح ن   ٱۡۡلِ ى  وحٱۡۡلِ ح ن َعح
ح
ت وا   أ

ۡ
ا بِِمۡثلِ  يحأ َٰذح ۡرءحانِ  هح ت ونح  لح  ٱۡلق 

ۡ
حوۡ  بِِمۡثلِهِۦ يحأ ل نح  وح ۡۡ بح  َكح  ُ  ُ  ۡع

ُِرٗيا ِِلحۡعض    ظح
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অর্থ : ‘‘বল, যবদ মানুি ও বজন এ কুরআন্ডনর অনুরূপ হাবজর করার জনে একত্র 

হয়, তবও তারা এর অনুরূপ হাবজর করন্ডত পারন্ডব না। যবদও তারা এন্ডক অপন্ডরর 

সাহাযেকারী হয়।’’ [সূরা আল-ইসরা : ৮৮] 

আন্ডরা ইরশাদ হন্ডয়ন্ডি, 

حوۡ  ل نح  وح رۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكح
ِ  غح وا   ٱّللَّ د  حوحجح َٰٗفا فِيهِ  ل ثرِٗيا ٱۡختِلح  كح

অর্থ : ‘‘আর যবদ তা আল্লাহ িাড়া অনে কান্ডরা পে কর্ন্ডক হত তন্ডব অবশেই 

তারা এন্ডত অন্ডনক ববপরীতে কদখন্ডত কপত।’’ [সূরা আন্-বনসা : ৮২] 

আল-কুরআন এমনই এক গ্রন্থ যা পান্ড  অবজথত হয় সাওয়াব। যার  বতলাওয়াত 

ইবাদাত বন্ডল গেে।  যার বচরসন্ডতজ ঝরনাধ্ারা কখন্ডনা শুষ্ক হবার  নয়। 

আল কুরআন্ডনর মাহাত্ম্ে এখান কর্ন্ডকও অনুধ্াবন করা যায় কয, এর পা ক 

প্রবতদান পায় বহুগুে ববধ্থত আকান্ডর। হাদীন্ডস উবল্লবখত হন্ডয়ন্ডি, আবু্দল্লা ইবন মাসঊদ 

কর্ন্ডক ববেথত কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, ‘কয বেবি 

আল্লাহর বকতান্ডবর একবট হরফ পা  করন্ডব কস এর সাওয়াব  পান্ডব। আর এক 

সাওয়ান্ডবর পবরমাে হন্ডব তার তুলে দশ সাওয়ান্ডবর সমপবরমাে।  আবম ববল না কয, 

‘’ এক অের, বরাং  ‘  ’ এক  অের, ‘’ এক অের ও ‘’ এক অের। [সুনান 

বতরবমযী, হাদীস নাং-২৯১০]  

আল-কুরআন হল আল্লাহর কসই মজবুত রজু্জ যার মাধ্েন্ডম আল্লাহর সান্ডর্ তাুঁর 

বান্দার সম্পকথ ও বনকটে বতরী হয়। হাদীন্ডস উবল্লবখত হন্ডয়ন্ডি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, ‘সুসাংবাদ, সুসাংবাদ! কতামরা বক সােে দাও না কয 

আল্লাহ িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই এবাং বনশ্চয় আবম আল্লাহর রাসূল? তারা 

(সাহাবাগে) বলন্ডলন, ‘হোুঁ’। বতবন বলন্ডলন,‘এ কুরআন একবট রবশতুলে যার এক বদক 

আল্লাহর হান্ডত এবাং অপর বদক কতামান্ডদর হান্ডত। অতএব কতামরা তা মজবুত কন্ডর 

ধ্র; ককননা কতামরা এরপর কখন্ডনা পর্ভ্রষ্ট হন্ডব না, আর হন্ডব না ধ্বাংসপ্রাপ্ত। [সহীহ 

ইবন বহব্বান, হাদীস নাং-১২২] 
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এ বকতাব হন্ডি বতলাওয়াতকারীন্ডদর প্রকৃত বনু্ধ, যা তান্ডদর কর্ন্ডক দুবনয়া ও 

আবখরান্ডত কখন্ডনা পৃর্ক হন্ডব না, বরাং তা তান্ডদর জনে বকয়ামন্ডতর ময়দান্ডন 

শাফাআতকারী হন্ডব। হাদীন্ডস উবল্লবখত হন্ডয়ন্ডি, ‘কুরআন শাফাআত করন্ডব এবাং তার 

শাফাআত কবুল করা হন্ডব। কুরআন কয ববতকথ করন্ডব তা সতে বন্ডল কমন্ডন কনয়া 

হন্ডব। তাই কয বেবি কুরআনন্ডক তার ইমাম বানান্ডব কুরআন তান্ডক জান্নান্ডতর পন্ডর্ 

পবরচাবলত করন্ডব, আর কয তান্ডক পশ্চান্ডত  রাখন্ডব কস তান্ডক কদাজন্ডখর বদন্ডক হাুঁবকন্ডয় 

কনন্ডব’। [আল-মু‘জামুল কাবীর : হাদীস নাং-৮৬৫৫] 

কয বেবি কুরআনন্ডক ইমাম ও সঙ্গী বাবনন্ডয় কনয় তার মযথাদা বেথনায় আন্ডরা একবট 

হাদীস উন্ডল্লখন্ডযাগে। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন,‘ বনশ্চয় মানুন্ডির 

মন্ডধ্ে আল্লাহ তাআলার আহ্ল রন্ডয়ন্ডি। বজজ্ঞাসা করা হল, ‘মানুন্ডির মন্ডধ্ে আল্লাহ আহ্ল 

কারা’? বতবন বলন্ডলন, ‘কুরাআন্ডনর ধ্ারকরাই হল আল্লাহর আহল ও একান্ত  

বেবিবগথ’। [মুসনান্ডদ আহমাদ, হাদীস নাং-১২৭] অতএব ধ্নে কস কয কুরআনন্ডক তার 

সঙ্গী বানাল; মুবারক কস কয তা বহফে করল এবাং করাল; কয তা পড়ল এবাং পড়াল; 

কয তা বশখল এবাং কশখাল। এরাই হল মুসবলম উম্মাহর কেষ্ঠ সন্তান। উসমান রাবদ 

আল্লাহু আনহু কর্ন্ডক ববেথত কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, 

‘কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সন্ডবথাত্তম কসই বেবি, কয কুরআন বশখল এবাং কশখাল’। [সহীহ 

বুখারী, হাদীস নাং-৪৭৩৯] 

 

হাদীন্ডস আন্ডরা উন্ডল্লবখত হন্ডয়ন্ডি কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বন্ডলন, আমার উম্মন্ডতর মন্ডধ্ে সবথাবধ্ক সম্মাবনত বেবি কসই কয, কুরআন্ডনর ধ্ারক-

বাহক এবাং রাবত্রজাগরেকরী’’। [আল-বায়হাকী, হাদীস নাং-২৭০৩] 

 

এতসব গুরুত্ব ও মযথাদার বনবরন্ডখ বলা যায় কয, এ মহান গ্রন্ডন্থর অর্থানুবাদ একবট 

কব নতর আমানত যা আদায় করন্ডত হয় সন্ডবথাচ্চ গুরুত্বান্ডরাপ কন্ডর। আল্লাহ তাআলা 

বন্ডলন,  
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ن ۡلِق  إِنَّا لحۡيكح  سح  ثحِقيًل  قحۡوٗل  عح

‘বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত এক অবত ভারী বােী নাবযল কন্ডরবি।’ [সূরা আল-

মুযোবম্মল : ৫]  

 

এ কারন্ডেই অর্থানুবান্ডদর এ গুরু-দাবয়ত্ব  এককভান্ডব ককান বেবির উপর আন্ডরাপ 

করা হয়বন, জ্ঞান ও অবভজ্ঞতায় বতবন যতই পবরপক্ক কহান না ককন; বরাং এর জনে 

গ ন করা হন্ডয়ন্ডি একবট প্রাজ্ঞ কবমবট, যান্ডদর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডিন কুরআন-গন্ডবিক, আরবী 

ও  বাাংলা ভািায় সমান দেতাসম্পন্ন বেবিবগথ, যারা  পূবথবতথী অনুবাদগুন্ডলা কর্ন্ডক 

উপকৃত হন্ডয়ন্ডিন এবাং কচষ্টা কন্ডরন্ডিন ববশুদ্ধতার ববচান্ডর সন্ডবথাত্তম তরজমা উপহার 

বদন্ডত। 

 

অনুবাদকমথ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রাজ্ঞ একদল  সম্পাদনা পবরিন্ডদর মাধ্েন্ডম তা 

আন্ডরা সমৃদ্ধ ও পবরমাবজথত করার কচষ্টা করা হন্ডয়ন্ডি। আমরা আমান্ডদর সাধ্োনুযায়ী 

আল-কুরআন্ডনর মূলভাব ও অর্থ রো কন্ডর তা সরল বাাংলায় উপস্থাপন্ডনর কচষ্টা 

কন্ডরবি। এতদসন্ডত্ত্বও ভুলত্রুবট কর্ন্ডক-যাওয়া খুবই স্বাভাববক বন্ডল মন্ডন কবর। কস 

বহন্ডসন্ডব উলামা-মাশান্ডয়খ, শরীয়তববদ, কুরআন-গন্ডবিক, সাবহবতেক ও ভািাববদন্ডদর 

কান্ডি আমান্ডদর আন্ডবদন, কমন্ডহরবানী পূবথক ভুলত্রুবট ববিন্ডয় আমান্ডদরন্ডক অববহত 

করন্ডবন, তাহন্ডল পরবতথীকান্ডল অনুবাদকমথবটন্ডক আমরা আন্ডরা ববশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করন্ডত 

সন্ডচষ্ট হব ইনশা আল্লাহ। 

এখান্ডন একবট ববিয় আমরা কজার বদন্ডয় বলন্ডত চাই কয, অনুবাদ বলন্ডত আমরা 

শুধু্ আল-কুরআন্ডনর অন্ডর্থর অনুবাদই বুঝান্ডত কচন্ডয়বি। ককননা সরাসবর আল-

কুরআন্ডনর অনুবাদ ককান মানুন্ডির পন্ডে আন্ডদৌ সম্ভব নয়। কারে আল-কুরআন্ডন 

আল্লাহ তাআলা কয অর্থ-ভাব ও কদোতনার সঞ্চার কন্ডরন্ডিন তা যর্ার্থভান্ডব উদ্ধার করা 

এবাং মানবীয় ভািায় যর্ার্থভান্ডব তা বেি করা একবট সাধ্োতীত কাজ। আরবী ভািার 

বড় বড় পবেত বেবিরা কযখান্ডন আল-কুরআন্ডন সঞ্চাবরত সকল ভাব-অর্থ-ন্ডদোতনা 
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হৃদয়ঙ্গম করন্ডত বের্থ হন্ডয়ন্ডিন কসখান্ডন সরাসবর আল কুরআন অনুবান্ডদর কতা ককান 

প্রশ্নই আন্ডস না।   

পবরন্ডশন্ডি, যারা অর্থানুবান্ডদর  এ মহান কাজবট  যর্াসমন্ডয় সাফন্ডলের সান্ডর্ সম্পন্ন 

করন্ডত  অবদান করন্ডখন্ডিন, ববন্ডশি কন্ডর  উপন্ডদষ্টা পবরিদ, পবরচালনা পবরিদ,  

অনুবাদ ও সম্পাদনা পবরিদ, সহন্ডযাগী কবমবটর সদসেবৃন্দ এবাং যারা আবর্থক অনুদান 

বদন্ডয় এ অনুবাদকমথবট প্রকান্ডশর সুন্ডযাগ কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন,  তান্ডদর সকলন্ডক জানাই  

আন্তবরক কশাকবরয়া। মহান আল্লাহর কান্ডি কদা‘আ কবর, বতবন  কযন তাুঁন্ডদর সবার 

েম ও কমথ কবুল কন্ডরন এবাং  তান্ডদরন্ডক আহসানুল জাযা দান কন্ডরন। তাুঁর পববত্র 

বকতাব ও তার বশো-আদশথ প্রচান্ডর যারাই ভূবমকা রাখন্ডিন তান্ডদর সবাইন্ডক কযন 

বতবন কববশ কববশ তওফীক দান কন্ডরন; ককননা একমাত্র বতবনই তাওফীকদাতা ও 

সরলপন্ডর্র বদশারী।  
 

নূর কমাহাম্মদ বদীউর রহমান 

কচয়ারমোন 

আল-বায়ান ফাউন্ডেশন, বাাংলান্ডদশ 

তাবরখ : ১৪ শাবান, ১৪২৯ 

১৬ আগস্ট, ২০০৮ই. 
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সম্পাদনা পবরিন্ডদর কর্া  
 

সকল প্রশাংসা আল্লাহ রাবু্বল আলামীন্ডনর জনে, বযবন তাুঁর মহান গ্রন্ডন্থ কঘািো 

কন্ডরন্ডিন, 

َٰب   الٓر   ۡت  كِتح ۡحِكمح
 
ۥ أ َٰت ه  َّۡ  ءحايح لحۡت  ث  ِ نۡ  ِمن ف صذ ِكيم   َّلَّ  برِي   حح  خح

‘‘এবট বকতাব যার আয়াতসমূহ সুবস্থত করা হন্ডয়ন্ডি, অতিঃপর ববস্তাবরতভান্ডব বেথনা 

করা হন্ডয়ন্ডি প্রজ্ঞাময়, সববন্ডশি অববহত সত্বার পে কর্ন্ডক। [সূরা হূদ : ১] 

ۡ قحدۡ  آءحك  ِنح  جح ِ  مذ َٰب   ن ور   ٱّللَّ كِتح بِي   وح  م 

 ‘‘অবশেই কতামান্ডদর বনকট আল্লাহর পে কর্ন্ডক আন্ডলা ও স্পষ্ট বকতাব 

এন্ডসন্ডি।’’ [সূরা আল-মান্ডয়দা : ১৫] 

সালাত ও সালাম বপ্রয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর প্রবত, 

বযবন বন্ডলন্ডিন, 

آَن وََعلََّمهُ  ُكمر َمنر َتَعلََّم الُقرر ُ  .َخرير

‘কস-ই কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সন্ডবথাত্তম কয আল-কুরআন বশন্ডখ ও কশখায়।’ [সহীহ আল-

বুখারী]।  

আন্ডরা সালাম ববিথত কহাক তাুঁর পবরবার ও সাহাবীবৃন্দ- সকন্ডলর প্রবত।  

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহর একমাত্র সাংরবেত বকতাব যা বাতুলতার সকল 

স্পশথ কর্ন্ডক সদা-পববত্র।  আল-কুরআন তার ভািার বনপুন্ডেে, শন্ডব্দর অলাংকরন্ডে ও 

উপমা-উৎন্ডপ্রোয় অন্ডলৌবকক; বিন্ডবে-অবভবেবিন্ডত অননে; অন্ডর্থর বোপকতায় ও 

ভান্ডবর প্রকাশভবঙ্গমায় অতুলনীয়। আল-কুরআন আল্লাহর কালাম ও পূেথাঙ্গতম রববানী 

পর্-পদ্ধবত যা মানুিন্ডক সব ক পন্ডর্র বদশা কদয়। 
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এ অন্ডলৌবককতা ও মাহান্ডত্ম্ের কারন্ডেই যখন ককউ এর অর্থ ও ভাব অনে ভািায় 

ভািান্তর  করন্ডত চায় তখন অবভজ্ঞতায় বসি হওয়া সন্ডত্ত্বও এ গুরুভার-কমথ তান্ডক 

বনবশ্চতরূন্ডপ ঘাবন্ডড় কদয়। তন্ডব কযন্ডহতু পববত্র কুরআন নাবযল হওয়ার মূল উন্ডদ্দশেই 

হল এর সবন্নববষ্ট ববিয়সমূহ জীবন-সাংলগ্ন কন্ডর কনয়া, এর বহদায়াত অনুযায়ী পর্ 

চলা, তাই  ইহ-পরকালীন কলোেপ্রতোশী প্রবতবট মানুন্ডির অবশে কতথবে আল-

কুরআন্ডনর বিবে অনুধ্াবন করা। এর আয়াতসমূহ গুরুত্বসহকান্ডর বুঝা। যারা আরবী 

ভািাভািী, কযন্ডহতু আল-কুরআন তান্ডদর ভািায়ই নাবযল হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর জনে তাই এ 

কাজবট বনিঃসন্ডন্দন্ডহ সহজ। তন্ডব যারা অনারব, অনুবান্ডদর আেয় িাড়া আল-কুরআন্ডনর 

বিবে বুঝা তান্ডদর পন্ডে দুষ্কর। এ বহন্ডসন্ডব অনোনে  ভািায় আল-কুরআন্ডনর অনুবাদ 

একবট অতীব গুরুত্বপূেথ ববিয়।  

তন্ডব এ কাজবট কয কমান্ডটও সহজসাধ্ে  নয় তা বলাই বাহুলে। তবু এ গুরুভার 

কমথবট সম্পাদন্ডনর জনে এবগন্ডয় এন্ডসন্ডিন বববভন্ন ভািায় কর্া বলা কুরআন-ন্ডপ্রবমকন্ডদর 

অন্ডনন্ডকই। আমান্ডদর বাাংলা ভািার বলন্ডয়ও কবশ  বকিু অনুবাদ, অবধ্কাাংশ কেন্ডত্র 

একক প্রন্ডচষ্টায় উপহার বদন্ডত সেম হন্ডয়ন্ডিন আমান্ডদর প্রাজ্ঞ উলামা-মাশান্ডয়খ ও 

গন্ডবিকন্ডদর অন্ডনন্ডকই। ইসলাবমক ফাউন্ডেশন বাাংলান্ডদশও একবট অনুবাদ বাাংলা 

ভািাভািীন্ডক উপহার বদন্ডত প্রয়াস কপন্ডয়ন্ডি যার বপিন্ডন কাজ কন্ডরন্ডি খোবতমান 

শরীয়তববদ, গন্ডবিক ও ভািাববদন্ডদর সমবিত প্রন্ডচষ্টা। তন্ডব সাবলীলতা ও ববশুদ্ধতার 

ববচান্ডর আন্ডরা উত্তম একবট অনুবাদ উপহার কদওয়ার ইিায় অনুপ্রাবেত হন্ডয় আল-

বায়ান ফাউন্ডেশন নতুন কন্ডর উন্ডদোগ গ্রহে কন্ডর যা সবতেই প্রশাংসার দাবব  রান্ডখ। 

আল-বায়ান ফাউন্ডেশন এ মহৎ উন্ডদ্দশে বাস্তবায়ন্ডনর লন্ডেে অনুবাদ, সম্পাদনা, 

পরামশথ, বেবস্থাপনা ও সমিন্ডয়র উন্ডদ্দন্ডশে ববশাল  এক কমথী বাবহনী বনন্ডয়াগ কন্ডর, 

যারা - আমান্ডদর ধ্ারো অনুযায়ী- অতেন্ত দেতা ও ঐকাবন্তকতার সান্ডর্ অনুবাদকন্ডমথর 

সকল পযথায় অবতক্রম কন্ডর একবট চমৎকার অনুবাদ উপহার বদন্ডত সেম হন্ডয়ন্ডি। 
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এটা বনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার ববন্ডশি অনুগ্রহ কয, বতবন আমান্ডদরন্ডক একমাত্র 

তাুঁরই উপর তাওয়াকু্কল কন্ডর এ মুবারক প্রকন্ডে জবড়ত হওয়ার তাওফীক দান 

কন্ডরন্ডিন।  

কান্ডজর ধ্রন-প্রকৃবত ববিন্ডয় বলা যায় কয, শুরুন্ডত ববজ্ঞ অনুবাদকমেলী তান্ডদর 

দীঘথ অবভজ্ঞতা প্রন্ডয়াগ কন্ডর সাবলীল ভািায় অনুবাদকমথ সম্পন্ন করন্ডত প্রয়াস 

কপন্ডয়ন্ডিন। পরবতথী পযথান্ডয় সম্পাদকমেলীর হান্ডতর কিাুঁয়ায় কসগুন্ডলান্ডক আন্ডরা সমৃদ্ধ 

এবাং তান্ডত আন্ডরা উৎকিথ সৃবষ্টর কচষ্টা করা হন্ডয়ন্ডি। তৃতীয় পযথান্ডয় সবথন্ডশি সম্পাদনা 

ও বনরীো পবরিদ অনুবাদকমথবট আন্ডদোপান্ত পরীো কন্ডর কদন্ডখন্ডিন এবাং 

সম্পাদকমেলীর দৃবষ্ট এবড়ন্ডয় যাওয়া ককান অসাংগবত ককার্াও কর্ন্ডক কগন্ডল তা 

সাংন্ডশাধ্ন করন্ডত প্রয়াস কপন্ডয়ন্ডিন। 

উন্ডল্লখে কয, অনুবাদকমথ যান্ডত অবভন্ন ধ্ারার অনুবতথীতায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, 

কস লন্ডেে  বেবস্থাপনা ও সম্পদনা পবরিদ শুরুন্ডতই বকিূ নীবতমালা প্রেয়ন কন্ডরন্ডিন, 

যা এই অনুবাদকন্ডমথর কশন্ডি সবন্নববষ্ট করা হন্ডয়ন্ডি। এ অনুবাদকন্ডমথর সান্ডর্ আল-

কুরআন্ডনর কয মূল পা   িাপা হন্ডয়ন্ডি তার বতলাওয়াত সহজ করার জনে-  তার 

প ন-পদ্ধবত সম্পন্ডকথও একবট বনন্ডদথবশকা সাংযুি করা হন্ডয়ন্ডি। 

আমরা সবথান্ডর্থ বুঝন্ডত পাবর কয, আল-কুরআন্ডনর অর্থানুবাদ  যত দে হান্ডতই 

করা কহাক না ককন, তা আল-কুরাআন্ডনর বিন্ডবের শতভাগ প্রবতবনবধ্ত্ব করন্ডত অেম। 

অনুবান্ডদর মাধ্েন্ডম কযটুকু ভাব ও অর্থ প্রকাবশত হয় তা ককবলই আল কুরআন্ডনর অর্থ 

অনুধ্াবন্ডন অনুবাদন্ডকর উপলবির  ফসলমাত্র। আর মানুন্ডির জ্ঞান-উপলবদ্ধ শতভাগ 

ত্রুবটমুি হন্ডব- এ ধ্ারো বনশ্চয় অবান্তর। কস বহন্ডসন্ডব আমান্ডদর এই অনুবাদকমথ 

শতভাগ ত্রুবটমুি বন্ডল দাবব করার দুিঃসাহবসকতা আমান্ডদর কনই। তাই  সুহৃদ 

পা কমেলীর কান্ডি আমান্ডদর আন্ডবদন  এন্ডত ককান ভুল-ত্রুবট পবরলবেত হন্ডল 

আমান্ডদরন্ডক অবশেই জ্ঞাত করন্ডবন।  পরবতথী সাংস্করন্ডে কসগুন্ডলা শুদ্ধ করার প্রয়াস 

অবশেই র্াকন্ডব ইনশাআল্লাহু তাআলা।  
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পবরন্ডশন্ডি আল্লাহর কান্ডি আমান্ডদর কদাআ বতবন কযন এ মহান আমল কবুল কন্ডরন 

এবাং এন্ডক আমান্ডদর সকন্ডলর নাজান্ডতর উবসলা বানান। আমীন! 

তাবরখ : ১৪ শাবান, ১৪২৯ 

১৬ আগস্ট, ২০০৮ ইাংরবজ 
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অনুবাদ নীবতমালা 
 
আল-কুরআনুল কারীন্ডমর সরল অর্থানুবান্ডদ কয নীবতমালা অনুসৃত হন্ডয়ন্ডি তন্মন্ডধ্ে 
উন্ডল্লখন্ডযাগে বকিু বনন্ডচ কদয়া হল: 

1. আরবী পবরভািাগুন্ডলা আরবীন্ডত রাখা হন্ডয়ন্ডি, কযমন- ইবাদাত, সালাত, 
সাওম, যাকাত, হজ্জ, রাসূল, দীন, ঈমান, ইসলাম, রব ইতোবদ। 

2. ‘আল্লাহ’ বা ‘ইলাহ’ শন্ডব্দর স্থন্ডল কখাদা বেবহার না কন্ডর, ‘আল্লাহ’ বা ‘ইলাহ’ 
হুবহু করন্ডখ কদওয়া হন্ডয়ন্ডি। 

3. আল্লাহ কযখান্ডন ‘আমরা’ (বহুবচন) সবথনাম বেবহার কন্ডরন্ডিন, কসখান্ডন 
‘আবম’ বেবহার করা হন্ডয়ন্ডি।  

4. আল্লাহর সকল বসফাতন্ডক প্রকৃত অন্ডর্থ অনুবাদ করা হন্ডয়ন্ডি।  
5. সকল কেন্ডত্র আহন্ডল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আন্ডতর আকীদা যান্ডত অনুসৃত হয়, 

কস কচষ্টা করা হন্ডয়ন্ডি।  
6. অনুবান্ডদর কেন্ডত্র তাফসীন্ডরর গুরুত্বপূেথ বকতাবগুন্ডলার বিবে সামন্ডন রাখা 

হন্ডয়ন্ডি। তন্মন্ডধ্ে উন্ডল্লখন্ডযাগে হল: তাফসীর আত-তাবারী, তাফসীর ইবন 
কাসীর, যাদুল মাসীর, ফাতহুল কাদীর, আদওয়াউল বায়ান প্রভৃবত। 

7. কয সকল কেন্ডত্র শন্ডব্দর বোখোয় একাবধ্ক মত রন্ডয়ন্ডি, কসখান্ডন পযথান্ডলাচনার 
পর ববশুদ্ধ মতবট কনয়া হন্ডয়ন্ডি। আর কযখান্ডন দু’কটা মত সমানভান্ডব প্রন্ডযাজে 
কসখান্ডন একবট মত মূল অনুবান্ডদ করন্ডখ অনে মতবট ফুটন্ডনাট কদয়া হন্ডয়ন্ডি। 
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সূচীপত্র 
নাং সূরা নাং সূরা নাং সূরা 

1.  আল-ফাবতহা 39.  আয-যুমার 77.  আল-মুরসালাত 

2.  আল-বাকারা 40.  আল-মু’বমন   78.  আন্-নাবা’ 
3.  আন্ডল‘ইমরান 41.  ফুসবসলাত 79.  আন্-নাবয‘আত 
4.  আন্-বনসা 42.  আশ্-শূরা 80.  ‘আবাসা 
5.  আল-মান্ডয়দা 43.  আয্-যুখরুফ 81.  আত-তাকবীর 

6.  আল-আন‘আম 44.  আদ-দুখান  82.  আল-ইনবফতার 
7.  আল-আ‘রাফ 45.  আল-জাবসয়া 83.  আল-মুতাফফীন 
8.  আল-আনফাল 46.  আল-আহকাফ 84.  আল-ইনবশকাক 
9.  আত্-তাওবা 47.  মুহাম্মাদ 85.  আল-বুরূজ 

10.  ইউনূস 48.  আল-ফাৎহ 86.  আত্-তাবরক 

11.  হূদ 49.  আল-হুজুরাত 87.  আল-আ‘লা 
12.  ইউসূফ 50.  কাফ 88.  আল-গাবশয়া 
13.  আর্-রা‘দ 51.  আয্-যাবরয়াত 89.  আল-ফাজ্র 

14.  ইবরাহীম 52.  আত্-তূর 90.  আল-বালাদ 
15.  আল-বহজ্র 53.  আন্-নজ্ম 91.  আশ-শামস্ 
16.  আন্-নাহাল 54.  আল-কামার 92.  আল-লাইল 
17.  আল-ইসরা 55.  আর-রাহমান 93.  আদ-দুহা 
18.  আল-কাহ্ফ 56.  আল-ওয়াবক’য়া 94.  আল-ইনবশরাহ 
19.  মারইয়াম 57.  আল-হাদীদ 95.  আত্-তীন 

20.  ত-হা 58.  আল-মুজাদালা 96.  আল-‘আলাক 

21.  আল-আবম্বয়া 59.  আল-হাশর 97.  আল-কাদ্র 

22.  আল-হাজ্জ 60.  আল-মুমতাবহনা 98.  আল-বাইবয়না 
23.  আল-মু‘বমনূন 61.  আস্-সাফ 99.  আয্-বযলযাল 
24.  আন্-নূর 62.  আল-জুমুয়া’ 100.  আল-‘আবদয়াত 

25.  আল-ফুরকান 63.  আল-মুনাবফকূন 101.  আল-কাবর‘আ 

26.  আশ-শু‘আরা 64.  আত্-তাগাবূন 102.  আত্-তাকাসুর 

27.  আন্-নাম্ল 65.  আত্-তালাক 103.  আল-‘আসর 

28.  আল-কাসাস 66.  আত্-তাহরীম 104.  আল-হুমাযা 
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29.  আল-‘আনকাবূত 67.  আল-মুল্ক 105.  আল-ফীল 

30.  আর-রূম 68.  আল-কালাম 106.  কুরাইশ 

31.  লুকমান 69.  আল-হাক্কা 107.  আল-মা‘উন 
32.  আস্-সাজদাহ 70.  আল-মা‘আবরজ 108.  আল-কাউসার 

33.  আল-আহযাব 71.  নূহ 109.  আল-কাবফরূন 

34.  সাবা’ 72.  আল-বজন 110.  আন্-নাসর 
35.  ফাবতর 73.  আল-মুযোবম্মল 111.  লাহাব 

36.  ইয়াসীন 74.  আল-মুদ্দাস্সীর 112.  আল-ইখলাস 
37.  আস্-সাফফাত 75.  আল-বকয়ামা 113.  আল-ফালাক 

38.  কসায়াদ 76.  আদ-দাহ্র 114.  আন্-নাস 
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১. সূরা : আল-ফাবতহা 

আয়াত : ৭, মাক্কী 

 

اِِتحةِ ورحة  الفح  س 

1. পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম 

ِ  ِمۡسِب ِۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱّللَّ    ١ ٱلرَِّحي

2. সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জনে, বযবন 
সৃবষ্টকুন্ডলর রব। 

ِ  ٱۡۡلحۡمد   ِ  ّلِلَّ َٰلحِميح  رحبذ ٢ ٱۡلعح

3. দয়াময়, পরম দয়ালু, পরম 
করুোময়, অবত দয়ালু। 

ِۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح  ٣ ٱلرَِّحي

4. ববচার বদবন্ডসর মাবলক।  ِيِن َٰلِِك يحۡوِم ٱَّلذ ٤مح
5. আপনারই আমরা ইবাদাত কবর এবাং 

আপনারই বনকট আমরা সাহাযে 
চাই। 

حۡستحعِي   ٥إِيَّاكح نحۡعب د  ِإَويَّاكح ن

6. আমান্ডদরন্ডক সরল পর্ কদখান। 
পন্ডর্র বহদায়াত বদন। 

َٰطح  رح ِ ۡح ٱۡهِدنحا ٱلصذ ۡستحقِي ٦ٱلۡم 

7. তান্ডদর পর্, যান্ডদর উপর আপবন 
অনুগ্রহ কন্ডরন্ডিন। যান্ডদরন্ডক বনয়ামত 
বদন্ডয়ন্ডিন।যান্ডদর উপর (আপনার) 
কক্রাধ্ আপবতত হয়বন এবাং যারা 
পর্ভ্রষ্টও নয়। 

وِب   ُ ۡغ رۡيِ ٱلۡمح ۡۡ غح ُِ ۡي
لح ۡمتح عح ۡنعح

ح
ِينح أ َٰطح ٱلَّ ِصرح

ٓالذِيح  َُّ لح ٱل ۡۡ وح ُِ ۡي
لح  ٧عح
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২.সূরা : আল-বাকারা 

আয়াত : ২৮৬, মাদানী 
 ِ ة رح ورحة  اِلحقح س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম 

 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম।1  ٓۡ ٓ  ١ال

2. এই কসই বকতাব, যান্ডত ককান 
সন্ডন্দহ কনই, মুত্তাকীন্ডদর জনে 
বহদায়াত। 

دٗ  َۛ فِيهِِۛ ه  ۡيبح َٰب  لح رح َٰلِكح ٱۡلِكتح تَّقِيح ى ذح لذِۡلم 
٢

3. যারা গান্ডয়ন্ডবর প্রবত ঈমান আন্ডন, 
সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং আবম 
তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি তা 
কর্ন্ডক বেয় কন্ডর। 

ةح  لحوَٰ ونح ٱلصَّ ي قِيم  ۡيِب وح ِينح ي ۡؤِمن ونح بِٱۡلغح  ٱلَّ
ونح  ۡۡ ي نفِق   ُ َٰ زحۡقنح ا رح ِممَّ ٣وح

4. আর যারা ঈমান আন্ডন তান্ডত, যা 
কতামার প্রবত নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি 
এবাং যা কতামার পূন্ডবথ নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি। আর আবখরান্ডতর প্রবত 
তারা ইয়াকীন রান্ডখ। 

نزِلح 
 
ٓ أ ا ِينح ي ۡؤِمن ونح بِمح نزِلح  وحٱلَّ

 
ٓ أ ا ۡكح وحمح إَِلح

ۡۡ ي وقِن ونح  ةِ ه  بِٱٓأۡلِخرح ۡبلِكح وح ٤ِمن قح

5. তারা তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
বহদায়ান্ডতর উপর রন্ডয়ন্ডি এবাং 
তারাই সফলকাম। 

دٗ  َٰ ه  ح ىئِكح َعح لح و 
 
ىئِكح ى أ لح و 

 
أ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ بذ ِن رَّ ۡ   مذ ه 

ونح  ۡفلِح   ٥ٱلۡم 



6. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তুবম 
তান্ডদরন্ডক সতকথ কর বকাংবা না 
কর, উভয়ই তান্ডদর জনে বরাবর, 
তারা ঈমান আনন্ডব না। 

و ر  فح ِينح كح ۡۡ  ا  إِنَّ ٱلَّ  ُ ۡرتح نذح
ح
ۡۡ ءحأ ُِ ۡي

لح وحآء  عح سح
 
ح
ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح أ ۡۡ ت نِذرۡه  ح ٦ۡم ل

                                                           
1 এ অেরগুন্ডলা কুরআন্ডনর একবট মু‘বজযা- যার প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহই জান্ডনন। 
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7. আল্লাহ তান্ডদর অন্তন্ডর এবাং তান্ডদর 
কান্ডন কমাহর লাবগন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন 
এবাং তান্ডদর কচাখসমূন্ডহ রন্ডয়ন্ডি 
পদথা। আর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
মহাআযাব। 

ى  ح ۖۡ وحَعح ۡۡ ُِ ۡمعِ َٰ سح
ح ۡۡ وحَعح ُِ ِ وب

َٰ ق ل  ح ۡح ٱّللَّ  َعح تح خح
َٰوحة ۖۡ  ۡۡ ِغشح َٰرِهِ بۡصح

ح
ۡۡ  أ  ُ ح ل ۡ  وح ِظي اب  عح ذح ٧ عح

8. আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে বকিু এমন আন্ডি, 
যারা বন্ডল, ‘আমরা ঈমান এন্ডনবি 
আল্লাহর প্রবত এবাং কশি বদন্ডনর 
প্রবত’, অর্চ তারা মুবমন নয়। 

بِٱَۡلحۡوِم  ِ وح نَّا بِٱّللَّ ول  ءحامح ق  ن يح وحِمنح ٱۡلَّاِس مح
ۡؤِمنِيح  ۡ بِم  ا ه  ٨ٱٓأۡلِخرِ وحمح

9. তারা আল্লাহন্ডক এবাং যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি তান্ডদরন্ডক কধ্াুঁকা বদন্ডি। 
অর্চ তারা বনজন্ডদরন্ডকই কধ্াুঁকা 
বদন্ডি এবাং তারা তা অনুধ্াবন 
কন্ডর না। 

ونح  ع  ۡدح ا َيح ن وا  وحمح ِينح ءحامح ح وحٱلَّ ونح ٱّللَّ َِٰدع  ي خح
ونح  ر  حۡشع  ا ي ۡۡ وحمح  ُ سح نف 

ح
ٓ أ ٩إِلَّ

10. তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ রন্ডয়ন্ডি বোবধ্। 
সুতরাাং আল্লাহ তান্ডদর বোবধ্ 
বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন। আর তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 
কারে তারা বমর্ো বলত। 

رحض   ُِۡ مَّ ِ وب
رحٗض  ِِف ق ل  ۡ  ٱّللَّ  مح ادحه  ۡۡ فحزح  ُ ح ل ۖۡ وح  ا

ن وا  يحۡكِذب ونح  ا َكح ُۢ بِمح  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ١٠عح

11. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘কতামরা যমীন্ডন ফাসাদ কন্ডরা না’, 
তারা বন্ডল, ‘আমরা কতা ককবল 
সাংন্ডশাধ্নকারী’। 

ۡرِض قحال ٓوا  
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ۡۡ لح ت ۡفِسد   ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل

ونح  ۡصلِح  ۡن  م  ا َنح ١١إِنَّمح

12. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় তারা 
ফাসাদকারী; বকন্তু তারা বুন্ডঝ না। 

َِٰكن لَّ  لح ونح وح ۡفِسد  ۡ  ٱلۡم  ۡۡ ه   ُ ٓ إِنَّ لح
ح
أ

ونح  ر  حۡشع  ١٢ي
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13. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘কতামরা ঈমান আন কযমন 
কলান্ডকরা ঈমান এন্ডনন্ডি’, তারা 
বন্ডল, ‘আমরা বক ঈমান আনব 
কযমন বনন্ডবথাধ্রা ঈমান এন্ডনন্ডি’? 
কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় তারাই বনন্ডবথাধ্; 
বকন্তু তারা জান্ডন না। 

نح ٱۡلَّاس  قحال ٓوا   آ ءحامح مح ۡۡ ءحاِمن وا  كح  ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل
 ُۗ آء  ُح فح نح ٱلس  ٓ ءحامح ا مح ن ۡؤِمن  كح

ح
ۡ  أ ۡۡ ه   ُ ٓ إِنَّ لح

ح
أ
ونح  ۡعلحم  َِٰكن لَّ يح لح آء  وح ُح فح  ١٣ٱلس 

14. আর যখন তারা মুবমনন্ডদর সান্ডর্ 
বমবলত হয়, তখন বন্ডল ‘আমরা 
ঈমান এন্ডনবি’ এবাং যখন তান্ডদর 
শয়তানন্ডদর সান্ডর্ একান্ডন্ত বমবলত 
হয়, তখন বন্ডল, ‘বনশ্চয় আমরা 
কতামান্ডদর সান্ডর্ আবি। আমরা কতা 
ককবল উপহাসকারী’। 

وا  ٱ لحۡوا  ِإَوذحا لحق  نَّا ِإَوذحا خح ن وا  قحال ٓوا  ءحامح ِينح ءحامح لَّ
ۡن   ا َنح مح ۡۡ إِنَّ عحك  ۡۡ قحال ٓوا  إِنَّا مح ُِ َِٰطينِ يح َٰ شح

إَِلح
زِء ونح  ُۡ ۡستح ١٤م 

15. আল্লাহ তান্ডদর প্রবত উপহাস কন্ডরন 
এবাং তান্ডদরন্ডক তান্ডদর অবাধ্েতায় 
ববভ্রান্ত হন্ডয় কঘারার অবকাশ কদন। 

زِئ   ُۡ حۡستح ۡۡ ٱّللَّ  ي ُِ َٰنِ ۡغيح ۡۡ ِِف ط  ه  د  يحم  ۡۡ وح ُِ ِ ب
ونح   ُ ۡعمح ١٥يح

16. এরাই তারা, যারা বহদায়ান্ডতর 
বববনমন্ডয় পর্ভ্রষ্টতা ক্রয় কন্ডরন্ডি। 
বকন্তু তান্ডদর বেবসা লাভজনক 
হয়বন এবাং তারা বহদায়াতপ্রাপ্ত বিল 
না। 

ا  مح ىَٰ فح دح  ُ ۡ َٰلحةح بِٱل لح َُّ ا  ٱل و  ح ِينح ٱۡشَتح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ت  بِحح تحِدينح رح ُۡ ن وا  م  ا َكح ۡۡ وحمح  ُ ت  َٰرح  ١٦تذِجح

17. তান্ডদর উপমা ঐ বেবির মত, কয 
আগুন জ্বালাল। এরপর যখন 
আগুন তার চারপাশ আন্ডলাবকত 
করল, আল্লাহ তান্ডদর আন্ডলা ককন্ডড় 
বনন্ডলন এবাং তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় 

ِي ٱۡستحۡوقحدح نحارٗ  ثحِل ٱلَّ مح ۡۡ كح  ُ ثحل  آ ا مح فحلحمَّ
 ۡۡ ۡوَلح ۥ ذحهحبح ٱّللَّ  بِن ورِهِ ا حح آءحۡت مح ضح

ح
أ

َٰت   ل مح ۡۡ ِِف ظ   ُ كح تحرح ونح  وح ۡبِِص   ١٧لَّ ي 
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বদন্ডলন এমন অন্ধকান্ডর কয, তারা 
কদখন্ডি না। 

18. তারা ববধ্র-মূক-অন্ধ। তাই তারা 
বফন্ডর আসন্ডব না। 

ۡم   ۡ  ع  ُۢ ب ۡك  ۡ ۡۡ لح يحۡرِجع ونح  ص   ُ ١٨فح

19. বকাংবা আকান্ডশর বিথেমুখর কমন্ডঘর 
নোয়, যান্ডত রন্ডয়ন্ডি ঘন অন্ধকার, 
বজ্রধ্ববন ও ববদুেৎচমক। বন্ডজ্রর 
গজথন্ডন তারা মৃতুের ভন্ডয় তান্ডদর 
কান্ডন আঙুল বদন্ডয় রান্ডখ। আর 
আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক পবরন্ডবষ্টন 
কন্ডর আন্ডিন। 

يذِب   صح
ۡو كح
ح
َٰت   أ ل مح آءِ فِيهِ ظ  مح ِنح ٱلسَّ رحۡعد   مذ  وح

بحۡرق   ِنح  وح ُِممذ ِ ۡۡ ِِفٓ ءحاذحان  ُ َٰبِعح صح
ح
ل ونح أ ۡعح َيح

َٰعِ  وح ِيُۢط ٱلصَّ ۡوِت  وحٱّللَّ  ُم  رح ٱلۡمح ذح ِق حح
َٰفِرِينح  ١٩بِٱۡلكح

20. ববদুেৎচমক তান্ডদর দৃবষ্ট ককন্ডড় 
কনয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা 
তান্ডদর জনে আন্ডলা কদয়, তারা 
তান্ডত চলন্ডত র্ান্ডক। আর যখন তা 
তান্ডদর উপর অন্ধকার কন্ডর কদয়, 
তারা দাুঁবড়ন্ডয় পন্ডড়। আর আল্লাহ 
যবদ চাইন্ডতন, অবশেই তান্ডদর 
েবে ও কচাখসমূহ বনন্ডয় বনন্ডতন। 
বনশ্চয় আল্লাহ সব বকিুর উপর 
েমতাবান। 

آءح  ضح
ح
آ أ َّمح ۖۡ ُك  ۡۡ َٰرحه  بۡصح

ح
ف  أ ۡطح ق  َيح ۡ اد  ٱۡلَبح يحكح

حۡو  ل وا ْۚ وح ۡۡ قحام  ُِ ۡي
لح ۡح عح ۡظلح

ح
ۡوا  فِيهِ ِإَوذحآ أ شح ۡ مَّ  ُ ح ل

ْۚ إِنَّ  ۡۡ َٰرِهِ بۡصح
ح
أ ۡۡ وح ُِ ۡمعِ هحبح بِسح ح

آءح ٱّللَّ  لح شح
 َٰ ح ح َعح ء  ٱّللَّ ۡ ِ يح

ذ  ٢٠ قحِدير    ّل 

21. কহ মানুি, কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 
ইবাদাত কর, বযবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
কতামান্ডদরন্ডক এবাং কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
যারা বিল তান্ডদরন্ডক, যান্ডত কতামরা 
তাকওয়া অবলম্বন কর। 

ِي  ۡ  ٱلَّ بَّك  وا  رح ا ٱۡلَّاس  ٱۡعب د  ُح ي 
ح
أ ى يح

 ۡۡ ۡبلِك  ِينح ِمن قح ۡۡ وحٱلَّ ك  لحقح ۡۡ خح لَّك  لحعح
ونح  ٢١تحتَّق 
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22. বযবন কতামান্ডদর জনে যমীনন্ডক 
কন্ডরন্ডিন ববিানা, আসমানন্ডক িাদ 
এবাং আসমান কর্ন্ডক নাবযল 
কন্ডরন্ডিন বৃবষ্ট। অতিঃপর তাুঁর 
মাধ্েন্ডম উৎপন্ন কন্ডরন্ডিন ফল-
ফলাবদ, কতামান্ডদর জনে 
বরবযকস্বরূপ। সুতরাাং কতামরা 
কজন্ডন-বুন্ডঝ আল্লাহর জনে সমকে 
বনধ্থারে কন্ডরা না। 

ِي  َٰشٗ ٱلَّ ۡرضح فِرح
ح
ۡ  ٱۡۡل عحلح لحك  آءح جح مح ا وحٱلسَّ

آءٗ بِنحآءٗ  آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
أ جح بِهِۦ ِمنح  وح ۡخرح

ح
فحأ

َِٰت رِۡزقٗ  رح ادٗ ٱثلَّمح ندح
ح
ِ أ ل وا  ّلِلَّ ۡعح ۖۡ فحلح َتح ۡۡ  اا لَّك 

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت 
ح
أ  ٢٢وح

23. আর আবম আমার বান্দার উপর যা 
নাবযল কন্ডরবি, যবদ কতামরা কস 
সম্পন্ডকথ সন্ডন্দন্ডহ র্াক, তন্ডব 
কতামরা তার মত একবট সূরা 
বনন্ডয় আস এবাং আল্লাহ িাড়া 
কতামান্ডদর সােীসমূহন্ডক ডাক; 
যবদ কতামরা সতেবাদী হও। 

ۡيب   ۡۡ ِِف رح نت 
ۡبِدنحا  ِإَون ك  َٰ عح ح ۡۡلحا َعح ا نحزَّ ِمَّ مذ

ة   ورح ت وا  بِس 
ۡ
ۡ فحأ آءحك  دح ُح وا  ش  ۦ وحٱۡدع  ِۡثلِهِ ِن مذ  مذ

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ِ إِن ك  ِن د وِن ٱّللَّ  ٢٣مذ

24. অতএব যবদ কতামরা তা না কর- 
আর কখন্ডনা কতামরা তা করন্ডব না- 
তাহন্ডল আগুনন্ডক ভয় কর যার 
জ্বালানী হন্ডব মানুি ও পার্র, যা 
প্রস্তুত করা হন্ডয়ন্ডি কাবফরন্ডদর 
জনে। 

وا  ٱۡلَّارح  ل وا  فحٱتَّق  لحن تحۡفعح ل وا  وح ۡۡ تحۡفعح فحإِن لَّ
ۡت ٱلَِِّت  ِعدَّ

 
ۖۡ أ ارحة  ا ٱۡلَّاس  وحٱۡۡلِجح وحق ود هح

َٰفِرِينح   ٢٤لِۡلكح

25. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং কনক 
কাজ কন্ডরন্ডি তুবম তান্ডদরন্ডক সুসাংবাদ 
দাও কয, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
জান্নাতসমূহ, যার তলন্ডদশ বদন্ডয় 
প্রবাবহত হন্ডব নদীসমূহ। যখনই 
তান্ডদরন্ডক জান্নাত কর্ন্ডক ককান ফল 
কখন্ডত কদয়া হন্ডব, তারা বলন্ডব, ‘এটাই 
কতা পূন্ডবথ আমান্ডদরন্ডক কখন্ডত কদয়া 
হন্ডয়বিল’। আর তান্ডদরন্ডক তা কদয়া 

نَّ 
ح
َِٰت أ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ِ ٱلَّ ِ حّشذ ب وح

َٰت   نَّ ۡۡ جح  ُ ح ا  ل ُح ۡتِ ۡرِي ِمن ِتح
ا َتح َّمح ۖۡ ُك  َٰر  نۡهح

ح
ٱۡۡل

ة   رح ا ِمن ثحمح ُح زِق وا  ِمۡن ِۡزقٗ  ر  ِي رذ ا ٱلَّ َٰذح ا قحال وا  هح
 ُٗ َٰبِ تحشح  بِهِۦ م 

ت وا 
 
أ ۖۡ وح ۡبل  زِۡقنحا ِمن قح ۡۡ ر   ُ ح ل ۖۡ وح ا

َٰج   ۡزوح
ح
آ أ ُح ة ۖۡ  فِي رح َُّ طح ونح  م  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي  ٢٥وحه 
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হন্ডব সাদৃশেপূেথ কন্ডর এবাং তান্ডদর 
জনে তান্ডত র্াকন্ডব পববত্র স্ত্রীগে এবাং 
তারা কসখান্ডন হন্ডব স্থায়ী। 

26. বনশ্চয় আল্লাহ মাবি বকাংবা তার 
কচন্ডয়ও কিাট বকিুর উপমা বদন্ডত 
লজ্জা কন্ডরন না। সুতরাাং যারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি তারা জান্ডন, বনশ্চয় 
তা তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক সতে। 
আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তারা 
বন্ডল, আল্লাহ এর মাধ্েন্ডম উপমা 
বদন্ডয় কী কচন্ডয়ন্ডিন? বতবন এ বদন্ডয় 
অন্ডনকন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন এবাং এ 
বদন্ডয় অন্ডনকন্ডক বহদায়াত কদন। 
আর এর মাধ্েন্ডম ককবল 
ফাবসকন্ডদরন্ডকই পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন। 

ثحٗل  ن يحۡۡضِبح مح
ح
ۦٓ أ حۡستحۡۡحِ  ي

ح لح ا إِنَّ ٱّللَّ  مَّ
ةٗ  ن وا   بحع وضح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ

ح
ْۚ فحأ ا ُح ا فحۡوقح مح فح

ِينح  ا ٱلَّ مَّ
ح
أ ۖۡ وح ۡۡ بذُِِ نَّه  ٱۡۡلحق  ِمن رَّ

ح
ونح أ يحۡعلحم  فح

ا  َٰذح ادح ٱّللَّ  بِهح رح
ح
اذحآ أ ول ونح مح يحق  وا  فح ر  فح ثحٗلا كح  مح

ثرِيٗ  ل  بِهِۦ كح ُِ ثرِيٗ ي  ِدي بِهِۦ كح ُۡ يح اا وح  اْۚ وحمح
َِٰسقِيح  ل  بِهِۦٓ إِلَّ ٱۡلفح ُِ  ٢٦ي 

27. যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ 
কন্ডর এবাং আল্লাহ যা কজাড়া 
লাগান্ডনার বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন তা বিন্ন 
কন্ডর এবাং যমীন্ডন ফাসাদ কন্ডর। 
তারাই েবতগ্রস্ত। 

ِينح  َٰقِهِۦ ٱلَّ ِ ِمنُۢ بحۡعِد ِميثح دح ٱّللَّ ُۡ ونح عح  ُ يحنق 
لح  ن ي وصح

ح
رح ٱّللَّ  بِهِۦٓ أ مح

ح
ٓ أ ا ونح مح ع  يحۡقطح وح

  ۡ ىئِكح ه  لح و 
 
ۡرِض  أ

ح
ونح ِِف ٱۡۡل ي ۡفِسد  وح

ونح  َِِٰس   ٢٧ٱۡلخح

28. কীভান্ডব কতামরা আল্লাহর সান্ডর্ 
কুফরী করি অর্চ কতামরা বিন্ডল 
মৃত? অতিঃপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
জীববত কন্ডরন্ডিন। এরপর বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক মৃতুে  কদন্ডবন 
অতিঃপর জীববত করন্ডবন। এরপর 
তাুঁরই বনকট কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় 
কনয়া হন্ডব। 

َٰتٗ  ۡموح
ح
ۡۡ أ نت  ك  ِ وح ونح بِٱّللَّ ر  ۡيفح تحۡكف  ا كح

 َّۡ ۡۡ ث  ۡيِيك  َّۡ ُي  ۡۡ ث  َّۡ ي ِميت ك  ۖۡ ث  ۡۡ َٰك  ۡحيح
ح
فحأ

ونح  ع  ۡهِ ت ۡرجح ٢٨إَِلح
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29. বতবনই যমীন্ডন যা আন্ডি সব 
কতামান্ডদর জনে সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
তারপর আসমান্ডনর প্রবত কখয়াল 
করন্ডলন এবাং তান্ডক সাত 
আসমান্ডন সুববনেস্ত করন্ডলন। আর 
সব বকিু সম্পন্ডকথ বতবন সমেক 
জ্ঞাত। 

ِيعٗ  ۡرِض َجح
ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡ مَّ لحقح لحك  ِي خح وح ٱلَّ ا ه 

ۡبعح  نَّ سح  ُ َٰ ى وَّ آءِ فحسح مح ىى إَِلح ٱلسَّ َّۡ ٱۡستحوح ث 
 َٰ َٰوح مح ۡ   ت   سح لِي ء  عح ۡ ِ يح

لذ وح بِك   ٢٩ وحه 

30. আর স্মরে কর, যখন কতামার রব 
কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বলন্ডলন, ‘বনশ্চয় 
আবম যমীন্ডন একজন খলীফা সৃবষ্ট 
করবি’, তারা বলল, ‘আপবন বক 
কসখান্ডন এমন কাউন্ডক সৃবষ্ট 
করন্ডবন, কয তান্ডত ফাসাদ করন্ডব 
এবাং রি প্রবাবহত করন্ডব? আর 
আমরা কতা আপনার প্রশাংসায় 
তাসবীহ পা  করবি এবাং আপনার 
পববত্রতা কঘািো করবি। বতবন 
বলন্ডলন, বনশ্চয় আবম জাবন যা 
কতামরা জান না। 

اِعل   ةِ إِّنذِ جح ىئِكح لح ب كح لِۡلمح ۡرِض  ِإَوذۡ قحالح رح
ح
 ِِف ٱۡۡل

 ۡۖ ٗة لِيفح ا  خح ُح ۡفِسد  فِي ن ي  ا مح ُح ۡعحل  فِي َتح
ح
قحال ٓوا  أ

بذِح   ۡن  ن سح َنح آءح وح ِمح حۡسفِك  ٱَّلذ ي ِس  وح دذ ن قح  ِِبحۡمِدكح وح
ونح  ا لح تحۡعلحم  ۡ  مح ۡعلح

ح
ٓ أ ۖۡ قحالح إِّنذِ حكح  ٣٠ل

31. আর বতবন আদমন্ডক নামসমূহ সব 
বশো বদন্ডলন তারপর তা 
কফন্ডরশতান্ডদর সামন্ডন উপস্থাপন 
করন্ডলন। সুতরাাং বলন্ডলন, 
‘কতামরা আমান্ডক এগুন্ডলার নাম 
জানাও, যবদ কতামরা সতেবাদী 
হও’। 

آءح  ۡسمح
ح
مح ٱۡۡل ۡح ءحادح لَّ ح  وحعح ۡۡ َعح  ُ رحضح َّۡ عح ا ث  ُح َّ ُك 

ۢنِب 
ح
الح أ قح ةِ فح ىئِكح لح ٓءِ ٱلۡمح لح ىؤ  آِء ٰٓح ۡسمح

ح
و ِي بِأ

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت   ٣١إِن ك 
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32. তারা বলল, ‘আপবন পববত্র মহান। 
আপবন আমান্ডদরন্ডক যা 
বশবখন্ডয়ন্ডিন, তা িাড়া আমান্ডদর 
ককান জ্ঞান কনই। বনশ্চয় আপবন 
সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’। 

ٓۖۡ قحال وا   لَّۡمتحنحا ا عح حآ إِلَّ مح ۡح ۡلح َٰنحكح لح ِعۡل ۡبحح س 
  ۡ ۡ  ٱۡۡلحِكي لِي نتح ٱۡلعح

ح
 ٣٢إِنَّكح أ

33. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ আদম, এগুন্ডলার 
নাম তান্ডদরন্ডক জানাও’। অতিঃপর 
যখন কস এগুন্ডলার নাম তান্ডদরন্ডক 
জানাল, বতবন বলন্ডলন, ‘আবম বক 
কতামান্ডদরন্ডক ববলবন, বনশ্চয় আবম 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর গান্ডয়ব 
জাবন এবাং জাবন যা কতামরা প্রকাশ 
কর এবাং যা কতামরা কগাপন 
করন্ডত’? 

ى  ۢنبِ ـ ح قحالح يح
ح
م  أ ۡ ئۡ ادح ه 

ح
ۢنبحأ
ح
آ أ ۖۡ فحلحمَّ ۡۡ ُِ ِ آئ ۡسمح

ح
ۡ بِأ  ُ

  ۡ ۡعلح
ح
ٓ أ ۡۡ إِّنذِ ق ل لَّك 

ح
ۡۡ أ ح ل
ح
ۡۡ قحالح أ ُِ ِ آئ ۡسمح

ح
بِأ

ونح  ا ت ۡبد  ۡ  مح ۡعلح
ح
أ ۡرِض وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡيبح ٱلسَّ غح

ا  ونح وحمح ۡۡ تحۡكت م  نت   ٣٣ك 

34. আর যখন আবম কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
বললাম, ‘কতামরা আদমন্ডক বসজদা 
কর’। তখন তারা বসজদা করল, 
ইবলীস িাড়া। কস অস্বীকার করল 
এবাং অহঙ্কার করল। আর কস হল 
কাবফরন্ডদর অন্তভুথি। 

وا  ٓأِل د  ةِ ٱۡسج  ىئِكح لح ٓوا  ِإَوۡذ ق ۡلنحا لِۡلمح د  جح دحمح فحسح
 ٓ نح ِمنح إِلَّ َكح ح وح َٰ وحٱۡستحۡكَبح َبح

ح
إِبۡلِيسح أ

َٰفِرِينح   ٣٤ٱۡلكح

35. আর আবম বললাম, ‘কহ আদম, 
তুবম ও কতামার স্ত্রী জান্নান্ডত 
বসবাস কর এবাং তা কর্ন্ডক আহার 
কর স্বািন্ডন্দে, কতামান্ডদর 
ইিানুযায়ী এবাং এই গািবটর 
বনকটবতথী হন্ডয়া না, তাহন্ডল কতামরা 

ى  ق ۡلنحا يح كح ٱۡۡلحنَّةح ـ ح وح ۡوج  زح نتح وح
ح
ۡن أ م  ٱۡسك  ادح

بحا  لح تحۡقرح ا وح ۡيث  ِشۡئت مح ًدا حح ا رحغح ُح ح ِمۡن لُك  وح
َٰلِِميح  ونحا ِمنح ٱلظَّ تحك  ةح فح رح جح َِٰذهِ ٱلشَّ  ٣٥هح
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যাবলমন্ডদর      অন্তভুথি হন্ডয় 
যান্ডব। 

36. অতিঃপর শয়তান তান্ডদরন্ডক 
জান্নাত কর্ন্ডক স্খবলত করল। এবাং 
তারা যান্ডত বিল তা কর্ন্ডক 
তান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর বদল, আর 
আবম বললাম, ‘কতামরা কনন্ডম যাও। 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর শত্রু। আর 
কতামান্ডদর জনে যমীন্ডন রন্ডয়ন্ডি 
বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত আবাস ও কভাগ-
উপকরে’। 

ا  ا ِممَّ مح  ُ ۡخرحجح
ح
ا فحأ ُح ۡن َٰن  عح ۡيطح ا ٱلشَّ مح  ُ َّ ل زح

ح
فحأ

ۡۡ ِِلحۡعض   ك   ُ وا  بحۡع ق ۡلنحا ٱۡهبِط  نحا فِيهِِۖ وح َكح
 ۡۖ وذ  د  رذ   عح ۡستحقح ۡرِض م 

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل لحك  َٰ  وح َٰع  إَِلح تح وحمح

 ٣٦ ِحي  

37. অতিঃপর আদম তার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক বকিু বােী কপল, ফন্ডল 
আল্লাহ তার তাওবা কবূল 
করন্ডলন। বনশ্চয় বতবন তাওবা 
কবূলকারী, অবত দয়ালু। 

َٰت   ِمح بذِهِۦ ُكح م  ِمن رَّ ى ءحادح تحلحقَّ لحۡيهِ   فح تحابح عح  فح
  ۡ وح ٱتلَّوَّاب  ٱلرَِّحي ۥ ه   ٣٧إِنَّه 

38. আবম বললাম, ‘কতামরা সবাই তা 
কর্ন্ডক কনন্ডম যাও। অতিঃপর যখন 
আমার পে কর্ন্ডক কতামান্ডদর কান্ডি 
ককান বহদায়াত আসন্ডব, তখন যারা 
আমার বহদায়াত অনুসরে করন্ডব, 
তান্ডদর ককান ভয় কনই এবাং তারা 
দুিঃবখতও হন্ডব না’। 

وا  مِ  ِيعٗ ق ۡلنحا ٱۡهبِط  ا َجح ُح ۡ ۡن تِيحنَّك 
ۡ
ا يحأ ۖۡ فحإِمَّ ا

دٗ  ِ ه  ِّنذ ۡوف  ى مذ ايح فحلح خح دح  ُ ن تحبِعح مح فح
ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح  ٣٨عح

39. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, তারাই আগুন্ডনর 

وا   ر  فح ِينح كح ب وا  أَِبوحٱلَّ ذَّ كح ىئِكح وح لح و 
 
ٓ أ َٰتِنحا يح
ونح  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح

ح
 ٣٩أ
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অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন স্থায়ী 
হন্ডব। 

40. কহ বনী ইসরাঈল, কতামরা আমার 
বনআমতন্ডক স্মরে কর, কয 
বনআমত আবম কতামান্ডদরন্ডক 
বদন্ডয়বি এবাং কতামরা আমার 
অঙ্গীকার পূেথ কর, তাহন্ডল আবম 
কতামান্ডদর অঙ্গীকার পূেথ করব। 
আর ককবল আমান্ডকই ভয় কর। 

ۡمت   ۡنعح
ح
ِِتح ٱلَِِّتٓ أ وا  نِۡعمح ر  ىءِيلح ٱۡذك  َٰبحِّنٓ إِۡسرح يح

 ۡۡ ِدك  ُۡ وِف بِعح
 
ِدٓي أ ُۡ ۡوف وا  بِعح

ح
أ ۡۡ وح لحۡيك  عح

ب وِن ِإَو َٰ ح فحٱرۡهح  ٤٠يَّ

41. আর কতামান্ডদর সান্ডর্ যা আন্ডি তার 
সতোয়নকারীস্বরূপ আবম যা নাবযল 
কন্ডরবি তার প্রবত কতামরা ঈমান 
আন এবাং কতামরা তা প্রর্ম 
অস্বীকারকারী হন্ডয়া না। আর 
কতামরা আমার আয়াতসমূহ 
সামানেমূন্ডলে বববক্র কন্ডরা না এবাং 
ককবল আমান্ডকই ভয় কর। 

قٗ  ِ دذ صح ۡلت  م  نزح
ح
آ أ لح وحءحاِمن وا  بِمح ۡۡ وح عحك  ا مح ذِمح ا ل

وا  أَِب حۡشَتح  لح ت ِۢ بِهِۖۦۡ وح فِر
لح َكح وَّ

ح
ون ٓوا  أ َٰ تحك  ِِت يح

نٗ  َٰ ح ا قحلِيٗل ثحمح وِن  ِإَويَّ  ٤١فحٱتَّق 

42. আর কতামরা হকন্ডক বাবতন্ডলর 
সান্ডর্ বমবেত কন্ডরা না এবাং কজন্ডন-
বুন্ডঝ হকন্ডক কগাপন  কন্ডরা না। 

وا  ٱۡۡلحقَّ  تحۡكت م  َِٰطِل وح وا  ٱۡۡلحقَّ بِٱۡلبح لح تحۡلبِس  وح
ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت 

ح
أ  ٤٢وح

43. আর কতামরা সালাত কান্ডয়ম কর, 
যাকাত প্রদান কর এবাং 
রুকূকারীন্ডদর সান্ডর্ রুকূ কর। 

عح  وا  مح ع  ةح وحٱۡركح وَٰ كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
أ وح

َٰكِعِيح  ٤٣ٱلرَّ

44. কতামরা বক মানুিন্ডক ভাল কান্ডজর 
আন্ডদশ বদি আর বনজন্ডদরন্ডক 
ভুন্ডল যাি? অর্চ কতামরা বকতাব 
বতলাওয়াত কর। কতামরা বক বুঝ 
না? 

 ۡۡ ك  سح نف 
ح
ۡونح أ تحنسح ِ وح ونح ٱۡلَّاسح بِٱۡلَِبذ ر  م 

ۡ
تحأ
ح
أ

فحلح تحۡعقِل ونح 
ح
ْۚ أ َٰبح ۡۡ تحۡتل ونح ٱۡلِكتح نت 

ح
أ  ٤٤وح
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45. আর কতামরা বধ্যথ ও সালান্ডতর 
মাধ্েন্ডম সাহাযে চাও। বনশ্চয় তা 
ববনয়ী িাড়া অনেন্ডদর উপর কব ন। 

برِيحة   ا لحكح ُح ِ  ِإَونَّ ة لحوَٰ َۡبِ وحٱلصَّ  بِٱلصَّ
وحٱۡستحعِين وا 

َِٰشعِيح  ح ٱۡلخح ٤٥إِلَّ َعح

46. যারা ববশ্বাস কন্ডর কয, তারা তান্ডদর 
রন্ডবর সান্ডর্ সাোৎ করন্ডব এবাং 
তারা তাুঁর বদন্ডক বফন্ডর যান্ডব। 

ۡهِ  ۡۡ إَِلح  ُ نَّ
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ بذ  رح

وا  َٰق  لح ۡ م   ُ نَّ
ح
ن ونح أ ظ  ِينح يح ٱلَّ

َِٰجع ونح   ٤٦رح

47. কহ বনী ইসরাঈল, কতামরা আমার 
বনআমতন্ডক স্মরে কর, কয 
বনআমত আবম কতামান্ডদরন্ডক 
বদন্ডয়বি এবাং বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদরন্ডক ববশ্ববাসীর উপর 
কেষ্ঠত্ব বদন্ডয়বি। 

ۡمت   ۡنعح
ح
ِِتح ٱلَِِّتٓ أ وا  نِۡعمح ر  ىءِيلح ٱۡذك  َٰبحِّنٓ إِۡسرح يح

َٰلحِميح  ح ٱۡلعح ۡۡ َعح ۡلت ك  َُّ ّنذِ فح
ح
أ ۡۡ وح لحۡيك   ٤٧عح

48. আর কতামরা কস বদনন্ডক ভয় কর, 
কযবদন ককউ কান্ডরা ককান কান্ডজ 
আসন্ডব না। আর কান্ডরা পে কর্ন্ডক 
ককান সুপাবরশ গ্রহে করা হন্ডব না 
এবাং কারও কাি কর্ন্ডক ককান 
বববনময় কনয়া হন্ডব না। আর তারা 
সাহাযেপ্রাপ্তও হন্ডব না। 

وا  يحۡومٗ  ن نَّۡفس  وحٱتَّق  ۡزِي نحۡفس  عح
 ا لَّ َتح

ۡي  ة   اشح َٰعح فح ا شح ُح ۡقبحل  ِمۡن لح ي  ذ   وح لح ي ۡؤخح وح
ۡدل   ا عح ُح ونح  ِمۡن ۡۡ ي نِصح  لح ه   ٤٨وح

 

49. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কতামান্ডদরন্ডক বফর‘আউন্ডনর দল 
কর্ন্ডক রো কন্ডরবিলাম। তারা 
কতামান্ডদরন্ডক কব ন আযাব বদত। 
কতামান্ডদর পুত্র সন্তানন্ডদরন্ডক যন্ডবহ 
করত এবাং কতামান্ডদর নারীন্ডদরন্ডক 
বাুঁবচন্ডয় রাখত। আর এন্ডত 

ۡونح  ِۡن ءحاِل فِۡرعح ۡ مذ َٰك  َّۡينح ِإَوۡذ َنح
 ۡۡ ونحك  وم  حس  ِبذِ ونح ي اِب ي ذح ذح وٓءح ٱۡلعح س 

ِِف  ْۚ وح ۡۡ آءحك  حۡستحۡحي ونح نِسح ي ۡۡ وح ۡبنحآءحك 
ح
أ

ٓء   ۡ بحلح َٰلِك  ۡ   ذح ِظي ۡۡ عح بذِك  ِن رَّ   ٤٩ مذ
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কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক বিল 
মহা পরীো। 

50. আর যখন কতামান্ডদর জনে আবম 
সমুদ্রন্ডক ববভি কন্ডরবিলাম, 
অতিঃপর কতামান্ডদরন্ডক নাজাত 
বদন্ডয়বিলাম এবাং বফর‘আউন 
দলন্ডক ডুববন্ডয় বদন্ডয়বিলাম, আর 
কতামরা কদখবিন্ডল। 

 ۡۡ َٰك  َنحۡينح
ح
ۡ  ٱِۡلحۡحرح فحأ ِإَوۡذ فحرحۡقنحا بِك 

ونح  ر  ۡۡ تحنظ  نت 
ح
أ ۡونح وح ۡغرحۡقنحآ ءحالح فِۡرعح

ح
أ   ٥٠وح

51. আর যখন আবম মূসান্ডক চবল্লশ 
রান্ডতর ওয়াদা বদন্ডয়বিলাম অতিঃপর 
কতামরা তার যাওয়ার পর বািুরন্ডক 
(উপাসেরূন্ডপ) গ্রহে কন্ডরবিন্ডল, 
আর কতামরা বিন্ডল যাবলম। 

ۡلحةٗ ِإَوۡذ  ۡربحعِيح َلح
ح
ى أ وَسح ۡدنحا م  َٰعح حۡذت   وح َّۡ ٱَّتَّ ۡ  ث 

ونح  َٰلِم  ۡۡ ظح نت 
ح
أ   ٥١ٱۡلعِۡجلح ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ وح

52. তারপর আবম কতামান্ডদরন্ডক এ 
সন্ডবর পর েমা কন্ডরবি, যান্ডত 
কতামরা কশাকর আদায় কর। 

 ۡۡ لَّك  َٰلِكح لحعح ِنُۢ بحۡعِد ذح ۡ مذ نك  ۡونحا عح فح َّۡ عح ث 
ونح  ر  حۡشك    ٥٢ت

53. আর যখন আবম মূসান্ডক 
বদন্ডয়বিলাম বকতাব ও ফুরকান2 
যান্ডত কতামরা বহদায়াতপ্রাপ্ত হও। 

ۡرقحانح  َٰبح وحٱۡلف  وَسح ٱۡلِكتح ِإَوۡذ ءحاتحۡينحا م 
ونح  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك    ٥٣لحعح

54. আর যখন মূসা তার কওমন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কহ আমার কওম, বনশ্চয় 
কতামরা বািুরন্ডক (উপাসেরূন্ডপ) 
গ্রহে কন্ডর বনজন্ডদর উপর যুলম 
কন্ডরি। সুতরাাং কতামরা কতামান্ডদর 

 ۡۡ ۡوِم إِنَّك  َٰقح ۡوِمهِۦ يح َٰ لِقح وَسح ِإَوۡذ قحالح م 
ۡ  ٱۡلعِۡجلح  حاذِك  ۡ بِٱَّتذِ ك  سح نف 

ح
ۡۡ أ لحۡمت  ظح

 ۡۡ ك  سح نف 
ح
ۡۡ فحٱۡقت ل ٓوا  أ َٰ بحارِئِك  ت وب ٓوا  إَِلح فح

رۡي   ۡۡ خح َٰلِك  تحابح  ذح ۡۡ فح ۡۡ ِعندح بحارِئِك  لَّك 
وح ٱتلَّ  ۥ ه  ْۚ إِنَّه  ۡۡ لحۡيك  ۡ  عح   ٥٤وَّاب  ٱلرَِّحي

                                                           
2 সতে-বমর্োর মন্ডধ্ে পার্থকেকারী তাওরান্ডতর বােীসমগ্র। 
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সৃবষ্টকতথার কান্ডি তাওবা কর। 
অতিঃপর কতামরা বনজন্ডদরন্ডক হতো 
কর। এবট কতামান্ডদর জনে 
কতামান্ডদর সৃবষ্টকতথার বনকট উত্তম। 
অতিঃপর আল্লাহ কতামান্ডদর তাওবা 
কবূল করন্ডলন। বনশ্চয় বতবন 
তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু। 

55. আর যখন কতামরা বলন্ডল, ‘কহ মূসা, 
আমরা কতামার প্রবত ঈমান আনব 
না, যতেে না আমরা প্রকান্ডশে 
আল্লাহন্ডক কদবখ’। ফন্ডল বজ্র 
কতামান্ডদরন্ডক পাকড়াও করল আর 
কতামরা তা কদখবিন্ডল। 

ى  َٰ نحرح ِتَّ حكح حح َٰ لحن ن ۡؤِمنح ل َٰم وَسح ۡۡ يح ِإَوۡذ ق ۡلت 
ةٗ  رح ُۡ ح جح ۡۡ  ٱّللَّ نت 

ح
أ ة  وح َٰعِقح ۡ  ٱلصَّ تۡك  ذح خح

ح
فحأ

ونح  ر   تحنظ 

56. অতিঃপর আবম কতামান্ডদর মৃতুের 
পর কতামান্ডদরন্ডক পুনিঃজীবন দান 
করলাম, যান্ডত কতামরা কশাকর 
আদায় কর। 

٥٥  ۡۡ ۡوتِك  ِنُۢ بحۡعِد مح ۡ مذ َٰك  ۡثنح َّۡ بحعح ث 
ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك    ٥٦لحعح

57. আর আবম কতামান্ডদর উপর কমন্ডঘর 
িায়া বদলাম এবাং কতামান্ডদর প্রবত 
নাবযল করলাম ‘মান্না’3 ও 
‘সালওয়া’4। কতামরা কস পববত্র বস্তু 
কর্ন্ডক আহার কর, যা আবম 
কতামান্ডদরন্ডক বরবযক বদন্ডয়বি। আর 

  ۡ لحۡيك  ۡۡلحا عح نزح
ح
أ امح وح مح ۡ  ٱۡلغح لحۡيك  لَّۡلنحا عح وحظح

 ۡۖ ىَٰ ۡلوح نَّ وحٱلسَّ ا ٱلۡمح َِٰت مح يذِبح ُك  وا  ِمن طح
ن ٓوا   َِٰكن َكح لح ونحا وح لحم  ا ظح ْۚ وحمح ۡۡ َٰك  زحۡقنح رح

ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 
ح
 ٥٧أ

                                                           
3 ‘মান্না’ এক ধ্রন্ডনর সুস্বাদু খাবার, যা বশবশন্ডরর মত গান্ডির পাতায় ও ঘান্ডসর উপর জন্ডম র্াকত। 
আল্লাহ ববন্ডশিভান্ডব তা বনী ইসরাঈন্ডলর জনে কপ্ররে কন্ডরবিন্ডলন। 
4 ‘সালওয়া’ পাখীর কগাশ্ত জাতীয় এক প্রকার খাদে, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈন্ডলর জনে ববন্ডশিভান্ডব 
কপ্ররে কন্ডরবিন্ডলন। 
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তারা আমার প্রবত যুলম কন্ডরবন, 
বরাং তারা বনজন্ডদরন্ডকই যুলম 
করত। 

58. আর স্মরে কর, যখন আবম 
বললাম, ‘কতামরা প্রন্ডবশ কর এই 
জনপন্ডদ। আর তা কর্ন্ডক আহার 
কর কতামান্ডদর ইিানুযায়ী, 
স্বািন্ডন্দে এবাং দরজায় প্রন্ডবশ কর 
মার্া নীচু কন্ডর। আর বল ‘েমা’। 

তাহন্ডল আবম কতামান্ডদর পাপসমূহ 
েমা কন্ডর কদব এবাং বনশ্চয় আবম 
সৎকমথশীলন্ডদরন্ডক বাবড়ন্ডয় কদব’। 

ا  ُح ۡريحةح فحُك  وا  ِمۡن ِ ٱۡلقح َِٰذه ل وا  هح ِإَوۡذ ق ۡلنحا ٱۡدخ 
دٗ  ۡيث  ِشۡئت ۡمرحغح دٗ حح جَّ ل وا  ٱِۡلحابح س   اا وحٱۡدخ 
ة   ْۚ  وحق ول وا  ِحطَّ ۡۡ َٰك  َٰيح طح ۡۡ خح نَّۡغفِۡر لحك 

ۡحِسنِيح  ِيد  ٱلۡم  َنح  ٥٨وحسح

59. অতিঃপর যাবলমরা পবববতথন কন্ডর 
কফলল কস কর্া যা তান্ডদরন্ডক বলা 
হন্ডয়বিল, বভন্ন অনে কর্া বদন্ডয়। 
ফন্ডল আবম তান্ডদর উপর আসমান 
কর্ন্ডক আযাব নাবযল করলাম, 
কারে তারা পাপাচার করত। 

وا  قحۡوًل غح  لحم  ِينح ظح لح ٱلَّ بحدَّ ِي قِيلح فح رۡيح ٱلَّ
وا  رِۡجزٗ  لحم  ِينح ظح ح ٱلَّ ۡۡلحا َعح نزح

ح
ۡۡ فحأ  ُ ح ِنح ل ا مذ

ونح  ق  ۡفس  ن وا  يح ا َكح آءِ بِمح مح  ٥٩ٱلسَّ

60. আর স্মরে কর, যখন মূসা তার 
কওমর জনে পাবন চাইল, তখন 
আবম বললাম, ‘তুবম কতামার লাব  
িারা পার্রন্ডক আঘাত কর’। ফন্ডল 
তা কর্ন্ডক উৎসাবরত হল বারবট 
ঝরনা। প্রবতবট দল তান্ডদর পাবন 
পান্ডনর স্থান কজন্ডন বনল। কতামরা 
আল্লাহর বরবযক কর্ন্ডক আহার কর 
ও পান কর এবাং ফাসাদকারী হন্ডয় 
যমীন্ডন ঘুন্ডর কববড়ন্ডয়া না। 

ۡلنحا ٱۡۡضِب  ق  ۡوِمهِۦ فح َٰ لِقح وَسح َٰ م  ِإَوذِ ٱۡستحۡسقح
ةح  ّۡشح رحۡت ِمۡنه  ٱثۡنحتحا عح جح ۖۡ فحٱنفح رح اكح ٱۡۡلحجح ِعحصح بذ

ۡينٗ  ۖۡ عح نحاس  ا
 
ۡح ّل   أ لِ ۖۡ ُك  وا   قحۡد عح ۡۡ  ُ بح ّۡشح مَّ

ۡرِض 
ح
لح تحۡعثحۡوا  ِِف ٱۡۡل ِ وح ِۡزِق ٱّللَّ ب وا  ِمن رذ وحٱۡۡشح

ۡفِسِدينح    ٦٠م 
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61. আর যখন কতামরা বলন্ডল, ‘কহ মূসা, 
আমরা এক খাবান্ডরর উপর কখন্ডনা 
বধ্যথ ধ্রব না। সুতরাাং তুবম 
আমান্ডদর জনে কতামার রন্ডবর 
বনকট কদা‘আ কর, কযন বতবন 
আমান্ডদর জনে কবর কন্ডরন, ভূবম 
কয সবি, কাুঁকড়, রসুন, মসুর ও 
কপুঁয়াজ উৎপন্ন কন্ডর, তা’। কস 
বলল, ‘কতামরা বক যা উত্তম তার 
পবরবন্ডতথ এমন বজবনস গ্রহে করি 
যা বনম্নমান্ডনর? কতামরা ককান এক 
নগরীন্ডত অবতরে কর। তন্ডব 
বনশ্চয় কতামান্ডদর জনে (ন্ডসখান্ডন) 
র্াকন্ডব, যা কতামরা কচন্ডয়ি’। আর 
তান্ডদর উপর আন্ডরাপ করা হন্ডয়ন্ডি 
লাঞ্ছনা ও দাবরদ্রে এবাং তারা 
আল্লাহর কক্রান্ডধ্র বশকার হল। তা 
এই কারন্ডে কয, তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার করত 
এবাং অনোয়ভান্ডব নবীন্ডদরন্ডক হতো 
করত। তা এই কারণে যে, তারা 
নাফরমানী কন্ডরবিল এবাং তারা 
সীমালঙ্ঘন করত। 

 َٰ َٰم وَسح ۡۡ يح ام   إِۡذ ق ۡلت  عح َٰ طح
ح َٰ  لحن نَّۡصَِبح َعح  ِحد  وح

ۡرض  
ح
ا ت ۢنبِت  ٱۡۡل حا ِممَّ ۡرِۡج ۡلح بَّكح َي  حا رح فحٱۡدع  ۡلح

ا  ُح ِس دح ا وحعح ُح ف وِم ا وح ُح ِ قِثَّآئ ا وح ُح ِمنُۢ بحۡقلِ
 َٰ ۡدّنح
ح
وح أ ِي ه  حۡستحۡبِدل ونح ٱلَّ ت

ح
ۖۡ قحالح أ ا ُح لِ بحصح وح

وا  ِمِۡصٗ  ْۚ ٱۡهبِط  رۡي  وح خح ِي ه  ۡ ا فح بِٱلَّ إِنَّ لحك 
ِلَّة   ۡ  ٱلذ ُِ ۡي

لح ِبحۡت عح ۡض  ُۗ وح ۡۡ تۡل 
ح
أ ا سح مَّ

ب   ُح بحآء و بِغح  وح
نحة  ۡسكح َٰلِكح  وحٱلۡمح ُِۗ ذح ِنح ٱّللَّ مذ

ونح أَِب ر  ن وا  يحۡكف  ۡۡ َكح  ُ نَّ
ح
ِ بِأ َِٰت ٱّللَّ يح

 ِ يحۡقت ل ونح ٱۡلَّبِيذ ا وح َٰلِكح بِمح ِ  ذح رۡيِ ٱۡۡلحقذ نح بِغح
ن وا   َكح وا  وَّ صح ونح عح ۡعتحد   ٦١يح

62. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, যারা 
ইয়াহূদী হন্ডয়ন্ডি এবাং নাসারা ও 
সাববঈরা5- (তান্ডদর মন্ডধ্ে) যারা 

ىَٰ  َٰرح وا  وحٱۡلَّصح اد  ِينح هح ن وا  وحٱلَّ ِينح ءحامح وح إِنَّ ٱلَّ
َِٰب  ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخِر  يح وحٱلصَّ نح بِٱّللَّ ۡن ءحامح مح

                                                           
5 সাববঈ- বববভন্ন গ্রহ-নেন্ডত্রর পূজারী মতান্তন্ডর কফন্ডরশতান্ডদর উপাসনাকারী। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 41  

ঈমান এন্ডনন্ডি আল্লাহ ও কশি 
বদন্ডনর প্রবত এবাং কনক কাজ 
কন্ডরন্ডি - তন্ডব তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর রন্ডবর বনকট তান্ডদর 
প্রবতদান। আর তান্ডদর ককান ভয় 
কনই এবাং তারা দুিঃবখতও হন্ডব না। 

َٰلِحٗ  ِملح صح لح وحعح ۡۡ وح ُِ ِ بذ ۡۡ ِعندح رح ۡجر ه 
ح
ۡۡ أ  ُ ا فحلح

ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡوف  عح  ٦٢خح

63. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কতামান্ডদর অঙ্গীকার গ্রহে করলাম 
এবাং তূর পাহাড়ন্ডক কতামান্ডদর 
উপর উ ালাম আবম (বললাম) 
‘কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়বি, তা 
শিভান্ডব ধ্র এবাং তান্ডত যা 
রন্ডয়ন্ডি তা স্মরে কর, যান্ডত 
কতামরা তাকওয়া অবলম্বন করন্ডত 
পার’। 

  ۡ ۡعنحا فحۡوقحك  رحفح ۡۡ وح ك  َٰقح ۡذنحا ِميثح خح
ح
ِإَوۡذ أ

آ  وا  مح ذ  ورح خ  ة  ٱلط  وَّ ۡ بِق  َٰك  وا   ءحاتحۡينح ر  وحٱۡذك 
ونح  ۡۡ تحتَّق  لَّك  ا فِيهِ لحعح  ٦٣مح

64. অতিঃপর কতামরা এ সন্ডবর পর 
ববমুখ হন্ডয় বফন্ডর কগন্ডল। আর যবদ 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও রহমত না হত, কতামরা অবশেই 
েবতগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি হন্ডত। 

ۖۡ فحلح  َٰلِكح ِنُۢ بحۡعِد ذح ۡت ۡ مذ َلَّ َّۡ تحوح ل  ٱث  ُۡ ِ ۡولح فح ّللَّ
َِِٰسِينح  ِنح ٱۡلخح نت ۡ مذ

ۥ لحك  رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  عح
٦٤  

65. আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
শবনবান্ডরর বোপান্ডর সীমালঙ্ঘন 
কন্ডরবিল, তান্ডদরন্ডক অবশেই 
কতামরা জান। অতিঃপর আবম 
তান্ডদরন্ডক বললাম, ‘কতামরা বনকৃষ্ট 
বানর হন্ডয় যাও’। 

ِينح  ۡ  ٱلَّ لِۡمت  ۡد عح لحقح ۡۡ ِِف وح ۡوا  ِمنك  ٱۡعتحدح
َِٰس  دحةً خح ون وا  قِرح ۡۡ ك   ُ ح ۡلنحا ل ق  ۡبِت فح  ٦٥يح ٱلسَّ
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66. আর আবম এন্ডক বাবনন্ডয়বি দৃষ্টান্ত, 
কস সমন্ডয়র এবাং তৎপরবতথী 
জনপদসমূন্ডহর জনে এবাং 
মুত্তাকীন্ডদর জনে উপন্ডদশ। 

َٰٗل  ا نحكح ُح َٰ ۡلنح عح ا فحجح ُح ۡلفح ا خح ا وحمح ُح ۡي ا بحۡيح يحدح ذِمح  ل
وِۡعظح  مح تَّقِيح  ةٗ وح  ٦٦لذِۡلم 

67. আর স্মরে কর, যখন মূসা তার 
কওমন্ডক বলল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডিন কয, 
কতামরা একবট গাভী যন্ডবহ 
করন্ডব’। তারা বলল, ‘তুবম বক 
আমান্ডদর সান্ডর্ উপহাস করি’? কস 
বলল, ‘আবম মূখথন্ডদর অন্তভুথি 
হওয়া কর্ন্ডক আল্লাহর আেয় 
চাবি’। 

ن َحإِۡذ قحالح 
ح
ۡۡ أ ر ك  م 

ۡ
ح يحأ ۡوِمهِۦٓ إِنَّ ٱّللَّ َٰ لِقح وَسح م 

 ۡۖ ٗة رح وٗ  تحۡذِبح وا  بحقح ز  نحا ه  تحتَِّخذ 
ح
ع  قحال ٓوا  أ

ح
وذ  اۖۡ قحالح أ

ُِلِيح  َٰ ونح ِمنح ٱۡلجح ك 
ح
ۡن أ
ح
ِ أ  ٦٧بِٱّللَّ

68. তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদর জনে 
কতামার রন্ডবর বনকট কদা‘আ কর, 
বতবন কযন আমান্ডদর জনে স্পষ্ট 
কন্ডর কদন গাভীবট ককমন হন্ডব’। কস 
বলল, ‘বনশ্চয় বতবন বলন্ডিন, বনশ্চয় 
তা হন্ডব গরু, বুন্ডড়া নয় এবাং 
বাচ্চাও নয়। এর মাঝামাবঝ 
ধ্রন্ডনর। সুতরাাং কতামরা কর যা 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ কদয়া হন্ডি’। 

ْۚ قحالح  ا ِهح حا مح
ِ ۡلَّ بَّكح ي بحيذ حا رح

وقحال وا  ٱۡدع  ۡلح
ة   رح ا بحقح ُح ول  إِنَّ ق  ۥ يح لح بِۡكر   لَّ فحارِض   إِنَّه  وح

ونح  ر  ا ت ۡؤمح ل وا مح ۖۡ فحٱۡفعح َٰلِكح ُۢ بحۡيح ذح وحان   ٦٨عح

69. তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদর জনে 
কতামার রন্ডবর বনকট কদা‘আ কর, 
বতবন কযন আমান্ডদর জনে স্পষ্ট 
কন্ডর কদন, ককমন তার রঙ’? কস 
বলল, ‘বনশ্চয় বতবন বলন্ডিন, বনশ্চয় 

ْۚ قحالح  ا ُح حۡون  ا ل حا مح ِ ۡلَّ بَّكح ي بحيذ حا رح
قحال وا  ٱۡدع  ۡلح

ة   رح ا بحقح ُح ول  إِنَّ ق  ۥ يح آء  فحاقِع   إِنَّه  ۡفرح ا صح ُح  لَّۡون 
َِٰظرِينح  حِس   ٱلنَّ  ٦٩ت
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তা হন্ডব হলুদ রন্ডঙর গাভী, তার 
রঙ উজ্বল, দশথকন্ডদরন্ডক যা আনন্দ 
কদন্ডব’। 

70. তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদর জনে 
কতামার রন্ডবর বনকট কদা‘আ কর, 
বতবন কযন আমান্ডদর জনে স্পষ্ট 
কন্ডর কদন, তা ককমন? বনশ্চয় 
গরুবট আমান্ডদর জনে সন্ডন্দহপূেথ 
হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। আর বনশ্চয় আমরা 
আল্লাহ চান্ডহ কতা পর্প্রাপ্ত হব’। 

رح  ا ِهح إِنَّ ٱِۡلحقح حا مح ِ ۡلَّ بَّكح ي بحيذ حا رح
قحال وا  ٱۡدع  ۡلح

آءح ٱّللَّ   لحۡينحا ِإَونَّآ إِن شح َٰبحهح عح حشح ونح ت تحد  ُۡ حم  ٧٠ل

71. কস বলল, ‘বনশ্চয় বতবন বলন্ডিন, 
‘বনশ্চয় তা এমন গাভী, যা বেবহৃত 
হয়বন জবম চাি করায় আর না 
কেন্ডত পাবন কদয়ায়। সুস্থ যান্ডত 
ককান খুুঁত কনই’। তারা বলল, 
‘এখন তুবম সতে বনন্ডয় এন্ডসি’। 

অতিঃপর তারা তা যন্ডবহ করল 
অর্চ তারা তা করার বিল না। 

ول  إِ  ق  ۥ يح ة  قحالح إِنَّه  رح ا بحقح ُح ت ثرِي   لَّ ذحل ول   نَّ
ة   لَّمح سح حۡسِق ٱۡۡلحۡرثح م  لح ت ۡرضح وح

ح
 لَّ ِشيحةح  ٱۡۡل

ْۚ قحال وا ٱلۡ  ا ُح ا َٰٔـفِي ا وحمح ِبح وهح ِ  فحذح نح ِجۡئتح بِٱۡۡلحقذ
ل ونح  ۡفعح وا  يح د   ٧١َكح

72. আর স্মরে কর, যখন কতামরা 
একজনন্ডক হতো করন্ডল অতিঃপর 
কস বোপান্ডর এন্ডক অপরন্ডক 
কদািান্ডরাপ করন্ডল। আর আল্লাহ 
প্রকাশ কন্ডর বদন্ডলন কতামরা যা 
কগাপন করবিন্ডল। 

ۡۡ نحۡفٗس  تحۡلت  ََٰٰٔرِإَوۡذ قح ۡرِج  ا فحٱدَّ ۖۡ وحٱّللَّ  ُم  ا ُح ۡۡ فِي  ت 
ونح  ۡۡ تحۡكت م  نت  ا ك  ٧٢مَّ

73. অতিঃপর আবম বললাম, ‘কতামরা 
তান্ডক আঘাত কর গাভীবটর 

 َٰ ۡوَتح َٰلِكح ي ۡۡحِ ٱّللَّ  ٱلۡمح ذح
اْۚ كح ُح ُِ لۡنحا ٱۡۡضِب وه  بِبحۡع ق  فح

ۡۡ تحۡعقِل ونح  لَّك  َٰتِهِۦ لحعح ۡۡ ءحايح ي رِيك  ٧٣وح
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(ন্ডগান্ডশ্তর) বকিু অাংশ বদন্ডয়। 
এভান্ডব আল্লাহ জীববত কন্ডরন 
মৃতন্ডদরন্ডক। আর বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর বনদশথনসমূহ 
কদখান, যান্ডত কতামরা বুঝ। 

74. অতিঃপর কতামান্ডদর অন্তরসমূহ এর 
পন্ডর কব ন হন্ডয় কগল কযন তা 
পার্ন্ডরর মত বকাংবা তার কচন্ডয়ও 
শি। আর বনশ্চয় পার্ন্ডরর মন্ডধ্ে 
বকিু আন্ডি, যা কর্ন্ডক নহর 
উৎসাবরত হয়। আর বনশ্চয় তার 
মন্ডধ্ে বকিু আন্ডি যা চূেথ হয়। ফন্ডল 
তা কর্ন্ডক পাবন কবর হয়। আর 
বনশ্চয় তার মন্ডধ্ে বকিু আন্ডি যা 
আল্লাহর ভন্ডয় ধ্বন্ডস পন্ডড়। আর 
আল্লাহ কতামরা যা কর, কস 
সম্পন্ডকথ গান্ডফল নন। 

ۡت ق   َّۡ قحسح َٰلِكح فحِِهح ث  ِنُۢ بحۡعِد ذح ۡ مذ ل وب ك 
 ْۚ ٗة د  قحۡسوح شح

ح
ۡو أ
ح
ارحةِ أ ٱۡۡلِجح ا  كح حمح ارحةِ ل ِإَونَّ ِمنح ٱۡۡلِجح

ق   قَّ حشَّ ا ي حمح ا ل ُح ْۚ ِإَونَّ ِمۡن َٰر  نۡهح
ح
ر  ِمۡنه  ٱۡۡل جَّ تحفح يح

بِط  ِمۡن  ُۡ ا يح حمح ا ل ُح ْۚ ِإَونَّ ِمۡن آء  ج  ِمۡنه  ٱلۡمح يحۡخر  فح
 ُِۗ ۡشيحةِ ٱّللَّ ل ونح  خح ا تحۡعمح مَّ َٰفِل  عح ا ٱّللَّ  بِغح ٧٤وحمح

75. কতামরা বক এই আশা করি কয, 
তারা কতামান্ডদর প্রবত ঈমান 
আনন্ডব? অর্চ তান্ডদর একবট দল 
বিল যারা আল্লাহর বােী শুনত 
অতিঃপর তা বুন্ডঝ কনয়ার পর তা 
তারা ববকৃত করত কজন্ডন বুন্ডঝ। 

نح  قحۡد َكح ۡۡ وح ن ي ۡؤِمن وا  لحك 
ح
ع ونح أ تحۡطمح فح

ح
 فحرِيق  ۞أ

ۥ ِمنُۢ بحۡعِد  ِف ونحه  حرذ َّۡ ُي  ِ ث  ۡح ٱّللَّ َٰ لح ونح كح ع  حۡسمح ۡۡ ي  ُ ِۡن مذ
ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح ل وه  وحه  قح ا عح  ٧٥مح

76. আর যখন তারা মুবমনন্ডদর সান্ডর্ 
সাোৎ কন্ডর তখন বন্ডল, ‘আমরা 
ঈমান এন্ডনবি’। আর যখন এন্ডক 
অপন্ডরর সান্ডর্ একান্ডন্ত বমবলত হয় 

لح  نَّا ِإَوذحا خح ن وا  قحال ٓوا  ءحامح ِينح ءحامح وا  ٱلَّ ِإَوذحا لحق 
َٰ بحۡعض   ۡۡ إَِلح  ُ  ُ ۡع تححح  بح ا فح ۡ بِمح  ُ ث ونح ِ حدذ ِت 

ح
قحال ٓوا  أ

 ْۚ ۡۡ بذِك  ۡ بِهِۦ ِعندح رح وك  آج  ۡۡ َِل حح لحۡيك  ٱّللَّ  عح
فحلح تحۡعقِل ونح 

ح
٧٦أ
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তখন বন্ডল, ‘কতামরা বক তান্ডদর 
সান্ডর্ কস কর্া আন্ডলাচনা কর, যা 
আল্লাহ কতামান্ডদর উপর উমু্মি 
কন্ডরন্ডিন, যান্ডত তারা এর মাধ্েন্ডম 
কতামান্ডদর রন্ডবর বনকট কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ দলীল কপশ করন্ডব? তন্ডব 
বক কতামরা বুঝ না’? 

77. তারা বক জান্ডন না কয, তারা যা 
কগাপন কন্ডর এবাং যা প্রকাশ কন্ডর, 
তা আল্লাহ জান্ডনন? 

ونح  ا ي ِِس  ۡ  مح ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ
ح
ونح أ ۡعلحم  وح لح يح

ح
ا أ وحمح

ۡعلِن ونح  ٧٧ي 

78. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে আন্ডি বনরের, 
তারা বমর্ো আকাঙ্খা িাড়া বকতান্ডবর 
ককান জ্ঞান রান্ডখ না এবাং তারা শুধু্ই 
ধ্ারো কন্ডর র্ান্ডক। 

اِّنَّ  مح
ح
ٓ أ َٰبح إِلَّ ونح ٱلِۡكتح ۡعلحم  ِي ونح لح يح مذ

 
ۡۡ أ  ُ ِمۡن وح

ن ونح  ظ  ۡمإِلَّ يح ٧٨ِإَوۡن ه 

79. সুতরাাং ধ্বাংস তান্ডদর জনে যারা 
বনজ হান্ডত বকতাব বলন্ডখ। তারপর 
বন্ডল, ‘এবট আল্লাহর পে কর্ন্ডক’, 
যান্ডত তা তুি মূন্ডলে বববক্র করন্ডত 
পান্ডর। সুতরাাং তান্ডদর হাত যা 
বলন্ডখন্ডি তার পবরোন্ডম তান্ডদর জনে 
ধ্বাংস, আর তারা যা উপাজথন 
কন্ডরন্ডি তার কারন্ডেও তান্ডদর জনে 
ধ্বাংস। 

ۡيل   َٰ  فحوح ِينح يحۡكت ب ونح ٱلِۡكتح َّۡ لذَِّلَّ ۡۡ ث  ُِ يِۡدي
ح
 بح بِأ

نٗ  وا  بِهِۦ ثحمح ِ لِيحۡشَتح  ا ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ َٰذح ول ونح هح ق   ايح
ۡيل  قحلِيٗلۖۡ  ۡيل    فحوح وح ۡۡ وح ُِ يِۡدي

ح
تحبحۡت أ ا كح ِمَّ ۡ مذ  ُ َّ َّ  ل ۡ ل  ُ

ا يحۡكِسب ونح  ِمَّ ٧٩مذ

80. আর তারা বন্ডল, ‘কগানা-কন্ডয়কবদন 
িাড়া আগুন আমান্ডদরন্ডক কখন্ডনা 
স্পশথ করন্ডব না’। বল, ‘কতামরা বক 
আল্লাহর বনকট ওয়াদা বনন্ডয়ি, 

يَّامٗ 
ح
ٓ أ نحا ٱۡلَّار  إِلَّ سَّ ْۚ وحقحال وا  لحن تحمح ٗة ودح ۡعد   ا مَّ

دٗ  ُۡ ِ عح ۡۡ ِعندح ٱّللَّ حۡذت  َّتَّ
ح
ۡلِفح ٱّللَّ  ق ۡۡل ا فحلحن َي 

ونح  ا لح تحۡعلحم  ِ مح ح ٱّللَّ ول ونح َعح ۡم تحق 
ح
ۥٓۖۡ أ ه  دح ُۡ ٨٠عح
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ফন্ডল আল্লাহ তাুঁর ওয়াদা ভঙ্গ 
করন্ডবন না? নাবক আল্লাহর উপর 
এমন বকিু বলি, যা কতামরা জান 
না’? 

81. হাুঁ, কয মন্দ উপাজথন করন্ডব এবাং 
তার পাপ তান্ডক কবষ্টন কন্ডর কনন্ডব, 
তারাই আগুন্ডনর অবধ্বাসী। তারা 
কসখান্ডন হন্ডব স্থায়ী। 

يذِئحةٗ  بح سح سح ن كح َٰ  مح ِطٓي  بحلح ۡت بِهِۦ خح َٰطح حح
ح
أ ۥ ت ه  وح

 َٰ ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ونح فحأ َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي  ٨١ب  ٱۡلَّارِِۖ ه 

82. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং কনক 
আমল কন্ডরন্ডি, তারা জান্নান্ডতর 
অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন হন্ডব 
স্থায়ী। 

ىئِكح  لح و 
 
َِٰت أ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ

ونح  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡۡلحنَّةِِۖ ه  ۡصحح
ح
٨٢أ

83. আর স্মরে কর, যখন আবম বনী 
ইসরাঈন্ডলর অঙ্গীকার গ্রহে 
করলাম কয, কতামরা আল্লাহ িাড়া 
কান্ডরা ইবাদাত করন্ডব না এবাং 
সদাচার করন্ডব বপতা-মাতা, 
আত্ম্ীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও 
বমসকীনন্ডদর সান্ডর্। আর মানুিন্ডক 
উত্তম কর্া বল, সালাত কান্ডয়ম কর 
এবাং যাকাত প্রদান কর। অতিঃপর 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক স্বে সাংখেক 
িাড়া কতামরা সকন্ডল উন্ডপো কন্ডর 
মুখ বফবরন্ডয় বনন্ডল। 

ونح إِلَّ  ىءِيلح لح تحۡعب د  َٰقح بحِّنٓ إِۡسرح ۡذنحا ِميثح خح
ح
ِإَوۡذ أ

انٗ  يِۡن إِۡحسح ََِّٰلح بِٱلۡوح ح وح َٰ ٱّللَّ َٰمح َٰ وحٱَۡلحتح ۡرَبح ا وحذِي ٱلۡق 
ۡسنٗ  َِٰكِي وحق ول وا  لِلنَّاِس ح  سح وا  وحٱلۡمح قِيم 

ح
أ ا وح

ةح وحءحات وا   لحوَٰ ۡۡ إِلَّ قحلِيٗل ٱلصَّ ۡت  َلَّ َّۡ تحوح ةح ث  وَٰ كح  ٱلزَّ
ونح  ۡعرِض  نت ۡ م 

ح
أ ۡۡ وح ِنك  ٨٣مذ

84. আর যখন আবম কতামান্ডদর 
অঙ্গীকার গ্রহে করলাম কয, কতামরা 
বনজন্ডদর রি প্রবাবহত করন্ডব না 

 ۡۡ آءحك  ونح دِمح حۡسفِك  ۡۡ لح ت ك  َٰقح ۡذنحا ِميثح خح
ح
ِإَوۡذ أ

 ۡۡ ۡرت  قۡرح
ح
َّۡ أ ۡۡ ث  َٰرِك  ِن دِيح ۡ مذ ك  سح نف 

ح
ونح أ ۡرِج  لح َّت  وح
ونح  د  ُح حۡش ۡۡ ت نت 

ح
أ ٨٤وح
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এবাং বনজন্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
গৃহসমূহ কর্ন্ডক কবর করন্ডব না। 
অতিঃপর কতামরা স্বীকার কন্ডর 
বনন্ডল। আর কতামরা তার সােী। 

85. অতিঃপর কতামরাই কতা তারা, যারা 
বনজন্ডদরন্ডক হতো করি এবাং 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একবট 
দলন্ডক তান্ডদর গৃহ কর্ন্ডক কবর কন্ডর 
বদি; পাপ ও সমীলঙ্ঘন্ডনর মাধ্েন্ডম 
তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ সহায়তা করি। 
আর তারা যবদ বন্দী হন্ডয় 
কতামান্ডদর বনকট আন্ডস, কতামরা 
মুবিপে বদন্ডয় তান্ডদরন্ডক মুি কর। 
অর্চ তান্ডদরন্ডক কবর করা 
কতামান্ডদর জনে হারাম বিল। 
কতামরা বক বকতান্ডবর বকিু অাংন্ডশ 
ঈমান রাখ আর বকিু অাংশ 
অস্বীকার কর? সুতরাাং কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে যারা তা কন্ডর দুবনয়ার জীবন্ডন 
লাঞ্ছনা িাড়া তান্ডদর কী প্রবতদান 
হন্ডত পান্ডর? আর বকয়ামন্ডতর বদন্ডন 
তান্ডদরন্ডক কব নতম আযান্ডব 
বনন্ডেপ করা হন্ডব। আর কতামরা যা 
কর, আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ গাবফল 
নন। 

ونح  ۡرِج  َّت  ۡۡ وح ك  سح نف 
ح
ٓءِ تحۡقت ل ونح أ لح ىؤ  ۡۡ ٰٓح نت 

ح
َّۡ أ ث 
ۡ فحرِيقٗ  ِنك  ُِۡ ا مذ ۡي

لح ونح عح ر  ُح َٰ ۡۡ تحظح َٰرِهِ ِن دِيح مذ
 ۡۡ وه  َٰد  ىَٰ ت فح َٰرح سح

 
ۡۡ أ ت وك 

ۡ
َِٰن ِإَون يحأ ۡدوح ِۡ وحٱلۡع  ثۡ بِٱۡۡلِ

ت ۡؤِمن ونح بِبحۡعِض  فح
ح
ْۚ أ ۡۡ  ُ اج  ۡمإِۡخرح لحۡيك  حرَّم  عح وح ُم  وحه 
ونح بِبحۡعض    ر  تحۡكف  َِٰب وح ن  ٱلِۡكتح آء  مح زح ا جح مح فح

ۡۡ إِ  َٰلِكح ِمنك  ل  ذح ۡفعح ۖۡ  لَّ ِخۡزي  يح ۡنيحا ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل 
ا ٱّللَّ   اِب  وحمح ذح ِ ٱلۡعح دذ شح

ح
ى أ د ونح إَِلح ةِ ي رح َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح وح
ل ونح  ا تحۡعمح مَّ َٰفِل  عح ٨٥بِغح

86. তারা আবখরান্ডতর বববনমন্ডয় দুবনয়ার 
জীবনন্ডক খবরদ কন্ডরন্ডি। সুতরাাং 

ا   و  ح ِينح ٱۡشَتح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ةِِۖ  أ ۡنيحا بِٱٓأۡلِخرح ةح ٱَّل  ٱۡۡلحيحوَٰ

ونح  ۡۡ ي نِصح  لح ه  اب  وح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ ۡن ف  عح حفَّ ٨٦فحلح َي 
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তান্ডদর কর্ন্ডক আযাব হালকা করা 
হন্ডব না এবাং তারা সাহাযেপ্রাপ্তও 
হন্ডব না। 

87. আর আবম বনশ্চয় মূসান্ডক বকতাব 
বদন্ডয়বি এবাং তার পন্ডর এন্ডকর পর 
এক রাসূল কপ্ররে কন্ডরবি এবাং 
মারইয়াম পুত্র ঈসান্ডক বদন্ডয়বি 
সুস্পষ্ট বনদশথনসমূহ। আর তান্ডক 
শবিশালী কন্ডরবি ‘পববত্র আত্ম্া’র6 
মাধ্েন্ডম। তন্ডব বক কতামান্ডদর বনকট 
যখনই ককান রাসূল এমন বকিু 
বনন্ডয় এন্ডসন্ডি, যা কতামান্ডদর 
মনিঃপূত নয়, তখন কতামরা 
অহঙ্কার কন্ডরি, অতিঃপর 
(নবীন্ডদর) একদলন্ডক কতামরা 
বমর্োবাদী বন্ডলি আর একদলন্ডক 
হতো কন্ডরি। 

ۡينحا ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ  فَّ َٰبح وحقح وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح
َِٰت  ۡح ٱِۡلحيذِنح ۡريح ِلِۖ وحءحاتحيۡنحا ِعيَسح ٱۡبنح مح بِٱلر س 

 
ح
ِس  أ د  وِح ٱلۡق  َٰه  بِر  يَّۡدنح

ح
أ ُۢ وح ول  ۡۡ رحس  آءحك  ا جح َّمح فحُك 

رِيقٗ  فح ۡۡ فح ت  ۡ ۡ  ٱۡستحۡكَبح ك  س  نف 
ح
وحىى أ ُۡ ا لح تح  ابِمح
فحرِيقٗ  ۡۡ وح ۡبت  ذَّ ٨٧ا تحۡقت ل ونح كح

88. আর তারা বলল, আমান্ডদর 
অন্তরসমূহ আিাবদত; বরাং তান্ডদর 
কুফরীর কারন্ডে আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
লা‘নত কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর তারা 
খুব কমই ঈমান আন্ডন। 

ۡۡ وحقحال   ۡفرِهِ ۡ  ٱّللَّ  بِك   ُ نح ْۚ بحل لَّعح ُۢ لۡف  وا  ق ل وب نحا غ 
لِيٗل  قح ا ي ۡؤِمن ونح فح ٨٨ مَّ

89. আর যখন তান্ডদর কান্ডি, তান্ডদর 
সান্ডর্ যা আন্ডি, আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক তার সতোয়নকারী বকতাব 

َٰب   ۡۡ كِتح آءحه  ا جح حمَّ ل ِق   وح دذ صح ِ م  ِۡن ِعنِد ٱّللَّ ا  مذ ذِمح ل
ِينح  ح ٱلَّ ونح َعح حۡستحۡفتِح  ۡبل  ي ن وا  ِمن قح َكح ۡۡ وح  ُ عح مح
 بِهِۚۦْ 

وا  ر  فح ف وا  كح رح ا عح ۡ مَّ آءحه  ا جح وا  فحلحمَّ ر  فح كح
َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح ِ َعح ٨٩فحلحۡعنحة  ٱّللَّ

                                                           
6 পববত্র আত্ম্া অর্থ বজবরীল (আ.) 
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এল, অর্চ তারা পূন্ডবথ কাবফরন্ডদর 
উপর ববজয় কামনা করত। সুতরাাং 
যখন তান্ডদর বনকট এল যা তারা 
বচনত, তখন তারা তা অস্বীকার 
করল। অতএব কাবফরন্ডদর উপর 
আল্লাহর লা‘নত। 

90. যার বববনমন্ডয় তারা বনজন্ডদরন্ডক 
ববক্রয় কন্ডরন্ডি তা কত জঘনে (তা 
এই) কয, আল্লাহ যা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন তা তারা অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এই বজন্ডদর বশবতথী হন্ডয় 
কয, আল্লাহ তাুঁর বান্দান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক যান্ডক ইিা তার উপর তাুঁর 
অনুগ্রহ নাবযল কন্ডরন্ডিন। সুতরাাং 
তারা কক্রান্ডধ্র উপর কক্রান্ডধ্র 
অবধ্কারী হল। আর কাবফরন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি লাঞ্ছনাকর আযাব। 

 
ح
ۡۡ أ  ُ سح نف 

ح
ۡوا  بِهِۦٓ أ ح ا ٱۡشَتح مح آ بِۡئسح وا  بِمح ر  ن يحۡكف 

 َٰ ح لِهِۦ َعح ُۡ ِلح ٱّللَّ  ِمن فح ذ َنح ن ي 
ح
لح ٱّللَّ  بحۡغًيا أ نزح

ح
أ

 َٰ ح ب  َعح ُح بحآء و بِغح
آء  ِمۡن ِعبحادِهۖۦِۡ فح حشح ن ي مح

ب    ُح
اب   غح ذح َٰفِرِينح عح لِلۡكح ُِي   وح ٩٠ م 

91. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন কতামরা 
তার প্রবত ঈমান আন’। তারা বন্ডল, 
‘আমান্ডদর প্রবত যা নাবযল হন্ডয়ন্ডি 
আমরা তা ববশ্বাস কবর’। আর এর 
বাইন্ডর যা আন্ডি তারা তা অস্বীকার 
কন্ডর। অর্চ তা সতে, তান্ডদর সান্ডর্ 
যা আন্ডি তার সতোয়নকারী। বল, 
‘তন্ডব ককন কতামরা আল্লাহর 
নবীন্ডদরন্ডক পূন্ডবথ হতো করন্ডত, যবদ 
কতামরা মুবমন হন্ডয় র্াক’? 

لح ٱّللَّ  قحال وا  ن ۡؤِمن  ِإَوذحا قِيلح  نزح
ح
آ أ ۡۡ ءحاِمن وا  بِمح  ُ ح ل

وح  آءحه ۥ وحه  رح ا وح ونح بِمح ر  يحۡكف  لحۡينحا وح نزِلحعح
 
ٓ أ ا بِمح

قٗ  ِ دذ صح ۢنبِيحآءح ٱۡۡلحق  م 
ح
ۡح تحۡقت ل ونح أ ُۗ ق ۡل فحلِ ۡۡ  ُ عح ا مح ذِمح ا ل

ۡؤِمنِيح  نت ۡ م  ۡبل  إِن ك  ِ ِمن قح ٩١ٱّللَّ

92. আর অবশেই মূসা কতামান্ডদর বনকট 
সুস্পষ্ট বনদশথনসমূহ বনন্ডয় এন্ডসন্ডি। 

  ۡ حۡذت  َّۡ ٱَّتَّ َِٰت ث  َٰ بِٱِۡلحيذِنح وَسح ۡ م  آءحك  ۡد جح لحقح ۞وح
ونح  َٰلِم  ۡۡ ظح نت 

ح
أ ٩٢ٱلۡعِۡجلح ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ وح
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অতিঃপর কতামরা তার পন্ডর 
বািুরন্ডক (উপাসেরূন্ডপ) গ্রহে 
করন্ডল। আর কতামরা কতা যাবলম। 

93. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কতামান্ডদর প্রবতশ্রুবত গ্রহে 
কন্ডরবিলাম এবাং কতামান্ডদর উপর 
তূরন্ডক উব ন্ডয়বিলাম- (বন্ডলবিলাম) 
‘আবম কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়বি তা 
শিভান্ডব ধ্র এবাং কশান’। তারা 
বন্ডলবিল, ‘আমরা শুনলাম এবাং 
অমানে করলাম। আর তান্ডদর 
কুফরীর কারন্ডে তান্ডদর অন্তন্ডর কগা-
বািুর প্রীবত বসবঞ্চত করা হন্ডয়বিল। 
বল, ‘কতামান্ডদর ঈমান যার বনন্ডদথশ 
কদয় কত মন্দ তা! যবদ কতামরা 
মুবমন হন্ডয় র্াক’। 

ورح  ۡ  ٱلط  ۡعنحا فحۡوقحك  رحفح ۡۡ وح ك  َٰقح ۡذنحا مِيثح خح
ح
ِإَوۡذ أ

ة   وَّ ۡ بِق  َٰك  آ ءحاتحۡينح وا  مح ذ  ِمۡعنحا  خ  وا ۖۡ قحال وا  سح ع  وحٱۡسمح
 ْۚ ۡۡ ۡفرِهِ ۡ  ٱلۡعِۡجلح بِك  ُِ ِ وب

ۡۡشِب وا  ِِف ق ل 
 
أ ۡينحا وح صح  وحعح

نت ۡ  ۡۡ إِن ك  َٰن ك  ۡ بِهِۦٓ إِيمح ر ك  م 
ۡ
ا يحأ مح ق ۡل بِۡئسح

ۡؤِمنِيح  ٩٣م 

94. বল, ‘যবদ অনোনে মানুি িাড়া 
আল্লাহর বনকট আবখরান্ডতর আবাস 
শুধু্ কতামান্ডদর জনেই বনবদথষ্ট র্ান্ডক, 
তন্ডব কতামরা মৃতুে কামনা কর, যবদ 
কতামরা সতেবাদী হন্ডয় র্াক’। 

ار   ۡ  ٱَّلَّ نحۡت لحك  ِ  ق ۡل إِن َكح ة  ِعندح ٱّللَّ ٱٓأۡلِخرح
ةٗ اخح  ا   لِصح نَّو  تحمح ِن د وِن ٱۡلَّاِس فح ۡوتح إِن  مذ ٱلۡمح

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت   ٩٤ك 

95. আর তারা কখন্ডনা তা কামনা 
করন্ডব না, তান্ডদর হাত যা 
পাব ন্ডয়ন্ডি তার কারন্ডে। আর 
আল্লাহ যাবলমন্ডদর সম্পন্ডকথ অবধ্ক 
জ্ঞাত। 

ا  ُۢا بِمح بحدح
ح
نَّۡوه  أ تحمح لحن يح ْۚ وحٱّللَّ  وح ۡۡ ُِ يِۡدي

ح
ۡت أ مح قحدَّ

َٰلِِميح  ُۢ بِٱلظَّ  ۡ لِي ٩٥عح

96. আর তুবম তান্ডদরন্ডক পান্ডব জীবন্ডনর 
প্রবত সবথাবধ্ক কলাভী মানুিরূন্ডপ। 
এমনবক তান্ডদর কর্ন্ডকও যারা বশকথ 
কন্ডরন্ডি। তান্ডদর একজন কামনা 
কন্ডর, যবদ হাজার বির তান্ডক 
জীবন কদয়া হত! অর্চ দীঘথজীবী 

ة   يحوَٰ َٰ حح ح ۡحرحصح ٱۡلَّاِس َعح
ح
ۡۡ أ  ُ نَّ حِجدح تلح ِمنح  وح وح

نحة   لۡفح سح
ح
ر  أ مَّ عح حۡو ي  ۡۡ ل ه  د  حح

ح
وا ْۚ يحوحد  أ ك  ۡۡشح

ح
ِينح أ  ٱلَّ

ُۗ وحٱ رح مَّ عح ن ي 
ح
اِب أ ذح زحۡحزِِحهِۦ ِمنح ٱلۡعح وح بِم  ا ه  ّللَّ  وحمح

ل ونح  ۡعمح ا يح ُۢ بِمح ٩٦بحِصري 
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হন্ডলই তা তান্ডক আযাব কর্ন্ডক 
বনষৃ্কবত বদন্ডত পারন্ডব না। আর তারা 
যা কন্ডর আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ সমেক 
দ্রষ্টা। 

97. বল, ‘কয বজবরীন্ডলর শত্রু হন্ডব (ন্ডস 
অনুন্ডশাচনায় মরুক) ককননা বনশ্চয় 
বজবরীল তা আল্লাহর অনুমবতন্ডত 
কতামার অন্তন্ডর নাবযল কন্ডরন্ডি, 
তার সামন্ডন র্াকা বকতান্ডবর 
সমর্থক, বহদায়াত ও মুবমনন্ডদর 
জনে সুসাংবাদরূন্ডপ’। 

وذٗ  د  نح عح ن َكح ِ ق ۡل مح َٰ ـا لذ ح َلح ۥ َعح ۥ نحزَّ ِجَۡبِيلح فحإِنَّه 
قٗ  ِ دذ صح ِ م  دٗ قحلۡبِكح بِإِۡذِن ٱّللَّ يۡهِ وحه  ا بحۡيح يحدح ذِمح  ىا ل

ۡؤِمنِيح  ىَٰ لِلۡم  ب ّۡشح ٩٧وح

98. ‘কয শত্রু হন্ডব আল্লাহর, তাুঁর 
কফন্ডরশতান্ডদর, তাুঁর রাসূলগন্ডের, 
বজবরীন্ডলর ও মীকাঈন্ডলর তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহ কাবফরন্ডদর শত্রু’। 

نح  ن َكح وذٗ  مح د  لِهِۦ عح ر س  تِهِۦ وح ىئِكح لح ِ وحمح َّ ِ ا ّللذ
ىَٰلح  وذ   وحِجَۡبِيلح وحِميكح د  ح عح َٰفِرِينح  فحإِنَّ ٱّللَّ ٩٨لذِلۡكح

99. আর আবম অবশেই কতামার প্রবত 
সুস্পষ্ট বনদশথনসমূহ নাবযল কন্ডরবি, 
ফাবসকরা িাড়া অনে ককউ তা 
অস্বীকার কন্ডর না। 

ۡكح  ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
ۡد أ لحقح ِۖ وح َٰت  َٰتِۢ بحيذِنح ر   ءحايح ا يحۡكف  وحمح

ونح  َِٰسق  آ إِلَّ ٱلۡفح ُح ِ ٩٩ب

100. তন্ডব বক যখনই তারা ককান ওয়াদা 
কন্ডরন্ডি, তখনই তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
ককান এক দল তা িুন্ডড় কমন্ডরন্ডি? 
বরাং তান্ডদর অবধ্কাাংশ ঈমান রান্ডখ 
না। 

دٗ  ُۡ وا  عح د  ُح َٰ ا عح َّمح وح ُك 
ح
ه ۥ فحرِيق  أ ۡ  بحۡل  ا نَّبحذح  ُ ِۡن مذ

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح  ۡكَثح ه 
ح
 ١٠٠أ

101. আর যখন তান্ডদর বনকট আল্লাহর 
কাি কর্ন্ডক একজন রাসূল এল, 

ۡۡ رحس   آءحه  ا جح حمَّ ل ِق   ول  وح دذ صح ِ م  ِۡن ِعنِد ٱّللَّ ا  مذ ذِمح ل
ۡۡ نحبحذح فحرِيق    ُ عح َٰبح  مح وت وا  ٱلِۡكتح

 
ِينح أ ِنح ٱلَّ مذ
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তান্ডদর সান্ডর্ যা আন্ডি তা সমর্থন 
কন্ডর, তখন আহন্ডল বকতান্ডবর 
একবট দল আল্লাহর বকতাবন্ডক 
তান্ডদর কপিন্ডন কফন্ডল বদল, 
(এভান্ডব কয) মন্ডন হয় কযন তারা 
জান্ডন না। 

ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح  ُ نَّ
ح
أ ۡۡ كح ورِهِ  ُ آءح ظ  رح ِ وح َٰبح ٱّللَّ كِتح

١٠١ 

102. আর তারা অনুসরে কন্ডরন্ডি, যা 
শয়তানরা সুলাইমান্ডনর রাজন্ডত্ব 
পা  করত। আর সুলাইমান কুফরী 
কন্ডরবন; বরাং শয়তানরা কুফরী 
কন্ডরন্ডি। তারা মানুিন্ডক জাদু 
কশখাত এবাং (তারা অনুসরে 
কন্ডরন্ডি) যা নাবযল করা হন্ডয়বিল 
বান্ডবন্ডলর দুই কফন্ডরশতা হারূত ও 
মারূন্ডতর উপর। আর তারা 
কাউন্ডক কশখাত না কয পযথন্ত না 
বলত কয, ‘আমরা কতা পরীো, 
সুতরাাং কতামরা কুফরী কন্ডরা না। 
এরপরও তারা এন্ডদর কাি কর্ন্ডক 
বশখত, যার মাধ্েন্ডম তারা পুরুি ও 
তার স্ত্রীর মন্ডধ্ে ববন্ডিদ ঘটাত। 
অর্চ তারা তার মাধ্েন্ডম কান্ডরা 
ককান েবত করন্ডত পারত না 
আল্লাহর অনুমবত িাড়া। আর তারা 
বশখত যা তান্ডদর েবত করত, 
তান্ডদর উপকার করত না এবাং 
তারা অবশেই জানত কয, কয বেবি 
তা ক্রয় করন্ডব, আবখরান্ডত তার 

 ۡۖ َٰنح لحۡيمح لِۡك س  َٰ م  ح َِٰطي  َعح يح ا تحۡتل وا  ٱلشَّ وا  مح وحٱتَّبحع 
َِٰطيح  يح َِٰكنَّ ٱلشَّ لح َٰن  وح لحۡيمح رح س  فح ا كح وحمح

 ٓ ا ۡحرح وحمح ِ ونح ٱۡلَّاسح ٱلسذ لذِم  عح وا  ي  ر  فح ح  كح نزِلح َعح
 
أ

اِن  لذِمح عح ا ي  ْۚ وحمح وتح َٰر  مح وتح وح َٰر  ۡيِ بِبحابِلح هح لحكح ٱلۡمح
ۡن  فِۡتنحة   ا َنح ٓ إِنَّمح ولح ق  َٰ يح ِتَّ د  حح حح

ح
تحكۡ  ِمۡن أ ۖۡ فحلح ۡر ف 

رۡ  ِق ونح بِهِۦ بحۡيح ٱلۡمح رذ فح ا ي  ا مح مح  ُ ونح ِمۡن لَّم  يحتحعح  ءِ فح
ِينح بِهِ  آرذ ُح ِ ۡ ب ا ه  وِۡجهِۚۦْ وحمح زح د  إِلَّ وح حح

ح
ۦ ِمۡن أ

 ْۚ ۡۡ  ُ ع  لح يحنفح ۡۡ وح ا يحۡض  ه  ونح مح لَّم  يحتحعح ِْۚ وح بِإِۡذِن ٱّللَّ
ةِ ِمۡن  ا َلح ۥ ِِف ٱٓأۡلِخرح َٰه  مح ى ح ِن ٱۡشَتح حمح وا  ل لِم  ۡد عح لحقح وح

َٰق   
لح ن وا   خح حۡو َكح ْۚ ل ۡۡ  ُ سح نف 

ح
ۡوا  بِهِۦٓ أ ح ا ۡشح ِئۡسح مح ِلح وح

ونح  ۡعلحم  ١٠٢يح
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ককান অাংশ র্াকন্ডব না। আর তা 
বনবশ্চতরূন্ডপ কতই-না মন্দ, যার 
বববনমন্ডয় তারা বনজন্ডদরন্ডক ববক্রয় 
কন্ডরন্ডি। যবদ তারা জানত। 

103. আর যবদ তারা ঈমান আনত এবাং 
তাকওয়া অবলম্বন করত, তন্ডব 
অবশেই আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
(তান্ডদর জনে) প্রবতদান উত্তম হত। 
যবদ তারা জানত। 

ث وبحة   حمح ۡوا  ل ن وا  وحٱتَّقح ۡۡ ءحامح  ُ نَّ
ح
حۡو أ ل ِ  وح ِۡن ِعنِد ٱّللَّ مذ
رۡي ْۚ  ونح  خح ۡعلحم  ن وا  يح  ١٠٣لَّۡو َكح

104. কহ মুবমনগে, কতামরা ‘রা‘ইনা’7 
বন্ডলা না; বরাং বল, ‘উনজুরনা’ 
আর কশান, কাবফরন্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

َِٰعنحا وحق ول وا   ول وا  رح ن وا  لح تحق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح َٰفِرِينح عح لِلۡكح وا ُۗ وح ع  ۡرنحا وحٱۡسمح ١٠٤ ٱنظ 

105. আহন্ডল বকতাব ও মুশবরকন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা 
চায় না কয, কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর উপর ককান 
কলোে নাবযল কহাক। আর আল্লাহ 
যান্ডক ইিা তান্ডক তাুঁর রহমত িারা 
খাস কন্ডরন এবাং আল্লাহ মহান 
অনুগ্রন্ডহর অবধ্কারী। 

لح  َِٰب وح ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
وا  ِمۡن أ ر  فح ِينح كح ا يحوحد  ٱلَّ مَّ

لح  َّ َنح ن ي 
ح
ّۡشِكِيح أ رۡي  ٱلۡم  ِۡن خح ۡ مذ ۡيك 

لح ِن  عح مذ
ْۚ وحٱّللَّ   آء  حشح ن ي ۡتحص  بِرحۡۡححتِهِۦ مح ْۚ وحٱّللَّ  َيح ۡۡ بذِك  رَّ

 ِۡ ِظي ِل ٱلۡعح ُۡ ١٠٥ذ و ٱلۡفح

                                                           
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সান্ডর্ কন্ডর্াপকর্ন বা তাুঁর কাি কর্ন্ডক বশো راعنا 7

গ্রহন্ডের সময় মুবমনগন্ডের বুঝন্ডত সমসো হন্ডল তারা বলন্ডতন ‘রা‘ইনা’ অর্থাৎ আমান্ডদর প্রবত লেে 
করুন এবাং ধ্ীন্ডর বলুন। শব্দবটর আর একবট অর্থ ‘কবাকা’। ইয়াহূবদরা তা কশান্ডন কস অন্ডর্থ বেবহার 
শুরু করল এবাং বনন্ডজরা হাবস- াট্টা করন্ডত লাগল। তখন আল্লাহ তাআলা উি িের্থন্ডবাধ্ক শব্দবটর 
পবরবন্ডতথ পবরষ্কার অর্থন্ডবাধ্ক শব্দ ‘উনজুরনা’ অর্থাৎ আমান্ডদর প্রবত নজর বদন- শব্দবট বেবহার করার 
বনন্ডদথশ বদন্ডলন।  
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106. আবম কয আয়াত রবহত কবর বকাংবা 
ভুবলন্ডয় কদই, তার কচন্ডয় উত্তম 
বকাংবা তার মত আনয়ন কবর। তুবম 
বক জান না কয, আল্লাহ সব বকিুর 
উপর েমতাবান। 

رۡي  ۞
ِت ِِبح

ۡ
ا نحأ ُح ۡو ن نِس

ح
ۡخ ِمۡن ءحايحة  أ ا نحنسح ِنۡ  مح آ مذ ُح

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح نَّ ٱّللَّ

ح
ۡۡ أ ۡۡ تحۡعلح ح ل

ح
ُۗ أ ٓ ا ُح ۡو ِمۡثلِ

ح
ير  قحدِ  أ
١٠٦ 

107. তুবম বক জান না কয, বনশ্চয় 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব 
আল্লাহর? আর আল্লাহ িাড়া 
কতামান্ডদর ককান অবভভাবক ও 
সাহাযেকারী কনই। 

ۡرِض  
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ح َلح ۥ م  نَّ ٱّللَّ

ح
ۡۡ أ ۡۡ تحۡعلح ح ل

ح
أ

ِلذ   ِ ِمن وح ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ ك 
ا لح  نحِصري   وحمح

لح ١٠٧وح

108. নাবক কতামরা চাও কতামান্ডদর 
রাসূলন্ডক প্রশ্ন করন্ডত, কযমন পূন্ডবথ 
মূসান্ডক প্রশ্ন করা হন্ডয়বিল? আর 
কয ঈমানন্ডক কুফন্ডর পবরবতথন 
করন্ডব, কস বনশ্চয় কসাজা পর্ববচুেত 
হল। 

حۡس  ن ت
ح
ونح أ ۡم ت رِيد 

ح
ئِلح أ ا س  مح ۡۡ كح ولحك  ل وا  رحس 

َِٰن  يمح ۡفرح بِٱۡۡلِ ِل ٱلۡك  ن يحتحبحدَّ ُۗ وحمح بۡل  َٰ ِمن قح وَسح م 
بِيِل  آءح ٱلسَّ وح لَّ سح ۡد ضح قح ١٠٨فح

109. আহন্ডল বকতান্ডবর অন্ডনন্ডকই চায়, 
যবদ তারা কতামান্ডদরন্ডক ঈমান 
আনার পর কাবফর অবস্থায় 
বফবরন্ডয় বনন্ডত পারত! সতে স্পষ্ট 
হওয়ার পর তান্ডদর পে কর্ন্ডক 
বহাংসাবশত (তারা এরূপ কন্ডর 
র্ান্ডক)। সুতরাাং কতামরা েমা কর 
এবাং এবড়ন্ডয় চল, যতেে না 
আল্লাহ তাুঁর বনন্ডদথশ কদন। বনশ্চয় 
আল্লাহ সব বকিুর উপর 
েমতাবান। 

ثرِي   دَّ كح ِنُۢ  وح ۡ مذ د ونحك  حۡو يحر  َِٰب ل ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ِۡن أ مذ

دٗ  سح اًرا حح فَّ ۡۡ ك  َٰنِك  ُِۡ بحۡعِد إِيمح ِس نف 
ح
ِۡن ِعنِد أ ا مذ

وا   ح  وا  وحٱۡصفح ۖۡ فحٱۡعف  ۡ  ٱۡۡلحق   ُ ح ح ل ا تحبحيَّ ِنُۢ بحۡعِد مح مذ
ء   ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح ح َعح ۡمرِهِۦُٓۗ إِنَّ ٱّللَّ
ح
ِِتح ٱّللَّ  بِأ

ۡ
َٰ يحأ ِتَّ  حح

١٠٩ ير  قحدِ 
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110. আর কতামরা সালাত কান্ডয়ম কর 
ও যাকাত দাও এবাং কয কনক 
আমল কতামরা বনজন্ডদর জনে আন্ডগ 
পা ান্ডব, তা আল্লাহর বনকট পান্ডব। 
কতামরা যা করি বনশ্চয় আল্লাহ 
তার সমেক দ্রষ্টা। 

وا   م  ِ دذ ا ت قح ْۚ وحمح ةح وَٰ كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
أ وح

رۡي   ِۡن خح ۡ مذ ِسك  نف 
ح
ِ  ِۡل ح َتح ُِۗ إِنَّ ٱّللَّ وه  ِعندح ٱّللَّ د 

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ١١٠ بِمح

111. আর তারা বন্ডল, ইয়াহূদী বকাংবা 
নাসারা িাড়া অনে ককউ জান্নান্ডত 
প্রন্ডবশ করন্ডব না। এটা তান্ডদর 
বমর্ো আশা। বল, ‘কতামরা 
কতামান্ডদর প্রমাে বনন্ডয় আস, যবদ 
কতামরা সতেবাদী হন্ডয় র্াক’।  

ۡو 
ح
وًدا أ نح ه  ن َكح لح ٱۡۡلحنَّةح إِلَّ مح وحقحال وا  لحن يحۡدخ 
ۡۡ إِن  َٰنحك  ات وا  ب ۡرهح ُۗ ق ۡل هح ۡۡ  ُ انِي  مح

ح
ُۗ تِلۡكح أ ىَٰ َٰرح نحصح
َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت   ١١١ك 

112. হোুঁ, কয বনজন্ডক আল্লাহর কান্ডি 
কসাপদথ কন্ডরন্ডি এবাং কস 
সৎকমথশীলও, তন্ডব তার জনে 
রন্ডয়ন্ডি তার রন্ডবর বনকট 
প্রবতদান। আর তান্ডদর ককান ভয় 
কনই এবাং তারা দুিঃবখতও হন্ডব না। 

ِۡسن   وح ُم  ِ وحه  ۥ ّلِلَّ ه  ُح ۡح وحۡج ۡسلح
ح
ۡن أ َٰ  مح ۥٓ  بحلح فحلحه 

 ۡۡ لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح وۡف  عح لح خح بذِهِۦ وح ه ۥ ِعندح رح ۡجر 

ح
أ

ن ونح  ۡزح  ١١٢ُيح

113. আর ইয়াহূদীরা বন্ডল, ‘নাসারান্ডদর 
ককান বভবত্ত কনই’ এবাং নাসারারা 
বন্ডল ‘ইয়াহূদীন্ডদর ককান বভবত্ত 
কনই’। অর্চ তারা বকতাব পা  
কন্ডর। এভান্ডবই, যারা বকিু জান্ডন 
না, তারা তান্ডদর কর্ার মত কর্া 
বন্ডল। সুতরাাং কয ববিন্ডয় তারা 
মতববন্ডরাধ্ করত আল্লাহ 

ء   ۡ َٰ يح ح ىَٰ َعح َٰرح ِت ٱۡلَّصح ود  لحيۡسح  ُ  وحقحالحِت ٱَۡلح
ء   ۡ َٰ يح ح ود  َعح  ُ ِت ٱَۡلح ىَٰ لحيۡسح َٰرح ۡۡ وح  وحقحالحِت ٱۡلَّصح ه 

ونح  ۡعلحم  ِينح لح يح َٰلِكح قحالح ٱلَّ ذح ُۗ كح َٰبح ۡتل ونح ٱلِۡكتح يح
ةِ  َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ۡ  بحيۡنح ۡك  ْۚ فحٱّللَّ  ُيح ۡۡ ُِ ِ ِمۡثلح قحۡول

ونح  ۡتحلِف  ن وا  فِيهِ َيح ا َكح ١١٣فِيمح
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বকয়ামন্ডতর বদন কস ববিন্ডয় তান্ডদর 
মন্ডধ্ে ফয়সালা করন্ডবন। 

114. আর তার কচন্ডয় অবধ্ক যান্ডলম কক, 
কয আল্লাহর মাসবজদসমূন্ডহ তাুঁর 
নাম স্মরে করা কর্ন্ডক বাধ্া প্রদান 
কন্ডর এবাং তা ববরাে করন্ডত কচষ্টা 
কন্ডর? তান্ডদর কতা উবচৎ বিল ভীত 
হন্ডয় তান্ডত প্রন্ডবশ করা। তান্ডদর 
জনে দুবনয়ায় রন্ডয়ন্ডি লাঞ্ছনা আর 
আবখরান্ডত তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
মহাআযাব। 

َِٰجدح  سح نحعح مح ن مَّ ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ رح  وحمح ن ي ۡذكح

ح
ِ أ ٱّللَّ

نح  ا َكح ىئِكح مح لح و 
 
ْۚٓ أ ا ُح ِ اب رح َٰ ِِف خح َعح ۥ وحسح ه  ا ٱۡسم  ُح فِي

ۡنيحا  ۡۡ ِِف ٱَّل   ُ ح ْۚ ل آئِفِيح ٓ إِلَّ خح ا ل وهح ن يحۡدخ 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ل
ۡ   ِخۡزي   ِظي اب  عح ذح ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرحةِ عح  ُ ح ل ١١٤ وح

115. আর পূবথ ও পবশ্চম আল্লাহরই। 
সুতরাাং কতামরা কয বদন্ডকই মুখ 
বফরাও, কস বদন্ডকই আল্লাহর 
কচহারা। বনশ্চয় আল্লাহ প্রাচুযথময়, 
সবথজ্ঞ। 

َّۡ وحۡجه   ثح ل وا  فح ا ت وح ۡينحمح
ح
ْۚ فحأ ۡغرِب  ّۡشِق  وحٱلۡمح ِ ٱلۡمح ّلِلَّ وح
  ۡ لِي َِٰسع  عح ح وح ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ١١٥ ٱّللَّ

116. আর তারা বন্ডল, আল্লাহ সন্তান 
গ্রহে কন্ডরন্ডিন। বতবন পববত্র মহান; 
বরাং আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা 
বকিু আন্ডি তা তাুঁরই । সব তাুঁরই 
অনুগত। 

 ٗ َّلح حذح ٱّللَّ  وح ا ِِف وحقحال وا  ٱَّتَّ ۖۥۡ بحل َلَّ ۥ مح َٰنحه  ۡبحح اُۗ س 
ذ   ۡرِضِۖ ّل 

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح َٰنِت ونح  ٱلسَّ ١١٦َلَّ ۥ قح

117. বতবন আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
স্রষ্টা। আর যখন বতবন ককান ববিন্ডয়র 
বসদ্ধান্ত কনন, তখন ককবল বন্ডলন 
‘হও’ ফন্ডল তা হন্ডয় যায়। 

ۡمرٗ 
ح
ى أ ۡرِضِۖ ِإَوذحا قحَضح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ابحِديع  ٱلسَّ  ا فحإِنَّمح

ون   يحك  ن فح ول  َلح ۥ ك  ق  ١١٧يح
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118. আর যারা জান্ডন না, তারা বন্ডল, 
‘ককন আল্লাহ আমান্ডদর সান্ডর্ কর্া 
বন্ডলন না বকাংবা আমান্ডদর কান্ডি 
ককান বনদশথন আন্ডস না’? এভান্ডবই, 
যারা তান্ডদর পূন্ডবথ বিল তারা 
তান্ডদর কর্ার মত কর্া বন্ডলন্ডি। 
তান্ডদর অন্তরসমূহ একই রকম 
হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। আবম কতা 
আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট কন্ডর বদন্ডয়বি 
এমন কওন্ডমর জনে, যারা দৃঢ় 
ববশ্বাস রান্ডখ। 

ۡو 
ح
نحا ٱّللَّ  أ لذِم  حۡولح ي كح ونح ل ۡعلحم  ِينح لح يح وحقحالح ٱلَّ

 ُۗ تِينحآ ءحايحة 
ۡ
َٰلِكح  تحأ ذح ِۡثلح كح ُِۡ مذ ۡبلِ ِينح ِمن قح

قحالح ٱلَّ
ۡوم   َِٰت لِقح ُۗ قحۡد بحيَّنَّا ٱٓأۡليح ۡۡ  ُ ۡت ق ل وب  ُح َٰبح حشح ا ت ۡۡ ُِ ِ  قحۡول

١١٨ي وقِن ونح 

119. বনশ্চয় আবম কতামান্ডক কপ্ররে 
কন্ডরবি সতেসহ, সুসাংবাদদাতা ও 
সতকথকারীরূন্ডপ এবাং কতামান্ডক 
আগুন্ডনর অবধ্বাসীন্ডদর সম্পন্ডকথ 
প্রশ্ন করা হন্ডব না। 

 ٓ ا حِشريٗ  إِنَّ ِ ب َٰكح بِٱۡۡلحقذ نح
لۡ رۡسح
ح
نحِذيرٗ أ لح ت ۡس ا وح ل  اۖۡ وح

 ِۡ َِٰب ٱۡۡلحِحي ۡصحح
ح
ۡن أ ١١٩عح

120. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখন্ডনা 
কতামার প্রবত সন্তুষ্ট হন্ডব না, 
যতেে না তুবম তান্ডদর বমল্লান্ডতর 
অনুসরে কর। বল, ‘বনশ্চয় 
আল্লাহর বহদায়াতই বহদায়াত’ আর 
যবদ তুবম তান্ডদর প্রবৃবত্তর অনুসরে 
কর কতামার কান্ডি কয জ্ঞান এন্ডসন্ডি 
তার পর, তাহন্ডল আল্লাহর 
ববপরীন্ডত কতামার ককান অবভভাবক 
ও সাহাযেকারী র্াকন্ডব না। 

 َٰ ِتَّ ىَٰ حح َٰرح لح ٱۡلَّصح ود  وح  ُ نكح ٱَۡلح َٰ عح لحن تحۡرَضح وح
لحئِِن  ُۗ وح ىَٰ دح  ُ ۡ وح ٱل ِ ه  ى ٱّللَّ دح ُۗ ق ۡل إِنَّ ه  ۡۡ  ُ تحتَّبِعح ِملَّتح

بح  ِۡ ٱتَّ آءحكح ِمنح ٱلۡعِلۡ ِي جح ۡ بحۡعدح ٱلَّ آءحه  ۡهوح
ح
ۡعتح أ

ِلذ   ِ ِمن وح كح ِمنح ٱّللَّ
ح ا ل  نحِصري   مح

لح ١٢٠وح
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121. যান্ডদরন্ডক আবম বকতাব বদন্ডয়বি, 
তারা তা পা  কন্ডর যর্ার্থভান্ডব। 
তারাই তার প্রবত ঈমান আন্ডন। 
আর কয তা অস্বীকার কন্ডর, তারাই 
েবতগ্রস্ত। 

  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح تِهِۦٓ ٱلَّ وح قَّ تِلح ۥ حح ۡتل ونحه  َٰبح يح ۡ  ٱلِۡكتح
ىئِكح  لح و 

 
ۦ فحأ ۡر بِهِ ن يحۡكف  ىئِكح ي ۡؤِمن ونح بِهِۗۦُ وحمح لح و 

 
أ

ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ١٢١ه 

122. কহ বনী ইসরাঈল, কতামরা আমার 
বনআমতন্ডক স্মরে কর, যা আবম 
কতামান্ডদরন্ডক বদন্ডয়বি। আর বনশ্চয় 
আবম কতামান্ডদরন্ডক কেষ্ঠত্ব বদন্ডয়বি 
সৃবষ্টকুন্ডলর উপর। 

ى  َٰبحِّنٓ إِۡسرح ِِتح يح وا نِۡعمح ر  ۡمت   ءِيلح ٱۡذك  ۡنعح
ح
ٱلَِِّتٓ أ
َٰلحِميح  ح ٱلۡعح ۡۡ َعح لۡت ك  َُّ ّنذِ فح

ح
ۡۡ وحأ لحۡيك  ١٢٢عح

123. আর কতামরা ভয় কর কসবদনন্ডক, 
কযবদন ককউ কান্ডরা ককান কান্ডজ 
আসন্ডব না এবাং ককান বেবি কর্ন্ডক 
বববনময় গ্রহে করা হন্ডব না আর 
ককান সুপাবরশ তার উপকান্ডর আসন্ডব 
না এবাং তারা সাহাযেপ্রাপ্তও হন্ডব না। 

وا  يحۡومٗ  ن نَّۡفس  وحٱتَّق  ۡزِي نحۡفس  عح  َتح
ۡي  ا لَّ  اشح

ۡدل   ا عح ُح ۡقبحل  ِمۡن لح ي  ة   وح َٰعح فح ا شح ُح ع  لح تحنفح لح  وح ۡۡ  وح ه 
ونح   ١٢٣ي نِصح 

124. আর স্মরে কর, যখন ইবরাহীমন্ডক 
তার রব কন্ডয়কবট বােী বদন্ডয় 
পরীো করন্ডলন, অতিঃপর কস তা 
পূেথ করল। বতবন বলন্ডলন, ‘আবম 
কতামান্ডক মানুন্ডির জনে কনতা 
বানাব’। কস বলল, ‘আমার 
বাংশধ্রন্ডদর কর্ন্ডকও’? বতবন 
বলন্ডলন, ‘যাবলমরা আমার 
ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’। 

 َِٰٰٓ ى إِبۡرح َٰت  ۞ِإَوذِ ٱۡبتحلح لِمح ۥ بِكح ب ه  ۖۡ  ۡح رح نَّ  ُ تحمَّ
ح
فحأ

امٗ  اِعل كح لِلنَّاِس إِمح ِيَِِّتِۖ قحالح إِّنذِ جح ۖۡ قحالح وحِمن ذ رذ ا
َٰلِِميح  ِدي ٱلظَّ ُۡ نحال  عح ١٢٤قحالح لح يح
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125. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কাবান্ডক মানুন্ডির জনে বমলনন্ডকি 
ও বনরাপদ স্থান বানালাম এবাং 
(আন্ডদশ বদলাম কয,) ‘কতামরা 
মাকান্ডম ইবরাহীমন্ডক সালান্ডতর 
স্থানরূন্ডপ গ্রহে কর’। আর আবম 
ইবরাহীম ও ইসমাঈলন্ডক দাবয়ত্ব 
বদন্ডয়বিলাম কয, ‘কতামরা আমার 
গৃহন্ডক তাওয়াফকারী, 
‘ইবতকাফকারী ও রুকূকারী-
বসজদাকারীন্ডদর জনে পববত্র কর’। 

ثحابحةٗ  لۡنحا ٱِۡلحيۡتح مح عح ۡمنٗ  ِإَوۡذ جح
ح
أ ِ لذِلنَّاِس وح وا  ا وحٱَّتَّ ذ 

 َِٰٰٓ اِم إِبۡرح قح ِۖ ِمن مَّ
لذٗ صح َِٰٰٓ  ۡح م  ى إِبۡرح ٓ إَِلح ُِۡدنحا ۡح وحعح

َِٰكفِيح  آئِفِيح وحٱلۡعح ا بحيِِۡتح لِلطَّ ِرح ُذ ن طح
ح
َٰعِيلح أ ِإَوۡسمح

ودِ ج  ِع ٱلس  كَّ ١٢٥وحٱلر 

126. আর স্মরে কর, যখন ইবরাহীম 
বলল, ‘কহ আমার রব, আপবন 
এন্ডক বনরাপদ নগরী বানান এবাং 
এর অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক ফল-মুন্ডলর 
বরবযক বদন যারা আল্লাহ ও কশি 
বদন্ডনর প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি’। বতবন 
বলন্ডলন, ‘কয কুফরী করন্ডব, তান্ডক 
আবম স্বে কভান্ডগাপকরে বদব। 
অতিঃপর তান্ডক আগুন্ডনর আযান্ডব 
প্রন্ডবশ করন্ডত বাধ্ে করব। আর তা 
কত মন্দ পবরেবত’। 

 َِٰٰٓ ً  ۡ  ِإَوۡذ قحالح إِبۡرح ا بحِلح َٰذح ۡل هح ِ ٱۡجعح ا ا ءحاِمنٗ رحبذ
ۡق  ۡ وحٱۡرز   ُ نح ِمۡن ۡن ءحامح َِٰت مح رح ۥ ِمنح ٱثلَّمح ۡهلحه 
ح
أ

ۥ  ه  تذِع  مح
 
رح فحأ فح ن كح ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  قحالح وحمح بِٱّللَّ

بِۡئسح قحلِيٗل  اِب ٱۡلَّارِِۖ وح ذح َٰ عح
ۥٓ إَِلح ه  ر  ۡضطح

ح
َّۡ أ  ث 
ِصري   ١٢٦ٱلۡمح

127. আর স্মরে কর, যখন ইবরাহীম ও 
ইসমাঈল কাবার বভৎগুন্ডলা 
উ াবিল (এবাং বলবিল,) ‘কহ 
আমান্ডদর রব, আমান্ডদর পে 

 َِٰٰٓ ع  إِبۡرح وحاِعدح ِمنح ٱِۡلحۡيِت  ۡ  ِإَوۡذ يحۡرفح ٱلۡقح
ِميع   نتح ٱلسَّ

ح
ٓۖۡ إِنَّكح أ ا بَّۡل ِمنَّ بَّنحا تحقح َٰعِيل  رح ِإَوۡسمح

  ۡ لِي  ١٢٧ٱلۡعح
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কর্ন্ডক কবূল করুন। বনশ্চয় আপবন 
সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞানী’। 

128. ‘কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদরন্ডক 
আপনার অনুগত করুন এবাং 
আমান্ডদর বাংশধ্ন্ডরর মধ্ে কর্ন্ডক 
আপনার অনুগত জাবত বানান। 
আর আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 
ইবাদান্ডতর বববধ্-ববধ্ান কদবখন্ডয় 
বদন এবাং আমান্ডদরন্ডক েমা 
করুন। বনশ্চয় আপবন েমাশীল, 
পরম দয়ালু’। 

ةٗ  مَّ
 
ٓ أ ِيَّتِنحا حكح وحِمن ذ رذ ۡيِ ل ۡسلِمح لۡنحا م  بَّنحا وحٱۡجعح  رح

ةٗ  ۡسلِمح ٓۖۡ  م  لحيۡنحا ت ۡب عح نحا وح نحاِسكح رِنحا مح
ح
أ إِنَّكح  لَّكح وح

  ۡ نتح ٱتلَّوَّاب  ٱلرَِّحي
ح
 ١٢٨أ

129. ‘কহ আমান্ডদর রব, তান্ডদর মন্ডধ্ে 
তান্ডদর কর্ন্ডক একজন রাসূল 
কপ্ররে করুন, কয তান্ডদর প্রবত 
আপনার আয়াতসমূহ বতলাওয়াত 
করন্ডব এবাং তান্ডদরন্ডক বকতাব ও 
বহকমত বশো বদন্ডব আর 
তান্ডদরন্ডক পববত্র করন্ডব। বনশ্চয় 
আপবন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। 

وٗل  ۡۡ رحس  ُِ ۡث فِي بَّنحا وحٱۡبعح ۡۡ رح ُِ ۡي
لح ۡتل وا  عح ۡۡ يح  ُ ِۡن  مذ

 ۡۖ ۡۡ ُِ ِي
كذ ي زح ةح وح َٰبح وحٱۡۡلِۡكمح ۡ  ٱلِۡكتح  ُ لذِم  ي عح َٰتِكح وح ءحايح

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي نتح ٱلۡعح
ح
١٢٩إِنَّكح أ

130. আর কয বনজন্ডক বনন্ডবথাধ্ বাবনন্ডয়ন্ডি, 
কস িাড়া কক ইবরাহীন্ডমর আদশথ 
কর্ন্ডক ববমুখ হন্ডত পান্ডর? আর 
অবশেই আবম তান্ডক দুবনয়ান্ডত 
কবন্ডি বনন্ডয়বি এবাং বনশ্চয় কস 
আবখরান্ডত কনককারন্ডদর অন্তভুথি 
র্াকন্ডব। 

 َِٰٰٓ ِلَّةِ إِبۡرح ن مذ ن يحرۡغحب  عح فِهح وحمح ن سح ۡح إِلَّ مح
ۖۡ ِإَو ۡنيحا َٰه  ِِف ٱَّل  ۡينح فح ِد ٱۡصطح لحقح ۚۥْ وح ه  ۥ ِِف نحۡفسح  نَّه 

َٰلِِحيح  حِمنح ٱلصَّ ةِ ل  ١٣٠ٱٓأۡلِخرح
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131. যখন তার রব তান্ডক বলন্ডলন, 
‘তুবম আত্ম্সমপথে কর’। কস বলল, 
‘আবম সকল সৃবষ্টর রন্ডবর কান্ডি 
বনজন্ডক সমপথে করলাম’। 

 ِ ۡمت  لِرحبذ
ۡسلح
ح
ۖۡ قحالح أ ۡۡ ۡسلِ

ح
ۥٓ أ ب ه  إِۡذ قحالح َلح ۥ رح

َٰلحِميح   ١٣١ٱلۡعح

132. আর এরই উপন্ডদশ বদন্ডয়ন্ডি 
ইবরাহীম তার সন্তানন্ডদরন্ডক এবাং 
ইয়াকূবও (ন্ডয,) ‘কহ আমার 
সন্তান্ডনরা, বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদর 
জনে এই দীনন্ডক চয়ন কন্ডরন্ডিন। 
সুতরাাং কতামরা মুসবলম হওয়া িাড়া 
মারা কযন্ডয়া না। 

 َِٰٰٓ آ إِبۡرح ُح ِ َٰ ب وحَّصَّ ح  ۡ  وح َٰبحِّنَّ إِنَّ ٱّللَّ وب  يح يحۡعق  بحنِيهِ وح
نت ۡ 
ح
أ وت نَّ إِلَّ وح ِينح فحلح تحم  ۡ  ٱَّلذ َٰ لحك  َفح ٱۡصطح

ونح  ۡسلِم  ١٣٢م 

133. নাবক কতামরা সােী বিন্ডল, যখন 
ইয়াকূন্ডবর বনকট মৃতুে উপবস্থত 
হন্ডয়বিল? যখন কস তার 
সন্তানন্ডদরন্ডক বলল, ‘আমার পর 
কতামরা কার ইবাদাত করন্ডব’? 
তারা বলল, ‘আমরা ইবাদাত করব 
আপনার ইলান্ডহর, আপনার 
বপতৃপুরুি ইবরাহীম, ইসমাঈল ও 
ইসহান্ডকর ইলান্ডহর, বযবন এক 
ইলাহ। আর আমরা তাুঁরই 
অনুগত’। 

وۡت  إِذۡ قحالح  وبح ٱلۡمح ۡعق  ح يح ۡضح آءح إِذۡ حح دح ُح ۡۡ ش  نت  ۡم ك 
ح
أ

كح  ُح َٰ ونح ِمنُۢ بحۡعِديِۖ قحال وا  نحۡعب د  إِلح ا تحۡعب د  ِِلحنِيهِ مح
َِٰٰٓ ِإَو َٰهح ءحابحآئِكح إِبۡرح ُٗ لح َٰ َٰقح إِلح َٰعِيلح ِإَوۡسحح ا ۡح ِإَوۡسمح
 َٰ ونح ِحدٗ وح ۡسلِم  ۡن  َلح ۥ م  َنح  ١٣٣ا وح

134. কসটা এমন এক উম্মত যা ববগত 
হন্ডয়ন্ডি। তারা যা অজথন কন্ডরন্ডি তা 
তান্ডদর জনেই, আর কতামরা যা 
অজথন কন্ডরি তা কতামান্ডদর জনেই। 

ة   مَّ
 
ا  تِلۡكح أ ۡ مَّ لحك  بحۡت وح سح ا كح ا مح ُح ح لحۡتۖۡ ل قحۡد خح

لح ت ۡس  ۖۡ وح ۡۡ بۡت  سح ل ونح كح ۡعمح ن وا  يح ا َكح مَّ ١٣٤ل ونح عح
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আর তারা যা করত কস সম্পন্ডকথ 
কতামান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা করা হন্ডব 
না। 

135. আর তারা বন্ডল, ‘কতামরা ইয়াহূদী 
বকাংবা নাসারা হন্ডয় যাও, বহদায়াত 
কপন্ডয় যান্ডব’। বল, ‘বরাং আমরা 
ইবরাহীন্ডমর বমল্লান্ডতর অনুসরে 
কবর, কয একবনষ্ঠ বিল এবাং কয 
মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি বিল না’। 

وا ُۗ ق ۡل بحۡل  تحد  ُۡ ىَٰ تح َٰرح ۡو نحصح
ح
وًدا أ ون وا  ه  وحقحال وا  ك 

 َِٰٰٓ نِيفٗ ِملَّةح إِبۡرح ّۡشِكِيح ۡح حح نح ِمنح ٱلۡم  ا َكح ۖۡ وحمح ١٣٥ا

136. কতামরা বল, ‘আমরা ঈমান এন্ডনবি 
আল্লাহর উপর এবাং যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি আমান্ডদর উপর ও যা 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি ইবরাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও 
তান্ডদর সন্তানন্ডদর উপর আর যা 
প্রদান করা হন্ডয়ন্ডি মূসা ও ঈসান্ডক 
এবাং যা প্রদান করা হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর 
রন্ডবর পে হন্ডত নবীগেন্ডক। 
আমরা তান্ডদর কান্ডরা মন্ডধ্ে 
তারতমে কবর না। আর আমরা 
তাুঁরই অনুগত’। 

ى  نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا ۡنحا وحمح نزِلح إَِلح

 
ٓ أ ا ِ وحمح نَّا بِٱّللَّ ق ول ٓوا  ءحامح

 َِٰٰٓ َٰقح وح إِبۡرح َٰعِيلح ِإَوۡسحح وبح ۡح ِإَوۡسمح يحۡعق 
وَِتح 
 
ٓ أ ا مح َٰ وح َٰ وحِعيَسح وَسح وَِتح م 

 
ٓ أ ا مح ۡسبحاِط وح

ح
وحٱۡۡل

د   حح
ح
ِق  بحۡيح أ رذ ۡۡ لح ن فح ُِ ِ بذ ِنۡ  ٱۡلَّبِي ونح ِمن رَّ ۡۡ مذ  ُ

ونح  ۡسلِم  ۡن  َلح ۥ م  َنح ١٣٦وح

137. অতএব যবদ তারা ঈমান আন্ডন, 
কতামরা কযরূন্ডপ তার প্রবত ঈমান 
এন্ডনি, তন্ডব অবশেই তারা 
বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডব। আর যবদ তারা 
ববমুখ হয় তাহন্ডল তারা রন্ডয়ন্ডি 

وا ۖۡ  ِد ٱۡهتحدح قح نت ۡ بِهِۦ فح ٓ ءحامح ا ن وا  بِِمۡثِل مح فحإِۡن ءحامح
اق ِۖ  ۡۡ ِِف ِشقح ا ه   فحإِنَّمح

لَّۡوا  ۡ   ِإَّون تحوح  ُ يحۡكفِيكح فحسح
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ ْۚ وحه   ١٣٧ٱّللَّ 
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ককবল ববন্ডরাবধ্তায়, তাই তান্ডদর 
ববপন্ডে কতামার জনে আল্লাহ 
যন্ডর্ষ্ট। আর বতবন সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

138. (বল,) আমরা আল্লাহর রাং গ্রহে 
করলাম। আর রাং এর বদক বদন্ডয় 
আল্লাহর কচন্ডয় কক অবধ্ক সুন্দর? 
আর আমরা তাুঁরই ইবাদাতকারী। 

 ۡۖ ٗة ِ ِصۡبغح ن  ِمنح ٱّللَّ ۡحسح
ح
ۡن أ ِ وحمح ةح ٱّللَّ ۡن   ِصۡبغح َنح  وح

ونح  َٰبِد  ١٣٨َلح ۥ عح

139. বল, ‘কতামরা বক আমান্ডদর সান্ডর্ 
আল্লাহর বোপান্ডর ববতকথ করি 
অর্চ বতবন আমান্ডদর রব ও 
কতামান্ডদর রব? আর আমান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি আমান্ডদর আমলসমূহ 
এবাং কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
কতামান্ডদর আমলসমূহ এবাং আমরা 
তাুঁর জনেই একবনষ্ঠ। 

حآ  ۡلح ۡۡ وح ب ك  رح ب نحا وح وح رح ِ وحه  ونحنحا ِِف ٱّللَّ حآج  ِت 
ح
ق ۡل أ

ونح  ۡلِص  ۡن  َلح ۥ ُم  َنح ۡۡ وح َٰل ك  ۡعمح
ح
ۡۡ أ لحك  َٰل نحا وح ۡعمح

ح
أ
١٣٩ 

140. নাবক কতামরা বলি, ‘বনশ্চয় 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকূব ও তান্ডদর    সন্তান্ডনরা বিল 
ইয়াহূদী বকাংবা নাসারা? বল, 
‘কতামরা অবধ্ক জ্ঞাত নাবক 
আল্লাহ’? আর তার কচন্ডয় অবধ্ক 
যাবলম কক, কয আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
তার কান্ডি কয সােে রন্ডয়ন্ডি তা 
কগাপন কন্ডর? আর কতামরা যা কর, 
আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ গাবফল নন। 

 َِٰٰٓ ول ونح إِنَّ إِبۡرح ۡم تحق 
ح
َٰقح أ َٰعِيلح ِإَوۡسحح ۡح ِإَوۡسمح

ُۗ ق ۡل  ىَٰ َٰرح ۡو نحصح
ح
وًدا أ ن وا  ه  ۡسبحاطح َكح

ح
وبح وحٱۡۡل يحۡعق  وح

ةً  َٰدح هح ۡح شح تح ن كح ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ ُۗ وحمح ِم ٱّللَّ 

ح
ۡ  أ ۡعلح

ح
ۡۡ أ نت 
ح
ءحأ

ل ونح  ۡعمح ا تح مَّ َٰفِل  عح ا ٱّللَّ  بِغح ُِۗ وحمح ه ۥ ِمنح ٱّللَّ ِعندح
١٤٠ 

141. কসটা বিল একবট উম্মত, যারা 
ববগত হন্ডয়ন্ডি। তারা যা অজথন 
কন্ডরন্ডি, তা তান্ডদর জনে আর 

ة   مَّ
 
ا  تِلۡكح أ ۡ مَّ لحك  بحۡت وح سح ا كح ا مح ُح ح لحۡتۖۡ ل قحۡد خح

لح ت ۡس  ۖۡ وح ۡۡ بۡت  سح ل ونح ل وكح ۡعمح ن وا  يح ا َكح مَّ ١٤١نح عح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 64  

কতামরা যা অজথন কন্ডরি তা 
কতামান্ডদর জনে। আর তারা যা 
করত, কস সম্পন্ডকথ কতামান্ডদরন্ডক 
বজজ্ঞাসা করা হন্ডব না। 

142. অবচন্ডরই বনন্ডবথাধ্ কলান্ডকরা বলন্ডব, 
‘কীন্ডস তান্ডদরন্ডক তান্ডদর বকবলা 
কর্ন্ডক বফরাল, যার উপর তারা 
বিল?’ বল, ‘পূবথ ও পবশ্চম 
আল্লাহরই। বতবন যান্ডক চান কসাজা 
পর্ কদখান।’ 

لَّ  ا وح آء  ِمنح ٱۡلَّاِس مح ُح فح ول  ٱلس  يحق  ن ىَٰ ۞سح ۡۡ عح  ُ
  ۡ ُِ تِ
ّۡشِق   قِۡبلح ِ ٱلۡمح َّ ِ ْۚ ق ل ّللذ ا ُح لحۡي ن وا  عح ٱلَِِّت َكح

َٰط   َٰ ِصرح آء  إَِلح حشح ن ي ِدي مح ُۡ ْۚ يح ۡغرِب  ۡستحقِيم  وحٱلۡمح  م 
١٤٢

143. আর এভান্ডবই আবম কতামান্ডদরন্ডক 
মধ্েপন্থী উম্মত বাবনন্ডয়বি, যান্ডত 
কতামরা মানুন্ডির উপর সােী হও 
এবাং রাসূল সােী হন কতামান্ডদর 
উপর। আর কয বকবলার উপর 
তুবম বিন্ডল, তান্ডক ককবল এ জনেই 
বনধ্থারে কন্ডরবিলাম, যান্ডত আবম 
কজন্ডন কনই কয, কক রাসূলন্ডক 
অনুসরে কন্ডর এবাং কক তার 
কপিন্ডন বফন্ডর যায়। যবদও তা অবত 
কব ন (অনেন্ডদর কান্ডি) তান্ডদর 
িাড়া যান্ডদরন্ডক আল্লাহ বহদায়াত 
কন্ডরন্ডিন এবাং আল্লাহ এমন নন 
কয, বতবন কতামান্ডদর ঈমানন্ডক 
ববনষ্ট করন্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ 
মানুন্ডির প্রবত অতেন্ত কেহশীল, 
পরম দয়ালু। 

ةٗ  مَّ
 
ۡۡ أ َٰك  لۡنح عح َٰلِكح جح ذح كح طٗ  وح ون وا  وحسح حك  ِ آءح ا تلذ دح ُح ش 

ُِيدٗ  ۡۡ شح ۡيك 
لح ول  عح ونح ٱلرَّس  يحك  ح ٱۡلَّاِس وح  اُۗ َعح

ۡح  آ إِلَّ ِۡلحۡعلح ُح لحۡي نتح عح لۡنحا ٱلۡقِۡبلحةح ٱلَِِّت ك  عح ا جح وحمح
ن يحتَّبِع   قِبحۡيهِ  ِإَون  مح َٰ عح ح لِب  َعح ن يحنقح ولح ِممَّ ٱلرَّس 

نح  ا َكح ُۗ وحمح ى ٱّللَّ  دح ُح ِينح ح ٱلَّ برِيحةً إِلَّ َعح نحۡت لحكح َكح
حرحء وف   ح بِٱۡلَّاِس ل ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ َٰنحك  يعح إِيمح ُِ  ٱّللَّ  َِل 

  ۡ ١٤٣رَِّحي

পারা 

২ 
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144. আকান্ডশর বদন্ডক বার বার কতামার 
মুখ বফরান্ডনা আবম অবশেই 
কদখবি। অতএব আবম অবশেই 
কতামান্ডক এমন বকবলার বদন্ডক 
বফরাব, যা তুবম পিন্দ কর। 
সুতরাাং কতামার কচহারা মাসবজদুল 
হারান্ডমর বদন্ডক বফরাও এবাং 
কতামরা কযখান্ডনই র্াক, তার 
বদন্ডকই কতামান্ডদর কচহারা বফরাও। 
আর বনশ্চয় যারা বকতাবপ্রাপ্ত 
হন্ডয়ন্ডি, তারা অবশেই জান্ডন কয, 
তা তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক সতে 
এবাং তারা যা কন্ডর, কস বোপান্ডর 
আল্লাহ গাবফল নন। 

مح  ُِكح ِِف ٱلسَّ بح وحۡج
ل  ىَٰ تحقح حنَّكح قحۡد نحرح ِ َلذ  آءِِۖ فحلحن وح

َٰ  قِۡبلحةٗ  ى ۡسِجِد تحۡرضح ۡطرح ٱلۡمح ُحكح شح ِ وحۡج لذ ْۚ فحوح ا ُح
 ۡۡ وهحك  ل وا  و ج  ۡۡ فحوح نت  ا ك  ۡيث  مح اِم  وححح ٱۡۡلحرح

ِي ۗۥُ ِإَونَّ ٱلَّ ه  ۡطرح نَّه  شح
ح
ونح أ حۡعلحم  َٰبح َلح وت وا  ٱلِۡكتح

 
نح أ

ل ونح  ۡعمح ا يح مَّ َٰفِل  عح ا ٱّللَّ  بِغح ُۗ وحمح ۡۡ ُِ ِ بذ ٱۡۡلحق  مِن رَّ
١٤٤

145. আর যান্ডদরন্ডক বকতাব কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি তুবম যবদ তান্ডদর বনকট সব 
বনদশথন বনন্ডয় আস, তারা কতামার 
বকবলার অনুসরে করন্ডব না আর 
তুবমও তান্ডদর বকবলার 
অনুসরেকারী নও এবাং তারা এন্ডক 
অপন্ডরর বকবলার অনুসরেকারী 
নয়। আর যবদ তুবম তান্ডদর 
প্রবৃবত্তর অনুসরে কর কতামার 
বনকট জ্ঞান আসার পর, তন্ডব 
বনশ্চয় তুবম তখন যাবলমন্ডদর 
অন্তভুথি। 

ِ ءحايحة  
لذ َٰبح بِك  وت وا  ٱلِۡكتح

 
ِينح أ تحۡيتح ٱلَّ

ح
لحئِۡن أ  وح

نتح بِتحا
ح
ٓ أ ا ْۚ وحمح وا  قِۡبلحتحكح ا تحبِع  ْۚ  بِع  مَّ ۡۡ  ُ ا  قِۡبلحتح وحمح

ۡ بِتحابِع    ُ  ُ ۡع لحئِِن ٱتَّبحۡعتح  قِۡبلحةح بحۡعض    بح وح
ِنُۢ  ۡ مذ آءحه  ۡهوح

ح
ِۡ إِنَّكح إِذٗ أ آءحكح ِمنح ٱلۡعِلۡ ا جح ا بحۡعِد مح

َٰلِِميح  َِّمنح ٱلظَّ ١٤٥ل
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146. যান্ডদরন্ডক আবম বকতাব বদন্ডয়বি, 
তারা তান্ডক বচন্ডন, কযমন বচন্ডন 
তান্ডদর সন্তানন্ডদরন্ডক। আর বনশ্চয় 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একবট দল 
সতেন্ডক অবশেই কগাপন কন্ডর, 
অর্চ তারা জান্ডন। 

ۡعرِف ونح  ا يح مح ۥ كح ۡعرِف ونحه  َٰبح يح ۡ  ٱلِۡكتح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح ٱلَّ
ۖۡ ِإَونَّ فحرِيقٗ  ۡۡ ۡبنحآءحه 

ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن ۡۡ  ا مذ ونح ٱۡۡلحقَّ وحه  حۡكت م  َلح

ونح  ۡعلحم   ١٤٦يح

147. সতে কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক। 
সুতরাাং তুবম কখন্ডনা সন্ডন্দহ 
কপািেকারীন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না। 

ِينح  ۡمَتح ونحنَّ ِمنح ٱلۡم  بذِكح فحلح تحك   ١٤٧ٱۡۡلحق  ِمن رَّ



148. আর প্রন্ডতেন্ডকর রন্ডয়ন্ডি একবট 
বদক, কযবদন্ডক কস কচহারা বফরায়। 
সুতরাাং কতামরা কলোেকন্ডমথ 
প্রবতন্ডযাবগতা কর। কতামরা 
কযখান্ডনই র্াক না ককন, আল্লাহ 
কতামান্ডদর সবাইন্ডক বনন্ডয় 
আসন্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ সব 
বকিুর উপর েমতাবান। 

  
ذ لِك  ة   وح ُح ۡينح وِۡج

ح
َِٰت  أ وا  ٱۡۡلحۡيرح ۖۡ فحٱۡستحبِق  ا ُح ِ َلذ وح وح م  ه 

 َٰ ح ح َعح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ِيًعا ۡ  ٱّللَّ  َجح ِت بِك 
ۡ
ون وا  يحأ ا تحك  مح

ء   ۡ ِ يح
ذ ١٤٨قحِدير   ّل 

149. আর তুবম কযখান কর্ন্ডকই কবর হও, 
কতামার কচহারা মাসবজদুল 
হারান্ডমর বদন্ডক বফরাও। আর 
বনশ্চয় তা সতে কতামার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক এবাং কতামরা যা কর, 
আল্লাহ তা কর্ন্ডক গাবফল নন। 

رحۡجتح  ۡيث  خح ۡطرح وحِمۡن حح ُحكح شح ِ وحۡج لذ فحوح
ا ٱّللَّ   ُۗ وحمح بذِكح ق  ِمن رَّ حلۡحح ۥ ل اِمِۖ ِإَونَّه  ۡسِجدِ ٱۡۡلحرح ٱلۡمح

مَّ  َٰفِل  عح ل ونح بِغح ١٤٩ا تحۡعمح

150. আর তুবম কযখান কর্ন্ডকই কবর হও, 
কতামার কচহারা মাসবজদুল 

ۡطرح  ُحكح شح ِ وحۡج لذ رحۡجتح فحوح ۡيث  خح وحِمۡن حح
ل وا   ۡۡ فحوح نت  ا ك  ۡيث  مح اِم  وححح ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ٱلۡمح

ه ۥ ِِلحلَّ  ۡطرح ۡۡ شح وهحك  ونح لِلنَّاِس  و ج  يحك 
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হারান্ডমর বদন্ডক বফরাও এবাং 
কতামরা কযখান্ডনই র্াক, তার বদন্ডক 
কতামান্ডদর কচহারা বফরাও, যান্ডত 
কতামান্ডদর ববপন্ডে মানুন্ডির ববতকথ 
করার বকিু না র্ান্ডক। তন্ডব তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক যারা যুলম কন্ডরন্ডি, 
তারা িাড়া। সুতরাাং কতামরা 
তান্ডদরন্ডক ভয় কন্ডরা না, আমান্ডক 
ভয় কর। আর যান্ডত আবম আমার 
বনআমত কতামান্ডদর উপর পূেথ 
করন্ডত পাবর এবাং যান্ডত কতামরা 
বহদায়াতপ্রাপ্ত হও। 

ۡۡ فحلح   ُ وا  مِنۡ لحم  ِينح ظح ة  إِلَّ ٱلَّ جَّ ۡۡ ح  لحۡيك  عح
 ۡۡ لحۡيك  ِِت عح َّۡ نِۡعمح ِ ت

 
ِۡل ۡو ِي وح ۡۡ وحٱۡخشح وۡه  ۡشح َّتح

ونح  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك  لحعح ١٥٠وح

151. কযভান্ডব আবম কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
একজন রাসূল কপ্ররে কন্ডরবি 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক, কয 
কতামান্ডদর কান্ডি আমার 
আয়াতসমূহ বতলাওয়াত কন্ডর, 
কতামান্ডদরন্ডক পববত্র কন্ডর এবাং 
বকতাব ও বহকমত বশো কদয়। 
আর কতামান্ডদরন্ডক বশো কদয় 
এমন বকিু যা কতামরা জানন্ডত না। 

وٗل  ۡۡ رحس  لۡنحا فِيك  رۡسح
ح
ٓ أ ا مح ۡتل وا  كح ۡۡ يح ِنك   مذ

  ۡ لذِم ك  ي عح ۡۡ وح ِيك  كذ ي زح َٰتِنحا وح ۡۡ ءحايح لحۡيك  عح
َٰبح وحٱۡۡلِ  ون وا  ٱلِۡكتح ۡۡ تحك  ح ا ل ۡ مَّ لذِم ك  ي عح ةح وح ۡكمح
ونح   ١٥١تحۡعلحم 

152. অতএব, কতামরা আমান্ডক স্মরে 
কর, আবম কতামান্ডদরন্ডক স্মরে 
করব। আর আমার কশাকর আদায় 
কর, আমার সান্ডর্ কুফরী কন্ডরা 
না। 

لح  وا  َِل وح ر  ۡۡ وحٱۡشك  رۡك  ۡذك 
ح
و ِيٓ أ ر  فحٱۡذك 
وِن  ر   ١٥٢تحۡكف 
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153. কহ মুবমনগে, বধ্যথ ও সালান্ডতর 
মাধ্েন্ডম সাহাযে চাও। বনশ্চয় 
আল্লাহ বধ্যথশীলন্ডদর সান্ডর্ 
আন্ডিন।8 

  ِ ة لحوَٰ َۡبِ وحٱلصَّ ن وا  ٱۡستحعِين وا  بِٱلصَّ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ََِٰبِينح  عح ٱلصَّ ح مح  ١٥٣إِنَّ ٱّللَّ

154. যারা আল্লাহর রাস্তায় বনহত হয়, 
তান্ডদরন্ডক মৃত বন্ডলা না। বরাং 
তারা জীববত; বকন্তু কতামরা অনুভব 
করন্ডত পার না। 

ْۚ بحۡل  ُۢ َٰت  ۡموح
ح
ِ أ بِيِل ٱّللَّ ۡقتحل  ِِف سح ن ي  ول وا  لِمح لح تحق  وح

ۡحيحآء  
ح
ونح  أ ر  حۡشع  َِٰكنلَّ ت لح ١٥٤وح

155. আর আবম অবশেই কতামান্ডদরন্ডক 
পরীো করব বকিু ভয়, েুধ্া এবাং 
জান-মাল ও ফল-ফলাবদর স্বেতার 
মাধ্েন্ডম। আর তুবম বধ্যথশীলন্ডদর 
সুসাংবাদ দাও। 

ء   ۡ ۡ بَِشح نَّك  حۡبل وح ۡلح ِنح ٱۡۡلحۡوِف وحٱۡۡل وِع  وح مذ
نحۡقص   ِ  وح ِ حّشذ ب َِٰت  وح رح ِس وحٱثلَّمح نف 

ح
َِٰل وحٱۡۡل ۡموح

ح
ِنح ٱۡۡل مذ
ََِٰبِينح  ١٥٥ٱلصَّ

156. যারা, তান্ডদরন্ডক যখন ববপদ 
আক্রান্ত কন্ডর তখন বন্ডল, বনশ্চয় 
আমরা আল্লাহর জনে এবাং বনশ্চয় 
আমরা তাুঁর বদন্ডক 
প্রতোবতথনকারী। 

ِصيبحة  ٱ ۡ م   ُ َٰبحۡت صح
ح
ِينح إِذحآ أ ۡهِ قحال ٓوا  إِنَّا  لَّ آ إَِلح ِ ِإَونَّ ّلِلَّ
ونح  َِٰجع   ١٥٦رح

157. তান্ডদর উপরই রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক মাগবফরাত ও 
রহমত এবাং তারাই বহদায়াতপ্রাপ্ত। 

َٰت   لحوح ۡۡ صح ُِ ۡي
لح ىئِكح عح لح و 

 
ۖۡ  أ رحۡۡححة  ۡۡ وح ُِ ِ بذ ِن رَّ مذ

ى  لح و 
 
أ ونح وح تحد  ُۡ ۡ  ٱلۡم   ُ ١٥٧ئِكح

                                                           
8 পববত্র কুরআন্ডনর অন্ডনক স্থান্ডন আল্লাহ কনককারন্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন, বধ্যথশীলন্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন 
ইতোবদ বলা হন্ডয়ন্ডি। বতবন আরন্ডশর উপর কর্ন্ডকও বান্দান্ডক সাহাযে সহন্ডযাবগতা করার মাধ্েন্ডম তার 
সান্ডর্ রন্ডয়ন্ডিন বন্ডল বুন্ডঝ বনন্ডত হন্ডব।  
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158. বনশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর 
বনদশথনসমূন্ডহর অন্তভুথি। সুতরাাং 
কয বাইতুল্লাহর হজ্জ করন্ডব বকাংবা 
উমরা করন্ডব তার ককান অপরাধ্ 
হন্ডব না কয, কস এগুন্ডলার তাওয়াফ 
করন্ডব। আর কয স্বতিঃসূ্ফতথভান্ডব 
কলোে করন্ডব, তন্ডব বনশ্চয় 
কশাকরকারী, সবথজ্ঞ। 

جَّ ۞إِنَّ  ۡن حح مح ۖۡفح ُِ
آئِرِ ٱللَّ عح ةح ِمن شح ۡروح ا وحٱلۡمح فح ٱلصَّ

وَّفح  طَّ ن يح
ح
لحۡيهِ أ نحاحح عح رح فحلح ج  وِ ٱۡعتحمح

ح
ٱِۡلحيۡتح أ

رۡيٗ  عح خح وَّ ن تحطح اْۚ وحمح ُِمح ِ ۡ  ا فحإِنَّ ٱب لِي اكِر  عح ح شح ّللَّ
١٥٨

159. বনশ্চয় যারা কগাপন কন্ডর সু-স্পষ্ট 
বনদশথনসমূহ ও বহদায়াত যা আবম 
নাবযল কন্ডরবি, বকতান্ডব মানুন্ডির 
জনে তা স্পষ্টভান্ডব বেথনা করার 
পর, তান্ডদরন্ডক আল্লাহ লা‘নত 
কন্ডরন এবাং লা‘নতকারীগেও 
তান্ডদরন্ডক লা‘নত কন্ডর। 

َِٰت  ۡۡلحا ِمنح ٱِۡلحيذِنح نزح
ح
ٓ أ ا ونح مح ِينح يحۡكت م  إِنَّ ٱلَّ

َِٰب  َٰه  لِلنَّاِس ِِف ٱلِۡكتح ا بحيَّنَّ ىَٰ ِمنُۢ بحۡعِد مح دح  ُ ۡ وحٱل
و  
 
َٰعِن ونح أ ۡ  ٱللَّ  ُ ن  يحلۡعح ۡ  ٱّللَّ  وح  ُ ن  ىئِكح يحلۡعح ١٥٩لح

160. তারা িাড়া, যারা তাওবা কন্ডরন্ডি, 
শুধ্ন্ডর বনন্ডয়ন্ডি এবাং স্পষ্টভান্ডব 
বেথনা কন্ডরন্ডি। অতএব, আবম 
তান্ডদর তাওবা কবূল করব। আর 
আবম তাওবা কবূলকারী, পরম 
দয়ালু। 

بحيَّن وا  فح  وا  وح ۡصلحح 
ح
أ ِينح تحاب وا  وح  إِلَّ ٱلَّ

ح
ئِكح أ ى لح و 

 
ت وب  أ

  ۡ نحا ٱتلَّوَّاب  ٱلرَِّحي
ح
أ ۡۡ وح ُِ ۡي

لح ١٦٠عح

161. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
কাবফর অবস্থায় মৃতুেবরে কন্ডরন্ডি, 
তান্ডদর উপর আল্লাহ, 
কফন্ডরশতাগে ও সকল মানুন্ডির 
লা’নত। 

ىئِكح  لح و 
 
ار  أ فَّ ۡۡ ك  ات وا  وحه  وا  وحمح ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ

 ۡۡ ُِ ۡي
لح َۡجحعِيح عح

ح
ةِ وحٱۡلَّاِس أ ىئِكح لح ِ وحٱلۡمح ١٦١لحۡعنحة  ٱّللَّ
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162. তারা কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব। তান্ডদর 
কর্ন্ডক আযাব হালকা করা হন্ডব না 
এবাং তান্ডদরন্ডক অবকাশও কদয়া 
হন্ডব না। 

 ۡۡ لح ه  اب  وح ۡ  ٱلۡعحذح  ُ ۡن ف  عح حفَّ ا لح َي  ُح َِِٰلِينح فِي خح
ونح  ر  ١٦٢ي نظح

163. আর কতামান্ডদর ইলাহ এক ইলাহ। 
বতবন িাড়া ককান (সতে) ইলাহ 
কনই। বতবন অবত দয়াময়, পরম 
দয়ালু। 

َٰه   ۡۡ إِلح ُ ك  َٰ ٓ  ِإَولح ۖۡ لَّ َِٰحد  َٰن  وح وح ٱلرَّۡحمح َٰهح إِلَّ ه   إِلح
  ۡ  ١٦٣ٱلرَِّحي

164. বনশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
সৃবষ্টন্ডত, রাত ও বদন্ডনর বববতথন্ডন, 
কস কনৌকায় যা সমুন্ডদ্র মানুন্ডির 
জনে কলোেকর বস্তু বনন্ডয় চন্ডল 
এবাং আসমান কর্ন্ডক আল্লাহ কয 
বৃবষ্ট বিথে কন্ডরন্ডিন অতিঃপর তার 
মাধ্েন্ডম মন্ডর যাওয়ার পর যমীনন্ডক 
জীববত কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডত 
িবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন সকল প্রকার 
ববচরেশীল প্রােী ও বাতান্ডসর 
পবরবতথন্ডন এবাং আসমান ও 
যমীন্ডনর মধ্েবতথী স্থান্ডন বনন্ডয়াবজত 
কমঘমালায় রন্ডয়ন্ডি বনদশথনসমূহ 
এমন কওন্ডমর জনে, যারা 
ববন্ডবকবান। 

ِۡل  َِٰف ٱَلَّ ۡرِض وحٱۡختِلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لِۡق ٱلسَّ إِنَّ ِِف خح

ع   ا يحنفح ۡرِي ِِف ٱِۡلحۡحرِ بِمح لِۡك ٱلَِِّت َتح ارِ وحٱلۡف  ُح وحٱۡلَّ
آء   آءِ ِمن مَّ مح لح ٱّللَّ  ِمنح ٱلسَّ نزح

ح
آ أ ۡحيحا ٱۡلَّاسح وحمح

ح
فحأ

ُح  ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح
ح
ِ دحٓابَّة  بِهِ ٱۡۡل

ذ ا ِمن ّل  ُح بحثَّ فِي  ا وح
رِ بحۡيح  خَّ سح اِب ٱلۡم  حح َِٰح وحٱلسَّ ِيح تحِۡصِيِف ٱلرذ وح

َٰت   ۡرِض ٓأَليح
ح
آءِ وحٱۡۡل مح ۡوم   ٱلسَّ ۡعقِل ونح  لذِقح  ١٦٤يح

165. আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে এমনও আন্ডি, 
যারা আল্লাহ িাড়া অনেন্ডক আল্লাহর 
সমকেরূন্ডপ গ্রহে কন্ডর, 

ادٗ وحِمنح ٱۡلَّاِس  ندح
ح
ِ أ تَِّخذ  ِمن د وِن ٱّللَّ ن يح ا مح

 ۡۡ  ُ ِب ونح ِ ٱُي  بذ ح 
بذٗ كح د  ح  شح

ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ِۖۡ وحٱلَّ  اّللَّ
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তান্ডদরন্ডক আল্লাহন্ডক ভালবাসার 
মত ভালবান্ডস। আর যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি, তারা আল্লাহর জনে 
ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর যবদ 
যাবলমগে কদন্ডখ- যখন তারা 
আযাব কদখন্ডব কয, বনশ্চয় সকল 
শবি আল্লাহর জনে এবাং বনশ্চয় 
আল্লাহ আযাব দান্ডন কন্ড ার।  

نَّ 
ح
ابح أ ذح ۡونح ٱلۡعح ٓوا  إِذۡ يحرح لحم  ِينح ظح ى ٱلَّ حۡو يحرح ل ُِۗ وح َّ ِ ّللذ

ِيعٗ  ِ َجح وَّةح ّلِلَّ نَّ ٱٱلۡق 
ح
أ اِب ا وح ذح ِديد  ٱلۡعح ح شح ١٦٥ّللَّ

166. যখন, যান্ডদরন্ডক অনুসরে করা 
হন্ডয়ন্ডি, তারা অনুসারীন্ডদর কর্ন্ডক 
আলাদা হন্ডয় যান্ডব এবাং তারা 
আযাব কদখন্ডত পান্ডব। আর তান্ডদর 
সব সম্পকথ বিন্ন হন্ডয় যান্ডব। 

ا   و 
ح
أ رح وا  وح ِينح ٱتَّبحع  وا  ِمنح ٱلَّ ِينح ٱت بِع   ٱلَّ

ح
أ َّ إِۡذ تحَبح

ۡسبحاب  
ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ۡت ب عح طَّ تحقح ابح وح ذح عح

١٦٦ٱلۡ

167. আর যারা অনুসরে কন্ডরন্ডি, তারা 
বলন্ডব, ‘যবদ আমান্ডদর বফন্ডর 
যাওয়ার সুন্ডযাগ হত, তাহন্ডল 
আমরা তান্ডদর কর্ন্ডক আলাদা হন্ডয় 
কযতাম, কযভান্ডব তারা আলাদা হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি’। এভান্ডব আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর আমলসমূহ 
কদখান্ডবন, তান্ডদর জনে 
আন্ডেপস্বরূপ। আর তারা আগুন 
কর্ন্ডক কবর হন্ডত পারন্ডব না। 

ةٗ  رَّ حا كح نَّ ۡلح
ح
حۡو أ وا  ل ِينح ٱتَّبحع   ِمنۡ  وحقحالح ٱلَّ

ح
أ َّ نحتحَبح ۡۡ فح  ُ

ۡ  ٱ ُِ َٰلِكح ي رِي ذح
ُۗ كح َّء وا  ِمنَّا ا تحَبح مح ۡۡ كح  ُ َٰلح ۡعمح

ح
ّللَّ  أ

َٰرِِجيح ِمنح ٱۡلَّارِ  ۡ بِخح ا ه  ۖۡ وحمح ۡۡ ُِ ۡي
لح َٰت  عح رح سح حح

١٦٧ 

168. কহ মানুি, যমীন্ডন যা রন্ডয়ন্ডি, তা 
কর্ন্ডক হালাল পববত্র বস্তু আহার 
কর এবাং শয়তান্ডনর পদাঙ্ক 

َٰٗل  لح ۡرِض حح
ح
ا ِِف ٱۡۡل ا ٱۡلَّاس  ُك  وا  ِممَّ ُح ي 

ح
أ ى يذِبٗ يح  ا طح

وا   لح تحتَّبِع  وذ  وح د  ۡۡ عح ۥ لحك  َِٰن  إِنَّه  ۡيطح َِٰت ٱلشَّ وح ط   خ 
بِي    ١٦٨م 
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অনুসরে কন্ডরা না। বনশ্চয় কস 
কতামান্ডদর জনে সুস্পষ্ট শত্রু। 

169. বনশ্চয় কস কতামান্ডদরন্ডক আন্ডদশ 
কদয় মন্দ ও অশ্লীল কান্ডজর এবাং 
আল্লাহর বোপান্ডর এমন বকিু 
বলন্ডত, যা কতামরা জান না। 

 ۡ ر ك  م 
ۡ
ا يحأ ول وا  إِنَّمح ن تحق 

ح
أ آءِ وح ۡحشح وٓءِ وحٱلۡفح بِٱلس 

ونح  ا لح تحۡعلحم  ِ مح ح ٱّللَّ ١٦٩َعح

170. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘কতামরা অনুসরে কর, যা আল্লাহ 
নাবযল কন্ডরন্ডিন’, তারা বন্ডল, ‘বরাং 
আমরা অনুসরে করব আমান্ডদর 
বপতৃ-পুরুিন্ডদরন্ডক যার উপর 
কপন্ডয়বি’। যবদ তান্ডদর বপতৃ-পুরুিরা 
বকিু না বুন্ডঝ এবাং বহদায়াতপ্রাপ্ত না 
হয়, তাহন্ডলও বক?  

لح ٱّللَّ  قحال وا  بحۡل نحتَّبِع   نزح
ح
آ أ وا  مح ۡ  ٱتَّبِع   ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل

ۡۡ لح  نح ءحابحآؤ ه  حۡو َكح ل وح
ح
ْۚٓ أ لحۡيهِ ءحابحآءحنحا ۡينحا عح لۡفح

ح
ٓ أ ا  مح

ۡي  ۡعقِل ونح شح لح يح ونح ا وح تحد  ُۡ ١٧٠يح

171. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তান্ডদর 
উদাহরে তার মত, কয এমন 
বকিুর জনে বচৎকার করন্ডি, হাুঁক-
ডাক িাড়া কয বকিু কশান্ডন না। 
তারা ববধ্র, কবাবা, অন্ধ। তাই 
তারা বুন্ডঝ না। 

ا لح  ۡنعِق  بِمح ِي يح ثحِل ٱلَّ مح وا  كح ر  فح ِينح كح ثحل  ٱلَّ وحمح
ٓءٗ  ع  إِلَّ د َعح حۡسمح ْۚ ي اٗٓء نِدح ۡۡ لح  وح  ُ ۡم  فح ۡ  ع  ُۢ ب ۡك  ۡ ص 

ۡعقِل ونح    ١٧١يح

172. কহ মুবমনগে, আহার কর আবম 
কতামান্ডদরন্ডক কয হালাল বরযক 
বদন্ডয়বি তা কর্ন্ডক এবাং আল্লাহর 
জনে কশাকর কর, যবদ কতামরা 
তাুঁরই ইবাদাত কর। 

 َٰ يذِبح ن وا  ُك  وا  ِمن طح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ا يح ِت مح

ونح  ۡعب د  ۡۡ إِيَّاه  تح نت  ِ إِن ك  وا  ّلِلَّ ر  ۡۡ وحٱۡشك  َٰك  زحقۡنح رح
١٧٢
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173. বনশ্চয় বতবন কতামান্ডদর উপর 
হারাম কন্ডরন্ডিন মৃত জন্তু, রি, 
শূকন্ডরর কগাশ্ত এবাং যা 
গায়রুল্লাহর নান্ডম যন্ডবহ করা 
হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং কয বাধ্ে হন্ডব, 
অবাধ্ে বা সীমালঙ্ঘনকারী না হন্ডয়, 
তাহন্ডল তার ককান পাপ কনই। 
বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ۡح ٱۡۡلَِنِيرِ  ۡ ۡلح مح وح ۡيتحةح وحٱَّلَّ ۡ  ٱلۡمح لحۡيك  رَّمح عح ا حح إِنَّمح
رۡيح بحاغ   رَّ غح ِن ٱۡضط  مح ِۖۡ فح رۡيِ ٱّللَّ هِلَّ بِهِۦ لِغح

 
آ أ  وحمح

د   لح َعح لحۡيهِ  إِنَّ ٱ وح ۡح عح ٓ إِۡث ور  فحلح ف  ح غح ۡ   ّللَّ ١٧٣رَِّحي

174. বনশ্চয় যারা কগাপন কন্ডর কয 
বকতাব আল্লাহ নাবযল কন্ডরন্ডিন 
এবাং এর বববনমন্ডয় সামানে মূলে 
গ্রহে কন্ডর, তারা শুধু্ আগুনই 
তান্ডদর উদন্ডর পুন্ডর। আর আল্লাহ 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন তান্ডদর সান্ডর্ 
কর্া বলন্ডবন না, তান্ডদরন্ডক 
পবরশুদ্ধ করন্ডবন না। আর তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

ِينح يح  َِٰب إِنَّ ٱلَّ لح ٱّللَّ  ِمنح ٱلِۡكتح نزح
ح
آ أ ونح مح ۡكت م 

نٗ  ۦ ثحمح ونح بِهِ حۡشَتح  ي ل ونح وح ك 
ۡ
ا يحأ ىئِكح مح لح و 

 
ا قحلِيًل أ

ۡ  ٱّللَّ  يحۡومح   ُ لذِم  لح ي كح ۡۡ إِلَّ ٱۡلَّارح وح ُِ ِ ون ِِف ب ط 
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡۡ وح ُِ ِي

كذ لح ي زح ةِ وح َٰمح ١٧٤ٱلۡقِيح

175. তারাই বহদায়ান্ডতর পবরবন্ডতথ 
পর্ভ্রষ্টতা এবাং মাগবফরান্ডতর 
পবরবন্ডতথ আযাব ক্রয় কন্ডরন্ডি। 
আগুন্ডনর উপর তারা কতই না 
বধ্যথশীল। 

ا   و  ح ِينح ٱۡشَتح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ىَٰ  أ دح  ُ ۡ َٰلحةح بِٱل لح َُّ ٱل

ح ٱۡلَّارِ  ۡۡ َعح حه  ۡصَبح
ح
آ أ مح ِ  فح ة ۡغفِرح ابح بِٱلۡمح ذح  ١٧٥وحٱلۡعح

176. তা এই কারন্ডে কয, আল্লাহ 
যর্ার্থরূন্ডপ বকতাব নাবযল 
কন্ডরন্ডিন। আর বনশ্চয় যারা 

ِينح  ِ  ِإَونَّ ٱلَّ َٰبح بِٱۡۡلحقذ  ٱلِۡكتح
لح ح نحزَّ نَّ ٱّللَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

اقِۢ بحعِيد   َِف ِشقح
َِٰب لح وا  ِِف ٱلِۡكتح ١٧٦ ٱۡختحلحف 
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বকতান্ডব মতববন্ডরাধ্ কন্ডরন্ডি, তারা 
অবশেই সুদূর মতাননন্ডকে রন্ডয়ন্ডি। 

177. ভান্ডলা কাজ এটা নয় কয, কতামরা 
কতামান্ডদর কচহারা পূবথ ও পবশ্চম 
বদন্ডক বফরান্ডব; বরাং ভান্ডলা কাজ 
হল কয ঈমান আন্ডন আল্লাহ, কশি 
বদবস, কফন্ডরশতাগে, বকতাব ও 
নবীগন্ডের প্রবত এবাং কয সম্পদ 
প্রদান কন্ডর তার প্রবত আসবি 
সন্ডত্ত্বও বনকটাত্ম্ীয়গেন্ডক, ইয়াতীম, 
অসহায়, মুসাবফর ও 
প্রার্থনাকারীন্ডক এবাং ববন্দমুবিন্ডত 
এবাং কয সালাত কান্ডয়ম কন্ডর, 
যাকাত কদয় এবাং যারা অঙ্গীকার 
কন্ডর তা পূেথ কন্ডর, যারা বধ্যথধ্ারে 
কন্ডর কষ্ট ও দুদথশায় ও যুন্ডদ্ধর 
সমন্ডয়। তারাই সতেবাদী এবাং 
তারাই মুত্তাকী। 

ّۡشِِق  ۡۡ قِبحلح ٱلۡمح وهحك  ل وا  و ج  ن ت وح
ح
۞لَّيۡسح ٱلَِۡبَّ أ

ۡن  َِٰكنَّ ٱلَِۡبَّ مح لح ۡغرِِب وح ِ وحٱَۡلحۡوِم وحٱلۡمح نح بِٱّللَّ ءحامح
 ِ َِٰب وحٱۡلَّبِيذ ةِ وحٱلِۡكتح ىئِكح لح نح وحءحاِتح ٱٓأۡلِخرِ وحٱلۡمح

َٰ اٱلۡمح  َٰمح َٰ وحٱَۡلحتح ۡرَبح بذِهِۦ ذحوِي ٱلۡق  َٰ ح  ح لح َعح
ِِف  آئِلِيح وح بِيِل وحٱلسَّ َِٰكيح وحٱۡبنح ٱلسَّ سح وحٱلۡمح

ةح وحءحاِتح ٱ لحوَٰ قحامح ٱلصَّ
ح
أ ِقحاِب وح وف ونح ٱلرذ ةح وحٱلۡم  وَٰ كح لزَّ

آءِ  سح
ۡ
ََِٰبِينح ِِف ٱِۡلحأ وا ۖۡ وحٱلصَّ د  ُح َٰ ۡۡ إِذحا عح ِدهِ ُۡ بِعح

ق وا ۖۡ  دح ِينح صح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ِس  أ
ۡ
آءِ وحِحيح ٱِۡلحأ َّ وحٱلۡضَّ

ونح  تَّق  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
أ ١٧٧وح

178. কহ মুবমনগে, বনহতন্ডদর বোপান্ডর 
কতামান্ডদর উপর ‘বকসাস’ ফরয 
করা হন্ডয়ন্ডি। স্বাধ্ীন্ডনর বদন্ডল 
স্বাধ্ীন, দান্ডসর বদন্ডল দাস, নারীর 
বদন্ডল নারী। তন্ডব যান্ডক বকিুটা 
েমা করা হন্ডব তার ভাইন্ডয়র পে 
কর্ন্ডক, তাহন্ডল সততার অনুসরে 
করন্ডব এবাং সুন্দরভান্ডব তান্ডক 
আদায় কন্ডর কদন্ডব। এবট 

اص   ۡ  ٱلۡقِصح لحۡيك  تِبح عح ن وا  ك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 َٰ نَثح
 
ۡبِد وحٱۡۡل ۡبد  بِٱلۡعح ِ وحٱلۡعح ِۖ ٱۡۡل ر  بِٱۡۡل رذ ۡتلح ِِف ٱلۡقح
ء   ۡ ِخيهِ يح

ح
َِفح َلح ۥ ِمۡن أ ۡن ع  مح َٰ  فح نَثح

 
ُۢ ٱفح  بِٱۡۡل تذِبحاع 

آء   دح
ح
أ وِف وح ۡعر  َٰن    بِٱلۡمح

ۡهِ بِإِۡحسح ۡفِيف   إَِلح َٰلِكح َّتح ذح
ىَٰ  ِن ٱۡعتحدح مح ُۗ فح رحۡۡححة  ۡۡ وح بذِك  ِن رَّ َٰلِكح مذ بحۡعدح ذح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۥ عح ١٧٨ فحلحه 
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কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
হালকাকরে ও রহমত। সুতরাাং 
এরপর কয সীমালঙ্ঘন করন্ডব, তার 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

179. আর কহ ববন্ডবকসম্পন্নগে, বকসান্ডস 
রন্ডয়ন্ডি কতামান্ডদর জনে জীবন, 
আশা করা যায় কতামরা তাকওয়া 
অবলম্বন করন্ডব। 

ِل  و 
 
أ ى ة  يح يحوَٰ اِص حح ۡۡ ِِف ٱلۡقِصح لحك  َِٰب وح لۡبح

ح
ٱۡۡل

ونح  ۡۡ تحتَّق  لَّك   ١٧٩لحعح

180. কতামান্ডদর উপর ফরয করা হন্ডয়ন্ডি 
কয, যখন কতামান্ডদর কান্ডরা মৃতুে 
উপবস্থত হন্ডব, যবদ কস ককান 
সম্পদ করন্ডখ যায়, তন্ডব বপতা-মাতা 
ও বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদর জনে 
নোয়বভবত্তক অবসয়ত করন্ডব। এবট 
মুত্তাকীন্ডদর দাবয়ত্ব। 

ۡوت  إِن  ۡ  ٱلۡمح ك  دح حح
ح
ح أ ۡضح ۡۡ إِذحا حح لحۡيك  تِبح عح ك 

بِيح  قۡرح
ح
يِۡن وحٱۡۡل ََِّٰلح ا ٱلۡوحِصيَّة  لِلۡوح رۡيً تحرحكح خح

تَّقِيح  ح ٱلۡم  ا َعح قًّ وِفِۖ حح ۡعر  ١٨٠بِٱلۡمح

181. অতএব কয তা েবে করার পর 
পবরবতথন করন্ডব, তন্ডব এর পাপ 
তান্ডদর হন্ডব, যারা তা পবরবতথন 
কন্ডর। বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞানী। 

ح  ۥ َعح ه  ٓ إِۡثم  ا ۥ فحإِنَّمح ه  ِمعح ا سح َلح ۥ بحۡعدح مح نُۢ بحدَّ مح فح
  ۡ لِي ِميع  عح ح سح ۥْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ ل ونحه  ِ بحدذ ِينح ي  ١٨١ ٱلَّ

182. তন্ডব ককউ যবদ অবসয়তকারীর 
পে কর্ন্ডক পেপাবতত্ব ও পান্ডপর 
আশঙ্কা কন্ডর, অতিঃপর তান্ডদর 
মন্ডধ্ে মীমাাংসা কন্ডর কদয়, তাহন্ডল 
তার ককান পাপ কনই। বনশ্চয় 
আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু। 

وص   افح ِمن م  ۡن خح مح ۡو إِثۡمٗ  فح
ح
نحًفا أ ۡصلححح جح

ح
ا فحأ

ۡح  ٓ إِۡث ۡۡ فحلح  ُ ور  بحيۡنح ف  ح غح لحۡيهِ  إِنَّ ٱّللَّ ۡ   عح ١٨٢رَِّحي
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183. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর উপর 
বসয়াম ফরয করা হন্ডয়ন্ডি, কযভান্ডব 
ফরয করা হন্ডয়বিল কতামান্ডদর 
পূবথবতথীন্ডদর উপর। যান্ডত কতামরা 
তাকওয়া অবলম্বন কর। 

تِبح  ن وا  ك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يحام  يح ِ ۡ  ٱلصذ لحۡيك  عح

 ۡۡ لَّك  ۡۡ لحعح ۡبلِك  ِينح ِمن قح ح ٱلَّ تِبح َعح ا ك  مح كح
ونح  ١٨٣تحتَّق 

184. বনবদথষ্ট কন্ডয়ক বদন। তন্ডব 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয অসুস্থ হন্ডব, 
বকাংবা সফন্ডর র্াকন্ডব, তাহন্ডল 
অনোনে বদন্ডন সাংখো পূরে কন্ডর 
কনন্ডব। আর যান্ডদর জনে তা কষ্টকর 
হন্ডব, তান্ডদর কতথবে বফদয়া- একজন 
দবরদ্রন্ডক খাবার প্রদান করা। অতএব 
কয কস্বিায় অবতবরি সৎকাজ করন্ডব, 
তা তার জনে কলোেকর হন্ডব। আর 
বসয়াম পালন কতামান্ডদর জনে 
কলোেকর, যবদ কতামরা জান। 

يَّامٗ 
ح
َٰت   أ ودح ۡعد  نح  ا مَّ محن َكح ۡو فح

ح
ا أ ًُ رِي ۡ مَّ ِمنك 

ر  
فح َٰ سح ح ح  َعح ْۚ وحَعح رح خح

 
يَّام  أ

ح
ِۡن أ ة  مذ ِينح فحعِدَّ ٱلَّ

ۥ فِۡديحة   ونحه  ِۖ  ي ِطيق  ام  ِمۡسِكي  عح عح  طح وَّ محن تحطح فح
رۡيٗ  رۡي  ا خح وح خح  ُ رۡي  َلَّ   فح وا  خح وم  ن تحص 

ح
أ ۡۡ إِن  ۚۥْ وح لَّك 

ن ونح ك  ۡۡ تحۡعلحم   ١٨٤ت 

185. রমযান মাস, যান্ডত কুরআন নাবযল 
করা হন্ডয়ন্ডি মানুন্ডির জনে 
বহদায়াতস্বরূপ এবাং বহদায়ান্ডতর 
সুস্পষ্ট বনদশথনাবলী ও সতে-
বমর্োর পার্থকেকারীরূন্ডপ। সুতরাাং 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয মাসবটন্ডত 
উপবস্থত হন্ডব, কস কযন তান্ডত 
বসয়াম পালন কন্ডর। আর কয অসুস্থ 
হন্ডব অর্বা সফন্ডর র্াকন্ডব তন্ডব 
অনোনে বদবন্ডস সাংখো পূরে কন্ডর 

دٗ  ۡرءحان  ه  نزِلح فِيهِ ٱلۡق 
 
ِٓي أ انح ٱلَّ ُح مح ر  رح ُۡ ى شح

َٰت  لذِلنَّاِس  بحيذِنح محن  وح ۡرقحاِن  فح ىَٰ وحٱلۡف  دح  ُ ۡ ِنح ٱل مذ
  ۡ ُِدح ِمنك  ا شح ًُ رِي نح مح ن َكح ۖۡ وحمح ۡمه  رح فحلۡيحص  ُۡ ٱلشَّ
ر  
فح َٰ سح ح ۡو َعح

ح
ة   أ ُۗ ي رِيد  ٱّللَّ  فحعِدَّ رح خح

 
يَّام  أ

ح
ِۡن أ  مذ

تِل ۡكِمل وا   ِۡسح وح ۡ  ٱلۡع  لح ي رِيد  بِك  ۡ  ٱلۡي ِۡسح وح بِك 
 ۡۡ َٰك  ى دح ا هح َٰ مح ح ح َعح وا  ٱّللَّ  ِ َبذ تِل كح ةح وح ٱلۡعِدَّ

ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  لحعح  ١٨٥وح
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কনন্ডব। আল্লাহ কতামান্ডদর সহজ 
চান এবাং কব ন চান না। আর 
যান্ডত কতামরা সাংখো পূরে কর 
এবাং বতবন কতামান্ডদরন্ডক কয 
বহদায়াত বদন্ডয়ন্ডিন, তার জনে 
আল্লাহর বড়ত্ব কঘািো কর এবাং 
যান্ডত কতামরা কশাকর কর। 

186. আর যখন আমার বান্দাগে 
কতামান্ডক আমার সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা 
করন্ডব, আবম কতা বনশ্চয় 
বনকটবতথী। আবম আহবানকারীর 
ডান্ডক সাড়া কদই, যখন কস 
আমান্ডক ডান্ডক। সুতরাাং তারা কযন 
আমার ডান্ডক সাড়া কদয় এবাং 
আমার প্রবত ঈমান আন্ডন। আশা 
করা যায় তারা সব ক পন্ডর্ চলন্ডব। 

ِجيب  
 
ۖۡ أ ّنذِ فحإِّنذِ قحرِيب  كح ِعبحادِي عح

ح ل
ح
أ ِإَوذحا سح

َۡل ۡؤِمن وا   نِِۖ فحلۡيحۡستحِجيب وا  َِل وح اِع إِذحا دحَعح  دحۡعوحةح ٱَّلَّ
ونح  د  ۡۡ يحرۡش   ُ لَّ  ١٨٦َِب لحعح



187. বসয়ান্ডমর রান্ডত কতামান্ডদর জনে 
কতামান্ডদর স্ত্রীন্ডদর বনকট গমন 
হালাল করা হন্ডয়ন্ডি। তারা 
কতামান্ডদর জনে পবরিদ এবাং 
কতামরা তান্ডদর জনে পবরিদ। 
আল্লাহ কজন্ডনন্ডিন কয, কতামরা 
বনজন্ডদর সান্ডর্ বখয়ানত করবিন্ডল। 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদর তাওবা 
কবূল কন্ডরন্ডিন এবাং কতামান্ডদরন্ডক 
েমা কন্ডরন্ডিন। অতএব, এখন 
কতামরা তান্ডদর সান্ডর্ বমবলত হও 

 ْۚ ۡۡ آئِك  َٰ نِسح فحث  إَِلح يحاِم ٱلرَّ ِ ۡلحةح ٱلصذ ۡۡ َلح ِحلَّ لحك 
 
أ

نَّ ِِلحاس   ۡۡ  ه  ۡح ٱ لَّك  لِ ُۗ عح نَّ  ُ َّ ۡۡ ِِلحاس  ل نت 
ح
أ ّللَّ  وح

تحابح  ۡۡ فح ك  سح نف 
ح
نت ۡمتحۡختحان ونح أ ۡۡ ك  نَّك 

ح
أ

ۖۡ فحٱلۡ  ۡۡ نك  ا عح فح ۡۡ وحعح لحۡيك  وه نَّ َٰٔـعح َِّٰش  نح بح
 َٰ ِتَّ ب وا  حح ُك  وا  وحٱۡۡشح ْۚ وح ۡۡ تحبح ٱّللَّ  لحك  ا كح وا  مح وحٱۡبتحغ 

ۡبيح 
ح
ۡ  ٱۡۡلحۡيط  ٱۡۡل ح لحك  ض  مِنح ٱۡۡلحۡيِط يحتحبحيَّ

لح  ِۡل  وح  ٱَلَّ
يحامح إَِلح ِ وا  ٱلصذ تِم 

ح
َّۡ أ ۡجرِِۖ ث  ۡسوحدِ ِمنحٱلۡفح

ح
ٱۡۡل

َِٰجدِ  تِلۡكح  سح ونح ِِف ٱلۡمح َِٰكف  ۡۡ عح نت 
ح
أ نَّ وح وه  َِّٰش  ت بح

ِ  ٱّللَّ   َٰلِكح ي بحيذ ذح ُۗ كح ا ب وهح ِ فحلح تحۡقرح ود  ٱّللَّ د  ح 
 ۡۡ  ُ لَّ َٰتِهِۦ لِلنَّاِس لحعح ونح ءحايح تَّق   ١٨٧يح
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এবাং আল্লাহ কতামান্ডদর জনে যা 
বলন্ডখ বদন্ডয়ন্ডিন, তা অনুসন্ধান 
কর। আর আহার কর ও পান কর 
যতেে না ফজন্ডরর সাদা করখা 
কাল করখা কর্ন্ডক স্পষ্ট হয়। 
অতিঃপর রাত পযথন্ত বসয়াম পূেথ 
কর। আর কতামরা মাসবজন্ডদ 
ইবতকাফরত অবস্থায় স্ত্রীন্ডদর সান্ডর্ 
বমবলত হন্ডয়া না। এটা আল্লাহর 
সীমান্ডরখা, সুতরাাং কতামরা তার 
বনকটবতথী হন্ডয়া না। এভান্ডবই 
আল্লাহ তাুঁর আয়াতসমূহ মানুন্ডির 
জনে স্পষ্ট কন্ডরন যান্ডত তারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর। 

188. আর কতামরা বনজন্ডদর মন্ডধ্ে 
কতামান্ডদর সম্পদ অনোয়ভান্ডব 
কখন্ডয়া না এবাং তা ববচারকন্ডদরন্ডক 
(ঘুি বহন্ডসন্ডব) প্রদান কন্ডরা না। 
যান্ডত মানুন্ডির সম্পন্ডদর ককান 
অাংশ পান্ডপর মাধ্েন্ডম কজন্ডন বুন্ডঝ 
কখন্ডয় কফলন্ডত পার। 

َِٰطِل  ۡ بِٱلۡبح ۡ بحۡينحك  َٰلحك  ۡموح
ح
ل ٓوا  أ ك 

ۡ
لح تحأ وح
ت ۡدل وا   ل وا  فحرِيقٗ وح ك 

ۡ
ِم تِلحأ ٓ إَِلح ٱۡۡل َّكَّ ا ُح ِ ِۡن ب ا مذ

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت 
ح
أ ِۡ وح ثۡ َِٰل ٱۡلَّاِس بِٱۡۡلِ ۡموح

ح
 ١٨٨أ

189. তারা কতামান্ডক নতুন চাুঁদসমূহ 
সম্পন্ডকথ প্রশ্ন কন্ডর। বল, ‘তা 
মানুন্ডির ও হন্ডজ্জর জনে সময় 
বনধ্থারক’। আর ভান্ডলা কাজ এটা 
নয় কয, কতামরা কপিন বদক বদন্ডয় 
গৃন্ডহ প্রন্ডবশ করন্ডব। বকন্তু ভাল 

حۡس  َٰقِيت  ۞ي وح هِلَّةِِۖ ق ۡل ِهح مح
ح
ِن ٱۡۡل ل ونحكح عح

لحيۡسح ٱلَِۡب   ُۗ وح ت وا  ٱِۡل ي وتح  لِلنَّاِس وحٱۡۡلحجذِ
ۡ
ن تحأ

ح
 بِأ

ت وا  
ۡ
أ َٰ  وح ِن ٱتَّقح َِٰكنَّ ٱلَِۡبَّ مح لح ا وح ورِهح  ُ ِمن ظ 

 ۡۡ لَّك  ح لحعح وا  ٱّللَّ ْۚ وحٱتَّق  ا ُح ِ َٰب بۡوح
ح
ٱِۡل ي وتح ِمۡن أ

ونح   ١٨٩ت ۡفلِح 
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কাজ হল, কয তাকওয়া অবলম্বন 
কন্ডর। আর কতামরা গৃহসমূন্ডহ তার 
দরজা বদন্ডয় প্রন্ডবশ কর এবাং 
আল্লাহন্ডক ভয় কর, যান্ডত কতামরা 
সফল হও।  

190. আর কতামরা আল্লাহর রাস্তায় 
তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কর, যারা 
কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কন্ডর 
এবাং সীমালঙ্ঘন কন্ডরা না। বনশ্চয় 
আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদরন্ডক 
পিন্দ কন্ডরন না। 

لح  ۡۡ وح َٰتِل ونحك  ِينح ي قح ِ ٱلَّ بِيِل ٱّللَّ َٰتِل وا  ِِف سح قح وح
ۡعتحِدينح  ِب  ٱلۡم  ح لح ُي  ٓوا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ١٩٠تحۡعتحد 

191. আর তান্ডদরন্ডক হতো কর কযখান্ডন 
তান্ডদরন্ডক পাও এবাং তান্ডদরন্ডক 
কবর কন্ডর দাও কযখান কর্ন্ডক তারা 
কতামান্ডদরন্ডক কবর কন্ডরবিল। আর 
বফতনা হতোর কচন্ডয় কব নতর 
এবাং কতামরা মাসবজদুল হারান্ডমর 
বনকট তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কন্ডরা 
না, যতেে না তারা কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ কসখান্ডন লড়াই কন্ডর। 
অতিঃপর তারা যবদ কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কন্ডর, তন্ডব 
তান্ডদরন্ডক হতো কর। এটাই 
কাবফরন্ডদর প্রবতদান। 

ِۡن  ۡ مذ وه  ۡخرِج 
ح
أ ۡۡ وح وه  ۡيث  ثحقِۡفت م  ۡۡ حح وحٱۡقت ل وه 

لح  ۡتِل  وح د  ِمنح ٱلۡقح شح
ح
ْۚ وحٱلۡفِۡتنحة  أ ۡۡ وك  ۡخرحج 

ح
ۡيث  أ حح

 ۡۡ َٰتِل وك  َٰ ي قح ِتَّ اِم حح ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ۡۡ ِعندح ٱلۡمح َٰتِل وه  ت قح
 ٓ ا زح َٰلِكح جح ذح ُۗ كح ۡۡ ۡۡ فحٱۡقت ل وه  َٰتحل وك  ء  فِيهِِۖ فحإِن قح

َٰفِرِينح    ١٩١ٱلۡكح
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192. তন্ডব যবদ তারা ববরত হয়, তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ور   ف  ح غح ۡوا  فحإِنَّ ٱّللَّ ُح ۡ   فحإِِن ٱنتح  ١٩٢رَِّحي

193. আর তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কর কয 
পযথন্ত না বফতনা খতম হন্ডয় যায় 
এবাং দীন আল্লাহর জনে হন্ডয় যায়। 
সুতরাাং তারা যবদ ববরত হয়, 
তাহন্ডল যাবলমরা িাড়া (কান্ডরা 
উপর) ককান কন্ড ারতা কনই। 

ونح  يحك  ونح فِۡتنحة  وح َٰ لح تحك  ِتَّ ۡۡ حح َٰتِل وه  قح ِيوح ن  ٱَّلذ
َٰلِِميح  ح ٱلظَّ َٰنح إِلَّ َعح ۡدوح ۡوا  فحلح ع  ُح ِۖۡ فحإِِن ٱنتح ّلِلَّ

١٩٣ 

194. হারাম মাস হারাম মান্ডসর বদন্ডল 
এবাং পববত্র ববিয়সমূহ বকসান্ডসর 
অন্তভুথি। সুতরাাং কয কতামান্ডদর 
উপর আক্রমে কন্ডরন্ডি, কতামরা 
তার উপর আক্রমে কর, কযরূপ 
কস কতামান্ডদর উপর আক্রমে 
কন্ডরন্ডি। আর আল্লাহন্ডক ভয় কর 
এবাং কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ 
মুত্তাকীন্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন। 

َٰت   مح اِم وحٱۡۡل ر  رِ ٱۡۡلحرح ُۡ ام  بِٱلشَّ ر  ٱۡۡلحرح ُۡ ٱلشَّ
 ْۚ اص  لحيۡ  قِصح ىَٰ عح ِن ٱۡعتحدح مح وا  فح ۡۡ فحٱۡعتحد  لحيۡ ك  هِ عح

ٓوا   ح وحٱۡعلحم  وا  ٱّللَّ ْۚ وحٱتَّق  ۡۡ لحۡيك  ىَٰ عح ا ٱۡعتحدح بِِمۡثِل مح
تَّقِيح  عح ٱلۡم  ح مح نَّ ٱّللَّ

ح
 ١٩٤أ



195. আর কতামরা আল্লাহর রাস্তায় বেয় 
কর এবাং বনজ হান্ডত বনজন্ডদরন্ডক 
ধ্বাংন্ডস বনন্ডেপ কন্ডরা না। আর 
সুকমথ কর। বনশ্চয় আল্লাহ 
সুকমথশীলন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন। 

ۡۡ إَِلح  يِۡديك 
ح
وا  بِأ لح ت لۡق  ِ وح بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح نفِق 

ح
أ وح

ۡحِسنِيح  ِب  ٱلۡم  ح ُي  ۡحِسن ٓوا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ
ح
أ ةِ وح ل كح ُۡ  ١٩٥ٱتلَّ



196. আর হজ ও উমরা আল্লাহর জনে 
পূেথ কর। অতিঃপর যবদ কতামরা 

ا  مح ۡۡ فح ت  ۡحِِصۡ
 
إِۡن أ ْۚفح ُِ

ةح لِلَّ ۡمرح وا  ٱۡۡلحجَّ وحٱلۡع  تِم 
ح
أ وح

 ۡۡ ك  وا  ر ء وسح ۡلِق  لح ِتح ۡدِيِۖ وح ُح ۡ ح ِمنح ٱل ٱۡستحيِۡسح
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আটন্ডক পড় তন্ডব কয পশু সহজ 
হন্ডব (তা যন্ডবহ কর)। আর 
কতামরা কতামান্ডদর মার্া মুেন 
কন্ডরা না, যতেে না পশু তার 
যর্াস্থান্ডন কপৌঁন্ডি। আর কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে কয অসুস্থ বকাংবা তার মার্ায় 
যবদ ককান কষ্ট র্ান্ডক তন্ডব বসয়াম 
বকাংবা সদাকা অর্বা পশু যন্ডবহ 
এর মাধ্েন্ডম বফদয়া কদন্ডব। আর 
যখন কতামরা বনরাপদ হন্ডব তখন 
কয বেবি উমরার পর হজ 
সম্পাদনপূবথক তামাতু্ত করন্ডব, তন্ডব 
কয পশু সহজ হন্ডব, তা যন্ডবহ 
করন্ডব। বকন্তু কয তা পান্ডব না 
তান্ডক হন্ডজ বতন বদন এবাং যখন 
কতামরা বফন্ডর যান্ডব, তখন সাত 
বদন বসয়াম পালন করন্ডব। এই হল 
পূেথ দশ। এই ববধ্ান তার জনে, 
যার পবরবার মাসবজদুল হারান্ডমর 
অবধ্বাসী নয়। আর কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং কজন্ডন 
রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ আযাবদান্ডন 
কন্ড ার।  

 ۡ نح ِمنك  محن َكح ۚۥْ فح ِلَّه  ۡدي  ُمح ُح ۡ ۡبل غح ٱل َٰ يح ِتَّ حح
ذٗ 
ح
ۡو بِهِۦٓ أ

ح
ا أ ًُ رِي ِسهِۦ فحفِۡديحة  ى مَّ

ۡ
أ ِن رَّ ِن مذ مذ
ك    ۡو ن س 

ح
قحة  أ دح ۡو صح

ح
تَّعح  ِصيحام  أ محن تحمح ۡۡ فح ِمنت 

ح
فحإِذحآ أ

ةِ إَِلح ٱۡۡلحجذِ  ۡمرح ن بِٱلۡع  مح ۡدِي  فح ُح ۡ ح ِمنح ٱل ا ٱۡستحيِۡسح مح فح
يَّام  
ح
َٰثحةِ أ ِۡد فحِصيحام  ثحلح ۡۡ َيح بۡ ِِف ٱۡۡلحجذِ  لَّ ة  إِذحا وحسح عح

 ِ ُۗ ت ۡۡ ۡعت  ة  رحجح ح ۡن  لۡكح عحّشح ۡۡ يحك  ن لَّ َٰلِكح لِمح ُۗ ذح ِملحة  َكح
اِۡضِي  ۥ حح ۡهل ه 

ح
ح أ وا  ٱّللَّ ق  اِم  وحٱتَّ ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ٱلۡمح

اِب  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ١٩٦وحٱۡعلحم 

197. হন্ডজর সময় বনবদথষ্ট মাসসমূহ। 
অতএব এই মাসসমূন্ডহ কয বনন্ডজর 
উপর হজ আন্ডরাপ কন্ডর বনল, তার 
জনে হন্ডজ অশ্লীল ও পাপ কাজ 

ر    ُ ۡش
ح
ن فحرحضح فِيُِنَّ ٱۡۡلحجَّ  ٱۡۡلحج  أ مح ْۚ فح َٰت  ۡعل ومح مَّ
لح ف  فحلح  ا رحفحثح وح ُۗ وحمح الح ِِف ٱۡۡلحجذِ لح ِجدح وقح وح س 

رۡي    ِمۡن خح
ل وا  ۡعلحۡمه  ٱ تحۡفعح رۡيح يح د وا  فحإِنَّ خح وَّ تحزح ُۗ وح  ّللَّ 

َِٰب  لۡبح
ح
ِل ٱۡۡل و 

 
أ ى وِن يح ۖۡ وحٱتَّق  ىَٰ ادِ ٱتلَّۡقوح ١٩٧ٱلزَّ
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এবাং ঝগড়া-বববাদ ববধ্ নয়। আর 
কতামরা ভাল কান্ডজর যা কর, 
আল্লাহ তা জান্ডনন এবাং পান্ডর্য় 
গ্রহে কর। বনশ্চয় উত্তম পান্ডর্য় 
তাকওয়া। আর কহ ববন্ডবক 
সম্পন্নগে, কতামরা আমান্ডক ভয় 
কর। 

198. কতামান্ডদর উপর ককান পাপ কনই 
কয, কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক অনুগ্রহ অনুসন্ধান করন্ডব। 
সুতরাাং যখন কতামরা আরাফা 
কর্ন্ডক কবর হন্ডয় আসন্ডব, তখন 
মাশআন্ডর হারান্ডমর বনকট 
আল্লাহন্ডক স্মরে কর এবাং তান্ডক 
স্মরে কর কযভান্ডব বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক বদকবনন্ডদথশনা 
বদন্ডয়ন্ডিন। যবদও কতামরা এর পূন্ডবথ 
অবশেই পর্ভ্রষ্টন্ডদর অন্তভুথি 
বিন্ডল। 

ٗل  ُۡ وا  فح ن تحبۡتحغ 
ح
أ نحاح  ۡۡ ج  لحۡيك  ِن لحيۡسح عح  مذ
ِۡن  ت ۡ مذ ُۡ فح

ح
ْۚ فحإِذحآ أ ۡۡ بذِك  َٰت  رَّ فح رح وا  ٱ عح ر  ح فحٱۡذك   ّللَّ

 ۡۡ َٰك  ى دح ا هح مح وه  كح ر  اِمِۖ وحٱۡذك  رِ ٱۡۡلحرح ۡشعح ِعندح ٱلۡمح
ٓالذِيح  َُّ حِمنح ٱل ۡبلِهِۦ ل ِن قح نت ۡ مذ ١٩٨ِإَون ك 

199. অতিঃপর কতামরা প্রতোবতথন কর, 
কযখান কর্ন্ডক মানুন্ডিরা প্রতোবতথন 
কন্ডর এবাং আল্লাহর কান্ডি েমা 
চাও। বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

وا   فحاضح ٱۡلَّاس  وحٱۡستحۡغفِر 
ح
ۡيث  أ وا  ِمۡن حح  ُ فِي

ح
َّۡ أ ث 

ور   ف  ح غح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح ۡ   ٱّللَّ  ١٩٩رَِّحي

200. তারপর যখন কতামরা কতামান্ডদর 
হন্ডজর কাজসমূহ কশি করন্ডব, 

ح  وا  ٱّللَّ ر  ۡۡ فحٱۡذك  ك  َِٰسكح نح ۡيت ۡ مَّ ُح فحإِذحا قح
 ۡۡ ِذۡكرِك  دَّ ذِۡكرٗ كح شح

ح
ۡو أ
ح
ۡۡ أ اُۗ فحِمنح ٱۡلَّاِس ءحابحآءحك 
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তখন আল্লাহন্ডক স্মরে কর, 
কযভান্ডব কতামরা স্মরে করন্ডত 
কতামান্ডদর বাপ-দাদান্ডদরন্ডক, 
এমনবক তার কচন্ডয় অবধ্ক স্মরে। 
আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে এমনও আন্ডি কয 
বন্ডল, কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদরন্ডক 
দুবনয়ান্ডতই বদন্ডয় বদন। বস্তুত 
আবখরান্ডত তার জনে ককান অাংশ 
কনই। 

ول   ق  ن يح ۥ ِِف ٱٓأۡلِخرحةِ مح ا َلح  ۡنيحا وحمح بَّنحآ ءحاتِنحا ِِف ٱَّل  رح
َٰق  
لح  ٢٠٠ِمۡن خح

201. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে এমনও আন্ডি, 
যারা বন্ডল, কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদরন্ডক দুবনয়ান্ডত কলোে 
বদন। আর আবখরান্ডতও কলোে 
বদন এবাং আমান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর 
আযাব কর্ন্ডক রো করুন।  

نحةٗ  سح ۡنيحا حح بَّنحآ ءحاتِنحا ِِف ٱَّل  ول  رح ق  ن يح ۡ مَّ  ُ ِمۡن ِِف وح وح
نحةٗ  سح ابح ٱۡلَّارِ  ٱٓأۡلِخرحةِ حح ذح ٢٠١وحقِنحا عح

202. তারা যা অজথন কন্ডরন্ডি তার বহসো 
তান্ডদর রন্ডয়ন্ডি। আর আল্লাহ 
বহসাব গ্রহন্ডে দ্রুত। 

ىئِكح  لح و 
 
ۡۡ نحِصيب  أ  ُ ح ب وا ْۚ وحٱ ل سح ا كح ِمَّ ِيع  مذ ّللَّ  َسح

اِب  ٢٠٢ٱۡۡلِسح

203. আর আল্লাহন্ডক স্মরে কর বনবদথষ্ট 
বদনসমূন্ডহ। অতিঃপর কয তাড়াহুড়া 
কন্ডর দু’বদন্ডন চন্ডল আসন্ডব। তার 
ককান পাপ কনই। আর কয ববলম্ব 
করন্ডব, তারও ককান অপরাধ্ কনই। 
(এ ববধ্ান) তার জনে, কয তাকওয়া 
অবলম্বন কন্ডরন্ডি। আর কতামরা 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর 

يَّام  
ح
ح ِِفٓ أ وا  ٱّللَّ ر  َٰت    ۞وحٱۡذك  ودح ۡعد  لح  مَّ ن تحعحجَّ مح فح

ۡح ِِف  ٓ إِۡث رح فحلح خَّ
ح
ن تحأ لحۡيهِ وحمح ۡح عح ٓ إِۡث ۡيِ فحلح يحۡومح

 ۡۡ نَّك 
ح
ٓوا  أ ح وحٱۡعلحم  وا  ٱّللَّ َٰ  وحٱتَّق  ِن ٱتَّقح لحۡيهِِۖ لِمح عح

ونح  ّۡشح  ۡهِ ِت  ٢٠٣إَِلح
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এবাং কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় 
কতামান্ডদরন্ডক তাুঁরই কান্ডি সমন্ডবত 
করা হন্ডব। 

204. আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে এমনও আন্ডি, 
যার কর্া দুবনয়ার জীবন্ডন কতামান্ডক 
অবাক কন্ডর এবাং কস তার অন্তন্ডর 
যা রন্ডয়ন্ডি, তার উপর আল্লাহন্ডক 
সােী রান্ডখ। আর কস কব ন 
ঝগড়াকারী। 

ۡنيحا وحِمنح ٱۡلَّاِس  ۥ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  ۡعِجب كح قحۡوَل   ن ي  مح
اِم  َّلح  ٱۡۡلِصح

ح
وح أ ا ِِف قحلۡبِهِۦ وحه  َٰ مح ح ح َعح ُِد  ٱّللَّ ي ۡش وح

٢٠٤

205. আর যখন কস বফন্ডর যায়, তখন 
যমীন্ডন প্রন্ডচষ্টা চালায় তান্ডত ফাসাদ 
করন্ডত এবাং ধ্বাংস করন্ডত শসে ও 
প্রােী। আর আল্লাহ ফাসাদ 
ভালবান্ডসন না। 

لِكح ِإَوذحا  ُۡ ي  ا وح ُح ۡرِض َِل ۡفِسدح فِي
ح
َٰ ِِف ٱۡۡل َعح َٰ سح لَّ تحوح

ادح  سح ِب  ٱلۡفح ْۚ وحٱّللَّ  لح ُي  ٢٠٥ٱۡۡلحۡرثح وحٱلنَّۡسلح

206. আর যখন তান্ডক বলা হয়, 
‘আল্লাহন্ডক ভয় কর’ তখন 
আত্ম্াবভমান তান্ডক পাপ করন্ডত 
উৎসাহ কদয়। সুতরাাং জাহান্নাম 
তার জনে যন্ডর্ষ্ট এবাং তা কতই না 
মন্দ ব কানা। 

  ِۡ ثۡ عِزَّة  بِٱۡۡلِ
تۡه  ٱلۡ ذح خح

ح
ح أ ِإَوذحا قِيلح َلح  ٱتَِّق ٱّللَّ

اد   ُح ِۡئسح ٱلِۡم ِلح ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ۥ جح ۡسب ه  ٢٠٦فححح

207. আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে এমন কলাকও 
আন্ডি কয আল্লাহর সন্তুবষ্টর উন্ডদ্দন্ডশে 
বনজন্ডক বববকন্ডয় কদয়। আর আল্লাহ 
(তাুঁর) বান্দান্ডদর প্রবত কেহশীল। 

اِت وحِمنح  ۡرضح آءح مح ه  ٱبۡتِغح حّۡشِي نحۡفسح ن ي ٱۡلَّاِس مح
ُۢ بِٱلۡعِبحادِ  ِْۚ وحٱّللَّ  رحء وف  ٢٠٧ٱّللَّ
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208. কহ মুবমনগে, কতামরা ইসলান্ডম 
পূেথরূন্ডপ প্রন্ডবশ কর এবাং 
শয়তান্ডনর পদাঙ্ক অনুসরে কন্ডরা 
না । বনশ্চয় কস কতামান্ডদর জনে 
স্পষ্ট শত্রু। 

ن وا   ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ٓافَّةٗ يح ِۡ كح ۡل ِ ل وا  ِِف ٱلسذ  ٱۡدخ 

َِٰت  وح ط  وا  خ  لح تحتَّبِع  وذ  وح د  ۡۡ عح ۥ لحك  َِٰن  إِنَّه  ۡيطح  ٱلشَّ
بِي   ٢٠٨م 

209. অতএব কতামরা যবদ পদস্খবলত 
হও, কতামান্ডদর বনকট সুস্পষ্ট 
বনদশথনসমূহ আসার পর, তন্ডব 
কজন্ডন রাখ কয, আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

ِنُۢ  حلۡت ۡ مذ ل َٰت  بحۡعِد  فحإِن زح ۡ  ٱِۡلحيذِنح آءحتۡك  ا جح مح
  ۡ ِكي زِيز  حح ح عح نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ ٢٠٩فحٱۡعلحم 

210. তারা বক এরই অন্ডপো করন্ডি কয, 
কমন্ডঘর িায়ায় আল্লাহ ও 
কফন্ডরশতাগে তান্ডদর বনকট 
আগমন করন্ডবন এবাং সব ববিন্ডয়র 
ফয়সালা কন্ডর কদয়া হন্ডব। আর 
আল্লাহর বনকটই সব ববিয় 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

ۡل  ل  هح
لح ۡ  ٱّللَّ  ِِف ظ   ُ تِيح

ۡ
ن يحأ
ح
ٓ أ ونح إِلَّ ر  ِنح  يحنظ   مذ

اِم  مح ع  ٱلۡغح ِ ت رۡجح ْۚ ِإَوَلح ٱّللَّ ۡمر 
ح
ة  وحق َِضح ٱۡۡل ىئِكح لح وحٱلۡمح

ور   م 
 
٢١٠ٱۡۡل

211. বনী ইসরাইলন্ডক বজজ্ঞাসা কর, 
আবম তান্ডদরন্ডক কত সুস্পষ্ট 
বনদশথন বদন্ডয়বি। আর কয আল্লাহর 
বন‘আমত তার কান্ডি আসার পর 
তা বদন্ডল কদন্ডব তাহন্ডল বনশ্চয় 
আল্লাহ আযাব দান্ডন কন্ড ার। 

ِۢ بحيذِنحة    ِۡن ءحايحة ۡ مذ  ُ َٰ ۡۡ ءحاتحۡينح ىءِيلح كح ۡل بحِّنٓ إِۡسرح  سح
ةح  ۡل نِۡعمح ِ بحدذ ن ي  آءحتۡه  فحإِنَّ وحمح ا جح ِ ِمنُۢ بحۡعِد مح ٱّللَّ
اِب  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح  ٢١١ٱّللَّ

212. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, দুবনয়ার 
জীবনন্ডক তান্ডদর জনে সুন্ডশাবভত 
করা হন্ডয়ন্ডি। আর তারা মুবমনন্ডদর 

ونح  ر  حۡسخح ي ۡنيحا وح ة  ٱَّل  وا  ٱۡۡلحيحوَٰ ر  فح ِينح كح يذِنح لَِّلَّ ز 
ِينح ءحامح  ۡۡ يحۡومح ِمنح ٱلَّ  ُ ۡوا  فحۡوقح ِينحٱتَّقح ن وا ا وحٱلَّ

اب   رۡيِ ِحسح آء  بِغح حشح ن ي ةِ  وحٱّللَّ  يحۡرز ق  مح َٰمح ٢١٢ٱلۡقِيح
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বনন্ডয় উপহাস কন্ডর। আর যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডরন্ডি, তারা 
বকয়ামত বদবন্ডস তান্ডদর উপন্ডর 
র্াকন্ডব। আর আল্লাহ যান্ডক চান, 
কববহসাব বরবযক দান কন্ডরন। 

213. মানুি বিল এক উম্মত। অতিঃপর 
আল্লাহ সুসাংবাদদাতা ও 
সতকথকারীরূন্ডপ নবীন্ডদরন্ডক কপ্ররে 
করন্ডলন এবাং সতেসহ তান্ডদর 
সান্ডর্ বকতাব নাবযল করন্ডলন, 
যান্ডত মানুন্ডির মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কন্ডরন, কয ববিন্ডয় তারা মতববন্ডরাধ্ 
করত। আর তারাই তান্ডত 
মতববন্ডরাধ্ কন্ডরবিল, যান্ডদরন্ডক তা 
কদয়া হন্ডয়বিল, তান্ডদর বনকট স্পষ্ট 
বনদশথন আসার পরও পরস্পন্ডরর 
মন্ডধ্ে ববন্ডিিবশত। অতিঃপর 
আল্লাহ বনজ অনুমবতন্ডত 
মুবমনন্ডদরন্ডক বহদায়াত বদন্ডলন কয 
ববিন্ডয় তারা মতববন্ডরাধ্ করবিল। 
আর আল্লাহ যান্ডক ইিা কন্ডরন 
সরল পন্ডর্র বদন্ডক বহদায়াত কদন। 

ةٗ  مَّ
 
نح ٱۡلَّاس  أ ةٗ  َكح َِٰحدح بحعحثح ٱ وح ِ فح نح ّللَّ  ٱۡلَّبِيذ

َٰبح  ۡ  ٱلِۡكتح  ُ عح لح مح نزح
ح
أ نِذرِينح وح ِينح وحم  ِ بحّشذ م 

وا  فِيهِ   ا ٱۡختحلحف  ۡح بحۡيح ٱۡلَّاِس فِيمح ِ َِلحۡحك  بِٱۡۡلحقذ

ا ٱۡختحلحفح فِيهِ إِلَّ  ا وحمح وت وه  ِمنُۢ بحۡعِد مح
 
ِينح أ ٱلَّ

ِينح  ى ٱّللَّ  ٱلَّ دح ُح ۖۡ فح ۡۡ  ُ ُۢا بحيۡنح َٰت  بحۡغيح ۡ  ٱِۡلحيذِنح  ُ ۡت آءح جح

ِ بِإِۡذنِهِۗۦُ وحٱّللَّ    فِيهِ ِمنح ٱۡۡلحقذ
وا  ا ٱۡختحلحف  ن وا  لِمح ءحامح

َٰط   َٰ ِصرح آء  إَِلح حشح ن ي ِدي مح ُۡ ۡستحقِيم   يح ٢١٣م 

214. নাবক কতামরা কভন্ডবি কয, কতামরা 
জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব অর্চ 
এখন্ডনা কতামান্ডদর বনকট তান্ডদর 
মত বকিু আন্ডসবন, যারা কতামান্ডদর 
পূন্ডবথ ববগত হন্ডয়ন্ডি। তান্ডদরন্ডক 

ا  حمَّ ل ل وا  ٱۡۡلحنَّةح وح ن تحۡدخ 
ح
ۡۡ أ ِسبۡت  ۡم حح

ح
ثحل  أ ۡ مَّ تِك 

ۡ
 يحأ

آء   سح
ۡ
ۡ  ٱِۡلحأ  ُ ۡت سَّ ِۖ مَّ ۡبلِك  لحۡوا  ِمن قح ِينح خح

ٱلَّ
ِينح  ول  وحٱلَّ ولح ٱلرَّس  ق  َٰ يح ِتَّ لۡزِل وا  حح ز  آء  وح َّ وحٱلۡضَّ

 ُِۗ َٰ نحِۡص  ٱّللَّ ِتح ۥ مح ه  عح ن وا  مح ِ ءحامح ٓ إِنَّ نحِۡصح ٱّللَّ لح
ح
 أ

٢١٤ قحرِيب  
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স্পশথ কন্ডরবিল কষ্ট ও দুদথশা এবাং 
তারা কবম্পত হন্ডয়বিল। এমনবক 
রাসূল ও তার সাবর্ মুবমনগে 
বলবিল, ‘কখন আল্লাহর সাহাযে 
(আসন্ডব)’? কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় 
আল্লাহর সাহাযে বনকটবতথী। 

215. তারা কতামান্ডক বজজ্ঞাসা কন্ডর, 
তারা কী বেয় করন্ডব? বল, 
‘কতামরা কয সম্পদ বেয় করন্ডব, তা 
বপতা-মাতা, আত্ম্ীয়, ইয়াতীম, 
বমসকীন ও মুসাবফরন্ডদর জনে। 
আর কয ককান ভাল কাজ কতামরা 
কর, বনশ্চয় কস বোপান্ডর আল্লাহ 
সুপবরজ্ঞাত’। 

حۡس  رۡي  ي ِۡن خح ۡقت ۡ مذ نفح
ح
آ أ ۖۡ ق ۡل مح ونح اذحا ي نفِق   ل ونحكح مح

َِٰكِي  سح َٰ وحٱلۡمح َٰمح بِيح وحٱَۡلحتح قۡرح
ح
يِۡن وحٱۡۡل ََِّٰلح فحلِلۡوح

رۡي    ِمۡن خح
ل وا  ا تحۡفعح بِيِل  وحمح ح فحإِنَّ ٱ وحٱبِۡن ٱلسَّ  بِهِۦ ّللَّ

  ۡ لِي  ٢١٥ عح



216. কতামান্ডদর উপর লড়াইন্ডয়র ববধ্ান 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, অর্চ তা কতামান্ডদর 
কান্ডি অপিন্দনীয় এবাং হন্ডত পান্ডর 
ককান ববিয় কতামরা অপিন্দ করি 
অর্চ তা কতামান্ডদর জনে 
কলোেকর। আর হন্ডত পান্ডর ককান 
ববিয় কতামরা পিন্দ করি অর্চ 
তা কতামান্ডদর জনে অকলোেকর। 
আর আল্লাহ জান্ডনন এবাং কতামরা 
জান না। 

ۡره   وح ك  ۡ  ٱلۡقِتحال  وحه  لحۡيك  تِبح عح ۖۡ وحعح  ك  ۡۡ ى لَّك  َسح
ن تحۡكرحه و

ح
ۡي أ ن ا  شح

ح
ى أ ۖۡ وحعحَسح ۡۡ رۡي  لَّك  وح خح ا وحه 

ۡي  ِب وا  شح ذ  ِت  وح ۡشح ۡۡ لح ا وحه  نت 
ح
أ ۡ  وح ۡعلح ْۚ وحٱّللَّ  يح ۡۡ لَّك 

ونح   ٢١٦تحۡعلحم 

217. তারা কতামান্ডক হারাম মাস 
সম্পন্ডকথ, তান্ডত লড়াই করা ববিন্ডয় 

حۡس  اِم قِ ي رِ ٱۡۡلحرح ُۡ ِن ٱلشَّ ال  فِيهِِۖ ق ۡل قِتح  تحال  ل ونحكح عح
بِيِل  ن سح دٌّ عح برِي ْۚ وحصح ُۢ بِهِۦ فِيهِ كح ۡفر  ك  ِ وح ٱّللَّ
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বজজ্ঞাসা কন্ডর। বল, ‘তান্ডত লড়াই 
করা বড় পাপ; বকন্তু আল্লাহর পন্ডর্ 
বাধ্া প্রদান, তাুঁর সান্ডর্ কুফরী 
করা, মাসবজদুল হারাম কর্ন্ডক বাধ্া 
কদয়া এবাং তার অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক 
তা কর্ন্ডক কবর কন্ডর কদয়া আল্লাহর 
বনকট অবধ্ক বড় পাপ। আর 
বফতনা হতোর কচন্ডয়ও বড়’। আর 
তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ লড়াই 
করন্ডত র্াকন্ডব, যতেে না 
কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর দীন 
কর্ন্ডক বফবরন্ডয় কদয়, তারা যবদ 
পান্ডর। আর কয কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক তাুঁর দীন কর্ন্ডক বফন্ডর যান্ডব, 
অতিঃপর কাবফর অবস্থায় মৃতুে 
বরে করন্ডব, বস্তুত এন্ডদর 
আমলসমূহ দুবনয়া ও আবখরান্ডত 
ববনষ্ট হন্ডয় যান্ডব এবাং তারাই 
আগুন্ডনর অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন 
স্থায়ী হন্ডব। 

ۡكَبح  
ح
ۡهلِهِۦ ِمۡنه  أ

ح
اج  أ اِم ِإَوۡخرح ۡسِجِد ٱۡۡلحرح وحٱلۡمح

ال ونح  لح يحزح ۡتِل  وح ۡكَبح  ِمنح ٱلۡقح
ح
ِْۚ وحٱلۡفِۡتنحة  أ ِعندح ٱّللَّ

 ۡۡ وك  د  َٰ يحر  ِتَّ ۡۡ حح َٰتِل ونحك  ۡۡ إِِن  ي قح ن ِدينِك  عح
ن دِينِهِۦ  ۡۡ عح ن يحۡرتحِدۡد ِمنك  وا ْۚ وحمح َٰع  ٱۡستحطح

فِر   وح َكح ۡت وحه  يحم  ىئِكح  فح لح و 
 
ۡۡ ِِف فحأ  ُ َٰل  ۡعمح

ح
ۡت أ بِطح حح

 ۡۡ َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
أ ةِِۖ وح ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ٱَّل 
ونح  َِِٰل  ا خح ُح ٢١٧فِي

218. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি ও যারা 
বহজরত কন্ডরন্ডি এবাং আল্লাহর 
রাস্তায় বজহাদ কন্ডরন্ডি, তারা 
আল্লাহর রহমন্ডতর আশা কন্ডর। 
আর আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

وا  ِِف  د  ُح َٰ جح وا  وح ر  اجح ُح ِينح ن وا  وحٱلَّ ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ
ِْۚ وحٱّللَّ   ونح رحۡۡححتح ٱّللَّ ىئِكح يحرۡج  لح و 

 
ِ أ بِيِل ٱّللَّ سح

ور   ف  ۡ   غح ٢١٨رَِّحي
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219. তারা কতামান্ডক মদ ও জুয়া 
সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা কন্ডর। বল, এ 
দু’কটায় রন্ডয়ন্ডি বড় পাপ ও 
মানুন্ডির জনে উপকার। আর তার 
পাপ তার উপকাবরতার কচন্ডয় 
অবধ্ক বড়। আর তারা কতামান্ডক 
বজজ্ঞাসা কন্ডর, তারা কী বেয় 
করন্ডব। বল, ‘যা প্রন্ডয়াজন্ডনর 
অবতবরি’। এভান্ডব আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে আয়াতসমূহ 
স্পষ্টভান্ডব বেথনা কন্ডরন, যান্ডত 
কতামরা বচন্তা কর- 

حۡس  ۡ  ۞ي آ إِثۡ ُِمح يِِۡسِِۖ ق ۡل فِي ِن ٱۡۡلحۡمرِ وحٱلۡمح ونحكح عح
 ل 

ۡكَبح  
ح
ٓ أ ا مح  ُ َٰفِع  لِلنَّاِس ِإَوۡثم  نح برِي  وحمح ِمن كح

حۡس  ي ُۗ وح ا ُِمح ُۗ نَّۡفعِ ۡفوح ۖۡ ق ِل ٱلۡعح ونح اذحا ي نفِق  ل ونحكح مح
  ِ َٰلِكح ي بحيذ ذح ۡۡ كح لَّك  َِٰت لحعح ۡ  ٱٓأۡليح  ٱّللَّ  لحك 
ونح  ر  كَّ ٢١٩تحتحفح

220. দুবনয়া ও আবখরান্ডতর বোপান্ডর। 
আর তারা কতামান্ডক বজজ্ঞাসা কন্ডর 
ইয়াতীমন্ডদর সম্পন্ডকথ। বল, 
সাংন্ডশাধ্ন করা তান্ডদর জনে উত্তম। 
আর যবদ তান্ডদরন্ডক বনজন্ডদর সান্ডর্ 
বমবশন্ডয় নাও, তন্ডব তারা 
কতামান্ডদরই ভাই। আর আল্লাহ 
জান্ডনন কক ফাসাদকারী, কক 
সাংন্ডশাধ্নকারী এবাং আল্লাহ যবদ 
চাইন্ডতন, অবশেই কতামান্ডদর জনে 
(ববিয়বট) কব ন কন্ডর বদন্ডতন। 
বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

حۡس  ي ةِ  وح ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ِۖ ِِف ٱَّل  َٰ َٰمح ِن ٱَۡلحتح  ل ونحكح عح
ح   ۡۡ  ق ۡل إِۡصلح  ُ َّ ۖۡ ل رۡي  ۡۡ  خح وه  حالِط  ِإَون َّت 

ْۚ وحٱ ۡۡ َٰن ك  ۡفِسدح ِمنح فحإِۡخوح ۡ  ٱلۡم  ۡعلح ّللَّ  يح
ح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ۡعنحتحك 

ح آءح ٱّللَّ  ۡلح حۡو شح ل ۡصلِِح  وح ٱلۡم 
  ۡ ِكي زِيز  حح ٢٢٠ عح

221. আর কতামরা মুশবরক নারীন্ডদর 
ববন্ডয় কন্ডরা না, যতেে না তারা 

ة   مح
ح ۡلح ْۚ وح َٰ ي ۡؤِمنَّ ِتَّ َِٰت حح ّۡشِكح وا  ٱلۡم  لح تحنِكح   وح

رۡي  م   ة   ۡؤِمنحة  خح ّۡشِكح ِن م  لح  مذ ُۗ وح ۡۡ بحتۡك  ۡعجح
ح
حۡو أ ل وح
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ঈমান আন্ডন এবাং মুবমন দাসী 
মুশবরক নারীর কচন্ডয় বনশ্চয় উত্তম, 
যবদও কস কতামান্ডদরন্ডক মুগ্ধ কন্ডর। 
আর মুশবরক পুরুিন্ডদর সান্ডর্ 
ববন্ডয় বদন্ডয়া না, যতেে না তারা 
ঈমান আন্ডন। আর একজন মুবমন 
দাস একজন মুশবরক পুরুন্ডির 
কচন্ডয় উত্তম, যবদও কস 
কতামান্ডদরন্ডক মুগ্ধ কন্ডর। তারা 
কতামান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর বদন্ডক 
আহবান কন্ডর, আর আল্লাহ তাুঁর 
অনুমবতন্ডত কতামান্ডদরন্ডক জান্নাত 
ও েমার বদন্ডক আহবান কন্ডরন 
এবাং মানুন্ডির জনে তাুঁর 
আয়াতসমূহ স্পষ্টরূন্ডপ বেথনা 
কন্ডরন, যান্ডত তারা উপন্ডদশ গ্রহে 
করন্ডত পান্ডর। 

ّۡشِكِيح  وا  ٱلۡم  ۡبد  ت نِكح  لحعح َٰ ي ۡؤِمن وا ْۚ وح ِتَّ ۡؤِمن  م   حح
رۡي   ّۡشِك   خح ِن م  ُۗ  مذ ۡۡ بحك  ۡعجح

ح
حۡو أ ل ىئِكح وح لح و 

 
أ

ٓوا  إَِلح ٱۡۡلحنَّةِ   ٱۡلَّارِِۖ وحٱّللَّ  يحۡدع 
ونح إَِلح يحۡدع 

 ۡۡ  ُ لَّ َٰتِهِۦ لِلنَّاِس لحعح ِ  ءحايح ي بحيذ ةِ بِإِۡذنِهۖۦِۡ وح ۡغفِرح وحٱلۡمح
ونح  ر  كَّ تحذح  ٢٢١يح

222. আর তারা কতামান্ডক হান্ডয়য 
সম্পন্ডকথ প্রশ্ন কন্ডর। বল, তা কষ্ট। 
সুতরাাং কতামরা হান্ডয়যকান্ডল 
স্ত্রীন্ডদর কর্ন্ডক দূন্ডর র্াক এবাং তারা 
পববত্র না হওয়া পযথন্ত তান্ডদর 
বনকটবতথী হন্ডয়া না। অতিঃপর যখন 
তারা পববত্র হন্ডব তখন তান্ডদর 
বনকট আস, কযভান্ডব আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন। 
বনশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীন্ডদরন্ডক 

حۡس  ي ذٗ وح
ح
وح أ ِحيِضِۖ ق ۡل ه  ِن ٱلۡمح ى ل ونحكح عح

ِل وا  ٱلنذِسح  نَّ فحٱۡعَتح ب وه  لح تحۡقرح ِحيِض وح آءح ِِف ٱلۡمح
ۡيث   نَّ ِمۡن حح ت وه 

ۡ
ۡرنح فحأ َُّ ۖۡ فحإِذحا تحطح ۡرنح  ُ ۡط َٰ يح ِتَّ حح

ك   رح مح
ح
ي ِحب  أ َٰبِيح وح ِب  ٱتلَّوَّ ح ُي  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡ  ٱّللَّ 

ِرِينح  ُذ تحطح ٢٢٢ٱلۡم 
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ভালবান্ডসন এবাং ভালবান্ডসন অবধ্ক 
পববত্রতা অজথনকারীন্ডদরন্ডক। 

223. কতামান্ডদর স্ত্রী কতামান্ডদর 
ফসলন্ডেত্র। সুতরাাং কতামরা 
কতামান্ডদর ফসলন্ডেন্ডত্র গমন কর, 
কযভান্ডব চাও। আর কতামরা 
বনজন্ডদর কলোন্ডে উত্তম কাজ 
সামন্ডন পা াও। আর আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর এবাং কজন্ডন 
রাখ, বনশ্চয় কতামরা তাুঁর সান্ডর্ 
সাোৎ করন্ডব । আর মুবমনন্ডদরন্ডক 
সুসাংবাদ দাও। 

ۡرث   ۡۡ حح آؤ ك  َٰ  نِسح ّنَّ
ح
ۡۡ أ ۡرثحك  ت وا  حح

ۡ
ۡۡ فحأ لَّك 

وا   م  ِ ۖۡ وحقحدذ ۡۡ ٓوا  ِشۡئت  ح وحٱۡعلحم  وا  ٱّللَّ ْۚ وحٱتَّق  ۡۡ ِسك  نف 
ح
ِۡل

ۡؤِمنِيح  ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب ُۗ وح وه  َٰق 
لح ۡ م  نَّك 

ح
٢٢٣أ

224. আর আল্লাহন্ডক কতামরা কতামান্ডদর 
শপর্ পূরন্ডে প্রবতবন্ধক বাবনন্ডয়া না 
কয, কতামরা (আল্লাহর নান্ডম এই 
বন্ডল শপর্ করন্ডব কয) ভান্ডলা কাজ 
করন্ডব না, তাকওয়া অবলম্বন 
করন্ডব না এবাং মানুন্ডির মন্ডধ্ে 
সাংন্ডশাধ্ন করন্ডব না। আর আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

ةٗ  ۡرضح ح ع  ل وا  ٱّللَّ ۡعح لح َتح ۡۡ  وح َٰنِك  يۡمح
ح
ِ وا  ۡلذ ن تحَبح 

ح
أ

ِميع   وا  بحۡيح ٱۡلَّاِس  وحٱّللَّ  سح ت ۡصلِح  وا  وح تحتَّق  وح
  ۡ لِي  ٢٢٤ عح

225. আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
অর্থহীন শপন্ডর্র জনে পাকড়াও 
করন্ডবন না। বকন্তু পাকড়াও 
করন্ডবন যা কতামান্ডদর অন্তরসমূহ 
অজথন কন্ডরন্ডি। আর আল্লাহ 
েমাশীল, সহনশীল। 

  ۡ ك  اِخذ  ۡۡ لَّ ي ؤح َٰنِك  يۡمح
ح
ۡغوِ ِِفٓ أ

ٱّللَّ  بِٱللَّ
 ُۗ ۡۡ بحۡت ق ل وب ك  سح ا كح ۡ بِمح ك  اِخذ  َِٰكن ي ؤح لح وح

  ۡ لِي ور  حح ف  ٢٢٥ وحٱّللَّ  غح
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226. যারা তান্ডদর স্ত্রীন্ডদর সান্ডর্ বমবলত 
না হওয়ার শপর্ করন্ডব তারা চার 
মাস অন্ডপো করন্ডব। অতিঃপর 
তারা যবদ বফবরন্ডয় কনয়, তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

 ِ ر ِۖ لذ  ُ ۡش
ح
ةِ أ ۡربحعح

ح
ب ص  أ ۡۡ تحرح ُِ ِ آئ ِسح

ذ ِينح ي ۡؤل ونح ِمن ن  َّلَّ
ور  فحإِن فحآء و فحإِنَّ ٱ ف  ح غح ۡ   ّللَّ  ٢٢٦رَِّحي

227. আর যবদ তারা তালান্ডকর দৃঢ় ইিা 
কন্ডর কনয় তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

وا   م  زح ح ِإَوۡن عح َٰقح فحإِنَّ ٱّللَّ لح ۡ  ٱلطَّ لِي ِميع  عح ٢٢٧ سح

228. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা বতন 
কুরূ9 পযথন্ত অন্ডপোয় র্াকন্ডব এবাং 
তান্ডদর জনে হালাল হন্ডব না কয, 
আল্লাহ তান্ডদর গন্ডভথ যা সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, তা তারা কগাপন করন্ডব, 
যবদ তারা আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর 
প্রবত ববশ্বাস রান্ডখ। আর এর মন্ডধ্ে 
তান্ডদর স্বামীরা তান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় 
কনয়ার বোপান্ডর অবধ্ক হকদার, 
যবদ তারা সাংন্ডশাধ্ন চায়। আর 
নারীন্ডদর রন্ডয়ন্ডি বববধ্ কমাতান্ডবক 
অবধ্কার। কযমন আন্ডি তান্ডদর 
উপর (পুরুিন্ডদর) অবধ্কার। আর 
পুরুিন্ডদর রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর উপর 
মযথাদা এবাং আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ُِنَّ  ِس نف 
ح
بَّۡصنح بِأ ح َتح َٰت  يح لَّقح طح َٰثحةح ق ر  وحٱلۡم  لح  ء   وٓ ثحلح وح

لحقح  ا خح ن يحۡكت ۡمنح مح
ح
نَّ أ  ُ ح ِل  ل ٱّللَّ  ِِفٓ  ُيح

ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   نَّ ي ۡؤِمنَّ بِٱّللَّ ُِنَّ إِن ك  اِم رۡحح
ح
أ

ٓوا   اد  رح
ح
َٰلِكح إِۡن أ ِهِنَّ ِِف ذح دذ ق  بِرح حح

ح
نَّ أ  ُ وتلح  ب ع  وح

َٰحٗ  ۡ إِۡصلح ُِنَّ بِٱل ۡي
لح ِي عح نَّ ِمۡثل  ٱلَّ  ُ ح ل ْۚ وح وِف  ا ۡعر  مح

 ُۗ ة  ُِنَّ دحرحجح ۡي
لح اِل عح لِلرذِجح ۡ  وح  وح ِكي زِيز  حح ٢٢٨ٱّللَّ  عح

                                                           
9 ‘কুরূ’ িারা হন্ডয়য মতান্তন্ডর তুহূর বা পববত্রাবস্থান্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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229. তালাক দু’বার। অতিঃপর বববধ্ 
কমাতান্ডবক করন্ডখ কদন্ডব বকাংবা 
সুন্দরভান্ডব কিন্ডড় কদন্ডব। আর 
কতামান্ডদর জনে হালাল নয় কয, 
কতামরা তান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়ি, তা 
কর্ন্ডক বকিু বনন্ডয় কনন্ডব। তন্ডব 
উভন্ডয় যবদ আশঙ্কা কন্ডর কয, 
আল্লাহর সীমান্ডরখায় তারা অবস্থান 
করন্ডত পারন্ডব না। সুতরাাং কতামরা 
যবদ আশঙ্কা কর কয, তারা আল্লাহর 
সীমান্ডরখা কান্ডয়ম রাখন্ডত পারন্ডব না 
তাহন্ডল স্ত্রী যা বদন্ডয় বনজন্ডক মুি কন্ডর 
কনন্ডব তান্ডত ককান সমসো কনই। এটা 
আল্লাহর সীমান্ডরখা। সুতরাাং কতামরা 
তা লঙ্ঘন কন্ডরা না। আর কয আল্লাহর 
সীমান্ডরখাসমূহ লঙ্ঘন কন্ডর, বস্তুত 
তারাই যাবলম। 

 ُۢ ِۡسِيح 
ح ۡو ت
ح
وف  أ ۡعر  ُۢ بِمح اك  تحانِِۖ فحإِۡمسح رَّ َٰق  مح لح ٱلطَّ

َٰن   
وا   بِإِۡحسح ذ  خ 

ۡ
ن تحأ

ح
ۡۡ أ ِل  لحك  لح ُيح آ وح ِممَّ

ۡي  نَّ شح وه  ودح ءحاتحيۡت م  د  ا ح  لَّ ي قِيمح
ح
حافحآ أ ن َيح

ح
ٓ أ ا إِلَّ

 ۡۡ ِۖۡ فحإِۡن ِخۡفت  نحاحح  ٱّللَّ ِ فحلح ج  ودح ٱّللَّ د  ا ح  لَّ ي قِيمح
ح
أ

ِ فحلح  ود  ٱّللَّ د  ۡت بِهِۗۦُ تِلۡكح ح  ا ٱۡفتحدح ا فِيمح ُِمح ۡي
لح عح

  ۡ ئِكح ه  ى لح و 
 
ِ فحأ ودح ٱّللَّ د  دَّ ح  تحعح ن يح اْۚ وحمح وهح تحۡعتحد 

ونح  َٰلِم  ٢٢٩ٱلظَّ

230. অতএব যবদ কস তান্ডক তালাক 
কদয় তাহন্ডল কস পুরুন্ডির জনে 
হালাল হন্ডব না যতেে পযথন্ত বভন্ন 
একজন স্বামী কস গ্রহে না কন্ডর। 
অতিঃপর কস (স্বামী) যবদ তান্ডক 
তালাক কদয়, তাহন্ডল তান্ডদর 
উভন্ডয়র অপরাধ্ হন্ডব না কয, তারা 
এন্ডক অপন্ডরর বনকট বফন্ডর 
আসন্ডব, যবদ দৃঢ় ধ্ারো রান্ডখ কয, 
তারা আল্লাহর সীমান্ডরখা কান্ডয়ম 

َٰ تحنِكحح  ِتَّ ِل  َلح ۥ ِمنُۢ بحۡعد  حح ا فحلح ِتح ُح لَّقح فحإِن طح
ن 
ح
آ أ ُِمح ۡي

لح نحاحح عح ا فحلح ج  ُح لَّقح ۗۥُ فحإِن طح رۡيحه  وًۡجا غح زح
تِلۡكح  ُِۗ وح ودح ٱّللَّ د  ا ح  ن ي قِيمح

ح
ٓ أ ا نَّ ٓ إِن ظح ا عح حاجح َتح يح

 ِ ود  ٱّللَّ د  ۡوم  ح  ا لِقح ُح ونح   ي بحيذِن  ۡعلحم  ٢٣٠يح
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রাখন্ডত পারন্ডব। আর এটা 
আল্লাহর সীমান্ডরখা, বতবন তা এমন 
সম্প্রদান্ডয়র জনে স্পষ্ট কন্ডর কদন, 
যারা জান্ডন। 

231. আর যখন কতামরা স্ত্রীন্ডদরন্ডক 
তালাক কদন্ডব অতিঃপর তারা 
তান্ডদর ইদ্দন্ডত কপৌঁন্ডি যান্ডব তখন 
হয়ন্ডতা বববধ্ কমাতান্ডবক তান্ডদরন্ডক 
করন্ডখ কদন্ডব অর্বা বববধ্ কমাতান্ডবক 
তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় কদন্ডব। তন্ডব 
তান্ডদরন্ডক কষ্ট বদন্ডয় সীমালঙ্ঘন্ডনর 
উন্ডদ্দন্ডশে তান্ডদরন্ডক আটন্ডক করন্ডখা 
না। আর কয তা করন্ডব কস কতা 
বনন্ডজর প্রবত যুলম করন্ডব। আর 
কতামরা আল্লাহর আয়াতসমূহন্ডক 
উপহাসরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরা না। আর 
কতামরা স্মরে কর কতামান্ডদর 
উপর আল্লাহর বনআমত এবাং 
কতামান্ডদর উপর বকতাব ও 
বহকমত যা নাবযল কন্ডরন্ডিন, যার 
মাধ্েন্ডম বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
উপন্ডদশ কদন। আর আল্লাহন্ডক ভয় 
কর এবাং কজন্ডন রাখ কয, বনশ্চয় 
আল্লাহ সব ববিয় সম্পন্ডকথ 
সুপবরজ্ঞাত। 

نَّ   ُ لح جح
ح
بحلحۡغنح أ آءح فح ۡ  ٱلنذِسح لَّۡقت  ِإَوذحا طح

وف    ۡعر  نَّ بِمح وه  ذِح  ۡو َسح
ح
وف  أ ۡعر  نَّ بِمح وه  ۡمِسك 

ح
 فحأ

ارٗ  نَّ ِۡضح وه  لح ت ۡمِسك  ن وح وا ْۚ وحمح حۡعتحد  ِ ۡل ا تلذ ۡفعح يح
ه   ۡح نحۡفسح لح ۡد ظح قح َٰلِكح فح ِ ذح َِٰت ٱّللَّ ٓوا  ءحايح لح تحتَِّخذ  ۚۥْ وح

وٗ  ز  لح اْۚ ه  نزح
ح
آ أ ۡۡ وحمح لحۡيك  ِ عح تح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ر  وحٱۡذك 

ۡ بِهِۚۦْ  ك  ةِ يحعِظ  َِٰب وحٱۡۡلِۡكمح ِنح ٱلِۡكتح ۡ مذ لحۡيك  عح
  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح

لذ ح بِك  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ح وحٱۡعلحم  وا  ٱّللَّ  وحٱتَّق 

٢٣١ 

232. আর যখন কতামরা স্ত্রীন্ডদরন্ডক 
তালাক কদন্ডব অতিঃপর তারা 

نَّ فحلح ِإَوذحا   ُ لح جح
ح
بحلحۡغنح أ آءح فح ۡ  ٱلنذِسح لَّۡقت  طح

ۡوا   َٰضح نَّ إِذحا تحرح  ُ َٰجح ۡزوح
ح
ن يحنِكۡحنح أ

ح
نَّ أ ل وه   ُ تحۡع
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তান্ডদর ইদ্দন্ডত কপৌঁিন্ডব তখন 
কতামরা তান্ডদরন্ডক বাধ্া বদন্ডয়া না 
কয, তারা তান্ডদর স্বামীন্ডদরন্ডক ববন্ডয় 
করন্ডব যবদ তারা পরস্পন্ডর তান্ডদর 
মন্ডধ্ে বববধ্ কমাতান্ডবক সম্মত হয়। 
এটা উপন্ডদশ তান্ডক কদয়া হন্ডি, 
কয কতামান্ডদর মন্ডধ্ে আল্লাহ ও কশি 
বদবন্ডসর প্রবত ববশ্বাস রান্ডখ। এবট 
কতামান্ডদর জনে অবধ্ক শুদ্ধ ও 
অবধ্ক পববত্র। আর আল্লাহ জান্ডনন 
এবাং কতামরা জান না।  

ن  ظ  بِهِۦ مح َٰلِكح ي وعح وِف  ذح ۡعر  ۡ بِٱلۡمح  ُ نح بحيۡنح َكح
 َٰ ۡزَكح
ح
ۡۡ أ َٰلِك  ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ذح ۡۡ ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ ِمنك 
ونح  ۡۡ لح تحۡعلحم  نت 

ح
أ ۡ  وح ۡعلح ْۚ وحٱّللَّ  يح ر  ُح ۡط

ح
أ ۡۡ وح ٢٣٢لحك 

233. আর মান্ডয়রা তান্ডদর সন্তানন্ডদরন্ডক 
পূেথ দু’বির দুধ্ পান করান্ডব, 
(এটা) তার জনে কয দুধ্ পান 
করাবার সময় পূেথ করন্ডত চায়। 
আর বপতার উপর কতথবে, বববধ্ 
কমাতান্ডবক মান্ডদরন্ডক খাবার ও 
কপাশাক প্রদান করা। সান্ডধ্ের 
অবতবরি ককান বেবিন্ডক দাবয়ত্ব 
প্রদান করা হয় না। কষ্ট কদয়া 
যান্ডব না ককান মান্ডক তার সন্তান্ডনর 
জনে, বকাংবা ককান বাবান্ডক তার 
সন্তান্ডনর জনে। আর ওয়াবরন্ডশর 
উপর রন্ডয়ন্ডি অনুরূপ দাবয়ত্ব। 
অতিঃপর তারা যবদ পরস্পর 
সম্মবত ও পরামন্ডশথর মাধ্েন্ডম দুধ্ 
িাড়ান্ডত চায়, তাহন্ডল তান্ডদর 
ককান পাপ হন্ডব না। আর যবদ 

 ِۖ ِملحۡيِ ۡولحۡيِ َكح نَّ حح ه  َٰدح ۡولح
ح
َٰت  ي ۡرِضۡعنح أ َٰلِدح ۞وحٱلۡوح

ۡول ودِ َلح ۥ  ح ٱلۡمح ْۚ وحَعح ةح اعح َّۡ ٱلرَّضح ن ي تِ
ح
ادح أ رح

ح
ۡن أ لِمح

لَّ  وِف  لح ت كح ۡعر  نَّ بِٱلۡمح  ُ ت  كِۡسوح نَّ وح  ُ ف  رِزۡق 
لح  ا وح ِهح َّلح ُۢ بِوح ة  ََِّٰلح ٓارَّ وح ُح اْۚ لح ت  ُح نحۡفس  إِلَّ و ۡسعح

ۡول ود   ح ٱلۡوحارِِث ِمۡثل   مح ِۚۦْ وحَعح ِه
َّلح ُۗ فحإِنۡ  َلَّ ۥ بِوح َٰلِكح  ذح

ن تحرحاض   اًل عح ادحا فِصح رح
ح
ر   أ او 

حشح ت ا وح مح  ُ ِۡن فحلح  مذ
ُۗ ِإَوۡن  ا ُِمح ۡي

لح نحاحح عح ۡضِ ج  حۡسَتح ن ت
ح
ۡۡ أ رحدت 

ح
وٓا  أ ع 

آ  لَّۡمت ۡ مَّ ۡۡ إِذحا سح لحۡيك  نحاحح عح ۡۡ فحلح ج  ك  َٰدح ۡولح
ح
أ

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ح وحٱۡعلحم  وا  ٱّللَّ وِف  وحٱتَّق  ۡعر  ءحاتحيۡت ۡ بِٱلۡمح

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح  ٢٣٣ بِمح
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কতামরা কতামান্ডদর সন্তানন্ডদরন্ডক 
অনে কান্ডরা কর্ন্ডক দুধ্ পান করান্ডত 
চাও, তাহন্ডলও কতামান্ডদর উপর 
ককান পাপ কনই, যবদ কতামরা বববধ্ 
কমাতান্ডবক তান্ডদরন্ডক যা কদবার তা 
বদন্ডয় দাও। আর কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর এবাং কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় 
আল্লাহ কতামরা যা কর, কস সম্পন্ডকথ 
সমেক দ্রষ্টা। 

234. আর কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
মারা যান্ডব এবাং স্ত্রীন্ডদরন্ডক করন্ডখ 
যান্ডব, তান্ডদর স্ত্রীগে চার মাস দশ 
বদন অন্ডপোয় র্াকন্ডব। অতিঃপর 
যখন তারা ইদ্দতকাল পূেথ করন্ডব, 
তখন তারা বনজন্ডদর বোপান্ডর বববধ্ 
কমাতান্ডবক যা করন্ডব, কস বোপান্ডর 
কতামান্ডদর ককান পাপ কনই। আর 
কতামরা যা কর, কস বোপান্ডর 
আল্লাহ সমেক অবগত। 

َٰجٗ  ۡزوح
ح
ونح أ ر  يحذح ۡۡ وح تحوحفَّۡونح ِمنك  ِينح ي  ا وحٱلَّ

ح  َتح ُِنَّ يح ِس نف 
ح
ر  بَّۡصنح بِأ  ُ ۡش

ح
ةح أ ۡربحعح

ح
ّۡشٗ  أ إِذحا اۖۡ فح وحعح

 ۡۡ لحۡيك  نحاحح عح نَّ فحلح ج   ُ لح جح
ح
لۡنح بحلحۡغنح أ عح ا فح فِيمح

برِي   ل ونح خح ا تحۡعمح وِف  وحٱّللَّ  بِمح ۡعر  ُِنَّ بِٱلۡمح ِس نف 
ح
 ِِفٓ أ
٢٣٤

235. আর এন্ডত কতামান্ডদর ককান পাপ 
কনই কয, কতামরা নারীন্ডদরন্ডক 
ইশারায় কয প্রস্তাব করন্ডব বকাংবা 
মন্ডন কগাপন কন্ডর রাখন্ডব। আল্লাহ 
কজন্ডনন্ডিন কয, কতামরা অবশেই 
তান্ডদরন্ডক স্মরে করন্ডব। বকন্তু 
বববধ্ কমাতান্ডবক ককান কর্া বলা 
িাড়া কগাপন্ডন তান্ডদরন্ডক (ন্ডকান) 

رَّۡضت ۡ بِهِۦ مِۡن  ا عح ۡۡ فِيمح لحۡيك  نحاحح عح لح ج  وح
ۡح  لِ ْۚ عح ۡۡ ِسك  نف 

ح
ۡۡ ِِفٓ أ ۡكنحنت 

ح
ۡو أ
ح
آءِ أ ِخۡطبحةِ ٱلنذِسح

نَّ 
ح
َِٰكن لَّ ٱّللَّ  أ لح نَّ وح  ُ ونح ر  تحۡذك  ۡۡ سح ك 

ول وا  قحۡوٗل  ن تحق 
ح
ٓ أ ا إِلَّ نَّ َِسًّ وه  وفٗ ت وحاِعد  ۡعر  لح  مَّ  اْۚ وح

َٰب   ۡبل غح ٱلِۡكتح َٰ يح ِتَّ ِح حح ةح ٱۡلذَِّكح ۡقدح وا  ع  تحۡعزِم 
ۚۥْ  لحه  جح

ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
ا ِِفٓ أ ۡ  مح ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ وحٱۡعلحم 

 ْۚ وه  ر  ۡ  فحٱۡحذح لِي ور  حح ف  ح غح نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ٢٣٥ وحٱۡعلحم 
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প্রবতশ্রুবত বদন্ডয়া না। আর আল্লাহর 
বনন্ডদথশ (ইদ্দত) তার সময় পূেথ 
করার পূন্ডবথ বববাহ বন্ধন্ডনর সাংকে 
কন্ডরা না। আর কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় 
আল্লাহ কতামান্ডদর অন্তন্ডর যা 
রন্ডয়ন্ডি তা জান্ডনন। সুতরাাং 
কতামরা তান্ডক ভয় কর এবাং কজন্ডন 
রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, 
সহনশীল। 

236. কতামান্ডদর ককান অপরাধ্ কনই যবদ 
কতামরা স্ত্রীন্ডদরন্ডক তালাক দাও 
এমন অবস্থায় কয, কতামরা 
তান্ডদরন্ডক স্পশথ করবন বকাংবা 
তান্ডদর জনে ককান কমাহর বনধ্থারে 
করবন। আর উত্তমভান্ডব তান্ডদরন্ডক 
কভাগ-উপকরে বদন্ডয় দাও, ধ্নীর 
উপর তার সাধ্োনুসান্ডর এবাং 
সাংকটাপন্ডন্নর উপর তার 
সাধ্োনুসান্ডর। সুকমথশীলন্ডদর উপর 
এবট আবশেক।  

نحاحح عح  ۡۡ لَّ ج  ح ا ل آءح مح ۡ  ٱلنذِسح لَّۡقت  ۡۡ إِن طح لحۡيك 
 ْۚ ٗة ُح نَّ فحرِي  ُ ح وا  ل ۡو تحۡفرِض 

ح
نَّ أ وه  س  نَّ  تحمح وه  تذِع  وحمح

ح  ح َعح ه ۥ وحَعح ر  وِسِع قحدح ُۢا ٱلۡم  َٰعح تح ه ۥ مح ر  ۡقَِتِ قحدح ٱلۡم 
ۡحِسنِيح  ح ٱلۡم  ا َعح قًّ وِفِۖ حح ۡعر  ٢٣٦بِٱلۡمح

237. আর যবদ কতামরা তান্ডদরন্ডক 
তালাক দাও, তান্ডদরন্ডক স্পশথ 
করার পূন্ডবথ এবাং তান্ডদর জনে বকিু 
কমাহর বনধ্থারে কন্ডর র্াক, তাহন্ডল 
যা বনধ্থারে কন্ডরি, তার অন্ডধ্থক 
(বদন্ডয় দাও)। তন্ডব স্ত্রীরা যবদ মাফ 
কন্ডর কদয়, বকাংবা যার হান্ডত 

نَّ  وه  س  ن تحمح
ح
ۡبِل أ نَّ ِمن قح وه  لَّۡقت م  وحقحۡد ِإَون طح

ةٗ  ُح نَّ فحرِي  ُ ح ۡۡ ل ن فحرحۡضت 
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ ا فحرحۡضت   فحنِۡصف  مح

ونح  ۡعف  ن يح
ح
أ ِح  وح ة  ٱۡلذَِّكح ۡقدح ۦ ع  ِ ِي بِيحِده ا  ٱلَّ وح ۡعف  ۡو يح

ح
أ

لح  ُۡ ا  ٱلۡفح و  لح تحنسح ْۚ وح ىَٰ قۡرحب  لِلتَّۡقوح
ح
ٓوا  أ تحۡعف 

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ح بِمح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ٢٣٧بحيۡنحك 
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বববান্ডহর বন্ধন কস যবদ মাফ কন্ডর 
কদয়। আর কতামান্ডদর মাফ কন্ডর 
কদয়া তাকওয়ার অবধ্ক বনকটতর। 
আর কতামরা পরস্পন্ডরর মন্ডধ্ে 
অনুগ্রহ ভুন্ডল কযন্ডয়া না। কতামরা যা 
কর, বনশ্চয় আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ 
সমেক দ্রষ্টা। 

238. কতামরা সালাতসমূহ ও মধ্েবতথী 
সালান্ডতর বহফাযত কর এবাং 
আল্লাহর জনে দাুঁড়াও ববনীত হন্ডয়। 

ةِ ٱلۡو ۡسطح َٰ  لحوَٰ َِٰت وحٱلصَّ لحوح ح ٱلصَّ وا  َعح َٰفِظ  حح
َٰنِتِيح  ِ قح وا  ّلِلَّ  ٢٣٨وحق وم 

239. বকন্তু যবদ কতামরা ভয় কর, তন্ডব 
কহুঁন্ডট বকাংবা আন্ডরাহে কন্ডর 
(আদায় কন্ডর নাও)। এরপর যখন 
বনরাপদ হন্ডব তখন আল্লাহন্ডক 
স্মরে কর, কযভান্ডব বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক বশবখন্ডয়ন্ডিন, যা 
কতামরা জানন্ডত না।  

ۡكبحانٗ  ۡو ر 
ح
اًل أ ۡۡ فحرِجح ۡۡ فحإِۡن ِخۡفت  ِمنت 

ح
ٓ أ ۖۡ فحإِذحا ا

ون وا   ۡۡ تحك  ح ا ل ۡ مَّ لَّمحك  ا عح مح ح كح وا  ٱّللَّ ر  فحٱۡذك 
ونح  ٢٣٩تحۡعلحم 

240. আর কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
মারা যান্ডব এবাং স্ত্রীন্ডদরন্ডক করন্ডখ 
যান্ডব, তারা তান্ডদর স্ত্রীন্ডদর জনে 
এক বিন্ডরর ভরে-ন্ডপািন্ডের 
ওবসয়ত করন্ডব কবর না কন্ডর বদন্ডয়; 
বকন্তু যবদ তারা (ন্ডস্বিায়) কবর হন্ডয় 
যায়, তাহন্ডল তারা বনজন্ডদর 
বোপান্ডর বববধ্ কমাতান্ডবক যা 

َٰجٗ  ۡزوح
ح
ونح أ ر  يحذح ۡۡ وح تحوحفَّۡونح ِمنك  ِينح ي   وحِصيَّةٗ ا وحٱلَّ

اج    رۡيح إِۡخرح ًَٰعا إَِلح ٱۡۡلحۡوِل غح تح ُِۡ مَّ َِٰج ۡزوح
ح
ِ فحإِۡن  ۡلذ

لۡنح ِِفٓ  عح ا فح ۡۡ ِِف مح لحۡيك  نحاحح عح رحۡجنح فحلح ج  خح
وف    ۡعر  ُِنَّ ِمن مَّ ِس نف 

ح
ۡ  وحٱ أ ِكي زِيز  حح ٢٤٠ ّللَّ  عح
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কন্ডরন্ডি, কস বোপান্ডর কতামান্ডদর 
ককান পাপ কনই। আর আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

241. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীন্ডদর জনে 
র্াকন্ডব বববধ্ কমাতান্ডবক ভরে-
কপািে। (এবট) মুত্তাকীন্ডদর উপর 
আবশেক। 

 ُۢ َٰع  تح َِٰت مح لَّقح طح لِلۡم  تَّقِيح وح ح ٱلۡم  ا َعح قًّ وِفِۖ حح ۡعر  بِٱلۡمح
٢٤١  

242. এভান্ডব আল্লাহ কতামান্ডদর জনে 
তাুঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভান্ডব বেথনা 
কন্ডর কদন, যান্ডত কতামরা উপলবি 
কর । 

 ۡۡ لَّك  َٰتِهِۦ لحعح ۡۡ ءحايح ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح كح
 ٢٤٢تحۡعقِل ونح 

243. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখবন, যারা 
তান্ডদর গৃহসমূহ কর্ন্ডক কবর হন্ডয়ন্ডি 
মৃতুের ভন্ডয় এবাং তারা বিল 
হাজার-হাজার? অতিঃপর আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক বলন্ডলন, ‘কতামরা মন্ডর 
যাও’! তারপর বতবন তান্ডদরন্ডক 
জীববত করন্ডলন। বনশ্চয় আল্লাহ 
কতা মানুন্ডির উপর অনুগ্রহশীল। 
বকন্তু অবধ্কাাংশ মানুি শুকবরয়া 
আদায় কন্ডর না। 

 ۡۡ ۡۡ وحه  َٰرِهِ وا  ِمن دِيح رحج  ِينح خح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل
ح
۞أ

 َّۡ وت وا  ث  ۡ  ٱّللَّ  م   ُ ح الح ل قح ۡوِت فح رح ٱلۡمح ذح ل وف  حح
 
أ

ح  ل  َعح ُۡ
و فح ح لح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ َٰ ۡحيح

ح
َِٰكنَّ أ لح ٱۡلَّاِس وح

ونح  ر  حۡشك  ح ٱۡلَّاِس لح ي ۡكَثح
ح
٢٤٣أ

244. আর কতামরা আল্লাহর রাস্তায় 
লড়াই কর এবাং কজন্ডন রাখ বনশ্চয় 
আল্লাহ সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

ِميع   ح سح نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ِ وحٱۡعلحم  بِيِل ٱّللَّ َٰتِل وا  ِِف سح قح وح

  ۡ لِي ٢٤٤ عح
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245. কক আন্ডি, কয আল্লাহন্ডক উত্তম ঋে 
কদন্ডব, ফন্ডল বতবন তার জনে বহু 
গুন্ডে বাবড়ন্ডয় কদন্ডবন? আর আল্লাহ 
সাংকীেথ কন্ডরন ও প্রসাবরত কন্ডরন 
এবাং তাুঁরই বনকট কতামান্ডদরন্ডক 
বফরান্ডনা হন্ডব। 

ن  نٗ مَّ سح ح قحۡرًضا حح ۡقرِض  ٱّللَّ ِي ي  ا ذحا ٱلَّ
افٗ  ۡضعح

ح
ۥٓ أ ۥ َلح  ه  َٰعِفح ي ضح ْۚ ا فح ثرِيحٗة ۡقبِض  وحٱ كح  ّللَّ  يح
ۡهِ ت   ط  ِإَوَلح يحۡبص   ونح وح ع   ٢٤٥رۡجح

246. তুবম বক মূসার পর বনী 
ইসরাঈন্ডলর প্রধ্ানন্ডদরন্ডক কদখবন? 
যখন তারা তান্ডদর নবীন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘আমান্ডদর জনে একজন 
রাজা পা ান, তাহন্ডল আমরা আল্লাহর 
রাস্তায় লড়াই করব’। কস বলল, 
‘এমন বক হন্ডব কয, যবদ কতামান্ডদর 
উপর লড়াই আবশেক করা হয়, 
কতামরা লড়াই করন্ডব না’? তারা 
বলল, আমান্ডদর কী হন্ডয়ন্ডি কয, 
আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই 
করব না, অর্চ আমান্ডদরন্ডক 
আমান্ডদর গৃহসমূহ কর্ন্ডক কবর করা 
হন্ডয়ন্ডি  এবাং আমান্ডদর সন্তানন্ডদর 
কর্ন্ডক (বববিন্ন করা হন্ডয়ন্ডি)’? 
অতিঃপর যখন তান্ডদর উপর লড়াই 
আবশেক করা হল, তখন তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক স্বে সাংখেক িাড়া তারা 
ববমুখ হল। আর আল্লাহ যাবলমন্ডদর 
সম্পন্ডকথ সমেক অবগত। 

ىءِيلح ِمنُۢ بحۡعِد  ِ ِمنُۢ بحِّنٓ إِۡسرح
َلح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلۡمح ح ل

ح
أ

 ِۡلحِبذ  
ى إِۡذ قحال وا  وَسح لَِّٗك  م  حا مح ۡث ۡلح ۡ  ٱۡبعح  ُ َّ َٰتِۡل  ن  ل  قح

تِبح  ۡۡ إِن ك  يۡت  سح ۡل عح ِۖۡ قحالح هح بِيِل ٱّللَّ ِِف سح
لَّ 
ح
ۡ  ٱلۡقِتحال  أ لحۡيك  لَّ عح

ح
ٓ أ حا ا ۡلح َٰتِل وا ۖۡ قحال وا  وحمح ت قح

َٰرِنحا  ۡخرِۡجنحا ِمن دِيح
 
ِ وحقحۡد أ بِيِل ٱّللَّ َٰتِلح ِِف سح ن قح

لَّۡوا  إِلَّ  ۡ  ٱلۡقِتحال  تحوح ُِ ۡي
لح تِبح عح ا ك  ۖۡ فحلحمَّ ۡبنحآئِنحا

ح
أ وح

ْۚ وحٱقحلِيٗل  ۡۡ  ُ ِۡن َٰلِِميح  مذ ُۢ بِٱلظَّ  ۡ لِي  ٢٤٦ّللَّ  عح
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247. আর তান্ডদরন্ডক তান্ডদর নবী বলল, 
বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদর জনে 
তালূতন্ডক রাজারূন্ডপ পাব ন্ডয়ন্ডিন। 
তারা বলল, ‘আমান্ডদর উপর 
কীভান্ডব তার রাজত্ব হন্ডব, অর্চ 
আমরা তার কচন্ডয় রাজন্ডত্বর অবধ্ক 
হকদার? আর তান্ডক সম্পন্ডদর 
প্রাচুযথও কদয়া হয়বন’। কস বলল, 
‘বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডক কতামান্ডদর উপর 
মন্ডনানীত কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডক জ্ঞান্ডন 
ও কদন্ডহ অন্ডনক বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন। 
আর আল্লাহ যান্ডক চান, তান্ডক তাুঁর 
রাজত্ব কদন। আর আল্লাহ প্রাচুযথময়, 
সবথজ্ঞ’। 

ال وتح  ۡۡ طح ح قحۡد بحعحثح لحك  ۡۡ إِنَّ ٱّللَّ  ُ ۡۡ نحبِي   ُ ح وحقحالح ل
لَِّٗكْۚ  ۡن   مح َنح لحۡينحا وح لۡك  عح ون  َلح  ٱلۡم  َٰ يحك  ّنَّ

ح
قحال ٓوا  أ

ق   حح
ح
ةٗ أ عح ۡۡ ي ۡؤتح سح ح ل لِۡك ِمۡنه  وح اِل  قحالح  بِٱلۡم  ِنح ٱلۡمح مذ

ةٗ إِنَّ ٱ حۡسطح ه ۥ ب زحادح ۡۡ وح لحۡيك  َٰه  عح ى فح ح ٱۡصطح  ِِف  ّللَّ
 ِِۖۡ ۡس ِۡ وحٱۡۡلِ

ْۚ ٱلۡعِلۡ آء  حشح ن ي ۥ مح ه  ۡلكح وحٱّللَّ  ي ۡؤَِت م 
  ۡ لِي َِٰسع  عح ٢٤٧ وحٱّللَّ  وح

248. আর তান্ডদরন্ডক তান্ডদর নবী বলল, 
বনশ্চয় তার রাজন্ডত্বর বনদশথন এই 
কয, কতামান্ডদর বনকট তাবূত10 
আসন্ডব, যান্ডত র্াকন্ডব কতামান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক প্রশাবন্ত এবাং 
মূসার পবরবার ও হারূন্ডনর পবরবার যা 
করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি তার অববশষ্ট, যা বহন 
কন্ডর আনন্ডব কফন্ডরশতাগে। বনশ্চয় 
তান্ডত রন্ডয়ন্ডি কতামান্ডদর জনে বনদশথন, 
যবদ কতামরা মুবমন হও। 

ۡ  وحقحالح  تِيحك 
ۡ
ن يحأ
ح
لِۡكهِۦٓ أ ۡۡ إِنَّ ءحايحةح م   ُ ۡۡ نحبِي   ُ ح ل

ِكينحة   ا  ٱتلَّاب وت  فِيهِ سح ِمَّ بحِقيَّة  مذ ۡۡ وح بذِك  ِن رَّ مذ
 ْۚ ة  ىئِكح لح ِۡمل ه  ٱلۡمح ونح ِتح َٰر  َٰ وحءحال  هح وَسح تحرحكح ءحال  م 

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  نت ۡ م   إِنَّ ِِف ذح ۡۡ إِن ك  ٢٤٨ۡؤِمنِيح لَّك 

                                                           
10 অর্থ বসনু্দক। এন্ডত বনী ইসরাঈন্ডলর বকিু বনদশথন বিল। তাই তারা এবটন্ডক পববত্র মন্ডন করত 
এবাং যুন্ডদ্ধর সময় সামন্ডন রাখত। 
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249. অতিঃপর যখন তালূত বসনেবাবহনী 
বনন্ডয় কবর হল, তখন কস বলল, 
‘বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
একবট নদী িারা পরীো করন্ডবন। 
অতএব, কয তা হন্ডত পান করন্ডব, 
কস আমার দলভুি নয়। আর কয 
তা খান্ডব না, তাহন্ডল বনশ্চয় কস 
আমার দলভুি। তন্ডব কয তার 
হাত বদন্ডয় এক আজলা পবরমাে 
খান্ডব, কস িাড়া; বকন্তু তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক স্বেসাংখেক িাড়া তা কর্ন্ডক 
তারা পান করল। অতিঃপর যখন 
কস ও তার সাবর্ মুবমনগে তা 
অবতক্রম করল, তারা বলল, ‘আজ 
আমান্ডদর জালূত ও তার 
বসনেবাবহনীর সান্ডর্ লড়াই করার 
েমতা কনই’। যারা দৃঢ় ধ্ারো 
রাখত কয, তারা আল্লাহর সান্ডর্ 
বমবলত হন্ডব, তারা বলল, ‘কত 
কিাট দল আল্লাহর হুকুন্ডম বড় 
দলন্ডক পরাবজত কন্ডরন্ডি’! আর 
আল্লাহ বধ্যথশীলন্ডদর সান্ডর্ 
আন্ডিন।  

ح  ال وت  بِٱۡۡل ن ودِ قحالح إِنَّ ٱّللَّ لح طح ا فحصح فحلحمَّ
ر   ُح ۡ بِنح ۡبتحلِيك  ۡيسح ِمّنذِ  م 

ِبح ِمۡنه  فحلح محن ۡشح فح
ۡمه   ۡطعح ۡۡ يح ن لَّ حفح وحمح ِن ٱۡغَتح ٓ إِلَّ مح ِ ۥ ِمّنذ فحإِنَّه 

ِب وا  ِمۡنه  إِلَّ قحلِيٗل  ِۚۦْ فحّشح ۡرفحَۢة بِيحِده ْۚ فح غ  ۡۡ  ُ ِنۡ ا  مذ لحمَّ
ن وا   ِينح ءحامح وح وحٱلَّ زحه ۥ ه  اوح اقحةح جح ۥ قحال وا  لح طح ه  عح مح

ن ونح  ظ  ِينح يح ِۚۦْ قحالح ٱلَّ ن ودِه وتح وحج 
حا ٱَۡلحۡومح ِِبحال  ۡلح

ِن فِئحة   ۡ مذ ِ كح وا  ٱّللَّ َٰق  لح ۡ م   ُ نَّ
ح
لحبحۡت أ قحلِيلحة  غح

ُۢ بِإِۡذِن ٱ فِئحةٗ  ثرِيحةح ََِٰبِينح كح عح ٱلصَّ ُِۗ وحٱّللَّ  مح  ٢٤٩ّللَّ

250. আর যখন তারা জালূত ও তার 
বসনেবাবহনীর মুন্ডখামুবখ হল, তখন 
তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদর উপর বধ্যথ কঢন্ডল বদন, 

فۡرِۡغ 
ح
ٓ أ ا نح بَّ ن ودِهِۦ قحال وا  رح وا  ِۡلحال وتح وحج  ز  ا بحرح حمَّ ل وح

َۡبٗ  لحۡينحا صح نحا وحٱنعح امح قۡدح
ح
ثحبذِۡت أ ح ٱلۡ ا وح نحا َعح ۡ ۡوِم ِص  قح

َٰفِرِينح   ٢٥٠ٱلۡكح
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আমান্ডদর পা বস্থর রাখুন এবাং 
আমান্ডদরন্ডক কান্ডফর জাবতর 
ববরুন্ডদ্ধ সাহাযে করুন’। 

251. অতিঃপর তারা আল্লাহর হুকুন্ডম 
তান্ডদরন্ডক পরাবজত করল এবাং 
দাঊদ জালূতন্ডক হতো করল। আর 
আল্লাহ দাঊদন্ডক রাজত্ব ও প্রজ্ঞা 
দান করন্ডলন এবাং তান্ডক যা ইিা 
বশো বদন্ডলন। আর আল্লাহ যবদ 
মানুন্ডির কতকন্ডক কতন্ডকর িারা 
প্রবতহত না করন্ডতন, তন্ডব অবশেই 
যমীন ফাসাদপূেথ হন্ডয় কযত। বকন্তু 
আল্লাহ ববশ্ববাসীর উপর 
অনুগ্রহশীল। 

د   تحلح دحاوۥ  ِ وحقح ۡ بِإِۡذِن ٱّللَّ وه  م  زح ُح َٰه  فح ال وتح وحءحاتحى جح
حۡولح  ل ُۗ وح آء  حشح ا ي ۥ ِممَّ ه  لَّمح ةح وحعح لۡكح وحٱۡۡلِۡكمح ٱّللَّ  ٱلۡم 

ۡ بِبحۡعض    ُ ُح ۡع ِ ٱۡلَّاسح بح ۡفع  ٱّللَّ ِت  دح دح سح لَّفح
َِٰكنَّ ٱ لح ۡرض  وح

ح
َٰلحِميح ٱۡۡل ح ٱۡلعح ل  َعح ُۡ

ح ذ و فح ّللَّ
٢٥١  

252. এগুন্ডলা আল্লাহর আয়াত, যা আবম 
কতামার উপর যর্াযর্ভান্ডব 
বতলাওয়াত কবর। আর বনশ্চয় তুবম 
রাসূলগন্ডের অন্তভুথি। 

ِ  ِإَونَّكح  ۡيكح بِٱۡۡلحقذ
لح ا عح ِ نحۡتل وهح َٰت  ٱّللَّ تِلۡكح ءحايح

لِيح  رۡسح حِمنح ٱلۡم   ٢٥٢ل

253. ঐ রাসূলগে, আবম তান্ডদর কাউন্ডক 
কান্ডরা উপর কেষ্ঠত্ব বদন্ডয়বি, তান্ডদর 
মন্ডধ্ে কান্ডরা সান্ডর্ আল্লাহ কর্া 
বন্ডলন্ডিন এবাং কান্ডরা কান্ডরা মযথাদা 
উুঁচু কন্ডরন্ডিন। আর আবম ঈসা 
ইবন্ডন মারয়ামন্ডক বদন্ডয়বি সুস্পষ্ট 
প্রমাোবদ এবাং আবম তান্ডক 

َٰ بحۡعض   
ح ۡۡ َعح  ُ ُح ۡع لۡنحا بح َُّ ل  فح ۡ مذِ  ۞تِلۡكح ٱلر س   ُ ۡن

ن  ۡح ٱمَّ َّ َٰت   ُكح جح ۡۡ دحرح  ُ ُح ۡع عح بح رحفح ۖۡ وح وحءحاتحيۡنحا  ّللَّ 
َِٰت  ۡح ٱِۡلحيذِنح ۡريح وِح ِعيَسح ٱۡبنح مح َٰه  بِر  يَّۡدنح
ح
أ وح

ِينح ِمنُۢ  ا ٱۡقتحتحلح ٱلَّ آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح ل ِس  وح د  ٱلۡق 
َِٰكِن  لح َٰت  وح ۡ  ٱِۡلحيذِنح  ُ ۡت آءح ا جح ِنُۢ بحۡعِد مح بحۡعِدهِۡ مذ

و ْۚ ٱۡختحلحف  رح فح ن كح ۡ مَّ  ُ ِمۡن نح وح ۡن ءحامح ۡ مَّ  ُ ا  فحِمۡن
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শবিশালী কন্ডরবি রূহুল কুদুস এর 
মাধ্েন্ডম। আর যবদ আল্লাহ ইিা 
করন্ডতন, তান্ডদর পরবতথীরা লড়াই 
করত না, তান্ডদর বনকট সুস্পষ্ট 
প্রমােসমূহ আসার পর। বকন্তু তারা 
মতববন্ডরাধ্ কন্ডরন্ডি। ফন্ডল তান্ডদর 
মন্ডধ্ে ককউ ঈমান এন্ডনন্ডি, আর 
তান্ডদর ককউ কুফরী কন্ডরন্ডি। আর 
আল্লাহ যবদ চাইন্ডতন, তাহন্ডল তারা 
লড়াই করত না। বকন্তু আল্লাহ যা 
চান, তা কন্ডরন।  

ا  ل  مح ۡفعح ح يح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ا ٱۡقتحتحل وا  وح آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح ل وح
 ٢٥٣ي رِيد  

254. কহ মুবমনগে, আবম কতামান্ডদরন্ডক 
কয বরবযক বদন্ডয়বি তা হন্ডত বেয় 
কর, কস বদন আসার পূন্ডবথ, কয বদন 
র্াকন্ডব না ককান-ন্ডবচান্ডকনা, না 
ককান বনু্ধত্ব এবাং না ককান 
সুপাবরশ। আর কাবফররাই 
যাবলম। 

ِن  ۡ مذ َٰك  زحقۡنح ا رح وا  ِممَّ نفِق 
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ِِتح يحۡوم  
ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ لح  قح لَّة  وح لح خ  لَّ بحۡيع  فِيهِ وح
 ُۗ ة  َٰعح فح ونح  شح َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ونح ه  َٰفِر   ٢٥٤وحٱلۡكح

255. আল্লাহ, বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই, বতবন বচরঞ্জীব, 
সুপ্রবতবষ্ঠত ধ্ারক। তাুঁন্ডক তিা ও 
বনদ্রা স্পশথ কন্ডর না। তাুঁর জনেই 
আসমানসমূন্ডহ যা রন্ডয়ন্ডি তা এবাং 
যমীন্ডন যা আন্ডি তা। কক কস, কয 
তাুঁর বনকট সুপাবরশ করন্ডব তাুঁর 
অনুমবত িাড়া? বতবন জান্ডনন যা 
আন্ডি তান্ডদর সামন্ডন এবাং যা আন্ডি 

ْۚ ٱ ي وم  وح ٱلۡۡحح  ٱلۡقح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ه ۥ ِسنحة   ّللَّ  لح ذ  خ 
ۡ
 لح تحأ

َِٰت  َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ْۚ َلَّ ۥ مح لح نحۡوم  ن وح ۡرِض  مح
ح
ا ِِف ٱۡۡل وحمح

ا بحۡيح  ۡ  مح ۡعلح  بِإِۡذنِهِۚۦْ يح
ۥٓ إِلَّ ه  ع  ِعندح حۡشفح ِي ي ذحا ٱلَّ

ء   ۡ ونح بَِشح ِيط  لح ُي  ۖۡ وح ۡۡ  ُ لۡفح ا خح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
ِنۡ  أ  مذ

ْۚ ِعلِۡمهِۦٓ إِلَّ  آءح ا شح َِٰت  بِمح َٰوح مح رِۡسي ه  ٱلسَّ وحِسعح ك 
لح يح  ۖۡ وح ۡرضح

ح
ِل  وحٱۡۡل وح ٱلۡعح اْۚ وحه  مح  ُ ه ۥ ِحۡفظ  ود 

  ۡ ِظي ٢٥٥ٱلۡعح

পারা 

৩ 
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তান্ডদর কপিন্ডন। আর তারা তাুঁর 
জ্ঞান্ডনর সামানে পবরমােও আয়ত্ব 
করন্ডত পান্ডর না, তন্ডব বতবন যা চান 
তা িাড়া। তাুঁর কুরসী 
আসমানসমূহ ও যমীন পবরবোপ্ত 
কন্ডর আন্ডি এবাং এ দু’কটার 
সাংরেে তাুঁর জনে কবাঝা হয় না। 
আর বতবন সুউচ্চ, মহান।  

256. দীন গ্রহন্ডের বোপান্ডর ককান 
জবরদবস্ত কনই। বনশ্চয় বহদায়াত 
স্পষ্ট হন্ডয়ন্ডি ভ্রষ্টতা কর্ন্ডক। 
অতএব, কয বেবি তাগূতন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর এবাং আল্লাহর প্রবত 
ঈমান আন্ডন, অবশেই কস মজবুত 
রবশ আুঁকন্ডড় ধ্ন্ডর, যা বিন্ন হবার 
নয়। আর আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ।  

محن  ْۚ فح ِ ذ ح ٱلر ۡشد  ِمنح ٱۡلغح د تَّبحيَّ
ِيِنِۖ قح اهح ِِف ٱَّلذ ٓ إِۡكرح

لح
كح  ِد ٱۡستحۡمسح قح ِ فح ي ۡؤِمنُۢ بِٱّللَّ وِت وح َٰغ  ۡر بِٱلطَّ يحۡكف 

َٰ لح ٱنفِ  ۡثقح ةِ ٱلۡو  ۡروح ِميع  بِٱلۡع  ُۗ وحٱّللَّ  سح ا ُح ح امح ل صح
  ۡ لِي  ٢٥٦عح

257. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি আল্লাহ তান্ডদর 
অবভভাবক, বতবন তান্ডদরন্ডক 
অন্ধকার কর্ন্ডক আন্ডলার বদন্ডক কবর 
কন্ডর আন্ডনন। আর যারা কুফরী 
কন্ডর, তান্ডদর অবভভাবক হল 
তাগূত। তারা তান্ডদরন্ডক আন্ডলা 
কর্ন্ডক কবর কন্ডর অন্ধকান্ডর বনন্ডয় 
যায়। তারা আগুন্ডনর অবধ্বাসী, 
কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব।  

َِٰت  ل مح ِنح ٱلظ  ۡ مذ  ُ ۡرِج  ن وا  َي  ِينح ءحامح ِل  ٱلَّ ٱّللَّ  وح
َٰغ وت   ۡ  ٱلطَّ ۡوَِلحآؤ ه 

ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح  ٱۡل ورِِۖ وحٱلَّ

إَِلح
ىئِكح  لح و 

 
َِٰت  أ ل مح  ٱلظ 

ِنح ٱۡل ورِ إَِلح ۡ مذ  ُ ونح ۡرِج  َي 
ا  ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح

ح
ونح أ َِِٰل   ٢٥٧خح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 106  

258. তুবম বক কস বেবিন্ডক কদখবন, কয 
ইবরাহীন্ডমর সান্ডর্ তার রন্ডবর 
বোপান্ডর ববতকথ কন্ডরন্ডি কয, আল্লাহ 
তান্ডক রাজত্ব বদন্ডয়ন্ডিন? যখন 
ইবরাহীম বলল, ‘আমার রব 
বতবনই’ বযবন জীবন দান কন্ডরন 
এবাং মৃতুে ঘটান। কস বলল, আবমই 
জীবন দান কবর এবাং মৃতুে ঘটাই। 
ইবরাহীম বলল, বনশ্চয় আল্লাহ 
পূবথবদক কর্ন্ডক সূযথ আন্ডনন। 
অতএব তুবম তা পবশ্চম বদক কর্ন্ডক 
আন। ফন্ডল কাবফর বেবি হতভম্ব 
হন্ডয় কগল। আর আল্লাহ যাবলম 
সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত কদন না।  

 َِٰٰٓ آجَّ إِبۡرح ِي حح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل
ح
َٰه  أ ۡن ءحاتحى

ح
ۦٓ أ بذِهِ ۡح ِِف رح

لۡكح إِۡذ قحالح  َِٰٰٓ  ٱّللَّ  ٱلۡم  ۦ إِبۡرح ِي ي ۡۡحِ
ح ٱلَّ ِ َبذ ۡ  رح

 َِٰٰٓ ۖۡ قحالح إِبۡرح ِميت 
 
أ ۦ وح ۡۡحِ

 
نحا۠ أ
ح
ي ِميت  قحالح أ ۡ  فحإِنَّ وح

ا مِنح  ُح ِ ِت ب
ۡ
ّۡشِِق فحأ ۡمِس ِمنح ٱلۡمح ِِت بِٱلشَّ

ۡ
ح يحأ ٱّللَّ

ِدي  ُۡ ُۗ وحٱّللَّ  لح يح رح فح ِي كح ُِتح ٱلَّ ب  ۡغرِِب فح ٱلۡمح
َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ  ٢٥٨ٱلۡقح

259. অর্বা কস বেবির মত, কয ককান 
জনপদ অবতক্রম করবিল, যা তার 
িান্ডদর উপর ববধ্বস্ত বিল। কস 
বলল, ‘আল্লাহ এন্ডক বকভান্ডব 
জীববত করন্ডবন মন্ডর যাওয়ার 
পর’? অতিঃপর আল্লাহ তান্ডক 
এক’শ বির মৃত রাখন্ডলন। এরপর 
তান্ডক পুনজথীববত করন্ডলন। 
বলন্ডলন, ‘তুবম কতকাল অবস্থান 
কন্ডরি’? কস বলল, ‘আবম একবদন 
অর্বা বদন্ডনর বকিু সময় অবস্থান 
কন্ডরবি’। বতবন বলন্ডলন, ‘বরাং তুবম 
এক’শ বির অবস্থান কন্ডরি। 

َٰ قحۡريحة   ح رَّ َعح ِي مح ٱلَّ ۡو كح
ح
َٰ  أ ح اوِيحة  َعح ِهح خح وح

َٰ ي ۡۡحِ  ّنَّ
ح
ا قحالح أ ُح وِش ر  ۖۡ ۦ ع  ا ُح ِ ۡوت ِ ٱّللَّ  بحۡعدح مح َِٰذه هح

م   اتحه  ٱّللَّ  ِما ئحةح َعح مح
ح
ۖۡ ث   فحأ ِۡثتح ۡۡ ِلح ۖۥۡ قحالح كح ثحه  َّۡ بحعح

ۡو بحۡعضح يحۡوم ِۖ 
ح
ِۡثت  يحۡوًما أ ِثۡ قحالح بحل  قحالح ِلح تح ِلَّ

م   ۡۡ  ِما ئحةح َعح ح ابِكح ل ح ۡشح اِمكح وح عح َٰ طح ۡر إَِلح فحٱنظ 
ۡهۖۡ  نَّ ۡر يحتحسح لحكح ءحايحةٗ وحٱنظ  ِۡلحۡجعح َٰ ِۡححارِكح وح  إَِلح

ۡر إَِلح  َّۡ لذِلنَّاِسِۖ وحٱنظ  ا ث  ۡيفح ن نِِش هح اِم كح ٱلۡعِظح
ۡمٗ  ا ۡلح وهح ا نحۡكس  ْۚ فحلحمَّ نَّ ا

ح
ۡ  أ ۡعلح

ح
ح َلح ۥ قحالح أ تحبحيَّ

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح  ٢٥٩قحِدير   ٱّللَّ
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সুতরাাং তুবম কতামার খাবার ও 
পানীন্ডয়র বদন্ডক তাকাও, কসবট 
পবরববতথত হয়বন এবাং তুবম তাকাও 
কতামরা গাধ্ার বদন্ডক, আর যান্ডত 
আবম কতামান্ডক মানুন্ডির জনে দৃষ্টান্ত 
বানান্ডত পাবর এবাং তুবম তাকাও 
হাড়গুন্ডলার বদন্ডক, বকভান্ডব আবম 
তা সাংযুি কবর, অতিঃপর তান্ডক 
আবৃত কবর কগাশ্ত িারা’। পন্ডর যখন 
তার বনকট স্পষ্ট হল, তখন কস 
বলল, ‘আবম জাবন, বনশ্চয় আল্লাহ 
সব বকিুর উপর েমতাবান’।  

260. আর যখন ইবরাহীম বলল ‘কহ, 
আমার রব, আমান্ডক কদখান, 
বকভান্ডব আপবন মৃতন্ডদরন্ডক জীববত 
কন্ডরন। বতবন বলন্ডলন, তুবম বক 
ববশ্বাস করবন’? কস বলল, ‘অবশেই 
হোুঁ, বকন্তু আমার অন্তর যান্ডত 
প্রশান্ত হয়’। বতবন বলন্ডলন, 
‘তাহন্ডল তুবম চারবট পাবখ নাও। 
তারপর কসগুন্ডলান্ডক কতামার প্রবত 
কপাি মানাও। অতিঃপর প্রবতবট 
পাহান্ডড় কসগুন্ডলার টুকন্ডরা অাংশ 
করন্ডখ আস। তারপর কসগুন্ডলান্ডক 
ডাক, কসগুন্ডলা কদৌন্ডড় আসন্ডব 
কতামার বনকট। আর কজন্ডন রাখ, 
বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়’।  

 َِٰٰٓ ِۖ ِإَوۡذ قحالح إِبۡرح َٰ ۡوَتح ۡيفح ت ۡۡحِ ٱلۡمح
ر ِِي كح

ح
ِ أ ۡ  رحبذ

ئِنَّ قحلِۡبِۖ  حۡطمح ِ َِٰكن َلذ لح َٰ وح ۡۡ ت ۡؤِمنِۖ قحالح بحلح ح وح ل
ح
قحالح أ

 
ح
ۡذ أ ةٗ قحالح فحخ  ِنح  ۡربحعح َّۡ مذ ۡكح ث  نَّ إَِلح ۡه  رۡيِ فحِص  ٱلطَّ

بحل   ِ جح
ذ َٰ ّل  ح ۡل َعح زۡءٗ  ٱۡجعح نَّ ج   ُ ِۡن نَّ ا مذ  ُ َّۡ ٱۡدع  ث 
ۡعيٗ  تِينحكح سح

ۡ
نَّ ٱيحأ

ح
ۡۡ أ ْۚ وحٱۡعلح ۡ  ا ِكي زِيز  حح ح عح  ٢٦٠ ّللَّ
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261. যারা আল্লাহর পন্ডর্ তান্ডদর সম্পদ 
বেয় কন্ডর, তান্ডদর উপমা একবট 
বীন্ডজর মত, যা উৎপন্ন করল 
সাতবট শীি, প্রবতবট শীন্ডি রন্ডয়ন্ডি 
একশ’ দানা। আর আল্লাহ যান্ডক 
চান তার জনে বাবড়ন্ডয় কদন। আর 
আল্লাহ প্রাচুযথময়, সবথজ্ঞ।  

 ِ بِيِل ٱّللَّ ۡۡ ِِف سح  ُ ح َٰل ۡموح
ح
ونح أ ِينح ي نفِق  ثحل  ٱلَّ مَّ

ۢنب لحة   ِ س 
ذ نحابِلح ِِف ّل  ۡبعح سح ۢنبحتحۡت سح

ح
بَّة  أ ثحِل حح مح  كح

بَّة   مذِ  َِٰسع  وحٱ ا ئحة  حح ْۚ وحٱّللَّ  وح آء  حشح ن ي َٰعِف  لِمح ّللَّ  ي ضح
  ۡ لِي ٢٦١عح

262. যারা আল্লাহর রাস্তায় তান্ডদর 
সম্পদ বেয় কন্ডর, অতিঃপর তারা 
যা বেয় কন্ডরন্ডি, তার কপিন্ডন কখাুঁটা 
কদয় না এবাং ককান কষ্টও কদয় না, 
তান্ডদর জনে তান্ডদর রন্ডবর বনকট 
তান্ডদর প্রবতদান রন্ডয়ন্ডি এবাং 
তান্ডদর ককান ভয় কনই, আর তারা 
বচবন্তত হন্ডব না।  

َّۡ لح  ِ ث  بِيِل ٱّللَّ ۡۡ ِِف سح  ُ ح َٰل ۡموح
ح
ونح أ ِينح ي نفِق  ٱلَّ

نذٗ  وا  مح ق  نفح
ح
ٓ أ ا ونح مح ٓ ي تۡبِع  لح ذٗ ا وح

ح
ۡۡ ى أ ۡجر ه 

ح
ۡۡ أ  ُ َّ ل
 ۡۡ لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح ۡوف  عح لح خح ۡۡ وح ُِ ِ بذ ن ونح ِعندح رح ۡزح ُيح
٢٦٢ 

263. উত্তম কর্া ও েমা প্রদশথন কেয়, 
কয দান্ডনর পর কষ্ট কদয়া হয় তার 
কচন্ডয়। আর আল্লাহ অভাবমুি, 
সহনশীল।  

قحة   ۞قحۡول   دح ِن صح رۡي  مذ ة  خح ۡغفِرح وف  وحمح ۡعر  آ يحتۡبحع  مَّ ُح

ذٗ 
ح
ۡ  وحٱ ىُۗ أ لِي ِّنٌّ حح ٢٦٣ ّللَّ  غح

264. কহ মুবমনগে, কতামরা কখাুঁটা ও কষ্ট 
কদয়ার মাধ্েন্ডম কতামান্ডদর সদাকা 
বাবতল কন্ডরা না। কস বেবির মত, 
কয তার সম্পদ বেয় কন্ডর কলাক 
কদখান্ডনার উন্ডদ্দন্ডশে এবাং ববশ্বাস 
কন্ডর না আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর 
প্রবত। অতএব তার উপমা এমন 
একবট মসৃে পার্র, যার উপর 

ِينح ءح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡ يح َٰتِك  قح دح ن وا  لح ت ۡبِطل وا  صح امح

اَلح ۥ رِئحآءح ٱۡلَّاِس  ِي ي نفِق  مح ٱلَّ ذحىَٰ كح
ح
ِ وحٱۡۡل نذ بِٱلۡمح

ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ فح   ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ
لح ثحِل وح مح ۥ كح ثحل ه  مح

اب   لحۡيهِ ت رح ۡفوحان  عح ۥ  صح ه  كح ح َتح ابِل  فح ۥ وح ابحه  صح
ح
فحأ

ِۡلٗ  ء  اۖۡ لَّ يحقۡ صح ۡ َٰ يح ح ونح َعح ب وا ُۗ وحٱ ِدر  سح ا كح ِمَّ  ّللَّ  مذ
َٰفِرِينح  ۡومح ٱلۡكح ِدي ٱلۡقح ُۡ ٢٦٤لح يح
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রন্ডয়ন্ডি মাবট। অতিঃপর তান্ডত প্রবল 
বৃবষ্ট পড়ল, ফন্ডল তান্ডক এন্ডকবান্ডর 
পবরষ্কার কন্ডর কফলল। তারা যা 
অজথন কন্ডরন্ডি তার মাধ্েন্ডম তারা 
ককান বকিু করার েমতা রান্ডখ না। 
আর আল্লাহ কাবফর জাবতন্ডক 
বহদায়াত কদন না। 

265. আর যারা আল্লাহর সন্তুবষ্ট লাভ ও 
বনজন্ডদরন্ডক সুদৃঢ় রাখার লন্ডেে 
সম্পদ বেয় কন্ডর, তান্ডদর উপমা 
উুঁচু ভূবমন্ডত অববস্থত বাগান্ডনর মত, 
যান্ডত পন্ডড়ন্ডি প্রবল বৃবষ্ট। ফন্ডল তা 
বিগুে ফল-ফলাবদ উৎপন্ন কন্ডরন্ডি। 
আর যবদ তান্ডত প্রবল বৃবষ্ট নাও 
পন্ডড়, তন্ডব হালকা বৃবষ্ট (যন্ডর্ষ্ট)। 
আর আল্লাহ কতামরা যা আমল কর, 
কস বোপান্ডর সমেক দ্রষ্টা। 

ِينح  ثحل  ٱلَّ اِت وحمح ۡرضح آءح مح ۡ  ٱبۡتِغح  ُ ح َٰل ۡموح
ح
ونح أ ي نفِق 

تحثۡبِيتٗ  ِ وح ة  ٱّللَّ ۡبوح ِۢ بِرح نَّة ثحِل جح مح ۡۡ كح ُِ ِس نف 
ح
ِۡن أ ا مذ

ابِل   ا وح ُح ابح صح
ح
ۡۡ فح أ ۡيِ فحإِن لَّ ا ِضۡعفح ُح لح ك 

 
اتحۡت أ

ابِل   ا وح ُح ُۗ  ي ِصۡب
لذ  طح ل ونح بحِصري  فح ا تحۡعمح  ٢٦٥وحٱّللَّ  بِمح

266. কতামান্ডদর ককউ বক কামনা কন্ডর, 
তার জনে আঙু্গর ও কখজুন্ডরর এমন 
একবট বাগান র্াকন্ডব, যার তলন্ডদশ 
বদন্ডয় প্রবাবহত হন্ডব নদ-নদী, 
কসখান্ডন তার জনে র্াকন্ডব সব 
ধ্রন্ডনর ফল-ফলাবদ, আর বাধ্থকে 
তান্ডক আক্রান্ত করন্ডব এবাং তার 
জনে র্াকন্ডব দুবথল সন্তান-সন্তবত। 
অতিঃপর বাগানবটন্ডত আঘাত হানল 
ঘূবেথঝড়, যান্ডত রন্ডয়ন্ডি আগুন, ফন্ডল 

نَّة   ونح َلح ۥ جح ن تحك 
ح
ۡۡ أ ك  د  حح

ح
يحوحد  أ

ح
ِيل   أ

ِن َّنَّ  مذ
ۡعنحاب  

ح
أ َٰر  َلح ۥ  وح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح ا مِن َتح ُح فِي

َِٰت  رح ِ ٱثلَّمح
ذ ِيَّة  ّل  َلح ۥ ذ رذ ابحه  ٱلِۡكَبح  وح صح

ح
أ فح  وح عح آء  ض 

ار   ٓ إِۡعصح ا ُح ابح صح
ح
َٰلِكح  فحأ ذح حقحۡتُۗ كح فِيهِ نحار  فحٱۡحَتح

ونح  ر  كَّ ۡۡ تحتحفح لَّك  َِٰت لحعح ۡ  ٱٓأۡليح ِ  ٱّللَّ  لحك  ٢٦٦ي بحيذ
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কসবট জ্বন্ডল কগল? এভান্ডবই আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে আয়াতসমূহ 
ববশদভান্ডব বেথনা কন্ডরন, যান্ডত 
কতামরা বচন্তা কর।  

267. কহ মুবমনগে, কতামরা বেয় কর 
উত্তম বস্তু, কতামরা যা অজথন কন্ডরি 
এবাং আবম যমীন কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
জনে যা উৎপন্ন কন্ডরবি তা কর্ন্ডক 
এবাং বনকৃষ্ট বস্তুর ইিা কন্ডরা না 
কয, তা কর্ন্ডক কতামরা বেয় করন্ডব। 
অর্চ কচাখ বন্ধ করা িাড়া যা 
কতামরা গ্রহে কন্ডরা না। আর কজন্ডন 
রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ অভাবমুি, 
সপ্রশাংবসত। 

َِٰت مح  يذِبح وا  ِمن طح نفِق 
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى ا يح

لح  ۡرِضِۖ وح
ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ ۡخرحۡجنحا لحك 

ح
ٓ أ ا ِممَّ ۡۡ وح بۡت  سح كح

حۡست ۡ أَِب ل ونح وح وا  ٱۡۡلحبِيثح ِمۡنه  ت نفِق  م  ِخِذيهِ تحيحمَّ
ِيد   ِّنٌّ ۡحح ح غح نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ وا  فِيهِ  وحٱۡعلحم   ُ ن ت ۡغِم

ح
ٓ أ إِلَّ
٢٦٧

268. শয়তান কতামান্ডদরন্ডক দবরদ্রতার 
প্রবতশ্রুবত কদয় এবাং অশ্লীল 
কান্ডজর আন্ডদশ কন্ডর। আর আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক তার পে কর্ন্ডক েমা 
ও অনুগ্রন্ডহর প্রবতশ্রুবত কদন। আর 
আল্লাহ প্রাচুযথময়, সবথজ্ঞ।  

 ۡ ر ك  م 
ۡ
يحأ ۡقرح وح ۡ  ٱلۡفح ك  َٰن  يحعِد  ۡيطح ٱلشَّ

ةٗ  ۡغفِرح ۡ مَّ ك  آءِِۖ وحٱّللَّ  يحعِد  ۡحشح ُۗ  بِٱلۡفح ٗل ُۡ فح ِۡنه  وح  مذ
َٰسِ وحٱ ۡ  ّللَّ  وح لِي ٢٦٨ ع  عح

269. বতবন যান্ডক চান প্রজ্ঞা দান কন্ডরন। 
আর যান্ডক প্রজ্ঞা কদয়া হয়, তান্ডক 
অন্ডনক কলোে কদয়া হয়। আর 
ববন্ডবক সম্পন্নগেই উপন্ডদশ গ্রহে 
কন্ডর।  

ةح  ن ي ۡؤتح ٱۡۡلِۡكمح ْۚ وحمح آء  حشح ن ي ةح مح ي ۡؤَِت ٱۡۡلِۡكمح
رۡيٗ  وَِتح خح

 
ۡد أ قح ثرِيٗ فح ٓ ا كح ر  إِلَّ كَّ ا يحذَّ ل وا  اُۗ وحمح و 

 
أ

َِٰب  لۡبح
ح
 ٢٦٩ٱۡۡل



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 111  

270. কতামরা যা বকিু বেয় কর অর্বা কয 
ককান মান্নত কর তা অবশেই 
আল্লাহ জান্ডনন। আর যাবলমন্ডদর 
জনে ককান সাহাযেকারী কনই।  

ۡذر  
ِن نَّ ۡرتۡ  مذ ۡو نحذح

ح
ة  أ قح ِن نَّفح ۡقت ۡ مذ نفح

ح
ٓ أ ا  فحإِنَّ  وحمح
َٰلِِميح ِمۡن ٱ ا لِلظَّ ۗۥُ وحمح ه  ۡعلحم  ح يح ار  ّللَّ نصح

ح
 ٢٧٠أ

271. কতামরা যবদ সদাকা প্রকাশ কর, 
তন্ডব তা উত্তম। আর যবদ তা 
কগাপন কর এবাং ফকীরন্ডদরন্ডক তা 
দাও, তাহন্ডল তাও কতামান্ডদর জনে 
উত্তম এবাং বতবন কতামান্ডদর 
গুনাহসমূহ মুন্ডি কদন্ডবন। আর 
কতামরা কয আমল কর, আল্লাহ কস 
সম্পন্ডকথ সমেক অববহত। 

 ۡۖ ا ِهح َِٰت فحنِعِمَّ قح دح وا  ٱلصَّ ا إِن ت ۡبد  وهح ۡف   ِإَون َّت 
رۡي   وح خح  ُ آءح فح رح قح ا ٱلۡف  ت ۡؤت وهح ِر   وح فذ ي كح ْۚ وح ۡۡ لَّك 

ِن  ۡ مذ نك  ِ عح يذ ل ونح سح ۡعمح ا تح ُۗ وحٱّللَّ  بِمح ۡۡ اتِك 
برِي    ٢٧١ خح

272. তান্ডদরন্ডক বহদায়াত করার দাবয়ত্ব 
কতামার নয়, বকন্তু আল্লাহ যান্ডক 
চান বহদায়াত কন্ডরন এবাং কতামরা 
কয সম্পদ বেয় কর, তা কতামান্ডদর 
বনজন্ডদর জনেই। আর কতামরা কতা 
আল্লাহর সন্তুবষ্টর উন্ডদ্দন্ডশে বেয় কর 
এবাং কতামরা ককান উত্তম বেয় 
করন্ডল তা কতামান্ডদরন্ডক 
পবরপূেথভান্ডব কদয়া হন্ডব। আর 
কতামান্ডদর প্রবত যুলুম করা হন্ডব 
না। 

ن ۞لَّ  ِدي مح ُۡ ح يح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ۡۡ وح  ُ َٰ ى دح لحۡيكح ه  يۡسح عح
ا ت نفِ  ُۗ وحمح آء  حشح رۡي  ي  ِمۡن خح

وا  ا  ق  ْۚ وحمح ۡۡ ِسك  نف 
ح
فحِۡل

ونح إِلَّ  وا  ِمۡن ت نفِق  ا ت نِفق  ِْۚ وحمح آءح وحۡجهِ ٱّللَّ ٱبۡتِغح
رۡي   ونح  ي وحفَّ  خح ۡۡ لح ت ۡظلحم  نت 

ح
أ ۡۡ وح ۡك  ٢٧٢إَِلح

273. (সদাকা) কসসব দবরন্ডদ্রর জনে যারা 
আল্লাহর রাস্তায় আটন্ডক বগন্ডয়ন্ডি, 
তারা যমীন্ডন চলন্ডত পান্ডর না। না 
চাওয়ার কারন্ডে অনবগত বেবি 

ِينح  آءِ ٱلَّ رح قح ِ لح  لِلۡف  بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح ۡحِِص 
 
أ
بٗ  ۡ ونح ۡضح حۡستحِطيع  ۡرِض ي

ح
ۡ  ٱۡۡلح ا ِِف ٱۡۡل  ُ ب  ۡسح اهِل  ُيح

ۡۡ لح   ُ َٰ ۡ بِِسيمح  ُ ِف تحۡعرِف  ف  ۡغنِيحآءح ِمنح ٱتلَّعح
ح
أ
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তান্ডদরন্ডক অভাবমুি মন্ডন কন্ডর। 
তুবম তান্ডদরন্ডক বচনন্ডত পারন্ডব 
তান্ডদর বচহ্ন িারা। তারা মানুন্ডির 
কান্ডি নান্ডিাড় হন্ডয় চায় না। আর 
কতামরা কয সম্পদ বেয় কর, 
অবশেই আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ পূেথ 
জ্ঞানী।  

حۡس  وا  ِمۡن ل ونح ٱۡلَّاسح إِۡۡلحافٗ ي ا ت نفِق  ُۗ وحمح رۡي  ا فحإِنَّ  خح
ۡ  ٱ لِي ح بِهِۦ عح ٢٧٣ّللَّ

274. যারা তান্ডদর সম্পদ বেয় কন্ডর রান্ডত 
ও বদন্ডন, কগাপন্ডন ও প্রকান্ডশে। 
অতএব, তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর রন্ডবর বনকট তান্ডদর 
প্রবতদান। আর তান্ডদর ককান ভয় 
কনই এবাং তারা বচবন্ততও হন্ডব না।  

ارِ َِسذٗ  ُح ِۡل وحٱۡلَّ
ۡ بِٱَلَّ  ُ ح َٰل ۡموح

ح
ونح أ ِينح ي نفِق  ا ٱلَّ

نِيحةٗ  لح ۡجر ه   وحعح
ح
ۡۡ أ  ُ وۡف  ۡۡ ِعندح فحلح لح خح ۡۡ وح ُِ ِ بذ رح

ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ٢٧٤عح

275. যারা সুদ খায়, তারা তার নোয় 
(কবর কর্ন্ডক) উ ন্ডব, যান্ডক 
শয়তান স্পশথ কন্ডর পাগল বাবনন্ডয় 
কদয়। এটা এ জনে কয, তারা বন্ডল, 
কবচা-ন্ডকনা সুন্ডদর মতই। অর্চ 
আল্লাহ কবচা-ন্ডকনা হালাল কন্ডরন্ডিন 
এবাং সুদ হারাম কন্ডরন্ডিন। 

অতএব, যার কান্ডি তার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক উপন্ডদশ আসার পর কস 
ববরত হল, যা গত হন্ডয়ন্ডি তা তার 
জনেই ইিাধ্ীন। আর তার 
বোপারবট আল্লাহর হাওলায়। আর 
যারা বফন্ডর কগল, তারা আগুন্ডনর 

ا مح ونح إِلَّ كح وم  ق  ا  لح يح ِبحوَٰ ل ونح ٱلرذ ك 
ۡ
ِينح يحأ  ٱلَّ

َٰلِكح  ْۚ ذح ِ َٰن  ِمنح ٱلۡمحسذ ۡيطح ه  ٱلشَّ بَّط  تحخح ِي يح
وم  ٱلَّ ق  يح

لَّ ٱّللَّ   حح
ح
أ ا ُۗ وح ِبحوَٰ ا ٱِۡلحۡيع  ِمۡثل  ٱلرذ ۡۡ قحال ٓوا  إِنَّمح  ُ نَّ

ح
بِأ

ة   وِۡعظح آءحه ۥ مح ن جح مح ا ْۚ فح ِبحوَٰ رَّمح ٱلرذ ن مذِ  ٱِۡلحۡيعح وححح
مۡ 
ح
أ لحفح وح ا سح ۥ مح َٰ فحلحه  بذِهِۦ فحٱنتحِهح ِۖۡ رَّ ۥٓ إَِلح ٱّللَّ ه  ر 

ا  ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
دح فحأ ۡن َعح وحمح
ونح  َِِٰل  ٢٧٥خح
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অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন স্থায়ী 
হন্ডব।  

276. আল্লাহ সুদন্ডক বমবটন্ডয় কদন এবাং 
সদাকান্ডক বাবড়ন্ডয় কদন। আর 
আল্লাহ ককান অবত কুফরকারী 
পাপীন্ডক ভালবান্ডসন না। 

َِٰت  وحٱّللَّ   قح دح ي ۡرَِب ٱلصَّ ا  وح ِبحوَٰ ق  ٱّللَّ  ٱلرذ ۡمحح  لح  يح
ثِيم  
ح
ار  أ
فَّ َّ كح ِب  ّل  ٢٧٦ُي 

277. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন ও কনক 
আমল কন্ডর এবাং সালাত কান্ডয়ম 
কন্ডর, আর যাকাত প্রদান কন্ডর, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর রন্ডবর 
বনকট প্রবতদান। আর তান্ডদর ককান 
ভয় কনই এবাং তারা বচবন্ততও হন্ডব 
না।  

ِمل وا   ن وا  وحعح ِينح ءحامح وا  إِنَّ ٱلَّ قحام 
ح
أ َِٰت وح َٰلِحح ٱلصَّ

 ۡۡ ُِ ِ بذ ۡۡ ِعندح رح ۡجر ه 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ةح ل وَٰ كح ا  ٱلزَّ ةح وحءحاتحو  لحوَٰ ٱلصَّ

ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡوف  عح لح خح ٢٧٧وح

278. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর এবাং সুন্ডদর যা অববশষ্ট 
আন্ডি, তা পবরতোগ কর, যবদ 
কতামরা মুবমন হও।  

ُح  ي 
ح
أ ى ا بحِقح يح وا  مح ذحر  ح وح وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ

ِبح  ۡؤِمنِيح وى ِمنح ٱلرذ نت ۡ م   ٢٧٨ا  إِن ك 

279. বকন্তু যবদ কতামরা তা না কর 
তাহন্ডল আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
পে কর্ন্ডক যুন্ডদ্ধর কঘািো নাও, 
আর যবদ কতামরা তাওবা কর, তন্ডব 
কতামান্ডদর মূলধ্ন কতামান্ডদরই 
র্াকন্ডব। কতামরা যুলম করন্ডব না 
এবাং কতামান্ডদর যুলম করা হন্ডব 
না। 

 ِِبحۡرب  
ذحن وا 
ۡ
ل وا  فحأ ۡۡ تحۡفعح ِنح ٱ فحإِن لَّ رحس  مذ ِ وح وَِلۖۦِۡ ّللَّ

ونح  ۡۡ لح تحۡظلِم  َٰلِك  ۡموح
ح
ۡۡ ر ء وس  أ ۡۡ فحلحك  ِإَون ت بۡت 

ونح  لح ت ۡظلحم   ٢٧٩وح
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280. আর যবদ কস অসিল হয়, তাহন্ডল 
সিলতা আসা পযথন্ত তার অবকাশ 
রন্ডয়ন্ডি। আর সদাকা কন্ডর কদয়া 
কতামান্ডদর জনে উত্তম, যবদ কতামরা 
জানন্ডত। 

ة   ِۡسح نح ذ و ع  ح  ِإَون َكح يِۡسح َٰ مح ة  إَِلح نحِظرح ن  ة   فح
ح
أ وح

 ۡۡ رۡي  لَّك  ق وا  خح دَّ ونح تحصح ۡۡ تحۡعلحم  نت  ٢٨٠إِن ك 

281. আর কতামরা কস বদন্ডনর ভয় কর, 
কয বদন কতামান্ডদরন্ডক আল্লাহর 
বদন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব। অতিঃপর 
প্রন্ডতেক বেবিন্ডক কস যা উপাজথন 
কন্ডরন্ডি, তা পুন্ডরাপুবর কদয়া হন্ডব। 
আর তান্ডদর যুলম করা হন্ডব না।  

وا  يحۡومٗ  ونح فِيهِ إَِلح وحٱتَّق  ع  َٰ ا ت رۡجح ِفَّ َّۡ ت وح ِۖۡ ث   ّل   ٱّللَّ
ونح  نحۡفس   ۡظلحم  ۡۡ لح ي  بحۡت وحه  سح ا كح ٢٨١مَّ

282. কহ মুবমনগে, যখন কতামরা বনবদথষ্ট 
সমন্ডয়র জনে পরস্পর ঋন্ডের কলন-
কদন করন্ডব, তখন তা বলন্ডখ 
রাখন্ডব। আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
একজন কলখক কযন ইনসান্ডফর 
সান্ডর্ বলন্ডখ রান্ডখ এবাং ককান 
কলখক আল্লাহ তান্ডক কযরূপ বশো 
বদন্ডয়ন্ডিন, তা বলখন্ডত অস্বীকার 
করন্ডব না। সুতরাাং কস কযন বলন্ডখ 
রান্ডখ এবাং যার উপর পাওনা কস 
(ঋে গ্রহীতা) কযন তা বলবখন্ডয় 
রান্ডখ। আর কস কযন তার রব 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর 
এবাং পাওনা কর্ন্ডক কযন সামানেও 
কম না কদয়। অতিঃপর যার উপর 
পাওনা রন্ডয়ন্ডি কস (ঋে গ্রহীতা) 

ل   جح
ح
ى أ يۡن  إَِلح ايحنت ۡ بِدح دح

ن ٓوا  إِذحا تح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى  يح

مذٗ  سح ُۢ  م  تِب  ۡۡ َكح َۡلحۡكت ب بَّيۡنحك  ْۚ وح فحٱۡكت ب وه 
ه   لَّمح ا عح مح ن يحۡكت بح كح

ح
تِب  أ بح َكح

ۡ
لح يحأ ۡدِل  وح بِٱلۡعح

َۡل ۡملِِل  ْۚ فحلۡيحۡكت ۡب وح َۡلحتَّ ٱّللَّ  لحۡيهِ ٱۡۡلحق  وح ِي عح ِق ٱلَّ
ۡي  ۡس ِمۡنه  شح ۡبخح لح يح ۥ وح بَّه  ح رح ِي اْۚ ٱّللَّ نح ٱلَّ فحإِن َكح

ن 
ح
حۡستحِطيع  أ ۡو لح ي

ح
عِيًفا أ ۡو ضح

ح
ا أ ًُ فِي لحۡيهِ ٱۡۡلحق  سح عح

وا   ُِد  ۡدِل  وحٱۡستحۡش ۥ بِٱلۡعح َِل ه  وح فحلۡي ۡملِۡل وح ي ِملَّ ه 
يِۡن ِمن  ُِيدح لحۡيِ شح ونحا رحج  ۡۡ يحك  ۖۡ فحإِن لَّ ۡۡ الِك  رذِجح

ل   تح  فحرحج 
ح
أ ن وحٱۡمرح

ح
آءِ أ دح ُح ۡونح ِمنح ٱلش  ن تحۡرضح اِن ِممَّ

لح  ْۚ وح ىَٰ ۡخرح
 
ا ٱۡۡل مح  ُ َٰ ى ِرح إِۡحدح كذ ت ذح ا فح مح  ُ َٰ ى لَّ إِۡحدح ُِ تح

حۡس  لح ت وا ْۚ وح ا د ع  آء  إِذحا مح دح ُح بح ٱلش 
ۡ
ن يحأ

ح
ٓوا  أ م 

ۡۡ تحۡكت ب وه  صح  َٰلِك  لِهِۚۦْ ذح جح
ح
ى أ برًِيا إَِلح ۡو كح

ح
غِرًيا أ

لَّ 
ح
ى أ ۡدّنح

ح
أ ةِ وح َٰدح هح قۡوحم  لِلشَّ

ح
أ ِ وح ط  ِعندح ٱّللَّ قۡسح

ح
أ

ةٗ  اِۡضح ةً حح َٰرح ونح تِجح ن تحك 
ح
ٓ أ ُح  تحۡرتحاب ٓوا  إِلَّ ونح ا ت ِدير 

نحاح   ۡۡ ج  لحۡيك  ۡۡ فحلحيۡسح عح ُۗ بحيۡنحك  ا لَّ تحۡكت ب وهح
ح
أ
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যবদ বনন্ডবথাধ্ বা দুবথল হয়, অর্বা 
কস কলখার ববিয়বস্তু বলন্ডত না 
পান্ডর, তাহন্ডল কযন তার অবভভাবক 
নোন্ডয়র সান্ডর্ কলখার ববিয়বস্তু বন্ডল 
কদয়। আর কতামরা কতামান্ডদর 
পুরুিন্ডদর মধ্ে হন্ডত দু’জন সােী 
রাখ। অতিঃপর যবদ তারা উভন্ডয় 
পুরুি না হয়, তাহন্ডল একজন 
পুরুি ও দু’জন নারী- যান্ডদরন্ডক 
কতামরা সােী বহন্ডসন্ডব পিন্দ কর। 
যান্ডত তান্ডদর (নারীন্ডদর) একজন 
ভুল করন্ডল অপরজন স্মরে কবরন্ডয় 
কদয়। সােীরা কযন অস্বীকার না 
কন্ডর, যখন তান্ডদরন্ডক ডাকা হয়। 
আর তা কিাট কহাক বকাংবা বড় তা 
বনধ্থাবরত সময় পযথন্ত বলবপবদ্ধ 
করন্ডত কতামরা ববরি হন্ডয়া না। 
এবট আল্লাহর বনকট অবধ্ক 
ইনসাফপূেথ এবাং সােে দান্ডনর জনে 
যর্াযর্। আর কতামরা সবন্দহান না 
হওয়ার অবধ্ক বনকটবতথী। তন্ডব 
যবদ নগদ বেবসা হয় যা কতামরা 
হান্ডত হান্ডত কলনন্ডদন কর, তাহন্ডল 
তা না বলখন্ডল কতামান্ডদর ককান 
কদাি কনই। আর কতামরা সােী 
রাখ, যখন কতামরা কবচা-ন্ডকনা 
করন্ডব এবাং ককান কলখক ও 
সােীন্ডক েবতগ্রস্ত করা হন্ডব না। 

وٓ  ُِد  ۡش
ح
أ تِب  وح ٓارَّ َكح ُح لح ي  ْۚ وح ۡۡ ۡعت  لح  ا  إِذحا تحبحايح وح

 ْۚ ُِيد  وا  ِإَون تح  شح ُۗ وحٱتَّق  ۡۡ ُۢ بِك  وق  ۥ ف س  ل وا  فحإِنَّه  ۡفعح
  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح

لذ ُۗ وحٱّللَّ  بِك  ۡ  ٱّللَّ  لذِم ك  ي عح ۖۡ وح ح  ٱّللَّ
٢٨٢
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আর যবদ কতামরা কর, তাহন্ডল 
বনশ্চয় তা হন্ডব কতামান্ডদর সান্ডর্ 
অনাচার। আর কতামরা আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর এবাং 
আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক বশো 
কদন্ডবন। আর আল্লাহ সব ববিন্ডয় 
সমেক জ্ঞানী। 

283. আর যবদ কতামরা সফন্ডর র্াক এবাং 
ককান কলখক না পাও, তাহন্ডল 
হস্তান্তবরত বন্ধক রাখন্ডব। আর যবদ 
কতামরা এন্ডক অপরন্ডক ববশ্বস্ত মন্ডন 
কর, তন্ডব যান্ডক ববশ্বস্ত মন্ডন করা 
হয়, কস কযন স্বীয় আমানত আদায় 
কন্ডর এবাং বনজ রব আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর। আর 
কতামরা সােে কগাপন কন্ডরা না 
এবাং কয ককউ তা কগাপন কন্ডর, 
অবশেই তার অন্তর পাপী। আর 
কতামরা যা আমল কর, আল্লাহ কস 
বোপান্ডর সববন্ডশি অববহত।  

ر  
فح َٰ سح ح ۡۡ َعح نت  تِبٗ  ۞ِإَون ك  وا  َكح ِد 

ۡۡ َتح ح ل َٰن  ا فح وح رِهح
 ۡۖ ة  ۡقب وضح ُٗ مَّ ۡع ۡ بح ك   ُ ِمنح بحۡع

ح
دذِ ا فحلۡي  فحإِۡن أ  ؤح

لح  ۗۥُ وح بَّه  ح رح َۡلحتَّقِٱّللَّ ۥ وح َٰنحتحه  مح
ح
ِي ٱۡؤت ِمنح أ ٱلَّ

ا  ُح ن يحۡكت ۡم ْۚ وحمح ةح َٰدح هح وا  ٱلشَّ ۡ  تحۡكت م  ِ ۥٓ ءحاث  فحإِنَّه 
ۗۥُ وحٱ ۡ  قحلۡب ه  لِي ل ونح عح ا تحۡعمح ٢٨٣ ّللَّ  بِمح

284. আল্লাহর জনেই যা রন্ডয়ন্ডি 
আসমানসমূন্ডহ এবাং যা রন্ডয়ন্ডি 
যমীন্ডন। আর কতামরা যবদ প্রকাশ 
কর যা কতামান্ডদর অন্তন্ডর রন্ডয়ন্ডি 
অর্বা কগাপন কর, আল্লাহ কস 
ববিন্ডয় কতামান্ডদর বহসাব কনন্ডবন। 
অতিঃপর বতবন যান্ডক চান েমা 

وا   ۡرِض  ِإَون ت ۡبد 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح َّ ِ ّللذ

 ۡۖ ۡ بِهِ ٱّللَّ  حاِسۡبك  وه  ُي  ۡف  ۡو َّت 
ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
ا ِِفٓ أ مح

 َٰ ح ُۗ وحٱّللَّ  َعح آء  حشح ن ي ذذِب  مح ي عح آء  وح حشح يحۡغفِر  لِمحن ي  فح
ء   ۡ ِ يح

ذ ٢٨٤قحِدير   ّل 
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করন্ডবন, আর যান্ডক চান আযাব 
কদন্ডবন। আর আল্লাহ সবককছুর উপর 
ক্ষমতাবান। 

285. রাসূল তার বনকট তার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক নাবযলকৃত ববিন্ডয়র প্রবত 
ঈমান এন্ডনন্ডি, আর মুবমনগেও। 
প্রন্ডতেন্ডক ঈমান এন্ডনন্ডি আল্লাহর 
উপর, তাুঁর কফন্ডরশতাকুল, 
বকতাবসমূহ ও তাুঁর রাসূলগন্ডের 
উপর, আমরা তাুঁর রাসূলগন্ডের 
কারও মন্ডধ্ে তারতমে কবর না। 
আর তারা বন্ডল, আমরা শুনলাম 
এবাং মানলাম। কহ আমান্ডদর রব! 
আমরা আপনারই েমা প্রার্থনা 
কবর, আর আপনার বদন্ডকই 
প্রতোবতথনস্থল।  

ۡهِ  نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا ول  بِمح نح ٱلرَّس  بذِهِۦ ءحامح ِمن رَّ

ت بِهِۦ  ك  تِهِۦ وح ىئِكح لح ِ وحمح نح بِٱّللَّ ٌّ ءحامح ْۚ ّل  ۡؤِمن ونح وحٱلۡم 
ِق   رذ  ن فح

لِهِۦ لح ر س  د  وح حح
ح
لِهۚۦِْ وحقحال وا   بحۡيح أ ِن ر س  مذ

ِصري   ۡكح ٱلۡمح بَّنحا ِإَوَلح انحكح رح ۡفرح ۖۡ غ  ۡعنحا طح
ح
أ ِمۡعنحا وح سح

٢٨٥

286. আল্লাহ ককান বেবিন্ডক তার 
সামন্ডর্থের বাইন্ডর দাবয়ত্ব কদন না। 
কস যা অজথন কন্ডর তা তার জনেই 
এবাং কস যা কামাই কন্ডর তা তার 
উপরই বতথান্ডব। কহ আমান্ডদর রব! 
আমরা যবদ ভুন্ডল যাই, অর্বা ভুল 
কবর তাহন্ডল আপবন আমান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করন্ডবন না। কহ আমান্ডদর 
রব, আমান্ডদর উপর কবাঝা চাবপন্ডয় 
কদন্ডবন না, কযমন আমান্ডদর 
পূবথবতথীন্ডদর উপর চাবপন্ডয় 

بحۡت  سح ا كح ا مح ُح ح ْۚ ل ا ُح لذِف  ٱّللَّ  نحۡفًسا إِلَّ و ۡسعح لح ي كح
بَّنحا لح ت ؤح  بحۡتُۗ رح ا ٱۡكتحسح ا مح ُح لحۡي ٓ وحعح َِّسينحا  اِخۡذنحآ إِن ن

ٓ إِۡصٗ  لحۡينحا ِۡمۡل عح لح ِتح بَّنحا وح ْۚ رح نحا
ۡ
أ ۡخطح

ح
ۡو أ
ح
ا أ مح ا كح

بَّنحا  ْۚ رح ۡبلِنحا ِينح ِمن قح ح ٱلَّ ۥ َعح حلۡتحه  ِلۡنح ۡحح حمذ لح ِت  ا وح ا مح
ۡنحاْۚٓ  حا وحٱرۡۡحح نَّا وحٱۡغفِۡر ۡلح حا بِهۖۦِۡ وحٱۡعف  عح اقحةح ۡلح  طح

 لح
َٰفِرِينح  ۡوِم ٱلۡكح ح ٱلۡقح نحا َعح ۡ َٰنحا فحٱنِص  ۡولحى نتح مح

ح
  ٢٨٦أ
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বদন্ডয়ন্ডিন। কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন আমান্ডদরন্ডক এমন বকিু 
বহন করান্ডবন না, যার সামর্থে 
আমান্ডদর কনই। আর আপবন 
আমান্ডদরন্ডক মাজথনা করুন এবাং 
আমান্ডদরন্ডক েমা করুন, আর 
আমান্ডদর উপর দয়া করুন। 
আপবন আমান্ডদর অবভভাবক। 
অতএব আপবন কাবফর সম্প্রদান্ডয়র 
ববরুন্ডদ্ধ আমান্ডদরন্ডক সাহাযে 
করুন। 
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৩. সূরা: আন্ডল ইমরান 

আয়াত : ২০০, মাদানী 

 سورة آل عمران

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম 

 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম।  ٓۡ ٓ ١ال
2. আল্লাহ, বতবন িাড়া ককান ইলাহ 

কনই, বতবন বচরঞ্জীব, বচরপ্রবতবষ্ঠত 
ধ্ারক। 

ي وم   وح ٱلۡۡحح  ٱلۡقح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ٢ٱّللَّ  لح

3. বতবন কতামার উপর বকতাব নাবযল 
কন্ডরন্ডিন যর্াযর্ভান্ডব, এর পূন্ডবথ যা 
এন্ডসন্ডি তার সতোয়নকারী বহন্ডসন্ডব 
এবাং নাবযল কন্ডরন্ডিন তাওরাত ও 
ইনজীল। 

 ِ َٰبح بِٱۡۡلحقذ ۡيكح ٱلِۡكتح
لح لح عح قٗ نحزَّ ِ دذ صح ا م  ذِمح  بحۡيح ا ل

َِنيلح  َٰةح وحٱۡۡلِ ى  ٱتلَّۡورح
لح نزح
ح
أ يۡهِ وح  ٣يحدح

4. ইতিঃপূন্ডবথ মানুন্ডির জনে 
বহদায়াতস্বরূপ। আর বতবন ফুরকান 
নাবযল কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় যারা 
অস্বীকার কন্ডর আল্লাহর 
আয়াতসমূহ, তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
কব ন আযাব। আর আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রবতন্ডশাধ্গ্রহেকারী।  

دٗ  ۡبل  ه  ِينح ى ِمن قح ُۗ إِنَّ ٱلَّ ۡرقحانح لح ٱلۡف  نزح
ح
أ لذِلنَّاِس وح

وا  أَِب ر  فح اب  كح ذح ۡۡ عح  ُ ح ِ ل َِٰت ٱّللَّ ُۗ وحٱ يح ِديد  ّللَّ  شح
زِيز   ام   عح ٤ذ و ٱنتِقح

5. বনশ্চয় আল্লাহ, তাুঁর বনকট কগাপন 
র্ান্ডক না ককান বকিু যমীন্ডন এবাং 
না আসমান্ডন । 

َٰ إِنَّ ٱ َۡفح ح لح َيح ء  ّللَّ ۡ لحۡيهِ يح لح ِِف  عح ۡرِض وح
ح
 ِِف ٱۡۡل

مح  ٥آءِ ٱلسَّ

6. বতবনই মাতৃগন্ডভথ কতামান্ডদরন্ডক 
আকৃবত দান কন্ডরন কযভান্ডব বতবন 
চান। বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই; বতবন পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

 ْۚ آء  حشح يۡفح ي اِم كح رۡحح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ِر ك  وذ ِي ي صح وح ٱلَّ ه 

َٰهح إِلَّ  ٓ إِلح ۡ  لح زِيز  ٱۡۡلحِكي وح ٱلۡعح ٦ه 
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7. বতবনই কতামার উপর বকতাব নাবযল 
কন্ডরন্ডিন, তার মন্ডধ্ে আন্ডি মুহকাম 
আয়াতসমূহ। কসগুন্ডলা বকতান্ডবর 
মূল, আর অনেগুন্ডলা মুতাশাববহ্। 
ফন্ডল যান্ডদর অন্তন্ডর রন্ডয়ন্ডি 
সতেববমুখ প্রবেতা, তারা বফতনার 
উন্ডদ্দন্ডশে এবাং ভুল বোখোর 
অনুসন্ধান্ডন মুতাশাববহ্ 
আয়াতগুন্ডলার কপিন্ডন কলন্ডগ র্ান্ডক। 
অর্চ আল্লাহ িাড়া ককউ এর বোখো 
জান্ডন না। আর যারা জ্ঞান্ডন 
পবরপক্ক, তারা বন্ডল, আমরা 
এগুন্ডলার প্রবত ঈমান আনলাম, 
সবগুন্ডলা আমান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক। আর ববন্ডবক সম্পন্নরাই 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর।  

َٰت   َٰبح ِمۡنه  ءحايح لحۡيكح ٱلِۡكتح لح عح نزح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ  ه 

 َٰ مح ۡكح م  ُم 
 
نَّ أ ۖۡ ت  ه  َٰت  َٰبِهح تحشح ر  م  خح

 
أ َِٰب وح  ٱلِۡكتح

ونح  يحتَّبِع  ۡيغ  فح ۡۡ زح ُِ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  ا ٱلَّ مَّ

ح
َٰبحهح مح فحأ حشح ا ت

  ۡ ۡعلح ا يح وِيلِهۖۦِۡ وحمح
ۡ
آءح تحأ آءح ٱلۡفِۡتنحةِ وحٱبۡتِغح ِمۡنه  ٱبۡتِغح

 ِۡ ونح ِِف ٱلۡعِلۡ َِٰسخ  ُۗ وحٱلرَّ ۥٓ إِلَّ ٱّللَّ  وِيلحه 
ۡ
و تحأ ق  ل ونح يح

ذ   نَّا بِهِۦ ّل  ل وا   ءحامح و 
 
ٓ أ ر  إِلَّ كَّ ا يحذَّ ُۗ وحمح بذِنحا ِۡن ِعنِد رح مذ

َِٰب  لۡبح
ح
٧ٱۡۡل

8. কহ আমান্ডদর রব, আপবন বহদায়াত 
কদয়ার পর আমান্ডদর অন্তরসমূহ 
বক্র করন্ডবন না এবাং আপনার পে 
কর্ন্ডক আমান্ডদরন্ডক রহমত দান 
করুন। বনশ্চয় আপবন মহাদাতা। 

حا مِن  ۡب ۡلح يۡتحنحا وحهح دح إِذۡ هح بَّنحا لح ت زِغۡ ق ل وبحنحا بحۡعدح رح
اب   نتح ٱلۡوحهَّ

ح
ْۚ إِنَّكح أ نكح رحۡۡححًة  ٨َّلَّ 

9. কহ আমান্ডদর রব, বনশ্চয় আপবন 
মানুিন্ডক সমন্ডবত করন্ডবন এমন 
একবদন, যান্ডত ককান সন্ডন্দহ কনই। 
বনশ্চয় আল্লাহ প্রবতশ্রুবত ভঙ্গ কন্ডরন 
না।  

بَّنحآ إِنَّكح  اِمع  ٱۡلَّاِس َِلحۡوم   رح يۡبح فِيهِ   جح  إِنَّ  لَّ رح
ادح  ۡلِف  ٱلِۡميعح ح لح َي  ٩ٱّللَّ
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10. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডর, তান্ডদর 
মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত 
আল্লাহর আযাব কর্ন্ডক কখনও 
ককান কান্ডজ আসন্ডব না এবাং তারাই 
আগুন্ডনর জ্বালাবন। 

وا  لحن ت ۡغِّنح  ر  فح ِينح كح ٓ إِنَّ ٱلَّ لح ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡموح
ح
ۡۡ أ  ُ ۡن عح

ۡي  ِ شح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ه  َٰد  ۡولح
ح
ۡۡ وحق ود  ٱۡلَّارِ أ ىئِكح ه  لح و 

 
أ ۖۡ وح ا

١٠ 



11. বফর‘আউন সম্প্রদায় ও তান্ডদর 
পূন্ডবথর কলাকন্ডদর স্বভান্ডবর নোয়, 
তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। ফন্ডল তান্ডদর পান্ডপর 
কারন্ডে আল্লাহ তাদন্ডরন্ডক পাকড়াও 
কন্ডরন্ডিন। আর আল্লাহ শাবস্ত দান্ডন 
কন্ড ার।  

ِب ءحاِل 
ۡ
أ دح ب وا  كح ذَّ ْۚ كح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

ۡونح وحٱلَّ فِرۡعح
ِديد  أَِب ُۗ وحٱّللَّ  شح ۡۡ ُِ ِ ن وب ۡ  ٱّللَّ  بِذ  ه  ذح خح

ح
َٰتِنحا فحأ يح
اِب  ١١ٱلۡعِقح

12. তুবম কাবফরন্ডদরন্ডক বল, ‘কতামরা 
অবচন্ডরই পরাবজত হন্ডব এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডমর বদন্ডক 
সমন্ডবত করা হন্ডব। আর কসবট 
কতইনা বনকৃষ্ট আবাসস্থল’!  

 َٰ ونح إَِلح ّۡشح  ِت  ت ۡغلحب ونح وح وا  سح ر  فح ِينح كح ق ل لذَِّلَّ
اد   ُح بِۡئسح ٱلِۡم ۖۡ وح ۡح نَّ ُح ١٢جح

13. বনশ্চয় কতামান্ডদর জনে বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি দু’বট দন্ডলর মন্ডধ্ে, যারা 
পরস্পর মুন্ডখামুবখ হন্ডয়বিল। একবট 
দল লড়াই করবিল আল্লাহর পন্ডর্ 
এবাং অপর দলবট কাবফর। তারা 
বাবহেক দৃবষ্টন্ডত তান্ডদরন্ডক ওন্ডদর 
বিগুে কদখবিল। আর আল্লাহ বনজ 
সাহাযে িারা যান্ডক চান শবিশালী 
কন্ডরন। বনশ্চয় এন্ডত রন্ডয়ন্ডি 
চেুষ্মানন্ডদর জনে বশো।  

ۡۡ ءحايحة   نح لحك  َٰتِ  قحۡد َكح ۖۡ فِئحة  ت قح تحا ل  ِِف فِئحتحۡيِ ٱتۡلحقح
ة  ِِف  فِرح ىَٰ َكح ۡخرح

 
أ ِ وح بِيِل ٱّللَّ ُِ  سح ِۡثلحۡي ۡ مذ  ُ ۡونح ۡۡ يحرح

يح 
ۡ
أ ۡيِ  وحٱّللَّ  ي  رح عح

ْۚ إِنَّ ِِف ٱلۡ آء  حشح ن ي يذِد  بِنحِۡصِهِۦ مح ؤح
َٰلِكح لحعَِۡبحةٗ  َٰرِ  ذح بۡصح

ح
ِل ٱۡۡل و 

 
ِ ١٣ۡلذ
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14. মানুন্ডির জনে সুন্ডশাবভত করা 
হন্ডয়ন্ডি প্রবৃবত্তর ভালবাসা- নারী, 
সন্তানাবদ, রাবশ রাবশ কসানা-রূপা, 
বচহ্নত কঘাড়া, গবাবদ পশু ও 
শসেন্ডেত। এগুন্ডলা দুবনয়ার 
জীবন্ডনর কভাগসামগ্রী। আর আল্লাহ, 
তাুঁর বনকট রন্ডয়ন্ডি উত্তম 
প্রতোবতথনস্থল। 

َِٰت  وح ُح ب  ٱلشَّ يذِنح لِلنَّاِس ح  آءِ وحٱِۡلحنِيح ز  ِمنح ٱلنذِسح
ةِ وح  َُّ ِب وحٱلۡفِ هح ةِ ِمنح ٱلَّ رح نطح قح َِٰطريِ ٱلۡم  نح ٱلۡقح

َٰع   تح َٰلِكح مح ِۡ وحٱۡۡلحۡرِث  ذح َٰ نۡعح
ح
ةِ وحٱۡۡل وَّمح سح وحٱۡۡلحۡيِل ٱلۡم 

ۡسن  ٱلۡمح  ه ۥ ح  ۖۡ وحٱّللَّ  ِعندح ۡنيحا ١٤اِب ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل 

15. বল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক এর 
কচন্ডয়ও উত্তম বস্তুর সাংবাদ কদব? 
যারা তাকওয়া অজথন কন্ডর, তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর রন্ডবর বনকট 
জান্নাত, যার তলন্ডদশ বদন্ডয় 
প্রবাবহত হয় নহরসমূহ। কসখান্ডন 
তারা স্থায়ী হন্ডব। আর পববত্র স্ত্রীগে 
ও আল্লাহর পে কর্ন্ডক সন্তুবষ্ট’। 

আর আল্লাহ বান্দান্ডদর সম্পন্ডকথ 
সমেক দ্রষ্টা। 

رۡي  
ۡ ِِبح نحبذِئ ك  ؤ 

ح
َٰلِك   ۞ق ۡل أ ِن ذح ِينح ٱتَّ مذ ۖۡ لَِّلَّ ۡوا  قح ۡۡ

َٰت   نَّ ۡۡ جح ُِ ِ بذ َٰر   ِعندح رح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

َٰج   ۡزوح
ح
أ ا وح ُح َِِٰلِينح فِي ة  خح رح َُّ طح ِنح ٱ م  َٰن  مذ رِۡضوح ُِۗ وح ّللَّ

ُۢ بِٱلۡعِبحادِ  ١٥وحٱّللَّ  بحِصري 

16. যারা বন্ডল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
বনশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। 
অতএব, আমান্ডদর পাপসমূহ েমা 
করুন এবাং আমান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর 
আযাব কর্ন্ডক রো করুন’। 

حا ذ ن وبحنحا  نَّا فحٱۡغفِۡر ۡلح نحآ ءحامح بَّنحآ إِنَّ ول ونح رح ق  ِينح يح ٱلَّ
ابح ٱۡلَّارِ  ذح ١٦وحقِنحا عح

17. যারা বধ্যথশীল, সতেবাদী, 
আনুগতেশীল ও বেয়কারী এবাং কশি 
রান্ডত েমাপ্রার্থনাকারী। 

ََِٰبِ  نفِقِيح ٱلصَّ َٰنِتِيح وحٱلۡم  َِٰدقِيح وحٱلۡقح ينح وحٱلصَّ
ارِ  ۡسحح

ح
ۡستحۡغفِرِينح بِٱۡۡل ١٧وحٱلۡم 
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18. আল্লাহ সােে কদন কয, বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই, আর 
কফন্ডরশতা ও জ্ঞানীগেও। বতবন 
নোয় িারা প্রবতবষ্ঠত। বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। বতবন 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

ل وا   و 
 
أ ة  وح ىئِكح لح وح وحٱلۡمح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۥ لح نَّه 

ح
ُِدح ٱّللَّ  أ شح

زِيز   وح ٱلۡعح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ُۢا بِٱلۡقِۡسِط  لح ِۡ قحآئِمح ٱلۡعِلۡ
  ۡ ١٨ٱۡۡلحِكي

19. বনশ্চয় আল্লাহর বনকট দীন হন্ডি 
ইসলাম। আর যান্ডদরন্ডক বকতাব 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর বনকট জ্ঞান 
আসার পরই তারা মতাননকে 
কন্ডরন্ডি, পরস্পর ববন্ডিিবশত। 
আর কয বেবি আল্লাহর 
আয়াতসমূন্ডহর সান্ডর্ কুফরী কন্ডর, 
বনশ্চয় আল্লাহ বহসাব গ্রহন্ডে দ্রুত।  

ِينح  ا ٱۡختحلحفح ٱلَّ ُۗ وحمح  ۡ َٰ ِ ٱۡۡلِۡسلح ِينحعِندح ٱّللَّ إِنَّ ٱَّلذ
ۡ  ٱلۡ  آءحه  ا جح َٰبح إِلَّ ِمنُۢ بحۡعِد مح وت وا  ٱلِۡكتح

 
ۡ  أ عِلۡ

ۡر أَِب ن يحۡكف  ُۗ وحمح ۡۡ  ُ ُۢا بحيۡنح ح بحۡغيح ِ فحإِنَّ ٱّللَّ َِٰت ٱّللَّ يح
اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح ١٩َسح

20. যবদ তারা কতামার সান্ডর্ ববতকথ 
কন্ডর, তন্ডব তুবম বল, ‘আবম 
আল্লাহর বনকট আত্ম্সমপথে 
করলাম এবাং আমার 
অনুসারীরাও’। আর োণেরণক ককতাব 
যেয়া হণয়ণছ তাণেরণক এবং 

কনরক্ িরন্ডদরন্ডক বল, ‘কতামরা বক 
ইসলাম গ্রহে কন্ডরি’? তখন যবদ 
তারা ইসলাম গ্রহে কন্ডর, তাহন্ডল 
তারা অবশেই বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডব। 
আর যবদ বফন্ডর যায়, তাহন্ডল 
কতামার দাবয়ত্ব শুধু্ কপৌঁবিন্ডয় কদয়া। 
আর আল্লাহ বান্দান্ডদর সম্পন্ডকথ 
সমেক দ্রষ্টা। 

ۡسلحۡمت  وحۡجِِهح 
ح
ۡل أ ق  وكح فح آج  ِن فحإِۡن حح ِ وحمح ّلِلَّ

وت وا  ٱ
 
ِينح أ ِن  وحق ل لذَِّلَّ ِ لۡ ٱتَّبحعح ِيذ مذ

 
َٰبح وحٱۡۡل نح ِكتح

لَّۡوا   وا ۖۡ ِإَّون تحوح ِد ٱۡهتحدح قح وا  فح ۡسلحم 
ح
ْۚ فحإِۡن أ ۡۡ ۡسلحۡمت 

ح
ءحأ

ُۢ بِٱلۡعِبحادِ  ُۗ وحٱّللَّ  بحِصري  َٰغ  لحۡيكح ٱِۡلحلح ا عح ٢٠فحإِنَّمح
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21. বনশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহর 
সান্ডর্ কুফরী কন্ডর এবাং অনোয়ভান্ডব 
নবীন্ডদরন্ডক হতো কন্ডর, আর 
মানুন্ডির মধ্ে কর্ন্ডক যারা নোয়-
পরায়েতার বনন্ডদথশ কদয় তান্ডদরন্ডক 
হতো কন্ডর, তুবম তান্ডদরন্ডক 
যন্ত্রোদায়ক আযান্ডবর সুসাংবাদ 
দাও। 

ونح أَِب ر  ِينح يحۡكف  يحۡقت ل ونح إِنَّ ٱلَّ ِ وح َِٰت ٱّللَّ يح
 ِ رۡيِ ٱۡلَّبِيذ قذ  نح بِغح ونح  حح ر  م 

ۡ
ِينح يحأ يحۡقت ل ونح ٱلَّ وح

َِلم  بِٱلۡقِۡسِط ِمنح 
ح
اب  أ

ذح ۡ بِعح ۡه  ِ  ٢١ٱۡلَّاِس فحبحّشذ

22. ওরাই, যান্ডদর আমলসমূহ দুবনয়া ও 
আবখরান্ডত বনষ্ফল হন্ডয়ন্ডি এবাং 
তান্ডদর ককান সাহাযেকারী কনই। 

ۡنيحا  ۡۡ ِِف ٱَّل   ُ َٰل  ۡعمح
ح
ۡت أ بِطح ِينح حح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

َِِٰصِينح وحٱٓأۡلِخرح  ِن نَّ ۡ مذ  ُ
ح ا ل مح   ٢٢ةِ وح

23. তুবম বক তান্ডদর প্রবত লেে করবন? 
যান্ডদরন্ডক বকতান্ডবর অাংশববন্ডশি 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদরন্ডক আল্লাহর 
বকতান্ডবর বদন্ডক আহবান করা 
হন্ডি, যান্ডত তা তান্ডদর মন্ডধ্ে 
মীমাাংসা কন্ডর। অতিঃপর তান্ডদর 
একদল বফন্ডর যান্ডি ববমুখ হন্ডয়। 

 
 
ِينح أ ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
َِٰب وت وا  نحِصيبٗ أ ِنح ٱلِۡكتح ا مذ

َِٰب  َٰ كِتح ۡونح إَِلح َّۡ ي ۡدعح ۡۡ ث   ُ ۡح بحيۡنح ِ َِلحۡحك  ٱّللَّ
َٰ فحرِيق   لَّ تحوح ونح  يح ۡعرِض  ۡ م  ۡۡ وحه   ُ ِۡن ٢٣مذ

24. এর কারে হল, তারা বন্ডল, ‘গুবট 
কন্ডয়কবদন িাড়া আগুন 
আমান্ডদরন্ডক কখনই স্পশথ করন্ডব 
না’। আর তারা যা বমর্ো রচনা 
করত, তা তান্ডদরন্ডক তান্ডদর দীন্ডনর 
বোপান্ডর প্রতাবরত কন্ডরন্ডি। 

يَّامٗ 
ح
ٓ أ نحا ٱۡلَّار  إِلَّ سَّ ۡۡ قحال وا  لحن تحمح  ُ نَّ

ح
َٰلِكح بِأ ا ذح
 ِۖ َٰت  ودح ۡعد  ونح  مَّ ۡفَتح  ن وا  يح ا َكح ُِۡ مَّ ۡۡ ِِف دِينِ رَّه  وحغح

٢٤

25. সুতরাাং কী অবস্থা হন্ডব? যখন আবম 
তান্ডদরন্ডক এমন বদন্ডন সমন্ডবত 
করব, যান্ডত ককান সন্ডন্দহ কনই। 
আর প্রন্ডতেকন্ডক তার কৃতকন্ডমথর 

ۡۡ َِلحۡوم    ُ َٰ حۡعنح ۡيفح إِذحا َجح ِيحۡت  فحكح و فذ ۡيبح فِيهِ وح لَّ رح
ۡۡ  ّل   نحۡفس   بحۡت وحه  سح ا كح ونح مَّ ۡظلحم   ٢٥لح ي 
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প্রবতদান পূেথভান্ডব কদয়া হন্ডব এবাং 
তান্ডদরন্ডক যুলম করা হন্ডব না। 

26. বল, ‘কহ আল্লাহ, রাজন্ডত্বর মাবলক, 
আপবন যান্ডক চান রাজত্ব দান 
কন্ডরন, আর যার কর্ন্ডক চান রাজত্ব 
ককন্ডড় কনন এবাং আপবন যান্ডক চান 
সম্মান দান কন্ডরন। আর যান্ডক চান 
অপমাবনত কন্ডরন, আপনার হান্ডতই 
কলোে। বনশ্চয় আপবন সব বকিুর 
উপর েমতাবান’। 

آء   نتحشح لۡكح مح لِۡك ت ۡؤَِت ٱلۡم  َٰلِكح ٱلۡم  َّۡ مح  ُ ق ِل ٱللَّ
تح  ت ِذل  وح آء  وح حشح ن ت ت عِز  مح آء  وح حشح ن ت لۡكح ِممَّ َنِع  ٱلۡم 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ۖۡ إِنَّكح َعح ۖۡ بِيحِدكح ٱۡۡلحرۡي  آء  حشح ن ت ِدير  قح  مح

٢٦

27. ‘আপবন রাতন্ডক বদন্ডনর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ 
করান এবাং বদনন্ডক রান্ডতর মন্ডধ্ে 
প্রন্ডবশ করান। আর মৃত কর্ন্ডক 
জীববতন্ডক কবর কন্ডরন এবাং জীববত 
কর্ন্ডক মৃতন্ডক কবর কন্ডরন। আর 
যান্ডক চান ববনা বহসান্ডব বরবযক দান 
কন্ডরন’। 

ۡلح  ِۡلِۖ ت ولِج  ٱَلَّ
ارح ِِف ٱَلَّ ُح ت ولِج  ٱۡلَّ ارِ وح ُح ِِف ٱۡلَّ

يذِتح مِنح  ۡرِج  ٱلۡمح َّت  يذِِت وح َّ ِمنح ٱلۡمح ۡرِج  ٱلۡۡحح َّت  وح
اب   رۡيِ ِحسح آء  بِغح شح

ح ن ت تحۡرز ق  مح ۖۡ وح ذِ ٢٧ ٱلۡۡحح

28. মুবমনরা কযন মুবমনন্ডদর িাড়া 
কাবফরন্ডদরন্ডক বনু্ধ না বানায়। আর 
কয ককউ এরূপ করন্ডব, আল্লাহর 
সান্ডর্ তার ককান সম্পকথ কনই। তন্ডব 
যবদ তান্ডদর পে কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
ককান ভন্ডয়র আশঙ্কা র্ান্ডক। আর 
আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর বনন্ডজর 
বোপান্ডর সতকথ করন্ডিন এবাং 
আল্লাহর বনকটই প্রতোবতথন। 

ؤۡ  تَِّخِذ ٱلۡم  ۡوَِلحآءح مِن د وِن لَّ يح
ح
َٰفِرِينح أ ِمن ونح ٱلۡكح

ِ ِِف  َٰلِكح فحلحيۡسح ِمنح ٱّللَّ ۡل ذح ۡفعح ن يح ۖۡ وحمح ۡؤِمنِيح ٱلۡم 
 ُۗ َٰٗة ى ۡۡ ت قح  ُ وا  ِمۡن ن تحتَّق 

ح
ٓ أ ء  إِلَّ ۡ ۡ  ٱ يح ر ك  ِ ذذ ي حح  ّللَّ  وح

ِ ٱلۡمحِصري   ۗۥُ ِإَوَلح ٱّللَّ ه  ٢٨نحۡفسح
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29. বল, ‘কতামরা যবদ কতামান্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহ যা আন্ডি তা কগাপন 
কর অর্বা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা 
জান্ডনন। আর আসমানসমূন্ডহ যা 
বকিু আন্ডি ও যমীন্ডন যা আন্ডি, তাও 
বতবন জান্ডনন। আল্লাহ সব বকিুর 
উপর েমতাবান’। 

ۡعلحۡمه   وه  يح ۡو ت ۡبد 
ح
ۡۡ أ ورِك  د  ا ِِف ص  وا  مح ۡف  ق ۡل إِن َّت 
ا َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ  مح يحۡعلح ُۗ وح ۡرِض  وحٱّللَّ   ٱّللَّ 

ح
 ِِف ٱۡۡل

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ٢٩قحِدير   َعح

30. কযবদন প্রন্ডতেন্ডক উপবস্থত পান্ডব কয 
ভাল আমল কস কন্ডরন্ডি এবাং কয 
মন্দ আমল কস কন্ডরন্ডি তা। তখন 
কস কামনা করন্ডব, যবদ মন্দ কাজ 
ও তার মন্ডধ্ে বহুদূর বেবধ্ান হত! 
আর আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক তার 
বনন্ডজর বোপান্ডর সাবধ্ান করন্ডিন 
এবাং আল্লাহ বান্দান্ডদর প্রবত অতেন্ত 
কেহশীল। 

ِد  ّل   نحۡفس  
رۡي   يحۡومح َتح ۡت ِمۡن خح

ِملح ا عح ٗ  مَّ ۡۡضح  اُم 
ِملحۡت  ا عح وٓء  وحمح ۥٓ  ِمن س  بحيۡنحه  ا وح ُح نَّ بحيۡنح

ح
حۡو أ تحوحد  ل

ُۢا بحعِيدٗ  دح مح
ح
ۡ  ٱأ ر ك  ِ ذذ ي حح ۗۥُ وحٱّللَّ  اُۗ وح ه  ّللَّ  نحۡفسح

 ُۢ  ٣٠بِٱلۡعِبحادِ رحء وف 

31. বল, ‘যবদ কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভালবাস, তাহন্ডল আমার অনুসরে 
কর, আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
ভালবাসন্ডবন এবাং কতামান্ডদর 
পাপসমূহ েমা কন্ডর কদন্ডবন। আর 
আল্লাহ অতেন্ত েমাশীল, পরম 
দয়ালু’। 

  ۡ ۡبِۡبك  و ِي ُي  ح فحٱتَّبِع  ِب ونح ٱّللَّ ۡۡ ِت  نت  ق ۡل إِن ك 
يحۡغفِ  ور  ٱّللَّ  وح ف  ْۚ وحٱّللَّ  غح ۡۡ ۡۡ ذ ن وبحك  ۡ   ۡر لحك   رَِّحي

٣١

32. বল, ‘কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর আনুগতে কর’। তারপর 
যবদ তারা মুখ বফবরন্ডয় কনয়, তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডসন না। 

وا  ٱ ِطيع 
ح
ح لح ق ۡل أ لَّۡوا  فحإِنَّ ٱّللَّ ۖۡ فحإِن تحوح ولح ح وحٱلرَّس  ّللَّ
ِب   َٰفِرِينح  ُي  ٣٢ٱلۡكح
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33. বনশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ ও 
ইবরাহীন্ডমর পবরবারন্ডক এবাং 
ইমরান্ডনর পবরবারন্ডক সৃবষ্টজগন্ডতর 
উপর মন্ডনানীত কন্ডরন্ডিন। 

ن وحٗ  ى ءحادحمح وح َفح ح ٱۡصطح َٰهِي۞إِنَّ ٱّللَّ ۡح ا وحءحالح إِبۡرح

َٰلحِميح  ح ٱلۡعح َٰنح َعح ٣٣وحءحالح ِعۡمرح

34. তারা এন্ডক অপন্ডরর বাংশধ্র। আর 
আল্লাহ সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

ا ِمنُۢ بحۡعض    ُح  ُ ۡع ِيََّۢة بح ۡ  وحٱ ذ رذ لِي ِميع  عح ٣٤ّللَّ  سح

35. যখন ইমরান্ডনর স্ত্রী বন্ডলবিল, ‘কহ 
আমার রব, আমার গন্ডভথ যা আন্ডি, 
বনশ্চয় আবম তা খান্ডলসভান্ডব 
আপনার জনে মানত করলাম। 
অতএব, আপবন আমার পে কর্ন্ডক 
তা কবুল করুন। বনশ্চয় আপবন 
েবেকারী, সবথজ্ঞ’। 

ا  حكح مح ۡرت  ل ِ إِّنذِ نحذح َٰنح رحبذ ت  ِعۡمرح
ح
أ إِۡذ قحالحِت ٱۡمرح
رٗ  حرَّ ِميع  ِِف بحۡطِّن ُم  نتح ٱلسَّ

ح
ِۖ إِنَّكح أ ٓ ِ بَّۡل ِمّنذ تحقح  ا فح

  ۡ لِي  ٣٥ٱلۡعح

36. অতিঃপর কস যখন তা প্রসব করল, 
বলল, ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় আবম 
তা প্রসব কন্ডরবি কনোরূন্ডপ’। আর 
আল্লাহই ভাল জান্ডনন কস যা প্রসব 
কন্ডরন্ডি তা সম্পন্ডকথ। ‘আর পুত্র  
সন্তান কনো সন্তান্ডনর মত নয় এবাং 
বনশ্চয় আবম তার নাম করন্ডখবি 
মারইয়াম। আর বনশ্চয় আবম তান্ডক 
ও তার সন্তানন্ডদরন্ডক ববতাবড়ত 
শয়তান কর্ন্ডক আপনার আেয় 
বদবি’। 

ۡعت   ِ إِّنذِ وحضح ۡت رحبذ
ا قحالح ُح ۡت عح ا وحضح َٰ فحلحمَّ نَثح

 
آ أ  وحٱّللَّ  ُح

ِۖ ِإَوّنذِ  َٰ نَثح
 
ٱۡۡل ر  كح كح لحيۡسح ٱلَّ ۡت وح عح ا وحضح ۡ  بِمح ۡعلح

ح
أ

ا ِمنح  ُح ِيَّتح ذ رذ ا بِكح وح هح ِعيذ 
 
ٓ أ ۡح ِإَوّنذِ ۡريح ا مح ُح ۡيت  مَّ سح
 ِۡ َِٰن ٱلرَِّجي ۡيطح ٣٦ٱلشَّ

37. অতিঃপর তার রব তান্ডক উত্তমভান্ডব 
কবুল করন্ডলন এবাং তান্ডক 
উত্তমভান্ডব গন্ডড় তুলন্ডলন। আর 
তান্ডক যাকাবরয়োর দাবয়ন্ডত্ব বদন্ডলন। 

ن   سح ب ول  حح
ا بِقح ُح ب  ا رح ُح بَّلح تحقح ا نحبحاتًا فح ُح ۢنبحتح

ح
أ نٗ  وح سح ا حح

ا  ُح لحۡي لح عح ا دحخح َّمح ۖۡ ُك  رِيَّا كح ا زح ُح لح فَّ كح ا وح رِيَّ كح زح
ا رِزۡقٗ  هح دح ِعندح ابح وحجح َٰ ٱلِۡمۡحرح ّنَّ

ح
ۡ  أ ۡريح َٰمح ۖۡ قحالح يح ا
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যখনই যাকাবরয়ো তার কান্ডি তার 
কন্ডে প্রন্ডবশ করত, তখনই তার 
বনকট খাদেসামগ্রী কপত। কস বলত, 
‘কহ মারইয়াম, ককার্া কর্ন্ডক কতামার 
জনে এবট’? কস বলত, ‘এবট 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক। বনশ্চয় আল্লাহ 
যান্ডক চান ববনা বহসান্ডব বরবযক দান 
কন্ডরন’। 

َٰذح  حِك هح ح ل ِۖۡ إِنَّ ٱّللَّ وح ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ ق   اۖۡ قحالحۡت ه  يحۡرز 
اب   رۡيِ ِحسح آء  بِغح حشح ن ي ٣٧مح

38. কসখান্ডন যাকাবরয়ো তার রন্ডবর 
কান্ডি প্রার্থনা কন্ডরবিল, কস বলল, 
‘কহ আমর রব, আমান্ডক আপনার 
পে কর্ন্ডক উত্তম সন্তান দান 
করুন। বনশ্চয় আপবন প্রার্থনা 
েবেকারী’। 

ِ هحۡب َِل ِمن   رحبذ
ۖۥۡ قحالح بَّه  رِيَّا رح كح نحالِكح دحَعح زح ه 

ِيَّةٗ  نكح ذ رذ ٓءِ َّلَّ  َعح ِميع  ٱَّل  ۖۡ إِنَّكح سح يذِبحًة ٣٨طح

39. অতিঃপর কফন্ডরশতারা তান্ডক কডন্ডক 
বলল, কস যখন কন্ডে দাুঁবড়ন্ডয় সালাত 
আদায় করবিল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডক ইয়াহইয়া সম্পন্ডকথ সুসাংবাদ 
বদন্ডিন, কয হন্ডব আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
বােীর সতোয়নকারী, কনতা ও নারী 
সন্ডম্ভাগমুি এবাং কনককারন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক একজন নবী’। 

  ۡ ِ وح قحآئ ة  وحه 
ىئِكح لح نحادحتۡه  ٱلۡمح ابِ  فح ِ ِِف ٱلِۡمۡحرح

لذ  ي صح
ة   لِمح ُۢا بِكح قح ِ دذ صح َٰ م  ِ كح بِيحۡحَيح ح ي بحّشذ نَّ ٱّللَّ

ح
ِنح أ  مذ

يذِدٗ  ِ وحسح ورٗ ٱّللَّ ص  نحبِيذٗ ا وححح َٰلِِحيح ا وح ِنح ٱلصَّ ٣٩ا مذ

40. কস বলল, ‘কহ আমার রব, কীভান্ডব 
আমার পুত্র হন্ডব? অর্চ আমার কতা 
বাধ্থকে এন্ডস বগন্ডয়ন্ডি, আর আমার 
স্ত্রী বন্ধা’। বতবন বলন্ডলন, ‘এভান্ডবই 
আল্লাহ যা ইিা তা কন্ডরন’। 

 ِ  رحبذ
ۡ  قحالح َٰ لح ون  َِل غ  َٰ يحك  ّنَّ

ح
ِّنح ٱلِۡكَبح   أ قحۡد بحلحغح وح

 ۡۖ قِر  ِِت َعح
ح
أ آء   وحٱۡمرح حشح ا ي ل  مح ۡفعح َٰلِكح ٱّللَّ  يح ذح قحالح كح
٤٠
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41. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
কদন একবট বনদশথন’। বতবন 
বলন্ডলন, ‘কতামার বনদশথন হল, তুবম 
বতন বদন পযথন্ত মানুন্ডির সান্ডর্ 
ইশারা িাড়া কর্া বলন্ডব না। আর 
কতামার রবন্ডক অবধ্ক স্মরে কর 
এবাং সকাল-সন্ধো তার তাসবীহ 
পা  কর’। 

ۖۡ  قحالح  ٓ ءحايحٗة ِ
ِ ٱۡجعحل َلذ ۡح  رحبذ ِ لذ لَّ ت كح

ح
ت كح أ قحالح ءحايح

ۡمزٗ  يَّام  إِلَّ رح
ح
َٰثحةح أ ر ٱۡلَّاسح ثحلح ثرِيٗ اُۗ وحٱۡذك  بَّكح كح  ارَّ

َٰرِ  بۡكح َِشذِ وحٱۡۡلِ بذِۡح بِٱلۡعح ٤١وحسح

42. আর স্মরে কর, যখন কফন্ডরশতারা 
বলল, ‘কহ মারইয়াম, বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডক মন্ডনানীত কন্ডরন্ডিন ও 
পববত্র কন্ডরন্ডিন এবাং বনবথাবচত 
কন্ডরন্ডিন কতামান্ডক ববশ্বজগন্ডতর 
নারীন্ডদর উপর’ । 

ىَِٰك ِإَوۡذ قحالحِت  فح ح ٱۡصطح ۡ  إِنَّ ٱّللَّ ۡريح َٰمح ة  يح ىئِكح لح ٱلۡمح
َٰلحِميح  آءِ ٱلۡعح َٰ نِسح ح ىَِٰك َعح فح رحِك وحٱۡصطح َُّ   ٤٢وحطح

43. ‘কহ মারইয়াম, কতামার রন্ডবর জনে 
অনুগত হও। আর বসজদা কর এবাং 
রুকূকারীন্ডদর সান্ডর্ রুকূ কর’।  

عح  َِع مح ِدي وحٱۡركح بذِِك وحٱۡسج  ۡ  ٱۡقن ِِت لِرح ۡريح َٰمح يح
َٰكِعِيح  ٤٣ٱلرَّ

44. এবট গান্ডয়ন্ডবর সাংবাদসমূন্ডহর 
অন্তভুথি, যা আবম কতামার প্রবত 
ওহী পা াবি। আর তুবম তান্ডদর 
বনকট বিন্ডল না, যখন তারা তান্ডদর 
কলম বনন্ডেপ করবিল, তান্ডদর 
মন্ডধ্ে কক মারইয়ান্ডমর দাবয়ত্ব 
কনন্ডব? আর তুবম তান্ডদর বনকট 
বিন্ডল না, যখন তারা ববতকথ করবিল 
। 

نتح  ا ك  ْۚ وحمح ۡكح ۡيِب ن وِحيهِ إَِلح ۢنبحآءِ ٱلۡغح
ح
َٰلِكح ِمۡن أ ذح

ۡح  ۡريح ل  مح ۡۡ يحۡكف   ُ ي 
ح
ۡۡ أ  ُ َٰمح قۡلح

ح
ونح أ ۡۡ إِۡذ ي لۡق  ُِ يۡ ح

َّلح
ونح  ۡتحِصم  ۡۡ إِۡذ َيح ُِ يۡ ح

نتح َّلح ا ك  ٤٤وحمح
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45. স্মরে কর, যখন কফন্ডরশতারা 
বলল, ‘কহ মারইয়াম, বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডক তাুঁর পে কর্ন্ডক একবট 
কান্ডলমার সুসাংবাদ বদন্ডিন, যার 
নাম মসীহ ঈসা ইবন্ডন মারইয়াম, 
কয দুবনয়া ও আবখরান্ডত সম্মাবনত 
এবাং বনকটেপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি’।  

ح  ۡ  إِنَّ ٱّللَّ ۡريح َٰمح ة  يح ىئِكح لح ِك  إِۡذ قحالحِت ٱلۡمح  ِ ي بحّشذ
ة   لِمح ِسيح  ِعيَسح  بِكح ه  ٱلۡمح ِۡنه  ٱۡسم  ۡح مذ ۡريح ٱۡبن  مح
 ُٗ ۡنيح وحِجي بِيح ا ِِف ٱَّل  رَّ قح ةِ وحِمنح ٱلۡم  ٤٥ا وحٱٓأۡلِخرح

46. আর কস মানুন্ডির সান্ডর্ কর্া বলন্ডব 
কদালনায় ও পবরেত বয়ন্ডস এবাং 
কস কনককারন্ডদর অন্তভুথি। 

ِد  ُۡ ۡ  ٱۡلَّاسح ِِف ٱلۡمح ِ لذ ي كح ٗل وح ُۡ كح  وحِمنح وح
َٰلِِحيح  ٤٦ٱلصَّ

47. মারইয়াম বলল, ‘কহ আমার রব, 
বকভান্ডব আমার সন্তান হন্ডব? অর্চ 
ককান মানুি আমান্ডক স্পশথ কন্ডরবন’! 
আল্লাহ বলন্ডলন, ‘এভান্ডবই’ আল্লাহ 
যা চান সৃবষ্ট কন্ডরন। বতবন যখন 
ককান ববিন্ডয়র বসদ্ধান্ত কনন, তখন 
তান্ডক শুধু্ বন্ডলন, ‘হও’। ফন্ডল তা 
হন্ডয় যায়। 

َّلح  قحالحۡت  ون  َِل وح َٰ يحك  ّنَّ
ح
ِ أ ۡسِّن  رحبذ ۡمسح ۡۡ يح ح ل وح

َٰلِِك  ذح ۖۡ قحالح كح حّشح  ى ب ْۚ إِذحا قحَضح آء  حشح ا ي ۡل ق  مح ٱّللَّ  َيح
ۡمرٗ 
ح
ون  ا فحإِ أ يحك  ن فح ول  َلح ۥ ك  ق  ا يح ٤٧نَّمح

48. ‘আর বতবন তান্ডক বকতাব, বহকমাত, 
তাওরাত ও ইনজীল বশো 
কদন্ডবন’। 

َٰبح  ه  ٱلِۡكتح لذِم  ي عح َٰةح وح ى ةح وحٱتلَّۡورح وحٱۡۡلِۡكمح
َِنيلح  ٤٨وحٱۡۡلِ

49. আর বনী ইসরাঈলন্ডদর রাসূল 
বানান্ডবন (ন্ডস বলন্ডব) ‘বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর বনকট কতামান্ডদর রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক বনদশথন বনন্ডয় এন্ডসবি 
কয, অবশেই আবম কতামান্ডদর জনে 
কাদামাবট বদন্ডয় পাবখর আকৃবত 
বানাব, অতিঃপর আবম তান্ডত ফুুঁক 

 َٰ وًل إَِلح رحس  ۡ أَِبوح ّنذِ قحۡد ِجۡئت ك 
ح
ىءِيلح أ  يحة   بحِّنٓ إِۡسرح

ِن  ۡي مذ ُح ِِي كح ِنح ٱلطذ ۡ مذ ۡخل ق  لحك 
ح
ٓ أ ّنذِ
ح
ۡۡ أ بذِك  ةِ رَّ

 ِۡۖ ُۢا بِإِذِۡن ٱّللَّ رۡيح ون  طح يحك  خ  فِيهِ فح نف 
ح
رۡيِ فحأ ٱلطَّ

َٰ بِإِۡذِن  ۡوَتح ۡۡحِ ٱلۡمح
 
أ بۡرحصح وح

ح
هح وحٱۡۡل ۡكمح

ح
بۡرِئ  ٱۡۡل

 
أ وح
 ِۡۖ ونح ِِف ٱّللَّ ِخر  ا تحدَّ ل ونح وحمح ك 

ۡ
ا تحأ ۡ بِمح نحبذِئ ك 

 
أ  وح
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কদব। ফন্ডল আল্লাহর হুকুন্ডম কসবট 
পাবখ হন্ডয় যান্ডব। আর আবম 
আল্লাহর হুকুন্ডম জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ 
রুগীন্ডক সুস্থ করব এবাং মৃতন্ডক 
জীববত করব। আর কতামরা যা 
আহার কর এবাং কতামান্ডদর ঘন্ডর যা 
জমা কন্ডর রাখ তা আবম 
কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় কদব। বনশ্চয় 
এন্ডত কতামান্ডদর জনে বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি, যবদ কতামরা মুবমন হও’। 

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ نت ۡ  ب ي وتِك  ۡۡ إِن ك  لَّك 
٤٩ۡؤِمنِيح م  

50. ‘আর আমার সামন্ডন পূবথবতথী 
বকতাব তাওরান্ডতর যা রন্ডয়ন্ডি তার 
সতোয়নকারীরূন্ডপ এবাং কতামান্ডদর 
উপর যা হারাম করা হন্ডয়বিল তার 
বকিু কতামান্ডদর জনে হালাল করন্ডত 
এবাং আবম কতামান্ডদর বনকট 
এন্ডসবি কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক বনদশথন বনন্ডয়। অতএব, 
কতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন 
কর এবাং আমার আনুগতে কর’।  

قٗ  ِ دذ صح م  يَّ ِمنح ٱتلَّۡورح وح ا بحۡيح يحدح ذِمح ِحلَّ ا ل
 
ِۡل َٰةِ وح ى

 ْۚ ۡۡ لحۡيك  ِمح عح رذ ِي ح  ۡ بحۡعضح ٱلَّ ۡ لحك  وحِجۡئت ك 
ۡۡ  يحة  أَِب بذِك  ِن رَّ وِن مذ ِطيع 

ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ٥٠فحٱتَّق 

51. ‘বনশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও 
কতামান্ডদর রব। অতএব কতামরা 
তাুঁর ইবাদাত কর। এবট সরল 
পর্’।  

َٰط   ا ِصرح َٰذح ْۚ هح وه  ۡۡ فحٱۡعب د  ب ك  رح ِ وح َبذ ح رح  إِنَّ ٱّللَّ
  ۡ ۡستحقِي   ٥١م 

52. অতিঃপর যখন ঈসা তান্ডদর পে 
হন্ডত কুফরী উপলবি করল, তখন 
বলল, ‘কক আল্লাহর জনে আমার 
সাহাযেকারী হন্ডব’? হাওয়ারীগে 

  ۡ  ُ َٰ ِمۡن سَّ ِعيَسح حح
ح
ٓ أ ا ۡن ۞فحلحمَّ ۡفرح قحالح مح ٱلۡك 

ار   نصح
ح
ۡن  أ ِۖۡ قحالح ٱۡۡلحوحارِي ونح َنح ارِٓي إَِلح ٱّللَّ نصح

ح
أ

ونح  ۡسلِم  نَّا م 
ح
ۡد بِأ ُح ِ وحٱۡش نَّا بِٱّللَّ ِ ءحامح ٥٢ٱّللَّ
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বলল, ‘আমরা আল্লাহর 
সাহাযেকারী। আমরা আল্লাহর প্রবত 
ঈমান এন্ডনবি। আর তুবম সােী 
র্াক কয, বনশ্চয় আমরা মুসবলম’।  

53. কহ আমান্ডদর রব, আপবন যা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন তার প্রবত আমরা ঈমান 
এন্ডনবি এবাং আমরা রাসূন্ডলর 
অনুসরে কন্ডরবি। অতএব, 
আমান্ডদরন্ডক সােেদাতান্ডদর 
তাবলকাভুি করুন’।  

ولح  ۡلتح وحٱتَّبحۡعنحا ٱلرَّس  نزح
ح
ٓ أ ا نَّا بِمح ٓ ءحامح بَّنحا رح

ُِِدينح  َٰ عح ٱلشَّ ٥٣فحٱۡكت ۡبنحا مح

54. আর তারা কুটন্ডকৌশল কন্ডরন্ডি এবাং 
আল্লাহ ককৌশল কন্ডরন্ডিন। আর 
আল্লাহ উত্তম ককৌশলকারী। 

رۡي   ۖۡ وحٱّللَّ  خح رح ٱّللَّ  كح وا  وحمح ر  كح وحمح
َِٰكرِينح  ٥٤ٱۡلمح

55. স্মরে কর, যখন আল্লাহ বলন্ডলন, 
‘কহ ঈসা, বনশ্চয় আবম কতামান্ডক 
পবরগ্রহে করব, কতামান্ডক আমার 
বদন্ডক উব ন্ডয় কনব এবাং কাবফরন্ডদর 
কর্ন্ডক কতামান্ডক পববত্র করব। আর 
যারা কতামার আনুগতে কন্ডরন্ডি 
তান্ডদরন্ডক বকয়ামত পযথন্ত 
অববশ্বাসীন্ডদর উপন্ডর প্রাধ্ানে কদব। 
অতিঃপর আমার বনকটই কতামান্ডদর 
প্রতোবতথন হন্ডব। তখন আবম 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে মীমাাংসা কন্ডর কদব, 
কয বোপান্ডর কতামরা মতববন্ডরাধ্ 
করন্ডত’ । 

 َّ افِع كح إَِلح رح تحوحفذِيكح وح ى إِّنذِ م  َٰعِيَسح إِۡذ قحالح ٱّللَّ  يح
ِينح  اِعل  ٱلَّ وا  وحجح ر  فح ِينح كح ِر كح ِمنح ٱلَّ ُذ طح وحم 

َٰ يحۡوِم ٱلۡ  ٓوا  إَِلح ر  فح ِينح كح وكح فحۡوقح ٱلَّ َٰمح ٱتَّبحع  َّۡ قِيح ةِِۖ ث 
 ۡۡ نت  ا ك  ۡۡ فِيمح ۡ  بحيۡنحك  ۡحك 

ح
ۡۡ فحأ رِۡجع ك  َّ مح إَِلح
ونح  ۡتحلِف  ٥٥فِيهِ َّتح
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56. অতিঃপর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, আবম 
তান্ডদরন্ডক কব ন আযাব কদব দুবনয়া 
ও আবখরান্ডত, আর তান্ডদর ককান 
সাহাযেকারী কনই। 

ابٗ  ذح ۡۡ عح  ُ ب  ِ ذذ عح
 
وا  فحأ ر  فح ِينح كح ا ٱلَّ مَّ

ح
ِديفحأ  ا ِِف دٗ ا شح

 ۡ  ُ ح ا ل ةِ وحمح ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح َِِٰصِينح ٱَّل  ِن نَّ ٥٦مذ

57. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং কনক 
আমল কন্ডরন্ডি, বতবন তান্ডদরন্ডক 
পবরপূেথ প্রবতদান কদন্ডবন। আর 
আল্লাহ যাবলমন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন 
না। 

 ۡۡ ُِ فذِي ي وح َِٰت فح َٰلِحح  ٱلصَّ
ِمل وا  ن وا  وحعح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ

ح
أ وح

َٰلِِميح  ِب  ٱلظَّ ُۗ وحٱّللَّ  لح ُي  ۡۡ ورحه  ج 
 
٥٧أ

58. এবট আবম কতামার উপর 
বতলাওয়াত করবি, আয়াতসমূহ ও 
প্রজ্ঞাপূেথ উপন্ডদশ কর্ন্ডক। 

 ِۡ ِۡكرِ ٱۡۡلحِكي َِٰت وحٱلذ لحۡيكح ِمنح ٱٓأۡليح َٰلِكح نحۡتل وه  عح ذح
٥٨

59. বনশ্চয় আল্লাহর বনকট ঈসার দৃষ্টান্ত 
আদন্ডমর মত, বতবন তান্ডক মাবট 
িারা সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর 
তান্ডক বলন্ডলন, ‘হও’, ফন্ডল কস হন্ডয় 
কগল। 

ۥ  ه  لحقح ۖۡ خح ثحِل ءحادحمح مح ِ كح َٰ ِعندح ٱّللَّ ثحلح ِعيَسح إِنَّ مح
اب   َّۡ قحالح َلح ۥ  ِمن ت رح ون  ث  يحك  ن فح ٥٩ك 

60. সতে কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক, 
সুতরাাং তুবম সন্ডন্দহ 
কপািেকারীন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না।  

ِينح  ٱۡۡلحق   ۡمَتح ِنح ٱلۡم  ن مذ بذِكح فحلح تحك  ٦٠ِمن رَّ

61. অতিঃপর কতামার বনকট জ্ঞান আসার 
পর কয কতামার সান্ডর্ এ ববিন্ডয় 
ঝগড়া কন্ডর, তন্ডব তুবম তান্ডক বল, 
‘এস আমরা কডন্ডক কনই আমান্ডদর 
সন্তানন্ডদরন্ডক ও কতামান্ডদর      
সন্তানন্ডদরন্ডক। আর আমান্ডদর 
নারীন্ডদরন্ডক ও কতামান্ডদর 
নারীন্ডদরন্ডক এবাং আমান্ডদর 

 ِۡ آءحكح مِنح ٱلۡعِلۡ ا جح كح فِيهِ ِمنُۢ بحۡعِد مح آجَّ ۡن حح مح فح
ۡل تحعح  ق  آءحنحا افح نِسح ۡۡ وح ۡبنحآءحك 

ح
أ ۡبنحآءحنحا وح

ح
حۡوا  نحۡدع  أ ل

 
ح
أ نحا وح سح نف 

ح
أ ۡۡ وح آءحك  نِسح ُِۡل وح َّۡ نحبۡتح ۡۡ ث  ك  سح نف 

َِٰذبِيح فح  ح ٱلۡكح ِ َعح  ٦١نحۡجعحل لَّۡعنحتح ٱّللَّ
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বনজন্ডদরন্ডক ও কতামান্ডদর 
বনজন্ডদরন্ডক, তারপর আমরা ববনীত 
প্রার্থনা কবর, ‘বমর্োবাদীন্ডদর উপর 
আল্লাহর লা’নত কবর’। 

62. বনশ্চয় এবট সতে বববরে। আর 
আল্লাহ িাড়া ককান (সতে) ইলাহ 
কনই এবাং বনশ্চয় আল্লাহ, বতবনই 
হন্ডলন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাপূেথ।  

َٰه   ا ِمۡن إِلح ْۚ وحمح ص  ٱۡۡلحق  صح وح ٱلۡقح  ُ ح ا ل َٰذح ْۚ إِنَّ هح إِلَّ ٱّللَّ 
  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي وح ٱلۡعح  ُ ح ح ل ٦٢ِإَونَّ ٱّللَّ

63. তবুও যবদ তারা উন্ডপো কন্ডর, তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃবষ্টকারীন্ডদর 
সম্পন্ডকথ অবগত। 

ۡفِسِدينح  ُۢ بِٱلۡم   ۡ لِي ح عح لَّۡوا  فحإِنَّ ٱّللَّ ٦٣فحإِن تحوح

64. বল, ‘কহ বকতাবীগে, কতামরা এমন 
কর্ার বদন্ডক আস, কযবট আমান্ডদর 
মন্ডধ্ে ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সমান কয, 
আমরা একমাত্র আল্লাহ িাড়া কান্ডরা 
ইবাদাত না কবর। আর তার সান্ডর্ 
ককান বকিুন্ডক শরীক না কবর এবাং 
আমান্ডদর ককউ কাউন্ডক আল্লাহ 
িাড়া রব বহসান্ডব গ্রহে না কবর’। 

তারপর যবদ তারা ববমুখ হয় তন্ডব 
বল, ‘কতামরা সােী র্াক কয, বনশ্চয় 
আমরা মুসবলম’। 

ى  ة  ق ۡل يح ِمح َٰ ُكح حۡوا  إَِلح ال َِٰب تحعح ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
ِۢ  أ وحآء نحنحا بحيۡ  سح

لح ن ّۡشِكح بِهِۦ  ح وح لَّ نحۡعب دح إِلَّ ٱّللَّ
ح
ۡۡ أ بحيۡنحك  وح

ۡي  تَِّخذح شح لح يح ۡربحابٗ ا وح
ح
ا أ ًُ نحا بحۡع  ُ ِن د  بحۡع ِن وا مذ
نَّا
ح
وا  بِأ د  ُح ول وا  ٱۡش ق  لَّۡوا  فح ِْۚ فحإِن تحوح ونح  ٱّللَّ ۡسلِم  ٦٤ م 

65. কহ বকতাবীগে, কতামরা ইবরাহীন্ডমর 
বোপান্ডর ককন ববতকথ কর? অর্চ 
তাওরাত ও ইনজীল কতা তার পরই 
অবতীেথ হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং কতামরা 
বক বুঝন্ডব না? 

آ  ۡح وحمح َٰهِي ونح ِِفٓ إِبۡرح حآج  ۡح ِت  ِ َِٰب ل ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى يح

َِنيل  إِلَّ ِمنُۢ  َٰة  وحٱۡۡلِ ى ِت ٱتلَّۡورح
نزِلح
 
فحلح أ

ح
بحۡعِدهِۦْٓۚ أ

٦٥تحۡعقِل ونح 
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66. সাবধ্ান! কতামরা কতা কসসব কলাক, 
ববতকথ করন্ডল এমন ববিন্ডয়, যার 
জ্ঞান কতামান্ডদর রন্ডয়ন্ডি। তন্ডব ককন 
কতামরা ববতকথ করি কস ববিন্ডয় 
যার জ্ঞান কতামান্ডদর কনই? আর 
আল্লাহ জান্ডনন এবাং কতামরা জান 
না।  

 ۡ ا لحك  ۡۡ فِيمح ۡجت  َٰجح ٓءِ حح لح ىؤ  ۡۡ ٰٓح نت 
ح
أ ى ۡ  ٰٓح  بِهِۦ ِعلۡ
ۡح  ۡ ْۚ فحلِ ۡ بِهِۦ ِعۡل ا لحيۡسح لحك  ونح فِيمح حآج   ّللَّ  وحٱ ِت 

ونح  ۡۡ لح تحۡعلحم  نت 
ح
أ ۡ  وح ۡعلح ٦٦يح

67. ইবরাহীম ইয়াহূদীও বিল না, 
নাসারাও বিল না; বরাং কস বিল 
একবনষ্ঠ মুসবলম। আর কস 
মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি বিল না।  

ودِيذٗ   ُ ۡ  يح َٰهِي نح إِبۡرح ا َكح انِيذٗ ا مح لح نحِۡصح َِٰكن ا وح لح وح
نِيفٗ  نح حح ۡسلِمٗ َكح ّۡشِ ا م  نح ِمنح ٱلۡم 

ا َكح ٦٧كِيح ا وحمح

68. বনশ্চয় মানুন্ডির মন্ডধ্ে ইবরাহীন্ডমর 
সবন্ডচন্ডয় বনকটবতথী তারা, যারা তার 
অনুসরে কন্ডরন্ডি এবাং এই নবী ও 
মুবমনগে। আর আল্লাহ মুবমনন্ডদর 
অবভভাবক।  

ا  َٰذح هح وه  وح ِينح ٱتَّبحع  حَّلَّ ۡح ل َٰهِي ۡولح ٱۡلَّاِس بِإِبۡرح
ح
إِنَّ أ

ۡؤِمنِيح  ِل  ٱلۡم  ن وا ُۗ وحٱّللَّ  وح ِينح ءحامح  ٦٨ٱۡلَِّب  وحٱلَّ

69. বকতাবীরা একদল কামনা কন্ডর, 
যবদ তারা কতামান্ডদরন্ডক ববপর্গামী 
করন্ডত পারত! বকন্তু তারা 
বনজন্ডদরন্ডক িাড়া অনে কাউন্ডক 
ববপর্গামী করন্ডি না। অর্চ তারা 
অনুভব করন্ডত পান্ডর না।  

ة   آئِفح َِٰب  وحدَّت طَّ ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ِۡن أ ۡۡ مذ ل ونحك  ُِ حۡو ي  ل

ونح  ر  حۡشع  ا ي مح ۡۡ وح  ُ سح نف 
ح
ٓ أ ل ونح إِلَّ ُِ ا ي  ٦٩وحمح

70. কহ বকতাবীরা, কতামরা ককন 
আল্লাহর বনদশথনসমূন্ডহর সান্ডর্ 
কুফরী করি, অর্চ কতামরাই তার 
সােে বদি?  

 
ح
أ ى ونح أَِبيح ر  ۡح تحۡكف  ِ َِٰب ل ِ ۡهلح ٱلِۡكتح َِٰت ٱّللَّ يح

ونح  د  ُح حۡش ۡۡ ت نت 
ح
أ  ٧٠وح
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71. কহ বকতাবীরা, ককন কতামরা সতেন্ডক 
বমর্োর সান্ডর্ বমবেত করি এবাং 
সতেন্ডক কগাপন করি, অর্চ 
কতামরা তা জান?  

َِٰطِل  ونح ٱۡۡلحقَّ بِٱلۡبح ۡح تحلۡبِس  ِ َِٰب ل ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى يح

ونح  تحۡكت م  ونح وح ۡۡ تحۡعلحم  نت 
ح
أ ٧١ٱۡۡلحقَّ وح

72. আর বকতাবীন্ডদর একদল বন্ডল, 
‘মুবমনন্ডদর উপর যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি, কতামরা তার প্রবত বদন্ডনর 
প্রর্মভান্ডগ ঈমান আন, আর কশি 
ভান্ডগ তা কুফরী কর; যান্ডত তারা 
বফন্ডর আন্ডস’।  

ة   آئِفح َٰ  وحقحالحت طَّ ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ِۡن أ ِٓي مذ ِب ءحاِمن وا  بِٱلَّ

ح  نزِلح َعح
 
ٓوا  أ ر  ارِ وحٱۡكف  ُح  وحۡجهح ٱۡلَّ

ن وا  ِينح ءحامح  ٱلَّ
ونح  ۡۡ يحرِۡجع   ُ لَّ ه ۥ لحعح ٧٢ءحاِخرح

73. ‘আর কতামরা ককবল তান্ডদরন্ডক 
ববশ্বাস কর, যারা কতামান্ডদর দীন্ডনর 
অনুসরে কন্ডর’। বল, ‘বনশ্চয় 
আল্লাহর বহদায়াতই বহদায়াত। এটা 
এ জনে কয, ককান বেবিন্ডক কদয়া 
হন্ডব কযরূপ কতামান্ডদরন্ডক কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি। অর্বা তারা কতামান্ডদর 
রন্ডবর বনকট কতামান্ডদর সান্ডর্ 
ববতকথ করন্ডব’। বল, ‘বনশ্চয় অনুগ্রহ 
আল্লাহর হান্ডত, বতবন যান্ডক চান, তা 
দান কন্ডরন। আর আল্লাহ প্রাচুযথময়, 
সবথজ্ঞ’।  

ىَٰ  دح  ُ ۡ ۡۡ ق ۡل إِنَّ ٱل ن تحبِعح دِينحك  لح ت ۡؤِمن ٓوا  إِلَّ لِمح وح
ن 
ح
ِ أ ى ٱّللَّ دح د  ه  حح

ح
ى أ و ي ۡؤَتح

 
ٓ أ ا ِۡثلح مح ۡو مذ

ح
ۡۡ أ تِيت 
 ِ لح بِيحِد ٱّللَّ ُۡ ُۗ ق ۡل إِنَّ ٱلۡفح ۡۡ بذِك  ۡۡ ِعندح رح وك  حآج  ُي 

  ۡ لِي َِٰسع  عح ُۗ وحٱّللَّ  وح آء  حشح ن ي ٧٣ ي ۡؤتِيهِ مح

74. বতবন যান্ডক চান, তাুঁর রহমত িারা 
একান্ত কন্ডর কনন। আর আল্লাহ 
মহা অনুগ্রন্ডহর অবধ্কারী।  

ۡتح  حشح َيح ن ي ِل ص  بِرحۡۡححتِهِۦ مح ُۡ ُۗ وحٱّللَّ  ذ و ٱلۡفح آء 
 ِۡ ِظي ٧٤ٱلۡعح

75. আর বকতাবীন্ডদর মন্ডধ্ে এমন বেবি 
আন্ডি, যবদ তার বনকট তুবম অন্ডঢল 
সম্পদ আমানত রাখ, তবুও কস তা 

ۡنه   مح
ۡ
ۡن إِن تحأ َِٰب مح ۡهِل ٱلِۡكتح

ح
۞وحِمۡن أ
ار   ۡ بِقِنطح  ُ ِمۡن ۡكح وح ۦٓ إَِلح ِ ِه دذ ۡنه  بِِدينحار  ي ؤح مح

ۡ
ۡن إِن تحأ  مَّ

لحۡيهِ قحآئِمٗ لَّ ي   ا د ۡمتح عح ۡكح إِلَّ مح ِهِۦٓ إَِلح دذ َٰلِكح ؤح ُۗ ذح ا
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কতামার বনকট আদায় কন্ডর কদন্ডব 
এবাং তান্ডদর মন্ডধ্ে এমন বেবিও 
আন্ডি, যবদ তুবম তার বনকট এক 
দীনার আমানত রাখ, তন্ডব সন্ডবথাচ্চ 
তাগাদা িাড়া কস তা কতামান্ডক কফরত 
কদন্ডব না। এবট এ কারন্ডে কয, তারা 
বন্ডল, ‘উম্মীন্ডদর বোপান্ডর আমান্ডদর 
উপর ককান পাপ কনই’। আর তারা 
কজন্ডন-শুন্ডন আল্লাহর প্রবত বমর্ো 
বন্ডল।  

لحۡينحا ِِف  ۡۡ قحال وا  لحيۡسح عح  ُ نَّ
ح
ِ بِأ ِيذ مذ

 
بِيل  ٱۡۡل  نح سح

ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح ِذبح وحه  ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ ول ونح َعح يحق  ٧٥وح

76. হোুঁ, অবশেই কয বনজ প্রবতশ্রুবত পূেথ 
কন্ডর এবাং তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর, 
তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডসন।  

ِب   ح ُي  َٰ فحإِنَّ ٱّللَّ ِدهِۦ وحٱتَّقح ُۡ َٰ بِعح ۡوِفح
ح
ۡن أ َٰ  مح بحلح
تَّقِيح  ٧٦ٱلۡم 

77. বনশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও 
তান্ডদর শপন্ডর্র বববনমন্ডয় খবরদ 
কন্ডর তুি মূলে, পরকান্ডল এন্ডদর 
জনে ককান অাংশ কনই। আর আল্লাহ 
তান্ডদর সান্ডর্ কর্া বলন্ডবন না এবাং 
বকয়ামন্ডতর বদন তান্ডদর বদন্ডক 
তাকান্ডবন না, আর তান্ডদরন্ডক 
পববত্রও করন্ডবন না এবাং তান্ডদর 
জনেই রন্ডয়ন্ডি মমথন্তুদ আযাব। 

نٗ  ۡۡ ثحمح ُِ َٰنِ يۡمح
ح
أ ِ وح ِد ٱّللَّ ُۡ ونح بِعح حۡشَتح  ِينح ي  اإِنَّ ٱلَّ

ىئِكح لح قحلِيًل  لح و 
 
لح  أ ةِ وح ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ ح َٰقح ل لح خح

لح  ةِ وح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح ُِ ۡ
ر  إَِلح لح يحنظ  ۡ  ٱّللَّ  وح  ُ لذِم  ي كح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡۡ وح ُِ ِي

كذ ٧٧ ي زح

78. তান্ডদর মন্ডধ্ে একদল রন্ডয়ন্ডি, যারা 
বনজন্ডদর বজহবা িারা ববকৃত কন্ডর 
বকতাব পা  কন্ডর, যান্ডত কতামরা 
কসটা বকতান্ডবর অাংশ মন্ডন কর, 
অর্চ কসবট বকতান্ডবর অাংশ নয়। 

رِيقٗ  ۡۡ لحفح  ُ َِٰب ِإَونَّ ِمۡن ۡ بِٱلِۡكتح  ُ لِۡسنحتح
ح
نح أ ا يحلۡوۥ 

ب وه   َِٰب تِلحۡحسح وح ِمنح ٱلِۡكتح ا ه  َِٰب وحمح ِمنح ٱلِۡكتح
وح مِۡن ِعنِد  ا ه  ِ وحمح وح ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ ول ونح ه  يحق  وح
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তারা বন্ডল, ‘এবট আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক’, অর্চ তা আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক নয়। আর তারা আল্লাহর 
উপর বমর্ো বন্ডল, অর্চ তারা 
জান্ডন।  

ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح ِذبح وحه  ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ ول ونح َعح يحق  ِ وح ٱّللَّ
٧٨

79. ককান মানুন্ডির জনে সাংগত নয় কয, 
আল্লাহ তান্ডক বকতাব, বহকমাত ও 
নবুওয়াত দান করার পর কস 
মানুিন্ডক বলন্ডব, ‘কতামরা আল্লাহন্ডক 
কিন্ডড় আমার বান্দা হন্ডয় যাও’। বরাং 
কস বলন্ডব, ‘কতামরা রববানী হও। 
কযন্ডহতু কতামরা বকতাব বশো বদন্ডত 
এবাং তা অধ্েয়ন করন্ডত’। 

ۡح  َٰبح وحٱۡۡل ۡك ن ي ۡؤتِيحه  ٱّللَّ  ٱلِۡكتح
ح
نح لِبحّشح  أ

ا َكح مح
ون وا  ِعبحادٗ  ولح لِلنَّاِس ك  ق  َّۡ يح ِ مِ وحٱۡل ب وَّةح ث 

ن ا َلذ
 ِ َٰنِيذ بَّ  رح

ون وا  َِٰكن ك  لح ِ وح ۡۡ د وِن ٱّللَّ نت  ا ك  نح بِمح
ونح  ۡۡ تحۡدر س  نت  ا ك  بِمح َٰبح وح ونح ٱلِۡكتح لذِم  ٧٩ت عح

80. আর বতবন কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ 
কন্ডরন না কয, কতামরা কফন্ডরশতা ও 
নবীন্ডদরন্ডক রব রূন্ডপ গ্রহে কর। 
কতামরা মুসবলম হওয়ার পর বতবন 
বক কতামান্ডদরন্ডক কুফরীর বনন্ডদথশ 
বদন্ডবন? 

 ِ ةح وحٱۡلَّبِيذ ىئِكح لح  ٱلۡمح
وا  ن تحتَِّخذ 

ح
ۡۡ أ ك  رح م 

ۡ
لح يحأ نح وح

نت ۡ 
ح
ۡفرِ بحۡعدح إِۡذ أ ۡ بِٱلۡك  ر ك  م 

ۡ
يحأ
ح
ُۗ أ ۡربحابًا

ح
أ

ونح  ۡسلِم  ٨٠م 

81. আর স্মরে কর, যখন আল্লাহ 
নবীন্ডদর অঙ্গীকার বনন্ডয়ন্ডিন- আবম 
কতামান্ডদরন্ডক কয বকতাব ও 
বহকমাত বদন্ডয়বি, অতিঃপর 
কতামান্ডদর সান্ডর্ যা আন্ডি তা 
সতোয়নকারীরূন্ডপ একজন রাসূল 
কতামান্ডদর কান্ডি আসন্ডব- তখন 
অবশেই কতামরা তার প্রবত ঈমান 
আনন্ডব এবাং তান্ডক সাহাযে করন্ডব। 

 ِ َٰقح ٱۡلَّبِيذ ذح ٱّللَّ  ِميثح خح
ح
ِن ِإَوذۡ أ ۡ مذ آ ءحاتحيۡت ك  حمح نح ل
َٰب   ة   كِتح ا  وحِحۡكمح ذِمح ق  ل ِ دذ صح ول  م  ۡۡ رحس  آءحك  َّۡ جح ث 

 ۡۡ ۡرت  قۡرح
ح
ۚۥْ قحالح ءحأ نَّه  حنِص   تلح َّ بِهِۦ وح ۡۡ تلح ۡؤِمُن  عحك   مح

ْۚ قحالح  ۡرنحا قۡرح
ح
ۡۡ إِۡصِيِۖ قحال ٓوا  أ َٰلِك  َٰ ذح ح ۡۡ َعح ۡذت  خح

ح
أ وح

ُِِدينح  َٰ ِنح ٱلشَّ ۡ مذ عحك  نحا۠ مح
ح
أ وا  وح د  ُح ٨١فحٱۡش
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বতবন বলন্ডলন, ‘কতামরা বক স্বীকার 
কন্ডরি এবাং এর উপর আমার 
প্রবতশ্রুবত গ্রহে কন্ডরি’? তারা 
বলল, ‘আমরা স্বীকার করলাম’। 

আল্লাহ বলন্ডলন, ‘তন্ডব কতামরা 
সােী র্াক এবাং আবমও কতামান্ডদর 
সান্ডর্ সােী রইলাম’।  

82. সুতরাাং এরপর যারা বফন্ডর যান্ডব, 
তারা কতা ফাবসক।  

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 
 
َٰلِكح فحأ َٰ بحۡعدح ذح لَّ ن تحوح مح فح

٨٢

83. তারা বক আল্লাহর দীন্ডনর পবরবন্ডতথ 
অনে বকিু তালাশ করন্ডি? অর্চ 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা আন্ডি 
তা তাুঁরই আনুগতে কন্ডর ইিায় 
বকাংবা অবনিায় এবাং তান্ডদরন্ডক 
তাুঁরই বনকট প্রতোবতথন করা হন্ডব।  

ن ِِف  ۡح مح ۡسلح
ح
ۥٓ أ َلح  ونح وح ۡبغ  ِ يح رۡيح دِيِن ٱّللَّ غح فح

ح
أ

وَٗۡع  ۡرِض طح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح رۡهٗ ٱلسَّ كح ونح ا  وح ع  ۡهِ ي رۡجح ِإَوَلح

٨٣

84. বল, ‘আমরা ঈমান এন্ডনবি আল্লাহর 
প্রবত এবাং যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি 
আমান্ডদর উপর, আর যা নাবযল 
হন্ডয়ন্ডি ইবরাহীম, ইসমাঈল, 
ইসহাক, ইয়াকূব ও তান্ডদর 
সন্তানন্ডদর উপর। আর যা কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি মূসা, ঈসা ও অনোনে 
নবীন্ডক তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক, 
আমরা তান্ডদর কান্ডরা মন্ডধ্ে পার্থকে 
কবর না এবাং আমরা তারই প্রবত 
আত্ম্সমপথেকারী’। 

ى  ح نزِلح َعح
 
آ أ لحۡينحا وحمح نزِلح عح

 
آ أ ِ وحمح نَّا بِٱّللَّ ق ۡل ءحامح

وبح  يحۡعق  َٰقح وح َٰعِيلح ِإَوۡسحح ۡح ِإَوۡسمح َٰهِي إِبۡرح
َٰ وحٱۡلَّبِي ونح  َٰ وحِعيَسح وَسح وَِتح م 

 
ٓ أ ا ۡسبحاِط وحمح

ح
وحٱۡۡل

 ۡۡ ُِ ِ بذ د   ِمن رَّ حح
ح
ِق  بحۡيح أ رذ ۡۡ  لح ن فح  ُ ِۡن ۡن  َلح ۥ مذ َنح وح

ونح  ۡسلِم  ٨٤م 
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85. আর কয ইসলাম িাড়া অনে ককান 
দীন চায় তন্ডব তার কাি কর্ন্ডক তা 
কখন্ডনা গ্রহে করা হন্ডব না এবাং কস 
আবখরান্ডত েবতগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি 
হন্ডব।  

ِۡ دِينٗ  َٰ رۡيح ٱۡۡلِۡسلح ن يحبۡتحِغ غح ۡقبحلح ا فحلحن وحمح ۡنه  مِ ي 
َِِٰسِينح  ةِ ِمنح ٱلۡخح وح ِِف ٱٓأۡلِخرح ٨٥وحه 

86. ককমন কন্ডর আল্লাহ কস কওমন্ডক 
বহদায়াত কদন্ডবন, যারা ঈমান 
আনার পর কুফরী কন্ডরন্ডি, আর 
তারা সােে বদন্ডয়ন্ডি কয, বনশ্চয় 
রাসূল সতে এবাং তান্ডদর বনকট 
স্পষ্ট প্রমাে এন্ডসন্ডি। আর আল্লাহ 
যাবলম কওমন্ডক বহদায়াত কদন না।  

دِ  ُۡ ۡيفح يح ۡۡ ي ٱّللَّ  قحۡومٗ كح ُِ َٰنِ  بحۡعدح إِيمح
وا  ر  فح ا كح

نَّ 
ح
ٓوا  أ ُِد  قذ  وحشح ولح حح ْۚ  ٱلرَّس  َٰت  ۡ  ٱِۡلحيذِنح آءحه  وحجح

َٰلِِميح وح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ ٨٦ٱّللَّ  لح يح

87. এরাই তারা, যান্ডদর প্রবতদান হল, 
বনশ্চয় তান্ডদর উপর আল্লাহর, 
কফন্ডরশতান্ডদর ও সকল মানুন্ডির 
লা’নত।  

 ِ ۡۡ لحۡعنحةح ٱّللَّ ُِ ۡي
لح نَّ عح

ح
ۡۡ أ آؤ ه  زح ىئِكح جح لح و 

 
أ

َۡجحعِيح 
ح
ةِ وحٱۡلَّاِس أ ىئِكح لح ٨٧وحٱلۡمح

88. তারা তান্ডত স্থায়ী হন্ডব, তান্ডদর 
কর্ন্ডক আযাব বশবর্ল করা হন্ডব না 
এবাং তান্ডদরন্ডক অবকাশও কদয়া 
হন্ডব না।  

 ۡۡ لح ه  اب  وح ۡ  ٱلۡعحذح  ُ ۡن ف  عح حفَّ ا لح َي  ُح َِِٰلِينح فِي خح
ونح  ر  ٨٨ي نظح

89. বকন্তু তারা িাড়া যারা এরপন্ডর 
তাওবা কন্ডরন্ডি এবাং শুধ্ন্ডর বনন্ডয়ন্ডি 
তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু।  

وا  فحإِنَّ  ۡصلحح 
ح
أ َٰلِكح وح ِينح تحاب وا  ِمنُۢ بحۡعِد ذح إِلَّ ٱلَّ

ور   ف  ح غح ۡ   ٱّللَّ ٨٩رَِّحي

90. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি ঈমান 
আনার পর, তারপর তারা কুফরীন্ডত 
কবন্ডড় বগন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর তাওবা 

ِينح  َّۡ ٱۡزدحاد وا  إِنَّ ٱلَّ ۡۡ ث  ُِ َٰنِ  بحۡعدح إِيمح
وا  ر  فح كح

ۡفرٗ  ۡۡ ك   ُ ۡ  ا لَّن ت ۡقبحلح تحۡوبحت  ىئِكح ه  لح و 
 
أ وح

ٓال ونح  َُّ ٩٠ٱل
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কখন্ডনা কবুল করা হন্ডব না। আর 
তারাই পর্ভ্রষ্ট।  

91. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
কান্ডফর অবস্থায় মারা কগন্ডি, তান্ডদর 
কান্ডরা কাি কর্ন্ডক যমীন ভরা স্বেথ 
বববনময়স্বরূপ প্রদান করন্ডলও গ্রহে 
করা হন্ডব না, তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
কবদনাদায়ক আযাব, আর তান্ডদর 
জনে ককান সাহাযেকারী কনই। 

ار   فَّ ۡۡ ك  ات وا  وحه  وا  وحمح ر  فح ِينح كح ۡقبحلح  إِنَّ ٱلَّ فحلحن ي 
ِدهِۡ  حح

ح
بٗ ِمۡن أ ۡرِض ذحهح

ح
ِۡلء  ٱۡۡل حوِ مذ ل ىَٰ بِهِۦُٓۗ ا وح ٱۡفتحدح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
َِِٰصِينح  أ ِن نَّ ۡ مذ  ُ

ح ا ل وحمح
٩١

92. কতামরা কখন্ডনা সওয়াব অজথন 
করন্ডত পারন্ডব না, যতেে না বেয় 
করন্ডব তা কর্ন্ডক, যা কতামরা 
ভালবাস। আর যা বকিু কতামরা 
বেয় করন্ডব, তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ কস 
ববিন্ডয় সমেক জ্ঞাত। 

وا   ا ت نفِق  ْۚ وحمح ِب ونح ا ِت  وا  ِممَّ َٰ ت نفِق  ِتَّ لحن تحنحال وا  ٱلَِۡبَّ حح
ء   ۡ ۡ  ِمن يح لِي ح بِهِۦ عح ٩٢ فحإِنَّ ٱّللَّ

93. সকল খাবার বনী ইসরাঈন্ডলর জনে 
হালাল বিল। তন্ডব ইসরাঈল তার 
বনন্ডজর উপর যা হারাম কন্ডরবিল 
তাওরাত অবতীেথ হওয়ার পূন্ডবথ। বল, 
‘তাহন্ডল কতামরা তাওরাত বনন্ডয় 
আস, অতিঃপর তা বতলাওয়াত কর, 
যবদ কতামরা সতেবাদী হও’।  

نح ِحلذٗ  اِم َكح عح حِّنٓ ۞ّل   ٱلطَّ ِ ا  ِلذ ىءِيلح إِلَّ مح إِۡسرح
لح  َّ ن ت َنح

ح
ۡبِل أ َٰ نحۡفِسهِۦ ِمن قح ح ىءِيل  َعح رَّمح إِۡسرح حح

َٰةِ فحٱتۡ  ى ت وا  بِٱتلَّۡورح
ۡ
ْۚ ق ۡل فحأ َٰة  ى ٓ إِن ك  ٱتلَّۡورح ا ۡۡ ل وهح نت 

َِٰدقِيح   ٩٣صح

94. অতএব যারা এরপরও আল্লাহর 
বোপান্ডর বমর্ো রটনা কন্ডর, তারা 
অবশেই যাবলম। 

َٰلِكح  ِذبح ِمنُۢ بحۡعِد ذح ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح مح فح
ونح  َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ىئِكح ه  لح و 

 
٩٤فحأ

পারা 

৪ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 142  

95. বল, ‘আল্লাহ সতে বন্ডলন্ডিন। 
সুতরাাং কতামরা ইবরাহীন্ডমর 
বমল্লান্ডতর অনুসরে কর 
একবনষ্ঠভান্ডব। আর কস 
মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি বিল না’। 

نِيفٗ  ۡح حح َٰهِي وا  ِملَّةح إِبۡرح ُۗ فحٱتَّبِع  قح ٱّللَّ  دح ۖۡ ق ۡل صح ا  ا وحمح
ّۡشِكِيح  نح ِمنح ٱلۡم   ٩٥َكح

96. বনশ্চয় প্রর্ম ঘর, যা মানুন্ডির জনে 
স্থাপন করা হন্ডয়ন্ডি, তা মক্কায়। যা 
বরকতময় ও বহদায়াত ববশ্ববাসীর 
জনে। 

لح بحۡيت   وَّ
ح
ِي  إِنَّ أ حَّلَّ بح و ِضعح لِلنَّاِس ل ةح م  َٗك ابِبحكَّ  رح
دٗ  َٰلحِميح ى وحه  ٩٦لذِلۡعح

97. তান্ডত রন্ডয়ন্ডি স্পষ্ট বনদথশনসমূহ, 
মাকান্ডম ইবরাহীম। আর কয তান্ডত 
প্রন্ডবশ করন্ডব, কস বনরাপদ হন্ডয় 
যান্ডব এবাং সামর্থেবান মানুন্ডির 
উপর আল্লাহর জনে বায়তুল্লাহর 
হজ্জ করা ফরয। আর কয কুফরী 
কন্ডর, তন্ডব আল্লাহ কতা বনশ্চয় 
সৃবষ্টকুল কর্ন্ডক অমুখান্ডপেী। 

ام   قح َٰت  مَّ ُۢ بحيذِنح َٰت  ۥ فِيهِ ءحايح لحه  ن دحخح ۖۡ وحمح ۡح َٰهِي إِبۡرح
نح ءحاِمنٗ  ُۗ وح َكح ِن ا ح ٱۡلَّاِس ِحج  ٱِۡلحيِۡت مح ِ َعح ّلِلَّ

بِيٗلْۚ  ۡهِ سح اعح إَِلح رح ٱۡستحطح فح ن كح ح غح فحإِنَّ ٱ وحمح ِّنٌّ ّللَّ
َٰلحِميح  ِن ٱلۡعح  ٩٧عح

98. বল, ‘কহ আহন্ডল বকতাব, কতামরা 
ককন আল্লাহর বনদশথনসমূহন্ডক 
অস্বীকার করি ? আর আল্লাহ 
কতামরা যা করি কস বোপান্ডর 
সােী। 

ونح أَِب ر  ۡح تحۡكف  ِ َِٰب ل ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى ِ ق ۡل يح َِٰت ٱّللَّ يح

ا تحۡعمح  َٰ مح ح ُِيد  َعح ٩٨ل ونح وحٱّللَّ  شح

99. বল, ‘কহ আহন্ডল বকতাব, কতামরা 
ককন আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক বাধ্া 
বদি তান্ডদরন্ডক, যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি? কতামরা তান্ডত বক্রতা 
অনুসন্ধান কর, অর্চ কতামরা 

 ِ بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  ۡح تحص  ِ َِٰب ل ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى ق ۡل يح
ۡن  ا ِعوحجٗ مح ُح ونح نح تحۡبغ  دح ءحامح ُح ۡۡ ش  نت 

ح
أ ا ٱّللَّ  ا وح ُۗ وحمح آء 

ل ونح  ا تحۡعمح مَّ َٰفِل  عح ٩٩بِغح
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সােী। আর কতামরা যা কর, তা 
কর্ন্ডক আল্লাহ গান্ডফল নন’।  

100. কহ মুবমনগে, যান্ডদরন্ডক বকতাব 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, কতামরা যবদ তান্ডদর 
একবট দন্ডলর আনুগতে কর, তারা 
কতামান্ডদর ঈমান্ডনর পর 
কতামান্ডদরন্ডক কাবফর অবস্থায় 
বফবরন্ডয় কনন্ডব। 

ِينح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وا  فحرِيقٗ  يح ن ٓوا  إِن ت ِطيع  ِنح ا ءحامح مذ

 ۡۡ َٰنِك  ۡ بحۡعدح إِيمح وك  د  َٰبح يحر  وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ ٱلَّ
َٰفِرِينح  ١٠٠كح

101. আর বকভান্ডব কতামরা কুফরী কর, 
অর্চ কতামান্ডদর কান্ডি আল্লাহর 
আয়াতসমূহ বতলাওয়াত করা হন্ডি 
এবাং কতামান্ডদর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি তাুঁর 
রাসূল। আর কয বেবি আল্লাহন্ডক 
দৃঢ়ভান্ডব ধ্ারে করন্ডব তান্ডক 
অবশেই সরল পন্ডর্র বদশা কদয়া 
হন্ডব।  

َٰت   ۡۡ ءحايح لحۡيك  َٰ عح ۡۡ ت ۡتلح نت 
ح
أ ونح وح ر  ۡيفح تحۡكف  كح وح
ۗۥُ  وَل   ۡۡ رحس  ِ وحفِيك  ۡد  ٱّللَّ قح ِ فح ۡعتحِصۡ بِٱّللَّ ن يح وحمح
َٰط   َٰ ِصرح ِديح إَِلح ۡستحقِيم   ه  ١٠١ م 

102. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর, যর্াযর্ ভয়। আর 
কতামরা মুসলমান হওয়া িাড়া মারা 
কযও না। 

لح  اتِهِۦ وح قَّ ت قح ح حح وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

وت نَّ إِلَّ  ونح تحم  ۡسلِم  نت ۡ م 
ح
أ ١٠٢وح

103. আর কতামরা সকন্ডল আল্লাহর 
রজু্জন্ডক দৃঢ়ভান্ডব ধ্ারে কর এবাং 
ববভি হন্ডয়া না। আর কতামরা 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর 
বনয়ামতন্ডক স্মরে কর, যখন 
কতামরা পরস্পন্ডর শত্রু বিন্ডল। 
তারপর আল্লাহ কতামান্ডদর অন্তন্ডর 
ভালবাসার সঞ্চার কন্ডরন্ডিন। 

ِيعٗ  ِ َجح وا  ِِبحۡبِل ٱّللَّ ق وا ْۚ وحٱۡعتحِصم  رَّ لح تحفح ا وح
ِ وحٱۡذك   تح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ۡۡ ر  نت  ۡۡ إِۡذ ك  لحۡيك   عح
آءٗ  ۡعدح

ح
تِهِۦٓ أ ۡ بِنِۡعمح ۡصبحۡحت 

ح
ۡۡ فحأ لَّفح بحۡيح ق ل وبِك 

ح
فحأ
َٰنٗ  ة  إِۡخوح ۡفرح ا ح  فح َٰ شح ح ۡۡ َعح نت  ك  ِنح  ا وح ٱۡلَّارِ مذ

 ۡۡ ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح ُۗ كح ا ُح ِۡن ۡ مذ ك  ذح نقح
ح
فحأ

ونح  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك  َٰتِهِۦ لحعح ١٠٣ءحايح
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অতিঃপর তাুঁর অনুগ্রন্ডহ কতামরা 
ভাই-ভাই হন্ডয় কগল। আর কতামরা 
বিন্ডল আগুন্ডনর গন্ডতথর বকনারায়, 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক তা 
কর্ন্ডক রো কন্ডরন্ডিন। এভান্ডবই 
আল্লাহ কতামান্ডদর জনে তাুঁর 
আয়াতসমূহ বয়ান কন্ডরন, যান্ডত 
কতামরা বহদায়াতপ্রাপ্ত হও। 

104. আর কযন কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
এমন একবট দল হয়, যারা 
কলোন্ডের প্রবত আহবান করন্ডব, 
ভাল কান্ডজর আন্ডদশ কদন্ডব এবাং 
মন্দ কাজ কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ করন্ডব। 
আর তারাই সফলকাম।  

ة   مَّ
 
ۡۡ أ ِنك  ن مذ تۡلحك  ونح إَِلح ٱۡۡلحرۡيِ  وح يحۡدع 

ونح  ر  م 
ۡ
يحأ رِ  وح

نكح ِن ٱلۡم  ۡونح عح ُح يحۡن وِف وح ۡعر  بِٱلۡمح
 
 
أ ونح وح ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح ١٠٤و 

105. আর কতামরা তান্ডদর মত হন্ডয়া না, 
যারা ববভি হন্ডয়ন্ডি এবাং 
মতববন্ডরাধ্ কন্ডরন্ডি তান্ডদর বনকট 
স্পষ্ট বনদশথনসমূহ আসার পর। 
আর তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি কন্ড ার 
আযাব। 

وا  ِمنُۢ بحۡعِد  ق وا  وحٱۡختحلحف  رَّ ِينح تحفح ٱلَّ ون وا  كح لح تحك  وح
  ۡ آءحه  ا جح اب  مح ذح ۡۡ عح  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
أ ْۚ وح َٰت  ٱِۡلحيذِنح

  ۡ ِظي ١٠٥ عح

106. কসবদন কতক কচহারা সাদা হন্ডব 
এবাং কতক কচহারা হন্ডব কান্ডলা। 
আর যান্ডদর কচহারা কান্ডলা হন্ডব 
(তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব) ‘কতামরা বক 
ঈমান আনার পর কুফরী 
কন্ডরবিন্ডল? সুতরাাং কতামরা আযাব 
আস্বাদন কর। কারে কতামরা 
কুফরী করন্ডত’।  

حۡسوحد  يحۡومح تحبۡ  ت وه  وح وه ْۚ يحض  و ج  ِينح  و ج  ا ٱلَّ مَّ
ح
فحأ

 ۡۡ َٰنِك  ۡرتۡ  بحۡعدح إِيمح فح كح
ح
ۡۡ أ  ُ وه  ٱۡسوحدَّۡت و ج 

ونح  ر  ۡۡ تحۡكف  نت  ا ك  ابح بِمح ذح وق وا  ٱلۡعح ١٠٦فحذ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 145  

107. আর যান্ডদর কচহারা সাদা হন্ডব, 
তারা কতা আল্লাহর রহমন্ডত 
র্াকন্ডব। তারা কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব।  

ا  مَّ
ح
أ ۡۡ وح ِۖۡ ه  ۡۡ فحَِف رحۡۡححةِ ٱّللَّ  ُ وه  ۡت و ج  َُّ ِينح ٱۡبيح ٱلَّ

ونح  َِِٰل  ا خح ُح ١٠٧فِي

108. এগুন্ডলা আল্লাহর বনদথশন, যা আবম 
কতামার উপর যর্াযর্ভান্ডব বতলাওয়াত 
করবি। আর আল্লাহ সৃবষ্টকুন্ডলর প্রবত 
যুলম করন্ডত চান না।  

  ِ ۡيكح بِٱۡۡلحقذ
لح ا عح ِ نحۡتل وهح َٰت  ٱّللَّ ا ٱّللَّ  تِلۡكح ءحايح  وحمح

لۡمٗ  َٰلحِميح ي رِيد  ظ  ١٠٨ا لذِلۡعح

109. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা 
রন্ডয়ন্ডি, তা আল্লাহর জনেই এবাং 
আল্লাহর বদন্ডকই যাবতীয় কমথকাে 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

 ِ ۡرِض  ِإَوَلح ٱّللَّ
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ وح

ور   م 
 
ع  ٱۡۡل ١٠٩ت رۡجح

110. কতামরা হন্ডল সন্ডবথাত্তম উম্মত, 
যান্ডদরন্ডক মানুন্ডির জনে কবর করা 
হন্ডয়ন্ডি। কতামরা ভাল কান্ডজর 
আন্ডদশ কদন্ডব এবাং মন্দ কাজ 
কর্ন্ডক বারে করন্ডব, আর আল্লাহর 
প্রবত ঈমান কপািে করন্ডব। আর 
যবদ আহন্ডল বকতাব ঈমান আনত, 
তন্ডব অবশেই তা তান্ডদর জনে 
কলোেকর হত। তান্ডদর কতক 
ঈমানদার। আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
ফাবসক। 

ونح  ر  م 
ۡ
ۡت لِلنَّاِس تحأ ۡخرِجح

 
ة  أ مَّ

 
رۡيح أ ۡۡ خح نت  ك 

 ُِۗ ت ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ رِ وح
نكح ِن ٱلۡم  ۡونح عح ُح تحۡن وفِوح ۡعر  بِٱلۡمح

رۡيٗ  نح خح َِٰب لحَّكح ۡهل  ٱلِۡكتح
ح
نح أ حۡو ءحامح ل ۡ  وح  ُ َّ ۡ   ا ل  ُ ِۡن مذ

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح ۡكَثح ه 
ح
أ ۡؤِمن ونح وح  ١١٠ٱلۡم 



111. তারা কতামান্ডদর ককান েবত করন্ডত 
পারন্ডব না কষ্ট কদয়া িাড়া। আর 
যবদ তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ লড়াই 
কন্ডর, তন্ডব তারা কতামান্ডদরন্ডক 
পৃষ্ঠপ্রদশথন কন্ডর পালান্ডব, তারপর 
তান্ডদরন্ডক সাহাযে করা হন্ডব না। 

ذٗ 
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ وك  ۡۡ  ىۖۡ لحن يحۡض   َٰتِل وك  ۡ  ِإَون ي قح ل وك  ي وح

ونح  َّۡ لح ي نِصح  ۡدبحارح ث 
ح
 ١١١ٱۡۡل
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112. তারা কযখান্ডনই র্াকুক না ককন, 
তান্ডদর উপর বনধ্থারে কন্ডর কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি লাঞ্ছনা, তন্ডব আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক ককান প্রবতশ্রুবত এবাং 
মানুন্ডির পে কর্ন্ডক প্রবতশ্রুবত 
র্াকন্ডল আলাদা কর্া। আর তারা 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক গযব বনন্ডয় 
বফন্ডর এন্ডসন্ডি। আর তান্ডদর উপর 
দাবরদ্রে বনধ্থারে কন্ডর কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি। তা এ কারন্ডে কয, তারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
করত এবাং নবীন্ডদরন্ডক 
অনোয়ভান্ডব হতো করত। তা এ 
জনে কয, তারা নাফরমানী কন্ডরন্ডি, 
আর তারা সীমালঙ্ঘন করত। 

 ِِبحبۡل  
ٓوا  إِلَّ ا ث قِف  ۡينح مح

ح
ِلَّة  أ ۡ  ٱلذ ُِ ۡي

لح ِبحۡت عح  ۡض 
ِنح ٱ ۡبل  مذ ِ وححح ِنح ٱۡلَّاِس  ّللَّ ٓ مذ بحا ب  وح ُح ِنح  ء و بِغح مذ
ۡۡ ٱ  ُ نَّ

ح
َٰلِكح بِأ ْۚ ذح نحة  ۡسكح ۡ  ٱلۡمح ُِ ۡي

لح ِبحۡت عح ۡض  ِ وح ّللَّ
ونح أَِب ر  ن وا  يحۡكف  ۢنبِيحآءح َكح

ح
يحۡقت ل ونح ٱۡۡل ِ وح َِٰت ٱّللَّ يح

قذ    رۡيِ حح ونح  بِغح ۡعتحد  ن وا  يح َكح وا  وَّ صح ا عح َٰلِكح بِمح ١١٢ذح

113. তারা সমান নয়। আহন্ডল বকতান্ডবর 
মন্ডধ্ে একদল নোন্ডয়র উপর 
প্রবতবষ্ঠত রন্ডয়ন্ডি। তারা রান্ডতর 
কবলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ 
বতলাওয়াত কন্ডর এবাং তারা 
বসজদা কন্ডর।  

وا   ُۗ ۞لحيۡس  اٗٓء وح ة   سح ة  قحآئِمح مَّ
 
َِٰب أ ۡهِل ٱلِۡكتح

ح
ِۡن أ مذ

َِٰت ٱ ۡتل ونح ءحايح حسۡ يح ۡۡ ي ِۡل وحه  ِ ءحانحآءح ٱَلَّ ونح ّللَّ د  ج 
١١٣

114. তারা আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর প্রবত 
ঈমান রান্ডখ এবাং তারা ভাল 
কান্ডজর আন্ডদশ কদয় ও মন্দ কাজ 
কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ কন্ডর। আর তারা 
কলোেকর কান্ডজ দ্রুত ধ্াববত হয় 
এবাং তারা কনককারন্ডদর অন্তভুথি। 

ونح  ر  م 
ۡ
يحأ ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وح ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ

وِف  ۡعر  ونح ِِف بِٱلۡمح َٰرِع  ي سح رِ وح نكح ِن ٱلۡم  ۡونح عح ُح يحۡن وح
َٰلِِحيح  ىئِكح ِمنح ٱلصَّ لح و 

 
أ َِٰتِۖ وح ١١٤ٱۡۡلحۡيرح
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115. আর তারা কয ভাল কাজ কন্ডর, তা 
কখন্ডনা অস্বীকার করা হন্ডব না। 
আর আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর সম্পন্ডকথ 
সমেক জ্ঞাত। 

رۡي    ِمۡن خح
ل وا  ۡفعح ا يح ٱ وحمح ُۗ وح وه  ر  ُۢ عح  ّللَّ  فحلحن ي ۡكفح  ۡ لِي
تَّقِيح  ١١٥بِٱلۡم 

116. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডর, আল্লাহর 
ববপন্ডে তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ না 
তান্ডদর ককান কান্ডজ আসন্ডব, আর 
না তান্ডদর সন্তানাবদ। আর তারা 
আগুন্ডনর অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন 
স্থায়ী হন্ডব। 

 ٓ لح ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡموح
ح
ۡۡ أ  ُ ۡن وا  لحن ت ۡغِّنح عح ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ

 َٰ ۡولح
ح
ۡي أ ِ شح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ه  َٰب  د  ۡصحح

ح
ىئِكح أ لح و 

 
أ ۖۡ وح ا

ونح  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي ١١٦ٱۡلَّارِِۖ ه 

117. তারা দুবনয়ার জীবন্ডন যা বেয় কন্ডর, 
তার উপমা কসই বাতান্ডসর নোয়, 
যান্ডত রন্ডয়ন্ডি প্রচে  াো, যা কপৌঁন্ডি 
এমন কওন্ডমর শসেন্ডেন্ডত, যারা 
বনজন্ডদর উপর যুলম কন্ডরবিল। 
অতিঃপর তা শসেন্ডেতন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডর কদয়। আর আল্লাহ তান্ডদর 
উপর যুলম কন্ডরনবন, বরাং তারা 
বনন্ডজরাই বনজন্ডদর উপর যুলম 
কন্ডর।  

ثحِل  مح ۡنيحا كح ةِ ٱَّل  َِٰذهِ ٱۡۡلحيحوَٰ ونح ِِف هح ا ي نفِق  ثحل  مح مح
ا  رِيح   ُح ۡرثح قحۡوم  فِي ابحۡت حح صح

ح
ٓوا   ِصٌّ أ لحم  ظح

ا  ْۚ وحمح ۡته  ۡهلحكح
ح
ۡۡ فحأ  ُ سح نف 

ح
ۡ  أ  ُ لحمح َِٰكۡن  ظح لح ٱّللَّ  وح

ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 
ح
١١٧أ

118. কহ মুবমনগে, কতামরা কতামান্ডদর 
িাড়া অনে কাউন্ডক অন্তরঙ্গ 
বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরা না। তারা 
কতামান্ডদর সবথনাশ করন্ডত ত্রুবট 
করন্ডব না। তারা কতামান্ডদর 
মারাত্ম্ক েবত কামনা কন্ডর। 
তান্ডদর মুখ কর্ন্ডক কতা শত্রুতা 
প্রকাশ কপন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। আর 

انحةٗ  وا  بِطح ن وا  لح تحتَِّخذ  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِن  يح مذ

بحاٗل  ۡۡ خح ل ونحك 
ۡ
ۡۡ لح يحأ ۡۡ قحۡد  د ونِك  نِت  ا عح د وا  مح وح

َٰ بحدح  فۡوح
ح
آء  ِمۡن أ ُح َِۡف ِت ٱِۡلحۡغ ا َّت  ۡۡ وحمح ُِ هِ

َِٰتِۖ إِن  ۡ  ٱٓأۡليح ْۚ قحۡد بحيَّنَّا لحك  ۡكَبح 
ح
ۡۡ أ ور ه  د  ص 
ۡۡ تحۡعقِل ونح  نت  ١١٨ك 
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তান্ডদর অন্তরসমূহ যা কগাপন কন্ডর 
তা অবধ্ক ভয়াবহ। অবশেই আবম 
কতামান্ডদর জনে আয়াতসমূহ স্পষ্ট 
বেথনা কন্ডরবি। যবদ কতামরা 
উপলবি করন্ডত। 

119. কশান, কতামরাই কতা তান্ডদরন্ডক 
ভালবাস এবাং তারা কতামান্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডস না। অর্চ কতামরা সব 
বকতান্ডবর প্রবত ঈমান রাখ। আর 
যখন তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ সাোৎ 
কন্ডর, তখন বন্ডল, ‘আমরা ঈমান 
এন্ডনবি’। আর যখন তারা একান্ডন্ত 
বমবলত হয়, কতামান্ডদর উপর রান্ডগ 
আঙু্গল কামড়ায়। বল, ‘কতামরা 
কতামান্ডদর রাগ বনন্ডয় মর’! বনশ্চয় 
আল্লাহ অন্তন্ডরর কগাপন ববিয় 
সম্পন্ডকথ পূেথ জ্ঞাত। 

 ۡۡ ِب ونحك  لح ُي  ۡۡ وح  ُ ِب ونح ٓءِ ِت  لح و 
 
ۡۡ أ نت 

ح
أ ى ٰٓح

ۡۡ قحال ٓوا   وك  ذِهِۦ ِإَوذحا لحق  َِٰب ُك  ت ۡؤِمن ونح بِٱلِۡكتح وح
نحاِملح ِمنح 

ح
ۡ  ٱۡۡل لحۡيك  وا  عح  ُ لحۡوا  عح نَّا ِإَوذحا خح ءحامح

 ُۢ  ۡ لِي ح عح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ۡيِظك  وت وا  بِغح ۡيِظ  ق ۡل م  ٱلۡغح
ورِ  د  اِت ٱلص  ١١٩بِذح

120. যবদ কতামান্ডদরন্ডক ককান কলোে 
স্পশথ কন্ডর, তখন তান্ডদর কষ্ট হয়। 
আর যবদ কতামান্ডদরন্ডক মন্দ স্পশথ 
কন্ডর, তখন তারা তান্ডত খুবশ হয়। 
আর যবদ কতামরা বধ্যথ ধ্র এবাং 
তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহন্ডল 
তান্ডদর িড়যন্ত্র কতামান্ডদর বকিু 
েবত করন্ডব না। বনশ্চয় আল্লাহ 
তারা যা কন্ডর, তা পবরন্ডবষ্টনকারী।  

نحة   سح ۡۡ حح ۡسك  حس   إِن تحۡمسح ۡۡ ِإَون ت  ت ۡۡ ۡؤه  ِصۡبك 
يذِئحة   وا  لح  سح تحتَّق  وا  وح اۖۡ ِإَون تحۡصَِب  ُح ِ  ب

وا  ۡفرحح  يح
 ۡۡ ه  ۡيد  ۡۡ كح ۡي يحۡض  ك  ل ونح شح ۡعمح ا يح ح بِمح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ا

ِيط    ١٢٠ ُم 
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121. আর স্মরে কর, যখন তুবম কতামার 
পবরবার পবরজন কর্ন্ডক সকাল 
কবলায় কবর হন্ডয় মুবমনন্ডদরন্ডক 
লড়াইন্ডয়র স্থানসমূন্ডহ ববনেস্ত 
কন্ডরবিন্ডল; আর আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

ۡهلِكح 
ح
ۡوتح ِمۡن أ دح َٰعِدح ِإَوۡذ غح قح ۡؤِمنِيح مح ت بحوذِئ  ٱلۡم 

ۡ   لِلۡقِتحاِل   لِي ِميع  عح ١٢١وحٱّللَّ  سح

122. যখন কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
দু’দল11 বপিু হটার ইিা করল, 
অর্চ আল্লাহ তান্ডদর উভন্ডয়র 
অবভভাবক। আর আল্লাহর উপরই 
কযন মুবমনগে তাওয়াকু্কল কন্ডর।  

لح وحٱّللَّ   ن تحۡفشح
ح
ۡۡ أ تحاِن ِمنك  آئِفح ت طَّ مَّ إِۡذ هح

ۡؤِمن ونح  ِ ٱلۡم 
َّكَّ ِ فحلۡيحتحوح ح ٱّللَّ ُۗ وحَعح ا مح  ُ َِل  ١٢٢وح

123. আর অবশেই আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
বদন্ডর সাহাযে কন্ডরন্ডিন অর্চ 
কতামরা বিন্ডল হীনবল। অতএব 
কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর, আশা 
করা যায়, কতামরা কশাকরগুজার 
হন্ডব।  

ۡ  ٱّللَّ  بِبحۡدر  
ك  ح ۡد نحِصح لحقح ۖۡ  وح ذِلَّة 

ح
ۡۡ أ نت 
ح
أ وا  وح ق  ح فحٱتَّ  ٱّللَّ

ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  ١٢٣لحعح

124. স্মরে কর, যখন তুবম মুবমনন্ডদরন্ডক 
বলবিন্ডল, ‘কতামান্ডদর জনে বক 
যন্ডর্ষ্ট নয় কয, কতামান্ডদর রব 
কতামান্ডদরন্ডক বতন হাজার 
নাবযলকৃত কফন্ডরশতা িারা সাহাযে 
করন্ডবন’? 

ن 
ح
ۡۡ أ لحن يحۡكفِيحك 

ح
ۡؤِمنِيح أ ول  لِلۡم  إِۡذ تحق 

َٰف   َٰثحةِ ءحالح ۡ بِثحلح ب ك  ۡۡ رح ك  ةِ  ي ِمدَّ ىئِكح لح ِنح ٱلۡمح مذ
لِيح  َنح ١٢٤م 

                                                           
11 উহুদ যুন্ডদ্ধর সময় মুনাবফক সদথার আবদুল্লাহ ইবন্ডন উবাইন্ডয়র সান্ডর্ বতনশত জন বসনে যুন্ডদ্ধর 
ময়দান কর্ন্ডক কফরৎ চন্ডল যায়। এন্ডদর কদখান্ডদবখ বনু সালামা ও বনূ হান্ডরিার কলান্ডকরাও চন্ডল 
কযন্ডত কচন্ডয়বিল। বকন্তু আল্লাহর রহমন্ডত তারা যায়বন। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 150  

125. হোুঁ, যবদ কতামরা বধ্যথ ধ্র এবাং 
তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা 
হ াৎ কতামান্ডদর মুন্ডখামুবখ এন্ডস 
যায়, তন্ডব কতামান্ডদর রব পাুঁচ 
হাজার বচহ্নত কফন্ডরশতা িারা 
কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডবন।  

ا  َٰذح ۡۡ هح ِن فحۡورِهِ ۡ مذ ت وك 
ۡ
يحأ وا  وح تحتَّق  وا  وح ْۚ إِن تحۡصَِب  ى بحلح

َٰف   ةِ ءحالح ۡ ِِبحۡمسح ب ك  ۡۡ رح ۡمِدۡدك  ِنح  ي  مذ
 ِ وذ سح ةِ م 

ىئِكح لح ١٢٥ِميح ٱلۡمح

126. আর আল্লাহ কতামান্ডদর জনে তা 
ককবল সুসাংবাদস্বরূপ বনধ্থারে 
কন্ডরন্ডিন এবাং যান্ডত কতামান্ডদর 
অন্তরসমূহ এর িারা প্রশান্ত হয়। 
আর সাহাযে ককবল পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পে কর্ন্ডক।  

ئِنَّ  تِلحۡطمح ۡۡ وح ىَٰ لحك  لحه  ٱّللَّ  إِلَّ ب ّۡشح عح ا جح وحمح
ۡ بِهِ  ِ ق ل وب ك  ا ٱۡلَِّۡص  إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ ۗۦُ وحمح

 ِۡ زِيزِ ٱۡۡلحِكي ١٢٦ٱلۡعح

127. যান্ডত বতবন কাবফরন্ডদর একবট 
অাংশন্ডক বনবশ্চহ্ন কন্ডরন অর্বা 
তান্ডদরন্ডক লাবঞ্ছত কন্ডরন। ফন্ডল 
তারা বনরাশ হন্ডয় বফন্ডর যান্ডব।  

فٗ  رح عح طح ۡۡ ا َِلحۡقطح  ُ ۡو يحۡكبِتح
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح ِنح ٱلَّ مذ

لِب وا   يحنقح آئِبِيح فح ١٢٧خح

128. এ ববিন্ডয় কতামার ককান অবধ্কার 
কনই- হয়ন্ডতা বতবন তান্ডদরন্ডক েমা 
করন্ডবন অর্বা বতবন তান্ডদরন্ডক 
আযাব কদন্ডবন। কারে বনশ্চয় তারা 
যাবলম। 

ۡو 
ح
ۡۡ أ ُِ ۡي

لح ت وبح عح ۡو يح
ح
ء  أ ۡ ۡمرِ يح

ح
حكح ِمنح ٱۡۡل لحيۡسح ل

ونح  َٰلِم  ۡۡ ظح  ُ ۡۡ فحإِنَّ  ُ بح ِ ذذ عح  ١٢٨ي 



129. আর আল্লাহর জনেই যা আন্ডি 
আসমানসমূন্ডহ এবাং যা আন্ডি 
যমীন্ডন । বতবন যান্ডক ইিা েমা 
কন্ডরন, আর যান্ডক ইিা আযাব 
কদন। আর আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ن  ۡغفِر  لِمح ۡرِض  يح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ وح

ور   ف  ْۚ وحٱّللَّ  غح آء  حشح ن ي ذذِب  مح ي عح آء  وح حشح ۡ   ي ١٢٩رَِّحي
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130. কহ মুবমনগে, কতামরা সুদ খান্ডব না 
বহুগুে বৃবদ্ধ কন্ডর। আর কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর, যান্ডত কতামরা 
সফল হও।  

ا  ُح ي 
ح
أ ى َٰفٗ يح ۡضعح

ح
ا  أ ِبحوى ل وا  ٱلرذ ك 

ۡ
ن وا  لح تحأ ِينح ءحامح  اٱلَّ

 ۡۖ ٗة فح َٰعح ضح ونح  م  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ح لحعح وا  ٱّللَّ ١٣٠وحٱتَّق 

131. আর কতামরা আগুনন্ডক ভয় কর, 
যা কাবফরন্ডদর জনে বতবর করা 
হন্ডয়ন্ডি। 

ۡت  ِعدَّ
 
وا  ٱۡلَّارح ٱلَِِّتٓ أ َٰفِرِينح  وحٱتَّق  ١٣١لِلۡكح

132. আর কতামরা আনুগতে কর আল্লাহ 
ও রাসূন্ডলর, যান্ডত কতামান্ডদরন্ডক 
দয়া করা হয়।  

ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك  ولح لحعح ح وحٱلرَّس  وا  ٱّللَّ ِطيع 
ح
أ ١٣٢وح

133. আর কতামরা দ্রুত অগ্রসর হও 
কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
মাগবফরাত ও জান্নান্ডতর বদন্ডক, 
যার পবরবধ্ আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর সমান, যা মুত্তাকীন্ডদর 
জনে প্রস্তুত করা হন্ডয়ন্ডি।  

ة   ۡغفِرح َٰ مح ٓوا  إَِلح ارِع  نَّة   ۞وحسح ۡۡ وحجح بذِك  ِن رَّ مذ
ا  ُح ۡرض  تَّقِيح عح ۡت لِلۡم  ِعدَّ

 
ۡرض  أ

ح
َٰت  وحٱۡۡل َٰوح مح  ١٣٣ٱلسَّ

134. যারা সুসমন্ডয় ও দুিঃসমন্ডয় বেয় 
কন্ডর এবাং কক্রাধ্ সাংবরে কন্ডর ও 
মানুিন্ডক েমা কন্ডর। আর আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদর ভালবান্ডসন। 

َِٰظِميح  آءِ وحٱۡلكح َّ آءِ وحٱلۡضَّ َّ ونح ِِف ٱلِسَّ ِينح ي نفِق  ٱلَّ
ِب   ِن ٱۡلَّاِس  وحٱّللَّ  ُي  افِيح عح ۡيظح وحٱلۡعح ٱلۡغح

ۡحِسنِيح  ١٣٤ٱلۡم 

135. আর যারা ককান অশ্লীল কাজ 
করন্ডল অর্বা বনজন্ডদর প্রবত যুলম 
করন্ডল আল্লাহন্ডক স্মরে কন্ডর, 
অতিঃপর তান্ডদর গুনান্ডহর জনে 
েমা চায়। আর আল্লাহ িাড়া কক 
গুনাহ েমা করন্ডব ? আর তারা যা 
কন্ডরন্ডি, কজন্ডন শুন্ডন তা তারা বার 
বার কন্ডর না। 

 ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ٓوا  أ لحم  ۡو ظح

ح
ًة أ َِٰحشح ل وا  فح عح ِينح إِذحا فح وحٱلَّ

وا   ر  ۡغفِر  ذحكح ن يح ۡۡ وحمح ُِ ِ ن وب  ِل 
وا  ر  ح فحٱۡستحۡغفح ٱّللَّ

 ۡۡ ل وا  وحه  عح ا فح َٰ مح ح وا  َعح ۡۡ ي ِِص  ح ل ن وبح إِلَّ ٱّللَّ  وح ٱل 
ونح  ۡعلحم  ١٣٥يح
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136. এরাই তারা, যান্ডদর প্রবতদান 
তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
মাগবফরাত ও জান্নাতসমূহ যার 
তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত রন্ডয়ন্ডি 
নহরসমূহ। কসখান্ডন তারা স্থায়ী 
হন্ডব। আর আমলকারীন্ডদর 
প্রবতদান কতই না উত্তম! 

ة   ۡغفِرح ۡ مَّ آؤ ه  زح ىئِكح جح لح و 
 
ِن  أ َٰت  مذ نَّ ۡۡ وحجح ُِ ِ بذ  رَّ

ۡح  نِۡع ْۚ وح ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

َِٰملِيح  ۡجر  ٱلۡعح
ح
١٣٦أ

137. অবশেই কতামান্ডদর পূন্ডবথ অন্ডনক 
রীবত-নীবত অবতবাবহত হন্ডয়ন্ডি, 
অতএব কতামরা যমীন্ডন ভ্রমে কর, 
কদখ অস্বীকারকারীন্ডদর পবরেবত 
বকরূপ হন্ডয়বিল। 

ُنح   ۡۡ س  ۡبلِك  لحۡت ِمن قح ۡرِض  قحۡد خح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل فحِسري 

 َٰ نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  بِيح فحٱنظ  ِ ذذ ١٣٧قِبحة  ٱلۡم كح

138. এটা মানুন্ডির জনে স্পষ্ট বেথনা ও 
বহদায়াত এবাং উপন্ডদশ মুত্তাকীন্ডদর 
জনে।  

ا بحيحان   َٰذح دٗ  هح تَّقِيح ى لذِلنَّاِس وحه  ة  لذِلۡم  وِۡعظح مح ١٣٨وح

139. আর কতামরা দুবথল হন্ডয়া না এবাং 
দুিঃবখত হন্ডয়া না, আর কতামরাই 
ববজয়ী যবদ মুবমন হন্ডয় র্াক।  

نت ۡ  ۡعلحۡونح إِن ك 
ح
ۡ  ٱۡۡل نت 

ح
أ ن وا  وح ۡزح لح ِتح ُِن وا  وح  تح

لح وح
ۡؤِمنِيح  ١٣٩م 

140. যবদ কতামান্ডদরন্ডক ককান আঘাত 
স্পশথ কন্ডর র্ান্ডক তন্ডব তার 
অনুরূপ আঘাত উি কওমন্ডকও 
স্পশথ কন্ডরন্ডি। আর এইসব বদন 
আবম মানুন্ডির মন্ডধ্ে পালাক্রন্ডম 
আবতথন কবর এবাং যান্ডত আল্লাহ 
ঈমানদারন্ডদরন্ডক কজন্ডন কনন এবাং 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক শহীদন্ডদরন্ডক 
গ্রহে কন্ডরন। আর আল্লাহ 
যাবলমন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন না।  

ۡۡ قحۡرح   ۡسك  ۡمسح قح  إِن يح ۡومح قحۡرح  فح ۡد محسَّ ٱلۡقح
تِلۡكح  ۚۥْ وح ِۡثل ه  ۡح  مذ َِلحۡعلح ا بحۡيح ٱۡلَّاِس وح ُح اوِل  يَّام  ن دح

ح
ٱۡۡل

ُۗ وحٱّللَّ   آءح دح ُح ۡۡ ش  يحتَِّخذح ِمنك  ن وا  وح ِينح ءحامح ٱّللَّ  ٱلَّ
َٰلِِميح  ِب  ٱلظَّ ١٤٠لح ُي 
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141. আর যান্ডত আল্লাহ পবরশুদ্ধ কন্ডরন 
ঈমানদারন্ডদরন্ডক এবাং ধ্বাংস কন্ডর 
কদন কাবফরন্ডদরন্ডক। 

قح  يحۡمحح ن وا  وح ِينح ءحامح صح ٱّللَّ  ٱلَّ حذِ َِل مح وح
َٰفِرِينح  ١٤١ٱلۡكح

142. কতামরা বক মন্ডন কর কয, কতামরা 
জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব? অর্চ 
আল্লাহ এখন্ডনা জান্ডননবন 
তান্ডদরন্ডক যারা কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক বজহাদ কন্ডরন্ডি এবাং 
জান্ডননবন বধ্যথশীলন্ডদরন্ডক। 

ن تح 
ح
ۡۡ أ ِسبۡت  ۡم حح

ح
ِۡ ٱّللَّ  أ ۡعلح ا يح حمَّ ل ل وا  ٱۡۡلحنَّةح وح ۡدخ 

ََِٰبِينح  ۡح ٱلصَّ يحۡعلح ۡۡ وح وا  ِمنك  د  ُح َٰ ِينح جح ١٤٢ٱلَّ

143. আর কতামরা অবশেই মৃতুে কামনা 
করন্ডত, তার সান্ডর্ সাোন্ডতর 
পূন্ডবথ। অতএব কতামরা কতা তা 
কদন্ডখিই এমতাবস্থায় কয, কতামরা 
তাকাবিন্ডল । 

نَّۡونح  ۡۡ تحمح نت  ۡد ك  لحقح ۡوه  وح ن تحلۡقح
ح
ۡبِل أ ۡوتح ِمن قح ٱلۡمح

ونح  ر  ۡۡ تحنظ  نت 
ح
أ وه  وح ۡيت م 

ح
ۡد رحأ قح ١٤٣فح

144. আর মুহাম্মাদ ককবল একজন 
রাসূল। তার পূন্ডবথ বনশ্চয় অন্ডনক 
রাসূল ববগত হন্ডয়ন্ডি। যবদ কস মারা 
যায় অর্বা তান্ডক হতো করা হয়, 
তন্ডব কতামরা বক কতামান্ডদর কপিন্ডন 
বফন্ডর যান্ডব ? আর কয বেবি 
কপিন্ডন বফন্ডর যায়, কস কখন্ডনা 
আল্লাহর ককান েবত করন্ডত পান্ডর 
না। আর আল্লাহ অবচন্ডরই 
কৃতজ্ঞন্ডদর প্রবতদান কদন্ডবন।  

ول   د  إِلَّ رحس  حمَّ ا ُم  ْۚ قحۡد خح  وحمح ل  ۡبلِهِ ٱلر س  لحۡت ِمن قح
ن  ْۚ وحمح ۡۡ َٰبِك  ۡعقح

ح
ى أ ح ۡۡ َعح لحۡبت  ۡو ق تِلح ٱنقح

ح
اتح أ فحإِي ن مَّ

ح
أ

قِبحيۡ  َٰ عح ح لِۡب َعح ۡي يحنقح ح شح َّ ٱّللَّ ُۗ هِ فحلحن يحۡض  ا
يحۡجزِي ٱ َِٰكرِينح وحسح ١٤٤ّللَّ  ٱلشَّ

145. আর ককান প্রােী আল্লাহর অনুমবত 
িাড়া মারা যায় না, তা বনবদথষ্টভান্ডব 
বলবখত আন্ডি। আর কয দুবনয়ার 
প্রবতদান চায়, আবম তা কর্ন্ডক 

َٰبٗ  ِ كِتح وتح إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ ن تحم 
ح
نح ِۡلحۡفس  أ ا َكح  اوحمح

ٗلُۗ م   ن ي رِۡد ؤحجَّ ن  وحمح ا وحمح ُح ۡنيحا ن ۡؤتِهِۦ ِمۡن ثحوحابح ٱَّل 
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তান্ডক বদন্ডয় কদই, আর কয 
আবখরান্ডতর বববনময় চায়, আবম তা 
কর্ন্ডক তান্ডকও কদই এবাং আবম 
অবচন্ডরই কৃতজ্ঞন্ডদর প্রবতদান 
কদব।  

نحۡجزِي  اْۚ وحسح ُح ةِ ن ۡؤتِهِۦ ِمۡن ي رِۡد ثحوحابح ٱٓأۡلِخرح
َِٰكرِينح  ١٤٥ٱلشَّ

146. আর কত নবী বিল, যার সান্ডর্ 
কর্ন্ডক অন্ডনক আল্লাহওয়ালা লড়াই 
কন্ডরন্ডি। তন্ডব আল্লাহর পন্ডর্ 
তান্ডদর উপর যা আপবতত হন্ডয়ন্ডি 
তার জনে তারা হন্ডতাদেম হয়বন। 
আর তারা দুবথল হয়বন এবাং তারা 
নত হয়বন। আর আল্লাহ 
বধ্যথশীলন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন।  

ِبذ  
ِن نَّ يذِن مذ

ح
أ كح ۥ  وح ه  عح َٰتحلح مح ثرِي  قح ا فح  رِبذِي ونح كح مح

 ۡۡ  ُ ابح صح
ح
ٓ أ ا ن وا  لِمح وا  وحهح ف  ع  ا ضح ِ وحمح بِيِل ٱّللَّ ِِف سح

ََِٰبِينح  ِب  ٱلصَّ ن وا ُۗ وحٱّللَّ  ُي  ا ٱۡستحَّكح  ١٤٦وحمح

147. আর তান্ডদর কর্া শুধু্ এই বিল কয, 
তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদর পাপ ও আমান্ডদর কন্ডমথ 
আমান্ডদর সীমালঙঘন েমা করুন 
এবাং অববচল রাখুন আমান্ডদর 
পাসমূহন্ডক, আর কাবফর কওন্ডমর 
উপর আমান্ডদরন্ডক সাহাযে করুন’।  

حا  بَّنحا ٱۡغفِۡر ۡلح ن قحال وا  رح
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ  ُ ح نح قحۡول ا َكح وحمح

نحا  امح قۡدح
ح
ثحبذِۡت أ ۡمرِنحا وح

ح
نحا ِِفٓ أ افح ذ ن وبحنحا ِإَوَۡسح

َٰفِرِينح  ۡوِم ٱلۡكح ح ٱلۡقح نحا َعح ۡ ١٤٧وحٱنِص 

148. অতিঃপর আল্লাহ তান্ডদরন্ডক বদন্ডলন 
দুবনয়ার প্রবতদান এবাং আবখরান্ডতর 
উত্তম িাওয়াব। আর আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন। 

ةِ  فح  ۡسنح ثحوحاِب ٱٓأۡلِخرح ۡنيحا وحح  ۡ  ٱّللَّ  ثحوحابح ٱَّل   ُ َٰ اتحى
ۡحِسنِيح  ِب  ٱلۡم  ١٤٨وحٱّللَّ  ُي 

149. কহ মুবমনগে, যবদ কতামরা 
কাবফরন্ডদর আনুগতে কর, তারা 
কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর পূবথাবস্থায় 

وا   ر  فح ِينح كح وا  ٱلَّ ن ٓوا  إِن ت ِطيع  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

َِِٰسِينح   خح
لِب وا  تحنقح ۡۡ فح َٰبِك  ۡعقح

ح
ى أ ح ۡۡ َعح د وك  ١٤٩يحر 
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বফবরন্ডয় বনন্ডয় যান্ডব। ফন্ডল কতামরা 
েবতগ্রস্ত হন্ডয় বফন্ডর যান্ডব। 

150. বরাং আল্লাহ কতামান্ডদর অবভভাবক 
এবাং বতবন উত্তম সাহাযেকারী। 

َِِٰصِينح  رۡي  ٱلنَّ وح خح ۖۡ وحه  ۡۡ ىَٰك 
ۡولح ١٥٠بحِل ٱّللَّ  مح

151. অবচন্ডরই আবম কাবফরন্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহ আতঙ্ক কঢন্ডল কদব। 
কারে তারা আল্লাহর সান্ডর্ শরীক 
কন্ডরন্ডি, কয সম্পন্ডকথ আল্লাহ ককান 
প্রমাে নাবযল কন্ডরনবন। আর 
তান্ডদর আেয়স্থল হল আগুন এবাং 
যাবলমন্ডদর ব কানা কতই না 
বনকৃষ্ট!  

آ  وا  ٱلر ۡعبح بِمح ر  فح ِينح كح ن لِۡق ِِف ق ل وِب ٱلَّ سح
َٰنٗ  لۡطح ِۡل بِهِۦ س  ذ َنح ۡۡ ي 

ح ا ل ِ مح وا  بِٱّللَّ ك  ۡۡشح
ح
وح أ

ۡ
أ ۖۡ وحمح َٰ ا ۡ  ى  ُ

َٰلِِميح  ۡثوحى ٱلظَّ بِۡئسح مح ۖۡ وح  ١٥١ٱۡلَّار 

152. আর আল্লাহ কতামান্ডদর কান্ডি তাুঁর 
ওয়াদা সন্ডতে পবরেত কন্ডরন, যখন 
কতামরা তান্ডদরন্ডক হতো করবিন্ডল 
তাুঁর বনন্ডদথন্ডশ। অবন্ডশন্ডি যখন 
কতামরা দুবথল হন্ডয় কগন্ডল এবাং 
বনন্ডদথশ সম্পন্ডকথ বববাদ করন্ডল আর 
কতামরা অবাধ্ে হন্ডল কতামরা যা 
ভালবাসন্ডত তা কতামান্ডদরন্ডক 
কদখান্ডনার পর। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
ককউ দুবনয়া চায় আর ককউ চায় 
আবখরাত। তারপর আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক তান্ডদর কর্ন্ডক 
বফবরন্ডয় বদন্ডলন যান্ডত বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক পরীো কন্ডরন। আর 
অবশেই আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক েমা 

 ۡ  ُ ونح ۥٓ إِۡذ ِتح س  ه  ۡ  ٱّللَّ  وحۡعدح قحك  دح ۡد صح لحقح وح
ۡمرِ 
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل َٰزحۡعت  تحنح ۡۡ وح ى إِذحا فحِشلۡت  ِتَّ بِإِۡذنِهۖۦِۡ حح

 ْۚ ِب ونح ا ِت  ۡ مَّ َٰك  ى رح
ح
ٓ أ ا ِنُۢ بحۡعِد مح ۡيت ۡ مذ صح وحعح

ن ي رِيد   ۡ مَّ ۡنيحا وحِمنك  ن ي رِيد  ٱَّل  ۡ مَّ ِمنك 
ۡد  لحقح ۖۡ وح ۡۡ ۡۡ َِلحبۡتحلِيحك   ُ ۡن ۡۡ عح فحك  ح َّۡ صح ْۚ ث  ةح ٱٓأۡلِخرح
ۡؤِمنِيح  ح ٱلۡم  ل  َعح ُۡ

ُۗ وحٱّللَّ  ذ و فح ۡۡ نك  ا عح فح ١٥٢عح
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কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং আল্লাহ 
মুবমনন্ডদর উপর অনুগ্রহশীল। 

153. স্মরে কর, যখন কতামরা উপন্ডর 
উ বিন্ডল এবাং কান্ডরা বদন্ডক বফন্ডর 
কদখবিন্ডল না, আর রাসূল 
কতামান্ডদরন্ডক ডাকবিল কতামান্ডদর 
কপিন কর্ন্ডক। ফন্ডল বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক দুবশ্চন্তার পর দুবশ্চন্তা 
বদন্ডয়বিন্ডলন, যান্ডত কতামান্ডদর যা 
হাবরন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি এবাং কতামান্ডদর 
উপর যা আপবতত হন্ডয়ন্ডি তার 
জনে দুিঃখ না কর। আর কতামরা 
যা কর কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ সমেক 
অবগত। 

د   حح
ح
ى أ ح نح َعح لح تحلۡوۥ  ونح وح ول  ۞إِۡذ ت ۡصعِد  وحٱلرَّس 

 ُۢ مَّ ۡۡ غح َٰبحك  ثح
ح
ۡۡ فحأ َٰك  ى ۡخرح

 
ۡۡ ِِفٓ أ وك  مذ  يحۡدع   ا بِغح

 َٰ ح ن وا  َعح ۡزح ۡيلح ِتح ُۗ لذِكح ۡۡ َٰبحك  صح
ح
آ أ لح مح ۡۡ وح ا فحاتحك   مح

ل ونح  ا تحۡعمح ُۢ بِمح برِي  ١٥٣وحٱّللَّ  خح

154. তারপর বতবন কতামান্ডদর উপর 
দুবশ্চন্তার পর নাবযল করন্ডলন 
প্রশান্ত তিা, যা কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক একদলন্ডক কঢন্ডক কফন্ডলবিল, 
আর অপরদল বনজরাই 
বনজন্ডদরন্ডক বচন্তাগ্রস্ত কন্ডরবিল। 
তারা আল্লাহ সম্পন্ডকথ জাবহলী 
ধ্ারোর নোয় অসতে ধ্ারো কপািে 
করবিল। তারা বলবিল, ‘আমান্ডদর 
বক ককান ববিন্ডয় অবধ্কার আন্ডি’? 
বল, ‘বনশ্চয় সব ববিয় আল্লাহর’। 

তারা তান্ডদর অন্তন্ডর লুবকন্ডয় রান্ডখ 
এমন ববিয় যা কতামার কান্ডি 
প্রকাশ কন্ডর না। তারা বন্ডল, ‘যবদ 

ِنُۢ بحۡعدِ  ۡ مذ لحۡيك  لح عح نزح
ح
َّۡ أ نحةٗ  ث  مح

ح
ۡذِ أ اسٗ  ٱلۡغح ا ن عح

ةٗ  آئِفح َٰ طح ة  يحۡغَشح آئِفح ۖۡ وحطح ۡۡ ِنك  ۡۡ  مذ  ُ ۡت مَّ هح
ح
قحۡد أ

ن ونح بِٱ ظ  ۡۡ يح  ُ س  نف 
ح
ُِلِيَّةِِۖ أ َٰ نَّ ٱلۡجح ِ ظح رۡيح ٱۡۡلحقذ

ِ غح ّللَّ
ء    ۡ ۡمرِ ِمن يح

ح
حا ِمنح ٱۡۡل ل ۡلَّ ول ونح هح ق  ق ۡل إِنَّ  يح

ۡف   ُِۗ َي  ۥ ّلِلَّ َّه  ۡمرح ُك 
ح
ونح ٱۡۡل ۡبد  ا لح ي  ۡ مَّ ُِ ِس نف 

ح
ونح ِِفٓ أ

ء   ۡ ۡمرِ يح
ح
حا ِمنح ٱۡۡل نح ۡلح حۡو َكح ول ونح ل ق  ۖۡ يح حكح ا ق تِلۡ  ل نحا مَّ

ُۗ ق ل لَّ  نحا  ُ َٰ ِينح هح زح ٱلَّ ح ۡۡ لحَبح ۡۡ ِِف ب ي وتِك  نت  ۡو ك 
َِلحبۡتحِلح  ۖۡ وح ۡۡ ُِ اِجعِ ُح َٰ مح

ۡتل  إَِلح ۡ  ٱلۡقح ُِ ۡي
لح تِبح عح ك 

ا ِِف ص   ْۚ ٱّللَّ  مح ۡۡ ا ِِف ق ل وبِك  َِل مححذِصح مح ۡۡ وح ورِك  د 
ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ١٥٤وحٱّللَّ  عح
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ককান ববিন্ডয় আমান্ডদর অবধ্কার 
র্াকত, তাহন্ডল আমান্ডদরন্ডক 
এখান্ডন হতো করা হত না’। বল, 
‘কতামরা যবদ কতামান্ডদর ঘন্ডর 
র্াকন্ডত তাহন্ডলও যান্ডদর বোপান্ডর 
বনহত হওয়া অবধ্াবরত রন্ডয়ন্ডি, 
অবশেই তারা তান্ডদর বনহত 
হওয়ার স্থন্ডলর বদন্ডক কবর হন্ডয় 
কযত। আর যান্ডত কতামান্ডদর মন্ডন 
যা আন্ডি আল্লাহ তা পরীো কন্ডরন 
এবাং কতামান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ যা 
আন্ডি তা পবরষ্কার কন্ডরন। আর 
আল্লাহ কতামান্ডদর অন্তন্ডরর ববিয় 
সম্পন্ডকথ পূেথ জ্ঞাত’। 

155. বনশ্চয় কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
বপিু হন্ডট বগন্ডয়বিল কসবদন, কযবদন 
দু’দল মুন্ডখামুবখ হন্ডয়বিল, 
শয়তানই তান্ডদর বকিু কৃতকন্ডমথর 
ফন্ডল তান্ডদরন্ডক পদস্খবলত 
কন্ডরবিল। আর অবশেই আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক েমা কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় 
আল্লাহ পরম েমাশীল, সহনশীল।  

ا  اِن إِنَّمح ۡۡ يحۡومح ٱتۡلحقح ٱۡۡلحۡمعح لَّۡوا  ِمنك  ِينح تحوح إِنَّ ٱلَّ
ا  فح ۡد عح لحقح ب وا ۖۡ وح سح ا كح َٰن  بِبحۡعِض مح ۡيطح ۡ  ٱلشَّ  ُ َّ ل ح ٱۡسَتح

  ۡ لِي ور  حح ف  ح غح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ۡن ١٥٥ ٱّللَّ  عح

156. কহ মুবমনগে, কতামরা তান্ডদর মত 
হন্ডয়া না, যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
তান্ডদর ভাইন্ডদরন্ডক বন্ডলন্ডি- যখন 
তারা যমীন্ডন সফন্ডর কবর হন্ডয়বিল 
অর্বা তারা বিল কযাদ্ধা (অতিঃপর 
বনহত হন্ডয়বিল) - ‘যবদ তারা 

ا  ُح ي 
ح
أ ى ِينح يح ٱلَّ ون وا  كح ن وا  لح تحك  ِينح ءحامح ٱلَّ

ۡرِض 
ح
ب وا  ِِف ٱۡۡل ح ۡۡ إِذحا ۡضح ُِ ِ َٰن  ِۡلِۡخوح

وا  وحقحال وا  ر  فح كح
زذٗ  ن وا  غ  ۡو َكح

ح
ا ق تِل وا  لَّۡو ى أ مح ات وا  وح ا مح نحا مح ن وا  ِعندح َكح

لح ٱ ةٗ َِلحۡجعح ِۡسح َٰلِكح حح ُۗ وحٱ ّللَّ  ذح ۡۡ ُِ ِ وب
ۦ ّللَّ  ي  ِِف ق ل  ۡۡحِ

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ُۗ وحٱّللَّ  بِمح ي ِميت  ١٥٦ وح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 158  

আমান্ডদর কান্ডি র্াকত, তন্ডব তারা 
মারা কযত না এবাং তান্ডদরন্ডক হতো 
করা হত না’। যান্ডত আল্লাহ তা 
তান্ডদর অন্তন্ডর আন্ডেন্ডপ পবরেত 
কন্ডরন এবাং আল্লাহ জীবন দান 
কন্ডরন ও মৃতুে কদন। আর কতামরা 
যা কর আল্লাহ কস ববিন্ডয় সমেক 
দ্রষ্টা। 

157. আর কতামান্ডদরন্ডক যবদ আল্লাহর 
রাস্তায় হতো করা হয় অর্বা 
কতামরা মারা যাও, তাহন্ডল অবশেই 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক েমা ও দয়া 
তারা যা জমা কন্ডর তা কর্ন্ডক 
উত্তম।  

بِ  ۡۡ ِِف سح لحئِن ق تِلۡت  ة  وح ۡغفِرح حمح ۡۡ ل ت  ۡو م 
ح
ِ أ نح مذِ  يِل ٱّللَّ

رۡي  ٱ رحۡۡححة  خح ِ وح ونح  ّللَّ ع  ۡمح ا َيح ِمَّ  ١٥٧مذ

158. আর যবদ কতামরা মারা যাও অর্বা 
কতামান্ডদরন্ডক হতো করা হয়, তন্ডব 
কতামান্ডদরন্ডক আল্লাহর বনকটই 
সমন্ডবত করা হন্ডব।  

ونح  ّۡشح  ِ ِت  َلح ٱّللَّ ِ
ۡۡ ۡلح ۡو ق تِلۡت 

ح
ۡۡ أ ت  لحئِن م  ١٥٨وح

159. অতিঃপর আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
রহমন্ডতর কারন্ডে তুবম তান্ডদর জনে 
নম্র হন্ডয়বিন্ডল। আর যবদ তুবম 
কন্ড ার স্বভান্ডবর, কব ন 
হৃদয়সম্পন্ন হন্ডত, তন্ডব তারা 
কতামার আশপাশ কর্ন্ডক সন্ডর 
পড়ত। সুতরাাং তান্ডদরন্ডক েমা 
কর এবাং তান্ডদর জনে েমা প্রার্থনা 
কর। আর কান্ডজ-কন্ডমথ তান্ডদর 
সান্ডর্ পরামথশ কর। অতিঃপর যখন 

ا رحۡۡححة   ِنح ٱ فحبِمح ِ مذ ا ّللَّ ظًّ نتح فح حۡو ك  ل ۖۡ وح ۡۡ  ُ ح  ِۡلتح ل
ۖۡ فحٱۡعف   ۡولِكح وا  ِمۡن حح  ُ نفح لِۡب َلح لِيظح ٱلۡقح غح
ۡمرِِۖ فحإِذحا 

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل اوِرۡه  ۡۡ وحشح  ُ ح ۡۡ وحٱۡستحۡغفِۡر ل  ُ ۡن عح

ِيح  ِ ُكذ تحوح ِب  ٱلۡم  ح ُي  ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح ٱّللَّ ۡ َعح َّكَّ تحوح زحۡمتح فح عح
١٥٩
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সাংকে করন্ডব তখন আল্লাহর উপর 
তাওয়াকু্কল করন্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ 
তাওয়াকু্কলকারীন্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডসন।  

160. যবদ আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে 
কন্ডরন তন্ডব কতামান্ডদর উপর 
ববজয়ী ককউ কনই। আর যবদ বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক লাবঞ্ছত কন্ডরন তন্ডব 
কক এমন আন্ডি কয, কতামান্ডদরন্ডক 
এর পন্ডর সাহাযে করন্ডব? আর 
আল্লাহর উপরই কযন মুবমনগে 
তাওয়াকু্কল কন্ডর। 

ۖۡ ِإَون  ۡۡ لِبح لحك  ۡ  ٱّللَّ  فحلح َغح ۡك  إِن يحنِص 
ن ذحا ٱ مح ۡۡ فح لۡك  ۡذ  ِنُۢ بحۡعِدهۗۦُِ َيح ۡ مذ ِي يحنِص  ك  لَّ

ۡؤِمن ونح  ِ ٱلۡم 
َّكَّ ِ فحلۡيحتحوح ح ٱّللَّ ١٦٠وحَعح

161. আর ককান নবীর জনে উবচত নয় 
কয, কস বখয়ানত করন্ডব। আর কয 
বখয়ানত করন্ডব, বকয়ামন্ডতর বদন্ডন 
উপবস্থত হন্ডব তা বনন্ডয় যা কস 
বখয়ানত কন্ডরন্ডি। অতিঃপর 
প্রন্ডতেক বেবিন্ডক পুন্ডরাপুবর কদয়া 
হন্ডব যা কস উপাজথন কন্ডরন্ডি এবাং 
তান্ডদরন্ডক যুলম করা হন্ডব না।  

ا غحلَّ  ِت بِمح
ۡ
ۡغل ۡل يحأ ن يح ْۚ وحمح لَّ غ  ن يح

ح
 ِۡلحِبذ  أ

نح ا َكح وحمح
َٰ ّل   نحۡفس   ِفَّ َّۡ ت وح ةِ  ث  َٰمح بحۡت وح  يحۡومح ٱلۡقِيح سح ا كح ۡۡ مَّ ه 

ونح  ۡظلحم   ١٦١لح ي 

162. কয আল্লাহর সন্তুবষ্টর অনুসরে 
কন্ডরন্ডি কসবক তার মত কয 
আল্লাহর কক্রাধ্ বনন্ডয় বফন্ডর এন্ডসন্ডি 
? আর তার আেয়স্থল জাহান্নাম 
এবাং তা কতই না মন্দ 
প্রতোবতথনস্থল!  

ِن ٱ مح فح
ح
ط  أ خح نُۢ بحآءح بِسح مح ِ كح َٰنح ٱّللَّ نح مذِ  تَّبحعح رِۡضوح
ِصري  ٱ بِۡئسح ٱلۡمح ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح َٰه  جح ى وح

ۡ
أ ِ وحمح ١٦٢ّللَّ
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163. তারা আল্লাহর বনকট বববভন্ন 
মযথাদার। আর তারা যা কন্ডর, 
আল্লাহ তার সমেক দ্রষ্টা। 

ل ونح  ۡعمح ا يح ُۢ بِمح ُِۗ وحٱّللَّ  بحِصري  َٰت  ِعندح ٱّللَّ جح ۡۡ دحرح ه 
١٦٣

164. অবশেই আল্লাহ মুবমনন্ডদর উপর 
অনুগ্রহ কন্ডরন্ডিন, যখন বতবন 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক তান্ডদর প্রবত 
একজন রাসূল পাব ন্ডয়ন্ডিন, কয 
তান্ডদর কান্ডি তাুঁর আয়াতসমূহ 
বতলাওয়াত কন্ডর এবাং তান্ডদরন্ডক 
পবরশুদ্ধ কন্ডর আর তান্ডদরন্ডক 
বকতাব ও বহকমাত বশো কদয়। 
যবদও তারা ইতিঃপূন্ডবথ স্পষ্ট 
ভ্রাবন্তন্ডত বিল। 

 ۡۡ ُِ ۡؤِمنِيح إِۡذ بحعحثح فِي  ٱلۡم 
ح نَّ ٱّللَّ  َعح ۡد مح لحقح

وٗل  َٰتِهِۦ  رحس  ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح ۡتل وا  عح ۡۡ يح ُِ ِس نف 

ح
ِۡن أ مذ

  ُ لذِم  ي عح ۡۡ وح ُِ ِي
كذ ي زح ةح ِإَون وح َٰبح وحٱۡۡلِۡكمح ۡ  ٱلِۡكتح

َٰل  
لح ۡبل  لحَِف ضح ن وا  ِمن قح بِي   َكح ١٦٤م 

165. আর যখন কতামান্ডদর উপর ববপদ 
এল, (অর্চ) কতামরা কতা এর 
বিগুে ববপন্ডদ আক্রান্ত হন্ডল (বদর 
যুন্ডদ্ধ)। কতামরা বন্ডলবিন্ডল এটা 
ককান্ডেন্ডক? বল, ‘তা কতামান্ডদর 
বনজন্ডদর কর্ন্ডক’। বনশ্চয় আল্লাহ 
সব বকিুর উপর েমতাবান। 

  ٓ ا حمَّ ل وح
ح
ِصيبحة  أ ۡ م  َٰبحۡتك  صح

ح
ا  أ ُح ِۡثلحۡي ۡبت ۡ مذ صح

ح
قحۡد أ

اۖۡ  َٰذح َٰ هح ّنَّ
ح
ۡۡ أ ُۗ إِنَّ ق لۡت  ۡۡ ِسك  نف 

ح
وح ِمۡن ِعنِد أ ق ۡل ه 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح ١٦٥قحِدير   ٱّللَّ

166. আর কতামান্ডদর উপর কয ববপদ 
এন্ডসবিল দুই দল মুন্ডখামুবখ হওয়ার 
বদন তা আল্লাহর অনুমবতক্রন্ডম 
এবাং যান্ডত বতবন মুবমনন্ডদরন্ডক 
কজন্ডন কনন।  

 ِ اِن فحبِإِۡذِن ٱّللَّ ۡۡ يحۡومح ٱتۡلحقح ٱۡۡلحۡمعح َٰبحك  صح
ح
ٓ أ ا وحمح

ۡؤِمنِيح  ۡح ٱلۡم  َِلحۡعلح ١٦٦وح

167. আর যান্ডত বতবন কজন্ডন কনন 
মুনাবফকন্ডদরন্ডক। আর তান্ডদরন্ডক 
বলা হন্ডয়বিল, ‘এন্ডসা, আল্লাহর 

ۡۡ تحعح   ُ ح وا ْۚ وحقِيلح ل ق  ِينح نحافح ۡح ٱلَّ َِلحۡعلح َٰتِ اوح حۡوا  قح ل وا  ِِف ل
ۡ  قِتحاٗل  حۡو نحۡعلح وا ۖۡ قحال وا  ل ع  وِ ٱۡدفح

ح
ِ أ بِيِل ٱّللَّ  سح

ئِذ   ۡفرِ يحۡومح ۡۡ لِلۡك  ُۗ ه  ۡۡ َٰك  تَّبحۡعنح
ۡۡ َلَّ  ُ قۡرحب  ِمۡن

ح
أ
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পন্ডর্ লড়াই কর অর্বা প্রবতন্ডরাধ্ 
কর’। তারা বন্ডলবিল, ‘যবদ আমরা 
লড়াই হন্ডব জানতাম12 তন্ডব 
অবশেই কতামান্ডদরন্ডক অনুসরে 
করতাম’। কসবদন তারা কুফরীর 
কববশ কািাকাবি বিল তান্ডদর 
ঈমান্ডনর তুলনায়। তারা তান্ডদর 
মুন্ডখ বন্ডল, যা তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ 
কনই। আর তারা যা কগাপন কন্ডর 
কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ অবধ্ক 
অবগত। 

 َٰ يمح ْۚ لَِۡلِ ۡۡ ُِ ِ وب
ا لحيۡسح ِِف ق ل  ُِۡ مَّ َٰهِ فۡوح

ح
ول ونح بِأ ق  ِن  يح

ونح  ا يحۡكت م  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
١٦٧وحٱّللَّ  أ

168. যারা তান্ডদর ভাইন্ডদরন্ডক বন্ডলবিল 
এবাং বন্ডসবিল, ‘যবদ তারা 
আমান্ডদর অনুকরে করত, তারা 
বনহত হত না’। বল, ‘তাহন্ডল 
কতামরা কতামান্ডদর বনজ কর্ন্ডক 
মৃতুেন্ডক দূন্ডর সরাও যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও’।  

ا  ونحا مح اع  طح
ح
حۡو أ وا  ل د  عح ۡۡ وحقح ُِ ِ َٰن  ِۡلِۡخوح

ِينح قحال وا  ٱلَّ
ۡوتح إِن  ۡ  ٱلۡمح ِسك  نف 

ح
ۡن أ ق تِل وا ُۗ ق ۡل فحٱۡدرحء وا  عح

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ١٦٨ك 

169. আর যারা আল্লাহর পন্ডর্ জীবন 
বদন্ডয়ন্ডি, তান্ডদরন্ডক তুবম মৃত মন্ডন 
কন্ডরা না, বরাং তারা তান্ডদর রন্ডবর 
বনকট জীববত। তান্ডদরন্ডক বরবযক 
কদয়া হয়।  

ُۢاْۚ بحۡل  َٰتح ۡموح
ح
ِ أ بِيِل ٱّللَّ ِينح ق تِل وا  ِِف سح َّ ٱلَّ َبح ۡسح لح ِتح وح

ۡۡ ي ۡرزحق ونح  ُِ ِ بذ ۡحيحآء  ِعندح رح
ح
١٦٩أ

                                                           
12 এর দু’বট অর্থ হন্ডত পান্ডর- যবদ আমরা লড়াই করন্ডত জানতাম অর্বা লড়াই সাংঘবটত হন্ডব বন্ডল 
জানতাম।  
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170. আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কয অনুগ্রহ 
কন্ডরন্ডিন, তান্ডত তারা খুবশ। আর 
তারা উৎফুল হয়, পরবতথীন্ডদর 
কর্ন্ডক যারা এখন্ডনা তান্ডদর সান্ডর্ 
বমবলত হয়বন তান্ডদর ববিন্ডয়। 
এজনে কয, তান্ডদর ককান ভয় কনই 
এবাং তারা দুিঃবখতও হন্ডব না।  

لِهِۦ  ُۡ ۡ  ٱّللَّ  ِمن فح  ُ َٰ ٓ ءحاتحى ا فحرِِحيح بِمح
ِۡن  ُِۡ مذ ِ  ب

وا  ق  ۡۡ يحلۡحح ح ِينح ل ونح بِٱلَّ حۡستحبِّۡش  ي وح
ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح ۡوف  عح لَّ خح
ح
ۡۡ أ ُِ لۡفِ ١٧٠خح

171. তারা আল্লাহর পে কর্ন্ডক বনআমত 
ও অনুগ্রহ লান্ডভ খুবশ হয়। আর 
বনশ্চয় আল্লাহ মুবমনন্ডদর প্রবতদান 
নষ্ট কন্ডরন না।  

ة   ونح بِنِۡعمح حۡستحبِّۡش  ِنح ٱ ۞ي ل  مذ ُۡ
فح ِ وح نَّ ٱ ّللَّ

ح
أ ح وح ّللَّ

ۡؤِمنِيح  ۡجرح ٱلۡم 
ح
يع  أ ُِ  ١٧١لح ي 

172. যারা আল্লাহ ও রাসূন্ডলর ডান্ডক 
সাড়া বদন্ডয়ন্ডি যখমপ্রাপ্ত হওয়ার 
পরও, তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
সৎকমথ কন্ডরন্ডি এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন কন্ডরন্ডি তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি মহাপুরস্কার। 

آ  ۡعِد مح وِل ِمنُۢ بح ِ وحٱلرَّس  اب وا  ّلِلَّ ِينح ٱۡستحجح ٱلَّ
ۡوا   ۡۡ وحٱتَّقح  ُ ن وا  ِمۡن ۡحسح

ح
ِينح أ ْۚ لَِّلَّ ۡرح  ۡ  ٱلۡقح  ُ ابح صح

ح
أ

  ۡ ِظي ۡجر  عح
ح
١٧٢ أ

173. যান্ডদরন্ডক মানুন্ডিরা বন্ডলবিল কয, 
‘বনশ্চয় কলান্ডকরা কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ সমন্ডবত হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং 
তান্ডদরন্ডক ভয় কর’। বকন্তু তা 
তান্ডদর ঈমান বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়বিল 
এবাং তারা বন্ডলবিল, ‘আল্লাহই 
আমান্ডদর জনে যন্ডর্ষ্ট এবাং বতবন 
কতই না উত্তম কমথববধ্ায়ক’!  

ۡ  ٱۡلَّاس  إِنَّ ٱۡلَّ   ُ ح ِينح قحالح ل وا  ٱلَّ حع  اسح قحۡد َجح
َٰنٗ  ۡۡ إِيمح ادحه  ۡۡ فحزح وۡه  ۡۡ فحٱۡخشح ۡسب نحا لحك  ا وحقحال وا  حح

كِيل  ٱ ۡح ٱلۡوح نِۡع ١٧٣ّللَّ  وح
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174. অতিঃপর তারা বফন্ডর এন্ডসন্ডি 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক বনআমত ও 
অনুগ্রহসহ। ককান মন্দ তান্ডদরন্ডক 
স্পশথ কন্ডরবন এবাং তারা আল্লাহর 
সন্তুবষ্টর অনুসরে কন্ডরবিল। আর 
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।  

ة   لحب وا  بِنِۡعمح ِنح ٱ فحٱنقح ل  مذ ُۡ
فح ِ وح سۡ  ّللَّ ۡمسح ۡۡ يح ۡۡ لَّ  ُ

وا   وٓء  س   ِظيم  وحٱتَّبحع  ل  عح ُۡ
ُِۗ وحٱّللَّ  ذ و فح َٰنح ٱّللَّ رِۡضوح

١٧٤

175. কস কতা শয়তান। কস কতামান্ডদরন্ডক 
তার বনু্ধন্ডদর ভয় কদখায়। কতামরা 
তান্ডদরন্ডক ভয় কন্ডরা না, বরাং 
আমান্ডক ভয় কর, যবদ কতামরা 
মুবমন হও। 

ۡوَِلحآءحه ۥ فحلح 
ح
حوذِف  أ َٰن  َي  ۡيطح ۡ  ٱلشَّ َٰلِك  ا ذح إِنَّمح
ۡؤِمنِيح  نت ۡ م  اف وِن إِن ك  ۡۡ وحخح حاف وه  ١٧٥َّتح

176. যারা কুফরীন্ডত দ্রুত ধ্াববত হয় 
তারা কযন কতামান্ডক দুিঃবশ্চন্তাগ্রস্ত 
না কন্ডর, বনশ্চয় তারা আল্লাহর 
ককান েবত করন্ডত পারন্ডব না। 
আল্লাহ চান কয, তান্ডদর জনে 
আবখরান্ডত ককান অাংশ রাখন্ডবন 
না। আর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
মহাআযাব। 

 ۡۡ  ُ ۡفرِ  إِنَّ ونح ِِف ٱلۡك  َٰرِع  ِينح ي سح
نكح ٱلَّ ۡز  لح ُيح وح

ۡي  ح شح وا  ٱّللَّ ُۗ ي رِيد  ٱلحن يحۡض   ۡۡ ا  ُ ح لح ل ۡعح لَّ َيح
ح
ّللَّ  أ

ظذٗ  ُ  حح ح ل ةِِۖ وح ظِ ا ِِف ٱٓأۡلِخرح اب  عح ذح ۡ  ۡۡ عح ١٧٦ي

177. বনশ্চয় যারা ঈমান্ডনর বববনমন্ডয় 
কুফরী ক্রয় কন্ডরন্ডি, তারা 
কখন্ডনাই আল্লাহর ককান েবত 
করন্ডত পারন্ডব না। আর তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

وا   َِٰن لحن يحۡض   يمح ۡفرح بِٱۡۡلِ  ٱلۡك 
ا  و  ح ِينح ٱۡشَتح إِنَّ ٱلَّ

ۡي  ح شح ۖۡ ٱّللَّ ۡ   ا َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ١٧٧ وح

178. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তারা 
কযন মন্ডন না কন্ডর কয, আবম 
তান্ডদর জনে কয অবকাশ কদই, তা 
তান্ডদর বনজন্ডদর জনে উত্তম। আবম 

ا  نَّمح
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح َّ ٱلَّ َبح ۡسح لح ُيح رۡي  وح ۡۡ خح  ُ ح  ن ۡمِل ل

ا ن ۡمِل  ْۚ إِنَّمح ۡۡ ُِ ِس نف 
ح
ِ ٓوا  إِثۡمٗ  ۡلذ اد  ۡدح ۡۡ لَِيح  ُ ح ۖۡ ل ۡۡ  ا  ُ ح ل وح

اب   ذح ُِي   عح ١٧٨م 
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কতা তান্ডদরন্ডক অবকাশ কদই যান্ডত 
তারা পাপ বৃবদ্ধ কন্ডর। আর তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি অপমানজনক আযাব।  

179. আল্লাহ এমন নন কয, বতবন 
মুবমনন্ডদরন্ডক (এমন অবস্থায়) 
কিন্ডড় কদন্ডবন যার উপর কতামরা 
আি। যতেে না বতবন পৃর্ক 
করন্ডবন অপববত্রন্ডক পববত্র কর্ন্ডক। 
আর আল্লাহ এমন নন কয, বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ 
জানান্ডবন। তন্ডব আল্লাহ তাুঁর 
রাসূলন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডক চান 
কবন্ডি কনন। সুতরাাং কতামরা 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত 
ঈমান আন। আর যবদ কতামরা 
ঈমান আন এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন কর তন্ডব কতামান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি মহাপ্রবতদান। 

نح ٱ ا َكح ۡؤِمنِ مَّ رح ٱلۡم  لحۡيهِ ّللَّ  َِلحذح ۡۡ عح نت 
ح
آ أ َٰ مح ح يح َعح

نح ٱّللَّ   ا َكح يذِِب  وحمح َٰ يحِمَيح ٱۡۡلحبِيثح ِمنح ٱلطَّ ِتَّ حح
ۡتحِب ِمن  ح َيح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح يِۡب وح ح ٱلۡغح ۡۡ َعح َِل ۡطلِعحك 

ۖۡ فح  آء  حشح ن ي لِهِۦ مح لِهِۚۦْ ِإَون ر س  ر س  ِ وح  بِٱّللَّ
اِمن وا 

وا  فح  تحتَّق  ۡ  ت ۡؤِمن وا  وح ِظي ۡجر  عح
ح
ۡۡ أ ١٧٩ لحك 

180. আর আল্লাহ যান্ডদরন্ডক তাুঁর অনুগ্রহ 
কর্ন্ডক যা দান কন্ডরন্ডিন তা বনন্ডয় 
যারা কৃপেতা কন্ডর তারা কযন 
ধ্ারো না কন্ডর কয, তা তান্ডদর জনে 
কলোেকর। বরাং তা তান্ডদর জনে 
অকলোেকর। যা বনন্ডয় তারা 
কৃপেতা কন্ডরবিল, বকয়ামত 
বদবন্ডস তা বদন্ডয় তান্ডদর কববড় 
পরান্ডনা হন্ডব। আর আসমানসমূহ 
ও যমীন্ডনর উত্তরাবধ্কার আল্লাহরই 

 َّ َبح ۡسح لح ُيح ۡ  ٱّللَّ  ِمن وح  ُ َٰ آ ءحاتحى ل ونح بِمح ۡبخح ِينح يح ٱلَّ
رۡيٗ  وح خح ۦ ه  لِهِ ُۡ ِۖ فح  ُ َّ ذ  ا ل وح ۡشح وَّ  بحۡل ه  ي طح ۖۡ سح ۡۡ  ُ َّ ونح ق  ل

ِل وا  بِهِ  ا ِبح َِٰت مح َٰوح مح َٰث  ٱلسَّ ِ ِميرح ّلِلَّ ةِ  وح َٰمح ۦ يحۡومح ٱلۡقِيح
برِي   ل ونح خح ا تحۡعمح ۡرِض  وحٱّللَّ  بِمح

ح
١٨٠ وحٱۡۡل
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জনে। আর কতামরা যা আমল কর 
কস বোপান্ডর আল্লাহ সমেক জ্ঞাত।  

181. বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদর কর্া 
শুন্ডনন্ডিন, যারা বন্ডলন্ডি, ‘বনশ্চয় 
আল্লাহ দবরদ্র এবাং আমরা ধ্নী’। 

অবচন্ডরই আবম বলন্ডখ রাখব তারা 
যা বন্ডলন্ডি এবাং নবীন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
অনোয়ভান্ডব হতোর ববিয়বটও এবাং 
আবম বলব, ‘কতামরা উত্তপ্ত আযাব 
আস্বাদন কর’।  

ح فحقِري   ِينح قحال ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ ِمعح ٱّللَّ  قحۡولح ٱلَّ ۡد سح  لَّقح
ۡغنِيح 
ح
ۡن  أ َنح ۡ  وح  ُ ۡتلح ا قحال وا  وحقح نحۡكت ب  مح ا سح آء 

قذ   رۡيِ حح ۢنبِيحآءح بِغح
ح
ول   ٱۡۡل نحق  ابح ذ وق وا  وح ذح عح

١٨١ٱۡۡلحرِيِق 

182. এ হল কতামান্ডদর হাত যা আগাম 
কপশ কন্ডরন্ডি এটা কস কারন্ডে। 
আর বনশ্চয় আল্লাহ বান্দান্ডদর প্রবত 
যাবলম নন। 

ح لحيۡسح  نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۡۡ وح يِۡديك 

ح
ۡت أ مح ا قحدَّ َٰلِكح بِمح ذح

م   لَّ بِيِد  بِظح ١٨٢لذِلۡعح

183. যারা বন্ডল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ 
আমান্ডদরন্ডক অঙ্গীকার বদন্ডয়বিন্ডলন 
কয, আমরা কযন ককান রাসূন্ডলর 
প্রবত ববশ্বাস না কবর, যতেে না 
কস আমান্ডদর বনকট বনন্ডয় আন্ডস 
এমন কুরবানী যান্ডক আগুন কখন্ডয় 
কফলন্ডব’। বল, ‘আমার পূন্ডবথ 
রাসূলগে কতামান্ডদর বনকট এন্ডসন্ডি 
স্পষ্ট প্রমােসমূহ বনন্ডয় এবাং 
কতামরা যা বলি তা বনন্ডয়। সুতরাাং 
কতামরা তান্ডদরন্ডক ককন হতো 
কন্ডরবিন্ডল যবদ কতামরা সতেবাদী 
হন্ডয় র্াক’? 

ِينح قحال ٓوا  إِنَّ ٱ ول  ٱلَّ  ن ۡؤِمنح لِرحس 
لَّ
ح
ۡنحآ أ ُِدح إَِلح ح عح ّللَّ

ۡربحان   تِيحنحا بِق 
ۡ
َٰ يحأ ِتَّ ُۗ ق ۡل قحۡد حح ل ه  ٱۡلَّار  ك 

ۡ
تحأ

ل   ۡۡ ر س  آءحك  َِٰت  جح بِۡل بِٱِۡلحيذِنح ِن قح ِي مذ بِٱلَّ وح
 ۡۡ وه  تحلۡت م  ۡح قح ۡۡ فحلِ َِٰدقِيح ق لۡت  ۡۡ صح نت  ١٨٣إِن ك 
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184. অতএব যবদ তারা কতামান্ডক 
বমর্োবাদী বন্ডল, তন্ডব কতামার পূন্ডবথ 
রাসূলগেন্ডক বমর্োবাদী বলা 
হন্ডয়বিল। তারা স্পষ্ট প্রমােসমূহ, 
সহীফা ও আন্ডলাকময় বকতাবসহ 
এন্ডসবিল। 

ل   ذذِبح ر س  ۡد ك  قح ب وكح فح ذَّ آء و  فحإِن كح ۡبلِكح جح ِن قح مذ
َِٰت  نرِيِ بِٱِۡلحيذِنح َِٰب ٱلۡم  ب رِ وحٱلِۡكتح ١٨٤وحٱلز 

185. প্রবতবট প্রােী মৃতুের স্বাদ গ্রহে 
করন্ডব। আর ‘অবশেই বকয়ামন্ডতর 
বদন্ডন তান্ডদর প্রবতদান 
পবরপূেথভান্ডব কদয়া হন্ডব। সুতরাাং 
যান্ডক জাহান্নাম কর্ন্ডক দূন্ডর রাখা 
হন্ডব এবাং জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করান্ডনা 
হন্ডব কস-ই সফলতা পান্ডব। আর 
দুবনয়ার জীবন শুধু্ কধ্াুঁকার 
সামগ্রী।  

ۡۡ  ّل   نحۡفس   ك  ورح ج 
 
ا ت وحفَّۡونح أ ۡوِت  ِإَونَّمح ة  ٱلۡمح ذحآئِقح

ۡدِخلح 
 
أ ِن ٱۡلَّارِ وح ن ز ۡحزِحح عح مح ةِِۖ فح َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح

َٰع   تح ٓ إِلَّ مح ۡنيحا ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ ُۗ وحمح ۡد فحازح قح ٱۡۡلحنَّةح فح
ورِ  ر  ١٨٥ٱلۡغ 

186. অবশেই কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
ধ্ন-সম্পদ ও কতামান্ডদর বনজ 
জীবন সম্পন্ডকথ পরীো করা হন্ডব। 
আর অবশেই কতামরা শুনন্ডব 
কতামান্ডদর পূন্ডবথ যান্ডদর বকতাব 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর পে কর্ন্ডক 
এবাং মুশবরকন্ডদর পে কর্ন্ডক 
অন্ডনক কষ্টদায়ক কর্া। আর যবদ 
কতামরা বধ্যথ ধ্র এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন কর তন্ডব বনশ্চয় তা হন্ডব 
দৃঢ় সাংকন্ডের কাজ। 

نَّ  ع  لحتحۡسمح ۡۡ وح ِسك  نف 
ح
أ ۡۡ وح َٰلِك  ۡموح

ح
نَّ ِِفٓ أ ۞تلح ۡبلحو 

ۡۡ وحِمنح  ۡبلِك  َٰبح ِمن قح وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ ِمنح ٱلَّ

ذٗ 
ح
ٓوا  أ ك  ۡۡشح

ح
ِينح أ ثرِيٗ ى ٱلَّ واْۚ كح تحتَّق  وا  وح ا  ِإَون تحۡصَِب 

ورِ  م 
 
ۡزِم ٱۡۡل َٰلِكح ِمۡن عح  ١٨٦فحإِنَّ ذح

187. আর স্মরে কর, যখন আল্লাহ 
বকতাবপ্রাপ্তন্ডদর অঙ্গীকার 

َٰقح ٱ ذح ٱّللَّ  ِميثح خح
ح
َٰبح ِإَوۡذ أ وت وا  ٱلِۡكتح

 
ِينح أ لَّ

آءح  رح وه  وح نحبحذ  ۥ فح ونحه  لح تحۡكت م  ۥ لِلنَّاِس وح تلح بحيذِن نَّه 
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বনন্ডয়বিন্ডলন কয, ‘অবশেই কতামরা 
তা মানুন্ডির বনকট স্পষ্টভান্ডব বেথনা 
করন্ডব এবাং তা কগাপন করন্ডব না’। 

বকন্তু তারা তা তান্ডদর কপিন্ডন 
কফন্ডল কদয় এবাং তা বববক্র কন্ডর 
তুি মূন্ডলে। অতএব তারা যা ক্রয় 
কন্ডর, তা কতইনা মন্দ!  

نٗ  ۡوا  بِهِۦ ثحمح ح ۡۡ وحٱۡشَتح ورِهِ  ُ ا قحلِيٗلۖۡ ا ظ   فحبِۡئسح مح
ونح  حۡشَتح  ١٨٧ي

188. যারা তান্ডদর কৃতকন্ডমথর প্রবত খুশী 
হয় এবাং যা তারা কন্ডরবন তা বনন্ডয় 
প্রশাংবসত হন্ডত পিন্দ কন্ডর, তুবম 
তান্ডদরন্ডক আযাব কর্ন্ডক মুি মন্ডন 
কন্ডরা না। আর তান্ডদর জনেই 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

آ  ونح بِمح ۡفرحح  ِينح يح َّ ٱلَّ َبح ۡسح ي ِحب  لح ِتح تحوا  وَّ
ح
ن أ

ح
ونح أ
ة   ازح فح ۡ بِمح  ُ بحنَّ ۡسح ل وا  فحلح ِتح ۡفعح ۡۡ يح ح ا ل وا  بِمح د  ۡمح نح مذِ  ُي 

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل اِبِۖ وح ذح ١٨٨ٱلۡعح

189. আর আল্লাহর জনেই আসমান ও 
যমীন্ডনর রাজত্ব। আর আল্লাহ সব 
বকিুর উপর েমতাবান। 

ِ وح 
ذ َٰ ّل  ح ۡرِض  وحٱّللَّ  َعح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  ّلِلَّ

ء   ۡ  ١٨٩قحِدير   يح

190. বনশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
সৃবষ্ট এবাং রাত ও বদন্ডনর 
বববতথন্ডনর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি 
ববন্ডবকসম্পন্নন্ডদর জনে বহু 
বনদথশন। 

ِۡل إِنَّ ِِف  َِٰف ٱَلَّ ۡرِض وحٱۡختِلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لِۡق ٱلسَّ خح

َٰت   ارِ ٓأَليح ُح   وحٱۡلَّ
 
ِ َِٰب ۡلذ لۡبح

ح
ِل ٱۡۡل ١٩٠و 

191. যারা আল্লাহন্ডক স্মরে কন্ডর 
দাুঁবড়ন্ডয়, বন্ডস ও কাত হন্ডয় এবাং 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর সৃবষ্ট 
সম্পন্ডকথ বচন্তা কন্ডর। (বন্ডল) ‘কহ 
আমান্ডদর রব, তুবম এসব অনর্থক 
সৃবষ্ট করবন। তুবম পববত্র মহান। 

َٰمٗ  ح قِيح ونح ٱّللَّ ر  ِينح يحۡذك  ع ودٗ ٱلَّ َٰ ا ا وحق  ح وحَعح
َِٰت  َٰوح مح لِۡق ٱلسَّ ونح ِِف خح ر  كَّ يحتحفح ۡۡ وح ُِ ِ ن وب ج 

َِٰطٗل  ا بح َٰذح لحۡقتح هح ا خح بَّنحا مح ۡرِض رح
ح
َٰنح وحٱۡۡل ۡبحح كح  س 

ابح ٱۡلَّارِ  ذح ١٩١فحقِنحا عح
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সুতরাাং তুবম আমান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর 
আযাব কর্ন্ডক রো কর’। 

192. ‘কহ আমান্ডদর রব, বনশ্চয় তুবম 
যান্ডক আগুন্ডন প্রন্ডবশ করান্ডব, 
অবশেই তান্ডক তুবম অপমান 
করন্ডব। আর যাবলমন্ডদর জনে 
ককান সাহাযেকারী কনই’।  

قح  ن ت ۡدِخِل ٱۡلَّارح فح ٓ إِنَّكح مح بَّنحا ا رح ۖۥۡ وحمح ۡيتحه  ۡخزح
ح
ۡد أ

َٰلِِميح ِمنۡ  ار   لِلظَّ نصح
ح
١٩٢ أ

193. ‘কহ আমান্ডদর রব, বনশ্চয় আমরা 
শুন্ডনবিলাম একজন 
আহবানকারীন্ডক, কয ঈমান্ডনর 
বদন্ডক আহবান কন্ডর কয, ‘কতামরা 
কতামান্ডদর রন্ডবর প্রবত ঈমান 
আন’। তাই আমরা ঈমান এন্ডনবি। 
কহ আমান্ডদর রব আমান্ডদর 
গুনাহসমূহ েমা করুন এবাং 
ববদূবরত করুন আমান্ডদর ত্রুবট-
ববচুেবত, আর আমান্ডদরন্ডক মৃতুে 
বদন কনককারন্ডদর সান্ডর্’। 

نحادِيٗ رَّ  ِمۡعنحا م  ٓ إِنَّنحا سح ۡن بَّنحا
ح
َِٰن أ يمح نحادِي لَِۡلِ ا ي 

ۡۡ فح  بذِك  حا ذ ن وبحنحا ءحاِمن وا  بِرح بَّنحا فحٱۡغفِۡر ۡلح ْۚ رح نَّا امح
 ِ يذ نَّا سح ِۡر عح فذ

كح نحا وح تحوحفَّ ارِ اتِنحا وح بۡرح
ح
عح ٱۡۡل ١٩٣مح

194. ‘কহ আমান্ডদর রব, আর আপবন 
আমান্ডদরন্ডক তা প্রদান করুন যার 
ওয়াদা আপবন আমান্ডদরন্ডক বদন্ডয়ন্ডিন 
আপনার রাসূলগন্ডের মাধ্েন্ডম। আর 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন আপবন 
আমান্ডদরন্ডক অপমান করন্ডবন না। 
বনশ্চয় আপবন অঙ্গীকার ভঙ্গ কন্ডরন 
না’।  

َٰ ر   ح دتَّنحا َعح ا وحعح بَّنحا وحءحاتِنحا مح ۡزِنحا رح
لح َّت  لِكح وح س 

ادح  ۡلِف  ٱلِۡميعح ةِِۖ إِنَّكح لح َّت  َٰمح ١٩٤يحۡومح ٱلۡقِيح

195. অতিঃপর তান্ডদর রব তান্ডদর ডান্ডক 
সাড়া বদন্ডলন কয, ‘বনশ্চয় আবম 

َِٰمل    عح
لح مح ِضيع  عح

 
ٓ أ ّنذِ لح

ح
ۡۡ أ  ُ ب  ۡۡ رح  ُ ح ابح ل  فحٱۡستحجح

ِن  ۡ مذ ِنك  وۡ مذ
ح
ر  أ
ِۖ  ذحكح ِنُۢ بحۡعض  ۡ مذ ك   ُ ِۖ بحۡع َٰ نَثح

 
 أ
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কতামান্ডদর ককান পুরুি অর্বা 
মবহলা আমলকারীর আমল নষ্ট 
করব না। কতামান্ডদর এন্ডক 
অপন্ডরর অাংশ। সুতরাাং যারা 
বহজরত কন্ডরন্ডি এবাং যান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর ঘর কর্ন্ডক কবর কন্ডর কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি এবাং যান্ডদরন্ডক আমার 
রাস্তায় কষ্ট কদয়া হন্ডয়ন্ডি, আর যারা 
যুদ্ধ কন্ডরন্ডি এবাং বনহত হন্ডয়ন্ডি, 
আবম অবশেই তান্ডদর ত্রুবট-
ববচুেবতসমূহ ববলুপ্ত কন্ডর কদব এবাং 
তান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ করান্ডবা 
জান্নাতসমূন্ডহ, যার তলন্ডদন্ডশ 
প্রবাবহত হন্ডি নহরসমূহ; আল্লাহর 
পে কর্ন্ডক প্রবতদানস্বরূপ। আর 
আল্লাহর বনকট রন্ডয়ন্ডি উত্তম 
প্রবতদান। 

وا   ۡخرِج 
 
أ وا  وح ر  اجح ِينح هح وذ وا  ِِف فحٱلَّ

 
أ ۡۡ وح َٰرِهِ ِمن دِيح

 ۡۡ  ُ ۡن نَّ عح ِرح فذ كح
َٰتحل وا  وحق تِل وا  ۡلح  قح بِيِل وح سح

 ِ يذ َٰت  سح نَّ ۡۡ جح  ُ ۡدِخلحنَّ
ۡلح  ۡۡ وح ُِ ِ ا  ات ُح ِ ۡت ۡرِي مِن ِتح َتح
َٰر  ثحوحابٗ  نۡهح

ح
ِۡن ٱۡۡل ۡسن  ِعنِد ٱا مذ ه ۥ ح  ِْۚ وحٱّللَّ  ِعندح ّللَّ

١٩٥ٱثلَّوحاِب 

196. নগরসমূন্ডহ কসসব কলান্ডকর চলা-
কফরা কতামান্ডক কযন কধ্াুঁকায় না 
কফন্ডল যারা কুফরী কন্ডরন্ডি। 

َِٰد  وا  ِِف ٱِۡلِلح ر  فح ِينح كح ل ب  ٱلَّ نَّكح تحقح رَّ غ   ١٩٦لح يح

197. এসব অে কভাগেসামগ্রী। এরপর 
তান্ডদর আেয়স্থল জাহান্নাম; আর 
তা কতইনা মন্দ ববিানা! 

َٰع   تح اد  قحلِيل   مح ُح بِۡئسح ٱلِۡم ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى وح
ۡ
أ َّۡ مح ١٩٧ث 

198. বকন্তু যারা তান্ডদর রবন্ডক ভয় কন্ডর, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি জান্নাত, যার 
তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত হন্ডব নহরসমূহ, 
কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব। এটা 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক কমহমানদারী। 

َٰت   نَّ ۡۡ جح  ُ ح ۡۡ ل  ُ بَّ ۡوا  رح ِينح ٱتَّقح َِٰكِن ٱلَّ ۡرِي ِمن  لح َتح
ا  ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ٗل ِتح ِۡن ِعنِد ٱن ز  ُِۗ  مذ  ّللَّ

رۡي   ِ خح ا ِعندح ٱّللَّ ارِ  وحمح بۡرح
ح
 ١٩٨لذِۡۡل
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আর আল্লাহর বনকট যা রন্ডয়ন্ডি তা 
কনককার কলাকন্ডদর জনে উত্তম। 

199. আর বনশ্চয় আহন্ডল বকতাবন্ডদর 
মন্ডধ্ে এমন কলাক রন্ডয়ন্ডি, কয 
আল্লাহর জনে ববনীত হন্ডয় ঈমান 
আন্ডন আল্লাহর প্রবত এবাং যা 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি কতামান্ডদর 
প্রবত, আর যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর প্রবত। তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহ স্বেমূন্ডলের বববনমন্ডয় 
ববক্রয় কন্ডর না। তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর রন্ডবর বনকট 
পুরস্কার। বনশ্চয় আল্লাহ অবত দ্রুত 
বহসাব গ্রহেকারী।  

آ ِإَونَّ ِمۡن  ِ وحمح ن ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ حمح َِٰب ل ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
أ
 ۡ نزِلح إَِلح

 
ِ لح أ َِٰشعِيح ّلِلَّ ۡۡ خح ُِ ۡ

نزِلح إَِلح
 
آ أ ۡۡ وحمح ك 

ونح أَِب حۡشَتح  نٗ ي ِ ثحمح َِٰت ٱّللَّ ۡۡ يح  ُ ح ئِكح ل ى لح و 
 
ا قحلِيًلْۚ أ

ُۗ إِنَّ ٱ ۡۡ ُِ ِ بذ ۡۡ ِعندح رح ۡجر ه 
ح
اِب أ ِيع  ٱۡۡلِسح ح َسح  ١٩٩ّللَّ

200. কহ মুবমনগে, কতামরা বধ্যথ ধ্র ও 
বধ্ন্ডযথ অটল র্াক এবাং পাহারায় 
বনন্ডয়াবজত র্াক। আর আল্লাহন্ডক 
ভয় কর, যান্ডত কতামরা সফল হও। 

وا   ابِط  رح وا  وح ابِر  وا  وحصح ن وا  ٱۡصَِب  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ونح  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ح لحعح وا  ٱّللَّ   ٢٠٠وحٱتَّق 
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৪. সূরা : আন্-বনসা 

আয়াত : ১৭৬, মাদানী 

  

  سورة النساء
পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ মানুি, কতামরা কতামান্ডদর রবন্ডক 
ভয় কর, বযবন কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এক নফ্স  কর্ন্ডক। আর তা 
কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তার স্ত্রীন্ডক এবাং 
তান্ডদর কর্ন্ডক িবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন বহু 
পুরুি ও নারী। আর কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর, যার মাধ্েন্ডম 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর কান্ডি কচন্ডয় 
র্াক। আর ভয় কর রি-সম্পবকথত 
আত্ম্ীন্ডয়র বোপান্ডর। বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডদর উপর পযথন্ডবেক। 

 ۡ لحقحك  ِي خح ۡ  ٱلَّ بَّك  وا  رح ا ٱۡلَّاس  ٱتَّق  ُح ي 
ح
أ ى يح

ِن نَّۡفس   ة   مذ َِٰحدح ا  وح ُح لحقح ِمۡن بحثَّ وحخح ا وح ُح وۡجح زح
ا رِجح  مح  ُ نِسح ثرِيٗ  كح ٗل اِمۡن ٓ ا وح وا  ٱ ٗءْۚ ا ِيوحٱتَّق  ح ٱلَّ  ّللَّ

نح  ح َكح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ امح رۡحح
ح
آءحل ونح بِهِۦ وحٱۡۡل حسح ت

ۡۡ رحقِيبٗ  لحۡيك   ١ا عح

2. আর কতামরা ইয়াতীমন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
ধ্ন-সম্পদ বদন্ডয় দাও এবাং কতামরা 
অপববত্র বস্তুন্ডক পববত্র বস্তু িারা 
পবরবতথন কন্ডরা না এবাং তান্ডদর ধ্ন-
সম্পদন্ডক কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পন্ডদর 
সান্ডর্  কখন্ডয়া  না। বনশ্চয় তা বড় 
পাপ।  

 ۡۖ ۡۡ  ُ ح َٰل ۡموح
ح
ى أ َٰمح ل وا  ٱۡۡلحبِيثح وحءحات وا  ٱَۡلحتح لح تحتحبحدَّ  وح

 ْۚ ۡۡ َٰلِك  ۡموح
ح
ى أ ۡۡ إَِلح  ُ ح َٰل ۡموح

ح
ل ٓوا  أ ك 

ۡ
لح تحأ يذِِبِۖ وح بِٱلطَّ

نح  ۥ َكح وبٗ إِنَّه  برِيٗ ح  ٢ا ا كح

3. আর যবদ কতামরা আশঙ্কা কর কয, 
ইয়াতীমন্ডদর বোপান্ডর কতামরা 
ইনসাফ করন্ডত পারন্ডব না, তাহন্ডল 
কতামরা ববন্ডয় কর নারীন্ডদর  মন্ডধ্ে 
যান্ডক  কতামান্ডদর ভাল লান্ডগ; দু’বট, 
বতনবট অর্বা চারবট। আর যবদ ভয় 
কর কয, কতামরা সমান আচরে 

لَّ ت  
ح
ۡۡ أ َٰ ِإَوۡن ِخۡفت  َٰمح وا  ِِف ٱَۡلحتح ۡقِسط 

 َٰ ۡثّنح آءِ مح ِنح ٱلنذِسح ۡ مذ ابح لحك  ا طح وا  مح فحٱنِكح 
ةً  َِٰحدح لَّ تحۡعِدل وا  فحوح

ح
ۡۡ أ ۖۡ فحإِۡن ِخۡفت  َٰعح بح ر  َٰثح وح ث لح وح

 
ح
ۡت أ لحكح ا مح ۡو مح

ح
ول وا  أ لَّ تحع 

ح
ى أ ۡدّنح

ح
َٰلِكح أ ْۚ ذح ۡۡ َٰن ك  يۡمح

٣
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করন্ডত পারন্ডব না, তন্ডব একবট অর্বা 
কতামান্ডদর ডান হাত যার মাবলক 
হন্ডয়ন্ডি। এটা অবধ্কতর বনকটবতথী 
কয, কতামরা যুলম করন্ডব না।  

4. আর কতামরা নারীন্ডদরন্ডক সন্তুষ্টবচন্ডত্ত 
তান্ডদর কমাহর বদন্ডয় দাও, অতিঃপর 
যবদ তারা কতামান্ডদর জনে তা কর্ন্ডক 
খুবশ হন্ডয় বকিু িাড় কদয়, তাহন্ডল 
কতামরা তা সানন্ডন্দ তৃবপ্তসহকান্ডর 
খাও। 

 ْۚ ُِنَّ َِنۡلحٗة َٰتِ قح د  آءح صح  ٱلنذِسح
إِن ِطَۡبح فح  وحءحات وا 

ء   ۡ ن يح ۡۡ عح ِۡنه  نحۡفٗس  لحك  نِٓي ا فحُك  وه  مذ ا هح
رِٓي  ٤ا مَّ

5. আর কতামরা বনন্ডবথাধ্ন্ডদর হান্ডত 
কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ বদও না, যান্ডক 
আল্লাহ কতামান্ডদর জনে কন্ডরন্ডিন 
জীববকার মাধ্েম এবাং কতামরা তা 
কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক আহার দাও, 

তান্ডদরন্ডক পবরধ্ান করাও  এবাং 
তান্ডদর সান্ডর্ উত্তম কর্া বল। 

لح ت   لح ٱّللَّ  وح عح ۡ  ٱلَِِّت جح َٰلحك  ۡموح
ح
آءح أ ُح فح ۡؤت وا  ٱلس 

َٰمٗ  ۡۡ قِيح ۡۡ ا وح لحك  وه  ا وحٱۡكس  ُح ۡۡ فِي ٱۡرز ق وه 
ۡۡ قحۡوٗل   ُ ح وفٗ وحق ول وا  ل ۡعر  ٥ا  مَّ

6. আর কতামরা ইয়াতীমন্ডদরন্ডক পরীো 
কর যতেে না তারা বববান্ডহর বয়ন্ডস 
কপৌঁন্ডি। সুতরাাং যবদ কতামরা তান্ডদর 
মন্ডধ্ে ববন্ডবন্ডকর পবরপক্কতা কদখন্ডত 
পাও, তন্ডব তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয় দাও। আর কতামরা 
তান্ডদর সম্পদ কখন্ডয়া না অপচয় কন্ডর 
এবাং তারা বড় হওয়ার আন্ডগ 
তাড়াহুড়া কন্ডর। আর কয ধ্নী কস 
কযন সাংযত র্ান্ডক, আর কয দবরদ্র কস 

حح فحإِۡن وحٱۡبتحل وا   وا  ٱۡلذَِّكح ى إِذحا بحلحغ  ِتَّ َٰ حح َٰمح ٱَۡلحتح
ۡۡ ر ۡشدٗ   ُ ِۡن حۡست ۡ مذ ٓوا  ءحان ع  ۖۡ ا فحٱۡدفح ۡۡ  ُ ح َٰل ۡموح

ح
ۡۡ أ ُِ ۡ

إَِلح
افٗ  ٓ إَِۡسح ا ل وهح ك 

ۡ
لح تحأ اًرا وح بِدح وا ْۚ ا وح ن يحۡكَبح 

ح
أ

نِيذٗ  نح غح ن َكح نح فحقِريٗ وحمح ن َكح  اا فحلۡيحۡستحۡعفِۡفۖۡ وحمح
وِف  فحإِذحا  ۡعر  ۡل بِٱلۡمح ك 

ۡ
ۡۡ فحلۡيحأ ُِ ۡ

ۡۡ إَِلح ۡعت  فح دح
ِسيبٗ  ِ حح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ْۚ وح ۡۡ ُِ ۡي

لح وا  عح ُِد  ۡش
ح
ۡۡ فحأ  ُ ح َٰل ۡموح

ح
 اأ
٦
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কযন নোয়সঙ্গতভান্ডব খায়। অতিঃপর 
যখন কতামরা তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ 
তান্ডদর বনকট কসাপদথ করন্ডব তখন 
তান্ডদর উপর কতামরা সােী রাখন্ডব। 
আর বহসাব গ্রহেকারী বহন্ডসন্ডব 
আল্লাহ যন্ডর্ষ্ট। 

7. পুরুিন্ডদর জনে মাতা বপতা ও 
বনকটাত্ম্ীয়রা যা করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি তা 
কর্ন্ডক একবট অাংশ রন্ডয়ন্ডি। আর 
নারীন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি মাতা বপতা ও 
বনকটাত্ম্ীয়রা যা করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি তা  
কর্ন্ডক একবট অাংশ- তা কর্ন্ডক কম 
কহাক বা কববশ কহাক- বনধ্থাবরত 
হান্ডর। 

 ِ اِل نحِصيب  لذ ََِّٰلح  لرذِجح ا تحرحكح ٱلۡوح ِمَّ ب ونح مذ ۡقرح
ح
 اِن وحٱۡۡل

آءِ نحِصيب   لِلنذِسح اِن  وح ََِّٰلح ا تحرحكح ٱلۡوح ِمَّ مذ
ْۚ نحِصيبٗ  ح َث  ۡو كح

ح
ا قحلَّ ِمۡنه  أ ب ونح ِممَّ قۡرح

ح
ا وحٱۡۡل

وٗض  ۡفر  ٧ا مَّ

8. আর যবদ বণ্টন্ডন বনকটাত্ম্ীয় এবাং 
ইয়াতীম ও বমসকীনরা উপবস্থত হয়, 
তাহন্ডল কতামরা তান্ডদরন্ডক তা কর্ন্ডক 
আহার কদন্ডব এবাং তান্ডদর সান্ডর্ 
কতামরা উত্তম কর্া বলন্ডব।  

 َٰ َٰمح َٰ وحٱَۡلحتح ۡرَبح ل وا  ٱلۡق  و 
 
ةح أ ح ٱلۡقِۡسمح ۡضح ِإَوذحا حح

ۡۡ قحۡوٗل   ُ ح ق ول وا  ل ِۡنه  وح ۡ مذ َِٰكي  فحٱۡرز ق وه  سح  وحٱلۡمح
وفٗ  ۡعر  ٨ا مَّ

9. আর তান্ডদর ভয় করা উবচৎ কয, যবদ 
তারা তান্ডদর কপিন্ডন অসহায় সন্তান 
করন্ডখ কযত, তাহন্ডল তারা তান্ডদর 
ববিন্ডয় উবিগ্ন হত। সুতরাাং তারা কযন 
আল্লাহন্ডক ভয় কন্ডর এবাং কযন সব ক 
কর্া বন্ডল। 

ِيَّةٗ  ۡۡ ذ رذ ُِ لۡفِ  ِمۡن خح
وا  ك  حۡو تحرح ِينح ل َۡلحۡخشح ٱلَّ  وح

ًَٰفا  ول وا  ِضعح َۡلحق  ح وح وا  ٱّللَّ ۡۡ فحلۡيحتَّق  ُِ ۡي
لح اف وا  عح خح

ِديًدا قحۡوٗل  ٩ سح

10. বনশ্চয় যারা ইয়াতীমন্ডদর ধ্ন-সম্পদ 
অনোয়ভান্ডব ভেে কন্ডর তারা কতা 

ا إِنَّ  لًۡما إِنَّمح َٰ ظ  َٰمح َٰلح ٱَۡلحتح ۡموح
ح
ل ونح أ ك 

ۡ
ِينح يحأ ٱلَّ

ۡۡ نحارٗ  ُِ ِ ون ونح ِِف ب ط 
ل  ك 
ۡ
عرِيٗ يحأ يحۡصلحۡونح سح ا اۖۡ وحسح
١٠
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তান্ডদর কপন্ডট আগুন খান্ডি; আর 
অবচন্ডরই তারা প্রজ্জ্ববলত আগুন্ডন 
প্রন্ডবশ করন্ডব। 

11. আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
সন্তানন্ডদর সম্পন্ডকথ বনন্ডদথশ বদন্ডিন, 
এক কিন্ডলর জনে দুই কমন্ডয়র অাংন্ডশর 
সমপবরমাে। তন্ডব যবদ তারা দুইন্ডয়র 
অবধ্ক কমন্ডয় হয়, তাহন্ডল তান্ডদর 
জনে হন্ডব, যা কস করন্ডখ কগন্ডি তার 
বতন ভান্ডগর দুই ভাগ; আর যবদ 
একজন কমন্ডয় হয় তখন তার জনে 
অন্ডধ্থক। আর তার মাতা বপতা 
উভন্ডয়র প্রন্ডতেন্ডকর জনে িয় ভান্ডগর 
এক ভাগ কস যা করন্ডখ কগন্ডি তা 
কর্ন্ডক, যবদ তার সন্তান র্ান্ডক। আর 
যবদ তার সন্তান না র্ান্ডক এবাং তার 
ওয়াবরি হয় তার মাতা বপতা তখন 
তার মাতার জনে বতন ভান্ডগর এক 
ভাগ। আর যবদ তার ভাই-ন্ডবান 
র্ান্ডক তন্ডব তার মান্ডয়র জনে িয় 
ভান্ডগর এক ভাগ। অবসয়ত পালন্ডনর 
পর, যা িারা কস অবসয়ত  কন্ডরন্ডি 
অর্বা ঋে পবরন্ডশান্ডধ্র পর। 
কতামান্ডদর মাতা বপতা ও  কতামান্ডদর 
সন্তান-সন্তবতন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর উপকান্ডর কক অবধ্ক 
বনকটবতথী তা কতামরা জান না। 

ۡ  ٱ ِ ي وِصيك  ظذ رِ ِمۡثل  حح كح ۖۡ لَِّلَّ ۡۡ َِٰدك  ۡولح
ح
ّللَّ  ِِفٓ أ

نَّ نِسح  نثحيحۡيِ  فحإِن ك 
 
نَّ فحۡوقح ٱثۡنحتحۡيِ فحلح آءٗ ٱۡۡل  ُ

ةٗ  َِٰحدح نحۡت وح ۖۡ ِإَون َكح ا تحرحكح ا  ث ل ثحا مح ُح ْۚ فحلح  ٱۡلذِۡصف 
َِٰحد   ِ وح

ذ ۡيهِ لِك  بحوح
ح
ِۡل ا تحرحكح  وح س  ِممَّ د  ا ٱلس  مح  ُ ِۡن مذ
ْۚ إِن  َّلح  نح َلح ۥ وح َّلح   َكح ۥ وح ن َلَّ  ۡۡ يحك  فحإِن لَّ

ا بحوح
ح
ۥٓ أ رِثحه  وح ِهِ ٱثل  وح مذ

 
ۥٓ ه  فحِۡل نح َلح  ْۚ فحإِن َكح ل ث 

ْۚ ِمنُۢ بحۡعِد وحِصيَّة   إِۡخوحة   س  د  ِهِ ٱلس  مذ
 
 ي وَِّص  فحِۡل

ُح  ِ يۡن   ب
ۡو دح
ح
ونح  آ أ ۡۡ لح تحۡدر  ۡبنحآؤ ك 

ح
أ ۡۡ وح ءحابحآؤ ك 
ۡۡ نحۡفعٗ  قۡرحب  لحك 

ح
ۡۡ أ  ُ ي 

ح
ةٗ أ ُح ْۚ فحرِي ِنح ٱ ا ُِۗ إِنَّ مذ ّللَّ

ِكيمٗ  لِيًما حح نح عح ح َكح ١١ا ٱّللَّ
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আল্লাহর পে কর্ন্ডক বনধ্থাবরত। 
বনশ্চয় আল্লাহ সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

12. আর কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 
স্ত্রীগে যা করন্ডখ কগন্ডি তার অন্ডধ্থক, 

যবদ তান্ডদর ককান সন্তান না র্ান্ডক। 
আর যবদ তান্ডদর সন্তান র্ান্ডক, তন্ডব  
তারা যা করন্ডখ কগন্ডি তা কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর জনে চার ভান্ডগর এক 
ভাগ। তারা কয অবসয়ত কন্ডর কগন্ডি 
তা পালন্ডনর পর অর্বা ঋে 
পবরন্ডশান্ডধ্র পর। আর স্ত্রীন্ডদর জনে 
কতামরা যা করন্ডখ বগন্ডয়ি তা কর্ন্ডক 
চার ভান্ডগর একভাগ, যবদ কতামান্ডদর 
ককান সন্তান না র্ান্ডক। আর যবদ 
কতামান্ডদর সন্তান র্ান্ডক তাহন্ডল 
তান্ডদর জনে আট ভান্ডগর এক ভাগ, 

কতামরা যা করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি তা কর্ন্ডক। 
কতামরা কয অবসয়ত কন্ডরি তা পালন 
অর্বা ঋে পবরন্ডশান্ডধ্র পর। আর 
যবদ মা বাবা এবাং  সন্তান-সন্তবত 
নাই এমন ককান পুরুি বা মবহলা 
মারা যায় এবাং তার র্ান্ডক এক ভাই 
অর্বা এক কবান, তখন তান্ডদর 
প্রন্ডতেন্ডকর জনে িয় ভান্ডগর 
একভাগ। আর যবদ তারা এর কর্ন্ডক 
অবধ্ক হয় তন্ডব তারা সবাই বতন 
ভান্ডগর এক ভান্ডগর মন্ডধ্ে 
সমঅাংশীদার হন্ডব, কয অবসয়ত করা 

 ۡۡ ۡۡ إِن لَّ ك  َٰج  ۡزوح
ح
ا تحرحكح أ ۡۡ نِۡصف  مح لحك  ۞وح

 ْۚ َّلح  نَّ وح  ُ َّ ن ل ح  يحك  نح ل َّلح  فحإِن َكح نَّ وح  ُ   ۡ فحلحك 
ا  ب ع  ِممَّ ْۚ ِمنُۢ بحۡعِد وحِصيَّة  ٱلر  ۡكنح ِ  تحرح آ ي وِصيح ب ُح
يۡن   
ۡو دح
ح
ح  أ ل ن وح ۡۡ يحك  ۡۡ إِن لَّ ۡكت  ا تحرح ب ع  ِممَّ نَّ ٱلر   ُ

 ْۚ َّلح  ۡۡ وح َّلح   لَّك  ۡۡ وح نح لحك  ن   فحإِن َكح نَّ ٱثل م   ُ فحلح
ِنُۢ بحۡعِد وحِصيَّ  ۡ  مذ ۡكت  ا تحرح ۡو  ة  ِممَّ

ح
ٓ أ ا ُح ِ ونح ب ت وص 

يۡن   
نح  دح ل  ِإَون َكح ة  ي   رحج 

ح
أ وِ ٱۡمرح

ح
َٰلحًة أ لح  ورحث  كح

خۡ 
 
ۡو أ
ح
خ  أ
ح
ۥٓ أ َلح  َِٰحد  وح ِ وح

ذ ا  ت  فحلِك  مح  ُ ِۡن مذ
َٰلِكح  ح ِمن ذح ۡكَثح

ح
ن ٓوا  أ ْۚ فحإِن َكح س  د  ۡۡ ٱلس   ُ فح

ٓء  ِِف ٱثل ل ِث  ِمنُۢ بحۡعِد وحِصيَّة   َكح ح َٰ  ۡش  آ  ي وَّصح ُح ِ ب
 ْۚ آرذ  ُح رۡيح م 

يۡن  غح
ۡو دح
ح
ِنح ٱ وحِصيَّةٗ  أ ُِۗ وحٱّللَّ  مذ ّللَّ

  ۡ لِي ۡ  حح لِي ١٢ عح
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হন্ডয়ন্ডি তা পালন্ডনর পর অর্বা ঋে 
পবরন্ডশান্ডধ্র পর। কান্ডরা ককান েবত 
না কন্ডর। আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
অবসয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সবথজ্ঞ, 

সহনশীল। 

13. এগুন্ডলা আল্লাহর সীমান্ডরখা। আর কয 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে 
কন্ডর আল্লাহ তান্ডক প্রন্ডবশ করান্ডবন 
জান্নাতসমূন্ডহ, যার তলন্ডদন্ডশ 
প্রবাবহত রন্ডয়ন্ডি নহরসমূহ। কসখান্ডন 
তারা স্থায়ী হন্ডব। আর এটা মহা 
সফলতা । 

ود  ٱ د  وَلح ۥ تِلۡكح ح  رحس  ح وح ن ي ِطِع ٱّللَّ ِْۚ وحمح ّللَّ
َٰت   نَّ ا  ي ۡدِخلۡه  جح ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰر  َتح نۡهح

ح
ٱۡۡل
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح َٰلِكح ٱلۡفح ذح ْۚ وح ا ُح َِِٰلِينح فِي ١٣خح

14. আর কয আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
নাফরমানী কন্ডর এবাং তাুঁর সীমান্ডরখা 
লঙ্ঘন কন্ডর আল্লাহ তান্ডক আগুন্ডন 
প্রন্ডবশ করান্ডবন। কসখান্ডন কস স্থায়ী 
হন্ডব। আর তার জনেই রন্ডয়ন্ডি 
অপমানজনক আযাব। 

ن يح  ه ۥ وحمح ودح د  دَّ ح  يحتحعح وَلح ۥ وح رحس  ح وح ۡعِص ٱّللَّ
َِِٰلٗ  ُِي  ي ۡدِخلۡه  نحاًرا خح اب  م  ذح  ۥ عح

َلح ا وح ُح ا فِي
١٤

15. আর কতামান্ডদর নারীন্ডদর  মধ্ে কর্ন্ডক 
যারা বেবভচার কন্ডর, কতামরা তান্ডদর 
উপর কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক চার জন 
সােী উপবস্থত কর। অতিঃপর যবদ 
তারা সােে কদয় তন্ডব কতামরা 
তান্ডদরন্ডক ঘন্ডরর মন্ডধ্ে আবদ্ধ রাখ 
যতেে না মৃতুে তান্ডদর জীবন কশি 
কন্ডর কদয়।  অর্বা আল্লাহ তান্ডদর 
জনে ককান পর্ বতবর কন্ডর কদন। 

 ۡۡ آئِك  ذِسح ةح ِمن ن َِٰحشح تِيح ٱلۡفح
ۡ
َِِٰت يحأ وحٱلَّ

ةٗ  ۡربحعح
ح
ُِنَّ أ ۡي

لح وا  عح ُِد  ۖۡ فحإِن  فحٱۡستحۡش ۡۡ ِنك  مذ
ۡمِسك  

ح
وا  فحأ ُِد  نَّ شح َٰ وه  ِتَّ ِِف ٱِۡل ي وِت حح

بِيٗل  نَّ سح  ُ ح لح ٱّللَّ  ل ۡعح ۡو َيح
ح
ۡوت  أ نَّ ٱلۡمح  ُ َٰ تحوحفَّى ١٥ يح
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16. আর কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক কয দু’জন 
অপকমথ করন্ডব, তান্ডদরন্ডক কতামরা 
আযাব দাও। অতিঃপর যবদ তারা 
তাওবা কন্ডর এবাং শুধ্বরন্ডয় কনয় তন্ডব 
কতামরা তান্ডদর কর্ন্ডক ববরত র্াক। 
বনশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, 
দয়ালু ।  

ۡۡ فح  ا ِمنك  ُح َٰنِ تِيح
ۡ
اِن يحأ ح ۖۡ فحإِن تحابحا وحٱلَّ ا مح اذ وه 

 ُۗ ٓ ا مح  ُ ۡن وا  عح ۡعرِض 
ح
ا فحأ ۡصلححح

ح
أ ابٗ  وح نح تحوَّ ح َكح  اإِنَّ ٱّللَّ

 ١٦رَِّحيًما 

17. বনশ্চয় তাওবা কবূল করা আল্লাহর 
বজম্মায় তান্ডদর জনে, যারা 
অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ কন্ডর। 
তারপর শীঘ্রই তাওবা কন্ডর। 
অতিঃপর আল্লাহ এন্ডদর তাওবা কবুল 
করন্ডবন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়।  

وٓءح  ل ونح ٱلس  ۡعمح ِينح يح ِ لَِّلَّ ح ٱّللَّ ا ٱتلَّۡوبحة  َعح إِنَّمح
َٰلحة   رِيب  ِِبحهح

ت وب ونح ِمن قح َّۡ يح ت   ث  ىئِكح يح لح و 
 
وب  فحأ

لِيًما ٱ نح ٱّللَّ  عح َكح ُۗ وح ۡۡ ُِ ۡي
لح ِكيمٗ ّللَّ  عح ١٧ا حح

18. আর তাওবা নাই তান্ডদর, যারা 
অনোয় কাজ করন্ডত র্ান্ডক, অবন্ডশন্ডি 
যখন তান্ডদর কান্ডরা মৃতুে এন্ডস যায়, 
তখন বন্ডল, আবম এখন তাওবা 
করলাম, আর তাওবা তান্ডদর জনে 
নয়, যারা কাবফর অবস্থায় মারা যায়;  
আবম  এন্ডদর  জনেই বতরী কন্ডরবি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

 ِ ِت ٱتلَّۡوبحة  لَِّلَّ لحيۡسح ِ ينح وح يذ ل ونح ٱلسَّ ۡعمح اِت يح
ۡوت  قحالح إِّنذِ ت ۡبت   ۡ  ٱلۡمح ه  دح حح

ح
ح أ ۡضح ى إِذحا حح ِتَّ حح

ىئِكح َٰٔـٱلۡ  لح و 
 
ْۚ أ ار  فَّ ۡۡ ك  وت ونح وحه  م  ِينح يح لح ٱلَّ نح وح

َِلمٗ 
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ۡعتحۡدنحا ل

ح
 ١٨ا أ

19. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর জনে হালাল 
নয় কয, কতামরা কজার কন্ডর নারীন্ডদর 
ওয়াবরি  হন্ডব। আর কতামরা 
তান্ডদরন্ডক আবদ্ধ কন্ডর করন্ডখা না, 
তান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়ি তা কর্ন্ডক 
কতামরা বকিু বনন্ডয় কনয়ার জনে, তন্ডব 
যবদ তারা প্রকাশে অশ্লীলতায় বলপ্ত 
হয়। আর কতামরা তান্ডদর সান্ডর্ 

ِينح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ن تحرِث وا  يح

ح
ۡۡ أ ِل  لحك  ن وا  لح ُيح ءحامح

ۡرهٗ  آءح كح لح ٱلنذِسح ۖۡ وح ب وا  ا نَّ تِلحۡذهح ل وه   ُ تحۡع
ة   َِٰحشح تِيح بِفح

ۡ
ن يحأ
ح
ٓ أ نَّ إِلَّ وه  آ ءحاتحيۡت م   بِبحۡعِض مح

بحيذِنحة    وِف  فحإِن  م  ۡعر  نَّ بِٱلۡمح وه  ِۡش  وحَعح
ۡي  وا  شح ن تحۡكرحه 

ح
ى أ عحَسح نَّ فح وه  رِۡهت م  ا كح

لح ٱ يحۡجعح رۡيٗ وح ثرِيٗ ّللَّ  فِيهِ خح ١٩ا ا كح
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সদ্ভান্ডব বসবাস কর। আর যবদ 
কতামরা তান্ডদরন্ডক অপিন্দ কর, তন্ডব 
এমনও হন্ডত পান্ডর কয, কতামরা ককান 
বকিুন্ডক অপিন্দ করি আর আল্লাহ 
তান্ডত অন্ডনক কলোে রাখন্ডবন। 

20. আর যবদ কতামরা এক স্ত্রীর স্থন্ডল 
অনে স্ত্রীন্ডক বদলান্ডত চাও আর 
তান্ডদর কাউন্ডক কতামরা প্রদান কন্ডরি 
প্রচুর সম্পদ, তন্ডব কতামরা তা কর্ন্ডক 
ককান বকিু বনও না। কতামরা বক তা 
কনন্ডব অপবাদ এবাং প্রকাশে গুনান্ডহর 
মাধ্েন্ডম?   

ۡ  ٱۡستِبۡدح  رحدت 
ح
ۡوج  اِإَوۡن أ ۡوج   لح زح نح زح َّكح  مَّ

ارٗ وح  نَّ قِنطح  ُ َٰ ى ۡۡ إِۡحدح وا  ِمۡنه  ءحاتحيۡت  ذ  خ 
ۡ
ا فحلح تحأ

ۡي  َٰنٗ شح تح ُۡ ۥ ب  ونحه  ذ  خ 
ۡ
تحأ
ح
ْۚ أ بِينٗ ا ِإَوثۡمٗ ا ٢٠ا ا م 

21. আর কতামরা তা কীভান্ডব কনন্ডব অর্চ 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর সান্ডর্ একান্ডন্ত 
বমবলত হন্ডয়ি; আর তারা কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক বনন্ডয়বিল দৃঢ় অঙ্গীকার? 

 َٰ فَۡضح
ح
ۥ وحقحۡد أ ونحه  ذ  خ 

ۡ
ۡيفح تحأ كح َٰ وح ۡۡ إَِلح ك   ُ بحۡع
ۡ بحۡعض   ۡذنح ِمنك  خح

ح
أ لِيظٗ  وح ًَٰقا غح ِيثح ٢١ا مذ

22. আর কতামরা বববাহ কন্ডরা না 
নারীন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডদরন্ডক বববাহ 
কন্ডরন্ডি কতামান্ডদর বপতৃপুরুিগে। 
তন্ডব পূন্ডবথ যা সাংঘবটত হন্ডয়ন্ডি (তা 
েমা করা হল)। বনশ্চয় তা হল 
অশ্লীলতা ও ঘৃবেত ববিয় এবাং বনকৃষ্ট 
পর্।   

آءِ  ِنح ٱلنذِسح ۡ مذ حح ءحابحآؤ ك  ا نحكح وا  مح لح تحنِكح  وح
ةٗ  َِٰحشح نح فح ۥ َكح ْۚ إِنَّه  فح

لح ا قحۡد سح ۡقتٗ  إِلَّ مح ا وحمح
بِيًل وحسح   ٢٢آءح سح

23. কতামান্ডদর উপর হারাম করা হন্ডয়ন্ডি 
কতামান্ডদর মাতান্ডদরন্ডক, কতামান্ডদর 
কমন্ডয়ন্ডদরন্ডক, কতামান্ডদর 
কবানন্ডদরন্ডক, কতামান্ডদর ফুফুন্ডদরন্ডক, 

 ۡۡ بحنحات ك  ۡۡ وح َٰت ك  هح مَّ
 
ۡۡ أ لحۡيك  ۡت عح ِمح رذ ح 

بحنحات   ۡۡ وح َٰت ك  َٰلح خح ۡۡ وح َٰت ك  مَّ ۡۡ وحعح َٰت ك  وح خح
ح
أ وح

َِِٰتٓ  ۡ  ٱلَّ َٰت ك  هح مَّ
 
أ ۡخِت وح

 
بحنحات  ٱۡۡل ِخ وح

ح
ٱۡۡل

ةِ  َٰعح ضح ِنح ٱلرَّ ۡ مذ َٰت ك  وح خح
ح
أ ۡۡ وح ۡعنحك  ۡرضح

ح
أ
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কতামান্ডদর খালান্ডদরন্ডক, 

ভাবতজীন্ডদরন্ডক, ভাগ্নীন্ডদরন্ডক, 

কতামান্ডদর কস সব মাতান্ডক যারা 
কতামান্ডদরন্ডক দুধ্পান কবরন্ডয়ন্ডি, 
কতামান্ডদর দুধ্ন্ডবানন্ডদরন্ডক,  

কতামান্ডদর শ্বাশুড়ীন্ডদরন্ডক, কতামরা 
কযসব স্ত্রীর সান্ডর্ বমবলত হন্ডয়ি 
কসসব স্ত্রীর অপর স্বামী কর্ন্ডক কযসব 
কনো কতামান্ডদর ককান্ডল রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদরন্ডক, আর যবদ কতামরা তান্ডদর 
সান্ডর্ বমবলত না হন্ডয় র্াক তন্ডব 
কতামান্ডদর উপর ককান পাপ কনই 
এবাং কতামান্ডদর ঔরসজাত পুত্রন্ডদর 
স্ত্রীন্ডদরন্ডক এবাং দুই কবানন্ডক একত্র 
করা (ন্ডতামান্ডদর উপর হারাম করা 
হন্ডয়ন্ডি)।  তন্ডব অতীন্ডত যা হন্ডয় 
কগন্ডি তা বভন্ন কর্া। বনশ্চয় আল্লাহ  
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

 َٰ ۡ  ٱلَّ ئِب ك  ى بح رح ۡۡ وح آئِك  َٰت  نِسح هح مَّ
 
أ ِِت ِِف وح

ُِنَّ  ِ لۡت ۡ ب َِِٰت دحخح
ۡ  ٱلَّ آئِك  ذِسح ِن ن ۡ مذ ورِك  ج  ح 

نحاحح  ُِنَّ فحلح ج  ِ لۡت ۡ ب  دحخح
ون وا  ۡۡ تحك  فحإِن لَّ

ِينح ِمۡن  ۡ  ٱلَّ ۡبنحآئِك 
ح
ىئِل  أ لح ۡۡ وححح لحۡيك  عح

ا  ۡختحۡيِ إِلَّ مح
 
وا  بحۡيح ٱۡۡل ع  ۡمح ن َتح

ح
أ ۡۡ وح َٰبِك  ۡصلح

ح
أ

ُۗ إِنَّ  لحفح ورٗ  قحۡد سح ف  نح غح ح َكح  ٢٣ا ا رَِّحيمٗ ٱّللَّ

24. আর (হারাম করা হন্ডয়ন্ডি) 
নারীন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক সধ্বান্ডদরন্ডক। 
তন্ডব কতামান্ডদর ডান হাত যান্ডদর 
মাবলক হন্ডয়ন্ডি (দাসীগে) তারা িাড়া। 
এবট কতামান্ডদর উপর আল্লাহর ববধ্ান 
এবাং এরা িাড়া সকল নারীন্ডক 
কতামান্ডদর জনে হালাল করা হন্ডয়ন্ডি 
কয, কতামরা কতামান্ডদর অন্ডর্থর 
বববনমন্ডয় তান্ডদরন্ডক চাইন্ডব বববাহ 
কন্ডর, অনবধ্ কযৌনাচান্ডর বলপ্ত হন্ডয় 

ۡت  لحكح ا مح آءِ إِلَّ مح َٰت  ِمنح ٱلنذِسح نح ۡحصح ۞وحٱلۡم 
 ۡ ِحلَّ لحك 

 
أ ْۚ وح ۡۡ لحۡيك  ِ عح َٰبح ٱّللَّ ۖۡ كِتح ۡۡ َٰن ك  يۡمح

ح
أ

 ۡ َٰلِك  ۡموح
ح
وا  بِأ ن تحبۡتحغ 

ح
ۡۡ أ َٰلِك  آءح ذح رح ا وح مَّ

ا ٱۡستحۡمتحۡعتۡ  بِهِۦ  مح ْۚ فح َٰفِِحيح سح رۡيح م  ِۡصنِيح غح ُم 
نَّ فح   ُ ْۚ ات وه  ِمۡن ٗة ُح نَّ فحرِي ورحه  ج 

 
نحاحح  نَّ أ لح ج  وح

ۡيت ۡ بِهِۦ ِمنُۢ بحۡعِد عح  َٰضح ا تحرح ۡۡ فِيمح لحۡيك 
ِكيمٗ  لِيًماحح نح عح ح َكح ةِ  إِنَّ ٱّللَّ ُح رِي ٢٤ا ٱلۡفح

পারা 

৫ 
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নয়। সুতরাাং তান্ডদর মন্ডধ্ে কতামরা 
যান্ডদরন্ডক কভাগ কন্ডরি তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর বনধ্থাবরত কমাহর বদন্ডয় দাও। 
আর বনধ্থারন্ডের পর কয বোপান্ডর 
কতামরা পরস্পর সম্মত হন্ডব তান্ডত 
কতামান্ডদর উপর ককান অপরাধ্ কনই। 
বনশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

25. আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয বেবি 
স্বাধ্ীন-মুবমন নারীন্ডদরন্ডক বববাহ 
করার সামর্থে রান্ডখ না, কস (বববাহ 
করন্ডব) কতামান্ডদর মুবমন যুবতীন্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক, কতামান্ডদর হাত যান্ডদর 
মাবলক হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর কাউন্ডক। আর 
আল্লাহ কতামান্ডদর ঈমান সম্পন্ডকথ 
অবধ্ক জ্ঞাত। কতামরা এন্ডক অন্ডনের 
কর্ন্ডক (এন্ডসি)। সুতরাাং কতামরা 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর মাবলকন্ডদর 
অনুমবতক্রন্ডম বববাহ কর এবাং 
নোয়সঙ্গতভান্ডব তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
কমাহর বদন্ডয় দাও এমতাবস্থায় কয, 
তারা হন্ডব সতী-সাধ্বী, বেবভচাবরেী 
বকাংবা কগাপন কযৌনসঙ্গী গ্রহেকাবরেী 
নয়। অতিঃপর যখন তারা বববাবহত 
হন্ডব তখন যবদ বেবভচান্ডর বলপ্ত হয় 
তাহন্ডল তান্ডদর উপর স্বাধ্ীন নারীর 
অন্ডধ্থক আযাব হন্ডব। এটা তান্ডদর 
জনে, কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
বেবভচান্ডরর ভয় কন্ডর এবাং বধ্যথধ্ারে 

ن يحنِكحح 
ح
ۡوًل أ ۡۡ طح حۡستحِطۡع ِمنك  ۡۡ ي ن لَّ وحمح

ۡت  لحكح ا مح َِٰت فحِمن مَّ ۡؤِمنح َِٰت ٱلۡم  نح ۡحصح ٱلۡم 
َِٰت  وحٱّللَّ   ۡؤِمنح ۡ  ٱلۡم  َٰتِك  تحيح ِن فح ۡ مذ َٰن ك  يۡمح

ح
أ

ِنُۢ بحۡعض    ۡ مذ ك   ُ ۡ  بحۡع َٰنِك  ۡ  بِإِيمح ۡعلح
ح
 أ

نَّ فحٱنِكح   ورحه  ج 
 
نَّ أ ُِنَّ وحءحات وه  ۡهلِ

ح
نَّ بِإِۡذِن أ وه 

َٰت   َٰفِحح سح رۡيح م  َٰت  غح نح ۡصح وِف ُم  ۡعر  لح  بِٱلۡمح وح
َِٰت  تَِّخذح ان   م  ۡخدح
ح
تحۡيح  أ

ح
ۡحِصنَّ فحإِۡن أ

 
ٓ أ فحإِذحا

ة   َِٰحشح لحيۡ  بِفح عح َِٰت فح نح ح ٱلۡم ۡحصح ا َعح ُِنَّ نِۡصف  مح
َٰلِكح  اِب  ذح ذح ْۚ ِمنح ٱلۡعح ۡۡ نحتح مِنك  َِشح ٱلۡعح ۡن خح لِمح
رۡي   وا  خح ن تحۡصَِب 

ح
أ ُۗ وحٱ وح ۡۡ ور  لَّك  ف  ۡ   ّللَّ  غح رَِّحي
٢٥
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করা কতামান্ডদর জনে উত্তম। আর 
আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু। 

26. আল্লাহ চান কতামান্ডদর জনে 
ববস্তাবরত বেথনা করন্ডত, কতামান্ডদরন্ডক 
কতামান্ডদর পূবথবতথীন্ডদর আদশথ প্রদশথন 
করন্ডত এবাং কতামান্ডদর তাওবা কবূল 
করন্ডত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ِينح  ح ٱلَّ ُنح ۡۡ س  ِديحك  ُۡ يح ۡۡ وح ح لحك  ِ ي رِيد  ٱّللَّ  َِل بحيذ
  ۡ لِي ُۗ وحٱّللَّ  عح ۡۡ لحۡيك  يحت وبح عح ۡۡ وح ۡبلِك  ِمن قح

  ۡ ِكي ٢٦ حح

27. আর আল্লাহ চান কতামান্ডদর 
তাওবা কবূল করন্ডত। আর যারা 
প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডর তারা চায় কয, 
কতামরা প্রবলভান্ডব (সতে পর্ কর্ন্ডক) 
ববচুেত হও। 

ِينح  ي رِيد  ٱلَّ ۡۡ وح لحۡيك  ت وبح عح ن يح
ح
وحٱّللَّ  ي رِيد  أ

ِظيمٗ  ۡيًل عح ن تحِميل وا  مح
ح
َِٰت أ وح ُح ونح ٱلشَّ ٢٧ ايحتَّبِع 

28. আল্লাহ কতামান্ডদর কর্ন্ডক (ববধ্ান) 
সহজ করন্ডত চান, আর মানুিন্ডক সৃবষ্ট 
করা হন্ডয়ন্ডি দুবথল কন্ডর। 

ْۚ ي رِيد  ٱ ۡۡ نك  ِفح عح حفذ ن َي 
ح
َٰن  ّللَّ  أ نسح لِقح ٱۡۡلِ وحخ 
عِيفٗ  ٢٨ا ضح

29. কহ মুবমনগে, কতামরা পরস্পন্ডরর 
মন্ডধ্ে কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ 
অনোয়ভান্ডব কখন্ডয়া না, তন্ডব 
পারস্পবরক সম্মবতন্ডত বেবসার 
মাধ্েন্ডম হন্ডল বভন্ন কর্া। আর কতামরা 
বনন্ডজরা বনজন্ডদরন্ডক হতো কন্ডরা না। 
বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদর বোপান্ডর 
পরম দয়ালু। 

 ِ ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡ يح َٰلحك  ۡموح

ح
ل ٓوا  أ ك 

ۡ
ن وا  لح تحأ ينح ءحامح

ن  ةً عح َٰرح ونح تِجح ن تحك 
ح
ٓ أ َِٰطِل إِلَّ ۡ بِٱلۡبح بحيۡنحك 

ْۚ إِنَّ  تحرحاض   ۡۡ ك  سح نف 
ح
ۡقت ل ٓوا  أ لح تح ْۚ وح ۡۡ ِنك  ح مذ ٱّللَّ

ۡۡ رحِحيمٗ  نح بِك  ٢٩ا َكح

30. আর কয ঐ কাজ করন্ডব 
সীমালঙ্ঘন ও অনোয়ভান্ডব, আবম 

َٰنٗ  ۡدوح َٰلِكح ع  ۡل ذح ۡفعح ن يح لۡمٗ ا وحمح ۡوفح وحظ  ا فحسح
ح ٱيهِ نحارٗ ن ۡصلِ  َٰلِكح َعح نح ذح َكح حِسرًيا اْۚ وح ِ ي ٣٠ّللَّ
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অবচন্ডরই তান্ডক আগুন্ডন প্রন্ডবশ করাব। 
আর কসবট হন্ডব আল্লাহর উপর সহজ। 

31. কতামরা যবদ কসসব কবীরা গুনাহ 
পবরহার কর, যা কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
বারে করা হন্ডয়ন্ডি, তাহন্ডল আবম 
কতামান্ডদর গুনাহসমূহ েমা কন্ডর কদব 
এবাং কতামান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ করাব 
সম্মানজনক প্রন্ডবশস্থন্ডল। 

ِۡر  فذ ۡنه  ن كح ۡونح عح ُح ا ت ۡن بحآئِرح مح ۡتحنِب وا  كح إِن َتح
 ِ يذ ۡۡ سح نك  ٗل عح ۡدخح ۡ م  ن ۡدِخلۡك  ۡۡ وح  اتِك 

رِيمٗ  ٣١ا كح

32. আর কতামরা আকাঙ্ক্ষা কন্ডরা না 
কস সন্ডবর, যার মাধ্েন্ডম আল্লাহ 
কতামান্ডদর এক জনন্ডক অনে জন্ডনর 
উপর প্রাধ্ানে বদন্ডয়ন্ডিন। পুরুিন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি অাংশ, তারা যা উপাজথন 
কন্ডর তা কর্ন্ডক এবাং নারীন্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি অাংশ, যা তারা উপাজথন কন্ডর 
তা কর্ন্ডক। আর কতামরা আল্লাহর 
কান্ডি তাুঁর অনুগ্রহ চাও। বনশ্চয় 
আল্লাহ সবথ ববিন্ডয় সমেক জ্ঞাত। 

لح ٱّللَّ   َُّ ا فح نَّۡوا  مح لح تحتحمح َٰ وح ح ۡۡ َعح ك  ُح  بِهِۦ بحۡع
ِ  بحۡعض    اِل نحِصيب  لذ ب وا ۖۡ  لرذِجح ا ٱۡكتحسح ِمَّ مذ
لِلنذِسح  ْۚ  آءِ نحِصيب  وح َۡبح ا ٱۡكتحسح ِمَّ ۡس مذ ح وح  ل وا  ٱّللَّ

لِيمٗ  ء  عح ۡ ِ يح
لذ نح بِك  ح َكح لِهِۦْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ ُۡ ا ِمن فح

٣٢

33. আর আবম প্রন্ডতেন্ডকর জনে 
বনধ্থারে কন্ডরবি উত্তরাবধ্কারী, বপতা-
মাতা ও বনকট আত্ম্ীয়-স্বজন যা করন্ডখ 
যায় এবাং যান্ডদর সান্ডর্ কতামরা চুবি 
কন্ডরি, তা কর্ন্ডক13। সুতরাং যতামরা 
তাণেরণক তাণের অংশ কেণয় োও। কনশ্চয় 

আল্লাহ সবকব্িুর উপর সােী। 

  
ذ لِك  اِن  وح ََِّٰلح ا تحرحكح ٱلۡوح ََِٰلح ِممَّ وح لۡنحا مح عح جح

ِينح  ْۚ وحٱلَّ ب ونح قۡرح
ح
ۡۡ فح وحٱۡۡل َٰن ك  يۡمح

ح
ۡت أ دح قح ۡۡ عح ات وه 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح نح َعح ح َكح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ُِيدً  نحِصيبح ٣٣ا شح

                                                           
13 চুবিবভবত্তক উত্তরাবধ্কান্ডরর ববিয়বট জাবহলী যুন্ডগর প্রর্া, ইসলান্ডমর সূচনান্ডত এবট বলবৎ 
র্াকন্ডলও পন্ডর তা রবহত করা হয়। 
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34. পুরুিরা নারীন্ডদর তত্ত্বাবধ্ায়ক, এ 
কারন্ডে কয, আল্লাহ তান্ডদর এন্ডকর 
উপর অনেন্ডক কেষ্ঠত্ব বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
কযন্ডহতু তারা বনজন্ডদর সম্পদ কর্ন্ডক 
বেয় কন্ডর। সুতরাাং পুেেবতী নারীরা 
অনুগত, তারা কলাকচেুর অন্তরান্ডল 
বহফাযাতকাবরনী ঐ ববিন্ডয়র যা 
আল্লাহ বহফাযাত কন্ডরন্ডিন্ডন। আর 
কতামরা যান্ডদর অবাধ্েতার আশঙ্কা 
কর তান্ডদরন্ডক সদুপন্ডদশ দাও, 

ববিানায় তান্ডদরন্ডক তোগ কর এবাং 
তান্ডদরন্ডক (মৃদু) প্রহার কর। এরপর 
যবদ তারা কতামান্ডদর আনুগতে কন্ডর 
তাহন্ডল তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ ককান পর্ 
অনুসন্ধান কন্ডরা না। বনশ্চয় আল্লাহ 
সমুন্নত মহান। 

لح ٱّللَّ   َُّ ا فح آءِ بِمح ح ٱلنذِسح ونح َعح َٰم  ال  قحوَّ ٱلرذِجح
َٰبحۡعض   لحى ۡۡ عح  ُ ُح ۡع ْۚ  بح ۡۡ ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
وا  ِمۡن أ ق  نفح

ح
ٓ أ ا بِمح وح

َٰنِ  َٰت  قح َٰلِحح َٰت  فحٱلصَّ َٰفِظح َٰت  حح ا  تح ۡيِب بِمح لذِلۡغح
نَّ  وه  نَّ فحعِظ  وزحه  حاف ونح ن ش  َِِٰت َّتح ْۚ وحٱلَّ فِظح ٱّللَّ  حح
ۖۡ فحإِۡن  نَّ اِجِع وحٱۡۡضِب وه  ُح نَّ ِِف ٱلۡمح وه  ر  وحٱۡهج 
ح  بِيًلُۗ إِنَّ ٱّللَّ ُِنَّ سح ۡي

لح وا  عح ۡۡ فحلح تحۡبغ  ۡعنحك  طح
ح
أ

لِيذٗ  نح عح برِيٗ َكح ٣٤ا ا كح

35. আর যবদ কতামরা তান্ডদর উভন্ডয়র 
মন্ডধ্ে ববন্ডিন্ডদর আশঙ্কা কর তাহন্ডল 
স্বামীর পবরবার কর্ন্ডক একজন 
ববচারক এবাং স্ত্রীর পবরবার কর্ন্ডক 
একজন ববচারক পা াও। যবদ তারা 
মীমাাংসা চায় তাহন্ডল আল্লাহ উভন্ডয়র 
মন্ডধ্ে বমল কন্ডর কদন্ডবন। বনশ্চয় 
আল্লাহ সবথজ্ঞানী, সমেক অবগত। 

ث وا  ِإَو ا فحٱۡبعح ُِمح ِ اقح بحيۡن ۡۡ ِشقح مٗ  ۡن ِخۡفت  كح ِۡن  احح مذ
مٗ  كح ۡهلِهِۦ وححح

ح
ٓ أ ا ُح ۡهلِ

ح
ِۡن أ َٰحٗ  ا مذ ٓ إِۡصلح ا ا إِن ي رِيدح

ِِق ٱ ُۗ ي وحفذ ٓ ا مح  ُ برِيٗ  ّللَّ  بحيۡنح لِيًما خح نح عح ح َكح  اإِنَّ ٱّللَّ
٣٥

36. কতামরা ইবাদাত কর আল্লাহর, 
তাুঁর সান্ডর্ ককান বকিুন্ডক শরীক কন্ডরা 
না। আর সিেবহার কর মাতা-বপতার 

وا  ٱ ۡي ۞وحٱۡعب د  وا  بِهِۦ شح ّۡشِك 
لح ت  ح وح اۖۡ ّللَّ

َٰنٗ  يِۡن إِۡحسح ََِّٰلح بِٱلۡوح َٰ وح َٰمح ٱَۡلحتح َٰ وح ۡرَبح بِِذي ٱلۡق  ا وح
َٰ وحٱۡۡلحارِ وح  ۡرَبح َِٰكِي وحٱۡۡلحارِ ذِي ٱلۡق  سح ٱلۡمح

بِيِل  اِحِب بِٱۡۡلحۢنِب وحٱبِۡن ٱلسَّ ٱۡۡل ن ِب وحٱلصَّ
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সান্ডর্, বনকট আত্ম্ীন্ডয়র সান্ডর্, 
ইয়াতীম, বমসকীন, বনকট আত্ম্ীয়- 
প্রবতন্ডবশী, অনাত্ম্ীয়- প্রবতন্ডবশী, 
পাশ্বথবতথী সার্ী, মুসাবফর এবাং 
কতামান্ডদর মাবলকানাভুি দাস-
দাসীন্ডদর সান্ডর্। বনশ্চয় আল্লাহ পিন্দ 
কন্ডরন না তান্ডদরন্ডক যারা দাবম্ভক, 

অহঙ্কারী। 

ن  ِب  مح ح لح ُي  ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ َٰن ك  يۡمح
ح
ۡت أ لحكح ا مح وحمح
ۡتحاٗل  نح ُم  ورً َكح ٣٦ا  فحخ 

37. যারা কৃপেতা কন্ডর এবাং 
মানুিন্ডক কৃপেতার বনন্ডদথশ কদয়; আর 
কগাপন কন্ডর তা, যা আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
স্বীয় অনুগ্রন্ডহ দান কন্ডরন্ডিন। আর 
আবম প্রস্তুত কন্ডর করন্ডখবি কাবফরন্ডদর 
জনে লাঞ্ছনাকর আযাব।  

ونح ٱۡلَّاسح بِٱِۡل ۡخِل  ر  م 
ۡ
يحأ ل ونح وح ۡبخح ِينح يح ٱلَّ
 ٓ ا ونح مح يحۡكت م  لِهِۗۦُ وح ُۡ ۡ  ٱّللَّ  ِمن فح  ُ َٰ ءحاتحى

ابٗ  ذح َٰفِرِينح عح ۡعتحۡدنحا لِلۡكح
ح
أ ُِينٗ وح ٣٧ا ا م 

38. আর যারা বনজ ধ্ন-সম্পদ কলাক 
কদখান্ডনার উন্ডদ্দন্ডশে বেয় কন্ডর এবাং 
ঈমান আন্ডন না আল্লাহর প্রবত এবাং 
না কশি বদন্ডনর প্রবত। আর শয়তান 
যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী বহন্ডসন্ডব কতইনা 
বনকৃষ্ট কস! 

لح  ۡۡ رِئحآءح ٱۡلَّاِس وح  ُ ح َٰل ۡموح
ح
ونح أ ِينح ي نفِق  وحٱلَّ

ِن  ن يحك   بِٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  وحمح
لح ِ وح ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ
َٰن  َلح ۥ قحرِينٗ  ۡيطح ٣٨ا آءح قحرِينٗ ا فحسح ٱلشَّ

39. তান্ডদর এমন কী েবত হত যবদ 
তারা ঈমান আনত আল্লাহ ও কশি 
বদবন্ডসর প্রবত এবাং আল্লাহ তান্ডদর কয 
বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন তা কর্ন্ডক বেয় 
করত? আল্লাহ তান্ডদর সম্পন্ডকথ সমেক 
জ্ঞাত। 

ن وا  بِٱ حۡو ءحامح ۡۡ ل ُِ ۡي
لح اذحا عح ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وحمح ّللَّ

لِيًما  ۡۡ عح ُِ ِ نح ٱّللَّ  ب َكح ْۚ وح ۡ  ٱّللَّ   ُ زحقح ا رح  ِممَّ
وا  ق  نفح

ح
أ وح
٣٩ 
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40. বনশ্চয় আল্লাহ অেু পবরমােও 
যুলম কন্ডরন না। আর যবদ কসবট ভাল 
কাজ হয়, বতবন তান্ডক বিগুে কন্ডর 
কদন এবাং তাুঁর পে কর্ন্ডক মহা 
প্রবতদান প্রদান কন্ডরন। 

ة ِۖ  الح ذحرَّ ۡ  ِمۡثقح ۡظلِ ح لح يح نحةٗ  إِنَّ ٱّللَّ سح  ِإَون تحك  حح
ي   ا وح ُح َٰعِۡف ِظيمٗ ي ضح ۡجًرا عح

ح
نۡه  أ ٤٠ا ۡؤِت ِمن َّلَّ 

41. অতএব ককমন হন্ডব যখন আবম 
প্রন্ডতেক উম্মত কর্ন্ডক একজন সােী 
উপবস্থত করব এবাং কতামান্ডক 
উপবস্থত করব তান্ডদর উপর 
সােীরূন্ডপ? 

ُِيد   ِۢ بِشح ة مَّ
 
ِ أ
ذ ۡيفح إِذحا ِجۡئنحا ِمن ّل  وحِجۡئنحا فحكح
ُِيدٗ  ٓءِ شح

لح ىؤ  َٰ ٰٓح ح   ٤١ا بِكح َعح

42. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
রাসূন্ডলর অবাধ্ে হন্ডয়ন্ডি তারা কসবদন 
কামনা করন্ডব, যবদ যমীনন্ডক তান্ডদর 
সান্ডর্ (বমবশন্ডয়) সমান কন্ডর কদয়া হত, 

আর তারা আল্লাহর কান্ডি ককান কর্া 
কগাপন করন্ডত পারন্ডব না। 

ئِذ   ِينح  يحۡومح ا  يحوحد  ٱلَّ و  صح وا  وحعح ر  فح حوۡ  كح ولح ل  ٱلرَّس 
ِديثٗ  ح حح ونح ٱّللَّ لح يحۡكت م  ۡرض  وح

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ىَٰ ب وَّ  ات سح

٤٢

43. কহ মুবমনগে, কনশাগ্রস্ত অবস্থায় 
কতামরা সালান্ডতর বনকটবতথী হন্ডয়া না, 
যতেে না কতামরা বুঝন্ডত পার যা 
কতামরা বল এবাং অপববত্র অবস্থায়ও 
না, যতেে না কতামরা কগাসল কর, 
তন্ডব যবদ কতামরা পর্ অবতক্রমকারী 
হও14। আর যবদ কতামরা অসুস্থ হও 
বা সফন্ডর র্াক অর্বা কতামান্ডদর ককউ 

 ۡۡ نت 
ح
أ لحوَٰةح وح ب وا  ٱلصَّ ن وا  لح تحۡقرح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ن بً  لح ج  ول ونح وح ا تحق  وا  مح َٰ تحۡعلحم  ِتَّ ىَٰ حح َٰرح كح إِلَّ  اس 
نت ۡ  َٰ تحۡغتحِسل وا ْۚ ِإَون ك  ِتَّ بِيل  حح بِرِي سح َعح

د   حح
ح
آءح أ ۡو جح

ح
ر  أ
فح َٰ سح ح ۡو َعح

ح
ى أ ۡرَضح ِنح  مَّ ۡ مذ ِنك  مذ

ۡ  ٱلنذِسح  ۡست  َٰمح ۡو لح
ح
آئِِط أ وا  ٱلۡغح ِد 

ۡۡ َتح آءح فحلح
آءٗ  عِيدٗ مح وا  صح م  تحيحمَّ يذِبٗ فح وا  ا طح ح  ا فحٱۡمسح

                                                           
14 তাহন্ডল তার কর্া বভন্ন, কস কগাসল না কন্ডরও শুধু্ তায়ামু্মম কন্ডর নামায পড়ন্ডত পারন্ডব। ককউ ককউ 

বন্ডলন্ডিন, এখান্ডন সালাত অর্থ সালাত আদায়স্থল। তাহন্ডল অর্থ হন্ডব, কতামরা অপববত্র অবস্থায় 
সালাত আদায়স্থল তর্া মসবজন্ডদ কযন্ডত পারন্ডব না। তন্ডব পর্ অবতক্রন্ডমর উন্ডদ্দন্ডশে যাওয়া যান্ডব। 
(যুবদাতুত-তাফসীর)। 
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প্রস্রাব-পায়খানা কর্ন্ডক আন্ডস বকাংবা 
কতামরা স্ত্রী সন্ডম্ভাগ কর, তন্ডব যবদ 
পাবন না পাও তাহন্ডল পববত্র মাবটন্ডত 
তায়ামু্মম কর15। সুতরাাং কতামান্ডদর 
মুখমেল ও হাত মান্ডসহ কর। বনশ্চয় 
আল্লাহ মাজথনাকারী, েমাশীল। 

يۡ 
ح
أ ۡۡ وح وهِك  ُۗ بِو ج  ۡۡ ا ِديك  وًّ ف  نح عح ح َكح إِنَّ ٱّللَّ

وًرا  ف  ٤٣غح

44. তুবম বক কস সব কলাকন্ডক কদখবন, 
যান্ডদরন্ডক বকতান্ডবর বকিু অাংশ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি? তারা পর্ভ্রষ্টতা ক্রয় কন্ডর 
এবাং চায় কয, কতামরাও পর্ভ্রষ্ট হন্ডয় 
যাও। 

وت وا  نحِصيبٗ 
 
ِينح أ ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ِنح َحل َٰبِ ا مذ  ٱلِۡكتح

ونح  حۡشَتح  ل وا  ي ُِ ن تح
ح
ونح أ ي رِيد  َٰلحةح وح لح َُّ ٱل

بِيلح   ٤٤ٱلسَّ

45. আর আল্লাহ কতামান্ডদর শত্রুন্ডদর 
সম্পন্ডকথ অবধ্ক অবগত। আর 
অবভভাবক বহন্ডসন্ডব আল্লাহ যন্ডর্ষ্ট 
এবাং আল্লাহ যন্ডর্ষ্ট সাহাযেকারী 
বহন্ডসন্ডবও। 

َِلذٗ  ِ وح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ْۚ وح ۡۡ آئِك  ۡعدح
ح
ۡ  بِأ ۡعلح

ح
ا أوحٱّللَّ  أ
َٰ بِٱ َفح كح ِ نحِصريٗ وح  ٤٥ا ّللَّ

46. ইয়াহূদীন্ডদর মন্ডধ্ে বকিু কলাক 
আন্ডি যারা কালামসমূহন্ডক তার স্থান 
কর্ন্ডক পবরবতথন কন্ডর কফন্ডল এবাং 
বন্ডল, ‘আমরা শুনলাম ও অমানে 
করলাম’। আর তুবম কশান না কশানার 
মত, তারা বনজন্ডদর বজহবা বাুঁকা কন্ডর 
এবাং দীন্ডনর প্রবত কখাুঁচা কমন্ডর বন্ডল, 

وح  ن مَّ ۡح عح ِ ِف ونح ٱلُۡكح حرذ اد وا  ُي  ِينح هح ِنح ٱلَّ  اِضعِهِۦمذ
ع   ۡسمح رۡيح م  ۡع غح ۡينحا وحٱۡسمح صح ِمۡعنحا وحعح ول ونح سح يحق   وح

 ۡۡ ُِ لِۡسنحتِ
ح
ُۢا بِأ َّ َِٰعنحا َلح رح ۡعنٗ وح حوۡ وحطح ل ِيِن  وح  ا ِِف ٱَّلذ

ۡرنحا  ۡع وحٱنظ  ۡعنحا وحٱۡسمح طح
ح
أ ِمۡعنحا وح ۡۡ قحال وا  سح  ُ نَّ

ح
أ

رۡيٗ  نح خح ۡ  لحَّكح  ُ نح َِٰكن لَّعح لح قۡوحمح وح
ح
أ ۡۡ وح  ُ َّ ّللَّ  ٱا ل

ۡۡ فحلح ي ۡؤِمن ونح إِلَّ قحلِيٗل  ۡفرِهِ  ٤٦ بِك 

                                                           
15 তায়ামু্মম تيمم এর আবভধ্াবনক অর্থ ইিা করা। এখান্ডন অর্থ হন্ডব, ওযু ও কগাসন্ডলর সময় পাবন 

বেবহার অসম্ভব হন্ডল মাবট িারা পববত্র হওয়ার বনধ্থাবরত কমথ সম্পাদন করা। মাবটন্ডত হাত স্পশথ 
কন্ডর প্রর্ন্ডম মুখমণ্ডল মান্ডসহ করা অতিঃপর আবার স্পশথ কন্ডর উভয় হাত মান্ডসহ করা। শরীয়ন্ডতর 
পবরভািায় এন্ডক তায়ামু্মম বন্ডল। 
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‘রা‘ইনা’16। আর তারা যবদ বলত, 

‘আমরা শুনলাম ও মানে করলাম এবাং 
তুবম কশান ও আমান্ডদর প্রবত লেে 
রাখ’ তাহন্ডল এবট হত তান্ডদর জনে 
কলোেকর ও যর্ার্থ। বকন্তু তান্ডদর 
কুফরীর কারন্ডে আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
লা‘নত কন্ডরন্ডিন। তাই তান্ডদর কম 
সাংখেক কলাকই ঈমান আন্ডন। 

47. কহ বকতাবপ্রাপ্তগে, কতামরা ঈমান 
আন, তার প্রবত যা আবম নাবযল 
কন্ডরবি কতামান্ডদর সান্ডর্ যা আন্ডি তার 
সতোয়নকারীরূন্ডপ। আবম 
কচহারাসমূহন্ডক ববকৃত কন্ডর তা 
তান্ডদর বপন্ড র বদন্ডক বফবরন্ডয় কদয়া 
অর্বা তান্ডদরন্ডক লা‘নত করার পূন্ডবথ 
কযমবনভান্ডব লা‘নত কন্ডরবি আসহাবুস্ 
সাবতন্ডক17। আর আল্লাহর বনন্ডদথশ 
কাযথকর হন্ডয়ই র্ান্ডক। 

ۡۡلحا  ا نحزَّ َٰبح ءحاِمن وا  بِمح وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

قٗ  ِ دذ صح ن نَّۡطِمسح م 
ح
ۡبِل أ ِن قح ۡ مذ عحك  ا مح ذِمح ا ل

وهٗ  ا و ج  هح ۡو نحلۡعح ا فحَنح دَّ
ح
ٓ أ ا ۡدبحارِهح

ح
ى أ ح ا َعح مح ۡۡ كح  ُ نح

وًل  ۡفع  ِ مح ۡمر  ٱّللَّ
ح
نح أ َكح بِۡت  وح َٰبح ٱلسَّ ۡصحح

ح
نَّآ أ لحعح
٤٧ 

48. বনশ্চয় আল্লাহ তাুঁর সান্ডর্ শরীক 
করান্ডক েমা কন্ডরন না। বতবন েমা 
কন্ডরন এ িাড়া অনোনে পাপ, যার জনে 
বতবন চান। আর কয আল্লাহর সান্ডর্ 

ا د ونح إِنَّ  يحۡغفِر  مح ن ي ّۡشحكح بِهِۦ وح
ح
ۡغفِر  أ ح لح يح ٱّللَّ

حىى  ِد ٱۡفَتح قح ِ فح ن ي ّۡشِۡك بِٱّللَّ ْۚ وحمح آء  حشح ن ي َٰلِكح لِمح ذح
ِظيًما   ٤٨إِۡثًما عح

                                                           
16 আরবীন্ডত ‘রা’ইনা শন্ডব্দর অর্থ ‘আমান্ডদর তত্ত্বাবধ্ান করুন’। ইয়াহূদীরা শব্দবটন্ডক ববকৃত কন্ডর 

উচ্চারে করত, যা তান্ডদর ভািায় (বহব্রুন্ডত) গাবল বহন্ডসন্ডব বেবহৃত হত। এ সম্পন্ডকথ আন্ডরা দ্র. 
সূরা বাকারার ১০৪ নাং আয়ান্ডতর টীকা। 

17 দাউদ (আিঃ) এর উম্মন্ডতর উপর সাবত বা শবনবান্ডর ইবাদাত করা ফরয বিল এবাং পরীোস্বরূপ 
এ বদন্ডন মাি বশকার করা বনবিদ্ধ বিল। এ বনন্ডিধ্াজ্ঞা উন্ডপো কন্ডর মাি বশকার করায় আল্লাহ 
তা‘আলা তান্ডদরন্ডক আযাবস্বরূপ বানন্ডর পবরেত কন্ডরবিন্ডলন।  
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শরীক কন্ডর কস অবশেই মহাপাপ 
রচনা কন্ডর।  

49. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখবন, যারা 
বনজন্ডদরন্ডক পববত্র মন্ডন কন্ডর? বরাং 
আল্লাহ যান্ডক চান তান্ডক পববত্র 
কন্ডরন। আর তান্ডদরন্ডক সূতা পবরমাে 
যুলুমও করা হন্ডব না। 

 ِ
َكذ ۡ  بحِل ٱّللَّ  ي زح  ُ سح نف 

ح
ونح أ ك  ِينح ي زح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
أ

ونح فحتِيًل  ۡظلحم  لح ي  آء  وح حشح ن ي  ٤٩مح

50. কদখ, ককমন কন্ডর তারা আল্লাহর 
উপর বমর্ো রটনা কন্ডর। আর প্রকাশে 
পাপ বহন্ডসন্ডব এবটই যন্ডর্ষ্ট। 

ونح  ۡفَتح  ۡيفح يح ۡر كح َٰ ٱنظ  َفح كح ۖۡ وح ِذبح ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ َعح
بِيًنا بِهِۦٓ إِثۡمٗ   ٥٠ا م 

51. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখবন, 
যান্ডদরন্ডক বকতান্ডবর এক অাংশ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি? তারা বজবত18 ও তাগূন্ডতর 
প্রবত ঈমান আন্ডন এবাং কাবফরন্ডদরন্ডক 
বন্ডল, এরা মুবমনন্ডদর তুলনায় অবধ্ক 
সব ক পর্প্রাপ্ত। 

وت وا  
 
ِينح أ ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
َٰبِ ا يبٗ نحصِ أ ِنح ٱلِۡكتح  مذ

ِينح  ول ونح لَِّلَّ يحق  وِت وح َٰغ  ۡبِت وحٱلطَّ ي ۡؤِمن ونح بِٱۡۡلِ
ن وا   ِينح ءحامح ىَٰ ِمنح ٱلَّ ۡهدح

ح
ٓءِ أ لح ىؤ  وا  ٰٓح ر  فح كح

بِيًل   ٥١سح

52. এরাই তারা যান্ডদরন্ডক আল্লাহ 
লা‘নত কন্ডরন্ডিন। আর আল্লাহ যান্ডক 
লা‘নত কন্ডরন তুবম কখন্ডনা তার ককান 
সাহাযেকারী পান্ডব না। 

ِن ٱّللَّ  فحلحن  ن يحلۡعح ۖۡ وحمح ۡ  ٱّللَّ   ُ نح ِينح لحعح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ِدح َلح ۥ نحِصرًيا 
 ٥٢َتح

53. তন্ডব বক তান্ডদর জনে রাজন্ডত্ব 
ককান অাংশ আন্ডি? তাহন্ডল তখনন্ডতা 
তারা মানুিন্ডক কখজুরবীবচর উপন্ডরর 
আবরে পবরমােও বকিু কদন্ডব না। 

ۡۡ نحِصيب    ُ ح ۡم ل
ح
لِۡك فحإِذٗ  أ ِنح ٱلۡم  ۡؤت ونح لَّ ي   امذ

 ٥٣ٱۡلَّاسح نحقرًِيا 

                                                           

18 বজবত اجلبت অর্থ: মূবতথ , প্রবতমা, জাদুকর, কভলবকবাজ, জাদু, কভলবক ইতোবদ। 
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54. বরাং তারা বক কলাকন্ডদরন্ডক বহাংসা 
কন্ডর, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রন্ডহ তান্ডদরন্ডক 
যা বদন্ডয়ন্ডিন তার কারন্ডে? তাহন্ডল কতা 
আবম ইবরাহীন্ডমর বাংশধ্রন্ডক বকতাব 
ও বহকমত দান কন্ডরবি এবাং 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়বি ববশাল রাজত্ব। 

  ُ َٰ ٓ ءحاتحى ا َٰ مح ح ونح ٱۡلَّاسح َعح د  ۡس  ۡم ُيح
ح
ۡ  ٱّللَّ  ِمن أ

َٰبح  ۡح ٱلِۡكتح َٰهِي ٓ ءحالح إِبۡرح ۡد ءحاتحيۡنحا قح لِهۖۦِۡ فح ُۡ فح
ِظيمٗ  لًَّۡك عح ۡ م   ُ َٰ ةح وحءحاتحۡينح  ٥٤ا وحٱۡۡلِۡكمح

55. অতিঃপর তান্ডদর অন্ডনন্ডক এর 
প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং অন্ডনন্ডক এ 
কর্ন্ডক ববরত কর্ন্ডকন্ডি। আর দগ্ধকারী 
বহন্ডসন্ডব জাহান্নামই যন্ডর্ষ্ট। 

ۡن  ۡ مَّ  ُ ْۚ فحِمۡن ۡنه  دَّ عح ن صح ۡ مَّ  ُ ِمۡن نح بِهِۦ وح ءحامح
عِرًيا  ۡح سح نَّ ُح َٰ ِِبح َفح كح  ٥٥وح

56. বনশ্চয় যারা আমার 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার কন্ডরন্ডি, 
অবচন্ডরই আবম তান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ 
করাব আগুন্ডন। যখনই তান্ডদর 
চামড়াগুন্ডলা পুন্ডড় যান্ডব তখনই আবম 
তান্ডদরন্ডক পালন্ডট কদব অনে চামড়া 
বদন্ডয় যান্ডত তারা আস্বাদন কন্ডর 
আযাব। বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

وا  أَِب ر  فح ِينح كح ۡۡ نحارٗ إِنَّ ٱلَّ ُِ ۡوفح ن ۡصلِي َٰتِنحا سح  ايح
ۡت  جح ُِ ا نح َّمح ل وًدا ُك  ۡۡ ج   ُ َٰ لۡنح ۡ بحدَّ ل ود ه  ج 

زِيًزا  نح عح ح َكح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ابح ذح وق وا  ٱلۡعح ا َِلحذ  رۡيحهح غح
ِكيمٗ   ٥٦ا حح

57. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
কনক আমল কন্ডরন্ডি, অবচন্ডরই আবম 
তান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ করাব জান্নাতসমূন্ডহ, 
যার তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত রন্ডয়ন্ডি 
নহরসমূহ। কসখান্ডন তারা হন্ডব স্থায়ী। 
কসখান্ডন তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি পববত্র 
স্ত্রীগে এবাং তান্ডদরন্ডক আবম প্রন্ডবশ 
করাব ববসৃ্তত ঘন িায়ায়। 

 ۡۡ  ُ ن ۡدِخل  َِٰت سح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
َٰت   نَّ آ  جح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

بحدٗ 
ح
ٓ أ ا ُح ۡۡ فِي  ُ َّ َٰج  اۖۡ ل ۡزوح

ح
ۡۡ ِظلذٗ  أ  ُ ن ۡدِخل  ة ۖۡ وح رح َُّ طح  م 

لِيًل   ٥٧ ظح
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58. বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
আন্ডদশ বদন্ডিন আমানতসমূহ তার 
হকদারন্ডদর কান্ডি কপৌঁন্ডি বদন্ডত। আর 
যখন মানুন্ডির মন্ডধ্ে ফয়সালা করন্ডব 
তখন নোয়বভবত্তক ফয়সালা করন্ডব। 
বনশ্চয় আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কতইনা 
সুন্দর উপন্ডদশ বদন্ডিন। বনশ্চয় 
আল্লাহ সবথন্ডোতা, সবথদ্রষ্টা। 

ى  َِٰت إَِلح َٰنح مح
ح
د وا  ٱۡۡل ن ت ؤح

ح
ۡۡ أ ر ك  م 

ۡ
ح يحأ ۞إِنَّ ٱّللَّ

ۡهلِ 
ح
وا  أ م  ۡك  ن ِتح

ح
ۡمت ۡ بحۡيح ٱۡلَّاِس أ كح ا ِإَوذحا حح ُح

ح  ۡ بِهِۦُٓۗ إِنَّ ٱّللَّ ك  ا يحعِظ  ح نِعِمَّ ۡدِل  إِنَّ ٱّللَّ بِٱلۡعح
ُۢا بحِصريٗ  ِميعح نح سح  ٥٨ا َكح

59. কহ মুবমনগে, কতামরা আনুগতে 
কর আল্লাহর ও আনুগতে কর 
রাসূন্ডলর এবাং কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
কতৃথন্ডত্বর অবধ্কারীন্ডদর। অতিঃপর 
ককান ববিন্ডয় যবদ কতামরা মতববন্ডরাধ্ 
কর তাহন্ডল তা আল্লাহ ও রাসূন্ডলর 
বদন্ডক প্রতোপথে করাও- যবদ কতামরা 
আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর প্রবত ঈমান 
রাখ। এবট উত্তম এবাং পবরোন্ডম 
উৎকৃষ্টতর। 

ِطي
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى وا  يح ِطيع 

ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ع 

ِل  و 
 
أ ولح وح ۡۡ ِِف ٱلرَّس  َٰزحۡعت  ۖۡ فحإِن تحنح ۡۡ ۡمرِ ِمنك 

ح
ٱۡۡل

ء   ۡ د وه  إَِلح ٱ يح ۡۡ فحر  نت  وِل إِن ك  ِ وحٱلرَّس  ّللَّ
رۡي   َٰلِكح خح ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ذح  ت ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ

وِيًل 
ۡ
ن  تحأ ۡحسح

ح
أ  ٥٩وح

60. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখবন, যারা 
দাবী কন্ডর কয, বনশ্চয় তারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি তার উপর, যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি কতামার প্রবত এবাং যা নাবযল 
করা হন্ডয়ন্ডি কতামার পূন্ডবথ। তারা 
তাগূন্ডতর কান্ডি ববচার বনন্ডয় কযন্ডত চায় 
অর্চ তান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ কদয়া হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডক অস্বীকার করন্ডত। আর শয়তান 

ونح  م  ِينح يحزۡع  ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل
ح
آ أ ن وا  بِمح ۡۡ ءحامح  ُ نَّ

ح
أ

ن 
ح
ونح أ ۡبلِكح ي رِيد  نزِلح ِمن قح

 
آ أ ۡكح وحمح نزِلح إَِلح

 
أ

ن 
ح
ٓوا  أ ِمر 

 
وِت وحقحۡد أ َٰغ  ٓوا  إَِلح ٱلطَّ م  اكح تححح يح

 ۡۡ  ُ لَّ ُِ ن ي 
ح
َٰن  أ ۡيطح ي رِيد  ٱلشَّ وا  بِهۖۦِۡ وح ر  يحۡكف 

ُۢ بحعِيدٗ  َٰلح لح  ٦٠ا ضح
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চায় তান্ডদরন্ডক কঘার ববভ্রাবন্তন্ডত 
ববভ্রান্ত করন্ডত। 

61. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘কতামরা আস যা আল্লাহ নাবযল 
কন্ডরন্ডিন তার বদন্ডক এবাং রাসূন্ডলর 
বদন্ডক’, তখন মুনাবফকন্ডদরন্ডক কদখন্ডব 
কতামার কাি কর্ন্ডক সমূ্পেথরূন্ডপ বফন্ডর 
যান্ডি। 

ۡۡ تحعح ِإَوذحا   ُ ح لح ٱّللَّ  ِإَوَلح اقِيلح ل نزح
ح
ٓ أ ا َٰ مح حۡوا  إَِلح ل

نكح  ونح عح د  َٰفِقِيح يحص  نح يۡتح ٱلۡم 
ح
وِل رحأ ٱلرَّس 
ودٗ  د   ٦١ا ص 

62. সুতরাাং তখন ককমন হন্ডব, যখন 
তান্ডদর উপর ককান মুসীবত আসন্ডব, 
কসই কারন্ডে যা তান্ডদর হাত পূন্ডবথই 
কপ্ররে কন্ডরন্ডি? তারপর তারা 
আল্লাহর নান্ডম শপর্ করা অবস্থায় 
কতামার কান্ডি আসন্ডব কয, আমরা 
কলোে ও সম্প্রীবত বভন্ন অনে বকিু 
চাইবন। 

ا  ِصيبحُۢة بِمح ۡ م   ُ َٰبحۡت صح
ح
ٓ أ ۡيفح إِذحا ۡت فحكح مح  قحدَّ

 ٓ ۡدنحآ إِلَّ رح
ح
ِ إِۡن أ ونح بِٱّللَّ ۡلِف  آء وكح ُيح َّۡ جح ۡۡ ث  ُِ يِۡدي

ح
أ

َٰنٗ  تحۡوفِيًقا إِۡحسح  ٦٢ا وح

63. ওরা হল কসসব কলাক, যান্ডদর 
অন্তন্ডর বক আন্ডি আল্লাহ তা জান্ডনন। 
সুতরাাং তুবম তান্ডদর কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় নাও এবাং তান্ডদরন্ডক 
সদুপন্ডদশ দাও। আর তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর বনজন্ডদর বোপান্ডর মমথস্পশথী 
কর্া বল। 

ۡ  ٱ ۡعلح ِينح يح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ۡۡ أ ُِ ِ وب

ا ِِف ق ل  ّللَّ  مح
 ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
ۡۡ ِِفٓ أ  ُ َّ ۡۡ وحق ل ل  ُ ۡۡ وحِعۡظ  ُ ۡن ۡعرِۡض عح

ح
فحأ

ُۢ بحلِيغٗ   ٦٣ا قحۡولح

64. আর আবম কয ককান রাসূল কপ্ররে 
কন্ডরবি তা ককবল এ জনে, কযন 
আল্লাহর অনুমবতক্রন্ডম তান্ডদর 
আনুগতে করা হয়। আর যবদ তারা- 

ول  إِ  لۡنحا ِمن رَّس  رۡسح
ح
آ أ حۡو لَّ َحمح ل ِْۚ وح اعح بِإِۡذِن ٱّللَّ َِل طح

وا   ر  آء وكح فحٱۡستحۡغفح ۡۡ جح  ُ سح نف 
ح
ٓوا  أ لحم  ۡۡ إِذ ظَّ  ُ نَّ

ح
أ

ابٗ  ح تحوَّ وا  ٱّللَّ د  حوحجح ول  ل ۡ  ٱلرَّس   ُ ح رح ل ح وحٱۡستحۡغفح  اٱّللَّ
 ٦٤ا رَِّحيمٗ 
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যখন বনজন্ডদর প্রবত যুলম কন্ডরবিল 
তখন কতামার কান্ডি আসত অতিঃপর 
আল্লাহর কান্ডি েমা চাইত এবাং 
রাসূলও তান্ডদর জনে েমা চাইত 
তাহন্ডল অবশেই তারা আল্লাহন্ডক 
তাওবা কবূলকারী, দয়ালু কপত। 

65. অতএব কতামার রন্ডবর কসম, 
তারা মুবমন হন্ডব না যতেে না তান্ডদর 
মন্ডধ্ে সৃষ্ট বববান্ডদর বোপান্ডর কতামান্ডক 
ববচারক বনধ্থারে কন্ডর, তারপর তুবম 
কয ফয়সালা কদন্ডব কস বোপান্ডর 
বনজন্ডদর অন্তন্ডর ককান বিধ্া অনুভব 
না কন্ডর এবাং পূেথ সম্মবতন্ডত কমন্ডন 
কনয়। 

بذِكح لح ي   رح ا وفحلح وح وكح فِيمح ِم  حكذ َٰ ُي  ِتَّ ۡؤِمن ونح حح
 
ح
وا  ِِفٓ أ ِد   َيح

َّۡ لح ۡۡ ث   ُ رح بحيۡنح جح رحجٗ شح ۡۡ حح ُِ ِس ا نف 
حۡسلِيمٗ  وا  ت لذِم  ي سح ۡيتح وح ُح ا قح ِمَّ  ٦٥ا مذ

66. আর যবদ আবম তান্ডদর উপর 
বলন্ডখ বদতাম কয, কতামরা বনজন্ডদর 
হতো কর বকাংবা বনজ গৃহ কর্ন্ডক কবর 
হন্ডয় যাও, তাহন্ডল তান্ডদর কম সাংখেক 
কলাকই তা বাস্তবায়ন করত। আর কয 
উপন্ডদশ তান্ডদরন্ডক কদয়া হয় যবদ 
তারা তা বাস্তবায়ন করত, তাহন্ডল 
কসবট হত তান্ডদর জনে উত্তম এবাং 
বস্থরতায় সুদৃঢ়। 

وِ 
ح
ۡۡ أ ك  سح نف 

ح
ِن ٱۡقت ل ٓوا  أ

ح
ۡۡ أ ُِ ۡي

لح تحبۡنحا عح نَّا كح
ح
حۡو أ ل وح

ل وه  إِلَّ قحلِيل   عح ا فح ۡ مَّ َٰرِك  وا  ِمن دِيح ۖۡ  ٱۡخر ج  ۡۡ  ُ ِۡن  مذ
رۡيٗ  نح خح ونح بِهِۦ لحَّكح ظ  ا ي وعح ل وا  مح عح ۡۡ فح  ُ نَّ

ح
حۡو أ ل  اوح
 َّ دَّ تحثۡبِيتٗ ُ  ل شح

ح
أ  ٦٦ا ۡۡ وح

67. আর তখন আবম অবশেই 
তান্ডদরন্ডক আমার পে কর্ন্ডক প্রদান 
করতাম মহাপুরস্কার। 

ۡ ذٗ ِإَو  ُ َٰ ِظيمٗ ا ٓأَّلتحۡينح ۡجًرا عح
ح
آ أ نَّ ِن َّلَّ    ٦٧ا مذ
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68. আর অবশেই আবম প্রদশথন 
করতাম তান্ডদরন্ডক সরল পর্। 

َٰطٗ  ۡۡ ِصرح  ُ َٰ يۡنح دح ُح ح ل ۡستحقِيمٗ وح  ٦٨ا ا م 

69. আর যারা আল্লাহ ও রাসূন্ডলর 
আনুগতে কন্ডর তারা তান্ডদর সান্ডর্ 
র্াকন্ডব, আল্লাহ যান্ডদর উপর অনুগ্রহ 
কন্ডরন্ডিন নবী, বসদ্দীক, শহীদ ও 
সৎকমথশীলন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক। আর 
সার্ী বহন্ডসন্ডব তারা হন্ডব উত্তম। 

ِينح  عح ٱلَّ ىئِكح مح لح و 
 
ولح فحأ ح وحٱلرَّس  ن ي ِطِع ٱّللَّ وحمح
ِنح  ُِۡ مذ ۡي

لح ۡح ٱّللَّ  عح ۡنعح
ح
ِ  أ يقِيح ٱۡلَّبِيذ ِ دذ ِ نح وحٱلصذ

ىئِكح رحفِيقٗ  لح و 
 
نح أ س  ْۚ وححح َٰلِِحيح آءِ وحٱلصَّ دح ُح  اوحٱلش 

٦٩ 

70. এই অনুগ্রহ আল্লাহর পে কর্ন্ডক। 
আর সবথজ্ঞ বহন্ডসন্ডব আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট। 

ل  ِمنح ٱ ُۡ َٰلِكح ٱلۡفح لِيمٗ ذح ِ عح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ِْۚ وح  ٧٠ اّللَّ

71. কহ মুবমনগে, কতামরা কতামান্ডদর 
সতকথতা অবলম্বন কর। অতিঃপর েুদ্র 
েুদ্র দল হন্ডয় কববরন্ডয় পড় অর্বা 
একসান্ডর্ কবর হও। 

 ۡۡ ك  وا  ِحۡذرح ذ  ن وا  خ  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وا  يح فحٱنفِر 

ِيعٗ  وا  َجح وِ ٱنفِر 
ح
 ٧١ا ث بحات  أ

72. আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ ককউ 
এমন আন্ডি, কয অবশেই ববলম্ব 
করন্ডব। সুতরাাং কতামান্ডদর ককান 
ববপদ আপবতত হন্ডল কস বলন্ডব, 
‘আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ 
কন্ডরন্ডিন কয, আবম তান্ডদর সান্ডর্ 
উপবস্থত বিলাম না’। 

ۡ ِإَو َٰبحۡتك  صح
ح
َّ فحإِۡن أ َِّنح ن َلَّ بحطذ حمح ۡۡ ل نَّ ِمنك 

ِصيبحة   ۡح ٱ م  ۡنعح
ح
ن قحالح قحۡد أ ك 

ح
ۡۡ أ ح َّ إِۡذ ل ح ّللَّ  َعح

ُِيدٗ  ۡۡ شح  ُ عح  ٧٢ا مَّ

73. আর কতামান্ডদর কান্ডি আল্লাহর 
পে কর্ন্ডক ককান অনুগ্রহ এন্ডস 
কপৌঁিন্ডল অবশেই কস বলন্ডব কযন 
কতামান্ডদর ও তার মন্ডধ্ে ককান হৃদেতা 
বিল না, ‘হায়! যবদ আবম তান্ডদর সান্ডর্ 

ِنح ٱ ل  مذ ُۡ ۡۡ فح َٰبحك  صح
ح
لحئِۡن أ ن وح

ح
أ ولحنَّ كح حق  ِ َلح ّللَّ

بحيۡ  ۡۡ وح نُۢ بحيۡنحك  ۡۡ تحك  ة  لَّ وحدَّ ۥ مح َٰلح  نحه  نيح ت  ۡيتحِّن ك 
ِظيمٗ  ف وزح فحۡوًزا عح

ح
ۡۡ فحأ  ُ عح  ٧٣ا مح
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র্াকতাম, তাহন্ডল আবম মহাসফলতা 
অজথন করতাম। 

74. সুতরাাং যারা আবখরান্ডতর 
বববনমন্ডয় দুবনয়ার জীবন ববক্রয় কন্ডর 
তারা কযন আল্লাহর    রাস্তায় লড়াই 
কন্ডর। আর কয আল্লাহর রাস্তায় লড়াই 
করন্ডব অতিঃপর কস বনহত কহাক 
বকাংবা ববজয়ী, অবচন্ডরই আবম তান্ডক 
কদব মহা পুরস্কার। 

ونح ٱۡۡلحيحوَٰةح ۞ حّۡش  ِينح ي ِ ٱلَّ بِيِل ٱّللَّ َٰتِۡل ِِف سح فحلۡي قح
 ِ بِيِل ٱّللَّ َٰتِۡل ِِف سح ن ي قح ِ  وحمح ة ۡنيحا بِٱٓأۡلِخرح ٱَّل 
ِظيمٗ  ۡجًرا عح

ح
ۡوفح ن ۡؤتِيهِ أ ۡغلِۡب فحسح ۡو يح

ح
ي ۡقتحۡل أ  افح

٧٤ 

75. আর কতামান্ডদর কী হল কয, 
কতামরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি 
না! অর্চ দুবথল পুরুি, নারী ও বশশুরা 
বলন্ডি, ‘কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদরন্ডক 
কবর করুন এ জনপদ কর্ন্ডক যার 
অবধ্বাসীরা যাবলম এবাং আমান্ডদর 
জনে আপনার পে কর্ন্ডক একজন 
অবভভাবক বনধ্থারে করুন। আর 
বনধ্থারে করুন আপনার পে কর্ন্ডক 
একজন সাহাযেকারী।’ 

بِ  َٰتِل ونح ِِف سح  ت قح
ۡۡ لح ا لحك  ِ وحمح يِل ٱّللَّ

َِٰن  آءِ وحٱلۡوِلۡدح اِل وحٱلنذِسح فِيح ِمنح ٱلرذِجح عح ُۡ ۡستح وحٱلۡم 
ۡريحةِ  َِٰذهِ ٱلۡقح ۡخرِۡجنحا ِمۡن هح

ح
بَّنحآ أ ول ونح رح ق  ِينح يح ٱلَّ

َِلذٗ  نكح وح حا ِمن َّلَّ  ا وحٱۡجعحل ۡلَّ ُح ۡهل 
ح
ِۡ أ ِ ال ا ٱلظَّ

حا  نكح نحِصرًيا وحٱۡجعحل ۡلَّ  ٧٥ِمن َّلَّ 

76. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তারা লড়াই 
কন্ডর আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা 
কুফরী কন্ডরন্ডি তারা লড়াই কন্ডর 
তাগূন্ডতর পন্ডর্। সুতরাাং কতামরা 
লড়াই কর শয়তান্ডনর বনু্ধন্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ। বনশ্চয় শয়তান্ডনর চক্রান্ত 
দুবথল। 

ِينح  ِۖۡ وحٱلَّ بِيِل ٱّللَّ َٰتِل ونح ِِف سح ن وا  ي قح ِينح ءحامح ٱلَّ
وا   ر  فح َٰتِل ٓوا  كح وِت فحقح َٰغ  بِيِل ٱلطَّ َٰتِل ونح ِِف سح ي قح

نح  َِٰن َكح ۡيطح ۡيدح ٱلشَّ َِٰنِۖ إِنَّ كح ۡيطح ۡوَِلحآءح ٱلشَّ
ح
أ

عِيًفا   ٧٦ضح
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77. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখবন 
যান্ডদরন্ডক বলা হন্ডয়বিল, কতামরা 
কতামান্ডদর হাত গুবটন্ডয় নাও এবাং 
সালাত কান্ডয়ম কর ও যাকাত প্রদান 
কর? অতিঃপর তান্ডদর উপর যখন 
লড়াই ফরয করা হল, তখন তান্ডদর 
একদল মানুিন্ডক ভয় করন্ডত লাগল 
আল্লাহন্ডক ভয় করার অনুরূপ অর্বা 
তার কচন্ডয় কব ন ভয়। আর বলল, ‘কহ 
আমান্ডদর রব, আপবন আমান্ডদর উপর 
লড়াই ফরয করন্ডলন ককন? 
আমান্ডদরন্ডক ককন আন্ডরা বকিুকান্ডলর 
অবকাশ বদন্ডলন না’? বল, ‘দুবনয়ার 
সুখ সামানে। আর কয তাকওয়া 
অবলম্বন কন্ডর তার জনে আবখরাত 
উত্তম। আর কতামান্ডদর প্রবত সূতা 
পবরমাে যুলুমও করা হন্ডব না’। 

 ۡۡ يِۡديحك 
ح
ٓوا  أ ف  ۡۡ ك   ُ ح ِينح قِيلح ل ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
أ

تِبح  ا ك  ةح فحلحمَّ وَٰ كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
أ وح

ۡ  ٱلۡقِتحال   ُِ ۡي
لح ۡۡ  إِذحا فحرِيق   عح  ُ ِۡن ۡونح مذ ۡشح اسح ٱۡلَّ َيح

 ْۚ ۡشيحٗة دَّ خح شح
ح
ۡو أ
ح
ِ أ ۡشيحةِ ٱّللَّ خح ۡح  كح ِ بَّنحا ل وحقحال وا  رح

تحۡبتح  لحۡينحا ٱلۡقِتحالح كح ل   عح جح
ح
ى أ ٓ إَِلح ۡرتحنحا خَّ

ح
ٓ أ حۡولح  ل

رِيب   
ۡنيحا قحلِيل   قح َٰع  ٱَّل  تح رۡي  ق ۡل مح ة  خح  وحٱٓأۡلِخرح

ونح فحتِيًل  لح ت ۡظلحم  َٰ وح ِن ٱتَّقح ذِمح  ٧٧ل

78. কতামরা কযখান্ডনই র্াক না ককন 
মৃতুে কতামান্ডদর নাগাল পান্ডব, যবদও 
কতামরা সুদৃঢ় দুন্ডগথ অবস্থান কর। আর 
যবদ তান্ডদর কান্ডি ককান কলোে কপৌঁন্ডি 
তন্ডব বন্ডল, ‘এবট আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক’। আর যবদ ককান অকলোে 
কপৌঁন্ডি, তখন বন্ডল, ‘এবট কতামার পে 
কর্ন্ডক’। বল, ‘সব বকিু আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক’। সুতরাাং এই কওন্ডমর কী হল, 

তারা ককান কর্া বুঝন্ডত চায় না! 

ون وا   ا تحك  ۡينحمح
ح
ۡۡ ِِف أ نت  حۡو ك  ل ۡوت  وح ۡ  ٱلۡمح ي ۡدرِكك 

وج   ة    ب ر  يَّدح شح ُ   م  نحة  ِإَون ت ِصۡب سح ول وا   ۡۡ حح ق  يح
يذِئحة   ۡۡ سح  ُ ِۖۡ ِإَون ت ِصۡب ۦ ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ ِ َِٰذه ول   هح ق  وا  يح

َِٰذهِۦ ِمۡن  ْۚ ق ۡل هح ذ   ِعنِدكح ِۡن ِعنِد ٱ ّل  اِل مذ مح ِۖۡ فح ّللَّ
ِديثٗ  ونح حح  ُ ۡفقح اد ونح يح ۡوِم لح يحكح ٓءِ ٱلۡقح لح ىؤ  ا ٰٓح

٧٨ 
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79. কতামার কান্ডি কয কলোে কপৌঁন্ডি 
তা আল্লাহর পে কর্ন্ডক, আর কয 
অকলোে কতামার কান্ডি কপৌঁন্ডি তা 
কতামার বনন্ডজর পে কর্ন্ডক। আর 
আবম কতামান্ডক মানুন্ডির জনে 
রাসূলরূন্ডপ কপ্ররে কন্ডরবি এবাং সােী 
বহন্ডসন্ডব আল্লাহ যন্ডর্ষ্ট। 

نحة   سح ابحكح ِمۡن حح صح
ح
آ أ ابحكح فحِمنح  مَّ صح

ح
آ أ ِۖۡ وحمح ٱّللَّ

يذِئحة   َٰكح لِلنَّاِس  ِمن سح لۡنح رۡسح
ح
أ ْۚ وح فحِمن نَّۡفِسكح

وٗلْۚ  َٰ بِٱرحس  َفح كح ُِيدٗ  وح ِ شح  ٧٩ا ّللَّ

80. কয রাসূন্ডলর আনুগতে করল, কস 
আল্লাহরই আনুগতে করল। আর কয 
ববমুখ হল, তন্ডব আবম কতামান্ডক 
তান্ডদর উপর তত্ত্বাবধ্ায়ক কন্ডর কপ্ররে 
কবরবন। 

 َٰ لَّ ن تحوح ۖۡ وحمح ح اعح ٱّللَّ طح
ح
ۡد أ قح ولح فح ن ي ِطِع ٱلرَّس  مَّ

فِيظٗ  ۡۡ حح ُِ ۡي
لح َٰكح عح لۡنح رۡسح

ح
آ أ مح ٨٠ا فح

81. আর তারা বন্ডল, ‘আনুগতে 
(কবর)’; অতিঃপর যখন তারা কতামার 
কাি কর্ন্ডক কবর হন্ডয় যায়, তান্ডদর 
একদল যা বন্ডল, রান্ডত তার ববপরীত 
পবরকেনা কন্ডর। আর আল্লাহ বলন্ডখ 
রান্ডখন, তারা রান্ডত যা পবরকেনা 
কন্ডর। সুতরাাং তুবম তান্ডদরন্ডক এবড়ন্ডয় 
চল এবাং আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল 
কর। কমথববধ্ায়ক বহন্ডসন্ডব আল্লাহই 
যন্ডর্ষ্ট। 

ا ول ونح طح يحق  ة  وح وا  ِمۡن ِعنِدكح بحيَّتح  عح ز  فحإِذحا بحرح
ة   آئِفح ُ   طح ِۡن ۖۡ وحٱمذ ول  ِي تحق  رۡيح ٱلَّ ّللَّ  يحۡكت ب  ۡۡ غح

 ِْۚ ح ٱّللَّ ۡ َعح َّكَّ تحوح ۡۡ وح  ُ ۡن ۡعرِۡض عح
ح
ۖۡ فحأ ا ي بحيذِت ونح مح

كِيًل  ِ وح َٰ بِٱّللَّ َفح كح  ٨١وح

82. তারা বক কুরআন বনন্ডয় গন্ডবিো 
কন্ডর না? আর যবদ তা আল্লাহ িাড়া 
অনে কান্ডরা পে কর্ন্ডক হত, তন্ডব 
অবশেই তারা এন্ডত অন্ডনক ববপরীতে 
কদখন্ডত কপত। 

رۡيِ  نح ِمۡن ِعندِ غح حۡو َكح ل ْۚ وح ۡرءحانح ونح ٱلۡق  بَّر  تحدح فحلح يح
ح
أ

َٰفٗ  وا  فِيهِ ٱۡختِلح د  حوحجح ِ ل ثرِيٗ ٱّللَّ ٨٢ا ا كح
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83. আর যখন তান্ডদর কান্ডি শাবন্ত 
বকাংবা ভীবতজনক ককান ববিয় আন্ডস, 

তখন তারা তা প্রচার কন্ডর। আর যবদ 
তারা কসবট রাসূন্ডলর কান্ডি এবাং 
তান্ডদর কতৃথন্ডত্বর অবধ্কারীন্ডদর কান্ডি 
কপৌঁন্ডি বদত, তাহন্ডল অবশেই তান্ডদর 
মন্ডধ্ে যারা তা উদ্ভাবন কন্ডর তারা তা 
জানত। আর যবদ কতামান্ডদর উপর 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাুঁর রহমত না 
হত, তন্ডব অবশেই অে কন্ডয়কজন 
িাড়া কতামরা শয়তান্ডনর অনুসরে 
করন্ডত। 

ۡمِن 
ح
ِنح ٱۡۡل ۡمر  مذ

ح
ۡۡ أ آءحه  وِ ِإَوذحا جح

ح
وا  أ ذحاع 

ح
ٱۡۡلحوِۡف أ

ۡمرِ 
ح
ِل ٱۡۡل و 

 
ى أ وِل ِإَوَلح حۡو رحد وه  إَِلح ٱلرَّس  ل بِهۖۦِۡ وح

حۡولح  ل ُۗ وح ۡۡ  ُ ۥ ِمۡن ونحه  حۡستحۢنبِط  ِينح ي ه  ٱلَّ لِمح ۡۡ لحعح  ُ ِمۡن
  ۡ بحۡعت  تَّ ۥ َلح رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ فح

َٰنح إِلَّ قحلِيٗل  ۡيطح ٨٣ ٱلشَّ

84. অতএব তুবম আল্লাহর রাস্তায় 
লড়াই কর। তুবম শুধু্ কতামার বনন্ডজর 
বোপান্ডর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত এবাং 
মুবমনন্ডদরন্ডক উিুদ্ধ কর। আশা করা 
যায় আল্লাহ অবচন্ডরই কাবফরন্ডদর শবি 
প্রবতহত করন্ডবন। আর আল্লাহ 
শবিন্ডত প্রবলতর এবাং শাবস্তদান্ডন 
কন্ড ারতর। 

لَّف  إِلَّ نح  ِ لح ت كح بِيِل ٱّللَّ َٰتِۡل ِِف سح ْۚ فۡ فحقح كح سح
فَّ  ن يحك 

ح
ۖۡ عحَسح ٱّللَّ  أ ۡؤِمنِيح رذِِض ٱلۡم  وححح

سٗ 
ۡ
د  بحأ شح

ح
وا ْۚ وحٱّللَّ  أ ر  فح ِينح كح سح ٱلَّ

ۡ
د  بحأ شح

ح
أ ا وح

 ٨٤ تحنِكيٗل 

85. কয ভাল সুপাবরশ করন্ডব, তা 
কর্ন্ডক তার জনে একবট অাংশ র্াকন্ডব 
এবাং কয মন্দ সুপাবরশ করন্ডব তার 
জনেও তা কর্ন্ডক একবট অাংশ 
র্াকন্ডব। আর আল্লাহ প্রবতবট ববিন্ডয়র 
সাংরেেকারী।  

نحةٗ  سح ًة حح َٰعح فح ۡع شح حۡشفح ن ي ۥ  مَّ ن َلَّ   نحِصيب  يحك 
ةٗ  َٰعح فح ۡع شح حۡشفح ن ي ۖۡ وحمح ا ُح ِۡن يذِئحةٗ  مذ ن َلَّ ۥ  سح يحك 

 ُۗ ا ُح ِۡن ء  كِۡفل  مذ ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح نح ٱّللَّ  َعح َكح قِيتٗ  وح ٨٥ ام 
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86. আর যখন কতামান্ডদরন্ডক সালাম 
কদয়া হন্ডব তখন কতামরা তার কচন্ডয় 
উত্তম সালাম কদন্ডব। অর্বা জবান্ডব 
তাই কদন্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ সব ববিন্ডয় 
পূেথ বহসাবকারী।  

يذِيت ۡ بِتحِحيَّة   ي   ِإَوذحا ح  ۡو فححح
ح
ٓ أ ا ُح نح ِمۡن ۡحسح

ح
وا  بِأ

ِسيبً  ء  حح ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح نح َعح ح َكح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ٓ ا ٨٦ا ر د وهح

87. আল্লাহ, বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই। অবশেই বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক একত্র করন্ডবন 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন। এন্ডত ককান সন্ডন্দহ 
কনই। আর কর্ায় আল্লাহর কচন্ডয় 
অবধ্ক সতেবাদী কক?  

َٰ يحۡوِم  ۡۡ إَِلح نَّك  عح حۡجمح ْۚ َلح وح  ه 
َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ٱّللَّ  لح

نۡ  ۡيبح فِيهِ  وحمح ةِ لح رح َٰمح ِ  ٱلۡقِيح ق  ِمنح ٱّللَّ ۡصدح
ح
أ

ِديثٗ  ٨٧ا حح

88. সুতরাাং মুনাবফকন্ডদর বোপান্ডর 
কতামান্ডদর কী হল কয, কতামরা দু’ দল 
হন্ডয় কগন্ডল? অর্চ আল্লাহ তারা যা 
কামাই কন্ডরন্ডি তার জনে তান্ডদরন্ডক 
পূবথাবস্থায় বফবরন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন। আল্লাহ 
যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডিন কতামরা বক 
তান্ডক বহদায়াত করন্ডত চাও? আর 
আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন তুবম 
কখন্ডনা তার জনে ককান পর্ পান্ডব না। 

ۡۡ ِِف ٱ ا لحك  مح َٰفِقِيح فِئحتحۡيِ وحٱّللَّ  ۞فح نح لۡم 
ب وٓ  سح ا كح ۡ بِمح  ُ سح ۡركح

ح
ۡن أ وا  مح د  ُۡ ن تح

ح
ونح أ ت رِيد 

ح
ا ْۚ أ

ِدح َلح ۥ 
لِِل ٱّللَّ  فحلحن َتح ُۡ ن ي  ۖۡ وحمح لَّ ٱّللَّ  ضح

ح
أ

بِيٗل  ٨٨ سح

89. তারা কামনা কন্ডর, যবদ কতামরা 
কুফরী করন্ডত কযভান্ডব তারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি। অতিঃপর কতামরা সমান হন্ডয় 
কযন্ডত। সুতরাাং আল্লাহর রাস্তায় 
বহজরত না করা পযথন্ত তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কাউন্ডক কতামরা বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডরা না। অতএব তারা যবদ মুখ 
বফবরন্ডয় কনয় তাহন্ডল তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও কর এবাং তান্ডদরন্ডক কযখান্ডন 

ونح  ر  حۡو تحۡكف  د وا  ل ون ونح وح تحك  وا  فح ر  فح ا كح مح كح
 ۡۖ اٗٓء وح وا   سح وا  فحلح تحتَِّخذ  اِجر  ُح َٰ ي  ِتَّ ۡوَِلحآءح حح

ح
ۡۡ أ  ُ ِمۡن

 ۡۡ ۡۡ وحٱۡقت ل وه  وه  ذ  لَّۡوا  فحخ  ِْۚ فحإِن تحوح بِيِل ٱّللَّ ِِف سح
َِلذٗ  ۡۡ وح  ُ وا  ِمۡن لح تحتَِّخذ  ۖۡ وح ۡۡ وه  دت م  ۡيث  وحجح لح حح  ا وح

٨٩نحِصرًيا 
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পাও হতো কর। আর তান্ডদর কাউন্ডক 
অবভভাবকরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরা না এবাং 
না সাহাযেকারীরূন্ডপ। 

90. তন্ডব (তান্ডদরন্ডক হতো কন্ডরা না) 
যারা বমবলত হয় এমন কওন্ডমর সান্ডর্, 
যান্ডদর মন্ডধ্ে ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
সবন্ধচুবি রন্ডয়ন্ডি। অর্বা কতামান্ডদর 
কান্ডি আন্ডস এমন অবস্থায় কয, 
কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ করন্ডত বকাংবা 
তান্ডদর কওন্ডমর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ করন্ডত 
তান্ডদর মন সঙু্কবচত হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। 
আর আল্লাহ চাইন্ডল অবশেই 
তান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর উপর েমতা 
বদন্ডত পারন্ডতন। অতিঃপর 
বনবশ্চতরূন্ডপ তারা কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ 
যুদ্ধ করত। অতএব তারা যবদ 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক সন্ডর যায় অতিঃপর 
কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ না কন্ডর এবাং 
কতামান্ডদর কান্ডি শাবন্ত প্রস্তাব 
উপস্থাপন কন্ডর, তাহন্ডল আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ ককান 
পর্ রান্ডখনবন। 

ِينح  ۡ إِلَّ ٱلَّ  ُ بحيۡنح ۡۡ وح َٰ قحۡوِۢم بحيۡنحك  يحِصل ونح إَِلح
ن 
ح
ۡۡ أ ور ه  د  ِِصحۡت ص  ۡۡ حح آء وك  ۡو جح

ح
َٰق  أ ِيثح مذ

 ْۚ ۡۡ  ُ َٰتِل وا  قحۡومح ۡو ي قح
ح
ۡۡ أ َٰتِل وك  آءح ٱّللَّ   ي قح حۡو شح ل وح

 ۡۡ ل وك  ح ْۚ فحإِِن ٱۡعَتح ۡۡ َٰتحل وك  ۡۡ فحلحقح لحۡيك  ۡۡ عح  ُ لَّطح حسح ل
لح  عح ا جح مح ۡح فح لح ۡ  ٱلسَّ ۡك  ۡوا  إَِلح لۡقح

ح
أ ۡۡ وح َٰتِل وك  ۡۡ ي قح فحلح

بِيٗل  ۡۡ سح ُِ ۡي
لح ۡۡ عح  ٩٠ ٱّللَّ  لحك 



91. কতামরা অবচন্ডরই অনে কলাকন্ডক 
পান্ডব, যারা কতামান্ডদর কান্ডি বনরাপত্তা 
চাইন্ডব এবাং বনরাপত্তা চাইন্ডব তান্ডদর 
কওন্ডমর কান্ডি। যখনই তান্ডদরন্ডক 
বফতনার বদন্ডক বফরান্ডনা হয়, তারা 
কসখান্ডন বফন্ডর যায়। সুতরাাং যবদ তারা 

 ۡۡ ن وك  مح
ۡ
ن يحأ

ح
ونح أ رِينح ي رِيد  ونح ءحاخح تحِجد  سح

وا   ۡركِس 
 
ٓوا  إَِلح ٱلۡفِۡتنحةِ أ ا ر د  َّ مح ۡۡ ّل   ُ ن وا  قحۡومح مح

ۡ
يحأ وح

 ۡۡ ْۚ فحإِن لَّ ا ُح ۡح فِي لح ۡ  ٱلسَّ ۡك  ٓوا  إَِلح ي ۡلق  ۡۡ وح ِل وك  ۡعَتح يح
ۡيث   ۡۡ حح ۡۡ وحٱۡقت ل وه  وه  ذ  ۡۡ فحخ   ُ يِۡديح

ح
ٓوا  أ ف  يحك  وح

 ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡۡ عح لۡنحا لحك  عح ۡۡ جح ىئِك  لح و 

 
أ ْۚ وح ۡۡ وه  ثحقِۡفت م 

َٰنٗ  لۡطح بِينٗ س  ٩١ا ا م 
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কতামান্ডদর কর্ন্ডক সন্ডর না যায় এবাং 
কতামান্ডদর কান্ডি সবন্ধ প্রস্তাব 
উপস্থাপন না কন্ডর এবাং বনজন্ডদর হাত 
গুবটন্ডয় না কনয়, তাহন্ডল তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করন্ডব এবাং হতো করন্ডব 
কযখান্ডনই তান্ডদর নাগাল পান্ডব। আর 
ওরাই তারা, যান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ আবম 
কতামান্ডদরন্ডক সুস্পষ্ট েমতা বদন্ডয়বি।  

92. আর ককান মুবমন্ডনর কাজ নয় 
অনে মুবমনন্ডক হতো করা, তন্ডব 
ভুলবশত (হন্ডল বভন্ন কর্া)। কয বেবি 
ভুলক্রন্ডম ককান মুবমনন্ডক হতো করন্ডব, 
তাহন্ডল একজন মুবমন দাসন্ডক মুি 
করন্ডত হন্ডব এবাং বদয়াত (রি পে 
বদন্ডত হন্ডব) যা হস্তান্তর করা হন্ডব তার 
পবরজনন্ডদর কান্ডি। তন্ডব তারা যবদ 
সদাকা (েমা) কন্ডর কদয় (তাহন্ডল 
বদন্ডত হন্ডব না)। আর কস যবদ 
কতামান্ডদর শত্রু কওন্ডমর হয় এবাং কস 
মুবমন, তাহন্ডল একজন মুবমন দাস 
মুি করন্ডব। আর যবদ এমন কওন্ডমর 
হয় যান্ডদর মন্ডধ্ে ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
সবন্ধচুবি রন্ডয়ন্ডি তাহন্ডল বদয়াত বদন্ডত 
হন্ডব, যা হস্তান্তর করা হন্ডব তার 
পবরবান্ডরর কান্ডি এবাং একজন মুবমন 
দাস মুি করন্ডত হন্ডব। তন্ডব যবদ না 
পায় তাহন্ডল একাধ্ান্ডর দু’মাস বসয়াম 
পালন করন্ডব। এবট আল্লাহর পে 

نح لِم   ا َكح طح وحمح ۡؤِمًنا إِلَّ خح ۡقت لح م  ن يح
ح
ْۚ ۡؤِمن  أ ا

طح  ۡؤِمًنا خح تحلح م  ن قح بحة   اوحمح تحۡحرِير  رحقح  ۡؤِمنحة  م   فح
ة   لَّمح سح دِيحة  م  ن يحصَّ وح

ح
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِلَّ

ح
ى أ ق وا ْۚ فحإِن إَِلح دَّ
وذ   د  ۡوم  عح

نح ِمن قح ۡؤِمن  َكح وح م  ۡۡ وحه  تحۡحرِير   لَّك  فح
بحة   نح  ۡؤِمنحة ِۖ م   رحقح ۡۡ ِإَون َكح ِمن قحۡوِۢم بحيۡنحك 

َٰق   ِيثح ۡ مذ  ُ بحيۡنح هۡ  وح
ح
ى أ ة  إَِلح لَّمح سح لِهِۦ فحِديحة  م 

بحة   ۡرِير  رحقح ِتح ِۡد فحِصيحام   ۡؤِمنحة ِۖ م   وح ۡۡ َيح ن لَّ مح فح
ۡيِ تحۡوبحةٗ  تحتحابِعح ۡيِن م  رح ُۡ ِنح ٱ شح نح ٱّللَّ  مذ َكح ُِۗ وح  ّللَّ

ِكيمٗ  لِيًما حح ٩٢ا عح
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কর্ন্ডক েমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সবথজ্ঞ, 

প্রজ্ঞাময়। 

93. আর কয ইিাকৃত ককান মুবমনন্ডক 
হতো করন্ডব, তার প্রবতদান হন্ডি 
জাহান্নাম, কসখান্ডন কস স্থায়ী হন্ডব। 
আর আল্লাহ তার উপর কু্রদ্ধ হন্ডবন, 
তান্ডক লা‘নত করন্ডবন এবাং তার জনে 
ববশাল আযাব প্রস্তুত কন্ডর রাখন্ডবন। 

ۡقت ۡل م   ن يح ِدٗ ۡؤِمنٗ وحمح مذ تحعح ۡ  ا ا م  نَّ ُح ه ۥ جح آؤ  زح فحجح
َِِٰلٗ  بح ٱخح ُِ ا وحغح ُح دَّ ا فِي عح

ح
أ ۥ وح نحه  لحعح لحۡيهِ وح ّللَّ  عح

ِظيمٗ  ابًا عح ذح ٩٣ا َلح ۥ عح

94. কহ মুবমনগে, যখন কতামরা 
আল্লাহর রাস্তায় কবর হন্ডব তখন যাচাই 
করন্ডব এবাং কয কতামান্ডদরন্ডক সালাম 
কদন্ডব দুবনয়ার জীবন্ডনর সম্পন্ডদর 
আশায় তান্ডক বলন্ডব না কয, ‘তুবম 
মুবমন নও’। বস্তুতিঃ আল্লাহর কান্ডি 
প্রচুর গনীমত আন্ডি। কতামরান্ডতা পূন্ডবথ 
এরূপই বিন্ডল। অতিঃপর আল্লাহ 
কতামান্ডদর প্রবত অনুগ্রহ করন্ডলন। 
সুতরাাং কতামরা যাচাই করন্ডব। বনশ্চয় 
কতামরা যা কর কস ববিন্ডয় আল্লাহ 
সমেক অবগত।  

بِيِل ٱ ۡۡ ِِف سح ۡبت  ح ن ٓوا  إِذحا ۡضح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِ يح  ّللَّ

ۡح  َٰ لح ۡ  ٱلسَّ ۡك  ى إَِلح لۡقح
ح
ۡن أ ول وا  لِمح لح تحق  تحبحيَّن وا  وح فح

ۡؤِمنٗ  حۡستح م  ةِ ٱَّل  ل رحضح ٱۡۡلحيحوَٰ ونح عح ا ۡنيح ا تحبۡتحغ 
ثرِيحة ْۚ  ۡ  كح ِ ان غح ِ مح ۡبل   فحعِندح ٱّللَّ ِن قح ۡ مذ نت  َٰلِكح ك  ذح  كح

تحبحيَّن وٓ  ۡۡ فح لحۡيك  نَّ ٱّللَّ  عح مح ح َكح فح ِ ا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ا نح ب مح
برِيٗ  ل ونح خح ٩٤ا تحۡعمح

95. বন্ডস র্াকা মুবমনগে, যারা 
ওযরগ্রস্ত নয় এবাং বনজন্ডদর জান ও 
মাল িারা আল্লাহর রাস্তায় 
বজহাদকারীগে এক সমান নয়। 
বনজন্ডদর জান ও মাল িারা 
বজহাদকারীন্ডদর মযথাদা আল্লাহ বন্ডস 
র্াকান্ডদর উপর অন্ডনক বাবড়ন্ডয় 

ونح ِمنح ٱلۡم   َٰعِد  حۡستحوِي ٱلۡقح ِل لَّ ي و 
 
رۡي  أ ۡؤِمنِيح غح

 ۡۡ ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
ِ بِأ بِيِل ٱّللَّ ونح ِِف سح ُِد  َٰ رِ وحٱلۡم جح ح ٱلۡضَّ

 ْۚ ۡۡ ُِ ِس نف 
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
ُِِدينح بِأ َٰ لح ٱّللَّ  ٱلۡم جح َُّ فح

 ْۚ ٗة َٰعِِدينح دحرحجح ح ٱلۡقح ۡۡ َعح ُِ ِس نف 
ح
أ   وح

ذٗ لُك  دح ٱوح  ّللَّ   وحعح
ح  ِِدينح َعح َُٰ لح ٱّللَّ  ٱلۡم جح َُّ فح َٰ  وح ٱۡۡل ۡسّنح

ِظيمٗ  ۡجًرا عح
ح
َٰعِِدينح أ ٩٥ا ٱلۡقح
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বদন্ডয়ন্ডিন। আর আল্লাহ প্রন্ডতেকন্ডকই 
কলোন্ডের প্রবতশ্রুবত বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
আল্লাহ বজহাদকারীন্ডদরন্ডক বন্ডস 
র্াকান্ডদর উপর মহা পুরস্কার িারা 
কেষ্ঠত্ব দান কন্ডরন্ডিন। 

96. তাুঁর পে কর্ন্ডক অন্ডনক মযথাদা, 
েমা ও রহমত। আর আল্লাহ 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

َٰت   جح ةٗ  دحرح ۡغفِرح ِۡنه  وحمح ْۚ مذ رحۡۡححٗة نح ٱ وح َكح ورٗ وح ف  ا ّللَّ  غح
٩٦رَِّحيًما 

97. বনশ্চয় যারা বনজন্ডদর প্রবত 
যুলমকারী, কফন্ডরশতারা তান্ডদর জান 
কবজ করার সময় বন্ডল, ‘কতামরা কী 
অবস্থায় বিন্ডল’? তারা বন্ডল, ‘আমরা 
যমীন্ডন দুবথল বিলাম’। কফন্ডরশতারা 
বন্ডল, ‘আল্লাহর যমীন বক প্রশস্ত বিল 
না কয, কতামরা তান্ডত বহজরত 
করন্ডত’? সুতরাাং ওরাই তারা যান্ডদর 
আেয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ 
প্রতোবতথনস্থল। 

ِينح تحوحفَّ  ۡۡ إِنَّ ٱلَّ ُِ ِس نف 
ح
الِِمٓ أ ة  ظح ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ َٰ ى

فِيح  عح ُۡ ۡستح نَّا م  ۖۡ قحال وا  ك  ۡۡ نت  ۡح ك   ِِف قحال وا  فِي
ةٗ  َِٰسعح ِ وح ۡرض  ٱّللَّ

ح
ۡن أ ۡۡ تحك  ح ل

ح
ۡرِض  قحال ٓوا  أ

ح
 ٱۡۡل

وح 
ۡ
أ ىئِكح مح لح و 

 
ْۚ فحأ ا ُح وا  فِي اِجر  ُح ت  ۖۡ فح  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى
ِصرًيا  آءحۡت مح ٩٧وحسح

98. তন্ডব কয দুবথল পুরুি, নারী ও 
বশশুরা ককান উপায় অবলম্বন করন্ডত 
পান্ডর না এবাং ককান রাস্তা খুুঁন্ডজ পায় 
না। 

آءِ إِلَّ  اِل وحٱلنذِسح فِيح ِمنح ٱلرذِجح عح ُۡ ۡستح ٱلۡم 
ونح ِحيلحةٗ  حۡستحِطيع  َِٰن لح ي ونح  وحٱلۡوِلۡدح تحد  ُۡ لح يح وح

بِيٗل  ٩٨ سح

99. অতিঃপর আশা করা যায় কয, 
আল্লাহ তান্ডদরন্ডক েমা করন্ডবন। আর 
আল্লাহ মাজথনাকারী, েমাশীল। 

 ْۚ ۡۡ  ُ ۡن وح عح ۡعف  ن يح
ح
ىئِكح عحَسح ٱّللَّ  أ لح و 

 
نح ٱّللَّ   فحأ َكح  وح

ورٗ  ف  ا غح وًّ ف  ٩٩ا عح

100. আর কয আল্লাহর রাস্তায় বহজরত 
করন্ডব, কস যমীন্ডন বহু আেন্ডয়র 

ن  ۡرِض ۞وحمح
ح
ِۡد ِِف ٱۡۡل ِ َيح بِيِل ٱّللَّ اِجۡر ِِف سح ُح ي 

مٗ  َٰغح رح ثرِيٗ م  ْۚ ا كح ٗة عح ن  ا وحسح ۡج ِمنُۢ بحيۡتِهِۦ وحمح ۡر  َيح
وۡت   َّۡ ي ۡدرِۡكه  ٱلۡمح وَِلِۦ ث  رحس  ِ وح اِجًرا إَِلح ٱّللَّ ُح م 
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জায়গা ও সিলতা পান্ডব। আর কয 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর উন্ডদ্দন্ডশে 
মুহাবজর হন্ডয় বনজ ঘর কর্ন্ডক কবর হয় 
তারপর তান্ডক মৃতুে কপন্ডয় বন্ডস, 

তাহন্ডল তার প্রবতদান আল্লাহর উপর 
অবধ্াবরত হয়। আর আল্লাহ 
েমাশীল, পরম দয়ালু।  

ُِۗ وح  ح ٱّللَّ ه ۥ َعح ۡجر 
ح
عح أ ۡد وحقح قح ورٗ فح ف  نح ٱّللَّ  غح  اَكح

١٠٠ا رَِّحيمٗ 

101. আর যখন কতামরা যমীন্ডন সফর 
করন্ডব, তখন কতামান্ডদর সালাত কসর 
করান্ডত ককান কদাি কনই। যবদ আশঙ্কা 
কর কয, কাবফররা কতামান্ডদরন্ডক 
বফতনায় কফলন্ডব।19 বনশ্চয় কাবফররা 
কতামান্ডদর প্রকাশে শত্রু। 

ۡۡ ِِف  ۡبت  ح ۡۡ ِإَوذحا ۡضح لحۡيك  ۡرِض فحلحيۡسح عح
ح
ٱۡۡل

ن 
ح
ۡۡ أ ةِ إِۡن ِخۡفت  لحوَٰ وا  ِمنح ٱلصَّ ن تحۡقِص  

ح
نحاح  أ ج 

وٓ  ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ ۡفتِنحك  ن وا  يح َٰفِرِينح َكح ا ْۚ إِنَّ ٱلۡكح
وذٗ  د  ۡۡ عح بِينٗ لحك   ١٠١ا ا م 

102. আর যখন তুবম তান্ডদর মন্ডধ্ে 
র্াকন্ডব। অতিঃপর তান্ডদর জনে 
সালাত কান্ডয়ম করন্ডব, তখন কযন 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একদল কতামার 
সান্ডর্ দাুঁড়ায় এবাং তারা তান্ডদর অস্ত্র 
ধ্ারে কন্ডর। এরপর যখন বসজদা 
কন্ডর কফলন্ডব, তখন তারা কযন 
কতামান্ডদর কপিন্ডন অবস্থান কনয়। আর 
অপর একবট দল যারা সালাত আদায় 
কন্ডরবন তারা কযন কতামার সান্ডর্ এন্ডস 
সালাত আদায় কন্ডর এবাং তারা কযন 
তান্ডদর সতকথতা অবলম্বন ও অস্ত্র 
ধ্ারে কন্ডর। কাবফররা কামনা কন্ডর 
যবদ কতামরা কতামান্ডদর অস্ত্র-শস্ত্র ও 
আসবাব-পত্র সম্বন্ডন্ধ অসতকথ হও 
তাহন্ডল তারা কতামান্ডদর উপর 

 ۡۡ ةح فحلۡتحق  لحوَٰ ۡ  ٱلصَّ  ُ ح ۡمتح ل قح
ح
ۡۡ فحأ ُِ نتح فِي

ِإَوذحا ك 
ة   آئِفح ۖۡ فحإِذحا طح ۡۡ  ُ تح ۡسلِحح

ح
ٓوا  أ ذ  خ 

ۡ
َۡلحأ عحكح وح ۡ مَّ  ُ ِۡن مذ

ِت 
ۡ
تۡلحأ ۡۡ وح آئِك  رح ون وا  ِمن وح وا  فحلۡيحك  د  جح سح

ة   آئِفح عحكح  طح ل وا  مح ل وا  فحلۡي صح ۡۡ ي صح ح ىَٰ ل ۡخرح
 
أ

ِينح  دَّ ٱلَّ ُۗ وح ۡۡ  ُ تح ۡسلِحح
ح
أ ۡۡ وح وا  ِحۡذرحه  ذ  خ 

ۡ
َۡلحأ وح

 ۡۡ تِك  ۡسلِحح
ح
ۡن أ ل ونح عح حۡو تحۡغف  وا  ل ر  فح كح

ۡيلحةٗ  ۡ مَّ لحۡيك  يحِميل ونح عح ۡۡ فح تِك  ۡمتِعح
ح
أ ْۚ  وح ٗة َِٰحدح  وح

نح بِك   ۡۡ إِن َكح لحۡيك  نحاحح عح لح ج  ذٗ وح
ح
ِن ى ۡۡ أ مذ

ۖۡ مَّ  ۡۡ تحك  ۡسلِحح
ح
ٓوا  أ ع  ُح ن تح

ح
ى أ ۡرَضح نت ۡ مَّ ۡو ك 

ح
ر  أ طح

ابٗ  ذح َٰفِرِينح عح دَّ لِلۡكح عح
ح
ح أ ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ك  وا  ِحۡذرح ذ   اوحخ 

ُِينٗ   ١٠٢ا م 

                                                           
19 শত্রুন্ডদর আক্রমন্ডের আশঙ্কা না র্াকন্ডলও সফন্ডর সালাত ‘কসর’ করা যান্ডব। ককননা মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকল সফন্ডরই সালাত ‘কসর’ কন্ডরন্ডিন।  
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একসান্ডর্ ঝাুঁবপন্ডয় পড়ন্ডব। আর যবদ 
বৃবষ্টর কারন্ডে কতামান্ডদর ককান কষ্ট 
হয় অর্বা কতামরা অসুস্থ হও তাহন্ডল 
অস্ত্র করন্ডখন্ডদয়ান্ডত কতামান্ডদর ককান 
কদাি কনই। আর কতামরা কতামান্ডদর 
সতকথতা অবলম্বন করন্ডব। বনশ্চয় 
আল্লাহ কাবফরন্ডদর জনে প্রস্তুত 
কন্ডরন্ডিন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।  

103. অতিঃপর যখন কতামরা সালাত 
পূেথ করন্ডব তখন দাুঁড়ান্ডনা, বসা ও 
কশায়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরে করন্ডব। 
অতিঃপর যখন বনবশ্চন্ত হন্ডব তখন 
সালাত (পূন্ডবথর বনয়ন্ডম) কান্ডয়ম 
করন্ডব। বনশ্চয় সালাত মুবমনন্ডদর 
উপর বনবদথষ্ট সমন্ডয় ফরয। 

َٰمٗ  ح قِيح وا  ٱّللَّ ر  ةح فحٱۡذك  لحوَٰ ۡ  ٱلصَّ ۡيت  ُح  افحإِذحا قح
ودٗ  ع  َٰ وحق  ح ۡۡ ا وحَعح نحنت 

ۡ
أ ْۚ فحإِذحا ٱۡطمح ۡۡ ن وبِك  ج 

لحوَٰ  ْۚ إِنَّ ٱلصَّ ةح لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
ح فحأ نحۡت َعح ةح َكح

َٰبٗ  ۡؤِمنِيح كِتح ۡوق وتٗ ٱلۡم  ١٠٣ا ا مَّ

104. আর শত্রু সম্প্রদায় অনুসন্ধান্ডন 
কতামরা দুবথল হন্ডয়া না। যবদ কতামরা 
বের্া কপন্ডয় র্াক তাহন্ডল তারাও কতা 
বের্া পান্ডি, কযভান্ডব কতামরা বের্া 
পাি। আর কতামরা আল্লাহর বনকট 
কর্ন্ডক আশা করি যা তারা আশা 
করন্ডি না। আল্লাহ সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

ُِن وا  ِِف   تح
لح ونح وح حم  ل

ۡ
ون وا  تحأ ۡوِمِۖ إِن تحك  آءِ ٱلۡقح ٱبۡتِغح

 ِ ونح ِمنح ٱّللَّ تحرۡج  ۖۡ وح ونح حم  ل
ۡ
ا تحأ مح ونح كح حم  ل

ۡ
ۡۡ يحأ  ُ فحإِنَّ

ِكيًما  لِيًما حح نح ٱّللَّ  عح َكح ُۗ وح ونح ا لح يحرۡج  ١٠٤مح

105. বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত 
যর্াযর্ভান্ডব বকতাব নাবযল কন্ডরবি, 
যান্ডত তুবম মানুন্ডির মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কর কস অনুযায়ী যা আল্লাহ কতামান্ডক 
কদবখন্ডয়ন্ডিন। আর তুবম 
বখয়ানতকারীন্ডদর পন্ডে ববতকথকারী 
হন্ডয়া না। 

ۡح بحۡيح  ِ تِلحۡحك  َٰبح بِٱۡۡلحقذ ۡكح ٱلِۡكتح
ۡۡلحآ إَِلح نزح

ح
آ أ إِنَّ

 ِ آئِن ن لذِلۡخح لح تحك  ْۚ وح َٰكح ٱّللَّ  ى رح
ح
ٓ أ ا  يح ٱۡلَّاِس بِمح

ِصيمٗ  ١٠٥ا خح
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106. আর তুবম আল্লাহর কান্ডি েমা 
চাও। বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ورٗ  ف  نح غح ح َكح ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ ح  ١٠٦ا ا رَِّحيمٗ وحٱۡستحۡغفِرِ ٱّللَّ

107. আর যারা বনজন্ডদর বখয়ানত কন্ডর 
তুবম তান্ডদর পন্ডে ববতকথ কন্ডরা না। 
বনশ্চয় আল্লাহ ভালবান্ডসন না তান্ডক, 

কয বখয়ানতকারী, পাপী।  

ْۚ إِنَّ  ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ۡتحان ونح أ ِينح َيح ِن ٱلَّ َِٰدۡل عح لح ت جح وح
ثِيمٗ 
ح
انًا أ وَّ نح خح ن َكح ِب  مح ح لح ُي  ١٠٧ا ٱّللَّ

108. তারা মানুন্ডির কাি কর্ন্ডক 
লুকান্ডত চায়, আর আল্লাহর কাি 
কর্ন্ডক লুকান্ডত চায় না। অর্চ বতবন 
তান্ডদর সান্ডর্ই র্ান্ডকন যখন তারা 
রান্ডত এমন কর্ার পবরকেনা কন্ডর যা 
বতবন পিন্দ কন্ডরন না। আর আল্লাহ 
তারা যা কন্ডর তা পবরন্ডবষ্টন কন্ডর 
আন্ডিন। 

ونح  حۡستحۡخف  لح ي ونح ِمنح ٱۡلَّاِس وح حۡستحۡخف  ِ مِي نح ٱّللَّ
ۡوِل   َٰ ِمنح ٱلۡقح ا لح يحۡرَضح ۡۡ إِۡذ ي بحيذِت ونح مح  ُ عح وح مح وحه 

ِيًطا  ل ونح ُم  ۡعمح ا يح نح ٱّللَّ  بِمح َكح ١٠٨وح

109. কহ, কতামরাই কতা তারা, যারা 
দুবনয়ার জীবন্ডন তান্ডদর পন্ডে ববতকথ 
কন্ডরি। সুতরাাং বকয়ামন্ডতর বদন 
তান্ডদর পন্ডে আল্লাহর সান্ডর্ কক 
ববতকথ করন্ডব? বকাংবা কক হন্ডব তান্ডদর 
তত্ত্বাবধ্ায়ক? 

ةِ  ۡۡ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ  ُ ۡن ۡۡ عح تۡل  َٰدح ٓءِ جح لح ىؤ  ۡۡ ٰٓح نت 
ح
أ ى ٰٓح

  ُ ۡن ح عح َِٰدل  ٱّللَّ ن ي جح مح ۡنيحا فح م ٱَّل 
ح
ةِ أ َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح

كِيٗل  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ون  عح ن يحك  ١٠٩ مَّ

110. আর কয বেবি মন্দ কাজ করন্ডব 
বকাংবা বনন্ডজর প্রবত যুলম করন্ডব 
তারপর আল্লাহর কান্ডি েমা চাইন্ডব, 
কস আল্লাহন্ডক পান্ডব েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ۡل  ۡعمح ن يح حۡستحۡغفِرِ وحمح َّۡ ي ۥ ث  ه  ۡۡ نحۡفسح ۡظلِ ۡو يح
ح
وًٓءا أ  س 
ورٗ  ف  ح غح ِِد ٱّللَّ ح َيح ١١٠ا رَِّحيمٗ ا ٱّللَّ
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111. আর কয পাপ কামাই করন্ডব, 
বস্তুত, কসন্ডতা বনন্ডজর ববরুন্ডদ্ধই তা 
কামাই করন্ডব। আর আল্লাহ সবথজ্ঞ, 

প্রজ্ঞাময়। 

ن يحۡكِسۡب إِثۡمٗ  َٰ وحمح ح ۥ َعح ا يحۡكِسب ه  ا فحإِنَّمح
ِكيمٗ نحۡفِسهِۚۦْ  لِيًما حح نح ٱّللَّ  عح َكح ١١١ا وح

112. আর কয বেবি ককান অপরাধ্ বা 
পাপ অজথন কন্ডর, অতিঃপর ককান 
বনন্ডদথাি বেবির উপর তা আন্ডরাপ 
কন্ডর, তাহন্ডল কস কতা বমর্ো অপবাদ 
ও প্রকাশে গুনান্ডহর কবাঝা বহন 
করল। 

ِطٓي  ن يحۡكِسۡب خح ۡو إِثۡمٗ وحمح
ح
َّۡ يحۡرِم بِهِۦ ًة أ ا ث 

ِد ٱۡحتحمح بحرِٓي  قح َٰنٗ ا فح تح ُۡ بِينٗ ا ِإَوثۡمٗ لح ب   ١١٢ا ا م 

113. আর কতামার উপর যবদ আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও তাুঁর দয়া না হত তন্ডব 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একদল কতামান্ডক 
পর্ভ্রষ্ট করার সাংকে কন্ডরই 
কফন্ডলবিল! আর তারা বনজন্ডদর িাড়া 
কাউন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডর না এবাং তারা 
কতামার ককানই েবত করন্ডত পান্ডর 
না। আর আল্লাহ কতামার প্রবত নাবযল 
কন্ডরন্ডিন বকতাব ও বহকমাত এবাং 
কতামান্ডক বশো বদন্ডয়ন্ডিন যা তুবম 
জানন্ডত না। আর কতামার উপর 
আল্লাহর অনুগ্রহ রন্ডয়ন্ডি মহান। 

مَّت  ُح ح ۥ ل رحۡۡححت ه  لحۡيكح وح ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ حۡولح فح ل وح
ة   آئِفح ۡۡ  طَّ  ُ ِۡن ٓ مذ ل ونح إِلَّ ُِ ا ي  ل وكح وحمح ُِ ن ي 

ح
أ

ء    ۡ ونحكح ِمن يح ا يحۡض   ۖۡ وحمح ۡۡ  ُ سح نف 
ح
لح  أ نزح

ح
أ ّللَّ  ٱوح

 ۡۡ ح ا ل كح مح لَّمح ةح وحعح َٰبح وحٱۡۡلِۡكمح لحۡيكح ٱلِۡكتح عح
ِظيمٗ  لحۡيكح عح ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ نح فح َكح ْۚ وح  ۡ ن تحۡعلح  اتحك 

١١٣

114. তান্ডদর কগাপন পরামন্ডশথর 
অবধ্কাাংন্ডশ ককান কলোে কনই। তন্ডব 
(কলোে আন্ডি) কয বনন্ডদথশ কদয় সদাকা 
বকাংবা ভান্ডলা কাজ অর্বা মানুন্ডির 
মন্ডধ্ে মীমাাংসার। আর কয তা আল্লাহর 

ثرِي  
رۡيح ِِف كح ۡوح  ۞لَّ خح ِن َنَّ َٰ مذ رح ى مح

ح
ۡن أ ۡۡ إِلَّ مح  ُ

َِٰۢح بحۡيح ٱۡلَّاِس   ۡو إِۡصلح
ح
وف  أ ۡعر  ۡو مح

ح
قحة  أ دح بِصح

ۡوفح  ِ فحسح اِت ٱّللَّ ۡرضح آءح مح َٰلِكح ٱبۡتِغح ۡل ذح ۡفعح ن يح وحمح
ِظيمٗ  ۡجًرا عح

ح
١١٤ا ن ۡؤتِيهِ أ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 207  

সন্তুবষ্ট লান্ডভর উন্ডদ্দন্ডশে করন্ডব তন্ডব 
অবচন্ডরই আবম তান্ডক মহাপুরস্কার দান 
করব। 

115. আর কয রাসূন্ডলর ববরুদ্ধাচরে 
কন্ডর তার জনে বহদায়াত প্রকাশ 
পাওয়ার পর এবাং মুবমনন্ডদর পন্ডর্র 
ববপরীত পর্ অনুসরে কন্ডর, আবম 
তান্ডক কফরাব কযবদন্ডক কস বফন্ডর এবাং 
তান্ডক প্রন্ডবশ করাব জাহান্নান্ডম। আর 
আবাস বহন্ডসন্ডব তা খুবই মন্দ। 

ن  ح َلح  وحمح ا تحبحيَّ ولح ِمنُۢ بحۡعِد مح اقِِق ٱلرَّس  ي شح
ا  ِۦ مح ِ َلذ ۡؤِمنِيح ن وح بِيِل ٱلۡم  رۡيح سح يحتَّبِۡع غح ىَٰ وح دح  ُ ۡ ٱل

ن   َٰ وح لَّ ِصرًيا تحوح آءحۡت مح ۖۡ وحسح ۡح نَّ ُح ١١٥ۡصلِهِۦ جح

116. বনশ্চয় আল্লাহ েমা কন্ডরন না 
তাুঁর সান্ডর্ শরীক করান্ডক এবাং এ 
িাড়া যান্ডক চান েমা কন্ডরন। আর কয 
আল্লাহর সান্ডর্ শরীক কন্ডর কস কতা 
কঘার পর্ভ্রষ্টতায় পর্ভ্রষ্ট হল। 

ا د ونح  يحۡغفِر  مح ن ي ّۡشحكح بِهِۦ وح
ح
ۡغفِر  أ ح لح يح إِنَّ ٱّللَّ

لَّ  ۡد ضح قح ِ فح ن ي ّۡشِۡك بِٱّللَّ ْۚ وحمح آء  حشح ن ي َٰلِكح لِمح ذح
ُۢ بحعِيًدا  َٰلح لح ١١٦ضح

117. আল্লাহ িাড়া তারা শুধু্ 
নারীমূবতথন্ডক ডান্ডক এবাং ককবল20 
অবাধ্ে শয়তানন্ডক ডান্ডক। 

َٰثٗ  ٓ إِنح ونح ِمن د ونِهِۦٓ إِلَّ ونح  اإِن يحۡدع  ِإَون يحۡدع 
َٰنٗ  ۡيطح رِيدٗ إِلَّ شح  ١١٧ا ا مَّ

118. আল্লাহ তান্ডক লা‘নত কন্ডরন্ডিন 
এবাং কস বন্ডলন্ডি, ‘অবশেই আবম 
কতামার বান্দান্ডদর এক বনবদথষ্ট 
অাংশন্ডক (অনুসারী বহন্ডসন্ডব) গ্রহে 
করব’। 

نحه  ٱ نَّ ِمۡن ِعبحادِكح نحِصيبٗ لَّعح ِذح َّتَّ
ح ا وحقحالح ۡلح  اّللَّ 

وٗض  ۡفر  ١١٨ا مَّ

119. ‘আর অবশেই আবম তান্ডদরন্ডক 
পর্ভ্রষ্ট করব, বমর্ো আশ্বাস কদব এবাং 

 ۡۡ  ُ نذِيحنَّ مح
ۡلح  ۡۡ وح  ُ ِضلَّنَّ

ۡلح  نَّ وح ۡۡ فحلحي بحتذِك   ُ نَّ رح ٓأَلم  وح
 ِْۚ لۡقح ٱّللَّ نَّ خح  ِ ريذ ۡۡ فحلحي غح  ُ نَّ رح ٓأَلم  ِۡ وح َٰ نۡعح

ح
ءحاذحانح ٱۡۡل

                                                           
20 অর্থাৎ উপাসনা কন্ডর। 
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অবশেই তান্ডদরন্ডক আন্ডদশ কদব, ফন্ডল 
তারা পশুর কান বিদ্র করন্ডব এবাং 
অবশেই তান্ডদরন্ডক আন্ডদশ করব, 
ফন্ডল অবশেই তারা আল্লাহর সৃবষ্ট 
ববকৃত করন্ডব’। আর যারা আল্লাহর 
পবরবন্ডতথ শয়তানন্ডক অবভভাবকরূন্ডপ 
গ্রহে কন্ডর, তারা কতা স্পষ্টই েবতগ্রস্ত 
হল। 

َِلذٗ  َٰنح وح ۡيطح تَِّخِذ ٱلشَّ ن يح ِن وحمح ۡد ا مذ قح ِ فح د وِن ٱّللَّ
انٗ  ِۡسح ِِسح خ  بِينٗ خح ١١٩ا ا م 

120. কস তান্ডদরন্ডক প্রবতশ্রুবত কদয় 
এবাং তান্ডদরন্ডক বমর্ো আশ্বাস কদয়। 
আর শয়তান তান্ডদরন্ডক ককবল 
প্রতারোমূলক প্রবতশ্রুবতই কদয়। 

 ۡۡ ه  َٰن  إِلَّ يحعِد  ۡيطح ۡ  ٱلشَّ ه  ا يحعِد  ۖۡ وحمح ۡۡ ُِ نذِي ي مح وح
وًرا  ر  ١٢٠غ 

121. এন্ডদরই আেয়স্থল জাহান্নাম। 
আর তারা কসখান কর্ন্ডক পালাবার 
জায়গা পান্ডব না। 

و ِد   َيح
لح ۡ  وح نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى وح

ۡ
أ ىئِكح مح لح و 

 
ا أ ُح ۡن نح عح

ِيٗص   ١٢١ا ُمح

122. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
কনক আমল কন্ডরন্ডি, অবচন্ডরই 
তান্ডদরন্ডক আবম প্রন্ডবশ করাব 
জান্নাতসমূন্ডহ, যার তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত 
হন্ডি নহরসমূহ। কসখান্ডন তারা হন্ডব 
স্থায়ী। আল্লাহর প্রবতশ্রুবত সতে। আর 
কর্ায় আল্লাহ অন্ডপো অবধ্ক 
সতেবাদী কক? 

ن وا   ِينح ءحامح ۡۡ  وحٱلَّ  ُ ن ۡدِخل  َِٰت سح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ وحعح
َٰت   نَّ آ جح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت تحۡجرِي ِمن ِتح

بحدٗ 
ح
قذٗ اۖۡ وحۡعدح ٱأ ِ حح ق  ِمنح ٱّللَّ ۡصدح

ح
ۡن أ ْۚ وحمح ِ قِيٗل ا  ّللَّ

١٢٢

123. না কতামান্ডদর আশায় এবাং না 
বকতাবীন্ডদর আশায় (কাজ হন্ডব)। কয 
মন্দকাজ করন্ডব তান্ডক তার প্রবতফল 
কদয়া হন্ডব। আর কস তার জনে আল্লাহ 

 ۡۡ انِيذِك  مح
ح
ن لَّيۡسح بِأ َِٰب  مح ۡهِل ٱلِۡكتح

ح
اِّنذِ أ مح

ح
ٓ أ لح وح

وٓءٗ  ۡل س  ۡعمح ۡزح بِهِۦ يح لح ا َي  ِۡد َلح ۥ ِمن د وِن وح َيح
َِلذٗ  ِ وح لح نحِصريٗ ٱّللَّ ١٢٣ا ا وح
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িাড়া ককান অবভভাবক ও সাহাযেকারী 
পান্ডব না। 

124. আর পুরুি বকাংবা নারীর মধ্ে 
কর্ন্ডক কয কনককাজ করন্ডব 
এমতাবস্থায় কয, কস মুবমন, তাহন্ডল 
তারা জানোন্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব এবাং 
তান্ডদর প্রবত কখজুরবীবচর আবরে 
পবরমাে যুলুমও করা হন্ডব না। 

ن  َِٰت مِ وحمح َٰلِحح ۡل ِمنح ٱلصَّ ۡعمح َٰ يح نَثح
 
ۡو أ
ح
ر  أ
ن ذحكح

ۡؤِمن   وح م  لح  وحه  ل ونح ٱۡۡلحنَّةح وح ىئِكح يحۡدخ  لح و 
 
فحأ
ونح نحقِريٗ  ۡظلحم  ١٢٤ا ي 

125. আর দীন্ডনর বোপান্ডর তার 
তুলনায় কক উত্তম, কয সৎকমথপরায়ে 
অবস্থায় আল্লাহর কান্ডি বনজন্ডক পূেথ 
সমপথে করল এবাং একবনষ্ঠভান্ডব 
ইবরাহীন্ডমর আদশথ অনুসরে করল? 

আর আল্লাহ ইবরাহীমন্ডক পরম 
বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরন্ডিন। 

ۡن  ن  دِينٗ وحمح ۡحسح
ح
ۥ أ ه  ُح ۡح وحۡج ۡسلح

ح
ۡن أ ِمَّ وح ا مذ ِ وحه  ّلِلَّ

ِۡسن   نِيفٗ وحٱتَّبحعح  ُم  ۡح حح َٰهِي حذح ٱِملَّةح إِبۡرح ُۗ وحٱَّتَّ  ّللَّ  ا
لِيٗل  ۡح خح َٰهِي ١٢٥ إِبۡرح

126. আর যা আসমানসমূন্ডহ আন্ডি 
এবাং যা আন্ডি যমীন্ডন সব আল্লাহরই। 
আর আল্লাহ সববকিুন্ডক 
পবরন্ডবষ্টনকারী। 

نح ٱّللَّ  وح  َكح ۡرِض  وح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ

ء   ۡ ِ يح
لذ ِيطٗ بِك  ١٢٦ا ُم 

127. তারা কতামার কান্ডি নারীন্ডদর 
বোপান্ডর সমাধ্ান চায়। বল, আল্লাহ 
তান্ডদর বোপান্ডর কতামান্ডদরন্ডক সমাধ্ান 
বদন্ডিন এবাং সমাধ্ান বদন্ডি ঐ 
আয়াতসমূহ যা বকতান্ডব কতামান্ডদরন্ডক 
পা  কন্ডর শুনান্ডনা হয় ইয়াতীম 
নারীন্ডদর বোপান্ডর। যান্ডদরন্ডক কতামরা 
প্রদান কর না যা তান্ডদর জনে বনধ্থারে 

حۡستحۡفت ونحكح ِِف ٱلنذِسح  ي ۡفتِيك  وح ۡۡ آءِِۖ ق ِل ٱّللَّ  ي 
َٰمح  َِٰب ِِف يحتح ۡۡ ِِف ٱلِۡكتح لحۡيك  َٰ عح ۡتلح ا ي  ُِنَّ وحمح فِي
نَّ   ُ ح تِبح ل ا ك  نَّ مح  ُ َِِٰت لح ت ۡؤت ونح آءِ ٱلَّ ٱلنذِسح

ن تحنكِ 
ح
ب ونح أ تحرۡغح فِيح ِمنح وح عح ُۡ ۡستح نَّ وحٱلۡم  وه  ح 

ا  َٰ بِٱلۡقِۡسِط  وحمح َٰمح وا  لِلۡيحتح وم  ن تحق 
ح
أ َِٰن وح ٱلۡوِلۡدح

رۡي    ِمۡن خح
ل وا  لِيمٗ فحإِنَّ ٱ تحۡفعح نح بِهِۦ عح ح َكح ١٢٧ اّللَّ
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করা হন্ডয়ন্ডি, অর্চ কতামরা তান্ডদরন্ডক 
বববাহ করন্ডত আগ্রহী হও। আর দুবথল 
বশশুন্ডদর বোপান্ডর ও ইয়াতীমন্ডদর 
প্রবত কতামান্ডদর ইনসাফ প্রবতষ্ঠা 
সম্পন্ডকথ। আর কতামরা কয ককান 
ভান্ডলা কাজ কর, বনশ্চয় আল্লাহ কস 
ববিন্ডয় পবরজ্ঞাত।  

128. যবদ ককান নারী তার স্বামীর পে 
কর্ন্ডক ককান দুবথেবহার বকাংবা 
উন্ডপোর আশঙ্কা কন্ডর, তাহন্ডল তারা 
উভন্ডয় ককান মীমাাংসা করন্ডল তান্ডদর 
ককান অপরাধ্ কনই। আর মীমাাংসা 
কলোেকর এবাং মানুন্ডির মন্ডধ্ে 
কৃপেতা ববদেমান রন্ডয়ন্ডি। আর যবদ 
কতামরা সৎকমথ কর এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন কর তন্ডব আল্লাহ কতামরা যা 
কর কস ববিন্ডয় সমেক অবগত। 

اٗض  ۡو إِۡعرح
ح
وًزا أ ا ن ش  ُح افحۡت ِمنُۢ بحۡعلِ ة  خح

ح
أ  اِإَوِن ٱۡمرح

نحاحح  لۡحٗ فحلح ج  ا ص  مح  ُ ا بحيۡنح ن ي ۡصلِحح
ح
آ أ ُِمح ۡي

لح  اْۚ عح
 ُۗ رۡي  لۡح  خح ْۚ ِإَون وحٱلص  حَّ س  ٱلش  نف 

ح
ۡحِۡضحِت ٱۡۡل

 
أ وح

ل ونح  ا تحۡعمح نح بِمح ح َكح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ تحتَّق  ِۡسن وا  وح ِت 
برِيٗ  ١٢٨ا خح

129. আর কতামরা যতই কামনা কর না 
ককন কতামান্ডদর স্ত্রীন্ডদর মন্ডধ্ে সমান 
আচরে করন্ডত কখন্ডনা পারন্ডব না। 
সুতরাাং কতামরা (একজন্ডনর প্রবত) 
সমূ্পেথরূন্ডপ ঝুুঁন্ডক পন্ডড়া না, যার ফন্ডল 
কতামরা (অপরন্ডক) ঝুলন্ডন্তর মত কন্ডর 
রাখন্ডব। আর যবদ কতামরা মীমাাংসা 
কন্ডর নাও এবাং তাকওয়া অবলম্বন 
কর তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, 

পরম দয়ালু। 

ن تحۡعِدل وا  
ح
ٓوا  أ حۡستحِطيع  لحن ت ح  وح ل آءِ وح ۡو بحۡيح ٱلنذِسح

ا  وهح ر  تحذح ۡيِل فح َّ ٱلۡمح ۖۡ فحلح تحِميل وا  ّل  ۡۡ رحۡصت  حح
نح  ح َكح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ تحتَّق  وا  وح ةِ  ِإَون ت ۡصلِح  لَّقح عح ٱلۡم  كح

ورٗ  ف  ١٢٩ا ا رَِّحيمٗ غح
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130. আর যবদ তারা উভন্ডয় বববিন্ন 
হন্ডয় যায় তন্ডব আল্লাহ প্রন্ডতেকন্ডক 
বনজ প্রাচুযথ িারা অভাবমুি করন্ডবন। 
আর আল্লাহ প্রাচুযথময়, প্রজ্ঞাবান। 

ۡغِن ٱ قحا ي  رَّ تحفح ذٗ ِإَون يح تِهِۚۦْ ّللَّ  ُك  عح ِن سح َكح  مذ نح وح
ِكيمٗ  َِٰسًعا حح ١٣٠ا ٱّللَّ  وح

131. আল্লাহর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
আসমানসমূন্ডহ যা আন্ডি এবাং যা আন্ডি 
যমীন্ডন। আর কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
যান্ডদরন্ডক বকতাব কদয়া হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদরন্ডক এবাং কতামান্ডদরন্ডক আবম 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়বি কয, কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর। আর যবদ কুফরী কর 
তাহন্ডল আসমানসমূন্ডহ যা আন্ডি এবাং 
যা আন্ডি যমীন্ডন সব আল্লাহরই। আর 
আল্লাহ অভাবহীন, প্রশাংবসত। 

ۡد وح  لحقح ۡرِض  وح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ

وت وا  ٱلۡكِ 
 
ِينح أ ۡينحا ٱلَّ ۡۡ وحصَّ ۡبلِك  َٰبح ِمن قح تح

 ِ وا  فحإِنَّ ّلِلَّ ر  ْۚ ِإَون تحۡكف  ح وا  ٱّللَّ ِن ٱتَّق 
ح
ۡۡ أ ِإَويَّاك 

نِيًّا  نح ٱّللَّ  غح َكح ۡرِض  وح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ مح

ِيدٗ  ١٣١ا ۡحح

132. আর আল্লাহর জনেই রন্ডয়ন্ডি, যা 
আন্ডি আসমানসমূন্ডহ এবাং যা আন্ডি 
যমীন্ডন। আর কমথববধ্ায়ক বহন্ডসন্ডব 
আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট। 

 َٰ َفح كح ۡرِض  وح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ وح

كِيًل  ِ وح ١٣٢بِٱّللَّ

133. কহ মানুি, যবদ আল্লাহ চান 
কতামান্ডদরন্ডক সবরন্ডয় কদন্ডবন এবাং 
অপরন্ডক আনন্ডবন। আর আল্লাহ এর 
উপর সেম। 

ِت أَِب
ۡ
يحأ ا ٱۡلَّاس  وح ُح ي 

ح
ۡۡ أ  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
أ حشح ْۚ إِن ي رِينح  خح

َٰلِكح قحِديرٗ  َٰ ذح ح نح ٱّللَّ  َعح َكح ١٣٣ا وح

134. কয দুবনয়ার প্রবতদান চায় তন্ডব 
আল্লাহর কান্ডি দুবনয়া ও আবখরান্ডতর 
প্রবতদান রন্ডয়ন্ডি। আর আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সবথদ্রষ্টা।  

ۡنيحا فحعِندح ٱ نح ي رِيد  ثحوحابح ٱَّل  ن َكح ِ ثحوحاب  مَّ  ّللَّ
نح ٱّللَّ   َكح ِ  وح ة ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ُۢا بحِصريٗ ٱَّل  ِميعح ١٣٤ا  سح
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135. কহ মুবমনগে, কতামরা নোন্ডয়র 
উপর সুপ্রবতবষ্ঠত র্াকন্ডব আল্লাহর 
জনে সােীরূন্ডপ। যবদও তা কতামান্ডদর 
বনজন্ডদর বকাংবা বপতা-মাতার অর্বা 
বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদর ববরুন্ডদ্ধ হয়। যবদ কস 
ববত্তশালী হয় বকাংবা দবরদ্র, তন্ডব 
আল্লাহ উভন্ডয়র ঘবনষ্ঠতর। সুতরাাং 
নোয় প্রবতষ্ঠা করন্ডত কতামরা প্রবৃবত্তর 
অনুসরে কন্ডরা না। আর যবদ কতামরা 
ঘুবরন্ডয়- কপুঁবচন্ডয় কর্া বল বকাংবা 
এবড়ন্ডয় যাও তন্ডব আল্লাহ কতামরা যা 
কর কস ববিন্ডয় সমেক অবগত। 

َِٰميح بِٱۡلقِۡسِط  ون وا  قحوَّ ن وا  ك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۞يح

وِ 
ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
ى أ ح حۡو َعح ل ِ وح آءح ّلِلَّ دح ُح يِۡن ش  ََِّٰلح ٱۡلوح

ۡو فحقِريٗ 
ح
نِيًّا أ ۡن غح ْۚ إِن يحك  بِيح قۡرح

ح
 ا وحٱۡۡل

ح
َٰ فحٱّللَّ  أ ۡولح

ا   ۥٓ ن تحۡعِدل وا ْۚ ِإَون تحلۡو 
ح
ىى أ وح ُح ۡ وا  ٱل ۖۡ فحلح تحتَّبِع  ا ُِمح ِ ب

برِيٗ  ل ونح خح ا تحۡعمح نح بِمح ح َكح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ ۡو ت ۡعرِض 
ح
 اأ
١٣٥

136. কহ মুবমনগে, কতামরা ঈমান আন 
আল্লাহর প্রবত, তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত 
এবাং কস বকতান্ডবর প্রবত যা বতবন তাুঁর 
রাসূন্ডলর উপর নাবযল কন্ডরন্ডিন এবাং 
কস বকতান্ডবর প্রবত যা বতবন পূন্ডবথ 
নাবযল কন্ডরন্ডিন। আর কয আল্লাহ, 
তাুঁর কফন্ডরশতাগে, তাুঁর বকতাবসমূহ, 
তাুঁর রাসূলগে এবাং কশি বদনন্ডক 
অস্বীকার করন্ডব, কস কঘার ববভ্রাবন্তন্ডত 
ববভ্রান্ত হন্ডব। 

ا  ُح ي 
ح
أ ى وَِلِۦ يح رحس  ِ وح ن ٓوا  ءحاِمن وا  بِٱّللَّ ِينح ءحامح ٱلَّ

َِٰب  وَِلِۦ وحٱلِۡكتح َٰ رحس  ح لح َعح ِي نحزَّ َِٰب ٱلَّ وحٱلِۡكتح
 ِ ۡر بِٱّللَّ ن يحۡكف  ْۚ وحمح ۡبل  لح ِمن قح نزح

ح
ِٓي أ ٱلَّ

لِهِۦ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ر س  ت بِهِۦ وح
ك  تِهِۦ وح ىئِكح لح  وحمح

ُۢ بحعِيًدا  َٰلح لح لَّ ضح ۡد ضح قح ١٣٦فح

137. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তারপর 
কুফরী কন্ডরন্ডি, আবার ঈমান এন্ডনন্ডি 
তারপর কুফরী কন্ডরন্ডি, এরপর 
কুফরীন্ডক বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডি, আল্লাহ 

 َّۡ وا  ث  ر  فح َّۡ كح ن وا  ث  ِينح ءحامح َّۡ إِنَّ ٱلَّ ن وا  ث  ءحامح
ۡفرٗ  َّۡ ٱۡزدحاد وا  ك  وا  ث  ر  فح ِن ٱكح ۡۡ يحك  ّللَّ  ا لَّ

 ُۢ بِيلح ۡۡ سح  ُ ِديح ُۡ لح َِلح ۡۡ وح  ُ ح ١٣٧َِلحۡغفِرح ل
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তান্ডদরন্ডক েমা করার নন এবাং 
তান্ডদরন্ডক পর্ প্রদশথন করার নন। 

138. মুনাবফকন্ডদর সুসাংবাদ দাও কয, 
বনশ্চয় তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

َِلًما 
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح  ُ ح نَّ ل

ح
َٰفِقِيح بِأ نح ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ١٣٨ب

139. যারা মুবমনন্ডদর পবরবন্ডতথ 
কাবফরন্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে কন্ডর, 
তারা বক তান্ডদর কান্ডি সম্মান চায়? 
অর্চ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। 

ۡوَِلحآءح مِن د وِن 
ح
َٰفِرِينح أ ونح ٱلۡكح تَِّخذ  ِينح يح ٱلَّ

ةح  ةح فحإِنَّ ٱلۡعِزَّ ۡ  ٱلۡعِزَّ ه  ونح ِعندح يحبۡتحغ 
ح
ْۚ أ ۡؤِمنِيح ٱلۡم 

 ِ ِيعٗ ّلِلَّ ١٣٩ا َجح

140. আর বতবন কতা বকতান্ডব 
কতামান্ডদর প্রবত নাবযল কন্ডরন্ডিন কয, 
যখন কতামরা শুনন্ডব আল্লাহর 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হন্ডি এবাং 
কসগুন্ডলা বনন্ডয় উপহাস করা হন্ডি, 

তাহন্ডল কতামরা তান্ডদর সান্ডর্ বসন্ডব 
না, যতেে না তারা অনে কর্ায় 
বনববষ্ট হয়, তা না হন্ডল কতামরাও 
তান্ডদর মত হন্ডয় যান্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ 
মুনাবফক ও কাবফরন্ডদর সকলন্ডক 
জাহান্নান্ডম একত্রকারী। 

ۡۡ ِِف  لحۡيك  لح عح ۡۡ وحقحۡد نحزَّ ِمۡعت  ۡن إِذحا سح
ح
َِٰب أ  ٱلِۡكتح

ا فحلح  ُح ِ  ب
 
أ زح ُۡ ي ۡستح ا وح ُح ِ ر  ب ِ ي ۡكفح َِٰت ٱّللَّ ءحايح

رۡيِهِۦٓ  ِديث  غح وا  ِِف حح َٰ َيح وض  ِتَّ ۡۡ حح  ُ عح وا  مح د  تحۡقع 
 ۡۡ ُۗ إِذٗ إِنَّك  ۡۡ  ُ ِۡثل  َٰفِقِيح ا مذ نح اِمع  ٱلۡم  ح جح إِنَّ ٱّللَّ

ِيًعا  ۡح َجح نَّ ُح َٰفِرِينح ِِف جح ١٤٠وحٱلۡكح

141. যারা কতামান্ডদর বোপান্ডর 
(অকলোন্ডের) অন্ডপোয় র্ান্ডক, 

অতিঃপর আল্লাহর পে কর্ন্ডক যবদ 
কতামান্ডদর ববজয় হয় তন্ডব তারা বন্ডল, 

‘আমরা বক কতামান্ডদর সান্ডর্ বিলাম 

 ۡۡ ونح بِك  بَّص  ح َتح ِينح يح ۡتح   ٱلَّ ۡۡ فح نح لحك   فحإِن َكح
ِنح ٱ نح مذ ۡۡ ِإَون َكح عحك  ن مَّ ۡۡ نحك  ح ل

ح
ِ قحال ٓوا  أ ّللَّ
َٰفِرِينح نحِصيب   ۡۡ قحال ٓوا   لِلۡكح لحۡيك  حۡستحۡحوِذۡ عح ۡۡ ن ح ل

ح
 أ

  ۡ ۡك  ْۚ فحٱّللَّ  ُيح ۡؤِمنِيح ِنح ٱلۡم  ۡ مذ نحۡمنحۡعك  وح
ۡعحلح ٱّللَّ   لحن َيح ةِ  وح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  بحيۡنحك 

بِيًل  ۡؤِمنِيح سح ح ٱلۡم  َٰفِرِينح َعح ١٤١لِلۡكح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 214  

না’? আর যবদ কাবফরন্ডদর আাংবশক 
ববজয় হয়, তন্ডব তারা বন্ডল, ‘আমরা 
বক কতামান্ডদর উপর কতৃথত্ব কবরবন 
এবাং মুবমনন্ডদর কবল কর্ন্ডক 
কতামান্ডদরন্ডক রো কবরবন’? সুতরাাং 
আল্লাহ বকয়ামন্ডতর বদন কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে ববচার করন্ডবন। আর আল্লাহ 
কখন্ডনা মুবমনন্ডদর ববপন্ডে কাবফরন্ডদর 
জনে পর্ রাখন্ডবন না। 

142. বনশ্চয় মুনাবফকরা আল্লাহন্ডক 
কধ্াুঁকা কদয়। আর বতবন তান্ডদরন্ডক 
কধ্াুঁকায় কফন্ডলন। আর যখন তারা 
সালান্ডত দাুঁড়ায় তখন অলসভান্ডব 
দাুঁড়ায়, তারা কলাকন্ডদরন্ডক কদখায় 
এবাং তারা আল্লাহন্ডক কমই স্মরে 
কন্ডর। 

ونح  َِٰدع  َٰفِقِيح ي خح نح ۡۡ إِنَّ ٱلۡم   ُ َِٰدع  وح خح ح وحه  ٱّللَّ
آء ونح  َٰ ي رح اَلح سح وا  ك  ةِ قحام  لحوَٰ ٓوا  إَِلح ٱلصَّ ِإَوذحا قحام 

ح إِلَّ قحلِيٗل  ونح ٱّللَّ ر  لح يحۡذك  ١٤٢ ٱۡلَّاسح وح

143. তারা এর মন্ডধ্ে কদাদুলেমান, না 
এন্ডদর বদন্ডক আর না ওন্ডদর বদন্ডক। 
আর আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন তুবম 
কখন্ডনা তার জনে ককান পর্ পান্ডব না। 

ى  َٰ ٰٓح ٓ إَِلح َٰلِكح لح بِيح بحۡيح ذح بۡذح ذح َٰ م  ٓ إَِلح لح ٓءِ وح لح ؤ 
بِيٗل  ِدح َلح ۥ سح

لِِل ٱّللَّ  فحلحن َتح ُۡ ن ي  ٓءِ  وحمح لح ىؤ   ٰٓح
١٤٣ 

144. কহ মুবমনগে, কতামরা মুবমনগে 
িাড়া কাবফরন্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডরা না। কতামরা বক আল্লাহর জনে 
কতামান্ডদর ববপন্ডে ককান স্পষ্ট দলীল 
সাবেস্ত করন্ডত চাও? 

ِينح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى َٰفِرِينح يح وا  ٱۡلكح ن وا  لح تحتَِّخذ  ءحامح

ل وا   ۡعح ن َتح
ح
ونح أ ت رِيد 

ح
ْۚ أ ۡؤِمنِيح ۡوَِلحآءح ِمن د وِن ٱلۡم 

ح
أ

َٰنٗ  لۡطح ۡۡ س  لحۡيك  ِ عح بِيًنا ّلِلَّ ١٤٤ا م 
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145. বনশ্চয় মুনাবফকরা জাহান্নান্ডমর 
সবথবনম্ন স্তন্ডর র্াকন্ডব। আর তুবম 
কখনও তান্ডদর জনে ককান 
সাহাযেকারী পান্ডব না। 

لحن إِنَّ  ِل ِمنح ٱۡلَّارِ وح ۡسفح
ح
ۡرِك ٱۡۡل َٰفِقِيح ِِف ٱَّلَّ نح ٱلۡم 

ۡۡ نحِصرًيا   ُ ح ِدح ل
١٤٥َتح

146. তন্ডব যারা তাওবা কন্ডর 
বনজন্ডদরন্ডক শুধ্ন্ডর কনয়, আল্লাহন্ডক 
দৃঢ়ভান্ডব আুঁকন্ডড় ধ্ন্ডর এবাং আল্লাহর 
জনে বনজন্ডদর দীনন্ডক খান্ডলস কন্ডর, 
তারা মুবমনন্ডদর সান্ডর্ র্াকন্ডব। আর 
অবচন্ডরই আল্লাহ মুবমনন্ডদরন্ডক 
মহাপুরস্কার দান করন্ডবন। 

 ِ وا  بِٱّللَّ م  وا  وحٱۡعتحصح ۡصلحح 
ح
أ ِينح تحاب وا  وح إِلَّ ٱلَّ

 ۡۖ ۡؤِمنِيح عح ٱلۡم  ىئِكح مح لح و 
 
ِ فحأ ۡۡ ّلِلَّ  ُ وا  دِينح ۡخلحص 

ح
أ وح

ۡؤِمنِيح  ۡوفح ي ۡؤِت ٱّللَّ  ٱلۡم  ِظيمٗ وحسح ۡجًرا عح
ح
١٤٦ا  أ

147. যবদ কতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর এবাং ঈমান আন তাহন্ডল 
কতামান্ডদরন্ডক আযাব বদন্ডয় আল্লাহ কী 
করন্ডবন? আল্লাহ পুরস্কার দানকারী, 
সবথজ্ঞ। 

ل  ٱ ۡفعح ا يح ْۚ مَّ ۡۡ نت  ۡۡ وحءحامح ۡرت  كح ۡۡ إِن شح ابِك  ذح ّللَّ  بِعح
لِيمٗ  اكًِرا عح نح ٱّللَّ  شح َكح  ١٤٧ا وح

148. মন্দ কর্ার প্রচার আল্লাহ পিন্দ 
কন্ডরন না, তন্ডব কান্ডরা উপর যুলম 
করা হন্ডল বভন্ন কর্া। আর আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞানী। 

ۡوِل إِلَّ ۞لَّ  وٓءِ ِمنح ٱلۡقح رح بِٱلس  ُۡ ِب  ٱّللَّ  ٱۡۡلح  ُي 
لِيًما  ِميًعا عح نح ٱّللَّ  سح َكح ْۚ وح ۡح لِ ن ظ   ١٤٨مح

149. যবদ কতামরা ভান্ডলা বকিু প্রকাশ 
কর, বকাংবা কগাপন কর অর্বা মন্দ 
েমা কন্ডর দাও, তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ 
েমাশীল, েমতাবান। 

وٓء   ن س  وا  عح ۡو تحۡعف 
ح
وه  أ ۡف  ۡو َّت 

ح
ا أ رۡيً وا  خح  إِن ت ۡبد 

وذٗ فحإِنَّ ٱ ف  نح عح ح َكح ١٤٩ا قحِديًرا ّللَّ

পারা 

৬ 
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150. বনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূলগন্ডের সান্ডর্ কুফরী কন্ডর এবাং 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলগন্ডের মন্ডধ্ে 
পার্থকে করন্ডত চায় এবাং বন্ডল, ‘আমরা 
কতকন্ডক ববশ্বাস কবর আর কতন্ডকর 
সান্ডর্ কুফরী কবর’ এবাং তারা এর 
মাঝামাবঝ একবট পর্ গ্রহে করন্ডত 
চায়,  

ونح  ر  ِينح يحۡكف  ونح إِنَّ ٱلَّ ي ِريد  لِهِۦ وح ر س  ِ وح بِٱّللَّ
يحق   لِهِۦ وح ر س  ِ وح ِق وا  بحۡيح ٱّللَّ رذ فح ن ي 

ح
ن  ول ونح ن ۡؤمِ أ

ر  بِبحۡعض   بِبحۡعض   نحۡكف  و وح تَِّخذ  ن يح
ح
ونح أ ي رِيد  ا  وح

بِيًل  َٰلِكح سح  ١٥٠بحۡيح ذح

151. তারাই প্রকৃত কাবফর এবাং আবম 
কাবফরন্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডরবি 
অপমানকর আযাব। 

قذٗ  ونح حح َٰفِر  ۡ  ٱلۡكح ىئِكح ه  لح و 
 
ۡعتحۡدنحا أ

ح
أ ْۚ وح ا

ابٗ  ذح َٰفِرِينح عح ُِيا لِلۡكح ١٥١ا نٗ م 

152. আর যারা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূলগন্ডের প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
তান্ডদর কান্ডরা মন্ডধ্ে পার্থকে কন্ডরবন, 
তান্ডদরন্ডক অবচন্ডরই বতবন তান্ডদর 
প্রবতদান বদন্ডবন এবাং আল্লাহ 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ن وا  بِٱ ِينح ءحامح ۡيح وحٱلَّ ِق وا  بح رذ فح ۡۡ ي  ح ل لِهِۦ وح ر س  ِ وح ّللَّ
د   حح
ح
ۡوفح ي   أ ىئِكح سح لح و 

 
ۡۡ أ  ُ ِۡن ْۚ مذ ۡۡ ورحه  ج 

 
ۡۡ أ ُِ ۡؤتِي

ورٗ  ف  نح ٱّللَّ  غح َكح ١٥٢ا ا رَِّحيمٗ وح

153. বকতাবীগে কতামার বনকট চায় 
কয, আসমান কর্ন্ডক তুবম তান্ডদর উপর 
একবট বকতাব নাবযল কর। অর্চ 
তারা মূসার কান্ডি এর কচন্ডয় বড় বকিু 
কচন্ডয়বিল, যখন তারা বন্ডলবিল, 

‘আমান্ডদরন্ডক সামনাসামবন আল্লাহন্ডক 
কদখাও’। ফন্ডল তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
অনোন্ডয়র কারন্ডে বজ্র পাকড়াও 

حۡس  ن ت  ي
ح
َِٰب أ ۡهل  ٱلِۡكتح

ح
َٰبٗ ل كح أ ۡۡ كِتح ُِ ۡي

لح ِلح عح ذ  اَنح
ِنح ٱل ح ِمن مذ ۡكَبح

ح
ى أ وَسح ل وا  م 

ح
أ ۡد سح قح آءِ  فح مح سَّ

رحةٗ  ُۡ ح جح رِنحا ٱّللَّ
ح
ال ٓوا  أ قح َٰلِكح فح ۡ   ذح  ُ ۡت ذح خح

ح
فحأ

 ْۚ ۡۡ ُِ ِم
لۡ ة  بِظ  َٰعِقح وا  ٱلۡعِۡجلح ِمنُۢ بحۡعِد ٱلصَّ حذ  َّۡ ٱَّتَّ ث 

ۡونحا فح عح َٰت  فح ۡ  ٱِۡلحيذِنح  ُ ۡت آءح ا جح ْۚ وحءحاتحيۡنح  مح َٰلِكح ن ذح ا عح
َٰنٗ  لۡطح َٰ س  وَسح بِينٗ م  ١٥٣ا ا م 
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কন্ডরবিল। অতিঃপর তারা বািুরন্ডক 
(উপাসেরূন্ডপ) গ্রহে করল, তান্ডদর 
বনকট স্পষ্ট প্রমােসমূহ আসার পরও। 
তারপর আবম তা েমা কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম এবাং মূসান্ডক বদন্ডয়বিলাম 
সুস্পষ্ট প্রমাে। 

154. আর তান্ডদর অঙ্গীকার গ্রহন্ডের 
জনে তূরন্ডক তান্ডদর উপর তুন্ডল 
ধ্ন্ডরবিলাম এবাং তান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবিলাম, ‘দরজায় প্রন্ডবশ কর 
অবনত হন্ডয়’। তান্ডদরন্ডক আবম আরও 
বন্ডলবিলাম, ‘শবনবান্ডর সীমালঙ্ঘন 
কন্ডরা না’ এবাং আবম তান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক দৃঢ় অঙ্গীকার বনন্ডয়বিলাম। 

  ۡ  ُ ۡعنحا فحۡوقح رحفح ۡ  وح  ُ ح ۡۡ وحق لۡنحا ل ُِ َٰقِ ورح بِِميثح ٱلط 
دٗ  جَّ ل وا  ٱِۡلحابح س  وا  ِِف ا وحق لۡنحا ٱۡدخ  ۡۡ لح تحۡعد   ُ ح ل

لِيظٗ  ًَٰقا غح ِيثح ۡ مذ  ُ ۡذنحا ِمۡن خح
ح
أ ۡبِت وح ١٥٤ا ٱلسَّ

155. অতিঃপর (তান্ডদর শাবস্ত কদয়া 
হন্ডয়বিল) তান্ডদর অঙ্গীকার ভঙ্গ, 
আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহর সান্ডর্ কুফরী 
করা, অনোয়ভান্ডব নবীগেন্ডক হতো 
করা এবাং এ কর্া বলার কারন্ডে কয, 
‘আমান্ডদর অন্তরসমূহ আিাবদত’। 

বরাং আল্লাহ তান্ডদর কুফরীর কারন্ডে 
অন্তন্ডরর উপর কমাহর এুঁন্ডট 
বদন্ডয়বিন্ডলন। সুতরাাং স্বেসাংখেক িাড়া 
তারা ঈমান আনন্ডব না। 

 ۡۡ  ُ َٰقح ِيثح ُِۡ مذ ُِ ا نحۡق ۡفرِهِۡ أَِب فحبِمح ك  ِ وح َِٰت ٱّللَّ يح
قذ   رۡيِ حح ۢنبِيحآءح بِغح

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ۡتلِ ۡۡ ق ل وب نحا  وحقح ُِ ِ وحقحۡول

بحعح ٱ ْۚ بحۡل طح ُۢ لۡف  ۡۡ فحلح غ  ۡفرِهِ ا بِك  ُح لحۡي ّللَّ  عح
١٥٥ ي ۡؤِمن ونح إِلَّ قحلِيٗل 
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156. আর তান্ডদর কুফরীর কারন্ডে 
এবাং মারইয়ান্ডমর ববরুন্ডদ্ধ মারাত্ম্ক 
অপবাদ কদয়ার কারন্ডে।  

ًَٰنا  تح ُۡ ۡح ب  ۡريح َٰ مح ح ۡۡ َعح ُِ ِ ۡۡ وحقحۡول ۡفرِهِ بِك  ِظيمٗ وح ا عح
١٥٦

157. এবাং তান্ডদর এ কর্ার কারন্ডে কয, 
‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র 
ঈসা মাসীহন্ডক হতো কন্ডরবি’। অর্চ 
তারা তান্ডক হতো কন্ডরবন এবাং তান্ডক 
শূন্ডলও চড়ায়বন। বরাং তান্ডদরন্ডক 
ধ্াুঁধ্ায় কফলা হন্ডয়বিল। আর বনশ্চয় 
যারা তান্ডত মতববন্ডরাধ্ কন্ডরবিল, 

অবশেই তারা তার বোপান্ডর সন্ডন্দন্ডহর 
মন্ডধ্ে বিল। ধ্ারোর অনুসরে িাড়া এ 
বোপান্ডর তান্ডদর ককান জ্ঞান কনই। 
আর এটা বনবশ্চত কয, তারা তান্ডক 
হতো কন্ডরবন। 

 ِ ۡۡ إِنَّا وحقحۡول ۡح ُِ ۡريح ِسيحح ِعيَسح ٱۡبنح مح تحلۡنحا ٱلۡمح قح
َِٰكن  لح لحب وه  وح ا صح تحل وه  وحمح ا قح ِ وحمح ولح ٱّللَّ رحس 
كذ   وا  فِيهِ لحَِف شح ِينح ٱۡختحلحف  ْۚ ِإَونَّ ٱلَّ ۡۡ  ُ ح بذِهح ل  ش 
 ْۚ ِ نذ  ٱلظَّ

ۡ بِهِۦ ِمۡن ِعلۡم  إِلَّ ٱتذِبحاعح  ُ ح ا ل ْۚ مح ِۡنه  ا مذ وحمح
ُۢا  تحل وه  يحقِينح ١٥٧قح

158. বরাং আল্লাহ তাুঁর কান্ডি তান্ডক 
তুন্ডল বনন্ডয়ন্ডিন এবাং আল্লাহ মহা 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

ِكيمٗ  زِيًزا حح نح ٱّللَّ  عح َكح ۡهِ  وح ه  ٱّللَّ  إَِلح عح  ابحل رَّفح
١٥٨

159. বকতাবীন্ডদর মন্ডধ্ে এমন ককউ 
কনই, কয তার মৃতুের পূন্ডবথ তার প্রবত 
ঈমান আনন্ডব না21 এবাং বকয়ামন্ডতর 
বদন্ডন কস তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ সােী হন্ডব। 

بۡلح  َّ بِهِۦ قح َِٰب إِلَّ َلح ۡؤِمُنح ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ِۡن أ ِإَون مذ

ُِيدٗ  ۡۡ شح ُِ ۡي
لح ون  عح ةِ يحك  َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح ۡوتِهۖۦِۡ وح ا مح

١٥٩

                                                           
21 বকয়ামন্ডতর পূন্ডবথ ঈসা আিঃ যখন অবতরে করন্ডবন, তখন কস যুন্ডগর ইয়াহূদী ও নাসারারা পুন্ডরা 

ববিয়বট উপলবি করন্ডত সেম হন্ডব এবাং সকন্ডলই মৃতুের মুহূন্ডতথ তাুঁর প্রবত ঈমান আনন্ডব; বকন্তু 
বফর‘আউন্ডনর মত তান্ডদর ঈমান তখন ককান কান্ডজ আসন্ডব না। 
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160. সুতরাাং ইয়াহূদীন্ডদর যুলন্ডমর 
কারন্ডে আবম তান্ডদর উপর উত্তম 
খাবারগুন্ডলা হারাম কন্ডরবিলাম, যা 
তান্ডদর জনে হালাল করা হন্ডয়বিল 
এবাং আল্লাহর রাস্তা কর্ন্ডক অন্ডনকন্ডক 
তান্ডদর বাধ্া প্রদান্ডনর কারন্ডে। 

لۡم   اد وا   فحبِظ  ِينح هح ِنح ٱلَّ ۡۡ مذ ُِ ۡي
لح ۡمنحا عح رَّ حح

 ِ بِيِل ٱّللَّ ن سح ۡۡ عح هِ ِ دذ بِصح ۡۡ وح  ُ ح ِحلَّۡت ل
 
َٰت  أ يذِبح طح
ثرِيٗ  ١٦٠ا كح

161. আর তান্ডদর সুদ গ্রহন্ডের কারন্ডে, 
অর্চ তা কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ 
করা হন্ডয়বিল এবাং অনবধ্ভান্ডব 
মানুন্ডির সম্পদ খাওয়ার কারন্ডে। 
আর আবম তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
কাবফরন্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডরবি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

 ۡۡ ُِ ۡكلِ
ح
أ ۡنه  وح وا  عح  ُ ا  وحقحۡد ن  ِبحوَٰ ۡ  ٱلرذ ۡخِذهِ

ح
أ وح

َٰلح  ۡموح
ح
َٰفِرِينح أ ۡعتحۡدنحا لِلۡكح

ح
أ َِٰطِل  وح ٱۡلَّاِس بِٱلۡبح

ابً  ذح ۡۡ عح  ُ َِلمٗ ِمۡن
ح
١٦١ا ا أ

162. বকন্তু তান্ডদর মন্ডধ্ে যারা জ্ঞান্ডন 
পবরপক্ক এবাং মুবমনগে- যারা কতামার 
প্রবত যা নাবযল হন্ডয়ন্ডি এবাং যা নাবযল 
হন্ডয়ন্ডি কতামার পূন্ডবথ- তান্ডত ঈমান 
আন্ডন। আর যারা সালাত প্রবতষ্ঠাকারী 
ও যাকাত প্রদানকারী এবাং আল্লাহ ও 
কশি বদন্ডন ঈমান আনয়নকারী, 
তান্ডদরন্ডক অবচন্ডরই আবম মহাপুরস্কার 
প্রদান করব। 

 َٰ ۡؤِمن ونح لَّ ۡۡ وحٱلۡم   ُ ِۡ ِمۡن ونح ِِف ٱلۡعِلۡ َِٰسخ  ِكِن ٱلرَّ
 ْۚ ۡبلِكح نزِلح ِمن قح

 
آ أ مح ۡكح وح نزِلح إَِلح

 
آ أ ي ۡؤِمن ونح بِمح

ةح  وَٰ كح ۡؤت ونح ٱلزَّ ْۚ وحٱلۡم  ةح لحوَٰ قِيِميح ٱلصَّ وحٱلۡم 
و  
 
ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ ىئِكح وحٱلۡم  لح

ِظيًما  ۡجًرا عح
ح
ۡۡ أ ُِ ن ۡؤتِي ١٦٢سح

163. বনশ্চয় আবম কতামার বনকট ওহী 
পাব ন্ডয়বি, কযমন ওহী পাব ন্ডয়বি নূহ 
ও তার পরবতথী নবীগন্ডের বনকট এবাং 

َٰ ن وح   ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح
ح
ٓ أ ا مح ۡكح كح ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
ٓ أ ا  ۞إِنَّ
 ِ ۡح وحٱۡلَّبِيذ َٰهِي ى إِبۡرح ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
أ ِۚۦْ وح نح ِمنُۢ بحۡعِده

ۡسبحاِط 
ح
وبح وحٱۡۡل يحۡعق  َٰقح وح َٰعِيلح ِإَوۡسحح ِإَوۡسمح
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আবম ওহী পাব ন্ডয়বি ইবরাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব, তার 
বাংশধ্রগে, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, 

হারূন ও সুলায়মান্ডনর বনকট এবাং 
দাঊদন্ডক প্রদান কন্ডরবি যাবূর। 

ونح  َٰر  هح ي ون سح وح ي وبح وح
ح
أ َٰ وح ْۚ وحِعيَسح َٰنح لحۡيمح وحس 

ب ورٗ  دح زح ١٦٣ا وحءحاتحيۡنحا دحاوۥ 

164. আর অন্ডনক রাসূল, যান্ডদর বেথনা 
কতামান্ডক পূন্ডবথ বদন্ডয়বি এবাং অন্ডনক 
রাসূল, যান্ডদর বেথনা কতামান্ডক  কদইবন 
আর আল্লাহ মূসার সান্ডর্ সুস্পষ্টভান্ডব 
কর্া বন্ডলন্ডিন। 

ٗل  ر س  لحۡيكح وح ۡۡ عح  ُ َٰ ۡصنح ٗل  قحۡد قحصح ر س  ۡبل  وح  ِمن قح
ۡۡ نح  ۡح ٱلَّ َّ ُكح ْۚ وح لحۡيكح ۡۡ عح  ُ ۡص َٰ ۡقص  وَسح ّللَّ  م 
١٦٤ا تحۡكلِيمٗ 

165. আর (পাব ন্ডয়বি) রাসূলগেন্ডক 
সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারীরূন্ডপ, 

যান্ডত আল্লাহর ববপন্ডে রাসূলন্ডদর পর 
মানুন্ডির জনে ককান অজুহাত না 
র্ান্ডক। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ٗل  نر س  ِينح وحم  ِ بحّشذ ونح ِذرِينح  م  ِِلحلَّ يحك 
نح ٱّللَّ   َكح ِل  وح ُۢة بحۡعدح ٱلر س  جَّ ِ ح   ٱّللَّ

ح لِلنَّاِس َعح
ِكيمٗ  زِيًزا حح ١٦٥ا عح

166. বকন্তু আল্লাহ সােে বদন্ডিন, যা 
কতামার বনকট বতবন নাবযল কন্ডরন্ডিন 
তার মাধ্েন্ডম। বতবন তা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন বনজ জ্ঞান্ডন এবাং 
কফন্ডরশতারাও সােে বদন্ডি। আর 
আল্লাহই সােীরূন্ডপ যন্ডর্ষ্ট। 

َلح ۥ  نزح
ح
ۖۡ أ ۡكح لح إَِلح نزح

ح
ٓ أ ا د  بِمح ُح حۡش َِٰكِن ٱّللَّ  ي لَّ

 ِ َٰ بِٱّللَّ َفح كح ْۚ وح ونح د  ُح حۡش ة  ي ىئِكح لح بِعِلِۡمهۖۦِۡ وحٱلۡمح
ُِيًدا   ١٦٦شح

167. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক বাধ্া বদন্ডয়ন্ডি, 

ِ قحۡد  بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د  وا  وحصح ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ
ُۢ بحعِيًدا  َٰلح لح ل وا  ضح ١٦٧ضح
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তারা অবশেই চূড়ান্তভান্ডব পর্ভ্রষ্ট 
হন্ডয়ন্ডি। 

168. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
যুলম কন্ডরন্ডি, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক েমা 
করন্ডবন না এবাং তান্ডদরন্ডক ককান পর্ 
কদখান্ডবন না। 

ِن ٱّللَّ   ۡۡ يحك  ح وا  ل لحم  وا  وحظح ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ
رِيًقا َِلح  ۡۡ طح  ُ ِديح ُۡ لح َِلح ۡۡ وح  ُ ح ١٦٨ۡغفِرح ل

169. জাহান্নান্ডমর পর্ িাড়া। তারা 
তান্ডত বস্থায়ী হন্ডব এবাং তা আল্লাহর 
জনে সহজ। 

بحدٗ 
ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح رِيقح جح نح إِلَّ طح َكح َٰلِكح اْۚ وح  ذح

حِسريٗ  ِ ي ح ٱّللَّ ١٦٩ا َعح

170. কহ মানুি, অবশেই কতামান্ডদর 
বনকট রাসূল এন্ডসন্ডি, কতামান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক সতে বনন্ডয়। সুতরাাং 
কতামরা ঈমান আন, তা কতামান্ডদর 
জনে উত্তম হন্ডব। আর যবদ কুফরী 
কর, তন্ডব বনশ্চয় আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডন যা রন্ডয়ন্ডি, তা আল্লাহর জনেই 
এবাং আল্লাহ সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

 ِ  بِٱۡۡلحقذ
ول  ۡ  ٱلرَّس  آءحك  ا ٱۡلَّاس  قحۡد جح ُح ي 

ح
أ ى يح

ۡۡ فح  بذِك  رۡيٗ ِمن رَّ ْۚ ِإَون اِمن وا  خح ۡۡ ا لَّك 
وا  فحإِنَّ  ر  ۡرِض  تحۡكف 

ح
ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ

ِكيمٗ  لِيًما حح نح ٱّللَّ  عح َكح ١٧٠ا وح

171. কহ বকতাবীগে, কতামরা 
কতামান্ডদর দীন্ডনর মন্ডধ্ে বাড়াবাবড় 
কন্ডরা না এবাং আল্লাহর উপর সতে 
িাড়া অনে বকিু বন্ডলা না। মারইয়ান্ডমর 
পুত্র মাসীহ ঈসা ককবলমাত্র আল্লাহর 
রাসূল ও তাুঁর কাবলমা, যা বতবন কপ্ররে 
কন্ডরবিন্ডলন মারইয়ান্ডমর প্রবত এবাং 
তাুঁর পে কর্ন্ডক রূহ। সুতরাাং কতামরা 

لح  ۡۡ وح َِٰب لح تحۡغل وا  ِِف دِينِك  ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى يح

ا  ْۚ إِنَّمح  ٱۡۡلحقَّ
ِ إِلَّ ح ٱّللَّ ول وا  َعح ِسيح  ِعيَسح تحق   ٱلۡمح

 َٰ ٓ إَِلح ا ُح َٰ ى لۡقح
ح
ۥٓ أ ت ه  ِمح ُكح ِ وح ول  ٱّللَّ ۡح رحس  ۡريح ٱۡبن  مح

وح   ر  ۡح وح ۡريح ۖۡ فح  مح ِۡنه  لح مذ لِهِۖۦۡ وح ر س  ِ وح اِمن وا  بِٱّللَّ
رۡيٗ  وا  خح  ُ ْۚ ٱنتح َٰثحة  ول وا  ثحلح ا ٱتحق  ْۚ إِنَّمح ۡۡ َٰ ا لَّك   ه  ّللَّ  إِلح
ن يح 
ح
ۥٓ أ َٰنحه  ۡبحح ۖۡ س  َِٰحد  ا َلَّ  وح َّلح  ونح َلح ۥ وح ا ِِف ك  ۥ مح
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আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলগন্ডের প্রবত 
ঈমান আন এবাং বন্ডলা না, ‘বতন’। 

কতামরা ববরত হও, তা কতামান্ডদর 
জনে উত্তম। আল্লাহই ককবল এক 
ইলাহ, বতবন পববত্র মহান এ কর্ন্ডক 
কয, তাুঁর ককান সন্তান হন্ডব। 
আসমানসমূন্ডহ যা রন্ডয়ন্ডি এবাং যা 
রন্ডয়ন্ডি যমীন্ডন, তা আল্লাহরই। আর 
কমথববধ্ায়ক বহন্ডসন্ডব আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট।  

كِيٗل  ِ وح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ۡرِض  وح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح  ٱلسَّ

١٧١ 

172. মাসীহ কখন্ডনা আল্লাহর বান্দা 
হন্ডত (বনজন্ডক) কহয় মন্ডন কন্ডর না 
এবাং বনকটেপ্রাপ্ত কফন্ডরশতারাও না, 
আর যারা তাুঁর ইবাদাতন্ডক কহয় জ্ঞান 
কন্ডর এবাং অহঙ্কার কন্ডর, তন্ডব 
অবচন্ডরই আল্লাহ তান্ডদর সবাইন্ডক তাুঁর 
বনকট সমন্ডবত করন্ডবন। 

حۡستحنِكفح  ۡبدٗ لَّن ي ونح عح ن يحك 
ح
ِسيح  أ ِ ا ٱلۡمح َّ ِ  ّللذ

ۡن  حۡستحنِكۡف عح ن ي ْۚ وحمح ب ونح رَّ قح ة  ٱلۡم  ىئِكح لح لح ٱلۡمح وح
ِيعٗ  ۡهِ َجح ۡۡ إَِلح يحۡحّش  ه  حۡستحۡكَِبۡ فحسح ي  اِعبحادحتِهِۦ وح

١٧٢

173. পোন্তন্ডর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি 
এবাং সৎকাজ কন্ডরন্ডি, বতবন 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর পুরস্কার পবরপূেথ 
কদন্ডবন এবাং তাুঁর অনুগ্রন্ডহ তান্ডদরন্ডক 
বাবড়ন্ডয় কদন্ডবন। আর যারা কহয় জ্ঞান 
কন্ডরন্ডি এবাং অহঙ্কার কন্ডরন্ডি, বতবন 
তান্ডদরন্ডক যন্ত্রোদায়ক শাবস্ত কদন্ডবন 
এবাং তারা তান্ডদর জনে আল্লাহ িাড়া 
ককান অবভভাবক ও সাহাযেকারী পান্ডব 
না। 

ا  مَّ
ح
َِٰت فحأ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ٱلَّ

ا  مَّ
ح
أ لِهۖۦِۡ وح ُۡ ِن فح ۡ مذ ه  يحزِيد  ۡۡ وح ورحه  ج 

 
ۡۡ أ ُِ فذِي ي وح فح

ابًا  ذح ۡۡ عح  ُ ب  ِ ذذ ي عح وا  فح وا  وحٱۡستحۡكَبح  ف  ِينح ٱۡستحنكح ٱلَّ
َِلمٗ 
ح
لح أ َِلذٗ ا وح ِ وح ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ح ونح ل ِد  لح َيح ا وح

١٧٣ا نحِصريٗ 
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174. কহ মানুি, কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর বনকট প্রমাে এন্ডসন্ডি 
এবাং আবম কতামান্ডদর বনকট স্পষ্ট 
আন্ডলা নাবযল কন্ডরবি। 

ا ٱۡلَّاس   ُح ي 
ح
أ ى َٰن  يح ۡ ب ۡرهح آءحك  ِن  قحۡد جح مذ

ۡۡ ن ورٗ  ۡك  ۡۡلحآ إَِلح نزح
ح
أ ۡۡ وح بذِك  بِينٗ رَّ ١٧٤ا ا م 

175. অতিঃপর যারা আল্লাহর প্রবত 
ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং তান্ডক আুঁকন্ডড় 
ধ্ন্ডরন্ডি বতবন অবশেই তান্ডদরন্ডক তাুঁর 
পে কর্ন্ডক দয়া ও অনুগ্রন্ডহ প্রন্ডবশ 
করান্ডবন এবাং তাুঁর বদন্ডক সরল পর্ 
কদখান্ডবন। 

وا  بِهِۦ  م  ِ وحٱۡعتحصح ن وا  بِٱّللَّ ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ
ح
فحأ

ۡۡ ِِف رحۡۡححة    ُ ي ۡدِخل  ل   فحسح ُۡ
فح ِۡنه  وح ۡۡ  مذ ُِ ِدي ُۡ يح وح

َٰطٗ  ۡهِ ِصرح سۡ إَِلح  ١٧٥ا تحقِيمٗ ا م 

176. তারা কতামার কান্ডি সমাধ্ান 
চায়। বল, ‘আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
সমাধ্ান বদন্ডিন ‘কালালা’22 সম্পন্ডকথ। 
ককান বেবি যবদ মারা যায় এমন 
অবস্থায় কয, তার ককান সন্তান কনই 
এবাং তার এক কবান রন্ডয়ন্ডি, তন্ডব কস 
যা করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি কবান্ডনর জনে তার 
অন্ডধ্থক, আর কস (মবহলা) যবদ 
সন্তানহীনা হয় তন্ডব তার ভাই তার 
উত্তরাবধ্কারী হন্ডব। বকন্তু যবদ তারা 
(ন্ডবান্ডনরা) দু’জন হয়, তন্ডব কস যা 
করন্ডখ বগন্ডয়ন্ডি তান্ডদর জনে তার দুই 
তৃতীয়াাংশ। আর যবদ তারা কন্ডয়ক 
ভাই কবান পুরুি ও নারী হয়, তন্ডব 

َٰلحةِ  إِِن  لح ۡۡ ِِف ٱلۡكح ۡفتِيك  حۡستحۡفت ونحكح ق ِل ٱّللَّ  ي  ي
َّلح   لحكح لحيۡسح َلح ۥ وح ا  هح ؤ  ۡخت   ٱۡمر 

 
ۥٓ أ َلح  ا  وح ُح فحلح

ا  ُح َّ ن ل ۡۡ يحك  ٓ إِن لَّ ا ُح وح يحرِث  ْۚ وحه  ا تحرحكح نِۡصف  مح
 ْۚ َّلح  ْۚ فحإِن  وح ا تحرحكح ا ٱثل ل ثحاِن ِممَّ مح  ُ نحتحا ٱثۡنحتحۡيِ فحلح َكح

ن ٓوا  إِۡخوحةٗ  اٗل  ِإَون َكح نِسح رذِجح ِر ِمۡثل  آءٗ  وح كح فحلَِّلَّ
ل وا ُۗ وحٱّللَّ   ُِ ن تح

ح
ۡۡ أ ِ  ٱّللَّ  لحك  ُۗي بحيذ ِ يۡن

نثحيح
 
ِ ٱۡۡل ظذ حح

 ُۢ  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ ١٧٦بِك 

                                                           
22 যার বপতা মাতা জীববত কনই এবাং কয সন্তানহীন তান্ডক ‘কালালা’ বলা হয়। 
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পুরুন্ডির জনে দুই নারীর অাংন্ডশর 
সমান হন্ডব’। আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক 
বোখো বদন্ডিন, যান্ডত কতামরা পর্ভ্রষ্ট 
না হও এবাং আল্লাহ প্রবতবট ববিয় 
সম্পন্ডকথ সবথজ্ঞ’। 
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  ৫. সূরা : আল-মান্ডয়দা 

আয়াত : ১২০, মাদানী 

 سورة املائدة

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম 

 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ মুবমনগে, কতামরা অঙ্গীকারসমূহ 
পূেথ কর। কতামান্ডদর জনে 
গৃহপাবলত চতুস্পদ জন্তু হালাল 
করা হন্ডয়ন্ডি, কতামান্ডদর বনকট যা 
বেথনা করা হন্ডি তা িাড়া। তন্ডব 
ইহরাম অবস্থায় বশকারন্ডক হালাল 
করন্ডব না। বনশ্চয় আল্লাহ যা ইিা 
ববধ্ান কদন। 

 ۡ ِحلَّۡت لحك 
 
ودِ  أ ق  ۡوف وا  بِٱلۡع 

ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

 ِ
ِلذ رۡيح ُم  ۡۡ غح لحۡيك  َٰ عح ۡتلح ا ي  ِۡ إِلَّ مح َٰ نۡعح

ح
ة  ٱۡۡل ُِيمح بح

 ۡ ح ُيح ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ر م  ۡۡ ح  نت 
ح
أ ۡيِد وح ا ي رِيد  ٱلصَّ ۡ  مح  ١ك 

2. কহ মুবমনগে, কতামরা অসম্মান 
কন্ডরা না আল্লাহর বনদশথনসমূন্ডহর, 
হারাম মান্ডসর, হারান্ডম কপ্রবরত 
কুরবানীর পশুর, গলায় বচহ্ন কদয়া 
পশুর এবাং আপন রন্ডবর অনুগ্রহ ও 
সন্তুবষ্টর অনুসন্ধান্ডন পববত্র গৃন্ডহর 
অবভমুখীন্ডদর। যখন কতামরা হালাল 
হও, তখন বশকার কর। ককান 
কওন্ডমর শত্রুতা কয, তারা 
কতামান্ডদরন্ডক মসবজন্ডদ হারাম 
কর্ন্ডক বাধ্া প্রদান কন্ডরন্ডি, 
কতামান্ডদরন্ডক কযন কখন্ডনা 
প্রন্ডরাবচত না কন্ডর কয, কতামরা 
সীমালঙ্ঘন করন্ডব। সৎকমথ ও 
তাকওয়ায় কতামরা পরস্পন্ডরর 
সহন্ডযাবগতা কর। মন্দকমথ ও 
সীমালঙ্ঘন্ডন পরস্পন্ডরর সহন্ডযাবগতা 
কন্ডরা না। আর আল্লাহন্ডক ভয় কর। 
বনশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদান্ডন 
কন্ড ার। 

لح  ِ وح ىئِرح ٱّللَّ عح ِل وا  شح ن وا  لح ِت  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ِيح  ٓ ءحآمذ لح ىئِدح وح لح لح ٱلۡقح ۡديح وح ُح ۡ لح ٱل امح وح رح ٱۡۡلحرح ُۡ ٱلشَّ
ٗل  ُۡ ونح فح امح يحبۡتحغ  َٰ ٱِۡلحيۡتح ٱۡۡلحرح رِۡضوح ۡۡ وح ُِ ِ بذ ِن رَّ ْۚ نٗ  مذ ا

ۡۡ فحٱ لحلۡت  اد وا ْۚ ِإَوذحا حح نح ۡصطح ۡۡ شح نَّك  ۡرِمح لح َيح ان  وح
وا ا  ن تحۡعتحد 

ح
اِم أ ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ِن ٱلۡمح ۡۡ عح وك  د  ن صح

ح
قحۡوم  أ

ح  ن وا  َعح اوح لح تحعح ۖۡ وح ىَٰ ِ وحٱتلَّۡقوح َِبذ
ح ٱلۡ ن وا  َعح اوح تحعح وح

ِديد   ح شح ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ ح وا  ٱّللَّ َِٰن  وحٱتَّق  ۡدوح ِۡ وحٱلۡع  ثۡ ٱۡۡلِ
اِب ٱلۡعِ   ٢قح

3. কতামান্ডদর জনে হারাম করা হন্ডয়ন্ডি 
মৃত প্রােী, রি ও শূকন্ডরর কগাশত 

ۡ  ٱۡۡلَِنِيرِ  ۡ ۡلح م  وح ۡيتحة  وحٱَّلَّ ۡ  ٱلۡمح لحۡيك  ۡت عح ِمح رذ ح 
ۡوق وذحة   ة  وحٱلۡمح نِقح ۡنخح ِ بِهِۦ وحٱلۡم  رۡيِ ٱّللَّ هِلَّ لِغح

 
ٓ أ ا وحمح
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এবাং যা আল্লাহ বভন্ন কান্ডরা নান্ডম 
যন্ডবহ করা হন্ডয়ন্ডি; গলা বচন্ডপ মারা 
জন্তু, প্রহান্ডর মরা জন্তু, উুঁচু কর্ন্ডক 
পন্ডড় মরা জন্তু অনে প্রােীর বশন্ডঙর 
আঘান্ডত মরা জন্তু এবাং কয জন্তুন্ডক 
বহাংস্র প্রােী কখন্ডয়ন্ডি- তন্ডব যা 
কতামরা যন্ডবহ কন্ডর বনন্ডয়ি তা 
িাড়া, আর যা মূবতথ পূুঁজার কববদন্ডত 
ববল কদয়া হন্ডয়ন্ডি এবাং জুয়ার তীর 
িারা বণ্টন করা হয়, এগুন্ডলা 
গুনাহ। যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, আজ 
তারা কতামান্ডদর দীন্ডনর বোপান্ডর 
হতাশ হন্ডয় পন্ডড়ন্ডি। সুতরাাং 
কতামরা তান্ডদরন্ডক ভয় কন্ডরা না, 
বরাং আমান্ডক ভয় কর। আজ আবম 
কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর দীনন্ডক 
পূেথ করলাম এবাং কতামান্ডদর উপর 
আমার বনআমত সমূ্পেথ করলাম 
এবাং কতামান্ডদর জনে দীন বহন্ডসন্ডব 
পিন্দ করলাম ইসলামন্ডক। তন্ডব কয 
তীব্র েুধ্ায় বাধ্ে হন্ডব, ককান পান্ডপর 
প্রবত ঝুুঁন্ডক নয় (তান্ডক েমা করা 
হন্ডব), বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

ا  ب ع  إِلَّ مح لح ٱلسَّ كح
ح
ٓ أ ا ة  وحمح ِيحة  وحٱۡلَِّطيحح حدذ َتح وحٱلۡم 

حسۡ  ن ت
ح
أ ِب وح ح ٱۡل ص  ا ذ بِحح َعح ۡۡ وحمح ۡيت  وا  تحۡقِسم  ذحكَّ

ِينح  ُۗ ٱَۡلحۡومح يحئِسح ٱلَّ ۡۡ فِۡسق  َٰلِك  ِۡ  ذح َٰ ۡزلح
ح
بِٱۡۡل

ۡوِن   ۡۡ وحٱۡخشح وۡه  ۡشح ۡۡ فحلح َّتح وا  ِمن دِينِك  ر  فح كح
ۡمت   ۡتمح

ح
أ ۡۡ وح ۡۡ دِينحك  لۡت  لحك  ۡكمح

ح
ٱَۡلحۡومح أ

ۡح دِينٗ  َٰ ۡ  ٱۡۡلِۡسلح ك 
رحِضيت  لح ِِت وح ۡۡ نِۡعمح لحۡيك  اْۚ عح

رَّ  ِن ٱۡضط  مح ة  فح ۡمحصح انِف  ِِف ُمح تحجح رۡيح م  ثۡم   غح ِ ِ
إِنَّ فح  ۡلذ

ور  ٱ ف  ح غح ۡ   ّللَّ  ٣رَِّحي

4. তারা কতামান্ডক প্রশ্ন কন্ডর, তান্ডদর 
জনে কী ববধ্ করা হন্ডয়ন্ডি? বল, 
‘কতামান্ডদর জনে ববধ্ করা হন্ডয়ন্ডি 
সব ভাল বস্তু এবাং বশকারী পশু-
পাখী, যান্ডদরন্ডক কতামরা বশকার 
প্রবশেে বদন্ডয়ি; কসগুন্ডলান্ডক 
কতামরা কশখাও, যা আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বশবখন্ডয়ন্ডিন। সুতরাাং 
কতামরা তা কর্ন্ডক খাও, যা 
কতামান্ডদর জনে ধ্ন্ডর এন্ডনন্ডি এবাং 
তান্ডত কতামরা আল্লাহর নাম স্মরে 
কর আর আল্লাহন্ডক ভয় কর। 
বনশ্চয় আল্লাহ বহসাব গ্রহন্ডে দ্রুত। 

حۡس  ۡ  ي ِحلَّ لحك 
 
ۖۡ ق ۡل أ ۡۡ  ُ ح ِحلَّ ل

 
ٓ أ اذحا ل ونحكح مح
لَّ  ا عح َٰت  وحمح يذِبح ذِبِيح ٱلطَّ ُكح ِنح ٱۡۡلحوحارِِح م  ۡمت ۡ مذ

آ  ۖۡ فحُك  وا  ِممَّ ۡ  ٱّللَّ  لَّمحك  ا عح نَّ ِممَّ  ُ ونح لذِم  ت عح
لحۡيهِِۖ  ِ عح ۡح ٱّللَّ وا  ٱۡس ر  ۡۡ وحٱۡذك  لحۡيك  ۡكنح عح ۡمسح

ح
أ

اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح ح َسح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح  ٱّللَّ
وا  ٤وحٱتَّق 

5. আজ কতামান্ডদর জনে ববধ্ করা হল 
সব ভাল বস্তু এবাং যান্ডদরন্ডক 

وت وا  
 
ِينح أ ام  ٱلَّ عح ۖۡ وحطح َٰت  يذِبح ۡ  ٱلطَّ ِحلَّ لحك 

 
ٱَۡلحۡومح أ

َٰبح ِحلذ   ۡۡ  ٱلِۡكتح ۡۡ ِحلذ  لَّك  ام ك  عح ۖۡ  وحطح ۡۡ  ُ َّ ل
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বকতাব প্রদান করা হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর 
খাবার কতামান্ডদর জনে ববধ্ এবাং 
কতামান্ডদর খাবার তান্ডদর জনে 
ববধ্। আর মুবমন সচ্চবরত্রা নারী 
এবাং কতামান্ডদর পূন্ডবথ যান্ডদরন্ডক 
বকতাব কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর 
সচ্চবরত্রা নারীন্ডদর সান্ডর্ কতামান্ডদর 
বববাহ ববধ্। যখন কতামরা 
তান্ডদরন্ডক কমাহর কদন্ডব, বববাহকারী 
বহন্ডসন্ডব, প্রকাশে বেবভচারকারী বা 
কগাপনপত্নী গ্রহেকারী বহন্ডসন্ডব নয়। 
আর কয ঈমান্ডনর সান্ডর্ কুফরী 
করন্ডব, অবশেই তার আমল বরবাদ 
হন্ডব এবাং কস আবখরান্ডত 
েবতগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি। 

َٰت  ِمنح ٱلۡم   نح ۡحصح َٰت  ِمنح وحٱلۡم  نح ۡحصح َِٰت وحٱلۡم  ۡؤِمنح
نَّ  وه  ۡۡ إِذحآ ءحاتحيۡت م  ۡبلِك  َٰبح ِمن قح وت وا  ٱلِۡكتح

 
ِينح أ ٱلَّ

تَِّخِذٓي  لح م  َٰفِِحيح وح سح رۡيح م  ِۡصنِيح غح نَّ ُم  ورحه  ج 
 
أ

ان    ۡخدح
ح
رۡ  أ ن يحۡكف  ۥ  وحمح ل ه  مح بِطح عح ۡد حح قح َِٰن فح يمح بِٱۡۡلِ

َِِٰسِينح  ةِ ِمنح ٱلۡخح وح ِِف ٱٓأۡلِخرح  ٥وحه 

6. কহ মুবমনগে, যখন কতামরা সালান্ডত 
দোয়মান হন্ডত চাও, তখন 
কতামান্ডদর মুখ ও কনুই পযথন্ত হাত 
কধ্ৌত কর, মার্া মান্ডসহ কর এবাং 
টাখনু পযথন্ত পা (ন্ডধ্ৌত কর)। আর 
যবদ কতামরা অপববত্র র্াক, তন্ডব 
ভান্ডলাভান্ডব পববত্র হও। আর যবদ 
অসুস্থ হও বকাংবা সফন্ডর র্াক 
অর্বা যবদ কতামান্ডদর ককউ 
পায়খানা কর্ন্ডক আন্ডস অর্বা 
কতামরা যবদ স্ত্রী সহবাস কর 
অতিঃপর পাবন না পাও, তন্ডব পববত্র 
মাবট িারা তায়ামু্মম কর। সুতরাাং 
কতামান্ডদর মুখ ও হাত তা িারা 
মান্ডসহ কর। আল্লাহ কতামান্ডদর 
উপর ককান সমসো সৃবষ্ট করন্ডত চান 
না, বরাং বতবন চান কতামান্ডদর পববত্র 
করন্ডত এবাং তার বনআমত 
কতামান্ডদর উপর পূেথ করন্ডত, যান্ডত 
কতামরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। 

ةِ  لحوَٰ ۡۡ إَِلح ٱلصَّ ۡمت  ن ٓوا  إِذحا ق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

افِِق  رح ۡۡ إَِلح ٱلۡمح يِۡديحك 
ح
أ ۡۡ وح وهحك  فحٱۡغِسل وا  و ج 

وا   ح  ۡعبحۡيِ  وحٱۡمسح  ٱلۡكح
ۡۡ إَِلح لحك  رۡج 

ح
أ ۡۡ وح بِر ء وِسك 

ن بٗ  ۡۡ ج  نت  وا ْۚ ِإَون ك  ر  َُّ ۡو ا فحٱطَّ
ح
ى أ ۡرَضح نت ۡ مَّ ِإَون ك 

د   حح
ح
آءح أ ۡو جح

ح
ر  أ
فح َٰ سح ح ِنح  َعح ۡ مذ ِنك  ۡو مذ

ح
آئِِط أ ٱلۡغح

آءٗ  وا  مح ِد 
ۡۡ َتح آءح فحلح ۡ  ٱلنذِسح ۡست  َٰمح عِيلح وا  صح م  تحيحمَّ ا دٗ فح

 ِ يذ ا بٗ طح ْۚ مح ِۡنه  ۡ مذ يِۡديك 
ح
أ ۡۡ وح وهِك  وا  بِو ج  ح  ا فحٱۡمسح

ج  ي رِيد  ٱ رح ِۡن حح ۡ مذ لحۡيك  َِٰكن  ّللَّ  َِلحۡجعحلح عح لح وح
 ۡۡ ك  ِرح ُذ ۡۡ ي رِيد  َِل طح لَّك  ۡۡ لحعح لحۡيك  ۥ عح تحه  َّۡ نِۡعمح َِل تِ وح

ونح  ر  حۡشك  ٦ت

7. আর স্মরে কর, কতামান্ডদর উপর 
আল্লাহর বনআমত এবাং তাুঁর 
অঙ্গীকার, যা বতবন কতামান্ডদর কর্ন্ডক 

ِي  ه  ٱلَّ َٰقح ۡۡ وحِميثح لحۡيك  ِ عح ةح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ر  وحٱۡذك 
ۡۡ سح  ۡ بِهِۦٓ إِذۡ ق ۡلت  اثحقحك  ْۚ وح ح وا  ٱّللَّ ۖۡ وحٱتَّق  ۡعنحا طح

ح
أ ِمۡعنحا وح
ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ح عح ٧إِنَّ ٱّللَّ
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বনন্ডয়ন্ডিন। যখন কতামরা বলন্ডল, 

‘আমরা শুন্ডনবি এবাং আনুগতে 
কন্ডরবি’ আর কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় 
কর। বনশ্চয় আল্লাহ অন্তন্ডরর ববিয় 
সম্পন্ডকথ ববন্ডশি অবগত। 

8. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহর জনে 
নোন্ডয়র সান্ডর্ সােদানকারী বহন্ডসন্ডব 
সদা দোয়মান হও। ককান কওন্ডমর 
প্রবত শত্রুতা কযন কতামান্ডদরন্ডক 
ককানভান্ডব প্রন্ডরাবচত না কন্ডর কয, 
কতামরা ইনসাফ করন্ডব না। কতামরা 
ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার 
বনকটতর এবাং আল্লাহন্ডক ভয় কর। 
বনশ্চয় কতামরা যা কর, আল্লাহ কস 
ববিন্ডয় সববন্ডশি অববহত। 

آءح  دح ُح ِ ش  َِٰميح ّلِلَّ ون وا  قحوَّ ن وا  ك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

نح  ۡۡ شح نَّك  ۡرِمح لح َيح لَّ بِٱلۡقِۡسِطِۖ وح
ح
ى أ ح ان  قحۡوم  َعح

ْۚ إِنَّ تحۡعِدل و ح وا  ٱّللَّ ۖۡ وحٱتَّق  ىَٰ قۡرحب  لِلتَّۡقوح
ح
وح أ ا ْۚ ٱۡعِدل وا  ه 

ل ونح  ا تحۡعمح ُۢ بِمح برِي  ح خح  ٨ٱّللَّ



9. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং কনক কাজ 
কন্ডরন্ডি আল্লাহ ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
মহাপুরস্কার। 

ِمل وا   ن وا  وحعح ِينح ءحامح دح ٱّللَّ  ٱلَّ ۡ وحعح  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ٱلصَّ
ة   ۡغفِرح ۡ   مَّ ِظي ۡجر  عح

ح
أ  ٩وح



10. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, তারাই প্রজ্ববলত আগুন্ডনর 
অবধ্বাসী।  

ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح َٰب  وحٱلَّ ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
َٰتِنحآ أ يح

 ِۡ ١٠ٱۡۡلحِحي

11. কহ মুবমনগে, কতামরা স্মরে কর 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর বনআমত, 

যখন একবট কওম কতামান্ডদর প্রবত 
তান্ডদর হাত প্রসাবরত করন্ডত মনস্থ 

و ر  ن وا  ٱۡذك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِ يح ا  نِۡعمحتح ٱّللَّ

 ۡۡ  ُ يِۡديح
ح
ۡۡ أ ۡك  ٓوا  إَِلح ط  ن يحبۡس 

ح
َّۡ قحۡوم  أ ۡۡ إِذۡ هح لحۡيك  عح

 ِ ح ٱّللَّ ْۚ وحَعح ح وا  ٱّللَّ ۖۡ وحٱتَّق  ۡۡ نك  ۡۡ عح  ُ يِۡديح
ح
فَّ أ فحكح

ۡؤِمن ونح  ِ ٱلۡم 
َّكَّ  ١١فحلۡيحتحوح
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করল; বকন্তু বতবন তান্ডদর হাতন্ডক 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক বনবৃত্ত রাখন্ডলন। 
আর কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর 
এবাং আল্লাহর উপরই মুবমনরা কযন 
তাওয়াকু্কল কন্ডর। 

12. আর অবশেই আল্লাহ বনী 
ইসরাঈন্ডলর অঙ্গীকার গ্রহে 
কন্ডরবিন্ডলন এবাং আবম তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক বার জন দলন্ডনতা 
পাব ন্ডয়বিলাম এবাং আল্লাহ 
বন্ডলবিন্ডলন, বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর 
সান্ডর্ আবি, যবদ কতামরা সালাত 
কান্ডয়ম কর, যাকাত দাও, আমার 
রাসূলন্ডদর প্রবত ঈমান আন, 
তান্ডদরন্ডক সহন্ডযাবগতা কর এবাং 
আল্লাহন্ডক উত্তম ঋে দাও, তন্ডব 
বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর পাপসমূহ মুন্ডি কদব। 
আর অবশেই কতামান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ 
করাব জান্নাতসমূন্ডহ, যার বনচ বদন্ডয় 
প্রবাবহত হন্ডব নদীসমূহ। কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক এরপরও কয কুফরী 
কন্ডরন্ডি, কস অবশেই কসাজা পর্ 
হাবরন্ডয়ন্ডি। 

ۡثنحا  بحعح ىءِيلح وح َٰقح بحِّنٓ إِۡسرح ذح ٱّللَّ  ِميثح خح
ح
ۡد أ لحقح ۞وح

ح نحقِيبٗ  ۡ عحّشح ۡ  ٱۡثّنح  ُ ۖۡ ِمۡن ۖۡ لحئِ وحقحالح ٱا ۡۡ عحك  ِ مح
ۡن ّللَّ  إِّنذ

ِل  نت ۡ بِر س  ةح وحءحامح وَٰ كح ۡ  ٱلزَّ ةح وحءحاتحيۡت  لحوَٰ ۡ  ٱلصَّ ۡمت  قح
ح
أ

نٗ  سح ح قحۡرًضا حح ۡ  ٱّللَّ قۡرحۡضت 
ح
أ ۡۡ وح وه  ۡرت م  زَّ ا وحعح

 ِ يذ ۡۡ سح نك  نَّ عح ِرح فذ كح
ۡۡ ۡلَّ  ۡدِخلحنَّك 

ۡلح  ۡۡ وح اتِك 
َٰت   نَّ ِ  جح ۡت ۡرِي ِمن ِتح رح بحۡعدح َتح فح ْۚ فحمحن كح َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح

َٰلِكح  بِيِل ذح آءح ٱلسَّ وح لَّ سح ۡد ضح قح ۡۡ فح ١٢ِمنك 

13. সুতরাাং তারা তান্ডদর অঙ্গীকার 
ভন্ডঙ্গর কারন্ডে আবম তান্ডদরন্ডক 
লা‘নত বদন্ডয়বি এবাং তান্ডদর 

لۡنحا ق ل   عح ۡۡ وحجح  ُ َٰ نَّ ۡۡ لحعح  ُ َٰقح ِيثح ُِۡ مذ ُِ ا نحۡق ۡۡ وبح فحبِمح  ُ
 ۡۖ َِٰسيحٗة ِف ونح  قح حرذ ظذٗ ُي  وا  حح حس  ن وحاِضعِهِۦ وح ن مَّ ۡح عح ِ  اٱلُۡكح

وا   ِر  ا ذ كذ ِمَّ آئِنحة  مذ َٰ خح ح لِع  َعح ال  تحطَّ لح تحزح ِنۡ  بِهِۚۦْ وح ۡۡ مذ  ُ
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অন্তরসমূহন্ডক কন্ডরবি কন্ড ার। তারা 
শব্দগুন্ডলান্ডক আপন স্থান কর্ন্ডক 
ববকৃত কন্ডর এবাং তান্ডদরন্ডক কয 
উপন্ডদশ কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তার একবট 
অাংশ তারা ভুন্ডল বগন্ডয়ন্ডি এবাং তুবম 
তান্ডদর কর্ন্ডক বখয়ানত সম্পন্ডকথ 
অবগত হন্ডত র্াকন্ডব, তান্ডদর অে 
সাংখেক িাড়া। সুতরাাং তুবম 
তান্ডদরন্ডক েমা কর এবাং এবড়ন্ডয় 
যাও। বনশ্চয় আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদর ভালবান্ডসন। 

ۖۡ إِلَّ قحلِيٗل  ۡۡ  ُ ِۡن ح  مذ ۡحْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ وحٱۡصفح  ُ ۡن فحٱۡعف  عح
ۡحِسنِيح  ِب  ٱلۡم  ١٣ُي 

14. আর যারা বন্ডল, ‘আমরা নাসারা’, 
আবম তান্ডদর কর্ন্ডক অঙ্গীকার গ্রহে 
কন্ডরবিলাম। অতিঃপর তান্ডদরন্ডক কয 
উপন্ডদশ কদয়া হন্ডয়বিল, তারা তার 
একবট অাংশ ভুন্ডল বগন্ডয়ন্ডি। ফন্ডল 
আবম তান্ডদর মন্ডধ্ে বকয়ামন্ডতর বদন 
পযথন্ত শত্রুতা ও ঘৃো উসন্ডক 
বদন্ডয়বি এবাং তারা যা করত কস 
সম্পন্ডকথ অবচন্ডরই আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
অববহত করন্ডবন।  

 ۡۡ  ُ َٰقح ۡذنحا ِميثح خح
ح
ىى أ َٰرح ِينح قحال ٓوا  إِنَّا نحصح وحِمنح ٱلَّ

ظذٗ  وا  حح ۡ  فحنحس   ُ ۡينحا بحيۡنح ۡغرح
ح
وا  بِهِۦ فحأ ِر  ا ذ كذ ِمَّ ا مذ

ةح  اوح دح ۡوفح ٱلۡعح ةِ  وحسح َٰمح َٰ يحۡوِم ٱلۡقِيح آءح إَِلح ُح وحٱِۡلحۡغ
ونح  ن وا  يحۡصنحع  ا َكح ۡ  ٱّللَّ  بِمح  ُ  ١٤ي نحبذِئ 

15. কহ বকতাবীগে, কতামান্ডদর বনকট 
আমার রাসূল এন্ডসন্ডি, বকতাব 
কর্ন্ডক যা কতামরা কগাপন করন্ডত, 

তার অন্ডনক বকিু কতামান্ডদর বনকট 
কস প্রকাশ করন্ডি এবাং অন্ডনক বকিু 
কিন্ডড় বদন্ডয়ন্ডি। অবশেই কতামান্ডদর 

 ۡۡ آءحك  َِٰب قحۡد جح ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى ِ  يح حا ي بحيذ

وۡل  رحس 
ثرِيٗ  ۡۡ كح ا لحك  ِمَّ َِٰب ا مذ ونح ِمنح ٱلِۡكتح ۡف  ۡۡ َّت  نت  ك 

ثرِي   
ن كح وا  عح يحۡعف  ِ ن ور   وح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ آءحك   قحۡد جح

 َٰ كِتح بِي   ب  وح ١٥م 
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বনকট আল্লাহর পে কর্ন্ডক আন্ডলা 
ও স্পষ্ট বকতাব এন্ডসন্ডি। 

16. এর মাধ্েন্ডম আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
শাবন্তর পর্ কদখান, যারা তাুঁর 
সন্তুবষ্টর অনুসরে কন্ডর এবাং তাুঁর 
অনুমবতন্ডত বতবন তান্ডদরন্ডক 
অন্ধকার কর্ন্ডক আন্ডলার বদন্ডক কবর 
কন্ডরন। আর তান্ডদরন্ডক সরল 
পন্ডর্র বদন্ডক বহদায়াত কদন। 

 ِۡ َٰ لح ب لح ٱلسَّ ۥ س  َٰنحه  ِن ٱتَّبحعح رِۡضوح ِدي بِهِ ٱّللَّ  مح ُۡ يح
 ٱۡل ورِ بِإِۡذنِهِۦ 

َِٰت إَِلح ل مح ِنح ٱلظ  ۡ مذ  ُ ي ۡخرِج  وح
َٰط   َٰ ِصرح ۡۡ إَِلح ُِ ِدي ُۡ يح ۡستحقِيم   وح ١٦ م 

17. অবশেই তারা কুফরী কন্ডরন্ডি যারা 
বন্ডল ‘বনশ্চয় মারইয়াম পুত্র মাসীহই 
আল্লাহ’। বল, যবদ আল্লাহ ধ্বাংস 
করন্ডত চান মারইয়াম পুত্র 
মাসীহন্ডক ও তার মান্ডক এবাং 
যমীন্ডন যারা আন্ডি তান্ডদর সকলন্ডক 
‘তাহন্ডল কক আল্লাহর ববপন্ডে ককান 
বকিুর েমতা রান্ডখ? আর 
আসমানসমূহ, যমীন ও তান্ডদর 
মধ্েবতথী যা রন্ডয়ন্ডি, তার রাজত্ব 
আল্লাহর জনেই। বতবন যা ইিা তা 
সৃবষ্ট কন্ডরন এবাং আল্লাহ সব বকিুর 
উপর েমতাবান। 

رح  فح ۡد كح ِسيح  ٱۡبن  لَّقح وح ٱلۡمح ح ه  ِينح قحال ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ ٱلَّ
ۡي  ِ شح ۡملِك  ِمنح ٱّللَّ ن يح مح ْۚ ق ۡل فح ۡح ۡريح ن مح

ح
ادح أ رح
ح
ا إِۡن أ

ِسيحح  لِكح ٱلۡمح ُۡ ۡرِض  ي 
ح
ن ِِف ٱۡۡل ۥ وحمح ه  مَّ

 
أ ۡح وح ۡريح ٱۡبنح مح

ِيعٗ  ُۗ وح َجح ْۚ ا ا مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  ّلِلَّ
ء   ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح ْۚ وحٱّللَّ  َعح آء  حشح ا ي ۡل ق  مح ١٧قحِدير   َيح

18. ইয়াহূদী ও নাসারারা বন্ডল, ‘আমরা 
আল্লাহর পুত্র ও তার বপ্রয়জন’। বল, 

‘তন্ডব ককন বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
কতামান্ডদর পান্ডপর কারন্ডে আযাব 
কদন? বরাং কতামরা তান্ডদর অন্তভুথি 

ا   ؤ  ى بۡنح
ح
ۡن  أ ىَٰ َنح َٰرح ود  وحٱۡلَّصح  ُ ِ  وحقحالحِت ٱَۡلح ٱّللَّ

نت ۡ 
ح
ِۖ بحۡل أ ن وبِك  ۡ بِذ  ب ك  ِ ذذ عح ۡح ي  ۚۥْ ق ۡل فحلِ ه  ؤ  ى ِحبَّ

ح
أ وح
حّشح   ن  ب ۡغفِر  لِمح ْۚ يح لحقح ۡن خح ِمَّ ن مذ ذذِب  مح ي عح آء  وح حشح ي

َِٰت  َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  ّلِلَّ ْۚ وح آء  حشح ۖۡ ي ا مح  ُ ا بحيۡنح مح ۡرِض وح
ح
وحٱۡۡل

ِصري   ۡهِ ٱلۡمح ١٨ِإَوَلح
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মানুি, যান্ডদরন্ডক বতবন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। বতবন যান্ডক ইিা তান্ডক 
েমা কন্ডরন এবাং যান্ডক ইিা 
আযাব কদন। আর আসমানসমূহ ও 
যমীন এবাং তান্ডদর মধ্েবতথী যা 
আন্ডি তার সাবথন্ডভৌমত্ব আল্লাহর 
এবাং তাুঁরই বনকট প্রতোবতথন’। 

19. কহ বকতাবীরা, কতামান্ডদর বনকট 
আমার রাসূল এন্ডসন্ডি, রাসূলন্ডদর 
একবট ববরবতর পর কতামান্ডদর জনে 
বতবন স্পষ্ট বেথনা করন্ডিন. কযন 
কতামরা না বল কয, ‘আমান্ডদর বনকট 
ককান সুসাংবাদদাতা বকাংবা 
সতকথকারী আন্ডসবন’। অবশেই 
কতামান্ডদর বনকট সুসাংবাদদাতা ও 
সতকথকারী এন্ডসন্ডি। আর আল্লাহ 
সব বকিুর উপর েমতাবান। 

  ِ حا ي بحيذ
وۡل  ۡۡ رحس  آءحك  َِٰب قحۡد جح ۡهلح ٱلِۡكتح

ح
أ ى يح

ة   َۡتح َٰ فح ح ۡۡ َعح آءحنحا  لحك  ا جح ول وا  مح ن تحق 
ح
ِل أ ِنح ٱلر س  مذ

حِشري   ِذير ِۖ  ِمنُۢ ب
لح نح نحذِ  وح حِشري  وح ۡ ب آءحك  ۡد جح قح ُۗ يفح  ر 

ء  وحٱ ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ١٩قحِدير   ّللَّ  َعح

20. আর যখন মূসা তার কওমন্ডক 
বলল, ‘কহ আমার কওম, স্মরে কর 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর বনআমত, 

যখন বতবন কতামান্ডদর মন্ডধ্ে নবী 
বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং কতামান্ডদরন্ডক 
রাজা-বাদশাহ বাবনন্ডয়ন্ডিন, আর 
কতামান্ডদরন্ডক দান কন্ডরন্ডিন এমন 
বকিু যা সকল সৃবষ্টর মন্ডধ্ে কাউন্ডক 
দান কন্ডরনবন’। 

وا   ر  ۡوِم ٱۡذك  َٰقح ۡوِمهِۦ يح َٰ لِقح وَسح ِ ِإَوۡذ قحالح م  ةح ٱّللَّ نِۡعمح
 ۡ لحك  عح ۢنبِيحآءح وحجح

ح
ۡۡ أ لح فِيك  عح ۡۡ إِۡذ جح لحۡيك  عح

ل وَٗك  دٗ  م  حح
ح
ۡۡ ي ۡؤِت أ ح ا ل ۡ مَّ َٰلحِميح وحءحاتحىَٰك  ِنح ٱلۡعح ا مذ

٢٠
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21. ‘কহ আমার কওম, কতামরা পববত্র 
ভূবমন্ডত প্রন্ডবশ কর, যা আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে বলন্ডখ বদন্ডয়ন্ডিন 
এবাং কতামরা কতামান্ডদর কপিন্ডন 
বফন্ডর কযন্ডয়া না, তাহন্ডল েবতগ্রস্ত 
হন্ডয় প্রতোবতথন করন্ডব’। 

ۡومِ  َٰقح تحبح ٱّللَّ   يح ةح ٱلَِِّت كح سح دَّ قح ۡرضح ٱلۡم 
ح
ل وا  ٱۡۡل ٱۡدخ 

لِب وا   تحنقح ۡۡ فح ۡدبحارِك 
ح
ى أ ح وا  َعح لح تحۡرتحد  ۡۡ وح لحك 

َِِٰسِينح   ٢١خح

22. তারা বলল, ‘কহ মূসা, বনশ্চয় 
কসখান্ডন রন্ডয়ন্ডি এক শবিশালী 
জাবত এবাং আমরা বনশ্চয় কসখান্ডন 
প্রন্ডবশ করব না, যতেে না তারা 
কসখান কর্ন্ডক কবর হয়। অতিঃপর 
যবদ তারা কসখান কর্ন্ডক কবর হয়, 
তন্ডব বনশ্চয় আমরা প্রন্ডবশ করব’। 

ا قحۡومٗ  ُح ى إِنَّ فِي َٰم وَسح بَّارِينح ِإَونَّا لحن قحال وا  يح ا جح
ا فحإِن  ُح وا  ِمۡن ۡر ج  َٰ َيح ِتَّ ا حح ُح لح ا فحإِنَّ نَّۡدخ  ُح وا  ِمۡن ۡر ج  ا َيح

َِٰخل ونح  ٢٢دح

23. যারা ভয় কন্ডর, তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
এমন দু’বেবি বলল, ‘যান্ডদর উপর 
আল্লাহ বনআমত বদন্ডয়ন্ডিন, ‘কতামরা 
তান্ডদর বনকট দরজা বদন্ডয় প্রন্ডবশ 
কর। যখন কসখান্ডন প্রন্ডবশ করন্ডব, 
তখন বনশ্চয় জয়ী হন্ডব। আর 
আল্লাহর উপরই তাওয়াকু্কল কর, 
যবদ কতামরা মুবমন হও’। 

ۡح ٱّللَّ   ۡنعح
ح
حاف ونح أ ِينح َيح ِن ِمنح ٱلَّ لح ُِ قحالح رحج  لحۡي ا عح مح

 ۡۡ وه  فحإِنَّك  لۡت م  ۡ  ٱِۡلحابح فحإِذحا دحخح ُِ ۡي
لح ل وا  عح ٱۡدخ 

ۡؤِمنِيح  نت ۡ م  ُكَّ ٓوا  إِن ك  تحوح ِ فح ح ٱّللَّ ْۚ وحَعح َٰلِب ونح ٢٣غح

24. তারা বলল, ‘কহ মূসা, আমরা 
কসখান্ডন কখন্ডনা প্রন্ডবশ করব না, 
যতেে তারা কসখান্ডন র্ান্ডক। 
সুতরাাং, তুবম ও কতামার রব যাও 
এবাং লড়াই কর। আমরা এখান্ডনই 
বন্ডস রইলাম’। 

بحدٗ 
ح
آ أ ُح لح ى إِنَّا لحن نَّۡدخ  َٰم وَسح ا قحال وا  يح ُح وا  فِي ا دحام  ا مَّ

ۡب  ونح فحٱۡذهح َٰعِد  نحا قح  ُ َٰ ٓ إِنَّا هح َٰتِلح ب كح فحقح رح نتح وح
ح
٢٤أ
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25. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আবম 
আমার ও আমার ভাই িাড়া কান্ডরা 
উপন্ডর অবধ্কার রাবখ না। সুতরাাং 
আপবন আমান্ডদর ও ফাবসক 
কওন্ডমর মন্ডধ্ে ববন্ডিদ কন্ডর বদন।  

ۡق  ِِخِۖ فحٱفۡر 
ح
أ ۡملِك  إِلَّ نحۡفَِس وح

ح
ٓ أ ِ إِّنذِ لح  رحبذ

قحالح
َِٰسقِيح  ۡوِم ٱلۡفح بحۡيح ٱلۡقح  ٢٥بحيۡنحنحا وح

26. বতবন বলন্ডলন, ‘তাহন্ডল বনশ্চয় তা 
তান্ডদর জনে চবল্লশ বির বনবিদ্ধ; 

তারা যমীন্ডন উদ্ভ্রান্ত হন্ডয় ঘুরন্ডত 
র্াকন্ডব। সুতরাাং তুবম ফাবসক 
কওন্ডমর জনে আফন্ডসাস কন্ডরা না’। 

 َۛ نحٗة ۡربحعِيح سح
ح
َۛ أ ۡۡ ُِ ۡي

لح ة  عح مح حرَّ ا ُم  ُح ونح  قحالح فحإِنَّ  ُ  ِِف يحتِي
َِٰسقِيح  ۡوِم ٱلۡفح ح ٱلۡقح سح َعح

ۡ
ۡرِض  فحلح تحأ

ح
٢٦ٱۡۡل

27. আর তুবম তান্ডদর বনকট আদন্ডমর 
দুই পুন্ডত্রর সাংবাদ যর্াযর্ভান্ডব 
বেথনা কর, যখন তারা উভন্ডয় 
কুরবানী কপশ করল। অতিঃপর 
তান্ডদর একজন কর্ন্ডক গ্রহে করা 
হল, আর অপরজন কর্ন্ডক গ্রহে 
করা হল না। কস বলল, ‘অবশেই 
আবম কতামান্ডক হতো করব’। 

অনেজন বলল, ‘আল্লাহ ককবল 
মুত্তাকীন্ডদর কর্ন্ডক গ্রহে কন্ডরন’।  

ِ إِۡذ  ۡ ءحادحمح بِٱۡۡلحقذ  ٱۡبّنح
ح
ۡۡ نحبحأ ُِ ۡي

لح بحا۞وحٱتۡل  عح  قحرَّ
بذِلح ق ۡربحانٗ  ت ق  ِر ا فح بَّۡل ِمنح ٱٓأۡلخح تحقح ۡۡ ي  ح ل ا وح ِدهِمح حح

ح
ِمۡن أ

تَّقِيح  بَّل  ٱّللَّ  ِمنح ٱلۡم  تحقح ا يح ۖۡ قحالح إِنَّمح ۡقت لحنَّكح
ح قحالح ۡلح
٢٧

28. ‘যবদ তুবম আমার প্রবত কতামার হাত 
প্রসাবরত কর আমান্ডক হতো করার 
জনে, আবম কতামান্ডক হতো করার 
জনে আমার হাত কতামার প্রবত 
প্রসাবরত করব না। বনশ্চয় আবম 
সৃবষ্টকুন্ডলর রব আল্লাহন্ডক ভয় 
কবর’। 

۠ بِبحاِسط   نحا
ح
ٓ أ ا كح تِلحۡقت لحِّن مح َّ يحدح طتح إَِلح حسح  لحئِنُۢ ب
اف  ٱ خح

ح
ٓ أ ۖۡ إِّنذِ ۡقت لحكح

ح
ۡكح ِۡل ح رحبَّ يحِديح إَِلح ّللَّ

َٰلحِميح  ٢٨ٱلۡعح
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29. ‘বনশ্চয় আবম চাই কয, তুবম আমার 
ও কতামার পাপ বনন্ডয় বফন্ডর যাও, 

ফন্ডল তুবম আগুন্ডনর অবধ্বাসী হও। 
আর কসবটই হন্ডি যাবলমন্ডদর 
প্রবতদান’।  

ونح ِمۡن  تحك   بِإِثِۡم ِإَوثِۡمكح فح
ح
ن تحب ٓوأ

ح
رِيد  أ

 
ٓ أ إِّنذِ

ا   ؤ  ى زح َٰلِكح جح ذح َِٰب ٱۡلَّارِ  وح ۡصحح
ح
َٰلِِميح  أ  ٢٩ٱلظَّ

30. সুতরাাং তার নফস তান্ডক বশ করল 
তার ভাইন্ডক হতো করন্ডত। ফন্ডল কস 
তান্ডক হতো করল এবাং 
েবতগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি হল।  

ۡصبححح 
ح
ۥ فحأ تحلحه  قح ِخيهِ فح

ح
ۡتلح أ ۥ قح ه  ۥ نحۡفس  ۡتلحه  وَّعح طح فح

َِِٰسِينح  ٣٠ِمنح ٱلۡخح

31. অতিঃপর আল্লাহ একবট কাক 
পা ান্ডলন, যা মাবট খুুঁড়বিল, যান্ডত 
তান্ডক কদখান্ডত পান্ডর, কীভান্ডব কস 
ভাইন্ডয়র লাশ কগাপন করন্ডব। কস 
বলল, ‘হায়! আবম এই কাকবটর মত 
হন্ডতও অেম হন্ডয়বি কয, আমার 
ভাইন্ডয়র লাশ কগাপন করব’। ফন্ডল 
কস লবজ্জত হল। 

ابٗ  رح بحعحثح ٱّللَّ  غ  ۡرِض لِ فح
ح
ث  ِِف ٱۡۡل ۡبحح ِيح ا يح ۥ ري  ه 

ى  ۡيلحِتح َٰوح ِخيهِ  قحالح يح
ح
وۡءحةح أ َٰرِي سح ۡيفح ي وح ۡزت  كح جح عح

ح
 أ

ِِخِۖ 
ح
وۡءحةح أ َٰرِيح سح وح

 
اِب فحأ رح ا ٱلۡغ  َٰذح ونح ِمۡثلح هح ك 

ح
ۡن أ
ح
أ

َِٰدِميح  ۡصبححح ِمنح ٱلنَّ
ح
 ٣١فحأ

32. এ কারন্ডেই, আবম বনী ইসরাঈন্ডলর 
উপর এই হুকুম বদলাম কয, কয 
বেবি কাউন্ডক হতো করা বকাংবা 
যমীন্ডন ফাসাদ সৃবষ্ট করা িাড়া কয 
কাউন্ডক হতো করল, কস কযন সব 
মানুিন্ডক হতো করল। আর কয 
তান্ডক বাুঁচাল, কস কযন সব মানুিন্ডক 
বাুঁচাল। আর অবশেই তান্ডদর বনকট 
আমার রাসূলগে সুস্পষ্ট 
বনদশথনসমূহ বনন্ডয় এন্ডসন্ডি। তা 

ن  ۥ مح نَّه 
ح
ىءِيلح أ َٰ بحِّنٓ إِۡسرح ح تحبۡنحا َعح َٰلِكح كح ۡجِل ذح

ح
ِمۡن أ
اد  قح  ۡو فحسح

ح
رۡيِ نحۡفس  أ ا بِغح ُۢ ۡرِض  تحلح نحۡفسح

ح
 ِِف ٱۡۡل

تحلح  ا قح نَّمح
ح
أ ِيعٗ فحكح آ ٱۡلَّاسح َجح نَّمح

ح
أ ا فحكح ۡحيحاهح

ح
ۡن أ ا وحمح

ۡحيحا ٱۡلَّاسح 
ح
ِيعٗ أ ل نحا َجح ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح ۡد جح لحقح ْۚ وح ا

ثرِيٗ  َّۡ إِنَّ كح َِٰت ث  َٰلِكح ِِف ا بِٱِۡلحيذِنح ۡ بحۡعدح ذح  ُ ِۡن مذ
 
ح
ِۡسِف ونح ٱۡۡل حم  ٣٢ۡرِض ل
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সন্ডত্ত্বও এরপর যমীন্ডন তান্ডদর 
অন্ডনন্ডক অবশেই সীমালঙ্ঘনকারী। 

33. যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ কন্ডর এবাং যমীন্ডন 
ফাসাদ কন্ডর কবড়ায়, তান্ডদর আযাব 
ককবল এই কয, তান্ডদরন্ডক হতো 
করা হন্ডব অর্বা শূন্ডল চড়ান্ডনা হন্ডব 
বকাংবা ববপরীত বদক কর্ন্ডক তান্ডদর 
হাত ও পা ককন্ডট কফলা হন্ডব অর্বা 
তান্ডদরন্ডক কদশ কর্ন্ডক কবর কন্ডর 
কদয়া হন্ডব। এবট তান্ডদর জনে 
দুবনয়ায় লাঞ্ছনা এবাং তান্ডদর জনে 
আবখরান্ডত রন্ডয়ন্ডি মহাআযাব। 

ا   ؤ  ى زح ا جح وَلح ۥ  إِنَّمح رحس  ح وح حارِب ونح ٱّللَّ ِينح ُي  ٱلَّ
لَّب ٓوا   ۡو ي صح

ح
تَّل ٓوا  أ قح ن ي 

ح
اًدا أ ۡرِض فحسح

ح
ۡونح ِِف ٱۡۡل حۡسعح ي وح

ۡوا   ۡو ي نفح
ح
َٰف  أ ِۡن ِخلح ۡ مذ  ُ ل  رۡج 

ح
أ ۡۡ وح ُِ يِۡدي

ح
عح أ طَّ ۡو ت قح

ح
أ

ۡۡ ِخۡزي    ُ ح َٰلِكح ل ۡرِض  ذح
ح
ۡۡ ِِف  ِمنح ٱۡۡل  ُ ح ل ۖۡ وح ۡنيحا ِِف ٱَّل 

ۡ  ٱ ِظي اب  عح ذح ٣٣ٓأۡلِخرحةِ عح

34. তারা িাড়া, যারা তাওবা কন্ডর 
কতামরা তান্ডদর উপর বনয়ন্ত্রে 
লান্ডভর পূন্ডবথ; সুতরাাং কজন্ডন রাখ কয, 
আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু।  

 ۡۖ ۡۡ ُِ ۡي
لح وا  عح ن تحۡقِدر 

ح
ۡبِل أ ِينح تحاب وا  ِمن قح إِلَّ ٱلَّ

ور   ف  ح غح نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ۡ   فحٱۡعلحم  ٣٤رَِّحي

35. কহ মুবমনগে, আল্লাহন্ডক ভয় কর 
এবাং তার বনকন্ডটের অনুসন্ধান কর, 
আর তার রাস্তায় বজহাদ কর, যান্ডত 
কতামরা সফল হও।  

وا   ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡهِ يح ٓوا  إَِلح ح وحٱۡبتحغ  ٱّللَّ

ونح  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  بِيلِهِۦ لحعح وا  ِِف سح ُِد  َٰ جح ةح وح
ٱلۡوحِسيلح
٣٥

36. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, যবদ 
যমীন্ডন যা আন্ডি তার সব ও তার 
সান্ডর্ সমপবরমােও তান্ডদর জনে 
র্ান্ডক, যান্ডত তারা তার মাধ্েন্ডম 
বকয়ামন্ডতর আযাব কর্ন্ডক রোর 
মুবিপে বদন্ডত পান্ডর, তাহন্ডলও 

ح  وا  ل ر  فح ِينح كح ِيعٗ إِنَّ ٱلَّ ۡرِض َجح
ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡ مَّ  ُ ح نَّ ل

ح
 اۡو أ

وا  بِهِۦ ِمۡن  ۥ َِلحۡفتحد  ه  عح ۥ مح ِمۡثلحه  اِب يحۡوِم وح ذح عح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۖۡ وح ۡۡ  ُ بذِلح ِمۡن ا ت ق  ةِ مح َٰمح ٣٦ ٱلۡقِيح
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তান্ডদর কর্ন্ডক তা গ্রহে করা হন্ডব 
না এবাং তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

37. তারা চাইন্ডব আগুন কর্ন্ডক কবর 
হন্ডত, বকন্তু তারা কসখান কর্ন্ডক কবর 
হবার নয় এবাং তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
স্থায়ী আযাব। 

َٰرِِجيح  ۡ بِخح ا ه  وا  ِمنح ٱۡلَّارِ وحمح ۡر ج  ن َيح
ح
ونح أ ي رِيد 

اب   ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۖۡ وح ا ُح ۡ   ِمۡن قِي ٣٧م 

38. আর পুরুি কচার ও নারী কচার 
তান্ডদর উভন্ডয়র হাত ককন্ডট দাও 
তান্ডদর অজথন্ডনর প্রবতদান ও 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক বশেেীয় 
আযাবস্বরূপ এবাং আল্লাহ মহা 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

ٓوا   ع  ارِقحة  فحٱۡقطح ارِق  وحٱلسَّ ا وحٱلسَّ ُۢ بِمح آءح زح ا جح مح  ُ يِۡديح
ح
أ

َٰٗل  بحا نحكح سح ِنح ٱكح ۡ   مذ ِكي زِيز  حح ُِۗ وحٱّللَّ  عح ٣٨ ّللَّ

39. অতিঃপর কয তার যুলন্ডমর পর 
তাওবা করন্ডব এবাং বনজন্ডক 
সাংন্ডশাধ্ন করন্ডব, তন্ডব বনশ্চয় 
আল্লাহ তান্ডক েমা করন্ডবন। বনশ্চয় 
আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ۡصلححح فحإِنَّ ٱ
ح
أ لِۡمهِۦ وح ن تحابح ِمنُۢ بحۡعِد ظ  مح ح فح ّللَّ

ور   ف  ح غح لحۡيهِ  إِنَّ ٱّللَّ ت وب  عح ۡ   يح ٣٩رَِّحي

40. তুবম বক জান না কয, বনশ্চয় আল্লাহ, 
তাুঁর জনেই আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর রাজত্ব, বতবন যান্ডক ইিা 
আযাব কদন এবাং যান্ডক ইিা েমা 
কন্ডরন, আর আল্লাহ সব বকিুর 
উপর েমতাবান। 

نَّ ٱ
ح
ۡۡ أ ۡۡ تحۡعلح ح ل

ح
ۡرِض أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ح َلح ۥ م  ّللَّ

 ِ
ذ َٰ ّل  ح ُۗ وحٱّللَّ  َعح آء  حشح ن ي يحۡغفِر  لِمح آء  وح حشح ن ي ذذِب  مح عح ي 

ء   ۡ ٤٠قحِدير   يح

41. কহ রাসূল, কতামান্ডক কযন তারা 
বচবন্তত না কন্ডর, যারা কুফন্ডর দ্রুত 

ا  ُح ي 
ح
أ ى ونح ِِف ۞يح َٰرِع  ِينح ي سح نكح ٱلَّ ۡز  ول  لح ُيح ٱلرَّس 

 ۡۡ ح ل ۡۡ وح ُِ َٰهِ فۡوح
ح
نَّا بِأ ِينح قحال ٓوا  ءحامح ۡفرِ ِمنح ٱلَّ ٱلۡك 

َۛ وحِمنح  ۡۡ  ُ ونح  ت ۡؤِمن ق ل وب  َٰع  مَّ اد وا َۛ سح ِينح هح ٱلَّ
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িুটন্ডি- তান্ডদর কর্ন্ডক, যারা তান্ডদর 
মুন্ডখ বন্ডল ‘ঈমান এন্ডনবি’ বকন্তু 
তান্ডদর অন্তর ঈমান আন্ডনবন। আর 
যারা ইয়াহূদী তারা বমর্ো অবধ্ক 
েবেকারী, অনোনে কওন্ডমর প্রবত, 

যারা কতামার বনকট আন্ডসবন তান্ডদর 
পন্ডে তারা কান কপন্ডত র্ান্ডক। তারা 
শব্দগুন্ডলান্ডক যর্াযর্ সুববনেস্ত 
র্াকার পরও আপন স্থান কর্ন্ডক 
ববকৃত কন্ডর। তারা বন্ডল, ‘যবদ 
কতামান্ডদরন্ডক এবট প্রদান করা হয়, 
তন্ডব গ্রহে কর। আর যবদ তা 
কতামান্ডদরন্ডক প্রদান না করা হয়, 
তাহন্ডল বজথন কর’; আর আল্লাহ 
যান্ডক বফতনায় কফলন্ডত চান, তুবম 
তার পন্ডে আল্লাহর ববরুন্ডদ্ধ বকিুরই 
েমতা রাখ না। এরাই হন্ডি তারা, 
যান্ডদর অন্তরসমূহন্ডক আল্লাহ পববত্র 
করন্ডত চান না। তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
দুবনয়ান্ডত লাঞ্ছনা এবাং আবখরান্ডত 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি মহাআযাব।  

ۡوم   َٰع ونح لِقح مَّ ِذِب سح ۖۡ  لِلۡكح ت وكح
ۡ
ۡۡ يحأ ح رِينح ل ءحاخح

ول ونح إِۡن  ق  وحاِضعِهۖۦِۡ يح ۡح ِمنُۢ بحۡعِد مح ِ ِف ونح ٱلُۡكح حرذ ُي 
ن  وا ْۚ وحمح ر  ۡۡ ت ۡؤتحۡوه  فحٱۡحذح وه  ِإَون لَّ ذ  ا فحخ  َٰذح ۡۡ هح وتِيت 

 
أ

ۥ فح  ۡي ي رِدِ ٱّللَّ  فِۡتنحتحه  ِ شح ْۚ لحن تحۡملِكح َلح ۥ ِمنح ٱّللَّ ا
 ۡۡ  ُ ح ْۚ ل ۡۡ  ُ ِرح ق ل وبح ُذ طح ن ي 

ح
ۡۡ ي رِدِ ٱّللَّ  أ ح ِينح ل ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

 ۡۖ ۡنيحا ِخۡزي  ۡ   ِِف ٱَّل  ِظي اب  عح ذح ةِ عح ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ ح ل وح
٤١ 

42. তারা বমর্োর প্রবত অবধ্ক 
েবেকারী, হারান্ডমর অবধ্ক 
ভেেকারী। সুতরাাং যবদ তারা 
কতামার কান্ডি আন্ডস, তন্ডব তান্ডদর 
মন্ডধ্ে ফয়সালা কর অর্বা 
তান্ডদরন্ডক উন্ডপো কর আর যবদ 
তান্ডদরন্ডক উন্ডপো কর, তন্ডব তারা 

 ِ ونح ل َٰع  مَّ ۡحِت  فحإِن سح َٰل ونح لِلس  كَّ
ح
ِذِب أ لۡكح

ۖۡ ِإَون  ۡۡ  ُ ۡن ۡعرِۡض عح
ح
ۡو أ
ح
ۡۡ أ  ُ ۡ بحيۡنح آء وكح فحٱۡحك  جح

ۡي  وكح شح ۡۡ فحلحن يحۡض    ُ ۡن ۡمتح ت ۡعرِۡض عح كح اۖۡ ِإَوۡن حح
ۡ بِٱلِۡقۡسِط    ُ ۡ بحيۡنح ِب  فحٱۡحك  ح ُي  إِنَّ ٱّللَّ

ۡقِسِطيح  ٤٢ٱلۡم 
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কতামার বকিু েবত করন্ডত পারন্ডব 
না, আর যবদ তুবম ফয়সালা কর, 
তন্ডব তান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা কর 
নেয়বভবত্তক। বনশ্চয় আল্লাহ 
নেয়পরায়েন্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন। 

43. আর কীভান্ডব তারা কতামান্ডক 
ফয়সালাকারী বানায়? অর্চ তান্ডদর 
কান্ডি রন্ডয়ন্ডি তাওরাত, যান্ডত আন্ডি 
আল্লাহর ববধ্ান, তা সন্ডত্ত্বও তারা 
এরপর মুখ বফবরন্ডয় কনয় এবাং তারা 
মুবমনও নয়। 

  ۡ ۡك ا ح  ُح َٰة  فِي ى ۡ  ٱتلَّۡورح ه  ونحكح وحِعندح ِم  حكذ ۡيفح ُي  كح وح
 ٓ ا ْۚ وحمح َٰلِكح لَّۡونح ِمنُۢ بحۡعِد ذح تحوح َّۡ يح ِ ث  ىئِكح ٱّللَّ لح و 
 
أ

ۡؤِمنِيح  ٤٣بِٱلۡم 

44. বনশ্চয় আবম তাওরাত নাবযল 
কন্ডরবি, তান্ডত বিল বহদায়াত ও 
আন্ডলা, এর মাধ্েন্ডম ইয়াহূদীন্ডদর 
জনে ফয়সালা প্রদান করত অনুগত 
নবীগে এবাং রববানী ও 
ধ্মথববদগে। কারে তান্ডদরন্ডক 
আল্লাহর বকতান্ডবর রেক করা 
হন্ডয়বিল এবাং তারা বিল এর উপর 
সােী। সুতরাাং কতামরা মানুিন্ডক 
ভয় কন্ডরা না, আমান্ডক ভয় কর 
এবাং আমার আয়াতসমূন্ডহর 
বববনমন্ডয় সামানে মূলে ক্রয় কন্ডরা 
না। আর যারা আল্লাহ যা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন, তার মাধ্েন্ডম ফয়সালা 
কন্ডর না, তারাই কাবফর। 

دٗ  ا ه  ُح َٰةح فِي ى ۡۡلحا ٱتلَّۡورح نزح
ح
ٓ أ ا ا ى إِنَّ ُح ِ ۡ  ب ۡك  ْۚ ُيح ن ور  وح

سۡ 
ح
ِينح أ وا  ٱۡلَّبِي ونح ٱلَّ َٰنِي ونح لحم  بَّ اد وا  وحٱلرَّ ِينح هح لَِّلَّ

ن وا   َكح ِ وح َِٰب ٱّللَّ وا  ِمن كِتح ا ٱۡست ۡحفِظ  ۡحبحار  بِمح
ح
وحٱۡۡل

ا   و  ۡشح ْۚ فحلح َّتح آءح دح ُح لحۡيهِ ش  لح  عح ۡوِن وح ٱۡلَّاسح وحٱۡخشح
وا  أَِب حۡشَتح  نٗ ت َِِٰت ثحمح ۡ ا قحلِيٗلْۚ يح ۡك  ۡۡ ُيح ن لَّ ِ  وحمح آ ب مح

نزح 
ح
ونح أ َٰفِر  ۡ  ٱلۡكح ىئِكح ه  لح و 

 
٤٤لح ٱّللَّ  فحأ
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45. আর আবম এন্ডত তান্ডদর উপর 
অবধ্াবরত কন্ডরবি কয, প্রান্ডের 
বববনমন্ডয় প্রাে, কচান্ডখর বববনমন্ডয় 
কচাখ, নান্ডকর বববনমন্ডয় নাক, কান্ডনর 
বববনমন্ডয় কান ও দাুঁন্ডতর বববনমন্ডয় 
দাুঁত এবাং জখন্ডমর বববনমন্ডয় 
সমপবরমাে জখম। অতিঃপর কয তা 
েমা কন্ডর কদন্ডব, তার জনে তা 
কাফ্ফারা হন্ডব। আর আল্লাহ যা 
নাবযল কন্ডরন্ডিন, তার মাধ্েন্ডম যারা 
ফয়সালা করন্ডব না, তারাই যাবলম। 

ۡيح  نَّ ٱۡلَّۡفسح بِٱۡلَّۡفِس وحٱلۡعح
ح
آ أ ُح ۡۡ فِي ُِ ۡي

لح تحبۡنحا عح كح وح
نَّ  ِ ذ ِن وحٱلسذ

 
ذ نح بِٱۡۡل

 
نِف وحٱۡۡل

ح
نفح بِٱۡۡل

ح
ۡيِ وحٱۡۡل عح

بِٱلۡ
وحح  ِ وحٱۡۡل ر  نذ ِ ْۚ بِٱلسذ اص  وح  قِصح  ُ قح بِهِۦ فح دَّ ن تحصح مح فح
ن  ۚۥْ وحمح ارحة  َلَّ  فَّ لح ٱّللَّ  كح نزح

ح
ٓ أ ا ۡ بِمح ۡك  ۡۡ ُيح لَّ

ونح  َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ىئِكح ه  لح و 
 
٤٥فحأ

46. আর আবম তান্ডদর কপিন্ডন মারইয়াম 
পুত্র ঈসান্ডক পাব ন্ডয়বিলাম তার 
সমু্মন্ডখ ববদেমান তাওরান্ডতর 
সতোয়নকারীরূন্ডপ এবাং তান্ডক 
বদন্ডয়বিলাম ইনজীল, এন্ডত রন্ডয়ন্ডি 
বহদায়াত ও আন্ডলা এবাং (তা বিল) 
তার সমু্মন্ডখ অববশষ্ট তাওরান্ডতর 
সতোয়নকারী, বহদায়াত ও 
মুত্তাকীন্ডদর জনে উপন্ডদশস্বরূপ। 

قٗ  ِ دذ صح ۡح م  ۡريح َٰرِهِۡ بِعِيَسح ٱبِۡن مح ى ءحاثح ح ۡينحا َعح فَّ  اوحقح
يۡهِ  ا بحۡيح يحدح ذِمح َٰه  ٱۡۡلِ ل َٰةِِۖ وحءحاتحۡينح ى  فِيهِ َِنيلح ِمنح ٱتلَّۡورح

دٗ  قٗ ى ه  ِ دذ صح م  ن ور  وح َٰةِ ا وح ى يۡهِ ِمنح ٱتلَّۡورح ا بحۡيح يحدح ذِمح ل
دٗ  ةٗ ى وحه  وِۡعظح مح تَّقِيح  وح ٤٦لذِلۡم 

47. আর ইনজীন্ডলর অনুসারীগে তান্ডত 
আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন তার 
মাধ্েন্ডম কযন ফয়সালা কন্ডর আর 
আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন তার 
মাধ্েন্ডম যারা ফয়সালা কন্ডর না, 
তারাই ফাবসক। 

ن  لح ٱّللَّ  فِيهِ  وحمح نزح
ح
آ أ َِنيِل بِمح ۡهل  ٱۡۡلِ

ح
ۡۡ أ َۡلحۡحك  وح

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 
 
لح ٱّللَّ  فحأ نزح

ح
آ أ ۡ بِمح ۡك  ۡۡ ُيح لَّ

٤٧
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48. আর আবম কতামার প্রবত বকতাব 
নাবযল কন্ডরবি যর্াযর্ভান্ডব, এর 
পূন্ডবথর বকতান্ডবর সতোয়নকারী ও 
এর উপর তদারককারীরূন্ডপ। 
সুতরাাং আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন, 
তুবম তার মাধ্েন্ডম ফয়সালা কর 
এবাং কতামার বনকট কয সতে 
এন্ডসন্ডি, তা তোগ কন্ডর তান্ডদর 
প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডরা না। 
কতামান্ডদর প্রন্ডতেন্ডকর জনে আবম 
বনধ্থারে কন্ডরবি শরীআত ও স্পষ্ট 
পন্থা এবাং আল্লাহ যবদ চাইন্ডতন, 
তন্ডব কতামান্ডদরন্ডক এক উম্মত 
বানান্ডতন। বকন্তু বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
যা বদন্ডয়ন্ডিন, তান্ডত কতামান্ডদরন্ডক 
পরীো করন্ডত চান। সুতরাাং 
কতামরা ভাল কান্ডজ প্রবতন্ডযাবগতা 
কর। আল্লাহরই বদন্ডক কতামান্ডদর 
সবার প্রতোবতথনস্থল। অতিঃপর 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক অববহত 
করন্ডবন, যা বনন্ডয় কতামরা 
মতববন্ডরাধ্ করন্ডত। 

َٰبح  ۡكح ٱلِۡكتح ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
أ قٗ  وح ِ دذ صح ِ م  ا بحۡيح بِٱۡۡلحقذ ذِمح  ا ل

َِٰب  يۡهِ ِمنح ٱلِۡكتح ۡ يحدح لحۡيهِِۖ فحٱۡحك  ۡيِمًنا عح ُح م  وح
ا  مَّ ۡۡ عح آءحه  ۡهوح

ح
لح تحتَّبِۡع أ ۖۡ وح لح ٱّللَّ  نزح

ح
ٓ أ ا ۡ بِمح  ُ بحيۡنح

  
ذ ِ  لِك  آءحكح ِمنح ٱۡۡلحقذ ةٗ  جح ۡۡ ِۡشۡعح لۡنحا ِمنك  عح  جح

اجٗ  ُح ِمۡن ْۚ وح آءح ا حۡو شح ل ةٗ وح مَّ
 
ۡۡ أ لحك  حعح ةٗ  ٱّللَّ  ۡلح َِٰحدح  وح

 ۡۡ ك  حۡبل وح ِ َِٰكن َلذ لح وا  وح ۖۡ فحٱۡستحبِق  ۡۡ اتحىَٰك  ٓ ءح ا ِِف مح
ِيعٗ  ۡۡ َجح رِۡجع ك  ِ مح َِٰت  إَِلح ٱّللَّ ۡ ا ٱۡۡلحۡيرح ي نحبذِئ ك  فح

ونح  ۡتحلِف  ۡۡ فِيهِ َّتح نت  ا ك  ٤٨بِمح

49. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে তার মাধ্েন্ডম 
ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাবযল 
কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডদর প্রবৃবত্তর 
অনুসরে কন্ডরা না। আর তান্ডদর 
কর্ন্ডক সতকথ র্াক কয, আল্লাহ যা 

لح تحتَّبِۡع  لح ٱّللَّ  وح نزح
ح
ٓ أ ا ۡ بِمح  ُ ۡ بحيۡنح ِن ٱۡحك 

ح
أ وح

آ  نُۢ بحۡعِض مح ۡفتِن وكح عح ن يح
ح
ۡۡ أ رۡه  ۡۡ وحٱۡحذح آءحه  ۡهوح

ح
أ

ا ي رِيد  ٱّللَّ   نَّمح
ح
ۡۡ أ لَّۡوا  فحٱۡعلح ۖۡ فحإِن تحوح ۡكح لح ٱّللَّ  إَِلح نزح

ح
أ

 ُِ ِ ۡ بِبحۡعِض ذ ن وب  ُ ن ي ِصيبح
ح
ثرِيٗ أ ُۗ ِإَونَّ كح ِنح ۡۡ ا مذ

ونح  َِٰسق  ٤٩ٱۡلَّاِس لحفح
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অবতীেথ কন্ডরন্ডিন, তার বকিু কর্ন্ডক 
তারা কতামান্ডক ববচুেত করন্ডব। 
অতিঃপর যবদ তারা মুখ বফবরন্ডয় 
কনয়, তাহন্ডল কজন্ডন রাখ কয, আল্লাহ 
কতা ককবল তান্ডদরন্ডক তান্ডদর বকিু 
পান্ডপর কারন্ডেই আযাব বদন্ডত চান। 
আর মানুন্ডির অন্ডনন্ডকই ফাবসক। 

50. তারা বক তন্ডব জাবহবলয়োন্ডতর 
ববধ্ান চায়? আর বনবশ্চত ববশ্বাসী 
কওন্ডমর জনে ববধ্ান প্রদান্ডন 
আল্লাহর কচন্ডয় কক অবধ্ক উত্তম?  

ۡح  ۡك فحح 
ح
ِ أ ن  ِمنح ٱّللَّ ۡحسح

ح
ۡن أ ْۚ وحمح ونح ۡبغ  ُِلِيَّةِ يح َٰ ٱلۡجح

ۡكمٗ  ۡوم  ح   ٥٠ونح ي وقِن   ا لذِقح

51. কহ মুবমনগে, ইয়াহূদী ও 
নাসারান্ডদরন্ডক কতামরা বনু্ধরূন্ডপ 
গ্রহে কন্ডরা না। তারা এন্ডক 
অপন্ডরর বনু্ধ। আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
কয তান্ডদর সান্ডর্ বনু্ধত্ব করন্ডব, কস 
বনশ্চয় তান্ডদরই একজন। বনশ্চয় 
আল্লাহ যাবলম কওমন্ডক বহদায়াত 
কদন না। 

ن وا  لح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ودح ۞يح  ُ وا  ٱَۡلح تحتَِّخذ 

ۡوَِلحآء  بحۡعض   
ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع ا بح ۡوَِلحآءح

ح
ىى أ َٰرح ن  وحٱۡلَّصح وحمح

ُۗ إِنَّ ٱ ۡۡ  ُ ۥ ِمۡن ۡۡ فحإِنَّه  ِنك  ۡ مذ  ُ َّ ل تحوح ِدي يح ُۡ ح لح يح ّللَّ
َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ  ٥١ٱلۡقح

52. সুতরাাং তুবম কদখন্ডত পান্ডব, যান্ডদর 
অন্তন্ডর বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি, তারা 
কাবফরন্ডদর মন্ডধ্ে (বনু্ধন্ডত্বর জনে) 
িুটন্ডি। তারা বন্ডল, ‘আমরা আশঙ্কা 
করবি কয, ককান ববপদ আমান্ডদরন্ডক 
আক্রান্ত করন্ডব’। অতিঃপর হন্ডত 
পান্ডর আল্লাহ দান করন্ডবন ববজয় 
বকাংবা তাুঁর পে কর্ন্ডক এমন বকিু, 

رحض     ُِۡ مَّ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  حى ٱلَّ َتح ونح  فح َٰرِع  ۡۡ فِ  ي سح ُِ ي

ة ْۚ  آئِرح ن ت ِصيبحنحا دح
ح
ى أ َۡشح ول ونح َّنح ق  ن ّللَّ  فحعحَسح ٱ يح

ح
 أ

ۡمر  
ح
ۡو أ
ح
ۡتِح أ ِِتح بِٱلۡفح

ۡ
ِۡن ِعن يحأ َٰ مذ ح وا  َعح ي ۡصبِح  آ ِدهِۦ فح  مح

َِٰدِميح  ۡۡ نح ُِ ِس نف 
ح
وا  ِِفٓ أ َسح 

ح
 ٥٢أ
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যার ফন্ডল তারা তান্ডদর অন্তন্ডর যা 
লুবকন্ডয় করন্ডখন্ডি, তান্ডত লবজ্জত 
হন্ডব। 

53. আর মুবমনগে বলন্ডব, ‘এরাই বক 
তারা, যারা আল্লাহর নান্ডম কব ন 
শপর্ কন্ডরন্ডি কয, বনশ্চয় তারা 
কতামান্ডদর সান্ডর্ আন্ডি’? তান্ডদর 
আমলসমূহ বরবাদ হন্ডয়ন্ডি, ফন্ডল 
তারা েবতগ্রস্ত হন্ডয়ন্ডি।  

ن ٓوا   ِينح ءحامح ول  ٱلَّ يحق  ِ  وح وا  بِٱّللَّ م  قۡسح
ح
ِينح أ ٓءِ ٱلَّ لح ىؤ  ٰٓح

ح
أ
  ُ ۡۡ إِنَّ ُِ َٰنِ يۡمح

ح
دح أ ُۡ ۡۡ جح  ُ َٰل  ۡعمح

ح
ۡت أ بِطح ْۚ حح ۡۡ عحك  حمح ۡۡ ل

َِِٰسِينح   خح
وا  ۡصبحح 

ح
٥٣فحأ

54. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয 
বেবি তার দীন কর্ন্ডক বফন্ডর যান্ডব 
তাহন্ডল অবচন্ডরই আল্লাহ এমন 
কওমন্ডক আনন্ডবন, যান্ডদরন্ডক বতবন 
ভালবাসন্ডবন এবাং তারা তাুঁন্ডক 
ভালবাসন্ডব। তারা মুবমনন্ডদর উপর 
ববনম্র এবাং কাবফরন্ডদর উপর 
কন্ড ার হন্ডব। আল্লাহর রাস্তায় তারা 
বজহাদ করন্ডব এবাং ককান 
কটােকারীর কটােন্ডক ভয় করন্ডব 
না। এবট আল্লাহর অনুগ্রহ, যান্ডক 
ইিা বতবন তান্ডক তা দান কন্ডরন। 
আর আল্লাহ প্রাচুযথময়, সবথজ্ঞ। 

ن دِينِهِۦ  ۡۡ عح ن يحۡرتحدَّ ِمنك  ن وا  مح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ِِت ٱ
ۡ
ۡوفح يحأ ۡوم  فحسح ذِلَّة   ّللَّ  بِقح

ح
ۥٓ أ ي ِحب ونحه  ۡۡ وح  ُ ِب   ُي 

ونح ِِف  ُِد  َٰ َٰفِرِينح ي جح كح
ح ٱلۡ ة  َعح ِعزَّ

ح
ۡؤِمنِيح أ ح ٱلۡم  َعح

ٓئِم   
ةح لح حۡومح حاف ونح ل لح َيح ِ وح بِيِل ٱّللَّ ل   سح ُۡ َٰلِكح فح  ذح

ۡ  ٱ لِي َِٰسع  عح ْۚ وحٱّللَّ  وح آء  حشح ن ي ِ ي ۡؤتِيهِ مح ٥٤ّللَّ

55. কতামান্ডদর বনু্ধ ককবল আল্লাহ, তাুঁর 
রাসূল ও মুবমনগে, যারা সালাত 
কান্ডয়ম কন্ডর এবাং যাকাত প্রদান 
কন্ডর ববনীত হন্ডয়। 

ِينح  ن وا  ٱلَّ ِينح ءحامح وَل  ۥ وحٱلَّ رحس  ۡ  ٱّللَّ  وح َِل ك  ا وح إِنَّمح
ونح  َٰكِع  ۡۡ رح ةح وحه  وَٰ كح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ةح وح لحوَٰ ونح ٱلصَّ ٥٥ي قِيم 
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56. আর কয আল্লাহ, তাুঁর রাসূল ও 
মুবমনন্ডদর সান্ডর্ বনু্ধত্ব কন্ডর, তন্ডব 
বনশ্চয় আল্লাহর দলই ববজয়ী। 

ن وا  فحإِنَّ  ِينح ءحامح وَلح ۥ وحٱلَّ رحس  ح وح لَّ ٱّللَّ تحوح ن يح وحمح
َٰلِب ونح  ۡ  ٱلۡغح ِ ه  ٥٦ِحۡزبح ٱّللَّ

57. কহ মুবমনগে, কতামরা তান্ডদরন্ডক 
বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরা না, যারা 
কতামান্ডদর দীনন্ডক উপহাস ও কখল-
তামাশারূন্ডপ গ্রহে কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
যান্ডদরন্ডক বকতাব কদয়া হন্ডয়ন্ডি ও 
কাবফরন্ডদরন্ডক। আর আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর, যবদ 
কতামরা মুবমন হন্ডয় র্াক। 

وا   حذ  ِينح ٱَّتَّ وا  ٱلَّ ن وا  لح تحتَِّخذ  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

وٗ  ز  ۡۡ ه  لحعِبٗ دِينحك  وت وا  ا مذِ ا وح
 
ِينح أ َٰبح نح ٱلَّ ٱلِۡكتح

ح إِن  وا  ٱّللَّ ْۚ وحٱتَّق  ۡوَِلحآءح
ح
ارح أ فَّ ۡۡ وحٱۡلك  ۡبلِك  ِمن قح

ۡؤِمنِيح  نت ۡ م  ٥٧ك 

58. আর যখন কতামরা সালান্ডতর বদন্ডক 
ডাক, তখন তারা এন্ডক উপহাস ও 
কখল-তামাশারূন্ডপ গ্রহে কন্ডর। তা 
এই কারন্ডে কয, তারা এমন কওম, 
যারা বুন্ডঝ না। 

وٗ ِإَوذحا نح  ز  ا ه  وهح حذ  ةِ ٱَّتَّ لحوَٰ ۡۡ إَِلح ٱلصَّ ۡيت  لحعِبٗ ادح ْۚ ا وح ا
  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ۡعقِل ونح  ۡۡ قحۡوم  ذح ٥٨لَّ يح

59. বল, ‘কহ বকতাবীরা, ককবল এ 
কারন্ডে বক কতামরা আমান্ডদর প্রবত 
ববন্ডিি কপািে কর কয, আমরা ঈমান 
এন্ডনবি আল্লাহর প্রবত এবাং যা 
আমান্ডদর প্রবত নাবযল হন্ডয়ন্ডি এবাং 
পূন্ডবথ নাবযল হন্ডয়ন্ডি তার প্রবত? আর 
বনশ্চয় কতামান্ডদর অবধ্কাাংশ 
ফাবসক।’ 

نَّا  ۡن ءحامح
ح
ٓ أ ونح ِمنَّآ إِلَّ ۡل تحنقِم  َِٰب هح ۡهلح ٱلِۡكتح

ح
أ ى ق ۡل يح

نَّ 
ح
أ ۡبل  وح نزِلح ِمن قح

 
ٓ أ ا ۡنحا وحمح نزِلح إَِلح

 
ٓ أ ا ِ وحمح بِٱّللَّ

ونح  َِٰسق  ۡۡ فح ك  ح ۡكَثح
ح
٥٩أ
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60. বল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক 
আল্লাহর বনকট পবরেবতর ববচান্ডর 
এর কচন্ডয় মন্দ বকিুর সাংবাদ কদব? 
যান্ডক আল্লাহ লা‘নত বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
যার উপর বতবন কক্রাধ্াবিত 
হন্ডয়ন্ডিন? আর যান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
বাুঁদর ও শূকর বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং 
তারা তাগূন্ডতর উপাসনা কন্ডরন্ডি। 
তারাই অবস্থান্ডন মন্দ এবাং কসাজা 
পর্ কর্ন্ডক সবথাবধ্ক ববচুেত’। 

 
 
ۡل أ ذ  ق ۡل هح ۡ بِّشح ث وبحةً  نحبذِئ ك  َٰلِكح مح ِن ذح ِْۚ  مذ ِعندح ٱّللَّ

ةح  دح ۡ  ٱلۡقِرح  ُ لح ِمۡن عح لحۡيهِ وحجح بح عح ُِ نحه  ٱّللَّ  وحغح ن لَّعح مح
ذ   ىئِكح ۡشح لح و 

 
ْۚ أ َٰغ وتح بحدح ٱلطَّ نٗ  وحٱۡۡلحنحازِيرح وحعح َّكح ا مَّ

وح  ن سح ل  عح ضح
ح
أ بِيِل وح ٦٠آءِ ٱلسَّ

61. আর যখন তারা কতামান্ডদর বনকট 
আন্ডস, তখন বন্ডল, ‘আমরা ঈমান 
এন্ডনবি’। অর্চ অবশেই তারা 
কুফরী বনন্ডয় প্রন্ডবশ কন্ডরন্ডি এবাং 
তারা তা বনন্ডয়ই কববরন্ডয় কগন্ডি। 
আর আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ অবধ্ক 
জ্ঞাত, যা তারা কগাপন করত। 

ۡفِر  ل وا  بِٱلۡك  نَّا وحقحد دَّخح ۡۡ قحال ٓوا  ءحامح آء وك  ِإَوذحا جح
 بِهِۚۦْ 

وا  رحج  ۡۡ قحۡد خح ن وا  وحه  ا َكح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وحٱّللَّ  أ

ونح   ٦١يحۡكت م 

62. আর তুবম তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
অন্ডনকন্ডক কদখন্ডত পান্ডব কয, তারা 
পান্ডপ, সীমালঙ্ঘন্ডন এবাং হারাম 
ভেন্ডে িুন্ডটািুবট করন্ডি। তারা যা 
করন্ডি, বনশ্চয় তা কতইনা মন্দ! 

ثرِيٗ  ىَٰ كح تحرح َِٰن وح ۡدوح ِۡ وحٱلۡع  ثۡ ونح ِِف ٱۡۡلِ َٰرِع  ۡۡ ي سح  ُ ِۡن ا مذ
ۡ  وح  ُِ ۡكلِ
ح
ل ونح أ ۡعمح ن وا  يح ا َكح ِۡئسح مح ْۚ ِلح ۡحتح ٦٢ٱلس 

63. ককন তান্ডদরন্ডক রববানী ও 
ধ্মথববদগে তান্ডদর পান্ডপর কর্া ও 
হারাম ভেে কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ কন্ডর 
না? তারা যা করন্ডি, বনশ্চয় তা 
কতইনা মন্দ! 

  ۡ ُِ ِ ن قحۡول ۡحبحار  عح
ح
َٰنِي ونح وحٱۡۡل بَّ ۡ  ٱلرَّ  ُ َٰ ى ُح ۡن حۡولح يح ل

ۡح  ۡث ن وا  ٱۡۡلِ ا َكح ِۡئسح مح ْۚ ِلح ۡحتح ۡ  ٱلس  ُِ ۡكلِ
ح
أ وح
ونح  ٦٣يحۡصنحع 
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64. আর ইয়াহূদীরা বন্ডল, ‘আল্লাহর হাত 
বাুঁধ্া’। তান্ডদর হাতই কবুঁন্ডধ্ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি এবাং তারা যা বন্ডলন্ডি, তার 
জনে তারা লা‘নতগ্রস্ত হন্ডয়ন্ডি। বরাং 
তার দু’হাত প্রসাবরত। কযভান্ডব 
ইিা বতবন দান কন্ডরন এবাং 
কতামার উপর কতামার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি তা 
তান্ডদর অন্ডনন্ডকর অবাধ্েতা ও 
কুফরী বাবড়ন্ডয়ই বদন্ডি। আর আবম 
তান্ডদর মন্ডধ্ে বকয়ামন্ডতর বদন পযথন্ত 
শত্রুতা ও ঘৃো কঢন্ডল বদন্ডয়বি। 
যখনই তারা যুন্ডদ্ধর আগুন প্রজ্ববলত 
কন্ডর, আল্লাহ তা বনবভন্ডয় কদন। আর 
তারা যমীন্ডন ফাসাদ কন্ডর কবড়ায় 
এবাং আল্লাহ ফাসাদকারীন্ডদর 
ভালবান্ডসন না।  

 ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
لَّۡت أ ْۚ غ  ۡغل ولحة  ِ مح ود  يحد  ٱّللَّ  ُ وحقحالحِت ٱَۡلح

ا قحال وا ا  ل عِن وا  بِمح ۡيفح  وح تحاِن ي نفِق  كح وطح بۡس  اه  مح  بحۡل يحدح
ثرِيٗ  نَّ كح ِيدح لحَيح ْۚ وح آء  حشح ۡكح ِمن ا ي نزِلح إَِلح

 
ٓ أ ا ۡ مَّ  ُ ِۡن مذ

َٰنٗ  ۡغيح بذِكح ط  ۡفرٗ رَّ ك  ةح ا وح َٰوح دح ۡ  ٱلۡعح  ُ ۡينحا بحيۡنح لۡقح
ح
أ اْۚ وح

وا  نحارٗ  ۡوقحد 
ح
ٓ أ ا َّمح ةِ  ُك  َٰمح َٰ يحۡوِم ٱلۡقِيح آءح إَِلح ُح ا وحٱِۡلحۡغ

ا  هح
ح
أ ۡطفح
ح
ۡرِب أ ادٗ لذِلۡحح ۡرِض فحسح

ح
ۡونح ِِف ٱۡۡل حۡسعح ي ْۚ وح  اْۚ ٱّللَّ 

ۡفِسِدينح وحٱ ِب  ٱلۡم  ٦٤ّللَّ  لح ُي 

65. আর যবদ বকতাবীরা ঈমান আনত 
এবাং তাকওয়া অবলম্বন করত তন্ডব 
অবশেই আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
পাপগুন্ডলা দূর কন্ডর বদতাম এবাং 
অবশেই তান্ডদরন্ডক আরামদায়ক 
জান্নাতসমূন্ডহ প্রন্ডবশ করাতাম। 

ۡرنحا  فَّ ۡوا  لحكح ن وا  وحٱتَّقح َِٰب ءحامح ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
نَّ أ
ح
حۡو أ ل وح

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ ۡن ِۡ عح َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ ۡۡ جح  ُ َٰ لۡنح ۡدخح
ح ۡلح ۡۡ وح ُِ ِ ٦٥ات

66. আর যবদ তারা তাওরাত, ইনজীল 
ও তান্ডদর বনকট তান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি, তা 
কান্ডয়ম করত, তন্ডব অবশেই তারা 

حۡو  ل نزِلح وح
 
ٓ أ ا َِنيلح وحمح َٰةح وحٱۡۡلِ ى  ٱتلَّۡورح

وا  قحام 
ح
ۡۡ أ  ُ نَّ

ح
أ

ِۡت  ۡۡ وحِمن ِتح ُِ ِ  ِمن فحۡوق
ل وا  كح

ح ۡۡ ۡلح ُِ ِ بذ ِن رَّ ُِۡ مذ ۡ
إَِلح

ة   مَّ
 
ۡۡ أ  ُ ِۡن ۡ  مذ ُِ لِ رۡج 

ح
ة ۖۡ  أ ۡقتحِصدح ثرِي  م  كح ۡۡ سح  وح  ُ ِۡن ا مذ آءح مح

ل ونح  ۡعمح ٦٦يح
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আহার করত তান্ডদর উপর কর্ন্ডক 
এবাং তান্ডদর পদতল কর্ন্ডক। তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক সব ক পন্ডর্র অনুসারী 
একবট দল রন্ডয়ন্ডি এবাং তান্ডদর 
অন্ডনন্ডকই যা করন্ডি, তা কতইনা 
মন্দ! 

67. কহ রাসূল, কতামার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক কতামার বনকট যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি, তা কপৌঁন্ডি দাও আর যবদ 
তুবম না কর তন্ডব তুবম তাুঁর 
বরসালাত কপৌঁিান্ডল না। আর আল্লাহ 
কতামান্ডক মানুি কর্ন্ডক রো 
করন্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ কাবফর 
সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত কন্ডরন না।  

 ۡۖ بذِكح ۡكح ِمن رَّ نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا ول  بحلذِۡغ مح ا ٱلرَّس  ُح ي 

ح
أ ى ۞يح
ۡعِصم كح ِإَو ۚۥْ وحٱّللَّ  يح حه  اتلح ا بحلَّۡغتح رِسح مح ۡل فح ۡۡ تحۡفعح ن لَّ

َٰفِرِينح  ۡومح ٱلۡكح ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح ٦٧ِمنح ٱۡلَّاِس  إِنَّ ٱّللَّ

68. বল, ‘কহ বকতাবীরা, কতামরা ককান 
বভবত্তর উপর কনই, যতেে না 
কতামরা তাওরাত, ইনজীল ও 
কতামান্ডদর বনকট কতামান্ডদর রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি, 
তা কান্ডয়ম কর’। আর কতামার 
বনকট কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক যা 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি, তা তান্ডদর 
অন্ডনন্ডকর অবাধ্েতা ও কুফরী বৃবদ্ধ 
করন্ডব। সুতরাাং তুবম কাবফর 
কওন্ডমর উপর হতাশ হন্ডয়া না। 

وا   َٰ ت قِيم  ِتَّ ء  حح ۡ َٰ يح ح ۡۡ َعح حۡست  َِٰب ل ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى ق ۡل يح
َٰةح  ى ُۗ ٱتلَّۡورح ۡۡ بذِك  ِن رَّ ۡ مذ ۡك  نزِلح إَِلح

 
آ أ َِنيلح وحمح وحٱۡۡلِ

ثرِيٗ  نَّ كح ِيدح لحَيح بذِكح وح ۡكح ِمن رَّ نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا ۡ مَّ  ُ ِۡن ا مذ

َٰنٗ  ۡغيح ۡفرٗ ط  ك  َٰفِرِينح اۖۡ ا وح ۡوِم ٱلۡكح ح ٱلۡقح سح َعح
ۡ
٦٨فحلح تحأ
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69. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, ইয়াহূদী 
হন্ডয়ন্ডি এবাং সাববঈ ও নাসারারা 
(তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক) কয ঈমান 
এন্ডনন্ডি আল্লাহ ও আবখরাত বদবন্ডস 
এবাং কনককাজ কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
ককান ভয় কনই এবাং তারা বচবন্ততও 
হন্ডব না। 

َِٰب  اد وا  وحٱلصَّ ِينح هح ن وا  وحٱلَّ ِينح ءحامح ونح إِنَّ ٱلَّ
ِملح  ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وحعح نح بِٱّللَّ ۡن ءحامح ىَٰ مح َٰرح وحٱۡلَّصح

َٰلِحٗ  ن ونح ا فح صح ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡوف  عح ٦٩لح خح

70. অবশেই আবম বনী ইসরাঈন্ডলর 
অঙ্গীকার বনন্ডয়বি এবাং তান্ডদর 
বনকট পাব ন্ডয়বি অন্ডনক রাসূল। 
যখনই তান্ডদর বনকট ককান রাসূল 
এমন বকিু বনন্ডয় এন্ডসন্ডি, যা তান্ডদর 
মন চায় না, তখন তারা একদলন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং একদলন্ডক 
হতো কন্ডরন্ডি। 

 
ح
ۡد أ ۡذنحا لحقح ۡۡ خح ُِ ۡ

ٓ إَِلح لۡنحا رۡسح
ح
أ ىءِيلح وح َٰقح بحِّنٓ إِۡسرح ِميثح

ٗلۖۡ  ُۢ ر س  ول  ۡۡ رحس  آءحه  ا جح َّمح ۡۡ  ُك   ُ س  نف 
ح
وحىى أ ُۡ ا لح تح بِمح

ب وا  وح فحرِيقٗ  ذَّ ۡقت ل ونح فحرِيقٗ ا كح ٧٠ا يح

71. আর তারা কভন্ডবন্ডি কয, ককান 
ববপযথয় হন্ডব না। ফন্ডল তারা অন্ধ ও 
ববধ্র হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। অতিঃপর 
আল্লাহ তান্ডদর তাওবা কবূল 
কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর তান্ডদর 
অন্ডনন্ডক অন্ধ ও ববধ্র হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি। আর তারা যা আমল কন্ডর 
আল্লাহ তার দ্রষ্টা।  

ونح فِۡتنحة   لَّ تحك 
ح
ِسب ٓوا  أ َّۡ تحابح  وححح وا  ث  م  وا  وحصح م  عح فح

لحيۡ ٱ ثرِي  ّللَّ  عح وا  كح م  وا  وحصح م  َّۡ عح ۡۡ ث  ْۚ وحٱ ُِ ۡۡ  ُ ۡن ِ ّللَّ  مذ
ل ونح  ۡعمح ا يح ُۢ بِمح  ٧١بحِصري 

72. অবশেই তারা কুফরী কন্ডরন্ডি, যারা 
বন্ডলন্ডি, ‘বনশ্চয় আল্লাহ হন্ডিন 
মারইয়াম পুত্র মাসীহ’। আর মাসীহ 
বন্ডলন্ডি, ‘কহ বনী ইসরাঈল, কতামরা 

ِسيح  ٱۡبن   وح ٱلۡمح ح ه  ِينح قحال ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ رح ٱلَّ فح ۡد كح لحقح
ىءِيلح ٱعۡ  َٰبحِّنٓ إِۡسرح ِسيح  يح ۖۡ وحقحالح ٱلۡمح ۡح ۡريح ح مح وا  ٱّللَّ  ب د 

رَّمح ٱّللَّ   ۡد حح قح ِ فح ن ي ّۡشِۡك بِٱّللَّ ۥ مح ۖۡ إِنَّه  ۡۡ بَّك  رح ِ وح َبذ رح
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আমার রব ও কতামান্ডদর রব 
আল্লাহর ইবাদাত কর’। বনশ্চয় কয 
আল্লাহর সান্ডর্ শরীক কন্ডর, তার 
উপর অবশেই আল্লাহ জান্নাত 
হারাম কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং তার 
ব কানা আগুন। আর যাবলমন্ডদর 
ককান সাহাযেকারী কনই। 

َٰلِِميح ِمۡن  ا لِلظَّ ۖۡ وحمح َٰه  ٱۡلَّار  ى وح
ۡ
أ لحۡيهِ ٱۡۡلحنَّةح وحمح عح

ار   نصح
ح
٧٢ أ

73. অবশেই তারা কুফরী কন্ডরন্ডি, যারা 
বন্ডল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ বতন জন্ডনর 
তৃতীয়জন’। েকেও এক ইলাহ ছ্াড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। আর যবদ 
তারা যা বলন্ডি, তা কর্ন্ডক ববরত না 
হয়, তন্ডব অবশেই তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কাবফরন্ডদরন্ডক যন্ত্রোদায়ক 
আযাব স্পশথ করন্ডব। 

ۡد كح  َٰثحة   لَّقح ح ثحالِث  ثحلح ِينح قحال ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ رح ٱلَّ ا وح  فح مح
وا    ُ ۡۡ يحنتح ْۚ ِإَون لَّ َِٰحد  َٰه  وح ٓ إِلح َٰه  إِلَّ ول ونح ِمۡن إِلح ق  ا يح مَّ عح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ وا  ِمۡن ر  فح ِينح كح نَّ ٱلَّ سَّ حمح ٧٣َلح

74. সুতরাাং তারা বক আল্লাহর বনকট 
তাওবা করন্ডব না এবাং তাুঁর বনকট 
েমা চাইন্ডব না? আর আল্লাহ 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

فح 
ح
ور  أ ف  ۚۥْ وحٱّللَّ  غح ونحه  حۡستحۡغفِر  ي ِ وح ت وب ونح إَِلح ٱّللَّ  لح يح

  ۡ  ٧٤رَِّحي

75. মারইয়াম পুত্র মাসীহ ককবল 
একজন রাসূল। তার পূন্ডবথ অন্ডনক 
রাসূল ববগত হন্ডয়ন্ডি এবাং তার মা 
বিল অবত সতেবাদী। তারা উভন্ডয় 
খাবার কখত। কদখ, কীভান্ডব আবম 
তান্ডদর জনে আয়াতসমূহ বেথনা 
করবি। অতিঃপর কদখ, কীভান্ডব 
তান্ডদরন্ডক সতেববমুখ করা হন্ডি। 

ول   ۡح إِلَّ رحس  ۡريح ِسيح  ٱۡبن  مح ا ٱلۡمح لحۡت ِمن  مَّ قحۡد خح
ۥ  ه  م 

 
أ ل  وح ۡبلِهِ ٱلر س  ۖۡ قح ة  يقح ِ ِن  ِصدذ لح ك 

ۡ
نحا يحأ َكح
َِٰت  ۡ  ٱٓأۡليح  ُ ح ِ  ل ۡيفح ن بحيذ ۡر كح ُۗ ٱنظ  امح عح رۡ ٱلطَّ َّۡ ٱنظ   ث 

ونح  َٰ ي ۡؤفحك  ّنَّ
ح
٧٥أ
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76. বল, ‘কতামরা বক আল্লাহ িাড়া এমন 
বকিুর ইবাদাত করন্ডব, যা 
কতামান্ডদর জনে ককান েবত ও 
উপকান্ডরর েমতা রান্ডখ না? আর 
আল্লাহ, বতবনই সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ’। 

 ۡۡ ۡملِك  لحك  ا لح يح ِ مح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ تحۡعب د 
ح
ق ۡل أ
ذٗ  لح نحۡفعٗ ۡضح ْۚ وحٱا وح ِميع  ا وح ٱلسَّ ۡ  ّللَّ  ه  لِي ٧٦ٱلۡعح

77. বল, ‘কহ বকতাবীরা, সতে িাড়া 
কতামরা কতামান্ডদর ধ্ন্ডমথর বোপান্ডর 
সীমালঙ্ঘন কন্ডরা না এবাং এমন 
কওন্ডমর প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডরা 
না, যারা পূন্ডবথ পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি, আর 
অন্ডনকন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডি এবাং 
কসাজা পর্ ববচুেত হন্ডয়ন্ডি। 

َِٰب لح تحۡغل وا  ِِف دِ ۡهلح ٱلِۡكتح
ح
أ ى رۡيح ق ۡل يح ۡۡ غح ينِك 

آءح قحۡوم   ۡهوح
ح
ٓوا  أ لح تحتَّبِع  ِ وح ۡبل   ٱۡۡلحقذ ل وا  ِمن قح قحۡد ضح

ثرِيٗ  ل وا  كح ضح
ح
أ وح وح ن سح ل وا  عح بِيِل ا وحضح  ٧٧آءِ ٱلسَّ

78. বনী ইসরাঈন্ডলর মন্ডধ্ে যারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক দাঊদ ও 
মারইয়াম পুত্র ঈসার মুন্ডখ লা‘নত 
করা হন্ডয়ন্ডি। তা এ কারন্ডে কয, 
তারা অবাধ্ে হন্ডয়ন্ডি এবাং তারা 
সীমালঙ্ঘন করত। 

اِن  َٰ لِسح ح ىءِيلح َعح وا  ِمنُۢ بحِّنٓ إِۡسرح ر  فح ِينح كح ل عِنح ٱلَّ
ن وا   َكح وا  وَّ صح ا عح َٰلِكح بِمح ْۚ ذح ۡح ۡريح دح وحِعيَسح ٱبِۡن مح دحاوۥ 

ونح  ۡعتحد   ٧٨يح

79. তারা পরস্পরন্ডক মন্দ কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ 
করত না, যা তারা করত। তারা যা 
করত, তা কতইনা মন্দ! 

ر  
نكح ن م  ۡونح عح ن وا  لح يحتحنحاهح ا فح  َكح ِۡئسح مح ل وه ْۚ ِلح عح

ل ونح  ۡفعح ن وا  يح ٧٩َكح

80. তান্ডদর মন্ডধ্ে অন্ডনকন্ডক তুবম 
কদখন্ডত পান্ডব, যারা কাবফরন্ডদর 
সান্ডর্ বনু্ধত্ব কন্ডর। তারা যা 
বনজন্ডদর জনে কপশ কন্ডরন্ডি, তা 
কত মন্দ কয, আল্লাহ তান্ডদর উপর 

ثرِيٗ  ىَٰ كح ۡۡ تحرح  ُ ِۡن ِۡئسح ا مذ وا ْۚ ِلح ر  فح ِينح كح لَّۡونح ٱلَّ تحوح يح
 ۡۡ ُِ ۡي
لح ِخطح ٱّللَّ  عح ن سح

ح
ۡۡ أ  ُ س  نف 

ح
ۡۡ أ  ُ ح ۡت ل مح ا قحدَّ مح

ونح  َِِٰل  ۡۡ خح اِب ه  ذح ِِف ٱلۡعح ٨٠وح
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কক্রাধ্াবিত হন্ডয়ন্ডিন এবাং তারা 
আযান্ডবই স্থায়ী হন্ডব। 

81. আর যবদ তারা আল্লাহ ও নবীর 
প্রবত এবাং যা তার বনকট নাবযল 
করা হন্ডয়ন্ডি তার প্রবত ঈমান 
রাখত, তন্ডব তান্ডদরন্ডক বনু্ধ বহন্ডসন্ডব 
গ্রহে করত না। বকন্তু তান্ডদর মন্ডধ্ে 
অন্ডনন্ডক ফাবসক। 

ا  ۡهِ مح نزِلح إَِلح
 
آ أ ِ وحٱۡلَِّبذِ وحمح  ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ

ن وا  حۡو َكح ل وح
ثرِيٗ  َِٰكنَّ كح لح ۡوَِلحآءح وح

ح
ۡۡ أ وه  حذ  ونح ٱَّتَّ َِٰسق  ۡۡ فح  ُ ِۡن ا مذ

٨١ 

82. তুবম অবশেই মুবমনন্ডদর জনে 
মানুন্ডির মন্ডধ্ে শত্রুতায় অবধ্ক 
কন্ড ার পান্ডব ইয়াহূদীন্ডদরন্ডক এবাং 
যারা বশকথ কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক। আর 
মুবমনন্ডদর জনে বনু্ধন্ডত্ব তান্ডদর মন্ডধ্ে 
বনকটতর পান্ডব তান্ডদরন্ডক, যারা 
বন্ডল, ‘আমরা নাসারা’। তা এই 
কারন্ডে কয, তান্ডদর মন্ডধ্ে অন্ডনক 
পবেত ও সাংসারববরাগী আন্ডি এবাং 
তারা বনশ্চয় অহঙ্কার কন্ডর না। 

َٰوحةٗ  دح دَّ ٱۡلَّاِس عح شح
ح
نَّ أ حِجدح ن وا   ۞تلح ِينح ءحامح لذَِّلَّ

ةٗ  وحدَّ ۡ مَّ  ُ بح قۡرح
ح
نَّ أ حِجدح تلح وا ۖۡ وح ك  ۡۡشح

ح
ِينح أ ودح وحٱلَّ  ُ  ٱَۡلح

 ِ نَّ لذ
ح
َٰلِكح بِأ ْۚ ذح ىَٰ َٰرح ِينح قحال ٓوا  إِنَّا نحصح

ن وا  ٱلَّ ِينح ءحامح َّلَّ
ي ِ ۡۡ قِسذ  ُ ر ۡهبحانٗ ِمۡن ۡۡ ِسيح وح  ُ نَّ

ح
أ ونح ا وح حۡستحۡكَِب  لح ي

٨٢ 

83. ‘আর রাসূন্ডলর প্রবত যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি যখন তারা তা শুন্ডন, তুবম 
কদখন্ডব তান্ডদর চেু অশ্রুন্ডত কভন্ডস 
যান্ডি, কারে তারা সতে হন্ডত 
কজন্ডনন্ডি। তারা বন্ডল, ‘কহ 
আমান্ডদর রব, আমরা ঈমান 
এন্ডনবি। সুতরাাং আপবন 
আমান্ডদরন্ডক সােে দানকারীন্ডদর 
সন্ডঙ্গ বলবপবদ্ধ করুন’। 

ىى  وِل تحرح نزِلح إَِلح ٱلرَّس 
 
ٓ أ ا وا  مح ِمع  ِإَوذحا سح

ف وا  مِنح  رح ا عح ۡمِع ِممَّ ۡۡ تحفِيض  ِمنح ٱَّلَّ  ُ ۡعي نح
ح
أ

عح  نَّا فحٱۡكت ۡبنحا مح بَّنحآ ءحامح ول ونح رح ق  ِۖ يح ِ ٱۡۡلحقذ
ُِِدينح  َٰ ٨٣ٱلشَّ

পারা 

৭ 
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84. আর আমান্ডদর কী হন্ডয়ন্ডি কয, 
আমরা আল্লাহর প্রবত এবাং কয 
সতে আমান্ডদর কান্ডি এন্ডসন্ডি তার 
প্রবত ঈমান আনব না? আর 
আমরা আশা করব না কয, 
আমান্ডদর রব আমান্ডদরন্ডক প্রন্ডবশ 
করান্ডবন কনককার সম্প্রদান্ডয়র 
সান্ডর্’। 

 ِ آءحنحا ِمنح ٱۡۡلحقذ ا جح مح ِ وح  ن ۡؤِمن  بِٱّللَّ
حا لح ا ۡلح وحمح

ب نحا ن ي ۡدِخلحنحا رح
ح
ع  أ نحۡطمح َٰلِِحيح  وح ۡوِم ٱلصَّ عح ٱلۡقح مح

٨٤

85. সুতরাাং তারা যা বন্ডলন্ডি এর 
কারন্ডে আল্লাহ তান্ডদরন্ডক পুরস্কার 
কদন্ডবন জান্নাতসমূহ, যার নীন্ডচ 
নদীসমূহ প্রবাবহত হয়, তারা 
কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব। আর এটা হল 
সৎকমথপরায়েন্ডদর প্রবতদান। 

َٰت   نَّ ا قحال وا  جح ۡ  ٱّللَّ  بِمح  ُ َٰبح ثح
ح
ِ تحۡجرِي ِمن فحأ ۡت ا ِتح ُح

ۡحِسنِيح  آء  ٱلۡم  زح َٰلِكح جح ذح ْۚ وح ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح
ح
ٱۡۡل
٨٥

86. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, তারাই প্রজ্ববলত আগুন্ডনর 
অবধ্বাসী। 

ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح ىئِكح وحٱلَّ لح و 
 
ٓ أ َٰتِنحا يح

 ِۡ َٰب  ٱۡۡلحِحي ۡصحح
ح
٨٦أ

87. কহ মুবমনগে, আল্লাহ কয সব পববত্র 
বস্তু কতামান্ডদর জনে হালাল 
কন্ডরন্ডিন, কতামরা তা হারাম কন্ডরা 
না এবাং কতামরা সীমালঙ্ঘন কন্ডরা 
না। বনশ্চয় আল্লাহ 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর পিন্দ কন্ডরন 
না। 

لَّ  حح
ح
آ أ َِٰت مح يذِبح وا  طح ِم  حرذ ن وا  لح ِت  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

لح  ۡۡ وح وٓ ٱّللَّ  لحك  ِب   تحۡعتحد  ح لح ُي  ا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ
ۡعتحِدينح  ٨٧ٱلۡم 
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88. আর আহার কর আল্লাহ যা 
কতামান্ডদর বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন তা 
কর্ন্ডক হালাল, পববত্র বস্তু। আর 
তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহর 
যার প্রবত কতামরা মুবমন।  

َٰٗل  لح ۡ  ٱّللَّ  حح زحقحك  ا رح ُك  وا  ِممَّ يذِبٗ وح ْۚ  طح وا  ا ق  ح وحٱتَّ  ٱّللَّ
ۡؤِمن ونح  نت ۡ بِهِۦ م 

ح
ِٓي أ ٨٨ٱلَّ

89. আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক পাকড়াও 
কন্ডরন না কতামান্ডদর অর্থহীন 
কসন্ডমর বোপান্ডর, বকন্তু কয কসম 
কতামরা দৃঢ়ভান্ডব কর কস কসন্ডমর 
জনে কতামান্ডদরন্ডক পাকড়াও 
কন্ডরন। সুতরাাং এর কাফফারা 
হল দশ জন বমসকীনন্ডক খাবার 
দান করা, মধ্েম ধ্রন্ডনর খাবার, 
যা কতামরা স্বীয় পবরবারন্ডক খাইন্ডয় 
র্াক, অর্বা তান্ডদর বস্ত্র দান, 
বকাংবা একজন দাস-দাসী মুি 
করা। অতিঃপর কয সামর্থে রান্ডখ 
না তন্ডব বতন বদন বসয়াম পালন 
করা। এটা কতামান্ডদর কসন্ডমর 
কাফ্ফারা, যবদ কতামরা কসম কর, 
আর কতামরা কতামান্ডদর কসম 
কহফাযত কর। এমবনভান্ডব আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে তাুঁর আয়াতসমূহ 
বেথনা কন্ডরন যান্ডত কতামরা 
কশাকর আদায় কর। 

 ۡۡ َٰنِك  يۡمح
ح
ۡغوِ ِِفٓ أ

ۡ  ٱّللَّ  بِٱللَّ ك  اِخذ  لح ي ؤح
 ۡۖ َٰنح يۡمح

ح
ۡ  ٱۡۡل دت  قَّ ا عح ۡ بِمح ك  اِخذ  َِٰكن ي ؤح لح وح

ا  ِط مح وۡسح
ح
َِٰكيح ِمۡن أ سح ةِ مح ح ام  عحّشح ۥٓ إِۡطعح ت ه  َٰرح فَّ فحكح

 
ح
ۡۡ أ  ُ ت  ۡو كِۡسوح

ح
ۡۡ أ ۡهلِيك 

ح
ونح أ بحة ِۖ ت ۡطعِم  ِۡرير  رحقح  ۡو ِتح

ِۡد فحِصيحام   ۡۡ َيح ن لَّ مح يَّام   فح
ح
َٰثحةِ أ َٰ  ثحلح فَّ َٰلِكح كح ة  رح ذح

 ْۚ ۡۡ َٰنحك  يۡمح
ح
ٓوا  أ ظ  ْۚ وحٱۡحفح ۡۡ لحۡفت  ۡۡ إِذحا حح َٰنِك  يۡمح

ح
أ

 ۡۡ لَّك  َٰتِهِۦ لحعح ۡۡ ءحايح ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح كح
ونح  ر  حۡشك  ٨٩ت
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90. কহ মুবমনগে, বনশ্চয় মদ, জুয়া, 
প্রবতমা-ন্ডবদী ও ভাগেবনধ্থারক 
তীরসমূহ কতা নাপাক শয়তান্ডনর 
কমথ। সুতরাাং কতামরা তা পবরহার 
কর, যান্ডত কতামরা সফলকাম 
হও। 

ۡيِِس   ا ٱۡۡلحۡمر  وحٱلۡمح ن ٓوا  إِنَّمح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡ  رِۡجس   َٰ ۡزلح
ح
اب  وحٱۡۡل نصح

ح
مح  وحٱۡۡل ِۡن عح ِل مذ

َِٰن فحٱۡجتحنِب وه   ۡيطح ونح ٱلشَّ ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك   ٩٠لحعح

91. শয়তান শুধু্ মদ ও জুয়া িারা 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে শত্রুতা ও ববন্ডিি 
সঞ্চার করন্ডত চায়। আর (চায়) 
আল্লাহর স্মরে ও সালাত কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর বাধ্া বদন্ডত। অতএব, 
কতামরা বক ববরত হন্ডব না? 

َٰوحةح  دح ۡ  ٱلۡعح ن ي وقِعح بحۡينحك 
ح
َٰن  أ ۡيطح ا ي رِيد  ٱلشَّ إِنَّمح

ن  ۡۡ عح ك  دَّ يحص  يِِۡسِ وح آءح ِِف ٱۡۡلحۡمرِ وحٱلۡمح ُح وحٱِۡلحۡغ
ونح   ُ نتح نت ۡ م 

ح
ۡل أ ُح ةِِۖ فح لحوَٰ ِن ٱلصَّ ِ وحعح  ٩١ذِۡكرِ ٱّللَّ

92. আর কতামরা আল্লাহর আনুগতে 
কর এবাং আনুগতে কর রাসূন্ডলর 
আর সাবধ্ান হও। তারপর যবদ 
কতামরা মুখ বফবরন্ডয় নাও তন্ডব 
কজন্ডন রাখ কয, আমার রাসূন্ডলর 
দাবয়ত্ব শুধু্ সুস্পষ্ট প্রচার। 

وا ْۚ فحإِن  ر  ولح وحٱۡحذح وا  ٱلرَّس  ِطيع 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 

ح
أ وح

بِي   َٰغ  ٱلۡم  وِۡلحا ٱِۡلحلح َٰ رحس  ح ا َعح نَّمح
ح
ٓوا  أ ۡۡ فحٱۡعلحم  ۡت  َلَّ تحوح

٩٢

93. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি ও কনক আমল 
কন্ডরন্ডি তারা যা আহার কন্ডরন্ডি 
তান্ডত ককান পাপ কনই, যখন তারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর এবাং 
ঈমান আন্ডন আর কনক আমল 
কন্ডর, তারপর তাকওয়া অবলম্বন 
কন্ডর ও ঈমান আন্ডন। এরপরও 
তারা তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ح ٱلَّ لحيۡسح َعح
نحاح   ا ٱ ج  ٓوا  إِذحا مح عِم  ا طح وا  وَّ فِيمح ِمل وا  تَّقح ن وا  وحعح ءحامح

ن وا ْۚ  ۡحسح
ح
أ وا  وَّ َّۡ ٱتَّقح ن وا  ث  وا  وَّءحامح َّۡ ٱتَّقح َِٰت ث  َٰلِحح ٱلصَّ

ۡحِسنِيح  ِب  ٱلۡم  ٩٣وحٱّللَّ  ُي 
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এবাং সৎকমথ কন্ডর। আর আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদর ভালবান্ডসন। 

94. কহ মুবমনগে, অবশেই আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক পরীো করন্ডবন 
বশকান্ডরর এমন বস্তু িারা 
কতামান্ডদর হাত ও বশথা যার নাগাল 
পায়, যান্ডত আল্লাহ কজন্ডন কনন কক 
তাুঁন্ডক গান্ডয়ন্ডবর সান্ডর্ ভয় কন্ডর। 
সুতরাাং এরপর কয সীমালঙ্ঘন 
করন্ডব তার জনে রন্ডয়ন্ডি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব 

ء   ۡ ۡ  ٱّللَّ  بَِشح نَّك  حۡبل وح ن وا  َلح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى نح مذِ يح

ۡح ٱّللَّ   ۡۡ َِلحۡعلح ك  اح  رِمح ۡۡ وح يِۡديك 
ح
ۥٓ أ ۡيِد تحنحاَل    ٱلصَّ

َٰلِكح  ىَٰ بحۡعدح ذح ِن ٱۡعتحدح مح ۡيِب  فح ۥ بِٱلۡغح حاف ه  ن َيح مح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۥ عح ٩٤ فحلحه 

95. কহ মুবমনগে, ইহরান্ডম র্াকা 
অবস্থায় কতামরা বশকারন্ডক হতো 
কন্ডরা না এবাং কয কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
ইিাকৃতভান্ডব তা হতো করন্ডব 
তার বববনময় হল যা হতো কন্ডরন্ডি, 
তার অনুরূপ গৃহপাবলত পশু, যার 
ফয়সালা করন্ডব কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
দু’জন নোয়পরায়ে কলাক- 
কুরবানীর জন্তু বহসান্ডব কা’বায় 
কপৌঁিন্ডত হন্ডব। অর্বা বমসকীনন্ডক 
খাবার দান্ডনর কাফ্ফারা বকাংবা 
সমসাংখেক বসয়াম পালন, যান্ডত 
কস বনজ কন্ডমথর শাবস্ত আস্বাদন 
কন্ডর। যা গত হন্ডয়ন্ডি তা আল্লাহ 
েমা কন্ডরন্ডিন। কয পুনরায় করন্ডব 
আল্লাহ তার কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ 

ا  ُح ي 
ح
أ ى ۡۡ يح نت 

ح
أ ۡيدح وح ن وا  لح تحۡقت ل وا  ٱلصَّ ِينح ءحامح ٱلَّ

 ْۚ ر م  ۥ  ح  تحلحه  ن قح ِدٗ وحمح مذ تحعح ۡ م  زح ِمنك  ِۡثل   آء  ا فحجح مذ
ۡدل   ا عح ۦ ذحوح ۡ  بِهِ ۡك  ِۡ ُيح تحلح ِمنح ٱۡلَّعح ا قح ۡۡ  مح ِنك  مذ

َِٰكيح  سح ام  مح عح ة  طح َٰرح فَّ ۡو كح
ح
ۡعبحةِ أ َٰلِغح ٱلۡكح ُۢا بح ۡديح وۡ هح

ح
 أ

َٰلِكح ِصيحامٗ  ۡدل  ذح ا ٱعح فح ۡمرِهۗۦُِ عح
ح
بحالح أ وقح وح حذ  ِ ّللَّ  ا َلذ

ْۚ وحٱّللَّ   ۡ  ٱّللَّ  ِمۡنه  يحنتحقِ دح فح ۡن َعح ْۚ وحمح فح
لح ا سح مَّ عح
زِيز   ام   عح ٩٥ذ و ٱنتِقح
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কনন্ডবন। আর আল্লাহ 
মহাপরাক্রমশালী, প্রবতন্ডশাধ্ 
গ্রহেকারী। 

96. কতামান্ডদর জনে হালাল করা 
হন্ডয়ন্ডি সমুন্ডদ্রর বশকার ও তার 
খাদে; কতামান্ডদর ও মুসাবফরন্ডদর 
কভান্ডগর জনে। আর স্থন্ডলর বশকার 
কতামান্ডদর উপর হারাম করা 
হন্ডয়ন্ডি যতেে কতামরা ইহরাম 
অবস্থায় র্াক। আর কতামরা 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, 
যার বদন্ডক কতামান্ডদরন্ডক একত্র 
করা হন্ডব। 

عح  ۡيد  ٱِۡلحۡحرِ وحطح ۡۡ صح ك 
ِحلَّ لح

 
َٰعٗ أ تح ۥ مح ه  ا ام 

يَّارحةِِۖ  لِلسَّ ۡۡ وح ِ لَّك  ذ ۡيد  ٱۡلَبح ۡۡ صح لحۡيك  ِمح عح رذ وحح 
ر مٗ  ۡۡ ح  ۡمت  ا د  وا  ٱمح ُۗ وحٱتَّق  ۡهِ ا ِٓي إَِلح ح ٱلَّ ّللَّ

ونح  ّۡشح  ٩٦ِت 

97. আল্লাহ সম্মাবনত গৃহ কা‘বান্ডক, 

সম্মাবনত মাসন্ডক23, হাদবয়24 ও 
কালাবয়দ25ককও মানুন্ডির 
কলোন্ডের জনে প্রবতষ্ঠা কন্ডরন্ডিন। 
এটা এ জনে কয, কতামরা কযন 
জানন্ডত পার, আল্লাহ 
আসমানসমূন্ডহ যা আন্ডি এবাং 
যমীন্ডন যা আন্ডি তা জান্ডনন। আর 
আল্লাহ সব বকিু সম্পন্ডকথ সমেক 
জ্ঞাত। 

َٰمٗ  امح قِيح ۡعبحةح ٱِۡلحۡيتح ٱۡۡلحرح لح ٱّللَّ  ٱلۡكح عح ا ۞جح
َٰلِكح  ْۚ ذح ئِدح ى لح ۡديح وحٱلۡقح ُح ۡ امح وحٱل رح ٱۡۡلحرح ُۡ لذِلنَّاِس وحٱلشَّ

ٓوا   ا ِِف تِلحۡعلحم  َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ  مح ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ
ح
أ

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ ح بِك  نَّ ٱّللَّ

ح
أ ۡرِض وح

ح
٩٧ٱۡۡل

                                                           
23 বহজরী মান্ডসর মুহাররম, রজব, বজলকদ ও বজলহজ এ চার মাসন্ডক সম্মাবনত মাস বলা হয়। 
24 হন্ডজর অাংশ বহন্ডসন্ডব কয পশু যন্ডবহ করা হয় তান্ডক হাদবয় বলা হয়। 
25 হজযাত্রীগে হন্ডজর অাংশ বহন্ডসন্ডব জন্ডবহ করার জনে কয পশু গলায় মালা পবরন্ডয় বচহ্নত কন্ডর বনন্ডয় 

যায় তান্ডক কালান্ডয়দ বলা হয়। 
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98. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ শাবস্ত 
দান্ডন কন্ড ার আর বনশ্চয় আল্লাহ 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ور   ف  ح غح نَّ ٱّللَّ
ح
أ اِب وح ِديد  ٱلۡعِقح ح شح نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ  ٱۡعلحم 
  ۡ  ٩٨رَِّحي

99. প্রচার বেতীত রাসূন্ডলর ককান 
দাবয়ত্ব কনই। আর কতামরা যা 
প্রকাশ কর এবাং যা কগাপন কর 
আল্লাহ তা জান্ডনন। 

ُۗ وحٱ َٰغ  وِل إِلَّ ٱِۡلحلح ح ٱلرَّس  ا َعح ۡ  مَّ ۡعلح ا ت بۡ ّللَّ  يح ونح مح د 
ونح  ا تحۡكت م  ٩٩وحمح

100. বল, ‘অপববত্র ও পববত্র সমান নয়, 
যবদও অপববন্ডত্রর আবধ্কে 
কতামান্ডক মুগ্ধ কন্ডর। অতএব কহ 
বুবদ্ধমান বেবিরা, আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর। যান্ডত 
কতামরা সফলকাম হও’।  

بحكح  ۡعجح
ح
حۡو أ ل يذِب  وح حۡستحوِي ٱۡۡلحبِيث  وحٱلطَّ ق ل لَّ ي

َۡثحة   َِٰب  كح لۡبح
ح
ِل ٱۡۡل و 

 
أ ى ح يح وا  ٱّللَّ ٱۡۡلحبِيِث  فحٱتَّق 

ونح  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ١٠٠لحعح

101. কহ মুবমনগে, কতামরা এমন 
ববিয়াবলী সম্পন্ডকথ প্রশ্ন কন্ডরা না 
যা কতামান্ডদর কান্ডি প্রকাশ করা 
হন্ডল তা কতামান্ডদরন্ডক পীড়া 
কদন্ডব। আর কুরআন অবতরে 
কান্ডল যবদ কতামরা কস সম্পন্ডকথ 
প্রশ্ন কর তাহন্ডল তা কতামান্ডদর 
জনে প্রকাশ করা হন্ডব। আল্লাহ তা 
েমা কন্ডরন্ডিন। আর আল্লাহ 
েমাশীল, পরম সহনশীল। 

حۡس  ن وا  لح ت ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡشيحآءح إِن يح

ح
ۡن أ ل وا  عح

حۡس  ۡۡ ِإَون ت ۡؤك  حس  ۡۡ ت ا ِحيح ت ۡبدح لحك  ُح ۡن ل وا  عح
 ۡۡ ۡرءحان  ت ۡبدح لحك  ل  ٱلۡق  َّ َنح ُۗ وحٱّللَّ  ي  ا ُح ۡن ا ٱّللَّ  عح فح عح

  ۡ لِي ور  حح ف   ١٠١ غح

102. কতামান্ডদর পূন্ডবথ একবট কওম 
এরূপ প্রশ্ন কন্ডরবিল; তারপর 

ا قحۡوم   ُح ح ل
ح
أ ا  قحۡد سح ُح ِ  ب

وا  ۡصبحح 
ح
َّۡ أ ۡۡ ث  ۡبلِك  ِن قح مذ

َٰفِرِينح  ١٠٢كح
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তারা এর কারন্ডে কাবফর হন্ডয় 
কগল। 

103. আল্লাহ বতরী কন্ডরনবন বাহীরা26, 

সান্ডয়বা27, ওয়াসীলা28 ও হাম29। 

বকন্তু যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তারা 
আল্লাহর উপর বমর্ো রটনা কন্ডর। 
আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই বুন্ডঝ না। 

لح  عح ا جح ة  مح ِريح آئِبحة   ٱّللَّ  ِمنُۢ ِبح لح سح لح وحِصيلح  وح  ة  وح
ام   لح حح ِينح  وح َِٰكنَّ ٱلَّ لح ح وح ونح َعح ۡفَتح  وا  يح ر  فح كح

 ۡۡ ۡكَثح ه 
ح
أ ۖۡ وح ِذبح ِ ٱلۡكح ۡعقِل ونح ٱّللَّ ١٠٣لح يح

104. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন তার 
বদন্ডক ও রাসূন্ডলর বদন্ডক আস’, 
তারা বন্ডল, ‘আমরা আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদর যার উপর কপন্ডয়বি 
তাই আমান্ডদর জনে যন্ডর্ষ্ট।’ যবদও 
তান্ডদর বপতৃপুরুিরা বকিুই জানত 
না এবাং বহদায়াতপ্রাপ্ত বিল না 
তবুও? 

لح ٱّللَّ  ِإَوَلح ِإَوذحا قِيلح  نزح
ح
ٓ أ ا َٰ مح حۡوا  إَِلح ال ۡۡ تحعح  ُ ح ل

 ْٓۚ لحۡيهِ ءحابحآءحنحا ۡدنحا عح ا وحجح ۡسب نحا مح وِل قحال وا  حح  ٱلرَّس 
ۡي  ونح شح ۡعلحم  ۡۡ لح يح نح ءحابحآؤ ه  حۡو َكح ل وح

ح
لح أ ا وح

ونح  تحد  ُۡ ١٠٤يح

105. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর উপর 
কতামান্ডদর বনজন্ডদর দাবয়ত্ব। যবদ 
কতামরা সব ক পন্ডর্ র্াক তাহন্ডল 
কয পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি কস কতামান্ডদর 

ِينح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى   يح

ح
ۡۡ أ لحۡيك  ن وا  عح ۖۡ لح ءحامح ۡۡ ك  سح نف 

 ِ ْۚ إَِلح ٱّللَّ ۡۡ ۡيت  لَّ إِذحا ٱۡهتحدح ن ضح ۡ مَّ يحۡض  ك 
ِيعٗ  ۡۡ َجح رِۡجع ك  ۡۡ ا مح نت  ا ك  ۡ بِمح ي نحبذِئ ك  فح

ل ونح  ١٠٥تحۡعمح

                                                           
26 বাহীরািঃ কয জন্তুর দুধ্ প্রবতমার উন্ডদ্দন্ডশে উৎসগথ করা হয় তান্ডক বাহীরা বলা হয়। 
27 সান্ডয়বািঃ কয জন্তু প্রবতমার নান্ডম কিন্ডড় কদয়া হয় তান্ডক সান্ডয়বা বলা হয়। 
28 ওয়াসীলািঃ কয উষ্ট্রী উপযুথপবর মাদী বাচ্চা প্রসব কন্ডর ফন্ডল তান্ডক প্রবতমার নান্ডম কিন্ডড় কদয়া হয় 

তান্ডক ওয়াসীলা বলা হয়। 
29 হামিঃ কয উট বদন্ডয় ববন্ডশি সাংখেক প্রজনন্ডনর কাজ কনয়া হয় ও তান্ডক প্রবতমার নান্ডম কিন্ডড় কদয়া 

হয় তান্ডক হাম বলা হয়। মুশবরকরা এ সকল জন্তুন্ডক তান্ডদর ককান কান্ডজ লাগান্ডনা বনবিদ্ধ 
কন্ডরবিল। 
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েবত করন্ডত পারন্ডব না। আল্লাহর 
বদন্ডকই কতামান্ডদর সকন্ডলর 
প্রতোবতথন; তখন বতবন কতামরা যা 
আমল করন্ডত তা কতামান্ডদর 
জাবনন্ডয় কদন্ডবন। 

106. কহ মুবমনগে, যখন কতামান্ডদর 
কান্ডরা বনকট মৃতুে উপবস্থত হয়, 
তখন ওবসয়তকান্ডল কতামান্ডদর 
মান্ডঝ কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক দু’জন 
নোয়পরায়ে বেবি সােী হন্ডব, 
অর্বা অনেন্ডদর কর্ন্ডক দু’জন, যবদ 
কতামরা যমীন্ডন সফন্ডর র্াক, 

অতিঃপর কতামান্ডদরন্ডক মৃতুের 
ববপদ কপন্ডয় বন্ডস। যবদ কতামান্ডদর 
সন্ডন্দহ হয়, তন্ডব উভয়ন্ডক 
সালান্ডতর পর অন্ডপেমাে রাখন্ডব। 
অতিঃপর তারা উভন্ডয় আল্লাহর 
নান্ডম কসম করন্ডব কয, ‘আমরা 
এর বববনমন্ডয় ককান মূলে গ্রহে 
করব না, যবদও কস আত্ম্ীয় হয়। 
আর আল্লাহর সােে আমরা 
কগাপন করব না, করন্ডল অবশেই 
আমরা গুনাহগারন্ডদর অন্তভুথি 
হব’। 

ح  ۡضح ۡۡ إِذحا حح ة  بحيۡنِك  َٰدح هح ن وا  شح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡدل   ا عح ۡوت  ِحيح ٱلۡوحِصيَّةِ ٱۡثنحاِن ذحوح ۡ  ٱلۡمح ك  دح حح
ح
 أ

انِ  رح ۡو ءحاخح
ح
ۡۡ أ ِنك  ۡۡ  مذ ۡبت  ح ۡۡ ۡضح نت 

ح
ۡۡ إِۡن أ رۡيِك  ِمۡن غح

ۡرِض 
ح
وِۡت  ِِف ٱۡۡل ِصيبحة  ٱلۡمح ۡ م  َٰبحۡتك  صح

ح
فحأ

 ِ اِن بِٱّللَّ ي ۡقِسمح ةِ فح لحوَٰ ا ِمنُۢ بحۡعِد ٱلصَّ مح  ُ ونح ۡبِس  ِتح
نٗ  ِي بِهِۦ ثحمح حۡشَتح ۡۡ لح ن نح ذحا إِِن ٱۡرتحبۡت  حۡو َكح ل َٰ ق  ا وح ۡرَبح

 ِ ةح ٱّللَّ َٰدح هح ۡ  شح لح نحۡكت  آ إِذٗ وح َِّمنح ٱٓأۡلثِِميح  إِنَّ  ١٠٦ا ل

107. বকন্তু যবদ জানা যায় কয, তারা 
পান্ডপ বলপ্ত হন্ডয়ন্ডি, তাহন্ডল তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডদর স্বার্থহানী 

ا  مح  ُ نَّ
ح
ى أ ح َِثح َعح آ سۡ ٱفحإِۡن ع  قَّ اِن ا فح مٗ إِثۡ  تححح رح اخح

ا ِمنح  مح  ُ امح قح اِن مح ومح ق  ِينح ٱيح ۡ  لَّ ُِ ۡي
لح قَّ عح ٱۡستححح

ق  مِن  حح
ح
ٓ أ ت نحا َٰدح هح حشح ِ ل اِن بِٱّللَّ ي ۡقِسمح َِٰن فح ۡولحيح

ح
ٱۡۡل
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ঘন্ডটন্ডি- অনে দু’বেবি প্রর্ন্ডমাি 
দু’জন্ডনর স্থলাবভবিি হন্ডব। 
অতিঃপর তারা আল্লাহর নান্ডম 
কসম কন্ডর বলন্ডব, ‘অবশেই 
আমান্ডদর সােে তান্ডদর সােে 
কর্ন্ডক অবধ্ক সতে এবাং আমরা 
সীমালঙ্ঘন কবরবন; করন্ডল 
অবশেই আমরা যাবলমন্ডদর 
অন্তভুথি হব’। 

ٓ إِذٗ  ا ٓ إِنَّ ۡينحا ا ٱۡعتحدح ا وحمح ُِمح ِ ت َٰدح هح َٰلِِميح شح َِّمنح ٱلظَّ ا ل
١٠٧

108. এবট বনকটতম কয, তারা সােে 
সব কভান্ডব উপস্থাপন করন্ডব 
অর্বা তারা (বমর্ো সােে 
প্রদানকারীরা) ভয় করন্ডব কয, 
তান্ডদর (বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদর) কসন্ডমর 
পর (পূন্ডবথাি) কসম প্রতোখোন 
করা হন্ডব। আর আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং শুন! আর 
আল্লাহ ফাবসক কওমন্ডক বহদায়াত 
কন্ডরন না। 

ى  ۡدّنح
ح
َٰلِكح أ ۡو ذح

ح
ٓ أ ا ُح ُِ َٰ وحۡج

ح ةِ َعح َٰدح هح ت وا  بِٱلشَّ
ۡ
ن يحأ

ح
أ

يۡ 
ح
دَّ أ ن ت رح

ح
حاف ٓوا  أ ح َيح وا  ٱّللَّ ق  ُۗ وحٱتَّ ۡۡ ُِ َٰنِ يۡمح

ح
ُۢ بحۡعدح أ َٰن  مح

َِٰسِقيح  ۡومح ٱلۡفح ِدي ٱلۡقح ُۡ وا ُۗ وحٱّللَّ  لح يح ع  ١٠٨وحٱۡسمح

109. (স্মরে কর) কযবদন আল্লাহ 
রাসূলগেন্ডক একত্র করন্ডবন, 
অতিঃপর বলন্ডবন, ‘কতামান্ডদরন্ডক 
কী জবাব কদয়া হন্ডয়বিল’? তারা 
বলন্ডব, ‘আমান্ডদর ককান ইলম 
কনই, বনশ্চয় আপবন গান্ডয়বী 
ববিয়সমূন্ডহর সবথজ্ঞানী’। 

ۖۡ قحال وا   ۡۡ ِجۡبت 
 
اذحآ أ ول  مح يحق  لح فح ع  ٱّللَّ  ٱلر س  ۡمح ۞يحۡومح َيح

 ۡۖٓ حا ۡح ۡلح ي وِب  لح ِعلۡ ۡ  ٱلۡغ  َٰ لَّ نتح عح
ح
١٠٩إِنَّكح أ
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110. যখন আল্লাহ বলন্ডবন, ‘কহ 
মারইয়ান্ডমর পুত্র ঈসা, কতামার 
উপর ও কতামার মাতার উপর 
আমার বন‘আমত স্মরে কর, যখন 
আবম কতামান্ডক শবিশালী 
কন্ডরবিলাম পববত্র আত্ম্া30 বদন্ডয়, 
তুবম মানুন্ডির সান্ডর্ কর্া বলন্ডত 
কদালনায় ও পবরেত বয়ন্ডস। আর 
যখন আবম কতামান্ডক বশো 
বদন্ডয়বিলাম বকতাব, বহকমাত, 

তাওরাত ও ইনজীল; আর যখন 
আমার আন্ডদন্ডশ কাদামাবট কর্ন্ডক 
পাবখর আকৃবতর মত গ ন করন্ডত 
এবাং তান্ডত ফুুঁক বদন্ডত, ফন্ডল 
আমার আন্ডদন্ডশ তা পাবখ হন্ডয় 
কযত। আর তুবম আমার আন্ডদন্ডশ 
জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ করাগীন্ডক সুস্থ 
করন্ডত এবাং যখন আমার আন্ডদন্ডশ 
তুবম মৃতন্ডক জীববত কবর করন্ডত। 
আর যখন তুবম স্পষ্ট প্রমাোবদ 
বনন্ডয় এন্ডসবিন্ডল তখন আবম বনী 
ইসরাঈলন্ডক কতামার কর্ন্ডক 
বফবরন্ডয় করন্ডখবিলাম। অতিঃপর 
তান্ডদর মন্ডধ্ে যারা কুফরী কন্ডরবিল 
তারা বন্ডলবিল, এন্ডতা স্পষ্ট জাদু। 

ِِت  ۡر نِۡعمح ۡح ٱۡذك  ۡريح َٰعِيَسح ٱۡبنح مح إِۡذ قحالح ٱّللَّ  يح
ِس  د  وِح ٱلۡق  يَّدت كح بِر 

ح
تِكح إِۡذ أ ََِّٰلح َٰ وح ح لحۡيكح وحَعح عح

ٗلۖۡ  ُۡ كح ِد وح ُۡ ۡ  ٱۡلَّاسح ِِف ٱلۡمح ِ لذ لَّۡمت كح ت كح  ِإَوۡذ عح
َٰةح  ى ةح وحٱتلَّۡورح َٰبح وحٱۡۡلِۡكمح ۖۡ ِإَوذۡ ٱلِۡكتح َِنيلح وحٱۡۡلِ

ۡي  ُح ِِي كح ۡل ق  ِمنح ٱلطذ خ  َّتح تحنف  رۡيِ بِإِۡذِّن فح ةِ ٱلطَّ
هح  ۡكمح

ح
ت َۡبِئ  ٱۡۡل ُۢا بِإِۡذِّنِۖ وح رۡيح ون  طح تحك  ا فح ُح فِي

َٰ بِإِۡذِّنِۖ ِإَوذۡ  ۡوَتح ۡرِج  ٱلۡمح بۡرحصح بِإِۡذِّنِۖ ِإَوۡذ َّت 
ح
وحٱۡۡل

نكح إِ  ىءِيلح عح ۡفت  بحِّنٓ إِۡسرح فح ِ كح ۡ بِٱِۡلحيذ  ُ َِٰت ذۡ ِجۡئتح نح
ٓ إِلَّ ِسۡحر   ا َٰذح ۡۡ إِۡن هح  ُ وا  ِمۡن ر  فح ِينح كح الح ٱلَّ قح  فح

بِي   ١١٠م 

                                                           
30 ‘পববত্র আত্ম্া’ বন্ডল বজবরীল (আিঃ) কক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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111. আর যখন আবম হাওয়ারী31গেন্ডক 
এ আন্ডদশ বদন্ডয়বিলাম কয, ‘আমার 
প্রবত কতামরা ঈমান আন ও 
আমার রাসূন্ডলর প্রবত’। তারা 
বন্ডলবিল, ‘আমরা ঈমান আনলাম 
এবাং আপবন সােী র্াকুন কয, 
আমরা অবশেই মুসবলম’। 

 ِ  ٱۡۡلحوحارِيذ
ۡيت  إَِلح وۡحح

ح
ۡن ءحاِمن وا  َِب  نح ِإَوۡذ أ

ح
أ

وِل قحال ٓوا   بِرحس  ونح  وح ۡسلِم  نَّنحا م 
ح
ۡد بِأ ُح نَّا وحٱۡش  ١١١ءحامح

112. যখন হাওয়ারীগে বন্ডলবিল, ‘কহ 
মারইয়ান্ডমর পুত্র ঈসা, কতামার রব 
বক পান্ডর আমান্ডদর উপর আসমান 
কর্ন্ডক খাবারপূেথ দস্তরখান নাবযল 
করন্ডত?’ কস বন্ডলবিল, ‘আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর, যবদ 
কতামরা মুবমন হও’। 

ۡل  ۡح هح ۡريح َٰعِيَسح ٱۡبنح مح إِۡذ قحالح ٱۡۡلحوحارِي ونح يح
ةٗ  آئِدح لحۡينحا مح ِلح عح ذ َنح ن ي 

ح
ب كح أ حۡستحِطيع  رح ِنح  ي مذ

مح  ۡؤمِ ٱلسَّ نت ۡ م  ح إِن ك  وا  ٱّللَّ ١١٢نِيح آءِِۖ قحالح ٱتَّق 

113. তারা বলল, ‘আমরা তা কর্ন্ডক 
কখন্ডত চাই। আর আমান্ডদর হৃদয় 
প্রশান্ত হন্ডব এবাং আমরা জানব 
কয, তুবম আমান্ডদরন্ডক সতেই 
বন্ডলি, আর আমরা এ বোপান্ডর 
সােীন্ডদর অন্তভুথি হব।’ 

ئِنَّ ق ل وب نحا  تحۡطمح ا وح ُح لح ِمۡن ك 
ۡ
ن نَّأ

ح
قحال وا  ن رِيد  أ

ن قحۡد 
ح
ۡح أ نحۡعلح ا مِنح وح ُح لحۡي ونح عح نحك  ۡقتحنحا وح دح صح

ُِِدينح  َٰ ١١٣ٱلشَّ

114. মারইয়ান্ডমর পুত্র ঈসা বলল, ‘কহ 
আল্লাহ, কহ আমান্ডদর রব, আসমান 
কর্ন্ডক আমান্ডদর প্রবত খাবারপূেথ 
দস্তরখান নাবযল করুন; এটা 
আমান্ডদর জনে ঈদ হন্ডব। 

لحۡينحا  نِزۡل عح
ح
ٓ أ بَّنحا َّۡ رح  ُ ۡح ٱللَّ ۡريح قحالح ِعيَسح ٱۡبن  مح

ةٗ  آئِدح مح  مح ِنح ٱلسَّ حا ِعيدٗ مذ ون  ۡلح ِۡلح آءِ تحك  وَّ
ح
ِ  اا ۡلذ

ِن وحءحاِخرِنحا وحءحايحةٗ  رۡي  مذ نتح خح
ح
أ ۖۡ وحٱۡرز ۡقنحا وح كح

َٰزِقِيح  ١١٤ٱلرَّ

                                                           
31 ঈসা আ. এর ববন্ডশি অনুসারীন্ডদর হাওয়ারী বলা হয়। 
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আমান্ডদর পূবথবতথী ও পরবতথীন্ডদর 
জনে। আর আপনার পে কর্ন্ডক 
এক বনদশথন হন্ডব। আর 
আমান্ডদরন্ডক বরবযক দান করুন, 
আপবনই কেষ্ঠ বরবযকদাতা’। 

115. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর প্রবত তা নাবযল করব; 
বকন্তু এরপর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয 
কুফরী করন্ডব তান্ডক বনশ্চয় আবম 
এমন আযাব কদব, কয আযাব 
সৃবষ্টকুন্ডলর কাউন্ডক কদব না।’ 

ۡر بحۡعد  قحالح ٱّللَّ   ن يحۡكف  مح ۖۡ فح ۡۡ لحۡيك  ا عح ُح ِل  ذ َنح ِ م 
إِّنذ

ابٗ  ذح ۥ عح ب ه  ِ ذذ عح
 
ٓ أ ۡۡ فحإِّنذِ دٗ ِمنك  حح

ح
ۥٓ أ ب ه  ِ ذذ عح

 
ٓ أ ا ا لَّ

َٰلحِميح  ِنح ٱلۡعح ١١٥مذ

116. আর আল্লাহ যখন বলন্ডবন, ‘কহ 
মারইয়ান্ডমর পুত্র ঈসা, তুবম বক 
মানুিন্ডদরন্ডক বন্ডলবিন্ডল কয, 
‘কতামরা আল্লাহ িাড়া আমান্ডক ও 
আমার মাতান্ডক ইলাহরূন্ডপ গ্রহে 
কর?’ কস বলন্ডব, ‘আপবন পববত্র 
মহান, যার অবধ্কার আমার কনই 
তা বলা আমার জনে সম্ভব নয়। 
যবদ আবম তা বলতাম তাহন্ডল 
অবশেই আপবন তা জানন্ডতন। 
আমার অন্তন্ডর যা আন্ডি তা আপবন 
জান্ডনন, আর আপনার অন্তন্ডর যা 
আন্ডি তা আবম জাবন না; বনশ্চয় 
আপবন গান্ডয়বী ববিয়সমূন্ডহ 
সবথজ্ঞাত’। 

نتح ق لۡتح 
ح
ۡح ءحأ ۡريح َٰعِيَسح ٱۡبنح مح ِإَوۡذ قحالح ٱّللَّ  يح

ِۖۡ قحالح  ۡيِ ِمن د وِن ٱّللَّ ُح َٰ ح إِلح ِ ّمذ
 
أ و ِي وح ِذ  لِلنَّاِس ٱَّتَّ

ا لحيۡسح َِل  ق ولح مح
ح
ۡن أ
ح
ون  َِلٓ أ ا يحك  َٰنحكح مح ۡبحح س 

ا  ۡ  مح ۚۥْ تحۡعلح لِۡمتحه  ۡد عح قح ۥ فح نت  ق لۡت ه   ِِف ِِبحقذ   إِن ك 
  ۡ َٰ لَّ نتح عح

ح
ْۚ إِنَّكح أ ا ِِف نحۡفِسكح ۡ  مح ۡعلح

ح
ٓ أ لح نحۡفَِس وح
ي وِب  ١١٦ٱلۡغ 
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117. ‘আবম তান্ডদরন্ডক ককবল তাই 
বন্ডলবি, যা আপবন আমান্ডক 
আন্ডদশ কন্ডরন্ডিন কয, কতামরা 
আমার রব ও কতামান্ডদর রব 
আল্লাহর ইবাদাত কর। আর 
যতবদন আবম তান্ডদর মন্ডধ্ে বিলাম 
ততবদন আবম তান্ডদর উপর সােী 
বিলাম। অতিঃপর যখন আপবন 
আমান্ডক উব ন্ডয় বনন্ডলন তখন 
আপবন বিন্ডলন তান্ডদর 
পযথন্ডবেেকারী। আর আপবন সব 
বকিুর উপর সােী।  

ح  وا  ٱّللَّ ِن ٱۡعب د 
ح
ۡرتحِّن بِهِۦٓ أ مح

ح
آ أ ۡۡ إِلَّ مح  ُ ح ا ق لۡت  ل مح

 ِ َبذ ُِيدٗ رح ۡۡ شح ُِ ۡي
لح نت  عح ك  ْۚ وح ۡۡ بَّك  رح ا د ۡمت   وح ا مَّ

 ْۚ ۡۡ ُِ ۡي
لح نتح ٱلرَّقِيبح عح

ح
نتح أ ۡيتحِّن ك  ا تحوحفَّ ۖۡ فحلحمَّ ۡۡ ُِ فِي

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح نتح َعح

ح
أ ُِيد   وح ١١٧شح

118. যবদ আপবন তান্ডদরন্ডক শাবস্ত প্রদান 
কন্ডরন তন্ডব তারা আপনারই 
বান্দা, আর তান্ডদরন্ডক যবদ েমা 
কন্ডরন, তন্ডব বনশ্চয় আপবন 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ 

ۖۡ ِإَون  ۡۡ ِعبحاد كح  ُ ۡۡ فحإِنَّ  ُ ۡب ِ ذذ ۡۡ فحإِنَّكح إِن ت عح  ُ ح  تحۡغفِۡر ل
  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي نتح ٱلۡعح

ح
١١٨أ

119. আল্লাহ বলন্ডবন, ‘এটা হল কসই 
বদন কযবদন সতেবাদীগেন্ডক 
তান্ডদর সততা উপকার করন্ডব। 
তান্ডদর জনে আন্ডি জান্নাতসমূহ 
যার নীন্ডচ প্রবাবহত হন্ডব নদীসমূহ। 
কসখান্ডন তারা হন্ডব বচরস্থায়ী। 
আল্লাহ তান্ডদর প্রবত সন্তুষ্ট 
হন্ডয়ন্ডিন, তারাও তাুঁর প্রবত সন্তুষ্ট 
হন্ডয়ন্ডি। এটা মহাসাফলে। 

 ۡۡ  ُ ح ْۚ ل ۡۡ  ُ َِٰدقِيح ِصۡدق  ع  ٱلصَّ ا يحۡوم  يحنفح َٰذح قحالح ٱّللَّ  هح
َٰت   نَّ َِِٰلِينح  جح َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح ُح َتح ٓ فِي  ا

بحدٗ 
ح
ۡوز  اۖۡ رََِّضح ٱأ َٰلِكح ٱلۡفح ْۚ ذح ۡنه  وا  عح رحض  ۡۡ وح  ُ ۡن ّللَّ  عح

  ۡ ِظي ١١٩ٱلۡعح
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120. আসমানসমূহ ও যমীন এবাং 
তান্ডদর মন্ডধ্ে যা বকিু আন্ডি তার 
রাজত্ব আল্লাহরই এবাং বতবন সব 
বকিুর উপর েমতাবান। 

وح  ْۚ وحه  ُِنَّ ا فِي ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  َٰ ّلِلَّ ح  َعح

ء   ۡ ِ يح
ذ ُۢ  ّل  ١٢٠قحِدير 
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৬. সূরা: আল-আন‘আম 

আয়াত : ১৬৫, মাক্কী 

 

سورة األنعام

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম ِمۡسِب  ِ ِۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱّللَّ  ٱلرَِّحي

1. সকল প্রশাংসা আল্লাহর জনে বযবন 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন আসমান ও যমীন 
এবাং সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন অন্ধকার ও 
আন্ডলা। তারপর কাবফররা তান্ডদর 
রন্ডবর সমতুলে বস্থর কন্ডর। 

ۡرضح 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ِ ٱلَّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

وا   ر  فح ِينح كح َّۡ ٱلَّ ۖۡ ث  َِٰت وحٱۡل ورح ل مح لح ٱلظ  عح وحجح
ۡعِدل ونح  ۡۡ يح ُِ ِ بذ  ١بِرح

2. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
কাদা মাবট কর্ন্ডক তারপর বনধ্থারে 
কন্ডরন্ডিন একবট কাল, আর তাুঁর 
কান্ডি আন্ডি একবট বনবদথষ্ট কাল, 
তারপর কতামরা সন্ডন্দহ কর। 

ِن ِطي   ۡ مذ لحقحك  ِي خح وح ٱلَّ َّۡ قح  ه  ٗلۖۡ ث  جح
ح
ى أ  َضح

مًّ  سح ل  م  جح
ح
أ ونح وح ۡۡ تحۡمَتح  نت 

ح
َّۡ أ ۖۥۡ ث  ه  ٢ِعندح

3. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন বতবনই 
আল্লাহ, বতবন জান্ডনন কতামান্ডদর 
কগাপন ও প্রকাশে এবাং জান্ডনন যা 
কতামরা অজথন কর।  

  ۡ ۡعلح ۡرِض يح
ح
ِِف ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح وح ٱّللَّ  ِِف ٱلسَّ وحه 

ا تحۡكِسب ونح  ۡ  مح يحۡعلح ۡۡ وح ك  رح ُۡ ۡۡ وحجح ٣َِسَّك 

4. আর তান্ডদর কান্ডি তান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূন্ডহর ককান আয়াত 
আসন্ডলই তারা তা কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়। 

ايحة   ِۡن ءح ُِۡ مذ تِي
ۡ
ا تحأ ِۡن  وحمح ۡۡ إِلَّ مذ ُِ ِ بذ َِٰت رح ءحايح

ۡعرِِضيح  ا م  ُح ۡن ن وا  عح ٤َكح

5. অতিঃপর অবশেই তারা সতেন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি, যখন তা তান্ডদর 
কান্ডি এন্ডসন্ডি। সুতরাাং অবচন্ডরই 
তান্ডদর কান্ডি কস ববিন্ডয়র সাংবাদ 
আসন্ডব যা বনন্ডয় তারা উপহাস 
করত। 

ب وا   ذَّ ۡد كح قح وۡفح فح ۡۡ فحسح آءحه  ا جح حمَّ ِ ل بِٱۡۡلحقذ
زِء ونح  ُۡ حۡستح ن وا  بِهِۦ ي ا َكح ا  مح ؤ  ى ۢنبح

ح
ۡۡ أ ُِ تِي

ۡ
٥يحأ
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6. তারা বক কদন্ডখ না, আবম তান্ডদর 
পূন্ডবথ বহু প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস কন্ডরবি? 
যান্ডদরন্ডক যমীন্ডন এমনভান্ডব 
প্রবতবষ্ঠত কন্ডরবিলাম কযভান্ডব 
কতামান্ডদরন্ডক প্রবতবষ্ঠত কবরবন। 
আর তান্ডদর উপর বৃবষ্ট 
পাব ন্ডয়বিলাম মুিলধ্ান্ডর এবাং সৃবষ্ট 
কন্ডরবিলাম নদীসমূহ যা তান্ডদর 
নীন্ডচ প্রবাবহত হত। অতিঃপর 
তান্ডদর পান্ডপর কারন্ডে তান্ডদরন্ডক 
ধ্বাংস কন্ডরবি এবাং তান্ডদর পন্ডর 
অনে প্রজন্মন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি। 

ِن قحۡرن   ُِۡ مذ ۡبلِ ۡكنحا ِمن قح
ۡهلح
ح
ۡۡ أ ۡوا  كح ۡۡ يحرح ح ل

ح
 أ

ۡرِض 
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ َٰ نَّ كَّ ۡۡ  مَّ ن لَّك  ِ ۡۡ ن محكذ ح ا ل مح

ارٗ  ِۡدرح ُِۡ مذ ۡي
لح آءح عح مح لۡنحا ٱلسَّ رۡسح

ح
أ لۡنحا وح عح ا وحجح

َٰرح  نۡهح
ح
ۡ ٱۡۡل  ُ َٰ ۡهلحۡكنح

ح
ۡۡ فحأ ُِ ِ ۡت

ۡرِي ِمن ِتح َتح
ۡۡ قحۡرنً  نحا ِمنُۢ بحۡعِدهِ

ۡ
أ نشح
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ ن وب رِينح بِذ  ا ءحاخح

٦

7. আর যবদ আবম কাগন্ডজ বলবখত 
বকতাব কতামার উপর নাবযল 
করতাম অতিঃপর তারা তা হাত 
বদন্ডয় স্পশথ করত তবুও যারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি তারা বলত, ‘এ কতা প্রকাশে 
জাদু িাড়া বকিু না।’  

َٰبٗ  لحۡيكح كِتح ۡۡلحا عح حۡو نحزَّ ل اس  وح وه  فحلحمح  ا ِِف قِۡرطح س 
 ۡۡ ُِ يِۡدي

ح
ٓ إِلَّ بِأ ا َٰذح ٓوا  إِۡن هح ر  فح ِينح كح الح ٱلَّ لحقح

بِي   ِسۡحر   ٧م 

8. আর তারা বন্ডল, ‘ককন তার উপর 
ককান কফন্ডরশ্তা নাবযল করা হয়বন?’ 
যবদ আবম কফন্ডরশ্তা নাবযল করতাম 
তাহন্ডল ববিয়বট ফয়সালা হন্ডয় কযত, 
তারপর তান্ডদর সুন্ডযাগ কদয়া হত 
না। 

نزِلح 
 
ٓ أ حۡولح ۖۡ وحقحال وا  ل لحك  لحۡيهِ مح لحَّٗك  عح ۡۡلحا مح نزح

ح
حۡو أ ل وح

ۡمر  
ح
َِضح ٱۡۡل ونح لَّق  ر  َّۡ لح ي نظح ٨ث 

9. আর যবদ রাসূলন্ডক কফন্ডরশতা 
বানাতাম তন্ডব তান্ডক পুরুি মানুিই 
বানাতাম। ফন্ডল তারা কয সন্ডন্দহ 

لحَّٗك  َٰه  مح لۡنح عح حۡو جح ل حلحبحۡسنحا وح ل ٗل وح َٰه  رحج  لۡنح حعح  ۡلَّ
ا  ُِۡ مَّ ۡي

لح ونح عح ٩يحلۡبِس 
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কন্ডর, কস সন্ডন্দন্ডহই তান্ডদরন্ডক করন্ডখ 
বদতাম। 

10. আর অবশেই কতামার পূন্ডবথ 
রাসূলগেন্ডক বনন্ডয় উপহাস করা 
হন্ডয়বিল। ফন্ডল যারা তান্ডদর সান্ডর্ 
উপহাস কন্ডরবিল, তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর উপহাস কবষ্টন কন্ডর 
বনন্ডয়ন্ডি।   

ل    بِر س 
زِئح ُۡ ِد ٱۡست  لحقح اقح  وح ۡبلِكح فححح ِن قح مذ

ِينح  ن وا  بِهِۦ بِٱلَّ ا َكح ۡ مَّ  ُ وا  ِمۡن ِخر  سح
زِء ونح  ُۡ حۡستح ١٠ي

11. বল, ‘কতামরা যমীন্ডন  ভ্রমে কর 
তারপর কদখ, অস্বীকারকারীন্ডদর 
পবরোম ককমন হন্ডয়ন্ডি।’ 

نح  ۡيفح َكح وا  كح ر  َّۡ ٱنظ  ۡرِض ث 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ق ۡل ِسري 
بِيح  ِ ذذ كح َٰقِبحة  ٱلۡم   ١١عح

12. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা 
আন্ডি তা কার’? বল, ‘আল্লাহর 
জনে’; বতবন তাুঁর বনন্ডজর উপর 
রহমত বলন্ডখ বনন্ডয়ন্ডিন। বতবন 
অবশেই কতামান্ডদরন্ডক একত্র 
করন্ডবন বকয়ামন্ডতর বদন্ডন, এন্ডত 
ককান সন্ডন্দহ কনই। যারা বনজন্ডদর 
েবত কন্ডরন্ডি তারা ঈমান আনন্ডব 
না। 

 ِْۚ َّ ِ ۡرِضِۖ ق ل ّللذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ن مَّ ذِمح ق ل ل

 َٰ ۡۡ إَِلح نَّك  عح حۡجمح ْۚ َلح َٰ نحۡفِسهِ ٱلرَّۡۡححةح ح تحبح َعح كح
ٓوا   ِِس  ِينح خح ۡيبح فِيهِ  ٱلَّ ةِ لح رح َٰمح  يحۡوِم ٱلۡقِيح

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح   ُ ۡۡ فح  ُ سح نف 
ح
١٢أ

13. যা বকিু রান্ডত ও বদন্ডন বস্থত হয় তা 
তাুঁরই। আর বতবন সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

وح  ارِ  وحه  ُح ِۡل وحٱۡلَّ
نح ِِف ٱَلَّ كح ا سح َلح ۥ مح ۞وح

  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح ١٣ٱلسَّ

14. বল, ‘আবম বক আল্লাহ িাড়া অনেন্ডক 
অবভভাবক বহন্ডসন্ডব গ্রহে করব, 
বযবন আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
স্রষ্টা? বতবন আহার কদন, তাুঁন্ডক 
আহার কদয়া হয় না।’ বল, ‘বনশ্চয় 

َِلذٗ  ِذ  وح َّتَّ
ح
ِ أ رۡيح ٱّللَّ غح

ح
َِٰت ق ۡل أ َٰوح مح ا فحاِطرِ ٱلسَّ

وح  ۡرِض وحه 
ح
ِمۡرت  وحٱۡۡل

 
ٓ أ ُۗ ق ۡل إِّنذِ  ۡ ۡطعح  ي 

لح ۡ  وح ۡطعِ ي 
ونحنَّ ِمنح  لح تحك  ۖۡ وح ۡح ۡسلح

ح
ۡن أ لح مح وَّ

ح
ونح أ ك 

ح
ۡن أ
ح
أ

ّۡشِكِيح  ١٤ٱلۡم 
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আবম আবদষ্ট হন্ডয়বি কয, যারা 
ইসলাম গ্রহে কন্ডরন্ডি কযন আবম 
তান্ডদর প্রর্ম হই’। আর তুবম 
কখন্ডনা মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া 
না’। 

15. বল, ‘যবদ আবম আমার রন্ডবর 
অবাধ্ে হই তন্ডব বনশ্চয় আবম ভয় 
কবর মহা বদবন্ডসর আযাবন্ডক। 

 ٓ ابح يحۡوم  ق ۡل إِّنذِ ذح ِ عح َبذ ۡيت  رح صح  إِۡن عح
اف  خح
ح
أ
ِظيم    ١٥ عح

16. কসবদন যার কর্ন্ডক আযাব সবরন্ডয় 
কনয়া হন্ডব তান্ডকই বতবন অনুগ্রহ 
করন্ডবন, আর এটাই প্রকাশে 
সফলতা। 

ئِذ   ۡنه  يحۡومح ن ي ِۡصحۡف عح ۚۥْ  مَّ ۡد رحِۡححه  قح َٰلِكح فح ذح وح
بِي   ۡوز  ٱلۡم  ١٦ٱلۡفح

17. আর যবদ আল্লাহ কতামান্ডক ককান 
দুদথশা িারা স্পশথ কন্ডরন, তন্ডব বতবন 
িাড়া তা দূরকারী ককউ কনই। আর 
যবদ ককান কলোে িারা স্পশথ কন্ডরন 
তন্ডব বতবনই কতা সব বকিুর উপর 
েমতাবান। 

ذ   ۡسكح ٱّللَّ  بِۡض  ۡمسح ِشفح  ِإَون يح ۥٓ إِلَّ فحلح َكح  َلح 
رۡي  
ۡسكح ِِبح ۡمسح ۖۡ ِإَون يح وح ء   ه  ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح وح َعح  ُ  فح
 ١٧قحِدير  

18. আর বতবনই তাুঁর বান্দান্ডদর উপর 
েমতাবান; আর বতবন প্রজ্ঞাময়, 
সমেক অববহত। 

  ۡ وح ٱۡۡلحِكي ِۚۦْ وحه  اهِر  فحۡوقح ِعبحادِه وح ٱلۡقح وحه 
١٨ٱۡۡلحبرِي  

19. বল, ‘সােে বহন্ডসন্ডব সবন্ডচন্ডয় বড় 
বস্তু কী?’ বল, ‘আল্লাহ সােী আমার 
ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে। আর এ 
কুরআন আমার কান্ডি ওহী কন্ডর 
পা ান্ডনা হন্ডয়ন্ডি কযন কতামান্ডদরন্ডক 
ও যার কান্ডি এটা কপৌঁিন্ডব 
তান্ডদরন্ডক এর মাধ্েন্ডম আবম সতকথ 

 ۡۖ ٗة َٰدح هح ۡكَبح  شح
ح
ء  أ ۡ ي  يح

ح
ُۢ ق ِل ٱ ق ۡل أ ُِيد  ۖۡ شح ّللَّ 

ۡرءحان   ا ٱلۡق  َٰذح َّ هح وِۡحح إَِلح
 
أ ْۚ وح ۡۡ بحيۡنحك  بحيِّۡن وح

ونح  د  ُح ۡۡ لحتحۡش ئِنَّك 
ح
ْۚ أ نُۢ بحلحغح ۡ بِهِۦ وحمح ك  نِذرح

 
ِۡل

ًة  ُح ِ ِ ءحال عح ٱّللَّ نَّ مح
ح
ْۚ ق ۡل أ د  ُح ۡش

ح
ٓ أ ْۚ ق ل لَّ ىَٰ ۡخرح

 
أ

َٰه   وح إِلح ا ه  ونح  إِنَّمح ّۡشِك 
ا ت  ِمَّ َِٰحد  ِإَونَِّّن بحرِٓيء  مذ وح

١٩
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কবর। কতামরাই বক সােে দাও কয, 
আল্লাহর সান্ডর্ রন্ডয়ন্ডি অনোনে 
উপাসে? বল, ‘আবম সােে কদই না’। 

বল, ‘বতবন ককবল এক ইলাহ আর 
কতামরা যা শরীক কর আবম বনশ্চয় 
তা কর্ন্ডক মুি’। 

20. যান্ডদরন্ডক আবম বকতাব বদন্ডয়বি 
তারা তান্ডক বচন্ডন কযরূপ বচন্ডন 
তান্ডদর কিন্ডল-          
সন্তানন্ডদরন্ডক। যারা বনজন্ডদর েবত 
কন্ডরন্ডি তারা ঈমান আনন্ডব না। 

ا  مح ۥ كح ۡعرِف ونحه  َٰبح يح ۡ  ٱلِۡكتح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح ٱلَّ
 ۡۡ  ُ سح نف 

ح
ٓوا  أ ِِس  ِينح خح ا ٱلَّ  ۡ ۡبنحآءحه 

ح
ۡعرِف ونح أ يح

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح   ُ   ٢٠فح

21. আর তার কচন্ডয় বড় যাবলম আর কক 
কয আল্লাহর উপর বমর্ো রটনা কন্ডর 
অর্বা তার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর? বনশ্চয় যাবলমরা 
সফলকাম হয় না। 

ۡو 
ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ وحمح

بح أَِب ذَّ َٰتِهِۦْٓۚ كح ونح  يح َٰلِم  ۡفلِح  ٱلظَّ ۥ لح ي   ٢١إِنَّه 

22. আর কযবদন আবম তান্ডদর সকলন্ডক 
সমন্ডবত করব তারপর যারা বশকথ 
কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক বলব, ‘কতামান্ডদর 
শরীকরা ককার্ায়, যান্ডদরন্ডক কতামরা 
(শরীক) মন্ডন করন্ডত?’ 

ِيعٗ   ۡۡ َجح ّۡش  ه  يحۡومح َنح وٓ وح ك  ۡۡشح
ح
ِينح أ ول  لَِّلَّ َّۡ نحق  ا  ا ث 

 ٓ َكح ح ۡينح ۡش 
ح
ونح أ م  ۡۡ تحزۡع  نت  ِينح ك  ۡ  ٱلَّ ٢٢ؤ ك 

23. অতিঃপর তান্ডদর পরীোর জবাব 
শুধু্ এ হন্ডব কয, তারপর তারা 
বলন্ডব, ‘আমান্ডদর রব আল্লাহর 
কসম! আমরা মুশবরক বিলাম না’। 

ن  ۡۡ تحك  ح َّۡ ل بذِنحا ث  ِ رح ن قحال وا  وحٱّللَّ
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ  ُ فِۡتنحت 

ّۡشِكِيح  نَّا م  ا ك  ٢٣مح

24. কদখ, তারা কীভান্ডব বমর্ো বন্ডলন্ডি 
বনজন্ডদর উপর, তারা কয বমর্ো 

 ۡ  ُ ۡن لَّ عح ْۚ وحضح ۡۡ ُِ ِس نف 
ح
ى أ ح ب وا  َعح ذح ۡيفح كح ۡر كح ٱنظ 

ن وا   ا َكح ونح مَّ ۡفَتح  ٢٤يح
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রটনা করত, তা তান্ডদর কর্ন্ডক 
হাবরন্ডয় কগল।  

25. আর তান্ডদর ককউ কতামার প্রবত 
কান কপন্ডত কশান্ডন, বকন্তু আবম 
তান্ডদর অন্তন্ডরর উপর করন্ডখ বদন্ডয়বি 
আবরে কযন তারা অনুধ্াবন না 
কন্ডর, আর তান্ডদর কান্ডন করন্ডখবি 
বিবপ। আর যবদ তারা প্রবতবট 
আয়াতও কদন্ডখ, তারা তার প্রবত 
ঈমান আনন্ডব না; এমনবক যখন 
তারা কতামার কান্ডি এন্ডস 
বাদানুবান্ডদ বলপ্ত হয়, যারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি তারা বন্ডল, ‘এটা 
পূবথবতথীন্ডদর কেকাবহনী িাড়া বকিুই 
নয়।’ 

 ۡۡ ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح لۡنحا َعح عح ۖۡ وحجح ۡكح حۡستحِمع  إَِلح ن ي ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح
ۡۡ وحقۡرٗ  ُِ ِ ِِفٓ ءحاذحان وه  وح  ُ ۡفقح ن يح

ح
ِكنًَّة أ

ح
اْۚ ِإَون أ

َّ ءحايحة   ۡوا  ّل  آء وكح ۡؤِمن وا  لَّ ي   يحرح ى إِذحا جح ِتَّ ۖۡ حح ا ُح ِ ب
 ٓ آ إِلَّ َٰذح ٓوا  إِۡن هح ر  فح ِينح كح ول  ٱلَّ ق  َِٰدل ونحكح يح ي جح

لِيح  وَّ
ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
٢٥أ

26. আর তারা তার কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ কন্ডর 
এবাং তার কর্ন্ডক দূন্ডর র্ান্ডক। আর 
তারা ধ্বাংস কন্ডর ককবল 
বনজন্ডদরন্ডক, অর্চ তারা অনুভব 
কন্ডর না। 

ۡنه   ۡونح عح ُح ۡن ۡۡ يح يحۡن  وحه  ونح وح لِك  ُۡ ۖۡ ِإَون ي  ۡنه  ۡونح عح
ونح  ر  حۡشع  ا ي ۡۡ وحمح  ُ سح نف 

ح
ٓ أ ٢٦إِلَّ

27. আর যবদ তুবম কদখন্ডত, যখন 
তান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর উপর 
আটকান্ডনা হন্ডব, তখন তারা বলন্ডব, 
‘হায়! যবদ আমান্ডদরন্ডক কফরত 
পা ান্ডনা হত। আর আমরা আমান্ডদর 
রন্ডবর আয়াতসমূহ অস্বীকার না 
করতাম এবাং আমরা মুবমনন্ডদর 
অন্তভুথি হতাম!’ 

َٰلحۡيتحنحا  ال وا  يح قح  ٱۡلَّارِ فح
ح وا  َعح ىى إِۡذ و قِف  حۡو تحرح ل وح
ذذِبح أَِب لح ن كح د  وح ونح ِمنح ن رح نحك  بذِنحا وح َِٰت رح يح

ۡؤِمنِيح   ٢٧ٱلۡم 
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28. বরাং তান্ডদর কান্ডি প্রকাশ হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি পূন্ডবথ যা তারা কগাপন 
করত। আর যবদ তান্ডদর কফরত 
পা ান্ডনা হয় অবশেই যা কর্ন্ডক 
তান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ করা হন্ডয়ন্ডি তারা 
তান্ডত বফন্ডর কযত এবাং বনশ্চয়ই 
তারা বমর্োবাদী। 

حۡو ر د وا   ل ۖۡ وح ۡبل  ونح ِمن قح ۡف  ن وا  َي  ا َكح ۡ مَّ  ُ ح ا ل بحۡل بحدح
َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ ۡنه  ِإَونَّ وا  عح  ُ ا ن  اد وا  لِمح ٢٨لحعح

29. আর তারা বন্ডলবিল, ‘আমান্ডদর এ 
দুবনয়ার জীবন িাড়া বকিু কনই এবাং 
আমরা পুনরুজ্জীববত হব না।’ 

ۡن   ا َنح مح ۡنيحا وح يحات نحا ٱَّل  وحقحال ٓوا  إِۡن ِهح إِلَّ حح
وثِيح  ۡبع  ٢٩بِمح

30. আর যবদ তুবম কদখন্ডত যখন 
তান্ডদরন্ডক দাুঁড় করান্ডনা হন্ডব তান্ডদর 
রন্ডবর সামন্ডন এবাং বতবন বলন্ডবন 
‘এটা বক সতে নয়’? তারা বলন্ডব, 
‘হোুঁ, আমান্ডদর রন্ডবর কসম!’ বতবন 
বলন্ডবন, ‘সুতরাাং কতামরা কয কুফরী 
করন্ডত তার কারন্ডে আযাব আস্বাদন 
কর।’ 

ا  َٰذح لحيۡسح هح
ح
ْۚ قحالح أ ۡۡ ُِ ِ بذ َٰ رح

ح وا  َعح ىى إِذۡ و قِف  حۡو تحرح ل وح
ابح  وق وا  ٱلۡعحذح ْۚ قحالح فحذ  بذِنحا رح َٰ وح ِ  قحال وا  بحلح بِٱۡۡلحقذ

ونح  ر  ۡۡ تحۡكف  نت  ا ك   ٣٠بِمح

31. যারা আল্লাহর সাোৎ অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি তারা অবশেই েবতগ্রস্ত 
হন্ডয়ন্ডি, এমনবক যখন হ াৎ তান্ডদর 
কান্ডি বকয়ামত এন্ডস যান্ডব, তারা 
বলন্ডব, ‘হায় আফন্ডসাস! কসখান্ডন 
আমরা কয ত্রুবট কন্ডরবি তার 
উপর।’ তারা তান্ডদর পাপসমূহ 
তান্ডদর বপন্ড  বহন করন্ডব; সাবধ্ান! 
তারা যা বহন করন্ডব তা কত 
বনকৃষ্ট! 

ذَّ  ِينح كح ِِسح ٱلَّ ى إِذحا قحۡد خح ِتَّ ِۖۡ حح آءِ ٱّللَّ ب وا  بِلِقح
ة  بحۡغتحةٗ  اعح ۡ  ٱلسَّ  ُ ۡت آءح َٰ  جح ح تحنحا َعح ِۡسح َٰحح قحال وا  يح

 ۡۡ ۡوزحارحه 
ح
ِۡمل ونح أ ۡۡ ُيح ا وحه  ُح ۡطنحا فِي ا فحرَّ َٰ مح ح َعح
ونح  ا يحزِر  آءح مح  سح

لح
ح
ْۚ أ ۡۡ ورِهِ  ُ ٣١ظ 
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32. আর দুবনয়ার জীবন কখলাধু্লা ও 
তামাশা িাড়া বকিু না। আর যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর তান্ডদর 
জনে আবখরান্ডতর আবাস উত্তম। 
অতএব কতামরা বক বুঝন্ডব না? 

ٓ إِلَّ لحعِب   ۡنيحا ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ ُۡ  وحمح ح ل ۖۡ وح ار   و  لحِلَّ وح
فحلح تحۡعقِل ونح 

ح
ْۚ أ ونح تَّق  ِينح يح رۡي  لذَِّلَّ ة  خح ٣٢ٱٓأۡلِخرح

33. আবম অবশেই জাবন কয, তারা যা 
বন্ডল তা কতামান্ডক দুিঃখ কদয়। বকন্তু 
তারা কতা কতামান্ডক অস্বীকার কন্ডর 
না, বরাং যাবলমরা আল্লাহর 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার কন্ডর। 

 ۡۡ  ُ ۖۡ فحإِنَّ ول ونح ق  ِي يح ن كح ٱلَّ حۡحز  ۥ َلح ۡ  إِنَّه  قحۡد نحۡعلح
َٰلِِميح أَِب َِٰكنَّ ٱلظَّ لح ب ونحكح وح ِ ذذ َِٰت لح ي كح يح

ونح  د  ۡحح ِ َيح ٣٣ٱّللَّ

34. আর অবশেই কতামার পূন্ডবথ অন্ডনক 
রাসূলন্ডক অস্বীকার করা হন্ডয়ন্ডি, 
অতিঃপর তারা তান্ডদরন্ডক অস্বীকার 
করা ও কষ্ট কদয়ার কেন্ডত্র বধ্যথধ্ারে 
কন্ডরন্ডি, যতেে না আমার সাহাযে 
তান্ডদর কান্ডি এন্ডসন্ডি। আর 
আল্লাহর বােীসমূন্ডহর ককান 
পবরবতথনকারী কনই এবাং অবশেই 
রাসূলগন্ডের বকিু সাংবাদ কতামার 
কান্ডি এন্ডসন্ডি। 

ل   بحۡت ر س  ِ ذذ ۡد ك  لحقح َٰ  وح ح وا  َعح َبح  ۡبلِكح فحصح ِن قح مذ
تح 
ح
ى أ ِتَّ وذ وا  حح

 
أ ب وا  وح ِ ذذ ا ك  لح مح نحاْۚ وح ۡۡ نحِۡص   ُ َٰ ى

بحإِي   آءحكح ِمن نَّ ۡد جح لحقح ِْۚ وح َِٰت ٱّللَّ ِمح لح لُِكح ِ بحدذ م 
لِيح  رۡسح  ٣٤ٱلۡم 

35. আর যবদ তান্ডদর উন্ডপো কতামার 
উপর কব ন মন্ডন হয়, তাহন্ডল যবদ 
তুবম পার যমীন্ডন ককান সুড়ঙ্গ অর্বা 
আসমান্ডন ককান বসুঁবড় অনুসন্ধান 
করন্ডত, অতিঃপর তান্ডদর কান্ডি 
ককান বনদশথন বনন্ডয় আসন্ডত (তন্ডব 
কর)। যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন বতবন 
অবশেই তান্ডদরন্ডক বহদায়ান্ডতর 

لحۡيكح إِ  ح عح َب  نح كح ۡۡ فحإِِن ِإَون َكح  ُ اض  ۡعرح
قٗ  ن تحبۡتحِغح نحفح

ح
ۡعتح أ وۡ ٱۡستحطح

ح
ۡرِض أ

ح
لَّمٗ ا ِِف ٱۡۡل ا  س 

مح  ۡ أَِبِِف ٱلسَّ  ُ تِيح
ۡ
تحأ حۡو شح  يحة   آءِ فح ل  آءح ٱّللَّ  وح

ونحنَّ ِمنح  ْۚ فحلح تحك  ىَٰ دح  ُ ۡ  ٱل
ح ۡۡ َعح  ُ عح حمح ۡلح
ُِلِيح  َٰ ٣٥ٱلۡجح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 274  

উপর একত্র করন্ডতন। সুতরাাং তুবম 
কখন্ডনা মূখথন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না। 

36. তারাই সাড়া কদয় যারা শুন্ডন। আর 
মৃতন্ডদরন্ডক আল্লাহ পুনরায় জীববত 
করন্ডবন। তারপর তার বদন্ডকই 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

 َٰ ۡوَتح ا وحٱلۡمح ونح ع  حۡسمح ِينح ي حۡستحِجيب  ٱلَّ ا ي ۞إِنَّمح
ونح  ع  ۡهِ ي رۡجح َّۡ إَِلح ۡ  ٱّللَّ  ث   ُ ث  ۡبعح  ٣٦يح

37. আর তারা বন্ডল, ‘ককন তার উপর 
তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক ককান 
বনদশথন নাবযল করা হয়বন’? বল, 
‘বনশ্চয় আল্লাহ কয ককান বনদশথন 
নাবযল করন্ডত সেম। বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশ জান্ডন না’। 

لحۡيهِ ءحايحة   ِلح عح حۡولح ن زذ بذِهِۚۦْ ق ۡل إِنَّ  وحقحال وا  ل ِن رَّ مذ
ِلح ءحايحةٗ ٱ ذ َنح ن ي 

ح
ى أ ح ح قحادِر  َعح َِٰكنَّ  ّللَّ لح وح

ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح حه  ۡكَثح
ح
٣٧أ

38. আর যমীন্ডন ববচরেকারী প্রবতবট 
প্রােী এবাং দু’ডানা বদন্ডয় উন্ডড় এমন 
প্রবতবট পাবখ, কতামান্ডদর মত এক 
একবট উম্মত। আবম বকতান্ডব ককান 
ত্রুবট কবরবন। অতিঃপর তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি সমন্ডবত করা 
হন্ডব। 

ا  ٓابَّة  وحمح ئِر   ِمن دح ى  طح
لح ۡرِض وح

ح
يحِطري   ِِف ٱۡۡل

ۡ  مَّ ِِبحنحاحح  ۡمثحال ك 
ح
ۡ  أ مح

 
ٓ أ ۡطنحا ِِف ۡيهِ إِلَّ ا فحرَّ

ء    ۡ َِٰب ِمن يح ونح  ٱلِۡكتح ّۡشح  ۡۡ ُي  ُِ ِ بذ َٰ رح
َّۡ إَِلح ٣٨ث 

39. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি, তারা কবাবা ও 
ববধ্র, অন্ধকান্ডর রন্ডয়ন্ডি। আল্লাহ 
যান্ডক চান, তান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন 
এবাং যান্ডক চান তান্ডক সরল পন্ডর্ 
অটল রান্ডখন। 

ب وا   ذَّ ِينح كح ۡذ  أَِبوحٱلَّ َٰتِنحا ص  ۡ  ِِف  يح ب ۡك وح
إِ  حشح ن ي َِٰت  مح مح

ل   ٱلظ 
ۡ
أ حشح ن ي لِلۡه  وحمح ُۡ ٱّللَّ  ي 

َٰط   َٰ ِصرح ح لۡه  َعح ۡعح ۡستحقِيم   َيح ٣٩ م 
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40. বল, ‘কতামরা বক ববন্ডবচনা কর, যবদ 
কতামান্ডদর কান্ডি আল্লাহর আযাব 
এন্ডস যায় অর্বা বকয়ামত আগমন 
কন্ডর, তন্ডব বক কতামরা আল্লাহ িাড়া 
অনে কাউন্ডক ডাকন্ডব, যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও? 

ۡو ق ۡل 
ح
ِ أ اب  ٱّللَّ ذح ۡۡ عح تحىَٰك 

ح
ۡۡ إِۡن أ رحءحۡيتحك 

ح
أ

 ۡۡ نت  ونح إِن ك  ِ تحۡدع  رۡيح ٱّللَّ غح
ح
ة  أ اعح ۡ  ٱلسَّ تحۡتك 

ح
أ

َِٰدقِيح  ٤٠صح

41. বরাং তান্ডকই কতামরা ডাকন্ডব। 
অতিঃপর যবদ বতবন চান, কয জনে 
তান্ডক ডাকি, তা বতবন দূর কন্ডর  
কদন্ডবন। আর কতামরা যা শরীক 
কর, তা কতামরা ভুন্ডল যান্ডব। 

ۡهِ  ونح إَِلح ا تحۡدع  يحۡكِشف  مح ونح فح بحۡل إِيَّاه  تحۡدع 
ونح  ّۡشِك 

ا ت  ۡونح مح تحنسح آءح وح ٤١إِن شح

42. আর অবশেই আবম কতামার পূন্ডবথ 
বববভন্ন কওন্ডমর কান্ডি রাসূল কপ্ররে 
কন্ডরবি। অতিঃপর আবম তান্ডদরন্ডক 
দাবরদ্রে ও দুিঃখ িারা পাকড়াও 
কন্ডরবি, যান্ডত তারা অনুনয় ববনয় 
কন্ডর। 

م   مح
 
ى أ لۡنحآ إَِلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح ۡ  وح  ُ َٰ ۡذنح خح

ح
ۡبلِكح فحأ ِن قح مذ

سح 
ۡ
ونح بِٱِۡلحأ َّع  تحۡضح ۡۡ يح  ُ لَّ آءِ لحعح َّ ٤٢آءِ وحٱلۡضَّ

43. সুতরাাং তারা ককন ববনীত হয়বন, 
যখন আমার আযাব তান্ডদর কান্ডি 
আসল? বকন্তু তান্ডদর হৃদয় বনষু্ঠর 
হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। আর তারা যা করত, 
শয়তান তান্ডদর জনে তা কশাবভত 
কন্ডরন্ডি। 

َِٰكن  لح وا  وح َّع  نحا تحۡضح س 
ۡ
ۡ بحأ آءحه  ٓ إِۡذ جح فحلحۡولح

ن وا   ا َكح َٰن  مح ۡيطح ۡ  ٱلشَّ  ُ ح يَّنح ل زح ۡۡ وح  ُ ۡت ق ل وب  قحسح
ل ونح  ۡعمح ٤٣يح

44. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক কয উপন্ডদশ 
কদয়া হন্ডয়বিল, তারা যখন তা ভুন্ডল 
কগল, আবম তান্ডদর উপর সব বকিুর 
দরজা খুন্ডল বদলাম। অবন্ডশন্ডি যখন 
তান্ডদরন্ডক যা প্রদান করা হন্ডয়বিল 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح تحۡحنحا عح وا  بِهِۦ فح ِر  ا ذ كذ وا  مح حس  ا ن فحلحمَّ

وا   ى إِذحا فحرِح  ِتَّ ء  حح ۡ ِ يح
ذ َٰبح ّل  بۡوح

ح
وت ٓوا   أ

 
ٓ أ ا بِمح

ۡ بحۡغتحةٗ   ُ َٰ ۡذنح خح
ح
ونح  أ ۡبلِس  ۡ م   ٤٤فحإِذحا ه 
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তার কারন্ডে তারা উৎফুল হল, 
আবম হ াৎ তান্ডদরন্ডক পাকড়াও 
করলাম। ফন্ডল তখন তারা হতাশ 
হন্ডয় কগল। 

45. অতএব যাবলম সম্প্রদান্ডয়র মূল 
ককন্ডট কফলা হল। আর সকল 
প্রশাংসা রাববুল আলামীন আল্লাহর 
জনে। 

 ِ وا ْۚ وحٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ لحم  ِينح ظح ۡوِم ٱلَّ ابِر  ٱلۡقح ِطعح دح ق  فح
َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ٤٥رحبذ

46. বল, ‘কতামরা আমান্ডক জানাও, যবদ 
আল্লাহ কতামান্ডদর েবে ও দৃবষ্টসমূহ 
ককন্ডড় কনন এবাং কতামান্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহ কমাহর এুঁন্ডট কদন, কক 
আন্ডি ইলাহ, আল্লাহ িাড়া, কয 
কতামান্ডদর এগুন্ডলা বনন্ডয় আসন্ডব’? 
কদখ, কীভান্ডব আবম বববভন্নরূন্ডপ 
বনদশথনসমূহ বেথনা কবর, তারপর 
তারা এবড়ন্ডয় চন্ডল। 

ۡۡ إِۡن  رحءحۡيت 
ح
ۡۡ ق ۡل أ ك  َٰرح بۡصح

ح
أ ۡۡ وح ۡمعحك  ذح ٱّللَّ  سح خح

ح
أ

 ِ رۡي  ٱّللَّ َٰه  غح ۡن إِلح ۡ مَّ َٰ ق ل وبِك  ح ۡح َعح تح وحخح
 َّۡ َِٰت ث  ذِف  ٱٓأۡليح ۡيفح ن ِصح ۡر كح ۡ بِهِ  ٱنظ  تِيك 

ۡ
يحأ

ۡۡ يحۡصِدف ونح  ٤٦ه 

47. বল, ‘কতামরা আমান্ডক জানাও, যবদ 
আল্লাহর আযাব হ াৎ বকাংবা 
প্রকান্ডশে কতামান্ডদর কান্ডি এন্ডস 
যায়, যাবলম কওম িাড়া অনে 
কাউন্ডক ধ্বাংস করা হন্ডব বক?’ 

ِ بحۡغتحًة  اب  ٱّللَّ ذح ۡۡ عح تحىَٰك 
ح
ۡۡ إِۡن أ رحءحۡيتحك 

ح
ق ۡل أ

ونح  َٰلِم  ۡوم  ٱلظَّ لحك  إِلَّ ٱلۡقح ُۡ ۡل ي  رحةً هح ُۡ ۡو جح
ح
٤٧أ

48. আর আবম রাসূলন্ডদরন্ডক ককবল 
সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারী বহন্ডসন্ডব 
কপ্ররে কবর। অতএব যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি ও শুধ্ন্ডর বনন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর 
উপর ককান ভয় কনই এবাং তারা 
বচন্তত  হন্ডব না। 

 ۡۖ نِذرِينح ِينح وحم  ِ بحّشذ  م 
لِيح إِلَّ رۡسح ا ن رِۡسل  ٱلۡم  وحمح

لح  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡوف  عح ۡصلححح فحلح خح

ح
أ نح وح ۡن ءحامح مح فح
ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح ٤٨ه 
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49. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক স্পশথ 
করন্ডব আযাব, এ কারন্ডে কয, তারা 
নাফরমানী করত। 

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ا وحٱلَّ اب  بِمح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ س  مح َٰتِنحا يح يح
ونح  ق  ۡفس  ن وا  يح ٤٩َكح

50. বল, ‘কতামান্ডদরন্ডক আবম ববল না, 
আমার কান্ডি আল্লাহর ভাোরসমূহ 
রন্ডয়ন্ডি এবাং আবম গান্ডয়ব জাবন না 
এবাং কতামান্ডদরন্ডক ববল না, বনশ্চয় 
আবম কফন্ডরশতা। আবম ককবল তাই 
অনুসরে কবর যা আমার কান্ডি ওহী 
কপ্ররে করা হয়’। বল, ‘অন্ধ আর 
চেুষ্মান বক সমান হন্ডত পান্ডর? 
অতএব কতামরা বক বচন্তা করন্ডব 
না’? 

 ٓ لح ِ وح آئِن  ٱّللَّ زح ۡۡ ِعنِدي خح ق ول  لحك 
ح
ٓ أ ق ل لَّ

 ۡۖ لحك  ۡۡ إِّنذِ مح ق ول  لحك 
ح
ٓ أ لح ۡيبح وح ۡ  ٱلۡغح ۡعلح

ح
إِۡن  أ

 َٰ ۡعمح
ح
حۡستحوِي ٱۡۡل ۡل ي ْۚ ق ۡل هح َّ ى إَِلح ا ي وۡحح تَّبِع  إِلَّ مح

ح
أ

ونح  ر  كَّ فحلح تحتحفح
ح
ْۚ أ ٥٠وحٱِۡلحِصري 

51. আর এ িারা তুবম তান্ডদরন্ডক সতকথ 
কর, যারা ভয় কন্ডর কয, তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর রন্ডবর বদন্ডক সমন্ডবত করা 
হন্ডব, (এ অবস্থায় কয) বতবন িাড়া 
তান্ডদর জনে র্াকন্ডব না ককান 
সাহাযেকারী আর না সুপাবরশকারী। 
হয়ত তারা তাকওয়া অবলম্বন 
করন্ডব। 

 ۡۡ ُِ ِ بذ َٰ رح
ٓوا  إَِلح ّۡشح  ن ُي 

ح
حاف ونح أ ِينح َيح نِذۡر بِهِ ٱلَّ

ح
أ وح

ِلذ   ِن د ونِهِۦ وح ۡ مذ  ُ ح ۡۡ  لحيۡسح ل  ُ لَّ فِيع  لَّعح لح شح وح
ونح  تَّق  ٥١يح

52. আর তুবম তাবড়ন্ডয় বদন্ডয়া না 
তান্ডদরন্ডক, যারা বনজ রবন্ডক সকাল 
সন্ধোয় ডান্ডক, তারা তার সন্তুবষ্ট 
চায়। তান্ডদর ককান বহসাব কতামার 
উপর কনই এবাং কতামার ককান 
বহসাব তান্ডদর উপর কনই, ফন্ডল 

وَٰ  دح ۡ بِٱۡلغح  ُ بَّ ونح رح ِينح يحۡدع  دِ ٱلَّ لح تحۡطر  ةِ وح
ونح وح  َِشذِ ي رِيد  لحۡيكح ِمۡن وحٱلۡعح ا عح ۖۥۡ مح ه  ُح ۡج
ء   ۡ ِن يح ُِۡ مذ ِ اب ابِكح  ِحسح ا ِمۡن ِحسح ُِۡ وحمح ۡي

لح عح
ء   ۡ ِن يح َٰلِِميح  مذ ونح ِمنح ٱلظَّ تحك  ۡۡ فح دحه  تحۡطر  فح

٥٢
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তুবম তান্ডদরন্ডক তাবড়ন্ডয় বদন্ডব এবাং 
তুবম যাবলমন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব। 

53. আর এভান্ডবই আবম একন্ডক অন্ডনের 
িারা পরীো কন্ডরবি, যান্ডত তারা 
বন্ডল, ‘এরাই বক, আমান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক যান্ডদর উপর আল্লাহ অনুগ্রহ 
কন্ডরন্ডিন? আল্লাহ বক কৃতজ্ঞন্ডদর 
বোপান্ডর পূেথ জ্ঞাত নয়? 

ۡ بِبحۡعض    ُ ُح تحنَّا بحۡع َٰلِكح فح ذح كح ول وٓا   وح حق  ِ َلذ
ى  ٰٓح
ح
ُۗ أ ٓ ِنُۢ بحيۡنِنحا ُِۡ مذ ۡي

لح نَّ ٱّللَّ  عح ٓءِ مح لح لحيۡسح  ؤ 
ح
أ

َِٰكرِينح  ۡح بِٱلشَّ ۡعلح
ح
٥٣ٱّللَّ  بِأ

54. আর যারা আমার আয়াতসমূন্ডহর 
উপর ঈমান আন্ডন, তারা যখন 
কতামার কান্ডি আন্ডস, তখন তুবম 
বল, ‘কতামান্ডদর উপর সালাম’। 

কতামান্ডদর রব তাুঁর বনন্ডজর উপর 
বলন্ডখ বনন্ডয়ন্ডিন দয়া, বনশ্চয় কয 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক না কজন্ডন 
খারাপ কাজ কন্ডর তারপর তাওবা 
কন্ডর এবাং শুধ্ন্ডর কনয়, তন্ডব বতবন 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ِينح ي ۡؤِمن ونح  آءحكح ٱلَّ ۡ  أَِب ِإَوذحا جح َٰ لح ۡل سح ق  َٰتِنحا فح يح
َٰ نحۡفِسهِ ٱلرَّۡۡححةح  ح ۡۡ َعح ب ك  تحبح رح ۖۡ كح ۡۡ لحۡيك  عح

َٰلحة   ُۢا ِِبحهح وٓءح ۡۡ س  ِملح ِمنك  ۡن عح ۥ مح نَّه 
ح
َّۡ تح  أ ابح ث 

ور   ف  ۥ غح نَّه 
ح
ۡصلححح فحأ

ح
أ ۡ   ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ وح ٥٤رَِّحي

55. আর এভান্ডবই আবম আয়াতসমূহ 
ববস্তাবরত বেথনা কবর। আর যান্ডত 
অপরাধ্ীন্ডদর পর্ স্পষ্ট হন্ডয় যায়। 

بِيل   لِتحۡستحبِيح سح َِٰت وح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ َٰلِكح ن فح ذح كح وح
ۡجرِِميح  ٥٥ٱلۡم 

56. বল, ‘বনশ্চয় আমান্ডক বনন্ডিধ্ করা 
হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর ইবাদাত করন্ডত, 
যান্ডদরন্ডক কতামরা ডাক আল্লাহ 
িাড়া। বল, ‘আবম কতামান্ডদর 
প্রবৃবত্তর অনুসরে কবর না, (যবদ 
কবর) বনশ্চয় তখন পর্ভ্রষ্ট হব এবাং 

ونح ِمن  ِينح تحۡدع  ۡعب دح ٱلَّ
ح
ۡن أ
ح
ُِيت  أ ِ ن 

ق ۡل إِّنذ
لحلۡت   ۡۡ قحۡد ضح آءحك  ۡهوح

ح
تَّبِع  أ

ح
ٓ أ ِْۚ ق ل لَّ د وِن ٱّللَّ

تحِدينح إِذٗ  ُۡ نحا۠ ِمنح ٱلۡم 
ح
آ أ مح ٥٦ا وح
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আবম  বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি 
হব না। 

57. বল, ‘বনশ্চয় আবম আমার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক স্পষ্ট প্রমান্ডের উপর 
রন্ডয়বি আর কতামরা তা অস্বীকার 
করি। কতামরা যা বনন্ডয় তাড়াহুড়া 
করি তা আমার কান্ডি কনই। হুকুম 
ককবল আল্লাহর কান্ডি। বতবন সতে 
বেথনা কন্ডরন এবাং বতবন সন্ডবথাত্তম 
ফয়সালাকারী’। 

َٰ بحيذِنحة   ح ِ  ق ۡل إِّنذِ َعح ۡبت ۡ ب ذَّ
كح ِ وح َبذ ِن رَّ ا هِ مذ ۚۦْ مح

ا  حۡستحۡعِجل ونح بِهِۦْٓۚ ِعنِدي مح ۡ  إِلَّ  ت إِِن ٱۡۡل ۡك
َِٰصلِيح  رۡي  ٱلۡفح وح خح ۖۡ وحه  ص  ٱۡۡلحقَّ ق  ِۖۡ يح ٥٧ّلِلَّ

58. বল, ‘কতামরা যা বনন্ডয় তাড়াহুড়া 
করি, তা যবদ আমার কান্ডি র্াকত, 
অবশেই আমার ও কতামান্ডদর মান্ডঝ 
ববিয়বটর মীমাাংসা হন্ডয় কযত। আর 
আল্লাহ যাবলমন্ডদর বোপান্ডর অবধ্ক 
জ্ঞাত’। 

َِضح  حۡستحۡعِجل ونح بِهِۦ لحق  ا ت نَّ ِعنِدي مح
ح
ق ل لَّۡو أ

َٰلِِميح  ۡ  بِٱلظَّ ۡعلح
ح
ُۗ وحٱّللَّ  أ ۡۡ بحيۡنحك  ۡمر  بحيِّۡن وح

ح
ٱۡۡل
٥٨

59. আর তাুঁর কান্ডি রন্ডয়ন্ডি গান্ডয়ন্ডবর 
চাববসমূহ, বতবন িাড়া এ ববিন্ডয় 
ককউ জান্ডন না এবাং বতবন অবগত 
রন্ডয়ন্ডিন স্থন্ডল ও সমুন্ডদ্র যা বকিু 
আন্ডি। আর ককান পাতা ঝন্ডর না, 
বকন্তু বতবন তা জান্ডনন এবাং যমীন্ডনর 
অন্ধকান্ডর ককান দানা পন্ডড় না, না 
ককান কভজা এবাং না ককান শুষ্ক 
বকিু; বকন্তু রন্ডয়ন্ডি সুস্পষ্ট বকতান্ডব। 

 ْۚ وح  ه 
ٓ إِلَّ ا ُح ۡعلحم  ۡيِب لح يح اتِح  ٱلۡغح فح ه ۥ مح ۞وحِعندح

ِ وح  ذ ا ِِف ٱلَۡبح ۡ  مح
يحۡعلح ط  مِن وح حۡسق  ا ت ٱِۡلحۡحرِ  وحمح

بَّة   لح حح ا وح ُح ۡعلحم  رحقحة  إِلَّ يح َِٰت  وح ل مح ۡرِض ِِف ظ 
ح
 ٱۡۡل

 رحۡطب  
لح َٰب   وح  ِِف كِتح

لح يحابِس  إِلَّ بِي   وح ٥٩ م 

60. আর বতবনই রান্ডত কতামান্ডদরন্ডক 
মৃতুে কদন এবাং বদন্ডন কতামরা যা 
কামাই কর বতবন তা জান্ডনন। 

ا  ۡ  مح يحۡعلح ِۡل وح ۡ بِٱَلَّ تحوحفَّىَٰك  ِي يح وح ٱلَّ وحه 
ۡۡ فِ  ث ك  ۡبعح َّۡ يح ارِ ث  ُح رحۡحت ۡ بِٱۡلَّ ى جح  يهِ َِل ۡقَضح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 280  

তারপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক বদন্ডন 
পুনরায় জাবগন্ডয় তুন্ডলন, যান্ডত 
বনবদথষ্ট কময়াদ পূেথ করা হয়। 
তারপর তাুঁর বদন্ডকই কতামান্ডদর 
প্রতোবতথন। তারপর কতামরা যা 
করন্ডত বতবন কতামান্ডদরন্ডক কস 
ববিন্ডয় অববহত করন্ডবন। 

ل   جح
ح
ِۖ  أ مذٗ سح رۡجِ  م  ۡهِ مح َّۡ إَِلح َّۡ ث  ۡۡ ث  ع ك 

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡ بِمح ٦٠ي نحبذِئ ك 

61. আর বতবনই বনজ বান্দান্ডদর উপর 
েমতাবান এবাং কতামান্ডদর উপর 
কপ্ররে কন্ডরন বহফাযতকারীন্ডদরন্ডক। 
অবন্ডশন্ডি যখন কতামান্ডদর কান্ডরা 
কান্ডি মৃতুে আন্ডস, আমার কপ্রবরত 
দূতগে তার মৃতুে ঘটায়। আর তারা 
ককান ত্রুবট কন্ডর না। 

 ۡۡ لحۡيك  ي رِۡسل  عح ِۖۦۡ وح اهِر  فحۡوقح ِعبحادِه وح ٱلۡقح وحه 
ۡته   ۡوت  تحوحفَّ ۡ  ٱلۡمح ك  دح حح

ح
آءح أ ى إِذحا جح ِتَّ ًة حح ظح فح حح
ونح  ِط  رذ فح ۡۡ لح ي  ل نحا وحه  ٦١ر س 

62. তারপর তান্ডদরন্ডক প্রতোববতথত করা 
হয় তান্ডদর সতে মাওলা আল্লাহর 
কান্ডি। সাবধ্ান! হুকুম প্রাদান্ডনর 
েমতা তাুঁরই। আর বতবন হন্ডিন 
খুব দ্রুত বহসাবকারী। 

لح َلح  
ح
ِ  أ ۡ  ٱۡۡلحقذ  ُ َٰ ى

ۡولح ِ مح ٓوا  إَِلح ٱّللَّ َّۡ ر د  ث 
َِٰسبِيح  ع  ٱلۡحح َۡسح

ح
وح أ ۡ  وحه  ٦٢ٱۡۡل ۡك

63. বল, ‘কক কতামান্ডদরন্ডক নাজাত কদন 
স্থল ও সমুন্ডদ্রর যাবতীয় অন্ধকার 
কর্ন্ডক? কতামরা তান্ডক ডাক অনুনয় 
ববনয় কন্ডর ও চুবপসান্ডর কয, যবদ 
বতবন আমান্ডদরন্ডক এ কর্ন্ডক নাজাত 
কদন, আমরা অবশেই কৃতজ্ঞন্ডদর 
অন্তভুথি হব’। 

ِ وحٱِۡلحۡحرِ  ذ َبح
َِٰت ٱلۡ ل مح ِن ظ  ۡ مذ يك  نحجذِ ن ي  ق ۡل مح

ۥ تحۡضح َٗع  ونحه  ۡفيحةٗ تحۡدع  َنح   وحخ 
ح
َٰنحا مِنۡ لَّئِۡن أ  ى

 َٰ حك  هح َِٰكرِينح ِذهِۦ ۡلح ٦٣ونحنَّ ِمنح ٱلشَّ
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64. বল, ‘আল্লাহ তা কর্ন্ডক 
কতামান্ডদরন্ডক নাজাত কদন এবাং 
প্রন্ডতেক ববপদ কর্ন্ডক। তারপর 
কতামরা বশকথ কর’। 

ۡرب  
ِ كح
ذ ا وحِمن ّل  ُح ِۡن ۡ مذ يك  نحجذِ نت  ق ِل ٱّللَّ  ي 

ح
َّۡ أ ۡۡ ث 

ونح  ّۡشِك 
٦٤ت 

65. বল, ‘বতবন কতা সেম কতামান্ডদর 
উপর কর্ন্ডক অর্বা কতামান্ডদর 
পান্ডয়র নীচ কর্ন্ডক কতামান্ডদর উপর 
আযাব কপ্ররে করন্ডত, অর্বা 
কতামান্ডদরন্ডক বববভন্ন সন্ডন্দহপূেথ 
দন্ডল ববভি করন্ডত এবাং কতামান্ডদর 
একদলন্ডক অনে দন্ডলর ভীবত 
আস্বাদন করান্ডত’। কদখ, কীভান্ডব 
আবম আয়াতসমূহ নানাভান্ডব বেথনা 
কবর, যান্ডত তারা ভালভান্ডব বুঝন্ডত 
পান্ডর। 

ۡبعحثح  ن يح
ح
ى أ ح ادِر  َعح وح ٱلۡقح ابٗ  ق ۡل ه  ذح ۡۡ عح لحۡيك   اعح

ِن  ۡو مذ
ح
ۡۡ أ لِك  رۡج 

ح
ِۡت أ ۡو ِمن ِتح

ح
ۡۡ أ فحۡوقِك 
ۡۡ ِشيحعٗ  ك  ۡ يحلۡبِسح ك  ُح ي ِذيقح بحۡع سح ا وح

ۡ
بحأ

 ۡۡ  ُ لَّ َِٰت لحعح ذِف  ٱٓأۡليح ۡيفح ن ِصح ۡر كح بحۡعض   ٱنظ 
ونح   ُ ۡفقح ٦٥يح

66. আর কতামার কওম তা অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, অর্চ তা সতে। বল, ‘আবম 
কতামান্ডদর উপর তত্ত্বাবধ্ায়ক নই’। 

ْۚ ق ل لَّۡست   وح ٱۡۡلحق  كح وحه  بح بِهِۦ قحۡوم  ذَّ كح وح
كِيل   ۡ بِوح ۡيك 

لح ٦٦ عح

67. প্রন্ডতেক সাংবান্ডদর বনধ্থাবরত সময় 
রন্ডয়ন্ডি এবাং অবচন্ডরই কতামরা 
জানন্ডব। 

ِ نحبحإ  
ذ ْۚ لذِك  رذ  ۡستحقح ونح  م  ۡوفح تحۡعلحم  ٦٧وحسح

68. আর যখন তুবম তান্ডদরন্ডক কদখ, 
যারা আমার আয়াতসমূন্ডহর বোপান্ডর 
উপহাসমূলক সমান্ডলাচনায় রত 
আন্ডি, তুবম তান্ডদর কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় নাও, যতেে না তারা অনে 
কর্াবাতথায় বলপ্ত হয়। আর যবদ 
শয়তান কতামান্ডক ভুবলন্ডয় কদয়, 

َٰتِنحا  ونح ِِفٓ ءحايح ِينح َيح وض  يۡتح ٱلَّ
ح
ِإَوذحا رحأ
ۡعرِۡض 

ح
ِديث  فحأ وا  ِِف حح َٰ َيح وض  ِتَّ ۡۡ حح  ُ ۡن عح

ۡد  َٰن  فحلح تحۡقع  ۡيطح ا ي نِسيحنَّكح ٱلشَّ ِۚۦْ ِإَومَّ رۡيِه غح
َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ عح ٱلۡقح ىَٰ مح ِۡكرح  ٦٨بحۡعدح ٱلذ
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তন্ডব স্মরন্ডের পর যাবলম 
সম্প্রদান্ডয়র সান্ডর্ বন্ডসা না। 

69. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর, 
যাবলমন্ডদর ককান বহন্ডসব তান্ডদর 
উপর কনই। বকন্তু (তান্ডদর কতথবে 
হন্ডি) উপন্ডদশ কদয়া, যান্ডত তারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর। 

ء   ۡ ِن يح ۡ مذ ُِ ِ اب ونح ِمۡن ِحسح تَّق  ِينح يح
ح ٱلَّ ا َعح  وحمح
َِٰكن  لح ونح وح تَّق  ۡۡ يح  ُ لَّ ىَٰ لحعح ٦٩ذِۡكرح

70. আর তুবম পবরতোগ কর তান্ডদরন্ডক, 
যারা বনজন্ডদর দীনন্ডক গ্রহে কন্ডরন্ডি 
কখল-তামাশা রূন্ডপ এবাং প্রতাবরত 
কন্ডরন্ডি যান্ডদরন্ডক দুবনয়ার জীবন। 
আর তুবম কুরআন িারা উপন্ডদশ 
দাও, যান্ডত ককান বেবি তার 
কৃতকন্ডমথর দরুন ধ্বাংন্ডসর বশকার 
না হয়, তার জনে আল্লাহ িাড়া কনই 
ককান অবভভাবক এবাং কনই ককান 
সুপাবরশকারী। আর যবদ কস সব 
ধ্রন্ডের মুবিপেও কদয়, তার কর্ন্ডক 
তা গ্রহে করা হন্ডব না। এরাই তারা, 
যারা ধ্বাংন্ডসর বশকার হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর কৃতকন্ডমথর দরুন। তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি ফুটন্ত পানীয় এবাং 
কবদনাদায়ক আযাব, কযন্ডহতু তারা 
কুফরী করত।  

ۡۡ لحعِبٗ   ُ وا  دِينح حذ  ِينح ٱَّتَّ وٗ وحذحرِ ٱلَّ ُۡ ح ل تۡ ا وح رَّ ۡ  ا وحغح  ُ

ن 
ح
ِۡر بِهِۦٓ أ ْۚ وحذحكذ ۡنيحا ة  ٱَّل  ِ ٱۡۡلحيحوَٰ ُۢ ب لح نحۡفس  ا ت بۡسح مح
ا ِمن د   ُح ح بحۡت لحيۡسح ل سح ِلذ  كح ِ وح لح  وِن ٱّللَّ وح

فِيع   ۡدل   ِإَون تحۡعِدۡل  شح  عح
َّ ُٓۗ لَّ ي   ّل  ا ُح ۡذ ِمۡن  ۡؤخح

اب   ح ۡۡ ۡشح  ُ ح ب وا ۖۡ ل سح ا كح بِۡسل وا  بِمح
 
ِينح أ ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
 أ

ِيم   ِۡن ۡحح ونح مذ ر  ن وا  يحۡكف  ا َكح ُۢ بِمح  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح وحعح

٧٠

71. বল, ‘আমরা বক ডাকব আল্লাহ িাড়া 
এমন বকিুন্ডক, যা আমান্ডদরন্ডক 
ককান উপকার কন্ডর না এবাং েবত 
কন্ডর না? আর আল্লাহ আমান্ডদরন্ডক 

لح  نحا وح ع  ا لح يحنفح ِ مح وا  ِمن د وِن ٱّللَّ نحۡدع 
ح
ق ۡل أ

َٰنحا ٱّللَّ   ى دح ابِنحا بحۡعدح إِۡذ هح ۡعقح
ح
ى أ ح د  َعح ن رح نحا وح يحۡض  

تۡه  ٱلشَّ  وح ُۡ ِي ٱۡستح ٱلَّ ۡرِض كح
ح
َِٰطي  ِِف ٱۡۡل يح

َٰب   ۡصحح
ح
ۥٓ أ رۡيحانح َلح  ى  حح دح  ُ ۡ ۥٓ إَِلح ٱل ونحه  يحۡدع 
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পর্ কদখান্ডনার পর আমান্ডদরন্ডক বক 
বফরান্ডনা হন্ডব আমান্ডদর পশ্চান্ডত 
কসই বেবির নোয় যান্ডক শয়তান 
যমীন্ডন এমন শিভান্ডব কপন্ডয় 
বন্ডসন্ডি কয, কস বদন্ডশহারা? তার 
রন্ডয়ন্ডি সহচরবৃন্দ, তারা তান্ডক 
সব ক পন্ডর্র বদন্ডক ডান্ডক, 
‘আমান্ডদর কান্ডি আস।’ বল, 
‘আল্লাহর পর্ই সব ক পর্। আর 
আমরা রাববুল আলামীন্ডনর 
আনুগতে করন্ডত আবদষ্ট হন্ডয়বি’ । 

ُۗ ق ۡل إِنَّ  ِمۡرنحا ٱئۡتِنحا
 
أ ۖۡ وح ىَٰ دح  ُ ۡ وح ٱل ِ ه  ى ٱّللَّ دح ه 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ۡح لِرحبذ  ٧١لِن ۡسلِ

72. আর (আবদষ্ট হন্ডয়বি কয,) কতামরা 
সালাত কান্ডয়ম কর এবাং তাুঁর 
তাকওয়া অবলম্বন কর। আর 
বতবনই, যার কান্ডি কতামান্ডদরন্ডক 
সমন্ডবত করা হন্ডব। 

ۡهِ  ِٓي إَِلح وح ٱلَّ ْۚ وحه  وه  ةح وحٱتَّق  لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
ۡن أ
ح
أ وح

ونح  ّۡشح  ٧٢ِت 

73. আর বতবনই, আসমানসমূহ ও যমীন 
যর্াযর্ভান্ডব সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। আর 
কযবদন বতবন বলন্ডবন, ‘হও’ তখন 
হন্ডয় যান্ডব। তাুঁর কর্াই যর্ার্থ। আর 
তাুঁর জনেই রন্ডয়ন্ডি কসবদন্ডনর 
রাজত্ব, কযবদন বশাংগায় ফুুঁক কদয়া 
হন্ডব। বতবন গান্ডয়ব ও উপবস্থত 
ববিন্ডয় পবরজ্ঞাত এবাং বতবন 
প্রজ্ঞাময়, অবধ্ক অববহত। 

 ِِۖ ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح وح ٱلَّ وحه 

َلح   ْۚ وح ْۚ قحۡوَل   ٱۡۡلحق  ون  يحك  ن فح ول  ك  ق  يحۡومح يح وح
خ   لۡك  يحۡومح ي نفح ۡيِب ٱلۡم  ۡ  ٱلۡغح َٰلِ ورِ  عح ِِف ٱلص 

ۡ  ٱۡۡلحبرِي   وح ٱۡۡلحِكي ِ  وحه  ة َٰدح هح  ٧٣وحٱلشَّ
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74. আর (স্মরে কর) যখন ইবরাহীম 
তার বপতা আযরন্ডক বন্ডলবিল, ‘তুবম 
বক মূবতথগুন্ডলান্ডক ইলাহরূন্ডপ গ্রহে 
করি? বনশ্চয় আবম কতামান্ডক 
কতামার কওমন্ডক স্পষ্ট কগামরাহীন্ডত 
কদখবি’।  

  ۡ َٰهِي تحتَِّخذ  ۞ِإَوۡذ قحالح إِبۡرح
ح
رح أ بِيهِ ءحازح

ح
ِۡل

ۡصنحامً 
ح
َٰل  أ

لح كح ِِف ضح َٰكح وحقحۡومح ى رح
ح
ٓ أ ًة إِّنذِ ُح ِ  ا ءحال

بِي   ٧٤ م 

75. আর এভান্ডবই আবম ইবরাহীমন্ডক 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব 
কদখাই এবাং যান্ডত কস দৃঢ় 
ববশ্বাসীন্ডদর অন্তভুথি হয়। 

ۡح  َٰهِي َٰلِكح ن رِٓي إِبۡرح ذح كح وتح وح لحك  َِٰت مح َٰوح مح ٱلسَّ
وقِنِيح  ونح ِمنح ٱلۡم  َِلحك  ۡرِض وح

ح
٧٥وحٱۡۡل

76. অতিঃপর যখন রাত তার উপর 
আিন্ন হল, কস তারকা কদখল, 
বলল, ‘এ আমার রব’। অতিঃপর 
যখন তা ডুন্ডব কগল, তখন কস বলল, 
‘যারা ডুন্ডব যায় আবম তান্ডদরন্ডক 
ভালবাবস না’। 

بٗ  ۡوكح ۡل  رحءحا كح لحۡيهِ ٱَلَّ نَّ عح ا جح ا فحلحمَّ َٰذح ۖۡ قحالح هح ا
فحلح 
ح
آ أ ِۖ فحلحمَّ ِ َبذ ِحب  ٱٓأۡلفِلِيح رح

 
ٓ أ  ٧٦قحالح لح

77. অতিঃপর যখন কস চাুঁদ উজ্জ্বলরূন্ডপ 
উদীয়মান কদখল, বলল, ‘এ আমার 
রব’। পন্ডর যখন তা ডুন্ডব কগল, 
বলল, ‘যবদ আমার রব আমান্ডক 
বহদায়াত না কন্ডরন, বনশ্চয় আবম 
পর্হারা কওন্ডমর অন্তভুথি হন্ডয় 
যাব’। 

ا رح بحازَِٗغ  فحلحمَّ مح ا رحءحا ٱلۡقح َٰذح فحلح  قحالح هح
ح
آ أ ِۖ فحلحمَّ ِ َبذ  رح

ۡوِم  ونحنَّ ِمنح ٱلۡقح ك 
ح ِ ۡلح َبذ ِدِّن رح ُۡ ۡۡ يح

قحالح لحئِن لَّ
ٓالذِيح  َُّ  ٧٧ٱل



78. অতিঃপর যখন কস সূযথ উজ্জ্বলরূন্ডপ 
উদীয়মান কদখল, বলল, ‘এ আমার 
রব, এ সবন্ডচন্ডয় বড়’। পন্ডর যখন 
তা ডুন্ডব কগল, তখন কস বলল, ‘কহ 

ةٗ  ۡمسح بحازِغح ا رحءحا ٱلشَّ آ  فحلحمَّ َٰذح ِ هح َبذ ا رح
َٰذح قحالح هح

ۡوِم إِّنذِ بحرِٓيء   َٰقح فحلحۡت قحالح يح
ح
آ أ ۖۡ فحلحمَّ ۡكَبح 

ح
ا مذِ  أ مَّ

ونح  ّۡشِك 
٧٨ت 
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আমার কওম, কতামরা যা শরীক 
কর, বনশ্চয় আবম তা কর্ন্ডক মুি’। 

79. ‘বনশ্চয় আবম বনববষ্ট কন্ডরবি আমার 
কচহারা একবনষ্ঠভান্ডব তাুঁর জনে, 
বযবন আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। আর আবম মুশবরকন্ডদর 
অন্তভুথি নই’। 

َِٰت  َٰوح مح رح ٱلسَّ طح ِي فح ت  وحۡجِِهح لَِّلَّ ُۡ إِّنذِ وحجَّ
نِيفٗ  ۡرضح حح

ح
ّۡشِ وحٱۡۡل نحا۠ ِمنح ٱلۡم 

ح
آ أ ۖۡ وحمح ٧٩كِيح ا

80. আর তার কওম তার সান্ডর্ 
বাদানুবাদ করল। কস বলল, কতামরা 
বক বাদানুবাদ করি আমার সান্ডর্ 
আল্লাহর বোপান্ডর, অর্চ বতবন 
আমান্ডক বহদায়াত বদন্ডয়ন্ডিন? 
কতামরা তাুঁর সান্ডর্ যা শরীক কর, 
আবম তান্ডক ভয় কবর না, তন্ডব 
আমার রব যবদ বকিু করন্ডত চান। 
আমার রব ইলম িারা সব বকিু 
পবরবোপ্ত কন্ডর আন্ডিন। অতিঃপর 
কতামরা বক উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব 
না’? 

ۚۥْ  ه  ۥ قحۡوم  ه  آجَّ ِ وحقحۡد وححح ِ ِِف ٱّللَّ
ٓو يذ ج  ى ت حح

ح
قحالح أ

ن 
ح
ٓ أ ونح بِهِۦٓ إِلَّ ّۡشِك 

ا ت  اف  مح خح
ح
ٓ أ لح َِٰن  وح ى دح هح

ۡي  ِ شح َبذ آءح رح حشح ْۚ ي ء  ِعلًۡما ۡ َّ يح ِ ّل  َبذ ْۚ وحِسعح رح ا
فحلح 
ح
ونح أ ر  كَّ ٨٠تحتحذح

81. ‘কতামরা যা শরীক কন্ডরি কীভান্ডব 
আবম তান্ডক ভয় করব? অর্চ 
কতামরা ভয় করি না কয, কতামরা 
শরীক কন্ডরি আল্লাহর সান্ডর্ এমন 
বকিু, যার পন্ডে বতবন কতামান্ডদর 
উপর ককান প্রমাে নাবযল কন্ডরনবন। 
অতএব ককান্ দল বনরাপত্তার কববশ 
হকদার, যবদ কতামরা জান’? 

حاف ونح  لح َّتح ۡۡ وح ۡكت  ۡۡشح
ح
ٓ أ ا اف  مح خح

ح
ۡيفح أ كح وح

ِۡل بِهِۦ  ذ َنح ۡۡ ي 
ح ا ل ِ مح ۡكت ۡ بِٱّللَّ ۡۡشح

ح
ۡۡ أ نَّك 

ح
أ

َٰنٗ  لۡطح ۡۡ س  لحۡيك  ق  اْۚ عح حح
ح
ۡيِ أ رِيقح ي  ٱلۡفح

ح
فحأ

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت  ۡمِنِۖ إِن ك 
ح
 ٨١بِٱۡۡل
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82. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং বনজ 
ঈমানন্ডক যুলন্ডমর সান্ডর্ সাংবমেে 
কন্ডরবন, তান্ডদর জনেই বনরাপত্তা 
এবাং তারাই বহদায়াতপ্রাপ্ত। 

 ۡ  ُ َٰنح ٓوا  إِيمح ۡۡ يحلۡبِس  ح ل ن وا  وح ِينح ءحامح لۡم  ٱلَّ بِظ 
ونح  تحد  ُۡ ۡ م  ۡمن  وحه 

ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
٨٢أ

83. আর এ হন্ডি আমার দলীল, আবম 
তা ইবরাহীমন্ডক তার কওন্ডমর উপর 
দান কন্ডরবি। আবম যান্ডক চাই, 
তান্ডক মযথাদায় উুঁচু কবর। বনশ্চয় 
কতামার রব প্রজ্ঞাময়, সবথজ্ঞ। 

 َٰ ح ۡح َعح َٰهِي ٓ إِبۡرح ا ُح َٰ ٓ ءحاتحۡينح ت نحا جَّ تِلۡكح ح   قحۡوِمهِۚۦْ وح
َٰت   جح ع  دحرح َّشح  نحۡرفح ن ن ۡ  مَّ ِكي بَّكح حح ُۗ إِنَّ رح آء 

  ۡ لِي ٨٣ عح

84. আর আবম তান্ডক দান কন্ডরবি 
ইসহাক ও ইয়াকূবন্ডক। প্রন্ডতেকন্ডক 
আবম বহদায়াত বদন্ডয়বি এবাং নূহন্ডক 
পূন্ডবথ বহদায়াত বদন্ডয়বি। আর তার 
সন্তানন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক দাঊদ, 
সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও 
হারূনন্ডক। আর আবম এভান্ডবই 
সৎকমথশীলন্ডদরন্ডক প্রবতদান কদই। 

 ْۚ ۡينحا دح ًّ هح ْۚ ُك  وبح يحۡعق  َٰقح وح ۥٓ إِۡسحح ۡبنحا َلح  وحهح وح
دح  ِيَّتِهِۦ دحاوۥ  ۖۡ وحِمن ذ رذ ۡبل  ۡينحا ِمن قح دح ن وًحا هح وح
 ْۚ ونح َٰر  هح َٰ وح وَسح م  فح وح ي وس  ي وبح وح

ح
أ َٰنح وح لحۡيمح وحس 

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح كح ٨٤وح

85. আর যাকাবরয়ো, ইয়াহইয়া, ঈসা ও 
ইলয়াসন্ডক। প্রন্ডতেন্ডকই 
কনককারন্ডদর     অন্তভুথি। 

ذ   ۖۡ ّل  َٰ ِإَوَۡلحاسح َٰ وحِعيَسح يحۡحَيح رِيَّا وح كح زح ِنح  وح مذ
َٰلِِحيح   ٨٥ٱلصَّ

86. আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা‘, 
ইউনুস ও লূতন্ডক। প্রন্ডতেকন্ডক আবম 
সৃবষ্টকুন্ডলর উপর কেষ্ঠত্ব দান 
কন্ডরবি। 

ل وطٗ  ي ون سح وح عح وح َٰعِيلح وحٱلۡيحسح  ِإَوۡسمح
ذٗ لُك   اْۚ وح

ح  لۡنحا َعح َُّ َٰلحِميح فح ٨٦ٱلۡعح

87. আর (আবম বহদায়াত দান কন্ডরবি) 
তান্ডদর বপতৃপুরুি, বাংশধ্র ও 
ভাইন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক, আর 
তান্ডদরন্ডক আবম বািাই কন্ডরবি এবাং 

 ۡۡ ُِ ِ َٰ وحِمۡن ءحابحآئ ۡۡ ِإَوۡخوح ُِ َٰتِ ِيَّ ذ رذ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ ن
َٰط   َٰ ِصرح ۡۡ إَِلح  ُ َٰ يۡنح دح ۡۡ وحهح  ُ َٰ ۡستحقِيم   وحٱۡجتحبحۡينح  م 

٨٧ 
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তান্ডদরন্ডক সরল পন্ডর্র বদন্ডক 
পবরচাবলত কন্ডরবি। 

88. এ হন্ডি আল্লাহর বহদায়াত, এ িারা 
বতবন বনজ বান্দান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
যান্ডক ইিা বহদায়াত কন্ডরন। আর 
যবদ তারা বশকথ করত, তন্ডব তারা 
যা আমল করবিল তা অবশেই 
বরবাদ হন্ডয় কযত। 

ى ٱ دح َٰلِكح ه  آء  ِمۡن ذح حشح ن ي ِدي بِهِۦ مح ُۡ ِ يح ّللَّ
ن وا   ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن حبِطح عح وا  ۡلح ك  ۡۡشح

ح
حۡو أ ل ِۚۦْ وح ِعبحادِه
ل ونح  ۡعمح ٨٨يح

89. এরাই তারা, যান্ডদরন্ডক আবম দান 
কন্ডরবি বকতাব, হুকুম ও নবুওয়াত। 
অতএব যবদ তারা এর সান্ডর্ কুফরী 
কন্ডর, তন্ডব আবম এগুন্ডলার 
তত্ত্বাবধ্ায়ক এমন কওমন্ডক কন্ডরবি, 
যারা এর বোপান্ডর কাবফর নয়। 

ۡح  َٰبح وحٱۡۡل ۡك ۡ  ٱلِۡكتح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ۡنحا  ُكَّ ۡد وح قح ٓءِ فح لح ىؤ  ا ٰٓح ُح ِ ۡر ب ْۚ فحإِن يحۡكف  وحٱۡل ب وَّةح
ا قحۡومٗ  ُح ِ وا  ب َٰفِرِينح ا لَّيۡس  ا بِكح ُح ِ ٨٩ب

90. এরাই তারা, যান্ডদরন্ডক আল্লাহ 
বহদায়াত কন্ডরন্ডিন। অতএব তান্ডদর 
বহদায়াত তুবম অনুসরে কর। বল, 
‘আবম কতামান্ডদর কান্ডি এর উপর 
ককান বববনময় চাই না। এটা কতা 
সৃবষ্টকুন্ডলর জনে উপন্ডদশমাত্র। 

ُۗ ق ل  ۡ  ٱۡقتحِدهۡ  ُ َٰ ى دح  ُ ۖۡ فحبِ ى ٱّللَّ  دح ِينح هح
ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

ۡس 
ح
ٓ أ وح إِلَّ لَّ ۡجًراۖۡ إِۡن ه 

ح
لحۡيهِ أ ۡۡ عح ىَٰ ل ك   ذِۡكرح

َٰلحِميح  ٩٠لِلۡعح

91. আর তারা আল্লাহন্ডক যর্ার্থ সম্মান 
কদয়বন, যখন তারা বলন্ডি, আল্লাহ 
ককান মানুন্ডির উপর বকিুই নাবযল 
কন্ডরনবন। বল, ‘কক নাবযল কন্ডরন্ডি 
কস বকতাব, যা মূসা বনন্ডয় এন্ডসন্ডি 
মানুন্ডির জনে আন্ডলা ও 
পর্বনন্ডদথশস্বরূপ, কতামরা তা বববভন্ন 
কাগন্ডজ বলন্ডখ রাখন্ডত, কতামরা তা 

لح  نزح
ح
آ أ قَّ قحۡدرِهِۦٓ إِۡذ قحال وا  مح ح حح وا  ٱّللَّ ر  ا قحدح وحمح

حّشح   َٰ ب
ح ء    ٱّللَّ  َعح ۡ ِن يح لح  مذ نزح

ح
ۡن أ ق ۡل مح
َٰ ن ورٗ  آءح بِهِۦ م وَسح ِي جح َٰبح ٱلَّ دٗ ٱلِۡكتح ى ا وحه 

ا  ُح ونح اِطيسح ت ۡبد  ۥ قحرح ل ونحه  ۡعح لذِلنَّاِسِۖ َتح
ثرِيٗ  ونح كح ۡف  َّت  لذِۡمت ۡ وح نت  اۖۡ وحع 

ح
وٓا  أ ۡۡ تحۡعلحم  ح ا ل ۡۡ مَّ

 ۡۖ ۖۡ ق ِل ٱّللَّ  ۡۡ ٓ ءحابحآؤ ك  لح ۡۡ وح ُِ وِۡض ۡۡ ِِف خح َّۡ ذحرۡه   ث 
ب ونح  ٩١يحلۡعح
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প্রকাশ করন্ডত আর অন্ডনক অাংশ 
কগাপন রাখন্ডত; আর কতামান্ডদরন্ডক 
বশো কদয়া হন্ডয়বিল যা জানন্ডত না 
কতামরা ও কতামান্ডদর বপতৃপুরুি’? 
বল, ‘আল্লাহ’। তারপর তান্ডদরন্ডক 
কিন্ডড় দাও, তারা তান্ডদর অযাবচত 
সমান্ডলাচনায় কখলন্ডত র্াকুক। 

92. আর এবট একবট বকতাব, আবম তা 
নাবযল কন্ডরবি, বরকতময়, যা 
তান্ডদর সামন্ডন আন্ডি তার 
সতোয়নকারী। আর যান্ডত তুবম 
সতকথ কর উমু্মল কুরা (মক্কা) ও 
তার আশ-পান্ডশ যারা আন্ডি 
তান্ডদরন্ডক। আর যারা আন্ডখরান্ডতর 
প্রবত ঈমান রান্ডখ তারা এ বকতান্ডবর 
প্রবত ঈমান আন্ডন এবাং তারা 
তান্ডদর সালান্ডতর উপর যত্নবান 
র্ান্ডক। 

بحارحك   َٰه  م  لۡنح نزح
ح
َٰب  أ ا كِتح َٰذح هح ِي  وح ِق  ٱلَّ دذ صح م 

ْۚ بحۡيح  ا ُح ح ۡول ۡن حح ىَٰ وحمح رح مَّ ٱلۡق 
 
تِل نِذرح أ يۡهِ وح يحدح

 ۡۡ ةِ ي ۡؤِمن ونح بِهۖۦِۡ وحه  ِينح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح
وحٱلَّ

 ُِ ِ ت لح َٰ صح ح ونح َعح حافِظ  ٩٢ۡۡ ُي 

93. আর তার কচন্ডয় বড় যাবলম কক, কয 
আল্লাহর উপর বমর্ো রটনা কন্ডর, 
অর্বা বন্ডল, ‘আমার উপর ওহী 
কপ্ররে করা হন্ডয়ন্ডি’, অর্চ তার 
প্রবত ককান বকিুই কপ্ররে করা 
হয়বন? এবাং কয বন্ডল ‘আবম 
অবচন্ডরই নাবযল করব, কযরূপ 
আল্লাহ নাবযল কন্ডরন্ডিন’। আর যবদ 
তুবম কদখন্ডত, যখন যাবলমরা মৃতুে 
কন্ডষ্ট র্ান্ডক, এমতাবস্থায় 

ح  ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ ۡو وحمح

ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ ىَٰ َعح

ء   ۡ ۡهِ يح ۡۡ ي وحح إَِلح ح ل َّ وح وِۡحح إَِلح
 
ن قحالح  قحالح أ وحمح

ىى إِذِ  حۡو تحرح ل ُۗ وح لح ٱّللَّ  نزح
ح
ٓ أ ا نزِل  ِمۡثلح مح

 
أ سح

ة   ىئِكح لح ۡوِت وحٱلۡمح َِٰت ٱلۡمح رح مح ونح ِِف غح َٰلِم  ٱلظَّ
ٓوا   ۡخرِج 

ح
ۡۡ أ ُِ يِۡدي

ح
ٓوا  أ ۖۡ ٱَۡلحوۡمح بحاِسط   ۡ ك  سح نف 

ح
أ

ح  ول ونح َعح ۡۡ تحق  نت  ا ك  وِن بِمح  ُ ۡ ابح ٱل ذح ۡونح عح ۡزح َت 
َٰتِهِۦ  ۡن ءحايح ۡۡ عح نت  ك  ِ وح رۡيح ٱۡۡلحقذ

ِ غح ٱّللَّ
ونح  حۡستحۡكَِب  ٩٣ت
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কফন্ডরশতারা তান্ডদর হাত প্রসাবরত 
কন্ডর আন্ডি (তারা বন্ডল), ‘কতামান্ডদর 
জান কবর কর। আজ কতামান্ডদরন্ডক 
প্রবতদান কদয়া হন্ডব লাঞ্ছনার আযাব, 
কারে কতামরা আল্লাহর উপর 
অসতে বলন্ডত এবাং কতামরা তার 
আয়াতসমূহ সম্পন্ডকথ অহঙ্কার 
করন্ডত। 

94. আর বনশ্চয় কতামরা এন্ডসি আমার 
কান্ডি একা একা, কযরূপ সৃবষ্ট 
কন্ডরবি আবম কতামান্ডদরন্ডক 
প্রর্মবার এবাং আবম কতামান্ডদরন্ডক 
যা দান কন্ডরবি, তা কতামরা কিন্ডড় 
করন্ডখি কতামান্ডদর বপন্ড র কপিন্ডন। 
আর আবম কতামান্ডদর সান্ডর্ 
কতামান্ডদর সুপাবরশকারীন্ডদর কদখবি 
না, যান্ডদর কতামরা মন্ডন কন্ডরি কয, 
বনশ্চয় তারা কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
(আল্লাহর) অাংশীদার। অবশেই বিন্ন 
হন্ডয় কগন্ডি কতামান্ডদর পরস্পন্ডরর 
সম্পকথ। আর কতামরা যা ধ্ারো 
করন্ডত, তা কতামান্ডদর কর্ন্ডক হাবরন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি। 

لح  وَّ
ح
ۡۡ أ َٰك  لحۡقنح ا خح مح َٰدحىَٰ كح ونحا ف رح ۡد ِجۡئت م  لحقح وح

ة   رَّ رح  مح ۡۡ وح َٰك  لۡنح وَّ ا خح ۡكت ۡ مَّ تحرح ۖۡ وح ۡۡ ورِك   ُ آءح ظ 
 ۡۡ ۡمت  ِينح زحعح ۡ  ٱلَّ آءحك  عح فح ۡۡ ش  عحك  ىَٰ مح ا نحرح وحمح

عح بحيۡنح  طَّ د تَّقح ا ْۚ لحقح ىؤ  حكح ۡۡ ۡش  ۡۡ فِيك   ُ نَّ
ح
ۡۡ أ ك 

ونح  م  ۡۡ تحزۡع  نت  ا ك  ۡ مَّ نك  لَّ عح ٩٤وحضح

95. বনশ্চয় আল্লাহ বীজ ও আুঁবট 
ববদীেথকারী। বতবন মৃত কর্ন্ডক 
জীববতন্ডক কবর কন্ডরন এবাং জীববত 
কর্ন্ডক মৃতন্ডক কবরকারী। বতবনই 
আল্লাহ, সুতরাাং (সৎপর্ কর্ন্ডক) 

 ِ ح فحالِق  ٱۡۡلحبذ َّ ۞إِنَّ ٱّللَّ ۡرِج  ٱلۡۡحح ۖۡ َي  ىَٰ وحٱۡلَّوح
  ۡ َٰلِك  ْۚ ذح ذِ يذِِت ِمنح ٱلۡۡحح ۡرِج  ٱلۡمح ُم  يذِِت وح ِمنح ٱلۡمح

ونح  َٰ ت ۡؤفحك  ّنَّ
ح
ۖۡ فحأ ٩٥ٱّللَّ 
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ককার্ায় কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া 
হন্ডি? 

96. (বতবন) প্রভাত উদ্ভাসক। বতবন 
বাবনন্ডয়ন্ডিন রাতন্ডক প্রশাবন্ত এবাং 
সূযথ ও চিন্ডক সময় বনরূপক। এটা 
সবথজ্ঞ পরাক্রমশালীর বনধ্থারে। 

نٗ  كح ۡلح سح لح ٱَلَّ عح ۡمسح فحالِق  ٱۡۡلِۡصبحاِح وحجح  ا وحٱلشَّ
ۡسبحانٗ  رح ح  مح َٰلِكح تحۡقِدير  وحٱلۡقح ْۚ ذح لِيا زِيزِ ٱلۡعح عح

ِۡ ٱلۡ
٩٦

97. আর বতবনই সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
কতামান্ডদর জনে তারকারাবজ, যান্ডত 
কতামরা এ িারা পর্প্রাপ্ত হও স্থল 
ও সমুন্ডদ্রর অন্ধকান্ডর। অবশেই 
আবম আয়াতসমূহন্ডক ববস্তাবরত 
বেথনা কন্ডরবি এমন কওন্ডমর জনে 
যারা জান্ডন। 

ا  ُح ِ  ب
وا  تحد  ُۡ ومح تِلح ۡ  ٱۡل ج  لح لحك  عح ِي جح وح ٱلَّ وحه 

َِٰت  لۡنحا ٱٓأۡليح ِ وحٱِۡلحۡحرِ  قحۡد فحصَّ ذ َبح
َِٰت ٱلۡ ل مح ِِف ظ 

ۡوم   ونح  لِقح ۡعلحم  ٩٧يح

98. আর বতবনই সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
কতামান্ডদরন্ডক এক নফস কর্ন্ডক। 
অতিঃপর রন্ডয়ন্ডি আবাসস্থল ও 
সমাবধ্স্থল। অবশেই আবম 
আয়াতসমূহ   ববস্তাবরত বেথনা 
কন্ডরবি, এমন কওন্ডমর জনে যারা 
ভালভান্ডব বুন্ডঝ। 

ِن نَّۡفس   ۡ مذ ك 
ح
أ نشح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ة   وحه  َِٰحدح  وح

 ُۗ ۡستحۡودحع  م  رذ  وح ۡستحقح م  ۡوم  فح َِٰت لِقح لۡنحا ٱٓأۡليح  قحۡد فحصَّ
ونح   ُ ۡفقح ٩٨يح

99. আর বতবনই আসমান কর্ন্ডক বিথে 
কন্ডরন্ডিন বৃবষ্ট। অতিঃপর আবম এ 
িারা উৎপন্ন কন্ডরবি সব জান্ডতর 
উবদ্ভদ। অতিঃপর আবম তা কর্ন্ডক 
কবর কন্ডরবি সবুজ ডাল-পালা। 
আবম তা কর্ন্ডক কবর কবর ঘন 
সবন্নববষ্ট শসেদানা। আর কখজুর 
বৃন্ডের মাবর্ কর্ন্ডক (ন্ডবর কবর) 

لح ِمنح  نزح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ آءٗ وحه  آءِ مح مح ۡخرحۡجنحا ٱلسَّ

ح
فحأ

ء   ۡ ِ يح
ذ ۡخرحۡجنحا ِمۡنه   بِهِۦ نحبحاتح ّل 

ح
ِۡضٗ فحأ ا خح

بذٗ  ۡرِج  ِمۡنه  حح حاكِبٗ َّن  َتح ا وحِمنح ٱۡلَّۡخِل ِمن ا م 
ا قِۡنوحان   ُح لۡعِ انِيحة  طح َٰت   دح نَّ ۡعنحاب   وحجح

ح
ِۡن أ  مذ

 ُٗ ۡشتحبِ انح م  مَّ ۡيت ونح وحٱلر  رۡيح وحٱلزَّ َٰبِ ا وحغح تحشح ه   م 
يحۡنعِهِۦْٓۚ إِنَّ ِِف  رح وح ۡثمح

ح
ٓ أ رِهِۦٓ إِذحا َٰ ثحمح ٓوا  إَِلح ر  ٱنظ 

 ۡۡ َٰلِك  َٰت   ذح ۡوم   ٓأَليح ٩٩ۡؤِمن ونح ي   لذِقح
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ঝুলন্ত কর্াকা। আর (উৎপন্ন কবর) 
আঙু্গন্ডরর বাগান এবাং সাদৃশেপূেথ ও 
সাদৃশেহীন যয়তুন ও আনার। কদখ 
তার ফন্ডলর বদন্ডক, যখন কস ফলবান 
হয় এবাং তার পাকার প্রবত। বনশ্চয় 
এন্ডত বনদশথন রন্ডয়ন্ডি এমন কওন্ডমর 
জনে যারা ঈমান আন্ডন। 

100. আর তারা বজনন্ডক আল্লাহর জনে 
শরীক সাবেস্ত কন্ডরন্ডি, অর্চ বতবন 
তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। আর 
তারা অজ্ঞতাবশত মনগড়াভান্ডব 
বনধ্থারে কন্ডরন্ডি তার জনে পুত্র ও  
কনো সন্তান। বতবন পববত্র মহান 
এবাং তারা যা বববরে কদয় তা কর্ন্ডক 
ঊন্ডধ্বথ। 

ل   عح ق وا  َلح ۥ وحجح رح ۖۡ وحخح ۡۡ  ُ لحقح نَّ وحخح ٓءح ٱۡۡلِ َكح ح ِ ۡش   ّلِلَّ
وا 

رۡيِ ِعلۡم    َٰتِۢ بِغح بحنح َٰ  بحنِيح وح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح َٰ س   لح
ونح  ا يحِصف  مَّ ١٠٠عح

101. বতবন আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
স্রষ্টা। কীভান্ডব তাুঁর সন্তান হন্ডব 
অর্চ তাুঁর ককান সবঙ্গনী কনই! আর 
বতবন সববকিু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
বতবন প্রবতবট বজবনন্ডসর বোপান্ডর 
সবথজ্ঞ। 

َّلح   ۥ وح ون  َلح  َٰ يحك  ّنَّ
ح
ۡرِضِۖ أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح  بحِديع  ٱلسَّ
ن َلَّ ۥ  ۡۡ تحك  ح ل ۖۡ وح َِٰحبحة  ء ِۖ  صح ۡ َّ يح لحقح ّل  وح  وحخح وحه 

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ ١٠١بِك 

102. বতবনই আল্লাহ, কতামান্ডদর রব। 
বতবন িাড়া ককান (সতে) ইলাহ 
কনই। বতবন প্রবতবট বজবনন্ডসর স্রষ্টা। 
সুতরাাং কতামরা তাুঁর ইবাদাত কর। 
আর বতবন প্রবতবট বজবনন্ডসর উপর 
তত্ত্বাবধ্ায়ক। 

 ِ
ذ َٰلِق  ّل  ۖۡ خح وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۖۡ لح ۡۡ ب ك  ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك  ذح

ء   ۡ وه ْۚ  يح ء  فحٱۡعب د  ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح كِيل   وحه  ١٠٢وح
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103. চেুসমূহ তান্ডক আয়ত্ব করন্ডত পান্ডর 
না। আর বতবন চেুসমূহন্ডক আয়ত্ব 
কন্ডরন। আর বতবন সূক্ষ্মদশথী, সমেক 
অববহত। 

وح  َٰر  وحه  بۡصح
ح
ه  ٱۡۡل وح لَّ ت ۡدرِك  ۖۡ وحه  َٰرح بۡصح

ح
ي ۡدرِك  ٱۡۡل

١٠٣ٱللَِّطيف  ٱۡۡلحبرِي  

104. বনশ্চয় কতামান্ডদর কান্ডি চােুি 
বনদশথনাবলী এন্ডসন্ডি কতামান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক। অতএব কয 
চেুষ্মান হন্ডব, তন্ডব কস তার বনন্ডজর 
জনেই হন্ডব। আর কয অন্ধ সাজন্ডব, 
তন্ডব তা তার উপরই (বতথান্ডব)। 
আর আবম কতামান্ডদর উপর 
সাংরেক নই। 

ح  بِۡصح
ح
ۡن أ مح ۖۡ فح ۡۡ بذِك  آئِر  ِمن رَّ ۡ بحصح آءحك  قحۡد جح

نحا۠ 
ح
ٓ أ ا ْۚ وحمح ا ُح لحۡي عح ِمح فح ۡن عح فحلِنحۡفِسهۖۦِۡ وحمح

ۡ ِِبحفِيظ   لحۡيك   ١٠٤ عح

105. আর এভান্ডবই আবম নানাভান্ডব 
আয়াতসমূহ ববস্তাবরত বেথনা কবর 
এবাং যান্ডত তারা বন্ডল, তুবম পা  
কন্ডরি এবাং আবম যান্ডত বেথনা কবর, 
এ কুরআন এমন কওন্ডমর জনে 
যারা জান্ডন। 

َِٰت  ذِف  ٱٓأۡليح َٰلِكح ن ِصح ذح كح ول وا  دحرحۡستح وح َِلحق  وح
ۡوم   ۥ لِقح ِۡل بحيذِنحه  ونح  وح ۡعلحم  ١٠٥يح

106. তুবম অনুসরে কর তার, কতামার 
প্রবত যা ওহী কপ্ররে করা হন্ডয়ন্ডি 
কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক। বতবন 
িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই। আর 
মুশবরকন্ডদর কর্ন্ডক তুবম ববমুখ 
র্াক। 

ۖۡ ٱتَّبِۡع  وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۖۡ لح بذِكح ۡكح ِمن رَّ وِۡحح إَِلح
 
آ أ مح

ّۡشِكِيح  ِن ٱلۡم  ۡعرِۡض عح
ح
أ ١٠٦وح

107. আর যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন, তারা 
বশকথ করত না এবাং আবম কতামান্ডক 
তান্ডদর উপর বহফাযতকারী 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح َٰكح عح لۡنح عح ا جح وا ُۗ وحمح ك  ۡۡشح

ح
آ أ آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح ل وح

فِيظٗ  ۖۡ حح كِيل  ا ُِۡ بِوح ۡي
لح نتح عح

ح
آ أ ١٠٧ وحمح
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বানাইবন। আর তুবম তান্ডদর উপর 
তত্ত্বাবধ্ায়ক নও। 

108. আর কতামরা তান্ডদরন্ডক গালমন্দ 
কন্ডরা না, আল্লাহ িাড়া যান্ডদরন্ডক 
তারা ডান্ডক, ফন্ডল তারা গালমন্দ 
করন্ডব আল্লাহন্ডক, শত্রুতা কপািে 
কন্ডর অজ্ঞতাবশত। এভান্ডবই আবম 
প্রন্ডতেক উম্মন্ডতর জনে তান্ডদর কমথ 
কশাবভত কন্ডর বদন্ডয়বি। তারপর 
তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি তান্ডদর 
প্রতোবতথন। অতিঃপর বতবন জাবনন্ডয় 
কদন্ডবন তান্ডদরন্ডক, যা তারা করত। 

ب و حس  لح ت ونح وح ِينح يحۡدع  ِ ا  ٱلَّ ِمن د وِن ٱّللَّ
رۡيِ ِعلۡم    ُۢا بِغح ۡدوح ح عح  ٱّللَّ

ب وا  يَّنَّ  فحيحس  َٰلِكح زح ذح ا كح
ة   مَّ
 
ِ أ
ذ ۡۡ لِك   ُ رِۡجع  ُِۡ مَّ ِ بذ َٰ رح

َّۡ إَِلح ۡۡ ث   ُ لح مح عح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ۡ بِمح  ُ ي نحبذِئ  ١٠٨فح

109. আর তারা আল্লাহর নান্ডম কব ন 
কসম কন্ডরন্ডি, যবদ তান্ডদর কান্ডি 
ককান বনদশথন আন্ডস, তন্ডব তারা 
অবশেই তার প্রবত ঈমান আনন্ডব। 
বল, ‘সমস্ত বনদশথন কতা ককবল 
আল্লাহর কান্ডি। আর বকন্ডস 
কতামান্ডদর উপলবি ঘটান্ডব কয, যখন 
তা এন্ডস যান্ডব, তারা ঈমান আনন্ডব 
না? 

 ۡۡ  ُ ۡت آءح ۡۡ لحئِن جح ُِ َٰنِ يۡمح
ح
دح أ ُۡ ِ جح وا  بِٱّللَّ م  قۡسح

ح
أ وح
ِۖۡ َلَّ   ءحايحة   َٰت  ِعندح ٱّللَّ ا ٱٓأۡليح ْۚ ق ۡل إِنَّمح ا ُح ِ َّ ب ۡؤِمُن 

آءحۡت لح ي ۡؤِمن ونح  ٓ إِذحا جح ا ُح نَّ
ح
ۡۡ أ ا ي ۡشعِر ك  وحمح

١٠٩ 

110. আর আবম তান্ডদর অন্তর ও 
দৃবষ্টসমূহ পালন্ডট কদব কযমন তারা 
কুরআন্ডনর প্রবত প্রর্মবার ঈমান 
আন্ডনবন এবাং আবম তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর অবাধ্েতায় ঘুরপাক খাওয়া 
অবস্থায় কিন্ডড় কদব। 

ۡف 
ح
لذِب  أ ن قح ۡۡ ي ۡؤِمن وا  وح ح ا ل مح ۡۡ كح َٰرحه  بۡصح

ح
أ ۡۡ وح  ُ تح دح

ة   رَّ لح مح وَّ
ح
ونح  بِهِۦٓ أ  ُ ۡعمح ۡۡ يح ُِ َٰنِ ۡغيح ۡۡ ِِف ط  ر ه  نحذح وح
١١٠ 
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111. আর যবদ আবম তান্ডদর বনকট 
কফন্ডরশ্তা নাবযল করতাম এবাং মৃতরা 
তান্ডদর সান্ডর্ কর্া বলত। আর 
সববকিু সরাসবর তান্ডদর সামন্ডন 
সমন্ডবত করতাম, তাহন্ডলও তারা 
ঈমান আনত না, যবদ না আল্লাহ 
চাইন্ডতন; বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
মূখথ। 

  ۡ  ُ َّمح ُكح ةح وح ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح ُِ ۡ
ٓ إَِلح ۡۡلحا نحا نحزَّ نَّ

ح
حۡو أ ل ۞وح

ء   ۡ َّ يح ۡۡ ّل  ُِ ۡي
لح نحا عح ۡ ّشح َٰ وححح ۡوَتح ب ٗل  ٱلۡمح ا ق   مَّ

ن وا  َِل   َِٰكنَّ َكح لح آءح ٱّللَّ  وح حشح ن ي
ح
ٓ أ ۡؤِمن ٓوا  إِلَّ
ل ونح  ُح ۡ ۡۡ َيح حه  ۡكَثح

ح
 ١١١أ

112. আর এভান্ডবই আবম প্রন্ডতেক 
নবীর শত্রু কন্ডরবি মানুি ও বজন্ডনর 
মধ্ে কর্ন্ডক শয়তানন্ডদরন্ডক, তারা 
প্রতারোর উন্ডদ্দন্ডশে এন্ডক অপরন্ডক 
চাকবচকেপূেথ কর্ার কুমন্ত্রো কদয় 
এবাং কতামার রব যবদ চাইন্ডতন, তন্ডব 
তারা তা করত না। সুতরাাং তুবম 
তান্ডদরন্ডক ও তারা কয বমর্ো রটায়, 
তা তোগ কর। 

وذٗ  د  ِبذ  عح
ِ نح
ذ لۡنحا لِك  عح َٰلِكح جح ذح كح َِٰطيح وح يح ا شح

ن َٰ بحۡعض   ٱۡۡلِ ۡۡ إَِلح  ُ  ُ ۡع ِ ي وِۡح بح نذ ر فح خۡ ِس وحٱۡۡلِ
ورٗ  ر  ۡوِل غ  حۡو شح ٱلۡقح ل ۡۡ اْۚ وح رۡه  ۖۡ فحذح ل وه  عح ا فح ب كح مح  آءح رح
ونح  ۡفَتح  ا يح ١١٢وحمح

113. আর কুমন্ত্রো এ কারন্ডে কয, যারা 
আবখরান্ডতর উপর ঈমান রান্ডখ না 
তান্ডদর অন্তর কযন এর (চাকবচকেপূেথ 
কর্ার) প্রবত আকৃষ্ট হয় এবাং যান্ডত 
তারা তা পিন্দ কন্ডর, আর তারা যা 
(ন্ডয পাপ) অজথন করন্ডি, তা কযন 
অজথন কন্ডর। 

ۡف 
ح
ۡهِ أ ى إَِلح تِلحۡصغح ة  وح ةِ دح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح  ٱلَّ

ِف ونح  ۡقَتح ۡ م  ا ه  ِف وا  مح َِلحۡقَتح ۡوه  وح ۡضح لرِيح ١١٣وح

114. আবম বক আল্লাহ িাড়া অনে 
কাউন্ডক ববচারক বহন্ডসন্ডব তালাশ 
করব? অর্চ বতবনই কতামান্ডদর বনকট 
ববস্তাবরত বকতাব নাবযল কন্ডরন্ডিন। 

مٗ  كح ۡبتحِغ حح
ح
ِ أ رۡيح ٱّللَّ غح فح

ح
لح أ نزح

ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ا وحه 

ٗلْۚ  صَّ فح َٰبح م  ۡ  ٱلِۡكتح ۡك  ۡ   إَِلح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح وحٱلَّ

পারা 

৮ 
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আর যান্ডদরন্ডক আবম বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম তারা জানত কয, তা 
কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
যর্াযর্ভান্ডব নাবযলকৃত। সুতরাাং তুবম 
কখন্ডনা সন্ডন্দহকারীন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া 
না।  

ل   َّ َنح ۥ م  نَّه 
ح
ونح أ ۡعلحم  َٰبح يح بذِكح  ٱلِۡكتح ِن رَّ ِِۖ مذ بِٱۡۡلحقذ

ِينح  ۡمَتح ونحنَّ ِمنح ٱلۡم  ١١٤فحلح تحك 

115. আর কতামার রন্ডবর বােী সতে ও 
নোয়পরায়েতার বদক কর্ন্ডক পবরপূেথ 
হন্ডয়ন্ডি। তাুঁর বােীসমূন্ডহর ককান 
পবরবতথনকারী কনই। আর বতবনই 
সবথন্ডোতা ও সবথজ্ঞানী। 

بذِكح ِصۡدقٗ  ت  رح ِمح ۡت ُكح تحمَّ ۡدٗلْۚ وح لح  لَّ ا وحعح ِ بحدذ  م 
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ َٰتِهِۚۦْ وحه  ِمح ١١٥لُِكح

116. আর যবদ তুবম যারা যমীন্ডন আন্ডি 
তান্ডদর অবধ্কাাংন্ডশর আনুগতে কর, 
তন্ডব তারা কতামান্ডক আল্লাহর পর্ 
কর্ন্ডক ববচুেত করন্ডব। তারা শুধু্ 
ধ্ারোরই অনুসরে কন্ডর এবাং তারা 
শুধু্ অনুমানই কন্ডর। 

ۡر
ح
ن ِِف ٱۡۡل ح مح ۡكَثح

ح
ن ِإَون ت ِطۡع أ ل وكح عح ُِ ِض ي 

ۡۡ إِلَّ  نَّ ِإَوۡن ه  ونح إِلَّ ٱلظَّ ِْۚ إِن يحتَّبِع  بِيِل ٱّللَّ سح
ونح  ۡر ص   ١١٦َيح

117. বনশ্চয় কতামার রব অবধ্ক অবগত 
তার সম্পন্ডকথ, কয তাুঁর পর্ কর্ন্ডক 
ববচুেত হয় এবাং বতবন অবধ্ক অবগত 
বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর সম্পন্ডকথ।  

 ُِ ن يح ۡ  مح ۡعلح
ح
وح أ بَّكح ه  وح إِنَّ رح بِيلِهۖۦِۡ وحه  ن سح ل  عح

تحِدينح  ُۡ ۡ  بِٱلۡم  ۡعلح
ح
١١٧أ

118. সুতরাাং কতামরা আহার কর তা 
কর্ন্ডক, যার উপর আল্লাহর নাম কনয়া 
হন্ডয়ন্ডি, যবদ কতামরা তাুঁর 
আয়াতসমূন্ডহর বোপান্ডর ববশ্বাসী হও।  

نت ۡ  لحۡيهِ إِن ك  ِ عح ۡ  ٱّللَّ ا ذ كِرح ٱۡس فحُك  وا  ِممَّ
ۡؤِمنِيح أَِب َٰتِهِۦ م   ١١٨يح

119. আর কতামান্ডদর কী হল কয 
কতামরা তা কর্ন্ডক আহার কন্ডরা না, 
যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারে করা 

 ِ ۡ  ٱّللَّ ا ذ كِرح ٱۡس ل وا  ِممَّ ك 
ۡ
لَّ تحأ

ح
ۡۡ أ ا لحك  وحمح

ۡۡ إِلَّ  لحۡيك  رَّمح عح ا حح ۡ مَّ لح لحك  لحۡيهِ وحقحۡد فحصَّ عح
ثرِيٗ  ۡهِ  ِإَونَّ كح ۡۡ إَِلح رِۡرت  ا ٱۡضط  ل ونح ا مح ُِ َلَّ 
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হন্ডয়ন্ডি! অর্চ বতবন কতামান্ডদর জনে 
ববস্তাবরত বেথনা কন্ডরন্ডিন, যা 
কতামান্ডদর উপর হারাম কন্ডরন্ডিন। 
তন্ডব যার প্রবত কতামরা বাধ্ে হন্ডয়ি 
এবাং বনশ্চয় অন্ডনন্ডক না কজন্ডন তান্ডদর 
কখয়াল-খুবশ িারা পর্ভ্রষ্ট কন্ডর। 
বনশ্চয় কতামার রব 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর সম্পন্ডকথ অবধ্ক 
জ্ঞাত।  

ُِۡ ِ آئ ۡهوح
ح
ۡ   بِأ ۡعلح

ح
وح أ بَّكح ه  رۡيِ ِعلۡم   إِنَّ رح بِغح

ۡعتحِدينح  ١١٩بِٱلۡم 

120. আর কতামরা প্রকাশে ও কগাপন 
পাপ তোগ কর। বনশ্চয় যারা পাপ 
অজথন কন্ডর, তান্ডদরন্ডক অবচন্ডরই 
প্রবতদান কদয়া হন্ডব, তারা যা অজথন 
কন্ডর তার বববনমন্ডয়।  

ۥْٓۚ  بحاِطنحه  ِۡ وح ثۡ ُِرح ٱۡۡلِ َٰ  ظح
وا  ذحر  ِينح  وح  إِنَّ ٱلَّ

ن وا   ا َكح ۡونح بِمح ي ۡجزح ۡح سح ۡث يحۡكِسب ونح ٱۡۡلِ
ِف ونح  ۡقَتح ١٢٠يح

121. আর কতামরা তা কর্ন্ডক আহার 
কন্ডরা না, যার উপর আল্লাহর নাম 
উচ্চারে করা হয়বন এবাং বনশ্চয় তা 
সীমালঙ্ঘন এবাং শয়তানরা তান্ডদর 
বনু্ধন্ডদরন্ডক প্রন্ডরাচনা কদয়, যান্ডত 
তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ বববাদ কন্ডর। 
আর যবদ কতামরা তান্ডদর আনুগতে 
কর, তন্ডব বনশ্চয় কতামরা মুশবরক। 

لحۡيهِ  ِ عح ۡ  ٱّللَّ رِ ٱۡس
ۡۡ ي ۡذكح ح ا ل ل وا  ِممَّ ك 

ۡ
لح تحأ وح

 ُۗ ۥ لحفِۡسق  ونح  ِإَونَّه  َِٰطيح َلح وح  يح ى ِإَونَّ ٱلشَّ  إَِلح
 ٓ ۡوَِلحا
ح
ۡۡ أ ۡۡ إِنَّك  وه  ۡعت م  طح

ح
ۖۡ ِإَوۡن أ ۡۡ َِٰدل وك  ۡۡ َِل جح ُِ ِ ئ

ونح  ّۡشِك  حم  ١٢١ل

122. কয বিল মৃত, অতিঃপর আবম তান্ডক 
জীবন বদন্ডয়বি এবাং তার জনে 
বনধ্থারে কন্ডরবি আন্ডলা, যার মাধ্েন্ডম 
কস মানুন্ডির মন্ডধ্ে চন্ডল, কস বক তার 
মত কয কঘার অন্ধকান্ডর রন্ডয়ন্ডি, 
কযখান কর্ন্ডক কস কবর হন্ডত পান্ডর না? 

ۡيتٗ  نح مح ن َكح وح مح
ح
حۡ أ

ح
لۡنحا َلح ۥ ن ورٗ ا فحأ عح َٰه  وحجح  ايحۡينح

ۡمَِش بِهِۦ  ۥ ِِف يح ثحل ه  ن مَّ مح ِِف ٱۡلَّاِس كح
َِٰت لحيۡسح ِِبحارِج   ل مح َٰلِكح  ٱلظ  ذح اْۚ كح ُح ِۡن يذِنح مذ ز 

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح َٰفِرِينح مح ١٢٢لِلۡكح
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এভান্ডবই কাবফরন্ডদর জনে তান্ডদর 
কৃতকমথ সুন্ডশাবভত করা হয়। 

123. আর এভান্ডব আবম প্রবতবট 
জনপন্ডদ তার অপরাধ্ীন্ডদর 
সদথারন্ডদরন্ডক কিন্ডড় বদন্ডয়বি, যান্ডত 
তারা কসখান্ডন চক্রান্ত কন্ডর। আর 
তারা শুধু্ বনন্ডজন্ডদর সান্ডর্ই চক্রান্ত 
কন্ডর অর্চ তারা উপলবি কন্ডর না। 

ا  ُح ۡرِِمي ََِٰبح ُم  كح
ح
ِ قحۡريحة  أ

ذ لۡنحا ِِف ّل  عح َٰلِكح جح ذح كح وح
ا  ۡۡ وحمح ُِ ِس نف 

ح
ونح إِلَّ بِأ ر  ۡمك  ا يح ۖۡ وحمح ا ُح وا  فِي ر  َِلحۡمك 

ونح  ر  حۡشع  ١٢٣ي

124. আর যখন তান্ডদর বনকট ককান 
বনদশথন আন্ডস, তারা বন্ডল, আমরা 
কখনই ঈমান আনব না, যতেে না 
আল্লাহর রাসূলন্ডদরন্ডক যা কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি আমান্ডদরন্ডক তার অনুরূপ 
কদয়া হয়। আল্লাহ ভান্ডলা জান্ডনন, 
বতবন ককার্ায় তাুঁর বরসালাত অপথে 
করন্ডবন। যারা অপরাধ্ কন্ডরন্ডি, 
অবচন্ডরই তান্ডদরন্ডক আক্রান্ত করন্ডব 
আল্লাহর বনকট লাঞ্ছনা ও কন্ড ার 
আযাব, কারে তারা চক্রান্ত করত।  

ۡۡ ءحايحة    ُ ۡت آءح َٰ قحال وا  لحن ن   ِإَوذحا جح َٰ ن ۡؤَتح ِتَّ ۡؤِمنح حح
ل   ۡعح يۡث  َيح ۡ  حح ۡعلح

ح
ِا ٱّللَّ  أ ل  ٱّللَّ وَِتح ر س 

 
آ أ ِمۡثلح مح

ار  ِعندح  غح وا  صح م  ۡجرح
ح
ِينح أ ي ِصيب  ٱلَّ ۗۥُ سح حه  اتلح رِسح

اب   ذح ِ وحعح ِ  ٱّللَّ ُۢ ب ِديد  ونح شح ر  ۡمك  ن وا  يح ا َكح ١٢٤مح

125. সুতরাাং যান্ডক আল্লাহ বহদায়াত 
করন্ডত চান, ইসলান্ডমর জনে তার বুক 
উনু্মি কন্ডর কদন। আর যান্ডক ভ্রষ্ট 
করন্ডত চান, তার বুক সঙ্কীেথ-সঙু্কবচত 
কন্ডর কদন, কযন কস আসমান্ডন 
আন্ডরাহে করন্ডি। এমবনভান্ডব আল্লাহ 
অকলোে কদন তান্ডদর উপর, যারা 
ঈমান আন্ডন না।  

محن ه ۥ  فح ۡدرح ۡح صح حّۡشح ۥ ي ِديحه  ُۡ ن يح
ح
ي رِدِ ٱّللَّ  أ

ه ۥ  ۡدرح ۡل صح ۡعح ۥ َيح لَّه  ُِ ن ي 
ح
ن ي رِۡد أ ِِۡۖ وحمح َٰ ۡسلح لَِۡلِ

رحجٗ  يذًِقا حح ا ضح نَّمح
ح
أ َٰلِكح ا كح ذح آءِ  كح مح د  ِِف ٱلسَّ عَّ يحصَّ

ِينح لح ي ۡؤِمن ونح  ح ٱلَّ ل  ٱّللَّ  ٱلرذِۡجسح َعح ۡعح ١٢٥َيح
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126. আর এ হন্ডি কতামার রন্ডবর সরল 
পর্। আবম কতা ববস্তাবরতভান্ডব 
আয়াতসমূহ বেথনা কন্ডরবি এমন 
কওন্ডমর জনে, যারা উপন্ডদশ গ্রহে 
কন্ডর। 

ۡستحقِيمٗ  بذِكح م  َٰط  رح ا ِصرح َٰذح هح لۡنحا وح ُۗ قحۡد فحصَّ ا
ۡوم   َِٰت لِقح ونح  ٱٓأۡليح ر  كَّ  ١٢٦يحذَّ

127. তান্ডদর জনে তান্ডদর রন্ডবর বনকট 
রন্ডয়ন্ডি  শাবন্তর আবাস এবাং তারা কয 
আমল করত, তার কারন্ডে বতবন 
তান্ডদর অবভভাবক।  

ِۡ ِعندح  َٰ لح ۡۡ دحار  ٱلسَّ  ُ ح ا ۞ل ۡ بِمح  ُ َِل  وح وح ۖۡ وحه  ۡۡ ُِ ِ بذ رح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ١٢٧َكح

128. আর কযবদন আল্লাহ তান্ডদর 
সবাইন্ডক সমন্ডবত করন্ডবন। কসবদন 
বলন্ডবন, ‘কহ বজন্ডনর দল, মানুন্ডির 
অন্ডনকন্ডক কতামরা ববভ্রান্ত কন্ডরবিন্ডল’ 
এবাং মানুিন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক তান্ডদর 
অবভভাবকরা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর 
রব, আমরা এন্ডক অপন্ডরর িারা 
লাভবান হন্ডয়বি এবাং আমরা কস 
সমন্ডয় উপনীত হন্ডয়বি, যা আপবন 
আমান্ডদর জনে বনধ্থারে কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন’। বতবন বলন্ডবন, ‘আগুন 
কতামান্ডদর ব কানা, কতামরা কসখান্ডন 
স্থায়ী হন্ডব। তন্ডব আল্লাহ যা চান (তা 
বভন্ন)’। বনশ্চয় কতামার রব প্রজ্ঞাময়, 
সবথজ্ঞ। 

ِيعٗ  ۡۡ َجح ّۡش  ه  يحۡومح ُيح ِ قح وح ح ٱۡۡلِنذ ۡعّشح َٰمح ِد ا يح
ِنح  ۡ مذ ۡوَِلحآؤ ه 

ح
نِسِۖ وحقحالح أ ِنح ٱۡۡلِ تۡ  مذ ۡ ٱۡستحۡكَثح

نحا بِبحۡعض    ُ ۡع بَّنحا ٱۡستحۡمتحعح بح نِس رح بحلحۡغنحآ وح  ٱۡۡلِ
ْۚ قحالح ٱۡلَّار  مح  حا لۡتح ۡلح جَّ

ح
ِٓي أ لحنحا ٱلَّ جح

ح
ۡۡ أ َٰك  ى ۡثوح

  ۡ ِكي بَّكح حح ُۗ إِنَّ رح آءح ٱّللَّ  ا شح آ إِلَّ مح ُح َِِٰلِينح فِي خح
  ۡ لِي  ١٢٨ عح

129. আর এভান্ডবই আবম যাবলমন্ডদর 
কতকন্ডক কতন্ডকর বনু্ধ বাবনন্ডয় কদই, 
তারা যা অজথন করত কস কারন্ডে। 

 ِ
لذ َٰلِكح ن وح ذح كح ن وا  وح ا َكح ا بِمح ُۢ ُح َٰلِِميح بحۡع بحۡعضح ٱلظَّ
١٢٩يحۡكِسب ونح 
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130. ‘কহ বজন ও মানুন্ডির দল, 

কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক বক কতামান্ডদর 
বনকট রাসূলগে আন্ডসবন, যারা 
কতামান্ডদর বনকট আমার আয়াতসমূহ 
বেথনা করত এবাং কতামান্ডদর এই 
বদন্ডনর সাোন্ডতর বোপান্ডর 
কতামান্ডদরন্ডক সতকথ করত?’ তারা 
বলন্ডব, ‘আমরা আমান্ডদর বনজন্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ সােে বদলাম।’ আর দুবনয়ার 
জীবন তান্ডদরন্ডক প্রতাবরত কন্ডরন্ডি 
এবাং তারা বনন্ডজন্ডদর ববরুন্ডদ্ধ সােে 
কদন্ডব কয, তারা বিল কাবফর। 

ل   ۡۡ ر س  تِك 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ل

ح
نِس أ ِ وحٱۡۡلِ نذ ح ٱۡۡلِ ۡعّشح َٰمح  يح

 ۡۡ ِنك  َِِٰت مذ ۡۡ ءحايح لحۡيك  ونح عح ص  ق  يح
ُِۡدنحا   شح

اْۚ قحال وا  َٰذح ۡۡ هح آءح يحۡوِمك  ۡۡ لِقح ونحك  ي نِذر  وح
 ۡۖ ِسنحا نف 

ح
ى أ ح وا   َعح ُِد  ۡنيحا وحشح ة  ٱَّل  ۡ  ٱۡۡلحيحوَٰ  ُ ۡت رَّ وحغح

َٰفِرِينح  ن وا  كح ۡۡ َكح  ُ نَّ
ح
ۡۡ أ ُِ ِس نف 

ح
ى أ ح ١٣٠َعح

131. তা এই কারন্ডে কয, কতামার রব 
যুন্ডের কারন্ডে জনপদসমূহন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরন না তার অবধ্বাসীরা গাবফল 
র্াকা অবস্থায় । 

ىَٰ  رح لِكح ٱلۡق  ُۡ ب كح م  ن رَّ ۡۡ يحك  ن لَّ
ح
َٰلِكح أ لۡم  ذح  بِظ 
ا  ُح ۡهل 

ح
أ َٰفِل ونح وح   ١٣١غح

132. আর তারা যা কন্ডর, কস অনুসান্ডর 
প্রন্ডতেন্ডকর মযথাদা রন্ডয়ন্ডি এবাং 
কতামার রব তারা যা কন্ডর কস 
সম্পন্ডকথ গাবফল নন। 

   
ذ لِك  ب كح  وح ا رح ِمل وا ْۚ وحمح ا عح ِمَّ َٰت  مذ جح َٰفِل  دحرح بِغح

ل ونح  ۡعمح ا يح مَّ ١٣٢عح

133. আর কতামার রব অমুখান্ডপেী, 
দয়ালু। যবদ বতবন চান, কতামান্ডদরন্ডক 
সবরন্ডয় কনন্ডবন এবাং কতামান্ডদর পন্ডর 
যা ইন্ডি স্থলাবভবিি করন্ডবন, কযমন 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক অনে কওন্ডমর 
বাংশ কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 

 ۡۡ  ي ۡذهِۡبك 
ۡ
أ حشح ِّن  ذ و ٱلرَّۡۡححةِ  إِن ي ب كح ٱلۡغح رح وح

آ  مح آء  كح حشح ا ي ۡ مَّ حۡستحۡخلِۡف ِمنُۢ بحۡعِدك  ي وح
 
ح
أ نشح
ح
ِيَّةِ قحۡوم  أ ِن ذ رذ ۡ مذ رِينح  ك  ١٣٣ءحاخح

134. বনশ্চয় কতামান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা 
কদয়া হন্ডি, তা অবশেই আসন্ডব এবাং 

 ِۖ ونح ٓأَلت  د  ا ت وعح ۡعِجزِينح  إِنَّ مح نت ۡ بِم 
ح
آ أ ١٣٤وحمح
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(এ বোপান্ডর তাুঁন্ডক) কতামরা অেম 
করন্ডত পারন্ডব না।  

135. বল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
কতামান্ডদর অবস্থান্ডন কর্ন্ডক কাজ কর, 
বনশ্চয় আবমও কাজ করবি। অবচন্ডরই 
কতামরা জানন্ডত পারন্ডব কার জনে 
হন্ডব আবখরান্ডতর পবরেবত। বনশ্চয় 
যাবলমরা সফল হয় না।’ 

ۡوِم  َٰقح ۖۡ ق ۡل يح ِمل  ۡۡ إِّنذِ َعح نحتِك  َّكح َٰ مح
ح ل وا  َعح  ٱۡعمح

ونح  ۡوفح تحۡعلحم  ارِ   فحسح َٰقِبحة  ٱَّلَّ  ۥ عح
ون  َلح ن تحك  مح

ۡفلِح   ۥ لح ي  ونح إِنَّه  َٰلِم    ١٣٥ٱلظَّ

136. আর আল্লাহ কয শসে ও চতুষ্পদ 
জন্তু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, কসখান কর্ন্ডক 
তারা আল্লাহর জনে একবট অাংশ 
বনধ্থারে কন্ডর। অতিঃপর তান্ডদর 
ধ্ারো অনুসান্ডর তারা বন্ডল, ‘এবট 
আল্লাহর জনে এবাং এবট আমান্ডদর 
শরীকন্ডদর জনে।’ অতিঃপর যা তান্ডদর 
শরীকন্ডদর জনে, তা আল্লাহর বনকট 
কপৌঁন্ডি না, আর যা আল্লাহর জনে তা 
তান্ডদর শরীকন্ডদর বনকট কপৌঁন্ডি যায়। 
তারা কয ফয়সালা কন্ডর, তা কতই না 
মন্দ !  

 ِۡ َٰ نۡعح
ح
 ِمنح ٱۡۡلحۡرِث وحٱۡۡل

ح
أ ا ذحرح ِ ِممَّ ل وا  ّلِلَّ عح وحجح

ۖۡ ا نحِصيبٗ  ٓئِنحا َكح ح ا لِّش  َٰذح هح ۡۡ وح ُِ ِ بِزحۡعِم ا ّلِلَّ َٰذح  هح
ال وا  قح فح
نح  ا َكح مح نح فح ا َكح مح ِۖۡ وح ۡۡ فحلح يحِصل  إَِلح ٱّللَّ ُِ ِ ٓئ

َكح ح لِّش 
ونح  م  ۡك  ا ُيح آءح مح ُۗ سح ۡۡ ُِ ِ ٓئ

َكح ح َٰ ۡش  وح يحِصل  إَِلح  ُ ِ فح ّلِلَّ
١٣٦

137. আর এভান্ডব অন্ডনক মুশবরন্ডকর 
জনে তান্ডদর শরীকরা তান্ডদর 
সন্তানন্ডদরন্ডক হতো করা কশাবভত 
কন্ডরন্ডি, যান্ডত তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
করন্ডত পান্ডর এবাং তান্ডদর বনকট 
তান্ডদর দীনন্ডক সাংশয়পূেথ করন্ডত 
পান্ডর। আর আল্লাহ যবদ চাইন্ডতন, 
তারা তা করত না। সুতরাাং তারা কয 

ثرِي  
يَّنح لِكح َٰلِكح زح ذح كح ۡتلح  وح ّۡشِكِيح قح ِنح ٱلۡم  مذ

 ۡۡ َِٰدهِ ۡولح
ح
ٓ أ َكح ح ۡۡ ۡش  ُِ ۡي

لح وا  عح َِلحلۡبِس  ۡۡ وح ۡد وه  ۡۡ لرِي  ؤ ه 
ا  ۡۡ وحمح رۡه  ۖۡ فحذح ل وه  عح ا فح آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح ل ۖۡ وح ۡۡ  ُ دِينح

ونح  ۡفَتح  ١٣٧يح
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বমর্ো বানায়, তা বনন্ডয় তুবম 
তান্ডদরন্ডক র্াকন্ডত দাও।  

138. আর তারা তান্ডদর ধ্ারো অনুসান্ডর 
বন্ডল, ‘এই চতুষ্পদ জন্তুগুন্ডলা ও শসে 
বনবিদ্ধ। আমরা যান্ডক চাই, কস িাড়া 
ককউ তা খান্ডব না’ এবাং বকিু চতুষ্পদ 
জন্তু, যার বপন্ড  চড়া হারাম করা 
হন্ডয়ন্ডি, আর বকিু চতুষ্পদ জন্তু 
রন্ডয়ন্ডি যার উপর তারা আল্লাহর নাম 
উচ্চারে কন্ডর না, আল্লাহর উপর 
বমর্ো অপবাদস্বরূপ। তারা কয বমর্ো 
বানায়, তার কারন্ডে তান্ডদরন্ডক 
অবচন্ডরই বতবন প্রবতফল কদন্ডবন। 

  ۡ َٰ نۡعح
ح
َِٰذهِۦٓ أ ۡرث  ِحۡجر  لَّ  وحقحال وا  هح آ وححح ُح م  ۡطعح  يح
َّشح  ن ن ا إِلَّ مح ور هح  ُ ۡت ظ  ِمح رذ ۡ  ح  َٰ نۡعح

ح
أ ۡۡ وح ُِ آء  بِزحۡعِم

  ۡ َٰ نۡعح
ح
أ ونح  وح ر  آًء لَّ يحۡذك  ا ٱفَِۡتح ُح لحۡي ِ عح ۡح ٱّللَّ ٱۡس

ونح  ۡفَتح  ن وا  يح ا َكح ُِۡ بِمح يحۡجزِي ۡيهِ  سح
لح   ١٣٨عح

139. আর তারা বন্ডল, ‘এই 
চতুষ্পদ জন্তুগুন্ডলার কপন্ডট যা আন্ডি, 
তা আমান্ডদর পুরুিন্ডদর জনে বনবদথষ্ট 
এবাং আমান্ডদর স্ত্রীন্ডদর জনে হারাম। 
আর যবদ তা মৃত হয়, তন্ডব তারা 
সবাই তান্ডত শরীক’। অবচন্ডরই বতবন 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর কর্ার প্রবতদান 
কদন্ডবন। বনশ্চয় বতবন প্রজ্ঞাবান, 
জ্ঞানী। 

ة   الِصح ِۡ خح َٰ نۡعح
ح
ِ ٱۡۡل َِٰذه وِن هح ا ِِف ب ط   وحقحال وا  مح

ورِ 
ك   ِ ن لذ َِٰجنحاۖۡ ِإَون يحك  ۡزوح

ح
ى أ ح حرَّم  َعح ُم  نحا وح

ۡيتحةٗ  ۥ مَّ ْۚ إِنَّه  ۡۡ  ُ ۡۡ وحۡصفح ُِ يحۡجزِي ْۚ سح ٓء  َكح ح ۡۡ فِيهِ ۡش   ُ فح
  ۡ لِي ۡ  عح ِكي  ١٣٩ حح

140. অবশেই তারা েবতগ্রস্ত হন্ডয়ন্ডি 
যারা তান্ডদর         সন্তানন্ডদরন্ডক 
বনবুথবদ্ধতাবশত হতো কন্ডরন্ডি না 
কজন্ডন এবাং আল্লাহর উপর বমর্ো 
অপবাদস্বরূপ আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কয 
বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন তা হারাম কন্ডরন্ডি। 

رۡيِ  ُۢا بِغح ُح فح ۡۡ سح ه  َٰدح ۡولح
ح
تحل ٓوا  أ ِينح قح ِِسح ٱلَّ قحۡد خح

ۡ  ٱ ِعلۡم    ُ زحقح ا رح وا  مح م  رَّ ح وححح ِْۚ ّللَّ  ٱفَِۡتحآًء َعح  ٱّللَّ
تحِدينح  ُۡ ن وا  م  ا َكح ل وا  وحمح ١٤٠قحۡد ضح
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অবশেই তারা পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি এবাং 
তারা বহদায়াতপ্রাপ্ত হয়বন। 

141. আর বতবনই সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
এমন বাগানসমূহ যার বকিু মাচায় 
কতালা হয় আর বকিু কতালা হয় না32 
এবাং কখজুর গাি ও শসে, যার স্বাদ 
বববভন্ন রকম, যায়তুন ও আনার যার 
বকিু কদখন্ডত একরকম, আর বকিু 
বভন্ন রকম। কতামরা তার ফল কর্ন্ডক 
আহার কর, যখন তা ফলদান কন্ডর 
এবাং ফল কাটার বদন্ডনই তার হক 
বদন্ডয় দাও। আর অপচয় কন্ডরা না। 
বনশ্চয় বতবন অপচয়কারীন্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডসন না। 

َٰت   نَّ  جح
ح
أ نشح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ َٰت  ۞وحه  وشح ۡعر  رۡيح  مَّ وحغح

َٰت   وشح ۡعر  ۡتحلًِفا  مح ۡرعح ُم  ۥ وحٱۡلَّۡخلح وحٱلزَّ ل ه  ك 
 
أ

ۡيت ونح  ُٗ وحٱلزَّ َٰبِ تحشح انح م  مَّ َٰبِه   وحٱلر  تحشح رۡيح م  وا  ُك    ا وحغح
ادِهۖۦِۡ  صح ۥ يحۡومح حح ه  قَّ ات وا  حح رح وحءح ۡثمح

ح
ۦٓ إِذحآ أ ِ رِه ِمن ثحمح
لح ت ِۡسِف وٓ  ِۡسِفِيح وح ِب  ٱلۡم  ۥ لح ُي  ١٤١ا ْۚ إِنَّه 

142. আর চতুষ্পদ জন্তু কর্ন্ডক 
(বকিুন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন) কবাঝা 
বহনকারী ও েুদ্রাকৃবতর। কতামরা 
আহার কর তা কর্ন্ডক, যা আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
শয়তান্ডনর পদাঙ্ক অনুসরে কন্ডরা না। 
বনশ্চয় কস কতামান্ডদর জনে স্পষ্ট 
শত্রু। 

ِۡ ۡحح ولحةٗ  َٰ نۡعح
ح
فحرۡشٗ  وحِمنح ٱۡۡل ۡ  وح زحقحك  ا رح اْۚ ُك  وا  ِممَّ

َٰ ٱ ۡيطح َِٰت ٱلشَّ وح ط  وا  خ  لح تحتَّبِع  ۡۡ ّللَّ  وح ۥ لحك   ِن  إِنَّه 
وذ   د  بِي   عح ١٤٢م 

143. (বতবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন) আট 
প্রকান্ডরর কজাড়া। কমি কর্ন্ডক দু’বট, 
িাগল কর্ন্ডক দু’বট। বল, ‘নর দু’বটন্ডক 

 ِۖ َٰج  ۡزوح
ح
َٰنِيحةح أ ۡعزِ  ثحمح ِن ٱثۡنحۡيِ وحِمنح ٱلۡمح

ۡ
أ َُّ ِنح ٱل مذ

ٓ ق ۡل ءح ٱثۡنحۡيِ   ا ا مَّ
ح
نثحيحۡيِ أ

 
ِم ٱۡۡل

ح
مح أ رَّ ۡيِن حح رح كح لَّ

                                                           
 এর অর্থ ঐ সমস্ত লতাগুে, কযগুন্ডলান্ডক পবরচযথার উন্ডদ্দন্ডশে মাচায় উব ন্ডয় কদয়া হয়। আর معروشات 32

 এর অর্থ হন্ডি কয গাি মাচায় উ ান্ডনার প্রন্ডয়াজন হয় না; বরাং স্বীয় কান্ডের উপর তা غريمعروشات
কবন্ডড় উন্ড ।  
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বতবন হারাম কন্ডরন্ডিন নাবক মাবদ 
দু’বটন্ডক? নাবক তা, যা মাবদ দু’বটর 
কপন্ডট আন্ডি? কতামরা কজন্ডন-শুন্ডন 
আমান্ডক জানাও, যবদ কতামরা 
সতেবাদী হন্ডয় র্াক।’  

 ِ ِۖ نحبذ نثحيحۡيِ
 
ام  ٱۡۡل رۡحح

ح
لحۡيهِ أ لحۡت عح ِ ٱۡشتحمح عِلۡم  و ِي ب
َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ١٤٣إِن ك 

144. আর উট কর্ন্ডক দু’বট ও গাভী 
কর্ন্ডক দু’বট। বল, ‘নর দু’বটন্ডক বতবন 
হারাম কন্ডরন্ডিন নাবক মাবদ দু’বটন্ডক? 

নাবক তা, যা মাবদ দু’বটর কপন্ডট 
আন্ডি? অর্বা কতামরা বক হাবজর 
বিন্ডল, যখন আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক এর 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়বিন্ডলন?’ সুতরাাং তার 
কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম কক, কয না কজন্ডন 
মানুিন্ডক ববভ্রান্ত করার জনে আল্লাহর 
উপর বমর্ো অপবাদ কদয়? বনশ্চয় 
আল্লাহ যাবলম কওমন্ডক বহদায়াত 
কন্ডরন না। 

رِ ٱثۡنحۡيِ  ق ۡل  بِِل ٱثۡنحۡيِ وحِمنح ٱِۡلحقح وحِمنح ٱۡۡلِ
لحۡت  ا ٱۡشتحمح مَّ

ح
نثحيحۡيِ أ

 
ِم ٱۡۡل

ح
مح أ رَّ ۡيِن حح رح كح ءحآلَّ

آءح إِۡذ  دح ُح ۡۡ ش  نت  ۡم ك 
ح
ِۖ أ نثحيحۡيِ

 
ام  ٱۡۡل رۡحح

ح
لحۡيهِ أ عح

اْۚ  َٰذح ۡ  ٱّللَّ  بِهح ىَٰك  حىَٰ  وحصَّ ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ مح فح

ِذبٗ  ِ كح ح ٱّللَّ رۡيِ َعح لَّ ٱۡلَّاسح بِغح ُِ  ِ
نَّ ِعلۡم   إِ ا َلذ

َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح ١٤٤ٱّللَّ

145. বল, ‘আমার বনকট কয ওহী 
পা ান্ডনা হয়, তান্ডত আবম 
আহারকারীর উপর ককান হারাম পাই 
না, যা কস আহার কন্ডর। তন্ডব যবদ 
মৃত বকাংবা প্রবাবহত রি অর্বা 
শূকন্ডরর কগাশ্ত হয়- কারে, বনশ্চয় তা 
অপববত্র বকাংবা এমন অনবধ্ যা 
আল্লাহ িাড়া অনে কান্ডরা জনে যন্ডবহ 
করা হন্ডয়ন্ডি। তন্ডব কয বেবি বনরুপায় 
হন্ডয় অবাধ্ে ও সীমালঙ্ঘনকারী না 
হন্ডয় তা গ্রহন্ডে বাধ্ে হন্ডয়ন্ডি, তাহন্ডল 

اِعم   َٰ طح
ح ًما َعح حرَّ َّ ُم  وِۡحح إَِلح

 
آ أ ِجد  ِِف مح

ح
ٓ أ  ق ل لَّ
ۥٓ  ه  م  ۡطعح ۡو دحمٗ  يح

ح
ۡيتحًة أ ونح مح ن يحك 

ح
ٓ أ وًحا إِلَّ ۡسف  ا مَّ
ۡح ِخَنِير   ۡ

ۡو ۡلح
ح
ۡو  أ

ح
ۥ رِۡجس  أ هِلَّ فحإِنَّه 

 
فِۡسًقا أ

رَّ  ِن ٱۡضط  مح ِ بِهِۚۦْ فح رۡيِ ٱّللَّ رۡيح بحاغ  لِغح لح  غح وح
د   ور  َعح ف  بَّكح غح ۡ   فحإِنَّ رح ١٤٥رَِّحي
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বনশ্চয় কতামার রব েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

146. আর ইয়াহূদীন্ডদর উপর 
আবম নখবববশষ্ট সব জন্তু হারাম 
কন্ডরবিলাম এবাং গরু ও িাগন্ডলর 
চববথও তান্ডদর উপন্ডর হারাম 
কন্ডরবিলাম- তন্ডব যা এগুন্ডলার বপন্ড  
ও ভুুঁবড়ন্ডত র্ান্ডক, বকাংবা যা ককান 
হান্ডড়র সান্ডর্ কলন্ডগ র্ান্ডক, তা িাড়া। 
এবট তান্ডদরন্ডক প্রবতফল বদন্ডয়বিলাম 
তান্ডদর অবাধ্েতার কারন্ডে। আর 
বনশ্চয় আবম সতেবাদী। 

ۡمنحا  رَّ اد وا  حح ِينح هح ح ٱلَّ ر ِۖ وحَعح
ف  َّ ذِي ظ  ِمنح  ّل  وح

 ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡمنحا عح رَّ ِۡ حح نح رِ وحٱلۡغح ا ٱِۡلحقح آ إِلَّ مح مح  ُ ومح ح  ش 

ا ٱۡختح  ۡو مح
ح
ٓ أ ايحا وِ ٱۡۡلحوح

ح
ٓ أ ا مح ور ه   ُ حلحۡت ظ  لحطح ۡحح

ۡظم    َِٰدق ونح  بِعح ۖۡ ِإَونَّا لحصح ۡۡ ُِ ۡ بِبحۡغيِ  ُ َٰ يۡنح زح َٰلِكح جح ذح
١٤٦ 

147. অতিঃপর যবদ তারা কতামান্ডক 
বমর্োবাদী বন্ডল, তন্ডব তুবম বল, 

কতামান্ডদর রব সবথবোপী দয়ার 
অবধ্কারী। আর তার আযাব অপরাধ্ী 
কওম কর্ন্ডক কফরান্ডনা হয় না। 

ۡۡ ذ و رحۡۡححة   ب ك  ل رَّ ق  ب وكح فح ذَّ ة   فحإِن كح َِٰسعح لح  وح  وح
د   ۡجرِِميح ي رح ۡوِم ٱلۡم  ِن ٱلۡقح ۥ عح ه  س 
ۡ
١٤٧بحأ

148. অবচন্ডরই মুশবরকরা 
বলন্ডব, ‘আল্লাহ যবদ চাইন্ডতন, আমরা 
বশরক করতাম না এবাং আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিরাও না এবাং আমরা ককান 
বকিু হারাম করতাম না’। এভান্ডবই 
তান্ডদর পূবথবতথীরা বমর্োন্ডরাপ কন্ডরন্ডি, 
কয পযথন্ত না তারা আমার আযাব 
আস্বাদন কন্ডরন্ডি। বল, ‘কতামান্ডদর 
কান্ডি বক ককান জ্ঞান আন্ডি, যা 
কতামরা আমান্ডদর জনে প্রকাশ 
করন্ডব? কতামরা কতা শুধু্ ধ্ারোর 

ۡكنحا  ۡۡشح
ح
آ أ آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح وا  ل ك  ۡۡشح

ح
ِينح أ ول  ٱلَّ يحق  سح

رَّ  لح حح نحا وح ٓ ءحابحآؤ  لح ء   وح ۡ َٰلِكح  ۡمنحا ِمن يح ذح كح
ُۗ ق ۡل  نحا سح

ۡ
َٰ ذحاق وا  بحأ ِتَّ ۡۡ حح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

بح ٱلَّ ذَّ كح
ِۡن ِعلۡم   ۡ مذ ك  ۡل ِعندح ٓۖۡ  هح حا وه  ۡلح ت ۡخرِج  إِن  فح

ونح  ۡر ص  ۡۡ إِلَّ َّتح نت 
ح
نَّ ِإَوۡن أ ونح إِلَّ ٱلظَّ ١٤٨تحتَّبِع 
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অনুসরে করি এবাং কতামরা কতা 
ককবল অনুমান করি’। 

149. বল, ‘চূড়ান্ত প্রমাে আল্লাহরই। 
সুতরাাং যবদ বতবন চান, অবশেই 
কতামান্ডদর সবাইন্ডক বহদায়াত 
কদন্ডবন।’ 

 ۡۡ َٰك  ى دح ُح ح آءح ل ۖۡ فحلحۡو شح ة  َٰلِغح ة  ٱلۡبح ق ۡل فحلِلَّهِ ٱۡۡل جَّ
َۡجحعِيح 

ح
١٤٩أ

150. বল, ‘কতামান্ডদর সােীন্ডদরন্ডক 
বনন্ডয় আস, যারা সােে কদন্ডব কয, 
আল্লাহ এবট হারাম কন্ডরন্ডিন’। 

অতএব যবদ তারা সােে কদয়, তন্ডব 
তুবম তান্ডদর সান্ডর্ সােে বদন্ডয়া না। 
আর তান্ডদর প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডরা 
না, যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি, যারা আবখরান্ডত 
ববশ্বাস কন্ডর না এবাং যারা তান্ডদর 
রন্ডবর সমকে বনধ্থারে কন্ডর।  

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ونح أ د  ُح حۡش ِينح ي ۡ  ٱلَّ آءحك  دح ُح َّۡ ش  ل  ق ۡل هح

اۖۡ فحإِن  َٰذح رَّمح هح لح حح ْۚ وح ۡۡ  ُ عح ۡد مح ُح حۡش وا  فحلح ت ُِد  شح
ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح آءح ٱلَّ ۡهوح

ح
ِينح لح تحتَّبِۡع أ َٰتِنحا وحٱلَّ  يح

ۡعِدل ونح  ۡۡ يح ُِ ِ بذ ۡ بِرح ١٥٠ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرحةِ وحه 

151. বল, ‘এন্ডসা, কতামান্ডদর 
উপর কতামান্ডদর রব যা হারাম 
কন্ডরন্ডিন, তা বতলাওয়াত কবর কয, 
কতামরা তার সান্ডর্ ককান বকিুন্ডক 
শরীক করন্ডব না এবাং মা-বাবার প্রবত 
ইহসান করন্ডব আর দাবরন্ডদ্র যর 
কারন্ডে কতামান্ডদর           
সন্তানন্ডদরন্ডক হতো করন্ডব না। 
আবমই কতামান্ডদরন্ডক বরবযক কদই 
এবাং তান্ডদরন্ডকও। আর অশ্ীল 
কান্ডজর বনকটবতথী হন্ডব না- তা কর্ন্ডক 
যা প্রকাশ পায় এবাং যা কগাপন 

لَّ 
ح
ۖۡ أ ۡۡ لحۡيك  ۡۡ عح ب ك  رَّمح رح ا حح تۡل  مح

ح
حۡوا  أ ال ۞ق ۡل تحعح

ۡي  وا  بِهِۦ شح ّۡشِك 
ِ ت  ب ۖۡ وح َٰنٗ ا يِۡن إِۡحسح ََِّٰلح لح ٱلۡوح ۖۡ وح  ا

 ۡ ك  َٰدح ۡولح
ح
َٰق  تحۡقت ل ٓوا  أ

ِۡن إِۡملح ۡۡ  مذ ۡن  نحۡرز ق ك  َنَّ
َِٰحشح  وح ب وا  ٱلۡفح لح تحۡقرح ۖۡ وح ۡۡ ا ِإَويَّاه  ُح رح ِمۡن ُح ا ظح مح

رَّمح ٱّللَّ   لح تحۡقت ل وا  ٱۡلَّۡفسح ٱلَِِّت حح ۖۡ وح نح ا بحطح وحمح
 ۡۡ ۡ بِهِۦ لحعحلَّك  ىَٰك  ۡۡ وحصَّ َٰلِك  ِ  ذح  بِٱۡۡلحقذ

إِلَّ
١٥١قِل ونح تحعۡ 
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র্ান্ডক। আর ববধ্ কারে িাড়া কতামরা 
কসই প্রােন্ডক হতো কন্ডরা না, আল্লাহ 
যা হারাম কন্ডরন্ডিন। এগুন্ডলা আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন, যান্ডত 
কতামরা বুঝন্ডত পার। 

152. আর কতামরা ইয়াতীন্ডমর সম্পন্ডদর 
বনকটবতথী হন্ডয়া না, সুন্দর পন্থা 
িাড়া। যতেে না কস পবরেত বয়ন্ডস 
উপনীত হয়, আর পবরমাপ ও ওযন 
ইনসান্ডফর সান্ডর্ পবরপূেথ কদন্ডব। 
আবম কাউন্ডক তার সাধ্ে িাড়া দাবয়ত্ব 
অপথে কবর না। আর যখন কতামরা 
কর্া বলন্ডব, তখন ইনসাফ কর, 
যবদও কস আত্ম্ীয় হয় এবাং আল্লাহর 
ওয়াদা পূেথ কর। এগুন্ডলা বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন। 
যান্ডত কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে কর। 

ن   ۡحسح
ح
ِۡ إِلَّ بِٱلَِِّت ِهح أ الح ٱَۡلحتِي ب وا  مح لح تحۡقرح وح

ۡيلح وحٱلِۡمَيحانح  ۡوف وا  ٱلۡكح
ح
أ ۚۥْ وح ه  دَّ ش 

ح
ۡبل غح أ َٰ يح ِتَّ حح
ۖۡ ِإَوذحا بِٱلۡقِۡسِطِۖ  ا ُح لذِف  نحۡفًسا إِلَّ و ۡسعح لح ن كح

 ِ ِد ٱّللَّ ُۡ بِعح ِۖ وح َٰ نح ذحا ق ۡرَبح حۡو َكح ل ۡۡ فحٱۡعِدل وا  وح ق لۡت 
 ۡۡ لَّك  ۡ بِهِۦ لحعح ىَٰك  ۡۡ وحصَّ َٰلِك  ۡوف وا ْۚ ذح

ح
أ

ونح  ر  كَّ ١٥٢تحذح

153. আর এবট কতা আমার কসাজা পর্। 
সুতরাাং কতামরা তার অনুসরে কর 
এবাং অনোনে পর্ অনুসরে কন্ডরা না, 
তাহন্ডল তা কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর পর্ 
কর্ন্ডক বববিন্ন কন্ডর কদন্ডব। এগুন্ডলা 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন, 
যান্ডত কতামরা তাকওয়া অবলম্বন 
কর। 

ۡستحقِيمٗ  َِِٰط م  ا ِصرح َٰذح نَّ هح
ح
أ لح ا فحٱتَّبِ وح ۖۡ وح وه  ع 

بِيلِهِۚۦْ  ن سح ۡۡ عح قح بِك  رَّ تحفح ب لح فح  ٱلس 
وا  تحتَّبِع 
 ۡۡ َٰلِك  ونح ذح ۡۡ تحتَّق  لَّك  ۡ بِهِۦ لحعح ىَٰك  ١٥٣وحصَّ
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154. অতিঃপর আবম মূসান্ডক 
প্রদান কন্ডরবি বকতাব, কয সৎকমথ 
কন্ডরন্ডি তার জনে পবরপূেথতাস্বরূপ, 

প্রবতবট ববিন্ডয়র ববস্তাবরত বোখো, 
বহদায়াত ও রহমতস্বরূপ। যান্ডত 
তারা তান্ডদর রন্ডবর সাোন্ডতর 
বোপান্ডর ঈমান রান্ডখ। 

وَسح  َّۡ ءحاتحيۡنحا م  ِٓي  ث  ح ٱلَّ اًما َعح َٰبح تحمح ٱلِۡكتح
تحۡفِصيٗل  نح وح ۡحسح

ح
ء  أ ۡ ِ يح

ذ دٗ   لذِك  رحۡۡححةٗ ى وحه   وح
 ۡ  ُ لَّ ۡۡ ي ۡؤِمن ونح لَّعح ُِ ِ بذ آءِ رح  ١٥٤بِلِقح

155. আর এবট বকতাব- যা আবম নাবযল 
কন্ডরবি- বরকতময়। সুতরাাং কতামরা 
তার অনুসরে কর এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন কর, যান্ডত কতামরা 
রহমতপ্রাপ্ত হও। 

بحارحك   َٰه  م  لۡنح نزح
ح
َٰب  أ ا كِتح َٰذح هح وه   وح وا  فحٱتَّبِع  وحٱتَّق 
ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك  ١٥٥لحعح

156. কযন কতামরা না বল কয, 
বকতাব কতা নাবযল করা হন্ডয়বিল 
আমান্ডদর পূন্ডবথর দু’বট দন্ডলর উপর 
এবাং আমরা কতা তান্ডদর অধ্েয়ন 
সম্পন্ডকথ বিলাম গান্ডফল। 

ول ٓوا  إِنَّمح  ن تحق 
ح
تحۡيِ أ آئِفح َٰ طح

ح َٰب  َعح نزِلح ٱلِۡكتح
 
ٓ أ ا

َٰفِلِيح  ۡۡ لحغح ُِ تِ اسح ن دِرح نَّا عح
ۡبلِنحا ِإَون ك  ١٥٦ِمن قح

157. বকাংবা কযন না বল কয, যবদ 
আমান্ডদর উপর বকতাব অবতীেথ করা 
হত, তন্ডব অবশেই আমরা তান্ডদর 
কচন্ডয় অবধ্ক বহদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। 
বস্তুত কতামান্ডদর বনকট এন্ডসন্ডি 
কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক স্পষ্ট 
প্রমাে, বহদায়াত ও রহমত। সুতরাাং 
তার কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম কক, কয 
আল্লাহর আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এবাং তা কর্ন্ডক ববমুখ 
হন্ডয়ন্ডি? অবচন্ডরই আবম তান্ডদরন্ডক 

 ٓ ا نَّ
ح
حۡو أ ول وا  ل ۡو تحق 

ح
آ  أ نَّ َٰب  لحك  لحۡينحا ٱلِۡكتح نزِلح عح

 
أ

ۡ بحيذِنحة   آءحك  ۡد جح قح ْۚ فح ۡۡ  ُ ىَٰ ِمۡن ۡهدح
ح
ۡۡ  أ بذِك  ِن رَّ مذ

دٗ  بح أَِبى وحه  ذَّ ن كح ۡ  مِمَّ ۡظلح
ح
ۡن أ مح ْۚ فح رحۡۡححة  َِٰت وح يح

ِينح يحۡصِدف ونح  نحۡجزِي ٱلَّ ُۗ سح ا ُح ۡن فح عح دح ِ وحصح ٱّللَّ
ابِ  وٓءح ٱلۡعحذح َٰتِنحا س  ۡن ءحايح ن وا  يحۡصِدف ونح  عح ا َكح بِمح

١٥٧ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 308  

মন্দ আযাব কদব, যারা আমার 
আয়াতসমূহ কর্ন্ডক ববমুখ হয়, তান্ডদর 
ববমুখ হওয়ার কারন্ডে। 

158. তারা বক এরই অন্ডপো করন্ডি কয, 
তান্ডদর বনকট কফন্ডরশতাগে হাবযর 
হন্ডব, বকাংবা কতামার রব উপবস্থত 
হন্ডব অর্বা প্রকাশ পান্ডব কতামার 
রন্ডবর বনদশথনসমূন্ডহর বকিু? কযবদন 
কতামার রন্ডবর বনদশথনসমূন্ডহর বকিু 
প্রকাশ পান্ডব, কসবদন ককান বেবিরই 
তার ঈমান উপকান্ডর আসন্ডব না, কয 
পূন্ডবথ ঈমান আন্ডনবন, বকাংবা কস তার 
ঈমান্ডন ককান কলোে অজথন কন্ডরবন। 
বল, ‘কতামরা অন্ডপো কর, আমরাও 
অন্ডপো করবি’। 

ِِتح 
ۡ
ۡو يحأ
ح
ة  أ ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ تِيح

ۡ
ن تحأ
ح
ٓ أ ونح إِلَّ ر  ۡل يحنظ  هح

ِِت 
ۡ
ُۗ يحۡومح يحأ بذِكح َِٰت رح ِِتح بحۡعض  ءحايح

ۡ
ۡو يحأ
ح
ب كح أ رح
ۡۡ  بحۡعض   ح ا ل ُح َٰن  ع  نحۡفًسا إِيمح بذِكح لح يحنفح َِٰت رح ءحايح

ا  ُح َٰنِ بحۡت ِِفٓ إِيمح سح ۡو كح
ح
ۡبل  أ نحۡت ِمن قح ۡن ءحامح تحك 

رۡيٗ  ٓوا  خح ونح اُۗ ق ِل ٱنتحِظر  نتحِظر   ١٥٨إِنَّا م 

159. বনশ্চয় যারা তান্ডদর দীনন্ডক 
বববিন্ন কন্ডরন্ডি এবাং দল-উপদন্ডল 
ববভি হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর ককান বোপান্ডর 
কতামার দাবয়ত্ব কনই। তান্ডদর ববিয়বট 
কতা আল্লাহর বনকট। অতিঃপর তারা 
যা করত, বতবন তান্ডদরন্ডক কস ববিন্ডয় 
অবগত করন্ডবন। 

ن وا  ِشيحعٗ  َكح ۡۡ وح  ُ ق وا  دِينح ِينح فحرَّ ا لَّۡستح إِنَّ ٱلَّ
َّۡ ي نحبذِئ   ِ ث  ۡۡ إَِلح ٱّللَّ ۡمر ه 

ح
آ أ ء   إِنَّمح ۡ ۡۡ ِِف يح  ُ ۡ ُ  ِمۡن
ل ونح  ۡفعح ن وا  يح ا َكح  ١٥٩بِمح

160. কয সৎকাজ বনন্ডয় এন্ডসন্ডি, তার 
জনে হন্ডব তার দশ গুে। আর কয 
অসৎকাজ বনন্ডয় এন্ডসন্ডি, তান্ডক 
অনুরূপই প্রবতদান কদয়া হন্ডব এবাং 
তান্ডদরন্ডক যুলুম করা হন্ডব না।  

ن  ۖۡ وحمح ا ُح ِ ۡمثحال
ح
ّۡش  أ ۥ عح نحةِ فحلحه  آءح بِٱۡۡلحسح ن جح مح

يذِئحةِ فحلح  آءح بِٱلسَّ ۡۡ لح  جح ا وحه  ُح ىى إِلَّ ِمۡثلح ۡزح َي 
ونح  ۡظلحم   ١٦٠ي 
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161. বল, ‘বনশ্চয় আমার রব 
আমান্ডক কসাজা পন্ডর্র বহদায়াত 
বদন্ডয়ন্ডিন। তা সুপ্রবতবষ্ঠত দীন, 
ইবরাহীন্ডমর আদশথ, কস বিল একবনষ্ঠ 
এবাং কস মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি বিল 
না’। 

َٰط   َٰ ِصرح ٓ إَِلح ِ َبذ َِّٰن رح ى دح ۡل إِنَِّّن هح
ۡستحِقيم   ق  ا ينٗ دِ م 
نِيفٗ مٗ قِيح  ۡح حح َٰهِي ِلَّةح إِبۡرح نح ا مذ ا َكح ْۚ وحمح ِمنح ا

ّۡشِكِيح   ١٦١ٱلۡم 

162. বল, ‘বনশ্চয় আমার 
সালাত, আমার কুরবানী, আমার 
জীবন ও আমার মৃতুে আল্লাহর জনে, 
বযবন সকল সৃবষ্টর রব’। 

اِِت  مح مح ۡيحايح وح ُمح ِِك وح ن س  ِِت وح لح ِ ق ۡل إِنَّ صح  ّلِلَّ
َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ١٦٢رحبذ

163. ‘তাুঁর ককান শরীক কনই এবাং 
আমান্ডক এরই বনন্ডদথশ প্রদান করা 
হন্ডয়ন্ডি। আর আবম মুসলমানন্ডদর 
মন্ডধ্ে প্রর্ম’। 

ل   وَّ
ح
۠ أ نحا
ح
أ ِمۡرت  وح

 
َٰلِكح أ بِذح ۖۥۡ وح ِيكح َلح   ۡشح

لح
ۡسلِِميح  ١٦٣ٱلۡم 

164. বল, ‘আবম বক আল্লাহ িাড়া অনে 
ককান রব অনুসন্ধান করব’ অর্চ 
বতবন সব বকিুর রব’? আর প্রবতবট 
বেবি যা অজথন কন্ডর, তা শুধু্ তারই 
উপর বতথায় আর ককান 
ভারবহনকারী অন্ডনের ভার বহন 
করন্ডব না। অতিঃপর কতামান্ডদর 
রন্ডবর বনকটই কতামান্ডদর 
প্রতোবতথনস্থল। সুতরাাং বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক কসই সাংবাদ কদন্ডবন, 
যান্ডত কতামরা মতববন্ডরাধ্ করন্ডত। 

 
ح
ِ أ رۡيح ٱّللَّ غح

ح
بذٗ ق ۡل أ ء   بِۡغ رح ۡ ِ يح

ذ وح رحب  ّل  لح وح  ا وحه 
ة  تحۡكِسب  ّل    ازِرح  تحزِر  وح

لح اْۚ وح ُح لحۡي  نحۡفس  إِلَّ عح
 ۡ بذِك  َٰ رح َّۡ إَِلح ْۚ ث  ىَٰ ۡخرح

 
ۡۡ وِۡزرح أ رِۡجع ك  مَّ

ونح  ۡتحلِف  ۡۡ فِيهِ َّتح نت  ا ك  ۡ بِمح ي نحبذِئ ك  ١٦٤فح

165. আর বতবন কস সত্তা, বযবন 
কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডনর খলীফা 
বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং কতামান্ডদর 

ئِ  ى لح ۡۡ خح لحك  عح ِي جح
وح ٱلَّ عح وحه  رحفح ۡرِض وح

ح
فح ٱۡۡل

ۡۡ فحۡوقح بحۡعض   ك  ُح َٰت   بحۡع جح ۡۡ ِِف  دحرح ك  حۡبل وح ِ آ مح َلذ
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কতকন্ডক কতন্ডকর উপর মযথাদা 
বদন্ডয়ন্ডিন, যান্ডত বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
যা প্রদান কন্ডরন্ডিন, তান্ডত 
কতামান্ডদরন্ডক পরীো কন্ডরন। বনশ্চয় 
কতামার রব দ্রুত শাবস্তদানকারী এবাং 
বনশ্চয় বতবন েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ۥ  اِب ِإَونَّه  ِيع  ٱلۡعِقح بَّكح َسح ُۗ إِنَّ رح ۡۡ ءحاتحىَٰك 
ور   ف  ُۢ  لحغح  ۡ  ١٦٥رَِّحي
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৭. সূরা: আল-আ‘রাফ 

আয়াত : ২০৬, মাক্কী 

 سورة األعراف

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম-সাদ।  ١الٓٓمٓص 

2. এবট বকতাব, যা কতামার প্রবত নাবযল 
করা হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং তার সম্পন্ডকথ 
কতামার মন্ডন কযন ককান সাংকীেথতা না 
র্ান্ডক। যান্ডত তুবম তার মাধ্েন্ডম সতকথ 
করন্ডত পার এবাং তা মুবমনন্ডদর জনে 
উপন্ডদশ। 

نزِلح 
 
َٰب  أ ۡدرِكح كِتح ن ِِف صح ۡكح فحلح يحك  إَِلح
ج   رح ِۡنه   حح ۡؤِمنِيح مذ ىَٰ لِلۡم  ذِۡكرح  ٢تِل نِذرح بِهِۦ وح

3. কতামান্ডদর প্রবত কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক যা নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি, তা 
অনুসরে কর এবাং তান্ডক িাড়া অনে 
অবভভাবন্ডকর অনুসরে কন্ডরা না। 
কতামরা সামানেই উপন্ডদশ গ্রহে কর। 

 ٓ ا وا  مح لح  ٱتَّبِع  ۡۡ وح بذِك  ِن رَّ ۡ مذ ۡك  نزِلح إَِلح
 
أ

ُۗ قحلِيٗل  ۡوَِلحآءح
ح
وا  ِمن د ونِهِۦٓ أ ونح تحتَّبِع  ر  كَّ ا تحذح   مَّ

٣ 

4. আর এমন বহু জনবসবত রন্ডয়ন্ডি, যা 
আবম ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি। বস্তুত 
কসখান্ডন আমার আযাব এন্ডসন্ডি রান্ডত, 

বকাংবা যখন তারা বিপ্রহন্ডর ববোমরত 
বিল। 

ِن  ۡ مذ كح ًَٰتا وح نحا بحيح س 
ۡ
ا بحأ آءحهح ا فحجح ُح َٰ ۡهلحۡكنح

ح
قحۡريحة  أ
ۡۡ قحآئِل ونح  ۡو ه 

ح
٤أ

5. সুতরাাং যখন তান্ডদর বনকট আমার 
আযাব এন্ডসন্ডি, তখন তান্ডদর দাবী 
ককবল এই বিল কয, তারা বলল, ‘বনশ্চয় 
আমরা যাবলম বিলাম’। 

ن 
ح
ٓ أ ٓ إِلَّ نحا س 

ۡ
ۡ بحأ آءحه  ۡۡ إِۡذ جح  ُ َٰ ى نح دحۡعوح ا َكح مح فح

َٰلِِميح قحال وٓ  نَّا ظح ٥ا  إِنَّا ك 

6. সুতরাাং আবম অবশেই তান্ডদরন্ডক 
বজজ্ঞাসাবাদ করব যান্ডদর বনকট রাসূল 

لحنحۡس فحلحنحۡس  ۡۡ وح ُِ ۡ
رِۡسلح إَِلح

 
ِينح أ لحنَّ لحنَّ ٱلَّ

لِيح  رۡسح  ٦ٱلۡم 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 312  

কপ্রবরত হন্ডয়বিল এবাং অবশেই আবম 
কপ্রবরতন্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসাবাদ করব। 

7. অতিঃপর অবশেই আবম তান্ডদর বনকট 
জ্ঞান্ডনর বভবত্তন্ডত বেথনা করব। আর 
আবম কতা অনুপবস্থত বিলাম না।  

ُِۡ بِعِلۡم ِۖ  ۡي
لح نَّ عح صَّ ٓئِبِيح  فحلحنحق  نَّا َغح ا ك  مح  ٧وح

8. আর কসবদন পবরমাপ হন্ডব যর্াযর্। 
সুতরাাং যান্ডদর পাল্া ভাবর হন্ডব তারাই 
হন্ডব সফলকাম। 

ئِذ   ۡزن  يحۡومح ۥ  وحٱلۡوح َٰزِين ه  وح لحۡت مح ن ثحق  مح ْۚ فح ٱۡۡلحق 
ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 

 
٨فحأ

9. আর যান্ডদর পাল্া হালকা হন্ডব, তারাই 
হন্ডব কসই সব কলাক, যারা বনজন্ডদরন্ডক 
েবতগ্রস্ত কন্ডরন্ডি। কারে তারা আমার 
আয়াতসমূন্ডহর প্রবত (অস্বীকার করার 
মাধ্েন্ডম) যুলুম করত। 

ۥ  َٰزِين ه  وح ۡت مح فَّ ۡن خح ِينح وحمح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
فحأ
ن وا  أَِب ا َكح ۡ بِمح  ُ سح نف 

ح
ٓوا  أ ِِس  ونح خح ۡظلِم  َٰتِنحا يح  يح

٩

10. আর অবশেই আবম কতা কতামান্ডদরন্ডক 
যমীন্ডন প্রবতবষ্ঠত কন্ডরবি এবাং 
কতামান্ডদর জনে তান্ডত করন্ডখবি 
জীবন্ডনাপকরে। কতামরা অেই কৃতজ্ঞ 
হও। 

لۡنحا  عح ۡرِض وحجح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل َٰك  نَّ كَّ ۡد مح لحقح ۡۡ وح لحك 
ُۗ قحلِيٗل  َٰيِشح عح ا مح ُح ونح فِي ر  حۡشك  ا ت ١٠ مَّ

11. আর অবশেই আবম কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি। তারপর কতামান্ডদর আকৃবত 
বদন্ডয়বি। তারপর কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবি, ‘কতামরা আদমন্ডক বসজদা 
কর’। অতিঃপর তারা বসজদা কন্ডরন্ডি, 
ইবলীস িাড়া। কস বসজদাকারীন্ডদর 
অন্তভুথি বিল না।  

لح  ۡد خح لحقح َّۡ ق لۡنحا وح ۡۡ ث  َٰك  ۡرنح وَّ َّۡ صح ۡۡ ث  َٰك  ۡقنح
 ٓ ٓوا  إِلَّ د  جح وا  ٓأِلدحمح فحسح د  ةِ ٱۡسج  ىئِكح لح لِلۡمح

َِٰجِدينح  ِنح ٱلسَّ ن مذ ۡۡ يحك  ح   ١١إِبۡلِيسح ل
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12. বতবন বলন্ডলন, ‘বকন্ডস কতামান্ডক বাধ্া 
বদন্ডয়ন্ডি কয, বসজদা করি না, যখন 
আবম কতামান্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়বি’? কস 
বলল, ‘আবম তার কচন্ডয় উত্তম। আপবন 
আমান্ডক আগুন কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, 
আর তান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন কাদামাবট 
কর্ন্ডক’। 

نحا۠ 
ح
ۖۡ قحالح أ ۡرت كح مح

ح
دح إِۡذ أ حۡسج  لَّ ت

ح
نحعحكح أ ا مح قحالح مح

رۡي   ار   خح
لحۡقتحِّن ِمن نَّ ِۡنه  خح ۥ ِمن ِطي  مذ ۡقتحه 

لح  وحخح
١٢

13. বতবন বলন্ডলন, ‘সুতরাাং তুবম এখান 
কর্ন্ডক কনন্ডম যাও। কতামার এ অবধ্কার 
কনই কয, এখান্ডন তুবম অহঙ্কার করন্ডব। 
সুতরাাং কবর হও। বনশ্চয় তুবম 
লাবঞ্ছতন্ডদর অন্তভুথি’। 

ون   ا يحك  مح ا فح ُح ح قحالح فحٱۡهبِۡط ِمۡن َبَّ ن تحتحكح
ح
حكح أ ل
َٰغِرِينح  ۡج إِنَّكح ِمنح ٱلصَّ ا فحٱۡخر  ُح ١٣فِي

14. কস বলল, ‘কসবদন পযথন্ত আমান্ডক 
অবকাশ বদন, কযবদন তান্ডদরন্ডক 
পুনরুজ্জীববত করা হন্ডব’। 

ث ونح  ۡبعح َٰ يحۡوِم ي  نِظۡر ِيٓ إَِلح
ح
١٤قحالح أ

15. বতবন বলন্ডলন, ‘বনশ্চয় তুবম 
অবকাশপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি’। 

رِينح  نظح ١٥قحالح إِنَّكح ِمنح ٱلۡم 

16. কস বলল, ‘আপবন আমান্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, কস কারন্ডে অবশেই আবম 
তান্ডদর জনে আপনার কসাজা পন্ডর্ বন্ডস 
র্াকব। 

كح  َٰطح ۡۡ ِصرح  ُ ح نَّ ل ۡقع دح
ح ۡيتحِّن ۡلح ۡغوح

ح
ٓ أ ا قحالح فحبِمح
ۡح  ۡستحقِي ١٦ٱلۡم 

17. ‘তারপর অবশেই তান্ডদর বনকট 
উপবস্থত হব, তান্ডদর সামন্ডন কর্ন্ডক ও 
তান্ডদর কপিন কর্ন্ডক এবাং তান্ডদর ডান 
বদক কর্ন্ডক ও তান্ডদর বাম বদক কর্ন্ডক। 

 َّۡ ۡۡ  ث  ُِ ۡلفِ ۡۡ وحِمۡن خح ُِ يِۡدي
ح
ِنُۢ بحۡيِ أ ۡ مذ  ُ ٓأَلتِيحنَّ

ِد  
لح َتح ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ آئِل مح ن شح ۡۡ وحعح ُِ َٰنِ يۡمح

ح
ۡن أ وحعح

َِٰكرِينح  ۡۡ شح حه  ۡكَثح
ح
١٧أ
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আর আপবন তান্ডদর অবধ্কাাংশন্ডক 
কৃতজ্ঞ পান্ডবন না’। 

18. বতবন বলন্ডলন, ‘তুবম এখান কর্ন্ডক কবর 
হও লাবঞ্ছত ববতাবড়ত অবস্থায়। 
অবশেই তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক কয কতামার 
অনুসরে করন্ডব, আবম কতামান্ডদর 
সবাইন্ডক বদন্ডয় জাহান্নাম ভন্ডর কদবই’। 

ۡذء ومٗ  ا مح ُح ۡج ِمۡن ورٗ قحالح ٱۡخر  ۡدح  َّمحن ا مَّ اۖۡ ل
 ۡۡ ۡح ِمنك  نَّ ُح نَّ جح

ح ۡمۡلح
ح ۡۡ ۡلح  ُ َۡجحعِيح تحبِعحكح ِمۡن

ح
أ

١٨ 

19. ‘আর কহ আদম, তুবম ও কতামার স্ত্রী 
জান্নান্ডত বাস কর। অতিঃপর কতামরা 
আহার কর কযখান কর্ন্ডক চাও এবাং 
এই গািবটর বনকটবতথী হন্ডয়া না। 
তাহন্ডল কতামরা উভন্ডয় যাবলমন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডব’। 

ح  كح ٱۡۡلحنَّةح فحلُك  وۡج  زح نتح وح
ح
ۡن أ ـ حادحم  ٱۡسك  ى يح وح

ةح  رح جح ِ ٱلشَّ َِٰذه بحا هح لح تحۡقرح ا وح ۡيث  ِشۡئت مح ِمۡن حح
َٰلِِميح  ونحا ِمنح ٱلظَّ تحك  ١٩فح

20. অতিঃপর শয়তান তান্ডদরন্ডক প্রন্ডরাচনা 
বদল, যান্ডত কস তান্ডদর জনে প্রকাশ 
কন্ডর কদয় তান্ডদর লজ্জাস্থান, যা তান্ডদর 
কর্ন্ডক কগাপন করা হন্ডয়বিল এবাং কস 
বলল, ‘কতামান্ডদর রব কতামান্ডদরন্ডক 
ককবল এ জনে এ গাি কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ 
কন্ডরন্ডিন কয, (কখন্ডল) কতামরা 
কফন্ডরশতা হন্ডয় যান্ডব অর্বা কতামরা 
বচরস্থায়ীন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয় যান্ডব’। 

َٰن   ۡيطح ا ٱلشَّ مح  ُ ح ا فحوحۡسوحسح ل ا مح مح  ُ ح َِل ۡبِديح ل
ا  مح ىَٰك  ُح ا نح ا وحقحالح مح ُِمح ِ ۡوَٰءت ا ِمن سح مح  ُ ۡن رِيح عح وۥ 
ونحا  ن تحك 

ح
ٓ أ ةِ إِلَّ رح جح ِ ٱلشَّ َِٰذه ۡن هح ا عح مح ب ك  رح
َِِٰلِينح  ونحا ِمنح ٱلۡخح ۡو تحك 

ح
ۡيِ أ لحكح  ٢٠مح

21. আর কস তান্ডদর বনকট শপর্ করল কয, 
‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর উভন্ডয়র জনে 
কলোেকামীন্ডদর একজন’। 

َِٰصِحيح  حِمنح ٱلنَّ ا ل مح آ إِّنذِ لحك  مح  ُ مح  ٢١وحقحاسح
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22. অতিঃপর কস তান্ডদরন্ডক প্রতারোর 
মাধ্েন্ডম পদস্খবলত করল। তাই তারা 
যখন গািবটর ফল আস্বাদন করল, 

তান্ডদর সামন্ডন তান্ডদর লজ্জাস্থান 
প্রকাবশত হন্ডয় কগল। আর তারা 
জান্নান্ডতর পাতা বদন্ডয় বনজন্ডদরন্ডক 
ঢাকন্ডত লাগল এবাং তান্ডদর রব 
তান্ডদরন্ডক ডাকন্ডলন কয, ‘আবম বক 
কতামান্ডদরন্ডক ঐ গািবট কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ 
কবরবন এবাং কতামান্ডদরন্ডক ববলবন কয 
বনশ্চয় শয়তান কতামান্ডদর জনে স্পষ্ট 
শত্রু’?  

ور    ر  ا بِغ  مح  ُ َٰ ى
لَّ ۡت  فحدح ةح بحدح رح جح ا ذحاقحا ٱلشَّ فحلحمَّ

ا  فِقح ا وحطح مح  ُ ۡوَٰءت  ا سح مح  ُ ح ا ِمنل ُِمح ۡي
لح اِن عح ِۡصفح  َيح

ن  ا عح مح ك  ُح ۡن
ح
ۡۡ أ ح ل
ح
آ أ مح  ُ ب  ا رح مح  ُ َٰ ى نحادح ِق ٱۡۡلحنَّةِِۖ وح رح وح

َٰنح  ۡيطح ٓ إِنَّ ٱلشَّ ا مح ق ل لَّك 
ح
أ ةِ وح رح جح ا ٱلشَّ مح تِلۡك 

وذ   د  ا عح مح بِي   لحك  ٢٢م 

23. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, আমরা 
বনজন্ডদর উপর যুলুম কন্ডরবি। আর যবদ 
আপবন আমান্ডদরন্ডক েমা না কন্ডরন 
এবাং আমান্ডদরন্ডক দয়া না কন্ডরন তন্ডব 
অবশেই আমরা েবতগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি 
হব’। 

حا  ۡۡ تحۡغِفۡر ۡلح نحا ِإَون لَّ سح نف 
ح
ٓ أ لحۡمنحا بَّنحا ظح قحالح رح

َِِٰسِينح  ونحنَِّمنح ٱلۡخح
حك  ۡنحا ۡلح تحرۡۡحح  ٢٣وح

24. বতবন বলন্ডলন, ‘কতামরা কনন্ডম যাও। 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর শত্রু এবাং 
যমীন্ডন কতামান্ডদর জনে েেস্থায়ী আবাস 
ও কভাগ-উপকরে রন্ডয়ন্ডি’। 

 ۡۖ وذ  د  ۡۡ ِِلحۡعض  عح ك   ُ وا  بحۡع ۡۡ  قحالح ٱۡهبِط  لحك  وح
رذ   ۡستحقح ۡرِض م 

ح
َٰ ِحي   ِِف ٱۡۡل

َٰع  إَِلح تح  ٢٤ وحمح

25. বতবন বলন্ডলন, ‘কতামরা তান্ডত জীবন 
যাপন করন্ডব এবাং তান্ডত মারা যান্ডব। 
আর তা কর্ন্ডক কতামান্ডদরন্ডক কবর করা 
হন্ডব’। 

ا  ُح وت ونح وحِمۡن ا تحم  ُح ۡيحۡونح وحفِي ا ِتح ُح قحالح فِي
ونح  ۡرحج  ٢٥َّت 
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26. কহ বনী আদম, আবম কতা কতামান্ডদর 
জনে কপাশাক অবতীেথ কন্ডরবি, যা 
কতামান্ডদর লজ্জাস্থান ঢাকন্ডব এবাং যা 
কসৌন্দযথস্বরূপ। আর তাকওয়ার 
কপাশাক, তা উত্তম। এগুন্ডলা আল্লাহর 
আয়াতসমূন্ডহর অন্তভুথি। যান্ডত তারা 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

ۡۡلح  نزح
ح
َٰبحِّنٓ ءحادحمح قحۡد أ ۡۡ ِِلحاسٗ يح لحۡيك  َٰرِ ا عح ي ا ي وح
رِيٗش  ۡۡ وح ۡوَٰءتِك  َٰلِكح سح ىَٰ ذح ِِلحاس  ٱتلَّۡقوح ۖۡ وح ا

رۡي ْۚ  ونح خح ر  كَّ ۡۡ يحذَّ  ُ لَّ ِ لحعح َِٰت ٱّللَّ َٰلِكح ِمۡن ءحايح ذح
٢٦ 

27. কহ বনী আদম, শয়তান কযন 
কতামান্ডদরন্ডক ববভ্রান্ত না কন্ডর, কযভান্ডব 
কস কতামান্ডদর বপতা-মাতান্ডক জান্নাত 
কর্ন্ডক কবর কন্ডরবিল; কস তান্ডদর 
কপাশাক কটন্ডন বনবিল, যান্ডত কস 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর লজ্জাস্থান কদখান্ডত 
পান্ডর। বনশ্চয় কস ও তার দলবল 
কতামান্ডদরন্ডক কদন্ডখ কযখান্ডন কতামরা 
তান্ডদরন্ডক কদখ না। বনশ্চয় আবম 
শয়তানন্ডদরন্ডক তান্ডদর জনে অবভভাবক 
বাবনন্ডয়বি, যারা ঈমান গ্রহে কন্ডর না। 

آ  مح َٰن  كح ۡيطح ۡ  ٱلشَّ ۡفتِنحنَّك  َٰبحِّنٓ ءحادحمح لح يح يح
ا  مح  ُ ۡن ِنح ٱۡۡلحنَّةِ يحَنِع  عح ۡ مذ ۡيك  بحوح

ح
جح أ ۡخرح

ح
أ

 ْٓۚ ا ُِمح ِ ۡوَٰءت ا سح مح  ُ ِيح ا لرِي  مح  ُ وح  ِِلحاسح ۡۡ ه  َٰك  ى ۥ يحرح إِنَّه 
ۡيث  لح تح  ۥ ِمۡن حح لۡنحا وحقحبِيل ه  عح ُۗ إِنَّا جح ۡۡ  ُ ۡونح رح

ِينح لح ي ۡؤِمن ونح  ۡوَِلحآءح لَِّلَّ
ح
َِٰطيح أ يح  ٢٧ٱلشَّ

28. আর যখন তারা ককান অশ্লীল কাজ 
কন্ডর তখন বন্ডল, ‘আমরা এন্ডত 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক কপন্ডয়বি 
এবাং আল্লাহ আমান্ডদরন্ডক এর বনন্ডদথশ 
বদন্ডয়ন্ডিন’। বল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল 
কান্ডজর বনন্ডদথশ কদন না। কতামরা বক 
আল্লাহর বোপান্ডর এমন বকিু বলি, যা 
কতামরা জান না’?   

ةٗ  َِٰحشح ل وا  فح عح لحيۡ  ِإَوذحا فح ۡدنحا عح آ قحال وا  وحجح ُح
ر   م 
ۡ
ح لح يحأ ُۗ ق ۡل إِنَّ ٱّللَّ ا ُح ِ نحا ب رح مح

ح
ءحابحآءحنحا وحٱّللَّ  أ

 ِ ح ٱّللَّ ول ونح َعح تحق 
ح
آءِِۖ أ ۡحشح ا لح تحۡعلحم  بِٱلۡفح ونح  مح

٢٨ 
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29. বল, ‘আমার রব নোয়ববচান্ডরর বনন্ডদথশ 
বদন্ডয়ন্ডিন আর কতামরা প্রন্ডতেক 
বসজদার সময় কতামান্ডদর কচহারা 
কসাজা রাখন্ডব এবাং তাুঁরই ইবাদান্ডতর 
জনে একবনষ্ঠ হন্ডয় তাুঁন্ডক ডাক’। 

কযভান্ডব বতবন কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, কসভান্ডব কতামরা প্রর্ন্ডম 
বফন্ডর আসন্ডব। 

رح  مح
ح
ۡۡ ق ۡل أ وهحك  وا  و ج  قِيم 

ح
أ ِ بِٱۡلقِۡسِطِۖ وح َبذ رح

ۡسِجد   ِ مح
ذ ۡلِِصيح َلح  ٱَّلذِ  ِعندح ّل  وه  ُم  ْۚ وحٱۡدع   ينح

ود ونح  ۡۡ تحع  ك 
ح
أ ا بحدح مح  ٢٩كح

30. এক দলন্ডক বতবন বহদায়াত বদন্ডয়ন্ডিন 
এবাং আন্ডরক দন্ডলর উপর পর্ভ্রষ্টতা 
সাবেস্ত হন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় তারা 
শয়তানন্ডদরন্ডক আল্লাহ িাড়া 
অবভভাবকরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরন্ডি। আর 
তারা মন্ডন কন্ডর কয, বনশ্চয় তারা 
বহদায়াতপ্রাপ্ত। 

 ْۚ َٰلحة  لح َُّ ۡ  ٱل ُِ ۡي
لح قَّ عح فحرِيًقا حح ىَٰ وح دح فحرِيًقا هح

 ِ ۡوَِلحآءح ِمن د وِن ٱّللَّ
ح
َِٰطيح أ يح وا  ٱلشَّ حذ  ۡ  ٱَّتَّ  ُ إِنَّ
ونح  تحد  ُۡ ۡ م   ُ نَّ

ح
ب ونح أ يحۡحسح   ٣٠وح

31. কহ বনী আদম, কতামরা প্রবত সালান্ডত 
কতামান্ডদর কবশ-ভূিা গ্রহে কর এবাং 
খাও, পান কর ও অপচয় কন্ডরা না। 
বনশ্চয় বতবন অপচয়কারীন্ডদরন্ডক পিন্দ 
কন্ডরন না। 

 ِ
ذ ۡۡ ِعندح ّل  وا  زِينحتحك  ذ  َٰبحِّنٓ ءحادحمح خ  ۞يح

ۡسِجد   ب وا   مح ُك  وا  وحٱۡۡشح لح ت ِۡسِف وٓ وح ۥ لح وح  ا ْۚ إِنَّه 
ِۡسِفِيح  ِب  ٱلۡم   ٣١ُي 

32. বল, ‘কক হারাম কন্ডরন্ডি আল্লাহর 
কসৌন্দন্ডযথাপকরে, যা বতবন তাুঁর 
বান্দান্ডদর জনে সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
পববত্র বরবযক’? বল, ‘তা দুবনয়ার 
জীবন্ডন মুবমনন্ডদর জনে, ববন্ডশিভান্ডব 
বকয়ামত বদবন্ডস’। এভান্ডব আবম 

رَّمح زِينحةح  ۡن حح جح لِعِبحادِهِۦ ق ۡل مح ۡخرح
ح
ِ ٱلَِِّتٓ أ ٱّللَّ

ن وا   ِينح ءحامح ِۡزِق  ق ۡل ِهح لَِّلَّ َِٰت ِمنح ٱلرذ يذِبح وحٱلطَّ
ةٗ  الِصح ۡنيحا خح ِ  ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  َٰل ذح ةِ  كح َٰمح كح يحۡومح ٱلۡقِيح

َِٰت  ل  ٱٓأۡليح ِ صذ ۡوم  ن فح ونح  لِقح ۡعلحم   ٣٢يح
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আয়াতসমূহ ববস্তাবরত বেথনা কবর এমন 
কওন্ডমর জনে, যারা জান্ডন। 

33. বল, ‘আমার রব কতা হারাম কন্ডরন্ডিন 
অশ্ীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবাং যা 
কগাপন র্ান্ডক, আর পাপ ও অনোয়ভান্ডব 
সীমালঙ্ঘন এবাং আল্লাহর সান্ডর্ 
কতামান্ডদর শরীক করা, কয বোপান্ডর 
আল্লাহ ককান প্রমাে অবতীেথ কন্ডরনবন 
এবাং আল্লাহর উাপন্ডর এমন বকিু বলা 
যা কতামরা জান না’। 

ُح  رح ِمۡن ُح ا ظح َِٰحشح مح وح ح ٱلۡفح ِ َبذ رَّمح رح ا حح ۡل إِنَّمح
ا ق 

ا  ن وحمح
ح
أ ِ وح رۡيِ ٱۡۡلحقذ ۡح وحٱِۡلحۡغح بِغح ۡث نح وحٱۡۡلِ بحطح
َٰنٗ  لۡطح ِۡل بِهِۦ س  ذ َنح ۡۡ ي 

ح ا ل ِ مح وا  بِٱّللَّ ّۡشِك 
ن ا وح ت 

ح
أ

ح ٱ ول وا  َعح ونح تحق  ا لح تحۡعلحم  ِ مح   ٣٣ّللَّ

34. আর প্রন্ডতেক জাবতর রন্ডয়ন্ডি একবট 
বনবদথষ্ট সময়। অতিঃপর যখন তান্ডদর 
সময় আসন্ডব, তখন তারা এক মুহূতথ 
ববলম্ব করন্ডত পারন্ডব না এবাং এবগন্ডয়ও 
আনন্ডত পারন্ডব না। 

 ۡۖ ل  جح
ح
ة  أ مَّ

 
ِ أ
ذ لِك  ۡۡ لح فحإِذحا جح  وح  ُ ل  جح

ح
آءح أ

ةٗ  اعح ونح سح ِخر 
ۡ
حۡستحأ ونح  ي حۡستحۡقِدم  لح ي   ٣٤وح

35. কহ বনী আদম, যবদ কতামান্ডদর বনকট 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক রাসূলগে আন্ডস 
যারা কতামান্ডদর বনকট আমার 
আয়াতসমূহ বেথনা করন্ডব, তন্ডব যারা 
তাকওয়া অবলম্বন করন্ডব এবাং 
(আমল) সাংন্ডশাধ্ন করন্ডব, তান্ডদর 
উপর ককান ভয় কনই এবাং তারা 
দুিঃবখতও হন্ডব না। 

ل   ۡۡ ر س  تِيحنَّك 
ۡ
ا يحأ مح إِمَّ َٰبحِّنٓ ءحادح ۡۡ  يح ِنك  مذ

َِِٰت  ۡۡ ءحايح لحۡيك  ونح عح ص  ق  ۡصلححح يح
ح
أ َٰ وح ِن ٱتَّقح مح  فح

لح  ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡوف  عح ن ونح  فحلح خح ۡزح ۡۡ ُيح   ٣٥ه 

36. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং তার বোপান্ডর 
অহঙ্কার কন্ডরন্ডি, তারাই আগুন্ডনর 
অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন হন্ডব স্থায়ী। 

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح آ وحٱلَّ ُح ۡن وا  عح َٰتِنحا وحٱۡستحۡكَبح  يح
ا  ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح

ح
ىئِكح أ لح و 

 
ونح أ َِِٰل   ٣٦خح
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37. সুতরাাং তার কচন্ডয় কক অবধ্ক যাবলম, 
কয আল্লাহর উপর বমর্ো অপবাদ রটায় 
বকাংবা তাুঁর আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডর। তান্ডদর ভান্ডগে বলবখত অাংশ 
তান্ডদর কান্ডি কপৌঁিন্ডব। অবন্ডশন্ডি যখন 
আমার কফন্ডরশতারা তান্ডদর বনকট 
আসন্ডব তান্ডদর জান কবজ করন্ডত, 

তখন তারা বলন্ডব, ‘ককার্ায় তারা, 
আল্লাহ িাড়া যান্ডদরন্ডক কতামরা 
ডাকন্ডত’? তারা বলন্ডব, ‘তারা আমান্ডদর 
কর্ন্ডক হাবরন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি’ এবাং তারা 
বনজন্ডদর ববরুন্ডদ্ধ সােে কদন্ডব কয, 
বনশ্চয় তারা বিল কাবফর । 

ۡو 
ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ مح فح

بح أَِب ذَّ َٰتِهِۦْٓۚ كح ۡۡ نحِصيب   يح  ُ نحال  ىئِكح يح لح و 
 
ِنح أ ۡ مذ  ُ 

 ۡۡ  ُ تحوحفَّۡونح ل نحا يح ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح ى إِذحا جح ِتَّ َِٰبِۖ حح ٱلِۡكتح
 ِۡۖ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ۡۡ تحۡدع  نت  ا ك  ۡينح مح

ح
قحال ٓوا  أ

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
ۡۡ أ ُِ ِس نف 

ح
ى أ ح وا  َعح ُِد  نَّا وحشح  عح

ل وا  قحال وا  ضح
َٰفِرِينح  ن وا  كح  ٣٧َكح

38. বতবন বলন্ডবন, ‘আগুন্ডন প্রন্ডবশ কর বজন 
ও মানুন্ডির দলগুন্ডলার সান্ডর্, যারা 
কতামান্ডদর পূন্ডবথ গত হন্ডয়ন্ডি’। যখনই 
একবট দল প্রন্ডবশ করন্ডব, তখন পূন্ডবথর 
দলন্ডক তারা লা‘নত করন্ডব। অবন্ডশন্ডি 
যখন তারা সবাই তান্ডত একবত্রত হন্ডব 
তখন তান্ডদর পরবতথী দলবট পূন্ডবথর দল 
সম্পন্ডকথ বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, এরা 
আমান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডি। তাই 
আপবন তান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর বিগুে 
আযাব বদন’। বতবন বলন্ডবন, ‘সবার 
জনে বিগুে, বকন্তু কতামরা জান না’। 

م   مح
 
ل وا  ِِفٓ أ ۡ  قحالح ٱۡدخ  بۡلِك  لحۡت ِمن قح قحۡد خح
نِس  ِ وحٱۡۡلِ نذ ِنح ٱۡۡلِ ة  مذ مَّ

 
لحۡت أ ا دحخح َّمح  ِِف ٱۡلَّارِِۖ ُك 

ارح  ى إِذحا ٱدَّ ِتَّ ۖۡ حح ا ُح ۡختح
 
نحۡت أ وا  لَّعح ِيعٗ ك  ا َجح ُح  افِي
ۡخرح 
 
ل ونحا قحالحۡت أ ضح

ح
ٓءِ أ لح ىؤ  بَّنحا ٰٓح ۡۡ رح  ُ َٰ ولحى

 
ۡۡ ِۡل  ُ َٰ ى

ابٗ فح  ذح ۡۡ عح ُِ ِ   ا ِضۡعفٗ ات
ذ ِنح ٱۡلَّارِِۖ قحالح لِك   ا مذ

ونح  َِٰكن لَّ تحۡعلحم  لح   ٣٨ِضۡعف  وح
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39. আর তান্ডদর পূবথবতথী দল পরবতথী 
দলন্ডক বলন্ডব, ‘তাহন্ডল আমান্ডদর উপর 
কতামান্ডদর ককান কেষ্ঠত্ব কনই। অতএব 
কতামরা যা অজথন কন্ডরবিন্ডল, তার 
কারন্ডে কতামরা আযাব আস্বাদন কর’। 

 ۡۡ نح لحك  ا َكح مح ۡۡ فح  ُ َٰ ى ۡخرح
 
ۡۡ ِۡل  ُ َٰ ولحى

 
وحقحالحۡت أ

ل   ُۡ لحۡينحا ِمن فح ۡۡ عح نت  ا ك  ابح بِمح ذح وق وا  ٱلۡعح ذ  فح
 ٣٩تحۡكِسب ونح 

40. বনশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং তার বোপান্ডর 
অহঙ্কার কন্ডরন্ডি, তান্ডদর জনে 
আসমান্ডনর দরজাসমূহ কখালা হন্ডব না 
এবাং তারা জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব না, 
যতেে না উট সূুঁন্ডচর বিদ্রন্ডত প্রন্ডবশ 
কন্ডর।33 আর এভান্ডবই আবম 
অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক প্রবতদান কদই।  

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح نۡ إِنَّ ٱلَّ وا  عح َٰتِنحا وحٱۡستحۡكَبح  ا لح ُح يح
 َٰ بۡوح
ح
ۡۡ أ  ُ ح تَّح  ل ل ونح ٱۡۡلحنَّةح ت فح لح يحۡدخ  آءِ وح مح ب  ٱلسَّ

َٰلِكح  ذح كح ۡذِ ٱۡۡلِيحاِط  وح ل  ِِف سح َٰ يحلِجح ٱۡۡلحمح ِتَّ حح
ۡجرِِميح  ۡزِي ٱلۡم    ٤٠َنح

41. তান্ডদর জনে র্াকন্ডব জাহান্নান্ডমর ববিানা 
এবাং তান্ডদর উপন্ডর র্াকন্ডব (আগুন্ডনর) 
আিাদন। আর এভান্ডবই আবম 
যাবলমন্ডদরন্ডক প্রবতদান কদই। 

اد   ُح ۡح ِم نَّ ُح ِن جح ۡ مذ  ُ ح وحاش    ل ۡۡ غح ُِ ِ  وحِمن فحۡوق
َٰلِِميح  ۡزِي ٱلظَّ َٰلِكح َنح ذح كح  ٤١وح

42. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি ও সৎকাজ 
কন্ডরন্ডি, আবম ককান বেবিন্ডক তার 
সান্ডধ্ের বাইন্ডর দাবয়ত্ব অপথে কবর না। 
তারাই জান্নান্ডতর অবধ্বাসী। তারা 
কসখান্ডন হন্ডব স্থায়ী। 

َِٰت لح  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
َٰب   ۡصحح

ح
ىئِكح أ لح و 

 
آ أ ُح لذِف  نحۡفًسا إِلَّ و ۡسعح ن كح
ونح  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي  ٤٢ٱۡۡلحنَّةِِۖ ه 

43. আর তান্ডদর অন্তন্ডর কয ঈিথা বিল, আবম 
তা কবর কন্ডর বনন্ডয়বি। তান্ডদর নীচ 
বদন্ডয় নহরসমূহ প্রবাবহত হন্ডব। আর 

  
ِۡن ِغلذ ورِهِۡ مذ د  ا ِِف ص  نحزحۡعنحا مح ۡرِي  وح ِمن َتح

َٰنحا  ى دح ِي هح ِ ٱلَّ ۖۡ وحقحال وا  ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ َٰر  نۡهح
ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ۡت

ِتح
 ۡۖ َٰنحا ٱّللَّ  ى دح ۡن هح

ح
ٓ أ حۡولح تحِديح ل ُۡ نَّا ِۡلح ا ك  ا وحمح َٰذح لِهح

بذِنح  ل  رح آءحۡت ر س  ۡد جح ن لحقح
ح
ٓوا  أ ن ود  ِِۖ وح ا بِٱۡۡلحقذ

                                                           
33 এ িারা তান্ডদর জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করা অসম্ভব বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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তারা বলন্ডব, ‘সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, 
বযবন এর জনে আমান্ডদরন্ডক বহদায়াত 
বদন্ডয়ন্ডিন। আর আমরা বহদায়াত 
পাওয়ার বিলাম না, যবদ না আল্লাহ 
আমান্ডদরন্ডক বহদায়াত বদন্ডতন। অবশেই 
আমার রন্ডবর রাসূলগে সতে বনন্ডয় 
এন্ডসন্ডিন’ এবাং তান্ডদরন্ডক ডাকা হন্ডব 
কয, ‘ঐ হল জান্নাত, কতামরা যা আমল 
কন্ডরি, তার বববনমন্ডয় কতামান্ডদরন্ডক 
এর ওয়াবরস করা হন্ডয়ন্ডি’। 

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ا بِمح وهح ورِۡثت م 
 
ۡ  ٱۡۡلحنَّة  أ تِلۡك 

٤٣ 

44. আর জান্নান্ডতর অবধ্বাসীগে আগুন্ডনর 
অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক ডাকন্ডব কয, ‘আমান্ডদর 
রব আমান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন 
তা আমরা সতে কপন্ডয়বি। সুতরাাং 
কতামান্ডদর রব কতামান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা 
বদন্ডয়ন্ডিন, তা বক কতামরা সতেই 
কপন্ডয়ি’? তারা বলন্ডব, ‘হোুঁ’। অতিঃপর 
এক কঘািক তান্ডদর মন্ডধ্ে কঘািো কদন্ডব 
কয, আল্লাহর লা’নত যাবলমন্ডদর উপর’। 

ن 
ح
َٰبح ٱۡلَّارِ أ ۡصحح

ح
َٰب  ٱۡۡلحنَّةِ أ ۡصحح

ح
نحادحىى أ وح

قذٗ  ب نحا حح نحا رح دح ا وحعح ۡدنحا مح دتۡ  قحۡد وحجح ۡل وحجح ُح ا فح
ۡۡ حح  ب ك  دح رح ا وحعح ذَّنح قذٗ مَّ

ح
ْۚ فحأ ۡۡ ۖۡ قحال وا  نحعح ُۢ ا ذذِن  ؤح م 
َٰلِِميح  ح ٱلظَّ ِ َعح ن لَّۡعنحة  ٱّللَّ

ح
ۡۡ أ  ُ   ٤٤بحيۡنح

45. ‘যারা আল্লাহর পন্ডর্ বাধ্া প্রদান করত 
এবাং তান্ডত বক্রতা সন্ধান করত এবাং 
তারা বিল আবখরাতন্ডক অস্বীকারকারী’। 

ا ُح ونح يحۡبغ  ِ وح بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  ِينح يحص   ٱلَّ
ونح ِعوحجٗ  َٰفِر  ۡ بِٱٓأۡلِخرحةِ كح   ٤٥ا وحه 

46. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে র্াকন্ডব পদথা এবাং 
আ‘রান্ডফর34 উপর র্াকন্ডব বকিু কলাক, 

যারা প্রন্ডতেকন্ডক তান্ডদর বচহ্ন িারা 

ا  مح  ُ بحيۡنح ْۚ وح اب  اِف رِجح  ِحجح ۡعرح
ح
ح ٱۡۡل  ال  وحَعح

 َٰ ى ۡعرِف ونح اَّۢلُك بِِسيمح َٰبح يح ۡصحح
ح
ۡوا  أ نحادح ْۚ وح ۡۡ  ُ

 ۡۡ ا وحه  ل وهح ۡۡ يحۡدخ  ح ْۚ ل ۡۡ لحۡيك  ۡ  عح َٰ لح ن سح
ح
ٱۡۡلحنَّةِ أ
ونح  ع  ۡطمح  ۞٤٦يح

                                                           
34 জান্নাত ও জাহান্নান্ডমর মধ্েবতথী প্রাচীরন্ডক আ‘রাফ বন্ডল।  
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বচনন্ডব। আর তারা জান্নান্ডতর 
অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক ডাকন্ডব কয, 
‘কতামান্ডদর উপর সালাম’। তারা 
(এখন্ডনা) তান্ডত প্রন্ডবশ কন্ডরবন তন্ডব 
তারা আশা করন্ডব। 

47. আর যখন তান্ডদর দৃবষ্টন্ডক আগুন্ডনর 
অবধ্বাসীন্ডদর প্রবত কফরান্ডনা হন্ডব, তখন 
তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদরন্ডক যাবলম কওন্ডমর অন্তভুথি 
করন্ডবন না’। 

َِٰب ٱۡلَّارِ  ۡصحح
ح
آءح أ ۡۡ تِلۡقح َٰر ه  بۡصح

ح
ِفحۡت أ ِإَوذحا ص 

َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ عح ٱلۡقح لۡنحا مح ۡعح بَّنحا لح َتح   ٤٧قحال وا  رح

48. আর আ‘রান্ডফর অবধ্বাসীরা এমন 
কলাকন্ডদরন্ডক ডাকন্ডব, যান্ডদরন্ডক তারা 
বচনন্ডব তান্ডদর বচহ্নর মাধ্েন্ডম, তারা 
বলন্ডব, ‘কতামান্ডদর দল এবাং কয বড়াই 
কতামরা করন্ডত তা কতামান্ডদর উপকান্ডর 
আন্ডসবন’। 

اٗل  اِف رِجح ۡعرح
ح
َٰب  ٱۡۡل ۡصحح

ح
نحادحىى أ ۡ وح  ُ ۡعرِف ونح  يح
َٰ بِِسيمح  ۡۡ ى ۡع ك  ۡۡ َجح نك  َٰ عح ۡغّنح

ح
ٓ أ ا ۡۡ قحال وا  مح  ُ

ونح  حۡستحۡكَِب  ۡۡ ت نت  ا ك    ٤٨وحمح

49. এরাই বক তারা যান্ডদর বোপান্ডর কতামরা 
কসম করন্ডত কয, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
রহমন্ডত শাবমল করন্ডবন না? ‘কতামরা 
জান্নান্ডত প্রন্ডবশ কর। কতামান্ডদর উপর 
ককান ভয় কনই এবাং কতামরা দুিঃবখত 
হন্ডব না’। 

ۡ  ٱّللَّ  بِرحۡۡححة     ُ نحال  ۡۡ لح يح ۡمت  قۡسح
ح
ِينح أ ٓءِ ٱلَّ لح ىؤ  ٰٓح

ح
أ

وۡ  ل وا  ٱۡۡلحنَّةح لح خح ۡۡ ٱۡدخ  نت 
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح لحۡيك  ف  عح

ن ونح  ۡزح   ٤٩ِتح

50. আর আগুন্ডনর অবধ্বাসীরা জান্নান্ডতর 
অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক কডন্ডক বলন্ডব, 
‘আমান্ডদর উপর বকিু পাবন অর্বা 
কতামান্ডদরন্ডক আল্লাহ কয বরবযক 
বদন্ডয়ন্ডিন, তা কঢন্ডল দাও’। তারা বলন্ডব, 

َٰب   ۡصحح
ح
نحادحىى أ ۡن وح

ح
َٰبح ٱۡۡلحنَّةِ أ ۡصحح

ح
ٱۡلَّارِ أ

  ۡ زحقحك  ا رح ۡو ِممَّ
ح
آءِ أ لحۡينحا ِمنح ٱلۡمح وا  عح  ُ فِي

ح
أ

َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح ا َعح مح  ُ مح رَّ ح حح ْۚ قحال ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ   ٥٠ٱّللَّ 
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‘বনশ্চয় আল্লাহ তা কাবফরন্ডদর উপর 
হারাম কন্ডরন্ডিন’।  

51. ‘যারা তান্ডদর দীনন্ডক গ্রহে কন্ডরন্ডি 
কখলা ও তামাশারূন্ডপ এবাং তান্ডদরন্ডক 
দুবনয়ার জীবন প্রতাবরত কন্ডরন্ডি’। 

সুতরাাং আজ আবম তান্ডদরন্ডক 
(জাহান্নান্ডম) কিন্ডড় রাখব35, কযমন তারা 
তান্ডদর এ বদন্ডনর সাোন্ডতর জনে কাজ 
করা কিন্ডড় বদন্ডয়বিল। আর (ন্ডযভান্ডব) 
তারা আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
করত। 

وٗ  ُۡ ح ۡۡ ل  ُ وا  دِينح حذ  ِينح ٱَّتَّ لحعِبٗ ا ٱلَّ ۡ  وح  ُ ۡت رَّ ا وحغح
ْۚ فحٱَۡلح  ۡنيحا ة  ٱَّل  وا  ٱۡۡلحيحوَٰ حس  ا ن مح ۡۡ كح  ُ َٰ ى آءح لِ ۡومح نحنسح قح

ن وا  أَِب ا َكح ا وحمح َٰذح ۡۡ هح ُِ ونح يحۡوِم د  ۡحح َٰتِنحا َيح   ٥١يح

52. আর আবম কতা তান্ডদর বনকট এমন 
বকতাব বনন্ডয় এন্ডসবি, যা আবম জ্ঞান্ডনর 
বভবত্তন্ডত ববস্তাবরত বেথনা কন্ডরবি। তা 
বহদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাবতর 
জনে, যারা ঈমান রান্ডখ। 

لح  َٰب  وح ۡ بِِكتح  ُ َٰ ۡد ِجۡئنح َٰ ِعلۡم   قح
ح َٰه  َعح لۡنح فحصَّ

دٗ  رحۡۡححةٗ ى ه  ۡوم  وح ٥٢ۡؤِمن ونح ي   لذِقح

53. তারা বক শুধু্ তার পবরোন্ডমর অন্ডপো 
করন্ডি? কযবদন তার পবরোম প্রকাশ 
হন্ডব, তখন পূন্ডবথ যারা তান্ডক ভুন্ডল বিল, 

তারা বলন্ডব, ‘আমান্ডদর রন্ডবর রাসূলগে 
কতা সতে বনন্ডয় এন্ডসবিন্ডলন। সুতরাাং 
আমান্ডদর জনে বক সুপাবরশকারীন্ডদর 
ককউ আন্ডি, কয আমান্ডদর জনে সুপাবরশ 
করন্ডব, বকাংবা আমান্ডদর প্রতোবতথন 
করান্ডনা হন্ডব, তারপর আমরা যা 

ۡل يح  ۥ هح وِيل ه 
ۡ
ِِت تحأ

ۡ
ۚۥْ يحۡومح يحأ وِيلحه 

ۡ
ونح إِلَّ تحأ ر  نظ 

ل   آءحۡت ر س  ۡبل  قحۡد جح وه  ِمن قح حس  ِينح ن ول  ٱلَّ ق  يح
حآ  وا  ۡلح ع  آءح فحيحۡشفح عح فح حا ِمن ش  ل ۡلَّ ُح ِ فح بذِنحا بِٱۡۡلحقذ رح
ْۚ قحۡد  ل  نَّا نحۡعمح ِي ك 

رۡيح ٱلَّ لح غح نحۡعمح د  فح ۡو ن رح
ح
أ

ٓوا   ِِس  ن وا   خح ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح ۡۡ وحضح  ُ سح نف 
ح
أ
ونح  ۡفَتح   ٥٣يح

                                                           
 শব্দবট দু’বট অন্ডর্থ বেবহৃত হয়। (১) ভুন্ডল যাওয়া - এ অর্থবট আল্লাহর জনে সঙ্গবতপূেথ নয়।نسيان  35
(২) কিন্ডড় কদয়া। এখান্ডন বিতীয় অর্থবট কনয়া হন্ডয়ন্ডি। 
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করতাম তা বভন্ন অনে আমল করব’? 
তারা কতা বনজন্ডদরন্ডক েবতগ্রস্ত কন্ডরন্ডি 
এবাং তারা কয বমর্ো রটাত, তা তান্ডদর 
কর্ন্ডক ববলুপ্ত হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। 

54. বনশ্চয় কতামান্ডদর রব আসমানসমূহ ও 
যমীন িয় বদন্ডন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
অতিঃপর আরন্ডশ উন্ড ন্ডিন। বতবন রাত 
িারা বদনন্ডক কঢন্ডক কদন। প্রন্ডতেকবট 
এন্ডক অপরন্ডক দ্রুত অনুসরে কন্ডর। 
আর (সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন) সূযথ, চাুঁদ ও 
তারকারাজী, যা তাুঁর বনন্ডদথন্ডশ 
বনন্ডয়াবজত। কজন্ডন রাখ, সৃবষ্ট ও বনন্ডদথশ 
তাুঁরই। আল্লাহ মহান, বযবন সকল 
সৃবষ্টর রব। 

َِٰت  َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ۡ  ٱّللَّ  ٱلَّ بَّك  إِنَّ رح
يَّام  
ح
ۡرضح ِِف ِستَّةِ أ

ح
رۡ  وحٱۡۡل ح ٱلۡعح َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح ِشِۖ ث 

ارح  ُح ۡلح ٱۡلَّ ۡغَِش ٱَلَّ ثِيثٗ ي  ۥ حح ۡطل ب ه  ۡمسح ا وحٱليح شَّ
َٰتِۢ  رح خَّ سح ومح م  رح وحٱۡل ج  مح ۡمرِهِۦُٓۗ وحٱلۡقح
ح
لح َلح   بِأ

ح
أ
َٰلحِميح  ُۗ تحبحارحكح ٱّللَّ  رحب  ٱلۡعح ۡمر 

ح
 ٥٤ٱۡۡلحلۡق  وحٱۡۡل

55. কতামরা কতামান্ডদর রবন্ডক ডাক অনুনয় 
ববনয় কন্ডর ও চুবপসান্ডর। বনশ্চয় বতবন 
পিন্দ কন্ডরন না 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদরন্ডক। 

بَّك   وا  رح ِب  ۡۡ تحۡضح َٗع ٱۡدع  ۥ لح ُي  ْۚ إِنَّه  ۡفيحًة  وحخ 
ۡعتحِدينح  ٥٥ٱلۡم 

56. আর কতামরা যমীন্ডন ফাসাদ কন্ডরা না 
তার সাংন্ডশাধ্ন্ডনর পর এবাং তাুঁন্ডক ডাক 
ভয় ও আশা বনন্ডয়। বনশ্চয় আল্লাহর 
রহমত সৎকমথশীলন্ডদর বনকটবতথী। 

ا  ُح َِٰح ۡرِض بحۡعدح إِۡصلح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل لح ت ۡفِسد  وح

ۡوفٗ  وه  خح ْۚ وحٱۡدع  ًعا مح ِ قحرِيب  ا وحطح  إِنَّ رحۡۡححتح ٱّللَّ
ۡحِسنِيح  ِنح ٱلۡم  ٥٦مذ

57. আর বতবনই তাুঁর রহমন্ডতর পূন্ডবথ 
সুসাংবাদরূন্ডপ বাতাস কপ্ররে কন্ডরন। 
অবন্ডশন্ডি যখন তা ভাবর কমঘ ধ্ারে 
কন্ডর, তখন আবম তান্ডক চালাই মৃত 
ভূবমন্ডত, ফন্ডল তার িারা পাবন অবতীেথ 

ِي ي رِۡسل    وح ٱلَّ ۡي وحه  ُۢا بحۡيح يحدح َٰحح ب ّۡشح ِيح ٱلرذ
ابٗ  حح قحلَّۡت سح

ح
ى إِذحآ أ ِتَّ اٗل رحۡۡححتِهۖۦِۡ حح قۡ  ا ثِقح َٰه  س  نح

يذِت   ِِلحِلح   ۡۡلحا بِهِ ٱلۡمح  مَّ نزح
ح
خۡ فحأ

ح
ِ آءح فحأ ۦ ِمن رحۡجنحا ب هِ

 ۡۡ َٰ لحعحلَّك  ۡوَتح ۡرِج  ٱلۡمح َٰلِكح َّن  ذح َِٰت  كح رح ِ ٱثلَّمح
ذ ّل 

ونح  ر  كَّ  ٥٧تحذح
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কবর। অতিঃপর তার মাধ্েন্ডম কবর কবর 
প্রন্ডতেক প্রকান্ডরর ফল। এভান্ডবই আবম 
মৃতন্ডদরন্ডক কবর কবর, যান্ডত কতামরা 
উপন্ডদশ গ্রহে কর। 

58. আর উত্তম ভূবম- তার ফসল কবর হয় 
তার রন্ডবর অনুমবতন্ডত। আর যা বনকৃষ্ট, 
তান্ডত কতা কমই উৎপন্ন হয়। এভান্ডবই 
আবম আয়াতসমূহ বববভন্নভান্ডব বেথনা 
কবর এমন কওন্ডমর জনে, যারা কৃতজ্ঞ 
হয়। 

بذِهۖۦِۡ  ۥ بِإِۡذِن رح ج  نحبحات ه  ۡر  يذِب  َيح وحٱِۡلحِلح  ٱلطَّ
ج  إِلَّ نحِكدٗ  ۡر  ب ثح لح َيح ِي خح َٰلِكح وحٱلَّ ذح اْۚ كح

ۡوم   َِٰت لِقح ذِف  ٱٓأۡليح ونح  ن ِصح ر  حۡشك   ٥٨ي

59. আবম কতা নূহন্ডক তার কওন্ডমর বনকট 
কপ্ররে কন্ডরবি। অতিঃপর কস বন্ডলন্ডি, 
‘কহ আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 
ইবাদাত কর। বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর মহাবদন্ডনর আযান্ডবর ভয় 
করবি’। 

ۡوِم  َٰقح الح يح قح َٰ قحۡوِمهِۦ فح لۡنحا ن وًحا إَِلح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح

ۥٓ  رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح وا  ٱّللَّ ٓ  ٱۡعب د  إِّنذِ
ظِ  ابح يحۡوم  عح ذح ۡۡ عح لحۡيك  اف  عح خح

ح
 ٥٩ يم  أ

60. তার কওম কর্ন্ডক কনতৃবগথ বলল, 

‘বনশ্চয় আমরা কতামান্ডক স্পষ্ট ভ্রাবন্তন্ডত 
কদখন্ডত পাবি’। 

َٰل  
لح َٰكح ِِف ضح ى ح  ِمن قحۡوِمهِۦٓ إِنَّا لحَنح

ۡلح   قحالح ٱلۡمح
بِي    ٦٠ م 

61. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, আমার 
মন্ডধ্ে ককান ভ্রাবন্ত কনই; বকন্তু আবম 
সকল সৃবষ্টর রন্ডবর পে কর্ন্ডক রাসূল’। 

ۡوِم  َٰقح َٰلحة  قحالح يح لح َٰ  لحيۡسح َِب ضح لح ول  وح  ِكّنذِ رحس 
َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِن رَّبذ  ٦١مذ

62. ‘আবম কতামান্ডদর বনকট কপৌঁিাবি 
আমার রন্ডবর বরসালাতসমূহ এবাং 
কতামান্ডদর কলোে কামনা করবি। আর 

َٰتِ  َٰلح ۡۡ رِسح بحلذِغ ك 
 
ۡ   أ ۡعلح

ح
أ ۡۡ وح ح  لحك  نصح

ح
أ ِ وح َبذ رح

ونح ِمنح ٱ ا لح تحۡعلحم  ِ مح  ٦٢ّللَّ
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আবম আল্লাহর কাি কর্ন্ডক এমন বকিু 
জাবন, যা কতামরা জান না’। 

63. ‘কতামরা বক আশ্চযথ হন্ডিা কয, 
কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক এক বেবির বনকট উপন্ডদশ 
এন্ডসন্ডি, যান্ডত কস কতামান্ডদরন্ডক সতকথ 
কন্ডর, আর যান্ডত কতামরা তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং যান্ডত কতামরা 
রহমতপ্রাপ্ত হও’?  

ۡۡ ذِۡكر   آءحك  ن جح
ح
ۡۡ أ ِجۡبت  وحعح

ح
ۡۡ  أ بذِك  ِن رَّ َٰ مذ ح َعح

ل   ۡۡ َِل ن رحج  ِنك  ۡۡ مذ لَّك  لحعح وا  وح تِلحتَّق  ۡۡ وح ك  ِذرح
٦٣ت رۡۡحح ونح 

64. অতিঃপর তারা তান্ডক বমর্োবাদী বলল। 
ফন্ডল আবম তান্ডক ও তার সান্ডর্ কনৌকায় 
যারা বিল তান্ডদরন্ডক রো করলাম; 
আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল তান্ডদরন্ডক আবম 
ডুববন্ডয় বদলাম। বনশ্চয় তারা বিল অন্ধ 
কওম। 

لِۡك  ۥ ِِف ٱلۡف  ه  عح ِينح مح َٰه  وحٱلَّ َنحۡينح
ح
ب وه  فحأ ذَّ فحكح

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡغرحۡقنحا ٱلَّ
ح
أ ْۚٓ وح َٰتِنحا ن وا  قح  يح ۡۡ َكح  ُ ۡوًما إِنَّ

ِميح  ٦٤عح

65. আর (ন্ডপ্ররে করলাম) আদ জাবতর 
বনকট তান্ডদর ভাই হূদন্ডক। কস বলল, 

‘কহ আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 
ইবাদাত কর। বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। কতামরা বক 
তাকওয়া অবলম্বন করন্ডব না’?  

ودٗ ۞ِإَو ۡۡ ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ َعح وا  َلح ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح اْۚ قحالح يح

ۥْٓۚ ٱ رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح   ّللَّ
ح
ونح أ ٦٥فحلح تحتَّق 

66. তার কওন্ডমর কাবফর কনতৃবৃন্দ বলল, 

‘বনশ্চয় আমরা কতামান্ডক বনবুথবদ্ধতায় 
কদখন্ডত পাবি এবাং আমরা অবশেই 
কতামান্ডক বমর্োবাদীন্ডদর অন্তভুথি মন্ডন 
কবর’। 

وا  ِمن قحۡوِمهِۦٓ إِنَّا  ر  فح ِينح كح  ٱلَّ
ۡلح  قحالح ٱلۡمح

ة   اهح فح َٰكح ِِف سح ى ح َِٰذبِيح  لحَنح ن كح ِمنح ٱلۡكح حظ  ِإَونَّا ۡلح
٦٦
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67. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, আমার 
মন্ডধ্ে ককান বনবুথবদ্ধতা কনই; বকন্তু আবম 
সকল সৃবষ্টর রন্ডবর পে কর্ন্ডক রাসূল’। 

ة   اهح فح ۡوِم لحيۡسح َِب سح َٰقح ول   قحالح يح َِٰكّنذِ رحس 
لح وح

َٰلحمِ  ِ ٱلۡعح ِن رَّبذ  ٦٧يح مذ

68. ‘আবম কতামান্ডদর বনকট আমার রন্ডবর 
বরসালাতসমূহ কপৌঁিাবি, আর আবম 
কতামান্ডদর জনে কলোেকামী ববশ্বস্ত’। 

ۡۡ نحاِصح   ۠ لحك  نحا
ح
أ ِ وح َبذ َِٰت رح

َٰلح ۡۡ رِسح بحلذِغ ك 
 
أ

ِمي  
ح
٦٨أ

69. ‘কতামরা বক আশ্চযথ হন্ডিা কয, 
কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক এক বেবির বনকট উপন্ডদশ 
এন্ডসন্ডি, যান্ডত কস কতামান্ডদরন্ডক সতকথ 
কন্ডর? আর কতামরা স্মরে কর, যখন 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক নূন্ডহর কওন্ডমর পর 
স্থলাবভবিি কন্ডরবিন্ডলন এবাং সৃবষ্টন্ডত 
কতামান্ডদরন্ডক বদবহক গ ন ও শবিন্ডত 
সমৃদ্ধ কন্ডরন্ডিন। সুতরাাং কতামরা স্মরে 
কর আল্লাহর বনআমতসমূহন্ডক, যান্ডত 
কতামরা সফলকাম হও’। 

ۡۡ ذِۡكر   آءحك  ن جح
ح
ۡۡ أ ِجۡبت  وحعح

ح
ِ  أ بذ ِن رَّ َٰ ك  مذ ح ۡۡ َعح

ل   ۡۡ َِل ن رحج  ِنك  ٓوا  إِۡذ مذ ر  ْۚ وحٱۡذك  ۡۡ ك  ِذرح
آءح ِمنُۢ بحۡعِد قحۡوِم ن وح   لحفح ۡۡ خ  لحك  عح  جح

ۡۡ ِِف ٱۡۡلح  زحادحك  ۖۡ وح ٗة طح ۡ ِق بحص 
ٓ  لۡ ٓوا  ءحالح ر   ءح فحٱۡذك 

ونح  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ِ لحعح  ٦٩ٱّللَّ

70. তারা বলল, ‘তুবম বক আমান্ডদর বনকট 
এজনে এন্ডসি কয, আমরা এক আল্লাহর 
ইবাদাত কবর এবাং তোগ কবর 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিগে যার ইবাদাত 
করত? সুতরাাং তুবম আমান্ডদরন্ডক কয 
ওয়াদা বদি, তা আমান্ডদর কান্ডি বনন্ডয় 
এন্ডসা, যবদ তুবম সতেবাদী হও’। 

نح  ا َكح رح مح نحذح ۥ وح ه  ح وحۡحدح ِجۡئتحنحا ِۡلحۡعب دح ٱّللَّ
ح
قحال ٓوا  أ

 
ۡ
نحا فحأ ۡعب د  ءحابحآؤ  نتح ِمنح يح نحآ إِن ك  ا تحعِد  تِنحا بِمح
َِٰدقِيح   ٧٠ٱلصَّ

71. কস বলল, ‘বনশ্চয় কতামান্ডদর উপর 
কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক আযাব ও 
কক্রাধ্ পবতত হন্ডয়ন্ডি। কতামরা বক 
এমন নামসমূন্ডহর বোপান্ডর আমার 
সান্ডর্ বববাদ করি, যার নামকরে 

ۡۡ رِۡجس   بذِك  ِن رَّ ۡ مذ لحۡيك  عح عح  قحالح قحۡد وحقح
 ۡۖ ب  ُح آء  وحغح ۡسمح

ح
َِٰدل ونحِّن ِِفٓ أ ت جح

ح
آ أ وهح ۡيت م  مَّ سح

َٰن    لۡطح ا ِمن س  ُح ِ   ب
لح ٱّللَّ ا نحزَّ ۡ مَّ ۡۡ وحءحابحآؤ ك  نت 

ح
 أ

نتحِظرِينح  ِنح ٱلۡم  ۡ مذ عحك  ٓوا  إِّنذِ مح  ٧١فحٱنتحِظر 
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কন্ডরি কতামরা ও কতামান্ডদর 
বপতৃপুরুিরা, যার বোপান্ডর আল্লাহ 
ককান প্রমাে নাবযল কন্ডরনবন? সুতরাাং 
কতামরা অন্ডপো কর। আবমও 
কতামান্ডদর সান্ডর্ অন্ডপো করবি’।  

72. অতিঃপর আবম তান্ডক ও তার সান্ডর্ 
যারা বিল, তান্ডদরন্ডক আমার পে কর্ন্ডক 
রহমত িারা রো কন্ডরবি এবাং তান্ডদর 
মূল ককন্ডট বদন্ডয়বি, যারা আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার কন্ডরবিল। আর 
তারা মুবমন বিল না। 

ه   عح ِينح مح َٰه  وحٱلَّ َنحۡينح
ح
ۡعنحا ۥ بِرحۡۡححة  فحأ طح ِنَّا وحقح مذ

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ابِرح ٱلَّ ن وا  دح ا َكح ۖۡ وحمح َٰتِنحا يح
ۡؤِمنِيح   ٧٢م 

73. আর সামূন্ডদর বনকট (ন্ডপ্ররে কন্ডরবি) 
তান্ডদর ভাই সাবলহন্ডক। কস বলল, ‘কহ 
আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 
ইবাদাত কর। বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। বনশ্চয় 
কতামান্ডদর বনকট কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক স্পষ্ট প্রমাে এন্ডসন্ডি। এবট 
আল্লাহর উষ্ট্রী, কতামান্ডদর জনে 
বনদশথনস্বরূপ। সুতরাাং কতামরা তান্ডক 
কিন্ডড় দাও, কস আল্লাহর যমীন্ডন আহার 
করুক। আর কতামরা তান্ডক মন্দ িারা 
স্পশথ কন্ডরা না। তাহন্ডল কতামান্ডদরন্ডক 
যন্ত্রোদায়ক আযাব পাকড়াও করন্ডব’। 

َٰ ِإَو َٰلِحٗ َلح ۡۡ صح اه  خح
ح
ودح أ وا  ثحم  ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح ْۚ قحالح يح ا

ۡ ٱ آءحتۡك  ۖۥۡ قحۡد جح رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح ّللَّ
ۖۡ  بحيذِنحة   ۡۡ بذِك  ِن رَّ ۖۡ مذ ۡۡ ءحايحٗة ِ لحك  َِٰذهِۦ نحاقحة  ٱّللَّ  هح

ۡرِض 
ح
ۡل ِِفٓ أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  ا فحذح وهح س  لح تحمح ِۖۡ وح ٱّللَّ

وٓء     بِس 
ۡ
يحأ ۡ  فح َِل

ح
اب  أ ذح ۡۡ عح ك  ذح  ٧٣خ 

74. আর স্মরে কর, যখন আদ জাবতর পর 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক স্থলাবভবিি 
করন্ডলন এবাং কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডন 
আবাস বদন্ডলন। কতামরা তার সমতল 
ভূবমন্ডত প্রাসাদ বনমথাে করি এবাং 
পাহাড় ককন্ডট বাবড় বানাি। সুতরাাং 

د   آءح ِمنُۢ بحۡعِد َعح لحفح ۡۡ خ  لحك  عح ٓوا  إِۡذ جح ر   وحٱۡذك 
 ۡۡ ك 

ح
أ بحوَّ ا وح ُح ِ ول  ُ ونح ِمن س  ۡرِض تحتَِّخذ 

ح
ِِف ٱۡۡل

ورٗ  تحۡنِحت ونح ق ص  بحالح ب ي وتٗ ا وح ر  ٱۡۡلِ ۖۡ فحٱۡذك  ٓوا  ا
 ٓ ۡرِض ءحالح

ح
لح تحۡعثحۡوا  ِِف ٱۡۡل ِ وح ۡفِسِدينح ءح ٱّللَّ  م 

٧٤ 
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কতামরা আল্লাহর বনআমতসমূহন্ডক 
স্মরে কর এবাং যমীন্ডন 
ফাসাদকারীরূন্ডপ ঘুন্ডর কববড়ন্ডয়া না। 

75. তার কওন্ডমর অহঙ্কারী কনতৃবৃন্দ তান্ডদর 
কসই মুবমনন্ডদরন্ডক বলল যান্ডদরন্ডক 
দুবথল মন্ডন করা হত, ‘কতামরা বক জান 
কয, সাবলহ তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
কপ্রবরত’? তারা বলল, ‘বনশ্চয় কস যা 
বনন্ডয় কপ্রবরত হন্ডয়ন্ডি, আমরা তান্ডত 
ববশ্বাসী’। 

وا   ِينح ٱۡستحۡكَبح   ٱلَّ
ۡلح  ِينح  قحالح ٱلۡمح ۦ لَِّلَّ  ِمن قحۡوِمهِ

نَّ 
ح
ونح أ تحۡعلحم 

ح
ۡۡ أ  ُ نح ِمۡن ۡن ءحامح وا  لِمح عِف  ُۡ ٱۡست 

َٰلِحٗ  بذِهِۚۦْ صح ِن رَّ ل  مذ رۡسح رِۡسلح  ا م 
 
آ أ قحال ٓوا  إِنَّا بِمح

ۡؤِمن ونح   ٧٥بِهِۦ م 

76. যারা অহঙ্কার কন্ডরবিল তারা বলল, 

‘বনশ্চয় কতামরা যার প্রবত ঈমান এন্ডনি, 
আমরা তার প্রবত অস্বীকারকারী’।  

نت ۡ بِهِۦ  ِٓي ءحامح ٓوا  إِنَّا بِٱلَّ ِينح ٱۡستحۡكَبح  قحالح ٱلَّ
ونح  َٰفِر   ٧٦كح

77. অতিঃপর তারা উষ্ট্রীন্ডক যন্ডবহ করল 
এবাং তান্ডদর রন্ডবর আন্ডদশ অমানে 
করল। আর তারা বলল, ‘কহ সাবলহ, 
তুবম আমান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা বদন্ডয়ি, তা 
আমান্ডদর কান্ডি বনন্ডয় এন্ডসা, যবদ তুবম 
রাসূলন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয় র্াক’। 

قحال وا   ۡۡ وح ُِ ِ بذ ۡمرِ رح
ح
ۡن أ تحۡوا  عح وا  ٱۡلَّاقحةح وحعح ر  قح عح فح

نتح ِمنح  ٓ إِن ك  نحا ا تحعِد  َٰلِح  ٱئۡتِنحا بِمح َٰصح يح
لِيح  رۡسح ٧٧ٱلۡم 

78. ফন্ডল তান্ডদরন্ডক ভূবমকম্প পাকড়াও 
করল, তাই সকান্ডল তারা তান্ডদর গৃন্ডহ 
উপুড় হন্ডয় মন্ডর রইল। 

  ۡ  ُ ۡت ذح خح
ح
ۡۡ فحأ وا  ِِف دحارِهِ ۡصبحح 

ح
ة  فحأ ٱلرَّۡجفح

َٰثِِميح  ٧٨جح

79. অতিঃপর কস তান্ডদর কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় 
বনল এবাং বলল, ‘কহ আমার কওম, 
আবম কতা কতামান্ডদর বনকট আমার 
রন্ডবর বরসালাত কপৌঁন্ডি বদন্ডয়বি এবাং 
কতামান্ডদর জনে কলোে কামনা কন্ডরবি; 

 َٰ لَّ تحوح ۡۡ  فح بۡلحۡغت ك 
ح
ۡد أ ۡوِم لحقح َٰقح ۡۡ وحقحالح يح  ُ ۡن عح

َِٰكن لَّ  لح ۡۡ وح ۡحت  لحك  نحصح ِ وح َبذ  رح
الحةح رِسح

َِٰصِحيح  ِب ونح ٱلنَّ  ٧٩ِت 
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বকন্তু কতামরা কলোেকামীন্ডদরন্ডক পিন্দ 
কর না’। 

80. আর (ন্ডপ্ররে কন্ডরবি) লূতন্ডক। যখন কস 
তার কওমন্ডক বলল, ‘কতামরা বক এমন 
অশ্লীল কাজ করি, যা কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
সৃবষ্টকুন্ডলর ককউ কন্ডরবন’? 

ل وًطا إِ  ا وح ةح مح َِٰحشح ت ونح ٱلۡفح
ۡ
تحأ
ح
ۡوِمهِۦٓ أ ۡذ قحالح لِقح
د   حح
ح
ا ِمۡن أ ُح ِ ۡ ب بحقحك  َٰلحِميح  سح ِنح ٱلۡعح  ٨٠مذ

81. ‘কতামরা কতা নারীন্ডদর িাড়া পুরুিন্ডদর 
সান্ডর্ কামনা পূেথ করি, বরাং কতামরা 
সীমালঙ্ঘনকারী কওম’। 

الح  ت ونح ٱلرذِجح
ۡ
حأ ۡۡ تلح وحةٗ إِنَّك  ُۡ ِن د وِن  شح مذ

ۡۡ قحۡوم  آءِ  ٱلنذِسح  نت 
ح
ِۡسِف ونح  بحۡل أ  ٨١م 

82. আর তার কওন্ডমর উত্তর ককবল এই 
বিল কয, তারা বলল, ‘তান্ডদরন্ডক 
কতামরা কতামান্ডদর জনপদ কর্ন্ডক কবর 
কন্ডর দাও। বনশ্চয় তারা এমন কলাক, 

যারা অবত পববত্র হন্ডত চায়’। 

ن قحال ٓوا  
ح
ٓ أ وحابح قحۡوِمهِۦٓ إِلَّ نح جح ا َكح وحمح

ِن قحۡريحتِك   ۡ مذ وه  ۡخرِج 
ح
نحاس  أ

 
ۡۡ أ  ُ ۖۡ إِنَّ ۡۡ 

ونح  ر  َُّ تحطح  ٨٢يح

83. তাই আবম তান্ডক ও তার পবরবারন্ডক 
রো করলাম তার স্ত্রী িাড়া। কস বিল 
কপিন্ডন কর্ন্ডক যাওয়া কলাকন্ডদর 
অন্তভুথি।  

َٰه   َنحۡينح
ح
نحۡت ِمنح فحأ ۥ َكح تحه 

ح
أ ۥٓ إِلَّ ٱۡمرح ۡهلحه 

ح
أ وح
ََِٰبِينح    ٨٣ٱلۡغح

84. আর আবম তান্ডদর উপর বিথে 
কন্ডরবিলাম বৃবষ্ট। সুতরাাং কদখ, 
অপরাধ্ীন্ডদর পবরেবত বকরূপ বিল। 

رٗ  طح ُِۡ مَّ ۡي
لح ۡرنحا عح ۡمطح

ح
أ نح وح ۡيفح َكح ۡر كح اۖۡ فحٱنظ 

ۡجرِِميح  َٰقِبحة  ٱلۡم  ٨٤عح

85. আর মাদইয়ান্ডন (ন্ডপ্ররে কন্ডরবিলাম) 
তান্ডদর ভাই শু‘আইবন্ডক। কস বলল, ‘কহ 
আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 
ইবাদাত কর। বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। কতামান্ডদর 

ۡيبٗ  عح ۡۡ ش  اه  خح
ح
نح أ ۡديح َٰ مح وا  ِإَوَلح ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح ْۚ قحالح يح ا

ۡ ٱ آءحتۡك  ۖۥۡ قحۡد جح رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح ّللَّ
ۖۡ  بحيذِنحة   ۡۡ بذِك  ِن رَّ لح مذ ۡيلح وحٱلِۡمَيحانح وح ۡوف وا  ٱلۡكح

ح
فحأ

 ۡۡ ۡشيحآءحه 
ح
وا  ٱۡلَّاسح أ س  وا  ِِف تحۡبخح لح ت ۡفِسد  وح

رۡي   ۡۡ خح َٰلِك  ْۚ ذح ا ُح َِٰح ۡرِض بحۡعدح إِۡصلح
ح
ۡۡ  ٱۡۡل لَّك 

نت ۡ م    ٨٥ۡؤِمنِيح إِن ك 
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রন্ডবর পে কর্ন্ডক কতামান্ডদর বনকট 
স্পষ্ট প্রমাে এন্ডসন্ডি। সুতরাাং কতামরা 
পবরমান্ডে ও ওজন্ডন পবরপূেথ দাও এবাং 
মানুিন্ডক তান্ডদর পন্ডেে কম কদন্ডব না; 
আর কতামরা যমীন্ডন ফাসাদ করন্ডব না 
তা সাংন্ডশাধ্ন্ডনর পর। এগুন্ডলা 
কতামান্ডদর জনে উত্তম যবদ কতামরা 
মুবমন হও’। 

86. ‘আর যারা তাুঁর প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি 
তান্ডদরন্ডক ভয় কদখান্ডত, আল্লাহর পর্ 
কর্ন্ডক বাধ্া বদন্ডত এবাং তান্ডত বক্রতা 
অনুসন্ধান করন্ডত কতামরা প্রবতবট পন্ডর্ 
বন্ডস কর্ন্ডকা না’। আর স্মরে কর, যখন 
কতামরা বিন্ডল কম, অতিঃপর বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক অবধ্ক কন্ডরন্ডিন এবাং 
কদখ, বকরূপ হন্ডয়ন্ডি ফাসাদকারীন্ডদর 
পবরেবত। 

َٰط   ِ ِصرح
لذ وا  بِك  د  لح تحۡقع  ونح  وح ت وِعد 

ن  ونح عح د  تحص  نح بِهِۦ وح ۡن ءحامح ِ مح بِيِل ٱّللَّ سح
ا ِعوحجٗ  ُح ونح تحۡبغ  ٓوا  وح ر  ْۚ وحٱۡذك  ۡۡ قحلِيٗل ا نت   إِۡذ ك 
ۖۡ وح  ۡۡ ك  ح َثَّ َٰقِبحة  فحكح نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  ٱنظ 
ۡفِسِدينح   ٨٦ٱلۡم 

87. আবম যা বনন্ডয় কপ্রবরত হন্ডয়বি, তার 
প্রবত যবদ কতামান্ডদর একবট দল ঈমান 
আন্ডন আর অনে দল ঈমান না আন্ডন, 
তাহন্ডল বধ্যথধ্ারে কর, যতেে না 
আল্লাহ আমান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কন্ডরন। আর বতবন উত্তম 
ফয়সালাকারী। 

ة  ِإَون َكح  آئِفح ۡۡ  نح طح ِنك  ِٓي مذ ن وا  بِٱلَّ ءحامح
ة   آئِفح رِۡسلۡت  بِهِۦ وحطح

 
ۡۡ ي   أ وا  لَّ ۡؤِمن وا  فحٱۡصَِب 

َِٰكِميح  رۡي  ٱلۡحح وح خح ۡح ٱّللَّ  بحيۡنحنحاْۚ وحه  ۡك  َٰ ُيح ِتَّ حح
٨٧ 

88. তার কওম কর্ন্ডক কয কনতৃবৃন্দ 
অহঙ্কার কন্ডরবিল তারা বলল, ‘কহ 
শু‘আইব, আমরা কতামান্ডক ও 

وا  ِمن قحۡوِمهِۦ  ِينح ٱۡستحۡكَبح   ٱلَّ
ۡلح  ۞قحالح ٱلۡمح

عحكح  ن وا  مح ِينح ءحامح ۡيب  وحٱلَّ عح َٰش  نَّكح يح ۡلح ۡخرِجح
পার
্া 
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কতামার সান্ডর্ যারা ঈমান এন্ডনন্ডি 
তান্ডদরন্ডক অবশেই আমান্ডদর 
জনপদ কর্ন্ডক কবর কন্ডর কদব অর্বা 
কতামরা আমান্ডদর ধ্ন্ডমথ বফন্ডর 
আসন্ডব।’ কস বলল, ‘যবদও আমরা 
তা অপিন্দ কবর তবুও?’ 

نَّا  حۡو ك  ل وح
ح
ْۚ قحالح أ ود نَّ ِِف ِملَّتِنحا حع  ۡو تلح

ح
ِمن قحۡريحتِنحآ أ
َٰرِهِيح  ٨٨كح

89. আমরা কতা আল্লাহর প্রবত বমর্োন্ডরাপ 
করলাম যবদ আমরা কতামান্ডদর ধ্ন্ডমথ 
বফন্ডর যাই- কসই ধ্মথ কর্ন্ডক আল্লাহ 
আমান্ডদরন্ডক নাজাত কদয়ার পর। 
আর আমান্ডদর জনে উবচত হন্ডব না 
তান্ডত বফন্ডর যাওয়া। তন্ডব আমান্ডদর 
রব আল্লাহ চাইন্ডল (ন্ডসটা বভন্ন 
কর্া)। আমান্ডদর রব জ্ঞান িারা সব 
বকিু পবরবোপ্ত কন্ডর আন্ডিন। 
আল্লাহরই উপর আমরা তাওয়াকু্কল 
কবর। কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদর 
ও আমান্ডদর কওন্ডমর মন্ডধ্ে যর্ার্থ 
ফয়সালা কন্ডর বদন। আর আপবন 
কেষ্ঠ ফয়সালাকারী। 

ۡدنحا ِِف  ِذبًا إِۡن ع  ِ كح ح ٱّللَّ ۡينحا َعح ح قحِد ٱۡفَتح
ون   ا يحك  ْۚ وحمح ا ُح َٰنحا ٱّللَّ  ِمۡن َّى ۡ بحۡعدح إِذۡ َنح ِملَّتِك 

آءح ٱّللَّ   حشح ن ي
ح
ٓ أ آ إِلَّ ُح ن نَّع ودح فِي

ح
حآ أ ْۚ وح ۡلح ب نحا ِسعح رح

بَّنحا  ْۚ رح ۡنحا ُكَّ ِ تحوح ح ٱّللَّ ء  ِعلًۡماْۚ َعح ۡ َّ يح ب نحا ّل  رح
رۡي   نتح خح

ح
أ ِ وح بحۡيح قحۡوِمنحا بِٱۡۡلحقذ ٱۡفتحۡح بحيۡنحنحا وح

َٰتِِحيح    ٨٩ٱلۡفح

90. আর তার কওম কর্ন্ডক কয কনতৃবৃন্দ 
কুফরী কন্ডরবিল তারা বলল, ‘যবদ 
কতামরা শু‘আইবন্ডক অনুসরে কর 
তাহন্ডল বনশ্চয় কতামরা েবতগ্রস্ত 
হন্ডব।’ 

وا  ِمن قحۡوِمهِۦ لحئِِن  ر  فح ِينح كح  ٱلَّ
ۡلح  وحقحالح ٱلۡمح

ۡۡ إِذٗ  ۡيًبا إِنَّك  عح ۡۡ ش  بحۡعت  ونح ٱتَّ َِِٰس    ٩٠ا لَّخح
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91. অতিঃপর ভূবমকম্প তান্ডদর পাকড়াও 
করল। তারপর তারা তান্ডদর গৃন্ডহ 
উপুড় হন্ডয় মন্ডর রইল। 

ۡصبح 
ح
ة  فحأ ۡ  ٱلرَّۡجفح  ُ ۡت ذح خح

ح
ۡۡ فحأ وا  ِِف دحارِهِ ح 

َٰثِِميح   ٩١جح

92. যারা শু‘আইবন্ডক বমর্োবাদী 
বন্ডলবিল, মন্ডন হয় কযন তারা 
কসখান্ডন বসবাসই কন্ডরবন। যারা 
শু‘আইবন্ডক বমর্োবাদী বন্ডলবিল 
তারাই বিল েবতগ্রস্ত। 

ۡيبٗ  عح ب وا  ش  ذَّ ِينح كح ۡغنح ٱلَّ ۡۡ يح ن لَّ
ح
أ ُح ا كح ْۚ ۡوا  فِي ا

ۡيبٗ  عح ب وا  ش  ذَّ ِينح كح ن وا  ٱلَّ َِِٰسِينح ا َكح ۡ  ٱلۡخح  ٩٢ه 

93. অতিঃপর কস তান্ডদর কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় বনল এবাং বলল, কহ আমার 
কওম, আবম কতা কতামান্ডদর কান্ডি 
আমার রন্ডবর বরসালান্ডতর দাবয়ত্ব 
কপৌঁন্ডি বদন্ডয়বি এবাং কতামান্ডদর জনে 
কলোে কামনা কন্ডরবি। সুতরাাং 
আবম কীভান্ডব কাবফর জাবতর 
বোপান্ডর দুিঃখ করব!  

 َٰ لَّ تحوح ۡۡ فح بۡلحۡغت ك 
ح
ۡد أ ۡوِم لحقح َٰقح ۡۡ وحقحالح يح  ُ ۡن عح

 َٰ ۡيفح ءحاَسح ۖۡ فحكح ۡۡ ۡحت  لحك  نحصح ِ وح َبذ َِٰت رح
َٰلح رِسح

َٰ قحۡوم   ح َٰفِرِينح َعح   ٩٣كح

94. কয জনপন্ডদই আবম নবী কপ্ররে 
কন্ডরবি, তার অবধ্বাসীন্ডক আবম 
অর্থ-সাংকট ও দুিঃখ-কষ্ট িারা 
পাকড়াও কন্ডরবি, কযন তারা অনুনয় 
ববনয় কন্ডর। 

 ٓ ا لۡنحا ِِف قحۡريحة   وحمح رۡسح
ح
ا مذِ  أ ُح ۡهلح

ح
ۡذنحآ أ خح

ح
ٓ أ ِبذ  إِلَّ

ن نَّ
ونح  َّع  ۡۡ يحۡضَّ  ُ لَّ آءِ لحعح َّ آءِ وحٱلۡضَّ سح

ۡ
  ٩٤بِٱِۡلحأ

95. তারপর আবম মন্দ অবস্থান্ডক ভাল 
অবস্থা িারা বদন্ডল বদন্ডয়বি। 
অবন্ডশন্ডি তারা প্রাচুযথ লাভ কন্ডরন্ডি 
এবাং বন্ডলন্ডি, ‘আমান্ডদর বাপ-
দাদান্ডদরন্ডকও দুদথশা ও আনন্দ 
স্পশথ কন্ডরন্ডি।’ অতিঃপর আবম 

وا   فح َٰ عح ِتَّ نحةح حح يذِئحةِ ٱۡۡلحسح نح ٱلسَّ َّكح ۡۡلحا مح َّۡ بحدَّ ث 
آء   َّ آء  وحٱلِسَّ َّ سَّ ءحابحآءحنحا ٱلۡضَّ قحال وا  قحۡد مح وَّ

ۡ بحۡغتح   ُ َٰ ۡذنح خح
ح
ونح  ةٗ فحأ ر  حۡشع  ۡۡ لح ي   ٩٥وحه 
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তান্ডদরন্ডক হ াৎ পাকড়াও কন্ডরবি 
এমনভান্ডব কয, তারা উপলবিও 
করন্ডত পান্ডরবন। 

96. আর যবদ জনপদসমূন্ডহর অবধ্বাসীরা 
ঈমান আনত এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন করত তাহন্ডল আবম 
অবশেই আসমান ও যমীন কর্ন্ডক 
বরকতসমূহ তান্ডদর উপর খুন্ডল 
বদতাম; বকন্তু তারা অস্বীকার করল। 
অতিঃপর তারা যা অজথন করত তার 
কারন্ডে আবম তান্ডদরন্ডক পাকড়াও 
করলাম। 

نَّ 
ح
حۡو أ ل تحۡحنحا  وح ۡوا  لحفح ن وا  وحٱتَّقح ىى ءحامح رح ۡهلح ٱلۡق 

ح
أ

َٰت   ُِۡ بحرحكح ۡي
لح َِٰكن عح لح ۡرِض وح

ح
آءِ وحٱۡۡل مح ِنح ٱلسَّ مذ

ن وا  يحۡكِسب ونح  ا َكح ۡ بِمح  ُ َٰ ۡذنح خح
ح
ب وا  فحأ ذَّ   ٩٦كح

97. জনপদগুন্ডলার অবধ্বাসীরা বক 
রান্ডতর কবলা তান্ডদর কান্ডি আমার 
আযাব এন্ডস যাওয়া কর্ন্ডক বনরাপদ 
হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি যখন তারা ঘুবমন্ডয় 
র্াকন্ডব? 

َٰتٗ  نحا بحيح س 
ۡ
ۡ بحأ  ُ تِيح

ۡ
ن يحأ
ح
ىى أ رح ۡهل  ٱلۡق 

ح
ِمنح أ

ح
فحأ
ح
 اأ

ونح  ۡۡ نحآئِم    ٩٧وحه 

98. অর্বা জনপদগুন্ডলার অবধ্বাসীরা বক 
বিপ্রহন্ডর তান্ডদর কান্ডি আমার 
আযাব এন্ডস যাওয়া কর্ন্ডক বনরাপদ 
হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি যখন তারা কখলা-ধু্লা 
করন্ডত র্াকন্ডব? 

 ۡ  ُ تِيح
ۡ
ن يحأ
ح
ىى أ رح ۡهل  ٱلۡق 

ح
ِمنح أ
ح
وح أ
ح
ۡٗح أ نحا ض  س 

ۡ
 بحأ

ب ونح  ۡۡ يحلۡعح   ٩٨وحه 

99. তারা বক আল্লাহর ককৌশল কর্ন্ডক 
বনরাপদ হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি? বস্তুত 
েবতগ্রস্ত কওম িাড়া আল্লাহর 
ককৌশল কর্ন্ডক আর ককউ 

ۡكرح ٱ ِمن وا  مح
ح
فحأ
ح
مح أ

ۡ
ِْۚ فحلح يحأ ِ إِلَّ ّللَّ ۡكرح ٱّللَّ ن  مح

ونح  َِِٰس  ۡوم  ٱلۡخح    ٩٩ٱلۡقح
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(বনজন্ডদরন্ডক) বনরাপদ মন্ডন কন্ডর 
না। 

100. যমীন্ডনর অবধ্বাসীন্ডদর (চন্ডল যাবার) 
পর যারা তার উত্তরাবধ্কারী হয়, 
তান্ডদর কান্ডি বক এ কর্া পবরষ্কার 
হয়বন কয, আবম যবদ চাই, তান্ডদর 
পান্ডপর কারন্ডে তান্ডদরন্ডক শাবস্ত 
বদন্ডত পাবর? আর আবম কমাহর কমন্ডর 
কদই তান্ডদর হৃদন্ডয়। অতিঃপর তারা 
কশান্ডন না।  

ۡرضح ِمنُۢ بحۡعِد 
ح
ِينح يحرِث ونح ٱۡۡل ِد لَِّلَّ ُۡ ۡۡ يح ح وح ل

ح
أ

نحۡطبحع   ْۚ وح ۡۡ ُِ ِ ن وب ۡ بِذ   ُ َٰ ۡبنح صح
ح
آء  أ حشح ن لَّۡو ن

ح
آ أ ُح ۡهلِ

ح
أ

ونح  ع  حۡسمح ۡۡ لح ي  ُ ۡۡ فح ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح  ١٠٠َعح

101. এ হল কস সব জনপদ, যার বকিু 
কাবহনী আবম কতামার কান্ডি বেথনা 
করবি। আর তান্ডদর কান্ডি কতা স্পষ্ট 
প্রমাোবদসহ তান্ডদর রাসূলগে 
এন্ডসবিল। বকন্তু যা তারা পূন্ডবথ 
অস্বীকার কন্ডরবিল তার প্রবত তারা 
ঈমান আনার বিল না। এমবনভান্ডব 
আল্লাহ কাবফরন্ডদর অন্তন্ডর কমাহর 
কমন্ডর কদন। 

لحۡيكح  ص  عح ىَٰ نحق  رح ۡد تِلۡكح ٱلۡق  لحقح ْۚ وح ا ُح ِ ۢنبحآئ
ح
ِمۡن أ

ن وا  َِل ۡؤِمن وا   ا َكح مح َِٰت فح ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح جح
 َٰ ح ۡطبحع  ٱّللَّ  َعح َٰلِكح يح ذح ْۚ كح ۡبل  ب وا  ِمن قح ذَّ ا كح بِمح

َٰفِرِينح    ١٠١ق ل وِب ٱلۡكح

102. আর তান্ডদর অবধ্কাাংশ কলাকন্ডক 
আবম অঙ্গীকার রোকারী পাইবন। 
বরাং তান্ডদর অবধ্কাাংশন্ডক আবম 
ফাবসক-ই কপন্ডয়বি। 

د ِۖ  ُۡ ِۡن عح ِهِۡ مذ ۡكَثح
ح
ۡدنحا ِۡل ا وحجح ۡدنحآ  وحمح ِإَون وحجح

َِٰسقِيح  ۡۡ لحفح حه  ۡكَثح
ح
 ١٠٢أ

103. অতিঃপর তান্ডদর পন্ডর আবম মূসান্ডক 
আমার আয়াতসমূহ সহকান্ডর 
বফর‘আউন ও তার সভাসদন্ডদর 
কান্ডি পাব ন্ডয়বি। অতিঃপর তারা 

َٰ أَِب وَسح ۡثنحا ِمنُۢ بحۡعِدهِۡ م  َّۡ بحعح َٰ ث  ٓ إَِلح َٰتِنحا يح
ۡيفح  ۡر كح ۖۡ فحٱنظ  ا ُح ِ  ب

وا  لحم  ظح ي هِۦ فح ِ
َلح مح ۡونح وح فِرۡعح

ۡفِسِدينح  َٰقِبحة  ٱلۡم  نح عح  ١٠٣َكح
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এর সান্ডর্ যুলম কন্ডরন্ডি। সুতরাাং 
লেে কর, ফাসাদকারীন্ডদর পবরোম 
কীরূপ হন্ডয়বিল। 

104. মূসা বলল, ‘কহ বফর‘আউন, আবম 
কতা সকল সৃবষ্টর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
রাসূল।’ 

ول   ۡون  إِّنذِ رحس  َٰفِرۡعح َٰ يح وَسح ِ  وحقحالح م  ِن رَّبذ مذ
َٰلحِميح   ١٠٤ٱلۡعح

105. সমীচীন কয, আবম আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
সতে িাড়া বলব না। আবম 
কতামান্ডদর রন্ডবর বনকট কর্ন্ডক স্পষ্ট 
প্রমাে বনন্ডয় কতামান্ডদর কান্ডি 
এন্ডসবি। সুতরাাং তুবম বনী 
ইসরাঈলন্ডক আমার সান্ডর্ পাব ন্ডয় 
দাও।’ 

قِيق   ْۚ قحۡد حح  ٱۡۡلحقَّ
ِ إِلَّ ح ٱّللَّ ق ولح َعح

ح
ٓ أ ن لَّ

ح
ى أ ح َعح

ۡ بِبحيذِنحة   َِعح بحِّنٓ ِجۡئت ك  رِۡسۡل مح
ح
ۡۡ فحأ بذِك  ِن رَّ مذ

ىءِيلح    ١٠٥إِۡسرح

106. কস বলল, ‘তুবম যবদ ককান আয়াত 
বনন্ডয় আস তন্ডব তা কপশ কর, যবদ 
তুবম সতেবাদীন্ডদর অন্তভুথি হও।’ 

نتح ِجئۡتح  نتح  يحة  أَِبقحالح إِن ك  آ إِن ك  ُح ِ ِت ب
ۡ
فحأ

َِٰدقِيح   ١٠٦ِمنح ٱلصَّ

107. তখন কস কিন্ডড় বদল তার লাব । 
তৎেোৎ তা এক স্পষ্ট অজগর 
হন্ডয় কগল। 

 َٰ لۡقح
ح
اه  فحإِذحا ِهح ث ۡعبحان  فحأ صح بِي   عح  ١٠٧م 

108. আর কস কবর করল তার হাত, 

তৎেোৎ তা দশথকন্ডদর কান্ডি 
ধ্বধ্ন্ডব সাদা (ন্ডদখাবিল)। 

ُح  ۡي ه ۥ فحإِذحا ِهح بح عح يحدح نحزح َِٰظرِينح وح  ١٠٨آء  لِلنَّ

109. বফর‘আউন্ডনর কওন্ডমর সভাসদরা 
বলল, ‘বনশ্চয় এ হল ববজ্ঞ 
জাদুকর।’ 

َِٰحر   ا لحسح َٰذح ۡونح إِنَّ هح  ِمن قحۡوِم فِرۡعح
ۡلح  قحالح ٱلۡمح
  ۡ لِي   ١٠٩ عح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 337  

110. ‘কস কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর কদশ 
কর্ন্ডক কবর করন্ডত চায়, সুতরাাং 
কতামরা কী বনন্ডদথশ কদন্ডব?’ 

اذحا  مح ۖۡ فح ۡۡ ۡرِضك 
ح
ِۡن أ ۡ مذ ك  ۡرِجح ن َي 

ح
ي رِيد  أ
ونح  ر  م 

ۡ
 ١١٠تحأ

111. তারা বলল, ‘আপবন তান্ডক ও তার 
ভাইন্ডক সুন্ডযাগ বদন এবাং 
শহরগুন্ডলান্ডত সাংগ্রহকারী পাব ন্ডয় 
বদন।’ 

آئِِن  دح رِۡسۡل ِِف ٱلۡمح
ح
أ اه  وح خح

ح
أ رِۡجۡه وح

ح
قحال ٓوا  أ
َِّٰشِينح    ١١١حح

112. ‘তারা আপনার কান্ডি সকল ববজ্ঞ 
জাদুকরন্ডক বনন্ডয় আসন্ডব।’ 

لِيم   َِٰحر  عح ِ سح
لذ ت وكح بِك 

ۡ
 ١١٢ يحأ

113. আর জাদুকররা বফর‘আউন্ডনর কান্ডি 
আসল। তারা বলল, ‘বনশ্চয় 
আমান্ডদর জনে পাবরেবমক আন্ডি, 
যবদ আমরা ববজয়ী হই?’ 

ۡجًرا إِن وحجح 
ح حا ۡلح ۡونح قحال ٓوا  إِنَّ ۡلح ة  فِرۡعح رح حح آءح ٱلسَّ

َٰلِبِيح  ۡن  ٱلۡغح نَّا َنح ١١٣ك 

114. কস বলল, ‘হোুঁ, আর অবশেই কতামরা 
আমার ঘবনষ্ঠ কলাকন্ডদর অন্তভুথি 
হন্ডব।’ 

بِيح  رَّ قح حِمنح ٱلۡم  ۡۡ ل ۡۡ ِإَونَّك   ١١٤قحالح نحعح

115. তারা বলল, ‘কহ মূসা, হয় তুবম 
বনন্ডেপ করন্ডব, নয়ন্ডতা আমরাই 
বনন্ডেপ করব।’ 

ن 
ح
آ أ ى إِمَّ َٰم وَسح ونح قحال وا  يح ن نَّك 

ح
آ أ ت لِۡقح ِإَومَّ

لۡقِيح  ۡن  ٱلۡم   ١١٥َنح

116. কস বলল, ‘কতামরা বনন্ডেপ কর।’ 
অতিঃপর যখন তারা বনন্ডেপ করল 
তখন তারা কলাকন্ডদর কচান্ডখ জাদু 
করল এবাং তান্ডদরন্ডক ভীত কন্ডর 
তুলল। তারা বড় জাদু প্রদশথন 
করল। 

ح  ۡعي 
ح
ٓوا  أ ر  حح ۡوا  سح لۡقح

ح
ٓ أ ا وا ۖۡ فحلحمَّ لۡق 

ح
ٱۡلَّاِس قحالح أ

ِظيم   آء و بِِسۡحر  عح ۡۡ وحجح ب وه  ۡهح
 ١١٦ وحٱۡسَتح
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117. আর আবম মূসার প্রবত ওহী পা ালাম 
কয, ‘তুবম কতামার লাব  কিন্ডড় দাও’ 
তৎেোৎ কস বগলন্ডত লাগল 
কসগুবলন্ডক কয অলীক বস্তু তারা 
বাবনন্ডয়বিল। 

ۖۡ فحإِذحا  اكح صح لِۡق عح
ح
ۡن أ
ح
ى أ وَسح َٰ م  ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
أ ۞وح

ونح ِهح تحلۡقح  فِك 
ۡ
ا يحأ  ١١٧ف  مح

118. ফন্ডল সতে প্রকাশ হন্ডয় কগল এবাং 
তারা যা বকিু করবিল তা বাবতল 
হন্ডয় কগল। 

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح لح مح بحطح عح ٱۡۡلحق  وح  ١١٨فحوحقح

119. তাই কসখান্ডন তারা পরাবজত হল 
এবাং লাবঞ্ছত হন্ডয় কগল। 

َٰغِرِينح  لحب وا  صح نحالِكح وحٱنقح لِب وا  ه  غ    ١١٩فح

120. আর জাদুকররা বসজদায় পন্ডড় 
কগল। 

َِٰجِدينح  ة  سح رح حح لِۡقح ٱلسَّ
 
أ  ١٢٠وح

121. তারা বলল, ‘আমরা সকল সৃবষ্টর 
রন্ডবর প্রবত ঈমান আনলাম, 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح نَّا بِرحبذ  ءحامح
 ١٢١قحال ٓوا 

122. মূসা ও হারূন্ডনর রন্ডবর প্রবত।’ 
ونح  َٰر  هح َٰ وح وَسح ِ م   ١٢٢رحبذ

123. বফর‘আউন বলল, ‘আবম 
কতামান্ডদরন্ডক অনুমবত কদয়ার আন্ডগ 
কতামরা তার প্রবত ঈমান আনন্ডল! 
বনশ্চয় এটা এমন এক চক্রান্ত যা 
কতামরা শহন্ডর কন্ডরি কসখান কর্ন্ডক 
তার অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক কবর করার 
জনে। সুতরাাং কতামরা অবচন্ডরই 
জানন্ডত পারন্ডব।’ 

 ۡۖ ۡۡ ۡن ءحاذحنح لحك 
ح
ۡبلح أ ۦ قح ۡ بِهِ نت  ۡون  ءحامح قحالح فِرۡعح

ۡكر   حمح ا ل َٰذح وه   إِنَّ هح ۡرت م  كح ِدينحةِ  مَّ ِِف ٱلۡمح
ونح  ۡوفح تحۡعلحم  ۖۡ فحسح ا ُح ۡهلح

ح
آ أ ُح وا  ِمۡن  ١٢٣تِل ۡخرِج 

124. আবম অবশেই কতামান্ডদর হাত ও পা 
ববপরীত বদক কর্ন্ডক ককন্ডট কদব। 

َٰف   ِۡن ِخلح ۡ مذ لحك  رۡج 
ح
أ ۡۡ وح يِۡديحك 

ح
نَّ أ عح ِ طذ قح

 ۡلح 
 ۡۡ لذِبحنَّك  صح

َّۡ ۡلح  َۡجحعِيح ث 
ح
 ١٢٤أ
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তারপর অবশেই কতামান্ডদর 
সবাইন্ডক শূন্ডল চড়াব।’ 

125. তারা বলল, ‘বনশ্চয় আমরা আমান্ডদর 
রন্ডবর কান্ডি প্রতোবতথন করব। 

لِب ونح  نقح بذِنحا م  َٰ رح آ إَِلح  ١٢٥قحال ٓوا  إِنَّ

126. আর তুবম আমান্ডদর কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ 
গ্রহে করি শুধু্ এ কারন্ডে কয, 
আমরা আমান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূন্ডহর প্রবত ঈমান এন্ডনবি, 
যখন তা আমান্ডদর কান্ডি এন্ডসন্ডি। 
কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদরন্ডক 
পবরপূেথ বধ্যথ দান করুন এবাং 
মুসবলম বহসান্ডব আমান্ডদরন্ডক মৃতুে 
দান করুন।’ 

نَّا أَِب ۡن ءحامح
ح
ٓ أ ٓ إِلَّ ا ۡ  ِمنَّ ا تحنقِ ا وحمح حمَّ ِنحا ل بذ َِٰت رح يح

َۡبٗ  لحۡينحا صح فۡرِۡغ عح
ح
ٓ أ بَّنحا ْۚ رح آءحۡتنحا نح ا جح تحوحفَّ ا وح

ۡسلِِميح   ١٢٦م 

127. আর বফর‘আউন্ডনর কওন্ডমর 
সভাসদগে বলল, ‘আপবন বক মূসা 
ও তার কওমন্ডক কিন্ডড় কদন্ডবন 
যান্ডত তারা যমীন্ডন ফাসাদ কন্ডর 
এবাং আপনান্ডক ও আপনার 
উপাসেগুন্ডলান্ডক বজথন কন্ডর?’ কস 
বলল, ‘আমরা অবতসত্বর তান্ডদর 
কিন্ডলন্ডদরন্ডক হতো করব আর 
কমন্ডয়ন্ডদরন্ডক জীববত রাখব। আর 
বনশ্চয় আমরা তান্ডদর উপর 
েমতাবান।’ 

 
ۡلح  َٰ  وحقحالح ٱلۡمح وَسح ر  م  تحذح

ح
ۡونح أ ِمن قحۡوِم فِرۡعح

رحكح  يحذح ۡرِض وح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ۥ َِل ۡفِسد  ه  وحقحۡومح

ۦ  ۡستحۡۡحِ
ح ن ۡۡ وح ۡبنحآءحه 

ح تذِۡل  ن قح ْۚ قحالح سح تحكح ُح ِ وحءحال
ونح  ُِر  َٰ ۡۡ قح  ُ ۡۡ ِإَونَّا فحۡوقح آءحه   ١٢٧نِسح

128. মূসা তার কওমন্ডক বলল, ‘আল্লাহর 
কান্ডি সাহাযে চাও এবাং বধ্যথ ধ্ারে 
কর। বনশ্চয় যমীন আল্লাহর। তাুঁর 

وٓ  ِ وحٱۡصَِب  ۡوِمهِ ٱۡستحعِين وا  بِٱّللَّ َٰ لِقح وَسح  ا ۖۡ قحالح م 
آء  ِمۡن  حشح ن ي ا مح ُح ِ ي ورِث  ۡرضح ّلِلَّ

ح
ِعبحادِهۖۦِۡ إِنَّ ٱۡۡل

تَّقِيح  َٰقِبحة  لِلۡم   ١٢٨وحٱلۡعح
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বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে যান্ডক বতবন চান 
তান্ডক তার উত্তরাবধ্কারী বাবনন্ডয় 
কদন। আর পবরোম মুত্তাকীন্ডদর 
জনে।’ 

129. তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদর কান্ডি 
আসার পূন্ডবথ আমান্ডদরন্ডক কষ্ট কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি এবাং তুবম আমান্ডদর কান্ডি 
আসার পন্ডরও।’ কস বলল, ‘আশা 
করা যায়, কতামান্ডদর রব কতামান্ডদর 
শত্রুন্ডক ধ্বাংস করন্ডবন এবাং যমীন্ডন 
কতামান্ডদরন্ডক স্থলাবভবিি করন্ডবন, 
অতিঃপর বতবন কদখন্ডবন কতামরা 
কীভান্ডব আমল কর।’ 

ا  تِيحنحا وحِمنُۢ بحۡعِد مح
ۡ
ن تحأ
ح
ۡبِل أ وذِينحا ِمن قح

 
قحال ٓوا  أ

لِكح  ُۡ ن ي 
ح
ۡۡ أ ب ك  َٰ رح ْۚ قحالح عحَسح ِجۡئتحنحا

رح  يحنظ  ۡرِض فح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ك  حۡستحۡخلِفح ي ۡۡ وح وَّك  د  عح

ل ونح  ۡيفح تحۡعمح  ١٢٩كح

130. আর আবম পাকড়াও কন্ডরবি 
বফর‘আউন্ডনর অনুসারীন্ডদরন্ডক 
দুবভথে ও ফল- ফলাবদর েয়-
েবতর মাধ্েন্ডম, যান্ডত তারা উপন্ডদশ 
গ্রহে কন্ডর। 

نحۡقص   نِيح وح ِ ۡونح بِٱلسذ ٓ ءحالح فِرۡعح ۡذنحا خح
ح
ۡد أ لحقح  وح

ونح  ر  كَّ ۡۡ يحذَّ  ُ لَّ َِٰت لحعح رح ِنح ٱثلَّمح  ١٣٠مذ

131. অতিঃপর যখন তান্ডদর কান্ডি কলোে 
আসত, তখন তারা বলত, ‘এটা 
আমান্ডদর জনে।’ আর যখন তান্ডদর 
কান্ডি অকলোে কপৌঁিত তখন তারা 
মূসা ও তার সঙ্গীন্ডদরন্ডক 
অশুভলেুন্ডে মন্ডন করত। তান্ডদর 
কলোে-অকলোে কতা আল্লাহর 
কান্ডি। বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশ 
জান্ডন না। 

َِٰذهۖۦِۡ ِإَون  حا هح نحة  قحال وا  ۡلح ۡ  ٱۡۡلحسح  ُ ۡت آءح فحإِذحا جح
يذِئحة   ۡۡ سح  ُ و ت ِصۡب وا  بِم  ريَّ  طَّ ۥُٓۗ يح ه  عح ن مَّ َٰ وحمح ٓ  َسح لح

ح
أ

ۡۡ لح  حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ِ وح ۡۡ ِعندح ٱّللَّ ىئِر ه  ا طح إِنَّمح

ونح  ۡعلحم    ١٣١يح
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132. আর তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদরন্ডক 
জাদু করার জনে কয ককান বনদশথন 
আমান্ডদর কান্ডি বনন্ডয় আস না ককন 
আমরা কতা কতামার প্রবত ঈমান 
আনব না।’ 

تِنح 
ۡ
ا تحأ مح ُۡ ِ  ا بِهِۦ ِمۡن ءحايحة  وحقحال وا  مح نحا ب رح ِتحۡسحح

ا لذ ُح
حكح بِم   ۡن  ل ا َنح مح  ١٣٢ۡؤِمنِيح فح

133. সুতরাাং আবম তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ ববস্তাবরত 
বনদশথনাবলী বহসান্ডব পা ালাম তুফান, 
পঙ্গপাল, উকুন, বোঙ ও রি। তার 
পন্ডরও তারা অহঙ্কার করল। আর তারা 
বিল এক অপরাধ্ী কওম। 

لۡنحا  رۡسح
ح
لح فحأ مَّ ادح وحٱۡلق  وفحانح وحٱۡۡلحرح ۡ  ٱلط  ُِ ۡي

لح عح
َٰت   مح ءحايح ادِعح وحٱَّلَّ فح َُّ َٰ  وحٱل لح صَّ فح  ت  م 

ن وا  قحۡومٗ  َكح وا  وح ۡرِِميح فحٱۡستحۡكَبح   ١٣٣ا ُم 

134. আর যখন তান্ডদর উপর আযাব 
পবতত হল তখন তারা বলল, ‘কহ 
মূসা আমান্ডদর জনে তুবম কতামার 
রন্ডবর কান্ডি দুআ কর বতবন কয 
ওয়াদা কতামার সান্ডর্ কন্ডরন্ডিন কস 
অনুযায়ী। যবদ তুবম আমান্ডদর উপর 
কর্ন্ডক আযাব সবরন্ডয় দাও তাহন্ডল 
অবশেই আমরা কতামার প্রবত ঈমান 
আনব এবাং অবশেই কতামার সান্ডর্ 
বনী ইসরাঈলন্ডক পাব ন্ডয় কদব।’ 

َٰم وَسح ٱۡدع   ۡ  ٱلرذِۡجز  قحال وا  يح ُِ ۡي
لح عح عح ا وحقح حمَّ ل وح

ُِدح ِعندح  ا عح بَّكح بِمح حا رح
نَّا ۡلح ۡفتح عح شح ۖۡ لحئِن كح كح

عحكح بحِّنٓ  ِۡسلحنَّ مح لحَن  حكح وح َّ ل ٱلرذِۡجزح ۡلح ۡؤِمُنح
ىءِيلح   ١٣٤إِۡسرح

135. অতিঃপর যখনই আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
আযাব সবরন্ডয় বনতাম বকিু কান্ডলর 
জনে যা তান্ডদর জনে বনধ্থাবরত বিল, 

তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। 

 ِ ۡ  ٱلرذ  ُ ۡن ۡفنحا عح شح
ا كح ۡ فحلحمَّ ل  ه  جح

ح
ى أ ۡجزح إَِلح

ث ونح  ۡۡ يحنك  وه  إِذحا ه  َٰلِغ    ١٣٥بح

136. অতিঃপর আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
প্রবতন্ডশাধ্ বনলাম, ফন্ডল তান্ডদরন্ডক 
সমুন্ডদ্র ডুববন্ডয় বদলাম। কারে তারা 

ۡۡ ِِف ٱَۡلح   ُ َٰ ۡغرحقۡنح
ح
ۡۡ فحأ  ُ ۡمنحا ِمۡن نَّ فحٱنتحقح

ح
ۡۡ ۡذِ بِأ  ُ

ب وا  أَِب ذَّ َٰفِلِيح كح ا غح ُح ۡن ن وا  عح َكح َٰتِنحا وح  ١٣٦يح
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আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এবাং এ সম্পন্ডকথ তারা বিল 
গান্ডফল । 

137. আর কয জাবতন্ডক দুবথল মন্ডন করা 
হত আবম তান্ডদরন্ডক যমীন্ডনর পূবথ ও 
তার পবশ্চন্ডমর উত্তরাবধ্কারী 
বানালাম, কযখান্ডন আবম বরকত 
বদন্ডয়বি এবাং বনী ইসরাঈন্ডলর উপর 
কতামার রন্ডবর উত্তম বােী পবরপূেথ 
হল। কারে তারা বধ্যথ ধ্ারে 
কন্ডরন্ডি। আর ধ্বাংস কন্ডর বদলাম যা 
বকিু বতবর কন্ডরবিল বফর‘আউন ও 
তার কওম এবাং তারা যা বনমথাে 
কন্ডরবিল। 

ونح  ف  عح ُۡ ن وا  ي ۡستح ِينح َكح ۡومح ٱلَّ ۡثنحا ٱلۡقح ۡورح
ح
أ وح

 ۡۖ ا ُح ۡكنحا فِي َٰرح ا ٱلَِِّت بح ُح َٰرِبح غح ۡرِض وحمح
ح
َٰرِقح ٱۡۡل شح مح

بذِكح  ِمحت  رح ۡت ُكح تحمَّ َٰ بحِّنٓ وح ح َٰ َعح ٱۡۡل ۡسّنح
نح يحۡصنحع   ا َكح ۡرنحا مح دحمَّ وا ۖۡ وح َبح  ا صح ىءِيلح بِمح إِۡسرح

ونح  ۡعرِش  ن وا  يح ا َكح ۥ وحمح ه  ۡون  وحقحۡوم   ١٣٧فِرۡعح

138. আর বনী ইসরাঈলন্ডক আবম সমুদ্র 
পার কবরন্ডয় বদলাম। অতিঃপর তারা 
আসল এমন এক কওন্ডমর কান্ডি 
যারা বনজন্ডদর মূবতথগুন্ডলার পূজায় 
রত বিল। তারা বলল, ‘কহ মূসা, 
তান্ডদর কযমন উপাসে আন্ডি 
আমান্ডদর জনে কতমবন উপাসে 
বনধ্থারে কন্ডর দাও। কস বলল, 

‘বনশ্চয় কতামরা এমন এক কওম 
যারা মূখথ’। 

َٰ قحۡوم  
ح تحۡوا  َعح

ح
ىءِيلح ٱِۡلحۡحرح فحأ ۡزنحا بِبحِّنٓ إِۡسرح َٰوح جح  وح

ونح  ف  ۡعك  ۡصنحام  يح
ح
ى أ ح َٰم وَسح  َعح ْۚ قحال وا  يح ۡۡ  ُ َّ ل
 ُٗ َٰ ٓ إِلح حا ا ٱۡجعحل ۡلَّ مح ْۚ ا كح ة  ُح ِ ۡۡ ءحال  ُ ح ۡۡ  ل قحالح إِنَّك 
ل ونح  ُح ۡ   ١٣٨قحۡوم  َتح

139. বনশ্চয় এরা যান্ডত আন্ডি, তা 
ধ্বাংসশীল এবাং তারা যা করত তা 
বাবতল। 

ى  تحَبَّ  إِنَّ ٰٓح ٓءِ م  لح َِٰطل   ؤ  بح ۡۡ فِيهِ وح ا ه  ن وا   مَّ ا َكح مَّ
ل ونح  ۡعمح  ١٣٩ يح
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140. কস বলল, ‘আল্লাহ িাড়া আবম বক 
কতামান্ডদর জনে অনে ইলাহ সন্ধান 
করব অর্চ বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
সকল সৃবষ্টর উপর কেষ্ঠত্ব 
বদন্ডয়ন্ডিন?’ 

رۡيح ٱ غح
ح
ُٗ قحالح أ َٰ ۡۡ إِلح بۡغِيك 

ح
ِ أ ۡۡ ّللَّ لحك  َُّ وح فح ا وحه 
َٰلحِميح  ح ٱلۡعح   ١٤٠َعح

141. আর স্মরে কর, যখন আবম 
বফর‘আউন্ডনর কলাকন্ডদর কর্ন্ডক 
কতামান্ডদরন্ডক রো করলাম, যারা 
কতামান্ডদর বনকৃষ্ট শাবস্ত বদত। যারা 
কতামান্ডদর কিন্ডলন্ডদর হতো করত 
এবাং নারীন্ডদর জীববত রাখত। এন্ডত 
বিল কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
এক মহাপরীো। 

ۡونح  ِۡن ءحاِل فِرۡعح ۡ مذ َٰك  َنحۡينح
ح
ِإَوۡذ أ

ۡۡ س   ونحك  وم  حس  تذِل ونح ي قح اِب ي  ذح وٓءح ٱلۡعح
ِِف  ْۚ وح ۡۡ آءحك  حۡستحۡحي ونح نِسح ي ۡۡ وح ۡبنحآءحك 

ح
أ

ٓء   ۡ بحلح َٰلِك  ۡ   ذح ِظي ۡۡ عح بذِك  ِن رَّ  ١٤١ مذ

142. আর স্মরে কর, ‘আবম মূসান্ডক বত্রশ 
রান্ডতর ওয়াদা বদন্ডয়বিলাম এবাং 
আন্ডরা দশ িারা তা পূেথ 
কন্ডরবিলাম। সুতরাাং তার রন্ডবর 
বনধ্থাবরত কময়াদ চবলশ রাত পূেথ হল 
এবাং মূসা তার ভাই হারূনন্ডক বলল, 

‘আমার কওন্ডমর মন্ডধ্ে তুবম আমার 
প্রবতবনবধ্ত্ব কর, সাংন্ডশাধ্ন কর 
এবাং ফাসাদকারীন্ডদর পর্ অনুসরে 
কন্ডরা না’। 

ۡلحةٗ  َٰثِيح َلح َٰ ثحلح وَسح ۡدنحا م  َٰعح وح ا ۞وح ُح َٰ ۡمنح ۡتمح
ح
أ وح

ّۡش   ْۚ  بِعح ۡلحٗة ۡربحعِيح َلح
ح
بذِهِۦٓ أ َٰت  رح َّۡ ِميقح تح قحالح وح  فح
ونح ٱ َٰر  ِخيهِ هح

ح
َٰ ِۡل وَسح ۡخل ۡفِّن ِِف قحۡوِّم م 

ۡفِسِدينح  بِيلح ٱلۡم  لح تحتَّبِۡع سح ۡصلِۡح وح
ح
أ   ١٤٢وح

143. আর যখন আমার বনধ্থাবরত সমন্ডয় 
মূসা এন্ডস কগল এবাং তার রব তার 
সান্ডর্ কর্া বলন্ডলন। কস বলল, ‘কহ 
আমার রব, আপবন আমান্ডক কদখা 

ۥ قحالح  ب ه  ۥ رح ه  َّمح ُكح َٰتِنحا وح َٰ لِِميقح آءح م وَسح ا جح حمَّ ل وح
َِٰكِن  لح َِّٰن وح ى ْۚ قحالح لحن تحرح ۡكح ۡر إَِلح نظ 

ح
ر ِِيٓ أ

ح
ِ أ رحبذ

وۡفح  ۥ فحسح نحه  َّكح رَّ مح ۡر إَِلح ٱۡۡلحبحِل فحإِِن ٱۡستحقح ٱنظ 
 َٰ حلَّ ا َتح َِّٰن  فحلحمَّ ى ۥ دحكذٗ تحرح لحه  عح بحِل جح ۥ لِلۡجح ب ه   ا رح
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বদন, আবম আপনান্ডক কদখব।’ বতবন 
বলন্ডলন, তুবম আমান্ডক কখন্ডনা 
কদখন্ডব না। বরাং তুবম পাহান্ডড়র 
বদন্ডক তাকাও, অতিঃপর তা যবদ 
বনজ স্থান্ডন বস্থর র্ান্ডক তন্ডব তুবম 
অবচন্ডরই আমান্ডক কদখন্ডব। অতিঃপর 
যখন তার রব পাহান্ডড়র উপর নূর 
প্রকাশ করন্ডলন তখন তা তান্ডক চূেথ 
কন্ডর বদল এবাং মূসা কবহুুঁশ হন্ডয় 
পন্ডড় কগল। অতিঃপর যখন তার হুুঁশ 
আসল তখন কস বলল, ‘আপবন 
পববত্র মহান, আবম আপনার বনকট 
তাওবা করলাম এবাং আবম 
মুবমনন্ডদর মন্ডধ্ে প্রর্ম।’ 

عِقٗ  َٰ صح وَسح رَّ م  آ وحخح ْۚ فحلحمَّ َٰنحكح ا ۡبحح فحاقح قحالح س 
ح
أ

ۡؤِمنِيح  ل  ٱلۡم  وَّ
ح
نحا۠ أ
ح
أ ۡكح وح  ١٤٣ت ۡبت  إَِلح

144. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ মূসা, আবম আমার 
বরসালাত ও বাকোলাপ িারা 
কতামান্ডক মানুন্ডির উপর কবন্ডি 
বনন্ডয়বি। সুতরাাং যা বকিু আবম 
কতামান্ডক প্রদান করলাম তা গ্রহে 
কর এবাং কশাকর আদায়কারীন্ডদর 
অন্তভুথি হও।’ 

ح ٱۡلَّاِس  ۡيت كح َعح فح ى إِّنذِ ٱۡصطح َٰم وَسح قحالح يح
ن  ك  ٓ ءحاتحيۡت كح وح ا ۡذ مح َِٰم فحخ  لح بِكح َِِٰت وح َٰلح بِرِسح

َِٰكرِينح  ِنح ٱلشَّ   ١٤٤مذ

145. আর আবম তার জনে ফলকসমূন্ডহ 
বলন্ডখ বদন্ডয়বি প্রন্ডতেক ববিন্ডয়র 
উপন্ডদশ এবাং প্রন্ডতেক ববিন্ডয়র 
ববস্তাবরত বোখো। সুতরাাং তা শি 
কন্ডর ধ্র এবাং কতামার কওমন্ডক 
বনন্ডদথশ দাও, কযন তারা গ্রহে কন্ডর 
এর উত্তম ববিয়গুন্ডলা। আবম 

ء   ۡ ِ يح
ذ لۡوحاِح ِمن ّل 

ح
تحبۡنحا َلح ۥ ِِف ٱۡۡل كح وۡعِ  وح ةٗ مَّ  ظح

تحۡفِصيٗل  ِ وح
ذ ء   لذِك  ۡ ة   يح وَّ ا بِق  ۡذهح ۡر  فحخ  م 

ۡ
أ وح
 ۡۡ رِيك  و 

 
أ اْۚ سح ُح نِ ۡحسح

ح
وا  بِأ ذ  خ 

ۡ
كح يحأ دحارح قحۡومح
َِٰسقِيح    ١٤٥ٱلۡفح
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অবচন্ডরই কতামান্ডদরন্ডক কদখাব 
ফাবসকন্ডদর আবাস। 

146. যারা অনোয়ভান্ডব যমীন্ডন অহঙ্কার 
কন্ডর আমার আয়াতসমূহ কর্ন্ডক 
তান্ডদরন্ডক আবম অবশেই বফবরন্ডয় 
রাখব। আর তারা সকল আয়াত 
কদখন্ডলও তান্ডত ঈমান আনন্ডব না 
এবাং তারা সব ক পর্ কদখন্ডলও 
তান্ডক পর্ বহসান্ডব গ্রহে করন্ডব না। 
আর তারা ভ্রান্ত পর্ কদখন্ডল তা পর্ 
বহসান্ডব গ্রহে করন্ডব। এটা এ জনে 
কয, তারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং কস সম্পন্ডকথ 
তারা বিল গান্ডফল। 

ونح ِِف  َبَّ  تحكح ِينح يح َِِٰتح ٱلَّ ۡن ءحايح ۡصِف  عح
ح
أ سح
 
ح
َّ ءحايحة  ٱۡۡل ۡوا  ّل  ِ ِإَون يحرح رۡيِ ٱۡۡلحقذ لَّ  ۡرِض بِغح
بِيلح ٱلر ۡشِد لح ي   ۡوا  سح ا ِإَون يحرح ُح ِ  ب

ۡؤِمن وا 
بِيٗل  وه  سح تَِّخذ  بِيلح يح ۡوا  سح ِ  ِإَون يحرح ذ ٱلۡغح
بِيٗلْۚ  وه  سح تَِّخذ  ِ يح َٰل ب وا  أَِب ذح ذَّ ۡۡ كح  ُ نَّ

ح
َٰتِ كح بِأ نحا يح

 َٰ ا غح ُح ۡن ن وا  عح َكح  ١٤٦فِلِيح وح

147. আর যারা আমার আয়াতসমূহ ও 
আবখরান্ডতর সাোতন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি তান্ডদর কমথসমূহ ববনষ্ট হন্ডয় 
কগন্ডি। তারা যা কন্ডর তদনুযায়ী 
তান্ডদর প্রবতদান কদয়া হন্ডব। 

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡت وحٱلَّ بِطح آءِ ٱٓأۡلِخرحةِ حح لِقح َٰتِنحا وح يح
ۡونح  ۡزح ۡل َي  ْۚ هح ۡۡ  ُ َٰل  ۡعمح

ح
ل ونح أ ۡعمح ن وا  يح ا َكح  ١٤٧إِلَّ مح

148. আর মূসার কওম তার (ন্ডবর 
হওয়ার) পন্ডর তান্ডদর অলাংকারাবদ 
বদন্ডয় বাবনন্ডয় বনল একবট কগা বািুর- 
কদহ, তার বিল গরুর আওয়ায। 
তারা বক কদখল না কয, এটা কতা 
তান্ডদর সান্ডর্ কর্া বন্ডল না এবাং 
তান্ডদর পর্ কদখায় না? তারা তান্ডক 
গ্রহে করল এবাং তারা বিল যাবলম। 

ۡۡ وح  ُِ ِ لِيذ َٰ ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ ِمۡن ح  وَسح حذح قحۡوم  م 
ٱَّتَّ

دٗ ِعۡجٗل  سح ۥ لح  جح نَّه 
ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح ل

ح
ْۚ أ ار  وح ا َلَّ ۥ خ 

 ۡۡ  ُ لذِم  ن وا  ي كح َكح وه  وح حذ  بِيًلا ٱَّتَّ ۡۡ سح ُِ ِدي ُۡ  يح
لح وح
َٰلِِميح  ١٤٨ظح
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149. আর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবাং 
কদখল কয, তারা কতা পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি, 
তখন তারা বলল, ‘যবদ আমান্ডদর 
রব আমান্ডদর প্রবত রহম না কন্ডরন 
এবাং আমান্ডদরন্ডক েমা না কন্ডরন 
তন্ডব অবশেই আমরা েবতগ্রস্তন্ডদর 
অন্তভুথি হব’। 

ل وا   ۡۡ قحۡد ضح  ُ نَّ
ح
ۡوا  أ
ح
أ رح ۡۡ وح ُِ يِۡدي

ح
قِطح ِِفٓ أ ا س  حمَّ ل وح

يحۡغفِۡر  ب نحا وح ۡنحا رح ۡۡ يحرۡۡحح ح قحال وا  لحئِن لَّ حا ۡلح ونحنَّ ۡلح ك 
َِِٰسِينح    ١٤٩ِمنح ٱلۡخح

150. আর মূসা যখন বনজ কওন্ডমর কান্ডি 
বফন্ডর আসল রাগাবিত ববেুদ্ধ 
অবস্থায়, তখন বলল, ‘আমার পন্ডর 
কতামরা আমার কত খারাপ 
প্রবতবনবধ্ত্ব কন্ডরি! কতামান্ডদর 
রন্ডবর বনন্ডদথন্ডশর পূন্ডবথ কতামরা 
তাড়াহুড়া করন্ডল?’ আর কস 
ফলকগুন্ডলা কফন্ডল বদল এবাং স্বীয় 
ভাইন্ডয়র মার্া ধ্ন্ডর বনন্ডজর বদন্ডক 
কটন্ডন আনন্ডত লাগল। কস বলল, ‘কহ 
আমার মান্ডয়র পুত্র, এ জাবত 
আমান্ডক দুবথল মন্ডন কন্ডরন্ডি এবাং 
আমান্ডক হতো করন্ডত উদেত 
হন্ডয়ন্ডি, তাই তুবম আমার বোপান্ডর 
শত্রুন্ডদরন্ডক আনবন্দত কন্ডরা না 
এবাং আমান্ডক যাবলম কওন্ডমর 
অন্তভুথি কন্ডরা না। 

 َٰ ى إَِلح وَسح عح م  ا رحجح حمَّ ل ِسفٗ وح
ح
َٰنح أ بح ُۡ  ا قحۡوِمهِۦ غح

و ِي  لحۡفت م  ا خح مح ۡۡ قحالح بِۡئسح ِجلۡت  عح
ح
 ِمنُۢ بحۡعِدٓيِۖ أ

ِس 
ۡ
أ ذح بِرح خح

ح
أ لۡوحاحح وح

ح
لۡقح ٱۡۡل

ح
أ ۖۡ وح ۡۡ بذِك  ۡمرح رح

ح
أ

ۡومح  مَّ إِنَّ ٱلۡقح
 
ۡهِ  قحالح ٱۡبنح أ ۥٓ إَِلح ه  ِخيهِ َيح ر 

ح
أ

ۡقت ل ونحِّن  د وا  يح َكح و ِي وح ف  عح ُۡ ۡشِمۡت َِبح فحلح ت  ٱۡستح
َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ عح ٱلۡقح لِّۡن مح ۡعح لح َتح آءح وح ۡعدح

ح
 ١٥٠ٱۡۡل

151. কস বলল, ‘আমার রব, েমা করুন 
আমান্ডক ও আমার ভাইন্ডক এবাং 
আপনার রহমন্ডত আমান্ডদর প্রন্ডবশ 

ۡدِخلۡنحا ِِف 
ح
أ ِِخ وح

ح
ِۡل ِ ٱۡغفِۡر َِل وح  رحبذ

 قحالح
َِٰۡحِيح  ۡ  ٱلرَّ رۡحح

ح
نتح أ

ح
أ ۖۡ وح  ١٥١رحۡۡححتِكح
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করান। আর আপবনই 
রহমকারীন্ডদর মন্ডধ্ে কেষ্ঠ। 

152. বনশ্চয় যারা কগা বািুরন্ডক (উপাসে 
বহসান্ডব) গ্রহে কন্ডরন্ডি, দুবনয়ার 
জীবন্ডন তান্ডদরন্ডক আক্রান্ত করন্ডব 
তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক গযব ও 
লাঞ্ছনা। আর এভান্ডব আবম বমর্ো 
রটনাকারীন্ডদর প্রবতফল কদই। 

وا  ٱلۡعِۡجلح  حذ  ِينح ٱَّتَّ ب  إِنَّ ٱلَّ ُح ۡۡ غح  ُ يحنحال   سح
َٰلِكح  ذح كح ْۚ وح ۡنيحا ةِ ٱَّل  ذِلَّة  ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ۡۡ وح ُِ ِ بذ ِن رَّ مذ

ۡزِي  ِينح َنح ۡفَتح  ١٥٢ٱلۡم 

153. আর যারা খারাপ কাজ করল, 

তারপর তাওবা করল এবাং ঈমান 
আনল, বনশ্চয় কতামার রব এরপরও 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

 ِ يذ  ٱلسَّ
ِمل وا  ِينح عح َّۡ وحٱلَّ ا اِت ث  ۡعِدهح تحاب وا  ِمنُۢ بح

ن ٓوا   ور   وحءحامح ف  ا لحغح بَّكح ِمنُۢ بحۡعِدهح ۡ   إِنَّ رح  ١٥٣رَِّحي

154. আর যখন মূসার কক্রাধ্ কর্ন্ডম কগল 
তখন কস ফলকগুন্ডলা তুন্ডল বনল। 
তার কলখান্ডত বিল বহদায়াত ও 
রহমত, তান্ডদর জনে যারা বনজন্ডদর 
রবন্ডকই ভয় কন্ডর।  

ب   ُح وَسح ٱلۡغح ن م  تح عح كح ا سح حمَّ ل ذح وح خح
ح
أ

دٗ  ا ه  ُح تِ ِِف ن ۡسخح ۖۡ وح لۡوحاحح
ح
ِينح ى ٱۡۡل رحۡۡححة  لذَِّلَّ وح

ب ونح  ۡۡ يحۡرهح ُِ ِ بذ ۡۡ لِرح   ١٥٤ه 

155. আর মূসা বনজ কওম কর্ন্ডক সত্তর 
জন কলাকন্ডক আমার বনধ্থাবরত 
স্থান্ডনর জনে বনবথাচন করল। 
অতিঃপর যখন ভূবমকম্প তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করল তখন কস বলল, ‘কহ 
আমার রব, আপবন চাইন্ডল ইতিঃপূন্ডবথ 
এন্ডদর ধ্বাংস করন্ডত পারন্ডতন এবাং 
আমান্ডকও। আমান্ডদর মন্ডধ্ে 
বনন্ডবথাধ্রা যা কন্ডরন্ডি তার কারন্ডে 
বক আমান্ডদরন্ডক ধ্বাংস করন্ডবন? 

 َٰ وَسح ٗل وحٱۡختحارح م  ۡبعِيح رحج  ۥ سح ه  ِ قحۡومح ذ َٰ  ل ۖۡ ِميقح تِنحا
حۡو ِشۡئتح  ِ ل  رحبذ

ة  قحالح ۡ  ٱلرَّۡجفح  ُ ۡت ذح خح
ح
ٓ أ ا فحلحمَّ

عحلح  ا فح نحا بِمح لِك  ُۡ ت 
ح
ۖۡ أ َٰ ح ۡبل  ِإَويَّ ِن قح ۡ مذ  ُ ۡكتح

ۡهلح
ح
أ

ٓۖۡ إِۡن ِهح  آء  ِمنَّا ُح فح ن ٱلس  ا مح ُح ِ ل  ب ُِ  فِۡتنحت كح ت 
إِلَّ

َِل نحا فحٱۡغفِۡر  نتح وح
ح
ۖۡ أ آء  حشح ن ت ِدي مح ُۡ تح آء  وح حشح ت

َٰفِرِينح  رۡي  ٱلۡغح نتح خح
ح
أ ۖۡ وح ۡنحا حا وحٱرۡۡحح  ١٥٥ۡلح
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এটান্ডতা আপনার পরীো িাড়া বকিু 
না। এর মাধ্েন্ডম যান্ডক চান আপবন 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন এবাং যান্ডক চান 
বহদায়াত দান কন্ডরন। আপবন 
আমান্ডদর অবভভাবক। সুতরাাং 
আমান্ডদর েমা কন্ডর বদন এবাং 
আপবন উত্তম েমাশীল। 

156. আর আমান্ডদর জনে এ দুবনয়ান্ডত ও 
আবখরান্ডত কলোে বলন্ডখ বদন। 
বনশ্চয় আমরা আপনার বদন্ডক 
প্রতোবতথন কন্ডরবি।’ বতবন বলন্ডলন, 
‘আবম যান্ডক চাই তান্ডক আমার 
আযাব কদই। আর আমার রহমত 
সব বস্তুন্ডক পবরবোপ্ত কন্ডরন্ডি। 
সুতরাাং আবম তা বলন্ডখ কদব তান্ডদর 
জনে যারা তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর 
এবাং যাকাত প্রদান কন্ডর। আর 
যারা আমার আয়াতসমূন্ডহর প্রবত 
ঈমান আন্ডন। 

نحةٗ  سح ۡنيحا حح ِ ٱَّل  َِٰذه حا ِِف هح ِِف  ۞وحٱۡكت ۡب ۡلح وح
ةِ ٱٓأۡل ِصيب  ِخرح

 
اَِبٓ أ ذح ْۚ قحالح عح ۡكح ٓ إَِلح ۡدنحا إِنَّا ه 

ء    ۡ َّ يح رحۡۡححِِت وحِسعحۡت ّل  ۖۡ وح آء  شح
ح
ۡن أ  بِهِۦ مح
ُح  ۡكت ب 

ح
أ ةح فحسح وَٰ كح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ونح وح تَّق  ِينح يح ا لَِّلَّ

ۡ أَِب ِينح ه  َٰتِنحا ي ۡؤِمن ونح وحٱلَّ   ١٥٦يح

157. যারা অনুসরে কন্ডর রাসূন্ডলর, কয 
উম্মী নবী; যার গুোবলী তারা 
বনজন্ডদর কান্ডি তাওরাত ও ইবঞ্জন্ডল 
বলবখত পায়, কয তান্ডদরন্ডক সৎ 
কান্ডজর আন্ডদশ কদয় ও বারে কন্ডর 
অসৎ কাজ কর্ন্ডক এবাং তান্ডদর জনে 
পববত্র বস্তু হালাল কন্ডর আর 
অপববত্র বস্তু হারাম কন্ডর। আর 
তান্ডদর কর্ন্ডক কবাঝা ও শৃাংখল- যা 

ِي  َّ ٱلَّ ِ ّمذ
 
ولح ٱۡلَِّبَّ ٱۡۡل ونح ٱلرَّس  ِينح يحتَّبِع  ٱلَّ

َٰةِ  ى ۡۡ ِِف ٱتلَّۡورح ه  ۡكت وًبا ِعندح ۥ مح ونحه  ِد  َيح
م  
ۡ
َِنيِل يحأ ِن وحٱۡۡلِ ۡۡ عح  ُ َٰ ى ُح يحۡن وِف وح ۡعر  ۡ بِٱلۡمح ر ه 

  ۡ ُِ ۡي
لح ِم  عح رذ ي حح َِٰت وح يذِبح ۡ  ٱلطَّ  ُ ح ي ِحل  ل رِ وح نكح ٱلۡم 

َٰلح  ۡغلح
ح
ۡۡ وحٱۡۡل ۡۡ إِۡصحه   ُ ۡن ع  عح ُح يح ئِثح وح ى ٱۡۡلحبح

ن وا  بِهِۦ  ِينح ءحامح ْۚ فحٱلَّ ۡۡ ُِ ۡي
لح نحۡت عح ٱلَِِّت َكح

وه  وحٱتَّبحع   نحِصح  وه  وح ر  زَّ نزِلح وحعح
 
ِٓي أ وا  ٱۡل ورح ٱلَّ

ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
ۥٓ أ ه  عح   ١٥٧مح
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তান্ডদর উপন্ডর বিল- অপসারে 
কন্ডর। সুতরাাং যারা তার প্রবত ঈমান 
আন্ডন, তান্ডক সম্মান কন্ডর, তান্ডক 
সাহাযে কন্ডর এবাং তার সান্ডর্ কয নূর 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি তা অনুসরে 
কন্ডর তারাই সফলকাম। 

158. বল, ‘কহ মানুি, আবম কতামান্ডদর 
সবার প্রবত আল্লাহর রাসূল, যার 
রন্ডয়ন্ডি আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
রাজত্ব। বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই। বতবন জীবন দান 
কন্ডরন ও মৃতুে কদন। সুতরাাং 
কতামরা আল্লাহর প্রবত ঈমান আন 
ও তাুঁর কপ্রবরত উম্মী নবীর প্রবত, 

কয আল্লাহ ও তাুঁর বােীসমূন্ডহর প্রবত 
ঈমান রান্ডখ। আর কতামরা তার 
অনুসরে কর, আশা করা যায়, 
কতামরা বহদায়াত লাভ করন্ডব। 

  ۡۡ ۡك  ِ إَِلح ول  ٱّللَّ ا ٱۡلَّاس  إِّنذِ رحس  ُح ي 
ح
أ ى ق ۡل يح

 َٰ َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِي َلح ۥ م  ِيًعا ٱلَّ ٓ َجح ۡرِضِۖ لح
ح
ِت وحٱۡۡل
ۖۡ فح  ي ِميت  ۦ وح وح ي ۡۡحِ  ه 

َٰهح إِلَّ ِ إِلح اِمن وا  بِٱّللَّ
 ِ ِي ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ ذِ ٱلَّ ِ ّمذ

 
وَِلِ ٱۡلَِّبذِ ٱۡۡل رحس  وح

ونح  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك  وه  لحعح َٰتِهِۦ وحٱتَّبِع  ِمح ُكح  ١٥٨وح

159. মূসার কওম কর্ন্ডক এমন এক দল 
রন্ডয়ন্ডি যারা সব কভান্ডব পর্ প্রদশথন 
কন্ডর এবাং তা িারা ইনসাফ কন্ডর। 

ة   مَّ
 
ى أ وَسح بِهِۦ  وحِمن قحۡوِم م  ِ وح ونح بِٱۡۡلحقذ د  ُۡ يح

ۡعِدل ونح   ١٥٩يح

160. আর আবম তান্ডদরন্ডক ববভি কন্ডরবি 
বান্ডরাবট জাবত-ন্ডগান্ডত্র। আবম মূসার 
কান্ডি ওহী পা ালাম- যখন তার 
কওম তার কান্ডি পাবন চাইল- কয, 
‘তুবম কতামার লাব  বদন্ডয় পার্ন্ডর 
আঘাত কর’। ফণল এ যেণক উৎসাকরত 

مٗ  مح
 
ۡسبحاًطا أ

ح
ةح أ ّۡشح ۡ عح ۡ  ٱثۡنحِتح  ُ َٰ ۡعنح طَّ ْۚ وحقح ا

يۡ  وۡحح
ح
أ ِن وح

ح
ۥٓ أ ه  َٰه  قحۡوم  ى ى إِذِ ٱۡستحۡسقح وَسح َٰ م  ٓ إَِلح نحا

ۡت ِمۡنه   سح ۖۡ فحٱۢنبحجح رح اكح ٱۡۡلحجح ٱۡۡضِب بذِعحصح
ۡينٗ  ةح عح ّۡشح  ٱثۡنحتحا عح

 
ۡح ّل   أ لِ ۖۡ قحۡد عح بح نحاس  ا ّۡشح ْۚ مَّ ۡۡ  ُ

نَّ  ۡ  ٱلۡمح ُِ ۡي
لح ۡۡلحا عح نزح

ح
أ ۡح وح َٰ مح ۡ  ٱلۡغح ُِ ۡي

لح لَّلۡنحا عح وحظح
 ْۚ ۡۡ َٰك  زحقۡنح ا رح َِٰت مح يذِبح ۖۡ ُك  وا  ِمن طح ىَٰ لۡوح وحٱلسَّ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 350  

হল বাণরাটি ঝেণা। প্রণতেক য াত্র কিণন কনল 

কনজণের পানস্থান। আর আকম তাণের উপর 

যমণের ছায়া কেণয়কছলাম এবং তাণের উপর 

নােব্ল কন্ডরবিলাম মান্না36 ও 
সালওয়া37। ‘কতামান্ডদরন্ডক কয 
বরবযক বদন্ডয়বি তা কর্ন্ডক পববত্র বস্তু 
আহার কর’। আর তারা আমার 
প্রবত যুলম কন্ডরবন, বরাং তারা 
বনজন্ডদর উপরই যুলম করত। 

ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 
ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ونحا وح لحم  ا ظح وحمح

١٦٠  

161. আর স্মরে কর, যখন তান্ডদরন্ডক 
বলা হল, ‘কতামরা এ জনপন্ডদ38 
বসবাস কর এবাং কযখান্ডন চাও 
কসখান কর্ন্ডক আহার কর এবাং বল 
‘বহত্তাহ’39। আর অবনত মস্তন্ডক 
দরজায় প্রন্ডবশ কর। আবম 
কতামান্ডদর অপরাধ্গুন্ডলা েমা কন্ডর 
কদব। অবশেই আবম 
সৎকমথশীলন্ডদরন্ডক বাবড়ন্ডয় কদব।’ 

ا  ُح ُك  وا  ِمۡن ۡريحةح وح َِٰذهِ ٱلۡقح ن وا  هح ۡ  ٱۡسك   ُ ح ِإَوذۡ قِيلح ل
ۡيث  ِشئۡ  ة  حح ۡۡ وحق ول وا  ِحطَّ ل وا  ٱِۡلحابح  ت  وحٱۡدخ 
دٗ  جَّ ِطيٓ ا س  ۡۡ خح ِيد  َٰٔـنَّۡغفِۡر لحك  َنح ْۚ سح ۡۡ تِك 

ۡحِسنِيح    ١٦١ٱلۡم 

162. অতিঃপর তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
যুলম কন্ডরবিল, তান্ডদরন্ডক যা বলা 
হন্ডয়বিল তার পবরবন্ডতথ তারা অনে 
কর্া বলল। ফন্ডল আবম আসমান 

ِي  رۡيح ٱلَّ ۡۡ قحۡوًل غح  ُ وا  ِمۡن لحم  ِينح ظح لح ٱلَّ بحدَّ فح
ۡۡ رِۡجزٗ  ُِ ۡي

لح لۡنحا عح رۡسح
ح
ۡۡ فحأ  ُ ح مح قِيلح ل ِنح ٱلسَّ ٓ ا مذ ءِ ا

ونح  ۡظلِم  ن وا  يح ا َكح  ١٦٢بِمح

                                                           
36 ‘মান্না’ এক ধ্রন্ডের সুস্বাদু খাবার, যা বশবশন্ডরর মত গান্ডির পাতায় ও ঘান্ডসর উপর জন্ডম র্াকত। 
আল্লাহ ববন্ডশিভান্ডব তা বনী ইসরাঈন্ডলর জনে কপ্ররে কন্ডরবিন্ডলন। 
37 ‘সালওয়া’ পাখীর কগাশ্ত জাতীয় এক প্রকার খাদে, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈন্ডলর জনে ববন্ডশিভান্ডব 
কপ্ররে কন্ডরবিন্ডলন। 
38 বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চল। 
39 ‘বহত্তাহ’ অর্থ েমা চাবি। 
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কর্ন্ডক তান্ডদর উপর শাবস্ত পা ালাম, 
কারে তারা যুলম করত। 

163. আর তান্ডদর কান্ডি বজন্ডজ্ঞস কর 
সাগন্ডরর বনকন্ডট অববস্থত 
জনপদবট40 সম্পন্ডকথ, যখন তারা 
শবনবান্ডর সীমালাংঘন করত। যখন 
তান্ডদর কান্ডি শবনবান্ডর তান্ডদর 
মািগুন্ডলা কভন্ডস আসত। আর 
কযবদন তারা শবনবার যাপন করত 
না, কসবদন তান্ডদর কান্ডি আসত না। 
এভান্ডব আবম তান্ডদরন্ডক পরীো 
করতাম। কারে তারা পাপাচার 
করত। 

ۡس  ةح وح اِۡضح نحۡت حح ۡريحةِ ٱلَِِّت َكح ِن ٱلۡقح ۡۡ عح  ُ لۡ
ۡۡ ٱِۡلحۡحرِ  ُِ تِي

ۡ
ۡبِت إِۡذ تحأ ونح ِِف ٱلسَّ ۡعد  إِۡذ يح

ََّٗع  ۡۡ ۡش  ُِ ِ بۡت ۡۡ يحۡومح سح  ُ حۡسبِ ِحيتحان   ي
يحۡومح لح ت ونح  وح

ونح  ق  ۡفس  ن وا  يح ا َكح ۡ بِمح َٰلِكح نحۡبل وه  ذح ْۚ كح ۡۡ ُِ تِي
ۡ
لح تحأ
١٦٣ 

164. আর স্মরে কর, যখন তান্ডদর 
একদল বলল, ‘কতামরা ককন 
উপন্ডদশ বদি এমন কওমন্ডক, 

যান্ডদরন্ডক আল্লাহ ধ্বাংস করন্ডবন 
অর্বা কব ন আযাব কদন্ডবন’? তারা 
বলল, ‘কতামান্ডদর রন্ডবর বনকট 
ওযর কপশ করার উন্ডদ্দন্ডশে। আশা 
করা যায় তারা সাবধ্ান হন্ডব’।  

ۡح تحعِ  ِ ۡۡ ل  ُ ِۡن ة  مذ مَّ
 
ونح قحۡوًما ٱّللَّ  ِإَوۡذ قحالحۡت أ ظ 

ابٗ  ذح ۡۡ عح  ُ ب  ِ ذذ عح ۡو م 
ح
ۡۡ أ  ُ لِك  ُۡ ِديدٗ م   اۖۡ قحال وا  ا شح

ونح  تَّق  ۡۡ يح  ُ لَّ لحعح ۡۡ وح بذِك  َٰ رح ۡعِذرحةً إَِلح  ١٦٤مح

165. অতিঃপর কয উপন্ডদশ তান্ডদরন্ডক 
কদয়া হন্ডয়বিল, যখন তারা তা ভুন্ডল 
কগল তখন আবম মুবি বদলাম 
তান্ডদরন্ডক যারা মন্দ হন্ডত বনন্ডিধ্ 
কন্ডর। আর যারা যুলম কন্ডরন্ডি 

ۡونح فح  ُح ۡن ِينح يح َنحۡينحا ٱلَّ
ح
ۦٓ أ وا  بِهِ ِر  ا ذ كذ وا  مح حس  ا ن لحمَّ

ابِۢ  ذح  بِعح
وا  لحم  ِينح ظح ۡذنحا ٱلَّ خح

ح
أ وٓءِ وح ِن ٱلس  عح

ونح بح  ق  ۡفس  ن وا  يح ا َكح   ١٦٥يب ۢ بِمح

                                                           
40 কলাবহত সাগর তীরবতথী ‘আয়লা’ নামক জনপদ। 
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তান্ডদরন্ডক কব ন আযাব িারা 
পাকড়াও করলাম। কারে, তারা 
পাপাচার করত।  

166. অতিঃপর যা কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ 
করা হন্ডয়বিল তারা যখন কস ববিন্ডয় 
সীমালঙ্ঘন করল, তখন আবম 
তান্ডদরন্ডক বললাম, ‘কতামরা বনকৃষ্ট 
বানর হন্ডয় যাও’।  

ون وا   ۡۡ ك   ُ ح ۡنه  ق لۡنحا ل وا  عح  ُ ا ن  ن مَّ تحۡوا  عح ا عح فحلحمَّ
َِٰس  دحةً خح  ١٦٦يح قِرح

167. আর যখন কতামার রব কঘািো 
বদন্ডলন, অবশেই বতবন তান্ডদর উপর 
বকয়ামন্ডতর বদন পযথন্ত এমন 
কলাকন্ডদরন্ডক পা ান্ডবন, যারা 
তান্ডদরন্ডক আস্বাদন করান্ডব বনকৃষ্ট 
আযাব। বনশ্চয় কতামার রব আযাব 
প্রদান্ডন খুব দ্রুত এবাং বনশ্চয় বতবন 
েমাশীল, পরম দয়ালু।  

َٰ يحۡوِم  ۡۡ إَِلح ُِ ۡي
لح َّ عح حۡبعحَثح ب كح َلح ذَّنح رح

ح
ِإَوۡذ تحأ

بَّكح  اِب  إِنَّ رح ذح وٓءح ٱلۡعح ۡۡ س   ُ وم  حس  ن ي ةِ مح َٰمح ٱلۡقِيح
ۥ  اِب ِإَونَّه  ِيع  ٱلۡعِقح ِسح

ور  لح ف  ۡ   لحغح   ١٦٧ رَِّحي

168. আর যমীন্ডন আবম তান্ডদরন্ডক ববভি 
কন্ডরবি বববভন্ন জাবতন্ডত। তান্ডদর 
ককউ কনককার আর ককউ অনেরূপ 
এবাং আবম তান্ডদরন্ডক পরীো 
কন্ডরবি ভাল ও মন্দ িারা, হয়ন্ডতা 
তারা বফন্ডর আসন্ডব। 

مٗ  مح
 
ۡرِض أ

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ َٰ ۡعنح طَّ ونح وحقح َٰلِح  ۡ  ٱلصَّ  ُ ِۡن ۖۡ مذ ا

 ۡۡ  ُ ِمۡن َِٰت  د ونح وح نح ۡ بِٱۡۡلحسح  ُ َٰ بحلحۡونح ۖۡ وح َٰلِكح ذح
 ِ يذ ونح وحٱلسَّ ۡۡ يحرِۡجع   ُ لَّ  ١٦٨اِت لحعح

169. অতিঃপর তান্ডদর পন্ডর স্থলাবভবিি 
হন্ডয়ন্ডি এমন বাংশধ্র যারা 
বকতান্ডবর উত্তরাবধ্কারী হন্ডয়ন্ডি, 
তারা এ নগেে (দুবনয়ার) সামগ্রী 
গ্রহে কন্ডর এবাং বন্ডল, ‘শীঘ্রই 

لۡف   ۡۡ خح لحفح ِمنُۢ بحۡعِدهِ َٰبح  فحخح رِث وا  ٱلِۡكتح وح
ول ونح  يحق  َٰ وح ۡدّنح

ح
ا ٱۡۡل َٰذح رحضح هح ونح عح ذ  خ 

ۡ
يحأ

رحض   ۡۡ عح ُِ ِ ت
ۡ
حا ِإَون يحأ ر  ۡلح ي ۡغفح و سح ذ  خ 

ۡ
ۥ يحأ ِۡثل ه  ْۚ مذ ه 

ۡۡ ي   ح ل
ح
ن لَّ أ

ح
َِٰب أ َٰق  ٱلِۡكتح ِيثح ُِۡ مذ ۡي

لح ۡذ عح ۡؤخح
ح  ول وا  َعح ق  ا فِيهِ  يح وا  مح دحرحس   ٱۡۡلحقَّ وح

ِ إِلَّ  ٱّللَّ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 353  

আমান্ডদর েমা কন্ডর কদয়া হন্ডব’। 

বস্তুত যবদ তার অনুরূপ সামগ্রী 
(আবারও) তান্ডদর বনকট আন্ডস 
তন্ডব তারা তা গ্রহে করন্ডব। তান্ডদর 
কাি কর্ন্ডক বক বকতান্ডবর অঙ্গীকার 
কনয়া হয়বন কয, তারা আল্লাহর 
বোপান্ডর সতে িাড়া বলন্ডব না? আর 
তারা এন্ডত যা আন্ডি, তা পা  কন্ডরন্ডি 
এবাং আবখরান্ডতর আবাস তান্ডদর 
জনে উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন 
কন্ডর। কতামরা বক বুঝ না? 

رۡي   ة  خح ار  ٱٓأۡلِخرح فحلح  وحٱَّلَّ
ح
ْۚ أ ونح تَّق  ِينح يح لذَِّلَّ

 ١٦٩تحۡعقِل ونح 

170. আর যারা বকতাবন্ডক দৃঢ়ভান্ডব 
আুঁকন্ডড় ধ্ন্ডর এবাং সালাত কান্ডয়ম 
কন্ডর, বনশ্চয় আবম সৎকমথশীলন্ডদর 
প্রবতদান ববনষ্ট’ কবর না।  

ونح  ك  ِ سذ مح ِينح ي  ةح وحٱلَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قحام 
ح
أ َِٰب وح بِٱلِۡكتح
ۡصلِِحيح  ۡجرح ٱلۡم 

ح
يع  أ ُِ   ١٧٠إِنَّا لح ن 

171. আর স্মরে কর, যখন আবম তান্ডদর 
উপর পাহাড় তুন্ডল ধ্রলাম, কযন তা 
একখে কমঘ এবাং তারা মন্ডন করল 
কয, বনশ্চয় তা তান্ডদর উপর পড়ন্ডব। 
‘আবম কতামান্ডদর যা বদন্ডয়বি, তা 
শিভান্ডব ধ্র এবাং তান্ডত যা আন্ডি 
তা স্মরে কর, কযন কতামরা 
তাকওয়া অবলম্বন করন্ডত পার।’ 

لَّة   ۥ ظ  نَّه 
ح
أ ۡۡ كح  ُ ن ٓوا  وحظح  ۞ِإَوذۡ نحتحۡقنحا ٱۡۡلحبحلح فحوۡقح

 ۡۡ ُِ ِ ُۢ ب اقِع  ۥ وح نَّه 
ح
ة  أ وَّ ۡ بِق  َٰك  اتحۡينح ٓ ءح ا وا  مح ذ   خ 

ونح  ۡۡ تحتَّق  لَّك  ا فِيهِ لحعح وا  مح ر    ١٧١وحٱۡذك 

172. আর স্মরে কর, যখন কতামার রব 
বনী-আদন্ডমর পৃষ্ঠন্ডদশ হন্ডত তান্ডদর 
বাংশধ্রন্ডক কবর করন্ডলন এবাং 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর বনজন্ডদর উপর 

 ۡۡ ورِهِ  ُ ب كح ِمنُۢ بحِّنٓ ءحادحمح ِمن ظ  ذح رح خح
ح
ِإَوۡذ أ

لحۡست  
ح
ۡۡ أ ُِ ِس نف 

ح
ى أ ح ۡۡ َعح ه  دح ُح ۡش

ح
أ ۡۡ وح  ُ ِيَّتح ذ رذ

 ْٓۚ ُِۡدنحا َٰ شح  بحلح
ۖۡ قحال وا  ۡۡ بذِك  ول وا  يحۡومح  بِرح ن تحق 

ح
أ

َٰفِلِيح  ا غح َٰذح ۡن هح نَّا عح ةِ إِنَّا ك  َٰمح   ١٧٢ٱلۡقِيح
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সােী করন্ডলন কয, ‘আবম বক 
কতামান্ডদর রব নই’? তারা বলল, 

‘হোুঁ, আমরা সােে বদলাম।’ যান্ডত 
বকয়ামন্ডতর বদন কতামরা বলন্ডত না 
পার কয, বনশ্চয় আমরা এ ববিন্ডয় 
অনববহত বিলাম। 

173. অর্বা কতামরা যান্ডত বলন্ডত না পার, 
‘আমান্ডদর বপতৃ-পুরুিরাই পূন্ডবথ 
বশকথ কন্ডরন্ডি, আর আমরা বিলাম 
তান্ডদর পরবতথী বাংশধ্র। সুতরাাং 
বাবতলপবন্থরা যা কন্ডরন্ডি, তার 
কারন্ডে আপবন বক আমান্ডদরন্ডক 
ধ্বাংস করন্ডবন’? 

نَّا  ك  ۡبل  وح نحا ِمن قح ۡۡشحكح ءحابحآؤ 
ح
آ أ ول ٓوا  إِنَّمح ۡو تحق 

ح
أ

ِيَّةٗ  نحا  ذ رذ لِك  ُۡ ت  فح
ح
ۖۡ أ ۡۡ ِنُۢ بحۡعِدهِ عحلح مذ ا فح بِمح

ۡبِطل ونح   ١٧٣ٱلۡم 

174. আর এভান্ডবই আবম আয়াতসমূহ 
ববস্তাবরত বেথনা কবর, যান্ডত তারা 
বফন্ডর আন্ডস।  

ۡۡ يحرِۡجع ونح   ُ لَّ لحعح َِٰت وح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ َٰلِكح ن فح ذح كح  ١٧٤وح

175. আর তুবম তান্ডদর উপর কস বেবির 
সাংবাদ পা  কর, যান্ডক আবম আমার 
আয়াতসমূহ বদন্ডয়বিলাম। অতিঃপর 
কস তা হন্ডত বববিন্ন হন্ডয় বগন্ডয়বিল 
এবাং শয়তান তার কপিন্ডন 
কলন্ডগবিল। ফন্ডল কস ববপর্গামীন্ডদর                     
অন্তভুথি হন্ডয় বগন্ডয়বিল। 

َٰتِنحا  َٰه  ءحايح ِٓي ءحاتحۡينح  ٱلَّ
ح
ۡۡ نحبحأ ُِ ۡي

لح وحٱتۡل  عح
ه   ۡتبحعح

ح
ا فحأ ُح لحخح ِمۡن نح ِمنح فحٱنسح َٰن  فحَّكح ۡيطح ٱلشَّ

اوِينح   ١٧٥ٱلۡغح

176. আর আবম ইিা করন্ডল উি 
বনদশথনাবলীর মাধ্েন্ডম তান্ডক 
অবশেই উচ্চ মযথাদা বদতাম, বকন্তু 
কস পৃবর্বীর প্রবত ঝুুঁন্ডক পন্ডড়ন্ডি 

خۡ 
ح
ۥٓ أ َِٰكنَّه  لح ا وح ُح ِ َٰه  ب ۡعنح رحفح

ح حۡو ِشۡئنحال ل ح إَِلح وح ِلح
ۡرِض وحٱتَّبحعح هح 

ح
ِۡب ٱۡۡل ثحِل ٱلُۡكح مح ۥ كح ثحل ه  مح ْۚ فح َٰه  ى وح

 َٰ ث  ذَّ ُح ۡكه  يحلۡ ۡو تحَۡت 
ح
ۡث أ ُح لحۡيهِ يحلۡ ِۡمۡل عح ِ إِن ِتح كح ل
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এবাং বনজ প্রবৃবত্তর অনুসরে 
কন্ডরন্ডি। সুতরাাং তার দৃষ্টান্ত হন্ডি 
কুকুন্ডরর মত। যবদ তার উপর 
কবাঝা চাবপন্ডয় দাও তাহন্ডল কস 
বজহবা কবর কন্ডর হাুঁপান্ডব অর্বা 
যবদ তান্ডক কিন্ডড় দাও তাহন্ডলও কস 
বজহবা কবর কন্ডর হাুঁপান্ডব। এবট 
হন্ডি কস কওন্ডমর দৃষ্টান্ত যারা 
আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। অতএব তুবম কাবহনী 
বেথনা কর, যান্ডত তারা বচন্তা কন্ডর। 

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡوِم ٱلَّ ثحل  ٱلۡقح ِص مح ْۚ فحٱۡقص  َٰتِنحا  يح
ونح  ر  كَّ تحفح ۡۡ يح  ُ لَّ صح لحعح صح  ١٧٦ٱلۡقح

177. উপমা বহসান্ডব খুবই মন্দ কস কওম 
যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং তারা 
বনজন্ডদর প্রবতই যুলম করত।  

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡوم  ٱلَّ ثحًل ٱلۡقح آءح مح َٰتِنحا سح يح
ونح  ۡظلِم  ن وا  يح ۡۡ َكح  ُ سح نف 

ح
أ   ١٧٧وح

178. যান্ডক আল্লাহ বহদায়াত কন্ডরন কস-ই 
বহদায়াতপ্রাপ্ত আর যান্ডদরন্ডক বতবন 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন তারাই েবতগ্রস্ত। 

لِۡل  ُۡ ن ي  تحِديِۖ وحمح ُۡ وح ٱلۡم   ُ ِد ٱّللَّ  فح ُۡ ن يح مح
ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ىئِكح ه  لح و 

 
 ١٧٨فحأ

179. আর অবশেই আবম সৃবষ্ট কন্ডরবি 
জাহান্নান্ডমর জনে বহু বজন ও 
মানুিন্ডক। তান্ডদর রন্ডয়ন্ডি অন্তর, তা 
িারা তারা বুন্ডঝ না; তান্ডদর রন্ডয়ন্ডি 
কচাখ, তা িারা তারা কদন্ডখ না এবাং 
তান্ডদর রন্ডয়ন্ডি কান, তা িারা তারা 
শুন্ডন না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; 

বরাং তারা অবধ্ক পর্ভ্রষ্ট। তারাই 
হন্ডি গান্ডফল।  

ثرِيٗ  ۡح كح نَّ ُح نحا ِۡلح
ۡ
ۡد ذحرحأ لحقح ٱوح ِ وح نذ ِنح ٱۡۡلِ نِسِۖ ا مذ  ۡۡلِ
ۡۡ ق ل وب    ُ ح ونح  ل  ُ ۡفقح ۡعي   لَّ يح

ح
ۡۡ أ  ُ ح ل ا وح ُح ِ لَّ  ب

ۡۡ ءحاذحان  ي    ُ ح ل ا وح ُح ِ ونح ب ْۚٓ  ۡبِِص  ا ُح ِ ونح ب ع  حۡسمح  ي
 لَّ

  ۡ ىئِكح ه  لح و 
 
ْۚ أ ل  ضح

ح
ۡۡ أ ِۡ بحۡل ه  َٰ نۡعح

ح
ٱۡۡل ىئِكح كح لح و 

 
أ

َٰفِل ونح   ١٧٩ٱلۡغح
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180. আর আল্লাহর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাাং 
কতামরা তাুঁন্ডক কসসব নান্ডমই ডাক। 
আর তান্ডদরন্ডক বজথন কর যারা তাুঁর 
নান্ডম ববকৃবত ঘটায়। তারা যা করত 
অবচন্ডরই তান্ডদরন্ডক তার প্রবতফল 
কদয়া হন্ডব। 

وا   ذحر  ۖۡ وح ا ُح ِ وه  ب َٰ فحٱۡدع  آء  ٱۡۡل ۡسّنح ۡسمح
ح
ِ ٱۡۡل ّلِلَّ وح

ا  ۡونح مح ي ۡجزح ئِهِۚۦْ سح ى ۡسمح
ح
ونح ِِفٓ أ ِينح ي لِۡحد  ٱلَّ

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح   ١٨٠َكح

181. আর যান্ডদরন্ডক আবম সৃবষ্ট কন্ডরবি 
তান্ডদর মন্ডধ্ে এমন একদল আন্ডি 
যারা যর্াযর্ভান্ডব পর্ কদখায় এবাং 
তিারা ইনসাফ কন্ডর।  

ة   مَّ
 
ٓ أ لحۡقنحا ۡن خح ِممَّ ِ  وح ونح بِٱۡۡلحقذ د  ُۡ بِهِۦ يح وح

ۡعِدل ونح    ١٨١يح

182. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি, অবচন্ডরই আবম 
তান্ডদরন্ডক ধ্ীন্ডর ধ্ীন্ডর এমনভান্ডব 
পাকড়াও করব কয, তারা জানন্ডতও 
পারন্ডব না।  

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ِۡن وحٱلَّ ۡ مذ  ُ نحۡستحۡدرِج  َٰتِنحا سح يح
ونح  ۡعلحم  ۡيث  لح يح  ١٨٢حح

183. আর আবম তান্ডদরন্ডক অবকাশ 
বদবি। বনশ্চয় আমার ককৌশল 
শবিশালী।  

تِي   ۡيِدي مح ْۚ إِنَّ كح ۡۡ  ُ ح ۡمِل ل
 
أ  ١٨٣وح

184. তারা বক বচন্তা কন্ডরবন কয, তান্ডদর 
সঙ্গীর মন্ডধ্ে ককান মবস্তষ্ক ববকৃবত 
কনই; কস কতা স্পষ্ট সতকথকারী। 

وح  ِن ِجنَّة   إِۡن ه  ُِۡ مذ اِحبِ ا بِصح ُۗ مح
وا  ر  كَّ تحفح ۡۡ يح ح ل وح

ح
أ

بِي   إِلَّ نحِذير    ١٨٤م 

185. তারা বক দৃবষ্টপাত কন্ডরবন 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজন্ডত্ব 
এবাং আল্লাহ যা বকিু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
তার প্রবত? আর (এর প্রবত কয) 

ۡرِض 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح وِت ٱلسَّ لحك  وا  ِِف مح ر  ۡۡ يحنظ  ح ل وح

ح
أ

ء   ۡ لحقح ٱّللَّ  ِمن يح ا خح   وحمح
ح
أ ن وح

ح
ى أ ۡن عحَسح

 ۡۖ ۡۡ  ُ ل  جح
ح
حبح أ ونح قحِد ٱۡقَتح ِديثِۢ يحك  يذِ حح

ح
فحبِأ

ه ۥ ي ۡؤِمن ونح    ١٨٥بحۡعدح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 357  

হয়ন্ডতা তান্ডদর বনবদথষ্ট সময় বনকন্ডট 
এন্ডস বগন্ডয়ন্ডি? সুতরাাং তারা এরপর 
আর ককান্ কর্ার প্রবত ঈমান 
আনন্ডব?  

186. আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন তার 
ককান বহদায়াতকারী কনই এবাং বতবন 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর অবাধ্েতায় কিন্ডড় 
কদন, তারা বদন্ডশহারা হন্ডয় ঘুন্ডর 
কবড়ায়।  

ۡۡ ِِف  ر ه  يحذح ۚۥْ وح ادِيح َلح  لِِل ٱّللَّ  فحلح هح ُۡ ن ي  مح
ونح   ُ ۡعمح ۡۡ يح ُِ َٰنِ ۡغيح   ١٨٦ط 

187. তারা কতামান্ডক বকয়ামত সম্পন্ডকথ 
প্রশ্ন কন্ডর, ‘তা কখন ঘটন্ডব’? তুবম 
বল, ‘এর জ্ঞান কতা রন্ডয়ন্ডি আমার 
রন্ডবর বনকট। বতবনই এর বনধ্থাবরত 
সমন্ডয় তা প্রকাশ করন্ডবন। 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর উপর তা 
(বকয়ামত) কব ন হন্ডব। তা 
কতামান্ডদর বনকট হ াৎ এন্ডস 
পড়ন্ডব। তারা কতামান্ডক প্রশ্ন করন্ডি 
কযন তুবম এ সম্পন্ডকথ ববন্ডশিভান্ডব 
অববহত। বল, ‘এ ববিন্ডয়র জ্ঞান 
ককবল আল্লাহর বনকট আন্ডি। বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুি জান্ডন না’।  

حۡس  ۖۡ ق ۡل ي ا ُح َٰ ى رۡسح يَّانح م 
ح
ةِ أ اعح ِن ٱلسَّ ل ونحكح عح

ٓ إِلَّ  ا ُح ِ ا لِوحقۡت ُح حلذِي ِۖ لح َي  ِ َبذ ا ِعندح رح ُح م 
ا ِعلۡ إِنَّمح

لحۡت ِِف  ْۚ ثحق  وح ۡرِض  لح ه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

 ُۗ ۡۡ إِلَّ بحۡغتحٗة تِيك 
ۡ
حۡس  تحأ َِفٌّ ي نَّكح حح

ح
أ ل ونحكح كح

َِٰكنَّ  لح ِ وح ا ِعندح ٱّللَّ ُح ا ِعلۡم  ۖۡ ق ۡل إِنَّمح ا ُح ۡن عح
ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح

ح
 ١٨٧أ

188. বল, ‘আবম আমার বনন্ডজর ককান 
উপকার ও েবতর েমতা রাবখ না, 
তন্ডব আল্লাহ যা চান। আর আবম 
যবদ গান্ডয়ব জানতাম তাহন্ডল অবধ্ক 
কলোে লাভ করতাম এবাং আমান্ডক 

ۡملِك  ِۡلحۡفَِس نحۡفعٗ 
ح
ٓ أ ا ق ل لَّ ا إِلَّ مح ًّ لح ۡضح ا وح

نت  شح  حۡو ك  ل ْۚ وح ۡيبح  آءح ٱّللَّ  ۡ  ٱلۡغح ۡعلح
ح
أ

ْۚ إِۡن  وٓء  ِّنح ٱلس  سَّ ا مح ۡت  ِمنح ٱۡۡلحرۡيِ وحمح
ۡستحۡكَثح َلح

نحا۠ إِلَّ نحِذير  
ح
ۡوم   أ حِشري  لذِقح ب   ١٨٨ۡؤِمن ونح ي   وح
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ককান েবত স্পশথ করত না। 
আবমন্ডতা একজন সতকথকারী ও 
সুসাংবাদদাতা এমন কওন্ডমর জনে, 
যারা ববশ্বাস কন্ডর’।  

189. বতবনই কস সত্তা বযবন কতামান্ডদরন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এক বেবি কর্ন্ডক এবাং 
তার কর্ন্ডক বাবনন্ডয়ন্ডিন তার 
সবঙ্গনীন্ডক, যান্ডত কস তার বনকট 
প্রশাবন্ত লাভ কন্ডর। অতিঃপর যখন 
কস তার সবঙ্গনীর সান্ডর্ বমবলত হল, 

তখন কস হালকা গভথ ধ্ারে করল 
এবাং তা বনন্ডয় চলান্ডফরা করন্ডত 
র্াকল। অতিঃপর যখন কস ভারী হল, 

তখন উভন্ডয় তান্ডদর রব আল্লাহন্ডক 
ডাকল, ‘যবদ আপবন আমান্ডদরন্ডক 
সুসন্তান দান কন্ডরন তন্ডব অবশেই 
আমরা কৃতজ্ঞন্ডদর অন্তভুথি হব’। 

ِن نَّۡفس   ۡ مذ لحقحك  ِي خح وح ٱلَّ ة   ۞ه  َِٰحدح  وح
ا  ۖۡ فحلحمَّ ا ُح ۡ نح إَِلح ا لِيحۡسك  ُح وۡجح ا زح ُح لح ِمۡن عح وحجح

فِيفٗ  ًۡل خح حلحۡت ۡحح ا ۡحح ُح َٰ ى رَّۡت بِهۖۦِۡ تحغحشَّ مح ا فح
ا  وح لحت دَّعح ۡثقح

ح
ٓ أ ا ا لحئِۡن ءحاتحيۡتحنحا فحلحمَّ مح  ُ بَّ ح رح ٱّللَّ
َٰلِحٗ  ونحنَّ ِمنح صح حك  َٰ  ا ۡلَّ  ١٨٩ِكرِينح ٱلشَّ

190. অতিঃপর যখন বতবন তান্ডদরন্ডক এক 
সুসন্তান দান করন্ডলন, তখন 
তান্ডদরন্ডক বতবন যা প্রদান কন্ডরন্ডিন 
কস ববিন্ডয় তারা তাুঁর বহু শরীক 
বনধ্থারে করল। বস্তুত তারা যান্ডদর 
শরীক কন্ডর তান্ডদর কর্ন্ডক আল্লাহ 
অন্ডনক ঊন্ডধ্বথ।  

َٰلِحٗ  ا صح مح  ُ َٰ آ ءحاتحى ٓ فحلحمَّ َكح ح عحلح َلح ۥ ۡش  آ ءح فِيا جح مح
ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ َٰلح ٱّللَّ  عح تحعح ْۚ فح ا مح  ُ َٰ   ١٩٠ءحاتحى

191. তারা বক এমন বকিুন্ডক শরীক কন্ডর, 
যারা ককান বকিু সৃবষ্ট কন্ডর না, বরাং 
তান্ডদরন্ডকই সৃবষ্ট করা হয়? 

ۡي  ۡل ق  شح ا لح َيح ونح مح ي ّۡشِك 
ح
ونح أ ۡلحق  ۡۡ َي   ١٩١ا وحه 
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192. আর তারা তান্ডদরন্ডক ককান সাহাযে 
করন্ডত পান্ডর না এবাং তারা 
বনজন্ডদরন্ডকও সাহাযে করন্ডত পান্ডর 
না।  

ۡۡ نحِۡصٗ   ُ ح ونح ل حۡستحِطيع  لح ي ۡۡ وح  ُ سح نف 
ح
ٓ أ لح ا وح

ونح يح    ١٩٢نِص  

193. আর কতামরা যবদ তান্ডদরন্ডক 
বহদায়ান্ডতর বদন্ডক আহবান কর, 
তারা কতামান্ডদর অনুসরে করন্ডব 
না। কতামরা তান্ডদরন্ডক ডাক অর্বা 
কতামরা চুপ র্াক, তা কতামান্ডদর 
বনকট সমান।  

آء   وح ْۚ سح ۡۡ وك  ىَٰ لح يحتَّبِع  دح  ُ ۡ ۡۡ إَِلح ٱل وه  ِإَون تحۡدع 
َِٰمت ونح  ۡۡ صح نت 

ح
ۡم أ
ح
ۡۡ أ وه  ۡوت م  دحعح

ح
ۡۡ أ لحۡيك    ١٩٣عح

194. আল্লাহ িাড়া যান্ডদরন্ডক কতামরা ডাক 
তারা কতামান্ডদর মত বান্দা। সুতরাাং 
কতামরা তান্ডদরন্ডক ডাক। অতিঃপর 
তারা কযন কতামান্ডদর ডান্ডক সাড়া 
কদয়, যবদ কতামরা সতেবাদী হও।  

ِ ِعبحاد   ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ِينح تحۡدع  إِنَّ ٱلَّ
ۡۡ إِن  ۡۡ فحلۡيحۡستحِجيب وا  لحك  وه  ۖۡ فحٱۡدع  ۡۡ ۡمثحال ك 

ح
أ

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت    ١٩٤ك 

195. তান্ডদর বক পা আন্ডি যার সাহান্ডযে 
তারা চন্ডল? বা তান্ডদর বক হাত 
আন্ডি যা িারা তারা ধ্ন্ডর? বা তান্ডদর 
বক চেু আন্ডি যার মাধ্েন্ডম তারা 
কদন্ডখ? অর্বা তান্ডদর বক কান আন্ডি 
যা িারা তারা শুন্ডন? বল, ‘কতামরা 
কতামান্ডদর শরীকন্ডদর ডাক। 
তারপর আমার ববরুন্ডদ্ধ িড়যন্ত্র কর 
এবাং আমান্ডক অবকাশ বদন্ডয়া না’। 

ل   رۡج 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ل

ح
يۡد   أ

ح
ۡۡ أ  ُ ح ۡم ل

ح
ٓۖۡ أ ا ُح ِ ونح ب ۡمش  ونح  يح ۡبِطش   يح

ۡعي   
ح
ۡۡ أ  ُ ح ۡم ل

ح
ٓۖۡ أ ا ُح ِ ۡۡ ءحاذحان   ب  ُ ح ۡم ل

ح
ٓۖۡ أ ا ُح ِ ونح ب ۡبِِص  ي 

ونح  ع  حۡسمح َّۡ ي ۡۡ ث  ٓءحك  َكح ح وا  ۡش  ُۗ ق ِل ٱۡدع  ا ُح ِ ب
وِن  وِن فحلح ت نِظر   ١٩٥كِيد 

196. ‘বনশ্চয় আমার অবভভাবক আল্লাহ, 
বযবন বকতাব নাবযল কন্ডরন্ডিন। আর 

لَّ  َيِّۧـِلإِنَّ وح  تحوح وح يح ۖۡ وحه  َٰبح لح ٱلِۡكتح ِي نحزَّ ٱّللَّ  ٱلَّ
َٰلِِحيح    ١٩٦ٱلصَّ
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বতবন কনককারন্ডদর কদখান্ডশানা 
কন্ডরন’।  

197. আর তাুঁন্ডক িাড়া কতামরা যান্ডদরন্ডক 
ডাক তারা কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে 
করন্ডত পান্ডর না এবাং তারা 
বনজন্ডদরন্ডকও সাহাযে করন্ডত পান্ডর 
না। 

ونح  حۡستحِطيع  ونح ِمن د ونِهِۦ لح ي ِينح تحۡدع  وحٱلَّ
 ٓ لح ۡۡ وح ك  ونح نحِۡصح ۡۡ يحنِص    ُ سح نف 
ح
 ١٩٧أ

198. তুবম যবদ তান্ডদরন্ডক বহদায়ান্ডতর 
বদন্ডক আহবান কর, তারা শুনন্ডব না। 
আর তুবম তান্ডদরন্ডক কদখন্ডব কয, 
তারা কতামার বদন্ডক তাবকন্ডয় আন্ডি, 
অর্চ তারা কদখন্ডি না।  

 ۡۡ  ُ َٰ ى تحرح وا ۖۡ وح ع  حۡسمح ىَٰ لح ي دح  ُ ۡ ۡۡ إَِلح ٱل وه  ِإَون تحۡدع 
ۡۡ لح ي   ۡكح وحه  ونح إَِلح ر  ونح يحنظ    ١٩٨ۡبِِص 

199. তুবম েমা প্রদশথন কর এবাং ভান্ডলা 
কান্ডজর আন্ডদশ দাও। আর মূখথন্ডদর 
কর্ন্ডক ববমুখ র্াক।  

ِن  ۡعرِۡض عح
ح
أ ۡرِف وح ۡر بِٱلۡع  م 

ۡ
أ ۡفوح وح ِذ ٱلۡعح خ 
ُِلِيح  َٰ   ١٩٩ٱلۡجح

200. আর যবদ শয়তান্ডনর পে হন্ডত ককান 
প্রন্ডরাচনা কতামান্ডক প্রন্ডরাবচত কন্ডর, 
তন্ডব তুবম আল্লাহর আেয় চাও। 
বনশ্চয় বতবন সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

َِٰن نحۡزغ   ۡيطح نَّكح ِمنح ٱلشَّ ا يحَنحغح فحٱۡستحعِۡذ  ِإَومَّ
ۡ  بِٱ لِي ِميع  عح ۥ سح ِْۚ إِنَّه   ٢٠٠ّللَّ

201. বনশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন 
কন্ডরন্ডি যখন তান্ডদরন্ডক শয়তান্ডনর 
পে কর্ন্ডক ককান কুমন্ত্রো স্পশথ 
কন্ডর তখন তারা আল্লাহন্ডক স্মরে 
কন্ডর। তখনই তান্ডদর দৃবষ্ট খুন্ডল 
যায়।  

ىئِف   ۡۡ طح  ُ سَّ ۡوا  إِذحا مح ِينح ٱتَّقح نح مذِ  إِنَّ ٱلَّ
ونح  ۡبِِص  ۡ م  وا  فحإِذحا ه  ر  كَّ َِٰن تحذح ۡيطح   ٢٠١ٱلشَّ
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202. আর শয়তান্ডনর ভাইন্ডয়রা ভ্রষ্টতায় 
তান্ডদরন্ডক সহন্ডযাবগতা কন্ডর। 
অতিঃপর তারা ত্রুবট কন্ডর না।  

ۡۡ ِِف   ُ ونح د  م  ۡۡ يح  ُ َٰن  ونح ِإَوۡخوح ۡقِِص  َّۡ لح ي  ِ ث  ذ غح
ٱلۡ

٢٠٢ 

203. আর যখন তুবম তান্ডদর বনকট ককান 
আয়াত বনন্ডয় না আস, তখন তারা 
বন্ডল, ‘তুবম ককন বনন্ডজই তা বাবনন্ডয় 
নাও না?’ বল, ‘আবমন্ডতা তারই 
অনুসরে কবর, যা আমার কান্ডি 
আমার রন্ডবর পে কর্ন্ডক ওহীরূন্ডপ 
কপ্ররে করা হয়। এবট কতামান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক স্পষ্ট প্রমাে। আর 
তা বহদায়াত ও রহমত কস কওন্ডমর 
জনে যারা ঈমান আন্ডন’।  

ُِۡ أَِب ِ ت
ۡ
ۡۡ تحأ ح ْۚ  يحة  ِإَوذحا ل ا ُح حۡولح ٱۡجتحبحۡيتح ۡل ق  قحال وا  ل

آئِر   ا بحصح َٰذح ِ  هح َبذ َّ ِمن رَّ
ى إَِلح ا ي وۡحح تَّبِع  مح

ح
آ أ إِنَّمح

دٗ  ۡۡ وحه  بذِك  ۡوم  ى ِمن رَّ رحۡۡححة  لذِقح   ٢٠٣ۡؤِمن ونح ي   وح

204. আর যখন কুরআন পা  করা হয়, 
তখন তা মন্ডনান্ডযাগ বদন্ডয় কশান 
এবাং চুপ র্াক, যান্ডত কতামরা 
রহমত লাভ কর। 

نِصت وا  
ح
أ وا  َلح ۥ وح ۡرءحان  فحٱۡستحِمع  ِإَوذحا ق رِئح ٱلۡق 

ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك    ٢٠٤لحعح

205. আর তুবম বনজ মন্ডন আপন রবন্ডক 
স্মরে কর সকাল-সন্ধোয় অনুনয়-
ববনয় ও ভীবত সহকান্ডর এবাং অনুচ্চ 
স্বন্ডর। আর গান্ডফলন্ডদর অন্তভুথি 
হন্ডয়া না। 

بَّكح ِِف نحۡفِسكح تحۡضح َٗع  ر رَّ ةٗ وحٱۡذك  د ونح وح   وحِخيفح
ۡولِ  رِ ِمنح ٱلۡقح ُۡ لح  ٱۡۡلح اِل وح ِ وحٱٓأۡلصح وذ د  غ 

بِٱلۡ
َٰفِلِيح  ِنح ٱلۡغح ن مذ  ٢٠٥تحك 

206. বনশ্চয় যারা কতামার রন্ডবর বনকট 
আন্ডি তারা তাুঁর ইবাদান্ডতর 
বোপান্ডর অহঙ্কার কন্ডর না এবাং তার 
তাসবীহ পা  কন্ডর, আর তাুঁর জনেই 
বসজদা কন্ডর।  

ۡن  ونح عح حۡستحۡكَِب  بذِكح لح ي ِينح ِعندح رح إِنَّ ٱلَّ
َلح ۥ َۤنوُدُجۡسَي۩  ۥ وح ونحه  بذِح  ي سح  ٢٠٦ِعبحادحتِهِۦ وح

বসজ্দা
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৮. সূরা: আল-আন্ফাল 

আয়াত: ৭৫, মাদানী 
 سورة األنفال

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কলান্ডকরা কতামান্ডক গনীমন্ডতর মাল 
সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা কন্ডর; বল, 
গনীমন্ডতর মাল আল্লাহ ও রাসূন্ডলর 
জনে। সুতরাাং কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় 
কর এবাং পরস্পন্ডরর মধ্েকার অবস্থা 
সাংন্ডশাধ্ন কন্ডর নাও। আর আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে কর, যবদ 
কতামরা মুবমন হও। 

حۡس  ِ ي ال  ّلِلَّ نفح
ح
اِلِۖ ق ِل ٱۡۡل نفح

ح
ِن ٱۡۡل ل ونحكح عح

 ۡۖ ۡۡ وا  ذحاتح بحيۡنِك  ۡصلِح 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ وِلِۖ فحٱتَّق  وحٱلرَّس 

ۡؤِمنِيح وح  نت ۡ م  ۥٓ إِن ك  وَلح  رحس  ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 
ح
  ١أ

2. মুবমন কতা তারা, যান্ডদর অন্তরসমূহ 
ককুঁন্ডপ উন্ড  যখন আল্লাহন্ডক স্মরে 
করা হয়। আর যখন তান্ডদর উপর 
তাুঁর আয়াতসমূহ পা  করা হয় তখন 
তা তান্ডদর ঈমান বৃবদ্ধ কন্ডর এবাং যারা 
তান্ডদর রন্ডবর উপরই ভরসা কন্ডর।  

ِينح إِذحا ذ كِرح ٱّللَّ  وحِجلحۡت  ۡؤِمن ونح ٱلَّ ا ٱلۡم  إِنَّمح
لح  ۡۡ ِإَوذحا ت لِيحۡت عح  ُ ۡۡ ق ل وب   ُ ۡت ۥ زحادح َٰت ه  ۡۡ ءحايح ُِ ۡي

َٰنٗ  ۡۡ إِيمح ُِ ِ بذ َٰ رح
ح ُكَّ ونح ا وحَعح تحوح ٢يح

3. যারা সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং আবম 
তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি, তা হন্ডত 
বেয় কন্ডর। 

ونح  ۡۡ ي نفِق   ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِممَّ ةح وح لحوَٰ ونح ٱلصَّ ِينح ي قِيم  ٱلَّ
٣

4. তারাই প্রকৃত মুবমন। তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর রন্ডবর বনকট উচ্চ 
মযথাদাসমূহ এবাং েমা ও সম্মানজনক 
বরবযক। 

قذٗ  ۡؤِمن ونح حح ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
َٰت  ِعندح أ جح ۡۡ دحرح  ُ َّ ْۚ ل ا

ة   ۡغفِرح ۡۡ وحمح ُِ ِ بذ رِۡزق   رح ۡ   وح رِي  ٤ كح

5. (এটা এমন) কযভান্ডব কতামার রব 
কতামান্ডক বনজ ঘর কর্ন্ডক কবর 

ب كح  كح رح ۡخرحجح
ح
ٓ أ ا مح ِ ِإَونَّ كح مِنُۢ بحيۡتِكح بِٱۡۡلحقذ
ِنح ٱلۡم  فحرِيقٗ  ونح ا مذ َٰرِه   ٥ۡؤِمنِيح لحكح
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কন্ডরন্ডিন যর্াযর্ভান্ডব এবাং বনশ্চয় 
মুবমনন্ডদর একবট দল তা অপিন্দ 
করবিল। 

6. তারা কতামার সান্ডর্ সতে সম্পন্ডকথ 
ববতকথ করন্ডি তা স্পষ্ট হন্ডয় যাওয়ার 
পর। কযন তান্ডদরন্ডক মৃতুের বদন্ডক 
হাুঁবকন্ডয় কনয়া হন্ডি, আর তারা তা 
কদখন্ডি। 

ا  نَّمح
ح
أ ح كح ا تحبحيَّ ِ بحۡعدح مح ونحكح ِِف ٱۡۡلحقذ

َِٰدل  ي جح
ونح  ر  ۡۡ يحنظ  ۡوِت وحه  اق ونح إَِلح ٱلۡمح  ٦ي سح

7. আর স্মরে কর, যখন আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক দু’দন্ডলর একবটর ওয়াদা 
বদন্ডয়বিন্ডলন কয, বনশ্চয় তা কতামান্ডদর 
জনে হন্ডব। আর কতামরা কামনা 
করবিন্ডল কয, অস্ত্রহীন দলবট 
কতামান্ডদর জনে হন্ডব এবাং আল্লাহ 
চাবিন্ডলন তাুঁর কান্ডলমাসমূহ িারা 
সতেন্ডক সতে প্রমাে করন্ডবন এবাং 
কান্ডফরন্ডদর মূল ককন্ডট কদন্ডবন। 

ُح  نَّ
ح
تحۡيِ أ آئِفح ى ٱلطَّ ۡ  ٱّللَّ  إِۡحدح ك  ا ِإَوۡذ يحعِد 

ون   ةِ تحك  ۡوكح رۡيح ذحاِت ٱلشَّ نَّ غح
ح
تحوحد ونح أ ۡۡ وح لحك 

َٰتِهِۦ  لِمح ِقَّ ٱۡۡلحقَّ بِكح ن ُي 
ح
ي رِيد  ٱّللَّ  أ ۡۡ وح لحك 

َٰفِرِينح  ابِرح ٱلۡكح عح دح يحۡقطح ٧وح

8. যান্ডত বতবন সতেন্ডক সতে প্রমাবেত 
কন্ডরন এবাং বাবতলন্ডক বাবতল কন্ডরন, 
যবদও অপরাধ্ীরা তা অপিন্দ কন্ডর। 

رِهح  حۡو كح ل َِٰطلح وح ي ۡبِطلح ٱلۡبح َِل ِحقَّ ٱۡۡلحقَّ وح
ونح  ۡجرِم   ٨ٱلۡم 

9. আর স্মরে কর, যখন কতামরা 
কতামান্ডদর রন্ডবর বনকট ফবরয়াদ 
করবিন্ডল, তখন বতবন কতামান্ডদর 
ডান্ডক সাড়া বদন্ডয়বিন্ডলন কয, ‘বনশ্চয় 
আবম কতামান্ডদরন্ডক পর পর 
আগমনকারী এক হাজার কফন্ডরশতা 
িারা সাহাযে করবি’। 

حسۡ  ّنذِ إِۡذ ت
ح
ۡۡ أ ابح لحك  ۡۡ فحٱۡستحجح بَّك  تحغِيث ونح رح

لۡف  
ح
ۡ بِأ ك  ِمد  ۡردِفِيح م  ةِ م  ىئِكح لح ِنح ٱلۡمح  ٩مذ
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10. আর আল্লাহ কতা তা কন্ডরন্ডিন ককবল 
সুসাংবাদস্বরূপ এবাং যান্ডত এর িারা 
কতামান্ডদর অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় এবাং 
সাহাযে কতা আল্লাহর পে কর্ন্ডকই। 
বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ئِنَّ بِهِۦ  تِلحۡطمح ىَٰ وح لحه  ٱّللَّ  إِلَّ ب ّۡشح عح ا جح وحمح
ح  ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ ا ٱۡلَِّۡص  إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ مح ْۚ وح ۡۡ ق ل وب ك 

  ۡ ِكي زِيز  حح  ١٠عح

11. স্মরে কর, যখন বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
তিায় আিন্ন কন্ডরন তাুঁর পে কর্ন্ডক 
বনরাপত্তাস্বরূপ এবাং আকাশ কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর উপর বৃবষ্ট বিথে কন্ডরন, 
আর যান্ডত এর মাধ্েন্ডম বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক পববত্র কন্ডরন, আর 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক শয়তান্ডনর কুমন্ত্রো 
দূর কন্ডরন, কতামান্ডদর অন্তরসমূহ দৃঢ় 
রান্ডখন এবাং এর মাধ্েন্ডম কতামান্ডদর 
পা-সমূহ বস্থর রান্ডখন। 

نحةٗ  مح
ح
اسح أ ۡ  ٱۡل عح يك  ِ غحشذ ِل   إِۡذ ي  ذ ي َنح ِۡنه  وح  مذ

آءٗ  آءِ مح مح ِنح ٱلسَّ ۡ مذ لحۡيك  ۡ بِهِۦ عح ك  ِرح ُذ ِ طح
َلذ

 َٰ ح بِطح َعح ۡ لرِيح َِٰن وح ۡيطح ۡۡ رِۡجزح ٱلشَّ نك  ي ۡذهِبح عح وح
امح  قۡدح
ح
ي ثحبذِتح بِهِ ٱۡۡل ۡۡ وح  ١١ق ل وبِك 

12. স্মরে কর, যখন কতামার রব 
কফন্ডরশতান্ডদর প্রবত ওহী কপ্ররে 
কন্ডরন কয, ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর 
সান্ডর্ আবি। সুতরাাং যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি কতামরা তান্ডদরন্ডক অনড় 
রাখ’। অবচন্ডরই আবম ভীবত কঢন্ডল কদব 
তান্ডদর হৃদন্ডয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি। 

অতএব কতামরা আঘাত কর ঘান্ডড়র 
উপন্ডর এবাং আঘাত কর তান্ডদর 
প্রন্ডতেক আঙুন্ডলর অগ্রভান্ডগ। 

 ۡۡ عحك  ّنذِ مح
ح
ةِ أ ىئِكح لح ب كح إَِلح ٱلۡمح إِۡذ ي وِۡح رح

ِينح  ثحبذِت وا  ٱلَّ ِينح  فح لِۡق ِِف ق ل وِب ٱلَّ
 
أ ن وا ْۚ سح  ءحامح

ۡعنحاِق 
ح
وا  ٱلر ۡعبح فحٱۡۡضِب وا  فحۡوقح ٱۡۡل ر  فح كح

 بحنحان  
َّ ۡۡ ّل   ُ ١٢ وحٱۡۡضِب وا  ِمۡن
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13. এবট এ কারন্ডে কয, তারা আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর ববন্ডরাবধ্তা কন্ডরন্ডি। 
আর কয বেবি আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
ববন্ডরাবধ্তা করন্ডব, তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ 
শাবস্ত দান্ডন কন্ড ার। 

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ اقِِق ذح ن ي شح ۚۥْ وحمح وَلح  رحس  ح وح ٓاق وا  ٱّللَّ شح

اِب  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح وَلح ۥ فحإِنَّ ٱّللَّ رحس  ح وح  ١٣ٱّللَّ

14. এবট আযাব, সুতরাাং কতামরা তা 
আস্বাদন কর। আর বনশ্চয় কাবফরন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি আগুন্ডনর আযাব। 

وق   ۡۡ فحذ  َٰلِك  ابح ٱۡلَّارِ ذح ذح َٰفِرِينح عح نَّ لِلۡكح
ح
أ وه  وح

١٤ 

15. কহ মুবমনগে, কতামরা যখন 
কাবফরন্ডদর মুন্ডখামুবখ হন্ডব ববশাল 
বাবহনী বনন্ডয়, তখন তান্ডদর কর্ন্ডক পৃষ্ঠ 
প্রদশথন কন্ডরা না। 

وا   ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ ن ٓوا  إِذحا لحقِيت  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح
ۡ  زحۡحفٗ  ل وه  ۡدبحارح ا فحلح ت وح

ح
 ١٥ٱۡۡل

16. আর কয বেবি কসবদন তান্ডদরন্ডক পৃষ্ঠ 
প্রদশথন করন্ডব তাহন্ডল কস আল্লাহর 
গযব বনন্ডয় বফন্ডর আসন্ডব। তন্ডব যুন্ডদ্ধর 
জনে (ন্ডকৌশলগত) বদক পবরবতথন 
অর্বা বনজ দন্ডল আেয় গ্রহন্ডের জনে 
হন্ডল বভন্ন কর্া এবাং তার আবাস 
জাহান্নাম। আর কসবট কতইনা বনকৃষ্ট 
প্রতোবতথনস্থল। 

ئِذ  مح وح  ۡۡ يحۡومح ُِ ِ
ذ ل ِفٗ ن ي وح رذ تححح ۥٓ إِلَّ م  ه  ب رح ِقِتحال  د 

ۡو  ا لذ
ح
أ

َٰ فِئحة   ا إَِلح ً ِ َيذ تححح ۡد بح  م  قح ب  فح ُح ِنح ٱ آءح بِغح ِ مذ  ّللَّ
ِصري   بِۡئسح ٱلۡمح ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح َٰه  جح ى وح

ۡ
أ  ١٦وحمح

17. সুতরাাং কতামরা তান্ডদরন্ডক হতো 
করবন বরাং আল্লাহই তান্ডদরন্ডক হতো 
কন্ডরন্ডিন। আর তুবম বনন্ডেপ করবন 
যখন তুবম বনন্ডেপ কন্ডরবিন্ডল; বরাং 

ۡيتح  ا رحمح ْۚ وحمح ۡۡ  ُ تحلح ح قح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ۡۡ وح ۡۡ تحۡقت ل وه  فحلح
ۡيتح  ۡؤِمنِيح إِۡذ رحمح َِل ۡبِلح ٱلۡم  َٰ وح ّمح ح رح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح وح

  ۡ لِي ِميع  عح ح سح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ًنا سح ًٓء حح  ١٧ ِمۡنه  بحلح
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আল্লাহই বনন্ডেপ কন্ডরন্ডিন41 এবাং 
যান্ডত বতবন তাুঁর পে কর্ন্ডক 
মুবমনন্ডদরন্ডক পরীো কন্ডরন উত্তম 
পরীো। বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

18. এই (হল ঘটনা) এবাং বনশ্চয় আল্লাহ 
কাবফরন্ডদর িড়যন্ত্র দুবথল কন্ডর কদন। 

نَّ ٱ
ح
أ ۡۡ وح َٰلِك  َٰفِرِينح ذح ۡيِد ٱلۡكح وهِن  كح ح م   ١٨ّللَّ

19. যবদ কতামরা ববজয় কামনা কন্ডর র্াক, 
তাহন্ডল কতা কতামান্ডদর বনকট ববজয় 
এন্ডস বগন্ডয়ন্ডি। আর যবদ কতামরা 
ববরত হও, তাহন্ডল কসবট কতামান্ডদর 
জনে কলোেকর। আর যবদ কতামরা 
পুনরায় কর, তাহন্ডল আবমও পুনরায় 
করব এবাং কতামান্ডদর দল কখন্ডনা 
কতামান্ডদর ককান উপকান্ডর আসন্ডব না 
যবদও তা অবধ্ক হয়। আর বনশ্চয় 
আল্লাহ মুবমনন্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন। 

ۖۡ ِإَون  تۡح  ۡ  ٱلۡفح آءحك  ۡد جح قح وا  فح حۡستحۡفتِح  إِن ت
رۡي   وح خح  ُ وا  فح  ُ لحن  تحنتح ۡد وح ود وا  نحع  ۖۡ ِإَون تحع  ۡۡ لَّك 
 ۡۡ نك  ۡي ت ۡغِّنح عح ۡۡ شح نَّ فِئحت ك 

ح
أ حۡت وح َث  حۡو كح ل ا وح

ۡؤِمنِيح ٱ عح ٱلۡم  ح مح  ١٩ّللَّ

20. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর আনুগতে কর এবাং তার 
কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় বনও না, অর্চ 
কতামরা শুনি। 

لح  وَلح ۥ وح رحس  ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ونح  ع  حۡسمح ۡۡ ت نت 
ح
أ ۡنه  وح لَّۡوا  عح  ٢٠تحوح

                                                           
41 বদর যুন্ডদ্ধর বদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একমুবষ্ট মাবট বনন্ডয় মুশবরকন্ডদর 
উন্ডদ্দন্ডশে বনন্ডেপ কন্ডরবিন্ডলন, কস ধূ্বলকো তান্ডদর প্রন্ডতেন্ডকরই কচান্ডখ, মুন্ডখ ও নান্ডক বগন্ডয় 
কপৌঁন্ডিবিল। যার ফন্ডল তারা বদবিবদক জ্ঞান-শূনে হন্ডয় িুটািুবট কন্ডর। ঐ সমন্ডয়ই তান্ডদর অন্ডনন্ডক 
বনহত আর অন্ডনন্ডক বন্দী হয় এবাং পরাজয় বরে কন্ডর। -তাফসীন্ডর ফাতহুল কাদীর ও তাইসীরুল 
কারীবমর রহমান। 
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21. আর কতামরা তান্ডদর মত হন্ডয়া না, 
যারা বন্ডল আমরা শুন্ডনবি অর্চ তারা 
শুন্ডন না। 

ون وا   لح تحك  ۡۡ لح  وح ِمۡعنحا وحه  ِينح قحال وا  سح ٱلَّ كح
ونح  ع  حۡسمح  ٢١ي



22. বনশ্চয় আল্লাহর বনকট বনকৃষ্টতম 
ববচরেশীল প্রােী হন্ডি ববধ্র, কবাবা, 
যারা বুন্ডঝ না। 

  ۡ ۡ  ٱِۡل ۡك ِ ٱلص  ِ ِعندح ٱّللَّ آبذ وح َّ ٱَّلَّ ۞إِنَّ ۡشح
ۡعقِل ونح  ِينح لح يح  ٢٢ٱلَّ

23. আর আল্লাহ যবদ তান্ডদর মন্ডধ্ে ককান 
কলোে জানন্ডতন তাহন্ডল অবশেই 
তান্ডদরন্ডক শুনান্ডতন। আর যবদ 
শুনান্ডতন তাহন্ডলও তারা মুখ বফবরন্ডয় 
বনত, এমতাবস্থায় কয, তারা 
উন্ডপোকারী। 

رۡيٗ  ۡۡ خح ُِ ۡح ٱّللَّ  فِي لِ ۡو عح
ح ل ۖۡ وح ۡۡ  ُ عح ۡسمح

ح حۡو ا ۡلَّ ل وح
ونح  ۡعرِض  ۡ م  لَّوا  وَّه  حوح ۡۡ تلح  ُ عح ۡسمح

ح
 ٢٣أ

24. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহ ও 
রাসূন্ডলর ডান্ডক সাড়া দাও; যখন কস 
কতামান্ডদরন্ডক আহবান কন্ডর তার প্রবত, 
যা কতামান্ডদরন্ডক জীবন দান কন্ডর। 
কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ মানুি ও 
তার হৃদন্ডয়র মান্ডঝ অন্তরায় হন। আর 
বনশ্চয় তাুঁর বনকট কতামান্ডদরন্ডক 
সমন্ডবত করা হন্ডব। 

ن وا  ٱۡستح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وِل يح لِلرَّس  ِ وح ِجيب وا  ّلِلَّ

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ۖۡ وحٱۡعلحم  ۡۡ ۡيِيك  ا ُي  ۡۡ لِمح ك  إِذحا دحَعح

رۡ  ونح  ءِ ُيح ول  بحۡيح ٱلۡمح ّۡشح  ۡهِ ِت  ۥٓ إَِلح نَّه 
ح
أ وحقحلۡبِهِۦ وح

٢٤ 

25. আর কতামরা ভয় কর বফতনান্ডক42 যা 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক ববন্ডশিভান্ডব শুধু্ 
যাবলমন্ডদর উপরই আপবতত হন্ডব না। 

وا  فِۡتنحةٗ  ۡۡ  وحٱتَّق  وا  ِمنك  لحم  ِينح ظح َّ ٱلَّ لَّ ت ِصيَبح
 ۡۖ ٗة آصَّ نَّ ٱ خح

ح
ٓوا  أ اِب وحٱۡعلحم  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح  ٢٥ّللَّ

                                                           
42 বফতনা (فتنة) একবট বোপক অর্থন্ডবাধ্ক শব্দ; যা ববপদ, কষ্ট, পরীো, গযব, আযাব, দাঙ্গা, 
কগালন্ডযাগ, সন্ডম্মাহন, আকিথে, বশকথ, কুফর, বনযথাতন ইতোবদ অন্ডর্থ বেবহৃত হয়।  
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আর কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ আযাব 
প্রদান্ডন কন্ড ার।  

26. আর স্মরে কর, যখন কতামরা বিন্ডল 
অে, কতামান্ডদরন্ডক দুবথল মন্ডন করা 
হত যমীন্ডন। কতামরা আশঙ্কা করন্ডত 
কয, কলান্ডকরা কতামান্ডদরন্ডক কিাুঁ কমন্ডর 
তুন্ডল বনন্ডয় যান্ডব। অতিঃপর বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক আেয় বদন্ডয়ন্ডিন, বনজ 
সাহাযে িারা কতামান্ডদরন্ডক শবিশালী 
কন্ডরন্ডিন এবাং কতামান্ডদরন্ডক পববত্র 
বরবযক দান কন্ডরন্ডিন। যান্ডত কতামরা 
শুকবরয়া আদায় কর।  

ۡۡ قحلِيل   نت 
ح
ٓوا  إِۡذ أ ر  ونح ِِف  وحٱۡذك  ف  عح ُۡ ۡستح م 

حاف ونح  ۡرِض َّتح
ح
ۡ  ٱۡلَّاس  ٱۡۡل ك  فح طَّ تحخح ن يح

ح
أ

ِنح فح  ۡ مذ زحقحك  رح ۡ بِنحِۡصِهِۦ وح ك  يَّدح
ح
أ ۡۡ وح َٰك  ى اوح

ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  َِٰت لحعح يذِبح  ٢٦ٱلطَّ

27. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহ ও 
রাসূন্ডলর বখয়ানত কন্ডরা না। আর 
বখয়ানত কন্ডরা না বনজন্ডদর 
আমানতসমূন্ডহর, অর্চ কতামরা জান।  

ولح  ح وحٱلرَّس  ن وا  لح َّتح ون وا  ٱّللَّ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت 
ح
أ ۡۡ وح َٰتِك  َٰنح مح

ح
َّتح ون ٓوا  أ  ٢٧وح

28. আর কজন্ডন রাখ, কতামান্ডদর ধ্ন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত কতা বফতনা। 
আর বনশ্চয় আল্লাহ, তাুঁর বনকট আন্ডি 
মহা পুরস্কার।  

ۡۡ فِۡتنحة   ك  َٰد  ۡولح
ح
أ ۡۡ وح َٰل ك  ۡموح

ح
آ أ نَّمح
ح
ٓوا  أ نَّ  وحٱۡعلحم 

ح
أ  وح

  ۡ ِظي ۡجر  عح
ح
ۥٓ أ ه  ح ِعندح  ٢٨ ٱّللَّ

29. কহ মুবমনগে, যবদ কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর তাহন্ডল বতবন কতামান্ডদর জনে 
ফুরকান43 প্রদান করন্ডবন, কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর পাপসমূহ দূর 

وا   ن ٓوا  إِن تحتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡعحل يح ح َيح ٱّللَّ

ۡۡ ف ۡرقحانٗ  ِ لَّك  يذ ۡۡ سح نك  ِۡر عح فذ ي كح ۡۡ ا وح اتِك 
يحۡغفِۡر لحك   ِۡ وح ِظي ِل ٱلۡعح ُۡ ُۗ وحٱّللَّ  ذ و ٱلۡفح ۡۡ٢٩ 

                                                           
43 অর্থাৎ বতবন কতামান্ডদর মন্ডধ্ে আন্তবরক দৃঢ়তা, ববচেে েমতা ও সুন্দর বহদায়াত সৃবষ্ট কন্ডর 
কদন্ডবন যার মাধ্েন্ডম কতামরা হক ও বাবতন্ডলর পার্থকে করন্ডত পারন্ডব। (যুবদাতুত-তাফসীর) 
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করন্ডবন এবাং কতামান্ডদরন্ডক েমা 
করন্ডবন। আর আল্লাহ মহা 
অনুগ্রহশীল।  

30. আর যখন কাবফররা কতামান্ডক বনন্ডয় 
িড়যন্ত্র করবিল, কতামান্ডক বন্দী 
করন্ডত অর্বা কতামান্ডক হতো করন্ডত 
বকাংবা কতামান্ডক কবর কন্ডর বদন্ডত। 
আর তারা িড়যন্ত্র কন্ডর এবাং আল্লাহও 
িড়যন্ত্র কন্ডরন। আর আল্লাহ হন্ডিন 
িড়যন্ত্রকারীন্ডদর মন্ডধ্ে উত্তম।  

ۡو  ِإَوذۡ 
ح
وا  َِل ثۡبِت وكح أ ر  فح ِينح كح ٱلَّ ر  بِكح ۡمك  يح
 ۡۖ ر  ٱّللَّ  يحۡمك  ونح وح ر  يحۡمك  ْۚ وح وكح ۡرِج  ۡو َي 

ح
ۡقت ل وكح أ يح

َِٰكرِينح  رۡي  ٱلۡمح  ٣٠وحٱّللَّ  خح

31. আর তান্ডদর উপর যখন আমার 
আয়াতসমূহ পা  করা হয় তখন তারা 
বন্ডল, শুনলাম কতা। যবদ আমরা চাই, 
তাহন্ডল এর অনুরূপ আমরাও বলন্ডত 
পাবর। এন্ডতা বপতৃ-পুরুিন্ডদর কে-
কাবহনী িাড়া বকিু না।  

حۡو  ِمۡعنحا ل َٰت نحا قحال وا  قحۡد سح ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح َٰ عح ِإَوذحا ت ۡتلح

َِٰطري   سح
ح
ٓ أ ٓ إِلَّ ا َٰذح ٓ إِۡن هح ا َٰذح لۡنحا ِمۡثلح هح آء  لحق  حشح ن

لِيح  وَّ
ح
 ٣١ٱۡۡل

32. আর স্মরে কর, যখন তারা বন্ডলবিল, 
‘কহ আল্লাহ, যবদ এবট সতে হয় 
আপনার পে কর্ন্ডক তাহন্ডল আমান্ডদর 
উপর আকাশ কর্ন্ডক পার্র বিথে 
করুন অর্বা আমান্ডদর উপর অনে 
ককান যন্ত্রোদায়ক আযাব বনন্ডয় 
আসুন’। 

وح ٱۡۡلحقَّ ِمۡن  ا ه  َٰذح نح هح َّۡ إِن َكح  ُ ِإَوۡذ قحال وا  ٱللَّ
ارحةٗ  لحۡينحا ِحجح ۡمِطۡر عح

ح
مح  ِعنِدكح فحأ ِنح ٱلسَّ وِ مذ

ح
آءِ أ

َِلم  
ح
اب  أ

ذح  ٣٢ ٱئۡتِنحا بِعح

33. আর আল্লাহ এমন নন কয, তান্ডদরন্ডক 
আযাব কদন্ডবন এ অবস্থায় কয, তুবম 
তান্ডদর মান্ডঝ ববদেমান এবাং আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক আযাব দানকারী নন 

نح ٱ ا َكح نح وحمح ا َكح ْۚ وحمح ۡۡ ُِ نتح فِي
ح
أ ۡۡ وح  ُ بح ِ ذذ ّللَّ  َِل عح

ونح ٱّللَّ   حۡستحۡغفِر  ۡۡ ي ۡۡ وحه   ُ بح ِ ذذ عح  ٣٣ م 
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এমতাবস্থায় কয, তারা েমা প্রার্থনা 
করন্ডি। 

34. আর তান্ডদর কী আন্ডি কয, আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক আযাব কদন্ডবন না? অর্চ 
তারা মসবজদুল হারাম কর্ন্ডক বাধ্া 
প্রদান কন্ডর, আর তারা এর 
অবভভাবকও নয়। তার অবভভাবক 
কতা শুধু্ মুত্তাকীগে; বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশ জান্ডন না।  

لَّ 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ا ل ِن وحمح ونح عح د  ۡۡ يحص  ۡ  ٱّللَّ  وحه   ُ بح ِ ذذ عح ي 

ۥْٓۚ إِۡن  ۡوَِلحآءحه 
ح
ن ٓوا  أ ا َكح اِم وحمح ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ٱلۡمح

ۡۡ لح  حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ونح وح تَّق  ۥٓ إِلَّ ٱلۡم  ه  ۡوَِلحآؤ 

ح
أ

ونح  ۡعلحم   ٣٤يح

35. আর কা‘বার বনকট তান্ডদর সালাত 
বশি ও হাত-তাবল িাড়া বকিু বিল না। 
সুতরাাং কতামরা আস্বাদন কর আযাব। 
কারে কতামরা কুফরী করন্ডত। 

ۡۡ ِعندح ٱِۡلحيِۡت إِلَّ   ُ ت  لح نح صح ا َكح وحمح
ٓءٗ  َّكح ْۚ م  تحۡصِديحٗة ۡۡ  وح نت  ا ك  ابح بِمح ذح وق وا  ٱلۡعح فحذ 

ونح  ر   ٣٥تحۡكف 

36. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা 
বনজন্ডদর সম্পদসমূহ বেয় কন্ডর, 
আল্লাহর রাস্তা হন্ডত বাধ্া প্রদান করার 
উন্ডদ্দন্ডশে। তারা কতা তা বেয় করন্ডব। 
অতিঃপর এবট তান্ডদর উপর 
আন্ডেন্ডপর কারে হন্ডব এরপর তারা 
পরাবজত হন্ডব। আর যারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডম সমন্ডবত 
করা হন্ডব।  

ونح  وا  ي نفِق  ر  فح ِينح كح وا  إِنَّ ٱلَّ د  ۡۡ َِلحص   ُ ح َٰل ۡموح
ح
أ
ا ُح ونح ي نفِق  ِْۚ فحسح بِيِل ٱّللَّ ن سح ون   عح َّۡ تحك  ث 

ةٗ  ِۡسح ۡۡ حح ُِ ۡي
لح َٰ ث   عح ٓوا  إَِلح ر  فح ِينح كح ُۗ وحٱلَّ ۡغلحب ونح َّۡ ي 

ونح  ّۡشح  ۡح ُي  نَّ ُح  ٣٦جح

37. যান্ডত আল্লাহ পৃর্ক কন্ডরন মন্দন্ডক 
ভাল হন্ডত আর মন্ডন্দর কতকন্ডক 
কতন্ডকর উপর রাখন্ডবন এবাং 
কসগুন্ডলান্ডক একসান্ডর্ সূ্তপ করন্ডবন। 

لح  يحۡجعح يذِِب وح َِلحِمَيح ٱّللَّ  ٱۡۡلحبِيثح ِمنح ٱلطَّ
َٰ بحۡعض  

ح ۥ َعح ه  ُح ِي ٱۡۡلحبِيثح بحۡع ۥ َجح ه  مح ك  ۡ ريح ا عٗ فح
ۥ  لحه  يحۡجعح ونح فح َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ىئِكح ه  لح و 

 
ْۚ أ ۡح نَّ ُح ِِف جح

٣٧ 
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এরপর তা জাহান্নান্ডম বনন্ডেপ 
করন্ডবন। তারাই কতা েবতগ্রস্ত। 

38. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তুবম তান্ডদরন্ডক 
বল, যবদ তারা ববরত হয় তাহন্ডল 
অতীন্ডত যা হন্ডয়ন্ডি তান্ডদরন্ডক তা েমা 
করা হন্ডব। আর যবদ তারা পুনরায় 
কন্ডর তাহন্ডল পূবথবতথীন্ডদর (বোপান্ডর 
আল্লাহর) রীবত কতা গত হন্ডয়ন্ডি।  

ا قحۡد  ۡ مَّ  ُ ح ۡر ل ۡغفح وا  ي   ُ ٓوا  إِن يحنتح ر  فح ِينح كح ق ل لذَِّلَّ
لِيح  وَّ

ح
نَّت  ٱۡۡل ۡت س  ُح ۡد مح قح ود وا  فح ع  لحفح ِإَون يح سح

٣٨ 

39. আর কতামরা তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ লড়াই 
কর যতেে না বফতনার অবসান হয় 
এবাং দীন পূেথরূন্ডপ আল্লাহর জনে হন্ডয় 
যায়। তন্ডব যবদ তারা ববরত হয় 
তাহন্ডল বনশ্চয় আল্লাহ তারা যা কন্ডর 
কস ববিন্ডয় সমেক দ্রষ্টা।  

ونح فِۡتنحة   َٰ لح تحك  ِتَّ ۡۡ حح َٰتِل وه  قح ونح  وح يحك  وح
ۥ  ِين  ُك  ه  ِْۚ ٱَّلذ ا  ّلِلَّ ح بِمح ۡوا  فحإِنَّ ٱّللَّ ُح فحإِِن ٱنتح
ل ونح بحِصري   ۡعمح  ٣٩ يح

40. আর যবদ তারা পৃষ্ঠ প্রদশথন কন্ডর, 
তাহন্ডল কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডদর অবভভাবক। বতবন কতইনা 
উত্তম অবভভাবক এবাং কতইনা উত্তম 
সাহাযেকারী। 

لَّۡوا   ح ِإَون تحوح نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ۡح فحٱۡعلحم  ْۚ نِۡع ۡۡ ۡولحىَٰك  مح
ۡح ٱۡلَِّصري   نِۡع َٰ وح ۡولح  ٤٠ٱلۡمح

41. আর কতামরা কজন্ডন রাখ, কতামরা যা 
বকিু গনীমতরূন্ডপ কপন্ডয়ি, বনশ্চয় 
আল্লাহর জনেই তার এক পঞ্চমাাংশ ও 
রাসূন্ডলর জনে, বনকট আত্ম্ীয়, 
ইয়াতীম, বমসকীন ও মুসাবফন্ডরর জনে, 
যবদ কতামরা ঈমান এন্ডন র্াক 
আল্লাহর প্রবত এবাং হক ও বাবতন্ডলর 
ফয়সালার বদন আবম আমার বান্দার 

ء   ۡ ِن يح نِۡمت ۡ مذ ا غح نَّمح
ح
ٓوا  أ نَّ  ۞وحٱۡعلحم 

ح
ِ فحأ ّلِلَّ

 َٰ َٰمح َٰ وحٱَۡلحتح ۡرَبح ِلِي ٱلۡق  وِل وح لِلرَّس  ۥ وح ه  ُخ  سح
نت ۡ  ۡۡ ءحامح نت  بِيِل إِنك  َِٰكِي وحٱبِۡن ٱلسَّ سح وحٱلۡمح
ۡرقحاِن يحۡومح  ۡبِدنحا يحۡومح ٱلۡف  َٰ عح ح ۡۡلحا َعح نزح

ح
آ أ مح ِ وح بِٱّللَّ

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح اِن  وحٱّللَّ  َعح   ٤١ قحِدير   ٱتۡلحقح ٱۡۡلحۡمعح

পারা 

১০ 
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উপর যা নাবযল কন্ডরবি তার প্রবত, 

কযবদন44 দু’বট দল মুন্ডখামুবখ হন্ডয়ন্ডি, 
আর আল্লাহ সব বকিুর উপর 
েমতাবান। 

42. যখন কতামরা বিন্ডল বনকটবতথী 
প্রান্তন্ডর, আর তারা বিল দূরবতথী 
প্রান্তন্ডর এবাং কান্ডফলা45 বিল 
কতামান্ডদর কচন্ডয় বনম্নভূবমন্ডত, আর যবদ 
কতামরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হন্ডত, 

(যুন্ডদ্ধ মুন্ডখামুবখ হওয়ার বোপান্ডর) 
তাহন্ডল অবশেই কস ওয়াদার কেন্ডত্র 
কতামরা মতববন্ডরাধ্ করন্ডত, বকন্তু 
আল্লাহ (তান্ডদরন্ডক একত্র কন্ডরন্ডিন) 
যান্ডত সম্পন্ন কন্ডরন এমন কাজ যা 
হওয়ারই বিল, কয ধ্বাংস হওয়ার কস 
যান্ডত সুস্পষ্ট প্রমাে পাওয়ার পর 
ধ্বাংস হয়, আর কয জীববত র্াকার কস 
যান্ডত সুস্পষ্ট প্রমাে পাওয়ার পর কবুঁন্ডচ 
র্ান্ডক, আর বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

ىَٰ إِذۡ  ۡصوح ةِ ٱلۡق  ۡدوح ۡ بِٱلۡع  ۡنيحا وحه  ةِ ٱَّل  ۡدوح ۡ بِٱلۡع  نت 
ح
أ

حۡو  ل ْۚ وح ۡۡ لح ِمنك  ۡسفح
ح
ۡكب  أ ۡۡ وحٱلرَّ دت  اعح تحوح

حۡقَِضح ٱّللَّ   ِ َِٰكن َلذ لح َِٰد وح ۡۡ ِِف ٱلِۡميعح ۡختحلحۡفت  َلح
ۡمرٗ 
ح
وٗل أ ۡفع  نح مح ۡن ا َكح لِكح مح ُۡ ح ِ نُۢ بحيذِنحة   َلذ لحكح عح  هح

نُۢ بحيذِنحة    َّ عح ۡن ۡحح َٰ مح يحۡحَيح ِميع  ِإَونَّ ٱ وح حسح ح ل ّللَّ
  ۡ لِي  ٤٢عح

43. যখন আল্লাহ কতামান্ডক স্বন্ডের মন্ডধ্ে 
তান্ডদরন্ডক স্বে সাংখোয় 
কদবখন্ডয়বিন্ডলন। আর কতামান্ডক যবদ 
বতবন তান্ডদরন্ডক কববশ সাংখোয় 
কদখান্ডতন, তাহন্ডল অবশেই কতামরা 

نح  ۡ  ٱّللَّ  ِِف مح  ُ حۡو  اِمكح قحلِيٗلۖۡ إِۡذ ي رِيكح ل وح
ثرِيٗ  ۡۡ كح  ُ َٰكح ى رح

ح
ۡمرِ أ

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل َٰزحۡعت  حنح تلح ۡۡ وح ِشلۡت  ا لَّفح

ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ۥ عح ْۚ إِنَّه  ۡح لَّ ح سح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح وح
٤٣ 

                                                           
44 অর্থাৎ বদর যুন্ডদ্ধর বদন। 
45 কুরাইশ কান্ডফলা। 
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সাহসহারা হন্ডয় পড়ন্ডত এবাং ববিয়বট 
বনন্ডয় ববতকথ করন্ডত। বকন্তু আল্লাহ 
বনরাপত্তা বদন্ডয়ন্ডিন। বনশ্চয়    অন্তন্ডর 
যা আন্ডি বতবন কস সব ববিন্ডয় 
অবগত। 

44. আর যখন কতামরা মুন্ডখামুবখ 
হন্ডয়বিন্ডল, বতবন কতামান্ডদর কচান্ডখ 
তান্ডদরন্ডক স্বে কদবখন্ডয়বিন্ডলন এবাং 
তান্ডদর কচান্ডখও কতামান্ডদরন্ডক স্বে 
কদবখন্ডয়বিন্ডলন যান্ডত আল্লাহ সম্পন্ন 
কন্ডরন এমন কাজ যা হওয়ারই বিল 
এবাং আল্লাহর বদন্ডকই সকল ববিয় 
কফরান্ডনা হন্ডব। 

 ۡۡ ۡعي نِك 
ح
ۡۡ ِِفٓ أ ۡيت  ۡۡ إِذِ ٱتۡلحقح وه  م  ِإَوۡذ ي رِيك 

ۡۡ قحلِيٗل  لذِل ك  ي قح ۡۡ َِلحۡقَِضح ٱّللَّ   وح ُِ ۡعي نِ
ح
ِِفٓ أ

ۡمرٗ 
ح
ُۗ أ وٗل ۡفع  نح مح ور   ِإَوَلح ٱا َكح م 

 
ع  ٱۡۡل ِ ت رۡجح  ٤٤ّللَّ

45. কহ মুবমনগে, যখন কতামরা ককান 
দন্ডলর মুন্ডখামুবখ হও, তখন অববচল 
র্াক, আর আল্লাহন্ডক অবধ্ক স্মরে 
কর, যান্ডত কতামরা সফল হও। 

ۡۡ فِئحةٗ  ن ٓوا  إِذحا لحقِيت  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وا  فحٱثۡب ت  يح

ثرِيٗ  ح كح وا  ٱّللَّ ر  لَّ وحٱۡذك  ونح ا لَّعح ۡۡ ت ۡفلِح   ٤٥ك 

46. আর কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
আনুগতে কর এবাং পরস্পর ঝগড়া 
কন্ডরা না, তাহন্ডল কতামরা সাহসহারা 
হন্ডয় যান্ডব এবাং কতামান্ডদর শবি 
বনিঃন্ডশি হন্ডয় যান্ডব। আর কতামরা বধ্যথ 
ধ্র, বনশ্চয় আল্লাহ বধ্যথশীলন্ডদর সান্ডর্ 
আন্ডিন। 

 َٰ لح تحنح وَلح ۥ وح رحس  ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 
ح
أ ل  وح تحۡفشح وا  فح وا  زحع 

وٓ  ۖۡ وحٱۡصَِب  ۡۡ ك  بح رِيح  تحۡذهح عح وح ح مح ا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ
ََِٰبِينح   ٤٦ٱلصَّ

47. আর কতামরা তান্ডদর মত হন্ডয়া না, 
যারা তান্ডদর ঘর কর্ন্ডক অহঙ্কার ও 
কলাক কদখান্ডনার উন্ডদ্দন্ডশে কবর হন্ডয়ন্ডি 

َٰرِهِۡ  وا  ِمن ِديح رحج  ِينح خح ٱلَّ ون وا  كح لح تحك  وح
رٗ  رِئح بحطح ِْۚ ا وح بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  يحص  آءح ٱۡلَّاِس وح

ِيط   ل ونح ُم  ۡعمح ا يح  ٤٧ وحٱّللَّ  بِمح
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এবাং আল্লাহর রাস্তায় বাধ্া প্রদান 
কন্ডর, আর তারা যা কন্ডর, আল্লাহ তা 
পবরন্ডবষ্টন কন্ডর আন্ডিন। 

48. আর যখন শয়তান তান্ডদর জনে 
তান্ডদর আমলসমূহ সুন্ডশাবভত করল 
এবাং বলল, ‘আজ মানুন্ডির মধ্ে কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর উপর ককান ববজয়ী কনই 
এবাং বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর পান্ডশ্বথ 
অবস্থানকারী’। অতিঃপর যখন দু’দল 
এন্ডক অপরন্ডক কদখল, তখন কস বপিু 
হটল এবাং বলল, ‘বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক মুি, বনশ্চয় আবম 
এমন বকিু কদখবি, যা কতামরা কদখি 
না। অবশেই আবম আল্লাহন্ডক ভয় কবর 
এবাং আল্লাহ কব ন আযাবদাতা’।  

يَّنح ِإَو ۡۡ وحقحالح لح ۡذ زح  ُ َٰلح ۡعمح
ح
َٰن  أ ۡيطح ۡ  ٱلشَّ  ُ ح ل

ار   ۡ  ٱَۡلحۡومح ِمنح ٱۡلَّاِس ِإَوّنذِ جح لِبح لحك   َغح
صح  آءحِت ٱلۡفِئحتحاِن نحكح ا تحرح ۖۡ فحلحمَّ ۡۡ َٰ لَّك  ح َعح

قِبحۡيهِ وحقحالح إِّنذِ بحرِٓيء   ِن عح ا لح مذ ىَٰ مح رح
ح
ٓ أ ۡۡ إِّنذِ ك 

 ٓ ۡونح إِّنذِ اِب تحرح ِديد  ٱۡلعِقح ْۚ وحٱّللَّ  شح ح اف  ٱّللَّ خح
ح
أ

٤٨ 

49. যখন মুনাবফকরা ও যান্ডদর অন্তন্ডর 
বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি তারা বলবিল, ‘এন্ডদরন্ডক 
এন্ডদর ধ্মথ কধ্াকায় কফন্ডলন্ডি’ এবাং কয 
আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল কন্ডর তন্ডব 
কতা আল্লাহ বনশ্চয় পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাবান। 

ِينح  ونح وحٱلَّ َٰفِق  نح ول  ٱلۡم  ق  رحض   إِۡذ يح ُِۡ مَّ ِ وب
 ِِف ق ل 

ِ فحإِنَّ  ح ٱّللَّ ۡ َعح َّكَّ تحوح ن يح ُۗ وحمح ۡۡ  ُ ٓءِ دِين  لح ىؤ  رَّ ٰٓح غح
  ۡ ِكي زِيز  حح ح عح ٤٩ ٱّللَّ

50. আর যবদ তুবম কদখন্ডত, যখন 
কফন্ডরশতারা কাবফরন্ডদর প্রাে হরে 
করবিল, তান্ডদর কচহারায় ও পশ্চান্ডত 
আঘাত কন্ডর, আর (বলবিল) ‘কতামরা 
জ্বলন্ত আগুন্ডনর আযাব আস্বাদন 
কর’। 

ة   ىئِكح لح وا  ٱلۡمح ر  فح ِينح كح ِفَّ ٱلَّ تحوح ىى إِۡذ يح حۡو تحرح ل وح
ابح  ذح ۡۡ وحذ وق وا  عح َٰرحه  ۡدبح

ح
أ ۡۡ وح  ُ وهح يحۡۡضِب ونح و ج 

 ٥٠ٱۡۡلحرِيِق 
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51. কতামান্ডদর হাত আন্ডগ যা কপ্ররে 
কন্ডরন্ডি কস কারন্ডে এ পবরোম। আর 
বনশ্চয় আল্লাহ বান্দান্ডদর প্রবত 
যুলুমকারী নন। 

 ِ َٰل ح لحيۡسح ذح نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۡۡ وح يِۡديك 

ح
ۡت أ مح ا قحدَّ كح بِمح

َٰم   لَّ بِيِد  بِظح ٥١لذِلۡعح

52. বফরআউন বাংশ ও তান্ডদর পূন্ডবথর 
কলাকন্ডদর আচরন্ডের মত তারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, ফন্ডল তান্ডদর পান্ডপর কারন্ডে 
আল্লাহ তান্ডদরন্ডক পাকড়াও কন্ডরন্ডিন। 
বনশ্চয় আল্লাহ শবিশালী, কব ন 
আযাবদাতা। 

 ْۚ ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
ۡونح وحٱلَّ ِب ءحاِل فِرۡعح

ۡ
أ دح كح

وا  أَِب ر  فح ْۚ كح ۡۡ ُِ ِ ن وب ۡ  ٱّللَّ  بِذ  ه  ذح خح
ح
ِ فحأ َِٰت ٱّللَّ يح

ح قحوِيذ   اِب  إِنَّ ٱّللَّ ِديد  ٱلۡعِقح  ٥٢شح

53. তা এ জনে কয, আল্লাহ ককান 
বনআমন্ডতর পবরবতথনকারী নন, যা 
বতবন ককান কওমন্ডক বদন্ডয়ন্ডিন, 
যতেে না তারা পবরবতথন কন্ডর 
তান্ডদর বনজন্ডদর মন্ডধ্ে যা আন্ডি। আর 
বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

 ٗ ِ غحريذ ۡۡ يحك  م 
ح ح ل نَّ ٱّللَّ

ح
َٰلِكح بِأ َٰ ذح ح ا َعح ُح مح ۡنعح

ح
ًة أ ا نذِۡعمح

 َٰ ِتَّ ِميع  قحۡوم  حح ح سح نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِس نف 

ح
ا بِأ وا  مح  ِ ريذ غح ي 

  ۡ لِي  ٥٣ عح

54. বফরআউন বাংশ ও তান্ডদর পূন্ডবথর 
কলাকন্ডদর আচরন্ডের মত তারা তান্ডদর 
রন্ডবর আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, ফন্ডল আবম তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরবি তান্ডদর পান্ডপর কারন্ডে এবাং 
বফরআউন বাংশন্ডক ডুববন্ডয়বি, আর 
তারা সকন্ডলই বিল যাবলম। 

ِب ءحاِل 
ۡ
أ دح ب وا  كح ذَّ ْۚ كح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

ۡونح وحٱلَّ فِرۡعح
 أَِب

ح
ۡۡ فحأ ُِ ِ بذ َِٰت رح ۡۡ وح يح ُِ ِ ن وب ۡ بِذ   ُ َٰ ۡكنح

ۡغرحۡقنحآ ۡهلح
ح
أ

ذ   َّك  ْۚ وح ۡونح َٰلِِميح  ءحالح فِرۡعح ن وا  ظح  ٥٤َكح
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55. বনশ্চয় আল্লাহর বনকট সবন্ডচন্ডয় বনকৃষ্ট 
প্রােী তারা, যারা কুফরী কন্ডর, 
অতিঃপর ঈমান আন্ডন না। 

 ۡۡ  ُ وا  فح ر  فح ِينح كح ِ ٱلَّ ِ ِعندح ٱّللَّ آبذ وح َّ ٱَّلَّ إِنَّ ۡشح
  ٥٥ي ۡؤِمن ونح لح 

56. যান্ডদর কর্ন্ডক তুবম অঙ্গীকার বনন্ডয়ি, 
অতিঃপর তারা প্রবতবার তান্ডদর 
অঙ্গীকার ভঙ্গ কন্ডর এবাং তারা ভয় 
কন্ডর না।  

ۡۡ ِِف  ه  دح ُۡ ونح عح  ُ َّۡ يحنق  ۡۡ ث   ُ دتَّ ِمۡن ُح َٰ ِينح عح ٱلَّ
ة   رَّ ِ مح

ذ ونح  ّل  تَّق  ۡۡ لح يح ٥٦وحه 

57. সুতরাাং যবদ তুবম যুন্ডদ্ধ তান্ডদরন্ডক 
নাগান্ডল পাও, তাহন্ডল এন্ডদর মাধ্েন্ডম 
এন্ডদর কপিন্ডন যারা রন্ডয়ন্ডি তান্ডদরন্ডক 
িত্রভঙ্গ কন্ডর দাও, যান্ডত তারা বশো 
গ্রহে কন্ডর।  

 ُِۡ ِ ِۡد ب ذ ۡۡ ِِف ٱۡۡلحۡرِب فحّشح  ُ نَّ فح ا تحۡثقح ۡن مَّ فحإِمَّ
ونح  ر  كَّ ۡۡ يحذَّ  ُ لَّ ۡۡ لحعح  ُ لۡفح   ٥٧خح

58. আর যবদ তুবম ককান কওম কর্ন্ডক 
বনবশ্চতভান্ডব ববশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা 
কর, তাহন্ডল (তান্ডদর চুবি) তান্ডদর 
বদন্ডক কসাজা বনন্ডেপ কর, বনশ্চয় 
আল্লাহ ববশ্বাসঘাতকন্ডদর পিন্দ কন্ডরন 
না। 

نَّ ِمن قحۡوم  ِخيحانحةٗ  حافح ا َّتح َٰ  ِإَومَّ ح ۡۡ َعح ُِ ۡ
فحٱۢنبِۡذ إَِلح

وح  ِب  ٱۡۡلحآئِنِيح سح ح لح ُي    ٥٨آء   إِنَّ ٱّللَّ

59. আর কাবফররা কযন কখনও মন্ডন না 
কন্ডর কয, তারা (আযান্ডবর) নাগান্ডলর 
বাইন্ডর চন্ডল বগন্ডয়ন্ডি, বনশ্চয় তারা 
(আল্লাহন্ডক আযাব প্রদান্ডন) অেম 
করন্ডত পান্ডর না।  

وٓ  بحق  وا  سح ر  فح ِينح كح َّ ٱلَّ َبح ۡسح لح ُيح ۡۡ لح وح  ُ ا ْۚ إِنَّ
ونح  ۡعِجز  ٥٩ي 

60. আর তান্ডদর মুকাববলার জনে 
কতামান্ডদর সামর্থে অনুযায়ী শবি ও 
অশ্ব বাবহনী প্রস্তুত কর, তা িারা 

ۡ ُ ح وا  ل ِعد 
ح
أ ة   وح ِن ق وَّ ۡعت ۡ مذ ا ٱۡستحطح ِبحاِط  مَّ وحِمن رذ

ۡۡ ٱۡۡلحۡيِل  وَّك  د  ِ وحعح وَّ ٱّللَّ د  ت ۡرهِب ونح بِهِۦ عح
ۡ  ٱّللَّ    ُ ونح ۡۡ لح تحۡعلحم  ُِ ِ رِينح ِمن د ون وحءحاخح
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কতামরা ভয় কদখান্ডব আল্লাহর শত্রু ও 
কতামান্ডদর শত্রুন্ডদরন্ডক এবাং এরা 
িাড়া অনেন্ডদরন্ডকও, যান্ডদরন্ডক কতামরা 
জান না, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক জান্ডনন। 
আর কতামরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 
কর, তা কতামান্ডদরন্ডক পবরপূেথ কদয়া 
হন্ডব, আর কতামান্ডদরন্ডক যুলম করা 
হন্ডব না। 

ء   ۡ وا  ِمن يح ا ت نفِق  ْۚ وحمح ۡۡ  ُ ۡعلحم  بِيِل  يح ِ ٱِِف سح ّللَّ
ۡۡ لح ت   نت 

ح
أ ۡۡ وح ۡك  ونح ي وحفَّ إَِلح  ٦٠ۡظلحم 

61. আর যবদ তারা সবন্ধর প্রবত ঝুুঁন্ডক 
পন্ডড়, তাহন্ডল তুবমও তার প্রবত ঝুুঁন্ডক 
পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল 
কর, বনশ্চয় বতবন সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ।  

ح  ۡ َعح َّكَّ تحوح ا وح ُح ح ِۡ فحٱۡجنحۡح ل لۡ وا  لِلسَّ نحح  ۞ِإَون جح
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ ۥ ه  ِْۚ إِنَّه   ٦١ٱّللَّ

62. আর যবদ তারা কতামান্ডক কধ্াুঁকা বদন্ডত 
চায়, তাহন্ডল কতামার জনে আল্লাহই 
যন্ডর্ষ্ট। বতবনই কতামান্ডক শবিশালী 
কন্ডরন্ডিন তাুঁর সাহাযে ও মুবমনন্ডদর 
িারা। 

وح  ْۚ ه  ۡسبحكح ٱّللَّ  وكح فحإِنَّ حح ع  ۡدح ن َيح
ح
ٓوا  أ ِإَون ي رِيد 

ۡؤِمنِيح  بِٱلۡم  كح بِنحِۡصِهِۦ وح يَّدح
ح
ِٓي أ  ٦٢ٱلَّ

63. আর বতবন তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ প্রীবত 
স্থাপন কন্ডরন্ডিন। যবদ তুবম যমীন্ডন যা 
আন্ডি, তার সববকিু বেয় করন্ডত, 

তবুও তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ প্রীবত 
স্থাপন করন্ডত পারন্ডত না। বকন্তু 
আল্লাহ তান্ডদর মন্ডধ্ে প্রীবত স্থাপন 
কন্ডরন্ডিন, বনশ্চয় বতবন পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাবান। 

 ْۚ ۡۡ ُِ ِ وب
لَّفح بحۡيح ق ل 

ح
أ ۡرِض وح

ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡقتح مح نفح

ح
حۡو أ ل

ِيعٗ  َِٰكنَّ ٱَجح لح ۡۡ وح ُِ ِ وب
لَّۡفتح بحۡيح ق ل 

ح
ٓ أ ا ح ا مَّ ّللَّ

  ۡ ِكي زِيز  حح ۥ عح ْۚ إِنَّه  ۡۡ  ُ لَّفح بحيۡنح
ح
 ٦٣ أ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 379  

64. কহ নবী, কতামার জনে আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট 
এবাং কযসব মুবমন কতামার অনুসরে 
কন্ডরন্ডি তান্ডদর জনেও। 

ۡسب   ا ٱۡلَِّب  حح ُح ي 
ح
أ ى كح ِمنح كح يح ِن ٱتَّبحعح ٱّللَّ  وحمح

ۡؤِمنِيح   ٦٤ٱلۡم 

65. কহ নবী, তুবম মুবমনন্ডদরন্ডক লড়াইন্ডয় 
উৎসাহ দাও, যবদ কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক ববশজন বধ্যথশীল র্ান্ডক, তারা 
দু’শ জনন্ডক পরাস্ত করন্ডব, আর যবদ 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে একশ’ জন র্ান্ডক, 
তারা কাবফরন্ডদর এক হাজার জনন্ডক 
পরাস্ত করন্ডব। কারে, তারা 
(কাবফররা) এমন কওম যারা বুন্ডঝ 
না। 

ح ٱلۡقِتحاِل  إِن  ۡؤِمنِيح َعح رذِِض ٱلۡم  ا ٱۡلَِّب  حح ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡغلِب وا   ونح يح ََِٰب  ونح صح ۡۡ ِعّۡش  ِنك  ن مذ يحك 
ِا ئحة   ۡ مذ ِنك  ن مذ ئحتحۡيِ  ِإَون يحك 

لۡفٗ  ِما 
ح
ۡغلِب ٓوا  أ  ايح

ِنح  ۡۡ قحوۡ مذ  ُ نَّ
ح
وا  بِأ ر  فح ِينح كح ونح  م  ٱلَّ  ُ ۡفقح  ٦٥لَّ يح

66. এখন আল্লাহ কতামান্ডদর কর্ন্ডক 
(দাবয়ত্বভার) হালকা কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন 
এবাং বতবন জান্ডনন কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
দুবথলতা রন্ডয়ন্ডি। অতএব যবদ 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে একশ’ জন বধ্যথশীল 
র্ান্ডক, তারা দু’শ জনন্ডক পরাস্ত করন্ডব 
এবাং যবদ কতামান্ডদর মন্ডধ্ে এক হাজার 
জন র্ান্ডক, তারা আল্লাহর হুকুন্ডম 
দু’হাজার জনন্ডক পরাস্ত করন্ডব এবাং 
আল্লাহ বধ্যথশীলন্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন। 

ۡۡ َٰٔـٱلۡ  نَّ فِيك 
ح
ۡح أ لِ ۡۡ وحعح نك  فح ٱّللَّ  عح فَّ نح خح

ۡعفٗ  ْۚ ضح ِا ئحة   ا ۡ مذ ِنك  ن مذ ة   فحإِن يحك  ابِرح ۡغلِب   صح وا  يح
ۡغلِب ٓوا   لۡف  يح

ح
ۡۡ أ ِنك  ن مذ ئحتحۡيِ  ِإَون يحك 

ِما 
ۡيِ بِإِذۡ  لۡفح

ح
ََِٰبِينح أ عح ٱلصَّ ُِۗ وحٱّللَّ  مح  ٦٦ِن ٱّللَّ

67. ককান নবীর জনে সঙ্গত নয় কয, তার 
বনকট যুদ্ধববন্দ র্াকন্ডব (এবাং পন্ডের 
বববনমন্ডয় বতবন তান্ডদরন্ডক মুি 
করন্ডবন) যতেে না বতবন যমীন্ডন 
(তান্ডদর) রি প্রবাবহত কন্ডরন। 
কতামরা দুবনয়ার সম্পদ কামনা করি, 

 َٰ ِتَّ ىَٰ حح َۡسح
ح
ۥٓ أ ونح َلح  ن يحك 

ح
 ِۡلحِبذ  أ

نح ا َكح مح
ۡنيحا وحٱّللَّ   رحضح ٱَّل  ونح عح ۡرِض  ت رِيد 

ح
ۡثِخنح ِِف ٱۡۡل ي 

  ۡ ِكي زِيز  حح ُۗ وحٱّللَّ  عح ةح  ٦٧ ي رِيد  ٱٓأۡلِخرح
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অর্চ আল্লাহ চান্ডিন আবখরাত। আর 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। 

68. আল্লাহর বলখন অবতবাবহত না হন্ডয় 
র্াকন্ডল, অবশেই কতামরা যা গ্রহে 
কন্ডরি, কস ববিন্ডয় কতামান্ডদরন্ডক মহা 
আযাব স্পশথ করত। 

َٰب   آ لَّۡولح كِتح ۡۡ فِيمح ك  حمحسَّ بحقح ل ِ سح ِنح ٱّللَّ مذ
  ۡ ِظي اب  عح ذح ۡۡ عح ۡذت  خح

ح
٦٨ أ

69. অতএব কতামরা কয গনীমত কপন্ডয়ি, 
তা কর্ন্ডক হালাল পববত্র বহন্ডসন্ডব খাও, 
আর কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর। 
বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু।
  

َٰٗل فحُك  وا   لح ۡۡ حح نِۡمت  ا غح يذِبٗ ِممَّ ْۚ وحٱتَّ  طح ْۚ إِ ا ح وا  ٱّللَّ نَّ ق 
ور   ف  ح غح ۡ   ٱّللَّ  ٦٩رَِّحي

70. কহ নবী, কতামান্ডদর হান্ডত কয সব 
যুদ্ধববন্দ আন্ডি, তান্ডদরন্ডক বল, ‘যবদ 
আল্লাহ কতামান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ ককান 
কলোে আন্ডি বন্ডল জান্ডনন, তাহন্ডল 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক যা কনয়া হন্ডয়ন্ডি, 
তার কচন্ডয় উত্তম বকিু কদন্ডবন এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক েমা করন্ডবন, আর 
আল্লাহ্ েমাশীল, পরম দয়ালু’। 

ِنح  ۡ مذ يِۡديك 
ح
ن ِِفٓ أ ذِمح ا ٱۡلَِّب  ق ل ل ُح ي 

ح
أ ى يح

رۡيٗ  ۡۡ خح ِۡ ٱّللَّ  ِِف ق ل وبِك  ۡعلح ىى إِن يح َۡسح
ح
ا ٱۡۡل
رۡيٗ ي   ۡۡ خح ْۚ ۡؤتِك  ۡۡ يحۡغفِۡر لحك  ۡۡ وح ِخذح ِمنك 

 
آ أ ِمَّ ا مذ

ور   ف  ۡ   وحٱّللَّ  غح  ٧٠ رَِّحي

71. আর যবদ তারা কতামার সান্ডর্ 
ববশ্বাসঘাতকতা করার ইিা কন্ডর, 
তাহন্ডল তারা কতা পূন্ডবথ আল্লাহর 
সান্ডর্ও ববশ্বাসঘাতকতা কন্ডরন্ডি। 
অতিঃপর বতবন তান্ডদর উপর 
(ন্ডতামান্ডক) শবিশালী কন্ডরন্ডিন। আর 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। 

ۡبل   ح ِمن قح ان وا  ٱّللَّ ۡد خح قح وا  ِخيحانحتحكح فح ِإَون ي رِيد 
  ۡ ِكي ۡ  حح لِي ُۗ وحٱّللَّ  عح ۡۡ  ُ نح ِمۡن ۡمكح

ح
 ٧١فحأ

72. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, বহজরত 
কন্ডরন্ডি এবাং বনজন্ডদর মাল ও জান 
বদন্ডয় আল্লাহর  রাস্তায় বজহাদ কন্ডরন্ডি 
আর যারা আেয় বদন্ডয়ন্ডি ও সহায়তা 

 ۡۡ ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
وا  بِأ د  ُح َٰ جح وا  وح ر  اجح ن وا  وحهح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ

ٓوا   نحِصح  وا  وَّ ِينح ءحاوح ِ وحٱلَّ بِيِل ٱّللَّ ۡۡ ِِف سح ُِ ِس نف 
ح
أ وح

 ۡۡ  ُ  ُ ۡع ىئِكح بح لح و 
 
ۡوَِلحآء  بحۡعض   أ

ح
ِينح  أ ن ووحٱلَّ ا  ءحامح

ء   ۡ ِن يح ُِۡ مذ َٰيحتِ
لح ِن وح ۡ مذ ا لحك  وا  مح اِجر  ُح ۡۡ ي  ح ل وح

ِيِن  ۡۡ ِِف ٱَّلذ وك  وا ْۚ ِإَوِن ٱۡستحنِصح  اِجر  ُح َٰ ي  ِتَّ حح
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কন্ডরন্ডি, তারা এন্ডক অপন্ডরর বনু্ধ। 
আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, বকন্তু 
বহজরত কন্ডরবন, তান্ডদরন্ডক সাহান্ডযের 
ককান দাবয়ত্ব কতামান্ডদর কনই, যতেে 
না তারা বহজরত কন্ডর। আর যবদ 
তারা দীন্ডনর বোপান্ডর কতামান্ডদর 
বনকট ককান সহন্ডযাবগতা চায়, তাহন্ডল 
সাহাযে করা কতামান্ডদর কতথবে। তন্ডব 
এমন কওন্ডমর ববরুন্ডদ্ধ নয়, যান্ডদর 
সান্ডর্ কতামান্ডদর এন্ডক অপন্ডরর চুবি 
রন্ডয়ন্ডি এবাং কতামরা কয আমল কর, 
তার বোপান্ডর আল্লাহ পূেথ দৃবষ্টমান। 

 ۡ  ُ بحيۡنح ۡۡ وح َٰ قحۡوِۢم بحيۡنحك  ح ۡ  ٱۡلَِّۡص  إِلَّ َعح لحۡيك  عح فح
 ُۗ َٰق  ِيثح اوحٱ مذ ل ونح بحِصري   ّللَّ  بِمح   ٧٢ تحۡعمح

73. আর যারা কুফরী কন্ডর, তারা এন্ডক 
অপন্ডরর বনু্ধ। যবদ কতামরা তা না 
কর, তাহন্ডল যমীন্ডন বফতনা ও বড় 
ফাসাদ হন্ডব।  

ِينح  ۡوَِلحآء  بحۡعض   إِلَّ وحٱلَّ
ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع وا  بح ر  فح كح

ن فِۡتنحة   ل وه  تحك  اد  ِِف  تحۡفعح فحسح ۡرِض وح
ح
برِي  كح  ٱۡۡل

٧٣ 

74. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, বহজরত 
কন্ডরন্ডি এবাং আল্লাহর পন্ডর্ বজহাদ 
কন্ডরন্ডি এবাং যারা আেয় বদন্ডয়ন্ডি ও 
সাহাযে কন্ডরন্ডি, তারাই প্রকৃত মুবমন, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
সম্মানজনক বরবযক।  

وا   د  ُح َٰ جح وا  وح ر  اجح ن وا  وحهح ِينح ءحامح بِيِل وحٱلَّ ِِف سح
ٓوا   نحِصح  وا  وَّ ِينح ءحاوح ِ وحٱلَّ ۡ   ٱّللَّ ئِكح ه  ى لح و 

 
أ

قذٗ  ۡؤِمن ونح حح ۡ  ٱلۡم  رِي رِۡزق  كح ة  وح ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ َّ ْۚ ل  ٧٤ا

75. আর যারা পন্ডর ঈমান এন্ডনন্ডি, 
বহজরত কন্ডরন্ডি এবাং কতামান্ডদর সান্ডর্ 
বজহাদ কন্ডরন্ডি, তারা কতামান্ডদর 
অন্তভুথি, আর আত্ম্ীয়-স্বজনরা এন্ডক 
অপন্ডরর তুলনায় অগ্রগেে, আল্লাহর 
বকতান্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ প্রবতবট 
ববিন্ডয় মহাজ্ঞানী। 

ن وا  ِمنُۢ بحۡعد   ِينح ءحامح وا  وحٱلَّ د  ُح َٰ جح وا  وح ر  اجح وحهح
اِم  رۡحح

ح
ل وا  ٱۡۡل و 

 
أ ْۚ وح ۡۡ ىئِكح ِمنك  لح و 

 
ۡۡ فحأ عحك  مح

َٰ بِبحۡعض   ۡولح
ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع َِٰب ٱ بح ح ِِف كِتح ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ّللَّ

 ُۢ  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ   ٧٥ بِك 
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 ৯. সূরা : আত্-তাওবা 

আয়াত : ১২৯, মাদানী 

 سورة اتلوبة

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম ِمۡسِب  ِ ِۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱّللَّ   ٱلرَِّحي

1. আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর পে কর্ন্ডক 
সম্পকথন্ডিন্ডদর কঘািো কস সব 
কলান্ডকর প্রবত মুশবরকন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
যান্ডদর সান্ডর্ কতামরা চুবিবদ্ধ 
হন্ডয়বিন্ডল। 

آءحة   ِنح ٱ بحرح ِنح مذ ۡ مذ دت  ُح َٰ ِينح عح ۦٓ إَِلح ٱلَّ وَِلِ رحس  ِ وح ّللَّ
ّۡشِكِيح   ١ٱلۡم 

2. সুতরাাং কতামরা যমীন্ডন ববচরে কর 
চার মাস, আর কজন্ডন রাখ, কতামরা 
আল্লাহন্ডক অেম করন্ডত পারন্ডব না, 
আর বনশ্চয় আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক 
অপদস্থকারী। 

ر    ُ ۡش
ح
ةح أ ۡربحعح

ح
ۡرِض أ

ح
وا  ِِف ٱۡۡل ٓوا   فحِسيح  ٱۡعلحم  وح
عۡ  رۡي  م  ۡۡ غح نَّك 

ح
ۡزِي أ

ح ُم  نَّ ٱّللَّ
ح
أ ِ وح ِجزِي ٱّللَّ

َٰفِرِينح  ٢ٱلۡكح

3. আর মহান হন্ডজ্জর বদন46 মানুন্ডির 
প্রবত আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর পে 
কর্ন্ডক কঘািো, বনশ্চয় আল্লাহ 
মুশবরকন্ডদর কর্ন্ডক দায়মুি এবাং তাুঁর 
রাসূলও। অতএব, যবদ কতামরা 
তাওবা কর, তাহন্ডল তা কতামান্ডদর 
জনে উত্তম। আর যবদ কতামরা বফন্ডর 
যাও, তাহন্ডল কজন্ডন রাখ, কতামরা 
আল্লাহন্ডক অেম করন্ডত পারন্ডব না। 
আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তান্ডদর তুবম 
যন্ত্রোদায়ক আযান্ডবর সুসাংবাদ দাও। 

َٰن   ذح
ح
أ ِنح ٱ وح وَِلِۦٓ إَِلح ٱۡلَّاِس يحوۡمح ٱۡۡلحجذِ مذ رحس  ِ وح ّللَّ

ح بح  نَّ ٱّللَّ
ح
ِ أ ۡكَبح

ح
ّۡشِكِيح  رِٓيء  ٱۡۡل ِنح ٱلۡم  مذ

رۡي   وح خح  ُ ۡۡ فح ۚۥْ فحإِن ت بۡت  وَل   رحس  ۖۡ ِإَون  وح ۡۡ لَّك 
ۡۡ فح  ۡت  َلَّ ُِۗ تحوح ۡعِجِزي ٱّللَّ رۡي  م  ۡۡ غح نَّك 

ح
ٓوا  أ ٱۡعلحم 

َِلم  
ح
اب  أ

ذح وا  بِعح ر  فح ِينح كح ِ ٱلَّ ِ حّشذ ب  ٣وح

                                                           
46 অর্থাৎ বযলহন্ডজ্জর ১০ তাবরখ কুরবানীর বদন।  
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4. তন্ডব মুশবরকন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডদর 
সান্ডর্ কতামরা চুবিবদ্ধ হন্ডয়ি, 
অতিঃপর তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ ককান 
ত্রুবট কন্ডরবন এবাং কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ 
কাউন্ডক সাহাযে কন্ডরবন, কতামরা 
তান্ডদরন্ডক কদয়া চুবি তান্ডদর বনবদথষ্ট 
কময়াদ পযথন্ত পূেথ কর। বনশ্চয় আল্লাহ 
মুত্তাকীন্ডদর ভালবান্ডসন।  

 ۡۡ ح َّۡ ل ّۡشِكِيح ث  ِنح ٱلۡم  دتۡ  مذ ُح َٰ ِينح عح إِلَّ ٱلَّ
ص   ۡي يحنق  ۡۡ شح دٗ ا وك  حح

ح
ۡۡ أ لحۡيك  وا  عح ُِر  َٰ ۡۡ ي ظح

ح ل ا وح
ه   دح ُۡ ۡۡ عح ُِ ۡ

ٓوا  إَِلح تِم 
ح
ِب  فحأ ح ُي  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ُِ ِ ت دَّ َٰ م 

ۡۡ إَِلح
تَّقِيح   ٤ٱلۡم 

5. অতিঃপর যখন বনবিদ্ধ মাসগুন্ডলা 
অবতবাবহত হন্ডয় যান্ডব, তখন কতামরা 
মুশবরকন্ডদরন্ডক কযখান্ডনই পাও হতো 
কর এবাং তান্ডদরন্ডক পাকড়াও কর, 
তান্ডদরন্ডক অবন্ডরাধ্ কর এবাং তান্ডদর 
জনে প্রবতবট ঘাুঁবটন্ডত বন্ডস র্াক। তন্ডব 
যবদ তারা তাওবা কন্ডর এবাং সালাত 
কান্ডয়ম কন্ডর, আর যাকাত কদয়, 
তাহন্ডল তান্ডদর পর্ কিন্ডড় দাও। 
বনশ্চয় আল্লাহ বড়ই েমাশীল, পরম 
দয়ালু।  

ّۡشِكِيح  ر  ٱۡۡل ر م  فحٱۡقت ل وا  ٱلۡم   ُ ۡش
ح
لحخح ٱۡۡل  فحإِذحا ٱنسح

 ۡۡ وه  ۡۡ وحٱۡحِص   وه  ذ  ۡۡ وحخ  وه  دت م  ۡيث  وحجح حح
د    ۡرصح َّ مح ۡۡ ّل   ُ ح وا  ل د  وا   وحٱۡقع  قحام 

ح
أ فحإِن تحاب وا  وح

ةح  لحوَٰ ا   ٱلصَّ ح  وحءحاتحو  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ بِيلح ل وا  سح ةح فحخح وَٰ كح ٱلزَّ
ور   ف  ۡ   غح ٥رَِّحي

6. আর যবদ মুশবরকন্ডদর ককউ কতামার 
কান্ডি আেয় চায়, তাহন্ডল তান্ডক 
আেয় দাও, যান্ডত কস আল্লাহর কালাম 
শুন্ডন, অতিঃপর তান্ডক কপৌঁবিন্ডয় দাও 
তার বনরাপদ স্থান্ডন। তা এই জনে কয, 
তারা এমন এক কওম, যারা জান্ডন 
না। 

د   حح
ح
ِجۡره  ِإَوۡن أ

ح
ارحكح فحأ ّۡشِكِيح ٱۡستحجح ِنح ٱلۡم  مذ
ۚۥْ  نحه  مح
ۡ
أ بۡلِۡغه  مح

ح
َّۡ أ ِ ث  ۡح ٱّللَّ َٰ لح عح كح حۡسمح َٰ ي ِتَّ ِ  حح َٰل كح ذح

ۡۡ قحۡوم    ُ نَّ
ح
ونح  بِأ ۡعلحم   ٦لَّ يح
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7. কীভান্ডব মুশবরকন্ডদর জনে অঙ্গীকার 
র্াকন্ডব আল্লাহর কান্ডি ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর কান্ডি? অবশে যান্ডদর সান্ডর্ 
মসবজন্ডদ হারান্ডম কতামরা 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হন্ডয়ি তান্ডদর কর্া 
আলাদা। অতএব যতেে তারা 
কতামান্ডদর জনে ব ক র্ান্ডক, ততেে 
কতামরাও তান্ডদর জনে ব ক র্াক। 
বনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর 
ভালবান্ডসন।  

 ِ د  ِعندح ٱّللَّ ُۡ ّۡشِكِيح عح ون  لِلۡم  ۡيفح يحك  كح
ۡۡ ِعندح  دت  ُح َٰ ِينح عح وَِلِۦٓ إِلَّ ٱلَّ وحِعندح رحس 
 ۡۡ وا  لحك  َٰم  ا ٱۡستحقح مح اِمِۖ فح ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ٱلۡمح

ِب  ٱلۡم   ح ُي  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ح وا  ل ٧تَّقِيح فحٱۡستحقِيم 

8. কীভান্ডব র্াকন্ডব (মুশবরকন্ডদর জনে 
অঙ্গীকার)? অর্চ তারা যবদ কতামান্ডদর 
উপর জয়ী হয়, তাহন্ডল তারা 
কতামান্ডদর আত্ম্ীয়তা ও অঙ্গীকান্ডরর 
বোপান্ডর লেে রান্ডখ না। তারা তান্ডদর 
মুন্ডখর (কর্া) িারা কতামান্ডদরন্ডক সন্তুষ্ট 
কন্ডর, বকন্তু তান্ডদর অন্তর তা অস্বীকার 
কন্ডর। আর তান্ডদর অবধ্কাাংশ 
ফাবসক। 

ب وا   ۡۡ لح يحۡرق  لحۡيك  وا  عح ر  ُح ۡظ ۡيفح ِإَون يح كح
 
ۡۡ إِلذٗ لح فِيك  ْۚ  وح ٗة ۡۡ  ذِمَّ ُِ َٰهِ ۡفوح

ح
ۡ بِأ ونحك  ي ۡرض 

 ۡۡ ۡكَثح ه 
ح
أ ۡۡ وح  ُ َٰ ق ل وب  َبح

ۡ
تحأ ونح وح َِٰسق  ٨فح

9. তারা আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহর 
বববনমন্ডয় তুি মূলে খবরদ কন্ডর 
বনন্ডয়ন্ডি। ফলত তারা তাুঁর পন্ডর্ বাধ্া 
বদন্ডয়ন্ডি, বনশ্চয় তারা কয কাজ করত 
তা কতই না মন্দ! 

ۡوا  أَِب ح نٗ ٱۡشَتح ِ ثحمح َِٰت ٱّللَّ نا قحلِيٗل يح وا  عح د    فحصح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح آءح مح ۡۡ سح  ُ بِيلِهِۦْٓۚ إِنَّ ٩سح

10. তারা ককান মুবমন্ডনর বোপান্ডর 
আত্ম্ীয়তা ও অঙ্গীকান্ডরর কখয়াল রান্ডখ 

 
ۡؤِمن  إِلذٗ  ِِف م 

ب ونح ْۚ لح يحۡرق  ٗة لح ذِمَّ ۡ    وح ىئِكح ه  لح و 
 
أ وح

ونح  ۡعتحد  ١٠ٱلۡم 
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না। আর তারাই হল 
সীমালঙ্ঘনকারী।  

11. অতএব যবদ তারা তাওবা কন্ডর, 
সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং যাকাত 
প্রদান কন্ডর, তন্ডব দীন্ডনর মন্ডধ্ে তারা 
কতামান্ডদর ভাই। আর আবম 
আয়াতসমূহ যর্াযর্ভান্ডব বেথনা কবর 
এমন কওন্ডমর জনে যারা জান্ডন। 

ةح  وَٰ كح ا  ٱلزَّ ةح وحءحاتحو  لحوَٰ وا  ٱلصَّ قحام 
ح
أ فحإِن تحاب وا  وح

ۡوم   َِٰت لِقح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ ن فح ِيِن  وح ۡۡ ِِف ٱَّلذ َٰن ك   فحإِۡخوح
ونح  ۡعلحم   ١١يح

12. আর যবদ তারা তান্ডদর অঙ্গীকান্ডরর 
পর তান্ডদর কসম ভঙ্গ কন্ডর এবাং 
কতামান্ডদর দীন সম্পন্ডকথ কটূবি কন্ডর, 
তাহন্ডল কতামরা কুফন্ডরর কনতান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ লড়াই কর, বনশ্চয় তান্ডদর 
ককান কসম কনই, কযন তারা ববরত 
হয়।  

ن وا  ِإَون  عح ۡۡ وحطح ِدهِ ُۡ ِنُۢ بحۡعِد عح ۡ مذ  ُ َٰنح يۡمح
ح
ث ٓوا  أ نَّكح

 ٓ ۡۡ لح  ُ ۡفرِ إِنَّ ةح ٱلۡك  ئِمَّ
ح
َٰتِل ٓوا  أ ۡۡ فحقح ِِف دِينِك 

ونح   ُ ۡۡ يحنتح  ُ لَّ ۡۡ لحعح  ُ ح َٰنح ل يۡمح
ح
 ١٢أ

13. কতামরা ককন এমন কওন্ডমর ববরুন্ডদ্ধ 
যুদ্ধ কর না, যারা তান্ডদর কসম ভঙ্গ 
কন্ডরন্ডি এবাং রাসূলন্ডক ববহষ্কার করার 
ইিা কপািে কন্ডরন্ডি, আর তারাই 
প্রর্ন্ডম কতামান্ডদর সান্ডর্ আরম্ভ 
কন্ডরন্ডি। কতামরা বক তান্ডদরন্ডক ভয় 
করি? অর্চ আল্লাহ অবধ্ক উপযুি 
কয, কতামরা তাুঁন্ডক ভয় করন্ডব, যবদ 
কতামরা মুবমন হও।  

لح 
ح
َٰتِل ونح قحۡومٗ أ ۡۡ ت قح  ُ َٰنح يۡمح

ح
ث ٓوا  أ وا  ا نَّكح م  وحهح

ة    رَّ لح مح وَّ
ح
ۡۡ أ ء وك  ۡ بحدح وِل وحه  اِج ٱلرَّس  بِإِۡخرح

نت ۡ  ۡوه  إِن ك  ۡشح ن َّتح
ح
ق  أ حح

ح
ْۚ فحٱّللَّ  أ ۡۡ  ُ ۡونح ۡشح َّتح

ح
أ

ۡؤِمنِيح   ١٣م 

14. কতামরা তান্ডদর সান্ডর্ লড়াই কর, 
আল্লাহ কতামান্ডদর হান্ডত তান্ডদরন্ডক 
আযাব কদন্ডবন এবাং তান্ডদরন্ডক 

 ۡۡ ي ۡخزِهِ ۡۡ وح يِۡديك 
ح
ۡ  ٱّللَّ  بِأ  ُ ۡب ِ ذذ عح ۡۡ ي  َٰتِل وه  قح

ورح قحۡوم   د  حۡشِف ص  ي ۡۡ وح ُِ ۡي
لح ۡۡ عح ۡك  يحنِص   وح

١٤ۡؤِمنِيح م  
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অপদস্থ করন্ডবন, আর কতামান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ সাহাযে করন্ডবন এবাং 
মুবমন কওন্ডমর অন্তরসমূহন্ডক 
বচন্তামুি করন্ডবন।  

15. আর তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহর কক্রাধ্ দূর 
করন্ডবন এবাং আল্লাহ যান্ডক চান তার 
তাওবা কবুল কন্ডরন। আর আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।  

ن  َٰ مح ح يحت وب  ٱّللَّ  َعح ُۗ وح ۡۡ ُِ ِ وب
ۡيظح ق ل  ي ۡذهِۡب غح وح

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي ُۗ وحٱّللَّ  عح آء  حشح ١٥ي

16. কতামরা বক মন্ডন কন্ডরি কয, 
কতামান্ডদরন্ডক কিন্ডড় কদয়া হন্ডব? অর্চ 
এখনও আল্লাহ যাচাই কন্ডরনবন কয, 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কারা বজহাদ কন্ডরন্ডি 
এবাং কারা আল্লাহ, তাুঁর রাসূল ও 
মুবমনগে িাড়া কাউন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডরবন। আর কতামরা যা কর আল্লাহ 
কস সম্পন্ডকথ সমেক জ্ঞাত। 

ِينح  ِۡ ٱّللَّ  ٱلَّ ۡعلح ا يح حمَّ ل وا  وح ك  ن ت َۡتح
ح
ۡۡ أ ِسبۡت  ۡم حح

ح
أ

ُح  َٰ ِ جح وا  ِمن د وِن ٱّللَّ تَِّخذ  ۡۡ يح ح ل ۡۡ وح وا  ِمنك  د 
 ْۚ ٗة َِلجح ۡؤِمنِيح وح لح ٱلۡم  وَِلِۦ وح لح رحس  ُۢ  وح برِي   وحٱّللَّ  خح

ل ونح  ا تحۡعمح  ١٦بِمح

17. মুশবরকন্ডদর অবধ্কার কনই কয, তারা 
আল্লাহর মসবজদসমূহ আবাদ করন্ডব, 
বনজন্ডদর উপর কুফরীর সােে কদয়া 
অবস্থায়। এন্ডদরই আমলসমূহ বরবাদ 
হন্ডয়ন্ডি এবাং আগুন্ডনই তারা  স্থায়ী 
হন্ডব।  

 

 ِ َِٰجدح ٱّللَّ سح وا  مح ر  ۡعم  ن يح
ح
ّۡشِكِيح أ نح لِلۡم  ا َكح مح

ىئِكح  لح و 
 
ۡفرِ  أ ُِۡ بِٱلۡك  ِس نف 

ح
ى أ ح ُِِدينح َعح َٰ شح

 ۡۡ ِِف ٱۡلَّارِ ه  ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡعمح
ح
ۡت أ بِطح ونح حح َِِٰل   ١٧خح

18. একমাত্র তারাই আল্লাহর 
মসবজদসমূহ আবাদ করন্ডব, যারা 
আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর প্রবত ঈমান 

 ِ َِٰجدح ٱّللَّ سح ر  مح ۡعم  ا يح ِ وحٱَۡلحۡوِم إِنَّمح نح بِٱّللَّ ۡن ءحامح مح
ۡشح  ۡۡ َيح ح ل ةح وح وَٰ كح ةح وحءحاِتح ٱلزَّ لحوَٰ قحامح ٱلصَّ

ح
أ ٱٓأۡلِخرِ وح

ون وا  ِمنح  ن يحك 
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ى أ ۖۡ فحعحَسح ح إِلَّ ٱّللَّ

تحِدينح  ُۡ ١٨ٱلۡم 
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রান্ডখ, সালাত কান্ডয়ম কন্ডর, যাকাত 
প্রদান কন্ডর এবাং আল্লাহ িাড়া 
কাউন্ডক ভয় কন্ডর না। আশা করা যায়, 
ওরা বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব। 

19. কতামরা বক হাজীন্ডদর পাবন পান করান 
ও মসবজদুল হারাম আবাদ করান্ডক ঐ 
বেবির মত ববন্ডবচনা কর, কয আল্লাহ 
ও কশি বদন্ডনর প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি 
এবাং আল্লাহর পন্ডর্ বজহাদ কন্ডরন্ডি। 
তারা আল্লাহর কান্ডি বরাবর নয়। 
আর আল্লাহ যাবলম কওমন্ডক বহদায়াত 
কদন না।  

ۡسِجِد  ارحةح ٱلۡمح ايحةح ٱۡۡلحآجذِ وحِعمح ۡۡ ِسقح لۡت  عح جح
ح
۞أ

ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡل نح بِٱّللَّ ۡن ءحامح مح اِم كح دح ٱۡۡلحرح ُح َٰ جح ِخرِ وح
ُِۗ وحٱّللَّ  لح  نح ِعندح ٱّللَّ حۡستحوۥ  ِْۚ لح ي بِيِل ٱّللَّ ِِف سح

َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ  ١٩يح

20. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, বহজরত কন্ডরন্ডি, 
আর আল্লাহর পন্ডর্ বনজন্ডদর মাল ও 
জান বদন্ডয় বজহাদ কন্ডরন্ডি, আল্লাহর 
কান্ডি তারা বড়ই মযথাদাবান আর 
তারাই সফলকাম।  

 ِ ِ ٱلَّ بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح د  ُح َٰ جح وا  وح ر  اجح ن وا  وحهح ينح ءحامح
 ِْۚ ًة ِعندح ٱّللَّ ۡ  دحرحجح ۡعظح

ح
ۡۡ أ ُِ ِس نف 

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
بِأ

ونح  آئِز  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 
 
أ  ٢٠وح

21. তান্ডদর প্রবতপালক তান্ডদরন্ডক বনন্ডজর 
পে কর্ন্ডক সুসাংবাদ বদন্ডিন রহমত 
ও সন্তুবষ্টর এবাং এমন জান্নাতসমূন্ডহর 
যান্ডত রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর জনে স্থায়ী 
বনআমত।  

ۡ بِرحۡۡححة    ُ ب  ۡۡ رح ِ ه  َٰن   ي بحّشذ رِۡضوح ِۡنه  وح َٰت   مذ نَّ  وحجح
ا  ُح ۡۡ فِي  ُ َّ ۡ  ل ۡ   نحعِي قِي  ٢١م 

22. তর্ায় তারা র্াকন্ডব বচরকাল। বনশ্চয় 
আল্লাহর কান্ডি রন্ডয়ন্ডি মহাপুরস্কার।  

بحًداْۚ إِنَّ ٱ
ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي ح خح ۡ  ّللَّ ِظي ۡجر  عح

ح
ۥٓ أ ه   ِعندح

٢٢ 

23. কহ ঈমানদারগে, কতামরা বনজন্ডদর 
বপতা ও ভাইন্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে 

ِينح ءحامح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وٓ يح ۡۡ ن وا  لح تحتَِّخذ  ابحآءحك  ا  ءح

ح  ۡفرح َعح ب وا  ٱلۡك  ۡوَِلحآءح إِِن ٱۡستححح
ح
ۡۡ أ َٰنحك  ِإَوۡخوح
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কন্ডরা না, যবদ তারা ঈমান অন্ডপো 
কুফরীন্ডক বপ্রয় মন্ডন কন্ডর। কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক যারা তান্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ 
গ্রহে কন্ডর তারাই যাবলম।  

  ۡ ئِكح ه  ى لح و 
 
ۡۡ فحأ ِنك  ۡ مذ  ُ َّ ل تحوح ن يح َِٰن  وحمح يمح ٱۡۡلِ

ونح  َٰلِم   ٢٣ٱلظَّ

24. বল, ‘কতামান্ডদর বপতা, কতামান্ডদর 
সন্তান, কতামান্ডদর স্ত্রী, কতামান্ডদর 
কগাত্র, কতামান্ডদর কস সম্পদ যা 
কতামরা অজথন  কন্ডরি, আর কস 
বেবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা 
কতামরা করি এবাং কস বাসস্থান, যা 
কতামরা পিন্দ করি, যবদ কতামান্ডদর 
কান্ডি অবধ্ক বপ্রয় হয় আল্লাহ, তাুঁর 
রাসূল ও তাুঁর পন্ডর্ বজহাদ করার 
কচন্ডয়, তন্ডব কতামরা অন্ডপো কর 
আল্লাহ তাুঁর বনন্ডদথশ বনন্ডয় আসা 
পযথন্ত’। আর আল্লাহ ফাবসক 
সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত কন্ডরন না। 

 ۡۡ َٰن ك  ۡۡ ِإَوۡخوح ۡبنحآؤ ك 
ح
أ ۡۡ وح نح ءحابحآؤ ك  ق ۡل إِن َكح

ا  وهح حۡفت م  َٰل  ٱۡقَتح ۡموح
ح
أ ۡۡ وح ت ك  ِشريح ۡۡ وحعح ك  َٰج  ۡزوح

ح
أ وح

ة   َٰرح تِجح ۡونح  وح ۡشح َِٰكن  َّتح سح ا وحمح ادحهح سح كح
وَِلِۦ  رحس  ِ وح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ۡك  بَّ إَِلح حح

ح
ٓ أ ا ُح ۡونح تحۡرضح
اد   ُح ِِتح ٱ وحِج

ۡ
َٰ يحأ ِتَّ وا  حح بَّص  ح بِيلِهِۦ فحَتح  ّللَّ  ِِف سح
َِٰسقِيح  ۡومح ٱلۡفح ِدي ٱلۡقح ُۡ ۡمرِهۗۦُِ وحٱّللَّ  لح يح

ح
 ٢٤بِأ

25. অবশেই আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে 
কন্ডরন্ডিন বহু জায়গায় এবাং হুনাইন্ডনর 
বদন্ডন, যখন কতামান্ডদর সাংখোবধ্কে 
কতামান্ডদরন্ডক উৎফুল কন্ডরবিল, অর্চ 
তা কতামান্ডদর ককান কান্ডজ আন্ডসবন। 
আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সন্ডত্ত্বও 
কতামান্ডদর উপর সাংকীেথ হন্ডয় 
বগন্ডয়বিল। অতিঃপর কতামরা পৃষ্ঠ 
প্রদশথন কন্ডর পলায়ন কন্ডরবিন্ডল।  

ة   ثرِيح وحاِطنح كح ۡ  ٱّللَّ  ِِف مح ك  ح ۡد نحِصح يحۡومح ح   لحقح نحۡي  وح
 ۡۡ بحۡتك  ۡعجح

ح
ۡۡ إِۡذ أ نك  ۡۡ ت ۡغِن عح ۡۡ فحلح ت ك  َۡثح كح
ۡي  ۡ  شح لحۡيك  اقحۡت عح بحۡت ا وحضح ا رحح  ۡرض  بِمح

ح
ٱۡۡل

ۡدبِرِينح  ۡت ۡ م  َلَّ َّۡ وح  ٢٥ث 
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26. তারপর আল্লাহ তাুঁর পে কর্ন্ডক 
প্রশাবন্ত নাবযল করন্ডলন তাুঁর রাসূন্ডলর 
উপর ও মুবমনন্ডদর উপর এবাং নাবযল 
করন্ডলন এমন বসনেবাবহনী যান্ডদরন্ডক 
কতামরা কদখবন, আর কাবফরন্ডদরন্ডক 
আযাব বদন্ডলন। আর এটা কাবফরন্ডদর 
কমথফল।  

 

ح  وَِلِۦ وحَعح َٰ رحس  ح ۥ َعح ِكينحتحه  لح ٱّللَّ  سح نزح
ح
َّۡ أ ث 

ن ودٗ  لح ج  نزح
ح
أ ۡؤِمنِيح وح بح ا ٱلۡم  ذَّ ا وحعح ۡوهح ۡۡ تحرح لَّ

َٰفِرِينح  آء  ٱلۡكح زح َٰلِكح جح ذح وا ْۚ وح ر  فح ِينح كح ٢٦ٱلَّ

27. এরপর আল্লাহ যান্ডদরন্ডক ইিা তান্ডদর 
তাওবা কবূল করন্ডবন। আর আল্লাহ 
অতেন্ত েমাশীল, পরম দয়ালু। 

 ُۗ آء  حشح ن ي َٰ مح ح َٰلِكح َعح ت وب  ٱّللَّ  ِمنُۢ بحۡعِد ذح َّۡ يح ث 
ور   ف  ۡ  رَّ  وحٱّللَّ  غح ٢٧ ِحي

28. কহ ঈমানদারগে, বনশ্চয় মুশবরকরা 
নাপাক, সুতরাাং তারা কযন মসবজদুল 
হারান্ডমর বনকটবতথী না হয় তান্ডদর এ 
বিন্ডরর পর। আর যবদ কতামরা 
দাবরদ্রেন্ডক ভয় কর, তন্ডব আল্লাহ 
চাইন্ডল বনজ অনুগ্রন্ডহ কতামান্ডদর 
অভাবমুি করন্ডবন। বনশ্চয়ই আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

ونح  ّۡشِك  ا ٱلۡم  ن ٓوا  إِنَّمح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى حس  يح  َنح

اْۚ  َٰذح ۡۡ هح مُِِ امح بحۡعدح َعح ۡسِجدح ٱۡۡلحرح  ٱلۡمح
ب وا  ۡقرح فحلح يح
ۡيلحةٗ ِإَوۡن ِخۡفت   ۡ  ٱ ۡۡ عح ۡغنِيك  ۡوفح ي   ّللَّ  ِمنفحسح

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي ح عح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ آءح لِهِۦٓ إِن شح ُۡ   ٢٨ فح

29. কতামরা লড়াই কর আহন্ডল বকতান্ডবর 
কস সব কলান্ডকর সান্ডর্ যারা আল্লাহ ও 
কশি বদবন্ডস ঈমান রান্ডখ না এবাং 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল যা হারাম 
কন্ডরন্ডিন তা হারাম মন্ডন কন্ডর না, 
আর সতে দীন গ্রহে কন্ডর না, যতেে 
না তারা স্বহন্ডস্ত নত হন্ডয় বজয্য়া কদয়। 

لح بِٱَۡلحۡوِم  ِ وح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ َٰتِل وا  ٱلَّ قح
لح  ۥ وح وَل   رحس  رَّمح ٱّللَّ  وح ا حح ونح مح ِم  حرذ لح ُي  ٱٓأۡلِخرِ وح
َٰبح  وت وا  ٱلِۡكتح

 
ِينح أ ِ ِمنح ٱلَّ يحِدين ونح دِينح ٱۡۡلحقذ

ن يحد  حح  ۡزيحةح عح  ٱۡۡلِ
وا  ۡعط  َٰ ي  ونح ِتَّ َٰغِر  ۡۡ صح  ٢٩وحه 
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30. আর ইয়াহূদীরা বন্ডল, উযাইর আল্লাহর 
পুত্র এবাং নাসারারা বন্ডল, মাসীহ 
আল্লাহর পুত্র। এটা তান্ডদর মুন্ডখর 
কর্া, তারা কসসব কলান্ডকর কর্ার 
অনুরূপ বলন্ডি যারা ইতিঃপূন্ডবথ কুফরী 
কন্ডরন্ডি। আল্লাহ তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
করুন, ককার্ায় কফরান্ডনা হন্ডি 
এন্ডদরন্ডক?  

ِ وحقحالحِت  ۡير  ٱۡبن  ٱّللَّ زح ود  ع   ُ وحقحالحِت ٱَۡلح
 ۡ  ُ َٰلِكح قحۡول  ِۖۡ ذح ِسيح  ٱۡبن  ٱّللَّ ى ٱلۡمح َٰرح ٱۡلَّصح

َِٰه  ۖۡ ي ضح ۡۡ ُِ َٰهِ فۡوح
ح
وا  ِمن بِأ ر  فح ِينح كح ونح قحۡولح ٱلَّ

ونح  َٰ ي ۡؤفحك  ّنَّ
ح
ۖۡ أ ۡ  ٱّللَّ   ُ َٰتحلح ْۚ قح ۡبل   ٣٠قح

31. তারা আল্লাহন্ডক কিন্ডড়  তান্ডদর পবেত 
ও সাংসার-ববরাগীন্ডদর47 রব বহন্ডসন্ডব 
গ্রহে কন্ডরন্ডি এবাং মারইয়ামপুত্র 
মাসীহন্ডকও। অর্চ তারা এক ইলান্ডহর 
ইবাদত করার জনেই আবদষ্ট হন্ডয়ন্ডি, 
বতবন িাড়া ককান (হক) ইলাহ কনই। 
তারা কয শরীক কন্ডর বতবন তা কর্ন্ডক 
পববত্র। 

رۡ 
ح
ۡۡ أ  ُ َٰنح ر ۡهبح ۡۡ وح ۡحبحارحه 

ح
ٓوا  أ حذ  ِن د وِن بحابٗ ٱَّتَّ ا مذ

ٓوا  إِلَّ ٱ ِمر 
 
ٓ أ ا ۡح وحمح ۡريح ِسيحح ٱۡبنح مح ِ وحٱلۡمح ّللَّ

 ُٗ َٰ ٓوا  إِلح َِٰحدٗ َِلحۡعب د  ۥ اۖۡ ا وح َٰنحه  ۡبحح ْۚ س  وح  ه 
َٰهح إِلَّ ٓ إِلح لَّ

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ ٣١عح

32. তারা আল্লাহর নূরন্ডক বনবথাবপত 
করন্ডত চায় তান্ডদর মুন্ডখর (ফুুঁক) িারা, 
বকন্তু আল্লাহ কতা তাুঁর নূর পবরপূেথ 
করা িাড়া অনে বকিু চান না, যবদও 
কাবফররা অপিন্দ কন্ডর।  

ۡطِف  ن ي 
ح
ونح أ َبح ي رِيد 

ۡ
يحأ ۡۡ وح ُِ َٰهِ فۡوح

ح
ِ بِأ وا  ن ورح ٱّللَّ

ونح  َٰفِر  رِهح ٱلۡكح حۡو كح ل ه ۥ وح َّۡ ن ورح ن ي تِ
ح
ٓ أ  ٣٢ٱّللَّ  إِلَّ

33. বতবনই তাুঁর রাসূলন্ডক বহদায়াত ও 
সতে দীন সহ কপ্ররে কন্ডরন্ডিন, যান্ডত 
বতবন এন্ডক সকল দীন্ডনর উপর ববজয়ী 

 ِ دِيِن ٱۡۡلحقذ ىَٰ وح دح  ُ
ۡ وَلح ۥ بِٱل لح رحس  رۡسح

ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ه 

ونح  ّۡشِك  رِهح ٱلۡم  حۡو كح ل ذِهِۦ وح ِيِن ُك  ح ٱَّلذ ه ۥ َعح ُِرح َِل ۡظ
٣٣ 

                                                           
47 এ স্থন্ডল أحبار িারা ইয়াহূদীন্ডদর ধ্মথপবেত আর رهبان িারা নাসারান্ডদর ধ্মথপবেতন্ডদরন্ডক বুঝান্ডনা 
হন্ডয়ন্ডি। 
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কন্ডরন, যবদও মুশবরকরা অপিন্দ 
কন্ডর। 

34. কহ ঈমানদারগে, বনশ্চয় পবেত ও 
সাংসার ববরাগীন্ডদর অন্ডনন্ডকই মানুন্ডির 
ধ্ন-সম্পদ অনোয়ভান্ডব ভেে কন্ডর, 
আর তারা আল্লাহর পন্ডর্ বাধ্া কদয় 
এবাং যারা কসানা ও রূপা পুঞ্জীভূত 
কন্ডর রান্ডখ, আর তা আল্লাহর রাস্তায় 
খরচ কন্ডর না, তুবম তান্ডদর 
কবদনাদায়ক আযান্ডবর সুসাংবাদ দাও। 

ثرِيٗ  ن ٓوا  إِنَّ كح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡحبحارِ ۞يح

ح
ِنح ٱۡۡل ا مذ

ل ونح  ك 
ۡ
حأ َِٰطِل وحٱلر ۡهبحاِن َلح َٰلح ٱۡلَّاِس بِٱلۡبح ۡموح

ح
أ

ونح  ِينح يحۡكَِن  ُِۗ وحٱلَّ بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  يحص  وح
 ِ بِيِل ٱّللَّ ا ِِف سح ُح ونح لح ي نفِق  ةح وح َُّ هحبح وحٱلۡفِ ٱلَّ

َِلم  
ح
اب  أ

ذح ۡ بِعح ۡه  ِ  ٣٤ فحبحّشذ

35. কযবদন জাহান্নান্ডমর আগুন্ডন তা গরম 
করা হন্ডব, অতিঃপর তা িারা তান্ডদর 
কপান্ডল, পান্ডশ্বথ এবাং বপন্ড  কসুঁক কদয়া 
হন্ডব। (আর বলা হন্ডব) ‘এটা তা-ই যা 
কতামরা বনজন্ডদর জনে জমা কন্ডর 
করন্ডখবিন্ডল, সুতরাাং কতামরা যা জমা 
কন্ডরবিন্ডল তার স্বাদ উপন্ডভাগ কর’।  

ت ۡكوحىَٰ يح  ۡح فح نَّ ُح ا ِِف نحارِ جح ُح ۡي
لح َٰ عح ۡمح ِ ۡومح ُي  ا ب ُح

 ۡۡ ت  ۡ َنح ا كح ا مح َٰذح ۖۡ هح ۡۡ ور ه   ُ ۡۡ وحظ   ُ ن وب  ۡۡ وحج   ُ ِجبحاه 
ونح  ۡۡ تحۡكَِن  نت  ا ك  وق وا  مح ۡۡ فحذ  ِسك  نف 

ح
 ٣٥ِۡل

36. বনশ্চয় মাসসমূন্ডহর গেনা আল্লাহর 
কান্ডি বার মাস আল্লাহর বকতান্ডব, 
(কসবদন কর্ন্ডক) কযবদন বতবন আসমান 
ও যমীন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। এর মধ্ে 
কর্ন্ডক চারবট সম্মাবনত, এটাই 
প্রবতবষ্ঠত দীন। সুতরাাং কতামরা এ 
মাসসমূন্ডহ বনজন্ডদর উপর ককান যুলুম 
কন্ডরা না, আর কতামরা সকন্ডল 
মুশবরকন্ডদর সান্ডর্ লড়াই কর 
কযমবনভান্ডব তারা সকন্ডল কতামান্ডদর 

ِ ٱۡثنح  ورِ ِعندح ٱّللَّ  ُ ةح ٱلش  رٗ إِنَّ ِعدَّ ُۡ ح شح  ا ِِف ا عحّشح
َِٰب ٱ آ كِتح ُح ۡرضح ِمۡن

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِ يحۡومح خح ّللَّ

 ْۚ ر م  ة  ح  ۡربحعح
ح
وا   أ ْۚ فحلح تحۡظلِم   ۡ ِ يذ ِين  ٱلۡقح َٰلِكح ٱَّلذ ذح

ُِنَّ  ٓافَّةٗ فِي ّۡشِكِيح كح َٰتِل وا  ٱلۡم  قح ْۚ وح ۡۡ ك  سح نف 
ح
ا كح  أ مح

 ْۚ ٓافَّٗة ۡۡ كح َٰتِل ونحك  نَّ ٱ ي قح
ح
ٓوا  أ عح وحٱۡعلحم  ح مح ّللَّ

تَّقِيح   ٣٦ٱلۡم 
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সান্ডর্ লড়াই কন্ডর, আর কজন্ডন রাখ, 
বনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর সান্ডর্ 
আন্ডিন।   

37. বনশ্চয় ককান মাসন্ডক বপবিন্ডয় কদয়া 
কুফরী বৃবদ্ধ কন্ডর, এর িারা কাবফররা 
পর্ভ্রষ্ট হয়, তারা এবট এক বির 
হালাল কন্ডর এবাং আন্ডরক বির হারাম 
কন্ডর, যান্ডত তারা আল্লাহ যা হারাম 
কন্ডরন্ডিন তার সাংখো ব ক রান্ডখ। ফন্ডল 
আল্লাহ যা হারাম কন্ডরন্ডিন, তা তারা 
হালাল কন্ডর। তান্ডদর মন্দ আমলসমূহ 
তান্ডদর জনে সুন্ডশাবভত করা হন্ডয়ন্ডি। 
আর আল্লাহ কাবফর কওমন্ডক 
বহদায়াত কদন না। 

ة   ء  زِيحادح ا ٱلنََِّسٓ ِينح  إِنَّمح ل  بِهِ ٱلَّ ُح ۡفرِِۖ ي  ِِف ٱلۡك 
مٗ  ۥ َعح ِل ونحه  وا  ُي  ر  فح مٗ كح ۥ َعح ونحه  ِم  رذ ي حح ا ا وح

ِ وحاِط  رَّمح وا  َلذ ا حح ي ِحل وا  مح رَّمح ٱّللَّ  فح ا حح ةح مح ِعدَّ
ِدي  ُۡ ُۗ وحٱّللَّ  لح يح ۡۡ ُِ َٰلِ ۡعمح

ح
وٓء  أ ۡۡ س   ُ ح يذِنح ل ْۚ ز  ٱّللَّ 
َٰفِرِينح  ۡومح ٱلۡكح  ٣٧ٱلۡقح

38. কহ ঈমানদারগে, কতামান্ডদর কী হল, 
যখন কতামান্ডদর বলা হয়, আল্লাহর 
রাস্তায় (যুন্ডদ্ধ) কবর হও, তখন কতামরা 
যমীন্ডনর প্রবত প্রবলভান্ডব ঝুুঁন্ডক পড়? 
তন্ডব বক কতামরা আবখরান্ডতর 
পবরবন্ডতথ দুবনয়ার জীবন্ডন সন্তুষ্ট হন্ডল? 
অর্চ দুবনয়ার জীবন্ডনর কভাগ-সামগ্রী 
আবখরান্ডতর তুলনায় এন্ডকবান্ডরই 
নগেে। 

  ۡ ۡۡ إِذحا قِيلح لحك  ا لحك  ن وا  مح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 
ح
ۡۡ إَِلح ٱۡۡل ِ ٱثَّاقحلۡت  بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح ۡرِض  ٱنفِر 

َٰع   تح ا مح مح ِ  فح ة ۡنيحا ِمنح ٱٓأۡلِخرح رحِضيت ۡ بِٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل 
ح
أ

ةِ إِلَّ قحلِيل   ۡنيحا ِِف ٱٓأۡلِخرح ٣٨ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل 

39. যবদ কতামরা (যুন্ডদ্ধ) কবর না হও, বতবন 
কতামান্ডদর কবদনাদায়ক আযাব কদন্ডবন 
এবাং কতামান্ডদর পবরবন্ডতথ অনে এক 
কওমন্ডক আনয়ন করন্ডবন, আর 

َِلمٗ 
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح بۡك  ِ ذذ عح وا  ي  حۡستحۡبدِ إِلَّ تحنفِر  ي ۡل ا وح
وه   لح تحۡض   ۡۡ وح ك  رۡيح ۡي قحۡوًما غح ُۗ وحٱشح ِ ا

ذ َٰ ّل  ح ّللَّ  َعح
ء   ۡ  ٣٩قحِدير   يح
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কতামরা তাুঁর বকিুমাত্র েবত করন্ডত 
পারন্ডব না। আর আল্লাহ সব বকিুর 
উপর েমতাবান। 

40. যবদ কতামরা তান্ডক সাহাযে না কর, 
তন্ডব আল্লাহ তান্ডক সাহাযে কন্ডরন্ডিন 
যখন কাবফররা তান্ডক কবর কন্ডর বদল, 
কস বিল দু’জন্ডনর বিতীয়জন। যখন 
তারা উভন্ডয় পাহান্ডড়র একবট গুহায় 
অবস্থান করবিল, কস তার সঙ্গীন্ডক 
বলল, ‘তুবম কপন্ডরশান হন্ডয়া না, বনশ্চয় 
আল্লাহ আমান্ডদর সান্ডর্ আন্ডিন’। 

অতিঃপর আল্লাহ তার উপর তাুঁর পে 
কর্ন্ডক প্রশাবন্ত নাবযল করন্ডলন এবাং 
তান্ডক এমন এক বসনে বাবহনী িারা 
সাহাযে করন্ডলন যান্ডদরন্ডক কতামরা 
কদখবন এবাং বতবন কাবফরন্ডদর বােী 
অবত বনচু কন্ডর বদন্ডলন। আর আল্লাহর 
বােীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। 

وه   ه  ٱّللَّ  إِلَّ تحنِص   ح ۡد نحِصح قح ِينح فح ه  ٱلَّ ۡخرحجح
ح
 إِۡذ أ

ول   ق  ارِ إِۡذ يح غح
ا ِِف ٱلۡ مح  ثحاِّنح ٱثۡنحۡيِ إِۡذ ه 

وا  ر  فح كح
لح ٱّللَّ   نزح

ح
ۖۡ فحأ نحا عح ح مح ۡن إِنَّ ٱّللَّ ۡزح َِٰحبِهِۦ لح ِتح لِصح

ۥ ِِب ن ود   ه  يَّدح
ح
أ لحۡيهِ وح ۥ عح ِكينحتحه  عح سح ا وحجح ۡوهح ۡۡ تحرح لح لَّ
ر   فح ِينح كح ةح ٱلَّ ِمح ِ ِهح ُكح ة  ٱّللَّ ِمح ُكح َٰ  وح ۡفلح وا  ٱلس 

  ۡ ِكي زِيز  حح ُۗ وحٱّللَّ  عح لۡيحا  ٤٠ٱلۡع 

41. কতামরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় 
যুন্ডদ্ধ কবর হও এবাং কতামান্ডদর মাল ও 
জান বনন্ডয় আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ 
কর। এটা কতামান্ডদর জনে উত্তম, যবদ 
কতামরা জানন্ডত। 

افٗ  وا  ِخفح اٗل ٱنفِر  ثِقح ۡۡ ا وح َٰلِك  ۡموح
ح
وا  بِأ ُِد  َٰ جح  وح

 ۡۡ ِسك  نف 
ح
أ رۡي  وح ۡۡ خح َٰلِك  ِْۚ ذح بِيِل ٱّللَّ ۡۡ لَّك   ِِف سح

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت   ٤١إِن ك 

42. যবদ তা বনকটলভে হত, আর সফর 
হত সহজসাধ্ে, তন্ডব তারা অবশেই 
কতামার অনুসরে করত, বকন্তু তান্ডদর 

رحٗض  نح عح حۡو َكح فح ا قحرِيبٗ ل تَّبحع  ا قحاِصدٗ رٗ ا وحسح وكح ا َلَّ
ونح  يحۡحلِف  ْۚ وحسح ة  قَّ ۡ  ٱلش  ُِ ۡي

لح ۡت عح دح َِٰكنُۢ بحع  لح وح
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জনে দূরত্ব  দীঘথ হল। আর অবচন্ডরই 
তারা আল্লাহর কসম করন্ডব, ‘যবদ 
আমরা সেম হতাম তাহন্ডল অবশেই 
কতামান্ডদর সান্ডর্ কবর হতাম’, তারা 
তান্ডদর বনজন্ডদরন্ডকই ধ্বাংস কন্ডর। 
আর আল্লাহ জান্ডনন, বনশ্চয় তারা 
বমর্োবাদী।  

ونح  لِك  ُۡ ۡۡ ي  عحك  حرحۡجنحا مح ۡعنحا ۡلح وِ ٱۡستحطح
ح ِ ل بِٱّللَّ

َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ ۡ  إِنَّ ۡعلح ۡۡ وحٱّللَّ  يح  ُ سح نف 
ح
 ٤٢أ

43. আল্লাহ কতামান্ডক েমা কন্ডরন্ডিন। তুবম 
তান্ডদরন্ডক ককন অনুমবত বদন্ডল, 
যতেে না কতামার কান্ডি স্পষ্ট হয় 
তারা যারা সতে বন্ডলন্ডি এবাং তুবম 
কজন্ডন নাও বমর্োবাদীন্ডদরন্ডক। 

حكح  ح ل َٰ يحتحبحيَّ ِتَّ ۡۡ حح  ُ ح ذِنتح ل
ح
ۡح أ ِ نكح ل ا ٱّللَّ  عح فح عح

َِٰذبِيح  ۡح ٱلۡكح تحۡعلح ق وا  وح دح ِينح صح  ٤٣ٱلَّ

44. যারা আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর প্রবত 
ঈমান রান্ডখ, তারা কতামার কান্ডি 
তান্ডদর মাল ও জান বদন্ডয় বজহাদ করা 
কর্ন্ডক ববরত র্াকার অনুমবত চায় না, 
আর আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর সম্পন্ডকথ পূেথ 
জ্ঞাত। 

حۡستح  ِ وحٱَۡلحۡوِم لح ي ِينح ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ ِذن كح ٱلَّ
ُۗ وحٱّللَّ   ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
وا  بِأ ُِد  َٰ ن ي جح

ح
ٱٓأۡلِخرِ أ

تَّقِيح  ُۢ بِٱلۡم   ۡ لِي ٤٤عح

45. একমাত্র কসসব কলাক অনুমবত চায় 
যারা আল্লাহ ও কশি বদন্ডনর প্রবত 
ঈমান রান্ডখ না, আর তান্ডদর 
অন্তরসমূহ সাংশয়গ্রস্ত হন্ডয় কগন্ডি। 
সুতরাাং তারা তান্ডদর সাংশন্ডয়ই 
ঘুরপাক কখন্ডত র্ান্ডক। 

حۡستح  ا ي ِ وحٱَۡلحۡوِم إِنَّمح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ ِذن كح ٱلَّ
 ۡۡ  ُ ۡۡ  ٱٓأۡلِخرِ وحٱۡرتحابحۡت ق ل وب  ُِ ۡيبِ ۡۡ ِِف رح  ُ فح

د ونح  حدَّ َتح  ٤٥يح

46. আর যবদ তারা কবর হওয়ার ইিা 
করত, তন্ডব তারা তার জনে সরঞ্জাম 
প্রস্তুত করত, বকন্তু আল্লাহ তান্ডদর 

حۡو  ل ةٗ ۞وح دَّ وا  َلح ۥ ع  د  عح
ح وجح ۡلح اد وا  ٱۡۡل ر  رح

ح
 أ

رِهح ٱ َِٰكن كح لح ۡۡ وحقِيلح وح  ُ ثحبَّطح ۡۡ فح  ُ اثح ّللَّ  ٱۢنبِعح
َٰعِِدينح  عح ٱلۡقح وا  مح د   ٤٦ٱۡقع 
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কবর হওয়ান্ডক অপিন্দ করন্ডলন, ফন্ডল 
বতবন তান্ডদরন্ডক বপবিন্ডয় বদন্ডলন, আর 
বলা হল, ‘কতামরা বন্ডস পড়া 
কলাকন্ডদর সান্ডর্ বন্ডস র্াক’।  

47. যবদ তারা কতামান্ডদর সান্ডর্ কবর হত, 
তন্ডব কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ফাসাদই বৃবদ্ধ 
করত এবাং কতামান্ডদর মান্ডঝ িুন্ডটািুবট 
করত, কতামান্ডদর মন্ডধ্ে বফতনা সৃবষ্টর 
অনুসন্ধান্ডন। আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর কর্া অবধ্ক 
েবেকারী, আর আল্লাহ যাবলমন্ডদর 
সম্পন্ডকথ পূেথ জ্ঞাত। 

بحاٗل  ۡۡ إِلَّ خح ا زحاد وك  ۡ مَّ وا  فِيك  رحج  حۡو خح  ل
  ۡ ونحك  ۡبغ  ۡۡ يح َٰلحك  وا  ِخلح ع  ۡوضح

ح ۡلح ٱلۡفِۡتنحةح وح
ُۗ وح  ۡۡ  ُ ح ونح ل َٰع  مَّ ۡۡ سح َٰلِِميح وحفِيك  ُۢ بِٱلظَّ  ۡ لِي ٱّللَّ  عح

٤٧ 

48. অবশে তারা ইতিঃপূন্ডবথ বফতনা 
অনুসন্ধান কন্ডরবিল এবাং কতামার 
কাজগুন্ডলা পালন্ডট বদন্ডয়বিল, অবন্ডশন্ডি 
হন্ডকর আগমন ঘটল এবাং আল্লাহর 
দীন ববজয়ী হল, অর্চ তারা বিল 
অপিন্দকারী। 

ا   و  ِد ٱۡبتحغح ورح  لحقح م 
 
حكح ٱۡۡل بۡل  وحقحلَّب وا  ل ٱلۡفِۡتنحةح ِمن قح

ونح  َٰرِه  ۡۡ كح ِ وحه  ۡمر  ٱّللَّ
ح
رح أ ُح آءح ٱۡۡلحق  وحظح َٰ جح ِتَّ حح

٤٨ 

49. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ ককউ বন্ডল, 
‘আমান্ডক অনুমবত বদন এবাং আমান্ডক 
বফতনায় কফলন্ডবন না’। শুন্ডন রাখ, 
তারা বফতনান্ডতই পন্ডড় আন্ডি। আর 
বনশ্চয় জাহান্নাম কাবফরন্ডদর 
কবষ্টনকারী।  

لح ِِف 
ح
ٓ  أ ِ  تحۡفتِّنذ

لح ِ وح
ن َلذ ول  ٱئۡذح ق  ن يح ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح

ُۢة  ِحيطح حم  ۡح ل نَّ ُح وا ُۗ ِإَونَّ جح ط  قح ٱلۡفِۡتنحةِ سح
َٰفِرِينح   ٤٩بِٱلۡكح

50. যবদ কতামার কান্ডি ককান কলোে 
কপৌঁন্ডি, তন্ডব তা তান্ডদরন্ডক কষ্ট কদয়। 
আর যবদ কতামান্ডক ককান ববপদ 

نحة   سح حس   إِن ت ِصۡبكح حح ۖۡ ِإَون ت ِصۡبكح ت ۡۡ ۡؤه 
ِصيبحة   ول وا  قحۡد  م  ق  ۡبل  يح نحا مِن قح ۡمرح

ح
ٓ أ ۡذنحا خح

ح
أ

 ۡۡ لَّوا  وَّه  يحتحوح ونح وح  ٥٠فحرِح 
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আক্রান্ত কন্ডর, তন্ডব তারা বন্ডল, পূন্ডবথই 
আমরা সতকথতা অবলম্বন কন্ডরবি 
এবাং তারা বফন্ডর যায় উলবসত 
অবস্থায়। 

51. বল, ‘আমান্ডদরন্ডক শুধু্ তা-ই আক্রান্ত 
করন্ডব যা আল্লাহ আমান্ডদর জনে বলন্ডখ 
করন্ডখন্ডিন। বতবনই আমান্ডদর 
অবভভাবক, আর আল্লাহর উপরই 
কযন মুবমনরা তাওয়াকু্কল কন্ডর’। 

 ْۚ َٰنحا ۡولحى وح مح حا ه  تحبح ٱّللَّ  ۡلح ا كح ق ل لَّن ي ِصيبحنحآ إِلَّ مح
 ِ ح ٱّللَّ ۡؤِمن ونح وحَعح ِ ٱلۡم 

َّكَّ  ٥١فحلۡيحتحوح

52. বল, ‘কতামরা ককবল আমান্ডদর জনে 
দু’বট কলোন্ডের একবটর অন্ডপো 
করি, আর আমরাও কতামান্ডদর জনে 
অন্ডপো করবি কয, আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর পে কর্ন্ডক অর্বা 
আমান্ডদর হাত িারা আযাব কদন্ডবন। 
অতএব কতামরা অন্ডপো কর, বনশ্চয় 
আমরা  কতামান্ডদর সান্ডর্ অন্ডপেমাে’।  

 ِۖ ى ٱۡۡل ۡسنحيحۡيِ ٓ إِۡحدح
ٓ إِلَّ ونح بِنحا بَّص  ۡل تحرح ق ۡل هح

ۡ  ٱّللَّ   ن ي ِصيبحك 
ح
ۡۡ أ بَّص  بِك  ح ۡن  نحَتح َنح وح

اب  
ذح ِۡن ِعن بِعح ٓوا  إِنَّا مذ بَّص  ح َتح ۖۡ فح يِۡدينحا

ح
ۡو بِأ
ح
ِدهِۦٓ أ
ونح  بذِص  ح َتح ۡ م  عحك  ٥٢مح

53. বল, ‘কতামরা খুবশ হন্ডয় দান কর 
অর্বা বাধ্ে হন্ডয়, কতামান্ডদর কর্ন্ডক তা 
কখন্ডনা গ্রহে করা হন্ডব না। বনশ্চয় 
কতামরা হি ফাবসক কওম। 

ۡرهٗ   ۡو كح
ح
وًَۡع أ وا  طح نفِق 

ح
بَّلح ق ۡل أ تحقح ۡۡ ا لَّن ي   ِمنك 

ۡۡ قحۡومٗ  نت  ۡۡ ك  َِٰسقِيح إِنَّك  ٥٣ا فح

54. আর তান্ডদর দান কবূল কর্ন্ডক 
একমাত্র বাধ্া এই বিল কয, তারা 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি, আর তারা সালান্ডত আন্ডস না, 
তন্ডব অলস অবস্থায় এবাং তারা দান 
কন্ডর না, তন্ডব অপিন্দকারী অবস্থায়। 

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ  ُ َٰت  قح ۡۡ نحفح  ُ ن ت ۡقبحلح ِمۡن

ح
ۡۡ أ  ُ نحعح ا مح وحمح
وا   ر  فح لحوَٰةح كح ت ونح ٱلصَّ

ۡ
لح يحأ وَِلِۦ وح بِرحس  ِ وح بِٱّللَّ

 ۡۡ ۡۡ إِلَّ وحه  ونح إِلَّ وحه  لح ي نفِق  َٰ وح اَلح سح ك 
ونح  َٰرِه   ٥٤كح
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55. অতএব কতামান্ডক কযন মুগ্ধ না কন্ডর 
তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ এবাং সন্তানাবদ, 
আল্লাহ এর িারা ককবল তান্ডদর 
আযাব বদন্ডত চান দুবনয়ার জীবন্ডন 
এবাং তান্ডদর জান কবর হন্ডব কাবফর 
অবস্থায়।   

 َٰ ۡولح
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡموح

ح
ا ي رِيد  فحلح ت ۡعِجۡبكح أ ْۚ إِنَّمح ۡۡ ه  د 

قح  تحزۡهح ۡنيحا وح ةِ ٱَّل  ا ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ُح ِ ۡ ب  ُ بح ِ ذذ ٱّللَّ  َِل عح
ونح  َٰفِر  ۡۡ كح ۡۡ وحه   ُ س  نف 

ح
 ٥٥أ

56. আর তারা আল্লাহর কসম কন্ডর কয, 
বনশ্চয় তারা কতামান্ডদর অন্তভুথি, 
অর্চ তারা কতামান্ডদর অন্তভুথি নয়। 
বরাং তারা এমন কওম যারা ভীত 
হয়। 

 ۡ ا ه  مح ۡۡ وح حِمنك  ۡۡ ل  ُ ِ إِنَّ ونح بِٱّللَّ يحۡحلِف  وح
ۡۡ قحۡوم    ُ َِٰكنَّ لح ۡۡ وح ِنك  ق   مذ ۡفرح  ٥٦ونح يح

57. যবদ তারা ককান আেয়স্থল, বা ককান 
গুহা অর্বা লুবকন্ডয় র্াকার ককান 
প্রন্ডবশস্থল কপত, তন্ডব তারা কসবদন্ডকই 
কদৌন্ডড় পালাত। 

لۡجح  ونح مح ِد  حۡو َيح دَّ ل ۡو م 
ح
َٰت  أ َٰرح غح ۡو مح

ح
ٗل ا أ لَّۡوا   خح لَّوح
ونح  ح  ۡمح ۡۡ َيح ۡهِ وحه   ٥٧إَِلح

58. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ আন্ডি, কয 
সদাকা ববিন্ডয় কতামান্ডক কদািান্ডরাপ 
কন্ডর। তন্ডব যবদ তান্ডদরন্ডক তা কর্ন্ডক 
কদয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট র্ান্ডক, আর যবদ 
তা কর্ন্ডক কদয়া না হয়, তখন তারা 
অসন্তুষ্ট হয়।  

ن يحلِۡمز كح ِِف  ۡ مَّ  ُ ِمۡن وا  وح ۡعط 
 
َِٰت فحإِۡن أ قح دح ٱلصَّ

 ۡۡ ٓ إِذحا ه  ا ُح ۡوا  ِمۡن ۡعطح ۡۡ ي  وا  ِإَون لَّ ا رحض  ُح ِمۡن
ونح  ط  حۡسخح  ٥٨ي

59. আর যবদ তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল 
তান্ডদর যা বদন্ডয়ন্ডিন, তান্ডত সন্তুষ্ট 
র্াকত এবাং বলত, ‘আমান্ডদর জনে 
আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট, অবচন্ডরই আল্লাহ 
আমান্ডদরন্ডক তাুঁর অনুগ্রহ দান 

وَل  ۥ وحقحال وا   رحس  ۡ  ٱّللَّ  وح  ُ َٰ آ ءحاتحى وا  مح ۡۡ رحض   ُ نَّ
ح
حۡو أ ل وح

لِهِۦ  ُۡ ي ۡؤتِينحا ٱّللَّ  ِمن فح ۡسب نحا ٱّللَّ  سح حح
َِٰغب ونح  ِ رح آ إَِلح ٱّللَّ ۥٓ إِنَّ وَل   رحس   ٥٩ وح
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করন্ডবন এবাং তাুঁর রাসূলও। বনশ্চয় 
আমরা আল্লাহর বদন্ডক ধ্াববত’। 

60. বনশ্চয় সদাকা হন্ডি ফকীর ও 
বমসকীনন্ডদর জনে এবাং এন্ডত 
বনন্ডয়াবজত কমথচারীন্ডদর জনে, আর 
যান্ডদর অন্তর আকৃষ্ট করন্ডত হয় 
তান্ডদর জনে; (তা বণ্টন করা যায়) 
দাস আযাদ করার কেন্ডত্র, ঋেগ্রস্তন্ডদর 
মন্ডধ্ে, আল্লাহর রাস্তায় এবাং 
মুসাবফরন্ডদর মন্ডধ্ে। এবট আল্লাহর 
পে কর্ন্ডক বনধ্থাবরত, আর আল্লাহ  
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

َِٰكِي  سح آءِ وحٱلۡمح رح قح َٰت  لِلۡف  قح دح ا ٱلصَّ ۞إِنَّمح
ِِف  ۡۡ وح  ُ ةِ ق ل وب  لَّفح ؤح ا وحٱلۡم  ُح لحۡي َِٰملِيح عح وحٱلۡعح
ِ وحٱبِۡن  بِيِل ٱّللَّ ِِف سح َٰرِِميح وح ِقحاِب وحٱلۡغح ٱلرذ

ةٗ  ُح بِيِلِۖ فحرِي ُِۗ وحٱّللَّ  ٱلسَّ ِنح ٱّللَّ ِكيمذ ۡ  حح لِي  ۡ  عح
٦٠ 

61. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে এমন কলাক আন্ডি, 
যারা নবীন্ডক কষ্ট কদয় এবাং বন্ডল, 
‘বতবন (সব ববিন্ডয়) েবেকারী’। বল, 
কতামান্ডদর জনে যা কলোন্ডের তা 
েবেকারী। কস আল্লাহর প্রবত ঈমান 
রান্ডখ এবাং মুবমনন্ডদর ববশ্বাস কন্ডর, 
আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা ঈমানদার 
তান্ডদর জনে কস রহমত এবাং যারা 
আল্লাহর রাসূলন্ডক কষ্ট কদয়, তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি কবদনাদায়ক আযাব।  

ِينح ي   ۡ  ٱلَّ  ُ ِمۡن ْۚ وح ذ ن 
 
وح أ ول ونح ه  يحق   ۡؤذ ونح ٱۡلَِّبَّ وح

رۡي   ن  خح
ذ 
 
ۡۡ ي   ق ۡل أ ي ۡؤِمن  لَّك  ِ وح ۡؤِمن  بِٱّللَّ

ۡؤِمنِيح  رحۡۡححة  لِلۡم  ن وا    وح ِينح ءحامح ْۚ لذَِّلَّ ۡۡ مِنك 
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ِ ل ولح ٱّللَّ ِينح ي ۡؤذ ونح رحس   وحٱلَّ

٦١ 

62. তারা কতামান্ডদর কান্ডি আল্লাহর কসম 
কন্ডর, যান্ডত কতামান্ডদরন্ডক সন্তুষ্ট 
করন্ডত পান্ডর, আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল 
অবধ্ক হকদার কয, তারা তান্ডক সন্তুষ্ট 

ونح بِٱ ۡلِف  ۥٓ ُيح وَل   رحس  ۡۡ وحٱّللَّ  وح وك  ۡض  ۡۡ لرِي  ِ لحك  ّللَّ
ۡؤِمنِيح  ن وا  م  وه  إِن َكح ن ي ۡرض 

ح
ق  أ حح

ح
 ٦٢أ
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করন্ডব, যবদ তারা ঈমানদার হন্ডয় 
র্ান্ডক।   

63. তারা বক জান্ডন না, কয বেবি আল্লাহ 
ও তাুঁর রাসূন্ডলর ববন্ডরাবধ্তা কন্ডর, 
তন্ডব তার জনে অবশেই জাহান্নাম, 
তান্ডত কস বচরকাল র্াকন্ডব। এটা 
মহালাঞ্ছনা।   

نَّ 
ح
وَلح ۥ فحأ رحس  ح وح حادِدِ ٱّللَّ ن ُي  ۥ مح نَّه 

ح
ٓوا  أ ۡعلحم  ۡۡ يح ح ل

ح
أ

َِِٰلٗ  ۡح خح نَّ ُح اْۚ َلح ۥ نحارح جح ُح َٰلِكح ٱۡۡلِۡزي  ا فِي ذح
  ۡ ِظي  ٦٣ٱلۡعح

64. মুনাবফকরা ভয় কন্ডর কয, তান্ডদর 
ববিন্ডয় এমন একবট সূরা অবতীেথ 
হন্ডব, যা তান্ডদর অন্তন্ডরর ববিয়গুবল 
জাবনন্ডয় কদন্ডব। বল, ‘কতামরা উপহাস 
করন্ডত র্াক। বনশ্চয় আল্লাহ কবর 
করন্ডবন, কতামরা  যা ভয় করি’। 

ورحة   ۡۡ س  ُِ ۡي
لح لح عح َّ ن ت َنح

ح
ونح أ َٰفِق  نح ر  ٱلۡم  ۡذح  ُيح

ْۚ ق لِ  ۡۡ ُِ ِ وب
ا ِِف ق ل  ۡ بِمح  ُ ح  ت نحبذِئ  زِء ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ ُۡ  ٱۡستح

ۡرِج   ونح  ُم  ر  ۡذح ا ِتح  ٦٤مَّ

65. আর যবদ তুবম তান্ডদরন্ডক প্রশ্ন কর, 
অবশেই তারা বলন্ডব, ‘আমরা 
আলাপচাবরতা ও কখল-তামাশা 
করবিলাম। বল, ‘আল্লাহ, তাুঁর 
আয়াতসমূহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর সান্ডর্ 
কতামরা ববদ্রূপ করবিন্ডল’?  

 ۡۡ  ُ تۡلح
ح
أ لحئِن سح نَّا َّنح وض  وح ا ك  ول نَّ إِنَّمح حق  َلح

 َٰ ِ وحءحايح بِٱّللَّ
ح
ْۚ ق ۡل أ نحلۡعحب  ۡۡ وح نت  وَِلِۦ ك  رحس  تِهِۦ وح
زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٦٥ت

66. কতামরা ওযর কপশ কন্ডরা না। কতামরা 
কতামান্ডদর ঈমান্ডনর পর অবশেই 
কুফরী কন্ডরি। যবদ আবম কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক একবট দলন্ডক েমা কন্ডর কদই, 
তন্ডব অপর দলন্ডক আযাব কদব। 
কারে, তারা হন্ডি অপরাধ্ী।  

ۡرتۡ  بحۡعدح  فح وا  قحۡد كح ْۚ إِن لح تحۡعتحِذر  ۡۡ َٰنِك  إِيمح
ة   آئِفح ن طح َۢة  نَّۡعف  عح آئِفح ِۡب طح ذذ ۡۡ ن عح ِنك  مذ
ۡرِِميح  ن وا  ُم  ۡۡ َكح  ُ نَّ

ح
 ٦٦بِأ
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67. মুনাবফক পুরুি ও মুনাবফক নারীরা 
এন্ডক অপন্ডরর অাংশ, তারা মন্দ 
কান্ডজর আন্ডদশ কদয়, আর ভাল কাজ 
কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ কন্ডর, তারা বনজন্ডদর 
হাতগুন্ডলান্ডক সঙু্কবচত কন্ডর রান্ডখ। 
তারা আল্লাহন্ডক ভুন্ডল বগন্ডয়ন্ডি, ফন্ডল 
বতবনও তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় বদন্ডয়ন্ডিন48, 
বনশ্চয় মুনাবফকরা হন্ডি ফাবসক।  

ِنُۢ بحۡعض    ۡ مذ  ُ  ُ ۡع َٰت  بح َٰفِقح نح ونح وحٱلۡم  َٰفِق  نح  ٱلۡم 
ۡونح  ُح يحۡن رِ وح

نكح ونح بِٱلۡم  ر  م 
ۡ
وِف يحأ ۡعر  ِن ٱلۡمح عح

ح  وا  ٱّللَّ حس  ْۚ ن ۡۡ  ُ يِۡديح
ح
ونح أ  ُ يحۡقبِ ْۚ إِنَّ وح ۡۡ  ُ فحنحِسيح

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح َٰفِقِيح ه  نح  ٦٧ٱلۡم 

68. আল্লাহ মুনাবফক পুরুি, মুনাবফক নারী 
ও  কাবফরন্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডমর 
আগুন্ডনর প্রবতশ্রুবত বদন্ডয়ন্ডিন। তান্ডত 
তারা বচরবদন র্াকন্ডব, এবট তান্ডদর 
জনে যন্ডর্ষ্ট। আর আল্লাহ তান্ডদর 
লা‘নত কন্ডরন এবাং তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি স্থায়ী আযাব।  

ارح نحارح  فَّ َِٰت وحٱلۡك  َٰفِقح نح َٰفِقِيح وحٱلۡم  نح دح ٱّللَّ  ٱلۡم  وحعح
 ۡۖ ۡ  ٱّللَّ   ُ نح لحعح ْۚ وح ۡۡ  ُ ۡسب  اْۚ ِهح حح ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح جح

اب   ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡ   وح قِي  ٦٨م 

69. তান্ডদর মত, যারা কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
বিল, তারা বিল কতামান্ডদর কচন্ডয় 
অবধ্ক শবিশালী, ধ্ন-সম্পদ ও 
সন্তানাবদন্ডত অবধ্ক। ফন্ডল তারা 
তান্ডদর অাংশ কভাগ কন্ডরন্ডি, আর 
কতামরাও কতামান্ডদর অাংশ কভাগ 
কন্ডরি, কযমবনভান্ডব কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
যারা বিল তারা তান্ডদর অাংশ কভাগ 
কন্ডরন্ডি। আর কতামরা কখল-তামাশায় 
মত্ত হন্ডয়ি, কযমবনভান্ডব তারা মত্ত 

ۡۡ ق وَّةٗ  دَّ ِمنك  شح
ح
ن ٓوا  أ ۡۡ َكح ۡبلِك  ِينح ِمن قح ٱلَّ  كح

َٰٗل  ۡموح
ح
ح أ ۡكَثح

ح
أ َٰدٗ  وح ۡولح

ح
أ ۡۡ وح ُِ َٰقِ  ِِبحلح

وا  ا فحٱۡستحۡمتحع 
 ۡۡ َٰقِك  ۡ ِِبحلح ِينح فحٱۡستحۡمتحۡعت  ا ٱۡستحۡمتحعح ٱلَّ مح  ِمن كح

وٓ  اض  ِي خح ٱلَّ ۡۡ كح ت  ُۡ ۡۡ وحخ  ُِ َٰقِ ۡ ِِبحلح ۡبلِك  ا ْۚ قح
ةِِۖ  ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ۡۡ ِِف ٱَّل   ُ َٰل  ۡعمح

ح
ۡت أ بِطح ىئِكح حح لح و 

 
أ

ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ىئِكح ه  لح و 
 
أ  ٦٩وح

                                                           
48 বটকা কদখুন পৃষ্ঠা ২০৫ 
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হন্ডয়ন্ডি। এন্ডদরই আমলসমূহ নষ্ট হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি দুবনয়া ও আবখরান্ডত। আর 
তারাই েবতগ্রস্ত।  

70. তান্ডদর কান্ডি বক তান্ডদর পূন্ডবথর 
কলাকন্ডদর সাংবাদ কপৌঁন্ডিবন, নূন্ডহর 
কওম, আদ, সামূদ, ইবরাহীন্ডমর 
কওম, মাদান্ডয়নবাসী ও ববধ্বস্ত 
নগরীর? তান্ডদর কান্ডি তান্ডদর 
রাসূলগে প্রমােসমূহ বনন্ডয় উপবস্থত 
হন্ডয়ন্ডি। অতএব আল্লাহ তান্ডদর উপর 
যুলম করার নন, বরাং তারাই তান্ডদর 
বনজন্ডদর উপর যুলম করবিল।  

ۡۡ قحۡوِم ن وح   ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
 ٱلَّ
 
بحأ ۡۡ نح ُِ ِ ت

ۡ
ۡۡ يحأ ح ل
ح
د  وح  أ  َعح

ودح وحقحۡوِم  ثحم  نح وح ۡديح َِٰب مح ۡصحح
ح
أ ۡح وح َٰهِي إِبۡرح

ا  مح َِٰتِۖ فح ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت تح
ح
َِٰت  أ ۡؤتحفِكح وحٱلۡم 

 ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ۡۡ وح  ُ نح ٱّللَّ  َِلحۡظلِمح َكح

ونح  ۡظلِم   ٧٠يح

71. আর মুবমন পুরুি ও মুবমন নারীরা 
এন্ডক অপন্ডরর বনু্ধ, তারা ভাল কান্ডজর 
আন্ডদশ কদয় আর অনোয় কাজ কর্ন্ডক 
বনন্ডিধ্ কন্ডর, আর তারা সালাত 
কাবয়ম কন্ডর, যাকাত প্রদান কন্ডর এবাং 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে 
কন্ডর। এন্ডদরন্ডক আল্লাহ শীঘ্রই দয়া 
করন্ডবন, বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ۡوَِلحآء  بحۡعض   
ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع َٰت  بح ۡؤِمنح ۡؤِمن ونح وحٱلۡم   وحٱلۡم 

رِ  نكح ِن ٱلۡم  ۡونح عح ُح يحۡن وِف وح ۡعر  ونح بِٱلۡمح ر  م 
ۡ
يحأ

ونح  ي ِطيع  ةح وح وَٰ كح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ةح وح لحوَٰ ونح ٱلصَّ ي قِيم  وح
ح  ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡ  ٱّللَّ   ُ ۡۡحح  ريح ىئِكح سح لح و 

 
ۥْٓۚ أ وَلح  رحس  ح وح ٱّللَّ
  ۡ ِكي زِيز  حح ٧١ عح

72. আল্লাহ  মুবমন পুরুি ও মুবমন 
নারীন্ডদরন্ডক জান্নান্ডতর ওয়াদা 
বদন্ডয়ন্ডিন, যার বনচ বদন্ডয় প্রবাবহত 
হন্ডব নহরসমূহ, তান্ডত তারা বচরবদন 
র্াকন্ডব এবাং (ওয়াদা বদন্ডিন) স্থায়ী 
জান্নাতসমূন্ডহ পববত্র বাসস্থানসমূন্ডহর। 

ؤۡ  دح ٱّللَّ  ٱلۡم  َٰت  وحعح نَّ َِٰت جح ۡؤِمنح ۡرِي  ِمنِيح وحٱلۡم  َتح
ا  ُح ِ ۡت َِٰكنح ِمن ِتح سح ا وحمح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ٱۡۡل

يذِبحةٗ  َِٰت عح  طح نَّ ِنح ٱ ۡدن   ِِف جح َٰن  مذ رِۡضوح ِ وح ّللَّ
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ْۚ ذح ۡكَبح 

ح
 ٧٢أ
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আর আল্লাহর পে কর্ন্ডক সন্তুবষ্ট 
সবন্ডচন্ডয় বড়। এটাই মহাসফলতা। 

73. কহ নবী, কাবফর ও মুনাবফকন্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ বজহাদ কর এবাং তান্ডদর 
উপর কন্ড ার হও, আর তান্ডদর 
ব কানা হল জাহান্নাম; আর তা 
কতইনা বনকৃষ্ট স্থান।  

َٰفِقِيح  نح ارح وحٱلۡم  فَّ ُِِد ٱلۡك  َٰ ا ٱۡلَِّب  جح ُح ي 
ح
أ ى يح

بِۡئسح  ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى وح
ۡ
أ ْۚ وحمح ۡۡ ُِ ۡي

لح وحٱۡغل ۡظ عح
ِصري    ٧٣ٱلۡمح

74. তারা আল্লাহর কসম কন্ডর কয, তারা 
বন্ডলবন, অর্চ তারা কুফরী বাকে 
বন্ডলন্ডি এবাং ইসলাম গ্রহন্ডের পর 
কুফরী কন্ডরন্ডি। আর মনস্থ কন্ডরন্ডি 
এমন বকিুর যা তারা পায়বন। আর 
তারা একমাত্র এ কারন্ডেই কদািান্ডরাপ 
কন্ডরবিল কয, আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল 
তাুঁর স্বীয় অনুগ্রন্ডহ তান্ডদরন্ডক 
অভাবমুি কন্ডরন্ডিন। এরপর যবদ 
তারা তাওবা কন্ডর, তন্ডব তা হন্ডব 
তান্ডদর জনে উত্তম, আর যবদ তারা 
ববমুখ হয়, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক দুবনয়া 
ও আবখরান্ডত কবদনাদায়ক আযাব 
কদন্ডবন, আর তান্ডদর জনে যমীন্ডন কনই 
ককান অবভভাবক ও সাহাযেকারী। 

ةح  ِمح ۡد قحال وا  ُكح لحقح ا قحال وا  وح ِ مح ونح بِٱّللَّ ۡلِف  ُيح
 ۡۡ ح ا ل وا  بِمح م  ۡۡ وحهح ُِ َِٰم  بحۡعدح إِۡسلح

وا  ر  فح كح ۡفرِ وح ٱلۡك 
وَل  ۥ  رحس  ۡ  ٱّللَّ  وح  ُ َٰ ۡغنحى

ح
ۡن أ
ح
ٓ أ ٓوا  إِلَّ م  ا نحقح نحال وا ْۚ وحمح يح

رۡيٗ  ت وب وا  يحك  خح لِهِۚۦْ فحإِن يح ُۡ ۖۡ ِإَون ِمن فح ۡۡ  ُ َّ ا ل
  ۡ  ُ ۡب ِ ذذ عح لَّۡوا  ي  تحوح َِلمٗ يح

ح
ابًا أ ذح ۡنيح ٱّللَّ  عح ا ا ِِف ٱَّل 
ۡرِض 
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ ح ا ل مح ِ  وح ة ِلذ  ِمن وحٱٓأۡلِخرح  نحِصري   وح

لح  وح
٧٤ 

75. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে কতক আল্লাহর 
সান্ডর্ অঙ্গীকার কন্ডর কয, যবদ আল্লাহ 
তার স্বীয় অনুগ্রন্ডহ আমান্ডদর দান 
কন্ডরন, আমরা অবশেই দান-খয়রাত 

دح ٱ ُح َٰ ۡن عح ۡ مَّ  ُ ِمۡن َٰنحا ِمن ۞وح ح لحئِۡن ءحاتحى ّللَّ
لِهِۦ ُۡ ونحنَّ ِمنح  فح حك  ۡلح نَّ وح قح دَّ حصَّ ۡلح

َٰلِِحيح   ٧٥ٱلصَّ
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করব এবাং অবশেই আমরা 
কনককারন্ডদর অন্তভুথি হব । 

76. অতিঃপর যখন বতবন তান্ডদরন্ডক তাুঁর 
অনুগ্রহ দান করন্ডলন, তারা তান্ডত 
কাপথেে করল এবাং ববমুখ হন্ডয় বফন্ডর 
কগল। 

 ۡ لَّوا  وَّه  تحوح ِل وا  بِهِۦ وح لِهِۦ ِبح ُۡ ِن فح ۡ مذ  ُ َٰ آ ءحاتحى حمَّ ل
ونح  ۡعرِض   ٧٦م 

77. সুতরাাং পবরোন্ডম বতবন তান্ডদর অন্তন্ডর 
বনফাক করন্ডখ বদন্ডলন কসবদন পযথন্ত, 
কযবদন তারা তাুঁর সান্ডর্ সাোৎ 
করন্ডব, তারা আল্লাহন্ডক কয ওয়াদা 
বদন্ডয়ন্ডি তা ভঙ্গ করার কারন্ডে এবাং 
তারা কয বমর্ো বন্ডলবিল তার কারন্ডে। 

اقٗ  ۡۡ نِفح  ُ بح ۡعقح
ح
ۥ فحأ ۡونحه  َٰ يحۡوِم يحلۡقح ۡۡ إَِلح ُِ ِ وب

ا ِِف ق ل 
ح  وا  ٱّللَّ ۡخلحف 

ح
ٓ أ ا ن وا  بِمح ا َكح بِمح وه  وح د  ا وحعح  مح

٧٧يحۡكِذب ونح 

78. তারা বক জান্ডন না, বনশ্চয় আল্লাহ 
তান্ডদর কগাপনীয় ববিয় ও কগাপন 
পরামশথ জান্ডনন? আর বনশ্চয় আল্লাহ 
গান্ডয়বসমূন্ডহর বোপান্ডর সমেক জ্ঞাত। 

نَّ 
ح
أ ۡۡ وح  ُ َٰ ى ۡوح َنح ۡۡ وح ۡ  َِسَّه  ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ ۡعلحم  ۡۡ يح ح ل

ح
أ

ح  ي وِب ٱّللَّ ۡ  ٱلۡغ  َٰ لَّ  ٧٨ عح

79. যারা কদািান্ডরাপ কন্ডর সদাকার 
বোপান্ডর মুবমনন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
কস্বিাদানকারীন্ডদরন্ডক এবাং তান্ডদরন্ডক 
যারা তান্ডদর পবরেম িাড়া বকিুই পায় 
না। অতিঃপর তারা তান্ডদরন্ডক বনন্ডয় 
উপহাস কন্ডর, আল্লাহও তান্ডদরন্ডক 
বনন্ডয় উপহাস কন্ডরন এবাং তান্ডদর 
জনেই রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

ۡؤمِنِيح ِِف  وذِِعيح ِمنح ٱلۡم  طَّ ونح ٱلۡم  ِينح يحلِۡمز  ٱلَّ
 ۡۡ ه  دح ُۡ ونح إِلَّ ج  ِد   َيح

ِينح لح َِٰت وحٱلَّ قح دح ٱلصَّ
 ۡۡ  ُ ح ل ۡۡ وح  ُ ِخرح ٱّللَّ  ِمۡن ۡۡ سح  ُ ونح ِمۡن ر  فحيحۡسخح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح  ٧٩عح

80. তুবম তান্ডদর জনে েমা চাও, অর্বা 
তান্ডদর জনে েমা না চাও। যবদ তুবম 

حۡستحۡغفِۡر  ۡۡ إِن ت  ُ ح حۡستحۡغفِۡر ل ۡو لح ت
ح
ۡۡ أ  ُ ح ٱۡستحۡغفِۡر ل
ۡبعِيح  ۡۡ سح  ُ ح ةٗ  ل رَّ َٰلِكح مح ْۚ ذح ۡۡ  ُ ح ۡغفِرح ٱّللَّ  ل فحلحن يح
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তান্ডদর জনে সত্তর বার েমা চাও, 
তবুও আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কখন্ডনা েমা 
করন্ডবন না। কারে তারা আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর সান্ডর্ কুফরী কন্ডরন্ডি, 
আর আল্লাহ ফাবসক কলাকন্ডদরন্ডক 
বহদায়াত কদন না 

ِدي  ُۡ وَِلۗۦُِ وحٱّللَّ  لح يح رحس  ِ وح وا  بِٱّللَّ ر  فح ۡۡ كح  ُ نَّ
ح
بِأ

َِٰسقِيح  ۡومح ٱلۡفح ٨٠ٱلۡقح

81. কপিন্ডন র্াকা কলাকগুন্ডলা আল্লাহর 
রাসূন্ডলর ববপন্ডে বন্ডস র্াকন্ডত কপন্ডর 
খুবশ হল, আর তারা অপিন্দ করল 
তান্ডদর মাল ও জান বনন্ডয় আল্লাহর 
রাস্তায় বজহাদ করন্ডত এবাং তারা 
বলল, ‘কতামরা গরন্ডমর মন্ডধ্ে কবর 
হন্ডয়া না’। বল, ‘জাহান্নান্ডমর আগুন 
অবধ্কতর গরম, যবদ তারা বুঝত’।  

 ِ وِل ٱّللَّ َٰفح رحس  ۡۡ ِخلح ِدهِ ۡقعح ونح بِمح لَّف  خح فحرِحح ٱلۡم 
ۡۡ ِِف  ُِ ِس نف 

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
وا  بِأ ُِد  َٰ ن ي جح

ح
ٓوا  أ رِه  كح وح

ُۗ ق ۡل نحار   ِ  ِِف ٱۡۡلحرذ
وا  ِ وحقحال وا  لح تحنفِر  بِيِل ٱّللَّ سح

رذٗ  د  حح شح
ح
ۡح أ نَّ ُح ونح اْۚ جح  ُ ۡفقح ن وا  يح ٨١لَّۡو َكح

82. অতএব তারা অে হাসুক, আর কববশ 
কাুঁদুক, তারা যা অজথন কন্ডরন্ডি তার 
বববনমন্ডয়।  

وا  قحلِيٗل  ك  حح ُۡ َۡلح فحلۡيح ثرِيٗ  وح وا  كح زح ۡبك  ٓ ا جح ُۢ ا ا ءح بِمح
ن وا  يحۡكِسب ونح   ٨٢َكح

83. অতএব যবদ আল্লাহ কতামান্ডক তান্ডদর 
ককান দন্ডলর কান্ডি বফবরন্ডয় আন্ডনন 
এবাং তারা কতামার কান্ডি কবর হওয়ার 
অনুমবত চায়, তন্ডব তুবম বল, ‘কতামরা 
আমার সান্ডর্ কখন্ডনা কবর হন্ডব না 
এবাং আমার সান্ডর্ ককান দুশমন্ডনর 
ববরুন্ডদ্ধ কখনও লড়াই করন্ডব না। 
বনশ্চয় কতামরা প্রর্মবার বন্ডস র্াকাই 
পিন্দ কন্ডরি, সুতরাাং কতামরা বন্ডস 

ة   آئِفح َٰ طح عحكح ٱّللَّ  إَِلح ۡۡ فحٱۡستح فحإِن رَّجح  ُ ِۡن ن  مذ وكح ذح
بحدٗ 
ح
َِعح أ وا  مح ۡر ج  ل لَّن َّتح ق  وِج فح ر  لحن لِلۡخ  ا وح

ودِ  ع  ۡۡ رحِضيت ۡ بِٱلۡق  اۖۡ إِنَّك  وًّ د  َِعح عح َٰتِل وا  مح ت قح
ة   رَّ لح مح وَّ

ح
وا   أ د  َٰلِفِيح فحٱۡقع  عح ٱلۡخح  ٨٣مح
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র্ান্ডকা কপিন্ডন (বন্ডস) র্াকা কলাকন্ডদর 
সান্ডর্। 

84. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে কয মারা বগন্ডয়ন্ডি, 
তার উপর তুবম জানাযা পড়ন্ডব না 
এবাং তার কবন্ডরর উপর দাুঁড়ান্ডব না। 
বনশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং তারা ফাবসক 
অবস্থায় মারা বগন্ডয়ন্ডি ।  

د   حح
ح
ى أ ح ِ َعح

لذ لح ت صح بحدٗ  وح
ح
اتح أ ۡ مَّ  ُ ِۡن ۡۡ مذ لح تحق  ا وح

ات وا   ۦ وحمح وَِلِ رحس  ِ وح وا  بِٱّللَّ ر  فح ۡۡ كح  ُ َۡبِهِۦٓۖۡ إِنَّ َٰ قح
ح َعح

ونح  َِٰسق  ۡۡ فح  ٨٤وحه 

85. আর কতামান্ডক কযন মুগ্ধ না কন্ডর 
তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত, 
আল্লাহ এর িারা ককবল তান্ডদর 
দুবনয়ার জীবন্ডন আযাব বদন্ডত চান 
এবাং  কাবফর অবস্থায় তান্ডদর জান 
কবর হন্ডয় যান্ডব।  

ا ي رِيد  ٱّللَّ   ْۚ إِنَّمح ۡۡ ه  َٰد  ۡولح
ح
أ ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡموح

ح
لح ت ۡعِجۡبكح أ وح

 ۡۡ ۡۡ وحه   ُ س  نف 
ح
قح أ تحزۡهح ۡنيحا وح ا ِِف ٱَّل  ُح ِ ۡ ب  ُ بح ِ ذذ عح ن ي 

ح
أ

ونح  َٰفِر   ٨٥كح

86. আর যখন ককান সূরা এ মন্ডমথ নাবযল 
করা হয় কয, ‘কতামরা আল্লাহর প্রবত 
ঈমান আন এবাং তাুঁর রাসূন্ডলর সান্ডর্ 
বজহাদ কর’, তখন তান্ডদর সামর্থেবান 
কলান্ডকরা কতামার কান্ডি অনুমবত চায় 
এবাং বন্ডল, ‘আমান্ডদরন্ডক কিন্ডড় দাও, 
আমরা বন্ডস র্াকা কলাকন্ডদর সান্ডর্ 
র্াকব’। 

وا   ُِد  َٰ جح ِ وح  بِٱّللَّ
ۡن ءحاِمن وا 

ح
ورحة  أ نزِلحۡت س 

 
ٓ أ ِإَوذحا

وَِلِ ٱۡستح  عح رحس  نحكح مح ۡۡ وحقحال وا  ذح  ُ ۡوِل ِمۡن ل وا  ٱلطَّ و 
 
أ

َٰعِِدينح  عح ٱلۡقح ن مَّ ٨٦ذحۡرنحا نحك 

87. তারা কপিন্ডন র্াকা কলাকন্ডদর সান্ডর্ 
র্াকা কবন্ডি বনল এবাং তান্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহর উপর কমাহর এুঁন্ডট কদয়া 
হল, ফন্ডল তারা বুঝন্ডত পান্ডর না । 

 َٰ ح بِعح َعح عح ٱۡۡلحوحالِِف وحط  ون وا  مح ن يحك 
ح
وا  بِأ رحض 
 ِ وب
ونح ق ل   ُ ۡفقح ۡۡ لح يح  ُ ۡۡ فح ُِ٨٧ 
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88. বকন্তু রাসূল ও তার সান্ডর্ মুবমনরা 
তান্ডদর মাল ও জান বদন্ডয় বজহাদ 
কন্ডর, আর কস সব কলান্ডকর জনেই 
রন্ডয়ন্ডি যাবতীয় কলোে এবাং তারাই 
সফলকাম। 

وا   د  ُح َٰ ۥ جح ه  عح ن وا  مح ِينح ءحامح ول  وحٱلَّ َِٰكِن ٱلرَّس  لح
ى  لح و 
 
أ ْۚ وح ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
ۖۡ بِأ َٰت  ۡ  ٱۡۡلحۡيرح  ُ ح ئِكح ل

ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
أ ٨٨وح

89. আল্লাহ তান্ডদর জনে বতবর কন্ডরন্ডিন 
জান্নাতসমূহ, যার বনচ বদন্ডয় প্রবাবহত 
হন্ডব নহরসমূহ, তান্ডত তারা বচরবদন 
র্াকন্ডব, এবটই মহাসফলতা। 

َٰت   نَّ ۡۡ جح  ُ ح دَّ ٱّللَّ  ل عح
ح
ۡرِي  أ َٰر  َتح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ِمن ِتح

  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح َٰلِكح ٱلۡفح ْۚ ذح ا ُح َِِٰلِينح فِي  ٨٩خح

90. আর গ্রামবাসীন্ডদর কর্ন্ডক ওযর 
কপশকারীরা আসল, কযন তান্ডদর 
অনুমবত কদয়া হয় এবাং (বজহাদ না 
কন্ডর) বন্ডস র্াকল তারা, যারা আল্লাহ 
ও তাুঁর রাসূন্ডলর সান্ডর্ বমর্ো 
বন্ডলবিল। তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যারা 
কুফরী কন্ডরন্ডি, তান্ডদরন্ডক অবচন্ডরই 
যন্ত্রোদায়ক আযাব আক্রান্ত করন্ডব। 

 ۡۡ  ُ ح اِب َِل ۡؤذحنح ل ۡعرح
ح
ونح ِمنح ٱۡۡل ر  ِ ذذ عح آءح ٱلۡم  وحجح

ي ِصيب   ۚۥْ سح وَلح  رحس  ح وح ب وا  ٱّللَّ ذح ِينح كح دح ٱلَّ عح وحقح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ وا  ِمۡن ر  فح ِينح كح  ٩٠ ٱلَّ

91. ককান কদাি কনই দুবথলন্ডদর উপর, 
অসুস্থন্ডদর উপর ও যারা দান করার 
মত বকিু পায় না তান্ডদর উপর, যবদ 
তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
বহতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকমথশীলন্ডদর 
উপর (অবভন্ডযান্ডগর) ককান পর্ কনই, 
আর আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু।   

فح  عح  ُ ح ٱل ح لَّيۡسح َعح لح َعح َٰ وح ح ٱلۡمحۡرَضح لح َعح  آءِ وح
ج  إِ  رح ونح حح ا ي نفِق  ونح مح ِد   َيح

ِينح لح وٱلَّ ح  ا  ذحا نحصح
بِيل    ۡحِسنِيح ِمن سح  ٱلۡم 

ح ا َعح وَِلِۚۦْ مح رحس  ِ وح  ّلِلَّ
ور  وحٱ ف  ۡ   ّللَّ  غح ٩١رَِّحي

92. আর তান্ডদর উপরও ককান কদাি কনই, 
যারা কতামার কান্ডি আন্ডস, যান্ডত তুবম 

 ٓ ۡۡ ق ۡلتح لح  ُ تحۡوكح تِلحۡحِملح
ح
آ أ ِينح إِذحا مح ح ٱلَّ لح َعح وح

 ۡۡ  ُ ۡعي ن 
ح
أ لَّوا  وَّ لحۡيهِ تحوح ۡۡ عح ۡۡحِل ك 

ح
ٓ أ ا ِجد  مح

ح
أ
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তান্ডদর বাহন কজাগান্ডত পার। তুবম 
বলন্ডল, ‘আবম কতামান্ডদরন্ডক বহন 
করান্ডনার জনে বকিু পাবি না, তখন 
তারা বফন্ডর কগল, তান্ডদর কচাখ 
অশ্রুন্ডত কভন্ডস যাওয়া অবস্থায়, এ 
দুিঃন্ডখ কয, তারা পান্ডি না এমন বকিু 
যা তারা বেয় করন্ডব’।  

ۡمِع  ونح تحفِيض  ِمنح ٱَّلَّ ا ي نفِق  وا  مح ِد   َيح
لَّ
ح
نًا أ زح حح

٩٢ 

93. বকন্তু (অবভন্ডযান্ডগর) পর্ আন্ডি তান্ডদর 
উপর, যারা কতামার কান্ডি অনুমবত চায় 
অর্চ তারা ধ্নী, তারা কপিন্ডন র্াকা 
কলাকন্ডদর সান্ডর্ র্াকা কবন্ডি বনন্ডয়ন্ডি আর 
আল্লাহ তান্ডদর অন্তর- সমূন্ডহর উপর 
কমাহর এুঁন্ডট বদন্ডয়ন্ডিন, তাই তারা জান্ডন 
না। 

ا  حۡستح ۞إِنَّمح ِينح ي ح ٱلَّ بِيل  َعح ۡۡ ِذن ونحكح وحه  ٱلسَّ
عح ٱۡۡلحوحالِِف  ون وا  مح ن يحك 

ح
وا  بِأ ْۚ رحض  ۡغنِيحآء 

ح
أ

ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح  ُ ۡۡ فح ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح بحعح ٱّللَّ  َعح  ٩٣وحطح

94. তারা কতামান্ডদর বনকট ওযর কপশ 
করন্ডব যখন কতামরা তান্ডদর কান্ডি 
বফন্ডর যান্ডব। বল, ‘কতামরা ওযর 
কপশ কন্ডরা না, আমরা কতামান্ডদরন্ডক 
কখন্ডনা ববশ্বাস করব না। অবশেই 
আল্লাহ কতামান্ডদর খবর আমান্ডদরন্ডক 
জাবনন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন। আর আল্লাহ 
কতামান্ডদর আমল কদখন্ডবন এবাং 
তাুঁর রাসূলও। তারপর কতামান্ডদরন্ডক 
বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব গান্ডয়ব ও 
প্রকান্ডশের জ্ঞানীর বনকট। অতিঃপর 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক যা কতামরা 

ْۚ ق ل لَّ  ۡۡ ُِ ۡ
ۡۡ إَِلح ۡعت  ۡۡ إِذحا رحجح ۡك  ونح إَِلح ۡعتحِذر  يح

نحا ٱّللَّ  ِمۡن 
ح
ۡۡ قحۡد نحبَّأ وا  لحن ن ۡؤِمنح لحك  تحۡعتحِذر 

 َّۡ وَل  ۥ ث  رحس  ۡۡ وح لحك  مح حى ٱّللَّ  عح ريح ْۚ وحسح ۡۡ ۡخبحارِك 
ح
أ

ۡيِب  ِۡ ٱلۡغح َٰلِ َٰ عح د ونح إَِلح ۡ ت رح ي نحبذِئ ك  ةِ فح َٰدح هح وحٱلشَّ
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك   ٩٤بِمح

পারা 

১১ 
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আমল করন্ডত কস সম্পন্ডকথ জাবনন্ডয় 
কদন্ডবন ’।  

95. যখন কতামরা তান্ডদর কান্ডি বফন্ডর 
যান্ডব, তখন অবচন্ডরই কতামান্ডদর 
কান্ডি আল্লাহর নান্ডম শপর্ করন্ডব, 
যান্ডত কতামরা তান্ডদরন্ডক উন্ডপো 
কর। সুতরাাং কতামরা তান্ডদরন্ডক 
উপন্ডো কর। বনশ্চয় তারা অপববত্র 
এবাং জাহান্নাম হল তান্ডদর 
আেয়স্থল।  তারা যা অজথন করত, 
তার প্রবতফলস্বরূপ  

 ۡۡ ُِ ۡ
ۡۡ إَِلح لحۡبت  ۡۡ إِذحا ٱنقح ِ لحك  ونح بِٱّللَّ يحۡحلِف  سح

 ۡۖ ۡۡ رِۡجس   ُ ۖۡ إِنَّ ۡۡ  ُ ۡن  عح
وا  ۡعرِض 

ح
ۖۡ فحأ ۡۡ  ُ ۡن وا  عح  تِل ۡعرِض 

وح 
ۡ
أ ن وا  يحۡكِسب ونح وحمح ا َكح ُۢ بِمح آءح زح ۡ  جح نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ٩٥ى

96. তারা শপর্ করন্ডব কতামান্ডদর বনকট, 
যান্ডত কতামরা তান্ডদর প্রবত সন্তুষ্ট 
হও। অতএব কতামরা যবদও তান্ডদর 
প্রবত সন্তুষ্ট হও, তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ 
ফাবসক কওন্ডমর প্রবত সন্তুষ্ট হন না।  

ۡوا   ۖۡ فحإِن تحۡرضح ۡۡ  ُ ۡن ۡوا  عح ۡضح ۡۡ لَِتح ونح لحك  ۡلِف  ُيح
َٰسِ  ۡوِم ٱلۡفح ِن ٱلۡقح َٰ عح ح لح يحۡرَضح ۡۡ فحإِنَّ ٱّللَّ  ُ ۡن يح قِ عح

٩٦ 

97. কবদুঈনরা কুফর ও কপটতায় 
কব নতর এবাং আল্লাহ তাুঁর 
রাসূন্ডলর উপর যা নাবযল কন্ডরন্ডিন 
তার সীমান্ডরখা না জানার অবধ্ক 
উপন্ডযাগী। আর আল্লাহ সবথজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়।  

ۡفرٗ  د  ك  شح
ح
اب  أ ۡعرح

ح
اقٗ ٱۡۡل نِفح لَّ ا وح

ح
ر  أ ۡجدح

ح
أ ا وح

ودح  د  وا  ح  ۡعلحم  َٰ يح ح لح ٱّللَّ  َعح نزح
ح
آ أ وَِلۗۦُِ وحٱّللَّ  مح  رحس 

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي  ٩٧ عح

98. আর কবদুঈনন্ডদর ককউ ককউ যা 
(আল্লাহর পন্ডর্) বেয় কন্ডর, তা 
জবরমানা গেে কন্ডর এবাং কতামান্ডদর 
দুববথপান্ডকর প্রতীোয় র্ান্ডক। 

ا وحِمنح  تَِّخذ  مح ن يح اِب مح ۡعرح
ح
ۡغرحمٗ ٱۡۡل ا ي نفِق  مح

  ۡ بَّص  بِك  ح يحَتح وۡءِ  وح ة  ٱلسَّ آئِرح ۡۡ دح ُِ ۡي
لح ْۚ عح آئِرح وح ٱَّلَّ

  ۡ لِي ِميع  عح  ٩٨ وحٱّللَّ  سح
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দুববথপাক তান্ডদর উপরই এবাং 
আল্লাহ সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞানী।  

99. আর কবদুঈনন্ডদর ককউ ককউ আল্লাহ 
ও কশি বদন্ডনর প্রবত ঈমান রান্ডখ 
এবাং যা বেয় কন্ডর তান্ডক আল্লাহর 
বনকট বনকটে ও রাসূন্ডলর কদা‘আর 
উপায় বহন্ডসন্ডব গেে কন্ডর। কজন্ডন 
রাখ, বনশ্চয় তা তান্ডদর জনে 
বনকন্ডটের মাধ্েম। অবচন্ডরই আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক তাুঁর রহমন্ডত প্রন্ডবশ 
করান্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ অবত 
েমাশীল, পরম দয়ালু।  

ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وحِمنح  ن ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ اِب مح ۡعرح
ح
ٱۡۡل

 ِ َٰت  ِعندح ٱّللَّ بح ا ي نفِق  ق ر  يحتَِّخذ  مح َِٰت وح لحوح وحصح
ا ق ۡربحة   ُح ٓ إِنَّ لح

ح
وِل  أ ْۚ  ٱلرَّس  ۡۡ  ُ َّ ۡ  ٱّللَّ  ِِف ل  ُ ي ۡدِخل  سح

ور   ف  ح غح ۡ   رحۡۡححتِهِۦْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٩٩رَِّحي

100. আর মুহাবজর ও আনসারন্ডদর মন্ডধ্ে 
যারা প্রর্ম অগ্রগামী এবাং যারা 
তান্ডদরন্ডক অনুসরে কন্ডরন্ডি 
সুন্দরভান্ডব, আল্লাহ্ তান্ডদর প্রবত 
সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডিন আর তারাও আল্লাহর 
প্রবত সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডি। আর বতবন 
তান্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডরন্ডিন 
জান্নাতসমূহ, যার তলন্ডদন্ডশ নদী 
প্রবাবহত, তারা কসখান্ডন বচরস্থায়ী 
হন্ডব। এটাই মহাসাফলে। 

َِٰجرِينح  هح ل ونح ِمنح ٱلۡم  وَّ
ح
ونح ٱۡۡل َٰبِق  وحٱلسَّ
 ِ ارِ وحٱلَّ نصح

ح
َٰن  وحٱۡۡل

ۡ بِإِۡحسح وه  رََِّضح  ينح ٱتَّبحع 
َٰت  ٱ نَّ ۡۡ جح  ُ ح دَّ ل عح

ح
أ ۡنه  وح وا  عح رحض  ۡۡ وح  ُ ۡن  ّللَّ  عح

َٰر   نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ۡتح ۡرِي ِتح بحدٗ َتح

ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي ِ اْۚ خح َٰل كح ذح

  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح  ١٠٠ٱلۡفح

101. আর কতামান্ডদর আশপান্ডশর 
মরুবাসীন্ডদর মন্ডধ্ে বকিু কলাক 
মুনাবফক এবাং মদীনাবাসীন্ডদর 
মন্ডধ্েও বকিু কলাক অবতমাত্রায় 
মুনাবফকীন্ডত বলপ্ত আন্ডি। তুবম 

ۡولحك   ۡن حح ِممَّ ۖۡ وحِمۡن وح ونح َٰفِق  نح اِب م  ۡعرح
ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ

 ۡۖ ۡۡ  ُ اِق لح تحۡعلحم  ح ٱۡلذِفح د وا  َعح رح ِدينحةِ مح ۡهِل ٱلۡمح
ح
أ

 َٰ ونح إَِلح د  َّۡ ي رح تحۡيِ ث  رَّ ۡ مَّ  ُ ب  ِ ذذ ن عح ْۚ سح ۡۡ  ُ ۡن  نحۡعلحم 
َنح

ِظيم   اب  عح
ذح  ١٠١ عح
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তান্ডদরন্ডক জান না। আবম তান্ডদরন্ডক 
জাবন। অবচন্ডর আবম তান্ডদরন্ডক 
দু’বার আযাব কদব তারপর 
তান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব 
মহাআযান্ডবর বদন্ডক। 

102. আর অনে বকিু কলাক তান্ডদর 
অপরাধ্ স্বীকার কন্ডরন্ডি, সৎকন্ডমথর 
সন্ডঙ্গ তারা অসৎকন্ডমথর বমেে 
ঘবটন্ডয়ন্ডি। আশা করা যায়, আল্াহ্ 
তান্ডদর তাওবা কবূল করন্ডবন। 
বনশ্চয় আল্লাহ অবত েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ٗل  مح وا  عح لحط  ۡۡ خح ُِ ِ ن وب  بِذ 
حف وا  ونح ٱۡعَتح ر   وحءحاخح

َٰلِحٗ  ت وبح ا صح ن يح
ح
يذًِئا عحَسح ٱّللَّ  أ رح سح وحءحاخح

ح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ُِ ۡي
لح ور   عح ف  ۡ   غح ١٠٢رَِّحي

103. তান্ডদর সম্পদ কর্ন্ডক সদাকা নাও। 
এর মাধ্েন্ডম তান্ডদরন্ডক তুবম পববত্র 
ও পবরশুদ্ধ করন্ডব। আর তান্ডদর 
জনে কদা‘আ কর, বনশ্চয় কতামার 
কদা‘আ তান্ডদর জনে প্রশাবন্তকর। 
আর আল্াহ্ সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

قحةٗ  دح ۡۡ صح ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
ۡذ ِمۡن أ ا  خ  ُح ِ ُِۡ ب ِي

كذ ت زح ۡۡ وح ِر ه  ُذ ت طح
ن  وح  كح تحكح سح لحوَٰ ۖۡ إِنَّ صح ۡۡ ُِ ۡي

لح ِ عح
لذ ُۗ وحٱ صح ۡۡ  ُ َّ ّللَّ  ل

  ۡ لِي ِميع  عح ١٠٣سح

104. তারা বক জান্ডন না কয, বনশ্চয় আল্লাহ 
তাুঁর বান্দান্ডদর তাওবা কবূল কন্ডরন 
এবাং সদাকা গ্রহে কন্ডরন। আর 
বনশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, 
পরম দয়ালু। 

 ۡۡ ح ل
ح
ۡن  أ ۡقبحل  ٱتلَّۡوبحةح عح وح يح ح ه  نَّ ٱّللَّ

ح
ٓوا  أ ۡعلحم  يح

وح  ح ه  نَّ ٱّللَّ
ح
أ َِٰت وح قح دح ذ  ٱلصَّ خ 

ۡ
يحأ ِعبحادِهِۦ وح

  ۡ ١٠٤ٱتلَّوَّاب  ٱلرَِّحي

105. আর বল, ‘কতামরা আমল কর। 
অতএব, অবচন্ডরই আল্লাহ্ কতামান্ডদর 
আমল কদখন্ডবন, তাুঁর রাসূল ও 
মুবমনগেও। আর অবচন্ডরই 

وَل  ۥ  رحس  ۡۡ وح لحك  مح حى ٱّللَّ  عح ريح ل وا  فحسح وحق ِل ٱۡعمح
ۡيِب  ِۡ ٱلۡغح َٰلِ َٰ عح حد ونح إَِلح َت  ۖۡ وحسح ۡؤِمن ونح وحٱلۡم 

ا ۡ بِمح ي نحبذِئ ك  ةِ فح َٰدح هح ل ونح  وحٱلشَّ ۡۡ تحۡعمح نت   ١٠٥ك 
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কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব 
গান্ডয়ব ও প্রকান্ডশের জ্ঞানীর বনকট। 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
জানান্ডবন যা কতামরা আমল করন্ডত 
কস সম্পন্ডকথ’। 

106. আর আল্লাহর আন্ডদন্ডশর অন্ডপোয় 
অপর বকিু কলান্ডকর বসদ্ধান্ত বপবিন্ডয় 
কদয়া হন্ডলা। বতবন তান্ডদরন্ডক আযাব  
কদন্ডবন নয়ন্ডতা তান্ডদর তাওবা কবূল 
করন্ডবন। আর আল্লাহ্ সবথজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

ا  ۡۡ ِإَومَّ  ُ ب  ِ ذذ عح ا ي  ِ إِمَّ ۡمرِ ٱّللَّ
ح
ۡونح ِۡل رۡجح ونح م  ر  وحءحاخح

ت و ۡ  يح ِكي ۡ  حح لِي ُۗ وحٱّللَّ  عح ۡۡ ُِ ۡي
لح  ١٠٦ ب  عح

107. আর যারা মসবজদ বাবনন্ডয়ন্ডি 
েবতসাধ্ন, কুফরী ও মুবমনন্ডদর 
মন্ডধ্ে ববন্ডভদ সৃবষ্টর উন্ডদ্দন্ডশে এবাং 
ইতিঃপূন্ডবথ আল্লাহ্ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
ববরুন্ডদ্ধ কয লড়াই কন্ডরন্ডি তার ঘাুঁবট 
বহন্ডসন্ডব। আর তারা অবশেই শপর্ 
করন্ডব কয, ‘আমরা ককবল ভাল 
কচন্ডয়বি’। আর আল্াহ্ সােে 
বদন্ডিন কয, তারা অবশেই 
বমর্োবাদী। 

ۡسِجدٗ  وا  مح حذ  ِينح ٱَّتَّ ارٗ وحٱلَّ ۡفرٗ ا ِۡضح ك  ا ا وح
ُۢا بحۡيح  تحۡفرِيقح ادٗ وح ۡؤِمنِيح ِإَورۡصح ارحبح ٱلۡم  ۡن حح ذِمح  ا ل

ۡدنحآ إِلَّ ٱ رح
ح
نَّ إِۡن أ حۡحلِف  َلح ْۚ وح ۡبل  وَلح ۥ ِمن قح رحس  ح وح ّللَّ

 ِۖ َٰ َِٰذب ونح  ٱۡۡل ۡسّنح ۡۡ لحكح  ُ د  إِنَّ ُح حۡش  ١٠٧وحٱّللَّ  ي

108. তুবম কসখান্ডন কখন্ডনা (সালাত 
কান্ডয়ম করন্ডত) দাুঁবড়ও না। অবশেই 
কয মসবজদ প্রবতবষ্ঠত হন্ডয়ন্ডি 
তাকওয়ার উপর প্রর্ম বদন কর্ন্ডক 
তা কবশী হকদার কয, তুবম কসখান্ডন 
সালাত কান্ডয়ম করন্ডত দাুঁড়ান্ডব। 

بحدٗ 
ح
ۡۡ فِيهِ أ ىَٰ لح تحق  ح ٱتلَّۡقوح ِسح َعح سذ

 
ۡسِجد  أ َّمح اْۚ ل

ال   ومح فِيهِ  فِيهِ رِجح ن تحق 
ح
ق  أ حح

ح
ِل يحۡوم  أ وَّ

ح
 ِمۡن أ

ن 
ح
ِب ونح أ ِرِينح ُي  ُذ طَّ ِب  ٱلۡم  وا ْۚ وحٱّللَّ  ُي  ر  َُّ تحطح  ١٠٨يح
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কসখান্ডন এমন কলাক আন্ডি, যারা 
উত্তমরূন্ডপ পববত্রতা অজথন করন্ডত 
ভালবান্ডস। আর আল্াহ্ পববত্রতা 
অজথনকারীন্ডদর ভালবান্ডসন। 

109. কয তার গৃন্ডহর বভবত্ত আল্লাহর 
তাকওয়া ও সন্তুবষ্টর উপর প্রবতষ্ঠা 
করল, কস বক উত্তম না ঐ বেবি কয 
তার গৃন্ডহর বভবত্ত প্রবতষ্ঠা কন্ডরন্ডি 
এক গন্ডতথর পতন্ডনানু্মখ বকনারায়? 
অতিঃপর তান্ডক বনন্ডয় তা ধ্ন্ডস পড়ল 
জাহান্নান্ডমর আগুন্ডন। আর আল্লাহ্ 
যাবলম কওমন্ডক বহদায়াত কদন না। 

ۡن  مح فح
ح
ِ أ ىَٰ مِنح ٱّللَّ َٰ تحۡقوح ح ۥ َعح َٰنحه  سح ب ۡنيح سَّ

ح
أ

ا  فح َٰ شح ح ۥ َعح َٰنحه  سح ب ۡنيح سَّ
ح
ۡن أ م مَّ

ح
رۡي  أ َٰن  خح رِۡضوح وح
ار   ر ف  هح ُۗ وحٱ ج  ۡح نَّ ُح ارح بِهِۦ ِِف نحارِ جح ُح ّللَّ  لح فحٱۡن

َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ  ١٠٩يح

110. তান্ডদর বনবমথত গৃহ, তান্ডদর অন্তন্ডর 
সন্ডন্দন্ডহর কারে হন্ডয় র্াকন্ডব, কয 
পযথন্ত না তান্ডদর হৃদয় টুকন্ডরা 
টুকন্ডরা হন্ডয় যায়। আর আল্লাহ্ 
সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

ِي بحنحۡوا  رِيبحةٗ  ۡ  ٱلَّ  ُ َٰن  ال  ب ۡنيح ِ لح يحزح وب
ٓ ِِف ق ل  ۡۡ إِلَّ ُِ
  ۡ ِكي ۡ  حح لِي ُۗ وحٱّللَّ  عح ۡۡ  ُ عح ق ل وب  طَّ ن تحقح

ح
 ١١٠أ

111. বনশ্চয় আল্লাহ মুবমনন্ডদর কর্ন্ডক 
তান্ডদর জান ও মাল ক্রয় কন্ডর 
বনন্ডয়ন্ডিন (এর বববনমন্ডয়) কয, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি জান্নাত। তারা 
আল্লাহর পন্ডর্ লড়াই কন্ডর। অতএব 
তারা মান্ডর ও মন্ডর। তাওরাত, 
ইবঞ্জল ও কুরআন্ডন এ সম্পন্ডকথ সতে 
ওয়াদা রন্ডয়ন্ডি। আর বনজ ওয়াদা 
পূরন্ডে আল্লাহর কচন্ডয় অবধ্ক কক 
হন্ডত পান্ডর? সুতরাাং কতামরা 

 ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ۡؤِمنِيح أ حىَٰ ِمنح ٱلۡم  ح ٱۡشَتح ۞إِنَّ ٱّللَّ

 ِ بِيِل ٱّللَّ َٰتِل ونح ِِف سح ْۚ ي قح ۡ  ٱۡۡلحنَّةح  ُ ح نَّ ل
ح
ۡ بِأ  ُ ح َٰل ۡموح

ح
أ وح

لحۡيهِ حح  ۖۡ وحۡعًدا عح ي ۡقتحل ونح يحۡقت ل ونح وح  ا ِِف قذٗ فح
ِدهِۦ  ُۡ َٰ بِعح ۡوِفح

ح
ۡن أ ۡرءحاِن  وحمح َِنيِل وحٱلۡق  َٰةِ وحٱۡۡلِ ى ٱتلَّۡورح

ۡعت ۡ  ِي بحايح ۡ  ٱلَّ وا  بِبحۡيعِك  ِْۚ فحٱۡستحبِّۡش  ِمنح ٱّللَّ
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ذح  ١١١بِهِۚۦْ وح
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(আল্লাহর সাংন্ডগ) কয সওদা কন্ডরি, 
কস সওদার জনে আনবন্দত হও  
এবাং কসটাই মহাসাফলে। 

112. তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, 
আল্লাহর প্রশাংসাকারী, বসয়াম 
পালনকারী, রুকূকারী, বসজ্দাকারী, 
সৎকান্ডজর আন্ডদশদাতা, 
অসৎকান্ডজর বনন্ডিধ্কারী এবাং 
আল্লাহর বনধ্থাবরত সীমান্ডরখা 
কহফাযতকারী। আর মুবমনন্ডদরন্ডক 
তুবম সুসাংবাদ দাও। 

ونح  ئِح  ى ونح ٱلسَّ َِٰمد  ونح ٱلۡحح َٰبِد  ئِب ونح ٱلۡعح ى ٱلتَّ
وِف  ۡعر  ونح بِٱلۡمح ونح ٱٓأۡلِمر  َِٰجد  ونح ٱلسَّ َٰكِع  ٱلرَّ

ودِ وحٱۡلَّ  ونح ِۡل د  َٰفِظ  رِ وحٱلۡحح
نكح ِن ٱلۡم  ونح عح اه 
ۡؤِمنِيح  ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب ُِۗ وح  ١١٢ٱّللَّ

113. নবী ও মুবমনন্ডদর জনে উবচত নয় 
কয, তারা মুশবরকন্ডদর জনে েমা 
প্রার্থনা করন্ডব। যবদও তারা আত্ম্ীয় 
হয়। তান্ডদর বনকট এটা স্পষ্ট হন্ডয় 
যাওয়ার পর কয, বনশ্চয় তারা 
প্রজ্ববলত আগুন্ডনর অবধ্বাসী। 

وا   حۡستحۡغفِر  ن ي
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح نح لِلنَِّبذِ وحٱلَّ

َكح
ا  ۡعِد مح َٰ ِمنُۢ بح ِل ق ۡرَبح و 

 
ن ٓوا  أ حۡو َكح ل ّۡشِكِيح وح لِلۡم 

 ِۡ َٰب  ٱۡۡلحِحي ۡصحح
ح
ۡۡ أ  ُ نَّ

ح
ۡۡ أ  ُ ح ح ل  ١١٣تحبحيَّ

114. বনজ বপতার জনে ইবরাহীন্ডমর েমা 
প্রার্থনা কতা বিল একবট ওয়াদার 
কারন্ডে, কয ওয়াদা কস তান্ডক 
বদন্ডয়বিল। অতিঃপর যখন তার 
বনকট স্পষ্ট হন্ডয় কগল কয, বনশ্চয় কস 
আল্লাহর শত্রু, কস তার সান্ডর্ সম্পকথ 
বিন্ন করল। বনশ্চয় ইবরাহীম বিল 
অবধ্ক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল। 

ا نح  وحمح ار   َكح ۡح  ٱۡستِۡغفح َٰهِي بِيهِ  إِبۡرح
ح
 نعح  إِلَّ  ِۡل

ة   وِۡعدح ٓ  مَّ ا هح دح ا إِيَّاه   وحعح ح  فحلحمَّ ۥٓ  تحبحيَّ ۥ َلح  نَّه 
ح
 أ

وذ   د  ِ  عح َّ ِ   ّللذ
ح
أ َّ ْۚ  تحَبح ۡح  إِنَّ  ِمۡنه  َٰهِي َٰه   إِبۡرح وَّ

ح ۡ   ۡلح لِي  حح
١١٤  
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115. আর আল্লাহ এমন নন কয, বতবন 
ককান সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত দান্ডনর 
পর তান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট করন্ডবন। 
যতেে না তান্ডদর জনে সুস্পষ্টভান্ডব 
বেথনা করন্ডবন, যা কর্ন্ডক তারা 
সাবধ্ান র্াকন্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ 
প্রন্ডতেক ববিন্ডয় সবথজ্ঞ। 

نح ٱ ا َكح َٰ وحمح ِتَّ ۡۡ حح  ُ َٰ ى دح ُۢا بحۡعدح إِذۡ هح لَّ قحۡومح ُِ ّللَّ  َِل 
ء   ۡ ِ يح

لذ ح بِك  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ونح تَّق  ا يح ۡ مَّ  ُ ح ح ل ِ ي بحيذ
  ۡ لِي  ١١٥عح

116. বনশ্চয় আল্লাহ, তাুঁর জনেই 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব। 
বতবন জীবন দান কন্ডরন ও মৃতুে 
ঘটান। আর আল্লাহ িাড়া কতামান্ডদর 
জনে না আন্ডি ককান অবভভাবক, না 
আন্ডি ককান সাহাযেকারী। 

ۦ  ۡرِضِۖ ي ۡۡحِ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ح َلح ۥ م  إِنَّ ٱّللَّ

ِلذ   ِ ِمن وح ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ ك 
ا لح ْۚ وحمح ي ِميت  لح  وح وح

 ١١٦ نحِصري  

117. অবশেই আল্লাহ নবী, মুহাবজর ও 
আনসারন্ডদর তাওবা কবুল করন্ডলন, 
যারা তার অনুসরে কন্ডরন্ডি 
সাংকটপূেথ মুহূন্ডতথ। তান্ডদর মন্ডধ্ে এক 
দন্ডলর হৃদয় সতেচূেত হওয়ার 
উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ 
তান্ডদর তাওবা কবূল করন্ডলন। 
বনশ্চয় বতবন তান্ডদর প্রবত কেহশীল, 
পরম দয়ালু। 

ح  د تَّابح ٱّللَّ  َعح َِٰجرِينح لَّقح هح  ٱۡلَِّبذِ وحٱلۡم 
ةِ ِمنُۢ  ةِ ٱلۡع ِۡسح اعح وه  ِِف سح ِينح ٱتَّبحع  ارِ ٱلَّ نصح

ح
وحٱۡۡل

رِيق  
دح يحزِيغ  ق ل وب  فح ا َكح َّۡ تحابح  بحۡعِد مح ۡۡ ث   ُ ِۡن  مذ

ۥ  ْۚ إِنَّه  ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡۡ رحء وف  عح ُِ ِ ۡ   ب ١١٧رَِّحي

118. আর কস বতন জন্ডনর (তাওবা কবূল 
করন্ডলন), যান্ডদর ববিয়বট স্থবগত 
রাখা হন্ডয়বিল। এমনবক পৃবর্বী 
প্রশস্ত হওয়া সন্ডত্ত্বও তান্ডদর জনে 
সাংকীেথ হন্ডয় বগন্ডয়বিল এবাং তান্ডদর 

اقحۡت  ى إِذحا ضح ِتَّ وا  حح لذِف  ِينح خ  َٰثحةِ ٱلَّ ح ٱثلَّلح وحَعح
 ۡۡ ُِ ۡي
لح اقحۡت عح بحۡت وحضح ا رحح  ۡرض  بِمح

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ۡي

لح عح
ٓ إِ 
ِ إِلَّ  ِمنح ٱّللَّ

ح
أ لۡجح ن لَّ مح

ح
ن ٓوا  أ ۡۡ وحظح  ُ س  نف 

ح
ۡهِ أ َلح

ۡۡ َِلحت وب وٓ  ُِ ۡي
لح َّۡ تحابح عح وح ٱتلَّوَّاب  ث  ح ه  ا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ
  ۡ ١١٨ٱلرَِّحي
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বনকট তান্ডদর জীবন দুববথসহ হন্ডয় 
উন্ড বিল। আর তারা বনবশ্চত 
বুন্ডঝবিল কয, আল্লাহর আযাব কর্ন্ডক 
বতবন িাড়া ককান আেয়স্থল কনই। 
তারপর বতবন তান্ডদর তাওবা কবুল 
করন্ডলন, যান্ডত তারা তাওবায় বস্থর 
র্ান্ডক। বনশ্চয় আল্লাহ তাওবা 
কবূলকারী, পরম দয়ালু। 

119. কহ মুবমনগে,  কতামরা আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর এবাং 
সতেবাদীন্ডদর সান্ডর্ র্াক।  

عح  ون وا  مح ك  ح وح وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

َِٰدقِيح   ١١٩ٱلصَّ

120. মদীনার অবধ্বাসী ও তার 
আশপান্ডশর মরুবাসীন্ডদর জনে 
সাংগত নয় কয, রাসূলুল্লাহ কর্ন্ডক 
কপিন্ডন কর্ন্ডক যান্ডব এবাং রাসূন্ডলর 
জীবন অন্ডপো বনজন্ডদর জীবনন্ডক 
অবধ্ক বপ্রয় মন্ডন করন্ডব। এটা এ 
কারন্ডে কয, তান্ডদরন্ডক আল্লাহর পন্ডর্ 
তৃষ্ণা, ক্লাবন্ত ও েুধ্ায় আক্রান্ত কন্ডর 
এবাং তান্ডদর এমন পদন্ডেপ যা 
কাবফরন্ডদর কক্রাধ্ জন্মায় এবাং 
শত্রুন্ডদরন্ডক তারা েবতসাধ্ন কন্ডর, 
তার বববনমন্ডয় তান্ডদর জনে সৎকমথ 
বলবপবদ্ধ করা হয়। বনশ্চয় আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদর প্রবতদান নষ্ট কন্ডরন 
না। 

ِنح  ۡ مذ  ُ ح ۡول ۡن حح ِدينحةِ وحمح ۡهِل ٱلۡمح
ح
نح ِۡل ا َكح مح

ِ وح  وِل ٱّللَّ ن رَّس  وا  عح لَّف  تحخح ن يح
ح
اِب أ ۡعرح

ح
لح ٱۡۡل

ۡۡ لح   ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ن نَّۡفِسهِۚۦْ ذح ۡۡ عح ُِ ِس نف 

ح
ب وا  بِأ يحرۡغح

 
 
أ مح ۡۡ ظح  ُ ب   ي ِصيب  لح نحصح ة  ِِف  وح صح ۡمح لح ُمح وح

بِيِل ٱ لح يحطح سح ِ وح ۡوِطئٗ ّللَّ ارح ا ونح مح فَّ  يحغِيظ  ٱلۡك 
وذ   د  ونح ِمۡن عح

نحال  لح يح تِبح  وح ۡ بِهِۦ نَّۡيًل إِلَّ ك   ُ ح ل
ل   مح ْۚ إِنَّ ٱ عح َٰلِح  ۡجرح صح

ح
يع  أ ُِ ح لح ي  ّللَّ

ۡحِسنِيح   ١٢٠ٱلۡم 
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121. আর তারা স্বে বকাংবা অবধ্ক যা-ই 
বেয় কন্ডর এবাং অবতক্রম কন্ডর কয 
প্রান্তরই, তা তান্ডদর জনে বলন্ডখ কদয়া 
হয়, যান্ডত তারা যা আমল করত, 
আল্লাহ তান্ডদরন্ডক তার কচন্ডয় উত্তম 
প্রবতদান কদন। 

ةٗ  قح ونح نحفح لح ي نفِق  غِريحةٗ  وح برِيحةٗ  صح لح كح لح  وح  وح
ونح  ع  ۡقطح ۡ  ٱّللَّ  يح  ُ ۡۡ َِلحۡجزِيح  ُ ح تِبح ل ادِيًا إِلَّ ك  وح

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح نح مح ۡحسح
ح
١٢١أ

122. আর মুবমনন্ডদর জনে সাংগত নয় কয, 
তারা সকন্ডল একসন্ডঙ্গ অবভযান্ডন 
কবর হন্ডব। অতিঃপর তান্ডদর প্রবতবট 
দল কর্ন্ডক বকিু কলাক ককন কবর হয় 
না, যান্ডত তারা দীন্ডনর গভীর জ্ঞান 
আহরে করন্ডত পান্ডর এবাং আপন 
সম্প্রদায় যখন তান্ডদর বনকট 
প্রতোবতথন করন্ডব, তখন তান্ডদরন্ডক 
সতকথ করন্ডত পান্ডর, যান্ডত তারা 
(গুনাহ কর্ন্ডক) কবুঁন্ডচ র্ান্ডক। 

 ْۚ ٓافَّٗة وا  كح ۡؤِمن ونح َِلحنفِر  نح ٱلۡم  ا َكح رح فحلحۡولح نح  ۞وحمح فح
ِ فِۡرقحة  

ذ ٓ  ِمن ّل  ا ۡۡ طح  ُ ِۡن ِينِ مذ وا  ِِف ٱَّلذ  ُ قَّ حتحفح ِ ة  َلذ  ئِفح
 ۡۡ  ُ لَّ ۡۡ لحعح ُِ ۡ

ٓوا  إَِلح ع  ۡۡ إِذحا رحجح  ُ وا  قحۡومح َِل نِذر  وح
ونح  ر  ۡذح  ١٢٢ُيح

123. কহ মুবমনগে, কতামরা কতামান্ডদর 
বনকটবতথী কাবফরন্ডদর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ 
কর। এবাং তারা কযন কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে কন্ড ারতা কদখন্ডত পায়। আর 
কজন্ডন রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর সান্ডর্ 
আন্ডিন। 

 ۡ ِينح يحل ونحك  َٰتِل وا  ٱلَّ ن وا  قح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 ْۚ ٗة ۡۡ ِغلۡظح وا  فِيك  َۡلحِجد  ارِ وح فَّ ِنح ٱلۡك  ٓوا   مذ وحٱۡعلحم 
نَّ ٱ
ح
تَّقِيح أ عح ٱلۡم  ح مح ١٢٣ّللَّ

124. আর যখনই ককান সূরা নাবযল করা 
হয়, তখন তান্ডদর ককউ ককউ বন্ডল, 
‘এবট কতামান্ডদর কার ঈমান বৃবদ্ধ 
করল’? অতএব যারা মুবমন, বনশ্চয় 

ورحة   نزِلحۡت س 
 
آ أ ۡۡ  ِإَوذحا مح ي ك 

ح
ول  أ ق  ن يح ۡ مَّ  ُ فحِمۡن

َٰنٗ زحادحتۡه   َِٰذهِۦٓ إِيمح ۡۡ هح  ُ ۡت ادح ن وا  فحزح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ
ح
ْۚ فحأ ا

 َٰ ۡۡ نٗ إِيمح ونح ا وحه  حۡستحبِّۡش   ١٢٤ي
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তা তান্ডদর ঈমান বৃবদ্ধ কন্ডরন্ডি এবাং 
তারা আনবন্দত হয়। 

125. আর যান্ডদর অন্তন্ডর বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি, 
এবট তান্ডদর অপববত্রতার সান্ডর্ 
অপববত্রতা বৃবদ্ধ কন্ডর এবাং তারা 
মারা যায় কাবফর অবস্থায়। 

رحض   ُِۡ مَّ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  ا ٱلَّ مَّ

ح
أ ۡۡ  وح  ُ ۡت ادح ا رِۡجسً فحزح

ونح  َٰفِر  ۡۡ كح ات وا  وحه  مح ۡۡ وح ُِ َٰ رِۡجِس
 ١٢٥إَِلح

126. তারা বক কদন্ডখ না কয, তারা প্রবত 
বির এক বার বকাংবা দু’বার 
ববপদগ্রস্ত হয় ? এর পরও তারা 
তাওবা কন্ডর না এবাং উপন্ডদশ গ্রহে 
কন্ডর না।  

م   ِ َعح
ذ ۡفتحن ونح ِِف ّل  ۡۡ ي   ُ نَّ

ح
ۡونح أ لح يحرح وح

ح
وۡ  أ

ح
ةً أ رَّ  مَّ

تحۡيِ  رَّ ونح مح ر  كَّ ۡۡ يحذَّ لح ه  ت وب ونح وح َّۡ لح يح ١٢٦ث 

127. আর যখনই ককান সূরা নাবযল করা 
হয়, তারা এন্ডক অপন্ডরর বদন্ডক 
তাকায়। (এবাং বন্ডল) ‘কতামান্ডদরন্ডক 
বক ককউ কদখন্ডি’? অতিঃপর তারা 
(চুবপসান্ডর) প্রস্থান কন্ডর। আল্লাহ 
তান্ডদর হৃদয়ন্ডক সতেববমুখ কন্ডর 
কদন। এ কারন্ডে কয, তারা 
কবাধ্শবিহীন কওম। 

ورحة   نزِلحۡت س 
 
آ أ َٰ بحۡعض   ِإَوذحا مح ۡۡ إَِلح  ُ  ُ ۡع رح بح  نَّظح
ۡل يحرح  د  هح حح

ح
ِۡن أ ۡ مذ َٰك  حفح ٱ ى ف وا ْۚ صح ح َّۡ ٱنِصح  ّللَّ  ث 
ۡۡ قحۡوم    ُ نَّ

ح
ۡ بِأ  ُ ونح  ق ل وبح  ُ ۡفقح ١٢٧لَّ يح

128. বনশ্চয় কতামান্ডদর বনজন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর বনকট একজন 
রাসূল এন্ডসন্ডিন, তা তার জনে 
কষ্টদায়ক যা কতামান্ডদরন্ডক পীড়া 
কদয়। বতবন কতামান্ডদর কলোেকামী, 
মুবমনন্ডদর প্রবত কেহশীল, পরম 
দয়ালু। 

ول   ۡۡ رحس  آءحك  ۡد جح زِيز   لحقح ۡۡ عح ِسك  نف 
ح
ِۡن أ  مذ

ۡؤِمنِيح  ۡ بِٱلۡم  لحۡيك  رِيص  عح ۡۡ حح نِت  ا عح لحۡيهِ مح عح
ۡ   رحء وف   ١٢٨رَِّحي
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129. অতিঃপর যবদ তারা ববমুখ হয়, তন্ডব 
বল, ‘আমার জনে আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট, 
বতবন িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই। 
আবম তাুঁরই উপর তাওয়াকু্কল 
কন্ডরবি। আর বতবনই মহাআরন্ডশর 
রব’। 

ۡسِبح ٱ ۡل حح ق  لَّۡوا  فح ۖۡ فحإِن تحوح وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ّللَّ  لح
 ِۡ ِظي ۡرِش ٱلۡعح وح رحب  ٱلۡعح ۖۡ وحه  ۡت  ُكَّ لحۡيهِ تحوح  ١٢٩عح
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১০. সূরা: ইউনুস 

আয়াত : ১০৯, মাক্কী 

 سورة يونس

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ্-লাম-রা। এগুন্ডলা প্রজ্ঞাপূেথ 
বকতান্ডবর আয়াত। 

  ِۡ َِٰب ٱۡۡلحِكي َٰت  ٱلِۡكتح   ١الٓر  تِلۡكح ءحايح

2. এটা বক মানুন্ডির জনে আশ্চন্ডযথর ববিয় 

কয, আবম তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক এক 

বেবির বনকট ওহী কপ্ররে কন্ডরবি কয, 
তুবম মানুিন্ডক সতকথ কর এবাং 

মুবমনন্ডদরন্ডক সুসাংবাদ প্রদান কর কয, 
তান্ডদর রন্ডবর বনকট তান্ডদর জনে 

রন্ডয়ন্ডি উচ্চ মযথাদা। কাবফররা বন্ডল, ‘এ 
কতা স্পষ্ট জাদুকর’। 

ل   َٰ رحج 
ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
ۡن أ
ح
ًبا أ جح انح لِلنَّاِس عح كح

ح
 أ

ِينح  ِ ٱلَّ ِ حّشذ ب نِذرِ ٱۡلَّاسح وح
ح
ۡن أ
ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن ن ٓوا  مذ نَّ  ءحامح

ح
أ

ونح إِنَّ  َٰفِر  ُۗ قحالح ٱلۡكح ۡۡ ُِ ِ بذ مح ِصۡدق  ِعندح رح ۡۡ قحدح  ُ
ح ل

َِٰحر   ا لحسح َٰذح بِي   هح ٢م 

3. বনশ্চয় কতামান্ডদর রব আল্লাহ। বযবন 
আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 

িয় বদন্ডন, তারপর আরন্ডশ উন্ড ন্ডিন। 
বতবন সব ববিয় পবরচালনা কন্ডরন। তার 
অনুমবত িাড়া সুপাবরশ করার ককউ 

কনই। বতবনই আল্লাহ, কতামান্ডদর রব। 
সুতরাাং কতামরা তাুঁর ইবাদাত কর। 
তারপরও বক কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে 

করন্ডব না? 

ۡ  ٱ بَّك  َِٰت إِنَّ رح َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ّللَّ  ٱلَّ
يَّام  
ح
ۡرضح ِِف ِستَّةِ أ

ح
ح  وحٱۡۡل َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح ث 

فِيع  إِلَّ  ا ِمن شح ۖۡ مح ۡمرح
ح
بذِر  ٱۡۡل ۡرِشِۖ ي دح  ِمنُۢ ٱۡلعح

ۡ  ٱ َٰلِك  ْۚ بحۡعِد إِۡذنِهۚۦِْ ذح وه  ۡۡ فحٱۡعب د  ب ك  ّللَّ  رح
ونح  ر  كَّ فحلح تحذح

ح
٣أ

4. তাুঁরই কান্ডি কতামান্ডদর সকন্ডলর 
প্রতোবতথন। আল্লাহর ওয়াদা সতে। 
বনশ্চয় বতবন সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন। 

তারপর তার পুনরাবতথন ঘটান। যারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং সৎকাজ কন্ডরন্ডি 
তান্ডদরন্ডক ইনসাফপূেথ প্রবতদান কদয়ার 

ِيعٗ  ۡۡ َجح رِۡجع ك  ۡهِ مح ۖۡ وحۡعدح ٱإَِلح ۥ ا ْۚ إِنَّه  ا قًّ ِ حح ّللَّ
ا   ؤ  ۡبدح ن وا   يح ِينح ءحامح ۥ َِلحۡجزِيح ٱلَّ ه  َّۡ ي عِيد  ٱۡۡلحلۡقح ث 

وا   ر  فح ِينح كح َِٰت بِٱلۡقِۡسِط  وحٱلَّ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ وحعح
اب   ح ۡۡ ۡشح  ُ ح ِيم   ل ِۡن ۡحح ن وا  مذ ا َكح ُۢ بِمح  ۡ َِل

ح
اب  أ ذح وحعح

ونح  ر  ٤يحۡكف 
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জনে। আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি উত্তপ্ত পানীয় এবাং 
কবদনাদায়ক আযাব। এ কারন্ডে কয 
তারা কুফরী করত। 

5. বতবনই সূযথন্ডক কন্ডরন্ডিন দীবপ্তময় এবাং 
চাুঁদন্ডক আন্ডলাময় আর তার জনে 

বনধ্থারে কন্ডরন্ডিন বববভন্ন মনবযল, যান্ডত 
কতামরা জানন্ডত পার বিন্ডরর গেনা 
এবাং (সমন্ডয়র) বহসাব। আল্লাহ এগুন্ডলা 
অবশেই যর্ার্থভান্ডব সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। জ্ঞানী 
সম্প্রদান্ডয়র জনে বতবন আয়াতসমূহ 
ববস্তাবরতভান্ডব বেথনা কন্ডরন।  

ۡمسح ِضيحآءٗ  لح ٱلشَّ عح ِي جح وح ٱلَّ رح ن ورٗ ه  مح ا وحٱلۡقح
نِيح  ِ دح ٱلسذ دح وا  عح نحازِلح تِلحۡعلحم  ه ۥ مح رح وحقحدَّ

لحقح ٱ ا خح ْۚ مح ابح ِ  وحٱۡۡلِسح  بِٱۡۡلحقذ
َٰلِكح إِلَّ ّللَّ  ذح

ۡوم   َِٰت لِقح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ فح ۡعلحم   ي  ٥ونح يح

6. বনশ্চয় রাত ও বদবন্ডসর বববতথন্ডন এবাং 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা আল্লাহ সৃবষ্ট 

কন্ডরন্ডিন, তান্ডত বহু বনদশথন রন্ডয়ন্ডি 
এমন কওন্ডমর জনে, যারা তাকওয়া 
অবলম্বন কন্ডর। 

لحقح ٱّللَّ  ِِف  ا خح ارِ وحمح ُح ِۡل وحٱۡلَّ َِٰف ٱَلَّ إِنَّ ِِف ٱۡختِلح
َٰت   ۡرِض ٓأَليح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡوم   ٱلسَّ ونح  لذِقح تَّق   ٦يح

7. বনশ্চয় যারা আমার সাোন্ডতর আশা 
রান্ডখ না এবাং দুবনয়ার জীবন বনন্ডয় 
সন্তুষ্ট আন্ডি ও তা বনন্ডয় পবরতৃপ্ত 
রন্ডয়ন্ডি। আর যারা আমার বনদশথনাবলী 
হন্ডত গান্ডফল- 

ةِ  وا  بِٱۡۡلحيحوَٰ رحض  آءحنحا وح ونح لِقح ِينح لح يحرۡج  إِنَّ ٱلَّ
َٰتِنحا  ۡن ءحايح ۡۡ عح ِينح ه  ا وحٱلَّ ُح ِ  ب

ن وا 
ح
أ ۡنيحا وحٱۡطمح ٱَّل 
َٰفِل ونح  ٧غح

8. তারা যা উপাজথন করত, তার কারন্ডে 
আগুনই হন্ডব তান্ডদর ব কানা। 

 

ن وا  يحۡكِسب ونح  ا َكح ۡ  ٱۡلَّار  بِمح  ُ َٰ ى وح
ۡ
أ ىئِكح مح لح و 

 
٨أ

9. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন এবাং কনক 

আমল কন্ডর, তান্ডদর রব ঈমান্ডনর 

কারন্ডে তান্ডদরন্ডক পর্ কদখান্ডবন, 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ۡۡ إِنَّ ٱلَّ ُِ ِدي ُۡ يح
َٰر  ِِف  نۡهح

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ۡت

ۡرِي ِمن ِتح ۖۡ َتح ۡۡ ُِ َٰنِ ۡ بِإِيمح  ُ ب  رح
 ِۡ َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ  ٩جح
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আরামদায়ক জান্নাতসমূন্ডহ যার 
তলন্ডদন্ডশ নহরসমূহ  প্রবাবহত। 

 

10. কসখান্ডন তান্ডদর কর্া হন্ডব, ‘কহ আল্লাহ, 
তুবম পববত্র মহান’ এবাং তান্ডদর 

অবভবাদন হন্ডব, ‘সালাম’। আর তান্ডদর 

কশি কর্া হন্ডব কয, ‘সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর, বযবন সকল সৃবষ্টর রব’।  

ا  ُح ۡۡ فِي  ُ ِيَّت  ِتح َّۡ وح  ُ َٰنحكح ٱللَّ ۡبحح ا س  ُح ۡۡ فِي  ُ َٰ ى دحۡعوح
 ْۚ ۡ َٰ لح ِ وحءحاِخر  دحۡعوح  سح ِ رحبذ ِن ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

ح
ۡۡ أ  ُ َٰ ى

َٰلحِميح  ١٠ٱلۡعح

11. আর আল্লাহ যবদ মানুন্ডির অকলোে 
(প্রার্থনায় সাড়া বদন্ডত) তাড়াতাবড় 
করন্ডতন কযভান্ডব বতবন তান্ডদর কলোে 
(প্রার্থনায় সাড়া বদন্ডত) তাড়াতাবড় 

কন্ডরন, তাহন্ডল অবশেই তান্ডদর সময় 
ফুবরন্ডয় কযত। সুতরাাং যারা আমার 

সাোন্ডতর আশা রান্ডখ না, আবম 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর অবাধ্েতায় বদন্ডশহারা 
হন্ডয় ঘুরন্ডত কিন্ডড় কদই। 

 

 ۡ  ُ ح ال َّ ٱۡستِۡعجح ل  ٱّللَّ  لِلنَّاِس ٱلّشَّ عحجذِ حۡو ي  ل ۞وح
 ۡۡ ُِ ۡ

َِضح إَِلح ِينح لح بِٱۡۡلحرۡيِ لحق  ر  ٱلَّ نحذح ۖۡ فح ۡۡ  ُ ل  جح
ح
أ

ونح   ُ ۡعمح ۡۡ يح ُِ َٰنِ ۡغيح آءحنحا ِِف ط  ونح لِقح  ١١يحرۡج 

12. আর যখন মানুিন্ডক ববপদ স্পশথ কন্ডর, 
তখন কস শুন্ডয়, বন্ডস বা দাুঁবড়ন্ডয় 
আমান্ডক ডান্ডক। অতিঃপর আবম যখন 

তার ববপদ দূর কন্ডর কদই, তখন কস 
এমনভান্ডব চলন্ডত র্ান্ডক মন্ডন হয় কযন 
তান্ডক ককান ববপদ স্পশথ করার কারন্ডে 
কস আমান্ডক ডান্ডকবন। এভান্ডবই 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর জনে তারা যা 

ۡو 
ح
نحا ِۡلحۢنبِهِۦٓ أ َٰنح ٱلۡض   دحَعح نسح ِإَوذحا محسَّ ٱۡۡلِ

ۡو قحآئِمٗ 
ح
فۡ قحاِعًدا أ شح ا كح رَّ نحا ا فحلحمَّ ه ۥ مح َّ ۡنه  ۡض  عح

ذ   َٰ ۡض  ٓ إَِلح نحا ۡۡ يحۡدع  ن لَّ
ح
أ ِ  كح يذ َٰلِكح ز  ذح

ۚۥْ كح ه  سَّ نح مَّ
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ِۡسِفِيح مح  ١٢لِلۡم 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 422  

আমল করত তা কশাবভত কন্ডর কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি।  

13. আর অবশেই আবম কতামান্ডদর পূন্ডবথ বহু 

প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস কন্ডরবি, যখন তারা 
যুলম কন্ডরন্ডি। আর তান্ডদর বনকট 
তান্ডদর রাসূলগে প্রমাোবদসহ আগমন 

কন্ডরবিল, বকন্তু তারা ঈমান আনার বিল 
না। এভান্ডব আবম অপরাধ্ী কওমন্ডক 
শাবস্ত প্রদান কবর। 

وا   لحم  ا ظح حمَّ ۡۡ ل ۡبلِك  ونح ِمن قح ر  ۡهلحۡكنحا ٱلۡق 
ح
ۡد أ لحقح وح

ن وا  َِل ۡؤِمن وا ْۚ  ا َكح َِٰت وحمح ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح وحجح
ۡجرِ  ۡومح ٱلۡم  ۡزِي ٱلۡقح

َٰلِكح َنح ذح ١٣ِميح كح

14. তারপর আবম কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডন 

তান্ডদর পন্ডর স্থলাবভবিি কন্ডরবি, যান্ডত 
আবম কদবখ কতামরা ককমন আমল কর। 

ۡرِض ِمنُۢ 
ح
ىئِفح ِِف ٱۡۡل لح ۡۡ خح َٰك  لۡنح عح َّۡ جح ث 
ل ونح  ۡيفح تحۡعمح رح كح ۡۡ ِۡلحنظ  ١٤بحۡعِدهِ

15. আর যখন তান্ডদর সামন্ডন আমার 

আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূন্ডপ পা  করা হয়, 
তখন, যারা আমার সাোন্ডতর আশা 

রান্ডখ না, তারা বন্ডল, ‘এবট িাড়া অনে 
কুরআন বনন্ডয় এন্ডসা। অর্বা এন্ডক 

বদলাও’। বল, ‘আমার বনন্ডজর পে 
কর্ন্ডক এন্ডত ককান পবরবতথন্ডনর অবধ্কার 
কনই। আবমন্ডতা শুধু্ আমার প্রবত 
অবতীেথ ওহীর অনুসরে কবর। বনশ্চয় 
আবম যবদ রন্ডবর অবাধ্ে হই তন্ডব ভয় 

কবর কব ন বদন্ডনর আযান্ডবর’। 

َٰت   ۡۡ ءحايحات نحا بحيذِنح ُِ ۡي
لح َٰ عح ِي ِإَوذحا ت ۡتلح نح لح قحالح ٱلَّ

ونح  ْۚ يحرۡج  َۡل  ِ ۡو بحدذ
ح
آ أ َٰذح رۡيِ هح ۡرءحان  غح آءحنحا ٱئِۡت بِق  لِقح

 ِۖ آيِٕ نحۡفَِسٓ ۥ ِمن تِلۡقح  
َلح ِ بحدذ
 
ۡن أ
ح
ون  َِلٓ أ ا يحك  ق ۡل مح

 ٓ ۖۡ إِّنذِ َّ
ى إَِلح ا ي وۡحح تَّبِع  إِلَّ مح

ح
اف  إِۡن إِۡن أ خح

ح
 أ
ِظيم   ابح يحۡوم  عح ذح ِ عح َبذ ۡيت  رح صح ١٥ عح

16. বল, ‘যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন, আবম 
কতামান্ডদর উপর তা পা  করতাম না। 
আর বতবন কতামান্ডদরন্ডক এ সম্পন্ডকথ 

অববহত করন্ডতন না। ককননা, 
ইতিঃপূন্ডবথ আবম কতামান্ডদর মন্ডধ্ে দীঘথ 

ٓ شح ق ل لَّۡو  لح ۡۡ وح لحۡيك  ۥ عح ا تحلحۡوت ه  آءح ٱّللَّ  مح
رٗ  م  ۡۡ ع  ِۡثت  فِيك  ۡد ِلح قح ۡ بِهۖۦِۡ فح َٰك  ى ۡدرح

ح
ِن أ ا مذ

ۡبلِ  فحلح تحۡعقِل ونح قح
ح
١٦هِۦْٓۚ أ
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জীবন অবতবাবহত কন্ডরবি। তন্ডব বক 

কতামরা বুঝ না’? 

17. অতএব কয আল্লাহর উপর বমর্ো রটনা 
কন্ডর অর্বা তাুঁর আয়াতসমূহন্ডক বমর্ো 

বন্ডল, তার কচন্ডয় বড় যাবলম কক ? 
বনশ্চয় অপরাধ্ীরা সফল হন্ডব না।  

ۡو 
ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ مح فح
بح أَِب ذَّ ونح كح ۡجرِم  ۡفلِح  ٱلۡم  ۥ لح ي  َٰتِهِۦْٓۚ إِنَّه   ١٧يح

18. আর তারা আল্লাহ িাড়া এমন বকিুর 

ইবাদত করন্ডি, যা তান্ডদর েবত করন্ডত 
পান্ডর না এবাং উপকারও করন্ডত পান্ডর 

না। আর তারা বন্ডল, ‘এরা আল্লাহর 

বনকট আমান্ডদর সুপাবরশকারী’। বল, 
‘কতামরা বক আল্লাহন্ডক আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডন র্াকা এমন ববিন্ডয় সাংবাদ বদি 

যা বতবন অবগত নন’? বতবন পববত্র 
মহান এবাং তারা যা শরীক কন্ডর, তা 
কর্ন্ডক বতবন অন্ডনক ঊন্ডধ্বথ। 

لح  ۡۡ وح ا لح يحۡض  ه  ِ مح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ يحۡعب د  وح
 ۡۡ  ُ ع  ِْۚ يحنفح نحا ِعندح ٱّللَّ ىؤ  عح فح ٓءِ ش  لح ىؤ  ول ونح ٰٓح يحق  وح
 ِ ت نحبذ
ح
َِٰت ق ۡل أ َٰوح مح ۡ  ِِف ٱلسَّ ۡعلح ا لح يح ح بِمح ونح ٱّللَّ

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح ۡرِض  س 
ح
لح ِِف ٱۡۡل وح

١٨ 

19. আর মানুি কতা এক উম্মতই বিল। পন্ডর 
তারা ববভি হন্ডয় পড়ল। আর কতামার 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক বােী ববগত না হন্ডল 

তান্ডদর মন্ডধ্ে মীমাাংসা হন্ডয় কযত, যা 
বনন্ডয় তারা মতববন্ডরাধ্ কন্ডর।  

ةٗ  مَّ
 
ٓ أ نح ٱۡلَّاس  إِلَّ ا َكح ةٗ  وحمح َِٰحدح وا ْۚ  وح فحٱۡختحلحف 

ة   ِمح حۡولح ُكح ل ۡۡ وح  ُ َِضح بحيۡنح بذِكح لحق  ۡت ِمن رَّ بحقح سح
ونح  ۡتحلِف  ا فِيهِ َيح ١٩فِيمح

20. আর তারা বন্ডল, ‘তাুঁর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
তার উপর ককান বনদশথন ককন নাবযল 

করা হয় না’? বল, ‘গান্ডয়ন্ডবর জ্ঞান কতা 
ককবল আল্লাহরই। অতএব কতামরা 

অন্ডপো কর, আবমও কতামান্ডদর সান্ডর্ 

অন্ডপোয় রন্ডয়বি’।  

لحۡيهِ ءحايحة   نزِلح عح
 
ٓ أ حۡولح ول ونح ل يحق  ۡل  وح ق  بذِهۖۦِۡ فح ِن رَّ  مذ

ا  ِ إِنَّمح ۡيب  ّلِلَّ وٓ ٱلۡغح ِنح فحٱنتحِظر  ۡ مذ عحك  ا  إِّنذِ مح
نتحِظرِينح    ٢٠ٱلۡم 
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21. আর যখন আবম মানুিন্ডক দুিঃখ-দুদথশা 
স্পশথ করার পর রহমন্ডতর স্বাদ 

আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার 
আয়াতসমূন্ডহর বোপান্ডর কূট-ন্ডকৌশন্ডলর 

আেয় কনয়। বল, ‘আল্লাহ ককৌশলকারী 

বহন্ডসন্ডব অবধ্ক দ্রুত’। বনশ্চয় আমার 
কফন্ডরশতারা কতামান্ডদর কুট-ন্ডকৌশল 
বলন্ডখ রান্ডখ।  

ذحۡقنحا ٱۡلَّاسح رحۡۡححةٗ 
ح
ۡۡ ِإَوذحآ أ  ُ ۡت سَّ آءح مح َّ ِنُۢ بحۡعِد ۡضح مذ

ۡكر   ۡ مَّ  ُ ح ۡكًراْۚ  إِذحا ل ع  مح َۡسح
ح
ْۚ ق ِل ٱّللَّ  أ ِِفٓ ءحايحاتِنحا
ونح  ر  ا تحۡمك  لحنحا يحۡكت ب ونح مح ٢١إِنَّ ر س 

22. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক স্থন্ডল ও সমুন্ডদ্র 
ভ্রমে করান। এমনবক যখন কতামরা 

কনৌকায় র্াক, আর তা তান্ডদরন্ডক বনন্ডয় 
চলন্ডত র্ান্ডক অনুকুল হাওয়ায় এবাং 

তারা তা বনন্ডয় আনবন্দত হয়, (এ সময়) 
তান্ডক কপন্ডয় বন্ডস ঝন্ডড়া হাওয়া, আর 
চারবদক কর্ন্ডক কধ্ন্ডয় আন্ডস তরঙ্গ এবাং 

তান্ডদর বনবশ্চত ধ্ারো হয় কয, 
তান্ডদরন্ডক পবরন্ডবষ্টন করা হন্ডয়ন্ডি। 
তখন তারা আল্লাহন্ডক ডাকন্ডত র্ান্ডক 

তাুঁর জনে দীনন্ডক একবনষ্ঠ কন্ডর, ‘যবদ 
আপবন এ কর্ন্ডক আমান্ডদরন্ডক নাজাত 

কদন, তাহন্ডল আমরা অবশেই 

কৃতজ্ঞন্ডদর অন্তভুথি হব’।  

ى إِذحا  ِتَّ ِ وحٱِۡلحۡحرِِۖ حح ذ َبح
ۡۡ ِِف ٱلۡ ِ ك  ريذ ِي ي سح

وح ٱلَّ ه 
ُِۡ بِرِيح   ِ ۡينح ب رح ِك وحجح

لۡ ۡۡ ِِف ٱلۡف  نت  ِ  ك  يذ  بحة  طح
آءح  ا جح ُح ِ  ب

وا  فحرِح  ِصف  وح ا رِيح  َعح ُح ۡ  ۡت آءحه  وحجح
ن   َّكح ِ مح

ذ ۡوج  ِمن ّل  ن   ٱلۡمح ۡۡ وحظح ُِ ِ ِحيطح ب
 
ۡۡ أ  ُ نَّ

ح
ٓوا  أ

ا   و  َنحۡيتحنحا ِمۡن  دحعح
ح
ِينح لحئِۡن أ ۡلِِصيح َلح  ٱَّلذ ح ُم  ٱّللَّ
َِٰكرِينح  ونحنَّ ِمنح ٱلشَّ حك  َِٰذهِۦ ۡلح  ٢٢هح

23. অতিঃপর যখন বতবন তান্ডদরন্ডক নাজাত 

কদন, তখন তারা অনোয়ভান্ডব যমীন্ডন 
সীমালঙ্ঘন কন্ডর। কহ মানুি, কতামান্ডদর 
সীমালঙ্ঘন কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধই, এ সব 
বকিু দুবনয়ার কভাগ। অতিঃপর আমার 
বনকটই কতামান্ডদর প্রতোবতথন। সুতরাাং 

ۡرِض 
ح
ونح ِِف ٱۡۡل ۡبغ  ۡۡ يح ۡۡ إِذحا ه   ُ َٰ َنحى

ح
ٓ أ ا رۡيِ بِغح فحلحمَّ

ى  ح ۡۡ َعح ا بحۡغي ك  ا ٱۡلَّاس  إِنَّمح ُح ي 
ح
أ ى ِ  يح ٱۡۡلحقذ

ۡنحا  َّۡ إَِلح ۖۡ ث  ۡنيحا ةِ ٱَّل  َٰعح ٱۡۡلحيحوَٰ تح ِۖ مَّ ِسك  نف 
ح
أ

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡ بِمح ن نحبذِئ ك  ۡۡ فح رِۡجع ك   ٢٣مح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 425  

তখন আবম কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
কৃতকমথ সম্পন্ডকথ জানাব।  

24. বনশ্চয় দুবনয়ার জীবন্ডনর তুলনা কতা 
পাবনর নোয় যা আবম আকাশ কর্ন্ডক 

নাবযল কবর, অতিঃপর তার সান্ডর্ 

যমীন্ডনর উবদ্ভন্ডদর বমেে ঘন্ডট, যা মানুি 
ও চতুষ্পদ জন্তু কভাগ কন্ডর। অবন্ডশন্ডি 
যখন যমীন কশাবভত ও সবজ্জত হয় 
এবাং তার অবধ্বাসীরা মন্ডন কন্ডর যমীন্ডন 
উৎপন্ন ফসল করায়ত্ব করন্ডত তারা 

সেম, তখন তান্ডত রান্ডত বকাংবা বদন্ডন 
আমার আন্ডদশ চন্ডল আন্ডস। অতিঃপর 
আবম কসগুন্ডলান্ডক বাবনন্ডয় কদই কবতথত 

ফসল, মন্ডন হয় গতকালও এখান্ডন বকিু 
বিল না। এভান্ডব আবম বচন্তাশীল 
কলাকন্ডদর জনে বনদশথনসমূহ 
ববস্তাবরতভান্ডব বেথনা কবর। 

َٰه  ِمنح  لۡنح نزح
ح
آء  أ مح ۡنيحا كح ةِ ٱَّل  ثحل  ٱۡۡلحيحوَٰ ا مح إِنَّمح

ا  ۡرِض ِممَّ
ح
آءِ فحٱۡختحلحطح بِهِۦ نحبحات  ٱۡۡل مح ٱلسَّ

ل  ٱۡلَّاس   ك 
ۡ
ِت يحأ ذح خح

ح
ٓ أ ى إِذحا ِتَّ ۡ  حح َٰ نۡعح

ح
وحٱۡۡل

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
ٓ أ ا ُح ۡهل 

ح
نَّ أ يَّنحۡت وحظح ا وحٱزَّ ُح ۡرض  ز ۡخر فح

ح
ٱۡۡل

ارٗ  ُح ۡو نح
ح
ًۡل أ نحا َلح ۡمر 

ح
ٓ أ ا ُح َٰ تحى

ح
ٓ أ ا ُح لحۡي ونح عح َِٰدر  ا قح
ِصيدٗ  ا حح ُح َٰ لۡنح عح ۡۡ تحۡغنح فحجح ن لَّ

ح
أ ۡمِس  ا كح

ح
بِٱۡۡل

َٰتِ  ل  ٱٓأۡليح ِ صذ َٰلِكح ن فح ذح ۡوم   كح ونح  لِقح ر  كَّ تحفح  ٢٤يح

25. আর আল্লাহ শাবন্তর আবান্ডসর বদন্ডক 
আহবান কন্ডরন এবাং যান্ডক ইিা 
বহদায়াত কদন সরল পন্ডর্র বদন্ডক। 

آء  وحٱ حشح ن ي ِدي مح ُۡ يح ِۡ وح َٰ لح َٰ دحارِ ٱلسَّ ٓوا  إَِلح ّللَّ  يحۡدع 
َٰط   َٰ ِصرح ۡستح  إَِلح ٢٥ قِيم  م 

26. যারা ভান্ডলা কাজ কন্ডর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি শুভ পবরোম (জান্নাত) এবাং 
আরও কববশ। আর ধূ্ন্ডলামবলনতা ও 
লাঞ্ছনা তান্ডদর কচহারাগুন্ডলান্ডক আিন্ন 
করন্ডব না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা 
তান্ডত স্থায়ী হন্ডব। 

ة ۖۡ ۞ زِيحادح َٰ وح ن وا  ٱۡۡل ۡسّنح ۡحسح
ح
ِينح أ ق  وح  لذَِّلَّ  لح يحۡرهح

ۡۡ قحَتح    ُ وهح َٰب  ٱۡۡلح و ج  ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ْۚ أ لح ذِلَّة  نَّةِِۖ وح
ونح  َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي  ٢٦ه 

27. আর যারা মন্দ উপাজথন করন্ডব, প্রবতবট 
মন্ডন্দর প্রবতদান হন্ডব তারই অনুরূপ; 
আর লাঞ্ছনা তান্ডদরন্ডক আিন্ন করন্ডব। 

 ِ يذ  ٱلسَّ
ب وا  سح ِينح كح ا وحٱلَّ ُح ِۢ بِِمۡثلِ يذِئحة آء  سح زح اِت جح
 ۡۖ ۡۡ ذِلَّة   ُ ق  تحۡرهح ۡ  وح  ُ ح ا ل ِصم ِۖ مَّ ِ ِمۡن َعح ِنح ٱّللَّ  مذ

عٗ  ۡۡ قِطح  ُ وه  ۡغِشيحۡت و ج 
 
ٓ أ ا نَّمح

ح
أ ِۡل كح ِنح ٱَلَّ ا مذ
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আল্লাহর পাকড়াও কর্ন্ডক তান্ডদর ককান 
রোকারী কনই। কযন অন্ধকার রান্ডতর 
এক অাংশ বদন্ডয় তান্ডদর কচহারাগুন্ডলা 
কঢন্ডক কদয়া হন্ডয়ন্ডি। তারাই আগুন্ডনর 

অবধ্বাসী, তারা তান্ডত স্থায়ী হন্ডব। 

َٰب   ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ْۚ أ ۡظلًِما ا  م  ُح ۡۡ فِي ٱۡلَّارِِۖ ه 
ونح  َِِٰل    ٢٧خح

28. আর কযবদন আবম তান্ডদর সকলন্ডক 

একত্র করব, অতিঃপর যারা বশকথ 

কন্ডরন্ডি, তান্ডদরন্ডক বলব, ‘র্াম, 
কতামরা ও কতামান্ডদর শরীকরা’। 

অতিঃপর আবম তান্ডদর মন্ডধ্ে ববন্ডিদ 

ঘটাব। আর তান্ডদর শরীকরা’ বলন্ডব, 
‘কতামরা কতা আমান্ডদর ইবাদাত করন্ডত 

না’। 

يحۡومح  ِيعٗ وح ۡۡ َجح ّۡش  ه  وا  َنح ك  ۡۡشح
ح
ِينح أ ول  لَِّلَّ َّۡ نحق  ا ث 

نحك   َّكح ۖۡ مح ۡۡ  ُ يَّلۡنحا بحيۡنح ْۚ فحزح ۡۡ ٓؤ ك  َكح ح ۡش  ۡۡ وح نت 
ح
ۡۡ أ

ونح  ۡۡ إِيَّانحا تحۡعب د  نت  ا ك  ۡ مَّ ٓؤ ه  َكح ح   ٢٨وحقحالح ۡش 

29. ‘সুতরাাং আল্লাহই আমান্ডদর ও 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সােী বহন্ডসন্ডব যন্ডর্ষ্ট। 
আমরা বনশ্চয় কতামান্ডদর ইবাদাত 

সম্পন্ডকথ গান্ডফল বিলাম’। 

نَّا  ۡۡ إِن ك  بحيۡنحك  ُۢا بحيۡنحنحا وح ُِيدح ِ شح َٰ بِٱّللَّ َفح فحكح
َٰفِلِيح  ۡۡ لحغح ۡن ِعبحادحتِك   ٢٩عح

30. এখান্ডন প্রন্ডতেন্ডক ইবতপূন্ডবথ যা কন্ডরন্ডি, 
কস সম্পন্ডকথ জানন্ডত পারন্ডব। আর 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর প্রকৃত অবভভাবক 
আল্লাহর কান্ডি বফবরন্ডয় কদয়া হন্ডব এবাং 
তারা যা বমর্ো রটান্ডতা তা তান্ডদর কর্ন্ডক 
হাবরন্ডয় যান্ডব। 

نحالِكح تحۡبل وا  ّل   نحۡفس     ه 
ح
آ أ ٓوا  إَِلح مَّ د  ر  ۡتْۚ وح ۡسلحفح

ن وا   ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح ِِۖ وحضح ۡ  ٱۡۡلحقذ  ُ َٰ ى
ۡولح ِ مح ٱّللَّ
ونح  ۡفَتح    ٣٠يح

31. বল, ‘আসমান ও যমীন কর্ন্ডক কক 

কতামান্ডদর বরবযক কদন? অর্বা কক 
(ন্ডতামান্ডদর) েবে ও দৃবষ্টসমূন্ডহর 

মাবলক? আর কক মৃত কর্ন্ডক জীববতন্ডক 
কবর কন্ডরন আর জীববত কর্ন্ডক মৃতন্ডক 

ِنح  ۡ مذ ن يحۡرز ق ك  ن ق ۡل مح مَّ
ح
ۡرِض أ

ح
آءِ وحٱۡۡل مح ٱلسَّ

َّ ِمنح  ۡرِج  ٱۡلۡحح ن َي  َٰرح وحمح بۡصح
ح
ۡمعح وحٱۡۡل ۡملِك  ٱلسَّ يح

بذِر   ن ي دح ذِ وحمح يذِتح ِمنح ٱلۡۡحح ي ۡخرِج  ٱلۡمح يذِِت وح ٱلۡمح
ونح  فحلح تحتَّق 

ح
ۡل أ ق  ْۚ فح ول ونح ٱّللَّ  يحق  ْۚ فحسح ۡمرح

ح
  ٣١ٱۡۡل
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কবর কন্ডরন? কক সব ববিয় পবরচালনা 
কন্ডরন’? তখন তারা অবশেই বলন্ডব, 
‘আল্লাহ’। সুতরাাং, তুবম বল, ‘তারপরও 
বক কতামরা তাকওয়া অবলম্বন করন্ডব 

না’?  

32. অতএব, বতবনই আল্লাহ, কতামান্ডদর 
প্রকৃত রব। অতিঃপর সন্ডতের পর 

ভ্রষ্টতা িাড়া কী র্ান্ডক? অতএব ককার্ায় 
কতামান্ডদরন্ডক ঘুরান্ডনা হন্ডি? 

 ِ اذحا بحۡعدح ٱۡۡلحقذ مح ۖۡ فح ۡ  ٱۡۡلحق  ب ك  ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك  فحذح
ف ونح  َٰ ت ِۡصح ّنَّ

ح
ۖۡ فحأ َٰل  لح َُّ   ٣٢إِلَّ ٱل

33. এমবনভান্ডব কতামার রন্ডবর বােী সতে 

বন্ডল সাবেস্ত হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর উপর, যারা 
অবাধ্ে হন্ডয়ন্ডি, কয তারা ঈমান আনন্ডব 
না। 

ٓوا   ق  ِينح فحسح ح ٱلَّ بذِكح َعح ِمحت  رح ۡت ُكح قَّ َٰلِكح حح ذح كح
ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح   ُ نَّ

ح
  ٣٣أ

34. বল, ‘কতামান্ডদর শরীকন্ডদর ককউ বক 
আন্ডি, কয প্রর্ম সৃবষ্ট করন্ডব, অতিঃপর 
তার পুনরাবৃবত্ত ঘটান্ডব’? বল, ‘আল্লাহই 
প্রর্ম সৃবষ্ট কন্ডরন অতিঃপর তার 

পুনরাবৃবত্ত ঘটান’। অতএব 

কতামান্ডদরন্ডক ককার্ায় বফরান্ডনা হন্ডি?  

 َّۡ ا  ٱۡۡلحلۡقح ث  ؤ  ۡبدح ن يح ۡ مَّ ٓئِك  َكح ح ۡل ِمن ۡش  ق ۡل هح
 َٰ ّنَّ
ح
ۖۥۡ فحأ ه  َّۡ ي عِيد  ا  ٱۡۡلحلۡقح ث  ؤ  ۡبدح ۚۥْ ق ِل ٱّللَّ  يح ه  ي عِيد 

ونح    ٣٤ت ۡؤفحك 

35. বল, ‘কতামান্ডদর শরীকন্ডদর ককউ বক 
আন্ডি, কয সন্ডতের পর্ কদখান্ডব’? বল, 
‘আল্লাহই সন্ডতের পর্ কদখান। বযবন 

সন্ডতের পর্ কদখান, বতবনই বক 

অনুসরে করার অবধ্ক হকদার, নাবক 
কস, কয পর্ কদখান্ডনা িাড়া পর্ পায় না। 
সুতরাাং কতামান্ডদর কী হল? কতামরা 
ককমন ববচার করি’।  

  ِ  ٱۡۡلحقذ
ِدٓي إَِلح ُۡ ن يح ۡ مَّ ٓئِك  َكح ح ۡل ِمن ۡش  ق ۡل هح

ِدي  ُۡ ِ ق ِل ٱّللَّ  يح  ٱۡۡلحقذ
ِدٓي إَِلح ُۡ ن يح مح فح

ح
ِ  أ قذ لِلۡحح

ا  مح ۖۡ فح ىَٰ دح ُۡ ن ي 
ح
ٓ أ ٓي إِلَّ ِ ُِدذ  يح

ن لَّ مَّ
ح
ن ي تَّبحعح أ

ح
ق  أ حح

ح
أ

ونح  م  ۡك  ۡيفح ِتح ۡۡ كح   ٣٥لحك 
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36. আর তান্ডদর অবধ্কাাংশ ককবল ধ্ারোর 
অনুসরে কন্ডর। বনশ্চয় সন্ডতের 
ববপরীন্ডত ধ্ারো ককান কাযথকাবরতা 
রান্ডখ না । বনশ্চয় আল্লাহ তারা যা কন্ডর 
কস সম্পন্ডকথ সমেক অবগত। 

ۡغِّن  نَّ لح ي  ْۚ إِنَّ ٱلظَّ ا نًّ ۡۡ إِلَّ ظح ۡكَثح ه 
ح
ا يحتَّبِع  أ وحمح

ۡي  ِ شح ل ونح ِمنح ٱۡۡلحقذ ۡفعح ا يح ُۢ بِمح  ۡ لِي ح عح ْۚإِنَّ ٱّللَّ   ٣٦ا

37. এ কুরআন কতা এমন নয় কয, আল্লাহ 

িাড়া ককউ তা রচনা করন্ডত পারন্ডব; 
বরাং এবট যা তার সামন্ডন রন্ডয়ন্ডি, তার 
সতোয়ন এবাং বকতান্ডবর ববস্তাবরত 

বোখো, যান্ডত ককান সন্ডন্দহ কনই, যা 
সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর পে কর্ন্ডক। 

 

ىَٰ ِمن د وِن  ح ۡفَتح ن ي 
ح
ۡرءحان  أ ا ٱلۡق  َٰذح نح هح ا َكح وحمح

يۡهِ  ِي بحۡيح يحدح َِٰكن تحۡصِديقح ٱلَّ لح ِ وح ٱّللَّ
يۡبح فِيهِ ِمن  َِٰب لح رح تحۡفِصيلح ٱلِۡكتح ِ وح رَّبذ

َٰلحِميح    ٣٧ٱلۡعح

38. নাবক তারা বন্ডল, ‘কস তা বাবনন্ডয়ন্ডি’? 
বল, ‘তন্ডব কতামরা তার মত একবট 
সূরা (বাবনন্ডয়) বনন্ডয় আস এবাং আল্লাহ 

িাড়া যান্ডক পান্ডরা ডাক, যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও’। 

ة   ورح ت وا  بِس 
ۡ
ۖۡ ق ۡل فحأ َٰه  ى ح ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح

ح
ِثۡ  أ لِهِۦ مذ

ِن د وِن ٱ ۡعت ۡ مذ ِن ٱۡستحطح وا  مح ۡۡ وحٱۡدع  نت  ِ إِن ك  ّللَّ
َِٰدقِيح    ٣٨صح

39. বরাং তারা কয বোপান্ডর পূেথ জ্ঞান লাভ 

কন্ডরবন, তা তারা অস্বীকার কন্ডরন্ডি 
এবাং এখনও তার পবরেবত তান্ডদর 
কান্ডি আন্ডসবন। এভান্ডবই তারা 

অস্বীকার কন্ডরবিল, যারা বিল তান্ডদর 
পূন্ডবথ। সুতরাাং তুবম লেে কর, ককমন 
বিল যাবলমন্ডদর পবরোম।  

 ۡۡ ُِ ِ ت
ۡ
ا يحأ حمَّ ل وا  بِعِلِۡمهِۦ وح ِيط  ۡۡ ُي  ح ا ل ب وا  بِمح ذَّ بحۡل كح

 ۡۖ ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
بح ٱلَّ ذَّ َٰلِكح كح ذح ۚۥْ كح وِيل ه 

ۡ
تحأ

َٰلِِميح  َٰقِبحة  ٱلظَّ نح عح ۡيفح َكح ۡر كح   ٣٩فحٱنظ 

40. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ এর প্রবত ঈমান 
আন্ডন এবাং ককউ তান্ডত ঈমান আন্ডন 

 ي ۡؤِمن  بِهِۚۦْ 
ن لَّ ۡ مَّ  ُ ِمۡن ۦ وح ن ي ۡؤِمن  بِهِ ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح

ۡفِسِدينح  ۡ  بِٱلۡم  ۡعلح
ح
ب كح أ رح   ٤٠وح
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না। আর কতামার রব ফাসাদকারীন্ডদর 
বোপান্ডর অবধ্ক জ্ঞাত। 

41. আর তারা যবদ কতামান্ডক বমর্োবাদী 

বন্ডল, তন্ডব তুবম বল, ‘আমার কমথ 

আমার, আর কতামান্ডদর কমথ 
কতামান্ডদর। আবম যা আমল কবর 
কতামরা তা কর্ন্ডক মুি এবাং কতামরা যা 

আমল কর আবম তা কর্ন্ডক মুি’।  

 ۡۖ ۡۡ ل ك  مح ۡۡ عح لحك  ِل وح مح ِ عح
ل َلذ ق  ب وكح فح ذَّ ِإَون كح

نت ۡ بحرِٓي 
ح
۠ بحرِٓيء  أ نحا

ح
أ ل  وح ۡعمح

ح
ٓ أ ا ا  ونح مِمَّ ِمَّ مذ

ل ونح    ٤١تحۡعمح

42. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে বকিু আন্ডি, যারা 
কতামার প্রবত মন্ডনান্ডযাগ বদন্ডয় শুন্ডন। 

তন্ডব বক তুবম ববধ্রন্ডক কশানান্ডব, তারা 
না বুঝন্ডলও? 

ن  ۡ مَّ  ُ ِمۡن نتح ت ۡسِمع  وح
ح
فحأ
ح
ْۚ أ ۡكح ونح إَِلح حۡستحِمع  ي
ۡعقِل ونح  ن وا  لح يح حۡو َكح ل َّۡ وح   ٤٢ٱلص 

43. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ আন্ডি এমন, 
কয কতামার বদন্ডক তাকায়। তন্ডব বক 

তুবম অন্ধন্ডক পর্ কদখান্ডব, তারা না 
কদখন্ডলও? 

ۡمح  ِدي ٱلۡع  ُۡ نتح تح
ح
فحأ
ح
ْۚ أ ۡكح ر  إَِلح ن يحنظ  ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح
ونح  ۡبِِص  ن وا  لح ي  حۡو َكح ل   ٤٣وح

44. বনশ্চয় আল্লাহ মানুন্ডির প্রবত বকিুমাত্র 

যুলম কন্ডরন না; বরাং মানুিই বনজন্ডদর 
উপর যুলম কন্ডর। 

ۡي إِنَّ  ۡ  ٱۡلَّاسح شح ۡظلِ ح لح يح َِٰكنَّ ٱۡلَّاسح ٱّللَّ لح ا وح
ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 

ح
  ٤٤أ

45. আর কযবদন বতবন তান্ডদরন্ডক একত্র 

করন্ডবন, কযন তারা বদবন্ডসর 
মুহূতথকালমাত্র অবস্থান কন্ডরন্ডি। তারা 
এন্ডক অপরন্ডক বচনন্ডত পারন্ডব। তারা 

অবশেই েবতগ্রস্ত হন্ডয়ন্ডি, যারা 

আল্লাহর সাোৎ অস্বীকার কন্ডরন্ডি, আর 
তারা বহদায়াতপ্রাপ্ত বিল না।  

ةٗ  اعح ۡۡ يحلۡبحث ٓوا  إِلَّ سح ن لَّ
ح
أ ۡۡ كح ّۡش  ه  يحۡومح ُيح نح مذِ  وح

ارِ  ُح ِينح ٱۡلَّ ِِسح ٱلَّ ْۚ قحۡد خح ۡۡ  ُ ف ونح بحيۡنح ارح تحعح يح
تحِدينح  ُۡ ن وا  م  ا َكح ِ وحمح آءِ ٱّللَّ ب وا  بِلِقح ذَّ   ٤٥كح
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46. আর আবম তান্ডদরন্ডক কয প্রবতশ্রুবত 

বদন্ডয়বি, তার বকিু যবদ কতামান্ডক 

কদবখন্ডয় কদই, অর্বা কতামান্ডক মৃতুে 
কদই, তন্ডব আমার কান্ডিই তান্ডদর 
প্রতোবতথন। তারপর তারা যা কন্ডর 
আল্লাহ তার সােী। 

يحنَّكح  ۡو نحتحوحفَّ
ح
ۡۡ أ ه  ِي نحعِد  ا ن رِيحنَّكح بحۡعضح ٱلَّ ِإَومَّ

َّۡ ٱّللَّ   ۡۡ ث   ُ رِۡجع  ۡنحا مح ل وفحإَِلح ۡفعح ا يح َٰ مح ح ُِيد  َعح نح شح
٤٦  

47. আর প্রন্ডতেক উম্মন্ডতর জনে রন্ডয়ন্ডি 
রাসূল। তারপর যখন তান্ডদর রাসূল 

আন্ডস, তান্ডদর মন্ডধ্ে তখন নোয়বভবত্তক 
ফয়সালা করা হয় এবাং তান্ডদর যুলম 
করা হয় না। 

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ لِك  ۖۡ فحإِذحا جح  وح ول  ۡۡ ق َِضح رَّس   ُ ول  آءح رحس 

ۡ بِٱلۡقِۡسِط   ُ ونح بحيۡنح ۡظلحم  ۡۡ لح ي    ٤٧وحه 

48. আর তারা বন্ডল, ‘কখন এই প্রবতশ্রুবত 
(পূেথ হন্ডব), যবদ কতামরা সতেবাদী 
হও’?  

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق  وح
٤٨  

49. বল, ‘আবম বনন্ডজর েবত বা উপকান্ডরর 

অবধ্কার রাবখ না, তন্ডব আল্লাহ যা ইিা 

কন্ডরন’। প্রন্ডতেক উম্মন্ডতর রন্ডয়ন্ডি 
বনবদথষ্ট একবট সময়। যখন এন্ডস যায় 

তান্ডদর সময়, তখন এক মুহূতথ বপিান্ডত 
পান্ডর না এবাং এন্ডগান্ডতও পান্ডর না। 

ذٗ  ۡملِك  ِۡلحۡفَِس ۡضح
ح
ٓ أ ا شح ق ل لَّ لح نحۡفًعا إِلَّ مح ٓ ا وح ءح ا

ۡۡ فحلح   ُ ل  جح
ح
آءح أ ْۚ إِذحا جح ل  جح

ح
ة  أ مَّ

 
ِ أ
ذ ُۗ لِك  ٱّللَّ 
حۡستح  ةٗ ي اعح ونح سح ونح  ِخر  حۡستحۡقِدم  لح ي   ٤٩وح

50. বল, ‘কতামান্ডদর বক মন্ডন হয় কয, যবদ 
কতামান্ডদর বনকট তাুঁর আযাব রান্ডত 

বকাংবা বদন্ডন এন্ডস পন্ডড়, তন্ডব 
অপরাধ্ীরা তার ককান্ অাংশবট 

তাড়াতাবড় চায়’?  

ارٗ  ُح ۡو نح
ح
ًَٰتا أ ۥ بحيح اب ه  ذح ۡۡ عح تحىَٰك 

ح
ۡۡ إِۡن أ رحءحۡيت 

ح
 اق ۡل أ

حۡستحۡعِجل  ِمۡنه   اذحا ي ۡجرِ مَّ ونح ٱلۡم    ٥٠م 
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51. তন্ডব বক যখন তা ঘটন্ডব, তখন কতামরা 
তান্ডত ঈমান আনন্ডব? এখন? অর্চ 
কতামরা এর জনেই তাড়াহুড়া করন্ডত। 

نت ۡ بِهِۦْٓۚ ءحٓالۡ  عح ءحامح ا وحقح َّۡ إِذحا مح ث 
ح
نت ۡ َٰٔـأ نح وحقحۡد ك 

حۡستحۡعِجل ونح    ٥١بِهِۦ ت

52. তারপর যারা যুলম কন্ডরন্ডি তান্ডদর বলা 

হন্ডব, স্থায়ী আযাব আস্বাদন কর। 
কতামরা যা অজথন করন্ডত কতামান্ডদরন্ডক 
ককবল তারই প্রবতদান কদয়া হন্ডি। 

ۡل  ابح ٱۡۡل ِۡلِ هح ذح وا  ذ وق وا  عح لحم  ِينح ظح َّۡ قِيلح لَِّلَّ ث 
ۡۡ تحۡكِسب ونح  نت  ا ك  ۡونح إِلَّ بِمح ۡزح  ٥٢َت 

53. আর তারা কতামার কান্ডি জানন্ডত চায়, 
‘তা বক সতে’? বল, ‘হোুঁ, আমার রন্ডবর 
কসম! বনশ্চয় তা সতে এবাং কতামরা 

পরাস্তকারী নও’। 

حۡستحۢنِب  ي ۥ ۞وح ٓ إِنَّه  ِ َبذ رح ۡل إِي وح
ۖۡ ق  وح قٌّ ه  حح

ح
ونحكح أ

 ۡۖ حقذ  ۡعِجزِينح  ۡلح نت ۡ بِم 
ح
آ أ  ٥٣وحمح

54. আর যমীন্ডন যা রন্ডয়ন্ডি, তা যবদ যুলম 
কন্ডরন্ডি এমন প্রন্ডতেক বেবির হন্ডয় যায়, 
তন্ডব তা কস মুবিপে বহন্ডসন্ডব বদন্ডয় 

কদন্ডব এবাং তারা লজ্জা কগাপন করন্ডব, 
যখন তারা আযাব কদখন্ডব। আর তান্ডদর 
মন্ডধ্ে নোয়বভবত্তক ফয়সালা করা হন্ডব 
এবাং তান্ডদরন্ডক যুলম করা হন্ডব না।  

ِ نحۡفس  
ذ نَّ لِك 

ح
حۡو أ ل ۡرِض  وح

ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡت مح لحمح ظح

وا   َسح 
ح
أ ۡت بِهِۗۦُ وح ۡفتحدح

ا  َلح و 
ح
أ ا رح حمَّ ةح ل امح ٱۡلَّدح

ۡ بِٱلۡ   ُ ۖۡ وحق َِضح بحيۡنح ابح ذح ۡۡ لح ٱلۡعح قِۡسِط وحه 
ونح  ۡظلحم    ٥٤ي 

55. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আসমানসমূহ ও 

যমীন্ডন যা আন্ডি, তা আল্লাহরই। কজন্ডন 

রাখ, বনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সতে, বকন্তু 
তান্ডদর অবধ্কাাংশই জান্ডন না। 

ٓ إِنَّ  لح
ح
ۡرِض  أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ٓ إِنَّ ّلِلَّ لح

ح
أ

قذ   ِ حح ونح  وحۡعدح ٱّللَّ ۡعلحم  ۡۡ لح يح حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح وح

٥٥ 

56. বতবনই জীবন দান কন্ডরন এবাং মৃতুে 
ঘটান এবাং তাুঁর কান্ডিই কতামান্ডদর 
প্রতোবতথন হন্ডব। 

 ۡ ي ِميت  ِإَوَلح ۦ وح وح ي ۡۡحِ ع ونح ه     ٥٦هِ ت رۡجح
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57. কহ মানুি, কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর কান্ডি এন্ডসন্ডি উপন্ডদশ এবাং 

অন্তরসমূন্ডহ যা র্ান্ডক তার বশফা, আর 
মুবমনন্ডদর জনে বহদায়াত ও রহমত। 

ا ُح ي 
ح
أ ى ۡ قحدۡ  ٱۡلَّاس   يح آءحتۡك  ة   جح وِۡعظح ِن مَّ  مذ

 ۡۡ بذِك  آء   رَّ ا وحِشفح ذِمح ورِ  ِِف  ل د  ٗدى ٱلص  رحۡۡححة   وحه   وح
ۡؤِمنِيح    ٥٧ لذِلۡم 

58. বল, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমন্ডত। 

সুতরাাং এ বনন্ডয়ই কযন তারা খুবশ হয়’। 

এবট যা তারা জমা কন্ডর তা কর্ন্ডক 
উত্তম। 

وا   َٰلِكح فحلۡيحۡفرحح  بِرحۡۡححتِهِۦ فحبِذح ِ وح ِل ٱّللَّ ُۡ ق ۡل بِفح
رۡي   وح خح ا  ه  ِمَّ ونح مذ ع  ۡمح   ٥٨َيح

59. বল, ‘কতামরা বক কভন্ডব কদন্ডখি, আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে কয বরবযক নাবযল 

কন্ডরন্ডিন, পন্ডর কতামরা তার বকিু 

বাবনন্ডয়ি হারাম ও হালাল’। বল, 
‘আল্লাহ বক কতামান্ডদরন্ডক অনুমবত 

বদন্ডয়ন্ডিন, নাবক আল্লাহর উপর কতামরা 

বমর্ো রটাি’?  

ِن  ۡ مذ لح ٱّللَّ  لحك  نزح
ح
ٓ أ ا رحءحۡيت ۡ مَّ

ح
ق ۡل أ
ِزۡق   امٗ رذ رح ِۡنه  حح ۡ مذ لۡت  عح جح َٰٗل فح لح آ ا وححح ذِنح  ق ۡل ءح

ح
ّللَّ  أ

ونح  ِ تحۡفَتح  ح ٱّللَّ ۡم َعح
ح
ۖۡ أ ۡۡ   ٥٩لحك 

60. আর যারা আল্লাহর নান্ডম বমর্ো রটান্ডি, 
তান্ডদর কী ধ্ারো, বকয়ামন্ডতর বদন 
(তান্ডদর পবরেবত) সম্পন্ডকথ? বনশ্চয় 

আল্লাহ মানুন্ডির উপর অনুগ্রহশীল; 
বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশ কশাকর কন্ডর 
না।  

ِذبح يحۡومح  ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ ونح َعح ۡفَتح  ِينح يح ن  ٱلَّ ا ظح وحمح
ح ٱ ل  َعح ُۡ

و فح ح لح  ةِ  إِنَّ ٱّللَّ َٰمح َِٰكنَّ ٱلۡقِيح لح ۡلَّاِس وح
ونح  ر  حۡشك  ۡۡ لح ي حه  ۡكَثح

ح
  ٦٠أ

61. আর তুবম কয অবস্থান্ডতই র্াক না ককন 
আর যা বকিু বতলাওয়াত কর না ককন 
আল্লাহর পে হন্ডত কুরআন কর্ন্ডক এবাং 

কতামরা কয আমলই কর না ককন, আবম 

কতামান্ডদর উপর সােী র্াবক, যখন 
কতামরা তান্ডত বনমগ্ন হও। কতামার রব 

ن  
ۡ
أ ون  ِِف شح ا تحك  ا تحۡتل وا  ِمۡنه  ِمن  وحمح وحمح

ۡۡ ق ۡرءحان   لحۡيك  نَّا عح ل  إِلَّ ك  مح  ِمۡن عح
ل ونح لح تحۡعمح وح

ا  ونح فِيهِ  وحمح  ُ وًدا إِۡذ ت فِي  ُ بذِكح ش  ن رَّ ۡعز ب  عح يح
ة   اِل ذحرَّ ِۡثقح لح ِِف  ِمن مذ ۡرِض وح

ح
ٓ ِِف ٱۡۡل لح آءِ وح مح  ٱلسَّ

َٰب    ِِف كِتح
ح إِلَّ ۡكَبح

ح
ٓ أ لح َٰلِكح وح رح ِمن ذح ۡصغح

ح
 أ

بِي     ٦١م 
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কর্ন্ডক কগাপন র্ান্ডক না যমীন্ডনর বা 
আসমান্ডনর অেু পবরমাে বকিুই এবাং 

তা কর্ন্ডক কিাট বা বড়, তন্ডব (এর সব 
বকিুই) রন্ডয়ন্ডি সুস্পষ্ট বকতান্ডব। 

62. শুন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহর বনু্ধন্ডদর 

ককান ভয় কনই, আর তারা কপন্ডরশানও 
হন্ডব না। 

ۡوَِلحآءح 
ح
ٓ إِنَّ أ لح

ح
ۡۡ أ لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح وۡف  عح ِ لح خح ٱّللَّ
ن ونح  ۡزح  ٦٢ُيح

63. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন করত। 

ونح  تَّق  ن وا  يح َكح ن وا  وح ِينح ءحامح  ٦٣ٱلَّ

64. তান্ডদর জনেই সুসাংবাদ দুবনয়াবী জীবন্ডন 
এবাং আবখরান্ডত। আল্লাহর বােীসমূন্ডহর 
ককান পবরবতথন কনই। এবটই 
মহাসফলতা। 

ۡ  ٱلۡب    ُ ح ِ  لح ل ة ِِف ٱٓأۡلِخرح ۡنيحا وح ىَٰ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  ّۡشح
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ِْۚ ذح َِٰت ٱّللَّ ِمح تحۡبِديلح لُِكح

٦٤  

65. আর তান্ডদর কর্া কযন কতামান্ডক দুিঃখ 
না কদয়। বনশ্চয় সকল মযথাদা আল্লাহর। 

বতবন সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞানী। 

ا إِنَّ ٱ ۡۡ  ُ نكح قحۡول  ۡز  لح ُيح وح وح ِيًعاْۚ ه  ِ َجح ةح ّلِلَّ لۡعِزَّ
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح  ٦٥ٱلسَّ

66. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আসমানসমূন্ডহ যারা 
আন্ডি এবাং যমীন্ডন যারা আন্ডি সব 
আল্লাহরই এবাং যারা আল্লাহ িাড়া 

অনেন্ডদর ডান্ডক, তারা মূলত শরীকন্ডদর 
অনুসরে কন্ডর না, তারা কতা ককবল 
ধ্ারোর অনুসরে কন্ডর। তারা কতা শুধু্ 
বমর্োই বন্ডল। 

ۡرِض  
ح
ن ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ ِ مح ٓ إِنَّ ّلِلَّ لح

ح
أ

 ْۚ ٓءح َكح ح ِ ۡش  ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ِينح يحۡدع  ا يحتَّبِع  ٱلَّ وحمح
ونح  ۡر ص  ۡۡ إِلَّ َيح نَّ ِإَوۡن ه  ونح إِلَّ ٱلظَّ  ٦٦إِن يحتَّبِع 

67. বতবনই কস সত্তা, বযবন কতামান্ডদর জনে 
রাতন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, কযন কতামরা 
তান্ডত ববোম নাও এবাং বদনন্ডক 
কন্ডরন্ডিন আন্ডলাকময়। বনশ্চয় এন্ডত 

ن وا  فِيهِ  ۡلح لِتحۡسك  ۡ  ٱَلَّ لح لحك  عح ِي جح وح ٱلَّ ه 
َٰت   َٰلِكح ٓأَليح اْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡبِِصً ارح م  ُح ۡوم   وحٱۡلَّ  لذِقح

ونح  ع  حۡسمح   ٦٧ي
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রন্ডয়ন্ডি বনদশথনাববল এমন কওন্ডমর 
জনে যারা শুন্ডন। 

68. তারা বন্ডল, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহে 

কন্ডরন্ডিন’। বতবন পববত্র মহান। বতবন 
অমুখান্ডপেী। আসমানসমূহ ও যমীন্ডন 
যা রন্ডয়ন্ডি তা তাুঁরই। কতামান্ডদর কান্ডি 
এ বোপান্ডর ককান প্রমাে কনই। কতামরা 

বক আল্লাহর উপর এমন বকিু বলি, যা 
কতামরা জান না? 

حذح ٱ ٗ قحال وا  ٱَّتَّ َّلح ۖۡ اُۗ ّللَّ  وح ِّن  وح ٱلۡغح ۖۥۡ ه  َٰنحه  ۡبحح ا َلح  س  ۥ مح
ِن  ۡ مذ ك  ۡرِض  إِۡن ِعندح

ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ِِف ٱلسَّ

ونح  ۡعلحم  ا لح تح ِ مح ح ٱّللَّ ول ونح َعح تحق 
ح
ْٓۚ أ ا َٰذح َِٰۢن بِهح لۡطح س 

٦٨  

69. বল, ‘বনশ্চয় যারা আল্লাহর নান্ডম বমর্ো 

রটায়, তারা সফল হন্ডব না’।  

ِ ٱلۡكح  ح ٱّللَّ ونح َعح ۡفَتح  ِينح يح ِذبح لح ق ۡل إِنَّ ٱلَّ
ونح  ۡفلِح   ٦٩ي 

70. (তান্ডদর জনে) দুবনয়ান্ডত রন্ডয়ন্ডি 
কভাগসামগ্রী। অতিঃপর আমারই কান্ডি 
তান্ডদর প্রতোবতথন। তারপর আবম 
তান্ডদরন্ডক কব ন আযাব আস্বাদন 

করাব, তারা কয কুফরী করত তার 
কারন্ডে । 

َٰع   تح َّۡ  مح ۡۡ ث   ُ رِۡجع  ۡنحا مح َّۡ إَِلح ۡنيحا ث  ۡ  ن ِذيِِف ٱَّل   ُ ق 
ابح  ذح ونح ٱلۡعح ر  ن وا  يحۡكف  ا َكح ِديدح بِمح   ٧٠ٱلشَّ

71. আর তান্ডদরন্ডক নূন্ডহর সাংবাদ পন্ডড় 

শুনাও, যখন কস তার কওমন্ডক বলল, 
‘কহ আমার কওম, আমার অবস্থান এবাং 
আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহর মাধ্েন্ডম আমার 
উপন্ডদশ দান যবদ কতামান্ডদর কান্ডি 

ভারী মন্ডন হয়, তন্ডব আবম আল্লাহর 
উপরই তাওয়াকু্কল করলাম। সুতরাাং 
কতামরা অবভন্ন বসদ্ধান্ত গ্রহে কর এবাং 
(সান্ডর্ নাও) কতামান্ডদর শরীকন্ডদর। 
তারপর কতামান্ডদর ববিয়বট কযন 
কতামান্ডদর বনকট অস্পষ্ট না র্ান্ডক। 

 
ح
بحأ ۡۡ نح ُِ ۡي

لح ۡوِم  ۞وحٱتۡل  عح َٰقح ۡوِمهِۦ يح ن وح  إِۡذ قحالح لِقح
تحۡذكرِيِي  اِّم وح قح ۡ مَّ لحۡيك  ح عح َب  نح كح إِن َكح

ۡۡ أَِب ك  ۡمرح
ح
ٓوا  أ َۡجِع 

ح
ۡت  فحأ ُكَّ ِ تحوح لح ٱّللَّ عح ِ فح َِٰت ٱّللَّ يح

 ۡۡ لحۡيك  ۡۡ عح ۡمر ك 
ح
ۡن أ َّۡ لح يحك  ۡۡ ث  ٓءحك  َكح ح ۡش  وح

ةٗ  مَّ َّۡ  غ  لح ث  َّ وح ٓوا  إَِلح  ُ وِن ٱقۡ   ٧١ ت نِظر 
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এরপর আমার বোপান্ডর বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত 

কর এবাং আমান্ডক অবকাশ বদও না’। 

72. ‘অতিঃপর কতামরা যবদ ববমুখ হও, তন্ডব 
আবম কতামান্ডদর কান্ডি ককান প্রবতদান 
চাই না। আমার প্রবতদান কতা ককবল 
আল্লাহর দাবয়ন্ডত্ব। আর আবম আবদষ্ট 

হন্ডয়বি মুসবলমন্ডদর অন্তভুথি হওয়ার’। 

ۡجرِيح 
ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
ِۡن أ ۡ مذ تۡل ك 

ح
أ ا سح مح ۡۡ فح ۡت  َلَّ فحإِن تحوح

ح  ۡسلِِميح إِلَّ َعح ونح ِمنح ٱلۡم  ك 
ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
أ ِۖۡ وح ٱّللَّ

٧٢  

73. অতিঃপর তারা তান্ডক বমর্োবাদী বলল। 
তাই আবম তান্ডক ও কনৌকান্ডত যারা তার 
সান্ডর্ বিল তান্ডদরন্ডক নাজাত বদলাম 
এবাং আবম তান্ডদরন্ডক কন্ডরবি 
স্থলাবভবিি। আর ডুববন্ডয় বদলাম 

তান্ডদরন্ডক, যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 

অস্বীকার কন্ডরন্ডি। অতএব কদখ, ককমন 
বিল তান্ডদর পবরেবত যান্ডদরন্ডক সতকথ 
করা হন্ডয়ন্ডি। 

لِۡك  ۥ ِِف ٱلۡف  ه  عح ن مَّ َٰه  وحمح ۡينح نحجَّ ب وه  فح ذَّ فحكح
ب وا   ذَّ ِينح كح ۡغرحۡقنحا ٱلَّ

ح
أ ىئِفح وح لح ۡۡ خح  ُ َٰ لۡنح عح وحجح

رِينح أَِب نذح َٰقِبحة  ٱلۡم  نح عح ۡيفح َكح ۡر كح ۖۡ فحٱنظ  َٰتِنحا   ٧٣يح

74. অতিঃপর আবম তাুঁর পন্ডর অন্ডনক 
রাসূলন্ডক তান্ডদর কওন্ডমর বনকট 
পাব ন্ডয়বি এবাং তারা তান্ডদর বনকট 

সুস্পষ্ট প্রমাোবদ বনন্ডয় এন্ডসবিল; বকন্তু 
তারা ইতিঃপূন্ডবথ অস্বীকার করার কারন্ডে 
ঈমান আনার বিল না। এমবনভান্ডব 
আবম সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর  অন্তন্ডর 
কমাহর এুঁন্ডট কদই।  

َٰ قحۡومِ  ًل إَِلح ۡثنحا ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ ر س  َّۡ بحعح ۡۡ ث  ُِ
ا  ن وا  َِل ۡؤمِن وا  بِمح ا َكح مح َِٰت فح ۡ بِٱِۡلحيذِنح آء وه  فحجح
َٰ ق ل وِب  ح َٰلِكح نحۡطبحع  َعح ذح ْۚ كح ۡبل  ب وا  بِهِۦ ِمن قح ذَّ كح

ۡعتحِدينح    ٧٤ٱلۡم 

75. অতিঃপর তান্ডদর পন্ডর আবম মূসা ও 
হারূনন্ডক বফরআউন ও তার 
পাবরিদবন্ডগথর কান্ডি আমার 
আয়াতসমূহ বদন্ডয় পাব ন্ডয়বি। বকন্তু 

 َٰ ونح إَِلح َٰر  هح َٰ وح وَسح ۡثنحا ِمنُۢ بحۡعِدهِۡ م  َّۡ بحعح ث 
ي هِۦ أَِب ِ

َلح مح ۡونح وح ن وا  فِرۡعح َكح وا  وح َٰتِنحا فحٱۡستحۡكَبح  يح
ۡرِِميح قحۡومٗ   ٧٥ا ُم 
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তারা অহঙ্কার কন্ডরন্ডি। আর তারা বিল 
অপরাধ্ী কওম। 

76. অতিঃপর যখন তান্ডদর কান্ডি আমার 

পে কর্ন্ডক সতে এল, তারা বলল, 
‘বনশ্চয় এবট সুস্পষ্ট জাদু’। 

ا  َٰذح ۡ  ٱۡۡلحق  ِمۡن ِعنِدنحا قحال ٓوا  إِنَّ هح آءحه  ا جح فلحمَّ
بِي   حِسۡحر  م   ٧٦ل

77. মূসা বলল, ‘কতামরা বক সতেন্ডক এ 
রকম (জাদু) বলি, যখন তা কতামান্ডদর 
কান্ডি এল? এ বক জাদু? অর্চ 

জাদুকররা সফল হয় না’। 

 ِ قذ ونح لِلۡحح
ول  تحق 
ح
ى أ وَسح ۖۡ قحالح م  ۡۡ آءحك  ا جح حمَّ ل

ونح  َِٰحر  ۡفلِح  ٱلسَّ لح ي  ا وح َٰذح ِسۡحر  هح
ح
  ٧٧أ

78. তারা বলল, ‘তুবম বক এন্ডসি আমরা 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক যান্ডত 
কপন্ডয়বি তা কর্ন্ডক আমান্ডদরন্ডক কফরান্ডত 
এবাং কযন যমীন্ডন কতামান্ডদর প্রবতপবত্ত 

প্রবতবষ্ঠত হয়? আর আমরা কতা 

কতামান্ডদর প্রবত ববশ্বাসী নই’। 

جِ 
ح
لحۡيهِ ءحابحآءحنحا قحال ٓوا  أ ۡدنحا عح ا وحجح مَّ ۡئتحنحا تِلحلۡفِتحنحا عح

ۡن   ا َنح مح ۡرِض وح
ح
ا ٱلِۡكَۡبِيحآء  ِِف ٱۡۡل مح ونح لحك  تحك  وح

ۡؤِمنِيح  ا بِم  مح   ٧٨لحك 

79. এবাং বফর‘আউন বলল, ‘কতামরা 
প্রন্ডতেক ববজ্ঞ জাদুকরন্ডদরন্ডক আমার 

কান্ডি বনন্ডয় আস’। 

ۡون  ٱۡئت و ِي  لِيم  وحقحالح فِرۡعح َِٰحر  عح ِ سح
لذ  ٧٩ بِك 

80. অতিঃপর যখন জাদুকররা এল, মূসা 
তান্ডদরন্ডক বলল, ‘কতামরা যা কফলবার 
কফল’। 

ا جح  آ فحلحمَّ وا  مح لۡق 
ح
ى أ وَسح ۡ م   ُ ح ة  قحالح ل رح حح آءح ٱلسَّ

ونح  لۡق  نت ۡ م 
ح
 ٨٠أ

81. অতিঃপর যখন তারা (তান্ডদর রবশ ও 

লাব ) কফলল, তখন মূসা বলল, 
‘কতামরা যা আনন্ডল, তা জাদু। বনশ্চয় 
আল্লাহ তা বাবতল কন্ডর কদন্ডবন। বনশ্চয় 
আল্লাহ ফাসাদকারীন্ডদর আমল পবরশুদ্ধ 

কন্ডরন না’।  

ۖۡ إِنَّ  ۡحر  ِ ا ِجۡئت ۡ بِهِ ٱلسذ َٰ مح وَسح ۡوا  قحالح م  لۡقح
ح
آ أ فحلحمَّ

لح  مح ح لح ي ۡصلِح  عح ۥٓ إِنَّ ٱّللَّ ي ۡبِطل ه  ح سح ٱّللَّ
ۡفِسِدينح    ٨١ٱلۡم 
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82. আর আল্লাহ তাুঁর বােীসমূন্ডহর মাধ্েন্ডম 

সতেন্ডক প্রবতবষ্ঠত কন্ডরন, যবদও 
অপরাধ্ীরা তা অপিন্দ কন্ডর। 

رِهح  حۡو كح ل َٰتِهِۦ وح لِمح ي ِحق  ٱّللَّ  ٱۡۡلحقَّ بِكح وح
ونح  ۡجرِم   ٨٢ٱلۡم 

83. বকন্তু মূসার প্রবত তার কওন্ডমর েুদ্র 

একবট দল িাড়া ককউ ঈমান আনল না, 
এ ভন্ডয় কয, বফরআউন ও তান্ডদর 
পাবরিদবগথ তান্ডদরন্ডক বফতনায় 

কফলন্ডব। আর বনশ্চয় বফর‘আউন বিল 
যমীন্ডন প্রতাপশালী এবাং বনশ্চয় কস 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর অন্তভুথি।  

ِيَّة   ى إِلَّ ذ رذ نح لِم وَسح ٓ ءحامح ا مح َٰ  فح ح ِن قحۡوِمهِۦ َعح مذ
ۡوف   ُ   خح ۡفتِنح ن يح

ح
ۡۡ أ ُِ ي  ِ

َلح مح ۡونح وح ِن فِرۡعح ْۚ ِإَونَّ مذ ۡۡ
ال   ۡونح لحعح ۡرِض فِرۡعح

ح
ِۡسِفِيح َِف ٱۡۡل حِمنح ٱلۡم  ۥ ل  ِإَونَّه 

٨٣ 

84. আর মূসা বলল, ‘কহ আমার কওম, 
কতামরা যবদ আল্লাহর প্রবত ঈমান এন্ডন 

র্াক, তন্ডব তাুঁরই উপর তাওয়াকু্কল 
কর, যবদ কতামরা মুসবলম হন্ডয় র্াক’। 

 ِ نت ۡ بِٱّللَّ ۡۡ ءحامح نت  ۡوِم إِن ك  َٰقح َٰ يح وَسح وحقحالح م 
سۡ  نت ۡ م  ُكَّ ٓوا  إِن ك  لحۡيهِ تحوح عح   ٨٤لِِميح فح

85. তখন তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর 
উপরই তাওয়াকু্কল করলাম। কহ 

আমান্ডদর রব, আপবন আমান্ডদরন্ডক 
যাবলম কওন্ডমর বফতনার পাত্র বানান্ডবন 

না’।  

لۡنحا فِۡتنحةٗ  ۡعح بَّنحا لح َتح ۡنحا رح ُكَّ ِ تحوح ح ٱّللَّ ال وا  َعح قح  فح
َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ   ٨٥ لذِلۡقح

86. ‘আর আমান্ডদরন্ডক আপনার অনুগ্রন্ডহ 

কাবফর কওম কর্ন্ডক নাজাত বদন’।  

َٰفِرِينح  ۡوِم ٱلۡكح ذِنحا بِرحۡۡححتِكح ِمنح ٱلۡقح
َنح   ٨٦وح

87. আর আবম মূসা ও তার ভাইন্ডয়র কান্ডি 

ওহী পা ালাম কয, ‘কতামরা কতামান্ডদর 
কওন্ডমর জনে বমসন্ডর গৃহ বতরী কর 
এবাং কতামান্ডদর গৃহগুন্ডলান্ডক বকবলা 
বানাও আর সালাত কান্ডয়ম কর এবাং 

মুবমনন্ডদর সুসাংবাদ দাও’। 

ا  مح ۡوِمك  ن تحبحوَّءحا لِقح
ح
ِخيهِ أ

ح
أ َٰ وح وَسح َٰ م  ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
أ وح

ۡۡ بِِمِۡصح ب ي وتٗ  ل وا  ب ي وتحك  وا  وح  قِۡبلحةٗ ا وحٱۡجعح قِيم 
ح
أ

ِ ٱ ِ حّشذ ب ُۗ وح ةح وَٰ
لح ۡؤِمنِيح ٱلصَّ   ٨٧لۡم 
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88. আর মূসা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন বফর‘আউন ও তার 
পাবরিদবগথন্ডক দুবনয়াবী জীবন্ডন কসৌন্দযথ 
ও ধ্ন-সম্পদ দান কন্ডরন্ডিন। কহ 

আমান্ডদর রব, যান্ডত তারা আপনার পর্ 
কর্ন্ডক কগামরাহ করন্ডত পান্ডর। কহ 

আমান্ডদর রব, তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ 

বনবশ্চহ্ন কন্ডর বদন, তান্ডদর 
অন্তরসমূহন্ডক কন্ড ার কন্ডর বদন। ফন্ডল 

তারা ঈমান আনন্ডব না, যতেে না 
যন্ত্রোদায়ক আযাব কদন্ডখ’। 

 َٰ وَسح ه ۥ وحقحالح م 
ح ۡلح مح ۡونح وح بَّنحآ إِنَّكح ءحاتحۡيتح فِرۡعح رح

َٰٗل  زِينحةٗ  ۡموح
ح
أ ةِ وح ل وا   ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ُِ بَّنحا َِل  ۡنيحا رح ٱَّل 

ۡد  ۡۡ وحٱۡشد  ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
ى أ ح بَّنحا ٱۡطِمۡس َعح ۖۡ رح بِيلِكح ن سح عح

ا   و  َٰ يحرح ِتَّ ۡۡ فحلح ي ۡؤِمن وا  حح ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح ا َعح ذح بح ٱلۡعح
َلِ 
ح
  ٨٨ۡح ٱۡۡل

89. বতবন বলন্ডলন, ‘কতামান্ডদর কদা‘আ কবূল 
করা হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং কতামরা দৃঢ় র্াক 
এবাং যারা জান্ডন না তান্ডদর পর্ 

অনুসরে কন্ডরা না’।  

لح  ا وح ا فحٱۡستحقِيمح مح ت ك  ۡعوح ِجيبحت دَّ
 
قحالح قحۡد أ

ونح  ۡعلحم  ِينح لح يح بِيلح ٱلَّ ِ سح آنذ   ٨٩تحتَّبِعح

90. আর আবম বনী ইসরাঈলন্ডক সমুদ্র পার 

কবরন্ডয় বনলাম। আর বফর‘আউন ও 
তার বসনেবাবহনী ঔদ্ধতে প্রকাশ ও 
সীমালঙ্ঘনকারী হন্ডয় তান্ডদর বপিু বনল। 

অবন্ডশন্ডি যখন কস ডুন্ডব কযন্ডত লাগল, 
তখন বলল, ‘আবম ঈমান এন্ডনবি কয, 
কস সত্তা িাড়া ককান ইলাহ কনই, যার 
প্রবত বনী ইসরাঈল ঈমান এন্ডনন্ডি। 

আর আবম মুসলমানন্ডদর অন্তভুথি’।  

زۡ  َٰوح جح ۡۡ ۞وح  ُ ۡتبحعح
ح
ىءِيلح ٱِۡلحۡحرح فحأ نحا بِبحِّنٓ إِۡسرح

ه ۥ بحۡغيٗ  ن ود  ۡون  وحج  ۡدوً فِرۡعح ه  ا وحعح كح ۡدرح
ح
ى إِذحآ أ ِتَّ اۖۡ حح

ِٓي  َٰهح إِلَّ ٱلَّ ٓ إِلح ۥ لح نَّه 
ح
نت  أ ق  قحالح ءحامح رح ٱلۡغح

ۡسلِِميح  نحا۠ ِمنح ٱلۡم 
ح
أ ىءِيلح وح نحۡت بِهِۦ بحن ٓوا  إِۡسرح ءحامح

٩٠ 

91. ‘এখন অর্চ ইতিঃপূন্ডবথ তুবম নাফরমানী 
কন্ডরি, আর তুবম বিন্ডল 

ফাসাদকারীন্ডদর অন্তভুথি’। 

نتح ِمنح َٰٔـءحٓالۡ  ك  بۡل  وح ۡيتح قح صح نح وحقحۡد عح
ۡفِسِدينح   ٩١ٱلۡم 
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92. ‘সুতরাাং আজ আবম কতামার কদহবট রো 

করব, যান্ডত তুবম কতামার পরবতথীন্ডদর 
জনে বনদশথন হন্ডয় র্াক। আর বনশ্চয় 
অন্ডনক মানুি আমার বনদশথনসমূন্ডহর 

বোপান্ডর গান্ডফল’। 

كح  لۡفح ۡن خح ونح لِمح نِكح تِلحك  يكح بِبحدح فحٱَۡلحۡومح ن نحجذِ
 ْۚ ثرِيٗ  ءحايحٗة َٰتِنحا ِإَونَّ كح ۡن ءحايح ِنح ٱۡلَّاِس عح ا مذ

َٰفِل ونح    ٩٢لحغح

93. আর অবশেই আবম বনী ইসরাঈলন্ডক 
উত্তম বাসভূবমন্ডত আবাস বদলাম এবাং 
তান্ডদরন্ডক উত্তম বরবযক বদলাম। 

অতিঃপর তারা মতববন্ডরাধ্ কন্ডরবন, 
যতেে না তান্ডদর বনকট জ্ঞান এল। 
বনশ্চয় কতামার রব বকয়ামন্ডতর বদন কস 
ববিন্ডয় ফয়সালা করন্ডবন যা বনন্ডয় তারা 
মতববন্ডরাধ্ করত। 

 ِصۡدق  
ح
أ بحوَّ ىءِيلح م  نحا بحِّنٓ إِۡسرح

ۡ
ۡد بحوَّأ لحقح  وح

ِنح  ۡ مذ  ُ َٰ زحقۡنح رح وا  حح وح ا ٱۡختحلحف  مح َِٰت فح يذِبح َٰ ٱلطَّ  ِتَّ
ۡۡ يحۡومح   ُ ۡقَِض بحيۡنح بَّكح يح ْۚ إِنَّ رح  ۡ ۡ  ٱلۡعِلۡ آءحه  جح

ونح  ۡتحلِف  ن وا  فِيهِ َيح ا َكح ةِ فِيمح َٰمح  ٩٣ٱلۡقِيح

94. সুতরাাং আবম কতামার বনকট যা নাবযল 

কন্ডরবি, তা বনন্ডয় তুবম যবদ সন্ডন্দন্ডহ 
র্াক, তাহন্ডল যারা কতামার পূবথ কর্ন্ডকই 
বকতাব পা  করন্ডি তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা 
কর। অবশেই কতামার বনকট কতামার 
রন্ডবর পে  কর্ন্ডক সতে এন্ডসন্ডি। 
সুতরাাং তুবম সন্ডন্দহ কপািেকারীন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয়া না। 

كذ   نتح ِِف شح ۡكح فحۡس فحإِن ك  ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
ٓ أ ا ِمَّ  لِ مذ

ۡد  ْۚ لحقح ۡبلِكح َٰبح ِمن قح ۡقرحء ونح ٱلِۡكتح ِينح يح
ٱلَّ

بذِكح فحلح تحك   آءحكح ٱۡۡلحق  ِمن رَّ ونحنَّ ِمنح جح
ِينح  ۡمَتح   ٩٤ٱلۡم 

95. আর তুবম তান্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না, 
যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। তাহন্ডল তুবম েবতগ্রস্তন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডব।  

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ونحنَّ ِمنح ٱلَّ لح تحك  ِ وح َِٰت ٱّللَّ يح
َِِٰسِينح  ونح ِمنح ٱلۡخح

تحك    ٩٥فح

96. বনশ্চয় যান্ডদর উপর কতামার রন্ডবর বােী 

সতে হন্ডয়ন্ডি, তারা ঈমান আনন্ডব না; 

بذِكح لح  ت  رح ِمح ۡۡ ُكح ُِ ۡي
لح ۡت عح قَّ ِينح حح إِنَّ ٱلَّ

  ٩٦ي ۡؤِمن ونح 
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97. যবদও তান্ডদর বনকট সকল বনদশথন 

এন্ডস উপবস্থত হয়, যতেে না তারা 
যন্ত্রোদায়ক আযাব প্রতেে কন্ডর। 

ۡۡ ّل   ءحايحة    ُ آءحۡت حۡو جح ل ا  وح و  َٰ يحرح ِتَّ ابح  حح ذح ٱلۡعح
ۡح  َِل
ح
  ٩٧ٱۡۡل

98. সুতরাাং ককন হল না এমন এক জনপদ, 
কয ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং তার ঈমান তার 

উপকান্ডর এন্ডসন্ডি? তন্ডব ইউনুন্ডসর 

কওম িাড়া যখন তারা ঈমান আনল, 
তখন আবম তান্ডদর কর্ন্ডক দুবনয়ার 
জীবন্ডনর লাঞ্ছনাকর আযাব সবরন্ডয় 
বদলাম এবাং আবম তান্ডদরন্ডক একবট 
সময় পযথন্ত কভাগ করন্ডত বদলাম। 

آ إِلَّ  ُح َٰن  آ إِيمح ُح عح نحفح نحۡت فح نحۡت قحۡريحة  ءحامح فحلحۡولح َكح
ابح  ذح ۡۡ عح  ُ ۡن ۡفنحا عح شح ن وا  كح ٓ ءحامح ا حمَّ قحۡومح ي ون سح ل
َٰ ِحي  

ۡۡ إَِلح  ُ َٰ تَّۡعنح ۡنيحا وحمح ةِ ٱَّل   ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ
٩٨ 

99. আর যবদ কতামার রব চাইন্ডতন, তন্ডব 
যমীন্ডনর সকন্ডলই ঈমান আনত। তন্ডব 

বক তুবম মানুিন্ডক বাধ্ে করন্ডব, যান্ডত 
তারা মুবমন হয়? 

حۡو شح  ل ۡۡ وح  ُ ۡرِض ُك  
ح
ن ِِف ٱۡۡل نح مح ب كح ٓأَلمح آءح رح

ون وا   َٰ يحك  ِتَّ نتح ت ۡكرِه  ٱۡلَّاسح حح
ح
فحأ
ح
ْۚ أ ِيًعا َجح
ۡؤِمنِيح   ٩٩م 

100. আর কারও পন্ডে সম্ভব নয় কয, 
আল্লাহর অনুমবত িাড়া ঈমান আনন্ডব 
এবাং যারা বুন্ডঝ না বতবন আযাব চাবপন্ডয় 
কদন্ডবন তান্ডদর উপর।  

 ِْۚ ن ت ۡؤِمنح إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ
ح
نح ِۡلحۡفس  أ ا َكح وحمح

ۡعقِل ونح  ِينح لح يح ح ٱلَّ ل  ٱلرذِۡجسح َعح يحۡجعح   ١٠٠وح

101. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীন্ডন কী আন্ডি 
তা তাবকন্ডয় কদখ। আর বনদশথনসমূহ ও 
সতকথকারীগে এমন কওন্ডমর কান্ডজ 

আন্ডস না, যারা ঈমান আন্ডন না’।  

ا  ۡرِض  وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح اذحا ِِف ٱلسَّ وا  مح ر  ق ِل ٱنظ 

ن قحۡوم   ر  عح َٰت  وحٱۡل ذ    ١٠١ۡؤِمن ونح لَّ ي   ت ۡغِّن ٱٓأۡليح

102. তন্ডব বক তারা ককবল তান্ডদর পূন্ডবথ 
ববগত কলাকন্ডদর অনুরূপ বদনগুন্ডলারই 

অন্ডপো করন্ডি? বল, ‘তন্ডব কতামরা 

لحۡوا  ِمن  ِينح خح يَّاِم ٱلَّ
ح
ونح إِلَّ ِمۡثلح أ ۡل يحنتحِظر  ُح فح

ِنح  ۡ مذ عحك  ٓوا  إِّنذِ مح ْۚ ق ۡل فحٱنتحِظر  ۡۡ ُِ ۡبلِ قح
نتحِظرِينح    ١٠٢ٱلۡم 
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অন্ডপো কর, আবমও কতামান্ডদর সান্ডর্ 

অন্ডপেমান’। 

103. তারপর আবম নাজাত কদই আমার 
রাসূলন্ডদরন্ডক এবাং তান্ডদরন্ডকও যারা 

ঈমান এন্ডনন্ডি। এটা আমার দাবয়ত্ব কয, 
মুবমনন্ডদর নাজাত কদই। 

ا  قًّ َٰلِكح حح ذح ن وا ْۚ كح ِينح ءحامح لحنحا وحٱلَّ َّۡ ن نحّجذِ ر س  ث 
ۡؤِمنِيح  لحۡينحا ن نِج ٱلۡم    ١٠٣عح

104. বল, ‘কহ মানুি, কতামরা যবদ আমার 

দীন্ডনর বোপান্ডর সন্ডন্দন্ডহ র্াক, তন্ডব 
আল্লাহ িাড়া কতামরা যার ইবাদাত কর 

আবম তার ইবাদাত কবর না, বরাং আবম 

ইবাদাত কবর আল্লাহর, বযবন কতামান্ডদর 
মৃতুে কদন। আর আবম আবদষ্ট হন্ডয়বি 

মুবমনন্ডদর অন্তভুথি হওয়ার’।  

كذ   ۡۡ ِِف شح نت  ا ٱۡلَّاس  إِن ك  ُح ي 
ح
أ ى ِن دِيِّن  ق ۡل يح  مذ

ِينح  ۡعب د  ٱلَّ
ح
ٓ أ ِ فحلح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ تحۡعب د 

 ۡۖ ۡۡ تحوحفَّىَٰك  ِي يح ح ٱلَّ ۡعب د  ٱّللَّ
ح
َِٰكۡن أ لح ِمۡرت  وح

 
أ وح

ۡؤِمنِيح  ونح ِمنح ٱلۡم  ك 
ح
ۡن أ
ح
  ١٠٤أ

105. আর (এ বনন্ডদথশ) কয, ‘তুবম বনন্ডজন্ডক 
দীন্ডনর উপর প্রবতবষ্ঠত রাখ 
একবনষ্ঠভান্ডব এবাং মুশবরকন্ডদর 

অন্তভুথি হন্ডয়া না’।  

نِيفٗ  ِيِن حح كح لِِلذ ُح ۡۡ وحۡج ِ ق
ح
ۡن أ
ح
أ ونحنَّ ا وح لح تحك  وح

ّۡشِكِيح    ١٠٥ِمنح ٱلۡم 

106. ‘আর আল্লাহ িাড়া এমন বকিুন্ডক কডন্ডকা 

না, যা কতামার উপকার করন্ডত পান্ডর 
না এবাং কতামার েবতও করন্ডত পান্ডর 

না। অতএব তুবম যবদ কর, তাহন্ডল 
বনশ্চয় তুবম যাবলমন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব।  

لح  ع كح وح ا لح يحنفح ِ مح لح تحۡدع  ِمن د وِن ٱّللَّ وح
لۡتح فحإِنَّكح إِذٗ  عح ۖۡ فحإِن فح كح َٰلِِميح يحۡض   ِنح ٱلظَّ   ١٠٦ ا مذ

107. ‘আর আল্লাহ যবদ কতামান্ডক ককান েবত 

কপৌঁিান, তন্ডব বতবন িাড়া তা দূর করার 
ককউ কনই। আর বতবন যবদ কতামার 

কলোে চান, তন্ডব তাুঁর অনুগ্রন্ডহর ককান 
প্রবতন্ডরাধ্কারী কনই। বতবন তার 

ۡسكح ٱّللَّ   ۡمسح ذ   ِإَون يح ۥٓ إِلَّ  بِۡض  ِشفح َلح  فحلح َكح
ۖۡ ِإَون ي رِۡدكح  وح رۡي  ه 
لِهِۚۦْ ي ِصيب   ِِبح ُۡ آدَّ لِفح  رح

فحلح
حشح  ن ي ۦ مح ۡ  بِهِ ور  ٱلرَِّحي ف  وح ٱلۡغح ِۚۦْ وحه  آء  ِمۡن ِعبحادِه

١٠٧  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 442  

বান্দান্ডদর যান্ডক ইিা তান্ডক তা কদন। 

আর বতবন পরম েমাশীল, অবত 

দয়ালু’। 

108. বল, ‘কহ মানুি’, কতামান্ডদর রন্ডবর পে  
কর্ন্ডক কতামান্ডদর বনকট সতে এন্ডসন্ডি। 

সুতরাাং কয বহদায়াত গ্রহে করন্ডব, কস 
বনন্ডজর জনেই বহদায়াত গ্রহে করন্ডব। 

আর কয পর্ভ্রষ্ট হন্ডব, কস বনন্ডজর 
েবতর জনে পর্ভ্রষ্ট হন্ডব। আর আবম 
কতামান্ডদর অবভভাবক নই। 

ۡ  ٱۡۡلحق  ِمن  آءحك  ا ٱۡلَّاس  قحۡد جح ُح ي 
ح
أ ى ق ۡل يح

تحِدي ِۡلحۡفِسهۖۦِۡ  ُۡ ا يح ىَٰ فحإِنَّمح ِن ٱۡهتحدح مح ۖۡ فح ۡۡ بذِك  رَّ
ن ضح  ۡ وحمح لحۡيك  نحا۠ عح

ح
آ أ مح ۖۡ وح ا ُح لحۡي ل  عح ُِ ا يح لَّ فحإِنَّمح

كِيل     ١٠٨ بِوح

109. আর কতামার বনকট কয ওহী পা ান্ডনা 
হন্ডি, তুবম তার অনুসরে কর এবাং 
সবর কর, যতেে না আল্লাহ ফয়সালা 
কন্ডরন। আর বতবনই উত্তম 
ফয়সালাকারী। 

ى  ا ي وۡحح ۡح وحٱتَّبِۡع مح ۡك  َٰ ُيح ِتَّ ۡكح وحٱۡصَِبۡ حح ْۚ ٱ إَِلح ّللَّ 
َِٰكِميح  رۡي  ٱلۡحح وح خح   ١٠٩وحه 
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১১. সূরা: হূদ 

আয়াত: ১২৩, মাক্কী  
 سورة هود

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ
1. আবলফ-লাম-রা। এবট বকতাব যার 

আয়াতসমূহ সুবস্থত করা হন্ডয়ন্ডি, 
অতিঃপর  ববস্তাবরতভান্ডব বেথনা করা 

হন্ডয়ন্ডি প্রজ্ঞাময়, সববন্ডশি অববহত 
সত্ত্বার পে কর্ন্ডক। 

َٰب   الٓر   ۡت  كِتح ۡحِكمح
 
ۥ أ َٰت ه  َّۡ  ءحايح لحۡت  ث  ِ  ِمن ف صذ

نۡ  ِكيم   َّلَّ  برِي   حح  ١ خح

2. (এ মন্ডমথ) কয, কতামরা আল্লাহ িাড়া 
কান্ডরা ইবাদাত কন্ডরা না। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর জনে তাুঁর পে কর্ন্ডক 
সতকথকারী ও সুসাংবাদদাতা। 

لَّ 
ح
ِۡنه  نحِذير   أ ۡ مذ ْۚ إِنَِّّن لحك  ح ٓوا  إِلَّ ٱّللَّ حشِ  تحۡعب د  ب ري  وح
٢ 

3. আর কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 
েমা চাও। তারপর তার কান্ডি বফন্ডর 

যাও, (তাহন্ডল) বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
বনধ্থাবরত সময় পযথন্ত উত্তম কভাগ-
উপকরে কদন্ডবন এবাং প্রন্ডতথক 
আনুগতেশীলন্ডক তাুঁর আনুগতে মুতাববক  
দান করন্ডবন। আর যবদ তারা বফন্ডর 

যায়, তন্ডব আবম বনশ্চয় কতামান্ডদর উপর 
বড় এক  বদন্ডনর আযান্ডবর ভয় করবি। 

وا   ِن ٱۡستحۡغفِر 
ح
أ ۡ وح تذِۡعك  مح ۡهِ ي  َّۡ ت وب ٓوا  إَِلح ۡۡ ث  بَّك  رح

ل   جح
ح
ى أ ًنا إَِلح سح ًَٰعا حح تح مذٗ  مَّ سح ي   م  َّ ذِي وح ۡؤِت ّل 

ل   ُۡ
 فحإِ  فح

لَّۡوا  ۖۥۡ ِإَون تحوح لحه  ُۡ ۡۡ فح لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ ّنذِ

ابح يحۡوم   ذح برِي  عح
  ٣كح

4. আল্লাহর বনকটই কতামান্ডদর প্রতোবতথন 
এবাং বতবন সব বকিুর উপর েমতাশীল। 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح ۖۡ وحه  ۡۡ رِۡجع ك  ِ مح  ٤قحِدير   إَِلح ٱّللَّ

5. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় তারা তান্ডদর বুক 
বফবরন্ডয় কনয়, যান্ডত তারা তার কর্ন্ডক 
আত্ম্ন্ডগাপন করন্ডত পান্ডর। কজন্ডন রাখ, 
যখন তারা কাপড় আবৃত হয়, তখন 
বতবন জান্ডনন যা তারা কগাপন কন্ডর এবাং  

 ۡۡ  ُ ٓ إِنَّ لح
ح
لح أ

ح
ْۚ أ وا  ِمۡنه  ۡۡ لِيحۡستحۡخف  ورحه  د  يحثۡن ونح ص 
و ا ي ِِس  ۡ  مح ۡعلح ۡۡ يح  ُ ونح ثِيحابح حۡستحۡغش  ا نح ِحيح ي  وحمح
ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ۥ عح ْۚ إِنَّه  ۡعلِن ونح   ٥ي 
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যা তারা প্রকাশ কন্ডর। বনশ্চয় বতবন 
অন্তযথামী। 

6. আর যমীন্ডন ববচরেকারী প্রবতবট 
প্রােীর বরন্ডয্কর দাবয়ত্ব আল্লাহরই এবাং 
বতবন জান্ডনন তান্ডদর আবাসস্থল ও 
সমাবধ্স্থল49। সব বকিু আন্ডি স্পষ্ট 
বকতান্ডব50। 

ا ِمن دحٓابَّة   ح ٱ ۞وحمح ۡرِض إِلَّ َعح
ح
ا ِِف ٱۡۡل ُح ِ رِزۡق  ّللَّ

ذ   اْۚ ّل  ُح ۡستحۡودحعح م  ا وح رَّهح ۡستحقح ۡ  م  يحۡعلح َٰب   وح  ِِف كِتح
بِي     ٦ م 

7. আর বতবনই আসমানসমূহ ও যমীন 

সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন িয় বদন্ডন, আর তাুঁর 

আরশ বিল পাবনর উপর, যান্ডত বতবন 
পরীো কন্ডরন, কক কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
আমন্ডল সন্ডবথাত্তম। আর তুবম যবদ বল, 
‘মৃতুের পর বনশ্চয় কতামান্ডদরন্ডক 

পুনরুজ্জীববত করা হন্ডব’, তন্ডব 

কাবফররা অবশেই বলন্ডব, ‘এন্ডতা শুধু্ই 
স্পষ্ট জাদু’। 

وح  ۡرضح ِِف ِستَّةِ وحه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ٱلَّ

يَّام  
ح
ح ٱلۡمح  أ ۥ َعح ه  رۡش  نح عح َكح ۡۡ وح ي ك 

ح
ۡۡ أ ك  آءِ َِلحۡبل وح

ٗلُۗ  مح ن  عح ۡحسح
ح
لحئِن أ وث ونح ِمنُۢ ق لۡتح إِنَّ  وح ۡبع  ۡ مَّ ك 

آ إِلَّ  َٰذح ٓوا  إِۡن هح ر  فح ِينح كح ولحنَّ ٱلَّ حق  وِۡت َلح بحۡعِد ٱلۡمح
بِي   ِسۡحر    ٧م 

8. আর যবদ আবম বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত 

তান্ডদর কর্ন্ডক আযাব ববলবম্বত কবর, 
তন্ডব তারা অবশেই বলন্ডব, ‘ককান্ বস্তু 
তান্ডক ক বকন্ডয় রাখল’? সাবধ্ান ! 
কযবদন তান্ডদর উপর তা কনন্ডম আসন্ডব, 
কসবদন তান্ডদর কর্ন্ডক তা কফরান্ডনা হন্ডব 

না এবাং তারা যা বনন্ডয় উপহাস করত, 
তান্ডদরন্ডক তা বঘন্ডর কফলন্ডব। 

ى  ابح إَِلح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ ۡن ۡرنحا عح خَّ
ح
لحئِۡن أ ة  وح مَّ

 
ة   أ ودح ۡعد   مَّ

ۥُٓۗ  ه  ۡبِس  ا ُيح ول نَّ مح حق  ۡۡ لحيۡسح  َلَّ ُِ تِي
ۡ
لح يحۡومح يحأ

ح
أ
ۡۡ وححح   ُ ۡن وفًا عح ِۡص  ن وا  بِهِۦ مح ا َكح ُِۡ مَّ ِ اقح ب

زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٨ي

                                                           
49 এখান্ডন مستقر বা আবাসস্থল বলন্ডত মাতৃগন্ডভথ অবস্থান মতান্তন্ডর মৃতুে পযথন্ত দুবনয়ায় অবস্থানন্ডক 

বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। আর مستودع িারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তন্ডর জন্ডন্মর পূন্ডবথ বপতৃন্ডমরুদন্ডে অবস্থান 
বকাংবা মৃতুের সময় বা স্থান বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। 
50 অর্থাৎ লওন্ডহ মাহফুন্ডয। 

পারা 
১২ 
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9. আর যবদ আবম মানুিন্ডক আমার পে 
কর্ন্ডক রহমত আস্বাদন করাই, 
অতিঃপর তার কর্ন্ডক তা ককন্ডড় কনই, 
বনশ্চয় কস তখন (হন্ডয় পড়ন্ডব) বনরাশ, 
অকৃতজ্ঞ। 

َٰنح ِمنَّا رحۡۡححةٗ  نسح ذحۡقنحا ٱۡۡلِ
ح
لحئِۡن أ ا ِمۡنه   وح ُح َٰ َّۡ نحزحۡعنح ث 
ۥ  ور   وس  لحيح إِنَّه  ف   ٩كح

10. আর দুিঃখ-দুদথশা স্পশথ করার পর যবদ 
আবম তান্ডক বনআমত আস্বাদন করাই, 
তাহন্ডল কস অবশেই বলন্ডব, ‘আমার 
কর্ন্ডক ববপদ-আপদ দূর হন্ডয় কগন্ডি, 
আর কস হন্ডব অবত উৎফুল্ল, অহঙ্কারী। 

َٰه  نحۡعمح  ذحقۡنح
ح
لحئِۡن أ ولحنَّ وح حق  ۡته  َلح سَّ آءح مح َّ آءح بحۡعدح ۡضح
بح  ِ ذحهح يذ ٓ  ٱلسَّ ِ ّنذ رِح   ات  عح ۥ لحفح ور   إِنَّه   ١٠فحخ 

11. তন্ডব যারা সবর কন্ডরন্ডি এবাং সৎকমথ 

কন্ডরন্ডি, তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি েমা 
ও মহা প্রবতদান। 

ىئِكح  لح و 
 
َِٰت أ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ وا  وحعح َبح  ِينح صح إِلَّ ٱلَّ

ة   ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ ح برِي   ل ۡجر  كح
ح
أ  ١١وح

12. তাহন্ডল সম্ভবত তুবম কতামার উপর 
অবতীেথ ওহীর বকিু ববিয় কিন্ডড় কদন্ডব 
এবাং কতামার বুক সঙু্কবচত হন্ডব এ 

কারন্ডে কয, তারা বন্ডল, ‘ককন তার 
উপর ধ্ন-ভাোর অবতীেথ হয়বন, 
বকাংবা তার সান্ডর্ কফন্ডরশতা 

আন্ডসবন’? তুবম কতা শুধু্ সতকথকারী 
আর আল্লাহ সব বকিুর তত্ত্বাবধ্ায়ক। 

ى  ا ي وۡحح ُۢ بحۡعضح مح لَّكح تحارِك  ۡكح  فحلحعح ُۢ إَِلح آئِق   بِهِۦ وحضح
آءح  ۡو جح

ح
َن  أ لحۡيهِ كح نزِلح عح

 
ٓ أ حۡولح ول وا  ل ق  ن يح

ح
ۡدر كح أ صح

 ْۚ نتح نحِذير 
ح
آ أ ْۚ إِنَّمح لحك  ۥ مح ه  عح ء  وحٱ مح ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح  ّللَّ  َعح
كِيل    ١٢وح

13. নাবক তারা বন্ডল, ‘কস এটা রটনা 
কন্ডরন্ডি’? বল, ‘তাহন্ডল কতামরা এর 
অনুরূপ দশবট সূরা বাবনন্ডয় বনন্ডয় আস 
এবাং আল্লাহ িাড়া যান্ডক পার কডন্ডক 

আন, যবদ কতামরা সতেবাদী হও’। 

ح  ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح
ح
ر  أ وح ّۡشِ س   بِعح

ت وا 
ۡ
ۖۡ ق ۡل فحأ َٰه  ۡثلِهِۦ مذِ  ى

َٰت   يح ح ۡفَتح ِ إِن م  ِن د وِن ٱّللَّ ۡعت ۡ مذ ِن ٱۡستحطح وا  مح وحٱۡدع 
َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ١٣ك 

14. অতিঃপর তারা যবদ কতামান্ডদর 

আহবান্ডন সাড়া না কদয়, তাহন্ডল কজন্ডন 

 ِۡ نِزلح بِعِلۡ
 
آ أ نَّمح
ح
ٓوا  أ ۡۡ فحٱۡعلحم  حۡستحِجيب وا  لحك  ۡۡ ي فحإِلَّ

ۖۡ فح  وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ن لَّ
ح
أ ِ وح ونح ٱّللَّ ۡسلِم  نت ۡ م 

ح
ۡل أ ١٤ُح
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রাখ, এটা আল্লাহর জ্ঞান অনুসান্ডরই 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি এবাং বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ্ কনই। অতিঃপর 

কতামরা বক অনুগত হন্ডব? 

15. কয বেবি দুবনয়ার জীবন ও তার 

কজৌলুস কামনা কন্ডর, আবম কসখান্ডন 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর আমন্ডলর ফল 
পুন্ডরাপুবর বদন্ডয় কদই এবাং কসখান্ডন 
তান্ডদরন্ডক কম কদয়া হন্ডব না। 

 ۡۡ ُِ ۡ
ِ إَِلح ا ن وحفذ ُح زِينحتح ۡنيحا وح ةح ٱَّل  نح ي رِيد  ٱۡۡلحيحوَٰ ن َكح مح

ا ُح ۡۡ فِي  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ونح  أ س  ۡبخح ا لح ي  ُح ۡۡ فِي ١٥وحه 

16. এরাই তারা, আবখরান্ডত যান্ডদর জনে 
আগুন িাড়া আর বকিুই কনই এবাং 
তারা কসখান্ডন যা কন্ডর তা বরবাদ হন্ডয় 

যান্ডব আর তারা যা করত, তা সমূ্পেথ 
বাবতল।  

 ۡۖ ةِ إِلَّ ٱۡلَّار  ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ ح ِينح لحيۡسح ل ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ا  بِطح مح َِٰطل  وححح بح ا وح ُح وا  فِي نحع  ل ونح  صح ۡعمح ن وا  يح ا َكح  مَّ
١٦ 

17. যারা তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক স্পষ্ট 
প্রমান্ডের উপর প্রবতবষ্ঠত এবাং 
অনুসরে কন্ডর তাুঁর পে কর্ন্ডক 
একজন সােী51 এবাং যার পূন্ডবথ 
রন্ডয়ন্ডি মূসার বকতাব পর্প্রদশথক ও 

রহমতস্বরূপ, (তারা বক ঐ কলাকন্ডদর 
মত, যারা দুবনয়া ও তার কজৌলুস 
কামনায় ববন্ডভার?) এরাই তার প্রবত 
ঈমান কপািে কন্ডর। আর কয সকল 

দল তা অস্বীকার কন্ডর, আগুনই হন্ডব 
তান্ডদর প্রবতশ্রুত স্থান। সুতরাাং তুবম 
এন্ডত কমান্ডটও সন্ডন্দন্ডহর মন্ডধ্ে কর্ন্ডকা 

না, বনশ্চয় তা কতামার রন্ডবর পে 

 َٰ ح نح َعح محن َكح فح
ح
ِۡنه    بحيذِنحة  أ اهِد  مذ يحۡتل وه  شح ۦ وح بذِهِ ِن رَّ مذ

ۡبلِهِۦ  امٗ وحِمن قح ى إِمح وَسح َٰب  م  رح كِتح ىئِكح ا وح لح و 
 
ْۚ أ ۡۡححًة

اِب  ۡحزح
ح
ۡر بِهِۦ ِمنح ٱۡۡل ن يحۡكف  ي ۡؤِمن ونح بِهِۚۦْ وحمح

ۚۥْ فحلح تحك  ِِف ِمۡريحة   ه  وِۡعد  ْۚ إِنَّه   فحٱۡلَّار  مح ِۡنه  ق  ٱۡۡلح مذ
ح ٱۡلَّاِس لح ي ۡؤِمن ونح  ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح بذِكح وح ِمن رَّ

١٧ 

                                                           
51 সােী িারা মুহাম্মাদ সা. কক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। 
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কর্ন্ডক কপ্রবরত সতে। বকন্তু অবধ্কাাংশ 
মানুি ঈমান আন্ডন না। 

18. যারা আল্লাহর বোপান্ডর বমর্ো রটনা 

কন্ডর, তান্ডদর কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম 
কক? তান্ডদরন্ডক তান্ডদর রন্ডবর সামন্ডন 
উপবস্থত করা হন্ডব এবাং সােীগে 

বলন্ডব, ‘এরাই তান্ডদর রন্ডবর বোপান্ডর 
বমর্োন্ডরাপ কন্ডরবিল’। সাবধ্ান, 
যাবলমন্ডদর উপর আল্লাহর লা‘নত। 

ىئِكح  لح و 
 
ْۚ أ ِذبًا ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ وحمح

ٓءِ  لح ىؤ  َٰد  ٰٓح ۡشهح
ح
ول  ٱۡۡل يحق  ۡۡ وح ُِ ِ بذ َٰ رح

ح ونح َعح ۡعرحض  ي 
ح  ِ َعح لح لحۡعنحة  ٱّللَّ

ح
ْۚ أ ۡۡ ُِ ِ بذ َٰ رح

ح ب وا  َعح ذح ِينح كح ٱلَّ
َٰلِِميح   ١٨ٱلظَّ

19. যারা আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক মানুিন্ডক 
বাধ্া কদয় এবাং তান্ডক বক্র করন্ডত 
চায়। আর এরাই কতা আবখরাত 
অস্বীকারকারী।  

ا ِعوحجٗ  ُح ونح يحۡبغ  ِ وح بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  ِينح يحص   اٱلَّ
ۡ بِٱ ونح وحه  َٰفِر  ۡۡ كح  ١٩ٓأۡلِخرحةِ ه 

20. তারা যমীন্ডন (আল্লাহন্ডক) অেম 
করন্ডত পারত না এবাং আল্লাহ িাড়া 

তান্ডদর ককান সাহাযেকারী বিল না, 
তান্ডদর জনে আযাব বিগুে করা হন্ডব। 
তারা শুনন্ডত সেম বিল না এবাং 
কদখন্ডতও কপত না।  

ا  ۡرِض وحمح
ح
ۡعِجزِينح ِِف ٱۡۡل ون وا  م  ۡۡ يحك  ح ىئِكح ل لح و 

 
أ

  ۡ  ُ ح َٰعحف  ل ا ي ضح ۡوَِلحآءح
ح
ِ ِمۡن أ ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ح نح ل َكح

ن   ا َكح ْۚ مح اب  ذح ن وا  ٱلۡعح ا َكح مح ۡمعح وح ونح ٱلسَّ حۡستحِطيع  وا  ي
ونح  ۡبِِص   ٢٠ي 

21. এরা কতা বনজন্ডদরই েবত কন্ডরন্ডি, 
আর তারা যা রবটন্ডয় কবড়াত, তান্ডদর 
কর্ন্ডক তা হাবরন্ডয় কগন্ডি। 

ا  ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح ۡۡ وحضح  ُ سح نف 
ح
ٓوا  أ ِِس  ِينح خح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

ونح  ۡفَتح  ن وا  يح  ٢١َكح

22. বনিঃসন্ডন্দন্ডহ তারাই আবখরান্ডত 
সবথাবধ্ক েবতগ্রস্ত। 

ونح  ۡخِسح 
ح
ۡ  ٱۡۡل ةِ ه  ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ نَّ

ح
رحمح أ  ٢٢لح جح

23. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, সৎকমথ 
কন্ডরন্ডি এবাং ববনীত হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর 

 َٰ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ۡخبحت ٓوا  إِنَّ ٱلَّ
ح
أ ِت وح

ا  ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡۡلحنَّةِِۖ ه  ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ۡۡ أ ُِ ِ بذ َٰ رح

إَِلح
ونح  َِِٰل   ٢٣خح
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রন্ডবর প্রবত, তারাই জান্নাতবাসী, তারা 
কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব। 

24. দল দু’বটর উপমা হন্ডি অন্ধ ও ববধ্র 
এবাং চেুষ্মান ও েবেশবিসম্পন্ডন্নর 

মত, তুলনায় উভয় দল বক সমান? 
এরপরও বক কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে 

করন্ডব না? 

ۡيِ  رِيقح ثحل  ٱلۡفح ۡذِ وحٱِۡلحِصريِ ۞مح صح
ح
َٰ وحٱۡۡل ۡعمح

ح
ٱۡۡل كح

ونح  ر  كَّ فحلح تحذح
ح
ثحًلْۚ أ حۡستحوِيحاِن مح ۡل ي ِميِع  هح  ٢٤وحٱلسَّ

25. আর অবশেই আবম নূহন্ডক কপ্ররে 
কন্ডরবিলাম তার কওন্ডমর কান্ডি (এই 

বাতথা বদন্ডয়) কয, ‘আবম কতামান্ডদর জনে 

স্পষ্ট সতকথকারী’। 

 َٰ لۡنحا ن وًحا إَِلح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح ۡۡ نحِذير  وح  قحۡوِمهِۦٓ إِّنذِ لحك 
بِي    ٢٥م 

26. ‘কযন কতামরা আল্লাহ িাড়া কান্ডরা 
ইবাদাত না কর। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর উপর যন্ত্রোদায়ক বদবন্ডসর 

আযান্ডবর ভয় করবি’। 

 ۡۡ لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ ۖۡ إِّنذِ ح  ٱّللَّ

ٓوا  إِلَّ ن لَّ تحۡعب د 
ح
أ

َِلم  
ح
ابح يحۡوم  أ ذح  ٢٦ عح

27. অতিঃপর তার কওন্ডমর কনতৃস্থানীয়রা, 
যারা কুফরী কন্ডরবিল, তারা বলল, 
‘আমরা কতা কতামান্ডক আমান্ডদর মত 
একজন মানুি িাড়া আর বকিু কদখবি 

না এবাং আমরা কদখবি কয, ককবল 
আমান্ডদর নীচু কেেীর কলান্ডকরাই 
ববন্ডবচনাহীনভান্ডব কতামার অনুসরে 
কন্ডরন্ডি। আর আমান্ডদর উপর 
কতামান্ডদর ককান কেষ্ঠত্ব আমরা কদখবি 

না; বরাং আমরা কতামান্ডদরন্ডক 

বমর্োবাদী মন্ডন করবি’। 

َٰكح  ى ا نحرح ۦ مح وا  ِمن قحۡوِمهِ ر  فح ِينح كح  ٱلَّ
ۡلح  الح ٱلۡمح قح فح
 ٗ حّشح ِۡثلحنحا إِلَّ ب ۡۡ ا مذ ِينح ه  َٰكح ٱتَّبحعحكح إِلَّ ٱلَّ ى ا نحرح وحمح

لحۡينحا ِمن  ۡۡ عح ىَٰ لحك  ا نحرح ِي وحمح
ۡ
أ حا بحادِيح ٱلرَّ اذِۡل  رح

ح
أ

 ۡۡ ن ك  ِۢل بحۡل نحظ  ُۡ َِٰذبِيح  فح  ٢٧كح
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28. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
বক মন্ডন কর, যবদ আবম আমার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক কপ্রবরত প্রমান্ডের উপর 
প্রবতবষ্ঠত হই এবাং বতবন আমান্ডক তাুঁর 

পে কর্ন্ডক রহমত বদন্ডয় র্ান্ডকন, আর 

তা কতামান্ডদর কান্ডি কগাপন রাখা হয়, 
তন্ডব বক আবম কতামান্ডদর উপর 
কতামান্ডদর অপিন্দ হওয়া সন্ডত্ত্বও তা 

চাবপন্ডয় কদব’? 

َٰ بحيذِنحة   ح نت  َعح ۡۡ إِن ك  رحءحۡيت 
ح
ۡوِم أ َٰقح ِ  قحالح يح َبذ ِن رَّ  مذ

َِّٰن رحۡۡححةٗ وحءحاتح  ِۡن  ى ۡۡ مذ لحۡيك  ِيحۡت عح مذ ع  ِعنِدهِۦ فح
ونح  َٰرِه  ا كح ُح ح ۡۡ ل نت 

ح
أ ا وح وهح م  ك  ن لۡزِم 

ح
 ٢٨أ

29. ‘আর কহ আমার কওম, এর বববনমন্ডয় 
আবম কতামান্ডদর কান্ডি ককান সম্পদ 
চাই না। আমার প্রবতদান শুধু্ আল্লাহর 

কান্ডি। যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, আবম 
তান্ডদর তাবড়ন্ডয় বদন্ডত পাবর না। বনশ্চয় 
তারা তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ সাোৎ 
করন্ডব। বকন্তু আবম কতা কদখবি 

কতামরা এক অজ্ঞ জাবত’। 

ۡس 
ح
ٓ أ ۡوِم لح َٰقح يح ۡجرِيح إِلَّ وح

ح
اًلۖۡ إِۡن أ لحۡيهِ مح ۡۡ عح ل ك 

آ  ِْۚ وحمح ح ٱّللَّ ن وٓ َعح ِينح ءحامح ارِدِ ٱلَّ ۠ بِطح نحا
ح
ۡ أ  ُ ا ْۚ إِنَّ

ۡۡ قحۡومٗ  َٰك  ى رح
ح
ٓ أ ِ َِٰكّنذ

لح ۡۡ وح ُِ ِ بذ  رح
وا  َٰق  لح ل ونح ا م  ُح ۡ  ٢٩َتح

30. ‘কহ আমার কওম, যবদ আবম 

তান্ডদরন্ডক তাবড়ন্ডয় কদই, তন্ডব 
আল্লাহর আযাব কর্ন্ডক কক আমান্ডক 

সাহাযে করন্ডব? এরপরও বক কতামরা 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব না’? 

ۡوِم  َٰقح يح فحلح وح
ح
ْۚ أ ۡۡ  ُ دت  رح ِ إِن طح ن يحنِص   ِي ِمنح ٱّللَّ مح

ونح  ر  كَّ  ٣٠تحذح

31. ‘আর আবম কতামান্ডদর বলবি না কয, 
‘আমার কান্ডি আল্লাহর ভাোরসমূহ 

আন্ডি’ এবাং আবম গান্ডয়ব জাবন না 

আর আবম এও বলবি না কয, ‘আবম 

কফন্ডরশতা’। কতামান্ডদর কচান্ডখ যারা 

  ۡ ۡعلح
ح
ٓ أ لح ِ وح آئِن  ٱّللَّ زح ۡۡ ِعنِدي خح ق ول  لحك 

ح
ٓ أ لح وح

لحك   ق ول  إِّنذِ مح
ح
ٓ أ لح ۡيبح وح ِينح  ٱلۡغح ق ول  لَِّلَّ

ح
ٓ أ لح وح

اۖۡ ٱّللَّ  تحۡزدحرِٓي  رۡيً ۡ  ٱّللَّ  خح  ُ ۡۡ لحن ي ۡؤتِيح ۡعي ن ك 
ح
أ

ٓ إِذٗ  ۡۡ إِّنذِ ُِ ِس نف 
ح
ا ِِفٓ أ ۡ  بِمح ۡعلح

ح
َٰلِِميح أ َِّمنح ٱلظَّ  ٣١ا ل
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হীন, তান্ডদর সম্পন্ডকথ আবম বলবি না 

কয, ‘আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কখন্ডনা ককান 

কলোে দান করন্ডবন না’। তাণের 

অন্তন্ডর যা আন্ডি, কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ 
অবধ্ক অবগত। (যবদ এরূপ উবি 
কবর) তাহন্ডল বনশ্চয় আবম যাবলমন্ডদর 

অন্তভুথি হব’। 

32. তারা বলল, ‘কহ নূহ, তুবম আমান্ডদর 
সান্ডর্ বাদানুবাদ করি এবাং আমান্ডদর 
সান্ডর্ অবতমাত্রায় বববাদ কন্ডরি। 
অতএব যার প্রবতশ্রুবত তুবম 

আমান্ডদরন্ডক বদি, তা আমান্ডদর কান্ডি 

বনন্ডয় আস, যবদ তুবম সতেবাদীন্ডদর 
অন্তভুথি হও’। 

تِنحا قحال  
ۡ
حا فحأ َٰۡلح ۡتح ِجدح ۡكَثح

ح
تۡلحنحا فحأ َٰدح َٰن وح  قحۡد جح وا  يح

َِٰدقِيح  نتح ِمنح ٱلصَّ نحآ إِن ك  ا تحعِد   ٣٢بِمح

33. কস বলল, ‘আল্লাহই কতা কতামান্ডদর 
কান্ডি তা হাবজর করন্ডবন, যবদ বতবন 
চান। আর কতামরা তান্ডক অেম 
করন্ডত পারন্ডব না’।  

نت ۡ 
ح
ٓ أ ا آءح وحمح ۡ بِهِ ٱّللَّ  إِن شح تِيك 

ۡ
ا يحأ قحالح إِنَّمح
ۡعِجزِينح   ٣٣بِم 

34. ‘আর আবম কতামান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ 
বদন্ডত চাইন্ডলও আমার উপন্ডদশ 
কতামান্ডদর ককান উপকান্ডর আসন্ডব না, 
যবদ আল্লাহ কতামান্ডদর ববভ্রান্ত করন্ডত 
চান। বতবন কতামান্ডদর রব এবাং তাুঁর 
কান্ডিই কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া 
হন্ডব’। 

حح  نصح
ح
ۡن أ
ح
رحدت  أ

ح
ۡۡ ن ۡصِۡحٓ إِۡن أ ع ك  لح يحنفح وح

وح  ْۚ ه  ۡۡ ۡغوِيحك  ن ي 
ح
نح ٱّللَّ  ي رِيد  أ ۡۡ إِن َكح لحك 

ع ونح  ۡهِ ت رۡجح ۡۡ ِإَوَلح ب ك   ٣٤رح

35. নাবক তারা বন্ডল, ‘কস এটা রচনা 
কন্ডরন্ডি’। বল, ‘যবদ আবম তা রচনা 

কন্ডর র্াবক, তন্ডব আমার অপরাধ্ 

 َّ عحلح ۥ فح يۡت ه  ح ۖۡ ق ۡل إِِن ٱۡفَتح َٰه  ى ح ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح
ح
أ

نحا۠ بحرِٓيء  
ح
أ اِّم وح ونح  إِۡجرح ۡرِم  ا َت  ِمَّ  ٣٥مذ
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আমার উপরই বতথান্ডব এবাং কতামরা 

কয অপরাধ্ করি, আবম তা কর্ন্ডক 

মুি’। 

36. আর নূন্ডহর কান্ডি ওহী পা ান্ডনা হল 

কয, ‘যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, তারা িাড়া 
কতামার কওন্ডমর আর ককউ ঈমান 
আনন্ডব না। সুতরাাং তারা যা কন্ডর কস 

জনে তুবম দুিঃবখত হন্ডয়া না’। 

ۥ لحن ي ۡؤِمنح ِمن قحۡوِمكح إِلَّ  نَّه 
ح
َٰ ن وح  أ وِۡحح إَِلح

 
أ وح

ل ونح  ۡفعح ن وا  يح ا َكح نح فحلح تحبۡتحئِۡس بِمح ن قحۡد ءحامح  ٣٦مح

37. ‘আর তুবম আমার কচান্ডখর সামন্ডন ও 
আমার ওহী অনুসান্ডর কনৌকা বতরী 

কর। আর যারা যুলম কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
বোপান্ডর তুবম আমার কান্ডি ককান 
আন্ডবদন কন্ডরা না। বনশ্চয় তান্ডদরন্ডক 

ডুবান্ডনা হন্ডব’। 

َِٰطۡبِّن  لح ت خح وحۡحيِنحا وح ۡعي نِنحا وح
ح
لۡكح بِأ وحٱۡصنحِع ٱلۡف 
وٓ  لحم  ِينح ظح ۡغرحق ونح ِِف ٱلَّ ۡ م   ُ  ٣٧ا  إِنَّ

38. আর কস কনৌকা বতরী করন্ডত লাগল 
এবাং যখনই তার কওন্ডমর কনতৃস্থানীয় 

ককান বেবি তার পাশ বদন্ডয় কযত, 
তান্ডক বনন্ডয় উপহাস করত। কস বলল, 
‘যবদ কতামরা আমান্ডদর বনন্ডয় উপহাস 

কর, তন্ডব আমরাও কতামান্ডদর বনন্ডয় 

উপহাস করব, কযমন কতামরা উপহাস 
করি’। 

لحۡيهِ مح  رَّ عح ا مح َّمح ُك  لۡكح وح يحۡصنحع  ٱلۡف   وح
ِن قحۡوِمهِۦ  ۡلح  مذ

 ْۚ وا  ِمۡنه  ِخر  ر  سح حۡسخح وا  ِمنَّا فحإِنَّا ن ر  حۡسخح قحالح إِن ت
ونح  ر  حۡسخح ا ت مح ۡۡ كح  ٣٨ِمنك 

39. অতএব, শীঘ্রই কতামরা জানন্ডত 

পারন্ডব, কার উপর কস আযাব আসন্ডব 
যা তান্ডক লাবঞ্ছত করন্ডব এবাং কার 
উপর আপবতত হন্ডব স্থায়ী আযাব। 

ن  ونح مح ۡوفح تحۡعلحم  اب  فحسح ذح تِيهِ عح
ۡ
ۡزِيهِ  يحأ َي 

اب   ذح لحۡيهِ عح يحِحل  عح ۡ  وح قِي  ٣٩م 
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40. অবন্ডশন্ডি যখন আমার আন্ডদশ আসল 

এবাং চুলা উর্ন্ডল উ ল52, আবম 

বললাম, ‘তুবম তান্ডত তুন্ডল নাও 
প্রন্ডতেক কেেী কর্ন্ডক কজাড়া কজাড়া53 
এবাং যান্ডদর বোপান্ডর বসদ্ধান্ত হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি তান্ডদর িাড়া কতামার 
পবরবারন্ডক এবাং যারা ঈমান এন্ডনন্ডি 
তান্ডদরন্ডক। আর তার সান্ডর্ 
অেসাংখেকই ঈমান এন্ডনবিল। 

ا  ُح فحارح ٱتلَّن ور  ق لۡنحا ٱۡۡحِۡل فِي نحا وح ۡمر 
ح
آءح أ ى إِذحا جح ِتَّ حح

  
ذ ۡهلحكح إِلَّ  ِمن ّل 

ح
أ ۡيِ ٱثۡنحۡيِ وح وۡجح بحقح  زح ن سح مح

ۥٓ إِلَّ  ه  عح نح مح ٓ ءحامح ا ْۚ وحمح نح ۡن ءحامح ۡول  وحمح لحۡيهِ ٱلۡقح عح
 ٤٠قحلِيل  

41. আর কস বলল, ‘কতামরা এন্ডত 
আন্ডরাহে কর। এর চলা ও র্ামা হন্ডব 
আল্লাহর নান্ডম। বনশ্চয় আমার রব 

অবত েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ا ِمۡسِب ٱ ُح ب وا  فِي ٜۡر۞وحقحالح ٱۡركح ِ ُمح رۡسح ّللَّ م  ا وح ُح َٰ َٰ ى ْۚٓ ى ا ُح
ور   ف  ِ لحغح َبذ ۡ   إِنَّ رح  ٤١رَِّحي

42. আর তা পাহাড়সম কঢউন্ডয়র মন্ডধ্ে 
তান্ডদরন্ডক বনন্ডয় চলবিল এবাং নূহ তার 

পুত্রন্ডক ডাক বদল, আর কস বিল 

আলাদা স্থান্ডন- ‘কহ আমার পুত্র, 
আমান্ডদর সান্ডর্ আন্ডরাহে কর এবাং 

কাবফরন্ডদর সান্ডর্ কর্ন্ডকা না’। 

ۡوج   ۡۡ ِِف مح ُِ ِ ۡرِي ب
ِهح َتح نحادحىَٰ ن وح   وح بحاِل وح ٱۡۡلِ كح
ۥ  ۡعزِل  ٱۡبنحه  نح ِِف مح
َكح لح  وح نحا وح عح ب مَّ َّ ٱۡركح َٰب ّنح يح

َٰفِرِينح  عح ٱلۡكح ن مَّ  ٤٢تحك 

43. কস বলল, ‘অবচন্ডরই আবম একবট 

পাহান্ডড় আেয় কনব, যা আমান্ডক পাবন 

কর্ন্ডক রো করন্ডব’। কস (নূহ) বলল, 
‘যার প্রবত আল্লাহ দয়া কন্ডরন্ডিন কস 
িাড়া আজ আল্লাহর আন্ডদশ কর্ন্ডক 

ককান রোকারী কনই’। এরপর তান্ডদর 

بحل  قحالح سح  َٰ جح
ِّن  اوِٓي إَِلح ۡعِصم  آءِ  قحالح يح  مِنح ٱلۡمح

ْۚ وححح  ۡح ن رَِّح ِ إِلَّ مح ۡمرِ ٱّللَّ
ح
ۡح ٱَۡلحۡومح ِمۡن أ ِص الح لح َعح

ۡغرحقِيح  نح ِمنح ٱلۡم  ۡوج  فحَّكح ا ٱلۡمح مح  ُ  ٤٣بحيۡنح

                                                           
 এর আন্ডরকবট অর্থ হল ভূপৃষ্ঠ। প্লাবন শুরু হওয়ার আন্ডগ ভূপৃন্ডষ্ঠর সবখান বদন্ডয় পাবন التنور 52
উৎসাবরত হন্ডত লাগল। 
53 অর্থাৎ প্রন্ডতেক কেেী কর্ন্ডক একবট নর ও একবট মাদী। 
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উভন্ডয়র মন্ডধ্ে কঢউ অন্তরায় হন্ডয় 
কগল। অতিঃপর কস বনমবজ্জতন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয় কগল । 

44. আর বলা হল, ‘কহ যমীন, তুবম 

কতামার পাবন চুন্ডি নাও, আর কহ 

আসমান, ববরত হও’। অতিঃপর পাবন 
কন্ডম কগল এবাং (আল্লাহর) বসদ্ধান্ত 

বাস্তবাবয়ত হল, আর কনৌকা জুদী 
পবথন্ডতর উপর উ ল এবাং কঘািো করা 

হল, ‘ধ্বাংস যাবলম কওন্ডমর জনে’। 

قۡلَِِع 
ح
آء  أ مح َٰسح يح آءحِك وح ۡرض  ٱبۡلحَِع مح

ح
أ ى وحقِيلح يح

ح  ۡمر  وحٱۡستحوحۡت َعح
ح
آء  وحق َِضح ٱۡۡل وحِغيضح ٱلۡمح

ۖۡ وحقِيلح ب ۡعدٗ  َٰلِِميح ٱۡۡل ودِيذِ ۡوِم ٱلظَّ  ٤٤ا لذِلۡقح

45. আর নূহ তার রবন্ডক ডাকল এবাং 

বলল, ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় আমার 
সন্তান আমার পবরবারভুি এবাং 
আপনার ওয়াদা বনশ্চয় সতে। আর 
আপবন ববচারকন্ডদর মন্ডধ্ে কেষ্ঠ 

ববচারক’। 

ِ إِنَّ ٱبِّۡن مِ  رحبذ
الح قح ۥ فح بَّه  نحادحىَٰ ن وح  رَّ ۡهِل وح

ح
ۡن أ

َِٰكِميح  ۡ  ٱلۡحح ۡحكح
ح
نتح أ

ح
أ كح ٱۡۡلحق  وح ِإَونَّ وحۡعدح

٤٥ 

46. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ নূহ, কস বনশ্চয় 
কতামার পবরবারভুি নয়। কস অবশেই 
অসৎ কমথপরায়ে। সুতরাাং কয ববিন্ডয় 

কতামার ককান জ্ঞান কনই, আমার কান্ডি 
তা কচন্ডয়া না। আবম কতামান্ডক উপন্ডদশ 

বদবি, কযন মূখথন্ডদর অন্তভুথি না হও’। 

ل   مح ۥ عح ۖۡ إِنَّه  ۡهلِكح
ح
ۥ لحيۡسح ِمۡن أ َٰن وح  إِنَّه  قحالح يح

 َٰ رۡي  صح ِۖ غح حۡس فحلح  لِح  ۖۡ لِۡن مح ت  ۡ حكح بِهِۦ ِعلۡ ا لحيۡسح ل
ُِلِيح  َٰ ونح ِمنح ٱلۡجح ن تحك 

ح
كح أ ِعظ 

ح
ٓ أ  ٤٦إِّنذِ

47. কস বলল, ‘কহ আমার রব, কয ববিন্ডয় 
আমার জ্ঞান কনই তা চাওয়া কর্ন্ডক 
আবম অবশেই আপনার আেয় চাই। 
আর যবদ আপবন আমান্ডক মাফ না 
কন্ডরন এবাং আমার প্রবত দয়া না 

ۡس 
ح
ۡن أ
ح
وذ  بِكح أ ع 

ح
ٓ أ ِ إِّنذِ  رحبذ

ا لحيۡسح َِل قحالح لحكح مح
 ۡۖ ۡ ِنح ِإَولَّ  بِهِۦ ِعلۡ ن مذ ك 

ح
ِّۡنٓ أ تحرۡۡحح تحۡغفِۡر َِل وح

َِِٰسِينح   ٤٧ٱلۡخح
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কন্ডরন, তন্ডব আবম েবতগ্রস্তন্ডদর 

অন্তভুথি হন্ডয় যাব’। 

48. বলা হল, ‘কহ নূহ, কতামার ও কতামার 
সান্ডর্ কয উম্মত রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর উপর 
আমার পে কর্ন্ডক শাবন্ত ও বরকতসহ 
অবতরে কর। আর আন্ডরা অন্ডনক 
উম্মতন্ডক আবম জীবন উপন্ডভাগ 

করন্ডত কদব, তারপর আমার পে 
কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক স্পশথ করন্ডব 

যন্ত্রোদায়ক আযাব’। 

َٰم   لح َٰن وح  ٱۡهبِۡط بِسح لحۡيكح  قِيلح يح َٰت  عح بحرحكح ِنَّا وح مذ
م   مح
 
ى أ ح ْۚ  وحَعح عحكح ن مَّ ِمَّ ۡ  مذ مح

 
أ َّۡ  وح ۡۡ ث   ُ تذِع  ن مح سح

 ۡ  ُ س  مح ۡ  يح َِل
ح
اب  أ ذح ِنَّا عح  ٤٨مذ

49. এগুন্ডলা গান্ডয়ন্ডবর সাংবাদ, আবম 
কতামান্ডক ওহীর মাধ্েন্ডম তা জানাবি। 
ইতিঃপূন্ডবথ তা না তুবম জানন্ডত এবাং না 
কতামার কওম। সুতরাাং তুবম সবর 
কর। বনশ্চয় শুভ পবরোম ককবল 
মুত্তাকীন্ডদর জনে। 

نتح تِلۡكح  ا ك  ۖۡ مح ۡكح آ إَِلح ُح ۡيِب ن وِحي ۢنبحآءِ ٱلۡغح
ح
 ِمۡن أ

 ۡۖ اۖۡ فحٱۡصَِبۡ َٰذح ۡبِل هح كح ِمن قح لح قحۡوم  نتح وح
ح
آ أ ُح تحۡعلحم 

تَّقِيح  َٰقِبحةح لِلۡم   ٤٩إِنَّ ٱلۡعح

50. আর আদ জাবতর কান্ডি (ন্ডপ্ররে 
কন্ডরবিলাম) তান্ডদর ভাই হূদন্ডক। কস 

বন্ডলবিল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
আল্লাহর ইবাদাত কর। বতবন িাড়া 
কতামান্ডদর জনে ককান (সতে) ইলাহ 
কনই। কতামরা কতা ককবল বমর্ো 

রটনাকারী’। 

ودٗ  ۡۡ ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ َعح وا  ٱِإَوَلح ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح ح اْۚ قحالح يح ّللَّ

ونح  ۡفَتح  ۡۡ إِلَّ م  نت 
ح
ۥٓۖۡ إِۡن أ رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  مح

٥٠ 

51. ‘কহ আমার কওম, আবম কতামান্ডদর 
কান্ডি এর বববনমন্ডয় ককান প্রবতদান 
চাই না। আমার প্রবতদান কতা ককবল 
তাুঁরই কান্ডি বযবন আমান্ডক সৃবষ্ট 

ۡس 
ح
ٓ أ ۡوِم لح َٰقح ۡجرِيح إِلَّ يح

ح
ۡجًراۖۡ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ أ ۡۡ عح ل ك 

رح ِيٓ   طح ِي فح ح ٱلَّ فحلح تحۡعقِل ونح  َعح
ح
 ٥١أ
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কন্ডরন্ডিন। এরপরও বক কতামরা 

বুঝন্ডব না’? 

52. ‘কহ আমার কওম, কতামরা কতামান্ডদর 
রন্ডবর কান্ডি েমা চাও অতিঃপর তার 

কান্ডি তাওবা কর, তাহন্ডল বতবন 
কতামান্ডদর উপর মুিলধ্ান্ডর বৃবষ্ট 
পা ান্ডবন এবাং কতামান্ডদর শবির সান্ডর্ 
আন্ডরা শবি বৃবদ্ধ করন্ডবন। আর 
কতামরা অপরাধ্ী হন্ডয় ববমুখ হন্ডয়া 

না’। 

 ۡ َّۡ ت وب ٓوا  إَِلح ۡۡ ث  بَّك  وا  رح ۡوِم ٱۡستحۡغفِر  َٰقح يح رِۡسِل هِ ي  وح
ارٗ  ِۡدرح ۡ مذ لحۡيك  آءح عح مح َٰ ٱلسَّ ۡۡ ق وَّةً إَِلح يحزِۡدك  ا وح

لَّوۡ  لح تحتحوح ۡۡ وح تِك  ۡرِِميح ق وَّ  ٥٢ا  ُم 

53. তারা বলল, ‘কহ হূদ, তুবম আমান্ডদর 

কান্ডি ককান স্পষ্ট প্রমাে বনন্ডয় আসবন, 
আর কতামার কর্ায় আমরা আমান্ডদর 
উপাসেন্ডদর তোগ করব না এবাং 

আমরা কতামার প্রবত ববশ্বাসীও নই’। 

ا ِجۡئتحنحا بِبحيذِنحة   ود  مح  ُ َٰ ۡن   قحال وا  يح ا َنح َِكٓ بِتحارِ وحمح
ۡؤِمنِيح  حكح بِم  ۡن  ل ا َنح ن قحۡولِكح وحمح تِنحا عح ُح ِ ٥٣ءحال

54. ‘আমরা কতা ককবল বলবি কয, 
‘আমান্ডদর ককান ককান উপাসে 
কতামান্ডক অমঙ্গল িারা আক্রান্ত 

কন্ডরন্ডি’। কস বলল, ‘বনশ্চয় আবম 
আল্লাহন্ডক সােী রাখবি আর কতামরা 

সােী র্াক কয, আবম অবশেই তা 

কর্ন্ডক মুি যান্ডক কতামরা শরীক কর,  

ا ِجۡئتحنحا بِبحيذِنحة   ود  مح  ُ َٰ ۡن   قحال وا  يح ا َنح َِكٓ بِتحارِ وحمح
ۡؤِمنِيح  حكح بِم  ۡن  ل ا َنح ن قحۡولِكح وحمح تِنحا عح ُح ِ ٥٣ءحال

55. আল্লাহ িাড়া। সুতরাাং কতামরা সকন্ডল 
আমার ববরুন্ডদ্ধ িড়যন্ত্র কর তারপর 

আমান্ডক অবকাশ বদও না’। 

و ِي  ِيعٗ ِمن د ونِهۖۦِۡ فحِكيد  وِن َجح َّۡ لح ت نِظر  ٥٥ا ث 

56. ‘আবম অবশেই তাওয়াকু্কল কন্ডরবি 
আমার রব ও কতামান্ডদর রব আল্লাহর 

ۡت   إِّنذِ  ُكَّ ا ِمن دحٓابَّة   تحوح ۡ  مَّ بذِك  رح ِ وح َبذ ِ رح  ٱّللَّ
ح َعح

َٰط   َٰ ِصرح ح ِ َعح َبذ ْۚٓ إِنَّ رح ا ُح ُۢ بِنحاِصيحتِ
وح ءحاِخذ   إِلَّ ه 

ۡستحقِيم   ٥٦م 
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উপর, প্রবতবট ববচরেশীল প্রােীরই 
বতবন বনয়ন্ত্রেকারী। বনশ্চয় আমার রব 

সরল পন্ডর্ আন্ডিন’। 

57. ‘অতিঃপর কতামরা যবদ ববমুখ হও, 
তন্ডব যা বনন্ডয় আবম কতামান্ডদর কান্ডি 
কপ্রবরত হন্ডয়বি তা কতা কতামান্ডদর 
কান্ডি কপৌঁন্ডি বদন্ডয়বি। আর আমার রব 
কতামান্ডদরন্ডক িাড়া অনে এক জাবতন্ডক 
স্থলাবভবিি করন্ডবন। আর কতামরা 
তাুঁর ককান েবত করন্ডত পারন্ডব না। 
বনশ্চয় আমার রব সব বকিুর 

কহফাযতকারী’।  

رِۡسۡلت  بِهِۦٓ 
 
ٓ أ ا ۡ مَّ بۡلحۡغت ك 

ح
ۡد أ قح لَّۡوا  فح فحإِن تحوح

لح  ۡۡ وح ك  رۡيح ِ قحۡوًما غح َبذ حۡستحۡخلِف  رح ي ْۚ وح ۡۡ ۡك  إَِلح
ۡي  ۥ شح ونحه  فِيظ  تحۡض   ء  حح ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح ِ َعح َبذ ْۚ إِنَّ رح  ا
٥٧ 

58. আর যখন আমার আন্ডদশ আসল, 
আবম হূদন্ডক ও যারা তার সান্ডর্ ঈমান 
এন্ডনবিল তান্ডদরন্ডক আমার পে কর্ন্ডক 
রহমত িারা রো করলাম এবাং আবম 
কন্ড ার আযাব কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক 
নাজাত বদলাম। 

َّۡينحا نحا َنح ۡمر 
ح
آءح أ ا جح حمَّ ل ودٗ  وح ِينح ءحامح ه  ۥ ا وحٱلَّ ه  عح ن وا  مح
ِنَّا  بِرحۡۡححة   لِيظ  مذ اب  غح

ذح ِۡن عح ۡ مذ  ُ َٰ َّۡينح َنح ٥٨ وح

59. এই আদ জাবত, তারা তান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূহ অস্বীকার কন্ডরবিল এবাং 

অমানে কন্ডরবিল তাুঁর রাসূলন্ডদর, আর 
তারা অনুসরে কন্ডরবিল প্রন্ডতেক 

উদ্ধত, হ কারীর বনন্ডদথশ। 

 ۡۖ د  تِلۡكح َعح وا  أَِب وح د  حح ۥ جح لحه  ۡوا  ر س  صح ۡۡ وحعح ُِ ِ بذ َِٰت رح يح
نِيد   بَّار  عح ِ جح

ذ ۡمرح ّل 
ح
ٓوا  أ بحع   ٥٩ وحٱتَّ

60. আর এই দুবনয়ান্ডত লা‘নত তান্ডদর 
কপিন্ডন লাবগন্ডয় কদয়া হন্ডয়ন্ডি এবাং 

বকয়ামত বদবন্ডসও। কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় 
আদ জাবত তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ কুফরী 

وا  ِِف  تۡبِع 
 
أ ۡنيحا لحۡعنحةٗ وح َِٰذهِ ٱَّل  َٰ  هح يحۡومح ٱلِۡقيح ةِ  وح ٓ مح لح

ح
 أ

دٗ  لح ب ۡعدٗ إِنَّ َعح
ح
ُۗ أ ۡۡ  ُ بَّ وا  رح ر  فح اد  ا كح ود   ا لذِعح  قحۡوِم ه 

٦٠
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কন্ডরন্ডি। কজন্ডন রাখ, হূন্ডদর কওম 
আদ জাবতর জনে রন্ডয়ন্ডি ধ্বাংস। 

61. আর সামূদ জাবতর প্রবত 
(পাব ন্ডয়বিলাম) তান্ডদর ভাই 

সাবলহন্ডক। কস বলল, ‘কহ আমার 

কওম, কতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর, 
বতবন িাড়া কতামান্ডদর ককান (সতে) 

ইলাহ কনই, বতবন কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন মাবট কর্ন্ডক এবাং কসখান্ডন 
কতামান্ডদর জনে আবান্ডদর বেবস্থা 
কন্ডরন্ডিন54। সুতরাাং কতামরা তাুঁর 

কান্ডি েমা চাও, অতিঃপর তাুঁরই 
কান্ডি তাওবা কর। বনশ্চয় আমার রব 

বনকন্ডট, সাড়াদানকারী’। 

 َٰ َٰلِحٗ ِإَوَلح ۡۡ صح اه  خح
ح
ودح أ ۡوِم ثحم  َٰقح ْۚ قحالح يح وا  ا ٱۡعب د 

ِنح  ۡ مذ ك 
ح
أ نشح
ح
وح أ ۖۥۡ ه  رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح ٱّللَّ

َّۡ ت وب ٓوا   وه  ث  ا فحٱۡستحۡغفِر  ُح ۡۡ فِي ك  رح ۡرِض وحٱۡستحۡعمح
ح
ٱۡۡل

ِ قحرِيب   َبذ ۡهِ  إِنَّ رح
ِيب   إَِلح ٦١ُم 

62. তারা বলল, ‘কহ সাবলহ, তুবম কতা 
ইতিঃপূন্ডবথ আমান্ডদর মন্ডধ্ে বিন্ডল 
প্রতোবশত। তুবম বক আমান্ডদরন্ডক 
বনন্ডিধ্ করি তান্ডদর ইবাদাত করন্ডত 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিরা যান্ডদর 

ইবাদাত করত? তুবম আমান্ডদরন্ডক 

যার বদন্ডক আহবান করি, কস বোপান্ডর 
বনশ্চয় আমরা কঘার সন্ডন্দন্ডহর মন্ডধ্ে 

আবি’। 

نتح فِينحا  َٰلِح  قحۡد ك  َٰصح وذٗ قحال وا  يح رۡج  اۖٓۡ مح َٰذح بۡلح هح ا قح
ُح  ۡن تح
ح
نحا لحَِف أ نحا ِإَونَّ ۡعب د  ءحابحآؤ  ا يح ۡعب دح مح ن نَّ

ح
ٓ أ َٰنحا ى
كذ   رِيب   شح ۡهِ م 

ونحآ إَِلح ا تحۡدع  ِمَّ ٦٢ مذ

63. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
কী মন্ডন কর, যবদ আবম আমার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক স্পষ্ট প্রমান্ডের উপর র্াবক 

َٰ بحيذِنحة   ح نت  َعح ۡۡ إِن ك  رحءحۡيت 
ح
ۡوِم أ َٰقح ِ  قحالح يح َبذ ِن رَّ  مذ

َِّٰن ِمۡنه  رحۡۡححةٗ وحءحاتح  ن يحنِص    ى مح ِ إِ  ِي ِمنح ٱفح ۡن ّللَّ
ِۡسري  

رۡيح َّتح ونحِّن غح ا تحزِيد  مح ۖۥۡ فح ۡيت ه  صح   ٦٣ عح

                                                           
54 এখান্ডন আবান্ডদর বেবস্থা কন্ডরন্ডিন বলন্ডত বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি তান্ডদরন্ডক অবধ্বাসী করা অর্বা 
আবাদকারী বানান্ডনা বকাংবা তান্ডদরন্ডক দীঘথজীবব করা। 
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এবাং বতবন আমান্ডক তাুঁর পে কর্ন্ডক 

রহমত দান কন্ডরন, তাহন্ডল কক 
আমান্ডক আল্লাহর (আযাব) কর্ন্ডক 

সাহাযে করন্ডব, যবদ আবম তাুঁর অবাধ্ে 

হই? সুতরাাং কতামরা কতা ককবল 
আমার েবতই বৃবদ্ধ করি’। 

64. ‘আর কহ আমার কওম, এবট আল্লাহর 

উট, কতামান্ডদর জনে বনদশথনস্বরূপ। 
তাই কতামরা এন্ডক কিন্ডড় দাও, কস 
আল্লাহর যমীন্ডন (ববচরে কন্ডর) খান্ডব 
এবাং ককানরূপ মন্দভান্ডব তান্ডক স্পশথ 

কন্ডরা না, তাহন্ডল কতামান্ডদরন্ডক আশু 

আযাব পাকড়াও করন্ডব’। 

َِٰذهِۦ نحاقحة  ٱ ۡوِم هح َٰقح يح ۖۡ وح ۡۡ ءحايحٗة ِ لحك  ا  ّللَّ وهح ر  فحذح
وٓء   ا بِس  وهح س  لح تحمح ِۖۡ وح ۡرِض ٱّللَّ

ح
ۡل ِِفٓ أ ك 

ۡ
 تحأ

 ۡۡ ك  ذح خ 
ۡ
يحأ اب  فح ذح  ٦٤قحرِيب   عح

65. অতিঃপর তারা তান্ডক হতো করল। 

তাই কস বলল, ‘কতামরা বতন বদন 
বনজ বনজ গৃন্ডহ আনন্ডন্দ কাটাও। এ 

এমন এক ওয়াদা, যা বমর্ো হবার 
নয়’। 

 ۡۡ وا  ِِف دحارِك  تَّع  الح تحمح قح ا فح وهح ر  قح عح يَّافح
ح
َٰثحةح أ  م ِۖ ثحلح

وب  
ۡكذ  رۡي  مح َٰلِكح وحۡعد  غح  ٦٥ ذح

66. অতিঃপর যখন আমার আন্ডদশ এল, 
তখন সাবলহ ও তার সান্ডর্ যারা ঈমান 
এন্ডনবিল তান্ডদরন্ডক আমার পে কর্ন্ডক 
রহমত িারা নাজাত বদলাম এবাং 
(নাজাত বদলাম) কসই বদন্ডনর লাঞ্ছনা 

কর্ন্ডক। বনশ্চয় কতামার রব, বতবন 
শবিশালী, পরাক্রমশালী। 

ا جح  َٰلِحٗ فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا َنح ۡمر 
ح
ِينح آءح أ ن وا   ا وحٱلَّ ءحامح
ۥ بِرحۡۡححة   ه  عح ِنَّا وحِمۡن  مح وح مذ بَّكح ه  ِخۡزِي يحۡوِمئِذ   إِنَّ رح

زِيز   وِي  ٱلۡعح  ٦٦ٱلۡقح

67. আর যারা যুলম কন্ডরবিল, ববকট 
আওয়াজ তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করল, 

وا  ِِف  ۡصبحح 
ح
ة  فحأ ۡيحح وا  ٱلصَّ لحم  ِينح ظح ذح ٱلَّ خح

ح
أ وح

َٰثِِميح  ۡۡ جح َٰرِهِ  ٦٧دِيح
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ফন্ডল তারা বনজন্ডদর গৃন্ডহ মুখ রু্বন্ডড় 
পন্ডড় র্াকল। 

 

68. কযন তারা কসগুন্ডলান্ডত বসবাসই 

কন্ডরবন। কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় সামূদ 
জাবত তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ কুফরী 

কন্ডরন্ডি। কজন্ডন রাখ, সামূদ জাবতর 
জনে রন্ডয়ন্ডি ধ্বাংস। 

 ُۗ ٓ ا ُح ۡغنحۡوا  فِي ۡۡ يح ن لَّ
ح
أ ُۗ  كح ۡۡ  ُ بَّ وا  رح ر  فح ا  كح ودح ٓ إِنَّ ثحم  لح

ح
أ

ب ۡعدٗ  لح
ح
ودح أ حم  ِ  ٦٨ا ثلذ

69. আর অবশেই আমার কফন্ডরশতারা 
সুসাংবাদ বনন্ডয় ইবরাহীন্ডমর কান্ডি 

আসল, তারা বলল, ‘সালাম’। কসও 

বলল, ‘সালাম’। ববলম্ব না কন্ডর কস 
একবট ভুনা কগা বািুর বনন্ডয় আসল। 

ىَٰ قحال وا   ۡح بِٱلۡب ّۡشح َٰهِي ٓ إِبۡرح ل نحا آءحۡت ر س  ۡد جح لحقح وح
َٰمٗ  لح ن جح سح

ح
ِثح أ ا ِلح مح ۡ ۖۡ فح َٰ لح ۖۡ قحالح سح نِيذ  ا  آءح بِعِۡجل  حح

٦٩  

70. অতিঃপর যখন কস কদখন্ডত কপল, 
তান্ডদর হাত এর প্রবত কপৌঁিন্ডি না, 
তখন তান্ডদরন্ডক অস্বাভাববক মন্ডন 
করল এবাং কস তান্ডদর কর্ন্ডক ভীবত 

অনুভব করল। তারা বলল, ‘ভয় কন্ডরা 
না, বনশ্চয় আমরা লূন্ডতর কওন্ডমর 

কান্ডি কপ্রবরত হন্ডয়বি’।  

 ٓ ا رحءحا ۡۡ فحلحمَّ ۡهِ نحِكرحه  ۡۡ لح تحِصل  إَِلح  ُ يِۡديح
ح
أ

 ْۚ ٗة ۡۡ ِخيفح  ُ سح ِمۡن وۡجح
ح
أ رِۡسلۡنحآ  وح

 
حۡف إِنَّآ أ قحال وا  لح َّتح

 َٰ ٧٠ قحۡوِم ل وط   إَِلح

71. আর তার স্ত্রী দাুঁড়ান্ডনা বিল, কস কহন্ডস 
উ ল। অতিঃপর আবম তান্ডক সুসাংবাদ 
বদলাম ইসহান্ডকর ও ইসহান্ডকর পন্ডর 

ইয়া‘কূন্ডবর। 

ة   ۥ قحآئِمح ت ه 
ح
أ َٰقح وحٱۡمرح ا بِإِۡسحح ُح َٰ نح ۡ ۡت فحبحّشَّ ِحكح ُح فح

وبح  ۡعق  َٰقح يح آءِ إِۡسحح رح  ٧١وحِمن وح

72. কস বলল, ‘হায়, কী আশ্চযথ! আবম 

সন্তান প্রসব করব, অর্চ আবম বৃদ্ধা, 

وز   ج  نحا۠ عح
ح
أ َِّل  وح

ح
ى ءحأ ۡيلحِتح َٰوح ا بحۡعِل  قحالحۡت يح َٰذح هح وح

يۡ  ِجيب  شح ء  عح ۡ ا لحَشح َٰذح ۖۡ إِنَّ هح  ٧٢ ًخا
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আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা কতা 
অবশেই এক আশ্চযথজনক বোপার’! 

73. তারা বলল, ‘আল্লাহর বসদ্ধান্ডন্ত তুবম 

আশ্চযথ হি? কহ নবী পবরবার, 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর রহমত ও 
তাুঁর বরকত। বনশ্চয় বতবন প্রশাংবসত 

সম্মাবনত’। 

ۡمرِ ٱ
ح
بِيح ِمۡن أ تحۡعجح

ح
ِ قحال ٓوا  أ ِۖۡ رحۡۡححت  ٱّللَّ ّللَّ

ِيد   ۥ ۡحح ۡهلح ٱِۡلحۡيِت  إِنَّه 
ح
ۡۡ أ لحۡيك  ۥ عح َٰت ه  بحرحكح  وح

ِيد   ٧٣ُمَّ

74. অতিঃপর যখন ইবরাহীম কর্ন্ডক ভয় 
দূর হল এবাং তার কান্ডি সুসাংবাদ 

এল, তখন কস লূন্ডতর কওম সম্পন্ডকথ 
আমার সান্ডর্ বাদানুবাদ করন্ডত 
লাগল। 

بح  ا ذحهح آءحتۡه  فحلحمَّ ۡوع  وحجح ۡح ٱلرَّ َٰهِي ۡن إِبۡرح عح
حا ِِف قحۡوِم ل وط   َِٰدۡل  ىَٰ ي جح  ٧٤ٱلۡب ّۡشح

75. বনশ্চয় ইবরাহীম অতেন্ত সহনশীল, 
অবধ্ক অনুনয় ববনয়কারী, 
আল্লাহমুখী। 

َٰه  إِنَّ  وَّ
ح
ۡ  أ حلِي ۡح ۡلح َٰهِي نِيب   إِبۡرح  ٧٥م 

76. কহ ইবরাহীম, তুবম এ কর্ন্ডক ববরত 
হও। বনশ্চয় কতামার রন্ডবর বসদ্ধান্ত 
এন্ডস কগন্ডি এবাং বনশ্চয় তান্ডদর উপর 

আসন্ডব আযাব, যা প্রবতহত হবার 
নয়। 

ۥ  اۖٓۡ إِنَّه  َٰذح ۡن هح ۡعرِۡض عح
ح
ۡ  أ َٰهِي إِبۡرح ى ۡمر  يح

ح
آءح أ قحۡد جح

 ۡۡ  ُ ۖۡ ِإَونَّ بذِكح ۡرد ود   رح رۡي  مح اب  غح ذح ۡۡ عح ُِ   ٧٦ ءحاتِي

77. আর যখন লূন্ডতর কান্ডি আমার 

কফন্ডরশতা আসল, তখন তান্ডদর 
(আগমন্ডনর) কারন্ডে তার অস্ববস্তন্ডবাধ্ 
হল এবাং তার অন্তর খুব সঙু্কবচত হন্ডয় 

কগল। আর কস বলল, ‘এ কতা কব ন 
বদন’।  

ا  حمَّ ل ل نحا ل وطٗ وح آءحۡت ر س  ۡۡ وحضح جح ُِ ِ ءح ب ۡۡ ا َِسٓ ُِ ِ اقح ب
ا ذحرَٗۡع  َٰذح ِصيب   وحقحالح هح ٧٧ يحۡوم  عح
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78. আর তার কওম তার কান্ডি িুন্ডট 
আসল এবাং ইতিঃপূন্ডবথ তারা মন্দ কাজ 

করত। কস বলল, ‘কহ আমার কওম, 
এরা আমার কমন্ডয়, তারা কতামান্ডদর 
জনে পববত্র। সুতরাাং কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং আমার 
কমহমানন্ডদর বোপান্ডর কতামরা আমান্ডক 
অপমাবনত কন্ডরা না। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 

বক ককান সুন্ডবাধ্ বেবি কনই’? 

بۡل   ۡهِ وحِمن قح ونح إَِلح رحع  ُۡ ۥ ي  ه  آءحه ۥ قحۡوم  وحجح
ن وا   ِ َكح يذ ل ونح ٱلسَّ ۡعمح ٓءِ يح لح ىؤ  ۡوِم ٰٓح َٰقح اِت  قحالح يح

وِن  ۡز  لح َّت  ح وح وا  ٱّللَّ ۖۡ فحٱتَّق  ۡۡ ر  لحك  ُح ۡط
ح
نَّ أ بحنحاِِت ه 

ۡۡ رحج   لحيۡسح ِمنك 
ح
ِۖ أ ۡيَِفٓ   ٧٨رَِّشيد   ل  ِِف ضح

79. তারা বলল, ‘তুবম অবশেই জান, 
কতামার কমন্ডয়ন্ডদর বোপান্ডর আমান্ডদর 
ককান প্রন্ডয়াজন কনই। আর আমরা কী 

চাই, তা তুবম বনশ্চয় জান’। 

 

قذ   حا ِِف بحنحاتِكح مِۡن حح
ا ۡلح لِۡمتح مح ۡد عح  قحال وا  لحقح
ا ن رِيد   ۡ  مح حۡعلح ٧٩ِإَونَّكح تلح

80. কস বলল, ‘কতামান্ডদর প্রবতন্ডরান্ডধ্ যবদ 
আমার ককান শবি র্াকত অর্বা আবম 
ককান সুদৃঢ় স্তন্ডম্ভর আেয় বনন্ডত 

পারতাম’55! 

َٰ ر ۡكن  
ۡو ءحاوِٓي إَِلح

ح
ۡۡ ق وَّةً أ نَّ َِل بِك 

ح
حۡو أ  قحالح ل
ِديد    ٨٠ شح

81. তারা বলল, ‘কহ লূত, আমরা কতামার 

রন্ডবর কপ্রবরত কফন্ডরশতা, তারা 
কখন্ডনা কতামার কান্ডি কপৌঁিন্ডত পারন্ডব 
না। সুতরাাং তুবম কতামার পবরবার 
বনন্ডয় রান্ডতর ককান এক অাংন্ডশ 

রওয়ানা হও, আর কতামান্ডদর ককউ 
বপন্ডি তাকান্ডব না। তন্ডব কতামার স্ত্রী 

(রওয়ানা হন্ডব না), ককননা তান্ডক তা-

َٰل وط  إِنَّا ر  قحال وا   ۖۡ يح ۡكح بذِكح لحن يحِصل ٓوا  إَِلح ل  رح س 
ۡهلِكح بِقِۡطع  

ح
َۡسِ بِأ

ح
لح يحلۡتحفِۡت فحأ ِۡل وح ِنح ٱَلَّ مذ

آ  ا مح ُح ِصيب  ۥ م  ۖۡ إِنَّه  تحكح
ح
أ د  إِلَّ ٱۡمرح حح

ح
ۡۡ أ ِمنك 

بۡح   لحيۡسح ٱلص 
ح
ْۚ أ ۡبح  ۡ  ٱلص  ه  وِۡعدح ْۚ إِنَّ مح ۡۡ  ُ ابح صح

ح
أ

رِيب   ٨١ بِقح

                                                           
55 ‘সুদৃঢ় স্তম্ভ’ বলন্ডত শবিশালী বসনেসামন্ত বকাংবা কওম অর্বা কগাত্র বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। 
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ই আক্রান্ত করন্ডব যা তান্ডদরন্ডক 
আক্রান্ত করন্ডব। বনশ্চয় তান্ডদর 
(আযান্ডবর) বনধ্থাবরত সময় হন্ডি 

সকাল। সকাল বক বনকন্ডট নয়’? 

82. অতিঃপর যখন আমার আন্ডদশ এন্ডস 

কগল, তখন আবম জনপন্ডদর উপরন্ডক 
নীন্ডচ উন্ডে বদলাম এবাং ক্রমাগত 

কপাড়ামাবটর পার্র বিথে করলাম, 

ا جح  ۡرنحا فحلحمَّ ۡمطح
ح
أ ا وح ُح افِلح ا سح ُح َٰلِيح لۡنحا عح عح نحا جح ۡمر 

ح
آءح أ

ارحةٗ  ا ِحجح ُح لحۡي يل   عح ِن ِسجذِ ن مذ ود  مَّ  ُ ٨٢   

83. যা বচহ্নত বিল কতামার রন্ডবর কান্ডি। 
আর তা যাবলমন্ডদর কর্ন্ডক দূন্ডর নয়। 

 ۡۖ بذِكح ًة ِعندح رح وَّمح سح َٰلِِميح بِبحعِيد  م  ا ِهح ِمنح ٱلظَّ  وحمح
٨٣ 

84. আর মাদইয়ান্ডন আবম (পাব ন্ডয়বিলাম) 

তান্ডদর ভাই শু‘আইবন্ডক। কস বলল, 
‘কহ আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 

ইবাদাত কর, বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান (সতে) ইলাহ কনই এবাং মাপ ও 

ওযন কম কন্ডরা না; আবম কতা 

কতামান্ডদর প্রাচুযথশীল কদখবি, বকন্তু 
আবম কতামান্ডদর উপর এক সবথগ্রাসী 

বদন্ডনর আযান্ডবর ভয় করবি’। 

 ۡۡ اه  خح
ح
نح أ ۡديح َٰ مح ۡيبٗ ۞ِإَوَلح عح وا  ش  ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح ْۚ قحالح يح ا

وا  ٱ ص  لح تحنق  ۖۥۡ وح رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح ّللَّ
 ٓ ۖۡ إِّنذِ رۡي  ٱلِۡمۡكيحالح وحٱلِۡمَيحانح

ۡ ِِبح َٰك  ى رح
ح
اأ خح

ح
ٓ أ ف  ِإَوّنذِ

ابح يحۡوم   ذح ۡۡ عح لحۡيك  ِيط   عح ٨٤ ُم 

85. ‘আর কহ আমার কওম, মাপ ও ওযন 
পূেথ কর ইনসান্ডফর সান্ডর্ এবাং 

মানুিন্ডক তান্ডদর পেে কম বদও না; 
আর যমীন্ডন ফাসাদ সৃবষ্ট কন্ডর কববড়ও 

না, 

ۡوِم  َٰقح يح ۡوف وا  ٱلِۡمۡكيحالح وحٱلِۡمَيحانح بِٱلۡقِۡسِطِۖ وح
ح
لح وح أ

ۡرِض 
ح
لح تحۡعثحۡوا  ِِف ٱۡۡل ۡۡ وح ۡشيحآءحه 

ح
وا  ٱۡلَّاسح أ س  تحۡبخح

ۡفِسِدينح    ٨٥م 

86. ‘আল্লাহর কদয়া উিৃত্ত লাভ কতামান্ডদর 

জনে কলোেকর, যবদ কতামরা মুবমন 

رۡي   ِ خح نت ۡ م   بحقِيَّت  ٱّللَّ ۡۡ إِن ك  ْۚ وحمح لَّك  ٓ ۡؤِمنِيح  ا
ۡ ِِبحفِيظ   لحۡيك  نحا۠ عح

ح
٨٦ أ
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হও। আর আবম কতা কতামান্ডদর 

বহফাযতকারী নই’। 

87. তারা বলল, ‘কহ শু‘আইব, কতামার 
সালাত বক কতামান্ডক এই বনন্ডদথশ 

প্রদান কন্ডর কয, আমান্ডদর 

বপতৃপুরুিগে যান্ডদর ইবাদাত করত, 
আমরা তান্ডদর তোগ কবর? অর্বা 
আমান্ডদর সম্পন্ডদ আমরা ইিামত যা 

কবর তাও (তোগ কবর?) তুবম কতা 
কবশ সহনশীল সুন্ডবাধ্’! 

َۡت كح  ن نَّ
ح
ر كح أ م 

ۡ
ت كح تحأ لحوَٰ صح

ح
ۡيب  أ عح َٰش  ا مح قحال وا  يح

ا ۖۡ  ؤ  ى حشح ا ن َِٰۡلحا مح ۡموح
ح
لح ِِفٓ أ ن نَّۡفعح

ح
ۡو أ
ح
نحآ أ ۡعب د  ءحابحآؤ  يح

ۡ  ٱلرَِّشيد   نتح ٱۡۡلحلِي
ح  ٨٧إِنَّكح ۡلح

88. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
কী মন্ডন কর, আবম যবদ আমার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক স্পষ্ট প্রমান্ডের উপর র্াবক 
এবাং বতবন আমান্ডক তাুঁর পে কর্ন্ডক 
উত্তম বরবযক দান কন্ডর র্ান্ডকন 
(তাহন্ডল কী কন্ডর আবম আমার দাবয়ত্ব 
পবরতোগ করব)! কয কাজ কর্ন্ডক আবম 

কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ করবি, 
কতামান্ডদর ববন্ডরাবধ্তা কন্ডর কস কাজবট 
আবম করন্ডত চাই না। আবম আমার 
সাধ্েমত সাংন্ডশাধ্ন চাই। আল্লাহর 
সহায়তা িাড়া আমার ককান তওফীক 
কনই। আবম তাুঁরই উপর তাওয়াকু্কল 

কন্ডরবি এবাং তাুঁরই কান্ডি বফন্ডর যাই’। 

َٰ بحيذِنحة   ح نت  َعح ۡۡ إِن ك  رحءحۡيت 
ح
ۡوِم أ َٰقح ِ  قحالح يح َبذ ِن رَّ  مذ

نٗ  سح زحقحِّن ِمۡنه  رِزۡقًا حح رح ۡن وح
ح
رِيد  أ

 
ٓ أ ا مح ْۚ وح ا

ُح  ۡن
ح
آ أ َٰ مح ۡۡ إَِلح ك  الِفح خح

 
ْۚ إِۡن أ ۡنه  ۡۡ عح رِيد  إِلَّ ىَٰك 

 
أ

 ِْۚ ا تحۡوفِيِقٓ إِلَّ بِٱّللَّ ْۚ وحمح ۡعت  ا ٱۡستحطح َٰحح مح ٱۡۡلِۡصلح
نِيب  

 
ۡهِ أ ۡت  ِإَوَلح ُكَّ لحۡيهِ تحوح ٨٨عح

89. ‘আর কহ আমার কওম, আমার সান্ডর্ 
বববরতা কতামান্ডদরন্ডক কযন এমন 
কান্ডজ প্রন্ডরাবচত না কন্ডর যার ফন্ডল 
কতামান্ডদর কসরূপ আযাব আসন্ডব 

 ۡ ن ي ِصيبحك 
ح
اِِقٓ أ ۡۡ ِشقح نَّك  ۡرِمح ۡوِم لح َيح َٰقح يح وح

ۡو قحۡومح 
ح
ود  أ ۡو قحۡومح ه 

ح
ابح قحۡومح ن وح  أ صح

ح
ٓ أ ا ِۡثل  مح مذ
َٰلِح    ا قحۡوم  ل   صح ۡ  وط  وحمح ِنك   ٨٩ بِبحعِيد  مذ
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কযরূপ এন্ডসবিল নূন্ডহর কওন্ডমর উপর 
অর্বা হূন্ডদর কওন্ডমর উপর অর্বা 
সাবলন্ডহর কওন্ডমর উপর। আর লূন্ডতর 
কওম কতা কতামান্ডদর কর্ন্ডক দূন্ডর 

নয়’। 

90. ‘আর কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 
কান্ডি ইবস্তগফার কর অতিঃপর 
তাুঁরই কান্ডি তাওবা কর। বনশ্চয় 

আমার রব পরম দয়ালু, অতীব 
ভালবাসা কপািেকারী’। 

  ۡ ِ رحِحي َبذ ۡهِ  إِنَّ رح
َّۡ ت وب ٓوا  إَِلح ۡۡ ث  بَّك  وا  رح وحٱۡستحۡغفِر 

د ود   ٩٠وح

91. তারা বলল, ‘কহ শু‘আইব, তুবম যা 
বল, তার অন্ডনক বকিুই আমরা বুবঝ 
না। আর কতামান্ডক কতা আমরা 
আমান্ডদর মন্ডধ্ে দুবথলই কদখন্ডত পাবি। 

যবদ কতামার আত্ম্ীয়-স্বজন না র্াকত, 
তন্ডব আমরা কতামান্ডক অবশেই পার্র 
কমন্ডর হতো করতাম। আর আমান্ডদর 

উপর তুবম শবিশালী নও’। 

ثرِيٗ  ه  كح ا نحۡفقح ۡيب  مح عح َٰش  ول  قحال وا  يح ا تحق  ِمَّ نَّا ِإَوا مذ
عِيفٗ  َٰكح فِينحا ضح ى ح آ لحَنح ۖۡ وحمح َٰكح ۡنح حرحَجح كح ل حۡولح رحۡهط  ل ۖۡ وح ا

نتح 
ح
زِيز  أ ۡينحا بِعح

لح  ٩١ عح

92. কস বলল, ‘কহ আমার কওম! আমার 
স্বজনরা বক কতামান্ডদর কান্ডি আল্লাহ 

অন্ডপো অবধ্ক সম্মাবনত? আর 
কতামরা তাুঁন্ডক এন্ডকবান্ডর কপিন্ডন 

ক ন্ডল বদন্ডল? কতামরা যা কর, বনশ্চয় 
আমার রব তা পবরন্ডবষ্টন কন্ডর 

আন্ডিন’। 

ِنح ٱ ۡ مذ لحۡيك  ز  عح عح
ح
رحۡهِطٓ  أ

ح
ۡوِم أ َٰقح ِ قحالح يح ّللَّ

ا  ِ بِمح َبذ ۖۡ إِنَّ رح رِيًّا ُۡ ۡۡ ِظ آءحك  رح وه  وح ۡذت م 
ح وحٱَّتَّ

ِيط   ل ونح ُم  ٩٢ تحۡعمح

93. ‘আর কহ আমার কওম, কতামরা 

কতামান্ডদর অবস্থান্ডন কাজ কন্ডর যাও, 
আবমও কাজ করবি। অবচন্ডরই কতামরা 

 ۡۖ َِٰمل  ۡۡ إِّنذِ عح نحتِك  َّكح َٰ مح
ح ل وا  َعح ۡوِم ٱۡعمح َٰقح يح وۡفح وح  سح

اب   ذح تِيهِ عح
ۡ
ن يحأ ونح مح وح  تحۡعلحم  ۡن ه  مح ۡزِيهِ وح َي 

 ۡۖ َِٰذب  ۡۡ رحقِيب  وحٱۡرتحقِب وٓ كح عحك   ٩٣ ا  إِّنذِ مح
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জানন্ডত পারন্ডব কার কান্ডি আসন্ডব কস 
আযাব যা তান্ডক লাবঞ্ছত করন্ডব এবাং 
কক বমর্োবাদী। আর কতামরা অন্ডপো 

কর, আবমও কতামান্ডদর সান্ডর্ 
অন্ডপেমান। 

94. আর যখন আমার আন্ডদশ আসল, 
তখন শু‘আইব ও তার সান্ডর্ যারা 

ঈমান এন্ডনন্ডি, তান্ডদরন্ডক আমার পে 
কর্ন্ডক রহমত িারা নাজাত বদলাম 
এবাং যারা যুলম কন্ডরবিল তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করল ববকট আওয়াজ। 
ফন্ডল তারা বনজ বনজ গৃন্ডহ মুখ রু্বন্ডড় 
পন্ডড় র্াকল। 

ا جح  حمَّ ل ۡيبٗ آءح وح عح َّۡينحا ش  نحا َنح ۡمر 
ح
ن وا  أ ِينح ءحامح ا وحٱلَّ
ۥ بِرحۡۡححة   ه  عح ِت  مح ذح خح

ح
أ ِنَّا وح ة  مذ ۡيحح وا  ٱلصَّ لحم  ِينح ظح ٱلَّ

َٰثِِميح  ۡۡ جح َٰرِهِ وا  ِِف دِيح ۡصبحح 
ح
 ٩٤فحأ

95. কযন তারা কসখান্ডন বসবাসই কন্ডরবন। 

কজন্ডন রাখ, ধ্বাংস মাদইয়ান্ডনর জনে, 
কযরূপ ধ্বাংস হন্ডয়ন্ডি সামূদ জাবত। 

 ُۗ ٓ ا ُح ۡغنحۡوا  فِي ۡۡ يح ن لَّ
ح
أ لح ب ۡعدٗ  كح

ح
ۡت أ ا بحعِدح مح نح كح ۡديح ذِمح  ا ل

ود   ٩٥ثحم 

96. আর আবম মূসান্ডক আমার 
আয়াতসমূহ56 ও স্পষ্ট প্রমাে বদন্ডয় 

পাব ন্ডয়বি, 

َٰ أَِب وَسح ۡلنحا م  رۡسح
ح
ۡد أ لحقح َٰن  وح لۡطح َٰتِنحا وحس 

بِي   يح  ٩٦ م 

97. বফর‘আউন ও তার কনতৃবৃন্ডন্দর কান্ডি। 

অতিঃপর তারা বফর‘আউন্ডনর 
বনন্ডদথন্ডশর অনুসরে করল। আর 

বফর‘আউন্ডনর বনন্ডদথশ সব ক বিল না।  

ۡونح  َٰ فِرۡعح آ إَِلح ۖۡ وحمح ۡونح ۡمرح فِرۡعح
ح
ٓوا  أ بحع  ي هِۦ فحٱتَّ ِ

َلح مح وح
ۡونح بِرحِشيد   ۡمر  فِرۡعح

ح
 ٩٧ أ

98. বকয়ামত বদবন্ডস কস তার কওন্ডমর 
অগ্রভান্ডগ র্াকন্ডব এবাং তান্ডদরন্ডক 

 ۡۖ ۡ  ٱۡلَّارح ۡورحدحه 
ح
ةِ فحأ َٰمح ۥ يحۡومح ٱلۡقِيح ه  م  قحۡومح ۡقد  يح

ود   ۡور  بِۡئسح ٱلۡوِۡرد  ٱلۡمح  ٩٨وح

                                                           
56 এখান্ডন ‘আয়াত’ বলন্ডত তাওরাতন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি এবাং স্পষ্ট প্রমাে িারা আল্লাহর কদয়া ববন্ডশি 
বনদশথনসমূহ বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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আগুন্ডন উপনীত কন্ডর কদন্ডব। কযখান্ডন 
তারা উপনীত হন্ডব কসটা উপনীত 
হওয়ার কতইনা বনকৃষ্ট স্থান! 

99. আর এখান্ডন (দুবনয়ায়) লা‘নত তান্ডদর 
কপিন্ডন লাবগন্ডয় কদয়া হন্ডয়ন্ডি এবাং 
বকয়ামত বদবন্ডসও। বক বনকৃষ্ট 

প্রবতদান, যা তান্ডদর কদয়া হন্ডব। 

َِٰذهِۦ لحۡعنحةٗ  وا  ِِف هح تۡبِع 
 
أ ةِ  بِۡئسح  وح َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح وح

ۡرف ود   ِفۡد  ٱلۡمح ٩٩ٱلرذ

100. এ হন্ডি জনপদসমূন্ডহর বকিু সাংবাদ, 
যা আবম কতামার কান্ডি বেথনা করবি। 
তা কর্ন্ডক বকিু আন্ডি ববদেমান এবাং 
বকিু হন্ডয়ন্ডি ববলুপ্ত। 

ۢنبحآءِ 
ح
َٰلِكح ِمۡن أ ا  ذح ُح ۖۡ ِمۡن لحۡيكح ۥ عح ه  ص  ىَٰ نحق  رح ٱلۡق 

  ۡ ِ ِصيد   قحآئ  ١٠٠وححح

101. আর আবম তান্ডদর উপর যুলম কবরবন, 
বরাং তারা বনজন্ডদর উপর যুলম 
কন্ডরন্ডি। তারপর যখন কতামার রন্ডবর 
বনন্ডদথশ আসল তখন আল্লাহ িাড়া কয 

সব উপাসেন্ডক তারা ডাকত, তারা 
তান্ডদর ককান উপকার কন্ডরবন এবাং 
তারা ধ্বাংস িাড়া তান্ডদর আর বকিুই 
বৃবদ্ধ কন্ডরবন। 

ٓوا   لحم  َِٰكن ظح لح ۡۡ وح  ُ َٰ لحۡمنح ا ظح آ وحمح مح ۖۡ فح ۡۡ  ُ سح نف 
ح
أ

ونح مِن د وِن  ۡ  ٱلَِِّت يحۡدع   ُ ت  ُح ِ ۡۡ ءحال  ُ ۡن ۡغنحۡت عح
ح
أ

ء   ۡ ِ ِمن يح ا جح  ٱّللَّ َّمَّ ۡۡ ل ا زحاد وه  ۖۡ وحمح بذِكح ۡمر  رح
ح
آءح أ

رۡيح تحتۡبِيب  
  ١٠١غح

102. আর এরূপই হয় কতামার রন্ডবর 
পাকড়াও যখন বতবন পাকড়াও কন্ডরন 
অতোচারী জনপদসমূহন্ডক। 
বনিঃসন্ডন্দন্ডহ তাুঁর পাকড়াও বড়ই 

যন্ত্রোদায়ক, কন্ড ার।  

 َٰ ِهح ظح ىَٰ وح رح ذح ٱلۡق  خح
ح
بذِكح إِذحآ أ ۡخذ  رح

ح
َٰلِكح أ ذح كح ْۚ وح ة  لِمح

  ۡ َِل
ح
ۥٓ أ ه  ۡخذح

ح
ِديد   إِنَّ أ  ١٠٢شح

103. বনশ্চয় এন্ডত রন্ডয়ন্ডি বনদশথন তার জনে 
কয আবখরান্ডতর আযাবন্ডক ভয় কন্ডর। 

কসবট এমন একবট বদন, কযবদন সকল 
মানুিন্ডক সমন্ডবত করা হন্ডব এবাং 

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  ِ   إِنَّ ِِف ذح ة ابح ٱٓأۡلِخرح ذح افح عح ۡن خح ذِمح ل
َٰلِكح يحۡوم   ود   ذح  ُ ۡش َٰلِكح يحۡوم  مَّ ذح وع  َلَّ  ٱۡلَّاس  وح ۡم  ُمَّ

١٠٣
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কসবট এমন এক বদন, কযবদন সবাই 
হাবযর হন্ডব। 

104. আর বনবদথষ্ট বকিুকান্ডলর জনেই আবম 
তা ববলবম্বত করবি। 

ل   جح
ح
ۥٓ إِلَّ ِۡل ه  ر  ِ ا ن ؤحخذ ود   وحمح ۡعد   ١٠٤ مَّ

105. কযবদন তা আসন্ডব কসবদন তাুঁর 
অনুমবত িাড়া ককউ কর্া বলন্ডব না। 
অতিঃপর তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক ককউ 

দুভথাগা, আর ককউ কসৌভাগেবান। 

ۡ  نحۡفس   لَّ ِت لح تحكح
ۡ
 بِإِۡذنِهِۚۦْ فحِمنۡ يحۡومح يحأ

ۡۡ إِلَّ  ُ
ِقذ   عِيد   شح  ١٠٥وحسح

106. অতিঃপর যারা হন্ডয়ন্ডি দুভথাগা, তারা 
র্াকন্ডব আগুন্ডন। কসখান্ডন র্াকন্ডব 
তান্ডদর চীৎকার ও আতথনাদ। 

وا  فحَِف  ق  ِينح شح ا ٱلَّ مَّ
ح
ا زحفرِي  فحأ ُح ۡۡ فِي  ُ ح  ٱۡلَّارِ ل

ُِيق    ١٠٦وحشح

107. কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব, যতবদন 
পযথন্ত আসমানসমূহ ও যমীন 

র্াকন্ডব57, অবশে কতামার রব যা 
চান58। বনশ্চয় কতামার রব তা-ই কন্ডর 
যা বতবন ইিা কন্ডরন।  

َٰت   َٰوح مح ِت ٱلسَّ ا دحامح ا مح ُح َِِٰلِينح فِي ۡرض  إِلَّ خح
ح
وحٱۡۡل

ال   عَّ بَّكح فح ْۚ إِنَّ رح ب كح آءح رح ا شح ا ي رِيد   مح ذِمح  ١٠٧ل

108. আর যারা ভাগেবান হন্ডয়ন্ডি, তারা 
জান্নান্ডত র্াকন্ডব, কসখান্ডন তারা স্থায়ী 
হন্ডব যতবদন পযথন্ত আসমানসমূহ ও 

যমীন র্াকন্ডব, অবশে কতামার রব যা 
চান,59 অবোহত প্রবতদানস্বরূপ। 

ا  ُح َِِٰلِينح فِي وا  فحَِف ٱۡۡلحنَّةِ خح عِد  ِينح س  ا ٱلَّ مَّ
ح
أ ۞وح

 ۡۖ ب كح آءح رح ا شح ۡرض  إِلَّ مح
ح
َٰت  وحٱۡۡل َٰوح مح ِت ٱلسَّ ا دحامح مح

وذ   ۡذ  رۡيح ُمح آًء غح طح  ١٠٨ عح

                                                           
57 ‘যতবদন পযথন্ত আসমানসমূহ ও যমীন র্াকন্ডব’- এ কর্া িারা আরবী ভািায় বচরস্থায়ীন্ডত্বর 
উদাহরে কদয়া হন্ডয় র্ান্ডক। 
58 অর্থাৎ শাবস্তন্ডভাগ কশন্ডি জাহান্নাম কর্ন্ডক কয গুনাহগার মুবমনন্ডদরন্ডক বতবন কবর কন্ডর জান্নান্ডত বনন্ডত 
চান তান্ডদর ববিয় আন্ডলাচনা করা হন্ডয়ন্ডি। 
59 অর্থাৎ আল্লাহ ইিা করন্ডল তান্ডদরন্ডক জান্নাত কর্ন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডত পান্ডরন। তন্ডব বতবন তা 
করন্ডবন না। ককননা বতবন বনন্ডজই তান্ডদর স্থায়ীন্ডত্বর কঘািো বদন্ডয়ন্ডিন। 
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109. সুতরাাং এরা যান্ডদর উপাসনা কন্ডর, 
তুবম তান্ডদর বোপান্ডর সাংশন্ডয় কর্ন্ডকা 

না। তারা কতা ইবাদাত কন্ডর, কযমন 
ইতিঃপূন্ডবথ ইবাদাত করত তান্ডদর 
বপতৃপুরুিগে। বনশ্চয় আবম তান্ডদর 
অাংশ হ্রাস না কন্ডর তান্ডদরন্ডক 
পুন্ডরাপুবর কদব। 

ى  فحلح تحك  ِِف ِمۡريحة   ۡعب د  ٰٓح ا يح ِمَّ ومذ ۡعب د  ا يح ٓءِ  مح لح  نح ؤ 
 ۡۡ وحف وه  حم  ْۚ ِإَونَّا ل ۡبل  ِن قح ۡ مذ ۡعب د  ءحابحآؤ ه  ا يح مح  كح

إِلَّ
وص   نق  رۡيح مح ۡۡ غح  ُ  ١٠٩نحِصيبح

110. আর অবশেই আবম মূসান্ডক বকতাব 

বদন্ডয়বিলাম, অতিঃপর তান্ডত 
মতববন্ডরাধ্ করা হন্ডয়বিল। যবদ 
কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক পূবথ বসদ্ধান্ত 

না র্াকত60, তন্ডব তান্ডদর মন্ডধ্ে 
মীমাাংসা হন্ডয় কযত। আর বনশ্চয় তারা 
এ বোপান্ডর কঘার সন্ডন্দন্ডহ রন্ডয়ন্ডি। 

َٰبح فحٱۡخت لِفح فِيهِ   وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح
ة   ِمح حۡولح ُكح ل ۡت ِمن وح بحقح ْۚ  سح ۡۡ  ُ َِضح بحيۡنح بذِكح لحق  رَّ

كذ   ۡۡ لحَِف شح  ُ رِيب   ِإَونَّ ِۡنه  م  ١١٠مذ

111. আর বনশ্চয় কতামার রব সবাইন্ডক 
তান্ডদর আমন্ডলর প্রবতদান পুন্ডরাপুবর 

দান করন্ডবন। তারা যা আমল কন্ডর, 
অবশেই বতবন কস বোপান্ডর সববন্ডশি 
অববহত। 

ذٗ  ا ِإَونَّ ُك  ۥ بِمح ْۚ إِنَّه  ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ب كح أ ۡۡ رح  ُ ِيحنَّ ا َلح وحفذ َّمَّ  ل

ل ونح  ۡعمح برِي   يح  ١١١ خح

112. সুতরাাং কযভান্ডব তুবম বনন্ডদথবশত হন্ডয়ি 
কসভান্ডব তুবম ও কতামার সার্ী যারা 

তাওবা কন্ডরন্ডি, সকন্ডল অববচল র্াক। 
আর সীমালঙ্ঘন কন্ডরা না। কতামরা যা 
করি বনশ্চয় বতবন তার সমেক দ্রষ্টা। 

ۡوا ْۚ  لح تحۡطغح عحكح وح ن تحابح مح ِمۡرتح وحمح
 
آ أ مح ۡۡ كح فحٱۡستحقِ

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ۥ بِمح  ١١٢ إِنَّه 

                                                           
60 অর্থাৎ অপরাধ্ীন্ডক শাবস্তর কেন্ডত্র আল্লাহ তাড়াহুড়া করন্ডবন না, এই বসদ্ধান্ত না র্াকন্ডল তান্ডদরন্ডক 
আল্লাহ ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডতন। 
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113. আর যারা যুলম কন্ডরন্ডি কতামরা 

তান্ডদর প্রবত ঝুুঁন্ডক পন্ডড়া না; অনের্ায় 
আগুন কতামান্ডদরন্ডক স্পশথ করন্ডব 
এবাং আল্লাহ িাড়া কতামান্ডদর ককান 
অবভভাবক র্াকন্ডব না। অতিঃপর 
কতামরা সাহাযেপ্রাপ্ত হন্ডব না। 

وا   لحم  ِينح ظح ن ٓوا  إَِلح ٱلَّ لح تحۡركح ۡ  ٱۡلَّار  وح ك  تحمحسَّ فح
َّۡ لح  ۡوَِلحآءح ث 

ح
ِ ِمۡن أ ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ ا لحك  وحمح

ونح   ١١٣ت نِصح 

114. আর তুবম সালাত কান্ডয়ম কর বদবন্ডসর 

দু’প্রান্ডন্ত এবাং রান্ডতর প্রর্ম অাংন্ডশ61। 

বনশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজন্ডক বমবটন্ডয় 
কদয়। এবট উপন্ডদশ গ্রহেকারীন্ডদর 
জনে উপন্ডদশ। 

لحفٗ  ز  ارِ وح ُح ِ ٱۡلَّ
ِفح رح ةح طح لحوَٰ ِۡ ٱلصَّ ِ ق

ح
أ ِنح وح ِۡل  إِنَّ ا مذ  ٱَلَّ

 ِ يذ َِٰت ي ۡذهَِۡبح ٱلسَّ نح ىَٰ ٱۡۡلحسح َٰلِكح ذِۡكرح اِت  ذح
َٰكِرِينح   ١١٤لِلذَّ

115. তুবম সবর কর, বনশ্চয়ই আল্লাহ 
তাআলা ইহসানকারীন্ডদর প্রবতদান নষ্ট 
কন্ডরন না। 

ۡحِسنِيح  ۡجرح ٱلۡم 
ح
يع  أ ُِ ح لح ي  ١١٥وحٱۡصَِبۡ فحإِنَّ ٱّللَّ

116. অতএব কতামান্ডদর পূন্ডবথর 
প্রজন্মসমূন্ডহর মন্ডধ্ে এমন প্রজ্ঞাবান 

ককন হয়বন, যারা যমীন্ডন ফাসাদ করা 
কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ করত? অে সাংখেক 
িাড়া, যান্ডদরন্ডক আবম তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক নাজাত বদন্ডয়বিলাম। আর যারা 

যুলম কন্ডরন্ডি, তারা ববলাবসতার 
কপিন্ডন পন্ডড় বিল এবাং তারা বিল 
অপরাধ্ী। 

ۡبلِ  وِن ِمن قح ر  نح ِمنح ٱلۡق  ل وا  بحقِيَّة  فحلحۡولح َكح و 
 
ۡۡ أ  ك 

ۡونح  ُح ۡن ۡرِض إِلَّ قحلِيٗل يح
ح
ادِ ِِف ٱۡۡل سح ِن ٱلۡفح ِمَّ عح ۡن  مذ

ُۗ وحٱتَّبحعح  ۡۡ  ُ َنحۡينحا ِمۡن
ح
تۡرِف وا  فِيهِ أ

 
آ أ وا  مح لحم  ِينح ظح  ٱلَّ

ۡرِِميح  ن وا  ُم  َكح  ١١٦وح

117. আর কতামার রব এমন নন কয, বতবন 
অনোয়ভান্ডব জনপদসমূহ ধ্বাংস কন্ডর 

لۡم   ىَٰ بِظ  رح لِكح ٱلۡق  ُۡ ب كح َِل  نح رح ا َكح ا  وحمح ُح ۡهل 
ح
أ وح

ونح  ۡصلِح   ١١٧م 

                                                           
61 বদন্ডনর প্রর্ম প্রান্ডন্ত ফজন্ডরর সালাত, বিতীয় প্রান্ডন্ত কযাহর ও আসন্ডরর সালাত আর রান্ডতর প্রর্ম 
অাংন্ডশ মাগবরব ও ইশার সালাত। [তাফসীর ইবন কাসীর, তাইসীরু কারীবমর রহমান]। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 470  

কদন্ডবন, অর্চ তার অবধ্বাসীরা 
সাংন্ডশাধ্নকারী। 



118. যবদ কতামার রব চাইন্ডতন, তন্ডব সকল 
মানুিন্ডক এক উম্মন্ডত পবরেত 

করন্ডতন, বকন্তু তারা পরস্পর 

মতববন্ডরাধ্কারী রন্ডয় কগন্ডি, 

لح ٱۡلَّاسح  حعح ب كح ۡلح آءح رح حۡو شح ل ةٗ وح مَّ
 
ۖۡ  أ ٗة َِٰحدح لح وح  وح

ۡتحلِفِيح  ال ونح ُم  ١١٨يحزح

119. তন্ডব যান্ডদরন্ডক কতামার রব দয়া 
কন্ডরন্ডিন, তারা িাড়া। আর এজনেই 
বতবন তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
কতামার রন্ডবর কর্া চূড়ান্ত হন্ডয়ন্ডি কয, 
‘বনশ্চয়ই আবম জাহান্নাম ভন্ডর কদব 
বজন ও মানুি িারা একন্ডত্র’। 

ۡح  ن رَِّح ة  إِلَّ مح ِمح ۡت ُكح تحمَّ ُۗ وح ۡۡ  ُ لحقح َٰلِكح خح لِذح ْۚ وح ب كح رح
َۡجحعِيح 

ح
نَّةِ وحٱۡلَّاِس أ ۡح ِمنح ٱۡۡلِ نَّ ُح نَّ جح

ح ۡمۡلح
ح بذِكح ۡلح رح

١١٩

120. আর রাসূলন্ডদর এসকল সাংবাদ আবম 
কতামার কান্ডি বেথনা করবি যার িারা 
আবম কতামার মনন্ডক বস্থর কবর আর 
এন্ডত কতামার কান্ডি এন্ডসন্ডি সতে এবাং 
মুবমনন্ডদর জনে উপন্ডদশ ও স্মরে।  

 
ذٗ لُك  ص  وح ا ن ثحبذِت   نَّق  ِل مح ۢنبحآءِ ٱلر س 

ح
لحۡيكح ِمۡن أ عح

ة   وِۡعظح مح ِ ٱۡۡلحق  وح َِٰذه آءحكح ِِف هح ْۚ وحجح ادحكح  بِهِۦ ف ؤح
ىَٰ لِلۡم    ١٢٠ۡؤِمنِيح وحذِۡكرح

121. আর যারা ঈমান আনন্ডি না তান্ডদরন্ডক 
বল, ‘কতামরা স্ব স্ব অবস্থান্ডন কাজ কর 
আমরাও কাজ করবি। 

 ۡۡ نحتِك  َّكح َٰ مح ح ل وا  َعح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح ٱۡعمح وحق ل لذَِّلَّ
َِٰمل ونح  ١٢١إِنَّا عح

122. এবাং কতামরা অন্ডপো কর আমরাও 
অন্ডপেমান’। 

وٓ  ونح وحٱنتحِظر  نتحِظر   ١٢٢ا  إِنَّا م 

123. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর গান্ডয়ব 
আল্লাহরই এবাং তাুঁরই কান্ডি সব 
ববিয় প্রতোববতথত হন্ডব। সুতরাাং তুবম 
তাুঁর ইবাদাত কর এবাং তাুঁর উপর 
তাওয়াকু্কল কর। আর কতামরা যা বকিু 
কর কস বোপান্ডর কতামার রব গান্ডফল 
নন। 

ع   ۡهِ ي رۡجح ۡرِض ِإَوَلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡيب  ٱلسَّ ِ غح ّلِلَّ وح

ب كح  ا رح مح لحۡيهِ  وح ۡ عح َّكَّ تحوح ۥ فحٱۡعب ۡده  وح ۡمر  ُك  ه 
ح
ٱۡۡل

ا  مَّ َٰفِل  عح ل ونح بِغح  ١٢٣تحۡعمح
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১২. সূরা : ইউসুফ 

আয়াত : ১১১, মাক্কী 

 سورة يوسف

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-রা। এগুন্ডলা সুস্পষ্ট 
বকতান্ডবর আয়াত। 

بِِي  َِٰب ٱلۡم  َٰت  ٱلِۡكتح  ١الٓر  تِلۡكح ءحايح

2. বনশ্চয় আবম এন্ডক আরবী কুরআনরূন্ডপ 
নাবযল কন্ডরবি যান্ডত কতামরা বুঝন্ডত 
পার। 

 ٓ ا َٰه   إِنَّ لۡنح نزح
ح
ا ق ۡرَٰءنًا أ بِيذٗ رح ۡۡ  عح لَّك   ٢ تحۡعقِل ونح  لَّعح

3. আবম কতামার বনকট সুন্দরতম কাবহনী 

বেথনা করবি, এ কুরআন আমার ওহী 
বহন্ডসন্ডব কতামার কান্ডি কপ্ররে করার 
মাধ্েন্ডম। যবদও তুবম এর পূন্ডবথ 
অনববহতন্ডদর অন্তভুথি বিন্ডল।  

نح  ۡحسح
ح
لحۡيكح أ ص  عح ۡن  نحق  ۡينحآ َنح وۡحح

ح
آ أ ِص بِمح صح ٱلۡقح

حِمنح  ۡبلِهِۦ ل نتح ِمن قح ۡرءحانح ِإَون ك  ا ٱلۡق  َٰذح ۡكح هح إَِلح
َٰفِلِيح  ٣ٱلۡغح

4. যখন ইউসুফ তার বপতান্ডক বলল, ‘কহ 
আমার বপতা, আবম কদন্ডখবি এগারবট 

নেত্র, সূযথ ও চাুঁদন্ডক, আবম কদন্ডখবি 
তান্ডদরন্ডক আমার প্রবত বসজদাবনত 

অবস্থায়’। 

دح  حح
ح
يۡت  أ

ح
بحِت إِّنذِ رحأ

ح
أ ى بِيهِ يح

ح
ف  ِۡل إِۡذ قحالح ي وس 

بٗ  ۡوكح ح كح ۡۡ َِل عحّشح  ُ ۡيت 
ح
رح رحأ مح ۡمسح وحٱلۡقح ا وحٱلشَّ

َِٰجِدينح  ٤سح

5. কস বলল, ‘কহ আমার পুত্র, তুবম কতামার 
ভাইন্ডদর বনকট কতামার স্বন্ডের বেথনা 

বদও না, তাহন্ডল তারা কতামার ববরুন্ডদ্ধ 
গভীর িড়যন্ত্র করন্ডব। বনশ্চয় শয়তান 

মানুন্ডির প্রকাশে দুশমন’। 

تِكح  ى إِۡخوح ح ۡص ر ۡءيحاكح َعح َّ لح تحۡقص  َٰب ّنح قحالح يح
وذ   د  َِٰن عح نسح َٰنح لَِۡلِ ۡيطح ۡيًداۖۡ إِنَّ ٱلشَّ

حكح كح وا  ل يحِكيد   فح
بِي    ٥م 

6. আর এভান্ডব কতামার রব কতামান্ডক 
মন্ডনানীত করন্ডবন এবাং কতামান্ডক স্বন্ডের 
বোখো বশো কদন্ডবন। আর কতামার উপর 
ও ইয়াকূন্ডবর পবরবান্ডরর উপর তাুঁর 
বনআমত পূেথ করন্ডবন কযভান্ডব বতবন তা 

ۡتحبِيكح وح  َٰلِكح َيح ذح وِيِل كح
ۡ
كح ِمن تحأ لذِم  ي عح ب كح وح رح

ى ءحاِل  ح لحۡيكح وحَعح ۥ عح تحه  ۡ  نِۡعمح ي تِ ادِيِث وح حح
ح
ٱۡۡل

ۡح  َٰهِي بۡل  إِبۡرح يۡكح ِمن قح بحوح
ح
ى أ ح ا َعح ُح تحمَّ

ح
آ أ مح وبح كح ۡعق  يح

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي بَّكح عح ْۚ إِنَّ رح َٰقح ٦ ِإَوۡسحح
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পূন্ডবথ পূেথ কন্ডরবিন্ডলন কতামার বপতৃপুরুি 

ইবরাহীম ও ইসহান্ডকর উপর, বনশ্চয় 
কতামার রব সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।  

7. ইউসুফ ও তার ভাইন্ডদর কাবহনীন্ডত 
বজজ্ঞাসুন্ডদর জনে অবশেই অন্ডনক 
বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 

فح  نح ِِف ي وس  ۡد َكح َٰت  ۞لَّقح تِهِۦٓ ءحايح  ِإَوۡخوح
آئِلِيح  ٧لذِلسَّ

8. যখন তারা বন্ডলবিল, ‘বনশ্চয় ইউসুফ ও 
তার ভাই আমান্ডদর বপতার বনকট 

আমান্ডদর কচন্ডয় অবধ্ক বপ্রয়, অর্চ 
আমরা একই দল। বনশ্চয় আমান্ডদর 

বপতা সুস্পষ্ট ববভ্রাবন্তন্ডতই আন্ডি’। 

بِينحا ِمنَّا 
ح
ى أ ب  إَِلح حح

ح
وه  أ خ 

ح
أ ف  وح إِۡذ قحال وا  َلح وس 

َٰل  
لح بحانحا لحَِف ضح

ح
ۡصبحة  إِنَّ أ ۡن  ع  َنح بِي   وح ٨م 

9. ‘কতামরা ইউসুফন্ডক হতো কর অর্বা 
তান্ডক ককান যমীন্ডন কফন্ডল আস, তাহন্ডল 
কতামান্ডদর বপতার আনুকূলে ককবল 
কতামান্ডদর জনে র্াকন্ডব এবাং কতামরা 

সৎ কলাক হন্ডয় যান্ডব’। 

ۡرٗض 
ح
وه  أ وِ ٱۡطرحح 

ح
فح أ ۡۡ وحۡجه  ٱۡقت ل وا  ي وس  ۡل  لحك  ا َيح

 ۡۡ بِيك 
ح
ون وا  ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ قحۡومٗ أ تحك  َٰلِِحيح وح ا صح
٩

10. তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একজন বলল, 
‘কতামরা ইউসুফন্ডক হতো কন্ডরা না, আর 

যবদ বকিু করই, তাহন্ডল তান্ডক ককান 
কূন্ডপর গভীন্ডর কফন্ডল দাও, যাত্রীদন্ডলর 
ককউ তান্ডক তুন্ডল বনন্ডয় যান্ডব’। 

ۡۡ  قحآئِل   قحالح   ُ ِۡن وه  ِِف مذ ۡلق 
ح
أ فح وح لح تحۡقت ل وا  ي وس 

 ۡۡ نت  يَّارحةِ إِن ك  ِ يحلۡتحقِۡطه  بحۡعض  ٱلسَّ َٰبحِت ٱۡۡل بذ يح غح
َٰعِلِيح  ١٠فح

11. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর বপতা, কী হল 
আপনার, ইউসুন্ডফর বোপান্ডর আপবন 

আমান্ডদরন্ডক বনরাপদ মন্ডন করন্ডিন না, 
অর্চ আমরাই তার বহতাকাঙ্ক্ষী’? 

حكح لح تح  ال بحانحا مح
ح
أ ى  قحال وا  يح

ۡ
فح ِإَونَّا َلح ۥ َ۬مأ َٰ ي وس  ح نَّا َعح

ونح  َِٰصح   ١١لحنح

12. ‘আপবন আগামীকাল তান্ডক আমান্ডদর 

সান্ডর্ কপ্ররে করুন, কস সানন্ডন্দ 

رۡ 
ح
دٗ أ نحا غح عح ۡب ِسلۡه  مح يحلۡعح ِإَونَّا َلح ۥ ا يحۡرتحۡع وح

ونح  َٰفِظ  ١٢لححح
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কঘারান্ডফরা করন্ডব ও কখলন্ডব। আর 

অবশেই আমরা তার কহফাযতকারী’। 

13. কস বলল, ‘বনশ্চয় এটা আমান্ডক কষ্ট 

কদন্ডব কয, কতামরা তান্ডক বনন্ডয় যান্ডব 
এবাং আবম আশঙ্কা কবর, কনকন্ডড় তান্ডক 
কখন্ডয় কফলন্ডব, যখন কতামরা তার 

বোপান্ডর গাবফল র্াকন্ডব’।  

ن 
ح
ن ِّنٓ أ حۡحز  ن قحالح إِّنذِ َلح

ح
اف  أ خح

ح
أ ب وا  بِهِۦ وح تحۡذهح
َٰفِل ونح  ۡنه  غح ۡۡ عح نت 

ح
أ ِئۡب  وح لحه  ٱلذ ك 

ۡ
 ١٣يحأ

14. তারা বলল, ‘আমরা একই দলভুি 
র্াকা সন্ডত্ত্বও যবদ কনকন্ডড় তান্ডক কখন্ডয় 
কফন্ডল তাহন্ডল কতা আমরা অবশেই 

েবতগ্রস্ত’। 

ٓ إِذٗ  ا ۡصبحة  إِنَّ ۡن  ع  َنح ِئۡب  وح لحه  ٱلذ كح
ح
ا قحال وا  لحئِۡن أ
ونح  َِِٰس   ١٤لَّخح

15. অতিঃপর যখন তারা তান্ডক বনন্ডয় কগল 
এবাং তান্ডক কূন্ডপর গভীন্ডর কফন্ডল বদন্ডত 
একমত হল (তখন তারা তাই করল) 
এবাং আবম তার বনকট ওহী কপ্ররে 

করলাম এই মন্ডমথ কয, ‘অবশেই তুবম 
তান্ডদরন্ডক (ভববিেন্ডত) তান্ডদর এই কমথ 

সম্পন্ডকথ জানান্ডব, এমতাবস্থায় কয, তারা 
উপলবি করন্ডত পারন্ডব না’।62 

َٰبحِت  يح ل وه  ِِف غح ۡعح ن َيح
ح
ٓوا  أ َۡجحع 

ح
أ ب وا  بِهِۦ وح ا ذحهح فحلحمَّ

 ۡۡ ا وحه  َٰذح ۡۡ هح ۡمرِهِ
ح
ۡ بِأ  ُ ۡهِ تلح نحبذِئحنَّ ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
أ ْۚ وح ِ ٱۡۡل بذ

ونح  ر  حۡشع  ١٥لح ي

16. আর তারা রান্ডতর প্রর্ম ভান্ডগ কাুঁদন্ডত 
কাুঁদন্ডত তান্ডদর বপতার বনকট আসল।  

بحاه  
ح
آء ٓو أ آءٗ وحجح ونح ۡۡ ِعشح ۡبك  ١٦يح

17. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর বপতা, আমরা 
প্রবতন্ডযাবগতা করন্ডত বগন্ডয়বিলাম আর 
ইউসুফন্ডক করন্ডখ বগন্ডয়বিলাম আমান্ডদর 

মালপন্ডত্রর বনকট, অতিঃপর কনকন্ডড় 

ٓ إِنَّا  بحانحا
ح
أ ى فح قحال وا  يح ۡكنحا ي وس  تحرح حۡستحبِق  وح ۡبنحا ن ذحهح

ۡؤِمن   نتح بِم 
ح
آ أ ۖۡ وحمح ِئۡب  لحه  ٱلذ كح

ح
َٰعِنحا فحأ تح  ِعندح مح

َِٰدقِيح  نَّا صح حۡو ك  ل حا وح ١٧ۡلَّ

                                                           
62 অর্থাৎ এ অনুভূবত তান্ডদর র্াকন্ডব না কয, তারা এরকম কাে ঘবটন্ডয়বিল এবাং ইউসুফন্ডক কদন্ডখও 
ভাই বহন্ডসন্ডব বচনন্ডত পারন্ডব না। 
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তান্ডক কখন্ডয় কফন্ডলন্ডি। আর আপবন 

আমান্ডদরন্ডক ববশ্বাস করন্ডবন না, যবদও 
আমরা সতেবাদী হই’। 

18. আর তারা তার জামায় বমর্ো রি 

লাবগন্ডয় বনন্ডয় এন্ডসবিল। কস বলল, ‘বরাং 
কতামান্ডদর নফস কতামান্ডদর জনে একবট 
গে সাবজন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং (আমার 
করেীয় হন্ডি) সুন্দর বধ্যথ। আর কতামরা 
যা বেথনা করি কস ববিন্ডয় আল্লাহই 

সাহাযেস্থল’। 

ۦ  َٰ قحِميِصهِ ح آء و َعح م  وحجح ِذب    بِدح
لحۡت  كح وَّ قحالح بحۡل سح
ۡمرٗ 
ح
ۡۡ أ ك  س  نف 

ح
ۡۡ أ ۖۡ لحك  ِيل  َۡب  َجح وحٱّللَّ  اۖۡ فحصح

ونح  ا تحِصف  َٰ مح ح ان  َعح ۡستحعح ١٨ٱلۡم 

19. আর একবট যাত্রীদল আসল এবাং তারা 
তান্ডদর পাবন সাংগ্রহকারীন্ডক কপ্ররে 
করল অতিঃপর কস তার বালবত কফলল। 

কস বন্ডল উ ন্ডলা, ‘কী সুখবর! এ কয 
একবট বালক’ এবাং তারা তান্ডক 
পেেদ্রবে বহন্ডসন্ডব কগাপন কন্ডর কফলল। 
আর তারা যা বকিু করবিল কস ববিন্ডয় 
আল্লাহ সমেক জ্ঞাত। 

يَّارحة   آءحۡت سح ل وا   وحجح رۡسح
ح
ۖۥۡ فحأ لۡوحه  َٰ دح ۡدَلح

ح
ۡۡ فحأ ارِدحه  وح

 ْۚ ۡ َٰ لح ا غ  َٰذح ىَٰ هح َٰب ّۡشح وه   قحالح يح َسح 
ح
أ ْۚ وح ٗة َٰعح ّللَّ  وحٱ بِضح

ل ونح  ۡعمح ا يح ُۢ بِمح  ۡ لِي  ١٩عح

20. আর তারা তান্ডক অবত নগেে মূন্ডলে 
কন্ডয়ক বদরহান্ডমর বববনমন্ডয় বববক্র কন্ডর 
বদল এবাং তারা তার বোপান্ডর বিল 
অনাগ্রহী। 

ۡوه  بِثحمحِۢن ح ۡشح ۡس   وح ة  ِبح ودح ۡعد  ۡح مح َٰهِ رح ن وا  فِيهِ  دح َكح وح
َٰهِِدينح  ٢٠ِمنح ٱلزَّ

21. আর বমসন্ডরর কয বেবি তান্ডক ক্রয় 

কন্ডরবিল, কস তার স্ত্রীন্ডক বলল, ‘এর 
র্াকার সুন্দর সম্মানজনক বেবস্থা কর। 

আশা করা যায়, কস আমান্ডদর উপকার 
করন্ডব অর্বা আমরা তান্ডক পুত্ররূন্ডপ 

গ্রহে করব’ এবাং এভান্ডবই আবম যমীন্ডন 

ۡكرِِّم وحقحالح 
ح
ۦٓ أ تِهِ
ح
أ ِِۡصح َِلۡمرح َٰه  ِمن مذ ى ح ِي ٱۡشَتح ٱلَّ

ۡو نحتَِّخذح 
ح
ٓ أ نحا عح ن يحنفح

ح
ى أ َٰه  عحَسح ى ۡثوح ٗ مح َّلح اْۚ هۥ  وح

فح ِِف  نَّا َِل وس  كَّ َٰلِكح مح ذح كح ۥ مِن وح ه  لذِمح ِۡل عح ۡرِض وح
ح
ٱۡۡل

ۡمرِهِۦ 
ح
ى أ ح لِب  َعح ادِيِث  وحٱّللَّ  َغح حح

ح
وِيِل ٱۡۡل

ۡ
تحأ

ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح  ٢١وح
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ইউসুফন্ডক প্রবতবষ্ঠত করলাম এবাং কযন 
আবম তান্ডক স্বন্ডের বোখো বশো কদই। 

আল্লাহ বনজ কমথ সম্পাদন্ডন প্রবল; বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুি তা জান্ডন না। 

22. আর কস যখন পূেথ কযৌবন্ডন উপনীত হল, 
আবম তান্ডক বহকমত ও জ্ঞান দান 
করলাম এবাং এভান্ডবই আবম 
ইহসানকারীন্ডদর প্রবতদান বদন্ডয় র্াবক। 

ۡكمٗ  َٰه  ح  ۥٓ ءحاتحۡينح ه  دَّ ش 
ح
ا بحلحغح أ حمَّ ل َٰلِكح ا وحِعلۡمٗ وح ذح كح ْۚ وح ا

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  ٢٢َنح

23. আর কয মবহলার ঘন্ডর কস বিল, কস 
তান্ডক কুপ্রন্ডরাচনা বদল এবাং দরজাগুন্ডলা 

বন্ধ কন্ডর বদল আর বলল, ‘এন্ডসা’। কস 

বলল, আল্লাহর আেয় (চাই)। বনশ্চয় 

বতবন আমার মবনব, বতবন আমার র্াকার 
সুন্দর বেবস্থা কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় 
যাবলমগে সফল হয় না। 

ِت  لَّقح ن نَّۡفِسهِۦ وحغح ا عح ُح ِ وح ِِف بحيۡت دحتۡه  ٱلَِِّت ه  َٰوح رح وح
 َٰ بۡوح
ح
ۥ ٱۡۡل ِۖۡ إِنَّه  اذح ٱّللَّ عح ْۚ قحالح مح حكح يۡتح ل بح وحقحالحۡت هح

نح مح  ۡحسح
ح
ٓ أ ِ َبذ ونح رح َٰلِم  ۡفلِح  ٱلظَّ ۥ لح ي  ۖۡ إِنَّه  ٢٣ۡثوحايح

24. আর কস মবহলা তার প্রবত আসি হল, 
আর কসও তার প্রবত আসি হত, যবদ 
না তার রন্ডবর স্পষ্ট প্রমাে63 প্রতেে 

করত। এভান্ডবই, যান্ডত আবম তার 
কর্ন্ডক অবনষ্ট ও অশ্লীলতা দূর কন্ডর 
কদই। বনশ্চয় কস আমার খান্ডলস 
বান্দান্ডদর অন্তভুথি। 

َٰنح  ن رَّءحا ب ۡرهح
ح
ٓ أ حۡولح ا ل ُح ِ َّۡ ب ۡت بِهۖۦِۡ وحهح مَّ ۡد هح لحقح وح

 ْۚ آءح ۡحشح وٓءح وحٱلۡفح ۡنه  ٱلس  َٰلِكح ِۡلحِۡصِفح عح ذح بذِهِۚۦْ كح رح
ۡخلحِصيح  ۥ ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلۡم  ٢٤إِنَّه 

                                                           
 অর্থ উজ্জ্বল প্রমাে এখান্ডন বনদশথন অন্ডর্থ বেবহৃত হন্ডয়ন্ডি। কস বনদশথনবট কী বিল এ সম্পন্ডকথ برهان 63
বববভন্ন মতামত পাওয়া যায় । তাফসীন্ডর ইবন্ডন কািীন্ডর এর ববশদ বেথনা এন্ডসন্ডি। ককউ ককউ বন্ডলন, 
বতবন বনজ বপতা ইয়াকূন্ডবর মুখিবব এবাং তাুঁর পে কর্ন্ডক সতকথ ইবঙ্গত কপন্ডয়বিন্ডলন। আবার ককউ 
ককউ বন্ডলন্ডিন, আযীয বমসন্ডরর মুখিবব কদন্ডখবিন্ডলন। আর কান্ডরা কান্ডরা মন্ডত কসই বুরহান হন্ডি 
আল্লাহ প্রদত্ত ববন্ডবন্ডকর বনন্ডদথশ। 
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25. আর তারা উভন্ডয় দরজার বদন্ডক কদৌন্ডড় 
কগল এবাং মবহলা কপিন হন্ডত তার জামা 
বিুঁন্ডড় কফলল। আর তারা মবহলার 
স্বামীন্ডক দরজার কান্ডি কপল। মবহলা 

বলল, ‘কয কলাক কতামার পবরবান্ডরর 
সান্ডর্ মন্দকমথ করন্ডত কচন্ডয়ন্ডি, তান্ডক 
কারাববন্দ করা বা যন্ত্রনাদায়ক শাবস্ত 
কদয়া িাড়া তার আর কী দে হন্ডত 

পান্ডর’? 

ب ر   ۥ ِمن د  ه  ِميصح
ۡت قح ا ٱِۡلحابح وحقحدَّ   وحٱۡستحبحقح

ح
أ يحا وح لۡفح

ا  ح ا َّلح هح يذِدح ادح ٱِۡلحاِب  سح رح
ح
ۡن أ آء  مح زح ا جح قحالحۡت مح

وٓ  ۡهلِكح س 
ح
ۡ   ًءابِأ َِل

ح
اب  أ ذح ۡو عح

ح
نح أ ن ي ۡسجح

ح
ٓ أ ٢٥ إِلَّ

26. কস বলল, ‘কস-ই আমান্ডক কুপ্রন্ডরাচনা 

বদন্ডয়ন্ডি’। আর মবহলার পবরবার কর্ন্ডক 

এক সােেদাতা সােে প্রদান করল, 
‘যবদ তার জামা সামন্ডনর বদক কর্ন্ডক 
কিুঁড়া হয় তাহন্ডল কস (মবহলা) সতে 
বন্ডলন্ডি এবাং কস (পুরুি) বমর্োবাদীন্ডদর 

অন্তভুথি’। 

اهِد   ُِدح شح ن نَّۡفَِس  وحشح دحتِّۡن عح َٰوح ِۡن  قحالح ِهح رح مذ
 ٓ ا ُح ۡهلِ
ح
ب ل   أ

ۥ ق دَّ ِمن ق  ه  نح قحِميص  قحۡت  إِن َكح دح فحصح
َِٰذبِيح  وح ِمنح ٱلۡكح  ٢٦وحه 

27. ‘আর তার জামা যবদ কপিন কর্ন্ডক কিুঁড়া 
হয় তাহন্ডল কস (মবহলা) বমর্ো বন্ডলন্ডি 
এবাং কস (পুরুি) হন্ডি সতেবাদীন্ডদর 

অন্তভুথি’। 

ب ر   دَّ ِمن د 
ۥ ق  ه  نح قحِميص  وح  ِإَون َكح بحۡت وحه  ذح فحكح

َِٰدقِيح    ٢٧ِمنح ٱلصَّ

28. অতিঃপর যখন কস কদখল, তার জামা 
কপিন  কর্ন্ডক কিুঁড়া তখন বলল, ‘বনশ্চয় 
এবট কতামান্ডদর িড়যন্ত্র। বনশ্চয় 

কতামান্ডদর িড়যন্ত্র ভয়ানক’।  

ب ر   دَّ ِمن د 
ۥ ق  ه  ا رحءحا قحِميصح ۥ  فحلحمَّ مِن قحالح إِنَّه 

  ۡ ِظي نَّ عح ك  ۡيدح ۖۡ إِنَّ كح نَّ ۡيِدك   ٢٨ كح

29. ‘ইউসুফ, তুবম এ প্রসঙ্গ এবড়ন্ডয় যাও, আর 
(ন্ডহ নারী) তুবম কতামার পান্ডপর জনে 

ۡن  ۡعرِۡض عح
ح
ف  أ ۢنبِِكِۖ ي وس  اْۚ وحٱۡستحۡغفِرِي ِلح َٰذح هح

نِت ِمنح ٱۡۡلحاِط  ٢٩يح إِنَِّك ك 
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ইন্ডস্তগফার কর। বনশ্চয় তুবমই পাপীন্ডদর 

অন্তভূথি’। 

30. আর নগরীন্ডত মবহলারা বলাববল করল, 
‘আযীয পত্নী স্বীয় যুবকন্ডক কুপ্রন্ডরাচনা 
বদন্ডি। (যুবন্ডকর প্রবত) গভীর কপ্রম 

তান্ডক আসি কন্ডর কফন্ডলন্ডি, বনশ্চয় 
আমরা তান্ডক প্রকাশে ভ্রাবন্তন্ডত কদখন্ডত 

পাবি’। 

َٰوِد   ۞وحقحالح نِۡسوحة   عحزِيزِ ت رح
ت  ٱلۡ

ح
أ ِدينحةِ ٱۡمرح ِِف ٱلۡمح

تح  ا ِِف فح ُح َٰ ى ح ۖۡ إِنَّا لحَنح بًّا ا ح  ُح فح غح ن نَّۡفِسهۖۦِۡ قحۡد شح ا عح ُح َٰ ى
َٰل  
لح بِي   ضح  ٣٠ م 

31. অতিঃপর যখন কস তান্ডদর কূটন্ডকৌশন্ডলর 

কর্া শুনন্ডত কপল, তখন তান্ডদরন্ডক 
কডন্ডক পা াল এবাং তান্ডদর জনে আসন 

প্রস্তুত করল, আর তান্ডদর প্রন্ডতেকন্ডক 
একবট কন্ডর িুবর প্রদান করল এবাং 

ইউসুফন্ডক বলল, ‘তান্ডদর সামন্ডন 

কববরন্ডয় আস’। অতিঃপর তারা যখন 

তান্ডক কদখল, তখন তান্ডক ববশাল 
কসৌন্দন্ডযথর অবধ্কারী মন্ডন করল এবাং 
তারা বনজন্ডদর হাত ককন্ডট কফলল আর 

বলল, ‘মবহমা আল্লাহর, এন্ডতা মানুি 
নয়। এ কতা এক সম্মাবনত কফন্ডরশতা’।  

ُِۡنَّ  لحۡت إَِلح رۡسح
ح
ۡكرِهِنَّ أ ۡت بِمح ِمعح ا سح فحلحمَّ

تَّكح  نَّ م   ُ ح ۡت ل ۡعتحدح
ح
أ ة  وح َِٰحدح َّ وح نَّ  ا وحءحاتحۡت ّل   ُ ِۡن مذ

ِينٗ  ۖۡ فح ِسكذ ُِنَّ ۡي
لح ۡج عح ۥٓ ا وحقحالحِت ٱۡخر  ۡينحه 

ح
ا رحأ لحمَّ
َٰشح  ق لۡنح حح نَّ وح  ُ يِۡديح

ح
ۡعنح أ طَّ ۥ وحقح نحه  ۡ ۡكَبح

ح
ا أ ِ مح ّلِلَّ

لحك   آ إِلَّ مح َٰذح ا إِۡن هح ً حّشح ا ب َٰذح ۡ   هح رِي  ٣١كح

32. কস বলল, ‘এ-ই কস, যার বোপান্ডর 
কতামরা আমান্ডক ভৎসথনা কন্ডরবিন্ডল। 

আর আবমই তান্ডক কুপ্রন্ডরাচনা বদন্ডয়বি; 
বকন্তু কস ববরত কর্ন্ডকন্ডি এবাং আবম 
তান্ডক যা আন্ডদশ করবি কস যবদ তা না 
কন্ডর তন্ডব অবশেই কস কারারুদ্ধ হন্ডব 
এবাং বনশ্চয় কস অপদস্থন্ডদর অন্তভুথি 

হন্ডব’। 

ۥ  دت ه  َٰوح ۡد رح لحقح ِي ل ۡمت نَِّّن فِيهِِۖ وح
نَّ ٱلَّ َٰلِك  قحالحۡت فحذح

آ  ۡل مح ۡفعح ۡۡ يح لحئِن لَّ ۖۡ وح ۡح ن نَّۡفِسهِۦ فحٱۡستحۡعصح عح
ونٗ  حك  َلح َّ وح ُنح ه ۥ لحي ۡسجح ر  َٰغِرِينح ءحام  ِنح ٱلصَّ  ٣٢ا مذ
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33. কস (ইউসুফ) বলল, ‘কহ আমার রব, 
তারা আমান্ডক কয কান্ডজর প্রবত আহবান 
করন্ডি তা কর্ন্ডক কারাগারই আমার 
বনকট অবধ্ক বপ্রয়। আর যবদ আপবন 
আমার কর্ন্ডক তান্ডদর চক্রান্ত প্রবতহত না 
কন্ডরন তন্ডব আবম তান্ডদর প্রবত আকৃষ্ট 
হন্ডয় পড়ব এবাং আবম মূখথন্ডদর অন্তভুথি 

হব’। 

ونحِّنٓ  ا يحۡدع  َّ ِممَّ ب  إَِلح حح
ح
ۡجن  أ ِ ِ ٱلسذ  رحبذ

ۡهِِۖ قحالح  إَِلح
ُِنَّ  ۡ

ۡصب  إَِلح
ح
نَّ أ ه  ۡيدح ّنذِ كح  تحِۡصِۡف عح

ِإَولَّ
ُِلِيح  َٰ ِنح ٱلۡجح ن مذ ك 

ح
أ  ٣٣وح

34. অতিঃপর তার রব তার আহবান্ডন সাড়া 
বদন্ডলন এবাং তার কর্ন্ডক তান্ডদর চক্রান্ত 
প্রবতহত করন্ডলন। বনশ্চয় বতবন 

সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ। 

ۥ  ْۚ إِنَّه  نَّ ه  ۡيدح ۡنه  كح حفح عح ۥ فحِصح ب ه  ابح َلح ۥ رح فحٱۡستحجح
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ  ٣٤ه 

35. তারপর বনদশথনসমূহ কদখার পন্ডর 

তান্ডদর কান্ডি স্পষ্ট হল, বকিু কাল পযথন্ত 
অবশেই তারা তান্ডক কারারুদ্ধ কন্ডর 
রাখন্ডব।  

ا  ِنُۢ بحۡعِد مح ۡ مذ  ُ ح ا ل َّۡ بحدح ۥ ث  ن نَّه  َِٰت لحيحۡسج  ا  ٱٓأۡليح و 
ح
أ رح

َٰ ِحي   ِتَّ ٣٥ حح

36. আর কারাগান্ডর তার সান্ডর্ প্রন্ডবশ করল 

দু’জন যুবক। তান্ডদর একজন বলল, 
‘আবম স্বন্ডে আমান্ডক কদখন্ডত কপলাম কয, 
আবম মদ বনাংড়াবি’। আর অপর জন 

বলল, ‘আবম স্বন্ডে আমান্ডক কদন্ডখবি কয, 
আবম আমার মার্ার উপর রুবট বহন 
করবি তা কর্ন্ডক পাবখ খান্ডি। আপবন 
আমান্ডদরন্ডক এর বোখো অববহত করুন। 
বনশ্চয় আমরা আপনান্ডক 
ইহসানকারীন্ডদর অন্তভুথি কদখন্ডত 

পাবি’। 

تحيحا ۡجنح فح ِ ه  ٱلسذ عح لح مح دحخح ٓ وح ٓ إِّنذِ ا مح ه  د  حح
ح
نِِۖ قحالح أ

 
ح
ۡرٗ أ ۡعِِص  ُخح

ح
َِّٰنٓ أ ى رح اۖۡ وحقحالح ٱٓأۡلرح

ح
ٓ أ ر  إِّنذِ ۡۡحِ خح

ح
َِّٰنٓ أ ل  ى

ۡبٗ  َِس خ 
ۡ
أ ۖۡ نحبذِۡئنحا فحۡوقح رح رۡي  ِمۡنه  ل  ٱلطَّ ك 

ۡ
ا تحأ

وِيلِهِۦٓۖۡ إِنَّا نحرح 
ۡ
ۡحِسنِيح بِتحأ َٰكح ِمنح ٱلۡم    ٣٦ى
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37. কস বলল, ‘কতামান্ডদরন্ডক কয খাদে কদয়া 
হয় তা কতামান্ডদর কান্ডি আসার পূন্ডবথই 
আবম কতামান্ডদরন্ডক স্বন্ডের বোখো 
জাবনন্ডয় কদব। কসবট এমন জ্ঞান কর্ন্ডকই 
বলব যা আমার রব আমান্ডক বশো 
বদন্ডয়ন্ডিন। বনশ্চয়ই আবম পবরতোগ 
কন্ডরবি কস কওন্ডমর ধ্মথ যারা আল্লাহর 
প্রবত ঈমান আন্ডন না এবাং যারা 

আবখরাতন্ডক অস্বীকারকারী’।  

ام   عح ا طح مح تِيك 
ۡ
ا  قحالح لح يحأ مح ت ك 

ۡ
ت ۡرزحقحانِهِۦٓ إِلَّ نحبَّأ

وِيلِهِۦ 
ۡ
ِّن بِتحأ لَّمح ا عح ا ِممَّ مح َٰلِك  ْۚ ذح ا مح تِيحك 

ۡ
ن يحأ
ح
ۡبلح أ قح

  ٓ ِ َبذ ۡكت  ِملَّةح قحۡوم   رح ۡ لَّ ي   إِّنذِ تحرح ِ وحه  ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ
ونح  َٰفِر  ۡۡ كح  ٣٧بِٱٓأۡلِخرحةِ ه 

38. ‘আর আবম অনুসরে কন্ডরবি আমার 

বপতৃপুরুি ইবরাহীম, ইসহাক ও 
ইয়াকূন্ডবর ধ্মথ। আল্লাহর সান্ডর্ ককান 
বকিুন্ডক শরীক করা আমান্ডদর জনে 
সঙ্গত নয়। এবট আমান্ডদর ও সকল 
মানুন্ডির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

কন্ডর না’। 

َٰقح  ۡح ِإَوۡسحح َٰهِي وحٱتَّبحۡعت  ِملَّةح ءحابحآءِٓي إِبۡرح
ء    ۡ ِ ِمن يح ن ن ّۡشِكح بِٱّللَّ

ح
حآ أ نح ۡلح ا َكح ْۚ مح وبح يحۡعق   وح

َٰلِكح مِ  ح ٱۡلَّاِس ذح لحۡينحا وحَعح ِ عح ِل ٱّللَّ ُۡ ن فح
ونح  ر  حۡشك  ح ٱۡلَّاِس لح ي ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح  ٣٨وح

39. কহ আমার কারা সঙ্গীিয়, বহু সাংখেক 
বভন্ন বভন্ন রব ভাল নাবক 

মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ’? 

ۡربحاب  
ح
ۡجِن ءحأ ِ ِ ٱلسذ َِٰحبح َٰصح ِم  يح

ح
رۡي  أ ِق ونح خح رذ تحفح م 

ار  ّللَّ  ٱ َُّ َِٰحد  ٱلۡقح  ٣٩ٱلۡوح

40. ‘কতামরা তাুঁন্ডক বাদ বদন্ডয় বনিক 

কতগুন্ডলা নান্ডমর ইবাদাত করি, যান্ডদর 
নামকরে কতামরা ও কতামান্ডদর 

বপতৃপুরুিরা কন্ডরি, যান্ডদর বোপান্ডর 
আল্লাহ প্রমাে নাবযল কন্ডরনবন। ববধ্ান 
একমাত্র আল্লাহরই। বতবন বনন্ডদথশ 

বদন্ডয়ন্ডিন কয, ‘তাুঁন্ডক িাড়া আর কান্ডরা 

آءٗ  ۡسمح
ح
ٓ أ ونح ِمن د ونِهِۦٓ إِلَّ ا تحۡعب د  آ مح وهح ۡيت م  مَّ سح

َٰن    لۡطح ا ِمن س  ُح ِ   ب
لح ٱّللَّ نزح

ح
ٓ أ ا ۡ مَّ ۡۡ وحءحابحآؤ ك  نت 

ح
أ

َٰلِكح  ْۚ ذح ٓ إِيَّاه  ٓوا  إِلَّ لَّ تحۡعب د 
ح
رح أ مح
ح
ِ أ ۡ  إِلَّ ّلِلَّ  إِِن ٱۡۡل ۡك

ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ۡ  وح ِ يذ ِين  ٱلۡقح ٱَّلذ

٤٠ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 480  

ইবাদাত কন্ডরা না’। এবটই সব ক দীন, 
বকন্তু অবধ্কাাংশ কলাক জান্ডন না’। 

41. ‘কহ আমার কারা সঙ্গীিয়, কতামান্ডদর 
একজন স্বীয় মবনবন্ডক মদপান করান্ডব। 

আর অনেজনন্ডক শূন্ডল চড়ান্ডনা হন্ডব, 
অতিঃপর পাবখ তার মার্া কর্ন্ডক আহার 
করন্ডব। কয ববিন্ডয় কতামরা জানন্ডত চাি 
তার বসদ্ধান্ত হন্ডয় বগন্ডয়ন্ডি। 

 َٰ َٰصح ۥ يح بَّه  ا فحيحۡسِق رح مح ك  د  حح
ح
ٓ أ ا مَّ
ح
ۡجِن أ ِ ِ ٱلسذ ِحبح

ۡرٗ  رۡي  ُخح ل  ٱلطَّ ك 
ۡ
تحأ ي ۡصلحب  فح ر  فح ا ٱٓأۡلخح مَّ

ح
أ  ِمناۖۡ وح

حۡستحۡفتِيحاِن  ِي فِيهِ ت ۡمر  ٱلَّ
ح
ِسهِۚۦْ ق َِضح ٱۡۡل

ۡ
أ ٤١رَّ

42. আর তান্ডদর দু’জন্ডনর মন্ডধ্ে কয মুবি 
পান্ডব বন্ডল কস ধ্ারো করল তান্ডক বলল, 
‘কতামার মবনন্ডবর কান্ডি আমার কর্া 

উন্ডল্লখ করন্ডব’। বকন্তু শয়তান তান্ডক স্বীয় 
মবনন্ডবর বনকট উন্ডল্লখ করার ববিয়বট 
ভুবলন্ডয় বদল। ফন্ডল কস কন্ডয়ক বির 
কারাগান্ডর অবস্থান করল। 

ۥ نحاج   نَّه 
ح
نَّ أ ِي ظح ۡر ِي  وحقحالح لَِّلَّ ا ٱۡذك  مح  ُ ِۡن  ِعندح مذ

بذِهِۦ  َٰن  ذِۡكرح رح ۡيطح َٰه  ٱلشَّ ى نسح
ح
بذِكح فحأ  فحلحبِثح ِِف رح

عح ِسنِيح  ُۡ ِ ۡجِن ب ِ ٤٢ ٱلسذ

43. আর বাদশাহ বলল, ‘আবম স্বন্ডে কদখবি, 
সাতবট কমাটা তাজা গাভী, তান্ডদর কখন্ডয় 
কফলন্ডি সাতবট েীেকায় গাভী এবাং 
সাতবট সবুজ শীি ও অপর সাতবট শুষ্ক। 

কহ পাবরিদবগথ, কতামরা আমান্ডক আমার 
স্বে সম্বন্ডন্ধ বোখো দাও যবদ কতামরা 

স্বন্ডের বোখো বদন্ডয় র্াক’। 

َٰت   رح ۡبعح بحقح ىَٰ سح رح
ح
ٓ أ لِك  إِّنذِ ان   وحقحالح ٱلۡمح  ِسمح

نَّ   ُ ل  ك 
ۡ
اف  يحأ ۡبع  ِعجح ۡۡض   سح َٰت  خ  ۢنب لح ۡبعح س   وحسح

 ِۖ َٰت  رح يحابِسح خح
 
أ ا  وح ُح ي 

ح
أ ى َٰ ح يح ۡفت و ِي ِِف ر ۡءيح

ح
 أ
ۡلح  ٱلۡمح
ونح  ۡۡ لِلر ۡءيحا تحۡعَب   نت  ٤٣إِن ك 

44. তারা বলল, ‘এবট এন্ডলান্ডমন্ডলা অলীক 
স্বে। আর আমরা এরূপ স্বে বোখোয় 

জ্ঞানী নই’। 

َٰم ِۖ  ۡحلح
ح
َٰث  أ ۡضغح

ح
ِۡ  قحال ٓوا  أ َٰ ۡحلح

ح
وِيِل ٱۡۡل

ۡ
ۡن  بِتحأ ا َنح وحمح

َٰلِِميح  ٤٤بِعح

45. আর কস দু’জন্ডনর মন্ডধ্ে কয মুবি 
কপন্ডয়বিল, কস বলল এবাং দীঘথ বদন পর 

نحا۠ 
ح
ة  أ مَّ

 
رح بحۡعدح أ ا وحٱدَّكح مح  ُ حا ِمۡن ِي َنح وحقحالح ٱلَّ

رِۡسل وِن 
ح
وِيلِهِۦ فحأ

ۡ
ۡ بِتحأ نحبذِئ ك 

 
٤٥أ
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তার স্মরে হল, ‘আবম কতামান্ডদরন্ডক 

এর বোখো জাবনন্ডয় বদবি, অতএব 

কতামরা আমান্ডক পাব ন্ডয় দাও’। 

46. ‘কহ ইউসুফ, কহ সতেবাদী, আপবন 

আমান্ডদর বোখো বদন, সাতবট কমাটা 
তাজা গাভী সম্বন্ডন্ধ, যান্ডদর খান্ডি সাতবট 
েীেকায় গাভী এবাং সাতবট সবুজ শীি 

ও অপর সাতবট শুষ্ক শীি সম্পন্ডকথ, যান্ডত 
আবম কলাকন্ডদর কান্ডি বফন্ডর কযন্ডত পাবর 

কযন তারা জানন্ডত পান্ডর’। 

َٰت   رح ۡبِع بحقح فۡتِنحا ِِف سح
ح
يق  أ ِ دذ ِ ا ٱلصذ ُح ي 

ح
ف  أ ان  سِ ي وس   مح

َٰت   ۢنب لح ۡبِع س  اف  وحسح ۡبع  ِعجح نَّ سح  ُ ل  ك 
ۡ
يحأ

ۡۡض   رح خ  خح
 
أ َٰت  وح رِۡجع  إَِلح ٱۡلَّاِس  يحابِسح

ح
ٓ أ ِ
لَّعحلذ

ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح  ُ لَّ  ٤٦لحعح

47. কস বলল, ‘কতামরা সাত বির একাধ্ান্ডর 
চািাবাদ করন্ডব অতিঃপর কয শসে ককন্ডট 
ঘন্ডর তুলন্ডব তার মধ্ে কর্ন্ডক কয সামানে 
পবরমাে খান্ডব কসগুন্ডলা িাড়া সব শীন্ডির 

মন্ডধ্ে করন্ডখ কদন্ডব’। 

ۡبعح ِسنِيح قحالح  ونح سح بٗ  تحۡزرحع 
ح
أ ۡۡ دح دت  صح ا حح مح ا فح

ۢنب لِهِۦٓ إِلَّ  وه  ِِف س  ر  ل ونح قحلِيٗل فحذح ك 
ۡ
ا تحأ ِمَّ ٤٧ مذ

48. ‘তারপর আসন্ডব সাতবট কব ন বির। 
এর জনে কতামরা পূন্ডবথ যা সঞ্চয় কন্ডর 
করন্ডখ কদন্ডব এরা (ঐ সমন্ডয়র কলান্ডকরা) 

কসগুন্ডলা কখন্ডয় কফলন্ডব, সামানে বকিু 
িাড়া যা কতামরা সাংরেে কন্ডর রাখন্ডব’। 

لۡنح  ك 
ۡ
اد  يحأ ۡبع  ِشدح َٰلِكح سح ِِت ِمنُۢ بحۡعِد ذح

ۡ
َّۡ يحأ ا مح ث 

نَّ إِلَّ قحلِيٗل   ُ ح ۡۡ ل ۡمت  ِۡصن ونح قحدَّ ا ِت  ِمَّ  ٤٨ مذ

49. ‘এরপর আসন্ডব এমন এক বির যান্ডত 
মানুি বৃবষ্ট বসি হন্ডব এবাং যান্ডত তারা 

(ফন্ডলর ও যয়তুন্ডনর) রস বনাংড়ান্ডব’।  

َٰلِكح  ِِت ِمنُۢ بحۡعِد ذح
ۡ
َّۡ يحأ م  ث  اث  ٱۡلَّاس   َعح غح فِيهِ ي 

ونح  ۡعِِص   ٤٩وحفِيهِ يح

50. আর বাদশাহ বলল, ‘কতামরা তান্ডক 
আমার কান্ডি বনন্ডয় আস’। অতিঃপর 

যখন দূত তার কান্ডি আসল তখন, কস 
বলল, তুবম কতামার মবনন্ডবর বনকট 

ول  قحالح  آءحه  ٱلرَّس  ا جح لِك  ٱۡئت و ِي بِهۖۦِۡ فحلحمَّ وحقحالح ٱلۡمح
بذِكح فحۡس  َٰ رح َِِٰت ٱرِۡجۡع إَِلح ا بحال  ٱلنذِۡسوحةِ ٱلَّ لۡه  مح

  ۡ لِي ۡيِدهِنَّ عح ِ بِكح َبذ ْۚ إِنَّ رح نَّ  ُ يِۡديح
ح
ۡعنح أ طَّ ٥٠ قح
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বফন্ডর বগন্ডয় তান্ডক বজজ্ঞাসা কর, কয সব 
মবহলা বনজ বনজ হাত ককন্ডট কফন্ডলবিল 

তান্ডদর অবস্থা কী? বনশ্চয় আমার রব 

তান্ডদর িড়যন্ত্র সম্পন্ডকথ সমেক জ্ঞাত’।  

51. বাদশাহ বলল, ‘কতামরা যখন 
ইউসুফন্ডক কুপ্রন্ডরাচনা বদন্ডয়বিন্ডল তখন 

কতামান্ডদর কী হন্ডয়বিল’? তারা বলল, 
‘মবহমা আল্লাহর! আমরা তার বোপান্ডর 

খারাপ বকিু জাবন না’। আযীয পত্নী 

বলল, ‘এখন সতে প্রকাশ কপন্ডয়ন্ডি, 
আবমই তান্ডক কুপ্রন্ডরাচনা বদন্ডয়বি। আর 

বনশ্চয় কস সতেবাদীন্ডদর অন্তভুথি’। 

ا  َٰ قحالح مح نَّ إِۡذ رح ۡطب ك  فح عحن خح وحدت نَّ ي وس 
وٓء    لحۡيهِ ِمن س  لِۡمنحا عح ا عح ِ مح َٰشح ّلِلَّ  نَّۡفِسهِۚۦْ ق لۡنح حح

زِيزِ  ت  ٱلۡعح
ح
أ نحا۠ َٰٔـٱلۡ قحالحِت ٱۡمرح

ح
صح ٱۡۡلحق  أ ۡصحح نح حح
َِٰدقِيح  حِمنح ٱلصَّ ۥ ل ن نَّۡفِسهِۦ ِإَونَّه  ۥ عح دت ه  َٰوح  ٥١رح

52. এবট এ জনে কয, যান্ডত কস জানন্ডত 
পান্ডর, আবম তার অনুপবস্থবতন্ডত তার 
সান্ডর্ ববশ্বাসঘাতকতা কবরবন। আর 
আল্লাহ অবশেই ববশ্বাসঘাতকন্ডদর চক্রান্ত 
লন্ডেে কপৌঁিন্ডত কদন না। 

ح لح  نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۡيِب وح ۡنه  بِٱلۡغح خ 

ح
ۡۡ أ ح ّنذِ ل

ح
ۡح أ َٰلِكح َِلحۡعلح ذح

ۡيدح ٱۡۡلحآئِنِيح  ِدي كح ُۡ ٥٢يح

53. ‘আর আবম আমার নাফ্সন্ডক পববত্র 

মন্ডন কবর না, বনশ্চয় নাফ্স মন্দ 
কন্ডজর বনন্ডদথশ বদন্ডয় র্ান্ডক, আমার 
রব যান্ডক দয়া কন্ডরন কস িাড়া। 

বনশ্চয় আমার রব েমাশীল, পরম 
দয়ালু’। 

وٓءِ  ُۢ بِٱلس  ة  ارح مَّ
ح ِئ  نحۡفَِسٓ  إِنَّ ٱۡلَّۡفسح ۡلح بحرذ

 
آ أ ۞وحمح

ٓ  إِنَّ  ِ َبذ ۡح رح ا رحِح  مح
ور  إِلَّ ف  ِ غح َبذ ۡ   رح   ٥٣رَِّحي

54. আর বাদশাহ বলল, ‘কতামরা তান্ডক 
আমার বনকট বনন্ডয় আস, আবম তান্ডক 

বনন্ডজর জনে আপন কন্ডর কনব’। 

অতিঃপর যখন কস তার সান্ডর্ কর্া 

لِك   ۡستحۡخلِۡصه  وحقحالح ٱلۡمح
ح
 ِۡلحۡفَِسِۖ ٱۡئت و ِي بِهِۦٓ أ

ِمي  
ح
ِكي  أ ۡينحا مح ح ۥ قحالح إِنَّكح ٱَۡلحۡومح َّلح ه  َّمح ا ُكح  فحلحمَّ

٥٤

পারা 
১৩ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 483  

বলল, তখন বলল, ‘বনশ্চয় আজ তুবম 
আমান্ডদর বনকট মযথাদাবান ও 

আস্থাভাজন’। 

55. কস বলল, ‘আমান্ডক রাষ্ট্রীয় 

ককািাগান্ডরর দাবয়ত্ব বদন, বনশ্চয় আবম 

যর্াযর্ কহফাযতকারী, সুববজ্ঞ’। 

فِيظ   ۡرِضِۖ إِّنذِ حح
ح
آئِِن ٱۡۡل زح َٰ خح ح لِّۡن َعح قحالح ٱۡجعح

  ۡ لِي  عح
٥٥                                                     

                                                       

       

56. আর এমবনভান্ডব আবম ইউসুফন্ডক 

যমীন্ডন কতৃথত্ব প্রদান কন্ডরবি, কস তার 
কযখান্ডন ইিা অবস্থান করন্ডত পারত। 
আবম যান্ডক ইিা স্বীয় রহমত দান 

কবর, আর আবম সৎকমথশীলন্ডদর 
প্রবতদান ববনষ্ট কবর না। 

َٰلِكح  ذح كح ا وح ُح  ِمۡن
 
أ ۡرِض يحتحبحوَّ

ح
فح ِِف ٱۡۡل نَّا َِل وس  كَّ مح

لح  ۖۡ وح آء  َّشح ن ن ْۚ ن ِصيب  بِرحۡۡححتِنحا مح آء  حشح ۡيث  ي حح
ۡحِسنِيح  ۡجرح ٱلۡم 

ح
يع  أ ُِ ٥٦ن 

57. আর যারা ঈমান আন্ডন ও তাকওয়া 

অবলম্বন কন্ডর, তান্ডদর জনে 
আবখরান্ডতর প্রবতদানই উত্তম। 

رۡي   ةِ خح ۡجر  ٱٓأۡلِخرح
ح ۡلح ن وا   وح َكح ن وا  وح ِينح ءحامح لذَِّلَّ

ونح  تَّق   ٥٧يح

58. আর ইউসুন্ডফর ভাইন্ডয়রা আসল এবাং 
তার কান্ডি প্রন্ডবশ করল। অতিঃপর 

কস তান্ডদরন্ডক বচনল, অর্চ তারা 
তান্ডক বচনন্ডত পারল না। 

ۡۡ وحجح   ُ رحفح عح لحۡيهِ فح ل وا  عح خح فح فحدح آءح إِۡخوحة  ي وس 
ونح وحه   نِكر  ٥٨ۡۡ َلح ۥ م 

59. আর কস যখন তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 

রসদসামগ্রী প্রস্তুত কন্ডর বদল, তখন 
বলল, ‘কতামরা কতামান্ডদর বপতার 
পে হন্ডত কতামান্ডদর এক ভাইন্ডক 

আমার কান্ডি বনন্ডয় আস, কতামরা বক 
কদখ না, আবম পবরমান্ডপ পূেথমাত্রায় 

কদই এবাং আবম উত্তম অবতবর্পরায়ে? 

 ۡ زحه  َُّ ا جح حمَّ ل خ  وح
ح
ۡۡ قحالح ٱۡئت و ِي بِأ ازِهِ ُح ۡ  ِِبح لَّك 

لح 
ح
ْۚ أ ۡۡ بِيك 

ح
ِۡن أ نحا۠ مذ

ح
أ ۡيلح وح وِِف ٱلۡكح

 
ٓ أ ّنذِ
ح
ۡونح أ تحرح

َنِلِيح  رۡي  ٱلۡم   ٥٩خح
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60. আর যবদ কতামরা তান্ডক বনন্ডয় না 

আস, তাহন্ডল আমার বনকট কতামান্ডদর 
জনে ককান পবরমাপকৃত (রসদ) কনই 
এবাং কতামরা আমার বনকটবতথীও 

হন্ডয়া না’। 

لح  ۡۡ ِعنِدي وح ۡيلح لحك  ۦ فحلح كح ت و ِي بِهِ
ۡ
ۡۡ تحأ فحإِن لَّ
ب وِن  ٦٠تحۡقرح

61. তারা বলল, ‘তার ববিন্ডয় আমরা তার 

বপতান্ডক রাবজ করাব, আর এবট 

আমরা করবই’। 

َٰعِل ونح  بحاه  ِإَونَّا لحفح
ح
ۡنه  أ َٰوِد  عح ن رح ٦١قحال وا  سح

62. আর কস তার যুবক কমথচারীন্ডদরন্ডক 

বলল, ‘তান্ডদর পেেমূলে তান্ডদর 

মালপন্ডত্রর মন্ডধ্ে করন্ডখ দাও, যান্ডত 
পবরবান্ডরর বনকট বফন্ডর বগন্ডয় তারা তা 
বচনন্ডত পান্ডর। আশা কবর তারা বফন্ডর 

আসন্ডব’। 

 ۡۡ ُِ ِ ال ۡۡ ِِف رِحح  ُ تح َٰعح  بِضح
ل وا  َٰنِهِ ٱۡجعح وحقحالح لِفِۡتيح

 ۡۡ  ُ لَّ ۡۡ لحعح ُِ ۡهلِ
ح
ى أ لحب ٓوا  إَِلح آ إِذحا ٱنقح ُح ۡعرِف ونح ۡۡ يح  ُ لَّ  لحعح

ونح  ٦٢يحرِۡجع 

63. অতিঃপর যখন তারা তান্ডদর বাবার 

কান্ডি বফন্ডর আসল, তখন বলল, ‘কহ 
আমান্ডদর বপতা, আমান্ডদর জনে 
পবরমাপকৃত রসদ বনবিদ্ধ করা 
হন্ডয়ন্ডি। অতএব আমান্ডদর সান্ডর্ 

আমান্ডদর ভাইন্ডক পা ান, কযন আমরা 
পবরমাপ কন্ডর রসদ আনন্ডত পাবর। 
আর অবশেই আমরা তার কহফাযত 

করব’। 

ٓوا  إِ  ع  ا رحجح ا فحلحمَّ نِعح ِمنَّ بحانحا م 
ح
أ ى ۡۡ قحال وا  يح ُِ بِي

ح
ى أ َلح

انحا نحۡكتحۡل ِإَونَّا َلح ۥ  خح
ح
ٓ أ نحا عح رِۡسۡل مح

ح
ۡيل  فحأ ٱلۡكح
ونح  َٰفِظ  ٦٣لححح

64. কস বলল, ‘কতামান্ডদরন্ডক বক আবম 

তার বোপান্ডর বনরাপদ মন্ডন করব, 
কযমন বনরাপদ মন্ডন কন্ডরবিলাম 

ইতিঃপূন্ডবথ তার ভাইন্ডয়র বোপান্ডর? 

 ۡۡ ِمنت ك 
ح
ٓ أ ا مح لحۡيهِ إِلَّ كح ۡۡ عح ن ك  ۡل ءحامح قحالح هح
َٰفِظٗ  رۡي  حح بۡل  فحٱّللَّ  خح ِخيهِ ِمن قح

ح
ى أ ح وح َعح ۖۡ وحه  ا

َِٰۡحِيح  ۡ  ٱلرَّ رۡحح
ح
٦٤أ
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তন্ডব আল্লাহ উত্তম কহফাযতকারী এবাং 

বতবনই সবথন্ডেষ্ঠ দয়ালু’। 

65. আর যখন তারা তান্ডদর মাল-পত্র 

খুলল, তখন তারা কদখন্ডত কপল 
তান্ডদর পেেমূলে তান্ডদর কান্ডি কফরত 

কদয়া হন্ডয়ন্ডি। তারা বলল, ‘কহ 
আমান্ডদর বপতা, আমরা আর কী চাই? 
এই আমান্ডদর পেেমূলে, তা 
আমান্ডদরন্ডক কফরৎ কদয়া হন্ডয়ন্ডি। 
আর আমরা আমান্ডদর পবরবারবন্ডগথর 

জনে খাদেসামগ্রী বনন্ডয় আসব, 
আমান্ডদর ভাইন্ডক কহফাযত করব 
এবাং আন্ডরা এক উট কবাঝাই রসদ 

কববশ আনব, (বাদশাহ্র জনে) ঐ রসদ 
(প্রদান) খুবই সহজ’। 

وا   تحح  ا فح حمَّ ل ۡت وح ۡۡ ر دَّ  ُ تح َٰعح وا  بِضح د  ۡۡ وحجح  ُ َٰعح تح مح
ت نحا  َٰعح َِٰذهِۦ بِضح ا نحۡبِغِۖ هح بحانحا مح

ح
أ ى ۖۡ قحال وا  يح ۡۡ ُِ ۡ

إَِلح
نحۡزدحاد   انحا وح خح

ح
ظ  أ ۡفح َنح ۡهلحنحا وح

ح
نحِمري  أ ۖۡ وح ۡنحا ۡت إَِلح ر دَّ

 بحعِري ِۖ 
ۡيلح َٰلِكح  كح حِسري   ذح ۡيل  ي ٦٥كح

66. কস বলল, ‘আবম কতামান্ডদর সান্ডর্ 

তান্ডক কখন্ডনা পা াব না, যতেে না 
কতামরা আমান্ডক আল্লাহর নান্ডম 

অঙ্গীকার প্রদান কর কয, তান্ডক 
অবশেই আমার কান্ডি বনন্ডয় আসন্ডব। 
তন্ডব কতামরা (শত্রু বা ববপদ িারা) 

কববষ্টত হন্ডল বভন্ন কর্া’। অতিঃপর 

যখন তারা তান্ডক প্রবতশ্রুবত বদল, 
তখন কস বলল, ‘আমরা যা বলবি কস 

বোপান্ডর আল্লাহই সােী’। 

ۡوثِقٗ قحالح  َٰ ت ۡؤت وِن مح ِتَّ ۡۡ حح عحك  ۥ مح رِۡسلحه 
 
 الحۡن أ
ِنح ٱ آ مذ ۖۡ فحلحمَّ ۡۡ حاطح بِك  ن ُي 

ح
ٓ أ ت نَِّّن بِهِۦٓ إِلَّ

ۡ
حأ ِ تلح ّللَّ

كِيل   ول  وح ا نحق  َٰ مح ح ۡۡ قحالح ٱّللَّ  َعح  ُ ۡوثِقح ٦٦ ءحاتحۡوه  مح

67. কস বলল, ‘কহ আমার কিন্ডলরা, 
কতামরা এক দরজা বদন্ডয় প্রন্ডবশ কন্ডরা 

না, বরাং বভন্ন বভন্ন দরজা বদন্ডয় প্রন্ডবশ 

 ِمنُۢ بحاب  
ل وا  َٰبحِّنَّ لح تحۡدخ  َِٰحد   وحقحالح يح ل وا  وح وحٱۡدخ 

 َٰ بۡوح
ح
ِقحة ِۖ  ب  ِمۡن أ رذ تحفح ِنح ٱ م  ۡ مذ نك  ۡغِّن عح

 
آ أ ِ وحمح ّللَّ
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কর এবাং আল্লাহর বসদ্ধান্ডন্তর 
ববপরীন্ডত আবম কতামান্ডদর ককান 
উপকার করন্ডত পারব না। হুকুম 
একমাত্র আল্লাহরই। তাুঁরই উপর 
আবম তাওয়াকু্কল করবি এবাং তাুঁরই 
উপর কযন সকল তাওয়াকু্কলকারী 

তাওয়াকু্কল কন্ডর’। 

 ۡۖ ۡت  ُكَّ لحۡيهِ تحوح ِۖۡ عح ۡ  إِلَّ ّلِلَّ ِۖ إِِن ٱۡۡل ۡك ء  ۡ ِمن يح
ِ ونح  ُكذ تحوح ِ ٱلۡم 

َّكَّ لحۡيهِ فحلۡيحتحوح ٦٧وحعح

68. আর যখন তারা প্রন্ডবশ করল, 
কযভান্ডব তান্ডদর বপতা তান্ডদরন্ডক 

আন্ডদশ কন্ডরবিল, তা আল্লাহর 
হুকুন্ডমর ববপরীন্ডত তান্ডদর ককান 

উপকান্ডর আন্ডসবন, তন্ডব তা বিল 
ইয়া‘কূন্ডবর মন্ডনর একবট ইিা, যা কস 
বেি কন্ডরবিল। আর কস বিল জ্ঞানী, 
কারে আবম তান্ডক বশবখন্ডয়বিলাম। 
বকন্তু অবধ্কাাংশ মানুি জান্ডন না। 

نح  ا َكح ۡ مَّ ب وه 
ح
ۡۡ أ رحه  مح

ح
ۡيث  أ ل وا  ِمۡن حح ا دحخح حمَّ ل وح

ةٗ  اجح ء  إِلَّ حح ۡ ِ ِمن يح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ۡن ۡغِّن عح ِِف  ي 
ُح  وبح قح ۡعق  و ِعلۡم  نحۡفِس يح  

ۥ لح اْۚ ِإَونَّه  ُح َٰ ا  ى ذِمح ل
ح ٱۡلَّاِس  ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح َٰه  وح لَّۡمنح ونح عح ۡعلحم  ٦٨لح يح

69. আর যখন তারা ইউসুন্ডফর বনকট 

প্রন্ডবশ করল, তখন কস তার ভাইন্ডক 
বনন্ডজর কান্ডি স্থান বদল এবাং বলল, 
‘আবম কতামার ভাই, কান্ডজই ইতিঃপূন্ডবথ 
তারা যা করত, তান্ডত তুবম দুিঃখ 
কপন্ডয়া না’। 

ۖۡ قحالح  اه  خح
ح
ۡهِ أ ىى إَِلح فح ءحاوح َٰ ي وس  ح ل وا  َعح ا دحخح حمَّ ل وح
ا َكح  وكح فحلح تحبۡتحئِۡس بِمح خ 

ح
۠ أ نحا
ح
ٓ أ ل  إِّنذِ ۡعمح ونح ن وا  يح
٦٩

70. অতিঃপর কস যখন তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 

রসদপত্র প্রস্তুত কন্ডর বদল, তখন তার 
ভাইন্ডয়র মালপন্ডত্র পানপাত্রবট করন্ডখ 
বদল। তারপর একজন কঘািক কঘািো 

করল, ‘ওন্ডহ কান্ডফলার কলাকজন, 
বনশ্চয় কতামরা কচার’। 

ايحةح ِِف رحۡحِل  قح ِ لح ٱلسذ عح ۡۡ جح ازِهِ ُح ۡ ِِبح زحه  َُّ ا جح فحلحمَّ
 ۡۡ ا ٱلۡعِري  إِنَّك  ُح ت  يَّ

ح
ذذِن  أ ؤح ذَّنح م 

ح
َّۡ أ ِخيهِ ث 

ح
أ

َٰرِق ونح  ٧٠لحسح
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71. তারা ওন্ডদর বদন্ডক বফন্ডর বলল, 
‘কতামরা কী হাবরন্ডয়ি’?  

ونح  اذحا تحۡفقِد  ُِۡ مَّ ۡي
لح ۡقبحل وا  عح

ح
أ  ٧١قحال وا  وح

72. তারা বলল, ‘আমরা বাদশাহ্র পানপাত্র 

হাবরন্ডয়বি, কয তা এন্ডন কদন্ডব, তার 
জনে রন্ডয়ন্ডি এক উট কবাঝাই 

পুরস্কার। আর আবমই এর যাবমন’। 

آءح بِهِۦ ِۡحۡل   ن جح لِمح لِِك وح وحاعح ٱلۡمح قحال وا  نحۡفقِد  ص 
ۡ   بحعِري   نحا۠ بِهِۦ زحِعي

ح
أ ٧٢وح

73. তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম, কতামরা 
বনশ্চয়ই কজন্ডন বগন্ডয়ি, আমরা এ 

কদন্ডশ অশাবন্ত সৃবষ্ট করন্ডত আবসবন, 
আর আমরা কচার নই’। 

ا ِجۡئنحا ِۡل ۡفِسدح ِِف تح  قحال وا   لِۡمت ۡ مَّ ۡد عح ِ لحقح ٱّللَّ
َٰرِقِيح  نَّا سح ا ك  ۡرِض وحمح

ح
 ٧٣ٱۡۡل

74. তারা বলল, ‘তাহন্ডল তার শাবস্ত বক 
হন্ডব, যবদ কতামরা বমর্োবাদী হও’?  

َِٰذبِيح  ۡۡ كح نت  ۥٓ إِن ك  ه  ؤ  ى زح ا جح مح ٧٤قحال وا  فح

75. তারা বলল, ‘তার শাবস্ত হন্ডব, যার 
মালপন্ডত্রর বভতর ওবট পাওয়া যান্ডব, 
কস-ই হন্ডব তার বববনময়। এভান্ডবই 
আমরা যান্ডলমন্ডদরন্ডক শাবস্ত বদন্ডয় 

র্াবক’।  

ى  زح وح جح  ُ ن و ِجدح ِِف رحۡحلِهِۦ فح ه ۥ مح ؤ  ى زح ۚۥْ قحال وا  جح ه  ؤ 
َٰلِِميح  ۡزِي ٱلظَّ َٰلِكح َنح ذح ٧٥كح

76. তারপর কস তার ভাইন্ডয়র পান্ডত্রর 
পূন্ডবথ তান্ডদর পাত্রগুন্ডলা বদন্ডয় (তল্লাশী) 

শুরু করল, তারপর কসবট তার 

ভাইন্ডয়র পাত্র কর্ন্ডক কবর করল, 
এভান্ডব আবম ইউসুন্ডফর জনে ককৌশল 
করলাম। আল্লাহর ইিা িাড়া বাদশাহ্র 
আইন্ডন কস তার ভাইন্ডক করন্ডখ বদন্ডত 

পারত না, আবম যান্ডক ইিা তার 
মযথাদা উুঁচু কন্ডর কদই এবাং প্রন্ডতেক 

 ُِ وِۡعيحتِ
ح
 بِأ
ح
أ بحدح َّۡ فح ِخيهِ ث 

ح
ٓءِ أ بۡلح وَِعح ۡۡ قح

َٰلِكح كِۡدنحا  ذح ِخيهِ  كح
ح
ٓءِ أ ا ِمن وَِعح ُح ٱۡستحۡخرحجح

لِِك  اه  ِِف دِيِن ٱلۡمح خح
ح
ذح أ خ 

ۡ
نح َِلحأ ا َكح ۖۡ مح فح َِل وس 

َٰت   جح ع  دحرح ْۚ نحۡرفح آءح ٱّللَّ  حشح ن ي
ح
ٓ أ َّشح  إِلَّ ن ن ُۗ مَّ آء 

  ۡ لِي ِ ذِي ِعلۡم  عح
ذ فحۡوقح ّل  ٧٦ وح
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জ্ঞানীর উপর রন্ডয়ন্ডি একজন 
মহাজ্ঞানী। 

77. তারা বলল, ‘যবদ কস চুবর কন্ডর র্ান্ডক, 
তন্ডব ইতিঃপূন্ডবথ তার এক ভাই চুবর 

কন্ডরবিল’। ইউসুফ ববিয়বট বনন্ডজর 

কান্ডি কগাপন রাখল, তান্ডদর কান্ডি 
প্রকাশ করল না, কস (মন্ডন মন্ডন) 
বলল, ‘কতামান্ডদর অবস্থান কতা 

বনকৃষ্টতর, কতামরা যা বলি, কস 

সম্পন্ডকথ আল্লাহ ভালভান্ডবই অবগত’।  

حِۡسِۡق   إِن ي
خ  ۞قحال ٓوا 

ح
قح أ ح ۡد َسح قح ْۚ  فح ۡبل  َلَّ ۥ ِمن قح
ۦ  ف  ِِف نحۡفِسهِ ا ي وس  َّهح َسح

ح
ْۚ قح فحأ ۡۡ  ُ ح ا ل ۡبِدهح ۡۡ ي  ح ل الح وح

ذ   ۡۡ ۡشح نت 
ح
نٗ مَّ  أ ۖۡ وحٱَّكح ونح ا ا تحِصف  ۡ  بِمح ۡعلح

ح
٧٧ّللَّ  أ

78. তারা বলল, ‘কহ আযীয, তার বপতা 
বড় বৃদ্ধ, আপবন তার স্থন্ডল আমান্ডদর 

একজনন্ডক বনন, আমরা কতা 
আপনান্ডক কদখবি সৎকমথশীলন্ডদর 
অন্তভুথি। 

بٗ 
ح
ۥٓ أ زِيز  إِنَّ َلح  ا ٱلۡعح ُح ي 

ح
أ ى ۡيخٗ قحال وا  يح برِيٗ ا شح  اا كح

ۡحِسنِيح  َٰكح ِمنح ٱلۡم  ى ۥٓۖۡ إِنَّا نحرح نحه  َّكح نحا مح دح حح
ح
ۡذ أ فحخ 
٧٨

79. কস বলল, ‘যার কান্ডি আমান্ডদর মাল 
কপন্ডয়বি তান্ডক িাড়া অনেন্ডক পাকড়াও 

করা হন্ডত আল্লাহর আেয় চাবি, 
এমন করন্ডল আমরা হন্ডয় যাব বনবশ্চত 

যাবলম’।  

نحا  َٰعح تح ۡدنحا مح ن وحجح ذح إِلَّ مح خ 
ۡ
ن نَّأ
ح
ِ أ اذح ٱّللَّ عح قحالح مح
آ إِذٗ  ۥٓ إِنَّ ه  ونح ِعندح َٰلِم  ٧٩ا لَّظح

80. তারপর যখন তারা তার বোপান্ডর 

বনরাশ হল, তখন তারা পরামশথ 
করন্ডত একান্ডন্ত বমবলত হল। তান্ডদর 

বড়জন বলল, ‘কতামরা বক জান না 
কয, কতামান্ডদর বপতা কতামান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক আল্লাহর নান্ডম অঙ্গীকার 

বনন্ডয়ন্ডিন, আর ইতিঃপূন্ডবথ কতামরা 

ا ٱۡستحۡي  ِيذٗ فحلحمَّ
وا  َنح لحص  وا  ِمۡنه  خح ۖۡ س  برِي  ا ۡۡ قحالح كح ه 

 ۡ لحۡيك  ذح عح خح
ح
ۡۡ قحۡد أ بحاك 

ح
نَّ أ
ح
ٓوا  أ ۡۡ تحۡعلحم  ح ل

ح
أ

ۡوثِقٗ  ِنح ٱمَّ ۖۡ ا مذ فح ۡۡ ِِف ي وس  ا فحرَّطت  ۡبل  مح ِ وحِمن قح ّللَّ
 
ۡ
َٰ يحأ ِتَّ ۡرضح حح

ح
حح ٱۡۡل بۡرح

ح
ۡو فحلحۡن أ

ح
َِبٓ أ
ح
ذحنح َِلٓ أ
َِٰكِميح  رۡي  ٱلۡحح وح خح ۡح ٱّللَّ  َِلِۖ وحه  ۡك   ٨٠ُيح
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ইউসুন্ডফর বোপান্ডর কয অনোয় কন্ডরি? 
সুতরাাং যতেে না আমার বপতা 
আমান্ডক অনুমবত কদন্ডবন অর্বা 
আল্লাহ আমার বোপান্ডর ফয়সালা 

করন্ডবন, ততেে পযথন্ত আবম এন্ডদশ 
কিন্ডড় যাব না এবাং বতবন সন্ডবথাত্তম 

ফয়সালাকারী’। 

81. ‘কতামরা কতামান্ডদর বপতার বনকট 
বফন্ডর যাও এবাং বল, কহ আমান্ডদর 

বপতা, আপনার কিন্ডল কতা চুবর 

কন্ডরন্ডি, আর আমরা যা জাবন তাুঁরই 
সােে বদন্ডয়বি এবাং আমরা গান্ডয়ব 

সাংরেেকারী নই’। 

ٓ إِنَّ ٱۡبنحكح  بحانحا
ح
أ ى ول وا  يح ق  ۡۡ فح بِيك 

ح
ى أ ٓوا  إَِلح ٱرِۡجع 

نَّا  ا ك  لِۡمنحا وحمح ا عح ٓ إِلَّ بِمح ُِۡدنحا ا شح قح وحمح ح َسح
َٰفِِظيح  ۡيِب حح  ٨١لِلۡغح

82. ‘আর কয জনপন্ডদ আমরা বিলাম 
তান্ডক বজজ্ঞাসা করুন এবাং কয 
কান্ডফলার সান্ডর্ আমরা এন্ডসবি 

তান্ডদরন্ডকও, আর অবশেই আমরা 

সতেবাদী’।  

ۡس  ا وحٱلۡعِريح ٱلَِِّتٓ وح ُح نَّا فِي ۡريحةح ٱلَِِّت ك  ِل ٱلۡقح
َِٰدق ونح  ۖۡ ِإَونَّا لحصح ا ُح ۡقبحلۡنحا فِي

ح
٨٢أ

83. কস বলল, ‘বরাং কতামান্ডদর নাফ্স 
কতামান্ডদর জনে একবট গে 

সাবজন্ডয়ন্ডি, সুতরাাং (আমার করেীয় 

হন্ডি) সুন্দর বধ্যথ। আশা কবর, আল্লাহ 
তান্ডদর সকলন্ডক আমার কান্ডি 

বফবরন্ডয় আনন্ডবন, বনশ্চয় বতবন সবথজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়’। 

ۡمرٗ 
ح
ۡۡ أ ك  س  نف 

ح
ۡۡ أ لحۡت لحك  وَّ َۡب  اۖۡ قحالح بحۡل سح  فحصح

ۖۡ عحَسح ٱ ِيل  ۥ َجح ْۚ إِنَّه  ِيًعا ۡۡ َجح ُِ ِ تِيحِّن ب
ۡ
ن يحأ
ح
ّللَّ  أ
  ۡ ۡ  ٱۡۡلحِكي لِي وح ٱلۡعح ٨٣ه 

84. আর তান্ডদর কর্ন্ডক কস মুখ বফবরন্ডয় 

বনল এবাং বলল, ‘ইউসুন্ডফর জনে 

فح  َٰ ي وس  ح َٰ َعح َفح سح
ح
أ ى ۡۡ وحقحالح يح  ُ ۡن َٰ عح لَّ تحوح وح

  ۡ ِظي وح كح  ُ ۡينحاه  ِمنح ٱۡۡل ۡزِن فح ۡت عح َُّ  ٨٤ وحٱۡبيح
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আফন্ডসাস’! আর দুিঃন্ডখ তার চেুিয় 

সাদা হন্ডয় কগল, বকন্তু কস কতা 
সাংবরেকারী। 

85. তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম, আপবন 
কতা ইউসুফন্ডক স্মরে করন্ডতই 

র্াকন্ডবন, যতেে না আপবন ধ্বাংন্ডসর 
িারপ্রান্ডন্ত কপৌঁিন্ডবন অর্বা ধ্বাংস হন্ডয় 

যান্ডবন’। 

ونح  َٰ تحك  ِتَّ فح حح ر  ي وس  ا  تحۡذك  ِ تحۡفتحؤ  قحال وا  تحٱّللَّ
َٰلِِكيح  ونح ِمنح ٱلۡهح ۡو تحك 

ح
رحًضا أ  ٨٥حح

86. কস বলল, ‘আবম আল্লাহর কান্ডিই 
আমার দুিঃখ কবদনার অবভন্ডযাগ 
জানাবি। আর আল্লাহর পে কর্ন্ডক 

আবম যা জাবন, কতামরা তা জান না’। 

  ۡ ۡعلح
ح
أ ِ وح ۡز ِيٓ إَِلح ٱّللَّ  بحَثذِ وحح 

وا  ۡشك 
ح
ٓ أ ا قحالح إِنَّمح

ونح  ا لح تحۡعلحم  ِ مح ٨٦ِمنح ٱّللَّ

87. ‘কহ আমার কিন্ডলরা, কতামরা যাও 
এবাং ইউসুফ ও তার ভাইন্ডয়র কখাুঁজ 
খবর নাও। আর কতামরা আল্লাহর 

রহমত কর্ন্ডক বনরাশ হন্ডয়া না, ককননা 
কাবফর কওম িাড়া ককউই আল্লাহর 

রহমত কর্ন্ডক বনরাশ হয় না’। 

ِخيهِ 
ح
أ فح وح وا  ِمن ي وس  س  سَّ تححح ب وا  فح َٰبحِّنَّ ٱۡذهح يح

لح تحا ۡي  ۥ لح يحا ۡي وح ِۖۡ إِنَّه  ۡوِح ٱّللَّ وا  ِمن رَّ س  ِمن س 
ونح  َٰفِر  ۡوم  ٱلۡكح ِ إِلَّ ٱلۡقح ۡوِح ٱّللَّ  ٨٧رَّ

88. অতিঃপর যখন তারা ইউসুন্ডফর কান্ডি 

প্রন্ডবশ করল, তখন বলল, ‘কহ 
আযীয, অভাব-অনটন আমান্ডদরন্ডক ও 

আমান্ডদর পবরবারন্ডক স্পশথ কন্ডরন্ডি, 
আর আমরা তুি পুুঁবজ বনন্ডয় এন্ডসবি। 

অতএব, আমান্ডদরন্ডক মান্ডপ পূেথমাত্রায় 
বদন এবাং আমান্ডদর প্রবত অনুগ্রহ 

করুন, বনশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীন্ডদর 

প্রবতদান কদন’। 

لحۡيهِ قحال و ل وا  عح ا دحخح نحا فحلحمَّ سَّ زِيز  مح ا ٱلۡعح ُح ي 
ح
أ ى ا  يح
ة   َٰعح ۡهلحنحا ٱلۡض   وحِجۡئنحا بِبِضح

ح
أ زۡجح  وح َٰة  م  ح  ى ۡوِف ۡلح

ح
ا فحأ

 ۡۖٓ لحۡينحا ۡق عح دَّ تحصح ۡيلح وح ۡزِي  ٱلۡكح ح َيح إِنَّ ٱّللَّ
قِيح  ِ دذ تحصح  ٨٨ٱلۡم 
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89. কস বলল, ‘কতামান্ডদর জানা আন্ডি বক, 
ইউসুফ ও তার ভাইন্ডয়র সান্ডর্ 

কতামরা বকরূপ আচরে কন্ডরবিন্ডল, 
যখন কতামরা অজ্ঞ বিন্ডল’? 

ِخيهِ إِۡذ 
ح
أ فح وح لۡت ۡ بِي وس  عح ا فح لِۡمت ۡ مَّ ۡل عح قحالح هح

ُِل ونح  َٰ ۡۡ جح نت 
ح
٨٩أ

90. তারা বলল, ‘তুবম বক সবতেই 

ইউসুফ’? কস বলল, আবম ইউসুফ, 
আর এ আমার সন্ডহাদর। আল্লাহ 
আমান্ডদর উপর অনুগ্রহ কন্ডরন্ডিন। 
বনশ্চয় কয বেবি তাকওয়া অবলম্বন 

কন্ডর এবাং সবর কন্ডর, তন্ডব অবশেই 
আল্লাহ সৎকমথশীলন্ডদর প্রবতদান 

ববনষ্ট কন্ডরন না’। 

ف   ۠ ي وس  نحا
ح
ۖۡ قحالح أ ف  نتح ي وس 

ح ءِنَّكح ۡلح
ح
قحال ٓوا  أ

 ۡۖٓ لحۡينحا نَّ ٱّللَّ  عح ِِخِۖ قحۡد مح
ح
ٓ أ ا َٰذح هح تَِّق  وح ن يح ۥ مح إِنَّه 

ۡحِسنِيح  ۡجرح ٱلۡم 
ح
يع  أ ُِ ح لح ي  يحۡصَِبۡ فحإِنَّ ٱّللَّ ٩٠ وح

91. তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম, আল্লাহ 
আমান্ডদর উপর কতামান্ডক প্রাধ্ানে 

বদন্ডয়ন্ডিন, আর আমরাই বিলাম 

অপরাধ্ী’। 

نَّا  لحۡينحا ِإَون ك  ۡد ءحاثحرحكح ٱّللَّ  عح ِ لحقح قحال وا  تحٱّللَّ
َِٰط  ٩١يح لحخح

92. কস বলল, ‘আজ কতামান্ডদর উপর 

ককান ভৎসথনা কনই, আল্লাহ কতামান্ডদর 
েমা করুন। আর বতবন সবন্ডচন্ডয় 

কববশ দয়ালু’। 

ۡغفِر  ٱّللَّ   ۖۡ يح ۡ  ٱَۡلحۡومح لحۡيك  قحالح لح تحَۡثِيبح عح
َِٰۡحِيح  ۡ  ٱلرَّ رۡحح

ح
وح أ ۖۡ وحه  ۡۡ ٩٢لحك 

93. ‘কতামরা আমার এ জামাবট বনন্ডয় যাও, 
অতিঃপর কসবট আমার বপতার 
কচহারায় কফল। এন্ডত বতবন দৃবষ্টশবি 
বফন্ডর পান্ডবন। আর কতামরা 
কতামান্ডদর পবরবান্ডরর সকলন্ডক বনন্ডয় 

আমার কান্ডি চন্ডল আস’।  

َِب 
ح
َٰ وحۡجهِ أ ح وه  َعح لۡق 

ح
ا فحأ َٰذح ِميِِص هح ب وا  بِقح ٱۡذهح

ِت بحِصريٗ 
ۡ
َۡجحعِيح  ايحأ

ح
ۡۡ أ ۡهلِك 

ح
ت و ِي بِأ

ۡ
أ ٩٣وح
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94. আর যখন কান্ডফলা কবর হল, তান্ডদর 
বপতা বলল, ‘বনশ্চয় আবম ইউসুন্ডফর 

ঘ্রাে পাবি, যবদ কতামরা আমান্ডক 

বনন্ডবথাধ্বৃদ্ধ মন্ডন না কর’।  

ِجد  رِيحح 
ح ۡۡ إِّنذِ ۡلح ب وه 

ح
لحِت ٱلۡعِري  قحالح أ ا فحصح حمَّ ل وح
وِن  نذِد  ن ت فح

ح
ٓ أ حۡولح ۖۡ ل فح ٩٤ي وس 

95. তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম, আপবন 

কতা কসই পুন্ডরান ভ্রাবন্তন্ডতই আন্ডিন’। 

 ِۡ ِدي َٰلِكح ٱلۡقح لح ِ إِنَّكح لحَِف ضح ٩٥قحال وا  تحٱّللَّ

96. অতিঃপর যখন সুসাংবাদদাতা এল, 
তখন কস জামাবট তার কচহারায় 
কফলল। এন্ডত কস দৃবষ্টশবি বফন্ডর 

কপল, বলল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক 

ববলবন, বনশ্চয় আবম আল্লাহ্র পে 

কর্ন্ডক যা জাবন কতামরা তা জান না’। 

ُِهِۦ فحٱۡرتحدَّ  َٰ وحۡج
ح َٰه  َعح ى لۡقح

ح
آءح ٱلۡبحِشري  أ ن جح

ح
آ أ فحلحمَّ
ٓ اۖۡ قحالح بحِصريٗ  ۡۡ إِّنذِ ق ل لَّك 

ح
ۡۡ أ ح ل
ح
ِ أ ۡ  مِنح ٱّللَّ ۡعلح

ح
أ

ونح  ا لح تحۡعلحم  ٩٦مح

97. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর বপতা, 
আপবন আমান্ডদর পাপ কমাচন্ডনর জনে 
েমা চান। বনশ্চয় আমরা বিলাম 

অপরাধ্ী’। 

نَّا  ٓ إِنَّا ك  حا ذ ن وبحنحا بحانحا ٱۡستحۡغفِۡر ۡلح
ح
أ ى قحال وا  يح
َِٰط   ٩٧يح خح

98. কস বলল, ‘অবচন্ডরই আবম কতামান্ডদর 

জনে আমার রন্ডবর বনকট েমা চাইব, 
বনশ্চয় বতবন েমাশীল, পরম দয়ালু’। 

 ِۖ ٓ ِ َبذ ۡۡ رح ك 
ۡستحۡغفِر  لح

ح
ۡوفح أ و قحالح سح ف  وح ٱلۡغح ۥ ه  ر  إِنَّه 
  ۡ ٩٨ٱلرَِّحي

99. অতিঃপর যখন তারা ইউসুন্ডফর বনকট 

প্রন্ডবশ করল, তখন কস তার 
বপতামাতান্ডক বনন্ডজর কান্ডি স্থান কন্ডর 

বদল এবাং বলল, ‘আল্লাহর ইিায় 
আপনারা বনরাপন্ডদ বমসন্ডর প্রন্ডবশ 

করুন’।  

ۡيهِ وحقحالح  بحوح
ح
ۡهِ أ ىى إَِلح فح ءحاوح َٰ ي وس  ح ل وا  َعح ا دحخح فحلحمَّ
آءح ٱّللَّ  ءحاِمنِيح  ل وا  ِمِۡصح إِن شح  ٩٩ٱۡدخ 
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100. আর কস তার বপতামাতান্ডক রাজাসন্ডন 
উ াল এবাং তারা সকন্ডল তার সামন্ডন 

কসজদায় লুবটন্ডয় পড়ল এবাং কস বলল, 
‘কহ আমার বপতা, এই হল আমার 

ইতিঃপূন্ডবথর স্বন্ডের বোখো, আমার রব 
তা বাস্তন্ডব পবরেত কন্ডরন্ডিন আর 

বতবন আমার উপর এহসান কন্ডরন্ডিন, 
যখন আমান্ডক কজলখানা কর্ন্ডক কবর 
কন্ডরন্ডিন এবাং কতামান্ডদরন্ডক গ্রাম 

কর্ন্ডক বনন্ডয় এন্ডসন্ডিন, শয়তান আমার 
ও আমার ভাইন্ডদর মন্ডধ্ে সম্পকথ নষ্ট 
করার পর। বনশ্চয় আমার রব যা 

ইিা কন্ডরন, তা বাস্তবায়ন্ডন বতবন 
সূক্ষ্মদশথী। বনশ্চয় বতবন সমেক জ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়’। 

دٗ  جَّ وا  َلح ۥ س  ر  ۡرِش وحخح ح ٱلۡعح ۡيهِ َعح بحوح
ح
عح أ رحفح  اۖۡ وح

َٰ ح ِمن  وِيل  ر ۡءيح
ۡ
ا تحأ َٰذح بحِت هح

ح
أ ى ۡبل  قحۡد وحقحالح يح قح

قذٗ  ِ حح َبذ ا رح ُح
لح عح نح َِبٓ إِذۡ جح ۡحسح

ح
ۖۡ وحقحۡد أ ِّن  ا ۡخرحجح

ح
أ

ۡجِن وحجح  ِ ِنح ٱِۡلحۡدوِ مِنُۢ بحۡعِد ِمنح ٱلسذ ۡ مذ آءح بِك 
 ِ َبذ َِتٓ  إِنَّ رح بحۡيح إِۡخوح َٰن  بحيِّۡن وح ۡيطح  ٱلشَّ

غح ن نَّزح
ح
أ

حشح  لحِطيف   ا ي ذِمح ۡ  ل ۡ  ٱۡۡلحِكي لِي وح ٱلۡعح ۥ ه  ْۚ إِنَّه   ١٠٠آء 

101. ‘কহ আমার রব, আপবন আমান্ডক বকিু 
রাজত্ব দান কন্ডরন্ডিন এবাং স্বন্ডের 
বকিু বোখো বশবখন্ডয়ন্ডিন। কহ 

আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর স্রষ্টা, দুবনয়া 
ও আবখরান্ডত আপবনই আমার 

অবভভাবক, আমান্ডক মুসবলম অবস্থায় 
মৃতুে বদন এবাং কনককারন্ডদর সান্ডর্ 

আমান্ডক যুি করুন’।  

لَّۡمتحِّن مِن  لِۡك وحعح ِ قحۡد ءحاتحيۡتحِّن ِمنح ٱلۡم  ۞رحبذ
ادِيِث   حح

ح
وِيِل ٱۡۡل

ۡ
ۡرِض  تحأ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح فحاِطرح ٱلسَّ

ۡسلِمٗ  ةِِۖ تحوحفَِّّن م  ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ِۦ ِِف ٱَّل  ِلذ نتح وح
ح
 اأ

َٰلِِحيح  ۡۡلِۡقِّن بِٱلصَّ
ح
أ ١٠١وح

102. এগুন্ডলা গান্ডয়ন্ডবর সাংবাদ, যা আবম 
কতামার কান্ডি ওহী করবি। তুবম কতা 
তান্ডদর বনকট বিন্ডল না যখন তারা 
তান্ডদর বসদ্ধান্ডন্ত একমত হন্ডয়বিল 
অর্চ তারা িড়যন্ত্র করবিল। 

ۢنبح 
ح
َٰلِكح ِمۡن أ نتح ذح ا ك  ۖۡ وحمح ۡكح يِۡب ن وِحيهِ إَِلح آءِ ٱلۡغح

ونح  ر  ۡمك  ۡۡ يح ۡۡ وحه  ۡمرحه 
ح
ٓوا  أ َۡجحع 

ح
ۡۡ إِۡذ أ ُِ يۡ ح

١٠٢َّلح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 494  

103. আর তুবম আকাঙ্খা করন্ডলও 
অবধ্কাাংশ মানুি মুবমন হবার নয়।  

ۡؤِمنِيح  رحۡصتح بِم  حۡو حح ل ۡكَثح  ٱۡلَّاِس وح
ح
آ أ ١٠٣وحمح

104. আর তুবম এর উপর তান্ডদর কান্ডি 

ককান প্রবতদান চাও না, এ কতা 
(কুরআন) সমগ্র সৃবষ্টর জনে 
উপন্ডদশমাত্র।  

حۡس  ا ت وح إِلَّ ذِۡكر  وحمح ۡجر   إِۡن ه 
ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح  ُ  ل 

َٰلحِميح  ١٠٤لذِلۡعح

105. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন কত 

বনদশথন রন্ডয়ন্ডি, যা তারা অবতক্রম 
কন্ডর চন্ডল যায়, অর্চ কসগুন্ডলা কর্ন্ডক 
তারা ববমুখ। 

ايحة   ِۡن ءح يذِن مذ
ح
أ كح ونح  وح ر  م  ۡرِض يح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِِف ٱلسَّ

ا  ُح لحۡي ونح عح ۡعرِض  ا م  ُح ۡن ۡۡ عح ١٠٥وحه 

106. তান্ডদর অবধ্কাাংশ আল্লাহর প্রবত 

ববশ্বাস কন্ডর, তন্ডব (ইবাদান্ডত) বশকথ 
করা অবস্থায়। 

 ۡ ِ إِلَّ وحه  ۡ بِٱّللَّ ۡكَثح ه 
ح
ا ي ۡؤِمن  أ ونح وحمح ّۡشِك  م 

١٠٦

107. আর তারা বক বনরাপদ কবাধ্ করন্ডি 

কয, তান্ডদর উপর আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
ককান সবথগ্রাসী আযাব আসন্ডব না 
অর্বা হ াৎ তারা কটর না কপন্ডতই 

বকয়ামত উপবস্থত হন্ডব না? 

َِٰشيحة   ۡۡ غح  ُ تِيح
ۡ
ن تحأ
ح
ِمن ٓوا  أ

ح
فحأ
ح
اِب ٱ أ ذح ِۡن عح ۡو مذ

ح
ِ أ ّللَّ

ة  بحۡغتحةٗ  اعح ۡ  ٱلسَّ  ُ تِيح
ۡ
ونح  تحأ ر  حۡشع  ۡۡ لح ي  ١٠٧وحه 

108. বল, ‘এটা আমার পর্। আবম কজন্ডন-
বুন্ডঝ আল্লাহর বদন্ডক দাওয়াত কদই 
এবাং যারা আমার অনুসরে কন্ডরন্ডি 
তারাও। আর আল্লাহ পববত্র মহান 
এবাং আবম মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি 

নই’। 

نحا۠ ق ۡل 
ح
ة  أ َٰ بحِصريح ح ِْۚ َعح ٓوا  إَِلح ٱّللَّ ۡدع 

ح
بِيِلٓ أ ۦ سح ِ َِٰذه هح

۠ ِمنح وحمح  نحا
ح
ٓ أ ا ِ وحمح َٰنح ٱّللَّ ۡبحح ِّنِۖ وحس  ِن ٱتَّبحعح

ّۡشِكِيح  ١٠٨ٱلۡم 

109. আর আবম কতামার পূন্ডবথ জনপদবাসী 
কর্ন্ডক পুরুিন্ডদরন্ডকই ককবল রাসূল 

বহন্ডসন্ডব কপ্ররে কন্ডরবি, যান্ডদর উপর 

اٗل  ۡبلِكح إِلَّ رِجح لۡنحا ِمن قح رۡسح
ح
آ أ ُِۡ  ن ووحمح ۡ

ِۡحٓ إَِلح
ۡرِض 

ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي فحلح

ح
ُۗ أ ىى رح ۡهِل ٱلۡق 

ح
ِۡن أ مذ

نح  ۡيفح َكح وا  كح ر  يحنظ  ُۗ فح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
َٰقِبحة  ٱلَّ عح
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আবম ওহী নাবযল করতাম। তারা বক 
যমীন্ডন ববচরে কন্ডর না। তাহন্ডল 

কদখত, তান্ডদর পূন্ডবথ যারা বিল তান্ডদর 
পবরেবত বকরূপ হন্ডয়ন্ডি? আর যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর তান্ডদর জনে 

আবখরান্ডতর আবাসনই উত্তম, তবুও 
বক কতামরা বুঝ না? 

رۡي   ار  ٱٓأۡلِخرحةِ خح ح َّلح فحلح تحۡعقِل ونح  وح
ح
ۡوا ْۚ أ ِينح ٱتَّقح لذَِّلَّ

١٠٩

110. অবন্ডশন্ডি যখন রাসূলগে (কওন্ডমর 
ঈমান কর্ন্ডক) বনরাশ হন্ডয় কগল এবাং 
তারা64 মন্ডন করল তান্ডদর সান্ডর্ বমর্ো 

বলা হন্ডয়ন্ডি, তখন তান্ডদর কান্ডি 
আমার সাহাযে আসল, অতিঃপর আবম 

যান্ডক ইিা নাজাত কদই, আর 
অপরাধ্ী কওম কর্ন্ডক আমার শাবস্ত 
কফরান্ডনা হয় না। 

ى إِذحا ٱۡستحۡي  ِتَّ ۡۡ قحۡد حح  ُ نَّ
ح
ن ٓوا  أ ل  وحظح سح ٱلر س 

د   لح ي رح ۖۡ وح آء  َّشح ن ن ح مح ِ ن ّجذ نحا فح ۡۡ نحِۡص  آءحه  ِذب وا  جح ك 
ۡجرِِميح  ۡوِم ٱلۡم  ِن ٱلۡقح نحا عح س 

ۡ
 ١١٠بحأ



111. তান্ডদর এ কাবহনীগুন্ডলান্ডত অবশেই 

বুবদ্ধমানন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি বশো, এটা 
ককান বানান্ডনা গে নয়, বরাং তান্ডদর 
পূবথবতথী বকতান্ডবর সতোয়নকারী এবাং 
প্রবতবট ববিন্ডয়র ববস্তাবরত বববরে। 
আর বহদায়াত ও রহমত ঐ কওন্ডমর 
জনে যারা ঈমান আন্ডন। 

ۡۡ ِعَۡبحة   ُِ ِص نح ِِف قحصح ۡد َكح قح
َِٰب   لح لۡبح

ح
ِل ٱۡۡل و 

 
ِ ا مح ۡلذ

ِديثٗ  نح حح ِ َكح َِٰكن تحۡصِديقح ٱلَّ لح ىَٰ وح ح ۡفَتح  يا ي 
ء   ۡ ِ يح

ذ تحۡفِصيلح ّل  يۡهِ وح دٗ  بحۡيح يحدح رحۡۡحح ى وحه   ةٗ وح
ۡوم    ١١١ۡؤِمن ونح ي   لذِقح

 

  

                                                           
64 (ক) এখান্ডন ‘তারা’ বলন্ডত রাসূলন্ডদর অনুসারীন্ডদর বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। অর্থ হন্ডব- তান্ডদর সান্ডর্ 
সাহান্ডযের বমর্ো আশ্বাস কদয়া হন্ডয়ন্ডি। (খ) অর্বা ববন্ডরাধ্ীন্ডদর বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। তখন অর্থ হন্ডব- 
তান্ডদরন্ডক শাবস্তর বমর্ো ভীবত প্রদশথন করা হন্ডয়ন্ডি। (গ) আর যবদ ‘তারা’ বলন্ডত স্বয়াং রাসূলন্ডদর 
বুঝান্ডনা হয়, তখন অর্থ হন্ডব- রাসূলগে ধ্ারো কন্ডরন্ডিন, তান্ডদর প্রবত বমর্োন্ডরাপ করা হন্ডয়ন্ডি।  
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১৩. সূরা: আর্-রাদ 

আয়াত: ৪৩, মাদানী 

ورحة  الرَّعۡ   دِ س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম-রা; এগুন্ডলা 
বকতান্ডবর আয়াত, আর কতামার 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক কতামার উপর যা 
বকিু নাবযল হন্ডয়ন্ডি তা সতে, বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুি ঈমান আন্ডন না। 

ۡكح  نزِلح إَِلح
 
ِٓي أ َِٰب  وحٱلَّ َٰت  ٱلِۡكتح الٓٓمر  تِلۡكح ءحايح

ح ٱۡلَّاِس لح ِمن  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح بذِكح ٱۡۡلحق  وح رَّ

 ١ي ۡؤِمن ونح 

2. আল্লাহ, বযবন খুুঁবট িাড়া আসমানসমূহ 
উুঁচু কন্ডরন্ডিন যা কতামরা কদখি। 
অতিঃপর বতবন আরন্ডশ উন্ড ন্ডিন 
এবাং সূযথ ও চাুঁদন্ডক বনন্ডয়াবজত 
কন্ডরন্ডিন। এর প্রন্ডতেকবট বনবদথষ্ট 
সময় পযথন্ত চলন্ডব। বতবন সববকিু 
পবরচালনা কন্ডরন। আয়াতসমূহ 
ববস্তাবরত বেথনা কন্ডরন, যান্ডত 
কতামান্ডদর রন্ডবর সাোন্ডতর বোপান্ডর 
কতামরা দৃঢ়ববশ্বাসী হন্ডত পার। 

د   مح رۡيِ عح َِٰت بِغح َٰوح مح عح ٱلسَّ ِي رحفح
ۡونح  ٱّللَّ  ٱلَّ ۖۡ تحرح ا ُح

ۡمسح  رح ٱلشَّ خَّ ۡرِشِۖ وحسح ح ٱلۡعح َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح ث 
 ۡۖ رح مح ذ  وحٱلۡقح ل   ّل  جح

ح
ۡرِي ِۡل مذٗ   َيح سح ۡمرح  م 

ح
بذِر  ٱۡۡل ي دح

 ۡ لَّك  َِٰت لحعح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ فح ۡۡ ي  بذِك  آءِ رح بِلِقح
٢ت وقِن ونح 

3. আর বতবনই যমীনন্ডক ববসৃ্তত 
কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডত সুদৃঢ় 
পবথতমালা ও নদ-নদী স্থাপন 
কন্ডরন্ডিন। আর প্রন্ডতেক প্রকান্ডরর  
ফল বতবন কজাড়া কজাড়া কন্ডর সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। বতবন রাত িারা বদনন্ডক 
কঢন্ডক কদন। বনশ্চয় কয কওম 

ََِٰسح  وح ا رح ُح لح فِي عح ۡرضح وحجح
ح
دَّ ٱۡۡل ِي مح وح ٱلَّ وحه 

َٰرٗ  نۡهح
ح
أ ۡيِ وح وۡجح ا زح ُح عحلح فِي َِٰت جح رح ِ ٱثلَّمح

ذ اۖۡ وحِمن ّل 
ۡلح  ۡغَِش ٱَلَّ ِۖ ي  َٰ ٱثۡنحۡيِ َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح ارح ُح  ت  ٱۡلَّ

ۡوم   ونح  لذِقح ر  كَّ تحفح ٣يح
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বচন্তাভাবনা কন্ডর তান্ডদর জনে এন্ডত 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি। 

4. আর যমীন্ডন আন্ডি পরস্পর 
পাশাপাবশ ভূখে, আঙু্গর-বাগান, 
শসেন্ডেত, কখজুর গাি, কযগুন্ডলার 
মন্ডধ্ে বকিু একই মূল কর্ন্ডক উদগত 
আর বকিু বভন্ন বভন্ন মূল কর্ন্ডক 
উদগত, কযগুন্ডলা একই পাবন িারা 
কসচ করা হয়, আর আবম খাওয়ার 
কেন্ডত্র একবটন্ডক অপরবটর তুলনায় 
উৎকৃষ্ট কন্ডর কদই, এন্ডত বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি ঐ কওন্ডমর জনে যারা বুন্ডঝ। 

 
ح
ِِف ٱۡۡل ع  وح َٰ  ۡرِض قِطح تحجح َٰت  وِ م  ِۡن  رح َٰت  مذ نَّ وحجح
 َٰ ۡعنح
ح
ِيل  ِصۡنوحان   ب  أ َّنح ۡرع  وح زح رۡي  ِصۡنوحان  وح  وحغح

َٰ بِمح  َِٰحد  آء  ي ۡسقح َٰ  وح ح ا َعح ُح ُح ۡع ل  بح ُذِ ن فح وح
  ُ ۡع ِل  إِنَّ ِِف بح ك 

 
َٰت   َِف ٱۡۡل َٰلِكح ٓأَليح ۡوم   ذح  لذِقح
ۡعقِل ونح  ٤يح

5. আর যবদ তুবম আশ্চযথ কবাধ্ কর, 
তাহন্ডল আশ্চযথজনক হল তান্ডদর এ 
বিবে, ‘আমরা যখন মাবট হন্ডয় যাব, 
তখন বক আমরা নতুন সৃবষ্টন্ডত 
পবরেত হব’? এরাই তারা, যারা 
তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ কুফরী কন্ডরন্ডি, 
আর ওন্ডদর গলায় র্াকন্ডব বশকল 
এবাং ওরা অবগ্নবাসী, তারা কসখান্ডন 
স্থায়ী হন্ডব। 

ۡب  ب  ۞ِإَون تحۡعجح عحجح َٰبًا  فح نَّا ت رح ءِذحا ك 
ح
ۡۡ أ  ُ قحۡول 

ق  
لۡ ءِنَّا لحَِف خح

ح
ِديد    أ وا  جح ر  فح ِينح كح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

 ۡۖ ۡۡ ُِ ِ ۡعنحاق
ح
َٰل  ِِفٓ أ ۡغلح

ح
ىئِكح ٱۡۡل لح و 

 
أ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ بذ بِرح

ُح  ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
أ ونح وح َِِٰل  ا خح
٥

6. আর তারা কতামার কান্ডি ভান্ডলার 
পূন্ডবথ মন্ডন্দর জনে তাড়াহুড়া কন্ডর, 
অর্চ তান্ডদর পূন্ডবথ অন্ডনক (অনুরূপ 
কলাকন্ডদর) শাবস্ত গত হন্ডয়ন্ডি। আর 
বনশ্চয় কতামার রব মানুন্ডির প্রবত 

 ِ يذ ونحكح بِٱلسَّ
حۡستحۡعِجل  ي نحةِ وحقح وح بۡلح ٱۡۡلحسح ۡد ئحةِ قح

و  بَّكح لح  ُۗ ِإَونَّ رح َٰت  ث لح ۡ  ٱلۡمح ُِ ۡبلِ ۡت ِمن قح
لح خح

ة   ۡغفِرح ۖۡ  مح ۡۡ ُِ ِم
لۡ َٰ ظ  ح ِديد  لذِلنَّاِس َعح بَّكح لحشح ِإَونَّ رح

اِب  ٦ٱلۡعِقح
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েমাশীল তান্ডদর যুলম সন্ডত্ত্বও এবাং 
বনশ্চয় কতামার রব কব ন শাবস্তদাতা। 

7. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা বন্ডল, 
‘তার উপর তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
ককান বনদশথন নাবযল হয় না ককন’? 
তুবম কতা ককবল সতকথকারী, আর 
প্রন্ডতেক কওন্ডমর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বহদায়াতকারী। 

لحۡيهِ ءحايحة   نزِلح عح
 
ٓ أ حۡولح وا  ل ر  فح ِينح كح ول  ٱلَّ يحق   وح

بذِهِۦُٓۗ  ِن رَّ ۖۡ  مذ نِذر  نتح م 
ح
آ أ ِ قحۡوم   إِنَّمح

ذ لِك  اد  وح   ٧هح

8. আল্লাহ জান্ডনন যা প্রবতবট নারী গন্ডভথ 
ধ্ারে কন্ডর এবাং গভথাশন্ডয় যা কন্ডম 
ও বান্ডড়। আর তাুঁর বনকট প্রবতবট 
বস্তু বনবদথষ্ট পবরমান্ডে রন্ডয়ন্ডি। 

ا تحغِيض   َٰ وحمح نَثح
 
ِۡمل  ّل   أ ا ِتح ۡ  مح ۡعلح ٱّللَّ  يح

ار   ۥ بِِمۡقدح ه  ء  ِعندح ۡ
َّك   يح ْۚ وح اد  ا تحۡزدح ام  وحمح رۡحح

ح
ٱۡۡل
٨

9. বতবন গান্ডয়ব ও প্রকান্ডশের জ্ঞানী, 
মহান, সন্ডবথাচ্চ। 

  ۡ َٰلِ اِل عح تحعح برِي  ٱلۡم  ةِ ٱلۡكح َٰدح هح ۡيِب وحٱلشَّ ٩ٱلۡغح

10. কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ কর্া কগাপন 
রাখুক বা প্রকাশ করুক। আর রান্ডত 
লুবকন্ডয় করুক বা বদন্ডন প্রকান্ডশে 
করুক, সবই তাুঁর বনকট সমান। 

آء   وح رح بِهِۦ  سح ُح ن جح ۡولح وحمح َّ ٱلۡقح َسح
ح
ۡن أ ۡ مَّ ِنك  مذ

 ۡ ۡستحۡخفِۢ بِٱَلَّ وح م  ۡن ه  ارِ وحمح ُح ُۢ بِٱۡلَّ ارِب   ١٠ِل وحسح

11. মানুন্ডির জনে রন্ডয়ন্ডি, সামন্ডন ও 
কপিন্ডন, এন্ডকর পর এক 
আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর 
বনন্ডদথন্ডশ তান্ডক কহফাযত কন্ডর। 
বনশ্চয় আল্লাহ ককান কওন্ডমর অবস্থা 
ততেে পবরবতথন কন্ডরন না, 
যতেে না তারা বনন্ডজন্ডদর অবস্থা 
পবরবতথন কন্ডর। আর যখন আল্লাহ 

َٰت   ِبح قذ عح لۡفِهِۦ  َلح ۥ م  يۡهِ وحِمۡن خح ِنُۢ بحۡيِ يحدح مذ
ا  ِ  مح ريذ غح  ي 

ح لح ُِۗ إِنَّ ٱّللَّ ۡمرِ ٱّللَّ
ح
ۥ ِمۡن أ ونحه  ظ  ۡفح ُيح

ا  وا  مح  ِ ريذ غح َٰ ي  ِتَّ ۡوم  حح ادح ٱّللَّ  بِقح رح
ح
ُۗ ِإَوذحآ أ ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
 بِأ

ۡوم   وٓءٗ  بِقح ِن د ونِهِۦ س  ۡ مذ  ُ ح ا ل ۚۥْ وحمح دَّ َلح  رح ا فحلح مح
ال   ١١ِمن وح
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ককান জাবতর মন্দ চান, তখন তা 
প্রবতহত করা যায় না এবাং তান্ডদর 
জনে বতবন িাড়া ককান অবভভাবক 
কনই। 

12. বতবনই ভয় ও আশা সঞ্চার করার 
জনে কতামান্ডদরন্ডক ববজলী কদখান 
এবাং বতবন ভারী কমঘমালা সৃবষ্ট 
কন্ডরন। 

ۡوفٗ  قح خح ۡ ۡ  ٱلَۡبح ِي ي رِيك  وح ٱلَّ عٗ ه  مح  اا وحطح
الح  ابح ٱثلذِقح حح ي نِشئ  ٱلسَّ ١٢وح

13. আর বজ্র তার সপ্রশাংস তাসবীহ পা  
কন্ডর এবাং কফন্ডরশতারাও তার ভন্ডয়। 
আর বতবন গজথনকারী বজ্র পা ান। 
অতিঃপর যান্ডক ইিা তা িারা আঘাত 
কন্ডরন এবাং তারা আল্লাহ সম্বন্ডন্ধ 
ঝগড়া করন্ডত র্ান্ডক। আর বতবন 
শবিন্ডত প্রবল, শাবস্তন্ডত কন্ড ার। 

بذِح  ٱ ي سح ة  ِمۡن وح ىئِكح لح لرَّۡعد  ِِبحۡمِدهِۦ وحٱلۡمح
ن  ا مح ُح ِ ي ِصيب  ب َِٰعقح فح وح ي رِۡسل  ٱلصَّ تِهِۦ وح ِخيفح
ِديد   وح شح ِ وحه  َِٰدل ونح ِِف ٱّللَّ ۡۡ ي جح آء  وحه  حشح ي

اِل   ١٣ٱلِۡمحح

14. সন্ডতের আহবান তাুঁরই, আর যারা 
তান্ডক িাড়া অনেন্ডদরন্ডক ডান্ডক, তারা 
তান্ডদর ডান্ডক সামানেও সাড়া বদন্ডত 
পান্ডর না, বরাং (তান্ডদর দৃষ্টান্ত) ঐ 
বেবির মত, কয পাবনর বদন্ডক তার 
দু’হাত বাবড়ন্ডয় কদয় কযন তা তার 
মুন্ডখ কপৌঁন্ডি অর্চ তা তার কান্ডি 
কপৌঁিবার নয়। আর কান্ডফরন্ডদর 
ডাক কতা শুধু্ ভ্রষ্টতায় পযথববসত 
হয়।  

ۦ لح  ونح ِمن د ونِهِ ِينح يحۡدع  ِ  وحٱلَّ ۥ دحۡعوحة  ٱۡۡلحقذ  
َلح

ۡيهِ إَِلح  فَّ َِٰسِط كح بح ء  إِلَّ كح ۡ ۡ بَِشح  ُ ح حۡستحِجيب ونح ل ي
ٓء   ا د َعح َٰلِغِهِۚۦْ وحمح وح بِبح ا ه  آءِ َِلحۡبل غح فحاه  وحمح ٱلۡمح

َٰل  
لح َٰفِرِينح إِلَّ ِِف ضح  ١٤ ٱلۡكح

15. আর আল্লাহর জনেই আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর সববকিু অনুগত ও বাধ্ে 

وَٗۡع  ُۤدُجۡسَي ِۤهَّلِلوح  ۡرِض طح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ  مح

ۡرهٗ  كح اِل۩ وح ِ وحٱٓأۡلصح وذ د  ۡ بِٱلۡغ   ُ َٰل   ١٥ا وحِظلح

বসজদা
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হন্ডয় বসজদা কন্ডর এবাং সকাল ও 
সন্ধোয় তান্ডদর িায়াগুন্ডলাও।  

16. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রব 
কক’? বল, ‘আল্লাহ’। তুবম বল, 
‘কতামরা বক তাুঁন্ডক িাড়া এমন 
বকিুন্ডক অবভভাবক বহন্ডসন্ডব গ্রহে 
কন্ডরি, যারা তান্ডদর বনজন্ডদর ককান 
উপকার অর্বা অপকান্ডরর মাবলক 
না’? বল, ‘অন্ধ ও দৃবষ্টমান বেবি বক 
সমান হন্ডত পান্ডর? নাবক অন্ধকার ও 
আন্ডলা সমান হন্ডত পান্ডর? নাবক তারা 
আল্লাহর জনে এমন কতগুন্ডলা শরীক 
বনধ্থারে কন্ডরন্ডি, কযগুন্ডলা তাুঁর সৃবষ্টর 
তুলে বকিু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডি, ফন্ডল তান্ডদর 
বনকট সৃবষ্টর ববিয়বট একরকম  মন্ডন 
হন্ডয়ন্ডি’? বল, ‘আল্লাহই সববকিুর 
সৃবষ্টকতথা এবাং বতবন  এক, একিত্র 
েমতাধ্র’। 

ن رَّب   ْۚ ق ۡل  ق ۡل مح ۡرِض ق ِل ٱّللَّ 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

ونح  ۡملِك  ۡوَِلحآءح لح يح
ح
ِن د ونِهِۦٓ أ حۡذتۡ  مذ فحٱَّتَّ

ح
أ

ۡۡ نحۡفعٗ  ُِ ِس نف 
ح
ذٗ ِۡل لح ۡضح حۡستحوِي  اْۚ ا وح ۡل ي ق ۡل هح

ۡل  ۡم هح
ح
َٰ وحٱِۡلحِصري  أ ۡعمح

ح
َٰت  ٱۡۡل ل مح حۡستحوِي ٱلظ  ت

لۡقِهِۦ  خح وا  كح لحق  ٓءح خح َكح ح ِ ۡش  ل وا  ّلِلَّ عح ۡم جح
ح
ُۗ أ وحٱۡل ور 

 ِ
ذ َٰلِق  ّل  ْۚ ق ِل ٱّللَّ  خح ۡۡ ُِ ۡي

لح َٰبحهح ٱۡۡلحلۡق  عح فحتحشح
ء   ۡ َٰر   يح هَّ َِٰحد  ٱلۡقح وح ٱلۡوح  ١٦وحه 

17. বতবন আকাশ কর্ন্ডক বৃবষ্ট বিথে 
কন্ডরন, এন্ডত উপতেকাগুন্ডলা তান্ডদর 
পবরমাে অনুসান্ডর প্লাববত হয়, ফন্ডল 
প্লাবন উপরবস্থত কফনা বহন কন্ডর 
বনন্ডয় যায়। আর অলাংকার ও 
বতজসপত্র বতরীর উন্ডদ্দন্ডশে তারা 
আগুন্ডন যা বকিু উত্তপ্ত কন্ডর তান্ডতও 
অনুরূপ কফনা হয়। এমবনভান্ডব 
আল্লাহ হক ও বাবতন্ডলর দৃষ্টান্ত কদন। 

مح  لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
آءٗ أ ا آءِ مح رِهح دح ۡودِيحُۢة بِقح

ح
الحۡت أ فحسح

بحدٗ  ۡيل  زح لح ٱلسَّ ابِيٗ فحٱۡحتحمح ۖۡ ا رَّ ونح ا ا ي وقِد  ِممَّ وح
لحۡيهِ  َٰع  عح تح ۡو مح

ح
آءح ِحلۡيحة  أ بح  ِِف ٱۡلَّارِ ٱبۡتِغح د  زح

ۚۥْ  ِۡثل ه  ْۚ مذ َِٰطلح َٰلِكح يحۡۡضِب  ٱّللَّ  ٱۡۡلحقَّ وحٱلۡبح ذح كح
 ۡۖ اٗٓء فح يحۡذهحب  ج  بحد  فح ا ٱلزَّ مَّ

ح
ع   فحأ ا يحنفح ا مح مَّ

ح
أ وح

َٰلِكح يحۡۡضِب   ذح ۡرِض  كح
ح
ث  ِِف ٱۡۡل يحۡمك  ٱۡلَّاسح فح

ۡمثحالح 
ح
١٧ٱّللَّ  ٱۡۡل
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অতিঃপর কফনাগুন্ডলা বনিঃন্ডশি হন্ডয় 
যায়, আর যা মানুন্ডির উপকার কন্ডর, 
তা যমীন্ডন কর্ন্ডক যায়। এমবনভান্ডবই 
আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ কপশ কন্ডর 
র্ান্ডকন। 

18. যারা তান্ডদর রন্ডবর ডান্ডক সাড়া কদয়, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি উত্তম প্রবতদান। 
আর যারা তাুঁর ডান্ডক সাড়া কদয়বন, 
যবদ তারা যমীন্ডন যা আন্ডি তার 
সববকিু ও এর সমপবরমান্ডের 
মাবলক হন্ডয় যায়, তাহন্ডল তারা তা 
মুবিপেস্বরূপ অবশেই বদন্ডয় বদত। 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি মন্দ বহসাব এবাং 
তান্ডদর আবাস জাহান্নাম, আর তা 
বনকৃষ্টতম শযোস্থল। 

 ۡۡ ح ِينح ل َٰ  وحٱلَّ ۡ  ٱۡۡل ۡسّنح ُِ ِ بذ  لِرح
اب وا  ِينح ٱۡستحجح لَِّلَّ

ِيعٗ  ۡرِض َجح
ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡ مَّ  ُ ح نَّ ل

ح
حۡو أ حۡستحِجيب وا  َلح ۥ ل  اي

 بِهِۦْٓۚ 
ۡوا  ۡفتحدح ۥ َلح ه  عح ۥ مح ِمۡثلحه  وٓء  وح ۡۡ س   ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
أ

 ۡۡ  ُ َٰ ى وح
ۡ
أ اِب وحمح اد   ٱۡۡلِسح ُح بِۡئسح ٱلِۡم ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ١٨جح

19. কয বেবি জান্ডন কতামার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক কতামার প্রবত যা নাবযল 
হন্ডয়ন্ডি, তা সতে, কস বক তার মত, 
কয অন্ধ? বুবদ্ধমানরাই শুধু্ উপন্ডদশ 
গ্রহে কন্ডর। 

بذِكح  ۡكح ِمن رَّ نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا نَّمح

ح
ۡ  أ ۡعلح ن يح مح فح

ح
۞أ

وح  ۡن ه  مح ل وا  ٱۡۡلحق  كح و 
 
ر  أ كَّ تحذح ا يح ْۚ إِنَّمح ى ۡعمح

ح
أ

َِٰب  لۡبح
ح
 ١٩ٱۡۡل

20. যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূেথ কন্ডর 
এবাং প্রবতজ্ঞা ভঙ্গ কন্ডর না। 

ونح   ُ لح يحنق  ِ وح ِد ٱّللَّ ُۡ ِينح ي وف ونح بِعح ٱلَّ
َٰقح   ٢٠ٱلِۡميثح

21. আর আল্লাহ কয সম্পকথ অটুট রাখার 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন, যারা তা অটুট 
রান্ডখ এবাং তান্ডদর রবন্ডক ভয় কন্ডর, 
আর মন্দ বহসান্ডবর আশঙ্কা কন্ডর। 

لح  ن ي وصح
ح
رح ٱّللَّ  بِهِۦٓ أ مح

ح
ٓ أ ا ِينح يحِصل ونح مح وحٱلَّ

اِب  وٓءح ٱۡۡلِسح اف ونح س  يحخح ۡۡ وح  ُ بَّ ۡونح رح يحۡخشح  ٢١وح
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22. যারা তান্ডদর রন্ডবর সন্তুবষ্ট লান্ডভর 
উন্ডদ্দন্ডশে সবর কন্ডর, সালাত কান্ডয়ম 
কন্ডর এবাং আবম তান্ডদর কয বরবযক 
প্রদান কন্ডরবি, তা কর্ন্ডক কগাপন্ডন ও 
প্রকান্ডশে বেয় কন্ডর এবাং ভাল 
কান্ডজর মাধ্েন্ডম মন্দন্ডক দূর কন্ডর, 
তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি আবখরান্ডতর 
শুভ পবরোম। 

وا   قحام 
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ بذ آءح وحۡجهِ رح  ٱبۡتِغح

وا  َبح  ِينح صح وحٱلَّ
ۡۡ َِسذٗ   ُ َٰ زحقۡنح ا رح وا  ِممَّ ق  نفح

ح
أ ةح وح لحوَٰ نِيحةٗ ا ٱلصَّ لح  وحعح
يحۡدرحء ونح  ۡۡ وح  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
يذِئحةح أ نحةِ ٱلسَّ بِٱۡۡلحسح

ارِ  ۡقبح ٱَّلَّ ٢٢ع 

23. স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যান্ডত তারা এবাং 
তান্ডদর বপতৃপুরুিগে, তান্ডদর স্ত্রীগে 
ও তান্ডদর সন্তানন্ডদর মন্ডধ্ে যারা সৎ 
বিল তারা প্রন্ডবশ করন্ডব। আর 
কফন্ডরশতারা প্রবতবট দরজা বদন্ডয় 
তান্ডদর বনকট প্রন্ডবশ করন্ডব। 

ۡدن   َٰت  عح نَّ لححح ِمۡن  جح ن صح ا وحمح ُح ل ونح يحۡدخ 
ة   ىئِكح لح ۖۡ وحٱلۡمح ۡۡ ُِ َٰتِ ِيَّ ذ رذ ۡۡ وح ُِ َِٰج ۡزوح

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ ءحابحآئ

ِ بحاب  
ذ ِن ّل  ُِۡ مذ ۡي

لح ل ونح عح  ٢٣ يحۡدخ 

24. (আর বলন্ডব) ‘শাবন্ত কতামান্ডদর উপর, 
কারে কতামরা সবর কন্ডরি, আর 
আবখরান্ডতর এ পবরোম কতই না 
উত্তম’। 

 ْۚ ۡۡ ت  ۡ َبح ا صح ۡ بِمح لحۡيك  ۡ  عح َٰ لح ۡقبح ٱَّلَّ سح ۡح ع  ارِ فحنِۡع
٢٤

25. আর যারা আল্লাহর সান্ডর্ দৃঢ়ভান্ডব 
অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ কন্ডর 
এবাং আল্লাহ কয সম্পকথ অটুট রাখার 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন তা বিন্ন কন্ডর এবাং 
যমীন্ডন ফাসাদ সৃবষ্ট কন্ডর, তান্ডদর 
জনেই লা‘নত আর তান্ডদর জনেই 
রন্ডয়ি আবখরান্ডতর মন্দ আবাস। 

َٰقِهِۦ  ِ ِمنُۢ بحۡعِد ِميثح دح ٱّللَّ ُۡ ونح عح  ُ ِينح يحنق  وحٱلَّ
لح  ن ي وصح

ح
رح ٱّللَّ  بِهِۦٓ أ مح

ح
ٓ أ ا ونح مح ع  يحۡقطح وح

ۡ  ٱللَّۡعنحة    ُ ح ىئِكح ل لح و 
 
ۡرِض أ

ح
ونح ِِف ٱۡۡل ي ۡفِسد  وح
ارِ  وٓء  ٱَّلَّ ۡۡ س   ُ ح ل  ٢٥وح
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26. আল্লাহ যার জনে ইিা কন্ডরন বরযক 
বাবড়ন্ডয় কদন এবাং সঙু্কবচত কন্ডরন। 
আর তারা দুবনয়ার জীবন বনন্ডয় 
উৎফুল্লতায় আন্ডি, অর্চ আবখরান্ডতর 
তুলনায় দুবনয়ার জীবন খুবই নগেে। 

وا   فحرِح  ْۚ وح يحۡقِدر  آء  وح حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ٱّللَّ  يحبۡس 
ۡنيحا ِِف ٱٓأۡلِخرح  ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ ۡنيحا وحمح ةِ ٱَّل   ةِ بِٱۡۡلحيحوَٰ

َٰع   تح ٢٦ إِلَّ مح

27. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা বন্ডল, 
‘তার বনকট তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
ককান বনদশথন ককন নাবযল হয় না’? 
বল, ‘বনশ্চয় আল্লাহ যান্ডক ইিা 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন এবাং কয তাুঁর 
অবভমুখী হয়, তান্ডক বতবন তাুঁর বদন্ডক 
পর্ কদখান’। 

لحۡيهِ ءحايحة   نزِلح عح
 
ٓ أ حۡولح وا  ل ر  فح ِينح كح ول  ٱلَّ يحق  وح

بذِهِۚۦْ ق ۡل  ِن رَّ ِدٓي مذ ُۡ يح آء  وح حشح ن ي ل  مح ُِ ح ي  إِنَّ ٱّللَّ
نحابح 

ح
ۡن أ ۡهِ مح ٢٧إَِلح

28. ‘যারা ঈমান আন্ডন এবাং আল্লাহর 
স্মরন্ডে যান্ডদর অন্তর প্রশান্ত হয়; 
কজন্ডন রাখ, আল্লাহর স্মরে  িারাই 
অন্তরসমূহ  প্রশান্ত হয়’। 

لح 
ح
ُِۗ أ ۡ بِِذۡكرِ ٱّللَّ  ُ ئِن  ق ل وب  تحۡطمح ن وا  وح ِينح ءحامح ٱلَّ

ل وب   ئِن  ٱلۡق  ِ تحۡطمح  ٢٨بِِذۡكرِ ٱّللَّ

29. ‘যারা ঈমান আন্ডন এবাং কনক আমল 
কন্ডর, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি স্বািন্দ ও 
সুন্দর প্রতোবতথনস্থল’। 

ِمل وا  ٱل ن وا  وحعح ِينح ءحامح ۡۡ ٱلَّ  ُ ح َٰ ل وَبح َِٰت ط  َٰلِحح صَّ
ۡسن  مح  ٢٩ اب  وحح 

30. এমবনভান্ডব আবম কতামান্ডক পাব ন্ডয়বি 
এমন এক জাবতর বনকট, যার পূন্ডবথ 
অন্ডনক জাবত গত হন্ডয়ন্ডি, কযন আবম 
কতামার প্রবত কয ওহী কপ্ররে কন্ডরবি, 
তা তান্ডদর বনকট বতলাওয়াত কর। 
অর্চ তারা রহমানন্ডক অস্বীকার 
কন্ডর। বল, ‘বতবন আমার রব, বতবন 

ة   مَّ
 
َٰكح ِِفٓ أ لۡنح رۡسح

ح
َٰلِكح أ ذح آ  كح ُح ۡبلِ لحۡت ِمن قح قحۡد خح

ا   حۡتل وح ِ ۡ  تلذ مح
 
ۡۡ أ ۡكح وحه  ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
ِٓي أ ۡ  ٱلَّ ُِ ۡي

لح عح
ونح بِٱلرَِّنَٰمۡحْۚ ق ۡل  ر  وح  يحۡكف  َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ِ لح َبذ وح رح ه 

تحاِب  ۡهِ مح ۡت  ِإَوَلح ُكَّ لحۡيهِ تحوح  ٣٠عح
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িাড়া আর ককান (সতে) ইলাহ কনই, 
তাুঁরই উপর আবম তাওয়াকু্কল কন্ডরবি 
এবাং তাুঁরই বদন্ডক আমার 
প্রতোবতথন’। 

31. আর যবদ এমন ককান কুরআন হত, 
যার িারা পাহাড়সমূহন্ডক চলমান 
করা কযত অর্বা যমীনন্ডক টুকন্ডরা-
টুকন্ডরা করা কযত অর্বা তার িারা 
মৃতন্ডক কর্া বলান্ডনা কযত (তন্ডব 
কসটা এই কুরআনই হত, আর তারা 
ঈমান আনত না)। বরাং সব বসদ্ধান্ত 
আল্লাহরই। যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, 
তারা বক (ওন্ডদর ঈমান্ডনর বোপান্ডর) 
বনরাশ হয়বন এবাং তারা জান্ডন কয, 
আল্লাহ ইিা করন্ডল সমগ্র মানুিন্ডক 
বহদায়াত দান করন্ডতন? আর যারা 
কুফরী কন্ডর, তান্ডদর কন্ডমথর দরুন 
সবথদা তান্ডদর ববপদ ঘটন্ডত র্াকন্ডব 
অর্বা তান্ডদর আবান্ডসর আশপান্ডশ 
ববপদ আপবতত হন্ডত র্াকন্ডব,65 
অবন্ডশন্ডি আসন্ডব আল্লাহর ওয়াদা। 
বনশ্চয় আল্লাহ প্রবতশ্রুবতর বেবতক্রম 
কন্ডরন না। 

نَّ ق ۡرءحانٗ 
ح
حۡو أ ل ِعحۡت ا وح طذ ۡو ق 

ح
بحال  أ حۡت بِهِ ٱۡۡلِ ِ ريذ س 

ۡمر  
ح
ِ ٱۡۡل َّ ِ َٰ  بحل ّللذ ۡوَتح ۡح بِهِ ٱلۡمح ِ ذ ۡو ُك 

ح
ۡرض  أ

ح
بِهِ ٱۡۡل

ۡۡ يحا ۡي  فحلح
ح
ُۗ أ ِيًعا آء  ِس َجح حشح ن لَّۡو ي

ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ٱلَّ

ِيعٗ  ى ٱۡلَّاسح َجح دح ُح ح ِينح ٱّللَّ  ل ال  ٱلَّ لح يحزح ُۗ وح ا
وا  ت ِصي ر  فح ۡو ِتح ل  كح

ح
ة  أ وا  قحارِعح نحع  ا صح ۡ بِمح  ُ ب 

ِِتح وحۡعد  قحرِيبٗ 
ۡ
َٰ يحأ ِتَّ ۡۡ حح ِن دحارِهِ ح ا مذ ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٱّللَّ

ادح  ۡلِف  ٱلِۡميعح  ٣١لح َي 

                                                           
65 মুসবলম বসনেরা তান্ডদর ববপন্ডে অবস্থান কনয়া, তান্ডদর সান্ডর্ যুদ্ধ করা, তান্ডদর হতো করা,তান্ডদর 
ভূখে মুসলমানন্ডদর করায়ত্ব হওয়া ইতোবদ। (ইব্ন কাসীর) 
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32. আর অবশেই কতামার পূন্ডবথ রাসূলন্ডদর 
বনন্ডয় উপহাস করা হন্ডয়ন্ডি। অতিঃপর 
যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, আবম তান্ডদরন্ডক 
অবকাশ বদন্ডয়বি, তারপর আবম 
তান্ডদরন্ডক পাকড়াও কন্ডরবি। 
অতএব, ককমন বিল আমার আযাব!  

ل    بِر س 
زِئح ُۡ ِد ٱۡست  لحقح ِن  وح ۡملحۡيت  مذ

ح
ۡبلِكح فحأ قح

 َّۡ وا  ث  ر  فح ِينح كح نح لَِّلَّ ۡيفح َكح ۖۡ فحكح ۡۡ  ُ ۡذت  خح
ح
أ

اِب  ٣٢ِعقح

33. তন্ডব বক প্রবতবট নাফ্স যা উপাজথন 
কন্ডর বযবন তার দাবয়ত্বশীল (বতবনই 
ইবাদান্ডতর অবধ্ক উপযুি, নাবক 
এই শরীকগুন্ডলা?) এতদসন্ডত্ত্বও তারা 
আল্লাহর সান্ডর্ অন্ডনক শরীক সাবেস্ত 
কন্ডরন্ডি। বল, ‘কতামরা এন্ডদর 
পবরচয় দাও’। নাবক কতামরা তান্ডক 
যমীন্ডনর এমন বকিু জানান্ডব কয 
বোপান্ডর বতবন জান্ডনন না? নাবক 
কতামরা ভাসাভাসা  কর্া বলি? বরাং 
যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তান্ডদর বনকট 
তান্ডদর িড়যন্ত্রন্ডক কশাবভত করা 
হন্ডয়ন্ডি এবাং তারা সরল পর্ হন্ডত 
বাধ্া প্রদান কন্ডরন্ডি। আর আল্লাহ 
যান্ডক পর্হারা কন্ডরন, তার ককান 
বহদায়াতকারী কনই। 

 َٰ ح ۡ  َعح ِ وح قحآئ ۡن ه  مح فح
ح
بحۡتُۗ  أ سح ا كح ِ نحۡفب ۢ بِمح

ذ ّل 
 ِ ۡم ت نحبذ

ح
ْۚ أ ۡۡ وه  م  ٓءح ق ۡل سح َكح ح ِ ۡش  ل وا  ّلِلَّ عح ۥوحجح  ونحه 
ُِر   َٰ م بِظح

ح
ۡرِض أ

ح
ۡ  ِِف ٱۡۡل ۡعلح ا لح يح ۡوِل   بِمح ِنح ٱلۡقح  مذ

 ۡۡ ۡكر ه  وا  مح ر  فح ِينح كح يذِنح لَِّلَّ ِن  بحۡل ز  وا  عح د  وحص 
لِِل ٱّللَّ   ُۡ ن ي  بِيِل  وحمح اد  ٱلسَّ ۥ ِمۡن هح ا َلح  مح ٣٣  فح

34. তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি দুবনয়ার 
জীবন্ডন আযাব, আর আবখরান্ডতর 
আযাব কতা আন্ডরা কব ন। আল্লাহর 
আযাব কর্ন্ডক তান্ডদর ককান 
রোকারী কনই। 

ةِ  اب  ٱٓأۡلِخرح ذح لحعح ۖۡ وح ۡنيحا اب  ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  ذح ۡۡ عح  ُ َّ ل
ِنح ٱ ۡ مذ  ُ ح ا ل ۖۡ وحمح ق  شح

ح
اق  أ ِ ِمن وح ٣٤ ّللَّ
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35. মুত্তাকীন্ডদর কয জান্নান্ডতর প্রবতশ্রুবত 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, কসবটর দৃষ্টান্ত এরূপ, 
তার তলন্ডদন্ডশ নদীসমূহ প্রবাবহত। 
তার খাদেসামগ্রী ও তার িায়া 
সাবথেবেক। যারা তাকওয়া অবলম্বন 
কন্ডরন্ডি, এবট তান্ডদর শুভ পবরোম 
আর কাবফরন্ডদর পবরোম আগুন। 

ثحل  ٱۡۡلحنَّةِ ٱلَِِّت و ِعدح  ۡرِي ِمن ۞مَّ ۖۡ َتح ونح تَّق  ٱلۡم 
  ۡ ِ آئ ا دح ُح

ل  ك 
 
ۖۡ أ َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ِ  ِتح ْۚ ت ا ُح ِظل  لۡكح وح

َٰفِرِينح ٱۡلَّار   ۡقبح ٱلۡكح وا ْۚ وَّع  ِينح ٱتَّقح ۡقبح ٱلَّ ع 
٣٥

36. আর আবম যান্ডদরন্ডক বকতাব বদন্ডয়বি, 
কতামার উপর যা নাবযল হয়, তান্ডত 
তারা উৎফুল্ল হয়। আর দলগুন্ডলার 
মন্ডধ্ে ককউ ককউ এর বকিু অাংশন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর। বল, ‘আমান্ডক 
ককবল আন্ডদশ কদয়া হন্ডয়ন্ডি, কযন 
আবম আল্লাহর ইবাদাত কবর এবাং 
তাুঁর সান্ডর্ শরীক না কবর। আবম 
তাুঁরই বদন্ডক দাওয়াত কদই এবাং 
তাুঁরই বনকট আমার প্রতোবতথনস্থল’।  

نزِلح 
 
آ أ ونح بِمح ۡفرحح  َٰبح يح ۡ  ٱلِۡكتح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح وحٱلَّ

 ۡۖ ۡكح ۚۥْ ق ۡل إَِلح ه  ُح ۡع ن ي نِكر  بح اِب مح ۡحزح
ح
وحِمنح ٱۡۡل

ۡهِ  ۡۡشِكح بِهِۦْٓۚ إَِلح
 
ٓ أ لح ح وح ۡعب دح ٱّللَّ

ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
آ أ إِنَّمح

ۡهِ مح  وا  ِإَوَلح ۡدع 
ح
٣٦اِب أ

37. আর এভান্ডবই আবম কুরআনন্ডক 
ববধ্ানস্বরূপ আরবীন্ডত নাবযল 
কন্ডরবি। কতামার বনকট জ্ঞান কপৌঁিার 
পরও যবদ তুবম তান্ডদর কখয়াল খুবশর 
অনুসরে কর, তন্ডব আল্লাহ িাড়া 
কতামার ককান অবভভাবক ও 
রোকারী কনই। 

بِيذٗ  رح ۡكًما عح َٰه  ح  لۡنح نزح
ح
َٰلِكح أ ذح كح لحئِِن ٱتَّبحۡعتح وح ْۚ وح ا

ۡ بحۡعدح  آءحه  ۡهوح
ح
حكح ِمنح أ ا ل ِۡ مح آءحكح ِمنح ٱلۡعِلۡ ا جح مح

ِلذ   ِ ِمن وح اق   ٱّللَّ  وح
لح ٣٧ وح

38. আর অবশেই কতামার পূন্ডবথ আবম 
রাসূলন্ডদর কপ্ররে কন্ডরবি এবাং 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়বি স্ত্রী ও সন্তান-

ۡد  لحقح ٗل وح لۡنحا ر س  رۡسح
ح
لۡنح أ عح ۡبلِكح وحجح ِن قح ۡۡ  مذ  ُ ح ا ل
َٰجٗ  ۡزوح

ح
ْۚ أ ٗة ِيَّ ذ رذ ِِتح أَِب ا وح

ۡ
ن يحأ
ح
ول  أ نح لِرحس  ا َكح ة  يح وحمح

ل   جح
ح
ِ أ
ذ ُِۗ لِك  ٣٨كِتحاب   إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ
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সন্তবত। আর ককান রাসূন্ডলর জনে 
এটা সম্ভব নয় কয, আল্লাহর অনুমবত 
িাড়া ককান বনদশথন বনন্ডয় আসন্ডব। 
প্রবতবট সুবনবদথষ্ট সমন্ডয়র জনে রন্ডয়ন্ডি 
বলবপবদ্ধ ববধ্ান। 

39. আল্লাহ যা ইিা কন্ডরন বমবটন্ডয় কদন 
এবাং যা ইিা কন্ডরন বস্থর রান্ডখন, 
আর তাুঁর কান্ডিই রন্ডয়ন্ডি মূল 
বকতাব। 

وا  ٱ ۡمح  ا يح م  ّللَّ  مح
 
ۥٓ أ ه  ۖۡ وحِعندح ي ثۡبِت  آء  وح حشح ي

َِٰب  ٣٩ٱلِۡكتح

40. আর কয প্রবতশ্রুবত আবম তান্ডদরন্ডক 
বদবি, যবদ তার বকিু কতামান্ডক 
কদখাই অর্বা কতামার মৃতুে ঘটাই 
(তান্ডত বকিুই আন্ডস যায় না)। তন্ডব 
কতামার কতথবে ককবল কপৌঁন্ডি কদয়া, 
আর আমার দাবয়ত্ব বহসাব কনয়া। 

ا ن رِيحنَّكح ن ِإَو ۡو مَّ
ح
ۡۡ أ ه  ِي نحعِد  بحۡعضح ٱلَّ
لحۡينحا  َٰغ  وحعح لحۡيكح ٱِۡلحلح ا عح يحنَّكح فحإِنَّمح نحتحوحفَّ

اب    ٤٠ٱۡۡلِسح

41. তারা বক কদন্ডখ না, আবম যমীনন্ডক 
চতুবদথক কর্ন্ডক সাংকীেথ কন্ডর আনবি। 
আর আল্লাহই হুকুম কন্ডরন এবাং 
তাুঁর হুকুম প্রতোখোন করার  ককউ 
কনই এবাং বতবনই দ্রুত বহসাব 
গ্রহেকারী। 

ا ِمۡن  ُح ص  ۡرضح نحنق 
ح
ِِت ٱۡۡل

ۡ
نَّا نحأ

ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

ِبح ِۡل ۡكِمهِۚۦْ  قذ عح  م 
ۡ  لح ۡك  اْۚ وحٱّللَّ  ُيح ُح ِ اف ۡطرح

ح
أ

اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح وح َسح ٤١وحه 

42. আর তান্ডদর পূবথবতথীরাও িড়যন্ত্র 
কন্ডরবিল, অর্চ সকল িড়যন্ত্র 
আল্লাহর বনয়ন্ত্রন্ডে। প্রবতবট বেবি যা 
অজথন কন্ডর, বতবন তা জান্ডনন। আর 
কাবফররা অবচন্ডরই জানন্ডব 

ۡكر   ۡۡ فحلِلَّهِ ٱلۡمح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
رح ٱلَّ كح وحقحۡد مح

ِيعٗ  ا تحۡكِسب  ّل   نحۡفس   َجح ۡ  مح ۡعلح ۖۡ يح يحعۡ  ا ۡ  وحسح لح
ارِ  ۡقبح ٱَّلَّ ۡن ع  َٰر  لِمح فَّ  ٤٢ٱلۡك 
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আবখরান্ডতর শুভপবরেবত কান্ডদর 
জনে। 

43. আর যারা কুফরী কন্ডর, তারা বন্ডল, 
‘তুবম রাসূল নও’। বল, ‘আল্লাহ 
আমার ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সােী 
বহন্ডসন্ডব যন্ডর্ষ্ট এবাং যার বনকট 
বকতান্ডবর জ্ঞান আন্ডি কসও‘। 

ٗلْۚ  رۡسح حۡستح م  وا  ل ر  فح ِينح كح ول  ٱلَّ يحق  َٰ وح َفح   ق ۡل كح
هۥ   ۡن ِعندح مح ۡۡ وح بحيۡنحك  ُۢا بحيِّۡن وح ُِيدح ِ شح بِٱّللَّ

َِٰب  ۡ  ٱلِۡكتح  ٤٣ِعلۡ
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১৪. সূরা : ইবরাহীম 

আয়াত : ৫২, মাক্কী 

 سورة إبراهيم

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-রা; এই বকতাব, যা আবম 

কতামার প্রবত নাবযল কন্ডরবি, যান্ডত তুবম 
মানুিন্ডক তান্ডদর রন্ডবর অনুমবতক্রন্ডম 
অন্ধকার কর্ন্ডক আন্ডলার বদন্ডক কবর কন্ডর 

আন, পরাক্রমশালী সবথপ্রশাংবসন্ডতর 
পন্ডর্র বদন্ডক। 

َٰب   الٓر   َٰه   كِتح ۡلنح نزح
ح
ۡكح  أ  ٱۡلَّاسح  تِل ۡخرِجح  إَِلح

َِٰت  ِمنح  ل مح ۡۡ  بِإِۡذنِ  ٱۡل ورِ  إَِلح  ٱلظ  ُِ ِ بذ  رح
 َٰ زِيزِ  ََِٰط  إَِلح ِيدِ  َۡعح  ١ َۡۡحح

2. আল্লাহর (পর্), আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
সব বকিুই যার মাবলকানায় এবাং 
কাবফরন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি কব ন আযান্ডবর 
দুন্ডভথাগ। 

 ِ ِي ٱّللَّ ا َلح ۥ ٱلَّ َٰتِ  ِِف  مح َٰوح مح ا ٱلسَّ  ِِف  وحمح
ۡرِض  
ح
ۡيل   ٱۡۡل وح َٰفِرِينح  وح اب   ِمنۡ  لذِۡلكح

ذح  عح
ِديد   ٢ شح

3. যারা দুবনয়ার জীবনন্ডক আবখরাত কর্ন্ডক 
অবধ্ক  পিন্দ কন্ডর, আর আল্লাহর পন্ডর্ 
বাধ্া কদয় এবাং তান্ডত বক্রতার সন্ধান 
কন্ডর; তারা কঘারতর ভ্রষ্টতায় রন্ডয়ন্ডি। 

ِينح  حۡستحِحب ونح  ٱلَّ ةح  ي ۡنيحا ٱۡۡلحيحوَٰ ح  ٱَّل  ةِ  َعح  ٱٓأۡلِخرح
ونح  د  يحص  ن وح بِيلِ  عح ِ  سح ا ٱّللَّ ُح ونح يحۡبغ  ْۚ عِ  وح  وحًجا
ىئِكح  لح و 

 
َِٰۢل ِِف  أ لح ٣ بحعِيد   ضح

4. আর আবম প্রন্ডতেক রাসূলন্ডক তার 
কওন্ডমর ভািান্ডতই পাব ন্ডয়বি, যান্ডত কস 
তান্ডদর কান্ডি বেথনা কদয়, সুতরাাং আল্লাহ 
যান্ডক ইিা পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন এবাং যান্ডক 
ইিা সব ক পর্ কদখান। আর বতবন 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

 ٓ ا ۡلنحا وحمح رۡسح
ح
ول   ِمن أ انِ  إِلَّ  رَّس   قحۡوِمهِۦ بِلِسح
ح  ِ ۖۡ  َِل بحيذ ۡۡ  ُ ح ل   ل ُِ ي  ن ٱّللَّ   فح آء   مح حشح يح  ي ِديوح ُۡ 
ن ْۚ  مح آء  حشح وح  ي زِيز   وحه  ۡ   ٱۡلعح ٤ ٱۡۡلحِكي

5. আর আবম মূসান্ডক আমার আয়াতসমূহ 
বদন্ডয় পাব ন্ডয়বি কয, ‘তুবম কতামার 
কওমন্ডক অন্ধকার হন্ডত আন্ডলার বদন্ডক 
কবর কন্ডর আন এবাং আল্লাহর 

دۡ  لحقح ۡلنحا وح رۡسح
ح
َٰ  أ وَسح ٓ أَِب م  َٰتِنحا نۡ  يح

ح
ۡخرِجۡ  أ

ح
 أ

كح  َِٰت  ِمنح  قحۡومح ل مح ۡ ٱۡل ورِ  إَِلح  ٱلظ  ِۡره   وحذحكذ
 ِۡ َٰ يَّى
ح
ِْۚ  بِأ َٰلِكح  ِِف  إِنَّ  ٱّللَّ َٰت   ذح ذِ  ٓأَليح بَّ  لذِك   ار  صح

ور  
ك   ٥ شح
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বদবসসমূহ66 তান্ডদর স্মরে কবরন্ডয় দাও’। 
বনশ্চয় এন্ডত প্রবতবট বধ্যথশীল, কৃতজ্ঞ 
বেবির জনে রন্ডয়ন্ডি অসাংখে বনদশথন। 

6. আর যখন মূসা তার কওমন্ডক বন্ডলবিল, 
কতামান্ডদর প্রবত আল্লাহর বনয়ামাত স্মরে 

কর, যখন বতবন কতামান্ডদরন্ডক 

বফর‘আউন পবরবান্ডরর কবল কর্ন্ডক রো 

কন্ডরন্ডিন, তারা কতামান্ডদর জঘনে আযাব  
বদত। আর তারা কতামান্ডদর কিন্ডলন্ডদরন্ডক 
যন্ডবহ করত এবাং নারীন্ডদরন্ডক জীববত 
রাখত। আর তান্ডত বিল কতামান্ডদর রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক মহাপরীো।  

 ِ ةح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ر  ۡوِمهِ ٱۡذك  َٰ لِقح وَسح ِإَوۡذ قحالح م 
ۡونح عح  ِۡن ءحاِل فِرۡعح ۡ مذ َنحىَٰك 

ح
ۡۡ إِۡذ أ لحۡيك 

ِبذِ ونح  ي ذح اِب وح ذح وٓءح ٱلۡعح ۡۡ س  ونحك  وم  حس  ي
 ۡ َٰلِك  ِِف ذح ْۚ وح ۡۡ آءحك  حۡستحۡحي ونح نِسح ي ۡۡ وح ۡبنحآءحك 

ح
أ

ٓء   ۡ   بحلح ِظي ۡۡ عح بذِك  ِن رَّ ٦ مذ

7. আর যখন কতামান্ডদর রব কঘািো বদন্ডলন, 
‘যবদ কতামরা শুকবরয়া আদায় কর, তন্ডব 
আবম অবশেই কতামান্ডদর বাবড়ন্ডয় কদব, 
আর যবদ কতামরা অকৃতজ্ঞ হও, বনশ্চয় 
আমার আযাব বড় কব ন’। 

 ۡۡ ب ك  ذَّنح رح
ح
ۖۡ ِإَوۡذ تحأ ۡۡ نَّك  زِيدح

ح ۡۡ ۡلح ۡرت  كح لحئِن شح
ِديد   حشح اَِب ل ذح ۡۡ إِنَّ عح ۡرت  فح لحئِن كح ٧ وح

8. আর মূসা বলল, ‘যবদ কতামরা ও যমীন্ডনর 
সকন্ডল কুফরী কর, তাহন্ডল বনশ্চয় আল্লাহ 

অমুখান্ডপেী, প্রশাংবসত’। 

ن ِِف  ۡۡ وحمح نت 
ح
ٓوا  أ ر  ى إِن تحۡكف  وَسح ۡرِض وحقحالح م 

ح
 ٱۡۡل

ِيعٗ  ِيد  ا فحإِنَّ ٱَجح ِّنٌّ ۡحح ح لحغح ٨ّللَّ

9. কতামান্ডদর কান্ডি বক কতামান্ডদর পূন্ডবথর 

কলাকন্ডদর সাংবাদ কপৌন্ডিবন? নূহ, আদ ও 

সামূদ জাবতর এবাং যারা তান্ডদর পন্ডরর, 
যান্ডদরন্ডক আল্লাহ িাড়া ককউ জান্ডন না। 
তান্ডদর রাসূলগে তান্ডদর বনকট স্পষ্ট 

প্রমাোবদ বনন্ডয় এন্ডসবিল, ফন্ডল  তারা 

ۡۡ قحۡوِم ن وح   ۡبلِك  ِينح ِمن قح ا  ٱلَّ ۡۡ نحبحؤ  تِك 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ل
ح
 أ

د   ِينح  وحَعح ودح وحٱلَّ ثحم  ۡۡ إِلَّ وح  ُ ۡعلحم  ۡۡ لح يح ِمنُۢ بحۡعِدهِ
 ۡۡ  ُ يِۡديح

ح
ٓوا  أ د  َِٰت فحرح ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح ْۚ جح ٱّللَّ 

ۡۡ وحقحال ٓوا  إِنَّا  ُِ َٰهِ فۡوح
ح
رِۡسلۡت ۡ بِهِۦ ِِفٓ أ

 
آ أ ۡرنحا بِمح فح كح

كذ   رِيب   ِإَونَّا لحَِف شح ۡهِ م 
ونحنحآ إَِلح ا تحۡدع  ِمَّ ٩ مذ

                                                           
66 বদবসসমূহ িারা উন্ডদ্দশে ইতিঃপূন্ডবথর ঐবতহাবসক ঘটনাসমূহ। 
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বফবরন্ডয় বদল তান্ডদর হাত তান্ডদর মুন্ডখ 

এবাং বলল, ‘বনশ্চয় কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয় 
কপ্ররে করা হন্ডয়ন্ডি, তা আমরা অস্বীকার 
করলাম। আর কতামরা আমান্ডদর কয 

ববিন্ডয়র প্রবত দাওয়াত বদি, কস ববিন্ডয় 
আমরা কঘার সন্ডন্দন্ডহ রন্ডয়বি’। 

10. তান্ডদর রাসূলগে বন্ডলবিল, ‘আল্লাহর 

বোপান্ডরও বক সন্ডন্দহ, বযবন আসমানসমূহ 

ও যমীন্ডনর সৃবষ্টকতথা? বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
আহবান কন্ডরন যান্ডত বতবন কতামান্ডদর 
পাপসমূহ েমা কন্ডরন এবাং বতবন বনবদথষ্ট 

সময় পযথন্ত কতামান্ডদরন্ডক অবকাশ কদন’। 

তারা বলল, ‘কতামরা কতা আমান্ডদর মতই 

মানুি, ‘কতামরা আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 

বপতৃপুরুিরা যার ইবাদাত করত, তা 
কর্ন্ডক বফরান্ডত চাও। অতএব কতামরা 

আমান্ডদর কান্ডি স্পষ্ট প্রমাে বনন্ডয় আস’। 

كذ   ِ شح ِِف ٱّللَّ
ح
ۡۡ أ  ُ ل  َِٰت  ۞قحالحۡت ر س  َٰوح مح فحاِطرِ ٱلسَّ

ۡرِضِۖ 
ح
ۡۡ وحٱۡۡل ِن ذ ن وبِك  ۡ مذ ۡۡ َِلحۡغفِرح لحك  وك  يحۡدع 

ل   جح
ح
ى أ ۡۡ إَِلح ك  رح ِ ي ؤحخذ مذٗ  وح سح حّشح   م  ۡۡ إِلَّ ب نت 

ح
 قحال ٓوا  إِۡن أ
ونحا  د  ن تحص 

ح
ونح أ ِۡثل نحا ت رِيد  ۡعب د  مذ نح يح ا َكح مَّ عح

َٰن   لۡطح ا بِس 
ت ونح
ۡ
نحا فحأ بِي   ءحابحآؤ   ١٠ م 

11. তান্ডদরন্ডক তান্ডদর রাসূলগে বলল, 
‘আমরা কতা ককবল কতামান্ডদর মতই 

মানুি, বকন্তু আল্লাহ তার বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 
যান্ডক ইিা অনুগ্রহ কন্ডরন। আর আল্লাহর 
অনুমবত িাড়া কতামান্ডদর কান্ডি প্রমাে 
বনন্ডয় আসার সাধ্ে আমান্ডদর  কনই। আর 
ককবল আল্লাহর উপরই মুবমনন্ডদর 

তাওয়াকু্কল করা উবচত’। 

 ۡۡ ِۡثل ك  حّشح  مذ ۡن  إِلَّ ب ۡۡ إِن َنَّ  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ح قحالحۡت ل
َِٰكنَّ ٱ لح ِۖۦۡ وح آء  ِمۡن ِعبحادِه حشح ن ي َٰ مح

ح ن  َعح م  ح يح ّللَّ
َٰن  إِلَّ بِإِۡذِن  لۡطح ۡ بِس 

تِيحك 
ۡ
ن نَّأ
ح
ٓ أ حا نح ۡلح ا َكح وحمح

ۡؤِمن ونح  ِ ٱلۡم 
َّكَّ ِ فحلۡيحتحوح ح ٱّللَّ ِْۚ وحَعح ١١ٱّللَّ

12. ‘আর আমরা ককন আল্লাহর উপর 

তাওয়াকু্কল করব না, অর্চ বতবনই 
আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর পন্ডর্র বদশা 

ِ وحقحۡد  ح ٱّللَّ ح َعح َّكَّ لَّ نحتحوح
ح
حآ أ ا ۡلح ب لح وحمح َٰنحا س  ى دح ْۚ هح نحا

 ِ ح ٱّللَّ ونحاْۚ وحَعح ٓ ءحاذحۡيت م  ا َٰ مح ح نَّ َعح حۡصَِبح ۡلح وح
ِ ونح  ُكذ تحوح ِ ٱلۡم 

َّكَّ  ١٢فحلۡيحتحوح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 512  

বদন্ডয়ন্ডিন। আর কতামরা আমান্ডদর কয কষ্ট 

বদি, আমরা তার উপর অবশেই সবর 
করব। আর আল্লাহর উপরই কযন 

তাওয়াকু্কলকারীরা তাওয়াকু্কল কন্ডর’। 

13. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা তান্ডদর 
রাসূলন্ডদর বলল, ‘আমরা কতামান্ডদরন্ডক 
আমান্ডদর ভূ-খে কর্ন্ডক অবশেই কবর 

কন্ডর কদব, অর্বা কতামরা অবশেই 

আমান্ডদর বমল্লান্ডত বফন্ডর আসন্ডব’। 

অতিঃপর তান্ডদর রব তান্ডদর বনকট ওহী 

পা ান্ডলন, ‘আবম অবশেই যাবলমন্ডদর 

ধ্বাংস কন্ডর কদব’। 

 ۡ نَّك  ۡۡ ۡلح ۡخرِجح ُِ لِ  لِر س 
وا  ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ

 ۡۡ ُِ ۡ
ى إَِلح وۡۡحح

ح
ۖۡ فحأ ود نَّ ِِف ِملَّتِنحا حع  ۡو تلح

ح
ۡرِضنحآ أ

ح
ِۡن أ مذ

َٰلِِميح  نَّ ٱلظَّ لِكح ُۡ ۡۡ ۡلح   ُ ب   ١٣ رح

14. ‘আর বনশ্চয় আবম তান্ডদর পর 
কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডন বাস করন্ডত কদব। 

এটা তার জনে, কয আমার অবস্থানন্ডক 
ভয় কন্ডর এবাং ভয় কন্ডর আমার 

ধ্মন্ডকর’। 

ۡن  َٰلِكح لِمح ْۚ ذح ۡۡ ۡرضح ِمنُۢ بحۡعِدهِ
ح
ۡ  ٱۡۡل لحن ۡسِكنحنَّك  وح

افح وحِعيِد  اِّم وحخح قح افح مح ١٤خح

15. আর তারা ববজয় কামনা করল, আর বের্থ 

হল সকল কস্বিাচারী, হ কারী। 

نِيد   بَّار  عح  جح
ابح ّل   وا  وحخح  ١٥ وحٱۡستحۡفتحح 

16. এর সামন্ডন রন্ডয়ন্ডি জাহান্নাম, আর 
তান্ডদর পান করান্ডনা হন্ডব গবলত পুুঁজ 
কর্ন্ডক। 

 َٰ ي ۡسقح ۡ  وح نَّ ُح آئِهِۦ جح رح ِن وح آء  مذ ِديد  ِمن مَّ ١٦ صح

17. কস তা বগলন্ডত চাইন্ডব এবাং প্রায় সহন্ডজ 
কস তা বগলন্ডত পারন্ডব না। আর তার 
কান্ডি সকল স্থান কর্ন্ডক মৃতুে কধ্ুঁন্ডয় 

আসন্ডব, অর্চ কস মরন্ডব না। আর এর 
পন্ডরও রন্ডয়ন্ডি কব ন আযাব । 

تِيهِ 
ۡ
يحأ ۥ وح ه  اد  ي ِسيغ  لح يحكح ۥ وح ه  رَّع  تحجح وۡت  يح  ٱلۡمح

ن   َّكح ِ مح
ذ ِۖ  ِمن ّل  يذِت  وح بِمح ا ه  آئِهِۦ  وحمح رح وحِمن وح

لِيظ   اب  غح ذح ١٧ عح
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18. যারা তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ কুফরী কন্ডর 
তান্ডদর আমলসমূন্ডহর দৃষ্টান্ত হল এমন 

িাইন্ডয়র মত, প্রবল ঘুবেথঝন্ডড়র বদন্ডন 
বাতাস প্রচে কবন্ডগ যা বহন কন্ডর বনন্ডয় 

যায়। তারা যা অজথন কন্ডরন্ডি, তার 
মাধ্েন্ডম বকিুই করন্ডত পান্ডর না। এ কতা 
কঘারতর ববভ্রাবন্ত। 

 ۡۖ ۡۡ ُِ ِ بذ  بِرح
وا  ر  فح ِينح كح ثحل  ٱلَّ رح  مَّ ۡۡ كح  ُ َٰل  ۡعمح

ح
اد  أ مح

 ِۖ ِصف  ِيح  ِِف يحۡوم  َعح ۡت بِهِ ٱلرذ ۡقدِ  ٱۡشتحدَّ ونح لَّ يح ر 
ء    ۡ َٰ يح ح ب وا  َعح سح ا كح َٰل  ٱِۡلحعِيد   ِممَّ لح َُّ وح ٱل َٰلِكح ه  ذح

١٨

19. তুবম বক কদখ না কয, আল্লাহ 
আসমানসমূহ এবাং যমীন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 

যর্াযর্ভান্ডব? বতবন ইিা করন্ডল 
কতামান্ডদরন্ডক বনবশ্চহ্ন করন্ডত পান্ডরন এবাং 
অবস্তন্ডত্ব আনন্ডত পান্ডরন নতুন সৃবষ্ট । 

  ِ ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ح خح نَّ ٱّللَّ

ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
أ

ق  
ِت ِِبحلۡ

ۡ
يحأ ۡۡ وح  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
أ حشح ِديد   إِن ي  ١٩ جح

20. আর এটা আল্লাহর জনে কমান্ডটই কব ন 
নয়। 

ح ٱ َٰلِكح َعح ا ذح زِيز  وحمح ِ بِعح ٢٠ّللَّ

21. আর তারা সবাই আল্লাহর সামন্ডন হাবজর 

হন্ডব, অতিঃপর যারা অহঙ্কার কন্ডরন্ডি 
দুবথলরা তান্ডদরন্ডক বলন্ডব, ‘বনশ্চয় আমরা 
কতামান্ডদর অনুসারী বিলাম। সুতরাাং 
কতামরা বক আল্লাহর আযান্ডবর 
কমাকান্ডবলায় আমান্ডদর ককান উপকান্ডর 

আসন্ডব’? তারা বলন্ডব, ‘যবদ আল্লাহ 

আমান্ডদর বহদায়াত করন্ডতন, তাহন্ডল 

আমরাও কতামান্ডদর বহদায়াত করতাম, 
এখন আমরা অবস্থর হই বকাংবা সবর 

কবর, উভয় অবস্থাই আমান্ডদর জনে 

সমান, আমান্ডদর পালান্ডনার ককান জায়গা 

কনই’। 

ِيعٗ  ِ َجح وا  ّلِلَّ ز  بحرح ى وح عحفح  ُ الح ٱل قح ِينح ا فح ا  لَِّلَّ ؤ 
ۡۡ تحبحعٗ  نَّا لحك  ٓوا  إِنَّا ك  نت ۡ ٱۡستحۡكَبح 

ح
ۡل أ ُح ا فح

اِب ٱ ذح نَّا ِمۡن عح ۡغن ونح عح ِ م  ء    ّللَّ ۡ حوۡ  قحال وا   ِمن يح  ل
زِۡعنحآ  جح

ح
ٓ أ لحۡينحا آء  عح وح ۖۡ سح ۡۡ َٰك  يۡنح دح ُح ح َٰنحا ٱّللَّ  ل ى دح هح

ِيص   حا ِمن ُمَّ ا ۡلح نحا مح ۡ َبح ۡم صح
ح
٢١ أ
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22. আর যখন যাবতীয় ববিন্ডয়র ফয়সালা হন্ডয় 

যান্ডব, তখন শয়তান বলন্ডব, ‘বনশ্চয় 
আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক ওয়াদা বদন্ডয়বিন্ডলন 

সতে ওয়াদা, কতামান্ডদর উপর আমার 

ককান আবধ্পতে বিল না, তন্ডব আবমও 

কতামান্ডদরন্ডক ওয়াদা বদন্ডয়বিলাম, এখন 
আবম তা ভঙ্গ করলাম। কতামান্ডদরন্ডক 

দাওয়াত বদন্ডয়বি, আর কতামরা আমার 
দাওয়ান্ডত সাড়া বদন্ডয়ি। সুতরাাং কতামরা 

আমান্ডক ভৎসথনা কন্ডরা না, বরাং 
বনজন্ডদরন্ডকই ভৎসথনা কর। আবম 

কতামান্ডদর উদ্ধারকারী নই, আর 
কতামরাও আমার উদ্ধারকারী নও। 
ইতিঃপূন্ডবথ কতামরা আমান্ডক যার সান্ডর্ 

শরীক কন্ডরি, বনশ্চয় আবম তা অস্বীকার 
করবি। বনশ্চয় যাবলমন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 

কবদনাদায়ক আযাব’ । 

ا  حمَّ َٰن  ل ۡيطح ح وحقحالح ٱلشَّ ۡمر  إِنَّ ٱّللَّ
ح
ق َِضح ٱۡۡل

 ۡۡ دت ك  وحعح ِ وح ۡۡ وحۡعدح ٱۡۡلحقذ ك  دح وحعح
نح َِلح  ا َكح ۖۡ وحمح ۡۡ ۡخلحۡفت ك 

ح
ِن  فحأ ۡ مذ لحۡيك  عح

ۡۡ َِلِۖ فحلح  ۡبت  ۡۡ فحٱۡستحجح ۡوت ك  ن دحعح
ح
ٓ أ َٰن  إِلَّ لۡطح س 

 ِۖ ك  سح نف 
ح
ٓوا  أ ل وم  و ِي وح نحا۠  تحل وم 

ح
ٓ أ ا مَّ

 ٓ ا ۡۡ وحمح ۡرت   بِم ِۡصِِخك  فح ِۡصِِِخَّ إِّنذِ كح نت ۡ بِم 
ح
أ

 ۡۡ  ُ ح َٰلِِميح ل ُۗ إِنَّ ٱلظَّ ۡبل  وِن ِمن قح ۡكت م  ۡۡشح
ح
ٓ أ ا بِمح
 
ح
اب أ ذح ۡ  عح ٢٢ َِل

23. আর যারা ঈমান আন্ডন এবাং কনক আমল 
কন্ডর তান্ডদর জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করান্ডনা 

হন্ডব, যার তলন্ডদন্ডশ নহরসমূহ প্রবাবহত 
হন্ডব,  তারা তান্ডত তান্ডদর রন্ডবর 
অনুমবতক্রন্ডম স্থায়ী হন্ডব। তর্ায় তান্ডদর 

অবভবাদন হন্ডব ‘সালাম’। 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ۡدِخلح ٱلَّ
 
أ وح

َٰت   نَّ ا تح جح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡجرِي ِمن ِتح

  ۡ َٰ لح ا سح ُح ۡۡ فِي  ُ ِيَّت  ۖۡ ِتح ۡۡ ُِ ِ بذ  ٢٣بِإِۡذِن رح

24. তুবম বক কদখ না, আল্লাহ কীভান্ডব উপমা 
কপশ কন্ডরন্ডিন? কাবলমা তাইন্ডয়বা, যা 
একবট ভাল বৃন্ডের নোয়, যার মূল সুবস্থর 
আর শাখা-প্রশাখা আকান্ডশ। 

ح  ۡيفح ۡضح ۡۡ تحرح كح ح ل
ح
ثحٗل أ ةٗ بح ٱّللَّ  مح ِمح يذِبحةٗ   ُكح  طح

رح  جح شح ا ِِف  ة  كح ُح فحرۡع  ا ثحابِت  وح ُح ۡصل 
ح
يذِبحة  أ طح

مح  ٢٤آءِ ٱلسَّ
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25. কসবট তার রন্ডবর অনুমবতন্ডত সব সময় 
ফল দান কন্ডর; আর আল্লাহ মানুন্ডির জনে 
নানা দৃষ্টান্ত প্রদান কন্ডরন, যান্ডত তারা 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

 َّ ا ّل  ُح لح ك 
 
يحۡۡضِب  ت ۡؤَِتٓ أ ُۗ وح ا ُح ِ بذ ِحيِۢن بِإِۡذِن رح

ونح  ر  كَّ تحذح ۡۡ يح  ُ لَّ ۡمثحالح لِلنَّاِس لحعح
ح
٢٥ٱّللَّ  ٱۡۡل

26. আর অপববত্র বান্ডকের উপমা বনকৃষ্ট 
বৃন্ডের নোয়, যান্ডক মাবটর উপর কর্ন্ডক 
সমূন্ডল উপন্ডড় কফলা হন্ডয়ন্ডি, যার ককান 
বস্থবত কনই। 

بِيثحة   ة  خح ِمح ثحل  ُكح بِيثحة  وحمح ة  خح رح جح شح ۡت ٱۡجت ثَّ  كح
ار   رح
ا ِمنقح ُح ح ا ل ۡرِض مح

ح
 ٢٦ ِمن فحۡوِق ٱۡۡل

27. আল্লাহ অববচল রান্ডখন ঈমানদারন্ডদরন্ডক 
সুদৃঢ় বােী িারা দুবনয়ার জীবন্ডন ও 
আবখরান্ডত। আর আল্লাহ যাবলমন্ডদর 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন এবাং আল্লাহ যা ইিা তা 
কন্ডরন। 

ۡوِل ٱثلَّابِتِ ي ثحبذِت  ٱ ن وا  بِٱلۡقح ِينح ءحامح  ِِف  ّللَّ  ٱلَّ
ل  ٱّللَّ   ُِ ي  ةِِۖ وح ِِف ٱٓأۡلِخرح ۡنيحا وح ةِ ٱَّل  ٱۡۡلحيحوَٰ

آء   حشح ا ي ل  ٱّللَّ  مح يحۡفعح ْۚ وح َٰلِِميح ٢٧ٱلظَّ

28. তুবম বক তান্ডদরন্ডক কদখ না, যারা 
আল্লাহর বনআমতন্ডক কুফরী িারা 
পবরবতথন কন্ডরন্ডি এবাং তান্ডদর কওমন্ডক 

ধ্বাংন্ডসর ঘন্ডর নাবমন্ডয় বদন্ডয়ন্ডি? 

ۡۡ تحرح إَِلح  ح ل
ح
ۡفرٗ ۞أ ِ ك  ل وا  نِۡعمحتح ٱّللَّ ِينح بحدَّ  اٱلَّ

ۡۡ دحارح ٱِۡلحوحارِ   ُ ل وا  قحۡومح حح
ح
أ ٢٨وح

29. জাহান্নান্ডম, যান্ডত তারা দগ্ধ হন্ডব, আর তা 
কতইনা বনকৃষ্ট অবস্থান! 

ار   رح بِۡئسح ٱلۡقح ۖۡ وح ا ُح ۡح يحۡصلحۡونح نَّ ُح ٢٩جح

30. আর তারা আল্লাহর জনে সমকে বনধ্থারে 

কন্ডর, কযন তারা তাুঁর পর্ কর্ন্ডক ববভ্রান্ত 
করন্ডত পান্ডর। বল, ‘কতামরা কভাগ করন্ডত 
র্াক। ককননা, কতামান্ডদর গন্তবে কতা 
আগুন্ডনর বদন্ডক’। 

ادٗ  ندح
ح
ِ أ ل وا  ّلِلَّ عح بِيلِهِۗۦُ ق ۡل وحجح ن سح ل وا  عح ُِ  ِ ا َلذ

ۡۡ إَِلح ٱۡلَّارِ  ك  ِصريح وا  فحإِنَّ مح تَّع   ٣٠تحمح

31. আমার বান্দান্ডদর বল, ‘যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি, তারা কযন সালাত কান্ডয়ম কন্ডর 
এবাং আবম তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি 
তা কর্ন্ডক কগাপন্ডন ও প্রকান্ডশে বেয় কন্ডর, 

لحوَٰةح  وا  ٱلصَّ ن وا  ي قِيم  ِينح ءحامح ق ل لذِعِبحادِيح ٱلَّ
  ُ َٰ زحقۡنح ا رح وا  ِممَّ ي نفِق  نِيحةٗ ۡۡ َِسذٗ وح لح بِۡل  ا وحعح ِن قح مذ

َٰل   لح ِخلح ِِتح يحۡوم  لَّ بحۡيع  فِيهِ وح
ۡ
ن يحأ
ح
 ٣١أ
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ঐ বদন আসার পূন্ডবথ কয বদন ককান কবচা-
ককনা র্াকন্ডব না এবাং র্াকন্ডব না 
বনু্ধত্বও। 

32. আল্লাহ, বযবন আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। আর বতবন আসমান কর্ন্ডক বৃবষ্ট 
বিথে কন্ডরন ফন্ডল তা িারা ফল-ফলাবদ 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর জনে বরবযক উৎপাদন 
কন্ডরন এবাং বতবন কনৌযানন্ডক কতামান্ডদর 
জনে বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন, যান্ডত তাুঁর 
আন্ডদন্ডশ সমুন্ডদ্র তা চলাচল কন্ডর এবাং 
নদীসমূহন্ডক কতামান্ডদর জনে বনন্ডয়াবজত 
কন্ডরন্ডিন। 

لح ِمنح  نزح
ح
أ ۡرضح وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ٱّللَّ  ٱلَّ

آءٗ  آءِ مح مح َِٰت ٱلسَّ رح جح بِهِۦ ِمنح ٱثلَّمح ۡخرح
ح
ا رِزۡقٗ فحأ

لۡكح تِلحۡجرِيح ِِف ٱِۡلحۡحرِ  ۡ  ٱلۡف  رح لحك  خَّ ۖۡ وحسح ۡۡ لَّك 
َٰرح  نۡهح
ح
ۡ  ٱۡۡل رح لحك  خَّ ۡمرِهۖۦِۡ وحسح

ح
٣٢بِأ

33. আর বতবন সূযথ ও চাুঁদন্ডক কতামান্ডদর জনে 
বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন ববরামহীনভান্ডব এবাং 
কতামান্ডদর জনে বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন রাত 
ও বদনন্ডক। 

ۡمسح وحٱلۡ  ۡ  ٱلشَّ رح لحك  خَّ رح وحسح خَّ ِۖ وحسح آئِبحۡيِ رح دح مح قح
ارح  ُح ۡلح وحٱۡلَّ ۡ  ٱَلَّ ٣٣لحك 

34. আর কতামরা যা কচন্ডয়ি, তার প্রন্ডতেকবট 
কর্ন্ডক বতবন কতামান্ডদর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
যবদ কতামরা আল্লাহর বনআমত গেনা 

কর, তন্ডব তার সাংখো বনরূপে করন্ডত 
পারন্ডব না। বনশ্চয় মানুি অবধ্ক 
অতোচারী ও অকৃতজ্ঞ। 

ِن  ۡ مذ وا  وحءحاتحىَٰك  د  وه ْۚ ِإَون تحع  تۡل م 
ح
أ ا سح ِ مح

ذ ّل 
ل وم   َٰنح لحظح نسح ُۗ إِنَّ ٱۡۡلِ

ٓ ا وهح ۡص  ِ لح ِت  تح ٱّللَّ نِۡعمح
ار   فَّ  ٣٤كح

35. আর স্মরে কর ‘যখন ইবরাহীম বলল, 
‘কহ আমার রব, আপবন এ শহরন্ডক 
বনরাপদ কন্ডর বদন এবাং আমান্ডক ও আমার 
সন্তানন্ডদরন্ডক মূবতথ পূজা কর্ন্ডক দূন্ডর 

রাখুন’।  

ح ءحاِمنٗ ِإَوۡذ  ا ٱِۡلحِلح َٰذح ۡل هح ِ ٱۡجعح ۡ  رحبذ َٰهِي  إِبۡرح
ا قحالح

ۡصنحامح 
ح
ۡعب دح ٱۡۡل ن نَّ

ح
بحِّنَّ أ  ٣٥وحٱۡجن بِّۡن وح
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36. ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় এসব মূবতথ অন্ডনক 
মানুিন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডি, সুতরাাং কয 
আমার অনুসরে কন্ডরন্ডি, বনশ্চয় কস 

আমার দলভুি, আর কয আমার অবাধ্ে 

হন্ডয়ন্ডি, তন্ডব বনশ্চয় আপবন েমাশীল, 
পরম দয়ালু’। 

ثرِيٗ  ۡضلحلۡنح كح
ح
نَّ أ  ُ ِ إِنَّ محن رحبذ ِنح ٱۡلَّاِسِۖ فح ا مذ

ور   ف  اِّن فحإِنَّكح غح صح ۡن عح ِۖ وحمح ۥ ِمّنذِ ِّن فحإِنَّه  تحبِعح
  ۡ ٣٦رَِّحي

37. ‘কহ আমান্ডদর রব, বনশ্চয় আবম আমার 
বকিু বাংশধ্রন্ডদরন্ডক ফসলহীন উপতেকায় 
কতামার পববত্র ঘন্ডরর বনকট বসবত স্থাপন 

করালাম, কহ আমান্ডদর রব, যান্ডত তারা 
সালাত কান্ডয়ম কন্ডর। সুতরাাং বকিু 
মানুন্ডির হৃদয় আপবন তান্ডদর বদন্ডক 
ঝুুঁবকন্ডয় বদন এবাং তান্ডদরন্ডক বরবযক 

প্রদান করুন ফল-ফলাবদ কর্ন্ডক, আশা 

করা যায় তারা শুকবরয়া আদায় করন্ডব’। 

رۡيِ 
ِيَِِّت بِوحاد  غح نت  ِمن ذ رذ ۡسكح

ح
ٓ أ ٓ إِّنذِ بَّنحا ي ذِ رَّ

لحوَٰةح  وا  ٱلصَّ بَّنحا َِل قِيم  ِم رح رَّ حح ۡرع  ِعندح بحيۡتِكح ٱلۡم  زح
ۡف 
ح
ۡل أ ةٗ فحٱۡجعح ۡۡ  دح ُِ ۡ

وِٓي إَِلح ُۡ ِنح ٱۡلَّاِس تح مذ
ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ي  ُ لَّ َِٰت لحعح رح ِنح ٱثلَّمح ۡ مذ  ُ  ٣٧وحٱۡرز ۡق

38. কহ আমান্ডদর রব, বনশ্চয় আপবন জান্ডনন, 
যা আমরা কগাপন কবর এবাং যা প্রকাশ 

কবর, আর ককান বকিু আল্লাহর বনকট 

কগাপন কনই, না যমীন্ডন না আসমান্ডন। 

 َٰ َۡفح ا َيح ُۗ وحمح ا ن ۡعلِن  َِۡف وحمح ا َّن  ۡ  مح بَّنحآ إِنَّكح تحۡعلح رح
ء   ۡ ِ ِمن يح ح ٱّللَّ آءِ  َعح مح لح ِِف ٱلسَّ ۡرِض وح

ح
ِِف ٱۡۡل

٣٨

39. ‘সকল প্রশাংসা আল্লাহর, বযবন বৃদ্ধ বয়ন্ডস 
আমান্ডক ঈসমাঈল ও ইসহাকন্ডক দান 

কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় আমার রব কদা‘আ 

েবেকারী’। 

َٰعِيلح  ِ إِۡسمح ح ٱلِۡكَبح بح َِل َعح ِي وحهح ِ ٱلَّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
ٓءِ  َعح ِميع  ٱَّل  حسح ِ ل َبذ ْۚ إِنَّ رح َٰقح ٣٩ِإَوۡسحح

40. ‘কহ আমার রব, আমান্ডক সালাত 
কান্ডয়মকারী বানান এবাং আমার 

বাংশধ্রন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডকও, কহ আমান্ডদর 

রব, আর আমার কদা‘আ কবূল করুন’। 

بَّنحا  ِيَِِّت  رح ةِ وحِمن ذ رذ لحوَٰ ۡح ٱلصَّ قِي لِّۡن م  ِ ٱۡجعح رحبذ
ٓءِ  بَّۡل د َعح تحقح ٤٠وح
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41. ‘কহ আমান্ডদর রব, কযবদন বহসাব কান্ডয়ম 
হন্ডব, কসবদন আপবন আমান্ডক, আমার 
বপতামাতান্ডক ও মুবমনন্ডদরন্ডক েমা কন্ডর 

বদন্ডবন’। 

ؤۡ  لِلۡم  يَّ وح ََِّٰلح لِوح بَّنحا ٱۡغفِۡر َِل وح ورح ق  م  ِمنِيح يحۡومح يح
اب   ٤١ٱۡۡلِسح

42. আর যাবলমরা যা করন্ডি, আল্লাহন্ডক তুবম 

কস ববিন্ডয় কমান্ডটই গান্ডফল মন্ডন কন্ডরা না, 
আল্লাহ কতা তান্ডদর অবকাশ বদন্ডিন, ঐ 
বদন পযথন্ত কয বদন কচাখ পলকহীন 
তাবকন্ডয় র্াকন্ডব। 

 ْۚ ونح َٰلِم  ل  ٱلظَّ ۡعمح ا يح مَّ َٰفًِل عح ح غح َّ ٱّللَّ َبح ۡسح لح ِتح وح
ۡۡ َِلحۡوم   ر ه  ِ ا ي ؤحخذ َٰر   إِنَّمح بۡصح

ح
ص  فِيهِ ٱۡۡل حۡشخح  ٤٢ت

43. তারা মার্া তুন্ডল কদৌড়ান্ডত র্াকন্ডব, তান্ডদর 
দৃবষ্ট বনজন্ডদর বদন্ডক বফরন্ডব না এবাং 
তান্ডদর অন্তর হন্ডব শূনে।  

 ۡۡ ُِ ۡ
ۡۡ لح يحۡرتحد  إَِلح ُِ ۡقنَِِع ر ء وِس ِطعِيح م  ُۡ م 

ۡف 
ح
أ ۖۡ وح ۡۡ  ُ ۡرف  آء  طح وح ۡۡ هح  ُ ت  ٤٣دح

44. আর তুবম মানুিন্ডদরন্ডক সতকথ কর, 
কযবদন তান্ডদর উপর আযাব কনন্ডম 
আসন্ডব। অতিঃপর তখন যারা যুলম 

কন্ডরন্ডি তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
তুবম আমান্ডদরন্ডক বকিু সমন্ডয়র জনে 

অবকাশ দাও, আমরা কতামার ডান্ডক 
সাড়া কদব এবাং রাসূলন্ডদর অনুসরে 

করব’। ইতিঃপূন্ডবথ কতামরা বক কসম 

করবন কয, কতামান্ডদর ককান পতন কনই? 

ول   يحق  اب  فح ذح ۡ  ٱلۡعح ُِ تِي
ۡ
نِذرِ ٱۡلَّاسح يحۡومح يحأ

ح
أ وح

ل   جح
ح
ى أ ۡرنحآ إَِلح ِ خذ

ح
بَّنحآ أ وا  رح لحم  ِينح ظح رِيب   ٱلَّ

ِ  قح
ۡب َن 

ۡمتۡ   ۡقسح
ح
ون ٓوا  أ ۡۡ تحك  ح وح ل

ح
ُۗ أ لح نحتَّبِِع ٱلر س  تحكح وح دحۡعوح

ال   وح ِن زح ۡ مذ ك 
ا لح ۡبل  مح ِن قح ٤٤ مذ

45. আর কতামরা বাস করবিন্ডল কসসব 

কলাকন্ডদর বাসস্থান্ডন, যারা বনজন্ডদর উপর 
যুলম করত এবাং কতামান্ডদর বনকট স্পষ্ট 
হন্ডয়বিল আবম তান্ডদর সান্ডর্ বকরূপ 
কন্ডরবি এবাং আবম কতামান্ডদর জনে উপমা  
বেথনা কন্ডরবি। 

 ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ٓوا  أ لحم  ِينح ظح َِٰكِن ٱلَّ سح ۡۡ ِِف مح نت  كح وحسح

 ۡۡ ُِ ِ لۡنحا ب عح ۡيفح فح
ۡۡ كح ح لحك  تحبحيَّ ۡبنحا لحك   وح ح ۡضح ۡ  وح

ۡمثحالح 
ح
٤٥ٱۡۡل
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46. আর তারা তান্ডদর িড়যন্ত্র কন্ডরবিল, আর 

আল্লাহর কান্ডিই তান্ডদর িড়যন্ত্র, যবদও 
তান্ডদর িড়যন্ত্র এমন বিল যা িারা পাহাড় 
অপসাবরত হন্ডয় যায়। 

ۡۡ ِإَون  ۡكر ه  ِ مح ۡۡ وحِعندح ٱّللَّ ۡكرحه  وا  مح ر  كح وحقحۡد مح
ولح ِمۡنه   ۡۡ لَِتح  ۡكر ه  نح مح بحال   َكح ٤٦ٱۡۡلِ

47. সুতরাাং তুবম কখন্ডনা আল্লাহন্ডক তাুঁর 
রাসূলন্ডদর কদয়া প্রবতশ্রুবত ভঙ্গকারী মন্ডন 

কন্ডরা না। বনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহেকারী।  

ح  ۥْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ لحه  ۦ ر س  ِ ۡلِفح وحۡعِده ح ُم  َّ ٱّللَّ َبح ۡسح فحلح ِتح
ام   زِيز  ذ و ٱنتِقح  ٤٧ عح

48. কযবদন এ যমীন বভন্ন যমীন্ডন রূপান্তবরত 
হন্ডব এবাং আসমানসমূহও। আর তারা 
পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামন্ডন হাবযর 
হন্ডব। 

 ۡۖ َٰت  َٰوح مح ۡرِض وحٱلسَّ
ح
رۡيح ٱۡۡل ۡرض  غح

ح
ل  ٱۡۡل يحۡومح ت بحدَّ

ارِ  َُّ َِٰحِد ٱلۡقح ِ ٱلۡوح وا  ّلِلَّ ز  بحرح ٤٨وح

49. আর কস বদন তুবম অপরাধ্ীন্ডদর কদখন্ডব 
তারা বশকন্ডল বাুঁধ্া।  

تحرحى ئِذ   وح ۡجرِِميح يحۡومح ادِ ٱلۡم  ۡصفح
ح
نِيح ِِف ٱۡۡل رَّ قح  م 

٤٩ 

50. তান্ডদর কপাশাক হন্ডব আলকাতরার67 
এবাং আগুন তান্ডদর কচহারাসমূহন্ডক কঢন্ডক 
কফলন্ডব। 

ان   ِن قحِطرح ۡ مذ  ُ
ابِيل  ح ۡ  ٱۡلَّار   َسح  ُ وهح َٰ و ج  تحۡغَشح وح
٥٠ 

51. যান্ডত আল্লাহ প্রবতদান কদন প্রন্ডতেক 
নাফ্সন্ডক যা কস অজথন কন্ডরন্ডি। বনশ্চয় 
আল্লাহ দ্রুত বহসাব গ্রহেকারী। 

َّ نحۡفس   ح  َِلحۡجزِيح ٱّللَّ  ّل  بحۡتْۚ إِنَّ ٱّللَّ سح ا كح مَّ
اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح ٥١َسح

52. এটা মানুন্ডির জনে পয়গাম। আর যা িারা 
তান্ডদরন্ডক সতকথ করা হয় এবাং তারা 

জানন্ডত পান্ডর কয, বতবন ককবল এক  
ইলাহ, আর যান্ডত বুবদ্ধমানরা উপন্ডদশ 
গ্রহে কন্ডর।  

ا  نَّمح
ح
ٓوا  أ َِلحۡعلحم  وا  بِهِۦ وح ر  َِل نذح َٰغ  لذِلنَّاِس وح ا بحلح َٰذح هح
َِٰب  لۡبح

ح
ل وا  ٱۡۡل و 

 
رح أ كَّ َِلحذَّ َِٰحد  وح َٰه  وح وح إِلح  ٥٢ه 

                                                           
 হন্ডি এমন আলকাতরা, যান্ডত দ্রুত আগুন দাউ দাউ কন্ডর জ্বন্ডল উন্ড । قطران 67
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 ১৫. সূরা : আল-বহজর 

আয়াত : ৯৯, মাক্কী 

سورة اهلجر

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِمۡسِب ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-রা; এ হল বকতাব ও 
সুস্পষ্ট কুরআন্ডনর আয়াতসমূহ। 

َِٰب وحق ۡرءحان   َٰت  ٱلِۡكتح كح ءحايح
بِي   الٓر  تِلۡ ١ م 

2. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তারা একসময় 
কামনা করন্ডব যবদ তারা মুসলমান হত! 

ن وا   حۡو َكح وا  ل ر  فح ِينح كح ا يحوحد  ٱلَّ بحمح ۡسلِِميح ر  م 
٢

3. তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় দাও, আহান্ডর ও 
কভান্ডগ তারা মত্ত র্াকুক এবাং আশা 
তান্ডদরন্ডক গান্ডফল কন্ডর রাখুক, আর 
অবচন্ডরই তারা জানন্ডত পারন্ডব। 

 ۡۖ ل  مح
ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ُِ

ي لۡ وا  وح تَّع  يحتحمح ل وا  وح ك 
ۡ
ۡۡ يحأ ذحرۡه 

ونح  ۡعلحم  ۡوفح يح   ٣فحسح

4. আর আবম ককান জনপদন্ডক ধ্বাংস 
কবরবন তার জনে বনধ্থাবরত সময় িাড়া। 

ۡعل وم   ا كِتحاب  مَّ ُح ح ل ۡهلحۡكنحا ِمن قحۡريحة  إِلَّ وح
ح
آ أ وحمح
٤

5. ককান জাবতই তান্ডদর সুবনধ্থাবরত সময় 
কর্ন্ডক আন্ডগ বাড়ন্ডত পান্ডর না আর 
বপিান্ডতও পান্ডর না। 

حۡستح  ا ي ا وحمح ُح لح جح
ح
ة  أ مَّ
 
حۡسبِق  ِمۡن أ ا ت ونح مَّ ٥ِخر 

6. আর তারা বলল, ‘কহ ঐ বেবি, যার 
উপর কুরআন নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি, 
তুবম কতা বনবশ্চত পাগল’। 

ِۡكر  إِنَّكح  لحۡيهِ ٱلذ ِلح عح ِي ن زذ
ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى وحقحال وا  يح
ۡجن ون   حمح ٦ل

7. ‘ককন আমান্ডদর কান্ডি কফন্ডরশতা বনন্ডয় 
আসি না, যবদ তুবম সতেবাদীন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয় র্াক’? 

ةِ إِن  ىئِكح لح تِينحا بِٱلۡمح
ۡ
ا تحأ نتح ِمنح لَّۡو مح ك 
َِٰدقِيح  ٧ٱلصَّ

8. আবম যর্াযর্ কারে িাড়া 
কফন্ডরশতান্ডদর নাবযল কবর না, আর 
(নাবযল করন্ডল) তখন তারা অবকাশও 
কপত না। 

ن ٓوا  إِذٗ  ا َكح ِ وحمح  بِٱۡۡلحقذ
ةح إِلَّ ىئِكح لح ِل  ٱلۡمح ذ ا ن َنح ا مح

رِينح  نظح ٨م 

পারা 

১৪ 
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9. বনশ্চয় আবম কুরআন68 নাবযল কন্ডরবি, 
আর আবমই তার কহফাযতকারী। 

ونح إِنَّ  َٰفِظ  ِۡكرح ِإَونَّا َلح ۥ لححح ۡۡلحا ٱلذ ۡن  نحزَّ ٩ا َنح

10. আর আবম কতামার পূন্ডবথ অতীত 
সম্প্রদায়গুন্ডলার মন্ডধ্ে রাসূল কপ্ররে 
কন্ডরবি। 

لِيح  وَّ
ح
ۡبلِكح ِِف ِشيحِع ٱۡۡل لۡنحا ِمن قح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح ١٠وح

11. আর যখনই তান্ডদর বনকট ককান রাসূল 
আসত তারা তান্ডক বনন্ডয় উপহাস 
করত। 

ا ن وا  بِهِۦ  وحمح ول  إِلَّ َكح ِن رَّس  ُِۡ مذ تِي
ۡ
يحأ

زِء ونح  ُۡ حۡستح  ١١ي

12. এমবনভান্ডব আবম তা অপরাধ্ীন্ডদর 
অন্তন্ডর সঞ্চার কবর। 

ۡجرِِميح  ۥ ِِف ق ل وِب ٱلۡم  ه  حۡسل ك  َٰلِكح ن ذح ١٢كح

13. তারা এন্ডত ঈমান আনন্ডব না, আর 
পূবথবতথীন্ডদর (বোপান্ডর আল্লাহর) রীবত 
কতা ববগত হন্ডয়ন্ডি। 

لِيح لح ي ۡؤمِ  وَّ
ح
نَّة  ٱۡۡل لحۡت س  ١٣ن ونح بِهِۦ وحقحۡد خح

14. আর যবদ আবম তান্ডদর জনে  
আসমান্ডনর ককান দরজা খুন্ডল বদতাম, 
অতিঃপর তারা তান্ডত আন্ডরাহে করন্ডত 
র্াকত, 

ُِۡ بحابٗ  ۡي
لح تحۡحنحا عح حۡو فح ل ل وا  وح آءِ فحظح مح ِنح ٱلسَّ ا مذ
ونح  ۡعر ج  ١٤فِيهِ يح

15. তবুও তারা বলত, বনশ্চয় আমান্ডদর 
দৃবষ্ট ককন্ডড় কনয়া হন্ডয়ন্ডি, বরাং আমরা 
কতা জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। 

ۡن  قحۡوم   نحا بحۡل َنح َٰر  بۡصح
ح
ِرحۡت أ كذ ا س  ال ٓوا  إِنَّمح لحقح

ونح  ور  ۡسح   ١٥مَّ

16. আর আবম আসমান্ডন স্থাপন কন্ডরবি 
কেপর্সমূহ এবাং তান্ডক কসৌন্দযথমবেত 
কন্ডরবি দশথকন্ডদর জনে। 

آءِ ب ر   مح لۡنحا ِِف ٱلسَّ عح ۡد جح لحقح ا وجٗ وح ُح َٰ يَّنَّ زح ا وح
َِٰظرِينح  ١٦لِلنَّ

                                                           
 িারা উন্ডদ্দশে কুরআন। اذلكر 68
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17. আর আবম তান্ডক সুরবেত কন্ডরবি 
প্রন্ডতেক ববতাবড়ত শয়তান কর্ন্ডক। 

َٰن   ۡيطح
ِ شح
ذ ا ِمن ّل  ُح َٰ فِۡظنح  ١٧رَِّجيم   وححح

18. তন্ডব কয কগাপন্ডন কশান্ডন, তৎেোৎ 
সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অবগ্নবশখা তার বপিু 
কনয়।  

ۡمعح  قح ٱلسَّ ح ِن ٱۡسَتح بِي  إِلَّ مح اب  م  ُح ۥ ِش ه  ۡتبحعح
ح
 فحأ

١٨

19. আর যমীনন্ডক আবম ববসৃ্তত কন্ডরবি 
এবাং তান্ডত সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন 
কন্ডরবি। আর তান্ডত উৎপন্ন কন্ডরবি 
সকল প্রকার বস্তু সুবনবদথষ্ট পবরমান্ডে । 

ََِٰسح  وح ا رح ُح ۡينحا فِي لۡقح
ح
أ ا وح ُح َٰ ۡدنح دح ۡرضح مح

ح
وحٱۡۡل

ء   ۡ ِ يح
ذ ا ِمن ّل  ُح ۢنبحتۡنحا فِي

ح
أ ۡوز ون   وح ١٩ مَّ

20. আর তান্ডত কতামান্ডদর জনে এবাং 
কতামরা যার বরবযক দাতা নও তান্ডদর 
জনে করন্ডখবি জীবন্ডনাপকরে । 

ۡۡ َلح ۥ  ن لَّۡست  َٰيِشح وحمح عح ا مح ُح ۡۡ فِي لۡنحا لحك  عح وحجح
َٰزِقِيح  ٢٠بِرح

21. আর প্রবতবট বস্তুরই ভাোরসমূহ রন্ডয়ন্ডি 
আমার কান্ডি এবাং আবম তা অবতীেথ  
কবর ককবল বনবদথষ্ট পবরমান্ডে। 

ۥٓ  َِل   ذ ا ن َنح ۥ وحمح آئِن ه  زح نحا خح ء  إِلَّ ِعندح ۡ ِن يح ِإَون مذ
ر   دح
ۡعل وم   إِلَّ بِقح ٢١ مَّ

22. আর আবম বায়ুন্ডক ঊবথরকারীরূন্ডপ 
কপ্ররে কবর অতিঃপর আসমান কর্ন্ডক 
বৃবষ্ট বিথে কবর এবাং তা কতামান্ডদর পান 
করাই। তন্ডব কতামরা তার 
সাংরেেকারী নও। 

لۡنحا  رۡسح
ح
أ آءِ وح مح ۡۡلحا ِمنح ٱلسَّ نزح

ح
َٰقِحح فحأ َٰحح لحوح ِيح ٱلرذ

آءٗ  َٰزِنِيح مح  ۥ بِخح
ۡۡ َلح نت 

ح
آ أ وه  وحمح م  َٰك  ۡينح ۡسقح

ح
٢٢فحأ

23. আর বনশ্চয় আবম জীববত কবর ও মৃতুে 
কদই এবাং আবমই ওয়াবরস। 

َٰرِث ونح  ۡن  ٱلۡوح َنح ن ِميت  وح ۦ وح حۡحن  ن ۡۡحِ
٢٣ِإَونَّا ۡلح

24. আর অবশেই আবম জাবন কতামান্ডদর 
পূবথবতথীন্ডদরন্ডক এবাং অবশেই জাবন 
পরবতথীন্ডদরন্ডক। 

ۡد  لحقح ۡۡ وح ۡستحۡقِدِميح ِمنك  لِۡمنحا ٱلۡم  ۡد عح لحقح وح
ۡستح  لِۡمنحا ٱلۡم  ٢٤ِخرِينح عح
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25. আর বনশ্চয় কতামার রব তান্ডদরন্ডক 
একত্র করন্ডবন। বনশ্চয় বতবন প্রজ্ঞাময় 
ও সবথজ্ঞানী। 

ْۚ إِنَّه   ۡۡ ّۡش  ه  وح ُيح بَّكح ه  ۡ  ِإَونَّ رح لِي ۡ  عح ِكي ٢٥ۥ حح

26. আর অবশেই আবম মানুিন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি শুকন্ডনা  ন ন্ডন, কালন্ডচ 
কাদামাবট কর্ন্ডক।  

َٰل   لۡصح َٰنح ِمن صح نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ
لح ۡد خح لحقح حإ   وح ِۡن ۡحح  مذ
ۡسن ون   ٢٦ مَّ

27. আর ইতিঃপূন্ডবথ বজনন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি 
উত্তপ্ত অবগ্নবশখা কর্ন্ডক। 

َٰه  ِمن  لحۡقنح وِم وحٱۡۡلحآنَّ خح م  ۡبل  ِمن نَّارِ ٱلسَّ ٢٧قح

28. আর স্মরে কর, যখন কতামার রব 
কফন্ডরশতান্ডদর বলন্ডলন, ‘আবম একজন 
মানুি সৃবষ্ট করন্ডত যাবি শুকন্ডনা 
 ন ন্ডন কালন্ডচ মাবট কর্ন্ডক’। 

 ٗ حّشح ُۢ ب َٰلِق  ةِ إِّنذِ خح ىئِكح لح ب كح لِلۡمح ِنِإَوذۡ قحالح رح  ا مذ
َٰل   لۡصح حإ   صح ِۡن ۡحح ۡسن ون   مذ ٢٨ مَّ

29. ‘অতএব যখন আবম তান্ডক পূেথাঙ্গ রূপ 
কদব এবাং তার মন্ডধ্ে আমার রূহ ফুুঁন্ডক 
কদব, তখন কতামরা তার জনে 
বসজদাবনত হও’। 

وا   ع  قح وِۡح فح ۡخت  فِيهِ ِمن ر  نحفح ۥ وح ۡيت ه  وَّ فحإِذحا سح
َِٰجِدينح  ٢٩َلح ۥ سح

30. অতিঃপর, কফন্ডরশতারা সকন্ডলই  
বসজদা করল। 

 
ح
ۡۡ أ  ُ ة  ُك   ىئِكح لح دح ٱلۡمح جح ونح فحسح ٣٠َۡجحع 

31. ইবলীস িাড়া। কস বসজদাকারীন্ডদর 
সঙ্গী হন্ডত অস্বীকার করল। 

 

َِٰجِدينح  عح ٱلسَّ ونح مح ن يحك 
ح
ى أ َبح
ح
ٓ إِبۡلِيسح أ إِلَّ

٣١

32. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ ইবলীস, কতামার কী 
হল কয, তুবম বসজদাকারীন্ডদর সঙ্গী হন্ডল 
না’? 

عح  ونح مح لَّ تحك 
ح
حكح أ ا ل إِبۡلِيس  مح ى قحالح يح

َِٰجِدينح  ٣٢ٱلسَّ
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33. কস বলল, ‘আবম কতা এমন নই কয, 
একজন মানুিন্ডক আবম বসজদা করব, 
যান্ডক আপবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন শুকন্ডনা 
 ন ন্ডন কালন্ডচ মাবট কর্ন্ডক’। 

ۥ ِمن  لحۡقتحه  دح لِبحّشح  خح ۡسج 
ح
ِ ن ۡلذ ك 

ح
ۡۡ أ ح قحالح ل
َٰل   لۡصح حإ   صح ِۡن ۡحح ۡسن ون  مذ ٣٣ مَّ

34. বতবন বলন্ডলন, ‘তাহন্ডল তুবম এখান 
কর্ন্ডক কববরন্ডয় যাও, তুবম ববতাবড়ত’। 

  ۡ ا فحإِنَّكح رحِجي ُح ۡج ِمۡن ٣٤قحالح فحٱۡخر 

35. ‘আর বনশ্চয় বকয়ামত বদবস পযথন্ত 
কতামার উপর লা‘নত’। 

ِيِن  َٰ يحۡوِم ٱَّلذ لحۡيكح ٱللَّۡعنحةح إَِلح ٣٥ِإَونَّ عح

36. কস বলল, ‘কহ আমার রব, তাহন্ডল 
আমান্ডক অবকাশ বদন কস বদন পযথন্ত, 
কযবদন তান্ডদরন্ডক পুনরুজ্জীববত করা 
হন্ডব’। 

ث ونح  ۡبعح َٰ يحۡوِم ي  نِظۡر ِيٓ إَِلح
ح
ِ فحأ  رحبذ

 ٣٦قحالح

37. বতবন বলন্ডলন, ‘তুবম বনশ্চয় 
অবকাশপ্রাপ্তন্ডদর একজন’। 

رِينح  نظح  ٣٧قحالح فحإِنَّكح ِمنح ٱلۡم 

38. ‘বনধ্থাবরত সমন্ডয়র বদন পযথন্ত’।  ۡعل وِم َٰ يحۡوِم ٱلۡوحقِۡت ٱلۡمح ٣٨إَِلح

39. কস বলল, ‘কহ আমার রব, কযন্ডহতু 
আপবন আমান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডিন, তাই 
যমীন্ডন আবম তান্ডদর জনে (পাপন্ডক) 
কশাবভত করব এবাং বনশ্চয় তান্ডদর 
সকলন্ডক পর্ভ্রষ্ট করব’। 

ۡرِض 
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ ح َّ ل يذُِنح زح

ۡيتحِّن ۡلح  ۡغوح
ح
آ أ ِ بِمح  رحبذ

قحالح
َۡجحعِيح 

ح
ۡۡ أ  ُ ۡغوِيحنَّ

ۡلح  ٣٩وح

40. তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক আপনার একান্ত 
বান্দাগে িাড়া। 

ۡخلحِصيح  ۡ  ٱلۡم   ُ  ٤٠إِلَّ ِعبحادحكح ِمۡن

41. বতবন বলন্ডলন, ‘এটা আমার বদন্ডক 
আনয়নকারী সরল পর্’। 

  ۡ ۡستحقِي َّ م  ح َٰط  َعح ا ِصرح َٰذح  ٤١قحالح هح
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42. ‘বনশ্চয় আমার বান্দান্ডদর উপর কতামার 
ককান েমতা কনই, তন্ডব পর্ভ্রষ্টরা িাড়া 
যারা কতামান্ডক অনুসরে কন্ডরন্ডি’। 

ِن إِنَّ  َٰن  إِلَّ مح لۡطح ۡۡ س  ُِ ۡي
لح حكح عح ِعبحادِي لحيۡسح ل
اوِينح  ٤٢ٱتَّبحعحكح ِمنح ٱلۡغح

43. ‘আর বনশ্চয় জাহান্নাম তান্ডদর সকন্ডলর 
প্রবতশ্রুত স্থান’।  

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ ه  وِۡعد  حمح ۡح ل نَّ ُح  ٤٣ِإَونَّ جح

44. ‘তার সাতবট দরজা রন্ডয়ন্ডি। প্রবতবট 
দরজার জনে রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
বনবদথষ্ট একবট কেেী’। 

َٰب   بۡوح
ح
ة  أ ۡبعح ا سح ُح ح ِ بحاب   ل

ذ زۡء   لذِك  ۡۡ ج   ُ ِۡن مذ
وم   ۡقس  ٤٤مَّ

45. বনশ্চয় মুত্তাকীগে র্াকন্ডব জান্নাত ও 
ঝেথাধ্ারাসমূন্ডহ। 

َٰت   نَّ تَّقِيح ِِف جح ي ون   إِنَّ ٱلۡم  ٤٥وحع 

46. ‘কতামরা তান্ডত প্রন্ডবশ কর শাবন্তন্ডত, 
বনরাপদ হন্ডয়’। 

َٰم   لح ا بِسح ل وهح ٤٦ءحاِمنِيح  ٱۡدخ 

47. আর আবম তান্ডদর অন্তর কর্ন্ডক বহাংসা 
ববন্ডিি কবর কন্ডর কফলব, তারা কসখান্ডন 
ভাই ভাই হন্ডয় আসন্ডন মুন্ডখামুবখ 
বসন্ডব।  

 َٰ ح َٰنًا َعح   إِۡخوح
ِۡن ِغلذ ورِهِۡ مذ د  ا ِِف ص  نحزحۡعنحا مح وح

ر   َٰبِلِيح  َس   تحقح ٤٧م 

48. কসখান্ডন তান্ডদরন্ডক ক্লাবন্ত স্পশথ করন্ডব 
না এবাং তারা কসখান কর্ন্ডক ববহষৃ্কতও 
হন্ডব না। 

ا  ُح ِۡن ۡ مذ ا ه  ب  وحمح ا نحصح ُح ۡۡ فِي  ُ س  مح لح يح
ۡخرحِجيح  ٤٨بِم 

49. আমার বান্দান্ডদর জাবনন্ডয় দাও কয, 
আবম বনশ্চয় েমাশীল, পরম দয়ালু। 

  ۡ ور  ٱلرَِّحي ف  نحا ٱلۡغح
ح
ٓ أ ّنذِ
ح
٤٩۞نحبذِۡئ ِعبحادِٓي أ

50. আর আমার আযাবই যন্ত্রোদায়ক 
আযাব। 

  ۡ َِل
ح
اب  ٱۡۡل ذح وح ٱلۡعح اَِب ه  ذح نَّ عح

ح
أ  ٥٠وح

51. আর তুবম তান্ডদরন্ডক ইবরাহীন্ডমর 
কমহমানন্ডদর সাংবাদ দাও। 

ۡح  َٰهِي ۡيِف إِبۡرح ن ضح ۡۡ عح  ُ نحبذِۡئ ٥١وح
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52. যখন তারা তার বনকট প্রন্ডবশ করল, 
অতিঃপর বলল, ‘সালাম’। কস বলল, 
‘আমরা বনশ্চয় কতামান্ডদর বোপান্ডর 
শবঙ্কত’। 

َٰمٗ  لح ال وا  سح قح لحۡيهِ فح ل وا  عح ۡۡ إِذۡ دحخح ا قحالح إِنَّا مِنك 
٥٢وحِجل ونح 

53. তারা বলল, ‘তুবম ভীত হন্ডয়া না, বনশ্চয় 
আমরা কতামান্ডক এক জ্ঞানী বশশুর 
সুসাংবাদ বদবি’। 

لِيم   َٰم  عح لح ِ كح بِغ  ۡل إِنَّا ن بحّشذ  تحوۡجح
٥٣ قحال وا  لح

54. কস বলল, ‘কতামরা বক আমান্ডক 
সুসাংবাদ বদি, যখন বাধ্থকে  আমান্ডক 
স্পশথ কন্ডরন্ডি ? সুতরাাং কতামরা বকন্ডসর 
সুসাংবাদ বদি’ ? 

ۡح  ِّنح ٱلِۡكَبح  فحبِ سَّ ن مَّ
ح
ى أ ح و ِي َعح ت م  ۡ حّشَّ ب

ح
قحالح أ

ونح   ِ  ٥٤ت بحّشذ

55. তারা বলল, ‘আমরা কতামান্ডক যর্ার্থ 
সুসাংবাদ বদবি। সুতরাাং তুবম 
বনরাশন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না’।  

ِنح  ن مذ ِ فحلح تحك  َٰكح بِٱۡۡلحقذ نح ۡ حّشَّ  ب
قحال وا 

َٰنِِطيح  ٥٥ٱلۡقح

56. কস বলল, ‘পর্ভ্রষ্টরা িাড়া, কক তার 
রন্ডবর রহমত কর্ন্ডক বনরাশ হয়’ ? 

ٓال ونح  َُّ ۦٓ إِلَّ ٱل بذِهِ ۡقنحط  ِمن رَّۡۡححةِ رح ن يح قحالح وحمح
٥٦

57. কস বলল, ‘তন্ডব কতামান্ডদর কী কাজ কহ 
কপ্রবরতগে’ ? 

ل ونح قح  رۡسح ا ٱلۡم  ُح ي 
ح
ۡۡ أ ۡطب ك  ا خح مح  ٥٧الح فح

58. তারা বলল, ‘বনশ্চয় আমরা কপ্রবরত 
হন্ডয়বি অপরাধ্ী কওন্ডমর বনকট’। 

َٰ قحۡوم   رِۡسلۡنحآ إَِلح
 
آ أ ۡرِِميح  قحال ٓوا  إِنَّ ٥٨ُم 

59. ‘লূন্ডতর পবরবার িাড়া, আমরা বনশ্চয় 
তান্ডদর সবাইন্ডক রো করব’। 

ٓ ءحالح ل وط  إِنَّا  َۡجحعِيح إِلَّ
ح
ۡۡ أ وه  نحج  حم  ٥٩ل

60. ‘তন্ডব তার স্ত্রী িাড়া, আমরা বসদ্ধান্ত 
বনন্ডয়বি কয, বনশ্চয় কস শাবস্তপ্রাপ্তন্ডদর 
দলভুি’। 

ََِٰبِينح  حِمنح ٱلۡغح ا ل ُح ۡرنحآ إِنَّ ۥ قحدَّ تحه 
ح
أ ٦٠إِلَّ ٱۡمرح
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61. এরপর যখন কফন্ডরশতাগে লূন্ডতর 
পবরবান্ডরর কান্ডি আসল, 

آءح ءحالح ل وط   ا جح ل ونح فحلحمَّ رۡسح ٦١ٱلۡم 

62. কস বলল, ‘কতামরা কতা অপবরবচত 
কলাক’। 

ونح  ر  نكح ۡۡ قحۡوم  م   ٦٢قحالح إِنَّك 

63. তারা বলল, ‘বরাং আমরা কতামার কান্ডি 
এমন ববিয় বনন্ডয় এন্ডসবি, যান্ডত তারা 
সন্ডন্দহ করত’। 

ونح  ۡمَتح  ن وا  فِيهِ يح ا َكح َٰكح بِمح  ٦٣قحال وا  بحۡل ِجۡئنح

64. ‘আর আমরা কতামার বনকট সতে বনন্ডয় 
এন্ডসবি এবাং আমরা অবশেই 
সতেবাদী’। 

َِٰدق ونح  ِ ِإَونَّا لحصح َٰكح بِٱۡۡلحقذ تحۡينح
ح
أ ٦٤وح

65. ‘সুতরাাং তুবম কতামার পবরবার বনন্ডয় 
কববরন্ডয় পড় রান্ডতর একাাংন্ডশ, আর 
তুবম তান্ডদর কপিন্ডন চল, আর 
কতামান্ডদর ককউ কপিন্ডন বফন্ডর তাকান্ডব 
না এবাং কযভান্ডব কতামান্ডদর বনন্ডদথশ 
করা হন্ডয়ন্ডি কসভান্ডবই চলন্ডত র্াকন্ডব’। 

ۡهلِكح بِقِۡطع  
ح
َۡسِ بِأ

ح
ۡۡ  فحأ َٰرحه  ۡدبح

ح
ِۡل وحٱتَّبِۡع أ ِنح ٱَلَّ مذ

ۡيث   وا  حح  ُ د  وحٱۡم حح
ح
ۡۡ أ لح يحلۡتحفِۡت ِمنك  وح

ونح  ر   ٦٥ت ۡؤمح

66. আর আবম তান্ডক এ বসদ্ধান্ত জাবনন্ডয় 
বদন্ডয়বিলাম কয, বনশ্চয় সকান্ডল এন্ডদর 
বশকড় ককন্ডট কফলা হন্ডব। 

َٰلِكح  ۡهِ ذح ٓ إَِلح ۡينحا ُح قح ٓءِ  وح لح ؤ  ى ابِرح ٰٓح نَّ دح
ح
ۡمرح أ
ح
ٱۡۡل
ۡصبِِحيح  وع  م  ۡقط   ٦٦مح

67. আর শহন্ডরর অবধ্বাসীরা উৎফুল হন্ডয় 
হাবযর হল। 

ونح  حۡستحبِّۡش  ِدينحةِ ي ۡهل  ٱلۡمح
ح
آءح أ ٦٧وحجح

68. কস বলল, ‘বনশ্চয় এরা আমার কমহমান, 
সুতরাাং আমান্ডক অপমাবনত কন্ডরা না’।  

ۡيَِف  ٓءِ ضح لح ىؤ  وِن قحالح إِنَّ ٰٓح ح  ُح ٦٨فحلح تحۡف

69. ‘কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং 
আমান্ডক লাবঞ্ছত কন্ডরা না’। 

وِن  ۡز  لح َّت  ح وح وا  ٱّللَّ ٦٩وحٱتَّق 
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70. তারা বলল, ‘আমরা বক জগিাসীর 
কান্ডরা কমহমানদারী করন্ডত কতামান্ডক 
বনন্ডিধ্ কবরবন’? 

َٰلحِميح  ِن ٱلۡعح كح عح ُح ۡۡ نحۡن ح وح ل
ح
٧٠قحال ٓوا  أ

71. কস বলল, ‘ওরা আমার কমন্ডয় 69, যবদ 
কতামরা করন্ডতই চাও (তন্ডব বববান্ডহর 
মাধ্েন্ডম  ববধ্ উপান্ডয় কর)। 

َٰعِلِيح  ۡۡ فح نت  ٓءِ بحنحاِِتٓ إِن ك  لح ىؤ  ٧١قحالح ٰٓح

72. কতামার জীবন্ডনর কসম, বনশ্চয় তারা 
তান্ডদরন্ডক কনশায় ঘুরপাক খাবিল। 

ونح   ُ ۡعمح ۡۡ يح ُِ ِ ت ۡكرح َِف سح
ۡۡ لح  ُ ۡمر كح إِنَّ ٧٢لحعح

73. অতএব সূন্ডযথাদয়কান্ডল ববকট আওয়াজ 
তান্ডদর  কপন্ডয় বসল। 

ّۡشِقِيح  ة  م  ۡيحح ۡ  ٱلصَّ  ُ ۡت ذح خح
ح
٧٣فحأ

74. অতিঃপর আবম তার (নগরীর) উপরন্ডক 
বনন্ডচ উলন্ডট বদলাম এবাং তান্ডদর উপর 
বিথে করলাম কপাড়া মাবটর পার্র। 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡرنحا عح ۡمطح

ح
أ ا وح ُح افِلح ا سح ُح َٰلِيح لۡنحا عح عح فحجح

ارحةٗ  يل   ِحجح ِن ِسجذِ ٧٤مذ

75. বনশ্চয় এন্ডত পযথন্ডবেেকারীন্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি বনদশথনমালা। 

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ِميح  إِنَّ ِِف ذح ِ تحوحسذ  ٧٥لذِلۡم 

76. আর বনশ্চয় তা পন্ডর্র পান্ডশই 
ববদেমান70 । 

بِيل   بِسح
ا لح ُح قِيم   ِإَونَّ ٧٦م 

77. বনশ্চয় এন্ডত মুবমনন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বনদশথন। 

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  ۡؤِمنِيح  إِنَّ ِِف ذح ٧٧لذِلۡم 

78. আর বনশ্চয় আইকার71 অবধ্বাসীরা 
বিল যাবলম। 

َٰلِِميح  ةِ لحظح يۡكح
ح
َٰب  ٱۡۡل ۡصحح

ح
نح أ ٧٨ِإَون َكح

                                                           
69 ‘আমার কমন্ডয়’ িারা উন্ডদ্দশে কওন্ডমর কমন্ডয়রা। কারে, কয ককান কওন্ডমর নবী তান্ডদর বপতাতুলে। 
70 মক্কা কর্ন্ডক বসবরয়া অবভমুন্ডখ যাত্রাপন্ডর্র পান্ডশই তা ববদেমান। 
 বলা হয় ঘন উদোনন্ডক। শুআইব (আ:)-এর কওম গহীন বন্ডন বসবাস করত, তাই তান্ডদরন্ডক األيكة 71

األيكة أصحاب  বলা হয়। 
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79. অতিঃপর আবম তান্ডদর কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ 
বনলাম। আর এ (জনপদ) দু’বট উনু্মি 
রাস্তার পান্ডশই ববদেমান। 

ام   ِإِمح ا ِلح مح  ُ ۡۡ ِإَونَّ  ُ ۡمنحا ِمۡن بِي   فحٱنتحقح ٧٩ م 

80. আর অবশেই বহজন্ডরর অবধ্বাসীরা 
[সান্ডলন্ডহর (আিঃ) কওম] রাসূলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি। 

لِيح  رۡسح َٰب  ٱۡۡلِۡجرِ ٱلۡم  ۡصحح
ح
بح أ ذَّ ۡد كح لحقح ٨٠وح

81. আর আবম তান্ডদরন্ডক আমার 
আয়াতসমূহ বদন্ডয়বিলাম, তন্ডব তারা তা 
কর্ন্ডক ববমুখ হন্ডয়ন্ডি। 

ۡعرِِضيح  ا م  ُح ۡن ن وا  عح َٰتِنحا فحَّكح ۡۡ ءحايح  ُ َٰ  ٨١وحءحاتحۡينح

82. আর তারা পাহাড় ককন্ডট বাবড় বানাত 
বনরাপন্ডদ। 

بحاِل ب ي وتًا ءحاِمنِيح  ۡنِحت ونح ِمنح ٱۡۡلِ  يح
ن وا  َكح ٨٢وح

83. বকন্তু কভান্ডর ববকট আওয়াজ তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করল। 

ۡصبِِحيح  ة  م  ۡيحح ۡ  ٱلصَّ  ُ ۡت ذح خح
ح
٨٣فحأ

84. আর তারা যা উপাজথন করত, তা 
তান্ডদর কান্ডজ আসল না। 

ا  ۡ مَّ  ُ ۡن َٰ عح ۡغّنح
ح
آ أ مح ن وا  يحۡكِسب ونح فح ٨٤َكح

85. আর আবম আসমানসমূহ, যমীন ও এ 
দুন্ডয়র মন্ডধ্ে যা আন্ডি, তা যর্ার্থতা িাড়া 
সৃবষ্ট কবরবন এবাং বনশ্চয় বকয়ামত 
আসন্ডব। সুতরাাং তুবম সুন্দরভান্ডব 
তান্ডদরন্ডক এবড়ন্ডয় যাও। 

آ  مح  ُ ا بحۡينح مح ۡرضح وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحۡقنحا ٱلسَّ ا خح وحمح

ِ  ِإَونَّ   بِٱۡۡلحقذ
ِح إِلَّ ۖۡ فحٱۡصفح ةح ٓأَلتِيحة  اعح ٱلسَّ

ۡفحح ٱۡۡلحِميلح   ٨٥ٱلصَّ

86. বনশ্চয় কতামার রবই সৃবষ্টকতথা, 
মহাজ্ঞানী। 

 

  ۡ لِي َٰق  ٱلۡعح وح ٱۡۡلحلَّ بَّكح ه  ٨٦إِنَّ رح

87. আর আবম কতা কতামান্ডক বদন্ডয়বি 
পুনিঃপুনিঃ পব ত সাতবট আয়াত ও 
মহান কুরআন। 

بۡعٗ  َٰكح سح ۡد ءحاتحۡينح لحقح ِنح وح ۡرءحانح ا مذ ثحاِّن وحٱلۡق  ٱلۡمح
ۡح  ِظي  ٨٧ٱلۡعح
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88. আবম তান্ডদর বকিু কেেীন্ডক কয কভাগ-
উপকরে বদন্ডয়বি, তার প্রবত তুবম 
দু’কচাখ প্রসাবরত কন্ডরা না। আর 
তান্ডদর জনে দুিঃবখত হন্ডয়া না এবাং 
মুবমনন্ডদর জনে কতামার বাহু অবনত 
কর। 

َٰجٗ  ۡزوح
ح
تَّۡعنحا بِهِۦٓ أ ا مح َٰ مح ۡينحۡيكح إَِلح نَّ عح دَّ  الح تحم 

كح  نحاحح ۡۡ وحٱۡخفِۡض جح ُِ ۡي
لح ۡن عح ۡزح لح ِتح ۡۡ وح  ُ ِۡن مذ

ۡؤِمنِيح   ٨٨لِلۡم 

89. আর বল, ‘বনশ্চয় আবমই সুস্পষ্ট 
সতকথকারী’। 

بِي   نحا ٱۡلَِّذير  ٱلۡم 
ح
ٓ أ ٨٩وحق ۡل إِّنذِ

90. কযভান্ডব আবম নাবযল কন্ডরবিলাম 
ববভিকারীন্ডদর (ইয়াহূদী ও নাসারা) 
উপর, 

ح  ۡۡلحا َعح نزح
ح
آ أ مح ۡقتحِسِميح كح  ٩٠ٱلۡم 

91. যারা কুরআনন্ডক বববভন্ন অাংন্ডশ ভাগ 
কন্ডরবিল।72 

يح  ُِ ۡرءحانح ِع ل وا  ٱلۡق  عح ِينح جح ٩١ٱلَّ

92. অতএব কতামার রন্ডবর কসম, আবম 
তান্ডদর সকলন্ডক অবশেই কজরা করব, 

بذِكح لحنحۡس  رح َۡجحعِيح فحوح
ح
ۡۡ أ  ُ  ٩٢لحنَّ

93. তারা যা করত, কস সম্পন্ডকথ।  ل ونح ۡعمح ن وا  يح ا َكح مَّ  ٩٣عح

94. সুতরাাং কতামান্ডক কয আন্ডদশ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি, তা বোপকভান্ডব প্রচার কর 
এবাং মুশবরকন্ডদর কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় 
নাও। 

ّۡشِكِيح  ِن ٱلۡم  ۡعرِۡض عح
ح
أ ر  وح ا ت ۡؤمح ۡع بِمح فحٱۡصدح

٩٤ 

95. বনশ্চয় আবম কতামার জনে 
উপহাসকারীন্ডদর ববপন্ডে যন্ডর্ষ্ট। 

َٰكح  ۡينح فح زِءِينح  إِنَّا كح ُۡ ۡستح  ٩٥ٱلۡم 

                                                           
72 ‘বববভন্ন অাংন্ডশ ভাগ কন্ডরবিল, অর্থাৎ কুরআনন্ডক তারা বববভন্ন নান্ডম ও বববভন্ন অবভধ্ায় বচহ্নত করত, 
কযমন ককউ বলত, এবট জাদু, ককউ বলত, কববতা, আবার ককউ বলত, গেকন্ডদর গেনা ইতোবদ।  
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96. যারা আল্লাহর সান্ডর্ অনে ইলাহ 
বনধ্থারে কন্ডর। অতএব তারা অবচন্ডরই 
জানন্ডত পারন্ডব। 

وۡفح  ْۚ فحسح رح ا ءحاخح ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ ل ونح مح ۡعح ِينح َيح ٱلَّ
ونح  ۡعلحم   ٩٦يح

97. আর অবশেই আবম জাবন কয, তারা যা 
বন্ডল তান্ডত কতামার অন্তর সঙু্কবচত হয়।  

ۡد  لحقح ول ونح وح ق  ا يح ۡدر كح بِمح يق  صح ُِ نَّكح يح
ح
ۡ  أ نحۡعلح

٩٧ 

98. সুতরাাং তুবম কতামার রন্ডবর প্রশাংসায় 
তাসবীহ পা  কর এবাং 
বসজদাকারীন্ডদর অন্তভুথি হও। 

َِٰجِدينح  ِنح ٱلسَّ ن مذ ك  بذِكح وح بذِۡح ِِبحۡمِد رح ٩٨فحسح

99. আর ইয়াকীন (মৃতুে) আসা পযথন্ত তুবম 
কতামার রন্ডবর ইবাদাত কর। 

تِيحكح ٱَۡلحقِي  
ۡ
َٰ يحأ ِتَّ بَّكح حح   ٩٩وحٱۡعب ۡد رح
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১৬. সূরা : আন-নাহাল 

আয়াত : ১২৮, মাক্কী 

 سورة اۡلحل

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আল্লাহর আন্ডদশ এন্ডস কগন্ডি, সুতরাাং 
তার জনে তাড়াহুড়া কন্ডরা না। বতবন 
পববত্র এবাং তারা যা বশকথ কন্ডর, তা 
কর্ন্ডক ঊন্ডধ্বথ। 

 َٰ َٰلح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح حۡستحۡعِجل وه ْۚ س  ِ فحلح ت ۡمر  ٱّللَّ
ح
ى أ ِتح
ح
أ

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ   ١عح

2. বতবন কফন্ডরশতান্ডদর আপন বনন্ডদথন্ডশ 
ওহ73 বদন্ডয় নাবযল কন্ডরন তার 
বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে যান্ডক ইিা তার প্রবত; 
কযন কতামরা সতকথ কর কয, আবম িাড়া 
ককান ইলাহ কনই। অতএব, কতামরা 
আমান্ডক ভয় কর। 

ن  َٰ مح ح ۡمرِهِۦ َعح
ح
وِح ِمۡن أ ةح بِٱلر  ىئِكح لح ِل  ٱلۡمح ذ َنح ي 

نحا۠ 
ح
ٓ أ َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ۥ لح نَّه 

ح
ٓوا  أ نِذر 

ح
ۡن أ
ح
آء  ِمۡن ِعبحادِهِۦٓ أ حشح ي

وِن   ٢فحٱتَّق 

3. বতবন আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন যর্াযর্ই, তারা যা শরীক 
কন্ডর, তা কর্ন্ডক বতবন ঊন্ডধ্বথ। 

ا  مَّ َٰ عح َٰلح ِ  تحعح ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ خح

ونح   ٣ي ّۡشِك 

4. বতবন মানুিন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন ‘নুতফা’74 
কর্ন্ডক, অর্চ কস প্রকাশে ববতোকারী। 

ة   َٰنح ِمن ن ۡطفح نسح قح ٱۡۡلِ
لح بِي   خح ۡ  م  ِصي وح خح فحإِذحا ه 
٤  

5. আর চতুষ্পদ জন্তুগুন্ডলা বতবন 
কতামান্ডদর জনে সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তান্ডত 
রন্ডয়ন্ডি উষ্ণতার উপকরে ও ববববধ্ 

َٰفِع   نح ا دِۡفء  وحمح ُح ۡۡ فِي ۖۡ لحك  ا ُح لحقح ۡح خح َٰ نۡعح
ح
وحٱۡۡل

ل ونح  ك 
ۡ
ا تحأ ُح ِمۡن  ٥وح

                                                           
73 রূপ শন্ডব্দর অর্থ আত্ম্া, ওহীন্ডক রূহ বলা হয় এ কারন্ডে কয, ওহীর মাধ্েন্ডমই মানুন্ডির অন্তর জীবন 
লাভ কন্ডর। 
74 ‘নুতফা’ হন্ডি নারী ও পুরুন্ডির কযৌর্ বীযথ, যা ভ্রুন্ডে পবরেত হয়। 
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উপকার। আর তা কর্ন্ডক কতামরা 
আহার গ্রহে কর। 

6. আর কতামান্ডদর জনে তান্ডত রন্ডয়ন্ডি 
কসৌন্দযথ যখন সন্ধোয় তা বফয়ন্ডয় আন 
এবাং সকান্ডল চারন্ডে বনন্ডয় যাও। 

ونح وحِحيح  حال  ِحيح ت رِيح  ا َجح ُح ۡۡ فِي لحك  وح
ونح  حِۡسحح    ٦ت

7. আর এগুন্ডলা কতামান্ডদর কবাঝা বহন 
কন্ডর এমন কদন্ডশ বনন্ডয় যায়, ভীিে কষ্ট 
িাড়া কযখান্ডন কতামরা কপৌঁিন্ডত সেম 
হন্ডত না। বনশ্চয় কতামান্ডদর রব 
দয়াশীল, পরম দয়ালু। 

َٰ بح  ۡۡ إَِلح الحك  ۡثقح
ح
ِۡمل  أ ِتح َٰلِغِيهِ  ِلح  وح ون وا  بح ۡۡ تحك  لَّ

  ۡ حرحء وف  رَِّحي ۡۡ ل بَّك  ِس  إِنَّ رح نف 
ح
ِ ٱۡۡل  بِِشقذ

  ٧إِلَّ

8. আর (বতবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন) কঘাড়া, 
খচ্চর ও গাধ্া, কতামান্ডদর আন্ডরাহে ও 
কশাভার জনে এবাং বতবন সৃবষ্ট কন্ডরন 
এমন বকিু, যা কতামরা জান না। 

الح وحٱۡۡلحِمريح  ْۚ وحٱۡۡلحۡيلح وحٱِۡلِغح زِينحٗة ا وح ب وهح كح ۡ  لَِتح
ونح  ا لح تحۡعلحم  يحۡخل ق  مح  ٨وح

9. আর সব ক পর্ বাতন্ডল কদয়া আল্লাহর 
দাবয়ত্ব, এবাং পন্ডর্র মন্ডধ্ে বকিু আন্ডি 
বক্র। আর বতবন যবদ ইিা করন্ডতন 
তন্ডব কতামান্ডদর সকলন্ডক বহদায়াত 
করন্ডতন। 

آءح  حۡو شح ل ْۚ وح آئِر  ا جح ُح ِمۡن بِيِل وح ِ قحۡصد  ٱلسَّ ح ٱّللَّ وحَعح
ح  َۡجحعِيح ل

ح
ۡۡ أ َٰك  ى دح  ٩ُح

10. বতবনই কস সত্তা, বযবন আসমান কর্ন্ডক 
পাবন বিথে কন্ডরন, যান্ডত রন্ডয়ন্ডি 
কতামান্ডদর জনে পানীয় এবাং তা কর্ন্ডক 
হয় উবদ্ভত, যান্ডত কতামরা জন্তু চরাও। 

 ۡۖ اٗٓء آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ِۡنه   ه  ۡ مذ لَّك 

ونح  ر  فِيهِ ت ِسيم  جح ِمۡنه  شح اب  وح ح  ١٠ۡشح

11. তার মাধ্েন্ডম বতবন কতামান্ডদর জনে 
উৎপন্ন কন্ডরন ফসল, যাইতুন, কখজুর 
গাি, আঙু্গর এবাং সকল ফল-ফলাবদ। 

ۡيت ونح وحٱۡلَِّخيلح  ۡرعح وحٱلزَّ ۡ بِهِ ٱلزَّ ي ۢنبِت  لحك 
َِٰت  إِنَّ  رح ِ ٱثلَّمح

ذ َٰبح وحِمن ّل  ۡعنح
ح
َٰلِكح ٓأَليحةٗ وحٱۡۡل  ِِف ذح
ۡوم   ونح  لذِقح ر  كَّ تحفح   ١١يح
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বনশ্চয় এন্ডত বনদশথন রন্ডয়ন্ডি এমন 
কওন্ডমর জনে, যারা বচন্তা কন্ডর। 

12. আর বতবন কতামান্ডদর জনে বনন্ডয়াবজত 
কন্ডরন্ডিন রাত ও বদনন্ডক এবাং সূযথ ও 
চাুঁদন্ডক এবাং তারকাসমূহও তাুঁর 
বনন্ডদথন্ডশ বনন্ডয়াবজত। বনশ্চয় এন্ডত 
অন্ডনক বনদশথন রন্ডয়ন্ডি এমন কওন্ডমর 
জনে যারা বন্ডঝ। 

ارح وحٱلشَّ  ُح ۡلح وحٱۡلَّ ۡ  ٱَلَّ رح لحك  خَّ ۖۡ وحسح رح مح ۡمسح وحٱلۡقح
َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ۡمرِهِۦْٓۚ إِنَّ ِِف ذح

ح
ُۢ بِأ َٰت  رح خَّ سح وم  م   وحٱۡل ج 

ۡوم    ١٢يحۡعقِل ونح لذِقح

13. আর বতবন কতামান্ডদর জনে যমীন্ডন যা 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, বববচত্র রন্ডঙর কন্ডর, 
বনশ্চয় তান্ডতও বনদশথন রন্ডয়ন্ডি এমন 
কওন্ডমর জনে, যারা উপন্ডদশ গ্রহে 
কন্ডর। 

 
ح
أ ا ذحرح ۥْٓۚ إِنَّ ِِف وحمح َٰن ه  لۡوح

ح
ۡتحلًِفا أ ۡرِض ُم 

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل لحك 

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  ۡوم   ذح ونح  لذِقح ر  كَّ  ١٣يحذَّ

14. আর বতবনই কস সত্তা, বযবন সমুদ্রন্ডক 
বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন, যান্ডত কতামরা তা 
কর্ন্ডক তাজা (মান্ডির) কগাশ্ত কখন্ডত পার 
এবাং তা কর্ন্ডক কবর করন্ডত পার 
অলাংকারাবদ, যা কতামরা পবরধ্ান কর। 
আর তুবম তান্ডত কনৌযান কদখন্ডব তা 
পাবন বচন্ডর চলন্ডি এবাং যান্ডত কতামরা 
তার অনুগ্রহ অন্ডিিে করন্ডত পার এবাং 
যান্ডত কতামরা শুকবরয়া আদায় কর। 

ۡمٗ  ل وا  مِنۡه  ۡلح ك 
ۡ
رح ٱِۡلحۡحرح تِلحأ خَّ ِي سح وح ٱلَّ ا وحه 

رِيذٗ  وا  ِمۡنه  ِحلۡيحةٗ طح حۡستحۡخرِج  ت تح  ا وح اۖۡ وح ُح ونح ى تحلۡبحس  رح
لۡكح  لِهِۦ  ٱلۡف  ُۡ وا  ِمن فح تِلحبۡتحغ  وحاِخرح فِيهِ وح مح

ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  لحعح   ١٤وح

15.  আর যমীন্ডন বতবন স্থাপন কন্ডরন্ডিন 
সুদৃঢ় পবথতমালা, যান্ডত কতামান্ডদর বনন্ডয় 
যমীন কহন্ডল না যায় এবাং নদ-নদী ও 
পর্সমূহ, যান্ডত কতামরা পর্প্রাপ্ত হও। 

ن تحِميدح بِك  
ح
ََِٰسح أ وح ۡرِض رح

ح
َٰ ِِف ٱۡۡل لۡقح

ح
أ ۡۡ وح

َٰرٗ  نۡهح
ح
أ ب ٗل وح ونح ا وحس  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك   ١٥ لَّعح
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16. আর (বদন্ডনর) পর্-বনন্ডদথশক বচহ্নসমূহ, 
আরা (রান্ডত) তারকার মাধ্েন্ডম তারা 
পর্ পায়। 

َٰت    َٰمح لح ونح  وحعح تحد  ُۡ ۡۡ يح ِۡ ه  بِٱۡلَّۡج  ١٦وح

17. সুতরাাং কয সৃবষ্ট কন্ডর, কস বক তার মত, 
কয সৃবষ্ট কন্ডর না? অতএব কতামরা বক 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব না? 

ونح  ر  كَّ فحلح تحذح
ح
ْۚ أ ۡل ق   َيح

محن لَّ ۡل ق  كح ن َيح مح فح
ح
 ١٧أ

18. আর যবদ কতামরা আল্লাহর বনআমত 
গেনা কর, তন্ডব তার ইয়ত্তা পান্ডব না। 
বনশ্চয় আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ح  ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ٓ ا وهح ۡص  ِ لح ِت  ةح ٱّللَّ وا  نِۡعمح د  ِإَون تحع 
  ۡ ور  رَِّحي ف   ١٨ لحغح

19. আর আল্লাহ জান্ডনন কতামরা যা কগাপন 
কর এবাং যা প্রকান্ডশে কঘািো কর। 

ا ت ۡعلِن ونح  ونح وحمح ا ت ِِس  ۡ  مح ۡعلح  ١٩وحٱّللَّ  يح

20. আর তারা আল্লাহ িাড়া যান্ডদরন্ডক 
ডান্ডক, তারা বকিু সুবষ্ট করন্ডত পান্ডর না, 
বরাং তান্ডদরন্ডকই সৃবষ্ট করা হয়। 

 ِ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ِينح يحۡدع  ۡي وحٱلَّ ونح شح ۡل ق  ا لح َيح
ونح  ۡلحق  ۡۡ َي   ٢٠وحه 

21. (তারা) মৃত, জীববত নয় এবাং তারা 
জান্ডন না কখন তান্ডদরন্ডক 
পুনরুজ্জীববত করা হন্ডব। 

ۡحيحآء ِۖ 
ح
رۡي  أ َٰت  غح ۡموح

ح
ث ونح  أ ۡبعح يَّانح ي 

ح
ونح أ ر  حۡشع  ا ي وحمح

٢١ 

22.  কতামান্ডদর ইলাহ এক ইলাহ। 
অতিঃপর যারা আবখরান্ডত ববশ্বাস কন্ডর 
না, তান্ডদর অন্তর অস্বীকারকারী এবাং 
তারা অহঙ্কারী। 

ةِ  ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح ْۚ فحٱلَّ َِٰحد  َٰه  وح ۡۡ إِلح ُ ك  َٰ إِلح
ونح  ۡستحۡكَِب  ۡ م  ة  وحه  نِكرح ۡ م   ُ  ٢٢ق ل وب 

23. বনিঃসন্ডন্দন্ডহ তারা যা কগাপন কন্ডর এবাং 
যা প্রকান্ডশে কঘািো কন্ডর, বনশ্চয় তা 
আল্লাহ জান্ডনন। বনশ্চয় বতবন 
অহঙ্কারীন্ডদর পিন্দ কন্ডরন না। 

 ْۚ ۡعلِن ونح ا ي  ونح وحمح ا ي ِِس  ۡ  مح ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ
ح
رحمح أ لح جح

ۡستحۡكَِبِينح  ِب  ٱلۡم  ۥ لح ُي   ٢٣إِنَّه 
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24. আর যখন তান্ডদর বলা হয়, ‘কতামান্ডদর 
রব কী নাবযল কন্ডরন্ডিন’? তারা বন্ডল, 
‘পূবথবতথীন্ডদর কেকাবহনী’। 

نزح 
ح
اذحآ أ ۡ مَّ  ُ ح َِٰطري  ِإَوذحا قِيلح ل سح

ح
ۡۡ قحال ٓوا  أ ب ك  لح رح

لِيح  وَّ
ح
 ٢٤ٱۡۡل

25. এন্ডত কন্ডর তারা বকয়ামন্ডতর বদন্ডন 
বনজন্ডদর পান্ডপর কবাঝা পুন্ডরাটাই বহন 
করন্ডব এবাং তান্ডদর পান্ডপর কবাঝাও 
যান্ডদরন্ডক তারা অজ্ঞতা কহতু পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডর। তারা যা বহন করন্ডব, তা কতই 
না বনকৃষ্ট! 

ِملحةٗ  ۡۡ َكح ۡوزحارحه 
ح
ةِ وحِمۡن  َِلحۡحِمل ٓوا  أ َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح

ا  آءح مح لح سح
ح
رۡيِ ِعلۡم   أ ۡ بِغح  ُ ونح

ل  ُِ ِينح ي  ۡوزحارِ ٱلَّ
ح
أ

ونح   ٢٥يحزِر 

26. তান্ডদর পূন্ডবথ যারা বিল, তারা িড়যন্ত্র 
কন্ডরবিল, অতিঃপর আল্লাহ তান্ডদর 
দালান্ডনর ভীন্ডত আঘাত কন্ডরবিন্ডলন, 
ফন্ডল তান্ডদর উপর কর্ন্ডক তান্ডদর িাদ 
ধ্বন্ডস পন্ডড়বিল। আর তান্ডদর উপর 
আযাব এসবিল এমনভান্ডব কয, তারা 
তা উপলবব্দ করন্ডত পান্ডরবন। 

 ۡ  ُ َٰنح ِتح ٱّللَّ  ب ۡنيح
ح
ۡۡ فحأ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

رح ٱلَّ كح قحۡد مح
 ۡۡ ُِ ِ ۡقف  مِن فحۡوق ۡ  ٱلسَّ ُِ ۡي

لح رَّ عح وحاِعِد فحخح ِنح ٱلۡقح مذ
ونح  ر  حۡشع  ۡيث  لح ي اب  ِمۡن حح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ َٰ تحى

ح
أ  ٢٦وح

27. অতিঃপর বকয়ামন্ডতর বদন বতবন  
তান্ডদরন্ডক লাবঞ্ছত করন্ডবন এবাং 
বলন্ডবন, ‘ককার্ায় আমার শরীকরা, 
যান্ডদর বোপান্ডর কতামরা (মুমবনন্ডদর) 
ববন্ডরাধ্ীতা করন্ডত’? যান্ডদরন্ডক জ্ঞান 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তারা বলন্ডব, ‘বনশ্চয় 
লাঞ্ছনা ও দুগথবত আজ কাবফরন্ডদর 
উপর।’ 

ٓءِيح  َكح ح ۡينح ۡش 
ح
ول  أ يحق  ۡۡ وح ُِ ۡزِي ةِ َي  َٰمح َّۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ث 

وت وا  
 
ِينح أ ْۚ قحالح ٱلَّ ۡۡ ُِ ونح فِي ق  ى ۡۡ ت شح نت 

ِينح ك  ٱلَّ
َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح وٓءح َعح ۡح إِنَّ ٱۡۡلِۡزيح ٱَۡلحۡومح وحٱلس  ٱلۡعِلۡ

٢٧ 

28. বনজন্ডদর উপর যুলমকারী র্াকা 
অবস্থায় কফন্ডরশতারা যান্ডদর মৃতুে 

 ۡۖ ۡۡ ُِ ِس نف 
ح
الِِمٓ أ ة  ظح ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ َٰ ِينح تحتحوحفَّى ٱلَّ

ْۚ إِنَّ  ى ِْۢۚ بحلح وٓء ل  ِمن س  نَّا نحۡعمح ا ك  ۡح مح لح ا  ٱلسَّ و  لۡقح
ح
فحأ
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ঘটান্ডব। অতিঃপর তারা আত্ম্সমপথে 
কন্ডর বলন্ডব, ‘আমরা ককান পাপ 
করতাম না।’ হোুঁ, বনশ্চয় কতামরা যা 
করন্ডত কস ববিন্ডয় আল্লাহ সমেক জ্ঞাত। 

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ُۢ بِمح  ۡ لِي ح عح  ٢٨ٱّللَّ

29. সুতরাাং কতামরা জাহান্নান্ডমর 
দরজাগুন্ডলা বদন্ডয় প্রন্ডবশ কর, তান্ডত 
স্থায়ী হন্ডয়। অতএব অবশেই 
অহঙ্কারীন্ডদর আবাস অবতবনকৃষ্ট। 

ۖۡ فحلحبِۡئسح  ا ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح َٰبح جح بۡوح
ح
ل ٓوا  أ فحٱۡدخ 

ِينح  ِ َبذ تحكح ۡثوحى ٱلۡم   ٢٩مح

30.  আর যারা তাকওয়ার অবলম্বন 
কন্ডরন্ডি, তান্ডদর বলা হল, ‘কতামান্ডদর 
রব কী নাবযল কন্ডরন্ডিন’? তারা বলল, 
‘কলোে’। যারা এই দুবনয়ায় উত্তম কাজ 
কন্ডরন্ডি, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি পুেে। 
আর বনশ্চয় আবখরান্ডতর আবাস উত্তম 
এবাং মুত্তাকীন্ডদর আবাস কতইনা 
উত্তম! 

ْۚ قحال وا   ۡۡ ب ك  لح رح نزح
ح
ٓ أ اذحا ۡوا  مح ِينح ٱتَّقح ۞وحقِيلح لَِّلَّ

رۡيٗ  َٰ خح ن وا  ِِف هح ۡحسح
ح
ِينح أ ْۚ اُۗ لذَِّلَّ نحة  سح ۡنيحا حح ِ ٱَّل  ِذه

تَّقِيح  ۡح دحار  ٱلۡم  ِۡع ۡلح رۡي ْۚ وح ار  ٱٓأۡلِخرحةِ خح ح َّلح  ٣٠وح

31. স্থায়ী জান্নাতসমূহ যান্ডত তারা প্রন্ডবশ 
করন্ডব, যার তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত হন্ডি 
নহরসমূহ। তারা চাইন্ডব, তান্ডদর জনে 
তার মন্ডধ্ে তাই র্াকন্ডব। এভান্ডবই 
আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদর প্রবতদান কদন। 

ۡدن   َٰت  عح نَّ ا  جح ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح ا َتح ُح ل ونح يحۡدخ 
ِۡزي ٱّللَّ   َٰلِكح َيح ذح ْۚ كح آء ونح حشح ا ي ا مح ُح ۡۡ فِي  ُ ح ۖۡ ل َٰر  نۡهح

ح
ٱۡۡل

تَّقِيح   ٣١ٱلۡم 

32.  কফন্ডরশতারা যান্ডদর মৃতুে ঘটায় উত্তম 
অবস্থায়, তারা বন্ডল, ‘কতামান্ডদর উপর 
সালাম। জান্নান্ডত প্রন্ডবশ কর, কয আমল 
কতামরা করন্ডত তার কারন্ডে। 

  ۡ َٰ لح ول ونح سح ق  يذِبِيح يح ة  طح ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ َٰ ِينح تحتحوحفَّى ٱلَّ
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ل وا  ٱۡۡلحنَّةح بِمح ۡ  ٱۡدخ  لحۡيك   ٣٢عح
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33. তারা শুধু্ কফন্ডরশতা আসার অন্ডপো 
করন্ডি অর্বা কতামার রন্ডবর বসদ্ধান্ত 
আসার। এমবন কন্ডরবিল তারা, যারা 
তান্ডদর পূন্ডবথ বিল। আর আল্লাহ তান্ডদর 
উপর যুলম কন্ডরনবন, বরাং তারাই 
বনজন্ডদর উপর যুলম কন্ডরবিল। 

ِِتح 
ۡ
ۡو يحأ
ح
ة  أ ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ تِيح

ۡ
ن تحأ
ح
ٓ أ ونح إِلَّ ر  ۡل يحنظ  هح

ا  ْۚ وحمح ۡۡ ُِ ِ بۡل ِينح ِمن قح
لح ٱلَّ عح َٰلِكح فح ذح ْۚ كح بذِكح ۡمر  رح

ح
أ

ۡظلِ  ۡۡ يح  ُ سح نف 
ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ۡ  ٱّللَّ  وح  ُ لحمح ونح ظح م 

٣٣ 

34. সুতরাাং তারা যা কন্ডরন্ডি, তার খারাপ 
পবরেবত তান্ডদরন্ডক আক্রান্ত কন্ডরন্ডি 
এবাং তারা  যা বনন্ডয় উপহাস করত, 
তা তান্ডদরন্ডক বঘন্ডর কফন্ডলন্ডি। 

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ ابح صح
ح
ا فحأ ُِۡ مَّ ِ اقح ب  وححح

ِمل وا  ا عح ات  مح
زِء ونح  ُۡ حۡستح ن وا  بِهِۦ ي   ٣٤َكح

35. আর যারা বশকথ কন্ডরন্ডি, তারা বলল, 
যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন তন্ডব আমরা 
তান্ডক িাড়া ককান বকিুর ইবাদাত 
করতাম না এবাং আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিরাও না। আর তার 
ববপরীন্ডরত আমরা ককান বকিু হারাম 
করতাম না। এমবনই কন্ডরন্ডি, যারা 
তান্ডদর পূন্ডবথ বিল। সুতরাাং স্পষ্টভান্ডব 
কপৌঁন্ডি কদয়া িাড়া রাসূলন্ডদর বক ককান 
কতথবে আন্ডি? 

ِينح  بحۡدنحا ِمن وحقحالح ٱلَّ ا عح آءح ٱّللَّ  مح حۡو شح وا  ل ك  ۡۡشح
ح
أ

ء   ۡ ۡمنحا  د ونِهِۦ ِمن يح رَّ لح حح نحا وح ٓ ءحابحآؤ  لح ۡن  وح َنَّ
ء    ۡ ِينح ِمن  ِمن د ونِهِۦ ِمن يح لح ٱلَّ عح َٰلِكح فح ذح كح

بِي   َٰغ  ٱلۡم  ِل إِلَّ ٱِۡلحلح ح ٱلر س  ۡل َعح ُح ْۚ فح ۡۡ ُِ ۡبلِ  ٣٥قح

36. আর আবম অবশেই প্রন্ডতেক জাবতন্ডত 
একজন রাসূল কপ্ররে কন্ডরবি কয, 
কতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবাং 
পবরহার কর তাগূতন্ডক। অতিঃপর 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক আল্লাহ কাউন্ডক 
বহদায়াত বদন্ডয়ন্ডিন এবাং তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কান্ডরা উপর পর্ভ্রষ্টতা সাবেস্ত 

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ ۡثنحا ِِف ّل  ۡد بحعح لحقح ح  وح وا  ٱّللَّ ِن ٱۡعب د 

ح
وًل أ رَّس 

ى ٱّللَّ   دح ۡن هح ۡ مَّ  ُ ۖۡ فحِمۡن َٰغ وتح وحٱۡجتحنِب وا  ٱلطَّ
وا  ِِف  ْۚ فحِسري  َٰلحة  لح َُّ لحۡيهِ ٱل ۡت عح قَّ ۡن حح ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح

َٰقِبحة  ٱلۡم كح  نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  ۡرِض فحٱنظ 
ح
بِيح ٱۡۡل ِ  ذذ
٣٦ 
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হন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং কতামরা যমীন্ডন ভ্রমে 
কর অতিঃপর কদখ, অস্বীকারকারীন্ডদর 
পবরেবত কীরূপ হন্ডয়ন্ডি। 

37. যবদও তুবম তান্ডদর বহদায়ান্ডতর বোপান্ডর 
আকাঙ্ক্ষা কর, তবু বনশ্চয় আল্লাহ যান্ডক 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন, তান্ডক বহদায়াত কদন না 
এবাং তান্ডদর জনে ককান সাহাযেকারী 
কনই। 

ن  ِدي مح ُۡ ح لح يح ۡۡ فحإِنَّ ٱّللَّ  ُ َٰ ى دح َٰ ه  ح ۡرِۡص َعح إِن ِتح
ِن  ۡ مذ  ُ ح ا ل ۖۡ وحمح ل  ُِ َِِٰصِينح ي   ٣٧نَّ

38. আর তারা আল্লাহর নান্ডম কব ন শপর্ 
কন্ডরন্ডিন কয, কয বেবি মারা যায়. 
আল্লাহ তান্ডক পুনরুজ্জীববত করন্ডবন 
না। হোুঁ, তার বনন্ডজর উপন্ডর করা 
ওয়াদা বতবন সন্ডতে রূপ কদন্ডবন; বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুিই জান্ডন না। 

ۡبعحث   ۡۡ لح يح ُِ َٰنِ يۡمح
ح
دح أ ُۡ ِ جح وا  بِٱّللَّ م  قۡسح

ح
أ نوح  ٱّللَّ  مح

قذٗ  لحۡيهِ حح َٰ وحۡعًدا عح ْۚ بحلح وت  م  ح يح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ا وح

ونح  ۡعلحم   ٣٨ٱۡلَّاِس لح يح

39. যান্ডত বতবন তান্ডদর জনে স্পষ্ট কন্ডরন, 
যা বনন্ডয় তারা মতববন্ডরাধ্ কন্ডর। আর 
যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, কযন তারা জানন্ডত 
পান্ডর কয, বনশ্চয় তারা বিল বমর্োবাদী। 

  ۡ  ُ ح ح ل ِ ِينح َِل بحيذ ۡح ٱلَّ َِلحۡعلح ونح فِيهِ وح ۡتحلِف  ِي َيح  ٱلَّ
َِٰذبِيح  ن وا  كح ۡۡ َكح  ُ نَّ

ح
ٓوا  أ ر  فح  ٣٩كح

40. যখন আবম ককান বকিুর ইিা কবর, 
তখন আমার কর্া হয় ককবল এই বলা 
কয, ‘হও’, ফন্ডল তা হন্ডয় যায়। 

ن  ولح َلح ۥ ك  ق  ن نَّ
ح
َٰه  أ ۡدنح رح

ح
ء  إِذحآ أ ۡ حا لَِشح ا قحۡوۡل  إِنَّمح

و يحك   ٤٠ن  فح

41. আর যারা বহজরত কন্ডরন্ডি আল্লাহর 
রাস্তায় অতোচাবরত হওয়ার পর, আবম 
অবশেই তান্ডদরন্ডক দুবনয়ান্ডত উত্তম 
আবাস দান করব। আর আবখরান্ডতর 
প্রবতদান কতা ববশাল, যবদ তারা 
জানত। 

وا   لِم  ا ظ  ِ ِمنُۢ بحۡعِد مح وا  ِِف ٱّللَّ ر  اجح ِينح هح وحٱلَّ
سح  ۡنيحا حح ۡۡ ِِف ٱَّل   ُ ِئحنَّ ۖۡ ۡلح بحوذ ةِ  نحٗة ۡجر  ٱٓأۡلِخرح

ح ۡلح وح
ونح  ۡعلحم  ن وا  يح حۡو َكح ْۚ ل ۡكَبح 

ح
  ٤١أ
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42. যারা সবর কন্ডরন্ডি এবাং তান্ডদর রন্ডবর 
উপরই তাওয়াকু্কল কন্ডরন্ডি। 

ُكَّ ونح  تحوح ۡۡ يح ُِ ِ بذ َٰ رح
ح وا  وحَعح َبح  ِينح صح  ٤٢ٱلَّ

43. আর আবম কতামার পূন্ডবথ ককবল 
পুরুিন্ডদরন্ডকই রাসূল বহন্ডসন্ডব কপ্ররে 
কন্ডরবি, যান্ডদর প্রবত আবম ওহী 
পাব ন্ডয়বি। সুতরাাং জ্ঞানীন্ডদর বজজ্ঞাসা 
কর, যবদ কতামরা না জান্ডনা। 

اٗل  ۡبلِكح إِلَّ رِجح لۡنحا ِمن قح رۡسح
ح
ٓ أ ا ۖۡ وحمح ۡۡ ُِ ۡ

 ن وِۡحٓ إَِلح
ونح فحۡس  ۡۡ لح تحۡعلحم  نت  ِۡكرِ إِن ك  ۡهلح ٱلذ

ح
 ٤٣ل ٓوا  أ

44. (তান্ডদর কপ্ররে কন্ডরবি) স্পষ্ট প্রমাোবদ 
ও বকতাবসমূহ এবাং কতামার প্রবত 
নাবযল কন্ডরবি কুরআন, যান্ডত তুবম 
মানুন্ডির জনে স্পষ্ট কন্ডর বদন্ডত পার, যা 
তান্ডদর প্রবত নাবযল হন্ডয়ন্ডি। আর যান্ডত 
তারা বচন্তা কন্ডর। 

ح  ِ ِۡكرح تِل بحيذ ۡكح ٱلذ
ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح

ح
أ ب رِ  وح َِٰت وحٱلز  بِٱِۡلحيذِنح

تح  ۡۡ يح  ُ لَّ لحعح ۡۡ وح ُِ ۡ
ِلح إَِلح ا ن زذ ونح لِلنَّاِس مح ر  كَّ  ٤٤فح

45. যারা মন্ডন্দর িড়যন্ত্র কন্ডর তারা বক 
বনরাপদ হন্ডয় কগন্ডি কয, আল্লাহ 
তান্ডদরসহ মাবটন্ডক ধ্ববসন্ডয় কদন্ডবন না। 
অর্বা তান্ডদর উপর আসন্ডব না, আযাব 
এমনভান্ডব কয, তারা উপলবব্দ করন্ডব 
না? 

 ِ يذ  ٱلسَّ
وا  ر  كح ِينح مح ِمنح ٱلَّ

ح
فحأ
ح
ِۡسفح ٱّللَّ  أ ن َيح

ح
اِت أ

ۡرضح 
ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ۡيث  لح ب اب  ِمۡن حح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ تِيح

ۡ
ۡو يحأ
ح
أ
ونح  ر  حۡشع   ٤٥ي

46. অর্বা বতবন তান্ডদর চলান্ডফরার কভতর 
তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করন্ডবন না? বস্তুত 
তারা (আল্লাহন্ডক) পরাস্তকারী নয়। 

ۡعِجزِينح  ۡ بِم  ا ه  مح ۡۡ فح ُِ بِ
ل  ۡۡ ِِف تحقح ه  ذح خ 

ۡ
ۡو يحأ
ح
 ٤٦أ

47. বকাংবা বতবন তান্ডদরন্ডক ভীত অবস্থায় 
পাকড়াও করন্ডবন না? বনশ্চয় 
কতামান্ডদর রব অবতশয় দয়াশীল, পরম 
দয়ালু। 

حو ف   َٰ َّتح ح ۡۡ َعح ه  ذح خ 
ۡ
ۡو يحأ
ح
حرحء وف   أ ۡۡ ل بَّك  فحإِنَّ رح

  ۡ  ٤٧رَِّحي

48. আল্লাহ কয সকল বস্তু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, 
তারা বক কস বদন্ডক তাকায়বন, যার 

ء   ۡ لحقح ٱّللَّ  ِمن يح ا خح َٰ مح ۡوا  إَِلح ۡۡ يحرح ح وح ل
ح
ا  أ يَّؤ  تحفح  يح

دٗ  جَّ آئِِل س  مح ِن ٱَۡلحِمِي وحٱلشَّ ۥ عح َٰل ه  ۡۡ ِظلح ِ وحه  َّ ِ ا ّللذ
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িায়াসমূহ ডান্ডন ও বান্ডম কহন্ডল পন্ডড় 
আল্লাহর জনে বসজাদারত অবস্থায়, 
আর তারা একান্ত ববনীত? 

ونح  َِٰخر   ٤٨دح

49. আর আল্লাহন্ডকই বসজদা কন্ডর 
আসমানসমূন্ডহ যা আন্ডি এবাং যমীন্ডন 
কয প্রােী আন্ডি, আর কফন্ডরশতারা এবাং 
তারা অহঙ্কার কন্ডর না। 

ۡرِض 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ وحِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي مح

ونح ِمن دحٓابَّة   حۡستحۡكَِب  ۡۡ لح ي ة  وحه  ىئِكح لح  ٤٩وحٱلۡمح

50. তারা তান্ডদর উপরস্থ রবন্ডক ভয় কন্ডর 
এবাং তান্ডদরন্ডক যা বনন্ডদথশ কদয়া হয়, 
তারা তা কন্ডর। 

ِن فح  ۡ مذ  ُ بَّ حاف ونح رح ا َيح ل ونح مح يحۡفعح ۡۡ وح ُِ ِ ۡوق
 ۩ ونح ر   ٥٠ي ۡؤمح

51. আর আল্লঅহ বন্ডলন্ডিন, ‘কতামরা দুই 
ইলাহ গ্রহে কন্ডরা না। বতবন কতা ককবল 
এক ইলাহ। সুতরাাং কতামরা আমান্ডকই 
ভয় কর।’ 

وح  ا ه  ِۖ إِنَّمح ۡيِ ٱثۡنحۡيِ ُح َٰ  إِلح
ٓوا  ۞وحقحالح ٱّللَّ  لح تحتَِّخذ 
ب وِن  َٰ ح فحٱرۡهح َِٰحد  فحإِيَّ َٰه  وح  ٥١إِلح

52. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা  আন্ডি, 
তা তারই এবাং সাবথেবেক আনুগতে 
তারই। অতএব কতামরা বক আল্লাহ 
িাড়া অনেন্ডক ভয় করন্ডব? 

 ْۚ اِصًبا ِين  وح َلح  ٱَّلذ ۡرِض وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۥ مح َلح  وح

ونح  ِ تحتَّق  رۡيح ٱّللَّ غح فح
ح
 ٥٢أ

53. আর কতামান্ডদর কাি কয সব বনআমত 
আন্ডি, তা আল্লাহর পে কর্ন্ডক। 
অতিঃপর দুিঃখ-দুদথশা যখন কতামান্ডদর 
স্পশথ কন্ডর তখন কতামরা শুধু্ তার 
কান্ডিই ফবরয়াদ কর। 

ة   ِن نذِۡعمح ۡ مذ ا بِك  ۡ   وحمح ك  سَّ َّۡ إِذحا مح ِۖۡ ث  فحِمنح ٱّللَّ
ۡهِ تحۡج  ونح ٱلۡض   فحإَِلح  ٥٣ر 

54. তারপর যখন বতবন কতামান্ডদর কর্ন্ডক 
দুিঃখ-দুদথশা দূর কন্ডর কদন, তখন 
কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একবট দল 
তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ বশরক কন্ডর। 

 ۡ ِنك  ۡۡ إِذحا فحرِيق  مذ نك  َّ عح فح ٱلۡض  شح َّۡ إِذحا كح ث 
ونح  ۡۡ ي ّۡشِك  ُِ ِ بذ   ٥٤بِرح

বসজদা
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55. যান্ডত আবম তান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়বি তা 
তারা অস্বীকার করন্ডত পান্ডর। অতএব 
কতামরা কভাগ কর, অবচন্ডরই কতামরা 
জানন্ডত পারন্ডব। 

 ٓ ا وا  بِمح ر  ۡوفح َِلحۡكف  وا  فحسح تَّع  تحمح ْۚ فح ۡۡ  ُ َٰ ءحاتحۡينح
ونح    ٥٥تحۡعلحم 

56. আর আবম তান্ডদরন্ডক কয বরবযক 
বদন্ডয়বি, তার একবট অাংশ তারা 
বনধ্থারে কন্ডর এমন সত্তার জনে, যার 
বোপান্ডর তারা জান্ডন না। আল্লাহর 
কসম! কতামান্ডদরন্ডক অবশেই বজজ্ঞাসা 
করা হন্ডব, কতামরা কয বমর্ো রটাি কস 
বোপান্ডর। 

ونح نحِصيبٗ  ۡعلحم  ا لح يح ل ونح لِمح يحۡجعح ُۗ وح ۡۡ  ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِمَّ  ا مذ
ِ لحت ۡس  ونح تحٱّللَّ ۡۡ تحۡفَتح  نت  ا ك  مَّ   ٥٦ل نَّ عح

57. আর তারা আল্লাহর জনে কনো সন্তান 
বনবদথষ্ট কন্ডর। কতকন পকবত্র এবং কনণজণের জনে 

তা (বনবদথষ্ট কন্ডর) যা তরা পিন্দ কন্ডর। 

ل ونح  يحۡجعح ا وح ۡ مَّ  ُ ح ل ۥ وح َٰنحه  ۡبحح َِٰت س  ِ ٱِۡلحنح ّلِلَّ
ونح   ُ حۡشتح   ٥٧ي

58. আর যখন তান্ডদর কাউন্ডক কনো     
সন্তান্ডনর সুসাংবাদ কদয়া হয়; তখন তার 
কচহারা কান্ডলা হন্ডয় যায়। আর কস 
র্ান্ডক দুিঃখ ভারাক্রান্ত। 

ۡسوحدذٗ  ۥ م  ه   ُ لَّ وحۡج َٰ ظح نَثح
 
ۡ بِٱۡۡل ه  د  حح

ح
ح أ ِ ا ِإَوذحا ب ّشذ
  ۡ ِظي وح كح  ٥٨وحه 

59. তান্ডক কয সাংবাদ কদয়া হন্ডয়ন্ডি, কস 
দুিঃন্ডখ কস কওম কর্ন্ডক আত্ম্ন্ডগাপন 
কন্ডর। আপমান সন্ডত্ত্বও বক এন্ডক করন্ডখ 
কদন্ডব, না মাবটন্ডত পুুঁন্ডত কফলন্ডব? কজন্ডন 
করখ, তারা যা ফয়সালা কন্ডর, তা কতই 
না মন্দ! 

ح بِهِۦْٓۚ  ِ ا ب ّشذ وٓءِ مح ۡوِم ِمن س  ىَٰ ِمنح ٱلۡقح َٰرح تحوح يح
مۡ 
ح
ون  أ َٰ ه 

ح ۥ َعح ه  ۡمِسك  ي 
ح
لح  أ

ح
حاِب  أ ۥ ِِف ٱلَت  ه  س  يحد 

ونح  م  ۡك  ا ُيح آءح مح  ٥٩سح

60. যারা আবখরান্ডত ববশ্বাস কন্ডর না, 
তান্ডদর জনে মন্দ উদাহরে এবাং 
আল্লাহর জনে রন্ডয়ন্ডি মহান উদাহরে। 
আর বতবনই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। 

 ِ ّلِلَّ وۡءِِۖ وح ثحل  ٱلسَّ ةِ مح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح لَِّلَّ
  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي وح ٱلۡعح َٰ  وحه  َۡعح

ح
ثحل  ٱۡۡل  ٦٠ٱلۡمح
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61. আর আল্লাহ যবদ মানবজাবতন্ডক তান্ডদর 
যুলন্ডমর কারন্ডে পাকড়াও করন্ডতন, 
তন্ডব তান্ডত (যমীন্ডন) ককান্ডনা 
ববচরেকারী প্রােীন্ডকই িাড়ন্ডতন না।  
তন্ডব আল্লাহ তান্ডদরন্ডক একবট বনবদথষ্ট 
সময় পযথন্ত অবকাশ কদন। যখন 
তান্ডদর বনবদথষ্ট সময় চন্ডল আন্ডস, তখন 
এক মুহূতথও কপিান্ডত পান্ডর না, এবাং 
আগান্ডতও পান্ডর না। 

ا  ُح لحۡي ا تحرحكح عح ُِۡ مَّ ِم
لۡ اِخذ  ٱّللَّ  ٱۡلَّاسح بِظ  حۡو ي ؤح ل وح

ل  ِمن دحٓابَّة   جح
ح
ى أ ۡۡ إَِلح ر ه  ِ َِٰكن ي ؤحخذ لح ِۖ  وح مذٗ سح فحإِذحا  م 

حۡستح  ۡۡ لح ي  ُ ل  جح
ح
آءح أ ةٗ جح اعح ونح سح لح  ِخر  وح
حۡستحۡقِدم    ٦١ونح ي

62. আর তারা যা অপিন্দ কন্ডর, তাই তারা 
আল্লাহর জনে বনধ্থারে কন্ডর। তান্ডদর 
বজহবা বমর্ো বববরে কদয় কয, বনশ্চয় 
তান্ডদর জনে শুভ পবরোম। সন্ডন্দহ কনই 
কয, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি আগুন এবাং 
বনশ্চয় তারা সবথান্ডগ্র বনবেপ্ত হন্ডব। 

تحِصف   ْۚ وح ونح ا يحۡكرحه  ِ مح ل ونح ّلِلَّ يحۡجعح ۡ   وح  ُ لِۡسنحت 
ح
أ

ۡ  ٱۡلَّارح   ُ ح نَّ ل
ح
رحمح أ َٰ  لح جح ۡ  ٱۡۡل ۡسّنح  ُ ح نَّ ل

ح
ِذبح أ ٱلۡكح

ونح  ۡفرحط  ۡ م   ُ نَّ
ح
أ  ٦٢وح

63. আল্লাহর শপর্, আবম কতামার পূন্ডবথ বহু 
জাবতর বনকট রাসূল কপ্ররে কন্ডরবি। 
অতিঃপর শয়তান তান্ডদর জনে তান্ডদর 
কমথন্ডক কশাবভত কন্ডরন্ডি। তাই আজ কস 
তান্ডদর অবভভাবক। আর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রনাদায়ক আযাব। 

م   مح
 
ى أ لۡنحآ إَِلح رۡسح

ح
ۡد أ ِ لحقح ۡ   تحٱّللَّ  ُ ح يَّنح ل ۡبلِكح فحزح ِن قح  مذ

 ۡۡ  ُ ح ل ۡ  ٱَۡلحوۡمح وح  ُ َِل  وح وح  ُ ۡۡ فح  ُ َٰلح ۡعمح
ح
َٰن  أ ۡيطح ٱلشَّ
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح  ٦٣عح

64. আর আবম কতামার উপর বকতাব নাবযল 
কন্ডরবি, শুধু্ এ জনে কয, কয ববিন্ডয় 
তারা ববতকথ করন্ডি, তা তান্ডদর জনে 
তুবম স্পষ্ট কন্ডর কদন্ডব এবাং (এবট) 
বহদায়াত ও রহমত কসই কওন্ডমর জনে 
যারা ঈমান আন্ডন। 

ِي  ۡ  ٱلَّ  ُ ح ح ل ِ  تِل بحيذ
َٰبح إِلَّ لحۡيكح ٱلِۡكتح ۡۡلحا عح نزح

ح
آ أ وحمح

دٗ  وا  فِيهِ وحه  رحۡۡححةٗ ى ٱۡختحلحف  ۡوم   وح  ٦٤ي ۡؤِمن ونح  لذِقح

65.  আর আল্লাহ আসমান কর্ন্ডক বৃবষ্ট বিথে 
কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর তা বদন্ডয় যমীনন্ডক 

آءٗ  آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
ۡرضح وحٱّللَّ  أ

ح
ۡحيحا بِهِ ٱۡۡل

ح
فحأ
َٰلِكح ٓأَليحةٗ  ْۚٓ إِنَّ ِِف ذح ا ُح ِ ۡوت ۡوم   بحۡعدح مح ع ونح  لذِقح حۡسمح  ٦٥ي
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তার মৃতুের পর সজীব কন্ডরন্ডিন। 
বনশ্চয় এন্ডত বনদশথন রন্ডয়ন্ডি কসই 
কওন্ডমর জনো যারা শুন্ডন। 

66. আর বনশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুন্ডত রন্ডয়ন্ডি 
কতামান্ডদর জনে বশো। তার কপন্ডটর 
কভতন্ডরর কগাবর ও রন্ডির মধ্েখান 
কর্ন্ডক কতামান্ডদরন্ডক আবম দুধ্ পান 
করাই, যা খাুঁবট এবাং পানকারীন্ডদর 
জনে স্বািন্দেকর। 

 ۡۖ ِۡ لحعَِۡبحٗة َٰ نۡعح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ۡ مذِ  ِإَونَّ لحك  ا ِِف ن ۡسقِيك   مَّ

ونِهِۦ ِمنُۢ بحۡيِ فحۡرث   دحم   ب ط  الِٗص  وح حنًا خح ا آئِغٗ ا سح ِلَّ
َٰرِبِيح   ٦٦لذِلشَّ

67.  আর কতামরা কখজুর গান্ডির ফল ও 
আঙু্গর কর্ন্ডক মাদক75 ও উত্তম বরবযক 
গ্রহে কর। বনশ্চয় এন্ডত এমন কওন্ডমর 
জনে বনদশথন রন্ডয়ন্ডি, যারা বুন্ডঝ। 

َٰبِ  ۡعنح
ح
َِٰت ٱۡلَِّخيِل وحٱۡۡل رح ونح ِمۡنه   وحِمن ثحمح تحتَِّخذ 

رٗ  كح َٰلِكح ٓأَليحةٗ سح ْۚ إِنَّ ِِف ذح ًنا سح رِزۡقًا حح ۡوم   ا وح  لذِقح
ۡعقِل ونح   ٦٧يح

68. আর কতামার রব কমৌমাবিন্ডক ইাংবগন্ডত 
জাবনন্ডয়ন্ডি কয, ‘তুবম পাহান্ডড় ও গান্ডি 
এবাং তারা কয গৃহ বনমথাে কন্ডর তান্ডত 
বনবাস বানাও।’ 

ِذِ  ِن ٱَّتَّ
ح
ب كح إَِلح ٱۡلَّۡحِل أ َٰ رح وۡۡحح

ح
أ بحاِل وح ي ِمنح ٱۡۡلِ
ونح ب ي وتٗ  ۡعرِش  ا يح ِممَّ رِ وح جح  ٦٨ا وحِمنح ٱلشَّ

69. অতিঃপর তুবম প্রন্ডতেক ফল কর্ন্ডক 
আহার কর এবাং তুবম কতামার রন্ডবর 
সহজ পন্ডর্ চল। তার কপট কর্ন্ডক এমন 
পানীয় কবর হয়, যার রাং বভন্ন বভন্ন, 
যান্ডত রন্ডয়ন্ডি মানুন্ডির জনে করাগ 
বনরাময়। বনশ্চয় এন্ডত বনদশথন রন্ডয়ন্ডি 
কস কওন্ডমর জনে, যারা বচন্তা কন্ডর। 

بذِِك  ب لح رح َِٰت فحٱۡسل ِِك س  رح ِ ٱثلَّمح
ذ ِ ِمن ّل 

َّۡ لُك  ث 
ۥ ذ ل ٗلْۚ  َٰن ه  لۡوح

ح
ۡتحلِف  أ اب  ُم  ح ا ۡشح ُح ِ ون ج  ِمنُۢ ب ط  ۡر   َيح

َٰلِكح ٓأَليحةٗ  آء  لذِلنَّاِس  إِنَّ ِِف ذح  فِيهِ ِشفح
ۡوم   ونح لذِقح ر  كَّ  ٦٩يحتحفح

70. আর আল্লাহ কতামান্ডদর সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদর মৃতুে 
ঘটান্ডবন। কতামান্ডদর অন্ডনন্ডক এমনও 

ن  ۡ مَّ ْۚ وحِمنك  ۡۡ تحوحفَّىَٰك  َّۡ يح ۡۡ ث  ك  لحقح وحٱّللَّ  خح
د  إِ  ۡح بحۡعدح ِعلۡم  ي رح ۡعلح  يح

ۡ لح رِ لِِكح م  ع 
ۡرذحِل ٱلۡ

ح
 لحىىأ
ۡي  ۡ  قحِدير  شح لِي ح عح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٧٠ا

                                                           
75 ইমাম তাবারী বন্ডলন, আয়াতবট মাদক বনবিদ্দ হওয়ার পূন্ডবথ অবতীেথ হন্ডয়ন্ডি। 
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আন্ডি, যান্ডক এন্ডকবান্ডর বৃদ্ধ বয়ন্ডস 
উপনীত করা হয়, যান্ডত কস জ্ঞান 
লান্ডভর পন্ডরও সববকিু অজানা হন্ডয় 
যায়। আল্লাহ সবথজ্ঞ, সবথশবিমান। 

71. আর আল্লাহ বরবযক কতামান্ডদর 
কতকন্ডক কতন্ডকর উপর প্রাধ্ানে 
বদন্ডয়ন্ডিন; বকন্তু যান্ডদরন্ডক প্রাধ্ানে কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি, তারা তান্ডদর বরবযক 
দাসদাসীন্ডদর বফবরন্ডয় কদয় না। (এই 
ভন্ডয় কয,) তারা তান্ডত সমান হন্ডয় 
যান্ডব। তন্ডব তারা বক আল্লাহর 
বনআমতন্ডক অস্বীকার করন্ডি? 

َٰ بحۡعض  
ح ۡۡ َعح ك  ُح لح بحۡع َُّ ِۡزِق   وحٱّللَّ  فح ا ِِف ٱلرذ مح  فح

ۡت  لحكح ا مح َٰ مح ح ۡۡ َعح ُِ ِ آدذِي رِزۡق  بِرح
ل وا  ُذِ ِينح ف  ٱلَّ

 ۡ ِ َيح ةِ ٱّللَّ فحبِنِۡعمح
ح
ْۚ أ آء  وح ۡۡ فِيهِ سح  ُ ۡۡ فح  ُ َٰن  يۡمح

ح
ونح حح أ د 
٧١ 

72. আর আল্লাহ কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক কজাড়া সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
কতামান্ডদর কজাড়া কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
জনে পুত্র ও নাবতন্ডদর সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
আর বতবন কতামান্ডরদন্ডক পববত্র বরবযক 
দান কন্ডরন্ডিন তারা বক বাবতন্ডল ববশ্বাস 
কন্ডর এবাং আল্লাহর বনআমতন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর? 

لح  عح َٰجٗ وحٱّللَّ  جح ۡزوح
ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
ِۡن أ ۡ مذ ا لحك 

ةٗ  دح فح ۡ بحنِيح وححح َِٰجك  ۡزوح
ح
ِۡن أ ۡ مذ لح لحك  عح  وحجح

َِٰطِل ي ۡؤِمن ونح  فحبِٱلۡبح
ح
َِٰت  أ يذِبح ِنح ٱلطَّ ۡ مذ زحقحك  رح وح
ونح  ر  ۡۡ يحۡكف  ِ ه  ِت ٱّللَّ بِنِۡعمح   ٧٢وح

73. আর তারা আল্লাহ িাড়া এমন বকিুর 
উপাসনা কন্ডর, যারা আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডন তান্ডদর ককান বরযন্ডকর মাবলক 
নয় এবাং হন্ডতও পারন্ডব না। 

ۡۡ رِزۡقٗ   ُ ح ۡملِك  ل ا لح يح ِ مح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ يحۡعب د  ا وح
ۡي  ۡرِض شح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِنح ٱلسَّ ونح مذ حۡستحِطيع  لح ي ا وح

٧٣ 

74. সুতরাাং কতামরা আল্লাহর জনে অনে 
ককান দৃষ্টান্ত স্থাপন কন্ডরা না। বনশ্চয় 
আল্লাহ জান্ডনন আর কতামরা জান না। 

ۡۡ لح  نت 
ح
أ ۡ  وح ۡعلح ح يح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡمثحالح

ح
ِ ٱۡۡل  تحۡۡضِب وا  ّلِلَّ

فحلح
ونح   ٧٤تحۡعلحم 

75.  আল্লাহ উপমা কপশ কন্ডরন্ডিন; একজন 
অবধ্নস্ত দাস কয ককান বকিুর উপর 

ۡبدٗ  ثحًل عح حبح ٱّللَّ  مح ۡمل وَٗك ۞ۡضح َٰ ا مَّ ح ۡقِدر  َعح  لَّ يح
ء   ۡ نٗ  يح سح َٰه  ِمنَّا رِزۡقًا حح زحقۡنح ن رَّ وح ي نفِق  وحمح  ُ ا فح
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েমতা রান্ডখ না। আর একজন যান্ডক 
আবম আমার পে কর্ন্ডক উত্তম বরযক 
বদন্ডয়বি, অতিঃপর কস তা কর্ন্ডক  
কগাপন্ডন ও প্রকান্ডশে বেয় কন্ডর। তারা 
বক সমান হন্ডত পান্ডর? সমস্ত প্রশাংসা 
আল্লা হর। বরাং তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
জান্ডন না। 

ًراۖۡ ِمۡنه  َِسذٗ  ُۡ ِْۚ بحۡل  ا وحجح ْۚ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ نح حۡستحوۥ  ۡل ي هح
ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح ۡكَثح ه 

ح
 ٧٥أ

76. আর আল্লাহ উপমা কপশ কন্ডরন্ডিন, 
দু’জন বেবি, তান্ডদর একজন কবাবা, কয 
ককান বকিুর উপর েমতা রান্ডখ না 
এবাং কস তার অবভভাবন্ডকর উপর 
কবাঝা। তান্ডক কযখান্ডনই পা ান্ডনা হয়, 
ককান কলোে বন্ডয় আনন্ডত পান্ডর না। 
কস আর ঐ বেবি বক সমান, কয নোন্ডয়র 
আন্ডদশ কন্ডর এবাং রন্ডয়ন্ডি সরল পন্ডর্র 
উপর? 

ثحٗل  حبح ٱّللَّ  مح ۡ  لح وحۡضح بۡكح
ح
آ أ مح ه  د  حح

ح
لحۡيِ أ  رَّج 

ء   ۡ َٰ يح ح ۡقِدر  َعح ا  يح ۡينحمح
ح
َٰه  أ ۡولحى َٰ مح ح ٌّ َعح وح ّلح وحه 

ر   م 
ۡ
ن يحأ وح وحمح حۡستحوِي ه  ۡل ي رۡي  هح

ِت ِِبح
ۡ
ُه  لح يحأ ِ  ي وحجذ

َٰط   َٰ ِصرح ح وح َعح ۡدِل وحه  ۡستحقِيم   بِٱلۡعح  ٧٦ م 

77. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন গান্ডয়বী 
ববিয় আল্লাহরই। আর বকয়ামন্ডতর 
বোপারবট শুধু্ কচান্ডখর পলন্ডকর নোয়। 
বকাংবা তা আন্ডরা বনকটবতথী। বনশ্চয় 
আল্লাহ সব বকিুর উপর েমতাবান। 

 
ح
ٓ أ ا ۡرِض  وحمح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡيب  ٱلسَّ ِ غح ّلِلَّ ۡمر  وح

ح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ قۡرحب 
ح
وح أ ۡو ه 

ح
ِ أ حۡمِح ٱِۡلحِصح ةِ إِلَّ ُكح اعح ٱلسَّ

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح  ٧٧قحِدير   َعح

78. আর আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কবর 
কন্ডরন্ডিন, কতামান্ডদর মাতৃগভথ কর্ন্ডক 
এমতাবস্থায় কয, কতামরা বকিুই জানন্ডত 
না। বতবন কতামান্ডদর জনে সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন েবেশবি, চেু ও অন্তর। 
যান্ডত কতামরা শুকবরয়া আদায় কর। 

ۡۡ لح  َٰتِك  هح مَّ
 
وِن أ ِنُۢ ب ط  ۡ مذ ك  ۡخرحجح

ح
وحٱّللَّ  أ

ۡي  ونح شح َٰرح تحۡعلحم  بۡصح
ح
ۡمعح وحٱۡۡل ۡ  ٱلسَّ لح لحك  عح ا وحجح

ۡف 
ح
ونح وحٱۡۡل ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  ةح لحعح  ٧٨دح

79. তারা বক আকান্ডশ (উড়ন্ত অবস্থায়) 
বনন্ডয়াবজত পাবখগুন্ডলার বদন্ডক তাকায় 

َٰت   رح خَّ سح رۡيِ م   ٱلطَّ
ۡوا  إَِلح ۡۡ يحرح ح ل

ح
آءِ  أ مح ِ ٱلسَّ وذ ِِف جح

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح نَّ إِلَّ ٱّللَّ   ُ ۡمِسك  ا ي  ۡوم   مح  لذِقح
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না? আল্লাহ িাড়া ককউ তান্ডদরন্ডক ধ্ন্ডর 
রান্ডখ না। বনশ্চয় তান্ডত বনদশথনবলী 
রন্ডয়ন্ডি কসই কওন্ডমর জনে যারা ববশ্বাস 
কন্ডর। 

 ٧٩ي ۡؤِمن ونح 

80. আর আল্লাহ কতামান্ডদর ঘরগুন্ডলান্ডক 
কতামান্ডদর জনে আবাস কন্ডরন্ডিন এবাং 
কতামান্ডদর পশুর চামড়া বদন্ডয় তাবুর 
বেবস্থা কন্ডরন্ডিন, যা খুব সহন্ডজই 
কতামরা সফরকান্ডল ও অবস্থানকান্ডল 
বহন করন্ডত পার। আর তান্ডদর পশম, 
তান্ডদর কলাম ও তান্ডদর চুল িারা বনবদথষ্ট 
সমন্ডয়র জনে গৃহসামগ্রী ও কভাগ-
উপকরে (নতবর কন্ডরন্ডিন)। 

نٗ  كح ۡۡ سح ِنُۢ ب ي وتِك  ۡ مذ لح لحك  عح لح وحٱّللَّ  جح عح ا وحجح
ِۡ ب ي وتٗ  َٰ نۡعح

ح
ل ودِ ٱۡۡل ِن ج  ۡ مذ ا يحوۡ لحك  ُح ونح حۡستحِخف  مح ا ت

ا  ُح ِ اف ۡصوح
ح
ِمۡن أ ۡۡ وح تِك  يحۡومح إِقحامح ۡۡ وح ۡعنِك  ظح

َٰثٗ  ثح
ح
آ أ ارِهح ۡشعح

ح
أ ا وح ۡوبحارِهح

ح
أ َٰ ِحي  وح

ًَٰعا إَِلح تح   ٨٠ا وحمح

81. আর আল্লাহ যা সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, তা 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর জনে িায়ার বেবস্থা 
কন্ডরন্ডিন এবাং পাহাড় কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
জনে আেয়স্থল বাবনন্ডয়ন্ডিন, আর 
বেবস্থা কন্ডরন্ডিন কপাশান্ডকর, যা 
কতামান্ডদরন্ডক গরম কর্ন্ডক রো কন্ডর 
এবাং বন্ডমথরও বেবস্থা কন্ডরন্ডিন যা 
কতামান্ডদরন্ডক রো কন্ডর কতামান্ডদর 
যুন্ডদ্ধ। এভান্ডবই বতবন কতামান্ডদর উপর 
তার বনআমতন্ডক পূেথ করন্ডবন, যান্ডত 
কতামরা অনুগত হও। 

َٰٗل  لحقح ِظلح ا خح ِمَّ ۡ مذ لح لحك  عح لح وحٱّللَّ  جح عح  وحجح
َٰنٗ  ۡكنح

ح
بحاِل أ ِنح ٱۡۡلِ ۡ مذ ۡۡ لحك  عحلح لحك  ا وحجح

 ۡ َٰبِيلح تحقِيك  رح ۡ  ٱۡۡلحرَّ وحسح َٰبِيلح تحقِيك  رح سح
لح  ۥ عح تحه  ۡ  نِۡعمح َٰلِكح ي تِ ذح ْۚ كح ۡۡ ك  سح

ۡ
ۡۡ بحأ ۡيك 

ونح  ۡۡ ت ۡسلِم  لَّك   ٨١لحعح

82. সুতরাাং যবদ তারা পৃষ্ঠ-প্রদশথন কন্ডর, 
তন্ডব কতামার দাবয়ত্ব কতা শুধু্ স্পষ্টভান্ডব 
কপৌঁন্ডি কদয়া। 

بِي   َٰغ  ٱلۡم  لحۡيكح ٱِۡلحلح ا عح لَّۡوا  فحإِنَّمح  ٨٢فحإِن تحوح
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83. তারা আল্লাহর বনআমত বচন্ডন, 
তারপরও তারা তা অস্বীকার কন্ডর, 
আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই কাবফর। 

  ۡ ۡكَثح ه 
ح
أ ا وح ُح ونح َّۡ ي نِكر  ِ ث  ۡعرِف ونح نِۡعمحتح ٱّللَّ يح

ونح  َٰفِر   ٨٣ٱلۡكح

84. আর স্মরে কর, কযবদন আবম প্রন্ডতেক 
উম্মত কর্ন্ডক সােী উবেত করব। 
তারপর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, 
তান্ডদরন্ডক (ওযর কপন্ডশর) অনুমবত 
কদয়া হন্ডব না এবাং (আল্লাহন্ডক) সন্তুষ্ট 
করন্ডতও তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব না। 

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ يحۡومح نحۡبعحث  ِمن ّل  ُِيدٗ  وح َّۡ لح ي ۡؤذحن  شح ا ث 

ۡۡ ي ۡستحۡعتحب ونح  لح ه  وا  وح ر  فح ِينح كح  ٨٤لَِّلَّ

85. আর যা যুলম কন্ডরন্ডি, তারা যখন 
আযাব কদখন্ডব, তখন তান্ডদর উপর 
কর্ন্ডক তা বশবর্ল করা হন্ডব না এবাং 
তান্ডদরন্ডক অবকাশও কদয়া হন্ডব না। 

ِينح  ف   ِإَوذحا رحءحا ٱلَّ حفَّ ابح فحلح َي  ذح وا  ٱلۡعح لحم  ظح
ونح  ر  ۡۡ ي نظح لح ه  ۡۡ وح  ُ ۡن  ٨٥عح

86.  আর যারা বশরক কন্ডরন্ডি, তারা যখন 
তান্ডদর শরীকন্ডদর কদখন্ডব, তখন 
বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, এরা হল 
আমান্ডদর শরীক, যান্ডদরন্ডক আমরা 
আপনার পবরবন্ডতথ আহবান করতাম।’ 
অতিঃপর তারা তান্ডদর প্রবত উত্তন্ডর 
বলন্ডব, ‘বনশ্চয় কতামরা বমর্োবাদী।’ 

بَّنحا  ۡۡ قحال وا  رح ٓءحه  َكح ح وا  ۡش  ك  ۡۡشح
ح
ِينح أ ِإَوذحا رحءحا ٱلَّ

 ۡۖ وا  مِن د ونِكح نَّا نحۡدع  ِينح ك  نحا ٱلَّ ٓؤ  َكح ح ٓءِ ۡش  لح ىؤ  ٰٓح
َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح ۡولح إِنَّك  ۡ  ٱلۡقح ُِ ۡ

ۡوا  إَِلح لۡقح
ح
 ٨٦فحأ

87. কসবদন তারা আল্লাহর প্রবত আনুগহে 
কপশ করন্ডব এবাং তারা কয বমর্ো 
রটাত, তা উধ্াও হন্ডয় যান্ডব। 

ا  ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح ۖۡ وحضح ۡح لح ئِذ  ٱلسَّ ِ يحۡومح ۡوا  إَِلح ٱّللَّ لۡقح
ح
أ وح

ونح  ۡفَتح  ن وا  يح  ٨٧َكح

88. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং আল্লাহর  
রাস্তায় বাধ্া বদন্ডয়ন্ডি, আবম তান্ডদরন্ডক 
আযান্ডবর উপর আযাব বাবড়ন্ডয় কদব। 
কারে তারা ফোসাদ সৃবষ্ট করত। 

 ۡۡ  ُ َٰ ِ زِۡدنح بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د  وا  وحصح ر  فح ِينح كح ٱلَّ
ابٗ  ذح ونح عح ۡفِسد  ن وا  ي  ا َكح اِب بِمح ذح  ٨٨ا فحۡوقح ٱلۡعح
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89. আর স্মরে কর, কযবদন আবম প্রন্ডতেক 
উম্মন্ডতর কান্ডি, তান্ডদর কর্ন্ডকই তান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ একজন সােী উবেত করব 
এবাং কতামান্ডক তান্ডদর উপর সােীরূন্ডপ 
হাবযর করব। আর আবম কতামার উপর 
বকতাব নাবযল কন্ডরবি প্রবতবট ববিন্ডয়র 
স্পষ্ট বেথনা, বহদায়াত, রহমত ও 
মুসবলমন্ডদর জনে সুসাংবাদস্বরূপ। 

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ يحۡومح نحۡبعحث  ِِف ّل  ِۡن  وح ُِۡ مذ يۡ

لح ُِيًدا عح شح
ۡۡلحا  نحزَّ ٓءِ  وح لح ىؤ  َٰ ٰٓح ح ُِيًدا َعح ۖۡ وحِجۡئنحا بِكح شح ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
أ
َٰنٗ عح  َٰبح تِۡبيح ء  لحۡيكح ٱلِۡكتح ۡ ِ يح

ذ دٗ  ا لذِك  ى وحه 
رحۡۡححةٗ  ۡسلِِميح  وح ىَٰ لِلۡم  ب ّۡشح  ٨٩وح

90. বনশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও 
বনকট আত্ম্ীয়ন্ডদর দান করার আন্ডদশ 
কদন এবাং বতবন আশ্লীলতা, মন্দ কাজ 
ও সীমালঙ্ঘন কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ কন্ডরন। 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ কদন, 
যান্ডত কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে কর। 

َِٰن ِإَويتحآيِٕ ذِي  ۡدِل وحٱۡۡلِۡحسح عح
ر  بِٱلۡ م 

ۡ
ح يحأ ۞إِنَّ ٱّللَّ

رِ وحٱِۡلحۡغِ  
نكح آءِ وحٱلۡم  ۡحشح نِٱلۡفح َٰ عح يحۡنِهح َٰ وح ۡرَبح ٱلۡق 

ونح  ر  كَّ ۡۡ تحذح لَّك  ۡۡ لحعح ك   ٩٠يحعِظ 

91. আর কতামরা যখন অঙ্গীকার কর তখন 
আল্লাহর অঙ্গীকার পূেথ কর। কতামরা 
পাকান্ডপাি অঙ্গীকার করার পর তা 
ভঙ্গ কন্ডরা না এবাং প্রকৃত পন্ডে 
কতামরা বনজন্ডদর জনে আল্লাহন্ডক 
বজম্মাদার বাবনন্ডয়ি। বনশ্চয় আল্লাহ 
জান্ডনন, যা কতামরা কর। 

وا    ُ لح تحنق  ۡۡ وح دت  ُح َٰ ِ إِذحا عح ِد ٱّللَّ ُۡ ۡوف وا  بِعح
ح
أ وح

ح  ۡ  ٱّللَّ لۡت  عح ا وحقحۡد جح َٰنح بحۡعدح تحۡوكِيِدهح يۡمح
ح
 ٱۡۡل

ل ونح  ا تحۡفعح ۡ  مح ۡعلح ح يح فِيًلْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ كح لحۡيك   ٩١عح

92. আর কতামরা কস নারীর মত হন্ডয়া না, 
কয তার পাকান্ডনা সূন্ডতা শি কন্ডর 
পাকান্ডনার পর টুকন্ডরা টুকন্ডরা কন্ডর 
কফন্ডল। কতামরা কতামান্ডদর উপর 
অঙ্গীকারন্ডক বনজন্ডদর মন্ডধ্ে প্রতারো 
বহন্ডসন্ডব গ্রহে করি (এই উন্ডদ্দন্ডশে) কয, 
একদল অপর দন্ডলর কচন্ডয় বড় হন্ডব। 
আল্লাহ কতা এর মাধ্েন্ডম কতামান্ডদর 

ا ِمنُۢ بحۡعِد  ُح ح ۡزل ۡت غح ُح ٱلَِِّت نحقح ون وا  كح لح تحك  وح
َٰثٗ  نكح
ح
ة  أ ۡۡ ق وَّ َٰنحك  يۡمح

ح
ونح أ ۡۡ  ا تحتَِّخذ  ُۢ بحيۡنحك  لح دحخح

  ۡ ۡبل وك  ا يح ة   إِنَّمح مَّ
 
َٰ ِمۡن أ ۡرَبح

ح
ة  ِهح أ مَّ

 
ونح أ ن تحك 

ح
أ

 ۡۡ نت  ا ك  ةِ مح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح َّ لحك  َلح بحيذُِنح ٱّللَّ  بِهِۚۦْ وح
ونح  ۡتحلِف   ٩٢فِيهِ َّتح
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পরীো কন্ডরন এবাং বনশ্চয় বতবন 
কতামান্ডদর জনে বকয়ামন্ডতর বদন্ডন স্পষ্ট 
কন্ডর কদন্ডবন কস ববিয়, যান্ডত কতামরা 
মতববন্ডরাধ্ করন্ডত। 

93. আর যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন, কতামান্ডদর 
সকলন্ডক এক জাবতন্ডত পবরেত 
করন্ডতন, বকন্তু আল্লাহ যান্ডক ইিা 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন, আর যান্ডক ইিা 
বহদায়াত কদন। কতামরা যা করন্ডত কস 
সম্পন্ডকথ অবশেই কতামান্ডদর বজজ্ঞাসা 
করা হন্ডব। 

ةٗ  مَّ
 
ۡۡ أ لحك  حعح آءح ٱّللَّ  ۡلح حۡو شح ل ةٗ  وح َِٰحدح َِٰكن  وح لح وح

لحت ۡس  ْۚ وح آء  حشح ن ي ِدي مح ُۡ يح آء  وح حشح ن ي ل  مح ُِ ل نَّ ي 
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  مَّ  ٩٣عح

94. আর কতামরা কতামান্ডদর 
অঙ্গীকারগুন্ডলান্ডক কতামান্ডদর প্রতারো 
বহন্ডসন্ডব গ্রহে কন্ডরা না। তাহন্ডল পা দৃঢ় 
হওয়ার পর বপিন্ডল যান্ডব এবাং কতামরা 
আযাব আস্বাদন করন্ডব। কারে কতামরা 
আল্লাহর রাস্তায় বাধ্া বদন্ডয়ি। আর 
কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি মহা আযাব। 

ِلَّ  َتح ۡۡ فح ُۢ بحيۡنحك  لح ۡۡ دحخح َٰنحك  يۡمح
ح
ٓوا  أ لح تحتَِّخذ  وح

 ۡۡ دت  دح ا صح وٓءح بِمح وق وا  ٱلس  تحذ  ا وح ُح ِ ُۢ بحۡعدح ث ب وت م  قحدح
  ۡ ِظي اب  عح ذح ۡۡ عح لحك  ِ وح بِيِل ٱّللَّ ن سح  ٩٤عح

95.  আর কতামরা স্বে মূন্ডলে আল্লাহর 
অঙ্গীকার বববক্র কন্ডরা না। আল্লাহর 
কান্ডি যা আন্ডি, কতামান্ডদর জনেই তাই 
উত্তম, যবদ কতামরা জানন্ডত। 

نٗ  ِ ثحمح ِد ٱّللَّ ُۡ وا  بِعح حۡشَتح  لح ت ا ِعندح وح مح ا قحلِيًلْۚ إِنَّ
ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت  ۡۡ إِن ك  رۡي  لَّك  وح خح ِ ه   ٩٥ٱّللَّ

96.  কতামান্ডদর বনকট যা আন্ডি তা ফুবরন্ডয় 
যায়। আর আল্লাহর বনকট যা আন্ডি তা 
স্থায়ী। আর যারা সবর কন্ডরন্ডি, তারা 
যা করত তার তুলনায় অবশেই আবম 
তান্ডদরন্ডক উত্তম প্রবতদান কদব। 

ِ بحاق    ا ِعندح ٱّللَّ د  وحمح ۡۡ يحنفح ك  ا ِعندح حۡجزِيحنَّ  مح ۡلح وح
نِ  ۡحسح

ح
ۡ بِأ ۡجرحه 

ح
ٓوا  أ َبح  ِينح صح ل ونح  ٱلَّ ۡعمح ن وا  يح ا َكح مح

٩٦ 

97.  কয মুবমন অবস্থায় কনক আমল করন্ডব, 
পুরুি কহাক বা নারী, আবম তান্ডক 

َٰلِحٗ  ِملح صح ۡن عح ۡؤِمن  مح وح م  َٰ وحه  نَثح
 
ۡو أ
ح
ر  أ
ِن ذحكح ا مذ

ةٗ فحلحن ۡحيِيحنَّه   يحوَٰ ۖۡ  ۥ حح يذِبحٗة ۡ  طح ۡجرحه 
ح
ۡۡ أ  ُ حۡجزِيحنَّ ۡلح وح
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পববত্র জীবন দান করব এবাং তারা যা 
করত তার তুলনায় অবশেই আবম 
তান্ডদরন্ডক উত্তম প্রবতদান কদব। 

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ِن مح ۡحسح
ح
 ٩٧بِأ

98. সুতরাাং যখন তুবম কুরআন পড়ন্ডব 
তখন আল্লাহর কান্ডি ববতাবড়ত শয়তান 
হন্ডত পানাহ চাও। 

ِ ِمنح  ۡرءحانح فحٱۡستحعِۡذ بِٱّللَّ تح ٱلۡق 
ۡ
أ فحإِذحا قحرح

 ِۡ َِٰن ٱلرَِّجي ۡيطح  ٩٨ٱلشَّ

99. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং তান্ডদর 
রন্ডবর উপর তাওয়াকু্কল কন্ডরন্ডি, 
তান্ডদর উপর শয়তান্ডনর ককান েমতা 
কনই। 

 َٰ ح ن وا  وحَعح ِينح ءحامح ح ٱلَّ َٰن  َعح لۡطح ۥ لحيۡسح َلح ۥ س  إِنَّه 
ُكَّ ونح  تحوح ۡۡ يح ُِ ِ بذ  ٩٩رح

100. তার েমতা কতা ককবল তান্ডদর 
উপর, যারা তান্ডক অবভভাবকরূন্ডপ 
গ্রহে কর এবাং যারা আল্লাহর সান্ডর্ 
শরীক কন্ডর। 

 ۡ  ُ ِينح ۥ وحٱلَّ لَّۡونحه  تحوح ِينح يح ح ٱلَّ ۥ َعح َٰن ه  لۡطح ا س  إِنَّمح
ونح  ّۡشِك   ١٠٠بِهِۦ م 

101. আর যখন আবম একবট আয়ান্ডতর 
স্থান্ডন পবরবতথন কন্ডর আন্ডরকবট আয়াত 
কদই- আল্লাহ ভাল জান্ডনন কস সম্পন্ডকথ, 
যা বতবন নাবযল কন্ডরন- তখন তারা 
বন্ডল, তুবম কতা কবকল বমর্ো 
রটনাকারী; রবাং তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
জান্ডন না। 

ۡۡلحآ ءحايحةٗ  نح ءحايحة   ِإَوذحا بحدَّ َّكح ِل  مَّ ذ َنح ا ي  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وحٱّللَّ  أ

ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح ۡكَثح ه 
ح
ِْۢۚ بحۡل أ ۡفَتح نتح م 

ح
آ أ قحال ٓوا  إِنَّمح

١٠١ 

102. বল, রুহুল কুদস (জীবরীল) এন্ডক 
কতামার রন্ডবর পে হন্ডত যর্াযর্ভান্ডব 
নাবযল কন্ডরন্ডিন। যারা ঈমান এন্ডনন্ডি 
তান্ডদরন্ডক সুদৃঢ় করার জনে এবাং 
বহদায়াত ও মুসবলমন্ডদর জনে 
সুসাংবাদস্বরূপ। 

 ِ بذِكح بِٱۡۡلحقذ ِس ِمن رَّ د  وح  ٱلۡق   ۥ ر 
َلح ق ۡل نحزَّ

دٗ  ن وا  وحه  ِينح ءحامح ىَٰ ى َِل ثحبذِتح ٱلَّ ب ّۡشح وح
ۡسلِِميح   ١٠٢لِلۡم 

103. আর আবম অবশেই জাবন কয, তারা 
বন্ডল, তান্ডক কতা বশো কদয় একজন 

 ُۗ حّشح  ۥ ب ه  لذِم  عح ا ي  ول ونح إِنَّمح ق  ۡۡ يح  ُ نَّ
ح
ۡ  أ ۡد نحۡعلح لحقح وح

ا  َٰذح هح ِمذ  وح ۡعجح
ح
ۡهِ أ ونح إَِلح ِي ي لِۡحد  ان  ٱلَّ لذِسح
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মানুি, যার বদন্ডক তারা ঈবঙ্গত করন্ডি, 
তার ভািা হন্ডি অনারবী। অর্চ এটা 
হন্ডি সুস্পষ্ট আরবী ভািা। 

ان   بِي   لِسح َِبذ  م  رح  ١٠٣عح

104. বনশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহ 
ববশ্বাস কন্ডর না, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
বহদায়াত করন্ডবন না এবাং তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রদায়ক আযাব। 

ِينح لح ي ۡؤِمن ونح أَِب ۡ  إِنَّ ٱلَّ ُِ ِدي ُۡ  يح
ِ لح َِٰت ٱّللَّ يح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل  ١٠٤ٱّللَّ  وح

105. একমাত্র তারাই বমর্ো রটায়, যারা 
আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহ ববশ্বাস কন্ডর না। 
আর তারাই বমর্োবাদী। 

ِينح لح ي ۡؤِمن ونح أَِب ِذبح ٱلَّ ِي ٱلۡكح ۡفَتح ا يح َٰ إِنَّمح ِت يح
َِٰذب ونح  ۡ  ٱلۡكح ىئِكح ه  لح و 

 
أ ِۖۡ وح  ١٠٥ٱّللَّ

106.  কয ঈমান আনার পর আল্লাহর 
সান্ডর্ কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং যারা তান্ডদর 
অন্তর কুফরী িারা উনু্মি কন্ডরন্ডি, 
তান্ডদর উপরই আল্লাহর কক্রাধ্ এবাং 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি মহাআযাব। ঐ 
বেবি িাড়া যান্ডক বাধ্ে করা হয় (কুফরী 
করন্ডত) অর্চ তার অন্তর র্ান্ডক ঈমান্ডন 
পবরতৃপ্ত। 

ۡن  َٰنِهِۦٓ إِلَّ مح ِ ِمنُۢ بحۡعِد إِيمح رح بِٱّللَّ فح ن كح مح
 ُۢ ئِن  ۡطمح ۥ م  ۡكرِهح وحقحلۡب ه 

 
ن  أ َِٰكن مَّ لح َِٰن وح يمح بِٱۡۡلِ

ۡدرٗ  ۡفرِ صح حح بِٱلۡك  ح ِنح ۡشح ب  مذ ُح ۡۡ غح ُِ ۡي
لح عح ا فح
  ۡ ِظي اب  عح ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ِ وح  ١٠٦ٱّللَّ

107. এটা এ জনে কয, তারা আবখরান্ডতর 
তুলনায় দুবনয়ার জীবনন্ডক পিন্দ 
কন্ডরন্ডি। আর বনশ্চয় আল্লাহ কাবফর 
কওমন্ডক বহদায়াত কন্ডরন না। 

  ۡ  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ةِ ذح ح ٱٓأۡلِخرح ۡنيحا َعح ب وا  ٱۡۡلحيحوَٰةح ٱَّل  ٱۡستححح

َٰفِرِينح  ۡومح ٱلۡكح ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح نَّ ٱّللَّ
ح
أ  ١٠٧وح

108. এরাই তারা, যান্ডদর অন্তরসমূহ, 
েবেসমূহ ও দৃবষ্টসমূন্ডহর উপর আল্লাহ 
কমাহর কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং তারাই 
হন্ডি গান্ডফল। 

 َٰ ح بحعح ٱّللَّ  َعح ِينح طح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ۡۡ أ ُِ ۡمعِ ۡۡ وحسح ُِ ِ وب

  ق ل 
َٰفِل ونح  ۡ  ٱلۡغح ىئِكح ه  لح و 

 
أ ۖۡ وح ۡۡ َٰرِهِ بۡصح

ح
أ  ١٠٨وح

109. সন্ডন্দহ কনই, তারাই আবখরান্ডত 
েবতগ্রস্ত। 

ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ةِ ه  ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ نَّ
ح
رحمح أ  ١٠٩لح جح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 554  

110. তারপর কতামার রব তান্ডদর জনে, 
যারা ববপযথস্ত হওয়ার পর বহজরত 
কন্ডরন্ডি, অতিঃপর বজহাদ কন্ডরন্ডি এবাং 
সবর কন্ডরন্ডি, এ সন্ডবর পর কতামার 
রব অবশেই েমাশীল, দুয়ালু। 

ا ف تِن وا   وا  ِمنُۢ بحۡعِد مح ر  اجح ِينح هح بَّكح لَِّلَّ َّۡ إِنَّ رح ث 
ور   ف  ا لحغح بَّكح ِمنُۢ بحۡعِدهح ٓوا  إِنَّ رح َبح  وا  وحصح د  ُح َٰ َّۡ جح ث 

  ۡ  ١١٠رَِّحي

111. (স্মরে কর কস বদন্ডনর কর্া) 
কযবদন প্রন্ডতেক বেবি বনন্ডজর পন্ডে 
যুবি-তকথ বনন্ডয় উপবস্থত হন্ডব এবাং 
প্রন্ডতেকন্ডক বেবি কস যা আমল কন্ডরন্ডি 
তা পবরপূেথরূন্ডপ কদয়া হন্ডব এবাং 
তান্ডদর প্রবত যুলম করা হন্ডব না। 

ِِت ّل   نحۡفس  
ۡ
َٰ  ۞يحۡومح تحأ ِفَّ ت وح ا وح ُح ۡفِس ن نَّ َِٰدل  عح  ت جح
ۡۡ لح  ّل   نحۡفس   ِملحۡت وحه  ا عح ونح مَّ ۡظلحم   ١١١ ي 

112. আর আল্লাহ উপমা কপশ করন্ডিন, 
একবট জনপদ, যা বিল বনরাপদ ও 
শান্ত। সববদক কর্ন্ডক তার বরবযক 
তান্ডত ববপুলভান্ডব আসত। অতিঃপর কস 
(জনপদ) আল্লাহর বনআমত অস্বীকার 
করল। তখন তারা যা করত তার 
কারন্ডে আল্লাহ তান্ডক েুধ্া ও ভন্ডয়র 
কপাশাক পরান্ডলন। 

ثحٗل  حبح ٱّللَّ  مح نحۡت ءحاِمنحةٗ  قحۡريحةٗ  وحۡضح ئِنَّةٗ  َكح ۡطمح  م 
دٗ  ا رحغح ُح ا رِزۡق  ُح تِي

ۡ
ن  يحأ َّكح ِ مح

ذ ِن ّل  رحۡت  ا مذ فح فحكح
ا ٱّللَّ  ِِلحاسح ٱۡۡل وِع وحٱۡۡلحوِۡف  ُح َٰقح ذح

ح
ِ فحأ ِۡ ٱّللَّ ۡنع 

ح
بِأ

ونح  ن وا  يحۡصنحع  ا َكح  ١١٢بِمح

113. আর অবশেই তান্ডদর কান্ডি, 
তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক একজন রাসূল 
এন্ডসবিল। তারপর তারা তান্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল। ফন্ডল আযাব 
তান্ডদর পাকড়াও কন্ডরবিল এমতাবস্থায় 
কয, তারা বিল যুলমকারী। 

  ۡ ه  ذح خح
ح
ب وه  فحأ ذَّ ۡۡ فحكح  ُ ِۡن ول  مذ ۡۡ رحس  آءحه  ۡد جح لحقح وح

ونح  َٰلِم  ۡۡ ظح اب  وحه  ذح  ١١٣ٱلۡعح

114. অতএব আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কয 
হালাল উত্তম বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন, কতামরা 
তা কর্ন্ডক আহার কর এবাং আল্লাহর 

َٰٗل  لح ۡ  ٱّللَّ  حح زحقحك  ا رح يذِبٗ فحُك  وا  ِممَّ وا   طح ر  ا وحٱۡشك 
ونح  ۡۡ إِيَّاه  تحۡعب د  نت  ِ إِن ك   ١١٤نِۡعمحتح ٱّللَّ
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বনয়ামন্ডতর শুকবরয়া আদায় কর, যবদ 
কতামরা তারই ইবাদাত কন্ডর র্াক। 

115.  বতবন কতা কতামান্ডদর উপর হারাম 
কন্ডরন্ডিন মৃত জন্তু, রি, শূকন্ডরর কগাশ্ত 
এবাং কয জন্তুর যন্ডবহকান্ডল আল্লাহ 
বেতীত অনে কারও নাম কনয়া হন্ডয়ন্ডি। 
তন্ডব কয বনরুপায় হন্ডয়, ইিাকৃত 
অবাধ্েতা ও সীমালঙ্ঘন বেতীত, 
(প্রন্ডয়াজন মুতান্ডবক গ্রহে করন্ডব) তন্ডব 
আল্লাহ েমাশীল, দয়ালু। 

ۡح  ۡ ۡلح مح وح ۡيتحةح وحٱَّلَّ ۡ  ٱلۡمح لحۡيك  رَّمح عح ا حح  إِنَّمح
رَّ  ِن ٱۡضط  مح ِ بِهۖۦِۡ فح رۡيِ ٱّللَّ هِلَّ لِغح

 
ٓ أ ا ٱۡۡلَِنِيرِ وحمح

رۡيح بحاغ   د   غح لح َعح ۡ   وح ور  رَِّحي ف  ح غح  ١١٥فحإِنَّ ٱّللَّ

116. আর কতামান্ডদর বজহবা িারা 
বানান্ডনা বমর্োর উপর বনভথর কন্ডর বন্ডলা 
না কয, এটা হালাল এবাং এটা হারাম, 
আল্লাহর উপর বমর্ো রটান্ডনার জনে। 
বনশ্চয় যারা আল্লাহর উপর বমর্ো রটায়, 
তারা সফল হন্ডব না। 

ِذبح  ۡ  ٱۡلكح لِۡسنحت ك 
ح
ا تحِصف  أ ول وا  لِمح لح تحق  وح

 ِ ح ٱّللَّ وا  َعح حۡفَتح  ِ ام  تلذ رح ا حح َٰذح هح َٰل  وح لح ا حح َٰذح هح
ِذبح  ِ ٱۡلكح ح ٱّللَّ ونح َعح ۡفَتح  ِينح يح ْۚ إِنَّ ٱلَّ ِذبح ٱلۡكح

ونح  ۡفلِح   ١١٦لح ي 

117. সামানে কভাগ এবাং তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل َٰع  قحلِيل  وح تح  ١١٧مح

118. আর যারা ইহূদী হন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর 
উপরও আবম তাই হারাম কন্ডরবি, যা 
আবম কতামার কান্ডি ইতিঃপূন্ডবথ বেথনা 
কন্ডরবি এবাং আবম তান্ডদর উপর যুলম 
কবরবন; বরাং তারাই তান্ডদর বনজন্ডদর 
উপর যুলম করত। 

لحۡيكح  ۡصنحا عح ا قحصح ۡمنحا مح رَّ اد وا  حح ِينح هح ح ٱلَّ وحَعح
 ۡۡ  ُ سح نف 

ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ۡۡ وح  ُ َٰ لحۡمنح ا ظح ۖۡ وحمح ۡبل  ِمن قح

ونح  ۡظلِم   ١١٨يح

119. তারপর বনশ্চয় কতামার রব তান্ডদর 
জনে, যারা অজ্ঞাতসান্ডর মন্দ কাজ 
কন্ডরন্ডি, এরপর তারা তওবা কন্ডরন্ডি 
এবাং পবরশুদ্ধ হন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় কতামার 

َٰلحة   وٓءح ِِبحهح ِمل وا  ٱلس  ِينح عح بَّكح لَِّلَّ َّۡ إِنَّ رح َّۡ  ث   ث 
بَّكح ِمنُۢ  ٓوا  إِنَّ رح ۡصلحح 

ح
أ َٰلِكح وح تحاب وا  ِمنُۢ بحۡعِد ذح
  ۡ ور  رَِّحي ف  ا لحغح   ١١٩بحۡعِدهح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 556  

রব এসন্ডবর পর পরম েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

120. বনশ্চয় ইবরাহীম বিন্ডলন এক 
উম্মত76, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও 
একবনষ্ঠ। বতবন মুশবরকন্ডদর অন্তভূথি 
বিন্ডলন না। 

ةٗ  مَّ
 
نح أ ۡح َكح َٰهِي نِيفٗ قحانِتٗ  إِنَّ إِبۡرح ِ حح َّ ِ ۡۡ يحك  ا ّللذ ح ل  ا وح
ّۡشِكِيح    ١٢٠ِمنح ٱلۡم 

121.  কস বিল তার বনয়ামন্ডতর 
শুকরকারী। বতবন তান্ডক বািাই 
কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডক সব ক পন্ডর্ 
পবরচাবলত কন্ডরন্ডিন। 

اكِرٗ  َٰط  شح َٰ ِصرح َٰه  إَِلح ى دح َٰه  وحهح ِمهِ  ٱۡجتحبحى ۡنع 
ح
ِ  ا ۡلذ
ۡستحقِيم    ١٢١م 

122. আর আবম তান্ডক দুবনয়ান্ডত কলোে 
দান কন্ডরবি এবাং বনিঃসন্ডন্দন্ডহ কস 
আবখরান্ডত কনককারন্ডদর দলভুি। 

 ۡۖ نحٗة سح ۡنيحا حح َٰه  ِِف ٱَّل  ۥ ِِف  وحءحاتحۡينح حِمنح ٱٓأۡلِخرح ِإَونَّه  ةِ ل
َٰلِِحيح   ١٢٢ٱلصَّ

123. তারপর আবম কতামার প্রবত ওহী 
পব ন্ডয়বি কয, তুবম বমল্লান্ডত ইবরাহীন্ডমর 
অনুসরে কর, কয বিল একবনষ্ঠ এবাং 
বিল না মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি। 

نِيفٗ  ۡح حح َٰهِي ِن ٱتَّبِۡع ِملَّةح إِبۡرح
ح
ۡكح أ ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
َّۡ أ ۖۡ ث   ا

ّۡشِ  نح ِمنح ٱلۡم  ا َكح  ١٢٣كِيح وحمح

124. শবনবার কতা তান্ডদর উপর চাবপন্ডয় 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি যারা তান্ডত মতববন্ডরাধ্ 
কন্ডরন্ডি। আর বনশ্চয় কতামার রব 
বকয়ামন্ডতর বদন তান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা  
কন্ডর কদন্ডবন, যান্ডত তারা মতন্ডভদ 
করত। 

وا  فِيهِ  ِإَونَّ  ِينح ٱۡختحلحف  ح ٱلَّ بۡت  َعح عِلح ٱلسَّ ا ج  إِنَّمح
  ُ ۡ  بحيۡنح حۡحك  بَّكح َلح ن وا  رح ا َكح ةِ فِيمح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح

ونح  ۡتحلِف   ١٢٤فِيهِ َيح

125. তুবম কতামরা রন্ডবর পন্ডর্ বহকমত 
ও সুন্দর উপন্ডদন্ডশর মাধ্েন্ডম আহবান 

ةِ  وِۡعظح ةِ وحٱلۡمح بذِكح بِٱۡۡلِۡكمح بِيِل رح َٰ سح ٱۡدع  إَِلح
بَّكح  ْۚ إِنَّ رح ن  ۡحسح

ح
ۡ بِٱلَِِّت ِهح أ  ُ ۡ َِٰدل جح نحةِِۖ وح ٱۡۡلحسح

                                                           
76 বতবন উম্মত বা জাবত বিন্ডলন, এই অন্ডর্থ কয, একবট জাবতর মান্ডঝ কয সমস্ত গুোবলী পাওয়া যায়, 
বেবি ইবরাহীন্ডমর মান্ডঝই তা ববদেমান বিল। কারও কারও মন্ডত এর অর্থ ‘আদশথ পুরুি’ ‘ইমাম’ বা 
কলোন্ডের বশেক। 
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কর এবাং সুন্দরতম পন্থায় তান্ডদর 
সান্ডর্ ববতকথ কর। বনশ্চয় একমাত্র 
কতামার রবই জান্ডনন কক তার পর্ 
কর্ন্ডক ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি এবাং 
বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর বতবন খুব ভাল কন্ডরই 
জান্ডনন। 

  ۡ ۡعلح
ح
وح أ بِيلِهِۦ وحه  ن سح لَّ عح ۡ  بِمحن ضح ۡعلح

ح
وح أ ه 

تحِدينح  ُۡ  ١٢٥بِٱلۡم 

126. আর যবদ কতামরা শাবস্ত দাও, তন্ডব 
ব ক ততটুকু শাবস্ত দাও যতটুকু 
কতামান্ডদর কদয়া হন্ডয়ন্ডি। আর যবদ 
কতামরা সবর কর, তন্ডব তাই 
সবরকারীন্ডদর জনে উত্তম। 

وقِۡبت ۡ بِهۖۦِۡ  ا ع  اقِب وا  بِِمۡثِل مح عح ۡۡ فح ۡبت  قح ِإَوۡن َعح
ََِٰبِينح  رۡي  لذِلصَّ وح خح  ُ ح ۡۡ ل ت  ۡ َبح لحئِن صح  ١٢٦وح

127. আর তুবম সবর কর। কতামার 
সবর কতা শুধু্ আল্লাহর তাওফীন্ডকই। 
তারা কযসব িড়যন্ত্র করন্ডি তুবম কস 
ববিন্ডয় সাংকীেথমনা হন্ডয়া না। 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡن عح ۡزح لح ِتح ِْۚ وح َۡب كح إِلَّ بِٱّللَّ ا صح وحٱۡصَِبۡ وحمح

ۡيق    تحك  ِِف ضح
لح ونح  وح ر  ۡمك  ا يح ِمَّ  ١٢٧مذ

128. বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদর সান্ডর্, যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডর এবাং যারা 
সৎকমথশীল। 

ِۡسن ونح  ۡ ُم  ِينح ه  وا  وَّٱلَّ ِينح ٱتَّقح عح ٱلَّ ح مح إِنَّ ٱّللَّ
١٢٨  

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 558  

১৭. সূরা : আল-ইসরা 
আয়াত : ১১১, মাক্কী 

اءِ  ورحة  اِۡلَۡسح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِمۡسِب ِ ِۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱّللَّ  ٱلرَِّحي

1. পববত্র মহান কস সত্তা, বযবন তাুঁর 
বান্দান্ডক রান্ডত বনন্ডয় বগন্ডয়ন্ডিন আল 
মাসবজদুল হারাম কর্ন্ডক আল 
মাসবজদুল আকসা77 পযথন্ত, যার 
আশপান্ডশ আবম বরকত বদন্ডয়বি, 
কযন আবম তান্ডক আমার বকিু 
বনদশথন কদখান্ডত পাবর। বতবনই 
সবথন্ডোতা, সবথদ্রষ্টা। 

ٗۡل  ۡبِدهِۦ َلح ىَٰ بِعح َۡسح
ح
ِٓي أ َٰنح ٱلَّ ۡبحح ۡسِجِد س  ِنح ٱلۡمح  مذ
اِم إَِلح  ۡوَلح ۥ ٱۡۡلحرح ۡكنحا حح َٰرح ِي بح ا ٱلَّ قۡصح

ح
ۡسِجِد ٱۡۡل ٱلۡمح

ِميع  ٱِۡلحِصري   وح ٱلسَّ ۥ ه  ْۚٓ إِنَّه  َٰتِنحا ۥ ِمۡن ءحايح ِيحه    ١لَِن 

2. আর আবম মূসান্ডক বকতাব বদন্ডয়বি 
এবাং তা বনী ইসরাঈন্ডলর জনে 
পর্বনন্ডদথশ বাবনন্ডয়বি। কযন কতামরা 
আমান্ডক িাড়া ককান কমথববধ্ায়ক না 
বানাও। 

دٗ  َٰه  ه  لۡنح عح َٰبح وحجح وَسح ٱلِۡكتح ح ى وحءحاتحيۡنحا م  ِ ِّنٓ ِلذ
كِيٗل  وا  ِمن د و ِي وح لَّ تحتَِّخذ 

ح
ىءِيلح أ  ٢ إِۡسرح

3. কস তান্ডদর বাংশধ্র, যান্ডদরন্ডক আবম 
নূন্ডহর সান্ডর্ আন্ডরাহে কবরন্ডয়বিলাম, 
বনশ্চয় কস বিল কৃতজ্ঞ বান্দা। 

عح  حلۡنحا مح ۡن ۡحح ِيَّةح مح ۡبدٗ  ذ رذ نح عح ۥ َكح ورٗ ن وح   إِنَّه  ك   اا شح
٣ 

4. আর আবম বনী ইসরাঈলন্ডক 
বকতান্ডব বসদ্ধান্ত জাবনন্ডয়বিলাম কয, 
কতামরা যমীন্ডন দু’বার অবশেই 
ফাসাদ করন্ডব এবাং ঔদ্ধতে কদখান্ডব 
মারাত্ম্কভান্ডব। 

نَّ  َِٰب تلح ۡفِسد  ىءِيلح ِِف ٱلِۡكتح َٰ بحِّنٓ إِۡسرح ۡينحآ إَِلح ُح قح وح
ۡرِض 

ح
ل وذٗ ِِف ٱۡۡل حۡعل نَّ ع  تلح تحۡيِ وح رَّ برِيٗ  امح  ٤ا كح

                                                           
77 বফবলস্তীন্ডন অববস্থত বাইতুল মাকবদস, যা মুসলমানন্ডদর প্রর্ম বকবলা বিল।  

পারা 

১৫ 
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5. অতিঃপর যখন এ দু’কয়র প্রর্ম 
ওয়াদা আসল, তখন আবম 
কতামান্ডদর উপর আমার বকিু বান্দা 
পা ালাম, যারা কন্ড ার যুদ্ধবাজ। 
অতিঃপর তারা ঘন্ডর ঘন্ডর ঢুন্ডক 
ধ্বাংসযজ্ঞ চালাল। আর এ ওয়াদা 
পূেথ হওয়ারই বিল। 

ا  مح  ُ َٰ ولحى
 
آءح وحۡعد  أ ۡۡ ِعبحادٗ فحإِذحا جح لحۡيك  ۡثنحا عح ح بحعح آ ا ۡلَّ
س  
ۡ
ِل بحأ و 

 
ِديد   أ َٰلح  شح وا  ِخلح اس  نح فحجح َكح ِيحارِ  وح ٱَّلذ

وٗل وحۡعدٗ  ۡفع   ٥ ا مَّ

6. তারপর আবম তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ 
কতামান্ডদর জনে পালা ঘুবরন্ডয় বদলাম, 
ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত বদন্ডয় 
কতামান্ডদরন্ডক মদদ করলাম এবাং 
জনবন্ডল কতামান্ডদরন্ডক সাংখোবধ্ন্ডকে 
পবরেত করলাম। 

 ۡ َٰك  ۡدنح ۡمدح
ح
أ ۡۡ وح ُِ ۡي

لح ةح عح رَّ ۡ  ٱلۡكح ۡدنحا لحك  َّۡ رحدح ث 
َٰل   ۡموح
ح
بحنِيح  بِأ ح نحفِرًياوح ۡكَثح

ح
ۡۡ أ َٰك  لۡنح عح  ٦وحجح

7. কতামরা যবদ ভাল কর, তন্ডব 
বনজন্ডদর জনেই ভাল করন্ডব এবাং 
যবদ মন্দ কর তন্ডব তা বনজন্ডদর 
জনেই। এরপর যখন পরবতথী 
ওয়াদা এল, (তখন অনে বান্দান্ডদর 
কপ্ররে করলাম) যান্ডত তারা 
কতামান্ডদর কচহারাসমূহ মবলন কন্ডর 
কদয়, আর কযন মসবজন্ডদ ঢুন্ডক পন্ডড় 
কযমন ঢুন্ডক পন্ডড়বিল প্রর্মবার এবাং 
যান্ডত সমূ্পেথরূন্ডপ ধ্বাংস কন্ডর কদয় 
যা ওন্ডদর কতৃথন্ডত্ব বিল। 

 ۡۡ ت 
ۡ
أ سح
ح
ۖۡ ِإَوۡن أ ۡۡ ِسك  نف 

ح
ۡۡ ِۡل نت  ۡحسح

ح
ۡۡ أ نت  ۡحسح

ح
إِۡن أ

ْۚ فحإِذح  ا ُح آءح وحۡعد  ٱٓأۡلِخرحةِ ؤُُسَيِلفحلح ۡۡ  ا  ا جح وهحك  و ج 
ة   رَّ لح مح وَّ

ح
ل وه  أ ا دحخح مح ۡسِجدح كح ل وا  ٱلۡمح َِلحۡدخ   وح

لحوۡ  ا عح وا  مح  ِ َِل تحَبذ  ٧ا  تحتۡبرًِيا وح

8. আশা করা যায় কতামান্ডদর রব 
কতামান্ডদর উপর রহম করন্ডবন। 
বকন্তু কতামরা যবদ পুনরায় কর, 

 ْۚ ۡدنحا ۡۡ ع  دت  ْۚ ِإَوۡن ع  ۡۡ حك  ن يحرۡۡحح
ح
ۡۡ أ ب ك  َٰ رح عحَسح

ِصرًيا  َٰفِرِينح حح ۡح لِلۡكح نَّ ُح لۡنحا جح عح  ٨وحجح
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তাহন্ডল আবমও পুনরায় করব। আর 
আবম জাহান্নামন্ডক কন্ডরবি 
কাবফরন্ডদর জনে কন্ডয়দখানা। 

9. বনশ্চয় এ কুরআন এমন একবট পর্ 
কদখায় যা সবন্ডচন্ডয় সরল এবাং কয 
মুবমনগে কনক আমল কন্ডর 
তান্ডদরন্ডক সুসাংবাদ কদয় কয, তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি মহাপুরস্কার।  

  ِ ي بحّشذ قۡوحم  وح
ح
ِدي لِلَِِّت ِهح أ ُۡ ۡرءحانح يح ا ٱلۡق  َٰذح إِنَّ هح

 ۡۡ  ُ ح نَّ ل
ح
َِٰت أ َٰلِحح ل ونح ٱلصَّ ۡعمح ِينح يح ۡؤِمنِيح ٱلَّ ٱلۡم 

ۡجرٗ 
ح
برِيٗ أ  ٩ا ا كح

10. আর যারা আবখরান্ডত ঈমান রান্ডখ না 
আবম তান্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডরবি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

 ۡۡ  ُ ح ۡعتحۡدنحا ل
ح
ةِ أ ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح نَّ ٱلَّ

ح
أ وح

َِلمٗ 
ح
ابًا أ ذح  ١٠ا عح

11. আর মানুি অকলোন্ডের কদাআ কন্ডর, 
কযমন তার কদাআ হয় কলোন্ডের 
জনে। আর মানুি কতা 
তাড়াহুড়াপ্রবে। 

نح  َكح ٓءحه ۥ بِٱۡۡلحرۡيِِۖ وح ِ د َعح ذ َٰن  بِٱلّشَّ نسح يحۡدع  ٱۡۡلِ وح
َٰن   نسح وٗل  ٱۡۡلِ ج    ١١ عح

12. আর আবম রাত ও বদনন্ডক কন্ডরবি 
দু’কটা বনদশথন। অতিঃপর মুন্ডি 
বদন্ডয়বি রান্ডতর বনদশথন এবাং বদন্ডনর 
বনদশথনন্ডক কন্ডরবি আন্ডলাকময়, 
যান্ডত কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 
অনুগ্রহ সন্ধান করন্ডত পার এবাং 
যান্ডত কতামরা বিথসাংখো ও বহসাব 
জানন্ডত পার। আর আবম প্রন্ডতেক 
ববিয় ববস্তাবরতভান্ডব বেথনা কন্ডরবি। 

ِۡل  ۡونحآ ءحايحةح ٱَلَّ حح مح ِۖ فح ارح ءحايحتحۡيِ ُح ۡلح وحٱۡلَّ
لۡنحا ٱَلَّ عح وحجح

ةٗ  ۡبِِصح ارِ م  ُح  ءحايحةح ٱۡلَّ
ٓ لۡنحا عح ٗل  وحجح ُۡ وا  فح حبۡتحغ  ِ ِن  تلذ مذ

 َّ َّك  ْۚ وح ابح نِيح وحٱۡۡلِسح ِ دح ٱلسذ دح وا  عح تِلحۡعلحم  ۡۡ وح بذِك  رَّ
ء   ۡ َٰه  تحۡفِصيٗل  يح لۡنح  ١٢ فحصَّ

13. আর আবম প্রন্ডতেক মানুন্ডির কমথন্ডক 
তার ঘান্ডড় সাংযুি কন্ডর বদন্ডয়বি 

 َّ َّك  ۡرِج  وح َّن  ن قِهۖۦِۡ وح ه ۥ ِِف ع  ىئِرح َٰه  طح لۡزحۡمنح
ح
َٰن  أ

إِنسح
َٰبٗ  ةِ كِتح َٰمح وًراا َلح ۥ يحۡومح ٱلۡقِيح نش  َٰه  مح ى  ١٣ يحلۡقح
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এবাং বকয়ামন্ডতর বদন তার জনে 
আবম কবর করব একবট বকতাব, যা 
কস পান্ডব উনু্মি। 

14. পা  কর কতামার বকতাব, আজ তুবম 
বনন্ডজই কতামার বহসাব-বনকাশকারী 
বহন্ডসন্ডব যন্ডর্ষ্ট। 

ِسيبٗ  لحۡيكح حح َٰ بِنحۡفِسكح ٱَۡلحۡومح عح َفح َٰبحكح كح  كِتح
ۡ
أ  اٱقۡرح
١٤ 

15. কয বহদায়াত গ্রহে কন্ডর, কস কতা 
বনন্ডজর জনেই বহদায়াত গ্রহে কন্ডর 
এবাং কয পর্ভ্রষ্ট হয় কস বনন্ডজর 
(স্বান্ডর্থর) ববরুন্ডদ্ধই পর্ভ্রষ্ট হয়। 
আর ককান বহনকারী অপন্ডরর 
(পান্ডপর) কবাঝা বহন করন্ডব না। 
আর রাসূল কপ্ররে না করা পযথন্ত 
আবম আযাবদাতা নই। 

لَّ  ن ضح تحِدي ِۡلحۡفِسهۖۦِۡ وحمح ُۡ ا يح ىَٰ فحإِنَّمح ِن ٱۡهتحدح مَّ
ازِرحة    تحزِر  وح

لح اْۚ وح ُح لحۡي ل  عح ُِ ا يح ُۗ  فحإِنَّمح ىَٰ ۡخرح
 
وِۡزرح أ

ذذِ  عح نَّا م  ا ك  وٗل وحمح َٰ نحۡبعحثح رحس  ِتَّ   ١٥ بِيح حح

16. আর যখন আবম ককান জনপদ 
ধ্বাংস করার ইিা কবর, তখন তার 
সম্পদশালীন্ডদরন্ডক (সৎকান্ডজর) 
আন্ডদশ কবর। অতিঃপর তারা তান্ডত 
সীমালঙ্ঘন কন্ডর। তখন তান্ডদর 
উপর বনন্ডদথশবট সাবেস্ত হন্ডয় যায় 
এবাং আবম তা সমূ্পেথরূন্ডপ ববধ্বস্ত 
কবর। 

ا  ُح َۡتحفِي ۡرنحا م  مح
ح
لِكح قحۡريحًة أ ُۡ ن ن 

ح
ٓ أ ۡدنحا رح

ح
ٓ أ ِإَوذحا

ا  ُح وا  فِي ق  سح فح ا فح ُح َٰ ۡرنح مَّ ۡول  فحدح ا ٱلۡقح ُح لحۡي قَّ عح فححح
 ١٦ا تحۡدِمريٗ 

17. আর নূন্ডহর পর আবম কত প্রজন্ম 
ধ্বাংস কন্ডরবি! কতামার রব তাুঁর 
বান্দান্ডদর পান্ডপর বোপান্ডর পূেথ 
অববহত ও সবথদ্রষ্টা বহন্ডসন্ডব যন্ডর্ষ্ট। 

وِن  ر  ۡهلحۡكنحا ِمنح ٱلۡق 
ح
ۡۡ أ كح َٰ  ِمنُۢ بحۡعِد ن وح   وح َفح كح وح

ُۢا بحِصريٗ  برِيح ن وِب ِعبحادِهِۦ خح بذِكح بِذ   ١٧ا بِرح
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18. কয দুবনয়া চায় আবম কসখান্ডন তান্ডক 
দ্রুত বদন্ডয় কদই, যা আবম চাই, যার 
জনে চাই। তারপর তার জনে 
বনধ্থারে কবর জাহান্নাম, কসখান্ডন কস 
প্রন্ডবশ করন্ডব বনবন্দত, ববতাবড়ত 
অবস্থায়। 

حشح  ا ن ا مح ُح ۥ فِي لۡنحا َلح  جَّ اِجلحةح عح نح ي رِيد  ٱلۡعح ن َكح ء  آ مَّ
ومٗ  ۡذم  ا مح ُح َٰ ۡح يحۡصلحى نَّ ُح لۡنحا َلح ۥ جح عح َّۡ جح ن ن رِيد  ث   الِمح

ورٗ  ۡدح   ١٨ا مَّ

19. আর কয আবখরাত চায় এবাং তার 
জনে যর্াযর্ কচষ্টা কন্ডর মুবমন 
অবস্থায়, তান্ডদর কচষ্টা হন্ডব 
পুরস্কারন্ডযাগে। 

 

ادح  رح
ح
ۡن أ ۡؤِمن  وحمح وح م  ا وحه  ُح ۡعيح ا سح ُح ح َٰ ل َعح ةح وحسح  ٱٓأۡلِخرح

نح  ىئِكح َكح لح و 
 
ورٗ فحأ ۡشك  ۡ مَّ  ُ ۡعي   ١٩ا سح

20. এন্ডদর ও ওন্ডদর প্রন্ডতেকন্ডক আবম 
কতামার রন্ডবর দান কর্ন্ডক সাহাযে 
কবর, আর কতামার রন্ডবর দান বন্ধ 
হওয়ার নয়। 

ذٗ  ى ُك  ا  ن ِمد  ٰٓح ْۚ وحمح بذِكح آءِ رح طح ٓءِ ِمۡن عح
لح ىؤ  ٰٓح ٓءِ وح لح ؤ 
وًرا  ۡظ  بذِكح ُمح آء  رح طح نح عح  ٢٠َكح

21. কভন্ডব কদখ, আবম তান্ডদর কতকন্ডক 
কতন্ডকর উপর বকভান্ডব কেষ্ঠত্ব দান 
কন্ডরবি। আর আবখরাত বনশ্চয়ই 
মযথাদায় মহান এবাং কেষ্ঠন্ডত্ব বৃহত্তর। 

 َٰ ح ۡۡ َعح  ُ ُح ۡع لۡنحا بح َُّ ۡيفح فح ۡر كح ِخرحة  ٓأۡللح وح  بحۡعض   ٱنظ 
َٰت   جح ۡكَبح  دحرح

ح
ۡكَبح   أ

ح
أ يٗل وح ُِ  ٢١ تحۡف

22. আল্লাহর সান্ডর্ অপর ককান ইলাহ 
বনধ্থারে কন্ডরা না। তাহন্ডল তুবম 
বনবন্দত ও লাবঞ্ছত হন্ডয় বন্ডস পড়ন্ডব। 

 ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ ۡل مح ۡعح ومٗ لَّ َتح ۡذم  دح مح تحۡقع  رح فح ا ا ءحاخح
وٗل  ۡذ   ٢٢ ُمَّ

23. আর কতামার রব আন্ডদশ বদন্ডয়ন্ডিন 
কয, কতামরা তাুঁন্ডক িাড়া অনে কান্ডরা 
ইবাদাত করন্ডব না এবাং বপতা-
মাতার সান্ডর্ সদাচরে করন্ডব। 

لَّ 
ح
ب كح أ َٰ رح يِۡن ۞وحقحَضح ََِّٰلح بِٱلۡوح ٓ إِيَّاه  وح ٓوا  إِلَّ تحۡعب د 

ۡو 
ح
ٓ أ ا مح ه  د  حح

ح
ح أ كح ٱلِۡكَبح نَّ ِعندح ۡبل غح ا يح ْۚ إِمَّ ًَٰنا إِۡحسح

فذ  
 
ٓ أ ا مح  ُ َّ ل ل ا فحلح تحق  مح ه  لح تحنۡ  ُِكح ا وحق ل وح مح ۡره  ُح
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তান্ডদর একজন অর্বা উভন্ডয়ই যবদ 
কতামার বনকট বাধ্থন্ডকে উপনীত হয়, 
তন্ডব তান্ডদরন্ডক ‘উফ’ বন্ডলা না এবাং 
তান্ডদরন্ডক ধ্মক বদও না। আর 
তান্ডদর সান্ডর্ সম্মানজনক কর্া 
বল। 

ا قحۡوٗل  مح  ُ َّ رِيمٗ ل  ٢٣ا  كح

24. আর তান্ডদর উভন্ডয়র জনে 
দয়াপরবশ হন্ডয় ববনন্ডয়র ডানা নত 
কন্ডর দাও এবাং বল, ‘কহ আমার রব, 
তান্ডদর প্রবত দয়া করুন কযভান্ডব 
বশশন্ডব তারা আমান্ডক লালন-পালন 
কন্ডরন্ডিন’।  

ا  مح  ُ ح ِ وحٱۡخفِۡض ل ِ ِمنح ٱلرَّۡۡححةِ وحق ل رَّبذ
لذ نحاحح ٱل  جح
غرِيٗ  بَّيحاِّن صح ا رح مح ا كح مح  ُ ۡ  ٢٤ا ٱرۡۡحح

25. কতামান্ডদর অন্তন্ডর যা আন্ডি, কস 
সম্পন্ডকথ কতামান্ডদর রবই অবধ্ক 
জ্ঞাত। যবদ কতামরা কনককার হও 
তন্ডব বতবন তাুঁর বদন্ডক 
প্রতোবতথনকারীন্ডদর প্রবত অবধ্ক 
েমাশীল। 

  ۡ ۡعلح
ح
ۡۡ أ ب ك  ون وا  رَّ ْۚ إِن تحك  ۡۡ وِسك  ا ِِف ن ف  بِمح

ورٗ  ف  َٰبِيح غح وَّ
ح
نح لِۡۡل ۥ َكح َٰلِِحيح فحإِنَّه   ٢٥ا صح

26. আর আত্ম্ীয়ন্ডক তার হক বদন্ডয় দাও 
এবাং বমসকীন ও মুসাবফরন্ডকও। 
আর ককানভান্ডবই অপবেয় কন্ডরা না। 

ۥ  ه  قَّ َٰ حح ۡرَبح بِيِل وحءحاِت ذحا ٱلۡق  وحٱلِۡمۡسِكيح وحٱۡبنح ٱلسَّ
ۡر تحۡبِذيًرا  ِ لح ت بحذذ  ٢٦وح

27. বনশ্চয় অপবেয়কারীরা শয়তান্ডনর 
ভাই। আর শয়তান তার রন্ডবর প্রবত 
খুবই অকৃতজ্ঞ। 

َِٰطِيِۖ  يح َٰنح ٱلشَّ ن ٓوا  إِۡخوح رِينح َكح ِ بحذذ نح إِنَّ ٱلۡم  َكح وح
ورٗ  ف  بذِهِۦ كح َٰن  لِرح ۡيطح  ٢٧ا ٱلشَّ

28. আর যবদ তুবম তান্ডদর কর্ন্ডক ববমুখ 
র্াকন্ডতই চাও কতামার রন্ডবর পে 

ۡ  ٱبۡتِغح   ُ ۡن نَّ عح ا ت ۡعرِضح بذِكح  آءح رحۡۡححة  ِإَومَّ ِن رَّ مذ
 َّ ل ل ق  ا فح وهح ۡۡ قحۡوٗل تحرۡج  ورٗ  ُ  يۡس   ٢٨ا مَّ
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কর্ন্ডক রহমন্ডতর প্রতোশায় যা তুবম 
চাি, তাহন্ডল তান্ডদর সান্ডর্ নম্র কর্া 
বলন্ডব। 

29. আর তুবম কতামার হাত কতামার 
ঘান্ডড় আবদ্ধ করন্ডখা না এবাং তা 
পুন্ডরাপুবর প্রসাবরত কন্ডরা না78, 
তাহন্ডল তুবম বনবন্দত ও বনিঃস্ব হন্ডয় 
বন্ডস পড়ন্ডব। 

ا  ُح ۡط لح تحبۡس  ن قِكح وح َٰ ع  ۡغل ولحًة إَِلح كح مح ۡل يحدح ۡعح لح َتح وح
ل ومٗ  دح مح تحۡقع  َّ ٱلۡبحۡسِط فح وًرا ا ّل  ۡس   ٢٩ُمَّ

30. বনশ্চয় কতামার রব যান্ডক ইিা তার 
জনে বরবযক প্রশস্ত কন্ডর কদন এবাং 
সীবমত কন্ডর কদন। বতবন অবশেই 
তাুঁর বান্দান্ডদর সম্পন্ডকথ পূেথ জ্ঞাত, 
পূেথ দ্রষ্টা। 

حشح  ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ بَّكح يحبۡس  ۥ إِنَّ رح ْۚ إِنَّه  يحۡقِدر  آء  وح
ُۢا بح  برِيح نح بِعِبحادِهِۦ خح  ٣٠ا ِصريٗ َكح

31. অভাব-অনটন্ডনর ভন্ডয় কতামরা 
কতামান্ডদর সন্তানন্ডদরন্ডক হতো কন্ডরা 
না। আবমই তান্ডদরন্ডক বরবযক কদই 
এবাং কতামান্ডদরন্ডকও। বনশ্চয় 
তান্ডদরন্ডক হতো করা মহাপাপ। 

َٰق ِۖ 
ۡشيحةح إِۡملح ۡۡ خح ك  َٰدح ۡولح

ح
لح تحۡقت ل ٓوا  أ ۡۡ  وح  ُ ۡن  نحۡرز ق  َنَّ

نح  ۡۡ َكح  ُ ۡتلح ْۚ إِنَّ قح ۡۡ بِ ِخۡط ِإَويَّاك   ٣١ا ريٗ ا كح

32. আর কতামরা বেবভচান্ডরর কান্ডি 
কযন্ডয়া না, বনশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও 
মন্দ পর্। 

ةٗ  َِٰحشح نح فح ۥ َكح ۖۡ إِنَّه  ى ِ يح  ٱلزذ
ب وا  لح تحۡقرح بِ وحسح  وح  يٗل آءح سح

٣٢ 

33. আর কতামরা কসই নাফ্সন্ডক হতো 
কন্ডরা না, যা আল্লাহ হারাম 
কন্ডরন্ডিন, সঙ্গত কারে িাড়া। কয 

رَّمح ٱ لح تحۡقت ل وا  ٱۡلَّۡفسح ٱلَِِّت حح ِ  وح  بِٱۡۡلحقذ
 ّللَّ  إِلَّ

ۡظل ومٗ  ن ق تِلح مح ِ وحمح َِلذ لۡنحا لِوح عح ۡد جح قح َٰنٗ ا فح لۡطح  اهِۦ س 
ورٗ  فحلح ي ِۡسِف نص  نح مح ۥ َكح ۡتِلِۖ إِنَّه   ٣٣ا ِفذِ ٱلۡقح

                                                           
78 আয়াত িারা উন্ডদ্দশে- এন্ডকবান্ডর কৃপেও হন্ডয়া না, আবার এন্ডকবান্ডর ধ্ন-সম্পদ উজাড় কন্ডরও 
বদও না। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 565  

অনোয়ভান্ডব বনহত হয় আবম 
অবশেই তার অবভভাবকন্ডক েমতা 
বদন্ডয়বি। সুতরাাং হতোর বোপান্ডর কস 
সীমালঙ্ঘন করন্ডব না; বনশ্চয় কস 
হন্ডব সাহাযেপ্রাপ্ত। 

34. আর কতামরা ইয়াতীন্ডমর সম্পন্ডদর 
কান্ডি কযন্ডয়া না সুন্দরতম পন্থা79 
িাড়া, যতেে না কস বয়ন্ডসর 
পূেথতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার 
পূেথ কর, বনশ্চয় অঙ্গীকার সম্পন্ডকথ 
বজজ্ঞাসাবাদ করা হন্ডব। 

ِۡ إِلَّ بِٱلَِِّت  الح ٱَۡلحتِي ب وا  مح لح تحۡقرح ن  وح ۡحسح
ح
 ِهح أ

نح  دح َكح ُۡ دِِۖ إِنَّ ٱلۡعح ُۡ ۡوف وا  بِٱلۡعح
ح
أ ۚۥْ وح ه  دَّ ش 

ح
ۡبل غح أ َٰ يح ِتَّ حح

ۡس    ٣٤ وٗل مح

35. আর মান্ডপ পবরপূেথ দাও যখন 
কতামরা পবরমাপ কর এবাং সব ক 
দাুঁবড়পাল্লায় ওযন কর। এটা 
কলোেকর ও পবরোন্ডম সুন্দরতম। 

اِس  زِن وا  بِٱلِۡقۡسطح ۡۡ وح ۡيلح إِذحا ُِكۡت  ۡوف وا  ٱلۡكح
ح
أ وح

ۡستحقِ  رۡي  ٱلۡم  َٰلِكح خح ِۡ  ذح وِيٗل  ي
ۡ
ن  تحأ ۡحسح

ح
أ  ٣٥ وح

36. আর কয ববিয় কতামার জানা নাই 
তার অনুসরে কন্ডরা না। বনশ্চয় 
কান, কচাখ ও অন্তকরে- এন্ডদর 
প্রবতবটর বোপান্ডর কস বজজ্ঞাবসত 
হন্ডব। 

ْۚ إِنَّ   ۡ حكح بِهِۦ ِعلۡ ا لحيۡسح ل لح تحۡقف  مح ۡمعح وح ٱلسَّ
ۡس  ۡنه  مح نح عح ىئِكح َكح لح و 

 
ادح ّل   أ ؤح ح وحٱلۡف   وٗل وحٱِۡلحِصح

٣٦ 

37. আর যমীন্ডন বড়াই কন্ডর চন্ডলা না; 
তুবম কতা কখন্ডনা যমীনন্ডক ফাটল 
ধ্রান্ডত পারন্ডব না এবাং উচ্চতায় 
কখন্ডনা পাহাড় সমান কপৌঁিন্ডত 
পারন্ডব না। 

لح تحۡمِش  ۡرِقح وح ۖۡ إِنَّكح لحن َّتح رحًحا ۡرِض مح
ح
ِِف ٱۡۡل

وٗل  بحالح ط  لحن تحۡبل غح ٱۡۡلِ ۡرضح وح
ح
 ٣٧ ٱۡۡل

                                                           
79 অর্থাৎ তার সম্পদ বৃবদ্ধ, তার বনন্ডজর খরচ এবাং দবরদ্র হন্ডল কবতন গ্রহে ববধ্।  
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38. এ সন্ডবর যা মন্দ তা কতামার রন্ডবর 
বনকট অপিন্দনীয়। 

وهٗ  ۡكر  بذِكح مح ۥ ِعندح رح يذِئ ه  نح سح َٰلِكح َكح  ٣٨ا ّل   ذح

39. এগুন্ডলা কসই বহকমতভুি, যা 
কতামার রব কতামার বনকট ওহীরূন্ডপ 
পাব ন্ডয়ন্ডিন। আর তুবম আল্লাহর 
সান্ডর্ অনে ককান উপাসে বনধ্থারে 
কন্ডরা না, তাহন্ডল তুবম জাহান্নান্ডম 
বনবেপ্ত হন্ডব বনবন্দত ও ববতাবড়ত 
হন্ডয়। 

لح  ةِ  وح ب كح ِمنح ٱۡۡلِۡكمح ۡكح رح ى إَِلح وۡۡحح
ح
ٓ أ ا َٰلِكح ِممَّ ذح

 ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ ۡل مح ۡعح ل ومٗ َتح ۡح مح نَّ ُح َٰ ِِف جح ت لۡقح رح فح  اا ءحاخح
وًرا  ۡدح   ٣٩مَّ

40. কতামান্ডদর রব বক পুত্র সন্তান্ডনর 
জনে কতামান্ডদরন্ডক বািাই কন্ডরন্ডিন 
এবাং বতবন কফন্ডরশতান্ডদর কর্ন্ডক 
কনো গ্রহে কন্ডরন্ডিন? বনশ্চয় 
কতামরা সাাংঘাবতক কর্া বন্ডল র্াক। 

ۡصفح 
ح
فحأ
ح
حذح مِنح أ ۡ بِٱِۡلحنِيح وحٱَّتَّ ب ك  ۡۡ رح ىَٰك 

ول ونح  حق  ۡۡ تلح ْۚ إِنَّك  ًَٰثا ةِ إِنح ىئِكح لح ِظيمٗ  ٱلۡمح  ٤٠ا قحۡوًل عح

41. আর অবশেই আবম এ কুরআন্ডন 
ববস্তাবরত বোখো বদন্ডয়বি, যান্ডত তারা 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর; বকন্তু তা ককবল 
তান্ডদর ববমুখতাই বৃবদ্ধ কন্ডর। 

ا  وا  وحمح ر  كَّ ۡرءحاِن َِلحذَّ ا ٱلۡق  َٰذح ۡفنحا ِِف هح َّ ۡد صح لحقح وح
ورٗ  ۡۡ إِلَّ ن ف  ه   ٤١ا يحزِيد 

42. বল, ‘তাুঁর সান্ডর্ যবদ আন্ডরা উপাসে 
র্াকত, কযমন তারা বন্ডল, তন্ডব তারা 
আরন্ডশর অবধ্পবত পযথন্ত কপৌঁিার 
পর্ তালাশ করত’। 

ة   ُح ِ ۥٓ ءحال ه  عح نح مح ا يح  ق ل لَّۡو َكح مح ول ونح إِذٗ كح ۡوا  ق  ۡبتحغح ا َلَّ
بِيٗل  ۡرِش سح َٰ ذِي ٱلۡعح  ٤٢ إَِلح

43. বতবন পববত্র মহান এবাং তারা যা 
বন্ডল তা কর্ন্ডক বতবন অন্ডনক ঊন্ডধ্বথ। 

ل وذٗ  ول ونح ع  ق  ا يح مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح برِيٗ س   ٤٣ا ا كح

44. সাত আসমান ও যমীন এবাং 
এগুন্ডলার মন্ডধ্ে যা বকিু আন্ডি সব 

 ْۚ ن فِيُِنَّ مح ۡرض  وح
ح
ۡبع  وحٱۡۡل َٰت  ٱلسَّ َٰوح مح بذِح  َلح  ٱلسَّ ت سح

َِٰكن  لح بذِح  ِِبحۡمِدهِۦ وح ء  إِلَّ ي سح ۡ ِن يح لَّ ِإَون مذ
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বকিু তাুঁর তাসবীহ পা  কন্ডর এবাং 
এমন বকিু কনই যা তাুঁর প্রসাংশায় 
তাসবীহ পা  কন্ডর না; বকন্তু তান্ডদর 
তাসবীহ কতামরা বুঝ না। বনশ্চয় 
বতবন সহনশীল, েমাপরায়ে। 

ورٗ  ف  لِيًما غح نح حح ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ۡۡ  ُ حۡسبِيحح ونح ت  ُ  ٤٤ اتحۡفقح

45. আর তুবম যখন কুরআন পড় তখন 
কতামার ও যারা আবখরান্ডত ঈমান 
আন্ডন না তান্ডদর মন্ডধ্ে আবম এক 
অদৃশে পদথা বদন্ডয় কদই। 

تح 
ۡ
أ ِينح لح ِإَوذحا قحرح بحۡيح ٱلَّ لۡنحا بحيۡنحكح وح عح ۡرءحانح جح ٱلۡق 

ابٗ  ۡست ورٗ ا ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرحةِ ِحجح  ٤٥ا مَّ

46. আর আবম তান্ডদর অন্তন্ডরর উপর 
ঢাকনা করন্ডখ বদন্ডয়বি, যান্ডত তারা তা 
বুঝন্ডত না পান্ডর এবাং তান্ডদর কান্ডন 
বদন্ডয়বি ববধ্রতা। আর যখন তুবম 
কুরআন্ডন কতামার রব এক হওয়ার 
কর্া উন্ডল্লখ কর, তখন তারা 
পৃষ্ঠপ্রদশথন কন্ডর পালায়। 

ِِفٓ  وه  وح  ُ ۡفقح ن يح
ح
ِكنًَّة أ

ح
ۡۡ أ ُِ ِ وب

َٰ ق ل  ح لۡنحا َعح عح وحجح
ۡۡ وحقۡرٗ ءحا ُِ ِ ۡرءحاِن ذحان بَّكح ِِف ٱلۡق  ۡرتح رح اْۚ ِإَوذحا ذحكح

ى  ح لَّۡوا  َعح ه ۥ وح ورٗ  وحۡحدح ۡۡ ن ف  َٰرِهِ ۡدبح
ح
 ٤٦ا أ

47. যখন তারা কতামার প্রবত কান কপন্ডত 
শুন্ডন, তখন আবম জাবন ককন তারা 
কান পান্ডত এবাং যখন কগাপন 
আন্ডলাচনায় বমবলত হন্ডয় যাবলমরা 
বন্ডল, ‘কতামরা কতা ককবল এক 
জাদুগ্রস্ত কলান্ডকর অনুসরে করি’।  

 ۡ ونح َنَّ حۡستحِمع  ۦٓ إِذۡ ي ونح بِهِ حۡستحِمع  ا ي ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ۡكح إِ ن  أ َلح

ونح إِلَّ  ونح إِن تحتَّبِع  َٰلِم  ول  ٱلظَّ ق  ىى إِذۡ يح ۡوح ۡۡ َنح ِإَوذۡ ه 
ٗل  وًرا رحج  ۡسح   ٤٧ مَّ

48. কদখ, তারা কতামার জনে ককমন সব 
উপমা বদন্ডি ! ফন্ডল তারা পর্ভ্রষ্ট 
হন্ডয়ন্ডি, সুতরাাং তারা পর্ পান্ডব না। 

ل وا  فحلح  ُح ۡمثحالح فح
ح
حكح ٱۡۡل ب وا  ل ح ۡيفح ۡضح ۡر كح  ٱنظ 

بِيٗل  ونح سح حۡستحِطيع   ٤٨ ي
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49. আর তারা বন্ডল, ‘যখন আমরা 
হাবি ও বিন্ন-বভন্ন হন্ডয় যাব, তখন 
বক আমরা নতুন সৃবষ্টরূন্ডপ 
পুনরুজ্জীববত হব’? 

 
ح
َٰمٗ وحقحال ٓوا  أ نَّا ِعظح َٰتً ءِذحا ك  فح ر   ا ا وح

ح
وث ونح ءِ أ ۡبع  حمح نَّا ل

لۡقٗ  ِديدٗ خح  ٤٩ا ا جح

50. বল, ‘কতামরা পার্র হন্ডয় যাও বকাংবা 
কলাহা’, 

ِديًدا  ۡو حح
ح
ارحةً أ ون وا  ِحجح  ٥٠۞ق ۡل ك 

51. ‘অর্বা এমন ককান সৃবষ্ট, যা 
কতামান্ডদর অন্তন্ডর বড় মন্ডন হয়।’ 
তবুও তারা বলন্ডব, ‘কক আমান্ডদর 
পুনরায় (সৃবষ্ট) করন্ডব?’ বল, ‘বযবন 
কতামান্ডদর প্রর্মবার সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন।’ অতিঃপর তারা কতামার 
সামন্ডন মার্া নাড়ন্ডব এবাং বলন্ডব, 
‘কন্ডব এটা?’ বল, ‘আশা করা যায় 
কয, তা বনকন্ডটই হন্ডব।’ 

وۡ 
ح
لۡقٗ  أ ا يحۡكَب   ِِف خح ِمَّ ول ونح ا مذ يحق  ْۚ فحسح ۡۡ ورِك  د  ص 

ة    رَّ لح مح وَّ
ح
ۡۡ أ ك  رح طح ِي فح ۖۡ ق ِل ٱلَّ نحا ن ي عِيد   مح

 ۡۖ وح َٰ ه  ِتح ول ونح مح يحق  ۡۡ وح  ُ ۡكح ر ء وسح ونح إَِلح  ُ ي ۡنغِ فحسح
ونح قحرِيبٗ  ن يحك 

ح
ى أ  ٥١ا ق ۡل عحَسح

52. ‘কযবদন বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
ডাকন্ডবন, তখন তাুঁর প্রশাংসার সান্ডর্ 
কতামরা সাড়া কদন্ডব। আর কতামরা 
ধ্ারো করন্ডব, অে সময়ই কতামরা 
অবস্থান কন্ডরবিন্ডল’। 

ۡۡ فحتحۡستحِجيب ونح ِِبح  وك  ن ويحۡومح يحۡدع  تحظ  نح إِن ۡمِدهِۦ وح
ۡۡ إِلَّ قحلِيٗل  ِثۡت   ٥٢ ِلَّ

53. আর আমার বান্দান্ডদরন্ডক বল, তারা 
কযন এমন কর্া বন্ডল, যা অবত 
সুন্দর। বনশ্চয় শয়তান তান্ডদর মন্ডধ্ে 
বববরতা সৃবষ্ট কন্ডর; বনশ্চয় শয়তান 
মানুন্ডির স্পষ্ট শত্রু। 

 ْۚ ن  ۡحسح
ح
ول وا  ٱلَِِّت ِهح أ ق  إِنَّ وحق ل لذِعِبحادِي يح

َِٰن  نسح نح لَِۡلِ َٰنح َكح ۡيطح ْۚ إِنَّ ٱلشَّ ۡۡ  ُ  بحيۡنح
غ  َٰنح يحَنح ۡيطح ٱلشَّ

وذٗ  د  بِينٗ ا عح  ٥٣ا م 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 569  

54. কতামান্ডদর রব কতামান্ডদর সম্পন্ডকথ 
অবধ্ক অবগত। বতবন যবদ চান 
কতামান্ডদর প্রবত রহম করন্ডবন 
অর্বা যবদ চান তন্ডব কতামান্ডদরন্ডক 
শাবস্ত কদন্ডবন; আবম কতামান্ডক 
তান্ডদর কমথববধ্ায়ক কন্ডর কপ্ররে 
কবরবন। 

 يحرۡ 
ۡ
أ حشح ۖۡ إِن ي ۡۡ ۡ  بِك  ۡعلح

ح
ۡۡ أ ب ك   رَّ

ۡ
أ حشح ۡو إِن ي

ح
ۡۡ أ ۡك  ۡحح

 َٰ لۡنح رۡسح
ح
آ أ ْۚ وحمح ۡۡ بۡك  ِ ذذ عح كِيٗل ي  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح  ٥٤ كح عح

55. আর কতামার রব অবধ্ক অবগত 
তান্ডদর সম্পন্ডকথ যারা আসমানসমূহ 
ও যমীন্ডন রন্ডয়ন্ডি। আর আবম কতা 
কতক নবীন্ডক কতন্ডকর উপর 
কেষ্ঠত্ব বদন্ডয়বি এবাং দাঊদন্ডক 
বদন্ডয়বি যাবূর। 

  ۡ ۡعلح
ح
ب كح أ رح ۡد وح لحقح ۡرِض  وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ بِمح

لۡنحا بحۡعضح  َُّ ِ فح ِۖ ٱۡلَّبِيذ َٰ بحۡعض 
ح دح وحءحاتحۡينح  نح َعح ا دحاوۥ 

ب ورٗ   ٥٥ا زح

56. বল, ‘তান্ডদরন্ডক ডাক, আল্লাহ িাড়া 
কতামরা যান্ডদরন্ডক (উপাসে) মন্ডন 
কর। তারা কতা কতামান্ডদর দুিঃখ-
দুদথশা দূর করার ও পবরবতথন করার 
েমতা রান্ডখ না’। 

ِينح  وا  ٱلَّ ۦ فحلح  ق ِل ٱۡدع  ِن د ونِهِ ۡ مذ ۡمت  ونح زحعح ۡملِك   يح
ۡوِيًل  لح ِتح ۡۡ وح نك  ِ عح ذ ۡشفح ٱلۡض   ٥٦كح

57. তারা যান্ডদরন্ডক ডান্ডক, তারা 
বনন্ডজরাই কতা তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 
বনকন্ডটের মাধ্েন্ডম অনুসন্ধান কন্ডর 
কয, তান্ডদর মন্ডধ্ে কক তাুঁর 
বনকটতর? আর তারা তাুঁর 
রহমন্ডতর আশা কন্ডর এবাং তাুঁর 
আযাবন্ডক ভয় কন্ডর। বনশ্চয় কতামার 
রন্ডবর আযাব ভীবতকর। 

 
 
ۡ  أ ُِ ِ بذ َٰ رح

ونح إَِلح ونح يحبۡتحغ  ِينح يحۡدع  ىئِكح ٱلَّ لح و 
اف ونح  يحخح ۥ وح ونح رحۡۡححتحه  يحرۡج  قۡرحب  وح

ح
ۡۡ أ  ُ ي 

ح
ٱلۡوحِسيلحةح أ

ورٗ  ۡذ  نح ُمح بذِكح َكح ابح رح ذح ۥْٓۚ إِنَّ عح ابحه  ذح  ٥٧ا عح
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58. আর এমন ককান জনপদ কনই, যা 
আবম বকয়ামন্ডতর বদন্ডনর পূন্ডবথ ধ্বাংস 
করব না অর্বা যান্ডক কন্ড ার আযাব 
কদব না; এটা কতা বকতান্ডব বলবখত 
আন্ডি। 

ۡبلح يحۡوِم  ا قح وهح لِك  ُۡ ۡن  م  ِن قحۡريحة  إِلَّ َنح ِإَون مذ
ةِ  َٰمح ابٗ ٱلۡقِيح ذح ا عح ب وهح ِ ذذ عح ۡو م 
ح
ِديدٗ أ َٰلِكح ِِف ا شح نح ذح اْۚ َكح

ورٗ  ۡسط  َِٰب مح  ٥٨ا ٱلِۡكتح

59. আর পূবথবতথীগে কতৃথক 
বনদশথনাবলীন্ডক অস্বীকার করাই 
আমান্ডক তা (বনদশথনাবলী) কপ্ররে 
করা হন্ডত ববরত করন্ডখন্ডি। আর 
আবম বশোপ্রদ বনদশথনস্বরূপ সামূদ 
জাবতন্ডক উষ্ট্রী বদন্ডয়বিলাম, অতিঃপর 
তারা তার উপর যুলম কন্ডরবিল। 
আবম ককবল ভীবত প্রদশথন্ডনর 
উন্ডদ্দন্ডশে বনদশথনসমূহ পা াই। 

ن
ح
ٓ أ َِٰت إِلَّ ن ن رِۡسلح بِٱٓأۡليح

ح
نحآ أ نحعح ا مح ا  وحمح ُح ِ بح ب ذَّ

كح
ةٗ  ۡبِِصح ودح ٱۡلَّاقحةح م  ْۚ وحءحاتحيۡنحا ثحم  ل ونح وَّ

ح
و ٱۡۡل لحم  ظح ْۚ فح ا ُح ِ  ب

ا 
َِٰت  ا ن رِۡسل  بِٱٓأۡليح ۡوِيفٗ وحمح  ٥٩ا إِلَّ َّتح

60. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কতামান্ডক বললাম, ‘বনশ্চয় কতামার 
রব মানুিন্ডক বঘন্ডর করন্ডখন্ডিন। আর 
কয ‘দৃশে’80 আবম কতামান্ডক 
কদবখন্ডয়বি তা এবাং কুরআন্ডন ববেথত 
অবভশপ্ত বৃে81 ককবল মানুন্ডির 
পরীোস্বরূপ বনধ্থারে কন্ডরবি’। 

আবম তান্ডদর ভয় কদখাই; বকন্তু তা 

لۡنحا  عح ا جح اطح بِٱۡلَّاِس  وحمح حح
ح
بَّكح أ حكح إِنَّ رح ِإَوذۡ ق لۡنحا ل
َٰكح إِلَّ  ۡينح رح

ح
جح لذِلنَّاِس وحٱل فِۡتنحةٗ ٱلر ۡءيحا ٱلَِِّتٓ أ ةح شَّ رح

ۡۡ إِلَّ  ه  ا يحزِيد  مح ۡۡ فح  ُ حوذِف  َّن  ۡرءحاِن  وح ونحةح ِِف ٱلۡق  لۡع  ٱلۡمح
َٰنٗ  ۡغيح برِيٗ ط   ٦٠ا ا كح

                                                           
80 অর্থাৎ, রু’য়া হন্ডি স্বন্ডে অর্বা বাস্তন্ডব স্বেবৎ কদখা। এস্থন্ডল বাস্তন্ডব কদখা উন্ডদ্দশে। কারে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বমরান্ডজ কদখা দৃশোবলী ও ঘটনাবলী বাস্তন্ডব ও স্বশরীন্ডর 
কদন্ডখন্ডিন। 
81 তা হল- যাকু্কম বৃে যার মূল জাহান্নান্ডম। 
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ককবল তান্ডদর চরম অবাধ্েতা 
বাবড়ন্ডয় কদয়। 

61. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কফন্ডরশতান্ডদর বললাম, ‘আদমন্ডক 
বসজদা কর’, তখন ইবলীস িাড়া  
সকন্ডল বসজদা করল। কস বলল, 
‘আবম বক এমন বেবিন্ডক বসজদা 
করব যান্ডক আপবন কাদামাবট কর্ন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন’? 

 ٓ ٓوا  إِلَّ د  جح وا  ٓأِلدحمح فحسح د  ةِ ٱۡسج  ىئِكح لح ِإَوۡذ ق لۡنحا لِلۡمح
لحۡقتح ِطينٗ  ۡن خح د  لِمح ۡسج 

ح
 ٦١ا إِبۡلِيسح قحالح ءحأ

62. কস বলল, ‘কদখুন, এ বেবি, যান্ডক 
আপবন আমার উপর সম্মান 
বদন্ডয়ন্ডিন, যবদ আপবন আমান্ডক 
বকয়ামত পযথন্ত সময় কদন, তন্ডব 
অবত সামানে সাংখেক িাড়া  তার 
বাংশধ্রন্ডদরন্ডক অবশেই পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডর িাড়ব’। 

 َٰ رحءحۡيتحكح هح
ح
ۡرتحِن قحالح أ خَّ

ح
َّ لحئِۡن أ ح ۡمتح َعح رَّ ِي كح ا ٱلَّ ذح

ۥٓ إِلَّ قحلِيٗل  ِيَّتحه  نَّ ذ رذ ۡحتحنِكح
ح ةِ ۡلح َٰمح َٰ يحۡوِم ٱلۡقِيح  إَِلح

٦٢ 

63. বতবন বলন্ডলন, ‘যাও, অতিঃপর 
তান্ডদর মন্ডধ্ে যারা কতামার অনুসরে 
করন্ডব, জাহান্নামই হন্ডব কতামান্ডদর 
প্রবতদান, পূেথ প্রবতদান বহন্ডসন্ডব’। 

ۡۡ فحإِنَّ   ُ ن تحبِعحكح ِمۡن مح ۡب فح ۡح قحالح ٱۡذهح نَّ ُح جح
آءٗ  زح ۡۡ جح آؤ ك  زح ۡوف ورٗ جح  ٦٣ا مَّ

64. ‘কতামার কণ্ঠ বদন্ডয় তান্ডদর মন্ডধ্ে 
যান্ডক পান্ডরা প্রন্ডরাবচত কর, তান্ডদর 
উপর ঝাবপন্ডয় পড় কতামার 
অশ্বান্ডরাহী ও পদাবতক বাবহনী বনন্ডয় 
এবাং তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্তবতন্ডত অাংশীদার হও এবাং 
তান্ডদরন্ডক ওয়াদা দাও’। আর 

ۡعتح  ِن ٱۡستحطح ۡجلِۡب وحٱۡستحۡفزِۡز مح
ح
أ ۡوتِكح وح ۡ بِصح  ُ ِمۡن

ُِۡ ِِبحۡيلِكح  ۡي
لح َِٰل عح ۡموح

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ ارِۡك رحِجلِكح وحشح وح

َٰن  إِلَّ  يۡطح ۡ  ٱلشَّ ه  ا يحعِد  ْۚ وحمح ۡۡ َِٰد وحِعۡده  ۡولح
ح
وحٱۡۡل

وًرا  ر   ٦٤غ 
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শয়তান প্রতারো িাড়া তান্ডদরন্ডক 
ককান ওয়াদাই কদয় না। 

65. বনশ্চয় আমার বান্দান্ডদর উপর 
কতামার ককান েমতা কনই। 
কমথববধ্ায়ক বহন্ডসন্ডব কতামার রবই 
যন্ডর্ষ্ট। 

 

 ْۚ َٰن  لۡطح ۡۡ س  ُِ ۡي
لح حكح عح َٰ  إِنَّ ِعبحادِي لحيۡسح ل َفح كح وح

كِيٗل  بذِكح وح  ٦٥ بِرح

66. কতামান্ডদর রব বতবন, বযবন 
কতামান্ডদর জনে সমুন্ডদ্র চাবলত 
কন্ডরন কনৌযান, যান্ডত কতামরা তাুঁর 
অনুগ্রহ সন্ধান করন্ডত পার। বনশ্চয় 
বতবন কতামান্ডদর প্রবত পরম দয়ালু। 

ب   لۡكح ِِف ٱِۡلحۡحرِ رَّ ۡ  ٱلۡف  ِي ي زِِۡج لحك  ۡ  ٱلَّ ك 
لِ  ُۡ وا  ِمن فح ۡۡ رحِحيمٗ تِلحبۡتحغ  نح بِك  ۥ َكح  ٦٦ا هِۦْٓۚ إِنَّه 

67. আর যখন কতামান্ডদরন্ডক সমুন্ডদ্র 
ববপদ স্পশথ কন্ডর, তখন বতবন িাড়া 
যান্ডদরন্ডক কতামরা ডাক, তারা 
(ন্ডতামান্ডদর মন কর্ন্ডক) হাবরন্ডয় যায়; 
অতিঃপর বতবন যখন কতামান্ডদরন্ডক 
রো কন্ডর স্থন্ডল আন্ডনন, তখন 
কতামরা ববমুখ হন্ডয় যাও। আর 
মানুি কতা খুব অকৃতজ্ঞ।  

ونح  ِإَوذحا ن تحۡدع  لَّ مح ۡ  ٱلۡض   ِِف ٱِۡلحۡحرِ ضح ك  سَّ مح
نح  َكح ْۚ وح ۡۡ ۡعرحۡضت 

ح
ِ أ ذ َبح
ۡۡ إَِلح ٱلۡ َّىَٰك  ا َنح ۖۡ فحلحمَّ ٓ إِيَّاه  إِلَّ

وًرا  ف  َٰن  كح نسح  ٦٧ٱۡۡلِ

68. কতামরা বক বনরাপদ হন্ডয় বগন্ডয়ি কয, 
বতবন কতামান্ডদরসহ স্থন্ডলর ককান 
বদক ধ্ববসন্ডয় কদন্ডবন না অর্বা 
কতামান্ডদর উপর বশলা বিথেকারী 
বাতাস কপ্ররে করন্ডবন না? তারপর 

ۡو ي رِۡسلح 
ح
ِ أ ذ انِبح ٱلَۡبح ۡۡ جح ِۡسفح بِك  ن َيح

ح
ۡۡ أ ِمنت 

ح
فحأ
ح
أ

اِصبٗ  ۡۡ حح لحۡيك  َّۡ عح كِيًل ا ث  ۡۡ وح وا  لحك  ِد 
 ٦٨لح َتح
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কতামরা কতামান্ডদর জনে ককান 
কমথববধ্ায়ক পান্ডব না। 

69. অর্বা কতামরা বক বনরাপদ হন্ডয় 
বগন্ডয়ি কয, বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
আন্ডরকবার সমুন্ডদ্র বফবরন্ডয় কনন্ডবন 
না, অতিঃপর কতামান্ডদর উপর প্রচে 
বাতাস পা ান্ডবন না এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক ডুববন্ডয় কদন্ডবন না, 
কতামরা কুফরী করার কারন্ডে? 
তারপর কতামরা আমার ববরুন্ডদ্ধ এ 
ববিন্ডয় ককান সাহাযেকারী পান্ডব না। 

ِۡسلح   ري  ىَٰ فح ۡخرح
 
ۡۡ فِيهِ تحارحةً أ ك  ن ي عِيدح

ح
ۡۡ أ ِمنت 

ح
ۡم أ
ح
أ

ۡۡ قحاِصفٗ  لحۡيك  ِيِح فح عح ِنح ٱلرذ ا ا مذ ۡ بِمح ي ۡغرِقحك 
ۦ تحبِيعٗ  لحۡينحا بِهِ ۡۡ عح وا  لحك  ِد 

َّۡ لح َتح ۡۡ ث  ۡرت  فح  ٦٩ اكح

70. আর আবম কতা আদম সন্তানন্ডদর 
সম্মাবনত কন্ডরবি এবাং আবম 
তান্ডদরন্ডক স্থন্ডল ও সমুন্ডদ্র বাহন 
বদন্ডয়বি এবাং তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়বি 
উত্তম বরবযক। আর আবম যা সৃবষ্ট 
কন্ডরবি তান্ডদর কর্ন্ডক অন্ডনন্ডকর 
উপর আবম তান্ডদরন্ডক অন্ডনক 
মযথাদা বদন্ডয়বি। 

ۡمنحا بحِّنٓ  رَّ ۡد كح لحقح ِ ۞وح ذ ۡۡ ِِف ٱلَۡبح  ُ َٰ حلۡنح ءحادحمح وحۡحح
 َٰ ح ۡۡ َعح  ُ َٰ لۡنح َُّ فح َِٰت وح يذِبح ِنح ٱلطَّ ۡ مذ  ُ َٰ زحقۡنح رح وحٱِۡلحۡحرِ وح

ثرِي  
ُِ  كح لحۡقنحا تحۡف ۡن خح ِمَّ  ٧٠ يٗل مذ

71. স্মরে কর, কযবদন আবম প্রন্ডতেক 
মানুিন্ডক তান্ডদর ইমামসহ82 ডাকব। 
অতিঃপর যান্ডক তার আমলনামা ডান 
হান্ডত কদয়া হন্ডব তারা বনজন্ডদর 
আমলনামা পা  করন্ডব এবাং তান্ডদর 

وا   ۥ يحۡومح نحۡدع  َٰبحه  وَِتح كِتح
 
ۡن أ مح ۖۡ فح ۡۡ ُِ َِٰم نحاِۢس بِإِمح

 
َّ أ ّل 
لح بِيحِمينِهِۦ  ۡۡ وح  ُ َٰبح ۡقرحء ونح كِتح ىئِكح يح لح و 
 
فحأ
ونح فحتِيٗل  ۡظلحم   ٧١ ي 

                                                           
82 ‘ইমাম’ অর্থ এখান্ডন কনতা, আমলনামা, নবী বা প্রবতবট জাবতর স্ব স্ব ঐশী বকতাব। 
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প্রবত সামানে পবরমাে অববচার করা 
হন্ডব না। 

72. আর কয বেবি এখান্ডন অন্ধ কস 
আবখরান্ডতও অন্ধ এবাং অবধ্কতর 
পর্ভ্রষ্ট। 

نح  ن َكح َٰ وحمح ۡعمح
ح
ةِ أ وح ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ َٰ فح ۡعمح

ح
َِٰذهِۦٓ أ ِِف هح

بِيٗل  ل  سح ضح
ح
أ  ٧٢ وح

73. আর তান্ডদর অবস্থা এমন বিল কয, 
আবম কতামান্ডক কয ওহী বদন্ডয়বি, তা 
কর্ন্ডক তারা কতামান্ডক প্রায় বফতনায় 
কফন্ডল বদন্ডয়বিল, যান্ডত তুবম আমার 
নান্ডম এর ববপরীত বমর্ো রটান্ডত 
পার এবাং তখন তারা অবশেই 
কতামান্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে করত। 

ۡكح ِإَو ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح
ح
ِٓي أ ِن ٱلَّ حۡفتِن ونحكح عح د وا  َلح ن َكح

لحۡينحا  ِيح عح ۖۥۡ ِإَوذٗ تِلحۡفَتح رۡيحه  لِيٗل غح وكح خح حذ  َّتَّ  ٧٣ ا َلَّ

74. আর আবম যবদ কতামান্ডক অববচল না 
রাখতাম, তন্ডব অবশেই তুবম তান্ডদর 
বদন্ডক বকিুটা ঝুুঁন্ডক পড়ন্ডত, 

َٰكح  ن ثحبَّۡتنح
ح
ٓ أ حۡولح ل ۡۡ وح ُِ ۡ

ن  إَِلح ۡد كِدتَّ تحرۡكح لحقح
ۡي   ٧٤ا قحلِيًل شح

75. তখন আবম অবশেই কতামান্ডক 
আস্বাদন করাতাম জীবন্ডনর বিগুে ও 
মরন্ডের বিগুে আযাব।83 তারপর 
তুবম কতামার জনে আমার ববরুন্ডদ্ধ 
ককান সাহাযেকারী পান্ডব না। 

َٰكح ِضۡعفح إِذٗ  ذحقۡنح
ح َّۡ ا ۡلَّ اِت ث  مح ٱۡۡلحيحوَٰةِ وحِضۡعفح ٱلۡمح

لحۡينحا نحِصريٗ  حكح عح ِد  ل
 ٧٥ا لح َتح

76. আর তান্ডদর অবস্থা এমন বিল কয, 
তারা কতামান্ডক যমীন কর্ন্ডক উৎখাত 
কন্ডর কদন্ডব, যান্ডত কতামান্ডক কসখান 
কর্ন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডত পান্ডর এবাং 

وكح  ۡرِض َِل ۡخرِج 
ح
ونحكح ِمنح ٱۡۡل د وا  لحيحۡستحفِز  ِإَون َكح

اۖۡ ِإَوذٗ  ُح كح إِلَّ قحلِيٗل ِمۡن َٰفح  ٧٦ ا لَّ يحلۡبحث ونح ِخلح

                                                           
83 এখান্ডন জীবন্ডনর বদগুে ও মরন্ডের বদগুে আযাব িারা দুবনয়াবী জীবন ও আবখরান্ডতর জীবন্ডনর 
বদগুে আযাব উন্ডদ্দশে। 
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তখন তারা কতামার পন্ডর স্বে 
সময়ই বটন্ডক র্াকন্ডত পারত। 

77. তান্ডদর বনয়ম অনুসান্ডর যান্ডদরন্ডক 
আবম আমার রাসূলন্ডদর মন্ডধ্ে 
কতামার পূন্ডবথ পাব ন্ডয়বিলাম এবাং 
তুবম আমার বনয়ন্ডম ককান পবরবতথন 
পান্ডব না। 

لۡنحا  رۡسح
ح
ن قحۡد أ نَّةح مح ِد  س  لح َتح ۖۡ وح لِنحا ۡبلحكح ِمن ر س  قح
ۡوِيًل  نَّتِنحا ِتح  ٧٧لِس 

78. সূযথ কহন্ডল পড়ার সময় কর্ন্ডক রান্ডতর 
অন্ধকার পযথন্ত সালাত কান্ডয়ম কর 
এবাং ফজন্ডরর কুরআন84। বনশ্চয় 
ফজন্ডরর কুরআন (ন্ডফন্ডরশতান্ডদর) 
উপবস্থবতর সময়।85 

ِۡل  ِق ٱَلَّ سح َٰ غح ۡمِس إَِلح ل وِك ٱلشَّ ةح َِّل  لحوَٰ ِۡ ٱلصَّ ِ ق
ح
أ

ودٗ   ُ ۡش نح مح ۡجرِ َكح ۡجرِِۖ إِنَّ ق ۡرءحانح ٱلۡفح ا وحق ۡرءحانح ٱلۡفح
٧٨ 

79. আর রান্ডতর বকিু অাংন্ডশ তাহাজু্জদ 
আদায় কর কতামার অবতবরি 
দাবয়ত্ব বহন্ডসন্ডব। আশা করা যায়, 
কতামার রব কতামান্ডক প্রশাংবসত 
অবস্থান্ডন প্রবতবষ্ঠত করন্ডবন। 

ۡد  جَّ ُح تح ِۡل فح ن  بِهِۦ نحافِلحةٗ وحِمنح ٱَلَّ
ح
ى أ لَّكح عحَسح

قح  ب كح مح ثحكح رح ۡبعح ودٗ امٗ يح ۡم   ٧٩ا ا ُمَّ

80. আর বল, ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
প্রন্ডবশ করাও উত্তমভান্ডব এবাং কবর 
কর উত্তমভান্ডব86। আর কতামার পে 
কর্ন্ডক আমান্ডক সাহাযেকারী শবি 
দান কর’। 

لح ِصۡدق   ۡدخح ِّن م 
ۡدِخلۡ
ح
ِ أ ۡخرِۡجِّن  وحق ل رَّبذ

ح
أ وح

جح ِصۡدق   ۡرح َٰنٗ ُم  لۡطح نكح س  ِ ِمن َّلَّ 
ا ا نَِّصريٗ وحٱۡجعحل َلذ

٨٠ 

                                                           
84 ‘ফজন্ডরর কুরআন’ িারা উন্ডদ্দশে ফজন্ডরর সালাত। 
85 সহীহ হাদীস অনুসান্ডর এই সমন্ডয় রাত ও বদন্ডনর কফন্ডরশতাগে একবত্রত হন্ডয় তান্ডত উপবস্থত 
হন।  
86 উত্তমভান্ডব প্রন্ডবশ করাও অর্থাৎ সসম্মান্ডন ও মযথাদার সান্ডর্ মদীনায় প্রন্ডবশ করাও এবাং কবর কর 
উত্তমভান্ডব অর্থাৎ মক্কা কর্ন্ডক কবর কর ববজয়ী কবন্ডশ। তাফসীন্ডর শাওকানী। 
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81. আর বল, ‘হক এন্ডসন্ডি এবাং বাবতল 
ববলুপ্ত হন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় বাবতল ববলুপ্ত 
হওয়ারই বিল’। 

نح آءح وحق ۡل جح  َِٰطلح َكح ْۚ إِنَّ ٱلۡبح َِٰطل  قح ٱلۡبح زحهح ٱۡۡلحق  وح
وقٗ   ٨١ا زحه 

82. আর আবম কুরআন নাবযল কবর যা 
মুবমনন্ডদর জনে বশফা ও রহমত, 
বকন্তু তা যাবলমন্ডদর েবতই বাবড়ন্ডয় 
কদয়। 

ۡرءحاِن مح  ِل  ِمنح ٱلۡق  ذ ن َنح آء  وح وح ِشفح رحۡۡححة   ا ه   وح
لح يحزِيد  لذِلۡم   ارٗ ۡؤِمنِيح وح سح َٰلِِميح إِلَّ خح  ٨٢ا ٱلظَّ

83. আর আবম যখন মানুন্ডির উপর 
বনআমত দান কবর তখন কস মুখ 
বফবরন্ডয় কনয় ও দূন্ডর সন্ডর যায় এবাং 
যখন তান্ডক অবনষ্ট স্পশথ কন্ডর তখন 
কস খুব হতাশ হন্ডয় পন্ডড়। 

 

نح  ۡعرحضح وح
ح
َِٰن أ نسح  ٱۡۡلِ

ح ۡمنحا َعح ۡنعح
ح
ٓ أ ا ِِبحانِبِهِۦ ِإَوذحا

ه   سَّ نح يح ِإَوذحا مح  ٨٣ا وسٗ ٱلّشَّ  َكح

84. বল, ‘প্রন্ডতেন্ডকই আমল কন্ডর র্ান্ডক 
বনজ পদ্ধবত অনুযায়ী এবাং কতামার 
রব অবধ্ক অবগত আন্ডিন কক 
সবথাবধ্ক বনভুথল পন্ডর্’। 

ب   اُِكحتِهِۦ فحرح َٰ شح ح ل  َعح ۡعمح ذ  يح ۡ  بِمح ق ۡل ّل  ۡعلح
ح
ۡۡ أ ۡن ك 

بِيٗل  ىَٰ سح ۡهدح
ح
وح أ  ٨٤ ه 

85. আর তারা কতামান্ডক রূহ সম্পন্ডকথ 
প্রশ্ন কন্ডর। বল, ‘রূহ আমার রন্ডবর 
আন্ডদশ কর্ন্ডক, আর কতামান্ডদরন্ডক 
জ্ঞান কর্ন্ডক অবত সামানেই কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি’। 

حۡس  ي ِ وح َبذ ۡمرِ رح
ح
وح  ِمۡن أ وِحِۖ ق ِل ٱلر  ِن ٱلر  ل ونحكح عح

ِۡ إِلَّ قحلِيٗل  ِنح ٱلۡعِلۡ وتِيت ۡ مذ
 
آ أ  ٨٥ وحمح

86. আর আবম ইিা করন্ডল কতামার 
কান্ডি ওহীর মাধ্েন্ডম যা পাব ন্ডয়বি 
তা অবশেই বনন্ডয় বনন্ডত পারতাম; 
অতিঃপর তুবম এ ববিন্ডয় আমার 

 َّ حۡذهحَبح لحئِن ِشۡئنحا ۡلح َّۡ لح وح ۡكح ث  ۡينحآ إَِلح وۡحح
ح
ِٓي أ بِٱلَّ
كِيًل  لحۡينحا وح حكح بِهِۦ عح ِد  ل

 ٨٦َتح
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ববরুন্ডদ্ধ কতামার জনে ককান 
কমথববধ্ায়ক কপন্ডত না। 

87. তন্ডব কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
(এটা) রহমতস্বরূপ; বনশ্চয় কতামার 
প্রবত তাুঁর অনুগ্রহ ববরাট।  

برِيٗ  إِلَّ رحۡۡححةٗ  لحۡيكح كح نح عح ۥ َكح لحه  ُۡ ْۚ إِنَّ فح بذِكح ِن رَّ  امذ
٨٧ 

88. বল, ‘যবদ মানুি ও বজন এ 
কুরআন্ডনর অনুরূপ হাবযর করার 
জনে একবত্রত হয়, তবুও তারা এর 
অনুরূপ হাবযর করন্ডত পারন্ডব না 
যবদও তারা এন্ডক অপন্ডরর 
সাহাযেকারী হয়’। 

ت وا  ق ل 
ۡ
ن يحأ
ح
ى أ ح ن  َعح نس  وحٱۡۡلِ ِت ٱۡۡلِ عح ئِِن ٱۡجتحمح

لَّ
نح  حۡو َكح ل ت ونح بِِمۡثلِهِۦ وح

ۡ
ۡرءحاِن لح يحأ ا ٱلۡق  َٰذح بِِمۡثِل هح

  ُ ۡۡ ِِلحۡع  ُ  ُ ۡع ُِريٗ بح  ٨٨ا ظح

89. আর অবশেই মানুন্ডির জনে এ 
কুরআন্ডন আবম নানাভান্ডব বববভন্ন 
উপমা বেথনা কন্ডরবি; বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুি কুফরী না কন্ডর 
র্ান্ডকবন। 

 ِ
ذ ۡرءحاِن ِمن ّل  ا ٱلۡق  َٰذح ۡفنحا لِلنَّاِس ِِف هح َّ ۡد صح لحقح وح

ثحل   ۡكَثح   مح
ح
ى أ َبح
ح
ورٗ فحأ ف   ٨٩ا ٱۡلَّاِس إِلَّ ك 

90. আর তারা বন্ডল, ‘আমরা কতামার 
প্রবত কখন্ডনা ঈমান আনব না, 
যতেে না তুবম আমান্ডদর জনে 
যমীন কর্ন্ডক একবট ঝনথাধ্ারা 
উৎসাবরত করন্ডব’। 

ۡرِض وحقحال وا  لحن ن  
ح
حا مِنح ٱۡۡل رح ۡلح َٰ تحۡفج  ِتَّ حكح حح ۡؤِمنح ل

 ٩٠يحۢنب وًَع 

91. ‘অর্বা কতামার জনে কখজুর ও 
আঙু্গন্ডরর একবট বাগান হন্ডব, 
অতিঃপর তুবম তার মন্ডধ্ে প্রবাবহত 
করন্ডব নদী-নালা’। 

نَّة   حكح جح ونح ل ۡو تحك 
ح
ِيل   أ ِن َّنَّ رح  وحِعنحب  مذ ِ جذ ت فح فح

ا تحۡفِجرًيا  ُح َٰلح َٰرح ِخلح نۡهح
ح
 ٩١ٱۡۡل
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92. ‘অর্বা তুবম কযমনবট ধ্ারো কর, কস 
অনুযায়ী আসমানন্ডক খে খে কন্ডর 
আমান্ডদর উপন্ডর কফলন্ডব, অর্বা 
আল্লাহ ও কফন্ডরশ্তান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 
মুন্ডখামুবখ বনন্ডয় আসন্ডব’। 

مح  ۡو ت ۡسقِطح ٱلسَّ
ح
ۡو أ

ح
ًفا أ لحۡينحا كِسح ۡمتح عح ا زحعح مح آءح كح

 
ۡ
ةِ قحبِيًل تحأ ىئِكح لح ِ وحٱلۡمح  ٩٢ِِتح بِٱّللَّ

93. ‘অর্বা কতামার জনে স্বন্ডেথর একবট 
ঘর হন্ডব অর্বা তুবম আসমান্ডন 
উ ন্ডব, বকন্তু কতামার উ ান্ডতও 
আমরা ঈমান আনব না, যতেে না 
তুবম আমান্ডদর প্রবত এক বকতাব 
নাবযল করন্ডব যা আমরা পা  
করব’। বল, ‘পববত্র মহান আমার 
রব! আবম কতা একজন মানব-রাসূল 
িাড়া বকিু নই’?  

حكح بحۡيت   ونح ل ۡو يحك 
ح
َٰ ِِف  أ ۡو تحۡرَقح

ح
ِن ز ۡخر ف  أ مذ

مح  لحۡينحا ٱلسَّ ِلح عح ذ َٰ ت َنح ِتَّ ن ن ۡؤِمنح لِر قِيذِكح حح
لح آءِ وح

َٰبٗ  نت  إِلَّ ا نَّۡقرح كِتح ۡل ك  ِ هح َبذ انح رح ۡبحح ۡل س 
ۗۥُ ق  ه  ؤ 

 ٗ حّشح وٗل ب  ٩٣ ا رَّس 

94. আর যখন মানুন্ডির বনকট বহদায়াত 
আন্ডস তখন তান্ডদর ঈমান আনন্ডত 
বাধ্া কদয় তান্ডদর এ কর্া কয, 
‘আল্লাহ বক মানুিন্ডক রাসূল বহন্ডসন্ডব 
পাব ন্ডয়ন্ডিন’? 

نحعح ٱۡلَّاسح  ا مح ٓ وحمح ىى إِلَّ دح  ُ ۡ ۡ  ٱل آءحه  ن ي ۡؤِمن ٓوا  إِذۡ جح
ح
أ

 ٗ حّشح بحعحثح ٱّللَّ  ب
ح
ن قحال ٓوا  أ

ح
وٗل ا أ  ٩٤ رَّس 

95. বল, ‘কফন্ডরশ্তারা যবদ যমীন্ডন চলাচল 
করত বনবশ্চন্তভান্ডব তাহন্ডল আবম 
অবশেই আসমান হন্ডত তান্ডদর কান্ডি 
কফন্ডরশ্তা পা াতাম রাসূল বহন্ডসন্ডব’। 

ة   ىئِكح لح ۡرِض مح
ح
نح ِِف ٱۡۡل ونح  ق ل لَّۡو َكح ۡمش  يح

ئِنذِيح  ۡطمح لحَّٗك م  آءِ مح مح ِنح ٱلسَّ ۡ مذ ُِ ۡي
لح ۡۡلحا عح َّ  وٗل  رَّس  لحَنح

٩٥ 

96. বল, ‘আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট আমার ও 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে স্বােী বহন্ডসন্ডব; 

َٰ بِٱ َفح نح ق ۡل كح ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ۡۡ بحيۡنحك  ُۢا بحيِّۡن وح ُِيدح ِ شح ّللَّ
ُۢا بحِصريٗ  برِيح  ٩٦ا بِعِبحادِهِۦ خح
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বনশ্চয় বতবন তাুঁর বান্দান্ডদর বোপান্ডর 
পূেথ জ্ঞাত, পূেথ দ্রষ্টা’। 

97. আর আল্লাহ যান্ডক বহদায়াত দান 
কন্ডরন কস-ই বহদায়াতপ্রাপ্ত এবাং 
যান্ডক বতবন পর্হারা কন্ডরন তুবম 
কখন্ডনা তান্ডদর জনে তাুঁন্ডক িাড়া 
অবভভাবক পান্ডব না। আর আবম 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন তান্ডদরন্ডক একত্র 
করব উপুড় কন্ডর, অন্ধ, মূক ও 
ববধ্র অবস্থায়। তান্ডদর আেয়স্থল 
জাহান্নাম; যখনই তা বনন্ডস্তজ হন্ডব 
তখনই আবম তান্ডদর জনে আগুন 
বাবড়ন্ডয় কদব। 

ِد ٱّللَّ   ُۡ ن يح ِدح وحمح
لِۡل فحلحن َتح ُۡ ن ي  تحدِِۖ وحمح ُۡ وح ٱلۡم   ُ فح

 َٰ ح ةِ َعح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح ّۡش  ه  َنح ۡوَِلحآءح ِمن د ونِهۖۦِۡ وح
ح
ۡۡ أ  ُ ح ل

ۡميٗ  ۡۡ ع  ُِ وهِ ب ۡكمٗ و ج  مذٗ ا ا وح وح وحص 
ۡ
أ ۖۡ مَّ ۖۡ ا  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى

عِريٗ  ۡۡ سح  ُ َٰ بحۡت زِۡدنح ا خح َّمح  ٩٧ا ُك 

98. এটাই তান্ডদর প্রবতদান, কারে তারা 
আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এবাং বন্ডলন্ডি, ‘আমরা যখন 
হাবি ও বিন্ন-বভন্ন হন্ডয় যাব, তখন 
আমরা বক নতুন সৃবষ্টরূন্ডপ 
পুনরুজ্জীববত হব’? 

وا  أَِب ر  فح ۡۡ كح  ُ نَّ
ح
ۡ بِأ آؤ ه  زح َٰلِكح جح ءِذحا ذح

ح
قحال ٓوا  أ َٰتِنحا وح يح

َٰمٗ  نَّا ِعظح وث وا ك  ۡبع  حمح ءِنَّا ل
ح
ًَٰتا أ فح ر  لۡقٗ وح ِديدً نح خح ا ا جح

٩٨ 

99. তারা বক কদন্ডখ না কয, আল্লাহ 
আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, বতবন তান্ডদর অনুরূপ সৃবষ্ট 
করন্ডত সেম? আর বতবন তান্ডদর 
জনে একবট সময় বনধ্থারে কন্ডরন্ডিন 
যান্ডত ককান সন্ডন্দহ কনই। বকন্তু 
যাবলমরা কুফরী না কন্ডর র্ান্ডকবন। 

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
َِٰت ۞أ َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ٱلَّ

 ۡۡ  ُ ح لح ل عح ۡۡ وحجح  ُ ۡل قح ِمۡثلح ن َيح
ح
ى أ ح ۡرضح قحادِر  َعح

ح
وحٱۡۡل
ٗل  جح
ح
يۡ أ ورٗ  لَّ رح ف  ونح إِلَّ ك  َٰلِم  َبح ٱلظَّ

ح
 ٩٩ ابح فِيهِ فحأ
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100. বল, ‘যবদ কতামরা আমার রন্ডবর 
রহমন্ডতর ভাোরসমূন্ডহর মাবলক 
হন্ডত, তবুও খরচ হন্ডয় যাওয়ার ভন্ডয় 
কতামরা তা আটন্ডক রাখন্ডত; আর 
মানুি কতা অবত কৃপে’। 

ٓ إِذٗ  ِ َبذ آئِنح رحۡۡححةِ رح زح ونح خح
ۡۡ تحۡملِك  نت 

ح
ا ق ل لَّۡو أ

ۡشيحةح  ۡۡ خح ۡكت  ۡمسح
ح ت ورٗ ۡلَّ َٰن  قح نسح نح ٱۡۡلِ

َكح اِق  وح نفح  اٱۡۡلِ
١٠٠ 

101. আর আবম মূসান্ডক নয়বট স্পষ্ট 
বনদশথন বদন্ডয়বিলাম, সুতরাাং তুবম 
বনী ইসরাঈলন্ডক বজজ্ঞাসা কর, 
যখন কস তান্ডদর কান্ডি আসল তখন 
বফর‘আউন তান্ডক বলল, ‘কহ মূসা, 
আবমন্ডতা ধ্ারো কবর তুবম 
জাদুগ্রস্ত’। 

َٰ تِۡسعح  وَسح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح ِۖ وح َٰت  َٰتِۢ بحيذِنح ۡل فحۡس  ءحايح
ۡون  إِّنذِ  الح َلح ۥ فِرۡعح قح ۡۡ فح آءحه  ىءِيلح إِۡذ جح بحِّنٓ إِۡسرح

ورٗ  ۡسح  َٰ مح َٰم وَسح ن كح يح ظ 
ح  ١٠١ا ۡلح

102. কস বলল, ‘তুবম জান কয, এ সকল 
ববিয় ককবল আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর রবই নাবযল কন্ডরন্ডিন 
প্রতেে প্রমাে বহন্ডসন্ডব। আর কহ 
বফর‘আউন, আবম কতা ধ্ারো কবর 
তুবম ধ্বাংসপ্রাপ্ত। 

لح  نزح
ح
ٓ أ ا لِۡمتح مح ۡد عح ٓءِ إِلَّ رحب  قحالح لحقح لح ىؤ  ٰٓح

آئِرح ِإَو ۡرِض بحصح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن كح ٱلسَّ ظ 

ح ّنذِ ۡلح
ۡثب ورٗ  ۡون  مح َٰفِرۡعح  ١٠٢ا يح

103. অতিঃপর কস তান্ডদরন্ডক কদশ কর্ন্ডক 
উৎখাত করার ইিা করল; তখন 
আবম তান্ডক ও তার সান্ডর্ যারা বিল 
সকলন্ডক ডুববন্ডয় বদলাম। 

ۡرِض 
ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ حۡستحفِزَّه  ن ي

ح
ادح أ رح
ح
ن فحأ َٰه  وحمح ۡقنح ۡغرح

ح
فحأ

ِيعٗ  ۥ َجح ه  عح  ١٠٣ا مَّ

104. আর আবম এরপর বনী ইসরাঈলন্ডক 
বললাম, ‘কতামরা যমীন্ডন বাস কর, 
অতিঃপর যখন আবখরান্ডতর ওয়াদা 

ىءِيلح  ۡرضح وحق لۡنحا ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ ِِلحِّنٓ إِۡسرح
ح
ن وا  ٱۡۡل  ٱۡسك 
ۡۡ لحفِيفٗ  ةِ ِجۡئنحا بِك  آءح وحۡعد  ٱٓأۡلِخرح  ١٠٤ا فحإِذحا جح
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আসন্ডব তখন আবম কতামান্ডদরন্ডক 
জন্ডড়া কন্ডর বনন্ডয় আসব’। 

105. আর আবম তা যর্াযর্ভান্ডব নাবযল 
কন্ডরবি এবাং যর্াযর্ভান্ডব তা নাবযল 
হন্ডয়ন্ডি। আবম কতা কতামান্ডক ককবল 
সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারীরূন্ডপ 
পাব ন্ডয়বি। 

َٰكح إِلَّ  لۡنح رۡسح
ح
آ أ ُۗ وحمح لح ِ نحزح بِٱۡۡلحقذ َٰه  وح نح

لۡ نزح
ح
ِ أ بِٱۡۡلحقذ وح
 ٗ ِ بحّشذ نحِذيرٗ م   ١٠٥ا ا وح

106. আর কুরআন আবম নাবযল কন্ডরবি 
বকিু বকিু কন্ডর, কযন তুবম তা 
মানুন্ডির কান্ডি পা  করন্ডত পার 
ধ্ীন্ডর ধ্ীন্ডর এবাং আবম তা নাবযল 
কন্ডরবি পযথায়ক্রন্ডম। 

ۡكث  وحق ۡرءحانٗ  َٰ م  ح ح ٱۡلَّاِس َعح ه ۥ َعح
ح
أ َٰه  تِلحۡقرح  ا فحرحقۡنح

َٰه  تحَنِيٗل  لۡنح نحزَّ  ١٠٦ وح

107. বল, ‘কতামরা এন্ডত ঈমান আন বা 
ঈমান না আন, বনশ্চয় এর পূন্ডবথ 
যান্ডদরন্ডক জ্ঞান কদয়া হন্ডয়ন্ডি, 
তান্ডদর কান্ডি যখন এটা পা  করা 
হয় তখন তারা বসজদাবনত হন্ডয় 
লুবটন্ডয় পন্ডড়।  

ۡو لح ت ۡؤِمن وٓ 
ح
ۦٓ أ ۡح ق ۡل ءحاِمن وا  بِهِ وت وا  ٱلۡعِلۡ

 
ِينح أ ا ْۚ إِنَّ ٱلَّ
ۡۡ َۤنوُّرِخَي ُِ ۡي

لح َٰ عح ۡتلح ۦٓ إِذحا ي  ۡبلِهِ  ۤاٗدَّجُس ِۤناَقۡذَأۡلِل ِمن قح
١٠٧ 

108. আর তারা বন্ডল, ‘পববত্র মহান 
আমান্ডদর রব! আমান্ডদর রন্ডবর 
ওয়াদা অবশেই কাযথকর হন্ডয় 
র্ান্ডক’। 

نح  ٓ إِن َكح بذِنحا َٰنح رح ۡبحح ول ونح س  يحق  بذِنحا  وح وحۡعد  رح
ۡفع وٗل  حمح   ١٠٨ ل

109. ‘আর তারা কাুঁদন্ডত কাুঁদন্ডত লুবটন্ডয় 
পন্ডড় এবাং এটা তান্ডদর ববনয় বৃবদ্ধ 
কন্ডর’। 

 ۡۡ ه  يحزِيد  ونح وح ۡبك  ۡذقحاِن يح
ح
ونح لِۡۡل يحِخر  وَٗع وح ش  ۩ خ 

١٠٩ 

বসজদা
 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 582  

110. বল, ‘কতামরা (ন্ডতামান্ডদর রবন্ডক) 
‘আল্লাহ’ নান্ডম ডাক অর্বা ‘রাহমান’ 
নান্ডম ডাক, কয নান্ডমই কতামরা ডাক 
না ককন, তাুঁর জনেই কতা রন্ডয়ন্ডি 
সুন্দর নামসমূহ। তুবম কতামার 
সালান্ডত স্বর উুঁচু কন্ডরা না এবাং 
তান্ডত মৃদুও কন্ডরা না; বরাং এর 
মাঝামাবঝ পর্ অবলম্বন কর। 

وا   يذٗ  ق ِل ٱۡدع 
ح
ۖۡ أ َٰنح وا  ٱلرَّۡحمح وِ ٱۡدع 

ح
ح أ وا  ٱّللَّ ا تحۡدع  ا مَّ

لح فحلحه   تِكح وح لح ۡر بِصح ُح ۡ لح َتح َٰ  وح آء  ٱۡۡل ۡسّنح ۡسمح
ح
ٱۡۡل

بِيٗل  َٰلِكح سح ا وحٱۡبتحِغ بحۡيح ذح ُح ِ حافِۡت ب
 ١١٠ َّت 

111. আর বল, ‘সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহরই, 
বযবন ককান সন্তান গ্রহে কন্ডরনবন, 
রাজন্ডত্ব তাুঁর ককান শরীক কনই এবাং 
অপমান কর্ন্ডক বাুঁচন্ডত তাুঁর ককান 
অবভভাবন্ডকর দরকার কনই।’ 
সুতরাাং তুবম পূেথরূন্ডপ তাুঁর বড়ত্ব 
কঘািো কর। 

ٗ وحق ِل ٱۡۡلحۡمد   َّلح تَِّخۡذ وح ۡۡ يح ح ِي ل ِ ٱلَّ ن ّلِلَّ ۡۡ يحك  ح ل ا وح
ِيك    ۥ ۡشح

لِۡك  َلَّ ِنح ِِف ٱلۡم  ِلذ  مذ ن َلَّ ۥ وح ۡۡ يحك  ح ل وح
ُۢا  ۡه  تحۡكبرِيح ِ َبذ كح ۖۡ وح ِ لذ  ١١١ٱل 
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১৮. সূরা : আল-কাহ্ফ 
আয়াত : ১১০, মাক্কী 

 ُۡ ورحة  الكح  ِف س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, বযবন তাুঁর 
বান্দার উপর বকতাব নাবযল 
কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডত রান্ডখনবন 
ককান বক্রতা । 

 ۡۡ ح ل َٰبح وح ِ ٱۡلِكتح ۡبِده َٰ عح ح لح َعح نزح
ح
ِٓي أ ِ ٱلَّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
ا   ۡعحل َلَّ ۥ ِعوحجح  ١َيح

2. সরলরূন্ডপ, যান্ডত কস তাুঁর পে 
কর্ন্ডক কব ন আযাব সম্পন্ডকথ সতকথ 
কন্ডর এবাং সুসাংবাদ কদয়, কসসব 
মুবমনন্ডক, যারা সৎকমথ কন্ডর, বনশ্চয় 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি উত্তম 
প্রবতদান। 

يذِمٗ  ِ نقح سٗ ا َلذ
ۡ
ِديدٗ ِذرح بحأ ح ٱلۡم  ا شح ِ ي بحّشذ نۡه  وح ِن َّلَّ  ِمنِيح ؤۡ ا مذ

نٗ  سح ۡجًرا حح
ح
ۡۡ أ  ُ ح نَّ ل

ح
َِٰت أ َٰلِحح ل ونح ٱلصَّ ۡعمح ِينح يح   ٢ا ٱلَّ

3. তারা তান্ডত অনন্তকাল অবস্থান 
করন্ডব। 

بحدٗ 
ح
َِٰكثِيح فِيهِ أ  ٣ا مَّ

4. আর কযন সতকথ কন্ডর তান্ডদরন্ডক, 
যারা বন্ডল, আল্লাহ সন্তান গ্রহে 
কন্ডরন্ডিন’। 

ي ن ٗ وح َّلح حذح ٱّللَّ  وح ِينح قحال وا  ٱَّتَّ  ٤ا ِذرح ٱلَّ

5. এ বোপান্ডর তান্ডদর ককান জ্ঞান কনই 
এবাং তান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরও না। 
বড় মারাত্ম্ক কর্া, যা তান্ডদর মুখ 
কর্ন্ডক কবর হয়। বমর্ো িাড়া তারা 
বকিুই বন্ডল না! 

ۡ بِهِۦ ِمۡن ِعلۡم  ا مَّ   ُ ح ةٗ  ل ِمح حۡت ُكح َب  ْۚ كح ۡۡ ُِ ِ  ٓأِلبحآئ
لح  وح

ج  ِمۡن  ۡر  ِذبٗ َّتح ول ونح إِلَّ كح ق  ْۚ إِن يح ۡۡ ُِ َٰهِ فۡوح
ح
 ٥ا أ

6. হয়ন্ডতা তুবম তান্ডদর কপিন্ডন কপিন্ডন 
ঘুন্ডর দুিঃন্ডখ বনজন্ডক কশি কন্ডর 

كح  َِٰخع  نَّۡفسح لَّكح بح ۡۡ ي  فحلحعح ۡۡ إِن لَّ َٰرِهِ ى ءحاثح ح ا  ۡؤِمن وَعح
ًفا  سح
ح
ا ٱۡۡلحِديِث أ َٰذح  ٦بِهح
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কদন্ডব, যবদ তারা এই কর্ার প্রবত 
ঈমান না আন্ডন। 

7. বনশ্চয় যমীন্ডনর উপর যা রন্ডয়ন্ডি, তা 
আবম কশাভা কন্ডরবি তার জনে, 
যান্ডত তান্ডদরন্ডক পরীো কবর কয, 
কন্ডমথ তান্ডদর মন্ডধ্ে কক উত্তম। 

ۡرِض زِينحةٗ 
ح
ح ٱۡۡل ا َعح لۡنحا مح عح َّ  إِنَّا جح  ل

ح
ۡۡ أ ا ِۡلحبۡل وحه  ۡۡ ُح  ُ  ي 

ٗل  مح ن  عح ۡحسح
ح
 ٧ أ

8. আর বনশ্চয় তার উপর যা রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডক আবম উবদ্ভদহীন শুষ্ক মাবটন্ডত 
পবরেত করব। 

عِيدٗ  ا صح ُح لحۡي ا عح َٰعِل ونح مح ًزا ِإَونَّا لحجح ر   ٨ا ج 

9. তুবম বক মন্ডন কন্ডরি কয, গুহা ও 
রাকীন্ডমর87 অবধ্বাসীরা বিল আমার 
আয়াতসমূন্ডহর এক ববস্ময়? 

ِسۡبتح  ۡم حح
ح
نَّ أ

ح
ن وا  مِۡن أ ِۡ َكح قِي ِف وحٱلرَّ ُۡ َٰبح ٱلۡكح ۡصحح

ح
أ
ًبا  جح َٰتِنحا عح  ٩ءحايح

10. যখন যুবকরা গুহায় আেয় বনল 
অতিঃপর বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদরন্ডক আপনার পে কর্ন্ডক 
রহমত বদন এবাং আমান্ডদর জনে 
আমান্ডদর কমথকাে সব ক কন্ডর 
বদন’। 

ال وا  رح  قح ِف فح ُۡ ى ٱلۡفِۡتيحة  إَِلح ٱلۡكح وح
ح
ٓ ءحاتِنحا ِمنإِۡذ أ نحا  بَّ

نكح رحۡۡححةٗ  دٗ  َّلَّ  ۡمرِنحا رحشح
ح
حا ِمۡن أ يذِۡئ ۡلح  ١٠ا وحهح

11. ফন্ডল আবম গুহায় তান্ডদর কান বন্ধ 
কন্ডর বদলাম অন্ডনক বিন্ডরর জনে।  

 ۡۡ ُِ ِ ى ءحاذحان
ح ۡبنحا َعح ح دٗ فحۡضح دح ِف ِسنِيح عح ُۡ  ١١ اِِف ٱلۡكح

12. তারপর আবম তান্ডদরন্ডক জাগালাম, 
যান্ডত আবম জানন্ডত পাবর, যতটুকু 
সময় তারা অবস্থান কন্ডরবিল, 

ي  
ح
ۡح أ ۡۡ ِۡلحۡعلح  ُ َٰ ۡثنح َّۡ بحعح ِث وٓا  ث  ا ِلح َٰ لِمح ۡحِصح

ح
ٱۡۡلِۡزبحۡيِ أ

دٗ  مح
ح
 ١٢ا أ

                                                           
87 রাকীম একবট পাহান্ডড়র নাম, অর্বা কয গ্রাম কর্ন্ডক তারা কবর হন্ডয়বিল কস গ্রান্ডমর নাম, অর্বা 
একবট ফলক- যান্ডত ঐ সব যুবন্ডকর নাম বলখা বিল।  
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দু’দন্ডলর মন্ডধ্ে88 কক তা অবধ্ক 
বনেথয়কারী। 

13. আবমই কতামান্ডক তান্ডদর সাংবাদ 
সব কভান্ডব বেথনা করবি। বনশ্চয় 
তারা কন্ডয়কজন যুবক, যারা 
তান্ডদর রন্ডবর প্রবত ঈমান এন্ডনবিল 
এবাং আবম তান্ডদর বহদায়াত 
বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়বিলাম। 

 ۡ ن وا  َنَّ ۡۡ فِۡتيحة  ءحامح  ُ ِ  إِنَّ ۡ بِٱۡۡلحقذ ه 
ح
لحۡيكح نحبحأ ص  عح ن  نحق 
دٗ  ۡۡ ه   ُ َٰ زِۡدنح ۡۡ وح ُِ ِ بذ  ١٣ى بِرح

14. যখন তারা উন্ড বিল, আবম তান্ডদর 
অন্তরন্ডক দৃঢ় কন্ডরবিলাম। তখন 
তারা বলল, ‘আমান্ডদর রব 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রব। 

বতবন িাড়া ককান ইলাহন্ডক আমরা 
কখন্ডনা ডাকব না। (যবদ ডাবক) 
তাহন্ডল বনশ্চয় আমরা গবহথত কর্া 
বলব’। 

ب نحا رحب   ال وا  رح قح وا  فح ۡۡ إِۡذ قحام  ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح بحۡطنحا َعح رح وح

 ُٗ َٰ ا  ِمن د ونِهِۦٓ إِلح وح ۡرِض لحن نَّۡدع 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡد ٱلسَّ ۖۡ لَّقح ا

ًطاق لۡنحآ إِذٗ  طح  ١٤ ا شح

15. এরা আমান্ডদর কওম, তারা তাুঁন্ডক 
িাড়া অনোনে উপাসে গ্রহে 
কন্ডরন্ডি। ককন তারা তান্ডদর 
বোপান্ডর স্পষ্ট প্রমাে উপবস্থত কন্ডর 
না? অতএব কয আল্লাহর বোপান্ডর 
বমর্ো রটায়, তার কচন্ডয় বড় যাবলম 
আর কক?  

 ۡۖ ٗة ُح ِ وا  ِمن د ونِهِۦٓ ءحال حذ  نحا ٱَّتَّ ٓءِ قحۡوم  لح ىؤ  ت ونح  ٰٓح
ۡ
لَّۡولح يحأ

 ُِۡ ۡي
لح ِۖ عح  ِ َِٰۢن بحيذ لۡطح ح  بِس  حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ مح فح

ِذبٗ ٱ ِ كح  ١٥ا ّللَّ

                                                           
88 গুহায় অবস্থান কাল বনন্ডয় দু’বট দল হন্ডয়বিল। একদল বন্ডলবিল, আমরা অবস্থান কন্ডরবি এক বদন 
অর্বা এক বদন্ডনর বকিু কম সময়; অনেদল বন্ডলবিল, দীঘথ সময়।  
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16. আর যখন কতামরা তান্ডদর কর্ন্ডক 
আলাদা হন্ডয়ি এবাং আল্লাহ িাড়া 
যান্ডদর তারা উপাসনা কন্ডর তান্ডদর 
কর্ন্ডকও, তখন গুহায় আেয় নাও। 
তাহন্ডল কতামান্ডদর রব কতামান্ডদর 
জনে তার রহমত উনু্মি কন্ডর 
কদন্ডবন এবাং কতামান্ডদর জনে 
কতামান্ডদর জীবন্ডনাপকরন্ডের 
ববিয়বট সহজ কন্ডর কদন্ডবন। 

ا  إَِلح  ۥٓ و 
ۡ
ح فحأ ونح إِلَّ ٱّللَّ ۡعب د  ا يح ۡۡ وحمح وه  تۡل م  ح ِإَوذِ ٱۡعَتح

يذِۡئ  ُح ي  ِن رَّۡۡححتِهِۦ وح ۡ مذ ب ك  ۡۡ رح ۡ لحك  ِف يحنّش  ُۡ ٱلۡكح
ِۡرفحقٗ  ۡ مذ ۡمرِك 

ح
ِۡن أ ۡ مذ  ١٦ا لحك 

17. আর তুবম কদখন্ডত কপন্ডত, সূযথ উবদত 
হন্ডল তান্ডদর গুহার ডান্ডন তা কহন্ডল 
পড়ন্ডি, আর অস্ত কগন্ডল তান্ডদরন্ডক 
বান্ডম করন্ডখ ককন্ডট যান্ডি, তখন 
তারা বিল তার আবঙনায়। এগুন্ডলা 
আল্লাহর আয়াতসমূন্ডহর বকিু। 
আল্লাহ যান্ডক বহদায়াত কদন, কস 
কহদায়াতপ্রাপ্ত। আর যান্ডক ভ্রষ্ট 
কন্ডরন, তুবম তার জনে 
পর্বনন্ডদথশকারী ককান অবভভাবক 
পান্ডব না।  

 ۡۡ ُِ فِ ُۡ
ن كح ر  عح َٰوح لحعحت تَّزح ۡمسح إِذحا طح ى ٱلشَّ تحرح ۞وح

اِل  مح ِ ۡۡ ذحاتح ٱلشذ  ُ بحت تَّۡقرِض  رح ذحاتح ٱَۡلحِمِي ِإَوذحا غح
ة   ۡۡ ِِف فحۡجوح ِد وحه  ُۡ ن يح ُِۗ مح َِٰت ٱّللَّ َٰلِكح ِمۡن ءحايح ْۚ ذح ِۡنه  مذ

وح   ُ َِلذٗ  ٱّللَّ  فح ِدح َلح ۥ وح
لِۡل فحلحن َتح ُۡ ن ي  تحدِِۖ وحمح ُۡ  اٱلۡم 

رِۡشدٗ   ١٧ا م 

18. তুবম তান্ডদরন্ডক মন্ডন করন্ডত জাগ্রত, 
অর্চ তারা বিল ঘুমন্ত, আবম 
তান্ডদরন্ডক পাশ পবরবতথন করাবি 
ডান্ডন ও বান্ডম এবাং তান্ডদর কুকুরবট 
আবঙনায় তার সামন্ডনর দু’পা 
বাবড়ন্ডয় আন্ডি। যবদ তুবম তান্ডদরন্ডক 
উুঁবক কমন্ডর কদখন্ডত, তন্ডব বনশ্চয় 

اظٗ  ۡيقح
ح
ۡۡ أ  ُ ب  ۡسح ِتح ْۚ ا وح ۡۡ ر ق ود  ۡۡ ذحاتح ٱَۡلحمِِي  وحه   ُ لذِب  ن قح وح

 ۡ  ُ ۡب  ُكح اِلِۖ وح مح ِ َِٰسط  وحذحاتح ٱلشذ ۡيهِ  بح اعح وِ ذِرح
ح  بِٱلۡوحِصيِد  ل

حوح  ۡۡ ل ُِ ۡي
لح لحۡعتح عح ارٗ ٱطَّ ۡۡ فِرح  ُ ۡتح ِمۡن ۡۡ َلَّ  ُ لِۡئتح ِمۡن حم  ل ا وح

 ١٨ا ر ۡعبٗ 
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তান্ডদর কর্ন্ডক  কপিন্ডন বফন্ডর 
পাবলন্ডয় কযন্ডত এবাং অবশেই 
তান্ডদর কারন্ডে ভীিে ভীত হন্ডত। 

19. আর এমবনভান্ডব আবম তান্ডদরন্ডক 
জাবগন্ডয় তুন্ডলবিলাম, যান্ডত তারা 
পরস্পর বজজ্ঞাসা কন্ডর। তান্ডদর 
একজন বলল, ‘কতামরা কতেে 
অবস্থান করন্ডল’? তারা বলল, 
‘আমরা একবদন বকাংবা একবদন্ডনর 
বকিু অাংশ অবস্থান কন্ডরবি। তারা 
বলল, ‘কতামরা কতেে অবস্থান 
কন্ডরি, কস বোপান্ডর কতামান্ডদর 
রবই অবধ্ক জান্ডনন। তাই কতামরা 
কতামান্ডদর কাউন্ডক কতামান্ডদর এই 
করৌপেমুদ্রাগুন্ডলা বদন্ডয় শহন্ডর 
পা াও। অতিঃপর কস কযন কদন্ডখ 
শহন্ডরর ককান্ খাবার এন্ডকবান্ডর 
কভজালমুি, তখন কস কযন 
কতামান্ডদর জনে তা কর্ন্ডক বকিু 
খাবার বনন্ডয় আন্ডস। আর কস 
অবশেই সাবধ্ানতা অবলম্বন 
করন্ডব এবাং কাউন্ডক কযন 
কতামান্ডদর বোপান্ডর না জানায়’। 

 ۡۡ  ُ َٰ ۡثنح َٰلِكح بحعح ذح كح ْۚ قحالح قحآئِل  وح ۡۡ  ُ ل وا  بحيۡنح آءح ۡۡ مذِ  َِلحتحسح  ُ ۡن
ِثۡنحا  ۖۡ قحال وا  ِلح ۡۡ ِثۡت  ۡۡ ِلح ۡو بحۡعضح يحۡوم   كح

ح
وا  ال  قح  يحۡوًما أ

ث وٓ  ۡۡ فحٱۡبعح ِثۡت  ا ِلح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ۡۡ أ ب ك  ۡ رح ك  دح حح

ح
ا  أ

 َٰ ۡزَكح
ح
ٓ أ ا ُح ي 

ح
ۡر أ ِدينحةِ فحلۡيحنظ  َِٰذهِۦٓ إَِلح ٱلۡمح ۡۡ هح رِقِك  بِوح

امٗ  عح ۡ بِرِۡزق  طح تِك 
ۡ
لح  ا فحلۡيحأ ۡف وح َۡلحتحلحطَّ ِۡنه  وح مذ
نَّ  ًدا ي ۡشعِرح حح

ح
ۡۡ أ  ١٩بِك 

20. ‘বনশ্চয় তারা যবদ কতামান্ডদর 
বোপান্ডর কজন্ডন যায়, তাহন্ডল তারা 
কতামান্ডদরন্ডক পার্র কমন্ডর হতো 
করন্ডব অর্বা কতামান্ডদরন্ডক তান্ডদর 

ۡۡ ِِف  وك  ۡو ي عِيد 
ح
ۡۡ أ ۡۡ يحرَۡج  وك  لحۡيك  وا  عح ر  ُح ۡظ ۡۡ إِن يح  ُ إِنَّ

بحدٗ 
ح
ٓوا  إًِذا أ لحن ت ۡفلِح  ۡۡ وح ُِ تِ

 ٢٠ا ِملَّ
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ধ্ন্ডমথ বফবরন্ডয় বনন্ডয় যান্ডব। আর 
তখন কতামরা ককানভান্ডবই সফল 
হন্ডব না’। 

21. আর এমবনভান্ডব আবম তান্ডদর 
বোপান্ডর (ন্ডলাকন্ডদরন্ডক) জাবনন্ডয় 
বদলাম, যান্ডত তারা জানন্ডত পান্ডর 
কয, বনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সতে 
এবাং বকয়ামন্ডতর বোপান্ডর ককান 
সন্ডন্দহ কনই। যখন তারা বনজন্ডদর 
মন্ডধ্ে তান্ডদর ববিয়বট বনন্ডয় ববতকথ 
করবিল, তখন তারা বলল, ‘তান্ডদর 
উপর কতামরা একবট ভবন বনমথাে 
কর’। তান্ডদর রবই তান্ডদর বোপান্ডর 
অবধ্ক জ্ঞাত। যারা গুহাবাসীন্ডদর 
উপর প্রাধ্ানে লাভ কন্ডরবিল, তারা 
বলল, ‘আমরা অবশেই তান্ডদর 
উপর একবট মসবজদ বনমথাে 
করব’। 

قذ   ِ حح نَّ وحۡعدح ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ۡۡ َِلحۡعلحم  ُِ ۡي

لح نحا عح ۡ ۡعَثح
ح
َٰلِكح أ ذح كح  وح
نَّ 
ح
أ ٓ وح ا ُح ۡيبح فِي ةح لح رح اعح ۡۡ  ٱلسَّ  ُ ونح بحيۡنح َٰزحع  تحنح إِۡذ يح

َٰنٗ  ُِۡ ب ۡنيح ۡي
لح ال وا  ٱۡبن وا  عح قح ۖۡ فح ۡۡ ۡمرحه 

ح
ْۚ أ ۡۡ ُِ ِ ۡ  ب

ۡعلح
ح
ۡۡ أ  ُ ب  ۖۡ رَّ ا

ى  ح لحب وا  َعح ِينح غح لحۡيُِۡ قحالح ٱلَّ نَّ عح حتَِّخذح ۡۡ ۡلح ۡمرِهِ
ح
أ

ۡسِجدٗ   ٢١ا مَّ

22.  ববতকথকারীরা বলন্ডব, ‘তারা বিল 
বতন জন, চতুর্থ হল তান্ডদর 
কুকুর’। আর কতক বলন্ডব, ‘তারা 
বিল পাুঁচজন, িষ্ঠ হল তান্ডদর 
কুকুর’। এসবই অজানা ববিন্ডয় 
অনুমান কন্ডর। আর ককউ ককউ 
বলন্ডব, ‘তারা বিল সাত জন; অষ্টম 
হল তান্ডদর কুকুর’। বল, ‘আমার 
রবই তান্ডদর সাংখো সম্পন্ডকথ অবধ্ক 

َٰثحة   ول ونح ثحلح يحق  ة  سح ۡسح ول ونح ُخح يحق  ۡۡ وح  ُ ۡب  ۡۡ ُكح  ُ ابِع   رَّ
 ۡۡ  ُ ۡب  ۡۡ ُكح  ُ ادِس  ۡبعحة  سح ول ونح سح يحق  ۡيِبِۖ وح ُۢا بِٱلۡغح  رحَۡجح

  ُ ثحاِمن  ٓ وح ِ َبذ ل رَّ
ْۚ ق  ۡۡ  ُ ۡب  ۡۡ ۡۡ ُكح  ُ ۡعلحم  ا يح ُِۡ مَّ ِ ت ۡ  بِعِدَّ

ۡعلح
ح
 أ

 ُۗ ۡۡ إِلَّ ِمرح  إِلَّ قحلِيل  ُِ ارِ فِي  ت مح
ُِرٗ آءٗ فحلح َٰ لح ظح ا وح

دٗ  حح
ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن ُِۡ مذ حۡستحۡفِت فِي  ٢٢ا ت
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জ্ঞাত’। কম সাংখেক কলাকই 
তান্ডদরন্ডক জান্ডন। সুতরাাং স্পষ্ট 
আন্ডলাচনা িাড়া তুবম তান্ডদর 
বোপান্ডর ববতকথ কন্ডরা না। আর 
তান্ডদর বোপান্ডর কলাকন্ডদর মন্ডধ্ে 
কান্ডরা কান্ডি জানন্ডত কচন্ডয়া না। 

23. আর ককান বকিুর বোপান্ডর তুবম 
কমান্ডটই বলন্ডব না কয, ‘বনশ্চয় আবম 
তা আগামী কাল করব’,  

ا يۡ  ولحنَّ لِشح لح تحق  ًدا  ء  إِّنذِ فحاِعل  وح َٰلِكح غح  ٢٣ذح

24. তন্ডব ‘আল্লাহ যবদ চান’। আর যখন 
ভুন্ডল যাও, তখন তুবম কতামার 
রন্ডবর বযবকর কর এবাং বল, আশা 
কবর, আল্লাহ আমান্ডক এর কচন্ডয়ও 
বনকটবতথী সতে পন্ডর্র বহদায়াত 
কদন্ডবন। 

حشح  ن ي
ح
ٓ أ ى إِلَّ حِسيتح وحق ۡل عحَسح بَّكح إِذحا ن ر رَّ ْۚ وحٱۡذك  آءح ٱّللَّ 
 
ح
دٗ أ ا رحشح َٰذح قۡرحبح ِمۡن هح

ح
ِ ِۡل َبذ ِديحِن رح ُۡ  ٢٤ا ن يح

25. আর তারা তান্ডদর গুহায় অবস্থান 
কন্ডরন্ডি বতনশ’ বির এবাং এর 
সান্ডর্ অবতবরি হন্ডয়বিল ‘নয়’।  

َٰثح ِما ئحة   ۡۡ ثحلح ُِ فِ ُۡ
ِث وا  ِِف كح ِلح ا عٗ ِسنِيح وحٱۡزدحاد وا  تِسۡ  وح

٢٥ 

26. বল, ‘তারা কয সময়টুকু অবস্থান 
কন্ডরবিল, কস বোপান্ডর আল্লাহই 
অবধ্ক জান্ডনন’। আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর গান্ডয়বী ববিয় তাুঁরই। এ 
বোপান্ডর বতবনই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম 
কোতা। বতবন িাড়া তান্ডদর ককান 
অবভভাবক কনই। তাুঁর বসদ্ধান্ডন্ত 
বতবন কাউন্ডক শরীক কন্ডরন না।  

َِٰت  َٰوح مح ۡيب  ٱلسَّ ِث وا ۖۡ َلح ۥ غح ا ِلح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ق ِل ٱّللَّ  أ

ِن د ونِهِۦ ِمن  ۡ مذ  ُ ح ا ل ۡسِمۡعْۚ مح
ح
أ بِِۡصۡ بِهِۦ وح

ح
ۡرِضِۖ أ

ح
وحٱۡۡل
ِلذ   لح ي ّۡشِك   وح دٗ وح حح

ح
ۡكِمهِۦٓ أ  ٢٦ا ِِف ح 
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27.  আর কতামার রন্ডবর বকতাব কর্ন্ডক 
কতামার বনকট কয ওহী পা ান্ডনা 
হয়, তুবম তা বতলাওয়াত কর। তাুঁর 
বােীসমূন্ডহর ককান পবরবতথনকারী 
কনই এবাং বতবন িাড়া ককান 
আেয়স্থল তুবম পান্ডব না। 

ۡكح ِمن كِتحا وِۡحح إَِلح
 
ٓ أ ا ِلح وحٱتۡل  مح بحدذ ۖۡ لح م  بذِكح ِب رح

دٗ  لۡتححح ِدح ِمن د ونِهِۦ م 
لحن َتح َٰتِهِۦ وح ِمح  ٢٧ا لُِكح

28.  আর তুবম বনজন্ডক বধ্যথশীল রাখ 
তান্ডদর সান্ডর্, যারা সকাল-সন্ধোয় 
তান্ডদর রবন্ডক ডান্ডক, তাুঁর সন্তুবষ্টর 
উন্ডদ্দন্ডশ, এবাং দুবনয়ার জীবন্ডনর 
কসৌন্দযথ কামনা কন্ডর কতামার 
দু’কচাখ কযন তান্ডদর কর্ন্ডক ঘুন্ডর না 
যায়। আর ওই বেবির আনুগতে 
কন্ডরা না, যার অন্তরন্ডক আবম 
আমার বযবকর কর্ন্ডক গান্ডফল কন্ডর 
বদন্ডয়বি এবাং কয তার প্রবৃবত্তর 
অনুসরে কন্ডরন্ডি এবাং যার কমথ 
ববনষ্ট হন্ডয়ন্ডি। 

ونح  ِينح يحۡدع  عح ٱلَّ كح مح وَٰ وحٱۡصَِبۡ نحۡفسح دح ۡ بِٱلۡغح  ُ بَّ ِ رح  ة
 ۡۡ  ُ ۡن ۡينحاكح عح لح تحۡعد  عح ۖۥۡ وح ه  ُح ونح وحۡج َِشذِ ي رِيد  وحٱلۡعح
ۥ  لۡنحا قحلۡبحه  ۡغفح

ح
ۡن أ لح ت ِطۡع مح ۖۡ وح ۡنيحا ت رِيد  زِينحةح ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل 
ه ۥ ف ر طٗ  ۡمر 

ح
نح أ َكح َٰه  وح ى وح بحعح هح ن ذِۡكرِنحا وحٱتَّ  ٢٨ا عح

29. আর বল, ‘সতে কতামান্ডদর রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক। সুতরাাং কয ইিা কন্ডর 
কস কযন ঈমান আন্ডন এবাং কয ইিা 
কন্ডর কস কযন কুফরী কন্ডর। বনশ্চয় 
আবম যাবলমন্ডদর জনে আগুন প্রস্তুত 
কন্ডরবি, যার প্রাচীরগুন্ডলা তান্ডদরন্ডক 
কবষ্টন কন্ডর করন্ডখন্ডি। যবদ তারা 
পাবন চায়, তন্ডব তান্ডদরন্ডক কদয়া 
হন্ডব এমন পাবন যা গবলত ধ্াতুর 

ن شح  مح ۖۡ فح ۡۡ بذِك  آءح وحق ِل ٱۡۡلحق  ِمن رَّ ن شح آءح فحلۡي ۡؤِمن وحمح
 ۡۡ ُِ ِ اطح ب حح

ح
َٰلِِميح نحاًرا أ ۡعتحۡدنحا لِلظَّ

ح
ٓ أ ا ْۚ إِنَّ ۡر فحلۡيحۡكف 

آء   اث وا  بِمح غح حۡستحغِيث وا  ي  اْۚ ِإَون ي ُح ادِق  ح ٱلۡم  َس  ح كح ِل ي ۡشوِي ُۡ
ًقا  ۡرتحفح آءحۡت م  اب  وحسح ح ْۚ بِۡئسح ٱلّشَّ وهح  ٢٩ٱلۡو ج 
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মত, যা কচহারাগুন্ডলা ঝলন্ডস কদন্ডব। 
কী বনকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ 
ববোমস্থল! 

30. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
সৎকাজ কন্ডরন্ডি, বনশ্চয় আবম 
এমন কান্ডরা প্রবতদান নষ্ট করব না, 
কয সুকমথ কন্ডরন্ডি। 

يع   ُِ َِٰت إِنَّا لح ن  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ
حۡ 
ح
ۡن أ ۡجرح مح

ح
ًل أ مح نح عح  ٣٠سح

31. এরাই তারা, যান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার বনচ বদন্ডয় 
প্রবাবহত হয় নদীসমূহ। যসখাণন 
তাণেরণক অলংকৃত করা হণব স্বণেণর িুকি 

কেণয় এবং তারা পকরধান করণব কমকহ ও পুরু 

কসণের সবুজ যপাশাক। তারা যসখাণন 

(র্াকন্ডব) আসন্ডন কহলান বদন্ডয়। কী 
উত্তম প্রবতদান এবাং কী সুন্দর 
ববোমস্থল ! 

ۡدن   َٰت  عح نَّ ۡۡ جح  ُ
ح ىئِكح ل لح و 

 
  أ

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ۡت

ۡرِي ِمن ِتح َٰر  َتح نۡهح
ب   هح
اوِرح ِمن ذح سح

ح
ا ِمۡن أ ُح حلَّۡونح فِي يحلۡبح  ُي  ونح ثِيحابً وح ا س 

ۡۡضٗ  نخ  ِن س  س  ا مذ ق   د  تَِّك  ِإَوۡستحَۡبح ح م  ا َعح ُح يح فِي
ۡح ٱ آئِِك  نِۡع رح

ح
قٗ ثلَّوحاب  وح ٱۡۡل ۡرتحفح نحۡت م  س   ٣١ا حح

32. আর তুবম তান্ডদর জনে একবট দৃষ্টান্ত 
কপশ কর: দুই বেবি, তান্ডদর 
একজনন্ডক আবম দু’বট আঙু্গন্ডরর 
বাগান বদন্ডয়বি এবাং উভয় 
বাগানন্ডক বঘন্ডর বদন্ডয়বি কখজুর গাি 
িারা এবাং উভন্ডয়র মাঝখান্ডন 
করন্ডখবি শসেন্ডেত। 

ثحٗل ۞وحٱۡۡضِۡب  ۡ مَّ  ُ ح لحۡيِ ل   رَّج 
ح
لۡنحا ِۡل عح ا جح ِدهِمح حح

َٰب   ۡعنح
ح
نَّتحۡيِ ِمۡن أ ا  جح مح  ُ َٰ ۡفنح فح لۡنحا  بِنحۡخل  وححح عح وحجح
رَٗۡع  ا زح مح  ُ  ٣٢ بحيۡنح

33. উভয় বাগান ফল বদন্ডয়ন্ডি, তান্ডত 
বকিুই ত্রুবট কন্ডরবন এবাং আবম 
উভন্ডয়র মাঝ বদন্ডয় নদী প্রবাবহত 
কন্ডরবি।  

 ۡۡ ح ل ا وح ُح لح ك 
 
ۡي ُِكۡتحا ٱۡۡلحنَّتحۡيِ ءحاتحۡت أ ِۡنه  شح ْۚ تحۡظلِۡ مذ ا
رٗ  ُح ا نح مح  ُ َٰلح ۡرنحا ِخلح فحجَّ  ٣٣ا وح
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34. আর (এন্ডত) তার বিল ববপুল ফল-
ফলাবদ। তাই কস তার সঙ্গীন্ডক 
কর্ায় কর্ায় বলল, ‘সম্পন্ডদ আবম 
কতামার কচন্ডয় অবধ্ক এবাং 
জনবন্ডলও অন্ডনক শবিশালী’। 

الح  قح ر  فح نح َلح ۥ ثحمح َكح ۠ وح نحا
ح
ۥٓ أ ه  حاوِر  وح ُي  َِٰحبِهِۦ وحه   لِصح

اٗل  ۡكَثح  ِمنكح مح
ح
رٗ أ ز  نحفح عح

ح
أ  ٣٤ا  وح

35. আর কস তার বাগান্ডন প্রন্ডবশ করল, 
বনন্ডজর প্রবত যুলমরত অবস্থায়। কস 
বলল, ‘আবম মন্ডন কবর না কয, এবট 
কখন্ডনা ধ্বাংস হন্ডব’। 

  ۡ ِ ال وح ظح ۥ وحه  نَّتحه  لح جح دحخح ن  وح
ح
ن  أ ظ 

ح
آ أ حۡفِسهِۦ قحالح مح ِ ۡلذ

َِٰذهِۦٓ  بحدٗ تحبِيدح هح
ح
 ٣٥ا أ

36. ‘আর আবম মন্ডন কবর না কয, 
বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব। আর 
আমান্ডক যবদ বফবরন্ডয় কনয়া হয় 
আমার রন্ডবর কান্ডি, তন্ডব বনশ্চয় 
আবম এর কচন্ডয় উত্তম 
প্রতোবতথনস্থল পাব’। 

ةٗ  ةح قحآئِمح اعح ن  ٱلسَّ ظ 
ح
ٓ أ ا ِ  وحمح َبذ َٰ رح

دِدت  إَِلح لحئِن ر  وح
نَّ  ِجدح

ح رۡيٗ ۡلح لحبٗ خح نقح ا م  ُح ِۡن  ٣٦ا ا مذ

37. কর্ায় কর্ায় তার সঙ্গী বলল, ‘তুবম 
বক তান্ডক অস্বীকার করি, বযবন 
কতামান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন মাবট 
কর্ন্ডক, অতিঃপর ‘বীযথ’ কর্ন্ডক, 
তারপর কতামান্ডক অবয়ব বদন্ডয়ন্ডিন 
পুরুন্ডির’? 

ۡرتح  فح كح
ح
ۥٓ أ ه  حاوِر  وح ُي  ۥ وحه  اِحب ه  ِي قحالح َلح ۥ صح بِٱلَّ

اب   كح ِمن ت رح قح
لح ة   خح َّۡ ِمن ن ۡطفح وَّ  ث  َّۡ سح ٗل ث  َٰكح رحج   ى
٣٧ 

38. ‘বকন্তু বতবনই আল্লাহ, আমার রব। 
আর আবম আমার রন্ডবর সান্ডর্ 
কাউন্ডক শরীক কবর না’। 

دٗ  حح
ح
ٓ أ ِ َبذ ۡۡشِك  بِرح

 
ٓ أ لح ِ وح َبذ وح ٱّللَّ  رح َِٰكنَّا۠ ه 

 ٣٨ا لَّ

39. ‘আর যখন তুবম কতামার বাগান্ডন 
প্রন্ডবশ করন্ডল, তখন ককন তুবম 

لۡتح  ٓ إِۡذ دحخح حۡولح ل آءح ٱّللَّ  لح ق وَّةح  وح ا شح نَّتحكح ق لۡتح مح جح
اٗل  قحلَّ ِمنكح مح

ح
نحا۠ أ
ح
ِن أ ِْۚ إِن تحرح ٗ إِلَّ بِٱّللَّ َّلح وح  ٣٩ا  وح
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বলন্ডল না, ‘মাশাআল্লাহ’! আল্লাহর 
কতৌবফক িাড়া ককান শবি কনই। 
তুবম যবদ কদখ কয, আবম সম্পন্ডদ ও 
সন্তান্ডন কতামার কচন্ডয় কম, 

40. তন্ডব আশা করা যায় কয, ‘আমার 
রব আমান্ডক কতামার বাগান্ডনর 
কচন্ডয় উত্তম (বকিু) দান করন্ডবন 
এবাং তার উপর আসমান কর্ন্ডক 
বজ্র পা ান্ডবন। ফন্ডল তা অনুবথর 
উবদ্ভদশূনে যমীন্ডন পবরেত হন্ডব’। 

ن ي  
ح
ٓ أ ِ َبذ َٰ رح عحَسح رۡيٗ فح ِ خح ي رِۡسلح ۡؤتِيح نَّتِكح وح ِن جح ا مذ
ۡسبحانٗ  ا ح  ُح لحۡي مح عح ِنح ٱلسَّ عِيدٗ ا مذ ت ۡصبِحح صح لحًقا ا زح آءِ فح

٤٠ 

41. ‘বকাংবা তার পাবন মাবটর গভীন্ডর 
চন্ডল যান্ডব, ফন্ডল তা তুবম 
ককানভান্ডবই খুুঁন্ডজ পান্ডব না’। 

ۡورٗ  ا غح آؤ هح ۡو ي ۡصبِحح مح
ح
لحبٗ أ ۥ طح حۡستحِطيعح َلح   ٤١ اا فحلحن ت

42. আর (ববপযথন্ডয়) তার ফল-ফলাবদ 
বঘন্ডর কফলা হল। ফন্ডল তান্ডত কস 
যা বেয় কন্ডরবিল, তার জনে 
(আন্ডেন্ডপ) হাত কচলান্ডত লাগল 
এবাং কসবট ধ্বাংস হন্ডয়বিল তার 
মাচার উপর। আর কস বলবিল, 
‘হায় আন্ডেপ! আবম যবদ আমার 
রন্ডবর সান্ডর্ কাউন্ডক শরীক না 
করতাম’! 

رِهِۦ  ِحيطح بِثحمح
 
أ قح وح نفح

ح
آ أ َٰ مح ح ۡيهِ َعح فَّ لذِب  كح قح ۡصبححح ي 

ح
فحأ

 ۡۡ ح َٰلحۡيتحِّن ل ول  يح يحق  ا وح ُح وِش ر  َٰ ع  ح اوِيحة  َعح ِهح خح ا وح ُح فِي
 ٓ ِ َبذ ۡۡشِۡك بِرح

 
دٗ  أ حح

ح
 ٤٢ا أ

43. আর আল্লাহ িাড়া তার এমন ককান 
কলাকবলও বিল না যারা তান্ডক 
সাহাযে করন্ডব এবাং কস 
সাহাযেপ্রাপ্তও বিল না। 

ۡۡ تحك   ح ل ا يحن ن َلَّ ۥ فِئحة  وح ِ وحمح ۥ ِمن د وِن ٱّللَّ ونحه  ِص  
ا  نتحِِصً نح م   ٤٣َكح
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44. এখান্ডন অবভভাবকত্ব আল্লাহর, বযবন 
সতে। বতবনই প্রবতদান্ডন উত্তম এবাং 
পবরোন্ডম কেষ্ঠ। 

رۡي   وح خح ِ  ه  ِ ٱۡۡلحقذ َٰيحة  ّلِلَّ
لح نحالِكح ٱلۡوح ابٗ  ه  ۡقبٗ ثحوح رۡي  ع  ا ا وحخح

٤٤ 

45. আর আপবন তান্ডদর জনে কপশ 
করুন দুবনয়ার জীবন্ডনর উপমা তা 
পাবনর মত, যা আবম আসমান 
কর্ন্ডক বিথে কন্ডরবি। অতিঃপর তার 
সান্ডর্ বমবেত হয় যমীন্ডনর উবদ্ভদ। 
ফন্ডল তা পবরেত হয় এমন শুকন্ডনা 
গুুঁড়ায়, বাতাস যান্ডক উবড়ন্ডয় কনয়। 
আর আল্লাহ সববকিুর উপর 
েমতাবান। 

ةِ  ثحلح ٱۡۡلحيحوَٰ ۡ مَّ  ُ ح َٰه  مِنح وحٱۡۡضِۡب ل لۡنح نزح
ح
آء  أ مح ۡنيحا كح ٱَّل 

ِشيمٗ  ۡصبححح هح
ح
ۡرِض فحأ

ح
ۦ نحبحات  ٱۡۡل آءِ فحٱۡختحلحطح بِهِ مح  اٱلسَّ

نح ٱ َكح ُۗ وح َٰح  ِيح وه  ٱلرذ َٰ تحۡذر  ح ء  ّللَّ  َعح ۡ ِ يح
ذ ۡقتحِدًرا   ّل   ٤٥م 

46. সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত দুবনয়ার 
জীবন্ডনর কশাভা। আর স্থায়ী 
সৎকাজ কতামার রন্ডবর বনকট 
প্রবতদান্ডন উত্তম এবাং প্রতোশান্ডতও 
উত্তম। 

َٰت   َٰقِيح ۖۡ وحٱلۡبح ۡنيحا ةِ ٱَّل  ال  وحٱِۡلحن ونح زِينحة  ٱۡۡلحيحوَٰ ٱلۡمح
بذِكح ثح  رۡي  ِعندح رح َٰت  خح َٰلِحح ابٗ ٱلصَّ ٗل وح مح

ح
رۡي  أ  ٤٦ ا وحخح

47. আর কযবদন আবম পাহাড়ন্ডক চলমান 
করব এবাং তুবম যমীনন্ডক কদখন্ডত 
পান্ডব দৃশেমান, আর আবম 
তান্ডদরন্ডক একত্র করব। অতিঃপর 
তান্ডদর কাউন্ডকই িাড়ব না। 

ۡرضح بحارِزحةٗ 
ح
ى ٱۡۡل تحرح بحالح وح ِ  ٱۡۡلِ ريذ يحۡومح ن سح َٰ  وح نح ۡ ّشح ۡۡ وححح  ُ

دٗ  حح
ح
ۡۡ أ  ُ ادِۡر ِمۡن ۡۡ ن غح  ٤٧ا فحلح

48. আর তান্ডদরন্ডক কতামার রন্ডবর 
সামন্ডন উপবস্থত করা হন্ডব 
কাতারবদ্ধ কন্ডর। (আল্লাহ বলন্ডবন) 
‘কতামরা আমার কান্ডি এন্ডসি 

وا   رِض  بذِكح وحع  َٰ رح ح فذٗ َعح ا صح مح ونحا كح ۡد ِجئۡت م  ا لَّقح
 ۡۡ ۡمت  ِْۢۚ بحۡل زحعح ة رَّ لح مح وَّ

ح
ۡۡ أ َٰك  لحۡقنح ۡ خح لح لحك  ۡعح لَّن َنَّ

ح
أ

وِۡعدٗ   ٤٨ا مَّ
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কতমনভান্ডব, কযমন আবম 
কতামান্ডদরন্ডক প্রর্মবার সৃবষ্ট 
কন্ডরবিলাম; বরাং কতামরা কতা 
কভন্ডববিন্ডল আবম কতামান্ডদর জনে 
ককান প্রবতশ্রুত মুহূতথ রাবখবন’। 

49. আর আমলনামা রাখা হন্ডব। তখন 
তুবম অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক কদখন্ডত পান্ডব 
ভীত, তান্ডত যা রন্ডয়ন্ডি তার 
কারন্ডে। আর তারা বলন্ডব, ‘হায় 
ধ্বাংস আমান্ডদর! কী হল এ 
বকতান্ডবর! তা কিাট-বড় বকিুই 
িান্ডড় না, শুধু্ সাংরেে কন্ডর’ এবাং 
তারা যা কন্ডরন্ডি, তা হাবযর পান্ডব। 
আর কতামার রব কান্ডরা প্রবত যুলম 
কন্ডরন না। 

ۡجرِِميح  حى ٱلۡم  َتح َٰب  فح و ِضعح ٱلِۡكتح ا وح ۡشفِقِيح ِممَّ م 
ادِر   غح َِٰب لح ي  ا ٱلِۡكتح َٰذح اِل هح ۡيلحتحنحا مح َٰوح ول ونح يح يحق  فِيهِ وح

غِريحةٗ  ۡحصح وح  صح
ح
ٓ أ برِيحةً إِلَّ ِمل وا  لح كح ا عح وا  مح د  وحجح اْۚ وح ُح َٰ ى

اِۡضٗ  دٗ حح حح
ح
ب كح أ ۡ  رح ۡظلِ لح يح  ٤٩ ااُۗ وح

50. আর যখন আবম কফন্ডরশতান্ডদর 
বন্ডলবিলাম, কতামরা আদমন্ডক 
বসজদা কর। অতিঃপর তারা 
বসজদা করল, ইবলীস িাড়া। কস 
বিল বজনন্ডদর একজন। কস তার 
রন্ডবর বনন্ডদথশ অমানে করল। 
কতামরা বক তান্ডক ও তার বাংশন্ডক 
আমার পবরবন্ডতথ অবভভাবক 
বহন্ডসন্ডব গ্রহে করন্ডব, অর্চ তারা 
কতামান্ডদর শত্রু? যাবলমন্ডদর জনে 
কী মন্দ বববনময়! 

 ٓ ٓوا  إِلَّ د  جح وا  ٓأِلدحمح فحسح د  ةِ ٱۡسج  ىئِكح لح ِإَوۡذ ق لۡنحا لِلۡمح
بذِهِۦُٓۗ  ۡمرِ رح

ح
ۡن أ قح عح سح فح ِ فح نذ نح ِمنح ٱۡۡلِ

إِبۡلِيسح َكح
تحتَّ  فح
ح
ۡۡ أ ۡۡ لحك  ۡوَِلحآءح ِمن د و ِي وحه 

ح
ۥٓ أ ِيَّتحه  ذ رذ ۥ وح ونحه  ِخذ 

ٗل  َٰلِِميح بحدح ُْۢۚ بِۡئسح لِلظَّ و  د   ٥٠ عح
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51. আবম তান্ডদরন্ডক আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর সৃবষ্টর সােী কবরবন এবাং 
না তান্ডদর বনজন্ডদর সৃবষ্টর। আর 
আবম পর্ভ্রষ্টকারীন্ডদরন্ডক 
সহায়তাকারী বহন্ডসন্ডব গ্রহে 
কবরবন। 

 
ح
آ أ لۡقح ۞مَّ لح خح ۡرِض وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡقح ٱلسَّ ۡۡ خح  ُ دت  ُح ۡش

دٗ   ُ لذِيح عح ُِ تَِّخذح ٱلۡم  نت  م  ا ك  ۡۡ وحمح ُِ ِس نف 
ح
 ٥١ا أ

52. আর কযবদন বতবন বলন্ডবন, ‘কতামরা 
ডাক আমার শরীকন্ডদর, যান্ডদরন্ডক 
কতামরা (শরীক) মন্ডন করন্ডত’। 

অতিঃপর তারা তান্ডদরন্ডক ডাকন্ডব, 
বকন্তু তারা তান্ডদর ডান্ডক সাড়া 
কদন্ডব না। আর আবম তান্ডদর মন্ডধ্ে 
করন্ডখ কদব ধ্বাংসস্থল। 

 ۡۡ وۡه  عح ۡۡ فحدح ۡمت  ِينح زحعح ٓءِيح ٱلَّ َكح ح ول  نحاد وا  ۡش  ق  يحۡومح يح وح
ۡوبِقٗ  ۡ مَّ  ُ لۡنحا بحيۡنح عح ۡۡ وحجح  ُ ح حۡستحِجيب وا  ل ۡۡ ي  ٥٢ا فحلح

53. আর অপরাধ্ীরা আগুন কদখন্ডব, 
অতিঃপর তারা বনবশ্চতরূন্ডপ জানন্ডত 
পারন্ডব কয, বনশ্চয় তারা তান্ডত 
বনপবতত হন্ডব এবাং তারা তা কর্ন্ডক 
বাুঁচার ককান পর্ খুুঁন্ডজ পান্ডব না। 

ونح  ۡجرِم  رحءحا ٱلۡم  ۡۡ وح ح ل ا وح وهح وحاقِع  ۡ م   ُ نَّ
ح
ن ٓوا  أ ظح ٱۡلَّارح فح

ِۡصِفٗ  ا مح ُح ۡن وا  عح ِد   ٥٣ا َيح

54. আর আবম এই কুরআন্ডন মানুন্ডির 
জনে সকল প্রকার উপমা ববস্তাবরত 
বেথনা কন্ডরবি। আর মানুি সবন্ডচন্ডয় 
কববশ তকথকারী। 

ثحل    ِ مح
ذ ۡرءحاِن لِلنَّاِس مِن ّل  ا ٱلۡق  َٰذح ۡفنحا ِِف هح َّ ۡد صح لحقح  وح

نح  َكح ء  وح ۡ ح يح ۡكَثح
ح
َٰن  أ نسح ٗل  ٱۡۡلِ دح  ٥٤ جح

55. আর যখন মানুন্ডির বনকট বহদায়াত 
এন্ডসন্ডি, তখন তান্ডদরন্ডক ঈমান 
আনন্ডত বকাংবা তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 
ইবস্তগফার করন্ডত বাধ্া প্রদান 

نحعح  ا مح ىَٰ  وحمح دح  ُ ۡ ۡ  ٱل آءحه  ن ي ۡؤِمن ٓوا  إِۡذ جح
ح
ٱۡلَّاسح أ

نَّة  ٱ ۡۡ س   ُ تِيح
ۡ
ن تحأ
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ  ُ بَّ وا  رح حۡستحۡغفِر  ي لِيح وح وَّ

ح
ۡو ۡۡل

ح
 أ

ب ٗل  اب  ق  ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ تِيح
ۡ
 ٥٥ يحأ
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কন্ডরন্ডি ককবল এ ববিয়বটই কয, 
পূবথবতথীন্ডদর (বোপান্ডর আমার 
বনধ্থাবরত) রীবত তান্ডদর উপর 
পুনরায় কনন্ডম আসন্ডব বকাংবা 
তান্ডদর উপর আযাব সরাসবর এন্ডস 
উপবস্থত হন্ডব। 

56. আর আবম কতা রাসূলন্ডদরন্ডক 
সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারীরূন্ডপই 
পাব ন্ডয়বি এবাং যারা কুফরী কন্ডরন্ডি 
তারা বাবতল িারা তকথ কন্ডর, যান্ডত 
তার মাধ্েন্ডম সতেন্ডক বমবটন্ডয় বদন্ডত 
পান্ডর। আর তারা আমার 
আয়াতসমূহন্ডক এবাং যা বদন্ডয় 
তান্ডদরন্ডক সতকথ করা হন্ডয়ন্ডি, 
তান্ডক উপহাস বহন্ডসন্ডব গ্রহে কন্ডর। 

لِيح  رۡسح ا ن رِۡسل  ٱلۡم  ْۚ وحمح نِذرِينح ِينح وحم  ِ بحّشذ  م 
إِلَّ

وا  بِهِ   ُ َِٰطِل َِل ۡدِح وا  بِٱلۡبح ر  فح ِينح كح َِٰدل  ٱلَّ ي جح وح
وٗ  ز  وا  ه  نِذر 

 
آ أ َِِٰت وحمح ٓوا  ءحايح حذ  ۖۡ وحٱَّتَّ  ٥٦ا ٱۡۡلحقَّ

57. আর তার কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম আর 
কক হন্ডত পান্ডর, যান্ডক তার রন্ডবর 
আয়াতসমূহ স্মরে কবরন্ডয় কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি, অতিঃপর কস তা কর্ন্ডক 
ববমুখ হন্ডয়ন্ডি এবাং কস ভুন্ডল কগন্ডি 
যা তার দু-হাত কপশ কন্ডরন্ডি? 
বনশ্চয় আবম তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহর 
উপর পদথা বদন্ডয় বদন্ডয়বি, যান্ডত 
তারা তা (কুরআন) বুঝন্ডত না 
পান্ডর। আর তান্ডদর কেথসমূন্ডহ 
রন্ডয়ন্ডি ববধ্রতা এবাং তুবম 
তান্ডদরন্ডক বহদায়ান্ডতর প্রবত 

ِرح أَِب ن ذ كذ ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ ا وحمح ُح ۡن ۡعرحضح عح

ح
بذِهِۦ فحأ َِٰت رح يح

ْۚ إِنَّا  اه  ۡت يحدح مح ا قحدَّ حَِسح مح ن ِكنًَّة وح
ح
ۡۡ أ ُِ ِ وب

َٰ ق ل  ح لۡنحا َعح عح جح
ۡۡ وحقۡرٗ  ُِ ِ ِِفٓ ءحاذحان وه  وح  ُ ۡفقح ن يح

ح
ۡۡ إَِلح أ  ُ اۖۡ ِإَون تحۡدع 

ٓوا  إًِذا  تحد  ُۡ ىَٰ فحلحن يح دح  ُ ۡ بحدٗ ٱل
ح
 ٥٧ا أ
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আহবান করন্ডলও তারা কখন্ডনা 
বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডব না। 

58. আর কতামার রব েমাশীল, 
দয়াময়। তারা যা উপাজথন কন্ডরন্ডি, 
তার কারন্ডে বতবন যবদ তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করন্ডতন তন্ডব অবশেই 
তান্ডদর জনে আযাব ত্বরাবিত 
করন্ডতন। বরাং তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
প্রবতশ্রুত সময়, যা কর্ন্ডক তারা 
ককান আেয়স্থল পান্ডব না। 

حۡو ي   ور  ذ و ٱلرَّۡۡححةِِۖ ل ف  ب كح ٱلۡغح رح ب وا  وح سح ا كح ۡ بِمح ه  اِخذ  ؤح
وِۡعد   ۡ مَّ  ُ َّ ْۚ بحل ل ابح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ ح لح ل وا   لحعحجَّ ِد  ِمن  لَّن َيح

ۡوئِٗل د ونِهِ   ٥٨ ۦ مح

59. আর এগুন্ডলা কসই জনপদ কযগুন্ডলা 
আবম ধ্বাংস কন্ডরবি যখন তারা 
যুলম কন্ডরন্ডি এবাং আবম তান্ডদর 
ধ্বাংন্ডসর জনে একবট বনবদথষ্ট সময় 
বনধ্থারে কন্ডরবি। 

لۡنحا  عح وا  وحجح لحم  ا ظح حمَّ ۡۡ ل  ُ َٰ ۡهلحۡكنح
ح
ىى أ رح تِلۡكح ٱلۡق  وح
وِۡعدٗ  ُِۡ مَّ لِِك ُۡ  ٥٩ا لِمح

60. আর স্মরে কর, যখন মূসা তার 
সহচর যুবকবটন্ডক বলল, আবম 
চলন্ডত র্াকব যতেে না দুই 
সমুন্ডদ্রর বমলনস্থন্ডল উপনীত হব 
বকাংবা দীঘথ সময় কাবটন্ডয় কদব। 

تح  َٰ لِفح عح ِإَوۡذ قحالح م وَسح ۡمح بۡل غح ُمح
ح
ى أ ِتَّ ح  حح بۡرح

ح
ٓ أ َٰه  لح ى
بٗ  ق  ۡمَِضح ح 

ح
ۡو أ
ح
ۡيِن أ  ٦٠ا ٱِۡلحۡحرح

61. এরপর যখন তারা তান্ডদর দুই 
সমুন্ডদ্রর বমলনস্থন্ডল উপনীত হল, 
তখন তারা তান্ডদর মান্ডির কর্া 
ভুন্ডল কগল। ফন্ডল মািবট নালার মত 
কন্ডর সমুন্ডদ্র তার পর্ কন্ডর বনল। 

 ۡ ا ُمح ا بحلحغح حذح فحلحمَّ ا فحٱَّتَّ مح  ُ وتح حِسيحا ح  ا ن ُِمح ِ عح بحيۡن مح
بٗ  ح ۥ ِِف ٱِۡلحۡحرِ َسح بِيلحه   ٦١ا سح
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62. অতিঃপর যখন তারা অগ্রসর হল 
তখন কস তার যুবকন্ডক বলল, 
‘আমান্ডদর সকান্ডলর খাবার বনন্ডয় 
আস। আমান্ডদর এই সফন্ডর আমরা 
অন্ডনক ক্লাবন্তর মুন্ডখামুবখ হন্ডয়বি’। 

ۡد لحقِينحا مِن  آءحنحا لحقح دح َٰه  ءحاتِنحا غح تحى زحا قحالح لِفح اوح ا جح فحلحمَّ
بٗ  ا نحصح َٰذح رِنحا هح فح  ٦٢ا سح

63. কস বলল, আপবন বক লেে কন্ডরন্ডিন 
কয, যখন আমরা পার্রবটন্ডত ববোম 
বনবিলাম, তখন আবম মািবট 
হাবরন্ডয় কফবল। আর আমান্ডক তা 
স্মরে করন্ডত ভুবলন্ডয়ন্ডি ককবল 
শয়তান এবাং আশ্চযথজনকভান্ডব তা 
সমুন্ডদ্র তার পর্ কন্ডর বনন্ডয়ন্ডি’। 

حسِ  ةِ فحإِّنذِ ن ۡخرح  ٱلصَّ
ٓ إَِلح ۡينحا وح

ح
رحءحيۡتح إِۡذ أ

ح
 يت  قحالح أ

نسح 
ح
آ أ َٰ ٱۡۡل وتح وحمح ۚۥْ ى ه  رح ۡذك 

ح
ۡن أ
ح
َٰن  أ ۡيطح ح نِيه  إِلَّ ٱلشَّ ذح وحٱَّتَّ

بٗ  جح ۥ ِِف ٱِۡلحۡحرِ عح بِيلحه   ٦٣ا سح

64. কস বলল, ‘ঐ স্থানবটই আমরা 
খুুঁজবি। তাই তারা তান্ডদর পদবচহ্ন 
অনুসরে কন্ডর কপিন্ডন বফন্ডর কগল’। 

ا  اثحارِهِمح ى ءح ح ا َعح نَّا نحۡبِغ  فحٱۡرتحدَّ ا ك  َٰلِكح مح ٗص قحالح ذح ا قحصح
٦٤ 

65. অতিঃপর তারা আমার বান্দান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক এক বান্দান্ডক কপল, 
যান্ডক আবম আমার পে কর্ন্ডক 
রহমত দান কন্ডরবি এবাং তান্ডক 
আমার পে কর্ন্ডক জ্ঞান বশো 
বদন্ডয়বি। 

ۡبدٗ  ا عح دح َٰه  رحۡۡححةٗ فحوحجح ِۡن ِعبحادِنحآ ءحاتحۡينح ِۡن ِعنِدنحا  ا مذ مذ
نَّا ِعلۡمٗ  َٰه  ِمن َّلَّ  لَّۡمنح  ٦٥ا وحعح

66. মূসা তাুঁন্ডক বলল, ‘আবম বক 
আপনান্ডক এই শন্ডতথ অনুসরে 
করব কয, আপনান্ডক কয সব ক 
জ্ঞান কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তা আমান্ডক 
বশো কদন্ডবন’? 

ن 
ح
ى أ ح تَّبِع كح َعح

ح
ۡل أ َٰ هح وَسح ا قحالح َلح ۥ م  ِن ِممَّ لذِمح ت عح

لذِۡمتح ر ۡشدٗ   ٦٦ا ع 
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67. কস বলল, ‘আপবন কখন্ডনা আমার 
সান্ডর্ বধ্যথধ্ারে করন্ডত পারন্ডবন 
না’। 

َِعح  حۡستحِطيعح مح  ٦٧ا َۡبٗ صح قحالح إِنَّكح لحن ت

68. ‘আপবন তান্ডত কীভান্ডব বধ্যথ 
ধ্রন্ডবন, কয সম্পন্ডকথ আপবন 
জান্ডনন না’? 

َۡبٗ  ِۡط بِهِۦ خ  ۡۡ ِت  ح ا ل َٰ مح ح ۡيفح تحۡصَِب  َعح كح  ٦٨ا وح

69. কস বলল, ‘ইনশাআল্লাহ, আপবন 
আমান্ডক বধ্যথশীল পান্ডবন এবাং 
ককান ববিন্ডয় আবম আপনার অবাধ্ে 
হব না’। 

آءح ٱّللَّ  قح  ِّنٓ إِن شح تحِجد  ابِرٗ الح سح حكح صح ۡعِِص ل
ح
ٓ أ لح ا وح

ۡمرٗ 
ح
 ٦٩ا أ

70. কস বলল, ‘তন্ডব আপবন যবদ 
আমান্ডক অনুসরে কন্ডরন, তাহন্ডল 
ককান ববিয় সম্পন্ডকথ আমান্ডক প্রশ্ন 
করন্ডবন না, যতেে না আবম কস 
সম্পন্ডকথ আপনান্ডক জানাই’। 

حۡس قحالح  بحۡعتحِّن فحلح ت ى فحإِِن ٱتَّ ِتَّ ء  حح ۡ ن يح  لِّۡن عح
حكح ِمۡنه   ۡحِدثح ل

 
 ٧٠ا ذِۡكرٗ  أ

71. অতিঃপর তারা চলন্ডত র্াক। 
অবন্ডশন্ডি যখন তারা জাহান্ডজ 
চড়ল, কস তা ফুন্ডটা কন্ডর বদল। কস 
বলল, ‘আপবন বক তার 
আন্ডরাহীন্ডদর ডুবান্ডনার জনে তা 
ফুন্ডটা কন্ডর বদন্ডলন? আপবন 
অবশেই মন্দ কাজ করন্ডলন’। 

ۖۡ قحالح  ا ُح رحقح فِينحةِ خح كِبحا ِِف ٱلسَّ ى إِذحا رح ِتَّ ا حح لحقح فحٱنطح
ا  ُح ۡقتح رح خح

ح
ۡي أ ۡد ِجئۡتح شح ا لحقح ُح ۡهلح

ح
 ٧١ا ا إِۡمرٗ تِل ۡغرِقح أ

72. কস বলল, ‘আবম বক ববলবন, আপবন 
আমার সান্ডর্ বধ্যথধ্ারে করন্ডত 
পারন্ডবন না? 

ق ۡل إِنَّكح 
ح
ۡۡ أ ح ل
ح
َۡبٗ قحالح أ َِعح صح حۡستحِطيعح مح  ٧٢ا لحن ت

73. কস বলল, ‘আবম যা ভুন্ডল বগন্ডয়বি, 
কস বোপান্ডর আমান্ডক ধ্রন্ডবন না 
এবাং আমান্ডক আমার ববিন্ডয় 
কন্ড ার আচরে করন্ডবন না। 

ۡمرِي قحالح لح ت  
ح
لح ت ۡرهِۡقِّن ِمۡن أ حِسيت  وح ا ن اِخۡذِّن بِمح ؤح

ِۡسٗ   ٧٣ا ع 
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74. অতিঃপর তারা চলন্ডত লাগল। 
অবন্ডশন্ডি যখন তারা এক বালন্ডকর 
সাোৎ কপল, তখন কস তান্ডক হতো 
করল। কস বলল, ‘আপবন বনষ্পাপ 
বেবিন্ডক হতো করন্ডলন, কয কাউন্ডক 
হতো কন্ডরবন? আপবন কতা খুবই 
মন্দ কাজ করন্ডলন’। 

َٰمٗ  لح ى إِذحا لحقِيحا غ  ِتَّ ا حح لحقح تحلحه  فحٱنطح قح تحلۡ ا فح قح
ح
تح ۥ قحالح أ

رۡيِ نحۡفس  نحۡفٗس  كِيََّۢة بِغح ۡي  ا زح ۡد ِجۡئتح شح  اا ن ۡكرٗ لَّقح
٧٤ 

75. কস বলল, ‘আবম বক আপনান্ডক 
ববলবন কয, আপবন আমার সান্ডর্ 
কখনই বধ্যথ ধ্ারে করন্ডত 
পারন্ডবন না’? 

َۡبٗ  َِعح صح حۡستحِطيعح مح ق ل لَّكح إِنَّكح لحن ت
ح
ۡۡ أ ح ل
ح
 ٧٥ ا۞قحالح أ

76. মূসা বলল, ‘এরপর যবদ আবম 
আপনান্ডক আর ককান ববিন্ডয় প্রশ্ন 
কবর, তাহন্ডল আপবন আমান্ডক 
আর আপনার সান্ডর্ রাখন্ডবন না। 
আমার পে কর্ন্ডক আপবন ওযর 
কপন্ডয় কগন্ডিন’। 

ِۢ قحالح إِن  ء ۡ ن يح تۡل كح عح
ح
أ َِٰحۡبِّنِۖ قحۡد سح ا فحلح ت صح هح بحۡعدح

ۡذرٗ  ّنذِ ع   
 ٧٦ا بحلحۡغتح ِمن َّلَّ

77. অতিঃপর তারা দু’জন চলন্ডত শুরু 
করল। অবন্ডশন্ডি যখন তারা 
একবট জনপন্ডদর অবধ্বাসীন্ডদর 
বনকট কপৌঁিল তখন তান্ডদর কান্ডি 
বকিু খাবার চাইল; বকন্তু তারা 
তান্ডদরন্ডক কমহমানদারী করন্ডত 
অস্বীকার করল। অতিঃপর তারা 
কসখান্ডন একবট প্রাচীর কদখন্ডত 
কপল, যা পন্ডড় যাওয়ার উপক্রম 
হন্ডয়বিল। কস তখন প্রাচীরবট 

ا  ُح ۡهلح
ح
ٓ أ ا مح ۡهلح قحۡريحة  ٱۡستحۡطعح

ح
ٓ أ تحيحا
ح
ٓ أ ى إِذحا ِتَّ ا حح لحقح فحٱنطح
مح  وه  يذِف  ُح ن ي 

ح
بحۡوا  أ
ح
ارٗ فحأ ا ِجدح ُح ا فِي دح نا فحوحجح

ح
 ا ي رِيد  أ

ۖۥۡ  ه  قحامح
ح
ضَّ فحأ ۡجرٗ يحنقح

ح
لحۡيهِ أ ۡذتح عح َّخح حۡو ِشئۡتح تلح  اقحالح ل

٧٧ 
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কসাজাভান্ডব দাুঁড় কবরন্ডয় বদল। 
মূসা বলল, ‘আপবন ইিা করন্ডল 
এর জনে পাবরেবমক বনন্ডত 
পারন্ডতন’। 

78. কস বলল, ‘এখান্ডনই আমার ও 
আপনার মন্ডধ্ে ববন্ডিদ। কয ববিন্ডয় 
আপবন বধ্যথ ধ্ারে করন্ডত 
পান্ডরনবন আবম এখন আপনান্ডক 
তার বোখো বদবি’। 

اق  بحيِّۡن  ا فِرح َٰذح ۡۡ قحالح هح ح ا ل وِيِل مح
ۡ
نحبذِئ كح بِتحأ

 
أ ْۚ سح بحيۡنِكح وح

ا  َۡبً لحۡيهِ صح حۡستحِطع عَّ  ٧٨ت

79. ‘কনৌকাবটর ববিয় হল, তা বিল 
বকিু দবরদ্র কলান্ডকর যারা সমুন্ডদ্র 
কাজ করত। আবম কনৌকাবটন্ডক 
ত্রুবটযুি করন্ডত কচন্ডয়বি কারে 
তান্ডদর কপিন্ডন বিল এক রাজা, 
কয কনৌকাগুন্ডলা কজারপূবথক বিবনন্ডয় 
বনবিল’। 

ل ونح ِِف ٱِۡلحۡحرِ  ۡعمح َِٰكيح يح نحۡت لِمحسح فِينحة  فحَّكح ا ٱلسَّ مَّ
ح
أ

لِك   ۡ مَّ آءحه  رح نح وح َكح ا وح ُح ِعيبح
ح
ۡن أ
ح
رحدت  أ

ح
َّ  فحأ ذ  ّل  خ 

ۡ
يحأ

ۡصبٗ  فِينحة  غح  ٧٩ا سح

80. ‘আর বালকবটর ববিয় হল, তার 
বপতা-মাতা বিল মুবমন। অতিঃপর 
আবম আশাংকা89 করলাম কয, কস 
সীমালাংঘন ও কুফরী িারা 
তান্ডদরন্ডক অবতষ্ঠ কন্ডর তুলন্ডব’। 

ا  مَّ
ح
أ ن وح

ح
ٓ أ ِشينحا ۡؤِمنحۡيِ فحخح اه  م  بحوح

ح
نح أ ۡ  فحَّكح َٰ لح ٱلۡغ 

َٰنٗ  ۡغيح ا ط  مح  ُ ۡفرٗ ا ي ۡرهِقح ك   ٨٠ا وح

81. ‘তাই আবম চাইলাম, তান্ডদর রব 
তান্ডদরন্ডক তার পবরবন্ডতথ এমন 
সন্তান দান করন্ডবন, কয হন্ডব তার 

رۡيٗ  ا خح مح  ُ ب  ا رح مح  ُ ح ۡبِدل ن ي 
ح
ٓ أ ۡدنحا رح

ح
ةٗ فحأ وَٰ كح ِۡنه  زح قۡرحبح  ا مذ

ح
أ وح

 ٨١ا ر ۡۡحٗ 

                                                           
89. তাুঁর আশাংকা বনিক ধ্ারো বভবত্তক বিল না, বরাং আল্লাহর পে কর্ন্ডক বতবন বনবশ্চত জানন্ডত 

কপন্ডরবিন্ডলন। 
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কচন্ডয় পববত্রতায় উত্তম এবাং 
দয়ামায়ায় অবধ্ক ঘবনষ্ঠ। 

82. ‘আর প্রাচীরবটর ববিয় হল, তা 
বিল শহন্ডরর দু’জন ইয়াতীম 
বালন্ডকর এবাং তার বনন্ডচ বিল 
তান্ডদর গুপ্তধ্ন। আর তান্ডদর 
বপতা বিল সৎকমথপরায়ে। তাই 
আপনার রব চাইন্ডলন কয, তারা 
দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক হন্ডয় তান্ডদর 
গুপ্তধ্ন কবর কন্ডর কনন্ডব। এ সবই 
আপনার রন্ডবর রহমত স্বরূপ। 
আবম বনজ কর্ন্ডক তা কবরবন। এ 
হন্ডলা কস ববিন্ডয়র বোখো, কয 
সম্পন্ডকথ আপবন বধ্যথ ধ্ারে করন্ডত 
পান্ডরনবন। 

ِدينحةِ  ۡيِ ِِف ٱلۡمح ۡيِ يحتِيمح َٰمح لح نح لِغ  ار  فحَّكح دح ا ٱۡۡلِ مَّ
ح
أ نح وح وح َكح

َن   ۥ كح ۡتحه  َٰلِحٗ  ِتح ا صح مح ب وه 
ح
نح أ َكح ا وح مح  ُ َّ ن ل

ح
ب كح أ ادح رح رح

ح
ا فحأ
ا رحۡۡححةٗ  مح َنحه  ا كح حۡستحۡخرِجح ي ا وح مح ه  دَّ ش 

ح
آ أ ۡبل غح ْۚ  يح بذِكح ِن رَّ مذ

مۡ 
ح
ۡن أ ۥ عح لۡت ه  عح ا فح حۡسِطع وحمح ۡۡ ت ح ا ل وِيل  مح

ۡ
َٰلِكح تحأ رِي  ذح

َۡبٗ  لحۡيهِ صح  ٨٢ا عَّ

83. আর তারা কতামান্ডক যুলকারনাইন 
সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা করন্ডি। বল, 
‘আবম এখন তার সম্পন্ডকথ 
কতামান্ডদর বনকট বেথনা বদবি’।  

حۡس  ي ۡ وح لحۡيك  تۡل وا  عح
ح
أ ِۖ ق ۡل سح ۡرنحۡيِ ن ذِي ٱلۡقح ل ونحكح عح

ِۡنه  ذِۡكًرا   ٨٣مذ

84. আবম তান্ডক যমীন্ডন কতৃথত্ব দান 
কন্ডরবিলাম এবাং সবববিন্ডয়র 
উপায়- উপকরে দান 
কন্ডরবিলাম। 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰه  مِن ّل  ۡرِض وحءحاتحۡينح

ح
ۥ ِِف ٱۡۡل نَّا َلح  كَّ ا بحبٗ سح  إِنَّا مح

٨٤ 

85. অতিঃপর কস একবট পর্ অবলম্বন 
করল। 

بحًبا  ۡتبحعح سح
ح
 ٨٥فحأ

86. অবন্ডশন্ডি যখন কস সূযথান্ডস্তর স্থান্ডন 
কপৌঁিল, তখন কস সূযথন্ডক একবট 
কদথমাি পাবনর ঝেথায় ডুবন্ডত 
কদখন্ডত কপল এবাং কস এর কান্ডি 
একবট জাবতর কদখা কপল। আবম 
বললাম, ‘কহ যুলকারনাইন, তুবম 
তান্ডদরন্ডক আযাবও বদন্ডত পার 
অর্বা তান্ডদর বোপান্ডর সদাচরেও 
করন্ডত পার’। 

ا تحۡغر ب  ِِف  هح دح ۡمِس وحجح ۡغرِبح ٱلشَّ ى إِذحا بحلحغح مح ِتَّ حح
 ِ ۡي  ۡحح ا قحۡومٗ ئحة  عح هح دح ِعندح وحجح ۡرنحۡيِ وح ا ٱلۡقح َٰذح ۖۡ ق لۡنحا يح ا

ذذِبح ِإَومَّ  ن ت عح
ح
آ أ ۡسنٗ إِمَّ ۡۡ ح  ُِ ن تحتَِّخذح فِي

ح
 ٨٦ا آ أ
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87. কস বলল, ‘কয বেবি যুলম করন্ডব, 
আবম অবচন্ডরই তান্ডক শাবস্ত কদব। 
অতিঃপর তান্ডক তার রন্ডবর বনকট 
বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব। তখন বতবন 
তান্ডক কব ন আযাব কদন্ডবন’। 

بذِهِۦ  َٰ رح د  إَِلح َّۡ ي رح ۥ ث  ب ه  ِ ذذ ۡوفح ن عح ۡح فحسح لح ن ظح ا مح مَّ
ح
قحالح أ

ابٗ  ذح ۥ عح ب ه  ِ ذذ ي عح  ٨٧ا ا ن ۡكرٗ فح

88. ‘আর কয বেবি ঈমান আনন্ডব এবাং 
সৎকাজ করন্ডব, তার জনে রন্ডয়ন্ডি 
উত্তম পুরস্কার। আর আবম আমার 
বেবহান্ডর তার সান্ডর্ নরম কর্া 
বলব’। 

ۡن  ا مح مَّ
ح
أ َٰلِحٗ وح ِملح صح نح وحعح زح ءحامح ۥ جح ِۖ ا فحلحه  َٰ آًء ٱۡۡل ۡسّنح

ۡمرِنحا ي ِۡسٗ 
ح
ول  َلح ۥ ِمۡن أ نحق   ٨٨ا وحسح

89. তারপর কস আন্ডরক পর্ অবলম্বন 
করল। 

بحًبا  ۡتبحعح سح
ح
َّۡ أ  ٨٩ث 

90. অবন্ডশন্ডি কস যখন সূন্ডযথাদন্ডয়র 
স্থান্ডন এন্ডস কপৌঁিল তখন কস 
কদখন্ডত কপল, তা এমন এক 
জাবতর উপর উবদত হন্ডি যান্ডদর 
জনে আবম সূন্ডযথর ববপরীন্ডত ককান 
আড়ান্ডলর বেবস্থা কবরবন। 

ى  ِتَّ َٰ حح ح ا تحۡطل ع  َعح هح دح ۡمِس وحجح ۡطلِعح ٱلشَّ إِذحا بحلحغح مح
ِن  قحۡوم   ۡ مذ  ُ َّ ل ل ۡعح ۡۡ َنح ا ِسَۡتٗ لَّ ُح ِ  ٩٠ا د ون

91. প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার 
বনকট যা বিল, আবম কস সম্পন্ডকথ 
সমূ্পেথ অববহত। 

 ۡۖ َٰلِكح ذح َۡبٗ كح يۡهِ خ  ح ا َّلح ۡطنحا بِمح حح
ح
 ٩١ا وحقحۡد أ

92. তারপর কস আন্ডরক পর্ অবলম্বন 
করল।  

 َّۡ بحًبا ث  ۡتبحعح سح
ح
 ٩٢أ

93. অবন্ডশন্ডি যখন কস দুই পবথন্ডতর 
মধ্েবতথী স্থান্ডন কপৌঁিল, তখন 
কসখান্ডন কস এমন এক জাবতন্ডক 

ى إِذحا بحلحغح بحۡيح ٱل ِتَّ ا قحۡومٗ حح ُِمح ِ دح ِمن د ون يِۡن وحجح دَّ  اسَّ
ونح قحۡوٗل   ُ ۡفقح اد ونح يح  ٩٣ لَّ يحكح
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কপল, যারা তার কর্া কতমন 
একটা বুঝন্ডত পারবিল না। 

94. তারা বলল, ‘কহ যুলকারনাইন! 
বনশ্চয় ইয়া’জূজ ও মা’জূজ যমীন্ডন 
অশাবন্ত সৃবষ্ট করন্ডি, তাই আমরা 
বক আপনান্ডক এ জনে বকিু খরচ 
কদব কয, আপবন আমান্ডদর ও 
তান্ডদর মন্ডধ্ে একটা প্রাচীর বনমথাে 
কন্ডর কদন্ডবন’? 

وجح  ج 
ۡ
ۡرنحۡيِ إِنَّ يحأ ا ٱلۡقح َٰذح  يح

ونح قحال وا  ۡفِسد  وجح م  ج 
ۡ
أ وحمح

لح بحيۡنحنحا  ۡعح ن َتح
ح
ى أ ح رًۡجا َعح حكح خح ل  ل ۡعح ۡل َنح ُح ۡرِض فح

ح
ِِف ٱۡۡل

دذٗ  ۡۡ سح  ُ بحيۡنح  ٩٤ا وح

95. কস বলল, ‘আমার রব আমান্ডক কয 
সামর্থে বদন্ডয়ন্ডিন, কসটাই উত্তম। 
সুতরাাং কতামরা আমান্ডক েম 
বদন্ডয় সাহাযে কর। আবম 
কতামান্ডদর ও তান্ডদর মাঝখান্ডন 
একবট সুদৃঢ় প্রাচীর বনমথাে কন্ডর 
কদব’। 

ِعين و ِي 
ح
رۡي  فحأ ِ خح َبذ ّنذِ فِيهِ رح

كَّ ا مح  قحالح مح
ح
ة  أ وَّ ۡل بِق  ۡجعح

ۡدمً  ۡۡ رح  ُ بحيۡنح ۡۡ وح  ٩٥ا بحيۡنحك 

96. ‘কতামরা আমান্ডক কলাহার পাত 
এন্ডন দাও’। অবন্ডশন্ডি যখন কস 
দু’পাহান্ডড়র মধ্েবতথী জায়গা 
সমান কন্ডর বদল, তখন কস বলল, 
‘কতামরা ফুুঁক বদন্ডত র্াক’। 

অতিঃপর যখন কস তা আগুন্ডন 
পবরেত করল, তখন বলল, 
‘কতামরা আমান্ডক বকিু তামা দাও, 
আবম তা এর উপর কঢন্ডল কদই’। 

ۡيِ  فح دح ىَٰ بحۡيح ٱلصَّ اوح ى إِذحا سح ِتَّ بحرح ٱۡۡلحِديدِِۖ حح ءحات و ِي ز 
ى  ِتَّ وا ۖۡ حح خ  ۥ نحارٗ قحالح ٱنف  لحه  عح فۡ  ا قحالح ءحات و ِيٓ إِذحا جح

 
رِۡغ أ

لحۡيهِ قِۡطرٗ   ٩٦ا عح

97. এরপর তারা (ইয়া’জূজ ও 
মা’জূজ) প্রাচীন্ডরর উপর বদন্ডয় 

وا  َلح ۥ نحۡقبٗ  َٰع  ا ٱۡستحطح وه  وحمح ر  ُح ۡظ ن يح
ح
ٓوا  أ َٰع  ا ٱۡسطح مح  ٩٧ افح
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অবতক্রম করন্ডত পারল না এবাং 
বনচ বদন্ডয়ও  তা কভদ করন্ডত 
পারল না। 

98. কস বলল, ‘এটা আমার রন্ডবর 
অনুগ্রহ। অতিঃপর যখন আমার 
রন্ডবর ওয়াদাকৃত সময় আসন্ডব 
তখন বতবন তা মাবটর সান্ডর্ 
বমবশন্ডয় কদন্ডবন। আর আমার 
রন্ডবর ওয়াদা সতে’। 

ا رحۡۡححة   َٰذح ِۖ فحإِذحا جح  قحالح هح ِ َبذ ِن رَّ ۥ مذ لحه  عح ِ جح َبذ آءح وحۡعد  رح
قذٗ  ِ حح َبذ نح وحۡعد  رح

َكح ۖۡ وح ٓءح  ٩٨ا دحَكَّ

99. আর কসবদন আবম তান্ডদরন্ডক 
এমন অবস্থায় কিন্ডড় কদব কয, 
তারা একদল আন্ডরক দন্ডলর 
উপর তরঙ্গমালার মত আিন্ডড় 
পড়ন্ডব এবাং বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া 
হন্ডব। অতিঃপর আবম তান্ডদর 
সকলন্ডক একত্র করব। 

ئِ  ۡۡ يحۡومح  ُ ُح ۡع ۡكنحا بح تحرح ِۖ  ذ  ۞وح وج  ِِف بحۡعض  م  ن   يح فِخح ِِف وح
ورِ  ۡعٗ ٱلص  ۡۡ َجح  ُ َٰ ۡعنح مح  ٩٩ا فحجح

100. এবাং আবম কসবদন কাবফরন্ডদর 
জনে জাহান্নামন্ডক সরাসবর 
উপবস্থত করব; 

ئِذ   ۡح يحۡومح نَّ ُح رحۡضنحا جح ۡرًضا  وحعح َٰفِرِينح عح  ١٠٠لذِلۡكح

101. আমার স্মরে কর্ন্ডক যান্ডদর কচাখ 
বিল আবরন্ডে ঢাকা এবাং যারা 
শুনন্ডতও বিল অেম। 

ن وا   َكح ن ذِۡكرِي وح آء  عح ۡۡ ِِف ِغطح  ُ ۡعي ن 
ح
نحۡت أ ِينح َكح ٱلَّ

ۡمًعا لح  ونح سح حۡستحِطيع   ١٠١ي

102. যারা কুফরী করন্ডি, তারা বক মন্ডন 
কন্ডরন্ডি কয, তারা আমার পবরবন্ডতথ 
আমার বান্দান্ডদরন্ডক 
অবভভাবকরূন্ডপ গ্রহে করন্ডব? 
বনশ্চয় আবম জাহান্নামন্ডক 

وا  ِعبحادِي مِن  تَِّخذ  ن يح
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح ِسبح ٱلَّ فححح

ح
أ

ٗل د و ِيٓ  َٰفِرِينح ن ز  ۡح لِلۡكح نَّ ُح ۡعتحۡدنحا جح
ح
آ أ ْۚ إِنَّ ۡوَِلحآءح

ح
 ١٠٢  أ
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কাবফরন্ডদর আপোয়ন্ডনর জনে 
প্রস্তুত করবি। 

103. বল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক 
এমন কলাকন্ডদর কর্া জানাব, 
যারা আমন্ডলর বদক কর্ন্ডক 
সবন্ডচন্ডয় কবশী েবতগ্রস্ত’? 

ًَٰل  ۡعمح
ح
ِينح أ ۡخِسح

ح
ۡ بِٱۡۡل ۡل ن نحبذِئ ك   ١٠٣ق ۡل هح

104. দুবনয়ার জীবন্ডন যান্ডদর কচষ্টা বের্থ 
হন্ডয় কগন্ডি, অর্চ তারা মন্ডন 
করন্ডি কয, তারা ভাল কাজই 
করন্ডি’!  

ب ونح  ۡسح ۡۡ ُيح ۡنيحا وحه  ۡۡ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل   ُ ۡعي  لَّ سح ِينح ضح ٱلَّ
ۡنًعا  ِۡسن ونح ص  ۡۡ ُي   ُ نَّ

ح
 ١٠٤أ

105. ‘তারাই কসসব কলাক, যারা তান্ডদর 
রন্ডবর আয়াতসমূহ এবাং তাুঁর 
সান্ডর্ সাোতন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। ফন্ডল তান্ডদর সকল 
আমল বনষ্ফল হন্ডয় কগন্ডি। সুতরাাং 
আবম তান্ডদর জনে বকয়ামন্ডতর 
বদন ককান ওজন্ডনর বেবস্থা রাখব 
না’। 

وا  أَِب ر  فح ِينح كح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
آئِهِۦ أ لِقح ۡۡ وح ُِ ِ بذ َِٰت رح يح

ۡزنٗ  ةِ وح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ح ۡ  ل ۡۡ فحلح ن قِي  ُ َٰل  ۡعمح
ح
ۡت أ بِطح  افححح

١٠٥ 

106. ‘এ জনেই তান্ডদর প্রবতফল 
জাহান্নাম। কারে তারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি এবাং আমার আয়াতসমূহ 
ও আমার রাসূলগেন্ডক ববদ্রূন্ডপর 
ববিয় বাবনন্ডয়ন্ডি’। 

 ٓ ا زح َٰلِكح جح َِِٰت ذح ٓوا  ءحايح حذ  وا  وحٱَّتَّ ر  فح ا كح ۡ  بِمح نَّ ُح ۡۡ جح ؤ ه 
ًوا  ز  ِل ه  ر س   ١٠٦وح

107. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
সৎকাজ কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
কমহমানদাবরর জনে রন্ডয়ন্ডি 
জান্নাতুল কফরদাউস। 

 ۡۡ  ُ ح نحۡت ل َِٰت َكح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ
ًل  َٰت  ٱلۡفِۡردحۡوِس ن ز  نَّ  ١٠٧جح

108. কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব। তারা 
কসখান কর্ন্ডক অনে ককার্াও 
স্থানান্তবরত হন্ডত চাইন্ডব না। 

ا ِحوح  ُح ۡن ونح عح ۡبغ  ا لح يح ُح َِِٰلِينح فِي  ١٠٨ ٗل خح

109. বল, ‘আমার রন্ডবর কর্া কলখার 
জনে সমুদ্র যবদ কাবল হন্ডয় যায় 
তন্ডব সমুদ্র বনিঃন্ডশি হন্ডয় যান্ডব 

ادٗ  نح ٱِۡلحۡحر  ِمدح حفِدح ق ل لَّۡو َكح ِ ۡلح َبذ َِٰت رح ِمح
ۡحر  ٱِۡلح ا لذُِكح

ن 
ح
ۡبلح أ دٗ قح دح حۡو ِجئۡنحا بِِمۡثلِهِۦ مح ل ِ وح َبذ َٰت  رح ِمح

دح ُكح  اتحنفح
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আমার রন্ডবর কর্া কশি হওয়ার 
আন্ডগই। যবদও এর সাহাযোন্ডর্থ 
অনুরূপ আন্ডরা সমুদ্র বনন্ডয় আবস’। 

١٠٩ 

110. বল, ‘আবম কতামান্ডদর মতই 
একজন মানুি। আমার বনকট 
ওহী কপ্ররে করা হয় কয, 
কতামান্ডদর ইলাহই এক ইলাহ। 
সুতরাাং কয তার রন্ডবর সাোৎ 
কামনা কন্ডর, কস কযন সৎকমথ 
কন্ডর এবাং তার রন্ডবর ইবাদান্ডত 
কাউন্ডক শরীক না কন্ডর’। 

آ  حّشح  ق ۡل إِنَّمح نحا۠ ب
ح
ۡۡ  أ ُ ك  َٰ آ إِلح مح نَّ

ح
َّ أ ى إَِلح ۡۡ ي وۡحح ِۡثل ك  مذ

وا   نح يحرۡج  محن َكح ۖۡ فح َِٰحد  َٰه  وح ۡل إِلح بذِهِۦ فحلۡيحۡعمح آءح رح لِقح
ٗل  مح َٰلِحٗ عح لح ي ّۡشِۡك بِعِبح  صح ُۢا ا وح دح حح

ح
بذِهِۦٓ أ ةِ رح  ١١٠ادح
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১৯. সূরা : মারইয়াম 

আয়াত : ৯৮, মাক্কী 
رۡ  ورحة  مح ۡح س   يح

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কাফ-হা-ইয়া-‘আঈন-ন্ডসায়াদ।  ١ٓكُيٓعٓص 

2. এটা কতামার রন্ডবর রহমন্ডতর বববরে 
তাুঁর বান্দা যাকাবরয়োর প্রবত। 

رِيَّآ  كح ه ۥ زح ۡبدح بذِكح عح  ٢ذِۡكر  رحۡۡححِت رح

3. যখন কস তার রবন্ডক কগাপন্ডন 
কডন্ডকবিল।  

فِيذٗ  آًء خح ۥ نِدح بَّه   ٣ا إِۡذ نحادحىَٰ رح

4. কস বন্ডলবিল, ‘কহ আমার রব! আমার 
হাড়গুন্ডলা দুবথল হন্ডয় কগন্ডি এবাং 
বাধ্থকেবশতিঃ আমার মার্ার চুলগুন্ডলা 
সাদা হন্ডয় কগন্ডি। কহ আমার রব, 
আপনার বনকট কদা‘আ কন্ডর আবম 
কখন্ডনা বের্থ হইবন’। 

ۡ  مِّنذِ  ۡظ عح
نح ٱلۡ ِ إِّنذِ وحهح  رحبذ

س  قحالح
ۡ
أ وحٱۡشتحعحلح ٱلرَّ

يۡبٗ  قِيذٗ شح ِ شح ٓئِكح رحبذ َعح نُۢ بِد  ك 
ح
ۡۡ أ ح ل  ٤ا ا وح

5. ‘আর আমার পন্ডর স্বন্ডগাত্রীয়ন্ডদর 
সম্পন্ডকথ আবম আশাংকান্ডবাধ্ করবি। 
আমার স্ত্রী কতা বন্ধো, অতএব আপবন 
আমান্ডক আপনার পে কর্ন্ডক একজন 
উত্তরাবধ্কারী দান করুন’।  

ِِت 
ح
أ نحِت ٱۡمرح َكح آءِي وح رح ََِٰلح ِمن وح وح ِإَوّنذِ ِخۡفت  ٱلۡمح

قِرٗ  نَعح ۡب َِل ِمن َّلَّ  ُح َِلذٗ ا فح  ٥ا كح وح

6. ‘কয আমার উত্তরাবধ্কারী হন্ডব এবাং 
ইয়াকূন্ডবর বাংন্ডশর উত্তরাবধ্কারী হন্ডব। 
কহ আমার রব, আপবন তান্ডক 
পিন্দনীয় বাবনন্ডয় বদন’। 

يحرِث  ِمۡن  ِ ءحاِل يحرِث ِّن وح ه  رحبذ
لۡ ۖۡ وحٱۡجعح وبح ۡعق  يح

 ٦ا رحِضيذٗ 

7. (আল্লাহ বলন্ডলন) ‘কহ যাকাবরয়ো, 
আবম কতামান্ডক একবট পুত্র সন্তান্ডনর 

رِيَّآ إِنَّا  كح َٰزح ۡ يح ۥ ُيح ه  َٰم  ٱۡسم  لح ِ كح بِغ  َٰ ن بحّشذ ۡۡ  َيح ح ۡعحل ل  َنح
ِميذٗ  َلَّ ۥ ِمن ۡبل  سح  ٧ا قح
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সুসাংবাদ বদবি, তার নাম ইয়াহইয়া। 
ইবতপূন্ডবথ কাউন্ডক আবম এ নাম  
কদইবন’। 

8. কস বলল, ‘কহ আমার রব, বকভান্ডব 
আমার পুত্র সন্তান হন্ডব, আমার স্ত্রী 
কতা বন্ধো, আর আবমও কতা বাধ্থন্ডকের 
কশি পযথান্ডয় কপৌঁন্ডি বগন্ডয়বি’। 

  ۡ َٰ لح ون  َِل غ  َٰ يحك  ّنَّ
ح
ِ أ  رحبذ

ِِت  قحالح
ح
أ نحِت ٱۡمرح َكح وح

قِرٗ  ِ ِعتِيذٗ ا َعح  ٨ا وحقحۡد بحلحۡغت  ِمنح ٱلِۡكَبح

9. কস (ন্ডফন্ডরশতা) বলল, ‘এভান্ডবই’। 

কতামার রব বন্ডলন্ডিন, ‘এটা আমার 
জনে সহজ। আবম কতা ইতিঃপূন্ডবথ 
কতামান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি, তখন তুবম 
বকিুই বিন্ডল না’। 

َٰلِكح قحالح  ذح ِ  قحالح كح يذ َّ هح
ح وح َعح ب كح ه  لحۡقت كح وحقحۡد خح  رح

ۡي  ۡۡ تحك  شح ح ل ۡبل  وح  ٩ا ِمن قح

10. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমার জনে 
একবট বনদশথন ব ক কন্ডর বদন’। বতবন 
বলন্ডলন, ‘কতামার জনে এটাই বনদশথন 
কয, তুবম সুস্থ কর্ন্ডকও বতন রাত কান্ডরা 
সান্ডর্ কর্া বলন্ডব না’। 

 ۡۖ ٓ ءحايحٗة ِ
ِ ٱۡجعحل َلذ  رحبذ

لَّ  قحالح
ح
ت كح أ ۡح قحالح ءحايح ِ لذ ت كح

حال  
َٰثح َلح وِيذٗ  ٱۡلَّاسح ثحلح  ١٠ا سح

11. অতিঃপর কস বমহরাব হন্ডত কববরন্ডয় 
তার কলাকন্ডদর সামন্ডন আসল এবাং 
ইশারায় তান্ডদরন্ডক বলল কয, ‘কতামরা 
সকাল ও সন্ধোয় তাসবীহ পা  কর’। 

َٰ قحۡوِمهِۦ ِمنح  ح جح َعح رح ۡۡ فحخح ُِ ۡ
ى إَِلح ۡوۡحح

ح
اِب فحأ ٱلِۡمۡحرح

ةٗ  وا  ب ۡكرح بذِح  ن سح
ح
ِشيذٗ  أ  ١١ا وحعح
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12. ‘কহ ইয়াহইয়া, তুবম বকতাববটন্ডক 
দৃঢ়ভান্ডব আুঁকন্ডড় ধ্র’। আবম তান্ডক 
বশশন্ডবই প্রজ্ঞা90 দান কন্ডরবি। 

 َٰ َٰ يح يح ة ِۖ  ۡحَيح وَّ َٰبح بِق  ِذ ٱلِۡكتح ۡح  خ  َٰه  ٱۡۡل ۡك وحءحاتحۡينح
بِيذٗ   ١٢ا صح

13. আর আমার পে কর্ন্ডক তান্ডক কেহ-
মমতা ও পববত্রতা দান কন্ডরবি এবাং 
কস মুত্তাকী বিল।  

نحانٗ  ۖۡ وححح ٗة وَٰ كح زح نَّا وح ِن َّلَّ  نح تحقِيذٗ  ا مذ َكح  ١٣ا وح

14. আর কস বিল তার বপতা-মাতার সান্ডর্ 
সদাচারী, আর বিল না অহাংকারী, 
অবাধ্ে। 

 ۡۡ ح ل يۡهِ وح ََِّٰلح ُۢا بِوح بحرَّ ِصيذٗ وح بَّاًرا عح ن جح  ١٤ا يحك 

15. আর তার উপর শাবন্ত, কযবদন কস 
জন্ডন্মন্ডি এবাং কযবদন কস মারা যান্ডব 
আর কযবদন তান্ডক জীববত অবস্থায় 
উ ান্ডনা হন্ডব। 

وت   م  يحۡومح يح َِّلح وح لحۡيهِ يحۡومح و  ۡ  عح َٰ لح ۡبعحث  وحسح يحۡومح ي   وح
يذٗ   ١٥ا حح

16. আর স্মরে কর এই বকতান্ডব 
মারইয়ামন্ডক যখন কস তার 
পবরবারবগথ  কর্ন্ডক পৃর্ক হন্ডয় পূবথ 
বদন্ডকর ককান এক স্থান্ডন চন্ডল কগল। 

ۡت  ۡح إِذِ ٱنتحبحذح ۡريح َِٰب مح ۡر ِِف ٱلِۡكتح ا وحٱۡذك  ُح ۡهلِ
ح
ِمۡن أ

نٗ  َّكح قِيذٗ  امح ۡ  ١٦ا ۡشح

17. আর কস তান্ডদর বনকট কর্ন্ডক 
(বনজন্ডক) আড়াল করল। তখন আবম 
তার বনকট আমার রূহ (বজবরীল) কক 
কপ্ররে করলাম। অতিঃপর কস তার 
সামন্ডন পূেথ মানন্ডবর রূপ ধ্ারে 
করল। 

ابٗ  ۡۡ ِحجح ُِ ِ ۡت ِمن د ون حذح
ا ا فحٱَّتَّ ُح ۡ ٓ إَِلح ۡلنحا رۡسح

ح
فحأ

 ٗ حّشح ا ب ُح ح ثَّلح ل تحمح نحا فح وحح وِيذٗ ر   ١٧ا ا سح

                                                           
90 এখান্ডন ‘হুকম’ বলন্ডত বহকমাত বা প্রজ্ঞা বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। কান্ডরা মন্ডত, তা হল ইলম ও আমল। 

ককউ বন্ডলন্ডিন, নবুওয়াত বা আকল। ইমাম শওকানী বন্ডলন, উন্ডল্লবখত প্রবতবট ববিয় ‘হুকম’ িারা 
উন্ডদ্দশে হন্ডত পান্ডর।  
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18. মারইয়াম বলল, ‘আবম কতামার কর্ন্ডক 
পরম করুোমন্ডয়র আেয় চাবি, যবদ 
তুবম মুত্তাকী হও’। 

 ٓ نتح تحقِيذٗ قحالحۡت إِّنذِ وذ  بِٱلرَِّنَٰمۡح ِمنكح إِن ك  ع 
ح
 ١٨ ا أ

19. কস বলল, ‘আবম কতা ককবল কতামার 
রন্ডবর বাতথাবাহক, কতামান্ডক একজন 
পববত্র পুত্রসন্তান দান করার জনে 
এন্ডসবি’। 

ول   نحا۠ رحس 
ح
آ أ َٰمٗ قحالح إِنَّمح لح حِك غ  بح ل هح

ح
بذِِك ِۡل كِيذٗ رح ا ا زح

١٩ 

20. মারইয়াম বলল, ‘বকভান্ডব আমার পুত্র 
সন্তান হন্ডব? অর্চ ককান মানুি 
আমান্ডক স্পশথ কন্ডরবন। আর আবম 
কতা বেবভচাবরেীও নই’। 

ون  َِل  َٰ يحك  ّنَّ
ح
ۡ  قحالحۡت أ َٰ لح حّشح   غ  ۡسِّن ب ۡمسح ۡۡ يح ح ل وح
ك  
ح
ۡۡ أ ح ل  ٢٠ا بحغِيذٗ وح

21. কস বলল, ‘এভান্ডবই। কতামার রব 
বন্ডলন্ডিন, এটা আমার জনে সহজ। 
আর কযন আবম তান্ডক কন্ডর কদই 
মানুন্ডির জনে বনদশথন এবাং আমার 
পে কর্ন্ডক রহমত। আর এবট একবট 
বসদ্ধান্তকৃত ববিয়’। 

َٰلِِك  ذح ۖۡ قحالح كح  ِ يذ َّ هح
ح وح َعح ب ِك ه  لح  قحالح رح ِۡلحۡجعح ۥٓ وح ه 

رحۡۡححةٗ لذِلنَّاِس  ءحايحةٗ  ۡمرٗ وح
ح
نح أ َكح ْۚ وح ِنَّا يذٗ مذ ُِ ۡق  ٢١ا ا مَّ

22. তারপর কস তান্ডক গন্ডভথ ধ্ারে করল 
এবাং তা বনন্ডয় দূরবতথী একবট স্থান্ডন 
চন্ডল কগল। 

ۡت بِهِۦ  لحۡته  فحٱنتحبحذح مح نٗ ۞فححح َّكح  ٢٢ا ا قحِصيذٗ مح

23. অতিঃপর প্রসব-ন্ডবদনা তান্ডক কখজুর 
গান্ডির কান্ডের কান্ডি বনন্ডয় এন্ডলা। কস 
বলল, ‘হায়! এর আন্ডগই যবদ আবম 
মন্ডর কযতাম এবাং সমূ্পেথরূন্ডপ ববসৃ্মত 
হতাম’! 

َٰ ِجۡذِع ٱۡلَّۡخلحةِ  اض  إَِلح خح ا ٱلۡمح آءحهح جح
ح
قحالحۡت فحأ

حۡسيٗ  نت  ن ك  ا وح َٰذح ۡبلح هح َٰلحۡيتحِّن ِمت  قح نيح  ٢٣ اِسيذٗ ا مَّ
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24. তখন তার বনচ কর্ন্ডক কস তান্ডক কডন্ডক 
বলল কয, ‘তুবম বচন্তা কন্ডরা না। 
কতামার রব কতামার বনন্ডচ একবট ঝেথা 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন’। 

ب ِك  عحلح رح ۡزح ِي قحۡد جح لَّ ِتح
ح
ٓ أ ا ُح ِ ۡت ا ِمن ِتح ُح َٰ ى نحادح فح

ِيذٗ  ۡتحِك َسح  ٢٤ا ِتح

25. ‘আর তুবম কখজুর গান্ডির কাে ধ্ন্ডর 
কতামার বদন্ডক নাড়া দাও, তাহন্ডল তা 
কতামার উপর তাজা-পাকা কখজুর 
কফলন্ডব’। 

َٰقِ  ِۡك ِِبِۡذِع ٱۡلَّۡخلحةِ ت سح
ِٓي إَِلح زذ بٗ وحه  لحۡيِك ر طح  اۡط عح
نِيذٗ   ٢٥ا جح

26. ‘অতিঃপর তুবম খাও, পান কর এবাং 
কচাখ জুড়াও। আর যবদ তুবম ককান 
কলাকন্ডক কদখন্ডত পাও তাহন্ডল বন্ডল 
বদও, ‘আবম পরম করুোমন্ডয়র জনে 
চুপ র্াকার মানত কন্ডরবি। অতএব 
আজ আবম ককান মানুন্ডির সান্ডর্ 
বকিুন্ডতই কর্া বলব না’। 

ۡينٗ  ِي عح َِب وحقحرذ ِ وحٱۡۡشح ۖۡ فحلُك  يِنَّ ِمنح ٱلۡبح ا ا تحرح ِ فحإِمَّ ّشح
دٗ  حح
ح
وِلٓ أ ق  وۡمٗ  ا فح ۡرت  لِلرَِّنَٰمۡح صح ا فحلحۡن إِّنذِ نحذح

ۡح ٱَۡلحۡومح إِنِسيذٗ  ِ لذ كح
 
 ٢٦ا أ

27. তারপর কস তান্ডক ককান্ডল বনন্ডয় বনজ 
কওন্ডমর বনকট আসল। তারা বলল, 
‘কহ মারইয়াম! তুবম কতা এক অদূ্ভত 
ববিয় বনন্ডয় এন্ডসি’! 

تحۡت 
ح
ُح فحأ ۡد بِهِۦ قحۡومح ۡ  لحقح ۡريح َٰمح ۖۥۡ قحال وا  يح ِۡمل ه  ا ِتح

ۡي   ٢٧ا ا فحرِيذٗ ِجۡئِت شح

28. ‘কহ হারূন্ডনর কবান! কতামার বপতা কতা 
খারাপ কলাক বিল না। আর কতামার 
মা-ও বিল না বেবভচাবরেী’। 

وۡء    سح
ح
أ ب وِك ٱۡمرح

ح
نح أ ا َكح ونح مح َٰر  ۡختح هح

 
أ ى ا  يح وحمح

نحۡت  ِك بحغِيذٗ َكح م 
 
 ٢٨ا أ

29. তখন কস বশশুবটর বদন্ডক ইশারা 
করল। তারা বলল, ‘কয ককান্ডলর বশশু 
আমরা বকভান্ডব তার সান্ডর্ কর্া 
বলব’? 

نح ِِف  ن َكح ۡ  مح ِ لذ ۡيفح ن كح ۡهِِۖ قحال وا  كح ارحۡت إَِلح شح
ح
فحأ

بِيذٗ  ِد صح ُۡ  ٢٩ا ٱلۡمح
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30. বশশুবট বলল, ‘আবম কতা আল্লাহর 
বান্দা; বতবন আমান্ডক বকতাব বদন্ডয়ন্ডিন 
এবাং আমান্ডক নবী বাবনন্ডয়ন্ডিন’। 

ۡبد  ٱ قحالح  لحِّن نحبِيذٗ إِّنذِ عح عح َٰبح وحجح َِّٰنح ٱلِۡكتح ِ ءحاتحى  اّللَّ
٣٠ 

31. ‘আর কযখান্ডনই আবম র্াবক না ককন 
বতবন আমান্ডক বরকতময় কন্ডরন্ডিন 
এবাং যতবদন আবম জীববত র্াবক বতবন 
আমান্ডক সালাত ও যাকাত আদায় 
করন্ডত আন্ডদশ কন্ডরন্ডিন’।  

بحارح  لحِّن م  عح َِّٰن وحجح ۡوصح
ح
أ نت  وح ا ك  ۡينح مح

ح
لحوَٰةِ بِٱلصَّ ًَك أ

يذٗ  ا د ۡمت  حح ةِ مح وَٰ كح  ٣١ا وحٱلزَّ

32. ‘আর আমান্ডক মান্ডয়র প্রবত অনুগত 
কন্ডরন্ডিন এবাং বতবন আমান্ডক 
অহঙ্কারী, অবাধ্ে কন্ডরনবন’। 

لِّۡن  ۡعح ۡۡ َيح ح ل ِِت وح ََِّٰلح ُۢا بِوح بحرَّ بَّارٗ وح قِيذٗ جح  ٣٢ا ا شح

33. ‘আর আমার উপর শাবন্ত, কযবদন আবম 
জন্ডন্মবি এবাং কযবদন আবম মারা যাব 
আর কযবদন আমান্ডক জীববত অবস্থায় 
উ ান্ডনা হন্ডব’। 

وت   م 
ح
يحۡومح أ َِّلت  وح َّ يحۡومح و  ح ۡ  َعح َٰ لح ۡبعحث  وحٱلسَّ

 
يحۡومح أ  وح

يذٗ   ٣٣ا حح

34. এই হন্ডি মারইয়াম পুত্র ঈসা। এটাই 
সব ক বিবে, কয ববিন্ডয় কলান্ডকরা 
সন্ডন্দহ কপািে করন্ডি। 

 ِ  ٱۡۡلحقذ
ۖۡ قحۡولح ۡح ۡريح َٰلِكح ِعيَسح ٱۡبن  مح ِيذح فِيهِ  ٱلَّ

ونح  ۡمَتح   ٣٤يح

35. সন্তান গ্রহে করা আল্লাহর কাজ নয়। 
বতবন পববত্র-মহান। বতবন যখন ককান 
ববিন্ডয়র বসদ্ধান্ত গ্রহে কন্ডরন তখন 
তদুন্ডদ্দন্ডশে শুধু্ বন্ডলন, ‘হও’, অমবন 
তা হন্ডয় যায়। 

َّلح ِۖ  تَِّخذح ِمن وح ن يح
ح
ِ أ نح ّلِلَّ ا َكح ۥْٓۚ  مح َٰنحه  ۡبحح ى س   إِذحا قحَضح

ۡمرٗ 
ح
اأ ون   ا فحإِنَّمح يحك  ن فح ول  َلح ۥ ك  ق   ٣٥يح

36. আর বনশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবাং 
কতামান্ডদর রব। সুতরাাং কতামরা তাুঁর 
ইবাদাত কর। এটাই সরল পর্। 

َٰط  ِإَونَّ ٱ ا ِصرح َٰذح ْۚ هح وه  ۡۡ فحٱۡعب د  ب ك  رح ِ وح َبذ ح رح  ّللَّ
  ۡ ۡستحقِي  ٣٦م 
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37. এরপর তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক বববভন্ন দল 
মতন্ডভদ করল। কান্ডজই মহাবদবস 
প্রতেেকান্ডল কাবফরন্ডদর ধ্বাংস 
অবনবাযথ।  

ۡحزحاب  ِمنُۢ 
ح
ۡيل  فحٱۡختحلحفح ٱۡۡل ۖۡ فحوح ۡۡ ُِ ِ ِينح  بحيۡن لذَِّلَّ

ِظيم  كح  ِد يحۡوم  عح ُح ۡش وا  ِمن مَّ ر   ٣٧فح

38. কযবদন তারা আমার কান্ডি আসন্ডব 
কসবদন তারা কতই না স্পষ্টভান্ডব 
শুনন্ডত পান্ডব এবাং কদখন্ডত পান্ডব! বকন্তু 
যাবলমরা আজ স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি। 

ونح  َٰلِم  َِٰكِن ٱلظَّ ۖۡ لح ت ونحنحا
ۡ
بِِۡصۡ يحۡومح يحأ

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ ۡسِمۡع ب

ح
أ

َٰل  
لح بِي   ٱَۡلحۡومح ِِف ضح  ٣٨ م 

39. আর তান্ডদরন্ডক সতকথ কন্ডর দাও 
পবরতাপ বদবস সম্পন্ডকথ যখন সব 
ববিন্ডয়র চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত হন্ডয় যান্ডব, 
অর্চ তারা রন্ডয়ন্ডি উদাসীনতায় 
ববন্ডভার এবাং তারা ঈমান আনন্ডি না। 

ۡۡ ِِف  ۡمر  وحه 
ح
ةِ إِۡذ ق َِضح ٱۡۡل ۡۡ يحۡومح ٱۡۡلحِۡسح نِذرۡه 

ح
أ وح

ۡفلحة   ۡۡ لح ي   غح  ٣٩ۡؤِمن ونح وحه 

40. বনশ্চয় আবম যমীন ও এর উপন্ডর যা 
রন্ডয়ন্ডি তার চূড়ান্ত মাবলক হব91 এবাং 
আমারই বনকট তান্ডদর বফবরন্ডয় আনা 
হন্ডব। 

ونح  ع  ۡنحا ي رۡجح ا ِإَوَلح ُح لحۡي ۡن عح ۡرضح وحمح
ح
ۡن  نحرِث  ٱۡۡل إِنَّا َنح

٤٠ 

41. আর স্মরে কর এই বকতান্ডব 
ইবরাহীমন্ডক। বনশ্চয় কস বিল পরম 
সতেবাদী, নবী।  

يقٗ  ِ نح ِصدذ ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ۡح َٰهِي َِٰب إِبۡرح ۡر ِِف ٱلِۡكتح بِيًّا ا نَّ وحٱۡذك 
٤١ 

42. যখন কস তার বপতান্ডক বলল, ‘কহ 
আমার বপতা, তুবম ককন তার ইবাদাত 
কর কয না শুনন্ডত পায়, না কদখন্ডত 

بحِت 
ح
أ ى بِيهِ يح

ح
لح إِۡذ قحالح ِۡل ع  وح حۡسمح ا لح ي ۡح تحۡعب د  مح ِ ل

ۡي  نكح شح ۡغِّن عح لح ي  ۡبِِص  وح  ٤٢ا ي 

                                                           
91 চূড়ান্ত ওয়াবরস বলন্ডত বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি চূড়ান্ত মাবলক অর্থাৎ সব বকিু ধ্বাংস হন্ডয় যাওয়ার পর 

একমাত্র আল্লাহই র্াকন্ডবন এবাং সববকিু র্াকন্ডব তাুঁর মাবলকানাধ্ীন।  
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পায় এবাং না কতামার ককান উপকান্ডর 
আসন্ডত পান্ডর’? 

43.  ‘কহ আমার বপতা! আমার কান্ডি এমন 
জ্ঞান এন্ডসন্ডি যা কতামার কান্ডি 
আন্ডসবন, সুতরাাং আমার অনুসরে 
কর, তাহন্ডল আবম কতামান্ডক সব ক 
পর্ কদখাব’। 

تِكح 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ا ل ِۡ مح آءحِّن ِمنح ٱلۡعِلۡ بحِت إِّنذِ قحۡد جح

ح
أ ى يح

َٰطٗ  ۡهِدكح ِصرح
ح
وِيذٗ فحٱتَّبِۡعِّنٓ أ  ٤٣ا ا سح

44. ‘কহ আমার বপতা, তুবম শয়তান্ডনর 
ইবাদাত কন্ডরা না। বনশ্চয় শয়তান হল 
পরম করুোমন্ডয়র অবাধ্ে’। 

نح  َٰنح َكح ۡيطح ۖۡ إِنَّ ٱلشَّ َٰنح ۡيطح بحِت لح تحۡعب ِد ٱلشَّ
ح
َََٰٓأ

ِصيذٗ لِلرَِّنَٰمۡح   ٤٤ا عح

45. ‘কহ আমার বপতা, আবম আশাংকা 
করবি কয, পরম করুোমন্ডয়র (পে 
কর্ন্ডক) কতামান্ডক আযাব স্পশথ করন্ডব, 
ফন্ডল তুবম শয়তান্ডনর সঙ্গী হন্ডয় 
যান্ডব।’ 

ا خح
ح
ٓ أ بحِت إِّنذِ

ح
أ ى اب  مذِ يحيح ذح كح عح محسَّ ن يح

ح
نح ف  أ

َِلذٗ  َِٰن وح ۡيطح ونح لِلشَّ تحك   ٤٥ا ٱلرَِّنَٰمۡح فح

46. কস বলল, ‘কহ ইবরাহীম, তুবম বক 
আমার উপাসেন্ডদর কর্ন্ডক ববমুখ? যবদ 
তুবম ববরত না হও, তন্ডব অবশেই 
আবম কতামান্ডক পার্র কমন্ডর হতো 
করব। আর তুবম বচরতন্ডর আমান্ডক 
কিন্ডড় যাও’।92 

ِِت  ُح ِ ۡن ءحال نتح عح
ح
اِغب  أ رح

ح
ۡۡ قحالح أ ۖۡ لحئِن لَّ  ۡ َٰهِي إِبۡرح ى يح

لِيذٗ  ۡر ِي مح ۖۡ وحٱۡهج  حنَّكح رَۡج 
ح  ٤٦ا تحنتحهِ ۡلح

47. ইবরাহীম বলল, ‘কতামার প্রবত 
সালাম। আবম আমার রন্ডবর কান্ডি 

ۡ  قحالح  َٰ لح ِۖ سح ٓ ِ َبذ كح رح
ح ۡستحۡغفِر  ل

ح
أ ۖۡ سح لحۡيكح ۥ َكح  عح نح َِب إِنَّه 

فِيذٗ   ٤٧ا حح

                                                           
92 ইবন্ডন আববান্ডসর মন্ডত এ আয়ান্ডতর অর্থ হল তুবম আমার কাি কর্ন্ডক বনরাপন্ডদ সন্ডর যাও। ককউ 

ককউ এ আয়ান্ডতর অন্ডর্থ বন্ডলন্ডিন, ‘তুবম আমার সান্ডর্ দীঘথ সমন্ডয়র জনে কর্া বলন্ডব না’। (আত্-
তাফসীর আল-মুয়াস্সার) 
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কতামার জনে েমা চাইব। বনশ্চয় বতবন 
আমার প্রবত বড়ই অনুগ্রহশীল’। 

48. ‘আর আবম কতামান্ডদর ও আল্লাহ িাড়া 
যান্ডদর ইবাদাত কতামরা কর তান্ডদর 
পবরতোগ করবি এবাং আবম আমার 
রন্ডবর ইবাদাত করবি। আশা কবর 
আমার রন্ডবর ইবাদাত কন্ডর আবম বের্থ 
হব না’। 

ونح مِ  ا تحۡدع  ۡۡ وحمح ِل ك  ۡعَتح
ح
أ وا  وح ۡدع 

ح
أ ِ وح ن د وِن ٱّللَّ
قِيذٗ  ِ شح َبذ ٓءِ رح َعح ونح بِد  ك 

ح
ٓ أ لَّ
ح
ى أ ِ عحَسح َبذ  ٤٨ا رح

49. অতিঃপর যখন কস তান্ডদরন্ডক এবাং 
আল্লাহ িাড়া যান্ডদর তারা ইবাদাত 
করত তান্ডদর সবাইন্ডক পবরতোগ 
করল, তখন আবম তান্ডক দান করলাম 
ইসহাক ও ইয়া‘কূব এবাং তান্ডদর 
প্রন্ডতেকন্ডক নবী করলাম। 

ا ونح ِمن  فحلحمَّ ۡعب د  ا يح ۡۡ وحمح  ُ ح ل ح ۡبنحا ٱۡعَتح ِ وحهح د وِن ٱّللَّ
 
ذٗ لُك  ۖۡ وح وبح يحۡعق  َٰقح وح ۥٓ إِۡسحح لۡنحا نحبِيذٗ َلح  عح  ٤٩ا  جح

50. আর আবম তান্ডদরন্ডক আমার অনুগ্রহ 
দান করলাম আর তান্ডদর সুনাম 
সুখোবতন্ডক সমুচ্চ করলাম। 

 ۡۡ  ُ ح لۡنحا ل عح ِن رَّۡۡححتِنحا وحجح ۡ مذ  ُ ح ۡبنحا ل وحهح انح ِصۡدق  وح  لِسح
لِيذٗ   ٥٠ا عح

51. আর স্মরে কর এই বকতান্ডব মূসান্ডক। 
অবশেই কস বিল মন্ডনানীত এবাং কস 
বিল রাসূল, নবী। 

ۡلحٗص  نح ُم  ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ى وَسح َِٰب م  ۡر ِِف ٱلِۡكتح
َكح وحٱۡذك  نح ا وح
وٗل   ٥١ا  نَّبِيذٗ رحس 

52. আবম তান্ডক তূর পবথন্ডতর ডান বদক 
কর্ন্ডক কডন্ডকবিলাম এবাং অন্তরঙ্গ 
আলান্ডপর উন্ডদ্দন্ডশে তান্ডক আমার 
বনকটবতথী কন্ডরবিলাম। 

ِيذٗ  َٰه  َنح ۡبنح ِن وحقحرَّ ۡيمح
ح
ورِ ٱۡۡل انِِب ٱلط  َٰه  ِمن جح يۡنح َٰدح نح  اوح

٥٢ 
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53. আর আবম স্বীয় অনুগ্রন্ডহ তার জনে 
তার ভাই হারূনন্ডক নবীরূন্ডপ দান 
করলাম। 

وح  ونح نحبِيذٗ وح َٰر  اه  هح خح
ح
ۡبنحا َلح ۥ ِمن رَّۡۡححتِنحآ أ  ٥٣ا هح

54. আর স্মরে কর এই বকতান্ডব 
ইসমাঈলন্ডক। কস বিল সবতেকান্ডরর 
ওয়াদা পালনকারী এবাং কস বিল 
রাসূল, নবী। 

ۡر ِِف ٱلۡ  ۥوحٱۡذك  ْۚ إِنَّه  َٰعِيلح َِٰب إِۡسمح ادِقح  ِكتح نحصح َكح
ۡ ٱ وٗل وحعۡ ل نح رحس  َكح  ٥٤ا  نَّبِيذٗ ِد وح

55. আর কস তার পবরবার-পবরজনন্ডক 
সালাত ও যাকান্ডতর বনন্ডদথশ বদত এবাং 
কস বিল তার রন্ডবর সন্ডন্তািপ্রাপ্ত। 

 
ۡ
نح يحأ َكح هۡ وح

ح
ر  أ ِ  ۥلحه  م  ةِ ٱب لحوَٰ نح ِعندح لصَّ َكح ةِ وح وَٰ كح وحٱلزَّ
ۡرِضيذٗ  بذِهِۦ مح  ٥٥ا رح

56. আর স্মরে কর এই বকতান্ডব 
ইদরীসন্ডক। কস বিল পরম সতেবনষ্ঠ 
নবী। 

يقٗ  ِ نحِصدذ ۥ َكح ْۚ إِنَّه  َِٰب إِۡدرِيسح ۡر ِِف ٱلِۡكتح
ا يذٗ ا نَّبِ وحٱۡذك 
٥٦ 

57. আর আবম তান্ডক উচ্চ মযথাদায় সমুন্নত 
কন্ডরবিলাম। 

لِيًّا  نًا عح َّكح َٰه  مح ۡعنح رحفح  ٥٧وح

58. এরাই কস সব নবী, আদম সন্তান্ডনর 
মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডদর উপর আল্লাহ 
অনুগ্রহ কন্ডরন্ডিন এবাং যান্ডদর আবম 
নূন্ডহর সান্ডর্ কনৌকায় আন্ডরাহে 
কবরন্ডয়বিলাম। আর ইবরাহীম ও 
ইসরাঈন্ডলর বাংন্ডশাদূ্ভত এবাং যান্ডদরন্ডক 
আবম পর্ প্রদশথন কন্ডরবিলাম ও 
মন্ডনানীত কন্ডরবিলাম। যখন তান্ডদর 
কান্ডি পরম করুোমন্ডয়র আয়াতসমূহ 
পা  করা হত, তারা কাুঁদন্ডত কাুঁদন্ডত 
বসজদায় লুবটন্ডয় পড়ত। 

ۡح  ۡنعح
ح
ِينح أ ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
ِ أ ِنح ٱۡلَّبِيذ ُِۡ مذ ۡي

لح نح ٱّللَّ  عح
عح ن وح   حلۡنحا مح ۡن ۡحح ِممَّ ِيَّةِ ءحادحمح وح ِيَّةِ وحِمن  ِمن ذ رذ ذ رذ

ْۚٓ إِذحا  ۡينحا وحٱۡجتحبحۡينحا دح ۡن هح ِممَّ ىءِيلح وح ۡح ِإَوۡسرح َٰهِي إِبۡرح
َٰت  ٱلرَِّنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۡۡ ءحايح ُِ ۡي

لح َٰ عح  ۤاٗدَّجُس ت ۡتلح
ب ِكيذٗ    ٥٨ا۩ وح

বসজ্দা
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59. তান্ডদর পন্ডর আসল এমন এক অসৎ 
বাংশধ্র যারা সালাত ববনষ্ট করল 
এবাং কুপ্রবৃবত্তর অনুসরে করল। 
সুতরাাং শীঘ্রই তারা জাহান্নান্ডমর শাবস্ত 
প্রতেে করন্ডব। 

 ۡۡ لحفح ِمنُۢ بحۡعِدهِ لحوَٰةح ۞فحخح وا  ٱلصَّ اع  ضح
ح
لۡف  أ خح

يًّا  ۡونح غح ۡوفح يحۡلقح َِٰتِۖ فحسح وح ُح وا  ٱلشَّ  ٥٩وحٱتَّبحع 

60. তন্ডব তারা নয় যারা তাওবা কন্ডরন্ডি, 
ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং সৎকমথ কন্ডরন্ডি; 
তারাই জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব এবাং 
তান্ডদর প্রবত ককান যুলম করা হন্ডব 
না। 

َٰلِحٗ  ِملح صح نح وحعح ن تحابح وحءحامح ىئِكح إِلَّ مح لح و 
 
ا فحأ

ل ونح ٱۡۡلحنَّةح  ۡي يحۡدخ  ونح شح ۡظلحم  لح ي   ٦٠ا وح

61. তা বচরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম 
করুোময় তাুঁর বান্দান্ডদর বদন্ডয়ন্ডিন 
গান্ডয়ন্ডবর সান্ডর্। বনশ্চয় তাুঁর 
ওয়াদাকৃত ববিয় অবশেম্ভাবী। 

هۥ   َٰن  ِعبحادح دح ٱلرَّۡحمح ۡدن  ٱلَِِّت وحعح َِٰت عح نَّ جح
تِيذٗ 
ۡ
أ ه ۥ مح نح وحۡعد  ۥ َكح ۡيِب  إِنَّه   ٦١ا بِٱلۡغح

62. তারা কসখান্ডন ‘শাবন্ত’ িাড়া ককান 
অর্থহীন কর্া শুনন্ডব না এবাং কসখান্ডন 
সকাল-সন্ধোয় তান্ডদর জনে র্াকন্ডব 
তান্ডদর বরবযক। 

ا لح  ُح ونح فِي ع  حۡسمح َٰ لَّ ي لح ۡۡ مٗ ۡغًوا إِلَّ سح  ُ ۡۡ رِزۡق   ُ ح ل ۖۡ وح ا
ةٗ  ا ب ۡكرح ُح ِشيذٗ  فِي  ٦٢ا وحعح

63. কসই জান্নাত, আবম যার উত্তরাবধ্কারী 
বানাব আমার বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 
তান্ডদরন্ডক যারা মুত্তাকী। 

نح تحقِيذٗ تِلۡكح ٱۡۡلحنَّة  ٱلَِِّت  ن َكح  ان ورِث  ِمۡن ِعبحادِنحا مح
٦٣ 

64. (বজবরীল বলল) ‘আর আমরা 
আপনার রন্ডবর বনন্ডদথশ িাড়া অবতরে 
কবর না। যা আমান্ডদর সামন্ডন আন্ডি, 
আর যা আন্ডি আমান্ডদর বপিন্ডন এবাং 
যা রন্ডয়ন্ডি এতন্ডদাভন্ডয়র মন্ডধ্ে, সব 

ۥ  ۖۡ َلح  بذِكح ۡمِر رح
ح
ل  إِلَّ بِأ َّ ا نحتحَنح ا وحمح يِۡدينحا وحمح

ح
ا بحۡيح أ مح

ا َكح  ْۚ وحمح َٰلِكح ا بحۡيح ذح نحا وحمح لۡفح حِسيذٗ خح ب كح ن  ٦٤ا نح رح
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তাুঁরই মাবলকানাধ্ীন। আর আপনার 
রব ভুন্ডল যান না। 

65. বতবন আসমানসমূহ, যমীন ও  
এতন্ডদাভন্ডয়র মন্ডধ্ে যা আন্ডি তার 
রব। সুতরাাং তাুঁর ইবাদাত কর এবাং 
তাুঁরই ইবাদান্ডত বধ্যথশীল র্াক। তুবম 
বক তাুঁর সমতুলে কাউন্ডক জান?  

ا فحٱۡعب ۡده   مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح رَّب  ٱلسَّ
تِهِۚۦْ  َٰدح َِبۡ لِعِبح ِميذٗ  وحٱۡصطح ۡ  َلح ۥ سح ۡل تحۡعلح  ٦٥ا هح

66. আর মানুি বন্ডল, ‘আমার মৃতুে হন্ডল 
আমান্ডক বক জীববত অবস্থায় উবেত 
করা হন্ডব?’ 

ن  ٱۡۡلِ
ول  يحق  يًّا وح ج  حح ۡخرح

 
ۡوفح أ حسح ا ِمت  ل ءِذحا مح

ح
َٰن  أ سح

٦٦ 

67. মানুি বক স্মরে কন্ডর না কয, আবম 
তান্ডক পূন্ডবথ সৃবষ্ট কন্ডরবি অর্চ কস 
বকিুই বিল না? 

وح 
ح
ۡۡ أ ح ل ۡبل  وح َٰه  ِمن قح لحۡقنح نَّا خح

ح
َٰن  أ نسح ر  ٱۡۡلِ

لح يحۡذك 
ۡي   ٦٧ا يحك  شح

68. অতএব কতামার রন্ডবর কসম, আবম 
অবশেই তান্ডদরন্ডক ও শয়তানন্ডদরন্ডক 
সমন্ডবত করব, অতিঃপর জাহান্নান্ডমর 
চারপান্ডশ নতজানু অবস্থায় তান্ডদরন্ডক 
হাবযর করব। 

 َّۡ َِٰطيح ث  يح ۡۡ وحٱلشَّ  ُ نَّ ح حۡحّش  بذِكح ۡلح رح ۡۡ ۡلح ۡحِۡضح فحوح  ُ نَّ
ۡولح جح  ۡح ِجثِيذٗ حح نَّ  ٦٨ا ُح

69. তারপর প্রন্ডতেক দল কর্ন্ডক পরম 
করুোমন্ডয়র ববরুন্ডদ্ধ সবথাবধ্ক 
অবাধ্েন্ডক আবম কটন্ডন কবর করবই। 

حَنِ 
َّۡ ۡلح ح ٱلرَِّنَٰمۡح ث  د  َعح شح

ح
ۡۡ أ  ُ ي 

ح
ة  أ ِ ِشيعح

ذ نَّ ِمن ّل  عح
 ٦٩ا ِعتِيذٗ 

70. উপরন্তু আবম সবথাবধ্ক ভাল জাবন 
তান্ডদর সম্পন্ডকথ, যারা জাহান্নান্ডম 
দগ্ধীভূত হবার অবধ্কতর কযাগে। 

ححۡ  َّۡ ۡلح ا ِصلِيذٗ ث  ُح ِ َٰ ب
ۡولح
ح
ۡۡ أ ِينح ه  ۡ  بِٱلَّ ۡعلح

ح
 ٧٠ا ن  أ
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71. আর কতামান্ডদর প্রন্ডতেকন্ডকই তা 
অবতক্রম করন্ডত হন্ডব, এবট কতামার 
রন্ডবর চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত। 

بذِكح  َٰ رح ح نح َعح اْۚ َكح ارِد هح ۡۡ إِلَّ وح ِنك  ۡتمٗ ِإَون مذ ا حح
يذٗ  ُِ ۡق  ٧١ا مَّ

72. তারপর আবম এন্ডদরন্ডক মুবি কদব 
যারা তাকওয়া অবলম্বন কন্ডরন্ডি। আর 
যাবলমন্ডদরন্ডক আবম  কসখান্ডন করন্ডখ 
কদব নতজানু অবস্থায়। 

ا ِجثِيذٗ ث   ُح َٰلِِميح فِي ر  ٱلظَّ نحذح وا  وَّ ِينح ٱتَّقح  اَّۡ ن نحّجذِ ٱلَّ
٧٢ 

73. আর যখন তান্ডদর কান্ডি আমার 
আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূন্ডপ পা  করা 
হয়, তখন কাবফররা ঈমানদারন্ডদরন্ডক 
বন্ডল, ‘দুই দন্ডলর মন্ডধ্ে ককাবি মযথাদায় 
কেষ্ঠতর এবাং মজবলস বহন্ডসন্ডব 
উত্তম?’ 

َٰت نحا  ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح َٰ عح َٰت  ِإَوذحا ت ۡتلح ِينح  بحيذِنح قحالح ٱلَّ

امٗ  قح رۡي  مَّ ۡيِ خح رِيقح ي  ٱلۡفح
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح وا  لَِّلَّ ر  فح  اكح

ن   ۡحسح
ح
أ  ٧٣ا نحِديذٗ وح

74. আর তান্ডদর পূন্ডবথ আবম কত প্রজন্ম 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি যারা সাজ-সরঞ্জাম 
ও বাহেদৃবষ্টন্ডত কেষ্ঠ বিল! 

َٰثٗ  ثح
ح
ن  أ ۡحسح

ح
ۡۡ أ ِن قحۡرن  ه  ۡ مذ  ُ

ۡبلح ۡهلحۡكنحا قح
ح
ۡۡ أ كح ا وح
رِۡءيٗ   ٧٤ا وح

75. বল, ‘কয ববভ্রাবন্তন্ডত রন্ডয়ন্ডি তান্ডক 
পরম করুোময় প্রচুর অবকাশ 
কদন্ডবন, যতেে না তারা কয ববিন্ডয় 
তান্ডদর প্রবতশ্রুবত কদয়া হন্ডয়ন্ডি তা 
প্রতেে করন্ডব, চাই তা আযাব কহাক 
অর্বা বকয়ামত। তখন তারা জানন্ডত 
পারন্ডব কক মযথাদায় বনকৃষ্ট ও দলবন্ডল 
দুবথল। 

اْۚ  دًّ َٰن  مح ۡد َلح  ٱلرَّۡحمح َٰلحةِ فحلۡيحۡمد  لح َُّ نح ِِف ٱل ن َكح ق ۡل مح
ا  ۡوا  مح

ح
أ ى إِذحا رح ِتَّ ا حح ابح ِإَومَّ ذح ا ٱلۡعح ونح إِمَّ د  ي وعح

ذ   وح ۡشح ۡن ه  ونح مح يحۡعلحم  ةح فحسح اعح نٗ  ٱلسَّ َّكح ۡضعحف  مَّ
ح
أ ا وح

ندٗ   ٧٥ا ج 

76. আর যারা সব ক পন্ডর্ চন্ডল আল্লাহ 
তান্ডদর বহদায়াত বৃবদ্ধ কন্ডরন আর 

يحزِيد  ٱ دٗ وح ۡوا  ه  ِينح ٱۡهتحدح َٰت   ىُۗ ّللَّ  ٱلَّ َٰقِيح وحٱلۡبح
بذِكح  رۡي  ِعندح رح َٰت  خح َٰلِحح ابٗ  ٱلصَّ ا ثحوح دًّ رح رۡي  مَّ  ٧٦ا وحخح
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স্থায়ী সৎকমথসমূহ কতামার রন্ডবর 
কান্ডি পুরস্কার প্রাবপ্তর বদক বদন্ডয় কেষ্ঠ 
এবাং পবরেবত বহন্ডসন্ডবও কেষ্ঠ। 

77. তুবম বক কসই বেবিন্ডক কদন্ডখি93 কয 
আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার কন্ডর 
এবাং বন্ডল, ‘আমান্ডক অবশেই ধ্ন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত কদয়া হন্ডব।’  

رح أَِب فح ِي كح فحرحءحيۡتح ٱلَّ
ح
اٗل أ َّ مح وتحيح

َٰتِنحا وحقحالح ۡلح   يح
ا  ً َّلح وح  ٧٧وح

78. কস বক গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ অববহত 
হন্ডয়ন্ডি, না পরম করুোমন্ডয়র কাি 
কর্ন্ডক ককান প্রবতশ্রুবত গ্রহে কন্ডরন্ডি?  

دٗ  ُۡ حذح ِعندح ٱلرَِّنَٰمۡح عح ِم ٱَّتَّ
ح
ۡيبح أ لحعح ٱلۡغح طَّ

ح
 ٧٨ا أ

79. কখন্ডনা নয়, কস যা বন্ডল আবম তা 
বলন্ডখ রাখব এবাং তার আযাব  
বাড়ান্ডতই র্াকব।      

 ْۚ َّ اِب ُكح ذح د  َلح ۥ ِمنح ٱلۡعح نحم  ول  وح ق  ا يح نحۡكت ب  مح سح
دذٗ   ٧٩ا مح

80. আর কস যা বন্ডল আবম তার অবধ্কারী 
হব এবাং আমার কান্ডি কস একাকী 
আসন্ডব।  

تِينحا فحۡردٗ 
ۡ
يحأ ول  وح ق  ا يح ۥ مح نحرِث ه   ٨٠ا وح

81. আর তারা আল্ল্াহ িাড়া বহু ‘ইলাহ’ 
গ্রহে কন্ডরন্ডি, যান্ডত ওরা তান্ডদর 
সাহাযেকারী হন্ডত পান্ডর।     

وا  ِمن د وِن ٱ حذ  ةٗ وحٱَّتَّ ُح ِ ِ ءحال ۡۡ ِعزذٗ ّللَّ  ُ ح ون وا  ل حك  ِ  ٨١ا َلذ

82. কখন্ডনা নয়, এরা তান্ডদর ইবাদান্ডতর 
কর্া অস্বীকার করন্ডব এবাং তান্ডদর 
ববপে হন্ডয় যান্ডব।  

ون ونح  يحك  ۡۡ وح ُِ ِ ت ونح بِعِبحادح ر  يحۡكف  ْۚ سح
َّ ۡۡ ُكح ُِ ۡي

لح عح
ا   ٨٢ِضدًّ

                                                           
93 উবল্লবখত আয়াত ক’বট ‘আস ইব্ন ওয়ান্ডয়ল সম্পন্ডকথ নাবযল হয়। তাুঁর কান্ডি খাববাব ইবনুল 
আরাত (রা.) এর বকিু ঋে পাওনা বিল। তা চাইন্ডত কগন্ডল কস তা প্রতোখোন কন্ডর বন্ডল, ‘আবম যখন 
মারা যাব, অতিঃপর আবার জীববত হব তখন তুবম আমার কান্ডি এন্ডসা। তখন্ডনা আমান্ডক সন্তান-
সন্তবত কদয়া হন্ডব। কসখান কর্ন্ডক কতামার ঋে পবরন্ডশাধ্ করব’।  
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83. তুবম বক লেে করবন কয, আবম 
কাবফরন্ডদর জনে শয়তানন্ডদরন্ডক 
কিন্ডড় বদন্ডয়বি; ওরা তান্ডদরন্ডক 
ববন্ডশিভান্ডব  প্রন্ডরাবচত কন্ডর? 

َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح َِٰطيح َعح يح لۡنحا ٱلشَّ رۡسح
ح
ٓ أ ا نَّ
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
أ

 ۡۡ ز ه  زذٗ تحؤ 
ح
 ٨٣ا أ

84. সুতরাাং তান্ডদর বোপান্ডর তুবম 
তাড়াহুড়া কন্ডরা না; আবম কতা ককবল 
তান্ডদর জনে বনধ্থাবরত কাল গেনা 
করবি,  

دذٗ  ۡۡ عح  ُ ح د  ل ا نحع  ۖۡ إِنَّمح ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡل عح  ٨٤ا فحلح تحۡعجح

85. কযবদন পরম করুোমন্ডয়র বনকট 
মুত্তাকীন্ডদরন্ডক সম্মাবনত কমহমানরূন্ডপ 
সমন্ডবত করব,  

ّۡش    فۡدٗ يحۡومح َنح تَّقِيح إَِلح ٱلرَِّنَٰمۡح وح  ٨٥ا ٱلۡم 

86. আর অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক তৃষ্ণাতথ অবস্থায় 
জাহান্নান্ডমর বদন্ডক হাুঁবকন্ডয় বনন্ডয় যাব।  

ۡجرِِميح  وق  ٱلۡم  حس  ن ۡح وِۡردٗ وح نَّ ُح َٰ جح  ٨٦ا إَِلح

87. যারা পরম করুোমন্ডয়র কাি কর্ন্ডক 
প্রবতশ্রুবত বনন্ডয়ন্ডি তারা িাড়া অনে 
ককউ সুপাবরশ করার েমতা রাখন্ডব 
না।  

حذح  ِن ٱَّتَّ ةح إِلَّ مح َٰعح فح ونح ٱلشَّ ۡملِك  ِعندح ٱلرَِّنَٰمۡح لَّ يح
دٗ  ُۡ  ٨٧ا عح

88. আর তারা বন্ডল, ‘পরম করুোময় 
সন্তান গ্রহে কন্ডরন্ডিন।’  

 ٗ َّلح َٰن  وح حذح ٱلرَّۡحمح  ٨٨ا وحقحال وا  ٱَّتَّ

89. অবশেই কতামরা এক জঘনে ববিন্ডয়র 
অবতারো কন্ডরি। 

ۡد  ۡي لَّقح ۡۡ شح  ٨٩ا إِدذٗ ا ِجۡئت 

90. এন্ডত আসমানসমূহ কফন্ডট পড়ার, 
যমীন ববদীেথ হওয়ার এবাং পাহাড়সমূহ 
চূেথ-ববচূেথ হন্ডয় পন্ডড় যাওয়ার উপক্রম 
হন্ডব। 

ۡرض  
ح
ق  ٱۡۡل تحنشح ۡرنح ِمۡنه  وح طَّ تحفح َٰت  يح َٰوح مح اد  ٱلسَّ تحكح

ا  دًّ بحال  هح ِر  ٱۡۡلِ
َّتح  ٩٠وح
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91. কারে তারা পরম করুোমন্ডয়র সন্তান 
আন্ডি বন্ডল দাবী কন্ডর।  

 ٗ َّلح ۡوا  لِلرَِّنَٰمۡح وح ن دحعح
ح
 ٩١ا أ

92. অর্চ সন্তান গ্রহে করা পরম 
করুোমন্ডয়র জনে কশাভনীয় নয়।  

ا  ً َّلح تَِّخذح وح ن يح
ح
ا يحۢنبحِغ لِلرَِّنَٰمۡح أ  ٩٢وحمح

93. আসমান ও যমীন্ডন এমন ককউ কনই, 
কয বান্দা বহন্ডসন্ডব পরম করুোমন্ডয়র 
কান্ডি হাবযর হন্ডব না।  

َٰتِ  َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ ٓ ءحاِِت  إِن ّل   مح ۡرِض إِلَّ
ح
وحٱۡۡل

ۡبدٗ   ٩٣ا ٱلرَِّنَٰمۡح عح

94. বতবন তান্ডদর সাংখো জান্ডনন এবাং 
তান্ডদরন্ডক যর্াযর্ভান্ডব গেনা কন্ডর 
করন্ডখন্ডিন। 

ۡحصح 
ح
ۡد أ دذٗ لَّقح ۡۡ عح ه  دَّ ۡۡ وحعح  ُ َٰ  ٩٤ا ى

95. আর বকয়ামন্ডতর বদন তান্ডদর সকন্ডলই 
তাুঁর কান্ডি আসন্ডব একাকী। 

ةِ فحرۡ  َٰمح ۡۡ ءحاتِيهِ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ُك    ٩٥ًدا وح

96. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন এবাং সৎ 
কাজ কন্ডর পরম করুোময় অবশেই 
তান্ডদর জনে (বান্দান্ডদর হৃদন্ডয়) 
ভালবাসা সৃবষ্ট করন্ডবন। 

يحۡجعحل   َِٰت سح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ
دذٗ  َٰن  و  ۡ  ٱلرَّۡحمح  ُ ح  ٩٦ا ل

97. আর আবম কতা কতামার ভািায় 
কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর বদন্ডয়বি, যান্ডত 
তুবম এর িারা মুত্তাকীন্ডদরন্ডক সুসাংবাদ 
বদন্ডত পার এবাং কলহবপ্রয় কওমন্ডক 
তিারা সতকথ করন্ডত পার।  

ح بِهِ  ِ انِكح تِل بحّشذ َٰه  بِلِسح نح ۡ حِسَّ ا ي تَّقِيح فحإِنَّمح ت نِذرح ٱلۡم   وح
ذٗ بِهِۦ قحۡومٗ   ٩٧ا ا َّل 

98. আর তান্ডদর পূন্ডবথ কত প্রজন্মন্ডক আবম 
ধ্বাংস কন্ডরবি! তুবম বক তান্ডদর 
কাউন্ডক কদখন্ডত পাও, বকাংবা শুনন্ডত 
পাও তান্ডদর ককান েীে আওয়াজ?  

 ۡ  ُ ۡبلح ۡهلحۡكنحا قح
ح
ۡۡ أ كح ۡ وح  ُ ِس  ِمۡن ۡل ِت  ِن قحۡرن  هح مذ

ُۢا  ۡۡ رِۡكزح  ُ ح ع  ل حۡسمح ۡو ت
ح
د  أ حح

ح
ِۡن أ  ٩٨مذ
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২০. সূরা : তা-হা 
আয়াত : ১৩৫, মাক্কী 

ورحة  طه  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ত্ব-হা  ١طه 

2. আবম কতামার প্রবত আল-কুরআন 
এজনে নাবযল কবরবন কয, তুবম 
দুন্ডভথাগ কপাহান্ডব 

ى  ۡرءحانح لِتحۡشقح لحۡيكح ٱلۡق  ۡۡلحا عح نزح
ح
آ أ  ٢مح

3. বরাং কয ভয় কন্ডর তার জনে 
উপন্ডদশ স্বরূপ। 

ةٗ  َٰ إِلَّ تحۡذكِرح َۡشح ذِمحن َيح  ٣ل

4. বযবন যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তাুঁর বনকট কর্ন্ডক 
অবতীেথ। 

 تحَنِيٗل 
ح
لحقح ٱۡۡل ۡن خح ِمَّ لح  مذ َِٰت ٱلۡع  َٰوح مح  ٤ۡرضح وحٱلسَّ

5. পরম করুোময় আরন্ডশর ওপর 
উন্ড ন্ডিন94। 

ىَٰ  ۡرِش ٱۡستحوح ح ٱلۡعح َٰن  َعح  ٥ٱلرَّۡحمح

6. যা আন্ডি আসমানসমূহ, যমীন ও এ 
দু’কয়র মধ্েবতথী স্থান্ডন এবাং যা আন্ডি 
মাবটর বনন্ডচ সব তাুঁরই। 

ا  مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ َلح ۥ مح

ىَٰ  ح ۡتح ٱلَثَّ ا ِتح  ٦وحمح

7. আর যবদ তুবম উচ্চস্বন্ডর কর্া বল 
তন্ডব বতবন কগাপন ও অবত কগাপন 
ববিয় জান্ডনন।  

ۡخَفح 
ح
أ َّ وح ِ ۡ  ٱلِسذ ۡعلح ۥ يح ۡوِل فحإِنَّه  ۡر بِٱلۡقح ُح ۡ  ٧ِإَون َتح

                                                           
94 এ আয়ান্ডত আল্লাহর একবট বক্রয়াবাচক গুে সাবেস্ত করা হন্ডয়ন্ডি। কসবট হন্ডি  استواء বা আরন্ডশর 

উপর উ া। ইমাম মান্ডলকন্ডক এ গুে সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা করা হন্ডল বতবন বন্ডলন, استواء এর অর্থ 
জানা আন্ডি। তন্ডব তার ধ্রন (كيفيت) জানা কনই। এর প্রবত ঈমান রাখা ওয়াবজব এবাং ধ্রন 
সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা করা ববদআত। এ নীবতবট আল্লাহর সকল গুন্ডের কেন্ডত্র প্রন্ডযাজে।  
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8. আল্ল্াহ, বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই; সুন্দর নামসমূহ তাুঁরই।   

 َٰ آء  ٱۡۡل ۡسّنح ۡسمح
ح
ۖۡ َلح  ٱۡۡل وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح  ٨ٱّللَّ  لح

9. আর কতামার কান্ডি বক মূসার কর্া 
কপৌঁন্ডিন্ডি? 

ى  وَسح ِديث  م  تحىَٰكح حح
ح
ۡل أ  ٩وحهح

10. যখন কস আগুন কদখল, তখন বনজ 
পবরবারন্ডক বলল, ‘কতামরা অন্ডপো 
কর, আবম আগুন কদখন্ডত কপন্ডয়বি, 
আশা কবর আবম কতামান্ডদর জনে তা 
কর্ন্ডক বকিু জ্বলন্ত আঙ্গার বনন্ডয় 
আসন্ডত পারব অর্বা আগুন্ডনর 
বনকট পর্বনন্ডদথশ পাব।’    

حۡست  نحارٗ ا إِذۡ رحءحا نحارٗ  ٓ ءحان ث ٓوا  إِّنذِ ۡهلِهِ ٱۡمك 
ح
الح ِۡل قح  افح

بحس   ا بِقح ُح ِۡن ۡ مذ ٓ ءحاتِيك  ِ
لذ ِجد  لَّعح

ح
ۡو أ
ح
ح ٱۡلَّارِ أ َعح

دٗ   ١٠ى ه 

11. যখন কস আগুন্ডনর কান্ডি আসল 
তখন তান্ডক আহবান করা হল, ‘কহ 
মূসা’ 

تح 
ح
آ أ ى فحلحمَّ َٰم وَسح ا ن ودِيح يح ُح َٰ  ١١ى

12. বনশ্চয় আবম কতামার রব; সুতরাাং 
কতামার জুতা কজাড়া খুন্ডল কফল, 
বনশ্চয় তুবম পববত্র ‘তুওয়া’ 
উপতেকায় রন্ডয়ি’।  

ب كح فحٱۡخلحۡع  ۠ رح نحا
ح
ٓ أ نحۡعلحۡيكح إِنَّكح بِٱلۡوحادِ إِّنذِ

وٗ  ِس ط  دَّ قح  ١٢ى ٱلۡم 

13. ‘আর আবম কতামান্ডক মন্ডনানীত 
কন্ডরবি, সুতরাাং যা ওহীরূন্ডপ 
পা ান্ডনা হন্ডি তা মন্ডনান্ডযাগ বদন্ডয় 
শুন’।  

ى  ا ي وۡحح ت كح فحٱۡستحِمۡع لِمح ۡ نحا ٱۡخَتح
ح
أ  ١٣وح

14. ‘বনশ্চয় আবম আল্লাহ, আবম িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই; সুতরাাং 
আমার ইবাদাত কর এবাং আমার 
স্মরোন্ডর্থ সালাত কান্ডয়ম কর’। 

لحوَٰةح  ِۡ ٱلصَّ ِ ق
ح
أ نحا۠ فحٱۡعب ۡدِّن وح

ح
ٓ أ َٰهح إِلَّ ٓ إِلح نحا ٱّللَّ  لح

ح
إِنَِّّنٓ أ
 ١٤ِلِۡكرِٓي 
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15. ‘বনশ্চয় বকয়ামত আসন্ডব; আবম তা 
কগাপন রাখন্ডত চাই যান্ডত 
প্রন্ডতেকন্ডক স্বীয় কচষ্টা-সাধ্না 
অনুযায়ী প্রবতদান কদয়া যায়’।  

ىَٰ ّل   إِنَّ ٱل ا تِل ۡجزح ُح ۡخفِي
 
اد  أ كح

ح
ةح ءحاتِيحة  أ اعح سَّ
 َٰ حۡسَعح ا ت  ١٥نحۡفب ۢ بِمح

16. অতএব কয বেবি তার প্রবত ঈমান 
রান্ডখ না এবাং স্বীয় প্রবৃবত্তর অনুসরে 
কন্ডর কস কযন বকিুন্ডতই তান্ডত ঈমান 
আনয়ন্ডন কতামান্ডক বাধ্া বদন্ডত না 
পান্ডর; অনের্ায় তুবম ধ্বাংস হন্ডয় 
যান্ডব। 

َٰه  فحلح  ى وح بحعح هح ا وحٱتَّ ُح ِ  ي ۡؤِمن  ب
ن لَّ ا مح ُح ۡن نَّكح عح دَّ يحص 

ۡدحىَٰ  َتح  ١٦فح

17. আর ‘কহ মূসা, কতামার ডান হান্ডত 
ওটা বক’? 

 َٰ َٰم وَسح ا تِلۡكح بِيحِمينِكح يح  ١٧وحمح

18. কস বলল, ‘এবট আমার লাব ; আবম 
এর ওপর ভর কবর, এবট বদন্ডয় 
আবম আমার কমিপান্ডলর জনে 
গান্ডির পাতা পাবড় এবাং এবট আমার 
আন্ডরা অন্ডনক কান্ডজ লান্ডগ।’ 

 َٰ ح ا َعح ُح ِ ه ش  ب
ح
أ ا وح ُح لحۡي ا  عح ؤ  كَّ تحوح

ح
ايح أ صح قحالح ِهح عح
ا مح  ُح ِلح فِي نحِم وح ىَٰ غح ۡخرح

 
 ١٨ارِب  أ

19. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ মূসা! ওটা কফন্ডল 
দাও।’ 

 َٰ َٰم وَسح ا يح ُح لۡقِ
ح
  ١٩قحالح أ

20. অতিঃপর কস তা কফন্ডল বদল; অমবন 
তা সাপ হন্ডয় িুটন্ডত লাগল। 

يَّة   ا فحإِذحا ِهح حح ُح َٰ ى لۡقح
ح
َٰ  فحأ حۡسَعح  ٢٠ت

21. বতবন বলন্ডলন, ‘ওটা ধ্র এবাং ভয় 
কন্ডরা না, আবম ওন্ডক ওর পূন্ডবথর 
অবস্থায় বফবরন্ডয় কদব’। 

ا  ۡذهح َٰ قحالح خ  ولح
 
ا ٱۡۡل ُح تح ا ِسريح هح ن عِيد  حۡفۖۡ سح

لح َّتح وح
٢١ 
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22. ‘আর কতামার হাত কতামার বগন্ডলর 
সান্ডর্ বমলাও, তাহন্ডল তা উজ্জ্বল 
হন্ডয় কববরন্ডয় আসন্ডব ককানরূপ ত্রুবট 
িাড়া; আন্ডরকবট বনদশথনরূন্ডপ’। 

آءح مِۡن  ُح ۡج بحيۡ ۡر  نحاِحكح َّتح َٰ جح كح إَِلح ۡۡ يحدح وحٱۡضم 
وٓء   رۡيِ س  ىَٰ  غح ۡخرح

 
 ٢٢ءحايحًة أ

23. এটা এজনে কয, আবম কতামান্ডক 
আমার বড় বড় বনদশথনসমূন্ডহর বকিু 
কদখাব। 

َۡبحى  َٰتِنحا ٱلۡك  ِيحكح ِمۡن ءحايح  ٢٣لَِن 

24. ‘বফর‘আউন্ডনর কান্ডি যাও; বনশ্চয় 
কস সীমালঙ্ঘন কন্ডরন্ডি’। 

 َٰ غح ۥ طح ۡونح إِنَّه  َٰ فِرۡعح ۡب إَِلح  ٢٤ٱۡذهح

25. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমার 
বুক প্রশস্ত কন্ডর বদন’ 

ۡدرِي  ۡح َِل صح ِ ٱۡۡشح  رحبذ
 ٢٥قحالح

26. ‘এবাং আমার কাজ সহজ কন্ডর বদন,  ۡمرِي
ح
ۡ َِلٓ أ ِ حِسذ ي  ٢٦وح

27. ‘আর আমার বজহবার জড়তা দূর 
কন্ডর বদন- 

ةٗ  ۡقدح ِن  وحٱۡحل ۡل ع  اِّن مذ  ٢٧لذِسح

28. যান্ডত তারা আমার কর্া বুঝন্ডত 
পান্ডর’। 

وا  قحۡوِل   ُ ۡفقح  ٢٨يح

29. ‘আর আমার পবরবার কর্ন্ডক আমার 
জনে একজন সাহাযেকারী বনধ্থারে 
কন্ডর বদন। 

زِيرٗ  ِ وح
ۡهِل وحٱۡجعحل َلذ

ح
ِۡن أ  ٢٩ا مذ

30. আমার ভাই হারূনন্ডক’   َٰر ِِخ هح
ح
 ٣٠ونح أ

31. ‘তার িারা আমার শবি সুদৃঢ় করুন  ۡزرِي
ح
ۡد بِهِۦٓ أ  ٣١ٱۡشد 

32. এবাং তান্ডক আমার কান্ডজ শরীক 
করুন’। 

ۡمرِي 
ح
ۡۡشِۡكه  ِِفٓ أ

ح
أ  ٣٢وح
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33. ‘যান্ডত আমরা কবশী কন্ডর আপনার 
তাসবীহ পা  করন্ডত পাবর’, 

ثرِيٗ  كح كح بذِحح ۡ ن سح  ٣٣ا َكح

34. এবাং অবধ্ক পবরমান্ডে আপনান্ডক 
স্মরে করন্ডত পাবর। 

ثرًِيا  رحكح كح نحۡذك   ٣٤وح

35. ‘আপবনই কতা আমান্ডদর সমেক 
দ্রষ্টা’। 

نتح بِنحا بحِصريٗ   ٣٥ا إِنَّكح ك 

36. বতবন বলন্ডলন, ‘কহ মূসা, তুবম যা 
কচন্ডয়ি তা কতামান্ডক কদয়া হল’। 

َٰ قحالح قحۡد  َٰم وَسح حكح يح ۡؤل وتِيتح س 
 
 ٣٦أ

37. ‘আর আবম আন্ডরা একবার কতামার 
প্রবত অনুগ্রহ কন্ডরবিলাম’।              

لحۡيكح  نحنَّا عح ۡد مح لحقح ىى وح ۡخرح
 
ةً أ رَّ  ٣٧مح

38. ‘যখন আবম কতামার মাতান্ডক 
জাবনন্ডয় বদন্ডয়বিলাম যা জানাবার 
বিল, 

ى  ا ي وۡحح ِكح مح مذ
 
ى أ ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
 ٣٨إِۡذ أ

39. ‘কয, তুবম তাুঁন্ডক বসনু্ধন্ডকর মন্ডধ্ে 
করন্ডখ দাও। তারপর তা দবরয়ায় 
ভাবসন্ডয় দাও। কযন দবরয়া তান্ডক 
তীন্ডর ক ন্ডল কদয়। ফন্ডল তান্ডক 
আমার শত্রু ও তার শত্রু বনন্ডয় 
কনন্ডব। আর আবম আমার পে 
কর্ন্ডক কতামার প্রবত ভালবাসা কঢন্ডল 
বদন্ডয়বিলাম, যান্ডত তুবম আমার 
কচান্ডখর সামন্ডন প্রবতপাবলত হও’। 

ۡذِ فحلۡي لۡقِهِ  ِن ٱقِۡذفِيهِ ِِف ٱتلَّاب وِت فحٱقِۡذفِيهِ ِِف ٱَۡلح
ح
أ

وذ   د  ۡذه  عح خ 
ۡ
اِحِل يحأ ۡ  بِٱلسَّ ۚۥْ  ٱَۡلح وذ  َلَّ  د  ِ وحعح

َلذ
 
ح
أ ۡيت  وح حبَّةٗ لۡقح لحۡيكح ُمح ۡيِّنٓ  عح َٰ عح ح تِل ۡصنحعح َعح ِّنذِ وح  مذ
٣٩ 

40. যখন কতামার কবান (বসনু্দন্ডকর সান্ডর্ 
সান্ডর্) চলবিল। অতিঃপর কস বগন্ডয় 
বলল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক এমন 

ن إِ  َٰ مح ح ۡۡ َعح د ل ك 
ح
ۡل أ ول  هح تحق  ۡخت كح فح

 
ۡذ تحۡمَِشٓ أ

لح  ا وح ُح ۡين  رَّ عح ۡ تحقح ِكح َكح مذ
 
ى أ َٰكح إَِلح ۡعنح ۖۥۡ فحرحجح ل ه  يحۡكف 
تحلۡتح نحۡفٗس  ْۚ وحقح نح ۡزح ۡذِ ِتح َٰكح ِمنح ٱلۡغح ۡينح نحجَّ ا فح
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একজন্ডনর সন্ধান কদব, কয এর 
দাবয়ত্বভার বনন্ডত পারন্ডব’? অতিঃপর 
আবম কতামান্ডক কতামার মান্ডয়র 
বনকট বফবরন্ডয় বদলাম; যান্ডত তার 
কচাখ জুড়ায় এবাং কস দুিঃখ না পায়। 
আর তুবম এক বেবিন্ডক হতো 
কন্ডরবিন্ডল। তখন আবম কতামান্ডক 
মান্ডনান্ডবদনা কর্ন্ডক মুবি বদলাম 
এবাং কতামান্ডক আবম বববভন্নভান্ডব 
পরীো কন্ডরবি। অতিঃপর তুবম 
কন্ডয়ক বির মাদইয়ানবাসীন্ডদর 
মন্ডধ্ে অবস্থান কন্ডরি। কহ মূসা, 
তারপর বনধ্থাবরত সমন্ডয় তুবম এন্ডস 
উপবস্থত হন্ডল’। 

ت ونٗ  َٰكح ف  تحنَّ ْۚ وحفح ۡهِل ا
ح
َّۡ مح فحلحبِۡثتح ِسنِيح ِِفٓ أ نح ث  ۡديح

ر   دح
َٰ قح ح َٰ  ِجۡئتح َعح َٰم وَسح  ٤٠يح

41. এবাং আবম কতামান্ডক আমার বনন্ডজর 
জনে  মন্ডনানীত কন্ডরবি। 

نحۡعت كح ِۡلحۡفَِس   ٤١وحٱۡصطح

42. তুবম ও কতামার ভাই আমার 
আয়াতসমূহ বনন্ডয় যাও এবাং 
আমান্ডক স্মরে করার কেন্ডত্র 
ককানরূপ অলসতা কন্ডরা না। 

وكح أَِب خ 
ح
أ نتح وح

ح
ۡب أ َِِٰت وح ٱۡذهح لح تحنِيحا ِِف ذِۡكرِي يح

٤٢ 

43. কতামরা দু’জন বফর‘আউন্ডনর বনকট 
যাও, ককননা কস কতা সীমালাংঘন 
কন্ডরন্ডি। 

 َٰ غح ۥ طح ۡونح إِنَّه  َٰ فِرۡعح بحآ إَِلح  ٤٣ٱۡذهح

44. কতামরা তার সান্ডর্ নরম কর্া 
বলন্ডব। হয়ন্ডতাবা কস উপন্ডদশ গ্রহে 
করন্ডব অর্বা ভয় করন্ডব। 

ولح َلح ۥ قحۡوٗل  ق  ذِنٗ  فح َٰ َلَّ َۡشح ۡو َيح
ح
ر  أ كَّ تحذح ۥ يح لَّه   ٤٤ا لَّعح
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45. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমরা কতা আশাংকা করবি কয, কস 
আমান্ডদর উপর বাড়াবাবড় করন্ডব 
অর্বা সীমালঙ্ঘন করন্ডব’। 

ن 
ح
ۡو أ
ح
ٓ أ لحيۡنحا ۡفر طح عح ن يح

ح
حاف  أ ٓ إِنَّنحا َّنح بَّنحا قحالح رح

 َٰ ۡطغح  ٤٥يح

46. বতবন বলন্ডলন, ‘কতামরা ভয় কন্ডরা 
না। আবম কতা কতামান্ডদর সান্ডর্ই 
আবি। আবম সববকিু শুবন ও কদবখ’। 

ىَٰ  رح
ح
أ ع  وح ۡسمح

ح
آ أ مح عحك  ٓۖۡ إِنَِّّن مح حافحا  ٤٦قحالح لح َّتح

47. সুতরাাং কতামরা দু’জন তার কান্ডি 
যাও অতিঃপর বল, ‘আমরা কতামার 
রন্ডবর দু’জন রাসূল। সুতরাাং তুবম 
বনী ইসরাঈলন্ডক আমান্ডদর সান্ডর্ 
কযন্ডত দাও এবাং তান্ডদরন্ডক বনযথাতন 
কন্ডরা না। আমরা কতামার কান্ডি 
এন্ডসবি কতামার রন্ডবর আয়াত 
বনন্ডয়। আর যারা সৎ পর্ অনুসরে 
কন্ডর, তান্ডদর প্রবত শাবন্ত’। 

نحا بحِّنٓ  عح رِۡسۡل مح
ح
بذِكح فحأ ولح رح ٓ إِنَّا رحس  ولح ق  تِيحاه  فح

ۡ
فحأ

َٰكح أَِب ۖۡ قحۡد ِجۡئنح ۡۡ  ُ ۡب ِ ذذ لح ت عح ىءِيلح وح ۖۡ  يحة  إِۡسرح بذِكح ِن رَّ  مذ
 َٰ ح ۡ  َعح َٰ لح ىى وحٱلسَّ دح  ُ ۡ بحعح ٱل ِن ٱتَّ  ٤٧  مح

48. বনশ্চয় আমান্ডদর বনকট ওহী কপ্ররে 
করা হন্ডয়ন্ডি কয, আযাবন্ডতা তার 
জনে, কয বমর্ো আন্ডরাপ কন্ডর এবাং 
মুখ বফবরন্ডয় কনয়। 

بح  ذَّ ن كح َٰ مح ح ابح َعح ذح نَّ ٱلۡعح
ح
ٓ أ ۡنحا وِۡحح إَِلح

 
إِنَّا قحۡد أ
 َٰ لَّ تحوح  ٤٨وح

49. বফর‘আউন বলল, ‘কহ মূসা, তাহন্ডল 
কক কতামান্ডদর রব’? 

 َٰ َٰم وَسح ا يح مح ب ك  ن رَّ مح  ٤٩قحالح فح

50. মূসা বলল, ‘আমান্ডদর রব বতবন, 
বযবন সকল বস্তুন্ডক তার আকৃবত দান 
কন্ডরন্ডিন, অতিঃপর সব ক পর্ 
বনন্ডদথশ কন্ডরন্ডিন’। 

 َّۡ ۥ ث  ه  لۡقح ء  خح ۡ َّ يح ۡعطح َٰ ّل 
ح
ِٓي أ ب نحا ٱلَّ قحالح رح

ىَٰ  دح  ٥٠هح
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51. বফর‘আউন বলল, ‘তাহন্ডল অতীত 
যুন্ডগর কলাকন্ডদর অবস্থা কী’? 

 َٰ ولح
 
وِن ٱۡۡل ر  ا بحال  ٱلۡق  مح  ٥١قحالح فح

52. মূসা বলল, ‘এর জ্ঞান আমার রন্ডবর 
বনকট বকতান্ডব আন্ডি। আমার রব 
ববভ্রান্ত হন না এবাং ভুন্ডলও যান 
না’। 

 ِۖ َٰب  ِ ِِف كِتح َبذ ا ِعندح رح ُح م 
لح  قحالح ِعلۡ ِ وح َبذ  رح

ل  ُِ  لَّ يح
 ٥٢يحنَسح 

53. ‘বযবন কতামান্ডদর জনে যমীনন্ডক 
ববিানা বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং তান্ডত 
কতামান্ডদর জনে চলার পর্ কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন। আর আসমান কর্ন্ডক 
বতবন পাবন বিথে কন্ডরন’; অতিঃপর 
তা বদন্ডয় আবম বববভন্ন প্রকান্ডরর 
উবদ্ভদ উৎপন্ন কবর। 

دٗ  ُۡ ۡرضح مح
ح
ۡ  ٱۡۡل عحلح لحك  ِي جح ۡۡ ٱلَّ لحكح لحك  ا وحسح

ب ٗل  ا س  ُح لح ِمنح فِي نزح
ح
أ آءٗ  وح آءِ مح مح ۡخرح ٱلسَّ

ح
 ۡجنحا بِهِۦٓ فحأ

َٰجٗ  ۡزوح
ح
ِن نَّبحات  أ َٰ  ا مذ ِتَّ  ٥٣شح

54. কতামরা বনন্ডজরা খাও এবাং 
কতামান্ডদর গবাবদ পশু চরাও। 
অবশেই এন্ডত ববন্ডবকসম্পন্ন 
কলাকন্ডদর জনে বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 

َٰت  ُك  وا   َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ َٰمحك  نۡعح
ح
ۡوا  أ ِل  وحٱرۡعح و 

 
ِ ۡلذ

 َٰ  ٥٤ٱۡل ِهح

55. মাবট কর্ন্ডকই আবম কতামান্ডদরন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরবি, মাবটন্ডতই আবম 
কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনব এবাং 
মাবট কর্ন্ডকই কতামান্ডদরন্ডক পুনরায় 
কবর কন্ডর আনব। 

ا  ُح ا ۞ِمۡن ُح ِمۡن ۡۡ وح ك  ا ن عِيد  ُح ۡۡ وحفِي َٰك  لحۡقنح خح
ىَٰ  ۡخرح

 
ۡۡ تحارحةً أ ك  ۡرِج   ٥٥َّن 

56. আবম তান্ডক আমার সকল বনদশথন 
কদবখন্ডয়বিলাম, বকন্তু কস বমর্ো 
আন্ডরাপ কন্ডরন্ডি এবাং অমানে 
কন্ডরন্ডি। 

 َٰ َبح
ح
بح وحأ ذَّ ا فحكح ُح َّ َٰتِنحا ُك  َٰه  ءحايح ۡينح رح

ح
ۡد أ لحقح  ٥٦وح
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57. কস বলল, ‘কহ মূসা, তুবম বক 
আমান্ডদর কান্ডি এজনে এন্ডসি কয, 
কতামার জাদুর িারা আমান্ডদরন্ডক 
আমান্ডদর কদশ কর্ন্ডক কবর কন্ডর 
কদন্ডব’? 

ۡرِضنحا بِِسۡحرِكح 
ح
نحا ِمۡن أ ِجۡئتحنحا تِل ۡخرِجح

ح
قحالح أ
 َٰ َٰم وَسح  ٥٧يح

58. ‘তাহন্ডল আমরা অবশেই কতামার 
বনকট অনুরূপ জাদু বনন্ডয় আসব। 
সুতরাাং একটা মধ্েবতথী স্থান্ডন 
আমান্ডদর ও কতামার বমবলত হওয়ার 
জনে  একবট সময় বনধ্থারে কর, যা 
আমরাও লঙ্ঘন করব না, তুবমও 
করন্ডব না’। 

تِيحنَّكح بِِسۡحر  
ۡ
ِۡثلِهِۦ  فحلحنحأ ۡل بحيۡنحنحا مذ بحيۡنحكح وح فحٱۡجعح
وِۡعدٗ  نٗ مح َّكح نتح مح

ح
ٓ أ لح ۡن  وح ۥ َنح ه  ۡلِف  وٗ ا ا لَّ َّن   ٥٨ى س 

59. মূসা বলল, ‘কতামান্ডদর বনধ্থাবরত 
সময় হল উৎসন্ডবর বদন। আর 
কসবদন পূবথান্ডহ্নই কযন কলাকজনন্ডক 
সমন্ডবত করা হয়’। 

ح ٱۡلَّاس   قحالح  ّۡشح ن ُي 
ح
أ ِينحةِ وح ۡۡ يحۡوم  ٱلزذ ك  وِۡعد  مح

ۡٗح   ٥٩ ض 

60. অতিঃপর বফর‘আউন উন্ড  কগল। 
তারপর কস তার ককৌশল একত্র 
করল, তারপর কস আসল। 

 َٰ ِتح
ح
َّۡ أ ه ۥ ث  ۡيدح عح كح مح ۡون  فحجح َٰ فِرۡعح لَّ تحوح  ٦٠فح

61. মূসা তান্ডদরন্ডক বলল, ‘কতামান্ডদর 
দুভথাগে! কতামরা আল্লাহর প্রবত বমর্ো 
আন্ডরাপ কন্ডরা না। করন্ডল বতবন 
আযাব িারা কতামান্ডদরন্ডক সমূন্ডল 
ধ্বাংস কন্ডর কদন্ডবন। আর কয বেবি 
বমর্ো আন্ডরাপ কন্ডর, কস-ই বের্থ হয়। 

 ِ ح ٱّللَّ وا  َعح ۡۡ لح تحۡفَتح  ۡيلحك  َٰ وح وَسح ۡ م   ُ ح قحالح ل
ِذبٗ  ِۖ كح اب 

ذح ۡ بِعح ِن  ا فحي ۡسِحتحك  ابح مح وحقحۡد خح
ىَٰ  ح  ٦١ٱۡفَتح
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62. তখন তারা বনজন্ডদর মন্ডধ্ে তান্ডদর 
কমথ সম্বন্ডন্ধ বাক-ববতো করল এবাং 
তারা কগাপন্ডন পরামশথ করল। 

وا  ٱۡلَّۡجوحىَٰ فح  َسح 
ح
أ ۡۡ وح  ُ ۡ بحيۡنح ۡمرحه 

ح
ٓوا  أ َٰزحع   ٦٢تحنح

63. তারা বলল, ‘এ দু’জন অবশেই 
জাদুকর। তারা চায় তান্ডদর জাদুর 
মাধ্েন্ডম কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
কদশ কর্ন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডত এবাং 
কতামান্ডদর উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধবত 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডত’। 

َِٰن  َِٰحرح َِٰن لحسح َٰذح ۡ قحال ٓوا  إِۡن هح اك  ۡرِجح ن َي 
ح
اِن أ ي رِيدح

  ۡ تِك  رِيقح بحا بِطح يحۡذهح ا وح ۡ بِِسۡحرِهِمح ۡرِضك 
ح
ِۡن أ مذ
 َٰ ثۡلح  ٦٣ٱلۡم 

64. ‘কান্ডজই কতামরা কতামান্ডদর কলা-
ককৌশল জমা কর। তারপর কতামরা 
সবাই সাবরবদ্ধভান্ডব আস। আর 
আজ কয ববজয়ী হন্ডব, কস-ই সফল 
হন্ডব’। 

فذٗ  َّۡ ٱۡئت وا  صح ۡۡ ث  ك  ۡيدح وا  كح َۡجِع 
ح
ْۚ فحأ ۡفلححح ٱَۡلح  وحقحدۡ  ا

ح
وۡمح أ

 َٰ ِن ٱۡستحۡعلح  ٦٤مح

65. তারা বলল, কহ মূসা, হয় তুবম 
বনন্ডেপ কর, না হয় আমরাই প্রর্ন্ডম 
বনন্ডেপ কবর। 

لح  وَّ
ح
ونح أ ن نَّك 

ح
آ أ ن ت لِۡقح ِإَومَّ

ح
آ أ ى إِمَّ َٰم وَسح قحال وا  يح

 َٰ لۡقح
ح
ۡن أ  ٦٥مح

66. মূসা বলল, ‘বরাং কতামরাই বনন্ডেপ 
কর। অতিঃপর তান্ডদর জাদুর 
প্রভান্ডব মূসার কান্ডি মন্ডন হল কযন 
তান্ডদর রবশ ও লাব গুন্ডলা িুন্ডটািুবট 
করন্ডি। 

ۡهِ  حيَّل  إَِلح ۡۡ َي   ُ ۡۡ وحِعِصي   ُ وا ۖۡ فحإِذحا ِحبحال  لۡق 
ح
قحالح بحۡل أ

 َٰ حۡسَعح ا ت ُح نَّ
ح
ۡۡ أ  ٦٦ِمن ِسۡحرِهِ

67. তখন মূসা তার অন্তন্ডর বকিুটা ভীবত 
অনুভব করল। 

سح ِِف نحۡفِسهِۦ  وۡجح
ح
ةٗ فحأ َٰ  ِخيفح وَسح  ٦٧م 

68. আবম বললাম, ‘তুবম ভয় কপন্ডয়া না, 
বনশ্চয় তুবমই ববজয়ী হন্ডব’। 

حۡف إِنَّكح  َٰ ق لۡنحا لح َّتح َۡعح
ح
نتح ٱۡۡل

ح
 ٦٨أ
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69. ‘আর কতামার ডান হান্ডত যা আন্ডি, 
তা কফন্ডল দাও। তারা যা কন্ডরন্ডি, 
এটা কসগুন্ডলা গ্রাস কন্ডর কফলন্ডব। 
তারা যা কন্ডরন্ডি, তান্ডতা ককবল 
জাদুকন্ডরর ককৌশল। আর জাদুকর 
কযখান্ডনই আসুক না ককন, কস সফল 
হন্ডব না’। 

وٓ  نحع  ا صح ۡف مح ا ِِف يحِمينِكح تحلۡقح لِۡق مح
ح
أ ا صح وح وا  ا ۖۡ إِنَّمح نحع 

َِٰحر ِۖ  ۡيد  سح
َٰ  كح ِتح

ح
ۡيث  أ اِحر  حح ۡفلِح  ٱلسَّ لح ي   ٦٩وح

70. অতিঃপর জাদুকন্ডররা বসজদায় 
লুবটন্ডয় পড়ল। তারা বলল, ‘আমরা 
হারূন ও মূসার রন্ডবর প্রবত ঈমান 
আনলাম’। 

دٗ  جَّ ة  س  رح حح لِۡقح ٱلسَّ
 
ونح ا فحأ َٰر  ِ هح نَّا بِرحبذ  ءحامح

قحال ٓوا 
 َٰ وَسح م   ٧٠وح

71. বফর‘আউন বলল, ‘কী, আবম 
কতামান্ডদরন্ডক অনুমবত কদয়ার 
আন্ডগই কতামরা তার প্রবত ঈমান 
আনন্ডল? বনশ্চয় কস-ই কতামান্ডদর 
প্রধ্ান, কয কতামান্ডদরন্ডক জাদু 
বশবখন্ডয়ন্ডি। সুতরাাং আবম অবশেই 
কতামান্ডদর হাত ও পা ববপরীত বদক 
কর্ন্ডক ককন্ডট কফলব এবাং আবম 
কতামান্ডদরন্ডক কখজুর গান্ডির কান্ডে 
শূবলববদ্ধ করবই। আর কতামরা 
অবশেই জানন্ডত পারন্ডব, আমান্ডদর 
মন্ডধ্ে কার আযাব কবশী কন্ড ার এবাং 
কবশী স্থায়ী। 

ۖۡ إِنَّ  ۡۡ ۡن ءحاذحنحلحك 
ح
ۡبلح أ ۡۡ َلح ۥ قح نت  ۥ قحالح ءحامح ه 

عحنَّ  ِ طذ قح
ۖۡ فحۡلح  ۡحرح ِ ۡ  ٱلسذ لَّمحك  ِي عح ۡ  ٱلَّ برِي ك  لحكح

َٰف   ِۡن ِخلح ۡ مذ لحك  رۡج 
ح
أ ۡۡ وح يِۡديحك 

ح
ۡۡ  أ لذِبحنَّك  صح

ۡلح  وح
حعۡ  تلح وِع ٱۡلَّۡخِل وح ذ  ابٗ ِِف ج  ذح د  عح شح

ح
ٓ أ نحا ي 

ح
نَّ أ  الحم 

 َٰ ۡبقح
ح
أ  ٧١وح

72. তারা বলল, ‘আমান্ডদর বনকট কয 
সকল স্পষ্ট বনদশথন এন্ডসন্ডি এবাং 
বযবন আমান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, 

ِي قحال وا  لحن ن   َِٰت وحٱلَّ آءحنحا ِمنحٱِۡلحيذِنح ا جح َٰ مح ح ۡؤثِرحكح َعح
َِٰذهِ  ا تحۡقَِض هح ِۖ إِنَّمح نتح قحاض 

ح
ٓ أ ا ۖۡ فحٱقِۡض مح نحا رح طح فح
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তার উপর আমরা কতামান্ডক 
বকিুন্ডতই প্রাধ্ানে কদব না। সুতরাাং 
তুবম যা ফয়সালা করন্ডত চাও, তাই 
কন্ডরা। তুবমন্ডতা ককবল এ দুবনয়ার 
জীবন্ডনর উপর কতৃথত্ব করন্ডত পার’। 

 ٓ ۡنيحا ةح ٱَّل   ٧٢ ٱۡۡلحيحوَٰ

73. ‘বনশ্চয় আমরা আমান্ডদর রন্ডবর প্রবত 
ঈমান এন্ডনবি, যান্ডত বতবন আমান্ডদর 
অপরাধ্সমূহ এবাং কয জাদু তুবম 
আমান্ডদরন্ডক করন্ডত বাধ্ে কন্ডরি, তা 
েমা কন্ডর কদন। আর আল্লাহ 
সবথন্ডেষ্ঠ ও বচরস্থায়ী’। 

ۡكرحۡهتحنحا 
ح
آ أ مح َٰنحا وح َٰيح طح حا خح بذِنحا َِلحۡغفِرح ۡلح نَّا بِرح آ ءحامح إِنَّ

رۡي   ۡحرِ  وحٱّللَّ  خح ِ لحۡيهِ ِمنح ٱلسذ ى  عح ۡبقح
ح
أ  ٧٣وح

74. কয তার রন্ডবর বনকট অপরাধ্ী 
অবস্থায় আসন্ডব, তার জনে রন্ডয়ন্ডি 
জাহান্নাম। কসখান্ডন কস মরন্ডবও না, 
বাুঁচন্ডবও না। 

ۡرِمٗ  ۥ ُم  بَّه  ِت رح
ۡ
ن يحأ ۥ مح ۡح لح ا إِنَّه  نَّ ُح فحإِنَّ َلح ۥ جح

 َٰ َۡيح لح ُيح ا وح ُح وت  فِي م   ٧٤يح

75. আর যারা তাুঁর বনকট আসন্ডব মুবমন 
অবস্থায়, সৎকমথ কন্ডর তান্ডদর জনেই 
রন্ডয়ন্ডি সুউচ্চ মযথাদা। 

ۡؤِمنٗ  تِهِۦ م 
ۡ
ن يحأ َِٰت ا قحۡد وحمح َٰلِحح ِملح ٱلصَّ عح

 َٰ َٰت  ٱلۡع لح جح رح ۡ  ٱَّلَّ  ُ ح ىئِكح ل لح و 
 
 ٧٥فحأ

76. স্থায়ী জান্নাত, যার পাদন্ডদন্ডশ নদী 
প্রবাবহত, তারা কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব। 
আর এটা হল যারা পবরশুদ্ধ হয় 
তান্ডদর পুরষ্কার।  

ۡدن   َٰت  عح نَّ َِِٰلِينح جح َٰر  خح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت تحۡجرِي ِمن ِتح

 ْۚ ا ُح َٰ فِي َكَّ ن تحزح آء  مح زح َٰلِكح جح ذح  ٧٦وح

77. আর আবম অবশেই মূসার কান্ডি ওহী 
কপ্ররে কন্ডরবিলাম কয, ‘আমার 
বান্দান্ডদরন্ডক বনন্ডয় রান্ডতর কবলায় 
রওয়ানা হও। অতিঃপর সন্ডজান্ডর 

 ٓ ۡينحا وۡحح
ح
ۡد أ لحقح َۡسِ بِعِبحادِي  وح

ح
ۡن أ
ح
ى أ وَسح َٰ م  إَِلح

رِيقٗ  ۡۡ طح  ُ ح َٰ ِِف ٱِۡلحۡحرِ يحبحٗس ا فحٱۡۡضِۡب ل ف  ا لَّ تحخح
َٗك  َٰ دحرح َۡشح لح َّتح  ٧٧ وح
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আঘাত কন্ডর তান্ডদর জনে  শুকন্ডনা 
রাস্তা বানাও। কপিন কর্ন্ডক ধ্ন্ডর 
কফলার আশাংকা কন্ডরা না এবাং 
ভয়ও কন্ডরা না’। 

78. তারপর বফর‘আউন তার 
কসনাবাবহনী সহ তান্ডদর বপিু বনল। 
অতিঃপর সমুদ্র তান্ডদরন্ডক 
সমূ্পেথরূন্ডপ বনমবজ্জত করল। 

ۡون   ۡۡ فِرۡعح  ُ ۡتبحعح
ح
ا فحأ ۡذِ مح ِنح ٱَۡلح ۡ مذ  ُ ِشيح غح ِِب ن ودِهِۦ فح

 ۡۡ  ُ ِشيح  ٧٨غح

79. আর বফর‘আউন তার কওমন্ডক 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরবিল এবাং কস সব ক 
পর্ কদখায়বন। 

ىَٰ  دح ا هح ۥ وحمح ه  ۡون  قحۡومح لَّ فِرۡعح ضح
ح
أ  ٧٩وح

80. কহ বনী ইসরাঈল, আবমই 
কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর শত্রু কর্ন্ডক 
নাজাত বদন্ডয়বি। আর কতামান্ডদরন্ডক 
ওয়াদা বদন্ডয়বিলাম তূর পাহান্ডড়র 
ডান পান্ডশর95 এবাং আবম কতামান্ডদর 
জনে  অবতরে কন্ডরবিলাম ‘মান্না’ 
ও ‘সালওয়া’।  

 ۡۡ وذِك  د  ِۡن عح ۡ مذ َٰك  َنحۡينح
ح
ىءِيلح قحۡد أ َٰبحِّنٓ إِۡسرح يح

ۡۡلحا  نحزَّ نح وح ۡيمح
ح
ورِ ٱۡۡل انِبح ٱلط  ۡۡ جح َٰك  ۡدنح َٰعح وح وح

ىَٰ  لۡوح نَّ وحٱلسَّ ۡ  ٱلۡمح لحۡيك   ٨٠عح

81. আবম কতামান্ডদরন্ডক কয বরবযক দান 
কন্ডরবি তা কর্ন্ডক ভালগুন্ডলা খাও 
এবাং এন্ডত সীমালাংঘন কন্ডরা না। 
করন্ডল কতামান্ডদর উপর আমার 
গযব পবতত হন্ডব। আর যার উপর 

ۡوا  فِيهِ  لح تحۡطغح ۡۡ وح َٰك  زحقۡنح ا رح َِٰت مح يذِبح ُك  وا  ِمن طح
ِبِۖ  ُح ۡۡ غح لحۡيك  يحِحلَّ عح لحۡيهِ فح ۡلِۡل عح ن ُيح وحمح

ىَٰ  وح ۡد هح قح ِب فح ُح  ٨١غح

                                                           
95 তারা তূর পাহান্ডড়র ডানপান্ডশ্বথ উপবস্থত হন্ডল আল্লাহ তা‘আলা তান্ডদরন্ডক তাওরাত বকতাব প্রদান 

করন্ডবন বন্ডল ওয়াদা কন্ডরবিন্ডলন। 
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আমার গযব পবতত হয় কস অবশেই 
ধ্বাংস হয়। 

82. আর অবশেই আবম তার প্রবত 
েমাশীল, কয তাওবা কন্ডর, ঈমান 
আন্ডন এবাং সৎকমথ কন্ডর অতিঃপর 
সৎ পন্ডর্ চলন্ডত র্ান্ডক। 

ار   فَّ ن تحا ِإَوّنذِ لحغح ذِمح َٰلِحٗ ل ِملح صح نح وحعح َّۡ بح وحءحامح ا ث 
ىَٰ   ٨٢ٱۡهتحدح

83. কহ মূসা, বকন্ডস তাড়াতাবড় বনন্ডয় 
এন্ডসন্ডি কতামান্ডক, কতামার কওমন্ডক 
কপিন্ডন কফন্ডল? 

ن  لحكح عح ۡعجح
ح
آ أ َٰ ۞وحمح َٰم وَسح  ٨٣قحۡوِمكح يح

84. মূসা বলল, ‘এই কতা তারা আমার 
বপিন্ডন। কহ আমার রব, আবম 
তাড়াতাবড় কন্ডর আপনার বনকট 
এন্ডসবি, যান্ডত আপবন আমার উপর 
সন্তুষ্ট হন’। 

ۡكح  ِجلۡت  إَِلح ثحرِي وحعح
ح
ى أ ح ٓءِ َعح لح و 

 
ۡۡ أ ِ قحالح ه  رحبذ
 َٰ َۡضح  ٨٤لَِتح

85. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘কতামার চন্ডল 
আসার পর আবম কতা কতামার 
কওমন্ডক পরীোয় কফন্ডল বদন্ডয়বি। 
আর সান্ডমরী তান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরন্ডি’। 

  ۡ  ُ لَّ ضح
ح
أ كح ِمنُۢ بحۡعِدكح وح تحنَّا قحۡومح قحالح فحإِنَّا قحۡد فح

اِمرِي    ٨٥ٱلسَّ

86. তারপর মূসা কক্রাধ্ ও দুিঃখভন্ডর 
তার কওন্ডমর কান্ডি বফন্ডর কগল। কস 
বলল, ‘কহ কওম, কতামান্ডদর রব বক 
কতামান্ডদর সান্ডর্ এক উত্তম ওয়াদা 
কন্ডরনবন? কতামান্ডদর কান্ডি বক কসই 
ওয়াদার সময় দীঘথ হন্ডয় কগন্ডি? 
নাবক কতামরা কচন্ডয়ি কয, কতামান্ডদর 

 َٰ ى إَِلح وَسح عح م  ِسفٗ فحرحجح
ح
َٰنح أ بح ُۡ ۦ غح ْۚ قحالح قحۡوِمهِ َٰ ا وِۡم يح قح

الح  طح فح
ح
ْۚ أ ًنا سح ۡۡ وحۡعًدا حح ب ك  ۡۡ رح ۡۡ يحعِۡدك  ح ل

ح
أ

 ۡۡ لحۡيك  ِلَّ عح ن ُيح
ح
ۡۡ أ رحدت 

ح
ۡم أ
ح
د  أ ُۡ ۡ  ٱلۡعح لحۡيك  عح

ب   ُح ۡخلحۡفت ۡ  غح
ح
ۡۡ فحأ بذِك  ِن رَّ وِۡعِدي مذ  ٨٦مَّ
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উপর কতামান্ডদর রন্ডবর গযব পবতত 
কহাক? তাই কতামরা আমার সান্ডর্ 
কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করন্ডল’? 

87. তারা বলল, ‘আমরা কতা কস্বিায় 
আপনার সান্ডর্ কৃত ওয়াদা ভঙ্গ 
কবরবন, বরাং কওন্ডমর অলাংকান্ডরর 
কবাঝা আমান্ডদর উপর চাবপন্ডয় কদয়া 
হন্ডয়বিল। তাই আমরা তা (আগুন্ডন) 
বনন্ডেপ কন্ডরবি, অনুরূপভান্ডব 
সান্ডমরীও কফন্ডল বদন্ডয়ন্ডি’। 

ذِلۡنحآ  َِٰكنَّا ۡح  لح لِۡكنحا وح كح بِمح وِۡعدح ۡخلحۡفنحا مح
ح
ٓ أ ا قحال وا  مح
ۡوزحارٗ 
ح
فۡ أ ذح قح ۡوِم فح ِن زِينحةِ ٱلۡقح لۡقح ا مذ

ح
َٰلِكح أ ذح ا فحكح ُح َٰ نح

اِمرِي    ٨٧ٱلسَّ

88. তারপর কস তান্ডদর জনে একটা কগা 
বািুন্ডরর প্রবতকৃবত কবর কন্ডর আনল, 
যার বিল আওয়াজ। তখন তারা 
বলল, ‘এটাই কতামান্ডদর ইলাহ এবাং 
মূসারও ইলাহ; বকন্তু কস এ কর্া 
ভুন্ডল কগন্ডি’। 

ۡۡ ِعۡجٗل   ُ ح جح ل ۡخرح
ح
دٗ فحأ سح آ  جح َٰذح ال وا  هح قح وحار  فح ۥ خ  ا َلَّ 

 ۡۡ ُ ك  َٰ َٰ فحنحَِسح إِلح وَسح َٰه  م   ٨٨ِإَولح

89. তারা বক কদন্ডখ না কয, এটা তান্ডদর 
ককান কর্ার জবাব বদন্ডত পান্ডর না, 
আর তান্ডদর ককান েবত বা উপকার 
করার েমতাও রান্ডখ না?  

ۡۡ قحۡوٗل  ُِ ۡ
لَّ يحرِۡجع  إَِلح

ح
ۡونح أ فحلح يحرح

ح
ح  أ ۡملِك  ل لح يح ۡۡ ُ  وح

ذٗ  لح نحۡفعٗ ۡضح  ٨٩ا ا وح

90. আর হারূন পূন্ডবথই তান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কহ আমার কওম, এটা 
িারা কতা ককবল কতামান্ডদরন্ডক 
পরীোয় কফলা হন্ডয়ন্ডি। আর 
কতামান্ডদর রব কতা পরম করুোময়। 
তাই কতামরা আমার অনুসরে কর 
এবাং আমার আন্ডদশ কমন্ডন চল’। 

ون   َٰر  ۡۡ هح  ُ ح ۡد قحالح ل لحقح وۡ وح َٰقح ۡبل  يح ا ف تِنت ۡ ِمن قح مح ِم إِنَّ
وٓا   ِطيع 

ح
أ و ِي وح َٰن  فحٱتَّبِع  ۡ  ٱلرَّۡحمح بَّك  بِهۖۦِۡ ِإَونَّ رح

ۡمرِي 
ح
 ٩٠أ
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91. তারা বলল, ‘আমরা এর উপরই 
অববচল র্াকব যতেে না মূসা 
আমান্ডদর কান্ডি বফন্ডর আন্ডস’। 

ۡنحا  َٰ يحرِۡجعح إَِلح ِتَّ َِٰكفِيح حح لحۡيهِ عح حح عح قحال وا  لحن نََّۡبح
 َٰ وَسح  ٩١م 

92. মূসা বলল, ‘কহ হারূন! তুবম যখন 
কদখন্ডল কয, তারা পর্ভ্রষ্ট হন্ডয় কগন্ডি 
তখন কতামান্ডক বকন্ডস ববরত রাখল’ 

ل ٓوا   ۡۡ ضح  ُ ۡيتح
ح
نحعحكح إِۡذ رحأ ا مح ون  مح َٰر  َٰهح  ٩٢قحالح يح

93. কয তুবম আমার অনুসরে করন্ডল না? 
তাহন্ডল তুবমও বক আমার আন্ডদশ 
অমানে কন্ডরি’?  

ۡيتح  عحصح فح
ح
ِنِۖ أ  تحتَّبِعح

لَّ
ح
ۡمرِي أ

ح
 ٩٣أ

94. কস  বলল, ‘কহ আমার সন্ডহাদর! 
আমার দাবড়ও ধ্ন্ডরা না, মার্ার 
চুলও ধ্ন্ডরা না। আবম আশাংকা 
কন্ডরবিলাম কয, তুবম বলন্ডব, তুবম 
বনী ইসরাঈন্ডলর মন্ডধ্ে ববন্ডভদ সৃবষ্ট 
কন্ডরি এবাং আমার কর্া রো 
করবন’। 

ِۖ إِّنذِ  َِسٓ
ۡ
أ لح بِرح ۡذ بِلِۡحيحِِت وح خ 

ۡ
مَّ لح تحأ قحالح يحبۡنحؤ 

ن
ح
ِشيت  أ ۡۡ  خح ح ل ىءِيلح وح ولح فحرَّقۡتح بحۡيح بحِّنٓ إِۡسرح تحق 
 ٩٤تحۡرق ۡب قحۡوِل 

95. মূসা বলল, ‘কহ সান্ডমরী! কতামার কী 
অবস্থা’? 

َِٰمرِي   َٰسح ۡطب كح يح ا خح مح  ٩٥قحالح فح

96. কস বলল, ‘আবম এমন বকিু কদন্ডখবি 
যা ওরা কদন্ডখবন। তারপর আবম 
দূন্ডতর (বজবরীন্ডলর) পান্ডয়র বচহ্ন 
কর্ন্ডক এক মুবষ্ট মাবট বনন্ডয়বিলাম। 
অতিঃপর তা বনন্ডেপ কন্ডরবিলাম। 
আর আমার মন আমার জনে  এরূপ 
করাটা কশাভন কন্ডরবিল’।  

ةٗ  ُح ۡب ت  قح ُۡ بح قح وا  بِهِۦ فح ۡبِص   ۡۡ يح ح ا ل ۡت  بِمح  قحالح بحِص 
ثحرِ 
ح
ِۡن أ لحۡت َِل مذ وَّ َٰلِكح سح ذح كح ا وح ُح نحبحۡذت  وِل فح ٱلرَّس 
 ٩٦نحۡفَِس 
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97. মূসা বলল, ‘যাও, কতামার শাবস্ত হল, 
জীবদ্দশায় তুবম বলন্ডত র্াকন্ডব, 
‘আবম অসৃ্পশে’। আর কতামার জনে 
একটা বনবদথষ্ট সময় রইল যার 
কখন্ডনা বেবতক্রম হন্ডব না। আর 
তুবম কতামার ইলান্ডহর প্রবত কচন্ডয় 
কদখ, যার পূজায় তুবম রত বিন্ডল, 
আমরা তা অবশেই জ্বাবলন্ডয় কদব। 
তারপর বববেপ্ত কন্ডর তা সাগন্ডর 
বনন্ডেপ করবই’। 

ولح لح قحالح  ن تحق 
ح
ةِ أ حكح ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ۡب فحإِنَّ ل فحٱۡذهح

وِۡعدٗ  حكح مح ۖۡ ِإَونَّ ل اسح ى ِمسح ۡر إَِلح ۖۥۡ وحٱنظ  ه  ۡلحفح ا لَّن َّت 
لحۡيهِ  لۡتح عح ِي ظح ُِكح ٱلَّ َٰ

كِفٗ إِلح َّۡ َعح ۥ ث  نَّه  رذِقح ۖۡ ۡلَّ حح ا
حۡسًفا  ۡذِ ن ۥ ِِف ٱَۡلح نَّه  حنِسفح  ٩٧ۡلح

98. ‘কতামান্ডদর ইলাহ কতা ককবল 
আল্লাহই। বতবন িাড়া কতামান্ডদর 
ককান ইলাহ কনই। সকল ববিন্ডয়ই 
তার জ্ঞান পবরবোপ্ত’। 

َّ إِنَّمح  ْۚ وحِسعح ّل  وح  ه 
َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ِي لح ۡ  ٱّللَّ  ٱلَّ ُ ك  َٰ آ إِلح

ء  ِعلۡمٗ  ۡ  ٩٨ا يح

99. পূন্ডবথ যা ঘন্ডট কগন্ডি তার বকিু সাংবাদ 
এভান্ডবই আবম কতামার কান্ডি বেথনা 
কবর। আর আবম কতামান্ডক আমার 
পে কর্ন্ডক উপন্ডদশ দান কন্ডরবি। 

ْۚ وحقحۡد  بحقح ا قحۡد سح ۢنبحآءِ مح
ح
لحۡيكح ِمۡن أ ص  عح َٰلِكح نحق  ذح كح
نَّا ذِۡكرٗ  َٰكح ِمن َّلَّ   ٩٩ا ءحاتحۡينح

100. তা কর্ন্ডক কয ববমুখ হন্ডব, অবশেই 
কস বকয়ামন্ডতর বদন পান্ডপর কবাঝা 
বহন করন্ডব। 

ِۡمل  يحۡومح  ۥ ُيح ۡنه  فحإِنَّه  ۡعرحضح عح
ح
ۡن أ َٰمح مَّ ةِ وِۡزًرا ٱلۡقِيح
١٠٠ 

101. কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব এবাং 
বকয়ামন্ডতর বদন এটা তান্ডদর জনে 
কবাঝা বহন্ডসন্ডব কতই না মন্দ হন্ডব! 

ةِ ِۡحۡٗل  َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ح آءح ل َِِٰلِينح فِيهِِۖ وحسح  ١٠١ خح
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102. কযবদন বশাংগায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব, আর 
কসবদন আবম অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক 
দৃবষ্টহীন অবস্থায় সমন্ডবত করব। 

خ   ئِذ  يحۡومح ي نفح ۡجرِمِيح يحۡومح ّۡش   ٱلۡم  َنح ورِ  وح  ِِف ٱلص 
ۡرقٗ   ١٠٢ا ز 

103. কসবদন তারা চুন্ডপ চুন্ডপ বনজন্ডদর 
মন্ডধ্ে বলাববল করন্ডব, ‘কতামরা মাত্র 
দশবদন অবস্থান কন্ডরবিন্ডল’। 

ت ونح  َٰفح تحخح ّۡشٗ يح ۡۡ إِلَّ عح ِثۡت  ۡۡ إِن ِلَّ  ُ  ١٠٣ا بحيۡنح

104. আবম ভালভান্ডবই জাবন তারা কী 
বলন্ডব, তান্ডদর মন্ডধ্ে অন্ডপোকৃত 
সৎপন্ডর্ বিল কয কলাকবট কস বলন্ডব, 
‘কতামরা মাত্র একবদন অবস্থান 
কন্ডরবিন্ডল’! 

ول ونح  ق  ا يح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ۡن  أ ًة  َنَّ رِيقح ۡۡ طح  ُ ۡمثحل 

ح
ول  أ ق  إِۡذ يح

ۡۡ إِلَّ يحۡومٗ  ِثۡت   ١٠٤ا إِن ِلَّ

105. আর তারা কতামান্ডক পাহাড় সম্পন্ডকথ 
বজজ্ঞাসা কন্ডর। বল, ‘আমার রব 
এগুন্ডলান্ডক সমূন্ডল উৎপাটন কন্ডর 
বববেপ্ত কন্ডর বদন্ডবন’। 

حۡس  ي حۡسفٗ وح ِ ن َبذ ا رح ُح ۡل يحنِسف  ق 
بحاِل فح ِن ٱۡۡلِ  ال ونحكح عح

١٠٥ 

106. ‘তারপর বতবন তান্ডক মসৃে 
সমতলভূবম কন্ডর বদন্ডবন’। 

ا قحاعٗ  ر هح يحذح فٗ فح ۡفصح  ١٠٦ا ا صح

107. ‘তান্ডত তুবম ককান বক্রতা ও উচ্চতা 
কদখন্ডব না’। 

ا ُح ىَٰ فِي ۡمتٗ ِعوحجٗ  لَّ تحرح
ح
ٓ أ لح  ١٠٧ا ا وح

108. কসবদন তারা আহবানকারীর 
(ন্ডফন্ডরশতার) অনুসরে করন্ডব। এর 
ককান এবদক কসবদক হন্ডব না এবাং 
পরম করুোমন্ডয়র সামন্ডন সকল 
আওয়াজ বনচু হন্ডয় যান্ডব। তাই মৃদু 
আওয়াজ িাড়া তুবম বকিুই শুনন্ডত 
পান্ডব না। 

ئِذ   اِعح  يحۡومح ونح ٱَّلَّ ۖۥۡ يحتَّبِع  جح َلح  عحتِ  لح ِعوح شح  وحخح
ۡمٗس  ع  إِلَّ هح حۡسمح ۡصوحات  لِلرَِّنَٰمۡح فحلح ت

ح
 ١٠٨ا ٱۡۡل
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109. কসবদন পরম করুোময় যান্ডক 
অনুমবত বদন্ডবন আর যার কর্ায় 
বতবন সন্তুষ্ট হন্ডবন তার সুপাবরশ 
িাড়া কান্ডরা সুপাবরশ ককান কান্ডজ 
আসন্ডব না। 

ئِذ   ذِنح َلح  ٱلرَّحۡ  يحۡومح
ح
ۡن أ ة  إِلَّ مح َٰعح فح ع  ٱلشَّ َٰ لَّ تحنفح ن  مح

رحَِضح َلح ۥ   ١٠٩ قحۡوٗل وح

110. বতবন তান্ডদর আন্ডগর ও পন্ডরর সব 
বকিুই জান্ডনন, বকন্তু তারা জ্ঞান 
বদন্ডয় তাুঁন্ডক কবষ্টন করন্ডত পারন্ডব 
না। 

ِي لح ُي  ۡۡ وح  ُ لۡفح ا خح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
ا بحۡيح أ ۡ  مح ۡعلح ونح ط  يح

 ١١٠ا بِهِۦ ِعلۡمٗ 

111. আর বচরঞ্জীব, বচরপ্রবতবষ্ঠত সত্তার 
সামন্ডন সকন্ডলই অবনত হন্ডব। আর 
কস অবশেই বের্থ হন্ডব কয যুলুম বহন 
করন্ডব। 

ۡن ۞ ابح مح ي وِمِۖ وحقحۡد خح ذِ ٱلۡقح وه  لِلۡۡحح نحِت ٱلۡو ج  وحعح
لۡمٗ  حلح ظ   ١١١ا ۡحح

112. এবাং কয মুবমন অবস্থায় ভাল কাজ 
করন্ডব কস ককান যুলুম বা েবতর 
আশাংকা করন্ডব না। 

ۡل  ۡعمح ن يح وح م  وحمح َِٰت وحه  َٰلِحح فحلح  ۡؤِمن  ِمنح ٱلصَّ
حاف   لۡمٗ َيح مٗ ظ  ُۡ لح هح  ١١٢ا ا وح

113. আর এভান্ডবই আবম আরবী ভািায় 
কুরআন নাবযল কন্ডরবি এবাং তান্ডত 
বববভন্ন সতকথবােী বেথনা কন্ডরবি, 
যান্ডত তারা মুত্তাকী হন্ডত পান্ডর 
অর্বা তা হয় তান্ডদর জনে  
উপন্ডদশ। 

َٰه  ق ۡرءحانًا  لۡنح نزح
ح
َٰلِكح أ ذح كح بِيذٗ وح رح ۡفنح عح َّ صح  ا فِيهِ مِنح ا وح

ۡۡ ذِۡكرٗ   ُ ح ِۡدث  ل ۡو ُي 
ح
ونح أ تَّق  ۡۡ يح  ُ لَّ  ١١٣ا ٱلۡوحِعيِد لحعح

114. সুতরাাং আল্লাহ মহান বযবন সবতেকার 
অবধ্পবত; কতামার প্রবত ওহী সমূ্পেথ 
হওয়ার পূন্ডবথ তুবম কুরআন পান্ড  
তাড়াহুড়া কন্ডরা না এবাং তুবম বল, 

ۡرءحاِن  ۡل بِٱلۡق  لح تحۡعجح ُۗ وح لِك  ٱۡۡلحق  َٰلح ٱّللَّ  ٱلۡمح تحعح فح
ِ زِۡدِّن  ۖۥۡ وحق ل رَّبذ ۡكح وحۡحي ه 

ى إَِلح ن ي ۡقَضح
ح
ۡبِل أ ِمن قح

 ١١٤ا ِعلۡمٗ 
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‘কহ আমার রব, আমার জ্ঞান বৃবদ্ধ 
কন্ডর বদন।’ 

115. আর আবম ইবতপূন্ডবথ আদন্ডমর প্রবত 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়বিলাম; বকন্তু কস তা 
ভুন্ডল বগন্ডয়বিল এবাং আবম তার 
মন্ডধ্ে সাংকন্ডে দৃঢ়তা পাইবন। 

ُِۡدنحآ  ۡد عح قح
لح ِۡد وح

ۡۡ َنح ح ل ۡبل  فحنحَِسح وح ى ءحادحمح ِمن قح إَِلح
ۡزمٗ   ١١٥ا َلح ۥ عح

116. আর স্মরে কর, যখন আবম 
কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বললাম, ‘কতামরা 
আদমন্ডক বসজদা কর,’ তখন 
ইবলীস িাড়া  সকন্ডলই বসজদা 
করল; কস অমানে করল। 

ةِ ِإَوۡذ ق لۡنحا  ىئِكح لح ٓ لِلۡمح ٓوا  إِلَّ د  جح وا  ٓأِلدحمح فحسح د  ٱۡسج 
 َٰ َبح
ح
 ١١٦إِبۡلِيسح أ

117. অতিঃপর আবম বললাম, ‘কহ আদম, 
বনশ্চয় এ কতামার ও কতামার স্ত্রীর 
শত্রু। সুতরাাং কস কযন কতামান্ডদর 
উভয়ন্ডক জান্নাত কর্ন্ডক বকিুন্ডতই 
কবর কন্ডর না কদয়, তাহন্ডল কতামরা 
দুন্ডভথাগ কপাহান্ডব’। 

ى  لۡنحا يح ق  افح َٰذح وذ   ـ حادحم  إِنَّ هح د  وِۡجكح فحلح  عح لِزح لَّكح وح
ا  مح نَّك  ۡرِجح ى َي   ١١٧ِمنح ٱۡۡلحنَّةِ فحتحۡشقح

118. ‘বনশ্চয় কতামার জনে এ বেবস্থা কয, 
তুবম কসখান্ডন েুধ্াতথও হন্ডব না এবাং 
বস্ত্রহীনও হন্ডব না’। 

ىَٰ  لح تحۡعرح ا وح ُح لَّ َتح وعح فِي
ح
حكح أ  ١١٨إِنَّ ل

119. ‘আর কসখান্ডন তুবম বপপাসাতথও হন্ডব 
না এবাং করৌদ্রদগ্ধও হন্ডব না’।  

 َٰ ۡحح ُۡ لح تح ا وح ُح ا  فِي ؤ  نَّكح لح تحۡظمح
ح
أ  ١١٩وح

120. অতিঃপর শয়তান তান্ডক কুমন্ত্রো 
বদল, বলল, ‘কহ আদম, আবম বক 
কতামান্ডক বন্ডল বদব অনন্ত জীবনপ্রদ 
গাি এবাং অেয় রাজত্ব সম্পন্ডকথ?’ 

ۡل  ـ حادحم  هح ى َٰن  قحالح يح ۡيطح ۡهِ ٱلشَّ د ل كح فحوحۡسوحسح إَِلح
ح
أ

 َّ لۡلُك  م  ةِ ٱۡۡل ِۡلِ وح رح جح َٰ شح
ح َٰ َعح ۡبلح  ١٢٠ يح
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121. অতিঃপর তারা উভন্ডয়ই কস গাি 
কর্ন্ডক কখল। তখন তান্ডদর উভন্ডয়র 
সতর তান্ডদর সামন্ডন প্রকাশ হন্ডয় 
পড়ল এবাং তারা জান্নান্ডতর গান্ডির 
পাতা বদন্ডয় বনজন্ডদরন্ডক আবৃত 
করন্ডত লাগল এবাং আদম তার 
রন্ডবর হুকুম অমানে করল; ফন্ডল কস 
ববভ্রান্ত হল। 

ا  فِقح ا وحطح مح  ُ ۡوَٰءت  ا سح مح  ُ ح ۡت ل بحدح ا فح ُح لح ِمۡن كح
ح
فحأ

ى ءحادحم   ِق ٱۡۡلحنَّةِ  وحعحِصح رح ا مِن وح ُِمح ۡي
لح اِن عح ِۡصفح َيح
ىَٰ  وح غح ۥ فح بَّه   ١٢١رح

122. এরপর তার রব তান্ডক মন্ডনানীত 
করন্ডলন, অতিঃপর তার তাওবা 
কবূল করন্ডলন এবাং তান্ডক 
পর্বনন্ডদথশ করন্ডলন। 

 َٰ َّۡ ٱۡجتحبح ب  ث  ىَٰ ه  رح دح لحۡيهِ وحهح تحابح عح ۥ فح  ١٢٢ه 

123. বতবন বলন্ডলন, ‘কতামরা উভন্ডয়ই 
জান্নাত হন্ডত এক সান্ডর্ কনন্ডম যাও। 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর শত্রু। 
অতিঃপর যখন কতামান্ডদর কান্ডি 
আমার পে কর্ন্ডক বহদায়াত আসন্ডব, 
তখন কয আমার বহদায়ান্ডতর 
অনুসরে করন্ডব কস ববপর্গামী হন্ডব 
না এবাং দুভথাগাও হন্ডব না’। 

ا ۖۡ  قحالح ٱۡهبِطح وذ  د  ۡۡ ِِلحۡعض  عح ك   ُ ُۢاۖۡ بحۡع ِيعح ا َجح ُح  ِمۡن
دٗ  ِّنذِ ه  ۡ مذ تِيحنَّك 

ۡ
ا يحأ ايح فحلح ى فحإِمَّ دح ِن ٱتَّبحعح ه  مح فح

 َٰ حۡشقح لح ي ل  وح ُِ  ١٢٣يح

124. ‘আর কয আমার স্মরে কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় কনন্ডব, তার জনে  হন্ডব 
বনশ্চয় এক সাংকুবচত জীবন এবাং 
আবম তান্ডক বকয়ামত বদবন্ডস উ ান্ডবা 
অন্ধ অবস্থায়। 

ةٗ  عِيشح ن ذِۡكرِي فحإِنَّ َلح ۥ مح ۡعرحضح عح
ح
ۡن أ نَّٗك  وحمح  ضح

ةِ  َٰمح ه ۥ يحۡومح ٱلۡقِيح ّۡش   َنح َٰ وح ۡعمح
ح
 ١٢٤أ
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125. কস বলন্ডব, ‘কহ আমার রব, ককন 
আপবন আমান্ডক অন্ধ অবস্থায় 
উ ান্ডলন? অর্চ আবম কতা বিলাম 
দৃবষ্টশবি সম্পন্ন’? 

 َٰ ۡعمح
ح
تحِّنٓ أ ۡ ّشح ۡح حح ِ ِ ل  رحبذ

نت  بحِصريٗ قحالح  اوحقحۡد ك 
١٢٥ 

126. বতবন বলন্ডবন, ‘এমবনভান্ডবই 
কতামার বনকট আমার বনদশথনাবলী 
এন্ডসবিল, বকন্তু তুবম তা ভুন্ডল 
বগন্ডয়বিন্ডল এবাং কসভান্ডবই আজ 
কতামান্ডক ভুন্ডল যাওয়া হল’। 

َٰلِكح ٱَۡلحوۡمح  ذح كح ۖۡ وح ا ُح َٰت نحا فحنحِسيتح تحۡتكح ءحايح
ح
َٰلِكح أ ذح قحالح كح

 َٰ  ١٢٦ت نَسح

127. আর এভান্ডবই আবম প্রবতফল দান 
কবর তান্ডক, কয বাড়াবাবড় কন্ডর এবাং 
তার রন্ডবর বনদশথনাবলীন্ডত ঈমান 
আন্ডন না। আর আবখরান্ডতর আযাব 
কতা অবশেই কন্ড ারতর ও 
অবধ্কতর স্থায়ী। 

ۡۡ ي ۡؤِمنُۢ أَِب ح ل َۡسحفح وح
ح
ۡن أ ۡزِي مح َٰلِكح َنح ذح كح َِٰت وح يح

ى  ۡبقح
ح
أ د  وح شح

ح
ةِ أ اب  ٱٓأۡلِخرح ذح لحعح بذِهِۚۦْ وح  ١٢٧رح

128. এবট বক তান্ডদরন্ডক সৎপর্ প্রদশথন 
করল না কয, আবম তান্ডদর পূন্ডবথ কত 
মানবন্ডগাষ্ঠীন্ডক ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি, 
যান্ডদর বাসভূবমন্ডত তারা ববচরে 
কন্ডর? বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি 
ববন্ডবকসম্পন্নন্ডদর জনে বনদশথন। 

وِن  ر  ِنح ٱلۡق  ۡ مذ  ُ ۡبلح ۡهلحۡكنحا قح
ح
ۡۡ أ ۡۡ كح  ُ ح ِد ل ُۡ ۡۡ يح فحلح

ح
أ

ونح ِِف  ۡمش  َٰت  يح َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ ُِ َِٰكنِ سح ِل  مح و 
 
ِ  ۡلذ

 َٰ  ١٢٨ٱۡل ِهح

129. আর যবদ কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
পূবথ বসদ্ধান্ত ও একবট কাল বনধ্থাবরত 
হন্ডয় না র্াকত, তন্ডব আশু শাবস্ত 
অবশেম্ভাবী হত। 

ة   ِمح حۡولح ُكح ل امٗ  وح نح لِزح بذِكح لحَّكح ۡت ِمن رَّ بحقح ل  سح جح
ح
أ ا وح

مذٗ  سح  ١٢٩ م 
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130. সুতরাাং এরা যা বন্ডল তার উপর 
বধ্যথ ধ্ারে কর এবাং তাসবীহ পা  
কর কতামার রন্ডবর প্রশাংসা বেথনার 
মাধ্েন্ডম, সূন্ডযথাদন্ডয়র পূন্ডবথ, সূযথান্ডস্তর 
পূন্ডবথ এবাং তাসবীহ পা  কর রান্ডতর 
বকিু অাংন্ডশ ও বদন্ডনর  প্রান্তসমূন্ডহ, 
যান্ডত তুবম সন্তুষ্ট হন্ডত পার। 

ول ونح  ق  ا يح َٰ مح ح بۡ فحٱۡصَِبۡ َعح بذِكح قح بذِۡح ِِبحۡمِد رح لح وحسح
ۖۡ وحِمۡن ءحانحآيِٕ  ا ُح ِ وب ر 

ۡبلح غ  ۡمِس وحقح ل وِع ٱلشَّ ۡلِ  ط   ٱَلَّ
 َٰ لَّكح تحۡرَضح ارِ لحعح ُح افح ٱۡلَّ ۡطرح

ح
أ بذِۡح وح  ١٣٠فحسح

131. আর তুবম কখন্ডনা প্রসাবরত কন্ডরা না 
কতামার দু’কচাখ কস সন্ডবর প্রবত, যা 
আবম তান্ডদর বববভন্ন কেেীন্ডক 
দুবনয়ার জীবন্ডনর জাুঁক-জমকস্বরূপ 
উপন্ডভান্ডগর উপকরে বহন্ডসন্ডব 
বদন্ডয়বি। যান্ডত আবম কস ববিন্ডয় 
তান্ডদরন্ডক পরীো কন্ডর বনন্ডত পাবর। 
আর কতামার রন্ডবর প্রদত্ত বরবযক 
সন্ডবথাৎকৃষ্ট ও অবধ্কতর স্থায়ী। 

َٰجٗ  ۡزوح
ح
تَّۡعنحا بِهِۦٓ أ ا مح َٰ مح ۡينحۡيكح إَِلح نَّ عح دَّ لح تحم  ا وح

ةِ ٱَّل   ةح ٱۡۡلحيحوَٰ ۡۡ زحۡهرح  ُ ِۡن رِۡزق  ۡنيحا ِۡلحفۡ مذ ۡۡ فِيهِ  وح  ُ تِنح
رۡي   بذِكح خح َٰ  رح ۡبقح

ح
أ  ١٣١وح

132. আর কতামার পবরবার-পবরজনন্ডক 
সালাত আদান্ডয়র আন্ডদশ দাও এবাং 
বনন্ডজও তার উপর অববচল র্াক। 
আবম কতামার কান্ডি ককান বরবযক 
চাই না। আবমই কতামান্ডক বরবযক 
কদই আর শুভ পবরোম কতা 
মুত্তাকীন্ডদর জনে। 

ۡهلحكح 
ح
ۡر أ م 
ۡ
أ حۡس وح ۖۡ لح ن ا ُح لحۡي َِبۡ عح ةِ وحٱۡصطح لحوَٰ كح ل  بِٱلصَّ
َٰقِبحة  رِزۡقٗ  ُۗ وحٱلۡعح ۡن  نحۡرز ق كح ۖۡ َنَّ ىَٰ ا  ١٣٢لِلتَّۡقوح

133. আর তারা বন্ডল, ‘কস তার রন্ডবর 
কাি কর্ন্ডক আমান্ডদর বনকট ককান 
বনদশথন বনন্ডয় আন্ডস না ককন’? 
পূবথবতথী গ্রন্থসমূন্ডহ কয সুস্পষ্ট প্রমাে 

تِينحا أَِب
ۡ
حۡولح يحأ ۡۡ  يحة  وحقحال وا  ل ح وح ل

ح
بذِهِۦْٓۚ أ ِن رَّ ِ  مذ ت

ۡ
ۡ بحيذِنحة  تحأ ُِ

 َٰ ولح
 
ِف ٱۡۡل ح  ا ِِف ٱلص   ١٣٣مح
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রন্ডয়ন্ডি তা বক তান্ডদর কান্ডি 
আন্ডসবন? 

134. আর যবদ আবম তান্ডদরন্ডক ইতিঃপূন্ডবথ 
ককান আযাব িারা ধ্বাংস করতাম 
তন্ডব অবশেই, তারা বলত, ‘কহ 
আমান্ডদর রব, আপবন আমান্ডদর 
কান্ডি ককান রাসূল পা ান্ডলন না 
ককন? তাহন্ডল কতা আমরা লাবঞ্ছত ও 
অপমাবনত হওয়ার পূন্ডবথ আপনার 
বনদশথনাবলী অনুসরে করতাম’। 

اب   ذح ۡ بِعح  ُ َٰ ۡكنح
ۡهلح
ح
ٓ أ ا نَّ
ح
حۡو أ ل بَّنحا وح ال وا  رح ۡبلِهِۦ لحقح ِن قح مذ

وٗل  ۡنحا رحس  لۡتح إَِلح رۡسح
ح
ٓ أ حۡولح نحتَّبِعح ل َٰتِكح ِمن فح بِۡل  ءحايح قح

ن نَِّذلَّ 
ح
ىَٰ أ ۡزح َّنح  ١٣٤وح

135. বল, ‘প্রন্ডতেন্ডকই প্রতীো করন্ডি, 
অতএব কতামরাও প্রতীোয় র্াক। 
শীঘ্রই কতামরা জানন্ডত পারন্ডব কারা 
সব ক পন্ডর্র উপর রন্ডয়ন্ডি এবাং 
কারা বহদায়াতপ্রাপ্ত’। 

ذ   بذِص   ق ۡل ّل  ح َتح ۡن  م  ونح مح تحۡعلحم  وا ۖۡ فحسح بَّص  ح َتح فح
ِن ٱۡهتح  وِيذِ وحمح َِٰط ٱلسَّ رح ِ َٰب  ٱلصذ ۡصحح

ح
ىَٰ أ  ١٣٥دح
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২১. সূরা : আল-আবম্বয়া 
আয়াত : ১১২, মাক্কী 

نبيحاءِ 
ح
ورحة  اۡل   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. মানুন্ডির বহসাব-বনকান্ডশর সময় 
আসন্ন, অর্চ তারা উদাসীনতায় 
মুখ বফবরন্ডয় রন্ডয়ন্ডি। 

حبح لِلنَّاِس  ۡفلحة  ٱۡقَتح ۡۡ ِِف غح ۡۡ وحه   ُ اب   ِحسح
ونح  ۡعرِض   ١م 

2. যখনই তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
তান্ডদর বনকট ককান নতুন উপন্ডদশ 
আন্ডস তখন তারা তা ককৌতুকভন্ডর 
েবে কন্ডর। 

ِن ذِۡكر   ُِۡ مذ تِي
ۡ
ا يحأ ِن رَّ  مح ث  إِلَّ مذ ۡدح ُِۡ ُم  ِ بذ

ب ونح  ۡۡ يحلۡعح وه  وحه  ع   ٢ٱۡستحمح

3. তান্ডদর অন্তর র্ান্ডক অমন্ডনান্ডযাগী 
এবাং যাবলমরা কগাপন্ডন পরামশথ 
কন্ডর, ‘এ কতা কতামান্ডদর মতই 
একজন মানুি। এরপরও কক যতামরা 

যেণখ শুণন জাদুর কবন্ডল পড়ন্ডব’? 

هِيحةٗ  ِينح  لح وا  ٱۡلَّۡجوحى ٱلَّ َسح 
ح
أ ُۗ وح ۡۡ  ُ وا  ق ل وب  لحم  ظح
حّشح   ٓ إِلَّ ب ا َٰذح ۡل هح ۡحرح  هح ِ ت ونح ٱلسذ

ۡ
تحأ فح
ح
ۖۡ أ ۡۡ ِۡثل ك  مذ

 ۡۡ نت 
ح
أ ونح وح  ٣ ت ۡبِِص 

4. কস (রাসূল) বলল, ‘আমার রব 
আসমান ও যমীন্ডনর সমস্ত কর্াই 
জান্ডনন এবাং বতবনই সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ’। 

وح  ۡرِضِۖ وحه 
ح
آءِ وحٱۡۡل مح ۡولح ِِف ٱلسَّ ۡ  ٱلۡقح ۡعلح ِ يح َبذ  رح

قحالح
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح  ٤ٱلسَّ

5. বরাং তারা বন্ডল, ‘এগুন্ডলা অলীক 
কেনা, হয় কস এবট মন কর্ন্ডক 
বাবনন্ডয়ন্ডি নয়ন্ডতা কস একজন কবব। 
অতএব কস আমান্ডদর কান্ডি এমন 
বনদশথন বনন্ডয় আসুক কযরূপ 

وح  َٰه  بحۡل ه  ى ح َِٰۢم بحِل ٱۡفَتح ۡحلح
ح
َٰث  أ ۡضغح

ح
بحۡل قحال ٓوا  أ
اِعر   تِنحا أَِب شح

ۡ
ل ونح  يحة  فحلۡيحأ وَّ

ح
رِۡسلح ٱۡۡل

 
آ أ مح  ٥كح

পারা 

১৭ 
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বনদশথনসহ কপ্রবরত হন্ডয়বিল 
পূবথবতথীগে’। 

6. তান্ডদর পূন্ডবথ কয জনপদ ঈমান 
আন্ডনবন তান্ডদরন্ডক আবম ধ্বাংস 
কন্ডরবি । তন্ডব বক এরা ঈমান 
আনন্ডব? 

 ۡۖٓ ا ُح َٰ ۡهلحۡكنح
ح
ِن قحۡريحة  أ ۡ مذ  ُ ۡبلح نحۡت قح ٓ ءحامح ا ۡۡ  مح  ُ فح

ح
أ

 ٦ي ۡؤِمن ونح 

7. আর কতামার পূন্ডবথ আবম পুরুিই 
পাব ন্ডয়বিলাম, যান্ডদর প্রবত আবম 
ওহী পা াতাম। সুতরাাং কতামরা 
জ্ঞানীন্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা কর যবদ 
কতামরা না জান। 

اٗل  ۡبلحكح إِلَّ رِجح لۡنحا قح رۡسح
ح
ٓ أ ا ۖۡ وحمح ۡۡ ُِ ۡ

 ن وِۡحٓ إَِلح
ونح فحۡس  ۡۡ لح تحۡعلحم  نت  ِۡكرِ إِن ك  ۡهلح ٱلذ

ح
 ٧ل ٓوا  أ

8. আর আবম তান্ডদরন্ডক এমন 
কদহবববশষ্ট কবরবন কয, তারা খাদে 
গ্রহে করত না, আর তারা স্থায়ীও 
বিল না। 

دٗ  سح ۡۡ جح  ُ َٰ لۡنح عح ا جح ك  ا وحمح
ۡ
ا لَّ يحأ امح وحمح عح ل ونح ٱلطَّ

َِِٰلِينح  ن وا  خح  ٨َكح

9. অতিঃপর আবম তান্ডদর প্রবত কৃত 
ওয়াদা পূেথ করলাম। আর আবম 
তান্ডদরন্ডক ও যান্ডদরন্ডক ইিা কবর 
রো করলাম এবাং 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদরন্ডক ধ্বাংস কন্ডর 
বদলাম। 

آء   َّشح ن ن ۡۡ وحمح  ُ َٰ َنحۡينح
ح
ۡ  ٱلۡوحۡعدح فحأ  ُ َٰ قۡنح دح َّۡ صح ث 

ۡهلحۡكنحا 
ح
أ ِۡسِفِيح وح  ٩ٱلۡم 

10. বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর প্রবত এক 
বকতাব নাবযল কন্ডরবি, যান্ডত 

َٰبٗ  ۡۡ كِتح ۡك  ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
ۡد أ فحلح لحقح

ح
ْۚ أ ۡۡ ا فِيهِ ذِۡكر ك 

 ١٠تحۡعقِل ونح 
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কতামান্ডদর জনে উপন্ডদশ96 রন্ডয়ন্ডি, 
তবুও বক কতামরা বুঝন্ডব না? 

11. আবম কত জনবসবতন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরবি যারা বিল যাবলম এবাং 
তান্ডদর পর অনে জাবত সৃবষ্ট 
কন্ডরবি।   

ۡمنحا ِمن قحۡريحة   ۡۡ قحصح كح ةٗ  وح الِمح نحۡت ظح نحا  َكح
ۡ
أ نشح
ح
أ وح

ا قحۡومً  هح رِينح بحۡعدح  ١١ا ءحاخح

12. অতিঃপর তারা যখন আমার আযাব 
কদখল তখনই তারা জনপদ কিন্ডড় 
পালান্ডত লাগল। 

آ  ونح فحلحمَّ  ُ ا يحۡرك  ُح ِۡن ۡ مذ نحآ إِذحا ه  سح
ۡ
وا  بحأ س  حح

ح
 ١٢أ

13. (তান্ডদরন্ডক বলা হল) ‘পলায়ন কন্ডরা 
না, বরাং কতামান্ডদর কভাগ-
ববলাবসতায় এবাং ঘরবাবড়ন্ডত বফন্ডর 
যাও, কযন কতামান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা 
করা হয়’। 

ۡۡ فِيهِ  تۡرِۡفت 
 
ٓ أ ا َٰ مح ٓوا  إَِلح وا  وحٱرِۡجع   ُ لح تحۡرك 

 ۡۡ َِٰكنِك  سح ۡۡ ت ۡس وحمح لَّك   ١٣ل ونح لحعح

14. তারা বলল, ‘হায় আমান্ডদর দুন্ডভথাগ! 
আমরা কতা অবশেই যাবলম বিলাম।’  

َٰلِِميح  نَّا ظح ۡيلحنحآ إِنَّا ك  َٰوح  ١٤قحال وا  يح

15. অতিঃপর তান্ডদর এই ববলাপ চলন্ডত 
র্ান্ডক আবম তান্ডদরন্ডক ককন্ডট কফলা 
শসে ও বনন্ডভ যাওয়া আগুন সদৃশ 
না করা পযথন্ত।  

ا زحالحت  مح ۡۡ فح  ُ َٰ لۡنح عح َٰ جح ِتَّ ۡۡ حح  ُ َٰ ى ۡعوح دح تذِلۡكح
َِٰمِدينح  ِصيًدا خح  ١٥حح

                                                           
96 এ আয়ান্ডত বযকর শব্দবট দু’বট অন্ডর্থ বেবহৃত হন্ডত পান্ডরিঃ একবট উপন্ডদশ আর অপরবট সম্মান ও 

মযথাদা। অর্থাৎ কয এ কুরআন বশো কন্ডর এবাং তদনুযায়ী জীবন পবরচালনা কন্ডর কসই মযথাদা ও 
সম্মান্ডনর অবধ্কারী হন্ডব। 
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16. আসমান-যমীন ও তান্ডদর মাঝখান্ডন 
যা বকিু আন্ডি তার ককান বকিুই 
আবম কখলািন্ডল সৃবষ্ট কবরবন। 

َٰعِبِيح  ا لح مح  ُ ا بحيۡنح ۡرضح وحمح
ح
آءح وحٱۡۡل مح لحۡقنحا ٱلسَّ ا خح وحمح

١٦ 

17. আবম যবদ কখলার উপকরে গ্রহে 
করন্ডত চাইতাম, তন্ডব আমার কান্ডি 
যা আন্ডি তা বদন্ডয়ই করতাম। বকন্তু 
আবম তা কবরবন।  

وٗ  ُۡ ح ن نَّتَِّخذح ل
ح
ۡدنحآ أ رح

ح
حۡو أ آ إِن ل نَّ َٰه  ِمن َّلَّ  حۡذنح َّتَّ ا َلَّ

َٰعِلِيح  نَّا فح  ١٧ك 

18. বরাং আবম বমর্োর উপর সতে 
বনন্ডেপ কবর; ফন্ডল তা বমর্োন্ডক 
চূেথ-ববচূেথ কন্ডর কদয় এবাং বনবমন্ডিই 
তা ববলুপ্ত হয়। আর কতামান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি দুন্ডভথাগ কতামরা যা বলি 
তার জনে । 

 ِ  بِٱۡۡلحقذ
ۥ فحإِذحا بحۡل نحۡقِذف  ه  غ  يحۡدمح َِٰطِل فح ح ٱلۡبح َعح
 ْۚ وح زحاهِق  ونح  ه  ا تحِصف  ۡيل  ِممَّ ۡ  ٱلۡوح لحك   ١٨وح

19. আর আসমান-যমীন্ডন যারা আন্ডি 
তারা সবাই তাুঁর; আর তাুঁর কান্ডি 
যারা আন্ডি তারা অহঙ্কারবশতিঃ 
তাুঁর ইবাদাত হন্ডত ববমুখ হয় না 
এবাং ক্লাবন্তও কবাধ্ কন্ডর না। 

ه ۥ لح  ۡن ِعندح ۡرِض  وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ َلح ۥ مح وح

ونح  حۡستحۡحِِس  لح ي ۦ وح ۡن ِعبحادحتِهِ ونح عح حۡستحۡكَِب   ١٩ي

20. তারা বদন-রাত তাুঁর তাসবীহ পা  
কন্ডর, তারা বশবর্লতা কদখায় না।   

ونح  بذِح  ونح ي سح ۡفَت   ارح لح يح ُح ۡلح وحٱۡلَّ  ٢٠ٱَلَّ

21. তারা কযসব মাবটর কদবতা গ্রহে 
কন্ডরন্ডি, কসগুবল বক মৃতন্ডক জীববত 
করন্ডত সেম? 

ةٗ  ُح ِ ٓوا  ءحال حذ  ِم ٱَّتَّ
ح
ۡۡ ي ن أ ۡرِض ه 

ح
ِنح ٱۡۡل ونح مذ  ٢١ِّش 

22. যবদ আসমান ও যমীন্ডন আল্লাহ 
িাড়া বহু ইলাহ র্াকত তন্ডব উভয়ই 
ধ্বাংস হন্ডয় কযত, সুতরাাং তারা যা 

َٰنح  ۡبحح ْۚ فحس  تحا دح سح ة  إِلَّ ٱّللَّ  لحفح ُح ِ آ ءحال ُِمح نح فِي ۡو َكح
ح ل

ونح  ا يحِصف  مَّ ۡرِش عح ِ ٱلۡعح ِ رحبذ  ٢٢ٱّللَّ
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বন্ডল, আরন্ডশর রব আল্লাহ তা 
কর্ন্ডক পববত্র। 

23. বতবন যা কন্ডরন কস বোপান্ডর তান্ডক 
প্রশ্ন করা যান্ডব না; বরাং তান্ডদরন্ডকই 
প্রশ্ন করা হন্ডব। 

ۡۡ ي ۡس ي ۡس لح  ل  وحه  ۡفعح ا يح مَّ  ٢٣ل ونح ل  عح

24. তারা বক তাুঁন্ডক িাড়া অন্ডনক ইলাহ 
গ্রহে কন্ডরন্ডি? বল, ‘কতামান্ডদর 
প্রমাে বনন্ডয় আস। আমার সান্ডর্ 
যারা আন্ডি এবট তান্ডদর জনে 
উপন্ডদশ এবাং আমার পূন্ডবথ যারা 
বিল তান্ডদর জনেও এটাই বিল 
উপন্ডদশ।’ বকন্তু তান্ডদর 
কবশীরভাগই প্রকৃত সতেন্ডক জান্ডন 
না; তাই তারা মুখ বফবরন্ডয় কনয়। 

 ۡۖ ٗة ُح ِ ۦٓ ءحال وا  ِمن د ونِهِ حذ  ِم ٱَّتَّ
ح
ۖۡ  أ ۡۡ َٰنحك  ات وا  ب ۡرهح ق ۡل هح

بِۡل  بحۡل  ن قح َِعح وحذِۡكر  مح ن مَّ ا ذِۡكر  مح َٰذح هح
ونح  ۡعرِض  ۡ م   ُ ۖۡ فح ونح ٱۡۡلحقَّ ۡعلحم  ۡۡ لح يح ۡكَثح ه 

ح
 ٢٤أ

25. আর কতামার পূন্ডবথ এমন ককান 
রাসূল আবম পা াইবন যার প্রবত 
আবম এই ওহী নাবযল কবরবন কয, 
‘আবম িাড়া ককান (সতে) ইলাহ 
কনই; সুতরাাং কতামরা আমার 
ইবাদাত কর।’ 

ۡهِ  ول  إِلَّ ن وِۡحٓ إَِلح ۡبلِكح ِمن رَّس  لۡنحا ِمن قح رۡسح
ح
آ أ وحمح

وِن  نحا۠ فحٱۡعب د 
ح
ٓ أ َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ۥ لح نَّه 

ح
 ٢٥أ

26. আর তারা বন্ডল, ‘পরম করুোময় 
সন্তান গ্রহে কন্ডরন্ডিন।’ বতবন 
পববত্র। বরাং তারা97 সম্মাবনত 
বান্দা। 

 ٗ َّلح َٰن  وح حذح ٱلرَّۡحمح ۚۥْ وحقحال وا  ٱَّتَّ َٰنحه  ۡبحح  بحۡل ِعبحاد  اُۗ س 
ونح  م  ۡكرح  ٢٦م 

                                                           
97 বনূ খুযা‘আ দাবী করত, কফন্ডরশতারা আল্লাহর কনো। এ ভুল ধ্ারো দূর করন্ডত আল্লাহ বন্ডলন, 

কফন্ডরশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরাং তারা সম্মাবনত বান্দা। আল-কাশ্শাফ 
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27. তারা তাুঁর আগ বাবড়ন্ডয় ককান কর্া 
বন্ডল না, তাুঁর বনন্ডদথন্ডশই কতা তারা 
কাজ কন্ডর। 

 ۡ ۡوِل وحه  ۥ بِٱلۡقح ونحه  حۡسبِق  ل ونح لح ي ۡعمح ۡمرِهِۦ يح
ح
 ٢٧بِأ

28. তান্ডদর সামন্ডন ও কপিন্ডন যা বকিু 
আন্ডি সবই বতবন জান্ডনন। আর 
তারা শুধু্ তান্ডদর জনেই সুপাবরশ 
কন্ডর যান্ডদর প্রবত বতবন সন্তুষ্ট। তারা 
তাুঁর ভন্ডয় ভীত।98  

 ۡۡ  ُ لۡفح ا خح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
ا بحۡيح أ ۡ  مح ۡعلح ع  يح حۡشفح لح ي ونح وح

 َٰ ِن ٱۡرتحَضح ونح إِلَّ لِمح ۡشفِق  ۡشيحتِهِۦ م  ِۡن خح ۡ مذ وحه 
٢٨ 

29. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে কয-ই বলন্ডব, 
‘বতবন িাড়া আবম ইলাহ’, তান্ডকই 
আবম প্রবতদান বহন্ডসন্ডব জাহান্নাম 
কদব; এভান্ডবই আবম যাবলমন্ডদর 
আযাব বদন্ডয় র্াবক। 

َٰه   ٓ إِلح ۡۡ إِّنذِ  ُ ۡل ِمۡن ق  ن يح َٰلِكح  ۞وحمح ِن د ونِهِۦ فحذح مذ
ۡزِيهِ  ِ َنح َٰل ذح ْۚ كح ۡح نَّ ُح َٰلِِميح جح ۡزِي ٱلظَّ  ٢٩كح َنح

30. যারা কুফরী কন্ডর তারা বক কভন্ডব 
কদন্ডখ না কয, আসমানসমূহ ও যমীন 
ওতন্ডপ্রাতভান্ডব বমন্ডশ বিল99, 
অতিঃপর আবম উভয়ন্ডক পৃর্ক কন্ডর 
বদলাম, আর আবম সকল প্রােবান 
বজবনসন্ডক পাবন কর্ন্ডক সৃবষ্ট 
করলাম। তবুও বক তারা ঈমান 
আনন্ডব না? 

ٓوا   ر  فح ِينح كح ۡۡ يحرح ٱلَّ ح وح ل
ح
ۡرضح أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح نَّ ٱلسَّ

ح
أ

تۡقٗ  نحتحا رح تحقۡ َكح فح َّ ا فح آءِ ّل  لۡنحا ِمنح ٱلۡمح عح ۖۡ وحجح ا مح  ُ َٰ نح
فحلح ي ۡؤِمن ونح 

ح
ْۚ أ ذ  ء  ۡحح ۡ

 ٣٠يح

                                                           
98 কফন্ডরশতারা আল্লাহর ভন্ডয় সবথদা ভীত র্ান্ডক।  
99 আধু্বনক কজোবতববথজ্ঞানীন্ডদর মন্ডত আবদন্ডত আকাশ, সূযথ, নেত্র ও পৃবর্বী ইতোবদ পৃর্ক সত্তায় বিল 

না; বরাং সববকিুই  ওতন্ডপ্রাতভান্ডব বমন্ডশ বিল। তখন মহাববশ্ব বিল অসাংখে গোসীয় কোর সমবষ্ট। 
পরবতথীকান্ডল  মহাববন্ডস্ফারন্ডের মাধ্েন্ডম নেত্র, সূযথ, পৃবর্বী ও গ্রহসমূহ সৃবষ্ট হয়। এবটই ববগ বোাং 
বা মহাববন্ডস্ফারে বর্ওরী।  
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31. আর আবম যমীন্ডন সৃবষ্ট কন্ডরবি সুদৃঢ় 
পবথত, কযন তা পবথতসমূহ বনন্ডয় 
একবদন্ডক কহন্ডল না পন্ডড়100, আর 
আবম তান্ডত বতরী কন্ডরবি প্রশস্ত 
রাস্তা, কযন তারা চলন্ডত পান্ডর। 

 ۡۡ ُِ ِ ن تحِميدح ب
ح
ََِٰسح أ وح ۡرِض رح

ح
لۡنحا ِِف ٱۡۡل عح وحجح

اجٗ  ا فِجح ُح لۡنحا فِي عح ب ٗل وحجح ۡۡ ا س   ُ لَّ ونح  لَّعح تحد  ُۡ  ٣١يح

32. আর আবম আসমানন্ডক কন্ডরবি 
সুরবেত িাদ; বকন্তু তারা তার 
বনদশথনাবলী হন্ডত মুখ বফবরন্ডয় 
কনয়। 

ۡقفٗ  آءح سح مح لۡنحا ٱلسَّ عح وظٗ وحجح ۡف  ۡۡ عح ا ُمَّ ۖۡ وحه  َٰتِ ا ا ۡن ءحايح ُح

ونح  ۡعرِض   ٣٢م 

33. আর বতবনই রাত ও বদন এবাং সূযথ 
ও চাুঁদ সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন; সবাই বনজ 
বনজ কেপন্ডর্ ববচরে কন্ডর। 

 ۡۖ رح مح ۡمسح وحٱلۡقح ارح وحٱلشَّ ُح ۡلح وحٱۡلَّ لحقح ٱَلَّ ِي خح وح ٱلَّ وحه 
ذ   ونح  ِِف فحلحك   ّل  حۡسبحح   ٣٣ي

34. আর কতামার পূন্ডবথ ককান মানুিন্ডক 
আবম স্থায়ী  জীবন দান কবরবন; 
সুতরাাং কতামার মৃতুে হন্ডল তারা বক 
অনন্ত জীবনসম্পন্ন হন্ডয় র্াকন্ডব ? 

لۡنحا لِبحّشح   عح ا جح ۡبلِكح  وحمح ِن قح ِتَّ مذ فحإِي ن مذ
ح
ۖۡ أ ٱۡۡل ِۡلح

ونح  َِِٰل  ۡ  ٱلۡخح  ُ  ٣٤فح

35. প্রবতবট প্রাে মৃতুের স্বাদ গ্রহে 
করন্ডব; আর ভাল ও মন্দ িারা আবম 
কতামান্ডদরন্ডক পরীো কন্ডর র্াবক 
এবাং আমার কান্ডিই কতামান্ডদরন্ডক 
বফন্ডর আসন্ডত হন্ডব।  

ة   ّل   نحۡفس   ِ وحٱۡۡلحرۡيِ ذحآئِقح ذ ۡ بِٱلّشَّ نحۡبل وك  ۡوِت  وح ٱلۡمح
 ۡۖ ع ونح  فِۡتنحٗة ۡنحا ت رۡجح  ٣٥ِإَوَلح

36. আর যারা কুফরী কন্ডর তারা যখন 
কতামান্ডক কদন্ডখ তখন কতামান্ডক 

ونحكح إِلَّ  تَِّخذ  ٓوا  إِن يح ر  فح ِينح كح ِإَوذحا رحءحاكح ٱلَّ
ۡۡ وح  تحك  ُح ِ ر  ءحال ِي يحۡذك  ا ٱلَّ َٰذح هح

ح
ًوا أ ز  ۡ بِِذۡكرِ ه  ه 

                                                           
100 আধু্বনক ভূ-তত্ত্বববদগে বন্ডলন, পৃবর্বীর অভেন্তরস্থ উত্তপ্ত গবলত পদান্ডর্থর তাপ িড়ান্ডনার কারন্ডে 

পৃবর্বীর পৃষ্ঠন্ডদশ সঙু্কবচত হন্ডয় তান্ডত ভাুঁজ সৃবষ্ট হয় এবাং তার উপন্ডরর অাংশই হল পবথত। 
পবথতমালা পৃবর্বী-পৃন্ডষ্ঠর ভারসামে রো কন্ডর।  
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ককবল উপহান্ডসর পাত্র বহন্ডসন্ডব 
গ্রহে কন্ডর। তারা বন্ডল, ‘এ বক কসই 
বেবি, কয কতামান্ডদর  কদবতান্ডদর 
সমান্ডলাচনা কন্ডর?’ অর্চ তারাই 
‘রহমান’-এর আন্ডলাচনার 
ববন্ডরাবধ্তা কন্ডর।101  

ونح  َٰفِر  ۡۡ كح  ٣٦ٱلرَِّنَٰمۡح ه 

37. মানুিন্ডক সৃবষ্ট করা হন্ডয়ন্ডি 
তাড়াহুড়ার প্রবেতা বদন্ডয়। অবচন্ডরই 
আবম কতামান্ডদরন্ডক কদখাব আমার 
বনদশথনাবলী। সুতরাাং কতামরা 
তাড়াহুড়া কন্ডরা না।  

ل    جح َٰن  ِمۡن عح نسح لِقح ٱۡۡلِ ۡۡ  خ  رِيك  و 
 
أ َِِٰت سح ءحايح

حۡستحۡعِجل وِن   ٣٧فحلح ت

38. আর তারা বন্ডল, ‘কতামরা যবদ 
সতেবাদী হও তন্ডব বল, এ ওয়াদা 
কখন পূেথ হন্ডব?’  

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق  وح
٣٨ 

39. হায়, কাবফররা যবদ কস সমন্ডয়র 
কর্া জানত, যখন তারা তান্ডদর 
সামন্ডন ও কপিন কর্ন্ডক আগুন 
বফরান্ডত পারন্ডব না। আর তান্ডদরন্ডক 
সাহাযেও করা হন্ডব না;   

ن  ونح عح ف  وا  ِحيح لح يحك  ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ ۡعلح حۡو يح ل
 ۡۡ لح ه  ۡۡ وح ورِهِ  ُ ن ظ  لح عح ۡ  ٱۡلَّارح وح ُِ وهِ و ج 

ونح   ٣٩ي نِصح 

40. বরাং অকস্মাৎ তান্ডদর উপর তা 
এন্ডস পড়ন্ডব। অতঃপর 
তাদেরদে হতবাে েদর দেদব। 
ফদে তারা তা ফফরাদত সক্ষম 

ۡ بحۡغتحةٗ  ُِ تِي
ۡ
ۡۡ فحلح  بحۡل تحأ  ُ ت  ُح تحۡب حۡستحطِ فح ا ي هح ونح رحدَّ يع 

ونح  ر  ۡۡ ي نظح لح ه   ٤٠وح

                                                           
101 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবফরন্ডদর কদবতান্ডদর অস্বীকার করন্ডতন বন্ডল তারা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সমান্ডলাচনা করত। আবার তাুঁরাই একমাত্র ইলাহ 
আল্লাহর গুেবাচক নাম ‘রহমান’ শব্দবট শুনন্ডতই চাইন্ডতা না। এবট চূড়ান্ত পযথান্ডয়র অজ্ঞতা ও 
স্বববন্ডরাবধ্তা। আল-কুরতুবী। 
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হদব না এবং তাদেরদে 
অবোশও দেয়া হদব না।  

41. আর কতামার পূন্ডবথও অন্ডনক 
রাসূলন্ডক  াট্টা-ববদ্রূপ করা হন্ডয়বিল; 
পবরোন্ডম তারা যা বনন্ডয়  াট্টা করত 
তাই ববদ্রূপকারীন্ডদরন্ডক বঘন্ডর 
কফন্ডলবিল।102   

ل    بِر س 
زِئح ُۡ ِد ٱۡست  لحقح ِينح  وح اقح بِٱلَّ ۡبلِكح فححح ِن قح مذ

ن وا   ا َكح ۡ مَّ  ُ وا  ِمۡن ِخر  زِء ونح سح ُۡ حۡستح  ٤١بِهِۦ ي

42. বল, ‘রান্ডত এবাং বদন্ডন পরম 
করুোময়  কর্ন্ডক কক কতামান্ডদরন্ডক 
রো করন্ডব?’ তবুও তারা তান্ডদর 
রন্ডবর স্মরে হন্ডত মুখ বফবরন্ডয় 
কনয়।  

ارِ ِمنح  ُح ِۡل وحٱۡلَّ ۡ بِٱَلَّ ن يحۡكلحؤ ك  ٱلرَِّنَٰمۡحْۚ ق ۡل مح
ونح  ۡعرِض  ُِۡ م  ِ بذ ن ذِۡكرِ رح ۡۡ عح  ٤٢بحۡل ه 

43. আবম িাড়া তান্ডদর বক এমন ককান 
কদব-ন্ডদবী আন্ডি যারা তান্ডদরন্ডক 
রো করন্ডত পান্ডর? তারা কতা 
বনজন্ডদরন্ডকই সাহাযে করন্ডত সেম 
নয় এবাং আমার ববরুন্ডদ্ধ তারা 
ককান সঙ্গীও পান্ডব না।103   

ة   ُح ِ ۡۡ ءحال  ُ ح ۡم ل
ح
ونح  أ حۡستحِطيع  ِن د ونِنحاْۚ لح ي ۡ مذ  ُ تحۡمنحع 

ب ونح نحِۡصح  ِنَّا ي ۡصحح ۡ مذ لح ه  ۡۡ وح ُِ ِس نف 
ح
 ٤٣أ

44. বরাং আবমই তান্ডদরন্ডক ও তান্ডদর 
পূবথপুরুিন্ডদরন্ডক উপন্ডভাগ করন্ডত 
বদন্ডয়বিলাম; উপরন্তু তান্ডদর 
হায়াতও দীঘথ হন্ডয়বিল। তারা বক 
কদন্ডখ না কয, আবম চতুবদথক কর্ন্ডক 

  ۡ ُِ ۡي
لح الح عح َٰ طح ِتَّ ۡۡ حح ٓءِ وحءحابحآءحه  لح ىؤ  تَّۡعنحا ٰٓح بحۡل مح

ا ِمۡن  ُح ص  ۡرضح نحنق 
ح
ِِت ٱۡۡل

ۡ
نَّا نحأ
ح
ۡونح أ فحلح يحرح

ح
ُۗ أ ر  م  ٱلۡع 
 ْٓۚ ا ُح ِ اف ۡطرح

ح
َٰلِب ونح  أ ۡ  ٱلۡغح  ُ فح

ح
 ٤٤أ

                                                           
102 রাসূলগে আযাব আসার ভয় কদখান্ডল কাবফররা  াট্টা-ববদ্রূপ করত। পবরন্ডশন্ডি তান্ডদর  াট্টার বস্তু 

অর্থাৎ আযাব এন্ডস তান্ডদরন্ডক বঘন্ডর কফলত এবাং কস আযাবই তান্ডদরন্ডক গ্রাস করত। 
 جيارون এর অর্থ-তারা সঙ্গী পান্ডব না। ইবন আববাস (রািঃ) বন্ডলন, এখান্ডন এর অর্থ হল يصحبون 103

অর্থাৎ আল্লাহর শাবস্ত হন্ডত মুবি কপন্ডত তান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডব এমন কাউন্ডক তারা পান্ডব না।  
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তাুঁন্ডদর কদশন্ডক সঙু্কবচত কন্ডর 
বদবি? তবুও বক তারা জয়ী হন্ডব? 

45. বল, ‘আবম কতা ককবল ওহী িারাই 
কতামান্ডদরন্ডক সতকথ কবর’। বকন্তু 
যারা ববধ্র তান্ডদরন্ডক যখন সতকথ 
করা হয়, তখন তারা কস আহবান 
কশান্ডন না। 

  ۡ ع  ٱلص  حۡسمح لح ي ۡ بِٱلۡوحۡۡحِ  وح نِذر ك 
 
ٓ أ ا ق ۡل إِنَّمح

ونح  ر  ا ي نذح ٓءح إِذحا مح َعح  ٤٥ٱَّل 

46. আর কতামার রন্ডবর আযান্ডবর 
সামানে বকিুও যবদ তান্ডদরন্ডক স্পশথ 
কন্ডর, তন্ডব তারা অবশেই বন্ডল 
উ ন্ডব-‘হায়, দুন্ডভথাগ আমান্ডদর! 
আমরান্ডতা অবশেই যাবলম বিলাম’।  

ة   ۡۡ نحۡفحح  ُ ۡت سَّ لحئِن مَّ بذِكح  وح اِب رح ذح ِۡن عح ول نَّ مذ حق  َلح
َٰلِِميح  نَّا ظح ۡيلحنحآ إِنَّا ك  َٰوح  ٤٦يح

47. আর বকয়ামন্ডতর বদন আবম 
নোয়ববচান্ডরর মানদে স্থাপন করব। 
সুতরাাং কান্ডরা প্রবত ককান অববচার 
করা হন্ডব না। কান্ডরা কমথ যবদ 
সবরিার দানা পবরমােও হয়, আবম 
তা হাবযর করব। আর বহসাব 
গ্রহেকারীরূন্ডপ আবমই যন্ডর্ষ্ট। 

ةِ فحلح  َٰمح َٰزِينح ٱلۡقِۡسطح َِلحۡوِم ٱلۡقِيح وح ع  ٱلۡمح ُح نح وح
ۡ  نحۡفس   ۡي  ت ۡظلح بَّة  شح الح حح نح ِمۡثقح ِۡن  اۖۡ ِإَون َكح مذ

َِٰسبِيح  َٰ بِنحا حح َفح كح ُۗ وح ا ُح ِ تحيۡنحا ب
ح
ۡردحل  أ  ٤٧ خح

48. আর আবম কতা মূসা ও হারূনন্ডক 
সতে-বমর্োর পার্থকেকারী 
বদন্ডয়বিলাম এবাং মুত্তাকীন্ডদর জনে  
বদন্ডয়বিলাম কজোবত ও উপন্ডদশ।  

ۡرقحانح  ونح ٱلۡف  َٰر  هح َٰ وح وَسح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح
تَّقِ ا وحذِۡكرٗ وحِضيحآءٗ   ٤٨يح لذِلۡم 

49. যারা না কদন্ডখও তান্ডদর রবন্ডক ভয় 
কন্ডর এবাং বকয়ামত সম্পন্ডকথ র্ান্ডক 
ভীত-সন্ত্রস্ত। 

ةِ  اعح ِنح ٱلسَّ ۡ مذ ۡيِب وحه  ۡ بِٱلۡغح  ُ بَّ ۡونح رح ۡشح ِينح َيح ٱلَّ
ونح  ۡشفِق   ٤٩م 
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50. আর এটা বরকতময় উপন্ডদশ, যা 
আবম নাবযল কন্ডরবি। তবুও বক 
কতামরা তা অস্বীকার করন্ডব? 

ا ذِۡكر   َٰذح هح ونح  وح نِكر  ۥ م  ۡۡ َلح  نت 
ح
فحأ
ح
ْۚ أ َٰه  لۡنح نزح

ح
بحارحك  أ م 

٥٠ 

51. আর আবম কতা ইতিঃপূন্ডবথ 
ইবরাহীমন্ডক সব ক পন্ডর্র জ্ঞান 
বদন্ডয়বিলাম এবাং আবম তার 
সম্পন্ডকথ বিলাম সমেক অবগত। 

نَّا ۞وح  ك  بۡل  وح ه ۥ ِمن قح ۡح ر ۡشدح َٰهِي ٓ إِبۡرح ۡد ءحاتحيۡنحا لحقح
َٰلِِميح   ٥١بِهِۦ عح

52. যখন কস তার বপতা ও তার 
কওমন্ডক বলল, ‘এ মূবতথগুন্ডলা কী, 
কযগুন্ডলার পূজায় কতামরা রত 
রন্ডয়ি’? 

اثِيل  ٱلَِِّتٓ  ِ ٱتلَّمح َِٰذه ا هح قحۡوِمهِۦ مح بِيهِ وح
ح
إِۡذ قحالح ِۡل

ونح  َِٰكف  ا عح ُح ح ۡۡ ل نت 
ح
 ٥٢أ

53. তারা বলল, ‘আমরা আমান্ডদর 
পূবথপুরুিন্ডদরন্ডক এন্ডদর পূজা 
করন্ডত কদন্ডখবি’। 

ۡدنحآ ءحابحآءحنحا َٰبِِدينح  قحال وا  وحجح ا عح ُح ح  ٥٣ل

54. কস বলল, ‘কতামরা বনন্ডজরা এবাং 
কতামান্ডদর পূবথপুরুিরা সবাই রন্ডয়ি 
স্পষ্ট ববভ্রাবন্তন্ডত’। 

َٰل  
لح ۡۡ ِِف ضح ۡۡ وحءحابحآؤ ك  نت 

ح
ۡۡ أ نت  ۡد ك  بِ  قحالح لحقح  ي  م 

٥٤ 

55. তারা বলল, ‘তুবম বক আমান্ডদর 
বনকট সতে বনন্ডয় এন্ডসি, নাবক তুবম 
কখল-তামাশা করি’? 

ِجۡئتحنحا 
ح
َٰعِبِيح قحال ٓوا  أ نتح ِمنح ٱللَّ

ح
ۡم أ
ح
ِ أ  ٥٥بِٱۡۡلحقذ

56. কস বলল, ‘না, বরাং কতামান্ডদর রব 
কতা আসমানসমূহ ও  যমীন্ডনর রব; 
বযবন এ সববকিু সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
আর এ ববিন্ডয় আবম অনেতম 
সােী’। 

ِي  ۡرِض ٱلَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡۡ رحب  ٱلسَّ ب ك  قحالح بحل رَّ

نَّ  رحه  طح ُِِدينح فح َٰ ِنح ٱلشَّ ۡ مذ َٰلِك  َٰ ذح
ح نحا۠ َعح

ح
أ  ٥٦وح
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57. ‘আর আল্লাহর কসম, কতামরা চন্ডল 
যাওয়ার পর আবম কতামান্ডদর 
মূবতথগুন্ডলার বোপান্ডর অবশেই 
ককৌশল অবলম্বন করব’। 

ل وا   ن ت وح
ح
ۡ بحۡعدح أ َٰمحك  ۡصنح

ح
نَّ أ ِكيدح

ح ِ ۡلح تحٱّللَّ وح
ۡدبِرِينح   ٥٧م 

58. অতিঃপর কস মূবতথগুন্ডলান্ডক চূেথ-ববচূেথ 
কন্ডর বদল তান্ডদর বড়বট িাড়া, যান্ডত 
তারা তাুঁর বদন্ডক বফন্ডর আন্ডস। 

برِيٗ  ًَٰذا إِلَّ كح ذح ۡۡ ج   ُ لح عح ۡهِ فحجح ۡۡ إَِلح  ُ لَّ ۡۡ لحعح  ُ َّ ا ل
ونح   ٥٨يحرِۡجع 

59. তারা বলল, ‘আমান্ডদর 
কদবন্ডদবীগুন্ডলার সান্ডর্ কক এমনবট 
করল? বনশ্চয় কস যাবলম’। 

ا أَِب َٰذح عحلح هح ن فح تِنحآ قحال وا  مح ُح ِ َٰلِِميح ل حِمنح ٱلظَّ ۥ ل إِنَّه 
٥٩ 

60. তান্ডদর ককউ ককউ বলল, ‘আমরা 
শুন্ডনবি এক যুবক এই মূবতথগুন্ডলার 
সমান্ডলাচনা কন্ডর। তান্ডক বলা হয় 
ইবরাহীম’। 

ِمۡعنحا فحِٗت  ۡۡ  قحال وا  سح ر ه  ۡ   يحۡذك  َٰهِي ۥٓ إِبۡرح ال  َلح  قح  ٦٠ي 

61. তারা বলল, ‘তাহন্ডল তান্ডক 
কলাকজন্ডনর সামন্ডন বনন্ডয় এন্ডসা, 
যান্ডত তারা কদখন্ডত পান্ডর’। 

 ۡۡ  ُ لَّ ِ ٱۡلَّاِس لحعح ۡعي 
ح
ى أ ح ت وا  بِهِۦ َعح

ۡ
قحال وا  فحأ
ونح  د  ُح حۡش  ٦١ي

62. তারা বলল, ‘কহ ইবরাহীম, তুবমই 
বক আমান্ডদর কদবন্ডদবীগুন্ডলার সান্ডর্ 
এরূপ কন্ডরি’? 

ا أَِب َٰذح عحلۡتح هح نتح فح
ح
ۡ  قحال ٓوا  ءحأ َٰهِي إِبۡرح ى تِنحا يح ُح ِ  ٦٢ل

63. কস বলল, ‘বরাং তান্ডদর এ বড়বটই 
একাজ কন্ডরন্ডি। তাই এন্ডদরন্ডকই 
বজজ্ঞাসা কর, যবদ এরা কর্া বলন্ডত 
পান্ডর’। 

ا فحۡس  َٰذح ۡۡ هح برِي ه  ۥ كح لحه  عح ن وا  قحالح بحۡل فح ۡۡ إِن َكح ل وه 
ونح   ٦٣يحنِطق 
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64. তখন তারা বনজন্ডদর বদন্ডক বফন্ডর 
কগল104 এবাং এন্ডক অনেন্ডক বলন্ডত 
লাগল, ‘কতামরাই কতা যাবলম’। 

قح  ۡۡ فح ُِ ِس نف 
ح
ى أ ٓوا  إَِلح ع  ۡ  فحرحجح نت 

ح
ۡۡ أ ال ٓوا  إِنَّك 

ونح  َٰلِم   ٦٤ٱلظَّ

65. অতিঃপর তান্ডদর মার্া অবনত হন্ডয় 
কগল এবাং বলল, ‘তুবম কতা জানই 
কয, এরা কর্া বলন্ডত পান্ডর না’। 

ا  لِۡمتح مح ۡد عح ۡۡ لحقح ُِ َٰ ر ء وِس
ح وا  َعح َّۡ ن ِكس  ث 
ونح  ٓءِ يحنِطق  لح ىؤ   ٦٥ٰٓح

66. কস (ইবরাহীম) বলল, ‘তাহন্ডল বক 
কতামরা আল্লাহর পবরবন্ডতথ এমন 
বকিুর ইবাদাত কর, যা কতামান্ডদর 
ককান উপকার করন্ডত পান্ডর না এবাং 
ককান েবতও করন্ডত পান্ডর না’?  

 ۡۡ ع ك  ا لح يحنفح ِ مح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ تحۡعب د  فح
ح
قحالح أ
ۡي  لح شح ۡۡ ا وح  ٦٦يحۡض  ك 

67. ‘বধ্ক কতামান্ডদরন্ডক এবাং আল্লাহর 
পবরবন্ডতথ কতামরা যান্ডদর ইবাদাত 
কর তান্ডদরন্ডক! ‘তবুও বক কতামরা 
বুঝন্ডব না’? 

فذ  
 
ونح ِمن د وِن ٱ أ ا تحۡعب د  لِمح ۡۡ وح فحلح لَّك 

ح
ِْۚ أ ّللَّ

 ٦٧تحۡعقِل ونح 

68. তারা বলল, ‘তান্ডক আগুন্ডন পুবড়ন্ডয় 
দাও এবাং কতামান্ডদর 
কদবন্ডদবীন্ডদরন্ডক সাহাযে কর, যবদ 
কতামরা বকিু করন্ডত চাও’। 

 ۡۡ نت  ۡۡ إِن ك  تحك  ُح ِ ٓوا  ءحال ِق وه  وحٱنِص   رذ  قحال وا  حح
َٰعِلِيح   ٦٨فح

69. আবম বললাম, ‘কহ আগুন, তুবম 
শীতল ও বনরাপদ হন্ডয় যাও 
ইবরাহীন্ডমর জনে’ । 

و ِي بحۡردٗ  َٰنحار  ك  ۡح ق لۡنحا يح َٰهِي ى إِبۡرح ح ًَٰما َعح لح  ٦٩ا وحسح

                                                           
104 এ বান্ডকের অর্থ ‘তারা মন্ডন মন্ডন বচন্তা করল তারা ববন্ডবক বুবদ্ধ খাটাল’ ও হন্ডত পান্ডর। 
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70. আর তারা তার ববরুন্ডদ্ধ চক্রান্ত 
কন্ডরবিল, বকন্তু আবম তান্ডদরন্ডক 
সবন্ডচন্ডয় কবশী েবতগ্রস্ত কন্ডর 
বদলাম। 

اد وا   رح
ح
أ ۡيدٗ وح ِينح ا فح بِهِۦ كح ۡخِسح

ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ َٰ لۡنح عح  ٧٠جح

71. আর আবম তান্ডক ও লূতন্ডক উদ্ধার 
কন্ডর কস কদন্ডশ বনন্ডয় কগলাম, 
কযখান্ডন আবম ববশ্ববাসীর জনে  
বরকত করন্ডখবি। 

ا  ُح ۡكنحا فِي َٰرح ۡرِض ٱلَِِّت بح
ح
ل وًطا إَِلح ٱۡۡل َٰه  وح َّۡينح َنح وح

َٰلحِميح   ٧١لِلۡعح

72. আর আবম তান্ডক দান কন্ডরবিলাম 
ইসহাক ও ইয়াকূবন্ডক অবতবরি 
বহন্ডসন্ডব; আর তান্ডদর প্রন্ডতেকন্ডকই 
আবম সৎকমথশীল কন্ডরবিলাম। 

 ۡۖ وبح نحافِلحٗة يحۡعق  َٰقح وح ۥٓ إِۡسحح ۡبنحا َلح  وحهح   وح
ذٗ لُك  عح وح لۡنحا  جح

َٰلِِحيح   ٧٢صح

73. আর তান্ডদরন্ডক আবম কনতা 
বাবনন্ডয়বিলাম, তারা আমার বনন্ডদথশ 
অনুসান্ডর মানুিন্ডক সব ক পর্ 
কদখাত। আবম তান্ডদর প্রবত 
সৎকাজ করার, সালাত কান্ডয়ম 
করার এবাং যাকাত প্রদান করার 
জনে ওহী কপ্ররে কন্ডরবিলাম। আর 
তারা আমারই ইবাদাত করত। 

ةٗ  ئِمَّ
ح
ۡۡ أ  ُ َٰ لۡنح عح ۡمرِنحا وح  وحجح

ح
ونح بِأ د  ُۡ ۡۡ يح ُِ ۡ

ۡينحآ إَِلح وۡحح
ح
أ

وَٰةِِۖ  كح ةِ ِإَويتحآءح ٱلزَّ لحوَٰ َِٰت ِإَوقحامح ٱلصَّ فِۡعلح ٱۡۡلحۡيرح
ن   َكح َٰبِِدينح وح حا عح  ٧٣وا  ۡلح

74. আর লূতন্ডক আবম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান 
দান কন্ডরবিলাম। আবম তান্ডক এমন 
এক জনপদ কর্ন্ডক উদ্ধার 
কন্ডরবিলাম, যার অবধ্বাসীরা অশ্লীল 
কান্ডজ বলপ্ত বিল। তারা বিল এক 
মন্দ ও পাপাচারী কওম। 

ل وطً  ۡكمٗ وح َٰه  ح  َٰه  ِمنح ا وحِعلۡمٗ ا ءحاتحۡينح َّۡينح َنح ا وح
ۡريحةِ ٱلَّ  ن وا  ٱلۡقح ۡۡ َكح  ُ ْۚ إِنَّ ئِثح ى ل  ٱۡۡلحبح نحت تَّۡعمح ِِت َكح
وۡء   َِٰسقِيح قحۡومح سح  ٧٤فح
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75. আর আবম তান্ডক আমার রহমন্ডতর 
মন্ডধ্ে শাবমল কন্ডর বনন্ডয়বিলাম। কস 
বিল সৎকমথশীলন্ডদর অন্তভুথি। 

 ۡۖٓ َٰه  ِِف رحۡۡححتِنحا لۡنح ۡدخح
ح
أ َٰلِِحيح  وح ۥ ِمنح ٱلصَّ  ٧٥إِنَّه 

76. আর স্মরে কর নূন্ডহর কর্া, 
ইতিঃপূন্ডবথ যখন কস আমান্ডক 
কডন্ডকবিল, তখন আবম তার ডান্ডক 
সাড়া বদন্ডয়বিলাম। অতিঃপর তান্ডক 
ও তার পবরবারবগথন্ডক আবম 
মহাববপদ কর্ন্ডক উদ্ধার কন্ডরবিলাম। 

ۡبنحا َلح ۥ  بۡل  فحٱۡستحجح ن وًحا إِۡذ نحادحىَٰ ِمن قح وح
 ِۡ ِظي ۡرِب ٱلۡعح ۥ ِمنح ٱلۡكح ۡهلحه 

ح
أ َٰه  وح ۡينح نحجَّ  ٧٦فح

77. আর আবম তান্ডক কসই সম্প্রদান্ডয়র 
ববরুন্ডদ্ধ সাহাযে কন্ডরবিলাম, যারা 
আমার আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরবিল। তারা বিল এক মন্দ 
কওম। তাই আবম তান্ডদর 
সকলন্ডকই পাবনন্ডত ডুববন্ডয় 
কমন্ডরবিলাম। 

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡوِم ٱلَّ َٰه  ِمنح ٱلۡقح نح ۡ نحِصح ۡۡ وح  ُ ْۚٓ إِنَّ ا َٰتِنح  يح
وۡء   ن وا  قحۡومح سح ۡغرحقۡ  َكح

ح
ۡۡ فحأ  ُ َٰ َۡجحعِيح نح

ح
 ٧٧أ

78. আর স্মরে কর দাঊদ ও 
সুলায়মান্ডনর কর্া, যখন তারা 
শসেন্ডেত সম্পন্ডকথ ববচার করবিল। 
যান্ডত রান্ডতর কবলায় ককান কওন্ডমর 
কমি ঢুন্ডক পন্ডড়বিল। আর আবম 
তান্ডদর ববচার কাজ কদখবিলাম। 

اِن ِِف ٱۡۡلحۡرِث إِۡذ  مح ۡك  َٰنح إِۡذ ُيح لحۡيمح دح وحس  دحاوۥ  وح
ۡت فِيهِ غح  شح ُِِدينح نحفح َٰ ۡۡ شح ُِ نَّا ِۡل ۡكِم

ك  ۡوِم وح ۡ  ٱلۡقح نح
٧٨ 

79. অতিঃপর আবম এ ববিন্ডয়র ফয়সালা 
সুলায়মানন্ডক বুবঝন্ডয় বদন্ডয়বিলাম। 
আর আবম তান্ডদর প্রন্ডতেকন্ডকই 
বদন্ডয়বিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর 
আবম পবথতমালা ও পাখীন্ডদরন্ডক 
দাঊন্ডদর অধ্ীন কন্ডর বদন্ডয়বিলাম, 

 ًّ لُك  ْۚ وح َٰنح لحۡيمح ا س  ُح َٰ ۡمنح َُّ فح ۡكمٗ فح ْۚ ا وحِعلۡمٗ  ءحاتحيۡنحا ح   ا
ۡرنحا  خَّ ْۚ وحسح رۡيح بذِۡحنح وحٱلطَّ بحالح ي سح دح ٱۡۡلِ عح دحاوۥ  مح

َٰعِلِيح  نَّا فح ك   ٧٩وح
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তারা দাঊন্ডদর সান্ডর্ আমার 
তাসবীহ পা  করত। আর 
এসববকিু আবমই করবিলাম। 

80. আর আবমই তান্ডক কতামান্ডদর জনে 
বমথ বানান্ডনা বশো বদন্ডয়বিলাম। 
যান্ডত তা যুন্ডদ্ধ কতামান্ডদরন্ডক রো 
করন্ডত পান্ডর। সুতরাাং কতামরা বক 
কৃতজ্ঞ হন্ডব? 

ةح ِلح وس   ۡنعح َٰه  صح لَّۡمنح ِنُۢ  وحعح ۡ مذ ۡۡ تِل ۡحِصنحك  لَّك 
 ۡۖ ۡۡ ِسك 

ۡ
ونح بحأ َِٰكر  ۡۡ شح نت 

ح
ۡل أ ُح  ٨٠فح

81. আর আবম সুলায়মান্ডনর জনে 
অনুগত কন্ডর বদন্ডয়বিলাম প্রবল 
হাওয়ান্ডক, যা তার বনন্ডদথন্ডশ প্রবাবহত 
হত কসই কদন্ডশর বদন্ডক, কযখান্ডন 
আবম বরকত করন্ডখবি। আর আবম 
প্রন্ডতেক ববিয় সম্পন্ডকথই অবগত 
বিলাম। 

ةٗ  ِصفح ِيحح َعح َٰنح ٱلرذ لحۡيمح لِس  ۡ  وح ۡمرِهِۦٓ إَِلح َتح
ح
رِي بِأ

ء   ۡ ِ يح
لذ نَّا بِك  ك  ْۚ وح ا ُح ۡكنحا فِي َٰرح ۡرِض ٱلَِِّت بح

ح
ٱۡۡل

َٰلِِميح   ٨١عح

82. আর শয়তানন্ডদর মন্ডধ্ে কতক তার 
জনে  ডুবুরীর কাজ করত, এিাড়া 
অনোনে কাজও করত। আর আবমই 
তান্ডদর জনে  বহফাযতকারী বিলাম। 

ل ونح  يحۡعمح ونح َلح ۥ وح غ وص  ن يح َِٰطِي مح يح وحِمنح ٱلشَّ
ٗل  مح َٰفِِظيح  د ونح عح ۡۡ حح  ُ ح نَّا ل ك  ۖۡ وح َٰلِكح  ٨٢ذح

83. আর স্মরে কর আইউন্ডবর কর্া, 
যখন কস তার রবন্ডক আহবান কন্ডর 
বন্ডলবিল, ‘আবম দুিঃখ-কন্ডষ্ট পবতত 
হন্ডয়বি। আর আপবন কতা সবথন্ডেষ্ঠ 
দয়ালু’। 

نتح 
ح
أ ِّنح ٱلۡض   وح سَّ ّنذِ مح

ح
ۥٓ أ بَّه  ي وبح إِذۡ نحادحىَٰ رح

ح
أ ۞وح

َِٰۡحِيح  ۡ  ٱلرَّ رۡحح
ح
 ٨٣أ

84. তখন আবম তার ডান্ডক সাড়া 
বদলাম। আর তার যত দুিঃখ-কষ্ট 

ذ ۖۡ  ا بِهِۦ مِن ۡض  ۡفنحا مح شح ۡبنحا َلح ۥ فحكح  فحٱۡستحجح
ۥ  ۡهلحه 

ح
َٰه  أ ۡۡ رحۡۡححةٗ وحءحاتحۡينح  ُ عح ۡ مَّ  ُ ِمۡثلح ِۡن ِعنِدنحا  وح مذ
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বিল তা দূর কন্ডর বদলাম এবাং তার 
পবরবার-পবরজন তান্ডক বদন্ডয় 
বদলাম। আর তান্ডদর সান্ডর্ তান্ডদর 
মত আন্ডরা বদলাম আমার পে 
কর্ন্ডক রহমত এবাং 
ইবাদাতকারীন্ডদর জনে  
উপন্ডদশস্বরূপ। 

َٰبِِدينح  ىَٰ لِلۡعح  ٨٤وحذِۡكرح

85. আর স্মরে কর ইসমাঈল, ইদরীস 
ও যুল বকফল এর কর্া, তান্ডদর 
প্রন্ডতেন্ডকই বধ্যথশীল বিল।  

ذ   ذحا ٱلِۡكۡفِلِۖ ّل  َٰعِيلح ِإَوۡدرِيسح وح ِنح  ِإَوۡسمح مذ
ََِٰبِينح   ٨٥ٱلصَّ

86. আর তান্ডদরন্ডক আবম আমার 
রহমন্ডত শাবমল কন্ডরবিলাম। তারা 
বিল সৎকমথপরায়ে। 

َٰلِِحيح  ِنح ٱلصَّ ۡ مذ  ُ ٓۖۡ إِنَّ ۡۡ ِِف رحۡۡححتِنحا  ُ َٰ لۡنح ۡدخح
ح
أ  ٨٦وح

87. আর স্মরে কর যুন-নূন এর কর্া, 
যখন কস রাগাবিত অবস্থায় চন্ডল 
বগন্ডয়বিল এবাং মন্ডন কন্ডরবিল কয, 
আবম তার উপর েমতা প্রন্ডয়াগ 
করব না। তারপর কস অন্ধকার 
কর্ন্ডক কডন্ডক বন্ডলবিল, ‘আপবন 
িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই’। 

আপবন পববত্র মহান। বনশ্চয় আবম 
বিলাম যাবলম’ । 

ذحا ٱۡل وِن إِذ ذَّ  بٗ وح ُِ َٰ غح بح م  ن لَّن نَّۡقِدرح هح
ح
نَّ أ ا فحظح

لحۡيهِ  نتح عح
ح
ٓ أ َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ن لَّ

ح
َِٰت أ ل مح نحادحىَٰ ِِف ٱلظ  فح

َٰلِِميح  نت  ِمنح ٱلظَّ َٰنحكح إِّنذِ ك  ۡبحح  ٨٧س 

88. অতিঃপর আবম তার ডান্ডক সাড়া 
বদন্ডয়বিলাম এবাং দুবশ্চন্তা কর্ন্ডক 
তান্ডক উদ্ধার কন্ডরবিলাম। আর 
এভান্ডবই আবম মুবমনন্ডদরন্ডক উদ্ধার 
কন্ডর র্াবক। 

َٰلِكح ن   ذح كح ْۚ وح ۡذِ َٰه  ِمنح ٱلۡغح َّۡينح َنح ۡبنحا َلح ۥ وح ِّج فحٱۡستحجح
ۡؤِمنِيح   ٨٨ٱلۡم 
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89. আর স্মরে কর যাকাবরয়োর কর্া, 
যখন কস তার রবন্ডক আহবান কন্ডর 
বন্ডলবিল, ‘কহ আমার রব! আমান্ডক 
একা করন্ডখা না, তুবম কতা কেষ্ঠ 
মাবলকানার অবধ্কারী’। 

ۡر ِي فحۡردٗ  ِ لح تحذح ۥ رحبذ بَّه  رِيَّآ إِذۡ نحادحىَٰ رح
كح زح نوح

ح
أ تح ا وح

َٰرِثِيح  رۡي  ٱلۡوح  ٨٩خح

90. অতিঃপর আবম তার আহবান্ডন সাড়া 
বদন্ডয়বিলাম এবাং তান্ডক দান 
কন্ডরবিলাম ইয়াহইয়া। আর তার 
জনে  তার স্ত্রীন্ডক উপন্ডযাগী 
কন্ডরবিলাম। তারা সৎকান্ডজ 
প্রবতন্ডযাবগতা করত। আর আমান্ডক 
আশা ও ভীবত সহকান্ডর ডাকত। 
আর তারা বিল আমার বনকট 
ববনয়ী। 

 َٰ َۡيح ۡبنحا َلح ۥ ُيح وحهح ۡبنحا َلح ۥ وح ۡصلحۡحنح  فحٱۡستحجح
ح
أ ا َلح ۥ وح

َِٰت  ونح ِِف ٱۡۡلحۡيرح َٰرِع  ن وا  ي سح ۡۡ َكح  ُ ۥْٓۚ إِنَّ ه  وۡجح زح
بٗ  ونحنحا رحغح يحۡدع  بٗ وح رحهح َِٰشعِيح ا وح حا خح ن وا  ۡلح َكح ۖۡ وح   ٩٠ا

91. আর স্মরে কর কস নারীর কর্া, কয 
বনজ সতীত্ব রো কন্ডরবিল। 
অতিঃপর আবম তার মন্ডধ্ে আমার 
‘রূহ’ ফুুঁন্ডক বদন্ডয়বিলাম এবাং তান্ডক 
ও তার পুত্রন্ডক ববশ্ববাসীর জনে  
কন্ডরবিলাম এক বনদশথন । 

ا مِن  ُح ۡخنحا فِي نحفح ا فح ُح نحۡت فحرۡجح ۡحصح
ح
وحٱلَِِّتٓ أ

آ ءحايحةٗ  ُح ا وحٱۡبنح ُح َٰ لۡنح عح وِحنحا وحجح ِ  ر  َٰلحِميح لذ  ٩١لۡعح

92. বনশ্চয় কতামান্ডদর এ জাবত কতা 
একই জাবত। আর আবমই 
কতামান্ডদর রব। অতএব কতামরা 
আমার ইবাদাত কর।  

ةٗ  مَّ
 
ۡۡ أ ت ك  مَّ

 
َِٰذهِۦٓ أ ةٗ  إِنَّ هح َِٰحدح ۡۡ  وح ب ك  ۠ رح نحا

ح
أ وح

وِن   ٩٢فحٱۡعب د 

93. বকন্তু তারা বনজন্ডদর কাযথকলান্ডপ 
পরস্পন্ডরর মন্ডধ্ে ববন্ডভদ সৃবষ্ট 

ونح  َِٰجع  ۡنحا رح ٌّ إَِلح ۖۡ ّل  ۡۡ  ُ ۡ بحيۡنح ۡمرحه 
ح
ٓوا  أ ع  طَّ تحقح  ٩٣وح
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কন্ডরন্ডি। সকন্ডলই আমার বনকট 
প্রতোবতথন করন্ডব।  

94. সুতরাাং কয মুবমন অবস্থায় সৎকাজ 
কন্ডর তার প্রন্ডচষ্টান্ডক অস্বীকার করা 
হন্ডব না। আর আবম কতা তা বলন্ডখ 
রাবখ।  

ۡؤِمن   وح م  َِٰت وحه  َٰلِحح ۡل ِمنح ٱلصَّ ۡعمح ن يح مح فحلح  فح
انح  ۡفرح َٰتِب ونح ك  ۡعيِهِۦ ِإَونَّا َلح ۥ كح  ٩٤لِسح

95. আর আবম কয জনপদন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরবি তার সম্পন্ডকথ বনন্ডিধ্াজ্ঞা 
রন্ডয়ন্ডি কয, তার অবধ্বাসীবৃন্দ আর 
বফন্ডর আসন্ডব না। 

ونح  ۡۡ لح يحرِۡجع   ُ نَّ
ح
ٓ أ ا ُح َٰ ۡهلحۡكنح

ح
َٰ قحۡريحة  أ ح َٰم  َعح رح وححح

٩٥ 

96. অবন্ডশন্ডি যখন ইয়া’জূজ ও 
মা’জূজন্ডক মুবি কদয়া হন্ডব, আর 
তারা প্রবতবট উুঁচু ভূবম হন্ডত িুন্ডট 
আসন্ডব। 

 ِ
ذ ِن ّل  ۡ مذ وج  وحه  ج 

ۡ
أ مح وج  وح ج 

ۡ
ۡت يحأ ى إِذحا ف تِحح ِتَّ حح

ب   دح  ٩٦ِسل ونح يحن حح

97. আর সতে ওয়াদার সময় বনকন্ডট 
আসন্ডল হ াৎ কাবফরন্ডদর চেু বস্থর 
হন্ডয় যান্ডব। তারা বলন্ডব, ‘হায়, 
আমান্ডদর দুন্ডভথাগ! আমরা কতা এ 
ববিন্ডয় উদাসীন বিলাম বরাং আমরা 
বিলাম যাবলম’ ।  

َٰر   بۡصح
ح
ة  أ َِٰخصح حبح ٱلۡوحۡعد  ٱۡۡلحق  فحإِذحا ِهح شح وحٱۡقَتح
ۡفلحة   نَّا ِِف غح ۡيلحنحا قحۡد ك  َٰوح وا  يح ر  فح ِينح كح ۡن مذِ  ٱلَّ

نَّا  ا بحۡل ك  َٰذح َٰلِِميح هح  ٩٧ظح

98. বনশ্চয় কতামরা এবাং আল্লাহ িাড়া 
কতামরা যান্ডদর পূজা কর, কসগুন্ডলা 
কতা জাহান্নান্ডমর জ্বালানী। কতামরা 
কসখান্ডন প্রন্ডবশ করন্ডব। 

ب   صح ِ حح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ا تحۡعب د  ۡۡ وحمح إِنَّك 
َٰرِد ونح  ا وح ُح ح ۡۡ ل نت 

ح
ۡح أ نَّ ُح  ٩٨جح
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99. যবদ তারা ইলাহ হত তন্ডব তারা 
জাহান্নান্ডম প্রন্ডবশ করত না। আর 
তারা সবাই তান্ডত স্থায়ী হন্ডয় 
র্াকন্ডব। 

نح  حۡو َكح ةٗ ل ُح ِ ٓءِ ءحال لح ىؤ  ا  ٰٓح ُح ذ  فِي َّك  ۖۡ وح ا رحد وهح ا وح مَّ
ونح  َِِٰل   ٩٩خح

100. কসখান্ডন র্াকন্ডব তান্ডদর আতথনাদ, 
আর কসখান্ডন তারা  শুনন্ডত পান্ডব 
না। 

ا زحفرِي   ُح ۡۡ فِي  ُ ح ع ونح  ل حۡسمح ا لح ي ُح ۡۡ فِي  ١٠٠وحه 

101. আমার পে কর্ন্ডক যান্ডদর জনে 
পূন্ডবথই কলোে বনধ্থাবরত রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদরন্ডক তা  কর্ন্ডক দূন্ডর রাখা 
হন্ডব। 

ى  ِنَّا ٱۡۡل ۡسّنح ۡ مذ  ُ ح ۡت ل بحقح ِينح سح ىئِكح  إِنَّ ٱلَّ لح و 
 
أ

ونح  د  ۡبعح ا م  ُح ۡن  ١٠١عح

102. তারা জাহান্নান্ডমর েীেতম শব্দও 
শুনন্ডত পান্ডব না। কসখান্ডন তারা 
তান্ডদর মনিঃপুত বস্তুর মন্ডধ্ে 
বচরকাল র্াকন্ডব। 

ُح  ا ٱۡشتح ۡۡ فِيمح ۖۡ وحه  ا ُح ِسيسح ونح حح ع  حۡسمح ۡت لح ي
ونح  َِِٰل  ۡۡ خح  ُ س  نف 

ح
 ١٠٢أ

103. মহাভীবত তান্ডদরন্ডক কপন্ডরশান 
করন্ডব না। আর কফন্ডরশতারা 
তান্ডদরন্ডক অভের্থনা জাবনন্ডয় বলন্ডব, 
‘এটাই কতামান্ডদর কসই বদন, যার 
ওয়াদা কতামান্ডদরন্ডক কদয়া 
হন্ডয়বিল’। 

  ۡ  ُ َٰ ى تحلحقَّ تح ۡكَبح  وح
ح
ع  ٱۡۡل زح ۡ  ٱلۡفح  ُ ن  ۡز  لح ُيح
  ۡ ا يحۡوم ك  َٰذح ة  هح ىئِكح لح ونح  ٱلۡمح د  ۡۡ ت وعح نت  ِي ك  ٱلَّ

١٠٣ 

104. কস বদন আবম আসমানসমূহন্ডক 
গুবটন্ডয় কনব, কযভান্ডব গুবটন্ডয় রাখা 
হয় বলবখত দলীল-পত্রাবদ। কযভান্ডব 
আবম প্রর্ম সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরবিলাম 
কসভান্ডবই পুনরায় সৃবষ্ট করব। 

طح ذِ 
آءح كح مح ا  يحۡومح نحۡطوِي ٱلسَّ مح ت ِب  كح ِ لِلۡك 

ِجلذ ِ ٱلسذ
ق  
لۡ لح خح وَّ

ح
ٓ أ نحا
ۡ
أ نَّا  بحدح ْۚٓ إِنَّا ك  لحۡينحا ۚۥْ وحۡعًدا عح ه  ن عِيد 

َٰعِلِيح   ١٠٤فح
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ওয়াদা পালন করা আমার কতথবে। 
আবম তা পালন করবই। 

105. আর উপন্ডদশ কদয়ার পর আবম 
বকতান্ডব বলন্ডখ বদন্ডয়বি কয, ‘আমার 
কযাগেতর বান্দাগেই পৃবর্বীর 
উত্তরাবধ্কারী হন্ডব’। 

لح  ب ورِ ِمنُۢ وح تحبۡنحا ِِف ٱلزَّ
ۡد كح نَّ قح

ح
ِۡكرِ أ بحۡعِد ٱلذ

ونح  َٰلِح  ا ِعبحادِيح ٱلصَّ ُح ۡرضح يحرِث 
ح
 ١٠٥ٱۡۡل

106. বনশ্চয় এন্ডত ইবাদাতকারী 
সম্প্রদান্ডয়র জনে  উপন্ডদশ বােী 
রন্ডয়ন্ডি। 

َٰغٗ  حلح ا ِلح َٰذح ۡوم  إِنَّ ِِف هح َٰبِِدينح ا لذِقح  ١٠٦عح

107. আর আবম কতা কতামান্ডক ববশ্ববাসীর 
জনে  রহমত বহন্ডসন্ডবই কপ্ররে 
কন্ডরবি।  

آ  َٰكح إِلَّ رحۡۡححةٗ وحمح لۡنح رۡسح
ح
َٰلحِميح  أ  ١٠٧لذِلۡعح

108. বল, ‘আমার প্রবত ওহী কপ্ররে করা 
হয় কয, কতামান্ডদর ইলাহ একক 
ইলাহ। সুতরাাং কতামরা বক 
আত্ম্সমপথেকারী হন্ডব’? 

َٰه   ۡۡ إِلح ُ ك  َٰ آ إِلح نَّمح
ح
َّ أ ى إَِلح ا ي وۡحح ۡل  ق ۡل إِنَّمح ُح ۖۡ فح َِٰحد  وح
ونح  ۡسلِم  نت ۡ م 

ح
 ١٠٨أ

109. তন্ডব তারা মুখ বফবরন্ডয় বনন্ডল তুবম 
বন্ডল বদও, ‘আবম যর্াযর্ভান্ডব 
কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় বদন্ডয়বি। আর 
আবম জাবন না কতামান্ডদরন্ডক কয 
ববিন্ডয়র ওয়াদা কদয়া হন্ডয়ন্ডি তা বক 
বনকটবতথী না দূরবতথী’।  

وح  َٰ سح ح ۡۡ َعح ۡل ءحاذحنت ك  ق  لَّۡوا  فح ۡدرِ  آء ِۖ فحإِن تحوح
ح
ٓي ِإَوۡن أ

م بحعِيد  
ح
قحرِيب  أ

ح
ا  أ ونح مَّ د   ١٠٩ت وعح

110. বতবন প্রকাশে কর্া সম্পন্ডকথও 
জান্ডনন এবাং কতামরা যা কগাপন কর 
তাও জান্ডনন। 

  ۡ ۡعلح ۥ يح ا إِنَّه  ۡ  مح يحۡعلح ۡوِل وح رح ِمنح ٱلۡقح ُۡ ٱۡۡلح
ونح   ١١٠تحۡكت م 
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111. আর আবম জাবন না হয়ন্ডতা তা 
কতামান্ডদর জনে এক পরীো বকিু 
কান্ডলর জনে  উপন্ডভান্ডগর সুন্ডযাগ। 

ۡدرِي 
ح
ۥ فِۡتنحة  ِإَوۡن أ لَّه  َٰ ِحي   لحعح

َٰع  إَِلح تح مح ۡۡ وح  لَّك 
١١١ 

112. রাসূল বন্ডলবিল, ‘কহ আমার রব, 
আপবন নোয়সঙ্গতভান্ডব ফয়সালা 
কন্ডর বদন’। আর আমান্ডদর রব কতা 
পরম করুোময়। কতামরা যা বলি 
কস ববিন্ডয় বতবনই একমাত্র 
সহায়স্থল। 

 ۡ ِ ٱۡحك  َٰلح رحبذ َٰن  قح ب نحا ٱلرَّۡحمح رح ِ  وح بِٱۡۡلحقذ
سۡ  ونح ٱلۡم  ا تحِصف  َٰ مح ح ان  َعح  ١١٢تحعح
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২২. সূরা : আল-হাজ্জ 
আয়াত : ৭৮, মাদানী 

ورحة  اۡلحجذِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ মানুি, কতামরা কতামান্ডদর রবন্ডক 
ভয় কর। বনশ্চয় বকয়ামন্ডতর 
প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর বোপার। 

ةِ  اعح لحةح ٱلسَّ لۡزح ْۚ إِنَّ زح ۡۡ بَّك  وا  رح ا ٱۡلَّاس  ٱتَّق  ُح ي 
ح
أ ى يح

  ۡ ِظي ء  عح ۡ  ١ يح

2. কযবদন কতামরা তা কদখন্ডব কসবদন 
প্রন্ডতেক স্তনে দানকাবরনী আপন 
দুগ্ধন্ডপািে বশশুন্ডক ভুন্ডল যান্ডব এবাং 
প্রন্ডতেক গভথধ্াবরেী তার গভথপাত 
কন্ডর কফলন্ডব, তুবম কদখন্ডব মানুিন্ডক 
মাতাল সদৃশ, অর্চ তারা মাতাল 
নয়। তন্ডব আল্লাহর আযাবই কব ন। 

عحۡت  ۡرضح
ح
ٓ أ ا مَّ ة  عح ۡرِضعح ل  ّل   م  ا تحۡذهح ُح ۡونح يحۡومح تحرح

ى ٱۡلَّاسح  تحرح ا وح ُح ۡلح ۡل  ۡحح اِت ۡحح
ع  ّل   ذح ُح تح وح

 ِ ابح ٱّللَّ ذح َِٰكنَّ عح لح ىَٰ وح َٰرح كح ۡ بِس  ا ه  ىَٰ وحمح َٰرح كح س 
ِديد    ٢ شح

3. মানুন্ডির মন্ডধ্ে কতক আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
তকথ-ববতকথ কন্ডর না কজন্ডন এবাং কস 
অনুসরে কন্ডর প্রন্ডতেক ববন্ডদ্রাহী 
শয়তান্ডনর। 

رۡيِ ِعلۡم  وحِمنح ٱۡلَّ  ِ بِغح َِٰدل  ِِف ٱّللَّ ن ي جح يحتَّ  اِس مح بِع  وح
َٰن   ۡيطح

َّ شح رِيد   ّل   ٣ مَّ

4. তার সম্পন্ডকথ বনধ্থারে করা হন্ডয়ন্ডি 
কয, কয তার সান্ডর্ বনু্ধত্ব করন্ডব কস 
অবশেই তান্ডক পর্ভ্রষ্ট করন্ডব এবাং 
তান্ডক প্রজ্জ্ববলত আগুন্ডনর শাবস্তর 
বদন্ডক পবরচাবলত করন্ডব। 

ِديهِ  ُۡ يح ۥ وح ل ه  ُِ ۥ ي  نَّه 
ح
ه  فحأ لَّ ن تحوح ۥ مح نَّه 

ح
لحۡيهِ أ تِبح عح ك 

عرِيِ  اِب ٱلسَّ ذح َٰ عح  ٤إَِلح

5. কহ মানুি! যবদ কতামরা পুনরুোন্ডনর 
বোপান্ডর সন্ডন্দন্ডহ র্াক তন্ডব বনশ্চয়ই 
কজন্ডন করন্ডখা, আবম কতামান্ডদরন্ডক 
মাবট কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি, তারপর 

ۡيب   ۡۡ ِِف رح نت 
ا ٱۡلَّاس  إِن ك  ُح ي 

ح
أ ى ِنح ٱِۡلحۡعِث فحإِنَّا يح مذ

اب   ِن ت رح ۡ مذ َٰك  ۡقنح
لح ة   خح َّۡ ِمن ن ۡطفح ة   ث  لحقح َّۡ ِمۡن عح  ث 

ة   غح ُۡ َّۡ ِمن م  ة   ث  حلَّقح ة   ُم  حلَّقح رۡيِ ُم 
ح  وحغح ِ ِ بحيذ

ْۚ لحك  ۡلذ ۡۡ

ل   جح
ح
ى أ آء  إَِلح حشح ا ن اِم مح رۡحح

ح
ن قِر  ِِف ٱۡۡل مذٗ  وح سح َّۡ  م  ث 
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শুক্র কর্ন্ডক, তারপর আলাকা105 
কর্ন্ডক, তারপর পূেথাকৃবতবববশষ্ট 
অর্বা অপূেথাকৃবতবববশষ্ট কগাশ্ত 
কর্ন্ডক। কতামান্ডদর বনকট ববিয়বট 
সুস্পষ্টরূন্ডপ বেথনা করার বনবমন্ডত্ত। 
আর আবম যা ইিা কবর তা একবট 
বনবদথষ্ট কাল পযথন্ত মাতৃগন্ডভথ অববস্থত 
রাবখ। অতিঃপর আবম কতামান্ডদরন্ডক 
বশশুরূন্ডপ কবর কবর, পন্ডর যান্ডত 
কতামরা কযৌবন্ডন উপনীত হও। 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কান্ডরা কান্ডরা মৃতুে 
কদয়া হয় এ বয়ন্ডসই, আবার কাউন্ডক 
কাউন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হয় হীনতম 
বয়ন্ডস, যান্ডত কস জ্ঞান লান্ডভর পরও 
বকিু না জান্ডন। তুবম যমীনন্ডক 
কদখন্ডত পাও শুষ্কাবস্থায়, অতিঃপর 
যখনই আবম তান্ডত পাবন বিথে কবর, 
তখন তা আন্ডন্দাবলত ও স্ফীত হয় 
এবাং উদগত কন্ডর সকল প্রকার 
সুদৃশে উবদ্ভদ। 

ۡۡ ِطۡفٗل  ك  ۡرِج  َّۡ تِلحبۡ َّن  ۡ  ث  ۖۡ وحِمنك  ۡۡ ك  دَّ ش 
ح
ٓوا  أ ل غ 

رِ  م  ۡرذحِل ٱلۡع 
ح
ى أ د  إَِلح ن ي رح ۡ مَّ َٰ وحِمنك  ِفَّ تحوح ن ي  مَّ

ۡيلح يح  ۡح ِمنُۢ بحۡعِد ِعلۡم  لِكح ۡي  ۡعلح ۡرضح شح
ح
ى ٱۡۡل تحرح ْۚ وح ا

ةٗ  اِمدح ا  هح ُح لحۡي ۡۡلحا عح نزح
ح
ٓ أ بحۡت فحإِذحا رح َّۡت وح آءح ٱۡهَتح ٱلۡمح

ُِيج   ۡوِۢج بح ِ زح
ذ ۢنبحتحۡت ِمن ّل 

ح
أ  ٥ وح

6. এবট এজনে  কয, আল্লাহই সতে এবাং 
বতবনই মৃতন্ডক জীবন দান কন্ডরন 

ۥ  نَّه 
ح
أ َٰ وح ۡوَتح ۥ ي ۡۡحِ ٱلۡمح نَّه 

ح
أ وح ٱۡۡلحق  وح ح ه  نَّ ٱّللَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح  ٦ قحِدير  َعح

                                                           
 মান্ডন যুি ও ঝুলন্ত বস্ত্ত। পূবথবতথী তাফসীরকারকন্ডদর অন্ডনন্ডক এর অর্থ কন্ডরন্ডিন রিবপে। علق 105

তন্ডব আধু্বনক জীবববজ্ঞানীন্ডদর মন্ডত, পুরুন্ডির শুক্র ও নারীর বডম্বানু বমবলত হন্ডয় মাতৃগন্ডভথ কয 
ভ্রূন্ডের সৃবষ্ট হয় তা পন্ডর জরায়ূ গান্ডত্র সাংযুি হন্ডয় পন্ডড়। এ জনে ‘আলাকা শন্ডব্দর অনুবাদ এখন 
করা হয়, এমন বকিু যা যুি হন্ডয় র্ান্ডক। 
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এবাং বতবনই সব বকিুর উপর 
েমতাবান। 

7. আর বকয়ামত আসন্ডবই, এন্ডত ককান 
সন্ডন্দহ কনই এবাং কবন্ডর যারা আন্ডি 
বনশ্চয়ই আল্লাহ তান্ডদর পুনরুবেত 
করন্ডবন। 

ۡيبح فِ  ةح ءحاتِيحة  لَّ رح اعح نَّ ٱلسَّ
ح
أ نَّ ٱوح

ح
أ ا وح ُح ۡبعحث  ي ح يح  ّللَّ

ب ورِ  ن ِِف ٱلۡق   ٧مح

8. আর মানুন্ডির মন্ডধ্ে কতক আল্লাহ 
সম্পন্ডকথ ববতকথ কন্ডর ককান জ্ঞান 
িাড়া, ককান বহদায়াত িাড়া এবাং 
দীবপ্তমান বকতাব িাড়া। 

رۡيِ ِعلۡم   ِ بِغح  ِِف ٱّللَّ
َِٰدل  ن ي جح لح  وحِمنح ٱۡلَّاِس مح وح

دٗ  َٰب  ى ه   كِتح
لح نرِي   وح  ٨ م 

9. কস ববতকথ কন্ডর ঘাড় বাুঁবকন্ডয়, 
মানুিন্ডক আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক ভ্রষ্ট 
করার উন্ডদ্দন্ডশে তার জনে রন্ডয়ন্ডি 
দুবনয়ান্ডত লাঞ্ছনা এবাং বকয়ামন্ডতর 
বদন আবম তান্ডক দহন যন্ত্রো 
আস্বাদন করাব। 

بِيِل ٱ ن سح لَّ عح ُِ ِۖۡ َلح ۥ ِِف ٱثحاِّنح ِعۡطفِهِۦ َِل  ۡنيحا ّللَّ َّل 
 ۡۖ ۥ يحۡومح ٱ ِخۡزي  ه  ن ِذيق  ابح ٱۡۡلحرِيِق وح ذح ةِ عح َٰمح  ٩لۡقِيح

10. (ন্ডসবদন তান্ডক বলা হন্ডব), ‘এবট 
কতামার দু’হাত যা পূন্ডবথ কপ্ররে 
কন্ডরন্ডি তার কারন্ডে। আর বনশ্চয়ই 
আল্লাহ বান্দান্ডদর প্রবত যুলুমকারী 
নন’। 

َٰلِكح  َٰم  ذح لَّ ح لحۡيسح بِظح نَّ ٱّللَّ
ح
أ اكح وح ۡت يحدح مح ا قحدَّ  بِمح

بِيِد   ١٠لذِلۡعح

11. মানুন্ডির মন্ডধ্ে কতক এমন রন্ডয়ন্ডি, 
যারা বিধ্ার সান্ডর্ আল্লাহর ইবাদাত 
কন্ডর। যবদ তার ককান কলোে হয় 
তন্ডব কস তান্ডত প্রশান্ত হয়। আর যবদ 
তার ককান ববপযথয় ঘন্ডট, তাহন্ডল কস 

ح وحِمنح ٱۡلَّاِس  ۡعب د  ٱّللَّ ن يح ِۖ مح ۡرف  َٰ حح ح فحإِۡن   َعح
نَّ بِهۖۦِۡ ِإَوۡن 

ح
أ رۡي  ٱۡطمح ۥ خح ابحه  صح

ح
لحبح أ ابحۡته  فِۡتنحة  ٱنقح صح

ح
 أ

وح  َٰلِكح ه  ْۚ ذح ةح ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ِِسح ٱَّل  ُِهِۦ خح َٰ وحۡج
ح َعح

بِي   ان  ٱلۡم   ١١ٱۡۡل ِۡسح
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তার আসল কচহারায় বফন্ডর যায়। কস 
দুবনয়া ও আবখরান্ডত েবতগ্রস্ত হয়। 
এবট হল সুস্পষ্ট েবত। 

12. কস আল্লাহর পবরবন্ডতথ এমন বকিুন্ডক 
ডান্ডক, যা তার ককান েবত করন্ডত 
পান্ডর না এবাং ককান উপকারও 
করন্ডত পান্ডর না। এবটই চরম 
পর্ভ্রষ্টতা। 

ۚۥْ  ه  ع  ا لح يحنفح ه ۥ وحمح ا لح يحۡض   ِ مح وا  ِمن د وِن ٱّللَّ يحۡدع 
َٰل  ٱِۡلحعِيد   لح َُّ وح ٱل َٰلِكح ه   ١٢ذح

13. কস এমন বকিুন্ডক ডান্ডক যার েবত 
তার উপকার অন্ডপো বনকটতর। 
কতইনা বনকৃষ্ট এই অবভভাবক এবাং 
কতই না বনকৃষ্ট এই সঙ্গী!  

 َٰ ۡولح ِۡئسح ٱلۡمح قۡرحب  ِمن نَّۡفعِهِۚۦْ ِلح
ح
ۥٓ أ ه  حمحن ۡضح  وا  ل يحۡدع 
ِۡئسح ٱلۡعحِشري   ِلح  ١٣وح

14. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন এবাং 
সৎকমথ কন্ডর আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
দাবখল করন্ডবন এমন জান্নান্ডত, যার 
পাদন্ডদন্ডশ নহরসমূহ প্রবাবহত। 
বনশ্চয়ই আল্লাহ যা ইিা তাই 
কন্ডরন। 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ح ي ۡدِخل  ٱلَّ إِنَّ ٱّللَّ
َٰت   نَّ ا جح ل  مح ۡفعح ح يح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت تحۡجرِي ِمن ِتح

 ١٤ي رِيد  

15. কয ধ্ারো কন্ডর কয, আল্লাহ দুবনয়া ও 
আবখরান্ডত কখন্ডনা তান্ডক (রাসূলন্ডক) 
সাহাযে করন্ডবন না, কস আসমান্ডনর 
বদন্ডক একবট রবশ প্রসাবরত করুক, 
এরপর তা ককন্ডট বদক, অতিঃপর 
কদখুক তার ককৌশল তার আন্ডক্রাশ 
দূর কন্ডর বকনা। 

ةِ  ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ه  ٱّللَّ  ِِف ٱَّل  ح ن لَّن يحنِص 
ح
ن  أ ظ  نح يح ن َكح مح

ۡل فحلۡيحمۡ  ۡر هح ۡع فحۡليحنظ  َّۡ َۡلحۡقطح آءِ ث  مح بحب  إَِلح ٱلسَّ دۡ بِسح د 
ا يحغِيظ   ه ۥ مح ۡيد  َّ كح  ١٥ي ۡذهَِبح
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16. এভান্ডবই আবম সুস্পষ্ট আয়াতরূন্ডপ 
তা (কুরআন) নাবযল কন্ডরবি। আর 
আল্লাহ বনিঃসন্ডন্দন্ডহ যান্ডক ইিা 
বহদায়াত দান কন্ডরন। 

َٰت   َٰتِۢ بحيذِنح َٰه  ءحايح لۡنح نزح
ح
َٰلِكح أ ذح كح   وح

ح
أ ِدي نَّ ٱوح ُۡ ح يح ّللَّ

ن ي رِيد    ١٦مح

17. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং যারা 
ইয়াহূদী হন্ডয়ন্ডি, যারা সাববঈ, খৃস্টান 
ও অবগ্নপূজক এবাং যারা মুশবরক 
হন্ডয়ন্ডি- বকয়ামন্ডতর বদন আল্লাহ 
তান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা কন্ডর কদন্ডবন। 
বনিঃসন্ডন্দন্ডহ আল্লাহ সব বকিুই সমেক 
প্রতেেকারী 

ِينح ءحامح  َِٰب إِنَّ ٱلَّ اد وا  وحٱلصَّ ِينح هح يح ن وا  وحٱلَّ
ح  ٓوا  إِنَّ ٱّللَّ ك  ۡۡشح

ح
ِينح أ وسح وحٱلَّ ىَٰ وحٱلۡمحج  َٰرح وحٱۡلَّصح

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح ةِ  إِنَّ ٱّللَّ َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ۡفِصل  بحيۡنح  يح

ُِيد     ١٧شح

18. তুবম বক কদখ না কয, আল্লাহর 
উন্ডদ্দন্ডশে বসজদা কন্ডর  যা বকিু 
রন্ডয়ন্ডি আসমানসমূন্ডহ এবাং যা বকিু 
রন্ডয়ন্ডি যমীন্ডন, সূযথ, চাুঁদ, 
তারকারাজী, পবথতমালা, বৃেলতা, 
জীবজন্তু ও মানুন্ডির মন্ডধ্ে অন্ডনন্ডক। 
আবার অন্ডনন্ডকর উপর শাবস্ত 
অবধ্াবরত হন্ডয় আন্ডি। আল্লাহ যান্ডক 
অপমাবনত কন্ডরন তার সম্মানদাতা 
ককউ কনই। বনশ্চয় আল্লাহ যা ইিা 
তাই কন্ডরন। 

 ۡۡ ح ل
ح
نَّ ٱ أ

ح
ح ُۤدُجۡسَيتحرح أ ن  ۤۥُهَل ّللَّ َِٰت وحمح َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ مح

بحال   وم  وحٱۡۡلِ ر  وحٱۡل ج  مح ۡمس  وحٱلۡقح ۡرِض وحٱلشَّ
ح
ِِف ٱۡۡل

ثرِي   كح آب  وح وح ر  وحٱَّلَّ جح ِنح  وحٱلشَّ قَّ مذ ثرِي  حح كح ٱۡلَّاِسِۖ وح
ا َلح ۥ مِن  مح ُِِن ٱّللَّ  فح ن ي  ُۗ وحمح اب  ذح عح

لحۡيهِ ٱلۡ ۡكرِم   عح م 
آء ۩  حشح ا ي ل  مح ۡفعح ح يح  ١٨إِنَّ ٱّللَّ

19. এরা দু’বট বববদমান পে, যারা 
তান্ডদর রব সম্পন্ডকথ ববতকথ কন্ডর। 
তন্ডব যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর জনে 
আগুন্ডনর কপাশাক প্রস্তুত করা 

وا  ِِف  م  اِن ٱۡختحصح ۡصمح اِن خح َٰذح ِينح ۞هح ۖۡ فحٱلَّ ۡۡ بذُِِ  رح
ۡۡ ثِيحاب    ُ ح ۡت ل ِعح طذ وا  ق  ر  فح ار   كح

ِن نَّ ب  مِن ي   مذ صح
  ۡ ۡ  ٱۡۡلحِمي ُِ  ١٩فحۡوِق ر ء وِس

বসজদা
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হন্ডয়ন্ডি। তান্ডদর মার্ার উপর কর্ন্ডক 
কঢন্ডল কদয়া হন্ডব ফুটন্ত পাবন। 

20. যার িারা তান্ডদর কপন্ডটর অভেন্তন্ডর 
যা বকিু রন্ডয়ন্ডি তা ও তান্ডদর 
চামড়াসমূহ ববগবলত করা হন্ডব। 

ۡۡ وحٱۡۡل ل ود   ُِ ِ ون ا ِِف ب ط  ر  بِهِۦ مح ُح  ٢٠ي ۡص

21. আর তান্ডদর জনে র্াকন্ডব কলাহার 
হাতুড়ী। 

ِديد   َِٰمع  ِمۡن حح قح ۡ مَّ  ُ ح ل  ٢١ وح

22. যখনই তারা যন্ত্রোকাতর হন্ডয় তা 
কর্ন্ডক কবর হন্ডয় আসন্ডত চাইন্ডব, 
তখনই তান্ডদরন্ডক তান্ডত বফবরন্ডয় 
কদয়া হন্ডব এবাং বলা হন্ডব, দহন-
যন্ত্রো আস্বাদন কর। 

آ  َّمح مذ  ُك  ا ِمۡن غح ُح وا  ِمۡن ۡر ج  ن َيح
ح
ٓوا  أ اد  رح

ح
ا أ ُح وا  فِي ِعيد 

 
أ

ابح ٱۡۡلحرِيِق  ذح  ٢٢وحذ وق وا  عح

23. যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর 
বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদরন্ডক দাবখল 
করন্ডবন এমন জান্নান্ডত, যার 
পাদন্ডদন্ডশ নহরসমূহ প্রবাবহত। 
কযখান্ডন তান্ডদরন্ডক কসানার কাুঁকন ও 
মুিা িারা অলাংকৃত করা হন্ডব এবাং 
কযখান্ডন তান্ডদর কপাশাক-পবরিদ 
হন্ডব করশন্ডমর। 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ح ي ۡدِخل  ٱلَّ إِنَّ ٱّللَّ
َٰت   نَّ ا ِمۡن  جح ُح حلَّۡونح فِي َٰر  ُي  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

هحب  
اوِرح ِمن ذح سح

ح
ل   أ رِير  ۡؤل ؤٗ وح ا حح ُح ۡۡ فِي  ُ ِِلحاس   ٢٣اۖۡ وح

24. তান্ডদরন্ডক পববত্র বােীর বদন্ডক 
পবরচালনা করা হন্ডয়বিল এবাং 
তান্ডদরন্ডক মহা প্রশাংবসত আল্লাহর 
পর্ কদখান্ডনা হন্ডয়বিল। 

َِٰط  َٰ ِصرح ٓوا  إَِلح د  ۡوِل وحه  يذِِب ِمنح ٱلۡقح ٓوا  إَِلح ٱلطَّ د  وحه 
 ٢٤ٱۡۡلحِميدِ 
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25. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডর এবাং 
আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক ও মসবজন্ডদ 
হারাম কর্ন্ডক বাধ্া কদয়, যান্ডক আবম 
স্থানীয় ও ববহরাগত সকন্ডলর জনে 
সমান কন্ডরবি। আর কয বেবি 
সীমালঙ্ঘন কন্ডর কসখান্ডন পাপকাজ 
করন্ডত চায়, তান্ডক আবম যন্ত্রোদায়ক 
আযাব আস্বাদন করাব। 

 ِ بِيِل ٱّللَّ ن سح ونح عح د  يحص  وا  وح ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ
آًء  وح َٰه  لِلنَّاِس سح لۡنح عح ِي جح اِم ٱلَّ ۡسِجِد ٱۡۡلحرح وحٱلۡمح

ن ي رِۡد فِ  َِٰكف  فِيهِ وحٱِۡلحادِ  وحمح لۡم  ٱلۡعح ِۢ بِظ   يهِ بِإِۡۡلحاد
َِلم  
ح
اب  أ

ذح  ٢٥ن ِذقۡه  ِمۡن عح

26. আর স্মরে কর, যখন আবম 
ইবরাহীমন্ডক কস ঘন্ডরর (বায়তুল্লাহ্র) 
স্থান বনধ্থারে কন্ডর বদন্ডয়বিলাম এবাং 
বন্ডলবিলাম, ‘আমার সান্ডর্ কাউন্ডক 
শরীক করন্ডব না এবাং আমার ঘরন্ডক 
পাক সাফ রাখন্ডব তাওয়াফকারী, 
রুকূ-বসজদা ও দাুঁবড়ন্ডয় সালাত 
আদায়কারীর জনে’। 

ن لَّ ت ّۡشِۡك َِب 
ح
نح ٱِۡلحيِۡت أ َّكح ۡح مح َٰهِي بۡرح نحا ِۡلِ

ۡ
ِإَوۡذ بحوَّأ
ۡي  ِۡر بحيِِۡتح لِلشح ُذ ِع ا وحطح كَّ آئِِميح وحٱلر  آئِفِيح وحٱلۡقح طَّ

ودِ  ج   ٢٦ٱلس 

27. ‘আর মানুন্ডির বনকট হন্ডজ্জর কঘািো 
দাও; তারা কতামার কান্ডি আসন্ডব 
পান্ডয় কহুঁন্ডট এবাং কৃশকায় উন্ডট চন্ডড় 
দূর পর্ পাবড় বদন্ডয়’।   

اٗل  ت وكح رِجح
ۡ
ذذِن ِِف ٱۡلَّاِس بِٱۡۡلحجذِ يحأ

ح
أ َٰ وح ح ذِ  وحَعح  ّل 

اِمر   ِ فحجذ   ضح
ذ تِيح ِمن ّل 

ۡ
ِميق   يحأ  ٢٧ عح

28. ‘কযন তারা বনজন্ডদর কলোন্ডের 
স্থানসমূন্ডহ হাবযর হন্ডত পান্ডর এবাং 
বতবন তান্ডদরন্ডক চতুষ্পদ জন্তু কর্ন্ডক 
কয বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন তার উপর 
বনবদথষ্ট বদনসমূন্ডহ আল্লাহর নাম স্মরে 
করন্ডত পান্ডর। অতিঃপর কতামরা তা 

وا   د  ُح يَّام  لذِيحۡش
ح
ِ ِِفٓ أ ۡح ٱّللَّ وا  ٱۡس ر  يحۡذك  ۡۡ وح  ُ ح َٰفِعح ل نح  مح

َٰت   ۡعل ومح َٰ مَّ نۡعح
ح
ةِ ٱۡۡل ُِيمح ِنُۢ بح ۡ مذ  ُ زحقح ا رح َٰ مح

ح  ِِۡۖ فحُك  وا  َعح
قِريح  وا  ٱِۡلحآئِسح ٱلۡفح ۡطعِم 

ح
أ ا وح ُح  ٢٨ِمۡن
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কর্ন্ডক খাও এবাং দুস্থ-দবরদ্রন্ডক কখন্ডত 
দাও’।     

29. ‘তারপর তারা কযন পবরষ্কার-পবরিন্ন 
হয়, তান্ডদর মানতসমূহ পূরে কন্ডর 
এবাং প্রাচীন ঘন্ডরর106 তাওয়াফ 
কন্ডর’। 

ف وا   وَّ َۡلحطَّ ۡۡ وح ورحه  َۡل وف وا  ن ذ  ۡۡ وح  ُ ثح وا  تحفح  ُ َّۡ َۡلحۡق ث 
تِيِق   ٢٩بِٱِۡلحۡيِت ٱلۡعح

30. এবটই ববধ্ান আর ককউ আল্লাহ 
কতৃথক বনধ্থাবরত পববত্র ববিয়সমূহন্ডক 
সম্মান করন্ডল তার রন্ডবর বনকট তা-
ই তার জনে উত্তম। আর কতামান্ডদর 
জনে হালাল করা হন্ডয়ন্ডি চতুষ্পদ 
জন্তু; তন্ডব যা কতামান্ডদর কান্ডি পা  
করা হয় কসগুবল িাড়া। সুতরাাং 
মূবতথপূজার অপববত্রতা কর্ন্ডক ববরত 
র্াক এবাং বমর্ো কর্া পবরহার কর-  

رۡي   وح خح  ُ ِ فح َِٰت ٱّللَّ مح ر  ۡۡ ح  ِ ظذ عح ن ي  ۖۡ وحمح َٰلِكح َلَّ ۥ ِعندح  ذح
 ۡۖ ۡۡ لحۡيك  َٰ عح ۡتلح ا ي  ۡ  إِلَّ مح َٰ نۡعح

ح
ۡ  ٱۡۡل ِحلَّۡت لحك 

 
أ بذِهِۗۦُ وح  رح

َِٰن وحٱۡجتحنِب وا  قحۡولح  ۡوثح
ح
فحٱۡجتحنِب وا  ٱلرذِۡجسح ِمنح ٱۡۡل

ورِ   ٣٠ٱلز 

31. আল্লাহর জনে একবনষ্ঠ হন্ডয় এবাং 
তাুঁর সান্ডর্ কাউন্ডক শরীক না কন্ডর। 
আর কয আল্লাহর সান্ডর্ শরীক কন্ডর, 
কস কযন আকাশ কর্ন্ডক পড়ল। 
অতিঃপর পাবখ তান্ডক কিাুঁ কমন্ডর বনন্ডয় 
কগল বকম্বা বাতাস তান্ডক দূন্ডরর ককান 
জায়গায় বনন্ডেপ করল।  

 ِ ن ي ّۡشِۡك بِٱّللَّ ّۡشِكِيح بِهِۚۦْ وحمح رۡيح م  ِ غح آءح ّلِلَّ نحفح ح 
وِي  ُۡ ۡو تح

ح
رۡي  أ ه  ٱلطَّ ف  تحۡخطح آءِ فح مح رَّ ِمنح ٱلسَّ ا خح نَّمح

ح
أ فحكح

ن   َّكح ِيح  ِِف مح ِحيق   بِهِ ٱلرذ  ٣١سح

                                                           
 বা পুরাতন ঘর বলন্ডত আল্লাহর ইবাদান্ডতর জনে বতরীকৃত সবচাইন্ডত পুরাতন ঘর البيت العتيق 106
তর্া কা‘বা ঘরন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। কারে ইবাদান্ডতর জনে বনবমথত এটাই যমীন্ডনর বুন্ডক সবথপ্রর্ম 
ঘর।  
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32. এটাই হল আল্লাহর ববধ্ান; কয 
আল্লাহর বনদশথনসমূহন্ডক সম্মান 
কন্ডর, বনিঃসন্ডন্দন্ডহ তা অন্তন্ডরর 
তাকওয়া কর্ন্ডকই। 

ا ِمن تحۡقوحى  ُح ِ فحإِنَّ ىئِرح ٱّللَّ عح ۡۡ شح ِ ظذ عح ن ي  ۖۡ وحمح َٰلِكح ذح
ل وِب   ٣٢ٱلۡق 

33. এসব চতুষ্পদ জন্তুন্ডত বনবদথষ্ট সময় 
পযথন্ত কতামান্ডদর জনে কলোে 
রন্ডয়ন্ডি, তারপর এগুন্ডলার কুরবানীর 
স্থান হন্ডব প্রাচীন ঘন্ডরর বনকট। 

ا  ُح ۡۡ فِي ل  لحك  جح
ح
ى أ َٰفِع  إَِلح نح مذٗ  مح سح آ إَِلح  م  ُح ِل  َّۡ ُمح ث 

تِيِق   ٣٣ٱِۡلحيِۡت ٱلۡعح

34. প্রন্ডতেক জাবতর জনে আবম কুরবানীর 
বনয়ম কন্ডর বদন্ডয়বি; যান্ডত তারা 
আল্লাহর নাম স্মরে করন্ডত পান্ডর, কয 
সমস্ত জন্তু বতবন বরবযক বহন্ডসন্ডব 
বদন্ডয়ন্ডিন তার উপর। কতামান্ডদর 
ইলাহ কতা এক ইলাহ; অতএব 
তাুঁরই কান্ডি আত্ম্সমপথে কর; আর 
অনুগতন্ডদরন্ডক সুসাংবাদ দাও,  

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ لِك  ن وح لۡنحا مح عح َّٗك جح ۡح ٱسح وا  ٱۡس ر  حۡذك  ِ َٰ  َلذ ح ِ َعح  ّللَّ

َٰه   ۡۡ إِلح ُ ك  َٰ ِۡ  فحإِلح َٰ نۡعح
ح
ةِ ٱۡۡل ُِيمح ِنُۢ بح ۡ مذ  ُ زحقح ا رح َِٰحد   مح وح

ۥٓ  ۡخبِتِيح فحلحه  ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب ُۗ وح
وا  ۡسلِم 

ح
 ٣٤أ

35. যান্ডদর কান্ডি আল্লাহর কর্া উন্ডল্লখ 
করা হন্ডল তান্ডদর অন্তর ককুঁন্ডপ ওন্ড , 
যারা তান্ডদর ববপদ-আপন্ডদ বধ্যথধ্ারে 
কন্ডর, যারা সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং 
আবম তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি 
তা কর্ন্ডক বেয় কন্ডর।  

ََِٰبِينح  ۡۡ وحٱلصَّ  ُ ِينح إِذحا ذ كِرح ٱّللَّ  وحِجلحۡت ق ل وب  ٱلَّ
ۡۡ وح   ُ ابح صح

ح
آ أ َٰ مح ح ۡۡ َعح  ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِممَّ ةِ وح لحوَٰ قِيِم ٱلصَّ ٱلۡم 
ونح   ٣٥ي نفِق 

36. আর কুরবানীর উটন্ডক আবম 
কতামান্ডদর জনে  আল্লাহর অনেতম 
বনদশথন বাবনন্ডয়বি; কতামান্ডদর জনে 
তান্ডত রন্ডয়ন্ডি কলোে। সুতরাাং 

 ۡۡ ِ لحك  ىئِرِ ٱّللَّ عح ِن شح ۡ مذ ك 
ا لح ُح َٰ لۡنح عح وحٱِۡل ۡدنح جح

رۡي ۖۡ  ا خح ُح ۡح ٱ فِي وا  ٱۡس ر  ۖۡ فحإِذحا فحٱۡذك  وحآفَّ ا صح ُح لحۡي ِ عح ّللَّ
انِعح  وا  ٱلۡقح ۡطعِم 

ح
أ ا وح ُح ا فحُك  وا  ِمۡن ُح ن وب  بحۡت ج  وحجح

 ۡۡ لَّك  ۡۡ لحعح ا لحك  ُح َٰ ۡرنح خَّ َٰلِكح سح ذح ْۚ كح َّ ۡعَتح وحٱلۡم 
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সাবরবদ্ধভান্ডব দোয়মান অবস্থায় 
কসগুবলর উপর আল্লাহর নাম 
উচ্চারে কর যখন কসগুবল কাত হন্ডয় 
পন্ডড় যায় তখন তা  কর্ন্ডক খাও। কয 
অভাবী, মানুন্ডির কান্ডি হাত পান্ডত না 
এবাং কয অভাবী কচন্ডয় কবড়ায়-
তান্ডদরন্ডক কখন্ডত দাও। এভান্ডবই 
আবম ওগুবলন্ডক কতামান্ডদর অনুগত 
কন্ডর বদন্ডয়বি; যান্ডত কতামরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

ونح  ر  حۡشك   ٣٦ت

37. আল্লাহর কান্ডি কপৌঁন্ডি না এগুন্ডলার 
কগাশ্ত ও রি; বরাং তাুঁর কান্ডি কপৌঁন্ডি 
কতামান্ডদর তাকওয়া। এভান্ডবই বতবন 
কস সবন্ডক কতামান্ডদর অধ্ীন কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন, যান্ডত কতামরা আল্লাহর 
তাকবীর পা  করন্ডত পার, এজনে 
কয, বতবন কতামান্ডদরন্ডক বহদায়াত দান 
কন্ডরন্ডিন; সুতরাাং তুবম 
সৎকমথশীলন্ডদরন্ডক সুসাংবাদ দাও। 

نحاَل    َِٰكن يح لح ا وح آؤ هح لح دِمح ا وح ُح ح ۡل  وم  نحالح ٱّللَّ لحن يح
وا    ِ َبذ ۡۡ تِل كح ا لحك  رحهح خَّ َٰلِكح سح ذح ْۚ كح ۡۡ ىَٰ ِمنك  ٱتلَّۡقوح

ۡحِسنِيح  ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب ُۗ وح ۡۡ َٰك  ى دح ا هح َٰ مح
ح ح َعح  ٣٧ٱّللَّ

38. বনশ্চয় আল্লাহ মুবমনন্ডদরন্ডক রো 
কন্ডরন এবাং ককান ববশ্বাসঘাতক, 
অকৃতজ্ঞন্ডক পিন্দ কন্ডরন না। 

ن وٓ  ِينح ءحامح ِن ٱلَّ َٰفِع  عح ح ي دح ِب   ا ُۗ ۞إِنَّ ٱّللَّ ح لح ُي   إِنَّ ٱّللَّ
ان   وَّ  خح

َّ ور   ّل 
ف   ٣٨كح

39. যুন্ডদ্ধর অনুমবত কদয়া হল তান্ডদরন্ডক, 
যান্ডদরন্ডক আক্রমে করা হন্ডি। 
কারে তান্ডদর ওপর বনযথাতন করা 
হন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
ববজয় দান্ডন সেম। 

وا ْۚ ِإَونَّ ٱ لِم  ۡۡ ظ   ُ نَّ
ح
َٰتحل ونح بِأ ِينح ي قح ذِنح لَِّلَّ

 
ح أ َٰ  ّللَّ ح  َعح

ِدير   ۡۡ لحقح  ٣٩نحِۡصِهِ
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40. যান্ডদরন্ডক তান্ডদর বনজ বাড়ী-ঘর 
কর্ন্ডক অনোয়ভান্ডব শুধু্ এ কারন্ডে 
কবর কন্ডর কদয়া হন্ডয়ন্ডি কয, তারা 
বন্ডল, ‘আমান্ডদর রব আল্লাহ’। আর 
আল্লাহ যবদ মানবজাবতর একদলন্ডক 
অপর দল িারা দমন না করন্ডতন, 
তন্ডব ববধ্স্ত হন্ডয় কযত খৃস্টান 
সন্নোসীন্ডদর আেম, বগজথা, 
ইয়াহূদীন্ডদর উপাসনালয় ও 
মসবজদসমূহ- কযখান্ডন আল্লাহর নাম 
অবধ্ক স্মরে করা হয়। আর আল্লাহ 
অবশেই তান্ডক সাহাযে কন্ডরন, কয 
তান্ডক সাহাযে কন্ডর। বনশ্চয় আল্লাহ 
শবিমান, পরাক্রমশালী।    

ول وا   ق  ن يح
ح
ٓ أ قذ  إِلَّ رۡيِ حح ۡ بِغح َٰرِهِ  ِمن دِيح

وا  ۡخرِج 
 
ِينح أ ٱلَّ
 ُۗ ب نحا ٱّللَّ  ۡ بِبحۡعض  رح  ُ ُح ۡع ِ ٱۡلَّاسح بح ۡفع  ٱّللَّ حۡولح دح ل   وح
ۡت  مح ِ دذ  ُ َّ بِيحع  ل َِٰمع  وح وح ر   صح َِٰجد  ي ۡذكح سح َٰت  وحمح لحوح وحصح
ۡ  ٱ ا ٱۡس ُح ثرِيٗ فِي ِ كح نَّ ٱّللَّ ح حنِص  َلح ن يحنِص   اُۗ وح ۥْٓۚ ّللَّ  مح ه 

زِيز   وِيٌّ عح ح لحقح  ٤٠إِنَّ ٱّللَّ

41. তারা এমন যান্ডদরন্ডক আবম যমীন্ডন 
েমতা দান করন্ডল তারা সালাত 
কান্ডয়ম করন্ডব, যাকাত কদন্ডব এবাং 
সৎকান্ডজর আন্ডদশ কদন্ডব ও 
অসৎকাজ কর্ন্ডক বনন্ডিধ্ করন্ডব; আর 
সব কান্ডজর পবরোম আল্লাহরই 
অবধ্কান্ডর।  

ا   ةح وحءحاتحو  لحوَٰ وا  ٱلصَّ قحام 
ح
ۡرِض أ

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ َٰ نَّ كَّ ِينح إِن مَّ  ٱلَّ

وِف وح  ۡعر  وا  بِٱلۡمح ر  مح
ح
أ ةح وح وَٰ كح ِ ٱلزَّ ّلِلَّ رِ  وح نكح ِن ٱلۡم  ۡوا  عح ُح نح

ورِ  م 
 
َٰقِبحة  ٱۡۡل  ٤١عح

42. আর তারা যবদ কতামান্ডক অস্বীকার 
কন্ডর তন্ডব তান্ডদর পূন্ডবথ অস্বীকার 
কন্ডরবিল নূহ, ‘আদ ও িামূন্ডদর 
কওম।  

ۡۡ قحۡوم  ن وح    ُ ۡبلح بحۡت قح ذَّ ۡد كح قح ب وكح فح ِ ذذ د  وحَعح  ِإَون ي كح
ود   ثحم   ٤٢وح
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43. আর ইবরাহীন্ডমর কওম ও লূন্ডতর 
কওম। 

ۡح وحقحۡوم   َٰهِي  ٤٣ ل وط   وحقحۡوم  إِبۡرح

44. আর মাদইয়ানবাসীরা। আর 
অস্বীকার করা হন্ডয়বিল মূসান্ডক। 
তাই কাবফরন্ডদরন্ডক আবম অবকাশ 
বদন্ডয়বিলাম, তারপর আবম তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও কন্ডরবিলাম। অতএব 
ককমন বিল আমার শাবস্ত!  

 
ح
أ ۡملحۡيت  وح

ح
ِۖ فحأ َٰ وَسح ذذِبح م  ك  ۖۡ وح نح ۡديح َٰب  مح ۡصحح

 َٰ نح نحِكريِ لِلۡكح ۡيفح َكح ۖۡ فحكح ۡۡ  ُ ۡذت  خح
ح
َّۡ أ  ٤٤فِرِينح ث 

45. অতিঃপর কত জনপদ আবম ধ্বাংস 
কন্ডরবি কযগুবলর বাবসন্দারা বিল 
যাবলম, তাই এইসব জনপদ তান্ডদর 
ঘন্ডরর িাদসহ ধ্বাংসস্তুন্ডপ পবরেত 
হন্ডয়বিল, কত কূপ পবরতেি হন্ডয়ন্ডি 
এবাং কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বাংস 
হন্ডয়ন্ডি! 

ِن قحۡريحة   يذِن مذ
ح
أ ة  فحكح الِمح ِهح ظح ا وح ُح َٰ ۡهلحۡكنح

ح
فحِِهح  أ

بِۡئ   ا وح ُح وِش ر  َٰ ع 
ح اوِيحة  َعح لحة   خح طَّ عح ِۡص   م 

ِشي وحقح د  مَّ
٤٥ 

46. তারা বক যমীন্ডন ভ্রমে কন্ডরবন? 
তাহন্ডল তান্ডদর হত এমন হৃদয় যা 
িারা তারা উপলবি করন্ডত পারত 
এবাং এমন কান যা িারা তারা শুনন্ডত 
পারত। বস্তুত কচাখ কতা অন্ধ হয় না, 
বরাং অন্ধ হয় বেবস্থত হৃদয়।  

 

فحلح 
ح
ۡۡ ق ل وب  أ  ُ ح ونح ل تحك  ۡرِض فح

ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري   ۡۡ ي

ا  ُح ۖۡ فحإِنَّ ا ُح ِ ونح ب ع  حۡسمح ۡو ءحاذحان  ي
ح
آ أ ُح ِ ۡعقِل ونح ب مح لح تحعۡ يح

 َٰ بۡصح
ح
ورِ ٱۡۡل د  ل وب  ٱلَِِّت ِِف ٱلص  َِٰكن تحۡعمح ٱلۡق  لح ر  وح
٤٦ 

47. আর তারা কতামান্ডক আযাব তরাবিত 
করন্ডত বন্ডল, অর্চ আল্লাহ কখন্ডনা 
তাুঁর ওয়াদা কখলাফ কন্ডরন না। আর 
কতামার রন্ডবর বনকট বনশ্চয় এক 

ۚۥْ  ه  ۡلِفح ٱّللَّ  وحۡعدح لحن َي  اِب وح ذح حۡستحۡعِجل ونحكح بِٱلۡعح ي وح
نحة   لِۡف سح

ح
أ بذِكح كح ونح  ِإَونَّ يحۡوًما ِعندح رح د  ا تحع  ِمَّ  ٤٧مذ
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বদন কতামান্ডদর গেনায় হাজার 
বিন্ডরর সমান। 

48. আর আবম কত জনপদন্ডক অবকাশ 
বদন্ডয়বি, অর্চ তারা বিল যাবলম; 
অতিঃপর আবম তান্ডদরন্ডক পাকড়াও 
কন্ডরবি। আর আমারই বনকট 
প্রতোবতথনস্থল । 

ِن  يذِن مذ
ح
أ كح ة  وح الِمح ِهح ظح ا وح ُح ح ۡملحۡيت  ل

ح
َّۡ  قحۡريحة  أ ث 
ِصري   َّ ٱلۡمح ا ِإَوَلح ُح ۡذت  خح

ح
 ٤٨أ

49. বল, ‘কহ মানুি, আবম কতা ককবল 
কতামান্ডদর জনে সুস্পষ্ট সতকথকারী’। 

ۡۡ نحِذير   نحا۠ لحك 
ح
آ أ ا ٱۡلَّاس  إِنَّمح ُح ي 

ح
أ ى بِي   ق ۡل يح  ٤٩م 

50. সুতরাাং যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 
কন্ডর, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
সম্মানজনক বরবযক। 

ۡ فحٱ  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ة  لَّ ۡغفِرح  مَّ
  ۡ رِي رِۡزق  كح  ٥٠وح

51. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
বের্থ কন্ডর কদয়ার কচষ্টা কন্ডর, তারা 
জাহান্নান্ডমর অবধ্বাসী। 

ىئِكح  لح و 
 
َِٰجزِينح أ عح َٰتِنحا م  ۡوا  ِِفٓ ءحايح عح ِينح سح وحٱلَّ

 ِۡ َٰب  ٱۡۡلحِحي ۡصحح
ح
 ٥١أ

52. আর আবম কতামার পূন্ডবথ কয রাসূল 
বকাংবা নবী পাব ন্ডয়বি, কস যখনই 
(ওহীকৃত বােী) পা  কন্ডরন্ডি, 
শয়তান তার পান্ড  (বকিু) বনন্ডেপ 
কন্ডরন্ডি। বকন্তু শয়তান যা বনন্ডেপ 
কন্ডর আল্লাহ তা মুন্ডি কদন। অতিঃপর 
আল্লাহ তাুঁর আয়াতসমূহন্ডক সুদৃঢ় 
কন্ডর কদন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
অবত প্রজ্ঞাময়। 

ول   ۡبلِكح ِمن رَّس  لۡنحا ِمن قح رۡسح
ح
آ أ ٓ  وحمح ِبذ  إِلَّ

لح نح ا إِذح وح
ا  خ  ٱّللَّ  مح يحنسح ۡمنِيَّتِهِۦ فح

 
َٰن  ِِفٓ أ ۡيطح لۡقح ٱلشَّ

ح
ى أ ّنَّ تحمح

َٰتِهِۗۦُ وحٱّللَّ   ۡ  ٱّللَّ  ءحايح ِۡك َّۡ ُي  َٰن  ث  ۡيطح ي لِۡق ٱلشَّ
  ۡ ِكي ۡ  حح لِي  ٥٢ عح
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53. এটা এজনে কয, শয়তান যা বনন্ডেপ 
কন্ডর, তা যান্ডত বতবন তান্ডদর জনে 
পরীোর বস্তু বাবনন্ডয় কদন, যান্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহ বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি এবাং 
যান্ডদর হৃদয়সমূহ পািাে। আর 
বনশ্চয় যাবলমরা দুস্তর মতন্ডভন্ডদ বলপ্ত 
রন্ডয়ন্ডি। 

لح  حۡجعح ِ َٰن  فِۡتنحةٗ َلذ ۡيطح ا ي لِۡق ٱلشَّ ِينح ِِف ق   مح ُِۡ لذَِّلَّ ِ وب
ل 

اِسيحةِ ق ل   رحض  وحٱلۡقح َٰلِِميح مَّ ُۗ ِإَونَّ ٱلظَّ ۡۡ  ُ اقِۢ  لحَِف ِشقح وب 
 ٥٣ بحعِيد  

54. এটা এজনেও কয, যান্ডদরন্ডক জ্ঞান 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তারা কযন জানন্ডত 
পান্ডর কয, এটা অবশেই কতামার 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক সতে। অতিঃপর 
তারা কযন এর প্রবত ঈমান আন্ডন 
এবাং তান্ডদর অন্তর কযন এর প্রবত 
অনুগত হয়। আর যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি, বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
সরল পর্ প্রদশথনকারী। 

ۡح  َِلحۡعلح بذِكح وح نَّه  ٱۡۡلحق  ِمن رَّ
ح
ۡح أ وت وا  ٱلۡعِلۡ

 
ِينح أ ٱلَّ

ادِ  ُح ح ح ل ُۗ ِإَونَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ت ۡخبِتح َلح ۥ ق ل وب  ي ۡؤِمن وا  بِهِۦ فح فح
َٰط   َٰ ِصرح ن ٓوا  إَِلح ِينح ءحامح ۡستحقِيم  ٱلَّ  ٥٤م 

55. আর যারা কুফরী কন্ডর, তারা এন্ডত 
সন্ডন্দহ কপািে করন্ডত র্াকন্ডব 
যতেে না তান্ডদর বনকট 
আকবস্মকভান্ডব বকয়ামত এন্ডস পড়ন্ডব 
অর্বা তান্ডদর বনকট এন্ডস পড়ন্ডব 
এক বন্ধো বদন্ডনর আযাব। 

وا  ِِف ِمۡريحة   ر  فح ِينح كح ال  ٱلَّ لح يحزح َٰ  وح ِتَّ ِۡنه  حح  مذ
ۡ
ۡ  تحأ  ُ تِيح
قِيم   اب  يحۡوم  عح ذح ۡۡ عح  ُ تِيح

ۡ
ۡو يحأ
ح
ة  بحۡغتحًة أ اعح  ٥٥ٱلسَّ

56. কস বদন্ডনর বাদশাহী আল্লাহরই। 
বতবনই তান্ডদর মন্ডধ্ে ববচার করন্ডবন। 
সুতরাাং যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 

ئِذ   لۡك  يحۡومح ن وا  ٱلۡم  ِينح ءحامح ْۚ فحٱلَّ ۡۡ  ُ ۡ  بحيۡنح ۡك  ِ ُيح َّ ِ ّللذ
 ِۡ َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ َِٰت ِِف جح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ  ٥٦وحعح
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কন্ডর, তারা বনআমতপূেথ 
জান্নাতসমূন্ডহ অবস্থান করন্ডব। 

57. আর যারা কুফরী কন্ডর এবাং আমার 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার কন্ডর, 
তান্ডদর জন্ডনেই রন্ডয়ন্ডি অপমানজনক 
আযাব। 

ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح ۡۡ وحٱلَّ  ُ ح ىئِكح ل لح و 
 
َٰتِنحا فحأ يح

اب   ذح ُِي   عح  ٥٧ م 

58. আর যারা আল্লাহর পন্ডর্ বহজরত 
কন্ডর, অতিঃপর বনহত হয় বকাংবা 
মারা যায়, তান্ডদরন্ডক অবশেই আল্লাহ 
উত্তম বরবযক দান করন্ডবন। আর 
বনশ্চয় আল্লাহই সন্ডবথাৎকৃষ্ট 
বরবযকদাতা। 

بِيِل ٱ وا  ِِف سح ر  اجح ِينح هح ات وا  وحٱلَّ ۡو مح
ح
َّۡ ق تِل ٓوا  أ ِ ث  ّللَّ

نٗ  سح ۡ  ٱّللَّ  رِزۡقًا حح  ُ نَّ ز قح ۡ رۡي  اْۚ ِإَونَّ ٱلحريح وح خح  ُ ح ح ل ّللَّ
َٰزِقِيح   ٥٨ٱلرَّ

59. বতবন অবশেই তান্ডদরন্ডক এমন স্থান্ডন 
প্রন্ডবশ করান্ডবন, যা তারা পিন্দ 
করন্ডব আর আল্লাহ কতা বনশ্চয় 
মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল। 

ٗل  ۡدخح ۡ م   ُ ۚۥْ َلح ۡدِخلحنَّ ۡونحه  ۡ   يحۡرضح لِي ح لحعح ِإَونَّ ٱّللَّ
  ۡ لِي  ٥٩ حح

60. এটাই প্রকৃত অবস্থা। আর কয বেবি 
বনপীবড়ত হন্ডয় তার সমপবরমাে 
প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে কন্ডর; অতিঃপর তার 
উপর আবার বনপীড়ন করা হয় 
তাহন্ডল আল্লাহ অবশেই তান্ডক 
সাহাযে করন্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ পাপ 
কমাচনকারী, অতীব েমাশীল। 

قحبح بِِمۡثِل  ۡن َعح ۖۡ وحمح َٰلِكح َّۡ ب ِغح ۞ذح وقِبح بِهِۦ ث  ا ع  مح
ور   ف  وٌّ غح ف  ح لحعح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ نَّه  ٱّللَّ  ح حنِص  لحۡيهِ َلح  ٦٠ عح

61. এটা এজনে কয, বনশ্চয় আল্লাহ 
রাতন্ডক বদন্ডনর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ করান 
এবাং বদনন্ডক রান্ডতর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ 

نَّ ٱ
ح
َٰلِكح بِأ ارح ذح ُح ي ولِج  ٱۡلَّ ارِ وح ُح ۡلح ِِف ٱۡلَّ ح ي ولِج  ٱَلَّ ّللَّ

 ُۢ ِميع  ح سح نَّ ٱّللَّ
ح
أ ِۡل وح  ٦١ بحِصري  ِِف ٱَلَّ
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করান। আর বনশ্চয় আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সমেক দ্রষ্টা। 

62. আর এটা এজনে কয, বনশ্চয় আল্লাহই 
সতে এবাং তারা তাুঁর পবরবন্ডতথ যান্ডক 
ডান্ডক, অবশেই তা বাবতল। আর 
বনশ্চয় আল্লাহ কতা সমুচ্চ, সুমহান। 

نَّ ٱ
ح
َٰلِكح بِأ ونح ِمن ذح ا يحۡدع  نَّ مح

ح
أ وح ٱۡۡلحق  وح ح ه  ّللَّ

ِل   وح ٱلۡعح ح ه  نَّ ٱّللَّ
ح
أ َِٰطل  وح وح ٱلۡبح برِي   د ونِهِۦ ه   ٦٢ٱلۡكح

63. তুবম বক লেে কর না কয, আল্লাহ 
আকাশ কর্ন্ডক পাবন বিথে কন্ডরন, 
যার ফন্ডল যমীন সবুজ-শোমল হন্ডয় 
উন্ড । বনশ্চয় আল্লাহ কেহপরায়ে, 
সবথববিন্ডয় সমেকজ্ঞাত। 

آءٗ  آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
ح أ نَّ ٱّللَّ

ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
ت ۡصبِح  أ فح

ح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ةً َّ ۡۡضح ۡرض  ُم 
ح
برِي  ٱۡۡل  ٦٣  لحِطيف  خح

64. আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু 
আন্ডি, সব তাুঁরই। আর বনশ্চয় 
আল্লাহই কতা অভাবমুি, সকল 
প্রশাংসার অবধ্কারী। 

َِٰت  َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ وح َلَّ ۥ مح  ُ ح ح ل ۡرِض  ِإَونَّ ٱّللَّ
ح
ا ِِف ٱۡۡل مح وح

ِّن  ٱۡۡلحِميد    ٦٤ٱلۡغح

65. তুবম বক লেে কর না কয, যমীন্ডন যা 
বকিু আন্ডি এবাং কনৌযানগুন্ডলা যা 
তাুঁরই বনন্ডদথন্ডশ সমুন্ডদ্র ববচরে কন্ডর 
সবই আল্লাহ কতামান্ডদর জনে অনুগত 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। আর বতবনই 
আসমানন্ডক আটবকন্ডয় করন্ডখন্ডিন, 
যান্ডত তাুঁর অনুমবত িাড়া তা যমীন্ডনর 
উপর পন্ডড় না যায়। বনশ্চয় আল্লাহ 
মানুন্ডির প্রবত বড়ই করুোময়, পরম 
দয়ালু। 

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
لۡكح أ ۡرِض وحٱلۡف 

ح
ا ِِف ٱۡۡل ۡ مَّ رح لحك  خَّ  سح

عح  ن تحقح
ح
آءح أ مح ي ۡمِسك  ٱلسَّ ۡمرِهِۦ وح

ح
ۡرِي ِِف ٱِۡلحۡحرِ بِأ َتح

حرحء وف   ح بِٱۡلَّاِس ل  بِإِۡذنِهِۦْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ
ۡرِض إِلَّ

ح
ح ٱۡۡل  َعح
  ۡ  ٦٥رَِّحي
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66. আর বতবনই কতামান্ডদর জীবন 
বদন্ডয়ন্ডিন, অতিঃপর বতবনই 
কতামান্ডদর মৃতুে কদন্ডবন, তারপর 
বতবনই কতামান্ডদরন্ডক আবার জীবন 
কদন্ডবন। বনশ্চয় মানুি বড়ই 
অকৃতজ্ঞ। 

ِٓي  وح ٱلَّ ُۗ وحه  ۡۡ ۡيِيك  َّۡ ُي  ۡۡ ث  َّۡ ي ِميت ك  ۡۡ ث  ۡحيحاك 
ح
أ

ور   ف  َٰنح لحكح نسح  ٦٦ إِنَّ ٱۡۡلِ

67. আবম প্রন্ডতেক জাবতর জনে 
ইবাদান্ডতর বনয়ম-কানুন বনধ্থারে 
কন্ডর বদন্ডয়বি, তারা যার 
অনুসরেকারী। সুতরাাং তারা কযন 
কতামার সান্ডর্ এ বোপান্ডর ককান 
ববতকথ করন্ডত না পান্ডর। আর তুবম 
কতামার রন্ডবর বদন্ডক আহবান কর। 
বনশ্চয় তুবম সরল পন্ডর্ই রন্ডয়ি।  

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ ن لذِك  لۡنحا مح عح نَّكح جح َٰزِع  ۖۡ فحلح ي نح وه  ۡۡ نحاِسك  ًَّك ه  سح

 ۡۖ بذِكح َٰ رح ۡمرِ  وحٱۡدع  إَِلح
ح
دٗ  ِِف ٱۡۡل َٰ ه  لح ى إِنَّكح لحعح
ۡستحقِيم    ٦٧ م 

68. আর তারা যবদ কতামার সান্ডর্ 
বাকববতো কন্ডর, তাহন্ডল বল, 
‘কতামরা যা কর, কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ 
সমেক অববহত।’ 

ل ونح  ا تحۡعمح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ِل ٱّللَّ  أ ق  ل وكح فح َٰدح  ٦٨ِإَون جح

69. কতামরা কয ববিন্ডয় মতন্ডভদ করি, 
আল্লাহ কস ববিন্ডয় বকয়ামন্ডতর বদন 
ফয়সালা কন্ডর  কদন্ডবন। 

ۡۡ فِيهِ  نت  ا ك  ةِ فِيمح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح ۡ  بحيۡنحك  ۡك  ٱّللَّ  ُيح
ونح  ۡتحلِف   ٦٩َّتح

70. তুবম বক জান না কয, আসমান ও 
যমীন্ডন যা বকিু রন্ডয়ন্ডি, আল্লাহ তা 
জান্ডনন? বনশ্চয় তা একবট বকতান্ডব 
রন্ডয়ন্ডি। অবশেই এটা আল্লাহর জনে 
খুবই সহজ। 

نَّ 
ح
ۡۡ أ ۡۡ تحۡعلح ح ل

ح
ۡرِض  إِنَّ  أ

ح
آءِ وحٱۡۡل مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ  مح ۡعلح ح يح ٱّللَّ
حِسري   ِ ي ح ٱّللَّ َٰلِكح َعح َٰب   إِنَّ ذح َٰلِكح ِِف كِتح

 ٧٠ ذح
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71. আর তারা আল্লাহর পবরবন্ডতথ এমন 
বকিুর ইবাদাত কন্ডর, কয সম্পন্ডকথ 
বতবন ককান প্রমাে নাবযল কন্ডরনবন 
এবাং কয বোপান্ডর তান্ডদরও ককান 
জ্ঞান কনই। আর যাবলমন্ডদর ককান 
সাহাযেকারী কনই। 

ونح  يحۡعب د  َٰنٗ وح لۡطح ِۡل بِهِۦ س  ذ َنح ۡۡ ي 
ح ا ل ِ مح  اِمن د وِن ٱّللَّ

ۡ بِهِۦ   ُ ح ا لحيۡسح ل ُۗ وحمح  ۡ َٰلِِميح ِمن نَِّصري   ِعلۡ ا لِلظَّ مح  وح
٧١ 

72. আর তান্ডদর কান্ডি আমার 
আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূন্ডপ বতলাওয়াত 
করা হন্ডল যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর 
মুখমেন্ডল তুবম অসন্ডন্তাি লেে 
করন্ডব; তান্ডদর কান্ডি যারা আমার 
আয়াতসমূহ বতলাওয়াত কন্ডর, 
তান্ডদরন্ডক তারা আক্রমে করন্ডত 
উদেত হয়। বল, তাহন্ডল বক আবম 
কতামান্ডদরন্ডক এর কচন্ডয়ও খারাপ 
বকিুর সাংবাদ কদব? কসটা আগুন। 
যারা কুফরী কন্ডর, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
এর ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন। আর এটা কত 
বনকৃষ্ট ব কানা! 

َٰت نحا  ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح َٰ عح َٰت  ِإَوذحا ت ۡتلح وهِ تحۡعرِف  ِِف و   بحيذِنح ج 

ِينح  ونح بِٱلَّ حۡسط  اد ونح ي ۖۡ يحكح رح نكح وا  ٱلۡم  ر  فح ِينح كح ٱلَّ
 ُِ لحۡي ۡتل ونح عح ذ  يح ۡ بِّشح نحبذِئ ك 

 
فحأ
ح
ُۗ ق ۡل أ َٰتِنحا ن مذِ  ۡۡ ءحايح

ِينح كح  ا ٱّللَّ  ٱلَّ هح دح ْۚ ٱۡلَّار  وحعح  ۡ َٰلِك  بِۡئسح ذح وا ۖۡ وح ر  فح
ِصري    ٧٢ٱلۡمح

73. কহ মানুি, একবট উপমা কপশ করা 
হল, মন্ডনান্ডযাগ বদন্ডয় তা কশান, 
কতামরা আল্লাহর পবরবন্ডতথ যান্ডদরন্ডক 
ডাক তারা কখন্ডনা একবট মাবিও 
সৃবষ্ট করন্ডত পারন্ডব না। যবদও তারা 
এ উন্ডদ্দন্ডশে একবত্রত হয়। আর যবদ 
মাবি তান্ডদর কাি কর্ন্ডক বকিু বিবনন্ডয় 
কনয়, তারা তার কাি কর্ন্ডক তাও 

ثحل   ِبح مح ا ٱۡلَّاس  ۡض  ُح ي 
ح
أ ى ِينح  يح ۥْٓۚ إِنَّ ٱلَّ وا  َلح  فحٱۡستحِمع 

وا  ذ بحابٗ  ۡل ق  ِ لحن َيح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ حوِ تحۡدع  ل ا وح
ۖۥۡ  وا  َلح  ع  ۡ  ٱٱۡجتحمح  ُ حۡسل ۡب ۡي ِإَون ي بحاب  شح ا لَّ ل 

ع فح  ْۚ ضح وه  ِمۡنه  حۡستحنقِذ  ۡطل وب  ي الِب  وحٱلۡمح  ٧٣ٱلطَّ
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উদ্ধার করন্ডত পারন্ডব না। 
অন্ডিিেকারী ও যার কান্ডি অন্ডিিে 
করা হয় উভন্ডয়ই দুবথল। 

74. তারা আল্লাহন্ডক যর্াযর্ মযথাদা কদয় 
না। বনশ্চয় আল্লাহ মহােমতাবান, 
মহাপরাক্রমশালী। 

قَّ قحۡدرِهِۦْٓۚ  ح حح  ٱّللَّ
وا  ر  ا قحدح زِيز   مح وِيٌّ عح ح لحقح  ٧٤إِنَّ ٱّللَّ

75. আল্লাহ কফন্ডরশতা ও মানুন্ডির মধ্ে 
কর্ন্ডক রাসূল মন্ডনানীত কন্ডরন। 
অবশেই আল্লাহ সবথন্ডোতা সবথদ্রষ্টা। 

ٗل  ةِ ر س  ىئِكح لح َِف ِمنح ٱلۡمح وحِمنح ٱۡلَّاِس  إِنَّ  ٱّللَّ  يحۡصطح
ُۢ بحِصري   ِميع  ح سح  ٧٥ ٱّللَّ

76. তান্ডদর সামন্ডন এবাং কপিন্ডন যা বকিু 
আন্ডি বতবন তা জান্ডনন। আর 
সববকিু আল্লাহর কান্ডিই প্রতোববতথত 
হন্ডব।  

ا بحۡيح  ۡ  مح ۡعلح ع  يح ِ ت رۡجح ْۚ ِإَوَلح ٱّللَّ ۡۡ  ُ لۡفح ا خح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
أ

ور   م 
 
 ٧٦ٱۡۡل

77. কহ মুবমনগে, কতামরা রুকূ‘ কর, 
বসজদা কর, কতামান্ডদর রন্ডবর 
ইবাদাত কর এবাং ভাল কাজ কর, 
আশা করা যায় কতামরা সফল হন্ডত 
পারন্ডব। 

وا  وحْۤاوُدُجۡسٱ ع  ن وا  ٱۡركح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى وا   يح وحٱۡعب د 

 ۩ ونح ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ل وا  ٱۡۡلحرۡيح لحعح ۡۡ وحٱۡفعح بَّك    ٧٧رح

78. আর কতামরা আল্লাহর পন্ডর্ বজহাদ 
কর কযভান্ডব বজহাদ করা উবচৎ। 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক মন্ডনানীত 
কন্ডরন্ডিন। দীন্ডনর বোপান্ডর বতবন 
কতামান্ডদর উপর ককান কন্ড ারতা 
আন্ডরাপ কন্ডরনবন। এটা কতামান্ডদর 
বপতা ইবরাহীন্ডমর দীন। বতবনই 
কতামান্ডদর নাম করন্ডখন্ডিন ‘মুসবলম’ 
পূন্ডবথ এবাং এ বকতান্ডবও। যান্ডত 
রাসূল কতামান্ডদর জনে সােী হয় 
আর কতামরা মানুন্ডির জনে সােী 
হও। অতএব কতামরা সালাত কান্ডয়ম 

ا  ۡۡ وحمح وح ٱۡجتحبحىَٰك  ِۚۦْ ه  ادِه ُح قَّ ِج ِ حح  ِِف ٱّللَّ
وا  ُِد  َٰ جح وح

ج   جح  رح ِيِن ِمۡن حح ۡۡ ِِف ٱَّلذ لحۡيك  لح عح ۡۡ  عح بِيك 
ح
ِلَّةح أ مذ

مَّ  وح سح ْۚ ه  ۡح َٰهِي ِِف إِبۡرح ۡبل  وح ۡسلِِميح مِن قح ۡ  ٱلۡم  ىَٰك 
ون وا   تحك  ۡۡ وح لحۡيك  ُِيًدا عح  شح

ول  ونح ٱلرَّس  ا َِلحك  َٰذح هح
وَٰ  كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 

ح
 ٱۡلَّاِس  فحأ

ح آءح َعح دح ُح  ةح ش 
ۡح  نِۡع َٰ وح ۡولح ۡح ٱلۡمح ۖۡ فحنِۡع ۡۡ ۡولحىَٰك  وح مح ِ ه  وا  بِٱّللَّ وحٱۡعتحِصم 

 ٧٨ٱۡلَِّصري  

বসজদা
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কর, যাকাত দাও এবাং আল্লাহন্ডক 
মজবুতভান্ডব ধ্র। বতবনই কতামান্ডদর 
অবভভাবক।  আর বতবন কতই না 
উত্তম অবভভাবক এবাং কতই না 
উত্তম সাহাযেকারী! 
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২৩. সূরা : আল-মুবমনূন 
আয়াত : ১১৮, মাক্কী 

ورحة  ال ۡؤِمن ونح س   م 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. অবশেই মুবমনগে সফল হন্ডয়ন্ডি, 
ۡؤِمن ونح  فۡلححح ٱلۡم 

ح
 ١قحۡد أ

2. যারা বনজন্ডদর সালান্ডত ববনয়াবনত। 
َِٰشع ونح  ۡۡ خح ُِ ِ ت

لح ۡۡ ِِف صح ِينح ه   ٢ٱلَّ

3. আর যারা অনর্থক কর্াকমথ কর্ন্ডক 
ববমুখ। 

ونح  ۡعرِض  ِن ٱللَّۡغوِ م  ۡۡ عح ِينح ه   ٣وحٱلَّ

4. আর যারা যাকান্ডতর কেন্ডত্র সবক্রয়। 
 ۡۡ ِينح ه  َٰعِل ونح وحٱلَّ ةِ فح وَٰ كح  ٤لِلزَّ

5. আর যারা তান্ডদর বনজন্ডদর 
লজ্জাস্থান্ডনর বহফাযতকারী। 

ونح  َٰفِظ  ۡۡ حح ُِ وِج ر  ۡۡ لِف  ِينح ه 
 ٥وحٱلَّ

6. তন্ডব তান্ডদর স্ত্রী ও তান্ডদর ডান হাত 
যার মাবলক হন্ডয়ন্ডি তারা িাড়া, 
বনশ্চয় এন্ডত তারা বনবন্দত হন্ডব না। 

ا  ۡو مح
ح
ۡۡ أ ُِ َِٰج ۡزوح

ح
ى أ ح ۡۡ إِلَّ َعح  ُ ۡۡ فحإِنَّ  ُ َٰن  يۡمح

ح
ۡت أ لحكح مح

ل وِميح  رۡي  مح  ٦غح

7. অতিঃপর যারা এন্ডদর িাড়া অনেন্ডক 
কামনা কন্ডর তারাই 
সীমালঙ্ঘনকারী। 

اد ونح  ۡ  ٱلۡعح ىئِكح ه  لح و 
 
َٰلِكح فحأ آءح ذح رح َٰ وح ِن ٱۡبتحغح مح  ٧فح

8. আর যারা বনজন্ডদর আমানতসমূহ 
ও অঙ্গীকান্ডর যত্নবান। 

 َٰ َٰنح مح
ح
ۡۡ ِۡل ِينح ه  ونح وحٱلَّ َٰع  ۡۡ رح ِدهِ ُۡ ۡۡ وحعح ُِ  ٨تِ

9. আর যারা বনজন্ডদর সালাতসমূহ 
বহফাযত কন্ডর। 

ونح  حافِظ  ۡۡ ُي  ُِ ِ َٰت وح
لح َٰ صح ح ۡۡ َعح ِينح ه    ٩وحٱلَّ

10. তারাই হন্ডব ওয়াবরস। 
َٰرِث ونح  ۡ  ٱلۡوح ىئِكح ه  لح و 

 
 ١٠أ

11. যারা বফরদাউন্ডসর অবধ্কারী হন্ডব। 
তারা কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব। 

ِينح يحرِث ونح  ونح ٱلَّ َِِٰل  ا خح ُح ۡۡ فِي  ١١ٱلۡفِۡردحۡوسح ه 

পারা 

১৮ 
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12. আর অবশেই আবম মানুিন্ডক 
মাবটর বনযথাস কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি। 

َٰلحة   لح َٰنح ِمن س  نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ
لح ۡد خح لحقح ِن ِطي   وح  ١٢ مذ

13. তারপর আবম তান্ডক শুক্ররূন্ডপ 
সাংরবেত আধ্ান্ডর স্থাপন কন্ডরবি। 

ةٗ  َٰه  ن ۡطفح لۡنح عح َّۡ جح ار   ث  رح
ِكي   ِِف قح  ١٣ مَّ

14. তারপর শুক্রন্ডক আবম ‘আলাকায় 
পবরেত কবর। তারপর 
‘আলাকান্ডক কগাশ্তবপন্ডে পবরেত 
কবর। তারপর কগাশ্তবপেন্ডক হান্ডড় 
পবরেত কবর। তারপর হাড়ন্ডক 
কগাশ্ত বদন্ডয় আবৃত কবর। অতিঃপর 
তান্ডক অনে এক সৃবষ্টরূন্ডপ গন্ডড় 
তুবল। অতএব সন্ডবথাত্তম স্রষ্টা 
আল্লাহ কত বরকতময়! 

ةح  لحۡقنحا ٱۡل ۡطفح َّۡ خح ةٗ  ث  لحقح ةح  عح لحقح لحۡقنحا ٱلۡعح فحخح
ةٗ  غح ُۡ َٰمٗ م  ةح ِعظح غح ُۡ لحۡقنحا ٱلۡم  ۡونح فحخح سح ۡح ا فحكح َٰ  ا ٱلۡعِظح
ۡمٗ  لۡقً ۡلح َٰه  خح نح

ۡ
أ نشح
ح
َّۡ أ ن  ا ث  ۡحسح

ح
تحبحارحكح ٱّللَّ  أ ْۚ فح رح ا ءحاخح

َٰلِقِيح   ١٤ٱلۡخح

15. এরপর অবশেই কতামরা মরন্ডব।  يذِت ونح حمح َٰلِكح ل ۡ بحۡعدح ذح َّۡ إِنَّك   ١٥ ث 

16. তারপর বকয়ামন্ডতর বদন অবশেই 
কতামরা পুনরুবেত হন্ডব।  

ث ونح  ةِ ت ۡبعح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح َّۡ إِنَّك   ١٦ث 

17. আর অবশেই আবম কতামান্ডদর 
উপর সাতবট স্তর সৃবষ্ট কন্ডরবি। 
আর আবম সৃবষ্ট সম্পন্ডকথ উদাসীন 
বিলাম না। 

ا  آئِقح وحمح رح ۡبعح طح ۡۡ سح لحۡقنحا فحۡوقحك  ۡد خح لحقح ِن وح نَّا عح ك 
َٰفِلِيح   ١٧ٱۡۡلحلِۡق غح

18. আর আবম আকাশ কর্ন্ডক 
পবরবমতভান্ডব পাবন বিথে কন্ডরবি। 
অতিঃপর আবম তা যমীন্ডন সাংরেে 
কন্ডরবি। আর অবশেই আবম 
কসটান্ডক অপসারে করন্ডতও 
সেম। 

ر   دح
ُۢ بِقح آءح آءِ مح مح ۡۡلحا ِمنح ٱلسَّ نزح

ح
أ ۡرِضِۖ  وح

ح
َٰه  ِِف ٱۡۡل نَّ ۡسكح

ح
فحأ

 َٰ ح ونح ِإَونَّا َعح َِٰدر  ابِۢ بِهِۦ لحقح  ١٨ذحهح
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19. তারপর আবম তা িারা কতামান্ডদর 
জনে কখজুর ও আঙু্গন্ডরর 
বাগানসমূহ সৃবষ্ট কন্ডরবি। তান্ডত 
কতামান্ডদর জনে প্রচুর ফল র্ান্ডক। 
আর তা কর্ন্ডকই কতামরা খাও। 

َٰت   نَّ ۡ بِهِۦ جح نحا لحك 
ۡ
أ نشح
ح
ِيل   فحأ ِن َّنَّ َٰب  مذ ۡعنح

ح
أ  وح

ثرِيحة  لَّ  َٰكِه  كح ا فحوح ُح ۡۡ فِي ل ونح  ك  ك 
ۡ
ا تحأ ُح ِمۡن  ١٩وح

20. আর এক বৃে যা বসনাই পাহাড় 
হন্ডত উদ্গত হয়, যা 
আহারকারীন্ডদর জনে কতল ও 
তরকারী উৎপন্ন কন্ডর। 

ةٗ  رح جح ۡهِن وحشح يۡنحآءح تحۢنب ت  بِٱَّل  ورِ سح ج  ِمن ط  ۡر 
َّتح
 ٢٠لذٓأِۡلُِكِيح  وحِصۡبغ  

21. আর বনশ্চয় গবাবদপশুর মন্ডধ্ে 
কতামান্ডদর জনে বশেেীয় ববিয় 
রন্ডয়ন্ডি। তান্ডদর কপন্ডট যা আন্ডি তা 
কর্ন্ডক আবম কতামান্ডদরন্ডক পান 
করাই। আর এন্ডত কতামান্ডদর জনে 
প্রচুর উপকাবরতা রন্ডয়ন্ডি এবাং তা 
কর্ন্ডক কতামরা খাও। 

 ۡۖ ِۡ لحعَِۡبحٗة َٰ نۡعح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ا ِِف  ِإَونَّ لحك  ِمَّ ۡ مذ ن ۡسقِيك 

ُح  ۡۡ فِي لحك  ا وح ُح ِ ون ثرِيحة  ب ط  َٰفِع  كح نح ا  ا مح ُح ِمۡن وح
ل ونح  ك 

ۡ
 ٢١تحأ

22. আর এসব পশু ও কনৌকায় 
কতামান্ডদরন্ডক আন্ডরাহে করান্ডনা 
হয়। 

ل ونح  ۡمح لِۡك ِت  ح ٱلۡف  ا وحَعح ُح لحۡي  ٢٢وحعح

23. আর অবশেই আবম নূহন্ডক তার 
কওন্ডমর বনকট কপ্ররে 
কন্ডরবিলাম। অতিঃপর কস বলল, 
‘কহ আমার কওম, কতামরা 
আল্লাহর ইবাদাত কর। বতবন িাড়া 
কতামান্ডদর ককান ইলাহ কনই। 
তবুও বক কতামরা তাকওয়া 
অবলম্বন করন্ডব না’? 

وا   وِۡم ٱۡعب د  َٰقح الح يح قح َٰ قحۡوِمهِۦ فح لۡنحا ن وًحا إَِلح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح وح

ونح  فحلح تحتَّق 
ح
ۥْٓۚ أ رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ ا لحك  ح مح  ٢٣ٱّللَّ
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24. তারপর তার সম্প্রদান্ডয়র 
কনতৃস্থানীয়গে, যারা কুফরী 
কন্ডরবিল- তারা বলল, ‘এন্ডতা 
কতামান্ডদর মত একজন মানুি 
িাড়া বকিুই না। কস কতামান্ডদর 
উপর কেষ্ঠত্ব লাভ করন্ডত চায়। 
আর আল্লাহ ইিা করন্ডল অবশেই 
কফন্ডরশতা নাবযল করন্ডতন। এ 
কর্ান্ডতা আমরা আমান্ডদর পূবথবতথী 
বপতৃপুরুিন্ডদর সমন্ডয়ও শুবনবন’। 

آ إِلَّ  َٰذح ا هح ۦ مح وا  ِمن قحۡوِمهِ ر  فح ِينح كح ا  ٱلَّ لحؤ  الح ٱلۡمح قح فح
حّشح   ِثۡ  ب ۡۡ مذ لحۡيك  لح عح َُّ تحفح ن يح

ح
ۡۡ ي رِيد  أ حۡو شح ل ك  ل آءح وح
ةٗ  ىئِكح لح لح مح نزح

ح ا ِِفٓ ءحابحآئِنحا  ٱّللَّ  ۡلح َٰذح ِمۡعنحا بِهح ا سح مَّ
لِيح  وَّ

ح
 ٢٤ٱۡۡل

25. ‘কস ককবল এমন এক কলাক, যার 
মন্ডধ্ে পাগলামী রন্ডয়ন্ডি। অতএব 
কতামরা তার সম্পন্ডকথ বকিুকাল 
অন্ডপো কর’। 

وح إِلَّ  ُۢ بِهِۦ ِجنَّة  إِۡن ه  ل  ح  رحج  َتح َٰ فح ِتَّ وا  بِهِۦ حح بَّص 
 ٢٥ِحي  

26. নূহ বলল, ‘কহ আমার রব, 
আমান্ডক সাহাযে করুন। ককননা 
তারা আমান্ডক বমর্োবাদী বন্ডলন্ডি’। 

ب وِن  ذَّ ا كح ۡ ِي بِمح ِ ٱنِص   رحبذ
 ٢٦قحالح

27. তারপর আবম তার কান্ডি ওহী 
কপ্ররে করলাম কয, তুবম আমার 
কচান্ডখর সামন্ডন ও আমার ওহী 
অনুযায়ী কনৌকা বতরী কর। 
তারপর যখন আমার আন্ডদশ 
আসন্ডব এবাং চুলা (পাবনন্ডত) 
উর্ন্ডল উ ন্ডব তখন প্রন্ডতেক 
জীন্ডবর এক কজাড়া ও কতামার 
পবরবারবগথন্ডক কনৌযান্ডন তুন্ডল বনও; 
তন্ডব তান্ডদর মন্ডধ্ে যান্ডদর বোপান্ডর 

وحۡحيِنحا  ۡعي نِنحا وح
ح
لۡكح بِأ ِن ٱۡصنحِع ٱلۡف 

ح
ۡهِ أ ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
فحأ

  
ذ ا ِمن ّل  ُح فحارح ٱتلَّن ور  فحٱۡسل ۡك فِي نحا وح ۡمر 

ح
آءح أ  فحإِذحا جح

ۡهلحكح 
ح
أ ۡيِ ٱثۡنحۡيِ وح وۡجح ۡول   زح لحۡيهِ ٱلۡقح بحقح عح ن سح إِلَّ مح

وٓ  لحم  ِينح ظح َِٰطۡبِّن ِِف ٱلَّ لح ت خح ۖۡ وح ۡۡ  ُ ۡغرحق  ِمۡن ۡ م   ُ ونح ا  إِنَّ
٢٧ 
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পূন্ডবথ বসদ্ধান্ত হন্ডয় আন্ডি তারা 
িাড়া। আর যারা যুলম কন্ডরন্ডি 
তান্ডদর বোপান্ডর তুবম আমান্ডক 
সন্ডম্বাধ্ন কন্ডরা না। বনশ্চয় তারা 
বনমবজ্জত হন্ডব। 

28. অতিঃপর যখন তুবম ও কতামার 
সঙ্গীরা কনৌযান্ডন আন্ডরাহে করন্ডব 
তখন বলন্ডব, ‘সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর জনে, বযবন আমান্ডদরন্ডক 
যাবলম কওম কর্ন্ডক মুবি 
বদন্ডয়ন্ডিন’। 

ِل  ق  لِۡك فح ح ٱلۡف  عحكح َعح ن مَّ نتح وحمح
ح
ۡيتح أ فحإِذحا ٱۡستحوح
ِي  ِ ٱلَّ َّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ َٰلِِميح َنح ۡوِم ٱلظَّ َٰنحا ِمنح ٱلۡقح  ٢٨ى

29. তুবম আরও বলন্ডব, ‘কহ আমার 
রব, আমান্ডক বরকতময় 
অবতরেস্থন্ডল অবতরে করান। 
আর আপবনই সবথন্ডেষ্ঠ 
অবতরেকারী’। 

نزِلِّۡن م  
ح
ِ أ ٗل وحق ل رَّبذ َٗك َنح بحارح نتح  م 

ح
أ رۡي   وح خح

 ٢٩ٱلۡم َنِلِيح 

30. বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে অন্ডনক বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি। আর বনশ্চয় আবম 
পরীোকারী বিলাম। 

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ۡبتحلِيح ِإَون ك   إِنَّ ِِف ذح حم   ٣٠نَّا ل

31. তারপর তান্ডদর পন্ডর আবম অনে 
প্রজন্ম সৃবষ্ট কন্ডরবি। 

نحا ِمنُۢ 
ۡ
أ نشح
ح
َّۡ أ ۡۡ قحۡرنً ث  رِينح بحۡعِدهِ  ٣١ا ءحاخح

32. অতিঃপর তান্ডদর মন্ডধ্ে তান্ডদরই 
একজনন্ডক আবম রাসূলরূন্ডপ 
কপ্ররে কন্ডরবিলাম কয, কতামরা 
আল্লাহর ইবাদাত করন্ডব, বতবন 
িাড়া কতামান্ডদর অনে ককান (সতে) 

وٗل  ۡۡ رحس  ُِ لۡنحا فِي رۡسح
ح
وا  فحأ ِن ٱۡعب د 

ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن ا  مذ ح مح ٱّللَّ

ونح  فحلح تحتَّق 
ح
ۥْٓۚ أ رۡي ه  َٰه  غح ِۡن إِلح ۡ مذ  ٣٢لحك 
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ইলাহ কনই। তবুও বক কতামরা 
তাকওয়া অবলম্বন করন্ডব না। 

33. আর তার সম্প্রদান্ডয়র কনতৃস্থানীয় 
বেবিগে যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, 
আন্ডখরান্ডতর সাোতন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এবাং আবম দুবনয়ার জীবন্ডন 
যান্ডদর কভাগ ববলাবসতা 
বদন্ডয়বিলাম, তারা বলল, ‘কস 
ককবল কতামান্ডদর মত একজন 
মানুি, কস তাই খায় যা কর্ন্ডক 
কতামরা খাও এবাং কস তাই পান 
কন্ডর যা কর্ন্ডক কতামরা পান কর’। 

آءِ  ب وا  بِلِقح ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح  ِمن قحۡوِمهِ ٱلَّ
ۡلح  وحقحالح ٱلۡمح

ٓ إِلَّ  ا َٰذح ا هح ۡنيحا مح ةِ ٱَّل  ۡۡ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ  ُ َٰ فۡنح تۡرح
ح
أ ةِ وح ٱٓأۡلِخرح

حّشح   ل ونح مذِ  ب ك 
ۡ
ا تحأ ل  ِممَّ ك 

ۡ
ۡۡ يحأ حّۡشحب   ۡثل ك  ي مِنۡه  وح
ب ونح  حّۡشح ا ت  ٣٣ِممَّ

34. ‘আর যবদ কতামরা কতামান্ডদর 
মতই একজন মানুন্ডির আনুগতে 
কর, তন্ডব কতামরা অবশেই 
েবতগ্রস্ত হন্ডব’।  

 ٗ حّشح ۡعت ۡ ب طح
ح
لحئِۡن أ ۡۡ إِذٗ وح ۡۡ إِنَّك  ِۡثلحك  ونح ا مذ َِِٰس  ا لَّخح
٣٤ 

35. ‘কস বক কতামান্ডদর ওয়াদা কদয় কয, 
কতামরা যখন মারা যান্ডব এবাং 
কতামরা মাবট ও হান্ডড় পবরেত হন্ডয় 
যান্ডব। কতামান্ডদরন্ডক অবশেই কবর 
করা হন্ডব?’ 

ابٗ  ۡۡ ت رح نت  ك  ۡۡ وح ۡۡ إِذحا ِمت  نَّك 
ح
ۡۡ أ ك  يحعِد 

ح
ًَٰما أ ا وحِعظح

ونح  ۡرحج  ۡ ُم  نَّك 
ح
 ٣٥أ

36. অন্ডনক দূর, কতামান্ডদর কয ওয়াদা 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি তা অন্ডনক দূর। 

ونح  د  ا ت وعح اتح لِمح ُح ۡي اتح هح ُح ۡي  ٣٦۞هح

37. ‘এ শুধু্ আমান্ডদর দুবনয়ার জীবন। 
আমরা মন্ডর যাই এবাং কবu্ুঁচ 

ۡن   ا َنح ۡيحا وحمح َنح وت  وح ۡنيحا نحم  يحات نحا ٱَّل  إِۡن ِهح إِلَّ حح
وثِيح  ۡبع   ٣٧بِمح
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র্াবক। আর আমরা পুনরুবেত 
হবার নই’। 

38. ‘কস শুধু্ এক বেবি কয আল্লাহর 
উপর বমর্ো আন্ডরাপ কন্ডরন্ডি; আর 
আমরা তাুঁর প্রবত ঈমান 
আনয়নকারী নই’। 

ِذبٗ  ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ل  ٱۡفَتح وح إِلَّ رحج  ۡن  إِۡن ه  ا َنح ا وحمح
 ٣٨ۡؤِمنِيح َلح ۥ بِم  

39. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
সাহাযে করুন, কারে তারা 
আমান্ডক বমর্োবাদী বন্ডলন্ডি’। 

ا  ۡ ِي بِمح ِ ٱنِص   رحبذ
ب وِن قحالح ذَّ  ٣٩كح

40. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘বকিু সমন্ডয়র 
মন্ডধ্েই তারা বনবশ্চতরূন্ডপ অনুতপ্ত 
হন্ডব’। 

لِيل  
ا قح مَّ َٰ  قحالح عح نَّ نح  ٤٠ِدِميح َلَّ ۡصبِح 

41. অতিঃপর যর্ার্থই তান্ডদরন্ডক এক 
ববকট আওয়াজ কপন্ডয় বসল, 
তারপর আবম তান্ডদরন্ডক খড়কুটায় 
পবরেত করলাম। সুতরাাং যাবলম 
কওন্ডমর জনে ধ্বাংস। 

 ْۚ ثحاٗٓء ۡۡ غ   ُ َٰ لۡنح عح ِ فحجح ة  بِٱۡۡلحقذ ۡيحح ۡ  ٱلصَّ  ُ ۡت ذح خح
ح
ا ب ۡعدٗ فح  فحأ

ۡوِم  َٰلِِميح لذِلۡقح  ٤١ٱلظَّ

42. তারপর তান্ডদর পন্ডর আবম অনে 
প্রজন্ম  সৃবষ্ট কন্ডরবি। 

ونً  ۡۡ ق ر  نحا ِمنُۢ بحۡعِدهِ
ۡ
أ نشح
ح
َّۡ أ رِينح ث   ٤٢ا ءحاخح

43. ককান জাবত কর্ন্ডক তার বনবদথষ্ট 
কময়াদ এবগন্ডয় আন্ডস না এবাং 
ববলবম্বতও হয় না। 

حۡستح  ا ي ا وحمح ُح لح جح
ح
ة  أ مَّ
 
حۡسبِق  ِمۡن أ ا ت ونح مح  ٤٣ِخر 

44. এরপর আবম আমান্ডদর 
রাসূলন্ডদরন্ডক ধ্ারাবাবহকভান্ডব 
কপ্ররে কন্ডরবি, যখনই ককান 
জাবতর কান্ডি তান্ডদর রাসূল 
আসত, তখনই তারা তান্ডক 
অস্বীকার করত। অতিঃপর আবম 

ةٗ  مَّ
 
آءح أ ا جح َّ مح اۖۡ ّل  لحنحا تحَۡتح لۡنحا ر س  رۡسح

ح
َّۡ أ ا  ث  ُح ول  رَّس 

 ُٗ ۡ بحۡع  ُ ُح ۡع ۡتبحۡعنحا بح
ح
ۖۡ فحأ ب وه  ذَّ ۡۡ ا كح  ُ َٰ لۡنح عح وحجح

ب ۡعدٗ  ْۚ فح ادِيثح حح
ح
ۡوم  أ  ٤٤ۡؤِمن ونح لَّ ي   ا لذِقح
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এন্ডদর একন্ডক অপন্ডরর অনুসরন্ডে 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি এবাং 
তান্ডদরন্ডক কাবহনীন্ডত পবরেত 
কন্ডরবি। সুতরাাং ধ্বাংস কহাক কস 
কওম যারা ঈমান আন্ডন না। 

45. তারপর আবম মূসা ও তার ভাই 
হারূনন্ডক আমার বনদশথনাবলী ও 
সুস্পষ্ট প্রমােসহ কপ্ররে কন্ডরবি। 

ونح أَِب َٰر  اه  هح خح
ح
أ َٰ وح وَسح ۡلنحا م  رۡسح

ح
َّۡ أ َٰن  ث  لۡطح َٰتِنحا وحس 

 يح
بِي    ٤٥م 

46. বফর‘আউন ও তার পাবরিদবন্ডগথর 
কান্ডি; বকন্তু তারা অহঙ্কার করল 
এবাং তারা বিল উদ্ধত কওম। 

ن وا  قحۡوًما إِ  َكح وا  وح ي هِۦ فحٱۡستحۡكَبح  ِ
َلح مح ۡونح وح َٰ فِرۡعح َلح

لِيح   ٤٦َعح

47. অতিঃপর তারা বলল, আমরা বক 
আমান্ডদর মতই দু’জন মানুন্ডির 
প্রবত ঈমান আনব অর্চ তান্ডদর 
কওম আমান্ডদর কসবাদাস। 

حا  ا ۡلح مح  ُ ۡيِن ِمۡثلِنحا وحقحۡوم  ح ن ۡؤِمن  لِبحّشح
ح
ال ٓوا  أ قح َٰبِ فح ونح عح د 
٤٧ 

48. অতএব তারা তান্ডদর উভয়ন্ডক 
বমর্োবাদী বলল। ফন্ডল তারা 
ধ্বাংসপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয় কগল। 

لحِكيح  ُۡ ن وا  ِمنح ٱلۡم  ا فحَّكح مح ب وه  ذَّ  ٤٨فحكح

49. আর অবশেই আবম মূসান্ডক বকতাব 
প্রদান কন্ডরবিলাম যান্ডত তারা 
বহদায়াতপ্রাপ্ত হয়। 

 َٰ وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح ونح وح تحد  ُۡ ۡۡ يح  ُ لَّ  ٤٩بح لحعح

50. আর আবম মারইয়াম-পুত্র ও তার 
মান্ডক বনদশথন বানালাম এবাং 
তান্ডদরন্ডক আবাসন্ডযাগে ও 
ঝনথাবববশষ্ট এক উুঁচু ভূবমন্ডত আেয় 
বদলাম। 

ۥٓ ءحايحةٗ  ه  مَّ
 
أ ۡح وح ۡريح لۡنحا ٱۡبنح مح عح َٰ  وحجح ٓ إَِلح ا مح  ُ َٰ يۡنح وحءحاوح

ة   ۡبوح ار   رح رح
عِي   ذحاِت قح   ٥٠وحمح

51. ‘কহ রাসূলগে, কতামরা পববত্র ও 
ভাল বস্তু  কর্ন্ডক খাও এবাং সৎকমথ 

 ۡۖ َٰلًِحا ل وا  صح َِٰت وحٱۡعمح يذِبح ل  ُك  وا  ِمنح ٱلطَّ ا ٱلر س  ُح ي 
ح
أ ى يح

  ۡ لِي ل ونح عح ا تحۡعمح  ٥١ إِّنذِ بِمح
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কর। বনশ্চয় কতামরা যা কর কস 
সম্পথন্ডক আবম সমেক জ্ঞাত। 

52. কতামান্ডদর এই দীন কতা একই 
দীন। আর আবম কতামান্ডদর রব, 
অতএব কতামরা আমান্ডক ভয় 
কর। 

 ِ َِٰذه ةٗ ِإَونَّ هح مَّ
 
ۡۡ أ ت ك  مَّ

 
ةٗ  ۦٓ أ َِٰحدح ۡۡ  وح ب ك  ۠ رح نحا

ح
أ وح

وِن   ٥٢فحٱتَّق 

53. তারপর কলান্ডকরা তান্ডদর মান্ডঝ 
তান্ডদর দীনন্ডক বহুভান্ডগ ববভি 
কন্ডরন্ডি। প্রন্ডতেক দলই তান্ডদর 
কান্ডি যা আন্ডি তা বনন্ডয় উৎফুল্ল। 

 ۡ ۡمرحه 
ح
ٓوا  أ ع  طَّ تحقح ب رٗ فح ۡۡ ز   ُ ۡۡ بحيۡنح ُِ يۡ ح

ا َّلح  ِحۡزبِۢ بِمح
اۖۡ ّل  

ونح   ٥٣فحرِح 

54. সুতরাাং বকিু সমন্ডয়র জনে 
তান্ডদরন্ডক স্বীয় ববভ্রাবন্তন্ডত র্াকন্ডত 
দাও। 

َٰ ِحي   ِتَّ ۡۡ حح ُِ ِ ت ۡمرح
ۡۡ ِِف غح رۡه    ٥٤فحذح

55. তারা বক মন্ডন করন্ডি কয, ধ্ন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত কর্ন্ডক যা 
আবম তান্ডদরন্ডক কদই। 

ال   ۡ بِهِۦ ِمن مَّ ه  ا ن ِمد  نَّمح
ح
ب ونح أ ۡسح ُيح

ح
بحنِيح أ  ٥٥وح

56. (তা িারা) আবম তান্ডদর কলোন্ডে 
দ্রুত এবগন্ডয় বনন্ডয় যাবি; বরাং 
তারা উপলবদ্ধ করন্ডত পারন্ডি না। 

ونح  ر  حۡشع  َِٰت  بحل لَّ ي ۡۡ ِِف ٱۡۡلحۡيرح  ُ ح ارِع  ل  ٥٦ن سح

57. বনশ্চয় যারা তান্ডদর রন্ডবর ভন্ডয় 
ভীত-সন্ত্রস্ত, 

ونح  إِنَّ  ۡشفِق  ُِۡ م  ِ بذ ۡشيحةِ رح ِۡن خح ۡ مذ ِينح ه 
 ٥٧ٱلَّ

58. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূন্ডহ ঈমান আন্ডন। 

ۡ أَِب ِينح ه  ۡۡ ي ۡؤِمن ونح وحٱلَّ ُِ ِ بذ َِٰت رح  ٥٨يح

59. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর সান্ডর্ 
বশকথ কন্ডর না, 

ونح   ي ّۡشِك 
ۡۡ لح ُِ ِ بذ ۡ بِرح ِينح ه 

 ٥٩وحٱلَّ
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60. আর যারা যা দান কন্ডর তা ভীত-
কবম্পত হৃদন্ডয় কন্ডর র্ান্ডক এজনে 
কয, তারা তান্ডদর রন্ডবর বদন্ডক 
প্রতোবতথনশীল। 

 َٰ ۡۡ إَِلح  ُ نَّ
ح
ۡۡ وحِجلحة  أ  ُ ق ل وب  ٓ ءحاتحوا  وَّ ا ِينح ي ۡؤت ونح مح وحٱلَّ

ونح  َِٰجع  ۡۡ رح ُِ ِ بذ  ٦٠رح

61. তারাই কলোেসমূন্ডহর বদন্ডক দ্রুত 
এবগন্ডয় যান্ডি। এবাং তান্ডত তারা 
অগ্রগামী। 

ئِ  ى لح و 
 
ونح أ َٰبِق  ا سح ُح ح ۡۡ ل َِٰت وحه  ونح ِِف ٱۡۡلحيۡرح َٰرِع  كح ي سح
٦١ 

62. আর আবম কাউন্ডক তার সান্ডধ্ের 
বাইন্ডর ককান দাবয়ত্ব কদই না। 
আমার বনকট আন্ডি এমন বকতাব 
যা সতে কর্া বন্ডল এবাং তারা 
অতোচাবরত হন্ডব না। 

َٰب   ۡينحا كِتح ح َّلح اْۚ وح ُح لذِف  نحۡفًسا إِلَّ و ۡسعح لح ن كح  وح
ونح  بِٱۡۡلحقذِ يحنِطق   ۡظلحم  ۡۡ لح ي   ٦٢وحه 

63. বরাং তান্ডদর অন্তরসমূহ এ ববিন্ডয় 
ববভ্রাবন্তন্ডত রন্ডয়ন্ডি। এিাড়া তান্ডদর 
আরও আন্ডনক আমল রন্ডয়ন্ডি, যা 
তারা করন্ডি। 

ة   ۡمرح ۡۡ ِِف غح  ُ ِن  بحۡل ق ل وب  َٰل  مذ ۡعمح
ح
ۡۡ أ  ُ ح ل ا وح َٰذح ِۡن هح مذ

َٰلِكح  َِٰمل ونح د وِن ذح ا عح ُح ح ۡۡ ل  ٦٣ه 

64. অবন্ডশন্ডি যখন আবম তান্ডদর 
কভাগববলাসপূেথ জীবনধ্ারীন্ডদর 
আযাব িারা পাকড়াও করব, তখন 
তারা সন্ডজান্ডর আতথনাদ কন্ডর 
উ ন্ডব। 

 ۡۡ اِب إِذحا ه  ذح ُِۡ بِٱلۡعح َۡتحفِي ۡذنحا م  خح
ح
ٓ أ ى إِذحا ِتَّ حح

ونح يحۡج   ٦٤ر 

65. আজ কতামরা সন্ডজান্ডর আতথনাদ 
কন্ডরা না। বনশ্চয় কতামরা আমার 
পে কর্ন্ডক সাহাযেপ্রাপ্ত হন্ডব না। 

ونح تحۡج لح  ِنَّا لح ت نِصح  ۡ مذ ۖۡ إِنَّك  وا  ٱَۡلحۡومح  ٦٥ر 

66. আমার আয়াতসমূহ কতামান্ডদর 
সামন্ডন অবশেই  বতলাওয়াত করা 

ى  ح ۡۡ َعح نت  ۡۡ فحك  لحۡيك  َٰ عح َِِٰت ت ۡتلح نحۡت ءحايح قحۡد َكح
ونح  ۡۡ تحنِكص  َٰبِك  ۡعقح

ح
 ٦٦أ
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হত, তারপর কতামরা কতামান্ডদর 
কপিন বফন্ডর চন্ডল কযন্ডত, 

67. এর উপর অহঙ্কারবন্ডশ, রাত 
কজন্ডগ অর্থহীন গে-গুজব করন্ডত। 

َِٰمرٗ  ۡستحۡكَِبِينح بِهِۦ سح ونح م  ر  ج  ُۡ  ٦٧ا تح

68. তারা বক এ বােী সম্পন্ডকথ বচন্তা-
ভাবনা কন্ডর না? নাবক তান্ডদর 
কান্ডি এমন বকিু এন্ডসন্ডি যা 
তান্ডদর পূবথবতথী বপতৃপুরুিন্ডদর 
কান্ডি আন্ডসবন? 

ۡم 
ح
ۡولح أ وا  ٱلۡقح بَّر  ۡۡ يحدَّ فحلح

ح
آءح أ ۡ  جح ِت ءحابحآءحه 

ۡ
ۡۡ يحأ ح ا ل ۡ مَّ ه 

لِيح  وَّ
ح
 ٦٨ٱۡۡل

69. নাবক তারা তান্ডদর রাসূলন্ডক 
বচনন্ডত পান্ডরবন, ফন্ডল তারা তান্ডক 
অস্বীকার করন্ডি?  

ونح  نِكر  ۡۡ َلح ۥ م   ُ ۡۡ فح  ُ ح ول ۡعرِف وا  رحس  ۡۡ يح ح ۡم ل
ح
 ٦٩أ

70. নাবক তারা বলন্ডি কয, তার মন্ডধ্ে 
ককান পাগলামী রন্ডয়ন্ডি? না, বরাং 
কস তান্ডদর কান্ডি সতে বনন্ডয়ই 
এন্ডসবিল। আর তান্ডদর অবধ্কাাংশ 
কলাকই সতেন্ডক অপিন্দকারী। 

 ۡۡ ۡكَثح ه 
ح
أ ِ وح ۡ بِٱۡۡلحقذ آءحه  ۦ ِجنَُّۢةْۚ بحۡل جح ونح بِهِ

ول  ق  ۡم يح
ح
أ

ونح  َٰرِه  ِ كح قذ  ٧٠لِلۡحح

71. আর যবদ সতে তান্ডদর কামনা-
বাসনার অনুগামী হত, তন্ডব 
আসমানসমূহ, যমীন ও 
এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবস্থত সব বকিু 
ববপযথস্ত হন্ডয় কযত; বরাং আবম 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়বি তান্ডদর 
উপন্ডদশবােী (কুরআন)। অর্চ 
তারা তান্ডদর উপন্ডদশ হন্ডত মুখ 
বফবরন্ডয় বনন্ডি। 

َٰت   َٰوح مح ِت ٱلسَّ دح سح ۡۡ لحفح آءحه  ۡهوح
ح
وِ ٱتَّبحعح ٱۡۡلحق  أ

ح ل وح
ن  ۡۡ عح  ُ ۡۡ فح ۡ بِِذۡكرِهِ  ُ َٰ تحۡينح

ح
ْۚ بحۡل أ ُِنَّ ن فِي ۡرض  وحمح

ح
وحٱۡۡل

ونح ذِۡكرِهِۡ  ۡعرِض   ٧١م 
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72. নাবক তুবম তান্ডদর কান্ডি ককান 
প্রবতদান চাও? তন্ডব কতামার রন্ডবর 
প্রবতদান সন্ডবথাত্তম। আর বতবনই 
সন্ডবথাত্তম বরবযকদাতা। 

حۡس  ۡم ت
ح
رۡجٗ أ ۡۡ خح  ُ ۖۡ ل  رۡي  بذِكح خح اج  رح رح رۡي   ا فحخح وح خح وحه 

َٰزِقِيح   ٧٢ٱلرَّ

73. আর বনশ্চয় তুবম তান্ডদর সরল-
সব ক পন্ডর্র দাওয়াত বদি। 

َٰط   َٰ ِصرح ۡۡ إَِلح وه  حۡدع  ۡستحقِيم   ِإَونَّكح تلح  ٧٣ م 

74. আর বনশ্চয় যারা আন্ডখরান্ডতর 
প্রবত ঈমান আন্ডন না, তারাই এই 
পর্ কর্ন্ডক ববচুেত। 

َِٰط  رح ِ ِن ٱلصذ ةِ عح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح ِإَونَّ ٱلَّ
َِٰكب ونح   ٧٤لحنح

75. আর যবদ আবম তান্ডদর দয়া 
করতাম এবাং তান্ডদর দুিঃখ-দুদথশা 
কর্ন্ডক মুি করতাম, তবুও তারা 
অবাধ্েতায় ববভ্রান্ত হন্ডয় ঘুন্ডর 
কবড়াত।  

ذ   ِن ۡض  ُِۡ مذ ِ ا ب ۡفنحا مح شح
كح ۡۡ وح  ُ َٰ حۡو رحِۡحۡنح ل وا  ِِف  ۞وح  لَّلحج 

 ۡۡ ُِ َٰنِ ۡغيح ونح ط   ُ ۡعمح  ٧٥يح

76. আর অবশেই আবম তান্ডদরন্ডক 
আযাব িারা পাকড়াও করলাম, 
তবুও তারা তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 
নত হয়বন এবাং ববনীত প্রার্থনাও 
কন্ডর না। 

ا  ۡۡ وحمح ُِ ِ بذ  لِرح
ن وا  ا ٱۡستحَّكح مح اِب فح ذح ۡ بِٱلۡعح  ُ َٰ ۡذنح خح

ح
ۡد أ لحقح وح

ونح  َّع  تحۡضح  ٧٦يح

77. অবন্ডশন্ডি আবম যখন তান্ডদর জনে 
কব ন আযান্ডবর দুয়ার খুন্ডল কদই 
তখনই তান্ডত তারা হতাশ হন্ডয় 
পন্ডড়। 

ُِۡ بحابٗ  ۡي
لح تحۡحنحا عح ى إِذحا فح ِتَّ اب  حح

ذح ِديد   ا ذحا عح ذحا إِ شح
ونح  ۡبلِس  ۡۡ فِيهِ م   ٧٧ه 

78. আর বতবনই কতামান্ডদর জনে কান, 
কচাখসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃবষ্ট 

ۡف 
ح
َٰرح وحٱۡۡل بۡصح

ح
ۡمعح وحٱۡۡل ۡ  ٱلسَّ  لحك 

ح
أ نشح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ْۚ وحه  ةح دح

ونح قحلِيٗل  ر  حۡشك  ا ت  ٧٨ مَّ
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কন্ডরন্ডিন; কতামরা কমই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। 

79. আর বতবনই পৃবর্বীন্ডত 
কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক তাুঁরই কান্ডি একত্র 
করা হন্ডব। 

ۡرِض 
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ك 

ح
أ ِي ذحرح وح ٱلَّ ونح وحه  ّۡشح  ۡهِ ِت   ٧٩ِإَوَلح

80. আর বতবনই জীবন কদন ও মৃতুে 
কদন এবাং রাত ও বদন্ডনর পবরবতথন 
তাুঁরই অবধ্কান্ডর। তবুও বক 
কতামরা বুঝন্ডব না? 

ۦ  ِي ي ۡۡحِ
وح ٱلَّ ِۡل وحه  َٰف  ٱَلَّ َلح  ٱۡختِلح ي ِميت  وح وح

فحلح تحۡعقِل ونح 
ح
ارِ  أ ُح  ٨٠وحٱۡلَّ

81. বরাং তারা তাই বন্ডল কযমনবট 
পূবথবতথীরা বলত। 

ل ونح  وَّ
ح
ا قحالح ٱۡۡل  ٨١بحۡل قحال وا  ِمۡثلح مح

82. তারা বন্ডল, যখন আমরা মন্ডর যাব 
এবাং আমরা মাবট ও হান্ডড় পবরেত 
হব তখনও বক আমরা পুনরুবেত 
হব? 

 قحال ٓوا  
ح
ابٗ ءِ أ نَّا ت رح ك  َٰ ذحا ِمۡتنحا وح  ا مً ا وحِعظح

ح
وث وأ ۡبع  حمح نح ءِنَّا ل

٨٢ 

83. অবশেই আমান্ডদরন্ডক ও ইতিঃপূন্ডবথ 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক এই 
ওয়াদা কদয়া হন্ডয়বিল। এসব 
ককবল পুরান কান্ডলর উপাখোন 
িাড়া আর বকিু না। 

ا ِمن  َٰذح نحا هح ۡن  وحءحابحآؤ  ۡد و ِعۡدنحا َنح آ لحقح َٰذح ۡبل  إِۡن هح قح
لِيح  وَّ

ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
ٓ أ  ٨٣إِلَّ

84. বল, ‘কতামরা যবদ জান তন্ডব বল, 
‘এ যমীন ও এন্ডত যারা আন্ডি তারা 
কার?’ 

ونح  ۡعلحم  ۡۡ تح نت  آ إِن ك  ُح ن فِي ۡرض  وحمح
ح
ِن ٱۡۡل ذِمح  ٨٤ق ل ل
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85. অবচন্ডরই তারা বলন্ডব, ‘আল্লাহর’। 

বল, ‘তবুও বক কতামরা উপন্ডদশ 
গ্রহে করন্ডব না?’ 

ونح  ر  كَّ فحلح تحذح
ح
ِْۚ ق ۡل أ ول ونح ّلِلَّ يحق   ٨٥سح

86. বল, ‘কক সাত আসমান্ডনর রব 
এবাং মহা আরন্ডশর রব’? 

رِۡش  رحب  ٱلۡعح ۡبِع وح َِٰت ٱلسَّ َٰوح مح ن رَّب  ٱلسَّ ق ۡل مح
 ِۡ ِظي  ٨٦ٱلۡعح

87. তারা বলন্ডব, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘তবুও 
বক কতামরা তাকওয়া অবলম্বন 
করন্ডব না?’  

 ِْۚ ول ونح ّلِلَّ يحق  ونح سح فحلح تحتَّق 
ح
 ٨٧ق ۡل أ

88. বল, ‘বতবন কক যার হান্ডত সকল 
বকিুর কতৃথত্ব, বযবন আেয় দান 
কন্ডরন এবাং যাুঁর ওপর ককান 
আেয়দাতা কনই?’ যবদ কতামরা 
জান। 

ء   ۡ ِ يح
ذ وت  ّل  لحك  نُۢ بِيحِدهِۦ مح حار   مح لح َي  ِري  وح وح َي  وحه 

لحۡيهِ إِن  ونح عح ۡۡ تحۡعلحم  نت   ٨٨ك 

89. তারা বলন্ডব, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘তবুও 
কীভান্ডব কতামরা কমাহািন্ন হন্ডয় 
আি?’ 

ونح  ر  َٰ ت ۡسحح ّنَّ
ح
ِْۚ ق ۡل فحأ ول ونح ّلِلَّ يحق   ٨٩ق ۡل سح

90. বরাং আবম তান্ডদর কান্ডি সতে 
কপৌঁবিন্ডয়বি, আর বনশ্চয় তারা 
বমর্োবাদী। 

َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ ِ ِإَونَّ ۡ بِٱۡۡلحقذ  ُ َٰ تحۡينح
ح
 ٩٠بحۡل أ

91. আল্লাহ ককান সন্তান গ্রহে 
কন্ডরনবন, তাুঁর সান্ডর্ অনে ককান 
ইলাহও কনই। (যবদ র্াকত) তন্ডব 
প্রন্ডতেক ইলাহ বনন্ডজর সৃবষ্টন্ডক 
বনন্ডয় পৃর্ক হন্ডয় কযত এবাং এন্ডক 
অন্ডনের উপর প্রাধ্ানে ববস্তার 
করত; তারা যা বেথনা কন্ডর তা 
কর্ন্ডক আল্লাহ কত পববত্র! 

َّلح   حذح ٱّللَّ  ِمن وح ا ٱَّتَّ َٰه   إِذٗ  مح ۥ ِمۡن إِلح ه  عح نح مح ا َكح ا وحمح
لحقح  ا خح ِۢ بِمح َٰه هحبح ّل   إِلح ح َٰ لَّ ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع لح بح لحعح وح

َٰنح ٱ بحۡعض    ۡبحح ونح س  ا يحِصف  مَّ ِ عح  ٩١ّللَّ
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92. বতবন গান্ডয়ব ও উপবস্থন্ডতর জ্ঞানী, 
তারা যা শরীক কন্ডর বতবন তার 
ঊন্ডধ্বথ। 

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ةِ فح َٰدح هح ۡيِب وحٱلشَّ غح
ِۡ ٱلۡ َٰلِ  ٩٢عح

93. বল, ‘কহ আমার রব, কয ববিন্ডয় 
তান্ডদরন্ডক ওয়াদা কদয়া হন্ডি তা 
যবদ আমান্ডক কদখান্ডত চান, 

ونح  د  ا ي وعح ا ت رِيحّنذِ مح ِ إِمَّ  ٩٣ق ل رَّبذ

94. ‘কহ আমার রব, তাহন্ডল আমান্ডক 
যাবলম সম্প্রদায়ভুি করন্ডবন না।’ 

َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ لِّۡن ِِف ٱلۡقح ۡعح ِ فحلح َتح  ٩٤رحبذ

95. আর কয ববিন্ডয় আবম তান্ডদরন্ডক 
ওয়াদা বদন্ডয়বি, অবশেই আবম তা 
কতামান্ডক কদখান্ডত সেম। 

ونح  َِٰدر  ۡۡ لحقح ه  ا نحعِد  ن ن رِيحكح مح
ح
ى أ ح  ٩٥ِإَونَّا َعح

96. যা উত্তম তা বদন্ডয় মন্দ প্রবতহত 
কর; তারা যা বন্ডল আবম তা 
সম্পন্ডকথ অবধ্ক জ্ঞানী। 

ا  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ۡن  أ ْۚ َنح يذِئحةح ن  ٱلسَّ ۡحسح

ح
ۡع بِٱلَِِّت ِهح أ ٱۡدفح

ونح   ٩٦يحِصف 

97. আর বল, ‘কহ আমার রব, আবম 
শয়তান্ডনর প্রন্ডরাচনা কর্ন্ডক 
আপনার কান্ডি পানাহ চাই’। 

َِٰطِي  يح َِٰت ٱلشَّ زح مح وذ  بِكح ِمۡن هح ع 
ح
ِ أ  ٩٧وحق ل رَّبذ

98. আর কহ আমার রব, আমার কান্ডি 
তান্ডদর উপবস্থবত হন্ডত আপনার 
কান্ডি পানাহ চাই।’ 

وِن  ۡۡض   ن ُيح
ح
ِ أ وذ  بِكح رحبذ ع 

ح
أ  ٩٨وح

99. অবন্ডশন্ডি যখন তান্ডদর কান্ডরা মৃতুে 
আন্ডস, কস বন্ডল, ‘কহ আমার রব, 
আমান্ডক কফরত পা ান, 

وِن  ِ ٱرِۡجع   رحبذ
ۡوت  قحالح ۡ  ٱلۡمح ه  دح حح

ح
آءح أ ى إِذحا جح ِتَّ حح

٩٩ 

100. কযন আবম সৎকাজ করন্ডত পাবর 
যা আবম কিন্ডড় বদন্ডয়বিলাম।’ 
কখন্ডনা নয়, এবট একবট বাকে যা 

َٰلِحٗ  ل  صح ۡعمح
ح
ٓ أ ِ
لذ ْۚ لحعح ٓ َّ ْۚ ُكح ۡكت  ا تحرح وح  ا فِيمح ة  ه  ِمح ا ُكح ُح  إِنَّ

ث ونح  ۡبعح َٰ يحۡوِم ي  ُِۡ بحۡرزحخ  إَِلح ِ آئ رح ۖۡ وحِمن وح ا ُح
 ١٠٠قحآئِل 
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কস বলন্ডব। কযবদন তান্ডদরন্ডক 
পুনরুবেত করা হন্ডব কসবদন পযথন্ত 
তান্ডদর সামন্ডন র্াকন্ডব বরযখ। 

101. অতিঃপর কযবদন বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া 
হন্ডব কসবদন তান্ডদর মান্ডঝ ককান 
আত্ম্ীয়তার বন্ধন র্াকন্ডব না, ককউ 
কান্ডরা ববিন্ডয় জানন্ডত চাইন্ডব না। 

ئِذ   ۡۡ يحۡومح  ُ ابح بحيۡنح نسح
ح
ٓ أ ورِ فحلح لح وح  فحإِذحا ن فِخح ِِف ٱلص 

آءحل ونح   ١٠١يحتحسح

102. অতিঃপর যান্ডদর পাল্লা ভারী হন্ডব 
তারাই হন্ডব সফলকাম। 

ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
ۥ فحأ َٰزِين ه  وح لحۡت مح ن ثحق  مح  ١٠٢فح

103. আর যান্ডদর পাল্লা হালকা হন্ডব 
তারাই বনজন্ডদর েবত করল; 
জাহান্নান্ডম তারা হন্ডব স্থায়ী। 

ٓوا   ِِس  ِينح خح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ۥ فحأ َٰزِين ه  وح ۡت مح فَّ ۡن خح وحمح
ونح  َِِٰل  ۡح خح نَّ ُح ۡۡ ِِف جح  ُ سح نف 

ح
 ١٠٣أ

104. আগুন তান্ডদর কচহারা দগ্ধ করন্ডব, 
কসখান্ডন তারা হন্ডব বীভৎস 
কচহারাবববশষ্ট। 

ح   ونح  تحلۡفح َٰلِح  ا كح ُح ۡۡ فِي ۡ  ٱۡلَّار  وحه   ُ وهح  ١٠٤و ج 

105. ‘আমার আয়াতসমূহ বক কতামান্ডদর 
কান্ডি পা  করা হত না?’ তারপর 
কতামরা তা অস্বীকার করন্ডত’। 

ا  ُح ِ نت ۡ ب ۡۡ فحك  لحۡيك  َٰ عح َِِٰت ت ۡتلح ۡن ءحايح ۡۡ تحك 
ح ل
ح
أ

ب ونح  ِ ذذ  ١٠٥ت كح

106. তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
দুভথাগে আমান্ডদরন্ডক কপন্ডয় 
বন্ডসবিল, আর আমরা বিলাম 
পর্ভ্রষ্ট’। 

نَّا قحوۡمٗ  ك  ت نحا وح لحۡينحا ِشۡقوح لحبحۡت عح بَّنحا غح ٓالذِيح  اقحال وا  رح ضح
١٠٦ 

107. ‘কহ আমান্ডদর রব, এ কর্ন্ডক 
আমান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর বদন, 
তারপর যবদ আমরা আবার তা 

ا فحإِۡن  ُح ۡخرِۡجنحا ِمۡن
ح
بَّنحآ أ ونح رح َٰلِم  ۡدنحا فحإِنَّا ظح  ١٠٧ع 
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কবর তন্ডব অবশেই আমরা হব 
যাবলম।’ 

108. আল্লাহ বলন্ডবন, ‘কতামরা বধ্কৃত 
অবস্থায় এখান্ডনই র্াক, আর 
আমার সান্ডর্ কর্া বন্ডলা না।’ 

وِن قحالح ٱۡخسح  لذِم  لح ت كح ا وح ُح  ١٠٨وا  فِي

109. আমার বান্দান্ডদর একদল বিল 
যারা বলত, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমরা ঈমান এন্ডনবি, অতএব 
আমান্ডদরন্ডক েমা ও দয়া করুন, 
আর আপবন সবথন্ডেষ্ঠ দয়ালু।’ 

نح فحرِيق   ۥ َكح نَّا  إِنَّه  ٓ ءحامح بَّنحا ول ونح رح ق  ِۡن ِعبحادِي يح مذ
َِٰۡحِيح  رۡي  ٱلرَّ نتح خح

ح
أ ۡنحا وح حا وحٱرۡۡحح  ١٠٩فحٱۡغفِۡر ۡلح

110. ‘তারপর তান্ডদরন্ডক বনন্ডয় কতামরা 
 াট্টা করন্ডত। অবন্ডশন্ডি তা 
কতামান্ডদরন্ডক আমার স্মরে ভুবলন্ডয় 
বদন্ডয়বিল। আর কতামরা তান্ডদর 
বনন্ডয় হাবস-তামাশা করন্ডত।’ 

ۡۡ ذِۡكرِي  وۡك  نسح
ح
ى أ ِتَّ ۡۡ ِسۡخرِيًّا حح وه  حۡذت م  فحٱَّتَّ

ونح  ك  حح ُۡ ۡۡ تح  ُ ِۡن نت ۡ مذ ك   ١١٠وح

111. বনশ্চয় আবম তান্ডদর বধ্ন্ডযথর কারন্ডে 
আজ তান্ডদরন্ডক পুরসৃ্কত করলাম; 
বনশ্চয় তারাই হল সফলকাম। 

ٓوا   َبح  ا صح ۡ  ٱَۡلحۡومح بِمح  ُ ۡيت  زح ونح إِّنذِ جح آئِز  ۡ  ٱلۡفح ۡۡ ه   ُ نَّ
ح
 أ

١١١ 

112. আল্লাহ বলন্ডবন, ‘বিন্ডরর বহসান্ডব 
কতামরা যমীন্ডন কত সময় অবস্থান 
কন্ডরবিন্ডল?’ 

دح ِسنِيح  دح ۡرِض عح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ِثۡت  ۡۡ ِلح َٰلح كح  ١١٢قح

113. তারা বলন্ডব, ‘আমরা একবদন বা 
বদন্ডনর বকিু অাংশ অবস্থান কন্ডরবি; 
সুতরাাং আপবন গেনাকারীন্ডদরন্ডক 
বজজ্ঞাসা করুন।’ 

ۡو بحۡعضح يحۡوم  
ح
ِثۡنحا يحۡوًما أ آدذِينح فحۡس  قحال وا  ِلح  ١١٣ ِل ٱلۡعح
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114. বতবন বলন্ডবন, ‘কতামরা ককবল 
অেকালই অবস্থান কন্ডরবিন্ডল, 
কতামরা যবদ বনবশ্চত জানন্ডত!’ 

ۡۡ إِلَّ قحلِيٗلۖۡ  ِثۡت  َٰلح إِن ِلَّ ۡۡ قح نَّك 
ح
ونح  لَّۡو أ ۡۡ تحۡعلحم  نت   ك 

١١٤ 

115. ‘কতামরা বক মন্ডন কন্ডরবিন্ডল কয, 
আবম কতামান্ডদরন্ডক ককবল অনর্থক 
সৃবষ্ট কন্ডরবি এবাং কতামরা আমার 
বদন্ডক প্রতোববতথত হন্ডব না’? 

بحثٗ  ۡۡ عح َٰك  لحۡقنح ا خح نَّمح
ح
ۡۡ أ ِسبۡت  فححح

ح
ۡنحا لح أ ۡۡ إَِلح نَّك 

ح
أ ا وح

ونح  ع   ١١٥ت رۡجح

116. সুতরাাং সবতেকান্ডরর মাবলক 
আল্লাহ মবহমাবিত, বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই; বতবন 
সম্মাবনত ‘আরন্ডশর রব। 

َٰلح ٱ تحعح وح رحب  فح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۖۡ لح لِك  ٱۡۡلحق  ّللَّ  ٱلۡمح
 ِۡ رِي ۡرِش ٱلۡكح  ١١٦ٱلۡعح

117. আর কয আল্লাহর সান্ডর্ অনে 
ইলাহন্ডক ডান্ডক, কয ববিন্ডয় তার 
কান্ডি প্রমাে কনই; তার বহসাব 
ককবল তার রন্ডবর কান্ডি। বনশ্চয় 
কাবফররা সফলকাম হন্ডব না। 

ن  ًُ وحمح َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ َٰنح َلح ۥ بِهِۦ يحۡدع  مح رح لح ب ۡرهح ا ءحاخح
ۡفلِح   ۥ لح ي  بذِهِۦْٓۚ إِنَّه  ۥ ِعندح رح اب ه  ا ِحسح فحإِنَّمح

ونح  َٰفِر   ١١٧ٱلۡكح

118. আর বল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন েমা করুন, দয়া করুন 
এবাং আপবনই সবথন্ডেষ্ঠ দয়ালু।’ 

 
ح
أ ۡۡ وح ِ ٱۡغفِۡر وحٱرۡحح َِٰۡحِيح وحق ل رَّبذ رۡي  ٱلرَّ  ١١٨نتح خح
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২৪. সূরা : আন্-নূর 
আয়াত : ৬৪, মাদানী 

ورحة  اۡل ورِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. এবট একবট সূরা, যা আবম নাবযল 
কন্ডরবি এবাং এটান্ডক অবশে 
পালনীয় কন্ডরবি। আর আবম এন্ডত 
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাবযল কন্ডরবি, 
যান্ডত কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে কর।  

َٰتِۢ  ٓ ءحايح ا ُح ۡۡلحا فِي نزح
ح
أ ا وح ُح َٰ فحرحۡضنح ا وح ُح َٰ لۡنح نزح

ح
ورحة  أ س 
َٰت   ونح  بحيذِنح ر  كَّ ۡۡ تحذح لَّك   ١لَّعح

2. বেবভচাবরেী ও বেবভচারী তান্ডদর 
প্রন্ডতেকন্ডক একশ’বট কন্ডর কবত্রাঘাত 
কর। আর যবদ কতামরা আল্লাহ ও 
কশি বদবন্ডসর প্রবত ঈমান এন্ডন 
র্াক তন্ডব আল্লাহর দীন্ডনর বোপান্ডর 
তান্ডদর প্রবত দয়া কযন কতামান্ডদরন্ডক 
কপন্ডয় না বন্ডস। আর মুবমনন্ডদর 
একবট দল কযন তান্ডদর শাবস্ত 
প্রতেে কন্ডর। 

َِٰحد   َّ وح وا  ّل  اِّن فحٱۡجِِل  انِيحة  وحٱلزَّ مح  ٱلزَّ  ُ ِۡن ة ِۖ مذ ِۡلح  ا ِما ئحةح جح
 ۡ ۡذك  خ 

ۡ
لح تحأ فحة  وح

ۡ
أ ا رح ُِمح ِ ۡۡ يِن ٱِِف دِ ب نت  ِ إِن ك  ّللَّ

ا  مح  ُ ابح ذح ۡد عح ُح لۡيحۡش ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ وح ت ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ
ة   آئِفح ِنح ٱلۡم   طح  ٢ۡؤِمنِيح مذ

3. বেবভচারী ককবল বেবভচাবরেী অর্বা 
মুশবরক নারীন্ডক িাড়া ববন্ডয় করন্ডব 
না এবাং বেবভচাবরেীন্ডক ককবল 
বেবভচারী অর্বা মুশবরক িাড়া ববন্ডয় 
করন্ডব না। আর মুবমনন্ডদর উপর 
এটা হারাম করা হন্ডয়ন্ডি। 

ةٗ  ّۡشِكح ۡو م 
ح
انِيحًة أ اِّن لح يحنِكح  إِلَّ زح انِيحة  لح ٱلزَّ وحٱلزَّ
 ْۚ ّۡشِك  ۡو م 

ح
 زحان  أ

ٓ إِلَّ ا ُح ح  يحنِكح  َٰلِكح َعح ِمح ذح رذ وحح 
 ٣ۡؤِمنِيح ٱلۡم  

4. আর যারা সচ্চবরত্র নারীর প্রবত 
অপবাদ আন্ডরাপ কন্ডর, তারপর 
তারা চারজন সােী বনন্ডয় আন্ডস না, 

ةِ  ۡربحعح
ح
ت وا  بِأ

ۡ
ۡۡ يحأ ح َّۡ ل َِٰت ث  نح ۡحصح ونح ٱلۡم  ِينح يحۡرم  وحٱلَّ

ةٗ  ِۡلح َٰنِيح جح ۡۡ ثحمح وه  آءح فحٱۡجِِل  دح ُح ۡۡ  ش   ُ ح لح تحۡقبحل وا  ل وح
بحدٗ 
ح
ةً أ َٰدح هح ونح  اْۚ شح َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 

 
أ  ٤وح
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তন্ডব তান্ডদরন্ডক আবশবট কবত্রাঘাত 
কর এবাং কতামরা কখনই তান্ডদর 
সােে গ্রহে কন্ডরা না। আর এরাই 
হন্ডলা ফাবসক। 

5. তন্ডব যারা এরপন্ডর তাওবা কন্ডর 
এবাং বনজন্ডদর সাংন্ডশাধ্ন কন্ডর, 
তাহন্ডল বনশ্চয় আল্লাহ বড়ই 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ح  وا  فحإِنَّ ٱّللَّ ۡصلحح 
ح
أ َٰلِكح وح ِينح تحاب وا  ِمنُۢ بحۡعِد ذح إِلَّ ٱلَّ

ور   ف  ۡ   غح  ٥رَِّحي

6. আর যারা বনজন্ডদর স্ত্রীর প্রবত 
অপবাদ আন্ডরাপ কন্ডর, অর্চ 
বনন্ডজরা িাড়া তান্ডদর আর ককান 
সােী কনই, তাহন্ডল তান্ডদর 
প্রন্ডতেন্ডকর সােে হন্ডব আল্লাহর 
নান্ডম চারবার সােে কদন্ডব কয, কস 
বনশ্চয়ই সতেবাদীন্ডদর অন্তভুথি। 

 ۡۡ ح ل ۡۡ وح  ُ َٰجح ۡزوح
ح
ونح أ ِينح يحۡرم  ۡۡ  وحٱلَّ  ُ َّ ن ل ٓ يحك  آء  إِلَّ دح ُح ش 

ۥ  ِ إِنَّه  َٰتِۢ بِٱّللَّ َٰدح هح ۡربحع  شح
ح
ۡۡ أ ِدهِ حح

ح
ة  أ َٰدح هح ۡۡ فحشح  ُ س  نف 

ح
أ

َِٰدقِيح  حِمنح ٱلصَّ  ٦ل

7. আর পঞ্চমবান্ডর সােে কদন্ডব কয, কস 
যবদ বমর্োবাদী হয়, তন্ডব বনশ্চয় 
তার উপর আল্লাহর লা‘নত। 

 ِ نَّ لحۡعنحتح ٱّللَّ
ح
ة  أ َِٰمسح نح ِمنح  وحٱلۡخح لحۡيهِ إِن َكح عح
َِٰذبِيح   ٧ٱلۡكح

8. আর তারা স্ত্রীন্ডলাকবট কর্ন্ডক শাবস্ত 
রবহত করন্ডব, যবদ কস আল্লাহর 
নান্ডম চারবার সােে কদয় কয, বনশ্চয় 
তার স্বামী বমর্োবাদীন্ডদর অন্তভুথি। 

 ِ َٰتِۢ بِٱّللَّ َٰدح هح ۡربحعح شح
ح
دح أ ُح حۡش ن ت

ح
ابح أ ذح ا ٱلۡعح ُح ۡن ا  عح ؤ  يحۡدرح وح

ۥ َِٰذبِيح  إِنَّه  حِمنح ٱلۡكح  ٨ل

9. আর পঞ্চমবান্ডর সােে কদন্ডব কয, 
যবদ তার স্বামী সতেবাদী হয়, তন্ডব 
বনশ্চয় তার উপর আল্লাহর গযব। 

نح مِنح  ٓ إِن َكح ا ُح لحۡي ِ عح بح ٱّللَّ ُح نَّ غح
ح
ةح أ َِٰمسح وحٱلۡخح
َِٰدقِيح   ٩ٱلصَّ

10. যবদ কতামান্ডদর উপর আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও তাুঁর দয়া না র্াকত, 

ح تحوَّاب   نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۥ وح رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ حۡولح فح ل وح

  ۡ ِكي  ١٠حح
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(তাহন্ডল কতামরা ধ্বাংস হন্ডয় কযন্ডত) 
আর বনশ্চয় আল্লাহ অবধ্ক তাওবা 
গ্রহেকারী, প্রজ্ঞাময়। 

11. বনশ্চয় যারা এ অপবাদ107 রটনা 
কন্ডরন্ডি, তারা কতামান্ডদরই একবট 
দল। এটান্ডক কতামরা কতামান্ডদর 
জনে অকলোেকর মন্ডন কন্ডরা না, 
বরাং এটা কতামান্ডদর জনে 
কলোেকর। তান্ডদর কর্ন্ডক প্রন্ডতেক 
বেবির জনে রন্ডয়ন্ডি, যতটুকু পাপ 
কস অজথন কন্ডরন্ডি। আর তান্ডদর 
কর্ন্ডক কয বেবি এ বোপান্ডর প্রধ্ান 
ভূবমকা পালন কন্ডরন্ডি, তার জনে 
রন্ডয়ন্ডি মহাআযাব। 

ۡصبحة   فِۡك ع  آء و بِٱۡۡلِ ِينح جح
ْۚ  إِنَّ ٱلَّ ۡۡ ِنك  ب ولح  مذ ۡسح ه  ِتح
ذٗ  ِۖ ۡشح رۡي   ا لَّك  وح خح ِ ٱۡمرِي   بحۡل ه 

ذ ْۚ لِك  ۡۡ ا  لَّك  ۡ مَّ  ُ ِۡن مذ
ۡۡ َلح ۥ   ُ ه ۥ ِمۡن َٰ كَِۡبح لَّ ِي تحوح ِۡ  وحٱلَّ ثۡ بح ِمنح ٱۡۡلِ ٱۡكتحسح

  ۡ ِظي اب  عح ذح  ١١ عح

                                                           
107 এবট উমু্মল মুবমনীন আন্ডয়শা (রা) এর প্রবত বমর্ো অপবান্ডদর ঘটনা। ৬ষ্ঠ বহজরীন্ডত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনূ মুস্তাবলক যুদ্ধ কর্ন্ডক বফরার পন্ডর্ একস্থান্ডন রাবত্রযাপন্ডনর জনে 
অবস্থান কন্ডরন। রান্ডতর কশি ভান্ডগ আন্ডয়শা (রা) প্রাকৃবতক প্রন্ডয়াজন্ডন একটু দূন্ডর যান। বকন্তু পন্ডর্ 
বতবন তাুঁর গলার হারবট হাবরন্ডয় কফন্ডলন। বতবন তাুঁর হার খুুঁজন্ডত র্ান্ডকন। এবদন্ডক কান্ডফলা রওনা 
হন্ডয় যায়। বতবন হাওদার বভতন্ডরই আন্ডিন মন্ডন কন্ডর ককউ তাুঁর কখাুঁজ কন্ডরবন কারে তাুঁর শারীবরক 
গড়ন বিল হালকা। হার খুুঁন্ডজ কপন্ডয় বতবন এন্ডস কদন্ডখন কয, কান্ডফলা চন্ডল কগন্ডি। তখন বতবন 
িুটািুবট না কন্ডর কসখান্ডনই বন্ডস পন্ডড়ন। এ আশায় কয কান্ডফলার করন্ডখ যাওয়া মালামান্ডলর সন্ধান্ডন 
বনন্ডয়াবজত ককান কলাক আসন্ডবন। অবন্ডশন্ডি এ কান্ডজ বনন্ডয়াবজত সাফওয়ান (রা.) সকাল কবলায় 
আন্ডয়শা (রা) কক কদখন্ডত কপন্ডলন এবাং বনন্ডজর উন্ডট তাুঁন্ডক আন্ডরাহে কবরন্ডয় বনন্ডজ পান্ডয় কহন্ডট 
উন্ডটর রবশ কটন্ডন সসম্মান্ডন তাুঁন্ডক বনন্ডয় কান্ডফলার সান্ডর্ বমবলত হন। এ ঘটনান্ডক ককি কন্ডর 
মুনাবফক সদথার আবু্দল্লাহ ইবন্ডন উবাই কন্ডয়কজনন্ডক সান্ডর্ বনন্ডয় আন্ডয়শা (রা) এর বোপান্ডর বমর্ো 
অপবাদ রটান্ডত র্ান্ডক। অবন্ডশন্ডি আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুন্ডলা নাবযল কন্ডর আন্ডয়শা (রা) কক 
বনন্ডদথাি কঘািো কন্ডরন এবাং অপবাদ রটনাকারীন্ডদর কন্ড ার শাবস্তর কর্া জাবনন্ডয় কদন। এই ঘটনাবট 
‘ইফ্ক’ এর ঘটনা বহন্ডসন্ডব প্রবসদ্ধ। 
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12. যখন কতামরা এটা শুনন্ডল, তখন 
ককন মুবমন পুরুি ও মুবমন নারীরা 
তান্ডদর বনজন্ডদর সম্পন্ডকথ ভাল 
ধ্ারো কপািে করল না এবাং বলল 
না কয, ‘এটা কতা সুস্পষ্ট অপবাদ’? 

نَّ ٱلۡم   وه  ظح ِمۡعت م  ٓ إِۡذ سح َٰت  لَّۡولح ۡؤِمنح ۡؤِمن ونح وحٱلۡم 
رۡيٗ  ۡۡ خح ُِ ِس نف 

ح
بِي  بِأ آ إِفۡك  م  َٰذح  ١٢ ا وحقحال وا  هح

13. তারা ককন এ বোপান্ডর চারজন 
সােী বনন্ডয় আসল না? সুতরাাং 
যখন তারা সােী বনন্ডয় আন্ডসবন, 
তখন তারাই আল্লাহর কান্ডি 
বমর্োবাদী। 

ت وا  
ۡ
ۡۡ يحأ ح ْۚ فحإِۡذ ل آءح دح ُح ةِ ش  ۡربحعح

ح
لحۡيهِ بِأ آء و عح لَّۡولح جح

َِٰذب ونح  ۡ  ٱلۡكح ِ ه  ىئِكح ِعندح ٱّللَّ لح و 
 
آءِ فحأ دح ُح  ١٣بِٱلش 

14. আর যবদ দুবনয়া ও আন্ডখরান্ডত 
কতামান্ডদর উপর আল্লাহর দয়া ও 
তাুঁর অনুগ্রহ না র্াকত, তন্ডব 
কতামরা যান্ডত বলপ্ত বিন্ডল, তার জনে 
কতামান্ডদরন্ডক অবশেই কব ন আযাব 
স্পশথ করত। 

ۡنيحا  ۥ ِِف ٱَّل  رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ حۡولح فح ل وح
  ۡ ِظي اب  عح ذح ۡۡ فِيهِ عح ت  ُۡ فح

ح
آ أ ۡۡ ِِف مح ك  حمحسَّ ةِ ل وحٱٓأۡلِخرح

١٤ 

15. যখন এটা কতামরা কতামান্ডদর মুন্ডখ 
মুন্ডখ িড়াবিন্ডল এবাং কতামরা 
কতামান্ডদর মুখ বদন্ডয় এমন কর্া 
বলবিন্ডল, যান্ডত কতামান্ডদর ককান 
জ্ঞান বিল না; আর কতামরা এটান্ডক 
খুবই তুি মন্ডন করবিন্ডল, অর্চ 
এটা আল্লাহর বনকট খুবই গুরুতর। 

ا  ۡ مَّ ۡفوحاهِك 
ح
ول ونح بِأ تحق  ۡۡ وح لِۡسنحتِك 

ح
ۥ بِأ ۡونحه  إِۡذ تحلحقَّ

  ۡ ۡ بِهِۦ ِعلۡ ب   لحيۡسح لحك  ۡسح ِتح يذِنٗ وح ۥ هح وح ِعندح ونحه  ا وحه 
ۡ  ٱ ِظي ِ عح  ١٥ ّللَّ

16. আর কতামরা যখন এটা শুনন্ডল, 
তখন কতামরা ককন বলন্ডল না কয, 
‘এ বনন্ডয় কর্া বলা আমান্ডদর পন্ডে 

وه   ِمۡعت م  ٓ إِۡذ سح حۡولح ل ۡح وح َّ ن نَّتحُكح
ح
ٓ أ حا ون  ۡلح ا يحك   ق لۡت ۡ مَّ

  ۡ ِظي َٰن  عح تح ُۡ ا ب  َٰذح َٰنحكح هح ۡبحح ا س  َٰذح  ١٦ بِهح
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সম্ভব নয়। তুবম অবত পববত্র মহান, 
এটা এক গুরুতর অপবাদ’। 

17. আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ 
বদন্ডিন কয, যবদ কতামরা মুবমন হও, 
তাহন্ডল আর কখন্ডনা এর পুনরাবৃবত্ত 
করন্ডব না। 

نت ۡ  بحًدا إِن ك 
ح
ود وا  لِِمۡثلِهِۦٓ أ ن تحع 

ح
ۡ  ٱّللَّ  أ ك  يحعِظ 

ۡؤِمنِيح   ١٧م 

18. আর আল্লাহ কতামান্ডদর জনে 
আয়াতসমূহ স্পষ্টভান্ডব বেথনা 
করন্ডিন এবাং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়। 

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي َِٰت  وحٱّللَّ  عح ۡ  ٱٓأۡليح ِ  ٱّللَّ  لحك  ي بحيذ  ١٨وح

19. বনশ্চয় যারা এটা পিন্দ কন্ডর কয, 
মুবমনন্ডদর মন্ডধ্ে অশ্লীলতা িবড়ন্ডয় 
পড়ুক, তান্ডদর জনে দুবনয়া ও 
আন্ডখরান্ডত রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক 
আযাব। আর আল্লাহ জান্ডনন এবাং 
কতামরা জান না। 

ِينح  ِ إِنَّ ٱلَّ ِينح ُي  ة  ِِف ٱلَّ َِٰحشح حِشيعح ٱلۡفح ن ت
ح
ب ونح أ

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ن وا  ل ِ  وحٱّللَّ   ءحامح ة ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح ِِف ٱَّل 

ونح  ۡۡ لح تحۡعلحم  نت 
ح
أ ۡ  وح ۡعلح  ١٩يح

20. আর যবদ কতামান্ডদর উপর আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও তাুঁর দয়া না র্াকত, 
(তাহন্ডল কতামরা ধ্বাংস হন্ডয় কযন্ডত) 
আর বনশ্চয় আল্লাহ বড় কমন্ডহরবান, 
পরম দয়ালু। 

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۥ وح رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ حۡولح فح ل وح

ۡ   رحء وف    ٢٠رَِّحي

21. কহ মুবমনগে, কতামরা শয়তান্ডনর 
পদাঙ্কসমূহ অনুসরে কন্ডরা না। 
আর কয শয়তান্ডনর পদাঙ্কসমূহ 
অনুসরে করন্ডব, বনশ্চয় কস 
অশ্লীলতা ও মন্দ কান্ডজর বনন্ডদথশ 
কদন্ডব। আর যবদ কতামান্ডদর প্রবত 

ن وا  لح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى َِٰن  ۞يح ۡيطح َِٰت ٱلشَّ وح ط  وا  خ  تحتَّبِع 

آءِ  ۡحشح ر  بِٱلۡفح م 
ۡ
ۥ يحأ َِٰن فحإِنَّه  ۡيطح َِٰت ٱلشَّ وح ط  ن يحتَّبِۡع خ  وحمح

ا  ۥ مح رحۡۡححت ه  ۡۡ وح لحۡيك  ِ عح ل  ٱّللَّ ُۡ حۡولح فح ل رِ  وح
نكح وحٱلۡم 

بحدٗ 
ح
د  أ حح

ح
ِۡن أ ۡ مذ َٰ ِمنك  َِٰكنَّ ا وح زحَكح ن لح ِ مح

َكذ ح ي زح ٱّللَّ
  ۡ لِي ِميع  عح ُۗ وحٱّللَّ  سح آء  حشح  ٢١ ي
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আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাুঁর দয়া না 
র্াকত, তাহন্ডল কতামান্ডদর ককউই 
কখন্ডনা পববত্র হন্ডত পারত না; বকন্তু 
আল্লাহ যান্ডক ইিা কন্ডরন, পববত্র 
কন্ডরন। আর আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
মহাজ্ঞানী। 

22. আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা মযথাদা ও 
প্রাচুন্ডযথর অবধ্কারী, তারা কযন এমন 
কসম না কন্ডর কয, তারা 
বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদর, বমসকীনন্ডদর ও 
আল্লাহর পন্ডর্ বহজরতকারীন্ডদর 
বকিুই কদন্ডব না। আর তারা কযন 
তান্ডদর েমা কন্ডর এবাং তান্ডদর 
কদািত্রুবট উন্ডপো কন্ডর। কতামরা 
বক পিন্দ কর না কয, আল্লাহ 
কতামান্ডদর েমা কন্ডর কদন? আর 
আল্লাহ বড়ই েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

ِل  ُۡ ل وا  ٱلۡفح و 
 
تحِل أ
ۡ
لح يحأ ن ي ۡؤت ٓوا  وح

ح
ةِ أ عح ۡۡ وحٱلسَّ ِمنك 

 ِۡۖ بِيِل ٱّللَّ َِٰجرِينح ِِف سح هح َِٰكيح وحٱلۡم  سح َٰ وحٱلۡمح ۡرَبح ِل ٱلۡق  و 
 
 أ

وٓ  ح  َۡلحۡصفح وا  وح َۡلحۡعف  ْۚ وح ۡۡ ۡغفِرح ٱّللَّ  لحك  ن يح
ح
ِب ونح أ لح ِت 

ح
 ا ُۗ أ

ور   ف  ۡ   وحٱّللَّ  غح  ٢٢رَِّحي

23. যারা সচ্চবরত্রা সরলমনা মুবমন 
নারীন্ডদর প্রবত অপবাদ আন্ডরাপ 
কন্ডর, তারা দুবনয়া ও আবখরান্ডত 
অবভশপ্ত। আর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
মহাআযাব। 

ِينح يحۡرم   َِٰت ٱلۡم  إِنَّ ٱلَّ َٰفِلح َِٰت ٱلۡغح نح َِٰت ونح ٱلۡم ۡحصح ۡؤمِنح
  ۡ ِظي اب  عح ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ةِ وح ۡنيحا وحٱٓأۡلِخرح  ٢٣ ل عِن وا  ِِف ٱَّل 

24. কযবদন তান্ডদর বজহবাগুন্ডলা, তান্ডদর 
হাতগুন্ডলা ও তান্ডদর পাগুন্ডলা তারা 
যা করত, কস বোপান্ডর তান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ সােে কদন্ডব। 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح د  عح ُح حۡش ا يحۡومح ت ۡ بِمح  ُ ل  رۡج 

ح
أ ۡۡ وح ُِ يِۡدي

ح
أ ۡۡ وح  ُ لِۡسنحت 

ح
أ

ن وا   ل ونح  َكح ۡعمح  ٢٤يح
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25. কসবদন আল্লাহ তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
নোযে প্রবতদান পুন্ডরাপুবর বদন্ডয় 
কদন্ডবন, আর তারা জানন্ডব কয, 
আল্লাহই সুস্পষ্ট সতে। 

ئِذ   ۡ  ٱ يحۡومح ُِ فذِي ح ي وح نَّ ٱّللَّ
ح
ونح أ يحۡعلحم  ۡ  ٱۡۡلحقَّ وح  ُ  ّللَّ  دِينح

بِي   وح ٱۡۡلحق  ٱلۡم   ٢٥ه 

26. দুশ্চবরত্রা নারীরা দুশ্চবরত্র পুরুিন্ডদর 
জনে এবাং দুশ্চবরত্র পুরুিরা 
দুশ্চবরত্রা নারীন্ডদর জনে। আর 
সচ্চবরত্রা নারীরা সচ্চবরত্র 
পুরুিন্ডদর জনে এবাং সচ্চবরত্র 
পুরুিরা সচ্চবরত্রা নারীন্ডদর জনে; 
কলান্ডকরা যা বন্ডল, তারা তা কর্ন্ডক 
মুি। তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
সম্মানজনক বরবযক। 

َِٰتِۖ  بِيثح بِيثِيح وحٱۡۡلحبِيث ونح لِلۡخح َٰت  لِلۡخح ٱۡۡلحبِيثح
ىئِكح  لح و 

 
َِٰت  أ يذِبح يذِب ونح لِلطَّ يذِبِيح وحٱلطَّ َٰت  لِلطَّ يذِبح وحٱلطَّ

ة   ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ ح ۖۡ ل ول ونح ق  ا يح َّء ونح ِممَّ َبح ۡ   م  رِي رِۡزق  كح  ٢٦وح

27. কহ মুবমনগে, কতামরা বনজন্ডদর গৃহ 
িাড়া অনে কারও গৃন্ডহ প্রন্ডশ কন্ডরা 
না, যতেে না কতামরা অনুমবত 
কনন্ডব এবাং গৃহবাসীন্ডদরন্ডক সালাম 
কদন্ডব। এটাই কতামান্ডদর জনে 
কলোেকর, যান্ডত কতামরা উপন্ডদশ 
গ্রহে কর। 

رۡيح  ل وا  ب ي وتًا غح ن وا  لح تحۡدخ  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

حۡستح  َٰ ت ِتَّ ۡۡ حح وا  ب ي وتِك  نِس 
ۡ
ْۚ أ ا ُح ۡهلِ

ح
ى أ ح وا  َعح لذِم  ت سح وح

رۡي   ۡۡ خح َٰلِك  ۡۡ تحذح  ذح لَّك  ۡۡ لحعح ونح لَّك  ر   ٢٧كَّ

28. অতিঃপর যবদ কতামরা কসখান্ডন 
কাউন্ডক না পাও তাহন্ডল 
কতামান্ডদরন্ডক অনুমবত না কদয়া 
পযথন্ত কতামরা কসখান্ডন প্রন্ডবশ কন্ডরা 
না। আর যবদ কতামান্ডদরন্ডক বলা 
হয়, ‘বফন্ডর যাও’ তাহন্ডল বফন্ডর 
যান্ডব। এটাই কতামান্ডদর জনে 

دٗ  حح
ح
آ أ ُح وا  فِي ِد 

ۡۡ َتح َٰ ي  فحإِن لَّ ِتَّ ا حح ل وهح ذحنح ؤۡ ا فحلح تحۡدخ 
 َٰ ۡزَكح
ح
وح أ وا ۖۡ ه  وا  فحٱرِۡجع  ۡ  ٱرِۡجع  ۖۡ ِإَون قِيلح لحك  ۡۡ لحك 

ا تحعۡ  ْۚ وحٱّللَّ  بِمح ۡۡ ۡ  لحك  لِي ل ونح عح  ٢٨ مح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 716  

অবধ্ক পববত্র। কতামরা যা কর 
আল্লাহ কস ববিন্ডয় সমেক অবগত। 

29. কয ঘন্ডর ককউ বাস কন্ডর না, তান্ডত 
কতামান্ডদর ককান কভাগসামগ্রী 
র্াকন্ডল, কসখান্ডন কতামান্ডদর প্রন্ডবন্ডশ 
ককান পাপ হন্ডব না। আর আল্লাহ 
জান্ডনন যা কতামরা প্রকাশ কর আর 
যা কতামরা কগাপন কর। 

ل وا  ب ي وتًا  ن تحۡدخ 
ح
نحاح  أ ۡۡ ج  لحۡيك  رۡيح لَّيۡسح عح غح

ونحة   ۡسك  َٰ  مح تح ا مح ُح ْۚ وحٱفِي ۡۡ ونح ع  لَّك  ا ت ۡبد  ۡ  مح ۡعلح ّللَّ  يح
ونح  ا تحۡكت م   ٢٩وحمح

30. মুবমন পুরুিন্ডদরন্ডক বল, তারা 
তান্ডদর দৃবষ্টন্ডক সাংযত রাখন্ডব এবাং 
তান্ডদর লজ্জাস্থান্ডনর বহফাযত 
করন্ডব। এটাই তান্ডদর জনে অবধ্ক 
পববত্র। বনশ্চয় তারা যা কন্ডর কস 
সম্পন্ডকথ আল্লাহ সমেক অববহত। 

ۡؤِمنِيح  وا  ق ل لذِلۡم  ظ  يحۡحفح ۡۡ وح َٰرِهِ بۡصح
ح
وا  ِمۡن أ  ُ غ  يح

ا يحۡصنحع ونح  ُۢ بِمح برِي  ح خح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ح َٰ ل ۡزَكح
ح
َٰلِكح أ ْۚ ذح ۡۡ  ُ وجح ف ر 

٣٠ 

31. আর মুবমন নারীন্ডদরন্ডক বল, কযন 
তারা তান্ডদর দৃবষ্টন্ডক সাংযত রাখন্ডব 
এবাং তান্ডদর লজ্জাস্থান্ডনর বহফাযত 
কন্ডর। আর যা সাধ্ারেত প্রকাশ 
পায় তা িাড়া তান্ডদর কসৌন্দযথ তারা 
প্রকাশ করন্ডব না। তারা কযন 
তান্ডদর ওড়না বদন্ডয় বেন্ডদশন্ডক 
আবৃত কন্ডর রান্ডখ। আর তারা কযন 
তান্ডদর স্বামী, বপতা, শ্বশুর, বনজন্ডদর 
কিন্ডল, স্বামীর কিন্ডল, ভাই, ভাই এর 
কিন্ডল, কবান্ডনর কিন্ডল, আপন 
নারীগে, তান্ডদর ডান হাত যার 

َِٰت يح  ۡؤِمنح ۡظنح وحق ل لذِلۡم  يحۡحفح َٰرِهِنَّ وح بۡصح
ح
نح ِمۡن أ ُۡ  ُ ۡغ

 ۡۖ ا ُح رح ِمۡن ُح ا ظح نَّ إِلَّ مح  ُ ۡبِدينح زِينحتح لح ي  نَّ وح  ُ وجح ف ر 
ۡبِدينح  لح ي  ۖۡ وح ُِنَّ ِ ي وب َٰ ج 

ح رِهِنَّ َعح َۡلحۡۡضِۡبنح ِِب م  وح
 ِ وتلح ۡو ءحابحآءِ ب ع 

ح
ُِنَّ أ ِ ۡو ءحابحآئ

ح
ُِنَّ أ ِ

وتلح نَّ إِلَّ ِِل ع   ُ ُِنَّ زِينحتح
ۡو بحِّنٓ 

ح
ُِنَّ أ ِ َٰن ۡو إِۡخوح

ح
ُِنَّ أ ِ

وتلح ۡبنحآءِ ب ع 
ح
ۡو أ
ح
ُِنَّ أ ِ ۡبنحآئ

ح
ۡو أ
ح
أ

ۡت  لحكح ا مح ۡو مح
ح
ُِنَّ أ ِ آئ ۡو نِسح

ح
ُِنَّ أ ِ َٰت وح خح

ح
ۡو بحِّنٓ أ

ح
ُِنَّ أ ِ َٰن إِۡخوح

اِل  ۡربحةِ ِمنح ٱلرذِجح ِل ٱۡۡلِ و 
 
رۡيِ أ
َٰبِعِيح غح وِ ٱلتَّ

ح
نَّ أ  ُ َٰن  يۡمح

ح
أ

وِ ٱل
ح
لح أ آءِِۖ وح َِٰت ٱلنذِسح ۡورح َٰ عح ح وا  َعح ر  ُح ۡظ ۡۡ يح ح ِينح ل ۡفِل ٱلَّ ِ طذ

 ْۚ ُِنَّ ۡفِيح مِن زِينحتِ ا َي  ۡح مح
ُِنَّ َِل ۡعلح لِ رۡج 

ح
يحۡۡضِۡبنح بِأ

 ۡۡ لَّك  ۡؤِمن ونح لحعح ي هح ٱلۡم 
ح
ِيًعا أ ِ َجح ت وب ٓوا  إَِلح ٱّللَّ وح

ونح   ٣١ت ۡفلِح 
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মাবলক হন্ডয়ন্ডি, অধ্ীনস্থ 
কযৌনকামনামুি পুরুি অর্বা 
নারীন্ডদর কগাপন অঙ্গ সম্পন্ডকথ অজ্ঞ 
বালক িাড়া কান্ডরা কান্ডি বনজন্ডদর 
কসৌন্দযথ প্রকাশ না কন্ডর। আর তারা 
কযন বনজন্ডদর কগাপন কসৌন্দযথ 
প্রকাশ করার জনে সন্ডজান্ডর 
পদচারো না কন্ডর। কহ মুবমনগে, 
কতামরা সকন্ডলই আল্লাহর বনকট 
তাওবা কর, যান্ডত কতামরা 
সফলকাম হন্ডত পার। 

32. আর কতামরা কতামান্ডদর মধ্েকার 
অবববাবহত নারী-পুরুি ও 
সৎকমথশীল দাস দাসীন্ডদর বববাহ 
দাও। তারা অভাবী হন্ডল আল্লাহ 
বনজ অনুগ্রন্ডহ তান্ডদরন্ডক অভাবমুি 
কন্ডর কদন্ডবন। আল্লাহ প্রাচুযথময় ও 
মহাজ্ঞানী। 

َٰلِِحيح ِمۡن  ۡۡ وحٱلصَّ َٰ ِمنك  َٰمح يح
ح
وا  ٱۡۡل نِكح 

ح
أ وح

آءح  رح قح ون وا  ف  ْۚ إِن يحك  ۡۡ آئِك  ۡۡ ِإَومح ۡ  ِعبحادِك  ُِ ۡغنِ ي 
  ۡ لِي َِٰسع  عح لِهِۗۦُ وحٱّللَّ  وح ُۡ  ٣٢ ٱّللَّ  ِمن فح

33. আর যান্ডদর বববান্ডহর সামর্থে কনই 
আল্লাহ তান্ডদরন্ডক বনজ অনুগ্রন্ডহ 
অভাবমুি না করা পযথন্ত তারা কযন 
সাংযম অবলম্বন কন্ডর। আর 
কতামান্ডদর মাবলকানাধ্ীন দাস-
দাসীন্ডদর মন্ডধ্ে যারা মুবির জনে 
বলবখত চুবি করন্ডত চায় তান্ডদর 
সান্ডর্ কতামরা বলবখত চুবি কর, 
যবদ কতামরা তান্ডদর মন্ডধ্ে কলোে 

 َٰ ِتَّ اًحا حح ونح نِكح ِد   َيح
ِينح لح لۡيحۡستحۡعفِِف ٱلَّ وح

َٰبح  ونح ٱلِۡكتح ِينح يحبۡتحغ  لِهِۗۦُ وحٱلَّ ُۡ ۡ  ٱّللَّ  ِمن فح  ُ ۡغنِيح ي 
َٰن ك   يۡمح

ح
ۡت أ لحكح ا مح ۡۡ ِممَّ ُِ ۡۡ فِي لِۡمت  ۡۡ إِۡن عح تِب وه  ۡۡ فحَّكح

رۡيٗ  اِل ٱخح ِن مَّ ۡ مذ لح اۖۡ وحءحات وه  ْۚ وح ۡۡ ِٓي ءحاتحىَٰك  ِ ٱلَّ ّللَّ
نٗ  حص  ۡدنح ِتح رح

ح
آءِ إِۡن أ ح ٱِۡلِغح ۡۡ َعح َٰتِك  تحيح وا  فح  ات ۡكرِه 

ح  ِ نَّ فحإِنَّ تلذ  ُ ن ي ۡكرِه ۡنيحاْۚ وحمح ةِ ٱَّل  رحضح ٱۡۡلحيحوَٰ وا  عح بۡتحغ 
ور   ف  ُِنَّ غح َٰهِ ح ِمنُۢ بحۡعِد إِۡكرح ۡ   ٱّللَّ  ٣٣رَِّحي
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আন্ডি বন্ডল জানন্ডত পার এবাং 
আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কয সম্পদ 
বদন্ডয়ন্ডিন তা কর্ন্ডক কতামরা 
তান্ডদরন্ডক দাও। কতামান্ডদর দাসীরা 
সতীত্ব রো করন্ডত চাইন্ডল কতামরা 
দুবনয়ার জীবন্ডনর সম্পন্ডদর কামনায় 
তান্ডদরন্ডক বেবভচান্ডর বাধ্ে কন্ডরা না। 
আর যারা তান্ডদরন্ডক বাধ্ে করন্ডব, 
বনশ্চয় তান্ডদরন্ডক বাধ্ে করার পর 
আল্লাহ তান্ডদর প্রবত অতেন্ত 
েমাশীল পরম  দয়ালু। 

34. আর বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর কান্ডি 
নাবযল কন্ডরবি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
এবাং কতামান্ডদর পূন্ডবথ যারা চন্ডল 
কগন্ডি তান্ডদর দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীন্ডদর 
জনে উপন্ডদশ।  

َٰت   ۡۡ ءحايح ۡك  ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
ۡد أ لحقح َٰت   وح بحيذِنح ثحٗل  م  ِنح وحمح  مذ

لحۡوا   ِينح خح ةٗ ٱلَّ وِۡعظح مح ۡۡ وح ۡبلِك  تَّ  ِمن قح  ٣٤قِيح لذِلۡم 

35. আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
নূর। তাুঁর নূন্ডরর উপমা একবট 
তান্ডকর মতই। তান্ডত রন্ডয়ন্ডি একবট 
প্রদীপ, প্রদীপবট রন্ডয়ন্ডি একবট 
বচমবনর মন্ডধ্ে। বচমবনবট উজ্জ্বল 
তারকার মতই। প্রদীপবট 
বরকতময় যাইতূন গান্ডির কতল 
িারা জ্বালান্ডনা হয়, যা পূবথ বদন্ডকরও 
নয় এবাং পবশ্চম বদন্ডকরও নয়। এর 

যতল যেন আণলা কবককরে কণর, যবদও 
তান্ডত আগুন স্পশথ না কন্ডর। নূন্ডরর 

ثحل  ن ورِهِۦ  ۡرِض  مح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۞ٱّللَّ  ن ور  ٱلسَّ

ة   وَٰ ِمۡشكح ة ِۖ  كح اجح ۖۡ ٱلِۡمۡصبحاح  ِِف ز جح ا ِمۡصبحاح  ُح فِي
ب   ۡوكح ا كح ُح نَّ

ح
أ ة  كح اجح ة   ٱلز جح رح جح ِيذ  ي وقحد  ِمن شح  د رذ

ة   كح َٰرح بح ۡيت ونحة   م  قِيَّة  زح ۡ ِ  لَّ ۡشح ۡرب
لح غح ۡيت  يحكح  يَّة  وح ا اد  زح ُح

 ْۚ ۡسه  نحار  ۡۡ تحۡمسح ح حۡو ل ل ء  وح َٰ ن ور    ي َِضٓ
ح ِدي ن ور  َعح ُۡ ّللَّ  ٱ يح

َٰلح لِلنَّاِس   ۡمثح
ح
يحۡۡضِب  ٱّللَّ  ٱۡۡل ْۚ وح آء  حشح ن ي ِۡل ورِهِۦ مح

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ  ٣٥ وحٱّللَّ  بِك 
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উপর নূর। আল্লাহ যান্ডক ইিা 
বহদায়াত কন্ডরন তাুঁর নূন্ডরর বদন্ডক। 
আর আল্লাহ মানুন্ডির জনে 
উপমাসমূহ উপস্থাপন কন্ডরন। আর 
আল্লাহ প্রবতবট বস্তু সম্পন্ডকথ সমেক 
জ্ঞাত। 

36. কসসব ঘন্ডর যান্ডক সমুন্নত করন্ডত 
এবাং কযখান্ডন আল্লাহর নাম বযক্র 
করন্ডত আল্লাহই অনুমবত বদন্ডয়ন্ডিন। 
কসখান্ডন সকাল ও সন্ধোয় তাুঁর 
তাসবীহ পা  কন্ডর- 

ذِنح ٱ
ح
ۥ ِِف ب ي وت  أ ه  ا ٱۡسم  ُح رح فِي ي ۡذكح عح وح ن ت ۡرفح

ح
ّللَّ  أ

اِل  ِ وحٱٓأۡلصح وذ د  ا بِٱلۡغ  ُح بذِح  َلح ۥ فِي  ٣٦ي سح

37. কসসব কলাক, যান্ডদরন্ডক বেবসা-
বাবেজে ও ক্রয়-ববক্রয় আল্লাহর 
বযক্র, সালাত কান্ডয়ম করা ও 
যাকাত প্রদান করা কর্ন্ডক ববরত 
রান্ডখ না। তারা কসবদনন্ডক ভয় 
কন্ডর, কযবদন অন্তর ও দৃবষ্টসমূহ 
উন্ডে যান্ডব। 

ال   ن ذِۡكرِ ٱ رِجح  بحۡيع  عح
لح ة  وح َٰرح ۡۡ تِجح ُِ ُِي

ِ لَّ ت لۡ ّللَّ
حاف ونح يحۡومٗ  ةِ َيح وَٰ كح ةِ ِإَويتحآءِ ٱلزَّ لحوَٰ لَّب  ا تحتحقح ِإَوقحاِم ٱلصَّ

َٰر   بۡصح
ح
ل وب  وحٱۡۡل  ٣٧فِيهِ ٱلۡق 

38. যান্ডত তান্ডদর কৃত উত্তম আমন্ডলর 
জনে আল্লাহ তান্ডদরন্ডক প্রবতদান 
কদন এবাং বতবন স্বীয় অনুগ্রন্ডহ 
তান্ডদরন্ডক আন্ডরা বাবড়ন্ডয় কদন। 
আর আল্লাহ যান্ডক ইিা কন্ডরন 
অপবরবমত বরবযক দান কন্ডরন। 

يحزِيدح  ِمل وا  وح ا عح نح مح ۡحسح
ح
ۡ  ٱّللَّ  أ  ُ ِن َِلحۡجزِيح ۡ مذ ه 

اب   رۡيِ ِحسح آء  بِغح حشح ن ي لِهِۗۦُ وحٱّللَّ  يحۡرز ق  مح ُۡ  ٣٨ فح

39. আর যারা কুফরী কন্ডর, তান্ডদর 
আমলসমূহ মরুভূবমর মবরবচকার 

ابِۢ  ح ِسح
ۡۡ كح  ُ َٰل  ۡعمح

ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح ة  وحٱلَّ ب ه   بِقِيعح ۡسح ُيح

ۡم  ۡي ٱلظَّ ِۡده  شح ۡۡ َيح ح آءحه ۥ ل ى إِذحا جح ِتَّ آءً حح دح ا ان  مح وحجح وح
اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح ۗۥُ وحٱّللَّ  َسح ابحه  َٰه  ِحسح ه ۥ فحوحفَّى ح ِعندح ٱّللَّ
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মত, বপপাবসত বেবি যান্ডক পাবন 
মন্ডন কন্ডর। অবন্ডশন্ডি যখন কস তার 
কান্ডি আসন্ডব, তখন কস কদখন্ডব 
কসটা বকিুই নয়। আর কস কসখান্ডন 
আল্লাহন্ডক কদখন্ডত পান্ডব। অতিঃপর 
বতবন তান্ডক তার বহসাব পবরপূেথ 
কন্ডর কদন্ডবন। আর আল্লাহ অবত 
দ্রুত বহসাব গ্রহেকারী। 

٣٩ 

40. অর্বা (তান্ডদর আমলসমূহ) গভীর 
সমূন্ডদ্র ঘবনভূত অন্ধকান্ডরর মত, 
যান্ডক আিন্ন কন্ডর কঢউন্ডয়র উপন্ডর 
কঢউ, তার উপন্ডর কমঘমালা। অন্ডনক 
অন্ধকার; এক স্তন্ডরর উপর অপর 
স্তর। ককউ হাত কবর করন্ডল আন্ডদৌ 
তা কদখন্ডত পায় না। আর আল্লাহ 
যান্ডক নূর কদন না তার জনে ককান 
নূর কনই। 

َٰت   ل مح ظ  ۡو كح
ح
ۡر   أ

ذ   ِِف ِبح ِ ّجذ
ۡغشح  ل  ۡوج  يح َٰه  مح ِن فحۡوقِ  ى هِۦ مذ
ِن فحۡوقِهِۦ  ۡوج  مذ ْۚ مح اب  حح ا فحۡوقح  سح ُح  ُ ۡع ُۢ بح َٰت  ل مح ظ 

دۡ  ۡۡ يحكح ح ه ۥ ل جح يحدح ۡخرح
ح
ٓ أ ۡۡ  بحۡعض  إِذحا ن لَّ ُۗ وحمح ا ُح َٰ ى يحرح

 ۡ ِل ٱّللَّ  َلح ۥ ن ورٗ َيح ور  عح
ا َلح ۥ ِمن ن  مح  ٤٠ا فح

41. তুবম বক কদখবন কয, আসমান ও 
যমীন্ডন যারা আন্ডি তারা এবাং 
সাবরবদ্ধ হন্ডয় উড়ন্ত পাবখরা 
আল্লাহর তাসবীহ পা  কন্ডর? 
প্রন্ডতেন্ডকই তাুঁর সালাত ও তাসবীহ 
জান্ডন। তারা যা কন্ডর কস সম্পন্ডকথ 
আল্লাহ সমেক অবগত। 

نَّ 
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
ح أ ۡرِض ٱّللَّ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ بذِح  َلح ۥ مح  ي سح

 ِۖ َٰت  فَّ ى رۡي  صح ذ   وحٱلطَّ ۗۥُ ّل  ه  حۡسبِيحح ت ۥ وح تحه  لح ۡح صح لِ قحۡد عح
ل ونح  ۡفعح ا يح ُۢ بِمح  ۡ لِي  ٤١وحٱّللَّ  عح
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42. আর আসমান ও যমীন্ডনর মাবলকানা 
আল্লাহর জনেই। আর আল্লাহর 
বদন্ডকই প্রতোবতথন। 

لۡك   ِ م  ّلِلَّ ِصري  وح ِ ٱلۡمح ۡرِضِۖ ِإَوَلح ٱّللَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح  ٤٢ٱلسَّ

43. তুবম বক কদখবন কয, আল্লাহ 
কমঘমালান্ডক পবরচাবলত কন্ডরন, 
তারপর বতবন কসগুন্ডলান্ডক একন্ডত্র 
জুন্ডড় কদন, তারপর কসগুন্ডলা 
স্তুপীকৃত কন্ডরন, তারপর তুবম 
কদখন্ডত পাও তার মধ্ে কর্ন্ডক বৃবষ্টর 
কবর হয়। আর বতবন আকান্ডশ বস্থত 
কমঘমালার পাহাড় কর্ন্ডক বশলা বিথে 
কন্ডরন। তারপর তা িারা যান্ডক 
ইিা আঘাত কন্ডরন। আর যার কাি 
কর্ন্ডক ইিা তা সবরন্ডয় কদন। এর 
ববদুেন্ডতর ঝলক দৃবষ্টশবি প্রায় 
ককন্ডড় কনয়। 

ابٗ  حح ح ي زِِۡج سح نَّ ٱّللَّ
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
َّۡ ي  أ ۥ ث  ا ث  لذِف  بحيۡنحه  َّۡ ؤح

مٗ  َكح ۥ ر  ل ه  ۡعح حى ٱلۡوحدۡ َيح ج  مِۡن ا فحَتح ۡر  َٰلِهِۦ قح َيح ِخلح
آءِ ِمن ِجبحال   مح  ِمنح ٱلسَّ

ِل  ذ ي َنح د   وح ا ِمنُۢ بحرح ُح  فِي
حشح  ن ي ي ِصيب  بِهِۦ مح ۖۡ فح آء  حشح ن ي ن مَّ ۥ عح يحِۡصِف ه  آء  وح

َٰرِ  بۡصح
ح
ب  بِٱۡۡل نحا بحۡرقِهِۦ يحۡذهح اد  سح  ٤٣يحكح

44. আল্লাহ বদন ও রান্ডতর আবতথন 
ঘটান, বনশ্চয়ই এন্ডত 
অন্তরদৃবষ্টসম্পন্নন্ডদর জনে বশো 
রন্ডয়ন্ডি। 

َٰلِكح لحعَِۡبحةٗ  ْۚ إِنَّ ِِف ذح ارح ُح ۡلح وحٱۡلَّ لذِب  ٱّللَّ  ٱَلَّ قح و   ي 
 
ِ ِل ۡلذ

َٰرِ  بۡصح
ح
 ٤٤ٱۡۡل

45. আর আল্লাহ প্রন্ডতেক জীবন্ডক পাবন 
কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর 
তান্ডদর ককানবট কপন্ডট ভর বদন্ডয় 
চন্ডল, ককানবট চন্ডল দু’পান্ডয়র উপর, 
আবার ককানবট চার পান্ডয়র উপর 
চন্ডল। আল্লাহ যা ইিা সৃবষ্ট কন্ডরন। 
বনশ্চয় আল্লাহ সব বকিুর উপর 
সবথশবিমান। 

َّ دحٓابَّة   لحقح ّل  ِن مَّ  وحٱّللَّ  خح َٰ  آء ِۖ مذ ح ۡمَِش َعح ن يح ۡ مَّ  ُ فحِمۡن
ن  ۡ مَّ  ُ ِمۡن ن بحۡطنِهِۦ وح ۡ مَّ  ُ ِمۡن َٰ رِۡجلحۡيِ وح

ح ۡمَِش َعح يح
 
ح
ى أ ح ۡمَِش َعح ۡل ق  ٱ ۡربحع   يح َٰ َيح ح ح َعح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ آء  حشح ا ي ّللَّ  مح
ء   ۡ ِ يح

ذ  ٤٥قحِدير   ّل 
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46. অবশেই আবম সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
নাবযল কন্ডরবি। আর আল্লাহ যান্ডক 
ইিা সরল সব ক পর্ কদখান। 

 ٓ ۡۡلحا نزح
ح
ۡد أ َٰت   لَّقح َٰت    ءحايح بحيذِنح آء   م  حشح ن ي ِدي مح ُۡ وحٱّللَّ  يح

َٰط   َٰ ِصرح ۡستحقِيم   إَِلح  ٤٦ م 

47. তারা বন্ডল, ‘আমরা আল্লাহ ও 
রাসূন্ডলর প্রবত ঈমান এন্ডনবি এবাং 
আমরা আনুগতে কন্ডরবি’, তারপর 
তান্ডদর একবট দল এর পন্ডর মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়। আর তারা মুবমন 
নয়। 

ول ونح  يحق  َٰ وح لَّ تحوح َّۡ يح ۡعنحا ث  طح
ح
أ وِل وح بِٱلرَّس  ِ وح نَّا بِٱّللَّ  ءحامح

ِنُۢ بحۡعِد  فحرِيق   ۡ مذ  ُ ِۡن ۡؤِمنِيح مذ ىئِكح بِٱلۡم  لح و 
 
آ أ ْۚ وحمح َٰلِكح ذح

٤٧ 

48. আর যখন তান্ডদরন্ডক আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত এ মন্ডমথ আহবান 
করা হয় কয, বতবন তান্ডদর মন্ডধ্ে 
ববচারমীমাাংসা করন্ডবন, তখন 
তান্ডদর একবট দল মুখ বফবরন্ডয় 
কনয়।  

وَِلِ  رحس  ِ وح ٓوا  إَِلح ٱّللَّ ۡۡ إِذحا ِإَوذحا د ع   ُ ۡح بحيۡنح ۦ َِلحۡحك 
ونح  فحرِيق   ۡعرِض  ۡ م   ُ ِۡن  ٤٨مذ

49. বকন্তু যবদ সতে তান্ডদর পন্ডে র্ান্ডক, 
তাহন্ডল তারা তার কান্ডি একান্ত 
ববনীতভান্ডব িুন্ডট আন্ডস। 

ۡ  ٱۡۡلحق    ُ َّ ن ل ۡذِعنِيح ِإَون يحك  ۡهِ م  ت ٓوا  إَِلح
ۡ
 ٤٩يحأ

50. তান্ডদর অন্তন্ডর বক বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি? 
নাবক তারা সন্ডন্দহ কপািে কন্ডর, না 
তারা ভয় কন্ডর কয, আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূল তান্ডদর উপর যুলম করন্ডবন? 
বরাং তারাই কতা যাবলম। 

ِيفح  ن ُيح
ح
حاف ونح أ ۡم َيح

ح
ِم ٱۡرتحاب ٓوا  أ

ح
رحض  أ ُِۡ مَّ ِ وب

ِِف ق ل 
ح
أ

ونح  َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ىئِكح ه  لح و 
 
ۚۥْ بحۡل أ وَل   رحس  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح  ٥٠ٱّللَّ  عح

51. মুবমনন্ডদরন্ডক যখন আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর প্রবত এ মন্ডমথ আহবান করা 
হয় কয, বতবন তান্ডদর মন্ডধ্ে ববচার, 
মীমাাংসা করন্ডবন, তান্ডদর কর্া কতা 

وَِلِۦ  رحس  ِ وح ٓوا  إَِلح ٱّللَّ ۡؤِمنِيح إِذحا د ع  نح قحۡولح ٱلۡم  ا َكح إِنَّمح
ىئِكح  لح و 

 
أ ْۚ وح ۡعنحا طح

ح
أ ِمۡعنحا وح ول وا  سح ق  ن يح

ح
ۡۡ أ  ُ ۡح بحيۡنح َِلحۡحك 
ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم   ٥١ه 
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এই হয় কয, তখন তারা বন্ডল: 
‘আমরা শুনলাম ও আনুগতে 
করলাম।’ আর তারাই সফলকাম। 

52. আর কয ককউ আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর আনুগতে কন্ডর, আল্লাহন্ডক 
ভয় কন্ডর এবাং তাুঁর তাকওয়া 
অবলম্বন কন্ডর, তারাই কৃতকাযথ। 

ح  يحۡخشح ٱّللَّ وَلح ۥ وح رحس  ح وح ن ي ِطِع ٱّللَّ يحتَّۡقهِ وحمح وح
ونح  آئِز  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 

 
  ٥٢فحأ

53. আর তারা তান্ডদর সুদৃঢ় শপন্ডর্র 
মাধ্েন্ডম আল্লাহর নান্ডম কসম কন্ডর 
বন্ডল কয, ‘তুবম যবদ তান্ডদর আন্ডদশ 
কর তন্ডব তারা কবর হন্ডবই। তুবম 
বল, ‘কতামরা কসম কন্ডরা না। 
[ন্ডতামান্ডদর] আনুগতে কতা জানাই 
আন্ডি। কতামরা যা বকিু কর, বনশ্চয় 
আল্লাহ কস ববিন্ডয় সববন্ডশি 
অববহত’। 

 ۡۡ  ُ ۡرتح مح
ح
ۡۡ لحئِۡن أ ُِ َٰنِ يۡمح

ح
دح أ ُۡ ِ جح وا  بِٱّللَّ م  قۡسح

ح
أ ۞وح

ة   اعح وا ۖۡ طح ۖۡ ق ل لَّ ت ۡقِسم  نَّ حۡخر ج  ْۚ إِنَّ ٱ َلح وفحة  ۡعر  ح مَّ ّللَّ
ل ونح  ا تحۡعمح ُۢ بِمح برِي   ٥٣خح

54. বল, ‘কতামরা আল্লাহর আনুগতে 
কর এবাং রাসূন্ডলর আনুগতে কর।’ 
তারপর যবদ কতামরা মুখ বফবরন্ডয় 
নাও, তন্ডব কস শুধু্ তার উপর 
অবপথত দাবয়ন্ডত্বর জনে দায়ী এবাং 
কতামান্ডদর উপর অবপথত দাবয়ন্ডত্বর 
জনে কতামরাই দায়ী। আর যবদ 
কতামরা তার আনুগতে কর তন্ডব 
কতামরা বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডব। আর 
রাসূন্ডলর দাবয়ত্ব শুধু্ স্পষ্টভান্ডব 
কপৌঁন্ডি কদয়া। 

ِطي
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 

ح
ا ق ۡل أ لَّۡوا  فحإِنَّمح ۖۡ فحإِن تحوح ولح وا  ٱلرَّس  ع 

وه   ۖۡ ِإَون ت ِطيع  ۡۡ ذِلۡت  ا ۡح  ۡ مَّ لحۡيك  ذِلح وحعح ا ۡح  لحۡيهِ مح عح
بِي   َٰغ  ٱلۡم  وِل إِلَّ ٱِۡلحلح ح ٱلرَّس  ا َعح وا ْۚ وحمح تحد  ُۡ  ٥٤تح
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55. কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা ঈমান আন্ডন 
এবাং সৎকমথ কন্ডর আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক এ মন্ডমথ ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন 
কয, বতবন বনবশ্চতভান্ডব তান্ডদরন্ডক 
যমীন্ডনর প্রবতবনবধ্ত্ব প্রদান করন্ডবন, 
কযমন বতবন প্রবতবনবধ্ত্ব প্রদান 
কন্ডরবিন্ডলন তান্ডদর পূবথবতথীন্ডদরন্ডক 
এবাং বতবন অবশেই তান্ডদর জনে 
শবিশালী ও সুপ্রবতবষ্ঠত করন্ডবন 
তান্ডদর দীনন্ডক, যা বতবন তান্ডদর 
জনে পিন্দ কন্ডরন্ডিন এবাং বতবন 
তান্ডদর ভয়-ভীবত শাবন্ত-বনরাপত্তায় 
পবরববতথত কন্ডর কদন্ডবন। তারা 
আমারই ইবাদাত করন্ডব, আমার 
সান্ডর্ ককান বকিুন্ডক শরীক করন্ডব 
না। আর এরপর যারা কুফরী 
করন্ডব তারাই ফাবসক। 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ۡۡ وحعح ن وا  ِمنك  ِينح ءحامح دح ٱّللَّ  ٱلَّ وحعح
ا ٱۡستحخۡ  مح ۡرِض كح

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ نَّ ِينح لحيحۡستحۡخلِفح  ِمن لحفح ٱلَّ

 ۡۡ  ُ ح َٰ ل ِي ٱۡرتحَضح ۡ  ٱلَّ  ُ ۡۡ دِينح  ُ ح َّ ل ُِنح كذ َلح مح ۡۡ وح ُِ ۡبلِ قح
ۡمنٗ 
ح
ۡۡ أ ُِ ِ ۡوف ِنُۢ بحۡعِد خح ۡ مذ  ُ َّ

ۡلح ِ َلح بحدذ ونحِّن لح وح ۡعب د  ْۚ يح ا
ونح  ۡي ي ّۡشِك  ىئِكح َِب شح لح و 

 
َٰلِكح فحأ رح بحۡعدح ذح فح ن كح اْۚ وحمح

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح  ٥٥ه 

56. আর কতামরা সালাত কান্ডয়ম কর, 
যাকাত দাও এবাং রাসূন্ডলর 
আনুগতে কর, যান্ডত কতামরা 
রহমতপ্রাপ্ত হন্ডত পার। 

ولح  وا  ٱلرَّس  ِطيع 
ح
أ ةح وح وَٰ كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 

ح
أ وح

ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك   ٥٦لحعح

57. তুবম কাবফরন্ডদরন্ডক যমীন্ডন 
অপারগকারী মন্ডন কন্ডরা না; তান্ডদর 
আেয়স্থল আগুন। আর কতই না 
বনকৃষ্ট এই প্রতোবতথনস্থল! 

ۡرِض  
ح
ۡعِجزِينح ِِف ٱۡۡل وا  م  ر  فح ِينح كح َّ ٱلَّ َبح ۡسح لح ِتح

ِۡئسح ٱلۡمحِصري   ِلح ۖۡ وح ۡ  ٱۡلَّار   ُ َٰ ى وح
ۡ
أ  ٥٧وحمح

58. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর ডানহাত 
যার মাবলক হন্ডয়ন্ডি এবাং কতামান্ডদর 

ن وا  لِيحۡستح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡت يح لحكح ِينح مح ۡ  ٱلَّ ِذنك 

َٰثح  ۡۡ ثحلح ۡح ِمنك  وا  ٱۡۡل ل  ۡبل غ  ۡۡ يح ح ِينح ل ۡۡ وحٱلَّ َٰن ك  يۡمح
ح
أ
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মন্ডধ্ে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়বন তারা 
কযন অবশেই বতন সমন্ডয় অনুমবত 
গ্রহে কন্ডর। ফজন্ডরর সালান্ডতর 
পূন্ডবথ, দুপুন্ডর যখন কতামরা 
কতামান্ডদর কপাশাক খুন্ডল রাখ, এবাং 
‘ইশার সালান্ডতর পর; এই বতনবট 
কতামান্ডদর [ন্ডগাপনীয়তার] সময়। 
এই বতন সমন্ডয়র পর কতামান্ডদর 
এবাং তান্ডদর ককান কদাি কনই। 
কতামান্ডদর এন্ডক অন্ডনের কান্ডি 
যাতায়াত করন্ডতই হয়। এভান্ডব 
আল্লাহ কতামান্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে তাুঁর 
আয়াতসমূহ বেথনা কন্ডরন। আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

َٰت    رَّ ۡجرِ وحِحيح  مح ةِ ٱلۡفح وَٰ
لح ۡبِل صح ِن قح ونح مذ ع  ُح تح

ِنح  ۡ مذ آءِ  ثِيحابحك  ةِ ٱلۡعِشح لحوَٰ ُِريحةِ وحِمنُۢ بحۡعِد صح ٱلظَّ
َٰت   ۡورح َٰث  عح ۡۡ  ثحلح لحۡيك  ْۚ لحيۡسح عح ۡۡ ۡۡ لَّك  ُِ ۡي

لح لح عح وح
 َٰ ح ۡۡ َعح ك   ُ ۡ بحۡع لحۡيك  َٰف ونح عح وَّ ْۚ طح نَّ ه  ُۢ بحۡعدح نحاح  ج 

َِٰت  وح  بحۡعض    ۡ  ٱٓأۡليح ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح ۡ  كح لِي  ٱّللَّ  عح
  ۡ ِكي  ٥٨ حح

59. আর কতামান্ডদর সন্তান-সন্তবত যখন 
প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারাও কযন 
অনুমবত চায় কযমবনভান্ডব তান্ডদর 
অগ্রজরা অনুমবত চাইত। এভান্ডব 
আল্লাহ কতামান্ডদর জনে তাুঁর 
আয়াতসমূহ বেথনা কন্ডরন। আর 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

َٰل   ۡطفح
ح
ۡح فحلۡيحۡستح ِإَوذحا بحلحغح ٱۡۡل ۡ  ٱۡۡل ل  مح ِمنك  ا ِذن وا  كح

ۡۡ ٱۡستح  ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح ْۚ كح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
نح ٱلَّ ذح

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي َٰتِهِۗۦُ وحٱّللَّ  عح  ٥٩ ءحايح

60. আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা ববন্ডয়র 
প্রতোশা কন্ডর না, তান্ডদর জনে ককান 
কদাি কনই, যবদ তারা তান্ডদর 
কসৌন্দযথ প্রদশথন না কন্ডর তান্ডদর 
বকিু কপাশাক খুন্ডল রান্ডখ এবাং এ 
কর্ন্ডক ববরত র্াকাই তান্ডদর জনে 

َِٰعد  ِمنح ٱلنذِسح  وح احٗ وحٱلۡقح ونح نِكح َِِٰت لح يحرۡج  ا آءِ ٱلَّ
رۡيح  نَّ غح  ُ ۡعنح ثِيحابح ُح ن يح

ح
نحاح  أ ُِنَّ ج  ۡي

لح فحلحيۡسح عح
َٰتِۢ  ِجح ذ تحَبح رۡي   بِزِينحة ِۖ  م  حۡستحۡعفِۡفنح خح ن ي

ح
أ ُۗ وح وح نَّ  ُ َّ ٱّللَّ  ل

  ۡ لِي ِميع  عح  ٦٠ سح
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উত্তম। আর আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
মহাজ্ঞানী। 

61. অন্ডন্ধর জনে ককান কদাি কনই, পঙু্গর 

জনে ককান কদাি কনই, করাগাক্রান্ডন্তর 

জনে ককান কদাি কনই এবাং 

কতামান্ডদর বনজন্ডদর জনেও ককান 

কদাি কনই কয কতামরা খান্ডব 

কতামান্ডদর বনজন্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর বপতান্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর মান্ডয়ন্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর ভাইন্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর কবানন্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর চাচান্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর ফুফুন্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর মামান্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কতামান্ডদর খালান্ডদর ঘন্ডর, অর্বা 

কসসব ঘন্ডর যার চাবব কতামান্ডদর 

অবধ্কান্ডর রন্ডয়ন্ডি, অর্বা কতামান্ডদর 

বনু্ধন্ডদর ঘন্ডর। কতামরা একন্ডত্র খাও 

অর্বা আলাদা আলাদা খাও তান্ডত 

ককানও কদাি কনই। তন্ডব কতামরা 

যখন ককান ঘন্ডর প্রন্ডবশ করন্ডব 

তখন কতামরা বনজন্ডদর উপর 

সালাম করন্ডব, আল্লাহর পে কর্ন্ডক 

বরকতপূেথ ও পববত্র 

لح  ج  وح رح َٰ حح ۡعمح
ح
ح ٱۡۡل ج  لَّيۡسح َعح رح ِج حح ۡعرح

ح
ح ٱۡۡل  َعح

لح  ج  وح رح رِيِض حح ح ٱلۡمح لح َعح ن وح
ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
ى أ ح  َعح

ۡو ب ي وِت 
ح
ۡۡ أ ۡو ب ي وِت ءحابحآئِك 

ح
ۡۡ أ ل وا  ِمنُۢ ب ي وتِك  ك 

ۡ
تحأ

ۡو ب ي وِت 
ح
ۡۡ أ َٰنِك  ۡو ب ي وِت إِۡخوح

ح
ۡۡ أ َٰتِك  هح مَّ

 
ۡۡ أ َٰتِك  وح خح

ح
أ

ۡو ب ي وِت 
ح
ۡۡ أ َٰتِك  مَّ ۡو ب ي وِت عح

ح
ۡۡ أ َِٰمك  ۡعمح

ح
ۡو ب ي وِت أ

ح
أ

لحۡكت ۡ  ا مح ۡو مح
ح
ۡۡ أ َٰتِك  َٰلح ۡو ب ي وِت خح

ح
ۡۡ أ َٰلِك  ۡخوح

ح
أ

ن 
ح
نحاح  أ ۡۡ ج  لحۡيك  ْۚ لحيۡسح عح ۡۡ ِديقِك  ۡو صح

ح
ۥٓ أ اِِتحه  فح مَّ

ۡشتحاتٗ 
ح
ۡو أ
ح
ِيًعا أ ل وا  َجح ك 

ۡ
لۡت  تحأ ْۚ فحإِذحا دحخح وا   اۡ ب ي وتٗ ا لذِم  فحسح

ِيَّةٗ  ۡۡ ِتح ِسك  نف 
ح
ى أ ح ِۡن ِعنِد ٱ َعح ةٗ مذ كح َٰرح بح ِ م  يذِبح  ّللَّ ْۚ طح  ٗة
ۡۡ تحۡعقِل ونح كح  لَّك  َِٰت لحعح ۡ  ٱٓأۡليح ِ  ٱّللَّ  لحك  َٰلِكح ي بحيذ ذح
٦١ 
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অবভবাদনস্বরূপ। এভান্ডব আল্লাহ 

কতামান্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে তাুঁর 

আয়াতসমূহ বেথনা কন্ডরন যান্ডত 

কতামরা বুঝন্ডত পার। 

62. মুবমন শুধু্ তারাই যারা আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর ওপর ঈমান আন্ডন 
এবাং তাুঁর সান্ডর্ ককান সমবষ্টগত 
কান্ডজ র্াকন্ডল অনুমবত না বনন্ডয় 
চন্ডল যায় না। বনশ্চয় কতামার কান্ডি 
যারা অনুমবত চায় তারাই ককবল 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর উপর 
ঈমান আন্ডন; সুতরাাং ককান 
প্রন্ডয়াজন্ডন তারা কতামার কান্ডি 
বাইন্ডর যাওয়ার অনুমবত চাইন্ডল 
তান্ডদর মন্ডধ্ে কতামার যান্ডক ইিা 
তুবম অনুমবত কদন্ডব এবাং তান্ডদর 
জনে আল্লাহর কান্ডি েমা প্রার্থনা 
কর। বনশ্চয় আল্লাহ পরম েমাশীল 
ও পরম দয়ালু। 

وَِلِۦ ِإَوذحا  رحس  ِ وح ن وا  بِٱّللَّ ِينح ءحامح ۡؤِمن ونح ٱلَّ ا ٱلۡم  إِنَّمح
ۡمر  
ح
ى أ ح ۥ َعح ه  عح ن وا  مح اِمع   َكح َٰ  جح ِتَّ ب وا  حح ۡۡ يحۡذهح لَّ

حۡستح  حۡستح ي ِينح ي ْۚ إِنَّ ٱلَّ  ِذن وه 
 
ِينح ِذن ونحكح أ ىئِكح ٱلَّ لح و 
وَِلِۚۦْ فحإِذحا ٱۡستح  رحس  ِ وح ن وكح ِِلحۡعِض ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ ذح

 ْۚ ح ۡ  ٱّللَّ  ُ ح ۡۡ وحٱۡستحۡغفِۡر ل  ُ ن ِشئۡتح ِمۡن ذِمح ذحن ل
ۡ
ۡۡ فحأ ُِ ِ ن

ۡ
أ شح

ور   ف  ح غح ۡ   إِنَّ ٱّللَّ  ٦٢رَِّحي

63. কতামরা পরস্পরন্ডক কযভান্ডব ডান্ডকা 

রাসূলন্ডক কসভান্ডব কডন্ডকা না; 

কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা চুবপসান্ডর সন্ডর 

পন্ডড় আল্লাহ অবশেই তান্ডদরন্ডক 

জান্ডনন। অতএব যারা তাুঁর 

বনন্ডদথন্ডশর ববরুদ্ধাচরে কন্ডর তারা 

কযন তান্ডদর ওপর ববপযথয় কনন্ডম 

আসা অর্বা যন্ত্রোদায়ক আযাব 

কপৌঁিার ভয় কন্ডর। 

 ٓ ل وا  د َعح ۡعح ۡ لَّ َتح ك  ُِ ٓءِ بحۡع َعح د  ۡۡ كح وِل بحيۡنحك  ءح ٱلرَّس 
 ُٗ ۡع ْۚ قحۡد يح بح ۡ  ٱا ۡۡ لِوحاذٗ ۡعلح لَّل ونح ِمنك  ِينح يحتحسح  اْۚ ّللَّ  ٱلَّ

ۡن  ونح عح حالِف  ِينح َي  رِ ٱلَّ ۡۡ فحلۡيحۡحذح  ُ ن ت ِصيبح
ح
ۡمرِهِۦٓ أ

ح
أ
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ۡو ي ِصيبح

ح
 ٦٣فِۡتنحة  أ
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64. সাবধ্ান, আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা 

বকিু আন্ডি তা আল্লাহরই; কতামরা 

কয অবস্থায় আি তা বতবন অবশেই 

জান্ডনন এবাং কযবদন তান্ডদরন্ডক তাুঁর 

কান্ডি বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব কসবদন 

তারা যা করত বতবন তান্ডদরন্ডক তা 

জাবনন্ডয় কদন্ডবন। আল্লাহ সব বকিু 

সম্পন্ডকথ সমেক জ্ঞাত। 

 ٓ لح
ح
آ  أ ۡ  مح ۡعلح ۡرِضِۖ قحۡد يح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح إِنَّ ّلِلَّ

ونح إِ  ع  يحۡومح ي رۡجح لحۡيهِ وح ۡۡ عح نت 
ح
ِمل  أ ا عح ۡ بِمح  ُ ي نحبذِئ  ۡهِ فح وا ُۗ َلح

ُۢ وحٱّللَّ    ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ  ٦٤ بِك 
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২৫. সূরা : আল-ফুরকান 
আয়াত : ৭৭, মাক্কী 

رۡ  ورحة  الف   قحانِ س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বতবন বরকতময় বযবন তাুঁর বান্দার 
উপর ফুরকান নাবযল কন্ডরন্ডিন কযন 
কস জগতবাসীর জনে সতকথকারী 
হন্ডত পান্ডর। 

ونح  ۡبِدهِۦ َِلحك  َٰ عح ح ۡرقحانح َعح لح ٱلۡف  ِي نحزَّ تحبحارحكح ٱلَّ
َٰلحِميح نحِذيًرا  ١لِلۡعح

2. যার অবধ্কান্ডর রন্ডয়ন্ডি আসমান ও 
যমীন্ডনর মাবলকানা; আর বতবন 
ককান সন্তান গ্রহে কন্ডরনবন এবাং 
সাবথন্ডভৌমন্ডত্ব তাুঁর ককান শরীক 
কনই। বতবন সব বকিু সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর তা বনপুেভান্ডব 
বনরূপে কন্ডরন্ডিন। 

 ٗ َّلح تَِّخۡذ وح ۡۡ يح ح ل ۡرِض وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِي َلح ۥ م  ا ٱلَّ

ن  ۡۡ يحك  ح ل ِيك  وح  ۥ ۡشح
ء   َلَّ ۡ َّ يح لحقح ّل  لِۡك وحخح  ِِف ٱلۡم 
ه ۥ تحۡقِديرٗ  رح دَّ قح  ٢ا فح

3. আর তারা আল্লাহ িাড়া অন্ডনক 
ইলাহ গ্রহে কন্ডরন্ডি, যারা বকিুই 
সৃবষ্ট করন্ডত পান্ডর না, বরাং 
তান্ডদরন্ডকই সৃবষ্ট করা হন্ডয়ন্ডি; তারা 
বনজন্ডদর ককান কলোে ও অকলোে 
করার েমতা রান্ডখ না এবাং মৃতুে, 
জীবন ও পুনরুোন করন্ডতও সেম 
হয় না। 

ةٗ  ُح ِ وا  ِمن د ونِهِۦٓ ءحال حذ  ۡي وحٱَّتَّ ونح شح ۡل ق  ۡۡ لَّ َيح  ا وحه 
ونح  ۡلحق  ذٗ َي  ۡۡ ۡضح ُِ ِس نف 

ح
ونح ِۡل ۡملِك  لح يح لح نحۡفعٗ وح لح  اا وح وح

ۡوتٗ  ونح مح ۡملِك  ةٗ ا يح يحوَٰ لح حح ورٗ  وح لح ن ش   ٣ا وح

4. কাবফররা বন্ডল ‘এবট কতা জঘনে 
বমর্ো যা কস রটনা কন্ডরন্ডি আর 
অনে এক দল তান্ডক সাহাযে 

ٓ وحقحالح  ٓ إِلَّ ا َٰذح ٓوا  إِۡن هح ر  فح ِينح كح َٰه  ٱلَّ ى ح إِۡفك  ٱۡفَتح
لۡمٗ  آء و ظ  ۡد جح قح ۖۡ فح ونح ر  لحۡيهِ قحۡوم  ءحاخح ۥ عح نحه  َعح

ح
أ ا وح

ورٗ  ز   ٤ا وح
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কন্ডরন্ডি।’ এভান্ডব তারা যুলম ও 
বমর্ো বনন্ডয় এন্ডসন্ডি। 

5. তারা বন্ডল, ‘এবট প্রাচীনকান্ডলর 
উপকর্া যা কস বলবখন্ডয় বনন্ডয়ন্ডি; 
এগুন্ডলা সকাল-সন্ধোয় তার কান্ডি 
পা  করা হয়। 

 َٰ ا فحِِهح ت ۡملح ُح لِيح ٱۡكتحتحبح وَّ
ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
لحۡيهِ عح وحقحال ٓوا  أ
ةٗ  ِصيٗل  ب ۡكرح

ح
أ  ٥ وح

6. বল, ‘বযবন আসমান ও যমীন্ডনর 
রহসে জান্ডনন বতবন এবট নাবযল 
কন্ডরন্ডিন; বনশ্চয় বতবন অতীব 
েমাশীল, পরম দয়ালু।’ 

 َّ ِ ۡ  ٱلِسذ ۡعلح ِي يح َلح  ٱلَّ نزح
ح
َِٰت ق ۡل أ َٰوح مح ۡرِض  ِِف ٱلسَّ

ح
 وحٱۡۡل

ورٗ  ف  نح غح ۥ َكح  ٦ا ا رَِّحيمٗ إِنَّه 

7. আর তারা বন্ডল, ‘এ রাসূন্ডলর কী 
হল, কস আহার কন্ডর এবাং হান্ডট-
বাজান্ডর চলান্ডফরা কন্ডর; তার কান্ডি 
একজন কফন্ডরশতা পা ান্ডনা হল না 
ককন, কয তাুঁর সান্ডর্ সতকথকারী 
হত’? 

يحۡمَِش ِِف  امح وح عح ل  ٱلطَّ ك 
ۡ
وِل يحأ ا ٱلرَّس  َٰذح اِل هح  وحقحال وا  مح

لحك   ۡهِ مح نزِلح إَِلح
 
ٓ أ حۡولح اِق ل ۡسوح

ح
ۥ نحِذيًرا  ٱۡۡل ه  عح ونح مح يحك  فح
٧ 

8. অর্বা তান্ডক ধ্নভাোর কঢন্ডল কদয়া 
হয় না ককন অর্বা তার জনে একবট 
বাগান হয় না ককন যা কর্ন্ডক কস 
কখন্ডত পান্ডর?’ যাবলমরা বন্ডল, 
‘কতামরা শুধু্ এক জাদুগ্রস্ত কলান্ডকর 
অনুসরে করি’। 

ى  ۡو ي لۡقح
ح
نَّة  أ ون  َلح ۥ جح ۡو تحك 

ح
َن  أ ۡهِ كح ْۚ  إَِلح ا ُح ل  ِمۡن ك 

ۡ
يحأ

ٗل وحقحالح  ونح إِلَّ رحج  ونح إِن تحتَّبِع  َٰلِم  وًرا ٱلظَّ ۡسح   ٨ مَّ

9. কদখ, কতামার জনে তারা ককমন 
উপমা কপশ কন্ডর; ফন্ডল তারা 
পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি, সুতরাাং তারা ককান 
পর্ কপন্ডত সেম হয় না। 

ۡر  ح ٱنظ  ب وا  ل ح ۡيفح ۡضح ل وا  فحلح كح ُح َٰلح فح ۡمثح
ح
كح ٱۡۡل

بِيٗل  ونح سح حۡستحِطيع   ٩ ي
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10. বতবন বরকতময়, বযবন ইিা করন্ডল 
কতামার জনে কন্ডর বদন্ডত পান্ডরন 
তার কচন্ডয় উত্তম বস্তু অন্ডনক বাগান, 
যার পাদন্ডদন্ডশ নদীসমূহ প্রবাবহত 
হয় এবাং বতবন কতামান্ডক 
প্রাসাদসমূহ বদন্ডত পান্ডরন। 

ِٓي إِن شح  رۡيٗ آءح تحبحارحكح ٱلَّ حكح خح لح ل عح َٰلِكح جح ِن ذح ا مذ
َٰت   نَّ يحۡجعحل لَّكح  جح َٰر  وح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

ُۢا  ورح  ١٠ق ص 

11. বরাং তারা বকয়ামতন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি আর বকয়ামতন্ডক কয 
অস্বীকার কন্ডর তার জনে আবম 
প্রস্তুত করন্ডখবি জ্বলন্ত আগুন। 

 ِ ۡعتحۡدنحا ل
ح
أ ةِِۖ وح اعح ب وا  بِٱلسَّ ذَّ ةِ بحۡل كح اعح بح بِٱلسَّ ذَّ ن كح مح

عِرًيا   ١١سح

12. দূর হন্ডত আগুন যখন তান্ডদরন্ডক 
কদখন্ডব তখন তারা তার কু্রদ্ধ গজথন 
ও প্রচে বচৎকার শুনন্ডত পান্ডব। 

نِۢ بحعِيد   َّكح ِن مَّ ۡ مذ  ُ ۡت
ح
ي ظٗ  إِذحا رحأ ا تحغح ُح ح وا  ل ِمع  زحفِ سح ا ريٗ ا وح
١٢ 

13. আর যখন তান্ডদরন্ডক গলায় হাত 
কপুঁবচন্ডয় জাহান্নান্ডমর সাংকীেথ স্থান্ডন 
বনন্ডেপ করা হন্ডব, কসখান্ডন তারা 
বনজন্ডদর ধ্বাংস আহবান করন্ডব। 

نٗ  َّكح ا مح ُح وا  ِمۡن لۡق 
 
يذِقٗ ِإَوذحآ أ نحالِكح ا ضح ۡوا  ه  نِيح دحعح رَّ قح ا م 
 ١٣ا ث ب ورٗ 

14. ‘একবার ধ্বাংসন্ডক কডন্ডকা না; বরাং 
অন্ডনকবার ধ্বাংসন্ডক ডান্ডকা।’ 

وا  ٱَۡلحۡومح ث ب ورٗ  َِٰحدٗ لَّ تحۡدع  وا  ث ب ورٗ ا وح ا وح ثرِيٗ ٱۡدع  ا ا كح
١٤ 

15. বল, ‘কসটা উত্তম না স্থায়ী জান্নাত, 
মুত্তাকীন্ডদরন্ডক যার ওয়াদা কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি, তা হন্ডব তান্ডদর পুরস্কার ও 
প্রতাবতথনস্থল। 

 ْۚ ونح تَّق  نَّة  ٱۡۡل ِۡلِ ٱلَِِّت و ِعدح ٱلۡم  ۡم جح
ح
رۡي  أ َٰلِكح خح ذح

ح
ق ۡل أ

آءٗ  زح ۡۡ جح  ُ ح نحۡت ل ِصريٗ َكح مح  ١٥ا وح
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16. কসখান্ডন তারা যা চাইন্ডব তা-ই 
তান্ডদর জনে র্াকন্ডব স্থায়ীভান্ডব; 
এবট কতামার রন্ডবর ওয়াদা,  

 ِ بذ َٰ رح
ح نح َعح ْۚ َكح َِِٰلِينح آء ونح خح حشح ا ي ا مح ُح ۡۡ فِي  ُ َّ  اكح وحۡعدٗ ل

ۡس   ١٦ وٗل مَّ

17. আর কসবদন তান্ডদরন্ডক এবাং আল্লাহ 
িাড়া যা বকিুর উপাসনা তারা করত 
সবাইন্ডক বতবন একত্র করন্ডবন, 
তারপর বলন্ডবন, ‘কতামরা বক 
আমার এই বান্দান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরি’ না তারা বনন্ডজরাই পর্ভ্রষ্ট 
হন্ডয়ন্ডি?’ 

ا  ۡۡ وحمح ّۡش  ه  يحۡومح ُيح ول  وح يحق  ِ فح ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ۡعب د  يح
ل وا   ۡۡ ضح ۡم ه 

ح
ٓءِ أ لح ىؤ  ۡۡ ِعبحادِي ٰٓح ۡضلحلۡت 

ح
ۡۡ أ نت 

ح
ءحأ

بِيلح   ١٧ٱلسَّ

18. তারা বলন্ডব, ‘আপবন পববত্র মহান! 
আপবন িাড়া অনে কাউন্ডক 
অবভভাবক বহন্ডসন্ডব গ্রহে করা 
আমান্ডদর উবচত নয়, বরাং আপবন 
তান্ডদরন্ডক ও তান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক কভাগসম্ভার 
বদন্ডয়ন্ডিন, অবন্ডশন্ডি আপনার 
স্মরেন্ডক তারা ভুন্ডল বগন্ডয়বিল এবাং 
ধ্বাংসপ্রাপ্ত কওন্ডম পবরেত 
হন্ডয়বিল।’ 

ن 
ح
ٓ أ حا نح يحۢنبحِغ ۡلح ا َكح َٰنحكح مح ۡبحح نَّتَِّخذح ِمن قحال وا  س 

 َٰ ِتَّ ۡۡ حح ۡۡ وحءحابحآءحه   ُ تَّۡعتح َِٰكن مَّ لح ۡوَِلحآءح وح
ح
د ونِكح ِمۡن أ

ُۢا ب ورٗ  ن وا  قحۡومح َكح ِۡكرح وح وا  ٱلذ حس   ١٨ا ن

19. অতিঃপর কতামরা যা বল তারা তা 
বমর্ো বন্ডলন্ডি। অতএব কতামরা 
আযাব কফরান্ডত পারন্ডব না এবাং 
ককান সাহাযেও করন্ডত পারন্ডব না। 
আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয যুলম 
করন্ডব তান্ডক আবম মহাআযাব 
আস্বাদন করাব।’ 

فٗ  ۡ ونح صح حۡستحِطيع  ا ت مح ول ونح فح ا تحق  ۡ بِمح ب وك  ذَّ ۡد كح قح  افح
لح نحِۡصٗ  ابٗ وح ذح ۡۡ ن ِذقۡه  عح ِنك  ۡظلِۡ مذ ن يح برِيٗ اْۚ وحمح ا ا كح

١٩ 

20. আর কতামার পূন্ডবথ যত নবী আবম 
পাব ন্ডয়বি, তারা সবাই আহার করত 
এবাং হাট-বাজান্ডর চলান্ডফরা করত। 

 ۡۡ  ُ ٓ إِنَّ لِيح إِلَّ رۡسح ۡبلحكح ِمنح ٱلۡم  لۡنحا قح رۡسح
ح
ٓ أ ا وحمح

لۡنحا  عح ۡسوحاِق  وحجح
ح
ونح ِِف ٱۡۡل يحۡمش  امح وح عح ل ونح ٱلطَّ ك 

ۡ
حأ َلح

 ۡۡ ك  ُح و ِِلحۡعض   بحۡع تحۡصَِب 
ح
ب كح فِۡتنحًة أ نح رح َكح ُۗ وح نح
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আবম কতামান্ডদর একজনন্ডক 
অপরজন্ডনর জনে পরীোস্বরূপ 
কন্ডরবি। কতামরা বক বধ্যথধ্ারে 
করন্ডব? আর কতামার রব সবথদ্রষ্টা। 

 ٢٠ا بحِصريٗ 

21. আর যারা আমার সাোৎ প্রতোশা 
কন্ডর না, তারা বন্ডল, ‘আমান্ডদর 
বনকট কফন্ডরশতা নাবযল হয় না 
ককন? অর্বা আমরা আমান্ডদর 
রবন্ডক কদখন্ডত পাই না ককন’? 
অবশেই তারা কতা তান্ডদর অন্তন্ডর 
অহঙ্কার কপািে কন্ডরন্ডি এবাং তারা 
গুরুতর সীমালাংঘন কন্ডরন্ডি।  

لحۡينحا  نزِلح عح
 
ٓ أ حۡولح آءحنحا ل ونح لِقح ِينح لح يحرۡج  ۞وحقحالح ٱلَّ

 ۡۡ ُِ ِس نف 
ح
وا  ِِفٓ أ ِد ٱۡستحۡكَبح  ُۗ لحقح بَّنحا ىَٰ رح ۡو نحرح

ح
ة  أ ىئِكح لح ٱلۡمح
ت وذٗ  تحۡو ع  برِيٗ وحعح  ٢١ا ا كح

22. কযবদন তারা কফন্ডরশতান্ডদর কদখন্ডব, 
কসবদন অপরাধ্ীন্ডদর জনে ককান 
সুসাংবাদ র্াকন্ডব না। আর তারা 
বলন্ডব, ‘হায় ককান বাধ্া যবদ তা 
আটন্ডক রাখত’। 

ئِذ   ىَٰ يحۡومح ةح لح ب ّۡشح ىئِكح لح ۡونح ٱلۡمح ۡجرِِميح  يحۡومح يحرح لذِلۡم 
ول ونح  يحق  ورٗ ِحۡجرٗ وح ۡج   ٢٢ا ا ُمَّ

23. আর তারা কয কাজ কন্ডরন্ডি আবম 
কসবদন্ডক অগ্রসর হব। অতিঃপর 
তান্ডক বববেপ্ত ধূ্বলকোয় পবরেত 
কন্ডর কদব। 

ا َٰ مح ٓ إَِلح ل   وحقحِدۡمنحا مح  ِمۡن عح
ِمل وا  َٰه   عح لۡنح عح فحجح

بحآءٗ  نث وًرا هح  ٢٣مَّ

24. কসবদন জান্নাতবাসীরা বাসস্থান 
বহন্ডসন্ডব উত্তম এবাং ববোমস্থল 
বহন্ডসন্ডব উৎকৃষ্ট অবস্থায় র্াকন্ডব। 

َٰب   ۡصحح
ح
رۡي   أ ئِذ  خح رذٗ  ٱۡۡلحنَّةِ يحۡومح ۡستحقح ن  ا م  ۡحسح

ح
أ وح

قِيٗل   ٢٤ مح

25. আর কসবদন কমঘমালা িারা আকাশ 
ববদীেথ হন্ডব এবাং  কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
দন্ডল দন্ডল অবতরে করান্ডনা হন্ডব। 

مح  ق  ٱلسَّ قَّ حشح يحۡومح ت ة  تحَنِيًل وح ىئِكح لح ِلح ٱلۡمح ن زذ ِۡ وح َٰ مح غح
آء  بِٱلۡ

٢٥ 

পারা 

১৭ 
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26. কসবদন প্রকৃত সাবথন্ডভৌমত্ব হন্ডব 
পরম করুোমন্ডয়র। আর কস বদনবট 
কাবফরন্ডদর জনে বড়ই কব ন। 

ح  نح يحۡوًما َعح َكح ئِذ  ٱۡۡلحق  لِلرَِّنَٰمۡحْۚ وح لۡك  يحۡومح ٱلۡم 
ِسريٗ  َٰفِرِينح عح  ٢٦ا ٱلۡكح

27. আর কসবদন যাবলম বনন্ডজর হাত 
দু’কটা কামবড়ন্ডয় বলন্ডব, ‘হায়, আবম 
যবদ রাসূন্ডলর সান্ডর্ ককান পর্ 
অবলম্বন করতাম’! 

ول   ق  يۡهِ يح َٰ يحدح ح ۡ  َعح ِ ال عحض  ٱلظَّ يحۡومح يح َٰلحۡيتحِّن ٱوح حۡذت  يح َّتَّ
بِيٗل  وِل سح عح ٱلرَّس   ٢٧ مح

28. ‘হায় আমার দুন্ডভথাগ, আবম যবদ 
অমুকন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে না 
করতাম’। 

 ۡۡ ح ۡتحِّن ل َٰ َلح ۡيلحِتح َٰوح لِيٗل يح نًا خح ِۡذ ف لح َّتَّ
ح
 ٢٨ أ

29. ‘অবশেই কস কতা আমান্ডক 
উপন্ডদশবােী কর্ন্ডক ববভ্রান্ত 
কন্ডরবিল, আমার কান্ডি তা আসার 
পর। আর শয়তান কতা মানুন্ডির 
জনে চরম প্রতারক’। 

ِكۡ  ِن ٱلذ لَِّّن عح ضح
ح
ۡد أ نح لَّقح َكح آءحِّن  وح رِ بحۡعدح إِۡذ جح

وٗل  ذ  َِٰن خح نسح َٰن  لَِۡلِ ۡيطح  ٢٩ ٱلشَّ

30. আর রাসূল বলন্ডব, ‘কহ আমার রব, 
বনশ্চয় আমার কওম এ কুরআনন্ডক 
পবরতোজে গেে কন্ডরন্ডি। 

 ِ َٰرحبذ  يح
ول  ۡرءحانح وحقحالح ٱلرَّس  ا ٱلۡق  َٰذح وا  هح حذ  إِنَّ قحۡوِّم ٱَّتَّ
ورٗ  ج  ُۡ  ٣٠ا مح

31. আর এভান্ডবই আবম প্রন্ডতেক নবীর 
জনে অপরাধ্ীন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক শত্রু 
বাবনন্ডয়বি। আর পর্প্রদশথক ও 
সাহাযেকারী বহন্ডসন্ডব কতামার রবই 
যন্ডর্ষ্ট। 

َٰلِكح  ذح كح ِبذ  وح
ِ نح
ذ لۡنحا لِك  عح وذٗ جح د  َٰ  عح َفح كح ُۗ وح ۡجرِِميح ِنح ٱلۡم  ا مذ

ادِ بذِكح هح نحِصريٗ ا يٗ بِرح  ٣١ا وح

32. আর কাবফররা বন্ডল, ‘তার উপর 
পুন্ডরা কুরআন একসান্ডর্ ককন 
নাবযল করা হল না? এটা এজনে 

ِينح  ۡرءحان  وحقحالح ٱلَّ لحۡيهِ ٱلۡق  ِلح عح  ن زذ
حۡولح وا  ل ر  فح كح

ۡلحةٗ  ْۚ َج  ٗة َِٰحدح َٰلِكح ِۡل ثحبذِتح بِهِۦ ف   وح ذح َٰه  كح تَّلۡنح رح ۖۡ وح ادحكح ؤح
 ٣٢ تحۡرتِيٗل 
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কয, আবম এর মাধ্েন্ডম কতামার 
হৃদয়ন্ডক সুদৃঢ় করব। আর আবম 
তা আবৃবত্ত কন্ডরবি ধ্ীন্ডর ধ্ীন্ডর।  

33. আর তারা কতামার কান্ডি কয ককান 
ববিয়ই বনন্ডয় আসুক না ককন, আবম 
এর সব ক সমাধ্ান ও সুন্দর বোখো 
কতামার কান্ডি বনন্ডয় এন্ডসবি। 

 
ۡ
لح يحأ نح وح ۡحسح

ح
أ ِ وح َٰكح بِٱۡۡلحقذ  ِجۡئنح

ثحل  إِلَّ كح بِمح
ت ونح
 ٣٣تحۡفِسرًيا

34. যান্ডদরন্ডক মুন্ডখর উপর ভর কদয়া 
অবস্থায় জাহান্নান্ডমর বদন্ডক একত্র 
করা হন্ডব। এরা মযথাদায় অবধ্ক 
বনকৃষ্ট এবাং পন্ডর্র বদক কর্ন্ডক 
সবন্ডচন্ডয় কবশী পর্ভ্রষ্ট। 

 َٰ ۡۡ إَِلح ُِ وهِ َٰ و ج 
ح ونح َعح ّۡشح  ِينح ُي  ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
ۡح أ نَّ ُح جح

ذ   نٗ  ۡشح َّكح بِيٗل مَّ ل  سح ضح
ح
أ  ٣٤ ا وح

35. আর আবম কতা মূসান্ডক বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম এবাং তার সান্ডর্ তার 
ভাই হারূনন্ডক সাহাযেকারী 
বাবনন্ডয়বিলাম। 

اه   خح
ح
ۥٓ أ ه  عح لۡنحا مح عح َٰبح وحجح وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح

زِيرٗ  ونح وح َٰر   ٣٥ا هح

36. অতিঃপর আবম বন্ডলবিলাম, কতামরা 
দু’জন কসই কওন্ডমর বনকট যাও, 
যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি। অতিঃপর আবম 
তান্ডদরন্ডক সমূ্পেথরূন্ডপ ববধ্বস্ত কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম। 

 ٓ بحا لۡنحا ٱۡذهح ق  ب وا  أَِبفح ذَّ ِينح كح ۡوِم ٱلَّ َٰتِنحا إَِلح ٱلۡقح يح
ۡۡ تحۡدِمريٗ   ُ َٰ ۡرنح مَّ  ٣٦ا فحدح

37. আর নূন্ডহর কওমন্ডক, যখন তারা 
রাসূলন্ডদরন্ডক অস্বীকার করল, আবম 
তান্ডদরন্ডক ডুববন্ডয় বদলাম এবাং 
তান্ডদরন্ডক মানুন্ডির জনে বনদশথন 
বাবনন্ডয় বদলাম। আর আবম 

ۡۡ  وحقحۡومح ن وح    ُ َٰ لۡنح عح ۡۡ وحجح  ُ َٰ ۡغرحقۡنح
ح
لح أ ب وا  ٱلر س  ذَّ ا كح َّمَّ ل

ۖۡ لِلنَّاِس  عۡ  ءحايحٗة
ح
أ َِلمٗ وح

ح
ابًا أ ذح َٰلِِميح عح  ٣٧ا تحۡدنحا لِلظَّ
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যাবলমন্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডর 
করন্ডখবি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

38. আর ধ্বাংস ‘আদ, সামূদ, ‘রাস’ এর 
অবধ্বাসী এবাং তান্ডদর মধ্েবতথী 
কান্ডলর বহু প্রজন্ডন্মর উপরও। 

دٗ  ا  وحَعح ودح ثحم  َٰلِكح ا وح ُۢا بحۡيح ذح ونح َٰبح ٱلرَّسذِ وحق ر  ۡصحح
ح
أ وح

ثرِيٗ   ٣٨ا كح

39. আর আবম তান্ডদর প্রন্ডতেন্ডকর জনে 
দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কন্ডরবি এবাং 
তান্ডদর প্রন্ডতেকন্ডকই আবম 
সমূ্পেথরূন্ডপ ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি। 

 
ذٗ لُك    وح

ذٗ لُك  ۖۡ وح َٰلح ۡمثح
ح
ۡبنحا َلح  ٱۡۡل ح نحا تحتۡبرِيٗ ۡضح ۡ  ٣٩ ا تحَبَّ

40. আর অবশেই তারা কস জনপদ 
বদন্ডয় অবতক্রম কন্ডরন্ডি, যান্ডত 
অকলোন্ডের বৃবষ্ট ববিথত হন্ডয়বিল। 
তন্ডব বক তারা তা কদন্ডখবন? বরাং 
তারা পুনরুোন্ডনর প্রতোশা করত 
না। 

ح  تحۡوا  َعح
ح
ۡد أ لحقح وۡءِ  وح رح ٱلسَّ طح ۡمِطرحۡت مح

 
ۡريحةِ ٱلَِِّتٓ أ ٱلۡقح

ورٗ  ونح ن ش  ن وا  لح يحرۡج  ْۚ بحۡل َكح ا ُح ۡونح ون وا  يحرح ۡۡ يحك  فحلح
ح
 ٤٠ اأ

41. আর তারা যখন কতামান্ডক কদন্ডখ, 
তখন তারা কতামান্ডক  াট্টা-ববদ্রূন্ডপর 
পাত্র বহন্ডসন্ডবই গ্রহে কন্ডর, ‘এ-ই 
বক কসই কলাক, যান্ডক আল্লাহ রাসূল 
কন্ডর পাব ন্ডয়ন্ডিন’? 

 
ح
أ ِي ِإَوذحا رح ا ٱلَّ َٰذح هح

ح
ًوا أ ز  ونحكح إِلَّ ه  تَِّخذ  ۡوكح إِن يح

وًل   ٤١بحعحثح ٱّللَّ  رحس 

42. ‘কস কতা আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 
কদবতান্ডদর কর্ন্ডক দূন্ডর সবরন্ডয় 
বদত, যবদ আমরা তান্ডদর প্রবত 
অববচল না র্াকতাম’। আর যখন 
তারা আযাব কদখন্ডব, তখন অবশেই 
জানন্ডত পারন্ডব কক অবধ্ক পর্ভ্রষ্ট। 

 ْۚ ا ُح لحۡي نحا عح ۡ َبح ن صح
ح
ٓ أ حۡولح تِنحا ل ُح ِ ۡن ءحال ل نحا عح ُِ دح َلح  إِن َكح

ل   ضح
ح
ۡن أ ابح مح ۡونح ٱلۡعحذح ونح ِحيح يحرح ۡعلحم  ۡوفح يح وحسح

بِيًل   ٤٢سح
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43. তুবম বক তান্ডক কদখবন, কয তার 
প্রবৃবত্তন্ডক বনন্ডজর ইলাহরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডরন্ডি? তবুও বক তুবম তার 
বযম্মাদার হন্ডব? 

لحيۡهِ  ون  عح نتح تحك 
ح
فحأ
ح
َٰه  أ ى وح ۥ هح ه  ُح َٰ حذح إِلح ِن ٱَّتَّ رحءحيۡتح مح

ح
أ

كِيًل   ٤٣وح

44. তুবম বক মন্ডন কর কয, তান্ডদর 
অবধ্কাাংশ কলাক কশান্ডন অর্বা 
বুন্ডঝ? তারা ককবল পশুন্ডদর মন্ডতা; 
বরাং তারা আন্ডরা অবধ্ক পর্ভ্রষ্ট। 

نَّ 
ح
ب  أ ۡسح ۡم ِتح

ح
ْۚ إِۡن  أ ۡعقِل ونح ۡو يح

ح
ونح أ ع  حۡسمح ۡۡ ي حه  ۡكَثح

ح
أ

بِيًل  ل  سح ضح
ح
ۡۡ أ ِۡ بحۡل ه  َٰ نۡعح

ح
ٱۡۡل ۡۡ إِلَّ كح  ٤٤ه 

45. তুবম বক কতামার রবন্ডক কদখবন, 
কীভান্ডব বতবন িায়ান্ডক দীঘথ 
কন্ডরন্ডিন, আর বতবন যবদ চাইন্ডতন, 
তাহন্ডল তান্ডক অবশেই বস্থর কন্ডর 
বদন্ডত পারন্ডতন। অতিঃপর আবম 
সূযথন্ডক তার উপর বনন্ডদথশক বাবনন্ডয় 
বদন্ডয়বি। 

ۥ  لحه  حعح آءح ۡلح حۡو شح ل لَّ وح ِ دَّ ٱلظذ ۡيفح مح بذِكح كح َٰ رح ۡۡ تحرح إَِلح ح ل
ح
أ

اكِنٗ  لحۡيهِ دحَِلٗل سح ۡمسح عح لۡنحا ٱلشَّ عح َّۡ جح  ٤٥ ا ث 

46. তারপর আবম এটান্ডক ধ্ীন্ডর ধ্ীন্ডর 
আমার বদন্ডক গুবটন্ডয় আবন। 

 ُٗ ۡب ۡنحا قح َٰه  إَِلح نح ُۡ بح َّۡ قح حِسريٗ ث   ٤٦ا ا ي

47. আর বতবনই কতামান্ডদর জনে 
রাতন্ডক আবরে ও বনদ্রান্ডক 
আরামপ্রদ কন্ডরন্ডিন এবাং বদনন্ডক 
কন্ডরন্ডিন জাগ্রত র্াকার সময়। 

  ۡ لح لحك  عح ِي جح وح ٱلَّ ۡلح ِِلحاسٗ وحه  بحاتٗ ٱَلَّ  اا وحٱۡلَّۡومح س 
ورٗ  ارح ن ش  ُح لح ٱۡلَّ عح  ٤٧ا وحجح

48. আর বতবনই তাুঁর রহমন্ডতর 
প্রাক্কান্ডল সুসাংবাদস্বরূপ বায়ু 
পাব ন্ডয়ন্ডিন এবাং আবম আকাশ 
কর্ন্ডক পববত্র পাবন বিথে কন্ডরবি, 

وح  ۡي رحۡۡححتِهِۚۦْ وحه  ُۢا بحۡيح يحدح َٰحح ب ّۡشح ِيح لح ٱلرذ رۡسح
ح
ِٓي أ ٱلَّ

آءٗ  آءِ مح مح ۡۡلحا ِمنحٱلسَّ نزح
ح
أ ورٗ وح  ُ  ٤٨ا طح
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49. যান্ডত তা িারা মৃত ভূ-খেন্ডক 
জীববত কবর এবাং আবম কয সকল 
জীবজন্তু ও মানুি সৃবষ্ট কন্ডরবি, তার 
মধ্ে কর্ন্ডক অন্ডনকন্ডক তা পান 
করাই। 

ِ حۡ  ةٗ  ـ ِ ح ۡلذ ۡيتٗ  بِهِۦ بحِۡلح ۥ مَّ ن ۡسقِيحه  َٰمٗ ا وح نۡعح
ح
لحۡقنحآ أ ا خح ا ِممَّ

ثرِيٗ  نحاَِسَّ كح
ح
أ  ٤٩ا وح

50. আর আবম তা তান্ডদর মন্ডধ্ে বণ্টন 
কবর, যান্ডত তারা উপন্ডদশ গ্রহে 
করন্ডত পান্ডর; তারপর অবধ্কাাংশ 
কলাক শুধু্ অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ 
কন্ডর। 

 ۡۡ  ُ َٰه  بحيۡنح فۡنح َّ ۡد صح لحقح ۡكَثح  ٱۡلَّاِس وح
ح
ى أ َبح
ح
وا  فحأ ر  كَّ َِلحذَّ

ورٗ  ف   ٥٠ا إِلَّ ك 

51. আর আবম ইিা করন্ডল প্রবতবট 
জনপন্ডদ একজন সতকথকারী 
পা াতাম। 

حۡو ِشۡئنحا  ل ِ قحۡريحة  وح
ذ ۡثنحا ِِف ّل  حعح  ٥١ا نَِّذيرٗ  ِلح

52. সুতরাাং তুবম কাবফরন্ডদর আনুগতে 
কন্ডরা না এবাং তুবম কুরআন্ডনর 
সাহান্ডযে তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ কন্ড ার 
সাংগ্রাম কর। 

 ۡ ُِۡده  َٰ جح َٰفِرِينح وح كح
ادٗ فحلح ت ِطِع ٱلۡ ُح ۦ ِج برِيٗ بِهِ  ٥٢ا ا كح

53. আর বতবনই দু’কটা সাগরন্ডক 
একসান্ডর্ প্রবাবহত কন্ডরন্ডিন। 
একবট সুন্ডপয় সুস্বাদু, অপরবট 
লবোি োরবববশষ্ট এবাং বতবন 
এতন্ডদাভন্ডয়র মাঝখান্ডন একবট 
অন্তরায় ও একবট অনবতক্রমে 
সীমানা স্থাপন কন্ডরন্ডিন। 

ا  َٰذح ۡيِن هح جح ٱِۡلحۡحرح رح ِي مح وح ٱلَّ ۡذب  ۞وحه  ات   عح ف رح
لح بحيۡنح  عح اج  وحجح جح

 
ا ِملۡح  أ َٰذح هح ا بحۡرزحخٗ وح مح ا وحِحۡجرٗ ا ُ 

ورٗ  ۡج   ٥٣ا ُمَّ

54. আর বতবনই পাবন কর্ন্ডক মানুি সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, অতিঃপর বতবন তান্ডক 

لحقح ِمنح ٱلۡمح  ِي خح وح ٱلَّ ٗ وحه  حّشح ۥ آءِ ب لحه  عح بٗ ا فحجح حسح ا ن
رٗ  ُۡ ب كح قحِديرٗ وحِص نح رح َكح  ٥٤ا اُۗ وح
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বাংশগত ও বববাবহক সম্পকথযুি 
কন্ডরন্ডিন। আর কতামার রব হল 
প্রভূত েমতাবান। 

55. আর তারা আল্লাহর পবরবন্ডতথ এমন 
বকিুর ইবাদাত কন্ডর, যা তান্ডদর 
ককান উপকারও করন্ডত পান্ডর না 
এবাং তান্ডদর ককান েবতও করন্ডত 
পান্ডর না। আর কাবফর কতা তার 
রন্ডবর ববরুন্ডদ্ধ সাহাযেকারী। 

ونح ِمن د وِن ٱ يحۡعب د  ُۗ وح ۡۡ لح يحۡض  ه  ۡۡ وح  ُ ع  ا لح يحنفح ِ مح ّللَّ
ُِريٗ  بذِهِۦ ظح َٰ رح

ح فِر  َعح نح ٱلَّۡكح َكح  ٥٥ا وح

56. আর আবম কতা কতামান্ডক শুধু্মাত্র 
সুাংসবাদদাতা ও সতকথকারী রূন্ডপই 
কপ্ররে কন্ডরবি। 

ٗ وح  ِ بحّشذ َٰكح إِلَّ م  لۡنح رۡسح
ح
آ أ نحِذيرٗ مح  ٥٦ا ا وح

57. বল, ‘আবম এর উপর কতামান্ডদর 
বনকট ককান প্রবতদান চাই না। 
তন্ডব যার ইিা তার রন্ডবর বদন্ডক 
পর্ অবলম্বন করুক। 

ۡس 
ح
ٓ أ ا ن ق ۡل مح

ح
آءح أ ن شح ۡجر  إِلَّ مح

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 

بِيٗل  بذِهِۦ سح َٰ رح تَِّخذح إَِلح  ٥٧ يح

58. আর তুবম ভরসা কর এমন বচরঞ্জীব 
সত্তার উপর বযবন মরন্ডবন না। তাুঁর 
প্রশাংসায় তাসবীহ পা  কর। তাুঁর 
বান্দান্ডদর পাপ সম্পন্ডকথ খবর 
রাখার বোপান্ডর বতবন যন্ডর্ষ্ট। 

 ۡ َّكَّ تحوح ِۚۦْ وح بذِۡح ِِبحۡمِده وت  وحسح م   يح
ِي لح ذِ ٱلَّ  ٱلۡۡحح

ح َعح
برًِيا  ن وِب ِعبحادِهِۦ خح َٰ بِهِۦ بِذ  َفح كح  ٥٨وح

59. বযবন আসমান, যমীন ও উভন্ডয়র 
মধ্েবতথী সববকিু িয় বদন্ডন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। তারপর বতবন আরন্ডশ 
উন্ড ন্ডিন। পরম করুোময়। সুতরাাং 

ا ِِف ِستَّةِ  مح  ُ ا بحيۡنح ۡرضح وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ٱلَّ

يَّام  
ح
َٰن   أ ۡرِشِۖ ٱلرَّۡحمح ح ٱلۡعح َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح ۦ ۡل بِهِ فحۡس ث 

برِيٗ   ٥٩ا خح
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তাুঁর সম্পন্ডকথ বযবন সমেক অববহত, 
তুবম তান্ডকই বজজ্ঞাসা কর। 

60. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
কতামরা ‘রহমান’ কক বসজদা কর, 
তখন তারা বন্ডল, রহমান কী 
আবার? তুবম আমান্ডদরন্ডক আন্ডদশ 
করন্ডলই বক আমরা বসজদা করব? 
আর এটা তান্ডদর পলায়নপরতাই 
বৃবদ্ধ কন্ডর। 

ۡ  ْۤاوُدُجۡسٱِإَوذحا   ُ ح َٰن   قِيلح ل ا ٱلرَّۡحمح لِلرَِّنَٰمۡح قحال وا  وحمح
ورٗ  ۡۡ ن ف  زحادحه  نحا وح ر  م 

ۡ
ا تحأ د  لِمح حۡسج  ن

ح
  ٦٠ا۩ أ

61. বরকতময় কস সত্তা বযবন আসমান্ডন 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন ববশালকায় 
গ্রহসমূহ। আর তান্ডত প্রদীপ ও 
আন্ডলা বববকরেকারী চাুঁদ সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। 

ِي جح تحبحارحكح  وجٗ ٱلَّ آءِ ب ر  مح لح ِِف ٱلسَّ ُح عح لح فِي عح ا ا وحجح
َٰجٗ  رٗ ِسرح مح نرِيٗ ا ا وحقح  ٦١ا م 

62. আর বতবন বদবা-রাবত্রন্ডক 
পরস্পন্ডরর অনুগামী কন্ডরন্ডিন। কয 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডত চায় অর্বা 
কৃতজ্ঞ হন্ডত চায় তার জনে। 

ةٗ  ارح ِخلۡفح ُح ۡلح وحٱۡلَّ لح ٱَلَّ عح ِي جح وح ٱلَّ ادح  وحه  رح
ح
ۡن أ ذِمح ن ل

ح
أ

ورٗ  ك  ادح ش  رح
ح
ۡو أ
ح
رح أ كَّ  ٦٢ا يحذَّ

63. আর রহমান্ডনর বান্দা তারাই যারা 
পৃবর্বীন্ডত নম্রভান্ডব চলান্ডফরা কন্ডর 
এবাং অজ্ঞ কলান্ডকরা যখন 
তান্ডদরন্ডক সন্ডম্বাধ্ন কন্ডর তখন 
তারা বন্ডল ‘সালাম’। 

ونح  ۡمش  ِينح يح ۡونٗ وحِعبحاد  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَّ ۡرِض هح
ح
ح ٱۡۡل ذحا ا ِإَوَعح

  ۡ  ُ بح اطح َٰمٗ خح لح ُِل ونح قحال وا  سح َٰ  ٦٣ا ٱلۡجح

বসজদা
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64. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর জনে 
বসজদারত ও দোয়মান হন্ডয় রাবত্র 
যাপন কন্ডর। 

دٗ  جَّ ۡۡ س  ُِ ِ بذ ِينح يحبِيت ونح لِرح
َٰمٗ وحٱلَّ  ٦٤ا ا وحقِيح

65. আর যারা বন্ডল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
তুবম আমান্ডদর কর্ন্ডক জাহান্নান্ডমর 
আযাব বফবরন্ডয় নাও। বনশ্চয় এর 
আযাব হল অবববিন্ন’। 

ِينح  ۖۡ إِنَّ وحٱلَّ ۡح نَّ ُح ابح جح ذح نَّا عح بَّنحا ٱۡصِۡف عح ول ونح رح ق  يح
اًما  رح نح غح ا َكح ُح ابح ذح  ٦٥عح

66. ‘বনশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও 
আবাসস্থল বহন্ডসন্ডব অতেন্ত বনকৃষ্ট’। 

رذٗ  ۡستحقح آءحۡت م  ا سح ُح امٗ إِنَّ قح  ٦٦ا ا وحم 

67. আর তারা যখন বেয় কন্ডর তখন 
অপবেয় কন্ডর না এবাং কাপথেেও 
কন্ডর না। বরাং মাঝামাবঝ অবস্থান্ডন 
র্ান্ডক। 

ِينح إِذحآ  نح بحۡيح وحٱلَّ َكح وا  وح ۡقَت   ۡۡ يح ح ل ۡۡ ي ِۡسِف وا  وح ح وا  ل ق  نفح
ح
أ
َٰلِكح قحوحامٗ   ٦٧ا ذح

68. আর যারা আল্লাহর সান্ডর্ অনে 
ইলাহন্ডক ডান্ডক না এবাং যারা 
আল্লাহ কয নাফ্সন্ডক হতো করা 
বনন্ডিধ্ কন্ডরন্ডিন যর্ার্থ কারে িাড়া 
তান্ডক হতো কন্ডর না। আর যারা 
বেবভচার কন্ডর না। আর কয তা 
করন্ডব কস আযাবপ্রাপ্ত হন্ডব। 

 ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ ونح مح ِينح لح يحۡدع  ۡقت ل ونح وحٱلَّ لح يح رح وح ا ءحاخح
ن  ْۚ وحمح لح يحۡزن ونح ِ وح  بِٱۡۡلحقذ

رَّمح ٱّللَّ  إِلَّ ٱۡلَّۡفسح ٱلَِِّت حح
َٰلِكح يحلۡقح  ۡل ذح ۡفعح ثحامٗ  يح
ح
 ٦٨ا أ

69. বকয়ামন্ডতর বদন তার আযাব ববধ্থত 
করা হন্ডব এবাং কসখান্ডন কস 
অপমাবনত অবস্থায় স্থায়ী হন্ডব। 

 ۡ يحۡخِل  ةِ وح َٰمح اب  يحۡومح ٱلۡقِيح ذح ۡف َلح  ٱلۡعح َٰعح اي ضح ُح ۦ م  نًا فِيهِ
٦٩ 

70. তন্ডব কয তাওবা কন্ডর, ঈমান আন্ডন 
এবাং সৎকমথ কন্ডর। পবরোন্ডম 

ٗل  مح ِملح عح نح وحعح ن تحابح وحءحامح َٰلِحٗ إِلَّ مح ىئِكح ا  صح لح و 
 
فحأ

 ِ يذ  ٱّللَّ  سح
ل  ِ بحدذ َٰت   ي  نح سح ۡۡ حح ُِ ِ نح ٱ ات َكح ورٗ وح ف  ا ّللَّ  غح
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আল্লাহ তান্ডদর পাপগুন্ডলান্ডক পূেে 
িারা পবরবতথন কন্ডর কদন্ডবন। 
আল্লাহ অতীব েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

 ٧٠ا رَِّحيمٗ 

71. আর কয তাওবা কন্ডর এবাং সৎকাজ 
কন্ডর তন্ডব বনশ্চয় কস পবরপূেথভান্ডব 
আল্লাহর বদন্ডক প্রতোবতথন কন্ডর। 

َٰلِحٗ  ِملح صح ن تحابح وحعح ت وب  وحمح ۥ يح تحابٗ ا فحإِنَّه  ِ مح ا إَِلح ٱّللَّ
٧١ 

72. আর যারা বমর্োর সােে হয় না 
এবাং যখন তারা অনর্থক কর্া-
কন্ডমথর পাশ বদন্ডয় চন্ডল তখন 
সসম্মান্ডন চন্ডল যায়। 

وا   ر  ورح ِإَوذحا مح ونح ٱلز  د  ُح حۡش ِينح لح ي وا  وحٱلَّ ر  ۡغوِ مح
بِٱللَّ

امٗ   ٧٢ا كِرح

73. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূহ স্মরে কবরন্ডয় বদন্ডল 
অন্ধ ও ববধ্রন্ডদর মত পন্ডড় র্ান্ডক 
না। 

وا  أَِب ِر  ِينح إِذحا ذ كذ ا وحٱلَّ ُح لحۡي وا  عح ِر  ۡۡ َيح ح ۡۡ ل ُِ ِ بذ َِٰت رح يح
مذٗ  ۡميح ص   ٧٣ا انٗ ا وحع 

74. আর যারা বন্ডল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন আমান্ডদরন্ডক এমন স্ত্রী ও 
সন্তানাবদ দান করুন যারা 
আমান্ডদর চেু শীতল করন্ডব। আর 
আপবন আমান্ডদরন্ডক মুত্তাকীন্ডদর 
কনতা বাবনন্ডয় বদন’। 

ول ونح  ق  ِينح يح َٰتِنحا وحٱلَّ ِيَّ ذ رذ َِٰجنحا وح ۡزوح
ح
حا ِمۡن أ ۡب ۡلح بَّنحا هح رح

ۡعي   
ح
ةح أ لۡنحا  ق رَّ اًما وحٱۡجعح تَّقِيح إِمح  ٧٤لِلۡم 

75. তারাই, যান্ডদরন্ডক [জান্নান্ডত] সুউচ্চ 
কে প্রবতদান বহসান্ডব কদয়া হন্ডব 
কযন্ডহতু তারা সবর কন্ডরবিল 

ي لحقَّ  وا  وح َبح  ا صح ۡرفحةح بِمح ۡونح ٱلۡغ  ۡزح ىئِكح َي  لح و 
 
ا ۡونح فِيأ ُح

ِيَّةٗ  ًَٰما  ِتح لح  ٧٥وحسح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 743  

কসজনে। আর তান্ডদর কসখান্ডন 
অভের্থনা করা হন্ডব অবভবাদন ও 
সালাম িারা।  

76. কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব। 
অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল বহন্ডসন্ডব 
তা কতইনা উৎকৃষ্ট! 

 ْۚ ا ُح َِِٰلِينح فِي رذٗ خح ۡستحقح نحۡت م  س  امٗ حح قح  ٧٦ا ا وحم 

77. বল, ‘যবদ কতামরা না-ই ডাক 
তাহন্ডল আমার রব কতামান্ডদর ককান 
পরওয়া কন্ডরন না। তারপর 
কতামরা অস্বীকার কন্ডরি। তাই 
অবচন্ডরই অপবরহাযথ হন্ডব আযাব। 

ۡعبح  ا يح ۡۡ ق ۡل مح ۡبت  ذَّ ۡد كح قح ۖۡ فح ۡۡ ٓؤ ك  حۡولح د َعح ِ ل َبذ ۡۡ رح  بِك 
ا  ؤ 

ُۢا  امح ون  لِزح ۡوفح يحك   ٧٧فحسح
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২৬. সূরা : আশ-শুআ’রা 
আয়াত : ২২৭, মাক্কী 

اءِ  رح عح ورحة  الش   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي

1. ত্ব-সীন-মীম।  ٓۡ  ١طٓس

2. এগুন্ডলা সুস্পষ্ট বকতান্ডবর আয়াত।  بِِي َِٰب ٱلۡم  َٰت  ٱلِۡكتح  ٢تِلۡكح ءحايح

3. তারা মুবমন হন্ডব না বন্ডল হয়ত 
তুবম আত্ম্ববনাশী হন্ডয় পড়ন্ডব। 

َِٰخع   لَّكح بح لَّ  لحعح
ح
كح أ ۡؤِمنِيح نَّۡفسح ون وا  م   ٣يحك 

4. আবম ইিা করন্ডল আসমান কর্ন্ডক 
তান্ডদর উপর এমন বনদশথন 
অবতীেথ করতাম ফন্ডল তার প্রবত 
তান্ডদর ঘাড়গুন্ডলা নত হন্ডয় কযত। 

آءِ ءحايحةٗ  مح ِنح ٱلسَّ ُِۡ مذ ۡي
لح ِۡل عح ذ  ن َنح

ۡ
أ َّشح لَّۡت  إِن ن ظح فح

عِيح  ُِ َٰ ا خح ُح ح ۡۡ ل  ُ َٰق  ۡعنح
ح
 ٤أ

5. আর যখনই তান্ডদর কান্ডি পরম 
করুোমন্ডয়র পে কর্ন্ডক ককান 
নতুন উপন্ডদশ আন্ডস তখনই তারা 
তা কর্ন্ডক ববমুখ হয়। 

ِن ذِۡكر   ُِۡ مذ تِي
ۡ
ا يحأ ث   وحمح ۡدح ِنح ٱلرَِّنَٰمۡح ُم  ن وا  مذ إِلَّ َكح

ۡعرِِضيح  ۡنه  م   ٥عح

6. অতএব অবশেই তারা অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। কান্ডজই তারা যা বনন্ডয় 
 াট্টা-ববদ্রূপ করত, তার সাংবাদ 
অবচন্ডরই তান্ডদর কান্ডি এন্ডস 
পড়ন্ডব।  

ۢن
ح
ۡۡ أ ُِ تِي

ۡ
يحأ ب وا  فحسح ذَّ ۡد كح قح ن وا  بِهِۦ فح ا َكح ا  مح ؤ  ى بح

زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٦ي

7. তারা বক যমীন্ডনর প্রবত লে 
কন্ডরবন? আবম তান্ডত প্রন্ডতেক 
প্রকান্ডরর বহু উৎকৃষ্ট উবদ্ভদ 
উদগত কন্ডরবি। 

 ِ
ذ ا ِمن ّل  ُح ۢنبحتۡنحا فِي

ح
ۡۡ أ ۡرِض كح

ح
ۡوا  إَِلح ٱۡۡل ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

وۡج   رِيم  زح  ٧كح
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8. বনশ্চয় এন্ডত আন্ডি বনদশথন, আর 
তান্ডদর অবধ্কাাংশই মুবমন নয়। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة ۡ م   إِنَّ ِِف ذح ۡكَثح ه 
ح
نح أ ا َكح  ٨ۡؤِمنِيح وحمح

9. আর বনশ্চয় কতামার রব, বতবন কতা 
মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ٩ِإَونَّ رح

10. আর স্মরে কর, যখন কতামার রব 
মূসান্ডক কডন্ডক বলন্ডলন, ‘তুবম 
যাবলম সম্প্রদান্ডয়র কান্ডি যাও’। 

َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِن ٱئِۡت ٱلۡقح
ح
ى أ ب كح م وَسح ِإَوۡذ نحادحىَٰ رح

١٠ 

11. ‘বফর‘আউন্ডনর সম্প্রদান্ডয়র কান্ডি। 
তারা বক ভয় করন্ডব না’? 

ونح  تَّق  لح يح
ح
ْۚ أ ۡونح  ١١قحۡومح فِرۡعح

12. মূসা বলল, ‘কহ আমার রব, আবম 
অবশেই আশঙ্কা করবি কয, তারা 
আমান্ডক অস্বীকার করন্ডব’। 

ب وِن  ِ ذذ ن ي كح
ح
اف  أ خح

ح
ٓ أ ِ إِّنذِ  رحبذ

 ١٢قحالح

13. ‘আর আমার বে সঙু্কবচত হন্ডয় 
যান্ডি। আমার বজহবা চলন্ডি না। 
সুতরাাং আপবন হারূন্ডনর প্রবত ওহী 
পা ান’। 

 َٰ رِۡسۡل إَِلح
ح
اِّن فحأ لِق  لِسح لح يحنطح ۡدرِي وح يق  صح ُِ يح وح

ونح  َٰر   ١٣هح

14. ‘আর আমার ববরুন্ডদ্ধ তান্ডদর কান্ডি 
একবট অপরান্ডধ্র অবভন্ডযাগ 
রন্ডয়ন্ডি। ফন্ডল আবম আশঙ্কা করবি 
কয, তারা আমান্ডক হতো কন্ডর 
কফলন্ডব’। 

َّ ذحۢنب   ح ۡۡ َعح  ُ ح ل ۡقت ل وِن  وح ن يح
ح
اف  أ خح

ح
 ١٤فحأ

15. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘কখন্ডনা নয়। 
কতামরা উভন্ডয় আমার 
বনদশথনাবদসহ যাও। অবশেই আবম 
আবি কতামান্ডদর সান্ডর্ েবেকারী’। 

بحا قحالح  ۖۡ فحٱۡذهح َّ ونح أَِبُكح ۡستحِمع  ۡ م  عحك  ٓۖۡ إِنَّا مح َٰتِنحا  ١٥يح
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16. ‘সুতরাাং কতামরা উভন্ডয় 
বফর‘আউন্ডনর কান্ডি বগন্ডয় বল, 
বনশ্চয় আমরা ববশ্বজগন্ডতর রন্ডবর 
রাসূল’। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  رحبذ
ول  ٓ إِنَّا رحس  ولح ق  ۡونح فح تِيحا فِرۡعح

ۡ
 ١٦فحأ

17. ‘যান্ডত তুবম বনী ইসরাঈলন্ডক 
আমান্ডদর সান্ডর্ পা াও’।  

ۡن 
ح
ىءِيلح أ نحا بحِّنٓ إِۡسرح عح رِۡسۡل مح

ح
 ١٧أ

18. বফর‘আউন বলল, ‘আমরা বক 
কতামান্ডক বশশন্ডব আমান্ডদর মান্ডঝ 
লালন পালন কবরবন? আর তুবম 
কতামার জীবন্ডনর অন্ডনক বির 
আমান্ডদর মন্ডধ্ে অবস্থান কন্ডরি’। 

َِلدٗ  بذِكح فِينحا وح ۡۡ ن رح ح ل
ح
رِكح قحالح أ م  ِۡثتح فِينحا مِۡن ع  ِلح  ا وح
 ١٨ِسنِيح 

19. ‘আর তুবম কতামার কমথ যা করার 
তা কন্ডরি এবাং তুবম অকৃতজ্ঞন্ডদর 
অন্তভুথি’। 

َٰفِرِينح  نتح ِمنح ٱلۡكح
ح
أ لۡتح وح عح ۡعلحتحكح ٱلَِِّت فح لۡتح فح عح وحفح

١٩ 

20. মূসা বলল, ‘আবম এবট তখন 
কন্ডরবিলাম, যখন আবম বিলাম 
ববভ্রান্ত’। 

آ إِذٗ  ُح لۡت  عح ٓالذِيح قحالح فح َُّ نحا۠ ِمنح ٱل
ح
أ  ٢٠ا وح

21. ‘অতিঃপর যখন আবম কতামান্ডদরন্ডক 
ভয় করলাম, তখন আবম 
কতামান্ডদর কর্ন্ডক পাবলন্ডয় কগলাম। 
তারপর আমার রব আমান্ডক প্রজ্ঞা 
দান করন্ডলন এবাং আমান্ডক 
রাসূলন্ডদর অন্তভুথি করন্ডলন’। 

 ۡۡ ا ِخۡفت ك  حمَّ ۡۡ ل ۡرت  ِمنك  رح فح ِ فح َبذ وحهحبح َِل رح
فح

ۡكمٗ  لِيح ح  رۡسح لحِّن ِمنح ٱلۡم  عح  ٢١ا وحجح

22. ‘আর এই কতা কস অনুগ্রহ যার 
কখাুঁটা তুবম আমান্ডক বদি কয, তুবম 

ة   تِلۡكح نِۡعمح ىءِيلح وح بَّدتَّ بحِّنٓ إِۡسرح ۡن عح
ح
َّ أ ح ا َعح ُح ن  تحم 

٢٢ 
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বনী ইসরাঈলন্ডক দাস বাবনন্ডয় 
করন্ডখি’। 

23. বফর‘আউন বলল, ‘সৃবষ্টকুন্ডলর রব 
কক?’ 

َٰلحِميح  ا رحب  ٱلۡعح ۡون  وحمح  ٢٣قحالح فِرۡعح

24. মূসা বলল, ‘আসমানসমূহ ও যমীন 
এবাং এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবতথী 
সববকিুর রব, যবদ কতামরা 
বনবশ্চত ববশ্বাসী হন্ডয় র্াক।’ 

نت ۡ  ٓۖۡ إِن ك  ا مح  ُ ا بحيۡنح مح ۡرِض وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح قحالح رحب  ٱلسَّ

وقِنِيح   ٢٤م 

25. বফর‘আউন তার আন্ডশপান্ডশ যারা 
বিল তান্ডদরন্ডক বলল, ‘কতামরা বক 
মন্ডনান্ডযাগসহ শুনি না’? 

ۥٓ  ۡوَلح  ۡن حح حۡستحِمع ونح قحالح لِمح لح ت
ح
 ٢٥أ

26. মূসা বলল, ‘বতবন কতামান্ডদর রব 
এবাং কতামান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরও 
রব’। 

لِيح  وَّ
ح
ۡ  ٱۡۡل رحب  ءحابحآئِك  ۡۡ وح ب ك   ٢٦قحالح رح

27. বফর‘আউন বলল, ‘কতামান্ডদর 
কান্ডি কপ্রবরত কতামান্ডদর এই 
রাসূল বনশ্চয়ই পাগল’। 

 ۡۡ ۡك  رِۡسلح إَِلح
 
ِٓي أ ۡ  ٱلَّ ولحك  ۡجن ون   قحالح إِنَّ رحس  حمح  ل

٢٧ 

28. মূসা বলল, ‘বতবন পূবথ ও পবশ্চম 
এবাং এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবতথী 
সববকিুর রব, যবদ কতামরা বুন্ডঝ 
র্াক’। 

 ۡۡ نت  ٓۖۡ إِن ك  ا مح  ُ ا بحيۡنح ۡغرِِب وحمح ّۡشِِق وحٱلۡمح  رحب  ٱلۡمح
قحالح

 ٢٨تحۡعقِل ونح 

29. বফর‘আউন বলল, ‘যবদ তুবম 
আমান্ডক িাড়া কাউন্ডক ইলাহরূন্ডপ 
গ্রহে কর, তাহন্ডল অবশেই আবম 
কতামান্ডক কন্ডয়দীন্ডদর অন্তভুথি 
করব’। 

لحنَّكح ِمنح  ۡجعح
ح رۡيِي ۡلح ا غح ًُ َٰ حۡذتح إِلح قحالح لحئِِن ٱَّتَّ

ونِيح  ۡسج   ٢٩ٱلۡمح
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30. মূসা বলল, ‘যবদ আবম কতামার 
কান্ডি স্পষ্ট ককান ববিয় বনন্ডয় 
আবস, তবুও’? 

ء   ۡ حۡو ِجۡئت كح بَِشح ل وح
ح
بِي   قحالح أ  ٣٠ م 

31. বফর‘আউন বলল, ‘তুবম সতেবাদী 
হন্ডয় র্াকন্ডল তা বনন্ডয় এন্ডসা’। 

تِ 
ۡ
َِٰدقِيح  قحالح فحأ نتح ِمنح ٱلصَّ  ٣١بِهِۦٓ إِن ك 

32. অতিঃপর কস তার লাব  কফন্ডল বদল, 
ফন্ডল তৎেোৎ তা একবট স্পষ্ট 
অজগর হন্ডয় কগল। 

اه  فحإِذحا ِهح ث ۡعبحان   صح َٰ عح لۡقح
ح
بِي   فحأ  ٣٢م 

33. আর কস তার হাত কবর করল, 
ফন্ডল তা তৎেোৎ দশথকন্ডদর 
সামন্ডন উজ্জ্বল-সাদা হন্ডয় কদখা 
বদল। 

َِٰظرِينح  آء  لِلنَّ ُح ۡي ه ۥ فحإِذحا ِهح بح عح يحدح نحزح  ٣٣وح

34. বফর‘আউন তার আশপান্ডশর 
পাবরিদন্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে বলল, ‘এ 
কতা এক ববজ্ঞ জাদুকর।’ 

  ۡ لِي َِٰحر  عح ا لحسح َٰذح ۥٓ إِنَّ هح ۡوَلح  ِ حح
َلح  ٣٤ قحالح لِلۡمح

35. ‘কস কতামান্ডদরন্ডক তার জাদুর 
মাধ্েন্ডম কতামান্ডদর কদশ কর্ন্ডক কবর 
করন্ডত চায়। অতএব, কতামরা 
আমান্ডক কী পরামশথ দাও?’ 

ۡرِضك  
ح
ِۡن أ ۡ مذ ك  ۡرِجح ن َي 

ح
اذحا ي رِيد  أ مح ۡ بِِسۡحرِهِۦ فح
ونح  ر  م 

ۡ
 ٣٥تحأ

36. তারা বলল, ‘তান্ডক ও তার ভাইন্ডক 
বকিু সমন্ডয়র জনে অবকাশ দাও, 
আর সাংগ্রহকারীন্ডদরন্ডক নগন্ডর-
নগন্ডর পাব ন্ডয় দাও।’ 

َِّٰشِينح  آئِِن حح دح ۡث ِِف ٱلۡمح اه  وحٱۡبعح خح
ح
أ رِۡجۡه وح

ح
 ٣٦قحال ٓوا  أ

37. ‘তারা কতামার বনকট প্রন্ডতেক ববজ্ঞ 
জাদুকরন্ডক বনন্ডয় আসুক’। 

لِيم   ار  عح حَّ ِ سح
لذ ت وكح بِك 

ۡ
 ٣٧ يحأ
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38. অতিঃপর এক বনধ্থাবরত বদন্ডনর 
বনবদথষ্ট সমন্ডয় জাদুকরন্ডদর একত্র 
করা হল। 

 َٰ ة  لِِميقح رح حح ِمعح ٱلسَّ ۡعل وم   ِت يحۡوم  فحج   ٣٨ مَّ

39. আর কলাকন্ডদর বলা হল, ‘কতামরা 
বক সমন্ডবত হন্ডব?’ 

ونح  ۡتحِمع  نت ۡ ُم 
ح
ۡل أ  ٣٩وحقِيلح لِلنَّاِس هح

40. ‘যান্ডত আমরা জাদুকরন্ডদর 
অনুসরে করন্ডত পাবর, যবদ তারা 
ববজয়ী হয়’। 

َٰلِبِيح لحعح  ۡ  ٱلۡغح ن وا  ه  ةح إِن َكح رح حح  ٤٠لَّنحا نحتَّبِع  ٱلسَّ

41. অতিঃপর যখন জাদুকররা আসল, 
তারা বফর‘আউনন্ডক বলল, ‘যবদ 
আমরাই ববজয়ী হই, তন্ডব 
আমান্ডদর জনে বক সবতেই পুরস্কার 
আন্ডি?’ 

ۡجًرا إِن 
ح حا ۡلح ئِنَّ ۡلح

ح
ۡونح أ ة  قحال وا  لِفِرۡعح رح حح آءح ٱلسَّ ا جح فحلحمَّ

َٰلِبِيح  ۡن  ٱلۡغح نَّا َنح  ٤١ك 

42. কস বলল, ‘হোুঁ এবাং বনশ্চয় কতামরা 
তখন আমার ঘবনষ্টজনন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডব’। 

ۡۡ إِذٗ  ۡۡ ِإَونَّك  بِيح قحالح نحعح رَّ قح َِّمنح ٱلۡم   ٤٢ا ل

43. মূসা তান্ডদর বলল, ‘কতামরা যা 
বনন্ডেপ করার তা বনন্ডেপ কর’। 

ى  وَسح ۡ م   ُ ح ونح قحالح ل لۡق  نت ۡ م 
ح
آ أ وا  مح لۡق 

ح
 ٤٣أ

44. অতিঃপর তারা তান্ডদর রবশ ও 
লাব  বনন্ডেপ করল এবাং বলল, 
‘বফর‘আউন্ডনর মযথাদার কসম! 
অবশেই আমরা ববজয়ী হব।’ 

ۡونح إِنَّا  ةِ فِرۡعح ۡۡ وحقحال وا  بِعِزَّ  ُ ۡۡ وحِعِصيَّ  ُ ح ۡوا  ِحبحال لۡقح
ح
فحأ

َٰلِب ونح  حۡحن  ٱلۡغح  ٤٤ۡلح

45. তারপর মূসা তার লাব  কফলল, 
ফন্ডল তৎেোৎ তা তান্ডদর বমর্ো 
প্রদশথনীগুন্ডলা গ্রাস কন্ডর কফলল। 

صح  َٰ عح وَسح َٰ م  لۡقح
ح
ونح فحأ فِك 

ۡ
ا يحأ ف  مح اه  فحإِذحا ِهح تحلۡقح

٤٥ 
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46. ফন্ডল জাদুকররা বসজদাবনত হন্ডয় 
পড়ল। 

َِٰجِدينح  ة  سح رح حح لِۡقح ٱلسَّ
 
 ٤٦فحأ

47. তারা বলল, ‘আমরা ঈমান 
আনলাম সকল সৃবষ্টর রন্ডবর 
প্রবত’। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح نَّا بِرحبذ  ءحامح
 ٤٧قحال ٓوا 

48. ‘মূসা ও হারূন্ডনর রব’।  َٰ وَسح ِ م  ونح رحبذ َٰر  هح  ٤٨وح

49. বফর‘আউন বলল, ‘আবম 
কতামান্ডদরন্ডক অনুমবত কদয়ার 
পূন্ডবথই কতামরা তার প্রবত ঈমান 
আনন্ডল? বনশ্চয় কস কতামান্ডদর গুরু 
কয কতামান্ডদর জাদু বশো বদন্ডয়ন্ডি। 
অতএব অবচন্ডরই কতামরা জানন্ডত 
পারন্ডব। আবম অবশেই কতামান্ডদর 
হাতসমূহ ও কতামান্ডদর পাসমূহ 
ববপরীত বদক কর্ন্ডক ককন্ডট কফলব 
এবাং অবশেই কতামান্ডদর সকলন্ডক 
শূবলববদ্ধ করব’। 

ۥ  ۖۡ إِنَّه  ۡۡ ۡن ءحاذحنح لحك 
ح
بۡلح أ ۡۡ َلح ۥ قح نت  قحالح ءحامح

ۡوفح  ۡحرح فحلحسح ِ ۡ  ٱلسذ لَّمحك  ِي عح ۡ  ٱلَّ برِي ك  لحكح
ِۡن  ۡ مذ لحك  رۡج 

ح
أ ۡۡ وح يِۡديحك 

ح
نَّ أ ِعح طذ قح

ْۚ ۡلح  ونح تحۡعلحم 
َٰف     ِخلح

ۡلح  َۡجحعِيح وح
ح
ۡۡ أ لذِبحنَّك   ٤٩صح

50. তারা বলল, ‘ককান েবত কনই 
তান্ডত। অবশেই আমরা কতা 
আমান্ডদর রন্ডবর বদন্ডকই বফন্ডর 
যাব।’ 

لِب ونح  نقح بذِنحا م  َٰ رح آ إَِلح ۖۡ إِنَّ رۡيح  ٥٠قحال وا  لح ضح

51. ‘আমরা আশা কবর কয, আমান্ডদর 
রব আমান্ডদর অপরাধ্সমূহ েমা 
কন্ডর কদন্ডবন, কারে আমরা 
মুবমনন্ডদর মন্ডধ্ে প্রর্ম।’ 

ۡغفِرح  ن يح
ح
ع  أ لح  إِنَّا نحۡطمح وَّ

ح
نَّآ أ ن ك 

ح
َٰنحآ أ َٰيح طح ب نحا خح حا رح ۡلح

ۡؤِمنِيح   ٥١ٱلۡم 
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52. আর আবম মূসার প্রবত এ মন্ডমথ 
ওহী পাব ন্ডয়বিলাম কয, ‘আমার 
বান্দান্ডদর বনন্ডয় রাবত্রকান্ডল যাত্রা 
শুরু কর, বনশ্চয়ই কতামান্ডদর বপিু 
কনয়া হন্ডব।’ 

َۡسِ بِعِبحادِٓي 
ح
ۡن أ
ح
ى أ وَسح َٰ م  ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
أ ۡ ۞وح إِنَّك 

ونح  تَّبحع   ٥٢م 

53. অতিঃপর বফর‘আউন নগন্ডর- 
নগন্ডর একত্রকারীন্ডদরন্ডক পা াল। 

َِّٰشِينح  آئِِن حح دح ۡون  ِِف ٱلۡمح لح فِرۡعح رۡسح
ح
 ٥٣فحأ

54. ‘বনশ্চয়ই এরা কতা েুদ্র একবট 
দল।’ 

ة   ذِمح حِّشۡ ٓءِ ل لح ىؤ    ٥٤قحلِيل ونح  إِنَّ ٰٓح

55. ‘আর এরা অবশেই আমান্ডদর 
কক্রান্ডধ্র উন্ডদ্রক ঘবটন্ডয়ন্ডি।’ 

ونح  آئِظ  حا لحغح ۡۡ ۡلح  ُ  ٥٥ِإَونَّ

56. ‘আর আমরা সবাই কতা যন্ডর্ষ্ট 
সতকথ।’ 

ونح  َِٰذر  حِميع  حح  ٥٦ِإَونَّا ۡلح

57. তারপর আবম তান্ডদরন্ডক 
উদোনমালা ও ঝেথাধ্ারাসমূহ কর্ন্ডক 
কবর কন্ডর আনলাম। 

َٰت   نَّ ِن جح ۡ مذ  ُ َٰ ۡخرحۡجنح
ح
ي ون   فحأ  ٥٧ وحع 

58. আর ধ্নভাোর ও মযথাদাপূেথ 
অবস্থান কর্ন্ডক। 

ن وز  
ك  ام   وح قح رِي وحمح  ٥٨ م  كح

59. এরূপই এবাং আবম বনী 
ইসরাঈলন্ডক এসন্ডবর ওয়াবরস 
বাবনন্ডয়বিলাম। 

ىءِيلح  ا بحِّنٓ إِۡسرح ُح َٰ ثۡنح ۡورح
ح
أ ۖۡ وح َٰلِكح ذح  ٥٩كح

60. তারপর তারা সূন্ডযথাদন্ডয়র প্রাক্কান্ডল 
তান্ডদর বপিু বনল। 

ّۡشِقِيح  ۡ م  وه  ۡتبحع 
ح
 ٦٠فحأ

61. অতিঃপর যখন উভয় দল 
পরস্পরন্ডক কদখল, তখন মূসার 

ى  ا تحرح ى إِنَّا  ءحافحلحمَّ وَسح َٰب  م  ۡصحح
ح
اِن قحالح أ ٱۡۡلحۡمعح

ونح  ك  ۡدرح حم   ٦١ل
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সার্ীরা বলল, অবশেই ‘আমরা 
ধ্রা পন্ডড় কগলাম!’ 

62. মূসা বলল, ‘কেন্ডনা নয়; আমার 
সান্ডর্ আমার রব রন্ডয়ন্ডিন। বনশ্চয় 
অবচন্ডরই বতবন আমান্ডক পর্বনন্ডদথশ 
কদন্ডবন’। 

 ۡۖ ٓ َّ ِ  قحالح ُكح َبذ َِعح رح ِديِن إِنَّ مح ُۡ يح  ٦٢سح

63. অতিঃপর আবম মূসার প্রবত ওহী 
পা ালাম, ‘কতামার লাব  িারা 
সমুন্ডদ্র আঘাত কর।’ ফন্ডল তা 
ববভি হন্ডয় কগল। তারপর 
প্রন্ডতেক ভাগ ববশাল পাহাড়সদৃশ 
হন্ডয় কগল। 

 ۡۖ اكح ٱِۡلحۡحرح ِن ٱۡۡضِب بذِعحصح
ح
ى أ وَسح َٰ م  ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
فحأ

 فِۡرق  
نح ّل   لحقح فحَّكح ٱل فحٱنفح ِۡ كح ِظي ۡودِ ٱلۡعح  ٦٣طَّ

64. আর আবম অপর দলবটন্ডক কসই 
জায়গায় বনকটবতথী করলাম, 

رِينح  َّۡ ٱٓأۡلخح ۡزلحۡفنحا ثح
ح
أ  ٦٤وح

65. আর আবম মূসা ও তার সান্ডর্ যারা 
বিল সকলন্ডক উদ্ধার করলাম, 

َۡجحعِيح 
ح
ۥٓ أ ه  عح ن مَّ َٰ وحمح وَسح َنحۡينحا م 

ح
أ  ٦٥وح

66. তারপর অপর দলবটন্ডক ডুববন্ডয় 
বদলাম। 

 َّۡ رِينح ث  ۡغرحۡقنحا ٱٓأۡلخح
ح
 ٦٦أ

67. বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি বনদশথন। 
আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই মুবমন 
নয়। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة نح  إِنَّ ِِف ذح ا َكح ۡؤِمنِيح وحمح ۡ م  ۡكَثح ه 
ح
 ٦٧أ

68. আর বনশ্চয় কতামার রব কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ٦٨ِإَونَّ رح

69. আর তুবম তান্ডদর বনকট 
ইবরাহীন্ডমর ঘটনা বেথনা কর, 

ۡح  َٰهِي  إِبۡرح
ح
ۡۡ نحبحأ ُِ ۡي

لح  ٦٩وحٱتۡل  عح
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70. যখন কস তার বপতা ও তার 
কওমন্ডক বন্ডলবিল, ‘কতামরা 
বকন্ডসর ইবাদাত কর?’ 

ونح  ا تحۡعب د  قحۡوِمهِۦ مح بِيهِ وح
ح
 ٧٠إِۡذ قحالح ِۡل

71. তারা বলল, ‘আমরা মূবতথর পূজা 
কবর। অতিঃপর এগুন্ডলার পূজায় 
আমরা বনষ্ঠার সান্ডর্ রত র্াবক’। 

ۡصنحامٗ 
ح
َِٰكفِيح قحال وا  نحۡعب د  أ ا عح ُح ح ل  ل نحظح  ٧١ا فح

72. কস বলল, ‘যখন কতামরা ডাক 
তখন তারা বক কতামান্ডদর কস ডাক 
শুনন্ডত পায়?’ 

ۡل  ونح قحالح هح ۡۡ إِۡذ تحۡدع  ونحك  ع  حۡسمح  ٧٢ي

73. ‘অর্বা তারা বক কতামান্ডদর 
উপকার বকাংবা েবত করন্ডত 
পান্ডর’? 

ۡو 
ح
ونح أ ۡو يحۡض  

ح
ۡۡ أ ونحك  ع   ٧٣يحنفح

74. তারা বলল, ‘বরাং আমরা আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদর কপন্ডয়বি, তারা  
এরূপই করত’। 

ل ونح  ۡفعح َٰلِكح يح ذح ۡدنحآ ءحابحآءحنحا كح  ٧٤قحال وا  بحۡل وحجح

75. ইবরাহীম বলল, ‘কতামরা বক 
তান্ডদর সম্পন্ডকথ কভন্ডব কদন্ডখি, 
কতামরা যান্ডদর পূজা কর’। 

فحرحءحۡيت ۡ
ح
ونح  قحالح أ ۡۡ تحۡعب د  نت  ا ك   ٧٥مَّ

76. ‘কতামরা এবাং কতামান্ডদর অতীত 
বপতৃপুরুন্ডিরা?’ 

ونح  م  قۡدح
ح
ۡ  ٱۡۡل ۡۡ وحءحابحآؤ ك  نت 

ح
 ٧٦أ

77. ‘সকল সৃবষ্টর রব িাড়া অবশেই 
তারা আমার শত্রু’। 

وذ   د  ۡۡ عح  ُ ٓ  فحإِنَّ ِ
َٰلحِميح َلذ  ٧٧إِلَّ رحبَّ ٱلۡعح

78. ‘বযবন আমান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
অতিঃপর বতবনই আমান্ডক বহদায়াত 
বদন্ডয়ন্ডিন।’ 

ِديِن  ُۡ وح يح  ُ ِّن فح لحقح ِي خح  ٧٨ٱلَّ
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79. ‘আর বযবন আমান্ডক খাওয়ান এবাং 
পান করান’। 

حۡسقِِي  ي ِّن وح ۡطعِم  وح ي  ِي ه   ٧٩وحٱلَّ

80. ‘আর যখন আবম অসুস্থ হই, তখন 
বযবন আমান্ডক আন্ডরাগে কন্ডরন’। 

حۡشفِِي  وح ي  ُ رِۡضت  فح  ٨٠ِإَوذحا مح

81. ‘আর বযবন আমার মৃতুে ঘটান্ডবন 
তারপর আমান্ডক জীববত 
করন্ডবন’। 

ۡيِِي  َّۡ ُي  ِي ي ِميت ِّن ث   ٨١وحٱلَّ

82. ‘আর বযবন আশা কবর, ববচার 
বদবন্ডস আমার ত্রুবট-ববচুেবত েমা 
কন্ডর কদন্ডবন’। 

ِطٓي  ۡغفِرح َِل خح ن يح
ح
ع  أ ۡطمح

ح
ِٓي أ ِيِن وحٱلَّ  ٨٢ِِت يحۡومح ٱَّلذ

83. ‘কহ আমার রব, আমান্ডক প্রজ্ঞা দান 
করুন এবাং আমান্ডক 
সৎকমথশীলন্ডদর সান্ডর্ শাবমল কন্ডর 
বদন’।  

ۡكمٗ  ۡب َِل ح  ِ هح َٰلِِحيح رحبذ ۡۡلِۡقِّن بِٱلصَّ
ح
أ  ٨٣ا وح

84. ‘এবাং পরবতথীন্ডদর মন্ডধ্ে আমার 
সুনাম-সুখোবত অবোহত রাখুন’,   

انح ِصۡدق   ِ لِسح
 ٨٤ِِف ٱٓأۡلِخرِينح  وحٱۡجعحل َلذ

85. ‘আর আপবন আমান্ডক সুখময় 
জান্নান্ডতর ওয়াবরসন্ডদর অন্তভুথি 
করুন’।    

نَّةِ  ثحةِ جح رح لِّۡن ِمن وح ِۡ وحٱۡجعح  ٨٥ٱۡلَّعِي

86. ‘আর আমার বপতান্ডক েমা করুন; 
বনশ্চয় কস পর্ভ্রষ্টন্ডদর অন্তভুথি 
বিল’।  

ٓالذِيح  َُّ نح ِمنح ٱل ۥ َكح َِبٓ إِنَّه 
ح
 ٨٦وحٱۡغفِۡر ِۡل

87. ‘আর কযবদন পুনরুবেত করা হন্ডব 
কসবদন আমান্ডক লাবঞ্ছত করন্ডবন 
না’।  

ث ونح  ۡبعح ۡزِ ِي يحۡومح ي 
لح َّت   ٨٧وح
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88. ‘কযবদন ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্তবত ককান উপকান্ডর আসন্ডব 
না’। 

ال   ع  مح لح بحن ونح  يحۡومح لح يحنفح  ٨٨وح

89. ‘তন্ডব কয আল্লাহর কান্ডি আসন্ডব 
সুস্থ       অন্তন্ডর’। 

ِتح ٱ
ح
ۡن أ لۡب  إِلَّ مح ح بِقح لِيم  ّللَّ  ٨٩ سح

90. আর মুত্তাকীন্ডদর জনে জান্নাত 
বনকটবতথী করা হন্ডব, 

تَّقِيح  ِت ٱۡۡلحنَّة  لِلۡم  ۡزلِفح
 
أ  ٩٠وح

91. এবাং পর্ভ্রষ্টকারীন্ডদর জনে 
জাহান্নাম উন্ডন্মাবচত করা হন্ডব। 

اوِينح  ۡ  لِلۡغح ِزحِت ٱۡۡلحِحي ب رذ  ٩١وح

92. আর তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব, ‘তারা 
ককার্ায় যান্ডদর কতামরা ইবাদাত 
করন্ডত’?  

 ۡۡ نت  ا ك  ۡينح مح
ح
ۡۡ أ  ُ ح ونح وحقِيلح ل  ٩٢تحۡعب د 

93. আল্লাহ িাড়া? তারা বক 
কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডি, না 
বনন্ডজন্ডদর সাহাযে করন্ডত পারন্ডি?  

ونح  ۡو يحنتحِِص 
ح
ۡۡ أ ونحك  ۡل يحنِص   ِ هح  ٩٣ِمن د وِن ٱّللَّ

94. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক এবাং 
পর্ভ্রষ্টকারীন্ডদরন্ডক উপুড় কন্ডর 
জাহান্নান্ডম বনন্ডেপ করা হন্ডব,      

 ۡۡ ا ه  ُح ۡبِكب وا  فِي نح  فحك  اوۥ   ٩٤وحٱلۡغح

95. আর ইবলীন্ডসর সকল 
বসনেবাবহনীন্ডক।  

ونح  َۡجحع 
ح
ن ود  إِبۡلِيسح أ  ٩٥وحج 

96. কসখান্ডন পরস্পর ঝগড়া করন্ডত 
বগন্ডয় তারা বলন্ডব, 

ونح  ۡتحِصم  ا َيح ُح ۡۡ فِي  ٩٦قحال وا  وحه 

97. ‘আল্লাহর কসম! আমরা কতা 
সুস্পষ্ট পর্ভ্রষ্টতায়  বনমবজ্জত 
বিলাম’,  

نَّا لحَِف  ِ إِن ك  َٰل  تحٱّللَّ
لح بِي   ضح  ٩٧م 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 756  

98. ‘যখন আমরা কতামান্ডদরন্ডক সকল 
সৃবষ্টর রন্ডবর সমকে বানাতাম’। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ۡ بِرحبذ ِيك  وذ  ٩٨إِۡذ ن سح

99. ‘আর অপরাধ্ীরাই শুধু্ 
আমান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরবিল’; 

لَّنحآ إِلَّ  ضح
ح
آ أ ونح وحمح ۡجرِم   ٩٩ٱلۡم 

100. ‘অতএব, আমান্ডদর ককান 
সুপাবরশকারী কনই’। 

حا ا ۡلح مح َٰفِعِيح  فح  ١٠٠ِمن شح

101. ‘এবাং ককান অন্তরঙ্গ বনু্ধও কনই’।    ِيم ِديق  ۡحح  صح
لح  ١٠١ وح

102. ‘হায়, আমান্ডদর যবদ আন্ডরকবট 
সুন্ডযাগ হত, তন্ডব আমরা 
মুবমনন্ডদর অন্তথভুি হতাম’। 

ةٗ فحلحۡو  رَّ حا كح نَّ ۡلح
ح
ونح ِمنح ٱلۡم   أ نحك   ١٠٢ۡؤِمنِيح فح

103. বনশ্চয় এন্ডত রন্ডয়ন্ডি বনদশথন, আর 
তান্ডদর অবধ্কাাংশ মুবমন নয়। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة نح  إِنَّ ِِف ذح ا َكح ۡؤِمنِيح وحمح ۡ م  ۡكَثح ه 
ح
 ١٠٣أ

104. আর বনশ্চয় কতামার রব, বতবন কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।  

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ١٠٤ِإَونَّ رح

105. নূহ-এর কওম রাসূলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল।  

بحۡت قحۡوم  ن وح   ذَّ لِيح كح رۡسح  ١٠٥ٱلۡم 

106. যখন তান্ডদর ভাই নূহ তান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কতামরা বক তাকওয়া 
অবলম্বন করন্ডব না’? 

ونح  لح تحتَّق 
ح
ۡۡ ن وح  أ وه  خ 

ح
ۡۡ أ  ُ ح  ١٠٦إِۡذ قحالح ل

107. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে 
একজন ববশ্বস্ত রাসূল’।  

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس    ١٠٧ إِّنذِ لحك 

108. ‘সুতরাাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’। 

وا  ٱ وِن فحٱتَّق  ِطيع 
ح
أ ح وح  ١٠٨ّللَّ
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109. ‘আর এর উপর আবম কতামান্ডদর 
কান্ডি ককান পাবরেবমক চাই না; 
আমার প্রবতদান শুধু্ সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবর বনকট’। 

ۡس 
ح
آ أ َٰ وحمح ح ۡجِريح إِلَّ َعح

ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 

 ِ َٰلحِميح رحبذ  ١٠٩ٱلۡعح

110. ‘সুতরাাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’। 

وِن  ِطيع 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ  ١١٠فحٱتَّق 

111. ‘তারা বলল, ‘আমরা বক কতামার 
প্রবত ববশ্বাস স্থাপন করব, অর্চ 
বনম্নন্ডেেীর কলান্ডকরা কতামান্ডক 
অনুসরে করন্ডি’?্ু 

حكح وحٱتَّبحعحكح  ن ۡؤِمن  ل
ح
ۡرذحل ونح  ۞قحال ٓوا  أ

ح
 ١١١ٱۡۡل

112. নূহ বলল, ‘তারা বক কন্ডর তা জানা 
আমার কী প্রন্ডয়াজন’?  

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ا ِعلِۡم بِمح  ١١٢قحالح وحمح

113. ‘তান্ডদর বহসাব গ্রহে কতা ককবল 
আমার রন্ডবর দাবয়ন্ডত্ব, যবদ 
কতামরা জানন্ডত’।  

ونح  ر  حۡشع  حۡو ت ِۖ ل ِ َبذ َٰ رح
ح ۡۡ إِلَّ َعح  ُ اب   ١١٣إِۡن ِحسح

114. ‘আর আবম কতা মুবমনন্ডদরন্ডক 
তাবড়ন্ডয় কদয়ার নই’।  

ۡؤِمنِيح  ارِدِ ٱلۡم  نحا۠ بِطح
ح
آ أ  ١١٤وحمح

115. ‘আবম কতা ককবল সুস্পষ্ট 
সতকথকারী’।  

نحا۠ إِلَّ نحِذير  
ح
بِي   إِۡن أ  ١١٥م 

116. তারা বলল, ‘কহ নূহ, তুবম যবদ 
ববরত না হও তন্ডব অবশেই তুবম 
প্রস্তরাঘান্ডত বনহতন্ডদর  অন্তভুথি 
হন্ডব’।  

ومِيح  رۡج  ونحنَّ ِمنح ٱلۡمح حك  َٰن وح  تلح ۡۡ تحنتحهِ يح قحال وا  لحئِن لَّ
١١٦ 

117. নূহ বলল, ‘কহ আমার রব, আমার 
কওম আমান্ডক অস্বীকার কন্ডরন্ডি’; 

ب وِن  ذَّ ِ إِنَّ قحۡوِّم كح  رحبذ
 ١١٧قحالح
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118. ‘সুতরাাং আপবন আমার ও তান্ডদর 
মন্ডধ্ে ফয়সালা কন্ডর বদন আর 
আমান্ডক ও আমার সান্ডর্ কযসব 
মুবমন,  আন্ডি তান্ডদরন্ডক রো 
করুন’।  

ۡتحٗ  ۡۡ فح  ُ بحيۡنح ن فحٱۡفتحۡح بحيِّۡن وح ذِِّن وحمح
َنح َِعح ِمنح مَّ ا وح

ۡؤِمنِيح   ١١٨ٱلۡم 

119. অতিঃপর আবম তান্ডক এবাং তার 
সান্ডর্ যারা কবাঝাই কনৌকায় বিল 
তান্ডদরন্ডক নাজাত বদলাম। 

ونِ  ۡشح  لِۡك ٱلۡمح ۥ ِِف ٱلۡف  ه  عح ن مَّ َٰه  وحمح َنحۡينح
ح
 ١١٩فحأ

120. তারপর বাকীন্ডদর ডুববন্ডয় বদলাম।   ۡغرحۡقنحا بحۡعد  ٱِۡلحاقِيح
ح
َّۡ أ  ١٢٠ث 

121. বনশ্চয় এন্ডত রন্ডয়ন্ডি বনদশথন, আর 
তান্ডদর কবশীর ভাগ মুবমন  বিল 
না।   

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة نح  إِنَّ ِِف ذح ا َكح ۡؤِمنِيح وحمح ۡ م  ۡكَثح ه 
ح
 ١٢١أ

122. আর বনশ্চয় কতামার রব, বতবন কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।  

ۡ   ِإَونَّ  زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ١٢٢رح

123. ‘আদ জাবত রাসূলগেন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরবিল,  

لِيح  رۡسح اد  ٱلۡم  بحۡتعح ذَّ   ١٢٣كح

124. যখন তান্ডদর ভাই হূদ তান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কতামরা বক তাকওয়া 
অবলম্বন করন্ডব না’?   

ونح  لح تحتَّق 
ح
ود  أ ۡۡ ه  وه  خ 

ح
ۡۡ أ  ُ ح  ١٢٤إِۡذ قحالح ل

125. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে 
একজন ববশ্বস্ত রাসূল’।  

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس   ١٢٥ إِّنذِ لحك 

126. ‘সুতরাাং আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’।  

وا  ٱ وِن فحٱتَّق  ِطيع 
ح
أ ح وح  ١٢٦ّللَّ
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127. ‘আর এর উপর আবম কতামান্ডদর 
কান্ডি ককান পাবরেবমক চাই না; 
আমার প্রবতদান ককবল সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবর বনকট’। 

ۡس 
ح
آ أ َٰ وحمح ح ۡجِريح إِلَّ َعح

ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  ١٢٧رحبذ

128. ‘কতামরা বক প্রবতবট উুঁচু স্থান্ডন 
কবহুদা স্তম্ভ বনমথাে করি’? 

ِ رِيع  
لذ تحبۡن ونح بِك 

ح
ايحةٗ  أ  ١٢٨ونح تحۡعبحث   ءح

129. ‘আর কতামরা সুদৃঢ় প্রাসাদ বনমথাে 
করি, কযন কতামরা স্থায়ী হন্ডব’। 

ونح  ِۡل   ۡۡ َّتح لَّك  انِعح لحعح صح ونح مح تحتَِّخذ   ١٢٩وح

130. ‘আর কতামরা যখন কাউন্ডক 
পাকড়াও কর, পাকড়াও কর 
কস্বিাচারী হন্ডয়’।  

بَّارِينح  ۡۡ جح ۡشت  ۡشت ۡ بحطح  ١٣٠ِإَوذحا بحطح

131. ‘সুতরাাং আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং 
আমান্ডক অনুসরে কর’।   

وِن  ِطيع 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ   ١٣١فحٱتَّق 

132. ‘আর তাুঁন্ডক ভয় কর বযবন 
কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে কন্ডরন্ডিন 
এমন বকিু বদন্ডয়, যা কতামরা 
জান’। 

ونح  ا تحۡعلحم  ۡ بِمح ك  دَّ مح
ح
ِٓي أ وا  ٱلَّ  ١٣٢وحٱتَّق 

133. ‘বতবন কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে 
কন্ডরন্ডিন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-
সন্তবত িারা’,  

 ۡ ك  دَّ مح
ح
َٰم  أ نۡعح

ح
بحنِيح  بِأ  ١٣٣وح

134. ‘আর উদোন ও ঝেথা িারা’।    َٰت نَّ ي و وحجح  ١٣٤ن  وحع 

135. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর উপর এক 
মহাবদবন্ডসর আযান্ডবর ভয় 
করবি’।       

ِظيم   ابح يحۡوم  عح ذح ۡۡ عح لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ  ١٣٥ إِّنذِ
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136. তারা বলল, ‘তুবম আমান্ডদর 
উপন্ডদশ দাও অর্বা না দাও, 
উভয়ই আমান্ডদর জনে সমান’। 

ِنح  ن مذ ۡۡ تحك  ح ۡم ل
ح
ۡظتح أ وحعح

ح
ٓ أ لحۡينحا آء  عح وح قحال وا  سح

َِٰعِظيح   ١٣٦ٱلۡوح

137. ‘এবট কতা পূবথবতথীন্ডদরই চবরত্র,।   لِيح وَّ
ح
ل ق  ٱۡۡل آ إِلَّ خ  َٰذح  ١٣٧إِۡن هح

138. ‘আর আমরা আযাবপ্রাপ্তন্ডদর 
অন্তভুথি হব না’।  

بِيح  ذَّ عح ۡن  بِم  ا َنح  ١٣٨وحمح

139. অতিঃপর তারা তান্ডক অস্বীকার 
করল, ফন্ডল তান্ডদরন্ডক আবম 
ধ্বাংস কন্ডর বদলাম; বনশ্চয় এন্ডত 
বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। আর তান্ডদর 
অবধ্কাাংশ  মুবমন বিল না।  

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ  ُ َٰ ۡهلحۡكنح
ح
ب وه  فحأ ذَّ نح  فحكح ا َكح وحمح
ۡ م   ۡكَثح ه 

ح
 ١٣٩ۡؤِمنِيح أ

140. আর বনশ্চয় কতামার রব বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।  

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ١٤٠ِإَونَّ رح

141. সামূদ জাবত রাসুলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল, 

لِيح  رۡسح ود  ٱلۡم  بحۡت ثحم  ذَّ  ١٤١كح

142. যখন তান্ডদর ভাই সাবলহ 
তান্ডদরন্ডক বন্ডলবিল, ‘কতামরা বক 
তাকওয়া অবলম্বন করন্ডব না’?     

َٰلِح   ۡۡ صح وه  خ 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ونح إِۡذ قحالح ل لح تحتَّق 

ح
 ١٤٢أ

143. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে এক 
ববশ্বস্ত রাসূল’;  

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس   ١٤٣ إِّنذِ لحك 

144. ‘সুতরাাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’।  

وِن  ِطيع 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ  ١٤٤فحٱتَّق 

145. ‘আর এর উপর আবম কতামান্ডদর 
কান্ডি ককান পাবরেবমক চাই না; 

ۡس 
ح
آ أ َٰ وحمح ح ۡجِريح إِلَّ َعح

ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 
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আমার প্রবতদান ককবল সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবর বনকট’।  

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  ١٤٥رحبذ

146. ‘কতামান্ডদরন্ডক বক এখান্ডন যা আন্ডি 
তান্ডত বনরাপন্ডদ কিন্ডড় কদয়া হন্ডব’?  

نحآ ءحاِمنِيح   ُ َٰ ا هح ونح ِِف مح ك  ت َۡتح
ح
 ١٤٦أ

147. ‘উদোন ও ঝেথায়’,   َٰت نَّ ي ون   ِِف جح  ١٤٧ وحع 

148. ‘আর কেত-খামার ও ককামল 
শীিবববশষ্ট কখজুর বাগান্ডন’?  

وع   ر  ز  ل   وح
ۡ َّنح ۡ   وح ي ُِ ا هح ُح لۡع   ١٤٨طح

149. ‘আর কতামরা বনপুন্ডেের সান্ডর্ 
পাহাড় ককন্ডট বাড়ী বনমথাে করি’।   

بحاِل ب ي وتٗ  تحۡنِحت ونح ِمنح ٱۡۡلِ َٰرِهِيح وح  ١٤٩ا فح

150. ‘সুতরাাং আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’।  

وا  ٱ وِن فحٱتَّق  ِطيع 
ح
أ ح وح  ١٥٠ّللَّ

151. ‘এবাং সীমালাংঘনকারীন্ডদর 
বনন্ডদথন্ডশর আনুগতে কন্ডরা না’- 

ِۡسِفِيح  ۡمرح ٱلۡم 
ح
ٓوا  أ لح ت ِطيع   ١٥١وح

152. ‘যারা পৃবর্বীন্ডত ফাসাদ সৃবষ্ট কন্ডর 
এবাং শাবন্ত স্থাপন কন্ডর না’। 

ونح  ۡفِسد  ِينح ي  ونح ٱلَّ لح ي ۡصلِح  ۡرِض وح
ح
 ١٥٢ِِف ٱۡۡل

153. তারা বলল, ‘তুবমন্ডতা জাদুগ্রস্তন্ডদর 
একজন।  

رِينح  حَّ سح نتح ِمنح ٱلۡم 
ح
آ أ  ١٥٣قحال ٓوا  إِنَّمح

154. ‘তুবম কতা ককবল আমান্ডদর মত 
মানুি, সুতরাাং তুবম যবদ সতেবাদী 
হও তন্ডব ককান বনদশথন বনন্ডয় 
এন্ডসা’। 

حّشح   نتح إِلَّ ب
ح
ٓ أ ا ِت أَِب مح

ۡ
ِۡثل نحا فحأ نتح ِمنح مذ يحة  إِن ك 

َِٰدقِيح   ١٥٤ٱلصَّ

155. সাবলহ বলল, ‘এবট একবট উষ্ট্রী; 
তার জনে পাবন পান্ডনর পালা 
একবদন আর কতামান্ডদর পাবন 

َِٰذهِۦ نحاقحة   ۡۡ ِۡشۡب  يحۡوم   قحالح هح لحك  ا ِۡشۡب  وح ُح َّ  ل
ۡعل وم    ١٥٥ مَّ
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পান্ডনর পালা  আন্ডরক বনবদথষ্ট 
বদন্ডন’।  

156. ‘আর কতামরা তান্ডক ককান অবনষ্ট 
বকিু কন্ডরা না; যবদ কর তন্ডব এক 
মহাবদবন্ডসর আযাব কতামান্ডদরন্ডক 
কপন্ডয় বসন্ডব’।  

ا  وهح س  لح تحمح وٓء  وح اب  يحۡوم   بِس  ذح ۡۡ عح ك  ذح خ 
ۡ
يحأ فح

ِظيم    ١٥٦ عح

157. অতিঃপর তারা কসবট জন্ডবহ করল; 
ফন্ডল তারা অনুতপ্ত হল। 

وا   ۡصبحح 
ح
ا فحأ وهح ر  قح عح َِٰدِميح فح  ١٥٧نح

158. অতএব আযাব তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করল, বনশ্চয়ই এন্ডত 
বনদশথন রন্ডয়ন্ডি, আর তান্ডদর 
অবধ্কাাংশ মুবমন বিল না। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة ْۚ إِنَّ ِِف ذح اب  ذح ۡ  ٱلۡعح ه  ذح خح
ح
نح  فحأ ا َكح وحمح

ۡؤِمنِيح  ۡ م  ۡكَثح ه 
ح
 ١٥٨أ

159. আর বনশ্চয় কতামার রব, বতবন কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।          

بَّكح  ۡ  ِإَونَّ رح زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح  ١٥٩ل

160. লূন্ডতর সম্প্রদায় রাসূলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল। 

لِيح  رۡسح بحۡت قحۡوم  ل وط  ٱلۡم  ذَّ  ١٦٠كح

161. যখন তান্ডদরন্ডক তান্ডদর ভাই লূত 
বন্ডলবিল, ‘কতামরা বক তাকওয়া 
অবলম্বন করন্ডব না’? 

ونح  لح تحتَّق 
ح
ۡۡ ل وط  أ وه  خ 

ح
ۡۡ أ  ُ ح  ١٦١إِۡذ قحالح ل

162. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে এক 
ববশ্বস্ত রাসূল’। 

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس   ١٦٢ إِّنذِ لحك 

163. ‘সুতরাাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’। 

وا  ٱ وِن فحٱتَّق  ِطيع 
ح
أ ح وح  ١٦٣ّللَّ
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164. ‘আর আবম এর উপর কতামান্ডদর 
বনকট ককান প্রবতদান চাই না। 
আমার প্রবতদান ককবল সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবর বনকট’। 

ۡس 
ح
آ أ َٰ وحمح ح ۡجِريح إِلَّ َعح

ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  ١٦٤رحبذ

165. ‘সৃবষ্টকুন্ডলর মন্ডধ্ে কতামরা বক 
ককবল পুরুিন্ডদর সান্ডর্ উপগত 
হও’? 

َٰلحِميح  انح ِمنح ٱلۡعح ۡكرح ت ونح ٱل 
ۡ
تحأ
ح
 ١٦٥أ

166. ‘আর কতামান্ডদর রব কতামান্ডদর 
জনে কয স্ত্রীন্ডদর সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
তান্ডদরন্ডক কতামরা তোগ কর, বরাং 
কতামরা এক সীমালাংঘনকারী 
সম্প্রদায়’। 

  ۡ َِٰجك  ۡزوح
ح
ِۡن أ ۡ مذ ب ك  ۡۡ رح لحقح لحك  ا خح ونح مح ر  تحذح وح

د ونح  ۡۡ قحۡوم  َعح نت 
ح
 ١٦٦بحۡل أ

167. তারা বলল, ‘কহ লূত, তুবম যবদ 
ববরত না হও, তাহন্ডল তুবম 
অবশেই ববহসৃ্কতন্ডদর অন্তভুথি 
হন্ডব’। 

ۡخرحِجيح  ونحنَّ ِمنح ٱلۡم  حك  َٰل وط  تلح ۡۡ تحنتحهِ يح قحال وا  لحئِن لَّ
١٦٧ 

168. লূত বলল, ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর 
কাজন্ডক ঘৃো কবর’। 

الِيح  ِنح ٱلۡقح ۡ مذ لِك  مح  ١٦٨قحالح إِّنذِ لِعح

169. ‘কহ আমার রব, তারা যা করন্ডি, 
তা কর্ন্ডক আমান্ডক ও আমার 
পবরবার-পবরজনন্ডক তুবম রো 
কর’। 

 ِ ل ونح رحبذ ۡعمح ا يح ۡهِل ِممَّ
ح
أ ذِِّن وح

 ١٦٩َنح

170. অতিঃপর আবম তান্ডক ও তার 
পবরবার-পবরজন সবাইন্ডক রো 
করলাম। 

َۡجحعِيح 
ح
ۥٓ أ ۡهلحه 

ح
أ َٰه  وح ۡينح نحجَّ  ١٧٠فح
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171. কপিন্ডন অবস্থানকাবরেী এক বৃদ্ধা 
িাড়া। 

وزٗ  ج  ََِٰبِينح إِلَّ عح  ١٧١ا ِِف ٱلۡغح

172. তারপর অনেন্ডদরন্ডক আবম ধ্বাংস 
কন্ডর বদলাম। 

رِينح  ۡرنحا ٱٓأۡلخح َّۡ دحمَّ  ١٧٢ث 

173. আর আবম তান্ডদর উপর বশলাবৃবষ্ট 
বিথে করলাম। সুতরাাং কসই বৃবষ্ট 
ভয় প্রদবশথতন্ডদর জনে কতইনা 
মন্দ বিল! 

 ُِۡ ۡي
لح ۡرنحا عح ۡمطح

ح
أ رٗ وح طح رِينح اۖۡ فحسح مَّ نذح ر  ٱلۡم  طح  ١٧٣آءح مح

174. বনশ্চয় এন্ডত এক বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 
আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই মুবমন  
বিল না। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة ۡ  إِنَّ ِِف ذح ۡكَثح ه 
ح
نح أ ا َكح ۡؤِمنِيح وحمح  ١٧٤م 

175. আর বনশ্চয় কতামার রব, বতবন কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ١٧٥ِإَونَّ رح

176. আইকার অবধ্বাসীরা রাসূলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল। 

َٰب  ۡل  ۡصحح
ح
بح أ ذَّ ةِ كح لِيح  ۡيكح رۡسح  ١٧٦ٱلۡم 

177. যখন শু‘আইব তান্ডদরন্ডক বলল, 
‘কতামরা বক তাকওয়া অবলম্বন 
করন্ডব না’? 

ونح  لح تحتَّق 
ح
ۡيب  أ عح ۡۡ ش   ُ ح  ١٧٧إِۡذ قحالح ل

178. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে এক 
ববশ্বস্ত রাসূল’। 

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس   ١٧٨ إِّنذِ لحك 

179. ‘সুতরাাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবাং আমার 
আনুগতে কর’। 

وا  ٱ وِن فحٱتَّق  ِطيع 
ح
أ ح وح  ١٧٩ّللَّ

180. ‘আর আবম এর উপর কতামান্ডদর 
বনকট ককান প্রবতদান চাই না। 

ۡس 
ح
آ أ َٰ وحمح ح ۡجِريح إِلَّ َعح

ح
ۡجر ِۖ إِۡن أ

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 
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আমার প্রবতদান ককবল সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবর বনকট’। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  ١٨٠رحبذ

181. ‘মাপ পূেথ কন্ডর দাও এবাং যারা 
মান্ডপ ঘাটবত কন্ডর, কতামরা তান্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয়া না’। 

ۡخِِسِينح   ِمنح ٱلۡم 
ون وا  لح تحك  ۡيلح وح ۡوف وا  ٱلۡكح

ح
 ١٨١۞أ

182. ‘আর সব ক দাুঁবড় পাল্লায় ওজন 
কর’। 

 ِۡ ۡستحقِي اِس ٱلۡم  زِن وا  بِٱلۡقِۡسطح  ١٨٢وح

183. ‘আর কলাকন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
প্রাপেবস্তু কম বদও না এবাং যমীন্ডন 
ফাসাদ সৃবষ্ট কন্ডরা না’। 

لح تحۡعثحۡوا  ِِف  ۡۡ وح ۡشيحآءحه 
ح
وا  ٱۡلَّاسح أ س  لح تحۡبخح وح

ۡفِسِدينح  ۡرِض م 
ح
 ١٨٣ٱۡۡل

184. ‘বযবন কতামান্ডদরন্ডক ও পূবথবতথী 
প্রজন্মসমূহন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, তাুঁর 
তাকওয়া অবলম্বন কর’। 

بِ  ۡۡ وحٱۡۡلِ ك  لحقح ِي خح وا  ٱلَّ لِيح وحٱتَّق  وَّ
ح
 ١٨٤لَّةح ٱۡۡل

185. তারা বলল, ‘তুবম কতা ককবল 
জাদুগ্রস্তন্ডদর অন্তভুথি’। 

رِينح  حَّ سح نتح ِمنح ٱلۡم 
ح
آ أ  ١٨٥قحال ٓوا  إِنَّمح

186. ‘তুবম ককবল আমান্ডদর মত 
একজন মানুি। আর আমরা 
কতামান্ডক অবশেই বমর্োবাদীন্ডদর 
অন্তভুথি বন্ডল মন্ডন কবর’। 

حّشح   نتح إِلَّ ب
ح
ٓ أ ا ِثۡ  وحمح حِمنح مذ ن كح ل ل نحا ِإَون نَّظ 

َِٰذبِيح   ١٨٦ٱلۡكح

187. ‘অতএব, তুবম যবদ সতেবাদী হও, 
তন্ডব আসমান কর্ন্ডক এক টুকন্ডরা 
আমান্ডদর উপর কফন্ডল দাও’। 

فٗ  لحۡينحا كِسح ۡسقِۡط عح
ح
مح فحأ ِنح ٱلسَّ نتح ِمنح ا مذ آءِ إِن ك 

َِٰدقِيح   ١٨٧ٱلصَّ

188. কস বলল, ‘কতামরা যা কর, কস 
সম্পন্ডকথ আমার রব অবধ্ক জ্ঞাত’। 

ل ونح  ا تحۡعمح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
ٓ أ ِ َبذ  رح

 ١٨٨قحالح
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189. অতিঃপর তারা তান্ডক অস্বীকার 
করল। ফন্ডল তান্ডদরন্ডক এক 
কমঘািন্ন বদবন্ডসর আযাব 
পাকড়াও করল। অবশেই তা বিল 
এক মহা বদবন্ডসর আযাব। 

نح  ۥ َكح لَّةِ  إِنَّه  اب  يحۡوِم ٱلظ  ذح ۡۡ عح ه  ذح خح
ح
ب وه  فحأ ذَّ فحكح

ِظي ابح يحۡوم  عح ذح  ١٨٩م  عح

190. বনশ্চয় এন্ডত অন্ডনক বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি। আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
মুবমন বিল না। 

 ۡۖ َٰلِكح ٓأَليحٗة ۡ م   إِنَّ ِِف ذح ۡكَثح ه 
ح
نح أ ا َكح  ١٩٠ۡؤِمنِيح وحمح

191. আর বনশ্চয় কতামার রব বতবন কতা 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح  ُ ح بَّكح ل  ١٩١ِإَونَّ رح

192. আর বনশ্চয় এ কুরআন সৃবষ্টকুন্ডলর 
রন্ডবরই নাবযলকৃত। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح حَنِيل  رحبذ
ۥ تلح  ١٩٢ِإَونَّه 

193. ববশ্বস্ত আত্ম্া108 এটা বনন্ডয় 
অবতরে কন্ডরন্ডি। 

ِمي  
ح
وح  ٱۡۡل لح بِهِ ٱلر   ١٩٣نحزح

194. কতামার হৃদন্ডয়, যান্ডত তুবম 
সতকথকারীন্ডদর অন্তভুথি  হও। 

نِذرِينح  ونح ِمنح ٱلۡم  َٰ قحلۡبِكح تِلحك  ح  ١٩٤َعح

195. সুস্পষ্ট আরবী ভািায়।   َِبذ رح ان  عح بِي   بِلِسح  ١٩٥ م 

196. আর অবশেই তা রন্ডয়ন্ডি পূবথবতথী 
বকতাবসমূন্ডহ। 

لِيح  وَّ
ح
ب رِ ٱۡۡل ۥ لحَِف ز   ١٩٦ِإَونَّه 

197. এটা বক তান্ডদর জনে একবট 
বনদশথন নয় কয, বনী ইসরাঈন্ডলর 
পবেতগে তা জান্ডন? 

ۡۡ ءحايحًة   ُ َّ ن ل ۡۡ يحك  ح وح ل
ح
ن أ

ح
ا  أ ؤ  ى لحمح ۥ ع  ه  ۡعلحمح بحِّنٓ  يح

ىءِيلح   ١٩٧إِۡسرح

                                                           
108 এখান্ডন ‘ববশ্বস্ত আত্ম্া’ িারা বজবরীল (আিঃ) কক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। 
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198. আর আবম যবদ এটান্ডক ককান 
অনারন্ডবর প্রবত নাবযল করতাম। 

ِميح  ۡعجح
ح
َٰ بحۡعِض ٱۡۡل ح َٰه  َعح لۡنح حۡو نحزَّ ل  ١٩٨وح

199. অতিঃপর কস তা তান্ডদর বনকট পা  
করত। তবুও তারা এন্ডত মুবমন 
হত না। 

ن وا  بِهِۦ  ا َكح ُِۡ مَّ ۡي
لح ه ۥ عح

ح
أ رح قح ۡؤِمنِيح فح  ١٩٩م 

200. এভান্ডবই আবম ববিয়বট 
অপরাধ্ীন্ডদর অন্তন্ডর সঞ্চার 
কন্ডরবি। 

ۡجرِِميح  َٰه  ِِف ق ل وِب ٱلۡم  لحۡكنح َٰلِكح سح ذح  ٢٠٠كح

201. যতেে না তারা যন্ত্রোদায়ক 
আযাব প্রতেে করন্ডব, ততেে 
পযথন্ত তারা এন্ডত ঈমান আনন্ডব 
না। 

ا   و  َٰ يحرح ِتَّ ابح  لح ي ۡؤِمن ونح بِهِۦ حح ذح ۡح  ٱلۡعح َِل
ح
 ٢٠١ٱۡۡل

202. সুতরাাং তা আকবস্মকভান্ডব তান্ডদর 
বনকট এন্ডস পড়ন্ডব, অর্চ তারা 
উপলবদ্ধ করন্ডত পারন্ডব না। 

ۡ بحۡغتحةٗ   ُ تِيح
ۡ
يحأ ونح  فح ر  حۡشع  ۡۡ لح ي  ٢٠٢وحه 

203. তখন তারা বলন্ডব, ‘আমান্ডদরন্ডক 
বক অবকাশ কদয়া হন্ডব?’ 

ول وا   يحق  ونح فح ر  نظح ۡن  م  ۡل َنح  ٢٠٣هح

204. তাহন্ডল বক তারা আমার আযাব 
ত্বরাবিত করন্ডত চায়? 

حۡستحۡعِجل ونح  ابِنحا ي ذح فحبِعح
ح
 ٢٠٤أ

205. তুবম বক লেে কন্ডরি, আবম যবদ 
তান্ডদরন্ডক দীঘথকাল কভাগ-
ববলান্ডসর সুন্ডযাগ বদতাম। 

ۡۡ ِسنِيح   ُ َٰ تَّۡعنح فحرحءحيۡتح إِن مَّ
ح
 ٢٠٥أ

206. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক কয ববিন্ডয় 
ওয়াদা করা হন্ডয়ন্ডি, তা তান্ডদর 
বনকট এন্ডস পড়ত, 

 ۡ آءحه  َّۡ جح ونح ث  د  ن وا  ي وعح ا َكح  ٢٠٦مَّ
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207. তখন যা তান্ডদর কভাগ-ববলান্ডসর 
জনে কদয়া হন্ডয়বিল, তা তান্ডদর 
ককানই কান্ডজ আসত না। 

ونح  تَّع  مح ن وا  ي  ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن َٰ عح ۡغّنح
ح
آ أ  ٢٠٧مح

208. আর আবম এমন ককান জনপদন্ডক 
ধ্বাংস কবরবন, যান্ডত ককান 
সতকথকারী আন্ডসবন। 

ح  ۡهلحۡكنحا ِمن قحۡريحة  إِلَّ ل
ح
آ أ ونح وحمح نِذر  ا م   ٢٠٨ُح

209. এটা উপন্ডদশস্বরূপ; আর আবম 
যাবলমন্ডদর অন্তভুথি বিলাম না। 

َٰلِِميح  نَّا ظح ا ك  ىَٰ وحمح  ٢٠٩ذِۡكرح

210. আর শয়তানরা তা বনন্ডয় অবতরে 
কন্ডরবন। 

َِٰطي   يح لحۡت بِهِ ٱلشَّ َّ ا تحَنح  ٢١٠وحمح

211. আর এটা তান্ডদর জনে উবচৎ নয় 
এবাং তারা এর েমতাও রান্ডখ না। 

ا  ونح وحمح حۡستحِطيع  ا ي ۡۡ وحمح  ُ ح  ٢١١يحۢنبحِغ ل

212. বনশ্চয়ই তান্ডদরন্ডক এর েবে 
কর্ন্ডক আড়ান্ডল রাখা হন্ডয়ন্ডি। 

ول ونح  ۡعز  حمح ۡمِع ل ِن ٱلسَّ ۡۡ عح  ُ  ٢١٢إِنَّ

213. অতএব, তুবম আল্লাহর সান্ডর্ অনে 
ককান ইলাহন্ডক কডন্ডকা না, তাহন্ডল 
তুবম আযাবপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি  
হন্ডয় যান্ডব। 

عح  ًُ فحلح تحۡدع  مح َٰ ِ إِلح ونح ِمنح ٱّللَّ تحك  رح فح ا ءحاخح
بِيح  ذَّ عح  ٢١٣ٱلۡم 

214. আর তুবম কতামার 
বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদরন্ডক সতকথ কর। 

بِيح  قۡرح
ح
تحكح ٱۡۡل ِشريح نِذۡر عح

ح
أ  ٢١٤وح

215. আর মুবমনন্ডদর মন্ডধ্ে যারা কতামার 
অনুসরে কন্ডর, তান্ডদর প্রবত তুবম 
কতামার বাহুন্ডক অবনত কর। 

بح  ِن ٱتَّ كح لِمح نحاحح ۡؤِمنِيح وحٱۡخفِۡض جح  ٢١٥عحكح ِمنح ٱلۡم 

216. তারপর যবদ তারা কতামার অবাধ্ে 
হয়, তাহন্ডল বল, ‘কতামরা যা কর, 

ۡل إِّنذِ بحرِٓيء   ق  ۡوكح فح صح ل ونح  فحإِۡن عح ا تحۡعمح ِمَّ  ٢١٦مذ
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বনশ্চয় আবম তা কর্ন্ডক সমূ্পেথ 
মুি’। 

217. ‘আর তুবম মহাপরাক্রমশালী পরম 
দয়ালুর উপর তাওয়াকু্কল কর, 

ح  ۡ َعح َّكَّ تحوح ِۡ وح زِيزِ ٱلرَِّحي  ٢١٧ٱلۡعح

218. ‘বযবন কতামান্ডক কদন্ডখন যখন তুবম 
দোয়মান হও’ 

وم   َٰكح ِحيح تحق  ى ِي يحرح  ٢١٨ٱلَّ

219. ‘এবাং বসজদাকারীন্ডদর মন্ডধ্ে 
কতামার উ াবসা’। 

َِٰجِدينح  ل بحكح ِِف ٱلسَّ تحقح  ٢١٩وح

220. ‘বনশ্চয় বতবন সবথন্ডোতা, 
মহাজ্ঞানী’। 

وح  ۥ ه  ۡ  إِنَّه  لِي ِميع  ٱلۡعح  ٢٢٠ٱلسَّ

221. ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক সাংবাদ 
কদব, কার বনকট শয়তানরা 
অবতীেথ হয়’? 

َِٰطي   يح ل  ٱلشَّ َّ ن تحَنح َٰ مح ح ۡۡ َعح نحبذِئ ك 
 
ۡل أ  ٢٢١هح

222. তারা অবতীেথ হয় প্রন্ডতেক চরম 
বমর্োবাদী ও পাপীর বনকট। 

ثِيم  
ح
فَّاك  أ

ح
ِ أ
ذ َٰ ّل  ح ل  َعح َّ  ٢٢٢ تحَنح

223. তারা কান কপন্ডত র্ান্ডক এবাং 
তান্ডদর অবধ্কাাংশই বমর্োবাদী। 

ونح ٱلسَّ  َِٰذب ونح ي لۡق  ۡۡ كح ۡكَثح ه 
ح
أ  ٢٢٣ۡمعح وح

224. আর ববভ্রান্তরাই কববন্ডদর অনুসরে 
কন্ডর। 

نح  اوۥ  ۡ  ٱلۡغح  ُ آء  يحتَّبِع  رح عح  ٢٢٤وحٱلش 

225. তুবম বক লেে কন্ডরা বন কয, তারা 
প্রন্ডতেক উপতেকায় উদভ্রান্ত হন্ডয় 
ঘুন্ডর কবড়ায়? 

 ۡۡ ح ل
ح
اد  أ ِ وح

ذ ۡۡ ِِف ّل   ُ نَّ
ح
ونح تحرح أ ُِيم   ٢٢٥يح
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226. আর বনশ্চয় তারা এমন কর্া বন্ডল, 
যা তারা কন্ডর না। 

ل ونح  ۡفعح ا لح يح ول ونح مح ق  ۡۡ يح  ُ نَّ
ح
أ  ٢٢٦وح

227. তন্ডব যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
সৎকমথ কন্ডরন্ডি, আর আল্লাহন্ডক 
অন্ডনক স্মরে কন্ডরন্ডি। আর তারা 
বনযথাবতত হওয়ার পর প্রবতন্ডশাধ্ 
কনয়। আর যাবলমরা শীঘ্রই জানন্ডত 
পারন্ডব ককান্ প্রতোবতথন স্থন্ডল 
তারা প্রতোবতথন করন্ডব। 

ح  وا  ٱّللَّ ر  َِٰت وحذحكح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِلَّ ٱلَّ
ثرِيٗ  وا  ِمنُۢ كح ِينح ا وحٱنتحِصح  ۡ  ٱلَّ يحۡعلح وا ُۗ وحسح لِم  ا ظ   بحۡعدِ مح

ب  
لح نقح يَّ م 

ح
ٓوا  أ لحم  لِب ونح  ظح  ٢٢٧يحنقح
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২৭. সূরা : আন্-নামাল 
আয়াত : ৯৩, মাক্কী 

ورحة  اۡلَّمۡ   لِ س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম 

 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ত্ব-সীন; এগুন্ডলা আল-কুরআন ও 
সুস্পষ্ট বকতান্ডবর আয়াত। 

كِتحاب   ۡرءحاِن وح َٰت  ٱلۡق  كح ءحايح
بِي   طٓسْۚ تِلۡ  ١م 

2. মুবমনন্ডদর জনে বহদায়াত ও 
সুসাংবাদ। 

دٗ  ىَٰ ى ه  ب ّۡشح ۡؤِمنِيح وح  ٢لِلۡم 

3. যারা সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং 
যাকাত কদয়। আর তারাই 
আবখরান্ডতর প্রবত বনবশ্চত ববশ্বাস 
রান্ডখ। 

مبِٱٓأۡلِخرحةِ  ةح وحه  وَٰ كح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ةح وح لحوَٰ ونح ٱلصَّ ِينح ي قِيم  ٱلَّ
ۡۡ ي وقِن ونح   ٣ه 

4. বনশ্চয় যারা আবখরান্ডত ববশ্বাস কন্ডর 
না আবম তান্ডদর জনে তান্ডদর 
আমলসমূহন্ডক সুন্ডশাবভত কন্ডর 
বদন্ডয়বি। ফন্ডল তারা ববভ্রান্ত হন্ডয় 
ঘুন্ডর কবড়ায়। 

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ۡۡ أ  ُ ح يَّنَّا ل ةِ زح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح إِنَّ ٱلَّ

ونح   ُ ۡعمح ۡۡ يح  ُ  ٤فح

5. এন্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি বনকৃষ্ট আযাব। 
আর এরাই আবখরান্ডত সবথাবধ্ক 
েবতগ্রস্ত। 

  ۡ ةِ ه  ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح اِب وحه  ذح وٓء  ٱلۡعح ۡۡ س   ُ ح ِينح ل ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ونح  ۡخِسح 
ح
 ٥ٱۡۡل

6. আর বনশ্চয় তুবম প্রজ্ঞাময় 
মহাজ্ঞানীর পে কর্ন্ডক আল-
কুরআনপ্রাপ্ত। 

لِيم   ِكيم  عح ۡن حح  
ۡرءحانح ِمن َّلَّ  ٦ِإَونَّكح تلح لحقَّ ٱلۡق 

7. স্মরে কর, যখন মূসা তার 
পবরবারবগথন্ডক বলল, বনশ্চয় আবম 
আগুন কদন্ডখবি। শীঘ্রই আবম কসখান 

حۡست  نحارٗ  ٓ ءحان ۡهلِهِۦٓ إِّنذِ
ح
َٰ ِۡل وَسح ۡ اتِيا سح إِۡذ قحالح م  ك 

اب   ُح ۡ بِِش ۡو ءحاتِيك 
ح
َبح  أ
ا ِِبح ُح ِۡن ۡۡ  قحبحس   مذ لَّك  لَّعح
ل    ٧ونح تحۡصطح
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কর্ন্ডক কতামান্ডদর জনে ককান খবর 
বনন্ডয় আসব অর্বা কতামান্ডদর জনে 
জ্বলন্ত আঙ্গার বনন্ডয় আসব। যান্ডত 
কতামরা আগুন কপাহান্ডত পার। 

8. তারপর কস যখন কসখান্ডন এন্ডস 
কপৌঁিল, তখন কডন্ডক বলা হল, 
‘বরকতময় যা এ আন্ডলার মন্ডধ্ে ও 
এর চারপান্ডশ আন্ডি। আর 
সৃবষ্টকুন্ডলর রব আল্লাহ মহাপববত্র, 
মবহমাবিত’। 

نُۢ 
ح
ا ن ودِيح أ آءحهح ا جح ۡن فحلحمَّ ن ِِف ٱۡلَّارِ وحمح ب ورِكح مح

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِ رحبذ َٰنح ٱّللَّ ۡبحح ا وحس  ُح
ح ۡول  ٨حح

9. কহ মূসা, বনশ্চয় আবমই আল্লাহ, 
মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। 

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي نحا ٱّللَّ  ٱلۡعح
ح
ۥٓ أ ى إِنَّه  َٰم وَسح  ٩يح

10. আর তুবম কতামার লাব  বনন্ডেপ 
কর। তারপর যখন কস ওটান্ডক 
সান্ডপর মত কিাটািুবট করন্ডত 
কদখল, তখন কস কপিন্ডনর বদন্ডক 
িুটন্ডত লাগল এবাং বফন্ডর তাকাল 
না। ‘কহ মূসা! তুবম ভয় কন্ডরা না, 
বনশ্চয় আমার কান্ডি রাসূলগে ভয় 
পায় না’। 

آنذ   ا جح ُح نَّ
ح
أ َتح  كح ُۡ ا تح ا رحءحاهح ْۚ فحلحمَّ اكح صح لِۡق عح

ح
أ َٰ  وح لَّ  وح

ۡدبِرٗ  َٰ لح م  َٰم وَسح ِۡبْۚ يح قذ عح ۡۡ ي  ح ل حۡف  ا وح حاف  َّتح  إِّنذِ لح َيح
ل ونح  رۡسح يَّ ٱلۡم  ح  ١٠َّلح

11. ‘তন্ডব কয যুলুম কন্ডর। তারপর 
অসৎকান্ডজর পবরবন্ডতথ সৎকাজ 
কন্ডর, তন্ডব অবশেই আবম অবধ্ক 
েমাশীল, পরম দয়ালু’। 

وٓء   ُۢا بحۡعدح س  ۡسنح لح ح  َّۡ بحدَّ ۡح ث  لح ن ظح ور   إِلَّ مح ف   فحإِّنذِ غح
  ۡ  ١١رَِّحي

12. ‘আর তুবম কতামার হাত বগন্ডল 
প্রন্ডবশ করাও, তা কদািমুি শুভ্র 
অবস্থায় কবর হন্ডয় আসন্ডব। 

ُح  ۡي ۡج بح ۡر  ۡيبِكح َّتح كح ِِف جح ۡدِخۡل يحدح
ح
أ رۡيِ س  وح  وٓء ِۖ آءح مِۡن غح
َٰ فِ ِِف  َٰت  إَِلح ن وا  قحۡومٗ  تِۡسِع ءحايح ۡۡ َكح  ُ ۡونح وحقحۡوِمهِۦْٓۚ إِنَّ  ارۡعح
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বফর‘আউন ও তার সম্প্রদান্ডয়র 
কান্ডি আনীত নয়বট বনদশথন্ডনর 
অন্তভুথি। বনশ্চয় তারা বিল ফাবসক 
সম্প্রদায়’। 

َِٰسقِيح   ١٢فح

13. তারপর যখন আমার বনদশথনগুন্ডলা 
দৃশেমান হন্ডয় তান্ডদর কান্ডি আসল, 
তখন তারা বলল, এটা কতা সুস্পষ্ট 
জাদু। 

ةٗ  ۡبِِصح َٰت نحا م  ۡۡ ءحايح  ُ ۡت آءح ا جح بِي   فحلحمَّ ا ِسۡحر  م  َٰذح قحال وا  هح
١٣ 

14. আর তারা অনোয় ও উদ্ধতভান্ডব 
বনদশথনগুন্ডলান্ডক প্রতোখোন করল। 
অর্চ তান্ডদর অন্তর তা বনবশ্চত 
ববশ্বাস কন্ডরবিল। অতএব কদখ, 
ফাসাদ সৃবষ্টকারীন্ডদর পবরোম 
ককমন হন্ডয়বিল। 

لۡمٗ  ۡۡ ظ   ُ س  نف 
ح
ٓ أ ا ُح نحۡت ا وحٱۡستحۡيقح ُح ِ  ب

وا  د  حح ل وذٗ وحجح  اْۚ ا وحع 
ۡر كح  ۡفِسِدينح فحٱنظ  َٰقِبحة  ٱلۡم  نح عح  ١٤ۡيفح َكح

15. আর অবশেই আবম দাঊদ ও 
সুলাইমানন্ডক জ্ঞান দান কন্ডরবি 
এবাং তারা উভন্ডয় বলল, ‘সকল 
প্রশাংসা আল্লাহর জনেই, বযবন তাুঁর 
অন্ডনক মুবমন বান্দান্ডদর উপর 
আমান্ডদরন্ডক মযথাদা দান কন্ডরন্ডিন’। 

َٰنح ِعلۡمٗ  لحۡيمح دح وحس  ۡد ءحاتحيۡنحا دحاوۥ  لحقح ۖۡ وح ِ ا وحقحالح ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
ِي  ثرِي  ٱلَّ

َٰ كح ح لحنحا َعح َُّ ِۡن ِعبحادِهِ ٱلۡم   فح  ١٥ۡؤِمنِيح مذ

16. আর সুলাইমান দাঊন্ডদর ওয়াবরস 
হল এবাং কস বলল, ‘কহ মানুি, 
আমান্ডদরন্ডক পাবখর ভািা কশখান্ডনা 
হন্ডয়ন্ডি এবাং আমান্ডদরন্ডক সকল 
বকিু কদয়া হন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় এটা 
সুস্পষ্ট অনুগ্রহ’। 

ي  
ح
أ ى ۖۡ وحقحالح يح دح َٰن  دحاوۥ  لحۡيمح رِثح س  وح لذِۡمنحا وح ا ٱۡلَّاس  ع  ُح

وح   ُ ح ا ل َٰذح ِۖ إِنَّ هح ء  ۡ ِ يح
ذ وتِينحا ِمن ّل 

 
أ رۡيِ وح نِطقح ٱلطَّ مح
بِي   ل  ٱلۡم  ُۡ  ١٦ٱلۡفح

17. আর সুলাইমান্ডনর জনে তার 
কসনাবাবহনী কর্ন্ডক বজন, মানুি ও 

ه ۥ ن ود  َٰنح ج  لحۡيمح ِّشح لِس  رۡيِ  وحح  نِس وحٱلطَّ ِ وحٱۡۡلِ نذ ِمنح ٱۡۡلِ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 774  

পাবখন্ডদর সমন্ডবত করা হল। 
তারপর এন্ডদরন্ডক ববনেস্ত করা হল। 

ونح  ۡۡ ي وزحع   ُ  ١٧فح

18. অবন্ডশন্ডি যখন তারা বপপড়ার 
উপতেকায় কপৌঁিল তখন এক 
বপপড়া বলল, ‘ওন্ডহ বপপড়ার দল, 
কতামরা কতামান্ডদর বাসস্থান্ডন প্রন্ডবশ 
কর। সুলাইমান ও তার বাবহনী 
কতামান্ডদরন্ডক কযন অজ্ঞাতসান্ডর বপষ্ট 
কন্ডর মারন্ডত না পান্ডর’। 

 ٓ ى إِذحا ِتَّ ادِ ٱۡلَّۡمِل قحالحۡت نحۡملحة  حح َٰ وح ح تحۡوا  َعح
ح
ا  أ ُح ي 

ح
أ ى يح

َٰن   لحۡيمح ۡۡ س  نَّك  ِۡطمح ۡۡ لح ُيح َِٰكنحك  سح ل وا  مح ٱۡلَّۡمل  ٱۡدخ 
ونح  ر  حۡشع  ۡۡ لح ي ه ۥ وحه  ن ود   ١٨وحج 

19. তারপর সুলাইমান তার কর্ায় 
মুচবক হাসল এবাং বলল, ‘কহ 
আমার রব, তুবম আমার প্রবত ও 
আমার বপতা-মাতার প্রবত কয 
অনুগ্রহ কন্ডরি তার জনে আমান্ডক 
কতামার শুকবরয়া আদায় করার 
তাওফীক দাও। আর আবম যান্ডত 
এমন সৎকাজ করন্ডত পাবর যা তুবম 
পিন্দ কর। আর কতামার অনুগ্রন্ডহ 
তুবম আমান্ডক কতামার 
সৎকমথপরায়ে বান্দান্ডদর অন্তভুথি  
কর’। 

اِحَّٗك  ۡح ضح تحبحسَّ وۡ فح
ح
ِ أ  رحبذ

ا وحقحالح ُح ِ ِن قحۡول ۡن زِۡعِّنٓ  مذ
ح
أ

 َٰ َٰ وح ح َّ وحَعح ح ۡنعحۡمتح َعح
ح
تحكح ٱلَِِّتٓ أ رح نِۡعمح ۡشك 

ح
 أ

ح
أ يَّ وح ۡن َِّلح

َٰلِحٗ  لح صح ۡعمح
ح
ۡدِخلِّۡن بِرحۡۡححتِكح ِِف ِعبحادِكح ا تحۡرضح أ

ح
أ َٰه  وح ى

َٰلِِحيح   ١٩ٱلصَّ

20. আর সুলাইমান পাবখন্ডদর কখাুঁজ 
খবর বনল। তারপর কস বলল, ‘কী 
বোপার, আবম হুদহুদন্ডক কদখবি না; 
নাবক কস অনুপবস্থতন্ডদর অন্তভুথি’? 

نح  ۡم َكح
ح
دح أ ۡده   ُ ۡ ى ٱل رح

ح
ٓ أ ا َِلح لح الح مح قح رۡيح فح دح ٱلطَّ قَّ تحفح وح

آئِبِيح   ٢٠ِمنح ٱلۡغح

21. ‘অবশেই আবম তান্ডক কব ন আযাব 
কদব অর্বা তান্ডক যন্ডবহ করব। 

ۥ  بحنَّه  ِ ذذ عح
ابٗ ۡلح  ذح ۥٓ عح حنَّه  ا ۡذِبح

ح ۡو ۡلح
ح
ِديًدا أ تِيحّنذِ  ا شح

ۡ
حأ ۡو َلح

ح
 أ
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অর্বা কস আমার কান্ডি সুস্পষ্ট 
প্রমাে বনন্ডয় আসন্ডব’। 

َٰن   لۡطح بِي   بِس   ٢١ م 

22. তারপর অনবতববলন্ডম্ব হুদহুদ এন্ডস 
বলল, ‘আবম যা অবগত হন্ডয়বি 
আপবন তা অবগত নন, আবম সাবা 
কর্ন্ডক আপনার জনে বনবশ্চত খবর 
বনন্ডয় এন্ডসবি’। 

رۡيح بحعِيد   ثح غح محكح الح  فح قح ح فح ا ل طت  بِمح حح
ح
ِ أ ِۡط ب

هِۦ ۡۡ ِت 
ِۢ بِنحبحإ   بحإ  ٢٢يحقِي   وحِجۡئت كح ِمن سح

23. ‘আবম এক নারীন্ডক কদখন্ডত কপলাম, 
কস তান্ডদর উপর রাজত্ব করন্ডি। 
তান্ডক কদয়া হন্ডয়ন্ডি সব বকিু। আর 
তার আন্ডি এক ববশাল বসাংহাসন’। 

ةٗ 
ح
أ دت  ٱۡمرح ء   إِّنذِ وحجح ۡ ِ يح

ذ وتِيحۡت ِمن ّل 
 
أ ۡۡ وح  ُ  تحۡملِك 

ا  ُح ح ل ۡرش  وح ۡ  عح ِظي  ٢٣ عح

24. ‘আবম তান্ডক ও তার কওমন্ডক 
কদখন্ডত কপলাম তারা আল্লাহর 
পবরবন্ডতথ সূযথন্ডক বসজদা করন্ডি। 
আর শয়তান তান্ডদর কাযথাবলীন্ডক 
তান্ডদর জনে কসৌন্দযথমবেত কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডি এবাং তান্ডদরন্ডক সৎপর্ 
কর্ন্ডক বনবৃত কন্ডরন্ডি, ফন্ডল তারা 
বহদায়াত পায় না’। 

د ونح وحجح د  حۡسج  ا ي ُح ا وحقحۡومح ُح ِ ت  ۡمِس مِن د وِن ٱّللَّ لِلشَّ
بِيِل  ِن ٱلسَّ ۡۡ عح ه  دَّ ۡۡ فحصح  ُ َٰلح ۡعمح

ح
َٰن  أ ۡيطح ۡ  ٱلشَّ  ُ ح يَّنح ل زح وح
ونح  تحد  ُۡ ۡۡ لح يح  ُ  ٢٤فح

25. যান্ডত তারা আল্লাহন্ডক বসজদা না 
কন্ডর, বযবন আসমান ও যমীন্ডনর 
লুকাবয়ত বস্তুন্ডক কবর কন্ডরন। আর 
কতামরা যা কগাপন কর এবাং 
কতামরা যা প্রকাশ কর বতবন সবই 
জান্ডনন। 

َِٰت  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ َٰوح مح ۡرِج  ٱۡۡلحۡبءح ِِف ٱلسَّ ِي َي 
ِ ٱلَّ ّلِلَّ

ا ت ۡعلِن ونح  ونح وحمح ۡف  ا َّت  ۡ  مح يحۡعلح ۡرِض وح
ح
 ٢٥وحٱۡۡل
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26. আল্লাহ িাড়া সবতেকান্ডরর ককান 
ইলাহ কনই। বতবন মহা আরন্ডশর 
রব। 

 ۩ ِۡ ِظي ۡرِش ٱلۡعح وح رحب  ٱلۡعح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح   ٢٦ٱّللَّ  لح

27. সুলাইমান বলল, আমরা কদখব, 
‘তুবম বক সতে বন্ডলি, নাবক তুবম 
বমর্োবাদীন্ডদর অন্তভুথি’। 

َِٰذبِيح  نتح ِمنح ٱلۡكح ۡم ك 
ح
قۡتح أ دح صح

ح
ر  أ نحنظ   ٢٧۞قحالح سح

28. ‘তুবম আমার এ পত্র বনন্ডয় যাও। 
অতিঃপর এটা তান্ডদর কান্ডি বনন্ডেপ 
কর, তারপর তান্ডদর কাি কর্ন্ডক 
সন্ডর র্াক এবাং কদখ, তারা কী 
জবাব কদয়’? 

 ۡۡ  ُ ۡن لَّ عح َّۡ تحوح ۡۡ ث  ُِ ۡ
لۡقِۡه إَِلح

ح
ا فحأ َٰذح َِٰب هح ٱۡذهحب بذِِكتح
ونح  اذحا يحرِۡجع  ۡر مح  ٢٨فحٱنظ 

29. কস (রােী) বলল, ‘কহ পাবরিদবগথ! 
বনশ্চয় আমান্ডক এক সম্মানজনক 
পত্র কদয়া হন্ডয়ন্ডি’। 

َٰب   َّ كِتح لِۡقح إَِلح
 
ٓ أ ا  إِّنذِ لحؤ  ا ٱلۡمح ُح ي 

ح
أ ى ۡ   قحالحۡت يح رِي  ٢٩كح

30. ‘বনশ্চয় এটা সুলাইমান্ডনর পে 
কর্ন্ডক। আর বনশ্চয় এটা পরম 
করুোময় পরম দয়ালু আল্লাহর 
নান্ডম’। 

ۥ  َٰنح ِإَونَّه  لحۡيمح ۥ ِمن س  ِۡ إِنَّه  ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ٣٠ِمۡسِب ٱّللَّ

31. ‘যান্ডত কতামরা আমার প্রবত উদ্ধত 
না হও এবাং অনুগত হন্ডয় আমার 
কান্ডি আস’। 

ۡسلِِميح  ت و ِي م 
ۡ
أ َّ وح ح لَّ تحۡعل وا  َعح

ح
 ٣١أ

32. কস (রােী) বলল, ‘কহ পাবরিদবগথ, 
কতামরা আমার বোপান্ডর আমান্ডক 
অবভমত দাও। কতামান্ডদর উপবস্থবত 
িাড়া আবম ককান ববিন্ডয় চূড়ান্ত 
বসদ্ধান্ত গ্রহে কবর না। 

نت  قحالحۡت  ا ك  ۡمرِي مح
ح
ۡفت و ِي ِِفٓ أ

ح
ا  أ لحؤ  ا ٱلۡمح ُح ي 

ح
أ ى يح

وِن  د  ُح حۡش َٰ ت ِتَّ ۡمًرا حح
ح
ًة أ  ٣٢قحاِطعح

বসজদা
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33. তারা বলল, ‘আমরা শবিশালী ও 
কন্ড ার কযাদ্ধা, আর বসদ্ধান্ত 
আপনার কান্ডিই। অতএব বচন্তা 
কন্ডর কদখুন, আপবন কী বনন্ডদথশ 
কদন্ডবন’। 

ة   ل وا  ق وَّ و 
 
ۡن  أ ل   قحال وا  َنح و 

 
أ س  وح

ۡ
ِديد   وا  بحأ ۡمر   شح

ح
ۡ وحٱۡۡل ِك إَِلح

رِينح  م 
ۡ
اذحا تحأ رِي مح  ٣٣فحٱنظ 

34. কস বলল, ‘বনশ্চয় রাজা-বাদশাহরা 
যখন ককান জনপন্ডদ প্রন্ডবশ কন্ডর 
তখন তান্ডক ববপযথস্ত কন্ডর এবাং 
কসখানকার সম্মাবনত 
অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক অপদস্থ কন্ডর। 
আর তা-ই তারা করন্ডব’। 

ل وكح إِذحا  ل ٓوا  قحالحۡت إِنَّ ٱلۡم  عح ا وحجح وهح د  فۡسح
ح
ل وا  قحۡريحًة أ دحخح

 ْۚ ذِلَّٗة
ح
آ أ ُح ۡهلِ

ح
ةح أ ِعزَّ

ح
ل ونح  أ ۡفعح َٰلِكح يح ذح كح  ٣٤وح

35. ‘আর বনশ্চয় আবম তান্ডদর কান্ডি 
উপন্ডঢৌকন পা াবি, তারপর কদবখ 
দূন্ডতরা কী বনন্ডয় বফন্ডর আন্ডস’। 

ِديَّة   ُح ِ ُِۡۡ ب
رِۡسلحة  إَِلح ۡح يحرِۡجع   ِإَوّنذِ م  ِ ُۢ ب ة  نحاِظرح فح

ل ونح  رۡسح  ٣٥ٱلۡم 

36. অতিঃপর দূত যখন সুলাইমান্ডনর 
কান্ডি আসল, তখন কস বলল, 
‘কতামরা বক আমান্ডক সম্পদ িারা 
সাহাযে করন্ডত চাি? সুতরাাং 
আল্লাহ আমান্ডক যা বদন্ডয়ন্ডিন তা 
কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়ন্ডিন তা 
কর্ন্ডক উত্তম। বরাং কতামরা 
কতামান্ডদর উপন্ডঢৌকন বনন্ডয় খুবশ 
হও’। 

ال   ونحِن بِمح ت ِمد 
ح
َٰنح قحالح أ لحۡيمح آءح س  ا جح آ ءحاتح  فحلحمَّ مح َٰ فح ۦح ى ِن

رۡي   ٓ  ٱّللَّ  خح ا ِمَّ ۡۡ  مذ ِديَّتِك  ُح ِ نت ۡ ب
ح
ۡ  بحۡل أ ءحاتحىَٰك 

ونح   ٣٦تحۡفرحح 

37. ‘কতামরা তান্ডদর কান্ডি বফন্ডর যাও। 
তারপর আবম অবশেই তান্ডদর কান্ডি 
এমন বসনেবাবহনী বনন্ডয় আসব যার 
মুকাববলা করার শবি তান্ডদর কনই। 
আর আবম অবশেই তান্ডদরন্ডক 

ۡ ِِب ن ود    ُ تِيحنَّ
ۡ
ۡۡ فحلحنحأ ُِ ۡ

ح  ٱرِۡجۡع إَِلح ُح لَّ قِبحلح ل ِ ۡ ب ا ُ 
ذِلَّةٗ 
ح
آ أ ُح ِۡن ۡ مذ  ُ نَّ ۡلح ۡخرِجح ونح  وح َٰغِر  ۡۡ صح  ٣٧وحه 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 778  

কসখান কর্ন্ডক লাবঞ্ছত অবস্থায় কবর 
কন্ডর কদব আর তারা অপমাবনত।’ 

38. সুলাইমান বলল, ‘কহ পাবরিদবগথ, 
তারা আমার কান্ডি আত্ম্সমপথে 
কন্ডর আসার পূন্ডবথ কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
কক তার (রােীর) বসাংহাসন আমার 
কান্ডি বনন্ডয় আসন্ডত পারন্ডব’? 

 ۡۡ ي ك 
ح
ا  أ لحؤ  ا ٱلۡمح ُح ي 

ح
أ ى ن قحالح يح

ح
ۡبلح أ ا قح ُح ۡرِش تِيِّن بِعح

ۡ
يحأ

ۡسلِِميح  ت و ِي م 
ۡ
 ٣٨يحأ

39. এক শবিশালী বজন বলল, ‘আপবন 
আপনার স্থান কর্ন্ডক উ ার পূন্ডবথই 
আবম তা এন্ডন কদব। আবম বনশ্চয়ই 
এই বোপান্ডর শবিমান, ববশ্বস্ত। 

ومح  قحالح ِعۡفرِيت   ن تحق 
ح
ۡبلح أ ۦ قح نحا۠ ءحاتِيكح بِهِ

ح
ِ أ نذ ِنح ٱۡۡلِ مذ

ۖۡ ِمن مَّ  اِمكح ِمي  قح
ح
وِيٌّ أ لحۡيهِ لحقح  ٣٩ ِإَوّنذِ عح

40. যার কান্ডি বকতান্ডবর এক ববন্ডশি 
জ্ঞান বিল কস বলল, ‘আবম কচান্ডখর 
পলক পড়ার পূন্ডবথই তা আপনার 
কান্ডি বনন্ডয় আসব’। অতিঃপর যখন 
সুলাইমান তা তার সামন্ডন বস্থর 
কদখন্ডত কপল, তখন বলল, ‘এবট 
আমার রন্ডবর অনুগ্রহ, যান্ডত বতবন 
আমান্ডক পরীো কন্ডরন কয, আবম 
বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবর না বক 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবর। আর কয 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কন্ডর কস কতা তার 
বনন্ডজর কলোন্ডেই তা কন্ডর, আর কয 
ককউ অকৃতজ্ঞ হন্ডব, তন্ডব বনশ্চয় 
আমার রব অভাবমুি, অবধ্ক 
দাতা’। 

نحا۠ ءحاتِيكح بِهِۦ
ح
َِٰب أ ِنح ٱلِۡكتح ۡ  مذ هۥ  ِعلۡ ِي ِعندح  قحالح ٱلَّ

ن يحۡرتحدَّ 
ح
ۡبلح أ ا  قح ۡستحقِرًّ ا رحءحاه  م  ْۚ فحلحمَّ ۡرف كح ۡكح طح إَِلح

 ِ َبذ ِل رح ُۡ
ا ِمن فح َٰذح ه ۥ قحالح هح ۡم َِلح ِعندح

ح
ر  أ ۡشك 

ح
ۡبل وح ِيٓ ءحأ

ن  ر  ِۡلحۡفِسهۖۦِۡ وحمح حۡشك  ا ي رح فحإِنَّمح كح ن شح ۖۡ وحمح ر  ۡكف 
ح
أ

ِّنذ   ِ غح َبذ إِنَّ رح
رح فح فح ۡ   كح رِي  ٤٠كح

41. সুলাইমান বলল, ‘কতামরা তার জনে 
তার বসাংহাসন্ডনর আকার-আকৃবত 

ا  ُح ح وا  ل ر  ِ ون  قحالح نحكذ ۡم تحك 
ح
تحِدٓي أ ُۡ تح

ح
ۡر أ ا نحنظ  ُح رۡشح عح

ونح  تحد  ُۡ ِينح لح يح  ٤١ِمنح ٱلَّ
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পবরবতথন কন্ডর দাও। কদখব কস 
সব ক বদশা পায় নাবক তান্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয় পন্ডড়, যারা সব ক 
বদশা পায় না’। 

42. অতিঃপর যখন কস আসল, তখন 
তান্ডক বলা হল; ‘এরূপই বক 
কতামার বসাংহাসন’? কস বলল, ‘এবট 
কযন কসবটই’। আর বলল, 
‘আমান্ডদরন্ডক তার পূন্ডবথই জ্ঞান দান 
করা হন্ডয়বিল এবাং আমরা 
আত্ম্সমপথে কন্ডরবিলাম’। 

 ْۚ وح ۥ ه  نَّه 
ح
أ ِكِۖ قحالحۡت كح رۡش  ا عح ذح َٰكح هح

ح
آءحۡت قِيلح أ ا جح فحلحمَّ
ۡح ِمن  وتِينحا ٱلۡعِلۡ

 
أ ۡسلِِميح وح نَّا م  ك  ا وح ُح ۡبلِ  ٤٢قح

43. আর আল্লাহন্ডক বাদ বদন্ডয় যার পূজা 
কস করত তা তান্ডক ঈমান কর্ন্ডক 
বনবৃত্ত কন্ডরবিল। বনশ্চয় কস বিল 
কাবফর সম্প্রদান্ডয়র অন্তভুথি। 

نحۡت  ا َكح ُح ِۖۡ إِنَّ ۡعب د  ِمن د وِن ٱّللَّ نحت تَّ ا َكح ا مح هح دَّ وحصح
َٰفِرِينح  ِمن قحۡوم    ٤٣كح

44. তান্ডক বলা হল, ‘প্রাসাদবটন্ডত প্রন্ডবশ 
কর’। অতিঃপর যখন কস তা কদখল, 
কস তান্ডক এক গভীর জলাশয় 
ধ্ারো করল, এবাং তার পান্ডয়র 
কগািািয় অনাবৃত করল। সুলাইমান 
বলল, ‘এবট আসন্ডল স্বি কাুঁচ-
বনবমথত প্রাসাদ’। কস বলল, ‘কহ 
আমার রব, বনশ্চয় আবম  আমার 
বনন্ডজর প্রবত যুলম কন্ডরবি। আবম 
সুলাইমান্ডনর সান্ডর্ সৃবষ্টকুন্ডলর রব 

ِسبحۡته   تۡه  حح
ح
ا رحأ ۖۡ فحلحمَّ حح ۡ ِل ٱلِصَّ ا ٱۡدخ  ُح ح قِيلح ل

َّةٗ  ح  ۡل  ۡ ۥ صح ْۚ قحالح إِنَّه  ا ُح ۡي اقح ن سح ۡت عح فح شح كح ِن  وح د  مذ رَّ مح م 
 ِ ۡت رحبذ

ُۗ قحالح عح قحوحارِيرح ۡسلحۡمت  مح
ح
أ لحۡمت  نحۡفَِس وح إِّنذِ ظح

َٰنح  لحۡيمح َٰلحِميح  س  ِ ٱلۡعح ِ رحبذ  ٤٤ّلِلَّ
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আল্লাহর বনকট আত্ম্সমপথে 
করলাম’। 

45. আর অবশেই আবম সামূদ 
সম্প্রদান্ডয়র বনকট তান্ডদর ভাই 
সাবলহন্ডক পাব ন্ডয়বিলাম কয, 
কতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর। 
অতিঃপর তারা দু’দন্ডল ববভি হন্ডয় 
ববতকথ করবিল। 

وا   ِن ٱۡعب د 
ح
َٰلًِحا أ ۡۡ صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  ۡلنحآ إَِلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح وح
ح فحإِ  ونح ٱّللَّ ۡتحِصم  اِن َيح ۡۡ فحرِيقح  ٤٥ذحا ه 

46. কস বলল, ‘কহ আমার কওম, 
কতামরা কলোন্ডের পূন্ডবথ ককন 
অকলোেন্ডক তরাবিত করন্ডত 
চাইি? ককন কতামরা আল্লাহর কান্ডি 
েমা প্রার্থনা করি না কযন 
কতামান্ডদরন্ডক রহমত করা হয়’? 

ۡبلح  يذِئحةِ قح حۡستحۡعِجل ونح بِٱلسَّ ۡح ت ِ ۡوِم ل َٰقح نحةِِۖ ٱۡۡلح قحالح يح سح
ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك  ح لحعح ونح ٱّللَّ حۡستحۡغفِر  حۡولح ت  ٤٦ل

47. তারা বলল, ‘আমরা তুবম ও কতামার 
সান্ডর্ যারা আন্ডি তান্ডদরন্ডক অশুভ 
মন্ডন করবি’। কস বলল, ‘কতামান্ডদর 
অশুভ আল্লাহর বনকট। বরাং 
কতামরা এমন এক কওম যান্ডদর 
পরীো করা হন্ডি’। 

نحا بِكح  ۡ ريَّ ۡۡ ِعندح قحال وا  ٱطَّ ىئِر ك  ْۚ قحالح طح عحكح ن مَّ بِمح وح
ۡۡ قحۡوم   نت 

ح
ِۖۡ بحۡل أ  ٤٧ت ۡفتحن ونح  ٱّللَّ

48. আর কসই শহন্ডর বিল নয় 
কনতৃস্থানীয় বেবি। যারা যমীন্ডন 
ফাসাদ সৃবষ্ট করত এবাং সাংস্কার-
সাংন্ডশাধ্নমূলক বকিু করত না। 

ِدينحةِ  نح ِِف ٱلۡمح َكح ة  رحۡهط  وح ۡرِض  تِۡسعح
ح
ونح ِِف ٱۡۡل ۡفِسد   ي 

ونح  لح ي ۡصلِح   ٤٨وح

49. তারা বলল, ‘কতামরা পরস্পর 
আল্লাহর কসম কর কয, আমরা 

ولحنَّ  حق  َّۡ ۡلح ۥ ث  ۡهلحه 
ح
أ ۥ وح ِ ۡلح بحيذِتحنَّه  وا  بِٱّللَّ م  اسح قحال وا  تحقح
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রাবত্রকান্ডল তার ও তার পবরবান্ডরর 
উপর অবশেই আক্রমে করব, 
অতিঃপর আমরা তার 
বনকটাত্ম্ীয়ন্ডদর বলব, আমরা তার 
পবরবারবন্ডগথর হতোকাে প্রতেে 
কবরবন। আর বনশ্চয়ই আমরা 
সতেবাদী’। 

َِٰدق ونح  ۡهلِهِۦ ِإَونَّا لحصح
ح
لِكح أ ُۡ ُِۡدنحا مح ا شح َِلذِهِۦ مح  ٤٩لِوح

50. আর তারা এক চক্রান্ত করল এবাং 
আবমও ককৌশল অবলম্বন করলাম। 
অর্চ তারা উপলবদ্ধও করন্ডত পারল 
না। 

ۡكرٗ  وا  مح ر  كح ۡكرٗ وحمح ۡرنحا مح كح ونح ا وحمح ر  حۡشع  ۡۡ لح ي  ٥٠ا وحه 

51. অতএব কদখ, তান্ডদর চক্রান্ডন্তর 
পবরোম বকরূপ হন্ডয়ন্ডি। আবম 
তান্ডদর ও তান্ডদর কওমন্ডক একন্ডত্র 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি। 

ۡر  ۡۡ فحٱنظ  ۡكرِهِ َٰقِبحة  مح نح عح ۡيفح َكح  كح
ح
ۡۡ أ  ُ َٰ ۡرنح نَّا دحمَّ

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ  ُ  ٥١وحقحۡومح

52. সুতরাাং ঐগুন্ডলা তান্ডদর বাড়ীঘর, যা 
তান্ডদর যুলন্ডমর কারন্ডে ববরান হন্ডয় 
আন্ডি। বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি কস কওন্ডমর জনে যারা জ্ঞান 
রান্ডখ। 

وٓ  لحم  ا ظح اوِيحَۢة بِمح ۡۡ خح  ُ َٰلِكح ٓأَليح فحتِلۡكح ب ي وت   ةٗ ا ْۚ إِنَّ ِِف ذح
ۡوم   ونح  لذِقح ۡعلحم   ٥٢يح

53. আর আবম মুবমনন্ডদর মুবি বদলাম 
এবাং তারা বিল তাকওয়া 
অবলম্বনকারী। 

ونح  تَّق  ن وا  يح َكح ن وا  وح ِينح ءحامح َنحۡينحا ٱلَّ
ح
أ  ٥٣وح

54. আর স্মরে কর লূন্ডতর কর্া, যখন 
কস তার কওমন্ডক বন্ডলবিল, 
‘কতামরা ককন অশ্লীল কাজ করি, 
অর্চ তা কতামরা ভালভান্ডব প্রতেে 
করি’? 

ت ونح 
ۡ
تحأ
ح
ۡوِمهِۦٓ أ ل وًطا إِۡذ قحالح لِقح نوح

ح
أ ةح وح َِٰحشح ۡۡ ٱلۡفح ت 

ونح   ٥٤ت ۡبِِص 
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55. ‘কতামরা বক নারীন্ডদর বাদ বদন্ডয় 
পুরুিন্ডদর উপর কামতৃবপ্তর জনে 
উপগত হন্ডব? বরাং কতামরা এমন 
এক কওম যারা জান্ডন না’। 

وحةٗ  ُۡ الح شح ت ونح ٱلرذِجح
ۡ
حأ ۡۡ تلح ئِنَّك 

ح
ِن د وِن ٱلنذِسح  أ  آءِ  بحۡل مذ

ۡۡ قحۡوم   نت 
ح
ل ونح  أ ُح ۡ  ٥٥َتح

56. ফন্ডল তার কওন্ডমর জবাব একমাত্র 
এই বিল কয, ‘লূন্ডতর পবরবারন্ডক 
কতামান্ডদর জনপদ কর্ন্ডক কবর কন্ডর 
দাও। বনশ্চয় এরা এমন কলাক যারা 
পববত্র র্াকন্ডত চায়’। 

ٓوا  ءحالح  ۡخرِج 
ح
ن قحال ٓوا  أ

ح
ٓ أ وحابح قحۡوِمهِۦٓ إِلَّ نح جح ا َكح مح ۞فح

نحاس  يح  ل وط  
 
ۡۡ أ  ُ ۖۡ إِنَّ ۡۡ ِن قحۡريحتِك  ونح مذ ر  َُّ  ٥٦تحطح

57. অতএব আবম মুবি বদলাম তান্ডক ও 
তার পবরবারন্ডক, তন্ডব তার স্ত্রীন্ডক 
িাড়া। আবম তান্ডক ধ্বাংসপ্রাপ্তন্ডদর 
মন্ডধ্ে সাবেস্ত কন্ডর করন্ডখবিলাম। 

ََِٰبِينح  ا ِمنح ٱلۡغح ُح َٰ ۡرنح ۥ قحدَّ تحه 
ح
أ ۥٓ إِلَّ ٱۡمرح ۡهلحه 

ح
أ َٰه  وح َنحۡينح

ح
فحأ
٥٧ 

58. আবম তান্ডদর উপর মুিলধ্ান্ডর 
(পার্ন্ডরর) বৃবষ্ট বিথে কন্ডরবিলাম। 
ভীবত প্রদবশথতন্ডদর জনে কতইনা 
বনকৃষ্ট বিল এই বৃবষ্ট! 

رٗ  طح ُِۡ مَّ ۡي
لح ۡرنحا عح ۡمطح

ح
أ رِينح اۖۡ فحسح وح نذح ر  ٱلۡم  طح  ٥٨آءح مح

59. বল, ‘সকল প্রশাংসাই আল্লাহর 
বনবমন্ডত্ত। আর শাবন্ত তাুঁর বান্দান্ডদর 
প্রবত যান্ডদর বতবন মন্ডনানীত 
কন্ডরন্ডিন। আল্লাহ কেষ্ঠ, না বক 
যান্ডদর এরা শরীক কন্ডর তারা’? 

ُۗ ق ِل  ى َفح ِينح ٱۡصطح
ِ ٱلَّ َٰ ِعبحادِه ح ۡ  َعح َٰ لح ِ وحسح ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ
ح
رۡي  أ  ٥٩ءحاّلٓلَّ  خح

60. বরাং বতবন (ন্ডেষ্ঠ), বযবন 
আসমানসমূহ ও যমীনন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এবাং কতামান্ডদর জনে 
বতবন আসমান কর্ন্ডক পাবন বিথে 
কন্ডরন। অতিঃপর তা িারা আবম 
মন্ডনারম উদোন সৃবষ্ট কবর। তার 
বৃোবদ উৎপন্ন করার েমতা 
কতামান্ডদর কনই। আল্লাহর সান্ডর্ বক 

ِنح  ۡ مذ لح لحك  نزح
ح
أ ۡرضح وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح مَّ

ح
أ

آءٗ  آءِ مح مح ة  ٱلسَّ جح ُۡ آئِقح ذحاتح بح دح ۢنبحتۡنحا بِهِۦ حح
ح
نح  فحأ ا َكح  مَّ
ن 
ح
ۡۡ أ ُۗ لحك  ٓ ا رحهح جح  ت ۢنبِت وا  شح

ح
َٰه  ءِ أ عح ٱ لح ۡۡ قحۡوم  مَّ ِْۚ بحۡل ه   ّللَّ

ۡعِدل ونح    ٦٠ يح

পারা 

২০ 
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অনে ককান ইলাহ আন্ডি? বরাং তারা 
এমন এক কওম যারা বশকথ কন্ডর। 

61. বরাং বতবন, বযবন যমীনন্ডক 
আবাসন্ডযাগে কন্ডরন্ডিন এবাং তার 
মন্ডধ্ে প্রবাবহত কন্ডরন্ডিন নদী-নালা। 
আর তান্ডত স্থাপন কন্ডরন্ডিন সুদৃঢ় 
পবথতমালা এবাং দুই সমুন্ডদ্রর 
মধ্েখান্ডন অন্তরায় সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
আল্লাহর সান্ডর্ বক অনে ককান ইলাহ 
আন্ডি? বরাং তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
জান্ডন না। 

ارٗ  ۡرضح قحرح
ح
لح ٱۡۡل عح ن جح مَّ

ح
َٰرٗ أ نۡهح

ح
ٓ أ ا ُح َٰلح لح ِخلح عح ا ا وحجح

لح  عح اِجزً وحجح ۡيِن حح لح بحۡيح ٱِۡلحۡحرح عح ََِٰسح وحجح وح ا رح ُح ح ُۗ ل ا
 
ح
َٰه  ءِ أ ۡكَثح ه   لح

ح
ِْۚ بحۡل أ عح ٱّللَّ ونح مَّ ۡعلحم   ٦١ۡۡ لح يح

62. বরাং বতবন, বযবন বনরুপান্ডয়র 
আহবান্ডন সাড়া কদন এবাং ববপদ 
দূরীভূত কন্ডরন এবাং কতামান্ডদরন্ডক 
যমীন্ডনর প্রবতবনবধ্ বানান। আল্লাহর 
সান্ডর্ বক অনে ককান ইলাহ আন্ডি ? 
কতামরা কমই উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর 
র্াক। 

وٓءح  يحۡكِشف  ٱلس  ه  وح رَّ إِذحا دحَعح طح ُۡ ِيب  ٱلۡم  ن َي  مَّ
ح
أ
ۡرِض  وح 

ح
آءح ٱۡۡل لحفح ۡۡ خ  ل ك   يحۡجعح

ح
َٰه  ءِ أ ِْۚ قحلِيٗل  لح عح ٱّللَّ ا مَّ  مَّ

ونح  ر  كَّ  ٦٢تحذح

63. বরাং বতবন, বযবন কতামান্ডদরন্ডক স্থন্ডল 
ও সমুন্ডদ্রর অন্ধকান্ডর পর্ কদখান 
এবাং বযবন স্বীয় রহমন্ডতর প্রাক্কান্ডল 
সুসাংবাদবাহী বাতাস কপ্ররে কন্ডরন। 
আল্লাহর সান্ডর্ বক অনে ককান ইলাহ 
আন্ডি? তারা যা বকিু শরীক কন্ডর 
আল্লাহ তা কর্ন্ডক ঊন্ডধ্বথ। 

ۡۡ ِِف  ِديك  ُۡ ن يح مَّ
ح
ن ي رِۡسل  أ ِ وحٱِۡلحۡحرِ وحمح ذ َِٰت ٱلَۡبح ل مح ظ 

ۡي رحۡۡححتِهِۦُٓۗ  ُۢا بحۡيح يحدح َٰحح ب ّۡشح ِيح  ٱلرذ
ح
َٰه  ءِ أ َٰ  لح ِْۚ تحعح عح ٱّللَّ لح مَّ

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ  ٦٣ٱّللَّ  عح
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64. বরাং বতবন, বযবন সৃবষ্টর সূচনা 
কন্ডরন, তারপর তার পুনরাবৃবত্ত 
করন্ডবন এবাং বযবন কতামান্ডদরন্ডক 
আসমান ও যমীন কর্ন্ডক বরবযক 
দান কন্ডরন, আল্লাহর সান্ডর্ বক 
ককান ইলাহ আন্ডি? বল, ‘কতামান্ডদর 
প্রমাে বনন্ডয় এন্ডসা যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও।’ 

ا   ؤ  ۡبدح ن يح مَّ
ح
ِنح  أ ۡ مذ ن يحۡرز ق ك  ه ۥ وحمح َّۡ ي عِيد  ٱۡۡلحلۡقح ث 

ۡر
ح
آءِ وحٱۡۡل مح  ِض  ٱلسَّ

ح
َٰه  ءِ أ ۡۡ  لح َٰنحك  ات وا  ب ۡرهح ِْۚ ق ۡل هح عح ٱّللَّ مَّ
َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت   ٦٤إِن ك 

65. বল, ‘আল্লাহ িাড়া আসমানসমূন্ডহ ও 
যমীন্ডন যারা আন্ডি তারা গান্ডয়ব 
জান্ডন না। আর কখন তান্ডদরন্ডক 
পুনরুবেত করা হন্ডব তা তারা 
অনুভব করন্ডত পান্ডর না’। 

َِٰت  َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ ۡ  مح ۡعلح ۡيبح إِلَّ ق ل لَّ يح ۡرِض ٱلۡغح
ح
وحٱۡۡل
ث ونح  ۡبعح يَّانح ي 

ح
ونح أ ر  حۡشع  ا ي ْۚ وحمح  ٦٥ٱّللَّ 

66. বরাং আবখরাত সম্পন্ডকথ তান্ডদর 
জ্ঞান বনিঃন্ডশি হন্ডয়ন্ডি। বরাং কস 
ববিন্ডয় তারা সন্ডন্দন্ডহ আন্ডি; বরাং এ 
বোপান্ডর তারা অন্ধ। 

كذ   ۡۡ ِِف شح ِ  بحۡل ه  ة ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرح  ُ َٰرحكح ِعلۡم  ۖۡ  بحِل ٱدَّ ا ُح ِۡن  مذ
ونح  م  ا عح ُح ِۡن ۡ مذ  ٦٦بحۡل ه 

67. আর কাবফররা বন্ডল, ‘আমরা ও 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিরা মাবট হন্ডয় 
যাব তখন্ডনা বক আমান্ডদরন্ডক উবেত 
করা হন্ডব’? 

ءِذحا 
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح َٰبٗ وحقحالح ٱلَّ نَّا ت رح ئِنَّا ا وحءحابحآ ك 

ح
ٓ أ نحا ؤ 

ونح  ۡخرحج  حم   ٦٧ل

68. ইন্ডতাপূন্ডবথ আমান্ডদরন্ডক ও আমান্ডদর 
পূবথপুরুিন্ডদরন্ডক এ ববিন্ডয় ওয়াদা 
কদয়া হন্ডয়বিল, ‘এবট প্রাচীন 

 ٓ آ إِلَّ َٰذح ۡبل  إِۡن هح نحا ِمن قح ۡن  وحءحابحآؤ  ا َنح َٰذح ۡد و ِعۡدنحا هح لحقح
لِيح  وَّ

ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
 ٦٨أ
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কলাকন্ডদর উপকর্া িাড়া বকিুই 
নয়’। 

69. বল, ‘কতামরা যমীন্ডন ভ্রমে কর, 
তারপর কদখ, বকরূপ হন্ডয়বিল 
অপরাধ্ীন্ডদর পবরেবত।’ 

َٰقِبحة  ق ۡل  نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  ۡرِض فحٱنظ 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ِسري 

ۡجرِِميح   ٦٩ٱلۡم 

70. আর তান্ডদর জনে দুিঃখ কন্ডরা না 
এবাং তারা কয িড়যন্ত্র কন্ডর তান্ডত 
মনেুণ্ণ হন্ডয়া না। 

ۡيق   ن ِِف ضح  تحك 
لح ۡۡ وح ُِ ۡي

لح ۡن عح ۡزح لح ِتح ِمَّ  وح ا مذ
ونح  ر  ۡمك   ٧٠يح

71. আর তারা বন্ডল, ‘কতামরা সতেবাদী 
হন্ডল (বল) এই ওয়াদা কখন 
আসন্ডব’? 

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق   ٧١وح

72. বল, ‘আশা করা যায়, কতামরা কয 
ববিন্ডয় তাড়াহুড়া করি তার বকিু 
অবচন্ডরই হন্ডব’। 

ِي  ۡ بحۡعض  ٱلَّ ونح رحدِفح لحك  ن يحك 
ح
ى أ ق ۡل عحَسح
حۡستحۡعِجل ونح   ٧٢ت

73. আর বনশ্চয় কতামার রব মানুন্ডির 
প্রবত অনুগ্রহশীল; বকন্তু তান্ডদর 
কবশীর ভাগই শুকবরয়া আদায় কন্ডর 
না। 

 ۡۡ حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ح ٱۡلَّاِس وح ل  َعح ُۡ

و فح بَّكح لح  ِإَونَّ رح
ونح  ر  حۡشك   ٧٣لح ي

74. আর বনশ্চয় কতামার রব, অবশেই 
জান্ডনন তান্ডদর অন্তর যা কগাপন 
কন্ডর এবাং যা তারা প্রকাশ কন্ডর। 

بَّكح  ۡعلِن ونح ِإَونَّ رح ا ي  ۡۡ وحمح ور ه  د  ا ت ِكن  ص  ۡ  مح حۡعلح َلح
٧٤ 
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75. আর আসমান ও যমীন্ডন এমন ককান 
কগাপন ববিয় কনই যা সুস্পষ্ট 
বকতান্ডব বলবপবদ্ধ কনই। 

ٓئِبحة   ا ِمۡن َغح َٰب  وحمح  ِِف كِتح
ۡرِض إِلَّ

ح
آءِ وحٱۡۡل مح  ِِف ٱلسَّ

بِي     ٧٥م 

76. বনশ্চয় এ কুরআন তান্ডদর কান্ডি 
বেথনা করন্ডি, বনী ইসরাঈল কযসব 
ববিন্ডয় ববতকথ কন্ডর তার 
অবধ্কাাংশই। 

ۡرءحانح  ا ٱلۡق  َٰذح ح إِنَّ هح ۡكَثح
ح
ىءِيلح أ َٰ بحِّنٓ إِۡسرح ح ق ص  َعح يح

ونح  ۡتحلِف  ۡۡ فِيهِ َيح ِي ه   ٧٦ٱلَّ

77. আর বনশ্চয় এবট মুবমনন্ডদর জনে 
বহদায়াত ও রহমত। 

دٗ   ُ ح ۥ ل رحۡۡححة  لذِلۡم  ى ِإَونَّه   ٧٧ۡؤِمنِيح وح

78. বনশ্চয় কতামার রব বনন্ডজর ববচার-
প্রজ্ঞা িারা তান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কন্ডর কদন্ডবন; আর বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, সবথজ্ঞ। 

  ۡ لِي زِيز  ٱلۡعح وح ٱلۡعح ۡ ِِب ۡكِمهِۚۦْ وحه   ُ ۡقَِض بحيۡنح بَّكح يح إِنَّ رح
٧٨ 

79. অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল 
কর; কারে তুবম সুস্পষ্ট সন্ডতের 
ওপর অবধ্বষ্ঠত আি। 

بِِي  ِ ٱلۡم   ٱۡۡلحقذ
ح ِۖۡ إِنَّكح َعح ح ٱّللَّ ۡ َعح َّكَّ تحوح  ٧٩فح

80. বনশ্চয় তুবম মৃতন্ডক কশানান্ডত পারন্ডব 
না, আর তুবম ববধ্রন্ডক আহবান 
কশানান্ডত পারন্ডব না, যখন তারা বপ  
কদবখন্ডয় চন্ডল যায়। 

ٓءح إِذحا  َعح َّۡ ٱَّل  لح ت ۡسِمع  ٱلص  َٰ وح ۡوَتح إِنَّكح لح ت ۡسِمع  ٱلۡمح
دۡ  لَّۡوا  م   ٨٠بِرِينح وح

81. আর তুবম অন্ধন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
ভ্রষ্টতা কর্ন্ডক বহদায়াতকারী নও; 
তুবম ককবল তান্ডদরন্ডক কশানান্ডত 

ۖۡ إِن ت ۡسِمع  إِلَّ  ۡۡ ُِ تِ
َٰلح لح ن ضح ۡمِ عح ع 

َِٰدي ٱلۡ نتح بِهح
ح
آ أ وحمح

ن ي ۡؤِمن  أَِب َٰتِنحا مح ونح يح ۡسلِم  ۡ م   ُ  ٨١فح
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পারন্ডব যারা আমার আয়াতসমূন্ডহ 
ঈমান আন্ডন, অতিঃপর তারাই 
আত্ম্সমপথেকারী। 

82. আর যখন তান্ডদর উপর ‘বােী’ 
(আযাব) বাস্তবাবয়ত হন্ডব তখন 
আবম যমীন্ডনর জন্তু (দাববাতুল 
আরদ)109 কবর করব, কয তান্ডদর 
সান্ডর্ কর্া বলন্ডব। কারে মানুি 
আমার আয়াতসমূন্ডহ সুদৃঢ় ববশ্বাস 
রাখত না। 

ۡۡ دحٓابَّةٗ   ُ ح ۡخرحۡجنحا ل
ح
ۡۡ أ ُِ ۡي

لح ۡول  عح عح ٱلۡقح نح مذِ  ۞ِإَوذحا وحقح
نَّ 
ح
ۡۡ أ  ُ لذِم  ۡرِض ت كح

ح
ن وا  أَِب ٱۡۡل َٰتِنحا لح ٱۡلَّاسح َكح يح

 ٨٢ي وقِن ونح 

83. আর স্মরে কর কসবদন্ডনর কর্া, 
কযবদন প্রন্ডতেক জাবতর মধ্ে কর্ন্ডক 
যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার করত তান্ডদরন্ডক আবম 
দন্ডল দন্ডল সমন্ডবত করব। অতিঃপর 
তান্ডদরন্ডক হাুঁবকন্ডয় বনন্ডয় যাওয়া 
হন্ডব। 

يحۡومح  ة  وح مَّ
 
ِ أ
ذ ّۡش   ِمن ّل  ذذِب  أَِبفحوۡجٗ َنح ن ي كح ِمَّ َٰتِنح ا مذ ا يح
ونح  ۡۡ ي وزحع   ُ  ٨٣فح

84. অবন্ডশন্ডি যখন তারা আসন্ডব, তখন 
আল্লাহ বলন্ডবন, ‘কতামরা বক আমার 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার কন্ডরবিন্ডল, 
অর্চ কস ববিন্ডয় কতামান্ডদর ককান 

ى إِذحا  ِتَّ ۡبت ۡ أَِبحح ذَّ كح
ح
آء و قحالح أ وا  جح ِيط  ۡۡ ِت  ح ل َِِٰت وح يح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  اذحا ك  مَّ
ح
ا ِعلًۡما أ ُح ِ  ٨٤ب

                                                           
109 বকয়ামন্ডতর অনেতম বনদশথন হল ‘দাববাতুল আরদ’ কবর হওয়া। ইমাম আহমদ (র.) বেথনা 
কন্ডরন্ডিন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, দশবট বনদশথন না কদখা পযথন্ত 
বকয়ামত হন্ডব না তন্মন্ডধ্ে অনেতম হল, দাববাতুল আরদ কবর হওয়া। ইবন কািীর বন্ডলন, কশি 
যামানায় যখন মানুি সৎকান্ডজর আন্ডদশ কদন্ডব না, অসৎ কাজ হন্ডত বনন্ডিধ্ করন্ডব না, সতে দীন 
পবরবতথন করন্ডব এবাং চারবদন্ডক বফতনা-ফাসাদ িবড়ন্ডয় পড়ন্ডব তখন ‘দাববাতুল আরদ’ কবর হন্ডব। 
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জ্ঞানই বিল না? নাবক কতামরা 
আন্ডরা কী কন্ডরবিন্ডল?’ 

85. আর তান্ডদর উপর বােী (আযাব) 
বাস্তবাবয়ত হন্ডব। কারে তারা যুলম 
কন্ডরবিল। ফন্ডল তারা কর্া বলন্ডত 
পারন্ডব না। 

ۡۡ لح يحن  ُ وا  فح لحم  ا ظح ُِۡ بِمح ۡي
لح ۡول  عح عح ٱلۡقح وحقح ونح وح  ٨٥ِطق 

86. তারা বক কদন্ডখ না কয, আবম রাতন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরবি, কযন তারা তান্ডত 
ববোম বনন্ডত পান্ডর এবাং বদনন্ডক 
কন্ডরবি আন্ডলাবকত? বনশ্চয় এন্ডত 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি কসই কওন্ডমর 
জনে যারা ঈমান এন্ডনন্ডি। 

ارح  ُح ن وا  فِيهِ وحٱۡلَّ ۡلح لِيحۡسك  لۡنحا ٱَلَّ عح نَّا جح
ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح ل

ح
أ

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح اْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡبِِصً ۡوم   م   ٨٦ۡؤِمن ونح ي   لذِقح

87. আর কযবদন বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব, 
কসবদন আসমানসমূহ ও যমীন্ডন 
যারা আন্ডি সবাই ভীত হন্ডব; তন্ডব 
আল্লাহ যান্ডদরন্ডক চাইন্ডবন তারা 
িাড়া। আর সবাই তাুঁর কান্ডি হীন 
অবস্থায় উপবস্থত হন্ডব। 

ورِ  خ  ِِف ٱلص  يحۡومح ي نفح َِٰت وحمح وح َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ زِعح مح فح ن فح
َِٰخرِينح  تحۡوه  دح

ح
ٌّ أ َّك  ْۚ وح آءح ٱّللَّ  ن شح ۡرِض إِلَّ مح

ح
 ٨٧ِِف ٱۡۡل

88. আর তুবম পাহাড়সমূন্ডক কদখি, 
কসগুন্ডলান্ডক তুবম বস্থর মন্ডন করি। 
অর্চ তা কমঘমালার নোয় চলন্ডত 
র্াকন্ডব। (এটা) আল্লাহর কাজ, বযবন 
সব বকিু দৃঢ়ভান্ডব কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় 
কতামরা যা কর, বতবন কস সম্পন্ডকথ 
ববন্ডশিভান্ডব অববহত। 

ةٗ  اِمدح ا جح ُح ب  ۡسح بحالح ِتح ى ٱۡۡلِ تحرح رَّ  وح ر  مح ِهح تحم  وح
اِب   حح ۥ ٱلسَّ ء   إِنَّه  ۡ َّ يح نح ّل  ۡتقح

ح
ِٓي أ ِ ٱلَّ ۡنعح ٱّللَّ ص 

ل ونح  ا تحۡفعح ُۢ بِمح برِي   ٨٨خح
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89. কয বেবি সৎকাজ বনন্ডয় আসন্ডব তার 
জনে র্াকন্ডব তা কর্ন্ডক উত্তম 
প্রবতদান এবাং কসবদন্ডনর ভীবতকর 
অবস্থা কর্ন্ডক তারা বনরাপদ 
র্াকন্ডব। 

رۡي   ۥ خح نحةِ فحلحه  آءح بِٱۡۡلحسح ن جح ِنۡ  مح ع  مذ ِن فحزح ۡ مذ ا وحه   ُح
ئِذ    ٨٩ءحاِمن ونح  يحۡومح

90. আর যারা মন্দ কাজ বনন্ডয় আসন্ডব 
তান্ডদরন্ডক উপুড় কন্ডর জাহান্নান্ডম 
বনন্ডেপ করা হন্ডব; (তান্ডদরন্ডক বলা 
হন্ডব) ‘কতামরা কয আমল কন্ডরি 
তারই প্রবতদান কতামান্ডদরন্ডক কদয়া 
হল’। 

ۡل  ۡۡ ِِف ٱۡلَّارِ هح  ُ وه  بَّۡت و ج 
يذِئحةِ فحك  آءح بِٱلسَّ ن جح وحمح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡونح إِلَّ مح ۡزح  ٩٠َت 

91. ‘আমান্ডক কতা বনন্ডদথশ কদয়া হন্ডয়ন্ডি 
এই শহন্ডরর রব-এর ইবাদাত 
করন্ডত বযবন এবটন্ডক সম্মাবনত 
কন্ডরন্ডিন এর সব বকিু তাুঁরই 
অবধ্কান্ডর। আর আমান্ডক বনন্ডদথশ 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি, আবম কযন 
মুসবলমন্ডদর অন্তভুথি হই’। 

ا  ُح مح رَّ ِي حح ةِ ٱلَّ َِٰذهِ ٱِۡلحِۡلح ۡعب دح رحبَّ هح
ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
آ أ إِنَّمح
َلح   ء ِۖ وح ۡ ۡسلِِميح  ۥ ّل   يح ونح ِمنح ٱلۡم  ك 

ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
أ وح

٩١ 

92. ‘আর আবম কযন আল-কুরআন 
অধ্েয়ন কবর, অতিঃপর কয বহদায়াত 
লাভ করল কস বনন্ডজর জনে 
বহদায়াত লাভ করল; আর কয 
পর্ভ্রষ্ট হল তান্ডক বল, ‘আবম কতা 
সতকথকারীন্ডদর অন্তভুথি।’ 

ِن  مح ۖۡ فح ۡرءحانح ا  ٱلۡق  تۡل وح
ح
ۡن أ
ح
أ تحِدي وح ُۡ ا يح ىَٰ فحإِنَّمح ٱۡهتحدح

نِذرِينح  نحا۠ ِمنح ٱلۡم 
ح
آ أ ۡل إِنَّمح ق  لَّ فح ن ضح  ٩٢ِۡلحۡفِسهۖۦِۡ وحمح

93. আর বল, ‘সকল প্রশাংসা আল্লাহর; 
অবচন্ডরই বতবন কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর 

ا  ْۚ وحمح ا ُح تحۡعرِف ونح َٰتِهِۦ فح ۡۡ ءحايح ِيك  ري  ِ سح وحق ِل ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
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বনদশথনসমূহ কদখান্ডবন, তখন 
কতামরা তা বচনন্ডত পারন্ডব আর 
কতামরা যা আমল কর কস বোপান্ডর 
কতামান্ডদর রব কবখবর নন।’ 

ب كح  ل ونح رح ا تحۡعمح مَّ َٰفِل  عح  ٩٣بِغح
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২৮. সূরা : আল-কাসাস 
আয়াত : ৮৮, মাক্কী 

ِص  صح ورحة  القح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ত্ব-সীন-মীম। 
 ٓۡ  ١طٓس

2. এগুন্ডলা সুস্পষ্ট বকতান্ডবর আয়াত। 
بِِي  َِٰب ٱلۡم  َٰت  ٱلِۡكتح  ٢تِلۡكح ءحايح

3. আবম কতামার কান্ডি পা  করবি মূসা 
ও বফর‘আউন্ডনর বকিু বৃত্তান্ত 
যর্াযর্ভান্ডব, এমন কলাকন্ডদর জনে 
যারা ঈমান আন্ডন। 

 ِ ۡونح بِٱۡۡلحقذ فِرۡعح َٰ وح وَسح بحإِ م  ۡيكح ِمن نَّ
لح ۡوم  لِ نحۡتل وا  عح  قح

 ٣ۡؤِمن ونح ي  

4. বনশ্চয় বফর‘আউন (বমশর) কদন্ডশ 
উদ্ধত হন্ডয়বিল এবাং তার 
অবধ্বাসীন্ডক নানা দন্ডল ববভি 
কন্ডরবিল। তান্ডদর একদলন্ডক কস 
দুবথল কন্ডর করন্ডখবিল, যান্ডদর 
পুত্রন্ডদরন্ডক কস হতো করত আর 
কনোন্ডদরন্ডক বাুঁবচন্ডয় রাখত। বনশ্চয় 
কস বিল ববপযথয় সৃবষ্টকারীন্ডদর 
অনেতম। 

ا ِشيحعٗ إِنَّ فِرۡعح  ُح ۡهلح
ح
لح أ عح ۡرِض وحجح

ح
لح ِِف ٱۡۡل ا ۡونح عح

عِف   ُۡ حۡستح ةٗ ي آئِفح ۦ  طح حۡستحۡۡحِ ي ۡۡ وح ۡبنحآءحه 
ح
بذِح  أ ۡۡ ي ذح  ُ ِۡن مذ

نح  ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ۡۡ آءحه  ۡفِسِدينح نِسح  ٤ِمنح ٱلۡم 

5. আর আবম চাইলাম কসই কদন্ডশ 
যান্ডদরন্ডক দুবথল কন্ডর রাখা হন্ডয়বিল 
তান্ডদর প্রবত অনুগ্রহ করন্ডত এবাং 
তান্ডদরন্ডক কনতা বানান্ডত, আর 
তান্ডদরন্ডক উত্তরাবধ্কারী বানান্ডত। 

ۡرِض 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل عِف  ُۡ ِينح ٱۡست  ح ٱلَّ نَّ َعح ن نَّم 

ح
ن رِيد  أ وح

ةٗ  ئِمَّ
ح
ۡۡ أ  ُ لح ۡعح َنح َٰرِثِيح  وح ۡ  ٱلۡوح  ُ لح ۡعح َنح  ٥وح

6. আর যমীন্ডন তান্ডদরন্ডক েমতায় 
অবধ্বষ্ঠত করন্ডত এবাং বফর‘আউন, 

َٰنح  َٰمح هح ۡونح وح ن رِيح فِرۡعح ۡرِض وح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل  ُ ح نح ل ِ ن محكذ وح

ونح  ر  ۡذح ن وا  ُيح ا َكح ۡ مَّ  ُ ا ِمۡن مح ن ودحه   ٦وحج 
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হামান ও তান্ডদর বসনেন্ডদরন্ডক 
কদবখন্ডয় বদন্ডত, যা তারা তান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক আশঙ্কা করবিল। 

7. আর আবম মূসার মান্ডয়র প্রবত 
বনন্ডদথশ পা ালাম, ‘তুবম তান্ডক দুধ্ 
পান করাও। অতিঃপর যখন তুবম 
তার বোপান্ডর আশঙ্কা করন্ডব, তখন 
তান্ডক দবরয়ায় বনন্ডেপ করন্ডব। আর 
তুবম ভয় করন্ডব না এবাং বচন্তা 
করন্ডব না। বনশ্চয় আবম তান্ডক 
কতামার কান্ডি বফবরন্ডয় কদব এবাং 
তান্ডক রাসূলন্ডদর অন্তভুথি করব’। 

لحۡيهِ  ۡرِضعِيهِِۖ فحإِذحا ِخۡفِت عح
ح
ۡن أ
ح
ى أ وَسح مذِ م 

 
ى أ ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
أ وح
 
ح
ِۖ فحأ ۡزح ِيٓ لح ِتح حاِِف وح لح َّتح ۡذِ وح ِۡك إِنَّا رح  لۡقِيهِ ِِف ٱَۡلح آد وه  إَِلح

لِيح  رۡسح اِعل وه  ِمنح ٱلۡم   ٧وحجح

8. অতিঃপর বফর‘আউন পবরবার তান্ডক 
উব ন্ডয় বনল, পবরোন্ডম কস তান্ডদর 
শত্রু ও দুিঃবশ্চন্তার কারে হন্ডব। 
বনশ্চয় বফর‘আউন, হামান ও তান্ডদর 
বসনেরা বিল অপরাধ্ী। 

وذٗ  د  ۡۡ عح  ُ ح ونح ل ۡونح َِلحك  ۥٓ ءحال  فِرۡعح ه  طح ُۗ إِ فحٱتۡلحقح نًا زح  نَّ ا وححح
َِٰط  ن وا  خح ا َكح مح ن ودحه  َٰنح وحج  َٰمح هح ۡونح وح  ٨يح فِرۡعح

9. আর বফর‘আউন্ডনর স্ত্রী বলল, ‘এ 
বশশুবট আমার ও কতামার চেু 
শীতলকারী, তান্ডক হতো কন্ডরা না। 
আশা করা যায়, কস আমান্ডদর ককান 
উপকান্ডর আসন্ডব। অর্বা আমরা 
তান্ডক সন্তান বহন্ডসন্ডব গ্রহে করন্ডত 
পাবর’। অর্চ তারা উপলবি করন্ডত 
পান্ডরবন। 

ۡي   ۡونح ق رَّت  عح ت  فِرۡعح
ح
أ ۖۡ لح  وحقحالحِت ٱۡمرح حكح ل ِ وح

َلذ
ٗ تحۡقت ل وه   َّلح ه ۥ وح ۡو نحتَِّخذح

ح
ٓ أ نحا عح ن يحنفح

ح
ى أ ۡۡ لح عحَسح  ا وحه 

ونح  ر  حۡشع   ٩ي
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10. আর মূসার মান্ডয়র অন্তর ববচবলত 
হন্ডয় উন্ড বিল। কস কতা তার পবরচয় 
প্রকাশ কন্ডরই বদত, যবদ আবম তার 
অন্তরন্ডক দৃঢ় কন্ডর না বদতাম, যান্ডত 
কস আস্থাশীলন্ডদর অন্তভুথি হয়। 

دحۡت تلح ۡبِدي بِهِۦ  ۖۡ إِن َكح َٰرًَِغ َٰ فح وَسح مذِ م 
 
اد  أ ۡصبححح ف ؤح

ح
أ وح

ونح ِمنح ٱلۡم   ا تِلحك  ُح ِ َٰ قحلۡب
ح بحۡطنحا َعح ن رَّ

ح
ٓ أ حۡولح  ١٠ ۡؤِمنِيح ل

11. আর কস মূসার কবানন্ডক বলল, ‘এর 
বপিন্ডন বপিন্ডন যাও’। কস দূর কর্ন্ডক 
তান্ডক কদখবিল, বকন্তু তারা কটর 
পায়বন। 

ن ب   ن ج  ۦ عح حۡت بِهِ بحِص  يهِِۖ فح ِ ۦ ق صذ ۡختِهِ
 
ۡۡ وح  وحقحالحۡت ِۡل ه 

ونح  ر  حۡشع   ١١لح ي

12. আর আবম তার জনে পূবথ কর্ন্ডকই 
ধ্াত্রী (স্তনে পান) বনবিদ্ধ কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম। তারপর মূসার কবান 
এন্ডস বলল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক 
এমন একবট পবরবান্ডরর সন্ধান 
কদব, যারা এ বশশুবটন্ডক কতামান্ডদর 
পন্ডে লালন পালন করন্ডব এবাং 
তারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী হন্ডব’। 

ۡل  الحۡت هح قح ۡبل  فح اِضعح ِمن قح رح لحۡيهِ ٱلۡمح ۡمنحا عح رَّ ۞وححح
ۡهِل بحۡيت  

ح
ى أ ح ۡۡ َعح د ل ك 

ح
ۥ  أ ۡۡ َلح  ۡۡ وحه  ۥ لحك  ل ونحه  يحۡكف 

ونح  َِٰصح   ١٢نح

13. অতিঃপর আবম তান্ডক তার মান্ডয়র 
কান্ডি বফবরন্ডয় বদলাম, যান্ডত তার 
কচাখ জুড়ায় এবাং কস কযন ককান 
দুবশ্চন্তা না কন্ডর। আর কস কযন 
জানন্ডত পান্ডর কয, বনশ্চয় আল্লাহর 
ওয়াদা সতে। বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই তা জান্ডন না। 

ى  َٰه  إَِلح ۡدنح دح ۡح فحرح تِلحۡعلح نح وح ۡزح لح ِتح ا وح ُح ۡين  رَّ عح ۡ تحقح ِهِۦ َكح مذ
 
أ

قذ   ِ حح نَّ وحۡعدح ٱّللَّ
ح
ونح  أ ۡعلحم  ۡۡ لح يح حه  ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح  ١٣وح

14. আর মূসা যখন কযৌবন্ডন পদাপথে 
করল এবাং পবরেত বয়স্ক হন্ডলা, 

ۡكمٗ  َٰه  ح  ىى ءحاتحۡينح ه ۥ وحٱۡستحوح دَّ ش 
ح
ا بحلحغح أ حمَّ ل ْۚ ا وحِعلۡمٗ وح ا

ۡزِي  َٰلِكح َنح ذح كح ۡحِسنِيح وح  ١٤ٱلۡم 
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তখন আবম তান্ডক ববচারবুবদ্ধ ও 
জ্ঞান দান করলাম। আর এভান্ডবই 
আবম সৎকমথশীলন্ডদর পুরস্কার বদন্ডয় 
র্াবক। 

15. আর কস শহন্ডর প্রন্ডবশ করল, যখন 
তার অবধ্বাসীরা বিল অসতকথ। 
তখন কসখান্ডন কস দু’জন কলাকন্ডক 
সাংঘন্ডিথ বলপ্ত অবস্থায় কপল। 
একজন তার বনন্ডজর দন্ডলর এবাং 
অপরজন তার শত্রুদন্ডলর। তখন 
তার বনন্ডজর দন্ডলর কলাকবট তার 
শত্রুদন্ডলর কলাকবটর ববরুন্ডদ্ধ তার 
কান্ডি সাহাযে চাইল। অতিঃপর মূসা 
তান্ডক ঘুবি মারল ফন্ডল কস তান্ডক 
কমন্ডর কফলল। মূসা বলল, ‘এটা 
শয়তান্ডনর কাজ। বনশ্চয় কস 
পর্ভ্রষ্টকারী প্রকাশে শত্রু’। 

َٰ ِحِي غح  ح ِدينحةح َعح لح ٱلۡمح دحخح ا  ۡفلحة  وح ُح ۡهلِ
ح
ِۡن أ دح مذ فحوحجح

ا ِمۡن  َٰذح هح تِهِۦ وح ا ِمن ِشيعح َٰذح ِن هح ۡقتحتِلح لحۡيِ يح ا رحج  ُح فِي
ِي ِمۡن  ح ٱلَّ تِهِۦ َعح ِي ِمن ِشيعح َٰثحه  ٱلَّ ِهۖۦِۡ فحٱۡستحغح وذ د  عح
ا مِۡن  َٰذح لحۡيهِِۖ قحالح هح َٰ عح قحَضح َٰ فح وَسح ه ۥ م  زح كح ِهِۦ فحوح وذ د  عح

َِٰنِۖ  ۡيطح ِل ٱلشَّ مح وذ   عح د  ۥ عح لذ   إِنَّه  ُِ بِي  م   ١٥ م 

16. কস বলল, ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় 

আবম আমার নন্ডফ্সর প্রবত যুলম 

কন্ডরবি, সুতরাাং আপবন আমান্ডক 

েমা কন্ডর বদন’। অতিঃপর বতবন 

তান্ডক েমা করন্ডলন। বনশ্চয় বতবন 

অবত েমাশীল, পরম দয়ালু। 

لحۡمت  نحۡفَِس فحٱۡغفِۡر َِل  ِ إِّنذِ ظح  رحبذ
رح َلح  قحالح فح غح  ۥْٓۚ فح

  ۡ ور  ٱلرَِّحي ف  وح ٱلۡغح ۥ ه   ١٦إِنَّه 

17. মূসা বলল, ‘কহ আমার রব, আপবন 

কযন্ডহতু আমার প্রবত বনআমত দান 

ُِريٗ  ونح ظح ك 
ح
َّ فحلحۡن أ ح ۡمتح َعح ۡنعح

ح
ٓ أ ا ِ بِمح  رحبذ

ا قحالح
ۡجرِِميح   ١٧لذِلۡم 
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কন্ডরন, তাই আবম কখন্ডনা আর 

অপরাধ্ীন্ডদর সাহাযেকারী হব না। 

18. অতিঃপর ভীত প্রতীোরত অবস্থায় 

কসই শহন্ডর তার সকাল হল। হ াৎ 

কস শুনন্ডত কপল, কয কলাকবট 

গতকাল তার কান্ডি সাহাযে 

কচন্ডয়বিল, কস আবার সাহান্ডযের জনে 

বচৎকার করন্ডি। মূসা তান্ডক বলল, 

‘বনশ্চয় তুবম কতা একজন স্পষ্ট 

ববভ্রান্ত বেবি’। 

آئِفٗ  ِدينحةِ خح ۡصبححح ِِف ٱلۡمح
ح
حقَّب  فحإِذحا فحأ َتح ِ ا يح ي ٱلَّ

ى  ۚۥْ قحالح َلح ۥ م وَسح ه  حۡستحِۡصِخ  ۡمِس ي
ح
ه ۥ بِٱۡۡل ح ٱۡستحنِصح
وِيذ   بِي   إِنَّكح لحغح  ١٨ م 

19. অতিঃপর মূসা যখন উভন্ডয়রই 
শত্রুন্ডক ধ্রন্ডত চাইল, তখন কলাকবট 
বন্ডল উ ল, ‘কহ মূসা, তুবম বক 
আমান্ডকও হতো করন্ডত চাও? কযমন 
গতকাল একবট কলাকন্ডক তুবম হতো 
কন্ডরি? তুবম কতা যমীন্ডন ককবল 
বস্বরাচারী হন্ডত চাি। আর তুবম কতা 
সাংন্ডশাধ্নকারীন্ডদর মন্ডধ্ে অন্তভুথি 
হন্ডত চাি না’। 

ا قحالح  مح  ُ َّ وذ  ل د  وح عح ِي ه  ۡبِطشح بِٱلَّ ن يح
ح
ادح أ رح
ح
ۡن أ
ح
آ أ فحلحمَّ

ا  ُۢ تحلۡتح نحۡفسح ا قح مح ن تحۡقت لحِّن كح
ح
ت رِيد  أ

ح
ى أ َٰم وَسح يح

مۡ 
ح
بَّارٗ بِٱۡۡل ونح جح ن تحك 

ح
ٓ أ ۡرِض ِسِۖ إِن ت رِيد  إِلَّ

ح
ا ِِف ٱۡۡل

ونح ِمنح  ن تحك 
ح
ا ت رِيد  أ ۡصلِِحيح وحمح  ١٩ٱلۡم 

20. আর শহন্ডরর দূরপ্রান্ত কর্ন্ডক 
একজন কলাক িুন্ডট আসল। কস 
বলল, ‘কহ মূসা, বনশ্চয় পাবরিদবগথ 
কতামান্ডক হতোর পরামশথ করন্ডি, 
তাই তুবম কববরন্ডয় যাও, বনশ্চয় আবম 

ل   آءح رحج  ى  وحجح َٰم وَسح َٰ قحالح يح حۡسَعح ِدينحةِ ي ا ٱلۡمح قۡصح
ح
ِۡن أ مذ

 
ح ۡلح حكح إِنَّ ٱلۡمح ۡج إِّنذِ ل ونح بِكح َِلحۡقت ل وكح فحٱۡخر  تحِمر 

ۡ
يحأ

َِٰصِحيح   ٢٠ِمنح ٱلنَّ
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কতামার জনে কলোেকামীন্ডদর 
একজন’। 

21. তখন কস ভীত প্রতীোরত অবস্থায় 
শহর কর্ন্ডক কববরন্ডয় পড়ল। বলল, 
‘কহ আমার রব, আপবন যাবলম 
কওম কর্ন্ডক আমান্ডক রো করুন’। 

آئِفٗ  ا خح ُح جح ِمۡن رح وۡ فحخح ذِِّن ِمنح ٱلۡقح
ِ َنح  رحبذ

ۖۡ قحالح حقَّب  َتح  مِ ا يح
َٰلِِميح   ٢١ٱلظَّ

22. আর যখন মূসা মাদইয়ান অবভমুন্ডখ 
রওয়ানা করল, তখন বলল, ‘আশা 
কবর আমার রব আমান্ডক সব ক পর্ 
প্রদশথন করন্ডবন’। 

هح تِلۡ  ا تحوحجَّ حمَّ ل ِديحِّن وح ُۡ ن يح
ح
ٓ أ ِ َبذ َٰ رح نح قحالح عحَسح ۡديح آءح مح قح

بِيِل  آءح ٱلسَّ وح  ٢٢سح

23. আর যখন কস মাদইয়ান্ডনর পাবনর 
বনকট উপনীত হল, তখন কসখান্ডন 
একদল কলাকন্ডক কপল, যারা 
(পশুন্ডদর) পাবন পান করান্ডি এবাং 
তান্ডদর িাড়া দু’জন নারীন্ডক কপল, 
যারা তান্ডদর পশুগুন্ডলান্ডক আগন্ডল 
রাখন্ডি। কস বলল, ‘কতামান্ডদর 
বোপার কী’? তারা বলল, ‘আমরা 
(আমান্ডদর পশুগুন্ডলার) পাবন পান 
করান্ডত পাবর না। যতেে না 
রাখালরা তান্ডদর (পশুগুন্ডলা) বনন্ডয় 
সন্ডর যায়। আর আমান্ডদর বপতা 
অবতবৃদ্ধ’। 

ةٗ  مَّ
 
لحۡيهِ أ دح عح نح وحجح ۡديح آءح مح رحدح مح ا وح حمَّ ل ِنح  وح ٱۡلَّاِس مذ

  ۡ ُِ ِ دح ِمن د ون وحجح ونح وح حۡسق  ا  ي ودحانِِۖ قحالح مح تحۡيِ تحذ 
ح
أ ٱۡمرح

ب ونحا 
ح
أ ۖۡ وح ٓء  َٰ ي ۡصِدرح ٱلرذَِعح ِتَّ حۡسِق حح حا لح ن ۖۡ قحاتلح ا مح ۡطب ك  خح

ۡيخ   برِي   شح  ٢٣كح

24. তখন মূসা তান্ডদর পন্ডে 
(পশুগুন্ডলান্ডক) পাবন পান কবরন্ডয় 
বদল। তারপর িায়ায় বফন্ডর কগল 
এবাং বলল, ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় 
আপবন আমার প্রবত কয অনুগ্রহই 
নাবযল করন্ডবন, আবম তার 
মুখান্ডপেী’। 

الح  قح ِ فح
لذ ِ ى إَِلح ٱلظذ لَّ َّۡ تحوح ا ث  مح  ُ ح َٰ ل قح ِ فحسح ِ إِّنذِ ل آ رحبذ مح

رۡي   َّ ِمۡن خح
لۡتح إَِلح نزح

ح
 ٢٤فحقِري   أ
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25. অতিঃপর নারীিন্ডয়র একজন 
লাজুকভান্ডব কহুঁন্ডট তার কান্ডি এন্ডস 
বলল কয, আমার বপতা আপনান্ডক 
ডাকন্ডিন, কযন বতবন আপনান্ডক 
পাবরেবমক বদন্ডত পান্ডরন, আমান্ডদর 
পশুগুন্ডলান্ডক আপবন কয পাবন পান 
কবরন্ডয়ন্ডিন তার বববনমন্ডয়’। 

অতিঃপর যখন মূসা তার বনকট 
আসল এবাং সকল ঘটনা তার কান্ডি 
খুন্ডল বলল, তখন কস বলল, ‘তুবম 
ভয় কন্ডরা না। তুবম যাবলম কওম 
কর্ন্ডক করহাই কপন্ডয় কগি’। 

آءحتۡه  إِۡحدح  ح فحجح ا تحۡمَِش َعح مح  ُ َٰ َِب قحالحۡت إِنَّ ٱۡستِۡحيحآء  ى
ح
 أ

آءحهۥ   ا جح ْۚ فحلحمَّ حا ۡيتح ۡلح قح ا سح ۡجرح مح
ح
وكح َِلحۡجزِيحكح أ يحۡدع 

حۡوتح مِنح  حۡفۖۡ َنح
صح قحالح لح َّتح صح لحۡيهِ ٱلۡقح وحقحصَّ عح

َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ  ٢٥ٱلۡقح

26. নারীিন্ডয়র একজন বলল, ‘কহ 
আমার বপতা, আপবন তান্ডক মজুর 
বনযুি করুন। বনশ্চয় আপবন 
যান্ডদরন্ডক মজুর বনযুি করন্ডবন 
তান্ডদর মন্ডধ্ে কস উত্তম, কয 
শবিশালী ববশ্বস্ত’। 

بحِت ٱۡستح 
ح
أ ى ا يح مح  ُ َٰ ى ِن قحالحۡت إِۡحدح رۡيح مح ۖۡ إِنَّ خح ِجۡره 

ِمي  ٱۡستح 
ح
وِي  ٱۡۡل ۡرتح ٱلۡقح  ٢٦جح

27. কস বলল, ‘আবম আমার এই 
কনোিন্ডয়র একজনন্ডক কতামার 
সান্ডর্ ববন্ডয় বদন্ডত চাই এই শন্ডতথ কয, 
তুবম আট বির আমার মজুরী 
করন্ডব। আর যবদ তুবম দশ বির 
পূেথ কর, তন্ডব কসটা কতামার পে 
কর্ন্ডক (অবতবরি)। আবম কতামান্ডক 
কষ্ট বদন্ডত চাই না। তুবম 

َٰتحۡيِ  َّ هح ى ٱبۡنحِتح كح إِۡحدح نِكحح
 
ۡن أ
ح
رِيد  أ

 
ٓ أ ى قحالح إِّنذِ ح   َعح

 ِۖ ج  َِّٰنح ِحجح رح ِي ثحمح ج 
ۡ
ن تحأ
ح
ّۡشٗ  أ ۡمتح عح ۡتمح

ح
 ا فحِمنۡ فحإِۡن أ

 ۡۖ آءح ِعنِدكح ِّنٓ إِن شح تحِجد  ْۚ سح لحۡيكح قَّ عح ش 
ح
ۡن أ
ح
رِيد  أ

 
آ أ وحمح

َٰلِِحيح   ٢٧ٱّللَّ  ِمنح ٱلصَّ
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ইনশাআল্লাহ আমান্ডক 
সৎকমথপরায়েন্ডদর অন্তভুথি পান্ডব’। 

28. মূসা বলল, ‘এ চুবি আমার ও 
আপনার মন্ডধ্ে রইল। দু’বট 
কময়ান্ডদর কযবটই আবম পূরে কবর 
না ককন, তান্ডত আমার ববরুন্ডদ্ধ 
অবভন্ডযাগ র্াকন্ডব না। আর আমরা 
কয ববিন্ডয় কর্া বলবি, আল্লাহ তার 
সােী’। 

ۡيت  فحلح  ُح لحۡيِ قح جح
ح
ا ٱۡۡل مح يَّ

ح
ۖۡ أ بحيۡنحكح َٰلِكح بحيِّۡن وح قحالح ذح

كِيل   ول  وح ا نحق  َٰ مح ح ۖۡ وحٱّللَّ  َعح َّ ح َٰنح َعح ۡدوح  ٢٨ ع 

29. অতিঃপর মূসা যখন কময়াদ পূেথ 
করল এবাং সপবরবান্ডর যাত্রা করল, 
তখন কস তূর পবথন্ডতর পান্ডশ আগুন 
কদখন্ডত কপল। কস তার পবরবার 
পবরজনন্ডক বলল, ‘কতামরা অন্ডপো 
কর, আবম আগুন কদখন্ডত কপন্ডয়বি, 
সম্ভবত আবম তা কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
কান্ডি আনন্ডত পারব ককান খবর, 
অর্বা একবট জ্বলন্ত আঙ্গার; যান্ডত 
কতামরা আগুন কপাহান্ডত পার’। 

 َٰ ا قحَضح حسح ِمن ۞فحلحمَّ ۦٓ ءحان ۡهلِهِ
ح
ارح بِأ لح وحسح جح

ح
وَسح ٱۡۡل م 

ورِ نحارٗ  انِِب ٱلط  حۡست  جح ٓ ءحان ث ٓوا  إِّنذِ ۡهلِهِ ٱۡمك 
ح
اۖۡ قحالح ِۡل

ۡ نحارٗ  ٓ ءحاتِيك  ِ
لذ ة  ا لَّعح ۡذوح ۡو جح

ح
َبح  أ
ا ِِبح ُح ِۡن ِنح ٱۡلَّارِ  مذ مذ

ل ونح  ۡۡ تحۡصطح لَّك   ٢٩لحعح

30. অতিঃপর যখন মূসা আগুন্ডনর বনকট 
আসল, তখন উপতেকার ডান পান্ডশথ 
পববত্র ভূবমন্ডত অববস্থত বৃে কর্ন্ডক 
তান্ডক আহবান কন্ডর বলা হন্ডলা, ‘কহ 
মূসা, বনশ্চয় আবমই আল্লাহ, 
সৃবষ্টকুন্ডলর রব’। 

َِٰط ِٕ  ا ن ودِيح ِمن شح ُح َٰ تحى
ح
آ أ ِن ِِف ٱِۡل ۡقعح  فحلحمَّ ۡيمح

ح
ةِ ٱلۡوحادِ ٱۡۡل

نحا ٱّللَّ  رحب  
ح
ٓ أ ى إِّنذِ َٰم وَسح ن يح

ح
ةِ أ رح جح ةِ ِمنح ٱلشَّ كح َٰرح بح ٱلۡم 

َٰلحِميح   ٣٠ٱلۡعح
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31. ‘আর তুবম কতামার লাব  কফন্ডল 
দাও’। অতিঃপর যখন কস ওটান্ডক 
কদখল, সান্ডপর মত িুটািুবট করন্ডি, 
তখন কস বপিন্ডনর বদন্ডক িুটল এবাং 
বফন্ডরও তাকাল না। (বলা হল) ‘কহ 
মূসা, সামন্ডন যাও এবাং ভয় কপন্ডয়া 
না, বনশ্চয় তুবম বনরাপদ’। 

آنذ   ا جح ُح نَّ
ح
أ َتح  كح ُۡ ا تح ا رحءحاهح ْۚ فحلحمَّ اكح صح لِۡق عح

ح
ۡن أ
ح
أ َٰ  وح لَّ وح

ۡدبِرٗ  حۡفۖۡ م 
لح َّتح قۡبِۡل وح

ح
ى أ َٰم وَسح ِۡبْۚ يح قذ عح ۡۡ ي  ح ل  مِنح إِنَّكح ا وح

 ٣١ٱٓأۡلِمنِيح 

32. ‘কতামার হাত কতামার বগন্ডল রাখ, 
এটা ত্রুবটমুি অবস্থায় শুন্ডভ্রাজ্জ্বল 
হন্ডয় কববরন্ডয় আসন্ডব। আর ভয় 
কর্ন্ডক রোর জনে কতামার হাত 
কতামার বনন্ডজর বদন্ডক বমলাও। 
অতিঃপর এ দু’কটা কতামার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক দু’বট প্রমাে, বফর‘আউন 
ও তার পাবরিদবন্ডগথর জনে। বনশ্চয় 
তারা ফাবসক কওম’। 

 ۡ ۡيبِكح َّتح كح ِِف جح وٓء  ٱۡسل ۡك يحدح رۡيِ س  آءح ِمۡن غح ُح ۡي ۡج بح  ر 
كح ِمنح ٱلرَّۡهِبِۖ  نحاحح ۡكح جح ۡۡ إَِلح َٰنحاِن وحٱۡضم  َٰنِكح ب ۡرهح فحذح

ن وا  قحۡومٗ  ۡۡ َكح  ُ ي هِۦْٓۚ إِنَّ ِ
َلح مح ۡونح وح َٰ فِرۡعح بذِكح إَِلح ا ِمن رَّ

َِٰسقِيح   ٣٢فح

33. মূসা বলল, ‘কহ আমার রব, বনশ্চয় 
আবম তান্ডদর এক বেবিন্ডক হতো 
কন্ডরবি, তাই আবম আশঙ্কা করবি 
কয, তারা আমান্ডক হতো করন্ডব’। 

  ُ تحلۡت  ِمۡن ِ إِّنذِ قح  رحبذ
ۡقت ل ونِ ا ۡۡ نحۡفٗس قحالح ن يح

ح
اف  أ خح

ح
 فحأ

٣٣ 

34. ‘আর আমার ভাই হারূন, কস আমার 
কচন্ডয় স্পষ্টভািী, তাই তান্ডক আমার 
সান্ডর্ সাহাযেকারী বহন্ডসন্ডব কপ্ররে 
করুন, কস আমান্ডক সমর্থন করন্ডব। 
আবম আশঙ্কা  করবি কয, তারা 
আমান্ডক বমর্োবাদী বলন্ডব। 

انٗ  ح  ِمّنذِ لِسح صح
فۡ
ح
وح أ ون  ه  َٰر  ِِخ هح

ح
أ َِعح ا وح رِۡسلۡه  مح

ح
فحأ

ب وِن رِۡدءٗ  ِ ذذ ن ي كح
ح
اف  أ خح

ح
ٓ أ ِۖ إِّنذِ ق ِّنٓ ِ دذ  ٣٤ا ي صح
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35. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘আবম কতামার 
ভাইন্ডয়র মাধ্েন্ডম কতামার বাহু 
শবিশালী করব এবাং কতামান্ডদর 
দু’জনন্ডক েমতা দান করব, ফন্ডল 
তারা কতামান্ডদর কান্ডি কপৌঁিন্ডত 
পারন্ডব না। আমার বনদশথনাবলী 
িারা কতামরা ও কতামান্ডদর 
অনুসারীরা ববজয়ী হন্ডব’। 

َٰنٗ  لۡطح ا س  مح ل  لحك  ۡعح َنح ِخيكح وح
ح
كح بِأ دح  ُ د  عح نحش   اقحالح سح

ا أَِبفحلح  مح ۡك  ايحِصل ونح إَِلح مح ِن ٱتَّبحعحك  ا وحمح نت مح
ح
ْۚٓ أ َٰتِنحا  يح

َٰلِب ونح   ٣٥ٱلۡغح

36. অতিঃপর মূসা যখন তান্ডদর কান্ডি 
আমার সুস্পষ্ট বনদশথনগুন্ডলা বনন্ডয় 
আসল, তখন তারা বলল, ‘এ কতা 
বমর্ো জাদু িাড়া আর বকিুই নয় 
এবাং এরূপ কর্া আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদর মন্ডধ্েও শুবনবন’। 

َٰ أَِب وَسح ۡ م  آءحه  ا جح َٰت  فحلحمَّ َٰتِنحا بحيذِنح ِ  يح آ إ َٰذح ا هح  لَّ قحال وا  مح
ٗ ِسۡحر   ۡفَتح لِيح ى م  وَّ

ح
ا ِِفٓ ءحابحآئِنحا ٱۡۡل َٰذح ِمۡعنحا بِهح ا سح وحمح

٣٦ 

37. আর মূসা বলল, ‘আমার রব সমেক 
অবগত আন্ডিন, কক তাুঁর কাি 
কর্ন্ডক বহদায়াত বনন্ডয় এন্ডসন্ডি এবাং 
আবখরান্ডত কার পবরোম শুভ হন্ডব। 
বনশ্চয় যাবলমরা সফল হন্ডব না’। 

  ۡ ۡعلح
ح
ٓ أ ِ َبذ َٰ رح وَسح  م 

ىَٰ مِۡن وحقحالح دح  ُ ۡ آءح بِٱل ن جح بِمح
ۡفلِح   ۥ لح ي  ارِ  إِنَّه  َٰقِبحة  ٱَّلَّ  ۥ عح

ون  َلح ن تحك  ِعنِدهِۦ وحمح
ونح  َٰلِم   ٣٧ٱلظَّ

38. আর বফর‘আউন বলল, ‘কহ 
পাবরিদবগথ, আবম িাড়া কতামান্ডদর 
ককান ইলাহ আন্ডি বন্ডল আবম জাবন 
না। অতএব কহ হামান, আমার জনে 
তুবম ইট কপাড়াও, তারপর আমার 
জনে একবট প্রাসাদ বতরী কর। 
যান্ডত আবম মূসার ইলাহন্ডক কদখন্ডত 

ِۡن  ۡ مذ لِۡمت  لحك  ا عح  مح
ۡلح  ا ٱلۡمح ُح ي 

ح
أ ى ۡون  يح وحقحالح فِرۡعح

 ِ
ِي فحٱۡجعحل َلذ ِ ح ٱلطذ َٰن  َعح َٰمح َٰهح ۡوقِۡد َِل يح

ح
رۡيِي فحأ َٰه  غح إِلح

ۡحٗ  ٓ ا لَّ صح ِ
لذ ۥ مِنح عح ن ه  ظ 

ح َٰ ِإَوّنذِ ۡلح وَسح َٰهِ م  ى إِلح
لِع  إَِلح طَّ

ح
أ
َِٰذبِيح   ٣٨ٱلۡكح
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পাই। আর বনশ্চয় আবম মন্ডন কবর 
কস বমর্োবাদীন্ডদর অন্তভুথি’। 

39. আর বফর‘আউন ও তার 
কসনাবাবহনী অনোয়ভান্ডব যমীন্ডন 
অহঙ্কার কন্ডরবিল এবাং তারা মন্ডন 
কন্ডরবিল কয, তান্ডদরন্ডক আমার 
বনকট বফবরন্ডয় আনা হন্ডব না। 

ۡرِض 
ح
هۥ  ِِف ٱۡۡل ن ود  وح وحج  ح ه  ِ وحظح وحٱۡستحۡكَبح رۡيِ ٱۡۡلحقذ ن وٓا  بِغح

ونح  ع  ۡنحا لح ي رۡجح ۡۡ إَِلح  ُ نَّ
ح
 ٣٩أ

40. অতিঃপর আবম তান্ডক ও তার 
কসনাবাবহনীন্ডক পাকড়াও করলাম, 
তারপর তান্ডদরন্ডক সমুন্ডদ্র বনন্ডেপ 
করলাম। অতএব, কদখ যাবলমন্ডদর 
পবরোম বকরূপ হন্ডয়বিল? 

 ۡۖ ۡذِ ۡۡ ِِف ٱَۡلح  ُ َٰ نحبحۡذنح ه ۥ فح ن ودح َٰه  وحج  ۡذنح خح
ح
يۡ فحأ ۡر كح فح فحٱنظ 

َٰلِِميح  َٰقِبحة  ٱلظَّ نح عح  ٤٠َكح

41. আর আবম তান্ডদরন্ডক কনতা 
বাবনন্ডয়বিলাম, তারা জাহান্নান্ডমর 
বদন্ডক আহবান করত এবাং 
বকয়ামন্ডতর বদন তান্ডদরন্ডক সাহাযে 
করা হন্ডব না।  

ةٗ  ئِمَّ
ح
ۡۡ أ  ُ َٰ لۡنح عح ةِ  وحجح َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح  ٱۡلَّارِِۖ وح

ونح إَِلح  لح يحۡدع 
ونح   ٤١ي نِصح 

42. এ যমীন্ডন আবম তান্ডদর বপিন্ডন 
অবভসম্পাত লাবগন্ডয় বদন্ডয়বি আর 
বকয়ামন্ডতর বদন তারা হন্ডব 
ঘৃবেতন্ডদর অন্তভুথি। 

 ۡۖ ۡنيحا لحۡعنحٗة ِ ٱَّل  َِٰذه ۡۡ ِِف هح  ُ َٰ ۡتبحۡعنح
ح
أ ۡ  وح ةِ ه  َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح وح

ۡقب وِحيح  ِنح ٱلۡمح  ٤٢مذ

43. আর অবশেই আবম পূবথবতথী বহু 
প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস করার পর মানুন্ডির 
জনে আন্ডলাকববতথকা, বহদায়াত ও 
রহমতস্বরূপ মূসান্ডক বকতাব 

ۡهلحۡكنحا 
ح
ٓ أ ا َٰبح ِمنُۢ بحۡعِد مح وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح

دٗ  آئِرح لِلنَّاِس وحه  َٰ بحصح ولح
 
ونح ٱۡۡل ر  رحۡۡححةٗ ى ٱلۡق  لَّ  وح ۡۡ لَّعح  ُ

ونح  ر  كَّ تحذح  ٤٣يح
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বদন্ডয়বিলাম। যান্ডত তারা উপন্ডদশ 
গ্রহে কন্ডর। 

44. আর (ন্ডহ নবী) আবম যখন মূসান্ডক 
ববধ্ান বদন্ডয়বিলাম তখন তুবম (তূর 
পাহান্ডড়র) পবশ্চম পান্ডশথ উপবস্থত 
বিন্ডল না। আর তুবম প্রতেেদশথীন্ডদর 
অন্তভুথিও বিন্ডল না। 

ۡمرح 
ح
وَسح ٱۡۡل َٰ م  ۡينحآ إَِلح ُح ۡرَِبذِ إِذۡ قح نتح ِِبحانِِب ٱلۡغح ا ك  وحمح

ُِِدينح  َٰ نتح ِمنح ٱلشَّ
ا ك   ٤٤وحمح

45. বকন্তু আবম অন্ডনক প্রজন্মন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি। তারপর তান্ডদর উপর বহু 
যুগ অবতবাবহত হন্ডয়বিল। তুবম কতা 
মাদইয়ানবাসীন্ডদর মন্ডধ্ে 
অবস্থানকারী বিন্ডল না কয, তান্ডদর 
বনকট আমার আয়াতগুন্ডলা তুবম 
বতলাওয়াত করন্ডব। বকন্তু আবমই 
রাসূল কপ্ররেকারী। 

ونٗ  نحا ق ر 
ۡ
أ نشح
ح
ٓ أ ا َِٰكنَّ لح لح عح وح اوح تحطح ۡ  ا فح ُِ ۡي

ا لح ْۚ وحمح ر  م  ٱلۡع 
نتح ثحاوِيٗ  ۡۡ ك  ُِ ۡي

لح نح تحۡتل وا  عح ۡديح ۡهِل مح
ح
َٰتِنح ا ِِفٓ أ ا ءحايح

ۡرِسلِيح  نَّا م  َِٰكنَّا ك  لح  ٤٥وح

46. আর যখন আবম (মূসান্ডক) 
কডন্ডকবিলাম তখন তুবম তূর 
পবথন্ডতর পান্ডশ উপবস্থত বিন্ডল না। 
বকন্তু কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
রহমতস্বরূপ জানান্ডনা হন্ডয়ন্ডি, যান্ডত 
তুবম এমন কওমন্ডক সতকথ করন্ডত 
পার, যান্ডদর কান্ডি কতামার পূন্ডবথ 
ককান সতকথকারী আন্ডসবন। সম্ভবত 
তারা উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব। 

َِٰكن رَّۡۡححةٗ  لح ۡينحا وح ورِ إِۡذ نحادح نتح ِِبحانِِب ٱلط 
ا ك   وحمح

بذِكح تِل نِذرح قحۡومٗ  ِن رَّ تح مذ
ح
آ أ ِذير  ا مَّ

ِن نَّ ۡ مذ  ُ َٰ ۡبلِكح  ى ِن قح  مذ
ونح لحعح  ر  كَّ تحذح ۡۡ يح  ُ  ٤٦لَّ

47. তান্ডদর কৃতকন্ডমথর কারন্ডে তান্ডদর 
উপর ককান ববপদ আসন্ডল তারা 
যান্ডত বলন্ডত না পান্ডর, ‘কহ 

 ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
ۡت أ مح ا قحدَّ ِصيبحُۢة بِمح ۡ م   ُ ن ت ِصيبح

ح
ٓ أ حۡولح ل وح
ول وا   يحق  وٗل فح ۡنحا رحس  لۡتح إَِلح رۡسح

ح
ٓ أ حۡولح بَّنحا ل نحتَّ رح بِعح  فح
ونح  نحك  َٰتِكح وح ۡؤِمنِيح ءحايح  ٤٧ِمنح ٱلۡم 
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আমান্ডদর রব, আপবন আমান্ডদর 
কান্ডি ককান রাসূল পা ান্ডলন না 
ককন? তাহন্ডল আমরা আপনার 
আয়াতসমূহ অনুসরে করতাম আর 
আমরা মুবমনন্ডদর অন্তভুথিথ হতাম’। 

48. অতিঃপর যখন আমার বনকট কর্ন্ডক 
তান্ডদর কান্ডি সতে আসল তখন 
তারা বলল, ‘মূসান্ডক যা কদয়া 
হন্ডয়বিল তান্ডক (মুহাম্মাদন্ডক) ককন 
কসরূপ কদয়া হল না’? ইতিঃপূন্ডবথ 
মূসান্ডক যা কদয়া হন্ডয়বিল তারা বক 
তা অস্বীকার কন্ডরবন? তারা 
বন্ডলবিল, ‘দু’বটই জাদু, একবট 
অপরবটন্ডক সাহাযে কন্ডর’। আর 
তারা বন্ডলবিল, ‘আমরা সবই 
অস্বীকারকারী’। 

ۡ  ٱۡۡلحق  ِمۡن ِعنِدنحا  آءحه  ا جح وَِتح ِمۡثلح فحلحمَّ
 
ٓ أ حۡولح قحال وا  ل

َٰ ِمن  وَسح وَِتح م 
 
آ أ وا  بِمح ر  ۡۡ يحۡكف  ح وح ل

ح
ْۚ أ ى وَسح وَِتح م 

 
آ أ مح

  
لذ ا وحقحال ٓوا  إِنَّا بِك  رح ُح َٰ اِن تحظح ۖۡ قحال وا  ِسۡحرح ۡبل   قح

ونح  َٰفِر   ٤٨كح

49. বল, ‘তাহন্ডল কতামরা আল্লাহর কাি 
কর্ন্ডক এমন একবট বকতাব বনন্ডয় 
আস যা এ দু’কটা বকতাব কর্ন্ডক 
উৎকৃষ্ট; আবম তারই অনুসরে 
করব, যবদ কতামরা সতেবাদী হন্ডয় 
র্াক’। 

َٰب    بِِكتح
ت وا 
ۡ
ِۡن ِعنِد ٱ ق ۡل فحأ آ مذ مح  ُ ىَٰ ِمۡن ۡهدح

ح
وح أ ِ ه  ّللَّ

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  تَّبِۡعه  إِن ك 
ح
 ٤٩أ

50. অতিঃপর তারা যবদ কতামার 
আহবান্ডন সাড়া না কদয়, তাহন্ডল 
কজন্ডন রাখ, তারা কতা বনজন্ডদর 
কখয়াল খুশীর অনুসরে কন্ডর। আর 
আল্লাহর বদকবনন্ডদথশনা িাড়া কয 

 ْۚ ۡۡ آءحه  ۡهوح
ح
ونح أ ا يحتَّبِع  نَّمح

ح
ۡۡ أ حكح فحٱۡعلح حۡستحِجيب وا  ل ۡۡ ي فحإِن لَّ

دٗ وحمح  رۡيِ ه  َٰه  بِغح ى وح ِن ٱتَّبحعح هح ل  ِممَّ ضح
ح
ِنح ٱى ۡن أ ِْۚ إِنَّ مذ ّللَّ

َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح  ٥٠ٱّللَّ
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বনন্ডজর কখয়াল খুশীর অনুসরে কন্ডর 
তার কচন্ডয় অবধ্ক পর্ভ্রষ্ট আর কক? 
বনশ্চয় আল্লাহ যাবলম কওমন্ডক 
বহদায়াত কন্ডরন না। 

51. আর আবম কতা তান্ডদর কান্ডি এন্ডকর 
পর এক বােী কপৌঁন্ডি বদন্ডয়বি, যান্ডত 
তারা উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

 ۡۡ  ُ لَّ ۡولح لحعح ۡ  ٱلۡقح  ُ ح لۡنحا ل ۡد وحصَّ لحقح ونح ۞وح ر  كَّ تحذح  ٥١يح

52. এর পূন্ডবথ আবম যান্ডদরন্ডক বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম তারা এর প্রবত ঈমান 
আন্ডন।  

ۡ بِهِۦ  ۡبلِهِۦ ه  َٰبح ِمن قح ۡ  ٱلِۡكتح  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح ٱلَّ
 ٥٢ي ۡؤِمن ونح 

53. আর যখন তান্ডদর বনকট তা 
বতলাওয়াত করা হয় তখন তারা 
বন্ডল, ‘আমরা এর প্রবত ঈমান 
এন্ডনবি, বনশ্চয় তা সতে আমান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক। বনশ্চয় আমরা 
এর পূন্ডবথও আত্ম্সমপথেকারী 
বিলাম’। 

بذِنحآ  نَّا بِهِۦٓ إِنَّه  ٱۡۡلحق  ِمن رَّ ۡۡ قحال ٓوا  ءحامح ُِ ۡي
لح َٰ عح ۡتلح ِإَوذحا ي 

ۡسلِِميح  ۡبلِهِۦ م  نَّا ِمن قح  ٥٣إِنَّا ك 

54. তান্ডদরন্ডক দু’বার প্রবতদান কদয়া 
হন্ডব। এ কারন্ডে কয, তারা বধ্যথধ্ারে 
কন্ডর এবাং ভাল িারা মন্দন্ডক 
প্রবতহত কন্ডর। আর আবম 
তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি তা 
কর্ন্ডক বেয় কন্ডর। 

وا   َبح  ا صح تحۡيِ بِمح رَّ ۡ مَّ ۡجرحه 
ح
ىئِكح ي ۡؤتحۡونح أ لح و 

 
أ

ونح  ۡۡ ي نفِق   ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِممَّ يذِئحةح وح نحةِ ٱلسَّ يحۡدرحء ونح بِٱۡۡلحسح وح
٥٤ 

55. আর তারা যখন অনর্থক কর্াবাতথা 
শুন্ডন তখন তা কর্ন্ডক ববমুখ হয় 
এবাং বন্ডল, ‘আমান্ডদর আমল 

َٰل نحا  ۡعمح
ح
حآ أ قحال وا  ۡلح ۡنه  وح وا  عح ۡعرحض 

ح
وا  ٱللَّۡغوح أ ِمع  ِإَوذحا سح

 ۡۡ َٰل ك  ۡعمح
ح
ۡۡ أ لحك  ۡۡ لح نحبۡتحِغ وح لحۡيك  ۡ  عح َٰ لح سح
ُِلِيح  َٰ  ٥٥ٱلۡجح
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আমান্ডদর জনে, আর কতামান্ডদর 
আমল কতামান্ডদর জনে। কতামান্ডদর 
প্রবত ‘সালাম’। আমরা অজ্ঞন্ডদর 
সাহচযথ চাই না’। 

56. বনশ্চয় তুবম যান্ডক ভালবাস তান্ডক 
তুবম বহদায়াত বদন্ডত পারন্ডব না; 
বরাং আল্লাহই যান্ডক ইিা বহদায়াত 
কদন। আর বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর 
বোপান্ডর বতবন ভাল জান্ডনন। 

ِدي محن ُۡ ح يح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ۡحبحۡبتح وح
ح
ۡن أ ِدي مح ُۡ  إِنَّكح لح تح

تحِدينح  ُۡ ۡ  بِٱلۡم  ۡعلح
ح
وح أ ْۚ وحه  آء  حشح  ٥٦ي

57. আর তারা বন্ডল, ‘আমরা যবদ 
কতামার সান্ডর্ বহদায়ান্ডতর অনুসরে 
কবর তন্ডব আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 
কদশ কর্ন্ডক উৎখাত করা হন্ডব’। 

আবম বক তান্ডদর জনে এক বনরাপদ 
‘হারাম’ এর সুবেবস্থা কবরবন? 
কসখান্ডন সব ধ্রন্ডনর ফলমূল 
আমদানী করা হয়, আমার পে 
কর্ন্ডক বরবযকস্বরূপ? বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই তা জান্ডন না। 

 ْٓۚ ۡرِضنحا
ح
ۡف ِمۡن أ طَّ عحكح ن تحخح ىَٰ مح دح  ُ ۡ وحقحال ٓوا  إِن نَّتَّبِِع ٱل

رحمً  ۡۡ حح  ُ َّ ن ل ِ ۡۡ ن محكذ ح وح ل
ح
َٰت  ا ءحاِمنٗ أ رح ۡهِ ثحمح ى إَِلح ۡبح ا َي 

ء   ۡ ِ يح
ذ ِزۡقٗ  ّل  ۡۡ ا رذ حه  ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح نَّا وح ِن َّلَّ  لح مذ

ونح  ۡعلحم   ٥٧يح

58. আর আবম কত জনপদন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরবি, যার বাবসন্দারা তান্ডদর 
জীবন উপকরে বনন্ডয় দম্ভ করত! 
এগুন্ডলা কতা তান্ডদর বাসস্থান। 
তান্ডদর পন্ডর (এখান্ডন) সামানেই 
বসবাস করা হন্ডয়ন্ডি। আর আবমই 
চূড়ান্ত মাবলকানার ওয়াবরস। 

 ۡۖ ا ُح تح عِيشح ِۢ بحِطرحۡت مح ۡهلحۡكنحا ِمن قحۡريحة
ح
ۡۡ أ كح فحتِلۡكح وح

ۡۡ إِلَّ قحلِيٗلۖۡ  ِنُۢ بحۡعِدهِ ن مذ ۡۡ ت ۡسكح ح ۡۡ ل  ُ َِٰكن  سح نَّا مح ك   وح
َٰرِثِيح  ۡن  ٱلۡوح  ٥٨َنح
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59. আর কতামার রব ককান জনপদন্ডক 
ধ্বাংস কন্ডরন না, যতেে না বতবন 
তার মূল ভূখন্ডে রাসূল কপ্ররে 
কন্ডরন, কয তান্ডদর কান্ডি আমার 
আয়াতসমূহ বতলাওয়াত কন্ডর। আর 
ককান জনপন্ডদর অবধ্বাসীরা যাবলম 
না হন্ডল আবম তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস কবর 
না। 

ب كح  نح رح ا َكح ا وحمح ُح ِ مذ
 
ۡبعحثح ِِفٓ أ َٰ يح ِتَّ ىَٰ حح رح لِكح ٱلۡق  ُۡ م 

وٗل  ۡۡ رحس  ُِ ۡي
لح ۡتل وا  عح ىى  يح رح لِِِك ٱلۡق  ُۡ نَّا م  ا ك  ْۚ وحمح َٰتِنحا ءحايح

ونح  َٰلِم  ا ظح ُح ۡهل 
ح
أ  ٥٩إِلَّ وح

60. আর কতামান্ডদরন্ডক যা বকিু কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি তা দুবনয়ার জীবন্ডনর কভাগ 
ও কসৌন্দযথ মাত্র। আর আল্লাহর 
কান্ডি যা আন্ডি তাই উত্তম ও স্থায়ী। 
কতামরা বক বুঝন্ডব না? 

ء   ۡ ِن يح وتِيت ۡ مذ
 
آ أ ْۚ  وحمح ا ُح زِينحت  ۡنيحا وح َٰع  ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  تح مح فح

ا ِعندح  رۡي  وحمح ِ خح ْۚ  ٱّللَّ ى ۡبقح
ح
أ فحلح تحۡعقِل ونح  وح

ح
 ٦٠أ

61. আবম যান্ডক উত্তম ওয়াদা বদন্ডয়বি কস 
তা পান্ডবই; কস বক তার মতই যান্ডক 
আবম দুবনয়ার জীবন্ডনর কভাগসামগ্রী 
বদন্ডয়বি? তারপর বকয়ামন্ডতর বদন্ডন 
কস উপবস্থতকৃতন্ডদর মন্ডধ্ে র্াকন্ডব। 

نٗ  سح َٰه  وحۡعًدا حح ۡدنح ن وحعح مح فح
ح
َٰه   اأ تَّۡعنح ن مَّ مح َٰقِيهِ كح وح لح  ُ فح

ةِ مِنح  َٰمح وح يحۡومح ٱۡلقِيح َّۡ ه  ۡنيحا ث  ةِ ٱَّل  َٰعح ٱۡۡلحيحوَٰ تح مح
ِينح   ٦١ٱلۡم ۡحۡضح

62. আর কস বদন বতবন তান্ডদরন্ডক 
আহবান করন্ডবন, অতিঃপর 
বলন্ডবন, ‘কতামরা যান্ডদরন্ডক আমার 
শরীক মন্ডন করন্ডত তারা ককার্ায়’? 

ۡينح 
ح
ول  أ يحق  ۡۡ فح ُِ نحادِي يحۡومح ي  ۡۡ  وح نت  ِينح ك  ٓءِيح ٱلَّ َكح ح ۡش 

ونح  م   ٦٢تحزۡع 

63. যান্ডদর জনে (শাবস্তর) বােী 
অবধ্াবরত হন্ডব তারা বলন্ডব, ‘কহ 
আমান্ডদর রব, ওরা কতা তারা 
যান্ডদরন্ডক আমরা ববভ্রান্ত 

ِينح  ٓءِ ٱلَّ لح ىؤ  بَّنحا ٰٓح ۡول  رح ۡ  ٱلۡقح ُِ ۡي
لح قَّ عح ِينح حح قحالح ٱلَّ

ن وٓا   ا َكح ۖۡ مح ۡكح نحآ إَِلح
ۡ
َّأ ۖۡ تحَبح ۡينحا وح ا غح مح ۡۡ كح  ُ َٰ ۡينح ۡغوح

ح
ۡينحآ أ ۡغوح

ح
أ

ونح  ۡعب د   ٦٣إِيَّانحا يح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 807  

কন্ডরবিলাম। তান্ডদরন্ডক আমরা 
ববভ্রান্ত কন্ডরবিলাম কযমন আমরা 
ববভ্রান্ত হন্ডয়বিলাম। আমরা আপনার 
কান্ডি দায় মুবি চাবি। তারা কতা 
আমান্ডদর ইবাদাত করত না’। 

64. আর বলা হন্ডব, ‘কতামান্ডদর 
কদবতাগুন্ডলান্ডক ডাক, অতিঃপর 
তারা তান্ডদরন্ডক ডাকন্ডব, তখন তারা 
তান্ডদর ডান্ডক সাড়া কদন্ডব না। আর 
তারা আযাব কদখন্ডত পান্ডব। হায়, 
এরা যবদ সৎপর্ প্রাপ্ত হত! 

حۡستحِجيب وا   ۡۡ ي ۡۡ فحلح وۡه  عح ۡۡ فحدح ٓءحك  َكح ح وا  ۡش  وحقِيلح ٱۡدع 
ا   و 
ح
أ رح ۡۡ وح  ُ ح ونح  ل تحد  ُۡ ن وا  يح ۡۡ َكح  ُ نَّ

ح
حۡو أ ْۚ ل ابح ذح  ٦٤ٱلۡعح

65. আর কসবদন আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
কডন্ডক বলন্ডবন, ‘কতামরা 
রাসূলন্ডদরন্ডক কী জবাব 
বদন্ডয়বিন্ডল’? 

لِيح  رۡسح ۡ  ٱلۡم  ۡبت  جح
ح
اذحآ أ ول  مح يحق  ۡۡ فح ُِ نحادِي يحۡومح ي   ٦٥وح

66. অতিঃপর কসবদন সকল সাংবাদ 
তান্ডদর কাি কর্ন্ডক কগাপন হন্ডয় 
যান্ডব, তখন তারা পরস্পরন্ডক 
বজজ্ঞাসা করন্ডত পারন্ডব না। 

  ۡ ُِ ۡي
لح ِميحۡت عح عح ئِذ  فح ۢنبحآء  يحۡومح

ح
آءحل ونح  ٱۡۡل ۡۡ لح يحتحسح  ُ  فح

٦٦ 

67. তন্ডব কয তাওবা কন্ডরবিল, ঈমান 
এন্ডনবিল এবাং সৎকমথ কন্ডরবিল, 
আশা করা যায় কস সাফলে 
অজথনকারীন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব। 

ا  مَّ
ح
َٰلِحٗ فحأ ِملح صح نح وحعح ن تحابح وحءحامح ن مح

ح
ى أ عحَسح ا فح

ۡفلِِحيح  ونح ِمنح ٱلۡم   ٦٧ يحك 

68. আর কতামার রব যা ইিা সৃবষ্ট 
কন্ডরন এবাং মন্ডনানীত কন্ডরন, 
তান্ডদর ককান এখবতয়ার নাই। 

 ْۚ حة  ۡ  ٱۡۡلرِيح  ُ ح نح ل ا َكح ُۗ مح يحۡختحار  آء  وح حشح ا ي ۡل ق  مح ب كح َيح رح وح
ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ِ وح َٰنح ٱّللَّ ۡبحح  ٦٨س 
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আল্লাহ পববত্র মহান এবাং তারা যা 
শরীক কন্ডর বতবন তা কর্ন্ডক ঊন্ডধ্বথ। 

69. আর কতামার রব জান্ডনন, তান্ডদর 
অন্তর যা কগাপন কন্ডর আর তারা যা 
প্রকাশ কন্ডর। 

ۡعلِن ونح  ا ي  ۡۡ وحمح ور ه  د  ا ت ِكن  ص  ۡ  مح ۡعلح ب كح يح رح  ٦٩وح

70. আর বতবনই আল্লাহ, বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। দুবনয়া ও 
আবখরান্ডত সমস্ত প্রশাংসা তাুঁরই; 
ববধ্ান তাুঁরই। আর তাুঁর কান্ডিই 
কতামরা প্রতোববতথত হন্ডব। 

ةِِۖ  َٰ وحٱٓأۡلِخرح ولح
 
ۖۡ َلح  ٱۡۡلحۡمد  ِِف ٱۡۡل وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح وح ٱّللَّ  لح وحه 

ع ونح  ۡهِ ت رۡجح ۡ  ِإَوَلح َلح  ٱۡۡل ۡك  ٧٠وح

71. বল, ‘কতামরা কভন্ডব কদন্ডখি বক, যবদ 
আল্লাহ রাতন্ডক কতামান্ডদর উপর 
বকয়ামত পযথন্ত স্থায়ী কন্ডর কদন, 
তন্ডব তাুঁর পবরবন্ডতথ ককান ইলাহ 
আন্ডি বক কয কতামান্ডদর আন্ডলা এন্ডন 
কদন্ডব? তবুও বক কতামরা শুনন্ডব 
না’? 

 َٰ ًدا إَِلح مح ۡ ۡلح َسح ۡ  ٱَلَّ لحۡيك  لح ٱّللَّ  عح عح ۡۡ إِن جح رحءحۡيت 
ح
ق ۡل أ

فحلح 
ح
يحآء   أ ُِ ِ ۡ ب تِيك 

ۡ
ِ يحأ رۡي  ٱّللَّ َٰه  غح ۡن إِلح ةِ مح َٰمح يحۡوِم ٱلۡقِيح

ونح  ع  حۡسمح  ٧١ت

72. বল, ‘কতামরা কভন্ডব কদন্ডখি বক, যবদ 
আল্লাহ বদনন্ডক কতামান্ডদর উপর 
বকয়ামত পযথন্ত স্থায়ী কন্ডর কদন, 
তন্ডব তাুঁর পবরবন্ডতথ ককান ইলাহ 
আন্ডি বক, কয কতামান্ডদর রাত এন্ডন 
কদন্ডব যান্ডত কতামরা ববোম করন্ডব? 
তবুও বক কতামরা কভন্ডব কদখন্ডব 
না’? 

ًدا  مح ۡ ارح َسح ُح ۡ  ٱۡلَّ لحۡيك  لح ٱّللَّ  عح عح ۡۡ إِن جح رحءحۡيت 
ح
ق ۡل أ

َٰ يحۡومِ  ۡيل   إَِلح
ۡ بِلح تِيك 

ۡ
ِ يحأ رۡي  ٱّللَّ َٰه  غح ۡن إِلح ةِ مح َٰمح  ٱلۡقِيح

ن ونح  حۡسك  ونح ت فحلح ت ۡبِِص 
ح
 ٧٢فِيهِ  أ
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73. আর তাুঁর অনুগ্রন্ডহ বতবন কতামান্ডদর 
জনে রাত ও বদন কন্ডরন্ডিন যান্ডত 
কতামরা ববোম বনন্ডত পার এবাং 
তাুঁর অনুগ্রহ সন্ধান করন্ডত পার 
এবাং কযন কতামরা কশাকর আদায় 
করন্ডত পার। 

ن وا  وحمِ  ارح لِتحۡسك  ُح ۡلح وحٱۡلَّ ۡ  ٱَلَّ لح لحك  عح ن رَّۡۡححتِهِۦ جح
ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  لحعح لِهِۦ وح ُۡ وا  ِمن فح تِلحبۡتحغ   ٧٣فِيهِ وح

74. আর কসবদন বতবন তান্ডদর 
ডাকন্ডবন। অতিঃপর বলন্ডবন, 
‘কতামরা যান্ডদরন্ডক আমার শরীক 
মন্ডন করন্ডত তারা ককার্ায়’? 

يۡ 
ح
ول  أ يحق  ۡۡ فح ُِ نحادِي يحۡومح ي  ۡۡ وح نت  ِينح ك  ٓءِيح ٱلَّ َكح ح نح ۡش 

ونح  م   ٧٤تحزۡع 

75. আর আবম প্রন্ডতেক জাবত কর্ন্ডক 
একজন সােী কবর কন্ডর কনব। 
অতিঃপর আবম বলব, ‘কতামান্ডদর 
প্রমাে বনন্ডয় আস’। তখন তারা 
জানন্ডত পারন্ডব কয, বনশ্চয় সতে 
আল্লাহর কান্ডিই এবাং তারা কয সব 
বমর্ো উদ্ভাবন করত তা তান্ডদর 
কর্ন্ডক হাবরন্ডয় যান্ডব। 

ة   مَّ
 
ِ أ
ذ نحزحۡعنحا ِمن ّل  ُِيدٗ  وح لۡنحا شح ق  ۡۡ ا فح َٰنحك  ات وا  ب ۡرهح هح

ونح  ۡفَتح  ن وا  يح ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح ِ وحضح نَّ ٱۡۡلحقَّ ّلِلَّ
ح
ٓوا  أ لِم  عح فح

٧٥ 

76. বনশ্চয় কারূন বিল মূসার 
কওমভুি। অতিঃপর কস তান্ডদর 
উপর ঔদ্ধতে প্রকাশ কন্ডর। অর্চ 
আবম তান্ডক এমন ধ্নভাোর দান 
কন্ডরবিলাম কয, বনশ্চয় তার 
চাববগুন্ডলা একদল শবিশালী 
কলান্ডকর উপর ভারী হন্ডয় কযত। 
স্মরে কর, যখন তার কওম তান্ডক 

 ۡۖ ۡۡ ُِ ۡي
لح َٰ عح بحغح َٰ فح وَسح نح ِمن قحۡوِم م  ونح َكح َٰر  ۞إِنَّ قح

آ  ن وزِ مح َٰه  ِمنح ٱلۡك  ۡصبحةِ وحءحاتحۡينح  بِٱلۡع 
 
حن ٓوأ ۥ تلح اِِتحه  فح إِنَّ مح

ح لح  ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ ۡح ۥ لح تحۡفرح ه  وَّةِ إِۡذ قحالح َلح ۥ قحۡوم  ِل ٱلۡق  و 
 
أ

رِِحيح  ِب  ٱلۡفح  ٧٦ُي 
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বলল, ‘দম্ভ কন্ডরা না। বনশ্চয় আল্লাহ 
দাবম্ভকন্ডদর ভালবান্ডসন না’। 

77. আর আল্লাহ কতামান্ডক যা দান 
কন্ডরন্ডিন তান্ডত তুবম আবখরান্ডতর 
বনবাস অনুসন্ধান কর। তন্ডব তুবম 
দুবনয়া কর্ন্ডক কতামার অাংশ ভুন্ডল 
কযন্ডয়া না। কতামার প্রবত আল্লাহ 
কযরূপ অনুগ্রহ কন্ডরন্ডিন তুবমও 
কসরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীন্ডন 
ফাসাদ করন্ডত কচন্ডয়া না। বনশ্চয় 
আল্লাহ ফাসাদকারীন্ডদর ভালবান্ডসন 
না’। 

لح تحنسح  ۖۡ وح ارح ٱٓأۡلِخرحةح ٓ ءحاتحىَٰكح ٱّللَّ  ٱَّلَّ ا وحٱۡبتحِغ فِيمح
 
ح
آ أ مح ۡحِسن كح

ح
أ ۖۡ وح ۡنيحا ۖۡ نحِصيبحكح ِمنح ٱَّل  ۡكح نح ٱّللَّ  إَِلح ۡحسح

ِب   ح لح ُي  ۡرِضِۖ إِنَّ ٱّللَّ
ح
ادح ِِف ٱۡۡل سح لح تحۡبِغ ٱلۡفح وح

ۡفِسِدينح   ٧٧ٱلۡم 

78. কস বলল, ‘আবম কতা এই ধ্নভাোর 
প্রাপ্ত হন্ডয়বি আমার কান্ডি র্াকা 
জ্ঞান িারা’। কস বক জানত না কয, 
আল্লাহ তার পূন্ডবথ বহু প্রজন্মন্ডক 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন, যারা বিল 
তার কর্ন্ডক শবিমত্তায় প্রবলতর 
এবাং জনসাংখোয় অবধ্ক। আর 
অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক তান্ডদর অপরাধ্ 
সম্পন্ডকথ প্রশ্ন করা হন্ডব না। 

نَّ 
ح
ۡۡ أ ۡعلح ۡۡ يح ح وح ل

ح
َٰ ِعلۡم  ِعنِدٓي  أ

ح ۥ َعح وتِيت ه 
 
آ أ قحالح إِنَّمح

د   شح
ح
وح أ ۡن ه  وِن مح ر  ۡبلِهِۦ ِمنح ٱلۡق  ۡهلحكح ِمن قح

ح
ح قحۡد أ ٱّللَّ

ۡعٗ  ۡنه  ق وَّةٗ مِ  ۡكَثح  َجح
ح
أ ْۚ وح لح ي ۡس ا ۡ  وح ُِ ِ ن ذ ن وب ل  عح
ونح  ۡجرِم   ٧٨ٱلۡم 

79. অতিঃপর কস তার কওন্ডমর সামন্ডন 
জাুঁকজমন্ডকর সান্ডর্ কবর হল। যারা 
দুবনয়ার জীবন চাইত তারা বলল, 
‘আহা! কারূনন্ডক কযমন কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি আমান্ডদরও যবদ কতমন 

جح  رح ونح فحخح ِينح ي رِيد  َٰ قحۡوِمهِۦ ِِف زِينحتِهۖۦِۡ قحالح ٱلَّ
ح َعح

ون  إِنَّه ۥ  َٰر  وَِتح قح
 
ٓ أ ا حا ِمۡثلح مح َٰلحۡيتح ۡلح ۡنيحا يح ةح ٱَّل  ٱۡۡلحيحوَٰ

ِظيم   ظذ  عح و حح  
 ٧٩ لح
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র্াকত! বনশ্চয় কস ববরাট 
সম্পদশালী।’ 

80. আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হন্ডয়বিল, তারা 
বলল, ‘বধ্ক কতামান্ডদরন্ডক! আল্লাহর 
প্রবতদানই উত্তম কয ঈমান আন্ডন ও 
সৎকমথ কন্ডর তার জনে। আর তা 
শুধু্ সবরকারীরাই কপন্ডত পান্ডর।’ 

ِينح  رۡي  وحقحالح ٱلَّ ِ خح ۡۡ ثحوحاب  ٱّللَّ ۡيلحك  ۡح وح وت وا  ٱلۡعِلۡ
 
 أ

ِملح  نح وحعح ۡن ءحامح ذِمح َٰلِحٗ ل لح ي لحقَّ صح ونح اْۚ وح ََِٰب  آ إِلَّ ٱلصَّ ُح َٰ ى
٨٠ 

81. অতিঃপর আবম কারূন ও তার 
প্রাসাদন্ডক মাবটন্ডত দাববন্ডয় বদলাম। 

তখন তার জনে এমন ককান দল 
বিল না, কয আল্লাহর কমাকাববলায় 
তান্ডক সাহাযে করন্ডত পারত এবাং 
কস বনন্ডজও বনন্ডজন্ডক সাহাযে করন্ডত 
সেম বিল না। 

نح َلح ۥ ِمن فِئحة   ا َكح مح ۡرضح فح
ح
ارِهِ ٱۡۡل بِدح ۡفنحا بِهِۦ وح سح  فحخح

نح ِمنح يحن ا َكح ِ وحمح ۥ ِمن د وِن ٱّللَّ ونحه  نتحِِصِينح ِص   ٱلۡم 
٨١ 

82. আর গতকাল যারা তার মত হন্ডত 
প্রতোশা কন্ডরবিল তারা বলন্ডত 
লাগল, ‘আশ্চযথ! কদখন্ডল কতা, আল্লাহ 
তাুঁর বান্দান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যার জনে 
ইিা বরবযক প্রসাবরত অর্বা 
সাংকুবচত কন্ডরন। যবদ আল্লাহ 
আমান্ডদর প্রবত অনুগ্রহ না করন্ডতন 
তন্ডব আমান্ডদরন্ডকও বতবন দাববন্ডয় 
বদন্ডতন। কদখন্ডল কতা, কাবফররা 
সফল হয় না’। 

ول ونح  ق  ۡمِس يح
ح
ۥ بِٱۡۡل نحه  َّكح نَّۡوا  مح ِينح تحمح ۡصبححح ٱلَّ

ح
أ وح

آء  ِمۡن ِعبحادِهِۦ  حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ح يحبۡس  نَّ ٱّللَّ
ح
أ ۡيكح وح

 ۡۖ فح بِنحا حسح لحۡينحا ۡلح نَّ ٱّللَّ  عح ن مَّ
ح
ٓ أ حۡولح ۖۡ ل يحۡقِدر  وح

ۡفلِح   ۥ لح ي  نَّه 
ح
أ ۡيكح ونح  وح َٰفِر   ٨٢ٱلۡكح

83. এই হন্ডি আবখরান্ডতর বনবাস, যা 
আবম তান্ডদর জনে বনধ্থাবরত কবর, 

ل وذٗ  ونح ع   ي رِيد 
ِينح لح ا لَِّلَّ ُح ل  ۡعح ة  َنح ار  ٱٓأۡلِخرح  اتِلۡكح ٱَّلَّ

لح  ۡرِض وح
ح
ادٗ  ِِف ٱۡۡل تَّقِيح فحسح َٰقِبحة  لِلۡم   ٨٣اْۚ وحٱلۡعح
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যারা যমীন্ডন ঔদ্ধতে কদখান্ডত চায় না 
এবাং ফাসাদও চায় না। আর শুভ 
পবরোম মুত্তাকীন্ডদর জনে। 

84. ককউ পূেে বনন্ডয় আসন্ডল তার জনে 
র্াকন্ডব তা কর্ন্ডক উত্তম প্রবতদান। 
আর ককউ পাপ বনন্ডয় আসন্ডল তন্ডব 
যারা মন্দকমথ কন্ডরন্ডি তান্ডদর শুধু্ 
তারই প্রবতদান কদওয়া হন্ডব যা 
তারা কন্ডরন্ডি। 

رۡي   ۥ خح نحةِ فحلحه  آءح بِٱۡۡلحسح ن جح ن  مح ۖۡ وحمح ا ُح ِۡن آءح جح مذ
 ِ يذ  ٱلسَّ

ِمل وا  ِينح عح ى ٱلَّ ۡزح يذِئحةِ فحلح َي  ا اِت إِلَّ بِٱلسَّ  مح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح  ٨٤َكح

85. বনশ্চয় বযবন কতামার প্রবত 
কুরআনন্ডক ববধ্ানস্বরূপ বদন্ডয়ন্ডিন, 
অবশেই বতবন কতামান্ডক 
প্রতোবতথনস্থন্ডল110 বফবরন্ডয় কনন্ডবন। 
বল, ‘আমার রব কবশী জান্ডনন, কক 
বহদায়াত বনন্ডয় এন্ডসন্ডি, আর কক 
রন্ডয়ন্ডি স্পষ্ট পর্ভ্রষ্টতায়’। 

اد    عح َٰ مح آد كح إَِلح حرح ۡرءحانح ل لحۡيكح ٱلۡق  ِي فحرحضح عح  لق   إِنَّ ٱلَّ
َٰل  
لح وح ِِف ضح ۡن ه  مح ىَٰ وح دح  ُ ۡ آءح بِٱل ن جح ۡ  مح ۡعلح

ح
ٓ أ ِ َبذ بِي   رَّ  م 
٨٥ 

86. আর তুবম আশা করবিন্ডল না কয, 
কতামার প্রবত বকতাব (কুরআন) 
নাবযল করা হন্ডব, বরাং তা কতামার 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক রহমতস্বরূপ। 
অতএব, তুবম কখন্ডনা কাবফরন্ডদর 
জনে সাহাযেকারী হন্ডয়া না। 

نتح  ا ك  َٰب  إِلَّ رحۡۡححةٗ وحمح ۡكح ٱلِۡكتح ى إَِلح ن ي لۡقح
ح
ٓوا  أ  تحرۡج 
ۖۡ فحلح  بذِكح ِن رَّ ُِريٗ مذ ونحنَّ ظح َٰفِ تحك   ٨٦رِينح ا لذِلۡكح

87. আর আল্লাহর আয়াতসমূহ কতামার 
প্রবত নাবযল হওয়ার পর তারা কযন 
কতামান্ডক তা কর্ন্ডক ববরত রাখন্ডত 

 ۡۖ ۡكح نزِلحۡت إَِلح
 
ِ بحۡعدح إِۡذ أ َِٰت ٱّللَّ ۡن ءحايح نَّكح عح د  لح يحص  وح
ّۡشِ  ونحنَّ ِمنح ٱلۡم  لح تحك  ۖۡ وح بذِكح َٰ رح  ٨٧كِيح وحٱۡدع  إَِلح

                                                           
 বা প্রতোবতথনস্থল বলন্ডত স্বন্ডদশ অর্থাৎ মক্কা নগরী অর্বা আবখরাতন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। معاد  110
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না পান্ডর, কতামার রন্ডবর প্রবত তুবম 
আহবান কর এবাং তুবম মুশবরকন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডয়া না। 

88. আল্লাহর সান্ডর্ অনে ককান ইলাহন্ডক 
কডন্ডকা না, বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই। তাুঁর কচহারা (সত্ত্বা)111 
িাড়া সব বকিুই ধ্বাংসশীল, বসদ্ধান্ত 
তাুঁরই এবাং তাুঁর কান্ডিই 
কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব। 

 ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ لح تحۡدع  مح ْۚ وح وح  ه 
َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ا لح رح ء   ا ءحاخح ۡ ّل   يح

ونح  ع  ۡهِ ت رۡجح ۡ  ِإَوَلح ۚۥْ َلح  ٱۡۡل ۡك ه  ُح الِك  إِلَّ وحۡج  ٨٨هح

  

                                                           
111 আয়ান্ডত উবল্লবখত وجه শন্ডব্দর অর্থ কচহারা। আল্লাহর কচহারা আন্ডি। আর তাুঁর কচহারা কযমন 

ধ্বাংসশীল নয় কতমবন তাুঁর সত্ত্বাও ধ্বাংসশীল নয়। 
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২৯. সূরা : আল-আনকাবূত 
আয়াত : ৬৯, মাক্কী 

ب وتِ  نكح ورحة  العح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম।  ٓۡ ٓ  ١ال

2. মানুি বক মন্ডন কন্ডর কয, ‘আমরা 
ঈমান এন্ডনবি’ বলন্ডলই তান্ডদর 
কিন্ডড় কদয়া হন্ডব, আর তান্ডদর 
পরীো করা হন্ডব না? 

ۡۡ لح  نَّا وحه  ول ٓوا  ءحامح ق  ن يح
ح
ٓوا  أ ك  َۡتح ن ي 

ح
ِسبح ٱۡلَّاس  أ حح

ح
أ

ۡفتحن ونح   ٢ي 

3. আর আবম কতা তান্ডদর পূবথবতথীন্ডদর 
পরীো কন্ডরবি। ফন্ডল আল্লাহ 
অবশেই কজন্ডন কনন্ডবন, কারা সতে 
বন্ডল এবাং অবশেই বতবন কজন্ডন 
কনন্ডবন, কারা বমর্োবাদী। 

ِينح  نَّ ٱّللَّ  ٱلَّ ۖۡ فحلحيحۡعلحمح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
تحنَّا ٱلَّ ۡد فح لحقح وح

َِٰذبِيح  نَّ ٱلۡكح حۡعلحمح َلح ق وا  وح دح  ٣صح

4. নাবক যারা পাপ কাজ কন্ডর তারা 
মন্ডন কন্ডর কয, তারা আমান্ডক করন্ডখ 
সামন্ডন চন্ডল যান্ডব? কতইনা বনকৃষ্ট, 
যা তারা ফয়সালা কন্ডর!  

 ِ يذ ل ونح ٱلسَّ ۡعمح ِينح يح
ِسبح ٱلَّ ۡم حح

ح
ْۚ أ ونحا حۡسبِق  ن ي

ح
اِت أ

ونح  م  ۡك  ا ُيح آءح مح  ٤سح

5. কয আল্লাহর সাোৎ কামনা কন্ডর 
(ন্ডস কজন্ডন রাখুক) অতিঃপর বনশ্চয় 
আল্লাহর বনধ্থাবরত কাল আসন্ডব। 
আর বতবন  সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞানী। 

نح يحرۡ  ن َكح ِ ٓأَلت   مح لح ٱّللَّ جح
ح
ِ فحإِنَّ أ آءح ٱّللَّ وا  لِقح وح  ج  وحه 

  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح  ٥ٱلسَّ

6. আর কয কচষ্টা কন্ডর কস কতা তার 
নান্ডফ্সর জনে কচষ্টা কন্ডর। বনশ্চয় 

ِّنٌّ عح  ح لحغح ُِد  ِۡلحۡفِسهِۦْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ َٰ ا ي جح دح فحإِنَّمح ُح َٰ ن جح  نِ وحمح
َٰلحِميح   ٦ٱلۡعح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 815  

আল্লাহ সৃবষ্টকুল কর্ন্ডক 
প্রন্ডয়াজনমুি। 

7. আর যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 
কন্ডর, অবশেই আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
তান্ডদর পাপসমূহ দূর কন্ডর কদব 
এবাং আবম অবশেই তান্ডদর কসই 
উত্তম আমন্ডলর প্রবতদান কদব, যা 
তারা করত। 

نَّ  ِرح فذ َِٰت ۡلح كح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
 ِ يذ ۡۡ سح  ُ ۡن ۡۡ عح ُِ ِ ن وا  ات ِي َكح نح ٱلَّ ۡحسح

ح
ۡۡ أ  ُ حۡجزِيحنَّ ۡلح وح

ل ونح  ۡعمح  ٧يح

8. আর আবম মানুিন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়বি 
তার বপতা-মাতার সান্ডর্ সদাচরে 
করন্ডত। তন্ডব যবদ তারা কতামার 
উপর প্রন্ডচষ্টা চালায় আমার সান্ডর্ 
এমন বকিুন্ডক শরীক করন্ডত যার 
সম্পন্ডকথ কতামার ককান জ্ঞান কনই, 
তাহন্ডল তুবম তান্ডদর আনুগতে 
করন্ডব না। আমার বদন্ডকই 
কতামান্ডদর প্রতোবতথন। অতিঃপর 
কতামরা যা করন্ডত আবম তা 
কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় কদব। 

ۡسنٗ  يۡهِ ح  ََِّٰلح َٰنح بِوح نسح ۡينحا ٱۡۡلِ وحصَّ اكح وح دح ُح َٰ اۖۡ ِإَون جح
  ۡ حكح بِهِۦ ِعلۡ ا لحيۡسح ل َّ لِت ّۡشِكح َِب مح ْۚٓ إَِلح ا مح  ُ  فحلح ت ِطۡع

ۡ بِمح  نحبذِئ ك 
 
ۡۡ فحأ رِۡجع ك  ل ونح مح ۡۡ تحۡعمح نت   ٨ا ك 

9. আর যারা ঈমান আন্ডন এবাং সৎকমথ 
কন্ডর, আবম অবশেই তান্ডদরন্ডক 
সৎকমথশীলন্ডদর অন্তভুথি করব। 

ۡۡ ِِف   ُ َِٰت ۡلح ۡدِخلحنَّ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
َٰلِِحيح   ٩ٱلصَّ

10. আর বকিু কলাক আন্ডি যারা বন্ডল, 
‘আমরা আল্লাহর প্রবত ঈমান 
এন্ডনবি’, অতিঃপর যখন আল্লাহর 

وذِيح ِِف 
 
ٓ أ ِ فحإِذحا نَّا بِٱّللَّ ول  ءحامح ق  ن يح وحِمنح ٱۡلَّاِس مح

آءح  لحئِن جح ِۖۡ وح اِب ٱّللَّ ذح عح لح فِۡتنحةح ٱۡلَّاِس كح عح ِ جح ٱّللَّ
ول نَّ  نحِۡص   حق  بذِكح َلح ِن رَّ وح لحيۡسح مذ

ح
ْۚ أ ۡۡ عحك  نَّا مح إِنَّا ك 
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বোপান্ডর তান্ডদর কষ্ট কদয়া হয়, 
তখন তারা মানুন্ডির বনপীড়নন্ডক 
আল্লাহর আযান্ডবর মত গেে কন্ডর। 
আর যবদ কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
ককান ববজয় আন্ডস, তখন অবশেই 
তারা বন্ডল, ‘বনশ্চয় আমরা 
কতামান্ডদর সান্ডর্ বিলাম’। 

সৃবষ্টকুন্ডলর অন্তরসমূন্ডহ যা বকিু 
আন্ডি আল্লাহ বক তা সম্পন্ডকথ সমেক 
অবগত নন? 

ورِ  د  ا ِِف ص  ۡح بِمح
ۡعلح
ح
َٰلحِميح  ٱّللَّ  بِأ  ١٠ٱلۡعح

11. আর আল্লাহ অবশেই জান্ডনন, কারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং বতবন 
মুনাবফকন্ডদরন্ডকও জান্ডনন। 

َٰفِقِيح  نح نَّ ٱلۡم  حۡعلحمح َلح ن وا  وح ِينح ءحامح نَّ ٱّللَّ  ٱلَّ حۡعلحمح َلح  ١١وح

12. আর কাবফররা মুবমনন্ডদরন্ডক বন্ডল, 
‘কতামরা আমান্ডদর পর্ অনুসরে 
কর এবাং কযন আমরা কতামান্ডদর 
পাপ বহন কবর।’ অর্চ তারা 
তান্ডদর পান্ডপর বকিুই বহন করন্ডব 
না। বনশ্চয় তারা বমর্োবাদী। 

بِيلحنحا  وا  سح ن وا  ٱتَّبِع  ِينح ءحامح وا  لَِّلَّ ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
َِٰملِيح ِمۡن  ۡ بِحح ا ه  ۡۡ وحمح َٰك  َٰيح طح ۡۡلحۡحِمۡل خح وح

َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ ِۖ إِنَّ ء  ۡ ِنَشح ۡ مذ  ُ َٰ َٰيح طح  ١٢خح

13. আর অবশেই তারা বহন করন্ডব 
তান্ডদর কবাঝা এবাং তান্ডদর কবাঝার 
সান্ডর্ আন্ডরা বকিু কবাঝা। আর তারা 
বকয়ামন্ডতর বদন অবশেই বজজ্ঞাবসত 
হন্ডব কস সম্পন্ডকথ, যা তারা বমর্ো 
বানাত। 

اٗل  ۡثقح
ح
أ ۡۡ وح  ُ ح ال ۡثقح

ح
حۡحِمل نَّ أ َلح عح وح لحي ۡس  مَّ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ ال ۡثقح

ح
نَّ ل  أ

ن وا   ا َكح مَّ ةِ عح َٰمح ونح يحۡومح ٱلۡقِيح ۡفَتح   ١٣يح
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14. আর আবম অবশেই নূহন্ডক তার 
কওন্ডমর বনকট কপ্ররে কন্ডরবিলাম। 
কস তান্ডদর মন্ডধ্ে পঞ্চাশ কম এক 
হাজার বির অবস্থান কন্ডরবিল। 
অতিঃপর মহা-প্লাবন তান্ডদর গ্রাস 
করল, এমতাবস্থায় কয তারা বিল 
যাবলম। 

لۡفح 
ح
ۡۡ أ ُِ بِثح فِي

َٰ قحۡوِمهِۦ فحلح لۡنحا ن وًحا إَِلح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح وح

مٗ سح  ِۡسيح َعح ۡۡ نحة  إِلَّ ُخح وفحان  وحه  ۡ  ٱلط  ه  ذح خح
ح
ا فحأ

ونح  َٰلِم   ١٤ظح

15. অতিঃপর তান্ডক ও কনৌকা 
আন্ডরাহীন্ডদরন্ডক আবম রো করলাম, 
আর এটান্ডক করলাম সৃবষ্টকুন্ডলর 
জনে একবট বনদশথন।  

ٓ ءحايحةٗ  ا ُح َٰ لۡنح عح فِينحةِ وحجح َٰبح ٱلسَّ ۡصحح
ح
أ َٰه  وح َنحۡينح

ح
 فحأ

َٰلحِميح   ١٥لذِلۡعح

16. আর (স্মরে কর) ইবরাহীমন্ডক, 
যখন কস তার কওমন্ডক বন্ডলবিল, 
‘কতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর 
এবাং তাুঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; 
এবট কতামান্ডদর জনে কলোেকর, 
যবদ কতামরা জান’।  

 ۡۡ َٰلِك  ۖۡ ذح وه  ق  ح وحٱتَّ وا  ٱّللَّ ۡوِمهِ ٱۡعب د  ۡح إِذۡ قحالح لِقح َٰهِي ِإَوبۡرح
رۡي   ۡۡ تحۡعلح  خح نت  ۡۡ إِن ك  ونح لَّك   ١٦م 

17. ‘কতামরা কতা আল্লাহন্ডক বাদ বদন্ডয় 
মূবতথগুন্ডলার পূজা করি এবাং  বমর্ো 
বানাি। বনশ্চয় কতামরা আল্লাহ 
িাড়া যান্ডদর উপাসনা কর তারা 
কতামান্ডদর জনে বরবযক-এর মাবলক 
নয়। তাই আল্লাহর কান্ডি বরবযক 
তালাশ কর, তাুঁর ইবাদাত কর 
এবাং তাুঁর প্রবত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

َٰنٗ  ۡوثح
ح
ِ أ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ا تحۡعب د  ونح إِفًَّۡكْۚ إِنَّمح ۡل ق  َّتح ا وح

ونح ِمن  ِينح تحۡعب د  ۡۡ إِنَّ ٱلَّ ونح لحك  ۡملِك  ِ لح يح د وِن ٱّللَّ
وا  ِعندح ٱرِزۡقٗ  وا  ا فحٱۡبتحغ  ر  وه  وحٱۡشك  ِۡزقح وحٱۡعب د  ِ ٱلرذ ّللَّ
ونح  ۥٓۖۡ َلح   ع  ۡهِ ت رۡجح  ١٧إَِلح
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কর। তাুঁরই কান্ডি কতামরা 
প্রতোববতথত হন্ডব।   

18. আর কতামরা যবদ বমর্োন্ডরাপ কর, 
তন্ডব কতামান্ডদর পূন্ডবথ অন্ডনক জাবত 
বমর্োন্ডরাপ কন্ডরবিল। আর রাসূন্ডলর 
উপর দাবয়ত্ব কতা ককবল 
সুস্পষ্টভান্ডব কপৌঁিান্ডনা।  

  ۡ مح
 
بح أ ذَّ ۡد كح قح ب وا  فح ِ ذذ ح  ِإَون ت كح ا َعح ۖۡ وحمح ۡۡ ۡبلِك  ِن قح مذ

َٰغ   وِل إِلَّ ٱِۡلحلح بِي  ٱلرَّس   ١٨ٱلۡم 

19. তারা বক কদন্ডখ না, আল্লাহ বকভান্ডব 
সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন? তারপর বতবন 
তার পুনরাবৃবত্ত করন্ডবন। বনশ্চয় 
এবট আল্লাহর জনে সহজ।  

َّۡ ي عِيد   ۡبِدئ  ٱّللَّ  ٱۡۡلحلۡقح ث  ۡيفح ي  ۡوا  كح ۡۡ يحرح ح وح ل
ح
إِنَّ  ۥْٓۚ ه  أ

حِسري   ِ ي ح ٱّللَّ َٰلِكح َعح  ١٩ ذح

20. বল, ‘কতামরা যমীন্ডন ভ্রমে কর, 
অতিঃপর কদখ’ কীভান্ডব বতবন সৃবষ্টর 
সূচনা কন্ডরবিন্ডলন, তারপর আল্লাহই 
আন্ডরকবার সৃবষ্ট করন্ডবন। বনশ্চয় 
আল্লাহ সব বকিুর উপর 
েমতাবান।  

ۡرِض 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل َّۡ  ق ۡل ِسري  ْۚ ث   ٱۡۡلحلۡقح

ح
أ ۡيفح بحدح وا  كح ر  فحٱنظ 

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ةح ةح ٱٓأۡلِخرح

ح
 ٱّللَّ  ي نِشئ  ٱلنَّۡشأ

 ٢٠قحِدير  

21. বতবন যান্ডক ইিা আযাব কদন্ডবন 
এবাং যান্ডক ইিা দয়া করন্ডবন, আর 
তাুঁর কান্ডিই কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় 
কনয়া হন্ডব।  

حشح  ن ي ذذِب  مح عح ۡهِ ت ۡقلحب ونح آء  ي  ۖۡ ِإَوَلح آء  حشح ن ي ۡ  مح يحرۡحح وح
٢١ 

22. আর কতামরা (তাুঁন্ডক) অেমকারী 
নও যমীন্ডন এবাং না আসমান্ডন। 
আর আল্লাহ িাড়া কতামান্ডদর ককান 
অবভভাবক ও সাহাযেকারী কনই।   

ا  آءِِۖ وحمح مح لح ِِف ٱلسَّ ۡرِض وح
ح
ۡعِجزِينح ِِف ٱۡۡل نت ۡ بِم 

ح
آ أ وحمح

ِ مِ  ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ ِلذ  لحك   نحِصري   ن وح
لح  ٢٢ وح

23. আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও 
তাুঁর সাোত অস্বীকার কন্ডর তারা 
আমার রহমত কর্ন্ডক হতাশ হন্ডব 

وا  أَِب ر  فح ِينح كح وا  وحٱلَّ ىئِكح يحئِس  لح و 
 
ۦٓ أ آئِهِ لِقح ِ وح َِٰت ٱّللَّ يح

ى  لح و 
 
أ ۡ  ِمن رَّۡۡححِِت وح َِل

ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح  ٢٣ ئِكح ل
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এবাং তান্ডদর জনেই রন্ডয়ন্ডি 
যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

24. অতিঃপর ইবরাহীন্ডমর কওন্ডমর 
জবাব বিল ককবল এই কয, তারা 
বলল, ‘ওন্ডক হতো কর অর্বা 
জ্বাবলন্ডয় দাও।’ অতিঃপর আল্লাহ 
আগুন কর্ন্ডক তান্ডক রো করন্ডলন; 
বনশ্চয় এন্ডত বহু বনদশথন রন্ডয়ন্ডি, 
যারা ঈমান আন্ডন, কসই কওন্ডমর 
জনে।    

وحابح قحۡوِمهِۦٓ  نح جح ا َكح مح ِق وه   فح رذ ۡو حح
ح
ن قحال وا  ٱۡقت ل وه  أ

ح
ٓ أ إِلَّ

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح َٰه  ٱّللَّ  ِمنح ٱۡلَّارِ  إِنَّ ِِف ذح َنحى
ح
ۡوم   فحأ  لذِقح
 ٢٤ۡؤِمن ونح ي  

25. আর ইবরাহীম বলল, ‘দুবনয়ার 
জীবন্ডন কতামান্ডদর মন্ডধ্ে বমল-
মহববন্ডতর জনেই কতা কতামরা 
আল্লাহ িাড়া মূবতথন্ডদরন্ডক গ্রহে 
কন্ডরি। তারপর বকয়ামন্ডতর বদন 
কতামরা এন্ডক অপরন্ডক অস্বীকার 
করন্ডব এবাং পরস্পর পরস্পরন্ডক 
লা‘নত করন্ডব, আর কতামান্ডদর 
বনবাস জাহান্নাম এবাং কতামান্ডদর 
জনে র্াকন্ডব না ককান সাহাযেকারী’।        

َٰنٗ  ۡوثح
ح
ِ أ ِن د وِن ٱّللَّ حۡذتۡ  مذ ا ٱَّتَّ ةح وحقحالح إِنَّمح وحدَّ ا مَّ

 ۡۡ ۖۡ بحيۡنِك  ۡنيحا ةِ ٱَّل  ر   ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ةِ يحۡكف  َٰمح َّۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ث 
ۡ بِبحۡعض   ك   ُ ُٗ  بحۡع ۡع ۡ بح ك   ُ ن  بحۡع يحلۡعح ا وح

وح 
ۡ
أ َِِٰصِينح وحمح ِن نَّ ۡ مذ ك 

ا لح ۡ  ٱۡلَّار  وحمح َٰك   ٢٥ى

26. অতিঃপর লূত তার উপর ববশ্বাস 
স্থাপন করল। আর ইবরাহীম বলল, 
‘আবম আমার রন্ডবর বদন্ডক বহজরত 
করবি। বনশ্চয় বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’।  

ا ۞فح  نح َلح ۥ ل وط  ِۖ وحقحالح  امح ٓ ِ َبذ َٰ رح
اِجر  إَِلح ُح وح  إِّنذِ م  ۥ ه   إِنَّه 

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ٢٦ٱلۡعح

27. আর আবম তান্ডক দান করলাম 
ইসহাক ও ‘ইয়া‘কূবন্ডক এবাং তার 
বাংন্ডশ নবুওয়াত ও বকতাব বদলাম। 
আর দুবনয়ান্ডত তান্ডক তার প্রবতদান 

ِيَّتِهِ  لۡنحا ِِف ذ رذ عح وبح وحجح يحۡعق  َٰقح وح ۥٓ إِۡسحح ۡبنحا َلح  وحهح وح
ۥ ِِف  ۖۡ ِإَونَّه  ۡنيحا ه ۥ ِِف ٱَّل  ۡجرح

ح
َٰه  أ َٰبح وحءحاتحۡينح ٱۡل ب وَّةح وحٱلِۡكتح
َٰلِِحيح  حِمنح ٱلصَّ ةِ ل  ٢٧ٱٓأۡلِخرح
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বদলাম এবাং বনশ্চয় কস আবখরান্ডত  
সৎকমথশীলন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব।   

28. আর (স্মরে কর) লূত এর কর্া, 
যখন কস তার কওন্ডমর 
কলাকন্ডদরন্ডক বন্ডলবিল, ‘বনশ্চয় 
কতামরা এমন অশ্লীল কাজ কর, যা 
সৃবষ্টকুন্ডলর ককউ কতামান্ডদর আন্ডগ 
কন্ডরবন’। 

ا  ةح مح َِٰحشح ت ونح ٱلۡفح
ۡ
حأ ۡۡ تلح ۡوِمهِۦٓ إِنَّك  ل وًطا إِۡذ قحالح لِقح وح

د   حح
ح
ا ِمۡن أ ُح ِ ۡ ب بحقحك  َٰلحِميح سح ِنح ٱلۡعح  ٢٨مذ

29. ‘কতামরা কতা পুরুন্ডির উপর উপগত 
হও এবাং রাস্তায় ডাকাবত কর; আর 
বনজন্ডদর বব ন্ডক গবহথত কাজ কর!’ 
তার কওন্ডমর জবাব বিল ককবল 
এই কয, তারা বলল, ‘তুবম আল্লাহর 
আযাব বনন্ডয় আস যবদ তুবম 
সতেবাদীন্ডদর অন্তভুথি হও’।  

ت ونح 
ۡ
تحأ بِيلح وح ع ونح ٱلسَّ تحۡقطح الح وح ت ونح ٱلرذِجح

ۡ
حأ ۡۡ تلح ئِنَّك 

ح
أ

 ۡۖ رح نكح ۡ  ٱلۡم  ن  ِِف نحادِيك 
ح
ٓ أ وحابح قحوِۡمهِۦٓ إِلَّ نح جح ا َكح مح فح
َِٰدقِيح  نتح ِمنح ٱلصَّ ِ إِن ك  اِب ٱّللَّ ذح  ٢٩قحال وا  ٱئۡتِنحا بِعح

30. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
সাহাযে করুন ফাসাদ সৃবষ্টকারী 
কওন্ডমর ববরুন্ডদ্ধ’।  

ۡفِسِدينح  ۡوِم ٱلۡم  ح ٱلۡقح ۡ ِي َعح ِ ٱنِص   رحبذ
 ٣٠قحالح

31. আর আমার কফন্ডরশতারা যখন 
ইবরাহীন্ডমর কান্ডি সুসাংবাদ বনন্ডয় 
এন্ডসবিল তখন তারা বন্ডলবিল, 
‘বনশ্চয় আমরা এ জনপন্ডদর 
অবধ্বাসীন্ডদরন্ডক ধ্বাংস করব, 
বনশ্চয় এর অবধ্বাসীরা যাবলম’।        

ىَٰ قحال ٓوا  إِنَّا  ۡح بِٱلۡب ّۡشح َٰهِي ٓ إِبۡرح ل نحا آءحۡت ر س  ا جح حمَّ ل وح
ۡريحةِِۖ  َِٰذهِ ٱلۡقح ۡهِل هح

ح
ٓوا  أ لِك  ُۡ َٰلِِميح  م  ن وا  ظح ا َكح ُح ۡهلح

ح
إِنَّ أ

٣١ 

32. ইবরাহীম বলল, ‘বনশ্চয় কসখান্ডন 
লূত আন্ডি।’ তারা বলল, ‘আমরা 

ا ل وطٗ  ُح ْۚ قحالح إِنَّ فِي ۡ  ا ۡعلح
ح
ۡن  أ ۖۡ  قحال وا  َنح ا ُح ن فِي بِمح

ََِٰبِينح  نحۡت ِمنح ٱلۡغح ۥ َكح تحه 
ح
أ ۥٓ إِلَّ ٱۡمرح ۡهلحه 

ح
أ ۥ وح يحنَّه  ِ ۡلح نحجذ
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ভালই জাবন কসখান্ডন কারা আন্ডি, 
আমরা অবশেই তান্ডক ও তার 
পবরবারন্ডক রো করব; তন্ডব তার 
স্ত্রীন্ডক নয়, কস হন্ডব বপিন্ডন পন্ডড় 
র্াকা কলাকন্ডদর একজন’।  

٣٢ 

33. আর যখন আমার কফন্ডরশতারা 
লূন্ডতর কান্ডি আসল তখন তান্ডদর 
জনে কস বচবন্তত হন্ডয় পড়ল এবাং 
তান্ডদর রোয় বনন্ডজন্ডক অেম মন্ডন 
করল; আর তারা বলল, ‘ভয় 
পান্ডবন না এবাং বচবন্তত হন্ডবন না; 
আপনান্ডক ও আপনার পবরবারন্ডক 
আমরা রো করব; তন্ডব আপনার 
স্ত্রীন্ডক নয়, কস ধ্বাংসপ্রাপ্তন্ডদর 
একজন হন্ডব’।   

ل نحا ل وطٗ  آءحۡت ر س  ن جح
ح
آ أ حمَّ ل ۡۡ وح ُِ ِ اقح ب ۡۡ وحضح ُِ ِ ءح ب ا َِسٓ
 ۡۖ وكح  ذحرَٗۡع نحج  ۡن إِنَّا م  ۡزح لح ِتح حۡف وح ۡهلحكح وحقحال وا  لح َّتح

ح
أ وح

ََِٰبِينح  نحۡت ِمنح ٱلۡغح تحكح َكح
ح
أ  ٣٣إِلَّ ٱۡمرح

34. বনশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীর 
উপর আসমান কর্ন্ডক শাবস্ত নাবযল 
করব। কারে তারা পাপাচার 
করত।  

ۡريحةِ رِۡجزٗ  َِٰذهِ ٱلۡقح ۡهِل هح
ح
ى أ ح َنِل ونح َعح مح إِنَّا م  ِنح ٱلسَّ آءِ ا مذ
ونح  ق  ۡفس  ن وا  يح ا َكح  ٣٤بِمح

35. আর অবশেই আবম ঐ জনপন্ডদ 
সুস্পষ্ট বনদশথন করন্ডখ বদন্ডয়বি কস 
কওন্ডমর জনে যারা বুন্ডঝ।  

آ ءحايحَۢة بحيذِنحةٗ  ُح ۡكنحا ِمۡن د تَّرح لحقح ۡوم   وح ۡعقِل ونح  لذِقح  ٣٥ يح

36. আর মাদইয়ানবাসীর কান্ডি 
পাব ন্ডয়বিলাম তান্ডদর ভাই 
শু‘আইবন্ডক; অতিঃপর কস বলল, 

ۡيبٗ  عح ۡۡ ش  اه  خح
ح
نح أ ۡديح َٰ مح وا  ٱِإَوَلح ۡوِم ٱۡعب د  َٰقح الح يح قح ح ا فح  ّللَّ

ۡرِض 
ح
لح تحۡعثحۡوا  ِِف ٱۡۡل وا  ٱَۡلحۡومح ٱٓأۡلِخرح وح وحٱرۡج 

ۡفِسِدينح   ٣٦م 
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‘কহ আমার কওম, কতামরা আল্লাহর 
ইবাদাত কর, কশি বদবন্ডসর আশা 
কর এবাং যমীন্ডন ফাসাদ সৃবষ্ট কন্ডর 
কববড়ও না। 

37. অতিঃপর তারা তান্ডক বমর্োবাদী 
বলল; ফন্ডল ভূবমকম্প তান্ডদরন্ডক 
গ্রাস করল। অতিঃপর বনজন্ডদর 
বাড়ী-ঘন্ডরই তারা উপুড় হন্ডয় মন্ডর 
রইল।         

 ۡۡ وا  ِِف دحارِهِ ۡصبحح 
ح
ة  فحأ ۡ  ٱلرَّۡجفح  ُ ۡت ذح خح

ح
ب وه  فحأ ذَّ فحكح
َٰثِِميح   ٣٧جح

38. আর ‘আদ ও সামূদন্ডক (আবম ধ্বাংস 
কন্ডরবিলাম), তান্ডদর আবাসভূবমর 
বকিু কতামান্ডদর জনে উন্ডন্মাবচত 
হন্ডয়ন্ডি। আর শয়তান তান্ডদর কাজ 
তান্ডদর কচান্ডখ কশাবভত কন্ডর 
তান্ডদরন্ডক সৎপর্ কর্ন্ডক ববরত 
করন্ডখবিল, যবদও তারা বিল ববদগ্ধ।   

دٗ  ا  وحقحدوحَعح ودح ثحم  يَّنح  ا وح زح ۖۡ وح ۡۡ ُِ َِٰكنِ سح ِن مَّ ۡ مذ ك 
ح لح تَّبحيَّ

ن وا   َكح بِيِل وح ِن ٱلسَّ ۡۡ عح ه  دَّ ۡۡ فحصح  ُ َٰلح ۡعمح
ح
َٰن  أ ۡيطح ۡ  ٱلشَّ  ُ ح ل

ۡستح   ٣٨ۡبِِصِينح م 

39. আর কারূন, বফর‘আউন ও 
হামানন্ডক (আবম ধ্বাংস কন্ডরবি) 
এবাং অবশেই তান্ডদর কান্ডি মূসা 
বগন্ডয়বিল প্রমানাবদসহ। অতিঃপর 
তারা যমীন্ডন অহাংকার কন্ডরবিল; 
এতদ্সন্ডত্ত্বও তারা (আমার আযাব) 
এড়ান্ডত পান্ডরবন।   

 َٰ وَسح ۡ م  آءحه  ۡد جح لحقح ۖۡ وح َٰنح َٰمح هح ۡونح وح فِرۡعح ونح وح َٰر  قح وح
َٰبِقِيح بِٱِۡلح  ن وا  سح ا َكح ۡرِض وحمح

ح
وا  ِِف ٱۡۡل َِٰت فحٱۡستحۡكَبح  يذِنح

٣٩ 

40. অতিঃপর এন্ডদর প্রন্ডতেকন্ডক বনজ 
বনজ পান্ডপর কারন্ডে আবম পাকড়াও 

لحۡيهِ  لۡنحا عح رۡسح
ح
ۡن أ ۡ مَّ  ُ ۢنبِهۖۦِۡ فحِمۡن ۡذنحا بِذح خح

ح
ًّ أ فحلُك 
اِصبٗ  ۡن ا حح ۡ مَّ  ُ ِمۡن ة  وح ۡيحح تۡه  ٱلصَّ ذح خح

ح
ۡن أ ۡ مَّ  ُ ِمۡن وح
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কন্ডরবিলাম; তান্ডদর কান্ডরা উপর 
আবম পার্রকুবচর ঝড় পাব ন্ডয়বি, 
কাউন্ডক পাকড়াও কন্ডরন্ডি ববকট 
আওয়াজ, কাউন্ডক আবার মাবটন্ডত 
দাববন্ডয় বদন্ডয়বি আর কাউন্ডক 
পাবনন্ডত ডুববন্ডয় বদন্ডয়বি। আল্লাহ 
এমন নন কয, তান্ডদর উপর যুলম  
করন্ডবন বরাং তারা বনন্ডজরা 
বনজন্ডদর ওপর যুলুম করত।               

ۡفنحا بِهِ  سح نح ٱّللَّ  خح ا َكح ْۚ وحمح ۡغرحۡقنحا
ح
ۡن أ ۡ مَّ  ُ ِمۡن ۡرضح وح

ح
ٱۡۡل

ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 
ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ۡۡ وح  ُ  ٤٠َِلحۡظلِمح

41. যারা আল্লাহ িাড়া বহু অবভভাবক 
গ্রহে কন্ডর, তান্ডদর দৃষ্টান্ত 
মাকড়সার নোয়, কয ঘর বানায় এবাং 
বনশ্চয় সবচাইন্ডত দুবথল ঘর হল 
মাকড়সার ঘর, যবদ তারা জানত।  

ثحِل  مح ۡوَِلحآءح كح
ح
ِ أ وا  ِمن د وِن ٱّللَّ حذ  ِينح ٱَّتَّ ثحل  ٱلَّ مح

ۡت بحيۡتٗ  حذح ب وِت ٱَّتَّ نكح حيۡت  ٱلۡعح نح ٱِۡل ي وِت ِلح ۡوهح
ح
 اۖۡ ِإَونَّ أ

ب وِت   نكح ونح ٱلۡعح ۡعلحم  ن وا  يح حۡو َكح  ٤١ل

42. বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদরন্ডক জান্ডনন 
তাুঁন্ডক িাড়া যান্ডদরন্ডক ওরা আহবান 
কন্ডর; আর বতবন মহা পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।   

ء    ۡ ونح ِمن د ونِهِۦ ِمن يح ا يحۡدع  ۡ  مح ۡعلح ح يح وح  إِنَّ ٱّللَّ وحه 
  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ٤٢ٱلۡعح

43. আর এসব দৃষ্টান্ত আবম মানুন্ডির 
জনে কপশ কবর; আর জ্ঞানী 
কলান্ডকরা িাড়া ককউ তা বুন্ডঝ না।  

تِلۡكح  ا لِلنَّاِسِۖ وح ُح َٰل  نحۡۡضِب  ۡمثح
ح
ٓ إِلَّ  ٱۡۡل ا ُح ۡعقِل  ا يح وحمح
ونح  َٰلِم   ٤٣ٱلۡعح

44. আল্লাহ যর্াযর্ভান্ডব আসমানসমূহ 
ও যমীন  সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন; বনশ্চয় 
এন্ডত বনদশথন রন্ডয়ন্ডি মুবমনন্ডদর 
জনে। 

َٰلِكح  ِ  إِنَّ ِِف ذح ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱّللَّ  ٱلسَّ خح

 ٤٤ۡؤِمنِيح لذِلۡم   ٓأَليحةٗ 
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45. কতামার প্রবত কয বকতাব ওহী করা 
হন্ডয়ন্ডি, তা কর্ন্ডক বতলাওয়াত কর 
এবাং সালাত কান্ডয়ম কর। বনশ্চয় 
সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ কর্ন্ডক 
ববরত রান্ডখ। আর আল্লাহর স্মরেই 
কতা সবথন্ডেষ্ঠ। আল্লাহ জান্ডনন যা 
কতামরা কর। 

ۖۡ إِنَّ  ةح لحوَٰ ِۡ ٱلصَّ ِ ق
ح
أ َِٰب وح ۡكح ِمنح ٱلِۡكتح وِۡحح إَِلح

 
ٓ أ ا ٱتۡل  مح
لح  ِ ٱلصَّ ِۡكر  ٱّللَّ لح رِ  وح نكح آءِ وحٱلۡم  ۡحشح ِن ٱلۡفح َٰ عح ةح تحۡنِهح وَٰ

ونح  ا تحۡصنحع  ۡ  مح ۡعلح ُۗ وحٱّللَّ  يح ۡكَبح 
ح
  ٤٥أ

46. আর কতামরা উত্তম পন্থা িাড়া 
আহন্ডল বকতাবন্ডদর সান্ডর্ ববতকথ 
কন্ডরা না। তন্ডব তান্ডদর মন্ডধ্ে ওরা 
িাড়া, যারা যুলুম কন্ডরন্ডি। আর 
কতামরা বল, ‘আমরা ঈমান এন্ডনবি 
আমান্ডদর প্রবত যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি এবাং কতামান্ডদর প্রবত যা 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি তার প্রবত এবাং 
আমান্ডদর ইলাহ ও কতামান্ডদর ইলাহ 
কতা একই। আর আমরা তাুঁরই 
সমীন্ডপ আত্ম্সমপথেকারী’। 

ن   ۡحسح
ح
َِٰب إِلَّ بِٱلَِِّت ِهح أ ۡهلح ٱلِۡكتح

ح
َِٰدل ٓوا  أ لح ت جح ۞وح

 ۡۖ ۡۡ  ُ وا  ِمۡن لحم  ِينح ظح نزِلح إِلَّ ٱلَّ
 
ِٓي أ نَّا بِٱلَّ وحق ول ٓوا  ءحامح
َِٰحد   ۡۡ وح ُ ك  َٰ نحا ِإَولح  ُ َٰ ۡۡ ِإَولح ۡك  نزِلح إَِلح

 
أ ۡنحا وح ۡن   إَِلح َنح وح

ونح  ۡسلِم   ٤٦َلح ۥ م 

47. আর এভান্ডবই আবম কতামার প্রবত 
বকতাব নাবযল কন্ডরবি। অতএব, 
আবম যান্ডদরন্ডক বকতাব বদন্ডয়বিলাম 
তারা এর প্রবত ঈমান রান্ডখ এবাং 
এন্ডদরও (মক্কাবাসীন্ডদর) ককউ ককউ 
এর প্রবত ঈমান রান্ডখ। আর 
কাবফররা িাড়া আমার 
আয়াতসমূহন্ডক ককউ অস্বীকার কন্ডর 
না।  

  ۡ  ُ َٰ ِينح ءحاتحۡينح ْۚ فحٱلَّ َٰبح ۡكح ٱلِۡكتح ٓ إَِلح ۡۡلحا نزح
ح
َٰلِكح أ ذح كح وح

 ِ َٰبح ي ۡؤِمن ونح ب ن ي ۡؤِمن  بِهِۚۦْ ٱلِۡكتح ٓءِ مح
لح ىؤ  هۖۦِۡ وحِمۡن ٰٓح

د  أَِب ۡحح ا َيح ونح وحمح َٰفِر  َٰتِنحآ إِلَّ ٱلۡكح  ٤٧يح

পারা 

২১ 
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48. আর তুবম কতা এর পূন্ডবথ ককান 
বকতাব বতলাওয়াত করবন এবাং 
কতামার বনন্ডজর হান্ডত তা বলখবন কয, 
বাবতলপন্থীরা এন্ডত সন্ডন্দহ কপািে 
করন্ডব।  

ۡبلِهِۦ ِمن  نتح تحۡتل وا  ِمن قح ا ك  َٰب  وحمح ۥ  كِتح ه  لح َّتح ط  وح
ۖۡ إِذٗ  ۡرتحابح بِيحِمينِكح ۡبِطل ونح ا َلَّ  ٤٨ٱلۡم 

49. বরাং যান্ডদরন্ডক জ্ঞান কদয়া হন্ডয়ন্ডি, 
তান্ডদর অন্তন্ডর তা সুস্পষ্ট বনদশথন। 
আর যাবলমরা িাড়া আমার 
আয়াতসমূহন্ডক ককউ অস্বীকার কন্ডর 
না।  

َٰت   ُۢ بحيذِنح َٰت  وح ءحايح ِينح  بحۡل ه  ورِ ٱلَّ د  وت وا  ِِف ص 
 
ْۚ ٱلۡعِ أ ۡح لۡ

د  أَِب ۡحح ا َيح ونح وحمح َٰلِم  َٰتِنحآ إِلَّ ٱلظَّ  ٤٩يح

50. আর তারা বন্ডল, ‘তার কান্ডি তার 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক বনদশথনসমূহ 
নাবযল হয় না ককন’? বল, 
‘বনদশথনসমূহ কতা আল্লাহর কান্ডি, 
আর আবম কতা ককবল একজন 
প্রকাশে সতকথকারী’। 

 َٰ لحۡيهِ ءحايح نزِلح عح
 
ٓ أ حۡولح ا  ت  وحقحال وا  ل بذِهِۚۦْ ق ۡل إِنَّمح ِن رَّ مذ
َٰت  ِعندح ٱ نحا۠ نحِذير  ٱٓأۡليح

ح
آ أ ِ ِإَونَّمح بِي   ّللَّ  ٥٠م 

51. এটা বক তান্ডদর জনে যন্ডর্ষ্ট নয় কয, 
বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত বকতাব 
নাবযল কন্ডরবি, যা তান্ডদর বনকট 
বতলাওয়াত করা হয়? বনশ্চয় এর 
মন্ডধ্ে রহমত ও উপন্ডদশ রন্ডয়ন্ডি 
কসই কওন্ডমর জনে, যারা ঈমান 
আন্ডন। 

ۡۡ يحكۡ  ح وح ل
ح
َٰ أ ۡتلح َٰبح ي  لحۡيكح ٱلِۡكتح ۡۡلحا عح نزح

ح
ٓ أ ا نَّ
ح
ۡۡ أ ُِ فِ

حرحۡۡححةٗ  َٰلِكح ل ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ ُِ ۡي
لح ىَٰ  عح ۡوم  وحذِۡكرح ۡؤِمن ونح ي   لِقح
٥١ 

52. বল, ‘আমার ও কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
সােী বহন্ডসন্ডব আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট। 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু 

ُِيدٗ  ۡۡ شح بحيۡنحك  ِ بحيِّۡن وح َٰ بِٱّللَّ َفح
ۡ  مح ق ۡل كح ۡعلح ا ِِف اۖۡ يح

ن وا   ِينح ءحامح ۡرِض  وحٱلَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح وا  ٱلسَّ ر  فح كح َِٰطِل وح بِٱلۡبح

ۡ  ٱ ىئِكح ه  لح و 
 
ِ أ ونح بِٱّللَّ َِِٰس   ٥٢لۡخح
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আন্ডি, তা বতবন জান্ডনন। আর যারা 
বাবতন্ডল ববশ্বাস কন্ডর এবাং 
আল্লাহন্ডক অস্বীকার কন্ডর, তারাই 
েবতগ্রস্ত’।  

53. আর তারা কতামান্ডক আযাব 
ত্বরাবিত করন্ডত বন্ডল। যবদ 
বনধ্থাবরত সময় না র্াকত, তন্ডব 
তান্ডদর উপর অবশেই আযাব 
আসত এবাং তা আকবস্মকভান্ডব 
তান্ডদর উপর আসন্ডবই। অর্চ তারা 
কটরও পান্ডব না। 

ل   جح
ح
ٓ أ حۡولح ل اِب وح ذح حۡستحۡعِجل ونحكح بِٱلۡعح ي مذٗ  وح سح  م 

 ْۚ اب  ذح ۡ  ٱلۡعح حآءحه 
ۡ بحۡغتحةٗ ۡلَّ  ُ تِيحنَّ

ۡ
حأ َلح ونح  وح ر  حۡشع  ۡۡ لح ي  وحه 

٥٣ 

54. তারা কতামান্ডক আযাব ত্বরাবিত 
করন্ডত বন্ডল, আর বনশ্চয় জাহান্নাম 
কাবফরন্ডদরন্ডক পবরন্ডবষ্টন করন্ডব। 

اِب  ذح حۡستحۡعِجل ونحكح بِٱلۡعح ُۢة ي ِحيطح حم  ۡح ل نَّ ُح ِإَونَّ جح
َٰفِرِينح   ٥٤بِٱلۡكح

55. কযবদন আযাব তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
উপর কর্ন্ডক ও তান্ডদর পান্ডয়র নীন্ডচ 
কর্ন্ডক আিন্ন কন্ডর কফলন্ডব এবাং 
বতবন বলন্ডবন, ‘কতামরা যা করন্ডত, 
তার স্বাদ আস্বাদন কর’। 

ِۡت  ۡۡ وحِمن ِتح ُِ ِ اب  ِمن فحۡوق ذح عح
ۡ  ٱلۡ  ُ َٰ ى ۡغشح يحۡومح يح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ول  ذ وق وا  مح يحق  ۡۡ وح ُِ لِ رۡج 
ح
 ٥٥أ

56. কহ আমার বান্দারা যারা ঈমান 
এন্ডনন্ডি, বনশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত, 
সুতরাাং কতামরা আমারই ইবাদাত 
কর। 

ة   َِٰسعح ۡرَِض وح
ح
ن ٓوا  إِنَّ أ ِينح ءحامح َٰعِبحادِيح ٱلَّ َٰ ح  يح فحإِيَّ

وِن   ٥٦فحٱۡعب د 
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57. প্রবতবট প্রাে মৃতুের স্বাদ আস্বাদন 
করন্ডব, তারপর আমার কান্ডিই 
কতামরা প্রতোববতথত হন্ডব। 

ع ونح  نحۡفس  ّل    ۡنحا ت رۡجح َّۡ إَِلح ۡوِتِۖ ث  ة  ٱلۡمح  ٥٧ذحآئِقح

58. আর যারা ঈমান আন্ডন ও সৎ কমথ 
কন্ডর, তান্ডদরন্ডক অবশেই আবম 
জান্নান্ডত কে বাবনন্ডয় কদব, যার 
তলন্ডদশ বদন্ডয় নদীসমূহ প্রবাবহত 
হন্ডব, কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব। 
কতইনা উত্তম আমলকারীন্ডদর 
প্রবতদান! 

ِينح  ن وا  وحٱلَّ ِنح ءحامح ۡ مذ  ُ ِئحنَّ َِٰت ۡلح بحوذ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ وحعح
فٗ  رح ۡرِي ٱۡۡلحنَّةِ غ  ْۚ ا َتح ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ِمن ِتح

َِٰملِيح  ۡجر  ٱلۡعح
ح
ۡح أ  ٥٨نِۡع

59. যারা বধ্যথ ধ্ারে কন্ডর এবাং তান্ডদর 
রন্ডবর উপরই তাওয়াকু্কল কন্ডর। 

تحوح  ۡۡ يح ُِ ِ بذ َٰ رح
ح وا  وحَعح َبح  ِينح صح  ٥٩ُكَّ ونح ٱلَّ

60. আর এমন কত জীব-জন্তু রন্ডয়ন্ডি, 
যারা বনজন্ডদর বরবযক বনন্ডজরা সঞ্চয় 
কন্ডর না, আল্লাহই তান্ডদর বরবযক 
কদন এবাং  কতামান্ডদরও। আর বতবন 
সবথন্ডোতা, মহাজ্ঞানী। 

ِن دحٓابَّة   يذِن مذ
ح
أ كح ِۡمل   وح ا لَّ ِتح ُح ا ٱّللَّ  يحۡرز ق  ُح رِزۡقح

ِميع   وح ٱلسَّ ْۚ وحه  ۡۡ ۡ  ِإَويَّاك  لِي  ٦٠ٱلۡعح

61. আর যবদ তুবম তান্ডদরন্ডক প্রশ্ন কর, 
‘কক আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এবাং চাুঁদ ও সূযথন্ডক 
বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন’? তারা 
অবশেই বলন্ডব, ‘আল্লাহ’। তাহন্ডল 
ককার্ায় তান্ডদর বফরান্ডনা হন্ডি ? 

رح  خَّ ۡرضح وحسح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح ۡ مَّ  ُ تۡلح

ح
أ لحئِن سح وح
ۡمسح  ونح  ٱلشَّ َٰ ي ۡؤفحك  ّنَّ

ح
ۖۡ فحأ ول نَّ ٱّللَّ  حق  رح َلح مح  ٦١وحٱلۡقح

62. আল্লাহ তাুঁর বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে যার 
জনে ইিা কন্ডরন বরবযক প্রশস্ত 
কন্ডর কদন এবাং যার জনে ইিা 

آء  ِمۡن  حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ يحۡقِدر  ٱّللَّ  يحبۡس  ِعبحادِهِۦ وح
  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح

لذ ح بِك  ۥْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٦٢ َلح 
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সীবমত কন্ডর কদন। বনশ্চয় আল্লাহ 
সকল ববিন্ডয় সমেক অবগত। 

63. আর তুবম যবদ তান্ডদরন্ডক প্রশ্ন কর, 
‘কক আসমান কর্ন্ডক পাবন বিথে 
কন্ডরন, অতিঃপর তা িারা যমীনন্ডক 
তার মৃতুের পর সঞ্জীববত কন্ডরন’? 
তন্ডব তারা অবশেই বলন্ডব, 
‘আল্লাহ’। বল, ‘সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর’। বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
তা বুন্ডঝ না। 

 ۡ  ُ تۡلح
ح
أ لحئِن سح آءٗ وح آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡحيحا بِهِ مَّ

ح
فحأ

 ِْۚ ْۚ ق ِل ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ ول نَّ ٱّللَّ  حق  ا َلح ُح ِ ۡوت ۡرضح ِمنُۢ بحۡعِد مح
ح
ٱۡۡل

ۡعقِل ونح  ۡۡ لح يح ۡكَثح ه 
ح
 ٦٣بحۡل أ

64. আর এ দুবনয়ার জীবন কখল-
তামাশা িাড়া আর বকিুই নয় এবাং 
বনশ্চয় আবখরান্ডতর বনবাসই হন্ডলা 
প্রকৃত জীবন, যবদ তারা জানত। 

و   ُۡ ح ٓ إِلَّ ل ۡنيحا ة  ٱَّل  ِ ٱۡۡلحيحوَٰ َِٰذه ا هح ارح  وحمح ْۚ ِإَونَّ ٱَّلَّ لحعِب  وح
حِِهح  ةح ل ونح ٱٓأۡلِخرح ۡعلحم  ن وا  يح حۡو َكح ْۚ ل  ٦٤ٱۡۡلحيحوحان 

65. তারা যখন কনৌযান্ডন আন্ডরাহন কন্ডর, 
তখন তারা একবনষ্ঠভান্ডব আল্লাহন্ডক 
ডান্ডক। অতিঃপর যখন বতবন 
তান্ডদরন্ডক স্থন্ডল কপৌঁন্ডি কদন, তখনই 
তারা বশন্ডকথ বলপ্ত হয়। 

ا   و  لِۡك دحعح كِب وا  ِِف ٱلۡف  ِي فحإِذحا رح ۡلِِصيح َلح  ٱَّلذ ح ُم  نح ٱّللَّ
ونح  ۡۡ ي ّۡشِك  ِ إِذحا ه  ذ َبح

ۡۡ إَِلح ٱلۡ  ُ َٰ َّى ا َنح  ٦٥فحلحمَّ

66. যান্ডত আবম তান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়বি, 
তা তারা অস্বীকার করন্ডত পান্ডর 
এবাং তারা কযন কভাগ-ববলান্ডস মত্ত 
র্াকন্ডত পান্ডর। অতিঃপর শীঘ্রই 
তারা জানন্ডত পারন্ডব। 

ونح  ۡعلحم  ۡوفح يح وا ْۚ فحسح تَّع  َِلحتحمح ۡۡ وح  ُ َٰ آ ءحاتحۡينح وا  بِمح ر  َِلحۡكف 
٦٦ 

67. তারা বক কদন্ডখ না কয, আবম ‘হারাম’ 
কক বনরাপদ বাবনন্ডয়বি, অর্চ 
তান্ডদর আশ পাশ কর্ন্ডক 

رحمً  لۡنحا حح عح نَّا جح
ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
اِمنٗ أ ي تح ا ءح ف  ٱۡلَّاس  ا وح طَّ خح

 ِ ةِ ٱّللَّ بِنِۡعمح َِٰطِل ي ۡؤِمن ونح وح فحبِٱلۡبح
ح
ْۚ أ ۡۡ ُِ ِ ۡول ِمۡن حح
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মানুিন্ডদরন্ডক বিবনন্ডয় কনয়া হয়? 
তাহন্ডল বক তারা অসন্ডতেই ববশ্বাস 
করন্ডব এবাং আল্লাহর বনআমতন্ডক 
অস্বীকার করন্ডব? 

ونح  ر   ٦٧يحۡكف 

68. আর কস বেবির কচন্ডয় যাবলম আর 
কক, কয আল্লাহর উপর বমর্ো 
আন্ডরাপ কন্ডর অর্বা তার বনকট 
সতে আসার পর তা অস্বীকার 
কন্ডর? জাহান্নান্ডমর মন্ডধ্েই বক 
কাবফরন্ডদর আবাস নয়? 

بح  ذَّ ۡو كح
ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح

ح
ۡن أ وحمح

لحيۡسح ِِف جح 
ح
ۥْٓۚ أ آءحه  ا جح حمَّ ِ ل ۡثوٗ بِٱۡۡلحقذ ۡح مح نَّ َٰفِرِ ى ُح

ينح لذِلۡكح
٦٨ 

69. আর যারা আমার পন্ডর্ সবথাত্ম্ক 
প্রন্ডচষ্টা চালায়, তান্ডদরন্ডক আবম 
অবশেই আমার পন্ডর্ পবরচাবলত 
করব। আর বনশ্চয় আল্লাহ 
সৎকমথশীলন্ডদর সান্ডর্ই আন্ডিন। 

 ِ عح وحٱلَّ حمح ح ل ب لحنحاْۚ ِإَونَّ ٱّللَّ ۡۡ س   ُ نَّ ِديح ُۡ ح وا  فِينحا ۡلح د  ُح َٰ ينح جح
ۡحسِ   ٦٩نِيح ٱلۡم 
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৩০. সূরা : আর্-রূম 
আয়াত : ৬০, মাক্কী 

ومِ  ورحة  الر   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

১. আবলফ-লাম-মীম।  ٓۡ ٓ  ١ال

২. করামানরা112 পরাবজত হন্ডয়ন্ডি।   وم لِبحِت ٱلر    ٢غ 

3. বনকটবতথী অঞ্চন্ডল113, আর তারা 
তান্ডদর এ পরাজন্ডয়র পর অবচন্ডরই 
ববজয়ী হন্ডব, 

يحۡغلِب ونح  ۡۡ سح ُِ بِ
لح ِنُۢ بحۡعِد غح ۡ مذ ۡرِض وحه 

ح
ۡدّنح ٱۡۡل

ح
ِِفٓ أ
٣ 

4. কন্ডয়ক বিন্ডরর মন্ডধ্েই114। পূন্ডবথর ও 
পন্ডরর সব ফয়সালা আল্লাহরই। 
আর কসবদন মুবমনরা আনবন্দত 
হন্ডব, 

 ْۚ ۡبل  وحِمنُۢ بحۡعد  ۡمر  ِمن قح
ح
ِ ٱۡۡل ُۗ ّلِلَّ ِع ِسنِيح ُۡ ِ ِِف ب

ئِذ   يحۡومح ۡؤِمن ونح  وح ح  ٱلۡم  ۡفرح  ٤يح

5. আল্লাহর সাহান্ডযে। বতবন যান্ডক ইিা 
সাহাযে কন্ডরন। আর বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي وح ٱلۡعح ۖۡ وحه  آء  حشح ن ي ِْۚ يحنِص   مح  ٥بِنحِۡصِ ٱّللَّ

                                                           
112 ৩৯৫ খৃস্টান্ডব্দ করামক সাম্রাজে কর্ন্ডক পৃর্ক হন্ডয় বায়যানটাইন নান্ডম কয সাম্রাজেবট পবরবচত 

হন্ডয়বিল, এখান্ডন الروم বলন্ডত তান্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। বসবরয়া ও পোন্ডলস্টাইন এ সাম্রান্ডজের 

অধ্ীন বিল। 
113 বহজান্ডযর উত্তর পবশ্চম সীমানা সাংলগ্ন আযরুয়াত ও বুসরার মধ্েবতথী স্থান। সম্রাট বহরাবক্লয়াস ও 

খসরু পারন্ডভন্ডজর মন্ডধ্ে এখান্ডন যুদ্ধ হয়। যুন্ডদ্ধ খসরু পারন্ডভজ ববজয় লাভ কন্ডর। ফন্ডল মক্কার 
কপৌত্তবলকরা খুবশ হন্ডয় বলন্ডত শুরু কন্ডর, আমরা মুসবলমন্ডদরন্ডক পরাবজত করব। তখন উি 
আয়াতগুন্ডলা নাবযল হয়। 

 বতন কর্ন্ডক দশ বির। এ আয়ান্ডত ভববিেিােী করা হয় কয, অনবধ্ক নয় বিন্ডরর মন্ডধ্ে بضع سنني 114

করামানরা পারবসকন্ডদর উপর ববজয় লাভ করন্ডব। ৬২৩-২৪ খৃ এ ভববিেিােী সন্ডতে পবরেত 
হয়। আর কস বিরই বদর যুন্ডদ্ধ মুসবলমরা মুশবরকন্ডদরন্ডক পরাবজত কন্ডর। 
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6. আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাুঁর 
ওয়াদা কখলাফ কন্ডরন না। বকন্তু 
অবধ্কাাংশ কলাক জান্ডন না। 

ح  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ه ۥ وح ۡلِف  ٱّللَّ  وحۡعدح ِۖۡ لح َي  وحۡعدح ٱّللَّ

ونح  ۡعلحم   ٦ٱۡلَّاِس لح يح

7. তারা দুবনয়ার জীবন্ডনর বাবহেক বদক 
সম্পন্ডকথ জান্ডন, আর আবখরাত 
সম্পন্ডকথ তারা গাবফল। 

ُِرٗ  َٰ ونح ظح م 
ۡعلح ِن ٱيح ۡۡ عح ۡنيحا وحه  ِنح ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  ةِ ا مذ ٓأۡلِخرح

َٰفِل ونح  ۡۡ غح  ٧ه 

8. তারা বক বনজন্ডদর অন্তন্ডর কভন্ডব 
কদন্ডখ না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
যমীন এবাং এ দু’কয়র মধ্েবতথী সব 
বকিুই যর্াযর্ভান্ডব ও এক বনবদথষ্ট 
সমন্ডয়র জনে সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন? আর 
বনশ্চয় বহু কলাক তান্ডদর রন্ডবর 
সাোন্ডত অববশ্বাসী। 

وا  ِِفٓ  ر  كَّ تحفح ۡۡ يح ح وح ل
ح
َِٰت أ َٰوح مح لحقح ٱّللَّ  ٱلسَّ ا خح ۡ  مَّ ُِ ِس نف 

ح
أ

ل   جح
ح
أ ِ وح  بِٱۡۡلحقذ

آ إِلَّ مح  ُ ا بحيۡنح ۡرضح وحمح
ح
مذٗ   وحٱۡۡل سح  ِإَونَّ  م 
ثرِيٗ  ونح كح َٰفِر  ۡۡ لحكح ُِ ِ بذ آيِٕ رح ِنح ٱۡلَّاِس بِلِقح  ٨ا مذ

9. তারা বক যমীন্ডন ভ্রমন কন্ডর না? 
তাহন্ডল তারা কদখত কয, তান্ডদর 
পূবথবতথীন্ডদর পবরোম ককমন 
হন্ডয়বিল। তারা শবিন্ডত তান্ডদর 
কচন্ডয়ও প্রবল বিল। আর তারা জবম 
চাি করত এবাং তারা এন্ডদর আবাদ 
করার কচন্ডয়ও কবশী আবাদ করত। 
আর তান্ডদর কান্ডি তান্ডদর রাসূলগে 
সুস্পষ্ট প্রমানাবদসহ এন্ডসবিল। 
বস্তুতিঃ আল্লাহ এমন নন কয, বতবন 
তান্ডদর প্রবত যুলুম করন্ডবন, বকন্তু 

نح  ۡيفح َكح وا  كح ر  يحنظ  ۡرِض فح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي ح وح ل

ح
أ

ةٗ  ۡۡ ق وَّ  ُ دَّ ِمۡن شح
ح
ن ٓوا  أ ْۚ َكح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

َٰقِبحة  ٱلَّ  عح
ا  وهح ر  مح ا عح ح ِممَّ ۡكَثح

ح
ٓ أ ا وهح ر  مح ۡرضح وحعح

ح
وا  ٱۡۡل ثحار 

ح
أ وح

 َٰ ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح نح ٱّللَّ  وحجح ا َكح مح ِتِۖ فح
ونح  ۡظلِم  ۡۡ يح  ُ سح نف 

ح
ن ٓوا  أ َِٰكن َكح لح ۡۡ وح  ُ  ٩َِلحۡظلِمح
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তারা বনন্ডজরাই বনজন্ডদর প্রবত যুলম 
করত। 

10. তারপর যারা মন্দ কাজ কন্ডরবিল 
তান্ডদর পবরোম মন্দ হন্ডয়বিল। 
কারে তারা আল্লাহর 
আয়াতগুন্ডলান্ডক অস্বীকার কন্ডরবিল 
এবাং কসগুন্ডলা বনন্ডয়  াট্টা-ববদ্রূপ 
করত। 

ى  سح
ح
ِينح أ َٰقِبحةح ٱلَّ نح عح َّۡ َكح ب وا  ث  ذَّ ن كح

ح
ىى أ
ح
ٓوأ ـ  وا  ٱلس 

زِء ونح أَِب ُۡ حۡستح ا ي ُح ِ  ب
ن وا  َكح ِ وح َِٰت ٱّللَّ  ١٠يح

11. আল্লাহ সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন, তারপর 
বতবনই তার পুনরাবৃবত্ত করন্ডবন। 
তারপর তাুঁর কান্ডিই কতামরা 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

 ۡ َّۡ إَِلح ه ۥ ث  َّۡ ي عِيد  ا  ٱۡۡلحلۡقح ث  ؤ  ۡبدح وٱّللَّ  يح ع   ١١نح هِ ت رۡجح

12. আর কযবদন বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব 
কসবদন অপরাধ্ীরা হতাশ হন্ডয় 
পড়ন্ডব। 

ونح  ۡجرِم  ۡبلِس  ٱلۡم  ة  ي  اعح وم  ٱلسَّ يحۡومح تحق   ١٢وح

13. আর তান্ডদর শরীকরা তান্ডদর জনে 
সুপাবরশকারী হন্ডব না এবাং তারা 
তান্ডদর শরীকন্ডদরন্ডক অস্বীকার 
করন্ডব। 

ِن  ۡ مذ  ُ َّ ن ل ۡۡ يحك  ح ل ن وا  وح َكح ا  وح ىؤ  عح فح ۡۡ ش  ُِ ِ ٓئ
َكح ح ۡش 

َٰفِرِينح  ۡۡ كح ُِ ِ ٓئ
َكح ح  ١٣بِّش 

14. আর কযবদন বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব 
কসবদন তারা ববভি হন্ডয় পড়ন্ডব। 

ئِذ   ة  يحۡومح اعح وم  ٱلسَّ يحۡومح تحق  ق ونح  وح رَّ تحفح  ١٤يح

15. অতএব যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
সৎকাজ কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক জান্নান্ডত 
পবরতুষ্ট করা হন্ডব। 

ۡۡ ِِف   ُ َِٰت فح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ
ح
فحأ

ة   ۡوضح ونح  رح َۡبح   ١٥ُي 
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16. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আমার আয়াত ও আবখরান্ডতর 
সাোতন্ডক অস্বীকার কন্ডরন্ডি, 
তান্ডদরন্ডক আযান্ডবর মন্ডধ্ে উপবস্থত 
করা হন্ডব। 

ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح ا ٱلَّ مَّ
ح
أ َٰتِنح وح ةِ يح آيِٕ ٱٓأۡلِخرح لِقح ا وح

ونح  ۡۡضح  اِب ُم  ذح ىئِكح ِِف ٱلۡعح لح و 
 
 ١٦فحأ

17. অতএব কতামরা আল্লাহর তাসবীহ 
কর, যখন সন্ধোয় উপনীত হন্ডব 
এবাং সকান্ডল উ ন্ডব । 

ونح  ونح وحِحيح ت ۡصبِح  ِ ِحيح ت ۡمس  َٰنح ٱّللَّ ۡبحح  ١٧فحس 

18. আর অপরান্ডহ্ন ও যুহন্ডরর সমন্ডয়; 
আর আসমান ও যমীন্ডন সকল 
প্রশাংসা একমাত্র তাুঁরই। 

ِشيذٗ  ۡرِض وحعح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح َلح  ٱۡۡلحۡمد  ِِف ٱلسَّ ا وحِحيح وح

ونح  ُِر   ١٨ت ۡظ

19. বতবন মৃত কর্ন্ডক জীববতন্ডক কবর 
কন্ডরন এবাং জীববত কর্ন্ডক মৃতন্ডক 
কবর কন্ডরন। আর বতবন যমীনন্ডক 
জীববত কন্ডরন তার মৃতুের পর। 
আর এভান্ডবই কতামরা উবেত হন্ডব। 

َّ مِ  ۡرِج  ٱلۡۡحح ذِ َي  يذِتح ِمنح ٱلۡۡحح ي ۡخرِج  ٱلۡمح يذِِت وح نح ٱلۡمح
ونح  ۡرحج  َٰلِكح َّت  ذح كح ْۚ وح ا ُح ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح

ح
ي ۡۡحِ ٱۡۡل  ١٩وح

20. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি কয, বতবন কতামান্ডদরন্ডক মাবট 
কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, তারপর 
কতামরা মানুি হন্ডয় িবড়ন্ডয় পড়ি। 

لحقح  ۡن خح
ح
َٰتِهِۦٓ أ اب  وحِمۡن ءحايح ِن ت رح ۡ مذ نت ۡ  ك 

ح
َّۡ إِذحآ أ ث 

ونح  حّشح  تحنتحِّش   ٢٠ب

21. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি কয, বতবন কতামান্ডদর জনে 
কতামান্ডদর কর্ন্ডকই স্ত্রীন্ডদর সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, যান্ডত কতামরা তান্ডদর 

 ۡۡ ِسك  نف 
ح
ِۡن أ ۡ مذ لحقح لحك  ۡن خح

ح
َٰتِهِۦٓ أ وحِمۡن ءحايح

َٰجٗ  ۡزوح
ح
ةٗ أ وحدَّ ۡ مَّ لح بحيۡنحك  عح ا وحجح ُح ۡ ن ٓوا  إَِلح  ا لذِتحۡسك 

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح رحۡۡححًة ۡوم   وح ونح  لذِقح ر  كَّ تحفح  ٢١يح
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কান্ডি প্রশাবন্ত পাও। আর বতবন 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ভালবাসা ও দয়া 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি কস কওন্ডমর 
জনে, যারা বচন্তা কন্ডর। 

22. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি আসমান ও যমীন্ডনর সৃবষ্ট 
এবাং কতামান্ডদর ভািা ও কতামান্ডদর 
বন্ডেথর বভন্নতা। বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি জ্ঞানীন্ডদর 
জনে।  

َٰف   ۡرِض وحٱۡختِلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡق  ٱلسَّ َٰتِهِۦ خح وحِمۡن ءحايح

َٰلِكح  ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ َٰنِك  ۡلوح
ح
أ ۡۡ وح لِۡسنحتِك 

ح
َٰت  أ  ٓأَليح

َٰلِِميح   ٢٢لذِلۡعح

23. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি রান্ডত ও বদন্ডন কতামান্ডদর 
বনদ্রা এবাং তাুঁর অনুগ্রহ কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর (জীববকা) অন্ডিিে। 
বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে বনদশথনাবলী 
রন্ডয়ন্ডি কস কওন্ডমর জনে যারা 
কশান্ডন। 

ارِ  ُح ِۡل وحٱۡلَّ ۡ بِٱَلَّ نحام ك  َٰتِهِۦ مح وحِمۡن ءحايح
َٰت  وحٱبۡ  َٰلِكح ٓأَليح لِهِۦْٓۚ إِنَّ ِِف ذح ُۡ ِن فح ۡ مذ آؤ ك  وۡ  تِغح  م  لذِقح

ونح  ع  حۡسمح  ٢٣ي

24. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি বতবন কতামান্ডদরন্ডক ভয় ও 
ভরসাস্বরূপ ববদুেৎ কদখান, আর 
আসমান কর্ন্ডক পাবন বিথে কন্ডরন। 
অতিঃপর তা িারা যমীনন্ডক তার 
মৃতুের পর পুনজথীববত কন্ডরন। 
বনশ্চয় এর মন্ডধ্ে বনদশথনাবলী 

ۡوفٗ  قح خح ۡ ۡ  ٱلَۡبح َٰتِهِۦ ي رِيك  عٗ وحِمۡن ءحايح مح ِل  ا وحطح ذ ي َنح  ا وح
آءٗ  آءِ مح مح ْۚٓ إِنَّ ِمنح ٱلسَّ ا ُح ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح

ح
ۦ بِهِ ٱۡۡل ي ۡۡحِ فح

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ۡوم   ِِف ذح ۡعقِل ونح  لذِقح  ٢٤يح
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রন্ডয়ন্ডি কস কওন্ডমর জনে যারা 
অনুধ্াবন কন্ডর। 

25. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি, তাুঁরই বনন্ডদথন্ডশ আসমান ও 
যমীন বস্থবতশীল র্ান্ডক। তারপর 
বতবন যখন কতামান্ডদরন্ডক যমীন 
কর্ন্ডক কবর হন্ডয় আসার জনে 
একবার আহবান করন্ডবন তখনই 
কতামরা কবর হন্ডয় আসন্ডব। 

 َّۡ ِۚۦْ ث  ۡمرِه
ح
ۡرض  بِأ

ح
آء  وحٱۡۡل مح ومح ٱلسَّ ن تحق 

ح
َٰتِهِۦٓ أ وحِمۡن ءحايح
 ۡۡ ك  ونح  دحۡعوحةٗ  إِذحا دحَعح ۡر ج  ۡۡ َّتح نت 

ح
ۡرِض إِذحآ أ

ح
ِنح ٱۡۡل مذ

٢٥ 

26. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা 
বকিু আন্ডি সব তাুঁরই। সব বকিুই 
তাুঁর অনুগত। 

َٰنِت ونح  ۥ قح ذ  َلَّ  ۡرِضِۖ ّل 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ َلح ۥ مح  ٢٦وح

27. আর বতবনই সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন 
তারপর বতবনই এর পুনরাবৃবত্ত 
করন্ডবন। আর এটা কতা তাুঁর জনে 
অবধ্কতর সহজ। আসমান ও 
যমীন্ডন সন্ডবথাচ্চ মযথাদা তাুঁরই এবাং 
বতবন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

ن   ۡهوح
ح
وح أ ه ۥ وحه  َّۡ ي عِيد  ا  ٱۡۡلحلۡقح ث  ؤ  ۡبدح ِي يح وح ٱلَّ وحه 

وح  ۡرِض  وحه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح َٰ ِِف ٱلسَّ َۡعح

ح
ثحل  ٱۡۡل َلح  ٱلۡمح لحۡيهِ  وح عح

زِيز   ۡ   ٱلۡعح  ٢٧ٱۡۡلحِكي

28. বতবন কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক একবট উপমা বেথনা 
কন্ডরন্ডিন; আবম কতামান্ডদরন্ডক কয 
বরবযক বদন্ডয়বি তান্ডত কতামান্ডদর 
অবধ্কারভুি দাস-দাসীরা বক 
অাংশীদার? ফন্ডল কতামরা বক এ 
ববিন্ডয় সমান? কতামরা বক 

ثحٗل  ۡ مَّ حبح لحك  ِن ۡضح ۡ مذ ل لَّك  ۖۡ هح ۡۡ ِسك  نف 
ح
ِۡن أ  مذ

 ۡۡ َٰك  زحقۡنح ا رح ٓءح ِِف مح َكح ح ِن ۡش  ۡ مذ َٰن ك  يۡمح
ح
ۡت أ لحكح ا مح مَّ

ك   سح نف 
ح
ۡۡ أ تِك  ِخيفح ۡۡ كح  ُ حاف ونح آء  َّتح وح ۡۡ فِيهِ سح نت 

ح
ْۚ فحأ ۡۡ 

ۡوم   َِٰت لِقح ل  ٱٓأۡليح ِ صذ َٰلِكح ن فح ذح  ٢٨يحۡعقِل ونح كح
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তান্ডদরন্ডক কতমনভান্ডব ভয় কর 
কযমনভান্ডব ভয় কর কতামান্ডদর 
পরস্পরন্ডক115? এভান্ডবই আবম 
বনদশথনাবলী ববস্তাবরত বেথনা কন্ডরবি 
কস কওন্ডমর জনে যারা উপলবি 
কন্ডর। 

29. বরাং যাবলমরা জ্ঞান িাড়াই তান্ডদর 
কখয়াল খুশীর অনুসরে কন্ডর। 
সুতরাাং যান্ডক আল্লাহ পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন 
কক তান্ডক বহদায়াত করন্ডব? আর 
তান্ডদর জনে ককান সাহাযেকারী 
কনই। 

ۡ بِغح  آءحه  ۡهوح
ح
ٓوا  أ لحم  ِينح ظح مح  رۡيِ ِعلۡم ِۖ بحِل ٱتَّبحعح ٱلَّ ن فح

َِِٰصِينح  ِن نَّ ۡ مذ  ُ
ح ا ل ۖۡ وحمح لَّ ٱّللَّ  ضح

ح
ۡن أ ِدي مح ُۡ  ٢٩يح

30. অতএব তুবম একবনষ্ঠ হন্ডয় দীন্ডনর 
জনে বনজন্ডক প্রবতবষ্ঠত রাখ। আল্লাহর 

প্রকৃকত,116 কয প্রকৃবতর উপর বতবন 
মানুি সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। আল্লাহর 
সৃবষ্টর ককান পবরবতথন কনই। এটাই 
প্রবতবষ্ঠত দীন; বকন্তু অবধ্কাাংশ 
মানুি জান্ডন না। 

نِيفٗ  ِيِن حح كح لِِلذ ُح ۡۡ وحۡج ِ ق
ح
طح فحأ ِ ٱلَِِّت فح رح اْۚ فِۡطرحتح ٱّللَّ

ِين   َٰلِكح ٱَّلذ ِْۚ ذح اْۚ لح تحۡبِديلح ِۡلحلِۡق ٱّللَّ ُح لحۡي ٱۡلَّاسح عح
ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح ۡ  وح ِ يذ  ٣٠ٱلۡقح

31. তাুঁর অবভমুখী হন্ডয় তাুঁন্ডক ভয় কর, 
সালাত কান্ডয়ম কর, আর 
মুশবরকন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয়া না। 

لح  ةح وح لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 
ح
أ وه  وح ۡهِ وحٱتَّق  نِيبِيح إَِلح ۞م 
ّۡشِكِيح  ون وا  ِمنح ٱلۡم   ٣١تحك 

                                                           
115 দাস-দাসীরা মবনন্ডবর সম্পন্ডদর অাংশীদার হয় না এবাং মবনবরা তান্ডদরন্ডক ভয়ও কন্ডর না। 

কতমবনভান্ডব সারা জাহান্ডনর মাবলক আল্লাহর সান্ডর্ কান্ডরা অাংবশদাবরত্ব হন্ডত পান্ডর না। 
116

 স্বভাব, প্রকৃবত। মহান আল্লাহ মানুিন্ডক কয সহজাত প্রকৃবত বদন্ডয় সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। তান্ডকই فطرة 

اهلل فطرة  বলা হন্ডয়ন্ডি। আর اهلل فطرة  এর মমথার্থ হল ইসলাম। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 837  

32. যারা বনজন্ডদর দীনন্ডক ববভি 
কন্ডরন্ডি এবাং যারা বববভন্ন দন্ডল 
ববভি হন্ডয়ন্ডি (তান্ডদর অন্তভুথি 
হন্ডয়া না)। প্রন্ডতেক দলই বনজন্ডদর 
যা আন্ডি তা বনন্ডয় আনবন্দত। 

ن وا  ِشيحعٗ  َكح ۡۡ وح  ُ ق وا  دِينح ِينح فحرَّ ِ ِمنح ٱلَّ  ِحۡزبِۢ ب
ا اۖۡ ّل   مح

ونح  ۡۡ فحرِح  ُِ يۡ ح
 ٣٢َّلح

33. আর মানুিন্ডক যখন দুিঃখ-কষ্ট স্পশথ 
কন্ডর তখন তারা তান্ডদর রন্ডবর 
প্রবত ববনীতভান্ডব বফন্ডর এন্ডস তান্ডক 
ডান্ডক। তারপর যখন বতবন তান্ডদর 
স্বীয় রহমত আস্বাদন করান, তখন 
তান্ডদর মধ্েকার একবট দল তান্ডদর 
রন্ডবর সান্ডর্ শরীক কন্ডর; 

 َّۡ ۡهِ ث  نِيبِيح إَِلح ۡ م   ُ بَّ ۡوا  رح ذ  دحعح ِإَوذحا محسَّ ٱۡلَّاسح ۡض 
 ۡۡ ُِ ِ بذ ۡ بِرح  ُ ِۡن ِۡنه  رحۡۡححًة إِذحا فحرِيق  مذ ۡ مذ  ُ ذحاقح

ح
ٓ أ إِذحا

ونح   ٣٣ي ّۡشِك 

34. ফন্ডল আবম তান্ডদর যা বদন্ডয়বি তার 
প্রবত তারা অকৃতজ্ঞ হয়। সুতরাাং 
কতামরা কভাগ কন্ডর নাও। শীঘ্রই 
কতামরা জানন্ডত পারন্ডব।  

ونح  وۡفح تحۡعلحم  وا  فحسح تَّع  تحمح ْۚ فح ۡۡ  ُ َٰ آ ءحاتحۡينح وا  بِمح ر  َِلحۡكف 
٣٤ 

35. আবম বক তান্ডদর প্রবত এমন ককান 
প্রমাে নাবযল কন্ডরবি, যা তান্ডদর 
শরীক করন্ডত বন্ডল?  

 ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡۡلحا عح نزح

ح
ۡم أ
ح
َٰنٗ أ لۡطح ن وا  بِهِۦس  ا َكح ۡ  بِمح َّ تحُكح وح يح  ُ  ا فح

ونح   ٣٥ي ّۡشِك 

36. আর আবম যখন মানুিন্ডক রহমন্ডতর 
স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা 
তান্ডত আনবন্দত হয়। আর যবদ 
তান্ডদর কৃতকন্ডমথর কারন্ডে তান্ডদর 
উপর অকলোে কপৌঁন্ডি তখন তারা 
হতাশ হন্ডয় পন্ডড়।  

ذحۡقنحا ٱۡلَّاسح رحۡۡححةٗ 
ح
ٓ أ ۡۡ فحرِ  ِإَوذحا  ُ اۖۡ ِإَون ت ِصۡب ُح ِ  ب

وا  ح 
ونح  ۡقنحط  ۡۡ يح ۡۡ إِذحا ه  ُِ يِۡدي

ح
ۡت أ مح ا قحدَّ يذِئحُۢة بِمح  ٣٦سح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 838  

37. তারা বক কদন্ডখবন, বনশ্চয় আল্লাহ 
যার জনে ইিা বরবযক প্রশস্ত কন্ডরন 
এবাং সঙু্কবচত কন্ডরন। বনশ্চয় এন্ডত 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি কসই কওন্ডমর 
জনে, যারা ঈমান আন্ডন।  

وۡ  ۡۡ يحرح ح وح ل
ح
ْۚ أ يحۡقِدر  آء  وح حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ح يحبۡس  نَّ ٱّللَّ

ح
ا  أ

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح ۡوم   إِنَّ ِِف ذح  ٣٧ي ۡؤِمن ونح  لذِقح

38. অতএব আত্ম্ীয়-স্বজনন্ডক তান্ডদর 
হক বদন্ডয় দাও এবাং বমসকীন ও 
মুসাবফরন্ডকও। এবট উত্তম তান্ডদর 
জনে, যারা আল্লাহর সন্তুবষ্ট চায় এবাং 
তারাই সফলকাম।  

بِيِل   اتِ فح  ۥ وحٱلِۡمۡسِكيح وحٱۡبنح ٱلسَّ ه  قَّ َٰ حح ۡرَبح ذحا ٱلۡق 
  ۡ ىئِكح ه  لح و 

 
أ ِۖۡ وح ونح وحۡجهح ٱّللَّ ِينح ي رِيد  رۡي  لذَِّلَّ َٰلِكح خح ذح

ونح  ۡفلِح   ٣٨ٱلۡم 

39. আর কতামরা কয সূদ বদন্ডয় র্াক, 
মানুন্ডির সম্পন্ডদ বৃবদ্ধ পাওয়ার জনে 
তা মূলতিঃ আল্লাহর কান্ডি বৃবদ্ধ পায় 
না। আর কতামরা কয যাকাত বদন্ডয় 
র্াক আল্লাহর সন্তুবষ্ট কামনা কন্ডর 
(তাই বৃবদ্ধ পায়) এবাং তারাই 
বহুগুে সম্পদ প্রাপ্ত।  

ِبٗ  ِن رذ ٓ ءحاتحيۡت ۡ مذ ا َِٰل ٱۡلَّاِس فحلح وحمح ۡموح
ح
ا  ِِفٓ أ ب وح ۡ ا لذرِيح

ة   وَٰ كح ِن زح ۡ مذ آ ءحاتحيۡت  ِۖۡ وحمح ونح وح  يحۡرب وا  ِعندح ٱّللَّ ۡجهح ت رِيد 
 ِ ونح  ٱّللَّ عِف  ُۡ ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 

 
 ٣٩فحأ

40. আল্লাহ কসই সত্তা বযবন 
কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, 
তারপর কতামান্ডদরন্ডক বরবযক 
বদন্ডয়ন্ডিন। এরপর বতবন কতামান্ডদর 
মৃতুে কদন্ডবন, পন্ডর আবার 
কতামান্ডদর জীবন কদন্ডবন। 
কতামান্ডদর শরীকন্ডদর মন্ডধ্ে এমন 
ককউ আন্ডি বক, কয এ কর্ন্ডক ককান 
বকিু করন্ডত পারন্ডব? বতবন পববত্র 

 َّۡ ۡۡ ث  َّۡ ي ِميت ك  ۡۡ ث  زحقحك  َّۡ رح ۡۡ ث  ك  لحقح ِي خح ٱّللَّ  ٱلَّ
ل  ِمن  ۡفعح ن يح ۡ مَّ ٓئِك  َكح ح ۡل ِمن ۡش  ۖۡ هح ۡۡ ۡيِيك  ُي 

ء    ۡ ِن يح ۡ مذ َٰلِك  ونح  ذح ا ي ّۡشِك  مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح س 
٤٠ 
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এবাং তারা যান্ডদর শরীক কন্ডর তা 
কর্ন্ডক বতবন ঊন্ডধ্বথ।  

41. মানুন্ডির কৃতকন্ডমথর দরুন স্থন্ডল ও 
সমুন্ডদ্র ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার 
ফন্ডল আল্লাহ তান্ডদর কবতপয় 
কৃতকন্ডমথর স্বাদ তান্ডদরন্ডক আস্বাদন 
করান, যান্ডত তারা বফন্ডর আন্ডস।  

يِۡدي 
ح
بحۡت أ سح ا كح ِ وحٱِۡلحۡحرِ بِمح ذ َبح

اد  ِِف ٱلۡ سح رح ٱلۡفح ُح ظح
 ۡۡ  ُ لَّ ِمل وا  لحعح ِي عح ۡ بحۡعضح ٱلَّ  ُ ٱۡلَّاِس َِل ِذيقح

ونح   ٤١يحرِۡجع 

42. বল, ‘কতামরা যমীন্ডন ভ্রমে কর। 
অতিঃপর কদখ পূবথবতথীন্ডদর পবরোম 
বকরূপ হন্ডয়বিল’। তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই বিল মুশবরক।  

َٰقِبحة   نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  ۡرِض فحٱنظ 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ق ۡل ِسري 

ّۡشِكِيح  ۡ م  ۡكَثح ه 
ح
نح أ ْۚ َكح ۡبل  ِينح ِمن قح

 ٤٢ٱلَّ

43. তাই তুবম কতামার বনজন্ডক সরল-
সব ক দীন্ডনর উপর  কান্ডয়ম রাখ, 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক কসবদন আসার 
পূন্ডবথ, যা কফরান্ডনা যান্ডব না। কসবদন 
তারা ববভি হন্ডয় পড়ন্ডব।  

ِِتح يحۡوم  لَّ 
ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ ِۡ ِمن قح ِ يذ ِيِن ٱلۡقح كح لِِلذ ُح ۡۡ وحۡج ِ ق

ح
فحأ

ئِذ   ِۖۡ يحۡومح دَّ َلح ۥ ِمنح ٱّللَّ رح ونح  مح ع  دَّ  ٤٣يحصَّ

44. কয কুফরী কন্ডর তার কুফরীর 
পবরোম তার উপরই। আর যারা 
সৎকমথ কন্ডর তারা তান্ডদর বনজন্ডদর 
জনে শযো রচনা কন্ডর।  

َٰلِحٗ  ِملح صح ۡن عح ۖۥۡ وحمح ه  ۡفر  لحۡيهِ ك  عح رح فح فح ن كح ا مح
ونح  د  ُح ۡم ۡۡ يح ُِ ِس نف 

ح
 ٤٤فحِۡل

45. কযন বতবন স্বীয় অনুগ্রন্ডহ প্রবতদান 
কদন, যারা ঈমান আন্ডন এবাং 
সৎকাজ কন্ডর তান্ডদরন্ডক। বনশ্চয় 
বতবন কাবফরন্ডদর ভালবান্ডসন না।  

َِٰت ِمن  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح َِلحۡجزِيح ٱلَّ
َٰفِرِينح  ِب  ٱلۡكح ۥ لح ُي  لِهِۦْٓۚ إِنَّه  ُۡ  ٤٥فح
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46. আর তাুঁর বনদশথনসমূন্ডহর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি, বতবন বাতাস কপ্ররে কন্ডরন 
[বৃবষ্টর] সুসাংবাদ বহনকারী বহন্ডসন্ডব 
এবাং যান্ডত বতবন কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর 
রহমত আস্বাদন করান্ডত পান্ডরন 
এবাং যান্ডত তাুঁর বনন্ডদথন্ডশ 
কনৌযানগুন্ডলা চলাচল কন্ডর, আর 
যান্ডত কতামরা তাুঁর অনুগ্রহ কর্ন্ডক 
বকিু সন্ধান করন্ডত পার। আর যান্ডত 
কতামরা কৃতজ্ঞ হও।  

َٰت   رح ِ بحشذ ِيحاحح م  ن ي رِۡسلح ٱلرذ
ح
َٰتِهِۦٓ أ  وحِمۡن ءحايح

ِن رَّۡۡححتِهِ  ۡ مذ َِل ِذيقحك  ۡمرِهِۦ وح
ح
ۡلك  بِأ تِلحۡجرِيح ٱلۡف  ۦ وح
ونح  ر  حۡشك  ۡۡ ت لَّك  لحعح لِهِۦ وح ُۡ وا  ِمن فح تِلحبۡتحغ   ٤٦وح

47. আর অবশেই আবম কতামার পূন্ডবথ 
রাসূলগেন্ডক তান্ডদর কওন্ডমর বনকট 
পাব ন্ডয়বিলাম। অতিঃপর তারা 
তান্ডদর কান্ডি সুস্পষ্ট প্রমাোবদ বনন্ডয় 
এন্ডসবিল। অতিঃপর যারা অপরাধ্ 
কন্ডরবিল আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে করলাম। আর 
মুবমনন্ডদরন্ডক সাহাযে করা কতা 
আমার কতথবে।  

ۡبلِ  ۡلنحا ِمن قح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح ۡۡ وح ُِ َٰ قحۡوِم

ًل إَِلح كح ر س 
وا ۖۡ  م  ۡجرح

ح
ِينح أ ۡمنحا ِمنح ٱلَّ َِٰت فحٱنتحقح ۡ بِٱِۡلحيذِنح آء وه  فحجح

ۡؤِمنِيح  لحۡينحا نحِۡص  ٱلۡم  ا عح قًّ نح حح َكح  ٤٧وح

48. আল্লাহ, বযবন বাতাস কপ্ররে কন্ডরন 
ফন্ডল তা কমঘমালান্ডক ধ্াওয়া কন্ডর; 
অতিঃপর বতবন কমঘমালান্ডক কযমন 
ইিা আকান্ডশ িবড়ন্ডয় কদন এবাং 
তান্ডক খে- ববখে কন্ডর কদন, ফন্ডল 
তুবম কদখন্ডত পাও, তার মধ্ে কর্ন্ডক 
বনগথত হয় বাবরধ্ারা। অতিঃপর 
যখন বতবন তাুঁর বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 

ابٗ  حح ت ثرِي  سح َٰحح فح ِيح ِي ي رِۡسل  ٱلرذ يح ٱّللَّ  ٱلَّ ۥ ا فح ه  ط  بۡس 
فٗ ِِف ٱلسَّ  ۥ كِسح ل ه  يحۡجعح آء  وح حشح ۡيفح ي آءِ كح ح مح َتح ى ا فح

ابح بِهِۦ محن  صح
ح
ٓ أ َٰلِهۖۦِۡ فحإِذحا ج  ِمۡن ِخلح ۡر  ٱلۡوحۡدقح َيح

ونح  حۡستحبِّۡش  ۡۡ ي آء  ِمۡن ِعبحادِهِۦٓ إِذحا ه  حشح  ٤٨ي
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যান্ডদর উপর ইিা বাবর বিথে 
কন্ডরন, তখন তারা হয় আনবন্দত।  

49. যবদও এর আন্ডগ তান্ডদর প্রবত বৃবষ্ট 
বিথন্ডের পূন্ডবথ তারা বিল বনরাশ।  

ن وا  ِمن قح  ۡبلِهِۦ ِإَون َكح ِن قح ُِۡ مذ ۡي
لح لح عح َّ ن ي َنح

ح
ۡبِل أ

ۡبلِِسيح  حم   ٤٩ل

50. অতএব তুবম আল্লাহর রহমন্ডতর 
বচহ্নসমূন্ডহর প্রবত দৃবষ্ট দাও। 
বকভান্ডব বতবন যমীন্ডনর মৃতুের পর 
তা জীববত কন্ডরন। বনশ্চয় এভান্ডবই 
বতবন মৃতন্ডক জীববত কন্ডরন এবাং 
বতবন সব বকিুর উপর 
সবথশবিমান।  

ى  ۡر إَِلح ۡرضح فحٱنظ 
ح
ۡيفح ي ۡۡحِ ٱۡۡل

ِ كح َٰرِ رحۡۡححِت ٱّللَّ ءحاثح
 ِ
ذ َٰ ّل  ح وح َعح ِۖ وحه  َٰ ۡوَتح ۡۡحِ ٱلۡمح م 

ح َٰلِكح ل ْۚٓ إِنَّ ذح ا ُح ِ ۡوت بحۡعدح مح
ء   ۡ  ٥٠قحِدير   يح

51. আর যবদ আবম এমন বাতাস কপ্ররে 
কবর যার ফন্ডল তারা শসেন্ডক হলুদ 
রন্ডঙর কদখন্ডত পায়। তখন কতা 
তারা অকৃতজ্ঞ হন্ডয় পন্ডড়।  

لحئِۡن  لۡنحا رِيحٗ وح رۡسح
ح
رذٗ أ ۡصفح ۡوه  م 

ح
أ ل وا  ِمنُۢ ا فحرح ا لَّظح

ونح  ر   ٥١بحۡعِدهِۦ يحۡكف 

52. বনশ্চয় তুবম মৃতন্ডক শুনান্ডত পারন্ডব 
না, না পারন্ডব ববধ্রন্ডক আহবান 
শুনান্ডত, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদশথন 
কন্ডর বফন্ডর যায়।  

 ٓ َعح َّۡ ٱَّل  لح ت ۡسِمع  ٱلص  َٰ وح ۡوَتح  إِذحا ءح فحإِنَّكح لح ت ۡسِمع  ٱلۡمح
ۡدبِرِينح  لَّۡوا  م   ٥٢وح

53. আর তুবম অন্ধন্ডদরন্ডকও তান্ডদর 
ভ্রষ্টতা কর্ন্ডক  বহদায়ান্ডত আনন্ডত 
পারন্ডব না, তুবম শুধু্ তান্ডদরই 
শুনান্ডত পারন্ডব যারা আমার 
আয়াতসমূন্ডহর প্রবত ঈমান আন্ডন, 
কারে তারা আত্ম্সমপথনকারী।  

ۖۡ إِن ت ۡسِمع   ۡۡ ُِ تِ
َٰلح لح ن ضح ۡمِ عح ع 

َِٰد ٱلۡ نتح بِهح
ح
آ أ  إِلَّ وحمح

ن ي ۡؤِمن  أَِب ونح مح ۡسلِم  ۡ م   ُ َٰتِنحا فح  ٥٣يح

54. আল্লাহ, বযবন কতামান্ডদর সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন দুবথল বস্তু কর্ন্ডক এবাং 
দুবথলতার পর বতবন শবি দান 
কন্ডরন। আর শবির পর বতবন 

ۡعف   ِن ضح ۡ مذ لحقحك  ِي خح لح مِنُۢ  ۞ٱّللَّ  ٱلَّ عح َّۡ جح ث 
ۡعف   ة   ق وَّةٗ  بحۡعِد ضح لح ِمنُۢ بحۡعِد ق وَّ عح َّۡ جح ۡعفٗ  ث   اضح

 ْۚ يۡبحٗة ِدير   وحشح ۡ  ٱلۡقح لِي وح ٱلۡعح ْۚ وحه  آء  حشح ا ي ۡل ق  مح  ٥٤َيح
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আবার কদন দুবথলতা ও বাধ্থকে। 
বতবন যা ইিা সৃবষ্ট কন্ডরন এবাং 
বতবনই সবথজ্ঞ, সবথশবিমান।  

55. আর কযবদন বকয়ামত অনুবষ্ঠত হন্ডব 
কসবদন অপরাধ্ীরা কসম কন্ডর 
বলন্ডব কয, তারা মুহূতথকান্ডলর কবশী 
অবস্থান কন্ডরবন। এভান্ডবই তারা 
সতেববমুখ কর্ন্ডকন্ডি।  

ِث وا   ا ِلح ونح مح ۡجرِم  ۡ  ٱلۡم  ۡقِس ة  ي  اعح وم  ٱلسَّ يحۡومح تحق  وح
ة    اعح رۡيح سح ونح  غح ن وا  ي ۡؤفحك  َٰلِكح َكح ذح  ٥٥كح

56. আর যান্ডদরন্ডক জ্ঞান ও ঈমান কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি তারা বলন্ডব, ‘কতামরা 
আল্লাহর ববধ্ান মত পুনরুোন 
বদবস পযথন্ত অবস্থান কন্ডরি। আর 
এবট পুনরুোন বদবস। বকন্তু 
কতামরা জানন্ডত না।’ 

ۡۡ ِِف  ِثۡت  ۡد ِلح َٰنح لحقح يمح ۡح وحٱۡۡلِ
وت وا  ٱلۡعِلۡ

 
ِينح أ وحقحالح ٱلَّ

ا يحۡوم  ٱِۡلحۡعِث  َٰذح َٰ يحۡوِم ٱِۡلحۡعِثِۖ فحهح ِ إَِلح َِٰب ٱّللَّ كِتح
ۡۡ لح تحعۡ  نت  ۡۡ ك  َِٰكنَّك  لح ونح وح  ٥٦لحم 

57. অতিঃপর যারা যুলম কন্ডরন্ডি, কসবদন 
তান্ডদর ককান ওযর-আপবত্ত 
উপকান্ডর আসন্ডব না এবাং 
(আল্লাহন্ডক) সন্তুষ্ট করন্ডতও 
তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব না।  

ئِذ   يحۡومح ۡۡ فح لح ه  ۡۡ وح  ُ ت  ۡعِذرح وا  مح لحم  ِينح ظح ع  ٱلَّ لَّ يحنفح
 ٥٧ي ۡستحۡعتحب ونح 

58. আর আবম কতা মানুন্ডির জনে এই 
কুরআন্ডন সব ধ্রন্ডনর দৃষ্টান্ত কপশ 
কন্ডরবি। আর যবদ তুবম তান্ডদর 
কান্ডি ককান আয়াত বনন্ডয় আস, 
তন্ডব অবশেই কাবফররা বলন্ডব, 
‘কতামরা কতা বাবতলপন্থী’। 

ثحل    ِ مح
ذ ۡرءحاِن مِن ّل  ا ٱلۡق  َٰذح ۡبنحا لِلنَّاِس ِِف هح ح ۡد ۡضح لحقح  وح

ۡ أَِب  ُ لحئِن ِجۡئتح ۡۡ  يحة  وح نت 
ح
ٓوا  إِۡن أ ر  فح ِينح كح ولحنَّ ٱلَّ حق  َلَّ

ۡبِطل ونح   ٥٨إِلَّ م 

59. এমবনভান্ডব আল্লাহ কমাহর কমন্ডর 
কদন তান্ডদর হৃদয়সমূন্ডহ যারা জান্ডন 
না।  

ونح  ۡعلحم  ِينح لح يح َٰ ق ل وِب ٱلَّ ح ۡطبحع  ٱّللَّ  َعح َٰلِكح يح ذح  ٥٩كح
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60. অতএব, তুবম সবর কর। বনশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা হক। আর যারা 
দৃঢ়ভান্ডব ববশ্বাস কন্ডর না তারা কযন 
কতামান্ডক অবস্থর করন্ডত না পান্ডর ।   

ِينح  نَّكح ٱلَّ حۡستحِخفَّ لح ي ۖۡ وح قذ  ِ حح فحٱۡصَِبۡ إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ
 ٦٠لح ي وقِن ونح 
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৩১. সূরা : লুকমান 
আয়াত : ৩৪, মাক্কী 

انح  ورحة  ل ۡقمح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِمۡسِب ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ٱّللَّ

1. আবলফ- লাম -মীম।   ٓۡ ٓ  ١ال

2. এগুন্ডলা প্রজ্ঞাপূেথ বকতান্ডবর আয়াত,  ِۡ َِٰب ٱۡۡلحِكي َٰت  ٱلِۡكتح  ٢تِلۡكح ءحايح

3. সৎকমথশীলন্ডদর জনে বহদায়াত ও 
রহমতস্বরূপ,  

دٗ  رحۡۡححةٗ ى ه  ۡحِسنِيح وح  ٣لذِلۡم 

4. যারা সালাত কান্ডয়ম কন্ডর এবাং 
যাকাত কদয়, আর তারাই 
আবখরান্ডত দৃঢ় ববশ্বাস কপািে কন্ডর;  

 ۡ ةح وحه  وَٰ كح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ةح وح لحوَٰ ونح ٱلصَّ ِينح ي قِيم  ٱلَّ
ۡۡ ي وقِن ونح  ةِ ه   ٤بِٱٓأۡلِخرح

5. তারাই তান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
বহদায়ান্ডতর ওপর এবাং তারাই 
সফলকাম।  

دٗ  َٰ ه  ح ىئِكح َعح لح و 
 
ۡ  ى أ ىئِكح ه  لح و 

 
أ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِ بذ ِن رَّ مذ

ونح  ۡفلِح   ٥ٱلۡم 

6. আর মানুন্ডির মধ্ে কর্ন্ডক ককউ ককউ 
না কজন্ডন আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক 
মানুিন্ডক ববভ্রান্ত করার জনে কবহুদা 
কর্া খবরদ কন্ডর, আর তারা 
ঐগুন্ডলান্ডক হাবস- াট্টা বহন্ডসন্ডব গ্রহে 
কন্ডর; তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
লাঞ্ছনাকর আযাব।     

 ُِ وح ٱۡۡلحِديِث َِل  ُۡ ح ِي ل حۡشَتح ن ي ن لَّ عح وحِمنح ٱۡلَّاِس مح
رۡيِ ِعلۡم   ِ بِغح بِيِل ٱّللَّ ۡۡ  سح  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
ًواْۚ أ ز  ا ه  هح يحتَِّخذح وح

ُِي   اب  م  ذح  ٦عح

7. আর তার কান্ডি যখন আমার 
আয়াতসমূহ পা  করা হয় তখন কস 
দম্ভভন্ডর মুখ বফবরন্ডয় কনয়, কযন কস 
শুনন্ডত পায়বন, তার দু’কান্ডন কযন 
ববধ্রতা; সুতরাাং তান্ডক যন্ত্রোদায়ক 
আযান্ডবর সুসাংবাদ দাও। 

ۡستحۡكَِبٗ  َٰ م  لَّ َٰت نحا وح لحۡيهِ ءحايح َٰ عح ن لَّ ِإَوذحا ت ۡتلح
ح
أ ۡۡ ا كح

ذ نحۡيهِ وحقۡرٗ 
 
نَّ ِِفٓ أ

ح
أ ا كح ُح ۡع حۡسمح َِلم  ي

ح
اب  أ

ذح ه  بِعح ۡ ِ  اۖۡ فحبحّشذ
٧ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 845  

8. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 
কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বনআমতপূেথ জান্নাত;  

ن و ِينح ءحامح َٰت  إِنَّ ٱلَّ نَّ ۡۡ جح  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ا  وحعح
 ِۡ  ٨ٱۡلَّعِي

9. কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব, আল্লাহর 
ওয়াদা যর্ার্থ। আর বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

قذٗ  ِ حح ۖۡ وحۡعدح ٱّللَّ ا ُح َِِٰلِينح فِي ۡ  خح زِيز  ٱۡۡلحِكي وح ٱلۡعح اْۚ وحه 
٩ 

10. বতবন খুুঁবট িাড়া আসমানসমূহ সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, যা কতামরা কদখি, আর 
যমীন্ডন স্থাপন কন্ডরন্ডিন সুদৃঢ় 
পাহাড়, যান্ডত তা কতামান্ডদরন্ডক 
বনন্ডয় কহন্ডল না পন্ডড়, আর তান্ডত 
িবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন প্রন্ডতেক প্রকান্ডরর 
প্রােী; আর আসমান কর্ন্ডক আবম 
পাবন পা াই। অতিঃপর তান্ডত আবম 
কজাড়ায় কজাড়ায় কলোেকর উবদ্ভদ 
জন্মাই।       

مح  رۡيِ عح َِٰت بِغح َٰوح مح قح ٱلسَّ
لح َٰ ِِف  د  خح لۡقح

ح
أ ۖۡ وح ا ُح ۡونح تحرح

 ِ
ذ ا ِمن ّل  ُح بحثَّ فِي ۡۡ وح ن تحِميدح بِك 

ح
ََِٰسح أ وح ۡرِض رح

ح
ٱۡۡل
آءٗ  دحٓابَّة    آءِ مح مح ۡۡلحا ِمنح ٱلسَّ نزح

ح
أ ِ وح

ذ ا ِمن ّل  ُح ۢنبحتۡنحا فِي
ح
فحأ

ۡوج   رِيم   زح  ١٠كح

11. এ আল্লাহর সৃবষ্ট; অতএব আমান্ডক 
কদখাও, বতবন িাড়া আর যারা আন্ডি 
তারা কী সৃবষ্ট কন্ডরন্ডি! বরাং 
যাবলমরা সুস্পষ্ট কগামরাহীন্ডত 
রন্ডয়ন্ডি।   

ِينح ِمن  لحقح ٱلَّ اذحا خح و ِي مح ر 
ح
ِ فحأ لۡق  ٱّللَّ ا خح َٰذح هح

َٰل  
لح ونح ِِف ضح َٰلِم  بِي   د ونِهِۚۦْ بحِل ٱلظَّ  ١١ م 

12. আর আবম কতা লুকমানন্ডক 
বহকমাত117 বদন্ডয়বিলাম (এবাং 
বন্ডলবিলাম) কয, ‘আল্লাহর শুকবরয়া 
আদায় কর। আর কয শুকবরয়া 
আদায় কন্ডর কস কতা বনন্ডজর জনেই 
শুকবরয়া আদায় কন্ডর এবাং কয 
অকৃতজ্ঞ হয় (তার কজন্ডন রাখা 

ن  ِْۚ وحمح ۡر ّلِلَّ ِن ٱۡشك 
ح
ةح أ َٰنح ٱۡۡلِۡكمح ۡد ءحاتحيۡنحا ل ۡقمح لحقح وح

ر  ِۡلح  حۡشك  ا ي ۡر فحإِنَّمح حۡشك  ح ي رح فحإِنَّ ٱّللَّ فح ن كح ۡفِسهۖۦِۡ وحمح
ِيد   ِّنٌّ ۡحح  ١٢غح

                                                           
117 বহকমাত অর্থ: জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সুবচবন্তত মতামত ও ধ্ন্ডমথাপলবি।  
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উবচত) আল্লাহ অমুখান্ডপেী, 
প্রশাংবসত’। 

13. আর স্মরে কর, যখন লুকমান তার 
পুত্রন্ডক উপন্ডদশ বদন্ডত বগন্ডয় 
বন্ডলবিল, ‘বপ্রয় বৎস, আল্লাহর 
সান্ডর্ বশকথ কন্ডরা না; বনশ্চয় বশকথ 
হল বড় যুলুম’।  

َّ لح  َٰب ّنح ۥ يح ه  وح يحعِظ  َٰن  َِلبۡنِهِۦ وحه  ۡك ت ّۡشِ ِإَوذۡ قحالح ل ۡقمح
  ۡ ِظي ۡ  عح لۡ ۡكح لحظ  ِ ِۖۡ إِنَّ ٱلّشذ  ١٣بِٱّللَّ

14. আর আবম মানুিন্ডক তার 
মাতাবপতার বোপান্ডর (সদাচরন্ডের) 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়বি। তার মা কন্ডষ্টর পর 
কষ্ট কভাগ কন্ডর তান্ডক গন্ডভথ ধ্ারে 
কন্ডর। আর তার দুধ্ িাড়ান্ডনা হয় 
দু’বিন্ডর; সুতরাাং আমার ও কতামার 
বপতা-মাতার শুকবরয়া আদায় কর। 
প্রতোবতথন কতা আমার কান্ডিই।   

 َٰ ح ۥ وحۡهًنا َعح ه  م 
 
حلحۡته  أ يۡهِ ۡحح ََِّٰلح َٰنح بِوح نسح ۡينحا ٱۡۡلِ وحصَّ وح

يۡكح  وحۡهن   ََِّٰلح لِوح ۡر َِل وح ِن ٱۡشك 
ح
ۡيِ أ مح ۥ ِِف َعح َٰل ه  فِصح وح

ِصري   َّ ٱلۡمح  ١٤إَِلح

15. আর যবদ তারা কতামান্ডক আমার 
সান্ডর্ বশকথ করন্ডত কজার কচষ্টা কন্ডর, 
কয ববিন্ডয় কতামার ককান জ্ঞান কনই, 
তখন তান্ডদর আনুগতে করন্ডব না 
এবাং দুবনয়ায় তান্ডদর সান্ডর্ বসবাস 
করন্ডব সদ্ভান্ডব। আর অনুসরে কর 
তার পর্, কয আমার অবভমুখী হয়। 
তারপর আমার কান্ডিই কতামান্ডদর 
প্রতোবতথন। তখন আবম 
কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় কদব, যা 
কতামরা করন্ডত।           

ن ت ّۡشِ 
ح
ى أ ح اكح َعح دح ُح َٰ حكح بِهِۦ ِإَون جح ا لحيۡسح ل كح َِب مح

وفٗ  ۡعر  ۡنيحا مح ا ِِف ٱَّل  مح  ُ اِحۡب ۖۡ وحصح ا مح  ُ ۡ  فحلح ت ِطۡع ۖۡ ِعلۡ  ا
 ۡۡ رِۡجع ك  َّ مح َّۡ إَِلح ْۚ ث  َّ نحابح إَِلح

ح
ۡن أ بِيلح مح وحٱتَّبِۡع سح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡ بِمح نحبذِئ ك 
 
 ١٥فحأ

16. ‘কহ আমার বপ্রয় বৎস, বনশ্চয় তা 
(পাপ-পুেে) যবদ সবরিা দানার 
পবরমাে হয়, অতিঃপর তা র্ান্ডক 
পার্ন্ডরর মন্ডধ্ে বকাংবা 
আসমানসমূন্ডহ বা যমীন্ডনর মন্ডধ্ে, 

بَّة   الح حح آ إِن تحك  ِمۡثقح ُح َّ إِنَّ َٰب ّنح ۡردحل   يح ِۡن خح ن مذ تحك   فح
ا  ُح ِ ِت ب

ۡ
ۡرِض يحأ

ح
ۡو ِِف ٱۡۡل

ح
َِٰت أ َٰوح مح ۡو ِِف ٱلسَّ

ح
ة  أ ۡخرح ِِف صح

برِي   ح لحِطيف  خح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ١٦ٱّللَّ 
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আল্লাহ তাও বনন্ডয় আসন্ডবন; বনশ্চয় 
আল্লাহ সূক্ষ্মদশথী, সবথজ্ঞ’।  

17. ‘কহ আমার বপ্রয় বৎস, সালাত 
কান্ডয়ম কর, সৎকান্ডজর আন্ডদশ 
দাও, অসৎকান্ডজ বনন্ডিধ্ কর এবাং 
কতামার উপর কয ববপদ আন্ডস 
তান্ডত বধ্যথ ধ্র। বনশ্চয় এগুন্ডলা 
অনেতম দৃঢ় সাংকন্ডের কাজ’।  

ِن  وِف وحٱنۡهح عح ۡعر  ۡر بِٱلۡمح م 
ۡ
أ لحوَٰةح وح ِۡ ٱلصَّ ِ ق

ح
َّ أ َٰب ّنح يح

ۡزِم  َٰلِكح ِمۡن عح ۖۡ إِنَّ ذح ابحكح صح
ح
آ أ َٰ مح ح رِ وحٱۡصَِبۡ َعح نكح ٱلۡم 

ورِ  م 
 
 ١٧ٱۡۡل

18. ‘আর তুবম মানুন্ডির বদক কর্ন্ডক 
কতামার মুখ বফবরন্ডয় বনন্ডয়া না। আর 
যমীন্ডন দম্ভভন্ডর চলান্ডফরা কন্ডরা না; 
বনশ্চয় আল্লাহ ককান দাবম্ভক, 
অহঙ্কারীন্ডক পিন্দ কন্ডরন না’।  

ۡرِض 
ح
لح تحۡمِش ِِف ٱۡۡل كح لِلنَّاِس وح دَّ ِۡر خح عذ لح ت صح وح

ۡتحال    ُم 
َّ ِب  ّل  ح لح ُي  ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ رحًحا ور   مح خ 

 ١٨ فح

19. ‘আর কতামার চলার কেন্ডত্র মধ্েপন্থা 
অবলম্বন কর, কতামার আওয়াজ 
নীচু কর; বনশ্চয় সবচাইন্ডত বনকৃষ্ট 
আওয়াজ হল গাধ্ার আওয়াজ’।  

ْۚ إِنَّ  ۡوتِكح ۡض ِمن صح  ُ ۡشيِكح وحٱۡغ وحٱقِۡصۡد ِِف مح
ۡوت  ٱۡۡلحِمريِ  حصح َِٰت ل ۡصوح

ح
رح ٱۡۡل نكح

ح
 ١٩أ

20. কতামরা বক কদখ না, বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু 
আন্ডি। আর কতামান্ডদর প্রবত তাুঁর 
প্রকাশে ও অপ্রকাশে বনআমত 
বোপক কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন; মানুন্ডির 
মন্ডধ্ে ককউ ককউ আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
তকথ কন্ডর জ্ঞান, বহদায়াত ও আন্ডলা 
দানকারী বকতাব িাড়া।    

ا  َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ مَّ رح لحك  خَّ ح سح نَّ ٱّللَّ
ح
ۡوا  أ ۡۡ تحرح ح ل

ح
أ

ةٗ  ُِرح َٰ ۥ ظح ه  مح ۡۡ نِعح ۡيك 
لح ۡسبحغح عح

ح
أ ۡرِض وح

ح
بحاِطنح  ِِف ٱۡۡل ُۗ وح  ٗة

رۡيِ ِعلۡم   ِ بِغح  ِِف ٱّللَّ
َِٰدل  ن ي جح لح  وحِمنح ٱۡلَّاِس مح وح

دٗ  َٰب  ى ه   كِتح
لح نرِي   وح  ٢٠ م 

21. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘আল্লাহ যা নাবযল কন্ডরন্ডিন কতামরা 

ا  لح ٱّللَّ  قحال وا  بحۡل نحتَّبِع  مح نزح
ح
آ أ وا  مح ۡ  ٱتَّبِع   ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل

 ۡۡ وه  َٰن  يحۡدع  ۡيطح نح ٱلشَّ حۡو َكح ل وح
ح
ْۚٓ أ لحۡيهِ ءحابحآءحنحا ۡدنحا عح وحجح
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তার অনুসরে কর’ তখন তারা 
বন্ডল, ‘বরাং আমরা তার অনুসরে 
করব যার ওপর আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক কপন্ডয়বি।’ 
শয়তান তান্ডদরন্ডক প্রজ্ববলত 
আযান্ডবর বদন্ডক আহবান করন্ডলও 
বক (তারা বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক 
অনুসরে করন্ডব)?  

ابِ  ذح َٰ عح عرِيِ  إَِلح  ٢١ٱلسَّ

22. আর কয বেবি একবনষ্ঠ ও 
ববশুদ্ধবচন্ডত্ত আল্লাহর কান্ডি বনজন্ডক 
সমপথে কন্ডর, কস কতা শি রবশ 
অ্া্ুঁকন্ডড় ধ্ন্ডর। আর সকল 
ববিন্ডয়র পবরোম আল্লাহরই কান্ডি।   

ِد  قح ِۡسن  فح وح ُم  ِ وحه  ۥٓ إَِلح ٱّللَّ ه  ُح ۡۡ وحۡج ن ي ۡسلِ ۞وحمح
َٰ  ِإَو ۡثقح ةِ ٱلۡو  ۡروح كح بِٱلۡع  وٱۡستحۡمسح م 

 
َٰقِبحة  ٱۡۡل ِ عح رِ َلح ٱّللَّ

٢٢ 

23. আর কয কুফরী কন্ডর, তার কুফরী 
কযন কতামান্ডক বেবর্ত না কন্ডর; 
আমার কান্ডিই তান্ডদর প্রতোবতথন। 
অতিঃপর তারা কয আমল করত 
আবম তা তান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় কদব। 
বনশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূন্ডহ যা আন্ডি 
তা সম্পন্ডকথ সমেক অববহত।  

رح فحلح  فح ن كح ۡۡ وحمح  ُ رِۡجع  ۡنحا مح ۥْٓۚ إَِلح ه  ۡفر  نكح ك  ۡز  ُيح
ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ح عح ِمل ٓوا ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ا عح ۡ بِمح  ُ ن نحبذِئ  فح

٢٣ 

24. আবম তান্ডদরন্ডক অে কভাগ করন্ডত 
কদই, তারপর তান্ডদরন্ডক কন্ড ার 
আযাব কভাগ করন্ডত বাধ্ে করব।  

ۡۡ قحلِيٗل   ُ تذِع  اب  ن مح
ذح َٰ عح ۡۡ إَِلح ر ه  طح ُۡ َّۡ نح لِيظ    ث   ٢٤ غح

25. আর যবদ তুবম তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা 
কর, ‘কক আসমানসমূহ ও যমীন 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন?’ তারা অবশেই 
বলন্ডব, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘সমস্ত 

ۡرضح 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح ۡ مَّ  ُ تۡلح

ح
أ لحئِن سح وح

 ْۚ ول نَّ ٱّللَّ  حق  ۡۡ لح َلح ۡكَثح ه 
ح
ِْۚ بحۡل أ ق ِل ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

ونح  ۡعلحم   ٢٥يح
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প্রশাংসা আল্লাহর; বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই জান্ডন না’।  

26. আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা আন্ডি 
তা আল্লাহর; বনশ্চয় আল্লাহ 
অমুখান্ডপেী, প্রশাংবসত।   

وح ٱلۡغحِّن   ح ه  ۡرِض  إِنَّ ٱّللَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ

 ٢٦ٱۡۡلحِميد  

27. আর যমীন্ডন যত গাি আন্ডি তা যবদ 
কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কাবল), 
তার সান্ডর্ কাবলন্ডত পবরেত হয় 
আন্ডরা সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর 
বােীসমূহ কশি হন্ডব না। বনশ্চয় 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

ۡ  وحٱِۡلحۡحر   َٰ قۡلح
ح
ة  أ رح جح ۡرِض ِمن شح

ح
ا ِِف ٱۡۡل نَّمح

ح
حۡو أ ل وح

ِۡب ر  
ح
ة  أ ۡبعح ه ۥ ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ سح د  م  ا يح َٰت  مَّ ِمح ۡت ُكح نحفِدح
  ۡ ِكي زِيز  حح ح عح ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٢٧ٱّللَّ

28. কতামান্ডদর সৃবষ্ট ও কতামান্ডদর 
পুনরুোন ককবল একবট প্রান্ডের 
(সৃবষ্ট ও পুনরুোন্ডনর) মতই। 
বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, দ্রষ্টা। 

نحۡفس    كح
ۡۡ إِلَّ لح بحۡعث ك  ۡۡ وح ك  لۡق  ا خح ة   إِنَّ  مَّ َِٰحدح وح

ح سح  ُۢ بحِصري  ٱّللَّ  ٢٨ِميع 

29. তুবম বক কদখবন কয, আল্লাহ রাতন্ডক 
বদন্ডনর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ করান এবাং 
বদনন্ডক রান্ডতর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ করান? 
আর বতবন সূযথ ও চাুঁদন্ডক বনন্ডয়াবজত 
কন্ডরন্ডিন। প্রন্ডতেন্ডকই চলন্ডি একবট 
বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত। আর বনশ্চয় 
কতামরা যা কর, আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ 
সমূ্পেথ অববহত। 

 ۡۡ ح ل
ح
ارح  أ ُح ي ولِج  ٱۡلَّ ارِ وح ُح ۡلح ِِف ٱۡلَّ ح ي ولِج  ٱَلَّ نَّ ٱّللَّ

ح
تحرح أ

ى  ۡرِٓي إَِلح ذ  َيح ۖۡ ّل  رح مح ۡمسح وحٱۡلقح رح ٱلشَّ خَّ ِۡل وحسح ِِف ٱَلَّ
ل   جح
ح
مذٗ  أ سح برِي   م  ل ونح خح ا تحۡعمح ح بِمح نَّ ٱّللَّ

ح
أ  ٢٩وح

30. এগুন্ডলা প্রমাে কন্ডর কয, বনশ্চয় 
আল্লাহই সতে এবাং তারা আল্লাহর 
পবরবন্ডতথ যান্ডক ডান্ডক, তা বমর্ো। 
আর বনশ্চয় আল্লাহই হন্ডলন সন্ডবথাচ্চ, 
সুমহান। 

ونح ِمن د ونِهِ  ا يحۡدع  نَّ مح
ح
أ وح ٱۡۡلحق  وح ح ه  نَّ ٱّللَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

برِي   ِل  ٱلۡكح وح ٱلۡعح ح ه  نَّ ٱّللَّ
ح
أ َِٰطل  وح  ٣٠ٱلۡبح
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31. তুবম বক কদখবন কয, কনৌযানগুন্ডলা 
আল্লাহর অনুগ্রন্ডহ সমুন্ডদ্র চলাচল 
কন্ডর, যান্ডত বতবন তাুঁর বকিু বনদশথন 
কতামান্ডদর কদখান্ডত পান্ডরন। বনশ্চয় 
এন্ডত প্রন্ডতেক বধ্যথশীল, কৃতজ্ঞ 
বেবির জনে অন্ডনক বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি। 

 ِ ِت ٱّللَّ ۡرِي ِِف ٱِۡلحۡحرِ بِنِۡعمح
لۡكح َتح نَّ ٱلۡف 

ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
أ

 ِ َٰل َٰتِهِۦْٓۚ إِنَّ ِِف ذح ِۡن ءحايح ۡ مذ ِيحك  َٰت  لرِي  ِ  كح ٓأَليح
ذ لذِك 

بَّار   ور   صح
ك   ٣١ شح

32. আর যখন কঢউ তান্ডদরন্ডক িায়ার 
মত আিন্ন কন্ডর কনয়, তখন তারা 
একবনষ্ঠ অবস্থায় আনুগতেভন্ডর 
আল্লাহন্ডক ডান্ডক। অতিঃপর যখন 
বতবন তান্ডদরন্ডক উদ্ধার কন্ডর স্থন্ডল 
কপৌঁন্ডি কদন, তখন তান্ডদর ককউ 
ককউ (ঈমান ও কুফরীর) মধ্েপন্ডর্ 
র্ান্ডক। আর ববশ্বাসঘাতক ও 
কাবফর বেবি িাড়া ককউ আমার 
বনদশথনাবলী অস্বীকার কন্ডর না। 

ۡلِِصيح  ح ُم  ا  ٱّللَّ و  لحِل دحعح ٱلظ  ۡوج  كح ۡ مَّ  ُ ِشيح ِإَوذحا غح
ا  ْۚ وحمح ۡقتحِصد  ۡ م   ُ ِ فحِمۡن ذ ۡۡ إَِلح ٱلَۡبح  ُ َٰ َّى ا َنح ِينح فحلحمَّ َلح  ٱَّلذ

د  أَِب ۡحح تَّار  َيح  خح
َٰتِنحآ إِلَّ ّل   ور   يح

ف   ٣٢كح

33. কহ মানুি, কতামরা কতামান্ডদর রবন্ডক 
ভয় কর এবাং কসই বদনন্ডক ভয় কর 
কযবদন বপতা তার সন্তান্ডনর ককান 
উপকার করন্ডত পারন্ডব না এবাং 
সন্তানও তার বপতার ককান 
উপকান্ডর আসন্ডব না। বনশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা সতে। সুতরাাং 
দুবনয়ার জীবন কযন বকিুন্ডতই 
কতামান্ডদরন্ডক কধ্াকা বদন্ডত না পান্ডর 
এবাং মহাপ্রতারক (শয়তান) কযন 
কতামান্ডদরন্ডক আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
কধ্াকায় কফলন্ডত না পান্ডর। 

ۡوا  يحۡومٗ  ۡۡ وحٱۡخشح بَّك  وا  رح ا ٱۡلَّاس  ٱتَّق  ُح ي 
ح
أ ى ا لَّ يح

ن  از  عح وح جح ود  ه 
ۡول  لح مح ِهِۦ وح َّلح ن وح اَِّل  عح ۡزِي وح َيح

ۡي  اَِّلِهِۦ شح ۡ  وح نَّك  رَّ ۖۡ فحلح تحغ  قذ  ِ حح ْۚ إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ  ا
ور   ر  ِ ٱلۡغح ۡ بِٱّللَّ نَّك  رَّ غ  لح يح ۡنيحا وح ة  ٱَّل   ٣٣ٱۡۡلحيحوَٰ

34. বনশ্চয় আল্লাহর বনকট বকয়ামন্ডতর 
জ্ঞান রন্ডয়ন্ডি। আর বতবন বৃবষ্ট বিথে 

  ۡ يحۡعلح يۡثح وح ِل  ٱلۡغح ذ ي َنح ةِ وح اعح ۡ  ٱلسَّ
ۥ ِعلۡ ه  ح ِعندح إِنَّ ٱّللَّ

اذحا تحۡكِسب   ا تحۡدرِي نحۡفس  مَّ اِمِۖ وحمح رۡحح
ح
ا ِِف ٱۡۡل مح
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কন্ডরন এবাং জরায়ূন্ডত যা আন্ডি, তা 
বতবন জান্ডনন। আর ককউ জান্ডন না 
আগামীকাল কস কী অজথন করন্ডব 
এবাং ককউ জান্ডন না ককান্ স্থান্ডন কস 
মারা যান্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ সবথজ্ঞ, 
সমেক অববহত। 

دٗ  ۡرض  غح
ح
يذِ أ
ح
ُۢ بِأ ا تحۡدرِي نحۡفس  ح  اۖۡ وحمح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ تحم وت 

 ُۢ برِي  ۡ  خح لِي  ٣٤عح
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৩২. সূরা : আস্-সাজদাহ 
আয়াত : ৩০, মাক্কী 

 ِ ة ۡجدح ورحة  السَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবলফ-লাম-মীম।  ٓۡ ٓ  ١ال

2. এ বকতাব সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক অবতীেথ, এন্ডত ককান সন্ডন্দহ 
কনই। 

َِٰب لح  َٰلحِميح تحَنِيل  ٱلِۡكتح ِ ٱلۡعح يۡبح فِيهِ ِمن رَّبذ  ٢رح

3. নাবক তারা বন্ডল, ‘কস তা রচনা 
কন্ডরন্ডি?’ বরাং তা কতামার রন্ডবর 
পে কর্ন্ডক সতে, যান্ডত তুবম এমন 
কওমন্ডক সতকথ করন্ডত পার, যান্ডদর 
কান্ডি কতামার পূন্ডবথ ককান 
সতকথকারী আন্ডসবন। হয়ন্ডতা তারা 
বহদায়াত লাভ করন্ডব। 

وح  ْۚ بحۡل ه  َٰه  ى ح ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح
ح
بذِكح تِل نِذرح  أ ٱۡۡلحق  ِمن رَّ

ِذير  قحۡومٗ 
ِن نَّ ۡ مذ  ُ َٰ تحى

ح
آ أ ونح  ا مَّ تحد  ُۡ ۡۡ يح  ُ لَّ ۡبلِكح لحعح ِن قح مذ

٣ 

4. আল্লাহ, বযবন আসমান ও যমীন 
এবাং এ দু’কয়র মন্ডধ্ে যা বকিু আন্ডি, 
তা িয়বদন্ডন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। তারপর 
বতবন আরন্ডশর উপর উন্ড ন্ডিন। 
বতবন িাড়া কতামান্ডদর জনে ককান 
অবভভাবক কনই এবাং কনই ককান 
সুপাবরশকারী। তবুও বক কতামরা 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব না? 

ا ِِف  مح  ُ ا بحيۡنح مح ۡرضح وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ٱّللَّ  ٱلَّ

يَّام  
ح
ِن  ِستَّةِ أ ۡ مذ ا لحك  ح ٱلۡعحرِۡشِۖ مح َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح ث 

ِلذ   كَّ  د ونِهِۦ ِمن وح فحلح تحتحذح
ح
فِيع   أ لح شح ونح وح  ٤ر 

5. বতবন আসমান কর্ন্ডক যমীন পযথন্ত 
সকল কাযথ পবরচালনা কন্ডরন। 
তারপর তা একবদন তাুঁর কান্ডিই 

ۡهِ  ج  إَِلح ۡعر  َّۡ يح ۡرِض ث 
ح
آءِ إَِلح ٱۡۡل مح ۡمرح ِمنح ٱلسَّ

ح
بذِر  ٱۡۡل ي دح
نحة   ِِف يحۡوم   لۡفح سح

ح
ۥٓ أ ه  ار  نح ِمۡقدح ونح  َكح ا تحع د  ِمَّ  ٥مذ
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উ ন্ডব। কযবদন্ডনর পবরমাে হন্ডব 
কতামান্ডদর গেনায় হাজার বির। 

6. বতবনই গান্ডয়ব ও হাবযর সম্পন্ডকথ 
জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু। 

  ۡ زِيز  ٱلرَِّحي ةِ ٱلۡعح َٰدح هح يِۡب وحٱلشَّ ۡ  ٱلۡغح َٰلِ َٰلِكح عح  ٦ذح

7. বযবন তাুঁর প্রবতবট সৃবষ্টন্ডক সুন্দর 
কন্ডর সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং কাদা মাবট 
কর্ন্ডক মানুি সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন্ডিন। 

َِٰن  نسح قح ٱۡۡلِ
لۡ  خح
ح
أ بحدح ۖۥۡ وح ه  لحقح ء  خح ۡ َّ يح نح ّل  ۡحسح

ح
ِٓي أ ٱلَّ
 ٧ ِمن ِطي  

8. তারপর বতবন তার বাংশধ্র সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন তুি পাবনর বনযথাস 
কর্ন্ডক।  

َٰلحة   لح ۥ ِمن س  حۡسلحه  لح ن عح َّۡ جح آء  ث  ِن مَّ ُِي  مذ  ٨ مَّ

9. তারপর বতবন তান্ডক সু াম কন্ডরন্ডিন 
এবাং তান্ডত বনন্ডজর রূহ কর্ন্ডক ফুুঁন্ডক 
বদন্ডয়ন্ডিন। আর বতবন কতামান্ডদর 
জনে কান, কচাখ ও অন্তরসমূহ সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। কতামরা খুব সামানেই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

  ۡ لح لحك  عح وِحهۖۦِۡ وحجح خح فِيهِ ِمن ر  نحفح َٰه  وح ى وَّ َّۡ سح ث 
ۡف 
ح
َٰرح وحٱۡۡل بۡصح

ح
ۡمعح وحٱۡۡل ْۚ قحلِيٗل ٱلسَّ ةح ونح  دح ر  حۡشك  ا ت  ٩مَّ

10. আর তারা বন্ডল, ‘আমরা যখন 
মাবটন্ডত বমন্ডশ যাব তখন বক আবার 
নতুন সৃবষ্ট হব’? বরাং তারান্ডতা 
তান্ডদর রন্ডবর সাোৎন্ডক 
অস্বীকারকারী। 

ق  
لۡ ءِنَّا لحَِف خح

ح
ۡرِض أ

ح
لحلۡنحا ِِف ٱۡۡل ءِذحا ضح

ح
ِديدِْۢۚ جح  وحقحال ٓوا  أ

ونح  َٰفِر  ۡۡ كح ُِ ِ بذ آءِ رح ۡ بِلِقح  ١٠بحۡل ه 

11. বল, ‘কতামান্ডদরন্ডক মৃতুে কদন্ডব 
মৃতুের কফন্ডরশতা যান্ডক কতামান্ডদর 
জনে বনন্ডয়াগ করা হন্ডয়ন্ডি। তারপর 

 َّۡ ۡۡ ث  ح بِك  ِ ّلذ ِي و  ۡوِت ٱلَّ لحك  ٱلۡمح ۡ مَّ تحوحفَّىَٰك  ۞ق ۡل يح
ونح  ع  ۡۡ ت رۡجح بذِك  َٰ رح  ١١إَِلح
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কতামান্ডদর রন্ডবর বনকট 
কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় আনা হন্ডব’। 

12. আর যবদ তুবম কদখন্ডত, যখন 
অপরাধ্ীরা তান্ডদর রন্ডবর সামন্ডন 
মার্ানত হন্ডয় র্াকন্ডব! (তারা 
বলন্ডব) ‘কহ আমান্ডদর রব, আমরা 
কদন্ডখবি ও শুন্ডনবি, কান্ডজই 
আমান্ডদরন্ডক পুনরায় পাব ন্ডয় বদন, 
আমরা সৎকমথ করব। বনশ্চয় 
আমরা দৃঢ় ববশ্বাসী’। 

ۡۡ ِعندح  ُِ  ر ء وِس
وا  ونح نحاكِس  ۡجرِم  ىى إِذِ ٱلۡم  حۡو تحرح ل وح

بَّنح  ۡۡ رح ُِ ِ بذ َٰلًِحا رح ۡل صح ِمۡعنحا فحٱرِۡجۡعنحا نحۡعمح نحا وحسح ۡ بِۡصح
ح
آ أ
وقِن ونح   ١٢إِنَّا م 

13. আর যবদ আবম ইিা করতাম, 
তাহন্ডল প্রন্ডতেক বেবিন্ডক তার 
বহদায়াত দান করতাম। বকন্তু 
আমার কর্াই সন্ডতে পবরেত হন্ডব 
কয, ‘বনশ্চয় আবম বজন ও মানুি 
উভয় িারা জাহান্নাম পূেথ করব’। 

حۡو  ل قَّ وح َِٰكۡن حح لح ا وح ُح َٰ ى دح َّ نحۡفس  ه  ِشۡئنحا ٓأَلتحيۡنحا ّل 
نَّةِ وحٱۡلَّاِس  ۡح ِمنح ٱۡۡلِ نَّ ُح نَّ جح

ح ۡمۡلح
ح  ِمّنذِ ۡلح

ۡول  ٱلۡقح
َۡجحعِيح 

ح
 ١٣أ

14. কান্ডজই কতামরা কতামান্ডদর এই 
বদন্ডনর সাোতন্ডক কয ভুন্ডল 
বগন্ডয়বিন্ডল, তার স্বাদ কতামরা 
আস্বাদন কর। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদরন্ডক ভুন্ডল বগন্ডয়বি, আর 
কতামরা যা করন্ডত, তার জনে 
কতামরা স্থায়ী আযাব কভাগ কর। 

ٓ إِنَّا  ا َٰذح ۡۡ هح آءح يحۡوِمك  ۡۡ لِقح حِسيت  ا ن وق وا  بِمح فحذ 
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ابح ٱۡۡل ِۡلِ بِمح ذح ۖۡ وحذ وق وا  عح ۡۡ َٰك  حِسينح ن

١٤ 

15. আমার আয়াতসমূহ ককবল তারাই 
ববশ্বাস কন্ডর, যারা এর িারা 
তান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ কদয়া হন্ডল 

ا ي ۡؤِمن  أَِب ا ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُسإِنَّمح ُح ِ  ب
وا  ِر  ِينح إِذحا ذ كذ َٰتِنحا ٱلَّ  يح

 ۩ ونح حۡستحۡكَِب  ۡۡ لح ي ۡۡ وحه  ُِ ِ بذ  ِِبحۡمِد رح
وا  بَّح    ١٥وحسح

বসজদা
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বসজদায় লুবটন্ডয় পন্ডড় এবাং তান্ডদর 
রন্ডবর প্রশাংসাসহ তাসবীহ কন্ডর। 
আর তারা অহঙ্কার কন্ডর না। 

16. তান্ডদর পাশ্বথন্ডদশ ববিানা কর্ন্ডক 
আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা 
বনন্ডয় তান্ডদর রবন্ডক ডান্ডক। আর 
আবম তান্ডদরন্ডক কয বরবযক দান 
কন্ডরবি, তা কর্ন্ডক তারা বেয় কন্ডর। 

 ۡۡ  ُ بَّ ونح رح اِجِع يحۡدع  ُح ِن ٱلۡمح ۡۡ عح  ُ ن وب  َٰ ج  اِفح تحتحجح
ۡوفٗ  عٗ خح مح ونح ا وحطح ۡۡ ي نفِق   ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِممَّ  ١٦ا وح

17. অতিঃপর ককান বেবি জান্ডন না 
তান্ডদর জনে কচাখ জুড়ান্ডনা কী 
বজবনস লুবকন্ডয় রাখা হন্ডয়ন্ডি, তারা 
যা করত, তার বববনময়স্বরূপ। 

ۡعي ن  
ح
ةِ أ ِن ق رَّ ۡ مذ  ُ ح ۡخَِفح ل

 
آ أ ۡ  نحۡفس  مَّ ٓ فحلح تحۡعلح ا زح ُۢ جح ءح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح  ١٧بِمح

18. কয বেবি মুবমন কস বক ফাবসক 
বেবির মত? তারা সমান নয়। 

ۡؤِمنٗ  نح م  محن َكح فح
ح
نح فحاِسقٗ أ محن َكح نح ا كح حۡستحوۥ   ١٨اْۚ لَّ ي

19. যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর, 
তান্ডদর বাসস্থান হন্ডব জান্নাত, তারা 
যা করত তার আপোয়ন বহন্ডসন্ডব। 

َٰت   نَّ ۡۡ جح  ُ َِٰت فحلح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ
ح
أ

 ُۢ لح ىَٰ ن ز  وح
ۡ
أ ل ونح  ٱلۡمح ۡعمح ن وا  يح ا َكح  ١٩بِمح

20. আর যারা পাপকাজ কন্ডর, তান্ডদর 
বাসস্থান হন্ডব আগুন; যখনই তারা 
তা কর্ন্ডক কবর হন্ডত চাইন্ডব, 
তান্ডদরন্ডক তান্ডতই বফবরন্ডয় কদয়া 
হন্ডব এবাং তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব, 
‘কতামরা আগুন্ডনর আযাব আস্বাদন 
কর, যান্ডক কতামরা অস্বীকার 
করন্ডত। 

 َٰ ى وح
ۡ
أ مح وا  فح ق  ِينح فحسح ا ٱلَّ مَّ

ح
أ ن وح

ح
ٓوا  أ اد  رح

ح
ٓ أ ا َّمح ۖۡ ُك  ۡ  ٱۡلَّار   ُ

ابح  ذح ۡۡ ذ وق وا  عح  ُ ح ا وحقِيلح ل ُح وا  فِي ِعيد 
 
آ أ ُح وا  ِمۡن ۡر ج  َيح

ب ونح  ِ ذذ نت ۡ بِهِۦ ت كح ِي ك   ٢٠ٱۡلَّارِ ٱلَّ
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21. আর অবশেই আবম তান্ডদরন্ডক 
গুরুতর আযান্ডবর পূন্ডবথ লঘু আযাব 
আস্বাদন করাব, যান্ডত তারা বফন্ডর 
আন্ডস। 

اِب  ذح َٰ د ونح ٱلۡعح ۡدّنح
ح
اِب ٱۡۡل ذح ِنح ٱلۡعح ۡ مذ  ُ نَّ ۡلح ِذيقح وح

ۡۡ يحرِۡجع ونح   ُ لَّ ِ لحعح ۡكَبح
ح
 ٢١ٱۡۡل

22. আর তার কচন্ডয় বড় যাবলম আর 
কক, যান্ডক স্বীয় রন্ডবর 
আয়াতসমূন্ডহর মাধ্েন্ডম উপন্ডদশ 
কদয়ার পর তা কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় 
কনয়। বনশ্চয় আবম অপরাধ্ীন্ডদর 
কাি কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহেকারী। 

ِرح أَِب ن ذ كذ ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ ْۚٓ وحمح ا ُح ۡن ۡعرحضح عح

ح
َّۡ أ ۦ ث  بذِهِ َِٰت رح يح

ونح  نتحقِم  ۡجرِِميح م   ٢٢إِنَّا ِمنح ٱلۡم 

23. আর আবম কতা মূসান্ডক বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম, অতএব তুবম তার 
সাোন্ডতর বোপান্ডর সন্ডন্দন্ডহ কর্ন্ডকা 
না। আর আবম ওটান্ডক বনী 
ইসরাঈন্ডলর জনে বহদায়াতস্বরূপ 
কন্ডরবিলাম। 

ن ِِف ِمۡريحة   َٰبح فحلح تحك  وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح  وح
دٗ  َٰه  ه  لۡنح عح آئِهۖۦِۡ وحجح ِن لذِقح ىءِيلح ى مذ حِّنٓ إِۡسرح ِ  ٢٣ِلذ

24. আর আবম তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক বহু 
কনতা কন্ডরবিলাম, তারা আমার 
আন্ডদশানুযায়ী সৎপর্ প্রদশথন 
করত, যখন তারা বধ্যথধ্ারে 
কন্ডরবিল। আর তারা আমার 
আয়াতসমূন্ডহর প্রবত দৃঢ় ববশ্বাস 
রাখত। 

ةٗ  ئِمَّ
ح
ۡۡ أ  ُ لۡنحا ِمۡن عح ن وا   وحجح َكح وا ۖۡ وح َبح  ا صح حمَّ ۡمرِنحا ل

ح
ونح بِأ د  ُۡ يح

َٰتِنحا ي وقِن ونح أَِب  ٢٤يح

25. বনশ্চয় কতামার রব বকয়ামন্ডতর বদন 
তান্ডদর মান্ডঝ কস ববিন্ডয়র ফয়সালা 

ن وا  إِنَّ  ا َكح ةِ فِيمح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ ۡفِصل  بحيۡنح وح يح بَّكح ه  رح
ونح  ۡتحلِف   ٢٥فِيهِ َيح
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কন্ডর কদন্ডবন কয ববিন্ডয় তারা 
মতন্ডভদ করন্ডি। 

26. এটা বক তান্ডদরন্ডক বহদায়াত করল 
না কয, আবম তান্ডদর পূন্ডবথ কত 
প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস কন্ডরবি যান্ডদর 
বাসভূবমন্ডত তারা চলান্ডফরা কন্ডর? 
বনশ্চয় এন্ডত বহু বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 
তবুও বক তারা শুনন্ডব না? 

 
ح
وِن أ ر  ِنح ٱلۡق  ۡ مذ ُِ ۡبلِ ۡكنحا ِمن قح

ۡهلح
ح
ۡۡ أ ۡۡ كح  ُ ح ِد ل ُۡ ۡۡ يح ح وح ل

فحلح 
ح
َٰت   أ َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح ۡۡ ُِ َِٰكنِ سح ونح ِِف مح ۡمش  يح

ونح  ع  حۡسمح  ٢٦ي

27. তারা বক লে কন্ডর না কয, আবম 
শুকন্ডনা ভূবমন্ডত পাবন প্রবাবহত 
কবর। অতিঃপর তা বদন্ডয় শিে 
উদগত কবর, যা কর্ন্ডক তান্ডদর 
গবাবদ পশু ও তারা বনন্ডজরা খাদে 
গ্রহে কন্ডর? তবুও বক তারা লেে 
করন্ডব না। 

زِ  ۡرِض ٱۡۡل ر 
ح
آءح إَِلح ٱۡۡل وق  ٱلۡمح حس  نَّا ن

ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

رَٗۡع  ن ۡخرِج  بِهِۦ زح ْۚ فح ۡۡ  ُ س  نف 
ح
أ ۡۡ وح  ُ َٰم  نۡعح

ح
ل  ِمۡنه  أ ك 

ۡ
 تحأ

ونح  ۡبِِص  فحلح ي 
ح
 ٢٧أ

28. আর তারা বন্ডল, কখন হন্ডব এ 
ফয়সালা? কতামরা যবদ সতেবাদী 
হও তন্ডব বল। 

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ۡتح  إِن ك  ا ٱلۡفح َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق   ٢٨وح

29. বল, ফয়সালার বদন্ডন কাবফরন্ডদর 
ঈমান গ্রহে তান্ডদর ককান উপকার 
করন্ডব না। আর তান্ডদরন্ডক অবকাশ 
কদয়া হন্ডব না। 

ٓوا   ر  فح ِينح كح ع  ٱلَّ ۡتِح لح يحنفح ۡۡ ق ۡل يحۡومح ٱلۡفح  ُ َٰن  لح إِيمح  وح
ونح  ر  ۡۡ ي نظح  ٢٩ه 
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30. অতএব তুবম তান্ডদর কর্ন্ডক ববমুখ 
র্াক, আর অন্ডপো কর, বনশ্চয় 
তারা অন্ডপেমাে। 

ونح  نتحِظر  ۡ م   ُ ۡۡ وحٱنتحِظۡر إِنَّ  ُ ۡن ۡعرِۡض عح
ح
 ٣٠فحأ
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৩৩. সূরা : আল-আহযাব 
আয়াত : ৭৩, মাদানী 

ۡحزحابِ 
ح
ورحة  اۡل  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ নবী, আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং 
কাবফর ও মুনাবফকন্ডদর আনুগতে 
কন্ডরা না। বনশ্চয় আল্লাহ সমেক 
জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। 

َٰفِرِينح  لح ت ِطِع ٱلۡكح ح وح ا ٱۡلَِّب  ٱتَِّق ٱّللَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ح  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ َٰفِقِيح نح ِكيمٗ وحٱلۡم  لِيًما حح نح عح  ١ا َكح

2. আর কতামার রন্ডবর কাি কর্ন্ডক 
কতামার প্রবত যা ওহী করা হয় তুবম 
তার অনুসরে কর। বনশ্চয় কতামরা 
যা কর কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ সমেক 
অববহত। 

ا  نح بِمح ح َكح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ بذِكح ۡكح ِمن رَّ ى إَِلح ا ي وۡحح وحٱتَّبِۡع مح
برِيٗ  ل ونح خح  ٢ا تحۡعمح

3. আর তুবম আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল 
কর এবাং কমথববধ্ায়ক বহন্ডসন্ডব 
আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট। 

كِيٗل  ِ وح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ِْۚ وح ح ٱّللَّ ۡ َعح َّكَّ تحوح  ٣ وح

4. আল্লাহ ককান মানুন্ডির অভেন্তন্ডর 
দু’বট হৃদয় সৃবষ্ট কন্ডরনবন। 
কতামান্ডদর স্ত্রীন্ডদর মন্ডধ্ে যান্ডদর 
সান্ডর্ কতামরা বযহার118 কর, বতবন 
তান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর জননী 
কন্ডরনবন। আর বতবন কতামান্ডদর 
কপািেন্ডদরন্ডক কতামান্ডদর পুত্র 
কন্ডরনবন। এগুন্ডলা কতামান্ডদর মুন্ডখর 
কর্া। আর আল্লাহই সতে কর্া 
বন্ডলন। আর বতবনই সব ক পর্ 
কদখান। 

ل    ٱّللَّ  لِرحج 
لح عح ا جح عحلح  مَّ ا جح ۡوفِهِۚۦْ وحمح ِن قحلۡبحۡيِ ِِف جح مذ

مَّ 
 
نَّ أ  ُ ونح ِمۡن ُِر  َٰ ىـ ِ  ت ظح

ۡ  ٱلَّ ك  َٰجح ۡزوح
ح
ا أ ْۚ وحمح ۡۡ َٰتِك  هح

 ۡ ۡۡ قحۡول ك  َٰلِك  ْۚ ذح ۡۡ ۡبنحآءحك 
ح
ۡۡ أ ۡدِعيحآءحك 

ح
لح أ عح جح

بِيلح  ِدي ٱلسَّ ُۡ وح يح ول  ٱۡۡلحقَّ وحه  ق  ۖۡ وحٱّللَّ  يح ۡۡ َٰهِك  فۡوح
ح
بِأ
٤ 

5. কতামরা তান্ডদরন্ডক তান্ডদর বপতৃ-
পবরচন্ডয় ডাক; আল্লাহর কান্ডি 
এটাই অবধ্ক ইনসাফপূেথ। অতিঃপর 
যবদ কতামরা তান্ডদর বপতৃ-পবরচয় 
না জান, তাহন্ডল তারা কতামান্ডদর 

 ۡۡ ِْۚ فحإِن لَّ ط  ِعندح ٱّللَّ قۡسح
ح
وح أ ۡۡ ه  ُِ ِ ۡۡ ٓأِلبحآئ وه  ٱۡدع 

 ْۚ ۡۡ ََِٰلك  وح ِيِن وحمح ۡۡ ِِف ٱَّلذ َٰن ك  ۡۡ فحإِۡخوح ٓوا  ءحابحآءحه  تحۡعلحم 
َِٰكن  لح تۡ  بِهِۦ وح

ۡ
أ ۡخطح

ح
آ أ نحاح  فِيمح ۡۡ ج  لحۡيك  لحيۡسح عح وح

                                                           
118 স্ত্রীন্ডক মান্ডয়র বপন্ড র সান্ডর্ তুলনা করা, ‘তুবম আমার কান্ডি আমার মান্ডয়র বপন্ড র নোয়’ বলান্ডকই 
বযহার বন্ডল।  
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দীবন ভাই এবাং কতামান্ডদর বনু্ধ। 
আর এ ববিন্ডয় কতামরা ককান ভুল 
করন্ডল কতামান্ডদর ককান পাপ কনই; 
বকন্তু কতামান্ডদর অন্তন্ডর সাংকে 
র্াকন্ডল (পাপ হন্ডব)। আর আল্লাহ 
অবধ্ক েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ورٗ  ف  نح ٱّللَّ  غح َكح ْۚ وح ۡۡ ۡت ق ل وب ك  دح مَّ ا تحعح  ٥رَِّحيًما  امَّ

6. নবী মুবমনন্ডদর কান্ডি তান্ডদর 
বনজন্ডদর কচন্ডয় ঘবনষ্ঠতর। আর তার 
স্ত্রীগে তান্ডদর মাতাস্বরূপ। আর 
আল্লাহর ববধ্ান অনুসান্ডর মুবমন ও 
মুহাবজরন্ডদর তুলনায় আত্নীয় 
স্বজনরা এন্ডক অপন্ডরর বনকটতর। 
তন্ডব কতামরা যবদ বনু্ধ-বান্ধবন্ডদর 
সান্ডর্ ভাল বকিু করন্ডত চাও (তা 
করন্ডত পার)। এটা বকতান্ডব 
বলবপবদ্ধ আন্ডি। 

ۥٓ  ه  َٰج  ۡزوح
ح
أ ۖۡ وح ۡۡ ُِ ِس نف 

ح
ۡؤِمنِيح ِمۡن أ َٰ بِٱلۡم  ۡولح

ح
ٱۡلَِّب  أ

  ُ َٰ بِبحۡع ۡولح
ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع اِم بح رۡحح

ح
ل وا  ٱۡۡل و 

 
أ ُۗ وح ۡۡ  ُ َٰت  هح مَّ

 
 َِف أ

ن 
ح
ٓ أ َِٰجرِينح إِلَّ هح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  ِ ِمنح ٱلۡم  َِٰب ٱّللَّ كِتح

ۡوَِلحآ 
ح
ى أ ل ٓوا  إَِلح وفٗ تحۡفعح ۡعر  ۡ مَّ َٰلِكح ِِف ئِك  نح ذح اْۚ َكح

ورٗ  ۡسط  َِٰب مح  ٦ا ٱلِۡكتح

7. আর স্মরে কর, যখন আবম 
অঙ্গীকার গ্রহে কন্ডরবিলাম নবীন্ডদর 
কর্ন্ডক এবাং কতামার কর্ন্ডক, নূহ, 
ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র 
ঈসা কর্ন্ডক। আর আবম তান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহে 
কন্ডরবিলাম। 

ۡذنحا ِمنح  خح
ح
ِ ِإَوۡذ أ ۡۡ وحِمنكح وحِمن ن وح  ٱۡلَّبِيذ  ُ َٰقح  نح ِميثح

 ۡ ُ ۡذنحا ِمۡن خح
ح
أ ۖۡ وح ۡح ۡريح َٰ وحِعيَسح ٱبِۡن مح م وَسح ۡح وح َٰهِي ِإَوبۡرح

لِيظٗ  ًَٰقا غح ِيثح  ٧ا مذ

8. সতেবাদীন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
সতেবাবদতা সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা করার 
জনে। আর বতবন প্রস্তুত কন্ডর 
করন্ডখন্ডিন কাবফরন্ডদর জনে 
যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

َٰفِرِينح لذِيحۡس  دَّ لِلۡكح عح
ح
أ ْۚ وح ۡۡ ُِ ِ ن ِصۡدق َِٰدقِيح عح لح ٱلصَّ

َِلمٗ 
ح
ابًا أ ذح  ٨ا عح

9. কহ মুবমনগে, কতামরা কতামান্ডদর 
প্রবত আল্লাহর বনআমতন্ডক স্মরে 
কর, যখন কসনাবাবহনী কতামান্ডদর 
কান্ডি এন্ডস বগন্ডয়বিল, তখন আবম 
তান্ডদর উপর প্রবল বায়ু ও কসনাদল 
কপ্ররে করলাম যা কতামরা কদখবন। 
আর কতামরা যা কর আল্লাহ তার 
সমেক দ্রষ্টা। 

ۡۡ إِۡذ  لحۡيك  ِ عح ةح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ر  ن وا  ٱۡذك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡۡ رِيحٗ  ُِ ۡي
لح ۡلنحا عح رۡسح

ح
ن ود  فحأ ۡۡ ج  آءحتۡك  ن ودٗ جح ۡۡ ا وحج   ا لَّ

ل ونح بحِصرًيا  ا تحۡعمح نح ٱّللَّ  بِمح َكح اْۚ وح ۡوهح  ٩تحرح
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10. যখন তারা কতামান্ডদর কান্ডি 
এন্ডসবিল কতামান্ডদর উপন্ডরর বদক 
কর্ন্ডক এবাং কতামান্ডদর বনন্ডচর বদক 
কর্ন্ডক আর যখন  কচাখগুন্ডলা বাুঁকা 
হন্ডয় পন্ডড়বিল এবাং প্রাে কন্ঠ পযথন্ত 
কপৌঁন্ডিবিল। আর কতামরা আল্লাহ 
সম্পন্ডকথ নানা রকম ধ্ারো কপািে 
করবিন্ডল। 

ۡۡ ِإَوذۡ  لح ِمنك  ۡسفح
ح
ۡۡ وحِمۡن أ ِن فحۡوقِك  ۡ مذ آء وك   إِۡذ جح

ن ونح  تحظ  ل وب  ٱۡۡلحنحاِجرح وح ِت ٱلۡق  بحلحغح َٰر  وح بۡصح
ح
ِت ٱۡۡل زحاغح

ن ونحا۠  ِ ٱلظ    ١٠بِٱّللَّ

11. তখন মুবমনন্ডদরন্ডক পরীো করা 
হন্ডয়বিল। আর তারা ভীিেভান্ডব 
প্রকবম্পত হন্ডয়বিল। 

اٗل  لۡزِل وا  زِلۡزح ز  ۡؤِمن ونح وح نحالِكح ٱۡبت ِلح ٱلۡم  ِديدٗ ه   ١١ا  شح

12. আর স্মরে কর, যখন মুনাবফকরা 
ও যান্ডদর অন্তন্ডর বোবধ্ বিল তারা 
বলবিল, ‘আল্লাহ ও তার রাসূল 
আমান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা বদন্ডয়বিন্ডলন 
তা প্রতারো িাড়া আর বকিুই নয়’। 

ا  رحض  مَّ ُِۡ مَّ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  ونح وحٱلَّ َٰفِق  نح ول  ٱلۡم  ق  ِإَوۡذ يح
ورٗ  ر  ۥٓ إِلَّ غ  وَل   رحس  نحا ٱّللَّ  وح دح  ١٢ا وحعح

13. আর যখন তান্ডদর একদল বন্ডলবিল, 
‘কহ ইয়াসবরববাসী, এখান্ডন 
কতামান্ডদর ককান স্থান কনই, তাই 
কতামরা বফন্ডর যাও’। আর তান্ডদর 
একদল নবীর কান্ডি অনুমবত কচন্ডয় 
বলবিল, আমান্ডদর বাবড়-ঘর 
অরবেত, অর্চ কসগুন্ডলা অরবেত 
বিল না। আসন্ডল পাবলন্ডয় যাওয়াই 
বিল তান্ডদর উন্ডদ্দশে। 

ة   آئِفح امح ِإَوۡذ قحالحت طَّ قح َۡثِبح لح م  ۡهلح يح
ح
أ ى ۡۡ يح  ُ ِۡن مذ
حۡستح  ي وا ْۚ وح ۡۡ فحٱرِۡجع  ۡ  ٱۡلَِّبَّ لحك   ُ ِۡن ِذن  فحرِيق  مذ

ونح  ة ِۖ إِن ي رِيد  ۡورح ا ِهح بِعح ۡورحة  وحمح ول ونح إِنَّ ب ي وتحنحا عح ق  يح
ارٗ   ١٣ا إِلَّ فِرح

14. আর যবদ তার বববভন্ন বদক কর্ন্ডক 
তান্ডদর উপর শত্রুর প্রন্ডবশ ঘটত, 
তারপর তান্ডদরন্ডক বফতনা সৃবষ্টর 
আহবান জানান্ডনা হত, তন্ডব তারা 
তাই করত। এন্ডত তারা কাল ববলম্ব 
করত না। 

ئِل وا  ٱلۡفِۡتنحةح  َّۡ س  ا ث  ارِهح ۡقطح
ح
ِۡن أ ُِۡ مذ ۡي

لح حۡو د ِخلحۡت عح ل وح
حِسريٗ  آ إِلَّ ي ُح ِ  ب

ا تحلحبَّث وا  ا وحمح  ١٤ا ٓأَلتحوۡهح

15. আর এরা পূন্ডবথই আল্লাহর সান্ডর্ 
অঙ্গীকার কন্ডরবিল কয, তারা পৃষ্ঠ 
প্রদশথন করন্ডব না। আর আল্লাহর 

 ْۚ َٰرح ۡدبح
ح
ل ونح ٱۡۡل ۡبل  لح ي وح ح ِمن قح وا  ٱّللَّ د  ُح َٰ ن وا  عح ۡد َكح لحقح وح

ۡس  ِ مح د  ٱّللَّ ُۡ نح عح َكح  ١٥ وٗل وح
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সান্ডর্ কৃত অঙ্গীকার সম্পন্ডকথ 
বজজ্ঞাসা করা হন্ডব। 

16. বল, ‘যবদ কতামরা মৃতুে অর্বা 
হতোর ভন্ডয় পালান্ডত চাও তন্ডব 
পালান্ডনা কতামান্ডদর ককান উপকান্ডর 
আসন্ডব না। আর যস যক্ষণত্র যতামাণের 
সামানেই য া  করণত যেয়া হণব’। 

وِ 
ح
ۡوِت أ ِنح ٱلۡمح ۡرتۡ  مذ ار  إِن فحرح ۡ  ٱلۡفِرح عحك  ق ل لَّن يحنفح

ۡتِل ِإَوذٗ  ونح إِلَّ قحلِيٗل ٱلۡقح تَّع   ١٦ ا لَّ ت مح

17. বল, ‘আল্লাহ কর্ন্ডক কক 
কতামান্ডদরন্ডক রো করন্ডব যবদ বতবন 
কতামান্ডদর ককান েবত করন্ডত চান? 
অর্বা বতবন কতামান্ডদর রহমত দান 
করন্ডত ইিা কন্ডরন (ন্ডক কতামান্ডদর 
েবত করন্ডব)’। আর তারা আল্লাহ 
িাড়া তান্ডদর ককান অবভভাবক ও 
সাহাযেকারী পান্ডব না।  

 ۡۡ ادح بِك  رح
ح
ِ إِۡن أ ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ۡعِصم ك  ِي يح ن ذحا ٱلَّ ق ۡل مح

 ْۚ ۡۡ رحۡۡححٗة ادح بِك  رح
ح
ۡو أ
ح
وًٓءا أ ِن د وِن  س  ۡ مذ  ُ ح ونح ل ِد   َيح

لح وح
َِلذٗ  ِ وح لح نحِصريٗ ٱّللَّ  ١٧ا ا وح

18. আল্লাহ অবশেই জান্ডনন কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে কারা বাধ্াদানকারী এবাং কারা 
তান্ডদর ভাইন্ডদরন্ডক বন্ডল, ‘আমান্ডদর 
কান্ডি আস’ তারা খুব কমই যুন্ডদ্ধ 
আন্ডস- 

ۡ  ٱّللَّ   ۡعلح آئِلِيح ۞قحۡد يح ۡۡ وحٱلۡقح وذِقِيح ِمنك  عح ٱلۡم 
سح إِلَّ قحلِيًل 

ۡ
ت ونح ٱِۡلحأ

ۡ
لح يحأ ۖۡ وح ۡنحا َّۡ إَِلح ل  ۡۡ هح ُِ ِ َٰن  ١٨ِۡلِۡخوح

19. কতামান্ডদর বোপান্ডর [সাহাযে প্রদান 
ও ববজয় কামনায়] কৃপেতার 
কারন্ডে। অতিঃপর যখন ভীবত আন্ডস 
তখন তুবম তান্ডদর কদখন্ডব মৃতুেভন্ডয় 
তারা মূবিথত বেবির নোয় চেু 
উবেন্ডয় কতামার বদন্ডক তাকায়। 
অতিঃপর যখন ভীবত চন্ডল যায় 
তখন তারা সম্পন্ডদর কলান্ডভ কৃপে 
হন্ডয় শাবেত ভািায় কতামান্ডদর ববদ্ধ 
কন্ডর। এরা ঈমান আন্ডনবন। ফন্ডল 
আল্লাহ তান্ডদর আমলসমূহ ববনষ্ট 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। আর এটা আল্লাহর 
পন্ডে সহজ।  

آءح  ۖۡ فحإِذحا جح ۡۡ لحۡيك  ًة عح ِشحَّ
ح
ونح أ ر  ۡۡ يحنظ   ُ ۡيتح

ح
ٱۡۡلحوۡف  رحأ

لحۡيهِ ِمنح  َٰ عح ِي ي ۡغَشح ٱلَّ ۡۡ كح  ُ ۡعي ن 
ح
ور  أ ۡكح تحد  إَِلح

اد   لِۡسنحة  ِحدح
ح
ۡ بِأ وك  لحق  بح ٱۡۡلحۡوف  سح وِۡتِۖ فحإِذحا ذحهح ٱلۡمح

ۡحبحطح ٱّللَّ  
ح
ۡۡ ي ۡؤِمن وا  فحأ ح ىئِكح ل لح و 

 
 ٱۡۡلحرۡيِ  أ

ح ًة َعح ِشحَّ
ح
أ

 ْۚ ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
حِسريٗ أ ِ ي ح ٱّللَّ َٰلِكح َعح نح ذح َكح  ١٩ا وح
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20. তারা মন্ডন কন্ডর, সবম্মবলত 
বাবহনী119 চন্ডল যায়বন। তন্ডব 
সবম্মবলত বাবহনী যবদ এন্ডস পন্ডড় 
তখন তারা কামনা করন্ডব কয, 
বনশ্চয় যবদ তারা মরুবাসী 
কবদুঈনন্ডদর মন্ডধ্ে অবস্থান কন্ডর 
কতামান্ডদর খবর বজজ্ঞাসা করন্ডত 
পারত [তন্ডব ভালই হত]! আর যবদ 
এরা কতামান্ডদর মন্ডধ্ে র্াকত তাহন্ডল 
তারা অেই যুদ্ধ করত।  

ۡحزحاب  
ح
ِت ٱۡۡل

ۡ
ب وا ۖۡ ِإَون يحأ ۡۡ يحۡذهح ح ۡحزحابح ل

ح
ب ونح ٱۡۡل ۡسح ُيح

حۡس  اِب ي ۡعرح
ح
ۡ بحاد ونح ِِف ٱۡۡل  ُ نَّ

ح
حۡو أ ۡن يحوحد وا  ل ل ونح عح

َٰتحل ٓوا  إِلَّ قحلِيٗل  ا قح ۡ مَّ ن وا  فِيك  حۡو َكح ل ۖۡ وح ۡۡ ۢنبحآئِك 
ح
 ٢٠ أ

21. অবশেই কতামান্ডদর জনে 
রাসূলুল্লাহর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি উত্তম 
আদশথ তান্ডদর জনে যারা আল্লাহ ও 
পরকাল প্রতোশা কন্ডর এবাং 
আল্লাহন্ডক অবধ্ক স্মরে কন্ডর। 

نح  ذِمحن َكح نحة  ل سح ۡسوحة  حح
 
ِ أ وِل ٱّللَّ ۡۡ ِِف رحس  نح لحك  ۡد َكح لَّقح

ح  رح ٱّللَّ ح وحٱَۡلحۡومح ٱٓأۡلِخرح وحذحكح وا  ٱّللَّ ثرِيٗ يحرۡج   ٢١ا  كح

22. আর মুবমনগে যখন সবম্মবলত 
বাবহনীন্ডক কদখল তখন তারা বলল, 
‘আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল আমান্ডদর কয 
ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন এবট কতা তাই। 
আর আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল সতেই 
বন্ডলন্ডিন’। এণত ত্ান্ডদর ঈমান ও 
আত্ম্সমপথেই বৃবদ্ধ কপল। 

ۡحزحابح قحال وا  
ح
ۡؤِمن ونح ٱۡۡل ا رحءحا ٱلۡم  حمَّ ل نحا  وح دح ا وحعح ا مح َٰذح هح

 ٓ ۡۡ إِلَّ ا زحادحه  ۚۥْ وحمح وَل   رحس  قح ٱّللَّ  وح دح وَل  ۥ وحصح رحس  ٱّللَّ  وح
َٰنٗ  حۡسلِيمٗ إِيمح ت  ٢٢ا ا وح

23. মুবমনন্ডদর মন্ডধ্ে বকিু কলাক রন্ডয়ন্ডি 
যারা আল্লাহর সান্ডর্ কৃত তান্ডদর 
প্রবতশ্রুবত সন্ডতে বাস্তবায়ন কন্ডরন্ডি। 
তান্ডদর ককউ ককউ [যুন্ডদ্ধ শাহাদাত 
বরে কন্ডর] তার দাবয়ত্ব পূেথ 
কন্ডরন্ডি, আবার ককউ ককউ 
[শাহাদাত বরন্ডের] প্রতীোয় 

لحۡيهِِۖ  ح عح وا  ٱّللَّ د  ُح َٰ ا عح ق وا  مح دح ال  صح ۡؤِمنِيح رِجح ِنح ٱلۡم  مذ
ا بحدَّ  ۖۡ وحمح ن يحنتحِظر  ۡ مَّ  ُ ِمۡن ۥ وح ۡبحه  َٰ َنح ن قحَضح ۡ مَّ  ُ وا  ل  فحِمۡن

 ٢٣ تحۡبِديٗل 

                                                           
119 খন্দক যুন্ডদ্ধ কুরাইশরা তান্ডদর আশ-পান্ডশর সকল কগাত্রন্ডক একত্র কন্ডর মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর ববরুন্ডদ্ধ অবভযান চালায়। এ কারন্ডে তান্ডদরন্ডক আহযাব বা সবম্মবলত 
বাবহনী বন্ডল উন্ডল্লখ করা হন্ডয়ন্ডি।  
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রন্ডয়ন্ডি। তারা (প্রবতশ্রুবতন্ডত) ককান 
পবরবতথনই কন্ডরবন।  

24. যান্ডত আল্লাহ সতেবাদীন্ডদরন্ডক 
তান্ডদর সতেবাবদতার জনে পুরসৃ্কত 
করন্ডত পান্ডরন এবাং বতবন চাইন্ডল 
মুনাবফকন্ডদর আযাব বদন্ডত পান্ডরন 
অর্বা তান্ডদর েমা কন্ডর বদন্ডত 
পান্ডরন। বনশ্চয় আল্লাহ পরম 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

 ۡۡ ُِ ِ َِٰدقِيح بِِصۡدق حۡجزِيح ٱّللَّ  ٱلصَّ ِ
ذذِبح َلذ ي عح وح

نح  ح َكح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ُِ ۡي
لح ت وبح عح ۡو يح

ح
آءح أ َٰفِقِيح إِن شح نح ٱلۡم 

ورٗ  ف   ٢٤ا ا رَِّحيمٗ غح

25. আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
আন্ডক্রাশসহ বফবরন্ডয় বদন্ডলন, তারা 
ককান কলোে লাভ কন্ডরবন। যুন্ডদ্ধ 
মুবমনন্ডদর জনে আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট। 
আল্লাহ প্রবল শবিমান, 
পরাক্রমশালী। 

رۡيٗ  نحال وا  خح ۡۡ يح ح ۡۡ ل ُِ ۡيِظ  بِغح
وا  ر  فح ِينح كح رحدَّ ٱّللَّ  ٱلَّ  اْۚ وح

زِيزٗ  نح ٱّللَّ  قحوِيًّا عح َكح ْۚ وح ۡؤِمنِيح ٱلۡقِتحالح َفح ٱّللَّ  ٱلۡم  كح  اوح
٢٥ 

26. আর আহন্ডল বকতাবন্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
তান্ডদর সহন্ডযাবগতা কন্ডরবিল, 
আল্লাহ তান্ডদরন্ডক অবতরে 
করান্ডলন তান্ডদর দুগথসমূহ কর্ন্ডক 
এবাং তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ ভীবতর 
সঞ্চার করন্ডলন। ফন্ডল কতামরা 
হতো করি একদলন্ডক, আর বন্দী 
করি অনে দলন্ডক।  

َِٰب مِن  ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ِۡن أ ۡ مذ وه  ر  ُح َٰ ِينح ظح لح ٱلَّ نزح

ح
أ وح

ۡ  ٱلر ۡعبح فحرِيقٗ  ُِ ِ وب
فح ِِف ق ل  ۡۡ وحقحذح ُِ يحاِصي  اصح
ونح فحرِيقٗ  َِس 

ۡ
تحأ  ٢٦ا تحۡقت ل ونح وح

27. আর বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
উত্তরাবধ্কারী করন্ডলন তান্ডদর ভূবম, 
তান্ডদর ঘর-বাড়ী ও তান্ডদর ধ্ন-
সম্পন্ডদর এবাং এমন ভূবমর যান্ডত 
কতামরা পদাপথেও করবন। আল্লাহ 
সব বকিুর উপর সবথশবিমান।  

ۡرٗض 
ح
أ ۡۡ وح  ُ ح َٰل ۡموح

ح
أ ۡۡ وح َٰرحه  دِيح ۡۡ وح  ُ ۡرضح

ح
ۡۡ أ ثحك  ۡورح

ح
أ ۡۡ وح ا لَّ
َٰ تحطح  ح نح ٱّللَّ  َعح َكح اْۚ وح ء   وهح ۡ ِ يح

ذ  ٢٧ا قحِديرٗ  ّل 
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28. কহ নবী, তুবম কতামার স্ত্রীন্ডদরন্ডক 
বল, ‘যবদ কতামরা দুবনয়ার জীবন ও 
তার চাকবচকে কামনা কর তন্ডব 
আস, আবম কতামান্ডদর কভাগ-
ববলান্ডসর বেবস্থা কন্ডর কদই এবাং 
উত্তম পন্থায় কতামান্ডদর  ববদায় কন্ডর 
কদই’।  

َِٰجكح إِن  ۡزوح
ح
ِ ا ٱۡلَِّب  ق ل ۡلذ ُح ي 

ح
أ ى َّ ت رِۡدنح ٱۡۡلحيحوَٰةح يح نُت  ك 

نَّ  ذِۡحك  َسح
 
أ نَّ وح تذِۡعك  مح

 
الحۡيح أ تحعح ا فح ُح زِينحتح ۡنيحا وح ٱَّل 

احٗ  ح ِيٗل َسح  ٢٨ ا َجح

29. ‘আর যবদ কতামরা আল্লাহ, তাুঁর 
রাসূল ও পরকালীন বনবাস কামনা 
কর, তন্ডব কতামান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
সৎকমথশীলন্ডদর জনে আল্লাহ 
অবশেই মহান প্রবতদান প্রস্তুত কন্ডর 
করন্ডখন্ডিন’। 

ةح فحإِنَّ  ارح ٱٓأۡلِخرح وَلح ۥ وحٱَّلَّ رحس  ح وح َّ ت رِۡدنح ٱّللَّ نُت  ِإَون ك 
ِظيمٗ  ۡجًرا عح

ح
نَّ أ َِٰت ِمنك  ۡحِسنح دَّ لِلۡم  عح

ح
ح أ  ٢٩ا ٱّللَّ

30. কহ নবী-পত্নীগে, কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
কয ককউ প্রকাশে অশ্লীল কাজ 
করন্ডব, তার জনে আযাব বিগুে করা 
হন্ডব। আর এটা আল্লাহর পন্ডে 
সহজ।  

ة   َِٰحشح نَّ بِفح ِت ِمنك 
ۡ
ن يحأ آءح ٱۡلَِّبذِ مح َٰنِسح بحيذِنحة   يح  م 

 ِ ح ٱّللَّ َٰلِكح َعح نح ذح َكح ۡيِ  وح اب  ِضۡعفح ذح عح
ا ٱلۡ ُح ح ۡف ل َٰعح ي ضح

حِسريٗ   ٣٠ا ي

31. আর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয ককউ 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে 
করন্ডব এবাং কনক আমল করন্ডব 
আবম তান্ডক দু’বার তার প্রবতদান 
কদব এবাং আবম তার জনে প্রস্তুত 
করন্ডখবি সম্মানজনক বরবযক।  

َٰلِحٗ  ۡل صح تحۡعمح ۦ وح وَِلِ رحس  ِ وح نَّ ّلِلَّ ۡقن ۡت ِمنك  ن يح  ا۞وحمح
ا رِزۡقٗ  ُح ح ۡعتحۡدنحا ل

ح
أ تحۡيِ وح رَّ ا مح ۡجرحهح

ح
آ أ ُح ِ رِيمٗ ا ن ۡؤت   ٣١ا كح

32. কহ নবী-পবত্নগে, কতামরা অনে 
ককান নারীর মত নও। যবদ কতামরা 
তাকওয়া অবলম্বন কর, তন্ডব 
(পরপুরুন্ডির সান্ডর্) ককামল কন্ডণ্ঠ 
কর্া বন্ডলা না, তাহন্ডল যার অন্তন্ডর 

د   حح
ح
أ َّ كح حۡسُت  آءح ٱۡلَِّبذِ ل َٰنِسح ِنح ٱ يح ْۚ مذ َّ ۡيُت  آءِ إِِن ٱتَّقح  لنذِسح

رحض   ِي ِِف قحلۡبِهِۦ مح عح ٱلَّ يحۡطمح ۡوِل فح ۡعنح بِٱلۡقح ُح ۡ فحلح َّتح
وفٗ وحق لۡنح قحۡوٗل  ۡعر   ٣٢ا  مَّ

পারা 

২২ 
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বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি কস প্রলুি হয়। আর 
কতামরা নোয়সঙ্গত কর্া বলন্ডব। 

33. আর কতামরা বনজ গৃন্ডহ অবস্থান 
করন্ডব এবাং প্রাক-জান্ডহলী যুন্ডগর 
মত কসৌন্দযথ প্রদশথন কন্ডরা না। আর 
কতামরা সালাত কান্ডয়ম কর, 
যাকাত প্রদান কর এবাং আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে কর। কহ 
নবী পবরবার, আল্লাহ কতা ককবল 
চান কতামান্ডদর কর্ন্ডক অপববত্রতান্ডক 
দূরীভূত করন্ডত এবাং কতামান্ডদরন্ডক 
সমূ্পেথরূন্ডপ পববত্র করন্ডত। 

ُِلِيَّةِ  َٰ جح ٱلۡجح َّۡجنح تحَبح   تحَبح
لح نَّ وح وحقحۡرنح ِِف ب ي وتِك 
ةح  لحوَٰ قِۡمنح ٱلصَّ

ح
أ ِۖ وح َٰ ولح

 
ح ٱۡۡل ِطۡعنح ٱّللَّ

ح
أ ةح وح وَٰ كح وحءحاتِيح ٱلزَّ

ۡ  ٱلرذِۡجسح  نك  ا ي رِيد  ٱّللَّ  َِل ۡذهِبح عح ۥْٓۚ إِنَّمح وَلح  رحس  وح
ُِريٗ  ۡۡ تحۡط

ك  ِرح ُذ ي طح ۡهلح ٱِۡلحيِۡت وح
ح
 ٣٣ا أ

34. আর কতামান্ডদর ঘন্ডর আল্লাহর কয, 
আয়াতসমূহ ও বহকমত পব ত হয়- 
তা কতামরা স্মরে করন্ডখা। বনশ্চয়ই 
আল্লাহ অবত সূক্ষ্মদশথী, সমেক 
অববহত।  

 ِ َِٰت ٱّللَّ نَّ ِمۡن ءحايح َٰ ِِف ب ي وتِك  ۡتلح ا ي  ۡرنح مح وحٱۡذك 
برًِيا  نح لحِطيًفا خح ح َكح ةِ  إِنَّ ٱّللَّ  ٣٤وحٱۡۡلِۡكمح

35. বনশ্চয় মুসবলম পুরুি ও নারী, 
মুবমন পুরুি ও নারী, অনুগত পুরুি 
ও নারী, সতেবাদী পুরুি ও নারী, 
বধ্যথশীল পুরুি ও নারী, ববনয়াবনত 
পুরুি ও নারী, দানশীল পুরুি ও 
নারী, বসয়ামপালনকারী পুরুি ও 
নারী, বনজন্ডদর লজ্জাস্থান্ডনর 
বহফাযতকারী পুরুি ও নারী, 
আল্লাহন্ডক অবধ্ক স্মরেকারী পুরুি 
ও নারী, তান্ডদর জনে আল্লাহ 
মাগবফরাত ও মহান প্রবতদান 
প্রস্তুত করন্ডখন্ডিন।  

ۡسلِ  ۡسلِِميح وحٱلۡم  َِٰت إِنَّ ٱلۡم  ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  َِٰت وحٱلۡم  مح
َِٰت  َِٰدقح َِٰدقِيح وحٱلصَّ َِٰت وحٱلصَّ َٰنِتح َٰنِتِيح وحٱلۡقح وحٱلۡقح
َِٰت  َِٰشعح ٱلۡخح َِٰشعِيح وح َِٰت وحٱلۡخح َٰبِرح ََِٰبِينح وحٱلصَّ وحٱلصَّ
ئِِميح  ى َِٰت وحٱلصَّ قح ِ دذ تحصح قِيح وحٱلۡم  ِ دذ تحصح وحٱلۡم 

َٰفِِظيح  َِٰت وحٱۡلحح ئِمح ى َِٰت  وحٱلصَّ َٰفِظح ۡۡ وحٱلۡحح  ُ وجح ف ر 
ثرِيٗ  ح كح َٰكِرِينح ٱّللَّ ۡ وحٱلذَّ  ُ ح دَّ ٱّللَّ  ل عح

ح
َِٰت أ َٰكِرح ا وحٱلذَّ

ةٗ  ۡغفِرح ِظيمٗ  مَّ ۡجًرا عح
ح
أ  ٣٥ا وح

36. আর আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল ককান 
বনন্ডদথশ বদন্ডল ককান মুবমন পুরুি ও 
নারীর জনে বনজন্ডদর বোপান্ডর অনে 
বকিু এখবতয়ার করার অবধ্কার 
র্ান্ডক না; আর কয আল্লাহ ও তাুঁর 

ۡؤِمن    لِم 
نح ا َكح ۥٓ  وحمح وَل   رحس  ۡؤِمنحة  إِذحا قحَضح ٱّللَّ  وح لح م  وح

ۡعِص  ن يح ُۗ وحمح ۡۡ ۡمرِهِ
ح
حة  ِمۡن أ ۡ  ٱۡۡلرِيح  ُ ح ونح ل ن يحك 

ح
ۡمًرا أ
ح
أ

َٰٗل  لح لَّ ضح ۡد ضح قح وَلح ۥ فح رحس  ح وح بِينٗ  ٱّللَّ  ٣٦ا م 
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রাসূলন্ডক অমানে করল কস স্পষ্টই  
পর্ভ্রষ্ট হন্ডব।  

37. আর স্মরে কর, আল্লাহ যার উপর 
বনআমত বদন্ডয়বিন্ডলন এবাং তুবমও 
যার প্রবত অনুগ্রহ কন্ডরবিন্ডল, তুবম 
যখন তান্ডক বন্ডলবিন্ডল ‘কতামার 
স্ত্রীন্ডক বনন্ডজর কান্ডি করন্ডখ দাও 
এবাং আল্লাহন্ডক ভয় কর’। আর 
তুবম অন্তন্ডর যা কগাপন রাখি 
আল্লাহ তা প্রকাশকারী এবাং তুবম 
মানুিন্ডক ভয় করি অর্চ আল্লাহই 
অবধ্কতর হকদার কয, তুবম তান্ডক 
ভয় করন্ডব; অতিঃপর যান্ডয়দ যখন 
তার স্ত্রীর সান্ডর্ বববাহ সম্পকথ বিন্ন 
করল তখন আবম তান্ডক কতামার 
সান্ডর্ বববাহ বন্ধন্ডন আবদ্ধ করলাম, 
যান্ডত পালক পুত্রন্ডদর স্ত্রীন্ডদর 
বোপান্ডর মুবমনন্ডদর ককান অসুববধ্া 
না র্ান্ডক; যখন তারা তান্ডদর 
স্ত্রীন্ডদর সান্ডর্ বববাহসম্পকথ বিন্ন 
কন্ডর।120 আর আল্লাহর বনন্ডদথশ 
কাযথকর হন্ডয় র্ান্ডক।   

لحيۡهِ  ۡمتح عح ۡنعح
ح
أ لحۡيهِ وح ۡح ٱّللَّ  عح ۡنعح

ح
ِٓي أ ول  لَِّلَّ ِإَوۡذ تحق 

َِۡف ِِف نحۡفِسكح  َّت  ح وح كح وحٱتَِّق ٱّللَّ وۡجح لحۡيكح زح ۡمِسۡك عح
ح
أ

ن 
ح
ق  أ حح

ح
َۡشح ٱۡلَّاسح وحٱّللَّ  أ َّتح ۡبِديهِ وح ا ٱّللَّ  م  ۡ مح ۖۡ َّتح َٰه  ى شح

رٗ  ا وحطح ُح ِۡن ۡيد  مذ َٰ زح ا قحَضح ۡ لح فحلحمَّ ا لِِكح ُح َٰكح وَّۡجنح ا زح
 ۡۡ ُِ ِ ۡدِعيحآئ

ح
َِٰج أ ۡزوح

ح
ج  ِِفٓ أ رح ۡؤِمنِيح حح ح ٱلۡم  ونح َعح يحك 

رٗ  نَّ وحطح  ُ ۡوا  ِمۡن ُح وٗل إِذحا قح ۡفع  ِ مح ۡمر  ٱّللَّ
ح
نح أ َكح  ٣٧ اْۚ وح

38. নবীর ককান পাপ হন্ডব না আল্লাহ 
তার জনে যা বনধ্থারে কন্ডরন্ডিন121 

ج   رح  ٱۡلَِّبذِ ِمۡن حح
ح نح َعح ا َكح ۖۥۡ  مَّ ا فحرحضح ٱّللَّ  َلح  فِيمح

                                                           
 এর আবভধ্াবনক অর্থ হল: তার (স্ত্রীর) বোপান্ডর যান্ডয়ন্ডদর প্রন্ডয়াজন যখন কশি   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ 120
হল। ভাবার্থ হল: ববন্ডয়র প্রন্ডয়াজনীয়তা কশন্ডি যান্ডয়দ যখন তাুঁর স্ত্রীন্ডক তালাক বদল। যান্ডয়দ ইবন 
হাবরসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর দাস বিন্ডলন; আল্লাহ ইসলান্ডমর পন্ডর্ বহদায়াত 
দান্ডন তার প্রবত অনুগ্রহ কন্ডরবিন্ডলন এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তান্ডক মুি কন্ডর 
পালক পুত্র কঘািো বদন্ডয় তার প্রবত অনুগ্রহ কন্ডরবিন্ডলন। যান্ডয়দ ববন্ডয় কন্ডরবিন্ডলন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর ফুফান্ডতা কবান যয়নব ববন্ত জাহশন্ডক। তান্ডদর মন্ডধ্ে ববনবনা না 
হওয়ায় যান্ডয়দ যয়নবন্ডক তালাক কদন। পন্ডর আল্লাহর বনন্ডদথন্ডশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম যয়নবন্ডক ববন্ডয় কন্ডরন। এর মাধ্েন্ডম আল্লাহ তা‘আলা পালক পুন্ডত্রর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীন্ডক 
ববন্ডয় করার বোপান্ডর সামাবজক বনন্ডিধ্াজ্ঞা দূরীভূত কন্ডরন।        
121 পালকপুন্ডত্রর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীন্ডক বববাহ করা। 
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তা করন্ডল; পূন্ডবথ কয সব নবী 
অবতবাবহত হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর বোপান্ডর 
এবটই বিল আল্লাহর বনয়ম। আর 
আল্লাহর ববধ্ান সুবনধ্থাবরত, 
অবশেম্ভাবী।   

لحۡوا  ِمن قح  ِينح خح ِ ِِف ٱلَّ نَّةح ٱّللَّ ِ س  ۡمر  ٱّللَّ
ح
نح أ َكح ْۚ وح ۡبل 

رٗ  وًرا قحدح ۡقد   ٣٨ا مَّ

39. যারা আল্লাহর বােী কপৌঁবিন্ডয় কদয় 
ও তাুঁন্ডক ভয় কন্ডর এবাং আল্লাহ 
িাড়া কাউন্ডক ভয় কন্ডর না122, আর 
বহসাব গ্রহেকারীরূন্ডপ আল্লাহই 
যন্ডর্ষ্ট।  

لح  ۥ وح ۡونحه  يحۡخشح ِ وح َِٰت ٱّللَّ َٰلح ونح رِسح بحلذِغ  ِينح ي  ٱلَّ
ًدا  حح

ح
ۡونح أ ۡشح ِسيبٗ َيح ِ حح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ُۗ وح ح  ٣٩ا إِلَّ ٱّللَّ

40. মুহাম্মাদ কতামান্ডদর ককান পুরুন্ডির 
বপতা নয়; তন্ডব আল্লাহর রাসূল ও 
সবথন্ডশি নবী।123 আর আল্লাহ 
সকল ববিন্ডয় সবথজ্ঞ। 

د   حح
ح
ٓ أ بحا
ح
د  أ حمَّ نح ُم  ا َكح َِٰكن  مَّ لح ۡۡ وح الِك  ِن رذِجح مذ

 ِ ۡح ٱۡلَّبِيذ اتح ِ وحخح  ٱّللَّ
ولح ء  رَّس  ۡ ِ يح

لذ نح ٱّللَّ  بِك  َكح ُۗ وح نح
لِيمٗ   ٤٠ا عح

41. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহন্ডক 
অবধ্ক পবরমান্ডে স্মরে কর।      

ح ذِۡكرٗ  وا  ٱّللَّ ر  ن وا  ٱۡذك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ثرِيٗ يح  ٤١ا ا كح

42. আর সকাল-সন্ধোয় তাুঁর পববত্রতা 
কঘািো কর কর। 

ةٗ  وه  ب ۡكرح بذِح  ِصيًل  وحسح
ح
أ  ٤٢وح

43. বতবনই কতামান্ডদর প্রবত অনুগ্রহ 
কন্ডরন এবাং তাুঁর কফন্ডরশতারা 
কতামান্ডদর জনে কদা‘আ কন্ডর, 
কতামান্ডদরন্ডক অন্ধকার কর্ন্ডক 
আন্ডলায় আনার জনে; আর বতবন 
মুবমনন্ডদর প্রবত অতীব দয়ালু। 

ى  لح ۡۡ وحمح لحۡيك  ِ عح
لذ ِي ي صح وح ٱلَّ ۡ ه  ك  ۥ َِل ۡخرِجح ت ه  ئِكح

ۡؤِمنِيح رحِحيمٗ  نح بِٱلۡم  َكح  ٱۡل ورِ  وح
َِٰت إَِلح ل مح ِنح ٱلظ   ٤٣ امذ

44. কযবদন তারা তাুঁর সান্ডর্ সাোৎ 
করন্ডব কসবদন তান্ডদর অবভবাদন 
হন্ডব: ‘সালাম’। আর বতবন তান্ডদর 
জনে প্রস্তুত করন্ডখন্ডিন সম্মানজনক 
প্রবতদান। 

ۡۡ يحۡومح   ُ ِيَّت  ۡجرٗ ِتح
ح
ۡۡ أ  ُ ح دَّ ل عح

ح
أ ۡ ْۚ وح َٰ لح ۥ سح ۡونحه  رِيمٗ يحلۡقح ا ا كح

٤٤ 

                                                           
122 এ বাকেবট পূন্ডবথাবলবখত নবীন্ডদর ববন্ডশিে। 
123 মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সবথন্ডশি নবী; তাুঁর পর আর ককান নবী আসন্ডবন না-এ 
ববিয়বট আল-কুরআন্ডনর এই আয়াত িারা অকাটেভান্ডব প্রমাবেত।  
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45. কহ নবী, আবম কতামান্ডক পাব ন্ডয়বি 
সােেদাতা, সুসাংবাদদাতা ও 
সতকথকারীরূন্ডপ।  

ُِدٗ  َٰ َٰكح شح نح
لۡ رۡسح
ح
ٓ أ ا ا ٱۡلَِّب  إِنَّ ُح ي 

ح
أ ى ٗ يح ِ بحّشذ نحِذيرٗ ا وحم   اا وح
٤٥ 

46. আর আল্লাহর অনুমবতক্রন্ডম তাুঁর 
বদন্ডক আহবানকারী ও আন্ডলাকদীপ্ত 
প্রদীপ বহন্ডসন্ডব। 

اجٗ  َِسح ِ بِإِۡذنِهِۦ وح دحاِعًيا إَِلح ٱّللَّ نرِيٗ وح  ٤٦ا ا م 

47. আর তুবম মুবমনন্ডদরন্ডক সুসাংবাদ 
দাও কয, তান্ডদর জনে আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক রন্ডয়ন্ডি ববরাট অনুগ্রহ। 

ٗل  ُۡ ِ فح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ح نَّ ل
ح
ۡؤِمنِيح بِأ ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب برِيٗ وح  ٤٧ا  كح

48. আর তুবম কাবফর ও মুনাবফকন্ডদর 
আনুগতে কন্ডরা না এবাং তান্ডদর 
বনযথাতন উন্ডপো কর আর আল্লাহর 
উপর তাওয়াকু্কল কর; তত্ত্বাবধ্ায়ক 
বহন্ডসন্ডব আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট।  

 ۡ َّكَّ تحوح ۡۡ وح  ُ َٰ ذحى
ح
دحۡع أ َٰفِقِيح وح نح َٰفِرِينح وحٱلۡم  لح ت ِطِع ٱلۡكح وح

كِيٗل  ِ وح َٰ بِٱّللَّ َفح كح ِْۚ وح ح ٱّللَّ  ٤٨ َعح

49. কহ মুবমনগে, যখন কতামরা মুবমন 
নারীন্ডদরন্ডক বববাহ করন্ডব অতিঃপর 
তান্ডদরন্ডক স্পশথ করার পূন্ডবথই124 
তালাক বদন্ডয় কদন্ডব তন্ডব কতামান্ডদর 
জনে তান্ডদর ককান ইদ্দত কনই যা 
কতামরা গেনা করন্ডব। সুতরাাং 
তান্ডদরন্ডক বকিু উপহার সামগ্রী 
প্রদান কর এবাং সুন্দরভান্ডব 
তান্ডদরন্ডক ববদায় দাও। 

 ِ ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى َّۡ يح َِٰت ث  ۡؤِمنح ۡ  ٱلۡم  ۡحت  ن ٓوا  إِذحا نحكح ينح ءحامح

 ۡۡ ا لحك  مح نَّ فح وه  س  ن تحمح
ح
ۡبِل أ نَّ ِمن قح وه  لَّۡقت م  طح

ة   ُِنَّ ِمۡن ِعدَّ ۡي
لح وه نَّ  عح ذِح  َسح نَّ وح وه  تذِع  مح ۖۡ فح ا ُح ونح تحۡعتحد 

احٗ  ح ِيٗل َسح  ٤٩ ا َجح

50. কহ নবী, আবম কতামার জনে কতামার 
স্ত্রীন্ডদরন্ডক হালাল কন্ডরবি যান্ডদরন্ডক 
তুবম কমাহরানা বদন্ডয়ি, আর আল্লাহ 
কতামান্ডক ফায়125 বহন্ডসন্ডব যা 
বদন্ডয়ন্ডিন তন্মন্ডধ্ে যারা কতামার 
মাবলকানাধ্ীন তান্ডদরন্ডকও কতামার 
জনে হালাল কন্ডরবি এবাং (ববন্ডয়র 
জনে ববধ্ কন্ডরবি) কতামার চাচার 
কনো, ফুফুর কনো, মামার কনো, 

َِِٰتٓ ءحاتحۡيتح  كح ٱلَّ َٰجح ۡزوح
ح
حكح أ ۡحلحلۡنحا ل

ح
آ أ ا ٱۡلَِّب  إِنَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

لحۡيكح  فحآءح ٱّللَّ  عح
ح
آ أ ۡت يحِمين كح ِممَّ لحكح ا مح نَّ وحمح ورحه  ج 

 
أ

بحنحاتِ  َٰتِكح وح مَّ بحنحاِت عح ِكح وح مذ بحنحاِت عح الِكح  وح خح
ةٗ 
ح
أ عحكح وحٱۡمرح ۡرنح مح اجح َِِٰت هح َٰتِكح ٱلَّ َٰلح بحنحاِت خح ۡؤِمنحًة وح م 

ن 
ح
ادح ٱۡلَِّب  أ رح

ح
ا لِلنَِّبذِ إِۡن أ ُح بحۡت نحۡفسح إِن وحهح

ةٗ  الِصح ا خح ُح حۡستحنِكحح ُۗ قحۡد  ي ۡؤِمنِيح لَّكح ِمن د وِن ٱلۡم 

                                                           
124 স্পশথ করার পূন্ডবথ অর্থাৎ সহবান্ডসর পূন্ডবথ। 
125  ‘ফায়’ হন্ডি ববনা যুন্ডদ্ধ লি কাবফরন্ডদর সম্পদ। 
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খালার কনোন্ডক, যারা কতামার সান্ডর্ 
বহজরত কন্ডরন্ডি, আর ককান মুবমন 
নারী যবদ নবীর জনে বনজন্ডক 
কহবা126 কন্ডর, নবী তান্ডক ববন্ডয় 
করন্ডত চাইন্ডল কসও তার জনে 
ববধ্। এটা ববন্ডশিভান্ডব কতামার 
জনে, অনে মুবমনন্ডদর জনে নয়; 
আবম তান্ডদর ওপর তান্ডদর স্ত্রীন্ডদর 
ও তান্ডদর ডান হাত যার মাবলক 
হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর বোপান্ডর যা ধ্াযথ 
কন্ডরবি তা আবম বনশ্চয় জাবন; যান্ডত 
কতামার ককান অসুববধ্া না হয়। 
আল্লাহ েমাশীল, পরম দয়ালু।  

 ُِ َِٰج ۡزوح
ح
ۡۡ ِِفٓ أ ُِ ۡي

لح ا فحرحۡضنحا عح لِۡمنحا مح ۡت عح لحكح ا مح ۡۡ وحمح

نح ٱّللَّ   َكح ُۗ وح ج  رح لحۡيكح حح ونح عح ۡيلح يحك  ۡۡ لِكح  ُ َٰن  يۡمح
ح
أ

ورٗ  ف   ٥٠ا ا رَِّحيمٗ غح

51. স্ত্রীন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক যান্ডক ইিা তার 
পালা তুবম বপবিন্ডয় বদন্ডত পার, 
যান্ডক ইিা কান্ডি রাখন্ডত পার; 
যান্ডক তুবম সবরন্ডয় করন্ডখি তান্ডক 
যবদ কামনা কর তান্ডত কতামার 
ককান অপরাধ্ কনই; এটা বনকটতর 
কয, তান্ডদর চেু শীতল হন্ডব, তারা 
কষ্ট পান্ডব না এবাং তুবম তান্ডদর যা 
বদন্ডয়ি তান্ডত তারা সবাই সন্তুষ্ট 
হন্ডব। আর কতামান্ডদর অন্তন্ডর যা 
আন্ডি আল্লাহ তা জান্ডনন এবাং 
আল্লাহ সবথজ্ঞ, পরম সহনশীল। 

ت   نَّ وح  ُ آء  ِمۡن حشح ن ت ۖۡ ۞ت رِِۡج مح آء  حشح ن ت ۡكح مح وِٓي إَِلح
َٰلِكح  ْۚ ذح لحۡيكح نحاحح عح لۡتح فحلح ج  زح ۡن عح ۡيتح ِممَّ ِن ٱۡبتحغح وحمح
آ  ۡيح بِمح يحۡرضح نَّ وح ۡزح لح ُيح نَّ وح  ُ ۡعي ن 

ح
رَّ أ ن تحقح

ح
ى أ ۡدّنح

ح
أ

نح  َكح ْۚ وح ۡۡ ا ِِف ق ل وبِك  ۡ  مح ۡعلح ْۚ وحٱّللَّ  يح نَّ  ُ نَّ ُك    ُ ءحاتحيۡتح
لِيمٗ  لِيًما حح  ٥١ا ٱّللَّ  عح

52. এরপর কতামার জনে (এন্ডদর 
অবতবরি) অনে স্ত্রী গ্রহে হালাল 
নয় এবাং কতামার স্ত্রীন্ডদর (তালাক 
বদন্ডয়) পবরবন্ডতথ অনে স্ত্রী গ্রহে 
করাও হালাল নয়, যবদও অনেন্ডদর 
কসৌন্দযথ কতামান্ডক ববন্ডমাবহত কন্ডর; 
তন্ডব কতামার মাবলকানাধ্ীন দাসী 
িাড়া। আর আল্লাহ সকল বকিুর 
উপর সজাগ দৃবষ্ট রান্ডখন। 

ح  ِل  ل ُِنَّ مِۡن لَّ ُيح ِ  ب
لح ن تحبحدَّ

ح
ٓ أ لح آء  ِمنُۢ بحۡعد  وح كح ٱلنذِسح

َٰج   ۡزوح
ح
ُۗ  أ ۡت يحِمين كح لحكح ا مح نَّ إِلَّ مح  ُ ۡسن  بحكح ح  ۡعجح

ح
حۡو أ ل وح

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح نح ٱّللَّ  َعح َكح  ٥٢ا رَّقِيبٗ  وح

                                                           
126  ‘কহবা’ হন্ডি সাধ্ারে দান। 
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53. কহ মুবমনগে, কতামরা নবীর 
ঘরসমূন্ডহ প্রন্ডবশ কন্ডরা না; অবশে 
যবদ কতামান্ডদরন্ডক খাবান্ডরর 
অনুমবত কদয়া হয় তাহন্ডল (প্রন্ডবশ 
কর) খাবান্ডরর প্রস্তুবতর জনে 
অন্ডপো না কন্ডর। আর যখন 
কতামান্ডদরন্ডক ডাকা হন্ডব তখন 
কতামরা প্রন্ডবশ কর এবাং খাবার 
কশি হন্ডল চন্ডল যাও আর 
কর্াবাতথায় বলপ্ত হন্ডয়া না; কারে তা 
নবীন্ডক কষ্ট কদয়, কস কতামান্ডদর 
ববিন্ডয় সন্ডঙ্কাচ কবাধ্ কন্ডর; বকন্তু 
আল্লাহ সতে প্রকান্ডশ সন্ডঙ্কাচ কবাধ্ 
কন্ডরন না। আর যখন নবীপত্নীন্ডদর 
কান্ডি কতামরা ককান সামগ্রী চাইন্ডব 
তখন পদথার আড়াল  কর্ন্ডক চাইন্ডব; 
এবট কতামান্ডদর ও তান্ডদর অন্তন্ডরর 
জনে অবধ্কতর পববত্র। আর 
আল্লাহর রাসূলন্ডক কষ্ট কদয়া এবাং 
তার (মৃতুের) পর তার স্ত্রীন্ডদরন্ডক 
ববন্ডয় করা কখন্ডনা কতামান্ডদর জনে 
সঙ্গত নয়। বনশ্চয় এবট আল্লাহর 
কান্ডি গুরুতর পাপ।                

ن 
ح
ٓ أ  ب ي وتح ٱۡلَِّبذِ إِلَّ

ل وا  ن وا  لح تحۡدخ  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

َِٰكۡن  لح َٰه  وح َِٰظرِينح إِنحى رۡيح نح ام  غح عح َٰ طح ۡۡ إَِلح ي ۡؤذحنح لحك 
وا  وح  ۡۡ فحٱنتحِّش  عِۡمت  ل وا  فحإِذحا طح ۡۡ فحٱۡدخ   لح إِذحا د ِعيت 

ۡستح  نح ي ۡؤذِي ٱۡلَِّبَّ م  ۡۡ َكح َٰلِك  نِِسيح ِۡلحِديث   إِنَّ ذح
ِ  ِإَوذحا  ۦ ِمنح ٱۡۡلحقذ حۡستحۡۡحِ  ي

ۖۡ وحٱّللَّ  لح ۡۡ ۦ ِمنك  فحيحۡستحۡۡحِ
َٰعٗ  تح نَّ مح وه  تۡل م 

ح
أ اب   ا فحۡس سح آءِ ِحجح رح نَّ ِمن وح وه 

 ل 
 ْۚ ُِنَّ ِ وب

ق ل  ۡۡ وح ل وبِك  ر  لِق  ُح ۡط
ح
ۡۡ أ َٰلِك  ۡۡ  ذح نح لحك  ا َكح وحمح

ۥ ِمنُۢ  ه  َٰجح ۡزوح
ح
ٓوا  أ ن تحنِكح 

ح
ٓ أ لح ِ وح ولح ٱّللَّ ن ت ۡؤذ وا  رحس 

ح
أ

ِظيًما  ِ عح نح ِعندح ٱّللَّ ۡۡ َكح َٰلِك  بحًداْۚ إِنَّ ذح
ح
 ٥٣بحۡعِدهِۦٓ أ

54. যবদ কতামরা ককান বকিু প্রকাশ কর 
বকাংবা কগাপন কর তন্ডব বনশ্চয় 
আল্লাহ সবথববিন্ডয় সবথজ্ঞ। 

وا   ۡي إِن ت ۡبد  ء  شح ۡ ِ يح
لذ نح بِك  ح َكح وه  فحإِنَّ ٱّللَّ ۡف  ۡو َّت 

ح
ا أ

لِيمٗ   ٥٤ا عح

55. নবীর স্ত্রীন্ডদর জনে তান্ডদর 
বপতান্ডদর, তান্ডদর পুত্রন্ডদর, তান্ডদর 
ভাইন্ডদর, তান্ডদর ভাইন্ডয়র 
কিন্ডলন্ডদর, তান্ডদর কবান্ডনর 
কিন্ডলন্ডদর, তান্ডদর নারীন্ডদর ও 
তান্ডদর অবধ্কারভুি দাস-দাসীন্ডদর 
কবলায় (বহজাব না করায়) ককান 
অপরাধ্ কনই। আর কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর। বনশ্চয় আল্লাহ 
সকল বকিুর প্রতেেদশথী। 

 ٓ لح ُِنَّ وح ِ ۡبنحآئ
ح
ٓ أ لح ُِنَّ وح ِ ُِنَّ ِِفٓ ءحابحآئ ۡي

لح نحاحح عح لَّ ج 
لح  ُِنَّ وح ِ َٰت وح خح

ح
ۡبنحآءِ أ

ح
ٓ أ لح ُِنَّ وح ِ َٰن ۡبنحآءِ إِۡخوح

ح
ٓ أ لح ُِنَّ وح ِ َٰن إِۡخوح
لح  ُِنَّ وح ِ آئ ْۚ إِنَّ نِسح ح ُۗ وحٱتَّقِيح ٱّللَّ نَّ  ُ َٰن  يۡمح

ح
ۡت أ لحكح ا مح مح
ء   ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح نح َعح ح َكح ُِيًدا  ٱّللَّ  ٥٥شح
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56. বনশ্চয় আল্লাহ (ঊধ্বথ জগন্ডত 
কফন্ডরশতান্ডদর মন্ডধ্ে) নবীর প্রশাংসা 
কন্ডরন এবাং তাুঁর কফন্ডরশতাগে 
নবীর জনে কদা‘আ কন্ডর127। কহ 
মুবমনগে, কতামরাও নবীর উপর 
দরূদ পা  কর এবাং তান্ডক 
যর্াযর্ভান্ডব সালাম জানাও। 

ا  ُح ي 
ح
أ ى ْۚ يح  ٱۡلَِّبذِ

ح ل ونح َعح ۥ ي صح تحه  ىئِكح لح ح وحمح إِنَّ ٱّللَّ
حۡسلِيًما  وا  ت لذِم  لحۡيهِ وحسح ل وا  عح ن وا  صح ِينح ءحامح  ٥٦ٱلَّ

57. বনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূলন্ডক কষ্ট কদয়, আল্লাহ 
তান্ডদরন্ডক দুবনয়া ও আবখরান্ডত 
লানত কন্ডরন এবাং বতবন তান্ডদর 
জনে প্রস্তুত করন্ডখন্ডিন 
অপমানজনক আযাব। 

ۡنيحا  ۡ  ٱّللَّ  ِِف ٱَّل   ُ نح ۥ لحعح وَلح  رحس  ح وح ِينح ي ۡؤذ ونح ٱّللَّ إِنَّ ٱلَّ
ابٗ  ذح ۡۡ عح  ُ ح دَّ ل عح

ح
أ ةِ وح ُِينٗ وحٱٓأۡلِخرح  ٥٧ا ا م 

58. আর যারা মুবমন পুরুি ও মুবমন 
নারীন্ডদরন্ডক তান্ডদর কৃত ককান 
অনোয় িাড়াই কষ্ট কদয়, বনশ্চয় 
তারা বহন করন্ডব অপবাদ ও 
সুস্পষ্ট পাপ। 

ا  رۡيِ مح َِٰت بِغح ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  ِينح ي ۡؤذ ونح ٱلۡم 
وحٱلَّ

َٰنٗ  تح ُۡ ل وا  ب  ِد ٱۡحتحمح قح ب وا  فح بِينٗ ا ِإَوثۡمٗ ٱۡكتحسح  ٥٨ا ا م 

59. কহ নবী, তুবম কতামার স্ত্রীন্ডদরন্ডক, 
কনোন্ডদরন্ডক ও মুবমনন্ডদর 
নারীন্ডদরন্ডক বল, ‘তারা কযন তান্ডদর 
বজলবান্ডব128র বকিু অাংশ বনন্ডজন্ডদর 
উপর ঝুবলন্ডয় কদয়, তান্ডদরন্ডক 
কচনার বোপান্ডর এটাই সবন্ডচন্ডয় 
কািাকাবি পন্থা হন্ডব। ফন্ডল 
তান্ডদরন্ডক কষ্ট কদয়া হন্ডব না। আর 
আল্লাহ অতেন্ত েমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

آءِ  نِسح بحنحاتِكح وح َِٰجكح وح ۡزوح
ح
ِ ا ٱۡلَِّب  ق ل ۡلذ ُح ي 

ح
أ ى يح

ۡؤِمنِيح  ى ٱلۡم  ۡدّنح
ح
َٰلِكح أ ْۚ ذح ُِنَّ َٰبِيبِ لح ُِنَّ ِمن جح ۡي

لح ي ۡدنِيح عح
ورٗ  ف  نح ٱّللَّ  غح َكح ُۗ وح ۡعرحۡفنح فحلح ي ۡؤذحۡينح ن ي 

ح
 ٥٩ اا رَِّحيمٗ أ

                                                           
127 ইমাম বুখারী আবুল ‘আবলয়া কর্ন্ডক বেথনা কন্ডরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর 
উপর আল্লাহর সালাত’ বলন্ডত বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি কফন্ডরশতান্ডদর কান্ডি নবীর প্রশাংসা এবাং 
কফন্ডরশতান্ডদর সালাত হন্ডলা কদা‘আ। আর ইমাম বতরবমযী সুবফয়ান সওরী কর্ন্ডক বেথনা কন্ডরন কয, 
এখান্ডন আল্লাহর সালাত বলন্ডত রহমত এবাং কফন্ডরশতান্ডদর সালাত বলন্ডত ইন্ডস্তগফার বুঝান্ডনা 
হন্ডয়ন্ডি (তাফসীর ইবন কাসীর)। 
128 বজলবাব হন্ডি এমন কপাশাক যা পুন্ডরা শরীরন্ডক আিাবদত কন্ডর। 
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60. যবদ মুনাবফকগে এবাং যান্ডদর 
অন্তন্ডর বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি তারা ও শহন্ডর 
বমর্ো সাংবাদ প্রচারকারীরা  ববরত 
না হয়, তন্ডব আবম অবশেই তান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ কতামান্ডক েমতাবান কন্ডর 
কদব। অতিঃপর তারা কসখান্ডন 
কতামার প্রবতন্ডবশী হন্ডয় অে সময়ই 
র্াকন্ডব, 

رحض   ُِۡ مَّ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  ونح وحٱلَّ َٰفِق  نح ۡۡ يحنتحهِ ٱلۡم  ۞لَّئِن لَّ

َّۡ لح  ۡۡ ث  ُِ ِ  ۡغرِيحنَّكح ب
ِدينحةِ ۡلح ونح ِِف ٱلۡمح رِۡجف  وحٱلۡم 

آ إِلَّ  ُح ونحكح فِي حاوِر   ٦٠  قحلِيٗل َي 

61. অবভশপ্ত অবস্থায়। তান্ডদরন্ডক 
কযখান্ডনই পাওয়া যান্ডব, পাকড়াও 
করা হন্ডব এবাং বনমথমভান্ডব হতো 
করা হন্ডব। 

تذِل وا  تحۡقتِيٗل  وا  وحق  ِخذ 
 
ٓوا  أ ا ث قِف  ۡينحمح

ح
ۖۡ أ ونِيح لۡع   ٦١ مَّ

62. ইতিঃপূন্ডবথ যারা অবতবাবহত হন্ডয় 
বগন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর কেন্ডত্র এটাই বিল 
আল্লাহর রীবত, আর তুবম আল্লাহর 
রীবতন্ডত কখনই ককান পবরবতথন 
পান্ডব না। 

نَّةِ  ِدح لِس 
لحن َتح ۖۡ وح ۡبل  لحۡوا  ِمن قح ِينح خح ِ ِِف ٱلَّ نَّةح ٱّللَّ س 

ِ تحۡبِديٗل   ٦٢ ٱّللَّ

63. কলান্ডকরা কতামান্ডক বকয়ামত 
সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসা কন্ডর, বল, ‘এ 
ববিন্ডয়র জ্ঞান ককবল আল্লাহর 
বনকটই আন্ডি, আর কতামার বক 
জানা আন্ডি, বকয়ামত হয়ত খুব 
বনকন্ডট! 

حۡس  ا ِعندح ي ُح ا ِعلۡم  ةِِۖ ق ۡل إِنَّمح اعح ِن ٱلسَّ ل كح ٱۡلَّاس  عح
ون  قحرِيًبا  ةح تحك  اعح لَّ ٱلسَّ ا ي ۡدرِيكح لحعح ِْۚ وحمح  ٦٣ٱّللَّ

64. বনশ্চয় আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক 
লা‘নত কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডদর জনে 
জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করন্ডখন্ডিন। 

ح  عرًِيا إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ سح  ُ ح دَّ ل عح
ح
أ َٰفِرِينح وح نح ٱلۡكح  ٦٤لحعح

65. কসখান্ডন তারা বচরস্থায়ী হন্ডব। তারা 
না পান্ডব ককান অবভভাবক এবাং না 
ককান সাহাযেকারী। 

بحدٗ 
ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي َِلذٗ خح ونح وح ِد   َيح

لح نحِصريٗ اۖۡ لَّ  ٦٥ا ا وح

66. কযবদন তান্ডদর কচহারাগুন্ডলা আগুন্ডন 
উপুড় কন্ডর কদয়া হন্ডব, তারা বলন্ডব, 
‘হায়, আমরা যবদ আল্লাহর 
আনুগতে করতাম এবাং রাসূন্ডলর 
আনুগতে করতাম’! 

ۡعنحا  طح
ح
َٰلحۡيتحنحآ أ ول ونح يح ق  ۡۡ ِِف ٱۡلَّارِ يح  ُ وه  لَّب  و ج  يحۡومح ت قح

 ۠ ولح ۡعنحا ٱلرَّس  طح
ح
أ ح وح  ٦٦ٱّللَّ
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67. তারা আন্ডরা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর 
রব, আমরা আমান্ডদর কনতৃবগথ ও 
বববশষ্ট কলাকন্ডদর আনুগতে 
কন্ডরবিলাম, তখন তারা 
আমান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরবিল’। 

ل ونحا  ضح
ح
آءحنحا فحأ ح َبح ك  ادحتحنحا وح ۡعنحا سح طح

ح
ٓ أ ا ٓ إِنَّ بَّنحا وحقحال وا  رح

 ۠ بِيلح  ٦٧ٱلسَّ

68. ‘কহ আমান্ডদর রব, আপবন 
তান্ডদরন্ডক বিগুে আযাব বদন এবাং 
তান্ডদরন্ডক কবশী কন্ডর লা‘নত 
করুন’। 

ۡيِ  ۡۡ ِضۡعفح ُِ ِ  ءحات
ٓ بَّنحا ۡۡ لحۡعنٗ رح  ُ ۡن اِب وحٱۡلعح ذح  اِمنح ٱلۡعح
برِيٗ   ٦٨ا كح

69. কহ ঈমানদারগে, কতামরা তান্ডদর 
মত হন্ডয়া না, যারা মূসান্ডক কষ্ট 
বদন্ডয়বিল। অতিঃপর তারা যা 
বন্ডলবিল, তা কর্ন্ডক আল্লাহ তান্ডক 
বনন্ডদথাি বন্ডল কঘািো কন্ডরন্ডিন। 
আর কস বিল আল্লাহর বনকট 
মযথাদাবান। 

ن وا  لح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِينح ءحاذحۡوا  يح ٱلَّ ون وا  كح تحك 

 ُٗ ِ وحِجي نح ِعندح ٱّللَّ َكح ا قحال وا ْۚ وح ه  ٱّللَّ  ِممَّ
ح
أ َّ َٰ فحَبح وَسح  ام 

٦٩ 

70. কহ ঈমানদারগে, কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং সব ক 
কর্া বল। 

ح وحق ول وا  قحۡوٗل  وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِديدٗ يح ا  سح
٧٠ 

71. বতবন কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 
কাজগুন্ডলান্ডক শুদ্ধ কন্ডর কদন্ডবন 
এবাং কতামান্ডদর পাপগুন্ডলা েমা 
কন্ডর কদন্ডবন। আর কয বেবি আল্লাহ 
ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে কন্ডর, কস 
অবশেই এক মহা সাফলে অজথন 
করল। 

 ُۗ ۡۡ ۡۡ ذ ن وبحك  يحۡغفِۡر لحك  ۡۡ وح َٰلحك  ۡعمح
ح
ۡۡ أ ي ۡصلِۡح لحك 

وَلح   رحس  ح وح ن ي ِطِع ٱّللَّ ِظيًما وحمح ۡد فحازح فحۡوًزا عح قح  ٧١ۥ فح

72. বনশ্চয় আবম আসমানসমূহ, যমীন 
ও পবথতমালার প্রবত এ আমানত 
কপশ কন্ডরবি, অতিঃপর তারা তা 
বহন করন্ডত অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং 
এন্ডত ভীত হন্ডয়ন্ডি। আর মানুি তা 
বহন কন্ডরন্ডি। বনশ্চয় কস বিল 
অবতশয় যাবলম, একান্তই অজ্ঞ। 

انحةح  مح
ح
رحۡضنحا ٱۡۡل بحاِل إِنَّا عح ۡرِض وحٱۡۡلِ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ح ٱلسَّ َعح

 ۡۖ َٰن  نسح ا ٱۡۡلِ ُح
حلح ا وحۡحح ُح ۡقنح ِمۡن ۡشفح

ح
أ ا وح ُح ِۡملۡنح ن ُيح

ح
بحۡيح أ

ح
فحأ

ل ومٗ  نح ظح ۥ َكح وٗل إِنَّه   ُ  ٧٢ ا جح
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73. যান্ডত আল্লাহ মুনাবফক পুরুি ও 
মুনাবফক নারী এবাং মুশবরক পুরুি 
ও মুশবরক নারীন্ডদর আযাব কদন। 
আর মুবমন পুরুি ও মুবমন 
নারীন্ডদর েমা কন্ডর কদন। আল্লাহ 
অতেন্ত েমাশীল, পরম দয়ালু। 

ّۡشِكِيح  َِٰت وحٱلۡم  َٰفِقح نح َٰفِقِيح وحٱلۡم  نح ذذِبح ٱّللَّ  ٱلۡم  ِ عح َلذ
ۡؤِمنِيح  ح ٱلۡم  يحت وبح ٱّللَّ  َعح َِٰت وح ّۡشِكح وحٱلۡم 

ورٗ  ف  نح ٱّللَّ  غح َكح َِٰت  وح ۡؤِمنح ُۢا وحٱلۡم   ٧٣ا رَِّحيمح
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৩৪. সূরা : সাবা’ 
আয়াত : ৫৪, মাক্কী 

بحإ   ورحة  سح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. সব প্রশাংসা আল্লাহর, বযবন 
আসমানসমূন্ডহ যা বকিু আন্ডি ও 
যমীন্ডন যা বকিু আন্ডি তার মাবলক। 
আর আবখরান্ডতও সকল প্রশাংসা 
তাুঁরই এবাং বতবন প্রজ্ঞাময়, সমেক 
অবগত। 

ۡرِض 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۥ مح ِي َلح  ِ ٱلَّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
ۡ  ٱۡۡلحبرِي   وح ٱۡۡلحِكي ِ  وحه  ة َلح  ٱۡۡلحۡمد  ِِف ٱٓأۡلِخرح  ١وح

2. বতবন জান্ডনন যমীন্ডন যা প্রন্ডবশ কন্ডর 
এবাং তা কর্ন্ডক যা কবর হয়; আর 
আসমান কর্ন্ডক যা নাবযল হয় এবাং 
তান্ডত যা উন্ড 129। আর বতবন পরম 
দয়ালু, অবতশয় েমাশীল। 

ا يحَنِل   ا وحمح ُح ج  ِمۡن ۡر  ا َيح ۡرِض وحمح
ح
ا يحلِج  ِِف ٱۡۡل ۡ  مح ۡعلح يح

ور   ف  ۡ  ٱلۡغح وح ٱلرَِّحي اْۚ وحه  ُح ج  فِي ۡعر  ا يح آءِ وحمح مح  ٢ِمنح ٱلسَّ

3. আর কাবফররা বন্ডল, ‘বকয়ামত 
আমান্ডদর কান্ডি আসন্ডব না।’ বল, 
‘অবশেই, আমার রন্ডবর কসম! বযবন 
গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ অবগত, তা 
কতামান্ডদর কান্ডি আসন্ডবই। 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন অনু 
পবরমাে বকাংবা তদন্ডপো কিাট 
অর্বা বড় বকিুই তাুঁর অন্ডগাচন্ডর 
কনই, বরাং সবই সুস্পষ্ট বকতান্ডব 
রন্ডয়ন্ডি, 

 ِ َبذ رح َٰ وح
ۖۡ ق ۡل بحلح ة  اعح تِينحا ٱلسَّ

ۡ
وا  لح تحأ ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ

 ِۡ َٰلِ ۡۡ عح تِيحنَّك 
ۡ
حأ ة  تلح ال  ذحرَّ ۡنه  ِمۡثقح ۡعز ب  عح ۡيِبِۖ لح يح  ٱلۡغح

َٰلِكح  ر  ِمن ذح ۡصغح
ح
ٓ أ لح ۡرِض وح

ح
لح ِِف ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح ِِف ٱلسَّ
َٰب    ِِف كِتح

ۡكَبح  إِلَّ
ح
ٓ أ لح بِي   وح  ٣ م 

                                                           
129 যমীন্ডন যা প্রন্ডবশ কন্ডর তন্মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি বৃবষ্টর পাবন, বীজ ইতোবদ। আর তা কর্ন্ডক কবর হয় অঙু্কর, 
উবদ্ভদ ইতোবদ। আসমান কর্ন্ডক নাবযল হয় বরযক ও তাকদীর এবাং আসমান্ডন উন্ড  কফন্ডরশতা, রূহ 
প্রভৃবত। 
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4. যান্ডত বতবন প্রবতদান কদন তান্ডদরন্ডক 
যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর। 
তান্ডদরই জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
সম্মানজনক বরবযক। 

ىئِكح  لح و 
 
َِٰت  أ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح

حۡجزِيح ٱلَّ ِ َلذ
  ۡ رِي رِۡزق  كح ة  وح ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ ح  ٤ل

5. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
বের্থ কন্ডর কদয়ার কচষ্টা চালায়, 
তান্ডদরই জনে রন্ডয়ন্ডি কন্ড ার 
পীড়াদায়ক আযাব।  

َٰتِنحا  ۡو ِِفٓ ءحايح عح ِينح سح ۡۡ وحٱلَّ  ُ ح ىئِكح ل لح و 
 
َِٰجزِينح أ عح م 

  ۡ َِل
ح
ِن رذِۡجز  أ اب  مذ

ذح  ٥عح

6. আর যান্ডদরন্ডক জ্ঞান কদয়া হন্ডয়ন্ডি 
তারা জান্ডন কয, কতামার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক কতামার প্রবত যা নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি তা সতে এবাং তা 
মহাপরাক্রমশালী ও প্রশাংবসত 
আল্লাহর পন্ডর্র বদন্ডক বহদায়াত 
কন্ডর। 

ِينح  ى ٱلَّ يحرح بذِكح وح ۡكح ِمن رَّ نزِلح إَِلح
 
ِٓي أ ۡح ٱلَّ وت وا  ٱلۡعِلۡ

 
أ

زِيزِ ٱۡۡلحِميِد  َِٰط ٱلۡعح َٰ ِصرح ِدٓي إَِلح ُۡ يح وح ٱۡۡلحقَّ وح  ٦ه 

7. আর কাবফররা বন্ডল, ‘আমরা বক 
কতামান্ডদরন্ডক এমন এক বেবির 
সন্ধান কদব, কয কতামান্ডদরন্ডক 
সাংবাদ কদয় কয, কতামরা যখন 
পুন্ডরাপুবর বিন্ন বভন্ন হন্ডয় যান্ডব তখন 
বনশ্চয় কতামরা নতুনভান্ডব সৃবজত 
হন্ডব’? 

 َٰ ح ۡۡ َعح ل ك  ۡل نحد  وا  هح ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
ل   ۡۡ لحَِف رحج  ق  إِنَّك  زَّ مح  م 

َّ ۡۡ ّل  زذِۡقت  ۡۡ إِذحا م  ي نحبذِئ ك 
ق  
لۡ ِديد   خح  ٧جح

8. কস বক আল্লাহ সম্পন্ডকথ বমর্ো রচনা 
কন্ডর, না বক তার পাগলামী রন্ডয়ন্ডি? 
বরাং যারা আবখরান্ডতর প্রবত ঈমান 
রান্ডখ না তারা আযাব ও সুদূর 
ববভ্রাবন্তর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি।  

ِينح لح  م بِهِۦ ِجنَُّۢةُۗ بحِل ٱلَّ
ح
ِذبًا أ ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ۡفَتح

ح
أ

َِٰل ٱِۡلحعِيِد  لح َُّ اِب وحٱل ذح ةِ ِِف ٱلۡعح  ٨ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح
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9. তারা বক তান্ডদর সামন্ডন ও তান্ডদর 
কপিন্ডন আসমান ও যমীন্ডন যা আন্ডি 
তার প্রবত লেে কন্ডর না? যবদ আবম 
ইিা কবর তাহন্ডল তান্ডদরন্ডক সহ 
ভূবম ধ্বসন্ডয় কদব অর্বা আসমান 
কর্ন্ডক এক খে (আযাব) তান্ডদর 
উপর বনপবতত করব, অবশেই 
তান্ডত রন্ডয়ন্ডি আল্লাহমুখী প্রন্ডতেক 
বান্দার জনে বনদশথন। 

ۡ مذِ   ُ لۡفح ا خح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
ا بحۡيح أ َٰ مح ۡوا  إَِلح ۡۡ يحرح فحلح

ح
نح أ

ۡو 
ح
ۡرضح أ

ح
ۡ  ٱۡۡل ُِ ِ ِۡسۡف ب

 َّنح
ۡ
أ َّشح ۡرِض  إِن ن

ح
آءِ وحٱۡۡل مح ٱلسَّ

فٗ  ۡۡ كِسح ُِ ۡي
لح َٰلِكح ن ۡسقِۡط عح آءِ  إِنَّ ِِف ذح مح ِنح ٱلسَّ ا مذ

ۡبد  ٓأَليحةٗ  ِ عح
ذ نِيب   لذِك   ٩ م 

10. আর অবশেই আবম আমার পে 
কর্ন্ডক দাঊন্ডদর প্রবত অনুগ্রহ 
কন্ডরবিলাম। (আবম আন্ডদশ 
করলাম) ‘কহ পবথতমালা, কতামরা 
তার সান্ডর্ আমার পববত্রতা কঘািো 
কর’ এবাং পাবখন্ডদরন্ডকও (এ 
আন্ডদশ বদন্ডয়বিলাম)। আর আবম 
তার জনে কলাহান্ডকও নরম কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম, 

ٗلۖۡ  ُۡ ا فح دح ِمنَّ ۡد ءحاتحيۡنحا دحاوۥ  لحقح ۥ ۞وح ه  عح َِِب مح وذ
ح
َِٰجبحال  أ  يح

َّا َلح  ٱۡۡلحِديدح  ۡلح
ح
أ ۖۡ وح رۡيح  ١٠وحٱلطَّ

11. (এ বনন্ডদথশ বদন্ডয় কয,) ‘তুবম পবরপূেথ 
বমথ বতরী কর এবাং যর্ার্থ পবরমান্ডে 
প্রস্তুত কর’। আর কতামরা সৎকমথ 
কর। কতামরা যা বকিু কর বনশ্চয় 
আবম তার সমেক দ্রষ্টা। 

َٰت   َٰبِغح ۡل سح ِن ٱۡعمح
ح
ۖۡ  أ َٰلًِحا ل وا  صح دِِۖ وحٱۡعمح ۡ ۡر ِِف ٱلِسَّ ِ وحقحدذ

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح  ١١إِّنذِ بِمح

12. আর সুলাইমান্ডনর জনে আবম 
বাতাসন্ডক অনুগত কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম, যা সকান্ডল এক মান্ডসর 
পর্ এবাং সন্ধোয় এক মান্ডসর পর্ 
অবতক্রম করত। আর আবম তার 

 ۡۖ ر  ُۡ ا شح ُح اح  وح رح ر  وح ُۡ ا شح و هح د  ِيحح غ  َٰنح ٱلرذ لحۡيمح لِس  وح
ل  بحۡيح  ۡعمح ن يح ِ مح نذ ۡيح ٱلۡقِۡطرِِۖ وحِمنح ٱۡۡلِ  ۥ عح

لۡنحا َلح سح
ح
أ وح

ۡمرِنحا ن ِذقۡه  
ح
ۡن أ ۡۡ عح  ُ ن يحزِۡغ ِمۡن بذِهۖۦِۡ وحمح يۡهِ بِإِۡذِن رح  يحدح

عرِيِ  اِب ٱلسَّ ذح  ١٢ِمۡن عح
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জনে গবলত তামার প্রস্রবে প্রবাবহত 
কন্ডরবিলাম। আর কবতপয় বজন 
তার রন্ডবর অনুমবতক্রন্ডম তার 
সামন্ডন কাজ করত। তান্ডদর মন্ডধ্ে 
কয আমার বনন্ডদথশ কর্ন্ডক ববচুেত হয় 
তান্ডক আবম জ্বলন্ত আগুন্ডনর আযাব 
আস্বাদন করাব। 

13. তারা বতরী করত সুলাইমান্ডনর 
ইিানুযায়ী তার জনে প্রাসাদ, 
ভাস্কযথ, সুববশাল হাউন্ডযর মত বড় 
পাত্র ও বস্থর হাবড়। ‘কহ দাঊদ 
পবরবার, কতামরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 
আমল কন্ডর যাও এবাং আমার 
বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে অেই কৃতজ্ঞ’। 

آء   حشح ا ي ل ونح َلح ۥ مح ۡعمح َٰثِيلح يح تحمح َٰرِيبح وح حح ِمن مَّ
ان   ور   وحِجفح د 

ٱۡۡلحوحاِب وحق  ل ٓوا  ءحالح  كح َٰت   ٱۡعمح اِسيح رَّ
ۡكرٗ  دح ش  ور  دحاوۥ  ك  ِۡن ِعبحادِيح ٱلشَّ  ١٣اْۚ وحقحلِيل  مذ

14. তারপর যখন আবম সুলাইমান্ডনর 
মৃতুের ফয়সালা করলাম তখন 
মাবটর কপাকা বজনন্ডদরন্ডক তার মৃতুে 
সম্পন্ডকথ অববহত করল, যা তার 
লাব  খাবিল। অতিঃপর যখন কস 
পন্ডড় কগল তখন বজনরা বুঝন্ডত 
পারল কয, তারা যবদ গান্ডয়ব জানত 
তাহন্ডল তারা লাঞ্ছনাদায়ক আযান্ডব 
র্াকত না। 

ۡوتِهِۦٓ إِلَّ  َٰ مح ح ۡۡ َعح  ُ َّ ل ا دح ۡوتح مح لحۡيهِ ٱلۡمح ۡينحا عح ُح ا قح فحلحمَّ
رَّ  ا خح ۖۥۡ فحلحمَّ تحه 

ح
أ ل  ِمنسح ك 

ۡ
ۡرِض تحأ

ح
تحبحيَّنحِت  دحٓابَّة  ٱۡۡل

ِث وا  ِِف  ا ِلح ۡيبح مح ونح ٱلۡغح ۡعلحم  ن وا  يح ن لَّۡو َكح
ح
ن  أ ٱۡۡلِ

ُِِي  اِب ٱلۡم  ذح عح
 ١٤ٱلۡ

15. বনশ্চয় সাবা সম্প্রদান্ডয়র জনে 
তান্ডদর বাসভূবমন্ডত বিল একবট 
বনদশথন : দু’বট উদোন, একবট ডান্ডন 
ও অপরবট বান্ডম, (তান্ডদরন্ডক বলা 
হন্ডয়বিল) ‘কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 

بحإ   نح لِسح
ۡد َكح ن يحِمي   لحقح نَّتحاِن عح ۖۡ جح ۡۡ ءحايحة  ُِ نِ

ۡسكح  ِِف مح
 ِۖ ال  ة   وحِشمح ۚۥْ بحِۡلح وا  َلح  ر  ۡۡ وحٱۡشك  بذِك  ِۡزِق رح ُك  وا  ِمن رذ

ور   ف  رحبٌّ غح يذِبحة  وح  ١٥طح
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বরবযক কর্ন্ডক খাও আর তাুঁর 
কশাকর  কর। এবট উত্তম শহর 
এবাং (ন্ডতামান্ডদর রব) েমাশীল 
রব’। 

16. তারপরও তারা মুখ বফবরন্ডয় বনল। 
ফন্ডল আবম তান্ডদর উপর বাুঁধ্ভাঙ্গা 
বনো প্রবাবহত করলাম। আর আবম 
তান্ডদর উদোন দু’বটন্ডক পবরবতথন 
কন্ডর বদলাম এমন দু’বট উদোন্ডন 
যান্ডত উৎপন্ন হয় বতি ফন্ডলর গাি, 
ঝাউগাি এবাং সামানে বকিু কুল 
গাি। 

بحدَّ  رِِم وح ۡيلح ٱلۡعح ۡۡ سح ُِ ۡي
لح لۡنحا عح رۡسح

ح
وا  فحأ ۡعرحض 

ح
َٰ فحأ ۡ لۡنح  ُ

ۡط   ل  ُخح ك 
 
ۡ أ اِتح نَّتحۡيِ ذحوح ۡۡ جح ُِ ثۡل   ِِبحنَّتحۡي

ح
أ ۡ  وح ِن  ء  وحيح مذ

لِيل   ِسۡدر  
 ١٦قح

17. কস আযাব আবম তান্ডদরন্ডক 
বদন্ডয়বিলাম তান্ডদর কুফরীর 
কারন্ডে। আর আবম অকৃতজ্ঞ িাড়া 
অনে কাউন্ডক এমন আযাব কদই না। 

َٰزِيٓ  ۡل ن جح وا ۖۡ وحهح ر  فح ا كح ۡ بِمح  ُ َٰ ۡينح زح َٰلِكح جح إِلَّ  ذح
ورح  ف   ١٧ٱلۡكح

18. আর তান্ডদর ও কয সব জনপন্ডদর 
মন্ডধ্ে আবম বরকত বদন্ডয়বিলাম 
কসগুন্ডলার মধ্েবতথীস্থান্ডন আবম 
অন্ডনক দৃশেমান জনপদ স্থাপন 
কন্ডরবিলাম এবাং তান্ডত ভ্রমে করার 
বেবস্থা বনধ্থারে কন্ডর বদন্ডয়বিলাম। 
(তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডয়বিল) ‘কতামরা 
এসব জনপন্ডদ রাত-বদন (যখন 
ইিা) বনরাপন্ডদ ভ্রমে কর’। 

ا ق رٗ  ُح ۡكنحا فِي َٰرح ى ٱلَِِّت بح رح بحۡيح ٱلۡق  ۡۡ وح  ُ لۡنحا بحيۡنح عح  ىوحجح
ُِرحةٗ  َٰ يَّاًما ظح

ح
أ حاَِلح وح ا َلح ُح وا  فِي ۖۡ ِسري  رۡيح ا ٱلسَّ ُح ۡرنحا فِي وحقحدَّ

 ١٨ءحاِمنِيح 

19. বকন্তু তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদর সফন্ডরর মন্ডধ্ে দূরত্ব 
বাবড়ন্ডয় বদন’। আর তারা বনজন্ডদর 

 ۡۡ  ُ سح نف 
ح
ٓوا  أ لحم  ارِنحا وحظح ۡسفح

ح
َٰعِۡد بحۡيح أ بَّنحا بح ال وا  رح قح فح

  ُ َٰ لۡنح عح ق   إِنَّ ِِف فحجح زَّ مح  م 
َّ ۡۡ ّل   ُ َٰ زَّقۡنح مح ادِيثح وح حح

ح
ۡۡ أ
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প্রবত যুলুম করল। ফন্ডল আবম 
তান্ডদরন্ডক কাবহনী বানালাম এবাং 
তান্ডদরন্ডক এন্ডকবান্ডর বিন্নবভন্ন কন্ডর 
বদলাম। বনশ্চয় এন্ডত প্রন্ডতেক 
বধ্যথশীল কৃতজ্ঞ বেবির জনে 
বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 

َٰت   َٰلِكح ٓأَليح بَّار   ذح ِ صح
ذ ور  لذِك 

ك    ١٩ شح

20. আর বনশ্চয় তান্ডদর বোপান্ডর ইবলীস 
তার ধ্ারো সতে প্রমাে করল, ফন্ডল 
মুবমনন্ডদর একবট দল িাড়া সবাই 
তার অনুসরে করল। 

نَّه   ۡۡ إِبۡلِيس  ظح ُِ ۡي
لح قح عح دَّ ۡد صح لحقح وه  إِلَّ وح ۥ فحٱتَّبحع 

ۡؤِمنِيح فحرِيقٗ  ِنح ٱلۡم   ٢٠ا مذ

21. আর তান্ডদর উপর শয়তান্ডনর ককান 
কতৃথত্ব বিল না। তন্ডব কক 
আবখরান্ডতর প্রবত ঈমান রান্ডখ আর 
কক তান্ডত সন্ডন্দহ কপািে কন্ডর তা 
প্রকাশ করাই বিল আমার উন্ডদ্দশে। 
আর কতামার রব সকল বকিুর 
বহফাযতকারী। 

ُِۡ مذِ  ۡي
لح نح َلح ۥ عح ا َكح ن وحمح ۡح مح َٰن  إِلَّ ِۡلحۡعلح لۡطح ن س 

 ُۗ كذ  ا ِِف شح ُح وح ِمۡن ۡن ه  ةِ ِممَّ َٰ  ي ۡؤِمن  بِٱٓأۡلِخرح ح ب كح َعح رح وح
فِيظ   ء  حح ۡ ِ يح

ذ  ٢١ّل 

22. বল, ‘কতামরা আল্লাহ িাড়া 
যান্ডদরন্ডক ইলাহ মন্ডন করন্ডত 
তান্ডদরন্ডক আহবান কর। তারা 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর মন্ডধ্ে অেু 
পবরমাে ককান বকিুর মাবলক নয়। 
আর এ দু’কয়র মন্ডধ্ে তান্ডদর ককান 
অাংশীদাবরত্ব কনই এবাং তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক ককউ তাুঁর সাহাযেকারীও 
নয়। 

ونح  ۡملِك  ِ لح يح ِن د وِن ٱّللَّ ۡمت ۡ مذ ِينح زحعح وا  ٱلَّ ق ِل ٱۡدع 
ة   الح ذحرَّ ۡۡ  ِمۡثقح  ُ ح ا ل ۡرِض وحمح

ح
لح ِِف ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح ِِف ٱلسَّ

ا ِمن ِۡشۡك   ُِمح ا َلح   فِي ُِري  وحمح ِن ظح ۡ مذ  ُ  ٢٢ ۥ ِمۡن

23. আর আল্লাহ যান্ডক অনুমবত কদন্ডবন 
কস িাড়া তাুঁর কান্ডি ককান সুপাবরশ 

ى إِذحا  ِتَّ ۚۥْ حح ذِنح َلح 
ح
ۡن أ ۥٓ إِلَّ لِمح ه  ة  ِعندح َٰعح فح ع  ٱلشَّ لح تحنفح وح

 ۡۖ ۖۡ قحال وا  ٱۡۡلحقَّ ۡۡ ب ك  اذحا قحالح رح ۡۡ قحال وا  مح ُِ ِ وب
ن ق ل  ِعح عح ف زذ
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কান্ডরা উপকার করন্ডব না। 
অবন্ডশন্ডি যখন তান্ডদর অন্তর কর্ন্ডক 
ভয় ববদূবরত হন্ডব তখন তারা 
বলন্ডব, ‘কতামান্ডদর রব কী 
বন্ডলন্ডিন’? তারা বলন্ডব, ‘সতেই 
বন্ডলন্ডিন’ এবাং বতবন সুমহান ও 
সবন্ডচন্ডয় বড়। 

برِي   ِل  ٱلۡكح وح ٱلۡعح  ٢٣وحه 

24. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীন কর্ন্ডক 
কক কতামান্ডদরন্ডক বরবযক কদন? বল, 
‘আল্লাহ’, আর বনশ্চয় আমরা অর্বা 
কতামরা সৎপন্ডর্ প্রবতবষ্ঠত অর্বা 
স্পষ্ট ববভ্রাবন্তন্ডত পবতত’। 

 ۡۖ ۡرِضِۖ ق ِل ٱّللَّ 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِنح ٱلسَّ ۡ مذ ن يحۡرز ق ك  ۞ق ۡل مح
َٰل  
لح ۡو ِِف ضح

ح
ًدى أ َٰ ه  لح ۡۡ لحعح ۡو إِيَّاك 

ح
آ أ بِي   ِإَونَّ  ٢٤ م 

25. বল, ‘আমরা কয অপরাধ্ করবি কস 
বোপান্ডর কতামান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা করা 
হন্ডব না, আর কতামরা যা কর কস 
সম্পন্ডকথ আমান্ডদরন্ডকও বজজ্ঞাসা 
করা হন্ডব না’। 

لح ن ۡس ق ل لَّ ت ۡس  ۡجرحۡمنحا وح
ح
ٓ أ ا مَّ ا ل ونح عح مَّ ل  عح

ل ونح   ٢٥تحۡعمح

26. বল, ‘আমান্ডদর রব আমান্ডদরন্ডক 
একত্র করন্ডবন। তারপর বতবন 
আমান্ডদর মন্ডধ্ে সব কভান্ডব 
ফয়সালা করন্ডবন। আর বতবনই 
কেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সমেক 
পবরজ্ঞাত’। 

وح  ِ وحه  ۡفتحح  بحيۡنحنحا بِٱۡۡلحقذ َّۡ يح ب نحا ث  ع  بحيۡنحنحا رح ۡمح
ق ۡل َيح

  ۡ لِي تَّاح  ٱلۡعح  ٢٦ٱلۡفح

27. বল, ‘কতামরা আমান্ডক কদখাও কতা, 
কতামরা যান্ডদরন্ডক তাুঁর সান্ডর্ শরীক 
বহন্ডসন্ডব যুি কন্ডরি (তারা ককান 
সত্তা?) কখন্ডনা নয়, বরাং বতবনই 

وح ٱّللَّ   ْۚ بحۡل ه  َّ ۖۡ ُكح ٓءح َكح ح ۡۡلحۡقت ۡ بِهِۦ ۡش 
ح
ِينح أ و ِيح ٱلَّ ر 

ح
ق ۡل أ

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ٢٧ٱلۡعح
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আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, 
মহাপ্রজ্ঞাময়। 

28. আর আবম কতা ককবল কতামান্ডক 
সমগ্র মানবজাবতর জনে 
সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারী 
বহন্ডসন্ডব কপ্ররে কন্ডরবি; বকন্তু 
অবধ্কাাংশ মানুি জান্ডন না, 

ٓافَّةٗ  َٰكح إِلَّ كح لۡنح رۡسح
ح
ٓ أ ا حِشريٗ  وحمح نحِذيرٗ لذِلنَّاِس ب ا ا وح

ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح  ٢٨وح

29. আর তারা বন্ডল, ‘কতামরা যবদ 
সতেবাদী হও তন্ডব বল, এ ওয়াদা 
কখন বাস্তবাবয়ত হন্ডব’? 

َِٰدقِ  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق   ٢٩يح وح

30. বল, ‘কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি একবট 
বদন্ডনর ওয়াদা যা কর্ন্ডক কতামরা 
মুহূতথকাল ববলবম্বত করন্ডত পারন্ডব 
না আর তরাবিতও করন্ডত পারন্ডব 
না’। 

اد  يحۡوم   ِيعح ۡ مذ حۡستح  ق ل لَّك  ةٗ لَّ ت اعح ۡنه  سح ونح عح  ِخر 
ونح  حۡستحۡقِدم  لح ت  ٣٠وح

31. আর কাবফরগে বন্ডল, ‘আমরা 
কখন্ডনা এ কুরআন্ডনর প্রবত ঈমান 
আনব না এবাং এর পূববতথী ককান 
বকতান্ডবর প্রবতও না’। আর তুবম 
যবদ কদখন্ডত যাবলমন্ডদরন্ডক, যখন 
তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি দাুঁড় কবরন্ডয় 
কদয়া হন্ডব তখন তারা পরস্পর 
বাদানুবাদ করন্ডত র্াকন্ডব। 
যান্ডদরন্ডক দুবথল কন্ডর রাখা হন্ডয়বিল 
তারা অহঙ্কারীন্ডদরন্ডক বলন্ডব, 
‘কতামরা না র্াকন্ডল অবশেই আমরা 
মুবমন হতাম’। 

لح  ۡرءحاِن وح ا ٱۡلق  َٰذح وا  لحن ن ۡؤِمنح بِهح ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
ۡوق وف ونح  ونح مح َٰلِم  ىى إِذِ ٱلظَّ حۡو تحرح ل يۡهِ  وح ِي بحۡيح يحدح

بِٱلَّ
ول   ق  ۡولح يح َٰ بحۡعض  ٱلۡقح ۡۡ إَِلح  ُ  ُ ۡع ۡۡ يحرِۡجع  بح ُِ ِ بذ ِعندح رح

ِينح ٱ وا  لَِّلَّ عِف  ُۡ ِينح ٱۡست  ۡۡ لح ٱلَّ نت 
ح
ٓ أ حۡولح وا  ل نَّا ۡستحۡكَبح  ك 

ۡؤِمنِيح   ٣١م 
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32. যারা অহঙ্কারী বিল তারা, তান্ডদরন্ডক 
বলন্ডব, যান্ডদরন্ডক দুবথল কন্ডর রাখা 
হন্ডয়বিল, ‘কতামান্ডদর কান্ডি 
বহদায়াত আসার পর আমরা বক 
কতামান্ডদরন্ডক তা কর্ন্ডক বাধ্া 
বদন্ডয়বিলাম? বরাং কতামরাই বিন্ডল 
অপরাধ্ী’। 

وا   ِينح ٱۡستحۡكَبح  ۡن  قحالح ٱلَّ َنح
ح
ٓوا  أ عِف  ُۡ ِينح ٱۡست  لَِّلَّ

نت ۡ  ِۖ بحۡل ك  آءحك  ىَٰ بحۡعدح إِذۡ جح دح  ُ
ۡ ِن ٱل ۡۡ عح َٰك  ۡدنح دح صح

ۡرِِميح   ٣٢ُم 

33. আর যান্ডদরন্ডক দুবথল কন্ডর রাখা 
হন্ডয়বিল তারা, যারা অহঙ্কারী বিল 
তান্ডদরন্ডক বলন্ডব, ‘বরাং এ বিল 
কতামান্ডদর বদন-রান্ডতর চক্রান্ত, 
যখন কতামরা আমান্ডদরন্ডক আন্ডদশ 
বদন্ডয়বিন্ডল কযন আমরা আল্লাহন্ডক 
অস্বীকার কবর এবাং তাুঁর সমকে 
বস্থর কবর’। আর তারা যখন আযাব 
কদখন্ডব তখন তারা অনুতাপ কগাপন 
করন্ডব। আর আবম কাবফরন্ডদর 
গলায় শৃঙ্খল পবরন্ডয় কদব। তারা যা 
করত ককবল তারই প্রবতফল 
তান্ডদরন্ডক কদয়া হন্ডব। 

ِينح ٱۡستحۡكَبح   وا  لَِّلَّ عِف  ُۡ ِينح ٱۡست  ۡكر  وا  بح وحقحالح ٱلَّ ۡل مح
لح  ۡعح َنح ِ وح رح بِٱّللَّ ن نَّۡكف 

ح
ونحنحآ أ ر  م 

ۡ
ارِ إِۡذ تحأ ُح ِۡل وحٱۡلَّ

ٱَلَّ
ادٗ  ندح
ح
ۥٓ أ لۡنحا َلح  عح ْۚ وحجح ابح ذح ا  ٱلۡعح و 

ح
أ ا رح حمَّ ةح ل امح وا  ٱۡلَّدح َسح 

ح
أ اْۚ وح

ۡونح إِلَّ  ۡزح ۡل َي  وا ۖۡ هح ر  فح ِينح كح ۡعنحاِق ٱلَّ
ح
َٰلح ِِفٓ أ ۡغلح

ح
ٱۡۡل
ا َكح  ل ونح مح ۡعمح  ٣٣ن وا  يح

34. আর আবম ককান জনপন্ডদ 
সতকথকারী কপ্ররে করন্ডলই 
কসখানকার ববত্তবান অবধ্বাসীরা 
বন্ডলন্ডি, ‘কতামরা যা বনন্ডয় কপ্রবরত 
হন্ডয়ি অবশেই আমরা তা 
প্রতোখোনকারী’। 

لۡنحا ِِف قحۡريحة   رۡسح
ح
ٓ أ ا ٓ إِنَّا وحمح ا َۡتحف وهح ِذير  إِلَّ قحالح م 

ِن نَّ مذ
آ  ونح بِمح َٰفِر  رِۡسلۡت ۡ بِهِۦ كح
 
 ٣٤أ

35. তারা আন্ডরা বন্ডলন্ডি, ‘আমরা ধ্ন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্তবতন্ডত অবধ্ক 

َٰٗل  ۡموح
ح
ۡكَثح  أ

ح
ۡن  أ َٰدٗ وحقحال وا  َنح ۡولح

ح
أ بِيح  وح ذَّ عح ۡن  بِم  ا َنح ا وحمح
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সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা 
আযাবপ্রাপ্ত হব না’। 

٣٥ 

36. বল, ‘আমার রব যার জনে ইিা 
বরবযক প্রশস্ত কন্ডরন অর্বা সঙু্কবচত 
কন্ডরন। বকন্তু অবধ্কাাংশ কলাক তা 
জান্ডন না।’ 

َِٰكنَّ  لح يحۡقِدر  وح آء  وح حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ِ يحبۡس  َبذ ۡل إِنَّ رح
ق 

ونح  ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح ۡكَثح
ح
 ٣٦أ

37. আর কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্তবত এমন বস্তু নয় যা 
কতামান্ডদরন্ডক আমার বনকটবতথী 
কন্ডর কদন্ডব। তন্ডব যারা ঈমান আন্ডন 
ও কনক আমল কন্ডর, তারাই তান্ডদর 
আমন্ডলর বববনমন্ডয় পান্ডব বহুগুে 
প্রবতদান। আর তারা (জান্নান্ডতর) 
সুউচ্চ প্রাসান্ডদ বনরাপন্ডদ র্াকন্ডব। 

 ۡۡ ِب ك  رذ ۡ بِٱلَِِّت ت قح ك  َٰد  ۡولح
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح َٰل ك  ۡموح

ح
ٓ أ ا وحمح

ى  لَۡفح نحا ز  َٰلِحٗ  ِعندح ِملح صح نح وحعح ۡن ءحامح ىئِكح إِلَّ مح لح و 
 
ا فحأ

َِٰت  فح ر  ۡۡ ِِف ٱلۡغ  ِمل وا  وحه  ا عح ۡعِف بِمح ُذِ آء  ٱل زح ۡۡ جح  ُ ح ل
 ٣٧ءحاِمن ونح 

38. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
বের্থ কন্ডর বদন্ডত প্রন্ডচষ্টা চালায় 
তান্ডদরন্ডক আযান্ডবর মন্ডধ্ে উপবস্থত 
করা হন্ডব।  

ۡونح  حۡسعح ِينح ي ىئِكح ِِف وحٱلَّ لح و 
 
َِٰجزِينح أ عح َٰتِنحا م  ِِفٓ ءحايح

ونح  ۡۡضح  اِب ُم  ذح  ٣٨ٱلۡعح

39. বল, ‘বনশ্চয় আমার রব তাুঁর 
বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে যার জনে ইিা 
বরবযক প্রশস্ত কন্ডরন এবাং সঙু্কবচত 
কন্ডরন। আর কতামরা যা বকিু 
আল্লাহর জনে বেয় কর বতবন তার 
বববনময় কদন্ডবন এবাং বতবনই উত্তম 
বরবযকদাতা।’ 

آء  ِمۡن ِعبحادِهِۦ  حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ِ يحبۡس  َبذ ۡل إِنَّ رح
ق 

ء   ۡ ِن يح ۡقت ۡ مذ نفح
ح
آ أ ۚۥْ وحمح يحۡقِدر  َلح  وح  وح ۖۥۡ وحه  ه  ۡلِف  وح َي   ُ فح
َٰزِقِيح  رۡي  ٱلرَّ  ٣٩خح

40. আর স্মরে কর, কযবদন বতবন 
তান্ডদর সকলন্ডক সমন্ডবত করন্ডবন 

ِيعٗ  ۡۡ َجح ّۡش  ه  يحۡومح ُيح ٓءِ وح لح ىؤ  ٰٓح
ح
ةِ أ ىئِكح لح ول  لِلۡمح ق  َّۡ يح ا ث 

ونح  ۡعب د  ن وا  يح ۡۡ َكح  ٤٠إِيَّاك 
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তারপর কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বলন্ডবন, 
‘এরা বক কতামান্ডদরই পূজা করত?’ 

41. তারা (ন্ডফন্ডরশতারা) বলন্ডব, ‘আপবন 
পববত্র মহান, আপবনই আমান্ডদর 
অবভভাবক, তারা নয়। বরাং তারা 
বজনন্ডদর পূজা করত। এন্ডদর 
অবধ্কাাংশই তান্ডদর প্রবত ঈমান 
রাখত’।  

ن وا   ِۖ بحۡل َكح ُِ ِ َِل نحا مِن د ون نتح وح
ح
َٰنحكح أ ۡبحح قحال وا  س 

ۡؤِمن ونح  ُِۡ م  ِ ۡ ب ۡكَثح ه 
ح
ۖۡ أ نَّ ونح ٱۡۡلِ ۡعب د   ٤١يح

42. ফন্ডল আজ কতামান্ডদর এন্ডক 
অপন্ডরর ককান উপকার বকাংবা 
অপকার করার েমতা ককউ রাখন্ডব 
না। আর আবম যাবলমন্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে 
বলব, ‘কতামরা আগুন্ডনর আযাব 
আস্বাদন কর যা কতামরা অস্বীকার 
করন্ডত।’ 

ۡۡ ِِلحۡعض   ك   ُ ۡملِك  بحۡع ذٗ نَّۡفعٗ  فحٱَۡلحۡومح لح يح لح ۡضح ا ا وح
نت ۡ  ابح ٱۡلَّارِ ٱلَِِّت ك  ذح وا  ذ وق وا  عح لحم  ِينح ظح ول  لَِّلَّ نحق  وح

ب ونح  ِ ذذ ا ت كح ُح ِ  ٤٢ب

43. আর যখন তান্ডদর কান্ডি আমার 
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বতলাওয়াত 
করা হত তখন তারা বলত, ‘এন্ডতা 
এমন এক বেবি কয কতামান্ডদর বাধ্া 
বদন্ডত চায় তা কর্ন্ডক যার ইবাদাত 
কতামান্ডদর বপতৃপুরুিগে করত’। 

তারা আরও বন্ডল, ‘এবট বান্ডনায়াট 
বমর্ো বব বকিু নয়।’ আর 
কাবফরন্ডদর বনকট যখনই সতে 
আন্ডস তখন তারা বন্ডল, ‘এন্ডতা 
ককবল এক সুস্পষ্ট জাদু।’ 

 ۡۡ ُِ ۡي
لح َٰ عح َٰت  ِإَوذحا ت ۡتلح َٰت نحا بحيذِنح آ إِلَّ رحج  ءحايح َٰذح ا هح ال وا  مح ل  قح

ۡۡ وحقحال وا   ۡعب د  ءحابحآؤ ك  نح يح ا َكح مَّ ۡۡ عح ك  دَّ ن يحص 
ح
ي رِيد  أ

 ٗ ۡفَتح ٓ إِفۡك  م  ٓ إِلَّ ا َٰذح ا هح وا   ىْۚ مح ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
بِي   آ إِلَّ ِسۡحر  م  َٰذح ۡۡ إِۡن هح آءحه  ا جح حمَّ ِ ل قذ  ٤٣ لِلۡحح

44. আর আবম তান্ডদরন্ডক ককান বকতাব 
কদইবন যা তারা অধ্েয়ন করত, 

ت ب  
ِن ك  ۡ مذ  ُ َٰ آ ءحاتحۡينح ۡۡ وحمح ُِ ۡ

لۡنحآ إَِلح رۡسح
ح
آ أ مح ۖۡ وح ا ُح ونح يحۡدر س 
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এবাং কতামার পূন্ডবথ তান্ডদর প্রবত 
আর ককান সতকথকারীও কপ্ররে 
কবরবন।  

ِذير  
ۡبلحكح ِمن نَّ  ٤٤ قح

45. আর তান্ডদর পূবথবতথীরাও অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি। অর্চ আবম তান্ডদর 
[পূবথবতথীন্ডদর] যা বদন্ডয়বিলাম এরা 
তার এক দশমাাংশও পায়বন, তবুও 
তারা আমার রাসূলন্ডদর অস্বীকার 
কন্ডরবিল। ফন্ডল আমার প্রতোখোন 
(শাবস্ত) ককমন হন্ডয়বিল? 

آ  ارح مح وا  ِمۡعشح ا بحلحغ  ۡۡ وحمح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
بح ٱلَّ ذَّ كح وح

ب وا   ذَّ ۡۡ فحكح  ُ َٰ نح نحِكريِ ءحاتحۡينح ۡيفح َكح ِلِۖ فحكح  ٤٥ر س 

46. বল, ‘আবম কতা কতামান্ডদরন্ডক 
একবট ববিন্ডয় উপন্ডদশ বদবি, 
কতামরা আল্লাহর উন্ডদ্দন্ডশে দু’জন 
অর্বা এক একজন কন্ডর দাুঁবড়ন্ডয় 
যাও, অতিঃপর বচন্তা কন্ডর কদখ, 
কতামান্ডদর সার্ীর মন্ডধ্ে ককান 
পাগলামী কনই। কস কতা আসন্ন 
কন্ড ার আযাব সম্পন্ডকথ কতামান্ডদর 
একজন সতকথকারী বব বকিু নয়।’ 

 َٰ ۡثّنح ِ مح وا  ّلِلَّ وم  ن تحق 
ح
ة ِۖ أ َِٰحدح ۡ بِوح ك  ِعظ 

ح
ٓ أ ا ۞ق ۡل إِنَّمح

ِن ِجنَّة   إِۡن  ۡ مذ اِحبِك  ا بِصح وا ْۚ مح ر  كَّ َّۡ تحتحفح َٰدحىَٰ ث  ف رح وح
اب  
ذح ۡي عح ۡ بحۡيح يحدح وح إِلَّ نحِذير  لَّك  ِديد   ه   ٤٦ شح

47. বল, ‘আবম কতামান্ডদর কান্ডি ককান 
প্রবতদান চাইবন, বরাং তা 
কতামান্ডদরই। আমার প্রবতদান কতা 
ককবল আল্লাহর বনকট এবাং বতবন 
সব বকিুর উপরই সােী।  

ۡجر  
ح
ِۡن أ ۡ مذ تۡل ك 

ح
أ ا سح ۡجرِيح إِلَّ  ق ۡل مح

ح
ۖۡ إِۡن أ ۡۡ وح لحك   ُ فح

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح ِۖۡ وحه  ح ٱّللَّ ُِيد   َعح  ٤٧شح

48. বল, ‘আমার রব সতে পাব ন্ডয়ন্ডিন। 
বতবন যাবতীয় গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ 
পবরজ্ঞাত।’ 

ي وِب  ۡ  ٱلۡغ  َٰ لَّ ِ عح  بِٱۡۡلحقذ
ۡقِذف  ِ يح َبذ ۡل إِنَّ رح

 ٤٨ق 
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49. বল, ‘সতে এন্ডসন্ডি এবাং বাবতল 
বকিু সৃবষ্ট করন্ডত পান্ডর না, আর 
বকিু পুনরাবৃবত্তও করন্ডত পান্ডর না।’ 

ا ي عِيد   َِٰطل  وحمح ۡبِدئ  ٱلۡبح ا ي  آءح ٱۡۡلحق  وحمح  ٤٩ق ۡل جح

50. বল, ‘যবদ আবম পর্ভ্রষ্ট হন্ডয় যাই 
তন্ডব আমার অকলোন্ডেই আবম 
পর্ভ্রষ্ট হব। আর যবদ আবম 
বহদায়াত প্রাপ্ত হই তন্ডব তা এজনে 
কয, আমার রব আমার প্রবত ওহী 
কপ্ররে কন্ডরন। বনশ্চয় বতবন 
সবথন্ডোতা ও অবত বনকটবতথী’। 

َٰ نحۡفَِسِۖ ِإَوِن  ح ِضل  َعح
ح
ٓ أ ا لحلۡت  فحإِنَّمح ق ۡل إِن ضح

ا  يۡت  فحبِمح ِميع  قحرِيب  ٱۡهتحدح ۥ سح ٓ  إِنَّه  ِ َبذ َّ رح
 ٥٠ي وِۡحٓ إَِلح

51. আর যবদ তুবম কদখন্ডত যখন তারা 
ভীত-সন্ত্রস্ত হন্ডয় পড়ন্ডব তখন 
পালান্ডনার ককান পর্ পান্ডব না এবাং 
বনকটস্থ স্থান কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করা হন্ডব। 

ن   َّكح  ِمن مَّ
وا  ِخذ 

 
أ وا  فحلح فحۡوتح وح ىى إِۡذ فحزِع  حۡو تحرح ل  وح

رِيب  
 ٥١ قح

52. আর তারা বলন্ডব, ‘আমরা তান্ডত 
ঈমান আনলাম’। বকন্তু দূরবতথী স্থান 
কর্ন্ডক তারা বকভান্ডব ঈমান্ডনর 
নাগাল পান্ডব?  

نِۢ بحعِيد   َّكح ۡ  ٱتلَّنحاو ش  ِمن مَّ  ُ
ح َٰ ل ّنَّ
ح
نَّا بِهِۦ وحأ  وحقحال ٓوا  ءحامح

٥٢ 

53. অর্চ তারা ইতিঃপূন্ডবথ তা অস্বীকার 
করত এবাং তারা দূরবতথী স্থান 
কর্ন্ডক গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ কুটমন্তবে 
িুুঁন্ডড় মারত।  

ۡيِب مِن  يحۡقِذف ونح بِٱلۡغح ۖۡ وح ۡبل  وا  بِهِۦ ِمن قح ر  فح وحقحۡد كح
نِۢ بحعِيد   َّكح  ٥٣ مَّ

54. আর তান্ডদর ও তারা যা কামনা 
করত তার মন্ডধ্ে অন্তরাল কন্ডর 
কদয়া হন্ডব, কযমন ইতিঃপূন্ডবথ তান্ডদর 
সমন্ডগাত্রীয়ন্ডদর কেন্ডত্র করা 

ۡشيحاِعُِۡ 
ح
ا ف عِلح بِأ مح ونح كح  ُ حۡشتح ا ي بحۡيح مح ۡۡ وح  ُ وحِحيلح بحيۡنح

كذ   ن وا  ِِف شح ۡۡ َكح  ُ ْۚ إِنَّ ۡبل  ِن قح رِيبِۢ  مذ  ٥٤م 
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হন্ডয়বিল। বনশ্চয় তারা বিল 
ববভ্রাবন্তকর সন্ডন্দন্ডহ পবতত। 
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৩৫. সূরা : ফাবতর 
আয়াত : ৪৯, মাক্কী 

اِطر  
ورحة  فح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জনে, বযবন 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর স্রষ্টা, 
কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বােীবাহকরূন্ডপ 
বনযুিকারী, যারা দুই দুই, বতন 
বতন ও চার চার পাখাবববশষ্ট। বতবন 
সৃবষ্টর মন্ডধ্ে যা ইিা বৃবদ্ধ কন্ডরন। 
বনশ্চয় আল্লাহ সব বকিুর উপর 
সবথশবিমান।  

اِعِل  ۡرِض جح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِ فحاِطرِ ٱلسَّ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

 ْۚ َٰعح بح ر  َٰثح وح ث لح َٰ وح ۡثّنح ة  مَّ ۡجنِحح
ح
ِلٓ أ و 

 
ًل أ ةِ ر س  ىئِكح لح ٱلۡمح

ء  قحِدير  يحزِيد  ِِف  ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ح َعح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ آء  حشح ا ي  ٱۡۡلحلِۡق مح

١ 

2. আল্লাহ মানুন্ডির জনে কয রহমত 
উনু্মি কন্ডর কদন তা আটন্ডক রাখার 
ককউ কনই। আর বতবন যা আটন্ডক 
রান্ডখন, তারপর তা িাড়াবার ককউ 
কনই। আর বতবন পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

ۡفتحِح ٱّللَّ  لِلنَّاِس ِمن ا يح ا  مَّ ۖۡ وحمح ا ُح ح ۡمِسكح ل رَّۡۡححة  فحلح م 
زِيز   وح ٱلۡعح ِۚۦْ وحه   ۥ ِمنُۢ بحۡعِده

رِۡسلح َلح ۡمِسۡك فحلح م  ي 
  ۡ  ٢ٱۡۡلحِكي

3. কহ মানুি, কতামান্ডদর উপর আল্লাহর 
বনআমতন্ডক কতামরা স্মরে কর। 
আল্লাহ িাড়া আর ককান স্রষ্টা আন্ডি 
বক, কয, কতামান্ডদরন্ডক আসমান ও 
যমীন কর্ন্ডক বরবযক বদন্ডব? বতবন 
িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই। 
অতএব কতামান্ডদরন্ডক ককার্ায় 
বফরান্ডনা হন্ডি? 

ۡل  ْۚ هح ۡۡ لحۡيك  ِ عح تح ٱّللَّ وا  نِۡعمح ر  ا ٱۡلَّاس  ٱۡذك  ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡرِض  
ح
آءِ وحٱۡۡل مح ِنح ٱلسَّ ۡ مذ ِ يحۡرز ق ك  رۡي  ٱّللَّ َٰلِق  غح ِمۡن خح

ونح  َٰ ت ۡؤفحك  ّنَّ
ح
ۖۡ فحأ وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح   ٣لح
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4. আর যবদ তারা কতামান্ডক বমর্োবাদী 
বন্ডল, তন্ডব কতামার পূন্ডবথর 
রাসূলগেন্ডকও বমর্োবাদী বলা 
হন্ডয়বিল। আর সকল ববিয় 
আল্লাহর-ই কান্ডি বফবরন্ডয় কনয়া 
হন্ডব। 

ْۚ ِإَوَلح  ۡبلِكح ِن قح ل  مذ بحۡت ر س  ِ ذذ ۡد ك  قح ب وكح فح ِ ذذ ِإَون ي كح
ور   م 
 
ع  ٱۡۡل ِ ت رۡجح  ٤ٱّللَّ

5. কহ মানুি, বনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা 
সতে; অতএব দুবনয়ার জীবন কযন 
কতামান্ডদরন্ডক বকিুন্ডতই প্রতাবরত না 
কন্ডর; আর বড় প্রতারক (শয়তান) 
কযন কতামান্ডদরন্ডক আল্লাহর বোপান্ডর 
প্রতারো না কন্ডর। 

  ۡ نَّك  رَّ ۖۡ فحلح تحغ  قذ  ِ حح ا ٱۡلَّاس  إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 ِ ۡ بِٱّللَّ نَّك  رَّ غ  لح يح ۡنيحا وح ة  ٱَّل  ور   ٱۡۡلحيحوَٰ ر   ٥ٱلۡغح

6. বনশ্চয় শয়তান কতামান্ডদর শত্রু; 
অতএব তান্ডক শত্রু বহন্ডসন্ডব গেে 
কর। কস তার দলন্ডক ককবল 
এজনেই ডান্ডক যান্ডত তারা জ্বলন্ত 
আগুন্ডনর অবধ্বাসী হয়।  

وا   ا يحۡدع  اْۚ إِنَّمح وًّ د  وه  عح ِذ  وذ  فحٱَّتَّ د  ۡۡ عح َٰنح لحك  ۡيطح إِنَّ ٱلشَّ
َٰبِ  ۡصحح

ح
ون وا  ِمۡن أ ۥ َِلحك  عرِيِ  ِحۡزبحه   ٦ٱلسَّ

7. যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি কব ন আযাব; আর যারা 
ঈমান আন্ডন ও কনক আমল কন্ডর 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও বড় 
প্রবতদান। 

ن وا   ِينح ءحامح ۖۡ وحٱلَّ ِديد  اب  شح ذح ۡۡ عح  ُ ح وا  ل ر  فح ِينح كح ٱلَّ
برِي   ۡجر  كح

ح
أ ة  وح ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ  ٧وحعح

8. কাউন্ডক যবদ তার অসৎ কাজ 
সুন্ডশাবভত কন্ডর কদখান্ডনা হয় 
অতিঃপর কস ওটান্ডক ভাল মন্ডন 
কন্ডর, (কস বক ঐ বেবির সমান কয 

ح  ۖۡ فحإِنَّ ٱّللَّ ٗنا سح لِهِۦ فحرحءحاه  حح مح وٓء  عح يذِنح َلح ۥ س  ن ز  مح فح
ح
أ

ۡب  ۖۡ فحلح تحۡذهح آء  حشح ن ي ِدي مح ُۡ يح آء  وح حشح ن ي ل  مح ُِ ي 
َٰت   إِنَّ  رح سح ۡۡ حح ُِ ۡي

لح كح عح ا نحۡفس  ُۢ بِمح  ۡ لِي ح عح ٱّللَّ
ونح   ٨يحۡصنحع 
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ভালন্ডক ভাল এবাং মন্দন্ডক মন্দ 
কদন্ডখ?) ককননা আল্লাহ যান্ডক ইিা 
কগামরাহ কন্ডরন আর যান্ডক ইিা 
বহদায়াত দান কন্ডরন; অতএব 
তান্ডদর জনে আফন্ডসাস কন্ডর বনন্ডজ 
ধ্বাংস হন্ডয়া না। বনশ্চয় তারা যা 
কন্ডর আল্লাহ তা জান্ডনন।  

9. আর বতবনই আল্লাহ বযবন বায়ু কপ্ররে 
কন্ডরন, অতিঃপর তা কমঘমালা 
সঞ্চাবলত কন্ডর, তারপর তান্ডক 
আবম মৃত ভূবমর বদন্ডক পবরচাবলত 
কবর, অতিঃপর তা বদন্ডয় আবম 
যমীনন্ডক তার মৃতুের পর জীববত 
কবর; এভান্ডবই পুনরুোন হন্ডব। 

لح ٱل رۡسح
ح
ِٓي أ َٰ وحٱّللَّ  ٱلَّ َٰه  إَِلح ۡقنح اٗبا فحس  حح ت ثرِي  سح َٰحح فح ِيح  رذ

َٰلِكح  ذح اْۚ كح ُح ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح
ح
ۡحيحيۡنحا بِهِ ٱۡۡل

ح
يذِت  فحأ بحِلح  مَّ
ور    ٩ٱلن ش 

10. ককউ যবদ সম্মান চায় (তন্ডব তা কযন 
আল্লাহর কান্ডিই চায়) ককননা সকল 
সম্মান আল্লাহরই। তাুঁরই পান্ডন 
উবেত হয় ভাল কর্া130 আর কনক 
আমল তা উন্নীত কন্ডর। আর যারা 
মন্দকান্ডজর চক্রান্ত কন্ডর তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি কব ন আযাব আর 
ওন্ডদর িড়যন্ত্র কতা নসোৎ হন্ডব। 

ۡهِ يحۡصعحد   ْۚ إَِلح ِيًعا ة  َجح ةح فحلِلَّهِ ٱلۡعِزَّ نح ي رِيد  ٱلۡعِزَّ ن َكح مح
ِينح  ۚۥْ وحٱلَّ ه  ع  َٰلِح  يحۡرفح ل  ٱلصَّ مح يذِب  وحٱلۡعح ۡ  ٱلطَّ ِ ٱلُۡكح

ر   ۡمك  ِ يح يذ ۡكر  ونح ٱلسَّ ۖۡ وحمح ِديد  اب  شح ذح ۡۡ عح  ُ ح اِت ل
ب ور   وح يح ىئِكح ه  لح و 

 
 ١٠أ

11. আর আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন মাবট কর্ন্ডক তারপর 

 َّۡ ة  ث  َّۡ ِمن ن ۡطفح اب  ث  ِن ت رح ۡ مذ لحقحك  وحٱّللَّ  خح
ع  إِلَّ  ُح لح تح َٰ وح نَثح

 
ِۡمل  ِمۡن أ ا ِتح َٰٗجاْۚ وحمح ۡزوح

ح
ۡۡ أ لحك  عح  جح

                                                           
130 ভাল কর্া বলন্ডত বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কান্ডরা মন্ডত তা হল ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল 

হামদুবলল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। ককউ বন্ডলন, তা হল আল্লাহর বযবকর ও 
স্মরে। ইমাম শাওকানী বন্ডলন, কয ককান উত্তম ও ভাল কর্া এখান্ডন বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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শুক্রববনু্দ কর্ন্ডক তারপর 
কতামান্ডদরন্ডক কজাড়ায় কজাড়ায় সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এবাং নারী তার গন্ডভথ যা 
ধ্ারে কন্ডর আর যা প্রসব কন্ডর তা 
আল্লাহর জ্ঞাতসান্ডরই হয়। আর 
ককান বয়স্ক বেবির বয়স বাড়ান্ডনা 
হয় না বকাংবা কমান্ডনা হয় না বকন্তু 
তা কতা রন্ডয়ন্ডি বকতান্ডব131; বনশ্চয় 
তা আল্লাহর জনে সহজ।   

رِهِۦٓ  م  ص  ِمۡن ع  لح ي نقح ر  وح مَّ عح ر  ِمن م  مَّ عح ا ي  ِمهِۚۦْ وحمح
بِعِلۡ

حِسري   ِ ي ح ٱّللَّ َٰلِكح َعح َٰب   إِنَّ ذح  ِِف كِتح
 ١١إِلَّ

12. আর দু’বট সমুদ্র সমান নয়; একবট 
খুবই সুবমষ্ট ও সুন্ডপয়, আন্ডরকবট 
অতেন্ত লবোি আর প্রন্ডতেকবট 
কর্ন্ডক কতামরা তাজা কগাশ্ত খাও 
এবাং আহরে কর অলঙ্কার132 যা 
কতামরা পবরধ্ান কর। আর তুবম 
তান্ডত কদখ কনৌযান পাবন বচন্ডর 
চলাচল কন্ডর। যান্ডত কতামরা 
আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবাং 
যান্ডত কতামরা কশাকর কর।   

اٞغِٓئ  ات  سح ۡذب  ف رح ا عح َٰذح اِن هح حۡستحوِي ٱِۡلحۡحرح ا ي وحمح
 
ۡ
  تحأ
ذ ۖۡ وحِمن ّل  اج  جح

 
ا ِملۡح  أ َٰذح هح ۥ وح اب ه  ح ۡٗما ۡشح ل ونح ۡلح ك 

لۡكح  ى ٱلۡف  تحرح ۖۡ وح ا ُح ونح ونح ِحلۡيحٗة تحلۡبحس  حۡستحۡخرِج  ت ا وح رِيذٗ طح
 ۡۡ لَّك  لحعح لِهِۦ وح ُۡ وا  ِمن فح وحاِخرح تِلحبۡتحغ  فِيهِ مح

ونح  ر  حۡشك   ١٢ت

13. বতবন রাতন্ডক বদন্ডনর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ 
করান এবাং বদনন্ডক রান্ডতর মন্ডধ্ে 
প্রন্ডবশ করান আর বতবনই সূযথ ও 
চাুঁদন্ডক বশীভূত কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন; 
প্রন্ডতেন্ডক পবরভ্রমে করন্ডি একবট 
বনবদথষ্ট কাল পযথন্ত। বতবন আল্লাহ, 

 ۡ ارح ِِف ٱَلَّ ُح ي ولِج  ٱۡلَّ ارِ وح ُح ۡلح ِِف ٱۡلَّ
رح لِ ي ولِج  ٱَلَّ خَّ  وحسح

  ۡ َٰلِك  مذٗ  ذح سح ل  م  جح
ح
ۡرِي ِۡل ذ  َيح ۖۡ ّل  رح مح ۡمسح وحٱلۡقح ٱلشَّ

ونح ِمن د ونِهِۦ  ِينح تحۡدع  ْۚ وحٱلَّ لۡك  ۡۡ َلح  ٱلۡم  ب ك  ٱّللَّ  رح
ونح ِمن قِۡطِمري  

ۡملِك  ا يح  ١٣مح

                                                           
131 ‘বকতাব’ বলন্ডত এখান্ডন ‘লওন্ডহ মাহফুয’ বা সাংরবেত ফলকন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
132 মুিা। 
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কতামান্ডদর রব; সমস্ত কতৃথত্ব তাুঁরই, 
আর আল্লাহন্ডক িাড়া যান্ডদরন্ডক 
কতামরা ডান্ডকা তারা কখজুন্ডরর 
আুঁবটর আবরন্ডেরও মাবলক নয়।      

14. যবদ কতামরা তান্ডদরন্ডক ডাক, তারা 
কতামান্ডদর ডাক শুনন্ডব না; আর 
শুনন্ডত কপন্ডলও কতামান্ডদর ডান্ডক 
সাড়া কদন্ডব না এবাং বকয়ামন্ডতর 
বদন তারা  কতামান্ডদর শরীক 
করান্ডক অস্বীকার করন্ডব। আর 
সবথজ্ঞ আল্লাহর নোয় ককউ কতামান্ডক 
অববহত করন্ডব না।     

ا   وا  مح ِمع  حۡو سح ل ۡۡ وح ٓءحك  وا  د َعح ع  حۡسمح ۡۡ لح ي وه  إِن تحۡدع 
يحۡومح ٱلۡقِ  ۖۡ وح ۡۡ اب وا  لحك  ونح ٱۡستحجح ر  ةِ يحۡكف  َٰمح يح
برِي    خح

لح ي نحبذِئ كح ِمۡثل  ْۚ وح ۡۡ كِك   ١٤بِِّشۡ

15. কহ মানুি, কতামরা আল্লাহর প্রবত 
মুখান্ডপেী আর আল্লাহ অমুখান্ডপেী 
ও প্রশাংবসত।  

وح  ِۖۡ وحٱّللَّ  ه  آء  إَِلح ٱّللَّ رح قح ۡ  ٱلۡف  نت 
ح
ا ٱۡلَّاس  أ ُح ي 

ح
أ ى ۞يح

نِي ٱۡۡلحِميد    ١٥ٱلۡغح

16. যবদ বতবন চান কতামান্ডদরন্ডক সবরন্ডয় 
কদন্ডবন এবাং একবট নতুন সৃবষ্ট বনন্ডয় 
আসন্ডবন।   

ِديد   ق  جح
ِت ِِبحلۡ

ۡ
يحأ ۡۡ وح  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
أ حشح  ١٦إِن ي

17. আর তা আল্লাহর জনে কমান্ডটই 
কব ন নয়।  

زِيز   ِ بِعح  ٱّللَّ
ح َٰلِكح َعح ا ذح  ١٧وحمح

18. আর ককান কবাঝা বহনকারী অন্ডনের 
কবাঝা বহন করন্ডব না এবাং ককান 
ভারাক্রান্ত বেবি যবদ তার কবাঝা 
বহন্ডনর জনে কাউন্ডক ডান্ডক তন্ডব 
তার কবাঝার ককান অাংশই বহন 
করা হন্ডব না যবদও কস আত্ম্ীয় হয়; 

 َٰ لحة  إَِلح ۡثقح ْۚ ِإَونتحۡدع  م  ىَٰ ۡخرح
 
ازِرحة  وِۡزرح أ  تحزِر  وح

لح وح
ا  ُۗ إِنَّمح ى ا ق ۡرَبح نح ذح حۡو َكح ل ء  وح ۡ ۡل ِمۡنه  يح ۡمح ا لح ُي  ُح ِۡحۡلِ

 ۡ ِينح َيح ْۚ ت نِذر  ٱلَّ لحوَٰةح وا  ٱلصَّ قحام 
ح
أ ۡيِب وح ۡ بِٱلۡغح  ُ بَّ ۡونح رح شح

ِ ٱلۡمحِصري   َٰ ِۡلحۡفِسهِۚۦْ ِإَوَلح ٱّللَّ
َكَّ ح َتح ا يح َٰ فحإِنَّمح َكَّ ن تحزح وحمح

١٨ 
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তুবম ককবল তান্ডদরন্ডকই সতকথ 
করন্ডব যারা তান্ডদর রবন্ডক না 
কদন্ডখও ভয় কন্ডর এবাং সালাত 
কান্ডয়ম কন্ডর; আর কয বেবি 
পবরশুবদ্ধ অজথন কন্ডর কস বনন্ডজর 
জনেই পবরশুবদ্ধ অজথন কন্ডর। আর 
আল্লাহর কান্ডিই প্রতোবতথন।  

19. আর অন্ধ ও দৃবষ্টশবিসম্পন্ন বেবি 
সমান নয়, 

َٰ وحٱِۡلحِصري   ۡعمح
ح
حۡستحوِي ٱۡۡل ا ي  ١٩وحمح

20. আর অন্ধকার ও আন্ডলা সমান নয়     لح ٱۡل ور َٰت  وح ل مح لح ٱلظ   ٢٠وح

21. আর সমান নয় িায়া ও করৌদ্র,   ور لح ٱۡۡلحر  ل  وح ِ لح ٱلظذ  ٢١وح

22. আর জীববতরা ও মৃতরা এক 
নয়;133 বনশ্চয় আল্লাহ যান্ডক ইিা 
শুনান্ডত পান্ডরন, বকন্তু কয বেবি 
কবন্ডর আন্ডি তান্ডক তুবম শুনান্ডত 
পারন্ডব না।    

ۡحيحآء  
ح
حۡستحوِي ٱۡۡل ا ي ح ي ۡسِمع  وحمح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ َٰت  ۡموح

ح
لح ٱۡۡل وح

ب ورِ  ن ِِف ٱلۡق  ۡسِمع  مَّ نتح بِم 
ح
آ أ ۖۡ وحمح آء  حشح ن ي  ٢٢مح

23. তুবম কতা একজন সতকথকারী বব 
বকিু নও।   

نتح إِلَّ نحِذير  
ح
 ٢٣إِۡن أ

24. আবম কতামান্ডক সতেসহ পাব ন্ডয়বি 
সুসাংবাদ দাতা ও সতকথকারীরূন্ডপ; 
আর এমন ককান জাবত কনই যার 
কান্ডি সতকথকারী আন্ডসবন।   

ة  إِلَّ  مَّ
 
ِۡن أ نحِذيٗراْۚ ِإَون مذ حِشرٗيا وح ِ ب َٰكح بِٱۡۡلحقذ نح

لۡ رۡسح
ح
آ أ إِنَّ

ا نحِذير   ُح لح فِي  ٢٤خح

                                                           
133 এই আয়াত ও আন্ডগর কন্ডয়কবট আয়ান্ডত ঈমান ও কুফরীন্ডক নানা উপমায় বচবত্রত করা হন্ডয়ন্ডি; 
ঈমান হল দৃবষ্টশবি, আন্ডলা, সুশীতল িায়া আর প্রােবন্ত জীবন্ডনর নোয়। পোন্তন্ডর কুফরী হল 
অন্ধত্ব, অন্ধকার, প্রচে খরতাপ আর মৃতুেতুলে।  
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25. আর তারা যবদ কতামান্ডক বমর্োবাদী 
বন্ডল তন্ডব তান্ডদর পূন্ডবথ যারা বিল 
তারাও বমর্োবাদী বন্ডলবিল; তান্ডদর 
বনকট স্পষ্ট প্রমাোবদ, গ্রন্থাবলী ও 
আন্ডলাকদীপ্ত বকতাবসহ রাসূলগে 
এন্ডসবিন্ডলন।  

 ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
بح ٱلَّ ذَّ ۡد كح قح ب وكح فح ِ ذذ ِإَون ي كح

َِٰب  بِٱلِۡكتح ب رِ وح بِٱلز  َِٰت وح ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ
ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح جح

نرِيِ   ٢٥ٱلۡم 

26. তারপর যারা কুফরী কন্ডরবিল 
তান্ডদরন্ডক আবম পাকড়াও 
কন্ডরবিলাম; অতএব ককমন বিল 
আমার শাবস্ত?! 

نح نحِكريِ  ۡيفح َكح وا ۖۡ فحكح ر  فح ِينح كح ۡذت  ٱلَّ خح
ح
َّۡ أ  ٢٦ث 

27. তুবম বক কদখবন আল্লাহ আসমান 
কর্ন্ডক পাবন বিথে কন্ডরন, তারপর 
তা বদন্ডয় আবম বববচত্র বন্ডেথর ফলমূল 
উৎপাদন কবর আর পাহান্ডড়র মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি নানা বন্ডেথর শুভ্র ও লাল পর্ 
এবাং (বকিু) বমশকান্ডলা।  

نَّ 
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
ۡخرحۡجنحا بِهِۦ أ

ح
اٗٓء فحأ آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح

ح
ح أ ٱّللَّ

ُۢ بِيض   د  دح بحاِل ج  ْۚ وحِمنح ٱۡۡلِ ا ُح َٰن  لۡوح
ح
ۡتحلًِفا أ َٰت  ُم  رح ثحمح

ود   ابِيب  س  رح ا وحغح ُح َٰن  ۡلوح
ح
ۡتحلِف  أ ۡر  ُم   ٢٧وحۡح 

28. আর এমবনভান্ডব মানুি, ববচরেশীল 
প্রােী ও চতুষ্পদ জন্তুর মন্ডধ্েও 
রন্ডয়ন্ডি নানা বেথ। বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 
ককবল জ্ঞানীরাই আল্লাহন্ডক ভয় 
কন্ডর। বনশ্চয় আল্লাহ 
মহাপরাক্রমশালী, পরম েমাশীল। 

ۥ  َٰن ه  لۡوح
ح
ۡتحلِف  أ ِۡ ُم  َٰ نۡعح

ح
ِ وحٱۡۡل آبذ وح وحِمنح ٱۡلَّاِس وحٱَّلَّ

ح  ا ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ؤ  ى لحمح ح ِمۡن ِعبحادِهِ ٱلۡع  َۡشح ٱّللَّ ا َيح ُۗ إِنَّمح َٰلِكح ذح كح
زِيز   ور   عح ف   ٢٨غح

29. বনশ্চয় যারা আল্লাহর বকতাব 
অধ্েয়ন কন্ডর, সালাত কান্ডয়ম কন্ডর 
এবাং আল্লাহ কয বরবযক বদন্ডয়ন্ডিন 
তা কর্ন্ডক কগাপন্ডন ও প্রকান্ডশে বেয় 

لحوَٰ  وا  ٱلصَّ قحام 
ح
أ ِ وح َٰبح ٱّللَّ ۡتل ونح كِتح ِينح يح ةح إِنَّ ٱلَّ

َٰرحٗة  ونح تِجح نِيحٗة يحرۡج  لح ا وحعح ۡۡ َِسذٗ  ُ َٰ زحقۡنح ا رح وا  ِممَّ ق  نفح
ح
أ وح

 ٢٩لَّن تحب ورح 
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কন্ডর, তারা এমন বেবসার আশা 
করন্ডত পান্ডর যা কখন্ডনা ধ্বাংস হন্ডব 
না।         

30. যান্ডত বতবন তান্ডদরন্ডক তান্ডদর পূেথ 
প্রবতফল দান কন্ডরন এবাং বনজ 
অনুগ্রন্ডহ তান্ডদরন্ডক আন্ডরা বাবড়ন্ডয় 
কদন। বনশ্চয় বতবন অবত েমাশীল, 
মহাগুেগ্রাহী।  

يح  ۡۡ وح ورحه  ج 
 
ۡۡ أ  ُ ِيح ور  َِل وحفذ ف  ۥ غح لِهِۦْٓۚ إِنَّه  ُۡ ِن فح ۡ مذ ه  زِيدح
ور   ك   ٣٠شح

31. আর আবম কয বকতাববট কতামার 
কান্ডি ওহী কন্ডরবি তা সতে, এটা 
তার পূবথবতথী বকতান্ডবর 
সতোয়নকারী। বনশ্চয় আল্লাহ তাুঁর 
বান্দান্ডদর বোপান্ডর সমেক অববহত, 
সবথদ্রষ্টা।  

ۡكح ِمنح  ۡينحآ إَِلح وۡحح
ح
ِٓي أ ٗقا وحٱلَّ ِ دذ صح وح ٱۡۡلحق  م  َِٰب ه  ٱلِۡكتح

ُۢ بحِصري   حبرِي  ح بِعِبحادِهِۦ ۡلح يۡهِ  إِنَّ ٱّللَّ ا بحۡيح يحدح ذِمح  ٣١ل

32. অতিঃপর আবম এ বকতাববটর 
উত্তরাধ্ীকারী কন্ডরবি আমার 
বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে তান্ডদরন্ডক, 
যান্ডদরন্ডক আবম মন্ডনানীত কন্ডরবি। 
তারপর তান্ডদর ককউ ককউ বনন্ডজর 
প্রবত যুলুমকারী এবাং ককউ ককউ 
মধ্েপন্থা অবলম্বনকারী। আবার 
তান্ডদর ককউ ককউ আল্লাহর 
অনুমবতসান্ডপন্ডে কলোেকর কান্ডজ 
অগ্রগামী। এটাই হন্ডলা মহাঅনুগ্রহ।  

 ۡۖ حا ۡينحا ِمۡن ِعبحادِن فح ِينح ٱۡصطح َٰبح ٱلَّ ۡثنحا ٱلِۡكتح ۡورح
ح
َّۡ أ ث 

 ُۢ ابِق  ۡۡ سح  ُ ِمۡن ۡقتحِصد  وح ۡ م   ُ ِمۡن حۡفِسهِۦ وح ِ ۡ  ۡلذ ِ ال ۡۡ ظح  ُ  فحِمۡن
برِي   ل  ٱلۡكح ُۡ وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ِْۚ ذح َِٰت بِإِۡذِن ٱّللَّ  ٣٢بِٱۡۡلحۡيرح

33. বচরস্থায়ী জান্নাত, এন্ডত তারা প্রন্ডবশ 
করন্ডব। কযখান্ডন তান্ডদরন্ডক স্বন্ডেথর 
চুবড় ও মুিা িারা অলঙৃ্কত করা হন্ডব 

حلَّۡونح  ا ُي  ُح ل ونح ۡدن  يحۡدخ  َٰت  عح نَّ اوِرح جح سح
ح
ا ِمۡن أ ُح فِي

رِير   ا حح ُح ۡۡ فِي  ُ ِِلحاس  ل ۡؤل ٗؤاۖۡ وح ب  وح هح
 ٣٣ِمن ذح
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এবাং কসখান্ডন তান্ডদর কপাশাক হন্ডব 
করশন্ডমর।  

34. আর তারা বলন্ডব, ‘সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর, বযবন আমান্ডদর দুিঃখ-কষ্ট 
দূর কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। বনশ্চয় 
আমান্ডদর রব পরম েমাশীল, 
মহাগুেগ্রাহী’।  

نَّا ٱ ۡذهحبح عح
ح
ِٓي أ ِ ٱلَّ بَّنحا وحقحال وا  ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ ۖۡ إِنَّ رح نح ۡۡلحزح

ور   ك  ور  شح ف   ٣٤لحغح

35. ‘বযবন বনজ অনুগ্রন্ডহ আমান্ডদরন্ডক 
স্থায়ী বনবান্ডস স্থান বদন্ডয়ন্ডিন, 
কযখান্ডন ককান কষ্ট আমান্ডদরন্ডক 
স্পশথ কন্ডর না এবাং কযখান্ডন ককান 
ক্লাবন্তও আমান্ডদরন্ডক স্পশথ কন্ডর 
না’।  

لِهِۦ لح  ُۡ ةِ ِمن فح امح قح لَّنحا دحارح ٱلۡم  حح
ح
ِٓي أ نحا ٱلَّ س  مح يح

ا ل غ وب   ُح نحا فِي س  مح لح يح ب  وح ا نحصح ُح  ٣٥فِي

36. আর যারা কুফরী কন্ডর, তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি জাহান্নান্ডমর আগুন। তান্ডদর 
প্রবত এমন ককান ফয়সালা কদয়া 
হন্ডব না কয, তারা মারা যান্ডব, এবাং 
তান্ডদর কর্ন্ডক জাহান্নান্ডমর আযাবও 
লাঘব করা হন্ডব না। এভান্ডবই আবম 
প্রন্ডতেক অকৃতজ্ঞন্ডক প্রবতফল বদন্ডয় 
র্াবক।  

 ۡۡ ُِ ۡي
لح َٰ عح ۡقَضح ۡح لح ي  نَّ ُح ۡۡ نحار  جح  ُ ح وا  ل ر  فح ِينح كح وحٱلَّ

َٰلِكح  ذح اْۚ كح ُح ِ اب ذح ِۡن عح ۡ مذ  ُ ۡن ف  عح حفَّ  َي 
لح وت وا  وح يحم  فح

ور  
ف  َّ كح ۡزِي ّل   ٣٦َنح

37. আর কসখান্ডন তারা আতথনাদ কন্ডর 
বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর বদন, আমরা 
পূন্ডবথ কয আমল করতাম, তার 
পবরবন্ডতথ আমরা কনক আমল 
করব’। (আল্লাহ বলন্ডবন) ‘আবম বক 
কতামান্ডদরন্ডক এতটা বয়স কদইবন 
কয, তখন ককউ বশো গ্রহে করন্ডত 
চাইন্ডল বশো গ্রহে করন্ডত পারত? 
আর কতামান্ডদর কান্ডজ কতা 

َٰلًِحا  ۡل صح ۡخرِۡجنحا نحۡعمح
ح
بَّنحآ أ ا رح ُح ونح فِي رِخ  ۡۡ يحۡصطح وحه 

ر   كَّ تحذح ا يح ۡ مَّ ِرۡك  مذ ۡۡ ن عح ح وح ل
ح
ْۚ أ ل  نَّا نحۡعمح ِي ك 

رۡيح ٱلَّ غح
ا  مح وق وا  فح ۖۡ فحذ  ۡ  ٱۡلَِّذير  آءحك  رح وحجح كَّ ن تحذح فِيهِ مح

َٰلِِميح ِمن نَِّصري    ٣٧لِلظَّ
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সতকথকারী এন্ডসবিল। কান্ডজই 
কতামরা আযাব আস্বাদন কর, আর 
যাবলমন্ডদর ককান সাহাযেকারী কনই। 

38. বনশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর গান্ডয়বী ববিন্ডয়র জ্ঞানী, 
অন্তরসমূন্ডহ যা রন্ডয়ন্ডি কস ববিন্ডয়ও 
বতবন সববন্ডশি অবগত।  

 ُۢ  ۡ لِي ۥ عح ۡرِض  إِنَّه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡيِب ٱلسَّ ۡ  غح َٰلِ ح عح إِنَّ ٱّللَّ

ورِ  د  اِت ٱلص   ٣٨بِذح

39. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডনর মন্ডধ্ে 
খলীফা কন্ডরন্ডিন। সুতরাাং কয 
কুফরী করন্ডব, তার কুফরী তার 
উপরই (বতথান্ডব)। আর কাবফরন্ডদর 
জনে তান্ডদর কুফরী তান্ডদর রন্ডবর 
বনকট ককবল কক্রাধ্ই বৃবদ্ধ কন্ডর 
এবাং কাবফরন্ডদর জনে তান্ডদর 
কুফরী ককবল েবতই বৃবদ্ধ কন্ডর।  

رح  فح محن كح ۡرِض  فح
ح
ىئِفح ِِف ٱۡۡل لح ۡۡ خح لحك  عح ِي جح وح ٱلَّ ه 
َٰفِ  لح يحزِيد  ٱلۡكح ۖۥۡ وح ه  ۡفر  لحۡيهِ ك  عح ۡۡ ِعندح فح ۡفر ه  رِينح ك 

ۡۡ إِلَّ  ۡفر ه  َٰفِرِينح ك  لح يحزِيد  ٱلۡكح ۖۡ وح ۡقٗتا ۡۡ إِلَّ مح ُِ ِ بذ رح
اٗرا  سح  ٣٩خح

40. বল, ‘কতামরা আল্লাহর পবরবন্ডতথ 
যান্ডদরন্ডক ডাক, কসই শরীকন্ডদর 
কর্া কভন্ডব কদন্ডখি বক? আমান্ডক 
কদখাও তারা যমীন্ডনর কী সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডি? অর্বা আসমানসমূন্ডহর 
মন্ডধ্ে বক তান্ডদর ককান অাংশীদাবরত্ব 
আন্ডি? অর্বা আবম বক তান্ডদরন্ডক 
ককান বকতাব বদন্ডয়বি, যার ককান 
সুস্পষ্ট প্রমান্ডের উপর তারা আন্ডি’? 
বরাং যাবলমরা এন্ডক অপরন্ডক 
ককবল প্রতারোমূলক ওয়াদাই বদন্ডয় 
র্ান্ডক। 

 ِ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ِينح تحۡدع  ۡ  ٱلَّ ٓءحك  َكح ح ۡۡ ۡش  رحءحۡيت 
ح
ق ۡل أ

وا  ِمنح  لحق  اذحا خح و ِي مح ر 
ح
ۡۡ ِۡشۡك  ِِف  أ  ُ ح ۡم ل

ح
ۡرِض أ

ح
ٱۡۡل

 ْۚ ِۡنه  َٰ بحيذِنحت  مذ ح ۡۡ َعح  ُ َٰٗبا فح ۡۡ كِتح  ُ َٰ ۡم ءحاتحۡينح
ح
َِٰت أ َٰوح مح ٱلسَّ

وًرا  ر  ا إِلَّ غ  ًُ ۡع ۡ بح  ُ  ُ ۡع ونح بح َٰلِم   ٤٠بحۡل إِن يحعِد  ٱلظَّ
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41. বনশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
যমীনন্ডক ধ্ন্ডর রান্ডখন যান্ডত এগুন্ডলা 
স্থানচুেত না হয়। আর যবদ এগুন্ডলা 
স্থানচুেত হয়, তাহন্ডল বতবন িাড়া 
আর কক আন্ডি, কয এগুন্ডলান্ডক ধ্ন্ডর 
রাখন্ডব? বনশ্চয় বতবন পরম 
সহনশীল, অবতশয় েমাপরায়ে।  

 ْۚ ولح ن تحز 
ح
ۡرضح أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡمِسك  ٱلسَّ ح ي  ۞إِنَّ ٱّللَّ

ۥ  ِنُۢ بحۡعِدهِۦْٓۚ إِنَّه  د  مذ حح
ح
ا ِمۡن أ مح  ُ كح ۡمسح

ح
حآ إِۡن أ لحئِن زحاتلح وح

وٗرا  ف  لِيًما غح نح حح  ٤١َكح

42. আর তারা দৃঢ়তার সান্ডর্ আল্লাহর 
নান্ডম কসম কন্ডর বলত কয, যবদ 
তান্ডদর কান্ডি ককান সতকথকারী 
আন্ডস, তাহন্ডল তারা অবশেই অনে 
কয ককান জাবতর কচন্ডয় অবধ্ক 
বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডব; বকন্তু যখন 
তান্ডদর বনকট সতকথকারী আসল, 
তখন তা ককবল তান্ডদর ববমুখতাই 
বৃবদ্ধ করল- 

ۡۡ نحِذير   آءحه  ۡۡ لحئِن جح ُِ َٰنِ يۡمح
ح
دح أ ُۡ ِ جح وا  بِٱّللَّ م  قۡسح

ح
أ وح

 ۡۡ آءحه  ا جح ِِۡۖ فحلحمَّ مح
 
ى ٱۡۡل ىَٰ ِمۡن إِۡحدح ۡهدح

ح
ون نَّ أ حك  َلَّ

وًرا  ۡۡ إِلَّ ن ف  ا زحادحه   ٤٢نحِذير  مَّ

43. যমীন্ডন উদ্ধত আচরে ও 
কূটচক্রান্ডন্তর কারন্ডে। বকন্তু 
কূটচক্রান্ত ককবল তার ধ্ারকন্ডকই 
পবরন্ডবষ্টন করন্ডব। তন্ডব বক তারা 
পূবথবতথীন্ডদর (উপর আল্লাহর) 
ববধ্ান্ডনর অন্ডপো করন্ডি? বকন্তু 
তুবম আল্লাহর ববধ্ান্ডনর কখনই 
ককান পবরবতথন পান্ডব না এবাং তুবম 
আল্লাহর ববধ্ান্ডনর কখনই ককান 
বেবতক্রমও কদখন্ডত পান্ডব না।  

ِيق   لح ُيح يِّيْۚ وح ۡكرح ٱلسَّ ۡرِض وحمح
ح
 ٱۡستِۡكبحاٗرا ِِف ٱۡۡل

نَّتح  ونح إِلَّ س  ر  ۡل يحنظ  ُح ۡهلِهِۚۦْ فح
ح
يذِئ  إِلَّ بِأ ۡكر  ٱلسَّ ٱلۡمح

ِدح 
لحن َتح ِ تحۡبِديٗلۖۡ وح نَِّت ٱّللَّ ِدح لِس 

ْۚ فحلحن َتح لِيح وَّ
ح
ٱۡۡل

ۡوِيًل  ِ ِتح نَِّت ٱّللَّ  ٤٣لِس 

44. আর তারা বক যমীন্ডন ভ্রমে কন্ডর 
না? তাহন্ডল তারা কদখত, ককমন 
বিল তান্ডদর পূবথবতথীন্ডদর পবরোম। 

َٰقِبحة   نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  يحنظ  ۡرِض فح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي ح وح ل

ح
أ

َكح  ۡۡ وح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
نح ٱّللَّ  ٱلَّ ا َكح ْۚ وحمح ٗة ۡۡ ق وَّ  ُ دَّ ِمۡن شح

ح
ن ٓوا  أ

ۡرِض  
ح
لح ِِف ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح ء  ِِف ٱلسَّ ۡ ه ۥ ِمن يح َِل ۡعِجزح
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অর্চ তারা কতা শবিন্ডত বিল এন্ডদর 
কচন্ডয়ও প্রবল। আল্লাহ কতা এমন 
নন কয, আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
ককান বকিু তান্ডক অেম কন্ডর 
কদন্ডব। বনশ্চয় বতবন সবথজ্ঞ, 
সবথশবিমান।  

لِيٗما قحِديٗرا  نح عح ۥ َكح  ٤٤إِنَّه 

45. আর যবদ আল্লাহ মানুিন্ডদরন্ডক তারা 
যা অজথন কন্ডরন্ডি তার জনে 
পাকড়াও করন্ডতন, তাহন্ডল যমীন্ডনর 
উপর একবট প্রােীন্ডকও বতবন কিন্ডড় 
বদন্ডতন না। বকন্তু বতবন একবট 
বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত তান্ডদরন্ডক 
ববলবম্বত কন্ডর র্ান্ডকন। অতিঃপর 
যখন তান্ডদর কসই বনবদথষ্ট সময় 
এন্ডস যায় (তখন বতবন তান্ডদর 
পাকড়াও কন্ডরন), ককননা আল্লাহ 
কতা তাুঁর বান্দান্ডদর বোপান্ডর সমেক 
দ্রষ্টা। 

ا كح  اِخذ  ٱّللَّ  ٱۡلَّاسح بِمح حۡو ي ؤح ل َٰ وح ح ا تحرحكح َعح ب وا  مح سح
 ِۖ مذٗ سح ل  م  جح

ح
ى أ ۡۡ إَِلح ر ه  ِ َِٰكن ي ؤحخذ لح ا ِمن دحٓابَّة  وح رِهح ُۡ ظح

ُۢا  نح بِعِبحادِهِۦ بحِصريح ح َكح ۡۡ فحإِنَّ ٱّللَّ  ُ ل  جح
ح
آءح أ  ٤٥فحإِذحا جح
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৩৬. সূরা : ইয়াসীন 
আয়াত : ৮৩, মাক্কী 

ورحة  يٓس   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ইয়া-সীন।  ١يٓس 

2. ববজ্ঞানময় কুরআন্ডনর শপর্।  ِۡ ۡرءحاِن ٱۡۡلحِكي  ٢وحٱلۡق 

3. বনশ্চয় তুবম রাসূলন্ডদর অন্তভুথি।  لِيح رۡسح حِمنح ٱلۡم   ٣إِنَّكح ل

4. সরল পন্ডর্র উপর প্রবতবষ্ঠত।   ۡستحقِيم َٰط  م  َٰ ِصرح
ح  ٤َعح

5. (এ কুরআন) মহাপরাক্রমশালী, 
পরম দয়াময় (আল্লাহ) কতৃথক 
নাবযলকৃত। 

 ِۡ زِيزِ ٱلرَِّحي  ٥تحَنِيلح ٱلۡعح

6. যান্ডত তুবম এমন এক কওমন্ডক 
সতকথ কর, যান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক সতকথ করা 
হয়বন, কান্ডজই তারা উদাসীন। 

َٰفِل ونح  ۡۡ غح  ُ ۡۡ فح نِذرح ءحابحآؤ ه 
 
آ أ  ٦تِل نِذرح قحۡوٗما مَّ

7. অবশেই তান্ডদর অবধ্কাাংন্ডশর উপর 
(আল্লাহর) বােী অবধ্াবরত হন্ডয়ন্ডি, 
ফন্ডল তারা ঈমান আনন্ডব না। 

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح   ُ ۡۡ فح ِهِ ۡكَثح
ح
ى أ ح ۡول  َعح قَّ ٱلۡقح ۡد حح  ٧لحقح

8. বনশ্চয় আবম তান্ডদর গলায় কববড় 
পবরন্ডয় বদন্ডয়বি এবাং তা বচবুক 
পযথন্ত। ফন্ডল তারা ঊধ্বথমুখী হন্ডয় 
আন্ডি। 

 َٰ ۡعنح
ح
لۡنحا ِِفٓ أ عح ۡ إِنَّا جح  ُ ۡذقحاِن فح

ح
َٰٗل فحِِهح إَِلح ٱۡۡل ۡغلح

ح
ۡۡ أ ُِ قِ

ونح  ح  ۡقمح  ٨م 

9. আর আবম তান্ডদর সামন্ডন একবট 
প্রাচীর ও তান্ডদর বপিন্ডন একবট 
প্রাচীর স্থাপন কন্ডরবি, অতিঃপর 
আবম তান্ডদরন্ডক কঢন্ডক বদন্ডয়বি, 
ফন্ডল তারা কদখন্ডত পায় না। 

 ۡۡ ُِ لۡفِ ا وحِمۡن خح دذٗ ۡۡ سح ُِ يِۡدي
ح
لۡنحا ِمنُۢ بحۡيِ أ عح ا وحجح دذٗ سح

ونح  ۡبِِص  ۡۡ لح ي   ُ ۡۡ فح  ُ َٰ ۡينح ۡغشح
ح
 ٩فحأ

10. আর তুবম তান্ডদরন্ডক সতকথ কর 
অর্বা না কর তান্ডদর কান্ডি দু’কটাই 
সমান, তারা ঈমান আনন্ডব না।  

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح  ۡۡ ت نِذرۡه  ح ۡم ل
ح
ۡۡ أ  ُ ۡرتح نذح

ح
ۡۡ ءحأ ُِ ۡي

لح آء  عح وح وحسح
١٠ 
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11. তুবম কতা ককবল তান্ডকই সতকথ 
করন্ডব কয উপন্ডদশ কমন্ডন চন্ডল এবাং 
না কদন্ডখও পরম করুোময় 
আল্লাহন্ডক ভয় কন্ডর। অতএব তান্ডক 
তুবম েমা ও সম্মানজনক 
পুরস্কান্ডরর সুসাংবাদ দাও।  

ۡيِبِۖ  َٰنح بِٱلۡغح َِشح ٱلرَّۡحمح ِۡكرح وحخح ِن ٱتَّبحعح ٱلذ ا ت نِذر  مح إِنَّمح
ۡجر  
ح
أ ة  وح ۡغفِرح ه  بِمح ۡ ِ رِيم   فحبحّشذ  ١١كح

12. আবমই কতা মৃতন্ডক জীববত কবর 
আর বলন্ডখ রাবখ যা তারা অন্ডগ্র 
কপ্ররে কন্ডর এবাং যা বপিন্ডন করন্ডখ 
যায়। আর প্রবতবট বস্তুন্ডকই আবম 
সুস্পষ্ট বকতান্ডব সাংরেে কন্ডর 
করন্ডখবি।  

 ْۚ ۡۡ َٰرحه  وا  وحءحاثح م  ا قحدَّ نحۡكت ب  مح َٰ وح ۡوَتح ۡن  ن ۡۡحِ ٱلۡمح
إِنَّا َنح

ۡحصح 
ح
ء  أ ۡ َّ يح َّك  بِي  وح ام  م  َٰه  ِِفٓ إِمح  ١٢ۡينح

13. আর এক জনপন্ডদর অবধ্বাসীন্ডদর 
উপমা তান্ডদর কান্ডি বেথনা কর, 
যখন তান্ডদর কান্ডি রাসূলগে 
এন্ডসবিল। 

ا  آءحهح ۡريحةِ إِۡذ جح َٰبح ٱلۡقح ۡصحح
ح
ثحًل أ ۡ مَّ  ُ ح وحٱۡۡضِۡب ل

ل ونح  رۡسح  ١٣ٱلۡم 

14. যখন আবম তান্ডদর কান্ডি দু’জন 
রাসূল পাব ন্ডয়বিলাম, তখন তারা 
তান্ডদরন্ডক বমর্োবাদী বন্ডলবিল। 
তারপর আবম তান্ডদরন্ডক তৃতীয় 
একজন্ডনর মাধ্েন্ডম শবিশালী 
কন্ডরবিলাম। অতিঃপর তারা 
বন্ডলবিল, ‘বনশ্চয় আমরা কতামান্ডদর 
প্রবত কপ্রবরত রাসূল’।  

ۡزنحا بِثحالِث   زَّ عح ا فح مح ب وه  ذَّ ۡ  ٱثۡنحۡيِ فحكح ُِ ۡ
ٓ إَِلح لۡنحا رۡسح

ح
إِۡذ أ

 ۡ ۡك  آ إَِلح ال ٓوا  إِنَّ قح ل ونح فح رۡسح  ١٤م 

15. তারা বলল, ‘কতামরা কতা আমান্ডদর 
মতই মানুি। আর পরম করুোময় 
কতা বকিুই নাবযল কন্ডরনবন। 
কতামরা শুধু্ বমর্োই বলি। 

َٰن  مِن  لح ٱلرَّۡحمح نزح
ح
آ أ ِۡثل نحا وحمح حّشح  مذ ۡۡ إِلَّ ب نت 

ح
آ أ قحال وا  مح

ۡۡ إِلَّ تحۡكِذب ونح  نت 
ح
ء  إِۡن أ ۡ  ١٥يح

16. তারা বলল, ‘আমান্ডদর রব জান্ডনন, 
অবশেই আমরা কতামান্ডদর কান্ডি 
কপ্রবরত রাসূল’। 

ل ونح  رۡسح حم  ۡۡ ل ۡك  آ إَِلح ۡ  إِنَّ ۡعلح ب نحا يح  ١٦قحال وا  رح

17. ‘আর সুস্পষ্টভান্ডব কপৌঁবিন্ডয় কদয়াই 
আমান্ডদর দাবয়ত্ব’। 

بِي   َٰغ  ٱلۡم  لحۡينحآ إِلَّ ٱِۡلحلح ا عح  ١٧وحمح
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18. তারা বলল, ‘আমরা কতা 
কতামান্ডদরন্ডক অমঙ্গন্ডলর কারে মন্ডন 
কবর। কতামরা যবদ ববরত না হও 
তাহন্ডল আমরা অবশেই 
কতামান্ডদরন্ডক পার্র কমন্ডর হতো 
করব এবাং আমান্ডদর পে কর্ন্ডক 
কতামান্ডদরন্ডক যন্ত্রোদায়ক আযাব 
স্পশথ করন্ডব’।  

 ۡۡ حنَّك  َۡج  وا  لحَنح  ُ ۡۡ تحنتح ۖۡ لحئِن لَّ ۡۡ نحا بِك  ۡ ريَّ قحال ٓوا  إِنَّا تحطح
اب   ذح ِنَّا عح ۡ مذ نَّك  سَّ حمح َلح ۡ  وح َِل
ح
 ١٨أ

19. তারা বলল, কতামান্ডদর অমঙ্গন্ডলর 
কারে কতামান্ডদর সান্ডর্ই। 
কতামান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ কদয়া হন্ডয়ন্ডি 
বন্ডলই বক এরূপ বলি? বরাং 
কতামরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম’।  

ۡۡ قحۡوم   نت 
ح
ۡ  بحۡل أ ِۡرت  ئِن ذ كذ

ح
ۡۡ أ عحك  ۡ مَّ ىئِر ك  قحال وا  طح

ِۡسِف ونح   ١٩م 

20. আর শহন্ডরর দূরপ্রান্ত কর্ন্ডক এক 
বেবি কদৌন্ডড় এন্ডস বলল, ‘কহ আমার 
কওম! কতামরা রাসূলন্ডদর অনুসরে 
কর। 

ۡوِم  َٰقح َٰ قحالح يح حۡسَعح ل  ي ِدينحةِ رحج  ا ٱلۡمح قۡصح
ح
آءح ِمۡن أ وحجح

لِيح  رۡسح وا  ٱلۡم   ٢٠ٱتَّبِع 

21. ‘কতামরা তান্ডদর অনুসরে কর যারা 
কতামান্ডদর কান্ডি ককান প্রবতদান 
চায় না আর তারা সৎপর্প্রাপ্ত’। 

ن لَّ  وا  مح حۡس  ٱتَّبِع  ونح ي تحد  ُۡ ۡ م  ۡجٗرا وحه 
ح
ۡۡ أ  ٢١ل ك 

22. ‘আর আবম ককন তাুঁর ইবাদাত 
করব না বযবন আমান্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন? আর তাুঁর কান্ডিই 
কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব’।  

ونح  ع  ۡهِ ت رۡجح رح ِي ِإَوَلح طح ِي فح ۡعب د  ٱلَّ
ح
ٓ أ ا َِلح لح   ٢٢وحمح

23. আবম বক তাুঁর পবরবন্ডতথ অনে ইলাহ 
গ্রহে করব? যবদ পরম করুোময় 
আমার ককান েবত করার ইিা 
কন্ডরন, তাহন্ডল তান্ডদর সুপাবরশ 
আমার ককান কান্ডজ আসন্ডব না এবাং 
তারা আমান্ডক উদ্ধারও করন্ডত 
পারন্ডব না’।  

ذ  لَّ  َٰن  بِۡض  ًة إِن ي رِۡدِن ٱلرَّۡحمح ُح ِ ِذ  ِمن د ونِهِۦٓ ءحال َّتَّ
ح
ءحأ

ۡي  ۡۡ شح  ُ ت  َٰعح فح ّنذِ شح وِن ت ۡغِن عح لح ي نقِذ   ٢٣ا وح

24. ‘এরূপ করন্ডল বনশ্চয় আবম স্পষ্ট 
ববভ্রাবন্তন্ডত পবতত হব’।  

بِي   َٰل  م 
لح ٓ إِٗذا لََِّف ضح  ٢٤إِّنذِ

পারা 

২৩ 
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25. ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর রন্ডবর প্রবত 
ঈমান এন্ডনবি, অতএব কতামরা 
আমার কর্া কশান’।  

وِن  ع  ۡۡ فحٱۡسمح بذِك  نت  بِرح ٓ ءحامح  ٢٥إِّنذِ

26. তান্ডক বলা হল, ‘জান্নান্ডত প্রন্ডবশ 
কর’। কস বলল, ‘হায়! আমার কওম 
যবদ জানন্ডত পারত’, 

ونح  ۡعلحم  َٰلحۡيتح قحۡوِّم يح ۖۡ قحالح يح ِل ٱۡۡلحنَّةح  ٢٦قِيلح ٱۡدخ 

27. ‘আমার রব আমান্ডক বকন্ডসর 
বববনমন্ডয় েমা কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
আমান্ডক সম্মাবনতন্ডদর অন্তভুথি 
কন্ডরন্ডিন’। 

كۡ  لحِّن ِمنح ٱلۡم  عح ِ وحجح َبذ رح َِل رح فح
ا غح  ٢٧رحِميح بِمح

28. আর আবম তার (মৃতুের) পর তার 
কওন্ডমর ববরুন্ডদ্ধ আসমান কর্ন্ডক 
ককান বসনে পা াইবন। আর তা 
পা ান্ডনার ককান দরকারও আমার 
বিল না। 

ِنح  ند  مذ َٰ قحۡوِمهِۦ ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ مِن ج  ح ۡۡلحا َعح نزح
ح
ٓ أ ا ۞وحمح

َنِلِيح  نَّا م  ا ك  آءِ وحمح مح  ٢٨ٱلسَّ

29. তা বিল শুধু্ই একবট ববকট 
আওয়াজ, ফন্ডল তারা বনর্র-বনস্তি 
হন্ডয় পড়ল। 

ونح  َِٰمد  ۡۡ خح ٗة فحإِذحا ه  َِٰحدح ٗة وح يۡحح نحۡت إِلَّ صح  ٢٩إِن َكح

30. আফন্ডসাস, বান্দান্ডদর জনে! যখনই 
তান্ডদর কান্ডি ককান রাসূল এন্ডসন্ডি 
তখনই তারা তান্ডক বনন্ডয়  াট্টা-
ববদ্রূপ কন্ডরন্ডি। 

ِن رَّس   ُِۡ مذ تِي
ۡ
ا يحأ ح ٱلۡعِبحادِ  مح ةً َعح ِۡسح َٰحح ن  يح وا  ول  إِلَّ َكح

زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٣٠بِهِۦ ي

31. তারা বক লেে কন্ডরবন কয, আবম 
তান্ডদর পূন্ডবথ কত প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডরবি, বনশ্চয় তারা তান্ডদর কান্ডি 
বফন্ডর আসন্ডব না।  

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
وِن أ ر  ِنح ٱلۡق  ۡ مذ  ُ ۡبلح ۡهلحۡكنحا قح

ح
ۡۡ أ ۡوا  كح ۡۡ يحرح ح ل

ح
أ

ونح  ۡۡ لح يحرِۡجع  ُِ ۡ
 ٣١إَِلح

32. আর তান্ডদর সকলন্ডক একন্ডত্র 
আমার কান্ডি হাবযর করা হন্ডব। 

ونح  ۡۡضح  ۡينحا ُم  ح ِيع  َّلَّ ا َجح َّمَّ ذ  ل  ٣٢ِإَون ّل 

33. আর মৃত যমীন তান্ডদর জনে একবট 
বনদশথন, আবম তান্ডক জীববত কন্ডরবি 
এবাং তা কর্ন্ডক শসেদানা উৎপন্ন 
কন্ডরবি। অতিঃপর তা কর্ন্ডকই তারা 
খায়। 

ۡيتحة   ۡرض  ٱلۡمح
ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ َّ ا وحءحايحة  ل ُح ۡخرحۡجنحا ِمۡن

ح
أ ا وح ُح َٰ ۡحيحۡينح

ح
أ

ل ونح  ك 
ۡ
ا فحِمۡنه  يحأ بذٗ  ٣٣حح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 906  

34. আর আবম তান্ডত কখজুর ও আঙু্গন্ডরর 
বাগান বতরী কন্ডরবি এবাং তান্ডত 
বকিু ঝনথাধ্ারা প্রবাবহত কবর। 

ۡرنحا  فحجَّ َٰب  وح ۡعنح
ح
أ ِيل  وح

ِن َّنَّ َٰت  مذ نَّ ا جح ُح لۡنحا فِي عح وحجح
ي وِن  ا ِمنح ٱلۡع  ُح  ٣٤فِي

35. যান্ডত তারা তার ফল কখন্ডত পান্ডর, 
অর্চ তান্ডদর হাত তা বানায়বন। 
তবুও বক তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করন্ডব না? 

فحلح 
ح
ْۚ أ ۡۡ ُِ يِۡدي

ح
ِملحۡته  أ ا عح رِهِۦ وحمح ل وا  ِمن ثحمح ك 

ۡ
َِلحأ

ونح  ر  حۡشك   ٣٥ي

36. পববত্র ও মহান কস সত্তা বযবন সকল 
কজাড়া কজাড়া সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, যমীন 
যা উৎপন্ন কন্ডরন্ডি তা কর্ন্ডক, 
মানুন্ডির বনজন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক এবাং 
কস সব বকিু কর্ন্ডকও যা তারা জান্ডন 
না । 

ا ت ۢنبِت   ا ِممَّ ُح َّ َٰجح ُك  ۡزوح
ح
لحقح ٱۡۡل ِي خح َٰنح ٱلَّ ۡبحح س 

ونح  ۡعلحم  ا لح يح ِممَّ ۡۡ وح ُِ ِس نف 
ح
ۡرض  وحِمۡن أ

ح
 ٣٦ٱۡۡل

37. আর রাত তান্ডদর জনে একবট 
বনদশথন; আবম তা কর্ন্ডক বদনন্ডক 
সবরন্ডয় কনই, ফন্ডল তখনই তারা 
অন্ধকারািন্ন হন্ডয় যায়। 

ونح  ۡظلِم  ۡ م  ارح فحإِذحا ه  ُح حۡسلحخ  ِمۡنه  ٱۡلَّ ۡل  ن ۡ  ٱَلَّ  ُ َّ وحءحايحة  ل
٣٧ 

38. আর সূযথ ভ্রমে কন্ডর তার বনবদথষ্ট 
পন্ডর্, এটা মহাপরাক্রমশালী সবথজ্ঞ 
(আল্লাহ)-র বনধ্থারে।  

َٰلِكح تحۡقِدير   ْۚ ذح ا ُح َّ رذ  ل
ۡستحقح ۡرِي لِم  ۡمس  َتح زِ وحٱلشَّ عح

يزِ ٱلۡ
 ِۡ لِي  ٣٨ٱلۡعح

39. আর চাুঁন্ডদর জনে আবম বনধ্থারে 
কন্ডরবি মানবযলসমূহ, অবন্ডশন্ডি 
কসবট কখজুন্ডরর শুষ্ক পুরাতন শাখার 
মত হন্ডয় যায়।  

وِن  رۡج  ٱلۡع  دح كح َٰ َعح ِتَّ نحازِلح حح َٰه  مح ۡرنح رح قحدَّ مح وحٱلۡقح
 ِۡ ِدي  ٣٩ٱلۡقح

40. সূন্ডযথর জনে সম্ভব নয় চাুঁন্ডদর নাগাল 
পাওয়া, আর রান্ডতর জনে সম্ভব নয় 
বদনন্ডক অবতক্রম করা, আর 
প্রন্ডতেন্ডকই কে পন্ডর্ কভন্ডস 
কবড়ায়। 

ۡل   لح ٱَلَّ رح وح مح ن ت ۡدرِكح ٱلۡقح
ح
ٓ أ ا ُح ح ۡمس  يحۢنبحِغ ل لح ٱلشَّ

ونح  حۡسبحح   ِِف فحلحك  ي
ذ  َّك  ارِ  وح ُح ابِق  ٱۡلَّ  ٤٠سح

41. আর তান্ডদর জনে একবট বনদশথন 
হল, অবশেই আবম তান্ডদর 
বাংশধ্রন্ডদরন্ডক ভরা কনৌকায় 
আন্ডরাহে কবরন্ডয়বিলাম।  

وِن  ۡشح  لِۡك ٱلۡمح ۡۡ ِِف ٱلۡف   ُ ِيَّتح حلۡنحا ذ رذ نَّا ۡحح
ح
ۡۡ أ  ُ َّ وحءحايحة  ل

٤١ 
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42. আর তান্ডদর জনে তার অনুরূপ 
(যানবাহন) সৃবষ্ট কন্ডরবি, যান্ডত তারা 
আন্ডরাহে কন্ডর।  

ب ونح  ا يحۡركح ِۡثلِهِۦ مح ِن مذ ۡ مذ  ُ ح لحۡقنحا ل  ٤٢وحخح

43. আর যবদ আবম চাই তান্ডদরন্ডক 
বনমবজ্জত কন্ডর কদই, তখন তান্ডদর 
জনে ককান সাহাযেকারী র্ান্ডক না 
এবাং তান্ডদরন্ডক উদ্ধারও করা হয় 
না।  

ونح  ذ  ۡۡ ي نقح لح ه  ۡۡ وح  ُ ح ِيخح ل ۡۡ فحلح صح  ُ  ن ۡغرِۡق
ۡ
أ َّشح ِإَون ن

٤٣ 

44. যবদ না আমার পে কর্ন্ডক রহমত 
হয় এবাং বকিু সমন্ডয়র জনে 
উপন্ডভান্ডগর সুন্ডযাগ কদয়া হয়।  

َٰ ِحي  إِلَّ رحۡۡححٗة 
ًَٰعا إَِلح تح ِنَّا وحمح  ٤٤مذ

45. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, যা 
কতামান্ডদর সামন্ডন আন্ডি এবাং যা 
কতামান্ডদর বপিন্ডন আন্ডি কস ববিন্ডয় 
সতকথ হও, যান্ডত কতামান্ডদর প্রবত 
অনুগ্রহ করা যায়।  

 ۡۡ ك  لۡفح ا خح مح ۡۡ وح يِۡديك 
ح
ا بحۡيح أ وا  مح ۡ  ٱتَّق   ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل

ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك   ٤٥لحعح

46. আর তান্ডদর রন্ডবর বনদশথনসমূহ 
কর্ন্ডক তান্ডদর কান্ডি ককান বনদশথন 
আসন্ডলই তারা তা কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়।  

ن وا   ۡۡ إِلَّ َكح ُِ ِ بذ َِٰت رح ِۡن ءحايح ايحة  مذ ِۡن ءح ُِۡ مذ تِي
ۡ
ا تحأ وحمح

ۡعرِِضيح  ا م  ُح ۡن  ٤٦عح

47. আর যখন তান্ডদরন্ডক বলা হয়, 
‘আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক কয বরবযক 
বদন্ডয়ন্ডিন তা কর্ন্ডক কতামরা বেয় 
কর’, তখন কাবফররা মুবমনন্ডদরন্ডক 
বন্ডল, ‘আমরা বক তান্ডক খাদে দান 
করব, আল্লাহ চাইন্ডল যান্ডক খাদে 
দান করন্ডতন? কতামরা কতা স্পষ্ট 
পর্ভ্রষ্টতায় রন্ডয়ি’।  

ِينح  ۡ  ٱّللَّ  قحالح ٱلَّ زحقحك  ا رح وا  ِممَّ نفِق 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل

ن طۡ 
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح وا  لَِّلَّ ر  فح آء  ٱّللَّ  كح حشح ن لَّۡو ي ۡ  مح عِ

بِي   َٰل  م 
لح ۡۡ إِلَّ ِِف ضح نت 

ح
ۥٓ إِۡن أ ه  مح ۡطعح

ح
 ٤٧أ

48. আর তারা বন্ডল, ‘এ ওয়াদা কখন 
বাস্তবাবয়ত হন্ডব’? (তা বল) ‘যবদ 
কতামরা সতেবাদী হও’। 

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق   ٤٨وح

49. তারা কতা ককবল এক ববকট 
আওয়ান্ডজর অন্ডপো করন্ডি যা 

 ۡۡ ۡۡ وحه  ه  ذ  خ 
ۡ
ٗة تحأ َِٰحدح ٗة وح ۡيحح ونح إِلَّ صح ر  ا يحنظ  مح

ونح  م  ِ ِصذ  ٤٩َيح
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তান্ডদরন্ডক বাক-ববতোয় বলপ্ত 
অবস্থায় পাকড়াও করন্ডব।  

50. সুতরাাং না পারন্ডব তারা ওবসয়াত 
করন্ডত এবাং না পারন্ডব তান্ডদর 
পবরবার-পবরজন্ডনর কান্ডি বফন্ডর 
কযন্ডত।  

ونح  ۡۡ يحرِۡجع  ُِ ۡهلِ
ح
ى أ ٓ إَِلح لح ونح تحوِۡصيحٗة وح حۡستحِطيع   ٥٠فحلح ي

51. আর বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব, 
তৎেোৎ তারা কবর কর্ন্ডক তান্ডদর 
রন্ডবর বদন্ডক িুন্ডট আসন্ডব।  

 ۡۡ ُِ ِ بذ َٰ رح
اِث إَِلح ۡجدح

ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ ورِ فحإِذحا ه  ن فِخح ِِف ٱلص  وح

 ٥١يحنِسل ونح 

52. তারা বলন্ডব, ‘হায় আমান্ডদর 
দুন্ডভথাগ! কক আমান্ডদরন্ডক আমান্ডদর 
বনদ্রাস্থল কর্ন্ডক উ ান্ডলা’? 
(তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব)  ‘এটা কতা 
তা যার ওয়াদা পরম করুনাময় 
কন্ডরবিন্ডলন এবাং রাসূলগে সতে 
বন্ডলবিন্ডলন’।  

دح  ا وحعح ا مح َٰذح ۡرقحِدنحا ُۗ هح ثحنحا ِمن مَّ نُۢ بحعح ۡيلحنحا مح َٰوح قحال وا  يح
قح  دح َٰن  وحصح ل ونح ٱلرَّۡحمح رۡسح  ٥٢ٱلۡم 

53. তা বিল শুধু্ই একবট ববকট 
আওয়াজ, ফন্ডল তৎেোৎ তান্ডদর 
সকলন্ডক আমার সামন্ডন উপবস্থত 
করা হন্ডব। 

ۡينحا  ح ِيع  َّلَّ ۡۡ َجح ٗة فحإِذحا ه  َِٰحدح ٗة وح يۡحح نحۡت إِلَّ صح إِن َكح
ونح  ۡۡضح   ٥٣ُم 

54. সুতরাাং আজ কাউন্ডকই ককান যুলম 
করা হন্ডব না এবাং কতামরা যা 
আমল করবিন্ডল শুধু্ তারই প্রবতদান 
কতামান্ডদর কদয়া হন্ডব।  

ۡي  ۡ  نحۡفس  شح ا فحٱَۡلحۡومح لح ت ۡظلح ۡونح إِلَّ مح ۡزح لح َت  ا وح
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت   ٥٤ك 

55. বনশ্চয় জান্নাতবাসীরা আজ আনন্ডন্দ 
মশগুল র্াকন্ডব। 

ونح   ُ َِٰك ل  فح
غ  َٰبح ٱۡۡلحنَّةِ ٱَۡلحۡومح ِِف ش  ۡصحح

ح
 ٥٥إِنَّ أ

56. তারা ও তান্ডদর স্ত্রীরা িায়ার মন্ডধ্ে 
সুসবজ্জত আসন্ডন কহলান বদন্ডয় 
উপববষ্ট র্াকন্ডব। 

تَِّك  آئِِك م  رح
ح
ح ٱۡۡل َٰل  َعح

ۡۡ ِِف ِظلح  ُ َٰج  ۡزوح
ح
أ ۡۡ وح  ٥٦ونح ه 

57. কসখান্ডন তান্ডদর জনে র্াকন্ডব ফল-
ফলাবদ এবাং র্াকন্ডব তারা যা চাইন্ডব 
তাও। 

ونح  ع  ا يحدَّ ۡ مَّ  ُ ح ل ة  وح ُح َِٰك ا فح ُح ۡۡ فِي  ُ ح  ٥٧ل
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58. অসীম দয়ালু রন্ডবর পে কর্ন্ডক বলা 
হন্ডব, ‘সালাম’। 

ِن رَّبذ  رَِّحيم   ۡ  قحۡوٗل مذ َٰ
لح  ٥٨سح

59. আর [বলা হন্ডব] ‘কহ অপরাধ্ীরা, 
আজ কতামরা পৃর্ক হন্ডয় যাও’। 

ونح  ۡجرِم  ا ٱلۡم  ُح ي 
ح
وا  ٱَۡلحۡومح أ َٰز   ٥٩وحٱۡمتح

60. কহ বনী আদম, আবম বক 
কতামান্ডদরন্ডক এ মন্ডমথ বনন্ডদথশ কদইবন 
কয, ‘কতামরা শয়তান্ডনর উপাসনা 
কন্ডরা না। বনিঃসন্ডন্দন্ডহ কস 
কতামান্ডদর প্রকাশে শত্রু’? 

وا   ن لَّ تحۡعب د 
ح
مح أ َٰبحِّنٓ ءحادح ۡۡ يح ۡك  ۡد إَِلح ُح ۡع

ح
ۡۡ أ ح ل
ح
۞أ

بِي   وذ  م  د  ۡۡ عح ۥ لحك  ۖۡ إِنَّه  َٰنح ۡيطح  ٦٠ٱلشَّ

61. আর আমারই ইবাদাত কর। এবটই 
সরল পর্। 

  ۡ ۡستحقِي َٰط  م  ا ِصرح َٰذح و ِي  هح ِن ٱۡعب د 
ح
أ  ٦١وح

62. আর অবশেই শয়তান কতামান্ডদর 
বহু দলন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডি। তবুও 
বক কতামরা অনুধ্াবন করবন? 

ون وا   ۡۡ تحك  فحلح
ح
ثرًِياۖۡ أ  كح

ۡۡ ِجبِلذٗ لَّ ِمنك  ضح
ح
ۡد أ لحقح وح
 ٦٢تحۡعقِل ونح 

63. এবট কসই জাহান্নাম যার সম্পন্ডকথ 
কতামরা ওয়াদাপ্রাপ্ত হন্ডয়বিন্ডল। 

ونح  د  ۡۡ ت وعح نت  ۡ  ٱلَِِّت ك  نَّ ُح َِٰذهِۦ جح  ٦٣هح

64. কতামরা কয কুফরী করন্ডত কস 
কারন্ডে আজ কতামরা এন্ডত প্রন্ডবশ 
কর। 

ونح  ر  ۡۡ تحۡكف  نت  ا ك  ا ٱَۡلحۡومح بِمح  ٦٤ٱۡصلحوۡهح

65. আজ আবম তান্ডদর মুন্ডখ কমাহর 
কমন্ডর কদব এবাং তান্ডদর হাত আমার 
সান্ডর্ কর্া বলন্ডব ও তান্ডদর পা কস 
সম্পন্ডকথ সােে কদন্ডব যা তারা অজথন 
করত। 

ى  ح ۡ  َعح ۡتِ د  ٱَۡلحۡومح َّنح ُح حۡش ت ۡۡ وح ُِ يِۡدي
ح
نحآ أ لذِم  ت كح ۡۡ وح ُِ َٰهِ فۡوح

ح
أ

ن وا  يحۡكِسب ونح  ا َكح ۡ بِمح  ُ ل  رۡج 
ح
 ٦٥أ

66. আর যবদ আবম চাইতাম তন্ডব 
তান্ডদর কচাখসমূহ অন্ধ কন্ডর 
বদতাম। তখন এরা পন্ডর্র অন্ডিিন্ডে 
কদৌড়ান্ডল কী কন্ডর কদখন্ডত কপত? 

و ۡۡ فحٱۡستحبحق  ُِ ۡعي نِ
ح
ى أ ح ۡسنحا َعح مح آء  لحطح حشح حۡو ن ل َٰطح ا  ٱوح رح ِ لصذ

ونح  ۡبِِص  َٰ ي  ّنَّ
ح
  ٦٦فحأ

67. আর আবম যবদ চাইতাম তন্ডব 
তান্ডদর স্ব স্ব স্থান্ডন তান্ডদরন্ডক ববকৃত 
কন্ডর বদতাম। ফন্ডল তারা সামন্ডনও 

وا   َٰع  ا ٱۡستحطح مح ۡۡ فح ُِ نحتِ َّكح َٰ مح
ح ۡۡ َعح  ُ َٰ ۡخنح سح حمح آء  ل حشح حۡو ن ل وح

ا  يذٗ ُِ ونح م  لح يحرِۡجع   ٦٧وح
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এবগন্ডয় কযন্ডত পারত না এবাং 
বপিন্ডনও বফন্ডর আসন্ডত পারত না। 

68. আর আবম যান্ডক দীঘথ জীবন দান 
কবর, সৃবষ্ট-অবয়ন্ডব আবম তার 
পবরবতথন ঘটাই। তবুও বক তারা 
বুঝন্ডব না? 

ۡعقِل ونح  فحلح يح
ح
ِۡسه  ِِف ٱۡۡلحلِۡق  أ ِۡره  ن نحكذ مذ ن ن عح  ٦٨وحمح

69. আবম রাসূলন্ডক কাবে বশখাইবন এবাং 
এবট তার জনে কশাভনীয়ও নয়। এ 
কতা ককবল এক উপন্ডদশ ও স্পষ্ট 
কুরআন মাত্র।  

وح إِلَّ ذِۡكر   ۥْٓۚ إِۡن ه  ا يحۢنبحِغ َلح  ۡعرح وحمح ِ َٰه  ٱلشذ لَّۡمنح ا عح وحمح
بِي    ٦٩وحق ۡرءحان  م 

70. যান্ডত তা সতকথ করন্ডত পান্ডর ঐ 
বেবিন্ডক কয জীববত এবাং যান্ডত 
কাবফরন্ডদর ববরুন্ডদ্ধ অবভন্ডযাগবােী 
প্রমাবেত হয়।  

يححِ  ا وح يذٗ نح حح ن َكح ِ نِذرح مح َٰفِرِينح َلذ ح ٱلۡكح ۡول  َعح قَّ ٱلۡقح
٧٠ 

71. তারা বক কদন্ডখবন, আমার হান্ডতর 
বতরী বস্তুসমূন্ডহর মন্ডধ্ে আবম 
তান্ডদর জনে চতুষ্পদ জন্তু সৃবষ্ট 
কন্ডরবি। অতিঃপর তারা হল 
এগুন্ডলার মাবলক।  

َٰٗما  نۡعح
ح
يِۡدينحآ أ

ح
ِملحۡت أ ا عح ِمَّ ۡ مذ  ُ ح لحۡقنحا ل نَّا خح

ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

 َٰ ا مح ُح ح ۡۡ ل  ُ ونح فح  ٧١لِك 

72. আর আবম এগুন্ডলান্ডক তান্ডদর 
বশীভূত কন্ডর বদন্ডয়বি। ফন্ডল এন্ডদর 
কতক তান্ডদর বাহন এবাং কতক 
তারা ভেে কন্ডর। 

ل ونح  ك 
ۡ
ا يحأ ُح ِمۡن ۡۡ وح  ُ وب  ك  ا رح ُح ۡۡ فحِمۡن  ُ ح ا ل ُح َٰ ذحلَّلۡنح  ٧٢وح

73. আর তান্ডদর জনে এগুন্ডলান্ডত রন্ডয়ন্ডি 
আরও বহু উপকাবরতা ও পানীয় 
উপাদান। তবুও বক তারা কশাকর 
আদায় করন্ডব না? 

ونح  ر  حۡشك  فحلح ي
ح
ْۚ أ ارِب  شح مح َٰفِع  وح نح ا مح ُح ۡۡ فِي  ُ ح ل  ٧٣وح

74. অর্চ তারা আল্লাহর পবরবন্ডতথ অনে 
সব ইলাহ গ্রহে কন্ডরন্ডি, এই 

ونح  ۡۡ ي نِصح   ُ لَّ ٗة لَّعح ُح ِ ِ ءحال وا  ِمن د وِن ٱّللَّ حذ   ٧٤وحٱَّتَّ
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প্রতোশায় কয, তারা সাহাযেপ্রাপ্ত 
হন্ডব। 

75. এরা তান্ডদর ককান সাহাযে করন্ডত 
সেম হন্ডব না, বরাং এগুন্ডলান্ডক 
তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ বাবহনীরূন্ডপ হাবযর 
করা হন্ডব। 

ونح  ۡۡضح  ند  ُم  ۡۡ ج   ُ ح ۡۡ ل ۡۡ وحه  ونح نحِۡصحه  حۡستحِطيع   ٧٥لح ي

76. সুতরাাং তান্ডদর কর্া কতামান্ডক কযন 
বচবন্তত না কন্ডর, বনশ্চয় আবম জাবন 
তারা যা কগাপন কন্ডর এবাং যা 
প্রকাশ কন্ডর। 

ۡعلِن ونح فحلح  ا ي  ونح وحمح ا ي ِِس  ۡ  مح ا إِنَّا نحۡعلح ۡۡ  ُ نكح قحۡول  ۡز  ُيح
٧٦ 

77. মানুি বক কদন্ডখবন কয, আবম তান্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরবি শুক্রববনু্দ কর্ন্ডক? অর্চ 
কস (বন্ডন যায়) একজন প্রকাশে 
কুটতকথকারী।  

وح  ة  فحإِذحا ه  َٰه  ِمن ن ۡطفح لحۡقنح نَّا خح
ح
َٰن  أ نسح ۡۡ يحرح ٱۡۡلِ

ح وح ل
ح
أ

صِ  بِي  خح ۡ  م   ٧٧ي

78. আর কস আমার উন্ডদ্দন্ডশে উপমা 
কপশ কন্ডর, অর্চ কস তার বনন্ডজর 
সৃবষ্ট ভুন্ডল যায়। কস বন্ডল, ‘হাড়গুন্ডলা 
জরাজীেথ হওয়া অবস্থায় কক 
কসগুন্ডলা জীববত করন্ডব’?  

ن ي ۡۡحِ   مح
ۖۥۡ قحالح ه  لۡقح حَِسح خح ن ثحٗل وح حا مح حبح ۡلح وحۡضح

  ۡ ِهح رحِمي ۡح وح َٰ  ٧٨ٱلۡعِظح

79. বল, ‘বযবন প্রর্মবার এগুন্ডলান্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন বতবনই কসগুন্ডলা 
পুনরায় জীববত করন্ডবন। আর বতবন 
সকল সৃবষ্ট সম্পন্ডকথই সবথজ্ঞাতা। 

لۡق   ِ خح
لذ وح بِك  ة ِۖ وحه  رَّ لح مح وَّ

ح
آ أ هح
ح
أ نشح
ح
ِٓي أ ا ٱلَّ ُح ۡيِي ق ۡل ُي 

  ۡ لِي  ٧٩عح

80. বযবন সবুজ বৃে কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
জনে আগুন বতরী কন্ডরন্ডিন। ফন্ডল 
তা কর্ন্ডক কতামরা আগুন জ্বালাও। 

ِ نحاٗرا فحإِذحآ  ۡخۡضح
ح
رِ ٱۡۡل جح ِنح ٱلشَّ ۡ مذ ك 

لح لح عح ِي جح ٱلَّ
ونح  ِۡنه  ت وقِد  نت ۡ مذ

ح
 ٨٠أ

81. বযবন আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন বতবন বক তান্ডদর অনুরূপ 
সৃবষ্ট করন্ডত সেম নন? হোুঁ, বতবনই 
মহাস্রষ্টা, সবথজ্ঞানী। 

لحقح  ِي خح وح لحيۡسح ٱلَّ
ح
ى أ ح َِٰدر  َعح

ۡرضح بِقح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

  ۡ لِي َٰق  ٱلۡعح وح ٱۡۡلحلَّ َٰ وحه  ۡ  بحلح  ُ ۡل قح ِمۡثلح ن َيح
ح
 ٨١أ
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82. তাুঁর বোপার শুধু্ এই কয, ককান 
বকিুন্ডক বতবন যবদ ‘হও’ বলন্ডত চান, 
তখনই তা হন্ডয় যায়। 

ۡي  ادح شح رح
ح
ٓ أ ۥٓ إِذحا ه  ۡمر 

ح
ٓ أ ا ن إِنَّمح ولح َلح ۥ ك  ق  ن يح

ح
ا أ

يح  ون  فح  ٨٢ك 

83. অতএব পববত্র মহান বতবন, যার 
হান্ডত রন্ডয়ন্ডি সকল বকিুর রাজত্ব 
এবাং তাুঁরই বদন্ডক কতামরা 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

ۡهِ  ء  ِإَوَلح ۡ ِ يح
ذ وت  ّل  لحك  ِي بِيحِدهِۦ مح َٰنح ٱلَّ ۡبحح فحس 

ونح  ع   ٨٣ت رۡجح
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৩৭. সূরা : আস্-সাফ্ফাত 
আয়াত : ১৮২, মাক্কী 

افَّاتِ  ورحة  الصَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম সাবরবদ্ধ কফন্ডরশতান্ডদর,  
ا  فذٗ َِٰت صح فَّ ى  ١وحٱلصَّ

2. অতিঃপর (ন্ডমঘমালা) সুচারুরূন্ডপ 
পবরচালনাকারীন্ডদর, 

َِٰت زحۡجٗرا  َِٰجرح  ٢فحٱلزَّ

3. আর উপন্ডদশ গ্রন্থ (আসমানী 
বকতাব) বতলাওয়াতকারীন্ডদর; 

َِٰت ذِۡكًرا  َٰلِيح  ٣فحٱلتَّ

4. বনশ্চয় কতামান্ডদর ইলাহ এক;   َِٰحد ۡۡ لحوح ُحك  َٰ  ٤إِنَّ إِلح

5. বতবন আসমানসমূহ, যমীন ও এ 
দু’কয়র মন্ডধ্ে যা আন্ডি তার রব 
এবাং রব উদয়স্থলসমূন্ডহর। 

رحب   ا وح مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح رَّب  ٱلسَّ

َٰرِِق  شح  ٥ٱلۡمح

6. বনশ্চয় আবম কান্ডির আসমানন্ডক 
তারকারাবজর কসৌন্দন্ডযথ সুন্ডশাবভত 
কন্ডরবি।  

وحاكِِب  ۡنيحا بِزِينحة  ٱلۡكح آءح ٱَّل  مح يَّنَّا ٱلسَّ  ٦إِنَّا زح

7. আর প্রন্ডতেক ববন্ডদ্রাহী শয়তান 
কর্ন্ডক বহফাযত কন্ডরবি। 

ارِد   َٰن  مَّ ۡيطح
ِ شح
ذ ِن ّل   ٧وحِحۡفٗظا مذ

8. তারা ঊধ্বথজগন্ডতর বকিু শুনন্ডত 
পান্ডর না, কারে প্রন্ডতেক বদক 
কর্ন্ডক তান্ডদর বদন্ডক বনন্ডেপ করা 
হয় (উল্কাবপে)। 

 ِ
ذ ف ونح ِمن ّل  ي ۡقذح َٰ وح َۡعح

ح
ِ ٱۡۡل

َلح ونح إَِلح ٱلۡمح ع  مَّ حسَّ لَّ ي
انِب    ٨جح

9. তাড়ান্ডনার জনে, আর তান্ডদর জনে 
আন্ডি অবোহত আযাব। 

اِصب   اب  وح ذح ۡۡ عح  ُ ح ل وٗراۖۡ وح  ٩د ح 
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10. তন্ডব ককউ সন্তপথন্ডে বকিু শুন্ডন 
বনন্ডল তান্ডক বপিু তাড়া কন্ডর জ্বলন্ত 
উল্কাবপে। 

اب  ثحاقِب   ُح ۥ ِش ه  ۡتبحعح
ح
ةح فحأ ِطفح ٱۡۡلحۡطفح ۡن خح  ١٠إِلَّ مح

11. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা কর, 
‘সৃবষ্ট বহন্ডসন্ডব তারা কববশ 
শবিশালী, না আবম অনে যা সৃবষ্ট 
কন্ডরবি তা’? বনশ্চয় আবম 
তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি আ ান্ডলা 
মাবট কর্ন্ডক। 

ْۚٓ إِنَّا  لحۡقنحا ۡن خح م مَّ
ح
لًۡقا أ د  خح شح

ح
ۡۡ أ ه 

ح
ۡۡ أ ُِ فحٱۡستحۡفتِ

زِبِۢ 
ِن ِطي  لَّ ۡ مذ  ُ َٰ ۡقنح

لح  ١١خح

12. বরাং তুবম বববস্মত হি আর ওরা 
ববদ্রূপ করন্ডি। 

ونح  ر  حۡسخح ي ِجۡبتح وح   ١٢بحۡل عح

13. আর যখন তান্ডদরন্ডক স্মরে কবরন্ডয় 
কদয়া হয় তখন তারা স্মরে কন্ডর 
না। 

ونح ِإَوذحا  ر  وا  لح يحۡذك  ِر   ١٣ذ كذ

14. আর যখন তারা ককান বনদশথন 
কদন্ডখ তখন ববদ্রূপ কন্ডর। 

ونح  حۡستحۡسِخر  ۡوا  ءحايحٗة ي
ح
أ  ١٤ِإَوذحا رح

15. আর বন্ডল, ‘এন্ডতা স্পষ্ট জাদু িাড়া 
আর বকিুই নয়’! 

بِي   آ إِلَّ ِسۡحر  م  َٰذح  ١٥وحقحال ٓوا  إِۡن هح

16. ‘আমরা যখন মারা যাব এবাং মাবট 
ও হান্ডড় পবরেত হব তখনও বক 
আমরা পুনরুবেত হব’? 

وث ونح  ۡبع  حمح ءِنَّا ل
ح
ًَٰما أ اٗبا وحِعظح نَّا ت رح ك  ءِذحا ِمۡتنحا وح

ح
 ١٦أ

17. ‘আর আমান্ডদর পূবথবতথী 
বপতৃপুরুিগেও’? 

ل ونح  وَّ
ح
نحا ٱۡۡل وح ءحابحآؤ 

ح
 ١٧أ
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18. বল, ‘হোুঁ, আর কতামরা অপমাবনত-
লাবঞ্ছত হন্ডব।’  

 ۡۡ نت 
ح
أ ۡۡ وح ونح ق ۡل نحعح َِٰخر   ١٨دح

19. তা হন্ডব ককবল এক আওয়াজ আর 
তৎেোৎ তারা কদখন্ডত পান্ডব।  

ونح  ر  ۡۡ يحنظ  ة  فحإِذحا ه  َِٰحدح ة  وح ا ِهح زحۡجرح  ١٩فحإِنَّمح

20. আর তারা বলন্ডব, ‘হায় আমান্ডদর 
ধ্বাংস, এ কতা প্রবতদান বদবস’! 

ِيِن  ا يحۡوم  ٱَّلذ َٰذح ۡيلحنحا هح َٰوح  ٢٠وحقحال وا  يح

21. এবট ফয়সালা করার বদন যা 
কতামরা অস্বীকার করন্ডত। 

ب ونح  ِ ذذ نت ۡ بِهِۦ ت كح ِي ك  ۡصِل ٱلَّ ا يحۡوم  ٱلۡفح َٰذح  ٢١هح

22. (ন্ডফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব) 
‘একত্র কর যাবলম ও তান্ডদর সঙ্গী-
সার্ীন্ডদরন্ডক এবাং যান্ডদর ইবাদাত 
তারা করত তান্ডদরন্ডক। 

ن وا   ا َكح ۡۡ وحمح  ُ َٰجح ۡزوح
ح
أ وا  وح لحم  ِينح ظح وا  ٱلَّ ۞ٱۡحّش  

ونح  ۡعب د   ٢٢يح

23. ‘আল্লাহন্ডক বাদ বদন্ডয়, আর 
তান্ডদরন্ডক আগুন্ডনর পন্ডর্ বনন্ডয় 
যাও’। 

 ِۡ َِٰط ٱۡۡلحِحي َٰ ِصرح ۡۡ إَِلح وه  ِ فحٱۡهد   ٢٣ِمن د وِن ٱّللَّ

24. ‘আর তান্ডদরন্ডক র্ামাও, অবশেই 
তারা বজজ্ঞাবসত হন্ডব’।  

ۡس  ۡ مَّ  ُ ۖۡ إِنَّ ۡۡ وه   ٢٤ول ونح وحقِف 

25. ‘কতামান্ডদর কী হল, কতামরা এন্ডক 
অপরন্ডক সাহাযে করি না?’ 

ونح  ۡۡ لح تحنحاصح  ا لحك   ٢٥مح

26. বরাং তারা হন্ডব আজ 
আত্ম্সমপথেকারী।  

ونح  ۡستحۡسلِم  ۡ  ٱَۡلحۡومح م   ٢٦بحۡل ه 

27. আর তারা এন্ডক অপন্ডরর মুন্ডখামুবখ 
হন্ডয় বজজ্ঞাসা করন্ডব, 

آءحل ونح  َٰ بحۡعض  يحتحسح
ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع ۡقبحلح بح

ح
أ  ٢٧وح
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28. তারা বলন্ডব, ‘কতামরাই কতা 
আমান্ডদর কান্ডি আসন্ডত ধ্মথীয় 
বদক কর্ন্ডক134’। 

ِن ٱَۡلحِمِي  ت ونحنحا عح
ۡ
ۡۡ تحأ نت  ۡۡ ك   ٢٨قحال ٓوا  إِنَّك 

29. জবান্ডব তারা (ন্ডনতৃস্থানীয় 
কাবফররা) বলন্ডব, ‘বরাং কতামরা 
কতা মুবমন বিন্ডল না’। 

ۡؤِمنِيح  ون وا  م  ۡۡ تحك   ٢٩قحال وا  بحل لَّ

30. আর কতামান্ডদর উপর আমান্ডদর 
ককান কতৃথত্ব বিল না, বরাং কতামরা 
বিন্ডল সীমালঙ্ঘনকারী কওম’। 

ۡۡ قحۡوٗما  نت  َِٰۢنۖۡ بحۡل ك  لۡطح ِن س  ۡ مذ لحۡيك  حا عح نح ۡلح ا َكح وحمح
َٰغِيح   ٣٠طح

31. ‘তাই আমান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ আমান্ডদর 
রন্ডবর বােী সতে হন্ডয়ন্ডি; বনশ্চয় 
আমরা আস্বাদন করব (আযাব)’। 

ونح  آئِق  ح ٓۖۡ إِنَّا لح بذِنحا لحۡينحا قحۡول  رح قَّ عح  ٣١فححح

32. ‘আর আমরা কতামান্ডদরন্ডক ববভ্রান্ত 
কন্ডরবি, কারে আমরা বনন্ডজরাই 
বিলাম ববভ্রান্ত’। 

َٰوِينح  نَّا غح ۡۡ إِنَّا ك  َٰك  ۡينح ۡغوح
ح
 ٣٢فحأ

33. বনশ্চয় তারা কসবদন আযান্ডব 
অাংশীদার হন্ডব। 

ونح  ِك  ۡشَتح اِب م  ذح ئِذ  ِِف ٱلۡعح ۡۡ يحۡومح  ُ  ٣٣فحإِنَّ

34. অপরাধ্ীন্ডদর সান্ডর্ আবম এমন 
আচরেই কন্ডর র্াবক। 

ل   َٰلِكح نحۡفعح ذح ۡجرِِميح إِنَّا كح  ٣٤بِٱلۡم 

35. তান্ডদরন্ডক যখন বলা হত, ‘আল্লাহ 
িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই’, 
তখন বনশ্চয় তারা অহঙ্কার করত। 

ونح  حۡستحۡكَِب  َٰهح إِلَّ ٱّللَّ  ي ٓ إِلح ۡۡ لح  ُ ح ن ٓوا  إِذحا قِيلح ل ۡۡ َكح  ُ إِنَّ
٣٥ 

                                                           
134 এ আয়ান্ডত ايلمني বলন্ডত দীন বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। কান্ডরা কান্ডরা মন্ডত এ িারা শবি-সামর্থে বা কলোে-
স্বািন্দে বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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36. আর বলত, ‘আমরা বক এক পাগল 
কববর জনে আমান্ডদর উপাসেন্ডদর 
কিন্ডড় কদব?’ 

ۡن ونِۢ  اِعر  ُمَّ
تِنحا لِشح ُح ِ ٓوا  ءحال حارِك  ئِنَّا تلح

ح
ول ونح أ يحق   ٣٦وح

37. বরাং কস সতে বনন্ডয় এন্ডসবিল এবাং 
কস রাসূলন্ডদরন্ডক সতে বন্ডল 
কঘািো বদন্ডয়বিল। 

لِيح  رۡسح قح ٱلۡم  دَّ ِ وحصح آءح بِٱۡۡلحقذ  ٣٧بحۡل جح

38. অবশেই কতামরা যন্ত্রোদায়ক 
আযাব আস্বাদন করন্ডব। 

 ِ آئ ح
ۡۡ لح ِۡ إِنَّك  َِل

ح
اِب ٱۡۡل ذح وا  ٱلۡعح  ٣٨ق 

39. আর কতামরা কয আমল করন্ডত শুধু্ 
তারই প্রবতদান কতামান্ডদরন্ডক 
কদয়া হন্ডব।  

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡونح إِلَّ مح ۡزح ا َت   ٣٩وحمح

40. অবশে আল্লাহর মন্ডনানীত বান্দারা 
িাড়া;  

ۡخلحِصيح  ِ ٱلۡم   ٤٠إِلَّ ِعبحادح ٱّللَّ

41. তান্ডদর জনে র্াকন্ডব বনধ্থাবরত 
বরবযক,  

ۡعل وم   ۡۡ رِۡزق  مَّ  ُ ح ىئِكح ل لح و 
 
 ٤١أ

42. ফলমূল; আর তারা হন্ডব সম্মাবনত,  
ونح  م  ۡكرح ۡ م  َٰكِه  وحه   ٤٢فحوح

43. বন‘আমত-ভরা জান্নান্ডত, 
 ِۡ َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ  ٤٣ِِف جح

44. মুন্ডখামুবখ পালন্ডঙ্ক।  
َٰبِلِيح  تحقح ر  م  َٰ َس  

ح  ٤٤َعح

45. তান্ডদর চারপান্ডশ ঘুন্ডর ঘুন্ডর 
পবরন্ডবশন করা হন্ডব ববশুদ্ধ 
সুরাপাত্র, 

عِيِۢن  ِن مَّ س  مذ
ۡ
أ ُِۡ بِكح ۡي

لح اف  عح طح  ٤٥ي 

46. সাদা, পানকারীন্ডদর জনে সুস্বাদু। 
َٰرِبِيح  ة  لذِلشَّ َّ آءح لح ُح ۡي  ٤٦بح
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47. তান্ডত র্াকন্ডব না েবতকর বকিু135 
এবাং তারা এগুন্ডলা িারা মাতালও 
হন্ডব না।  

ا ي َنحف ونح  ُح ۡن ۡۡ عح لح ه  ۡول  وح ا غح ُح  ٤٧لح فِي

48. তান্ডদর কান্ডি র্াকন্ডব আনতনয়না, 
ডাগরন্ডচাখা।  

ۡرِف ِعي   َٰت  ٱلطَّ َِٰصرح ۡۡ قح ه   ٤٨وحِعندح

49. তারা কযন আিাবদত বডম।  
ۡكن ون   نَّ بحۡيض  مَّ  ُ نَّ

ح
أ  ٤٩كح

50. অতিঃপর তারা মুন্ডখামুবখ হন্ডয় 
পরস্পরন্ডক বজজ্ঞাসা করন্ডব।  

آءحل ونح  َٰ بحۡعض  يحتحسح
ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع ۡقبحلح بح

ح
 ٥٠فحأ

51. তান্ডদর একজন বলন্ডব, 
(‘পৃবর্বীন্ডত) আমার এক সঙ্গী 
বিল’,  

نح َِل قحرِين   ۡۡ إِّنذِ َكح  ُ ِۡن  ٥١قحالح قحآئِل  مذ

52. কস বলত, ‘তুবম বক কস কলাকন্ডদর 
অন্তভুথি যারা ববশ্বাস কন্ডর’। 

قِيح  ِ دذ حِمنح ٱلۡم صح ءِنَّكح ل
ح
ول  أ ق   ٥٢يح

53. ‘আমরা যখন মন্ডর যাব এবাং মাবট 
ও হান্ডড় পবরেত হব তখনও বক 
আমান্ডদরন্ডক প্রবতফল কদয়া হন্ডব’? 

ِدين ونح  حمح ءِنَّا ل
ح
ًَٰما أ اٗبا وحِعظح نَّا ت رح ك  ءِذحا ِمۡتنحا وح

ح
 ٥٣أ

54. আল্লাহ বলন্ডবন, ‘কতামরা বক উুঁবক 
বদন্ডয় কদখন্ডব?’ 

ونح  لِع  طَّ نت ۡ م 
ح
ۡل أ  ٥٤قحالح هح

55. অতিঃপর কস উুঁবক বদন্ডয় কদখন্ডব 
এবাং তান্ডক (পৃবর্বীর সঙ্গীন্ডক) 
কদখন্ডব জাহান্নান্ডমর মধ্েস্থন্ডল। 

 ِۡ آءِ ٱۡۡلحِحي وح لحعح فحرحءحاه  ِِف سح  ٥٥فحٱطَّ

                                                           
 অর্থ কনশা, মাতলাবম, মার্াবের্া ও কপন্ডটর পীড়া। غول 135
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56. কস বলন্ডব, ‘আল্লাহর কসম! তুবম 
কতা আমান্ডক প্রায় ধ্বাংস কন্ডর 
বদন্ডয়বিন্ডল’।  

ۡدِيِن  ِ إِن كِدتَّ لحَت   ٥٦قحالح تحٱّللَّ

57. ‘আমার রন্ডবর অনুগ্রহ না র্াকন্ডল 
আবমও কতা (জাহান্নান্ডম) 
হাবযরকৃতন্ডদর একজন হতাম’। 

 ِ َبذ  رح
ة  حۡولح نِۡعمح ل ِينح وح نت  ِمنح ٱلۡم ۡحۡضح  ٥٧لحك 

58. (জান্নাতবাসী বেবি বলন্ডব) ‘তাহন্ডল 
আমরা বক আর মরব না’? 

يذِتِيح  ۡن  بِمح ا َنح مح فح
ح
 ٥٨أ

59. ‘আমান্ডদর প্রর্ম মৃতুে িাড়া, আর 
আমরা বক আযাবপ্রাপ্ত হব না’? 

بِيح  ذَّ عح ۡن  بِم  ا َنح َٰ وحمح ولح
 
ۡوتحتحنحا ٱۡۡل  ٥٩إِلَّ مح

60. ‘বনশ্চয় এবট মহাসাফলে!’   ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح  ُ ح ا ل َٰذح  ٦٠إِنَّ هح

61. এরূপ সাফন্ডলের জনেই 
‘আমলকারীন্ডদর আমল করা 
উবচত। 

َِٰمل ونح  ِل ٱلۡعح ا فحلۡيحۡعمح َٰذح  ٦١لِِمۡثِل هح

62. আপোয়ন্ডনর জনে এগুন্ডলা উত্তম না 
যাকূ্কম136 বৃে?  

ة  ٱلزَّق وِم  رح جح ۡم شح
ح
ًل أ رۡي  ن ز  َٰلِكح خح ذح

ح
 ٦٢أ

63. বনশ্চয় আবম তান্ডক যাবলমন্ডদর জনে 
কন্ডর বদন্ডয়বি পরীো। 

َٰلِِميح  ا فِۡتنحٗة لذِلظَّ ُح َٰ لۡنح عح  ٦٣إِنَّا جح

64. বনশ্চয় এ গািবট জাহান্নান্ডমর 
তলন্ডদশ কর্ন্ডক কবর হয়। 

 ِۡ ۡصِل ٱۡۡلحِحي
ح
ج  ِِفٓ أ ۡر  ة  َّتح رح جح ا شح ُح  ٦٤إِنَّ

65. এর ফল কযন শয়তান্ডনর মার্া; 
ۥ ر ء وس  ٱلشَّ  نَّه 

ح
أ ا كح ُح لۡع  َِٰطيِ طح  ٦٥يح

                                                           
136 অবত বতি স্বাদযুি জাহান্নান্ডমর এক গাি। 
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66. বনশ্চয় তারা তা কর্ন্ডক খান্ডব এবাং 
তা বদন্ডয় কপট ভবতথ করন্ডব। 

الِ  مح ا فح ُح ۡۡ ٓأَلُِك ونح ِمۡن  ُ ونح فحإِنَّ ا ٱِۡل ط  ُح  ٦٦ونح ِمۡن

67. তদুপবর তান্ডদর জনে র্াকন্ডব ফুটন্ত 
পাবনর বমেে। 

ِيم   ِۡن ۡحح ۡوٗبا مذ حشح ا ل ُح لحۡي ۡۡ عح  ُ ح َّۡ إِنَّ ل  ٦٧ث 

68. তারপর তান্ডদর প্রতোবতথন হন্ডব 
জাহান্নান্ডমর আগুন্ডন। 

 ِۡ َلح ٱۡۡلحِحي ِ
ۡۡ ۡلح  ُ رِۡجعح َّۡ إِنَّ مح  ٦٨ث 

69. বনশ্চয় এরা বনজন্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কপন্ডয়বিল; 

ٓالذِيح  ۡۡ ضح ابحآءحه  ۡوا  ءح لۡفح
ح
ۡۡ أ  ُ  ٦٩إِنَّ

70. ফন্ডল তারাও তান্ডদর পদাঙ্ক 
অনুসরন্ডে দ্রুত িুন্ডটন্ডি।  

ى  ح ۡۡ َعح  ُ ونح فح رحع  ُۡ ۡۡ ي  َٰرِهِ  ٧٠ءحاثح

71. আর বনশ্চয় এন্ডদর পূন্ডবথ প্রার্বমক 
যুন্ডগর মানুন্ডির কবশীরভাগই 
পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়বিল।  

لِيح  وَّ
ح
ۡكَثح  ٱۡۡل

ح
ۡۡ أ  ُ ۡبلح لَّ قح ۡد ضح لحقح  ٧١وح

72. আর অবশেই তান্ডদর কান্ডি আবম 
সতকথকারীন্ডদরন্ডক পাব ন্ডয়বিলাম;  

نِذرِينح  ُِۡ م  ۡلنحا فِي رۡسح
ح
ۡد أ لحقح  ٧٢وح

73. সুতরাাং কদখ, যান্ডদরন্ডক সতকথ করা 
হন্ডয়বিল তান্ডদর পবরেবত কী 
হন্ডয়বিল! 

رِينح  نذح َٰقِبحة  ٱلۡم  نح عح ۡيفح َكح ۡر كح  ٧٣فحٱنظ 

74. অবশে আল্লাহর মন্ডনানীত বান্দারা 
িাড়া।  

ۡخلحِصيح  ِ ٱلۡم   ٧٤إِلَّ ِعبحادح ٱّللَّ

75. আর বনশ্চয় নূহ আমান্ডক 
কডন্ডকবিল, আর আবম কতইনা 
উত্তম সাড়াদানকারী!  

ِجيب ونح  ۡح ٱلۡم  َٰنحا ن وح  فحلحنِۡع ى ۡد نحادح لحقح  ٧٥وح
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76. আর তান্ডক ও তার পবরজনন্ডক 
আবম মহাববপদ কর্ন্ডক উদ্ধার 
কন্ডরবিলাম।  

 ِۡ ِظي ۡرِب ٱلۡعح ۥ ِمنح ٱلۡكح ۡهلحه 
ح
أ َٰه  وح َّۡينح َنح  ٧٦وح

77. আর তার বাংশধ্রন্ডদরন্ডকই আবম 
অববশষ্ট করন্ডখবিলাম,  

ۡ  ٱِۡلحاقِيح  ۥ ه  ِيَّتحه  لۡنحا ذ رذ عح  ٧٧وحجح

78. আর পরবতথীন্ডদর মন্ডধ্ে তার জনে 
(সুখোবত) করন্ডখ বদন্ডয়বিলাম। 

لحۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينح  ۡكنحا عح تحرح  ٧٨وح

79. শাবন্ত ববিথত কহাক নূন্ডহর উপর 
সকল সৃবষ্টর মন্ডধ্ে।  

َٰلحِميح  َٰ ن وح  ِِف ٱلۡعح ح ۡ  َعح َٰ لح  ٧٩سح

80. বনশ্চয় এভান্ডব আবম 
সৎকমথশীলন্ডদর পুরস্কার বদন্ডয় 
র্াবক।  

ۡحِسنِيح إِنَّا  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح  ٨٠كح

81. বনশ্চয় কস আমার মুবমন বান্দান্ডদর 
একজন।  

ۡؤِمنِيح  ۥ ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلۡم   ٨١إِنَّه 

82. তারপর আবম অনেন্ডদর ডুববন্ডয় 
বদন্ডয়বিলাম।  

رِينح  ۡغرحۡقنحا ٱٓأۡلخح
ح
َّۡ أ  ٨٢ث 

83. আর বনশ্চয় ইবরাহীম তার দীন্ডনর 
অনুসারীন্ডদর অন্তভুথি।  

ۡح  ۞ِإَونَّ ِمن َٰهِي بۡرح ِ
تِهِۦ ۡلح  ٨٣ِشيعح

84. যখন কস ববশুদ্ধবচন্ডত্ত তার রন্ডবর 
বনকট উপবস্থত হন্ডয়বিল।  

لِيم   ب  سح
لۡ ۥ بِقح بَّه  آءح رح  ٨٤إِۡذ جح

85. যখন কস তার বপতা ও তার 
কওমন্ডক বন্ডলবিল, ‘কতামরা 
বকন্ডসর ইবাদত কর’?  

ونح  اذحا تحۡعب د  قحۡوِمهِۦ مح بِيهِ وح
ح
 ٨٥إِۡذ قحالح ِۡل

86. ‘কতামরা বক আল্লাহর পবরবন্ডতথ 
বমর্ো উপাসেগুন্ডলান্ডক চাও’?  

ونح  ِ ت رِيد  ٗة د ونح ٱّللَّ ُح ِ ئِۡفًَّك ءحال
ح
 ٨٦أ
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87. ‘তাহন্ডল সকল সৃবষ্টর রব সম্পন্ডকথ 
কতামান্ডদর ধ্ারো কী’?  

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ۡ بِرحبذ ن ك  ا ظح مح  ٨٧فح

88. অতিঃপর কস তারকারাবজর মন্ডধ্ে 
একবার দৃবষ্ট বদল।  

ٗة ِِف  رح نحۡظرح نحظح وِم فح  ٨٨ٱۡل ج 

89. তারপর বলল, ‘আবম কতা অসুস্থ’।    ۡ قِي الح إِّنذِ سح قح  ٨٩فح

90. অতিঃপর তারা পৃষ্ঠপ্রদশথন কন্ডর 
তার কাি কর্ন্ডক চন্ডল কগল।  

ۡدبِرِينح  ۡنه  م  لَّۡوا  عح تحوح  ٩٠فح

91. তারপর চুন্ডপ চুন্ডপ কস তান্ডদর 
কদবতান্ডদর কান্ডি কগল এবাং বলল, 
‘কতামরা বক খান্ডব না?’  

ُح  ِ ى ءحال اغح إَِلح ل ونح فحرح ك 
ۡ
لح تحأ
ح
الح أ قح ۡۡ فح ُِ  ٩١تِ

92. ‘কতামান্ডদর কী হন্ডয়ন্ডি কয, কতামরা 
কর্া বলি না’? 

ونح  ۡۡ لح تحنِطق  ا لحك   ٩٢مح

93. অতিঃপর কস তান্ডদর উপর সন্ডজান্ডর 
আঘাত হানল।  

ُۢا بِٱَۡلحِمِي  بح ۡ ۡۡ ۡضح ُِ ۡي
لح اغح عح  ٩٣فحرح

94. তখন কলান্ডকরা তার বদন্ডক িুন্ডট 
আসল।  

ۡهِ يحزِف ونح  ۡقبحل ٓوا  إَِلح
ح
 ٩٤فحأ

95. কস বলল, ‘কতামরা বনন্ডজরা কখাদাই 
কন্ডর কযগুন্ডলা বানাও, কতামরা বক 
কসগুন্ডলার উপাসনা কর’,  

ا تحۡنِحت ونح  ونح مح تحۡعب د 
ح
 ٩٥قحالح أ

96. ‘অর্চ আল্লাহই কতামান্ডদরন্ডক এবাং 
কতামরা যা কর তা সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন’?  

ل ونح  ا تحۡعمح ۡۡ وحمح ك  لحقح  ٩٦وحٱّللَّ  خح

97. তারা বলল, ‘তার জনে একবট 
স্থাপনা বতরী কর, তারপর তান্ডক 
জ্বলন্ত আগুন্ডন বনন্ডেপ কর’।  

 ِۡ وه  ِِف ٱۡۡلحِحي لۡق 
ح
َٰٗنا فحأ  ٩٧قحال وا  ٱۡبن وا  َلح ۥ ب ۡنيح
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98. আর তারা তার বোপান্ডর একটা 
িড়যন্ত্র করন্ডত কচন্ডয়বিল, বকন্তু 
আবম তান্ডদরন্ডক সমূ্পেথ পরাভূত 
কন্ডর বদলাম।  

 
ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ َٰ لۡنح عح ۡيٗدا فحجح اد وا  بِهِۦ كح رح

ح
لِيح فحأ  ٩٨ۡسفح

99. আর কস বলল, ‘আবম আমার রন্ডবর 
বদন্ডক যাবি, বতবন অবশেই 
আমান্ডক বহদায়াত করন্ডবন।  

ِديِن  ُۡ يح ِ سح َبذ َٰ رح
 ٩٩وحقحالح إِّنذِ ذحاهِب  إَِلح

100. ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
সৎকমথশীল সন্তান দান করুন’।  

َٰلِِحيح  ۡب َِل ِمنح ٱلصَّ ِ هح  ١٠٠رحبذ

101. অতিঃপর তান্ডক আবম পরম 
বধ্যথশীল একজন পুত্র সন্তান্ডনর 
সুসাংবাদ বদলাম। 

لِيم   َٰم  حح لح َٰه  بِغ  نح ۡ  ١٠١فحبحّشَّ

102. অতিঃপর যখন কস তার সান্ডর্ 
চলান্ডফরা করার বয়ন্ডস কপৌঁিল, 
তখন কস বলল, ‘কহ বপ্রয় বৎস, 
আবম স্বন্ডে কদন্ডখবি কয, আবম 
কতামান্ডক যন্ডবহ করবি, অতএব 
কদখ কতামার কী অবভমত’; কস 
বলল, ‘কহ আমার বপতা, আপনান্ডক 
যা আন্ডদশ করা হন্ডয়ন্ডি, আপবন 
তাই করুন। আমান্ডক ইনশাআল্লাহ 
আপবন অবশেই বধ্যথশীলন্ডদর 
অন্তভুথি পান্ডবন’।  

نحاِم  ىَٰ ِِف ٱلۡمح رح
ح
ٓ أ َّ إِّنذِ َٰب ّنح َۡعح قحالح يح ه  ٱلسَّ عح ا بحلحغح مح فحلحمَّ

ا  ۡل مح بحِت ٱۡفعح
ح
أ ى ْۚ قحالح يح ىَٰ اذحا تحرح ۡر مح ۡذِبح كح فحٱنظ 

ح
ٓ أ ّنذِ
ح
أ

 ۡۖ ر  ََِٰبِينح ت ۡؤمح آءح ٱّللَّ  ِمنح ٱلصَّ ِّنٓ إِن شح تحِجد   ١٠٢سح

103. অতিঃপর তারা উভন্ডয় যখন 
আত্ম্সমপথে করল এবাং কস 
তান্ডক137 কাত কন্ডর শুইন্ডয় বদল 

بِِي  ۥ لِلۡجح تحلَّه  ا وح ۡسلحمح
ح
آ أ  ١٠٣فحلحمَّ

                                                           
137 ইসমাঈলন্ডক 
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104. তখন আবম তান্ডক আহবান কন্ডর 
বললাম, ‘কহ ইবরাহীম, 

  ۡ َٰهِي إِبۡرح ى ن يح
ح
َٰه  أ يۡنح َٰدح نح  ١٠٤وح

105. ‘তুবম কতা স্বেন্ডক সন্ডতে পবরেত 
কন্ডরি। বনশ্চয় আবম এভান্ডবই 
সৎকমথশীলন্ডদর পুরসৃ্কত কন্ডর 
র্াবক’।  

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح ْۚٓ إِنَّا كح قۡتح ٱلر ۡءيحا دَّ قحۡد صح
١٠٥ 

106. ‘বনশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীো’।  
بِي   ا  ٱلۡم  ىؤ  وح ٱِۡلحلح  ُ ح ا ل َٰذح  ١٠٦إِنَّ هح

107. আর আবম এক মহান যন্ডবন্ডহর138 
বববনমন্ডয় তান্ডক মুি করলাম।  

ِظيم   َٰه  بِِذبۡح  عح يۡنح فحدح  ١٠٧وح

108. আর তার জনে আবম পরবতথীন্ডদর 
মন্ডধ্ে সুখোবত করন্ডখ বদন্ডয়বি।  

لحۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينح  ۡكنحا عح تحرح  ١٠٨وح

109. ইবরাহীন্ডমর প্রবত সালাম।  
ۡح  َٰهِي ى إِبۡرح ح ۡ  َعح َٰ لح  ١٠٩سح

110. এভান্ডবই আবম সৎকমথশীলন্ডদর 
পুরসৃ্কত কন্ডর র্াবক।  

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح  ١١٠كح

111. বনশ্চয় কস আমার মুবমন বান্দান্ডদর 
অন্তভুথি।  

ۡؤِمنِيح  ۥ ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلۡم   ١١١إِنَّه 

112. আর আবম তান্ডক ইসহান্ডকর 
সুসাংবাদ বদন্ডয়বিলাম, 
সৎকমথশীলন্ডদর অন্তভুথি একজন 
নবী বহন্ডসন্ডব, 

ح  ب َٰلِِحيح وح ِنح ٱلصَّ ا مذ َٰقح نحبِيذٗ َٰه  بِإِۡسحح نح ۡ  ١١٢ّشَّ

113. আর আবম তান্ডক ও ইসহাকন্ডক 
বরকত দান কন্ডরবিলাম, আর 

ِۡسن   ا ُم  ُِمح تِ ِيَّ ْۚ وحِمن ذ رذ َٰقح ى إِۡسحح
ح لحۡيهِ وحَعح ۡكنحا عح َٰرح بح وح

بِي   حۡفِسهِۦ م  ِ ۡ  ۡلذ ِ ال  ١١٣وحظح

                                                           
138 তা বিল একবট জান্নাতী দুম্বা।  
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তান্ডদর বাংশধ্রন্ডদর মন্ডধ্ে ককউ 
ককউ বিল সৎকমথশীল এবাং ককউ 
বনন্ডজর প্রবত স্পষ্ট যাবলম।  

114. আর আবম বনশ্চয় হারূন ও মূসার 
প্রবত অনুগ্রহ কন্ডরবিলাম,  

ونح  َٰر  هح َٰ وح وَسح َٰ م  ح نحنَّا َعح ۡد مح لحقح  ١١٤وح

115. আর আবম তান্ডদরন্ডক ও তান্ডদর 
কওমন্ডক মহাসাংকট কর্ন্ডক নাজাত 
বদন্ডয়বিলাম।  

 ِۡ ِظي ۡرِب ٱلۡعح ا ِمنح ٱلۡكح مح  ُ ا وحقحۡومح مح  ُ َٰ َّۡينح َنح  ١١٥وح

116. আর আবম তান্ডদরন্ডক সাহাযে 
কন্ডরবিলাম, ফন্ডল তারাই বিল 
ববজয়ী।  

َٰلِبِيح  ۡ  ٱلۡغح ن وا  ه  ۡۡ فحَّكح  ُ َٰ نح ۡ نحِصح  ١١٦وح

117. আর আবম উভয়ন্ডক সুস্পষ্ট বকতাব 
দান কন্ডরবিলাম।  

ۡستحبِيح  َٰبح ٱلۡم  ا ٱلِۡكتح مح  ُ َٰ  ١١٧وحءحاتحۡينح

118. আর আবম দু’জনন্ডকই সরল সব ক 
পন্ডর্ পবরচাবলত কন্ডরবিলাম।  

ۡح  ۡستحقِي َٰطح ٱلۡم  رح ِ ا ٱلصذ مح  ُ َٰ يۡنح دح  ١١٨وحهح

119. আর আবম তান্ডদর জনে 
পরবতথীন্ডদর মন্ডধ্ে সুখোবত করন্ডখ 
বদন্ডয়বি। 

ا ِِف ٱٓأۡلِخرِينح  ُِمح ۡي
لح ۡكنحا عح تحرح  ١١٩وح

120. মূসা ও হারূন্ডনর প্রবত সালাম।   ونح َٰر  هح َٰ وح وَسح َٰ م  ح ۡ  َعح َٰ لح  ١٢٠سح

121. আবম এভান্ডবই সৎকমথশীলন্ডদর 
পুরসৃ্কত কন্ডর র্াবক।  

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح   ١٢١إِنَّا كح

122. বনশ্চয় তারা দু’জনই বিল আমার 
মুবমন বান্দান্ডদর অন্তভুথি।  

ۡؤِمنِيح  ا ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلۡم  مح  ُ  ١٢٢إِنَّ
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123. আর ইলইয়াসও বিল রাসূলন্ডদর 
একজন।  

حِمنح  لِيح ِإَونَّ إَِۡلحاسح ل رۡسح  ١٢٣ٱلۡم 

124. যখন কস তার কওমন্ডক বন্ডলবিল 
‘কতামরা বক (আল্লাহন্ডক) ভয় 
করন্ডব না’?  

ونح  لح تحتَّق 
ح
ۡوِمهِۦٓ أ  ١٢٤إِۡذ قحالح لِقح

125. কতামরা বক ‘বা’ল’ কক139 ডাকন্ডব 
এবাং পবরতোগ করন্ডব সন্ডবথাত্তম 
সৃবষ্টকতথা- 

َٰلِقِيح  نح ٱلۡخح ۡحسح
ح
ونح أ ر  تحذح ونح بحۡعٗل وح تحۡدع 

ح
 ١٢٥أ

126. আল্লাহন্ডক, বযবন কতামান্ডদর রব 
এবাং কতামান্ডদর পূবথবতথী 
বপতৃপুরুিন্ডদরও রব’?  

لِيح  وَّ
ح
ۡ  ٱۡۡل رحبَّ ءحابحآئِك  ۡۡ وح بَّك  ح رح  ١٢٦ٱّللَّ

127. বকন্তু তারা তান্ডক অস্বীকার 
কন্ডরবিল, ফন্ডল তান্ডদরন্ডক অবশেই 
(আযান্ডবর জনে) উপবস্থত করা 
হন্ডব।  

ونح  حم ۡحۡضح  ۡۡ ل  ُ ب وه  فحإِنَّ ذَّ  ١٢٧فحكح

128. আল্লাহর (আনুগন্ডতের জনে) 
মন্ডনানীত বান্দাগে িাড়া ।  

ۡخلحِصيح  ِ ٱلۡم   ١٢٨إِلَّ ِعبحادح ٱّللَّ

129. আর আবম তার জনে পরবতথীন্ডদর 
মন্ডধ্ে সুনাম সুখোবত করন্ডখ 
বদন্ডয়বি।  

لحۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينح  ۡكنحا عح تحرح  ١٢٩وح

130. ইলইয়ান্ডসর প্রবত সালাম।   ى إِۡل يحاِسيح ح ۡ  َعح َٰ لح  ١٣٠سح

                                                           
 একবট কদবতার নাম, যার উপাসনা তারা করত। بعل 139
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131. বনশ্চয় আবম এভান্ডবই 
সৎকমথশীলন্ডদর পুরসৃ্কত কন্ডর 
র্াবক।  

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح  ١٣١إِنَّا كح

132. বনশ্চয় কস বিল আমার মুবমন 
বান্দান্ডদর অন্তভুথি। 

ۡؤِمنِيح  ۥ ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلۡم   ١٣٢إِنَّه 

133. আর বনশ্চয় লূতও বিল রাসূলন্ডদরই 
একজন।  

رۡسح  َِّمنح ٱلۡم   ١٣٣لِيح ِإَونَّ ل وٗطا ل

134. যখন আবম তান্ডক ও তার পবরবার 
পবরজন সকলন্ডক নাজাত 
বদন্ডয়বিলাম-  

َۡجحعِيح 
ح
ۥٓ أ ۡهلحه 

ح
أ َٰه  وح َّۡينح  ١٣٤إِۡذ َنح

135. বপিন্ডন অবস্থানকারীন্ডদর অন্তভুথি 
এক বৃদ্ধা িাড়া ।  

ََِٰبِينح  وٗزا ِِف ٱلۡغح ج   ١٣٥إِلَّ عح

136. অতিঃপর আবম অববশষ্টন্ডদরন্ডক 
সমূ্পেথরূন্ডপ ধ্বাংস কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম।  

رِينح  ۡرنحا ٱٓأۡلخح َّۡ دحمَّ  ١٣٦ث 

137. আর কতামরা বনশ্চয় তান্ডদর 
(ধ্বাংসাবন্ডশন্ডির) উপর বদন্ডয় 
অবতক্রম কন্ডর র্াক সকান্ডল- 

ۡصبِِحيح  ُِۡ م  ۡي
لح ونح عح ر  حم  ۡۡ تلح  ١٣٧ِإَونَّك 

138. ও রান্ডত। তবুও বক কতামরা বুঝন্ডব 
না?  

 ۡ بِٱَلَّ فحلح تحۡعقِل ونح وح
ح
 ١٣٨ِل  أ

139. আর বনশ্চয় ইউনুসও বিল 
রাসূলন্ডদর একজন। 

لِيح  رۡسح حِمنح ٱلۡم   ١٣٩ِإَونَّ ي ون سح ل

140. যখন কস একবট কবাঝাই কনৌযান্ডনর 
বদন্ডক পাবলন্ডয় বগন্ডয়বিল।  

وِن  ۡشح  لِۡك ٱلۡمح بحقح إَِلح ٱلۡف 
ح
 ١٤٠إِۡذ أ

141. অতিঃপর কস লটারীন্ডত অাংশগ্রহে 
করল এবাং তান্ডত কস কহন্ডর কগল।  

يح  ُِ ۡدحح نح ِمنح ٱلۡم  ۡح فحَّكح اهح  ١٤١فحسح

142. তারপর বড় মাি তান্ডক বগন্ডল 
কফলল। আর কস (বনন্ডজন্ডক) 
বধ্ক্কার বদবিল। 

  ۡ لِي وح م  ه  ٱۡۡل وت  وحه  مح  ١٤٢فحٱتۡلحقح

143. আর কস যবদ (আল্লাহর) তাসবীহ 
পা কারীন্ডদর অন্তভুথি না হত,  

بذِِحيح  سح نح ِمنح ٱلۡم  ۥ َكح نَّه 
ح
ٓ أ  ١٤٣فحلحۡولح
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144. তাহন্ডল কস পুনরুোন বদবস পযথন্ত 
তার কপন্ডটই কর্ন্ডক কযত।  

ث ونح  ۡبعح َٰ يحۡوِم ي  حلحبِثح ِِف بحۡطنِهِۦٓ إَِلح  ١٤٤ل

145. অতিঃপর আবম তান্ডক তৃেলতাহীন 
প্রান্তন্ডর বনন্ডেপ করলাম এবাং কস 
বিল অসুস্থ।  

  ۡ قِي وح سح آءِ وحه  رح َٰه  بِٱلۡعح نحبحۡذنح  ١٤٥۞فح

146. আর আবম একবট ইয়াকতীন140 
গাি তার উপর উদগত করলাম।  

ۡقِطي   ِن يح ٗة مذ رح جح ۡيهِ شح
لح ۢنبحتۡنحا عح

ح
أ  ١٤٦وح

147. এবাং তান্ডক আবম এক লে বা তার 
কচন্ডয়ও কবশী কলান্ডকর কান্ডি 
পা ালাম।  

ونح  ۡو يحزِيد 
ح
لۡف  أ

ح
َٰ ِما ئحةِ أ َٰه  إَِلح لۡنح رۡسح

ح
أ  ١٤٧وح

148. অতিঃপর তারা ঈমান আনল, ফন্ডল 
আবম তান্ডদরন্ডক বকিুকাল পযথন্ত 
উপন্ডভাগ করন্ডত বদলাম।  

َٰ ِحي  فح 
ۡۡ إَِلح  ُ َٰ تَّۡعنح مح ن وا  فح  ١٤٨امح

149. অতএব তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা কর, 
‘কতামার রন্ডবর জনে বক কনো 
সন্তান এবাং তান্ডদর জনে পুত্র 
সন্তান’?  

ۡ  ٱِۡلحن ونح   ُ ح ل بذِكح ٱِۡلحنحات  وح لِرح
ح
ۡۡ أ ُِ  ١٤٩فحٱۡستحۡفتِ

150. অর্বা আবম বক কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
নারীরূন্ডপ সৃবষ্ট কন্ডরবিলাম আর 
তারা তা প্রতেে করবিল?  

ونح  َُِٰد  ۡۡ شح َٰٗثا وحه  ةح إِنح ىئِكح
لح لحۡقنحا ٱلۡمح ۡم خح

ح
 ١٥٠أ

151. কজন্ডন রাখ, তারা অবশেই তান্ডদর 
মনগড়া কর্া বন্ডল কয, 

ول ونح  حق  ۡۡ َلح ُِ ِۡن إِفِۡك ۡ مذ  ُ ٓ إِنَّ
لح
ح
 ١٥١أ

152. ‘আল্লাহ সন্তান জন্ম বদন্ডয়ন্ডিন’ আর 
তারা অবশেই বমর্োবাদী।  

َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ ح ٱّللَّ  ِإَونَّ َّلح  ١٥٢وح

153. বতবন বক পুত্রসন্তানন্ডদর উপর কনো 
সন্তানন্ডদর কবন্ডি বনন্ডয়ন্ডিন?  

ح ٱِۡلحنِيح  َفح ٱِۡلحنحاِت َعح ۡصطح
ح
 ١٥٣أ

                                                           
140 শসা, কাুঁকড় ও লাউ জাতীয় গািন্ডক ইয়কতীন বন্ডল। যা কান্ডের উপর দাুঁড়ান্ডত পান্ডর না। তার 
জনে মাচা বতরী করন্ডত হয়। 
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154. কতামান্ডদর কী হল? কতামরা ককমন 
ফয়সালা করি! 

ونح  م  ۡك  ۡيفح ِتح ۡۡ كح ا لحك   ١٥٤مح

155. তাহন্ডল বক কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে 
করন্ডব না?  

ونح  ر  كَّ فحلح تحذح
ح
 ١٥٥أ

156. নাবক কতামান্ডদর ককান সুস্পষ্ট 
দলীল- প্রমাে আন্ডি?  

بِي   َٰن  م  لۡطح ۡۡ س  ۡم لحك 
ح
 ١٥٦أ

157. অতএব কতামরা সতেবাদী হন্ডল 
কতামান্ডদর বকতাব বনন্ডয় আস।  

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ۡۡ إِن ك  َٰبِك  ت وا  بِِكتح
ۡ
 ١٥٧فحأ

158. আর তারা আল্লাহ ও বজন জাবতর 
মন্ডধ্ে একটা বাংশসম্পকথ সাবেস্ত 
কন্ডরন্ডি, অর্চ বজন জাবত জান্ডন 
কয, বনশ্চয় তান্ডদরন্ডকও উপবস্থত 
করা হন্ডব।  

ِت  لِمح ۡد عح لحقح ْۚ وح ٗبا حسح نَّةِ ن بحۡيح ٱۡۡلِ ۥ وح  بحيۡنحه 
ل وا  عح وحجح

ونح  حم ۡحۡضح  ۡۡ ل  ُ نَّة  إِنَّ  ١٥٨ٱۡۡلِ

159. আল্লাহ কস সব কর্ন্ডক অবতপববত্র 
ও মহান, যা তারা আন্ডরাপ কন্ডর,  

ونح  ا يحِصف  مَّ ِ عح َٰنح ٱّللَّ ۡبحح  ١٥٩س 

160. তন্ডব আল্লাহর (আনুগন্ডতের জনে) 
বনবথাবচত বান্দাগে িাড়া।  

ۡخلحِصيح  ِ ٱلۡم   ١٦٠إِلَّ ِعبحادح ٱّللَّ

161. বনশ্চয় কতামরা এবাং কতামরা 
যান্ডদর ইবাদাত কর তারা-  

ونح  ا تحۡعب د  ۡۡ وحمح  ١٦١فحإِنَّك 

162. কতামরা আল্লাহর বোপান্ডর 
(মুবমনন্ডদর) কাউন্ডক ববভ্রান্ত 
করন্ডত পারন্ডব না। 

َٰتِنِيح  لحۡيهِ بِفح ۡۡ عح نت 
ح
آ أ  ١٦٢مح

163. জ্বলন্ত আগুন্ডন প্রন্ডবশকারী িাড়া।   ِۡ اِل ٱۡۡلحِحي وح صح ۡن ه   ١٦٣إِلَّ مح

164. আমান্ডদর141 প্রন্ডতেন্ডকর জনেই 
একটা বনধ্থাবরতস্থান 142 রন্ডয়ন্ডি।  

ام   قح ا ِمنَّآ إِلَّ َلح ۥ مح ۡعل وم  وحمح  ١٦٤مَّ

165. আর অবশেই আমরা সাবরবদ্ধ ।   ٓاف ونح حۡحن  ٱلصَّ  ١٦٥ِإَونَّا ۡلح

                                                           
141 এটা কফন্ডরশতান্ডদর বিবে। 
  অর্থিঃ স্থান, মযথাদা, ইতোবদ। مقام 142
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166. আর আমরা অবশেই তাসবীহ 
পা কারী।  

ونح  بذِح  سح حۡحن  ٱلۡم   ١٦٦ِإَونَّا ۡلح

167. আর তারা (মক্কাবাসীরা) বলত,   ول ونح حق  ن وا  َلح  ١٦٧ِإَون َكح

168. ‘যবদ আমান্ডদর কান্ডি পূবথতথীন্ডদর 
মত ককান উপন্ডদশ (বকতাব) 
র্াকত,  

لِيح  وَّ
ح
ِنح ٱۡۡل نحا ذِۡكٗرا مذ نَّ ِعندح

ح
حۡو أ  ١٦٨ل

169. তাহন্ডল অবশেই আমরা আল্লাহর 
মন্ডনানীত বান্দা হতাম’।  

ۡخلحِصيح  ِ ٱلۡم  نَّا ِعبحادح ٱّللَّ  ١٦٩لحك 

170. অতিঃপর তারা তা অস্বীকার করল 
অতএব শীঘ্রই তারা জানন্ডত 
পারন্ডব (এর পবরোম)। 

وا  بِهۖۦِۡ  ر  فح ونح فحكح ۡعلحم  ۡوفح يح  ١٧٠فحسح

171. আর বনশ্চয় আমার কপ্রবরত 
বান্দান্ডদর জনে আমার কর্া পূবথ 
বনধ্থাবরত হন্ডয়ন্ডি কয,  

لِيح  رۡسح ت نحا لِعِبحادِنحا ٱلۡم  ِمح ۡت ُكح بحقح ۡد سح لحقح  ١٧١وح

172. ‘অবশেই তারা সাহাযেপ্রাপ্ত হন্ডব’।   ونح ور  نص  ۡ  ٱلۡمح  ُ ح ۡۡ ل  ُ  ١٧٢إِنَّ

173. আর বনশ্চয় আমার বাবহনীই ববজয়ী 
হন্ডব।  

َٰلِب ونح  ۡ  ٱلۡغح  ُ ح نحا ل ندح  ١٧٣ِإَونَّ ج 

174. অতএব বকিু কাল পযথন্ত তুবম 
তান্ডদর কর্ন্ডক বফন্ডর র্াক।  

َٰ ِحي   ِتَّ ۡۡ حح  ُ ۡن  عح
لَّ تحوح  ١٧٤فح

175. আর তান্ডদরন্ডক পযথন্ডবেে কর, 
অবচন্ডরই তারা কদখন্ডব (এর 
পবরোম) ।  

ۡوفح  ۡۡ فحسح بِِۡصۡه 
ح
أ ونح وح ۡبِِص   ١٧٥ي 

176. তারা বক আমার আযাব ত্বরাবিত 
করন্ডত চায়?  

حۡستحۡعِجل ونح  ابِنحا ي ذح فحبِعح
ح
 ١٧٦أ

177. আর যখন তা তান্ডদর আবঙনায় 
কনন্ডম আসন্ডব তখন সতকথকৃতন্ডদর 
সকাল কতই না মন্দ হন্ডব!  

رِينح  نذح بحاح  ٱلۡم  آءح صح ۡۡ فحسح ُِ تِ احح  بِسح
لح  ١٧٧فحإِذحا نحزح
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178. আন্ডরা বকিু কাল পযথন্ত তুবম 
তান্ডদর কর্ন্ডক বফন্ডর র্াক।  

َٰ ِحي   ِتَّ ۡۡ حح  ُ ۡن  عح
لَّ تحوح  ١٧٨وح

179. আর তান্ডদরন্ডক পযথন্ডবেে কর, 
অবচন্ডরই তারা কদখন্ডব (এর 
পবরোম)। 

ونح  ۡبِِص  ۡوفح ي  بِِۡصۡ فحسح
ح
أ  ١٧٩وح

180. তারা যা বেি কন্ডর কতামার রব তা 
কর্ন্ডক পববত্র মহান, সম্মান্ডনর 
মাবলক।  

َٰنح  ۡبحح ونح س  ا يحِصف  مَّ ِ ٱلۡعِزَّةِ عح بذِكح رحبذ  ١٨٠رح

181. আর রাসূলন্ডদর প্রবত সালাম।   لِيح رۡسح ح ٱلۡم  ۡ  َعح َٰ لح  ١٨١وحسح

182. আর সকল প্রশাংসা সৃবষ্টকুন্ডলর রব 
আল্লাহর জনে।  

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِ رحبذ  ١٨٢وحٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
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৩৮. সূরা : কসায়াদ 
আয়াত : ৮৮, মাক্কী 

ورحة  ٓص   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসায়াদ; কসম উপন্ডদশপূেথ 
কুরআন্ডনর।  

ِۡكرِ  ۡرءحاِن ذِي ٱلذ  ١ٓصْۚ وحٱلۡق 

2. বস্তুত কাবফররা আত্ম্ম্ভবরতা ও 
ববন্ডরাবধ্তায় রন্ডয়ন্ডি।  

اق   ة  وحِشقح  ِِف ِعزَّ
وا  ر  فح ِينح كح  ٢بحِل ٱلَّ

3. তান্ডদর পূন্ডবথ আবম কত প্রজন্মন্ডক 
ধ্বাংস কন্ডরবি; তখন তারা 
আতথবচৎকার কন্ডরবিল, বকন্তু তখন 
পলায়ন্ডনর ককান সময় বিল না।  

تح  لح نحادحوا  وَّ ِن قحۡرن  فح ُِۡ مذ ۡبلِ ۡكنحا ِمن قح
ۡهلح
ح
ۡۡ أ كح

نحاص    ٣ِحيح مح

4. আর তারা বববস্মত হল কয, তান্ডদর 
কান্ডি তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডকই একজন 
সতকথকারী এন্ডসন্ডি এবাং কাবফররা 
বন্ডল, ‘এ কতা জাদুকর, বমর্োবাদী’।  

ونح  َٰفِر  قحالح ٱلۡكح ۖۡ وح ۡۡ  ُ ۡن ِ نِذر  مذ ۡ م  آءحه  ن جح
ح
ِجب ٓوا  أ وحعح

اب   ذَّ َِٰحر  كح ا سح َٰذح  ٤هح

5. ‘কস বক সকল উপাসেন্ডক এক ইলাহ 
বাবনন্ডয় বনন্ডয়ন্ডি? বনশ্চয় এ কতা এক 
আশ্চযথ ববিয়’! 

ا  َٰذح َِٰحًداۖۡ إِنَّ هح ا وح ُٗ َٰ ةح إِلح ُح ِ لح ٱٓأۡلل عح جح
ح
اب  أ جح ء  ع  ۡ حَشح ل
٥ 

6. আর তান্ডদর প্রধ্ানরা চন্ডল কগল 
একর্া বন্ডল কয, ‘যাও এবাং 
কতামান্ডদর উপাসেগুন্ডলার উপর 
অববচল র্াক। বনশ্চয় এ ববিয়বট 
উন্ডদ্দশে প্রন্ডোবদত’। 

ى  ح وا  َعح وا  وحٱۡصَِب  ِن ٱۡمش 
ح
ۡۡ أ  ُ  ِمۡن

ۡلح  لحقح ٱلۡمح وحٱنطح
اد   ء  ي رح ۡ حَشح ا ل َٰذح ۖۡ إِنَّ هح ۡۡ تِك  ُح ِ  ٦ءحال

7. আমরা কতা সবথন্ডশি ধ্ন্ডমথ এমন 
কর্া শুবনবন143। এটা কতা বান্ডনায়াট 
কর্া িাড়া আর বকিু নয়। 

َٰق   آ إِلَّ ٱۡختِلح َٰذح ةِ إِۡن هح ا ِِف ٱلِۡملَّةِ ٱٓأۡلِخرح َٰذح ِمۡعنحا بِهح ا سح مح
٧ 

8. ‘আমান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক তার উপরই 
বক কুরআন নাবযল করা হল’? বরাং 
তারা আমার কুরআন্ডনর বোপান্ডর 
সন্ডন্দন্ডহ রন্ডয়ন্ডি। বরাং তারা এখনও 
আমার আযাব আস্বাদন কন্ডরবন। 

ِن  كذ  مذ ۡۡ ِِف شح ْۚ بحۡل ه  ِۡكر  ِمنُۢ بحيۡنِنحا لحۡيهِ ٱلذ ء نزِلح عح
ح
أ

اِب  ذح وق وا  عح ا يحذ  َّمَّ  ٨ذِۡكرِي  بحل ل

                                                           
143 তান্ডদর জনে সবথন্ডশি ধ্মথ বিল খৃস্টধ্মথ। কান্ডরা কান্ডরা মন্ডত তা বিল কুরাইশন্ডদর ধ্মথ।  
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9. তান্ডদর কান্ডি বক কতামার রন্ডবর 
রহমন্ডতর ভাোর রন্ডয়ন্ডি বযবন 
মহাপরাক্রমশালী, অসীম দাতা। 

آئِن   زح ۡۡ خح ه  ۡم ِعندح
ح
اِب أ زِيزِ ٱلۡوحهَّ بذِكح ٱلۡعح  ٩رحۡۡححةِ رح

10. অর্বা আসমান ও যমীন এবাং এ 
দু’কয়র মন্ডধ্ে যা আন্ডি তার 
মাবলকানা বক তান্ডদর? তাহন্ডল তারা 
আন্ডরাহে করুক (আসমান্ডন উ ার) 
ককান উপায় অবলম্বন কন্ডর। 

 ۡۖ ا مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ۡ م   ُ ح ۡم ل

ح
أ

 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل تحق  ۡ َِٰب فحلۡريح  ١٠ۡسبح

11. এ বাবহনী কতা কসখান্ডন144 পরাবজত 
হন্ডব (পূবথবতথী) দলসমূন্ডহর মত। 

اِب  ۡحزح
ح
ِنح ٱۡۡل وم  مذ ز  ُۡ نحالِكح مح ا ه  ند  مَّ  ١١ج 

12. তান্ডদর পূন্ডবথও অস্বীকার কন্ডরবিল 
নূন্ডহর কওম, আদ ও বহু 
অট্টাবলকার অবধ্পবত বফর‘আউন, 

ۡون   فِرۡعح د  وح وحَعح ۡۡ قحۡوم  ن وح   ُ ۡبلح بحۡت قح ذَّ ۡوتحادِ كح
ح
ذ و ٱۡۡل

١٢ 

13. িামূদ, কওন্ডম লূত ও আইকার 
অবধ্বাসীরা। এরাই বিল (নবীন্ডদর 
ববরুদ্ধাচরেকারী) দলসমূহ । 

َٰب  ۡل  ۡصحح
ح
أ قحۡوم  ل وط  وح ود  وح ثحم  ىئِكح وح لح و 

 
ةِ  أ ۡيكح

ۡحزحاب  
ح
 ١٣ٱۡۡل

14. প্রন্ডতেন্ডকই কতা রাসূলন্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল। ফন্ডল আমার 
আযাব অবধ্াবরত হন্ডয়বিল। 

اِب إِن  قَّ ِعقح لح فححح بح ٱلر س  ذَّ ٌّ إِلَّ كح  ١٤ّل 

15. আর এরা কতা ককবল একবট ববকট 
আওয়ান্ডযর অন্ডপো করন্ডি যান্ডত 
ককান ববরাম র্াকন্ডব না। 

ا ِمن  ُح ح ا ل ٗة مَّ َِٰحدح ٗة وح ۡيحح ٓءِ إِلَّ صح لح ىؤ  ر  ٰٓح ا يحنظ  وحمح
 ١٥فحوحاق  

16. আর তারা বন্ডল, কহ ‘আমান্ডদর রব, 
বহসাব বদবন্ডসর আন্ডগই আমান্ডদর 
প্রাপে আমান্ডদরন্ডক তাড়াতাবড় বদন্ডয় 
বদন’। 

اِب  ۡبلح يحۡوِم ٱۡۡلِسح نحا قح حا قِطَّ ل ۡلَّ جذِ بَّنحا عح  ١٦وحقحال وا  رح

17. তারা যা বন্ডল কস বোপান্ডর তুবম 
বধ্যথধ্ারে কর এবাং আমার 
শবিশালী বান্দা দাঊদন্ডক স্মরে 
কর; কস বিল অবধ্ক আল্লাহ 
অবভমুখী। 

ول ونح وحٱذۡ  ق  ا يح َٰ مح ح يۡدِِۖ ٱۡصَِبۡ َعح
ح
دح ذحا ٱۡۡل نحا دحاوۥ  ۡبدح ۡر عح ك 

اب   وَّ
ح
ۥٓ أ  ١٧إِنَّه 

                                                           
 িারা মক্কার প্রবত ইবঙ্গত করা হন্ডয়ন্ডি। কান্ডরা কান্ডরা মন্ডত বদর বদবন্ডসর বদন্ডক ইবঙ্গত করা هناك 144

হন্ডয়ন্ডি।  
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18. আবম পবথতমালান্ডক অনুগত 
কন্ডরবিলাম, তার সান্ডর্ এগুন্ডলা 
সকাল-সন্ধোয় আমার তাসবীহ পা  
করত। 

بذِۡحنح بِٱلۡعحَِشذِ  ۥ ي سح ه  عح بحالح مح ۡرنحا ٱۡۡلِ خَّ إِنَّا سح
اِق  ۡۡشح  ١٨وحٱۡۡلِ

19. আর সমন্ডবত পাখীন্ডদরন্ডকও 
(অনুগত কন্ডরবিলাম); প্রন্ডতেন্ডকই 
বিল অবধ্ক আল্লাহ অবভমুখী।  

اب   وَّ
ح
ۥٓ أ ذ  َلَّ  ۖۡ ّل  ورحٗة ۡش  رۡيح ُمح  ١٩وحٱلطَّ

20. আর আবম তার রাজত্বন্ডক সুদৃঢ় 
কন্ডরবিলাম এবাং তান্ডক প্রজ্ঞা ও 
ফয়সালাকারী বাবিতা বদন্ডয়বিলাম। 

اِب  فحۡصلح ٱۡۡلِطح ةح وح َٰه  ٱۡۡلِۡكمح ۥ وحءحاتحۡينح ه  لۡكح ۡدنحا م  دح وحشح
٢٠ 

21. কতামার কান্ডি বক বববদমান 
কলাকন্ডদর সাংবাদ এন্ডসন্ডি? যখন 
তারা প্রাচীর বডবঙন্ডয় বমহরান্ডব 
আসল। 

ابح  وا  ٱلِۡمۡحرح ر  وَّ حسح ِۡ إِذۡ ت ا  ٱۡۡلحۡص تحىَٰكح نحبحؤ 
ح
ۡل أ  ٢١۞وحهح

22. যখন তারা দাঊন্ডদর কান্ডি প্রন্ডবশ 
করল, তখন কস তান্ডদর ভয় কপন্ডয় 
কগল। তারা বলল ‘আপবন ভয় 
করন্ডবন না, আমরা বববদমান 
দু’পে। আমান্ডদর এন্ডক অন্ডনের 
উপর সীমালঙ্ঘন কন্ডরন্ডি। অতএব 
আপবন আমান্ডদর মন্ডধ্ে নোয়ববচার 
করুন, অববচার করন্ডবন না। আর 
আমান্ডদরন্ডক সরল পন্ডর্র বনন্ডদথশনা 
বদন’। 

حۡفۖۡ 
ۖۡ قحال وا  لح َّتح ۡۡ  ُ زِعح ِمۡن فح دح فح اوۥ  َٰ دح ح ل وا  َعح إِۡذ دحخح

َٰ بحۡعض  فحٱحۡ 
ح نحا َعح  ُ ۡع َٰ بح اِن بحغح ۡصمح ۡ بحيۡنح خح نحا ك 

َِٰط  رح ِ آءِ ٱلصذ وح َٰ سح لح ت ۡشِطۡط وحٱۡهِدنحآ إَِلح ِ وح  ٢٢بِٱۡۡلحقذ

23. ‘বনশ্চয় এ আমার ভাই। তার 

কনরানববইটি য িী আণছ, আর আমার 
আন্ডি মাত্র একটা কভড়ী। তবুও কস 
বন্ডল, ‘এ কভড়ীবটও আমার 
তত্ত্বাবধ্ান্ডন বদন্ডয় দাও’, আর তন্ডকথ 
কস আমার উপর প্রাধ্ানে ববস্তার 
কন্ডরন্ডি’।  

ة   ِلح نحۡعجح ٗة وح ونح نحۡعجح تِۡسع  ِِخ َلح ۥ تِۡسع  وح
ح
ٓ أ ا َٰذح إِنَّ هح

اِب  زَّ ِي ِِف ٱۡۡلِطح ا وحعح ُح ۡكفِلۡنِي
ح
الح أ قح ة  فح َِٰحدح  ٢٣وح

24. দাঊদ বলল, ‘কতামার কভড়ীন্ডক তার 
কভড়ীর পান্ডলর সান্ডর্ যুি করার 
দাবী কন্ডর কস কতামার প্রবত যুলম 

اِجهۖۦِۡ ِإَونَّ  َٰ نِعح
تِكح إَِلح اِل نحۡعجح ؤح كح بِس  لحمح ۡد ظح قحالح لحقح

َٰ بحۡعض  إِلَّ 
ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع حبِۡغ بح آءِ َلح ِنح ٱۡۡل لحطح ثرِٗيا مذ كح
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কন্ডরন্ডি। আর শরীকন্ডদর অন্ডনন্ডকই 
এন্ডক অন্ডনের উপর সীমলঙ্ঘন কন্ডর 
র্ান্ডক। তন্ডব ককবল তারাই এরূপ 
কন্ডর না যারা ঈমান আন্ডন এবাং 
কনক আমল কন্ডর’। আর এরা 
সাংখোয় খুবই কম। আর দাঊদ 
জানন্ডত পারল কয, আবম তান্ডক 
পরীো কন্ডরবি। তারপর কস তার 
রন্ডবর কান্ডি েমা চাইল, বসজদায় 
লুবটন্ডয় পড়ল এবাং তাুঁর অবভমুখী 
হল। 

 ُۗ ۡۡ ا ه  َِٰت وحقحلِيل  مَّ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ٱلَّ
َٰه  فحٱۡستحۡغفح  تحنَّ ا فح نَّمح

ح
د  أ نَّ دحاوۥ  ۥ وحَّۤرَخ ۤاٗعِكاَروحظح بَّه   رح رح
 ۩ نحابح

ح
أ  ٢٤وح

25. তখন আবম তান্ডক তা েমা কন্ডর 
বদলাম। আর অবশেই আমার কান্ডি 
তার জনে রন্ডয়ন্ডি বনকটে ও উত্তম 
প্রতোবতথনস্থল। 

ۡسنح  َٰ وحح  لَۡفح حز  نحا ل ۖۡ ِإَونَّ َلح ۥ ِعندح َٰلِكح ۡرنحا َلح ۥ ذح فح غح فح
 ٢٥اب  مح 

26. (ন্ডহ দাঊদ), বনশ্চয় আবম কতামান্ডক 
যমীন্ডন খলীফা বাবনন্ডয়বি, অতএব 
তুবম মানুন্ডির মন্ডধ্ে নোয়ববচার কর 
আর প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডরা না, 
ককননা তা কতামান্ডক আল্লাহর পর্ 
কর্ন্ডক ববচুেত করন্ডব। বনশ্চয় যারা 
আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক ববচুেত হয় 
তান্ডদর জনে কব ন আযাব রন্ডয়ন্ডি। 
কারে তারা বহসাব বদবসন্ডক ভুন্ডল 
বগন্ডয়বিল। 

د  إِ  اوۥ  َٰدح ۡ يح ۡرِض فحٱۡحك 
ح
ٗة ِِف ٱۡۡل لِيفح َٰكح خح لۡنح عح نَّا جح

لَّكح عحن  ُِ ي  ىَٰ فح وح ُح ۡ لح تحتَّبِِع ٱل ِ وح بحۡيح ٱۡلَّاِس بِٱۡۡلحقذ
 ۡۡ  ُ ح ِ ل بِيِل ٱّللَّ ن سح ل ونح عح ُِ ِينح يح ِْۚ إِنَّ ٱلَّ بِيِل ٱّللَّ سح

اِب  وا  يحۡومح ٱۡۡلِسح حس  ا ن ُۢ بِمح ِديد  اب  شح ذح  ٢٦عح

27. আর আসমান, যমীন এবাং এ 
দু’কয়র মন্ডধ্ে যা আন্ডি তা আবম 
অনর্থক সৃবষ্ট কবরবন। এটা 
কাবফরন্ডদর ধ্ারো, সুতরাাং 
কাবফরন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
জাহান্নান্ডমর দুন্ডভথাগ। 

َٰلِكح  َِٰطٗلْۚ ذح ا بح مح  ُ ا بحيۡنح ۡرضح وحمح
ح
آءح وحٱۡۡل مح لحۡقنحا ٱلسَّ ا خح وحمح

ر   فح ِينح كح ۡيل  لذَِّلَّ وا ْۚ فحوح ر  فح ِينح كح ن  ٱلَّ وا  ِمنح ٱۡلَّارِ ظح
٢٧ 

28. যারা ঈমান আন্ডন ও কনক আমল 
কন্ডর আবম বক তান্ডদরন্ডক যমীন্ডন 
ববপযথয় সৃবষ্টকারীন্ডদর সমতুলে গেে 

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ل  ٱلَّ ۡعح ۡم َنح
ح
أ

ۡرِض 
ح
ۡفِسِدينح ِِف ٱۡۡل ٱلۡم  تَّقِيح  كح ۡعحل  ٱلۡم  ۡم َنح

ح
أ

ارِ  جَّ ٱلۡف   ٢٨كح
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করব? নাবক আবম মুত্তাকীন্ডদরন্ডক 
পাপাচারীন্ডদর সমতুলে গেে করব? 

29. আবম কতামার প্রবত নাবযল কন্ডরবি 
এক বরকতময় বকতাব, যান্ডত তারা 
এর আয়াতসমূহ বনন্ডয় গভীরভান্ডব 
বচন্তা কন্ডর এবাং যান্ডত বুবদ্ধমানগে 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

َٰتِهِۦ  ٓوا  ءحايح بَّر  حدَّ ِ َٰرحك  َلذ بح ۡكح م  َٰه  إَِلح لۡنح نزح
ح
َٰب  أ كِتح

َِٰب  لۡبح
ح
ل وا  ٱۡۡل و 

 
رح أ كَّ َِلحتحذح  ٢٩وح

30. আর আবম দাঊদন্ডক দান করলাম 
সুলাইমান। কস কতই না উত্তম 
বান্দা! বনিঃসন্ডন্দন্ডহ কস বিল অবতশয় 
আল্লাহ অবভমুখী। 

اب   وَّ
ح
ۥٓ أ ۡبد  إِنَّه  ۡح ٱلۡعح ْۚ نِۡع َٰنح لحۡيمح دح س  اوۥ  ۡبنحا َِّلح وحهح  ٣٠وح

31. যখন তার সামন্ডন সন্ধোন্ডবলায় কপশ 
করা হল দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট 
কগাড়াসমূহ। 

يحاد   َٰت  ٱۡۡلِ َٰفِنح َِشذِ ٱلصَّ لحۡيهِ بِٱلۡعح رِضح عح  ٣١إِۡذ ع 

32. তখন কস বলল, ‘আবম কতা আমার 
রন্ডবর স্মরে কর্ন্ডক ববমুখ হন্ডয় 
ঐশ্বন্ডযথর কপ্রন্ডম মগ্ন হন্ডয় পন্ডড়বি, 
এবদন্ডক সূযথ পদথার আড়ান্ডল চন্ডল 
কগন্ডি।145 

ن  بَّ ٱۡۡلحرۡيِ عح ۡحبحۡبت  ح 
ح
ٓ أ الح إِّنذِ قح َٰ فح ِتَّ ِ حح َبذ  ذِۡكرِ رح

اِب   ٣٢تحوحارحۡت بِٱۡۡلِجح

33. এগুন্ডলা আমার কান্ডি বফবরন্ডয় আন। 
অতিঃপর কস এগুন্ডলান্ডক পা ও 
গলন্ডদশ বদন্ডয় যন্ডবহ করা শুরু 
করল।146 

ۡعنحاِق 
ح
وِق وحٱۡۡل ُۢا بِٱلس  ۡسحح فِقح مح طح ۖۡ فح َّ ح ا َعح  ٣٣ر د وهح

34. আর আবম কতা সুলাইমানন্ডক 
পরীো কন্ডরবিলাম এবাং তার 
বসাংহাসন্ডনর উপর করন্ডখবিলাম 

 َّۡ ٗدا ث  سح رِۡسيذِهِۦ جح َٰ ك  ح ۡينحا َعح لۡقح
ح
أ َٰنح وح لحۡيمح تحنَّا س  ۡد فح لحقح وح

نحابح 
ح
 ٣٤أ

                                                           
145 অর্থাৎ সূযথ ডুন্ডব কগন্ডি।  
146 সুলাইমান আ. বজহান্ডদর জনে পাবলত এসব কঘাড়া ককান এক ববকান্ডল পবরদশথন করন্ডত বগন্ডয় 
অন্ডনক কাল কেপে কন্ডরন এবাং এবদন্ডক সূযথ ডুন্ডব যায়। ফন্ডল কঘাড়ার কারন্ডে আল্লাহর বযকর কর্ন্ডক 
এত দীঘথ সময় ববরত র্াকন্ডল বতবন অনুতপ্ত হন এবাং কঘাড়াগুন্ডলান্ডক পুনরায় তার সামন্ডন উপবস্থত 
কন্ডর কসগুন্ডলান্ডক তার শরীয়ত অনুযায়ী যন্ডবহ কন্ডর বদন্ডলন। আর কসগুন্ডলার কগাশ্ত সদাকা কন্ডর 
বদন্ডলন।  
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একবট কদহ147, অতিঃপর কস আমার 
অবভমুখী হল। 

35. সুলাইমান বলল, ‘কহ আমার রব, 
আমান্ডক েমা করুন এবাং আমান্ডক 
এমন এক রাজত্ব দান করুন যা 
আমার পর আর কারও জনেই 
প্রন্ডযাজে হন্ডব না। বনশ্চয়ই আপবন 
বড়ই দানশীল। 

د   حح
ح
لَّٗۡك لَّ يحۢنبحِغ ِۡل ۡب َِل م  ِ ٱۡغفِۡر َِل وحهح  رحبذ

قحالح
اب   نتح ٱلۡوحهَّ

ح
ِنُۢ بحۡعِدٓيِۖ إِنَّكح أ  ٣٥مذ

36. ফন্ডল আবম বায়ুন্ডক তার অনুগত 
কন্ডর বদলাম যা তার আন্ডদন্ডশ 
মৃদুমন্দভান্ডব প্রবাবহত হত, কযখান্ডন 
কস কপৌঁিন্ডত চাইত। 

 ِ   ٱلرذ
ۡرنحا َلح خَّ يۡث  فحسح آًء حح ۡمرِهِۦ ر خح

ح
ۡرِي بِأ يحح َتح

ابح  صح
ح
 ٣٦أ

37. আর (অনুগত কন্ডর বদলাম) প্রন্ডতেক 
প্রাসাদ বনমথােকারী ও ডুবুরী 
শয়তান [বজন] সমূহন্ডকও 

وَّاص   َّ بحنَّآء  وحغح َِٰطيح ّل  يح  ٣٧وحٱلشَّ

38. আর কশকন্ডল আবদ্ধ আরও 
অন্ডনকন্ডক।  

ادِ  ۡصفح
ح
نِيح ِِف ٱۡۡل رَّ قح رِينح م   ٣٨وحءحاخح

39. এবট আমার অনুগ্রহ। অতএব তুবম 
এবট অন্ডনের জনে খরচ কর অর্বা 
বনন্ডজর জনে করন্ডখ দাও, এর ককান 
বহসাব বদন্ডত হন্ডব না। 

اب   رۡيِ ِحسح ۡمِسۡك بِغح
ح
ۡو أ
ح
ۡ أ نحا فحٱۡمُن  آؤ  طح ا عح َٰذح  ٣٩هح

40. আর আমার বনকট রন্ডয়ন্ডি তার 
জনে বনকটে ও শুভ পবরোম।  

 َٰ لَۡفح حز  نحا ل ۡسنح مح ِإَونَّ َلح ۥ ِعندح  ٤٠اب  وحح 

41. আর স্মরে কর আমার বান্দা 
আইউবন্ডক, যখন কস তার রবন্ডক 
কডন্ডক বন্ডলবিল, ‘শয়তান কতা 
আমান্ডক কষ্ট ও আযান্ডবর কিাুঁয়া 
বদন্ডয়ন্ডি’। 

ِّنح  سَّ ّنذِ مح
ح
ۥٓ أ بَّه  ي وبح إِۡذ نحادحىَٰ رح

ح
ٓ أ نحا ۡبدح ۡر عح وحٱۡذك 

اب  
ذح َٰن  بِن ۡصب  وحعح ۡيطح  ٤١ٱلشَّ

                                                           
147 আবু হুরাইরা সূন্ডত্র বুখারী শরীন্ডফর বেথনা মন্ডত হযরত সুলাইমান একদা তাুঁর সকল স্ত্রীর সান্ডর্ 

সহবাস করার দীপ্ত কামনা বেি কন্ডর বন্ডলন কয, এর ফন্ডল তান্ডদর গন্ডভথ কযসব সন্তান আসন্ডব 
তারা সব আল্লাহর পন্ডর্ লড়াকু মুজাবহদ হন্ডব। তন্ডব বতবন ইনশাআল্লাহ বলন্ডত ভুন্ডল যান। ফন্ডল 
একমাত্র এক স্ত্রীর গন্ডভথই একবট সন্তান হয়, কয বিল ববকলাঙ্গ বনষ্প্রাে প্রায়। ভূবমষ্ট হবার পর এ 
সন্তানন্ডক সুলাইমান্ডনর দরবান্ডর তার বসাংহাসন্ডন এন্ডন রাখা হন্ডল বতবন স্বীয় ভুল বুঝন্ডত কপন্ডর 
অনুতপ্ত হন এবাং তওবা কন্ডরন। 
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42. [আবম বললাম], ‘তুবম কতামার পা 
বদন্ডয় (ভূবমন্ডত) আঘাত কর, এ 
হন্ডি কগাসন্ডলর সুশীতল পাবন আর 
পানীয়’।  

اب   ح ۡشح ُۢ بحارِد  وح ل  ۡغتحسح ا م  َٰذح ۖۡ هح ۡض بِرِۡجلِكح  ٤٢ٱۡرك 

43. আর আমার পে কর্ন্ডক 
রহমতস্বরূপ ও বুবদ্ধমানন্ডদর জনে 
উপন্ডদশস্বরূপ আবম তান্ডক দান 
করলাম তার পবরবার-পবরজন ও 
তান্ডদর সান্ডর্ তান্ডদর অনুরূপ 
অন্ডনকন্ডক। 

ىَٰ  ِنَّا وحذِۡكرح ۡۡ رحۡۡححٗة مذ  ُ عح ۡ مَّ  ُ ِمۡثلح ۥ وح ۡهلحه 
ح
ۥٓ أ ۡبنحا َلح  وحهح وح

َِٰب  لۡبح
ح
ِل ٱۡۡل و 

 
 ٤٣ِۡل

44. আর তুবম কতামার হান্ডত এক মুন্ড া 
তৃেলতা নাও এবাং তা বদন্ডয় আঘাত 
কর। আর কসম ভাংগ কন্ডরা না। 
বনশ্চয় আবম তান্ডক বধ্যথশীল 
কপন্ডয়বি। কস কতই না উত্তম বান্দা! 
বনশ্চয়ই কস বিল আমার অবভমুখী।  

ۡنحۡثُۗ إِنَّا  لح ِتح ۡذ بِيحِدكح ِضۡغٗثا فحٱۡۡضِب بذِهِۦ وح وحخ 
ۡح  ِۡع ابِٗراْۚ نذ َٰه  صح ۡدنح اب   وحجح وَّ

ح
ۥٓ أ ۡبد  إِنَّه   ٤٤ٱلۡعح

45. আর স্মরে কর আমার বান্দা 
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া‘কূবন্ডক। 
তারা বিল শবিমান ও সূক্ষ্মদশথী। 

ِل  و 
 
وبح أ يحۡعق  َٰقح وح ۡح ِإَوۡسحح َٰهِي ٓ إِبۡرح نحا َٰدح ۡر ِعبح وحٱۡذك 

َٰرِ  بۡصح
ح
يِۡدي وحٱۡۡل

ح
 ٤٥ٱۡۡل

46. বনশ্চয় আবম তান্ডদরন্ডক ববন্ডশি কন্ডর 
পরকান্ডলর স্মরন্ডের জনে বনবথাবচত 
কন্ডরবিলাম। 

ارِ  ى ٱَّلَّ ة  ذِۡكرح ۡ ِِبحالِصح  ُ َٰ ۡخلحۡصنح
ح
آ أ  ٤٦إِنَّ

47. আর বনশ্চয় তারা বিল আমার 
মন্ডনানীত, সন্ডবথাত্তম বান্দান্ডদর 
অন্তভুথি। 

ۡخيحارِ 
ح
ۡيح ٱۡۡل فح ۡصطح حِمنح ٱلۡم  نحا ل ۡۡ ِعندح  ُ  ٤٧ِإَونَّ

48. আন্ডরা স্মরে কর ইসমাঈল, আল-
ইয়াসা‘আ ও যুল-বকফন্ডলর কর্া। 
এরা প্রন্ডতেন্ডকই বিল সন্ডবথাত্তমন্ডদর 
অন্তভুথি। 

ِنح  ذ  مذ َّك  ذحا ٱلِۡكۡفِلِۖ وح عح وح َٰعِيلح وحٱلۡيحسح ۡر إِۡسمح وحٱۡذك 
ۡخيحارِ 

ح
 ٤٨ٱۡۡل

49. এবট এক স্মরে, আর মুত্তাকীন্ডদর 
জনে অবশেই রন্ডয়ন্ডি উত্তম বনবাস- 

تَّقِيح ۡلح ۡسنح مح  ْۚ ِإَونَّ لِلۡم  ا ذِۡكر  َٰذح  ٤٩اب  هح

50. বচরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ 
র্াকন্ডব তান্ডদর জনে উনু্মি। 

َٰب   بۡوح
ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ َّ ٗة ل تَّحح فح ۡدن  م  َِٰت عح نَّ  ٥٠جح
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51. কসখান্ডন তারা কহলান বদন্ডয় আসীন 
র্াকন্ডব, কসখান্ডন তারা বহু ফলমূল 
ও পানীয় চাইন্ডব। 

تَِّك  اب  م  ح ۡشح ة  وح ثرِيح ة  كح ُح َِٰك ا بِفح ُح ونح فِي ا يحۡدع  ُح يح فِي
٥١ 

52. আর তান্ডদর বনকন্ডট র্াকন্ডব 
আনতনয়না সমবয়সীরা। 

اب   تۡرح
ح
ۡرِف أ َٰت  ٱلطَّ َِٰصرح ۡۡ قح ه   ٥٢۞وحِعندح

53. বহসাব বদবস সম্পন্ডকথ কতামান্ডদরন্ডক 
এ ওয়াদাই কদয়া হন্ডয়বিল। 

اِب  ونح َِلحۡوِم ٱۡۡلِسح د  ا ت وعح ا مح َٰذح  ٥٣هح

54. বনশ্চয় এবট আমার কদয়া বরবযক, যা 
বনিঃন্ডশি হবার নয়। 

ا  َٰذح اد  إِنَّ هح ا َلح ۥ ِمن نَّفح نحا مح رِزۡق 
ح  ٥٤ل

55. এমনই, আর বনশ্চয় 
সীমালাংঘনকারীন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বনকৃষ্টতম বনবাস। 

َّ مح  َٰغِيح لحّشح اْۚ ِإَونَّ لِلطَّ َٰذح  ٥٥اب  هح

56. জাহান্নাম, তারা কসখান্ডন অবগ্নদগ্ধ 
হন্ডব। কতই না বনকৃষ্ট কস বনবাস! 

اد   ُح ا فحبِۡئسح ٱلِۡم ُح ۡح يحۡصلحۡونح نَّ ُح  ٥٦جح

57. এমনই, সুতরাাং তারা এবট আস্বাদন 
করুক, ফুটন্ত পাবন ও পুুঁজ। 

اق   ۡ  وحغحسَّ ِي وق وه  ۡحح ا فحلۡيحذ  َٰذح  ٥٧هح

58. আরও রন্ডয়ন্ডি এ জাতীয় বহুরকম 
আযাব। 

َٰج   ۡزوح
ح
ُۡكِهِۦٓ أ ر  ِمن شح  ٥٨وحءحاخح

59. এই কতা এক দল কতামান্ডদর সান্ডর্ই 
প্রন্ডবশ করন্ডি, তান্ডদর জনে কনই 
ককান অবভনন্দন। বনশ্চয় তারা 
আগুন্ডন জ্বলন্ডব। 

 ۡۡ  ُ ْۚ إِنَّ ۡۡ ُِ ِ ُۢا ب بح رۡحح  مح
ۡۡ لح عحك  ۡ  مَّ ۡقتحِح ا فحۡوج  م  َٰذح هح

ال وا  ٱۡلَّارِ   ٥٩صح

60. অনুসারীরা বলন্ডব, ‘বরাং কতামরাও, 
কতামান্ডদর জনেও কতা কনই ককান 
অবভনন্দন। কতামরাই আমান্ডদর 
জনে এ ববপদ এন্ডনি। অতএব 
কতই না বনকৃষ্ট এ আবাসস্থল’! 

 ۡۡ نت 
ح
ۖۡ قحال وا  بحۡل أ حا وه  ۡلح ۡمت م  ۡۡ قحدَّ نت 

ح
ۖۡ أ ۡۡ ُۢا بِك  بح رۡحح لح مح

ار   رح  ٦٠فحبِۡئسح ٱلۡقح

61. তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, কয 
আমান্ডদর জনে এ ববপদ এন্ডনন্ডি, 
জাহান্নান্ডম তুবম তার আযাবন্ডক 
বিগুে বাবড়ন্ডয় দাও।’ 

ابٗا ِضۡعٗفا ِِف  ذح ا فحزِۡده  عح َٰذح حا هح مح ۡلح ن قحدَّ بَّنحا مح قحال وا  رح
 ٦١ارِ ٱۡلَّ 

62. তারা আন্ডরা বলন্ডব, ‘আমান্ডদর কী 
হল কয, আমরা যান্ডদর মন্দ গেে 

ِنح  ۡ مذ ه  د  نَّا نحع  اٗل ك  ىَٰ رِجح حا لح نحرح ا ۡلح وحقحال وا  مح
ارِ  ۡۡشح

ح
 ٦٢ٱۡۡل
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করতাম কস সকল কলাকন্ডক এখান্ডন 
কদখবি না।’ 

63. ‘তন্ডব বক আমরা তান্ডদর  াট্টা-
ববদ্রূন্ডপর পাত্র মন্ডন করতাম, নাবক 
তান্ডদর বোপান্ডর [আমান্ডদর] দৃবষ্ট 
ববভ্রম ঘন্ডটন্ডি’? 

َٰر   بۡصح
ح
ۡ  ٱۡۡل  ُ ۡن ۡت عح ۡم زحاغح

ح
ۡۡ ِسۡخرِيًّا أ  ُ َٰ حۡذنح َّتَّ

ح
 ٦٣أ

64. বনশ্চয় এবট সুবনবশ্চত সতে- 
জাহান্নামীন্ডদর এই পারস্পবরক 
বাকববতো। 

ۡهِل ٱۡلَّارِ 
ح
ۡ  أ حاص  حقذ  َّتح َٰلِكح ۡلح  ٦٤إِنَّ ذح

65. বল, ‘আবম কতা একজন সতকথকারী 
মাত্র। আল্লাহ িাড়া আর ককান 
(সতে) ইলাহ কনই। বযবন এক, 
প্রবল প্রতাপশালী।’ 

َِٰحد   َٰه  إِلَّ ٱّللَّ  ٱلۡوح ا ِمۡن إِلح مح ۖۡ وح نِذر  ۠ م  نحا
ح
ٓ أ ا ق ۡل إِنَّمح
ار   َُّ  ٦٥ٱلۡقح

66. আসমানসমূহ ও যমীন এবাং 
এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবস্থত যা বকিু 
রন্ডয়ন্ডি সব বকিুর রব বতবন। বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, মহােমাশীল। 

َٰر   فَّ زِيز  ٱلۡغح ا ٱلۡعح مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح رحب  ٱلسَّ

٦٦ 

67. বল, ‘এবট এক মহাসাংবাদ’।   ۡ ِظي ا  عح وح نحبحؤ    ٦٧ق ۡل ه 

68. ‘কতামরা তা কর্ন্ডক ববমুখ হন্ডয় 
আি।’ 

ونح  ۡعرِض  ۡنه  م  ۡۡ عح نت 
ح
 ٦٨أ

69. ‘ঊধ্বথন্ডলাক সম্পন্ডকথ আমার ককান 
জ্ঞানই বিল না যখন তারা 
বাদানুবাদ148 করবিল’। 

ونح  ۡتحِصم  ى إِذۡ َيح َۡعح
ح
ِ ٱۡۡل
َلح نح َِلح ِمۡن ِعلِۡۢم بِٱلۡمح ا َكح  ٦٩مح

70. আমার কান্ডি কতা এ ওহীই আন্ডস 
কয, আবম একজন স্পষ্ট সতকথকারী 
মাত্র’। 

بِي   نحا۠ نحِذير  م 
ح
آ أ نَّمح

ح
ٓ أ َّ إِلَّ ى إَِلح  ٧٠إِن ي وۡحح

71. স্মরে কর, যখন কতামার রব 
কফন্ডরশতান্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে বন্ডলবিন্ডলন, 
‘আবম মাবট হন্ডত মানুি সৃবষ্ট করব।’ 

ِن ِطي   ا مذ ٗ حّشح ُۢ ب َٰلِق  ِ خح
ةِ إِّنذ ىئِكح لح ب كح لِلۡمح  ٧١إِذۡ قحالح رح

72. ‘যখন আবম তান্ডক সুিম করব এবাং 
তার মন্ডধ্ে আমার রূহ সঞ্চার করব, 

وا  َلح ۥ  ع  قح وِۡح فح ۡخت  فِيهِ ِمن ر  نحفح ۥ وح ۡيت ه  وَّ فحإِذحا سح

                                                           
148 আদম আ. এর সৃবষ্টর প্রাক্কান্ডল কফন্ডরশতান্ডদর মধ্েকার পারস্পবরক আন্ডলাচনার প্রবত ইবঙ্গত করা 

হন্ডয়ন্ডি।  
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তখন কতামরা তার উন্ডদ্দন্ডশে 
বসজদাবনত হন্ডয় যাও’। 

َِٰجِدينح   ٧٢سح

73. ফন্ডল কফন্ডরশতাগে সকন্ডলই 
বসজদাবনত হল। 

ونح  َۡجحع 
ح
ۡۡ أ  ُ ة  ُك   ىئِكح لح دح ٱلۡمح جح  ٧٣فحسح

74. ইবলীস িাড়া, কস অহঙ্কার করল 
এবাং কাবফরন্ডদর অন্তভুথি হন্ডয় 
পড়ল। 

ح  ٓ إِبۡلِيسح ٱۡستحۡكَبح َٰفِرِينح إِلَّ نح ِمنح ٱلۡكح َكح  ٧٤وح

75. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘কহ ইবলীস, 
আমার দু’হান্ডত আবম যান্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি তার প্রবত বসজদাবনত হন্ডত 
বকন্ডস কতামান্ডক বাধ্া বদল? তুবম বক 
অহঙ্কার করন্ডল, না তুবম অবধ্কতর 
উচ্চ মযথাদাসম্পন্ন?’ 

لحۡقت   ا خح دح لِمح حۡسج  ن ت
ح
نحعحكح أ ا مح إِبۡلِيس  مح ى قحالح يح

الِيح  نتح ِمنح ٱلۡعح ۡم ك 
ح
ۡتح أ ۡستحۡكَبح

ح
ۖۡ أ يَّ  ٧٥بِيحدح

76. কস বলল, ‘আবম তার কচন্ডয় কেষ্ঠ। 
আপবন আমান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন অবগ্ন 
কর্ন্ডক আর তান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
মাবট কর্ন্ডক।’ 

ۥ ِمن  لحۡقتحه  ار  وحخح
لحۡقتحِّن ِمن نَّ ِۡنه  خح رۡي  مذ نحا۠ خح

ح
قحالح أ
 ٧٦ِطي  

77. বতবন বলন্ডলন, ‘তুবম এখান কর্ন্ডক 
কবর হন্ডয় যাও। ককননা বনশ্চয় তুবম 
ববতাবড়ত। 

  ۡ ا فحإِنَّكح رحِجي ُح ۡج ِمۡن  ٧٧قحالح فحٱۡخر 

78. আর বনশ্চয় ববচার বদবস পযথন্ত 
কতামার প্রবত আমার লা‘নত বলবৎ 
র্াকন্ডব। 

ِيِن  َٰ يحۡوِم ٱَّلذ لحۡيكح لحۡعنحِِتٓ إَِلح  ٧٨ِإَونَّ عح

79. কস বলল, ‘কহ আমার রব, আমান্ডক 
কস বদন পযথন্ত অবকাশ বদন কযবদন 
তারা পুনরুবেত হন্ডব।’ 

ث ونح  ۡبعح َٰ يحۡوِم ي  نِظۡر ِيٓ إَِلح
ح
ِ فحأ  رحبذ

 ٧٩قحالح

80. বতবন বলন্ডলন, আিা তুবম 
অবকাশপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি হন্ডল- 

رِينح  نظح  ٨٠قحالح فحإِنَّكح ِمنح ٱلۡم 

81. ‘বনধ্থাবরত সময় উপবস্থত হওয়ার 
বদন পযথন্ত।’ 

َٰ يحۡوِم ٱلۡوحقۡتِ  ۡعل وِم  إَِلح  ٨١ٱلۡمح

82. কস বলল, ‘আপনার ইজ্জন্ডতর 
কসম! আবম তান্ডদর সকলন্ডকই 
ববপর্গামী কন্ডর িাড়ব।’ 

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ  ُ ۡغوِيحنَّ

تِكح ۡلح   ٨٢قحالح فحبِعِزَّ

83. তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক আপনার 
একবনষ্ঠ বান্দারা িাড়া। 

ۡخلحِصيح  ۡ  ٱلۡم   ُ  ٨٣إِلَّ ِعبحادحكح ِمۡن



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 942  

84. আল্লাহ বলন্ডলন, ‘এবট সতে আর 
সতে-ই আবম ববল’ 

ق ول  
ح
 ٨٤قحالح فحٱۡۡلحق  وحٱۡۡلحقَّ أ

85. ‘কতামান্ডক বদন্ডয় এবাং তান্ডদর মন্ডধ্ে 
যারা কতামার অনুসরে করত 
তান্ডদর বদন্ডয় বনশ্চয় আবম জাহান্নাম 
পূেথ করব।’ 

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ  ُ ن تحبِعحكح مِنۡ ِممَّ ۡح ِمنكح وح نَّ ُح نَّ جح

ح ۡمۡلح
ح ۡلح
٨٥ 

86. বল, ‘এর বববনমন্ডয় আবম কতামান্ডদর 
কান্ডি ককান প্রবতদান চাই না আর 
আবম ভানকারীন্ডদর অন্তভুথি নই।  

ۡس 
ح
ٓ أ ا نحا۠ مِنح ق ۡل مح

ح
ٓ أ ا ۡجر  وحمح

ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ۡۡ عح ل ك 

ذِفِيح  تحُكح  ٨٦ٱلۡم 

87. সৃবষ্টকুন্ডলর জনে এ কতা উপন্ডদশ 
িাড়া আর বকিু নয়। 

َٰلحِميح  وح إِلَّ ذِۡكر  لذِلۡعح  ٨٧إِۡن ه 

88. আর অেকাল পন্ডর তুবম অবশেই 
এর সাংবাদ জানন্ডব। 

ه ۥ بحۡعدح ِحيِۢن 
ح
نَّ نحبحأ حۡعلحم  تلح  ٨٨وح

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 943  

৩৯. সূরা : আয্-যুমার 
আয়াত : ৭৫, মাক্কী 

رِ  مح ورحة  الز   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. এই বকতাব অবতীেথ আল্লাহর পে 
কর্ন্ডক বযবন মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

 ِۡ زِيزِ ٱۡۡلحِكي ِ ٱلۡعح َِٰب ِمنح ٱّللَّ  ١تحَنِيل  ٱلِۡكتح

2. বনশ্চয় আবম কতামার কান্ডি 
যর্াযর্ভান্ডব এই বকতাব নাবযল 
কন্ডরবি; অতএব আল্লাহর ‘ইবাদাত 
কর তাুঁরই আনুগন্ডতে একবনষ্ঠ হন্ডয়। 

 ِ َٰبح بِٱۡۡلحقذ ۡكح ٱلِۡكتح
ۡۡلحآ إَِلح نزح

ح
آ أ ۡلِٗص إِنَّ ح ُم  ا فحٱۡعب ِد ٱّللَّ

ِينح   ٢َلَّ  ٱَّلذ

3. কজন্ডন করখ, আল্লাহর জনেই ববশুদ্ধ 
ইবাদাত-আনুগতে। আর যারা 
আল্লাহ িাড়া অনেন্ডদরন্ডক 
অবভভাবক বহন্ডসন্ডব গ্রহে কন্ডর 
তারা বন্ডল, ‘আমরা ককবল এজনেই 
তান্ডদর ‘ইবাদাত কবর কয, তারা 
আমান্ডদরন্ডক আল্লাহর বনকটবতথী 
কন্ডর কদন্ডব।’ কয ববিন্ডয় তারা 
মতন্ডভদ করন্ডি আল্লাহ বনশ্চয় কস 
বোপান্ডর তান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কন্ডর কদন্ডবন। কয বমর্োবাদী কাবফর, 
বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডক বহদায়াত কদন 
না।  

وا  ِمن د ونِهِۦٓ  حذ  ِينح ٱَّتَّ ْۚ وحٱلَّ ِين  ٱۡۡلحالِص  ِ ٱَّلذ  ّلِلَّ
لح
ح
أ

ٓ إَِلح  ِب ونحا رذ ۡۡ إِلَّ َِل قح ه  ا نحۡعب د  ۡوَِلحآءح مح
ح
ى إِنَّ  أ لَۡفح ِ ز   ٱّللَّ

ح  ُۗ إِنَّ ٱّللَّ ونح ۡتحلِف  ۡۡ فِيهِ َيح ا ه  ۡۡ ِِف مح  ُ ۡ  بحيۡنح ۡك  ح ُيح ٱّللَّ
ار   فَّ َِٰذب  كح وحكح ۡن ه  ِدي مح ُۡ  ٣لح يح

4. আল্লাহ যবদ সন্তান গ্রহে করন্ডত 
চাইন্ডতন, তাহন্ডল বতবন যা সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন তা কর্ন্ডক যান্ডক ইিা 
কবন্ডি বনন্ডতন; বকন্তু বতবন পববত্র 

ا  ۡل ق  مح ا َيح َٰ ِممَّ َفح ۡصطح ا َلَّ ٗ َّلح تَِّخذح وح ن يح
ح
ادح ٱّللَّ  أ رح

ح
لَّۡو أ

ار   َُّ َِٰحد  ٱلۡقح وح ٱّللَّ  ٱلۡوح ۖۥۡ ه  َٰنحه  ۡبحح ْۚ س  آء  حشح  ٤ي
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মহান। বতবনই আল্লাহ, বতবন এক, 
প্রবল পরাক্রান্ত।  

5. বতবন যর্াযর্ভান্ডব আসমানসমূহ ও 
যমীন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। বতবন রাতন্ডক 
বদন্ডনর উপর এবাং বদনন্ডক রান্ডতর 
উপর জবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
বনয়ন্ত্রোধ্ীন কন্ডরন্ডিন সূযথ ও 
চাুঁদন্ডক। প্রন্ডতেন্ডক এক বনধ্থাবরত 
সময় পযথন্ত চলন্ডি। কজন্ডন রাখ, 
বতবন মহাপরাক্রমশালী, পরম 
েমাশীল। 

ح  ۡلح َعح ِر  ٱَلَّ وذ ِِۖ ي كح ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ خح
ِر  ٱ وذ ي كح ارِ وح ُح ۡمسح ٱۡلَّ رح ٱلشَّ خَّ ِۡلِۖ وحسح

ح ٱَلَّ ارح َعح ُح ۡلَّ
زِيز   وح ٱلۡعح لح ه 

ح
مًّ  أ سح ل  م  جح

ح
ۡرِي ِۡل ذ  َيح ۖۡ ّل  رح مح وحٱلۡقح

َٰر   فَّ  ٥ٱلۡغح

6. বতবন কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
এক নাফ্স কর্ন্ডক, তারপর তা 
কর্ন্ডক তার কজাড়া সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
এবাং চতুষ্পদ জন্তু কর্ন্ডক কতামান্ডদর 
জনে বদন্ডয়ন্ডিন আট কজাড়া149; বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন কতামান্ডদর 
মাতৃগন্ডভথ: এক সৃবষ্টর পর আন্ডরক 
সৃবষ্ট, বত্রববধ্ অন্ধকান্ডর150; বতবনই 
আল্লাহ; কতামান্ডদর রব; রাজত্ব 
তাুঁরই; বতবন িাড়া ককান (সতে) 
ইলাহ কনই। তারপরও 
কতামান্ডদরন্ডক ককার্ায় বফরান্ডনা 
হন্ডি?151  

لح  عح َّۡ جح ة  ث  َِٰحدح ِن نَّۡفس  وح ۡ مذ لحقحك  ا  خح ُح وۡجح ا زح ُح ِمۡن
 ۡۡ ك  ۡل ق  َٰج   َيح ۡزوح

ح
َٰنِيحةح أ ِۡ ثحمح َٰ نۡعح

ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ لح لحك  نزح

ح
أ وح

ق  ِِف 
لۡ ِنُۢ بحۡعِد خح لٗۡقا مذ ۡۡ خح َٰتِك  هح مَّ

 
وِن أ ِِف ب ط 

َٰهح  ٓ إِلح ۖۡ لح لۡك  ۡۡ َلح  ٱلۡم  ب ك  ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك  َٰث   ذح َٰت  ثحلح ل مح ظ 
ف   َٰ ت ِۡصح ّنَّ

ح
ۖۡ فحأ وح  ٦ونح إِلَّ ه 

                                                           
149 আট কজাড়া চতুষ্পদ জন্তু: কমন্ডির দু’বট ও িাগন্ডলর দু’বট, উন্ডটর দু’বট ও গরুর দু’বট। 
150 মাতৃজ র, জরায়ু ও বঝবল্লর আিাদন এই বতন অন্ধকান্ডর ভ্রূে অবস্থান কন্ডর। 
151 বফবরন্ডয় বদন্ডি শয়তান।  
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7. কতামরা যবদ কুফরী কর তন্ডব 
(ন্ডজন্ডন রাখ) আল্লাহ কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক অমুখান্ডপেী; আর বতবন তাুঁর 
বান্দান্ডদর জনে কুফরী পিন্দ কন্ডরন 
না এবাং কতামরা যবদ কশাকর কর 
তন্ডব কতামান্ডদর জনে বতবন তা 
পিন্দ কন্ডরন; আর ককান কবাঝা 
বহনকারী অপন্ডরর কবাঝা বহন 
কন্ডর না। তারপর কতামান্ডদর রন্ডবর 
বদন্ডকই কতামান্ডদর প্রতোবতথন হন্ডব। 
তখন কতামরা কয আমল করন্ডত 
বতবন তা কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় 
কদন্ডবন। বনশ্চয় অন্তন্ডর যা আন্ডি তা 
বতবন সমেক অবগত। 

 َٰ لح يحۡرَضح ۖۡ وح ۡۡ نك  ِّنٌّ عح ح غح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ ر  إِن تحۡكف 
لح تحزِر   ُۗ وح ۡۡ ه  لحك  وا  يحۡرضح ر  حۡشك  ۖۡ ِإَون ت ۡفرح لِعِبحادِهِ ٱلۡك 

ازِرح  ۡۡ وح رِۡجع ك  ۡ مَّ بذِك  َٰ رح َّۡ إَِلح ْۚ ث  ىَٰ ۡخرح
 
ة  وِۡزرح أ

اِت  ُۢ بِذح  ۡ لِي ۥ عح ْۚ إِنَّه  ل ونح ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡ بِمح ي نحبذِئ ك  فح
ورِ  د   ٧ٱلص 

8. আর যখন মানুিন্ডক স্পশথ কন্ডর 
দুিঃখ-দুদথশা, তখন কস একাগ্রবচন্ডত্ত 
তার রবন্ডক ডান্ডক, তারপর বতবন 
যখন তান্ডক বনন্ডজর পে কর্ন্ডক 
বনআমত দান কন্ডরন তখন কস ভুন্ডল 
যায় ইতিঃপূন্ডবথ বক কারন্ডে তাুঁর 
কান্ডি কদায়া কন্ডরবিল, আর 
আল্লাহর সমকে বনধ্থারে কন্ডর, 
তাুঁর পর্ কর্ন্ডক ববচুেত করার জনে। 
বল, ‘কতামার কুফরী উপন্ডভাগ কর 
েেকাল; বনশ্চয় তুবম জাহান্নামীন্ডদর 
অন্তভুথি।’ 

نِ  ۥ م  بَّه  ذ  دحَعح رح َٰنح ۡض  نسح َّۡ ۞ِإَوذحا محسَّ ٱۡۡلِ ۡهِ ث  يًبا إَِلح
ۡهِ مِن  ٓوا  إَِلح نح يحۡدع  ا َكح حَِسح مح ِۡنه  ن ٗة مذ َلح ۥ نِۡعمح وَّ إِذحا خح
تَّۡع  بِيلِهِۚۦْ ق ۡل تحمح ن سح لَّ عح ُِ  ِ

اٗدا َلذ ندح
ح
ِ أ لح ّلِلَّ عح ۡبل  وحجح قح

َِٰب ٱۡلَّارِ  ۡصحح
ح
ۡفرِكح قحلِيًل إِنَّكح ِمۡن أ  ٨بِك 

9. কয বেবি রান্ডতর প্রহন্ডর বসদজাবনত 
হন্ডয় ও দাুঁবড়ন্ডয় আনুগতে প্রকাশ 
কন্ডর, আবখরাতন্ডক ভয় কন্ডর এবাং 
তার রব-এর রহমত প্রতোশা কন্ডর 
(ন্ডস বক তার সমান কয এরূপ কন্ডর 
না) বল, ‘যারা জান্ডন আর যারা 
জান্ডন না তারা বক সমান?’ 
ববন্ডবকবান কলান্ডকরাই ককবল 
উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

قح  اِجٗدا وح ِۡل سح َٰنِت  ءحانحآءح ٱَلَّ وح قح ۡن ه  مَّ
ح
ر  أ ۡذح آئِٗما ُيح

ِينح  حۡستحوِي ٱلَّ ۡل ي بذِهِۗۦُ ق ۡل هح وا  رحۡۡححةح رح يحرۡج  ةح وح ٱٓأۡلِخرح
ل وا   و 
 
ر  أ كَّ تحذح ا يح ُۗ إِنَّمح ونح ۡعلحم  ِينح لح يح ونح وحٱلَّ ۡعلحم  يح

َِٰب  لۡبح
ح
 ٩ٱۡۡل
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10. বল, ‘কহ আমার মুবমন বান্দারা যারা 
ঈমান এন্ডনি, কতামরা কতামান্ডদর 
রবন্ডক ভয় কর। যারা এ দুবনয়ায় 
ভাল কাজ কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
কলোে। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, 
ককবল বধ্যথশীলন্ডদরন্ডকই তান্ডদর 
প্রবতদান পূেথরূন্ডপ কদয়া হন্ডব ককান 
বহসাব িাড়াই।’ 

ِينح  ْۚ لَِّلَّ ۡۡ بَّك  وا  رح ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح َٰعِبحادِ ٱلَّ ق ۡل يح
 ُۗ نحة  سح ۡنيحا حح َِٰذهِ ٱَّل  ن وا  ِِف هح ۡحسح

ح
ُۗ أ ة  َِٰسعح ِ وح ۡرض  ٱّللَّ

ح
أ وح

اب   رۡيِ ِحسح ۡ بِغح ۡجرحه 
ح
ونح أ ََِٰب  ِفَّ ٱلصَّ ا ي وح  ١٠إِنَّمح

11. বল, ‘বনশ্চয় আমান্ডক বনন্ডদথশ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি আবম কযন আল্লাহর ইবাদাত 
কবর তাুঁর-ই জনে আনুগতেন্ডক 
একবনষ্ঠ কন্ডর’। 

ۡلِٗصا َلَّ   ح ُم  ۡعب دح ٱّللَّ
ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
ٓ أ ِينح ق ۡل إِّنذِ  ١١ٱَّلذ

12. ‘আমান্ডক আন্ডরা বনন্ডদথশ কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি কযন আবম প্রর্ম মুসবলম 
হই।’  

ۡسلِِميح  لح ٱلۡم  وَّ
ح
ونح أ ك 

ح
ۡن أ
ح
ِمۡرت  ِۡل

 
أ  ١٢وح

13. বল, ‘আবম যবদ আমার রন্ডবর 
অবাধ্ে হই তন্ডব আবম এক 
মহাবদবন্ডসর আযান্ডবর আশঙ্কা 
কবর।’ 

ابح يحۡوم   ذح ِ عح َبذ ۡيت  رح صح  إِۡن عح
اف  خح
ح
ٓ أ ق ۡل إِّنذِ
ِظيم    ١٣عح

14. বল, ‘আবম আল্লাহর-ই ইবাদাত 
কবর, তাুঁরই জনে আমার আনুগতে 
একবনষ্ঠ কন্ডর।’ 

ۡلِٗصا َلَّ ۥ دِيِّن  ۡعب د  ُم 
ح
ح أ  ١٤ق ِل ٱّللَّ

15. ‘অতএব তাুঁন্ডক বাদ বদন্ডয় অনে যা 
বকিুর ইিা কতামরা ‘ইবাদাত কর’। 
বল, ‘বনশ্চয় তারা েবতগ্রস্ত যারা 
বকয়ামত বদবন্ডস বনজন্ডদরন্ডক ও 
তান্ডদর পবরবারবগথন্ডক েবতগ্রস্ত 
পান্ডব। কজন্ডন করখ, এটাই স্পষ্ট 
েবত’। 

َِِٰسِينح  ق ۡل إِنَّ ٱلۡخح ِن د ونِهِۗۦُ ا ِشۡئت ۡ مذ  مح
وا  فحٱۡعب د 

لح 
ح
ةِ  أ َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح ُِ ۡهلِي

ح
أ ۡۡ وح  ُ سح نف 

ح
ٓوا  أ ِِس  ِينح خح ٱلَّ

بِي   ان  ٱلۡم  وح ٱۡۡل ِۡسح َٰلِكح ه   ١٥ذح

16. তান্ডদর জনে তান্ডদর উপন্ডরর বদন্ডক 
র্াকন্ডব আগুন্ডনর আিাদন আর 
তান্ডদর বনন্ডচর বদন্ডকও র্াকন্ডব 
(আগুন্ডনর) আিাদন; এিারা 
আল্লাহ তাুঁর বান্দান্ডদরন্ডক ভয় 

 ْۚ لحل  ۡۡ ظ  ُِ ِ ۡت
ِنح ٱۡلَّارِ وحِمن ِتح ل  مذ

لح ۡۡ ظ  ُِ ِ ِن فحۡوق ۡ مذ  ُ
ح ل

حوذِف  ٱّللَّ   َٰلِكح َي  وِن ذح َٰعِبحادِ فحٱتَّق  ۚۥْ يح ه   ١٦بِهِۦ ِعبحادح
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কদখান। ‘কহ আমার বান্দারা, 
কতামরা আমান্ডকই ভয় কর’। 

17. আর যারা তাগূন্ডতর উপাসনা 
পবরহার কন্ডর এবাং আল্লাহ অবভমুখী 
হয় তান্ডদর জনে আন্ডি সুসাংবাদ; 
অতএব আমার বান্দান্ডদরন্ডক 
সুসাংবাদ দাও। 

نحاب ٓوا  إَِلح 
ح
أ ا وح وهح ۡعب د  ن يح

ح
َٰغ وتح أ ِينح ٱۡجتحنحب وا  ٱلطَّ وحٱلَّ

ۡ  ٱلۡب ّۡشح   ُ ح ِ ل ۡ ِعبحادِ ٱّللَّ ِ ْۚ فحبحّشذ  ١٧ىَٰ

18. যারা মন্ডনান্ডযাগ সহকান্ডর কর্া 
কশান্ডন অতিঃপর তার মন্ডধ্ে যা উত্তম 
তা অনুসরে কন্ডর তান্ডদরন্ডকই 
আল্লাহ বহদায়াত দান কন্ডরন আর 
তারাই বুবদ্ধমান। 

ىئِكح  لح و 
 
ۥْٓۚ أ نحه  ۡحسح

ح
يحتَّبِع ونح أ ۡولح فح ونح ٱلۡقح حۡستحِمع  ِينح ي ٱلَّ

ۖۡ وح  ۡ  ٱّللَّ   ُ َٰ ى دح ِينح هح َِٰب ٱلَّ لۡبح
ح
ل وا  ٱۡۡل و 

 
ۡۡ أ ىئِكح ه  لح و 

 
 ١٨أ

19. যার বোপান্ডর আযান্ডবর হুকুম সাবেস্ত 
হন্ডয়ন্ডি, তুবম বক তান্ডক উদ্ধার 
করন্ডত পারন্ডব, কয আন্ডি 
জাহান্নান্ডম?  

ن ِِف  نتح ت نقِذ  مح
ح
فحأ
ح
اِب أ ذح ة  ٱلۡعح ِمح لحۡيهِ ُكح قَّ عح ۡن حح مح فح

ح
أ

 ١٩ٱۡلَّارِ 

20. বকন্তু যারা বনজন্ডদর রবন্ডক ভয় কন্ডর 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি কেসমূহ যার 
উপর বনবমথত আন্ডি আন্ডরা কে। 
তার বনচ বদন্ডয় নদী প্রবাবহত। এবট 
আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা 
কখলাফ কন্ডরন না।  

ا  ُح ِ ِن فحۡوق رحف  مذ ۡۡ غ   ُ ح ۡۡ ل  ُ بَّ ۡوا  رح ِينح ٱتَّقح َِٰكِن ٱلَّ لح
ۖۡ وح  َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح ۡبنِيَّة  َتح رحف  مَّ ِ لح غ   ۡعدح ٱّللَّ

ادح  ۡلِف  ٱّللَّ  ٱلِۡميعح  ٢٠َي 

21. তুবম বক কদখ না, আল্লাহ আকাশ 
কর্ন্ডক পাবন বিথে কন্ডরন, অতিঃপর 
যমীন্ডন তা প্রস্রবন বহন্ডসন্ডব প্রবাবহত 
কন্ডরন তারপর তা বদন্ডয় নানা বন্ডেথর 
ফসল উৎপন্ন কন্ডরন, তারপর তা 
শুবকন্ডয় যায়। ফন্ডল কতামরা তা 
কদখন্ডত পাও হলুদ বন্ডেথর তারপর 
বতবন তা খড়-খুটায় পবরেত কন্ডরন। 
এন্ডত অবশেই উপন্ডদশ রন্ডয়ন্ডি 
বুবদ্ধমানন্ডদর জনে। 

ۥ  ه  لحكح اٗٓء فحسح آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
ح أ نَّ ٱّللَّ

ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
أ

ۥ  َٰن ه  لۡوح
ح
ۡتحلًِفا أ رَٗۡع ُم  ۦ زح ۡرِج  بِهِ َّۡ َي  ۡرِض ث 

ح
َٰبِيعح ِِف ٱۡۡل يحنح

 َّۡ ا ث  رذٗ ۡصفح َٰه  م  ى ح َتح ُِيج  فح َّۡ يح ْۚ إِنَّ ِِف  ث  ًَٰما طح ۥ ح  ل ه  ۡعح  َيح
َِٰب  لۡبح

ح
ِل ٱۡۡل و 

 
ىَٰ ِۡل ِۡكرح َٰلِكح لح  ٢١ذح

22. আল্লাহ ইসলান্ডমর জনে যার বে 
খুন্ডল বদন্ডয়ন্ডিন ফন্ডল কস তার রন্ডবর 

ِن  َٰ ن ور  مذ
ح وح َعح  ُ ِۡ فح َٰ ۡسلح ه ۥ لَِۡلِ ۡدرح حح ٱّللَّ  صح ح محن ۡشح فح

ح
أ
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পে কর্ন্ডক নূন্ডরর উপর রন্ডয়ন্ডি, 
(কস বক তার সমান, কয এরূপ নয়?) 
অতএব ধ্বাংস কস কলাকন্ডদর জনে 
যান্ডদর হৃদয় কব ন হন্ডয় কগন্ডি 
আল্লাহর স্মরে কর্ন্ডক। তারা স্পষ্ট 
ববভ্রাবন্তন্ডত বনপবতত। 

ىئِكح  لح و 
 
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱّللَّ ۡ مذ  ُ َِٰسيحةِ ق ل وب  ۡيل  لذِلۡقح بذِهِۚۦْ فحوح رَّ

بِي   َٰل  م 
لح  ٢٢ِِف ضح

23. আল্লাহ নাবযল কন্ডরন্ডিন উত্তম বােী, 
সাদৃশেপূেথ একবট বকতাব (আল 
কুরআন), যা বারবার আবৃবত্ত করা 
হয়। যারা তান্ডদর রবন্ডক ভয় কন্ডর, 
তান্ডদর গা এন্ডত বশহবরত হয়, 
তারপর তান্ডদর কদহ ও মন 
আল্লাহর স্মরন্ডে ববনম্র হন্ডয় যায়। 
এটা আল্লাহর বহদায়াত, বতবন যান্ডক 
চান তান্ডক এর িারা বহদায়াত 
কন্ডরন। আর আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরন, তার জনে ককান 
বহদায়াতকারী কনই।  

ثحاِّنح  ا مَّ ُٗ َٰبِ تحشح َٰٗبا م  نح ٱۡۡلحِديِث كِتح ۡحسح
ح
لح أ ٱّللَّ  نحزَّ

َّۡ تحلِي   ۡۡ ث   ُ بَّ ۡونح رح ۡشح ِينح َيح ل ود  ٱلَّ عِر  ِمۡنه  ج  تحۡقشح
 ِ ى ٱّللَّ دح َٰلِكح ه  ِْۚ ذح َٰ ذِۡكرِ ٱّللَّ

ۡۡ إَِلح  ُ ۡۡ وحق ل وب  ل ود ه  ج 
ِدي بِهِۦ  ُۡ ا َلح ۥ مِۡن يح مح لِِل ٱّللَّ  فح ُۡ ن ي  ْۚ وحمح آء  حشح ن ي مح

اد    ٢٣هح

24. কয বেবি বকয়ামন্ডতর বদন তার 
মুখমেল িারা কব ন আযাব 
ক কান্ডত চাইন্ডব (ন্ডস বক তার মত 
কয শাবস্ত কর্ন্ডক বনরাপদ?) আর 
যাবলমন্ডদরন্ডক বলা হন্ডব, ‘কতামরা যা 
অজথন করন্ডত, তার স্বাদ আস্বাদন 
কর।  

تَِّق  ن يح مح فح
ح
ةِ  أ َٰمح اِب يحۡومح ٱلۡقِيح ذح وٓءح ٱلۡعح بِوحۡجُِهِۦ س 

ۡۡ تحۡكِسب ونح  نت  ا ك  َٰلِِميح ذ وق وا  مح  ٢٤وحقِيلح لِلظَّ

25. তান্ডদর পূন্ডবথ যারা বিল, তারাও 
অস্বীকার কন্ডরবিল, ফন্ডল তান্ডদর 
প্রবত এমন ভান্ডব আযাব এন্ডসবিল 
কয, তারা অনুভব করন্ডত পান্ডরবন। 

ۡۡ فح  ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
بح ٱلَّ ذَّ ۡيث  كح اب  ِمۡن حح ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ َٰ تحى

ح
أ

ونح  ر  حۡشع   ٢٥لح ي

26. ফন্ডল তান্ডদরন্ডক আল্লাহ দুবনয়ার 
জীবন্ডন লাঞ্ছনা আস্বাদন করান্ডলন, 

اب   ذح لحعح ۖۡ وح ۡنيحا ةِ ٱَّل  ۡ  ٱّللَّ  ٱۡۡلِۡزيح ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ  ُ ذحاقح
ح
فحأ

 ْۚ ۡكَبح 
ح
ةِ أ ونح ٱٓأۡلِخرح ۡعلحم  ن وا  يح حۡو َكح  ٢٦ل
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আর আবখরান্ডতর আযাব বনশ্চয় 
আন্ডরা বড়, যবদ তারা জানত।  

27. আর বনশ্চয় আবম এই কুরআন্ডন 
মানুন্ডির জনে প্রন্ডতেক প্রকার দৃষ্টান্ত 
বেথনা কন্ডরবি, যান্ডত তারা বশো 
গ্রহে কন্ডর। 

ثحل   ِ مح
ذ ۡرءحاِن ِمن ّل  ا ٱلۡق  َٰذح ۡبنحا لِلنَّاِس ِِف هح ح ۡد ۡضح لحقح وح

ونح  ر  كَّ تحذح ۡۡ يح  ُ لَّ  ٢٧لَّعح

28. বক্রতামুি আরবী কুরআন। যান্ডত 
তারা তাকওয়া অবলম্বন করন্ডত 
পান্ডর। 

ونح  تَّق  ۡۡ يح  ُ لَّ ج  لَّعح رۡيح ذِي ِعوح بِيًّا غح رح  ٢٨ق ۡرءحانًا عح

29. আল্লাহ একবট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
কন্ডরন্ডিন : এক বেবি যার মবনব 
অন্ডনক, যারা পরস্পর ববন্ডরাধ্ী; 
এবাং আন্ডরক বেবি, কয এক 
মবনন্ডবর অনুগত, এ দু’জন্ডনর 
অবস্থা বক সমান? সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর; বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশই 
জান্ডন না। 

ونح  َِٰكس  تحشح ٓء  م  َكح ح ٗل فِيهِ ۡش  ثحٗل رَّج  حبح ٱّللَّ  مح ۡضح
 ِْۚ ثحًلْۚ ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ حۡستحوِيحاِن مح ۡل ي ل  هح ِرحج 

لحٗما لذ ٗل سح رحج  وح
ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح ۡكَثح ه 

ح
 ٢٩بحۡل أ

30. বনশ্চয় তুবম মরেশীল এবাং তারাও 
মরেশীল। 

يذِت ونح  ۡ مَّ  ُ يذِت  ِإَونَّ  ٣٠إِنَّكح مح

31. তারপর বকয়ামন্ডতর বদন বনশ্চয় 
কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর সামন্ডন 
ঝগড়া করন্ডব। 

ونح  ۡتحِصم  ۡۡ َّتح بذِك  ةِ ِعندح رح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح َّۡ إِنَّك   ٣١ث 

32. সুতরাাং তার কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম 
আর কক, কয আল্লাহর উপর বমর্ো 
আন্ডরাপ কন্ডর এবাং তার কান্ডি সতে 
আসার পর তা অস্বীকার কন্ডর? 

ۡدِق  ِ بح بِٱلصذ ذَّ كح ِ وح ح ٱّللَّ بح َعح ذح ن كح ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ مح ۞فح

َِٰفرِينح  ۡثٗوى لذِلۡكح ۡح مح نَّ ُح لحيۡسح ِِف جح
ح
ۥْٓۚ أ آءحه   পারা  ٣٢إِۡذ جح

২৪ 
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জাহান্নান্ডমই বক কাবফরন্ডদর 
আবাসস্থল নয়? 

33. আর কয সতে বনন্ডয় এন্ডসন্ডি এবাং কয 
তা সতে বন্ডল কমন্ডন বনন্ডয়ন্ডি, তারাই 
হল মুত্তাকী। 

  

  ۡ ىئِكح ه  لح و 
 
قح بِهِۦٓ أ دَّ ۡدِق وحصح ِ آءح بِٱلصذ ِي جح وحٱلَّ

ونح  تَّق   ٣٣ٱلۡم 

34. তান্ডদর জনে তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 
তা-ই রন্ডয়ন্ডি যা তারা চাইন্ডব। 
এটাই মুবমনন্ডদর পুরস্কার। 

 ْۚ ۡۡ ُِ ِ بذ آء ونح ِعندح رح حشح ا ي ۡ مَّ  ُ
ح ۡحِسنِيح ل آء  ٱلۡم  زح َٰلِكح جح ذح
٣٤ 

35. যান্ডত তারা কযসব মন্দ কাজ 
কন্ডরবিল, আল্লাহ তা কঢন্ডক কদন 
এবাং তারা কয সন্ডবথাত্তম আমল 
করত তার প্রবতদান্ডন তান্ডদরন্ডক 
পুরসৃ্কত  কন্ডরন। 

 ۡۡ  ُ يحۡجزِيح ِمل وا  وح ِي عح  ٱلَّ
ح
ۡسوحأ
ح
ۡۡ أ  ُ ۡن ِرح ٱّللَّ  عح فذ َِل كح

ِي َكح  ِن ٱلَّ ۡحسح
ح
ۡ بِأ ۡجرحه 

ح
ل ونح أ ۡعمح  ٣٥ن وا  يح

36. আল্লাহ বক তাুঁর বান্দার জনে যন্ডর্ষ্ট 
নন? অর্চ তারা কতামান্ডক আল্লাহর 
পবরবন্ডতথ অনেন্ডদর ভয় কদখায়। 
আর আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন, 
তার জনে ককান বহদায়াতকারী 
কনই। 

ِينح ِمن  ِف ونحكح بِٱلَّ وذ ي خح ۖۥۡ وح ه  ۡبدح اف  عح لحيۡسح ٱّللَّ  بِكح
ح
أ

اد  د ونِهِۚۦْ  ا َلح ۥ ِمۡن هح مح لِِل ٱّللَّ  فح ُۡ ن ي   ٣٦وحمح

37. আর আল্লাহ যান্ডক বহদায়াত কন্ডরন, 
তার জনে ককান পর্ভ্রষ্টকারী কনই। 
আল্লাহ বক মহাপরাক্রমশালী 
প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহেকারী নন? 

زِيز   يۡسح ٱّللَّ  بِعح
لح
ح
ُۗ أ  
لذ ُِ ا َلح ۥ ِمن م  مح ِد ٱّللَّ  فح ُۡ ن يح وحمح

ام    ٣٧ذِي ٱنتِقح

38. আর তুবম যবদ তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা 
কর, কক আসমানসমূহ ও যমীন 

ول نَّ  حق  ۡرضح َلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح ۡ مَّ  ُ تۡلح

ح
أ لحئِن سح وح

ادحِّنح  رح
ح
ِ إِۡن أ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ا تحۡدع  ۡ مَّ فحرحءحۡيت 

ح
ْۚ ق ۡل أ ٱّللَّ 
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সৃবষ্ট কন্ডরন্ডি? তারা অবশেই বলন্ডব 
‘আল্লাহ’। বল, ‘কতামরা বক কভন্ডব 
কদন্ডখি- আল্লাহ আমার ককান েবত 
চাইন্ডল কতামরা আল্লাহর পবরবন্ডতথ 
যান্ডদর ডাক তারা বক কসই েবত 
দূর করন্ডত পারন্ডব? অর্বা বতবন 
আমান্ডক রহমত করন্ডত চাইন্ডল 
তারা কসই রহমত প্রবতন্ডরাধ্ করন্ডত 
পারন্ডব’? বল, ‘আমার জনে 
আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট’। 

তাওয়াকু্কলকারীগে তাুঁর উপরই 
তাওয়াকু্কল কন্ডর। 

ادحِّن بِرحۡۡححة   ٱّللَّ   رح
ح
ۡو أ
ح
ۦٓ أ ِ ِه ذ َٰت  ۡض  َِٰشفح نَّ كح ۡل ه  ذ  هح بِۡض 

لحۡيهِ  ۖۡ عح ۡسِبح ٱّللَّ  َٰت  رحۡۡححتِهِۚۦْ ق ۡل حح ۡمِسكح نَّ م  ۡل ه  هح
ِ ونح  ُكذ تحوح َّكَّ  ٱلۡم  تحوح  ٣٨يح

39. বল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
কতামান্ডদর স্থন্ডল কাজ কন্ডর যাও, 
বনশ্চয় আবমও আমার কাজ করব। 
অতিঃপর শীঘ্রই কতামরা জানন্ডত 
পারন্ডব’। 

وۡفح  ۖۡ فحسح َِٰمل  ۡۡ إِّنذِ عح نحتِك  َّكح َٰ مح
ح ل وا  َعح ۡوِم ٱۡعمح َٰقح ق ۡل يح

ونح   ٣٩تحۡعلحم 

40. কার উপর লাঞ্ছনাদায়ক আযাব 
আসন্ডব এবাং কার উপর স্থায়ী 
আযাব আপবতত হন্ডব?  

  ۡ قِي اب  م  ذح لحۡيهِ عح يحِحل  عح ۡزِيهِ وح اب  َي  ذح تِيهِ عح
ۡ
ن يحأ مح
٤٠ 

41. বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত 
যর্াযর্ভান্ডব বকতাব নাবযল কন্ডরবি 
মানুন্ডির জনে; তাই কয সৎপর্ 
অবলম্বন কন্ডর, কস তা বনন্ডজর 
জনেই কন্ডর এবাং কয পর্ভ্রষ্ট হয় কস 
বনন্ডজর েবতর জনেই পর্ভ্রষ্ট হয়। 
আর তুবম তান্ডদর তত্ত্বাবধ্ায়ক নও। 

مح  ِِۖ فح َٰبح لِلنَّاِس بِٱۡۡلحقذ ۡيكح ٱلِۡكتح
لح ۡۡلحا عح نزح

ح
ٓ أ ا ِن إِنَّ

آ  ۖۡ وحمح ا ُح لحۡي ل  عح ُِ ا يح لَّ فحإِنَّمح ن ضح ىَٰ فحلِنحۡفِسهۖۦِۡ وحمح ٱۡهتحدح
كِيل   ُِۡ بِوح ۡي

لح نتح عح
ح
 ٤١أ
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42. আল্লাহ জীবসমূন্ডহর প্রাে হরে 
কন্ডরন তান্ডদর মৃতুের সময় এবাং 
যারা মন্ডরবন তান্ডদর বনদ্রার সময়। 
তারপর যার জনে বতবন মৃতুের 
ফয়সালা কন্ডরন তার প্রাে বতবন 
করন্ডখ কদন এবাং অনেগুন্ডলা বফবরন্ডয় 
কদন একবট বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত। 
বনশ্চয় এন্ডত বচন্তাশীল কওন্ডমর জনে 
অন্ডনক বনদশথন রন্ডয়ন্ডি। 

ۡت ِِف  ۡۡ تحم  ح ا وحٱلَِِّت ل ُح ِ ۡوت سح ِحيح مح نف 
ح
ِفَّ ٱۡۡل تحوح ٱّللَّ  يح

ي رِۡسل   ۡوتح وح ا ٱلۡمح ُح لحۡي َٰ عح ي ۡمِسك  ٱلَِِّت قحَضح ۖۡ فح ا ُح نحاِم مح
ىى  ۡخرح

 
ۡوم   ٱۡۡل َٰت  لذِقح َٰلِكح ٓأَليح مًّ  إِنَّ ِِف ذح سح ل  م  جح

ح
ى أ إَِلح
ونح  ر  كَّ تحفح  ٤٢يح

43. তন্ডব বক তারা আল্লাহ িাড়া 
অনেন্ডদরন্ডক সুপাবরশকারী 
বাবনন্ডয়ন্ডি? বল, ‘তারা ককান বকিুর 
মাবলক না হন্ডলও এবাং তারা না 
বুঝন্ডলও’?  

حوۡ  ل وح
ح
ْۚ ق ۡل أ آءح عح فح ِ ش  وا  ِمن د وِن ٱّللَّ حذ  ِم ٱَّتَّ

ح
ن وا  لح  أ َكح

ۡي  ونح شح ۡملِك  ۡعقِل ونح يح لح يح  ٤٣ا وح

44. বল, ‘সকল সুপাবরশ আল্লাহর 
মাবলকানাধ্ীন। আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর রাজত্ব একমাত্র তাুঁরই। 
তারপর কতামরা তাুঁর কান্ডিই 
প্রতোববতথত হন্ডব’। 

ۡرِضِۖ 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ۥ م  ۖۡ َلَّ  ِيٗعا ة  َجح َٰعح فح ِ ٱلشَّ َّ ِ ق ل ّللذ

ونح  ع  ۡهِ ت رۡجح َّۡ إَِلح  ٤٤ث 

45. যারা আবখরান্ডত ববশ্বাস কন্ডর না, 
এক আল্লাহর কর্া বলা হন্ডল 
তান্ডদর অন্তর সঙু্কবচত হন্ডয় যায়। 
আর আল্লাহ িাড়া অনে 
উপাসেগুন্ডলার কর্া বলা হন্ডল 
তখনই তারা আনন্ডন্দ উৎফুল হয়। 

ِينح لح  زَّۡت ق ل وب  ٱلَّ
ح
أ ه  ٱۡشمح ِإَوذحا ذ كِرح ٱّللَّ  وحۡحدح

 ۡۡ ۦٓ إِذحا ه  ِينح ِمن د ونِهِ ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرحةِِۖ ِإَوذحا ذ كِرح ٱلَّ
ونح  حۡستحبِّۡش   ٤٥ي
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46. বল, ‘কহ আল্লাহ, আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর সৃবষ্টকতথা, গান্ডয়ব ও 
উপবস্থত ববিয়াবদর জ্ঞানী; তুবম 
কতামার বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা 
কন্ডর কদন্ডব যান্ডত তারা মতববন্ডরাধ্ 
করন্ডি’। 

ۡيِب ق ِل ٱللَّ  ۡح ٱلۡغح َٰلِ ۡرِض عح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح َّۡ فحاِطرح ٱلسَّ  ُ

ن وا  فِيهِ  ا َكح ۡ  بحۡيح ِعبحادِكح ِِف مح ۡك  نتح ِتح
ح
ةِ أ َٰدح هح وحٱلشَّ
ونح  ۡتحلِف   ٤٦َيح

47. আর যারা যুলম কন্ডরন্ডি, যবদ 
যমীন্ডন যা আন্ডি তা সব এবাং এর 
সমপবরমােও তান্ডদর জনে হয়; 
তন্ডব বকয়ামন্ডতর বদন কব ন আযাব 
কর্ন্ডক বাুঁচার জনে মুবিপেস্বরূপ 
তারা তা বদন্ডয় কদন্ডব। কসখান্ডন 
আল্লাহর কান্ডি কর্ন্ডক তান্ডদর জনে 
এমন বকিু প্রকাবশত হন্ডব, যা তারা 
কখন্ডনা কেনাও করত না।  

ۥ  ِمۡثلحه  ِيٗعا وح ۡرِض َجح
ح
ا ِِف ٱۡۡل وا  مح لحم  ِينح ظح نَّ لَِّلَّ

ح
حۡو أ ل وح

اِب يح  ذح وٓءِ ٱلۡعح ۡوا  بِهِۦ ِمن س  ۡفتحدح ۥ َلح ه  عح ةِ  مح َٰمح ۡومح ٱلۡقِيح
ۡتحِسب ونح  ون وا  ُيح ۡۡ يحك  ح ا ل ِ مح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ح ا ل بحدح  ٤٧وح

48. আর তারা যা অজথন কন্ডরবিল তার 
মন্দ ফল তান্ডদর কান্ডি প্রকাশ হন্ডয় 
পড়ন্ডব এবাং যা বনন্ডয় তারা  াট্টা-
ববদ্রূপ করত তা-ই তান্ডদরন্ডক 
পবরন্ডবষ্টন করন্ডব। 

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ
ح ا ل بحدح ب وا  وح وح سح ا كح ن وا  ات  مح ا َكح ُِۡ مَّ ِ اقح ب حح

زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٤٨بِهِۦ ي

49. অতিঃপর ককান ববপদাপদ মানুিন্ডক 
স্পশথ করন্ডল কস আমান্ডক ডান্ডক। 
তারপর যখন আবম আমার পে 
কর্ন্ডক বন‘আমত বদন্ডয় তান্ডক অনুগ্রহ 
কবর তখন কস বন্ডল, ‘জ্ঞান্ডনর 
কারন্ডেই ককবল আমান্ডক তা কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি’। বরাং এটা এক পরীো। 

ٗة  َٰه  نِۡعمح لۡنح وَّ َّۡ إِذحا خح نحا ث  ذ  دحَعح َٰنح ۡض  نسح فحإِذحا محسَّ ٱۡۡلِ
َٰ ِعلِۢۡمْۚ بحۡل ِهح فِۡتنحة   ح ۥ َعح وتِيت ه 

 
ٓ أ ا ِنَّا قحالح إِنَّمح مذ

ونح  ۡعلحم  ۡۡ لح يح حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح  ٤٩وح
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বকন্তু তান্ডদর অবধ্কাাংশই তা জান্ডন 
না।  

50. অবশেই তান্ডদর পূবথবতথীরা এটা 
বন্ডলবিল। বকন্তু তারা যা অজথন 
কন্ডরন্ডি তা তান্ডদর ককান কান্ডজ 
আন্ডসবন। 

ن وا   ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن َٰ عح ۡغّنح
ح
آ أ مح ۡۡ فح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

ا ٱلَّ ُح ح قحۡد قحال
 ٥٠يحۡكِسب ونح 

51. সুতরাাং তান্ডদর কৃতকন্ডমথর মন্দ ফল 
তান্ডদর উপর আপবতত হন্ডয়বিল। 
এন্ডদর মন্ডধ্েও যারা যুলম কন্ডর 
তান্ডদর উপন্ডরও তান্ডদর অজথন্ডনর 
সব মন্দফল শীঘ্রই আপবতত হন্ডব। 
আর তারা অেম করন্ডত পারন্ডব 
না।  

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ ابح صح
ح
وا  ِمۡن فحأ لحم  ِينح ظح ب وا ْۚ وحٱلَّ سح ا كح ات  مح

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ ي ِصيب  ٓءِ سح
لح ىؤ  ا ه ۡ ٰٓح ب وا  وحمح سح ا كح ات  مح

ۡعِجزِينح   ٥١بِم 

52. তারা বক জান্ডন না, আল্লাহ যার জনে 
ইিা কন্ডরন বরবযক প্রশস্ত কন্ডর 
কদন আর সঙু্কবচত কন্ডর কদন? 
বনশ্চয় এন্ডত মুবমন সম্প্রদান্ডয়র জনে 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি। 

آء   حشح ن ي ِۡزقح لِمح ط  ٱلرذ ح يحبۡس  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ۡعلحم  ۡۡ يح ح وح ل

ح
أ

ۡوم  ي ۡؤِمن ونح  َٰت  لذِقح َٰلِكح ٓأَليح ْۚ إِنَّ ِِف ذح يحۡقِدر   ٥٢وح

53. বল, ‘কহ আমার বান্দাগে, যারা 
বনজন্ডদর উপর বাড়াবাবড় কন্ডরি 
কতামরা আল্লাহর রহমত কর্ন্ডক 
বনরাশ হন্ডয়া না। অবশেই আল্লাহ 
সকল পাপ েমা কন্ডর কদন্ডবন। 
বনশ্চয় বতবন েমাশীল, পরম 
দয়ালু’।  

ۡۡ لح  ُِ ِس نف 
ح
ى أ ح ف وا  َعح َۡسح

ح
ِينح أ َٰعِبحادِيح ٱلَّ ۞ق ۡل يح

ح  ِْۚ إِنَّ ٱّللَّ وا  ِمن رَّۡۡححةِ ٱّللَّ ِيعً تحۡقنحط  ن وبح َجح ۡغفِر  ٱل  ْۚ يح ا
  ۡ ور  ٱلرَِّحي ف  وح ٱلۡغح ۥ ه   ٥٣إِنَّه 
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54. আর কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 
অবভমুখী হও এবাং  কতামান্ডদর 
উপর আযাব আসার পূন্ডবথই তার 
কান্ডি আত্ম্সমপথে কর। তার 
(আযাব আসার) পন্ডর কতামান্ডদরন্ডক 
সাহাযে করা হন্ডব না। 

وا   ۡسلِم 
ح
أ ۡۡ وح بذِك  َٰ رح نِيب ٓوا  إَِلح

ح
أ ن  وح

ح
ۡبِل أ َلح ۥ ِمن قح

ونح  َّۡ لح ت نِصح  اب  ث  ذح ۡ  ٱلۡعح تِيحك 
ۡ
 ٥٤يحأ

55. আর অনুসরে কর উত্তম যা নাবযল 
করা হন্ডয়ন্ডি কতামান্ডদর রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক, কতামান্ডদর উপর 
অতবকথতভান্ডব আযাব আসার পূন্ডবথ। 
অর্চ কতামরা উপলবি করন্ডত 
পারন্ডব না। 

 ۡ ۡك  نزِلح إَِلح
 
ٓ أ ا نح مح ۡحسح

ح
ٓوا  أ ِن وحٱتَّبِع  ۡ مذ بذِك  ِن رَّ مذ

ونح  ر  حۡشع  ۡۡ لح ت نت 
ح
أ اب  بحۡغتحٗة وح ذح ۡ  ٱلۡعح تِيحك 

ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ قح
٥٥ 

56. যান্ডত কাউন্ডকও বলন্ডত না হয়, ‘হায় 
আফন্ডসাস! আল্লাহর হক আদান্ডয় 
আবম কয বশবর্লে কন্ডরবিলাম তার 
জনে। আর আবম ককবল  াট্টা-
ববদ্রূপকারীন্ডদর মন্ডধ্ে অন্তভুথি 
বিলাম’। 

ولح نحفۡ  ن تحق 
ح
ۢنِب أ ا فحرَّطت  ِِف جح َٰ مح ح َٰ َعح َتح ِۡسح َٰحح س  يح

َِٰخرِينح  حِمنح ٱلسَّ نت  ل ِ ِإَون ك   ٥٦ٱّللَّ

57. অর্বা যান্ডত কাউন্ডক একর্াও 
বলন্ডত না হয়, ‘আল্লাহ যবদ আমান্ডক 
বহদায়াত বদন্ডতন তাহন্ডল অবশেই 
আবম মুত্তাকীন্ডদর অন্তভুথি হতাম’। 

نت   َِّٰن لحك  ى دح ح هح نَّ ٱّللَّ
ح
حۡو أ ولح ل ۡو تحق 

ح
تَّقِيح  أ  ٥٧ِمنح ٱلۡم 

58. অর্বা আযাব প্রতেে করার সময় 
যান্ডত কাউন্ডক একর্াও বলন্ডত না 
হয়, ‘যবদ একবার বফন্ডর যাওয়ার 

ونح  ك 
ح
ةٗ فحأ رَّ نَّ َِل كح

ح
حۡو أ ابح ل ذح ى ٱلۡعح ولح ِحيح تحرح ۡو تحق 

ح
أ

ۡحِسنِيح   ٥٨ِمنح ٱلۡم 
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সুন্ডযাগ আমার হত, তাহন্ডল আবম 
মুবমনন্ডদর অন্তভুথি হতাম’।  

59. হোুঁ, অবশেই কতামার কান্ডি আমার 
বনদশথনাবলী এন্ডসবিল, অতিঃপর 
তুবম কসগুন্ডলান্ডক অস্বীকার 
কন্ডরবিন্ডল এবাং তুবম অহঙ্কার 
কন্ডরবিন্ডল। আর তুবম কাবফরন্ডদর 
অন্তভুথি বিন্ডল। 

ۡتح  ا وحٱۡستحۡكَبح ُح ِ بۡتح ب ذَّ َِِٰت فحكح آءحتۡكح ءحايح َٰ قحۡد جح بحلح
َٰفِرِينح  نتح ِمنح ٱلۡكح ك   ٥٩وح

60. আর যারা আল্লাহর প্রবত বমর্োন্ডরাপ 
কন্ডর বকয়ামন্ডতর বদন তুবম তান্ডদর 
কচহারাগুন্ডলা কান্ডলা কদখন্ডত পান্ডব। 
অহঙ্কারীন্ডদর বাসস্থান জাহান্নান্ডমর 
মন্ডধ্ে নয় বক? 

 ۡ  ُ وه  ِ و ج  ح ٱّللَّ ب وا  َعح ذح ِينح كح ى ٱلَّ ةِ تحرح َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح وح
 ِ ِ َبذ
تحكح ۡثٗوى لذِلۡم  ۡح مح نَّ ُح لحيۡسح ِِف جح

ح
ْۚ أ ة  ۡسوحدَّ  ٦٠ينح م 

61. আর আল্লাহ মুত্তাকীন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
সাফলেসহ নাজাত কদন্ডবন। ককান 
অমঙ্গল তান্ডদরন্ডক স্পশথ করন্ডব না। 
আর তারা কিকিতও হণব না।  

وٓء   ۡ  ٱلس   ُ س  مح ۡۡ لح يح ُِ ِ ت ازح فح  بِمح
ۡوا  ِينح ٱتَّقح ي نحّجذِ ٱّللَّ  ٱلَّ وح

ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه   ٦١وح

62. আল্লাহ সব বকিুর স্রষ্টা এবাং বতবন 
সব বকিুর তত্ত্বাবধ্ায়ক। 

كِيل   ء  وح ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح ء ِۖ وحه  ۡ ِ يح

ذ َٰلِق  ّل   ٦٢ٱّللَّ  خح

63. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর চাববসমূহ 
তাুঁরই কান্ডি। আর যারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার কন্ডর 
তারাই েবতগ্রস্ত। 

ِينح  ۡرِض  وحٱلَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح اَِلد  ٱلسَّ قح وا   َلَّ ۥ مح ر  فح كح

ونح أَِب َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ىئِكح ه  لح و 
 
ِ أ َِٰت ٱّللَّ  ٦٣يح
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64. বল, ‘কহ অজ্ঞরা, কতামরা বক 
আমান্ডক আল্লাহ িাড়া অন্ডনের 
ইবাদাত করার আন্ডদশ করি’?  

ُِل ونح  َٰ ا ٱلۡجح ُح ي 
ح
ۡعب د  أ

ح
ٓ أ ِ
ٓو يذ ر  م 

ۡ
ِ تحأ رۡيح ٱّللَّ غح فح

ح
 ٦٤ق ۡل أ

65. আর অবশেই কতামার কান্ডি এবাং 
কতামার পূবথবতথীন্ডদর কান্ডি ওহী 
পা ান্ডনা হন্ডয়ন্ডি কয, তুবম বশকথ 
করন্ডল কতামার কমথ বনষ্ফল হন্ডবই। 
আর অবশেই তুবম েবতগ্রস্তন্ডদর 
অন্তভুথি হন্ডব। 

ۡبلِكح لحئِۡن  ِينح ِمن قح ۡكح ِإَوَلح ٱلَّ وِۡحح إَِلح
 
ۡد أ لحقح وح

ل كح  مح نَّ عح حۡحبحطح ۡكتح َلح ۡۡشح
ح
ونحنَّ ِمنح أ حك  تلح وح

َِِٰسِينح   ٦٥ٱلۡخح

66. বরাং তুবম আল্লাহরই ইবাদাত কর 
এবাং কৃতজ্ঞন্ডদর অন্তভুথি হও। 

َِٰكرِينح  ِنح ٱلشَّ ن مذ ك  ح فحٱۡعب ۡد وح  ٦٦بحِل ٱّللَّ

67. আর তারা আল্লাহন্ডক যর্ান্ডযাগে 
মযথাদা কদয়বন। অর্চ বকয়ামন্ডতর 
বদন কগাটা পৃবর্বীই র্াকন্ডব তাুঁর 
মুবষ্টন্ডত এবাং আকাশসমূহ তাুঁর ডান 
হান্ডত ভাুঁজ করা র্াকন্ডব। বতবন 
পববত্র, তারা যান্ডদরন্ডক শরীক কন্ডর 
বতবন তান্ডদর ঊন্ডধ্বথ।  

ۥ  ت ه  ُح ۡب ِيٗعا قح ۡرض  َجح
ح
ۦ وحٱۡۡل ِ قَّ قحۡدرِه ح حح وا  ٱّللَّ ر  ا قحدح وحمح

ُۢ بِيحِمينِهِۚۦْ  َٰت  ۡطوِيَّ َٰت  مح َٰوح مح ةِ وحٱلسَّ َٰمح يحۡومح ٱلۡقِيح
ا ي   مَّ َٰ عح َٰلح تحعح ۥ وح َٰنحه  ۡبحح ونح س   ٦٧ّۡشِك 

68. আর বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব। ফন্ডল 
আল্লাহ যান্ডদরন্ডক ইিা কন্ডরন তারা 
িাড়া আসমানসমূন্ডহ যারা আন্ডি 
এবাং পৃবর্বীন্ডত যারা আন্ডি সকন্ডলই 
কবহুুঁশ হন্ডয় পড়ন্ডব। তারপর আবার 
বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব, তখন তারা 
দাুঁবড়ন্ডয় তাকান্ডত র্াকন্ডব। 

 َٰ مح ن ِِف ٱلسَّ عِقح مح ورِ فحصح ن فِخح ِِف ٱلص  نوح َِٰت وحمح ِِف  وح
ىَٰ فحإِذحا  ۡخرح

 
َّۡ ن فِخح فِيهِ أ ۖۡ ث  آءح ٱّللَّ  ن شح ۡرِض إِلَّ مح

ح
ٱۡۡل

ونح  ر  ۡۡ قِيحام  يحنظ   ٦٨ه 

69. আর যমীন তার রন্ডবর নূন্ডর 
আন্ডলাবকত হন্ডব, আমলনামা 
উপবস্থত করা হন্ডব এবাং নবী ও 
সােীগেন্ডক আনা হন্ডব, তান্ডদর 
মন্ডধ্ে নোয়ববচার করা হন্ডব। 
এমতাবস্থায় কয, তান্ডদর প্রবত যুলম 
করা হন্ডব না। 

َٰب   و ِضعح ٱلِۡكتح ا وح ُح ِ بذ ۡرض  بِن ورِ رح
ح
قحِت ٱۡۡل ۡۡشح

ح
أ وح

 ِ ٓيءح بِٱۡلَّبِيذ
ِ وحِجا  ۡ بِٱۡۡلحقذ  ُ آءِ وحق َِضح بحيۡنح دح ُح نح وحٱلش 

ونح  ۡظلحم  ۡۡ لح ي   ٦٩وحه 
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70. আর প্রন্ডতেকন্ডক তার আমন্ডলর পূেথ 
প্রবতফল কদয়া হন্ডব এবাং তারা যা 
কন্ডর কস সম্পন্ডকথ বতবনই সবথাবধ্ক 
পবরজ্ঞাত। 

ا  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وح أ ِملحۡت وحه  ا عح ِيحۡت ّل   نحۡفس  مَّ و فذ وح

ل ونح  ۡفعح  ٧٠يح

71. আর কাবফরন্ডদরন্ডক দন্ডল দন্ডল 
জাহান্নান্ডমর বদন্ডক হাুঁবকন্ডয় বনন্ডয় 
যাওয়া হন্ডব। অবন্ডশন্ডি তারা যখন 
জাহান্নান্ডমর কান্ডি এন্ডস কপৌঁিন্ডব 
তখন তার দরজাগুন্ডলা খুন্ডল কদয়া 
হন্ডব এবাং জাহান্নান্ডমর রেীরা 
তান্ডদরন্ডক বলন্ডব, ‘কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর কান্ডি বক 
রাসূলগে আন্ডসবন, যারা কতামান্ডদর 
কান্ডি কতামান্ডদর রন্ডবর আয়াতগুন্ডলা 
বতলাওয়াত করত এবাং এ বদন্ডনর 
সাোৎ সম্পন্ডকথ কতামান্ডদরন্ডক 
সতকথ করত’? তারা বলন্ডব, 
‘অবশেই এন্ডসবিল’; বকন্তু 
কাবফরন্ডদর উপর আযান্ডবর বােী 
সন্ডতে পবরেত হল।  

ى إِذحا  ِتَّ ًراۖۡ حح مح ۡح ز  نَّ ُح َٰ جح ٓوا  إَِلح ر  فح ِينح كح وحِسيقح ٱلَّ
 ۡۡ ح ل
ح
ٓ أ ا ُح نحت  زح ۡۡ خح  ُ ح ا وحقحالح ل ُح َٰب  بۡوح

ح
ۡت أ ا ف تِحح آء وهح جح

َِٰت  ۡۡ ءحايح لحۡيك  ۡتل ونح عح ۡۡ يح ِنك  ل  مذ ۡۡ ر س  تِك 
ۡ
يحأ

َٰذح  ۡۡ هح آءح يحۡوِمك  ۡۡ لِقح ونحك  ي نِذر  ۡۡ وح بذِك  َٰ رح اْۚ قحال وا  بحلح
َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح اِب َعح ذح ة  ٱلۡعح ِمح ۡت ُكح قَّ َِٰكۡن حح لح  ٧١وح

72. বলা হন্ডব, ‘কতামরা জাহান্নান্ডমর 
দরজাসমূন্ডহ প্রন্ডবশ কর, তান্ডতই 
স্থায়ীভান্ডব র্াকার জনে। অতএব 
অহঙ্কারীন্ডদর আবাসস্থল কতই না 
বনকৃষ্ট’! 

 ۡۖ ا ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح َٰبح جح بۡوح
ح
ل ٓوا  أ فحبِئۡسح  قِيلح ٱۡدخ 

ِينح  ِ َبذ تحكح ۡثوحى ٱلۡم   ٧٢مح

73. আর যারা তান্ডদর রবন্ডক ভয় 
কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডক দন্ডল দন্ডল 
জান্নান্ডতর বদন্ডক বনন্ডয় যাওয়া হন্ডব। 
অবন্ডশন্ডি তারা যখন কসখান্ডন এন্ডস 
কপৌঁিন্ডব এবাং এর দরজাসমূহ খুন্ডল 

ى إِذحا  ِتَّ ًراۖۡ حح مح ۡۡ إَِلح ٱۡۡلحنَّةِ ز   ُ بَّ ۡوا  رح ِينح ٱتَّقح وحِسيقح ٱلَّ
  ۡ َٰ لح ا سح ُح نحت  زح ۡۡ خح  ُ ح ا وحقحالح ل ُح َٰب  بۡوح

ح
ۡت أ ف تِحح ا وح آء وهح جح

َِِٰلِينح  ا خح ل وهح ۡۡ فحٱۡدخ  ۡۡ ِطۡبت  لحۡيك   ٧٣عح
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কদয়া হন্ডব তখন জান্নান্ডতর রেীরা 
তান্ডদরন্ডক বলন্ডব, ‘কতামান্ডদর প্রবত 
সালাম, কতামরা ভাল বিন্ডল। 
অতএব স্থায়ীভান্ডব র্াকার জনে 
এখান্ডন প্রন্ডবশ কর’।  

74. আর তারা বলন্ডব, ‘সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর জনে, বযবন আমান্ডদর প্রবত 
তার ওয়াদান্ডক সতে কন্ডরন্ডিন। আর 
আমান্ডদরন্ডক যমীন্ডনর অবধ্কারী 
কন্ডরন্ডিন। আমরা জান্নান্ডত কযখান্ডন 
ইিা বসবান্ডসর জায়গা কন্ডর কনব। 
অতএব (ন্ডনক) আমলকারীন্ডদর 
প্রবতফল কতইনা উত্তম’! 

ه ۥ نحا وحۡعدح قح دح ِي صح ِ ٱلَّ ثحنحا  وحقحال وا  ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ ۡورح
ح
أ وح

ۡجر  
ح
ۡح أ ۖۡ فحنِۡع آء  حشح يۡث  ن  ِمنح ٱۡۡلحنَّةِ حح

 
أ ۡرضح نحتحبحوَّ

ح
ٱۡۡل

َِٰملِيح   ٧٤ٱلۡعح

75. আর তুবম কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
আরন্ডশর চারপাশ বঘন্ডর তান্ডদর 
রন্ডবর প্রশাংসায় তাসবীহ পা  
করন্ডত কদখন্ডত পান্ডব। আর তান্ডদর 
মন্ডধ্ে নোয়সঙ্গতভান্ডব ববচার কন্ডর 
কদয়া হন্ডব এবাং বলা হন্ডব ‘সকল 
প্রশাংসা সৃবষ্টকুন্ডলর রব আল্লাহর 
জনে’। 

ۡوِل ٱلۡعحرِۡش  ٓافذِيح ِمۡن حح ةح حح ىئِكح لح ى ٱلۡمح تحرح وح
ِ  وحقِيلح  ۡ بِٱۡۡلحقذ  ُ ْۚ وحق َِضح بحيۡنح ۡۡ ُِ ِ بذ ونح ِِبحۡمِد رح بذِح  ي سح

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِ رحبذ  ٧٥ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ
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৪০. সূরা : গান্ডফর 
আয়াত : ৮৫, মাক্কী 

ورحة   فِر   س 
 َغح

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।   ٓۡ  ١ح

2. মহাপরাক্রমশালী সবথজ্ঞানী আল্লাহর 
পে কর্ন্ডক এই বকতাব নাবযলকৃত।  

 ِۡ لِي زِيزِ ٱلۡعح ِ ٱلۡعح َِٰب ِمنح ٱّللَّ  ٢تحَنِيل  ٱلِۡكتح

3. বতবন পাপ েমাকারী, তাওবা 
কবূলকারী, কন্ড ার আযাবদাতা, 
অনুগ্রহ বিথেকারী। বতবন িাড়া 
ককান (সতে) ইলাহ কনই। তাুঁর 
বদন্ডকই প্রতোবতথন। 

اِب ذِي  ِديِد ٱلۡعِقح ۢنِب وحقحابِِل ٱتلَّۡوِب شح فِرِ ٱلَّ
َغح

ۡهِ ٱلۡمحِصري   ۖۡ إَِلح وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۡوِلِۖ لح  ٣ٱلطَّ

4. কাবফররাই ককবল আল্লাহর 
আয়াতসমূহ বনন্ডয় ববতন্ডকথ বলপ্ত হয়। 
সুতরাাং কদন্ডশ কদন্ডশ তান্ডদর অবাধ্ 
ববচরে কযন কতামান্ডক কধ্াুঁকায় না 
কফন্ডল। 

وا  فحلح  ر  فح ِينح كح ِ إِلَّ ٱلَّ َِٰت ٱّللَّ َِٰدل  ِِفٓ ءحايح ا ي جح مح
َِٰد  ۡۡ ِِف ٱِۡلِلح  ُ ل ب  ۡركح تحقح ۡغر   ٤يح

5. এন্ডদর পূন্ডবথ নূন্ডহর কওম এবাং 
তান্ডদর পন্ডর অন্ডনক দলও অস্বীকার 
কন্ডরবিল। প্রন্ডতেক উম্মতই স্ব স্ব 
রাসূলন্ডক পাকড়াও করার সাংকে 
কন্ডরবিল এবাং সতেন্ডক ববদূরীত 
করার উন্ডদ্দন্ডশে তারা অসার ববতন্ডকথ 
বলপ্ত হন্ডয়বিল। ফন্ডল আবম 
তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করলাম। 
সুতরাাং ককমন বিল আমার আযাব! 

 ۡۖ ۡۡ ۡحزحاب  ِمنُۢ بحۡعِدهِ
ح
ۡۡ قحۡوم  ن وح  وحٱۡۡل  ُ ۡبلح بحۡت قح ذَّ كح

ۡت ّل    مَّ ل وا  وحهح َٰدح جح ۖۡ وح وه  ذ  خ 
ۡ
ۡۡ َِلحأ ُِ ِ ول ِۢ بِرحس  ة مَّ

 
 أ

نح  ۡيفح َكح ۖۡ فحكح ۡۡ  ُ ۡذت  خح
ح
وا  بِهِ ٱۡۡلحقَّ فحأ  ُ َِٰطِل َِل ۡدِح بِٱلۡبح

اِب   ٥ِعقح

6. আর এভান্ডব কাবফরন্ডদর কেন্ডত্র 
কতামার রন্ডবর বােী সন্ডতে পবরেত 
হল কয, বনশ্চয় এরা জাহান্নামী।  

ِمحت   ۡت ُكح قَّ َٰلِكح حح ذح كح ٓوا  وح ر  فح ِينح كح ح ٱلَّ بذِكح َعح رح
َٰب  ٱۡلَّارِ  ۡصحح

ح
ۡۡ أ  ُ نَّ

ح
 ٦أ

7. যারা আরশন্ডক ধ্ারে কন্ডর এবাং 
যারা এর চারপান্ডশ রন্ডয়ন্ডি, তারা 

ونح ِِبحۡمِد  بذِح  ۥ ي سح ۡوَلح  ۡن حح ۡرشح وحمح ِۡمل ونح ٱلۡعح ِينح ُيح ٱلَّ
ي ۡؤِمن ونح بِهِۦ ۡۡ وح ُِ ِ بذ بَّنحا  رح ن وا ۖۡ رح ِينح ءحامح ونح لَِّلَّ حۡستحۡغفِر  ي وح
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তান্ডদর রন্ডবর প্রশাংসাসহ তাসবীহ 
পা  কন্ডর এবাং তাুঁর প্রবত ঈমান 
রান্ডখ। আর মুবমনন্ডদর জনে েমা 
কচন্ডয় বন্ডল কয, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন রহমত ও জ্ঞান িারা সব 
বকিুন্ডক পবরবেপ্ত কন্ডর রন্ডয়ন্ডিন। 
অতএব যারা তাওবা কন্ডর এবাং 
আপনার পর্ অনুসরে কন্ডর আপবন 
তান্ডদরন্ডক েমা কন্ডর বদন। আর 
জাহান্নান্ডমর আযাব কর্ন্ডক আপবন 
তান্ডদরন্ডক রো করুন’। 

ِينح تحاب وا   ء  رَّۡۡححٗة وحِعلۡٗما فحٱۡغفِۡر لَِّلَّ ۡ َّ يح وحِسۡعتح ّل 
 ِۡ ابح ٱۡۡلحِحي ذح ۡۡ عح ُِ ِ ق كح وح

بِيلح وا  سح  ٧وحٱتَّبحع 

8. ‘কহ আমান্ডদর রব, আর আপবন 
তান্ডদরন্ডক স্থায়ী জান্নান্ডত প্রন্ডবশ 
করান, যার ওয়াদা আপবন 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়ন্ডিন। আর তান্ডদর 
বপতা-মাতা, পবত-পবত্ন ও সন্তান-
সন্তবতন্ডদর মন্ডধ্ে যারা সৎকমথ 
সম্পাদন কন্ডরন্ডি তান্ডদরন্ডকও। 
বনশ্চয় আপবন মহাপরাক্রমশালী, 
মহাপ্রজ্ঞাময়।’  

ن  ۡۡ وحمح  ُ دتَّ ۡدن  ٱلَِِّت وحعح َِٰت عح نَّ ۡۡ جح  ُ
ۡدِخلۡ
ح
أ بَّنحا وح رح

 ۡۡ ُِ َِٰج ۡزوح
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ حح ِمۡن ءحابحآئ

لح نتح  صح
ح
ْۚ إِنَّكح أ ۡۡ ُِ َٰتِ ِيَّ ذ رذ وح

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ٨ٱلۡعح

9. ‘আর আপবন তান্ডদর অপরান্ডধ্র 
আযাব হন্ডত রো করুন এবাং 
কসবদন আপবন যান্ডক অপরান্ডধ্র 
আযাব কর্ন্ডক রো করন্ডবন, 
অবশেই তান্ডক অনুগ্রহ করন্ডবন। 
আর এবটই মহাসাফলে।’ 

 ِ يذ ۡ  ٱلسَّ ُِ ِ ق ِ وح يذ ن تحِق ٱلسَّ ۡد اِت يحوۡ اِت  وحمح قح ئِذ  فح مح
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ذح ۚۥْ وح  ٩رحِۡحۡتحه 

10. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি 
তান্ডদরন্ডক উচ্চকন্ডণ্ঠ বলা হন্ডব; 
‘কতামান্ডদর বনজন্ডদর প্রবত 
কতামান্ডদর (আজন্ডকর) এ অসন্ডন্তাি  
অন্ডপো অবশেই আল্লাহর অসন্ডন্তাি 
অবধ্কতর বিল, যখন কতামান্ডদরন্ডক 
ঈমান্ডনর প্রবত আহবান করা 

ۡكَبح  مِن 
ح
ِ أ ۡقت  ٱّللَّ حمح نحادحۡونح ل وا  ي  ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ

َِٰن  يمح  ٱۡۡلِ
ۡونح إَِلح ۡۡ إِۡذ ت ۡدعح ك  سح نف 

ح
ۡۡ أ ۡقتِك  مَّ
ونح  ر  تحۡكف   ١٠فح
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হন্ডয়বিল তারপর কতামরা তা 
অস্বীকার কন্ডরবিন্ডল’। 

11. তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন আমান্ডদরন্ডক দু’বার মৃতুে 
বদন্ডয়ন্ডিন এবাং দু’বার জীবন 
বদন্ডয়ন্ডিন। অতিঃপর আমরা 
আমান্ডদর অপরাধ্ স্বীকার করবি। 
অতএব (জাহান্নাম কর্ন্ডক) কবর 
হবার ককান পর্ আন্ডি বক’? 

حۡفنح  ۡحيحيۡتحنحا ٱثۡنحتحۡيِ فحٱۡعَتح
ح
أ تَّنحا ٱثۡنحتحۡيِ وح مح

ح
بَّنحآ أ ا قحال وا  رح

بِيل   ِن سح وج  مذ ر  َٰ خ 
ۡل إَِلح ُح ن وبِنحا فح  ١١بِذ 

12. [তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব] ‘এটা কতা 
এজনে কয, যখন আল্লাহন্ডক 
এককভান্ডব ডাকা হত তখন 
কতামরা তাুঁন্ডক অস্বীকার করন্ডত 
আর যখন তাুঁর সান্ডর্ শরীক করা 
হত তখন কতামরা ববশ্বাস করন্ডত। 
সুতরাাং যাবতীয় কতৃথত্ব সমুচ্চ, 
মহান আল্লাহর’।  

ۡۡ ِإَون  ۡرت  فح ه ۥ كح ۥٓ إِذحا د ِعح ٱّللَّ  وحۡحدح نَّه 
ح
ۡ بِأ َٰلِك  ذح
ۡك بِهِۦ  برِيِ ي ّۡشح ِ ٱلۡكح ِلذ عح

ِ ٱلۡ ۡ  ّلِلَّ  ١٢ت ۡؤِمن وا ْۚ فحٱۡۡل ۡك

13. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর 
বনদশথনাবলী কদখান এবাং আকাশ 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর জনে বরবযক 
পা ান। আর কয আল্লাহ অবভমুখী 
কসই ককবল উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর 
র্ান্ডক। 

مح  ِنح ٱلسَّ ۡ مذ ِل  لحك  ذ ي َنح ۦ وح َٰتِهِ ۡۡ ءحايح ِي ي رِيك 
وح ٱلَّ آءِ ه 

ن ي نِيب   ر  إِلَّ مح كَّ تحذح ا يح ْۚ وحمح  ١٣رِزٗۡقا

14. সুতরাাং কতামরা আল্লাহন্ডক ডাক, 
তাুঁর উন্ডদ্দন্ডশে দীনন্ডক একবনষ্ঠভান্ডব 
বনন্ডববদত কন্ডর। যবদও কাবফররা 
অপিন্দ কন্ডর। 

ونح  َٰفِر  رِهح ٱلۡكح حۡو كح ل ِينح وح ۡلِِصيح َلح  ٱَّلذ ح ُم  وا  ٱّللَّ فحٱۡدع 
١٤ 

15. আল্লাহ সুউচ্চ মযথাদার অবধ্কারী, 
আরন্ডশর অবধ্পবত, তাুঁর বান্দান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক যার প্রবত ইিা আপন 
বনন্ডদথন্ডশ বতবন ওহী পা ান, কযন কস 
মহাবমলন সম্পন্ডকথ সতকথ কন্ডরন। 

ۡمرِهِۦ 
ح
وحح ِمۡن أ ۡرِش ي لِۡق ٱلر  َِٰت ذ و ٱلۡعح جح رح رحفِيع  ٱَّلَّ
آء  ِمۡن ِعبحادِهِۦ َِل نِذرح يحۡومح ٱتلَّلح  حشح ن ي َٰ مح ح  ١٥ِق َعح

16. কয বদন কলান্ডকরা প্রকাশ হন্ডয় 
পড়ন্ডব। কস বদন আল্লাহর বনকট 
তান্ডদর বকিুই কগাপন র্াকন্ডব না। 

ِن  ذِمح ء ْۚ ل ۡ ۡۡ يح  ُ ِ ِمۡن ح ٱّللَّ َٰ َعح َۡفح ۖۡ لح َيح ونح َٰرِز  ۡ بح يحۡومح ه 
 َُّ َِٰحِد ٱلۡقح ِ ٱلۡوح ۖۡ ّلِلَّ لۡك  ٱَۡلحۡومح  ١٦ارِ ٱلۡم 
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‘আজ রাজত্ব কার’? প্রবল 
প্রতাপশালী এক আল্লাহর।  

17. আজ প্রন্ডতেক বেবিন্ডক তার অজথন 
অনুসান্ডর প্রবতদান কদয়া হন্ডব। আজ 
ককান যুলুম কনই। বনশ্চয় আল্লাহ 
দ্রুত বহসাবগ্রহেকারী। 

 ْۚ ۡح ٱَۡلحوۡمح لۡ بحۡتْۚ لح ظ  سح ا كح ىَٰ ّل   نحۡفب ۢ بِمح ۡزح ٱَۡلحۡومح َت 
اِب  ِيع  ٱۡۡلِسح ح َسح  ١٧إِنَّ ٱّللَّ

18. আর তুবম তান্ডদর আসন্ন বদন 
সম্পন্ডকথ সতকথ কন্ডর দাও। যখন 
তান্ডদর প্রাে কণ্ঠাগত হন্ডব দুিঃখ, 
কষ্ট সাংবরে অবস্থায়। যাবলমন্ডদর 
জনে কনই ককান অকৃবত্রম বনু্ধ, কনই 
এমন ককান সুপাবরশকারী যান্ডক 
গ্রাহে করা হন্ডব। 

ى ٱۡۡلحنحاِجرِ  ح ل وب  َّلح ۡۡ يحۡومح ٱٓأۡلزِفحةِ إِذِ ٱلۡق  نِذرۡه 
ح
أ وح

َٰلِمِ  ا لِلظَّ ْۚ مح َِٰظِميح اع  كح طح فِيع  ي  لح شح ِيم  وح يح ِمۡن ۡحح
١٨ 

19. চেুসমূন্ডহর কখয়ানত এবাং 
অন্তরসমূহ যা কগাপন রান্ডখ বতবন 
তা জান্ডনন। 

ور   د  َِۡف ٱلص  ا َّت  ِ وحمح ۡعي 
ح
آئِنحةح ٱۡۡل ۡ  خح ۡعلح  ١٩يح

20. আর আল্লাহ সব কভান্ডব ফয়সালা 
কন্ডরন এবাং তাুঁন্ডক বাদ বদন্ডয় তারা 
যান্ডদর ডান্ডক তারা ককান বকিুর 
ফয়সালা করন্ডত পারন্ডব না। কনশ্চয় 
আল্লাহ, বতবনই সবথন্ডোতা, সবথদ্রষ্টা।  

ونح ِمن د ونِهِۦ لح  ِينح يحۡدع  ِِۖ وحٱلَّ ۡقَِض بِٱۡۡلحقذ وحٱّللَّ  يح
ِميع  ٱِۡلحِصري   وح ٱلسَّ ح ه  ء   إِنَّ ٱّللَّ ۡ ونح بَِشح  ُ ۡق  ٢٠يح

21. এরা বক যমীন্ডন ববচরে কন্ডর না? 
তাহন্ডল কদখত, তান্ডদর পূন্ডবথ যারা 
বিল তান্ডদর পবরেবত ককমন 
হন্ডয়বিল? তারা এন্ডদর তুলনায় 
যমীন্ডন শবিমত্তা ও প্রভাব ববস্তান্ডর 
প্রবলতর বিল। অতিঃপর আল্লাহ 
তান্ডদর পাকড়াও করন্ডলন তান্ডদর 
পাপাচান্ডরর কারন্ডে। আর তান্ডদর 
জনে বিল না আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
ককান রোকারী। 

ۡيفح َكح  وا  كح ر  يحنظ  ۡرِض فح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي ح ل وح

ح
نح ۞أ

 ۡۡ  ُ دَّ ِمۡن شح
ح
ۡۡ أ ن وا  ه  ْۚ َكح ۡۡ ُِ ۡبلِ  ِمن قح

ن وا  ِينح َكح َٰقِبحة  ٱلَّ عح
ا  ۡۡ وحمح ُِ ِ ن وب ۡ  ٱّللَّ  بِذ  ه  ذح خح

ح
ۡرِض فحأ

ح
ق وَّٗة وحءحاثحاٗرا ِِف ٱۡۡل

اق   ِ ِمن وح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ  ُ
ح نح ل  ٢١َكح

22. এবট এ কারন্ডে কয, তান্ডদর কান্ডি 
তান্ডদর রাসূলগে সুস্পষ্ট প্রমাোবদ 
বনন্ডয় আসত, বকন্তু তারা তান্ডদরন্ডক 
প্রতোখোন করত। ফন্ডল আল্লাহ 

َِٰت  ۡ بِٱِۡلحيذِنح  ُ ل  ۡۡ ر س  ُِ تِي
ۡ
نحت تَّأ ۡۡ َكح  ُ نَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

اِب  ِديد  ٱلۡعِقح ۥ قحوِيذ  شح ْۚ إِنَّه  ۡ  ٱّللَّ  ه  ذح خح
ح
وا  فحأ ر  فح فحكح

٢٢ 
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তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করন্ডলন। 
বনশ্চয় বতবন শবিমান, আযাবদান্ডন 
কন্ড ার।  

23. আর অবশেই আবম মূসান্ডক আমার 
বনদশথনাবলী ও স্পষ্ট প্রমােসহ 
কপ্ররে কন্ডরবিলাম। 

َٰ أَِب وَسح ۡلنحا م  رۡسح
ح
ۡد أ لحقح بِي  وح َٰن  م  لۡطح َٰتِنحا وحس 

 ٢٣يح

24. বফর‘আউন, হামান ও কারূন্ডনর 
প্রবত। অতিঃপর তারা বলল, ‘কস 
এক জাদুকর, চরম বমর্োবাদী’। 

َٰنح  َٰمح هح ۡونح وح َٰ فِرۡعح اب  إَِلح ذَّ َِٰحر  كح ال وا  سح قح ونح فح َٰر  قح  ٢٤وح

25. অতিঃপর যখন মূসা আমার কাি 
কর্ন্ডক সতে বনন্ডয় তান্ডদর কান্ডি 
উপবস্থত হন্ডয়বিল, তখন তারা 
বলল, ‘যারা তার সান্ডর্ ঈমান 
এন্ডনন্ডি কতামরা তান্ডদর কিন্ডল-
সন্তানন্ডদরন্ডক হতো কর এবাং 
তান্ডদর কমন্ডয়-সন্তানন্ডদরন্ডক জীববত 
রাখ’। আর কাবফরন্ডদর িড়যন্ত্র 
ককবল বের্থই হন্ডব। 

ۡبنحآءح 
ح
ِ ِمۡن ِعنِدنحا قحال وا  ٱۡقت ل ٓوا  أ ۡ بِٱۡۡلحقذ آءحه  ا جح مَّ

فحلح
ۡيد   ا كح ْۚ وحمح ۡۡ آءحه  ۥ وحٱۡستحۡحي وا  نِسح ه  عح ن وا  مح ِينح ءحامح ٱلَّ

َٰل  
لح َٰفِرِينح إِلَّ ِِف ضح  ٢٥ٱلۡكح

26. আর বফর‘আউন বলল, ‘আমান্ডক 
কিন্ডড় দাও, আবম মূসান্ডক হতো কবর 
এবাং কস তার রবন্ডক ডাকুক; বনশ্চয় 
আবম আশঙ্কা কবর, কস কতামান্ডদর 
দীন পান্ডে কদন্ডব অর্বা কস যমীন্ডন 
ববপযথয় িবড়ন্ডয় কদন্ডব।   

 ٓ ۥٓۖۡ إِّنذِ بَّه  َۡلحۡدع  رح َٰ وح وَسح ۡقت ۡل م 
ح
و ِيٓ أ ۡون  ذحر  وحقحالح فِرۡعح

ۡرِض 
ح
ُِرح ِِف ٱۡۡل ۡظ ن ي 

ح
ۡو أ
ح
ۡۡ أ لح دِينحك  ِ بحدذ ن ي 

ح
اف  أ خح

ح
أ

ادح  سح  ٢٦ٱلۡفح

27. মূসা বলল, ‘আবম আমার রব ও 
কতামান্ডদর রন্ডবর কান্ডি আেয় 
প্রার্থনা করবি প্রন্ডতেক অহঙ্কারী 
কর্ন্ডক, কয ববচার বদন্ডনর প্রবত ঈমান 
রান্ডখ না’। 

 ِ
ذ ِن ّل  ۡ مذ بذِك  رح ِ وح َبذ ۡذت  بِرح ِ ع 

ى إِّنذ وَسح وحقحالح م 
اِب  ِ  لَّ ي ۡؤِمن  بِيحۡوِم ٱۡۡلِسح َبذ

تحكح  ٢٧م 

28. ‘আর বফর‘আউন বাংন্ডশর এক 
মুবমন বেবি কয তার ঈমান কগাপন 
রাখবিল কস বলল, ‘কতামরা বক 
একবট কলাকন্ডক ককবল এ কারন্ডে 
হতো করন্ডব কয কস বন্ডল, ‘আমার 

ۥٓ  َٰنحه  ۡ  إِيمح ۡونح يحۡكت  ِۡن ءحاِل فِرۡعح ۡؤِمن  مذ ل  م  وحقحالح رحج 
ولح رح  ق  ن يح

ح
ًل أ تحۡقت ل ونح رحج 

ح
ۡ أ آءحك  قحۡد جح ح ٱّللَّ  وح ِ َبذ

لحۡيهِ  عح َِٰذٗبا فح ۖۡ ِإَون يحك  كح ۡۡ بذِك  َِٰت ِمن رَّ بِٱِۡلحيذِنح
ِي  ۡ بحۡعض  ٱلَّ ادِٗقا ي ِصۡبك  ۖۥۡ ِإَون يحك  صح ِذب ه  كح
اب   ذَّ ِۡسِف  كح وح م  ۡن ه  ِدي مح ُۡ ح لح يح ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ك  يحعِد 
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রব আল্লাহ’ অর্চ কস কতামান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক সুস্পষ্ট প্রমাে 
বনন্ডয় কতামান্ডদর কান্ডি এন্ডসন্ডি? কস 
যবদ বমর্োবাদী হয় তন্ডব তার 
উপরই বতথান্ডব তার বমর্ো; আর কস 
যবদ সতেবাদী হয় তন্ডব কয ববিন্ডয় 
কস কতামান্ডদরন্ডক ওয়াদা বদন্ডি তার 
বকিু কতামান্ডদর উপর আপবতত 
হন্ডব। বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডক বহদায়াত 
কদন না, কয সীমালাংঘনকারী, 
বমর্োবাদী’।  

٢٨ 

29. ‘কহ আমার কওম, আজ কতামান্ডদর 
রাজত্ব; যমীন্ডন কতামরাই কতৃথত্বশীল; 
বকন্তু আল্লাহর আযাব আসন্ডল কক 
আমান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডব’? 
বফর‘আউন বলল, ‘যা আবম সব ক 
মন্ডন কবর তা-ই আবম কতামান্ডদরন্ডক 
কদখাই আর আবম কতামান্ডদরন্ডক 
ককবল সব ক পর্ই কদখাই’।           

محن  ۡرِض فح
ح
ُِرِينح ِِف ٱۡۡل َٰ ك  ٱَۡلحۡومح ظح

لۡ ۡ  ٱلۡم  ۡوِم لحك  َٰقح يح
آ يح  ۡون  مح ْۚ قحالح فِرۡعح آءحنحا ِ إِن جح ِس ٱّللَّ

ۡ
نحا ِمنُۢ بحأ نِص  

بِيلح  ۡۡ إِلَّ سح ۡهِديك 
ح
ٓ أ ا ىَٰ وحمح رح

ح
ٓ أ ا ۡۡ إِلَّ مح رِيك 

 
أ

ادِ   ٢٩ٱلرَّشح

30. আর কয বেবি ঈমান এন্ডনবিল কস 
আন্ডরা বলল, ‘কহ আমার সম্প্রদায়, 
বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর বোপান্ডর 
পূবথবতথী দলসমূন্ডহর বদন্ডনর অনুরূপ 
আশঙ্কা কবর’;    

ِۡثلح  ۡ مذ لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ ۡوِم إِّنذِ َٰقح نح يح ِٓي ءحامح

وحقحالح ٱلَّ
اِب  ۡحزح

ح
 ٣٠يحۡوِم ٱۡۡل

31. ‘কযমন ঘন্ডটবিল নূহ, ‘আদ ও 
িামূদ-এর কওম এবাং তান্ডদর 
পরবতথীন্ডদর। আর আল্লাহ 
বান্দান্ডদর উপর ককান যুলম করন্ডত 
চান না।’      

ِب قحۡوِم ن وح  
ۡ
أ ْۚ ِمۡثلح دح ۡۡ ِينح ِمنُۢ بحۡعِدهِ ودح وحٱلَّ ثحم  د  وح وحَعح

لۡٗما لذِلۡعِبحادِ  ا ٱّللَّ  ي رِيد  ظ   ٣١وحمح

32. ‘আর কহ আমার কওম, আবম 
কতামান্ডদর জনে পারস্পবরক ভয়াতথ 
আহবান বদন্ডনর আশঙ্কা কবর’।  

ۡۡ يحۡومح ٱتلَّنحادِ  لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ ۡوِم إِّنذِ َٰقح يح  ٣٢وح
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33. ‘কযবদন কতামরা বপিন্ডন পালান্ডত 
চাইন্ডব আল্লাহর কর্ন্ডক কতামান্ডদরন্ডক 
রো করার জনে ককউ র্াকন্ডব না; 
আর আল্লাহ যান্ডক ববভ্রান্ত কন্ডরন 
তার জনে ককান বহদায়াতকারী 
কনই’। 

ِصم    ِ ِمۡن َعح ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ا لحك  ۡدبِرِينح مح ل ونح م  يحۡومح ت وح
اد   ا َلح ۥ ِمۡن هح مح لِِل ٱّللَّ  فح ُۡ ن ي   ٣٣وحمح

34. আর অবশেই পূন্ডবথ কতামান্ডদর কান্ডি 
সুস্পষ্ট প্রমাোবদসহ ইউসুফ 
এন্ডসবিল, কস যা বনন্ডয় কতামান্ডদর 
কান্ডি এন্ডসবিল তা বনন্ডয় কতামরা 
সন্ডন্দন্ডহ বস্থর বিন্ডল; এমনবক যখন 
কস মারা কগল তখন কতামরা বলন্ডল, 
‘আল্লাহ তার পন্ডর কখন্ডনা ককান 
রাসূল পা ান্ডবন না’। কয 
সীমালাংঘনকারী, সাংশয়বাদী, 
আল্লাহ তান্ডক এভান্ডবই পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরন।        

ا  َِٰت فحمح ۡبل  بِٱِۡلحيذِنح ف  ِمن قح ۡۡ ي وس  آءحك  ۡد جح لحقح وح
لحكح  ى إِذحا هح ِتَّ ۡ بِهۖۦِۡ حح آءحك  ا جح ِمَّ كذ  مذ ۡۡ ِِف شح زتِۡل 
َٰلِكح  ذح وٗلْۚ كح ۡبعحثح ٱّللَّ  ِمنُۢ بحۡعِدهِۦ رحس  ۡۡ لحن يح ق لۡت 

ۡرتحاب   ِۡسِف  م  وح م  ۡن ه  ل  ٱّللَّ  مح ُِ  ٣٤ي 

35. যারা বনজন্ডদর কান্ডি আগত ককান 
দলীল-প্রমাে িাড়া আল্লাহর 
বনদশথনাবলী সম্পন্ডকথ ববতন্ডকথ বলপ্ত 
হয়। তান্ডদর এ কাজ আল্লাহ ও 
মুবমনন্ডদর দৃবষ্টন্ডত অবতশয় ঘৃোহথ। 
এভান্ডবই আল্লাহ প্রন্ডতেক অহঙ্কারী 
বস্বরাচারীর অন্তন্ডর সীল কমন্ডর কদন। 

رۡيِ  ِ بِغح َِٰت ٱّللَّ ونح ِِفٓ ءحايح
َِٰدل  ِينح ي جح تح  ٱلَّ

ح
َٰن  أ لۡطح ۖۡ س  ۡۡ  ُ َٰ ى

َٰلِكح  ذح ن وا ْۚ كح ِينح ءحامح ِ وحِعندح ٱلَّ ۡقًتا ِعندح ٱّللَّ ح مح َب  كح
بَّار   ِ  جح َبذ

تحكح ِ قحلِۡب م 
ذ َٰ ّل  ح ۡطبحع  ٱّللَّ  َعح  ٣٥يح

36. বফর‘আউন আরও বলল, ‘কহ 
হামান, আমার জনে একবট উুঁচু 
ইমারত বানাও যান্ডত আবম 
অবলম্বন পাই’। 

ۡون   بۡل غ  وحقحالح فِرۡعح
ح
ٓ أ ِ
لذ ٗۡحا لَّعح َٰن  ٱبِۡن َِل صح َٰمح َٰهح يح

َٰبح  ۡسبح
ح
 ٣٦ٱۡۡل

37. ‘আসমান্ডন আন্ডরাহরন্ডের অবলম্বন, 
যান্ডত আবম মূসার ইলাহন্ডক কদখন্ডত 
পাই, আর আবম ককবল তান্ডক 
বমর্োবাদী মন্ডন কবর’। আর এভান্ডব 
বফর‘আউন্ডনর কান্ডি তার মন্দ কাজ 
কশাবভত কন্ডর কদয়া হন্ডয়বিল এবাং 
তান্ডক বাধ্া কদয়া হন্ডয়বিল সৎপর্ 

َٰ ِإَوّنذِ  وَسح َٰهِ م  ى إِلح
لِعح إَِلح طَّ

ح
َِٰت فحأ َٰوح مح َٰبح ٱلسَّ ۡسبح

ح
أ

لِهِۦ  مح وٓء  عح ۡونح س  يذِنح لِفِرۡعح َٰلِكح ز  ذح كح ْۚ وح َِٰذٗبا ۥ كح ن ه  ظ 
ح ۡلح

 ِِف تحبحاب  
ۡونح إِلَّ ۡيد  فِرۡعح ا كح بِيِل  وحمح ِن ٱلسَّ دَّ عح  وحص 

٣٧ 
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কর্ন্ডক। আর বফর‘আউন্ডনর িড়যন্ত্র 
ককবল বের্থই হন্ডয়বিল। 

38. আর কয বেবি ঈমান এন্ডনবিল, কস 
বলল, ‘কহ আমার কওম, কতামরা 
আমার আনুগতে কর; আবম 
কতামান্ডদরন্ডক সব ক পর্ কদখাব’। 

بِيلح  ۡۡ سح ۡهِدك 
ح
وِن أ ۡوِم ٱتَّبِع  َٰقح نح يح ِٓي ءحامح وحقحالح ٱلَّ

ادِ   ٣٨ٱلرَّشح

39. ‘কহ আমার কওম, এ দুবনয়ার জীবন 
ককবল েেকান্ডলর কভাগ; আর 
বনশ্চয় আবখরাতই হল স্থায়ী 
আবাস’। 

ةح ِهح  َٰع  ِإَونَّ ٱٓأۡلِخرح تح ۡنيحا مح ة  ٱَّل  َِٰذهِ ٱۡۡلحيحوَٰ ا هح ۡوِم إِنَّمح َٰقح يح
ارِ  رح  ٣٩دحار  ٱلۡقح

40. ‘ককউ পাপ কাজ করন্ডল তান্ডক শুধু্ 
পান্ডপর সমান প্রবতদান কদয়া হন্ডব 
আর কয পুরুি অর্বা নারী মুবমন 
হন্ডয় সৎকাজ করন্ডব, তন্ডব তারা 
জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব, কসখান্ডন 
তান্ডদরন্ডক অগবেত বরবযক কদয়া 
হন্ডব।’ 

ِملح  ۡن عح ۖۡ وحمح ا ُح ىى إِلَّ ِمۡثلح ۡزح يذِئحٗة فحلح َي  ِملح سح ۡن عح مح
ىئِكح  لح و 

 
ۡؤمِن  فحأ وح م  َٰ وحه  نَثح

 
ۡو أ
ح
ر  أ
ِن ذحكح َٰلِٗحا مذ صح

اب   رۡيِ ِحسح ا بِغح ُح ونح ٱۡۡلحنَّةح ي ۡرزحق ونح فِي
ل   ٤٠يحۡدخ 

41. ‘আর কহ আমার কওম, আমার কী 
হল কয, আবম কতামান্ডদরন্ডক মুবির 
বদন্ডক ডাকবি আর কতামরা আমান্ডক 
ডাকি আগুন্ডনর বদন্ডক!’    

ونحِّنٓ إَِلح  تحۡدع  ةِ وح وَٰ ۡۡ إَِلح ٱۡلَّجح وك  ۡدع 
ح
ا َِلٓ أ ۡوِم مح َٰقح يح ۞وح

 ٤١ٱۡلَّارِ 

42. ‘কতামরা আমান্ডক ডাকি আবম কযন 
আল্লাহর সান্ডর্ কুফরী কবর, তাুঁর 
সান্ডর্ শরীক কবর কয বোপান্ডর 
আমার ককান জ্ঞান কনই; আর আবম 
কতামান্ডদরন্ডক ডাকবি 
মহাপরাক্রমশালী ও পরম 
েমাশীন্ডলর বদন্ডক।’ 

ا لحيۡسح َِل  ۡۡشِكح بِهِۦ مح
 
أ ِ وح رح بِٱّللَّ ۡكف 

ح
ونحِّن ِۡل تحۡدع 

َٰرِ  فَّ زِيزِ ٱلۡغح ۡۡ إَِلح ٱلۡعح وك  ۡدع 
ح
نحا۠ أ
ح
أ ۡ  وح  ٤٢بِهِۦ ِعلۡ

43. ‘এ বোপান্ডর ককান সন্ডন্দহ কনই কয, 
যার বদন্ডক কতামরা আমান্ডক ডাকি, 
কস দুবনয়া বা আবখরান্ডত কান্ডরা 
ডান্ডকর কযাগে নয়। আর আমান্ডদর 
প্রতোবতথন হন্ডব আল্লাহর বদন্ডক 
এবাং বনশ্চয় সীমালাংঘনকারীরা হন্ডব 
আগুন্ডনর সার্ী’। 

ۡهِ لحيۡسح َلح ۥ دحۡعوحة  ِِف  ونحِّنٓ إَِلح ا تحۡدع  نَّمح
ح
رحمح أ لح جح

نح  دَّ رح نَّ مح
ح
أ ةِ وح لح ِِف ٱٓأۡلِخرح ۡنيحا وح نَّ ٱَّل 

ح
أ ِ وح ٓ إَِلح ٱّللَّ ا

َٰب  ٱۡلَّارِ  ۡصحح
ح
ۡۡ أ ِۡسِفِيح ه   ٤٣ٱلۡم 
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44. ‘আবম কতামান্ডদরন্ডক যা বলবি, 
অবচন্ডরই কতামরা তা স্মরে করন্ডব। 
আর আমার ববিয়বট আবম আল্লাহর 
বনকট সমপথে করবি; বনশ্চয় আল্লাহ 
তাুঁর বান্দান্ডদর বোপান্ডর সবথদ্রষ্টা।’     

ق ول  
ح
آ أ ونح مح ر  تحۡذك  ِْۚ فحسح ۡمرِٓي إَِلح ٱّللَّ

ح
فحوذِض  أ

 
أ ْۚ وح ۡۡ لحك 

ُۢ بِٱلۡعِبحادِ  ح بحِصري   ٤٤إِنَّ ٱّللَّ

45. অতিঃপর তান্ডদর িড়যন্ডন্ত্রর অশুভ 
পবরোম কর্ন্ডক আল্লাহ তান্ডক রো 
করন্ডলন আর বফর‘আউন্ডনর 
অনুসারীন্ডদরন্ডক বঘন্ডর কফলল কব ন 
আযাব। 

 ِ يذ َٰه  ٱّللَّ  سح اقح أَِبفحوحقحى وا ۖۡ وححح ر  كح ا مح ۡونح  لِ اِت مح فِرۡعح
اِب  ذح وٓء  ٱلۡعح  ٤٥س 

46. আগুন, তান্ডদরন্ডক সকাল-সন্ধোয় 
তার সামন্ডন উপবস্থত করা হয়, আর 
কযবদন বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব 
(ন্ডসবদন কঘািো করা হন্ডব), 
‘বফর‘আউন্ডনর অনুসারীন্ডদরন্ডক 
কন্ড ারতম  আযান্ডব প্রন্ডবশ করাও।’ 

يحۡومح  ْۚ وح ا ِشيذٗ ا وحعح وذٗ د  ا غ  ُح لحۡي ونح عح ۡعرحض  وم  ٱۡلَّار  ي  تحق 
اِب  ذح دَّ ٱلۡعح شح

ح
ۡونح أ ۡدِخل ٓوا  ءحالح فِرۡعح

ح
ة  أ اعح  ٤٦ٱلسَّ

47. আর জাহান্নান্ডম তারা যখন 
বানানুবান্ডদ বলপ্ত হন্ডব তখন দুবথলরা, 
যারা অহঙ্কার কন্ডরবিল, তান্ডদরন্ডক 
বলন্ডব, ‘আমরা কতা কতামান্ডদর 
অনুসারী বিলাম, অতএব কতামরা 
বক আমান্ডদর কর্ন্ডক আগুন্ডনর 
বকয়দাংশ বহন করন্ডব’? 

ِينح ِإَوۡذ يح  ا  لَِّلَّ ؤ  ى عحفح  ُ ول  ٱل يحق  ونح ِِف ٱۡلَّارِ فح آج  تححح
نَّا  ۡغن ونح عح ۡ م  نت 

ح
ۡل أ ُح ۡۡ تحبحٗعا فح نَّا لحك  ٓوا  إِنَّا ك  ٱۡستحۡكَبح 

ِنح ٱۡلَّارِ    ٤٧نحِصيٗبا مذ

48. অহঙ্কারীরা বলন্ডব, ‘আমরা সবাই 
এন্ডত আবি; বনশ্চয় আল্লাহ 
বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে ফয়সালা কন্ডর 
কফন্ডলন্ডিন।’  

ح قحۡد  ٓ إِنَّ ٱّللَّ ا ُح ذ  فِي ٓوا  إِنَّا ّل  ِينح ٱۡستحۡكَبح  قحالح ٱلَّ
ۡح بحۡيح ٱلۡعِبحادِ  كح  ٤٨حح

49. আর যারা আগুন্ডন র্াকন্ডব তারা 
আগুন্ডনর দান্ডরায়ানন্ডদরন্ডক বলন্ডব, 
‘কতামান্ডদর রবন্ডক একটু ডান্ডকা না! 
বতবন কযন একবট বদন আমান্ডদর 
আযাব লাঘব কন্ডর কদন।’                  

 ِ ۡۡ وحقحالح ٱلَّ بَّك  وا  رح ۡح ٱۡدع  نَّ ُح نحةِ جح ينح ِِف ٱۡلَّارِ ِۡلحزح
اِب  ذح ِنح ٱلۡعح نَّا يحۡوٗما مذ ِۡف عح حفذ  ٤٩َي 

50. তারা বলন্ডব, ‘কতামান্ডদর কান্ডি বক 
সুস্পষ্ট প্রমাোবদসহ কতামান্ডদর 

َِٰتِۖ قحال وا   ۡ بِٱِۡلحيذِنح ل ك  ۡۡ ر س  تِيك 
ۡ
ۡۡ تحك  تحأ ح وح ل

ح
قحال ٓوا  أ

َٰل  
لح َٰفِرِينح إِلَّ ِِف ضح ا  ٱلۡكح ىؤ  ا د عح وا ُۗ وحمح َٰ  قحال وا  فحٱۡدع  بحلح
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রাসূলগে আন্ডসবন’? জাহান্নামীরা 
বলন্ডব, ‘হোুঁ অবশেই’। দান্ডরায়ানরা 
বলন্ডব, ‘তন্ডব কতামরাই কদা‘আ কর। 
আর কাবফরন্ডদর কদা‘আ ককবল 
বনষ্ফলই হয়’। 

٥٠ 

51. বনশ্চয় আবম আমার রাসূলন্ডদরন্ডক ও 
মুবমনন্ডদরন্ডক দুবনয়ার জীবন্ডন এবাং 
কযবদন সােীগে দোয়মান হন্ডব 
কসবদন সাহাযে করব। 

ۡنيحا  ةِ ٱَّل  ن وا  ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ِينح ءحامح لحنحا وحٱلَّ حنِص   ر س  إِنَّا ۡلح
َٰد   ۡشهح

ح
وم  ٱۡۡل ق  يحۡومح يح  ٥١وح

52. কযবদন যাবলমন্ডদর ককান ওযর-
আপবত্ত তান্ডদর উপকার করন্ডব না। 
আর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি লা‘নত 
এবাং তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি বনকৃষ্ট 
বনবাস। 

 ۡۡ  ُ ح ل ۡ  ٱللَّۡعنحة  وح  ُ ح ل ۖۡ وح ۡۡ  ُ ت  ۡعِذرح َٰلِِميح مح ع  ٱلظَّ يحۡومح لح يحنفح
ارِ  وٓء  ٱَّلَّ  ٥٢س 

53. আর অবশেই আবম মূসান্ডক 
বহদায়াত দান কন্ডরবিলাম এবাং বনী 
ইসরাঈলন্ডক বকতান্ডবর 
উত্তরাবধ্কারী কন্ডরবিলাম, 

ۡثنحا بحِّنٓ إِسۡ  ۡورح
ح
أ ىَٰ وح دح  ُ ۡ وَسح ٱل ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح ىءِيوح لح رح

َٰبح   ٥٣ٱلِۡكتح

54. যা জ্ঞান-বুবদ্ধসম্পন্নন্ডদর জনে 
বহদায়াত ও উপন্ডদশ। 

َِٰب  لۡبح
ح
ِل ٱۡۡل و 

 
ىَٰ ِۡل ٗدى وحذِۡكرح  ٥٤ه 

55. কান্ডজই তুবম বধ্যথ ধ্ারে কর, বনশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা সতে। আর তুবম 
কতামার ত্রুবটর জনে েমা প্রার্থনা 
কর এবাং সকাল- সন্ধোয় কতামার 
রন্ডবর প্রশাংসাসহ তাসবীহ পা  
কর। 

بذِۡح  ۢنبِكح وحسح قذ  وحٱۡستحۡغفِۡر ِلح ِ حح فحٱۡصَِبۡ إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ
َٰرِ  بۡكح بذِكح بِٱلۡعحَِشذِ وحٱۡۡلِ  ٥٥ِِبحۡمِد رح

56. বনশ্চয় যারা তান্ডদর বনকট আসা 
ককান দলীল- প্রমাে িাড়াই আল্লাহর 
বনদশথনাবলী সম্পন্ডকথ ববতকথ কন্ডর, 
তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ আন্ডি ককবল 
অহঙ্কার, তারা বকিুন্ডতই কসখান্ডন 
(সাফন্ডলের মনবযন্ডল) কপৌঁিন্ডব না। 
কান্ডজই তুবম আল্লাহর কান্ডি আেয় 
চাও, বনশ্চয় বতবন সবথন্ডোতা, 
সবথদ্রষ্টা। 

َٰن   لۡطح رۡيِ س 
ِ بِغح َِٰت ٱّللَّ َِٰدل ونح ِِفٓ ءحايح ِينح ي جح إِنَّ ٱلَّ

 ِ ۡ ب ا ه   كَِۡب  مَّ
ۡۡ إِلَّ ورِهِ د  ۡۡ إِن ِِف ص   ُ َٰ تحى

ح
َٰلِغِيهِ  أ بح

ِميع  ٱِۡلحِصري   وح ٱلسَّ ۥ ه  ِۖۡ إِنَّه   ٥٦فحٱۡستحعِۡذ بِٱّللَّ
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57. অবশেই আসমানসমূহ ও যমীন সৃবষ্ট 
করা মানুি সৃবষ্ট করার কচন্ডয় বড় 
ববিয়; বকন্তু অবধ্কাাংশ মানুিই তা 
জান্ডন না। 

لِۡق ٱۡلَّاِس  ۡكَبح  ِمۡن خح
ح
ۡرِض أ

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح حلۡق  ٱلسَّ ۡلح

كۡ 
ح
َِٰكنَّ أ لح ونح وح ۡعلحم  ح ٱۡلَّاِس لح يح  ٥٧َثح

58. আর সমান হয় না অন্ধ ও 
দৃবষ্টশবিসম্পন্ন বেবি এবাং যারা 
ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর, আর 
যারা অপরাধ্ী। কতামরা খুব 
সামানেই উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর র্াক। 

ن وا   ِينح ءحامح َٰ وحٱِۡلحِصري  وحٱلَّ ۡعمح
ح
حۡستحوِي ٱۡۡل ا ي وحمح
 َٰ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ا وحعح ْۚ قحلِيٗل مَّ ء  َِسٓ لح ٱلۡم  ِت وح

ونح  ر  كَّ  ٥٨تحتحذح

59. বনশ্চয় বকয়ামত আসন্ডবই, এন্ডত 
ককান সন্ডন্দহ কনই। বকন্তু অবধ্কাাংশ 
কলাক ঈমান আন্ডন না। 

ح  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ا وح ُح ۡيبح فِي ةح ٓأَلتِيحة  لَّ رح اعح إِنَّ ٱلسَّ

 ٥٩ٱۡلَّاِس لح ي ۡؤِمن ونح 

60. আর কতামান্ডদর রব বন্ডলন্ডিন, 
‘কতামরা আমান্ডক ডাক, আবম 
কতামান্ডদর জনে সাড়া কদব। বনশ্চয় 
যারা অহঙ্কার বশতিঃ আমার 
ইবাদাত কর্ন্ডক ববমুখ র্ান্ডক, তারা 
অবচন্ডরই লাবঞ্ছত অবস্থায় জাহান্নান্ডম 
প্রন্ডবশ করন্ডব।’ 

ِينح  ْۚ إِنَّ ٱلَّ ۡۡ ۡستحِجۡب لحك 
ح
و ِيٓ أ ۡ  ٱۡدع  ب ك  وحقحالح رح

ل ونح جح  يحۡدخ  ۡن ِعبحادحِِت سح ونح عح حۡستحۡكَِب  ۡح ي نَّ ُح

 ٦٠دحاِخرِينح 

61. আল্লাহ, বযবন কতামান্ডদর জনে রাত 
বাবনন্ডয়ন্ডিন যান্ডত কতামরা তান্ডত 
ববোম করন্ডত পার এবাং বদনন্ডক 
কন্ডরন্ডিন আন্ডলান্ডকাজ্জ্বল। বনশ্চয় 
আল্লাহ মানুন্ডির প্রবত বড়ই 
অনুগ্রহশীল; বকন্তু অবধ্কাাংশ মানুি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কন্ডর না। 

ۡلح لِ  ۡ  ٱَلَّ لح لحك  عح ِي جح ارح ٱّللَّ  ٱلَّ ُح ن وا  فِيهِ وحٱۡلَّ تحۡسك 
َِٰكنَّ  لح ح ٱۡلَّاِس وح ل  َعح ُۡ

و فح ح لح  اْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡبِِصً م 
ونح  ر  حۡشك  ح ٱۡلَّاِس لح ي ۡكَثح

ح
 ٦١أ

62. বতবন আল্লাহ, কতামান্ডদর রব; সব 
বকিুর সৃবষ্টকতথা, বতবন িাড়া ককান 
(সতে) ইলাহ কনই। সুতরাাং 
কতামান্ডদরন্ডক ককার্ায় বফবরন্ডয় কনয়া 
হন্ডি? 

 ۡۖ وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ء  لَّ ۡ ِ يح
ذ َٰلِق  ّل  ۡۡ خح ب ك  ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك  ذح

ونح  َٰ ت ۡؤفحك  ّنَّ
ح
 ٦٢فحأ

63. যারা আল্লাহর বনদশথনাবলীন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর, তান্ডদরন্ডক এভান্ডবই 
বফবরন্ডয় কনয়া হয়। 

ن وا  أَِب ِينح َكح َٰلِكح ي ۡؤفحك  ٱلَّ ذح ونح كح د  ۡحح ِ َيح َِٰت ٱّللَّ  ٦٣يح

64. আল্লাহ, বযবন কতামান্ডদর জনে 
যমীনন্ডক বস্থবতশীল কন্ডরন্ডিন এবাং 

آءح بِنحاٗٓء  مح اٗرا وحٱلسَّ ۡرضح قحرح
ح
ۡ  ٱۡۡل لح لحك  عح ِي جح ٱّللَّ  ٱلَّ
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আসমানন্ডক কন্ডরন্ডিন িাদ। আর 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক আকৃবত 
বদন্ডয়ন্ডিন, অতিঃপর কতামান্ডদর 
আকৃবতন্ডক সুন্দর কন্ডরন্ডিন এবাং 
বতবন পববত্র বস্তু কর্ন্ডক 
কতামান্ডদরন্ডক বরবযক দান 
কন্ডরন্ডিন। বতবনই আল্লাহ, 
কতামান্ডদর রব। সুতরাাং সৃবষ্টকুন্ডলর 
রব আল্লাহ কত বরকতময়; 

ِنح  ۡ مذ زحقحك  رح ۡۡ وح ك  رح وح نح ص  ۡحسح
ح
ۡۡ فحأ ك  رح وَّ وحصح

تحبحارحكح ٱّللَّ  رحب   ۖۡ فح ۡۡ ب ك  ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك  َِٰت  ذح يذِبح ٱلطَّ
َٰلحِميح   ٦٤ٱلۡعح

65. বতবন বচরঞ্জীব, বতবন িাড়া ককান 
(সতে) ইলাহ কনই। সুতরাাং কতামরা 
দীনন্ডক তাুঁর জনে একবনষ্ঠ কন্ডর 
তাুঁন্ডক ডাক। সকল প্রশাংসা 
আল্লাহর বযবন সৃবষ্টকুন্ডলর রব। 

 ُۗ ِينح ۡلِِصيح َلح  ٱَّلذ وه  ُم  وح فحٱۡدع  َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح وح ٱلۡۡحح  لح ه 
َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِ رحبذ  ٦٥ٱۡۡلحۡمد  ّلِلَّ

66. বল, ‘কযন্ডহতু আমার রন্ডবর পে 
কর্ন্ডক আমার কান্ডি সুস্পষ্ট 
প্রমাোবদ এন্ডসন্ডি, তাই কতামরা 
আল্লাহ িাড়া যান্ডদরন্ডক আহবান 
কর, বনশ্চয় তান্ডদর ইবাদাত করন্ডত 
আমান্ডক বনন্ডিধ্ করা হন্ডয়ন্ডি। আর 
সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর বনকট 
আত্ম্সমপথে করন্ডত আবম আবদষ্ট 
হন্ডয়বি’। 

ونح ِمن د وِن  ِينح تحۡدع  ۡعب دح ٱلَّ
ح
ۡن أ
ح
ُِيت  أ ِ ن 

۞ق ۡل إِّنذ
حمَّ  ِ ل ۡح ٱّللَّ ۡسلِ

 
ۡن أ
ح
ِمۡرت  أ

 
أ ِ وح َبذ َٰت  ِمن رَّ آءحِّنح ٱِۡلحيذِنح ا جح

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  ٦٦لِرحبذ

67. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক মাবট কর্ন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। তারপর শুক্রববনু্দ 
কর্ন্ডক, তারপর ‘আলাকা’152 কর্ন্ডক। 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
বশশুরূন্ডপ কবর কন্ডর আন্ডনন। 
তারপর কযন কতামরা কতামান্ডদর 
কযৌবন্ডন পদাপথে কর, অতিঃপর কযন 
কতামরা বৃদ্ধ হন্ডয় যাও। আর 
কতামান্ডদর ককউ ককউ এর পূন্ডবথই 
মারা যায়। আর যান্ডত কতামরা 

ۡ مذِ  لحقحك  ِي خح وح ٱلَّ َّۡ ِمۡن ه  ة  ث  ۡطفح َّۡ ِمن ن  اب  ث  ن ت رح
 َّۡ ۡۡ ث  ك  دَّ ش 

ح
ٓوا  أ َّۡ تِلحۡبل غ  ۡۡ ِطۡفٗل ث  ك  ۡرِج  َّۡ َي  ة  ث  لحقح عح

 ۡۖ ۡبل  َٰ ِمن قح ِفَّ تحوح ن ي  ۡ مَّ ي وٗخاْۚ وحِمنك  ون وا  ش  تِلحك 
ۡۡ تحۡعقِل ونح  لَّك  لحعح مذٗ وح سح ٗل م  جح

ح
ٓوا  أ تِلحۡبل غ   ٦٧وح

                                                           
152 ‘আলাকা’ সম্পন্ডকথ দ্র. সূরা মু’বমনূন ২৩ এর ১৪ নাং আয়ান্ডতর টীকা। 
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বনধ্থাবরত সমন্ডয় কপৌঁন্ডি যাও। আর 
যান্ডত কতামরা অনুধ্াবন কর। 

68. বতবনই জীবন দান কন্ডরন এবাং মৃতুে 
কদন। আর বতবন যখন ককান বকিু 
করার বসদ্ধান্ত কনন, তখন বতবন 
এজনে বন্ডলন ‘হও’, ফন্ডল তা হন্ডয় 
যায়। 

ول   ق  ا يح ۡمٗرا فحإِنَّمح
ح
ى أ ۖۡ فحإِذحا قحَضح ي ِميت  ۦ وح ِي ي ۡۡحِ

وح ٱلَّ ه 
ون   يحك  ن فح  ٦٨َلح ۥ ك 

69. তুবম বক তান্ডদর প্রবত লেে করবন 
যারা আল্লাহর বনদশথনাবলী সম্পন্ডকথ 
বাকববতো কন্ডর? তান্ডদরন্ডক 
ককার্ায় বফরান্ডনা হন্ডি? 

 َٰ ّنَّ
ح
ِ أ َِٰت ٱّللَّ َِٰدل ونح ِِفٓ ءحايح ِينح ي جح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
أ

ف ونح   ٦٩ي ِۡصح

70. যারা বকতাব এবাং আমার 
রাসূলগেন্ডক যা বদন্ডয় আবম কপ্ররে 
কন্ডরবি তা অস্বীকার কন্ডর, অতএব 
তারা শীঘ্রই জানন্ডত পারন্ডব। 

ِينح  ۖۡ  ٱلَّ لحنحا لۡنحا بِهِۦ ر س  رۡسح
ح
ٓ أ ا بِمح َِٰب وح ب وا  بِٱلِۡكتح ذَّ كح

ونح  ۡعلحم  ۡوفح يح  ٧٠فحسح

71. যখন তান্ডদর গলন্ডদন্ডশ কবড়ী ও 
বশকল র্াকন্ডব, তান্ডদরন্ডক কটন্ডন 
বনন্ডয় যাওয়া হন্ডব- 

ب ونح  َِٰسل  ي ۡسحح لح ۡۡ وحٱلسَّ ُِ َٰقِ ۡعنح
ح
َٰل  ِِفٓ أ ۡغلح

ح
 ٧١إِذِ ٱۡۡل

72. ফুটন্ত পাবনন্ডত, অতিঃপর তান্ডদরন্ডক 
আগুন্ডন কপাড়ান্ডনা হন্ডব। 

ونح  ر  َّۡ ِِف ٱۡلَّارِ ي ۡسجح ِۡ ث   ٧٢ِِف ٱۡۡلحِمي

73. তারপর তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব, 
‘ককার্ায় তারা, যান্ডদরন্ডক কতামরা 
শরীক করন্ডত- 

ونح  ّۡشِك 
ۡۡ ت  نت  ا ك  ۡينح مح

ح
ۡۡ أ  ُ ح َّۡ قِيلح ل  ٧٣ث 

74. আল্লাহ িাড়া’? তারা বলন্ডব, ‘তারা 
কতা আমান্ডদর কাি কর্ন্ডক উধ্াও 
হন্ডয় কগন্ডি’, বরাং এর পূন্ডবথ আমরা 
ককান বকিুন্ডক আহবান কবরবন’। 
এভান্ডবই আল্লাহ কাবফরন্ডদরন্ডক 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন। 

وا   ن نَّۡدع  ۡۡ نحك  نَّا بحل لَّ ل وا  عح ِۖۡ قحال وا  ضح ِمن د وِن ٱّللَّ
ۡي  ۡبل  شح َٰفِرِينح ِمن قح ل  ٱّللَّ  ٱلۡكح ُِ َٰلِكح ي  ذح  ٧٤اْۚ كح

75. এটা এ জনে কয, কতামরা যমীন্ডন 
অযর্া উল্লাস করন্ডত এবাং এজনে 
কয, কতামরা অহঙ্কার করন্ডত। 

 ِ رۡيِ ٱۡۡلحقذ ۡرِض بِغح
ح
ونح ِِف ٱۡۡل ۡۡ تحۡفرحح  نت  ا ك  ۡ بِمح َٰلِك  ذح

ونح  ۡۡ تحۡمرحح  نت  ا ك  بِمح  ٧٥وح

76. কতামরা জাহান্নান্ডমর দরজাসমূহ 
বদন্ডয় প্রন্ডবশ কর বচরকাল তান্ডত 

ۡثوحى  ۖۡ فحبِۡئسح مح ا ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح َٰبح جح بۡوح
ح
ل ٓوا  أ ٱۡدخ 
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অবস্থান্ডনর জনে। অতএব 
অহঙ্কারীন্ডদর বাসস্থান কতইনা 
বনকৃষ্ট!  

ِينح  ِ َبذ تحكح  ٧٦ٱلۡم 

77. অতএব তুবম বধ্যথধ্ারে কর। বনশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা সতে। আর আবম 
তান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা কদই, তার 
বকিু অাংশ যবদ কতামান্ডক কদখাই 
অর্বা কতামান্ডক মৃতুে কদই, 
তাহন্ডলও তারা আমার কান্ডি 
প্রতোববতথত হন্ডব। 

ِي  ا ن رِيحنَّكح بحۡعضح ٱلَّ ْۚ فحإِمَّ قذ  ِ حح فحٱۡصَِبۡ إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ
ونح  ع  ۡنحا ي رۡجح يحنَّكح فحإَِلح ۡو نحتحوحفَّ

ح
ۡۡ أ ه   ٧٧نحعِد 

78. আর অবশেই আবম কতামার পূন্ডবথ 
অন্ডনক রাসূল পাব ন্ডয়বি। তান্ডদর 
মন্ডধ্ে কান্ডরা কান্ডরা কাবহনী আবম 
কতামার কান্ডি বেথনা কন্ডরবি আর 
কান্ডরা কান্ডরা কাবহনী কতামার কান্ডি 
বেথনা কবরবন। আর আল্লাহর 
অনুমবত িাড়া ককান বনদশথন বনন্ডয় 
আসা ককান রাসূন্ডলর উবচৎ নয়। 
তারপর যখন আল্লাহর বনন্ডদথশ 
আসন্ডব, তখন নোয়সঙ্গতভান্ডব 
ফয়সালা করা হন্ডব। আর তখনই 
বাবতলপন্থীরা েবতগ্রস্ত হন্ডব। 

  ُ ۡبلِكح ِمۡن ِن قح ٗل مذ لۡنحا ر س  رۡسح
ح
ۡد أ لحقح ۡصنحا وح ن قحصح ۡ مَّ

نح  ا َكح ُۗ وحمح لحۡيكح ۡص عح ۡۡ نحۡقص  ن لَّ ۡ مَّ  ُ ِمۡن لحۡيكح وح عح
ِِتح أَِب

ۡ
ن يحأ
ح
ول  أ ۡمر  لِرحس 

ح
آءح أ ِْۚ فحإِذحا جح يحة  إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ
ۡبِطل ونح  نحالِكح ٱلۡم  ِِسح ه  ِ وحخح ِ ق َِضح بِٱۡۡلحقذ  ٧٨ٱّللَّ

79. আল্লাহই কতামান্ডদর জনে গবাবদ পশু 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, যান্ডত কতামরা এন্ডদর 
কতন্ডকর উপর আন্ডরাহে করন্ডত 
পার আর কতক কতামরা কখন্ডত 
পার।  

ا  ُح ِمۡن ا وح ُح ب وا  ِمۡن كح ۡ ۡح لَِتح َٰ نۡعح
ح
ۡ  ٱۡۡل لح لحك  عح ِي جح ٱّللَّ  ٱلَّ

ل ونح  ك 
ۡ
 ٧٩تحأ

80. আর এন্ডত কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
অন্ডনক উপকার এবাং যান্ডত কতামরা 
বনজন্ডদর অন্তন্ডর কয প্রন্ডয়াজন 
অনুভব কর, ওগুন্ডলা িারা তা পূেথ 
করন্ডত পার। ওগুন্ডলার উপর আর 
কনৌযান্ডনর উপর কতামান্ডদরন্ডক বহন 
করা হয়।  

ٗة ِِف  اجح ا حح ُح لحۡي وا  عح تِلحۡبل غ  َٰفِع  وح نح ا مح ُح ۡۡ فِي لحك  وح
ل ونح  ۡمح لِۡك ِت  ح ٱلۡف  ا وحَعح ُح لحۡي ۡۡ وحعح ورِك  د   ٨٠ص 
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81. আর বতবন কতামান্ডদরন্ডক তাুঁর 
বনদশথনাবলী কদখান। অতএব 
কতামরা আল্লাহর ককান্ ককান্ 
বনদশথনন্ডক অস্বীকার করন্ডব?  

ونح  ِ ت نِكر  َِٰت ٱّللَّ يَّ ءحايح
ح
َٰتِهِۦ فحأ ۡۡ ءحايح ي رِيك   ٨١وح

82. তারা বক যমীন্ডন ভ্রমে কন্ডরবন, তা 
হন্ডল তারা কদখত, তান্ডদর 
পূবথবতথীন্ডদর পবরোম ককমন 
হন্ডয়বিল? তারা যমীন্ডন বিল তান্ডদর 
কচন্ডয় সাংখোয় অবধ্ক, আর শবিন্ডত 
ও কীবতথন্ডত তান্ডদর কচন্ডয় অবধ্ক 
প্রবল। অতিঃপর তারা যা অজথন 
করত তা তান্ডদর ককান কান্ডজ 
আন্ডসবন।  

َٰقِبحة   نح عح ۡيفح َكح وا  كح ر  يحنظ  ۡرِض فح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي فحلح

ح
أ

دَّ ق وَّةٗ  شح
ح
أ ۡۡ وح  ُ ح ِمۡن ۡكَثح

ح
ن ٓوا  أ ْۚ َكح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

ٱلَّ
 َٰ ۡغّنح
ح
ٓ أ ا مح ۡرِض فح

ح
ن وا   وحءحاثحاٗرا ِِف ٱۡۡل ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن عح
 ٨٢يحۡكِسب ونح 

83. তারপর তান্ডদর কান্ডি যখন তান্ডদর 
রাসূলগে স্পষ্ট প্রমাোবদসহ আসল 
তখন তারা তান্ডদর বনজন্ডদর কান্ডি 
কয ববদো বিল তান্ডতই উৎফুল হন্ডয় 
উ ল। আর যা বনন্ডয় তাুঁরা  াট্টা-
ববদ্রূপ করত তা-ই তান্ডদরন্ডক 
পবরন্ডবষ্টন করল। 

 ۡ  ُ ل  ۡۡ ر س   ُ ۡت آءح ا جح ۡ فحلحمَّ ه  ا ِعندح وا  بِمح َِٰت فحرِح  بِٱِۡلحيذِنح
زِء ونح  ُۡ حۡستح ن وا  بِهِۦ ي ا َكح ُِۡ مَّ ِ اقح ب ِۡ وححح

ِنح ٱلۡعِلۡ  ٨٣مذ

84. তারপর তারা যখন আমার আযাব 
কদখল তখন বলল, ‘আমরা এক 
আল্লাহর প্রবত ঈমান আনলাম, আর 
যান্ডদরন্ডক আমরা তার সান্ডর্ শরীক 
করতাম তান্ডদরন্ডক প্রতোখোন 
করলাম’। 

ا  ۡرنحا بِمح فح كح ۥ وح ه  ِ وحۡحدح نَّا بِٱّللَّ نحا قحال ٓوا  ءحامح سح
ۡ
ۡوا  بحأ
ح
أ ا رح فحلحمَّ

ّۡشِكِيح  نَّا بِهِۦ م   ٨٤ك 

85. সুতরাাং তারা যখন আমার আযাব 
কদখল তখন তান্ডদর ঈমান তান্ডদর 
ককান উপকার করল না। এটা 
আল্লাহর ববধ্ান, তাুঁর বান্দান্ডদর 
মন্ডধ্ে চন্ডল আসন্ডি। আর তখনই 
কাবফররা েবতগ্রস্ত হন্ডয়ন্ডি। 

 ِ نَّتح ٱّللَّ ۖۡ س  نحا سح
ۡ
ۡوا  بحأ
ح
أ ا رح حمَّ ۡۡ ل  ُ َٰن  ۡۡ إِيمح  ُ ع  ۡۡ يحك  يحنفح فحلح

ونح  َٰفِر  نحالِكح ٱلۡكح ِِسح ه  لحۡت ِِف ِعبحادِهۖۦِۡ وحخح ٱلَِِّت قحۡد خح
٨٥  
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৪১. সূরা : ফুস্-বসলাত 
আয়াত : ৪৬, মাক্কী 

لحۡت  ِ ورحة  ف صذ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. (এ গ্রন্থ) পরম করুোময় অসীম 
দয়ালুর পে কর্ন্ডক নাবযলকৃত। 

 ِۡ ِنح ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ٢تحَنِيل  مذ

3. এমন এক বকতাব, যার 
আয়াতগুন্ডলা জ্ঞানী কওন্ডমর জনে 
ববশদভান্ডব বেথনা করা হন্ডয়ন্ডি, 
কুরআনরূন্ডপ আরবী ভািায়। 

ونح  ۡعلحم  ۡوم  يح ا لذِقح بِيذٗ رح ۥ ق ۡرءحانًا عح َٰت ه  لحۡت ءحايح ِ َٰب  ف صذ كِتح
٣ 

4. সুসাংবাদদাতা ও সতকথকারী। 
অতিঃপর তান্ডদর অবধ্কাাংশই মুখ 
বফবরন্ডয় বনন্ডয়ন্ডি, অতএব তারা 
শুনন্ডব না। 

ع ونح  حۡسمح ۡۡ لح ي  ُ ۡۡ فح ۡكَثح ه 
ح
ۡعرحضح أ

ح
نحِذيٗرا فحأ حِشرٗيا وح ب

٤ 

5. আর তারা বন্ডল, ‘তুবম আমান্ডদরন্ডক 
যার প্রবত আহবান করি কস ববিন্ডয় 
আমান্ডদর অন্তরসমূহ আিাবদত, 
আমান্ডদর কান্ডনর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি 
ববধ্রতা আর কতামার ও আমান্ডদর 
মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি অন্তরায়। অতএব 
তুবম (ন্ডতামার) কাজ কর, বনশ্চয় 
আমরা (আমান্ডদর) কাজ করব। 

ونحآ  ا تحۡدع  ِمَّ ِكنَّة  مذ
ح
ِِفٓ ءحاذح وحقحال وا  ق ل وب نحا ِِفٓ أ ُِۡوح

انِنحا إَِلح
نحا  ۡل إِنَّ اب  فحٱۡعمح بحيۡنِكح ِحجح وحقۡر  وحِمنُۢ بحيۡنِنحا وح

َِٰمل ونح   ٥عح

6. বল, ‘আবম ককবল কতামান্ডদর মত 
একজন মানুি। আমার কান্ডি ওহী 
পা ান্ডনা হয় কয, কতামান্ডদর ইলাহ 

 ۡۡ ُ ك  َٰ آ إِلح مح نَّ
ح
َّ أ ى إَِلح ۡۡ ي وۡحح ِۡثل ك  حّشح  مذ نحا۠ ب

ح
آ أ ق ۡل إِنَّمح

ۡيل   وح ُۗ وح وه  ۡهِ وحٱۡستحۡغفِر  ٓوا  إَِلح َِٰحد  فحٱۡستحقِيم  َٰه  وح إِلح
ّۡشِكِيح   ٦لذِلۡم 
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ককবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব 
কতামরা তাুঁর পন্ডর্ দৃঢ়ভান্ডব অটল 
র্াক এবাং তাুঁর কান্ডি েমা চাও’। 

আর মুশবরকন্ডদর জনে ধ্বাংস,  

7. যারা যাকাত কদয় না। আর তারাই 
আবখরান্ডতর অস্বীকারকারী।  

ونح  َٰفِر  ۡۡ كح ۡ بِٱٓأۡلِخرحةِ ه  ةح وحه  وَٰ كح ِينح لح ي ۡؤت ونح ٱلزَّ ٱلَّ
٧ 

8. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন এবাং 
সৎকাজ কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বনরববিন্ন প্রবতদান।  

رۡي   ۡجر  غح
ح
ۡۡ أ  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ

ۡمن ون    ٨مح

9. বল, ‘কতামরা বক তাুঁন্ডক অস্বীকার 
করন্ডব বযবন দু’বদন্ডন যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন? আর কতামরা বক তাুঁর 
সমকে বানান্ডত চাি? বতবনই 
সৃবষ্টকুন্ডলর রব’।  

ۡرضح ِِف 
ح
لحقح ٱۡۡل ِي خح ونح بِٱلَّ ر  حۡكف  ۡۡ تلح ئِنَّك 

ح
۞ق ۡل أ

َٰلحِميح  َٰلِكح رحب  ٱلۡعح اٗداْۚ ذح ندح
ح
ۥٓ أ ل ونح َلح  ۡعح َتح ۡيِ وح  ٩يحۡومح

10. আর তার উপবরভান্ডগ বতবন দৃঢ় 
পবথতমালা স্থাপন কন্ডরন্ডিন এবাং 
তান্ডত বরকত বদন্ডয়ন্ডিন, আর তান্ডত 
চারবদন্ডন প্রার্থীন্ডদর জনে সমভান্ডব 
খাদে বনরূপে কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন।  

رح  ا وحقحدَّ ُح َٰرحكح فِي بح ا وح ُح ِ ََِٰسح ِمن فحۡوق وح ا رح ُح لح فِي عح وحجح
 ِ اٗٓء لذ وح يَّام  سح

ح
ةِ أ ۡربحعح

ح
ا ِِفٓ أ ُح َٰتح قۡوح

ح
آ أ ُح آئِلِيح فِي  ١٠لسَّ

11. তারপর বতবন আসমান্ডনর বদন্ডক 
মন্ডনাবনন্ডবশ কন্ডরন। তা বিল কধ্াুঁয়া। 
তারপর বতবন আসমান ও যমীনন্ডক 
বলন্ডলন, ‘কতামরা উভন্ডয় কস্বিায় 
অর্বা অবনিায় আস’। তারা উভন্ডয় 
বলল, ‘আমরা অনুগত হন্ডয় 
আসলাম’।  

ا  ُح ح الح ل قح ان  فح ِهح د خح آءِ وح مح ىى إَِلح ٱلسَّ َّۡ ٱۡستحوح ث 
آئِعِيح  تحيۡنحا طح

ح
ٓ أ حا ۡرٗها قحاتلح ۡو كح

ح
وًَۡع أ ۡرِض ٱئۡتِيحا طح

ح
لِۡۡل وح
١١ 
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12. তারপর বতবন দু’বদন্ডন 
আসমানসমূহন্ডক সাত আসমান্ডন 
পবরেত করন্ডলন। আর প্রন্ডতেক 
আসমান্ডন তার কাযথাবলী ওহীর 
মাধ্েন্ডম জাবনন্ডয় বদন্ডলন। আর আবম 
বনকটবতথী আসমানন্ডক প্রদীপমালার 
িারা সুসবজ্জত কন্ডরবি আর 
সুরবেত কন্ডরবি। এ হল মহা 
পরাক্রমশালী সবথন্ডজ্ঞর বনধ্থারে।  

 ِ
ذ َٰ ِِف ّل  وۡۡحح

ح
أ ۡيِ وح َٰوحات  ِِف يحۡومح مح ۡبعح سح نَّ سح  ُ َٰ ى ُح قح فح

 ْۚ َٰبِيحح وحِحۡفٗظا ۡنيحا بِمحصح آءح ٱَّل  مح يَّنَّا ٱلسَّ زح ْۚ وح ا ۡمرحهح
ح
آء  أ مح سح

 ِۡ لِي زِيزِ ٱلۡعح َٰلِكح تحۡقِدير  ٱلۡعح  ١٢ذح

13. তবুও যবদ তারা মুখ বফবরন্ডয় কনয় 
তাহন্ডল তুবম বন্ডল দাও, ‘আদ ও 
সামূন্ডদর ধ্বাংন্ডসর মতই এক 
মহাধ্বাংস সম্পন্ডকথ আবম 
কতামান্ডদরন্ডক সতকথ করবি’।  

ةِ  َٰعِقح ِۡثلح صح ٗة مذ َٰعِقح ۡۡ صح ۡرت ك  نذح
ح
ۡل أ ق  وا  فح ۡعرحض 

ح
فحإِۡن أ

ودح  ثحم  د  وح  ١٣َعح

14. যখন তান্ডদর অগ্র ও পশ্চাৎ কর্ন্ডক 
রাসূলগে তান্ডদর কান্ডি এন্ডস 
বন্ডলবিল কয, ‘কতামরা আল্লাহ িাড়া 
কান্ডরা ইবাদাত কন্ডরা না’। তারা 
বন্ডলবিল, ‘যবদ আমান্ডদর রব ইিা 
করন্ডতন তাহন্ডল অবশেই কফন্ডরশতা 
নাবযল করন্ডতন। অতএব, 
কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয় পা ান্ডনা 
হন্ডয়ন্ডি বনশ্চয় আমরা তা প্রতোখোন 
করলাম।  

مِ  ۡۡ وح ُِ يِۡدي
ح
ل  ِمنُۢ بحۡيِ أ ۡ  ٱلر س   ُ ۡت آءح ۡۡ إِۡذ جح ُِ لۡفِ ۡن خح

لح  نزح
ح ب نحا ۡلح آءح رح حۡو شح ۖۡ قحال وا  ل ح ٓوا  إِلَّ ٱّللَّ لَّ تحۡعب د 

ح
أ

ونح  َٰفِر  رِۡسلۡت ۡ بِهِۦ كح
 
آ أ ٗة فحإِنَّا بِمح ىئِكح لح  ١٤مح

15. আর ‘আদ সম্প্রদায়, তারা যমীন্ডন 
অযর্া  অহঙ্কার করত এবাং বলত, 
‘আমান্ডদর কচন্ডয় অবধ্ক শবিশালী 
কক আন্ডি’? তন্ডব বক তারা লেে 

ِ وحقحال وا   رۡيِ ٱۡۡلحقذ ۡرِض بِغح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل د  فحٱۡستحۡكَبح  ا َعح مَّ

ح
فحأ

وۡ  ۡۡ يحرح ح وح ل
ح
ۖۡ أ د  ِمنَّا ق وَّةً شح

ح
ۡن أ ۡۡ مح  ُ لحقح ِي خح ح ٱلَّ نَّ ٱّللَّ

ح
ا  أ
ن وا  أَِب َكح ۖۡ وح ٗة ۡۡ ق وَّ  ُ د  ِمۡن شح

ح
وح أ ونح ه  د  ۡحح َٰتِنحا َيح  ١٥يح
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কন্ডরবন কয, বনশ্চয় আল্লাহ বযবন 
তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তান্ডদর 
কচন্ডয় অবধ্ক শবিশালী? আর তারা 
আমার আয়াতগুন্ডলান্ডক অস্বীকার 
করত।  

16. তারপর আবম তান্ডদর উপর অশুভ 
বদনগুন্ডলান্ডত ঝঞ্ঝাবায়ু পা ালাম 
যান্ডত তান্ডদরন্ডক দুবনয়ার জীবন্ডন 
লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আস্বাদন 
করান্ডত পাবর। আর আবখরান্ডতর 
আযাব কতা অবধ্কতর লাঞ্ছনাদায়ক 
এবাং তান্ডদরন্ডক সাহাযে করা হন্ডব 
না।  

ات   ِسح يَّام  َنَّ
ح
ا ِِفٓ أ ٗ صح ۡ ۡۡ رِيٗحا صح ُِ ۡي

لح لۡنحا عح رۡسح
ح
فحأ

اب   ذح لحعح ۖۡ وح ۡنيحا ابح ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  ذح ۡۡ عح  ُ ِ ِذيقح ۡلذ
ونح  ۡۡ لح ي نِصح  ۖۡ وحه  ىَٰ ۡخزح

ح
ةِ أ  ١٦ٱٓأۡلِخرح

17. আর সামূদ সম্প্রদায়, আবম 
তান্ডদরন্ডক সব ক পন্ডর্র বনন্ডদথশনা 
বদন্ডয়বিলাম; বকন্তু তারা সব ক পন্ডর্ 
চলার পবরবন্ডতথ অন্ধ পন্ডর্ চলাই 
পিন্দ কন্ডরবিল। ফন্ডল তান্ডদর 
অজথন্ডনর কারন্ডেই লাঞ্ছনাদায়ক 
আযান্ডবর বজ্রাঘাত তান্ডদরন্ডক 
পাকড়াও করল।  

ىَٰ  دح  ُ ۡ ح ٱل َٰ َعح ب وا  ٱلۡعحمح ۡۡ فحٱۡستححح  ُ َٰ يۡنح دح ُح ود  فح ا ثحم  مَّ
ح
أ وح

ن وا   ا َكح وِن بِمح  ُ ۡ اِب ٱل ذح ة  ٱلۡعح َٰعِقح ۡۡ صح  ُ ۡت ذح خح
ح
فحأ

 ١٧يحۡكِسب ونح 

18. আর আবম তান্ডদরন্ডক রো করলাম 
যারা ঈমান এন্ডনবিল এবাং তাকওয়া 
অবলম্বন করত।  

ونح  تَّق  ن وا  يح َكح ن وا  وح ِينح ءحامح َّۡينحا ٱلَّ َنح  ١٨وح

19. আর কযবদন আল্লাহর দুশমনন্ডদরন্ডক 
আগুন্ডনর বদন্ডক সমন্ডবত করা হন্ডব 

ونح  ۡۡ ي وزحع   ُ ِ إَِلح ٱۡلَّارِ فح آء  ٱّللَّ ۡعدح
ح
ّۡشح  أ يحۡومح ُي   ١٩وح
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তখন তান্ডদরন্ডক বববভন্ন দন্ডল ববনেস্ত 
করা হন্ডব।  

20. অবন্ডশন্ডি তারা যখন জাহান্নান্ডমর 
কান্ডি কপৌঁিন্ডব, তখন তান্ডদর কান, 
তান্ডদর কচাখ ও তান্ডদর চামড়া 
তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ তান্ডদর কৃতকমথ 
সম্পন্ডকথ সােে কদন্ডব।  

 ۡۡ  ُ ۡمع  ۡۡ سح ُِ ۡي
لح ُِدح عح ا شح آء وهح ا جح ى إِذحا مح ِتَّ حح

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ۡ بِمح ل ود ه  ۡۡ وحج  َٰر ه  بۡصح
ح
أ  ٢٠وح

21. আর তারা তান্ডদর চামড়াগুন্ডলান্ডক 
বলন্ডব, ‘ককন  কতামরা আমান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ সােে বদন্ডল’? তারা বলন্ডব, 
‘আল্লাহ আমান্ডদর বাকশবি 
বদন্ডয়ন্ডিন বযবন সববকিুন্ডক বাকশবি 
বদন্ডয়ন্ডিন। বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
প্রর্মবার সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং তাুঁরই 
প্রবত কতামরা প্রতোববতথত হন্ডব।’ 

 ۡۡ نحا ٱّللَّ  وحقحال وا  ِۡل ل ودِهِ قح نطح
ح
ۖۡ قحال ٓوا  أ لحۡينحا ۡۡ عح ُِدت  ۡح شح ِ ل

ۡهِ  ة  ِإَوَلح رَّ لح مح وَّ
ح
ۡۡ أ ك  لحقح وح خح ء   وحه  ۡ َّ يح قح ّل  نطح

ح
ِٓي أ ٱلَّ

ونح  ع   ٢١ت رۡجح

22. কতামরা বকিুই কগাপন করন্ডত না 
এই ববশ্বান্ডস কয, কতামান্ডদর কান, 
কচাখসমূহ ও চামড়াসমূহ কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ সােে কদন্ডব না, বরাং 
কতামরা মন্ডন কন্ডরবিন্ডল কয, কতামরা 
যা বকিু করন্ডত আল্লাহ তার অন্ডনক 
বকিুই জান্ডনন না।  

 ۡۡ ۡمع ك  ۡۡ سح لحۡيك  دح عح ُح حۡش ن ي
ح
ونح أ حۡستحَِت  ۡۡ ت نت  ا ك  وحمح

نَّ 
ح
ۡۡ أ نحنت  َِٰكن ظح لح ۡۡ وح ل ود ك  لح ج  ۡۡ وح َٰر ك  بۡصح

ح
ٓ أ لح وح

ل ونح  ا تحۡعمح ِمَّ ثرِٗيا مذ ۡ  كح ۡعلح ح لح يح  ٢٢ٱّللَّ

23. আর কতামান্ডদর এ ধ্ারো যা 
কতামরা কতামান্ডদর রব সম্পন্ডকথ 
কপািে করন্ডত, তাই কতামান্ডদর 
ধ্বাংস কন্ডরন্ডি। ফন্ডল কতামরা 
েবতগ্রস্তন্ডদর  অন্তভুথি হন্ডয় কগন্ডল।  

 ۡۡ َٰك  ۡردحى
ح
ۡۡ أ بذِك  نحنت ۡ بِرح ِي ظح ۡ  ٱلَّ ن ك  ۡۡ ظح َٰلِك  ذح وح

َِِٰسِينح  ِنح ٱلۡخح ۡصبحۡحت ۡ مذ
ح
 ٢٣فحأ
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24. অতিঃপর যবদ তারা বধ্যথধ্ারে কন্ডর 
তন্ডব আগুনই হন্ডব তান্ডদর আবাস 
এবাং যবদ তারা আল্লাহন্ডক সন্তুষ্ট 
করন্ডত চায়, তবুও তারা আল্লাহর 
সন্ডন্তািপ্রাপ্তন্ডদর অন্তভুথি হন্ডব না।  

ا  مح حۡستحۡعتِب وا  فح ۖۡ ِإَون ي ۡۡ  ُ َّ ۡثٗوى ل وا  فحٱۡلَّار  مح فحإِن يحۡصَِب 
ۡعتحبِيح  ِنح ٱلۡم  ۡ مذ  ٢٤ه 

25. আর আবম তান্ডদর জনে মন্দ 
সহচরবৃন্দ বনধ্থারে কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম, যারা তান্ডদর সামন্ডন ও 
বপিন্ডন যা আন্ডি তা তান্ডদর দৃবষ্টন্ডত 
চাকবচকেময় কন্ডর বদন্ডয়বিল। আর 
তান্ডদর উপন্ডর আযান্ডবর বােী সন্ডতে 
পবরেত হল, তান্ডদর পূন্ডবথ গত 
হওয়া বজন ও মানুন্ডির বববভন্ন 
জাবতর নোয়, বনশ্চয় এরা বিল 
েবতগ্রস্ত।  

نحا  ُۡ يَّ ا ۞وحقح ۡۡ وحمح ُِ يِۡدي
ح
ا بحۡيح أ ۡ مَّ  ُ ح يَّن وا  ل نحآءح فحزح ۡۡ ق رح  ُ ح ل

لحۡت مِن  م  قحۡد خح مح
 
ۡول  ِِفٓ أ ۡ  ٱلۡقح ُِ ۡي

لح قَّ عح ۡۡ وححح  ُ لۡفح خح
َِِٰسِينح   خح

ن وا  ۡۡ َكح  ُ نِسِۖ إِنَّ ِ وحٱۡۡلِ نذ ِنح ٱۡۡلِ ُِۡ مذ ۡبلِ
 ٢٥قح

26. আর কাবফররা বন্ডল, ‘কতামরা এ 
কুরআন্ডনর বনন্ডদথশ শুন না এবাং এর 
আবৃবত্ত কান্ডল কশারন্ডগাল সৃবষ্ট কর, 
কযন কতামরা জয়ী হন্ডত পার।’  

ۡرءحاِن  ا ٱلۡق  َٰذح وا  لِهح ع  حۡسمح وا  لح ت ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
ۡۡ تحۡغلِب ونح  لَّك  ۡوا  فِيهِ لحعح  ٢٦وحٱلۡغح

27. সুতরাাং আবম অবশেই 
কাবফরন্ডদরন্ডক কব ন আযাব 
আস্বাদন করাব এবাং আবম অবশেই 
তান্ডদর কান্ডজর বনকৃষ্টতম প্রবতদান 
কদব।  

 ۡۡ  ُ حۡجزِيحنَّ ۡلح ِديٗدا وح اٗبا شح ذح وا  عح ر  فح ِينح كح نَّ ٱلَّ فحلحن ِذيقح
ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ِي َكح  ٱلَّ

ح
أ ۡسوح
ح
 ٢٧أ

28. এই আগুন, আল্লাহর দুশমনন্ডদর 
প্রবতদান। কসখান্ডন র্াকন্ডব তান্ডদর 

ا دحار  ٱۡۡل ِۡلِ  ُح ۡۡ فِي  ُ ح ۖۡ ل ِ ٱۡلَّار  آءِ ٱّللَّ ۡعدح
ح
آء  أ زح َٰلِكح جح ذح

ن وا  أَِب ا َكح ُۢ بِمح آءح زح ونح جح د  ۡحح َٰتِنحا َيح  ٢٨يح
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জনে স্থায়ী বনবাস তারা কয আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করত তারই 
প্রবতফলস্বরূপ। 

29. আর কাবফররা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর 
রব, বজন ও মানুন্ডির মন্ডধ্ে যারা 
আমান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন্ডি 
তান্ডদরন্ডক আমান্ডদর কদবখন্ডয় বদন। 
আমরা তান্ডদর উভয়ন্ডক আমান্ডদর 
পান্ডয়র নীন্ডচ রাখব, যান্ডত তারা 
বনকৃষ্টন্ডদর অন্তভুথি হয়।  

نحا مِنح  لَّ ضح
ح
يِۡن أ ح رِنحا ٱلَّ

ح
ٓ أ بَّنحا وا  رح ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ

ونحا مِنح  اِمنحا َِلحك  قۡدح
ح
ۡتح أ ا ِتح مح  ُ لۡ ۡعح نِس َنح ِ وحٱۡۡلِ نذ ٱۡۡلِ

لِيح  ۡسفح
ح
 ٢٩ٱۡۡل

30. বনশ্চয় যারা বন্ডল, ‘আল্লাহই 
আমান্ডদর রব’ অতিঃপর অববচল 
র্ান্ডক, কফন্ডরশতারা তান্ডদর কান্ডি 
নাবযল হয় (এবাং বন্ডল,) ‘কতামরা 
ভয় কপন্ডয়া না, দুবশ্চন্তা কন্ডরা না 
এবাং কসই জান্নান্ডতর সুসাংবাদ গ্রহে 
কর কতামান্ডদরন্ডক যার ওয়াদা কদয়া 
হন্ডয়বিল’।  

ل   َّ وا  تحتحَنح َٰم  َّۡ ٱۡستحقح ب نحا ٱّللَّ  ث  ِينح قحال وا  رح ۡ  عح  إِنَّ ٱلَّ يُِۡ
لح

وا  بِٱۡۡلحنَّةِ  بِّۡش 
ح
أ ن وا  وح ۡزح لح ِتح حاف وا  وح لَّ َّتح

ح
ة  أ ىئِكح لح ٱلۡمح

ونح  د  ۡۡ ت وعح نت   ٣٠ٱلَِِّت ك 

31. ‘আমরা দুবনয়ার জীবন্ডন কতামান্ডদর 
বনু্ধ এবাং আবখরান্ডতও। কসখান্ডন 
কতামান্ডদর জনে র্াকন্ডব যা 
কতামান্ডদর মন চাইন্ডব এবাং কসখান্ডন 
কতামান্ডদর জনে আন্ডরা র্াকন্ডব যা 
কতামরা দাবী করন্ডব।  

ِِف ٱٓأۡلِخرحةِِۖ  ۡنيحا وح ةِ ٱَّل  ۡۡ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ ۡوَِلحآؤ ك 
ح
ۡن  أ َنح

ا  ا مح ُح ۡۡ فِي لحك  ۡۡ وح ك  س  نف 
ح
حۡشتحِِهٓ أ ا ت ا مح ُح ۡۡ فِي لحك  وح

ونح  ع   ٣١تحدَّ
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32. পরম েমাশীল ও অসীম দয়ালু 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক 
আপোয়নস্বরূপ।  

ور  رَِّحيم  
ف  ِۡن غح ٗل مذ  ٣٢ن ز 

33. আর তার কচন্ডয় কার কর্া উত্তম, কয 
আল্লাহর বদন্ডক দাওয়াত কদয়, 
সৎকমথ কন্ডর এবাং বন্ডল, অবশেই 
আবম মুসবলমন্ডদর অন্তভুথি’? 

َٰلِٗحا  ِملح صح ِ وحعح ٓ إَِلح ٱّللَّ ن دحَعح ِمَّ ن  قحۡوٗل مذ ۡحسح
ح
ۡن أ وحمح

ۡسلِِميح   ٣٣وحقحالح إِنَِّّن ِمنح ٱلۡم 

34. আর ভাল ও মন্দ সমান হন্ডত পান্ডর 
না। মন্দন্ডক প্রবতহত কর তা িারা 
যা উৎকৃষ্টতর, ফন্ডল কতামার ও যার 
মন্ডধ্ে শত্রুতা রন্ডয়ন্ডি কস কযন হন্ডয় 
যান্ডব কতামার অন্তরঙ্গ বনু্ধ।  

ۡع بِٱلَِِّت ِهح  ْۚ ٱۡدفح يذِئحة  لح ٱلسَّ نحة  وح حۡستحوِي ٱۡۡلحسح لح ت وح
ۥ  نَّه 
ح
أ ة  كح َٰوح دح ۥ عح بحيۡنحه  ِي بحيۡنحكح وح ن  فحإِذحا ٱلَّ ۡحسح

ح
ِلٌّ أ  وح

  ۡ ِي  ٣٤ۡحح

35. আর এবট তারাই প্রাপ্ত হন্ডব যারা 
বধ্যথধ্ারে করন্ডব, আর এর 
অবধ্কারী ককবল তারাই হয় যারা 
মহাভাগেবান।  

ظذ   آ إِلَّ ذ و حح ُح َٰ ى ا ي لحقَّ وا  وحمح َبح  ِينح صح آ إِلَّ ٱلَّ ُح َٰ ى ا ي لحقَّ وحمح
ِظيم    ٣٥عح

36. আর যবদ শয়তান্ডনর পে কর্ন্ডক 
ককান কুমন্ত্রো কখন্ডনা কতামান্ডক 
প্রন্ডরাবচত কন্ডর, তাহন্ডল তুবম 
আল্লাহর বনকট আেয় প্রার্থনা 
করন্ডব। বনশ্চয়ই বতবন সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞাতা।  

ۥ  ِۖۡ إِنَّه  َِٰن نحۡزغ  فحٱۡستحعِۡذ بِٱّللَّ ۡيطح نَّكح ِمنح ٱلشَّ ا يحَنحغح ِإَومَّ
  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ  ٣٦ه 

37. আর তাুঁর বনদশথনসমূন্ডহর মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি রাত ও বদন, সূযথ ও চাুঁদ । 
কতামরা না সূযথন্ডক বসজদা করন্ডব, 

ْۚ لح  ر  مح ۡمس  وحٱلۡقح ار  وحٱلشَّ ُح ۡل  وحٱۡلَّ َٰتِهِ ٱَلَّ وحِمۡن ءحايح
رِ  مح  لِلۡقح

لح ۡمِس وح وا  لِلشَّ د  حۡسج  ِي  ت وحْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱلَّ
ونح  ۡۡ إِيَّاه  تحۡعب د  نت  نَّ إِن ك   ُ لحقح  ٣٧خح
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না চাুঁদন্ডক। আর কতামরা আল্লাহন্ডক 
বসজদা কর বযবন এগুন্ডলা সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, যবদ কতামরা ককবলমাত্র 
তাুঁরই ইবাদাত কর।  

38. অতিঃপর যবদ এরা অহঙ্কার কন্ডরও 
তন্ডব যারা কতামার রন্ডবর বনকন্ডট 
রন্ডয়ন্ডি তারা বদন-রাত তাুঁরই 
তাসবীহ পা  করন্ডি এবাং তারা 
ক্লাবন্ত কবাধ্ কন্ডর না।  

ونح َلح ۥ  بذِح  بذِكح ي سح ِينح ِعندح رح وا  فحٱلَّ فحإِِن ٱۡستحۡكَبح 
حۡس  ۡۡ لح ي ارِ وحه  ُح ِۡل وحٱۡلَّ ۩ بِٱَلَّ ونح   ٣٨م 

39. তাুঁর আন্ডরকবট বনদশথন হল এই কয, 
তুবম যমীনন্ডক কদখন্ডত পাও শুষ্ক-
অনুবথর, অতিঃপর যখন আবম তার 
উপর পাবন বিথে কবর তখন তা 
আন্ডন্দাবলত ও স্ফীত হয়। বনশ্চয়ই 
বযবন যমীনন্ডক জীববত কন্ডরন বতবন 
মৃতন্ডদরও জীববতকারী। বনশ্চয় 
বতবন সব বকিুর উপর েমতাবান।  

ۡۡلحا  نزح
ح
ٗة فحإِذحآ أ َِٰشعح ۡرضح خح

ح
ى ٱۡۡل نَّكح تحرح

ح
َٰتِهِۦٓ أ وحِمۡن ءحايح

ۡۡحِ  م 
ح ا ل ۡحيحاهح

ح
ِٓي أ بحۡتْۚ إِنَّ ٱلَّ رح َّۡت وح آءح ٱۡهَتح ا ٱلۡمح ُح لحۡي عح

ْۚ إِنَّ  ى ۡوَتح ء  قحِدير  ٱلۡمح ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ۥ َعح  ٣٩ه 

40. বনশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ 
ববকৃত কন্ডর তারা আমার অন্ডগাচন্ডর 
নয়। কয অবগ্নন্ডত বনবেপ্ত হন্ডব কস 
বক উত্তম, না কয বকয়ামত বদবন্ডস 
বনরাপদভান্ডব উপবস্থত হন্ডব? 
কতামান্ডদর যা ইিা  আমল কর। 
বনশ্চয় কতামরা যা আমল কর বতবন 
তার সমেক দ্রষ্টা। 

ُۗ إِنَّ  ٓ لحيۡنحا ۡونح عح ۡفح َٰتِنحا لح َيح ونح ِِفٓ ءحايح ِينح ي لِۡحد  ٱلَّ
ِِتٓ ءحاِمٗنا يحۡومح 

ۡ
ن يحأ م مَّ

ح
رۡي  أ َٰ ِِف ٱۡلَّارِ خح ن ي لۡقح مح فح

ح
أ

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ۥ بِمح ۡۡ إِنَّه  ا ِشۡئت  ل وا  مح ةِ  ٱۡعمح َٰمح ٱلۡقِيح
٤٠ 

বসজদা
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41. বনশ্চয় যারা উপন্ডদশ [কুরআন] 
আসার পরও তা অস্বীকার কন্ডর [ 
তান্ডদরন্ডক অবশেই এর পবরোম 
কভাগ করন্ডত হন্ডব]। আর এবট 
বনশ্চয় এক সম্মাবনত গ্রন্থ।  

ۥ  ۖۡ ِإَونَّه  ۡۡ آءحه  ا جح حمَّ ِۡكرِ ل  بِٱلذ
وا  ر  فح ِينح كح إِنَّ ٱلَّ

زِيز   َٰب  عح  ٤١لحِكتح

42. বাবতল এন্ডত অনুপ্রন্ডবশ করন্ডত 
পান্ডর না, না সামন্ডন কর্ন্ডক, না 
বপিন কর্ন্ডক। এবট প্রজ্ঞাময়, 
সপ্রশাংবসন্ডতর পে কর্ন্ডক 
নাবযলকৃত।  

لۡفِهۖۦِۡ   ِمۡن خح
لح يۡهِ وح َِٰطل  ِمنُۢ بحۡيِ يحدح بح

تِيهِ ٱلۡ
ۡ
لَّ يحأ

ِيد   ِكيم  ۡحح ِۡن حح  ٤٢تحَنِيل  مذ

43. কতামান্ডক যা বলা হন্ডি, কতামার 
পূবথবতথী রাসূলন্ডদরন্ডকও তাই বলা 
হন্ডয়বিল। বনশ্চয় কতামার রব 
একান্তই েমাশীল এবাং যন্ত্রোদায়ক 
আযাব দাতা।  

ْۚ إِنَّ  ۡبلِكح ِل ِمن قح ا قحۡد قِيلح لِلر س   مح
حكح إِلَّ ال  ل قح ا ي  مَّ

َِلم  
ح
اب  أ و ِعقح

ذ  ة  وح ۡغفِرح و مح بَّكح لح   ٤٣رح

44. আর আবম যবদ এটান্ডক অনারবী 
ভািার কুরআন বানাতাম তন্ডব তারা 
বনবশ্চতভান্ডবই বলত, ‘এর 
আয়াতসমূহ ববশদভািায় ববেথত 
হয়বন ককন’? এবট অনারবী ভািায় 
আর রাসূল আরবী ভািী! বল, ‘এবট 
মুবমনন্ডদর জনে বহদায়াত ও 
প্রবতন্ডিধ্ক। আর যারা ঈমান আন্ডন 
না তান্ডদর কান্ডন রন্ডয়ন্ডি ববধ্রতা 
আর কুরআন তান্ডদর জনে হন্ডব 

لح  ِ حۡولح ف صذ ال وا  ل ا لَّقح ِميذٗ ۡعجح
ح
َٰه  ق ۡرءحانًا أ لۡنح عح حۡو جح ل ۡت وح

ٗدى  ن وا  ه  ِينح ءحامح وح لَِّلَّ ُۗ ق ۡل ه  َِبذ  رح ِمذ  وحعح ۥٓۖۡ ءح۬اۡعجح َٰت ه  ءحايح
وح  ۡۡ وحقۡر  وحه  ُِ ِ  ي ۡؤِمن ونح ِِفٓ ءحاذحان

ِينح لح آء ْۚ وحٱلَّ وحِشفح
نِۢ بحعِيد   َّكح نحادحۡونح ِمن مَّ ىئِكح ي 

لح و 
 
ًم  أ ۡۡ عح ُِ ۡي

لح  ٤٤عح
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অন্ধত্ব। তান্ডদরন্ডকই ডাকা হন্ডব 
দূরবতথী স্থান কর্ন্ডক।  

45. আর অবশেই আবম মূসান্ডক বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম। অতিঃপর তান্ডত 
মতন্ডভদ করা হয়। আর যবদ 
কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক একবট 
বােী পূন্ডবথই না হত, তন্ডব এন্ডদর 
মন্ডধ্ে ফয়সালা হন্ডয় কযত। আর এরা 
বনশ্চয় কস সম্পন্ডকথ ববভ্রাবন্তকর 
সাংশন্ডয়ই বলপ্ত রন্ডয়ন্ডি।  

حۡولح  ل َٰبح فحٱۡخت لِفح فِيهِ  وح وَسح ٱلِۡكتح ۡد ءحاتحيۡنحا م  لحقح وح
بحقح  ة  سح ِمح ۡۡ لحَِف ُكح  ُ ْۚ ِإَونَّ ۡۡ  ُ َِضح بحيۡنح بذِكح لحق  ۡت ِمن رَّ

رِيب   ِۡنه  م  كذ  مذ  ٤٥شح

46. কয সৎকমথ কন্ডর কস তার বনন্ডজর 
জনেই তা কন্ডর। আর কয অসৎকমথ 
কন্ডর তা তার উপরই বতথান্ডব। 
কতামার রব তাুঁর বান্দান্ডদর প্রবত 
কমান্ডটই যাবলম নন। 

ۡن  َٰلِٗحا فحلِنحۡفِسهۖۦِۡ وحمح ِملح صح ۡن عح ا مَّ ُۗ وحمح ا ُح لحۡي عح آءح فح سح
ح
أ

بِيِد  َٰم  لذِلۡعح لَّ ب كح بِظح  ٤٦رح

47. বকয়ামন্ডতর জ্ঞান তাুঁরই বদন্ডক 
প্রতোববতথত হয়। তাুঁর অজ্ঞাতসান্ডর 
আবরে হন্ডত ফলসমূহ কবর হয় না, 
ককান নারী গভথধ্ারে কন্ডর না এবাং 
সন্তান প্রসবও কন্ডর না এবাং কসবদন 
যখন বতবন তান্ডদরন্ডক আহবান কন্ডর 
বলন্ডবন, ‘আমার শরীকরা ককার্ায়?’ 
তারা বলন্ডব, ‘আমরা আপনান্ডক 
জানাবি কয, এ বোপান্ডর আমান্ডদর 
কর্ন্ডক ককান সােী কনই।’ 

ِۡن  َٰت  مذ رح ج  ِمن ثحمح ۡر  ا َّتح ةِ  وحمح اعح ۡ  ٱلسَّ د  ِعلۡ ۡهِ ي رح ۞إَِلح
ِمهِۚۦْ 
ع  إِلَّ بِعِلۡ ُح لح تح َٰ وح نَثح

 
ِۡمل  ِمۡن أ ا ِتح ا وحمح ُح اِم ۡكمح

ح
أ

اِمنَّا ِمن  َٰكح مح ٓءِي قحال ٓوا  ءحاذحنَّ َكح ح ۡينح ۡش 
ح
ۡۡ أ ُِ نحادِي يحۡومح ي  وح

ُِيد     ٤٧شح

পারা 

২৬ 
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48. আর পূন্ডবথ যান্ডদরন্ডক তারা ডাকত 
তারা তান্ডদর কাি কর্ন্ডক উধ্াও হন্ডয় 
যান্ডব এবাং তারা ববশ্বাস করন্ডব, 
তান্ডদর পলায়ন্ডনর ককান জায়গা 
কনই।  

ا  ن وا  مح ۖۡ وحظح ۡبل  ونح ِمن قح ن وا  يحۡدع  ا َكح ۡ مَّ  ُ ۡن لَّ عح وحضح
ِيص   ِن ُمَّ ۡ مذ  ُ ح  ٤٨ل

49. কলোে প্রার্থনায় মানুি ববরি হয় 
না; আর যবদ অকলোে তান্ডক স্পশথ 
কন্ডর তাহন্ডল কস বনরাশ ও হতাশ 
হন্ডয় পন্ডড়।  

حۡس  ه  ٱلّشَّ  لَّ ي سَّ ٓءِ ٱۡۡلحرۡيِ ِإَون مَّ َٰن  ِمن د َعح نسح ۡ  ٱۡۡلِ

ن وط  فحيح   ٤٩وس  قح

50. আবার আবম যবদ তান্ডক আপবতত 
অকলোন্ডের পর রহমন্ডতর স্বাদ 
আস্বাদন করাই তখন কস অবশেই 
বন্ডল র্ান্ডক, ‘এবট আমার প্রাপে, 
আমার মন্ডন হয় না বকয়ামত হন্ডব, 
আমান্ডক যবদ আমার রন্ডবর কান্ডি 
বফবরন্ডয়ও কনয়া হয় তবুও তার 
কান্ডি আমার জনে কলোেই 
র্াকন্ডব।’ (আল্লাহ বন্ডলন) ‘আবম 
অবশেই কাবফরন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
আমল সম্পন্ডকথ অববহত করব এবাং 
অবশেই তান্ডদরন্ডক কব ন আযান্ডবর 
স্বাদ আস্বাদন করাব।  

َٰه   ذحقۡنح
ح
لحئِۡن أ ۡته   وح سَّ آءح مح َّ ِنَّا ِمنُۢ بحۡعِد ۡضح رحۡۡححٗة مذ

لحئِن  ٗة وح ةح قحآئِمح اعح ن  ٱلسَّ ظ 
ح
ٓ أ ا ا َِل وحمح َٰذح ولحنَّ هح حق  َلح

 َّ َٰ  فحلحن نحبذَِّنح ۡسّنح حلۡح  ه ۥ ل ٓ إِنَّ َِل ِعندح ِ َبذ َٰ رح
ر ِجۡعت  إَِلح

ِۡن عح  ۡ مذ  ُ نَّ ۡلح ِذيقح ِمل وا  وح ا عح وا  بِمح ر  فح ِينح كح اب  ٱلَّ
ذح

لِيظ    ٥٠غح

51. আর যখন আবম মানুন্ডির প্রবত 
অনুগ্রহ কবর তখন কস ববমুখ হয় 
এবাং দূন্ডর সন্ডর যায়; আর যখন 

نح  ۡعرحضح وح
ح
َِٰن أ نسح  ٱۡۡلِ

ح ۡمنحا َعح ۡنعح
ح
اِِبحانِبِهِۦ ِإَوذحا ِإَوذحآ أ

ٓء   و د َعح ه  ٱلّشَّ  فحذ  سَّ رِيض  مح  ٥١عح
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অকলোে তান্ডক স্পশথ কন্ডর তখন 
কস দীঘথ কদাআকারী হয়।  

52. বল, ‘কতামরা বক লেে কন্ডরি, তা 
যবদ (কুরআন) আল্লাহর কাি কর্ন্ডক 
এন্ডস র্ান্ডক আর কতামরা তা 
অস্বীকার কর, তন্ডব কয বেবি কঘার 
ববন্ডরাবধ্তায় বলপ্ত তার কচন্ডয় অবধ্ক 
ভ্রষ্ট আর কক’?   

ۡرتۡ   فح َّۡ كح ِ ث  نح ِمۡن ِعنِد ٱّللَّ ۡۡ إِن َكح رحءحۡيت 
ح
ق ۡل أ

ل  ِممَّ  ضح
ح
ۡن أ اقِۢ بحعِيد  بِهِۦمح وح ِِف ِشقح  ٥٢ۡن ه 

53. ববশ্বজগন্ডত ও তান্ডদর বনজন্ডদর 
মন্ডধ্ে আবম তান্ডদরন্ডক আমার 
বনদশথনাবলী কদখাব যান্ডত তান্ডদর 
কান্ডি সুস্পষ্ট হয় কয, এবট 
(কুরআন) সতে; কতামার রন্ডবর জনে 
এটাই যন্ডর্ষ্ট নয় বক কয, বতবন 
সকল ববিন্ডয় সােী?  

ِِفٓ  َٰتِنحا ِِف ٱٓأۡلفحاِق وح ۡۡ ءحايح ُِ ِي َن  َٰ  سح ِتَّ ۡۡ حح ُِ ِس نف 
ح
ح أ  يحتحبحيَّ

 ِ
ذ َٰ ّل  ح ۥ َعح نَّه 

ح
بذِكح أ ۡۡ يحۡكِف بِرح ح وح ل

ح
ُۗ أ نَّه  ٱۡۡلحق 

ح
ۡۡ أ  ُ ح ل

ُِيد   ء  شح ۡ
 ٥٣يح

54. কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় তারা তান্ডদর 
রন্ডবর সাোন্ডতর ববিন্ডয় সন্ডন্দন্ডহ 
রন্ডয়ন্ডি; কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় বতবন 
সববকিুন্ডক পবরন্ডবষ্টন কন্ডর 
আন্ডিন।   

  ُ ٓ إِنَّ لح
ح
ِ أ

لذ ۥ بِك  ٓ إِنَّه  لح
ح
ُۗ أ ۡۡ ُِ ِ بذ آءِ رح ِقح

ِن لذ ۡۡ ِِف ِمۡريحة  مذ

ِيُۢط  ء  ُم  ۡ  ٥٤يح
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৪২. সূরা : আশ্-শূরা 
আয়াত : ৫৩, মাক্কী 

ىَٰ  ورح ورحة  الش   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. ‘আইন-সীন-কাফ।  ٢ٓعٓسٓق 

3. এমবনভান্ডব মহাপরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কতামার কান্ডি ওহী 
কপ্ররে কন্ডরন এবাং কতামার 
পূবথবতথীন্ডদর কান্ডিও।              

ۡبلِكح ٱّللَّ   ِينح ِمن قح ۡكح ِإَوَلح ٱلَّ َٰلِكح ي وِۡحٓ إَِلح ذح كح
  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ٣ٱلۡعح

4. আসমানসমূন্ডহ যা বকিু আন্ডি এবাং 
যমীন্ডন যা বকিু আন্ডি সব তাুঁরই। 
বতবনই সমুন্নত, সুমহান।  

ِل   وح ٱلۡعح ۡرِضِۖ وحه 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ َلح ۥ مح

  ۡ ِظي  ٤ٱلۡعح

5. উপর কর্ন্ডক আসমান কফন্ডট পড়ার 
উপক্রম হয়; আর কফন্ডরশতারা 
তান্ডদর রন্ডবর প্রশাংসায় তাসবীহ পা  
কন্ডর এবাং পৃবর্বীন্ডত যারা আন্ডি 
তান্ডদর জনে েমা প্রার্থনা কন্ডর; 
কজন্ডন করখ, আল্লাহ, বতবন কতা অবত 
েমাশীল, পরম দয়ালু।  

ة   ىئِكح لح ْۚ وحٱلۡمح ُِنَّ ۡرنح ِمن فحۡوقِ طَّ تحفح َٰت  يح َٰوح مح اد  ٱلسَّ تحكح
ۡرِض  

ح
ونح لِمحن ِِف ٱۡۡل حۡستحۡغفِر  ي ۡۡ وح ُِ ِ بذ ونح ِِبحۡمِد رح بذِح  ي سح

  ۡ ور  ٱلرَِّحي ف  وح ٱلۡغح ح ه  ٓ إِنَّ ٱّللَّ لح
ح
 ٥أ

6. আর যারা তাুঁর পবরবন্ডতথ অনেন্ডদরন্ডক 
অবভভাবকরূন্ডপ গ্রহে কন্ডর, আল্লাহ 
তান্ডদর প্রবত সমেক দৃবষ্টদাতা এবাং 
তুবম তান্ডদর কমথববধ্ায়ক নও।  

فِيظ   ۡوَِلحآءح ٱّللَّ  حح
ح
وا  ِمن د ونِهِۦٓ أ حذ  ِينح ٱَّتَّ وحٱلَّ
كِيل   ُِۡ بِوح ۡي

لح نتح عح
ح
آ أ ۡۡ وحمح ُِ ۡي

لح  ٦عح

7. আর এভান্ডবই আবম কতামার ওপর 
আরবী ভািায় কুরআন নাবযল কন্ডরবি 
যান্ডত তুবম মূল জনপদ ও তার 

ىَٰ  رح مَّ ٱلۡق 
 
ِ نِذرح أ ا تلذ بِيذٗ رح ۡكح ق ۡرءحانًا عح ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
َٰلِكح أ ذح كح وح

ۡيبح فِيهِ  فحرِيق   ت نِذرح يحۡومح ٱۡۡلحۡمِع لح رح ا وح ُح ح ۡول ۡن حح وحمح
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আশপান্ডশর বাবসন্দান্ডদরন্ডক সতকথ 
করন্ডত পার, আর যান্ডত ‘একবত্রত 
হওয়ার বদন’ এর বোপান্ডর সতকথ 
করন্ডত পার, যান্ডত ককান সন্ডন্দহ 
কনই, একদল র্াকন্ডব জান্নান্ডত 
আন্ডরক দল জ্বলন্ত আগুন্ডন।  

عرِيِ  فحرِيق  ِِف ٱلسَّ  ٧ِِف ٱۡۡلحنَّةِ وح

8. আল্লাহ ইিা করন্ডল তান্ডদরন্ডক এক 
জাবতভুি করন্ডত পারন্ডতন; বকন্তু 
বতবন যান্ডক চান তাুঁর রহমন্ডত প্রন্ডবশ 
করান আর যাবলমন্ডদর জনে ককান 
অবভভাবক কনই, সাহাযেকারীও 
কনই।   

َِٰكن ي ۡدِخل   لح ٗة وح َِٰحدح ٗة وح مَّ
 
ۡۡ أ  ُ لح حعح آءح ٱّللَّ  ۡلح حۡو شح ل وح

لح  ِلذ  وح ِن وح ۡ مذ  ُ
ح ا ل ونح مح َٰلِم  آء  ِِف رحۡۡححتِهِۚۦْ وحٱلظَّ حشح ن ي مح

 ٨نحِصري  

9. তারা বক তাুঁন্ডক বাদ বদন্ডয় বহু 
অবভভাবক গ্রহে কন্ডরন্ডি? বকন্তু 
আল্লাহ, বতবনই হন্ডলন প্রকৃত 
অবভভাবক; বতবনই মৃতন্ডক জীববত 
কন্ডরন আর বতবন সকল ববিন্ডয় 
সবথেমতাবান।  

وح  ِل  وحه  وح ٱلۡوح ۖۡ فحٱّللَّ  ه  ۡوَِلحآءح
ح
وا  ِمن د ونِهِۦٓ أ حذ  ِم ٱَّتَّ

ح
أ

 ِ
ذ َٰ ّل  ح وح َعح َٰ وحه  ۡوَتح ء  قحِدير  ي ۡۡحِ ٱلۡمح ۡ  ٩يح

10. আর কয ককান ববিন্ডয়ই কতামরা 
মতববন্ডরাধ্ কর, তার ফয়সালা 
আল্লাহর কান্ডি; বতবনই আল্লাহ, 
আমার রব; তাুঁরই উপর আবম 
তাওয়াকু্কল কন্ডরবি এবাং আবম তাুঁরই 
অবভমুখী হই।  

 ِْۚ ۥٓ إَِلح ٱّللَّ ه  ۡكم  ء  فحح  ۡ ۡۡ فِيهِ ِمن يح ا ٱۡختحلحۡفت  وحمح
لحۡيهِ  ِ عح َبذ ۡ  ٱّللَّ  رح َٰلِك 

نِيب   ذح
 
ۡهِ أ ۡت  ِإَوَلح ُكَّ  ١٠تحوح

11. বতবন আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর স্রষ্টা; 
কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক কজাড়া বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং 

ِۡن فحاِطر   ۡ مذ لح لحك  عح ۡرِض  جح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

 ۡۡ ؤ ك  َٰٗجا يحۡذرح ۡزوح
ح
ِۡ أ َٰ نۡعح

ح
ِمنح ٱۡۡل َٰٗجا وح ۡزوح

ح
ۡۡ أ ِسك  نف 

ح
أ

ِميع  ٱِۡلحِصري   وح ٱلسَّ ء ۖۡ وحه  ۡ ِمۡثلِهِۦ يح  ١١فِيهِ  لحيۡسح كح
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চতুষ্পদ জন্তু কর্ন্ডকও কজাড়া 
বাবনন্ডয়ন্ডিন, (এভান্ডবই) বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক িবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন। তাুঁর 
মত বকিু কনই আর বতবন সবথন্ডোতা 
ও সবথদ্রষ্টা।  

12. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর চাবব তাুঁর 
কান্ডি; যার জনে ইিা বতবন বরবযক 
প্রশস্ত কন্ডরন এবাং বনয়বন্ত্রত কন্ডরন; 
বনশ্চয় বতবন সকল ববিন্ডয় সবথজ্ঞাতা।  

ِۡزقح لِمحن  ط  ٱلرذ ۡرِضِۖ يحبۡس 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح اَِلد  ٱلسَّ قح َلح ۥ مح

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ ۥ بِك  ْۚ إِنَّه  يحۡقِدر  آء  وح حشح  ١٢ي

13. বতবন কতামান্ডদর জনে দীন বববধ্বদ্ধ 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন; কয ববিন্ডয় বতবন 
নূহন্ডক বনন্ডদথশ বদন্ডয়বিন্ডলন, আর 
আবম কতামার কান্ডি কয ওহী 
পাব ন্ডয়বি এবাং ইবরাহীম, মূসা ও 
ঈসান্ডক কয বনন্ডদথশ বদন্ডয়বিলাম তা 
হল, কতামরা দীন কান্ডয়ম করন্ডব 
এবাং এন্ডত বববিন্ন হন্ডব না। তুবম 
মুশবরকন্ডদরন্ডক কযবদন্ডক আহবান 
করি তা তান্ডদর কান্ডি কব ন মন্ডন 
হয়; আল্লাহ যান্ডক চান তার বদন্ডক 
বনন্ডয় আন্ডসন। আর কয তাুঁর অবভমুখী 
হয় তান্ডক বতবন  বহদায়াত দান 
কন্ডরন। 

ِٓي  َٰ بِهِۦ ن وٗحا وحٱلَّ ا وحَّصَّ ِيِن مح ِنح ٱَّلذ ۡ مذ عح لحك  ح ۞ۡشح
 َٰ وَسح م  ۡح وح َٰهِي ۡينحا بِهِۦٓ إِبۡرح ا وحصَّ ۡكح وحمح ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
أ

ح  َب  ق وا  فِيهِ  كح رَّ لح تحتحفح ِينح وح وا  ٱَّلذ قِيم 
ح
ۡن أ
ح
ۖۡ أ ى ح وحِعيَسح  َعح

ۡهِ محن  ۡتحِبٓ إَِلح ۡهِ  ٱّللَّ  َيح ۡۡ إَِلح وه  ا تحۡدع  ّۡشِكِيح مح ٱلۡم 
ن ي نِيب   ۡهِ مح ِدٓي إَِلح ُۡ يح آء  وح حشح  ١٣ي

14. আর তান্ডদর কান্ডি জ্ঞান আসার 
পরও তারা ককবল বনজন্ডদর মধ্েকার 
ববন্ডিন্ডির কারন্ডে মতন্ডভদ কন্ডরন্ডি; 
একবট বনবদথষ্ট কাল পযথন্ত অবকাশ 

ُۢا  ۡ  بحۡغيح ۡ  ٱلۡعِلۡ آءحه  ا جح ق ٓوا  إِلَّ ِمنُۢ بحۡعِد مح رَّ ا تحفح وحمح
ة  سح  ِمح حۡولح ُكح ل ْۚ وح ۡۡ  ُ مذٗ بحيۡنح سح ل  م  جح

ح
ى أ بذِكح إَِلح ۡت ِمن رَّ بحقح

َٰبح مِنُۢ  ورِث وا  ٱۡلِكتح
 
ِينح أ ْۚ ِإَونَّ ٱلَّ ۡۡ  ُ َِضح بحيۡنح لَّق 
رِيب   ِۡنه  م  كذ  مذ َِف شح

ۡۡ لح  ١٤بحۡعِدهِ
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সম্পন্ডকথ কতামার রন্ডবর পূবথ বসদ্ধান্ত 
না র্াকন্ডল তান্ডদর ববিন্ডয় ফয়সালা 
হন্ডয় কযত। আর তান্ডদর পন্ডর যারা 
বকতান্ডবর উত্তরাবধ্কারী হন্ডয়বিল, 
তারা কস সম্পন্ডকথ ববভ্রাবন্তকর 
সন্ডন্দন্ডহ রন্ডয়ন্ডি।  

15. এ কারন্ডে তুবম আহবান কর এবাং 
দৃঢ় র্াক কযমন তুবম আবদষ্ট হন্ডয়ি। 
আর তুবম তান্ডদর কখয়াল-খুবশর 
অনুসরে কন্ডরা না এবাং বল, ‘আল্লাহ 
কয বকতাব নাবযল কন্ডরন্ডিন আবম 
তান্ডত ঈমান এন্ডনবি এবাং কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে নোয়ববচার করন্ডত আবম আবদষ্ট 
হন্ডয়বি। আল্লাহ আমান্ডদর রব এবাং 
কতামান্ডদর রব। আমান্ডদর কমথ 
আমান্ডদর এবাং কতামান্ডদর কমথ 
কতামান্ডদর; আমান্ডদর ও কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে ককান বববাদ-ববসম্বাদ কনই; 
আল্লাহ আমান্ডদরন্ডক একত্র করন্ডবন 
এবাং প্রতোবতথন তাুঁরই 
কান্ডি’।                   

لح تحتَّبِۡع  ۖۡ وح ِمۡرتح
 
ٓ أ ا مح ۡۡ كح ۖۡ وحٱۡستحقِ َٰلِكح فحٱۡدع  فحلِذح

 ِۖ َٰب   ٱّللَّ  ِمن كِتح
لح نزح
ح
ٓ أ ا نت  بِمح ۖۡ وحق ۡل ءحامح ۡۡ آءحه  ۡهوح

ح
أ

حآ  ۖۡ ۡلح ۡۡ ب ك  رح ب نحا وح ۖۡ ٱّللَّ  رح  ۡ ۡعِدلح بحيۡنحك 
ح
ِمۡرت  ِۡل

 
أ وح

ةح بحيۡنحنحا  جَّ ۖۡ لح ح  ۡۡ َٰل ك  ۡعمح
ح
ۡۡ أ لحك  َٰل نحا وح ۡعمح

ح
أ

ِصري   ۡهِ ٱلۡمح ع  بحيۡنحنحاۖۡ ِإَوَلح ۡمح ۖۡ ٱّللَّ  َيح  ۡ بحيۡنحك   ١٥وح

16. আর আল্লাহর আহবান্ডন সাড়া কদয়ার 
পর আল্লাহ সম্পন্ডকথ যারা ববতকথ 
কন্ডর, তান্ডদর দলীল-প্রমাে তান্ডদর 
রন্ডবর বনকট অসার। তান্ডদর উপর 
(আল্লাহর) গযব এবাং তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি কব ন শাবস্ত।  

ا ٱۡست ِجيبح َلح ۥ  ِ ِمنُۢ بحۡعِد مح ونح ِِف ٱّللَّ حآج  ِينح ُي  وحٱلَّ
 ۡۡ  ُ ح ل ب  وح ُح ۡۡ غح ُِ ۡي

لح ۡۡ وحعح ُِ ِ بذ ة  ِعندح رح ُح اِح ۡۡ دح  ُ ت  جَّ ح 
ِديد   اب  شح ذح  ١٦عح
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17. আল্লাহ, বযবন সতেসহ বকতাব ও 
মীযান153 নাবযল কন্ডরন্ডিন। আর 
বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব, হয়ত 
বকয়ামত খুবই বনকটবতথী? 

ا  ُۗ وحمح ِ وحٱلِۡمَيحانح َٰبح بِٱۡۡلحقذ  ٱلِۡكتح
لح نزح
ح
ِٓي أ ٱّللَّ  ٱلَّ

ةح قحرِيب   اعح لَّ ٱلسَّ  ١٧ي ۡدرِيكح لحعح

18. যারা এন্ডত ঈমান আন্ডন না, তারাই 
তা ত্বরাবিত করন্ডত চায়। আর যারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি, তারা এন্ডক ভয় কন্ডর 
এবাং তারা জান্ডন কয, এটা অবশেই 
সতে। কজন্ডন করখ, বনশ্চয় যারা 
বকয়ামত সম্পন্ডকথ বাক-ববতো কন্ডর 
তারা সুদূর পর্ভ্রষ্টতায় বনপবতত। 

ن وا   ِينح ءحامح ۖۡ وحٱلَّ ا ُح ِ  ي ۡؤِمن ونح ب
ِينح لح ا ٱلَّ ُح ِ حۡستحۡعِجل  ب ي

 
ح
ُۗ أ ا ٱۡۡلحق  ُح نَّ

ح
ونح أ يحۡعلحم  ا وح ُح ونح ِمۡن ۡشفِق  ِينح م  ٓ إِنَّ ٱلَّ لح

َِٰۢل بحعِيد   لح ةِ لحَِف ضح اعح ونح ِِف ٱلسَّ ار  مح   ١٨ي 

19. আল্লাহ তাুঁর বান্দান্ডদর প্রবত অবত 
দয়ালু। বতবন যান্ডক ইিা বরবযক দান 
কন্ডরন। আর বতবন মহাশবিধ্র, 
মহাপরাক্রমশালী। 

وِي   وح ٱلۡقح ۖۡ وحه  آء  حشح ن ي ُۢ بِعِبحادِهِۦ يحۡرز ق  مح ٱّللَّ  لحِطيف 
زِيز  ٱلۡ   ١٩عح

20. কয আবখরান্ডতর ফসল কামনা কন্ডর, 
আবম তার জনে তার ফসন্ডল প্রবৃবদ্ধ 
দান কবর, আর কয দুবনয়ার ফসল 
কামনা কন্ডর আবম তান্ডক তা কর্ন্ডক 
বকিু কদই এবাং আবখরান্ডত তার জনে 
ককান অাংশই র্াকন্ডব না। 

ن  ۡرثِهۖۦِۡ وحمح ۥ ِِف حح ةِ نحزِدۡ َلح  ۡرثح ٱٓأۡلِخرح نح ي رِيد  حح ن َكح مح
نح ي رِي ا َلح ۥ ِِف َكح ا وحمح ُح ۡنيحا ن ۡؤتِهِۦ ِمۡن ۡرثح ٱَّل  د  حح

 ٢٠ٱٓأۡلِخرحةِ ِمن نَِّصيب  

21. তান্ডদর জনে বক এমন বকিু শরীক 
আন্ডি, যারা তান্ডদর জনে দীন্ডনর 
ববধ্ান বদন্ডয়ন্ডি, যার অনুমবত আল্লাহ 
কদনবন? আর ফয়সালার কঘািো না 
র্াকন্ডল তান্ডদর বোপান্ডর বসদ্ধান্ত 

ذحنُۢ 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ا ل ِيِن مح ِنح ٱَّلذ ۡ مذ  ُ ح وا  ل حع  ا  ۡشح ىؤ  حكح ۡۡ ۡش   ُ ح ۡم ل

ح
أ

ُۗ ِإَونَّ  ۡۡ  ُ َِضح بحيۡنح ۡصِل لحق  ة  ٱلۡفح ِمح حۡولح ُكح ل ْۚ وح بِهِ ٱّللَّ 
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح َٰلِِميح ل  ٢١ٱلظَّ

                                                           
153 সনদ, নোয় ববচার, ইনসাফ, ইতোবদ। 
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হন্ডয়ই কযত। আর বনশ্চয় যাবলমন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

22. তুবম যাবলমন্ডদরন্ডক তান্ডদর কৃত 
কন্ডমথর জনে ভীত-সন্ত্রস্ত কদখন্ডত 
পান্ডব। অর্চ তা (তান্ডদর কন্ডমথর 
শাবস্ত) তান্ডদর উপর পবতত হন্ডবই। 
আর যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 
কন্ডর তারা জান্নান্ডতর উদোনসমূন্ডহ 
র্াকন্ডব। তারা যা চাইন্ডব, তান্ডদর 
রন্ডবর বনকট তান্ডদর জনে তাই 
র্াকন্ডব। এটাই কতা মহাঅনুগ্রহ।  

َٰلِ  ى ٱلظَّ ُۗ تحرح ۡۡ ُِ ِ ُۢ ب اقِع  وح وح  وحه 
ب وا  سح ا كح ۡشفِقِيح ِممَّ ِميح م 

اِت  ۡوضح َِٰت ِِف رح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
وح  َٰلِكح ه  ْۚ ذح ۡۡ ُِ ِ بذ آء ونح ِعندح رح حشح ا ي ۡ مَّ  ُ

ح ٱۡۡلحنَّاِتِۖ ل
برِي   ل  ٱلۡكح ُۡ  ٢٢ٱلۡفح

23. এটা তাই, যার সুসাংবাদ আল্লাহ তার 
বান্দান্ডদরন্ডক কদন- যারা ঈমান আন্ডন 
ও সৎকমথ কন্ডর। বল, ‘আবম এর 
জনে কতামান্ডদর কান্ডি আত্ম্ীয়তার 
কসৌহাদথ িাড়া অনে ককান প্রবতদান 
চাই না’। কয উত্তম কাজ কন্ডর, আবম 
তার জনে তান্ডত কলোে বাবড়ন্ডয় 
কদই।  বনশ্চয় আল্লাহ অবত েমাশীল, 
বড়ই গুেগ্রাহী।  

ِ  ٱّللَّ   ِي ي بحّشذ َٰلِكح ٱلَّ ِمل وا  ذح ن وا  وحعح ِينح ءحامح ه  ٱلَّ ِعبحادح
ۡس 
ح
ٓ أ َِٰت  ق ل لَّ َٰلِحح وحدَّةح ٱلصَّ ۡجًرا إِلَّ ٱلۡمح

ح
لحۡيهِ أ ۡۡ عح ل ك 

 ْۚ ۡسًنا ا ح  ُح نحٗة نَّزِۡد َلح ۥ فِي سح ِۡف حح ۡقَتح ن يح َٰ  وحمح ۡرَبح ِِف ٱلۡق 
ور   ك  ور  شح ف  ح غح  ٢٣إِنَّ ٱّللَّ

24. তারা বক একর্া বন্ডল কয, কস আল্লাহ 
সম্পন্ডকথ বমর্ো উদ্ভাবন কন্ডরন্ডি? 
অর্চ যবদ আল্লাহ চাইন্ডতন কতামার 
হৃদন্ডয় কমাহর কমন্ডর বদন্ডতন। আর 
আল্লাহ বমর্োন্ডক মুন্ডি কদন এবাং বনজ 
বােী িারা সতেন্ডক প্রবতবষ্ঠত কন্ডরন। 
বনশ্চয় বতবন অন্তরসমূন্ডহ যা আন্ডি, 
কস সম্পন্ডকথ সববন্ডশি অববহত।  

ذِ  ِ كح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح
ح
ۡ أ إِ ٱّللَّ  َيح حشح ۖۡ فحإِن ي ۡۡ ٗبا تِ

ي ِحق  ٱۡۡلحقَّ  َِٰطلح وح يحۡمح  ٱّللَّ  ٱلۡبح ُۗ وح َٰ قحلۡبِكح ح َعح
ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي ۥ عح َٰتِهِۦْٓۚ إِنَّه  لِمح  ٢٤بِكح

25. আর বতবনই তাুঁর বান্দান্ডদর তাওবা 
কবূল কন্ডরন এবাং পাপসমূহ েমা 

ِن  وا  عح يحۡعف  ۡن ِعبحادِهِۦ وح ۡقبحل  ٱتلَّۡوبحةح عح ِي يح وح ٱلَّ وحه 
 ِ يذ ل ونح ٱلسَّ ا تحۡفعح ۡ  مح يحۡعلح  ٢٥اِت وح
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কন্ডর কদন। আর কতামরা যা কর, তা 
বতবন জান্ডনন।  

26. আর যারা ঈমান আন্ডন ও সৎকমথ 
কন্ডর তান্ডদর আহবান্ডন বতবন সাড়া 
কদন এবাং তান্ডদর প্রবত তাুঁর অনুগ্রহ 
বৃবদ্ধ কন্ডরন। আর কাবফরন্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি কব ন আযাব।  

حسۡ  ي َِٰت وح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح تحِجيب  ٱلَّ
اب   ذح ۡۡ عح  ُ ح ونح ل َٰفِر  لِهِۚۦْ وحٱلۡكح ُۡ ِن فح ۡ مذ ه  يحزِيد  وح

ِديد    ٢٦شح

27. আর আল্লাহ যবদ তার বান্দান্ডদর জনে 
বরবযক প্রশস্ত কন্ডর বদন্ডতন, তাহন্ডল 
তারা যমীন্ডন অবশেই ববন্ডদ্রাহ করত। 
বকন্তু বতবন বনবদথষ্ট পবরমান্ডে যা ইিা 
নাবযল কন্ডরন। বনশ্চয় বতবন তাুঁর 
বান্দান্ডদর বোপান্ডর পূেথ অবগত, 
সমেক দ্রষ্টা।  

ۡرِض 
ح
ۡوا  ِِف ٱۡۡل حغح ِۡزقح لِعِبحادِهِۦ ِلح طح ٱّللَّ  ٱلرذ حسح ۡو ب

ح ل ۞وح
 ُۢ برِي  ۥ بِعِبحادِهِۦ خح ْۚ إِنَّه  آء  حشح ا ي ر  مَّ دح

ِل  بِقح ذ َنح َِٰكن ي 
لح وح

 ٢٧بحِصري  

28. আর তারা বনরাশ হন্ডয় পড়ন্ডল বতবনই 
বৃবষ্ট বিথে কন্ডরন এবাং তাুঁর রহমত 
িবড়ন্ডয় কদন। আর বতবনই কতা 
অবভভাবক, প্রশাংবসত।  

يحنّش    وا  وح نحط  ا قح يۡثح ِمنُۢ بحۡعِد مح ِل  ٱلۡغح ذ َنح ِي ي 
وح ٱلَّ وحه 

ِل  ٱۡۡلحِميد   وح ٱلۡوح ۚۥْ وحه   ٢٨رحۡۡححتحه 

29. আর তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর সৃবষ্ট এবাং 
এতন্ডদাভন্ডয়র মন্ডধ্ে বতবন কয সব 
জীব-জন্তু িবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন কসগুন্ডলা। 
বতবন যখন ইিা তখনই এগুন্ডলান্ডক 
একত্র করন্ডত সেম।  

ا بحثَّ  ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡق  ٱلسَّ َٰتِهِۦ خح وحِمۡن ءحايح

آء  قحِدير   حشح ۡۡ إِذحا ي ُِ ۡعِ َٰ َجح
ح وح َعح ا ِمن دحٓابَّة   وحه  ُِمح  ٢٩فِي

30. আর কতামান্ডদর প্রবত কয মুসীবত 
আপবতত হয়, তা কতামান্ডদর 
কৃতকন্ডমথরই ফল। আর অন্ডনক 
বকিুই বতবন েমা কন্ডর কদন।  

 ۡۡ يِۡديك 
ح
بحۡت أ سح ا كح ِصيبحة  فحبِمح ِن م  ۡ مذ َٰبحك  صح

ح
آ أ وحمح

ثرِي  
ن كح وا  عح يحۡعف   ٣٠وح

31. কতামরা যমীন্ডন (আল্লাহর কমথ 
পবরকেনান্ডক) বের্থ করন্ডত পারন্ডব 

ِن د وِن  ۡ مذ ا لحك  ۡرِضِۖ وحمح
ح
ۡعِجزِينح ِِف ٱۡۡل نت ۡ بِم 

ح
آ أ وحمح
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না। আর আল্লাহ িাড়া কতামান্ডদর 
ককান অবভভাবক কনই এবাং ককান 
সাহাযেকারীও কনই।  

 نحِصري  
لح ِلذ  وح ِ ِمن وح  ٣١ٱّللَّ

32. তাুঁর বনদশথনাবলীর মন্ডধ্ে আন্ডরা 
রন্ডয়ন্ডি সমুন্ডদ্র চলাচলকারী 
পবথতমালার মত জাহাজসমূহ।  

ِۡ وحِمۡن  َٰ ۡعلح
ح
ٱۡۡل َٰتِهِ ٱۡۡلحوحارِ ِِف ٱِۡلحۡحرِ كح  ٣٢ءحايح

33. বতবন যবদ চান বাতাসন্ডক র্াবমন্ডয় 
বদন্ডত পান্ডরন। ফন্ডল জাহাজগুন্ডলা 
সমুদ্রপৃন্ডষ্ঠ গবতহীন হন্ডয় পড়ন্ডব। 
বনশ্চয় এন্ডত পরম বধ্যথশীল ও কৃতজ্ঞ 
বেবির জনে অন্ডনক বনদশথন রন্ডয়ন্ডি।  

اكِ  وح يحۡظلحلۡنح رح ِيحح فح  ي ۡسِكِن ٱلرذ
ۡ
أ حشح رِ إِن ي ُۡ َٰ ظح

ح هِۦْٓۚ دح َعح
ور  
ك  بَّار  شح ِ صح

ذ َٰت  لذِك  َٰلِكح ٓأَليح  ٣٣إِنَّ ِِف ذح

34. অর্বা তান্ডদর কৃতকন্ডমথর জনে 
কসগুন্ডলান্ডক বতবন ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডত 
পান্ডরন, আবার অন্ডনকন্ডক বতবন 
েমাও কন্ডরন।  

ثرِي  
ن كح يحۡعف  عح ب وا  وح سح ا كح نَّ بِمح  ُ ۡو ي وبِۡق

ح
 ٣٤أ

35. আর যারা আমার বনদশথনসমূহ 
সম্পন্ডকথ বাক ববতো কন্ডর তারা কযন 
জানন্ডত পান্ডর কয, তান্ডদর ককান 
আেয়স্থল কনই। 

ِن  ۡ مذ  ُ ح ا ل َٰتِنحا مح َِٰدل ونح ِِفٓ ءحايح ِينح ي جح ۡح ٱلَّ يحۡعلح وح
ِيص    ٣٥ُمَّ

36. আর কতামান্ডদরন্ডক যা বকিু কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি তা দুবনয়ার জীবন্ডনর কভাগে 
সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর বনকট যা 
আন্ডি তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তান্ডদর 
জনে যারা ঈমান আন্ডন এবাং তান্ডদর 
রন্ডবর উপর তাওয়াকু্কল কন্ডর।  

ا ِعندح  ْۚ وحمح ۡنيحا َٰع  ٱۡۡلحيحوَٰةِ ٱَّل  تح مح ء  فح ۡ ِن يح وتِيت ۡ مذ
 
آ أ مح فح

ُكَّ ونح  تحوح ۡۡ يح ُِ ِ بذ َٰ رح
ح ن وا  وحَعح ِينح ءحامح َٰ لَِّلَّ ۡبقح

ح
أ رۡي  وح ِ خح ٱّللَّ

٣٦ 

37. আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল 
কাযথকলাপ কর্ন্ডক কবুঁন্ডচ র্ান্ডক এবাং 

ا  َِٰحشح ِإَوذحا مح وح ِۡ وحٱلۡفح ثۡ ئِرح ٱۡۡلِ ى بح
ۡتحنِب ونح كح ِينح َيح وحٱلَّ
ونح  ۡغفِر  ۡۡ يح ب وا  ه  ُِ  ٣٧غح
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যখন রাগাবিত হয় তখন তারা েমা 
কন্ডর কদয়।  

38. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর আহবান্ডন 
সাড়া কদয়, সালাত কান্ডয়ম কন্ডর, 
তান্ডদর কাযথাবলী তান্ডদর পারস্পবরক 
পরামন্ডশথর বভবত্তন্ডত সম্পন্ন কন্ডর এবাং 
আবম তান্ডদরন্ডক কয বরবযক বদন্ডয়বি 
তা কর্ন্ডক তারা বেয় কন্ডর।  

 ۡۡ ۡمر ه 
ح
أ ةح وح لحوَٰ وا  ٱلصَّ قحام 

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ بذ  لِرح

اب وا  ِينح ٱۡستحجح وحٱلَّ
ونح  ۡۡ ي نفِق   ُ َٰ زحقۡنح ا رح ِممَّ ۡۡ وح  ُ ىَٰ بحيۡنح ورح  ٣٨ش 

39. আর তান্ডদর উপর অবতবরি 
বাড়াবাবড় করা হন্ডল তারা তার 
প্রবতববধ্ান কন্ডর।  

ونح  ۡۡ يحنتحِِص  ۡ  ٱِۡلحۡغ  ه   ُ ابح صح
ح
ِينح إِذحآ أ  ٣٩وحٱلَّ

40. আর মন্ডন্দর প্রবতফল অনুরূপ মন্দ। 
অতিঃপর কয েমা কন্ডর কদয় এবাং 
আন্ডপাস বনস্পবত্ত কন্ডর, তার পুরস্কার 
আল্লাহর বনকট রন্ডয়ন্ডি। বনশ্চয় 
আল্লাহ যাবলমন্ডদর পিন্দ কন্ডরন না।  

ۡصلححح 
ح
أ ا وح فح ۡن عح مح ۖۡ فح ا ُح ِۡثل  يذِئحة  مذ يذِئحة  سح ا  سح ؤ  ى زح وحجح
َٰلِِميح  ِب  ٱلظَّ ۥ لح ُي  ِْۚ إِنَّه  ح ٱّللَّ ه ۥ َعح ۡجر 

ح
 ٤٠فحأ

41. তন্ডব অতোচাবরত হবার পর যারা 
প্রবতববধ্ান কন্ডর, তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ 
ককান বেবস্থা গ্রহে করা হন্ডব না।  

نِ  حمح ل ِن  وح ُِۡ مذ ۡي
لح ا عح ىئِكح مح لح و 

 
لِۡمهِۦ فحأ ح بحۡعدح ظ  ٱنتحِصح

بِيل    ٤١سح

42. ককবল তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধই বেবস্থা গ্রহে 
করা হন্ডব, যারা মানুন্ডির উপর যুলম 
কন্ডর এবাং যমীন্ডন অনোয়ভান্ডব 
সীমালঙ্ঘন কন্ডর কবড়ায়। তান্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

ِينح  ح ٱلَّ بِيل  َعح ا ٱلسَّ ونح  إِنَّمح يحۡبغ  ونح ٱۡلَّاسح وح ۡظلِم   ِِف يح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ىئِكح ل لح و 

 
ِ  أ رۡيِ ٱۡۡلحقذ ۡرِض بِغح

ح
 ٤٢ٱۡۡل

43. আর কয বধ্যথধ্ারে কন্ডর এবাং েমা 
কন্ডর, তা বনশ্চয় দৃঢ়সাংকন্ডেরই 
কাজ। 

ورِ  م 
 
ۡزِم ٱۡۡل حِمۡن عح َٰلِكح ل رح إِنَّ ذح فح ح وحغح َبح حمحن صح ل  ٤٣وح
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44. আর আল্লাহ যান্ডক পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন, 
তারপর তার জনে ককান অবভভাবক 
কনই। আর তুবম যাবলমন্ডদরন্ডক 
কদখন্ডব, যখন তারা আযাব প্রতেে 
করন্ডব তখন বলন্ডব, ‘বফন্ডর যাওয়ার 
ককান পর্ আন্ডি বক’?  

ى  تحرح ِنُۢ بحۡعِدهۗۦُِ وح ِلذ  مذ  ۥ ِمن وح
ا َلح مح لِِل ٱّللَّ  فح ُۡ ن ي  وحمح

ق   ابح يح ذح ا  ٱلۡعح و 
ح
أ ا رح حمَّ َٰلِِميح ل ِن ٱلظَّ دذ  مذ رح َٰ مح ۡل إَِلح ول ونح هح

بِيل    ٤٤سح

45. তুবম তান্ডদরন্ডক আন্ডরা কদখন্ডব কয, 
তান্ডদরন্ডক অপমান্ডন অবনত অবস্থায় 
জাহান্নান্ডম উপবস্থত করা হন্ডি, তারা 
আড় কচান্ডখ তাকান্ডি। আর 
বকয়ামন্ডতর বদন মুবমনগে বলন্ডব, 
তারাই কতা েবতগ্রস্ত যারা বনজন্ডদর 
ও পবরবার-পবরজন্ডনর েবত সাধ্ন 
কন্ডরন্ডি। সাবধ্ান! যাবলমরাই র্াকন্ডব 
স্থায়ী আযান্ডব।  

 ِ لذ َِٰشعِيح ِمنح ٱل  ا خح ُح لحۡي ونح عح ۡعرحض  ۡۡ ي   ُ َٰ ى تحرح وح
ن ٓوا  إِنَّ  ِينح ءحامح قحالح ٱلَّ ُۗ وح َِفذ 

ۡرف  خح ونح ِمن طح ر  يحنظ 
ِينح  َِِٰسِينح ٱلَّ ۡۡ يحۡومح  ٱلۡخح ُِ ۡهلِي

ح
أ ۡۡ وح  ُ سح نف 

ح
ٓوا  أ ِِس  خح

قِيم   اب  م 
ذح َٰلِِميح ِِف عح ٓ إِنَّ ٱلظَّ لح

ح
ةِ  أ َٰمح  ٤٥ٱلۡقِيح

46. আর আল্লাহ িাড়া তান্ডদরন্ডক সাহাযে 
করার জনে তান্ডদর ককান অবভভাবক 
র্াকন্ডব না। আর আল্লাহ যান্ডক 
পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন তার ককান পর্ কনই।  

ۡوَِلح 
ح
ِۡن أ ۡ مذ  ُ ح نح ل ا َكح ُِۗ وحمح ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ونح آءح يحنِص  

بِيل    ۥ ِمن سح
ا َلح مح لِِل ٱّللَّ  فح ُۡ ن ي   ٤٦وحمح

47. কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর ডান্ডক সাড়া 
দাও, আল্লাহর পে কর্ন্ডক কসবদন 
আসার পূন্ডবথইথ, যান্ডক বফবরন্ডয় কদয়ার 
ককান্ডনা উপায় কনই। কসবদন 
কতামান্ডদর জনে ককান আেয়স্থল 
র্াকন্ডব না এবাং কতামান্ডদর জনে 
প্রবতন্ডরাধ্কারীও র্াকন্ডব না।  

دَّ َلح ۥ  رح ِِتح يحۡوم  لَّ مح
ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ ِن قح ۡ مذ بذِك  ٱۡستحِجيب وا  لِرح

ِن  ۡ مذ ا لحك  مح ئِذ  وح إ  يحۡومح ۡلجح ِن مَّ ۡ مذ ك 
ا لح ِْۚ مح ِمنح ٱّللَّ

 ٤٧نَِّكري  
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48. আর যবদ তারা ববমুখ হয়, তন্ডব আবম 
কতা কতামান্ডক তান্ডদর রেক বহন্ডসন্ডব 
পা াইবন। বােী কপৌঁন্ডি কদয়াই কতামার 
দাবয়ত্ব। আর আবম যখন মানুিন্ডক 
আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন 
কস খুবশ হয়। আর যখন তান্ডদর 
কৃতকন্ডমথর জনে তান্ডদর উপর ককান 
ববপদ আন্ডস তখন মানুি বড়ই 
অকৃতজ্ঞ হয়।  

ۖۡ إِۡن  فِيًظا ۡۡ حح ُِ ۡي
لح َٰكح عح لۡنح رۡسح

ح
ٓ أ ا مح وا  فح ۡعرحض 

ح
فحإِۡن أ

 ُۗ َٰغ  لحۡيكح إِلَّ ٱِۡلحلح َٰنح ِمنَّا رحۡۡححٗة  عح نسح ذحۡقنحا ٱۡۡلِ
ح
آ إِذحآ أ ِإَونَّ

 ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
ۡت أ مح ا قحدَّ يذِئحُۢة بِمح ۡۡ سح  ُ اۖۡ ِإَون ت ِصۡب ُح ِ فحرِحح ب

ور   ف  َٰنح كح نسح  ٤٨فحإِنَّ ٱۡۡلِ

49. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব 
আল্লাহরই। বতবন যা চান সৃবষ্ট 
কন্ডরন। বতবন যান্ডক ইিা কনো 
সন্তান দান কন্ডরন এবাং যান্ডক ইিা 
পুত্র সন্তান দান কন্ডরন।  

ُحب   ْۚ يح آء  حشح ا ي ۡل ق  مح ۡرِض  َيح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  َّ ِ ّللذ

ورح  ك  آء  ٱل  حشح ن ي ب  لِمح ُح يح َٰٗثا وح آء  إِنح حشح ن ي  ٤٩لِمح

50. অর্বা তান্ডদরন্ডক পুত্র ও কনো 
উভয়ই দান কন্ডরন এবাং যান্ডক ইিা 
বন্ধো কন্ডরন। বতবন কতা সবথজ্ঞ, 
সবথশবিমান।  

 ْۚ قِيًما آء  عح حشح ن ي ل  مح يحۡجعح ۖۡ وح َٰٗثا اٗنا ِإَونح ۡۡ ذ ۡكرح  ُ وذِج  ۡو ي زح
ح
أ

ۡ  قحِدير   لِي ۥ عح   ٥٠إِنَّه 

51. ককান মানুন্ডির এ মযথাদা কনই কয, 
আল্লাহ তার সান্ডর্ সরাসবর কর্া 
বলন্ডবন, ওহীর মাধ্েম, পদথার আড়াল 
অর্বা ককান দূত পা ান্ডনা িাড়া। 
তারপর আল্লাহর অনুমবত সান্ডপন্ডে 
বতবন যা চান তাই ওহী কপ্ররে 
কন্ডরন। বতবন কতা মহীয়ান, 
প্রজ্ঞাময়।  

ۡو مِن 
ح
ه  ٱّللَّ  إِلَّ وحۡحًيا أ لذِمح ن ي كح

ح
نح لِبحّشح  أ

ا َكح ۞وحمح
ا  ي وِۡحح بِإِۡذنِهِۦ مح وٗل فح ۡو ي رِۡسلح رحس 

ح
اب  أ آيِٕ ِحجح رح وح

  ۡ ِكي ٌّ حح ِ ۥ َعح ْۚ إِنَّه  آء  حشح  ٥١ي
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52. অনুরূপভান্ডব (উপন্ডরাি বতনবট 
পদ্ধবতন্ডত) আবম কতামার কান্ডি 
আমার বনন্ডদথশ কর্ন্ডক ‘রূহ’কক ওহী 
কযান্ডগ কপ্ররে কন্ডরবি। তুবম জানন্ডত 
না বকতাব কী এবাং ঈমান কী? বকন্তু 
আবম এন্ডক আন্ডলা বাবনন্ডয়বি, যার 
মাধ্েন্ডম আবম আমার বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 
যান্ডক ইিা বহদায়াত দান কবর। আর 
বনশ্চয় তুবম সরল পন্ডর্র বদক 
বনন্ডদথশনা দাও।  

نتح  ا ك  ْۚ مح حا ۡمرِن
ح
ِۡن أ وٗحا مذ ۡكح ر  ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح

ح
َٰلِكح أ ذح كح وح

َٰه   لۡنح عح َِٰكن جح لح َٰن  وح يمح  ٱۡۡلِ
لح َٰب  وح ا ٱلِۡكتح تحۡدرِي مح

ِدٓي  ُۡ ح آء  ِمۡن ِعبحادِنحاْۚ ِإَونَّكح تلح َّشح ن ن ۦ مح ِدي بِهِ ُۡ ن وٗرا نَّ
ۡستحقِيم   َٰط  م  َٰ ِصرح

 ٥٢إَِلح

53. কসই আল্লাহর পর্, বযবন 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু 
আন্ডি তার মাবলক। সাবধ্ান! সব 
ববিয়ই আল্লাহর কান্ডি বফন্ডর যান্ডব। 

ا ِِف  َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِي َلح ۥ مح ِ ٱلَّ َِٰط ٱّللَّ ِصرح
ور   م 
 
ِ تحِصري  ٱۡۡل ٓ إَِلح ٱّللَّ لح

ح
ۡرِض  أ

ح
 ٥٣ٱۡۡل
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৪৩. সূরা : আয্-যুখরুফ 
আয়াত : ৮৯, মাক্কী 

ورحة  الز ۡخر ِف   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. সুস্পষ্ট বকতান্ডবর কসম!  بِِي َِٰب ٱلۡم   ٢وحٱلِۡكتح

3. বনশ্চয় আবম কতা এন্ডক আরবী 
কুরআন বাবনন্ডয়বি, যান্ডত কতামরা 
বুঝন্ডত পার। 

َٰه   لۡنح عح ۡۡ تحۡعقِل ونح إِنَّا جح لَّك  ا لَّعح بِيذٗ رح  ٣ق ۡرَٰءنًا عح

4. আর বনশ্চয় তা আমার কান্ডি উমু্মল 
বকতান্ডব সুউচ্চ মযথাদাসম্পন্ন, 
প্রজ্ঞাপূেথ। 

  ۡ ِكي ِلٌّ حح ۡينحا لحعح ح َِٰب َّلح مذِ ٱلِۡكتح
 
ۥ ِِفٓ أ  ٤ِإَونَّه 

5. কতামরা সীমালঙ্ঘনকারী জাবত, এ 
কারন্ডে বক আবম কতামান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক এ উপন্ডদশবােী সমূ্পেথরূন্ডপ 
প্রতোহার কন্ডর কনব?  

ۡۡ قحۡوٗما  نت  ن ك 
ح
ۡفًحا أ ِۡكرح صح ۡ  ٱلذ نك  نحۡۡضِب  عح فح

ح
أ

ِۡسِفِيح   ٥م 

6. আর পূবথবতথীন্ডদর মন্ডধ্ে আবম বহু 
নবী পাব ন্ডয়বিলাম।  

لِيح  وَّ
ح
ِبذ  ِِف ٱۡۡل

لۡنحا ِمن نَّ رۡسح
ح
ۡۡ أ كح  ٦وح

7. আর যখনই তান্ডদর কান্ডি ককান 
নবী এন্ডসন্ডি তারা তান্ডক বনন্ডয় 
 াট্টা-ববদ্রূপ কন্ডরন্ডি। 

زِء ونح  ُۡ حۡستح ن وا  بِهِۦ ي ِبذ  إِلَّ َكح
ِن نَّ ُِۡ مذ تِي

ۡ
ا يحأ  ٧وحمح

8. ফন্ডল তান্ডদর কচন্ডয়ও শবিন্ডত 
প্রবলন্ডদরন্ডক আবম ধ্বাংস কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম। আর পূবথবতথীন্ডদর 
দৃষ্টান্ত অতীত হন্ডয় কগন্ডি। 

ثحل  ٱ َٰ مح محَضح ۡ بحۡطٗشا وح  ُ دَّ ِمۡن شح
ح
ۡهلحۡكنحآ أ

ح
لِيح فحأ وَّ

ح
 ٨ۡۡل
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9. আর তুবম যবদ বজজ্ঞাসা কর, 
আসমানসমূহ ও যমীন কক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন? তারা অবশেই বলন্ডব, 
মহাপরাক্রমশালী সবথজ্ঞই ককবল 
এগুন্ডলা সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন।  

ول نَّ  حق  ۡرضح َلح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح ۡ مَّ  ُ تۡلح

ح
أ لحئِن سح وح

  ۡ لِي زِيز  ٱلۡعح نَّ ٱلۡعح  ُ لحقح  ٩خح

10. বযবন যমীনন্ডক কতামান্ডদর জনে শযো 
বাবনন্ডয়ন্ডিন এবাং তান্ডত কতামান্ডদর 
জনে বাবনন্ডয়ন্ডিন চলার পর্, যান্ডত 
কতামরা সব ক পর্ কপন্ডত পার।  

ا  ُح ۡۡ فِي عحلح لحك  ٗدا وحجح ُۡ ۡرضح مح
ح
ۡ  ٱۡۡل لح لحك  عح ِي جح ٱلَّ

ونح  تحد  ُۡ ۡۡ تح لَّك  ب ٗل لَّعح  ١٠س 

11. আর বযবন আসমান কর্ন্ডক 
পবরবমতভান্ডব পাবন বিথে কন্ডরন। 
অতিঃপর আবম তা িারা মৃত 
জনপদন্ডক সঞ্জীববত কবর। এভান্ডবই 
কতামান্ডদরন্ডক কবর করা হন্ডব।  

ةٗ  ۦ بحِۡلح نحا بِهِ ۡ نّشح
ح
ر  فحأ دح

ُۢ بِقح آءح آءِ مح مح لح ِمنح ٱلسَّ ِي نحزَّ وحٱلَّ
ونح  ۡرحج  َٰلِكح َّت  ذح ۡيٗتاْۚ كح  ١١مَّ

12. আর বযবন সব বকিুই কজাড়া কজাড়া 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং বতবন কতামান্ডদর 
জনে কনৌযান ও গৃহপাবলত জন্তু সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন, যান্ডত কতামরা আন্ডরাহে 
কর,  

ِنح  ۡ مذ عحلح لحك  ا وحجح ُح َّ َٰجح ُك  ۡزوح
ح
لحقح ٱۡۡل ِي خح وحٱلَّ

ب ونح  اتحۡركح ِۡ مح َٰ نۡعح
ح
لِۡك وحٱۡۡل  ١٢ٱلۡف 

13. যান্ডত কতামরা এর বপন্ড  বস্থর 
র্াকন্ডত পার তারপর কতামান্ডদর 
রন্ডবর অনুগ্রহ স্মরে করন্ডব, যখন 
কতামরা এর উপর বস্থর হন্ডয় বসন্ডব 
আর বলন্ডব, ‘পববত্র-মহান কসই সত্তা 
বযবন এগুন্ডলান্ডক আমান্ডদর বশীভূত 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। আর আমরা 

ۡۡ إِذحا  بذِك  ةح رح وا  نِۡعمح ر  َّۡ تحۡذك  ورِهِۦ ث   ُ َٰ ظ  ح ا  َعح لِتحۡستحوۥ 
ول وا   تحق  لحۡيهِ وح ۡۡ عح ۡيت  حا ٱۡستحوح رح ۡلح خَّ ِي سح َٰنح ٱلَّ ۡبحح س 
ۡقرِنِيح  نَّا َلح ۥ م  ا ك  ا وحمح َٰذح  ١٣هح
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এগুন্ডলান্ডক বনয়ন্ত্রে করন্ডত সেম 
বিলাম না’।  

14. আর বনশ্চয় আমরা আমান্ডদর রন্ডবর 
কান্ডিই প্রতোবতথনকারী।  

لِب ونح  نقح حم  بذِنحا ل َٰ رح آ إَِلح  ١٤ِإَونَّ

15. আর তারা তাুঁর বান্দান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক তাুঁর অাংশ সাবেস্ত কন্ডরন্ডি। 
বনশ্চয়ই মানুি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।  

ور   ف  َٰنح لحكح نسح زًۡءاْۚ إِنَّ ٱۡۡلِ  ۥ ِمۡن ِعبحادِهِۦ ج 
ل وا  َلح عح وحجح
بِي    ١٥م 

16. বতবন বক যা সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তা কর্ন্ডক 
কনো সন্তান গ্রহে কন্ডরন্ডিন, আর 
কতামান্ডদরন্ডক বববশষ্ট কন্ডরন্ডিন পুত্র 
সন্তান িারা?  

 ۡ ىَٰك  ۡصفح
ح
أ ۡل ق  بحنحات  وح ا َيح حذح ِممَّ ِم ٱَّتَّ

ح
 ١٦بِٱِۡلحنِيح أ

17. আর যখন তান্ডদর কাউন্ডক সুসাংবাদ 
কদয়া হয়, যা রহমান্ডনর প্রবত তারা 
দৃষ্টান্ত কপশ কন্ডর, তখন তার 
মুখমেল মবলন হন্ডয় যায়। 
এমতাবস্থায় কয, কস দুিঃসহ 
যাতনাবপষ্ট।  

لَّ  ثحٗل ظح حبح لِلرَِّنَٰمۡح مح ا ۡضح ۡ بِمح ه  د  حح
ح
ح أ ِ ِإَوذحا ب ّشذ

وح  ا وحه  ۡسوحدذٗ ۥ م  ه   ُ ۡ   وحۡج ِظي  ١٧كح

18. আর কয অলাংকান্ডর লাবলত পাবলত 
হয়; এবাং ববতকথকান্ডল সুস্পষ্ট 
বিবে প্রদান্ডন অেম।  

بِي   رۡي  م 
اِم غح وح ِِف ٱۡۡلِصح ا  ِِف ٱۡۡلِلۡيحةِ وحه  ؤ  ن ي نحشَّ وح مح

ح
أ
١٨ 

19. আর তারা গেে কন্ডরন্ডি রহমান্ডনর 
বান্দা  কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক নারী। 
তারা বক তান্ডদর সৃবষ্ট প্রতেে 
কন্ডরন্ডি? তান্ডদর সােে অবশেই 

 ْۚ ًَٰثا َٰد  ٱلرَِّنَٰمۡح إِنح ۡۡ ِعبح ِينح ه  ةح ٱلَّ ىئِكح لح ل وا  ٱلۡمح عح وحجح
ي ۡس  ۡۡ وح  ُ ت  َٰدح هح ت ۡكتحب  شح ْۚ سح ۡۡ  ُ لۡقح وا  خح ُِد  شح

ح
 ١٩ل ونح أ
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বলন্ডখ রাখা হন্ডব এবাং তান্ডদরন্ডক 
বজজ্ঞাসাবাদ করা হন্ডব।  

20. তারা আর বন্ডল, ‘পরম করুোময় 
আল্লাহ ইিা করন্ডল আমরা এন্ডদর 
ইবাদাত করতাম না’, এ ববিন্ডয় 
তান্ডদর ককান জ্ঞান কনই। তারা শুধু্ 
মনগড়া কর্া বলন্ডি।  

َٰلِكح  ۡ بِذح  ُ ح ا ل ۡ  مَّ  ُ َٰ بحۡدنح ا عح َٰن  مح آءح ٱلرَّۡحمح حۡو شح وحقحال وا  ل
ونح  ۡر ص  ۡۡ إِلَّ َيح ِۖ إِۡن ه   ٢٠ِمۡن ِعلۡم 

21. আবম বক তান্ডদরন্ডক কুরআন্ডনর পূন্ডবথ 
ককান বকতাব বদন্ডয়বি, অতিঃপর 
তারা তা দৃঢ়ভান্ডব ধ্ারে কন্ডর 
আন্ডি?  

ۡ بِهِۦ   ُ ۡبلِهِۦ فح ِن قح َٰٗبا مذ ۡۡ كِتح  ُ َٰ ۡم ءحاتحۡينح
ح
أ

ونح  ۡستحۡمِسك   ٢١م 

22. বরাং তারা বন্ডল, ‘আমরা বনশ্চয় 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক এক 
মতাদন্ডশথর উপর কপন্ডয়বি, আর 
বনশ্চয় আমরা তান্ডদর পদাঙ্ক 
অনুসরন্ডে বহদায়াতপ্রাপ্ত হব’।  

َٰرِهِۡ بحۡل  ى ءحاثح ح ة  ِإَونَّا َعح مَّ
 
ى أ ح ۡدنحآ ءحابحآءحنحا َعح قحال ٓوا  إِنَّا وحجح

ونح  تحد  ُۡ  ٢٢م 

23. আর এভান্ডবই কতামান্ডদর পূন্ডবথ 
যখনই আবম ককান জনপন্ডদ 
সতকথকারী পাব ন্ডয়বি, তখনই 
কসখানকার ববলাসবপ্রয়রা বন্ডলন্ডি, 
‘বনশ্চয় আমরা আমান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক এক মতাদন্ডশথর 
উপর কপন্ডয়বি এবাং বনশ্চয় আমরা 
তান্ডদর পদাঙ্ক অনুসরে করব’।  

ِذير  إِلَّ 
ِن نَّ ۡبلِكح ِِف قحۡريحة  مذ لۡنحا ِمن قح رۡسح

ح
آ أ َٰلِكح مح ذح كح وح

ى  ح ة  ِإَونَّا َعح مَّ
 
ى أ ح ٓ ءحابحآءحنحا َعح ۡدنحا ٓ إِنَّا وحجح ا َۡتحف وهح قحالح م 

ونح  ۡقتحد  َٰرِهِۡ م   ٢٣ءحاثح
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24. তখন কস (সতকথকারী) বন্ডলন্ডি, 
‘কতামরা কতামান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক কয মতাদন্ডশথ 
কপন্ডয়ি, আবম যবদ কতামান্ডদর কান্ডি 
তার কচন্ডয় উৎকৃষ্ট পন্ডর্ বনন্ডয় আবস 
তবুও বক’? (কতামরা তান্ডদর 
অনুসরে করন্ডব?) তারা বন্ডলন্ডি, 
‘বনশ্চয় কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয় 
পা ান্ডনা হন্ডয়ন্ডি আমরা তার 
অস্বীকারকারী’।  

ىَٰ  ۡهدح
ح
ۡ بِأ حۡو ِجۡئت ك  ل وح

ح
َٰلح أ لحۡيهِ  ۞قح ۡۡ عح دت  ا وحجح ِممَّ

ونح  َٰفِر  رِۡسلۡت ۡ بِهِۦ كح
 
آ أ ۖۡ قحال ٓوا  إِنَّا بِمح ۡۡ  ٢٤ءحابحآءحك 

25. ফন্ডল আবম তান্ডদর কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ 
বনলাম। অতএব কদখ, 
বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর পবরেবত ককমন 
হন্ডয়বিল?  

بِيح  ِ ذذ كح َٰقِبحة  ٱلۡم  نح عح ۡيفح َكح ۡر كح ۖۡ فحٱنظ  ۡۡ  ُ ۡمنحا ِمۡن فحٱنتحقح
٢٥ 

26. আর স্মরে কর, যখন ইবরাহীম 
স্বীয় বপতা ও তার কওমন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কতামরা কযগুন্ডলার 
ইবাদাত কর, বনশ্চয় আবম তান্ডদর 
কর্ন্ডক সম্পকথমুি’।  

ا  ِمَّ آء  مذ بِيهِ وحقحۡوِمهِۦٓ إِنَِّّن بحرح
ح
ۡ  ِۡل َٰهِي ِإَوۡذ قحالح إِبۡرح

ونح   ٢٦تحۡعب د 

27. ‘তন্ডব (বতবন িাড়া) বযবন আমান্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর বনশ্চয় 
বতবন আমান্ডক শীঘ্রই বহদায়াত 
বদন্ডবন।’  

ِدينِ  ُۡ يح ۥ سح رح ِي فحإِنَّه  طح ِي فح  ٢٧إِلَّ ٱلَّ

28. আর এবটন্ডক কস তার উত্তরসূরীন্ডদর 
মন্ডধ্ে এক বচরন্তন বােী বাবনন্ডয় 
করন্ডখ কগল, যান্ডত তারা প্রতোবতথন 
করন্ডত পান্ডর।  

لَّ  قِبِهِۦ لحعح َۢة بحاقِيحٗة ِِف عح ِمح ا ُكح ُح لح عح ونح وحجح ۡۡ يحرِۡجع   ُ٢٨ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1005  

29. বরাং তান্ডদর কান্ডি সতে ও স্পষ্ট 
বেথনাকারী রাসূল আগমন না করা 
পযথন্ত আবম তান্ডদর এবাং তান্ডদর 
বপতৃপুরুিন্ডদর কভাগ করার সুন্ডযাগ 
বদন্ডয়বিলাম। 

ول   رحس  ۡ  ٱۡۡلحق  وح آءحه  َٰ جح ِتَّ ۡۡ حح ٓءِ وحءحابحآءحه  لح ىؤ  َۡت  ٰٓح
بِي    ٢٩م 

30. অর্চ যখন সতে তান্ডদর কান্ডি 
আসল তখন তারা বলল, ‘এন্ডতা 
জাদু এবাং বনশ্চয় আমরা তা 
অস্বীকার করবি।’ 

ا ِسۡحر  ِإَونَّا بِهِۦ  َٰذح ۡ  ٱۡۡلحق  قحال وا  هح آءحه  ا جح حمَّ ل تَّعوح بحۡل مح
ونح  َٰفِر   ٣٠كح

31. আর তারা বলল, ‘এ কুরআন ককন 
দুই জনপন্ডদর মধ্েকার ককান মহান 
বেবির উপর নাবযল করা হল না’?।  

ِنح وحقحال وا   ل  مذ َٰ رحج 
ح ۡرءحان  َعح ا ٱلۡق  َٰذح ِلح هح  ن زذ

حۡولح ل
ِظيم   ۡريحتحۡيِ عح  ٣١ٱلۡقح

32. তারা বক কতামার রন্ডবর রহমত 
ভাগ-বণ্টন কন্ডর? আবমই দুবনয়ার 
জীবন্ডন তান্ডদর মন্ডধ্ে তান্ডদর 
জীববকা বণ্টন কন্ডর কদই এবাং 
তান্ডদর একজনন্ডক অপর জন্ডনর 
উপর মযথাদায় উন্নীত কবর যান্ডত 
এন্ডক অপরন্ডক অবধ্নস্থ বহন্ডসন্ডব 
গ্রহে করন্ডত পান্ডর। আর তারা যা 
সঞ্চয় কন্ডর কতামার রন্ডবর রহমত 
তা অন্ডপো উৎকৃষ্ট। 

 ۡ  ُ ۡمنحا بحيۡنح ۡن  قحسح ْۚ َنح بذِكح ونح رحۡۡححتح رح ۡقِسم  ۡۡ يح ه 
ح
أ

ۡۡ فحۡوقح   ُ ُح ۡع ۡعنحا بح رحفح ْۚ وح ۡنيحا ةِ ٱَّل  ۡۡ ِِف ٱۡۡلحيحوَٰ  ُ تح عِيشح مَّ
  ُ  ُ ۡع حتَِّخذح بح ِ َٰت  َلذ جح ُۗ بحۡعض  دحرح ۡخرِيذٗا ا س  ُٗ ۡ بحۡع
ع ونح  ۡمح ا َيح ِمَّ رۡي  مذ بذِكح خح رحۡۡححت  رح  ٣٢وح

33. যবদ সব মানুি একই জাবতন্ডত 
পবরেত হন্ডয় যাওয়ার আশঙ্কা না 
র্াকত, তন্ডব যারা পরম 

حوۡ  ل لۡنحا لِمحن وح حعح ٗة ۡلَّ َِٰحدح ٗة وح مَّ
 
ونح ٱۡلَّاس  أ ن يحك 

ح
ٓ أ لح

ارِجح  عح ة  وحمح َُّ ِن فِ ٗفا مذ ق  ۡۡ س  ُِ ِ ر  بِٱلرَِّنَٰمۡح ِِل ي وت يحۡكف 
ونح  ر  ُح ۡظ ا يح ُح لحۡي  ٣٣عح
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করুোমন্ডয়র প্রবত কুফরী কন্ডর 
আবম তান্ডদর গৃহসমূন্ডহর জনে 
করৌপেবনবমথত িাদ ও ঊন্ডধ্বথ 
আন্ডরাহন্ডের বসুঁবড় বতরী কন্ডর 
বদতাম।  

34. আর তান্ডদর গৃহসমূন্ডহর জনে দরজা 
ও পালঙ্ক, যান্ডত তারা কহলান কদয়। 

رً  َس   َٰٗبا وح بۡوح
ح
ۡۡ أ ُِ ِ ِِل ي وت تَِّك وح ا يح ُح لحۡي  ٣٤ونح ا عح

35. আর তান্ডদর জনে স্বেথবনবমথত এর 
সব কয়বটই দুবনয়ার জীবন্ডনর 
কভাগ-সামগ্রী। আর আবখরাত কতা 
কতামার রন্ডবর কান্ডি মুত্তাকীন্ডদর 
জনে ।  

 ْۚ ۡنيحا ةِ ٱَّل  َٰع  ٱۡۡلحيحوَٰ تح ا مح حمَّ َٰلِكح ل ٗفاْۚ ِإَون ّل   ذح ز ۡخر  وح
تَّ  بذِكح لِلۡم  ة  ِعندح رح  ٣٥قِيح وحٱٓأۡلِخرح

36. আর কয পরম করুোমন্ডয়র বযবকর 
কর্ন্ডক ববমুখ র্ান্ডক আবম তার জনে 
এক শয়তানন্ডক বনন্ডয়াবজত কবর, 
ফন্ডল কস হন্ডয় যায় তার সঙ্গী। 

َٰٗنا  ۡيطح يذِۡض َلح ۥ شح ن ذِۡكرِ ٱلرَِّنَٰمۡح ن قح ۡعش  عح ن يح وحمح
وح َلح ۥ قحرِين    ُ  ٣٦فح

37. আর বনশ্চয় তারাই (শয়তান) 
মানুিন্ডদরন্ডক আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক 
বাধ্া কদয়। অর্চ মানুি মন্ডন কন্ডর 
তারা বহদায়াতপ্রাপ্ত।  

 ۡ  ُ نَّ
ح
ب ونح أ يحۡحسح بِيِل وح ِن ٱلسَّ ۡۡ عح  ُ ونح د  حص  ۡۡ َلح  ُ ِإَونَّ

ونح  تحد  ُۡ  ٣٧م 

38. অবন্ডশন্ডি যখন কস আমার বনকট 
আসন্ডব তখন কস [তার শয়তান 
সাংগীন্ডক উন্ডদ্দশে কন্ডর] বলন্ডব, 
‘হায়,  আমার ও কতামার মন্ডধ্ে যবদ 

بحيۡنحكح ب ۡعدح  َٰلحۡيتح بحيِّۡن وح آءحنحا قحالح يح ى إِذحا جح ِتَّ حح
رِين   ۡيِ فحبِۡئسح ٱلۡقح ّۡشِقح  ٣٨ٱلۡمح
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পূবথ-পবশ্চন্ডমর বেবধ্ান র্াকত’ 
সুতরাাং কতইনা বনকৃষ্ট কস সঙ্গী!  

39. আর আজ তা [ন্ডতামান্ডদর এই 
অনুতাপ] কতামান্ডদর ককান 
উপকান্ডরই আসন্ডব না। কযন্ডহতু 
কতামরা যুলম কন্ডরবিন্ডল। বনশ্চয় 
কতামরা আযান্ডব পরস্পর অাংশীদার 
হন্ডয় র্াকন্ডব।  

اِب  ذح ۡۡ ِِف ٱلۡعح نَّك 
ح
ۡۡ أ لحۡمت  ۡ  ٱَۡلحۡومح إِذ ظَّ عحك  لحن يحنفح وح

ونح  ِك  ۡشَتح  ٣٩م 

40. তুবম বক ববধ্রন্ডক শুনান্ডত পারন্ডব 
অর্বা বহদায়াত করন্ডত পারন্ডব 
অন্ধন্ডক এবাং তান্ডক কয স্পষ্ট 
পর্ভ্রষ্টতায় রন্ডয়ন্ডি?  

نح ِِف  ن َكح ۡمح وحمح ِدي ٱلۡع  ُۡ ۡو تح
ح
َّۡ أ نتح ت ۡسِمع  ٱلص 

ح
فحأ
ح
أ

بِي   َٰل  م 
لح  ٤٠ضح

41. অতিঃপর যবদ আবম কতামান্ডক বনন্ডয় 
যাই, তন্ডব বনশ্চয় আবম তান্ডদর 
কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে করব।  

ونح  نتحقِم  ۡ م   ُ َّ بِكح فحإِنَّا ِمۡن ا نحۡذهحَبح  ٤١فحإِمَّ

42. অর্বা আবম তান্ডদর কয শাবস্তর 
ওয়াদা বদন্ডয়বি তা যবদ কতামান্ডক 
প্রতেে করাই, তন্ডব বনশ্চয় আবম 
তান্ডদর উপর পূেথ েমতাবান 
র্াকব।  

ونح  ۡقتحِدر  ُِۡ م  ۡي
لح ۡۡ فحإِنَّا عح  ُ َٰ ۡدنح ِي وحعح ۡو ن رِيحنَّكح ٱلَّ

ح
أ
٤٢ 

43. অতএব কতামার প্রবত যা ওহী করা 
হন্ডয়ন্ডি তান্ডক তুবম সুদৃঢ়ভান্ডব ধ্ারে 
কর। বনশ্চয় তুবম সরল পন্ডর্র 
উপর রন্ডয়ি।  

َٰط   َٰ ِصرح ح ۖۡ إِنَّكح َعح ۡكح وِۡحح إَِلح
 
ِٓي أ فحٱۡستحۡمِسۡك بِٱلَّ

ۡستحقِيم    ٤٣م 
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44. বনশ্চয় এ কুরআন কতামার জনে 
এবাং কতামার কওন্ডমর জনে 
উপন্ডদশ। আর অবচন্ডরই 
কতামান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা করা হন্ডব।  

ۡوفح ت ۡس  ۖۡ وحسح ۡوِمكح لِقح ِۡكر  لَّكح وح ۥ لح  ٤٤ل ونح ِإَونَّه 

45. আর কতামার পূন্ডবথ আবম রাসূলগে 
কর্ন্ডক যান্ডদর কপ্ররে কন্ডরবিলাম 
তুবম তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা কন্ডর কদখ, 
আবম বক রহমান্ডনর পবরবন্ডতথ অনে 
ককান উপাসে বনধ্থারে কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম, যান্ডদর ইবাদাত করা 
যান্ডব?  

ۡس  لۡنحا ِمن وح عح جح
ح
لِنحآ أ ۡبلِكح ِمن ر س  لۡنحا ِمن قح رۡسح

ح
ۡن أ ۡل مح

ونح د وِن  ۡعبحد  ٗة ي  ُح ِ  ٤٥ٱلرَِّنَٰمۡح ءحال

46. আর অবশেই আবম মূসান্ডক আমার 
বনদশথনাবলী বদন্ডয় বফর‘আউন ও 
তার কনতৃবন্ডগথর বনকট কপ্ররে 
কন্ডরবিলাম। কস বন্ডলবিল, ‘বনশ্চয় 
আবম সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর একজন 
রাসূল’।  

َٰ أَِب وَسح لۡنحا م  رۡسح
ح
ۡد أ لحقح ي  وح ِ

َلح مح ۡونح وح َٰ فِرۡعح ٓ إَِلح َٰتِنحا ۦ هِ يح
َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح  رحبذ

ول  الح إِّنذِ رحس  قح  ٤٦فح

47. অতিঃপর যখন কস আমার 
বনদশথনাবলী বনন্ডয় তান্ডদর কান্ডি 
আসল, তখন তারা তা বনন্ডয় হাবস-
 াট্টা করন্ডত লাগল।  

ۡ أَِب آءحه  ا جح ونح فحلحمَّ ك  حح ُۡ ا يح ُح ِۡن ۡ مذ َٰتِنحآ إِذحا ه   ٤٧يح

48. আবম তান্ডদর কয বনদশথনই কদখাইনা 
ককন তা বিল তার অনুরূপ বনদশথন 
অন্ডপো কেষ্ঠতর। আর আবম 
তান্ডদরন্ডক আযান্ডবর মাধ্েন্ডম 

 ۡۖ ا ُح ۡختِ
 
ۡكَبح  ِمۡن أ

ح
ِۡن ءحايحة  إِلَّ ِهح أ ُِۡ مذ ا ن رِي وحمح
ۡۡ يحرۡجِ   ُ لَّ اِب لحعح ذح ۡ بِٱلۡعح  ُ َٰ ۡذنح خح

ح
أ ونح وح  ٤٨ع 
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পাকড়াও করলাম, যান্ডত তারা বফন্ডর 
আন্ডস।  

49. আর তারা বলল, ‘কহ জাদুকর, 
কতামার রন্ডবর কান্ডি তুবম আমান্ডদর 
জনে তাই প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা 
বতবন কতামার সান্ডর্ কন্ডরন্ডিন। 
বনশ্চয় আমরা  বহদায়ান্ডতর পন্ডর্ 
আসব।’  

كح  ُِدح ِعندح ا عح بَّكح بِمح حا رح
اِحر  ٱۡدع  ۡلح ي هح ٱلسَّ

ح
أ ى وحقحال وا  يح

ونح  تحد  ُۡ حم  نحا ل  ٤٩إِنَّ

50. অতিঃপর যখন আবম তান্ডদর কর্ন্ডক 
আযাব সবরন্ডয় বনলাম, তখনই তারা 
অঙ্গীকার ভঙ্গ কন্ডর বসল।  

ث ونح  ۡۡ يحنك  ابح إِذحا ه  ذح ۡ  ٱلۡعح  ُ ۡن ۡفنحا عح شح ا كح  ٥٠فحلحمَّ

51. আর বফর‘আউন তার কওন্ডমর 
মন্ডধ্ে কঘািো বদন্ডয় বলল, ‘কহ 
আমার কওম, বমসন্ডরর রাজত্ব বক 
আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী 
বক আমার পাদন্ডদশ বদন্ডয় প্রবাবহত 
হন্ডি না, কতামরা বক কদখি না’? 

لۡك   لحيۡسح َِل م 
ح
ۡوِم أ َٰقح ۡون  ِِف قحۡوِمهِۦ قحالح يح نحادحىَٰ فِرۡعح وح

ونح  فحلح ت ۡبِِص 
ح
ِِۡتٓ  أ ۡرِي ِمن ِتح َٰر  َتح نۡهح

ح
َِٰذهِ ٱۡۡل هح ِمِۡصح وح

٥١ 

52. ‘আবম বক এই বেবি কর্ন্ডক কেষ্ঠ 
নই, কয হীন এবাং স্পষ্ট বেথনা 
করন্ডত প্রায় অেম’? 

اد   لح يحكح ُِي  وح وح مح ِي ه 
ا ٱلَّ َٰذح ِۡن هح رۡي  مذ نحا۠ خح

ح
ۡم أ
ح
أ

 ٥٢ي بِي  

53. ‘তন্ডব তান্ডক ককন স্বেথবলয় প্রদান 
করা হল না অর্বা দলবদ্ধভান্ডব 
কফন্ডরশতাগে তার সান্ডর্ ককন 
আসল না?’ 

عحه   آءح مح ۡو جح
ح
ب  أ هح

ِن ذح ۡسوِرحة  مذ
ح
لحۡيهِ أ لِۡقح عح

 
ٓ أ فحلحۡولح

ِنِيح  ۡقَتح ة  م  ىئِكح لح  ٥٣ٱلۡمح

54. এভান্ডবই কস তার কওমন্ডক কবাকা 
বানান্ডলা, ফন্ডল তারা তার আনুগতে 

َِٰسقِيح  ن وا  قحۡوٗما فح ۡۡ َكح  ُ ْۚ إِنَّ وه  اع  طح
ح
ۥ فحأ ه  فَّ قحۡومح فحٱۡستحخح
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করল। বনশ্চয় তারা বিল এক 
ফাবসক কওম।  

٥٤ 

55. তারপর যখন তারা আমান্ডক 
কক্রাধ্াবিত করল, তখন আবম 
তান্ডদর কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে 
করলাম এবাং তান্ডদর সকলন্ডক 
বনমবজ্জত কন্ডর বদলাম।  

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ  ُ َٰ ۡغرحقۡنح

ح
ۡۡ فحأ  ُ ۡمنحا ِمۡن ونحا ٱنتحقح ف  آ ءحاسح  ٥٥فحلحمَّ

56. ফন্ডল আবম তান্ডদরন্ডক পরবতথীন্ডদর 
জনে অতীত ইবতহাস ও দৃষ্টান্ত 
বানালাম।  

ثحٗل لذٓأِۡلِخرِينح  لحٗفا وحمح ۡۡ سح  ُ َٰ لۡنح عح  ٥٦فحجح

57. আর যখনই মারইয়াম পুত্রন্ডক 
দৃষ্টান্তস্বরূপ কপশ করা হয়, তখন 
কতামার কওম কশারন্ডগাল শুরু কন্ডর 
কদয়। 

كح ِمۡنه   ثحًل إِذحا قحۡوم  ۡح مح ۡريح ِبح ٱۡبن  مح ا ۡض  حمَّ ل ۞وح
ونح   ٥٧يحِصد 

58. আর তারা বন্ডল, ‘আমান্ডদর 
উপাসেরা কেষ্ঠ নাবক ঈসা’? তারা 
ককবল কূটতন্ডকথর খাবতন্ডরই তান্ডক 
কতামার সামন্ডন কপশ কন্ডর। বরাং 
এরাই এক ঝগড়ান্ডট সম্প্রদায়।  

 ْۚ ُۢ لح دح حكح إِلَّ جح ب وه  ل ح ا ۡضح ْۚ مح وح ۡم ه 
ح
رۡي  أ ت نحا خح ُح ِ َٰل

ح
وحقحال ٓوا  ءحأ

ونح  ِصم  ۡۡ قحۡوم  خح  ٥٨بحۡل ه 

59. কস ককবল আমার এক বান্দা। আবম 
তার উপর অনুগ্রহ কন্ডরবিলাম এবাং 
বনী ইসরাঈন্ডলর জনে তান্ডক দৃষ্টান্ত 
বাবনন্ডয়বিলাম।  

حِّنٓ  ِ ثحٗل ِلذ َٰه  مح لۡنح عح لحۡيهِ وحجح ۡمنحا عح ۡنعح
ح
ۡبد  أ وح إِلَّ عح إِۡن ه 

ىءِيلح   ٥٩إِۡسرح

60. আর যবদ আবম চাইতাম, তন্ডব আবম 
কতামান্ডদর পবরবন্ডতথ কফন্ডরশতা সৃবষ্ট 

ح  حۡو ن ل ۡرِض وح
ح
ٗة ِِف ٱۡۡل ىئِكح لح ۡ مَّ لۡنحا ِمنك  حعح آء  ۡلح شح

ونح  ۡل ف   ٦٠َيح
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কন্ডর পা াতাম যারা যমীন্ডন 
কতামান্ডদর উত্তরাবধ্কার হত।  

61. আর বনশ্চয় কস (ঈসা) হন্ডব 
বকয়ামন্ডতর এক সুবনবশ্চত 
আলামত। সুতরাাং কতামরা বকয়ামত 
সম্পন্ডকথ সাংশয় কপািে কন্ডরা না। 
কতামরা আমারই অনুসরে কর। 
এবটই সরল পর্।  

نَّ  ةِ فحلح تحۡمَتح  اعح ۡ  لذِلسَّ ۥ لحعِلۡ ا  ِإَونَّه  َٰذح وِن  هح ا وحٱتَّبِع  ُح ِ ب
  ۡ ۡستحقِي َٰط  م   ٦١ِصرح

62. শয়তান কযন কতামান্ডদর বকিুন্ডতই 
বাধ্া বদন্ডত না পান্ডর। বনশ্চয় কস 
কতামান্ডদর প্রকাশে শত্রু।  

بِي   وذ  م  د  ۡۡ عح ۥ لحك  ۖۡ إِنَّه  َٰن  ۡيطح ۡ  ٱلشَّ نَّك  دَّ لح يحص   ٦٢وح

63. আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট প্রমাোবদ 
বনন্ডয় আসল, তখন কস বলল, ‘আবম 
অবশেই কতামান্ডদর কান্ডি বহকমত 
বনন্ডয় এন্ডসবি এবাং এন্ডসবি কতামরা 
কয কতক ববিন্ডয় মতববন্ডরান্ডধ্ বলপ্ত 
তা স্পষ্ট কন্ডর বদন্ডত। অতএব 
কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর এবাং 
আমার আনুগতে কর’।  

 ۡ َِٰت قحالح قحۡد ِجۡئت ك  َٰ بِٱِۡلحيذِنح آءح ِعيَسح ا جح حمَّ ل وح
 ۡ ح لحك  ِ بحيذ

 
ِۡل ةِ وح ونح فِيهِِۖ بِٱۡۡلِۡكمح ۡتحلِف  ِي َّتح

 بحۡعضح ٱلَّ
ونِ  ِطيع 

ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ  ٦٣فحٱتَّق 

64. ‘বনশ্চয় আল্লাহ, বতবনই আমার রব 
ও কতামান্ডদর রব। অতএব তাুঁর 
ইবাদাত কর; এবটই সরল পর্’।  

َٰط   ا ِصرح َٰذح ْۚ هح وه  ۡۡ فحٱۡعب د  ب ك  رح ِ وح َبذ وح رح ح ه  إِنَّ ٱّللَّ
  ۡ ۡستحقِي  ٦٤م 

65. অতিঃপর তান্ডদর মধ্েকার কতগুবল 
দল মতন্ডভদ কন্ডরবিল। সুতরাাং 

وا   لحم  ِينح ظح ۡيل  لذَِّلَّ ۖۡ فحوح ۡۡ ُِ ِ ۡحزحاب  ِمنُۢ بحيۡن
ح
فحٱۡختحلحفح ٱۡۡل

َِلم  
ح
اِب يحۡوم  أ ذح  ٦٥ِمۡن عح
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যাবলমন্ডদর জনে যন্ত্রোদায়ক বদন্ডনর 
আযান্ডবর দুন্ডভথাগ! 

66. তারা কতা তান্ডদর অজ্ঞাতসান্ডর 
অকস্মাৎ বকয়ামত আসার অন্ডপো 
করন্ডি।   

 

ۡۡ لح  ۡ بحۡغتحٗة وحه   ُ تِيح
ۡ
ن تحأ
ح
ةح أ اعح ونح إِلَّ ٱلسَّ ر  ۡل يحنظ  هح

ونح  ر  حۡشع   ٦٦ي

67. কসবদন বনু্ধরা এন্ডক অন্ডনের শত্রু 
হন্ডব, মুত্তাকীরা িাড়া।  

تَّقِيح  وٌّ إِلَّ ٱلۡم  د  ۡۡ ِِلحۡعض  عح  ُ  ُ ۡع ئِذِۢ بح ٓء  يحۡومح ِخلَّ
ح
ٱۡۡل
٦٧ 

68. কহ আমার বান্দাগে, আজ 
কতামান্ডদর ককান ভয় কনই এবাং 
কতামরা বচবন্ততও হন্ডব না।  

ن ونح  ۡزح ۡۡ ِتح نت 
ح
ٓ أ لح ۡ  ٱَۡلحۡومح وح لحۡيك  وۡف  عح َٰعِبحادِ لح خح يح

٦٨ 

69. যারা আমার আয়ান্ডত ঈমান 
এন্ডনবিল এবাং যারা বিল মুসবলম।  

ن وا  أَِب ِينح ءحامح ۡسلِِميح ٱلَّ ن وا  م  َكح َٰتِنحا وح  ٦٩يح

70. কতামরা সস্ত্রীক সানন্ডন্দ জান্নান্ডত 
প্রন্ডবশ কর।  

ونح  َۡبح  ۡۡ ِت  ك  َٰج  ۡزوح
ح
أ ۡۡ وح نت 

ح
ل وا  ٱۡۡلحنَّةح أ  ٧٠ٱۡدخ 

71. স্বেথখবচত র্ালা ও পানপাত্র বনন্ডয় 
তান্ডদরন্ডক প্রদবেে করা হন্ডব, 
কসখান্ডন মন যা চায় আর যান্ডত কচাখ 
তৃপ্ত হয় তা-ই র্াকন্ডব এবাং কসখান্ডন 
কতামরা হন্ডব স্থায়ী।  

لح  اف  عح طح ِۖ ي  ۡكوحاب 
ح
أ هحب  وح

ِن ذح اف  مذ ُِۡ بِِصحح ۡي
ا  ُح ۡۡ فِي نت 

ح
أ ۖۡ وح ۡعي  

ح
تحَّلح  ٱۡۡل س  وح نف 

ح
ُِيهِ ٱۡۡل حۡشتح ا ت ا مح ُح وحفِي

ونح  َِِٰل   ٧١خح

72. আর এবটই জান্নাত, বনজন্ডদর 
আমন্ডলর ফলস্বরূপ কতামান্ডদরন্ডক 
এর অবধ্কারী করা হন্ডয়ন্ডি।     

ا  وهح ورِۡثت م 
 
تِلۡكح ٱۡۡلحنَّة  ٱلَِِّتٓ أ ل ونح وح ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك   ٧٢بِمح
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73. কসখান্ডন কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
অন্ডনক ফলমূল, যা কর্ন্ডক কতামরা 
খান্ডব।  

ل ونح  ك 
ۡ
ا تحأ ُح ِۡن ثرِيحة  مذ ة  كح ُح َِٰك ا فح ُح ۡۡ فِي  ٧٣لحك 

74. বনশ্চয় অপরাধ্ীরা জাহান্নান্ডমর 
আযান্ডব স্থায়ী হন্ডব;  

ونح  َِِٰل  ۡح خح نَّ ُح اِب جح ذح ۡجرِِميح ِِف عح  ٧٤إِنَّ ٱلۡم 

75. তান্ডদর কর্ন্ডক আযাব কমান্ডনা হন্ডব 
না এবাং তান্ডত তারা হতাশ হন্ডয় 
পড়ন্ডব।   

ونح  ۡبلِس  ۡۡ فِيهِ م  ۡۡ وحه   ُ ۡن َتَّ  عح فح  ٧٥لح ي 

76. আর আবম তান্ডদর উপর যুলম 
কবরবন; বকন্তু তারাই বিল যাবলম।  

َٰلِِميح  ۡ  ٱلظَّ ن وا  ه  َِٰكن َكح لح ۡۡ وح  ُ َٰ لحۡمنح ا ظح  ٧٦وحمح

77. তারা বচৎকার কন্ডর বলন্ডব, ‘কহ 
মাবলক, কতামার রব কযন 
আমান্ডদরন্ডক কশি কন্ডর কদন’। কস 
বলন্ডব, ‘বনশ্চয় কতামরা 
অবস্থানকারী’। 

 ۡ ۖۡ قحالح إِنَّك  ب كح لحۡينحا رح َٰلِك  َِلحۡقِض عح َٰمح ۡوا  يح نحادح وح
َِٰكث ونح   ٧٧مَّ

78. ‘অবশেই কতামান্ডদর কান্ডি আবম 
সতে বনন্ডয় এন্ডসবিলাম; বকন্তু 
কতামান্ডদর অবধ্কাাংশই বিন্ডল সতে 
অপিন্দকারী154।  

دۡ  ِ  لحقح قذ ۡۡ لِلۡحح
ك  ح ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح ِ وح ۡ بِٱۡۡلحقذ َٰك  ِجۡئنح

ونح  َٰرِه   ٧٨كح

79. না বক তারা ককান বোপান্ডর পাকা 
বসদ্ধান্ত বনন্ডয়ন্ডি? বনশ্চয় আবম চূড়ান্ত 
বসদ্ধান্তকারী।  

ونح  َۡبِم  ۡمٗرا فحإِنَّا م 
ح
ٓوا  أ م  بۡرح

ح
ۡم أ
ح
 ٧٩أ

                                                           
154 কর্াবট আল্লাহর। অর্থ আবমন্ডতা কতামান্ডদর কান্ডি সতেবােী কপৌঁবিন্ডয়বিলাম। 
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80. না বক তারা মন্ডন কন্ডর, আবম 
তান্ডদর কগাপনীয় ববিয় ও বনভৃত 
সলাপরামশথ শুনন্ডত পাই না? 
অবশেই হোুঁ, আর আমার 
কফন্ডরশতাগে তান্ডদর কান্ডি কর্ন্ডক 
বলখন্ডি। 

 َٰ ۡ  بحلح  ُ َٰ ى ۡوح
َنح ۡۡ وح ع  َِسَّه  حۡسمح نَّا لح ن

ح
ب ونح أ ۡسح ۡم ُيح

ح
أ

ۡۡ يحۡكت ب ونح  ُِ يۡ ح
ل نحا َّلح ر س   ٨٠وح

81. বল, ‘রহমান্ডনর যবদ সন্তান র্াকত 
তন্ডব আবম প্রর্ম তাুঁর ইবাদাতকারী 
হতাম। 

َٰبِِدينح  ق ۡل  ل  ٱلۡعح وَّ
ح
نحا۠ أ
ح
َّلح  فحأ نح لِلرَِّنَٰمۡح وح  ٨١إِن َكح

82. তারা যা আন্ডরাপ কন্ডর, 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রব এবাং 
আরন্ডশর রব তা কর্ন্ডক পববত্র-
মহান। 

ا  مَّ ۡرِش عح ِ ٱۡلعح ۡرِض رحبذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِ ٱلسَّ َٰنح رحبذ ۡبحح س 

ونح   ٨٢يحِصف 

83. অতএব তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় দাও, তারা  
মগ্ন র্াকুক কবহুদা কর্ায় আর 
কখল-তামাশায় মত্ত র্াকুক যতেে 
না কসবদন্ডনর সান্ডর্ তারা সাোৎ 
কন্ডর যার প্রবতশ্রুবত তান্ডদরন্ডক 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি। 

ِي  ۡ  ٱلَّ  ُ وا  يحۡومح َٰق  َٰ ي لح ِتَّ ب وا  حح يحلۡعح وا  وح ۡۡ َيح وض  رۡه  فحذح
ونح  د   ٨٣ي وعح

84. আর বতবনই আসমান্ডন ইলাহ এবাং 
বতবনই যমীন্ডন ইলাহ; আর বতবন 
প্রজ্ঞাময়, সবথজ্ঞ। 

وح  َٰه ْۚ وحه  ۡرِض إِلح
ح
ِِف ٱۡۡل َٰه  وح آءِ إِلح مح ِي ِِف ٱلسَّ وح ٱلَّ وحه 

  ۡ لِي ۡ  ٱلۡعح  ٨٤ٱۡۡلحِكي

85. আর বতবন বরকতময়, যার কতৃথন্ডত্ব 
রন্ডয়ন্ডি আসমানসমূহ, যমীন ও এ 
দু’কয়র মধ্েবতথী সববকিু; আর 

ا  ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ۥ م  ِي َلح  تحبحارحكح ٱلَّ وح

ونح  ع  ۡهِ ت رۡجح ةِ ِإَوَلح اعح ۡ  ٱلسَّ ه ۥ ِعلۡ ا وحِعندح مح  ُ  ٨٥بحيۡنح
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বকয়ামন্ডতর জ্ঞান ককবল তাুঁরই 
আন্ডি এবাং তাুঁরই বনকট 
কতামান্ডদরন্ডক বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব। 

86. আর বতবন িাড়া যান্ডদরন্ডক তারা 
আহবান কন্ডর তারা সুপাবরন্ডশর 
মাবলক হন্ডব না; তন্ডব তারা িাড়া 
যারা কজন্ডন-শুন্ডন সতে সােে কদয় ।  

ن  ةح إِلَّ مح َٰعح فح ونح ِمن د ونِهِ ٱلشَّ ِينح يحۡدع  ۡملِك  ٱلَّ لح يح وح
ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح ِ وحه  ُِدح بِٱۡۡلحقذ  ٨٦شح

87. আর তুবম যবদ তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা 
কর, কক তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডি? 
তারা অবশেই বলন্ডব, ‘আল্লাহ।’ তবু 
তারা কীভান্ডব ববমুখ হয়? 

تۡلح 
ح
أ لحئِن سح َٰ وح ّنَّ

ح
ۖۡ فحأ ول نَّ ٱّللَّ  حق  ۡۡ َلح  ُ لحقح ۡن خح ۡ مَّ  ُ

ونح   ٨٧ي ۡؤفحك 

88. আর তার (রাসূন্ডলর) বােী ‘কহ 
আমার রব, বনশ্চয় এরা এমন কওম 
যারা ঈমান আনন্ডব না।’ 

ٓءِ قحۡوم  لَّ ي ۡؤِمن ونح  لح ىؤ  ِ إِنَّ ٰٓح َٰرحبذ  ٨٨وحقِيلِهِۦ يح

89. অতএব তুবম তান্ডদরন্ডক এবড়ন্ডয় চল 
এবাং বল, ‘সালাম’; তন্ডব তারা 
শীঘ্রই জানন্ডত পারন্ডব। 

ونح  ۡعلحم  ۡوفح يح ۡ ْۚ فحسح َٰ لح ۡۡ وحق ۡل سح  ُ ۡن ۡح عح  ٨٩فحٱۡصفح
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৪৪. সূরা : আদ-দুখান 
আয়াত : ৫৯, মাক্কী 

انِ  خح ورحة  اَّل   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. সুস্পষ্ট বকতান্ডবর কসম!  بِِي َِٰب ٱلۡم   ٢وحٱلِۡكتح

3. বনশ্চয় আবম এবট নাবযল কন্ডরবি 
বরকতময় রান্ডত; বনশ্চয় আবম 
সতকথকারী। 

نِذرِينح  نَّا م  ة   إِنَّا ك  كح َٰرح بح ۡلحة  م  َٰه  ِِف َلح لۡنح نزح
ح
آ أ  ٣إِنَّ

4. কস রান্ডত প্রন্ডতেক প্রজ্ঞাপূেথ ববিন্ডয় 
বসদ্ধান্ত অনুন্ডমাবদত হয়, 

ق   ۡفرح ا ي  ُح ِكيم  فِي ۡمر  حح
ح
 ٤ّل   أ

5. আমার বনন্ডদথন্ডশ। বনশ্চয় আবম রাসূল 
কপ্ররেকারী। 

رِۡسلِيح  نَّا م  ْۚٓ إِنَّا ك  ِۡن ِعنِدنحا ۡمٗرا مذ
ح
 ٥أ

6. কতামার রন্ডবর কাি কর্ন্ডক রহমত 
বহন্ডসন্ডব; বনশ্চয় বতবন সবথন্ডোতা, 
সবথজ্ঞ। 

  ۡ لِي ِميع  ٱلۡعح وح ٱلسَّ ۥ ه  ْۚ إِنَّه  بذِكح ِن رَّ  ٦رحۡۡححٗة مذ

7. বযবন আসমানসমূহ, যমীন ও এ 
দু‘কয়র মধ্েবতথী সববকিুর রব; যবদ 
কতামরা দৃঢ় ববশ্বাস কপািেকারী 
হও। 

نت ۡ  ٓۖۡ إِن ك  ا مح  ُ ا بحۡينح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِ ٱلسَّ رحبذ

وقِنِيح   ٧م 

8. বতবন িাড়া ককান (সতে) ইলাহ কনই; 
বতবনই জীবন দান কন্ডরন এবাং 
বতবনই মৃতুে কদন। বতবন কতামান্ডদর 
রব এবাং কতামান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদর 
রব। 

رحب   ۡۡ وح ب ك  ۖۡ رح ي ِميت  ۦ وح وح ي ۡۡحِ  ه 
َٰهح إِلَّ ٓ إِلح لح

لِيح  وَّ
ح
ۡ  ٱۡۡل  ٨ءحابحآئِك 
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9. তারা বরাং সন্ডন্দন্ডহর বশবতথী হন্ডয় 
কখলতামাশা করন্ডি। 

ب ونح  كذ  يحلۡعح ۡۡ ِِف شح  ٩بحۡل ه 

10. অতএব অন্ডপো কর কসবদন্ডনর 
কযবদন স্পষ্ট কধ্াুঁয়ায় আিন্ন হন্ডব 
আকাশ। 

بِي   ان  م  خح آء  بِد  مح ِِت ٱلسَّ
ۡ
 ١٠فحٱۡرتحقِۡب يحۡومح تحأ

11. যা মানুিন্ডদরন্ডক আিন্ন কন্ডর 
কফলন্ডব: এবট যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ا عح َٰذح ۖۡ هح  ١١يحۡغَشح ٱۡلَّاسح

12. (তখন তারা বলন্ডব) ‘কহ আমান্ডদর 
রব, আমান্ডদর কর্ন্ডক আযাব দূর 
করুন; বনশ্চয় আমরা মুবমন হব।’ 

ۡؤِمن ونح  ابح إِنَّا م  نَّا ٱلۡعحذح بَّنحا ٱۡكِشۡف عح  ١٢رَّ

13. এখন কীভান্ডব তারা উপন্ডদশ গ্রহে 
করন্ডব, অর্চ ইতিঃপূন্ডবথ তান্ডদর 
কান্ডি সুস্পষ্টভান্ডব বেথনাকারী রাসূল 
এন্ডসবিল?          

بِي   ول  م  ۡۡ رحس  آءحه  ىَٰ وحقحۡد جح ِۡكرح ۡ  ٱلذ  ُ ح َٰ ل ّنَّ
ح
 ١٣أ

14. তারপর তারা তাুঁর বদক কর্ন্ডক 
ববমুখ হন্ডয়বিল এবাং বন্ডলবিল ‘এ 
বশোপ্রাপ্ত পাগল’। 

ۡن ون   ۡ  ُمَّ لَّ عح قحال وا  م  ۡنه  وح لَّۡوا  عح َّۡ تحوح  ١٤ث 

15. বনশ্চয় আবম েেকান্ডলর জনে 
আযাব দূর করব; বনশ্চয় কতামরা 
পূবথাবস্থায় বফন্ডর যান্ডব। 

ونح  ٓئِد  ۡۡ َعح اِب قحلِيًلْۚ إِنَّك  ذح وا  ٱلۡعح ِشف   ١٥إِنَّا َكح

16. কসবদন আবম প্রবলভান্ডব পাকড়াও 
করব; বনশ্চয় আবম হব প্রবতন্ডশাধ্ 
গ্রহেকারী। 

ونح  نتحقِم  ىى إِنَّا م  َۡبح ةح ٱلۡك   ١٦يحۡومح نحۡبِطش  ٱِۡلحۡطشح

17. আর অবশেই এন্ডদর পূন্ডবথ আবম 
বফর‘আউন্ডনর কওমন্ডক পরীো 

 ۡۡ  ُ ۡبلح تحنَّا قح ۡد فح لحقح ول  ۞وح ۡۡ رحس  آءحه  ۡونح وحجح قحۡومح فِرۡعح
  ۡ رِي  ١٧كح
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কন্ডরবিলাম এবাং তান্ডদর কান্ডি 
এন্ডসবিল এক সম্মাবনত রাসূল, 

18. (ন্ডস বন্ডলবিল) ‘আল্লাহর 
বান্দান্ডদরন্ডক আমার কান্ডি বফবরন্ডয় 
দাও; বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে 
এক ববশ্বস্ত রাসূল।’ 

ِمي  
ح
ول  أ ۡۡ رحس  ِۖۡ إِّنذِ لحك  َّ ِعبحادح ٱّللَّ

ٓوا  إَِلح د 
ح
ۡن أ
ح
 ١٨أ

19. ‘আর আল্লাহর ববরুন্ডদ্ধ ঔদ্ধতে 
প্রকাশ কন্ডরা না। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর কান্ডি সুস্পষ্ট প্রমাে বনন্ডয় 
আসব।’ 

بِي   َٰن  م  لۡطح ۡ بِس 
ٓ ءحاتِيك  ِۖۡ إِّنذِ  ٱّللَّ

ح ن لَّ تحۡعل وا  َعح
ح
أ وح
١٩ 

20. আর কতামান্ডদর প্রস্তরাঘাত কর্ন্ডক 
আবম আমার রব ও কতামান্ডদর 
রন্ডবর কান্ডি আেয় চাবি। 

ن 
ح
ۡۡ أ بذِك  رح ِ وح َبذ ۡذت  بِرح ِ ع 

 ٢٠تحرَۡج  وِن ِإَوّنذ

21. ‘আর কতামরা যবদ আমার উপর 
ববশ্বাস না রাখ, তন্ডব আমান্ডক কিন্ডড় 
যাও।’ 

ِل وِن   َِل فحٱۡعَتح
ۡۡ ت ۡؤِمن وا   ٢١ِإَون لَّ

22. অতিঃপর কস তার রবন্ডক কডন্ডক 
বলল, ‘বনশ্চয় এরা এক অপরাধ্ী 
সম্প্রদায়।’ 

ونح  ۡرِم  ٓءِ قحۡوم  ُم  لح ىؤ  نَّ ٰٓح
ح
ۥٓ أ بَّه  َعح رح  ٢٢فحدح

23. (আল্লাহ বলন্ডলন) ‘তাহন্ডল আমার 
বান্দান্ডদর বনন্ডয় রান্ডত কববরন্ডয় পড়; 
বনশ্চয় কতামান্ডদর পশ্চাদ্ধাবন করা 
হন্ডব’। 

ونح  تَّبحع  ۡ م  ًۡل إِنَّك  َۡسِ بِعِبحادِي َلح
ح
 ٢٣فحأ

24. আর সমুদ্রন্ডক করন্ডখ দাও শান্ত, 
বনশ্চয় তারা হন্ডব এক ডুবন্ত 
বাবহনী’। 

ند   ۡۡ ج   ُ ۡغرحق ونح وحٱتۡر ِك ٱِۡلحۡحرح رحۡهًواۖۡ إِنَّ  ٢٤م 
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25. তারা অন্ডনক বাগান ও ঝনথা 
করন্ডখবিল। 

ي ون   َٰت  وحع  نَّ  ِمن جح
وا  ك  ۡۡ تحرح  ٢٥كح

26. শোমল শসেন্ডেত ও সুরমে বাসস্থান,   رِيم ام  كح قح وع  وحمح ر  ز   ٢٦وح

27. আর নানা ববলাস-সামগ্রী, যান্ডত 
তারা আনন্দ উপন্ডভাগ করত। 

ُِيح  َِٰك ا فح ُح  فِي
ن وا  ة  َكح نحۡعمح  ٢٧وح

28. এমনবটই হন্ডয়বিল এবাং আবম 
এগুন্ডলার উত্তরাবধ্কারী কন্ডরবিলাম 
অনে কওমন্ডক। 

رِينح  ا قحۡوًما ءحاخح ُح َٰ ثۡنح ۡورح
ح
أ ۖۡ وح َٰلِكح ذح  ٢٨كح

29. অতিঃপর আসমান ও যমীন তান্ডদর 
জনে কাুঁন্ডদবন এবাং তারা 
অবকাশপ্রাপ্ত বিল না। 

ن وا   ا َكح ۡرض  وحمح
ح
آء  وحٱۡۡل مح ۡ  ٱلسَّ ُِ ۡي

لح ۡت عح ا بحكح مح فح
رِينح  نظح  ٢٩م 

30. আর অবশেই আবম বনী 
ইসরাঈলন্ডক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব 
কর্ন্ডক উদ্ধার কন্ডরবিলাম, 

ُِِي  اِب ٱلۡم  ذح عح
ىءِيلح ِمنح ٱلۡ َّۡينحا بحِّنٓ إِۡسرح ۡد َنح لحقح  ٣٠وح

31. বফর‘আউন কর্ন্ডক, বনশ্চয় কস বিল 
সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর শীিথস্থানীয়। 

ِنح  ا مذ َِلٗ نح َعح ۥ َكح ْۚ إِنَّه  ۡونح ِۡسِفِيح ِمن فِرۡعح  ٣١ٱلۡم 

32. আর আবম জ্ঞাতসান্ডরই তান্ডদরন্ডক 
সকল সৃবষ্টর উপর বনবথাবচত 
কন্ডরবিলাম। 

َٰلحِميح  ح ٱلۡعح َٰ ِعلۡم  َعح
ح ۡۡ َعح  ُ َٰ نح ۡ ِد ٱۡخَتح لحقح  ٣٢وح

33. আর আবম তান্ডদরন্ডক এমন 
বনদশথনাবলী বদন্ডয়বিলাম যান্ডত বিল 
সুস্পষ্ট পরীো। 

ا فِيهِ  َِٰت مح ِنح ٱٓأۡليح ۡ مذ  ُ َٰ بِي  وحءحاتحۡينح ىؤ ا  م   ٣٣بحلح

34. বনশ্চয় তারা বন্ডলই র্ান্ডক,  ول ونح حق  ٓءِ َلح لح ىؤ   ٣٤إِنَّ ٰٓح
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35. ‘আমান্ডদর প্রর্ম মৃতুে িাড়া আর 
বকিুই কনই এবাং আমরা পুনরুবেত 
হবার নই’। 

ِينح  نّشح ۡن  بِم 
ا َنح َٰ وحمح ولح

 
ۡوتحت نحا ٱۡۡل  ٣٥إِۡن ِهح إِلَّ مح

36. ‘যবদ কতামরা সতেবাদী হও, তন্ডব 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদরন্ডক বনন্ডয় 
এন্ডসা’। 

ت وا  أَِب
ۡ
َِٰدقِيح فحأ ۡۡ صح نت   ٣٦بحآئِنحآ إِن ك 

37. তারা বক কেষ্ঠ না তুব্বা সম্প্রদায় 
এবাং তান্ডদর পূন্ডবথ যারা বিল তারা? 
আবম তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস কন্ডরবিলাম। 
বনশ্চয় তারা বিল অপরাধ্ী। 

ِينح ِمن  ۡم قحۡوم  ت بَّع  وحٱلَّ
ح
رۡي  أ ۡۡ خح ه 

ح
ْۚ أ ۡۡ  ُ َٰ ۡهلحۡكنح

ح
ۡۡ أ ُِ ۡبلِ قح

ۡرِِميح  ن وا  ُم  ۡۡ َكح  ُ  ٣٧إِنَّ

38. আর আবম আসমানসমূহ, যমীন 
এবাং এতন্ডদাভন্ডয়র মন্ডধ্ে যা বকিু 
আন্ডি তা কখলািন্ডল সৃবষ্ট কবরবন। 

ا  مح  ُ ا بحيۡنح مح ۡرضح وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحۡقنحا ٱلسَّ ا خح وحمح

َٰعِبِيح   ٣٨لح

39. আবম এ দু’কটান্ডক যর্াযর্ভান্ডবই 
সৃবষ্ট কন্ডরবি, বকন্তু তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই তা জান্ডন না। 

ۡۡ لح  حه  ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ِ وح  بِٱۡۡلحقذ

ٓ إِلَّ ا مح  ُ َٰ لحۡقنح ا خح مح
ونح  ۡعلحم   ٣٩يح

40. বনশ্চয় ফয়সালার বদনবট তান্ডদর 
সকন্ডলর জনেই বনধ্থাবরত সময়। 

َۡجحعِيح 
ح
ۡۡ أ  ُ َٰت  ۡصِل ِميقح  ٤٠إِنَّ يحۡومح ٱلۡفح

41. কসবদন এক বনু্ধ অপর বনু্ধর ককান 
কান্ডজ আসন্ডব না এবাং তারা 
সাহাযেপ্রাপ্তও হন্ডব না। 

ۡي  ۡوٗل شح ن مَّ ۡوًل عح ۡغِّن مح ۡۡ يحۡومح لح ي  لح ه  ا وح
ونح   ٤١ي نِصح 

42. কস িাড়া, যার প্রবত আল্লাহ অনুগ্রহ 
কন্ডরন। বনশ্চয় বতবনই 
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

زِيز  ٱل وح ٱلۡعح ۥ ه  ْۚ إِنَّه  ۡح ٱّللَّ  ن رَِّح ۡ  إِلَّ مح  ٤٢رَِّحي

43. বনশ্চয় যাকূ্কম বৃে  رحتح ٱلزَّق وِم جح  ٤٣إِنَّ شح
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44. পাপীর খাদে;  ِۡ ثِي
ح
ام  ٱۡۡل عح  ٤٤طح

45. গবলত তামার মত, উদরসমূন্ডহ 
ফুটন্ডত র্াকন্ডব। 

وِن  ۡغِل ِِف ٱِۡل ط  ِل يح ُۡ ٱلۡم   ٤٥كح

46. ফুটন্ত পাবনর মত  ِۡ ۡلِ ٱۡۡلحِمي
غح  ٤٦كح

47. (বলা হন্ডব) ‘ওন্ডক ধ্র, অতিঃপর 
তান্ডক জাহান্নান্ডমর মধ্েস্থন্ডল কটন্ডন 
বনন্ডয় যাও’। 

 ِۡ آءِ ٱۡۡلحِحي وح َٰ سح وه  فحٱۡعتِل وه  إَِلح ذ   ٤٧خ 

48. তারপর তার মার্ার উপর ফুটন্ত 
পাবনর আযাব কঢন্ডল দাও। 

 ِۡ اِب ٱۡۡلحِمي ذح ِسهِۦ ِمۡن عح
ۡ
أ ب وا  فحۡوقح رح َّۡ ص   ٤٨ث 

49. (বলা হন্ডব) ‘তুবম আস্বাদন কর, 
বনশ্চয় তুবমই সম্মাবনত, অবভজাত’। 

  ۡ رِي زِيز  ٱلۡكح نتح ٱلۡعح
ح
 ٤٩ذ ۡق إِنَّكح أ

50. বনশ্চয় এটা তা-ই কয ববিন্ডয় কতামরা 
সন্ডন্দহ করন্ডত। 

ونح  نت ۡ بِهِۦ تحۡمَتح  ا ك  ا مح َٰذح  ٥٠إِنَّ هح

51. বনশ্চয় মুত্তাকীরা র্াকন্ডব বনরাপদ 
স্থান্ডন, 

ِمي  
ح
ام  أ قح تَّقِيح ِِف مح  ٥١إِنَّ ٱلۡم 

52. বাগ-বাবগচা ও ঝনথাধ্ারার মন্ডধ্ে,  ي ون  ِِف جح َٰت  وحع   ٥٢نَّ

53. তারা পবরধ্ান করন্ডব পাতলা ও 
পুরু করশমী বস্ত্র এবাং বসন্ডব 
মুন্ডখামুখী হন্ডয়। 

َٰبِلِيح  تحقح ق  م  س  ِإَوۡستحَۡبح ند  ونح ِمن س   ٥٣يحلۡبحس 

54. এরূপই ঘটন্ডব, আর আবম 
তান্ডদরন্ডক ববন্ডয় কদব ডাগর নয়না 
হূরন্ডদর সান্ডর্। 

ۡ ِِب ور  ِعي    ُ َٰ وَّۡجنح زح َٰلِكح وح
ذح  ٥٤كح

55. কসখান্ডন তারা প্রশান্তবচন্ডত্ত সকল 
প্রকান্ডরর ফলমূল আনন্ডত বলন্ডব। 

ة  ءحاِمنِيح  ُح َِٰك ِ فح
لذ ا بِك  ُح ونح فِي  ٥٥يحۡدع 
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56. প্রর্ম মৃতুের পর কসখান্ডন তারা আর 
মৃতুে আস্বাদন করন্ডব না। আর বতবন 
তান্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডমর আযাব কর্ন্ডক 
রো করন্ডবন। 

ۡوتحةح  ۡوتح إِلَّ ٱلۡمح ا ٱلۡمح ُح وق ونح فِي ۡۡ  لح يحذ   ُ َٰ قحى وح ِۖ وح َٰ ولح
 
 ٱۡۡل

 ِۡ ابح ٱۡۡلحِحي ذح  ٥٦عح

57. কতামার রন্ডবর অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই 
কতা মহা সাফলে। 

  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ْۚ ذح بذِكح ِن رَّ ٗل مذ ُۡ  ٥٧فح

58. অতিঃপর আবম কতা কতামার ভািায় 
কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর বদন্ডয়বি, 
যান্ডত তারা উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর। 

َٰه   نح ۡ حِسَّ ا ي ونح  فحإِنَّمح ر  كَّ تحذح ۡۡ يح  ُ لَّ انِكح لحعح  ٥٨بِلِسح

59. অতএব তুবম অন্ডপো কর, তারাও 
অন্ডপোকারী। 

ۡرتحقِب ونح  ۡ م   ُ   ٥٩فحٱۡرتحقِۡب إِنَّ
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  ৪৫. সূরা : আল-জাবসয়া  
   আয়াত : ৩৭, মাক্কী  

ورحة  اۡلحاثِيةِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর 
পে কর্ন্ডক এ বকতাব নাবযলকৃত।  

 ِۡ زِيزِ ٱۡۡلحِكي ِ ٱلۡعح َِٰب ِمنح ٱّللَّ  ٢تحَنِيل  ٱلِۡكتح

3. বনশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন্ডন 
মুবমনন্ডদর জনে বনদশথনাবলী 
রন্ডয়ন্ডি।  

ۡرِض 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡؤِمنِيح إِنَّ ِِف ٱلسَّ َٰت  لذِلۡم   ٣ٓأَليح

4. আর কতামান্ডদর সৃবষ্টন্ডত এবাং কয 
জীব জন্তু িবড়ন্ডয় রন্ডয়ন্ডি তান্ডত 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি কস কওন্ডমর 
জনে যারা বনবশ্চত ববশ্বাস স্থাপন 
কন্ডর। 

ۡوم   َٰت  لذِقح ب ث  ِمن دحٓابَّة  ءحايح ا يح ۡۡ وحمح لۡقِك  ِِف خح وح
 ٤ي وقِن ونح 

5. আর রাত ও বদন্ডনর পবরবতথন্ডন, 
আল্লাহ আসমান  কর্ন্ডক কয পাবন 
বিথে কন্ডরন তারপর তা িারা 
যমীনন্ডক তার মৃতুের পর পুনজথীববত 
কন্ডরন তান্ডত এবাং বাতান্ডসর 
পবরবতথন্ডন কস কওন্ডমর জনে 
বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি যারা কবান্ডঝ। 

آءِ  مح لح ٱّللَّ  ِمنح ٱلسَّ نزح
ح
آ أ ارِ وحمح ُح ِۡل وحٱۡلَّ

َِٰف ٱَلَّ وحٱۡختِلح
 ِ ۡحيحا ب

ح
ِۡزق  فحأ تحِۡصِيِف ِمَنذ ا وح ُح ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح

ح
هِ ٱۡۡل

ۡعقِل ونح  ۡوم  يح َٰت  لذِقح َِٰح ءحايح ِيح  ٥ٱلرذ

6. এগুন্ডলা আল্লাহর আয়াত, আবম তা 
যর্াযর্ভান্ডবই কতামার কান্ডি 
বতলাওয়াত করবি। অতএব তারা 

لحۡيكح  ا عح ۡتل وهح ِ نح َٰت  ٱّللَّ يذِ  تِلۡكح ءحايح
ح
ِِۖ فحبِأ بِٱۡۡلحقذ

َٰتِهِۦ ي ۡؤِمن ونح  ِ وحءحايح ِديثِۢ بحۡعدح ٱّللَّ  ٦حح
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আল্লাহ ও তাুঁর আয়ান্ডতর পর আর 
ককান্ কর্ায় ববশ্বাস করন্ডব? 

7. দুন্ডভথাগ প্রন্ডতেক চরম বমরু্েক 
পাপাচারীর জনে! 

ثِيم  
ح
فَّاك  أ

ح
ِ أ
ذ ۡيل  لذِك   ٧وح

8. কস কশান্ডন আল্লাহর আয়াতসমূহ যা 
তার সামন্ডন বতলাওয়াত করা হন্ডি, 
তারপর কস ঔদ্ধন্ডতের সান্ডর্ অববচল 
র্ান্ডক, কযন কস তা শুনন্ডত পায়বন। 
অতএব তুবম তান্ডক এক 
যন্ত্রোদায়ক আযান্ডবর সুসাংবাদ 
দাও। 

ا  ۡستحۡكَِبٗ َّۡ ي ِِص  م  لحۡيهِ ث  َٰ عح ِ ت ۡتلح َِٰت ٱّللَّ ع  ءحايح حۡسمح ي
َِلم  
ح
اب  أ

ذح ه  بِعح ۡ ِ ۖۡ فحبحّشذ ا ُح ۡع حۡسمح ۡۡ ي ن لَّ
ح
أ  ٨كح

9. আর যখন কস আমার 
আয়াতসমূন্ডহর বকিু জানন্ডত পান্ডর, 
তখন কস এটান্ডক পবরহান্ডসর 
পাত্ররূন্ডপ গ্রহে কন্ডর। এন্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।  

ۡي  َٰتِنحا شح ۡح ِمۡن ءحايح لِ ىئِكح ِإَوذحا عح لح و 
 
ًواْۚ أ ز  ا ه  هح حذح ا ٱَّتَّ

ُِي   اب  م  ذح ۡۡ عح  ُ
ح  ٩ل

10. তান্ডদর সামন্ডন রন্ডয়ন্ডি জাহান্নাম। 
তারা যা উপাজথন কন্ডরন্ডি অর্বা 
আল্লাহর পবরবন্ডতথ তারা যান্ডদর 
অবভভাবক বহন্ডসন্ডব গ্রহে কন্ডরন্ডি, 
এসব তান্ডদর ককান কান্ডজ আসন্ডব 
না। তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
মহাআযাব। 

ۡي  ب وا  شح سح ا كح ۡ مَّ  ُ ۡن ۡغِّن عح لح ي  ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح ُِ ِ آئ رح ِن وح ا مذ
اب   ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۖۡ وح ۡوَِلحآءح

ح
ِ أ وا  ِمن د وِن ٱّللَّ حذ  ا ٱَّتَّ لح مح وح

  ۡ ِظي  ١٠عح

11. এই (কুরআন) বহদায়াত দানকারী। 
আর যারা তান্ডদর রন্ডবর 
আয়াতসমূন্ডহর সান্ডর্ কুফরী কন্ডর 

وا  أَِب ر  فح ِينح كح ٗدىۖۡ وحٱلَّ ا ه  َٰذح ۡۡ هح  ُ ح ۡۡ ل ُِ ِ بذ َِٰت رح يح
  ۡ َِل
ح
ِن رذِۡجز  أ اب  مذ

ذح  ١١عح
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তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি অবতশয় 
যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

12. আল্লাহ, বযবন সমুদ্রন্ডক কতামান্ডদর 
কলোন্ডে বনন্ডয়াবজত কন্ডরন্ডিন যান্ডত 
তাুঁরই আন্ডদশক্রন্ডম তান্ডত 
কনৌযানসমূহ চলাচল করন্ডত পান্ডর 
এবাং যান্ডত কতামরা তাুঁর অনুগ্রহ 
সন্ধান কন্ডর কবড়ান্ডত পার এবাং 
যান্ডত কতামরা কশাকর আদায় 
করন্ডত পার। 

لۡك   ۡ  ٱِۡلحۡحرح تِلحۡجرِيح ٱلۡف  رح لحك  خَّ ِي سح ۞ٱّللَّ  ٱلَّ
لِهِ  ُۡ وا  ِمن فح تِلحبۡتحغ  ۡمرِهِۦ وح

ح
ۡۡ فِيهِ بِأ لَّك  لحعح ۦ وح

ونح  ر  حۡشك   ١٢ت

13. আর যা বকিু রন্ডয়ন্ডি আসমানসমূন্ডহ 
এবাং যা বকিু রন্ডয়ন্ডি যমীন্ডন, তার 
সবই বতবন কতামান্ডদর অধ্ীন কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন। বচন্তাশীল কওন্ডমর জনে 
বনশ্চয় এন্ডত বনদশথনাবলী রন্ডয়ন্ডি।  

ِيٗعا  ۡرِض َجح
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ مَّ رح لحك  خَّ وحسح

ْۚ إِ  ِۡنه  ونح مذ ر  كَّ تحفح ۡوم  يح َٰت  لذِقح َٰلِكح ٓأَليح  ١٣نَّ ِِف ذح

14. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তান্ডদরন্ডক বল, 
‘যারা আল্লাহর বদবসসমূহ প্রতোশা 
কন্ডর না, এরা কযন তান্ডদর েমা 
কন্ডর কদয়, যান্ডত আল্লাহ প্রন্ডতেক 
কওমন্ডক তান্ডদর কৃতকন্ডমথর জনে 
প্রবতদান বদন্ডত পান্ডরন।  

ۡغفِ  ن وا  يح ِينح ءحامح ِ ق ل لذَِّلَّ يَّامح ٱّللَّ
ح
ونح أ ِينح لح يحرۡج  وا  لَِّلَّ ر 

ن وا  يحۡكِسب ونح  ا َكح ُۢا بِمح  ١٤َِلحۡجزِيح قحۡومح

15. কয সৎকমথ কন্ডর, কস তার বনন্ডজর 
জনেই তা কন্ডর এবাং কয মন্দকমথ 
কন্ডর তা তার উপর বতথান্ডব। 
তারপর কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর 
প্রবত প্রতোববতথত হন্ডব। 

َٰلِٗحا فحلِنح  ِملح صح ۡن عح َّۡ مح ۖۡ ث  ا ُح لحۡي عح آءح فح سح
ح
ۡن أ ۡفِسهۖۦِۡ وحمح

ونح  ع  ۡۡ ت رۡجح بذِك  َٰ رح  ١٥إَِلح
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16. আর আবম বনী ইসরাঈলন্ডক 
বকতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান 
কন্ডরবিলাম এবাং তান্ডদর বরবযক 
প্রদান কন্ডরবিলাম উত্তম বস্তু কর্ন্ডক 
এবাং  বদন্ডয়বিলাম তান্ডদরন্ডক সকল 
সৃবষ্টর উপর কেষ্ঠত্ব। 

ۡد ءحاتحيۡنحا  لحقح ۡح وح َٰبح وحٱۡۡل ۡك ىءِيلح ٱلِۡكتح بحِّنٓ إِۡسرح
ح  ۡۡ َعح  ُ َٰ لۡنح َُّ فح َِٰت وح يذِبح ِنح ٱلطَّ ۡ مذ  ُ َٰ زحقۡنح رح وحٱۡل ب وَّةح وح

َٰلحِميح   ١٦ٱلۡعح

17. আর আবম তান্ডদরন্ডক দীন্ডনর 
যাবতীয় ববিন্ডয় সুস্পষ্ট প্রমাোবদ 
বদন্ডয়বিলাম। তান্ডদর কান্ডি জ্ঞান 
আসার পরও ককবল পারস্পবরক 
বহাংসা-ববন্ডিিবশত তারা মতববন্ডরাধ্ 
কন্ডরবিল। তারা কয সব ববিন্ডয় 
মতববন্ডরাধ্ করত কতামার রব 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন কস সব ববিন্ডয় 
মীমাাংসা কন্ডর কদন্ডবন। 

ٓوا  إِلَّ ِمنُۢ  ا ٱۡختحلحف  مح ۡمرِِۖ فح
ح
ِنح ٱۡۡل َٰت  مذ ۡ بحيذِنح  ُ َٰ وحءحاتحۡينح

ۡقَِض  بَّكح يح ْۚ إِنَّ رح ۡۡ  ُ ُۢا بحيۡنح ۡ  بحۡغيح ۡ  ٱلۡعِلۡ آءحه  ا جح بحۡعِد مح
ونح  ۡتحلِف  ن وا  فِيهِ َيح ا َكح ةِ فِيمح َٰمح ۡۡ يحۡومح ٱلۡقِيح  ُ  ١٧بحيۡنح

18. তারপর আবম কতামান্ডক দীন্ডনর এক 
ববন্ডশি ববধ্ান্ডনর উপর প্রবতবষ্ঠত 
কন্ডরবি। সুতরাাং তুবম তার অনুসরে 
কর এবাং যারা জান্ডন না তান্ডদর 
কখয়াল- খুশীর অনুসরে কন্ডরা না।  

 
ح
ِنح ٱۡۡل ة  مذ ِيعح َٰ ۡشح

ح َٰكح َعح لۡنح عح َّۡ جح لح ث  ا وح ُح ۡمرِ فحٱتَّبِۡع
ونح  ۡعلحم  ِينح لح يح آءح ٱلَّ ۡهوح

ح
 ١٨تحتَّبِۡع أ

19. তারা আল্লাহর মুকাববলায় কতামার 
ককান কান্ডজ আসন্ডব না। আর 
বনশ্চয় যাবলমরা মূলত এন্ডক 
অপন্ডরর বনু্ধ এবাং আল্লাহ 
মুত্তাকীন্ডদর বনু্ধ।  

ۡي  ِ شح نكح ِمنح ٱّللَّ ۡغن وا  عح ۡۡ لحن ي   ُ َٰلِِميح اْۚ ِإَونَّ ٱإِنَّ لظَّ
تَّقِيح  ِل  ٱلۡم  ِۖ وحٱّللَّ  وح ۡوَِلحآء  بحۡعض 

ح
ۡۡ أ  ُ  ُ ۡع  ١٩بح
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20. এ কুরআন মানবজাবতর জনে 
আন্ডলাকববতথকা এবাং বনবশ্চত 
ববশ্বাসী সম্প্রদান্ডয়র জনে বহদায়াত 
ও রহমত।  

ۡوم  ي وقِن ونح  رحۡۡححة  لذِقح ٗدى وح ئِر  لِلنَّاِس وحه  ى ا بحصح َٰذح  ٢٠هح

21. যারা দুষ্কমথ কন্ডরন্ডি তারা বক মন্ডন 
কন্ডর কয, জীবন ও মৃতুের কেন্ডত্র 
আবম তান্ডদরন্ডক এ সব কলান্ডকর 
সমান গেে করব, যারা ঈমান আন্ডন 
এবাং সৎকমথ কন্ডর? তান্ডদর ববচার 
কতইনা মন্দ! 

 ِ يذ  ٱلسَّ
وا  حح  ِينح ٱۡجَتح ِسبح ٱلَّ ۡم حح

ح
ۡۡ أ  ُ لح ۡعح ن َنَّ

ح
اِت أ

 َٰ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ٱلَّ ۡۡ كح ۡيحاه  اٗٓء ُمَّ وح ِت سح
ونح  م  ۡك  ا ُيح آءح مح ْۚ سح ۡۡ  ُ ات  مح مح  ٢١وح

22. আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
যমীনন্ডক যর্ার্থভান্ডব সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
এবাং যান্ডত প্রন্ডতেক বেবি কস যা 
উপাজথন কন্ডরন্ডি তদনুযায়ী 
প্রবতদানপ্রাপ্ত হয়, আর তারা 
সামানেতমও যুলন্ডমর বশকার না 
হয়।  

لحقح ٱّللَّ  ٱل ىَٰ ّل   وحخح تِل ۡجزح ِ وح ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح سَّ

ونح  ۡظلحم  ۡۡ لح ي  بحۡت وحه  سح ا كح  ٢٢نحۡفب ۢ بِمح

23. তন্ডব তুবম বক তান্ডক লেে কন্ডরি, 
কয তার প্রবৃবত্তন্ডক আপন ইলাহ 
বাবনন্ডয় বনন্ডয়ন্ডি? তার কান্ডি জ্ঞান 
আসার পর আল্লাহ তান্ডক পর্ভ্রষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এবাং বতবন তার কান ও 
অন্তন্ডর কমাহর কমন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। 
আর তার কচান্ডখর উপর স্থাপন 
কন্ডরন্ডিন আবরে। অতএব 
আল্লাহর পর কক তান্ডক বহদায়াত 

 َٰ ح لَّه  ٱّللَّ  َعح ضح
ح
أ َٰه  وح ى وح ۥ هح ه  ُح َٰ حذح إِلح ِن ٱَّتَّ فحرحءحيۡتح مح

ح
أ

لح  عح ۡمعِهِۦ وحقحلۡبِهِۦ وحجح َٰ سح ح ۡح َعح تح ِ  ِعلۡم  وحخح َٰ بحِصح ح هِۦ َعح
ونح  ر  كَّ فحلح تحذح

ح
ِْۚ أ ِديهِ ِمنُۢ بحۡعِد ٱّللَّ ُۡ ن يح مح َٰوحةٗ فح  ٢٣ِغشح
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করন্ডব? তারপরও বক কতামরা 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব না? 

24. আর তারা বন্ডল, ‘দুবনয়ার জীবনই 
আমান্ডদর একমাত্র জীবন। আমরা 
মবর ও বাুঁবচ এখান্ডনই। আর কাল-
ই ককবল আমান্ডদরন্ডক ধ্বাংস কন্ডর।’ 
বস্তুত এ ববিন্ডয় তান্ডদর ককান জ্ঞান 
কনই। তারা শুধু্ ধ্ারোই কন্ডর।  

ا  ۡيحا وحمح َنح ۡنيحا نحم وت  وح يحات نحا ٱَّل  ا ِهح إِلَّ حح وحقحال وا  مح
 ۡۡ ِۖ إِۡن ه  َٰلِكح ِمۡن ِعلۡم  ۡ بِذح  ُ ح ا ل ْۚ وحمح ۡهر   ٱَّلَّ

نحآ إِلَّ لِك  ُۡ ي 
ن ونح  ظ   ٢٤إِلَّ يح

25. আর তান্ডদর কান্ডি যখন আমার 
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বতলাওয়াত 
করা হয়, তখন তান্ডদর এ কর্া বলা 
িাড়া আর ককান যুবি র্ান্ডক না কয, 
‘কতামরা সতেবাদী হন্ডয় র্াকন্ডল 
আমান্ডদর বপতৃপুরুিন্ডদর জীববত 
কন্ডর বনন্ডয় এন্ডসা’। 

 ٓ ۡۡ إِلَّ  ُ تح جَّ نح ح  ا َكح َٰت  مَّ َٰت نحا بحيذِنح ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح َٰ عح ِإَوذحا ت ۡتلح

ن قحال وا  ٱۡئت وا  أَِب
ح
َِٰدقِيح بح أ ۡۡ صح نت   ٢٥آئِنحآ إِن ك 

26. বল, ‘আল্লাহই কতামান্ডদর জীবন 
কদন তারপর কতামান্ডদর মৃতুে 
ঘটান। তারপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
বকয়ামন্ডতর বদন্ডন একত্র করন্ডবন, 
যান্ডত ককান সন্ডন্দহ কনই; বকন্তু 
অবধ্কাাংশ কলাকই জান্ডন না। 

ۡۡ إِ  ع ك  ۡمح َّۡ َيح ۡۡ ث  َّۡ ي ِميت ك  ۡۡ ث  ۡيِيك  َٰ ق ِل ٱّللَّ  ُي   َلح
ح ٱۡلَّاِس لح  ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح يۡبح فِيهِ وح ةِ لح رح َٰمح يحۡوِم ٱلۡقِيح

ونح  ۡعلحم   ٢٦يح

27. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
মাবলকানা আল্লাহরই এবাং কযবদন 
বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব কসবদন 
বাবতলপন্থীরা েবতগ্রস্ত হন্ডব। 

وم   يحۡومح تحق  ۡرِض  وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  ّلِلَّ ة  وح اعح ٱلسَّ
ۡبِطل ونح  ِۡسح  ٱلۡم  ئِذ  َيح  ٢٧يحۡومح
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28. আর তুবম প্রবতবট জাবতন্ডক কদখন্ডব 
ভন্ডয় নতজানু; প্রন্ডতেক জাবতন্ডক 
স্বীয় আমলনামার বদন্ডক আহবান 
করা হন্ডব। (এবাং বলা হন্ডব) 
‘কতামরা কয আমল করন্ডত আজ 
তার প্রবতদান কদয়া হন্ডব’। 

ى  ة  ت ۡدعح مَّ
 
ْۚ ّل   أ اثِيحٗة ة  جح مَّ

 
َّ أ ىَٰ ّل  تحرح ا وح ُح َٰبِ َٰ كِتح

 إَِلح
ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡونح مح ۡزح  ٢٨ٱَۡلحۡومح َت 

29. ‘এবট আমার কলখনী, যা কতামান্ডদর 
বোপান্ডর সতে সহকান্ডর কর্া বলন্ডব; 
বনশ্চয় কতামরা যা করন্ডত আবম তা 
বলন্ডখ রাখতাম’। 

نَّا  ِ  إِنَّا ك  ۡ بِٱۡۡلحقذ ۡيك 
لح َٰب نحا يحنِطق  عح ا كِتح َٰذح هح

ا  حۡستحنِسخ  مح ل ونح ن ۡۡ تحۡعمح نت   ٢٩ك 

30. অতিঃপর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
সৎকাজ কন্ডরন্ডি তান্ডদর রব 
পবরোন্ডম তান্ডদরন্ডক স্বীয় রহমন্ডত 
প্রন্ডবশ করান্ডবন। এবটই সুস্পষ্ট 
সাফলে।  

 ۡۡ  ُ ي ۡدِخل  َِٰت فح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ا ٱلَّ مَّ
ح
فحأ

وح  َٰلِكح ه  ۡۡ ِِف رحۡۡححتِهِۚۦْ ذح  ُ ب  بِي  رح ۡوز  ٱلۡم   ٣٠ٱلۡفح

31. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি 
(তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব), ‘কতামান্ডদর 
কান্ডি বক আমার আয়াতসমূহ পা  
করা হয়বন? অতিঃপর কতামরা 
অহঙ্কার কন্ডরবিন্ডল। আর কতামরা 
বিন্ডল এক অপরাধ্ী কওম’। 

 َٰ َِِٰت ت ۡتلح ۡن ءحايح ۡۡ تحك  فحلح
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح ا ٱلَّ مَّ

ح
أ وح

 ۡ ۡۡ فحٱۡستحۡكَبح لحۡيك  ۡرِِميح عح ۡۡ قحۡوٗما ُم  نت  ك  ۡۡ وح  ٣١ت 

32. আর যখন বলা হয়, ‘আল্লাহর 
ওয়াদা সতে, আর বকয়ামন্ডত ককান 
সন্ডন্দহ কনই’। তখন কতামরা বন্ডল 
র্াক, ‘আমরা জাবন না বকয়ামত 

ة   اعح قذ  وحٱلسَّ ِ حح ا ِإَوذحا قِيلح إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ ُح ۡيبح فِي لح رح
ا  ا وحمح نذٗ ن  إِلَّ ظح ة  إِن نَّظ  اعح ا ٱلسَّ ا نحۡدرِي مح ق لۡت ۡ مَّ

ۡستحۡيقِنِيح  ۡن  بِم   ٣٢َنح
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বক? আমরা ককবল অনুমান কবর 
এবাং আমরা কতা দৃঢ় ববশ্বাসী নই।’  

33. আর তান্ডদর কৃতকন্ডমথর কুফল 
তান্ডদর জনে প্রকাবশত হন্ডব, আর 
তারা যা বনন্ডয় ববদ্রূপ করত তা 
তান্ডদরন্ডক বঘন্ডর রাখন্ডব।  

 ِ يذ ۡۡ سح  ُ
ح ا ل بحدح ا وح ن وا  بِهِۦ ات  مح ا َكح ۡ مَّ ُِ ِ اقح ب  وححح

ِمل وا  عح
زِء ونح  ُۡ حۡستح  ٣٣ي

34. আর বলা হন্ডব, ‘আজ আবম 
কতামান্ডদরন্ডক কিন্ডড় যাব কযমন 
কতামরা কতামান্ডদর এ বদন্ডনর 
সাোন্ডতর ববিয়বট কিন্ডড় 
বগন্ডয়বিন্ডল। আর কতামান্ডদর বনবাস 
হন্ডব জাহান্নাম এবাং কতামান্ডদর 
ককান সাহাযেকারীও র্াকন্ডব না’।  

ۡۡ وحقِيلح ٱَۡلحۡومح نحنسح  آءح يحۡوِمك  ۡۡ لِقح حِسيت  ا ن مح ۡۡ كح ىَٰك 
َِِٰصِينح  ِن نَّ ۡ مذ ك 

ا لح ۡ  ٱۡلَّار  وحمح َٰك  ى وح
ۡ
أ ا وحمح َٰذح  ٣٤هح

35. এটা এজনেই কয, কতামরা আল্লাহর 
আয়াতন্ডক  াট্টা-ববদ্রূন্ডপর পাত্র 
বাবনন্ডয়বিন্ডল এবাং দুবনয়ার জীবন 
কতামান্ডদরন্ডক প্রতাবরত কন্ডরবিল’। 

সুতরাাং আজ তান্ডদরন্ডক তা 
(জাহান্নাম) কর্ন্ডক কবর করা হন্ডব না 
এবাং তান্ডদরন্ডক আল্লাহর সন্তুবষ্ট 
লান্ডভর সুন্ডযাগ কদয়া হন্ডব না।  

ٗوا  ز  ِ ه  َِٰت ٱّللَّ ۡۡ ءحايح حۡذت  ۡ  ٱَّتَّ نَّك 
ح
ۡ بِأ َٰلِك  ذح

ا  ُح ونح ِمۡن ۡرحج  ْۚ فحٱَۡلحۡومح لح َي  ۡنيحا ة  ٱَّل  ۡ  ٱۡۡلحيحوَٰ تۡك  رَّ وحغح
ۡۡ ي ۡستحۡعتحب ونح  لح ه   ٣٥وح

36. অতএব আল্লাহরই জনে সকল 
প্রশাংসা, বযবন আসমানসমূন্ডহর রব, 
যমীন্ডনর রব ও সকল সৃবষ্টর রব। 

 ِ ۡرِض رحبذ
ح
ِ ٱۡۡل رحبذ َِٰت وح َٰوح مح ِ ٱلسَّ هِ ٱۡۡلحۡمد  رحبذ

فحلِلَّ
َٰلحِميح   ٣٦ٱلۡعح
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37. আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
সকল অহঙ্কার তাুঁর; বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

َلح  ٱلِۡكَۡبِيحآء  ِِف  زِيز  وح وح ٱلۡعح ۡرِضِۖ وحه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

  ۡ  ٣٧ٱۡۡلحِكي
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৪৬. সূরা : আল-আহকাফ 
আয়াত : ৩৫, মাক্কী 

اِف  ۡحقح
ح
ورحة  اۡل  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. হা-মীম।  ٓۡ  ١ح

2. এই বকতাব মহা পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বনকট কর্ন্ডক 
নাবযলকৃত।  

 ِۡ زِيزِ ٱۡۡلحِكي ِ ٱلۡعح َِٰب ِمنح ٱّللَّ  ٢تحَنِيل  ٱلِۡكتح

3. আবম আসমানসমূহ, যমীন ও 
এতন্ডদাভন্ডয়র মন্ডধ্ে যা বকিু আন্ডি, 
তা যর্াযর্ভান্ডব ও একবট বনবদথষ্ট 
সমন্ডয়র জনে সৃবষ্ট কন্ডরবি। আর 
যারা কুফরী কন্ডর, তান্ডদরন্ডক কয 
ববিন্ডয় সতকথ করা হন্ডয়ন্ডি তা কর্ন্ডক 
তারা ববমুখ।  

 ِ  بِٱۡۡلحقذ
آ إِلَّ مح  ُ ا بحۡينح ۡرضح وحمح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحۡقنحا ٱلسَّ ا خح مح

وا   نِذر 
 
ٓ أ ا مَّ وا  عح ر  فح ِينح كح مذٗ  وحٱلَّ سح ل  م  جح

ح
أ وح

ونح  ۡعرِض   ٣م 

4. বল, ‘কতামরা আমান্ডক সাংবাদ দাও 
কতামরা আল্লাহর পবরবন্ডতথ 
যান্ডদরন্ডক ডাক আমান্ডক কদখাও কতা 
তারা যমীন্ডন কী সৃবষ্ট কন্ডরন্ডি? 
অর্বা আসমানসমূন্ডহ তান্ডদর ককান 
অাংশীদাবরত্ব আন্ডি বক? এর পূবথবতথী 
ককান বকতাব অর্বা পরম্পরাগত 
ককান জ্ঞান কতামরা আমার কান্ডি 
বনন্ডয় এন্ডসা, যবদ কতামরা সতেবাদী 
হও’।  

و ِي  ر 
ح
ِ أ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ا تحۡدع  رحءحۡيت ۡ مَّ

ح
اذحا ق ۡل أ مح

َِٰتِۖ  َٰوح مح ۡۡ ِۡشۡك  ِِف ٱلسَّ  ُ ح ۡم ل
ح
ۡرِض أ

ح
وا  ِمنح ٱۡۡل لحق  خح

ِۡن ِعلۡم   ة  مذ َٰرح ثح
ح
ۡو أ
ح
ٓ أ ا َٰذح ۡبِل هح ِن قح َٰب  مذ ٱۡئت و ِي بِِكتح

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت   ٤إِن ك 

5. তার কচন্ডয় অবধ্ক পর্ভ্রষ্ট আর কক, 
কয আল্লাহর পবরবন্ডতথ এমন কাউন্ডক 

ن لَّ  ِ مح وا  ِمن د وِن ٱّللَّ ن يحۡدع  ل  ِممَّ ضح
ح
ۡن أ وحمح

 ۡۡ ُِ ِ ٓئ ن د َعح ۡۡ عح ةِ وحه  َٰمح َٰ يحۡوِم ٱلۡقِيح
ۥٓ إَِلح حۡستحِجيب  َلح  ي
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ডান্ডক, কয বকয়ামত বদবস পযথন্তও 
তার ডান্ডক সাড়া কদন্ডব না? আর 
তারা তান্ডদর আহবান সম্পন্ডকথ 
উদাসীন। 

َٰفِل ونح   ٥غح

6. আর যখন মানুিন্ডক একত্র করা 
হন্ডব, তখন এ উপাসেগুন্ডলা তান্ডদর 
শত্রু হন্ডব এবাং তারা তান্ডদর 
ইবাদাত অস্বীকার করন্ডব।  

 ۡۡ ُِ ِ ت  بِعِبحادح
ن وا  َكح اٗٓء وح ۡعدح

ح
ۡۡ أ  ُ ح ن وا  ل ِّشح ٱۡلَّاس  َكح ِإَوذحا ح 

َٰفِرِينح   ٦كح

7. যখন তান্ডদর কান্ডি আমার সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ বতলাওয়াত করা হয়। 
তখন যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর 
বনকট সতে আসার পর বন্ডল, 
‘এটান্ডতা প্রকাশে জাদু’।  

وا   ر  فح ِينح كح َٰت  قحالح ٱلَّ َٰت نحا بحيذِنح ۡۡ ءحايح ُِ ۡي
لح َٰ عح ِإَوذحا ت ۡتلح

بِي   ا ِسۡحر  م  َٰذح ۡۡ هح آءحه  ا جح حمَّ ِ ل قذ  ٧لِلۡحح

8. তন্ডব বক তারা বন্ডল কয, ‘কস এটা 
বনন্ডজ উদ্ভাবন কন্ডরন্ডি’? বল, ‘যবদ 
আবম এটা উদ্ভাবন কন্ডর র্াবক, তন্ডব 
কতামরা আমান্ডক আল্লাহর (আযাব) 
কর্ন্ডক বাুঁচান্ডত সামানে বকিুরও 
মাবলক নও। কতামরা কয ববিন্ডয় 
আন্ডলাচনায় মত্ত আি, বতবন কস 
ববিন্ডয় সমেক অবগত। আমার ও 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সােী বহন্ডসন্ডব 
বতবনই যন্ডর্ষ্ট। আর বতবন অবত 
েমাশীল, পরম দয়ালু’।  

ۡيت   ح ۖۡ ق ۡل إِِن ٱۡفَتح َٰه  ى ح ول ونح ٱۡفَتح ق  ۡم يح
ح
ۥ فحلح تحۡملِك  أ ونح َِل ه 

ۡي  ِ شح َٰ بِهِۦ ِمنح ٱّللَّ َفح ونح فِيهِ  كح  ُ ا ت فِي ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وح أ ۖۡ ه  ا

  ۡ ور  ٱلرَِّحي ف  وح ٱلۡغح ۖۡ وحه  ۡۡ بحيۡنحك  ُۢا بحيِّۡن وح ُِيدح  ٨شح

9. বল, ‘আবম রাসূলন্ডদর মন্ডধ্ে নতুন 
নই। আর আবম জাবন না আমার ও 
কতামান্ডদর বোপান্ডর কী করা হন্ডব। 

ۡفعحل   ا ي  ۡدرِي مح
ح
آ أ ِل وحمح ِنح ٱلر س  نت  بِۡدَٗع مذ ا ك  ق ۡل مح

نحا۠ إِلَّ 
ح
آ أ َّ وحمح ى إَِلح ا ي وۡحح تَّبِع  إِلَّ مح

ح
ۖۡ إِۡن أ ۡۡ لح بِك  َِب وح

بِي    ٩نحِذير  م 
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আমার প্রবত যা ওহী করা হয়, আবম 
ককবল তারই অনুসরে কবর। আর 
আবম একজন সুস্পষ্ট সতকথকারী 
মাত্র’।  

10. বল, কতামরা আমান্ডক জানাও, যবদ 
এ কুরআন আল্লাহর কাি কর্ন্ডক 
এন্ডস র্ান্ডক, আর কতামরা এটান্ডক 
অস্বীকার করন্ডল, অর্চ বনী 
ইসরাঈন্ডলর একজন সােী এ 
বোপান্ডর অনুরূপ সােে বদল। 
অতিঃপর কস ঈমান আনল আর 
কতামরা অহঙ্কার করন্ডল। বনশ্চয় 
আল্লাহ যাবলম কওমন্ডক কহদায়াত 
কন্ডরন না।  

ۡۡ إِن رحءحۡيت 
ح
ُِدح  ق ۡل أ ۦ وحشح ۡ بِهِ ۡرت  فح

كح ِ وح نح ِمۡن ِعندِ ٱّللَّ َكح
َٰ ِمۡثلِهِۦ فح  ح ىءِيلح َعح ِنُۢ بحِّنٓ إِۡسرح اهِد  مذ نح شح امح
َٰلِِميح  ۡومح ٱلظَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ت  ۡ  ١٠وحٱۡستحۡكَبح

11. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তারা যারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি তান্ডদর সম্পন্ডকথ 
বন্ডল, ‘যবদ এটা ভাল হত তন্ডব তারা 
আমান্ডদর কর্ন্ডক অগ্রেী হন্ডত পারত 
না’। আর যখন তারা এর িারা 
কহদায়াত প্রাপ্ত হয়বন, তখন তারা 
অবচন্ডরই বলন্ডব, ‘এটা কতা এক 
পুরাতন বমর্ো’।  

ا  ا مَّ رۡيٗ نح خح حۡو َكح ن وا  ل ِينح ءحامح وا  لَِّلَّ ر  فح ِينح كح وحقحالح ٱلَّ
 ۡۡ ح ۡهِ  ِإَوۡذ ل ٓ إَِلح ونحا بحق  آ سح َٰذح ول ونح هح يحق  وا  بِهِۦ فحسح تحد  ُۡ يح

  ۡ  ١١إِفۡك  قحِدي

12. আর এর পূন্ডবথ এন্ডসবিল মূসার 
বকতাব পর্প্রদশথক ও 
রহমতস্বরূপ। আর এবট তার 
সতোয়নকারী বকতাব, আরবী 
ভািায়; যান্ডত এটা যাবলমন্ডদরন্ডক 

َٰب   ۡبلِهِۦ كِتح ا  وحِمن قح َٰذح هح ْۚ وح رحۡۡححٗة اٗما وح ى إِمح م وَسح
وا   لحم  ِينح ظح ِ نِذرح ٱلَّ ا َلذ بِيذٗ رح انًا عح ق  لذِسح ِ دذ صح َٰب  م  كِتح

ۡحِسنِيح  ىَٰ لِلۡم  ب ّۡشح  ١٢وح
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সতকথ করন্ডত পান্ডর এবাং তা 
ইনসাফকারীন্ডদর জনে এক 
সুসাংবাদ।  

13. বনশ্চয় যারা বন্ডল, ‘আমান্ডদর রব 
আল্লাহ’ অতিঃপর অববচল র্ান্ডক, 
তান্ডদর ককান ভয় কনই এবাং তারা 
বচবন্ততও হন্ডব না।  

ِينح  وۡف  إِنَّ ٱلَّ وا  فحلح خح َٰم  َّۡ ٱۡستحقح ب نحا ٱّللَّ  ث  قحال وا  رح
ن ونح  ۡزح ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح ُِ ۡي

لح  ١٣عح

14. তারাই জান্নান্ডতর অবধ্বাসী, তান্ডত 
তারা স্থায়ীভান্ডব র্াকন্ডব, তারা যা 
আমল করত তার পুরস্কারস্বরূপ। 

ا  ُۢ بِمح آءح زح ا جح ُح َِِٰلِينح فِي َٰب  ٱۡۡلحنَّةِ خح ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
أ
ل ونح َكح  ۡعمح  ١٤ن وا  يح

15. আর আবম মানুিন্ডক তার মাতা-
বপতার প্রবত সদয় বেবহান্ডরর 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়বি। তার মা তান্ডক 
অবতকন্ডষ্ট গন্ডভথ ধ্ারে কন্ডরন্ডি এবাং 
অবত কন্ডষ্ট তান্ডক প্রসব কন্ডরন্ডি। 
তার গভথধ্ারে ও দুধ্পান িাড়ান্ডনার 
সময় লান্ডগ বত্রশ মাস। অবন্ডশন্ডি 
যখন কস তার শবির পূেথতায় 
কপৌঁন্ডি এবাং চবল্লশ বিন্ডর উপনীত 
হয়, তখন কস বন্ডল, ‘কহ আমার রব, 
আমান্ডক সামর্থে দাও, তুবম আমার 
উপর ও আমার মাতা-বপতার উপর 
কয বনআমত দান কন্ডরি, কতামার 
কস বনআমন্ডতর কযন আবম কশাকর 
আদায় করন্ডত পাবর এবাং আবম কযন 
সৎকমথ করন্ডত পাবর, যা তুবম পিন্দ 
কর। আর আমার জনে তুবম আমার 

رٗۡها  ۥ ك  ه  م 
 
حلحۡته  أ ۖۡ ۡحح ًَٰنا يۡهِ إِۡحسح ََِّٰلح َٰنح بِوح نسح ۡينحا ٱۡۡلِ وحصَّ وح

ى  ِتَّ ًراْۚ حح ُۡ َٰث ونح شح ۥ ثحلح َٰل ه  فِصح ۥ وح ۡل ه  ۖۡ وحۡحح ۡرٗها ۡته  ك  عح وحضح وح
 
ح
ۡوزِۡعِّنٓ إِذحا بحلحغح أ

ح
ِ أ  رحبذ

نحٗة قحالح ۡربحعِيح سح
ح
بحلحغح أ ه ۥ وح دَّ ش 

يَّ  ََِّٰلح َٰ وح ح َّ وحَعح ح ۡمتح َعح ۡنعح
ح
تحكح ٱلَِِّتٓ أ رح نِۡعمح ۡشك 

ح
ۡن أ
ح
أ

ِۖ إِّنذِ  ِيَِِّتٓ ۡصلِۡح َِل ِِف ذ رذ
ح
أ َٰه  وح ى َٰلِٗحا تحۡرضح لح صح ۡعمح

ح
ۡن أ
ح
أ وح

ۡسلِِميح  ۡكح ِإَوّنذِ ِمنح ٱلۡم   ١٥ ت ۡبت  إَِلح
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বাংশধ্রন্ডদর মন্ডধ্ে সাংন্ডশাধ্ন কন্ডর 
দাও। বনশ্চয় আবম কতামার কান্ডি 
তাওবা করলাম এবাং বনশ্চয় আবম 
মুসবলমন্ডদর অন্তভুথি’।  

16. এরাই, যান্ডদর উৎকৃষ্ট আমলগুন্ডলা 
আবম কবূল কবর এবাং তান্ডদর মন্দ 
কাজগুন্ডলা েমা কন্ডর কদই। তারা 
জান্নাতবাসীন্ডদর অন্তভুথি। 
তান্ডদরন্ডক কয ওয়াদা কদয়া হন্ডয়ন্ডি, 
তা সতে ওয়াদা।  

ِمل وا   ا عح نح مح ۡحسح
ح
ۡۡ أ  ُ ۡن بَّل  عح ِينح نحتحقح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

ن  ز  عح اوح نحتحجح ِ وح يذ َِٰب ٱۡۡلحنَّةِِۖ وحۡعدح سح ۡصحح
ح
ۡۡ ِِفٓ أ ُِ ِ ات
ونح  د  ن وا  ي وعح ِي َكح ۡدِق ٱلَّ ِ  ١٦ٱلصذ

17. আর কয বেবি তার মাতা-বপতান্ডক 
বন্ডল, ‘কতামান্ডদর জনে আফন্ডসাস’! 
কতামরা বক আমান্ডক এই প্রবতশ্রুবত 
দাও কয, আবম পুনরুবেত হব’ অর্চ 
আমার পূন্ডবথ অন্ডনক প্রজন্ম গত হন্ডয় 
কগন্ডি’? আর তারা দু’জন আল্লাহর 
কান্ডি ফবরয়াদ কন্ডর বন্ডল, ‘দুন্ডভথাগ 
কতামার জনে! তুবম ঈমান আন। 
বনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সতে’। তখন 
কস বন্ডল, ‘এটা ককবল 
অতীতকান্ডলর কেকাবহনী িাড়া 
আর বকিু নয়’। 

جح  ۡخرح
 
ۡن أ
ح
انِِّنٓ أ تحعِدح

ح
آ أ مح فذ  لَّك 

 
يۡهِ أ ََِّٰلح ِي قحالح لِوح وحٱلَّ

لحِت  ح وحقحۡد خح حۡستحغِيثحاِن ٱّللَّ ا ي مح ۡبِل وحه  ون  ِمن قح ر  ٱلۡق 
 ٓ آ إِلَّ َٰذح ا هح ول  مح يحق  قذ  فح ِ حح ۡيلحكح ءحاِمۡن إِنَّ وحۡعدح ٱّللَّ وح

لِيح  وَّ
ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
 ١٧أ

18. তান্ডদর পূন্ডবথ কয বজন ও মানবজাবত 
গত হন্ডয় কগন্ডি, তান্ডদর মত এন্ডদর 
প্রবতও আল্লাহর বােী সতে হন্ডয়ন্ডি। 
বনশ্চয় এরা বিল েবতগ্রস্ত। 

لحۡت  م  قحۡد خح مح
 
ۡول  ِِفٓ أ ۡ  ٱلۡقح ُِ ۡي

لح قَّ عح ِينح حح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
أ

ن وا   ۡۡ َكح  ُ نِسِۖ إِنَّ ِ وحٱۡۡلِ نذ ِنح ٱۡۡلِ ُِۡ مذ ۡبلِ
ِمن قح
َِِٰسِينح   ١٨خح
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19. আর সকন্ডলর জনেই তান্ডদর আমল 
অনুসান্ডর মযথাদা রন্ডয়ন্ডি। আর 
আল্লাহ কযন তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
কন্ডমথর পূেথ প্রবতফল বদন্ডত পান্ডরন। 
আর তান্ডদর প্রবত ককান যুলম করা 
হন্ডব না।  

 ۡۡ ۡۡ وحه   ُ َٰلح ۡعمح
ح
ۡۡ أ  ُ ِيح َِل وحفذ ِمل وا ۖۡ وح ا عح ِمَّ َٰت  مذ جح   دحرح

ذ لِك  وح
ونح  ۡظلحم   ١٩لح ي 

20. আর কযবদন কাবফরন্ডদরন্ডক 
জাহান্নান্ডমর সামন্ডন কপশ করা হন্ডব 
(তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব) ‘কতামরা 
কতামান্ডদর দুবনয়ার জীবন্ডন 
কতামান্ডদর সুখ সামগ্রীগুন্ডলা বনিঃন্ডশি 
কন্ডরি এবাং কসগুন্ডলা কভাগ কন্ডরি। 
কতামরা কযন্ডহতু অনোয়ভান্ডব যমীন্ডন 
অহঙ্কার করন্ডত এবাং কতামরা 
কযন্ডহতু নাফরমানী করন্ডত, কসন্ডহতু 
তার প্রবতফলস্বরূপ আজ 
কতামান্ডদরন্ডক অপমানজনক আযাব 
প্রদান করা হন্ডব’।  

 
ح
 ٱۡلَّارِ أ

ح وا  َعح ر  فح ِينح كح ۡعرحض  ٱلَّ يحۡومح ي  ۡۡ وح ۡبت  ۡذهح
ا  ُح ِ ۡنيحا وحٱۡستحۡمتحۡعت ۡ ب ۡ  ٱَّل  يحاتِك  ۡۡ ِِف حح َٰتِك  يذِبح طح
ونح  حۡستحۡكَِب  ۡۡ ت نت  ا ك  وِن بِمح  ُ ۡ ابح ٱل ذح ۡونح عح ۡزح فحٱَۡلحۡومح َت 

ونح  ق  ۡۡ تحۡفس  نت  ا ك  بِمح ِ وح رۡيِ ٱۡۡلحقذ ۡرِض بِغح
ح
 ٢٠ِِف ٱۡۡل

21. আর স্মরে কর ‘আ’দ সম্প্রদান্ডয়র 
ভাইন্ডয়র কর্া, যখন কস আহকান্ডফর 
স্বীয় সম্প্রদায়ন্ডক সতকথ কন্ডরবিল। 
আর এমন সতকথকারীরা তার পূন্ডবথ 
এবাং তার পন্ডরও গত হন্ডয়ন্ডি কয, 
‘কতামরা আল্লাহ িাড়া কান্ডরা 
ইবাদাত কন্ডরা না। বনশ্চয় আবম 
কতামান্ডদর উপর এক ভয়াবহ 
বদন্ডনর আযান্ডবর আশঙ্কা করবি’।  

ا ۡحقح
ح
ۥ بِٱۡۡل ه  رح قحۡومح نذح

ح
د  إِۡذ أ ا َعح خح

ح
ۡر أ ِف وحقحۡد ۞وحٱۡذك 

ٓوا   لَّ تحۡعب د 
ح
ۦٓ أ لۡفِهِ يۡهِ وحِمۡن خح ر  ِمنُۢ بحۡيِ يحدح لحِت ٱۡل ذ  خح

ِظيم   ابح يحۡوم  عح ذح ۡۡ عح لحۡيك  اف  عح خح
ح
ٓ أ ح إِّنذِ  ٱّللَّ

 ٢١إِلَّ
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22. তারা বলল, ‘তুবম বক আমান্ডদরন্ডক 
আমান্ডদর উপাসেন্ডদর কর্ন্ডক বনবৃত্ত 
করন্ডত আমান্ডদর বনকট এন্ডসি? 
তুবম যবদ সতেবাদীন্ডদর অন্তভুথি 
হও, তাহন্ডল আমান্ডদরন্ডক যার ভয় 
কদখাি তা বনন্ডয় এন্ডসা’।  

نحآ  ا تحعِد  تِنحا بِمح
ۡ
تِنحا فحأ ُح ِ ۡن ءحال نحا عح فِكح

ۡ
ِجۡئتحنحا تِلحأ

ح
قحال ٓوا  أ

َِٰدقِيح  نتح ِمنح ٱلصَّ  ٢٢إِن ك 

23. কস বলল, ‘এ জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহর কান্ডি। আর যা বদন্ডয় 
আমান্ডক পা ান্ডনা হন্ডয়ন্ডি, আবম 
কতামান্ডদর কান্ডি তা-ই প্রচার কবর, 
বকন্তু আবম কদখবি, কতামরা এক মূখথ 
সম্প্রদায়’।  

رِۡسلۡت  بِهِۦ 
 
آ أ ۡ مَّ بحلذِغ ك 

 
أ ِ وح ۡ  ِعندح ٱّللَّ ا ٱلۡعِلۡ قحالح إِنَّمح

ل ونح  ُح ۡ ۡۡ قحۡوٗما َتح َٰك  ى رح
ح
ٓ أ ِ َِٰكّنذ

لح  ٢٣وح

24. অতিঃপর যখন তারা তান্ডদর 
উপতেকার বদন্ডক কমঘমালা কদখল 
তখন তারা বলল, ‘এ কমঘমালা 
আমান্ডদরন্ডক বৃবষ্ট কদন্ডব’। (হূদ 
বলল,) বরাং এবট তা-ই যা কতামরা 
ত্বরাবিত করন্ডত কচন্ডয়বিন্ডল। এ এক 
ঝড়, যান্ডত যন্ত্রোদায়ক আযাব 
রন্ডয়ন্ডি’।  

ا  َٰذح ۡۡ قحال وا  هح ُِ ۡودِيحتِ
ح
ۡستحۡقبِلح أ رِٗضا م  ۡوه  َعح

ح
أ ا رح فحلحمَّ

ا  وح مح ْۚ بحۡل ه  نحا ۡمِطر  رِض  م  ا َعح ُح ۡ بِهِۖۦۡ رِيح  فِي لۡت  ٱۡستحۡعجح
  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح  ٢٤عح

25. এটা তার রন্ডবর বনন্ডদথন্ডশ সব বকিু 
ধ্বাংস কন্ডর কদন্ডব’। ফন্ডল তারা 
এমন (ধ্বাংস) হন্ডয় কগল কয, তান্ডদর 
আবাসস্থল িাড়া আর বকিুই কদখা 
যাবিল না। এভান্ডবই আবম 
অপরাধ্ী কওমন্ডক প্রবতফল বদন্ডয় 
র্াবক।  

 ِۢ ء ۡ َّ يح ِر  ّل  مذ ىى إِلَّ ت دح وا  لح ي رح ۡصبحح 
ح
ا فحأ ُح ِ بذ ۡمرِ رح

ح
بِأ

ۡجرِِميح  ۡومح ٱلۡم  ۡزِي ٱلۡقح َٰلِكح َنح ذح ْۚ كح ۡۡ  ُ َِٰكن  سح  ٢٥مح
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26. আর আবম অবশেই তান্ডদরন্ডক যান্ডত 
প্রবতবষ্ঠত কন্ডরবিলাম, কতামান্ডদরন্ডক 
তান্ডত প্রবতবষ্ঠত কবরবন। আর আবম 
তান্ডদরন্ডক কান, কচাখ ও হৃদয় 
বদন্ডয়বিলাম, বকন্তু তারা যখন আমার 
আয়াতসমূহন্ডক অস্বীকার করত, 
তখন তান্ডদর কান, তান্ডদর কচাখ ও 
তান্ডদর হৃদয়সমূহ তান্ডদর ককান 
উপকান্ডর আন্ডসবন। আর তারা যা 
বনন্ডয়  াট্টা-ববদ্রূপ করত তা-ই 
তান্ডদরন্ডক পবরন্ডবষ্টন করল।  

 ۡۡ  ُ ح لۡنحا ل عح ۡۡ فِيهِ وحجح َٰك  نَّ كَّ آ إِن مَّ ۡۡ فِيمح  ُ َٰ نَّ كَّ ۡد مح لحقح وح
 
ح
أ َٰٗرا وح بۡصح

ح
أ ۡمٗعا وح ٓ ۡف سح لح ۡۡ وح  ُ ۡمع  ۡۡ سح  ُ ۡن َٰ عح ۡغّنح

ح
آ أ مح ةٗ فح دح

ۡف 
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح َٰر ه  بۡصح

ح
ونح أ د  ۡحح ن وا  َيح ء  إِذۡ َكح ۡ ِن يح ۡ مذ  ُ ت  دح
زِء ونح أَِب ُۡ حۡستح ن وا  بِهِۦ ي ا َكح ُِۡ مَّ ِ اقح ب ِ وححح َِٰت ٱّللَّ  ٢٦يح

27. আর অবশেই আবম কতামান্ডদর 
পাশ্বথবতথী জনপদসমূহ ধ্বাংস 
কন্ডরবিলাম। আর আবম বববভন্নভান্ডব 
আয়াতসমূহন্ডক বেথনা কন্ডরবিলাম 
যান্ডত তারা বফন্ডর আন্ডস।  

ۡفنحا  َّ صح ىَٰ وح رح ِنح ٱلۡق  ۡ مذ ۡولحك  ا حح ۡهلحۡكنحا مح
ح
ۡد أ لحقح وح

ونح  ۡۡ يحرِۡجع   ُ لَّ َِٰت لحعح   ٢٧ٱٓأۡليح

28. অতিঃপর তারা আল্লাহর সাবন্নধ্ে 
লান্ডভর জনে আল্লাহর পবরবন্ডতথ 
যান্ডদরন্ডক উপাসেরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডরবিল, তারা ককন তান্ডদরন্ডক 
সাহাযে করল না? বরাং তারা তান্ডদর 
কর্ন্ডক অদৃশে হন্ডয় কগল, আর এটা 
তান্ডদর বমর্োচার এবাং তান্ডদর 
মনগড়া উদ্ভাবন।  

ِ ق ۡربحانًا  وا  ِمن د وِن ٱّللَّ حذ  ِينح ٱَّتَّ ۡ  ٱلَّ حه  فحلحۡولح نحِصح
 ۡۡ  ُ َٰلِكح إِفۡك  ذح ْۚ وح ۡۡ  ُ ۡن ل وا  عح َۢةۖۡ بحۡل ضح ُح ِ ن وا   ءحال ا َكح وحمح

ونح  ۡفَتح   ٢٨يح

29. আর স্মরে কর, যখন আবম 
বজনন্ডদর একবট দলন্ডক কতামার 
কান্ডি বফবরন্ডয় বদন্ডয়বিলাম। তারা 

ۡرءحانح  ونح ٱلۡق  حۡستحِمع  ِ ي نذ ِنح ٱۡۡلِ ٗرا مذ ۡكح نحفح
ۡفنحآ إَِلح ح ِإَوذۡ صح

 َٰ لَّۡوا  إَِلح ا ق َِضح وح نِصت وا ۖۡ فحلحمَّ
ح
وه  قحال ٓوا  أ ۡضح  ا حح فحلحمَّ

نِذرِينح  ُِۡ م   ٢٩قحۡوِم
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কুরআন পা  শুনবিল। যখন তারা 
তার কান্ডি উপবস্থত হল, তখে তারা 
বলল, ‘চুপ কন্ডর কশান। তারপর 
যখন পা  কশি হল তখন তারা 
তান্ডদর কওন্ডমর কান্ডি সতকথকারী 
বহন্ডসন্ডব বফন্ডর কগল।  

30. তারা বলল, ‘কহ আমান্ডদর কওম, 
আমরা কতা এক বকতান্ডবর বােী 
শুন্ডনবি, যা মূসার পন্ডর নাবযল করা 
হন্ডয়ন্ডি। যা পূবথবতথী বকতাবন্ডক 
সতোয়ন কন্ডর আর সতে ও সরল 
পন্ডর্র প্রবত বহদায়াত কন্ডর’।  

 َٰ نزِلح ِمنُۢ بحۡعِد م وَسح
 
ًَٰبا أ ِمۡعنحا كِتح نحآ إِنَّا سح ۡومح َٰقح قحال وا  يح

رِيق   َٰ طح
ِ ِإَوَلح  ٱۡۡلحقذ

ِدٓي إَِلح ُۡ يۡهِ يح ا بحۡيح يحدح ذِمح ٗقا ل ِ دذ صح م 
ۡستحقِيم    ٣٠م 

31. ‘কহ আমান্ডদর কওম, আল্লাহর বদন্ডক 
আহবানকারীর প্রবত সাড়া দাও 
এবাং তার প্রবত ঈমান আন, আল্লাহ 
কতামান্ডদর পাপসমূহ েমা করন্ডবন। 
আর কতামান্ডদরন্ডক যন্ত্রোদায়ক 
আযাব কর্ন্ডক রো করন্ডবন’। 

 ۡ ۡغفِۡر لحك  ِ وحءحاِمن وا  بِهِۦ يح ِجيب وا  دحاِعح ٱّللَّ
ح
نحآ أ ۡومح َٰقح يح

ي جِ  ۡۡ وح ِن ذ ن وبِك  َِلم  مذ
ح
اب  أ

ذح ِۡن عح ۡ مذ  ٣١رۡك 

32. আর কয আল্লাহর বদন্ডক 
আহবানকারীর ডান্ডক সাড়া কদন্ডব না 
কস যমীন্ডন তান্ডক অপারগকারী নয়। 
আর আল্লাহ িাড়া তার ককান 
অবভভাবক কনই। এরাই স্পষ্ট 
ববভ্রাবন্তর মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি।  

ۡرِض 
ح
ۡعِجز  ِِف ٱۡۡل يۡسح بِم 

ِ فحلح ِۡب دحاِعح ٱّللَّ  َي 
ن لَّ وحمح

َٰل  
لح ىئِكح ِِف ضح لح و 

 
ْۚ أ ۡوَِلحآء 

ح
لحيۡسح َلح ۥ ِمن د ونِهِۦٓ أ وح

بِي    ٣٢م 

33. তারা বক কদন্ডখ না কয, বনশ্চয় 
আল্লাহ, বযবন আসমানসমূহ ও যমীন 

ۡرضح 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح ح ٱلَّ نَّ ٱّللَّ

ح
ۡوا  أ ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

 ْۚ ى َٰ  بحلح ۡوَتح ۡـ ِ ح ٱلۡمح ن ُي 
ح
ى أ ح َِٰدر  َعح

ُِنَّ بِقح َۡعح ِِبحلۡقِ ۡۡ يح
ح ل وح
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সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন আর এগুন্ডলার 
সৃবষ্টন্ডত বতবন ক্লান্ত হনবন, বতবন 
মৃতন্ডদরন্ডক জীবন বদন্ডত সেম? 
অবশেই হোুঁ, বনশ্চয় বতবন সকল 
বকিুর ওপর েমতাবান।  

ء  قحِدير   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ۥ َعح  ٣٣إِنَّه 

34. আর কযবদন কাবফরন্ডদরন্ডক 
জাহান্নান্ডমর কান্ডি কপশ করা হন্ডব 
(বলা হন্ডব), ‘এটা বক সতে নয়’? 
তারা বলন্ডব, ‘অবশেই হোুঁ, আমান্ডদর 
রন্ডবর কসম বতবন বলন্ডবন, ‘তাহন্ডল 
আযাব আস্বাদন কর, কযন্ডহতু 
কতামরা কুফরী করবিন্ডল’।  

ا  َٰذح لحيۡسح هح
ح
 ٱۡلَّارِ أ

ح وا  َعح ر  فح ِينح كح ۡعرحض  ٱلَّ يحۡومح ي  وح
ْۚ قحا بذِنحا رح َٰ وح ِِۖ قحال وا  بحلح ا بِٱۡۡلحقذ ابح بِمح ذح وق وا  ٱۡلعح لح فحذ 

ونح  ر  ۡۡ تحۡكف  نت   ٣٤ك 

35. অতএব তুবম বধ্যথধ্ারে কর, কযমন 
বধ্যথধ্ারে কন্ডরবিল সুদৃঢ় সাংকন্ডের 
অবধ্কারী রাসূলগে। আর তান্ডদর 
জনে তাড়াহুড়া কন্ডরা না। তান্ডদরন্ডক 
কয ববিন্ডয় সতকথ করা হন্ডয়বিল, 
কযবদন তারা তা প্রতেে করন্ডব, 
মন্ডন হন্ডব তারা পৃবর্বীন্ডত এক 
বদন্ডনর বকিু সময় অবস্থান কন্ডরন্ডি। 
সুতরাাং এটা এক কঘািো, তাই 
পাপাচারী কওমন্ডকই ধ্বাংস করা 
হন্ডব।  

لح  ِل وح ۡزِم ِمنح ٱلر س  ل وا  ٱلۡعح و 
 
ح أ َبح ا صح مح فحٱۡصَِبۡ كح

 ۡۡ ح ونح ل د  ا ي وعح ۡونح مح ۡۡ يحۡومح يحرح  ُ نَّ
ح
أ ْۚ كح ۡۡ  ُ َّ حۡستحۡعِجل ل ت

ِن  ٗة مذ اعح لحك  إِلَّ يحلۡبحث ٓوا  إِلَّ سح ُۡ ۡل ي  ُح ْۚ فح َٰغ  ِْۢۚ بحلح ار ُح نَّ
ونح  َِٰسق  ۡوم  ٱلۡفح  ٣٥ٱلۡقح
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৪৭. সূরা : মুহাম্মাদ 
আয়াত : ৩৮, মাদানী 

د   حمَّ ورحة  ُم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং আল্লাহর 
পর্ কর্ন্ডক বারে কন্ডরন্ডি, বতবন 
তান্ডদর আমলসমূহ বের্থ কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন।  

لَّ  ضح
ح
ِ أ بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د  وا  وحصح ر  فح ِينح كح ٱلَّ

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
 ١أ

2. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, সৎকমথ 
কন্ডরন্ডি এবাং মুহাম্মান্ডদর প্রবত যা 
নাবযল করা হন্ডয়ন্ডি তান্ডত ববশ্বাস 
স্থাপন কন্ডরন্ডি ‘আর তা তান্ডদর 
রন্ডবর পে হন্ডত (ন্ডপ্রবরত) সতে, 
বতবন তান্ডদর কর্ন্ডক তান্ডদর মন্দ 
কাজগুন্ডলা দূর কন্ডর কদন্ডবন এবাং 
বতবন তান্ডদর অবস্থা সাংন্ডশাধ্ন কন্ডর 
কদন্ডবন। 

ِلح  ا ن زذ ن وا  بِمح َِٰت وحءحامح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح وحٱلَّ
 ۡۡ  ُ ۡن رح عح فَّ ۡۡ كح ُِ ِ بذ وح ٱۡۡلحق  ِمن رَّ د  وحه  حمَّ

َٰ ُم  ح َعح
 ِ يذ ۡص سح

ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ ۡۡ ات  ُ ح  ٢لححح بحال

3. তা এজনে কয, যারা কুফরী কন্ডর 
তারা বাবতন্ডলর অনুসরে কন্ডর, আর 
যারা ঈমান আন্ডন তারা তান্ডদর 
রন্ডবর কপ্রবরত হন্ডকর অনুসরে 
কন্ডর। এভান্ডবই আল্লাহ মানুন্ডির 
জনে তান্ডদর দৃষ্টান্তসমূহ বেথনা 
কন্ডরন। 

نَّ 
ح
أ َِٰطلح وح وا  ٱلۡبح وا  ٱتَّبحع  ر  فح ِينح كح نَّ ٱلَّ

ح
َٰلِكح بِأ ِي ذح نح ٱلَّ

َٰلِكح يحۡۡضِب  ٱّللَّ   ذح ْۚ كح ۡۡ ُِ ِ بذ  ٱۡۡلحقَّ ِمن رَّ
وا  ن وا  ٱتَّبحع  ءحامح

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡمثح
ح
 ٣لِلنَّاِس أ

4. অতএব কতামরা যখন কাবফরন্ডদর 
সান্ডর্ যুন্ডদ্ধ অবতীেথ হও, তখন 
তান্ডদর ঘান্ডড় আঘাত কর। 

ى إِذحآ  ِتَّ ِقحاِب حح ۡبح ٱلرذ وا  فحۡضح ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ فحإِذحا لحقِيت 
آءً  ا فِدح ُۢا بحۡعد  ِإَومَّ نَّ ا مح ثحاقح فحإِمَّ وا  ٱلۡوح د  ۡۡ فحش  وه  ۡۡثحنت م 

ح
أ

آء   حشح حۡو ي ل ۖۡ وح َٰلِكح ْۚ ذح ا ۡوزحارحهح
ح
عح ٱۡۡلحۡرب  أ ُح َٰ تح ِتَّ ٱّللَّ  حح
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পবরন্ডশন্ডি কতামরা যখন তান্ডদরন্ডক 
সমূ্পেথভান্ডব পযুথদস্ত করন্ডব তখন 
তান্ডদরন্ডক শিভান্ডব কবুঁন্ডধ্ নাও। 
তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুবিপে 
আদায়, যতেে না যুদ্ধ তার কবাঝা 
করন্ডখ কদয়155। এটাই ববধ্ান। আর 
আল্লাহ ইিা করন্ডল তান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে করন্ডত 
পারন্ডতন, বকন্তু বতবন কতামান্ডদর 
একজনন্ডক অন্ডনের িারা পরীো 
করন্ডত চান। আর যারা আল্লাহর 
পন্ডর্ বনহত হয় বতবন কখন্ডনা 
তান্ডদর আমলসমূহ ববনষ্ট করন্ডবন 
না। 

ۡ بِبحۡعض    ك  ُح ا  بحۡع حۡبل وح ِ َِٰكن َلذ لح ۡۡ وح  ُ ح ِمۡن نتحِصح َلح
 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح

ح
لَّ أ ُِ ِ فحلحن ي  بِيِل ٱّللَّ ِينح ق تِل وا  ِِف سح  ٤وحٱلَّ

5. অবচন্ডরই বতবন তান্ডদরন্ডক বহদায়াত 
বদন্ডবন এবাং তান্ডদর অবস্থা 
সাংন্ডশাধ্ন কন্ডর বদন্ডবন।  

 ۡۡ  ُ ح ي ۡصلِح  بحال ۡۡ وح ُِ ِدي ُۡ يح  ٥سح

6. আর বতবন তান্ডদরন্ডক জান্নান্ডত 
প্রন্ডবশ করান্ডবন, যার পবরচয় বতবন 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয়ন্ডিন। 

 ۡۡ  ُ ح ا ل ُح فح رَّ ۡ  ٱۡۡلحنَّةح عح  ُ ي ۡدِخل   ٦وح

7. কহ মুবমনগে, যবদ কতামরা 
আল্লাহন্ডক সাহাযে কর তন্ডব 
আল্লাহও কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে 
করন্ডবন এবাং কতামান্ডদর পা সুদৃঢ় 
কন্ডর কদন্ডবন।  

ن   ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡۡ يح ۡك  ح يحنِص  وا  ٱّللَّ ٓوا  إِن تحنِص  

 ۡۡ امحك  قۡدح
ح
ي ثحبذِۡت أ  ٧وح

                                                           
155 অর্থ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া।  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1044  

8. আর যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি ধ্বাংস এবাং বতবন তান্ডদর 
আমলসমূহ বের্থ কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন।  

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
لَّ أ ضح

ح
أ ۡۡ وح  ُ َّ تحۡعٗسا ل وا  فح ر  فح ِينح كح  ٨وحٱلَّ

9. তা এজনে কয, আল্লাহ যা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন তারা তা অপিন্দ কন্ডর। 
অতএব বতবন তান্ডদর আমলসমূহ 
ববনষ্ট কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন।  

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ۡحبحطح أ

ح
لح ٱّللَّ  فحأ نزح

ح
آ أ وا  مح رِه  ۡۡ كح  ُ نَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

٩ 

10. তন্ডব বক তারা যমীন্ডন ভ্রমে কন্ডরবন, 
তারপর কদন্ডখবন যারা তান্ডদর পূন্ডবথ 
বিল তান্ডদর পবরোম ককমন 
হন্ডয়বিল? আল্লাহ তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। আর কাবফরন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি এর অনুরূপ পবরোম।  

نح  ۡيفح َكح وا  كح ر  يحنظ  ۡرِض فح
ح
وا  ِِف ٱۡۡل حِسري  ۡۡ ي فحلح

ح
۞أ

 ۡۖ ۡۡ ُِ ۡي
لح رح ٱّللَّ  عح ۖۡ دحمَّ ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

َٰقِبحة  ٱلَّ عح
ا  ُح َٰل  ۡمثح

ح
َٰفِرِينح أ لِلۡكح  ١٠وح

11. তা এজনে কয, বনশ্চয় আল্লাহ 
মুবমনন্ডদর অবভভাবক। আর বনশ্চয় 
কাবফরন্ডদর ককান অবভভাবক কনই।  

َٰفِرِينح لح  نَّ ٱۡلكح
ح
أ ن وا  وح ِينح ءحامح ۡولح ٱلَّ ح مح نَّ ٱّللَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

 ۡۡ  ُ ح َٰ ل ۡولح  ١١مح

12. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি ও 
সৎকমথ কন্ডরন্ডি, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
জান্নান্ডত দাবখল করন্ডবন। যার 
বনম্নন্ডদন্ডশ নহরসমূহ প্রবাবহত হয়। 
বকন্তু যারা কুফরী কন্ডর তারা কভাগ-
ববলান্ডস মত্ত র্ান্ডক এবাং তারা 
আহার কন্ডর কযমন চতুষ্পদ জন্তুরা 
আহার কন্ডর। আর জাহান্নামই 
তান্ডদর বাসস্থান।  

َِٰت  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ح ي ۡدِخل  ٱلَّ إِنَّ ٱّللَّ
 
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ وا  جح ر  فح ِينح كح ۖۡ وحٱلَّ َٰر  نۡهح

ۡ  وحٱۡلَّار   َٰ نۡعح
ح
ل  ٱۡۡل ك 

ۡ
ا تحأ مح ل ونح كح ك 

ۡ
يحأ ونح وح تَّع  تحمح يح
 ۡۡ  ُ َّ ۡثٗوى ل  ١٢مح
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13. আর কতামার জনপদ যা কর্ন্ডক তারা 
কতামান্ডক ববহষ্কার কন্ডরন্ডি তার 
তুলনায় শবিমত্তায় প্রবলতর 
অন্ডনক জনপদ বিল, আবম 
তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বিলাম, 
ফন্ডল তান্ডদর ককানই সাহাযেকারী 
বিল না।  

ِن قحۡريحتِكح ٱلَِِّتٓ  د  ق وَّٗة مذ شح
ح
ِن قحۡريحة  ِهح أ يذِن مذ

ح
أ كح وح

 ۡۡ  ُ ح ۡۡ فحلح نحاِصح ل  ُ َٰ ۡهلحۡكنح
ح
ۡتكح أ ۡخرحجح

ح
 ١٣أ

14. কয বেবি তার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
আগত সুস্পষ্ট প্রমান্ডের উপর 
প্রবতবষ্ঠত কস বক তার মত, যার মন্দ 
আমল তার জনে চাকবচকেময় কন্ডর 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি এবাং যারা তান্ডদর 
কখয়াল খুশীর অনুসরে কন্ডর?  

وٓء   يذِنح َلح ۥ س  ن ز  مح بذِهِۦ كح ِن رَّ َٰ بحيذِنحة  مذ ح نح َعح محن َكح فح
ح
أ

 ۡ آءحه  ۡهوح
ح
ٓوا  أ بحع  لِهِۦ وحٱتَّ مح  ١٤عح

15. মুত্তাকীন্ডদরন্ডক কয জান্নান্ডতর ওয়াদা 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি তার দৃষ্টান্ত হল, তান্ডত 
রন্ডয়ন্ডি বনমথল পাবনর নহরসমূহ, 
দুন্ডধ্র ঝনথাধ্ারা, যার স্বাদ 
পবরববতথত হয়বন, পানকারীন্ডদর 
জনে সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবাং 
আন্ডি পবরন্ডশাবধ্ত মধু্র ঝনথাধ্ারা। 
তর্ায় তান্ডদর জনে র্াকন্ডব সব 
ধ্রন্ডনর ফলমূল আর তান্ডদর রন্ডবর 
পে  কর্ন্ডক েমা। তারা বক তান্ডদর 
নোয়, যারা জাহান্নান্ডম স্থায়ী হন্ডব 
এবাং তান্ডদরন্ডক ফুটন্ত পাবন পান 
করান্ডনা হন্ডব ফন্ডল তা তান্ডদর 
নাবড়ভুুঁবড় বিন্ন-বববিন্ন কন্ডর কদন্ডব?  

آء   ِن مَّ َٰر  مذ نۡهح
ح
آ أ ُح ۖۡ فِي ونح تَّق  ثحل  ٱۡۡلحنَّةِ ٱلَِِّت و ِعدح ٱلۡم  مَّ

َٰر   نۡهح
ح
أ ۥ وح ه  ۡعم  ۡ طح ريَّ تحغح ۡۡ يح َبح  لَّ

ِن لَّ َٰر  مذ نۡهح
ح
أ رۡيِ ءحاِسن  وح

غح
ۡر  
ِۡن ُخح ِۖ  مذ َفذٗ صح ل  م  سح ِۡن عح َٰر  مذ نۡهح

ح
أ َٰرِبِيح وح ة  لذِلشَّ َّ لَّ

ۡن  مح ۖۡ كح ۡۡ ُِ ِ بذ ِن رَّ ة  مذ ۡغفِرح َِٰت وحمح رح ِ ٱثلَّمح
ذ ا مِن ّل  ُح ۡۡ فِي  ُ ح ل وح

 ۡۡ آءحه  ۡمعح
ح
عح أ طَّ قح ِيٗما فح آءً ۡحح وا  مح ق  َِِٰل  ِِف ٱۡلَّارِ وحس  وح خح ه 

١٥ 
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16. আর তান্ডদর মন্ডধ্ে এমন কতক 
রন্ডয়ন্ডি, যারা কতামার প্রবত 
মন্ডনান্ডযাগ বদন্ডয় শুন্ডন। অবন্ডশন্ডি 
যখন তারা কতামার কাি কর্ন্ডক কবর 
হন্ডয় যায় তখন তারা যান্ডদর জ্ঞান 
দান করা হন্ডয়ন্ডি তান্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে 
বন্ডল, ‘এই মাত্র কস কী বলল?’ 
এরাই তারা, যান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ 
আল্লাহ কমাহর কমন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
তারা বনজন্ডদর কখয়াল-খুশীর 
অনুসরে কন্ডরন্ডি। 

 ۡ  ُ ِمۡن وا  مِۡن وح رحج  ى إِذحا خح ِتَّ ۡكح حح حۡستحِمع  إَِلح ن ي مَّ
 ْۚ اذحا قحالح ءحانًِفا ۡح مح وت وا  ٱلۡعِلۡ

 
ِينح أ ِعنِدكح قحال وا  لَِّلَّ

ٓوا   بحع  ۡۡ وحٱتَّ ُِ ِ وب
َٰ ق ل  ح بحعح ٱّللَّ  َعح ِينح طح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

 ۡۡ آءحه  ۡهوح
ح
 ١٦أ

17. আর যারা বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডয়ন্ডি 
আল্লাহ তান্ডদর বহদায়াত প্রাবপ্ত 
আন্ডরা বৃবদ্ধ কন্ডরন এবাং তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর তাকওয়া প্রদান কন্ডরন।  

 ۡۡ  ُ َٰ ى ۡۡ تحۡقوح  ُ َٰ ٗدى وحءحاتحى ۡۡ ه  ۡوا  زحادحه  ِينح ٱۡهتحدح  ١٧وحٱلَّ

18. সুতরাাং তারা বক ককবল এই 
অন্ডপো করন্ডি কয, বকয়ামত 
তান্ডদর উপর আকবস্মকভান্ডব এন্ডস 
পড়ুক? অর্চ বকয়ামন্ডতর 
আলামতসমূহ কতা এন্ডসই পন্ডড়ন্ডি। 
সুতরাাং বকয়ামত এন্ডস পড়ন্ডল তারা 
উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব ককমন কন্ডর? 

ۡد  قح ۖۡ فح ۡ بحۡغتحٗة  ُ تِيح
ۡ
ن تحأ
ح
ةح أ اعح ونح إِلَّ ٱلسَّ ر  ۡل يحنظ  ُح فح

 ۡۡ  ُ َٰ ى ۡۡ ذِۡكرح  ُ ۡت آءح ۡۡ إِذحا جح  ُ ح َٰ ل ّنَّ
ح
ْۚ فحأ ا ُح اط  ۡۡشح

ح
آءح أ  ١٨جح

19. অতএব কজন্ডন রাখ, বনিঃসন্ডন্দন্ডহ 
আল্লাহ িাড়া ককান (সতে) ইলাহ 
কনই। তুবম েমা চাও কতামার ও 
মুবমন নারী-পুরুিন্ডদর ত্রুবট-

ۢنبِكح  َٰهح إِلَّ ٱّللَّ  وحٱۡستحۡغفِۡر ِلح ٓ إِلح ۥ لح نَّه 
ح
ۡۡ أ فحٱۡعلح

  ۡ ۡعلح َِٰت  وحٱّللَّ  يح ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  لِلۡم  ۡۡ  وح لَّبحك  تحقح م 
 ۡۡ َٰك  ى ۡثوح  ١٩وحمح
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ববচুেবতর জনে। আল্লাহ কতামান্ডদর 
গবতবববধ্ এবাং বনবাস সম্পন্ডকথ 
অবগত রন্ডয়ন্ডিন।  

20. আর যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তারা বন্ডল, 
‘ককন একবট সূরা নাবযল করা 
হয়বন?’ অতিঃপর যখন িের্থহীন 
ককান সুস্পষ্ট সূরা নাবযল করা হয় 
এবাং তান্ডত যুন্ডদ্ধর উন্ডল্লখ র্ান্ডক, 
তখন তুবম কদখন্ডব যান্ডদর অন্তন্ডর 
বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি তারা কতামার বদন্ডক 
মৃতুেভন্ডয় মূবিথত বেবির দৃবষ্টন্ডত 
তাকান্ডি। সুতরাাং ধ্বাংস তান্ডদর 
জনে। 

نزِلحۡت 
 
ورحة ۖۡ فحإِذحآ أ ِلحۡت س  حۡولح ن زذ ن وا  ل ِينح ءحامح ول  ٱلَّ يحق  وح

ِينح ِِف  يۡتح ٱلَّ
ح
ا ٱلۡقِتحال  رحأ ُح ة  وحذ كِرح فِي مح ۡكح ورحة  ُم  س 

ۡغَِشذِ  رح ٱلۡمح ۡكح نحظح ونح إَِلح ر  رحض  يحنظ  ُِۡ مَّ ِ وب
لح  ق ل  ۡيهِ عح

 ۡۡ  ُ ح َٰ ل ۡولح
ح
ۡوِتِۖ فحأ  ٢٠ِمنح ٱلۡمح

21. আনুগতে ও নোয়সঙ্গত কর্া (তান্ডদর 
জনে) উত্তম। অতিঃপর যখন বসদ্ধান্ত 
চূড়ান্ত হয়, তখন যবদ তারা 
আল্লাহর সান্ডর্ কৃত ওয়াদা সন্ডতে 
পবরেত করত, তন্ডব তা তান্ডদর 
জনে কলোেকর হত। 

زحمح  ْۚ فحإِذحا عح وف  ۡعر  ة  وحقحۡول  مَّ اعح ق وا  طح دح ۡمر  فحلحۡو صح
ح
ٱۡۡل

 ۡۡ  ُ َّ ا ل رۡيٗ نح خح ح لحَّكح  ٢١ٱّللَّ

22. তন্ডব বক কতামরা প্রতোশা করি কয, 
যবদ কতামরা শাসন কতৃথত্ব পাও, 
তন্ডব কতামরা যমীন্ডন ববপযথয় সৃবষ্ট 
করন্ডব এবাং কতামান্ডদর আত্ম্ীয়তার 
বন্ধন বিন্ন করন্ডব?  

وا  ِِف  ن ت ۡفِسد 
ح
ۡۡ أ ۡت  َلَّ ۡۡ إِن تحوح يۡت  سح ۡل عح ُح  فح

ح
ۡرِض ٱۡۡل

 ۡۡ امحك  رۡحح
ح
ٓوا  أ ع  ِ طذ ت قح  ٢٢وح

23. এরাই যান্ডদরন্ডক আল্লাহ লানত 
কন্ডরন্ডিন, ফন্ডল তান্ডদরন্ডক ববধ্র ও 

ى  ۡعمح
ح
أ ۡۡ وح  ُ مَّ صح

ح
ۡ  ٱّللَّ  فحأ  ُ نح ِينح لحعح ىئِكح ٱلَّ لح و 

 
أ

 ۡۡ َٰرحه  بۡصح
ح
 ٢٣أ
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তান্ডদর দৃবষ্টসমূহন্ডক অন্ধ কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন।  

24. তন্ডব বক তারা কুরআন বনন্ডয় গভীর 
বচন্তা- ভাবনা কন্ডর না? নাবক 
তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ তালা রন্ডয়ন্ডি?  

آ  ُح ال  ۡقفح
ح
وب  أ

َٰ ق ل  ح ۡم َعح
ح
ۡرءحانح أ ونح ٱلۡق  بَّر  تحدح فحلح يح

ح
 ٢٤أ

25. বনশ্চয় যারা বহদায়ান্ডতর পর্ সুস্পষ্ট 
হওয়ার পর তান্ডদর 
পৃষ্টপ্রদশথনপূবথক মুখ বফবরন্ডয় কনয়, 
শয়তান তান্ডদর কাজন্ডক চমৎকৃত 
কন্ডর কদখায় এবাং তান্ডদরন্ডক বমর্ো 
আশা বদন্ডয় র্ান্ডক।  

  ۡ  ُ ح ح ل ا تحبحيَّ ِنُۢ بحۡعِد مح َٰرِهِۡ مذ ۡدبح
ح
ى أ ح وا  َعح ِينح ٱۡرتحد  إِنَّ ٱلَّ

 ۡۡ  ُ ح َٰ ل ۡملح
ح
أ ۡۡ وح  ُ ح لح ل وَّ َٰن  سح ۡيطح ى ٱلشَّ دح  ُ ۡ  ٢٥ٱل

26. এবট এ জনে কয, আল্লাহ যা নাবযল 
কন্ডরন্ডিন তা যারা অপিন্দ কন্ডর। 
তান্ডদর উন্ডদ্দন্ডশে, তারা বন্ডল, 
‘অবচন্ডরই আমরা কবতপয় ববিন্ডয় 
কতামান্ডদর আনুগতে করব’। আল্লাহ 
তান্ডদর কগাপনীয়তা সম্পন্ডকথ 
অববহত রন্ডয়ন্ডিন।  

لح ٱّللَّ   ا نحزَّ وا  مح رِه  ِينح كح ۡۡ قحال وا  لَِّلَّ  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ذح

 ۡۡ ارحه  ۡ  إَِۡسح ۡعلح ۡمرِِۖ وحٱّللَّ  يح
ح
ۡۡ ِِف بحۡعِض ٱۡۡل ن ِطيع ك  سح

٢٦ 

27. অতিঃপর তান্ডদর অবস্থা ককমন 
হন্ডব, যখন কফন্ডরশতারা তান্ডদর 
মুখমেল ও পৃষ্ঠন্ডদশসমূন্ডহ আঘাত 
করন্ডত করন্ডত তান্ডদর জীবনাবসান 
ঘটান্ডব?  

 ۡۡ  ُ وهح ة  يحۡۡضِب ونح و ج 
ىئِكح لح ۡ  ٱلۡمح  ُ ۡت ۡيفح إِذحا تحوحفَّ فحكح

 ۡۡ َٰرحه  ۡدبح
ح
أ  ٢٧وح

28. এবট এ জনে কয, তারা এমন সব 
ববিন্ডয়র অনুসরে কন্ডরন্ডি যা 
আল্লাহন্ডক কক্রাধ্াবিত কন্ডরন্ডি এবাং 

ۥ  َٰنحه  وا  رِۡضوح رِه  كح ح وح طح ٱّللَّ ۡسخح
ح
آ أ وا  مح ۡ  ٱتَّبحع   ُ نَّ

ح
َٰلِكح بِأ ذح

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ۡحبحطح أ

ح
 ٢٨فحأ
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তারা তাুঁর সন্ডন্তািন্ডক অপিন্দ 
কন্ডরন্ডি। ফন্ডল আল্লাহ তান্ডদর 
কমথসমূহ বনস্ফল কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন।  

29. নাবক যান্ডদর অন্তন্ডর বোবধ্ রন্ডয়ন্ডি 
তারা ধ্ারো কন্ডরন্ডি কয, আল্লাহ 
তান্ডদর কগাপন ববন্ডিিভাব প্রকাশ 
কন্ডর বদন্ডবন না?  

ۡرِجح  ن لَّن َي 
ح
رحض  أ ُِۡ مَّ ِ وب

ِينح ِِف ق ل  ِسبح ٱلَّ ۡم حح
ح
أ

 ۡۡ  ُ َٰنح ۡضغح
ح
 ٢٩ٱّللَّ  أ

30. আর যবদ আবম চাইতাম তন্ডব আবম 
কতামান্ডক এন্ডদর কদবখন্ডয় বদন্ডত 
পারতাম। ফন্ডল লেে কদন্ডখই তুবম 
তান্ডদর বচনন্ডত পারন্ডত। তন্ডব তুবম 
অবশেই কর্ার ভবঙ্গন্ডত তান্ডদর 
বচনন্ডত পারন্ডব। আল্লাহ কতামান্ডদর 
আমলসমূহ জান্ডনন।  

 ْۚ ۡۡ  ُ َٰ ۡ بِِسيمح  ُ رحۡفتح ۡۡ فحلحعح  ُ َٰكح ۡينح رح
ح آء  ۡلح حشح حۡو ن ل وح

 ۡۡ َٰلحك  ۡعمح
ح
ۡ  أ ۡعلح ۡوِل  وحٱّللَّ  يح ِۡن ٱلۡقح ۡۡ ِِف ۡلح  ُ نَّ حۡعرِفح تلح وح

٣٠ 

31. আর আবম অবশেই কতামান্ডদরন্ডক 
পরীো করব যতেে না আবম 
প্রকাশ কন্ডর কদই কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
কারা বজহাদকারী ও বধ্যথশীল এবাং 
আবম কতামান্ডদর কর্া- কাজ পরীো 
কন্ডর কনব।  

 ۡۡ ُِِدينح ِمنك  َٰ ۡح ٱلۡم جح
َٰ نحۡعلح ِتَّ ۡۡ حح نَّك  حۡبل وح ۡلح وح

 ۡۡ ك  ۡخبحارح
ح
ا  أ ۡبل وح نح ََِٰبِينح وح  ٣١وحٱلصَّ

32. বনশ্চয় যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, 
আল্লাহর পন্ডর্ বাধ্া বদন্ডয়ন্ডি এবাং 
তান্ডদর বনকট বহদায়ান্ডতর পর্ 
সুস্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূন্ডলর 
ববন্ডরাবধ্তা কন্ডরন্ডি, তারা আল্লাহর 
ককানই েবত সাধ্ন করন্ডত পারন্ডব 

بِ  ن سح  عح
وا  د  وا  وحصح ر  فح ِينح كح ٓاق وا  إِنَّ ٱلَّ ِ وحشح يِل ٱّللَّ

وا   ىَٰ لحن يحۡض   دح  ُ ۡ ۡ  ٱل  ُ ح ح ل ا تحبحيَّ ولح ِمنُۢ بحۡعِد مح ٱلرَّس 
ۡي  ح شح ۡۡ ٱّللَّ  ُ َٰلح ۡعمح

ح
ي ۡحبِط  أ   ٣٢ا وحسح
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না। আর শীঘ্রই বতবন তান্ডদর 
আমলসমূহ বনষ্ফল কন্ডর কদন্ডবন।  

33. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহর 
আনুগতে কর এবাং রাসূন্ডলর 
আনুগতে কর। আর কতামরা 
কতামান্ডদর আমলসমূহ ববনষ্ট কন্ডরা 
না।  

ُح  ي 
ح
أ ى ولح ۞يح وا  ٱلرَّس  ِطيع 

ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 

ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ
 ۡۡ َٰلحك  ۡعمح

ح
لح ت ۡبِطل ٓوا  أ  ٣٣وح

34. বনশ্চয়ই যারা কুফরী কন্ডরন্ডি এবাং 
আল্লাহর পন্ডর্ বাধ্া বদন্ডয়ন্ডি। 
তারপর কাবফর অবস্থায়ই মারা 
কগন্ডি, আল্লাহ কখনই তান্ডদর েমা 
করন্ডবন না।  

وا  وحصح  ر  فح ِينح كح ات وا  إِنَّ ٱلَّ َّۡ مح ِ ث  بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د 
 ۡۡ  ُ ح ۡغفِرح ٱّللَّ  ل ار  فحلحن يح فَّ ۡۡ ك   ٣٤وحه 

35. অতএব কতামরা হীনবল হন্ডয়া না ও 
সবন্ধর আহবান জাবনও না এবাং 
কতামরাই প্রবল। আর আল্লাহ 
কতামান্ডদর সান্ডর্ই রন্ডয়ন্ডিন এবাং 
কখনই বতবন কতামান্ডদর কমথফল 
হ্রাস করন্ডবন না।  

ُِن وا    تح
ۡعلحۡونح وحٱّللَّ  فحلح

ح
ۡ  ٱۡۡل نت 

ح
أ ِۡ وح لۡ ٓوا  إَِلح ٱلسَّ تحۡدع  وح
 ۡۡ َٰلحك  ۡعمح

ح
ۡۡ أ ك  لحن يحَِتح ۡۡ وح عحك   ٣٥مح

36. দুবনয়ার জীবন কতা ককবল কখল-
তামাশা ও অর্থহীন কর্াবাতথা। আর 
যবদ কতামরা ঈমান আন এবাং 
তাকওয়া অবলম্বন কর, তন্ডব বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক  কতামান্ডদর প্রবতদান 
বদন্ডবন এবাং বতবন কতামান্ডদর কান্ডি 
ধ্ন-সম্পদ চাইন্ডবন না।  

وا   تحتَّق  و ْۚ ِإَون ت ۡؤِمن وا  وح ُۡ ح ل ۡنيحا لحعِب  وح ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ إِنَّمح
حۡس  لح ي ۡۡ وح ك  ورح ج 

 
ۡۡ أ ۡۡ ي ۡؤتِك  َٰلحك  ۡموح

ح
ۡۡ أ  ٣٦لۡك 
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37. যবদ বতবন কতামান্ডদর বনকট তা চান, 
অতিঃপর বতবন কতামান্ডদর ওপর 
প্রবল চাপ কদন, তাহন্ডল কতা 
কতামরা কাপথেে করন্ডব। আর বতবন 
কতামান্ডদর কগাপন ববন্ডিিসমূহ কবর 
কন্ডর কদন্ডবন।  

حۡس  ي ۡخرِۡج إِن ي  وح
ل وا  ۡۡ تحۡبخح ي ۡحفِك  ا فح وهح م  لۡك 

 ۡۡ َٰنحك  ۡضغح
ح
 ٣٧أ

38. কতামরাই কতা তারা, কতামান্ডদর 
আহবান করা হন্ডি কয,  কতামরা 
আল্লাহর পন্ডর্ বেয় করন্ডব। অর্চ 
কতামান্ডদর ককউ ককউ কাপথেে 
করন্ডি। তন্ডব কয কাপথেে করন্ডি কস 
কতা বনন্ডজর প্রবতই কাপথেে করন্ডি। 
আর আল্লাহ অভাবমুি এবাং 
কতামরা অভাবগ্রস্ত। যবদ কতামরা 
মুখ বফবরন্ডয় নাও, তন্ডব বতবন 
কতামান্ডদর িাড়া অনে ককান 
কওমন্ডক স্থলাবভবিি করন্ডবন। 
তারপর তারা কতামান্ডদর অনুরূপ 
হন্ডব না।  

ۡونح  ٓءِ ت ۡدعح لح ىؤ  ۡۡ ٰٓح نت 
ح
أ ى ِ ٰٓح بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح تِل نفِق 

ن  ل  عح ۡبخح ا يح ۡل فحإِنَّمح ۡبخح ن يح ۖۡ وحمح ل  ۡبخح ن يح ۡ مَّ فحِمنك 
لَّۡوا   ْۚ ِإَون تحتحوح آء  رح قح ۡ  ٱلۡف  نت 

ح
أ ِّن  وح نَّۡفِسهِۚۦْ وحٱّللَّ  ٱلۡغح

 ۡ َٰلحك  ۡمثح
ح
ون ٓوا  أ َّۡ لح يحك  ۡۡ ث  ك  رۡيح حۡستحۡبِدۡل قحۡوًما غح  ٣٨ي
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৪৮. সূরা : আল-ফাৎহ 
আয়াত : ২৯, মাদানী 

ۡتحِ  ورحة  الفح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বনশ্চয় আবম কতামান্ডক সুস্পষ্ট ববজয় 
বদন্ডয়বি; 

بِيٗنا  ۡتٗحا م  حكح فح تحۡحنحا ل  ١إِنَّا فح

2. কযন আল্লাহ কতামার পূন্ডবথর ও 
পন্ডরর পাপ েমা কন্ডরন, কতামার 
উপর তাুঁর বনআমত পূেথ কন্ডরন 
আর কতামান্ডক সরল পন্ডর্র 
বহদায়াত কদন।  

 َّۡ ي تِ رح وح خَّ
ح
ا تحأ مح ِمن ذحۢنبِكح وحمح دَّ ا تحقح حكح ٱّللَّ  مح حۡغفِرح ل ِ َلذ
ۡستحقِيٗما  َٰٗطا م  ِديحكح ِصرح ُۡ يح لحۡيكح وح ۥ عح تحه   ٢نِۡعمح

3. এবাং কতামান্ডক প্রবল সাহাযথে দান 
কন্ডরন।  

حكح  يحنِص  زِيًزا وح ا عح  ٣ٱّللَّ  نحِۡصً

4. বতবনই মুবমনন্ডদর অন্তন্ডর প্রশাবন্ত 
নাবযল কন্ডরবিন্ডলন কযন তান্ডদর 
ঈমান্ডনর সান্ডর্ ঈমান বৃবদ্ধ পায়; 
এবাং আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
বাবহনীগুন্ডলা আল্লাহরই; আর 
আল্লাহ হন্ডলন সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।  

ۡؤِمنِيح  ِكينحةح ِِف ق ل وِب ٱلۡم  لح ٱلسَّ نزح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ه 

َِٰت  َٰوح مح ن ود  ٱلسَّ ِ ج  ّلِلَّ ُۗ وح ۡۡ ُِ َٰنِ عح إِيمح َٰٗنا مَّ  إِيمح
ٓوا  اد  ۡدح لَِيح

ِكيٗما  لِيًما حح نح ٱّللَّ  عح َكح ۡرِض  وح
ح
 ٤وحٱۡۡل

5. কযন বতবন মুবমন নারী ও পুরুিন্ডক 
জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করান্ডবন যার বনচ 
বদন্ডয় নহরসমূহ প্রবাবহত; কসখান্ডন 
তারা স্থায়ী হন্ডব; আর বতবন তান্ডদর 
পাপসমূহ েমা করন্ডবন; আর এবট 
বিল আল্লাহর বনকট এক 
মহাসাফলে।  

ۡرِي مِن  َٰت  َتح نَّ َِٰت جح ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  ِ ۡدِخلح ٱلۡم  َلذ
 ۡۡ  ُ ۡن ِرح عح فذ ي كح ا وح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ِتح

 ِ يذ ِظيٗما سح ِ فحۡوًزا عح َٰلِكح ِعندح ٱّللَّ نح ذح َكح ْۚ وح ۡۡ ُِ ِ  ٥ات
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6. আর কযন বতবন শাবস্ত বদন্ডত পান্ডরন 
মুনাবফক নারী-পুরুি ও মুশবরক 
নারী-পুরুিন্ডক যারা আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
মন্দ ধ্ারো কপািে কন্ডর; তান্ডদর 
উপরই অবনষ্টতা আপবতত হয়। 
আর আল্লাহ তান্ডদর উপর রাগ 
কন্ডরন্ডিন এবাং তান্ডদরন্ডক লা‘নত 
কন্ডরন্ডিন, আর তান্ডদর জনে প্রস্তুত 
কন্ডরন্ডিন জাহান্নাম; এবাং গন্তবে 
বহন্ডসন্ডব তা কতইনা বনকৃষ্ট! 

ّۡشِكِيح  َِٰت وحٱلۡم  َٰفِقح نح َٰفِقِيح وحٱلۡم  نح ِبح ٱلۡم  ذذ ي عح وح
 ۡۡ ُِ ۡي
لح وۡءِ  عح نَّ ٱلسَّ ِ ظح ٓانذِيح بِٱّللَّ َِٰت ٱلظَّ ّۡشِكح وحٱلۡم 

 ۡۡ  ُ ح دَّ ل عح
ح
أ ۡۡ وح  ُ نح لحعح ۡۡ وح ُِ ۡي

لح بح ٱّللَّ  عح ُِ وۡءِِۖ وحغح ة  ٱلسَّ آئِرح دح
ِصرٗيا آءحۡت مح ۖۡ وحسح ۡح نَّ ُح  ٦ جح

7. আর আল্লাহরই জনে আসমানসমূহ 
ও যমীন্ডনর যাবতীয় বসনেবাবহনী; 
এবাং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

زِيًزا  نح ٱّللَّ  عح َكح ۡرِض  وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ود  ٱلسَّ ِ ج  ّلِلَّ وح

ِكيًما   ٧حح

8. বনশ্চয় আবম কতামান্ডক পাব ন্ডয়বি 
সােেদাতা, সুসাংবাদদাতা ও 
সতকথকারী রূন্ডপ।  

نحِذيٗرا  ا وح ٗ ِ بحّشذ ُِٗدا وحم  َٰ َٰكح شح نح
لۡ رۡسح
ح
آ أ  ٨إِنَّ

9. যান্ডত কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর ওপর ঈমান আন, তান্ডক 
সাহাযে ও সম্মান কর এবাং সকাল-
সন্ধোয় আল্লাহর তাসবীহ পা  কর।  

وه   بذِح  ت سح ْۚ وح وه  ت وحقذِر  وه  وح ِر  زذ ت عح ۦ وح وَِلِ رحس  ِ وح  بِٱّللَّ
ِ ۡؤِمن وا  تلذ

ِصيًل ب  
ح
أ ٗة وح  ٩ۡكرح

10. আর যারা কতামার কান্ডি বাই‘য়াত 
গ্রহে কন্ডর, তারা শুধু্ আল্লাহরই 
কান্ডি বাই‘য়াত গ্রহে কন্ডর; আল্লাহর 
হাত তান্ডদর হান্ডতর উপর; অতিঃপর 

ِ فحۡوقح  ح يحد  ٱّللَّ ونح ٱّللَّ بحايِع  ا ي  ونحكح إِنَّمح بحايِع  ِينح ي  إِنَّ ٱلَّ
ۡن  َٰ نحۡفِسهۖۦِۡ وحمح

ح ث  َعح ا يحنك  ثح فحإِنَّمح ن نَّكح مح ْۚ فح ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
أ

ِظيٗما  ۡجًرا عح
ح
ي ۡؤتِيهِ أ ح فحسح لحۡيه  ٱّللَّ دح عح ُح َٰ ا عح َٰ بِمح ۡوِفح

ح
أ
١٠ 
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কয ককউ ওয়াদা ভঙ্গ করন্ডল তার 
ওয়াদা ভন্ডঙ্গর পবরোম বতথান্ডব 
তারই উপর। আর কয আল্লাহন্ডক 
কদয়া ওয়াদা পূরে করন্ডব অবচন্ডরই 
আল্লাহ তান্ডক মহা পুরস্কার কদন্ডবন। 

11. বপিন্ডন পন্ডড় র্াকা কবদুঈনরা 
কতামান্ডক অবচন্ডরই বলন্ডব, 
‘আমান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও পবরবার-
পবরজন আমান্ডদরন্ডক বেস্ত 
করন্ডখবিল; অতএব আমান্ডদর জনে 
েমা প্রার্থনা করুন।’ তারা মুন্ডখ তা 
বন্ডল যা তান্ডদর অন্তন্ডর কনই। বল, 
‘আল্লাহ যবদ কতামান্ডদর ককান েবত 
করন্ডত চান বকাংবা ককান উপকার 
করন্ডত চান, তন্ডব কক আল্লাহর 
কমাকাববলায় কতামান্ডদর জনে ককান 
বকিুর মাবলক হন্ডব’? বরাং কতামরা 
কয আমল কর আল্লাহ কস ববিন্ডয় 
সমেক অববহত।’  

لحۡتنحآ  غح اِب شح ۡعرح
ح
ونح ِمنح ٱۡۡل لَّف  خح حكح ٱلۡم  ول  ل يحق  سح

ا  ُِۡ مَّ لِۡسنحتِ
ح
ول ونح بِأ ق  ْۚ يح حا ۡهل ونحا فحٱۡستحۡغفِۡر ۡلح

ح
أ حا وح َٰۡل  ۡموح

ح
أ

ِ لحيۡسح ِِف  ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ۡملِك  لحك  محن يح ْۚ ق ۡل فح ۡۡ ُِ ِ وب
ق ل 

ۡي  ُۢاْۚ بحۡل شح ۡۡ نحۡفعح ادح بِك  رح
ح
ۡو أ
ح
ا أ ًّ ۡۡ ۡضح ادح بِك  رح

ح
ا إِۡن أ

ُۢا  برِيح ل ونح خح ا تحۡعمح نح ٱّللَّ  بِمح  ١١َكح

12. বরাং কতামরা মন্ডন কন্ডরবিন্ডল রাসূল 
ও মুবমনরা তান্ডদর পবরবান্ডরর কান্ডি 
কখন্ডনা বফন্ডর আসন্ডব না; আর এবট 
কতামান্ডদর অন্তন্ডর কশাবভত কন্ডর 
কদয়া হন্ডয়বিল; আর কতামরা মন্দ 
ধ্ারো কন্ডরবিন্ডল এবাং কতামরা 
বিন্ডল ধ্াংন্ডসামু্মখ কওম । 

ى  ۡؤِمن ونح إَِلح ول  وحٱلۡم  لِبح ٱلرَّس  ن لَّن يحنقح
ح
ۡۡ أ نحنت  بحۡل ظح

نَّ  ۡۡ ظح نحنت  ۡۡ وحظح َٰلِكح ِِف ق ل وبِك  يذِنح ذح ز  بحٗدا وح
ح
ۡۡ أ ُِ ۡهلِي

ح
أ

نت   ك  وۡءِ وح ُۢا ب وٗرا ٱلسَّ  ١٢ۡۡ قحۡومح
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13. আর কয ককউ আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর উপর ঈমান আন্ডন না তন্ডব 
বনশ্চয় আবম কাবফরন্ডদর জনে প্রস্তুত 
কন্ডরবি জ্বলন্ত আগুন। 

ۡعتحۡدنحا 
ح
ٓ أ ا وَِلِۦ فحإِنَّ رحس  ِ وح ۡۡ ي ۡؤِمنُۢ بِٱّللَّ ن لَّ وحمح

عرِٗيا  َٰفِرِينح سح  ١٣لِلۡكح

14. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
সাবথন্ডভৌমত্ব আল্লাহর; বতবন যান্ডক 
ইিা েমা কন্ডরন, আর যান্ডক ইিা 
শাবস্ত কদন। আর আল্লাহ অবত 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

آء   حشح ن ي ۡغفِر  لِمح ۡرِض  يح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ِ م  ّلِلَّ وح

وٗرا رَِّحيٗما  ف  نح ٱّللَّ  غح َكح ْۚ وح آء  حشح ن ي ذذِب  مح ي عح  ١٤وح

15. কতামরা যখন যুদ্ধলি সম্পদ 
সাংগ্রন্ডহ উন্ডদোগী হন্ডব তখন বপিন্ডন 
যারা পন্ডড়বিল অবচন্ডরই তারা 
বলন্ডব, ‘আমান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
অনুসরে করন্ডত দাও।’ তারা 
আল্লাহর বােী পবরবতথন করন্ডত 
চায়। বল, ‘কতামরা কখন্ডনা 
আমান্ডদর অনুসরে করন্ডব না; 
আল্লাহ আন্ডগই এমনবট বন্ডলন্ডিন।’ 
অতিঃপর অবচন্ডরই তারা বলন্ডব, 
‘বরাং কতামরা বহাংসা করি।’ বরাং 
তারা খুব কমই বুন্ডঝ। 

ۡح  ِ ان غح َٰ مح ۡۡ إَِلح لحۡقت  ونح إِذحا ٱنطح لَّف  خح ول  ٱلۡم  يحق  سح
ل وا   ِ بحدذ ن ي 

ح
ونح أ ۖۡ ي رِيد  ۡۡ ونحا نحتَّبِۡعك  ا ذحر  وهح ذ  خ 

ۡ
تِلحأ

ۡۡ قحالح ٱّللَّ  ِمن  َٰلِك  ذح ونحا كح ِْۚ ق ل لَّن تحتَّبِع  ۡح ٱّللَّ َٰ لح كح
ونحنحاْۚ  د  ۡس  ول ونح بحۡل ِتح يحق  ۖۡ فحسح ۡبل  ن وا  لح يح  قح ونح بحۡل َكح  ُ ۡفقح

 ١٥إِلَّ قحلِيٗل 

16. কপিন্ডন পন্ডড় র্াকা কবদুঈনন্ডদরন্ডক 
বল, ‘এক কন্ড ার কযাদ্ধা জাবতর 
ববরুন্ডদ্ধ শীঘ্রই কতামান্ডদরন্ডক ডাকা 
হন্ডব; কতামরা তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ 
করন্ডব অর্বা তারা আত্ম্সমপথে 
করন্ডব। অতিঃপর কতামরা যবদ 

َٰ قحۡوم   ۡونح إَِلح ت ۡدعح اِب سح ۡعرح
ح
لَّفِيح ِمنح ٱۡۡل خح ق ل لذِلۡم 

ۖۡ فحإِن  ونح ۡو ي ۡسلِم 
ح
ۡۡ أ  ُ َٰتِل ونح ِديد  ت قح س  شح

ۡ
ِل بحأ و 

 
أ

وا  ي   ا ت ِطيع  مح لَّۡوا  كح ٗناۖۡ ِإَون تحتحوح سح ۡجًرا حح
ح
ۡ  ٱّللَّ  أ ۡؤتِك 

َِلٗما 
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح بۡك  ِ ذذ عح ۡبل  ي  ِن قح ۡت ۡ مذ َلَّ  ١٦تحوح
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আনুগতে কর তন্ডব আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক উত্তম প্রবতদান 
কদন্ডবন। আর পূন্ডবথ কতামরা কযমন 
বফন্ডর বগন্ডয়বিন্ডল কতমবন যবদ বফন্ডর 
যাও তন্ডব বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
যন্ত্রোদায়ক আযাব কদন্ডবন।  

17. অন্ডন্ধর ককান অপরাধ্ কনই, কলাংড়ার 
ককান অপরাধ্ কনই, অসুন্ডস্থর ককান 
অপরাধ্ কনই। কয বেবি আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে করন্ডব বতবন 
তান্ডক এমন জান্নান্ডত দাবখল 
করান্ডবন যার পাদন্ডদন্ডশ নহরসমূহ 
প্রবাবহত। আর কয বেবি বপিন্ডন 
বফন্ডর যান্ডব বতবন তান্ডক যন্ত্রোদায়ক 
আযাব কদন্ডবন।  

ج   رح ِج حح ۡعرح
ح
ح ٱۡۡل لح َعح ج  وح رح َٰ حح ۡعمح

ح
ح ٱۡۡل لَّيۡسح َعح

وَلح ۥ  رحس  ح وح ن ي ِطِع ٱّللَّ ُۗ وحمح ج  رح رِيِض حح ح ٱلۡمح لح َعح وح
 َٰ نَّ لَّ ي ۡدِخلۡه  جح تحوح ن يح ۖۡ وحمح َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح ت  َتح

َِلٗما 
ح
ابًا أ ذح بۡه  عح ِ ذذ عح  ١٧ي 

18. অবশেই আল্লাহ মুবমনন্ডদর উপর 
সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডিন, যখন তারা গান্ডির 
বনন্ডচ আপনার হান্ডত বাই‘আত গ্রহে 
কন্ডরবিল; অতিঃপর বতবন তান্ডদর 
অন্তন্ডর বক বিল তা কজন্ডন বনন্ডয়ন্ডিন, 
ফন্ডল তান্ডদর উপর প্রশাবন্ত নাবযল 
করন্ডলন এবাং তান্ডদরন্ডক পুরসৃ্কত 
করন্ডলন বনকটবতথী ববজয় বদন্ডয়। 

ۡتح  ونحكح ِتح بحايِع  ۡؤِمنِيح إِذۡ ي  ِن ٱلۡم  ۡد رحَِضح ٱّللَّ  عح ۞لَّقح
ِكينحةح  لح ٱلسَّ نزح

ح
ۡۡ فحأ ُِ ِ وب

ا ِِف ق ل  ۡح مح لِ عح ةِ فح رح جح ٱلشَّ
ۡتٗحا قحرِيٗبا  ۡۡ فح  ُ َٰبح ثح

ح
أ ۡۡ وح ُِ ۡي

لح  ١٨عح

19. আর ববপুল পবরমাে যুদ্ধলি সম্পদ 
বদন্ডয় যা তারা গ্রহে করন্ডব; আর 
আল্লাহ হন্ডলন মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

ِكيٗما  زِيًزا حح نح ٱّللَّ  عح َكح ُۗ وح ا ُح ونح ذ  خ 
ۡ
ثرِيحٗة يحأ ۡح كح ِ ان غح وحمح

١٩ 
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20. আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক প্রভূত 
গনীমন্ডতর ওয়াদা বদন্ডয়ন্ডিন যা 
কতামরা গ্রহে করন্ডব; অতিঃপর 
এগুবল আন্ডগ বদন্ডয়ন্ডিন; আর 
মানুন্ডির হাত কতামান্ডদর কর্ন্ডক 
বফবরন্ডয় করন্ডখন্ডিন এবাং যান্ডত এবট 
মুবমনন্ডদর জনে একবট বনদশথন হয়, 
আর বতবন কতামান্ডদরন্ডক সরল পর্ 
কদখান।  

لح  عحجَّ ا فح ُح ونح ذ  خ 
ۡ
ثرِيحٗة تحأ ۡح كح ِ ان غح ۡ  ٱّللَّ  مح ك  دح وحعح

ونح  تِلحك  ۡۡ وح نك  يِۡديح ٱۡلَّاِس عح
ح
فَّ أ كح ۦ وح ِ َِٰذه ۡۡ هح لحك 

ۡستحقِيٗما ءحايحٗة لذِلۡ  َٰٗطا م  ۡۡ ِصرح ِديحك  ُۡ يح ۡؤِمنِيح وح  ٢٠م 

21. আর আন্ডরকবট এখন্ডনা কতামরা যা 
অজথন করন্ডত সেম হওবন। বকন্তু 
আল্লাহ তা কবষ্টন কন্ডর করন্ডখন্ডিন। 
আর আল্লাহ সব বকিুর উপর 
েমতাবান।  

نح  َكح ْۚ وح ا ُح ِ اطح ٱّللَّ  ب حح
ح
ا قحۡد أ ُح لحۡي وا  عح ۡۡ تحۡقِدر  ح ىَٰ ل ۡخرح

 
أ وح

ء  قحِديٗرا ٱّللَّ   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح  ٢١َعح

22. আর যারা কুফরী কন্ডরন্ডি তারা যবদ 
কতামান্ডদর সান্ডর্ যুদ্ধ কন্ডর তন্ডব 
অবশেই তারা বপ  কদবখন্ডয় 
পালান্ডব। তারপর তারা ককান 
অবভভাবক ও সাহাযেকারী পান্ডব 
না।  

َّۡ لح  َٰرح ث  ۡدبح
ح
ا  ٱۡۡل لَّو  حوح وا  ل ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ َٰتحلحك  حۡو قح ل وح

َِلذٗ  ونح وح ِد  لح نحِصرٗيا َيح  ٢٢ا وح

23. কতামান্ডদর পূন্ডবথ যারা গত হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর বোপান্ডর এবট আল্লাহর 
বনয়ম; আর তুবম আল্লাহর বনয়ন্ডম 
ককান পবরবতথন পান্ডব না।  

نَّةِ  ِدح لِس 
لحن َتح ۖۡ وح ۡبل  لحۡت ِمن قح ِ ٱلَِِّت قحۡد خح نَّةح ٱّللَّ س 

ِ تحۡبِديٗل   ٢٣ٱّللَّ

24. আর বতবনই মক্কা উপতেকায় 
কতামান্ডদরন্ডক তান্ডদর উপর ববজয়ী 

 ۡ  ُ ۡن ۡۡ عح يِۡديحك 
ح
أ ۡۡ وح نك  ۡۡ عح  ُ يِۡديح

ح
ِي كحفَّ أ وح ٱلَّ وحه 

ةح  كَّ نح ٱّللَّ   بِبحۡطِن مح َكح ْۚ وح ۡۡ ُِ ۡي
لح ۡۡ عح ك  رح ۡظفح

ح
ۡن أ
ح
ِمنُۢ بحۡعِد أ
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করার পর তান্ডদর হাত কতামান্ডদর 
কর্ন্ডক এবাং কতামান্ডদর হাত তান্ডদর 
কর্ন্ডক বফরান্ডয় করন্ডখন্ডিন। আর 
কতামরা যা আমল কর, আল্লাহ 
হন্ডলন তার সমেক দ্রষ্টা।  

ل ونح بحِصرًيا  ا تحۡعمح  ٢٤بِمح

25. তারাইন্ডতা কুফরী কন্ডরবিল এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক আল-মাসবজদুল 
হারাম কর্ন্ডক বাধ্া বদন্ডয়বিল আর 
কুরবানীর পশুগুন্ডলান্ডক কুরবানীর 
স্থান্ডন কপৌঁিন্ডত বাধ্া বদন্ডয়বিল। যবদ 
মুবমন পুরুিরা ও মুবমন নারীরা না 
র্াকত, যান্ডদর সম্পন্ডকথ কতামরা 
জান না কয, কতামরা অজ্ঞাতসান্ডর 
তান্ডদরন্ডক পদদবলত করন্ডব, ফন্ডল 
তান্ডদর কারন্ডে কতামরা কদািী হন্ডত 
বকন্তু আবম তান্ডদর উপর কতৃথত্ব 
বদন্ডয়বি যান্ডত আল্লাহ যান্ডক ইিা 
স্বীয় রহমন্ডত প্রন্ডবশ করান্ডবন। যবদ 
তারা পৃর্ক র্াকত, তাহন্ডল তান্ডদর 
মন্ডধ্ে যারা কুফরী কন্ডরন্ডি 
তান্ডদরন্ডক আবম অবশেই 
যন্ত্রোদায়ক আযাব বদতাম।  

اِم  ۡسِجِد ٱۡۡلحرح ِن ٱلۡمح ۡۡ عح وك  د  وا  وحصح ر  فح ِينح كح ۡ  ٱلَّ ه 
ال   حۡولح رِجح ل ۚۥْ وح ِلَّه  ۡبل غح ُمح ن يح

ح
وفًا أ ۡعك  ۡديح مح ُح ۡ وحٱل

ن تحطح 
ح
ۡۡ أ وه  ۡۡ تحۡعلحم  َٰت  لَّ ۡؤِمنح آء  م  نِسح ۡؤِمن ونح وح ۡۡ م  وه 

ت ِصيبحك   ِ ۡدِخلح ٱّللَّ  ِِف فح رۡيِ ِعلۡم ِۖ َلذ ُۢ بِغح ة  رَّ عح ۡ مَّ  ُ ِۡن ۡ مذ
وا   ر  فح ِينح كح ۡبنحا ٱلَّ ذَّ يَّل وا  لحعح حۡو تحزح ْۚ ل آء  حشح ن ي رحۡۡححتِهِۦ مح

َِلًما 
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح  ُ  ٢٥ِمۡن

26. যখন কাবফররা তান্ডদর অন্তন্ডর 
আত্ম্-অহবমকা কপািে কন্ডরবিল, 
জাবহলী যুন্ডগর আহবমকা। তখন 
আল্লাহ তাুঁর রাসূন্ডলর উপর ও 
মুবমনন্ডদর উপর স্বীয় প্রশাবন্ত নাবযল 
করন্ডলন এবাং তাকওয়ার বােী 
তান্ডদর জনে অপবরহাযথ করন্ডলন, 

ۡ  ٱۡۡلحِميَّةح  ُِ ِ وب
وا  ِِف ق ل  ر  فح ِينح كح لح ٱلَّ عح ِيَّ إِۡذ جح ةح ۡحح

ح  وَِلِۦ وحَعح َٰ رحس  ح ۥ َعح ِكينحتحه  لح ٱّللَّ  سح نزح
ح
ُِلِيَّةِ فحأ َٰ ٱلۡجح

ا  ُح ِ قَّ ب حح
ح
ن ٓوا  أ َكح ىَٰ وح ةح ٱتلَّۡقوح ِمح ۡۡ ُكح  ُ مح لۡزح

ح
أ ۡؤِمنِيح وح ٱلۡم 

لِيٗما  ء  عح ۡ ِ يح
لذ نح ٱّللَّ  بِك  َكح اْۚ وح ُح ۡهلح

ح
أ  ٢٦وح
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আর তারাই বিল এর সবথাবধ্ক 
উপযুি ও এর অবধ্কারী। আর  
আল্লাহ হন্ডলন প্রন্ডতেক ববিন্ডয় 
সবথজ্ঞ।  

27. অবশেই আল্লাহ তাুঁর রাসূলন্ডক 
স্বেবট যর্াযর্ভান্ডব সন্ডতে পবরেত 
কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। কতামরা 
ইনশাআল্লাহ বনরাপন্ডদ কতামান্ডদর 
মার্া মুেন কন্ডর এবাং চুল কিুঁন্ডট 
বনভথন্ডয় আল-মাসবজদুল হারান্ডম 
অবশেই প্রন্ডবশ করন্ডব। অতিঃপর 
আল্লাহ কজন্ডনন্ডিন যা কতামরা 
জানন্ডত না। সুতরাাং এ িাড়াও বতবন 
বদন্ডলন এক  বনকটবতথী ববজয়।  

ل نَّ  حۡدخ  ِِۖ تلح   ٱلر ۡءيحا بِٱۡۡلحقذ
وَلح قح ٱّللَّ  رحس  دح ۡد صح لَّقح

حلذِقِيح  آءح ٱّللَّ  ءحامِنِيح ُم  امح إِن شح ۡسِجدح ٱۡۡلحرح ٱلۡمح
 ۡۡ ح ا ل ۡح مح لِ عح ۖۡ فح حاف ونح ِينح لح َّتح ِ ِصذ قح ۡۡ وحم  ك  ر ء وسح

ۡتٗحا  َٰلِكح فح لح ِمن د وِن ذح عح وا  فحجح  ٢٧قحرِيًبا تحۡعلحم 

28. বতবনই তাুঁর রাসূলন্ডক বহদায়াত ও 
সতে দীনসহ কপ্ররে কন্ডরন্ডিন, যান্ডত 
বতবন এটান্ডক সকল দীন্ডনর উপর 
ববজয়ী করন্ডত পান্ডরন। আর সােী 
বহন্ডসন্ডব আল্লাহই যন্ডর্ষ্ট।  

 ِ ىَٰ وحدِيِن ٱۡۡلحقذ دح  ُ
ۡ وَلح ۥ بِٱل لح رحس  رۡسح

ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ه 

كح  ِهِۚۦْ وح
ذ ِيِن ُك  ح ٱَّلذ ه ۥ َعح ُِرح ُِيٗدا َِل ۡظ ِ شح َٰ بِٱّللَّ  ٢٨َفح

29. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবাং তার 
সান্ডর্ যারা আন্ডি তারা কাবফরন্ডদর 
প্রবত অতেন্ত কন্ড ার; পরস্পন্ডরর 
প্রবত সদয়, তুবম তান্ডদরন্ডক 
রুকূকারী, বসজদাকারী অবস্থায় 
কদখন্ডত পান্ডব। তারা আল্লাহর 
করুো ও সন্তুবষ্ট অনুসন্ধান করন্ডি। 
তান্ডদর আলামত হন্ডি, তান্ডদর 

ارِ  فَّ ح ٱلۡك  آء  َعح ِشدَّ
ح
ۥٓ أ ه  عح ِينح مح ِْۚ وحٱلَّ ول  ٱّللَّ د  رَّس  حمَّ ُم 
جَّ  ٗعا س  كَّ ۡۡ ر   ُ َٰ ى ۖۡ تحرح ۡۡ  ُ حآء  بحيۡنح ٗل مذِ ر ۡحح ُۡ ونح فح نح ٗدا يحبۡتحغ 

ودِ   ج  ثحرِ ٱلس 
ح
ِۡن أ ۡ مذ ُِ وهِ ۡۡ ِِف و ج  اه  ۖۡ ِسيمح َٰٗنا رِۡضوح ِ وح ٱّللَّ

ۡرع   زح َِنيِل كح ۡۡ ِِف ٱۡۡلِ  ُ
ثحل  َٰةِ  وحمح ى ۡۡ ِِف ٱتلَّۡورح  ُ ثحل  َٰلِكح مح ذح

ۡط  جح شح ۡخرح
ح
ۥ فح أ َٰ ه  ح ه ۥ فحٱۡستحۡغلحظح فحٱۡستحوحىَٰ َعح رح ازح

وقِهِۦ  دح س  ُۗ وحعح ارح فَّ ۡ  ٱلۡك  ُِ ِ اعح َِلحغِيظح ب رَّ ۡعِجب  ٱلز  ي 
ٗة  ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ َِٰت ِمۡن َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ٱّللَّ  ٱلَّ

ُۢا  ِظيمح ۡجًرا عح
ح
أ  ٢٩وح
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কচহারায় বসজদার বচহ্ন র্ান্ডক। 
এটাই তাওরান্ডত তান্ডদর দৃষ্টান্ত। 
আর ইনজীন্ডল তান্ডদর দৃষ্টান্ত হন্ডলা 
একবট চারাগান্ডির মত, কয তার 
কুঁবচপাতা উদগত কন্ডরন্ডি ও শি 
কন্ডরন্ডি, অতিঃপর তা পুষ্ট হন্ডয়ন্ডি ও 
স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভান্ডব 
দাুঁবড়ন্ডয়ন্ডি, যা চািীন্ডক আনন্দ কদয়। 
যান্ডত বতবন তান্ডদর িারা 
কাবফরন্ডদরন্ডক কক্রাধ্াবিত করন্ডত 
পান্ডরন। তান্ডদর মন্ডধ্ে যারা ঈমান 
আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর, আল্লাহ 
তান্ডদর জনে েমা ও মহাপ্রবতদান্ডনর 
ওয়াদা কন্ডরন্ডিন। 
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৪৯. সূরা : আল-হুজুরাত 
আয়াত : ১৮, মাদানী 

اتِ  رح ورحة  اۡل ج   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ ঈমানদারগে, কতামরা আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর সামন্ডন অগ্রবতথী হন্ডয়া 
না এবাং কতামরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর, বনশ্চয় আল্লাহ 
সবথন্ডোতা, সবথজ্ঞ।  

 ِ ِي ٱّللَّ وا  بحۡيح يحدح م  ِ دذ ن وا  لح ت قح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

  ۡ لِي ِميع  عح ح سح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح وا  ٱّللَّ وَِلۖۦِۡ وحٱتَّق  رحس   ١وح

2. কহ ঈমানদারগে, কতামরা নবীর 
আওয়ান্ডজর উপর কতামান্ডদর 
আওয়াজ উুঁচু কন্ডরা না এবাং কতামরা 
বনন্ডজরা পরস্পর কযমন উচ্চস্বন্ডর 
কর্া বল, তাুঁর সান্ডর্ কসরকম 
উচ্চস্বন্ডর কর্া বন্ডলা না। এ আশঙ্কায় 
কয কতামান্ডদর সকল আমল-বনষ্ফল 
হন্ডয় যান্ডব অর্চ কতামরা উপলবিও 
করন্ডত পারন্ডব না।  

ۡۡ فحۡوقح  َٰتحك  ۡصوح
ح
ٓوا  أ ع  ن وا  لح تحۡرفح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

رِ  ُۡ جح ۡوِل كح وا  َلح ۥ بِٱلۡقح ر  ُح ۡ لح َتح ۡوِت ٱۡلَِّبذِ وح صح
ۡۡ لح  نت 

ح
أ ۡۡ وح َٰل ك  ۡعمح

ح
ۡبحطح أ ن ِتح

ح
ۡۡ ِِلحۡعض  أ ك  ُِ بحۡع

ونح  ر  حۡشع   ٢ت

3. বনশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূন্ডলর বনকট 
বনজন্ডদর আওয়াজ অবনবমত কন্ডর, 
আল্লাহ তান্ডদরই অন্তরগুন্ডলান্ডক 
তাকওয়ার জনে বািাই কন্ডরন্ডিন, 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
মহাপ্রবতদান। 

 ِ وِل ٱّللَّ ۡۡ ِعندح رحس   ُ َٰتح ۡصوح
ح
ونح أ  ُ غ  ِينح يح إِنَّ ٱلَّ

  ُ نح ٱّللَّ  ق ل وبح ِينح ٱۡمتححح ىئِكح ٱلَّ لح و 
 
ۡ أ  ُ ح ْۚ ل ىَٰ ۡۡ لِلتَّۡقوح

  ۡ ِظي ۡجر  عح
ح
أ ة  وح ۡغفِرح  ٣مَّ

4. বনশ্চয় যারা কতামান্ডক হুজরাসমূন্ডহর 
বপিন কর্ন্ডক ডাকাডাবক কন্ডর তান্ডদর 
অবধ্কাাংশই বুন্ডঝ না।  

 ۡۡ ۡكَثح ه 
ح
َِٰت أ رح آءِ ٱۡۡل ج  رح نحاد ونحكح ِمن وح ِينح ي  إِنَّ ٱلَّ

ۡعقِل ونح   ٤لح يح
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5. তুবম তান্ডদর কান্ডি কবর হন্ডয় আসা 
পযথন্ত যবদ তারা বধ্যথধ্ারে করত, 
তাহন্ডল কসটাই তান্ডদর জনে উত্তম 
হত। আর আল্লাহ অতেন্ত েমাশীল, 
পরম দয়ালু।  

ا  رۡيٗ نح خح ۡۡ لحَّكح ُِ ۡ
جح إَِلح ۡر  َٰ َّتح ِتَّ وا  حح َبح  ۡۡ صح  ُ نَّ

ح
حۡو أ ل وح

  ۡ ور  رَِّحي ف  ْۚ وحٱّللَّ  غح ۡۡ  ُ َّ  ٥ل

6. কহ ঈমানদারগে, যবদ ককান ফাবসক 
কতামান্ডদর কান্ডি ককান সাংবাদ বনন্ডয় 
আন্ডস, তাহন্ডল কতামরা তা যাচাই 
কন্ডর নাও। এ আশঙ্কায় কয, আমরা 
অজ্ঞতাবশত ককান কওমন্ডক 
আক্রমে কন্ডর বসন্ডব, ফন্ডল কতামরা 
কতামান্ডদর কৃতকন্ডমথর জনে লবজ্জত 
হন্ডব।  

ُۢ بِنحبحإ   ۡۡ فحاِسق  آءحك   إِن جح
ن ٓوا  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ُۢا  ن ت ِصيب وا  قحۡومح
ح
تحبحيَّن ٓوا  أ وا  فح ت ۡصبِح  َٰلحة  فح ا ِِبحهح َٰ مح ح  َعح

َِٰدِميح  ۡۡ نح لۡت  عح  ٦فح

7. আর কতামরা কজন্ডন রাখ কয, 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে আল্লাহর রাসূল 
রন্ডয়ন্ডিন। যস েকে অকধকাংশ কবষণয় 

যতামাণের কো যমণন কনত, তাহন্ডল 
কতামরা অবশেই কন্ডষ্ট পবতত হন্ডত। 
বকন্তু আল্লাহ কতামান্ডদর কান্ডি 
ঈমানন্ডক বপ্রয় কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
তা কতামান্ডদর অন্তন্ডর সুন্ডশাবভত 
কন্ডরন্ডিন। আর কতামান্ডদর কান্ডি 
কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্েতান্ডক 
অপিন্দনীয় কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। তারাই 
কতা সতে পর্প্রাপ্ত।  

ۡۡ ِِف  حۡو ي ِطيع ك  ِْۚ ل ولح ٱّللَّ ۡۡ رحس  نَّ فِيك 
ح
ٓوا  أ وحٱۡعلحم 

بَّبح  ح حح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ۡۡ وح نِت  ۡمرِ لحعح
ح
ِنح ٱۡۡل ثرِي  مذ

كح
هح إِ  رَّ كح ۡۡ وح ۥ ِِف ق ل وبِك  يَّنحه  زح َٰنح وح يمح ۡ  ٱۡۡلِ ۡك 
َلح

ىئِكح  لح و 
 
ْۚ أ وقح وحٱلۡعِۡصيحانح س  ۡفرح وحٱلۡف  ۡ  ٱلۡك  ۡك  إَِلح

ونح  َِٰشد  ۡ  ٱلرَّ  ٧ه 
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8. আল্লাহর পে কর্ন্ডক করুো ও 
বনআমত স্বরূপ। আর আল্লাহ সবথজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়।  

ْۚ وحٱّللَّ   ٗة نِۡعمح ِ وح ِنح ٱّللَّ ٗل مذ ُۡ ۡ  فح ِكي ۡ  حح لِي  ٨ عح

9. আর যবদ মুবমনন্ডদর দু’দল যুন্ডদ্ধ বলপ্ত 
হয়, তাহন্ডল কতামরা তান্ডদর মন্ডধ্ে 
মীমাাংসা কন্ডর দাও। অতিঃপর যবদ 
তান্ডদর একদল অপর দন্ডলর উপর 
বাড়াবাবড় কন্ডর, তাহন্ডল কয দলবট 
বাড়াবাবড় করন্ডব, তার ববরুন্ডদ্ধ 
কতামরা যুদ্ধ কর, যতেে না কস 
দলবট আল্লাহর বনন্ডদথন্ডশর বদন্ডক বফন্ডর 
আন্ডস। তারপর যবদ দলবট বফন্ডর 
আন্ডস তাহন্ডল তান্ডদর মন্ডধ্ে 
ইনসান্ডফর সান্ডর্ মীমাাংসা কর এবাং 
নোয়ববচার কর। বনশ্চয় আল্লাহ 
নোয়ববচারকারীন্ডদর ভালবান্ডসন।  

وا   ۡصلِح 
ح
ۡؤِمنِيح ٱۡقتحتحل وا  فحأ تحاِن ِمنح ٱلۡم  آئِفح ِإَون طح

مح   ُ َٰتِل وا  بحيۡنح ىَٰ فحقح ۡخرح
 
ح ٱۡۡل ا َعح مح  ُ َٰ ى ۡت إِۡحدح ۖۡ فحإِنُۢ بحغح ا

ِْۚ فحإِن فحآءحۡت  ۡمرِ ٱّللَّ
ح
ى أ ءح إَِلح َٰ تحَِفٓ ِتَّ ٱلَِِّت تحۡبِغ حح

ِب   ح ُي  ٓوا ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ قِۡسط 
ح
أ ۡدِل وح ا بِٱلۡعح مح  ُ وا  بحيۡنح ۡصلِح 

ح
فحأ

ۡقِسِطيح   ٩ٱلۡم 

10. বনশ্চয় মুবমনরা পরস্পর ভাই ভাই। 
কান্ডজই কতামরা কতামান্ডদর ভাইন্ডদর 
মন্ডধ্ে আন্ডপাি- মীমাাংসা কন্ডর দাও। 
আর কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর, 
আশা করা যায় কতামরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত 
হন্ডব। 

 ْۚ ۡۡ ۡيك  وح خح
ح
وا  بحۡيح أ ۡصلِح 

ح
ۡؤِمن ونح إِۡخوحة  فحأ ا ٱلۡم  إِنَّمح

ۡۡ ت رۡۡحح ونح  لَّك  ح لحعح وا  ٱّللَّ  ١٠وحٱتَّق 

11. কহ ঈমানদারগে, ককান সম্প্রদায় 
কযন অপর ককান সম্প্রদায়ন্ডক ববদ্রূপ 
না কন্ডর, হন্ডত পান্ডর তারা 
ববদ্রূপকারীন্ডদর কচন্ডয় উত্তম। আর 
ককান নারীও কযন অনে নারীন্ডক 

ى  ِن قحۡوم  عحَسح ۡر قحۡوم  مذ حۡسخح ن وا  لح ي ِينح ءحامح
ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ى  آء  عحَسح ذِسح ِن ن آء  مذ لح نِسح ۡۡ وح  ُ ِۡن ا مذ رۡيٗ ون وا  خح ن يحك 
ح
أ

لح تحلۡ  ۖۡ وح نَّ  ُ ِۡن ا مذ رۡيٗ نَّ خح ن يحك 
ح
لح أ ۡۡ وح ك  سح نف 

ح
ٓوا  أ ِمز 

وق  بحۡعدح  س  ۡ  ٱلۡف  َِٰبِۖ بِۡئسح ٱَِلۡس لۡقح
ح
وا  بِٱۡۡل تحنحابحز 
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ববদ্রূপ না কন্ডর, হন্ডত পান্ডর তারা 
ববদ্রূপকারীন্ডদর কচন্ডয় উত্তম। আর 
কতামরা এন্ডক অপন্ডরর বনন্দা কন্ডরা 
না এবাং কতামরা এন্ডক অপরন্ডক মন্দ 
উপনান্ডম কডন্ডকা না। ঈমান্ডনর পর 
মন্দ নাম কতইনা বনকৃষ্ট! আর যারা 
তাওবা কন্ডর না, তারাই কতা যাবলম।  

ونح  َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ىئِكح ه  لح و 
 
ت ۡب فحأ ۡۡ يح ن لَّ َِٰن  وحمح يمح  ١١ٱۡۡلِ

12. কহ মুবমনগে, কতামরা অবধ্ক অনুমান 
কর্ন্ডক দূন্ডর র্াক। বনশ্চয় ককান ককান 
অনুমান কতা পাপ। আর কতামরা 
কগাপন ববিয় অনুসন্ধান কন্ডরা না 
এবাং এন্ডক অপন্ডরর গীবত কন্ডরা না। 

কতামান্ডদর মন্ডধ্ে বক ককউ তার মৃত 
ভাইন্ডয়র কগাশ্ত কখন্ডত পিন্দ করন্ডব? 
কতামরা কতা তা অপিন্দই কন্ডর 
র্াক। আর কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় 
কর। বনশ্চয় আল্লাহ অবধ্ক তাওবা 
কবূলকারী, অসীম দয়ালু। 

ن وا  ٱۡجتحنِب وا   ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِ إِنَّ يح نذ ِنح ٱلظَّ ثرِٗيا مذ

كح
ۡغتحب  لح يح وا  وح س  حسَّ ۡ ۖۡ وح لح َتح ِ إِثۡ نذ بحۡعضح ٱلظَّ
ۡح  ۡ لح ۡلح ك 

ۡ
ن يحأ
ح
ۡۡ أ ك  د  حح

ح
ِب  أ ُي 

ح
ْۚ أ ا ًُ ۡع ۡ بح ك   ُ ۡع بَّ

ح تحوَّاب   ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح وا  ٱّللَّ ْۚ وحٱتَّق  وه  رِۡهت م  ۡيٗتا فحكح ِخيهِ مح
ح
أ

  ۡ  ١٢رَِّحي

13. কহ মানুি, আবম কতামান্ডদরন্ডক এক 
নারী ও এক পুরুি কর্ন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি আর কতামান্ডদরন্ডক বববভন্ন 
জাবত ও কগান্ডত্র ববভি কন্ডরবি। 
যান্ডত কতামরা পরস্পর পবরবচত হন্ডত 
পার। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে আল্লাহর 
কান্ডি কসই অবধ্ক মযথাদাসম্পন্ন কয 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে অবধ্ক তাকওয়া 

 َٰ نَثح
 
أ ر  وح

ِن ذحكح ۡ مذ َٰك  لحۡقنح ا ٱۡلَّاس  إِنَّا خح ُح ي 
ح
أ ى يح

ف ٓوا ْۚ إِنَّ  ارح بحآئِلح تِلحعح وٗبا وحقح ع  ۡۡ ش  َٰك  لۡنح عح وحجح
  ۡ لِي ح عح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ىَٰك  ۡتقح

ح
ِ أ ۡۡ ِعندح ٱّللَّ ۡكرحمحك 

ح
أ

برِي    ١٣خح
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সম্পন্ন। বনশ্চয় আল্লাহ কতা সবথজ্ঞ, 
সমেক অববহত।  

14. কবদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান 
আনলাম’। বল, ‘কতামরা ঈমান 
আনবন’। বরাং কতামরা বল, ‘আমরা 
আত্ম্সমপথে করলাম’। আর এখন 
পযথন্ত কতামান্ডদর অন্তন্ডর ঈমান 
প্রন্ডবশ কন্ডরবন। আর যবদ কতামরা 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে 
কর, তাহন্ডল বতবন কতামান্ডদর 
আমলসমূন্ডহর ককান বকিুই হ্রাস 
করন্ডবন না। বনশ্চয় আল্লাহ অবধ্ক 
েমাশীল, পরম দয়ালু।  

اب  ءحا ۡعرح
ح
َِٰكن ۞قحالحِت ٱۡۡل لح ۡۡ ت ۡؤِمن وا  وح ۖۡ ق ل لَّ نَّا مح

 ۡۖ ۡۡ َٰن  ِِف ق ل وبِك  يمح ِل ٱۡۡلِ ا يحۡدخ  مَّ
ح ل ۡسلحۡمنحا وح

ح
ق ول ٓوا  أ

ِۡن  ۡ مذ وَلح ۥ لح يحلِۡتك  رحس  ح وح وا  ٱّللَّ ِإَون ت ِطيع 
ۡي  ۡۡ شح َٰلِك  ۡعمح

ح
ۡ  أ ور  رَِّحي ف  ح غح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ  ١٤ا

15. মুবমন ককবল তারাই যারা আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত ঈমান এন্ডনন্ডি, 
তারপর সন্ডন্দহ কপািে কন্ডরবন। আর 
বনজন্ডদর সম্পদ ও বনজন্ডদর জীবন 
বদন্ডয় আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ 
কন্ডরন্ডি। এরাই সতেবনষ্ঠ। 

 ۡۡ ح َّۡ ل وَِلِۦ ث  رحس  ِ وح ن وا  بِٱّللَّ ِينح ءحامح ۡؤِمن ونح ٱلَّ ا ٱلۡم  إِنَّمح
 ۡۡ ُِ ِ َٰل ۡموح

ح
وا  بِأ د  ُح َٰ جح ِْۚ  يحۡرتحاب وا  وح بِيِل ٱّللَّ ۡۡ ِِف سح ُِ ِس نف 

ح
أ  وح
َِٰدق ونح  ۡ  ٱلصَّ ىئِكح ه  لح و 

 
 ١٥أ

16. বল, ‘কতামরা বক কতামান্ডদর দীন 
সম্পন্ডকথ আল্লাহন্ডক বশো বদি? 
অর্চ আল্লাহ জান্ডনন যা বকিু আন্ডি 
আসমানসমূন্ডহ এবাং যা বকিু আন্ডি 
যমীন্ডন। আর আল্লাহ সকল বকিু 
সম্পন্ডকথ সমেক অবগত’।  

ونح  لذِم  ت عح
ح
ا ِِف ق ۡل أ ۡ  مح ۡعلح ۡۡ وحٱّللَّ  يح ح بِِدينِك  ٱّللَّ

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ ۡرِض  وحٱّللَّ  بِك 

ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ٱلسَّ

١٦ 

17. (তারা মন্ডন কন্ডর) ‘তারা ইসলাম 
গ্রহে কন্ডর কতামান্ডক ধ্নে কন্ডরন্ডি’। 

 َّ ح ن وا  َعح وا ۖۡ ق ل لَّ تحم  ۡسلحم 
ح
ۡن أ
ح
لحۡيكح أ ن ونح عح م  يح

 ۡۡ َٰك  ى دح ۡن هح
ح
ۡۡ أ لحۡيك  ن  عح م  ِۖ بحِل ٱّللَّ  يح َٰمحك  إِۡسلح
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বল, ‘কতামরা ইসলাম গ্রহে কন্ডর 
আমান্ডক ধ্নে কন্ডরি মন্ডন কন্ডরা না’। 

বরাং আল্লাহই কতামান্ডদরন্ডক ঈমান্ডনর 
বদন্ডক পবরচাবলত কন্ডর কতামান্ডদরন্ডক 
ধ্নে কন্ডরন্ডিন, কতামরা যবদ সতেবাদী 
হন্ডয় র্াক’।  

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  َِٰن إِن ك  يمح  ١٧لَِۡلِ

18. বনশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
যমীন্ডনর গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ অবগত 
আন্ডিন। আর কতামরা যা কর আল্লাহ 
তার সমেক দ্রষ্টা। 

ۡرِض  وحٱّللَّ  
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ۡيبح ٱلسَّ ۡ  غح ۡعلح ح يح إِنَّ ٱّللَّ

ل ونح  ا تحۡعمح ُۢ بِمح   ١٨بحِصري 

 

 

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1067  

৫০. সূরা : কাফ্ 

আয়াত : ৪৫, মাক্কী 

ورحة  قٓ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কাফ; মযথাদাপূেথ কুরআন্ডনর কসম।  ِجيِد ۡرءحاِن ٱلۡمح  ١ٓقْۚ وحٱۡلق 

2. বরাং তারা বববস্মত হন্ডয়ন্ডি কয, তান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক একজন সতকথকারী তান্ডদর 
কান্ডি এন্ডসন্ডি। অতিঃপর কাবফররা 
বলল, ‘এন্ডতা এক ববস্ময়কর বস্তু’! 

الح بحۡل  قح ۡۡ فح  ُ ِۡن نِذر  مذ ۡ م  آءحه  ن جح
ح
ِجب ٓوا  أ عح

ِجيب   ء  عح ۡ ا يح َٰذح ونح هح َٰفِر   ٢ٱلۡكح

3. ‘আমরা যখন মারা যাব এবাং মাবটন্ডত 
পবরেত হব তখন্ডনা বক (আমরা 
পুনরুবেত হব)? এ বফন্ডর যাওয়া 
সুদূরপরাহত’। 

ُۢ بحعِيد   َٰلِكح رحۡجع  ۖۡ ذح اٗبا نَّا ت رح ك  ءِذحا ِمۡتنحا وح
ح
٣أ

4. অবশেই আবম জাবন মাবট তান্ডদর কর্ন্ডক 
যতটুকু েয় কন্ডর। আর আমার কান্ডি 
আন্ডি অবধ্ক সাংরেেকারী বকতাব।  

نحا  ۖۡ وحِعندح ۡۡ  ُ ۡرض  ِمۡن
ح
ص  ٱۡۡل ا تحنق  لِۡمنحا مح قحۡد عح

فِيُۢظ  َٰب  حح  ٤كِتح

5. বরাং তারা সতেন্ডক অস্বীকার কন্ডরন্ডি, 
যখনই তান্ডদর কান্ডি সতে এন্ডসন্ডি। 
অতএব তারা সাংশয়যুি ববিন্ডয়র মন্ডধ্ে 
রন্ডয়ন্ডি।  

ۡمر  
ح
ۡۡ ِِفٓ أ  ُ ۡۡ فح آءحه  ا جح حمَّ ِ ل  بِٱۡۡلحقذ

ب وا  ذَّ بحۡل كح
رِيج   ٥مَّ

6. তারা বক তান্ডদর উপন্ডর আসমান্ডনর 
বদন্ডক তাকায় না, বকভান্ডব আবম তা 
বাবনন্ডয়বি এবাং তা সুন্ডশাবভত কন্ডরবি? 
আর তান্ডত ককান ফাটল কনই। 

 
ح
ۡيفح أ ۡۡ كح  ُ آءِ فحۡوقح مح ٓوا  إَِلح ٱلسَّ ر  ۡۡ يحنظ  فحلح

وج   ا ِمن ف ر  ُح ح ا ل ا وحمح ُح َٰ يَّنَّ زح ا وح ُح َٰ  ٦بحنحۡينح

7. আর আবম যমীনন্ডক ববসৃ্তত কন্ডরবি, 
তান্ডত পবথতমালা স্থাপন কন্ডরবি এবাং 
তান্ডত প্রন্ডতেক প্রকান্ডরর সুদৃশে উবদ্ভদ 
উদ্গত কন্ডরবি। 

يۡ  لۡقح
ح
أ ا وح ُح َٰ ۡدنح دح ۡرضح مح

ح
ََِٰسح وحٱۡۡل وح ا رح ُح نحا فِي

ُِيج   ۡوِۢج بح ِ زح
ذ ا ِمن ّل  ُح ۢنبحتۡنحا فِي

ح
أ ٧وح
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8. আল্লাহ অবভমুখী প্রবতবট বান্দার জনে 
জ্ঞান ও উপন্ডদশ বহন্ডসন্ডব।  

نِيب   ۡبد  م  ِ عح
ذ ىَٰ لِك  ذِۡكرح ٗة وح ٨تحۡبِِصح

9. আর আবম আসমান কর্ন্ডক বরকতময় 
পাবন নাবযল কন্ডরবি। অতিঃপর তা িারা 
আবম উৎপন্ন কবর বাগ-বাবগচা ও 
কতথনন্ডযাগে শসেদানা। 

ۢنبحتۡنحا بِهِۦ 
ح
َٗك فحأ َٰرح بح اٗٓء م  آءِ مح مح ۡۡلحا ِمنح ٱلسَّ نحزَّ وح

بَّ ٱۡۡلحِصيِد  َٰت  وححح نَّ ٩جح

10. আর সমুন্নত কখজুরগাি, যান্ডত আন্ডি 
গুি গুি কখজুর িড়া,  

يد   ُِ لۡع  نَّ ا طح ُح َّ َٰت  ل ١٠وحٱۡلَّۡخلح بحاِسقح

11. আমার বান্দান্ডদর জনে বরবযকস্বরূপ। 
আর আবম পাবন িারা মৃত শহর 
সঞ্জীববত কবর। এভান্ডবই উোন ঘটন্ডব।  

َٰلِكح  ذح ۡيٗتاْۚ كح ٗة مَّ ۡحيحيۡنحا بِهِۦ بحِۡلح
ح
أ ِزٗۡقا لذِلۡعِبحادِِۖ وح رذ

وج    ١١ٱۡۡل ر 

12. তান্ডদর পূন্ডবথ সতে প্রতোখোন কন্ডরবিল 
নূন্ডহর সম্প্রদায়, রাস্ এর অবধ্বাসী ও 
সামূদ সম্প্রদায়। 

َٰب  ٱلرَّسذِ  ۡصحح
ح
أ ۡۡ قحۡوم  ن وح  وح  ُ ۡبلح بحۡت قح ذَّ كح

ود   ثحم  ١٢وح

13. ‘আদ, বফর‘আউন ও লূত সম্প্রদায়।    َٰن  ل وط ۡون  ِإَوۡخوح فِرۡعح د  وح ١٣وحَعح

14. আইকার অবধ্বাসী ও তুববা‘ সম্প্রদায়। 
সকন্ডলই রাসূলন্ডদরন্ডক বমর্োবাদী 
বন্ডলবিল।  

ةِ  يۡكح
ح
َٰب  ٱۡۡل ۡصحح

ح
أ بح وح ذَّ ذ  كح وحقحۡوم  ت بَّع   ّل 

قَّ وحِعيدِ  لح فححح ١٤ٱلر س 

15. আবম বক প্রর্মবার সৃবষ্ট কন্ডরই ক্লান্ত 
হন্ডয় পন্ডড়বি? বরাং তারা নতুন সৃবষ্টর 
ববিন্ডয় সন্ডন্দন্ডহ বনপবতত।  

ِۡن  ۡۡ ِِف لحبۡس  مذ ِل  بحۡل ه  وَّ
ح
يِينحا بِٱۡۡلحلِۡق ٱۡۡل عح فح

ح
أ

ِديد   ق  جح
لۡ  ١٥خح

16. আর অবশেই আবম মানুিন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি এবাং তার প্রবৃবত্ত তান্ডক কয 
কুমন্ত্রো কদয় তাও আবম জাবন। আর 

ا ت وحۡسوِس  بِهِۦ  ۡ  مح نحۡعلح َٰنح وح نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ
لح ۡد خح لحقح وح

رِيِد  ۡبِل ٱلۡوح ۡهِ ِمۡن حح قۡرحب  إَِلح
ح
ۡن  أ َنح ۖۥۡ وح ه  نحۡفس 

١٦ 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1069  

আবম156 তার গলার ধ্মনী হন্ডতও 
অবধ্ক কান্ডি।  

17. যখন ডান্ডন ও বান্ডম বসা দু’জন 
বলবপবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহে করন্ডব।   

ِن  ِن ٱَۡلحِمِي وحعح ِيحاِن عح تحلحقذ تحلحقَّ ٱلۡم  إِۡذ يح
اِل قحعِيد   مح ِ ١٧ٱلشذ

18. কস কয কর্াই উচ্চারে কন্ডর তার কান্ডি 
সদা উপবস্থত সাংরেেকারী রন্ডয়ন্ডি।  

تِيد   يۡهِ رحقِيب  عح ح ا يحلۡفِظ  ِمن قحۡول  إِلَّ َّلح ١٨مَّ

19. আর মৃতুের যন্ত্রো যর্াযর্ই আসন্ডব। যা 
কর্ন্ডক তুবম পলায়ন করন্ডত চাইন্ডত।  

نتح  ا ك  َٰلِكح مح ِِۖ ذح ۡوِت بِٱۡۡلحقذ ة  ٱلۡمح ۡكرح آءحۡت سح وحجح
ِيد   ١٩ِمۡنه  ِتح

20. আর বশাংগায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব। এটাই 
হল প্রবতশ্রুত বদন।  

َٰلِكح يحۡوم  ٱلۡوحِعيِد  ورِ  ذح ن فِخح ِِف ٱلص  ٢٠وح

21. আর প্রন্ডতেক বেবি উপবস্থত হন্ডব, তার 
সান্ডর্ র্াকন্ডব একজন চালক ও 
একজন সােী।  

ُِيد   آئِق  وحشح ا سح ُح عح  نحۡفس  مَّ
آءحۡت ّل    ٢١وحجح

22. অবশেই তুবম এ বদবস সম্পন্ডকথ 
উদাসীন বিন্ডল, অতএব আবম কতামার 
পদথা কতামার কর্ন্ডক উন্ডন্মাচন কন্ডর 
বদলাম। ফন্ডল আজ কতামার দৃবষ্ট খুব 
প্রখর।  

نتح ِِف  ۡد ك  نكح لَّقح ۡفنحا عح شح ا فحكح َٰذح ِۡن هح ۡفلحة  مذ غح
ِديد   بحِصح كح ٱَۡلحۡومح حح آءحكح فح ٢٢ِغطح

23. আর তার সার্ী (ন্ডফন্ডরশতা) বলন্ডব, 
এই কতা আমার কান্ডি (আমল নামা) 
প্রস্তুত।  

تِيد   يَّ عح ح ا َّلح ا مح َٰذح ۥ هح ٢٣وحقحالح قحرِين ه 

24. কতামরা জাহান্নান্ডম বনন্ডেপ কর প্রন্ডতেক 
উদ্ধত কাবফরন্ডক,  

نِيد   ار  عح
فَّ َّ كح ۡح ّل  نَّ ُح لۡقِيحا ِِف جح

ح
٢٤أ

                                                           
156 ইবন্ডন কাসীর বন্ডলন, এখান্ডনنحن  বন্ডল আল্লাহর কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।   
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25. কলোেকর কান্ডজ প্রবল বাধ্াদানকারী 
সীমালঙ্ঘনকারী, সন্ডন্দহ 
কপািেকারীন্ডক।  

رِيب   ۡعتحد  م  رۡيِ م  ِلۡخح
نَّاع  لذ ٢٥مَّ

26. কয আল্লাহর সান্ডর্ অনে ইলাহ গ্রহে 
কন্ডরবিল, কতামরা তান্ডক কব ন আযান্ডব 
বনন্ডেপ কর।  

عح  لح مح عح ِي جح لۡقِيحاه  ِِف  ٱلَّ
ح
رح فحأ ا ءحاخح ًُ َٰ ِ إِلح ٱّللَّ

ِديِد  اِب ٱلشَّ ذح ٢٦ٱلۡعح

27. তার সঙ্গী (শয়তান) বলন্ডব, ‘কহ 
আমান্ডদর ‘রব’, আবম তান্ডক ববন্ডদ্রাহী 
কন্ডর তুবলবন, বরাং কস বনন্ডজই বিল 
সুদূর পর্ভ্রষ্টতার মন্ডধ্ে’।  

نح  َِٰكن َكح لح ۥ وح ۡيت ه  ۡطغح
ح
آ أ بَّنحا مح ۥ رح ۞قحالح قحرِين ه 

َِٰۢل بحعِيد  ِِف  لح  ٢٧ضح

28. আল্লাহ বলন্ডবন, ‘কতামরা আমার কান্ডি 
বাক-ববতো কন্ডরা না। অবশেই আবম 
পূন্ডবথই কতামান্ডদরন্ডক সতকথ কন্ডর 
বদন্ডয়বিলাম’।  

 ۡ ۡك  ۡمت  إَِلح يَّ وحقحۡد قحدَّ ح وا  َّلح ۡتحِصم  قحالح لح َّتح
٢٨بِٱلۡوحِعيِد 

29. ‘আমার কান্ডি কর্া রদবদল হয় না, 
আর আবম বান্দার প্রবত যুলুমকারীও 
নই’।  

بِيِد  َٰم  لذِلۡعح لَّ نحا۠ بِظح
ح
آ أ يَّ وحمح ح ۡول  َّلح ل  ٱلۡقح بحدَّ ا ي  مح

٢٩ 

30. কসবদন আবম জাহান্নামন্ডক বলব, ‘তুবম 
বক পবরপূেথ হন্ডয়ি’? আর কস বলন্ডব, 
‘আন্ডরা কববশ আন্ডি বক’?  

ۡل  ول  هح تحق  ِت وح
ۡ ِل ٱۡمتحۡلح ۡح هح نَّ ُح ول  ِۡلح يحۡومح نحق 

زِيد   ٣٠ِمن مَّ

31. আর জান্নাতন্ডক মুত্তাকীন্ডদর অদূন্ডর, 
কান্ডিই আনা হন্ডব।  

رۡيح بحعِيد   تَّقِيح غح ِت ٱۡۡلحنَّة  لِلۡم  ۡزلِفح
 
أ  ٣١وح

32. এটাই, যার ওয়াদা কতামান্ডদরন্ডক কদয়া 
হন্ডয়বিল। প্রন্ডতেক আল্লাহ অবভমুখী 
অবধ্ক সাংরেেশীলন্ডদর জনে। 

فِيظ   اب  حح وَّ
ح
ِ أ
ذ ونح لِك  د  ا ت وعح ا مح َٰذح ٣٢هح
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33. কয না কদন্ডখই রহমানন্ডক ভয় করত 
এবাং ববনীত হৃদন্ডয় উপবস্থত হত।  

ب  
لۡ آءح بِقح ۡيِب وحجح َٰنح بِٱلۡغح َِشح ٱلرَّۡحمح ۡن خح مَّ

نِيب   ٣٣م 

34. কতামরা তান্ডত শাবন্তর সান্ডর্ প্রন্ডবশ 
কর। এটাই স্থাবয়ন্ডত্বর বদন।  

َٰلِكح يحۡوم  ٱۡۡل ل ودِ  َٰم ِۖ ذح لح ا بِسح ل وهح ٣٤ٱۡدخ 

35. তারা যা চাইন্ডব, কসখান্ডন তান্ডদর জনে 
তাই র্াকন্ডব এবাং আমার কান্ডি রন্ডয়ন্ডি 
আরও অবধ্ক। 

زِيد   ۡينحا مح ح َّلح ا وح ُح آء ونح فِي حشح ا ي ۡ مَّ  ُ ح ٣٥ل

36. আবম তান্ডদর পূন্ডবথ বহু প্রজন্মন্ডক ধ্বাংস 
কন্ডর বদন্ডয়বি যারা পাকড়াও করার 
কেন্ডত্র এন্ডদর তুলনায় বিল প্রবলতর, 
তারা কদশ-ববন্ডদশ চন্ডি কবড়াত। তান্ডদর 
বক ককান পলায়নস্থল বিল?  

 ۡ  ُ د  ِمۡن شح
ح
ۡۡ أ ِن قحۡرن  ه  ۡ مذ  ُ

ۡبلح ۡهلحۡكنحا قح
ح
ۡۡ أ كح وح

ِيص   ۡل ِمن ُمَّ َِٰد هح ب وا  ِِف ٱِۡلِلح نحقَّ ٣٦بحۡطٗشا فح

37. বনশ্চয় এন্ডত উপন্ডদশ রন্ডয়ন্ডি তার জনে, 
যার রন্ডয়ন্ডি অন্তর অর্বা কয 
বনববষ্টবচন্ডত্ত েবে কন্ডর।  

نح َلح ۥ  ىَٰ لِمحن َكح ِۡكرح َٰلِكح لح ۡو إِنَّ ِِف ذح
ح
قحلۡب  أ

ُِيد   وح شح ۡمعح وحه  لۡقح ٱلسَّ
ح
٣٧أ

38. আর অবশেই আবম আসমানসমূহ ও 
যমীন এবাং এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবস্থত 
সববকিু িয় বদন্ডন সৃবষ্ট কন্ডরবি। আর 
আমান্ডক ককানরূপ ক্লাবন্ত স্পশথ কন্ডরবন।  

ا  مح  ُ ا بحيۡنح ۡرضح وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحۡقنحا ٱلسَّ ۡد خح لحقح وح

يَّام  
ح
غ وب  ِِف ِستَّةِ أ

نحا ِمن ل  سَّ ا مح ٣٨وحمح

39. অতএব এরা যা বন্ডল, তান্ডত তুবম 
বধ্যথধ্ারে কর এবাং সূযথ উদন্ডয়র পূন্ডবথ 
ও অস্তবমত হওয়ার পূন্ডবথ তুবম কতামার 
রন্ডবর প্রশাংসাসহ তাসবীহ পা  কর।  

بذِكح  بذِۡح ِِبحۡمِد رح ول ونح وحسح ق  ا يح َٰ مح ح فحٱۡصَِبۡ َعح
ۡبلح  ۡمِس وحقح ل وِع ٱلشَّ ۡبلح ط  وِب قح ر  ٣٩ٱلۡغ 

40. এবাং রান্ডতর একাাংন্ডশও তুবম তাুঁর 
তাসবীহ পা  কর এবাং সালান্ডতর 
পশ্চান্ডতও।  

ودِ  ج  َٰرح ٱلس  ۡدبح
ح
أ بذِۡحه  وح ِۡل فحسح  ٤٠وحِمنح ٱَلَّ
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41. মন্ডনাবনন্ডবশ কর, কযবদন একজন 
কঘািক বনকটবতথী ককান স্থান কর্ন্ডক 
ডাকন্ডত র্াকন্ডব।  

ن  قح  َّكح نحادِ ِمن مَّ نحادِ ٱلۡم  ٤١رِيب  وحٱۡستحِمۡع يحۡومح ي 

42. কসবদন তারা সবতেসবতেই মহাবচৎকার 
শুনন্ডব। কসবটই উবেত হবার বদন।  

َٰلِكح يحۡوم   ِ  ذح ةح بِٱۡۡلحقذ ۡيحح ونح ٱلصَّ ع  حۡسمح يحۡومح ي
وِج  ٤٢ٱۡۡل ر 

43. আবমই জীবন কদই এবাং আবমই মৃতুে 
ঘটাই, আর আমার বদন্ডকই চূড়ান্ত 
প্রতোবতথন।  

ن ِميت  ِإَو ۦ وح ۡن  ن ۡۡحِ
ِصري  إِنَّا َنح ۡنحا ٱلۡمح ٤٣َلح

44. কসবদন তান্ডদর কর্ন্ডক যমীন ববদীেথ হন্ডব 
এবাং কলান্ডকরা বদবিবদক িুটািুবট 
করন্ডত র্াকন্ডব। এবট এমন এক 
সমান্ডবশ যা আমার পন্ডে অতীব 
সহজ।  

ّۡش   َٰلِكح حح ْۚ ذح اَٗع ۡۡ َِسح  ُ ۡن ۡرض  عح
ح
ق  ٱۡۡل قَّ حشح يحۡومح ت
حِسري   لحۡينحا ي ٤٤عح

45. এরা যা বন্ডল আবম তা সবন্ডচন্ডয় ভাল 
জাবন। আর তুবম তান্ডদর উপর ককান 
কজার- জবরদবস্তকারী নও। সুতরাাং কয 
আমার ধ্মকন্ডক ভয় কন্ডর তান্ডক 
কুরআন্ডনর সাহান্ডযে উপন্ডদশ দাও।  

 ُِۡ ۡي
لح نتح عح

ح
ٓ أ ا ۖۡ وحمح ول ونح ق  ا يح ۡ  بِمح ۡعلح

ح
ۡن  أ َنَّ

حاف  وحِعيِد  ن َيح ۡرءحاِن مح ِۡر بِٱلۡق  كذ  ٤٥ِِبحبَّار ِۖ فحذح

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1073  

৫১. সূরা : আয্-যাবরয়াত 
আয়াত : ৬০, মাক্কী 

ارِيحاتِ  ورحة  الَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম ধূ্বলঝন্ডড়র,  َِٰت ذحۡرٗوا َٰرِيح  ١وحٱلذَّ

2. অতিঃপর, পাবনর কবাঝা বহনকারী 
কমঘমালার,  

َِٰت وِقٗۡرا  َِٰملح ٢فحٱلۡحح

3. অতিঃপর মৃদুগবতন্ডত চলমান 
কনৌযানসমূন্ডহর,  

ا  َِٰت ي ِۡسٗ َٰرِيح  ٣فحٱلۡجح

4. অতিঃপর [আল্লাহর] বনন্ডদথশ বণ্টনকারী 
কফন্ডরশতাগন্ডের।  

ۡمًرا 
ح
َِٰت أ مح ِ سذ قح ٤فحٱلۡم 

5. কতামরা কয ওয়াদাপ্রাপ্ত হন্ডয়ি তা 
অবশেই সতে।  

ادِق   حصح ونح ل د  ا ت وعح ٥إِنَّمح

6. বনশ্চয় প্রবতদান অবশেম্ভাবী।  
َٰقِع  ِإَونَّ  ِينح لحوح  ٦ٱَّلذ

7. কসম কসৌন্দযথমবেত আকান্ডশর  
آءِ ذحاِت ٱۡۡل ب ِك  مح ٧وحٱلسَّ

8. বনশ্চয় কতামরা মতববন্ডরাধ্পূেথ কর্ায় 
বলপ্ত।  

ۡتحلِف   َِف قحۡول  ُم 
ۡۡ لح ٨إِنَّك 

9. কয পর্ভ্রষ্ট হন্ডয়ন্ডি তান্ডকই তা কর্ন্ডক 
বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডয়ন্ডি।  

فِكح 
 
ۡن أ ۡنه  مح ٩ي ۡؤفحك  عح

10. বমর্োচারীরা ধ্বাংস কহাক!  
ونح  َٰص  ١٠ق تِلح ٱۡۡلحرَّ

11. যারা সন্ডন্দহ-সাংশন্ডয় বনপবতত, 
উদাসীন।  

ونح  اه  ة  سح ۡمرح ۡۡ ِِف غح ِينح ه   ١١ٱلَّ

12. তারা বজজ্ঞাসা কন্ডর, ‘প্রবতদান বদবস’ 
কন্ডব’?  

حۡس  ِيِن ي يَّانح يحۡوم  ٱَّلذ
ح
١٢ل ونح أ
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13. ‘কয বদন তারা অবগ্নন্ডত সাজাপ্রাপ্ত হন্ডব’।  
ۡفتحن ونح  ح ٱۡلَّارِ ي  ۡۡ َعح ١٣يحۡومح ه 

14. বলা হন্ডব, ‘কতামান্ডদর আযাব আস্বাদন 
কর, এবটন্ডতা ‘কতামরা ত্বরাবিত করন্ডত 
কচন্ডয়বিন্ডল।’  

نت ۡ بِهِۦ  ِي ك  ا ٱلَّ َٰذح ۡۡ هح ذ وق وا  فِۡتنحتحك 
حۡستحۡعِجل ونح  ١٤ت

15. বনশ্চয় মুত্তাকীরা র্াকন্ডব জান্নাতসমূন্ডহ ও 
ঝেথাধ্ারায়, 

ي ون  إِنَّ  َٰت  وحع  نَّ تَّقِيح ِِف جح ١٥ٱلۡم 

16. তান্ডদর রব তান্ডদর যা বদন্ডবন তা তারা 
খুশীন্ডত গ্রহেকারী হন্ডব। ইতিঃপূন্ডবথ 
এরাই বিল সৎকমথশীল।  

ۡبلح  ن وا  قح ۡۡ َكح  ُ ْۚ إِنَّ ۡۡ  ُ ب  ۡۡ رح  ُ َٰ ٓ ءحاتحى ا ءحاِخِذينح مح
ِۡسنِيح  َٰلِكح ُم  ١٦ذح

17. রান্ডতর সামানে অাংশই এরা ঘুবমন্ডয় 
কাটান্ডতা।  

ونح  ع  جح ُۡ ا يح ِۡل مح ِنح ٱَلَّ ن وا  قحلِيٗل مذ ١٧َكح

18. আর রান্ডতর কশি প্রহন্ডর এরা েমা 
চাওয়ায় রত র্াকত।  

ونح  حۡستحۡغفِر  ۡۡ ي ارِ ه  ۡسحح
ح
بِٱۡۡل ١٨وح

19. আর তান্ডদর ধ্নসম্পন্ডদ রন্ডয়ন্ডি প্রার্থী ও 
ববঞ্চন্ডতর হক।  

وِم  ۡحر  آئِِل وحٱلۡمح قذ  لذِلسَّ ۡۡ حح ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
ِِفٓ أ ١٩وح

20. সুবনবশ্চত ববশ্বাসীন্ডদর জনে যমীন্ডন 
অন্ডনক বনদশথন রন্ডয়ন্ডি।  

وقِنِيح  َٰت  لذِلۡم  ۡرِض ءحايح
ح
ِِف ٱۡۡل ٢٠وح

21. কতামান্ডদর বনজন্ডদর মন্ডধ্েও। কতামরা বক 
চেুষ্মান হন্ডব না?  

ونح  فحلح ت ۡبِِص 
ح
ْۚ أ ۡۡ ِسك  نف 

ح
ِِفٓ أ  ٢١وح

22. আকান্ডশ রন্ডয়ন্ডি কতামান্ডদর বরবযক ও 
প্রবতশ্রুত সব বকিু।  

ِِف  ونح وح د  ا ت وعح ۡۡ وحمح آءِ رِزۡق ك  مح ٢٢ٱلسَّ

23. অতএব আসমান ও যমীন্ডনর রন্ডবর 
কসম, কতামরা কয কর্া বন্ডল র্াক তার 
মতই এবট সতে।  

آ  ِثۡلح مح حقذ  مذ ۥ ۡلح ۡرِض إِنَّه 
ح
آءِ وحٱۡۡل مح ِ ٱلسَّ رحبذ فحوح
ونح  ۡۡ تحنِطق  نَّك 

ح
٢٣أ
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24. কতামার কান্ডি বক ইবরাহীন্ডমর সম্মাবনত 
কমহমানন্ডদর বৃত্তান্ত এন্ডসন্ডি?  

ۡح  َٰهِي ۡيِف إِبۡرح ِديث  ضح تحىَٰكح حح
ح
ۡل أ هح

ۡكرحِميح  ٢٤ٱلۡم 

25. যখন তারা তার কান্ডি আসল এবাং 
বলল, ‘সালাম’, উত্তন্ডর কসও বলল, 
‘সালাম’। এরা যতা অপকরকিত যলাক।  

ۡ  قحۡوم   َٰ لح ۖۡ قحالح سح َٰٗما لح ال وا  سح قح لحۡيهِ فح ل وا  عح إِذۡ دحخح
ونح  ر  نكح ٢٥م 

26. অতিঃপর কস দ্রুত চুবপসান্ডর বনজ 
পবরবারবন্ডগথর কান্ডি কগল এবাং একবট 
কমাটা-তাজা কগা-বািুর (ভাজা) বনন্ডয় 
আসল।  

ِمي   آءح بِعِۡجل  سح جح
ۡهلِهِۦ فح

ح
ى أ اغح إَِلح  ٢٦فحرح

27. অতিঃপর কস তা তান্ডদর সামন্ডন কপশ 
করল এবাং বলল, ‘কতামরা বক খান্ডব 
না?’ 

لح 
ح
ۡۡ قحالح أ ُِ ۡ

ۥٓ إَِلح بحه  رَّ قح ل ونح فح ك 
ۡ
٢٧تحأ

28. এন্ডত তান্ডদর সম্পন্ডকথ কস মন্ডন মন্ডন ভীত 
হল। তারা বলল, ‘ভয় কপন্ডয়ানা, তারা 
তান্ডক এক ববিান পুত্র সন্তান্ডনর 
সুসাংবাদ বদল’। 

حۡفۖۡ 
ۖۡ قحال وا  لح َّتح ٗة ۡۡ ِخيفح  ُ سح ِمۡن وۡجح

ح
فحأ

لِيم   َٰم  عح لح وه  بِغ  حّشَّ  ب ٢٨وح

29. তখন তার স্ত্রী চীৎকার করন্ডত করন্ডত 
এবগন্ডয় আসল এবাং বনজ মুখ চাপবড়ন্ডয় 
বলল, ‘বৃদ্ধা- বন্ধো’। 

ا  ُح ُح ۡت وحۡج كَّ ة  فحصح َّ ۥ ِِف صح ت ه 
ح
أ ۡقبحلحِت ٱۡمرح

ح
فحأ

  ۡ قِي وز  عح ج  ٢٩وحقحالحۡت عح

30. তারা বলল, ‘কতামার রব এরূপই 
বন্ডলন্ডিন। বনশ্চয়ই বতবন প্রজ্ঞাময়, 
সবথজ্ঞ’।  

  ۡ وح ٱۡۡلحِكي ۥ ه  ب ِكِۖ إِنَّه  َٰلِِك قحالح رح ذح قحال وا  كح
  ۡ لِي   ٣٠ٱلۡعح

31. ইবরাহীম বলল, ‘কহ কপ্রবরত 
কফন্ডরশতাগে, কতামান্ডদর উন্ডদ্দশে বক’? 

ل ونح  رۡسح ا ٱلۡم  ُح ي 
ح
ۡۡ أ ۡطب ك  ا خح مح  ٣١۞قحالح فح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1076  

32. তারা বলল, ‘আমরা এক অপরাধ্ী 
কওন্ডমর প্রবত কপ্রবরত হন্ডয়বি’। 

ۡرِِميح  َٰ قحۡوم  ُم  رِۡسلۡنحآ إَِلح
 
آ أ  ٣٢قحال ٓوا  إِنَّ

33. ‘যান্ডত তান্ডদর উপর মাবটর শি কঢলা 
বনন্ডেপ কবর’। 

ِن ِطي   ارحٗة مذ ۡۡ ِحجح ُِ ۡي
لح ِۡسلح عح ٣٣لَِن 

34. ‘যা কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক বচহ্নত 
সীমালাংঘনকারীন্ডদর জনে’। 

ِۡسِفِيح  بذِكح لِلۡم  ًة ِعندح رح وَّمح سح ٣٤م 

35. অতিঃপর কসখান্ডন কযসব মুবমন বিল 
আবম তান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর বনন্ডয় 
আসলাম।  

ۡؤِمنِيح  ا ِمنح ٱلۡم  ُح نح فِي ن َكح ۡخرحۡجنحا مح
ح
٣٥فحأ

36. তন্ডব আবম কসখান্ডন একবট বাড়ী িাড়া 
ককান মুসলমান পাইবন।  

ۡسلِِميح  ِنح ٱلۡم  رۡيح بحۡيت  مذ ا غح ُح ۡدنحا فِي ا وحجح مح فح
٣٦

37. আর আবম তান্ডদর জনে কসখান্ডন একবট 
বনদশথন করন্ডখবি যারা যন্ত্রোদায়ক 
আযাবন্ডক ভয় কন্ডর ।  

ابح  ذح حاف ونح ٱلۡعح ِينح َيح ٓ ءحايحٗة لذَِّلَّ ا ُح ۡكنحا فِي تحرح وح
ۡح  َِل
ح
٣٧ٱۡۡل

38. আর মূসার কাবহনীন্ডতও বনদশথন রন্ডয়ন্ডি, 
যখন আবম তান্ডক সুস্পষ্ট প্রমােসহ 
বফর‘আউন্ডনর কান্ডি পাব ন্ডয়বিলাম।  

ِِف  َٰن   وح ۡلطح  بِس 
ۡونح َٰ فِرۡعح َٰه  إَِلح لۡنح رۡسح

ح
ى إِذۡ أ وَسح م 

بِي   ٣٨م 

39. বকন্তু কস তার দলবলসহ মুখ বফবরন্ডয় 
বনল এবাং বলল, ‘এ বেবি জাদুকর 
অর্বা উম্মাদ।’  

ۡن ون   ۡو ُمح
ح
َِٰحر  أ ۡكنِهِۦ وحقحالح سح َٰ بِر  لَّ تحوح ٣٩فح

40. ফন্ডল আবম তান্ডক ও তার বসনে-
সামন্তন্ডক পাকড়াও করলাম। অতিঃপর 
তান্ডদরন্ডক সমুন্ডদ্র বনন্ডেপ করলাম। কস 
কতা বিল বতরসৃ্কত।  

وح  ۡذِ وحه  ۡۡ ِِف ٱَۡلح  ُ َٰ نحبحۡذنح ه ۥ فح ن ودح َٰه  وحج  ۡذنح خح
ح
فحأ

  ۡ لِي ٤٠م 
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41. আর ‘আদ জাবতর ঘটনায়ও (বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি), যখন আবম তান্ডদর উপর 
কপ্ররে কন্ডরবিলাম অমঙ্গলজনক বায়ু।  

ۡح  قِي ِيحح ٱلۡعح ۡ  ٱلرذ ُِ ۡي
لح لۡنحا عح رۡسح

ح
د  إِذۡ أ ِِف َعح  ٤١وح

42. ঐ বায়ু যার উপন্ডর এন্ডসবিল তান্ডক 
করন্ডখ যায়বন, বরাং সববকিুন্ডক চূেথ-ববচূেথ 
কন্ডর বদন্ডয়বিল।  

لحۡته   عح لحۡيهِ إِلَّ جح تحۡت عح
ح
ء  أ ۡ ر  ِمن يح ا تحذح مح

 ِۡ ِمي ٱلرَّ ٤٢كح

43. আর সামূদ জাবতর ঘটনায়ও (বনদশথন 
রন্ডয়ন্ডি)। যখন তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডয়বিল, 
‘একবট বনবদথষ্ট কাল পযথন্ত কভাগ কন্ডর 
নাও’।  

َٰ ِحي   ِتَّ  حح
وا  تَّع  ۡۡ تحمح  ُ ح ودح إِذۡ قِيلح ل ِِف ثحم  ٤٣وح

44. অতিঃপর তারা তান্ডদর রন্ডবর আন্ডদশ 
সম্পন্ডকথ ঔদ্ধতে প্রকাশ করল। ফন্ডল 
বজ্রাঘাত তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করল, 
আর তারা তা কদখবিল।  

ة   َٰعِقح ۡ  ٱلصَّ  ُ ۡت ذح خح
ح
ۡۡ فحأ ُِ ِ بذ ۡمرِ رح

ح
ۡن أ تحۡوا  عح عح فح
ونح  ر  ۡۡ يحنظ  ٤٤وحه 

45. অতিঃপর তারা উন্ড  দাুঁড়ান্ডত পারল না 
এবাং প্রবতন্ডরাধ্ও করন্ডত পারল না।  

ن وا   ا َكح وا  ِمن قِيحام  وحمح َٰع  ا ٱۡستحطح مح فح
نتحِِصِينح  ٤٥م 

46. আর ইতিঃপূন্ডবথ নূন্ডহর কওমন্ডকও (আবম 
ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বিলাম)। বনশ্চয় তারা 
বিল ফাবসক কওম।  

َِٰسقِيح  ن وا  قحۡوٗما فح ۡۡ َكح  ُ ۖۡ إِنَّ ۡبل  ِن قح وحقحۡومح ن وح  مذ
٤٦

47. আর আবম হাতসমূহ িারা আকাশ বনমথাে 
কন্ডরবি এবাং বনশ্চয় আবম শবিশালী।  

ونح  وِسع  حم  ۡيي د  ِإَونَّا ل
ح
ا بِأ ُح َٰ آءح بحنحۡينح مح ٤٧وحٱلسَّ

48. আর আবম যমীনন্ডক বববিন্ডয় বদন্ডয়বি। 
আবম কতইনা সুন্দর ববিানা প্রস্তুতকারী!  

ونح  ُِد  َٰ ۡح ٱلۡمح ا فحنِۡع ُح َٰ ۡرضح فحرحۡشنح
ح
٤٨وحٱۡۡل
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49. আর প্রন্ডতেক বস্তু কর্ন্ডক আবম কজাড়ায় 
কজাড়ায় সৃবষ্ট কন্ডরবি। আশা করা যায়, 
কতামরা উপন্ডদশ গ্রহে করন্ডব।  

 ۡۡ لَّك  ۡيِ لحعح وۡجح لحۡقنحا زح ء  خح ۡ ِ يح
ذ وحِمن ّل 
ونح  ر  كَّ ٤٩تحذح

50. অতএব কতামরা আল্লাহর বদন্ডক ধ্াববত 
হও। আবম কতা তাুঁর পে কর্ন্ডক 
কতামান্ডদর জনে এক স্পষ্ট সতকথকারী।  

بِي   ِۡنه  نحِذير  م  ۡ مذ ِۖۡ إِّنذِ لحك   ٱّللَّ
ٓوا  إَِلح فحفِر 

٥٠

51. আর কতামরা আল্ল্াহর সান্ডর্ ককান 
ইলাহ বনধ্থারে কন্ডরা না; আবম তাুঁর পে 
কর্ন্ডক কতামান্ডদর জনে এক স্পষ্ট 
সতকথকারী।  

 ۡ ۖۡ إِّنذِ لحك  رح ا ءحاخح ًُ َٰ ِ إِلح عح ٱّللَّ ل وا  مح ۡعح
لح َتح وح

بِي   ِۡنه  نحِذير  م  ٥١مذ

52. এভান্ডব তান্ডদর পূবথবতথীন্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক 
কয রাসূলই এন্ডসন্ডি, তারা বন্ডলন্ডি, ‘এ 
কতা একজন জাদুকর অর্বা উন্মাদ।’  

ول   ِن رَّس  ُِۡ مذ ۡبلِ ِينح ِمن قح
ِتح ٱلَّ
ح
آ أ َٰلِكح مح ذح  كح

ۡن ون   ۡو ُمح
ح
اِحر  أ  ٥٢إِلَّ قحال وا  سح

53. তারা বক এন্ডক অনেন্ডক এ ববিন্ডয় 
ওবসয়াত কন্ডরন্ডি? বরাং তারা 
সীমালাংঘনকারী কওম।  

اغ ونح  ۡۡ قحۡوم  طح  بِهِۚۦْ بحۡل ه 
ۡوا  تحوحاصح

ح
٥٣أ

54. অতএব, তুবম ওন্ডদর কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় 
নাও, এন্ডত তুবম বতরসৃ্কত হন্ডব না। 

آ  مح ۡۡ فح  ُ ۡن لَّ عح تحوح ل وم  فح نتح بِمح
ح
 ٥٤أ

55.  এবাং উপন্ডদশ বদন্ডত র্াক, কারে 
উপন্ডদশ মুবমনন্ডদর উপকান্ডর আন্ডস। 

ۡؤِمنِيح  ع  ٱلۡم  ىَٰ تحنفح ِۡكرح ِۡر فحإِنَّ ٱلذ  ٥٥وحذحكذ

56. আর বজন ও মানুিন্ডক ককবল এজনেই 
সৃবষ্ট কন্ডরবি কয তারা আমার ইবাদাত 
করন্ডব। 

وِن  نسح إِلَّ َِلحۡعب د  نَّ وحٱۡۡلِ ۡقت  ٱۡۡلِ
لح ا خح  ٥٦وحمح
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57. আবম তান্ডদর কান্ডি ককান বরবযক চাই 
না; আর আবম চাই না কয, তারা আমান্ডক 
খাবার বদন্ডব। 

ن 
ح
رِيد  أ

 
ٓ أ ا ِۡزق  وحمح ِن رذ ۡ مذ  ُ رِيد  ِمۡن

 
ٓ أ ا مح

وِن  ۡطعِم   ٥٧ي 

58. বনশ্চয় আল্লাহই বরবযকদাতা, বতবন 
শবিধ্র, পরাক্রমশালী। 

تِي   وَّةِ ٱلۡمح زَّاق  ذ و ٱلۡق  وح ٱلرَّ ح ه   ٥٨إِنَّ ٱّللَّ

59. যারা যুলম কন্ডরন্ডি তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদর সমমনান্ডদর অনুরূপ আযাব; 
সুতরাাং তারা কযন আমার কান্ডি 
(আযান্ডবর) তাড়াহুড়া না কন্ডর। 

ِۡثلح ذحن وِب  وا  ذحن وٗبا مذ لحم  ِينح ظح فحإِنَّ لَِّلَّ
حۡستحۡعِجل وِن  ۡۡ فحلح ي ُِ َٰبِ ۡصحح

ح
 ٥٩أ

60. অতএব, যারা কুফরী কন্ডর তান্ডদর জনে 
ধ্বাংস কসবদন্ডনর কযবদন্ডনর ওয়াদা 
তান্ডদরন্ডক কদয়া হন্ডয়ন্ডি। 

ِي  ۡ  ٱلَّ ُِ  ِمن يحۡوِم
وا  ر  فح ِينح كح ۡيل  لذَِّلَّ فحوح

ونح  د    ٦٠ي وعح
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৫২. সূরা : আত্-তূর 
আয়াত : ৫৯, মাক্কী 

ورِ  ورحة  الط   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম তূর পবথন্ডতর,  ِور  ١وحٱلط 

2. আর কসম বকতান্ডবর যা বলবপবদ্ধ 
আন্ডি। 

ور   ۡسط  َٰب  مَّ كِتح  ٢وح

3. উনু্মি পাতায়।   ور
نش  قذ  مَّ  ٣ِِف رح

4. কসম আবাদ গৃন্ডহর,157  ِور ۡعم  ٤وحٱِۡلحۡيِت ٱلۡمح

5. আর সমুন্নত আকান্ডশর;   ۡرف وِع ۡقِف ٱلۡمح  ٥وحٱلسَّ

6. কসম তরঙ্গ-ববেুি সাগন্ডরর,158     ِورِ وحٱِۡلحۡحر ۡسج  ٦ٱلۡمح

7. বনশ্চয় কতামার রন্ডবর আযাব 
অবশেম্ভাবী।  

َٰقِع   بذِكح لحوح ابح رح ذح ٧إِنَّ عح

8. যার ককান প্রবতন্ডরাধ্কারী কনই।     ا َلح ۥ ِمن دحافِع  ٨مَّ

9. কযবদন তীব্রভান্ডব আকাশ প্রকবম্পত 
হন্ডব,  

ۡوٗرا  آء  مح مح ور  ٱلسَّ ٩يحۡومح تحم 

10. আর পবথতমালা দ্রুত পবরভ্রমে 
করন্ডব,  

ا  رۡيٗ بحال  سح حِسري  ٱۡۡلِ ت ١٠وح

11. অতএব বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে 
কসবদন্ডনর ধ্বাংস, 

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ١١فحوح

12. যারা কখল-তামাশায় মত্ত র্ান্ডক।   ب ونح وۡض  يحلۡعح ۡۡ ِِف خح ِينح ه  ١٢ٱلَّ

                                                           
157 আবাদ গৃহ বলন্ডত সপ্তাকান্ডশর বায়তুল মা‘মূরন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। অগবেত কফন্ডরশতা বনরববিন্ন 

ইবাদান্ডত যা আবাদ করন্ডখন্ডি। 
158 অনে তাফসীর মন্ডত- আগুন্ডনর সাগর যা দুবনয়ান্ডত হন্ডত পান্ডর, অর্বা বকয়ামন্ডত। 
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13. কসবদন তান্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডমর 
আগুন্ডনর বদন্ডক হাুঁবকন্ডয় বনন্ডয় যাওয়া 
হন্ডব।  

ۡح دحَعًّ  يحۡومح  نَّ ُح َٰ نحارِ جح ونح إَِلح ع   ١٣ي دح

14. ‘এবট কসই জাহান্নাম যা কতামরা 
অস্বীকার করন্ডত।’  

ب ونح  ِ ذذ ا ت كح ُح ِ نت ۡ ب
َِٰذهِ ٱۡلَّار  ٱلَِِّت ك  ١٤هح

15. ‘এবট বক জাদু, নাবক কতামরা কদখন্ডত 
পাি না!’  

ونح  ۡۡ لح ت ۡبِِص  نت 
ح
ۡم أ
ح
آ أ َٰذح فحِسۡحر  هح

ح
 ١٥أ

16. কতামরা আগুন্ডন প্রন্ডবশ কর159, 
তারপর কতামরা বধ্যথধ্ারে কর বা না 
কর, উভয়ই কতামান্ডদর জনে সমান; 
কতামান্ডদরন্ডক কতা ককবল কতামান্ডদর 
আমন্ডলর প্রবতফল কদয়া হন্ডি।  

 ۡۖ ۡۡ لحۡيك  آء  عح وح وا  سح ۡو لح تحۡصَِب 
ح
ٓوا  أ ا فحٱۡصَِب  ٱۡصلحوۡهح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡونح مح ۡزح ا َت   ١٦إِنَّمح

17. বনশ্চয় মুত্তাকীরা (র্াকন্ডব) জান্নান্ডত 
ও প্রাচুন্ডযথ।  

نحعِيم   َٰت  وح نَّ تَّقِيح ِِف جح  ١٧إِنَّ ٱلۡم 

18. তান্ডদর রব তান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়ন্ডিন 
তা উপন্ডভাগ করন্ডব, আর তান্ডদর রব 
তান্ডদরন্ডক বাুঁচান্ডবন জ্বলন্ত আগুন্ডনর 
আযাব কর্ন্ডক।  

 ۡۡ  ُ َٰ قحى وح ۡۡ وح  ُ ب  ۡۡ رح  ُ َٰ آ ءحاتحى ُِيح بِمح َِٰك ابح فح ذح ۡۡ عح  ُ ب  رح
 ِۡ  ١٨ٱۡۡلحِحي

19. কতামরা তৃবপ্ত সহকান্ডর খাও ও পান 
কর, কতামরা কয আমল করন্ডত তার 
বববনমন্ডয়।  

نِٓي  ب وا  هح ل ونح ُك  وا  وحٱۡۡشح ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك   ١٩ا بِمح

20. সাবরবদ্ধ পালন্ডঙ্ক তারা কহলান বদন্ডয় 
বসন্ডব; আর আবম তান্ডদরন্ডক বমলান্ডয় 
কদব ডাগরন্ডচাখা হূর-এর সান্ডর্।  

تَِّك  ۡ ِِب ور  م   ُ َٰ وَّۡجنح زح ة ِۖ وح
وفح ۡصف  ر  مَّ َٰ َس  

ح يح َعح
 ٢٠ِعي  

                                                           
159 অনে তাফসীর মন্ডত- ‘‘কতামরা এর উত্তাপ কভাগ কর’’। 
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21. আর যারা ঈমান আন্ডন এবাং তান্ডদর 
সন্তান-সন্তবত ঈমান্ডনর সান্ডর্ তান্ডদর 
অনুসরে কন্ডর, আমরা তান্ডদর সান্ডর্ 
তান্ডদর সন্তানন্ডদর বমলন ঘটাব এবাং 
তান্ডদর কন্ডমথর ককান অাংশই কমাব 
না। প্রন্ডতেক বেবি তার কামাইন্ডয়র 
বোপান্ডর দায়ী র্াকন্ডব।  

ۡۡلحۡقنحا 
ح
َٰن  أ ۡ بِإِيمح  ُ ِيَّت  رذ

ۡۡ ذ   ُ ۡت بحعح ن وا  وحٱتَّ ِينح ءحامح وحٱلَّ
ء    ۡ ِن يح ُِۡ مذ لِ مح ِۡن عح ۡ مذ  ُ َٰ ۡنح

تلح
ح
آ أ ۡۡ وحمح  ُ ِيَّتح ۡۡ ذ رذ ُِ ِ ب

بح رحهِي   سح ا كح  ٢١ّل   ٱۡمرِِٕۢي بِمح

22. আর আবম তান্ডদরন্ডক অবতবরি কদব 
ফলমূল ও কগাশ্ত যা তারা কামনা 
করন্ডব।  

ونح   ُ حۡشتح ا ي ِمَّ ۡم  مذ
ۡلح ة  وح ُح َِٰك ۡ بِفح  ُ َٰ ۡدنح ۡمدح

ح
أ  ٢٢وح

23. তারা পরস্পন্ডরর মন্ডধ্ে পানপাত্র 
বববনময় করন্ডব; কসখান্ডন র্াকন্ডব না 
ককান কবহুদা কর্াবাতথা এবাং ককান 
পাপকাজ।  

  ۡ ثِي
ۡ
لح تحأ ا وح ُح ٗسا لَّ لحۡغو  فِي

ۡ
أ ا كح ُح ونح فِي َٰزحع  تحنح  ٢٣يح

24. আর তান্ডদর কসবায় চারপান্ডশ ঘুরন্ডব 
বালকদল; তারা কযন সুরবেত মুিা।  

ۡۡ ل ۡؤل ؤ    ُ نَّ
ح
أ ۡۡ كح  ُ َّ ان  ل ۡۡ ِغلۡمح ُِ ۡي

لح وف  عح يحط  ۞وح
ۡكن ون    ٢٤مَّ

25. আর তারা এন্ডক অপন্ডরর মুন্ডখামুবখ 
হন্ডয় বজজ্ঞাসাবাদ করন্ডব,  

آءحل ونح  َٰ بحۡعض  يحتحسح
ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع ۡقبحلح بح

ح
أ  ٢٥وح

26. তারা বলন্ডব, ‘পূন্ডবথ আমরা আমান্ডদর 
পবরবান্ডরর মন্ডধ্ে শবঙ্কত বিলাম।’  

ۡشفِقِيح  ۡهلِنحا م 
ح
ۡبل  ِِفٓ أ نَّا قح  ٢٦قحال ٓوا  إِنَّا ك 

27. ‘অতিঃপর আল্লাহ আমান্ডদর প্রবত দয়া 
কন্ডরন্ডিন এবাং আগুন্ডনর আযাব 
কর্ন্ডক আমান্ডদরন্ডক রো কন্ডরন্ডিন।’ 

وِم  م  ابح ٱلسَّ ذح َٰنحا عح وحقحى لحۡينحا وح نَّ ٱّللَّ  عح مح  ٢٧فح

28. বনশ্চয় পূন্ডবথ আমরা তাুঁন্ডক ডাকতাম; 
বনশ্চয় বতবন ইহসানকারী, পরম 
দয়ালু। 

  ۡ وح ٱلَۡبح  ٱلرَِّحي ۥ ه  ۖۡ إِنَّه  وه  ۡبل  نحۡدع  نَّا ِمن قح  ٢٨إِنَّا ك 
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29. অতএব, তুবম উপন্ডদশ বদন্ডত র্াক; 
কারে কতামার রন্ডবর অনুগ্রন্ডহ তুবম 
গেক নও এবাং উন্মাদও নও।  

بذِكح  ِت رح نتح بِنِۡعمح
ح
ٓ أ ا مح ِۡر فح كذ لح فحذح اهِن  وح

بِكح
ۡن ون    ٢٩ُمح

30. তারা বক বলন্ডি, ‘কস (মুহাম্মাদ) 
একজন কবব? আমরা তার মৃতুের 
প্রতীো করবি।’ 

ن وِن  ۡيبح ٱلۡمح بَّص  بِهِۦ رح ح اِعر  نََّتح ول ونح شح ق  ۡم يح
ح
 ٣٠أ

31. বল, ‘কতামরা অন্ডপোয় র্াক! আবমও 
কতামান্ডদর সান্ডর্ প্রতীোকারীন্ডদর 
অন্তভুথি রইলাম।’ 

بذِِصيح ق ۡل تح  ح َتح ِنح ٱلۡم  ۡ مذ عحك  وا  فحإِّنذِ مح بَّص   ٣١رح

32. তান্ডদর ববন্ডবক বক তান্ডদরন্ডক এ 
আন্ডদশ কদয়, না তারা 
সীমালাংঘনকারী কওম?  

اغ ونح  ۡۡ قحۡوم  طح ۡم ه 
ح
ْٓۚ أ ا َٰذح ۡ بِهح  ُ َٰم  ۡحلح

ح
ۡۡ أ ر ه  م 

ۡ
ۡم تحأ
ح
أ
٣٢ 

33. তারা বক বন্ডল, ‘কস এটা বাবনন্ডয় 
বলন্ডি?’ বরাং তারা ঈমান আন্ডন না।    

ۡم 
ح
ۚۥْ بحل لَّ ي ۡؤِمن ونح أ َلح  وَّ ول ونح تحقح ق   ٣٣يح

34. অতএব, তারা যবদ সতেবাদী হয় 
তন্ডব তার অনুরূপ বােী বনন্ডয় 
আসুক।  

َِٰدقِيح  ن وا  صح ِۡثلِهِۦٓ إِن َكح ت وا  ِِبحِديث  مذ
ۡ
 ٣٤فحلۡيحأ

35. তারা বক স্রষ্টা িাড়া সৃবষ্ট হন্ডয়ন্ডি, না 
তারাই স্রষ্টা?  

 ۡ رۡيِ يح وا  ِمۡن غح لِق  ۡم خ 
ح
ونح أ َٰلِق  ۡ  ٱلۡخح ۡم ه 

ح
 ٣٥ء  أ

36. তারা বক আসমান ও যমীন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডি? বরাং তারা দৃঢ় ববশ্বাস কন্ডর 
না। 

ْۚ بحل لَّ ي وقِن ونح  ۡرضح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح وا  ٱلسَّ لحق  ۡم خح

ح
 ٣٦أ

37. কতামার রন্ডবর গুপ্তভাোর বক তান্ডদর 
কান্ডি আন্ডি, না তারা সব বকিু 
বনয়ন্ত্রেকারী?  

 ۡۡ ه  ۡم ِعندح
ح
ونح أ صَۜۡيِطر  ۡ  ٱلۡم  ۡم ه 

ح
بذِكح أ آئِن  رح زح خح

٣٧ 
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38. নাবক তান্ডদর আন্ডি বসুঁবড়, যান্ডত চন্ডড় 
তারা (ঊধ্বথন্ডলান্ডকর কর্া) শুনন্ডত 
পায়; তান্ডদর কোতা স্পষ্ট প্রমাে 
বনন্ডয় আসুক না?  

 ۡ  ُ ۡستحِمع  ِت م 
ۡ
ونح فِيهِِۖ فحلۡيحأ حۡستحِمع  ۡ  ي لَّ ۡۡ س   ُ ح ۡم ل

ح
أ

بِي   َٰن  م  لۡطح  ٣٨بِس 

39. তন্ডব বক কনোসন্তান তাুঁর; আর 
পুত্রসন্তান কতামান্ডদর?      

ۡ  ٱِۡلحن ونح  لحك  َٰت  وح ۡم َلح  ٱِۡلحنح
ح
 ٣٩أ

40. তন্ডব বক তুবম তান্ডদর কান্ডি প্রবতদান 
চাও কয, তারা তা ভারী জবরমানা 
মন্ডন কন্ডর? 

حۡس  ۡم ت
ح
ل ونح أ ۡثقح م  م  ۡغرح ِن مَّ ۡ مذ  ُ ۡجٗرا فح

ح
ۡۡ أ  ُ  ٤٠ل 

41. নাবক তান্ডদর কান্ডি আন্ডি গান্ডয়ন্ডবর 
জ্ঞান, যা তারা বলখন্ডি?  

ۡۡ يحۡكت ب ونح   ُ ۡيب  فح ۡ  ٱلۡغح ه  ۡم ِعندح
ح
 ٤١أ

42. নাবক তারা িড়যন্ত্র করন্ডত চায়? 
অতএব যারা কুফরী কন্ডর তারাই 
হন্ডব িড়যন্ডন্ত্রর বশকার।   

  ۡ وا  ه  ر  فح ِينح كح ۡيٗداۖۡ فحٱلَّ ونح كح ۡم ي رِيد 
ح
أ

ونح  ِكيد   ٤٢ٱلۡمح

43. নাবক তান্ডদর জনে আল্লাহ িাড়া অনে 
ইলাহ আন্ডি? তারা কয বশকথ কন্ডর তা 
কর্ন্ডক আল্লাহ পববত্র। 

ونح  ا ي ّۡشِك  مَّ ِ عح َٰنح ٱّللَّ ۡبحح ِْۚ س  رۡي  ٱّللَّ
َٰه  غح ۡۡ إِلح  ُ ح ۡم ل

ح
أ
٤٣ 

44. আর ককান আকাশখে কভন্ডঙ্গ পড়ন্ডত 
কদখন্ডল তারা বলন্ডব, ‘এবট কতা এক 
পুঞ্জীভূত কমঘ’! 

اقِٗطا  آءِ سح مح ِنح ٱلسَّ ۡوا  كِۡسٗفا مذ ول وا  ِإَون يحرح ق  يح
وم   ۡرك  اب  مَّ حح  ٤٤سح

45. অতএব, তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় দাও 
কসবদন পযথন্ত কযবদন তারা ধ্বাংস 
হন্ডব।   

ونح  ق  ِي فِيهِ ي ۡصعح ۡ  ٱلَّ  ُ وا  يحۡومح َٰق  َٰ ي لح ِتَّ ۡۡ حح رۡه  فحذح
٤٥ 

46. কযবদন তান্ডদর পে কর্ন্ডক কৃত 
তান্ডদর িড়যন্ত্র ককান কান্ডজ আসন্ডব 
না এবাং তারা সাহাযেপ্রাপ্তও হন্ডব না।  

ۡي  ۡۡ شح ه  ۡيد  ۡۡ كح  ُ ۡن ۡغِّن عح ۡۡ يحۡومح لح ي  لح ه  ا وح
ونح   ٤٦ي نِصح 
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47. আর বনশ্চয় যারা যুলুম করন্ডব তান্ডদর 
জনে র্াকন্ডব এিাড়া আন্ডরা আযাব; 
বকন্তু তান্ডদর কবশীরভাগই জান্ডন না।  

َِٰكنَّ  لح َٰلِكح وح ابٗا د ونح ذح ذح وا  عح لحم  ِينح ظح ِإَونَّ لَِّلَّ
ۡۡ لح  حه  ۡكَثح

ح
ونح أ ۡعلحم   ٤٧يح

48. আর কতামান্ডদর রন্ডবর বসদ্ধান্ডন্তর 
জনে বধ্যথধ্ারে কর; কারে তুবম 
আমার কচান্ডখর সামন্ডনই আি, তুবম 
যখন কজন্ডগ ও  তখন কতামার রন্ডবর 
সপ্রশাংস তাসবীহ পা  কর।  

بذِۡح  ۖۡ وحسح ۡعي نِنحا
ح
بذِكح فحإِنَّكح بِأ ِۡ رح وحٱۡصَِبۡ ِۡل ۡك

وم   بذِكح ِحيح تحق   ٤٨ِِبحۡمِد رح

49. আর রান্ডতর বকিু অাংন্ডশ এবাং 
নেন্ডত্রর অস্ত যাবার পর তার 
তাসবীহ পা  কর। 

وِم  َٰرح ٱۡل ج  بذِۡحه  ِإَوۡدبح ِۡل فحسح ٤٩وحِمنح ٱَلَّ
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৫৩. সূরা : আন্-নাজম 
আয়াত : ৬২, মাক্কী 

 ِۡ ورحة  اۡلَّۡج  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম নেন্ডত্রর, যখন তা অস্ত যায়।  
ىَٰ  وح ِۡ إِذحا هح  ١وحٱۡلَّۡج

2. কতামান্ডদর সঙ্গী পর্ভ্রষ্ট হয়বন এবাং 
ববপর্গামীও হয়বন। 

ىَٰ  وح ا غح ۡۡ وحمح اِحب ك  لَّ صح ا ضح  ٢مح

3. আর কস মনগড়া কর্া বন্ডল না।  
ىى  وح ُح ۡ ِن ٱل ا يحنِطق  عح  ٣وحمح

4. তান্ডতা ককবল ওহী, যা তার প্রবত 
ওহীরূন্ডপ কপ্ররে করা হয়।  

َٰ  إِنۡ  وح إِلَّ وحۡۡح  ي وۡحح  ٤ه 

5. তান্ডক বশো বদন্ডয়ন্ডি প্রবল শবিধ্র, 
ىَٰ  وح ِديد  ٱلۡق  ۥ شح ه  لَّمح ٥عح

6. প্রজ্ঞার অবধ্কারী160। অতঃপর যস কস্থর 

হণয়কছল, 

ىَٰ  ة  فحٱۡستحوح ٦ذ و ِمرَّ

7. তখন কস ঊধ্বথ বদগন্ডন্ত।  َٰ َۡعح
ح
ف ِق ٱۡۡل

 
وح بِٱۡۡل ٧وحه 

8. তারপর কস বনকটবতথী হল, অতিঃপর 
আন্ডরা কান্ডি এল।  

 َٰ َلَّ تحدح نحا فح َّۡ دح  ٨ث 

9. তখন কস বনকটে বিল দু’ ধ্নুন্ডকর 
পবরমাে, অর্বা তারও কম।  

 َٰ ۡدّنح
ح
ۡو أ
ح
ۡيِ أ نح قحابح قحوۡسح  ٩فحَّكح

10. অতিঃপর বতবন তাুঁর বান্দার প্রবত যা 
ওহী করার তা ওহী করন্ডলন।  

 َٰ وۡۡحح
ح
آ أ ۡبِدهِۦ مح َٰ عح ى إَِلح وۡۡحح

ح
١٠فحأ

11. কস যা কদন্ডখন্ডি, অন্তকরে কস সম্পন্ডকথ 
বমর্ো বন্ডলবন।  

ىى 
ح
أ ا رح اد  مح ؤح بح ٱلۡف  ذح ا كح ١١مح

                                                           
160 বজবরীল।  
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12. কস যা কদন্ডখন্ডি, কস সম্পন্ডকথ কতামরা 
বক তার সান্ডর্ ববতকথ করন্ডব?  

ىَٰ  ا يحرح َٰ مح ح ۥ َعح ونحه  َٰر  ت مح فح
ح
١٢أ

13. আর কস কতা তান্ডক161 আন্ডরকবার162 
কদন্ডখবিল।  

ىَٰ  ۡخرح
 
ۡد رحءحاه  نحۡزلحًة أ لحقح ١٣وح

14. বসদরাতুল মুনতাহার163 বনকট।  َٰ نتحِهح ١٤ِعندح ِسۡدرحةِ ٱلۡم 

15. যার কান্ডি জান্নাতুল মা’ওয়া164 
অববস্থত।  

ىى  وح
ۡ
أ نَّة  ٱلۡمح ا جح هح ١٥ِعندح

16. যখন কুল গািবটন্ডক যা আিাবদত 
করার তা আিাবদত কন্ডরবিল।  

 َٰ ا يحۡغَشح ۡدرحةح مح ِ ١٦إِۡذ يحۡغَشح ٱلسذ

17. তার দৃবষ্ট এবদক-ন্ডসবদক যায়বন এবাং 
সীমাও অবতক্রম কন্ডরবন।  

 َٰ غح ا طح ا زحاغح ٱِۡلحِصح  وحمح  ١٧مح

18. বনশ্চয় কস তার রন্ডবর বড় বড় 
বনদশথনসমূহ কর্ন্ডক কদন্ডখন্ডি।  

ىى  َۡبح بذِهِ ٱلۡك  َِٰت رح ىَٰ ِمۡن ءحايح
ح
أ ۡد رح ١٨لحقح

19. কতামরা লাত ও ‘উযো সম্পন্ডকথ 
আমান্ডক বল’?  

 َٰ ۡ  ٱللَّ فحرحءحۡيت 
ح
ىَٰ أ زَّ ١٩تح وحٱلۡع 

20. আর মানাত সম্পন্ডকথ, যা তৃতীয় 
আন্ডরকবট?  

ىى  ۡخرح
 
ةح ٱثلَّاثِلحةح ٱۡۡل نحوَٰ ٢٠وحمح

21. কতামান্ডদর জনে বক পুত্র আর আল্লাহর 
জনে কনো? 

 َٰ نَثح
 
َلح  ٱۡۡل ر  وح كح ۡ  ٱلَّ لحك 

ح
٢١أ

                                                           
161 বজবরীলন্ডক। 
162 বমরান্ডজর সময়। 
163 বসদরাতুল মুনতাহা হল সপ্তম আকান্ডশ আরন্ডশর ডান বদন্ডক একবট কুল জাতীয় বৃে, সকল সৃবষ্টর 

জ্ঞান্ডনর সীমার কশি প্রান্ত। তারপর বক আন্ডি, একমাত্র আল্লাহই জান্ডনন।  
164 কফন্ডরশতা, শহীদন্ডদর রূহ ও মুত্তাকীন্ডদর অবস্থানস্থল।  
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22. এটান্ডতা তাহন্ডল এক অসঙ্গত বণ্টন! 
ىى  ة  ِضَيح ٢٢تِلۡكح إِٗذا قِۡسمح

23. এগুন্ডলা ককবল কবতপয় নাম, কয 
নামগুন্ডলা কতামরা ও কতামান্ডদর 
বপতৃপুরুন্ডিরা করন্ডখি। এ বোপান্ডর 
আল্লাহ ককান দলীল-প্রমাে নাবযল 
কন্ডরনবন। তারা কতা ককবল অনুমান 
এবাং বনন্ডজরা যা চায়, তার অনুসরে 
কন্ডর। অর্চ তান্ডদর কান্ডি তান্ডদর 
রন্ডবর পে কর্ন্ডক বহদায়াত এন্ডসন্ডি।  

  ۡي مَّ آء  سح ۡسمح
ح
ٓ أ ۡۡ إِۡن ِهح إِلَّ نت 

ح
ٓ أ ا وهح ت م 

َٰن   إِن  طح
لۡ ا ِمن س  ُح ِ  ٱّللَّ  ب

لح نزح
ح
آ أ ۡ مَّ وحءحابحآؤ ك 

ۡد  لحقح ۖۡ وح س  نف 
ح
وحى ٱۡۡل ُۡ ا تح نَّ وحمح ونح إِلَّ ٱلظَّ يحتَّبِع 

ىى  دح  ُ ۡ ۡ  ٱل ُِ ِ بذ ِن رَّ ۡ مذ آءحه   ٢٣جح

24. মানুন্ডির জনে তা বক হয়, যা কস চায়?  
 َٰ ا تحمحّنَّ َِٰن مح نسح ۡم لَِۡلِ

ح
٢٤أ

25. বস্তুতিঃ পরকাল ও ইহকাল কতা 
আল্লাহরই। 

 َٰ ولح
 
ة  وحٱۡۡل ٢٥فحلِلَّهِ ٱٓأۡلِخرح

26. আর আসমানসমূন্ডহ অন্ডনক কফন্ডরশতা 
রন্ডয়ন্ডি, তান্ডদর সুপাবরশ ককানই 
কান্ডজ আসন্ডব না। তন্ডব আল্লাহ যান্ডক 
ইিা কন্ডরন এবাং যার প্রবত বতবন 
সন্তুষ্ট, তার বোপান্ডর অনুমবত কদয়ার 
পর।  

لحك  ِِف ٱلسَّ  ِن مَّ ۡ مذ كح َِٰت لح ت ۡغِّن ۞وح َٰوح مح
ۡي  ۡۡ شح  ُ ت  َٰعح فح ذحنح ٱّللَّ  شح

ۡ
ن يحأ
ح
ا إِلَّ ِمنُۢ بحۡعِد أ

ى  يحۡرَضح آء  وح حشح ن ي ٢٦لِمح

27. বনশ্চয় যারা আবখরান্ডত ববশ্বাস কন্ডর 
না, তারাই কফন্ডরশতান্ডদরন্ডক 
নারীবাচক নান্ডম নামকরে কন্ডর 
র্ান্ডক।  

م   ةِ لحي سح ِينح لح ي ۡؤِمن ونح بِٱٓأۡلِخرح ونح إِنَّ ٱلَّ
 َٰ نَثح
 
حۡسِميحةح ٱۡۡل ةح ت ىئِكح لح ٢٧ٱلۡمح

28. অর্চ এ ববিন্ডয় তান্ডদর ককান জ্ঞানই 
কনই। তারা কতা ককবল অনুমান্ডনরই 
অনুসরে কন্ডর। আর বনশ্চয় অনুমান 

 ۡۖ نَّ ونح إِلَّ ٱلظَّ ِۖ إِن يحتَّبِع  ۡ بِهِۦ ِمۡن ِعلۡم   ُ ح ا ل وحمح
نَّ لح  ۡي ِإَونَّ ٱلظَّ ِ شح ۡغِّن ِمنحٱۡۡلحقذ  ٢٨ا ي 
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সন্ডতের কমাকান্ডবলায় ককানই কান্ডজ 
আন্ডস না।  

29. অতএব তুবম তান্ডক উন্ডপো কন্ডর চল, 
কয আমার স্মরে কর্ন্ডক ববমুখ হয় 
এবাং ককবল দুবনয়ার জীবনই কামনা 
কন্ডর। 

ۡۡ ي رِۡد  ح ل ن ذِۡكرِنحا وح َٰ عح
لَّ ن تحوح ن مَّ ۡعرِۡض عح

ح
فحأ

ۡنيحا  ةح ٱَّل  ٢٩إِلَّ ٱۡۡلحيحوَٰ

30. এটাই তান্ডদর জ্ঞান্ডনর কশিসীমা। 
বনশ্চয় কতামার রবই সবন্ডচন্ডয় ভাল 
জান্ডনন তার সম্পন্ডকথ, কয তার পর্ 
কর্ন্ডক ববচুেত হন্ডয়ন্ডি এবাং বতবনই 
সবন্ডচন্ডয় ভাল জান্ডনন তার সম্পন্ডকথ, 
কয বহদায়াতপ্রাপ্ত হন্ডয়ন্ডি। 

  ۡ ۡعلح
ح
وح أ بَّكح ه  ِۡ  إِنَّ رح ِنح ٱلۡعِلۡ ۡ مذ  ُ ۡبلحغ  َٰلِكح مح ذح

ِن  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وح أ بِيلِهِۦ وحه  ن سح لَّ عح بِمحن ضح

ىَٰ ٱۡهتح  ٣٠دح

31. আর আসমানসমূন্ডহ যা রন্ডয়ন্ডি এবাং 
যমীন্ডন যা রন্ডয়ন্ডি, তা আল্লাহরই। 
যান্ডত বতবন তান্ডদর কান্ডজর প্রবতফল 
বদন্ডত পান্ডরন যারা মন্দ কাজ কন্ডর 
এবাং তান্ডদরন্ডক বতবন উত্তম পুরস্কার 
বদন্ডত পান্ডরন যারা সৎকমথ কন্ডর ।  

ۡرِض َِلحۡجزِيح 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح ّلِلَّ وح

ِي ِينح ٱلَّ يحۡجزِيح ٱلَّ ِمل وا  وح ا عح ـ  وا  بِمح ى سح
ح
نح أ

ن وا  بِٱۡۡل ۡسّنح  ۡحسح
ح
٣١أ

32. যারা কিাট খাট কদাি-ত্রুবট িাড়া বড় 
বড় পাপ ও অশ্লীল কাযথকলাপ কর্ন্ডক 
ববরত র্ান্ডক, বনশ্চয় কতামার রব 
েমার বোপান্ডর উদার, বতবন 
কতামান্ডদর বোপান্ডর সমেক অবগত। 
যখন বতবন কতামান্ডদরন্ডক মাবট কর্ন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং যখন কতামরা 
কতামান্ডদর মাতৃগন্ডভথ ভ্রূেরূন্ডপ বিন্ডল। 
কান্ডজই কতামরা আত্ম্প্রশাংসা কন্ডরা 

 ِۡ ثۡ ئِرح ٱۡۡلِ ى بح
ۡتحنِب ونح كح ِينح َيح َِٰحشح  ٱلَّ وح  إِلَّ وحٱلۡفح

  ۡ ۡعلح
ح
وح أ ِ  ه  ة ۡغفِرح َِٰسع  ٱلۡمح بَّكح وح ْۚ إِنَّ رح ۡح ٱللَّمح

 ۡۡ نت 
ح
ۡرِض ِإَوۡذ أ

ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ ك 

ح
أ نشح
ح
ۡۡ إِۡذ أ بِك 

ٓوا   ك  ۖۡ فحلح ت زح ۡۡ َٰتِك  هح مَّ
 
وِن أ ِجنَّة  ِِف ب ط 

ح
أ

ى  ِن ٱتَّقح ۡ  بِمح ۡعلح
ح
وح أ ۖۡ ه  ۡۡ ك  سح نف 

ح
٣٢أ
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না। কক তাকওয়া অবলম্বন কন্ডরন্ডি, 
কস সম্পন্ডকথ বতবনই সমেক অবগত।  

33. তুবম বক কসই বেবিন্ডক কদন্ডখি, কয মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়?  

 َٰ لَّ ِي تحوح فحرحءحيۡتح ٱلَّ
ح
٣٣أ

34. আর সামানে দান কন্ডর, তারপর বন্ধ 
কন্ডর কদয়? 

ىى  ۡكدح
ح
أ ۡعطح َٰ قحلِيٗل وح

ح
أ ٣٤وح

35. তার কান্ডি বক আন্ডি গান্ডয়ন্ডবর জ্ঞান 
কয, কস কদখন্ডি?  

ىى  وح يحرح  ُ ۡيِب فح ۡ  ٱلۡغح ه ۥ ِعلۡ ِعندح
ح
٣٥أ

36. নাবক মূসার বকতান্ডব যা আন্ডি, কস 
সম্পন্ডকথ তান্ডক অববহত করা হয়বন ?  

 َٰ ِف م وَسح ح  ا ِِف ص   بِمح
ۡ
ۡۡ ي نحبَّأ ح ۡم ل

ح
 ٣٦أ

37. আর ইবরাহীন্ডমর বকতান্ডব, কয 
(বনন্ডদথশ) পূেথ কন্ডরবিল।  

ى  ِفَّ ِي وح ۡح ٱلَّ َٰهِي ٣٧ِإَوبۡرح

38. তা এই কয, ককান কবাঝা বহনকারী 
অন্ডনের কবাঝা বহন করন্ডব না।  

ازِرحة    تحزِر  وح
لَّ
ح
ىَٰ أ ۡخرح

 
٣٨وِۡزرح أ

39. আর এই কয, মানুি যা কচষ্টা কন্ডর, 
তাই কস পায়।  

 َٰ َعح ا سح َِٰن إِلَّ مح نسح يۡسح لَِۡلِ
ن لَّ
ح
أ ٣٩وح

40. আর এই কয, তার প্রন্ডচষ্টার ফল শীঘ্রই 
তান্ডক কদখান্ডনা হন্ডব।  

ىَٰ  وۡفح ي رح ۥ سح ۡعيحه  نَّ سح
ح
أ ٤٠وح

41. তারপর তান্ডক পূেথ প্রবতফল প্রদান 
করা হন্ডব। 

 َّۡ َٰ ث  ۡوِفح
ح
آءح ٱۡۡل َٰه  ٱۡۡلحزح ى ۡزح  ٤١َي 

42. আর বনশ্চয় কতামার রন্ডবর বনকটই 
হন্ডলা কশি গন্তবে। 

 َٰ نتحِهح بذِكح ٱلۡم  َٰ رح نَّ إَِلح
ح
أ ٤٢وح

43. আর বনশ্চয় বতবনই হাসান এবাং 
বতবনই কাুঁদান। 

بۡكح َٰ 
ح
أ كح وح ۡضحح

ح
وح أ ۥ ه  نَّه 

ح
أ ٤٣وح
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44. আর বনশ্চয় বতবনই মৃতুে কদন এবাং 
বতবনই জীবন কদন।  

ۡحيحا 
ح
أ اتح وح مح

ح
وح أ ۥ ه  نَّه 

ح
أ ٤٤وح

45. আর বতবনই যুগল সৃবষ্ট কন্ডরন- পুরুি 
ও নারী।  

 َٰ نَثح
 
رح وحٱۡۡل كح ۡيِ ٱلَّ وۡجح لحقح ٱلزَّ ۥ خح نَّه 

ح
أ ٤٥وح

46. শুক্রববনু্দ কর্ন্ডক যখন তা বনবেপ্ত হয়। 
 َٰ ة  إِذحا ت ۡمّنح  ٤٦ِمن ن ۡطفح

47. আর বনশ্চয় পুনরায় সৃবষ্টর দাবয়ত্ব তাুঁর 
উপরই।  

ىَٰ  ۡخرح
 
ةح ٱۡۡل
ح
لحۡيهِ ٱلنَّۡشأ نَّ عح

ح
أ ٤٧وح

48. আর বতবনই অভাবমুি কন্ডরন ও 
সম্পদ দান কন্ডরন।  

 َٰ ۡقّنح
ح
أ َٰ وح ۡغّنح

ح
وح أ ۥ ه  نَّه 

ح
أ ٤٨وح

49. আর বতবনই বশরার165 রব।  
ىَٰ  ۡعرح ِ وح رحب  ٱلشذ ۥ ه  نَّه 

ح
أ ٤٩وح

50. আর বতবনই প্রাচীন ‘আদ জাবতন্ডক 
ধ্বাংস কন্ডরন্ডিন।  

ۡهلحكح 
ح
ۥٓ أ نَّه 

ح
أ َٰ وح ولح

 
ًدا ٱۡۡل ٥٠َعح

51. আর সামূদ জাবতন্ডকও। কাউন্ডক বতবন 
অববশষ্ট রান্ডখন বন।  

 َٰ ۡبقح
ح
آ أ مح ا  فح ودح ثحم  ٥١وح

52. আর পূন্ডবথ নূন্ডহর কওমন্ডকও। বনশ্চয় 
তারা বিল অবতশয় যাবলম ও চরম 
অবাধ্ে।  

ۡح  ۡظلح
ح
ۡۡ أ ن وا  ه  ۡۡ َكح  ُ ۖۡ إِنَّ ۡبل  ِن قح وحقحۡومح ن وح  مذ

 َٰ ۡطغح
ح
أ ٥٢وح

53. আর বতবন উোন্ডনা আবাসভূবমন্ডক166 
বনন্ডেপ কন্ডরবিন্ডলন।  

ىَٰ  ۡهوح
ح
ةح أ ۡؤتحفِكح ٥٣وحٱلۡم 

54. অতিঃপর কসটান্ডক আিন্ন কন্ডরবিল, 
যা আিন্ন করার বিল।  

 َٰ ا غحَشَّ ا مح ُح َٰ ى غحشَّ ٥٤فح

                                                           
165 একবট নেন্ডত্রর নাম।  
166  সামূদ সম্প্রদান্ডয়র জনপদ।  
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55. তাহন্ডল তুবম কতামার রন্ডবর ককান্ 
অনুগ্রহ সম্পন্ডকথ সন্ডন্দহ কপািে 
করন্ডব?  

ىَٰ  ارح بذِكح تحتحمح ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥٥فحبِأ

56. অতীত সতকথকারীন্ডদর মত এই নবীও 
একজন সতকথকারী।  

ى  ولح
 
رِ ٱۡۡل ِنح ٱۡل ذ  ا نحِذير  مذ َٰذح ٥٦هح

57. বকয়ামত বনকটবতথী।  
زِفحِت ٱٓأۡلزِفحة  

ح
٥٧أ

58. আল্লাহ িাড়া ককউই তা প্রকাশ করন্ডত 
সেম নয়।  

ة   ِشفح ِ َكح ا ِمن د وِن ٱّللَّ ُح ح ٥٨لحيۡسح ل

59. কতামরা বক এ কর্ায় ববস্ময় কবাধ্ 
করি?  

ب ونح  ا ٱۡۡلحِديِث تحۡعجح َٰذح فحِمۡن هح
ح
٥٩أ

60. আর হাসি এবাং কাুঁদি না?  
ونح  لح تحۡبك  ونح وح ك  حح ُۡ تح ٦٠وح

61. আর কতামরা কতা গাবফল।  
ونح  َِٰمد  ۡۡ سح نت 

ح
أ   ٦١وح

62. সুতরাাং কতামরা আল্লাহর উন্ডদ্দন্ডশে 
বসজদা কর এবাং ইবাদাত কর। 

وا ۩    ٦٢ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل وحٱۡعب د 

 

  

বসজদা
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৫৪. সূরা : আল-কামার 
আয়াত : ৫৫, মাক্কী 

رِ  مح ورحة  القح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বকয়ামত বনকটবতথী হন্ডয়ন্ডি এবাং চাুঁদ 
ববদীেথ হন্ডয়ন্ডি। 

ر   مح قَّ ٱلۡقح ة  وحٱنشح اعح بحِت ٱلسَّ ح  ١ٱۡقَتح

2. আর তারা ককান বনদশথন কদখন্ডল মুখ 
বফবরন্ডয় কনয় এবাং বন্ডল, ‘চলমান 
জাদু’। 

ۡستحِمرذ   ول وا  ِسۡحر  م  يحق  وا  وح ۡعرِض  ۡوا  ءحايحٗة ي  ِإَون يحرح
٢ 

3. আর তারা অস্বীকার কন্ডর এবাং বনজ 
বনজ প্রবৃবত্তর অনুসরে কন্ডর। অর্চ 
প্রবতবট ববিয় (ন্ডশি সীমায়) বস্থর 
হন্ডব।  

َّك    ْۚ وح ۡۡ آءحه  ۡهوح
ح
ٓوا  أ بحع  ب وا  وحٱتَّ ذَّ كح ۡستحقِرذ   وح ۡمر  م 

ح
 ٣أ

4. আর তান্ডদর কান্ডি কতা সাংবাদসমূহ 
এন্ডসন্ডি, যান্ডত রন্ডয়ন্ডি উপন্ডদশবােী,  

ر   ۡزدحجح ا فِيهِ م  ۢنبحآءِ مح
ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ آءحه  ۡد جح لحقح ٤وح

5. পবরপূেথ বহকমাত। তন্ডব সতকথবােী 
তান্ডদর ককান উপকান্ডর আন্ডসবন।  

ر   ا ت ۡغِن ٱۡل ذ  مح ۖۡ فح ة  َٰلِغح ُۢة بح ٥ِحۡكمح

6. অতএব তুবম তান্ডদর কর্ন্ডক মুখ 
বফবরন্ডয় নাও, কসবদন আহবানকারী 
আহবান করন্ডব এক ববভীবিকাময় 
ববিন্ডয়র বদন্ডক,  

ر   ك 
ء  ن  ۡ َٰ يح اِع إَِلح ا يحۡومح يحۡدع  ٱَّلَّ ۡۡ  ُ ۡن لَّ عح تحوح فح

٦ 

7. তারা তান্ডদর দৃবষ্ট অবনত অবস্থায় 
কবর কর্ন্ডক কবর হন্ডয় আসন্ডব। মন্ডন 
হন্ডব কযন তারা বববেপ্ত পঙ্গপাল।  

ًعا  شَّ اِث خ  ۡجدح
ح
ونح ِمنح ٱۡۡل ۡر ج  ۡۡ َيح َٰر ه  بۡصح

ح
أ

نتحِّش   اد  م  رح ۡۡ جح  ُ نَّ
ح
أ ٧كح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1094  

8. তারা আহবানকারীর বদন্ডক ভীত-সন্ত্রস্ত 
অবস্থায় িুন্ডট আসন্ডব। কাবফররা 
বলন্ডব, ‘এবট বড়ই কব ন বদন’।  

ا يحۡوم   َٰذح ونح هح َٰفِر  ول  ٱلۡكح ق  اِعِۖ يح ِطعِيح إَِلح ٱَّلَّ ُۡ م 
ِِس    ٨عح

9. তান্ডদর পূন্ডবথ নূন্ডহর কওমও অস্বীকার 
কন্ডরবিল। তারা আমার বান্দান্ডক 
অস্বীকার কন্ডরবিল এবাং বন্ডলবিল, 
‘পাগল’। আর তান্ডক হুমবক কদয়া 
হন্ডয়বিল।  

نحا  ۡبدح ب وا  عح ذَّ ۡۡ قحۡوم  ن وح  فحكح  ُ ۡبلح بحۡت قح ذَّ ۞كح
ۡن ون  وحٱۡزد ِجرح  ٩وحقحال وا  ُمح

10. অতিঃপর কস তার রবন্ডক আহবান 
করল কয, ‘বনশ্চয় আবম পরাবজত, 
অতএব তুবমই প্রবতন্ডশাধ্ গ্রহে কর’।  

ۡغل وب  فحٱنتحِِصۡ  ّنذِ مح
ح
ۥٓ أ بَّه  َعح رح ١٠فحدح

11. ফন্ডল আবম বিথেশীল বাবরধ্ারার 
মাধ্েন্ডম আসমান্ডনর দরজাসমূহ খুন্ডল 
বদলাম।  

ِمر   ُح ۡن آء  م  آءِ بِمح مح َٰبح ٱلسَّ بۡوح
ح
تحۡحنحآ أ فح ١١فح

12. আর ভূবমন্ডত আবম ঝনথা উৎসাবরত 
করলাম। ফন্ডল সকল পাবন বমবলত 
হল বনধ্থাবরত বনন্ডদথশনা অনুসান্ডর। 

ۡمر  
ح
ى أ ح آء  َعح ي وٗنا فحٱتۡلحقح ٱلۡمح ۡرضح ع 

ح
ۡرنحا ٱۡۡل فحجَّ وح
١٢قحۡد ق ِدرح 

13. আর আবম তান্ডক (নূহন্ডক) কা  ও 
কপন্ডরক বনবমথত কনৌযান্ডন আন্ডরাহে 
করালাম। 

َٰح  وحد َس    وح
لۡ
ح
َٰ ذحاِت أ ح َٰه  َعح حلۡنح ١٣وحۡحح

14. যা আমার চােুস তত্ত্বাবধ্ান্ডন চলত, 
তার জনে পুরস্কারস্বরূপ, যান্ডক 
প্রতোখোন করা হন্ডয়বিল। 

فِرح  نح ك  ذِمحن َكح اٗٓء ل زح ۡعي نِنحا جح
ح
ۡرِي بِأ ١٤َتح

15. আর আবম তান্ডক বনদশথন বহন্ডসন্ডব 
করন্ডখবি। অতএব ককান উপন্ডদশ 
গ্রহেকারী আন্ডি বক?   

ۡل ِمن م   ُح آ ءحايحٗة فح ُح َٰ ۡكنح د تَّرح لحقح كِر  وح ١٥دَّ
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16. অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদশথন 
ককমন বিল?  

رِ  ن ذ  اَِب وح ذح نح عح ۡيفح َكح ١٦فحكح

17. আর আবম কতা কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর 
বদন্ডয়বি উপন্ডদশ গ্রহন্ডের জনে। 
অতএব ককান উপন্ডদশ গ্রহেকারী 
আন্ডি বক?  

كِر   دَّ ۡل ِمن م  ُح
ِۡكرِ فح ۡرءحانح لَِّلذ نحا ٱلۡق  ۡ حِسَّ ۡد ي قح

لح وح
١٧

18. ‘আদ জাবত অস্বীকার কন্ডরবিল, 
অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদশথন 
বকরূপ হন্ডয়বিল?  

رِ  ن ذ  اَِب وح ذح نح عح ۡيفح َكح د  فحكح بحۡت َعح ذَّ ١٨كح

19. বনশ্চয় আবম তান্ডদর ওপর 
পাব ন্ডয়বিলাম প্রচে শীতল ঝন্ডড়া 
হাওয়া, অবোহত এক অমঙ্গল বদন্ডন। 

 ۡ ا ِِف يحۡوِم َنح ٗ صح ۡ ۡۡ رِيٗحا صح ُِ ۡي
لح لۡنحا عح رۡسح

ح
آ أ س  إِنَّ

ۡستحِمرذ   ١٩م 

20. তা মানুিন্ডক উৎখাত কন্ডরবিল। কযন 
তারা উৎপাবটত কখজুরগান্ডির কাে।  

عِر  
نقح ل  م 

ۡ از  َّنح ۡعجح
ح
ۡۡ أ  ُ نَّ

ح
أ ٢٠تحَنِع  ٱۡلَّاسح كح

21. অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদশথন 
বকরূপ হন্ডয়বিল? 

رِ  ن ذ  اَِب وح ذح نح عح ۡيفح َكح  ٢١فحكح

22. আর আবম কতা কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর 
বদন্ডয়বি উপন্ডদশ গ্রহন্ডের জনে। 
অতএব ককান উপন্ডদশ গ্রহেকারী 
আন্ডি বক?  

كِر   دَّ ۡل ِمن م  ُح
ِۡكرِ فح ۡرءحانح لَِّلذ نحا ٱلۡق  ۡ حِسَّ ۡد ي قح

لح وح
٢٢ 

23. সামূদ জাবতও সতকথকারীন্ডদরন্ডক 
বমর্োবাদী বন্ডলবিল। 

رِ  ود  بِٱۡل ذ  بحۡت ثحم  ذَّ ٢٣كح

24. অতিঃপর তারা বন্ডলবিল, ‘আমরা বক 
আমান্ডদরই মধ্ে কর্ন্ডক এক বেবির 

ٓ إِٗذا لََِّف  ا ۥٓ إِنَّ ه  َِٰحٗدا نَّتَّبِع  ِنَّا وح ا مذ ٗ حّشح ب
ح
ال ٓوا  أ قح فح

ر   ع  َٰل  وحس 
لح ٢٤ضح
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অনুসরে করব? তাহন্ডল বনশ্চয় আমরা 
পর্ভ্রষ্টতা ও উম্মত্ততার মন্ডধ্ে পড়ব’।  

25. ‘আমান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক বক তার ওপরই 
উপন্ডদশবােী পা ান্ডনা হন্ডয়ন্ডি ? বরাং 
কস চরম বমর্োবাদী অহঙ্কারী’।  

اب   ذَّ وح كح لحۡيهِ ِمنُۢ بحيۡنِنحا بحۡل ه  ِۡكر  عح ء لِۡقح ٱلذ
ح
أ

ِۡش  
ح
٢٥أ

26. আগামী বদন তারা জানন্ডত পারন্ডব, কক 
চরম বমর্োবাদী, অহঙ্কারী।  

ِۡش  
ح
اب  ٱۡۡل ذَّ ِن ٱلۡكح ٗدا مَّ ونح غح يحۡعلحم   ٢٦سح

27. বনশ্চয় আবম তান্ডদর জনে পরীোস্বরূপ 
উষ্ট্রী পা াবি। অতএব তুবম তান্ডদর 
বোপান্ডর অন্ডপো কর এবাং বধ্যথধ্ারে 
কর।  

َِبۡ  ۡۡ وحٱۡصطح  ُ ۡۡ فحٱۡرتحقِۡب  ُ َّ رِۡسل وا  ٱۡلَّاقحةِ فِۡتنحٗة ل إِنَّا م 
٢٧

28. আর তান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় দাও কয, 
তান্ডদর মন্ডধ্ে পাবন বণ্টন সুবনবদথষ্ট। 
প্রন্ডতেন্ডকই (পালাক্রন্ডম) পাবনর অাংন্ডশ 
উপবস্থত হন্ডব।  

 ِۡشۡب  
ۖۡ ّل   ۡۡ  ُ ُۢة بحيۡنح آءح قِۡسمح نَّ ٱلۡمح

ح
ۡۡ أ  ُ نحبذِۡئ وح
ۡتحۡضح   ٢٨ُم 

29. অতিঃপর তারা তান্ডদর সার্ীন্ডক কডন্ডক 
আনল। তখন কস উষ্ট্রীন্ডক ধ্রল, 
তারপর হতো করল। 

اِحبح  نحادحۡوا  صح رح فح قح عح َٰ فح اِطح تحعح ۡۡ فح  ُ٢٩

30. অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদশথন 
বকরূপ হন্ডয়বিল? 

رِ  ن ذ  اَِب وح ذح نح عح ۡيفح َكح ٣٠فحكح

31. বনশ্চয় আবম তান্ডদর কান্ডি 
পাব ন্ডয়বিলাম এক ববকট আওয়াজ, 
ফন্ডল তারা কখায়াড় প্রস্তুতকারীর 
খবেত শুষ্ক খন্ডড়র মত হন্ডয় কগল।  

ۡيحح  ۡۡ صح ُِ ۡي
لح لۡنحا عح رۡسح

ح
ٓ أ ا ن وا  إِنَّ ٗة فحَّكح َِٰحدح ٗة وح

ۡحتحِظرِ  ِۡ ٱلۡم  ِشي ُح ٣١كح
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32. আর আবম কতা কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর 
বদন্ডয়বি উপন্ডদশ গ্রহন্ডের জনে। 
অতএব ককান উপন্ডদশ গ্রহেকারী 
আন্ডি বক? 

كِر   دَّ ۡل ِمن م  ُح
ِۡكرِ فح ۡرءحانح لَِّلذ نحا ٱلۡق  ۡ حِسَّ ۡد ي قح

لح وح
٣٢

33. লূন্ডতর কওম সতকথকারীন্ডদরন্ডক 
বমর্োবাদী বন্ডলবিল।  

رِ  بحۡت قحۡوم  ل وطِۢ بِٱۡل ذ  ذَّ ٣٣كح

34. বনশ্চয় আবম তান্ডদর উপর কাংকর-ঝড় 
পাব ন্ডয়বিলাম, তন্ডব লূত পবরবান্ডরর 
উপর নয়। আবম তান্ডদরন্ডক কশি 
রান্ডত নাজাত বদন্ডয়বিলাম, 

 ِۖ ٓ ءحالح ل وط  اِصًبا إِلَّ ۡۡ حح ُِ ۡي
لح لۡنحا عح رۡسح

ح
ٓ أ ا إِنَّ

ر   حح ۡ بِسح  ُ َٰ َّۡينح
٣٤َنَّ

35. আমার কাি কর্ন্ডক অনুগ্রহস্বরূপ। 
এভান্ডবই আবম তান্ডক প্রবতদান কদই, 
কয কৃতজ্ঞ হয়।  

رح  كح ن شح ۡزِي مح َٰلِكح َنح ذح ِۡن ِعنِدنحاْۚ كح ٗة مذ ٣٥نذِۡعمح

36. আর লূত কতা তান্ডদরন্ডক আমার কব ন 
পাকড়াও সম্পন্ডকথ সাবধ্ান কন্ডরবিল, 
তারপরও তারা সাবধ্ান বােী সম্পন্ডকথ 
সন্ডন্দহ কপািে কন্ডরবিল। 

تحنحا  ۡ بحۡطشح رحه  نذح
ح
ۡد أ لحقح رِ وح ۡوا  بِٱۡل ذ  ارح تحمح  ٣٦فح

37. আর তারা তার কান্ডি তার 
কমহমানন্ডদরন্ডক (অসদুন্ডদ্দন্ডশে) দাবী 
করল। তখন আবম তান্ডদর 
কচাখগুন্ডলান্ডক অন্ধ কন্ডর বদলাম। (আর 
বললাম) আমার আযাব ও 
সাবধ্ানবােীর পবরোম আস্বাদন কর।  

 ۡۡ  ُ ۡعي نح
ح
ٓ أ ۡسنحا مح طح ۡيفِهِۦ فح ن ضح د وه  عح َٰوح ۡد رح لحقح وح

وق وا  عح  رِ فحذ  ن ذ  اَِب وح ٣٧ذح

38. আর সকাল কবলা তান্ডদর উপর 
অববরত আযাব কনন্ডম আসল।  

ۡستحقِرذ   اب  م  ذح ۡ ب ۡكرحةً عح  ُ بَّحح ۡد صح لحقح ٣٨وح
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39. ‘আর আমার আযাব ও সাবধ্ানবােীর 
পবরোম আস্বাদন কর’।  

رِ  ن ذ  اَِب وح ذح وق وا  عح ٣٩فحذ 

40. আর আবম কতা কুরআনন্ডক সহজ কন্ডর 
বদন্ডয়বি, উপন্ডদশ গ্রহন্ডের জনে। 
অতএব ককান উপন্ডদশ গ্রহেকারী 
আন্ডি বক?  

كِر   دَّ ۡل ِمن م  ُح
ِۡكرِ فح ۡرءحانح لَِّلذ نحا ٱلۡق  ۡ حِسَّ ۡد ي قح

لح وح
٤٠

41. বফর‘আউন কগাষ্ঠীর কান্ডিও কতা 
সাবধ্ানবােী এন্ডসবিল।  

ر   ۡونح ٱۡل ذ  آءح ءحالح فِرۡعح ۡد جح لحقح ٤١وح

42. তারা আমার সকল বনদশথনন্ডক 
অস্বীকার করল, অতএব আবম 
মহাপরাক্রমশালী, সবথশবিমান্ডনর 
মতই তান্ডদরন্ডক পাকড়াও করলাম। 

ب وا  أَِب ذَّ زِيز  كح  عح
ۡخذح
ح
ۡۡ أ  ُ َٰ ۡذنح خح

ح
ا فحأ ُح ِ ذ َٰتِنحا ُك  يح

ۡقتحِدر   ٤٢م 

43. কতামান্ডদর (মক্কার) কাবফররা বক 
তান্ডদর কচন্ডয় ভাল? না বক কতামান্ডদর 
জনে মুবির ককান কঘািো রন্ডয়ন্ডি 
(আসমানী) বকতাবসমূন্ডহর মন্ডধ্ে?  

 ۡۡ ار ك  فَّ ك 
ح
ۡ  أ ۡم لحك 

ح
ۡۡ أ ىئِك  لح و 

 
ِۡن أ رۡي  مذ خح

ب رِ  آءحة  ِِف ٱلز  ٤٣بحرح

44. না বক তারা বন্ডল, ‘আমরা সাংঘবদ্ধ 
ববজয়ী দল’? 

نتحِِص   ِيع  م  ۡن  َجح ول ونح َنح ق  ۡم يح
ح
٤٤أ

45. সাংঘবদ্ধ দলবট শীঘ্রই পরাবজত হন্ডব 
এবাং বপ  কদবখন্ডয় পালান্ডব।  

ب رح  ل ونح ٱَّل  ي وح زحم  ٱۡۡلحۡمع  وح ُۡ ي  ٤٥سح

46. বরাং বকয়ামত তান্ডদর প্রবতশ্রুত 
সময়। আর বকয়ামত অবত ভয়ঙ্কর ও 
বতিতর।  

ر   مح
ح
أ َٰ وح ۡدهح

ح
ة  أ اعح ۡۡ وحٱلسَّ ه  وِۡعد  ة  مح اعح ٤٦بحِل ٱلسَّ
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47. বনশ্চয় অপরাধ্ীরা রন্ডয়ন্ডি পর্ভ্রষ্টতা 
ও (পরকান্ডল) প্রজ্জ্ববলত আগুন্ডন।  

ر   ع  َٰل  وحس 
لح ۡجرِِميح ِِف ضح ٤٧إِنَّ ٱلۡم 

48. কসবদন তান্ডদরন্ডক উপুড় কন্ডর কটন্ডন 
বহুঁচন্ডড় জাহান্নান্ডম কনয়া হন্ডব। (বলা 
হন্ডব) জাহান্নান্ডমর কিাুঁয়া আস্বাদন 
কর।  

ۡۡ ذ وق وا   ُِ وهِ َٰ و ج 
ح ب ونح ِِف ٱۡلَّارِ َعح يحۡومح ي ۡسحح

رح  قح ٤٨محسَّ سح

49. বনশ্চয় আবম সব বকিু সৃবষ্ট কন্ডরবি 
বনধ্থাবরত পবরমাে অনুযায়ী। 

ء   ۡ َّ يح ر  إِنَّا ّل  دح
َٰه  بِقح لحۡقنح ٤٩خح

50. আর আমার আন্ডদশ কতা ককবল 
একবট কর্া, কচান্ডখর পলন্ডকর মত। 

 ِ حۡمِۢح بِٱِۡلحِصح ة  ُكح َِٰحدح نحآ إِلَّ وح ۡمر 
ح
آ أ ٥٠وحمح

51. আর আবম কতা কতামান্ডদর মত 
অন্ডনকন্ডক ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডয়বি, 
অতএব ককান উপন্ডদশ গ্রহেকারী 
আন্ডি বক? 

ۡل  ُح ۡۡ فح ۡشيحاعحك 
ح
ۡهلحۡكنحآ أ

ح
ۡد أ لحقح كِر  وح دَّ ٥١ِمن م 

52. আর তারা যা কন্ডরন্ডি, সব বকিুই 
‘আমলনামায়’ রন্ডয়ন্ডি। 

ب رِ  وه  ِِف ٱلز 
ل  عح ء  فح ۡ َّك   يح ٥٢وح

53. আর কিাট বড় সব বকিুই বলবখত 
আন্ডি।  

ر   ۡستحطح برِي  م 
كح غِري  وح  صح

َّك   ٥٣وح

54. বনশ্চয় মুত্তাকীরা র্াকন্ডব বাগ-বাবগচা 
ও ঝেথাধ্ারার মন্ডধ্ে। 

تَّقِيح ِِف  ر  إِنَّ ٱلۡم  ُح
نح َٰت  وح نَّ  ٥٤ جح

55. যর্ান্ডযাগে আসন্ডন, সবথশবিমান 
মহাঅবধ্পবতর বনকন্ডট। 

 ِۢ ۡقتحِدر لِيك  م  ِد ِصۡدق  ِعندح مح ۡقعح  ٥٥ِِف مح
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৫৫. সূরা : আর্-রাহমান 
আয়াত : ৭৮, মাদানী 

َٰن ورحة  الرَّۡحمح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح  ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّحي

1. পরম করুোময়,  
َٰن    ١ٱلرَّۡحمح

2. বতবন বশো বদন্ডয়ন্ডিন কুরআন,  
ۡرءحانح  ۡح ٱلۡق  لَّ ٢عح

3. বতবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন মানুি,  
َٰنح  نسح قح ٱۡۡلِ

لح  ٣خح

4. বতবন তান্ডক বশবখন্ডয়ন্ডিন ভািা।  
ه  ٱِۡلحيحانح  لَّمح ٤عح

5. সূযথ ও চাুঁদ (বনধ্থাবরত) বহসাব অনুযায়ী 
চন্ডল, 

ۡمس   ر  ِِب ۡسبحان  ٱلشَّ مح  ٥وحٱلۡقح

6. আর তারকা ও গাি-পালা বসজদা 
কন্ডর। 

اِن  دح حۡسج  ر  ي جح ۡ  وحٱلشَّ ٦وحٱۡلَّۡج

7. আর বতবন আকাশন্ডক সমুন্নত কন্ডরন্ডিন 
এবাং দাুঁবড়পাল্লা স্থাপন কন্ডরন্ডিন।  

عح ٱلِۡمَيحانح  وحضح ا وح ُح عح آءح رحفح مح ٧وحٱلسَّ

8. যান্ডত কতামরা দাুঁবড়পাল্লায় সীমালঙ্ঘন 
না কর।  

لَّ 
ح
ۡوا  ِِف ٱلِۡمَيحاِن أ ٨تحۡطغح

9. আর কতামরা নোয়সঙ্গতভান্ডব ওযন 
প্রবতষ্ঠা কর এবাং ওযনকৃত বস্তু কম 
বদও না।  

وا  ٱلِۡمَيحانح  ِِۡس  لح َّت  ۡزنح بِٱلۡقِۡسِط وح وا  ٱلۡوح قِيم 
ح
أ وح
٩

10. আর যমীনন্ডক বববিন্ডয় বদন্ডয়ন্ডিন 
সৃষ্টজীন্ডবর জনে।  

نحاِم 
ح
ا لِۡۡل ُح عح ۡرضح وحضح

ح
 ١٠وحٱۡۡل

11. তান্ডত রন্ডয়ন্ডি ফলমূল ও কখজুরগাি, 
যার কখজুর আবরেযুি।  

اِم  ۡكمح
ح
ة  وحٱۡلَّۡخل  ذحات  ٱۡۡل ُح َِٰك ا فح ُح  ١١فِي



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1101  

12. আর আন্ডি কখাসাযুি দানা ও 
সুগবন্ধযুি ফুল।  

ان   ۡيحح ۡصِف وحٱلرَّ ١٢وحٱۡۡلحب  ذ و ٱلۡعح

13. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয়167 
অস্বীকার করন্ডব ?  

يذِ 
ح
بحانِ  فحبِأ ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح  ١٣ءحالح

14. বতবন মানুিন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন শুষ্ক 
 ন ন্ডন মাবট কর্ন্ডক যা কপাড়া মাবটর 
নোয়।  

ارِ  خَّ ٱلۡفح َٰل  كح لۡصح َٰنح ِمن صح نسح قح ٱۡۡلِ
لح ١٤خح

15. আর বতবন বজনন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
কধ্াুঁয়াববহীন অবগ্নবশখা কর্ন্ডক। 

ِن  ارِج  مذ لحقح ٱۡۡلحآنَّ ِمن مَّ ار  وحخح
١٥نَّ

16. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
 ١٦فحبِأ

17. বতবন দুই পূবথ ও দুই পবশ্চন্ডমর168 রব।   ِۡغرِبحۡي رحب  ٱلۡمح ۡيِ وح ّۡشِقح ١٧رحب  ٱلۡمح

18. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
١٨فحبِأ

19. বতবন দুই সমুদ্রন্ডক প্রবাবহত কন্ডরন, 
যারা পরস্পর বমবলত হয়। 

ۡيِن يحلۡتحقِيحاِن  جح ٱِۡلحۡحرح رح  ١٩مح

20. উভন্ডয়র মন্ডধ্ে রন্ডয়ন্ডি এক আড়াল যা 
তারা অবতক্রম করন্ডত পান্ডর না।  

ۡبغِيحاِن  ا بحۡرزحخ  لَّ يح مح  ُ ٢٠بحيۡنح

                                                           
167  ‘উভন্ডয়’ িারা বজন ও মানুিন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
168 দুই পূবথ বলন্ডত গ্রীষ্ম ও শীতকান্ডলর উদয়স্থল এবাং দুই পবশ্চম বলন্ডত গ্রীষ্ম ও শীতকান্ডলর 

অস্তস্থলন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। 
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21. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٢١فحبِأ

22. উভয় সমুদ্র কর্ন্ডক উৎপন্ন হয় মবেমুিা 
ও প্রবাল।  

ان   رۡجح ا ٱلل ۡؤل ؤ  وحٱلۡمح مح  ُ ج  ِمۡن ۡر  ٢٢َيح

23. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٢٣فحبِأ

24. আর সমুন্ডদ্র চলমান পাহাড়সম 
জাহাজসমূহ তাুঁরই।  

نشح    ٱۡۡلحوحارِ ٱلۡم 
َلح ِۡ وح َٰ ۡعلح

ح
ٱۡۡل ات  ِِف ٱِۡلحۡحرِ كح

٢٤

25. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٢٥فحبِأ

26. যমীন্ডনর উপর যা বকিু রন্ডয়ন্ডি, সবই 
ধ্বাংসশীল।  

ا فحان   ُح ۡي
لح ۡن عح  ٢٦ّل   مح

27. আর কর্ন্ডক যান্ডব শুধু্ মহামবহম ও 
মহানুভব কতামার রন্ডবর কচহারা169। 

اِم  ۡكرح َِٰل وحٱۡۡلِ بذِكح ذ و ٱۡۡلحلح َٰ وحۡجه  رح يحۡبقح ٢٧وح

28. সুতরাাং কতামরা উভন্ডয় কতামান্ডদর 
রন্ডবর ককান্ অনুগ্রহন্ডক অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٢٨فحبِأ

29. আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যারা রন্ডয়ন্ডি, 
সবাই তাুঁর কান্ডি চায়। প্রবতবদন বতবন 
ককান না ককান কান্ডজ রত।  

حۡس  َّ يحۡوم  ي ۡرِض  ّل 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ن ِِف ٱلسَّ ۥ مح  ل ه 

ن  
ۡ
أ وح ِِف شح ٢٩ه 

                                                           
169 কচহারা বলন্ডত ককান ককান তাফসীরকার আল্লাহর সত্তান্ডক বুবঝন্ডয়ন্ডিন।  
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30. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ?  

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٣٠فحبِأ

31. কহ মানুি ও বজন, আবম অবচন্ডরই 
কতামান্ডদর (বহসাব-বনকাশ গ্রহন্ডের) 
প্রবত মন্ডনাবনন্ডবশ করব।  

ِن  لح ي هح ٱثلَّقح
ح
ۡۡ أ غ  لحك  نحۡفر  ٣١سح

32. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٣٢فحبِأ

33. কহ বজন ও মানবজাবত, যবদ কতামরা 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর সীমানা কর্ন্ডক 
কবর হন্ডত পার, তাহন্ডল কবর হও। বকন্তু 
কতামরা কতা (আল্লাহর কদয়া) শবি 
িাড়া কবর হন্ডত পারন্ডব না।  

ن 
ح
ۡۡ أ ۡعت  نِس إِِن ٱۡستحطح ِ وحٱۡۡلِ نذ ح ٱۡۡلِ ۡعّشح َٰمح يح

ۡرِض 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ارِ ٱلسَّ ۡقطح

ح
وا  ِمۡن أ ذ  تحنف 

َٰن   طح
لۡ ونح إِلَّ بِس  ذ  وا ْۚ لح تحنف  ذ  ٣٣فحٱنف 

34. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

ا  مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
بحاِن فحبِأ ِ ذذ ٣٤ت كح

35. কতামান্ডদর উভন্ডয়র প্রবত কপ্ররে করা 
হন্ডব অবগ্নবশখা ও কান্ডলা কধ্াুঁয়া, তখন 
কতামরা প্রবতন্ডরাধ্ করন্ডত পারন্ডব না।  

حاس  فحلح  َن  ار  وح
ِن نَّ وحاظ  مذ ا ش  مح لحۡيك  ل  عح ي رۡسح

اِن  ٣٥تحنتحِِصح

36. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

يذِ ءح 
ح
بحاِن فحبِأ ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح  ٣٦الح
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37. কয বদন আকাশ ববদীেথ হন্ডয় যান্ডব, 
অতিঃপর তা রবিম কগালান্ডপর নোয় 
লাল চামড়ার মত হন্ডব।  

ٗة  ۡردح نحۡت وح آء  فحَّكح مح ِت ٱلسَّ قَّ فحإِذحا ٱنشح
انِ  ِهح ٱَّلذ ٣٧كح

38. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

يذِ 
ح
بحاِن فحبِأ ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح  ٣٨ءحالح

39. অতিঃপর কসবদন না মানুিন্ডক তার 
অপরাধ্ সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাসাবাদ করা 
হন্ডব, না বজনন্ডক।  

ئِذ  لَّ ي ۡس  يحۡومح آنذ  فح لح جح ن ذحۢنبِهِۦٓ إِنس  وح ل  عح
٣٩

40. সুতরাাং কতামরা উভন্ডয় কতামান্ডদর 
রন্ডবর ককান্ অনুগ্রহন্ডক অস্বীকার 
করন্ডব ? 

يذِ 
ح
بحاِن فحبِأ ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح ٤٠ءحالح

41. অপরাধ্ীন্ডদরন্ডক কচনা যান্ডব তান্ডদর 
বচহ্নর সাহান্ডযে। অতিঃপর তান্ডদরন্ডক 
মার্ার অগ্রভান্ডগর চুল ও পা ধ্ন্ডর কনয়া 
হন্ডব।  

ذ   ي ۡؤخح ۡۡ فح  ُ َٰ ونح بِِسيمح ۡجرِم  ۡعرحف  ٱلۡم  ي 
اِم  قۡدح

ح
ََِّٰص وحٱۡۡل  ٤١بِٱۡلَّوح

42. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٤٢فحبِأ

43. এই কসই জাহান্নাম, যান্ডক অপরাধ্ীরা 
অস্বীকার করত।  

ونح  ۡجرِم  ا ٱلۡم  ُح ِ ِب  ب ذذ ِِت ي كح
ۡ  ٱلَّ نَّ ُح َِٰذهِۦ جح هح

٤٣ 

44. তারা ঘুরন্ডত র্াকন্ডব জাহান্নাম ও ফুটন্ত 
পাবনর মন্ডধ্ে।  

ا  ُح وف ونح بحيۡنح ط  ِيم  ءحان  يح بحۡيح ۡحح ٤٤وح
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45. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٤٥فحبِأ

46. আর কয তার রন্ডবর সামন্ডন দাুঁড়ান্ডত 
ভয় কন্ডর, তার জনে র্াকন্ডব দু’বট 
জান্নাত।  

نَّتحاِن  بذِهِۦ جح امح رح قح افح مح ۡن خح لِمح ٤٦وح

47. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٤٧فحبِأ

48. উভয়ই বহু ফলদার শাখাবববশষ্ট।  
ۡفنحان  

ح
اتحآ أ ٤٨ذحوح

49. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

ا  مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
بحانِ فحبِأ ِ ذذ ٤٩ت كح

50. উভন্ডয়র মন্ডধ্ে র্াকন্ডব দু’বট ঝেথাধ্ারা যা 
প্রবাবহত হন্ডব।   

ۡرِيحاِن  ۡينحاِن َتح ا عح ُِمح ٥٠فِي

51. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحانِ  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥١فحبِأ

52. উভন্ডয়র মন্ডধ্ে প্রন্ডতেক ফল কর্ন্ডক 
র্াকন্ডব দু’ প্রকান্ডরর।  

اِن  وۡجح ة  زح ُح َِٰك ِ فح
ذ ا ِمن ّل  ُِمح ٥٢فِي

53. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحانِ  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥٣فحبِأ
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54. কসখান্ডন পুরু করশন্ডমর আস্তরবববশষ্ট 
ববিানায় তারা কহলান কদয়া অবস্থায় 
র্াকন্ডব এবাং দুই জান্নান্ডতর ফল-ফলাবদ 
র্াকন্ডব বনকটবতথী। 

تَِّك  ق   م  ا ِمۡن إِۡستحَۡبح ُح آئِن  ب ۢ بحطح َٰ ف ر 
ح يح َعح

ّنح ٱۡۡلحنَّتحۡيِ دحان   ٥٤وحجح

55. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥٥فحبِأ

56. কসখান্ডন র্াকন্ডব স্বামীর প্রবত দৃবষ্ট 
সীবমতকারী মবহলাগে, যান্ডদরন্ডক 
ইতিঃপূন্ডবথ স্পশথ কন্ডরবন ককান মানুি 
আর না ককান বজন।  

نَّ إِنس    ُ ۡطِمۡث ۡۡ يح ح ۡرِف ل َٰت  ٱلطَّ َِٰصرح ُِنَّ قح فِي
آنذ   لح جح ۡۡ وح  ُ ۡبلح ٥٦قح

57. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

ذذِ  ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥٧بحانِ فحبِأ

58. তারা কযন হীরা ও প্রবাল।  
ان   رۡجح نَّ ٱَۡلحاق وت  وحٱلۡمح  ُ نَّ

ح
أ ٥٨كح

59. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحانِ  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٥٩فحبِأ

60. উত্তম কান্ডজর প্রবতদান উত্তম িাড়া 
আর কী হন্ডত পান্ডর ?  

آء   زح ۡل جح َٰن  هح  ٱۡۡلِۡحسح
َِٰن إِلَّ ٦٠ٱۡۡلِۡحسح

61. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٦١فحبِأ
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62. আর ঐ দু’বট জান্নাত িাড়াও আন্ডরা 
দু’বট জান্নাত রন্ডয়ন্ডি।  

نَّتحاِن  ا جح ُِمح ِ ٦٢وحِمن د ون

63. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٦٣فحبِأ

64. জান্নাত দু’বট গাঢ় সবুজ 
تحاِن  آمَّ ۡدهح ٦٤م 

65. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব? 

بحانِ  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٦٥فحبِأ

66. এ দু’বটন্ডত র্াকন্ডব অববরাম ধ্ারায় 
উিলমান দু’বট ঝেথাধ্ারা।  

تحاِن  اخح َُّ ۡينحاِن نح ا عح ُِمح ٦٦فِي

67. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٦٧فحبِأ

68. এ দু’বটন্ডত র্াকন্ডব ফলমূল, কখজুর ও 
আনার।  

ان   ر مَّ ۡل  وح َّنح ة  وح ُح َِٰك ا فح ُِمح ٦٨فِي

69. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٦٩فحبِأ

70. কসই জান্নাতসমূন্ডহ র্াকন্ডব উত্তম 
চবরত্রবতী অবনন্দে সুন্দরীগে।  

ان   َٰت  ِحسح ۡيرح ُِنَّ خح ٧٠فِي

71. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحانِ  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٧١فحبِأ
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72. তারা হূর, তাুঁবুন্ডত র্াকন্ডব সুরবেতা।  
َٰت  ِِف ٱۡۡلِيحاِم  ورح ۡقص  ور  مَّ ٧٢ح 

73. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

 ٓ يذِ ءحالح
ح
بحاِن فحبِأ ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٧٣ءِ رح

74. যান্ডদরন্ডক ইতিঃপূন্ডবথ স্পশথ কন্ডরবন ককান 
মানুি আর না ককান বজন ।  

آنذ   لح جح ۡۡ وح  ُ ۡبلح نَّ إِنس  قح  ُ ۡطِمۡث ۡۡ يح ح ٧٤ل

75. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বনআমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٧٥فحبِأ

76. তারা সবুজ বাবলন্ডশ ও সুন্দর কারুকাযথ 
খবচত গাবলচার উপর কহলান কদয়া 
অবস্থায় র্াকন্ডব।  

تَِّك  ان  م  رِيذ  ِحسح ۡبقح ۡۡض  وحعح َٰ رحفۡرحف  خ  ح يح َعح
٧٦ 

77. সুতরাাং কতামান্ডদর রন্ডবর ককান্ 
বন‘আমতন্ডক কতামরা উভন্ডয় অস্বীকার 
করন্ডব ? 

بحاِن  ِ ذذ ا ت كح مح بذِك  ٓءِ رح يذِ ءحالح
ح
٧٧فحبِأ

78. কতামার রন্ডবর নাম বরকতময়, বযবন 
মহামবহম ও মহানুভব।  

اِم  ۡكرح َِٰل وحٱۡۡلِ بذِكح ذِي ٱۡۡلحلح ۡ  رح َٰرحكح ٱۡس   ٧٨تحبح
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৫৬. সূরা : আল-ওয়াবকয়া 
আয়াত : ৯৬, মাক্কী 

ةِ  اقِعح ورحة  الوح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন বকয়ামত সাংঘবটত হন্ডব।   ة اقِعح ِت ٱلۡوح عح  ١إِذحا وحقح

2. তার সাংঘটন্ডনর ককানই অস্বীকারকারী 
র্াকন্ডব না।  

ذِبحة   ا َكح ُح تِ  ٢لحيۡسح لِوحۡقعح

3. তা কাউন্ডক ভূলুবণ্ঠত করন্ডব এবাং 
কাউন্ডক করন্ডব সমুন্নত।  

ة   افِعح ة  رَّ ُح ِ اف  ٣ خح

4. যখন যমীন প্রকবম্পত হন্ডব প্রবল 
প্রকম্পন্ডন।  

 
ح
ِت ٱۡۡل ا إِذحا ر جَّ  ٤ۡرض  رحجذٗ

5. আর পবথতমালা চূেথ-ববচূেথ হন্ডয় 
পড়ন্ডব।  

ا  حسذٗ بحال  ب ِت ٱۡۡلِ ب سَّ  ٥وح

6. অতিঃপর তা বববেপ্ত ধূ্বলকোয় 
পবরেত হন্ডব। 

ا  ۢنبحثذٗ بحاٗٓء م  نحۡت هح  ٦فحَّكح

7. আর কতামরা ববভি হন্ডয় পড়ন্ডব বতন 
দন্ডল। 

َٰثحٗة  َٰٗجا ثحلح ۡزوح
ح
ۡۡ أ نت  ك   ٧وح

8. সুতরাাং ডান পান্ডশ্বথর দল, ডান পান্ডশ্বথর 
দলবট কত কসৌভাগেবান! 

نحةِ  يۡمح َٰب  ٱلۡمح ۡصحح
ح
آ أ نحةِ مح ۡيمح َٰب  ٱلۡمح ۡصحح

ح
 ٨فحأ

9. আর বাম পান্ডশ্বথর দল, বাম পান্ডশ্বথর 
দলবট কত হতভাগে! 

ۡش  َٰب  ٱلۡمح ۡصحح
ح
أ َٰب  ٱلۡمحۡش وح ۡصحح

ح
آ أ ةِ مح ةِ مح  ٩مح

10. আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী।  ونح َٰبِق  ونح ٱلسَّ َٰبِق   ١٠وحٱلسَّ

11. তারাই সাবন্নধ্েপ্রাপ্ত।  ب ونح رَّ قح ىئِكح ٱلۡم  لح و 
 
 ١١أ
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12. তারা র্াকন্ডব বনআমতপূেথ 
জান্নাতসমূন্ডহ । 

 ِۡ َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ  ١٢ِِف جح

13. বহুসাংখেক হন্ডব পূবথবতথীন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক, 

لِيح  وَّ
ح
ِنح ٱۡۡل  ١٣ث لَّة  مذ

14. আর অেসাংখেক হন্ডব পরবতথীন্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক। 

ِنح   ١٤ٱٓأۡلِخرِينح وحقحلِيل  مذ

15. স্বেথ ও দামী পার্রখবচত আসন্ডন!   ونحة وۡض  ر  مَّ َٰ َس  
ح  ١٥َعح

16. তারা কসখান্ডন কহলান বদন্ডয় আসীন 
র্াকন্ডব মুন্ডখামুবখ অবস্থায়। 

تَِّك  َٰبِلِيح م  تحقح ا م  ُح لحۡي  ١٦يح عح

17. তান্ডদর আশ-পান্ডশ কঘারান্ডফরা  করন্ডব 
বচর বকন্ডশাররা, 

ونح  حِلَّ  َٰن  ُم  ۡۡ وِلۡدح ُِ ۡي
لح وف  عح ط   ١٧ يح

18. পানপাত্র, জগ ও প্রবাবহত ঝেথার 
শরাবপূেথ কপয়ালা বনন্ডয়, 

عِي   ِن مَّ س  مذ
ۡ
أ كح بحارِيقح وح

ح
أ ۡكوحاب  وح

ح
 ١٨بِأ

19. তা পান্ডন না তান্ডদর মার্া বের্া করন্ডব, 
আর না তারা মাতাল হন্ডব। 

لح ي َنِف ونح  ا وح ُح ۡن ونح عح ع  دَّ  ١٩لَّ ي صح

20. আর (ন্ডঘারান্ডফরা করন্ডব) তান্ডদর 
পিন্দমত ফল বনন্ডয়। 

ونح  ريَّ  تحخح ا يح ِمَّ ة  مذ ُح َِٰك فح  ٢٠وح

21. আর পাবখর কগাশ্ত বনন্ডয়, যা তারা 
কামনা করন্ডব। 

ونح   ُ حۡشتح ا ي ِمَّ رۡي  مذ ِۡ طح ۡ
ۡلح  ٢١وح

22. আর র্াকন্ডব ডাগরন্ডচাখা হূর,   ور  ِعي  ٢٢وحح 

23. কযন তারা সুরবেত মুিা,  ۡكن وِن وِٕ ٱلۡمح
َِٰل ٱلل ۡؤل  ۡمثح

ح
أ  ٢٣كح

24. তারা কয আমল করত তার 
প্রবতদানস্বরূপ। 

ل ونح  ۡعمح ن وا  يح ا َكح ُۢ بِمح آءح زح  ٢٤جح
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25. তারা কসখান্ডন শুনন্ডত পান্ডব না ককান 
কবহুদা কর্া, এবাং না পান্ডপর কর্া; 

ثِيًما 
ۡ
لح تحأ ا لحۡغٗوا وح ُح ونح فِي ع  حۡسمح  ٢٥لح ي

26. শুধু্ এই বােী িাড়া, ‘সালাম, সালাম’  َٰٗما لح َٰٗما سح لح  ٢٦إِلَّ قِيٗل سح

27. আর ডান বদন্ডকর দল; কত ভাগেবান 
ডান বদন্ডকর দল! 

َٰب  ٱَۡلحِمِي  ۡصحح
ح
آ أ َٰب  ٱَۡلحِمِي مح ۡصحح

ح
أ  ٢٧وح

28. তারা র্াকন্ডব কাুঁটাববহীন কুলগান্ডির 
বনন্ডচ, 

ود    ُ ۡ  ٢٨ِِف ِسۡدر  ُمَّ

29. আর কাুঁবদপূেথ কলাগান্ডির বনন্ডচ,   ود  ُ ن لۡح  مَّ  ٢٩وحطح

30. আর ববসৃ্তত িায়ায়,   ود ۡمد    مَّ
 ٣٠وحِظلذ

31. আর সদা প্রবাবহত পাবনর পান্ডশ,   وب
ۡسك  آء  مَّ  ٣١وحمح

32. আর প্রচুর ফলমূন্ডল,   ة ثرِيح ة  كح ُح َِٰك فح  ٣٢وح

33. যা কশি হন্ডব না এবাং বনবিদ্ধও হন্ডব 
না। 

ة   ۡمن وعح لح مح ة  وح وعح ۡقط   ٣٣لَّ مح

34. (তারা র্াকন্ডব) সুউচ্চ শযোসমূন্ডহ;   ة ۡرف وعح ف ر ش  مَّ  ٣٤وح

35. বনশ্চয় আবম হূরন্ডদরন্ডক ববন্ডশিভান্ডব 
সৃবষ্ট করব। 

آ  اٗٓء إِنَّ نَّ إِنشح  ُ َٰ نح
ۡ
أ نشح
ح
 ٣٥أ

36. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক বানাব কুমারী, اًرا بۡكح
ح
نَّ أ  ُ َٰ لۡنح عح  ٣٦فحجح

37. কসাহাবগনী ও সমবয়সী।  اٗبا تۡرح
ح
ًبا أ ر   ٣٧ع 

38. ডানবদন্ডকর কলাকন্ডদর জনে।  َِٰب ٱَۡلحِمِي ۡصحح
ح
ِ  ٣٨ۡلذ

39. তান্ডদর অন্ডনন্ডক হন্ডব পূবথবতথীন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক। 

لِيح  وَّ
ح
ِنح ٱۡۡل  ٣٩ث لَّة  مذ

40. আর অন্ডনন্ডক হন্ডব পরবতথীন্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক। 

ِنح ٱٓأۡلِخرِينح  ث لَّة  مذ  ٤٠وح
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41. আর বাম বদন্ডকর দল, কত হতভাগে 
বাম বদন্ডকর দল! 

اِل  مح ِ َٰب  ٱلشذ ۡصحح
ح
آ أ اِل مح مح ِ َٰب  ٱلشذ ۡصحح

ح
أ  ٤١وح

42. তারা র্াকন্ডব তীব্র গরম হাওয়া এবাং 
প্রচে উত্তপ্ত পাবনন্ডত, 

ِيم   وم  وحۡحح م   ٤٢ِِف سح

43. আর প্রচে কান্ডলা কধ্াুঁয়ার িায়ায়,   وم ۡم  ِن ُيح   مذ
 ٤٣وحِظلذ

44. যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়।   رِيم  كح
لح  ٤٤لَّ بحارِد  وح

45. বনশ্চয় তারা ইতিঃপূন্ডবথ ববলাবসতায় মগ্ন 
বিল, 

َۡتحفِيح  َٰلِكح م  ۡبلح ذح ن وا  قح ۡۡ َكح  ُ  ٤٥إِنَّ

46. আর তারা জঘনে পান্ডপ কলন্ডগ র্াকত।  ِح ٱۡۡل ونح َعح ن وا  ي ِِص  َكح ِۡ وح ِظي  ٤٦نِث ٱلۡعح

47. আর তারা বলত, ‘আমরা যখন মন্ডর 
যাব এবাং মাবট ও হান্ডড় পবরেত হব 
তখনও বক আমরা পুনরুবেত হব?’ 

ًَٰما  اٗبا وحِعظح نَّا ت رح ك  ا ِمۡتنحا وح ئِذح
ح
ول ونح أ ق  ن وا  يح َكح وح
وث ونح  ۡبع  حمح ءِنَّا ل

ح
 ٤٧أ

48. ‘আমান্ডদর পূবথবতথী বপতৃপুরুিরাও?’  نحا وح ءحابحآؤ 
ح
ل ونح أ وَّ

ح
 ٤٨ٱۡۡل

49. বল, ‘বনশ্চয় পূবথবতথীরা ও পরবতথীরা,  لِيح وحٱٓأۡلِخرِينح وَّ
ح
 ٤٩ق ۡل إِنَّ ٱۡۡل

50. এক বনধ্থাবরত বদন্ডনর বনবদথষ্ট সমন্ডয় 
অবশেই একত্র হন্ডব’। 

ۡعل وم   َِٰت يحۡوم  مَّ َٰ ِميقح ونح إَِلح وع  ۡجم  حمح  ٥٠ل

51. তারপর কহ পর্ভ্রষ্ট ও 
অস্বীকারকারীরা,  

َّۡ إِنَّك   ب ونح ث  ِ ذذ كح ٓال ونح ٱلۡم  َُّ ا ٱل ُح ي 
ح
 ٥١ۡۡ أ

52. কতামরা অবশেই যাকূ্কম গাি কর্ন্ডক 
খান্ডব, 

ِن زحق وم   ر  مذ جح
 ٥٢ٓأَلُِك ونح ِمن شح

53. অতিঃপর তা বদন্ডয় কপট ভবতথ করন্ডব।   ِال مح ونح فح ا ٱِۡل ط  ُح  ٥٣ونح ِمۡن

54. তদুপবর পান করন্ডব প্রচে উত্তপ্ত 
পাবন। 

لحۡيهِ ِمنح  َٰرِب ونح عح ِۡ فحشح  ٥٤ٱۡۡلحِمي
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55. অতিঃপর কতামরা তা পান করন্ডব 
তৃষ্ণাতুর উন্ডটর নোয়। 

 ِۡ ُِي
ۡ ۡبح ٱل َٰرِب ونح ۡش   ٥٥فحشح

56. প্রবতফল বদবন্ডস এই হন্ডব তান্ডদর 
কমহমানদারী, 

ِيِن  ۡۡ يحۡومح ٱَّلذ  ُ ل  ا ن ز  َٰذح  ٥٦هح

57. আবমই কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি: 
তাহন্ডল ককন কতামরা তা ববশ্বাস করি 
না? 

 ۡۡ َٰك  لحۡقنح ۡن  خح ق ونح  َنح ِ دذ  ٥٧فحلحۡولح ت صح

58. কতামরা বক কভন্ডব কদন্ডখি, কতামরা কয 
বীযথপাত করি কস সম্পন্ডকথ? 

ا ت ۡمن ونح  فحرحءحۡيت ۡ مَّ
ح
 ٥٨أ

59. তা বক কতামরা সৃবষ্ট কর, না আবমই 
তার স্রষ্টা? 

ونح  َٰلِق  ۡن  ٱلۡخح ۡم َنح
ح
ۥٓ أ ونحه  ۡل ق  ۡۡ َّتح نت 

ح
 ٥٩ءحأ

60. আবম কতামান্ডদর মন্ডধ্ে মৃতুে বনধ্থারে 
কন্ডরবি এবাং আমান্ডক অেম করা 
যান্ডব না, 

ۡن   ا َنح وۡتح وحمح ۡ  ٱلۡمح ۡرنحا بحيۡنحك  ۡن  قحدَّ َنح
ۡسب وقِيح   ٦٠بِمح

61. কতামান্ডদর স্থান্ডন কতামান্ডদর ববকে 
আনয়ন করন্ডত এবাং কতামান্ডদরন্ডক 
এমনভান্ডব সৃবষ্ট করন্ডত যা কতামরা 
জান না। 

ا لح  ۡۡ ِِف مح ن نِشئحك  ۡۡ وح َٰلحك  ۡمثح
ح
لح أ ِ ن ن بحدذ

ح
ى أ ح َعح

ونح   ٦١تحۡعلحم 

62. আর কতামরা কতা প্রর্ম সৃবষ্ট সম্পন্ডকথ 
কজন্ডনি, তন্ডব ককন কতামরা উপন্ডদশ 
গ্রহে করি না? 

ونح  ر  كَّ َٰ فحلحۡولح تحذح ولح
 
ةح ٱۡۡل
ح
ۡ  ٱلنَّۡشأ لِۡمت  ۡد عح لحقح وح

٦٢

63. কতামরা আমান্ডক বল, কতামরা যমীন্ডন 
যা বপন কর কস বোপান্ডর, 

ث ونح  ۡر  ا ِتح فحرحءحۡيت ۡ مَّ
ح
٦٣أ

64. কতামরা তা অঙু্কবরত কর, না আবম 
অঙু্কবরত কবর? 

ونح  َٰرِع  ۡن  ٱلزَّ ۡم َنح
ح
ۥٓ أ ونحه  ۡۡ تحۡزرحع  نت 

ح
٦٤ءحأ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1114  

65. আবম চাইন্ডল তা খড়-কুটায় পবরেত 
করন্ডত পাবর, তখন কতামরা পবরতাপ 
করন্ডত র্াকন্ডব- 

ونح   ُ كَّ ۡۡ تحفح لۡت  ظح َٰٗما فح طح َٰه  ح  لۡنح حعح آء  ۡلح حشح حۡو ن ٦٥ل

66. (এই বন্ডল,) ‘বনশ্চয় আমরা দায়গ্রস্ত 
হন্ডয় কগলাম’। 

ونح  م  ۡغرح حم  ٦٦إِنَّا ل

67. ‘বরাং আমরা মাহরূম হন্ডয়বি’।  ونح وم  ۡر  ۡن  ُمح ٦٧بحۡل َنح

68. কতামরা কয পাবন পান কর কস বোপান্ডর 
আমান্ডক বল। 

ب ونح  حّۡشح ِي ت آءح ٱلَّ ۡ  ٱلۡمح فحرحءحۡيت 
ح
٦٨أ

69. বৃবষ্টভরা কমঘ কর্ন্ডক কতামরা বক তা 
বিথে কর, না আবম বৃবষ্ট বিথেকারী? 

َنِل ونح  ۡن  ٱلۡم 
ۡم َنح
ح
ۡزِن أ وه  ِمنح ٱلۡم  تۡل م  نزح

ح
ۡۡ أ نت 

ح
ءحأ
٦٩

70. ইিা করন্ডল আবম তা লবোি কন্ডর 
বদন্ডত পাবর: তবুও ককন কতামরা 
কৃতজ্ঞ হও না? 

ونح  ر  حۡشك  اٗجا فحلحۡولح ت جح
 
َٰه  أ لۡنح عح آء  جح حشح حۡو ن ٧٠ل

71. কতামরা কয আগুন জ্বালাও কস বোপান্ডর 
আমান্ডক বল, 

ونح  ۡ  ٱۡلَّارح ٱلَِِّت ت ور  فحرحءحۡيت 
ح
٧١أ

72. কতামরাই বক এর (লাকবড়র গাি) 
উৎপাদন কর, না আবম কবর? 

نِش  ۡن  ٱلۡم  ۡم َنح
ح
آ أ ُح تح رح جح ۡۡ شح ت 

ۡ
أ نشح
ح
ۡۡ أ نت 
ح
٧٢ونح ءحأ

73. এন্ডক আবম কন্ডরবি এক স্মারক ও 
মরুবাসীর প্রন্ডয়াজনীয় বস্তু। 

َٰٗعا  تح ٗة وحمح ا تحۡذكِرح ُح َٰ لۡنح عح ۡن  جح ۡقوِينح َنح ٧٣لذِلۡم 

74. অতএব কতামার মহান রন্ডবর নান্ডম 
তাসবীহ পা  কর। 

 ِۡ ِظي بذِكح ٱلۡعح ِۡ رح بذِۡح بِٱۡس ٧٤فحسح

75. সুতরাাং আবম কসম করবি 
নেত্ররাবজর অস্তাচন্ডলর, 

وِم  َٰقِِع ٱۡل ج  وح ۡ  بِمح قِۡس
 
ٓ أ ٧٥۞فحلح
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76. আর বনশ্চয় এবট এক মহাকসম, যবদ 
কতামরা জানন্ডত, 

ۡ  لَّوۡ  سح ۥ لحقح ۡ   ِإَونَّه  ِظي ونح عح ٧٦تحۡعلحم 

77. বনশ্চয় এবট মবহমাবিত কুরআন,   ۡ رِي ۡرءحان  كح ۥ لحق  ٧٧إِنَّه 

78. যা আন্ডি সুরবেত বকতান্ডব,    ۡكن ون َٰب  مَّ ٧٨ِِف كِتح

79. ককউ তা স্পশথ করন্ডব না পববত্রগে 
িাড়া। 

ونح  ر  َُّ طح ۥٓ إِلَّ ٱلۡم  ه  س  مح ٧٩لَّ يح

80. তা সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর কাি কর্ন্ডক 
নাবযলকৃত। 

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِن رَّبذ ٨٠تحَنِيل  مذ

81. তন্ডব বক কতামরা এই বােী তুি গেে 
করি? 

ۡدهِن ونح  نت ۡ م 
ح
ا ٱۡۡلحِديِث أ َٰذح فحبِهح

ح
 ٨١أ

82. আর কতামরা কতামান্ডদর বরবযক 
বাবনন্ডয় বনন্ডয়ি কয, কতামরা বমর্ো 
আন্ডরাপ করন্ডব। 

ب ونح  ِ ذذ ۡۡ ت كح نَّك 
ح
ۡۡ أ ل ونح رِزۡقحك  ۡعح َتح ٨٢وح

83. সুতরাাং ককন নয়- যখন রূহ কণ্ঠন্ডদন্ডশ 
কপৌঁন্ডি যায়? 

ومح  ِت ٱۡۡل لۡق  ٓ إِذحا بحلحغح ٨٣فحلحۡولح

84. আর তখন কতামরা ককবল কচন্ডয় র্াক। 
ونح  ر  ۡۡ ِحينحئِذ  تحنظ  نت 

ح
أ ٨٤وح

85. আর কতামান্ডদর চাইন্ডত আবম তার খুব 
কান্ডি; বকন্তু কতামরা কদখন্ডত পাও না। 

َِٰكن لَّ  لح ۡۡ وح ۡهِ ِمنك  قۡرحب  إَِلح
ح
ۡن  أ َنح وح

ونح ت   ٨٥ۡبِِص 

86. কতামান্ডদর যবদ প্রবতফল কদয়া না হয়, 
তাহন্ডল কতামরা ককন 

ِدينِيح  رۡيح مح ۡۡ غح نت  ٓ إِن ك  ٨٦فحلحۡولح

87. বফবরন্ডয় আনি না রূহন্ডক, যবদ 
কতামরা সতেবাদী হও? 

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  آ إِن ك  ُح ونح ٨٧تحرِۡجع 
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88. অতিঃপর কস যবদ বনকটেপ্রাপ্তন্ডদর 
অনেতম হয়, 

نح  آ إِن َكح مَّ
ح
بِيح فحأ رَّ قح ٨٨ِمنح ٱلۡم 

89. তন্ডব তার জনে র্াকন্ডব ববোম, উত্তম 
জীবন্ডনাপকরে ও সুখময় জান্নাত। 

نَّت  نحعِيم   ان  وحجح ۡيحح رح ۡوح  وح ٨٩فحرح

90. আর কস যবদ হয় ডানবদন্ডকর একজন, 
َٰبِٱَۡلحِمِي  ۡصحح

ح
نح ِمۡن أ آ إِن َكح مَّ

ح
أ ٩٠وح

91. তন্ডব (তান্ডক বলা হন্ডব), ‘কতামান্ডক 
সালাম, কযন্ডহতু তুবম ডানবদন্ডকর 
একজন’। 

َِٰب ٱَۡلحِمِي  ۡصحح
ح
ۡ  لَّكح ِمۡن أ َٰ لح ٩١فحسح

92. আর কস যবদ হয় অস্বীকারকারী ও 
পর্ভ্রষ্ট, 

ٓالذِيح  َُّ بِيح ٱل ِ ذذ نح ِمنح ٱلۡم كح آ إِن َكح مَّ
ح
أ ٩٢وح

93. তন্ডব তার কমহমানদারী হন্ডব প্রচে 
উত্তপ্ত পাবন বদন্ডয়, 

ِيم   ِۡن ۡحح ل  مذ َن   ٩٣فح

94. আর জ্বলন্ত আগুন্ডন প্রজ্জ্বলন্ডন। 
ِحيم   تحۡصلِيحة  جح ٩٤وح

95. বনশ্চয় এবট অবধ্াবরত সতে। 
ق  ٱَۡلحقِِي  وح حح  ُ ح ا ل َٰذح ٩٥إِنَّ هح

96. অতএব কতামার মহান রন্ডবর নান্ডম 
তাসবীহ পা  কর। 

 ِۡ ِظي بذِكح ٱلۡعح ِۡ رح بذِۡح بِٱۡس  ٩٦فحسح
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৫৭. সূরা : আল-হাদীদ 
আয়াত : ২৯, মাদানী 

ورحة  اۡلحِديدِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু 
আন্ডি, সবই আল্লাহর তাসবীহ পা  
কন্ডর। আর বতবন পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

زِيز   وح ٱلۡعح ۡرِضِۖ وحه 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح بَّحح ّلِلَّ سح

  ۡ  ١ٱۡۡلحِكي

2. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব 
তাুঁরই। বতবনই জীবন কদন এবাং 
বতবনই মৃতুে কদন। আর বতবন সকল 
বকিুর উপর সবথশবিমান।  

 ۡۖ ي ِميت  ۦ وح ۡرِضِۖ ي ۡۡحِ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ َلح ۥ م 
ء  قحِدير   ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح وح َعح ٢وحه 

3. বতবনই প্রর্ম ও কশি এবাং প্রকাশে ও 
কগাপন; আর বতবন সকল ববিন্ডয় 
সমেক অবগত। 

وح  ۖۡ وحه  ُِر  وحٱِۡلحاِطن  َٰ  وحٱٓأۡلِخر  وحٱلظَّ
ل  وَّ
ح
وح ٱۡۡل ه 

  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح
لذ  ٣بِك 

4. বতবনই আসমানসমূহ ও যমীন িয় 
বদন্ডন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, তারপর বতবন 
আরন্ডশ উন্ড ন্ডিন। বতবন জান্ডনন 
যমীন্ডন যা বকিু প্রন্ডবশ কন্ডর এবাং তা 
কর্ন্ডক যা বকিু কবর হয়; আর আসমান 
কর্ন্ডক যা বকিু অবতীেথ হয় এবাং 
তান্ডত যা বকিু উবেত হয়। আর 
কতামরা কযখান্ডনই র্াক না ককন, বতবন 
কতামান্ডদর সান্ডর্ই আন্ডিন। আর 
কতামরা যা কর, আল্লাহ তার সমেক 
দ্রষ্টা।  

ۡرضح ِِف ِستَّةِ 
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ِي خح وح ٱلَّ ه 

ا يح  ۡ  مح ۡعلح ۡرِشِۖ يح ح ٱلۡعح َّۡ ٱۡستحوحىَٰ َعح يَّام  ث 
ح
ج  ِِف لِ أ

آءِ  مح ا يحَنِل  ِمنح ٱلسَّ ا وحمح ُح ج  ِمۡن ۡر  ا َيح ۡرِض وحمح
ح
ٱۡۡل

 ْۚ ۡۡ نت  ا ك  ۡينح مح
ح
ۡۡ أ عحك  وح مح ۖۡ وحه  ا ُح ج  فِي ۡعر  ا يح وحمح

ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ٤وحٱّللَّ  بِمح
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5. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব 
তাুঁরই এবাং আল্লাহরই বদন্ডক সকল 
ববিয় প্রতোববতথত হন্ডব।  

ع   ِ ت رۡجح ۡرِض  ِإَوَلح ٱّللَّ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ َلَّ ۥ م 

ور   م 
 
٥ٱۡۡل

6. বতবন রাতন্ডক বদন্ডনর মন্ডধ্ে প্রন্ডবশ 
করান এবাং বদনন্ডক রান্ডতর মন্ডধ্ে 
প্রন্ডবশ করান। আর বতবন 
অন্তরসমূন্ডহর ববিয়াবদ সম্পন্ডকথ সমেক 
অবগত।  

ارح ِِف  ُح ي ولِج  ٱۡلَّ ارِ وح ُح ۡلح ِِف ٱۡلَّ
ِۡل  ٱ ي ولِج  ٱَلَّ َلَّ

ورِ  د  اِت ٱلص  ُۢ بِذح  ۡ لِي وح عح ٦وحه 

7. কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত 
ঈমান আন এবাং বতবন কতামান্ডদরন্ডক 
যা বকিুর উত্তরাবধ্কারী কন্ডরন্ডিন, তা 
কর্ন্ডক বেয় কর। অতিঃপর কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে যারা ঈমান আন্ডন ও (আল্লাহর 
পন্ডর্) বেয় কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
ববরাট প্রবতফল।  

ۡ ءحاِمن   لحك  عح ا جح وا  ِممَّ نفِق 
ح
أ وَِلِۦ وح رحس  ِ وح وا  بِٱّللَّ

 ۡۡ ن وا  ِمنك  ِينح ءحامح ۡستحۡخلحفِيح فِيهِِۖ فحٱلَّ م 
برِي   ۡجر  كح

ح
ۡۡ أ  ُ ح وا  ل ق  نفح

ح
أ ٧وح

8. আর কতামান্ডদর কী হন্ডলা কয, কতামরা 
আল্লাহর প্রবত ঈমান আনি না? অর্চ 
রাসূল কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর রন্ডবর 
প্রবত ঈমান আনন্ডত আহবান করন্ডি। 
আর বতবন  কতামান্ডদর কাি কর্ন্ডক 
অঙ্গীকার গ্রহে কন্ডরন্ডিন, যবদ কতামরা 
মুবমন হও।  

 ۡۡ وك  ول  يحۡدع  ِ وحٱلرَّس  ۡۡ لح ت ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ ا لحك  وحمح
ۡۡ إِن  ك  َٰقح ذح ِميثح خح

ح
ۡۡ وحقحۡد أ بذِك  تِل ۡؤِمن وا  بِرح

ۡؤِمنِيح  نت ۡ م  ٨ك 

9. বতবনই তাুঁর বান্দার প্রবত সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ নাবযল কন্ডরন, যান্ডত 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক অন্ধকার কর্ন্ডক 
আন্ডলার বদন্ডক কবর কন্ডর আনন্ডত 

َٰت   يذِنح َٰتِۢ بح ۡبِدهِۦٓ ءحايح َٰ عح ح ِل  َعح ذ َنح ِي ي 
وح ٱلَّ ه 

َِٰت إَِلح  ل مح ِنح ٱلظ  ۡ مذ ك  ِ ۡخرِجح ح َلذ ٱۡل ورِ  ِإَونَّ ٱّللَّ
  ۡ حرحء وف  رَِّحي ۡۡ ل ٩بِك 
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পান্ডরন। আর বনশ্চয় আল্লাহ 
কতামান্ডদর প্রবত অবতশয় দয়ালু, পরম 
করুোময়।  

10. কতামান্ডদর কী হন্ডলা কয, কতামরা 
আল্লাহর পন্ডর্ বেয় করি না ? অর্চ 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর 
উত্তরাবধ্কারন্ডতা আল্লাহরই? 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা মক্কা ববজন্ডয়র 
পূন্ডবথ বেয় কন্ডরন্ডি এবাং যুদ্ধ কন্ডরন্ডি 
তারা সমান নয়। তারা মযথাদায় 
তান্ডদর কচন্ডয় কেষ্ঠ, যারা পন্ডর বেয় 
কন্ডরন্ডি ও যুদ্ধ কন্ডরন্ডি। তন্ডব আল্লাহ 
প্রন্ডতেন্ডকর জনেই কলোন্ডের ওয়াদা 
কন্ডরন্ডিন। আর কতামরা যা কর, কস 
সম্পন্ডকথ আল্লাহ সববন্ডশি অবগত।  

 ِ ّلِلَّ ِ وح بِيِل ٱّللَّ وا  ِِف سح لَّ ت نفِق 
ح
ۡۡ أ ا لحك  وحمح

حۡستحوِي ۡرِض  لح ي
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح َٰث  ٱلسَّ ۡ  ِميرح ِمنك 

ىئِكح  لح و 
 
ْۚ أ َٰتحلح قح ۡتِح وح ۡبِل ٱلۡفح قح ِمن قح نفح

ح
ۡن أ مَّ

وا  ِمنُۢ بحۡعد   ق  نفح
ح
ِينح أ ِنح ٱلَّ ٗة مذ ۡ  دحرحجح ۡعظح

ح
أ

ا  َٰ  وحٱّللَّ  بِمح دح ٱّللَّ  ٱۡۡل ۡسّنح  وحعح
ذٗ لُك  َٰتحل وا ْۚ وح قح وح

برِي   ل ونح خح ١٠تحۡعمح

11. এমন কক আন্ডি কয, আল্লাহন্ডক উত্তম 
করয বদন্ডব ? তাহন্ডল বতবন তার জনে 
তা বহুগুন্ডে বৃবদ্ধ কন্ডর বদন্ডবন এবাং 
তার জনে রন্ডয়ন্ডি সম্মানজনক 
প্রবতদান।  

ٗنا  سح ح قحۡرًضا حح ۡقرِض  ٱّللَّ ِي ي  ن ذحا ٱلَّ مَّ
  ۡ رِي ۡجر  كح

ح
ۥٓ أ َلح  ۥ َلح ۥ وح ه  َٰعِفح ي ضح ١١فح

12. কসবদন তুবম মুবমন পুরুিন্ডদর ও মুবমন 
নারীন্ডদর কদখন্ডত পান্ডব কয, তান্ডদর 
সামন্ডন ও তান্ডদর ডান পান্ডশ্বথ তান্ডদর 
নূর িুটন্ডত র্াকন্ডব। (বলা হন্ডব) ‘আজ 
কতামান্ডদর সুসাংবাদ হল জান্নাত, যার 
তলন্ডদশ বদন্ডয় নদীসমূহ প্রবাবহত, 

 ۡ َٰ ن ور ه  حۡسَعح َِٰت ي ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  ى ٱلۡم  يحۡومح تحرح
 ۡۡ ُِ يِۡدي

ح
ۡ  ٱَۡلحوۡمح بحۡيح أ َٰك  ى ِۖ ب ّۡشح ُِ َٰنِ يۡمح

ح
بِأ وح

 ْۚ ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ جح
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح وح ٱلۡفح َٰلِكح ه  ١٢ذح
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তর্ায় কতামরা স্থায়ী হন্ডব। এটাই হল 
মহাসাফলে। 

13. কসবদন মুনাবফক পুরুি ও মুনাবফক 
নারীগে ঈমানদারন্ডদর বলন্ডব, 
‘কতামরা আমান্ডদর জনে অন্ডপো কর, 
কতামান্ডদর নূর কর্ন্ডক আমরা একটু 
বনন্ডয় কনই’, বলা হন্ডব, ‘কতামরা 
কতামান্ডদর বপিন্ডন বফন্ডর যাও এবাং 
নূন্ডরর সন্ধান কর,’ তারপর তান্ডদর 
মাঝখান্ডন একবট প্রাচীর স্থাপন কন্ডর 
কদয়া হন্ডব, যান্ডত একবট দরজা 
র্াকন্ডব। তার বভতরভান্ডগ র্াকন্ডব 
রহমত এবাং তার ববহভথান্ডগ র্াকন্ডব 
আযাব।  

 ِ َٰت  لَِّلَّ َٰفِقح نح ونح وحٱلۡم  َٰفِق  نح ول  ٱلۡم  ق  ينح يحۡومح يح
ۡۡ قِيلح  ونحا نحۡقتحبِۡس ِمن ن ورِك  ر  ن وا  ٱنظ  ءحامح
ِبح  وا  ن وٗراۖۡ فحۡض  ۡۡ فحٱتۡلحِمس  آءحك  رح وا  وح ٱرِۡجع 
ۥ فِيهِ ٱلرَّۡۡححة   ُۢ بحاِطن ه  ور  َلَّ ۥ بحاب  ۡ بِس   ُ بحيۡنح

اب   ذح ه ۥ ِمن قِبحلِهِ ٱلۡعح ُِر  َٰ ظح ١٣وح

14. মুনাবফকরা মুবমনন্ডদরন্ডক কডন্ডক 
বলন্ডব, ‘আমরা বক কতামান্ডদর সান্ডর্ 
বিলাম না? তারা বলন্ডব ‘হোুঁ, বকন্তু 
কতামরা বনন্ডজরাই বনজন্ডদরন্ডক 
ববপদগ্রস্ত কন্ডরি। আর কতামরা 
অন্ডপো কন্ডরবিন্ডল170 এবাং সন্ডন্দহ 
কপািে কন্ডরবিন্ডল এবাং আকাঙ্ক্ষা 
কতামান্ডদরন্ডক প্রতাবরত কন্ডরবিল, 
অবন্ডশন্ডি আল্লাহর বনন্ডদথশ এন্ডস কগল। 
আর মহা প্রতারক171 কতামান্ডদরন্ডক 
আল্লাহ সম্পন্ডকথ প্রতাবরত কন্ডরবিল।  

 َٰ ۖۡ قحال وا  بحلح ۡۡ عحك  ن مَّ ۡۡ نحك  ح ل
ح
ۡۡ أ  ُ نحاد ونح ي 

 ۡۡ بَّۡصت  تحرح ۡۡ وح ك  سح نف 
ح
ۡۡ أ تحنت  ۡۡ فح َِٰكنَّك  لح وح

 ِ ۡمر  ٱّللَّ
ح
آءح أ َٰ جح ِتَّ اِّن  حح مح

ح
ۡ  ٱۡۡل تۡك  رَّ ۡۡ وحغح وحٱۡرتحبۡت 
ور   ر  ِ ٱلۡغح ۡ بِٱّللَّ رَّك  ١٤وحغح

                                                           
170 আমান্ডদর অমঙ্গন্ডলর। 
171  শয়তান। 
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15. সুতরাাং আজ কতামান্ডদর কাি কর্ন্ডক 
ককান মুবিপে গ্রহে করা হন্ডব না 
এবাং যারা কুফরী কন্ডরবিল তান্ডদর 
কাি কর্ন্ডকও না। জাহান্নামই 
কতামান্ডদর আবাসস্থল। কসটাই 
কতামান্ডদর উপযুি স্থান। আর কতই 
না বনকৃষ্ট কসই গন্তবেস্থল! 

ِينح  لح ِمنح ٱلَّ ۡۡ فِۡديحة  وح ذ  ِمنك  فحٱَۡلحۡومح لح ي ۡؤخح
  ۡ َٰك  ى وح

ۡ
أ وا ْۚ مح ر  فح ۖۡ  كح ۡۡ ۡولحىَٰك  ۖۡ ِهح مح ٱۡلَّار 

ِصري   بِۡئسح ٱلۡمح ١٥وح

16. যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তান্ডদর হৃদয় বক 
আল্লাহর স্মরন্ডে এবাং কয সতে নাবযল 
হন্ডয়ন্ডি তার কারন্ডে ববগবলত হওয়ার 
সময় হয়বন ? আর তারা কযন তান্ডদর 
মত না হয়, যান্ডদরন্ডক ইতিঃপূন্ডবথ 
বকতাব কদয়া হন্ডয়বিল, তারপর 
তান্ডদর উপর বদন্ডয় দীঘথকাল 
অবতক্রান্ত হল, অতিঃপর তান্ডদর 
অন্তরসমূহ কব ন হন্ডয় কগল। আর 
তান্ডদর অবধ্কাাংশই ফাবসক। 

 ۡۡ  ُ عح ق ل وب  ۡشح ن َّتح
ح
ن ٓوا  أ ِينح ءحامح ِن لَِّلَّ

ۡ
ۡۡ يحأ ح ل

ح
۞أ

ون وا   لح يحك  ِ وح  ِمنح ٱۡۡلحقذ
لح ا نحزح ِ وحمح ِلِۡكرِ ٱّللَّ

لحيۡ  الح عح طح ۡبل  فح َٰبح ِمن قح وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ ٱلَّ ۡ  ُِ كح

ونح  َِٰسق  ۡۡ فح  ُ ِۡن ثرِي  مذ كح ۖۡ وح ۡۡ  ُ ۡت ق ل وب  سح قح د  فح مح
ح
ٱۡۡل
١٦

17. কতামরা কজন্ডন রাখ কয, আল্লাহ্ 
যমীনন্ডক তার মৃতুের পর পুনজথীববত 
কন্ডরন। আবম বনদশথনসমূহ কতামান্ডদর 
কান্ডি সুস্পষ্টভান্ডব বেথনা কন্ডরবি, 
আশা করা যায় কতামরা বুঝন্ডত 
পারন্ডব।  

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ ْۚ قحۡد ٱۡعلحم  ا ُح ِ ۡوت ۡرضح بحۡعدح مح

ح
ي ۡۡحِ ٱۡۡل

ۡۡ تحۡعقِل ونح  لَّك  َِٰت لحعح ۡ  ٱٓأۡليح ١٧بحيَّنَّا لحك 

18. বনশ্চয় দানশীল পুরুি ও দানশীল 
নারী এবাং যারা আল্লাহন্ডক উত্তম করয 
কদয়, তান্ডদর জনে বহুগুে বাবড়ন্ডয় 

دذِ  ح إِنَّ ٱلۡم صَّ وا  ٱّللَّ قۡرحض 
ح
أ َِٰت وح قح ِ دذ قِيح وحٱلۡم صَّ

  ۡ رِي ۡجر  كح
ح
ۡۡ أ  ُ ح ل ۡۡ وح  ُ ح َٰعحف  ل ٗنا ي ضح سح قحۡرًضا حح

١٨
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কদয়া হন্ডব এবাং তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
সম্মানজনক প্রবতদান।  

19. আর যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলন্ডদর 
প্রবত ঈমান আন্ডন, তারাই তান্ডদর 
রন্ডবর বনকট বসদ্দীক ও শহীদ। 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর প্রবতফল 
এবাং তান্ডদর নূর। আর যারা কুফরী 
কন্ডর এবাং আমার আয়াতসমূহ 
অস্বীকার কন্ডর, তারাই জাহান্নান্ডমর 
অবধ্বাসী।  

  ۡ ئِكح ه  ى لح و 
 
لِهِۦٓ أ ر س  ِ وح ن وا  بِٱّللَّ ِينح ءحامح وحٱلَّ

 ۡۡ ۡجر ه 
ح
ۡۡ أ  ُ ح ۡۡ ل ُِ ِ بذ آء  ِعندح رح دح ُح ۖۡ وحٱلش  ونح يق  ِ دذ ِ ٱلصذ
ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح ۖۡ وحٱلَّ ۡۡ ن ور ه  َٰتِنحآ وح يح

 
 
ِۡ أ َٰب  ٱۡۡلحِحي ۡصحح

ح
ىئِكح أ لح ١٩و 

20. কতামরা কজন্ডন রাখ কয, দুবনয়ার জীবন 
ক্রীড়া ককৌতুক, কশাভা-ন্ডসৌন্দযথ, 
কতামান্ডদর পারস্পবরক গবথ-অহঙ্কার 
এবাং ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তবতন্ডত 
আবধ্ন্ডকের প্রবতন্ডযাবগতা মাত্র। এর 
উপমা হল বৃবষ্টর মত, যার উৎপন্ন 
ফসল কৃিকন্ডদরন্ডক আনন্দ কদয়, 
তারপর তা শুবকন্ডয় যায়, তখন তুবম 
তা হলুদ বন্ডেথর কদখন্ডত পাও, তারপর 
তা খড়-কুটায় পবরেত হয়। আর 
আবখরান্ডত আন্ডি কব ন আযাব এবাং 
আল্লাহর পে কর্ন্ডক েমা ও সন্তুবষ্ট। 
আর দুবনয়ার জীবনটা কতা কধ্াকার 
সামগ্রী িাড়া আর বকিুই নয়।  

و  وح  ُۡ ح ل ۡنيحا لحعِب  وح ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ نَّمح
ح
ٓوا  أ  زِينحة  ٱۡعلحم 

َِٰل  ۡموح
ح
اث ر  ِِف ٱۡۡل تحكح ۡۡ وح ُۢ بحيۡنحك  ر  اخ  تحفح وح

ۥ  ارح نحبحات ه  فَّ بح ٱلۡك  ۡعجح
ح
ۡيث  أ ثحِل غح مح َٰدِِۖ كح ۡولح

ح
وحٱۡۡل

 ۡۖ َٰٗما طح ون  ح  َّۡ يحك  ا ث  رذٗ ۡصفح َٰه  م  ى ح َتح ُِيج  فح َّۡ يح ث 
 ِ ِنح ٱّللَّ ة  مذ ۡغفِرح ِديد  وحمح اب  شح ذح ةِ عح ِِف ٱٓأۡلِخرح وح

 َٰ رِۡضوح ورِ وح ر  َٰع  ٱۡلغ  تح ٓ إِلَّ مح ۡنيحا ة  ٱَّل  ا ٱۡۡلحيحوَٰ مح ْۚ وح ن 
٢٠

21. কতামরা কতামান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
েমা ও কসই জান্নান্ডতর বদন্ডক 
প্রবতন্ডযাবগতায় অবতীেথ হও, যার  

ا  ُح ۡرض  نَّة  عح ۡۡ وحجح بذِك  ِن رَّ ة  مذ ۡغفِرح َٰ مح ٓوا  إَِلح ابِق  سح
ن وا   ِينح ءحامح ۡت لَِّلَّ ِعدَّ

 
ۡرِض أ

ح
آءِ وحٱۡۡل مح ۡرِض ٱلسَّ عح كح
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প্রশস্ততা আসমান ও যমীন্ডনর 
প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তত করা 
হন্ডয়ন্ডি যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলন্ডদর 
প্রবত ঈমান আন্ডন তান্ডদর জনে। এটা 
আল্লাহর অনুগ্রহ। বতবন যান্ডক ইিা 
তা দান কন্ডরন। আর আল্লাহ মহা 
অনুগ্রহশীল।  

ن  ِ ي ۡؤتِيهِ مح ل  ٱّللَّ ُۡ َٰلِكح فح لِهِۚۦْ ذح ر س  ِ وح بِٱّللَّ
 ِۡ ِظي ِل ٱلۡعح ُۡ ْۚ وحٱّللَّ  ذ و ٱلۡفح آء  حشح  ٢١ي

22. যমীন্ডন এবাং কতামান্ডদর বনজন্ডদর মন্ডধ্ে 
এমন ককান মুসীবত আপবতত হয় না, 
যা আবম সাংঘবটত করার পূন্ডবথ বকতান্ডব 
বলবপবদ্ধ রাবখ না। বনশ্চয় এটা 
আল্লাহর পন্ডে খুবই সহজ।  

لح ِِفٓ  ۡرِض وح
ح
ِصيبحة  ِِف ٱۡۡل ابح ِمن م  صح

ح
ٓ أ ا مح

 ْٓۚ ا هح
ح
أ َۡبح ن نَّ

ح
ۡبِل أ ِن قح َٰب  مذ  ِِف كِتح

ۡۡ إِلَّ ِسك  نف 
ح
أ

 ِ َٰل حِسري  إِنَّ ذح ِ ي ح ٱّللَّ  ٢٢كح َعح

23. যান্ডত কতামরা আফন্ডসাস না কর তার 
উপর যা কতামান্ডদর কর্ন্ডক হাবরন্ডয় 
কগন্ডি এবাং কতামরা উৎফুল্ল না হও 
বতবন কতামান্ডদরন্ডক যা বদন্ডয়ন্ডিন তার 
কারন্ডে। আর আল্লাহ ককান উদ্ধত ও 
অহঙ্কারীন্ডক পিন্দ কন্ডরন না।  

لح تحۡفرحح   ۡۡ وح ا فحاتحك  َٰ مح ح ۡوا  َعح سح
ۡ
ۡيلح تحأ آ ولذِكح ا  بِمح

ور   خ 
ۡتحال  فح  ُم 

َّ ِب  ّل  ُۗ وحٱّللَّ  لح ُي  ۡۡ ٢٣ءحاتحىَٰك 

24. যারা কৃপেতা কন্ডর এবাং মানুিন্ডক 
কৃপেতার বনন্ডদথশ কদয়, আর কয মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়, তাহন্ডল আল্লাহ বনশ্চয় 
অভাবমুি, সপ্রশাংবসত।  

ونح ٱۡلَّاسح بِٱِۡل ۡخِل   ر  م 
ۡ
يحأ ل ونح وح ۡبخح ِينح يح ٱلَّ

تح  ن يح ِّن  ٱۡۡلحِميد  وحمح وح ٱلۡغح ح ه  لَّ فحإِنَّ ٱّللَّ ٢٤وح

25. বনশ্চয় আবম আমার রাসূলন্ডদরন্ডক 
স্পষ্ট প্রমাোবদসহ পাব ন্ডয়বি এবাং 
তান্ডদর সান্ডর্ বকতাব ও (নোন্ডয়র) 
মানদে নাবযল কন্ডরবি, যান্ডত মানুি 

  ۡ  ُ عح ۡۡلحا مح نزح
ح
أ َِٰت وح لحنحا بِٱِۡلحيذِنح لۡنحا ر س  رۡسح

ح
ۡد أ لحقح

ومح ٱۡلَّاس   َٰبح وحٱلِۡمَيحانح َِلحق  بِٱلۡقِۡسِطِۖ ٱلِۡكتح
َٰفِع   نح ِديد  وحمح س  شح

ۡ
ۡۡلحا ٱۡۡلحِديدح فِيهِ بحأ نزح

ح
أ وح

ۥ  لحه  ر س  ه ۥ وح ن يحنِص   ۡح ٱّللَّ  مح َِلحۡعلح لِلنَّاِس وح
زِيز   ح قحوِيٌّ عح ۡيِب  إِنَّ ٱّللَّ ٢٥بِٱلۡغح
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সুববচার প্রবতষ্ঠা কন্ডর। আবম আন্ডরা 
নাবযল কন্ডরবি কলাহা, তান্ডত প্রচে 
শবি ও মানুন্ডির জনে বহু কলোে 
রন্ডয়ন্ডি। আর যান্ডত আল্লাহ কজন্ডন 
বনন্ডত পান্ডরন, কক না কদন্ডখও তাুঁন্ডক ও 
তাুঁর রাসূলন্ডদরন্ডক সাহাযে কন্ডর। 
অবশেই আল্লাহ মহাশবিধ্র, 
মহাপরাক্রমশালী। 

26. আর আবম কতা নূহ ও ইবরাহীমন্ডক 
রাসূলরূন্ডপ পাব ন্ডয়বিলাম এবাং তান্ডদর 
বাংশধ্রন্ডদর মন্ডধ্ে নবুওয়াত ও বকতাব 
বদন্ডয়বিলাম। তারপর তান্ডদর মন্ডধ্ে 
ককউ ককউ সব ক পর্ অবলম্বনকারী 
বিল, আর তান্ডদর অবধ্কাাংশই বিল 
ফাবসক। 

لۡنحا ِِف  عح ۡح وحجح َٰهِي لۡنحا ن وٗحا ِإَوبۡرح رۡسح
ح
ۡد أ لحقح وح

ثرِي   كح تحد ِۖ وح ُۡ ۡ م   ُ ۖۡ فحِمۡن َٰبح ا ٱۡل ب وَّةح وحٱلِۡكتح ُِمح ِيَّتِ ذ رذ
ونح  َِٰسق  ۡۡ فح  ُ ِۡن ٢٦مذ

27. তারপর তান্ডদর বপিন্ডন আবম আমার 
রাসূলন্ডদরন্ডক অনুগামী কন্ডরবিলাম 
এবাং মারইয়াম পুত্র ঈসান্ডকও 
অনুগামী কন্ডরবিলাম। আর তান্ডক 
ইনজীল বকতাব বদন্ডয়বিলাম এবাং যারা 
তার অনুসরে কন্ডরবিল তান্ডদর 
অন্তরসমূন্ডহ করুো ও দয়ামায়া 
বদন্ডয়বিলাম। আল্লাহর সন্তুবষ্ট লান্ডভর 
আশায় তারাই ববরাগেবান্ডদর প্রবতথন 
কন্ডরবিল। এটা আবম তান্ডদর ওপর 
বলবপবদ্ধ কন্ডর কদইবন। তারপর তাও 
তারা যর্াযর্ভান্ডব রেোন্ডবেে 

يۡ  فَّ لِنحا وحقح َٰرِهِۡ بِر س  ى ءحاثح ح ۡينحا َعح فَّ َّۡ قح ا بِعِيَسح نح ث 
لۡنحا ِِف ق ل وِب  عح ۖۡ وحجح َِنيلح َٰه  ٱۡۡلِ ۡح وحءحاتحۡينح ۡريح ٱبِۡن مح
ا  وهح ع  رحۡهبحانِيًَّة ٱۡبتحدح ْۚ وح رحۡۡححٗة فحٗة وح

ۡ
أ وه  رح ِينح ٱتَّبحع  ٱلَّ

ا  مح ِ فح َِٰن ٱّللَّ آءح رِۡضوح ۡۡ إِلَّ ٱبۡتِغح ُِ ۡي
لح ا عح ُح َٰ تحۡبنح ا كح مح

ۖۡ فح  ا ُح يحتِ قَّ رَِعح ا حح وۡهح ن وا  رحعح ِينح ءحامح اتحيۡنحا ٱلَّ
ونح  َِٰسق  ۡۡ فح  ُ ِۡن ثرِي  مذ كح ۖۡ وح ۡۡ ۡجرحه 

ح
ۡۡ أ  ُ ٢٧ِمۡن
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কন্ডরবন। আর তান্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
ঈমান এন্ডনবিল তান্ডদরন্ডক আবম 
তান্ডদর প্রবতদান বদন্ডয়বিলাম এবাং 
তান্ডদর মন্ডধ্ে অবধ্কাাংশই বিল 
ফাবসক।  

28. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় 
কর এবাং তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত ঈমান 
আন, বতবন স্বীয় রহমন্ডত কতামান্ডদরন্ডক 
বিগুে পুরস্কার কদন্ডবন, আর 
কতামান্ডদরন্ডক নূর কদন্ডবন যার সাহান্ডযে 
কতামরা চলন্ডত পারন্ডব এবাং বতবন 
কতামান্ডদরন্ডক েমা কন্ডর কদন্ডবন। আর 
আল্লাহ বড়ই েমাশীল, পরম দয়ালু।  

ح وحءحاِمن وا   وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

يحۡجعحل  ۦ وح ۡۡ كِۡفلحۡيِ ِمن رَّۡۡححتِهِ ۦ ي ۡؤتِك  وَِلِ بِرحس 
ْۚ وح  ۡۡ يحۡغفِۡر لحك  ونح بِهِۦ وح ۡۡ ن وٗرا تحۡمش  ٱّللَّ  لَّك 

  ۡ ور  رَِّحي ف  ٢٨غح

29. (তা এজনে কয,) আহন্ডল বকতাবগে 
কযন কজন্ডন বনন্ডত পান্ডর, আল্লাহর 
অনুগ্রন্ডহর ককান বস্তুন্ডতই তারা েমতা 
রান্ডখ না। আর বনশ্চয় অনুগ্রহ 
আল্লাহর হান্ডতই, যান্ডক ইিা বতবন তা 
কদন। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রন্ডহর 
অবধ্কারী।  

َٰبِ  ۡهل  ٱلِۡكتح
ح
ۡح أ ۡعلح حلَّ يح ِ َٰ  ِلذ ح ونح َعح ۡقِدر  لَّ يح

ح
أ

 ِ لح بِيحِد ٱّللَّ ُۡ نَّ ٱلۡفح
ح
أ ِ وح ِل ٱّللَّ ُۡ ِن فح ء  مذ ۡ يح

 ِۡ ِظي ِل ٱلۡعح ُۡ ْۚ وحٱّللَّ  ذ و ٱلۡفح آء  حشح ن ي  ٢٩ي ۡؤتِيهِ مح
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৫৮. সূরা : আল-মুজাদালা 
আয়াত : ২২, মাদানী 

ادلحةِ  ورحة  الم جح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আল্লাহ অবশেই কস রমনীর কর্া 
শুন্ডনন্ডিন কয তার স্বামীর বোপান্ডর 
কতামার সান্ডর্ বাদানুবাদ করবিল আর 
আল্লাহর কান্ডি ফবরয়াদ করবিল। 
আল্লাহ কতামান্ডদর কন্ডর্াপকর্ন 
কশান্ডনন। বনশ্চয় আল্লাহ সবথন্ডোতা, 
সবথদ্রষ্টা। 

ِمعح ٱّللَّ  قحۡولح  ا قحۡد سح ُح وِۡج َِٰدل كح ِِف زح ٱلَِِّت ت جح
ْۚٓ إِنَّ  ا مح ك  رح حاو  ع  ِتح حۡسمح ِ وحٱّللَّ  ي حۡشتحِِكٓ إَِلح ٱّللَّ ت وح

ُۢ بحِصري   ِميع  ح سح  ١ٱّللَّ

2. কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা তান্ডদর স্ত্রীন্ডদর 
সান্ডর্ বযহার172 কন্ডর, তান্ডদর স্ত্রীগে 
তান্ডদর মাতা নয়। তান্ডদর মাতা কতা 
ককবল তারাই যারা তান্ডদরন্ডক জন্ম 
বদন্ডয়ন্ডি। আর তারা অবশেই অসঙ্গত 
ও অসতে কর্া বন্ডল। আর বনশ্চয় 
আল্লাহ অবধ্ক পাপ কমাচনকারী, বড়ই 
েমাশীল। 

نَّ  ا ه  ُِۡ مَّ ِ آئ ِسح
ذ ِن ن ۡ مذ ونح ِمنك  ُِر  َٰ ِينح ي ظح

ٱلَّ
 ۡۡ  ُ ْۚ ِإَونَّ ۡۡ  ُ نح ۡ َّلح ىـ ِ  وح ۡۡ إِلَّ ٱلَّ  ُ َٰت  هح مَّ

 
ۖۡ إِۡن أ ۡۡ ُِ َٰتِ هح مَّ

 
أ

رٗ  نكح ول ونح م  حق  ح َلح وٗراْۚ ِإَونَّ ٱّللَّ ز  ۡوِل وح ِنح ٱلۡقح ا مذ
ور   ف  وٌّ غح ف  ٢لحعح

3. আর যারা তান্ডদর স্ত্রীন্ডদর সান্ডর্ 
‘বযহার’ কন্ডর অতিঃপর তারা যা 
বন্ডলন্ডি তা কর্ন্ডক বফন্ডর আন্ডস, তন্ডব 
এন্ডক অপরন্ডক স্পশথ করার পূন্ডবথ 

ا  ود ونح لِمح ع  َّۡ يح ۡۡ ث  ُِ ِ آئ ِسح
ذ ونح ِمن ن ُِر  َٰ ِينح ي ظح

وحٱلَّ
 ْۚ ا آسَّ تحمح ن يح

ح
ۡبِل أ ِن قح بحة  مذ تحۡحرِير  رحقح قحال وا  فح

برِي   ل ونح خح ا تحۡعمح ونح بِهِۚۦْ وحٱّللَّ  بِمح ظ  ۡۡ ت وعح َٰلِك  ذح
٣ 

                                                           
172 স্ত্রীন্ডক মান্ডয়র সান্ডর্ অর্বা মান্ডয়র ককান অাংন্ডগর সান্ডর্ তুলনা করান্ডক ‘বযহার’ বন্ডল। প্রাচীন আরব 

সমান্ডজ স্ত্রীন্ডক মান্ডয়র সান্ডর্ তুলনা করার মাধ্েন্ডম বববাবহক সম্পকথ বিন্ন করা হত। ইসলান্ডম এর 
মাধ্েন্ডম সরাসবর বববাবহক সম্পকথ বিন্ন হয়  না। তন্ডব অসঙ্গত কর্া বলার কারন্ডে কাফ্ফারা বদন্ডত 
হয়।  
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একবট দাস মুি করন্ডব। এর মাধ্েন্ডম 
কতামান্ডদরন্ডক উপন্ডদশ কদয়া হন্ডি। 
আর কতামরা যা কর, কস সম্পন্ডকথ 
আল্লাহ সমেক অববহত। 

4. বকন্তু কয তা পান্ডব না, কস লাগাতার 
দু’মাস বসয়াম পালন করন্ডব, এন্ডক 
অপরন্ডক স্পশথ করার পূন্ডবথ। আর কয 
(এরূপ করার) সামর্থে রান্ডখ না কস 
িাটজন বমসকীনন্ডক খাবার খাওয়ান্ডব। 
এ ববধ্ান এ জনে কয, কতামরা যান্ডত 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর প্রবত ঈমান 
আন। আর এগুন্ডলা আল্লাহর 
(বনধ্থাবরত) সীমা এবাং কাবফরন্ডদর 
জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব। 

ۡيِ ِمن  تحتحابِعح ۡيِن م  رح ُۡ ِۡد فحِصيحام  شح ۡۡ َيح ن لَّ مح فح
ام   حۡستحِطۡع فحإِۡطعح ۡۡ ي ن لَّ مح ۖۡ فح ا آسَّ تحمح ن يح

ح
ۡبِل أ قح

وَِلِۚۦْ  رحس  ِ وح  بِٱّللَّ
َٰلِكح تِل ۡؤِمن وا  ْۚ ذح ِستذِيح ِمۡسِكيٗنا

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح َٰفِرِينح عح لِلۡكح ُِۗ وح ود  ٱّللَّ د  تِلۡكح ح  ٤وح

5. যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
ববন্ডরাবধ্তা কন্ডর তান্ডদরন্ডক অপদস্থ 
করা হন্ডব কযভান্ডব অপদস্থ করা 
হন্ডয়বিল তান্ডদর পূবথবতথীন্ডদরন্ডক। আর 
আবম নাবযল কন্ডরবি সুস্পষ্ট প্রমাোবদ। 
আর কাবফরন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
অপমানজনক আযাব।  

ا مح بِت وا  كح وَلح ۥ ك  رحس  ح وح حآد ونح ٱّللَّ ِينح ُي   إِنَّ ٱلَّ
َٰتِۢ  ٓ ءحايح ۡۡلحا نزح

ح
قحۡد أ ْۚ وح ۡۡ ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح

بِتح ٱلَّ ك 
ُِي   اب  م  ذح َٰفِرِينح عح كح

لِلۡ َٰت   وح ٥بحيذِنح

6. কয বদন আল্লাহ তান্ডদর সকলন্ডক 
পুনরুজ্জীববত কন্ডর উ ান্ডবন অতিঃপর 
তারা কয আমল কন্ডরবিল তা 
তান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় কদন্ডবন। আল্লাহ তা 
বহসাব কন্ডর করন্ডখন্ডিন যবদও তারা তা 

ِمل ٓوا ْۚ  ا عح ۡ بِمح  ُ ي نحبذِئ  ِيٗعا فح ۡ  ٱّللَّ  َجح  ُ ث  ۡبعح يحۡومح يح
ُِيد   ء  شح ۡ

ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ْۚ وحٱّللَّ  َعح وه  حس  ن َٰه  ٱّللَّ  وح ى ۡحصح

ح
أ
٦
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ভুন্ডল কগন্ডি। আর আল্লাহ প্রন্ডতেক 
ববিন্ডয় প্রতেেদশথী। 

7. তুবম বক লেে করবন কয, 
আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু আন্ডি 
বনশ্চয় আল্লাহ তা জান্ডনন? বতন 
জন্ডনর ককান কগাপন পরামশথ হয় না 
যান্ডত চতুর্থজন বহন্ডসন্ডব আল্লাহ 
র্ান্ডকন না, আর পাুঁচ জন্ডনরও হয় না, 
যান্ডত িষ্ঠজন বহন্ডসন্ডব বতবন র্ান্ডকন 
না। এর কচন্ডয় কম কহাক বকাংবা কববশ 
কহাক, বতবন কতা তান্ডদর সন্ডঙ্গই 
আন্ডিন, তারা কযখান্ডনই র্াকুক না 
ককন। তারপর বকয়ামন্ডতর বদন বতবন 
তান্ডদরন্ডক তান্ডদর কৃতকমথ সম্পন্ডকথ 
জাবনন্ডয় কদন্ডবন। বনশ্চয় আল্লাহ সব 
ববিন্ডয় সমেক অবগত। 

ا ِِف  َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ  مح ۡعلح ح يح نَّ ٱّللَّ
ح
ۡۡ تحرح أ ح ل

ح
أ

وح  َٰثحة  إِلَّ ه  ىَٰ ثحلح ۡوح ون  ِمن َنَّ ا يحك  ۡرِضِۖ مح
ح
ٱۡۡل

 
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح  ُ ادِس  وح سح ة  إِلَّ ه  ۡسح لح ُخح ۡۡ وح  ُ ابِع  َٰ رح ۡدّنح

ا  ۡينح مح
ح
ۡۡ أ  ُ عح وح مح ح إِلَّ ه  ۡكَثح

ح
ٓ أ لح َٰلِكح وح ِمن ذح

ةِ  إِنَّ  َٰمح ِمل وا  يحۡومح ٱلۡقِيح ا عح ۡ بِمح  ُ َّۡ ي نحبذِئ  ن وا ۖۡ ث  َكح
  ۡ لِي ء  عح ۡ ِ يح

لذ ح بِك  ٧ٱّللَّ

8. তুবম বক তান্ডদর প্রবত লেে করবন, 
যান্ডদরন্ডক কগাপন পরাপশথ করন্ডত 
বনন্ডিধ্ করা হন্ডয়বিল? তারপরও তারা 
তারই পুনরাবৃবত্ত করল যা করন্ডত 
তান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ করা হন্ডয়বিল। আর 
তারা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও 
রাসূন্ডলর ববরুদ্ধাচরন্ডের জনে কগাপন 
পরাপশথ কন্ডর। আর তারা যখন 
কতামার কান্ডি আন্ডস তখন তারা 
কতামান্ডক এমন (কর্ার িারা) 
অবভবাদন জানায় কযভান্ডব আল্লাহ 

 َّۡ ىَٰ ث  ِن ٱۡلَّۡجوح وا  عح  ُ ِينح ن  ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل
ح
أ

َٰجح  يحتحنح ۡنه  وح وا  عح  ُ ا ن  ود ونح لِمح ع  ِۡ يح ثۡ ۡونح بِٱۡۡلِ
آء وكح  وِلِۖ ِإَوذحا جح ۡعِصيحِت ٱلرَّس  َِٰن وحمح ۡدوح وحٱلۡع 
ول ونح ِِفٓ  يحق  حيذِكح بِهِ ٱّللَّ  وح ۡۡ ُي  ح ا ل يَّۡوكح بِمح حح
 ۡۡ  ُ ۡسب  ْۚ حح ول  ا نحق  ب نحا ٱّللَّ  بِمح ِ ذذ عح حۡولح ي  ۡۡ ل ُِ ِس نف 

ح
أ

ِصري   ۖۡ فحبِۡئسح ٱلۡمح ا ُح ۡ  يحۡصلحۡونح نَّ ُح ٨جح
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কতামান্ডক অবভবাদন কন্ডরনবন। আর 
তারা মন্ডন মন্ডন বন্ডল, ‘আমরা যা ববল 
তার জনে আল্লাহ আমান্ডদরন্ডক শাবস্ত 
কদন না ককন? তান্ডদর জনে জাহান্নামই 
যন্ডর্ষ্ট। তারা তান্ডত প্রন্ডবশ করন্ডব। 
আর তা কতইনা বনকৃষ্ট গন্তবেস্থল! 

9. কহ মুবমনগে, কতামরা যখন কগাপন্ডন 
পরামশথ করন্ডব তখন কতামরা কযন 
গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূন্ডলর 
ববরুদ্ধাচরন্ডের বোপান্ডর কগাপন 
পরামশথ না কর। আর কতামরা সৎকমথ 
ও তাকওয়ার ববিন্ডয় কগাপন পরামশথ 
কর। কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় কর, যাুঁর 
কান্ডি কতামান্ডদরন্ডক সমন্ডবত করা 
হন্ডব।  

ِينح ءحامح  ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡوا  يح َٰجح ۡۡ فحلح تحتحنح ۡيت  َٰجح ن ٓوا  إِذحا تحنح

ۡوا   َٰجح تحنح وِل وح ۡعِصيحِت ٱلرَّس  َِٰن وحمح ۡدوح ِۡ وحٱلۡع  ثۡ بِٱۡۡلِ
ونح  ّۡشح  ۡهِ ِت  ِٓي إَِلح ح ٱلَّ وا  ٱّللَّ ۖۡ وحٱتَّق  ىَٰ بِٱلَِۡبذِ وحٱتلَّۡقوح

٩

10. কগাপন পরামশথ কতা হল মুবমনরা 
যান্ডত দুিঃখ পায় কস উন্ডদ্দন্ডশে কৃত 
শয়তান্ডনর কুমন্ত্রো মাত্র। আর 
আল্লাহর অনুমবত িাড়া কস তান্ডদর 
বকিুই েবত করন্ডত পান্ডর না। অতএব 
আল্লাহরই ওপর মুবমনরা কযন 
তাওয়াকু্কল কন্ডর। 

ِينح  نح ٱلَّ َِٰن َِلحۡحز  ۡيطح ا ٱۡلَّۡجوحىَٰ ِمنح ٱلشَّ إِنَّمح
ۡي  ۡۡ شح آرذِهِ ُح ِ لحيۡسح ب  وح

ن وا  ِْۚ ءحامح ا إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ
ح  ۡؤِمن ونح وحَعح ِ ٱلۡم 

َّكَّ ِ فحلۡيحتحوح ١٠ ٱّللَّ

11. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদরন্ডক যখন বলা 
হয়, ‘মজবলন্ডস স্থান কন্ডর দাও’, তখন 
কতামরা স্থান কন্ডর কদন্ডব। আল্লাহ 
কতামান্ডদর জনে স্থান কন্ডর কদন্ডবন। 
আর যখন কতামান্ডদরন্ডক বলা হয়, 

وا   ح  سَّ ۡۡ تحفح ن ٓوا  إِذحا قِيلح لحك  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 ۡۖ ۡۡ ِح ٱّللَّ  لحك  ۡفسح وا  يح ح  َٰلِِس فحٱفۡسح ِِف ٱلۡمحجح
ِينح  ِإَوذحا قِيلح  وا  يحۡرفحِع ٱّللَّ  ٱلَّ وا  فحٱنِش   ٱنِش  

َٰت    جح ۡح دحرح وت وا  ٱلۡعِلۡ
 
ِينح أ ۡۡ وحٱلَّ ن وا  ِمنك  ءحامح
برِي   ل ونح خح ا تحۡعمح ١١وحٱّللَّ  بِمح
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‘কতামরা উন্ড  যাও’, তখন কতামরা 
উন্ড  যান্ডব। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং যান্ডদরন্ডক জ্ঞান 
দান করা হন্ডয়ন্ডি আল্লাহ তান্ডদরন্ডক 
মযথাদায় সমুন্নত করন্ডবন। আর 
কতামরা যা কর আল্লাহ কস সম্পন্ডকথ 
সমেক অববহত। 

12. কহ মুবমনগে, কতামরা যখন রাসূন্ডলর 
সান্ডর্ একান্ডন্ত কর্া বলন্ডত চাও, তখন 
কতামান্ডদর এরূপ কর্ার পূন্ডবথ বকিু 
সদাকা কপশ কর। এবট কতামান্ডদর 
জনে কেয়তর ও পববত্রতর; বকন্তু যবদ 
কতামরা সেম না হও তন্ডব আল্লাহ 
পরম েমাশীল, অবতশয় দয়ালু।  

ولح  ۡ  ٱلرَّس  ۡيت  َٰجح ن ٓوا  إِذحا نح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

رۡي   َٰلِكح خح ْۚ ذح قحٗة دح ۡۡ صح َٰك  ى ۡوح ۡي َنح وا  بحۡيح يحدح م  ِ دذ قح فح
 ْۚ ر  ُح ۡط

ح
أ ۡۡ وح ور  لَّك  ف  ح غح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ ِد 

ۡۡ َتح فحإِن لَّ
  ۡ ١٢رَِّحي

13. কতামরা বক ভয় কপন্ডয় কগন্ডল কয, 
একান্ত পরামন্ডশথর পূন্ডবথ সদাকা কপশ 
করন্ডব? হোুঁ, যখন কতামরা তা করন্ডত 
পারন্ডল না, আর আল্লাহও কতামান্ডদর 
েমা কন্ডর বদন্ডলন, তখন কতামরা 
সালাত কান্ডয়ম কর, যাকাত দাও এবাং 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর আনুগতে 
কর। কতামরা যা কর, আল্লাহ কস 
সম্পন্ডকথ সমেক অবগত।  

 ۡۡ َٰك  ى ۡوح ۡي َنح وا  بحۡيح يحدح م  ِ دذ ن ت قح
ح
ۡۡ أ ۡقت  ۡشفح

ح
ءحأ

 ۡۡ لحۡيك  تحابح ٱّللَّ  عح ل وا  وح ۡۡ تحۡفعح ح َٰت   فحإِۡذ ل قح دح صح
ح  ِطيع وا  ٱّللَّ

ح
أ ةح وح وَٰ كح ةح وحءحات وا  ٱلزَّ لحوَٰ وا  ٱلصَّ قِيم 

ح
فحأ

وَلح   رحس  ل ونح وح ا تحۡعمح ُۢ بِمح برِي  ١٣ۚۥْ وحٱّللَّ  خح

14. তুবম বক তান্ডদর লেে করবন, যারা 
এমন এক কওন্ডমর সান্ডর্ বনু্ধত্ব কন্ডর 
যান্ডদর উপর আল্লাহর গযব বনপবতত 
হন্ডয়ন্ডি? তারা কতামান্ডদর দলভুি নয় 

ۡۡ تحرح إَِلح  ح ل
ح
بح ٱّللَّ  ۞أ ُِ لَّۡوا  قحۡوًما غح ِينح تحوح  ٱلَّ

ونح  يحۡحلِف  ۡۡ وح  ُ لح ِمۡن ۡۡ وح ِنك  ۡ مذ ا ه  ُِۡ مَّ ۡي
لح عح

ونح  ۡعلحم  ۡۡ يح ِذِب وحه  ح ٱلۡكح ١٤َعح
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এবাং কতামরাও তান্ডদর দলভুি নও। 
আর তারা কজন্ডন শুন্ডনই বমর্োর উপর 
কসম কন্ডর।  

15. আল্লাহ তান্ডদর জনে কন্ড ার আযাব 
প্রস্তুত কন্ডর করন্ডখন্ডিন। বনশ্চয় তারা 
যা করত তা কতইনা মন্দ!  

ذح  ۡۡ عح  ُ ح دَّ ٱّللَّ  ل عح
ح
ن وا  أ ا َكح آءح مح ۡۡ سح  ُ ِديًداۖۡ إِنَّ اٗبا شح

ل ونح  ۡعمح ١٥يح

16. তারা তান্ডদর কসমগুন্ডলান্ডক ঢাল 
বহন্ডসন্ডব বনন্ডয়ন্ডি। অতিঃপর তারা 
আল্লাহর পন্ডর্ বাধ্া প্রদান কন্ডরন্ডি। 
ফন্ডল তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।  

 ِ بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د  نَّٗة فحصح ۡۡ ج   ُ َٰنح يۡمح
ح
ٓوا  أ حذ  ٱَّتَّ

ُِي   اب  م  ذح ۡۡ عح  ُ
 ١٦فحلح

17. আল্লাহর ববপরীন্ডত তান্ডদর ধ্ন-সম্পদ 
ও সন্তান-সন্তবত তান্ডদর আন্ডদৌ ককান 
কান্ডজ আসন্ডব না। এরাই জাহান্নান্ডমর 
অবধ্বাসী। তারা কসখান্ডন স্থায়ী হন্ডব।  

 ِ ِنح ٱّللَّ ۡ مذ ه  َٰد  ۡولح
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح  ُ َٰل  ۡموح

ح
ۡۡ أ  ُ ۡن لَّن ت ۡغِّنح عح

ۡي  ىئِكح شح لح و 
 
ْۚ أ ا ا ُح ۡۡ فِي َٰب  ٱۡلَّارِِۖ ه  ۡصحح

ح
أ

ونح  َِِٰل  ١٧خح

18. কসবদন আল্লাহ তান্ডদর সকলন্ডক 
পুনরুবেত করন্ডবন, তখন তারা 
আল্লাহর বনকট এমন কসম করন্ডব 
কযমন কসম কতামান্ডদর বনকট কন্ডর 
র্ান্ডক এবাং তারা মন্ডন কন্ডর কয, তারা 
ককান বকিুর উপর আন্ডি। কজন্ডন রাখ, 
বনশ্চয় এরা বমর্োবাদী।  

ۡ  ٱ  ُ ث  ۡبعح ا يحۡومح يح مح ونح َلح ۥ كح يحۡحلِف  ِيٗعا فح ّللَّ  َجح
 ٓ لح
ح
ء   أ ۡ َٰ يح ح ۡۡ َعح  ُ نَّ

ح
ب ونح أ يحۡحسح ۡۡ وح ونح لحك  ۡلِف  ُيح

َِٰذب ونح  ۡ  ٱلۡكح ۡۡ ه   ُ ١٨إِنَّ

19. শয়তান এন্ডদর ওপর কচন্ডপ বন্ডসন্ডি 
এবাং তান্ডদরন্ডক আল্লাহর বযবকর 
ভুবলন্ডয় বদন্ডয়ন্ডি। এরাই শয়তান্ডনর 

 ِْۚ ۡۡ ذِۡكرح ٱّللَّ  ُ َٰ ى نسح
ح
َٰن  فحأ ۡيطح ۡ  ٱلشَّ ُِ ۡي

لح ٱۡستحۡحوحذح عح
ٓ إِنَّ ِحۡزبح  لح

ح
َِٰن  أ ۡيطح ىئِكح ِحۡزب  ٱلشَّ لح و 

 
أ

ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح َِٰن ه  ۡيطح ١٩ٱلشَّ
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দল। কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় শয়তান্ডনর 
দল েবতগ্রস্ত।  

20. বনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর 
ববন্ডরাবধ্তা কন্ডর তারা চরম 
লাবঞ্ছতন্ডদর অন্তভুথি।  

ئِكح ِِف إِنَّ  ى لح و 
 
ۥٓ أ وَلح  رحس  ح وح حآد ونح ٱّللَّ ِينح ُي  ٱلَّ

ذحلذِيح 
ح
٢٠ٱۡۡل

21. আল্লাহ বলন্ডখ বদন্ডয়ন্ডিন কয, ‘আবম ও 
আমার রাসূলগে অবশেই ববজয়ী 

হব।’ বনশ্চয় আল্লাহ মহা শবিমান, 
মহা পরাক্রমশালী। 

ح قحوِيٌّ  ِلٓ  إِنَّ ٱّللَّ ر س  ۠ وح نحا
ح
َّ أ ۡغلَِبح

ح تحبح ٱّللَّ  ۡلح  كح
زِيز   ٢١عح

22. তুবম পান্ডব না এমন জাবতন্ডক যারা 
আল্লাহ ও পরকান্ডলর প্রবত ঈমান 
আন্ডন, বনু্ধত্ব করন্ডত তার সান্ডর্ কয 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূন্ডলর ববন্ডরাধ্ীতা 
কন্ডর, যবদও তারা তান্ডদর বপতা, 
অর্বা পুত্র, অর্বা ভাই, অর্বা জ্ঞাবত-
কগাষ্ঠী হয়। এরাই, যান্ডদর অন্তন্ডর 
আল্লাহ ঈমান বলন্ডখ বদন্ডয়ন্ডিন এবাং 
তাুঁর পে কর্ন্ডক রূহ িারা তান্ডদর 
শবিশালী কন্ডরন্ডিন। বতবন তান্ডদর 
প্রন্ডবশ করান্ডবন এমন জান্নাতসমূন্ডহ 
যার বনন্ডচ বদন্ডয় ঝেথাধ্ারাসমূহ 
প্রবাবহত হয়। কসখান্ডন তারা স্থায়ী 
হন্ডব। আল্লাহ তান্ডদর প্রবত সন্তুষ্ট 
হন্ডয়ন্ডিন এবাং তারাও আল্লাহর প্রবত 
সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডি। এরাই আল্লাহর দল। 

ِ وحٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ِد  قحۡوٗما ي ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ
لَّ َتح

ن ٓوا   حۡو َكح ل وَلح ۥ وح رحس  ح وح آدَّ ٱّللَّ ۡن حح آد ونح مح ي وح
 ْۚ ۡۡ  ُ تح ِشريح ۡو عح

ح
ۡۡ أ  ُ َٰنح ۡو إِۡخوح

ح
ۡۡ أ ۡبنحآءحه 

ح
ۡو أ
ح
ۡۡ أ ءحابحآءحه 

تحبح ِِف ق ل و ىئِكح كح لح و 
 
ۡ أ ه  يَّدح

ح
أ َٰنح وح يمح ۡ  ٱۡۡلِ ُِ ِ ب

ا  ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ ۡۡ جح  ُ ي ۡدِخل  ۖۡ وح ِۡنه  وح  مذ بِر 
وا   رحض  ۡۡ وح  ُ ۡن اْۚ رحَِضح ٱّللَّ  عح ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ٱۡۡل

  ۡ ِ ه  ٓ إِنَّ ِحۡزبح ٱّللَّ لح
ح
ِْۚ أ ىئِكح ِحۡزب  ٱّللَّ لح و 

 
ْۚ أ ۡنه  عح

ونح  ۡفلِح  ٢٢ٱلۡم 
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কজন্ডন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহর দলই 
সফলকাম। 
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৫৯. সূরা : আল-হাশর 
আয়াত : ২৪, মাদানী 

ورحة  اۡلحّۡشِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আসমানসমূন্ডহ ও যমীন্ডন যা বকিু 
আন্ডি সবই আল্লাহর তাসবীহ পা  
করন্ডি এবাং বতবন মহা পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

ا ِِف  ِ مح بَّحح ّلِلَّ وح سح ۡرِضِۖ وحه 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ٱلسَّ

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ١ٱلۡعح

2. আহন্ডল বকতাবন্ডদর মন্ডধ্ে যারা কুফরী 
কন্ডরবিল বতবনই তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 
ঘর-বাড়ী কর্ন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডয়বিন্ডলন 
প্রর্মবান্ডরর মত। কতামরা ধ্ারোও 
করবন কয, তারা কববরন্ডয় যান্ডব। আর 
তারা ধ্ারো কন্ডরবিল কয, তান্ডদর 
দুগথগুন্ডলা তান্ডদরন্ডক আল্লাহর আযাব 
কর্ন্ডক রো করন্ডব। বকন্তু আল্লাহর 
আযাব এমন এক বদক কর্ন্ডক আসল 
যা তারা কেনাও করন্ডত পান্ডরবন এবাং 
বতবন তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ ত্রান্ডসর 
সঞ্চার করন্ডলন, ফন্ডল তারা তান্ডদর 
বাড়ী-ঘর আপন হান্ডত ও মুবমনন্ডদর 
হান্ডত ধ্বাংস করন্ডত শুরু করল। 
অতএব কহ দৃবষ্টমান কলান্ডকরা কতামরা 
উপন্ডদশ গ্রহে কর।’  

ۡهِل 
ح
وا  مِۡن أ ر  فح ِينح كح جح ٱلَّ ۡخرح

ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ه 

 ۡۡ نحنت  ا ظح ِل ٱۡۡلحّۡشِ  مح وَّ
ح
ۡۡ ِۡل َٰرِهِ َِٰب ِمن دِيح ٱلِۡكتح

 ۡ  ُ ون  ص  ۡۡ ح   ُ ت  انِعح ۡ مَّ  ُ نَّ
ح
ن ٓوا  أ وا ۖۡ وحظح ۡر ج  ن َيح

ح
أ

ۡتحِسب وا ۖۡ  ۡۡ ُيح ح ۡيث  ل ۡ  ٱّللَّ  ِمۡن حح  ُ َٰ تحى
ح
ِ فحأ ِنح ٱّللَّ  مذ

 ۡ  ُ ۡرِب ونح ب ي وتح ْۚ َي  ۡ  ٱلر ۡعبح ُِ ِ وب
فح ِِف ق ل  وحقحذح

ِل  و 
 
أ ى وا  يح ۡؤِمنِيح فحٱۡعتحَِب  يِۡدي ٱلۡم 

ح
أ ۡۡ وح ُِ يِۡدي

ح
بِأ

َٰرِ  بۡصح
ح
٢ٱۡۡل

3. আর আল্লাহ যবদ তান্ডদর জনে বনবথাসন 
বলবপবদ্ধ না করন্ডতন, তন্ডব বতবন 
তান্ডদরন্ডক দুবনয়ান্ডত শাবস্ত বদন্ডতন 

 ۡۡ  ُ بح ذَّ ٓءح لحعح ۡ  ٱۡۡلحلح ُِ ۡي
لح تحبح ٱّللَّ  عح ن كح

ح
ٓ أ حۡولح ل وح

اب  ٱۡلَّارِ  ذح ۡۡ ِِف ٱٓأۡلِخرحةِ عح  ُ ح ل ۖۡ وح ۡنيحا ٣ِِف ٱَّل 
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এবাং তান্ডদর জনে আবখরান্ডত রন্ডয়ন্ডি 
আগুন্ডনর শাবস্ত।  

4. এবট এ জনে কয, তারা সবতেই আল্লাহ 
ও তাুঁর রাসূন্ডলর ববরুদ্ধাচরে 
কন্ডরবিল। আর কয আল্লাহর 
ববরুদ্ধাচরে কন্ডর, তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ 
আযাব প্রদান্ডন কন্ড ার। 

 ِ آقذ ن ي شح ۖۥۡ وحمح وَلح  رحس  ح وح ٓاق وا  ٱّللَّ ۡۡ شح  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ذح

اِب  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح ح فحإِنَّ ٱّللَّ ٤ٱّللَّ

5. কতামরা কয সব নতুন কখজুর গাি 
ককন্ডট কফলি অর্বা কসগুন্ডলান্ডক 
তান্ডদর মূন্ডলর ওপর দাুঁবড়ন্ডয় র্াকন্ডত 
বদন্ডয়ি। তা কতা বিল আল্লাহর 
অনুমবতক্রন্ডম এবাং যান্ডত বতবন 
ফাবসকন্ডদর লাবঞ্ছত করন্ডত পান্ডরন।  

ى  ح ًة َعح ا قحآئِمح وهح ۡكت م  ۡو تحرح
ح
نحة  أ ِ ِن َلذ ۡعت ۡ مذ طح ا قح مح
 ِ ا فحبِإِۡذِن ٱّللَّ ُح ِ ول ص 

 
َِٰسقِيح أ َِل ۡخزِيح ٱلۡفح  ٥ وح

6. আল্লাহ ইয়াহুদীন্ডদর বনকট কর্ন্ডক তাুঁর 
রাসূলন্ডক ফায়173 বহন্ডসন্ডব যা বদন্ডয়ন্ডিন 
কতামরা তার জনে ককান কঘাড়া বা 
উন্ডট আন্ডরাহে কন্ডর অবভযান 
পবরচালনা করবন। বরাং আল্লাহ তাুঁর 
রাসূলগেন্ডক যান্ডদর ওপর ইিা কতৃত্ব 
প্রদান কন্ডরন। আল্লাহ সকল বকিুর 
ওপর সবথশবিমান। 

 ۡۡ ۡفت  وۡجح
ح
آ أ مح ۡۡ فح  ُ وَِلِۦ ِمۡن َٰ رحس  ح فحآءح ٱّللَّ  َعح

ح
آ أ وحمح

لذِط   ح ي سح َِٰكنَّ ٱّللَّ لح ب  وح
لح رَِكح ۡيل  وح ۡيهِ ِمۡن خح

لح عح
ء  قحِدير   ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح ْۚ وحٱّللَّ  َعح آء  حشح ن ي َٰ مح ح ۥ َعح لحه  ر س 
٦

7. আল্লাহ জনপদবাসীন্ডদর বনকট কর্ন্ডক 
তাুঁর রাসূলন্ডক ফায় বহন্ডসন্ডব যা 

ىَٰ فحلِلَّهِ  رح ۡهِل ٱلۡق 
ح
ۦ ِمۡن أ وَِلِ َٰ رحس  ح فحآءح ٱّللَّ  َعح

ح
آ أ مَّ

َِٰكِي  سح َٰ وحٱلۡمح َٰمح َٰ وحٱَۡلحتح ۡرَبح ِلِي ٱلۡق  وِل وح لِلرَّس  وح
ونح د ولحَۢة بحۡيح  ۡ لح يحك  بِيِل َكح وحٱبِۡن ٱلسَّ

                                                           
173 যুদ্ধ িাড়াই কয ধ্ন-সম্পদ অবজথত হয় তান্ডক يف বন্ডল। এবট সাধ্ারেত বায়তুল মান্ডল জমা রাখা হয় 

এবাং রাসূল স্বীয় তত্ত্বাবধ্ান্ডন রাষ্ট্রীয় প্রন্ডয়াজন্ডন তা বেবহার করন্ডতন। আর যুন্ডদ্ধর মাধ্েন্ডম যা অবজথত 
হয় তান্ডক গবনমত غنيمت বলা হয়। 
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বদন্ডয়ন্ডিন তা আল্লাহর, রাসূন্ডলর, 
আত্ম্ীয়-স্বজনন্ডদর, ইয়াতীমন্ডদর, 
বমসকীন ও মুসাবফরন্ডদর এবট এ জনে 
কয, যান্ডত ধ্ন-সম্পদ কতামান্ডদর 
মধ্েকার ববত্তশালীন্ডদর মান্ডঝই ককবল 
আববতথত না র্ান্ডক। রাসূল কতামান্ডদর 
যা কদয় তা গ্রহে কর, আর যা কর্ন্ডক 
কস কতামান্ডদর বনন্ডিধ্ কন্ডর তা কর্ন্ডক 
ববরত হও এবাং আল্লাহন্ডকই ভয় কর, 
বনশ্চয় আল্লাহ শাবস্ত প্রদান্ডন কন্ড ার।  

 ٓ ۡغنِيحا
ح
ول  ٱۡۡل ۡ  ٱلرَّس  ٓ ءحاتحىَٰك  ا ْۚ وحمح ۡۡ ءِ ِمنك 

 ۡۖ ح وا  ٱّللَّ ق  وا ْۚ وحٱتَّ  ُ ۡنه  فحٱنتح ۡۡ عح ىَٰك  ُح ا نح وه  وحمح ذ  فحخ 
ابِ  ِديد  ٱلۡعِقح ح شح ٧إِنَّ ٱّللَّ

8. এই সম্পদ বনিঃস্ব মুহাবজরগন্ডের জনে 
ও যান্ডদরন্ডক বনন্ডজন্ডদর ঘর-বাড়ী ও 
ধ্ন-সম্পবত্ত কর্ন্ডক কবর কন্ডর কদয়া 
হন্ডয়বিল। অর্চ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও সন্তুবষ্টর অন্ডিিে কন্ডর এবাং আল্লাহ 
ও তাুঁর রাসূলন্ডক সাহাযে কন্ডরন। 
এরাই কতা সতেবাদী। 

وا  ِمن  ۡخرِج 
 
ِينح أ َِٰجرِينح ٱلَّ هح آءِ ٱلۡم  رح قح لِلۡف 

 ِ ِنح ٱّللَّ ٗل مذ ُۡ ونح فح ۡۡ يحبۡتحغ  ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
أ ۡۡ وح َٰرِهِ دِيح

رح  ح وح ونح ٱّللَّ يحنِص   َٰٗنا وح رِۡضوح ۡ  وح ئِكح ه  ى لح و 
 
ۥْٓۚ أ وَلح  س 

َِٰدق ونح  ٨ٱلصَّ

9. আর মুহাবজরন্ডদর আগমন্ডনর পূন্ডবথ 
যারা মদীনান্ডক বনবাস বহন্ডসন্ডব গ্রহে 
কন্ডরবিল এবাং ঈমান এন্ডনবিল 
(তান্ডদর জনেও এ সম্পন্ডদ অাংশ 
রন্ডয়ন্ডি), আর যারা তান্ডদর কান্ডি 
বহজরত কন্ডর এন্ডসন্ডি তান্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডস। আর মুহাজবরন্ডদরন্ডক যা 
প্রদান করা হন্ডয়ন্ডি তার জনে এরা 
তান্ডদর অন্তন্ডর ককান ঈিথা অনুভব 
কন্ডর না। এবাং বনন্ডজন্ডদর অভাব র্াকা 

 ۡۡ ُِ ۡبلِ َٰنح ِمن قح يمح ارح وحٱۡۡلِ ِينح تحبحوَّء و ٱَّلَّ
وحٱلَّ

ونح ِِف  ِد   َيح
لح ۡۡ وح ُِ ۡ

رح إَِلح اجح ۡن هح ِب ونح مح ُي 
ى  ح ونح َعح ي ۡؤثِر  وت وا  وح

 
ٓ أ ا ِمَّ ٗة مذ اجح ۡۡ حح ورِهِ د  ص 

حَّ  ن ي وقح ش  ْۚ وحمح ة  اصح صح ۡۡ خح ُِ ِ نح ب ۡو َكح
ح ل ۡۡ وح ُِ ِس نف 

ح
أ

 
 
ونح نحۡفِسهِۦ فحأ ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح  ٩و 
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সন্ডত্ত্বও বনন্ডজন্ডদর ওপর তান্ডদরন্ডক 
অগ্রাবধ্কার কদয়। যান্ডদর মন্ডনর 
কাপথেে কর্ন্ডক রো করা হন্ডয়ন্ডি, 
তারাই সফলকাম।  

10. যারা তান্ডদর পন্ডর এন্ডসন্ডি তারা বন্ডল: 
‘কহ আমান্ডদর রব, আমান্ডদরন্ডক ও 
আমান্ডদর ভাই যারা ঈমান বনন্ডয় 
আমান্ডদর পূন্ডবথ অবতক্রান্ত হন্ডয়ন্ডি 
তান্ডদরন্ডক েমা করুন; এবাং যারা 
ঈমান এন্ডনবিল তান্ডদর জনে আমান্ডদর 
অন্তন্ডর ককান ববন্ডিি  রাখন্ডবন না; কহ 
আমান্ডদর রব, বনশ্চয় আপবন দয়াবান, 
পরম দয়ালু।  

بَّنحا ٱۡغفِۡر  ول ونح رح ق  ۡۡ يح آء و ِمنُۢ بحۡعِدهِ ِينح جح وحٱلَّ
لح  َِٰن وح يمح ونحا بِٱۡۡلِ بحق  ِينح سح

َٰنِنحا ٱلَّ ِۡلِۡخوح حا وح
ۡلح

بَّنحآ إِنَّكح  ن وا  رح ِينح ءحامح  لذَِّلَّ
ۡل ِِف ق ل وبِنحا ِغلذٗ ۡعح َتح

  ۡ ١٠رحء وف  رَِّحي

11. তুবম বক মুনাবফকন্ডদরন্ডক কদখবন যারা 
আহন্ডল বকতান্ডবর মধ্ে হন্ডত তান্ডদর 
কাবফর ভাইন্ডদরন্ডক বন্ডল, 
‘কতামান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর কদয়া হন্ডল 
আমরাও কতামান্ডদর সান্ডর্ অবশে 
কববরন্ডয় যাব এবাং কতামান্ডদর বোপান্ডর 
আমরা কখন্ডনাই কান্ডরা আনুগতে 
করব না। আর কতামান্ডদর সান্ডর্ যুদ্ধ 
করা হন্ডল আমরা অবশেই 
কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে করব।’ আর 
আল্ল্াহ সােে বদন্ডিন কয, তারা 
বমর্োবাদী।  

  ۡ ُِ ِ َٰن ونح ِۡلِۡخوح
ول  ق  وا  يح ق  ِينح نحافح ۡۡ تحرح إَِلح ٱلَّ ح ل

ح
۞أ

َِٰب لحئِۡن  ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
وا  ِمۡن أ ر  فح ِينح كح ٱلَّ

 ۡۡ لح ن ِطيع  فِيك  ۡۡ وح عحك  نَّ مح حۡخر جح ۡۡ ۡلح ۡخرِۡجت 
 
أ

بحٗدا ِإَون 
ح
ًدا أ حح

ح
ۡۡ وحٱّللَّ  أ نَّك  ح حنِص  ۡۡ ۡلح ق وتِلۡت 

َِٰذب ونح  ۡۡ لحكح  ُ د  إِنَّ ُح حۡش ١١ي
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12. তারা (ইহুবদরা) যবদ ববহষৃ্কত হয় তন্ডব 
এরা (মুনাবফকরা) কখন্ডনা তান্ডদর 
সান্ডর্ কববরন্ডয় যান্ডব না আর 
তান্ডদর  (ইয়াহুদীন্ডদর) সান্ডর্ যবদ যুদ্ধ 
করা হয় এরা (মুনাবফকরা) কখন্ডনা 
তান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডব না। আর 
যবদ তান্ডদরন্ডক সাহাযে কন্ডর তন্ডব 
তারা অবশেই বপ  কদবখন্ডয় পালান্ডব; 
এরপর তারা ককান সাহাযেই পান্ডব 
না।  

لحئِن ق وتِل وا   ۡۡ وح  ُ عح ونح مح ۡر ج  وا  لح َيح ۡخرِج 
 
لحئِۡن أ

َٰرح  ۡدبح
ح
ل نَّ ٱۡۡل ۡۡ َلح وح وه  لحئِن نَِّصح  ۡۡ وح  ُ ونح لح يحنِص  

ونح  َّۡ لح ي نِصح  ١٢ث 

13. প্রকৃতপন্ডে তান্ডদর অন্তন্ডর আল্লাহর 
চাইন্ডত কতামান্ডদর ভয় কবশী; এটা এ 
কারন্ডে কয, তারা অবুঝ সম্প্রদায়।  

َٰلِكح  ِْۚ ذح ِنح ٱّللَّ ورِهِۡ مذ د  د  رحۡهبحٗة ِِف ص  شح
ح
ۡۡ أ نت 

ح ۡلح
ونح   ُ ۡفقح ۡۡ قحۡوم  لَّ يح  ُ نَّ

ح
١٣بِأ

14. তারা সবম্মবলবতভান্ডব কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ করন্ডব না তন্ডব সুরবেত 
জনপন্ডদর মন্ডধ্ে অবস্থান কন্ডর বা 
কদয়ান্ডলর কপিন হন্ডত; তারা বনন্ডজরা 
বনন্ডজন্ডদরন্ডক প্রবল শবিধ্র মন্ডন 
কন্ডর; তুবম তান্ডদরন্ডক ঐকেবদ্ধ মন্ডন 
করি অর্চ তান্ডদর অন্তরসমূহ 
বববিন্ন। এবট এজনে কয, তারা বনন্ডবথাধ্ 
সম্প্রদায়।  

ۡو 
ح
نحة  أ حصَّ ِيًعا إِلَّ ِِف ق ٗرى ُم  ۡۡ َجح َٰتِل ونحك  لح ي قح

ۡۡ ِمن   ُ ب  ۡسح ْۚ ِتح ِديد  ۡۡ شح  ُ ۡ بحيۡنح  ُ س 
ۡ
ِْۢۚ بحأ ر د  آءِ ج  رح وح

ۡۡ قحۡوم  لَّ   ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ َٰ  ذح ِتَّ ۡۡ شح  ُ ِيٗعا وحق ل وب  َجح

ۡعقِل ونح  ١٤يح

15. তান্ডদর অবেববহত পূবথসূবরন্ডদর নোয়, 
যারা বনন্ডজন্ডদর কৃতকন্ডমথর কুফল 
আস্বাদন কন্ডরন্ডি; আর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

بحالح  ۖۡ ذحاق وا  وح ۡۡ قحرِيٗبا ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
ثحِل ٱلَّ مح كح

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡۡ وح ۡمرِهِ

ح
١٥أ
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16. (এরা) শয়তান-এর নোয়, কস মানুিন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কুফবর কর’, অতিঃপর যখন 
কস কুফবর করল তখন কস বলল, 
আবম কতামার কর্ন্ডক মুি; বনশ্চয় আবম 
সকল সৃবষ্টর রব আল্লাহন্ডক ভয় কবর।  

ا  ۡر فحلحمَّ َِٰن ٱۡكف  نسح  لَِۡلِ
َِٰن إِۡذ قحالح ۡيطح ثحِل ٱلشَّ مح كح

ح  اف  ٱّللَّ خح
ح
ٓ أ ِنكح إِّنذِ رح قحالح إِّنذِ بحرِٓيء  مذ فح كح

َٰلحِميح  ١٦رحبَّ ٱلۡعح

17. তান্ডদর দু’জন্ডনর পবরেবত বিল এই 
কয, তারা দু’জন্ডনই জাহান্নামী হন্ডব, 
কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব; আর এটাই 
যাবলমন্ডদর প্রবতদান।  

 ْۚ ا ُح يِۡن فِي َِِٰلح ا ِِف ٱۡلَّارِ خح مح  ُ نَّ
ح
ٓ أ ا مح  ُ َٰقِبحتح نح عح فحَّكح

َٰلِِميح  ا  ٱلظَّ ؤ  ى زح َٰلِكح جح ذح ١٧وح

18. কহ ঈমানদারগে, কতামরা আল্লাহন্ডক 
ভয় কর; আর প্রন্ডতেন্ডকর উবচত বচন্তা 
কন্ডর কদখা কস আগামীকান্ডলর জনে বক 
কপ্ররে কন্ডরন্ডি; কতামরা আল্লাহন্ডক ভয় 
কর। কতামরা যা কর বনশ্চয় আল্লাহ 
কস ববিন্ডয় সমেক অববহত।  

ۡر نحۡفس   تۡلحنظ  ح وح وا  ٱّللَّ ن وا  ٱتَّق  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ا  ُۢ بِمح برِي  ح خح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح وا  ٱّللَّ د ِۖ وحٱتَّق  ۡت لِغح مح ا قحدَّ مَّ
ل ونح  ١٨تحۡعمح

19. কতামরা তান্ডদর মত হইও না, যারা 
আল্ল্াহন্ডক ভুন্ডল বগন্ডয়বিল ফন্ডল 
আল্লাহও তান্ডদরন্ডক আত্ম্ববসৃ্মত কন্ডর 
বদন্ডয়বিন্ডলন; আর তারাই হল ফাবসক। 

 ۡۡ  ُ َٰ ى نسح
ح
ح فحأ وا  ٱّللَّ حس  ِينح ن ٱلَّ ون وا  كح لح تحك  وح

ونح  َِٰسق  ۡ  ٱلۡفح ىئِكح ه  لح و 
 
ْۚ أ ۡۡ  ُ سح نف 

ح
١٩أ

20. জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীরা সমান 
নয়; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। 

َٰب  ٱۡۡلحنَّةِ   ۡصحح
ح
أ َٰب  ٱۡلَّارِ وح ۡصحح

ح
حۡستحوِٓي أ لح ي

ونح  آئِز  ۡ  ٱلۡفح َٰب  ٱۡۡلحنَّةِ ه  ۡصحح
ح
٢٠أ

21. এ কুরআনন্ডক যবদ আবম পাহান্ডড়র 
ওপর নাবযল করতাম তন্ডব তুবম 
অবশেই তান্ডক কদখন্ডত, আল্লাহর ভন্ডয় 
ববনীত ও  ববদীেথ। মানুন্ডির জনে আবম 

ۥ  ۡيتحه 
ح
أ بحل  لَّرح َٰ جح

ح ۡرءحانح َعح ا ٱلۡق  َٰذح ۡۡلحا هح نزح
ح
حۡو أ ل

تِلۡكح  ِْۚ وح ۡشيحةِ ٱّللَّ ِۡن خح َٗع مذ ِ دذ تحصح َِٰشٗعا م  خح
ونح  ر  كَّ تحفح ۡۡ يح  ُ لَّ ا لِلنَّاِس لحعح ُح َٰل  نحۡۡضِب  ۡمثح

ح
٢١ٱۡۡل
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এ উদাহরেগুবল কপশ কবর; হয়ত 
তারা বচন্তাভাবনা করন্ডব।  

22. বতবনই আল্লাহ, বযবন িাড়া ককান ইলাহ 
কনই; দৃশে-অদৃন্ডশের জ্ঞাতা; বতবনই 
পরম করুোময়, দয়ালু।  

ۡيِب  ۡ  ٱلۡغح َٰلِ ۖۡ عح وح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ِي لح وح ٱّللَّ  ٱلَّ ه 
  ۡ َٰن  ٱلرَِّحي وح ٱلرَّۡحمح ةِِۖ ه  َٰدح هح ٢٢وحٱلشَّ

23. বতবনই আল্লাহ; বযবন িাড়া ককান ইলাহ 
কনই, বতবনই বাদশাহ, মহাপববত্র, 
ত্রুবটমুি, বনরাপত্তাদানকারী, রেক, 
মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, 
অতীব মবহমাবিত, তারা যা শরীক 
কন্ডর তা হন্ডত পববত্র মহান।  

وس   د  لِك  ٱلۡق  وح ٱلۡمح َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ِي لح وح ٱّللَّ  ٱلَّ ه 
زِيز  ٱۡۡلحبَّار   ۡيِمن  ٱلۡعح ُح ۡؤِمن  ٱلۡم  ۡ  ٱلۡم  َٰ لح ٱلسَّ

ِ عح  َٰنح ٱّللَّ ۡبحح ْۚ س   ِ َبذ تحكح ونح ٱلۡم  ا ي ّۡشِك  ٢٣مَّ

24. বতবনই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকতথা, 
আকৃবতদানকারী; তাুঁর রন্ডয়ন্ডি সুন্দর 
নামসমূহ; আসমান ও যমীন্ডন যা আন্ডি 
সবই তার মবহমা কঘািো কন্ডর। বতবন 
মহাপরাক্রমশারী, প্রজ্ঞাময়। 

آء   ۡسمح
ح
ۖۡ َلح  ٱۡۡل ِر  وذ صح َٰلِق  ٱِۡلحارِئ  ٱلۡم  وح ٱّللَّ  ٱلۡخح ه 

  َٰ ۡرِضِۖ  ٱۡۡل ۡسّنح
ح
ٱۡۡل َِٰت وح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ بذِح  َلح ۥ مح ي سح

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي وح ٱلۡعح  ٢٤وحه 
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৬০. সূরা : আল-মুমতাবহনা 
আয়াত : ১৩, মাদানী 

ۡمتححنحةِ  ورحة  الم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ ঈমানদারগে, কতামরা আমার ও 
কতামান্ডদর শত্রুন্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে 
কন্ডর তান্ডদর প্রবত ভান্ডলাবাসা প্রদশথন 
কন্ডরা না, অর্চ কতামান্ডদর কান্ডি কয 
সতে এন্ডসন্ডি তা তারা অস্বীকার 
কন্ডরন্ডি এবাং রাসূলন্ডক ও 
কতামান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডয়ন্ডি 
এজনে কয, কতামরা কতামান্ডদর রব 
আল্লাহর প্রবত ঈমান এন্ডনি। কতামরা 
যবদ আমার পন্ডর্ সাংগ্রান্ডম ও আমার 
সন্তুবষ্টর সন্ধান্ডন কবর হও (তন্ডব 
কাবফরন্ডদরন্ডক বনু্ধরূন্ডপ গ্রহে কন্ডরা 
না) কতামরা কগাপন্ডন তান্ডদর সান্ডর্ 
বনু্ধত্ব প্রকাশ কর অর্চ কতামরা যা 
কগাপন কর এবাং যা প্রকাশ কর তা 
আবম জাবন। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয এমন 
করন্ডব কস সরল পর্ হন্ডত ববচুেত 
হন্ডব। 

ن وا  لح  ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ِي يح وذ د  وا  عح تحتَِّخذ 

ةِ وحقحۡد  وحدَّ ُِۡ بِٱلۡمح ۡ
ونح إَِلح ۡوَِلحآءح ت لۡق 

ح
ۡۡ أ وَّك  د  وحعح

ونح  ۡرِج  ِ َي  ِنح ٱۡۡلحقذ ۡ مذ آءحك  ا جح  بِمح
وا  ر  فح كح

ۡۡ إِن  بذِك  ِ رح ن ت ۡؤِمن وا  بِٱّللَّ
ح
ۡۡ أ ولح ِإَويَّاك  ٱلرَّس 

 ِ بِيِل وحٱبۡت َٰٗدا ِِف سح ۡۡ ِجهح رحۡجت  ۡۡ خح نت  آءح غح ك 
  ۡ ۡعلح

ح
۠ أ نحا
ح
أ ةِ وح وحدَّ ُِۡ بِٱلۡمح ۡ

ونح إَِلح اِِت  ت ِِس  ۡرضح مح
 ۡۡ لۡه  ِمنك  ۡفعح ن يح ْۚ وحمح ۡۡ ۡعلحنت 

ح
آ أ ۡۡ وحمح ۡيت  ۡخفح

ح
آ أ بِمح

بِيِل  آءح ٱلسَّ وح لَّ سح ۡد ضح قح ١فح

2. তারা যবদ কতামান্ডদরন্ডক বান্ডগ পায় 
তন্ডব কতামান্ডদর শত্রু হন্ডব এবাং মন্দ 
বনন্ডয় কতামান্ডদর বদন্ডক তান্ডদর হাত ও 
যবান বাড়ান্ডব; তারা কামনা কন্ডর যবদ 
কতামরা কুফবর করন্ডত!  

اٗٓء  ۡعدح
ح
ۡۡ أ ون وا  لحك  ۡۡ يحك  وك  ف  ۡثقح إِن يح

وٓءِ  ۡ بِٱلس   ُ لِۡسنحتح
ح
أ ۡۡ وح  ُ يِۡديح

ح
ۡۡ أ ۡك  ٓوا  إَِلح ط  يحبۡس  وح
ونح  ر  حۡو تحۡكف  د وا  ل وح ٢وح
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3. বকয়ামত বদবন্ডস কতামান্ডদর আত্নীয়তা 
ও সন্তান-সন্তবত কতামান্ডদর ককান 
উপকার করন্ডত পারন্ডব না। বতবন 
কতামান্ডদর মান্ডঝ ফায়সালা কন্ডর 
কদন্ডবন। কতামরা যা কর আল্লাহ তার 
সমেক দ্রষ্টা। 

ْۚ يحۡومح  ۡۡ ك  َٰد  ۡولح
ح
ٓ أ لح ۡۡ وح ام ك  رۡحح

ح
ۡۡ أ عحك  لحن تحنفح

ل ونح  ا تحۡعمح ْۚ وحٱّللَّ  بِمح ۡۡ ۡفِصل  بحيۡنحك  ةِ يح َٰمح ٱلۡقِيح
٣بحِصري  

4. ইবরাহীম ও তার সান্ডর্ যারা বিল 
তান্ডদর মন্ডধ্ে কতামান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
উত্তম আদশথ। তারা যখন স্বীয় 
সম্প্রদায়ন্ডক বলবিল, ‘কতামান্ডদর সান্ডর্ 
এবাং আল্লাহর পবরবন্ডতথ কতামরা যা 
বকিুর উপাসনা কর তা হন্ডত আমরা 
সম্পকথমুি। আমরা কতামান্ডদরন্ডক 
অস্বীকার কবর; এবাং উন্ডদ্রক হল 
আমান্ডদর- কতামান্ডদর মান্ডঝ শত্রুতা ও 
ববন্ডিি বচরকান্ডলর জনে; যতেে না 
কতামরা এক আল্লাহর প্রবত ঈমান 
আন। তন্ডব স্বীয় বপতার প্রবত 
ইবরাহীন্ডমর উবিবট বেবতক্রম: ‘আবম 
অবশেই কতামার জনে আল্লাহর কান্ডি 
েমা প্রার্থনা করব আর কতামার 
বোপান্ডর আল্লাহর কান্ডি আবম ককান 
অবধ্কার রাবখ না।’ কহ আমান্ডদর 
প্রবতপালক, আমরা আপনার ওপরই 
ভরসা কবর, আপনারই অবভমুখী হই 
আর প্রতোবতথন কতা আপনারই 
কান্ডি।          

ۡح  َٰهِي نحة  ِِفٓ إِبۡرح سح ۡسوحة  حح
 
ۡۡ أ نحۡت لحك  قحۡد َكح

ا   َٰٓءؤ  ۡۡ إِنَّا ب رح ُِ ۡوِم  لِقح
ۥٓ إِۡذ قحال وا  ه  عح ِينح مح وحٱلَّ

 ِ ونح ِمن د وِن ٱّللَّ ا تحۡعب د  ِممَّ ۡۡ وح ِمنك 
ۡرنحا  فح َٰوحة  كح دح ۡ  ٱلۡعح بحيۡنحك  ا بحيۡنحنحا وح بحدح ۡۡ وح بِك 

ۥٓ إِلَّ  ه  ِ وحۡحدح َٰ ت ۡؤِمن وا  بِٱّللَّ ِتَّ بحًدا حح
ح
آء  أ ُح وحٱِۡلحۡغ

آ  حكح وحمح نَّ ل ۡستحۡغفِرح
ح بِيهِ ۡلح

ح
ۡح ِۡل َٰهِي قحۡولح إِبۡرح

لحۡيكح  بَّنحا عح ء ِۖ رَّ ۡ ِ ِمن يح حكح ِمنح ٱّللَّ ۡملِك  ل
ح
أ

ۡنحا ِإَو ُكَّ ِصري  تحوح ۡكح ٱلۡمح نحبۡنحا ِإَوَلح
ح
ۡكح أ ٤َلح
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5. কহ আমান্ডদর রব, আপবন আমান্ডদরন্ডক 
কাবফরন্ডদর উৎপীড়ন্ডনর পাত্র 
বানান্ডবন না। কহ আমান্ডদর রব, 
আপবন আমান্ডদর েমা কন্ডর বদন। 
বনশ্চয় আপবন মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।  

وا  وحٱۡغفِۡر  ر  فح ِينح كح لۡنحا فِۡتنحٗة لذَِّلَّ ۡعح بَّنحا لح َتح رح
ح  ۡ  ۡلح زِيز  ٱۡۡلحِكي نتح ٱلۡعح

ح
ٓۖۡ إِنَّكح أ بَّنحا ٥ا رح

6. বনশ্চয় কতামান্ডদর জনে তান্ডদর 
মন্ডধ্ে174 উত্তম আদশথ রন্ডয়ন্ডি, যারা 
আল্লাহ ও কশি বদবন্ডসর প্রতোশা 
কন্ডর, আর কয মুখ বফবরন্ডয় কনয়, (কস 
কজন্ডন রাখুক) বনশ্চয় আল্লাহ কতা 
অভাবমুি, সপ্রশাংবসত।  

 ۡۡ ُِ ۡۡ فِي ك 
نح لح ۡد َكح نح لحقح ذِمحن َكح نحة  ل سح ۡسوحة  حح

 
أ

ح  لَّ فحإِنَّ ٱّللَّ تحوح ن يح ْۚ وحمح ح وحٱَۡلحۡومح ٱٓأۡلِخرح وا  ٱّللَّ يحرۡج 
ِّن  ٱۡۡلحِميد   وح ٱلۡغح ٦ه 

7. যান্ডদর সান্ডর্ কতামরা শত্রুতা করি, 
আশা করা যায় আল্লাহ কতামান্ডদর ও 
তান্ডদর মন্ডধ্ে বনু্ধত্ব সৃবষ্ট কন্ডর কদন্ডবন। 
আর আল্লাহ সবথ শবিমান এবাং 
আল্লাহ অবতশয় েমাশীল, পরম 
দয়ালু।  

ِينح  بحۡيح ٱلَّ ۡۡ وح لح بحيۡنحك  ۡعح ن َيح
ح
۞عحَسح ٱّللَّ  أ

ور   ف  ْۚ وحٱّللَّ  غح ْۚ وحٱّللَّ  قحِدير  ٗة وحدَّ ۡ مَّ  ُ ِۡن ۡيت ۡ مذ دح َعح
  ۡ ٧رَِّحي

8. দীন্ডনর বোপান্ডর যারা কতামান্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ কন্ডরবন এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর বাবড়-ঘর 
কর্ন্ডক কবর কন্ডর কদয়বন, তান্ডদর প্রবত 
সদয় বেবহার করন্ডত এবাং তান্ডদর 
প্রবত নোয়ববচার করন্ডত আল্লাহ 
কতামান্ডদরন্ডক বনন্ডিধ্ করন্ডিন না। 

ۡۡ ِِف  َٰتِل وك  ۡۡ ي قح ح ِينح ل ِن ٱلَّ ۡ  ٱّللَّ  عح ىَٰك  ُح ۡن لَّ يح
ِن دِ ۡ مذ وك  ۡرِج  ۡۡ َي  ح ل ِيِن وح ۡۡ ٱَّلذ وه  ن تحَبح 

ح
ۡۡ أ َِٰرك  يح

ۡقِسِطيح  ِب  ٱلۡم  ح ُي  ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ ُِ ۡ
ٓوا  إَِلح ت ۡقِسط  ٨وح

                                                           
174  ইবরাহীম আ. ও তাুঁর অনুসারীন্ডদর মন্ডধ্ে 
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বনশ্চয় আল্লাহ নোয় পরায়েন্ডদরন্ডক 
ভালবান্ডসন। 

9. আল্লাহ ককবল তান্ডদর সান্ডর্ই বনু্ধত্ব 
করন্ডত বনন্ডিধ্ কন্ডরন্ডিন, যারা দীন্ডনর 
বোপান্ডর কতামান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ যুদ্ধ 
কন্ডরন্ডি এবাং কতামান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর 
ঘর-বাড়ী কর্ন্ডক কবর কন্ডর বদন্ডয়ন্ডি ও 
কতামান্ডদরন্ডক কবর কন্ডর কদয়ার 
বোপান্ডর সহায়তা কন্ডরন্ডি। আর যারা 
তান্ডদর সান্ডর্ বনু্ধত্ব কন্ডর, তারাই কতা 
যাবলম।  

ۡۡ ِِف  َٰتحل وك  ِينح قح ِن ٱلَّ ۡ  ٱّللَّ  عح ىَٰك  ُح ۡن ا يح إِنَّمح
ى  ح وا  َعح ر  ُح َٰ ظح ۡۡ وح َٰرِك  ِن دِيح ۡ مذ وك  ۡخرحج 

ح
أ ِيِن وح ٱَّلذ

تحوح  ن يح ْۚ وحمح ۡۡ لَّوۡه  ن تحوح
ح
ۡۡ أ اِجك  ۡۡ إِۡخرح  ُ َّ ل

ونح  َٰلِم  ۡ  ٱلظَّ ىئِكح ه  لح و 
 
٩فحأ

10. কহ ঈমানদারগে, কতামান্ডদর কান্ডি 
মু’বমন মবহলারা বহজরত কন্ডর আসন্ডল 
কতামরা তান্ডদরন্ডক পরীো কন্ডর কদখ। 
আল্লাহ তাণের ঈমান সম্পণকণ  অকধক অব ত। 

অতঃপর েকে যতামরা জানণত পার যে, তারা 
মুবমন মবহলা, তাহন্ডল তান্ডদরন্ডক আর 
কাবফরন্ডদর বনকট কফরত পাব ও না। 
তারা কাবফরন্ডদর জনে ববধ্ নয় এবাং 
কাবফররাও তান্ডদর জনে হালাল নয়। 
তারা175 যা বেয় কন্ডরন্ডি, তা তান্ডদরন্ডক 
বফবরন্ডয় দাও। কতামরা তান্ডদরন্ডক 
ববন্ডয় করন্ডল কতামান্ডদর ককান অপরাধ্ 
হন্ডব না, যবদ কতামরা তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর কমাহর প্রদান কর। আর 
কতামরা কাবফর নারীন্ডদর সান্ডর্ 
বববাবহক সম্পকথ বজায় করখ না, 
কতামরা যা বেয় কন্ডরি, তা কতামরা 
কফরত চাও, আর তারা যা বেয় 
কন্ডরন্ডি, তা কযন তারা কচন্ডয় কনয়। 
এটা আল্লাহর ববধ্ান। বতবন কতামান্ডদর 

َٰت   ۡؤمِنح ۡ  ٱلۡم  آءحك  ن ٓوا  إِذحا جح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

َٰت  فحٱۡمتح  َِٰجرح هح ۖۡ م  ُِنَّ َٰنِ ۡ  بِإِيمح
ۡعلح
ح
ۖۡ ٱّللَّ  أ نَّ ِحن وه 

نَّ إَِلح  وه  َٰت  فحلح تحرِۡجع  ۡؤِمنح نَّ م  وه  لِۡمت م  فحإِۡن عح
 ۡۖ نَّ  ُ ح ِل ونح ل ۡۡ ُيح لح ه  ۡۡ وح  ُ َّ نَّ ِحلذ  ل ارِِۖ لح ه  فَّ ٱلۡك 
ن 
ح
ۡۡ أ لحۡيك  نحاحح عح لح ج  وا ْۚ وح ق  نفح

ح
ٓ أ ا ۡ مَّ وحءحات وه 
 ٓ نَّ إِذحا وه  لح  تحنِكح  ْۚ وح نَّ ورحه  ج 

 
نَّ أ وه  اتحيۡت م  ءح
ۡس  افِِر وح وح ِۡ ٱلۡكح وا  بِعِصح ۡقت  ت ۡمِسك  نفح

ح
آ أ ۡۡ ل وا  مح

لۡيحۡس  ِ وح ۡ  ٱّللَّ ۡك ۡۡ ح  َٰلِك  وا ْۚ ذح ق  نفح
ح
ٓ أ ا ل وا  مح

  ۡ ِكي ۡ  حح لِي ۖۡ وحٱّللَّ  عح ۡۡ ۡ  بحيۡنحك  ۡك  ١٠ُيح

                                                           
175 কাবফর স্বামীরা 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1145  

মান্ডঝ ফয়সালা কন্ডরন। আর আল্লাহ 
সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

11. আর কতামান্ডদর স্ত্রীন্ডদর মন্ডধ্ে যবদ 
ককউ হাতিাড়া হন্ডয় কাবফরন্ডদর বনকট 
চন্ডল যায়, অতিঃপর যবদ কতামরা 
যুদ্ধজয়ী হন্ডয় গনীমত লাভ কর, 
তাহন্ডল যান্ডদর স্ত্রীরা চন্ডল কগন্ডি, 
তান্ডদরন্ডক তারা যা বেয় কন্ডরন্ডি, তার 
সমপবরমাে প্রদান কর। আর কতামরা 
আল্লাহন্ডক ভয় কর, যার প্রবত কতামরা 
ববশ্বাসী।  

ۡۡ إَِلح  َِٰجك  ۡزوح
ح
ِۡن أ ء  مذ ۡ ۡۡ يح ِإَون فحاتحك 

ۡۡ فح  ۡبت  اقح عح ارِ فح فَّ
بحۡت ٱلۡك  ِينح ذحهح ات وا  ٱلَّ

ِٓي  ح ٱلَّ وا  ٱّللَّ وا ْۚ وحٱتَّق  ق  نفح
ح
ٓ أ ا ِۡثلح مح ۡ مذ  ُ َٰج  ۡزوح

ح
أ

ۡؤِمن ونح  نت ۡ بِهِۦ م 
ح
١١أ

12. কহ নবী, যখন মুবমন নারীরা কতামার 
কান্ডি এন্ডস এই মন্ডমথ বাইআত কন্ডর 
কয, তারা আল্লাহর সান্ডর্ ককান বকিু 
শরীক করন্ডব না, চুবর করন্ডব না, 
বেবভচার করন্ডব না, বনন্ডজন্ডদর 
সন্তানন্ডদরন্ডক হতো করন্ডব না, তারা 
কজন্ডন শুন্ডন ককান অপবাদ রচনা কন্ডর 
রটান্ডব না এবাং সৎকান্ডজ তারা 
কতামার অবাধ্ে হন্ডব না। তখন তুবম 
তান্ডদর বাইআত গ্রহে কর এবাং 
তান্ডদর জনে আল্লাহর বনকট েমা 
প্রার্থনা কর। বনশ্চয় আল্লাহ অবতশয় 
েমাশীল, পরম দয়ালু। 

بحايِۡعنحكح  َٰت  ي  ۡؤِمنح آءحكح ٱلۡم  ا ٱۡلَِّب  إِذحا جح ُح ي 
ح
أ ى يح

ۡي  ِ شح  ي ّۡشِۡكنح بِٱّللَّ
ن لَّ
ح
ى أ ح حِۡسِۡقنح َعح لح ي  ا وح

تِيح 
ۡ
لح يحأ نَّ وح ه  َٰدح ۡولح

ح
ۡقت لۡنح أ لح يح لح يحۡزنِيح وح وح

ُِنَّ  يِۡدي
ح
ۥ بحۡيح أ ِينحه  ۡفَتح َٰن  يح

تح ُۡ لِ بِب  رۡج 
ح
أ لح وح ُِنَّ وح

نَّ وحٱۡستحۡغفِۡر   ُ بحايِۡع وف  فح ۡعر  ۡعِصينحكح ِِف مح يح
  ۡ ور  رَِّحي ف  ح غح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ح نَّ ٱّللَّ  ُ ح  ١٢ل

13. কহ ঈমানদারগে, কতামরা কসই 
সম্প্রদান্ডয়র সান্ডর্ বনু্ধত্ব কন্ডরা না, 
যান্ডদর প্রবত আল্লাহ রাগাবিত 
হন্ডয়ন্ডিন। তারা কতা আবখরাত 
সম্পন্ডকথ বনরাশ হন্ডয় পন্ডড়ন্ডি, 

কযমবনভান্ডব কাবফররা কবরবাসীন্ডদর 
সম্পন্ডকথ বনরাশ হন্ডয়ন্ডি। 

بح  ُِ لَّۡوا  قحۡوًما غح ن وا  لح تحتحوح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ا يحئِسح  مح وا  ِمنح ٱٓأۡلِخرحةِ كح ۡۡ قحۡد يحئِس  ُِ ۡي
لح ٱّللَّ  عح

ب ورِ  َِٰب ٱلۡق  ۡصحح
ح
ار  ِمۡن أ فَّ ١٣ٱلۡك 
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৬১. সূরা : আস্-সাফ 
আয়াত : ১৪, মাদানী 

 ِ فذ ورحة  الصَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আসমানসমূন্ডহ যা বকিু আন্ডি ও 
যমীন্ডন যা বকিু আন্ডি, সবই আল্লাহর 
তাসবীহ পা  করন্ডি। আর বতবন 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

ا ِِف  ِ مح بَّحح ّلِلَّ وح سح ۡرِضِۖ وحه 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ٱلسَّ

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي  ١ٱلۡعح

2. কহ ঈমানদারগে, কতামরা তা ককন 
বল, যা কতামরা কর না?  

ل ونح  ا لح تحۡفعح ول ونح مح ۡح تحق  ِ ن وا  ل ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح
٢ 

3. কতামরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর 
বনকট বড়ই কক্রান্ডধ্র ববিয়।  

ح  َب  ل ونح كح ا لح تحۡفعح ول وا  مح ن تحق 
ح
ِ أ ۡقًتا ِعندح ٱّللَّ مح

٣

4. বনশ্চয় আল্লাহ তান্ডদরন্ডক ভালবান্ডসন, 
যারা তাুঁর পন্ডর্ সাবরবদ্ধ হন্ডয় যুদ্ধ 
কন্ডর কযন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।  

ا  فذٗ بِيلِهِۦ صح َٰتِل ونح ِِف سح ِينح ي قح ِب  ٱلَّ ح ُي  إِنَّ ٱّللَّ
وص   ۡرص  َٰن  مَّ ۡ ب ۡنيح  ُ نَّ

ح
أ ٤ كح

5. আর মূসা যখন তার সম্প্রদায়ন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘কহ আমার সম্প্রদায়, 
কতামরা আমান্ডক ককন কষ্ট বদি, 
অর্চ কতামরা বনশ্চয় জান কয, আবম 
অবশেই কতামান্ডদর বনকট আল্লাহর 
রাসূল’। অতঃপর তারা েখন বাাঁ কাপর্ 
অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তান্ডদর 
হৃদয়গুন্ডলান্ডক বাুঁকা কন্ডর বদন্ডলন। 
আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ন্ডক 
বহদায়াত কন্ডরন না।  

ۡح ت ۡؤذ ونحِّن وحقحد  ِ ۡوِم ل َٰقح ۦ يح ۡوِمهِ َٰ لِقح وَسح ِإَوذۡ قحالح م 
ٓوا   ا زحاغ  ۖۡ فحلحمَّ ۡۡ ۡك  ِ إَِلح ول  ٱّللَّ ّنذِ رحس 

ح
ونح أ ۡعلحم  تَّ

ۡومح  ِدي ٱلۡقح ُۡ ْۚ وحٱّللَّ  لح يح ۡۡ  ُ زحاغح ٱّللَّ  ق ل وبح
ح
أ

َِٰسقِيح   ٥ٱلۡفح
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6. আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা 

বন্ডলবিল, ‘কহ বনী ইসরাঈল, বনশ্চয় 
আবম কতামান্ডদর বনকট আল্লাহর 

রাসূল। আমার পূবথবতথী তাওরান্ডতর 
সতোয়নকারী এবাং একজন রাসূন্ডলর 

সুসাংবাদদাতা বযবন আমার পন্ডর 
আসন্ডবন, যার নাম আহমদ’। অতঃপর 
যস েখন সুস্পষ্ট কনেশণনসমূহ কনণয় আ মন 

করল, তখন তারা বলল, ‘এটান্ডতা 

স্পষ্ট জাদু’। 

ىءِيلح إِّنذِ  َٰبحِّنٓ إِۡسرح ۡح يح ۡريح ِإَوۡذ قحالح ِعيَسح ٱۡبن  مح
يَّ ِمنح  ا بحۡيح يحدح ذِمح ٗقا ل ِ دذ صح ۡ م  ۡك  ِ إَِلح ول  ٱّللَّ رحس 
ِِت ِمنُۢ بحۡعِدي 

ۡ
ول  يحأ ُۢا بِرحس  ح ِ بحّشذ َٰةِ وحم  ى ٱتلَّۡورح

 َٰ َِٰت قحال وا  هح ۡ بِٱِۡلحيذِنح آءحه  ا جح ۖۡ فحلحمَّ ۡۡححد 
ح
ۥٓ أ ه  ا ذح ٱۡسم 

بِي   ٦ِسۡحر  م 

7. কসই বেবির কচন্ডয় অবধ্ক যাবলম আর 

কক? কয আল্লাহ সম্পন্ডকথ বমর্ো রচনা 
কন্ডর, অর্চ তান্ডক ইসলান্ডমর বদন্ডক 

আহবান করা হয়। আর আল্লাহ যাবলম 

সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত কন্ডরন না।  

وح  ِذبح وحه  ِ ٱلۡكح ح ٱّللَّ حىَٰ َعح ِن ٱۡفَتح ۡ  ِممَّ ۡظلح
ح
ۡن أ وحمح
ى  ۡومح ي ۡدعح ِدي ٱلۡقح ُۡ ِۡ  وحٱّللَّ  لح يح َٰ  ٱۡۡلِۡسلح
إَِلح
َٰلِِميح  ٧ٱلظَّ

8. তারা তান্ডদর মুন্ডখর ফুৎকান্ডর আল্লাহর 

নূরন্ডক বনবভন্ডয় বদন্ডত চায়, বকন্তু 

আল্লাহ তাুঁর নূরন্ডক পূেথতাদানকারী। 
যবদও কাবফররা তা অপিন্দ কন্ডর।  

ونح َِل ۡطِف  ۡۡ وحٱّللَّ  ي رِيد  ُِ َٰهِ ۡفوح
ح
ِ بِأ ۡ  وا  ن ورح ٱّللَّ تِ  م 
ونح  َٰفِر  رِهح ٱلۡكح حۡو كح ل ٨ن ورِهِۦ وح

9. বতবনই তাুঁর রাসূলন্ডক বহদায়াত ও 

সতেিীন বদন্ডয় কপ্ররে কন্ডরন্ডিন, যান্ডত 
বতবন সকল িীন্ডনর উপর তা ববজয়ী 

কন্ডর কদন। যবদও মুশবরকরা তা 
অপিন্দ কন্ডর।  

 ِ دِيِن ٱۡۡلحقذ ىَٰ وح دح  ُ
ۡ وَلح ۥ بِٱل لح رحس  رۡسح

ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ه 

 ُِ ونح َِل ۡظ ّۡشِك  رِهح ٱلۡم  حۡو كح ل ذِهِۦ وح ِيِن ُك  ح ٱَّلذ ه ۥ َعح رح
٩
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10. কহ ঈমানদারগে, আবম বক 

কতামান্ডদরন্ডক এমন এক বেবসান্ডয়র 
সন্ধান কদব, যা কতামান্ডদরন্ডক 

যন্ত্রোদায়ক আযাব কর্ন্ডক রো 
করন্ডব?  

ة   َٰرح َٰ تِجح ح ۡۡ َعح د ل ك 
ح
ۡل أ ن وا  هح ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

ِۡن  ۡ مذ َِلم  ت نِجيك 
ح
اب  أ

ذح ١٠عح

11. কতামরা আল্লাহর প্রবত ও তাুঁর 

রাসূন্ডলর প্রবত ঈমান আনন্ডব এবাং 

কতামরা কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও 

জীবন বদন্ডয় আল্লাহর পন্ডর্ বজহাদ 

করন্ডব। এটাই কতামান্ডদর জনে 

কলোেকর, যবদ কতামরা জানন্ডত।  

بِيِل  ونح ِِف سح ُِد  َٰ ت جح وَِلِۦ وح رحس  ِ وح ت ۡؤِمن ونح بِٱّللَّ
 ِ رۡي  ٱّللَّ ۡۡ خح َٰلِك  ْۚ ذح ۡۡ ِسك  نف 

ح
أ ۡۡ وح َٰلِك  ۡموح

ح
بِأ

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت  ۡۡ إِن ك  ١١لَّك 

12. বতবন কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 

পাপসমূহ েমা কন্ডর বদন্ডবন। আর 

কতামান্ডদরন্ডক এমন জান্নাতসমূন্ডহ 

প্রন্ডবশ করান্ডবন যার তলন্ডদন্ডশ 

নহরসমূহ প্রবাবহত এবাং বচরস্থায়ী 

জান্নাতসমূন্ডহ উত্তম আবাসগুন্ডলান্ডতও 

(প্রন্ডবশ করন্ডবন)। এটাই মহাসাফলে।  

َٰت   نَّ ۡۡ جح ي ۡدِخلۡك  ۡۡ وح ۡۡ ذ ن وبحك  ۡغفِۡر لحك  يح
يذِبحٗة ِِف  َِٰكنح طح سح َٰر  وحمح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َتح

  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح َٰلِكح ٱلۡفح ۡدن   ذح َِٰت عح نَّ ١٢جح

13. এবাং আন্ডরা একবট (অজথন) যা 

কতামরা খুব পিন্দ কর। (অর্থাৎ) 

আল্লাহর পে কর্ন্ডক সাহাযে ও 

বনকটবতথী ববজয়। আর মুবমনন্ডদরন্ডক 

তুবম সুসাংবাদ দাও।  

 ُۗ ۡتح  قحرِيب  ِ وحفح ِنح ٱّللَّ ۖۡ نحِۡص  مذ ا ُح ِب ونح ىَٰ ِت  ۡخرح
 
أ وح

ۡؤِمنِيح  ِ ٱلۡم  ِ حّشذ ب ١٣وح
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14. কহ মুবমনগে, কতামরা আল্লাহর 

সাহাযেকারী হও। কযমন মারইয়াম 

পুত্র ঈসা হাওয়ারীন্ডদরন্ডক176 বন্ডলবিল, 

আল্লাহর পন্ডর্ কারা আমার 

সাহাযেকারী হন্ডব? হাওয়ারীগে বলল, 

আমরাই আল্লাহর সাহাযেকারী। 

তারপর বনী-ঈসরাইন্ডলর মধ্ে কর্ন্ডক 

একদল ঈমান আনল এবাং অপর এক 

দল প্রতোখোন করল। অতিঃপর যারা 

ঈমান আনল আবম তান্ডদরন্ডক তান্ডদর 

শত্রুবাবহনীর ওপর শবিশালী 

করলাম। ফন্ডল তারা ববজয়ী হল। 

 ِ ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ا يح مح ِ كح ارح ٱّللَّ نصح

ح
ون ٓوا  أ ن وا  ك  ينح ءحامح

 ِ وحارِيذ ۡح لِلۡحح ۡريح ۡن قحالح ِعيَسح ٱۡبن  مح نح مح
ار   نصح

ح
ۡن  أ ِۖۡ قحالح ٱۡۡلحوحارِي ونح َنح ارِٓي إَِلح ٱّللَّ نصح

ح
أ

ِۖۡ فح  رحت ٱّللَّ فح كح ىءِيلح وح ِنُۢ بحِّنٓ إِۡسرح ة  مذ آئِفح نحت طَّ امح
يَّ 
ح
ۖۡ فحأ ة  آئِفح ۡۡ طَّ وذِهِ د  َٰ عح ح ن وا  َعح ِينح ءحامح ۡدنحا ٱلَّ

ُِرِينح  َٰ  ظح
وا  ۡصبحح 

ح
١٤فحأ

  

                                                           
176 ঈসািঃ (আিঃ) এর খাস অনুসারীন্ডদরন্ডক হাওয়ারী বলা হত।  
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৬২. সূরা : আল-জুমু‘আ 
আয়াত : ১১, মাদানী 

عحةِ  ورحة  اۡل م   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আসমানসমূন্ডহ এবাং যমীন্ডন যা আন্ডি 
সবই পববত্রতা কঘািো কন্ডর আল্লাহর। 
বযবন বাদশাহ, মহাপববত্র, 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

ۡرِض 
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح بذِح  ّلِلَّ ي سح

 ِۡ زِيزِ ٱۡۡلحِكي وِس ٱلۡعح د  لِِك ٱلۡق  ١ٱلۡمح

2. বতবনই উম্মীন্ডদর177 মান্ডঝ একজন 
রাসূল পাব ন্ডয়ন্ডিন তান্ডদর মধ্ে কর্ন্ডক, 
কয তান্ডদর কান্ডি কতলাওয়াত কন্ডর 
তাুঁর আয়াতসমূহ, তান্ডদরন্ডক পববত্র 
কন্ডর এবাং তান্ডদরন্ডক বশো কদয় 
বকতাব ও বহকমাত। যবদও ইতিঃপূন্ডবথ 
তারা স্পষ্ট কগামরাহীন্ডত বিল।  

 ِ ِيذ مذ
 
ِي بحعحثح ِِف ٱۡۡل وح ٱلَّ ۡتل وا  ه  ۡۡ يح  ُ ِۡن وٗل مذ نح رحس 

ۡ  ٱلۡكِ   ُ لذِم  ي عح ۡۡ وح ُِ ِي
كذ ي زح َٰتِهِۦ وح ۡۡ ءحايح ُِ ۡي

لح َٰبح عح تح
بِي   َٰل  م 

لح ۡبل  لحَِف ضح ن وا  ِمن قح ةح ِإَون َكح وحٱۡۡلِۡكمح
٢

3. এবাং তান্ডদর মধ্ে হন্ডত অনোনেন্ডদর 
জনেও, (এ রাসূলন্ডকই পা ান্ডনা 
হন্ডয়ন্ডি) যারা এখন্ডনা তান্ডদর সান্ডর্ 
বমবলত হয়বন। আর বতবনই মহা 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  

 ْۚ ۡۡ ُِ ِ  ب
وا  ق  ا يحلۡحح حمَّ ۡۡ ل  ُ رِينح ِمۡن زِيز   وحءحاخح وح ٱلۡعح وحه 

  ۡ ٣ٱۡۡلحِكي

4. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যান্ডক ইিা 
বতবন তা দান কন্ডরন। আর আল্লাহ 
মহা অনুগ্রন্ডহর অবধ্কারী।  

ْۚ وحٱّللَّ  ذ و  آء  حشح ن ي ِ ي ۡؤتِيهِ مح ل  ٱّللَّ ُۡ َٰلِكح فح ذح
 ِۡ ِظي ِل ٱلۡعح ُۡ ٤ٱلۡفح

                                                           
177 উম্মী িারা আরন্ডবর কলাকন্ডদরন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি।  
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5. যান্ডদরন্ডক তাওরান্ডতর দাবয়ত্বভার 
কদয়া হন্ডয়বিল তারপর তারা তা বহন 
কন্ডরবন, তারা গাধ্ার মত! কয বহু 
বকতান্ডবর কবাঝা বহন কন্ডর। কস 
সম্প্রদান্ডয়র উপমা কতইনা বনকৃষ্ট, 
যারা আল্লাহর আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডর। আর আল্লাহ যাবলম 
সম্প্রদায়ন্ডক বহদায়াত কন্ডরন না।  

ا  ِۡمل وهح ۡۡ ُيح ح َّۡ ل َٰةح ث  ى ذِل وا  ٱتلَّۡورح ِينح ۡح  ثحل  ٱلَّ مح
ثحِل  مح ۡوِم كح ثحل  ٱلۡقح ُۢاْۚ بِۡئسح مح ارح ۡسفح

ح
ِۡمل  أ ارِ ُيح ٱۡۡلِمح

ب وا  أَِب ذَّ ِينح كح ۡومح ٱلَّ ِدي ٱلۡقح ُۡ ِْۚ وحٱّللَّ  لح يح َِٰت ٱّللَّ يح
َٰلِِميح  ٥ٱلظَّ

6. বল, কহ ইয়াহুদীরা, যবদ কতামরা মন্ডন 
কর কয, (অনে) মানুন্ডিরা নয়, ককবল 
কতামরাই আল্লাহর বনু্ধ, তাহন্ডল 
কতামরা মৃতুে কামনা কর, যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও।  

 ۡۡ نَّك 
ح
ۡۡ أ ۡمت  ٓوا  إِن زحعح اد  ِينح هح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى ق ۡل يح

وۡتح إِن  ا  ٱلۡمح نَّو  تحمح وِن ٱۡلَّاِس فح ِ ِمند  ۡوَِلحآء  ّلِلَّ
ح
أ

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ٦ك 

7. আর তারা, তান্ডদর হাত যা আন্ডগ 
পাব ন্ডয়ন্ডি কস কারন্ডে কখন্ডনা মৃতুে 
কামনা করন্ডব না। আর আল্লাহ 
যাবলমন্ডদর সম্পন্ডকথ সমেক অববহত।  

ْۚ وحٱّللَّ   ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
ۡت أ مح ا قحدَّ ُۢا بِمح بحدح

ح
ۥٓ أ نَّۡونحه  تحمح لح يح وح
َٰلِِميح  ُۢ بِٱلظَّ  ۡ لِي ٧عح

8. বল কয মৃতুে হন্ডত কতামরা পলায়ন 
করি তা অবশেই কতামান্ডদর সান্ডর্ 
সাোৎ করন্ডব। তারপর কতামান্ডদরন্ডক 
অদৃশে ও দৃশে সম্পন্ডকথ পবরজ্ঞাত 
আল্লাহর কান্ডি বফবরন্ডয় কনয়া হন্ডব। 
তারপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক জাবনন্ডয় 
কদন্ডবন যা কতামরা করন্ডত।  

ۥ  ونح ِمۡنه  فحإِنَّه  ِي تحفِر  ۡوتح ٱلَّ ق ۡل إِنَّ ٱلۡمح
ۡيِب  ِۡ ٱلۡغح َٰلِ َٰ عح د ونح إَِلح َّۡ ت رح ۖۡ ث  ۡۡ َٰقِيك  لح م 

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡ بِمح ي نحبذِئ ك  ةِ فح َٰدح هح ٨وحٱلشَّ



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1152  

9. কহ মুবমনগে, যখন জুমু‘আর বদন্ডন 
সালান্ডতর জনে আহবান করা হয়, 
তখন কতামরা আল্লাহর স্মরন্ডের বদন্ডক 
ধ্াববত হও। আর কবচা-ন্ডকনা বজথন 
কর। এটাই কতামান্ডদর জনে সন্ডবথাত্তম, 
যবদ কতামরা জানন্ডত।  

ةِ ِمن  لحوَٰ ن ٓوا  إِذحا ن ودِيح لِلصَّ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ةِ فحٱسۡ  عح ْۚ يحۡوِم ٱۡۡل م   ٱِۡلحۡيعح
وا  ذحر  ِ وح َٰ ذِۡكرِ ٱّللَّ ۡوا  إَِلح عح
ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت  ۡۡ إِن ك  رۡي  لَّك  ۡۡ خح َٰلِك  ٩ذح

10. অতিঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হন্ডব 

তখন কতামরা পৃবর্বীন্ডত িবড়ন্ডয় পড় 
আর আল্লাহর অনুগ্রহ হন্ডত অনুসন্ধান 
কর এবাং আল্লাহন্ডক কববশ কববশ স্মরে 
কর, যান্ডত কতামরা সফল হন্ডত পার।  

ۡرِض 
ح
وا  ِِف ٱۡۡل ة  فحٱنتحِّش  لحوَٰ يحِت ٱلصَّ ُِ فحإِذحا ق 

ثرِٗيا  ح كح وا  ٱّللَّ ر  ِ وحٱۡذك  ِل ٱّللَّ ُۡ وا  ِمن فح وحٱۡبتحغ 
ونح  ۡۡ ت ۡفلِح  لَّك  ١٠لَّعح

11. আর তারা যখন বেবসায় অর্বা ক্রীড়া 
ককৌতুক কদন্ডখ তখন তারা তার বদন্ডক 
িুন্ডট যায়, আর কতামান্ডক দাুঁড়ান 
অবস্থায় করন্ডখ যায়। বল, আল্লাহর 
কান্ডি যা আন্ডি তা ক্রীড়া- ককৌতুক ও 
বেবসায় অন্ডপো উত্তম। আর আল্লাহ 
সন্ডবথাত্তম বরযকদাতা।  

وكح  ك  تحرح ا وح ُح ۡ ٓوا  إَِلح  ُ ًوا ٱنفح ُۡ ح ۡو ل
ح
ًة أ َٰرح ۡوا  تِجح

ح
أ ِإَوذحا رح

وِ وحِمنح  ُۡ
ِنح ٱللَّ رۡي  مذ ِ خح ا ِعندح ٱّللَّ ْۚ ق ۡل مح قحآئِٗما

ِ  وحٱّللَّ   ة َٰرح َٰزِقِيح  ٱتلذِجح رۡي  ٱلرَّ ١١خح
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৬৩. সূরা : আল-মুনাবফকূন 
আয়াত : ১১, মাদানী 

ونح  نحافِق  ورحة  الم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন কতামার কান্ডি মুনাবফকরা আন্ডস, 
তখন বন্ডল, আমরা সােে বদবি কয, 
বনশ্চয় আপবন আল্লাহর রাসূল এবাং 
আল্লাহ জান্ডনন কয, অবশেই তুবম তাুঁর 
রাসূল। আর আল্লাহ সােে বদন্ডিন কয, 
অবশেই মুনাবফকরা বমর্োবাদী।  

ول   حرحس  د  إِنَّكح ل ُح حۡش ونح قحال وا  ن َٰفِق  نح آءحكح ٱلۡم  إِذحا جح
د  إِنَّ  ُح حۡش وَل  ۥ وحٱّللَّ  ي حرحس  ۡ  إِنَّكح ل ۡعلح ُِۗ وحٱّللَّ  يح ٱّللَّ

َِٰذب ونح  َٰفِقِيح لحكح نح ١ٱلۡم 

2. তারা বনজন্ডদর শপর্ন্ডক ঢাল বহন্ডসন্ডব 
বেবহার কন্ডর। অতিঃপর তারা 
আল্লাহর পর্ কর্ন্ডক ববরত রান্ডখ। 
তারা যা করন্ডি, বনবশ্চয় তা কতইনা 
মন্দ!  

 ِْۚ بِيِل ٱّللَّ ن سح وا  عح د  نَّٗة فحصح ۡۡ ج   ُ َٰنح يۡمح
ح
ٓوا  أ حذ  ٱَّتَّ

ن وا   ا َكح آءح مح ۡۡ سح  ُ ل ونح إِنَّ ۡعمح ٢يح

3. তা এ জনে কয, তারা ঈমান এন্ডনবিল 
তারপর কুফরী কন্ডরবিল। ফন্ডল 
তান্ডদর অন্তরসমূন্ডহ কমাহর লাবগন্ডয় 
কদয়া হন্ডয়ন্ডি। তাই তারা বুঝন্ডত 
পারন্ডি না।  

 َٰ ح بِعح َعح ط  وا  فح ر  فح َّۡ كح ن وا  ث  ۡۡ ءحامح  ُ نَّ
ح
َٰلِكح بِأ ذح

ونح   ُ ۡفقح ۡۡ لح يح  ُ ۡۡ فح ُِ ِ وب
٣ق ل 

4. আর যখন তুবম তান্ডদর প্রবত তাবকন্ডয় 
কদখন্ডব তখন তান্ডদর শরীর কতামান্ডক 
মুগ্ধ করন্ডব। আর যবদ তারা কর্া বন্ডল 
তুবম তান্ডদর কর্া (আগ্রহ বনন্ডয়) 
শুনন্ডব। তারা কদয়ান্ডল ক স কদয়া 
কান্ড র মতই। তারা মন্ডন কন্ডর প্রবতবট 
আওয়াজই তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ। এরাই 

ول وا   ق  ۖۡ ِإَون يح ۡۡ  ُ ام  ۡجسح
ح
ۡۡ ت ۡعِجب كح أ  ُ ۡيتح

ح
۞ِإَوذحا رحأ

ة ۖۡ  نَّدح سح ب  م  ش  ۡۡ خ   ُ نَّ
ح
أ ۖۡ كح ۡۡ ُِ ِ ۡول ۡع لِقح حۡسمح ت

و   د  ۡ  ٱلۡعح ْۚ ه  ۡۡ ُِ ۡي
لح ة  عح يۡحح َّ صح ب ونح ّل  ۡسح ُيح
َٰ ي ۡؤفح  ّنَّ

ح
ۖۡ أ ۡ  ٱّللَّ   ُ َٰتحلح ْۚ قح ۡۡ رۡه  ونح فحٱۡحذح ٤ك 
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শত্রু, অতএব এন্ডদর সম্পন্ডকথ সতকথ 
হও। আল্লাহ এন্ডদরন্ডক ধ্বাংস করুন। 
তারা বকভান্ডব সতে কর্ন্ডক বফন্ডর 
যান্ডি। 

5. আর তান্ডদরন্ডক যখন বলা হয় এস, 
আল্লাহর রাসূল কতামান্ডদর জনে েমা 
প্রার্থনা করন্ডবন, তখন তারা তান্ডদর 
মার্া নান্ডড়178। আর তুকম তাণেরণক 

যেখণত পাণব, অহঙ্কারবশত ববমুখ হন্ডয় 
চন্ডল কযন্ডত।  

 ِ ول  ٱّللَّ ۡۡ رحس  حۡستحۡغفِۡر لحك  حۡوا  ي ال ۡۡ تحعح  ُ ح ِإَوذحا قِيلح ل
ۡوا   حوَّ ۡ ل ونح وحه  د  ۡۡ يحص   ُ ۡيتح

ح
رحأ ۡۡ وح  ُ ر ء وسح

ونح  ۡستحۡكَِب  ٥م 

6. তুবম তান্ডদর জনে েমা প্রার্থনা কর 
অর্বা না কর, উভয়বট তান্ডদর কেন্ডত্র 
সমান। আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কখন্ডনা 
েমা করন্ডবন না। অবশেই আল্লাহ 
পাপাচারী সম্প্রদায়ন্ডক কহদায়াত কদন 
না।  

 ۡۡ ُِ ۡي
لح آء  عح وح حۡستحۡغفِۡر سح ۡۡ ت ح ۡم ل

ح
ۡۡ أ  ُ ح ۡرتح ل ۡستحۡغفح

ح
أ

ۡومح  ِدي ٱلۡقح ُۡ ح لح يح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡۡ  ُ ح ۡغفِرح ٱّللَّ  ل ۡۡ لحن يح  ُ ح ل
َِٰسقِيح   ٦ٱلۡفح

7. তারাই বন্ডল, যারা আল্লাহর রাসূন্ডলর 
কান্ডি আন্ডি কতামরা তান্ডদর জনে খরচ 
কন্ডরা না, যতেে না তারা সন্ডর যায়। 
আর আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর ধ্ন-
ভাোর কতা আল্লাহরই, বকন্তু 
মুনাবফকরা তা বুন্ডঝ না।  

ۡن ِعندح  َٰ مح ح وا  َعح ول ونح لح ت نفِق  ق  ِينح يح ۡ  ٱلَّ ه 
آئِن   زح ِ خح ّلِلَّ وا ُۗ وح  ُ َٰ يحنفح ِتَّ ِ حح وِل ٱّللَّ رحس 
َٰفِقِيح لح  نح َِٰكنَّ ٱلۡم  لح ۡرِض وح

ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ٱلسَّ

ونح   ُ ۡفقح ٧يح

8. তারা বন্ডল, যবদ আমরা মদীনায় বফন্ডর 
যাই তাহন্ডল অবশেই কসখান কর্ন্ডক 
প্রবল দুবথলন্ডক ববহষ্কার করন্ডব। বকন্তু 

نَّ  ِدينحةِ َلح ۡخرِجح ٓ إَِلح ٱلۡمح ۡعنحا ول ونح لحئِن رَّجح ق  يح
 ْۚ ذحلَّ
ح
ا ٱۡۡل ُح ز  ِمۡن عح

ح
وَِلِۦ  ٱۡۡل لِرحس  ة  وح ِ ٱلۡعِزَّ ّلِلَّ وح

ونح  ۡعلحم  َٰفِقِيح لح يح نح َِٰكنَّ ٱلۡم  لح ۡؤِمنِيح وح لِلۡم  ٨وح

                                                           
178 তারা অস্বীকার স্বরূপ মার্া নান্ডড়।  
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সকল মযথাদা কতা আল্লাহর, তাুঁর 
রাসূন্ডলর ও মুবমনন্ডদর। বকন্তু 
মুনাবফকরা তা জান্ডন না।  

9. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও 
সন্তান- সন্তবত কযন কতামান্ডদরন্ডক 
আল্লাহর স্মরে কর্ন্ডক উদাসীন না 
কন্ডর। আর যারা এরূপ কন্ডর তারাই 
কতা েবতগ্রস্ত।  

ِي ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى ۡۡ يح َٰل ك  ۡموح

ح
ۡۡ أ ُِك 

ن وا  لح ت لۡ نح ءحامح
َٰلِكح  ۡل ذح ۡفعح ن يح ِْۚ وحمح ن ذِۡكرِ ٱّللَّ ۡۡ عح ك  َٰد  ۡولح

ح
ٓ أ لح وح

ونح  َِِٰس  ۡ  ٱلۡخح ىئِكح ه  لح و 
 
٩فحأ

10. আর আবম কতামান্ডদরন্ডক কয বরযক 
বদন্ডয়বি তা কর্ন্ডক বেয় কর, কতামান্ডদর 
কান্ডরা মৃতুে আসার পূন্ডবথ। ককননা 
তখন কস বলন্ডব, কহ আমার রব, যবদ 
আপবন আমান্ডক আন্ডরা বকিু কাল 
পযথন্ত অবকাশ বদন্ডতন, তাহন্ডল আবম 
দান-সদাকা করতাম। আর সৎ 
কলাকন্ডদর অন্তভুথি হতাম। 

ৎ ِِتح
ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ ِن قح ۡ مذ َٰك  زحقۡنح ا رح وا  ِمن مَّ نفِق 

ح
أ وح

ى  ۡرتحِّنٓ إَِلح خَّ
ح
ٓ أ حۡولح ِ ل  رحبذ

ولح يحق  وۡت  فح ۡ  ٱلۡمح ك  دح حح
ح
أ

 
ح
رِيب  فحأ

ل  قح جح
ح
َٰلِِحيح أ ِنح ٱلصَّ ن مذ ك 

ح
أ قح وح دَّ صَّ

١٠ 

11. আর আল্লাহ কখন্ডনা ককান প্রােন্ডকই 
অবকাশ কদন্ডবন না, যখন তার 
বনধ্থাবরত সময় এন্ডস যান্ডব। আর 
কতামরা যা কর কস সম্পন্ডকথ আল্লাহ 
সমেক অববহত।  

 ُۢ برِي  اْۚ وحٱّللَّ  خح ُح ل  جح
ح
آءح أ رح ٱّللَّ  نحۡفًسا إِذحا جح ِ لحن ي ؤحخذ وح

ا  ل ونح بِمح  ١١تحۡعمح
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৬৪. সূরা : আত্-তাগাবুন 
আয়াত : ১৮, মাদানী 

اب نِ  ورحة  اتلَّغح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যা বকিু রন্ডয়ন্ডি আসমানসমূন্ডহ এবাং 
যা বকিু রন্ডয়ন্ডি যমীন্ডন, সবই আল্লাহর 
জনে পববত্রতা কঘািো কন্ডর। বাদশাহী 
তাুঁরই এবাং প্রশাংসা তাুঁরই। বতবন সবথ 
ববিন্ডয় সবথশবিমান।  

ۡرِضِۖ َلح  
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ِ مح بذِح  ّلِلَّ ي سح

ء  قحِدير   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح ۖۡ وحه  َلح  ٱۡۡلحۡمد  لۡك  وح ١ٱلۡم 

2. বতবনই কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন। 
অতিঃপর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কতক 
কাবফর এবাং কতক মু’বমন। আর 
কতামরা কয আমল করি আল্লাহ তার 
সমেক দ্রষ্টা।  

 ۡ فِر  وحِمنك  ۡۡ َكح ۡۡ فحِمنك  ك  لحقح ِي خح وح ٱلَّ ه 
ل ونح بحِصري   ا تحۡعمح ْۚ وحٱّللَّ  بِمح ۡؤِمن  ٢م 

3. বতবন আসমানসমূহ ও যমীনন্ডক 
যর্ার্থভান্ডব সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক আকৃবত দান কন্ডরন্ডিন 
এবাং সুন্দর কন্ডরন্ডিন কতামান্ডদর 
আকৃবত। আর প্রতেবতথন কতা তাুঁরই 
বনকট।  

 ۡۡ ك  رح وَّ ِ وحصح ۡرضح بِٱۡۡلحقذ
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لحقح ٱلسَّ خح

ۡهِ ٱلۡمحِصري   ۖۡ ِإَوَلح ۡۡ ك  رح وح نح ص  ۡحسح
ح
٣فحأ

4. আসমানসমূহ ও যমীন্ডন যা বকিু আন্ডি 
বতবন তা জান্ডনন এবাং বতবন জান্ডনন 
যা কতামরা কগাপন কর এবাং যা 
কতামরা প্রকাশ কর। আল্লাহ 
অন্তরসমূন্ডহ যা বকিু আন্ডি কস ববিন্ডয় 
সমেক জ্ঞাত।  

ا  ۡ  مح يحۡعلح ۡرِض وح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ا ِِف ٱلسَّ ۡ  مح ۡعلح يح

اِت  ُۢ بِذح  ۡ لِي ْۚ وحٱّللَّ  عح ا ت ۡعلِن ونح ونح وحمح ت ِِس 
ورِ  د  ٤ٱلص 
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5. ইতিঃপূন্ডবথ যারা কুফরী কন্ডরন্ডি, তান্ডদর 
সাংবাদ বক কতামান্ডদর বনকট 
কপৌঁন্ডিবন। তারা তান্ডদর কন্ডমথর মন্দ 
পবরোম আস্বাদন কন্ডরবিল এবাং 
তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি যন্ত্রোদায়ক 
আযাব।  

ۡبل   وا  ِمن قح ر  فح ِينح كح ا  ٱلَّ ۡۡ نحبحؤ  تِك 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ل

ح
أ

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡۡ وح ۡمرِهِ

ح
بحالح أ اق وا  وح ٥فحذح

6. এবট এ জনে কয, তান্ডদর রাসূলগে 
তান্ডদর বনকট সুস্পষ্ট বনদশথনাবলী 
বনন্ডয় আসত, অর্চ তারা বলত, 
মানুিই বক আমান্ডদর পর্ প্রদশথন 
করন্ডব? অতিঃপর তারা কুফরী করল 
এবাং মুখ বফবরন্ডয় বনল। আর আল্লাহ 
কব-পরওয়াই কদখান্ডলন এবাং আল্লাহ 
অভাবমুি পরম, প্রশাংবসত।  

 ِ ۡ ب  ُ ل  ۡۡ ر س  ُِ تِي
ۡ
نحت تَّأ ۥ َكح نَّه 

ح
َٰلِكح بِأ َٰتِ ذح  ٱِۡلحيذِنح

لَّوا ۖۡ  تحوح وا  وح ر  فح ونحنحا فحكح د  ُۡ حّشح  يح ب
ح
ال ٓوا  أ قح فح

ِيد   ِّنٌّ ۡحح ْۚ وحٱّللَّ  غح ٦وَّٱۡستحۡغّنح ٱّللَّ 

7. কাবফররা ধ্ারো কন্ডরবিল কয, তারা 
কখন্ডনাই পুনরুবেত হন্ডব না। বল, 
‘হোুঁ, আমার রন্ডবর কসম, কতামরা 
অবশেই পুনরুবেত হন্ডব। অতিঃপর 
কতামরা যা আমল কন্ডরবিন্ডল তা 
অবশেই কতামান্ডদর জানান্ডনা হন্ডব। 
আর এবট আল্লাহর পন্ডে খুবই সহজ।  

 َٰ ث وا ْۚ ق ۡل بحلح ۡبعح ن لَّن ي 
ح
ٓوا  أ ر  فح ِينح كح ۡح ٱلَّ زحعح

َٰلِكح  ذح ْۚ وح ۡۡ ِملۡت  ا عح نَّ بِمح َّۡ تلح نحبَّؤ  َّ ث  ِ تلح ۡبعحَث  َبذ رح وح
حِسري   ِ ي ح ٱّللَّ ٧َعح

8. অতএব কতামরা আল্লাহ ও তাুঁর 
রাসূন্ডলর এবাং আবম কয নূর অবতীেথ 
কন্ডরবি তার প্রবত ঈমান আন। আর 
কতামরা কয আমল করি আল্লাহ কস 
ববিন্ডয় সমেক অববহত।  

ْۚ فح  ۡۡلحا نزح
ح
ِٓي أ وَِلِۦ وحٱۡل ورِ ٱلَّ رحس  ِ وح  بِٱّللَّ

اِمن وا 
برِي   ل ونح خح ا تحۡعمح ٨وحٱّللَّ  بِمح
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9. স্মরে কর, কযবদন সমান্ডবশ বদবন্ডসর 
উন্ডদ্দন্ডশে আল্লাহ কতামান্ডদর সমন্ডবত 
করন্ডবন, ঐ বদনই হন্ডি লাভ-েবতর 
বদন। আর কয আল্লাহর প্রবত ঈমান 
আন্ডন ও সৎকমথ কন্ডর বতবন তার 
পাপসমূহ কমাচন কন্ডর বদন্ডবন এবাং 
তান্ডক প্রন্ডবশ করান্ডবন জান্নাতসমূন্ডহ, 
যার পাদন্ডদশ বদন্ডয় ঝেথাধ্ারা প্রবাবহত 
হয়, তর্ায় তারা স্থায়ী হন্ডব। এটাই 
মহাসাফলে।  

اب ِن  يحۡومح  َٰلِكح يحۡوم  ٱتلَّغح ۡۡ َِلحۡوِم ٱۡۡلحۡمِعِۖ ذح ع ك  ۡمح َيح
ۡنه   ِۡر عح فذ َٰلِٗحا ي كح ۡل صح يحۡعمح ِ وح ن ي ۡؤِمنُۢ بِٱّللَّ وحمح

 ِ يذ ا سح ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ ي ۡدِخلۡه  جح اتِهِۦ وح
  ۡ ِظي ۡوز  ٱلۡعح َٰلِكح ٱلۡفح بحٗداْۚ ذح

ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ٱۡۡل
٩

10. বকন্তু যারা কুফরী কন্ডর এবাং আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার কন্ডর তারাই 
জাহান্নান্ডমর অবধ্বাসী। তর্ায় তারা 
স্থায়ী হন্ডব। আর তা কতইনা বনকৃষ্ট 
প্রতোবতথনস্থল।  

ب وا  أَِب ذَّ كح وا  وح ر  فح ِينح كح ىئِكح وحٱلَّ لح و 
 
ٓ أ َٰتِنحا يح
بِۡئسح ٱلۡمح  ۖۡ وح ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰب  ٱۡلَّارِ خح ۡصحح

ح
 ِصري  أ
١٠

11. আল্লাহর অনুমবত িাড়া ককান ববপদই 
আপবতত হয় না। কয আল্লাহর প্রবত 
ঈমান আন্ডন, আল্লাহ তার অন্তরন্ডক 
সৎপন্ডর্ পবরচাবলত কন্ডরন। আল্লাহ 
প্রন্ডতেক ববিন্ডয় সবথজ্ঞ।  

ن  ُِۗ وحمح ِصيبحة  إِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ ابح ِمن م  صح
ح
ٓ أ ا مح

ۚۥْ وحٱّللَّ   ِد قحلۡبحه  ُۡ ِ يح ء  ي ۡؤِمنُۢ بِٱّللَّ ۡ ِ يح
لذ  بِك 

  ۡ لِي ١١عح

12. কতামরা আল্লাহর আনুগতে কর এবাং 
রাসূন্ডলর আনুগতে কর। বকন্তু কতামরা 
যবদ মুখ বফবরন্ডয় নাও, তন্ডব আমার 
রাসূন্ডলর কতা একমাত্র দাবয়ত্ব হন্ডি 
স্পষ্টভান্ডব বােী কপৌঁন্ডি কদয়া।  

 ۡۡ ۡت  َلَّ ْۚ فحإِن تحوح ولح وا  ٱلرَّس  ِطيع 
ح
أ ح وح وا  ٱّللَّ ِطيع 

ح
أ وح
بِي  فحإِنَّ  َٰغ  ٱلۡم  وِۡلحا ٱِۡلحلح َٰ رحس  ح ا َعح ١٢مح

13. আল্লাহ, বতবন িাড়া ককান ইলাহ কনই 
এবাং আল্লাহর উপরই মুবমনরা কযন 
তাওয়াকু্কল কন্ডর।  

 ِ
َّكَّ ِ فحۡليحتحوح ح ٱّللَّ ْۚ وحَعح وح  ه 

َٰهح إِلَّ ٓ إِلح ٱّللَّ  لح
ۡؤِمن ونح  ١٣ٱلۡم 
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14. কহ মুবমনগে, কতামান্ডদর স্বামী-স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্তবতন্ডদর ককউ ককউ 
কতামান্ডদর দুশমন।179 অতএব 
কতামরা তান্ডদর বোপান্ডর সতকথতা 
অবলম্বন কর। আর যবদ কতামরা 
মাজথনা কর, এবড়ন্ডয় যাও এবাং মাফ 
কন্ডর দাও তন্ডব বনশ্চয় আল্লাহ পরম 
েমাশীল, অসীম দয়ালু।  

 ۡۡ َِٰجك  ۡزوح
ح
ن ٓوا  إِنَّ ِمۡن أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ ى يح

َِٰدك   ۡولح
ح
أ وا  وح ْۚ ِإَون تحۡعف  ۡۡ وه  ر  ۡۡ فحٱۡحذح ا لَّك  وذٗ د  ۡۡ عح

  ۡ ور  رَِّحي ف  ح غح وا  فحإِنَّ ٱّللَّ تحۡغفِر  وا  وح ح  تحۡصفح ١٤وح

15. কতামান্ডদর ধ্ন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্তবত কতা ককবল পরীো ববন্ডশি। 
আর আল্লাহর বনকটই মহান 
প্রবতদান।  

 ْۚ ۡۡ فِۡتنحة  ك  َٰد  ۡولح
ح
أ ۡۡ وح َٰل ك  ۡموح

ح
آ أ ۥٓ إِنَّمح ه  وحٱّللَّ  ِعندح

  ۡ ِظي ۡجر  عح
ح
١٥أ

16. অতএব কতামরা যর্াসাধ্ে আল্লাহন্ডক 
ভয় কর, েবে কর, আনুগতে কর 
এবাং কতামান্ডদর বনজন্ডদর কলোন্ডে বেয় 
কর, আর যান্ডদরন্ডক অন্তন্ডরর কাপথেে 
কর্ন্ডক রো করা হয়, তারাই মূলত 
সফলকাম।  

وا   ع  ۡۡ وحٱۡسمح ۡعت  ا ٱۡستحطح ح مح وا  ٱّللَّ ِطيع  فحٱتَّق 
ح
أ وا  وح

حَّ  ن ي وقح ش  ُۗ وحمح ۡۡ ِسك  نف 
ح
ِ ا ۡلذ رۡيٗ وا  خح نفِق 

ح
أ وح

ونح  ۡفلِح  ۡ  ٱلۡم  ىئِكح ه  لح و 
 
١٦نحۡفِسهِۦ فحأ

17. যবদ কতামরা আল্লাহন্ডক উত্তম ঋে 
দাও, বতবন তা কতামান্ডদর জনে বিগুন 
কন্ডর বদন্ডবন এবাং কতামান্ডদর েমা 
কন্ডর বদন্ডবন। আল্লাহ গুেগ্রাহী, পরম 
বধ্যথশীল। 

ۡۡ إِن  َٰعِۡفه  لحك  ٗنا ي ضح سح ح قحۡرًضا حح وا  ٱّللَّ ت ۡقرِض 
  ۡ لِي ور  حح ك  ْۚ وحٱّللَّ  شح ۡۡ يحۡغفِۡر لحك  ١٧وح

                                                           
179 অর্থাৎ তারা কখন্ডনা কখন্ডনা আল্লাহর পন্ডর্ চলা, তাুঁর আনুগতে করা অর্বা আল্লাহর বযকর ও 

আবখরান্ডতর স্মরে কর্ন্ডক কতামান্ডদর ববরত রাখন্ডত পান্ডর। এ আয়ান্ডত শত্রুতা ও দুশমবন বলন্ডত 
এর প্রবতই ইবঙ্গত করা হন্ডয়ন্ডি।  
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18. দৃশে ও অদৃন্ডশের জ্ঞানধ্ারী, 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

  ۡ زِيز  ٱۡۡلحِكي ةِ ٱلۡعح َٰدح هح ۡيِب وحٱلشَّ ۡ  ٱلۡغح َٰلِ  ١٨عح
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৬৫. সূরা : আত্-তালাক 
আয়াত : ১২, মাদানী 

قِ  لح ورحة  الطَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ নবী, (বল), কতামরা যখন 
স্ত্রীন্ডদরন্ডক তালাক কদন্ডব, তখন 
তান্ডদর ইদ্দত অনুসান্ডর তান্ডদর 
তালাক দাও এবাং ‘ইদ্দত বহসাব 
কন্ডর রাখন্ডব এবাং কতামান্ডদর রব 
আল্লাহন্ডক ভয় করন্ডব। কতামরা 
তান্ডদরন্ডক কতামান্ডদর বাড়ী-ঘর কর্ন্ডক 
কবর কন্ডর বদন্ডয়া না এবাং তারাও কবর 
হন্ডব না। যবদ না তারা ককান স্পষ্ট 
অশ্লীলতায় বলপ্ত হয়। আর এগুন্ডলা 
আল্লাহর সীমান্ডরখা। আর কয 
আল্লাহর (বনধ্থাবরত) সীমান্ডরখাসমূহ 
অবতক্রম কন্ডর কস অবশেই তার 
বনন্ডজর ওপর যুলম কন্ডর। তুবম জান 
না, হয়ন্ডতা এর পর আল্লাহ, (বফন্ডর 
আসার) ককান পর্ বতরী কন্ডর 
বদন্ডবন।  

نَّ  وه  لذِق  طح آءح فح ۡ  ٱلنذِسح لَّۡقت  ا ٱۡلَِّب  إِذحا طح ُح ي 
ح
أ ى يح

ۖۡ لح  ۡۡ بَّك  ح رح وا  ٱّللَّ ۖۡ وحٱتَّق  ةح وا  ٱلۡعِدَّ ۡحص 
ح
أ ُِنَّ وح ِ ت لِعِدَّ

ن 
ح
ٓ أ ۡر ۡجنح إِلَّ لح َيح ُِنَّ وح ِ نَّ ِمنُۢ ب ي وت وه  ۡرِج 

َّت 
َٰحِ  تِيح بِفح

ۡ
ن يحأ ِْۚ وحمح ود  ٱّللَّ د  تِلۡكح ح  بحيذِنحة   وح ة  م  شح

ۚۥْ لح تحۡدرِي  ه  ۡح نحۡفسح لح ۡد ظح قح ِ فح ودح ٱّللَّ د  دَّ ح  تحعح يح
ۡمٗرا 
ح
َٰلِكح أ ِۡدث  بحۡعدح ذح ح ُي  لَّ ٱّللَّ ١لحعح

2. অতিঃপর যখন তারা তান্ডদর ইদ্দন্ডতর 
কশি সীমায় কপৌঁিন্ডব, তখন কতামরা 
তান্ডদর নোয়ানুগ পন্থায় করন্ডখ কদন্ডব 
অর্বা নোয়ানুগ পন্থায় তান্ডদর 
পবরতোগ করন্ডব এবাং কতামান্ডদর 
মধ্ে কর্ন্ডক নোয়পরায়ে দুইজনন্ডক 
সােী বানান্ডব। আর আল্লাহর জনে 

ۡو 
ح
وف  أ ۡعر  نَّ بِمح وه  ۡمِسك 

ح
نَّ فحأ  ُ لح جح

ح
فحإِذحا بحلحۡغنح أ

ۡدل   ۡي عح  ذحوح
وا  ُِد  ۡش

ح
أ وف  وح ۡعر  نَّ بِمح فحارِق وه 

ظ   ۡۡ ي وعح َٰلِك  ِْۚ ذح ةح ّلِلَّ َٰدح هح وا  ٱلشَّ قِيم 
ح
أ ۡۡ وح ِنك  مذ

ِ وح  نح ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ ن َكح ن بِهِۦ مح ٱَۡلحۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  وحمح
ۡرحٗجا  ۡعحل َلَّ ۥ ُمح ح َيح تَِّق ٱّللَّ ٢يح
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সব ক সােে কদন্ডব। কতামান্ডদর মন্ডধ্ে 
কয আল্লাহ ও আবখরাত বদবন্ডসর 
প্রবত ঈমান আন্ডন এবট িারা তান্ডক 
উপন্ডদশ কদয়া হন্ডি। কয আল্লাহন্ডক 
ভয় কন্ডর, বতবন তার জনে উত্তরন্ডের 
পর্ বতরী কন্ডর কদন।  

3. এবাং বতবন তান্ডক এমন উৎস কর্ন্ডক 
বরযক বদন্ডবন যা কস কেনাও করন্ডত 
পারন্ডব না। আর কয আল্লাহর ওপর 
তাওয়াকু্কল কন্ডর আল্লাহ তার জনে 
যন্ডর্ষ্ট। আল্লাহ তাুঁর উন্ডদ্দশে পূেথ 
করন্ডবনই। বনশ্চয় আল্লাহ প্রন্ডতেক 
বজবনন্ডসর জনে একবট সময়সীমা 
বনধ্থারে কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন। 

ح  ۡ َعح َّكَّ تحوح ن يح ْۚ وحمح ۡتحِسب  ۡيث  لح ُيح يحۡرز قۡه  ِمۡن حح وح
عحلح  ِۚۦْ قحۡد جح ۡمرِه

ح
َٰلِغ  أ ح بح ۥْٓۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡسب ه  وح حح  ُ ِ فح ٱّللَّ

ء  قحۡدٗرا  ۡ ِ يح
ذ ٣ٱّللَّ  لِك 

4. কতামান্ডদর স্ত্রীন্ডদর মন্ডধ্ে যারা 
ঋতুবতথী হওয়ার কাল অবতক্রম কন্ডর 
কগন্ডি, তান্ডদর ইদ্দত সম্পন্ডকথ কতামরা 
যবদ সাংশন্ডয় র্াক এবাং যারা এখনও 
ঋতুর বয়ন্ডস কপৌঁন্ডিবন তান্ডদর 
ইদ্দতকালও হন্ডব বতন মাস। আর 
গভথধ্াবরনীন্ডদর ইদ্দতকাল সন্তান 
প্রসব পযথন্ত। কয আল্লাহন্ডক ভয় 
কন্ডর, বতবন তার জনে তার কাজন্ডক 
সহজ কন্ডর কদন।  

ۡۡ إِِن  آئِك  ذِسح ِحيِض ِمن ن ىـ ِ  يحئِۡسنح ِمنح ٱلۡمح وحٱلَّ
 ْۚ نح ُۡ ِ ۡۡ ُيح ح ىـ ِ  ل ر  وحٱلَّ  ُ ۡش

ح
َٰثحة  أ نَّ ثحلح  ُ ت  ۡۡ فحعِدَّ ٱۡرتحبۡت 

 ْۚ نَّ  ُ ۡلح ۡعنح ۡحح ُح ن يح
ح
نَّ أ  ُ ل  جح

ح
ۡۡححاِل أ

ح
َٰت  ٱۡۡل لح و 

 
أ وح

ۡمرِهِۦ ي ِۡسٗ 
ح
ۡعحل َلَّ ۥ ِمۡن أ ح َيح تَِّق ٱّللَّ ن يح  ٤ا وحمح

5. এবট আল্লাহর বনন্ডদথশ, বতবন তা 
কতামান্ডদর প্রবত অবতীেথ কন্ডরন্ডিন। 

ح  تَِّق ٱّللَّ ن يح ْۚ وحمح ۡۡ ۡك  ۥٓ إَِلح َلح  نزح
ح
ِ أ ۡمر  ٱّللَّ

ح
َٰلِكح أ ذح

 ِ يذ ۡنه  سح ِۡر عح فذ ۡجًرا اتِهِۦ وح ي كح
ح
ۥٓ أ ۡۡ َلح  ٥ي ۡعِظ
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আর কয আল্লাহন্ডক ভয় কন্ডর বতবন 
তার গুনাহসমূহ কমাচন কন্ডর কদন 
এবাং তার প্রবতদানন্ডক মহান কন্ডর 
কদন।  

6. কতামান্ডদর সামর্থে অনুযায়ী কযখান্ডন 
কতামরা বসবাস কর কসখান্ডন 
তান্ডদরন্ডকও বাস করন্ডত দাও, 
তান্ডদরন্ডক সঙ্কন্ডট কফলার জনে কষ্ট 
বদন্ডয়া না। আর তারা গভথবতী  হন্ডল 
তান্ডদর সন্তান প্রসব করা পযথন্ত 
তান্ডদর জনে কতামরা বেয় কর; আর 
তারা কতামান্ডদর জনে সন্তানন্ডক দুধ্ 
পান করান্ডল তান্ডদর পাওনা 
তান্ডদরন্ডক বদন্ডয় দাও এবাং (সন্তান্ডনর 
কলোন্ডের জনে) সাংগতভান্ডব 
কতামান্ডদর মান্ডঝ পরস্পর পরামশথ 
কর। আর যবদ কতামরা পরস্পর 
কন্ড ার হও তন্ডব বপতার পন্ডে অনে 
ককান নারী দুধ্পান করান্ডব।  

ِن نت ۡ مذ كح ۡيث  سح نَّ ِمۡن حح ۡسِكن وه 
ح
لح  أ ۡۡ وح و ۡجِدك 

َِٰت  لح و 
 
نَّ أ ْۚ ِإَون ك  ُِنَّ ۡي

لح وا  عح يذِق  ُح نَّ تِل  وه  ٓار  ُح ت 
ْۚ فحإِۡن  نَّ  ُ ۡلح ۡعنح ۡحح ُح َٰ يح ِتَّ ُِنَّ حح ۡي

لح وا  عح نفِق 
ح
ۡل  فحأ ۡحح

ۡۡ فح  ۡعنح لحك  ۡرضح
ح
وا  أ تحِمر 

ۡ
أ نَّ وح ورحه  ج 

 
نَّ أ ات وه 

ۡۡ فح  ت  ۡ ِۖ ِإَونتحعحاَسح وف  ۡعر  ۡ بِمح ِۡضع  بحيۡنحك  َت  ۥٓ سح  َلح 
ىَٰ  ۡخرح

 
٦أ

7. সামর্থেবান কযন বনজ সামর্থে অনুযায়ী 
বেয় কন্ডর আর যার বরবযক সাংকীেথ 
করা হন্ডয়ন্ডি কস কযন  আল্লাহ  তান্ডক 
যা বদন্ডয়ন্ডিন তা হন্ডত বেয় কন্ডর। 
আল্লাহ কান্ডরা ওপর কবাঝা চাপান্ডত 
চান না বতবন তান্ডক যা বদন্ডয়ন্ডিন তার 
চাইন্ডত কবশী। আল্লাহ কব ন অবস্থার 
পর সহজতা দান করন্ডবন। 

لحۡيهِ  ِدرح عح نق  تِهۖۦِۡ وحمح عح ِن سح ة  مذ عح َِل نفِۡق ذ و سح
لذِف  ٱّللَّ   ْۚ لح ي كح َٰه  ٱّللَّ  آ ءحاتحى ۥ فحلۡي نفِۡق ِممَّ رِزۡق ه 
ِۡس   ل  ٱّللَّ  بحۡعدح ع  يحۡجعح اْۚ سح ُح َٰ ٓ ءحاتحى ا نحۡفًسا إِلَّ مح

ا  ٧ي ِۡسٗ
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8. আর অন্ডনক জনপদ তান্ডদর রব ও 
তাুঁর রাসূলগন্ডের বনন্ডদথন্ডশর ববরুন্ডদ্ধ 
বগন্ডয়ন্ডি। ফন্ডল আবম তান্ডদর কাি 
কর্ন্ডক কন্ড ার বহসাব বনন্ডয়বি এবাং 
তান্ডদরন্ডক আবম কব ন আযাব 
বদন্ডয়বি।  

لِهِۦ  ر س  ا وح ُح ِ بذ ۡمِر رح
ح
ۡن أ تحۡت عح ِن قحۡريحة  عح يذِن مذ

ح
أ كح وح

اٗبا  ذح ا عح ُح َٰ بۡنح ذَّ ِديٗدا وحعح اٗبا شح ا ِحسح ُح َٰ ۡبنح اسح فححح
٨ن ۡكٗرا 

9. অতএব তারা বনজন্ডদর কৃতকন্ডমথর 
আযাব আস্বাদন কন্ডরন্ডি আর েবতই 
বিল তান্ডদর কান্ডজর পবরেবত।  

ا  ِۡسً ا خ  ۡمرِهح
ح
َٰقِبحة  أ نح عح َكح ا وح ۡمرِهح

ح
بحالح أ اقحۡت وح فحذح

٩

10. আল্লাহ  তান্ডদর জনে কব ন আযাব 
প্রস্তুত করন্ডখন্ডিন; সুতরাাং কতামরা  
আল্লাহন্ডক ভয় কর, কহ বুবদ্ধসম্পন্ন 
কলান্ডকরা, যারা ঈমান এন্ডনন্ডি; বনশ্চয় 
আল্লাহ  কতামান্ডদর কান্ডি পাব ন্ডয়ন্ডিন 
একবট উপন্ডদশ।  

ِل  و 
 
أ ى ح يح وا  ٱّللَّ ِديٗداۖۡ فحٱتَّق  اٗبا شح ذح ۡۡ عح  ُ ح دَّ ٱّللَّ  ل عح

ح
أ

 ۡۡ ۡك  لح ٱّللَّ  إَِلح نزح
ح
ن وا ْۚ قحۡد أ ِينح ءحامح َِٰب ٱلَّ لۡبح

ح
ٱۡۡل

 ١٠ذِۡكٗرا 

11. একজন রাসূল, কয কতামান্ডদর কান্ডি  
আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
কতলাওয়াত কন্ডর; যারা ঈমান আন্ডন 
ও সৎকমথ কন্ডর যান্ডত বতবন 
তান্ডদরন্ডক অন্ধকার হন্ডত আন্ডলান্ডত 
কবর কন্ডর আনন্ডত পান্ডরন। আর কয 
বেবি আল্লাহর প্রবত ঈমান আনন্ডব 
এবাং সৎকাজ করন্ডব বতবন তান্ডক 
এমন জান্নান্ডত প্রন্ডবশ করান্ডবন যার 
পাদন্ডদন্ডশ নহরসমূহ প্রবাবহত; 
কসখান্ডন তারা স্থায়ী হন্ডব;  আল্লাহ  

َٰت   بحيذِنح ِ م  َِٰت ٱّللَّ ۡۡ ءحايح لحۡيك  ۡتل وا  عح وٗل يح رَّس 
َِٰت مِنح  َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح ِ ۡخرِجح ٱلَّ َلذ
ۡل  يحۡعمح ِ وح ن ي ۡؤِمنُۢ بِٱّللَّ  ٱۡل ورِ  وحمح

َِٰت إَِلح ل مح ٱلظ 
َٰلِٗحا ي   َٰر  صح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ ۡدِخلۡه  جح
 ۥ رِزۡقًا 

نح ٱّللَّ  َلح ۡحسح
ح
بحٗداۖۡ قحۡد أ

ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي ١١خح
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কতা তান্ডক অবত উত্তম বরবযক 
কদন্ডবন।                  

12. বতবন  আল্লাহ, বযবন সাত আসমান 
এবাং অনুরূপ যমীন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন; 
এগুবলর মান্ডঝ তাুঁর বনন্ডদথশ অবতীেথ 
হয় কযন কতামরা জানন্ডত পার কয, 
আল্লাহ সবথববিন্ডয় েমতাবান এবাং 
আল্লাহর জ্ঞানন্ডতা সব বকিুন্ডক কবষ্টন 
কন্ডর আন্ডি। 

ۡرِض 
ح
َٰت  وحِمنح ٱۡۡل َٰوح مح ۡبعح سح لحقح سح ِي خح ٱّللَّ  ٱلَّ

ح  نَّ ٱّللَّ
ح
ٓوا  أ نَّ تِلحۡعلحم   ُ ۡمر  بحيۡنح

ح
ل  ٱۡۡل َّ ۖۡ يحتحَنح نَّ  ُ ِمۡثلح

اطح  حح
ح
ح قحۡد أ نَّ ٱّللَّ

ح
أ ء  قحِدير  وح ۡ ِ يح

ذ َٰ ّل  ح ِ َعح
لذ بِك 

ُۢا  ء  ِعلۡمح ۡ ١٢يح
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৬৬. সূরা : আত্-তাহরীম 
আয়াত : ১২, মাদানী 

 ِۡ ورحة  اتلَّۡحرِي  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ নবী, আল্লাহ কতামার জনে যা 
হালাল কন্ডরন্ডিন কতামার স্ত্রীন্ডদর 
সন্তুবষ্ট কামনায় তুবম ককন তা হারাম 
করি? আর আল্লাহ অতীব েমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

ۖۡ تحبۡتحِغ  حكح لَّ ٱّللَّ  ل حح
ح
آ أ ِم  مح حرذ ۡح ِت  ِ ا ٱۡلَِّب  ل ُح ي 

ح
أ ى يح

  ۡ ور  رَِّحي ف  ْۚ وحٱّللَّ  غح َِٰجكح ۡزوح
ح
اتح أ ۡرضح ١مح

2. বনশ্চয় কতামান্ডদর জনে শপর্ হন্ডত 
মুবির ববধ্ান বদন্ডয়ন্ডিন; আর আল্লাহ 
কতামান্ডদর অবভভাবক এবাং বতবন 
সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।  

ْۚ وحٱّللَّ   ۡۡ َٰنِك  يۡمح
ح
ِلَّةح أ ۡۡ ِتح قحۡد فحرحضح ٱّللَّ  لحك 
  ۡ ۡ  ٱۡۡلحِكي لِي وح ٱلۡعح ۖۡ وحه  ۡۡ ۡولحىَٰك  ٢مح

3. আর যখন নবী তার এক স্ত্রীন্ডক 
কগাপন্ডন একবট কর্া বন্ডলবিন্ডলন; 
অতিঃপর যখন কস (স্ত্রী) অনেন্ডক তা 
জাবনন্ডয় বদল এবাং আল্লাহ তার 
(নবীর) কান্ডি এবট প্রকাশ কন্ডর 
বদন্ডলন, তখন নবী বকিুটা তার স্ত্রীন্ডক 
অববহত করল আর বকিু এবড়ন্ডয় 
কগল। যখন কস তান্ডক ববিয়বট জানাল 
তখন কস বলল, ‘আপনান্ডক এ সাংবাদ 
কক বদল?’ কস বলল, ‘মহাজ্ঞানী ও 
সবথজ্ঞ আল্লাহ আমান্ডক জাবনন্ডয়ন্ডিন।’  

ِدي ۦ حح َِٰجهِ ۡزوح
ح
َٰ بحۡعِض أ َّ ٱۡلَِّب  إَِلح َسح

ح
ا ٗثا فح ِإَوذۡ أ لحمَّ

ۥ  ه  ُح رَّفح بحۡع لحۡيهِ عح ه  ٱّللَّ  عح رح ُح ۡظ
ح
أ ۡت بِهِۦ وح

ح
نحبَّأ

ۡن  ۦ قحالحۡت مح ا بِهِ هح
ح
ا نحبَّأ ِۖ فحلحمَّ نُۢ بحۡعض  ۡعرحضح عح

ح
أ وح

ۡ  ٱۡۡلحبرِي   لِي ِّنح ٱلۡعح
ح
اۖۡ قحالح نحبَّأ َٰذح كح هح

ح
ۢنبحأ
ح
 ٣أ

4. যবদ কতামরা উভন্ডয় আল্লাহর কান্ডি 
তওবা কর (তন্ডব তা কতামান্ডদর জনে 
উত্তম)। কারে কতামান্ডদর উভন্ডয়র 
অন্তর বাুঁকা হন্ডয়ন্ডি, আর কতামরা যবদ 
তার ববরুন্ডদ্ধ পরস্পরন্ডক সাহাযে কর 
তন্ডব আল্লাহই তার অবভভাবক এবাং 

 ۡۖ ا مح ۡت ق ل وب ك  غح ۡد صح قح ِ فح ن ِإَوإِن تحت وبحآ إَِلح ٱّللَّ
َٰه  وحِجَۡبِيل   ۡولحى وح مح ح ه  لحۡيهِ فحإِنَّ ٱّللَّ ا عح رح ُح َٰ تحظح
ُِري   َٰلِكح ظح ة  بحۡعدح ذح ىئِكح

لح ۖۡ وحٱلۡمح ۡؤِمنِيح َٰلِح  ٱلۡم  صح وح
٤
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বজব্রীল ও সৎকমথশীল মু’বমনরাও। 
তািাড়া অনোনে কফন্ডরশতারাও তার 
সাহাযেকারী।  

5. কস যবদ কতামান্ডদরন্ডক তালাক কদয়, 
তন্ডব আশা করা যায় তার রব 
কতামান্ডদর পবরবন্ডতথ কতামান্ডদর চাইন্ডত 
উত্তম স্ত্রী তান্ডক বদন্ডবন, যারা মুসবলম, 
মুবমনা, অনুগত, তাওবাকারী, 
‘ইবাদতকারী, বসয়াম পালনকারী, 
অকুমারী ও কুমারী।  

ًَٰجا  ۡزوح
ح
ۥٓ أ ۡبِدَلح  ن ي 

ح
نَّ أ لَّقحك  ۥٓ إِن طح ب ه  َٰ رح عحَسح

َٰت   َٰنِتح َٰت  قح ۡؤِمنح َٰت  م  ۡسلِمح نَّ م  ِنك  ا مذ رۡيٗ خح
اٗرا  بۡكح

ح
أ َٰت  وح َٰت  ثحيذِبح ئِحح ى َٰت  سح َٰبِدح َٰت  عح ئِبح ى تح

٥

6. কহ ঈমানদারগে, কতামরা 
বনন্ডজন্ডদরন্ডক ও কতামান্ডদর পবরবার-
পবরজনন্ডক আগুন হন্ডত বাুঁচাও যার 
জ্বালাবন হন্ডব মানুি ও পার্র; কযখান্ডন 
রন্ডয়ন্ডি বনমথম ও কন্ড ার 
কফন্ডরশতাকূল, আল্লাহ তান্ডদরন্ডক কয 
বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন তারা কস বোপান্ডর 
তার অবাধ্ে হয় না। আর তারা তা-ই 
কন্ডর যা তান্ডদরন্ডক আন্ডদশ করা হয়।  

ى  ۡۡ يح ۡهلِيك 
ح
أ ۡۡ وح ك  سح نف 

ح
ن وا  ق ٓوا  أ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 

ح
أ

ة   ىئِكح لح ا مح ُح لحۡي ارحة  عح ا ٱۡلَّاس  وحٱۡۡلِجح نحاٗرا وحق ود هح
 ۡۡ رحه  مح

ح
ٓ أ ا ح مح ونح ٱّللَّ اد  لَّ يحۡعص  ظ  ِشدح ِغلح

ونح  ر  ا ي ۡؤمح ل ونح مح يحۡفعح ٦وح

7. কহ কাবফরগে, আজ কতামরা ওজর 
কপশ কন্ডরা না; কতামরা কয ‘আমল 
করন্ডত তার প্রবতফলই কতামান্ডদরন্ডক 
কদয়া হন্ডি।  

ا  ۖۡ إِنَّمح وا  ٱَۡلحۡومح وا  لح تحۡعتحِذر  ر  فح ِينح كح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

ل ونح  ۡۡ تحۡعمح نت  ا ك  ۡونح مح ۡزح ٧َت 

8. কহ ঈমানদারগে, কতামরা আল্লাহর 
কান্ডি তাওবা কর, খাুঁবট তাওবা; আশা 
করা যায় কতামান্ডদর রব কতামান্ডদর 
পাপসমূহ কমাচন করন্ডবন এবাং 
কতামান্ডদরন্ডক এমন জান্নাতসমূন্ডহ 
প্রন্ডবশ করান্ডবন যার পাদন্ডদন্ডশ 
নহরসমূহ প্রবাবহত, নবী ও তার সান্ডর্ 

ِ تحۡوبحٗة  ن وا  ت وب ٓوا  إَِلح ٱّللَّ ِينح ءحامح ا ٱلَّ ُح ي 
ح
أ ى يح

 ۡۡ نك  ِرح عح فذ ن ي كح
ح
ۡۡ أ ب ك  َٰ رح وًحا عحَسح نَّص 

 ِ يذ ۡرِي ِمن سح َٰت  َتح نَّ ۡۡ جح ي ۡدِخلحك  ۡۡ وح اتِك 
ا  ُح ِ ۡت ِينح ِتح ۡزِي ٱّللَّ  ٱۡلَِّبَّ وحٱلَّ َٰر  يحۡومح لح َي  نۡهح

ح
ٱۡۡل

 ۡۡ ُِ يِۡدي
ح
َٰ بحۡيح أ حۡسَعح ۡۡ ي ۖۥۡ ن ور ه  ه  عح ن وا  مح ءحامح

نحا وحٱۡغفِۡر  حا ن ورح ۡۡ ۡلح تِۡم
ح
بَّنحآ أ ول ونح رح ق  ۡۡ يح ُِ َٰنِ يۡمح

ح
بِأ وح

ء  قحِدير   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح ٓۖۡ إِنَّكح َعح حا ٨ۡلح
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যারা ঈমান এন্ডনন্ডি তান্ডদরন্ডক কসবদন 
আল্লাহ লাবঞ্ছত করন্ডবন না। তান্ডদর 
আন্ডলা তান্ডদর সামন্ডন ও ডান্ডন ধ্াববত 
হন্ডব। তারা বলন্ডব, ‘কহ আমান্ডদর রব, 
আমান্ডদর জনে আমান্ডদর আন্ডলা পূেথ 
কন্ডর বদন এবাং আমান্ডদরন্ডক েমা 
করুন; বনশ্চয় আপবন সবথববিন্ডয় 
সবথেমতাবান।’  

9. ‘কহ নবী, কাবফর ও মুনাবফকন্ডদর 
ববরুন্ডদ্ধ বজহাদ কর এবাং তান্ডদর 
বোপান্ডর কন্ড ার হও; আর তান্ডদর 
আেয়স্থল হন্ডব জাহান্নাম এবাং তা কত 
বনকৃষ্ট গন্তবেস্থল! 

َٰفِقِيح  نح ارح وحٱلۡم  فَّ ُِِد ٱلۡك  َٰ ا ٱۡلَِّب  جح ُح ي 
ح
أ ى يح

بِۡئسح  ۖۡ وح  ۡ نَّ ُح ۡۡ جح  ُ َٰ ى وح
ۡ
أ ْۚ وحمح ۡۡ ُِ ۡي

لح وحٱۡغل ۡظ عح
ِصري   ٩ٱلۡمح

10. যারা কুফবর কন্ডর তান্ডদর জনে আল্লাহ 
নূন্ডহর স্ত্রীর ও লূন্ডতর স্ত্রীর উদাহরে 
কপশ কন্ডরন; তারা আমার বান্দান্ডদর 
মধ্ে হন্ডত দু’জন সৎবান্দার অধ্ীন্ডন 
বিল, বকন্তু তারা উভন্ডয় তান্ডদর সান্ডর্ 
ববশ্বাসঘাতকতা কন্ডরবিল, অতিঃপর 
আল্লাহর আযাব হন্ডত রোয় নূহ ও 
লূত তান্ডদর ককান কান্ডজ আন্ডসবন। 
বলা হল, ‘কতামরা উভন্ডয় 
প্রন্ডবশকারীন্ডদর সান্ডর্ জাহান্নান্ডম 
প্রন্ডবশ কর।’     

تح ن وح  
ح
أ وا  ٱۡمرح ر  فح ِينح كح ثحٗل لذَِّلَّ حبح ٱّللَّ  مح ۡضح

يِۡن ِمۡن ِعبحادِنحا  ۡبدح ۡتح عح نحتحا ِتح ِۖ َكح تح ل وط 
ح
أ وحٱۡمرح

ا ِمنح  مح  ُ ۡن ۡغنِيحا عح ۡۡ ي  ا فحلح مح انحتحاه  ۡيِ فحخح َٰلِحح صح
ۡي  ِ شح َِٰخلِيح ٱّللَّ عح ٱلدَّ لح ٱۡلَّارح مح ١٠ا وحقِيلح ٱۡدخ 

11. আর যারা ঈমান আন্ডন তান্ডদর জনে 
আল্লাহ বফর‘আউন্ডনর স্ত্রীর উদাহরে 
কপশ কন্ডরন, যখন কস বন্ডলবিল, ‘কহ 
আমার রব, আপনার কান্ডি আমার 
জনে জান্নান্ডত একবট বাবড় বনমথাে 
করুন এবাং আমান্ডক বফর‘আউন ও 
তার কমথ হন্ডত নাজাত বদন, আর 

تح 
ح
أ ن وا  ٱۡمرح ِينح ءحامح ثحٗل لذَِّلَّ حبح ٱّللَّ  مح وحۡضح

كح بحيٗۡتا ِِف  ِ ٱبِۡن َِل ِعندح ۡت رحبذ
ۡونح إِۡذ قحالح فِرۡعح

ذِِّن ِمنح 
َنح لِهِۦ وح مح ۡونح وحعح ذِِّن ِمن فِرۡعح

َنح ٱۡۡلحنَّةِ وح
َٰلِِميح  ۡوِم ٱلظَّ ١١ٱلۡقح
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আমান্ডক নাজাত বদন যাবলম সম্প্রদায় 
হন্ডত।  

12. (আল্লাহ আন্ডরা উদাহরে কপশ কন্ডরন) 
ইমরান কনো মারয়াম-এর, কয বনন্ডজর 
সতীত্ব রো কন্ডরবিল, ফন্ডল আবম 
তান্ডত আমার রূহ কর্ন্ডক ফুুঁন্ডক 
বদন্ডয়বিলাম। আর কস তার রন্ডবর 
বােীসমূহ ও তাুঁর বকতাবসমূন্ডহর 
সতেতা স্বীকার কন্ডরবিল এবাং কস বিল 
অনুগতন্ডদর অন্তভুথি। 

ۡحصح 
ح
َٰنح ٱلَِِّتٓ أ ۡح ٱۡبنحتح ِعۡمرح ۡريح مح ا وح ُح نحۡت فحرۡجح

َِٰت  لِمح قحۡت بِكح دَّ وِحنحا وحصح ۡخنحا فِيهِ ِمن ر  نحفح فح
َٰنِتِيح  نحۡت ِمنح ٱلۡقح َكح ت بِهِۦ وح ك  ا وح ُح ِ بذ ١٢رح
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৬৭. সূরা : আল-মুলক 
আয়াত : ৩০, মাক্কী 

لۡكِ  ورحة  الم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي

1. বরকতময় বতবন যার হান্ডত সবথময় 
কতৃথত্ব। আর বতবন সব বকিুর উপর 
সবথশবিমান।  

ء   ۡ ِ يح
ذ َٰ ّل  ح وح َعح لۡك  وحه  ِ ٱلۡم  ِي بِيحِده َٰرحكح ٱلَّ تحبح

١قحِدير  

2. বযবন মৃতুে ও জীবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন 
যান্ডত বতবন কতামান্ডদরন্ডক পরীো 
করন্ডত পান্ডরন কয, কক কতামান্ডদর 
মন্ডধ্ে আমন্ডলর বদক কর্ন্ডক উত্তম। 
আর বতবন মহাপরাক্রমশালী, অবতশয় 
েমাশীল।  

 ۡۡ ي ك 
ح
ۡۡ أ ك  ةح َِلحۡبل وح ۡوتح وحٱۡۡلحيحوَٰ لحقح ٱلۡمح ِي خح ٱلَّ
ور   ف  زِيز  ٱلۡغح وح ٱلۡعح ٗلْۚ وحه  مح ن  عح ۡحسح

ح
٢أ

3. বযবন সাত আসমান স্তন্ডর স্তন্ডর সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। পরম করুোমন্ডয়র সৃবষ্টন্ডত 
তুবম ককান অসামঞ্জসে কদখন্ডত পান্ডব 
না। তুবম আবার দৃবষ্ট বফরাও, ককান 
ত্রুবট কদখন্ডত পাও বক?  

ىَٰ ِِف  ا تحرح ۖۡ مَّ َٰت  ِطبحاٗقا َٰوح مح ۡبعح سح لحقح سح ِي خح ٱلَّ
ۡل  ح هح ِۖ فحٱرِۡجِع ٱِۡلحِصح َٰو ت  لِۡق ٱلرَِّنَٰمۡح ِمن تحفح خح

ور   ط 
ىَٰ ِمن ف  ٣تحرح

4. অতিঃপর তুবম দৃবষ্ট বফরাও এন্ডকর পর 
এক, কসই দৃবষ্ট অবনবমত ও ক্লান্ত হন্ডয় 
কতামার বদন্ডক বফন্ডর আসন্ডব। 

ۡكح ٱِۡلحِصح   لِۡب إَِلح تحۡيِ يحنقح رَّ ح كح َّۡ ٱرِۡجِع ٱِۡلحِصح ث 
ِسري   وح حح اِسٗئا وحه  ٤خح

5. আবম বনকটবতথী আসমানন্ডক 
প্রদীপপুঞ্জ িারা সুন্ডশাবভত কন্ডরবি 
এবাং কসগুন্ডলান্ডক শয়তানন্ডদর প্রবত 
বনন্ডেন্ডপর বস্তু বাবনন্ডয়বি। আর 

ا  ُح َٰ لۡنح عح َٰبِيحح وحجح ۡنيحا بِمحصح آءح ٱَّل  مح يَّنَّا ٱلسَّ ۡد زح لحقح وح
ابح  ذح ۡۡ عح  ُ ح ۡعتحۡدنحا ل

ح
أ َِٰطِيِۖ وح يح وٗما لذِلشَّ ر ج 

عِريِ  ٥ٱلسَّ

পারা 

২৯ 
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তান্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডর করন্ডখবি 
জ্বলন্ত আগুন্ডনর আযাব।  

6. আর যারা তান্ডদর রবন্ডক অস্বীকার 
কন্ডর, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি জাহান্নান্ডমর 
আযাব। আর কতইনা বনকৃষ্ট কসই 
প্রতোবতথনস্থল!  

بِۡئسح  ۖۡ وح ۡح نَّ ُح اب  جح ذح ۡۡ عح ُِ ِ بذ  بِرح
وا  ر  فح ِينح كح لَِّلَّ وح

ِصري   ٦ٱلۡمح

7. যখন তান্ডদরন্ডক তান্ডত বনন্ডেপ করা 
হন্ডব, তখন তারা তার ববকট শব্দ 
শুনন্ডত পান্ডব। আর তা উর্বলন্ডয় 
উ ন্ডব।  

وا   ِمع  ا سح ُح وا  فِي لۡق 
 
ور   إِذحآ أ ِهح تحف  ُِيٗقا وح ا شح ُح

ح ٧ل

8. কক্রান্ডধ্ তা বিন্ন-বভন্ন হবার উপক্রম 
হন্ডব। যখনই তান্ডত ককান দলন্ডক 
বনন্ডেপ করা হন্ডব, তখন তার প্রহরীরা 
তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা করন্ডব, ‘কতামান্ডদর 
বনকট বক ককান সতকথকারী আন্ডসবন’?  

ا فحۡوج   ُح لِۡقح فِي
 
آ أ َّمح ۡيِظِۖ ُك  َيَّ  ِمنح ٱلۡغح اد  تحمح تحكح

ۡۡ نحِذير   تِك 
ۡ
ۡۡ يحأ ح ل
ح
آ أ ُح نحت  زح ۡۡ خح  ُ ح ل

ح
أ ٨سح

9. তারা বলন্ডব, ‘হোুঁ, আমান্ডদর বনকট 
সতকথকারী এন্ডসবিল। তখন আমরা 
(তান্ডদরন্ডক) বমর্োবাদী আখোবয়ত 
কন্ডরবিলাম এবাং বন্ডলবিলাম, ‘আল্লাহ 
বকিুই নাবযল কন্ডরনবন। কতামরা কতা 
কঘার ববভ্রাবন্তন্ডত রন্ডয়ি’। 

آءحنحا  َٰ قحۡد جح لح قحال وا  بحلح ا نحزَّ ۡبنحا وحق لۡنحا مح ذَّ  نحِذير  فحكح
برِي  
َٰل  كح
لح ۡۡ إِلَّ ِِف ضح نت 

ح
ء  إِۡن أ ۡ ٩ٱّللَّ  ِمن يح

10. আর তারা বলন্ডব, ‘যবদ আমরা 
শুনতাম অর্বা বুঝতাম, তাহন্ডল 
আমরা জ্বলন্ত আগুন্ডনর অবধ্বাসীন্ডদর 
মন্ডধ্ে র্াকতাম না’।  

ا ك   ۡو نحۡعقِل  مح
ح
ع  أ حۡسمح نَّا ن حۡو ك  نَّا ِِفٓ وحقحال وا  ل

عِريِ  َِٰب ٱلسَّ ۡصحح
ح
١٠أ
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11. অতিঃপর তারা তান্ডদর অপরাধ্ স্বীকার 
করন্ডব। অতএব ধ্বাংস জ্বলন্ত 
আগুন্ডনর অবধ্বাসীন্ডদর জনে।  

عِريِ  َِٰب ٱلسَّ ۡصحح
ح
ِ ۡحٗقا ۡلذ ۡۡ فحس  ُِ ۢنبِ  بِذح

حف وا  فحٱۡعَتح
١١

12. বনশ্চয় যারা তান্ডদর রবন্ডক না কদন্ডখই 
ভয় কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি েমা ও 
বড় প্রবতদান।  

ة   ۡغفِرح ۡ مَّ  ُ ح ۡيِب ل ۡ بِٱلۡغح  ُ بَّ ۡونح رح ۡشح ِينح َيح إِنَّ ٱلَّ
برِي   ۡجر  كح

ح
أ ١٢وح

13. আর কতামরা কতামান্ডদর কর্া কগাপন 

কর অর্বা তা প্রকাশ কর, বনশ্চয় 
বতবন অন্তরসমূন্ডহ যা আন্ডি কস ববিন্ডয় 
সমেক অবগত।  

 ُۢ  ۡ لِي ۥ عح وا  بِهِۦٓۖۡ إِنَّه  ر  ُح وِ ٱۡج
ح
ۡۡ أ وا  قحۡولحك  َِس 

ح
أ وح

ورِ  د  اِت ٱلص  ١٣بِذح

14. বযবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন, বতবন বক জান্ডনন 
না? অর্চ বতবন অবত সূক্ষ্মদশথী, পূেথ 
অববহত।  

وح ٱللَِّطيف  ٱۡۡلحبرِي   لحقح وحه  ۡن خح ۡ  مح ۡعلح لح يح
ح
١٤أ

15. বতবনই কতা কতামান্ডদর জনে যমীনন্ডক 
সুগম কন্ডর বদন্ডয়ন্ডিন, কান্ডজই কতামরা 
এর পন্ডর্-প্রান্তন্ডর ববচরে কর এবাং 
তাুঁর বরবযক কর্ন্ডক কতামরা আহার 
কর। আর তাুঁর বনকটই পুনরুোন।  

وا   ۡرضح ذحل وٗل فحٱۡمش 
ح
ۡ  ٱۡۡل لح لحك  عح ِي جح وح ٱلَّ ه 

ور   ۡهِ ٱلن ش  ِۡزقِهۖۦِۡ ِإَوَلح  ِمن رذ
ُك  وا  ا وح ُح ِ نحاكِب  ١٥ِِف مح

16. বযবন আসমান্ডন আন্ডিন,180 বতবন 
কতামান্ডদর সহ যমীন ধ্বসন্ডয় কদয়া 
কর্ন্ডক বক কতামরা বনরাপদ হন্ডয় কগি, 

  ۡ ِۡسفح بِك  ن َيح
ح
آءِ أ مح ن ِِف ٱلسَّ ِمنت ۡ مَّ

ح
ءحأ

ور   ۡرضح فحإِذحا ِهح تحم 
ح
١٦ٱۡۡل

                                                           
180 ‘বযবন আসমান্ডন আন্ডিন’ িারা আল্লাহন্ডক বুঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডি। এর িারা আল্লাহ কয আসমান্ডন আন্ডিন, 
তা প্রমাবেত হয়। 
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অতিঃপর আকবস্মকভান্ডব তা র্র র্র 
কন্ডর কাুঁপন্ডত র্াকন্ডব?  

17. বযবন আসমান্ডন আন্ডিন, বতবন 
কতামান্ডদর উপর পার্র বনন্ডেপকারী 
ঝন্ডড়া হাওয়া পা ান্ডনা কর্ন্ডক কতামরা 
বক বনরাপদ হন্ডয় কগি, তখন কতামরা 
জানন্ডত পারন্ডব ককমন বিল আমার 
সতকথবােী?  

 ۡۡ لحۡيك  ن ي رِۡسلح عح
ح
آءِ أ مح ن ِِف ٱلسَّ ِمنت ۡ مَّ

ح
ۡم أ
ح
أ

ۡيفح نحِذيرِ  ونح كح تحۡعلحم  ۖۡ فحسح اِصٗبا ١٧حح

18. আর অবশেই তান্ডদর পূবথবতথীরাও 
অস্বীকার কন্ডরবিল। ফন্ডল ককমন বিল 
আমার প্রতোখোন (এর শাবস্ত)?  

نح  ۡيفح َكح ۡۡ فحكح ُِ ۡبلِ ِينح ِمن قح
بح ٱلَّ ذَّ ۡد كح لحقح وح

١٨نحِكريِ 

19. তারা বক লেে কন্ডরবন তান্ডদর উপরস্থ 
পাবখন্ডদর প্রবত, যারা ডানা ববস্তার 
কন্ডর ও গুবটন্ডয় কনয়? পরম করুোময় 
িাড়া অনে ককউ এন্ডদরন্ডক বস্থর রান্ডখ 
না। বনশ্চয় বতবন সব বকিুর সমেক 
দ্রষ্টা।  

 ْۚ نح ُۡ يحۡقبِ َٰت  وح فَّ ى ۡۡ صح  ُ رۡيِ فحۡوقح  ٱلطَّ
ۡوا  إَِلح ۡۡ يحرح ح وح ل

ح
أ

 ِۢ ء ۡ ِ يح
لذ ۥ بِك  ْۚ إِنَّه  َٰن   ٱلرَّۡحمح

نَّ إِلَّ  ُ ۡمِسك  ا ي  مح
١٩بحِصري  

20. পরম করুোময় িাড়া কতামান্ডদর বক 
আর ককান  বসনে আন্ডি, যারা 
কতামান্ডদরন্ডক সাহাযে করন্ডব ? 
কাবফররা শুধু্ কতা কধ্াুঁকায় বনপবতত।  

ِن  ۡ مذ ۡۡ يحنِص  ك  ند  لَّك  وح ج  ِي ه  ا ٱلَّ َٰذح ۡن هح مَّ
ح
أ

ور   ر 
ونح إِلَّ ِِف غ  َٰفِر  ٢٠د وِن ٱلرَِّنَٰمۡحْۚ إِِن ٱلۡكح

21. অর্বা এমন কক আন্ডি, কয 
কতামান্ডদরন্ডক বরবযক দান করন্ডব যবদ 
আল্লাহ তাুঁর বরবযক বন্ধ কন্ডর কদন? 
বরাং তারা অহবমকা ও অনীহায় 
বনমবজ্জত হন্ডয় আন্ডি।  

ۚۥْ  كح رِزۡقحه  ۡمسح
ح
ۡۡ إِۡن أ ِي يحۡرز ق ك  ا ٱلَّ َٰذح ۡن هح مَّ

ح
أ

ور  
ن ف  ت وذ  وح  ِِف ع 

٢١بحل ۡلَّ وا 
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22. কয বেবি উপুড় হন্ডয় মুন্ডখর উপর ভর 
বদন্ডয় চন্ডল কস বক অবধ্ক বহদায়াতপ্রাপ্ত 
নাবক কসই বেবি কয কসাজা হন্ডয় সরল 
পন্ডর্ চন্ডল ?  

ن  مَّ
ح
ىى أ ۡهدح

ح
ُِهِۦٓ أ َٰ وحۡج

ح ِكبًّا َعح ۡمَِش م  ن يح مح فح
ح
أ

ۡستحقِيم   َٰط  م  َٰ ِصرح
ح وِيًّا َعح ۡمَِش سح ٢٢يح

23. বল, ‘বতবনই কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন এবাং কতামান্ডদর জনে েবে 
ও দৃবষ্টশবি এবাং অন্তকরেসমূহ 
বদন্ডয়ন্ডিন। কতামরা খুব অেই কশাকর 
কর’।  

ۡمعح  ۡ  ٱلسَّ لح لحك  عح ۡۡ وحجح ك 
ح
أ نشح
ح
ِٓي أ وح ٱلَّ ق ۡل ه 
ۡف 
ح
َٰرح وحٱۡۡل بۡصح

ح
ونح وحٱۡۡل ر  حۡشك  ا ت ْۚ قحلِيٗل مَّ ةح ٢٣دح

24. বল, ‘বতবনই  কতামান্ডদরন্ডক যমীন্ডন 
সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং তাুঁর কান্ডিই 
কতামান্ডদরন্ডক সমন্ডবত করা হন্ডব’।  

ك  
ح
أ ِي ذحرح وح ٱلَّ ۡهِ ق ۡل ه  ۡرِض ِإَوَلح

ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل

ونح  ّۡشح  ٢٤ِت 

25. আর তারা বন্ডল, ‘কস ওয়াদা কখন 
বাস্তবাবয়ত হন্ডব, যবদ কতামরা 
সতেবাদী হও’।  

َِٰدقِيح  ۡۡ صح نت  ا ٱلۡوحۡعد  إِن ك  َٰذح َٰ هح ِتح ول ونح مح يحق  وح
٢٥

26. বল, ‘এ ববিন্ডয়র জ্ঞান আল্লাহরই 
বনকট। আর আবম কতা স্পষ্ট 
সতকথকারী মাত্র’।  

بِي  ق ۡل  نحا۠ نحِذير  م 
ح
آ أ ِ ِإَونَّمح ۡ  ِعندح ٱّللَّ ا ٱلۡعِلۡ إِنَّمح

٢٦

27. অতিঃপর তারা যখন তা181 আসন্ন 
কদখন্ডত পান্ডব, তখন কাবফরন্ডদর 
কচহারা মবলন হন্ডয় যান্ডব এবাং বলা 
হন্ডব, ‘এটাই হল তা, যা কতামরা দাবী 
করবিন্ডল’।  

ٗة ِسٓي  لۡفح ۡوه  ز 
ح
أ ا رح ِينح فحلحمَّ وه  ٱلَّ وا  ۡت و ج  ر  فح كح

ونح  ع  نت ۡ بِهِۦ تحدَّ ِي ك  ا ٱلَّ َٰذح ٢٧وحقِيلح هح

                                                           
181 বকয়ামন্ডতর শাবস্ত। 
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28. বল, ‘কতামরা কভন্ডব কদন্ডখি বক’? যবদ 
আল্লাহ আমান্ডক এবাং আমার সান্ডর্ 
যারা আন্ডি, তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস কন্ডর 
কদন অর্বা আমান্ডদর প্রবত দয়া 
কন্ডরন, তাহন্ডল কাবফরন্ডদরন্ডক 
যন্ত্রোদায়ক আযাব কর্ন্ডক কক রো 
করন্ডব’?  

 ۡۡ رحءحۡيت 
ح
ۡو ق ۡل أ

ح
َِعح أ ن مَّ ِّنح ٱّللَّ  وحمح ۡهلحكح

ح
إِۡن أ

َِلم  
ح
اب  أ

ذح َٰفِرِينح ِمۡن عح ِري  ٱلۡكح محن َي  رحِۡححنحا فح
٢٨

29. বল, ‘বতবনই পরম করুোময়। আমরা 
তাুঁর প্রবত ঈমান এন্ডনবি এবাং তাুঁর 
উপর তাওয়াকু্কল কন্ডরবি। কান্ডজই 
কতামরা অবচন্ডরই জানন্ডত পারন্ডব কক 
স্পষ্ট ববভ্রাবন্তন্ডত রন্ডয়ন্ডি’?  

ۖۡ  ق ۡل  ۡنحا ُكَّ لحۡيهِ تحوح نَّا بِهِۦ وحعح َٰن  ءحامح وح ٱلرَّۡحمح ه 
بِي   َٰل  م 

لح وح ِِف ضح ۡن ه  ونح مح تحۡعلحم  ٢٩فحسح

30. বল, ‘কতামরা কভন্ডব কদন্ডখি বক, যবদ 
কতামান্ডদর পাবন ভূগন্ডভথ চন্ডল যায়, 
তাহন্ডল কক কতামান্ডদরন্ডক বহমান পাবন 
এন্ডন বদন্ডব’ ?  

ۡصبححح 
ح
ۡۡ إِۡن أ رحءحۡيت 

ح
ن ق ۡل أ مح ۡوٗرا فح ۡۡ غح آؤ ك  مح

عِيِۢن  آء  مَّ ۡ بِمح تِيك 
ۡ
 ٣٠يحأ

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1176  

৬৮. সূরা : আল-কালাম 
আয়াত : ৫২, মাক্কী 

 ِۡ لح ورحة  القح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. নূন; কলন্ডমর কসম এবাং তারা যা 
বলন্ডখ তার কসম!  

 ِۡ لح ونح ٓنْۚ وحٱلۡقح ر  حۡسط  ا ي  ١وحمح

2. কতামার রন্ডবর অনুগ্রন্ডহ তুবম পাগল 
নও। 

ۡجن ون   بذِكح بِمح ةِ رح نتح بِنِۡعمح
ح
آ أ ٢مح

3. আর বনশ্চয় কতামার জনে রন্ডয়ন্ডি 
অফুরন্ত পুরস্কার।  

ۡمن ون   رۡيح مح ۡجًرا غح
ح حكح ۡلح ٣ِإَونَّ ل

4. আর বনশ্চয় তুবম মহান চবরন্ডত্রর উপর 
অবধ্বষ্ঠত।  

 َٰ لح ِظيم  ِإَونَّكح لحعح ق  عح
ل  ٤خ 

5. অতিঃপর শীঘ্রই তুবম কদখন্ডত পান্ডব 
এবাং তারাও কদখন্ডত পান্ডব- 

ونح  ي ۡبِِص  ت ۡبِِص  وح ٥فحسح

6. কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কক ববকারগ্রস্ত? 
ۡفت ون   ۡ  ٱلۡمح ييذِك 

ح
 ٦بِأ

7. বনশ্চয় কতামার রবই সমেক পবরজ্ঞাত 
তান্ডদর বোপান্ডর যারা তাুঁর পর্ কর্ন্ডক 
ববচুেত হন্ডয়ন্ডি, আর বতবন 
বহদায়াতপ্রাপ্তন্ডদর সম্পন্ডকথও সমেক 
জ্ঞাত।  

وح  ۦ وحه  بِيلِهِ ن سح لَّ عح ۡ  بِمحن ضح ۡعلح
ح
وح أ بَّكح ه  إِنَّ رح

تحِدينح  ُۡ ۡ  بِٱلۡم  ۡعلح
ح
٧أ

8. অতএব তুবম বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর 
আনুগতে কন্ডরা না।  

بِيح  ِ ذذ كح ٨فحلح ت ِطِع ٱلۡم 

9. তারা কামনা কন্ডর, যবদ তুবম 
আন্ডপািকামী হও, তন্ডব তারাও 
আন্ডপািকারী হন্ডব।  

ي ۡدهِن ونح  حۡو ت ۡدهِن  فح د وا  ل ٩وح
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10. আর তুবম আনুগতে কন্ডরা না প্রন্ডতেক 
এমন বেবির কয অবধ্ক কসমকারী, 
লাবঞ্ছত। 

ُِي   ف  مَّ
لَّ َّ حح لح ت ِطۡع ّل  ١٠وح

11. বপিন্ডন বনন্দাকারী ও কয কচাগলখুরী 
কন্ডর কবড়ায়, 

ِۢ بِنحِميم   آء شَّ از  مَّ مَّ  ١١هح

12. ভাল কান্ডজ বাধ্াদানকারী, 
সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধ্ী, 

ثِيم  
ح
ۡعتحد  أ رۡيِ م  نَّاع  لذِلۡخح ١٢مَّ

13. দুষ্ট প্রকৃবতর, তারপর জারজ।  
نِيم   َٰلِكح زح ِۢ بحۡعدح ذح

ت لذ ١٣ع 

14. এ কারন্ডে কয, কস বিল ধ্ন-সম্পদ ও 
সন্তান- সন্তবতর অবধ্কারী।  

بحنِيح  ال  وح نح ذحا مح ن َكح
ح
١٤أ

15. যখন তার কান্ডি আমার আয়াতসমূহ 
বতলাওয়াত করা হয় তখন কস বন্ডল, 
এগুন্ডলা পূবথবতথীন্ডদর কেকাবহনীমাত্র।  

لِيح  وَّ
ح
َِٰطري  ٱۡۡل سح

ح
َٰت نحا قحالح أ لحۡيهِ ءحايح َٰ عح ١٥إِذحا ت ۡتلح

16. অবচন্ডরই আবম তার শুুঁন্ডড়র182 উপর 
দাগ বদন্ডয় কদব।  

وِم  ح ٱۡۡل ۡرط  ۥ َعح ه  نحِسم  ١٦سح

17. বনশ্চয় আবম এন্ডদরন্ডক পরীো 
কন্ডরবি, কযভান্ডব পরীো কন্ডরবিলাম 
বাগান্ডনর মাবলকন্ডদরন্ডক। যখন তারা 
কসম কন্ডরবিল কয, অবশেই তারা 
সকাল কবলা বাগান্ডনর ফল আহরে 
করন্ডব।  

َٰبح ٱۡۡلحنَّةِ إِۡذ  ۡصحح
ح
ٓ أ ا بحلحۡونحا مح ۡۡ كح  ُ َٰ إِنَّا بحلحۡونح

ۡصبِِحيح  ا م  ُح نَّ حِۡصِم  وا  َلح م  قۡسح
ح
١٧أ

18. আর তারা ‘ইনশাআল্লাহ’ বন্ডলবন।  
لح  حۡستحۡثن ونح  وح  ١٨ي

                                                           
182 অর্থাৎ নান্ডকর উপর। ববদ্রূপাত্ম্ক অন্ডর্থ বেবহৃত। 
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19. অতিঃপর কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
এক প্রদবেেকারী (আগুন) বাগান্ডনর 
ওপর বদন্ডয় প্রদবেে কন্ডর কগল, আর 
তারা বিল ঘুমন্ত।  

ونح  ۡۡ نحآئِم  بذِكح وحه  ِن رَّ آئِف  مذ ا طح ُح لحۡي افح عح طح فح
١٩

20. ফন্ডল তা (পুন্ডড়) কান্ডলা বন্ডেথর হন্ডয় 
কগল।  

 ِۡ ِي ٱلِصَّ ۡت كح ۡصبححح
ح
 ٢٠فحأ

21. তারপর সকাল কবলা তারা এন্ডক 
অপরন্ডক কডন্ডক বলল,  

ۡصبِِحيح  ۡوا  م  تحنحادح  ٢١فح

22. ‘কতামরা যবদ ফল আহরে করন্ডত চাও 
তাহন্ডল সকাল সকাল কতামান্ডদর 
বাগান্ডন যাও’।  

َٰرِمِيح  ۡۡ صح نت  ۡۡ إِن ك  ۡرثِك  َٰ حح ح وا  َعح ِن ٱۡغد 
ح
٢٢أ

23. তারপর তারা চলল, বনম্নস্বন্ডর একর্া 
বলন্ডত বলন্ডত- 

وا   لحق  ت ونح فحٱنطح َٰفح تحخح ۡۡ يح ٢٣وحه 

24. কয, ‘আজ কসখান্ডন কতামান্ডদর কান্ডি 
ককান অভাবী কযন প্রন্ডবশ করন্ডত না 
পান্ডর’।  

ِۡسِكي   ۡ مذ لحۡيك  ا ٱَۡلحۡومح عح ُح لحنَّ ن لَّ يحۡدخ 
ح
٢٤أ

25. আর তারা কভার কবলা দৃঢ় ইিা শবি 
বনন্ডয় সেম অবস্থায় (বাগান্ডন) কগল।  

َِٰدرِينح  ۡرد  قح َٰ حح ح ۡوا  َعح دح ٢٥وحغح

26. তারপর তারা যখন বাগানবট কদখল, 
তখন তারা বলল, ‘অবশেই আমরা 
পর্ভ্রষ্ট’। 

ٓال ونح  ُح ح ا قحال ٓوا  إِنَّا ل ۡوهح
ح
أ ا رح ٢٦فحلحمَّ

27. ‘বরাং আমরা ববঞ্চত’। 
ونح  وم  ۡر  ۡن  ُمح ٢٧بحۡل َنح

28. তান্ডদর মন্ডধ্ে সবন্ডচন্ডয় ভাল বেবিবট 
বলল, ‘আবম বক কতামান্ডদরন্ডক ববলবন 

ونح  بذِح  حۡولح ت سح ۡۡ ل ق ل لَّك 
ح
ۡۡ أ ح ل
ح
ۡۡ أ  ُ ط  وۡسح

ح
٢٨قحالح أ
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কয, কতামরা ককন (আল্লাহর) তাসবীহ 
পা  করি না’?  

29. তারা বলল, ‘আমরা আমান্ডদর রন্ডবর 
পববত্রতা কঘািো করবি। অবশেই 
আমরা যাবলম বিলাম’।  

َٰلِِميح  نَّا ظح بذِنحآ إِنَّا ك  َٰنح رح ۡبحح ٢٩قحال وا  س 

30. তারপর তারা এন্ডক অপন্ডরর প্রবত 
কদািান্ডরাপ করন্ডত লাগল।  

ونح  م  َٰوح تحلح َٰ بحۡعض  يح
ح ۡۡ َعح  ُ  ُ ۡع ۡقبحلح بح

ح
٣٠فحأ

31. তারা বলল, ‘হায়, আমান্ডদর ধ্বাংস! 
বনশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী 
বিলাম’।  

َٰغِيح  نَّا طح ۡيلحنحآ إِنَّا ك  َٰوح  ٣١قحال وا  يح

32. সম্ভবতিঃ আমান্ডদর রব আমান্ডদরন্ডক 
এর কচন্ডয়ও উৎকৃষ্টতর বববনময় 
কদন্ডবন। অবশেই আমরা আমান্ডদর 
রন্ডবর প্রবত আগ্রহী।  

بذِنحا  َٰ رح آ إَِلح آ إِنَّ ُح ِۡن ا مذ رۡيٗ حا خح ۡبِدۡلح ن ي 
ح
ب نحآ أ َٰ رح عحَسح
َِٰغب ونح  ٣٢رح

33. এভান্ডবই হয় আযাব। আর পরকান্ডলর 
আযাব অবশেই আন্ডরা বড়, যবদ তারা 
জানত।  

 َٰ ذح حۡو كح ْۚ ل ۡكَبح 
ح
ةِ أ اب  ٱٓأۡلِخرح ذح لحعح ۖۡ وح اب  ذح لِكح ٱلۡعح

ونح  ۡعلحم  ن وا  يح ٣٣َكح

34. বনশ্চয় মুত্তাকীন্ডদর জনে তান্ডদর রন্ডবর 
কান্ডি রন্ডয়ন্ডি বনআমতপূেথ জান্নাত।  

 ِۡ َِٰت ٱۡلَّعِي نَّ ۡۡ جح ُِ ِ بذ تَّقِيح ِعندح رح م 
٣٤إِنَّ لِلۡ

35. তন্ডব বক আবম মুসবলমন্ডদরন্ডক 
(অনুগতন্ডদরন্ডক) অবাধ্েন্ডদর মতই 
গেে করব?  

ۡجرِِميح  ٱلۡم  ۡسلِِميح كح ل  ٱلۡم  نحۡجعح فح
ح
٣٥أ

36. কতামান্ডদর কী হল, কতামরা বকভান্ডব 
ফয়সালা করি?  

ونح  م  ۡك  ۡيفح ِتح ۡۡ كح ا لحك  ٣٦مح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1180  

37. কতামান্ডদর কান্ডি বক ককান বকতাব 
আন্ডি যান্ডত কতামরা পা  করি? 

ونح  َٰب  فِيهِ تحۡدر س  ۡۡ كِتح ۡم لحك 
ح
٣٧أ

38. কয, বনশ্চয় কতামান্ডদর জনে কসখান্ডন 
রন্ডয়ন্ডি যা কতামরা পিন্দ কর? 

ونح  حريَّ  ا َّتح حمح ۡۡ فِيهِ ل ٣٨إِنَّ لحك 

39. অর্বা কতামান্ডদর জনে বক আমার 
উপর বকয়ামত পযথন্ত বলবৎ ককান 
অঙ্গীকার রন্ডয়ন্ডি কয, অবশেই 
কতামান্ডদর জনে র্াকন্ডব কতামরা যা 
ফয়সালা করন্ডব?  

َٰ يحۡوِم ٱۡلقِ  ة  إَِلح َٰلِغح لحۡينحا بح َٰن  عح يۡمح
ح
ۡۡ أ ۡم لحك 

ح
ةِ أ َٰمح  يح

ونح  م  ۡك  ا ِتح حمح ۡۡ ل ٣٩إِنَّ لحك 

40. তুবম তান্ডদরন্ডক বজজ্ঞাসা কর, কক এ 
বোপান্ডর বযম্মাদার?  

  ۡ َٰلِكح زحِعي ۡ بِذح  ُ ي 
ح
ۡۡ أ  ُ لۡ ٤٠سح

41. অর্বা তান্ডদর জনে বক অন্ডনক শরীক 
আন্ডি? তাহন্ডল তারা তান্ডদর 
শরীকন্ডদরন্ডক উপবস্থত করুক যবদ 
তারা সতেবাদী হয়।  

ٓء   َكح ح ۡۡ ۡش   ُ ح ۡم ل
ح
ن وا  أ ۡۡ إِن َكح ُِ ِ ٓئ

َكح ح ت وا  بِّش 
ۡ
فحلۡيحأ

َِٰدقِيح  ٤١صح

42. কস বদন পান্ডয়র কগািা183 উন্ডন্মাচন 
করা হন্ডব। আর তান্ডদরন্ডক বসজদা 
করার জনে আহবান জানান্ডনা হন্ডব, 
বকন্তু তারা সেম হন্ডব না।  

ۡونح إَِلح  ي ۡدعح اق  وح ن سح ف  عح يحۡومح ي ۡكشح
ونح  حۡستحِطيع  ودِ فحلح ي ج  ٤٢ٱلس 

43. তান্ডদর দৃবষ্টসমূহ অবনত অবস্থায় 
র্াকন্ডব, অপমান তান্ডদরন্ডক আিন্ন 
করন্ডব। অর্চ তান্ডদরন্ডক কতা বনরাপদ 
অবস্থায় বসজদা করার জনে আহবান 

ن وا   ۖۡ وحقحۡد َكح ۡۡ ذِلَّة   ُ ق  ۡۡ تحۡرهح َٰر ه  بۡصح
ح
ًة أ َِٰشعح خح

ونح  َٰلِم  ۡۡ سح ودِ وحه  ج  ۡونح إَِلح ٱلس  ٤٣ي ۡدعح

                                                           
183 এ কর্ার বোপান্ডর ইমাম বুখারী একবট হাদীস বেথনা কন্ডরন। তা হল, আবু সাঈদ খুদরী রা. বন্ডলন, 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন্ডিন, আমান্ডদর রব তাুঁর পান্ডয়র কগািা উনু্মি করন্ডবন, 
তখন প্রন্ডতেক মুবমন নর-নারী তাুঁন্ডক বসজদা করন্ডব...। 
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করা হত (তখন কতা তারা বসজদা 
কন্ডরবন)। 

44. অতএব কিন্ডড় দাও আমান্ডক এবাং 
যারা এ বােী প্রতোখোন কন্ডর 
তান্ডদরন্ডক। আবম তান্ডদরন্ডক ধ্ীন্ডর 
ধ্ীন্ডর এমনভান্ডব পাকড়াও করব কয, 
তারা জানন্ডত পারন্ডব না।  

ا ٱۡۡلحِديِثِۖ  َٰذح ِب  بِهح ذذ ن ي كح ۡر ِي وحمح فحذح
ونح  ۡعلحم  ۡيث  لح يح ِۡن حح ۡ مذ  ُ نحۡستحۡدرِج  ٤٤سح

45. আর আবম তান্ডদরন্ডক অবকাশ কদব। 
অবশেই আমার ককৌশল অতেন্ত 
ববলষ্ঠ।  

تِي   ۡيِدي مح ْۚ إِنَّ كح ۡۡ  ُ ح ۡمِل ل
 
أ ٤٥وح

46. তুবম বক তান্ডদর কান্ডি পাবরেবমক 
চাি? ফন্ডল তারা ঋন্ডের কারন্ডে 
ভারাক্রান্ত হন্ডয় পড়ন্ডি।  

حۡس  ۡم ت
ح
ل ونح أ ۡثقح م  م  ۡغرح ِن مَّ ۡ مذ  ُ ۡجٗرا فح

ح
ۡۡ أ  ُ ٤٦ل 

47. অর্বা তান্ডদর কান্ডি বক ‘গান্ডয়ব’ 
(লওন্ডহ মাহফুয) আন্ডি কয, তারা বলন্ডখ 
রাখন্ডি।  

ۡۡ يحۡكت ب ونح   ُ ۡيب  فح ۡ  ٱلۡغح ه  ۡم ِعندح
ح
 ٤٧أ

48. অতএব তুবম কতামার রন্ডবর হুকুন্ডমর 
জনে বধ্যথধ্ারে কর। আর তুবম 
মািওয়ালার মত হন্ডয়া না, যখন কস 
দুিঃন্ডখ কাতর হন্ডয় কডন্ডকবিল।  

ن  لح تحك  بذِكح وح ِۡ رح اِحِب فحٱۡصَِبۡ ِۡل ۡك صح كح
وم   ۡكظ  وح مح ٤٨ٱۡۡل وِت إِۡذ نحادحىَٰ وحه 

49. যবদ তার রন্ডবর অনুগ্রহ তার কান্ডি না 
কপৌঁিত, তাহন্ডল কস বনবন্দত অবস্থায় 
উনু্মি প্রান্তন্ডর বনবেপ্ত হত।  

آِء  رح بذِهِۦ ۡلح بِذح بِٱلۡعح ِن رَّ ة  مذ ۥ نِۡعمح ه  كح َٰرح ن تحدح
ح
ٓ أ لَّۡولح

وم   ۡذم  وح مح ٤٩وحه 

50. তারপর তার রব তান্ডক মন্ডনানীত 
করন্ডলন এবাং তান্ডক 
সৎকমথপরায়েন্ডদর অন্তভুথি করন্ডলন।  

َٰلِِحيح  ۥ ِمنح ٱلصَّ لحه  عح ۥ فحجح ب ه  َٰه  رح ٥٠فحٱۡجتحبح
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51. আর কাবফররা যখন উপন্ডদশবােী 
শুন্ডন তখন তারা কযন তান্ডদর দৃবষ্ট 
িারা কতামান্ডক আিন্ডড় কফলন্ডব, আর 
তারা বন্ডল, ‘এ কতা এক পাগল’।  

اد   ونحكح  ِإَون يحكح لِق  ۡ وا  لحَي  ر  فح ِينح كح ٱلَّ
ۥ  ول ونح إِنَّه  يحق  ِۡكرح وح وا  ٱلذ ِمع  ا سح حمَّ ۡۡ ل َٰرِهِ بۡصح

ح
بِأ

ۡجن ون   حمح ٥١ل

52. আর এ কুরআন কতা সৃবষ্টকুন্ডলর জনে 
শুধু্ই উপন্ডদশবােী।  

َٰلحِميح  وح إِلَّ ذِۡكر  لذِلۡعح ا ه   ٥٢وحمح
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৬৯. সূরা : আল-হাক্কাহ 
আয়াত : ৫২, মাক্কী 

ورحة  اۡلحاقَّةِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. অবশেম্ভাবী ঘটনা (বকয়ামত)।    ١ٱۡۡلحٓاقَّة 

2. অবশেম্ভাবী ঘটনা কী ?    ا ٱۡۡلحٓاقَّة ٢مح

3. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব 
অবশেম্ভাবী ঘটনা কী? 

ا  َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ٣ٱۡۡلحٓاقَّة  وحمح

4. সামূদ ও ‘আদ সম্প্রদায় সন্ডজান্ডর 
আঘাতকারী (বকয়ামত)ন্ডক অস্বীকার 
কন্ডরবিল।  

ةِ  ارِعح ُۢ بِٱلۡقح د  ود  وحَعح بحۡت ثحم  ذَّ ٤كح

5. আর সামূদ সম্প্রদায়, তান্ডদরন্ডক 
ববকট শব্দ িারা ধ্বাংস করা হন্ডয়বিল।  

اِغيحةِ  وا  بِٱلطَّ ۡهلِك 
 
ود  فحأ ا ثحم  مَّ

ح
٥فحأ

6. আর ‘আদ সম্প্রদায়, তান্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
করা হন্ডয়বিল প্রচে  াো ঝঞ্ঝাবায়ু 
িারা।  

تِيحة   صح  َعح ۡ وا  بِرِيح  صح ۡهلِك 
 
د  فحأ ا َعح مَّ

ح
أ ٦وح

7. বতবন তান্ডদর উপর তা সাত রাত ও 
আট বদন ববরামহীনভান্ডব চাবপন্ডয় 
বদন্ডয়বিন্ডলন। ফন্ডল তুবম উি 
সম্প্রদায়ন্ডক কসখান্ডন লুবটন্ডয় পড়া 
অবস্থায় কদখন্ডত কপন্ডত কযন তারা 
সারশূনে কখজুর গান্ডির মত।  

يَّام  
ح
َٰنِيحةح أ ثحمح حال  وح

ۡبعح َلح ۡۡ سح ُِ ۡي
لح ا عح رحهح خَّ سح

 ۡۡ  ُ نَّ
ح
أ َٰ كح عح ۡ ا صح ُح ۡومح فِي حى ٱلۡقح َتح ۖۡ فح وٗما س  ح 

اوِيحة   ل  خح
ۡ از  َّنح ۡعجح

ح
٧أ

8. তারপর তুবম বক তান্ডদর জনে ককান 
অববশষ্ট বকিু কদখন্ডত পাও?  

ِنُۢ  ۡ مذ  ُ ح ىَٰ ل ۡل تحرح ُح ٨بحاقِيحة  فح
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9. আর বফর‘আউন, তার পূবথবতথীরা এবাং 
উন্ডে কদয়া জনপদবাসীরা পাপাচান্ডর 
বলপ্ত হন্ডয়বিল।  

َٰت   ۡؤتحفِكح ۥ وحٱلۡم  ۡبلحه  ن قح ۡون  وحمح آءح فِرۡعح وحجح
٩بِٱۡۡلحاِطئحةِ 

10. আর তারা তান্ডদর রন্ডবর রাসূলন্ডক 
অমানে কন্ডরবিল। সুতরাাং বতবন 
তান্ডদরন্ডক অতেন্ত কন্ড ারভান্ডব 
পাকড়াও করন্ডলন।  

ابِيحًة  ٗة رَّ ۡخذح
ح
ۡۡ أ ه  ذح خح

ح
ۡۡ فحأ ُِ ِ بذ  رح

ولح ۡوا  رحس  عحصح ١٠فح

11. যখন জন্ডলাচ্ছ্বাস হল, অবশেই তখন 
আবম কতামান্ডদরন্ডক কনৌযান্ডন আন্ডরাহে 
কবরন্ডয়বি।  

ۡۡ ِِف ٱۡۡلحارِيحةِ  َٰك  حلۡنح آء  ۡحح ا ٱلۡمح غح ا طح حمَّ ١١إِنَّا ل

12. এন্ডক কতামান্ডদর বনবমন্ডত্ত উপন্ডদশ 
বানান্ডনার জনে এবাং সাংরেেকারী 
কান তা সাংরেে করার জনে।  

َِٰعيحة   ذ ن  وح
 
آ أ ُح تحعِيح ٗة وح ۡۡ تحۡذكِرح ا لحك  ُح لح  ١٢ِۡلحۡجعح

13. অতিঃপর যখন বশাংগায় ফুুঁক কদয়া 
হন্ডব- একবট মাত্র ফুুঁক।  

ة   َِٰحدح ة  وح ورِ نحۡفخح ١٣فحإِذحا ن فِخح ِِف ٱلص 

14. আর যমীন ও পবথতমালান্ডক সবরন্ডয় 
কনয়া হন্ডব এবাং মাত্র একবট আঘান্ডত 
এগুন্ডলা চূেথ-ববচূেথ হন্ডয় যান্ডব।  

ٗة  َِٰحدح ٗة وح تحا دحكَّ كَّ بحال  فحد  ۡرض  وحٱۡۡلِ
ح
ِلحِت ٱۡۡل وحۡح 

١٤

15. ফন্ডল কস বদন মহাঘটনা সাংঘবটত 
হন্ডব।  

ة   اقِعح ِت ٱلۡوح عح ئِذ  وحقح يحۡومح ١٥فح

16. আর আসমান ববদীেথ হন্ডয় যান্ডব। ফন্ডল 
কসবদন তা হন্ডয় যান্ডব দুবথল বববেপ্ত।  

اهِيحة   ئِذ  وح آء  فحِِهح يحۡومح مح ِت ٱلسَّ قَّ  ١٦وحٱنشح

17. কফন্ডরশতাগে আসমান্ডনর বববভন্ন 
প্রান্ডন্ত র্াকন্ডব। কসবদন কতামার রন্ডবর 

 ِ آئ رۡجح
ح
ى أ ح لحك  َعح بذِكح وحٱلۡمح ۡرشح رح يحۡحِمل  عح ْۚ وح ا ُح

َٰنِيحة   ئِذ  ثحمح ۡۡ يحۡومح  ُ ١٧فحۡوقح
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আরশন্ডক আটজন কফন্ডরশতা তান্ডদর 
উন্ডধ্বথ বহন করন্ডব।  

18. কসবদন কতামান্ডদরন্ডক উপবস্থত করা 
হন্ডব। কতামান্ডদর ককান কগাপনীয়তাই 
কগাপন র্াকন্ডব না।  

افِيحة   ۡۡ خح َٰ ِمنك  َۡفح ونح لح َّتح ئِذ  ت ۡعرحض  ١٨يحۡومح

19. তখন যার আমলনামা তার ডান হান্ডত 
কদয়া হন্ডব কস বলন্ডব, ‘নাও, আমার 
আমলনামা পন্ডড় কদখ’।  

آؤ م   ول  هح يحق  ۥ بِيحِمينِهِۦ فح َٰبحه  وَِتح كِتح
 
ۡن أ ا مح مَّ

ح
فحأ

َٰبِيحۡه  ١٩ٱقۡرحء وا  كِتح

20. ‘আমার দৃঢ় ববশ্বাস বিল কয, আবম 
আমার বহসান্ডবর সমু্মখীন হব’। 

ابِيحهۡ  َٰق  ِحسح
لح ّنذِ م 

ح
نحنت  أ ٢٠إِّنذِ ظح

21. সুতরাাং কস সন্ডন্তািজনক জীবন্ডন 
র্াকন্ডব। 

وح   ُ اِضيحة  فح ة  رَّ ٢١ِِف ِعيشح

22. সুউচ্চ জান্নান্ডত,  
َِلحة   نَّة  َعح ٢٢ِِف جح

23. তার ফলসমূহ বনকটবতথী র্াকন্ডব।  
انِيحة   ا دح ُح وف  ط  ٢٣ق 

24. (বলা হন্ডব,) ‘ববগত বদনসমূন্ডহ কতামরা 
যা অন্ডগ্র কপ্ররে কন্ডরি তার বববনমন্ডয় 
কতামরা তৃবপ্ত সহকান্ডর খাও ও পান 
কর’। 

نِٓي  ب وا  هح يَّاِم ُك  وا  وحٱۡۡشح
ح
ۡۡ ِِف ٱۡۡل ۡسلحۡفت 

ح
ٓ أ ا ا بِمح

٢٤ٱۡۡلحاَِلحةِ 

25. বকন্তু যার আমলনামা তার বাম হান্ডত 
কদয়া হন্ডব কস বলন্ডব, ‘হায়, আমান্ডক 
যবদ আমার আমলনামা কদয়া না হত’! 

َٰلحۡيتحِّن  ول  يح يحق  اَِلِۦ فح ۥ بِِشمح َٰبحه  وَِتح كِتح
 
ۡن أ ا مح مَّ

ح
أ وح

َٰبِيحۡه  وتح كِتح
 
ۡۡ أ ح ٢٥ل

26. ‘আর যবদ আবম না জানতাম আমার 
বহসাব’! 

ابِيحهۡ  ا ِحسح ۡدرِ مح
ح
ۡۡ أ ح ل  ٢٦وح
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27. ‘হায়, মৃতুেই যবদ আমার চূড়ান্ত 
ফয়সালা হত’! 

اِضيحةح  نحِت ٱلۡقح ا َكح ُح َٰلحۡيتح ٢٧يح

28. ‘আমার সম্পদ আমার ককান কান্ডজই 
আসল না!’ 

اَِلحهۡ   ّنذِ مح َٰ عح ۡغّنح
ح
آ أ ٢٨مح

29. ‘আমার েমতাও আমার কর্ন্ডক চন্ডল 
কগল!  

لحكح  َٰنِيحۡه هح لۡطح ّنذِ س  ٢٩عح

30. (বলা হন্ডব,) ‘তান্ডক ধ্র অতিঃপর 
তান্ডক কববড় পবরন্ডয় দাও।’ 

ل وه   غ  وه  فح ذ   ٣٠خ 

31. ‘তারপর তান্ডক কতামরা বনন্ডেপ কর 
জাহান্নান্ডম’। 

ل وه   ۡح صح َّۡ ٱۡۡلحِحي ٣١ث 

32. ‘তারপর তান্ডক বাুঁধ্ এমন এক 
কশকন্ডল যার বদঘথে হন্ডব সত্তর হাত।’ 

ا ُح َّۡ ِِف ِسلِۡسلحة  ذحرۡع  وه   ث  اَٗع فحٱۡسل ك  ۡبع ونح ذِرح  سح
٣٢

33. কস কতা মহান আল্লাহর প্রবত ঈমান 
কপািে করত না,  

 ِۡ ِظي ِ ٱلۡعح نح لح ي ۡؤِمن  بِٱّللَّ ۥ َكح ٣٣إِنَّه 

34. আর বমসকীনন্ডক খাদেদান্ডন উৎসাবহত 
করত না।  

اِم ٱلِۡمۡسِكِي  عح َٰ طح ح لح ُيح ض  َعح ٣٤وح

35. অতএব আজ এখান্ডন তার ককান 
অন্তরঙ্গ বনু্ধ র্াকন্ডব না।  

  ۡ ِي نحا ۡحح  ُ َٰ ٣٥فحلحيۡسح َلح  ٱَۡلحۡومح هح

36. আর েত-বনাংসৃত পূুঁজ িাড়া ককান 
খাদে র্াকন্ডব না,  

 ِمۡن ِغۡسلِي  
ام  إِلَّ عح لح طح ٣٦وح

37. অপরাধ্ীরাই শুধু্ তা খান্ডব।  
َِٰط  ۥٓ إِلَّ ٱلۡخح ل ه  ك 

ۡ
٣٧ونح لَّ يحأ

38. অতএব কতামরা যা কদখি, আবম তার 
কসম করবি।  

ونح  ا ت ۡبِِص  ۡ  بِمح قِۡس
 
ٓ أ ٣٨فحلح
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39. আর যা কতামরা কদখি না তারও,  
ونح  ا لح ت ۡبِِص  ٣٩وحمح

40. বনশ্চয়ই এবট এক সম্মাবনত রাসূন্ডলর 
বােী।  

رِيم   ول  كح  رحس 
ۡول  ۥ لحقح ٤٠إِنَّه 

41. আর এবট ককান কববর কর্া নয়। 
কতামরা কমই ববশ্বাস কর।  

ا  ا ت ۡؤِمن ونح وحمح اِعر   قحلِيٗل مَّ
ۡوِل شح وح بِقح ٤١ه 

42. আর ককান গেন্ডকর কর্াও নয়। 
কতামরা কমই উপন্ডদশ গ্রহে কর।  

ونح  ر  كَّ ا تحذح هِن   قحلِيٗل مَّ
ۡوِل َكح لح بِقح ٤٢وح

43. এবট সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
নাবযলকৃত।  

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح ِن رَّبذ ٤٣تحَنِيل  مذ

44. যবদ কস আমার নান্ডম ককান বমর্ো 
রচনা করত,  

قحاوِيِل 
ح
لحۡينحا بحۡعضح ٱۡۡل لح عح وَّ حۡو تحقح ل ٤٤وح

45. তন্ডব আবম তার ডান হাত পাকড়াও 
করতাম।  

ۡذنحا ِمۡنه  بِٱَۡلحِمِي  خح
ح  ٤٥ۡلح

46. তারপর অবশেই আবম তার 
হৃদবপন্ডের বশরা ককন্ডট কফলতাম।  

تِيح  ۡعنحا ِمۡنه  ٱلۡوح طح َّۡ لحقح ٤٦ث 

47. অতিঃপর কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ককউই 
তান্ডক রো করার র্াকত না।  

َِٰجزِينح  ۡنه  حح د  عح حح
ح
ِۡن أ ۡ مذ ا ِمنك  مح ٤٧فح

48. আর এবটন্ডতা মুত্তাকীন্ডদর জনে এক 
বনবশ্চত উপন্ডদশ।  

تَّقِيح  ة  لذِلۡم  حۡذكِرح ۥ تلح ٤٨ِإَونَّه 

49. আর আবম অবশেই জাবন কয, 
কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কতক রন্ডয়ন্ডি 
বমর্োন্ডরাপকারী।  

بِيح ِإَونَّ  ِ ذذ كح ۡ م  نَّ ِمنك 
ح
ۡ  أ حۡعلح  ٤٩ا ۡلح
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50. আর এবট বনশ্চয় কাবফরন্ডদর জনে 
এক বনবশ্চত অনুন্ডশাচনার কারে।  

َٰفِرِينح  ح ٱلۡكح ة  َعح حِۡسح ۥ ۡلح ٥٠ِإَونَّه 

51. আর বনশ্চয় এবট সুবনবশ্চত সতে।  
حق  ٱَۡلحقِِي  ۥ ۡلح ٥١ِإَونَّه 

52. অতএব তুবম কতামার মহান রন্ডবর 
নান্ডম তাসবীহ পা  কর।  

 ِۡ ِظي بذِكح ٱلۡعح ِۡ رح بذِۡح بِٱۡس  ٥٢فحسح
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৭০. সূরা : আল-মা‘আবরজ 
আয়াত : ৪৪, মাক্কী 

ارِجِ  عح ورحة  المح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. এক প্রশ্নকারী বজজ্ঞাসা করল এমন 
আযাব সম্পন্ডকথ, যা আপবতত হন্ডব-184  

اقِع   اب  وح
ذح ُۢ بِعح آئِل  لح سح

ح
أ  ١سح

2. কাবফরন্ডদর উপর, যার ককান 
প্রবতন্ডরাধ্কারী কনই।  

َٰفِرِينح لحيۡسح َلح ۥ دحافِع   ٢لذِلۡكح

3. ঊধ্বথান্ডরাহন্ডের কসাপানসমূন্ডহর 
অবধ্কারী আল্লাহর পে কর্ন্ডক, 

ارِِج  عح ِ ذِي ٱلۡمح ِنح ٱّللَّ ٣مذ

4. কফন্ডরশতাগে ও রূহ এমন এক বদন্ডন 
আল্লাহর পান্ডন ঊধ্বথগামী হয়, যার 
পবরমাে পঞ্চাশ হাজার বির।  

نح  ۡهِ ِِف يحۡوم  َكح وح  إَِلح ة  وحٱلر  ىئِكح لح ج  ٱلۡمح تحۡعر 
نحة   لۡفح سح

ح
ِۡسيح أ ار ه ۥ ُخح ٤ِمۡقدح

5. অতএব তুবম উত্তমরূন্ডপ বধ্যথধ্ারে 
কর।  

ِيًل  ا َجح َۡبٗ ٥فحٱۡصَِبۡ صح

6. তারা কতা এবটন্ডক সুদূরপরাহত মন্ডন 
কন্ডর।  

ۥ بحعِيٗدا  ۡونحه  ۡۡ يحرح  ُ ٦إِنَّ

7. আর আবম কদখবি তা আসন্ন।  
َٰه  قحرِيٗبا  ى نحرح ٧وح

8. কসবদন আসমান হন্ডয় যান্ডব গবলত 
ধ্াতুর নোয়।  

ِل  ُۡ ٱلۡم  آء  كح مح ون  ٱلسَّ ٨يحۡومح تحك 

9. এবাং পবথতসমূহ হন্ডয় যান্ডব রবঙন 
পশন্ডমর নোয়।  

بحال   ون  ٱۡۡلِ تحك  ِن وح ُۡ ٱلۡعِ ٩كح

                                                           
184 আয়াতবটর আন্ডরক অর্থ হল, ‘একজন প্রার্থনাকারী এমন আযান্ডবর কদা‘আ করল যা আপবতত 
হন্ডব’। 
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10. আর অন্তরঙ্গ বনু্ধ অন্তরঙ্গ বনু্ধন্ডক 
বজজ্ঞাসা করন্ডব না।  

حۡس  لح ي ِيٗما وح ۡ  ۡحح ِي ١٠ل  ۡحح

11. তান্ডদরন্ডক এন্ডক অপন্ডরর দৃবষ্টন্ডগাচর 
করা হন্ডব। অপরাধ্ী চাইন্ডব যবদ কস 
কসবদন্ডনর শাবস্ত কর্ন্ডক তার সন্তান-
সন্তবতন্ডক পে বহন্ডসন্ডব বদন্ডয় মুবি 
কপন্ডত, 

 ْۚ ۡۡ  ُ ونح بحِصَّ  اِب ي  ذح ۡفتحِدي ِمۡن عح حۡو يح ۡجرِم  ل يحوحد  ٱلۡم 
 ١١يحۡوِمئِذِۢ بِبحنِيهِ 

12. আর তার স্ত্রী ও ভাইন্ডক,  
ِخيهِ 

ح
أ َِٰحبحتِهِۦ وح صح  ١٢وح

13. আর তার জ্ঞাবত-কগাষ্ঠীন্ডক, যারা তান্ডক 
আেয় বদত।  

فحِصيلحتِهِ ٱلَِِّت ت   ١٣وِيهِ وح

14. আর যমীন্ডন যারা আন্ডি তান্ডদর 
সবাইন্ডক, যান্ডত এবট তান্ডক রো 
কন্ডর।  

َّۡ ي نِجيهِ  ِيٗعا ث  ۡرِض َجح
ح
ن ِِف ٱۡۡل ١٤وحمح

15. কখন্ডনা নয়! এবটন্ডতা কলবলহান 
আগুন।  

ا لحظح َٰ  ُح ۖۡ إِنَّ ٓ َّ ١٥ُكح

16. যা মার্ার চামড়া খবসন্ডয় কনন্ডব।  
ىَٰ  وح ٗة لذِلشَّ اعح  ١٦نحزَّ

17. জাহান্নাম তান্ডক ডাকন্ডব কয পৃষ্ঠ 
প্রদশথন কন্ডরবিল এবাং মুখ বফবরন্ডয় 
বনন্ডয়বিল ।  

وا   َٰ  تحۡدع  لَّ تحوح ۡدبحرح وح
ح
ۡن أ ١٧مح

18. আর সম্পদ জমা কন্ডরবিল, অতিঃপর 
তা সাংরেে কন্ডর করন্ডখবিল।   

ى  ۡوعح
ح
حعح فحأ ١٨وحَجح

19. বনশ্চয় মানুিন্ডক সৃবষ্ট করা হন্ডয়ন্ডি 
অবস্থর কন্ডর। 

ل وًَع  لِقح هح َٰنح خ  نسح  ١٩۞إِنَّ ٱۡۡلِ
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20. যখন তান্ডক ববপদ স্পশথ কন্ডর তখন 
কস হন্ডয় পন্ডড় অবতমাত্রায় উৎকবন্ঠত।  

وَٗع  ز  ه  ٱلّشَّ  جح سَّ ٢٠إِذحا مح

21. আর যখন কলোে তান্ডক স্পশথ কন্ডর 
তখন কস হন্ডয় পন্ডড় অবতশয় কৃপে।  

ن وًَع  ه  ٱۡۡلحرۡي  مح سَّ ٢١ِإَوذحا مح

22. সালাত আদায়কারীগে িাড়া,  
لذِيح  صح ٢٢إِلَّ ٱلۡم 

23. যারা তান্ডদর সালান্ডতর কেন্ডত্র 
বনয়বমত।  

 ۡۡ ُِ ِ ت
لح َٰ صح ح ۡۡ َعح ِينح ه  ونح ٱلَّ آئِم  ٢٣دح

24. আর যান্ডদর ধ্ন-সম্পন্ডদ রন্ডয়ন্ডি 
বনধ্থাবরত হক,  

ۡعل وم   قذ  مَّ ۡۡ حح ُِ ِ َٰل ۡموح
ح
ِينح ِِفٓ أ ٢٤وحٱلَّ

25. যাচঞাকারী ও ববঞ্চন্ডতর,  
وِم  ۡحر  آئِِل وحٱلۡمح ٢٥لذِلسَّ

26. আর যারা প্রবতফল-বদবসন্ডক সতে 
বন্ডল ববশ্বাস কন্ডর।  

ِيِن  ق ونح بِيحۡوِم ٱَّلذ ِ دذ ِينح ي صح  ٢٦وحٱلَّ

27. আর যারা তান্ডদর রন্ডবর আযাব 
সম্পন্ডকথ ভীত-সন্ত্রস্ত। 

ونح  ۡشفِق  ُِۡ م  ِ بذ اِب رح ذح ِۡن عح ۡ مذ ِينح ه 
٢٧وحٱلَّ

28. বনশ্চয় তান্ডদর রন্ডবর আযাব কর্ন্ডক 
ককউ বনরাপদ নয়।  

ون   م 
ۡ
أ رۡي  مح ۡۡ غح ُِ ِ بذ ابح رح ذح ٢٨إِنَّ عح

29. আর যারা তান্ডদর কযৌনাাংগসমূন্ডহর 
বহফাযতকারী।  

 ۡۡ ِينح ه  ونح وحٱلَّ َٰفِظ  ۡۡ حح ُِ وِج ر  ٢٩لِف 

30. তন্ডব তান্ডদর স্ত্রী ও তান্ডদর ডান হাত 
যান্ডদর মাবলক হন্ডয়ন্ডি কস দাসীগন্ডের 
কেত্র িাড়া।  তাহন্ডল তারা কস কেন্ডত্র 
বনন্দনীয় হন্ডব না।  

 ۡۡ  ُ ۡۡ فحإِنَّ  ُ َٰن  يۡمح
ح
ۡت أ لحكح ا مح ۡو مح

ح
ۡۡ أ ُِ َِٰج ۡزوح

ح
ى أ ح إِلَّ َعح

ل وِميح  رۡي  مح ٣٠غح
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31. তন্ডব কয ককউ এন্ডদর বাইন্ডর অনেন্ডক 
কামনা কন্ডর, তারাই কতা 
সীমালাংঘনকারী। 

اد ونح  ۡ  ٱلۡعح ىئِكح ه  لح و 
 
َٰلِكح فحأ آءح ذح رح َٰ وح ِن ٱۡبتحغح مح فح

٣١ 

32. আর যারা বনজন্ডদর আমানত ও ওয়াদা 
রোকারী,  

ونح  َٰع  ۡۡ رح ِدهِ ُۡ ۡۡ وحعح ُِ َٰتِ َٰنح مح
ح
ۡۡ ِۡل ِينح ه  ٣٢وحٱلَّ

33. আর যারা তান্ডদর সােেদান্ডন অটল,  
ونح  ۡۡ قحآئِم  ُِ ِ َٰت َٰدح هح ۡ بِشح ِينح ه 

٣٣وحٱلَّ

34. আর যারা বনজন্ডদর সালান্ডতর 
বহফাযত কন্ডর,  

ونح  حافِظ  ۡۡ ُي  ُِ ِ ت
لح َٰ صح ح ۡۡ َعح ِينح ه  ٣٤وحٱلَّ

35. তারাই জান্নাতসমূন্ডহ সম্মাবনত হন্ডব।     
ونح  م  ۡكرح َٰت  م  نَّ ىئِكح ِِف جح لح و 

 
٣٥أ

36. কাবফরন্ডদর কী হল কয, তারা কতামার 
বদন্ডক িুটন্ডি, 

ِطعِيح  ُۡ وا  قِبحلحكح م  ر  فح ِينح كح اِل ٱلَّ مح ٣٦فح

37. ডান্ডন ও বান্ডম দন্ডল দন্ডল?  
اِل ِعزِينح  مح ِ ِن ٱلشذ ِن ٱَۡلحِمِي وحعح ٣٧عح

38. তান্ডদর প্রন্ডতেক বেবি বক আশা কন্ডর 
কয, তান্ডক প্রাচুযথময় জান্নান্ডত দাবখল 
করা হন্ডব?   

ن 
ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن  ٱۡمرِي  مذ

ع  ّل   ۡطمح يح
ح
نَّةح نحعِيم  أ لح جح ي ۡدخح
٣٨

39. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় আবম তান্ডদরন্ডক 
সৃবষ্ট কন্ডরবি তারা যা জান্ডন তা কর্ন্ডক।  

ونح  ۡعلحم  ا يح ِمَّ ۡ مذ  ُ َٰ لحۡقنح ۖۡ إِنَّا خح ٓ َّ ٣٩ُكح

40. অতএব, আবম উদয়স্থল ও 
অস্তাচলসমূন্ডহর রন্ডবর কসম করবি 
কয, আবম অবশেই সেম! 

َٰرِِق  شح ِ ٱلۡمح ۡ  بِرحبذ قِۡس
 
ٓ أ َٰرِِب إِنَّا فحلح غح وحٱلۡمح

ونح  َِٰدر  ٤٠لحقح

41. তান্ডদর চাইন্ডত উত্তমন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
স্থন্ডল বনন্ডয় আসন্ডত এবাং আবম অেম 
নই। 

ۡسب وقِيح  ۡن  بِمح ا َنح ۡۡ وحمح  ُ ِۡن ا مذ رۡيٗ لح خح ِ ن ن بحدذ
ح
ى أ ح َعح
٤١ 
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42. অতএব তান্ডদরন্ডক কিন্ডড় দাও, তারা 
(কবহুদা কর্ায়) মত্ত র্াকুক আর কখল-
তামাশা করুক যতেে না তারা কদখা 
পায় কসবদন্ডনর, যার প্রবতশ্রুবত 
তান্ডদরন্ডক কদয়া হন্ডয়ন্ডি।  

  ۡ  ُ وا  يحۡومح َٰق  َٰ ي لح ِتَّ ب وا  حح يحلۡعح وا  وح ۡۡ َيح وض  رۡه  فحذح
ونح  د  ِي ي وعح ٤٢ٱلَّ

43. কযবদন দ্রুতন্ডবন্ডগ তারা কবর কর্ন্ডক 
কবর হন্ডয় আসন্ডব, কযন তারা ককান 
লন্ডেের বদন্ডক িুটন্ডি,     

ونح ِمنح  ۡر ج  َٰ يحۡومح َيح ۡۡ إَِلح  ُ نَّ
ح
أ اَٗع كح اِث َِسح ۡجدح

ح
ٱۡۡل
ونح   ُ ِ ب  ي وف ٤٣ن ص 

44. অবনত কচান্ডখ। লাঞ্ছনা তান্ডদরন্ডক 
আিন্ন করন্ডব! এবটই কসবদন যার 
ওয়াদা তান্ডদরন্ডক কদয়া হন্ডয়বিল।  

َٰلِكح ٱَۡلحوۡم   ْۚ ذح ۡۡ ذِلَّة   ُ ق  ۡۡ تحۡرهح َٰر ه  بۡصح
ح
ًة أ َِٰشعح خح

ونح  د  ن وا  ي وعح ِي َكح ٤٤ٱلَّ
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৭১. সূরা : নূহ 

আয়াত : ২৮, মাক্কী 

ورحة  ن وح    س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বনশ্চয় আবম নূহন্ডক পাব ন্ডয়বিলাম তার 

কওন্ডমর কান্ডি (এ কর্া বন্ডল), 

‘কতামার কওমন্ডক সতকথ কর, তান্ডদর 

বনকট যন্ত্রোদায়ক আযাব আসার 

পূন্ডবথ’। 

آ  كح ِمن إِنَّ نِذۡر قحۡومح
ح
ۡن أ
ح
ۦٓ أ َٰ قحۡوِمهِ لۡنحا ن وًحا إَِلح رۡسح

ح
أ

  ۡ َِل
ح
اب  أ ذح ۡۡ عح  ُ تِيح

ۡ
ن يحأ
ح
ۡبِل أ  ١قح

2. কস বলল, ‘কহ আমার কওম! বনশ্চয় 

আবম কতামান্ডদর জনে এক স্পষ্ট 

সতকথকারী- 

بِي   ۡۡ نحِذير  م  ۡوِم إِّنذِ لحك  َٰقح  ٢قحالح يح

3. কয, কতামরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, 

তাুঁন্ডক ভয় কর এবাং আমার আনুগতে 

কর’। 

وِن  ِطيع 
ح
أ وه  وح ح وحٱتَّق  وا  ٱّللَّ ِن ٱۡعب د 

ح
 ٣أ

4. ‘বতবন কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর 

পাপসমূহ েমা করন্ডবন এবাং 

কতামান্ডদরন্ডক বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত 

অবকাশ কদন্ডবন; আল্ল্াহর বনধ্থাবরত 

সময় আসন্ডল বকিুন্ডতই তা ববলবম্বত 

করা হয় না, যবদ কতামরা জানন্ডত’! 

ى  ۡۡ إَِلح ِرۡك  ي ؤحخذ ۡۡ وح ِن ذ ن وبِك  ۡ مذ ۡغفِۡر لحك  يح
حۡو  ْۚ ل ر  آءح لح ي ؤحخَّ ِ إِذحا جح لح ٱّللَّ جح

ح
مًّ  إِنَّ أ سح ل  م  جح

ح
أ

ونح  ۡۡ تحۡعلحم  نت   ٤ك 

5. কস বলল, ‘কহ আমার রব! আবম কতা 

আমার কওমন্ডক রাত-বদন আহবান 

কন্ডরবি। 

ۡوت  قحۡوِّم  ِ إِّنذِ دحعح  رحبذ
اٗرا قحالح ُح نح ٗۡل وح  ٥َلح
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6. ‘অতিঃপর আমার আহবান ককবল 

তান্ডদর পলায়নই বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়ন্ডি’।  

اٗرا  ٓءِٓي إِلَّ فِرح ۡۡ د َعح ۡۡ يحزِۡده   ٦فحلح

7. ‘আর যখনই আবম তান্ডদরন্ডক আহবান 

কন্ডরবি ‘কযন আপবন তান্ডদরন্ডক েমা 

কন্ডরন’, তারা বনজন্ডদর কান্ডন আঙু্গল 

ঢুবকন্ডয় বদন্ডয়ন্ডি, বনজন্ডদরন্ডক কপাশান্ডক 

আবৃত কন্ডরন্ডি, (অবাধ্েতায়) অনড় 

কর্ন্ডকন্ডি এবাং দম্ভভন্ডর ঔদ্ধতে প্রকাশ 

কন্ডরন্ডি’।  

 ۡۡ  ُ َٰبِعح صح
ح
ل ٓوا  أ عح ۡۡ جح  ُ ح ۡۡ تِلحۡغفِرح ل  ُ ۡوت  ا دحعح َّمح ِإَوّنذِ ُك 

وا   صح 
ح
أ ۡۡ وح  ُ ۡوا  ثِيحابح ۡۡ وحٱۡستحۡغشح ُِ ِ ِِفٓ ءحاذحان

وا  ٱۡستِۡكبحاٗرا  ٧وحٱۡستحۡكَبح 

8. ‘তারপর আবম তান্ডদরন্ডক প্রকান্ডশে 

আহবান কন্ডরবি’। 

اٗرا  ُح ۡۡ ِج  ُ ۡوت  َّۡ إِّنذِ دحعح   ٨ث 

9. অতিঃপর তান্ডদরন্ডক আবম প্রকান্ডশে 

এবাং অবত কগাপন্ডনও আহবান 

কন্ডরবি।  

اٗرا  ۡۡ إَِۡسح  ُ ح ۡرت  ل َۡسح
ح
أ ۡۡ وح  ُ ح ۡعلحنت  ل

ح
ٓ أ َّۡ إِّنذِ  ٩ث 

10. আর বন্ডলবি, ‘কতামান্ডদর রন্ডবর কান্ডি 

েমা চাও; বনশ্চয় বতবন পরম 

েমাশীল’। 

لۡت   ق  اٗرا فح فَّ نح غح ۥ َكح ۡۡ إِنَّه  بَّك  وا  رح ١٠ٱۡستحۡغفِر 

11. ‘বতবন কতামান্ডদর উপর মুিলধ্ান্ডর বৃবষ্ট 

বিথে করন্ডবন,  

اٗرا  ِۡدرح ۡ مذ لحۡيك  آءح عح مح  ١١ي رِۡسِل ٱلسَّ

12. ‘আর কতামান্ডদরন্ডক ধ্ন-সম্পদ ও 

সন্তান- সন্তবত বদন্ডয় সাহাযে করন্ডবন 

এবাং কতামান্ডদর জনে বাগ-বাবগচা 

কদন্ডবন আর কদন্ডবন নদী-নালা’।  

 ۡۡ يحۡجعحل لَّك  بحنِيح وح َٰل  وح ۡموح
ح
ۡ بِأ ي ۡمِدۡدك  وح

َٰٗرا  نۡهح
ح
ۡۡ أ يحۡجعحل لَّك  َٰت  وح نَّ  ١٢جح
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13. ‘কতামান্ডদর কী হল, কতামরা আল্লাহর 

কেষ্ঠন্ডত্বর পন্ডরায়া করি না’? 

ِ وحقحاٗرا  ونح ّلِلَّ ۡۡ لح تحرۡج  ا لحك   ١٣مَّ

14. ‘অর্চ বতবন কতামান্ডদরন্ডক নানা স্তন্ডর 

সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন’। 

اًرا  ۡطوح
ح
ۡۡ أ ك  لحقح  ١٤وحقحۡد خح

15. ‘কতামরা বক লেে কর না কয, কীভান্ডব 
আল্লাহ স্তন্ডর স্তন্ডর সপ্তাকাশ সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন’? 

َٰت  ِطبحاٗقا  َٰوح مح ۡبعح سح لحقح ٱّللَّ  سح ۡيفح خح ۡوا  كح ۡۡ تحرح ح ل
ح
أ
١٥ 

16. আর এগুন্ডলার মন্ডধ্ে চাুঁদন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন আন্ডলা আর সূযথন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন প্রদীপরূন্ডপ’।  

ۡمسح  عحلح ٱلشَّ ُِنَّ ن وٗرا وحجح رح فِي مح لح ٱلۡقح عح وحجح
اٗجا   ١٦َِسح

17. ‘আর আল্লাহ কতামান্ডদরন্ডক উদগত 
কন্ডরন্ডিন মাবট কর্ন্ডক’। 

ۡرِض نحبحاٗتا 
ح
ِنح ٱۡۡل ۡ مذ ۢنبحتحك 

ح
 ١٧وحٱّللَّ  أ

18. ‘তারপর বতবন কতামান্ডদরন্ডক তান্ডত 
বফবরন্ডয় কনন্ডবন এবাং বনবশ্চতভান্ডব 
কতামান্ডদরন্ডক পুনরুবেত করন্ডবন’। 

اٗجا  ۡۡ إِۡخرح ك  ي ۡخرِج  ا وح ُح ۡۡ فِي ك  َّۡ ي عِيد   ١٨ث 

19. ‘আর আল্লাহ পৃবর্বীন্ডক কতামান্ডদর 
জনে ববসৃ্তত কন্ডরন্ডিন,      

اٗطا  ۡرضح بِسح
ح
ۡ  ٱۡۡل لح لحك  عح  ١٩وحٱّللَّ  جح

20. কযন কতামরা কসখান্ডন প্রশস্ত পন্ডর্ 
চলন্ডত পার’।  

اٗجا  ب ٗل فِجح ا س  ُح وا  ِمۡن  ٢٠لذِتحۡسل ك 

21. নূহ বলল, ‘কহ আমার রব! তারা 

আমার অবাধ্ে হন্ডয়ন্ডি এবাং এমন 

একজন্ডনর অনুসরে কন্ডরন্ডি যার ধ্ন-

সম্পদ ও সন্তান-সন্তবত ককবল তার 

েবতই বাবড়ন্ডয় কদয়’।  

 ۡۡ ن لَّ وا  مح ۡو ِي وحٱتَّبحع  صح ۡۡ عح  ُ ِ إِنَّ  ن وح  رَّبذ
قحالح

اٗرا  سح ۥٓ إِلَّ خح ه  َّلح  وح اَل  ۥ وح  ٢١يحزِۡده  مح
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22. ‘আর তারা ভয়ানক িড়যন্ত্র কন্ডরন্ডি’।  
بَّاٗرا  ۡكٗرا ك  وا  مح ر  كح  ٢٢وحمح

23. আর তারা বন্ডল, ‘কতামরা কতামান্ডদর 

উপাসেন্ডদর বজথন কন্ডরা না; বজথন 

কন্ডরা না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূি, 

ইয়া‘ঊক ও নাসরন্ডক’। 

لح  ا وح دذٗ نَّ وح ر  لح تحذح ۡۡ وح تحك  ُح ِ نَّ ءحال ر  وحقحال وا  لح تحذح
وقح  يحع  غ وثح وح لح يح وحاَٗع وح ا  س  حِۡسٗ ن  ٢٣وح

24. ‘বস্তুত তারা অন্ডনকন্ডক পর্ভ্রষ্ট 

কন্ডরন্ডি, আর (ন্ডহ আল্লাহ) আপবন 

যাবলমন্ডদরন্ডক ভ্রষ্টতা িাড়া আর বকিুই 

বাড়ান্ডবন না’।      

َٰلِِميح إِلَّ  لح تحزِدِ ٱلظَّ ثرِٗياۖۡ وح ل وا  كح ضح
ح
وحقحۡد أ
َٰٗل  لح  ٢٤ضح

25. তান্ডদর পান্ডপর কারন্ডে তান্ডদরন্ডক 

ডুববন্ডয় কদয়া হল অতিঃপর আগুন্ডন 

প্রন্ডবশ করান্ডনা হল; তারা বনজন্ডদর 

সাহাযেকারী বহন্ডসন্ডব আল্লাহ িাড়া আর 

কাউন্ডক পায়বন। 

 ۡۡ ۡدِخل وا  نحاٗرا فحلح
 
ۡغرِق وا  فحأ

 
ۡۡ أ ُِ ِطئَٰٓـتِ ا خح ِمَّ مذ

اٗرا  نصح
ح
ِ أ ِن د وِن ٱّللَّ ۡ مذ  ُ ح وا  ل ِد   ٢٥َيح

26. আর নূহ বলল, ‘কহ আমার রব! 

যমীন্ডনর উপর ককান কাবফরন্ডক 

অববশষ্ট রাখন্ডবন না’।  

ۡرِض ِمنح 
ح
ح ٱۡۡل ۡر َعح ِ لح تحذح  ن وح  رَّبذ

وحقحالح
يَّاًرا  َٰفِرِينح دح  ٢٦ٱلۡكح

27. ‘আপবন যবদ তান্ডদরন্ডক অববশষ্ট 

রান্ডখন তন্ডব তারা আপনার 

বান্দান্ডদরন্ডক পর্ভ্রষ্ট করন্ডব এবাং 

দুরাচারী ও কাবফর িাড়া অনে কান্ডরা 

জন্ম কদন্ডব না’।  

لح  ل وا  ِعبحادحكح وح ُِ ۡۡ ي  رۡه  ٓوا  إِلَّ إِنَّكح إِن تحذح  يحِِل 
اٗرا  فَّ  ٢٧فحاِجٗرا كح
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28. ‘কহ আমার রব! আমান্ডক, আমার 

বপতা-মাতান্ডক, কয আমার ঘন্ডর 

ঈমানদার হন্ডয় প্রন্ডবশ করন্ডব তান্ডক 

এবাং মুবমন নারী-পুরুিন্ডক েমা 

করুন এবাং ধ্বাংস িাড়া আপবন 

যাবলমন্ডদর আর বকিুই বাবড়ন্ডয় কদন্ডবন 

না।’ 

ن  لِمح يَّ وح ََِّٰلح لِوح ِ ٱۡغفِۡر َِل وح ۡؤِمٗنارَّبذ لح بحيِِۡتح م   دحخح
َٰلِِميح إِلَّ  لح تحزِدِ ٱلظَّ َِٰتِۖ وح ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  لِلۡم  وح

ُۢا   ٢٨تحبحارح
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৭২. সূরা : আল-বজন 
আয়াত : ২৮, মাক্কী 

ورحة  اِۡلنذِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বল, ‘আমার প্রবত ওহী করা হন্ডয়ন্ডি কয, 
বনশ্চয় বজনন্ডদর একবট দল মন্ডনান্ডযাগ 
সহকান্ডর শুন্ডনন্ডি। অতিঃপর বন্ডলন্ডি, 
‘আমরা কতা এক ববস্ময়কর কুরআন 
শুন্ডনবি,  

ال وٓا   قح ِ فح نذ ِنح ٱۡۡلِ ر  مذ عح نحفح نَّه  ٱۡستحمح
ح
َّ أ وِۡحح إَِلح

 
ق ۡل أ

ٗبا  جح ِمۡعنحا ق ۡرءحانًا عح  ١إِنَّا سح

2. যা সন্ডতের বদন্ডক বহদায়াত কন্ডর; 
অতিঃপর আমরা তান্ডত ঈমান এন্ডনবি। 
আর আমরা কখন্ডনা আমান্ডদর রন্ডবর 
সান্ডর্ কাউন্ডক শরীক করব না’। 

ِدٓي إَِلح ٱلر ۡشِد فح  ُۡ بذِنحآ يح لحن ن ّۡشِكح بِرح نَّا بِهۖۦِۡ وح امح
ٗدا  حح

ح
 ٢أ

3. ‘আর বনশ্চয় আমান্ডদর রন্ডবর মযথাদা 
সমুচ্চ। বতবন ককান সাংবগনী গ্রহে 
কন্ডরনবন এবাং না ককান  সন্তান’। 

 
ح
أ ا وح ٗ َّلح لح وح َِٰحبحٗة وح حذح صح ا ٱَّتَّ بذِنحا مح د  رح َٰ جح َٰلح ۥ تحعح نَّه 
٣ 

4. ‘আর আমান্ডদর মধ্েকার বনন্ডবথান্ডধ্রা 
আল্লাহর বোপান্ডর অবাস্তব কর্া- বাতথা 
বলত’।  

ٗطا  طح ِ شح ح ٱّللَّ نحا َعح  ُ فِي ول  سح ق  نح يح ۥ َكح نَّه 
ح
أ  ٤وح

5. ‘অর্চ আমরা কতা ধ্ারো করতাম কয, 
মানুি ও বজন কখন্ডনা আল্লাহ সম্পন্ডকথ 
বমর্ো আন্ডরাপ করন্ডব না’।  

 ِ ح ٱّللَّ نس  وحٱۡۡلِن  َعح  ٱۡۡلِ
ولح ن لَّن تحق 

ح
نحنَّآ أ نَّا ظح

ح
أ وح

ِذٗبا   ٥كح

6. আর বনশ্চয় কবতপয় মানুি কবতপয় 
বজন্ডনর আেয় বনত, ফন্ডল তারা তান্ডদর 
অহাংকার বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়বিল।  

 ِ وذ ونح ب ع  نِس يح ِنح ٱۡۡلِ  مذ
ال  نح رِجح ۥ َكح نَّه 

ح
أ ال  وح رِجح

ٗقا  ۡۡ رحهح اد وه  ِ فحزح نذ ِنح ٱۡۡلِ  ٦مذ

7. আর বনশ্চয় তারা ধ্ারো কন্ডরবিল 
কযমন কতামরা ধ্ারো কন্ডরি কয, আল্লাহ 

ثح ٱّللَّ   ۡبعح ن لَّن يح
ح
ۡۡ أ نحنت  ا ظح مح ن وا  كح ۡۡ ظح  ُ نَّ

ح
أ وح

ٗدا  حح
ح
 ٧أ
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কাউন্ডক কখনই পুনরুবেত করন্ডবন 
না।  

8. ‘আর বনশ্চয় আমরা আকাশ স্পশথ 
করন্ডত কচন্ডয়বিলাম185, বকন্তু আমরা 
কসটান্ডক কপলাম কয, তা কন্ড ার প্রহরী 
এবাং উল্কাবপে িারা পবরপূেথ’। 

رحٗسا  لِئحۡت حح ا م  ُح َٰ ۡدنح آءح فحوحجح مح ۡسنحا ٱلسَّ حمح نَّا ل
ح
أ وح

ٗبا   ُ ِديٗدا وحش   ٨شح

9. আর আমরা কতা সাংবাদ কশানার জনে 
আকান্ডশর বববভন্ন ঘাবটন্ডত বসতাম, 
বকন্তু এখন কয শুনন্ডত চাইন্ডব, কস তার 
জনে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাবপে পান্ডব’।  

ن  مح ۡمِعِۖ فح َٰعِدح لِلسَّ قح ا مح ُح د  ِمۡن نَّا نحۡقع  نَّا ك 
ح
أ وح

ٗدا  اٗبا رَّصح ُح ِۡد َلح ۥ ِش حۡستحِمِع ٱٓأۡلنح َيح  ٩ي

10. ‘আর বনশ্চয় আমরা জাবন না, যমীন্ডন 
যারা রন্ডয়ন্ডি তান্ডদর জনে অকলোে 
চাওয়া হন্ডয়ন্ডি, নাবক তান্ডদর রব তান্ডদর 
বোপান্ডর মঙ্গল কচন্ডয়ন্ডিন’।  

ۡم 
ح
ۡرِض أ

ح
ن ِِف ٱۡۡل رِيدح بِمح

 
ٌّ أ ۡشح

ح
نَّا لح نحۡدرِٓي أ

ح
أ وح

ٗدا  ۡۡ رحشح  ُ ب  ۡۡ رح ُِ ِ ادح ب رح
ح
 ١٠أ

11. ‘আর বনশ্চয় আমান্ডদর কবতপয় 
সৎকমথশীল এবাং কবতপয় এর 
বেবতক্রম। আমরা বিলাম বববভন্ন মত ও 
পন্ডর্ ববভি’।  

ونح  َٰلِح  نَّا ِمنَّا ٱلصَّ
ح
أ نَّا وح ۖۡ ك  َٰلِكح وحِمنَّا د ونح ذح

ٗدا  آئِقح قِدح رح  ١١طح

12. ‘আর আমরা কতা বুঝন্ডত কপন্ডরবি কয, 
আমরা বকিুন্ডতই যমীন্ডনর মন্ডধ্ে 
আল্লাহন্ডক অপারগ করন্ডত পারব না 
এবাং পাবলন্ডয়ও কখন্ডনা তান্ডক অপারগ 
করন্ডত পারব না’।  

لحن  ۡرِض وح
ح
ح ِِف ٱۡۡل ن لَّن ن ۡعِجزح ٱّللَّ

ح
ٓ أ ا نحنَّ نَّا ظح

ح
أ وح

ٗبا ن ۡعِجزح  رح  ١٢ه ۥ هح

13. ‘আর বনশ্চয় আমরা যখন বহদায়ান্ডতর 
বােী শুনলাম, তখন তার প্রবত ঈমান 

ن ي ۡؤِمنُۢ  مح نَّا بِهۖۦِۡ فح ىى ءحامح دح  ُ ۡ ِمۡعنحا ٱل ا سح حمَّ نَّا ل
ح
أ وح

ح  بذِهِۦ فحلح َيح ٗقا بِرح لح رحهح ٗۡسا وح  ١٣اف  ِبح
                                                           
185  আকান্ডশর সাংবাদ সাংগ্রহ করার কচষ্টা কন্ডরবিলাম।  
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আনলাম। আর কয তার রন্ডবর প্রবত 
ঈমান আন্ডন, কস না ককান েবতর 
আশাংকা করন্ডব এবাং না ককান 
অনোন্ডয়র’। 

14. ‘আর বনশ্চয় আমান্ডদর মন্ডধ্ে বকিু 
সাংখেক আন্ডি আত্ম্সমপথেকারী এবাং 
আমান্ডদর মন্ডধ্ে বকিু সাংখেক 
সীমালাংঘনকারী। কান্ডজই যারা 
আত্ম্সমপথে কন্ডরন্ডি, তারাই সব ক পর্ 
কবন্ডি বনন্ডয়ন্ডি’।  

ۡن  مح ۖۡ فح ونح َِٰسط  ِمنَّا ٱلۡقح ونح وح ۡسلِم  نَّا ِمنَّا ٱلۡم 
ح
أ وح

ۡح  ۡسلح
ح
ٗدا  أ ۡوا  رحشح حرَّ ىئِكح ِتح لح و 

 
 ١٤فحأ

15. ‘আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা কতা 
জাহান্নান্ডমর ইন্ধন’।  

ٗبا  طح ۡح حح نَّ ُح ن وا  ِۡلح ونح فحَّكح َِٰسط  ا ٱلۡقح مَّ
ح
أ  ١٥وح

16. আর তারা যবদ সব ক পন্ডর্ অববচল 
র্াকত, তাহন্ডল আবম অবশেই 
তান্ডদরন্ডক প্রচুর পবরমান্ডে পাবন পান 
করাতাম।  

وِ 
لَّ
ح
أ آًء وح ۡ مَّ  ُ َٰ ۡينح ۡسقح

ح ةِ ۡلح رِيقح ح ٱلطَّ وا  َعح َٰم  ٱۡستحقح
ٗقا  دح  ١٦غح

17. যান্ডত আবম তা বদন্ডয় তান্ডদরন্ডক পরীো 
করন্ডত পাবর। আর কয তার রন্ডবর 
স্মরে কর্ন্ডক মুখ বফবরন্ডয় কনয়, তান্ডক 
বতবন কব ন আযান্ডব প্রন্ডবশ করান্ডবন।  

بذِهِۦ  ن ذِۡكِر رح ۡعرِۡض عح ن ي  ۡۡ فِيهِ  وحمح  ُ حۡفتِنح ِ ۡلذ
حۡسل   ٗدا ي عح اٗبا صح ذح  ١٧ۡكه  عح

18. আর বনশ্চয় মসবজদগুন্ডলা আল্লাহরই 
জনে। কান্ডজই কতামরা আল্লাহর সান্ডর্ 
অনে কাউন্ডক কডন্ডকা না।  

ٗدا  حح
ح
ِ أ عح ٱّللَّ وا  مح ِ فحلح تحۡدع  َِٰجدح ّلِلَّ سح نَّ ٱلۡمح

ح
أ وح
١٨ 
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19. আর বনশ্চয় আল্লাহর বান্দা186 যখন 
তাুঁন্ডক ডাকার জনে দাুঁড়াল, তখন 
তারা187 তার বনকট বভড় জমাল।  

د وا   وه  َكح ِ يحۡدع  ۡبد  ٱّللَّ ا قحامح عح حمَّ ۥ ل نَّه 
ح
أ وح

لحۡيهِ ِِلحٗدا  ون ونح عح  ١٩يحك 

20. বল, ‘বনশ্চয় আবম আমার রবন্ডক ডাবক 
এবাং তার সান্ডর্ কাউন্ডক শরীক কবর 
না’।  

ٗدا  حح
ح
ۡۡشِك  بِهِۦٓ أ

 
ٓ أ لح ِ وح َبذ  رح

وا  ۡدع 
ح
آ أ  ٢٠ق ۡل إِنَّمح

21. বল, ‘বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে না 
ককান অকলোে করার েমতা রাবখ 
এবাং না ককান কলোে করার’।  

ٗدا  لح رحشح ا وح ذٗ ۡۡ ۡضح ۡملِك  لحك 
ح
ٓ أ  ٢١ق ۡل إِّنذِ لح

22. বল, ‘বনশ্চয় আল্লাহর কাি কর্ন্ডক ককউ 
আমান্ডক রো করন্ডত পারন্ডব না এবাং 
বতবন িাড়া কখন্ডনা আবম ককান আেয়ও 
পাব না।  

ِريح  ِ لحن َي 
ِجدح ِمن ق ۡل إِّنذ

ح
لحۡن أ د  وح حح

ح
ِ أ  ِي ِمنح ٱّللَّ

ًدا  لۡتححح  ٢٢د ونِهِۦ م 

23. ককবল আল্লাহর বােী ও তাুঁর বরসালাত 
কপৌঁিান্ডনাই দাবয়ত্ব। আর কয আল্লাহ ও 
তাুঁর রাসূলন্ডক অমানে কন্ডর, তার জনে 
রন্ডয়ন্ডি জাহান্নান্ডমর আগুন। তান্ডত তারা 
বচরস্থায়ী হন্ডব।  

 ِ ِنح ٱّللَّ َٰٗغا مذ ح إِلَّ بحلح ۡعِص ٱّللَّ ن يح َٰتِهِۚۦْ وحمح َٰلح رِسح وح
بحًدا 
ح
آ أ ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح ۥ نحارح جح ۥ فحإِنَّ َلح  وَلح  رحس  وح

٢٣ 

24. অবন্ডশন্ডি যখন তারা তা প্রতেে করন্ডব, 
কয সম্পন্ডকথ তান্ডদরন্ডক সাবধ্ান করা 
হন্ডয়বিল। তখন তারা জানন্ডত পারন্ডব 
কয, সাহাযেকারী বহন্ডসন্ডব কক অবধ্কতর 
দুবথল এবাং সাংখোয় কারা সবন্ডচন্ডয় 
কম।  

ۡن  ونح مح يحۡعلحم  ونح فحسح د  ا ي وعح ۡوا  مح
ح
أ ى إِذحا رح ِتَّ حح

ٗدا  دح قحل  عح
ح
أ ا وح ۡضعحف  نحاِصٗ

ح
 ٢٤أ

                                                           
186 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম। 
187 কাবফরগে। 
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25. বল, ‘আবম জাবন না কতামান্ডদরন্ডক যার 
প্রবতশ্রুবত কদয়া হন্ডয়ন্ডি, তা বক 
বনকটবতথী নাবক এর জনে আমার রব 
ককান দীঘথ কময়াদ বনধ্থারে করন্ডবন’।  

ۡعحل  َلح ۥ ق ۡل إِۡن  ۡم َيح
ح
ونح أ د  ا ت وعح قحرِيب  مَّ

ح
ۡدرِٓي أ

ح
أ
ًدا  مح
ح
ٓ أ ِ َبذ  ٢٥رح

26. বতবন অদৃন্ডশের জ্ঞানী, আর বতবন তাুঁর 

অদৃন্ডশের জ্ঞান কান্ডরা কান্ডি প্রকাশ 

কন্ডরন না।  

ًدا  حح
ح
ۡيبِهِۦٓ أ َٰ غح ح ُِر  َعح ۡظ  ي 

ۡيِب فحلح ۡ  ٱلۡغح َٰلِ  ٢٦عح

27. তন্ডব তাুঁর মন্ডনানীত রাসূল িাড়া। আর 

বতবন তখন তার সামন্ডন ও তার বপিন্ডন 

প্রহরী বনযুি করন্ডবন। 

حۡسل ك  ِمنُۢ  ۥ ي ول  فحإِنَّه  َٰ ِمن رَّس  ِن ٱۡرتحَضح إِلَّ مح
ٗدا  لۡفِهِۦ رحصح يۡهِ وحِمۡن خح  ٢٧بحۡيِ يحدح

28. যান্ডত বতবন এটা জানন্ডত পান্ডরন কয, 

তারা188 তান্ডদর রন্ডবর বরসালাত 

কপৌঁবিন্ডয়ন্ডি বকনা। আর তান্ডদর কান্ডি 

যা রন্ডয়ন্ডি, তা বতবন পবরন্ডবষ্টন কন্ডর 

করন্ডখন্ডিন এবাং বতবন প্রবতবট বস্তু গুন্ডে 

গুন্ডে বহসাব কন্ডর করন্ডখন্ডিন।  

ا  اطح بِمح حح
ح
أ ۡۡ وح ُِ ِ بذ َِٰت رح

َٰلح وا  رِسح بۡلحغ 
ح
ن قحۡد أ

ح
ۡح أ حۡعلح ِ َلذ

ُۢا  دح دح ء  عح ۡ َّ يح َٰ ّل  ۡحِصح
ح
أ ۡۡ وح ُِ يۡ ح

 ٢٨َّلح

  

                                                           
188  রাসূলগে। 
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৭৩. সূরা : আল-মুযোবম্মল 
আয়াত : ২০, মাক্কী 

ورحة   ِلِ س  زَّمذ  الم 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ চাদর আবৃত!    ِل زَّمذ ا ٱلۡم  ُح ي 
ح
أ ى  ١يح

2. রান্ডত সালান্ডত দাুঁড়াও বকিু অাংশ 
িাড়া। 

ۡلح إِلَّ قحلِيٗل  ِۡ ٱَلَّ  ٢ق 

3. রান্ডতর অন্ডধ্থক বকাংবা তার কচন্ডয় 
বকিুটা কম।  

ۥٓ  ه  ۡص ِمۡنه  قحلِيًل نذِۡصفح وِ ٱنق 
ح
 ٣أ

4. অর্বা তার কচন্ডয় একটু বাড়াও। আর 
স্পষ্টভান্ডব ধ্ীন্ডর ধ্ীন্ডর কুরআন আবৃবত্ত 
কর।  

ۡرءحانح تحۡرتِيًل  تذِِل ٱلۡق  رح لحۡيهِ وح ۡو زِۡد عح
ح
 ٤أ

5. বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত এক 
অবতভারী বােী নাবযল করবি।  

لحۡيكح قحۡوٗل ثحقِيًل  ن لِۡق عح  ٥إِنَّا سح

6. বনশ্চয় রাত-জাগরে আত্ম্সাংযন্ডমর 
জনে অবধ্কতর প্রবল এবাং স্পষ্ট 
বলার জনে অবধ্কতর উপন্ডযাগী। 

ۡط  د  وح شح
ح
ِۡل ِهح أ قۡوحم  قِيًل إِنَّ نحاِشئحةح ٱَلَّ

ح
أ ا وح

٦ 

7. বনশ্চয় কতামার জনে বদন্ডনর কবলায় 
রন্ডয়ন্ডি দীঘথ কমথবেস্ততা। 

وِيٗل  ۡبٗحا طح ارِ سح ُح حكح ِِف ٱۡلَّ  ٧إِنَّ ل

8. আর তুবম কতামার রন্ডবর নাম স্মরে 

কর এবাং একাগ্রবচন্ডত্ত তাুঁর প্রবত 

বনমগ্ন হও।  

ۡهِ تحبۡتِيٗل  تحبحتَّۡل إَِلح بذِكح وح ۡح رح ِر ٱۡس  ٨وحٱۡذك 

9. বতবন পূবথ ও পবশ্চন্ডমর রব, বতবন িাড়া 

ককান (সতে) ইলাহ কনই। সুতরাাং 

ِۡذه  رَّب   وح فحٱَّتَّ َٰهح إِلَّ ه  ٓ إِلح ۡغرِِب لح ّۡشِِق وحٱلۡمح ٱلۡمح
كِيٗل   ٩وح
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তাুঁন্ডকই তুবম কাযথ সম্পাদনকারীরূন্ডপ 

গ্রহে কর।  

10. আর তারা যা বন্ডল, তান্ডত তুবম বধ্যথ 

ধ্ারে কর এবাং সুন্দরভান্ডব 

তান্ডদরন্ডক পবরহার কন্ডর চল।  

ۡجٗرا  ۡۡ هح ۡره  ول ونح وحٱۡهج  ق  ا يح َٰ مح ح وحٱۡصَِبۡ َعح
ِيٗل   ١٠َجح

11. আর কিন্ডড় দাও আমান্ডক এবাং ববলাস 

সামগ্রীর অবধ্কারী 

বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদরন্ডক। আর 

তান্ডদরন্ডক বকিুকাল অবকাশ দাও।  

 ۡۡ  ُ ِلۡ ُذ مح ةِ وح ِل ٱۡلَّۡعمح و 
 
بِيح أ ِ ذذ كح ذحۡر ِي وحٱلۡم  وح

 ١١قحلِيًل 

12. বনশ্চয় আমার বনকট রন্ডয়ন্ডি 

বশকলসমূহ ও প্রজ্জ্ববলত আগুন।  

ِحيٗما  اٗل وحجح نكح
ح
ۡينحآ أ ح  ١٢إِنَّ َّلح

13. ও কাুঁটাযুি খাদে এবাং যন্ত্রোদায়ক 

শাবস্ত।  

َِلٗما 
ح
ابًا أ ذح ة  وحعح اٗما ذحا غ صَّ عح  ١٣وحطح

14. কযবদন যমীন ও পবথতমালা প্রকবম্পত 

হন্ডব এবাং পাহাড়গুন্ডলা চলমান 

বালুকারাবশন্ডত পবরেত হন্ডব।  

بحال   نحِت ٱۡۡلِ َكح بحال  وح ۡرض  وحٱۡۡلِ
ح
ف  ٱۡۡل يحۡومح تحرۡج 
ُِيًل  ثِيٗبا مَّ

 ١٤كح

15. বনশ্চয় আবম কতামান্ডদর জনে 
স্বােীস্বরূপ কতামান্ডদর কান্ডি রাসূল 
পাব ন্ডয়বি কযমবনভান্ডব বফর‘আউন্ডনর 
কান্ডি রাসূল পাব ন্ডয়বিলাম।  

 ۡۡ لحۡيك  ًُِدا عح َٰ وٗل شح ۡۡ رحس  ۡك 
ٓ إَِلح ۡلنحا رۡسح

ح
ٓ أ ا إِنَّ

وٗل  ۡونح رحس  َٰ فِرۡعح لۡنحآ إَِلح رۡسح
ح
آ أ مح  ١٥كح
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16. বকন্তু বফর‘আউন রাসূলন্ডক অমানে 
করল। তাই আবম তান্ডক অতেন্ত 
শিভান্ডব পাকড়াও করলাম।  

ۡخٗذا 
ح
َٰه  أ ۡذنح خح

ح
ولح فحأ ۡون  ٱلرَّس  َٰ فِرۡعح عحِصح فح

بِيٗل   ١٦وح

17. অতএব কতামরা যবদ কুফরী কর, 

তাহন্ডল কতামরা কসবদন বকভান্ডব 

আত্ম্রো করন্ডব কযবদন 

বকন্ডশারন্ডদরন্ডক বৃন্ডদ্ধ পবরেত করন্ডব।  

ونح  ۡيفح تحتَّق  ۡعحل   فحكح ۡۡ يحۡوٗما َيح ۡرت  فح إِن كح
َٰنح ِشيًبا   ١٧ٱلۡوِلۡدح

18. যার কারন্ডে আসমান হন্ডব ববদীেথ, 

আল্লাহর ওয়াদা হন্ডব বাস্তবাবয়ত।  

ۡفع وًل  ه ۥ مح نح وحۡعد  ُۢ بِهِۚۦْ َكح ِطر  نفح آء  م  مح  ١٨ٱلسَّ

19. বনশ্চয় এ এক উপন্ডদশ। অতএব কয 

চায় কস তার রন্ডবর বদন্ডক পর্ 

অবলম্বন করুক। 

َِٰذهِۦ بذِهِۦ  إِنَّ هح َٰ رح حذح إَِلح آءح ٱَّتَّ ن شح مح ة ۖۡ فح تحۡذكِرح
بِيًل   ١٩سح

20. বনশ্চয় কতামার রব জান্ডনন কয, তুবম 
রান্ডতর দুই তৃতীয়াাংন্ডশর বকিু কম, 
অর্বা অধ্থরাত অর্বা রান্ডতর এক 
তৃতীয়াাংশ সালান্ডত দাুঁবড়ন্ডয় র্াক এবাং 
কতামার সান্ডর্ যারা আন্ডি তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক একবট দলও। আর আল্লাহ রাত 
ও বদন বনরূপে কন্ডরন। বতবন জান্ডনন 
কয, কতামরা তা করন্ডত সেম হন্ডব 
না। তাই বতবন কতামান্ডদরন্ডক েমা 
করন্ডলন। অতএব কতামরা কুরআন 
কর্ন্ডক যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। 
বতবন জান্ডনন কতামান্ডদর মন্ডধ্ে ককউ 
ককউ অসুস্থ হন্ডয় পড়ন্ডব। আর ককউ 
ককউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান্ডন 

 ِ َثح
َٰ ِمن ث ل  ۡدّنح

ح
وم  أ نَّكح تحق 

ح
ۡ  أ ۡعلح بَّكح يح ۞إِنَّ رح

ِينح  ِنح ٱلَّ ة  مذ آئِفح ۥ وحطح ث ل ثحه  ۥ وح ه  نِۡصفح ِۡل وح ٱَلَّ
ن لَّن 

ح
ۡح أ لِ ْۚ عح ارح ُح ۡلح وحٱۡلَّ ر  ٱَلَّ ِ دذ قح ْۚ وحٱّللَّ  ي  عحكح مح

تحابح  وه  فح ۡص  ح ِمنح ِت  ا تحيحِسَّ ۖۡ فحٱقۡرحء وا  مح ۡۡ لحۡيك  عح
 َٰ ۡرَضح ۡ مَّ ون  ِمنك  يحك  ن سح

ح
ۡح أ لِ ۡرءحاِن  عح ٱلۡق 

ونح ِمن  ۡرِض يحبۡتحغ 
ح
ونح يحۡۡضِب ونح ِِف ٱۡۡل ر  وحءحاخح

 ِۡۖ بِيِل ٱّللَّ َٰتِل ونح ِِف سح ونح ي قح ر  ِ وحءحاخح ِل ٱّللَّ ُۡ فح
قِيم  
ح
أ ْۚ وح ح ِمۡنه  ا تحيحِسَّ ةح وحءحات  فحٱقۡرحء وا  مح لحوَٰ وا  وا  ٱلصَّ

ا  ْۚ وحمح ٗنا سح ح قحۡرًضا حح وا  ٱّللَّ قۡرِض 
ح
أ ةح وح وَٰ كح ٱلزَّ

وه  ِعندح  ِد 
رۡي  َتح ِۡن خح ۡ مذ ِسك  نف 

ح
وا  ِۡل م  ِ دذ ت قح

 ۡۖ ح وا  ٱّللَّ ۡجٗراْۚ وحٱۡستحۡغفِر 
ح
ۡح أ ۡعظح

ح
أ ا وح رۡيٗ وح خح ِ ه  ٱّللَّ

 ُۢ  ۡ ور  رَِّحي ف  ح غح  ٢٠إِنَّ ٱّللَّ
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পৃবর্বীন্ডত ভ্রমে করন্ডব, আর ককউ 
ককউ আল্লাহর পন্ডর্ লড়াই করন্ডব। 
অতএব কতামরা কুরআন কর্ন্ডক 
যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর 
সালাত কান্ডয়ম কর, যাকাত দাও এবাং 
আল্লাহন্ডক উত্তম ঋে দাও। আর 
কতামরা বনজন্ডদর জনে মঙ্গলজনক যা 
বকিু অন্ডগ্র পা ান্ডব কতামরা তা 
আল্লাহর কান্ডি পান্ডব প্রবতদান বহন্ডসন্ডব 
উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূন্ডপ। আর 
কতামরা আল্লাহর কান্ডি েমা চাও। 
বনশ্চয় আল্লাহ অতীব েমাশীল, পরম 
দয়ালু।  

  



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1208  

৭৪. সূরা : আল-মুদ্দাসবসর 
আয়াত : ৫৬, মাক্কী 

ِرِ 
ثذ دَّ ورحة  الم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কহ বস্ত্রাবৃত!   ثذِر دَّ ا ٱلۡم  ُح ي 
ح
أ ى  ١يح

2. উ , অতিঃপর সতকথ কর।   نِذۡر
ح
ۡۡ فحأ  ٢ق 

3. আর কতামার রন্ডবর কেষ্ঠত্ব কঘািো 
কর। 

 ۡ ِ َبذ بَّكح فحكح رح  ٣وح

4. আর কতামার কপাশাক-পবরিদ পববত্র 
কর।  

ِۡر  ُذ طح ثِيحابحكح فح  ٤وح

5. আর অপববত্রতা বজথন কর।   ۡر  ٥وحٱلر ۡجزح فحٱۡهج 

6. আর অবধ্ক পাওয়ার আশায় দান 
কন্ডরা না।  

حۡستحۡكَِث   لح تحۡمُن  ت  ٦وح

7. আর কতামার রন্ডবর জনেই বধ্যথধ্ারে 
কর।  

بذِكح فحٱۡصَِبۡ  لِرح  ٧وح

8. অতিঃপর যখন বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব,   ِ٨فحإِذحا ن قِرح ِِف ٱۡلَّاق ور 

9. আর কসবদন হন্ডব কব ন বদন।    ِسري ئِذ  يحۡوم  عح َٰلِكح يحۡومح  ٩فحذح

10. কাবফরন্ডদর জনে সহজ নয়।    حِسري رۡي  ي
َٰفِرِينح غح ح ٱلۡكح  ١٠َعح

11. আমান্ডক এবাং যান্ডক আবম সৃবষ্ট কন্ডরবি 
তান্ডক একাকী কিন্ডড় দাও।  

لحۡقت  وحِحيٗدا ذحۡر ِي  ۡن خح  ١١وحمح

12. আর আবম তান্ডক বদন্ডয়বি অন্ডঢল 
সম্পদ,  

وٗدا  ۡمد  اٗل مَّ لۡت  َلح ۥ مح عح  ١٢وحجح

13. আর উপবস্থত অন্ডনক পুত্র।   وٗدا  ُ بحنِيح ش   ١٣وح
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14. আর তার জনে (জীবনন্ডক) সুগম 
স্বািন্দেময় কন্ডরবি।  

ُِيٗدا  ۡم  ۥ تح
دت  َلح َُّ مح  ١٤وح

15. এসন্ডবর পন্ডরও কস আকাাংখা কন্ডর কয, 
আবম আন্ডরা বাবড়ন্ডয় কদই।  

زِيدح 
ح
ۡن أ
ح
ع  أ ۡطمح َّۡ يح  ١٥ث 

16. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় কস বিল আমার 
বনদশথনাবলীর ববরুদ্ধাচারী। 

نِيٗدا  َٰتِنحا عح نح ٓأِليح ۥ َكح ۖۡ إِنَّه  ٓ َّ  ١٦ُكح

17. অবচন্ডরই আবম তান্ডক জাহান্নান্ডমর 
বপবিল পার্ন্ডর আন্ডরাহে করন্ডত বাধ্ে 
করব।  

وًدا  ع  ۥ صح ه  رۡهِق 
 
أ  ١٧سح

18. বনশ্চয় কস বচন্তা ভাবনা করল এবাং 
বসদ্ধান্ত গ্রহে করল।  

رح  رح وحقحدَّ ۥ فحكَّ  ١٨إِنَّه 

19. অতিঃপর কস ধ্বাংস কহাক! কীভান্ডব কস 
বসদ্ধান্ত গ্রহে করল?  

رح  ۡيفح قحدَّ تِلح كح ق   ١٩فح

20. তারপর কস ধ্বাংস কহাক! কীভান্ডব কস 
বসদ্ধান্ত গ্রহে করল? 

رح  ۡيفح قحدَّ َّۡ ق تِلح كح  ٢٠ث 

21. তারপর কস তাকাল।   رح َّۡ نحظح  ٢١ث 

22. তারপর কস ভ্রূকুবঞ্চত করল এবাং মুখ 
ববকৃত করল।  

ح  حِسح ب بحسح وح َّۡ عح  ٢٢ث 

23. তারপর কস বপিন্ডন বফরল এবাং 
অহাংকার করল।  

ح  ۡدبحرح وحٱۡستحۡكَبح
ح
َّۡ أ  ٢٣ث 

24. অতিঃপর কস বলল, ‘এ কতা কলাক 
পরম্পরায়প্রাপ্ত জাদু িাড়া আর বকিুই 
নয়’।  

الح إِۡن  قح آ إِلَّ ِسۡحر  ي ۡؤثحر  فح َٰذح  ٢٤هح

25. ‘এটা কতা মানুন্ডির কর্ামাত্র’।   ِ  ٱلۡبحّشح
آ إِلَّ قحۡول  َٰذح  ٢٥إِۡن هح
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26. অবচন্ডরই আবম তান্ডক জাহান্নান্ডমর 
আগুন্ডন প্রন্ডবশ করাব।  

رح  قح ۡصلِيهِ سح
 
أ  ٢٦سح

27. বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব জাহান্নান্ডমর 
আগুন কী?  

ر   قح ا سح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ  ٢٧وحمح

28. এটা অববশষ্টও রাখন্ডব না এবাং 
কিন্ডড়ও কদন্ডব না।  

ر   لح تحذح  ٢٨لح ت ۡبِق وح

29. চামড়ান্ডক দগ্ধ কন্ডর কান্ডলা কন্ডর 
কদন্ডব।  

 ِ ِلۡبحّشح
ة  لذ احح حوَّ  ٢٩ل

30. তার উপর রন্ডয়ন্ডি ঊবনশজন 
(প্রহরী)।  

ح  ةح عحّشح ا تِۡسعح ُح لحۡي  ٣٠عح

31. আর আবম কফন্ডরশতান্ডদরন্ডকই 
জাহান্নান্ডমর তত্ত্বাবধ্ায়ক বাবনন্ডয়বি। 
আর কাবফরন্ডদর জনে পরীোস্বরূপ 
আবম তান্ডদর সাংখো বনধ্থারে কন্ডরবি। 
যান্ডত বকতাবপ্রাপ্তরা দৃঢ়ভান্ডব ববশ্বাস 
কন্ডর; আর মুবমনন্ডদর ঈমান কবন্ডড় 
যায় এবাং বকতাবপ্রাপ্তরা ও মুবমনরা 
সন্ডন্দহ কপািে না কন্ডর। আর কযন 
যান্ডদর অন্তন্ডর করাগ আন্ডি তারা এবাং 
অববশষ্টরা বন্ডল, এরূপ উপমা িারা 
আল্লাহ কী ইিা কন্ডরন্ডিন? এভান্ডবই 
আল্লাহ যান্ডক ইিা পর্ভ্রষ্ট কন্ডরন 
আর যান্ডক ইিা সব ক পন্ডর্ 
পবরচাবলত কন্ডরন। আর কতামার 
রন্ডবর বাবহনী সম্পন্ডকথ বতবন িাড়া 

ا  ۖۡ وحمح ٗة ىئِكح لح َٰبح ٱۡلَّارِ إِلَّ مح ۡصحح
ح
ٓ أ لۡنحا عح ا جح وحمح
لۡنحا عِ  عح وا  جح ر  فح ِينح كح ۡۡ إِلَّ فِۡتنحٗة لذَِّلَّ  ُ تح دَّ

ِينح  يحۡزدحادح ٱلَّ َٰبح وح وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ لِيحۡستحۡيقِنح ٱلَّ

َٰبح  وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ لح يحۡرتحابح ٱلَّ َٰٗنا وح ن ٓوا  إِيمح ءحامح

رحض   ُِۡ مَّ ِ وب
ِينح ِِف ق ل  ولح ٱلَّ َِلحق  ۡؤِمن ونح وح وحٱلۡم 

َٰفِ  َٰلِكح وحٱلۡكح ذح ثحٗلْۚ كح ا مح َٰذح ادح ٱّللَّ  بِهح رح
ح
اذحآ أ ونح مح ر 

ا  ْۚ وحمح آء  حشح ن ي ِدي مح ُۡ يح آء  وح حشح ن ي ل  ٱّللَّ  مح ُِ ي 
ىَٰ  ا ِهح إِلَّ ذِۡكرح ْۚ وحمح وح  ه 

بذِكح إِلَّ ن ودح رح ۡ  ج  ۡعلح يح
 ِ  ٣١لِلۡبحّشح
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ককউ জান্ডনন না। আর এ হন্ডি 
মানুন্ডির জনে উপন্ডদশমাত্র।  

32. কখন্ডনা নয়, চাুঁন্ডদর কসম!  
رِ  مح َّ وحٱلۡقح  ٣٢ُكح

33. রান্ডতর কসম, যখন তা সন্ডর চন্ডল 
যায়, 

ۡدبحرح 
ح
ِۡل إِۡذ أ  ٣٣وحٱَلَّ

34. প্রভান্ডতর কসম, যখন তা উদ্ভাবসত 
হয়।  

رح  ۡسفح
ح
ۡبِح إِذحآ أ  ٣٤وحٱلص 

35. বনশ্চয় জাহান্নাম মহাববপদসমূন্ডহর 
অনেতম।  

 ِ َبح ى ٱلۡك  ِۡحدح
ا ۡلح ُح  ٣٥إِنَّ

36. মানুন্ডির জনে সতকথকারীস্বরূপ।  
 ِ ِلۡبحّشح

 ٣٦نحِذيٗرا لذ

37. কতামান্ডদর মন্ডধ্ে কয চায় অগ্রসর হন্ডত 
অর্বা বপবিন্ডয় র্াকন্ডত, তার জনে।  

رح  خَّ
ح
تحأ ۡو يح

ح
مح أ دَّ تحقح ن يح

ح
ۡۡ أ آءح ِمنك  ن شح  ٣٧لِمح

38. প্রবতবট প্রাে বনজ অজথন্ডনর কারন্ডে 
দায়বদ্ধ।  

بحۡت رحهِينحة   سح ا كح  ٣٨ّل   نحۡفب ۢ بِمح

39. বকন্তু ডান বদন্ডকর কলান্ডকরা নয়,   َٰبح ٱَۡلحِمِي ۡصحح
ح
ٓ أ  ٣٩إِلَّ

40. বাগ-বাবগচার মন্ডধ্ে তারা এন্ডক 
অপরন্ডক বজজ্ঞাসা করন্ডব,  

آءحل ونح  َٰت  يحتحسح نَّ  ٤٠ِِف جح

41. অপরাধ্ীন্ডদর সম্পন্ডকথ,   ۡجرِِميح ِن ٱلۡم   ٤١عح

42. বকন্ডস কতামান্ডদরন্ডক জাহান্নান্ডমর 
আগুন্ডন প্রন্ডবশ করাল?  

رح  قح ۡۡ ِِف سح ك  لحكح ا سح  ٤٢مح

43. তারা বলন্ডব, ‘আমরা সালাত 
আদায়কারীন্ডদর মন্ডধ্ে অন্তভুথি বিলাম 
না’।  

لذِيح  ۡۡ نحك  ِمنح ٱلۡم صح ح  ٤٣قحال وا  ل
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44. ‘আর আমরা অভাবগ্রস্তন্ডক খাদে দান 
করতাম না’।  

ۡ  ٱلِۡمۡسِكيح  ۡۡ نحك  ن ۡطعِ ح ل  ٤٤وح

45. ‘আর আমরা অনর্থক আলাপকারীন্ডদর 
সান্ডর্ (ন্ডবহুদা আলান্ডপ) মগ্ন 
র্াকতাম’।  

يح  ُِ ِ عح ٱۡۡلحآئ  وض  مح
نَّا َّنح ك   ٤٥وح

46. ‘আর আমরা প্রবতদান বদবসন্ডক 
অস্বীকার করতাম’।  

ِيِن  ِب  بِيحۡوِم ٱَّلذ ذذ نَّا ن كح ك   ٤٦وح

47. ‘অবন্ডশন্ডি আমান্ডদর কান্ডি মৃতুে 
আগমন কন্ডর’।  

َٰنحا ٱَۡلحقِي   تحى
ح
ى أ ِتَّ  ٤٧حح

48. অতএব সুপাবরশকারীন্ডদর সুপাবরশ 
তান্ডদর ককান উপকার করন্ডব না।  

َٰفِعِيح  ة  ٱلشَّ َٰعح فح ۡۡ شح  ُ ع  ا تحنفح مح ٤٨فح

49. আর তান্ডদর কী হন্ডয়ন্ডি কয, তারা 
উপন্ডদশ বােী হন্ডত ববমুখ?  

ۡعرِِضيح  ِن ٱتلَّۡذكِرحةِ م  ۡۡ عح  ُ ح ا ل مح  ٤٩فح

50. তারা কযন ভীত-সন্ত্রস্ত হন্ডয় 
পলায়নরত বনে গাধ্া।  

ة   ۡستحنفِرح ۡۡ ۡح  ر  م   ُ نَّ
ح
أ  ٥٠كح

51. যারা বসাংন্ডহর ভন্ডয় পলায়ন কন্ডরন্ডি।  ِۢ رحة  ٥١فحرَّۡت ِمن قحۡسوح

52. বরাং তান্ডদর মধ্েকার প্রন্ডতেক বেবিই 
কামনা কন্ডর কয তান্ডক উনু্মি গ্রন্থ 
প্রদান করা কহাক।  

ٗفا  ح  َٰ ص  ن ي ۡؤَتح
ح
ۡۡ أ  ُ ِۡن  ٱۡمرِي  مذ

بحۡل ي رِيد  ّل  
ٗة  ح نحّشَّ  ٥٢م 

53. কখনও নয়! বরাং তারা আবখরাতন্ডক 
ভয় কন্ডর না। 

ةح  حاف ونح ٱٓأۡلِخرح ۖۡ بحل لَّ َيح َّ  ٥٣ُكح

54. কখনও নয়! এবটন্ডতা উপন্ডদশ মাত্র।    ة ۥ تحۡذكِرح ٓ إِنَّه  َّ  ٥٤ُكح

55. অতএব যার ইিা কস তা কর্ন্ডক 
উপন্ডদশ গ্রহে করুক।  

ه ۥ  رح آءح ذحكح ن شح مح  ٥٥فح

56. আল্লাহর ইিা িাড়া ককউ উপন্ডদশ 
গ্রহে করন্ডত পান্ডর না। বতবনই ভন্ডয়র 
কযাগে এবাং েমার অবধ্কারী।  

ن 
ح
ٓ أ ونح إِلَّ ر  ا يحۡذك  ۡهل  ٱتلَّۡقوحىَٰ وحمح

ح
وح أ ْۚ ه  آءح ٱّللَّ  حشح ي

ةِ  ۡغفِرح ۡهل  ٱلۡمح
ح
أ  ٥٦وح
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৭৫. সূরা : আল-বকয়ামা 
আয়াত : ৪০, মাক্কী 

ةِ  ورحة  القِيحامح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবম কসম করবি বকয়ামন্ডতর বদন্ডনর!   ۡ قِۡس
 
ٓ أ ةِ لح َٰمح  ١بِيحۡوِم ٱلۡقِيح

2. আবম আন্ডরা কসম করবি আত্ম্-
ভৎসথনাকারী আত্ম্ার!  

ةِ  امح ۡ  بِٱۡلَّۡفِس ٱللَّوَّ قِۡس
 
ٓ أ لح  ٢وح

3. মানুি বক মন্ডন কন্ডর কয, আবম কখনই 
তার অবস্থসমূহ একত্র করব না?  

ۥ  ه  امح عح ِعظح ۡمح لَّن َنَّ
ح
َٰن  أ نسح ب  ٱۡۡلِ ۡسح ُيح

ح
 ٣أ

4. হোুঁ, আবম তার আাংগুন্ডলর 
অগ্রভাগসমূহও পুনববথনেস্ত করন্ডত 
সেম।  

ۥ  ِيح بحنحانحه  وذ ن ن سح
ح
ى أ ح َِٰدرِينح َعح َٰ قح  ٤بحلح

5. বরাং মানুি চায় ভববিেন্ডতও পাপাচার 
করন্ডত।  

ۥ  ه  امح مح
ح
رح أ َٰن  َِلحۡفج  نسح  ٥بحۡل ي رِيد  ٱۡۡلِ

6. কস প্রশ্ন কন্ডর, ‘কন্ডব বকয়ামন্ডতর 
বদন’?  

حۡس  ةِ ي َٰمح يَّانح يحۡوم  ٱلۡقِيح
ح
 ٦ل  أ

7. যখন চেু হতচবকত হন্ডব।    ٧فحإِذحا بحرِقح ٱِۡلحِصح 

8. আর চাুঁদ বকরেহীন হন্ডব,    ر مح فح ٱلۡقح سح  ٨وحخح

9. আর চাুঁদ ও সূযথন্ডক একত্র করা হন্ডব।    ر مح ۡمس  وحٱلۡقح ِعح ٱلشَّ  ٩وحَج 

10. কসবদন মানুি বলন্ডব, ‘পালাবার স্থান 
ককার্ায়’?  

ر   فح ۡينح ٱلۡمح
ح
ئِذ  أ َٰن  يحۡومح نسح  ٱۡۡلِ

ول  ق   ١٠يح

11. না, ককান আেয়স্থল কনই।   رح زح َّ لح وح  ١١ُكح

12.  াুঁই শুধু্ কসবদন কতামার রন্ডবর বনকট।    ر ۡستحقح ئِذ  ٱلۡم  بذِكح يحۡومح َٰ رح  ١٢إَِلح
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13. কসবদন মানুিন্ডক অববহত করা হন্ডব কী 
কস অন্ডগ্র পাব ন্ডয়বিল এবাং পশ্চান্ডত 
পাব ন্ডয়বিল।  

خَّ 
ح
أ مح وح ا قحدَّ ئِذِۢ بِمح َٰن  يحۡومح نسح  ٱۡۡلِ

ا   ١٣رح ي نحبَّؤ 

14. বরাং মানুি তার বনন্ডজর উপর 
দৃবষ্টমান।  

َٰ نحۡفِسهِۦ بحِصريحة   ح َٰن  َعح نسح  ١٤بحِل ٱۡۡلِ

15. যবদও কস নানা অজুহাত কপশ কন্ডর 
র্ান্ডক।  

ه ۥ  اذِيرح عح َٰ مح لۡقح
ح
حۡو أ ل  ١٥وح

16. কুরআন তাড়াতাবড় আয়ত্ত করার 
উন্ডদ্দন্ডশে তুবম কতামার বজহবান্ডক দ্রুত 
আন্ডন্দাবলত কন্ডরা না।  

حرذِۡك  لح بِهِۦٓ لح ِت  انحكح تِلحۡعجح  ١٦بِهِۦ لِسح

17. বনশ্চয়ই এর সাংরেে ও পা  আমার 
দাবয়ন্ডত্ব।  

ۥ  ۥ وحق ۡرءحانحه  ه  ۡعح لحۡينحا َجح  ١٧إِنَّ عح

18. অতিঃপর যখন আবম তা পা  কবর 
তখন তুবম তার পান্ড র অনুসরে কর।  

ۥ  َٰه  فحٱتَّبِۡع ق ۡرءحانحه  نح
ۡ
أ  ١٨فحإِذحا قحرح

19. তারপর তার বেথনার দাবয়ত্ব আমারই।   ۥ لحۡينحا بحيحانحه  َّۡ إِنَّ عح  ١٩ث 

20. কখন্ডনা না, বরাং কতামরা দুবনয়ার 
জীবনন্ডক ভালবাস।  

اِجلحةح  ِب ونح ٱلۡعح َّ بحۡل ِت   ٢٠ُكح

21. আর কতামরা কিন্ডড় বদি 
আবখরাতন্ডক। 

ةح  ونح ٱٓأۡلِخرح ر  تحذح  ٢١وح

22. কসবদন কতক মুখমেল হন্ডব 
হান্ডসোজ্জ্বল। 

وه   ة   و ج  ئِذ  نَّاِۡضح  ٢٢يحۡومح

23. তান্ডদর রন্ডবর প্রবত দৃবষ্টবনন্ডেপকারী।    ة ا نحاِظرح ُح ِ بذ َٰ رح
 ٢٣إَِلح

24. আর কসবদন অন্ডনক মুখমেল হন্ডব 
বববেথ-ববিন্ন।  

ة   ئِذِۢ بحاَِسح وه  يحۡومح و ج   ٢٤وح

25. তারা ধ্ারো করন্ডব কয, এক ববপযথয় 
তান্ডদর উপর আপবতত করা হন্ডব।  

ا  ُح ِ لح ب ۡفعح ن ي 
ح
ن  أ ة  تحظ   ٢٥فحاقِرح
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26. কখনই না, যখন প্রাে কণ্ঠাগত হন্ডব।   اِِقح ح ِت ٱلَتَّ ٓ إِذحا بحلحغح َّ  ٢٦ُكح

27. আর বলা হন্ডব, ‘কক তান্ডক বাুঁচান্ডব’?   اق نۡ  رح  ٢٧وحقِيلح مح

28. আর কস মন্ডন করন্ডব, এবটই 
ববদায়েে।  

اق   نَّه  ٱلۡفِرح
ح
نَّ أ  ٢٨وحظح

29. আর পান্ডয়র কগািার সাংন্ডগ পান্ডয়র 
কগািা জবড়ন্ডয় যান্ডব।  

اِق وحٱتۡلح  اق  بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ  ٢٩فَّ

30. কসবদন কতামার রন্ডবর কান্ডিই 
সকলন্ডক হাুঁবকন্ডয় কনয়া হন্ডব।  

اق   سح ئِذ  ٱلۡمح بذِكح يحۡومح َٰ رح  ٣٠إَِلح

31. সুতরাাং কস ববশ্বাসও কন্ডরবন এবাং 
সালাতও আদায় কন্ডরবন।  

 َٰ لَّ لح صح قح وح دَّ  ٣١فحلح صح

32. বরাং কস সতে প্রতোখোন কন্ডরবিল 
এবাং বফন্ডর বগন্ডয়বিল।  

 َٰ لَّ تحوح بح وح ذَّ َِٰكن كح لح  ٣٢وح

33. তারপর কস দম্ভভন্ডর পবরবার-
পবরজন্ডনর কান্ডি চন্ডল বগন্ডয়বিল।  

طَّ ى  تحمح ۡهلِهِۦ يح
ح
ى أ بح إَِلح َّۡ ذحهح  ٣٣ث 

34. দুন্ডভথাগ কতামার জনে এবাং দুন্ডভথাগ!   َٰ ۡولح
ح
حكح فحأ َٰ ل ۡولح

ح
 ٣٤أ

35. তারপরও দুন্ডভথাগ কতামার জনে এবাং 
দুন্ডভথাগ!  

حكح  َٰ ل ۡولح
ح
َّۡ أ ى ث  ۡولح

ح
 ٣٥فحأ

36. মানুি বক মন্ডন কন্ডর কয, তান্ডক এমবন 
কিন্ডড় কদয়া হন্ডব? 

ًدى  َۡتحكح س  ن ي 
ح
َٰن  أ نسح ب  ٱۡۡلِ ۡسح ُيح

ح
 ٣٦أ

37. কস বক বীন্ডযথর শুক্রববনু্দ বিল না যা 
স্খবলত হয়?  

 َٰ ۡمّنح ِّنذ  ي  ِن مَّ ٗة مذ
ۡۡ يحك  ن ۡطفح ح ل

ح
 ٣٧أ

38. অতিঃপর কস ‘আলাকায় পবরেত হয়। 
তারপর আল্লাহ তান্ডক সুন্দর 
আকৃবতন্ডত সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন এবাং 
সুববনেস্ত কন্ডরন্ডিন।  

ىَٰ  وَّ لحقح فحسح ٗة فحخح لحقح نح عح َّۡ َكح  ٣٨ث 
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39. অতিঃপর বতবন তা কর্ন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন 
কজাড়ায় কজাড়ায় পুরুি ও নারী।  

ى  نَثح
 
رح وحٱۡۡل كح ۡيِ ٱلَّ وۡجح لح ِمۡنه  ٱلزَّ عح  ٣٩فحجح

40. বতবন বক মৃতন্ডদর জীববত করন্ডত 
সেম নন?  

لحيۡسح 
ح
َٰ أ ۡوَتح ۡـ ِ ح ٱلۡمح ن ُي 

ح
ى أ ح َِٰدر  َعح

َٰلِكح بِقح  ٤٠ذح
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৭৬. সূরা : আল-ইনসান 
আয়াত : ৩১, মাক্কী 

انِ  ورحة  اِۡلنسح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. মানুন্ডির উপর বক কান্ডলর এমন ককান 
েে আন্ডসবন যখন কস উন্ডল্লখন্ডযাগে 
বকিুই বিল না?  

 ۡۡ ح ۡهرِ ل ِنح ٱَّلَّ َِٰن ِحي  مذ نسح  ٱۡۡلِ
ح َٰ َعح ِتح

ح
ۡل أ هح

ۡي  ن شح وًرا يحك  ۡذك   ١ا مَّ

2. আবম মানুিন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি বমে  
শুক্রববনু্দ কর্ন্ডক, আবম তান্ডক পরীো 
করব, ফন্ডল আবম তান্ডক বাবনন্ডয়বি 
েবে ও দৃবষ্টশবিসম্পন্ন।  

َٰنح مِ  نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ
لح اج  نَّبۡتحلِيهِ إِنَّا خح ۡمشح

ح
ة  أ ن ن ۡطفح

ُۢا بحِصرًيا  ِميعح َٰه  سح لۡنح عح  ٢فحجح

3. অবশেই আবম তান্ডক পর্ প্রদশথন 
কন্ডরবি, হয় কস কশাকরকারী অর্বা 
অকৃতজ্ঞ। 

وًرا  ف  ا كح اكِٗرا ِإَومَّ ا شح بِيلح إِمَّ َٰه  ٱلسَّ يۡنح دح  ٣إِنَّا هح

4. আবম কাবফরন্ডদর জনে প্রস্তুত কন্ডর 
করন্ডখবি কশকল, কববড় ও প্রজ্ববলত 
অবগ্ন।  

َٰٗل  ۡغلح
ح
أ َِٰسلح  وح لح َٰفِرِينح سح ۡعتحۡدنحا لِلۡكح

ح
ٓ أ ا إِنَّ
عِرًيا   ٤وحسح

5. বনশ্চয় সৎকমথশীলরা পান করন্ডব 
এমন পানপাত্র কর্ন্ডক যার বমেে হন্ডব 
কাফূর।  

ا  ُح اج  نح مِزح س  َكح
ۡ
أ ب ونح ِمن كح حّۡشح ارح ي بۡرح

ح
إِنَّ ٱۡۡل
ف وًرا   ٥َكح

6. এমন এক ঝেথা যা কর্ন্ডক আল্লাহর 
বান্দাগে পান করন্ডব, তারা এবটন্ডক 
যর্া ইিা প্রবাবহত করন্ডব।  

ا تحۡفِجرٗيا  ُح ونح ر  ِ جذ فح ِ ي  ا ِعبحاد  ٱّللَّ ُح ِ حّۡشحب  ب ۡيٗنا ي عح
٦ 

7. তারা মানত পূেথ কন্ডর এবাং কসবদনন্ডক 
ভয় কন্ডর যার অকলোে হন্ডব সুববসৃ্তত।  

نح  اف ونح يحۡوٗما َكح يحخح ه ۥ ي وف ونح بِٱۡلَّۡذرِ وح ۡشح 
ۡستحِطرٗيا   ٧م 
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8. তারা খান্ডদের প্রবত আসবি র্াকা 
সন্ডত্ত্বও বমসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীন্ডক 
খাদে দান কন্ডর।  

يحتِيٗما  بذِهِۦ ِمۡسِكيٗنا وح َٰ ح  ح امح َعح عح ونح ٱلطَّ ي ۡطعِم  وح
ِسرًيا 

ح
أ  ٨وح

9. তারা বন্ডল,  ‘আমরা কতা আল্লাহর 
সন্তুবষ্টর উন্ডদ্দন্ডশে কতামান্ডদরন্ডক খাদে 
দান কবর। আমরা কতামান্ডদর কর্ন্ডক 
ককান প্রবতদান চাই না এবাং ককান 
কশাকরও না।  

 ۡۡ ِ لح ن رِيد  مِنك  ۡۡ لِوحۡجهِ ٱّللَّ ا ن ۡطعِم ك  إِنَّمح
وًرا ك  لح ش  اٗٓء وح زح  ٩جح

10. আমরা আমান্ডদর রন্ডবর পে কর্ন্ডক 
এক ভয়াংকর ভীবতপ্রদ বদবন্ডসর ভয় 
কবর।  

رِيٗرا  ۡمطح ب وٗسا قح بذِنحا يحۡوًما عح حاف  ِمن رَّ  ١٠إِنَّا َّنح

11. সুতরাাং কসই বদবন্ডসর অকলোে কর্ন্ডক 
আল্লাহ তান্ডদর রো করন্ডলন এবাং 
তান্ডদর প্রদান করন্ডলন উজ্জ্বলতা ও 
উৎফুল্লতা।  

ٗة  ۡۡ نحۡۡضح  ُ َٰ ى لحقَّ َٰلِكح ٱَۡلحۡوِم وح َّ ذح ۡ  ٱّللَّ  ۡشح  ُ َٰ فحوحقحى
وٗرا  َس    ١١وح

12. আর তারা কয বধ্যথধ্ারে কন্ডরবিল তার 
পবরোন্ডম বতবন তান্ডদরন্ডক জান্নাত ও 
করশমী বন্ডস্ত্রর পুরস্কার প্রদান 
করন্ডবন।  

رِيٗرا  نَّٗة وححح وا  جح َبح  ا صح ۡ بِمح  ُ َٰ ى زح  ١٢وحجح

13. তারা কসখান্ডন সুউচ্চ আসন্ডন কহলান 
বদন্ডয় আসীন র্াকন্ডব। তারা কসখান্ডন 
না কদখন্ডব অবতশয় গরম, আর না 
অতোবধ্ক শীত।  

تَِّك  ا م  ُح ۡونح فِي آئِِكِۖ لح يحرح رح
ح
ح ٱۡۡل ا َعح ُح يح فِي
رِيٗرا  ُح ۡم لح زح ۡمٗسا وح  ١٣شح

14. তান্ডদর উপর সবন্নবহত র্াকন্ডব 
উদোন্ডনর িায়া এবাং তার ফলমূন্ডলর 

ا تحۡذَلِ  ُح وف  ذ لذِلحۡت ق ط  ا وح ُح َٰل  ۡۡ ِظلح ُِ ۡي
لح انِيحًة عح دح ٗل وح

١٤ 
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কর্াকাসমূহ তান্ডদর সমূ্পেথ আয়ত্তাধ্ীন 
করা হন্ডব।  

15. তান্ডদর চারপান্ডশ আববতথত হন্ডব 
করৌপেপাত্র ও স্ফবটক স্বি পানপাত্র- 

ُِۡ أَِب ۡي
لح اف  عح ي طح ۡكوحاب  وح

ح
أ ة  وح َُّ ِ ِن ف نِيحة  مذ

ا۠  نحۡت قحوحارِيرح  ١٥َكح

16. রূপার নোয় শুভ্র স্ফবটক পাত্র; যার 
পবরমাপ তারা বনধ্থারে করন্ডব।  

ا  وهح ر  ة  قحدَّ َُّ ِ ا  ِمن ف  ١٦تحۡقِديٗرا قحوحارِيرح

17. কসখান্ডন তান্ডদরন্ডক পান করান্ডনা হন্ডব 
পাত্রভরা আদা-বমবেত সুরা,  

ا زحَنحبِيًل  ُح اج  نح ِمزح ٗسا َكح
ۡ
أ ا كح ُح ۡونح فِي ي ۡسقح  ١٧وح

18. কসখানকার এক ঝেথা যার নাম হন্ডব 
সালসাবীল।  

بِيٗل  لۡسح َٰ سح مَّ ا ت سح ُح ۡيٗنا فِي  ١٨عح

19. আর তান্ডদর চারপান্ডশ প্রদবেে করন্ডব 
বচরবকন্ডশান্ডররা; তুবম তান্ডদরন্ডক 
কদখন্ডল বববেপ্ত মুিা মন্ডন করন্ডব।  

 ۡۡ  ُ ۡيتح
ح
ونح إِذحا رحأ حِلَّ  َٰن  ُم  ۡۡ وِلۡدح ُِ ۡي

لح وف  عح يحط  ۞وح
نث وٗرا ۡۡ ل ۡؤل ٗؤا مَّ  ُ ِسبۡتح  ١٩حح

20. আর তুবম যখন কদখন্ডব তুবম কসখান্ডন 
কদখন্ডত পান্ডব স্বািন্দে ও ববরাট 
সাম্রাজে। 

 َّۡ يۡتح ثح
ح
برًِيا  ِإَوذحا رحأ لَّٗۡك كح م  يۡتح نحعِيٗما وح

ح
 ٢٠رحأ

21. তান্ডদর উপর র্াকন্ডব সবুজ ও বমবহ 
করশন্ডমর কপাশাক এবাং কমাটা 
করশন্ডমর কপাশাক, আর তান্ডদরন্ডক 
পবরধ্ান করান্ডনা হন্ডব রূপার চুবড় 
এবাং তান্ডদর রব তান্ডদরন্ডক পান 
করান্ডবন পববত্র পানীয়।  

ل ٓوا   ۖۡ وحح  ق  ۡۡض  ِإَوۡستحَۡبح س  خ  ند  ۡۡ ثِيحاب  س   ُ َٰلِيح عح
وًرا   ُ اٗبا طح ح ۡۡ ۡشح  ُ ب  ۡۡ رح  ُ َٰ ى قح ة  وحسح َُّ ِ اوِرح ِمن ف سح

ح
أ
٢١ 

22. (তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব) ‘এবটই 
কতামান্ডদর পুরস্কার; আর কতামান্ডদর 
প্রন্ডচষ্টা বিল প্রশাংসান্ডযাগে।’  

 ۡ ۡعي ك  نح سح َكح اٗٓء وح زح ۡۡ جح نح لحك  ا َكح َٰذح إِنَّ هح
وًرا  ۡشك   ٢٢مَّ
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23. বনশ্চয় আবম কতামার প্রবত পযথায়ক্রন্ডম 
আল-কুরআন নাবযল কন্ডরবি।  

ۡرءحانح تحَنِيٗل  لحۡيكح ٱلۡق  ۡۡلحا عح ۡن  نحزَّ  ٢٣إِنَّا َنح

24. অতএব কতামার রন্ডবর হুকুন্ডমর জনে 
বধ্যথ ধ্ারে কর এবাং তান্ডদর মধ্ে 
কর্ন্ডক ককান পাবপষ্ঠ বা 
অস্বীকারকারীর আনুগতে কন্ডরা না। 

ۡو 
ح
اثًِما أ ۡۡ ءح  ُ لح ت ِطۡع ِمۡن بذِكح وح ِۡ رح فحٱۡصَِبۡ ِۡل ۡك

ف    ٢٤وٗرا كح

25. আর সকাল-সন্ধোয় কতামার রন্ডবর 
নাম স্মরে কর,  

ِصيٗل 
ح
أ ٗة وح بذِكح ب ۡكرح ۡح رح ِر ٱۡس  ٢٥وحٱۡذك 

26. আর রান্ডতর একাাংন্ডশ তার উন্ডদ্দন্ডশে 
বসজদাবনত হও এবাং দীঘথ রাত ধ্ন্ডর 
তাুঁর তাসবীহ পা  কর।  

وِيًل  ٗۡل طح بذِۡحه  َلح ۥ وحسح ۡد َلح  ِۡل فحٱۡسج   ٢٦وحِمنح ٱَلَّ

27. বনশ্চয় এরা দুবনয়ার জীবনন্ডক 
ভালবান্ডস আর তান্ডদর সামন্ডন করন্ডখ 
কদয় এক কব ন বদন।  

 ۡۡ آءحه  رح ونح وح ر  يحذح اِجلحةح وح ِب ونح ٱلۡعح ٓءِ ُي  لح ىؤ  إِنَّ ٰٓح
 ٢٧يحۡوٗما ثحقِيٗل 

28. আবমই তান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি এবাং 
তান্ডদর গ্রবন্থ শি কন্ডর বদন্ডয়বি আর 
আবম চাইন্ডল তান্ডদর স্থান্ডন তান্ডদর মত 
(মানুি) বদন্ডয় পবরবতথন কন্ডর বদন্ডত 
পাবর। 

ۖۡ ِإَوذحا ِشۡئنحا  ۡۡ َۡسحه 
ح
ٓ أ ۡدنحا دح ۡۡ وحشح  ُ َٰ لحۡقنح ۡن  خح َنَّ
ۡۡ تحۡبِديًل   ُ َٰلح ۡمثح

ح
ۡۡلحآ أ  ٢٨بحدَّ

29. বনশ্চয় এবট উপন্ডদশ; অতএব কয চায় 
কস কযন তার রন্ডবর বদন্ডক একবট পর্ 
গ্রহে কন্ডর।  

آءح  ن شح مح ة ۖۡ فح َِٰذهِۦ تحۡذكِرح بذِهِۦ إِنَّ هح َٰ رح حذح إَِلح ٱَّتَّ
بِيٗل   ٢٩سح



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1221  

30. আর আল্লাহ ইিা না করন্ডল কতামরা 
ইিা করন্ডব না; বনশ্চয় আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ।  

نح  ح َكح ْۚ إِنَّ ٱّللَّ آءح ٱّللَّ  حشح ن ي
ح
ٓ أ آء ونح إِلَّ حشح ا ت وحمح
ِكيٗما  لِيًما حح  ٣٠عح

31. যান্ডক ইিা বতবন স্বীয় রহমন্ডত প্রন্ডবশ 
করান্ডবন এবাং যাবলমন্ডদর জনে বতবন 
প্রস্তুত  করন্ডখন্ডিন যন্ত্রোদায়ক আযাব।  

دَّ  عح
ح
َٰلِِميح أ آء  ِِف رحۡۡححتِهِۚۦْ وحٱلظَّ حشح ن ي ي ۡدِخل  مح

ُۢا  َِلمح
ح
ابًا أ ذح ۡۡ عح  ُ ح  ٣١ل
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৭৭. সূরা : আল-মুরসালাত 
আয়াত : ৫০, মাক্কী 

تِ  لح رۡسح ورحة  الم   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম কলোন্ডের উন্ডদ্দন্ডশে কপ্রবরত 
বাতান্ডসর, 

ۡرٗفا  َِٰت ع  لح رۡسح  ١وحٱلۡم 

2. আর প্রচে কবন্ডগ প্রবাবহত ঝঞ্ঝার। 
ۡصٗفا  َِٰت عح َِٰصفح  ٢فحٱلۡعح

3. কসম কমঘমালা ও বৃবষ্ট বববেপ্তকারী 
বায়ুর,  

ا  حّۡشٗ َِٰت ن َِٰشرح  ٣وحٱلنَّ

4. আর সুস্পষ্টরূন্ডপ পার্থকেকারীর (আল-
কুরআন্ডনর আয়ান্ডতর), 

َِٰت فحۡرٗقا  َٰرِقح  ٤فحٱلۡفح

5. অতিঃপর কসম, উপন্ডদশগ্রন্থ 
আনয়নকারী (ন্ডফন্ডরশতান্ডদর), 

َِٰت ذِۡكًرا  لۡقِيح  ٥فحٱلۡم 

6. অজুহাত দূরকারী ও সতকথকারী।  
ۡو ن ۡذًرا 

ح
ۡذًرا أ  ٦ع 

7. কতামান্ডদরন্ডক যা বকিুর ওয়াদা কদয়া 
হন্ডয়ন্ডি তা অবশেই ঘটন্ডব।  

ا  َٰقِع  إِنَّمح ونح لحوح د   ٧ت وعح

8. যখন তারকারাবজ আন্ডলাহীন হন্ডব, 
ۡت  ِمسح وم  ط   ٨فحإِذحا ٱۡل ج 

9. আর আকাশ ববদীেথ হন্ডব, 
ۡت  آء  ف رِجح مح  ٩ِإَوذحا ٱلسَّ

10. আর যখন পাহাড়গুবল চূেথববচূেথ হন্ডব, 
ۡت  بحال  ن ِسفح  ١٠ِإَوذحا ٱۡۡلِ

11. আর যখন রাসূলন্ডদরন্ডক বনধ্থাবরত 
সমন্ডয় উপবস্থত করা হন্ডব;  

ِتحۡت  قذ
 
ل  أ  ١١ِإَوذحا ٱلر س 

12. ককান্ বদন্ডনর জনে এসব স্থবগত করা 
হন্ডয়বিল? 

لحۡت  ِ جذ
 
يذِ يحۡوم  أ

ح
 ١٢ِۡل
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13. ববচার বদন্ডনর জনে। 
ۡصِل   ١٣َِلحۡوِم ٱلۡفح

14. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব ববচার 
বদবস বক? 

ۡصِل  ا يحۡوم  ٱلۡفح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ  ١٤وحمح

15. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ١٥وح

16. আবম বক পূবথবতথীন্ডদরন্ডক ধ্বাংস 
কবরবন?  

لِيح  وَّ
ح
لِِك ٱۡۡل ُۡ ۡۡ ن  ح ل

ح
 ١٦أ

17. তারপর পরবতথীন্ডদরন্ডক তান্ডদর 
অনুসারী বানাই।   

ۡ  ٱٓأۡلِخرِينح   ُ َّۡ ن تۡبِع   ١٧ث 

18. অপরাধ্ীন্ডদর সান্ডর্ আবম এমনই কন্ডর 
র্াবক।  

ۡجرِِميح  ل  بِٱلۡم  َٰلِكح نحۡفعح ذح  ١٨كح

19. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
ধ্বাংস!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ١٩وح

20. আবম বক কতামান্ডদরন্ডক তুি পাবন 
বদন্ডয় সৃবষ্ট কবরবন?  

ُِي   آء  مَّ ِن مَّ ۡ مذ قك 
ۡل  ۡۡ َّنح ح ل

ح
 ٢٠أ

21. অতিঃপর তা আবম করন্ডখবি সুরবেত 
আধ্ান্ডর 

ِكي   ار  مَّ رح
َٰه  ِِف قح لۡنح عح  ٢١فحجح

22. একবট বনবদথষ্ট সময় পযথন্ত।  
ۡعل وم   ر  مَّ دح

َٰ قح  ٢٢إَِلح

23. অতিঃপর আবম পবরমাপ কন্ডরবি। আর 
আবমই উত্তম পবরমাপকারী।  

ونح  َِٰدر  ۡح ٱلۡقح ۡرنحا فحنِۡع دح قح  ٢٣فح

24. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٢٤وح

25. আবম বক ভূবমন্ডক ধ্ারেকারী বানাইবন  اتًا ۡرضح كِفح
ح
ِل ٱۡۡل ۡعح ۡۡ َنح ح ل

ح
 ٢٥أ

26. জীববত ও মৃতন্ডদরন্ডক?  َٰٗتا ۡموح
ح
أ ۡحيحاٗٓء وح

ح
 ٢٦أ
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27. আর এখান্ডন স্থাপন কন্ডরবি সুদৃঢ় ও 
সুউচ্চ পবথত এবাং কতামান্ডদরন্ডক পান 
কবরন্ডয়বি সুন্ডপয় পাবন।  

ا ُح لۡنحا فِي عح ۡ  وحجح َٰك  ۡينح ۡسقح
ح
أ َٰت  وح َِٰمخح ََِٰسح شح وح رح

اٗتا  اٗٓء ف رح  ٢٧مَّ

28. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٢٨وح

29. (তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব), কতামরা যা 
অস্বীকার করন্ডত কসবদন্ডক গমন কর।  

ب ونح  ِ ذذ نت ۡ بِهِۦ ت كح ا ك  َٰ مح ٓوا  إَِلح لِق   ٢٩ٱنطح

30. যাও বতন শাখা বববশষ্ট আগুন্ডনর 
িায়ায়, 

عحب   َِٰث ش 
  ذِي ثحلح

َٰ ِظلذ ٓوا  إَِلح لِق   ٣٠ٱنطح

31. যা িায়াদানকারী নয় এবাং তা 
জাহান্নান্ডমর জ্বলন্ত অবগ্নবশখার 
কমাকান্ডবলায় ককান কান্ডজও আসন্ডব 
না।  

ِب  ُح ۡغِّن ِمنح ٱللَّ لح ي  لِيل  وح  ظح
 ٣١لَّ

32. বনশ্চয় তা (জাহান্নাম) িড়ান্ডব 
প্রাসাদসম সু্ফবলঙ্গ। 

ِۡصِ  ٱلۡقح ر  كح ح ا تحۡرِّم بِّشح ُح
 ٣٢إِنَّ

33. তা কযন হলুদ উষ্ট্রী।    ۡفر َٰلحت  ص  ۥ ِجمح نَّه 
ح
أ  ٣٣كح

34. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٣٤وح

35. এটা এমন বদন কযবদন তারা কর্া 
বলন্ডব না।  

ونح  ا يحۡوم  لح يحنِطق  َٰذح  ٣٥هح

36. আর তান্ডদরন্ডক অজুহাত কপশ করার 
অনুমবতও কদয়া হন্ডব না । 

ونح  يحۡعتحِذر  ۡۡ فح  ُ ح لح ي ۡؤذحن  ل  ٣٦وح

37. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
ধ্বাংস!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٣٧وح

38. এবট ফয়সালার বদন; কতামান্ডদরন্ডক ও 
পূবথবতথীন্ডদরন্ডক আবম একত্র কন্ডরবি।  

ۡصِلِۖ  ا يحۡوم  ٱلۡفح َٰذح لِيح هح وَّ
ح
ۡۡ وحٱۡۡل َٰك  حۡعنح  ٣٨َجح

39. কতামান্ডদর ককান ককৌশল র্াকন্ডল 
আমার ববরুন্ডদ্ধ প্রন্ডয়াগ কর।   

وِن  ۡيد  فحِكيد  ۡۡ كح نح لحك   ٣٩فحإِن َكح
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40. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٤٠وح

41. বনশ্চয় মুত্তাকীরা র্াকন্ডব িায়া ও 
ঝেথাবহুল স্থান্ডন, 

ي ون   َٰل  وحع 
تَّقِيح ِِف ِظلح  ٤١إِنَّ ٱلۡم 

42. আর বনজন্ডদর বাসনানুযায়ী ফলমূল-
এর মান্ডধ্ে।  

ونح   ُ حۡشتح ا ي َٰكِهح ِممَّ فحوح  ٤٢وح

43. (তান্ডদরন্ডক বলা হন্ডব) ‘কতামরা কয 
আমল করন্ডত তার প্রবতদানস্বরূপ 
তৃবপ্তর সান্ডর্ পানাহার কর;  

نِٓي  ب وا  هح ۡۡ ُك  وا  وحٱۡۡشح نت  ا ك  ل ونح ا بِمح  ٤٣تحۡعمح

44. সৎকমথশীলন্ডদর আমরা এমন-ই 
প্রবতদান বদন্ডয় র্াবক।  

ۡحِسنِيح  ۡزِي ٱلۡم  َٰلِكح َنح ذح  ٤٤إِنَّا كح

45. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٤٥وح

46. (ন্ডহ কাবফররা!) কতামরা আহার কর 
এবাং কভাগ কর েেকাল; বনশ্চয় 
কতামরা অপরাধ্ী।  

ونح  ۡرِم  ۡ ُم  وا  قحلِيًل إِنَّك  تَّع  تحمح  ٤٦ُك  وا  وح

47. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
ধ্বাংস!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٤٧وح

48. তান্ডদরন্ডক যখন বলা হয় ‘রুকূ‘ কর,’ 
তখন তারা রুকূ‘ করত না।  

ونح  ع  وا  لح يحۡركح ع  ۡ  ٱۡركح  ُ ح  ٤٨ِإَوذحا قِيلح ل

49. বমর্োন্ডরাপকারীন্ডদর জনে কসবদন্ডনর 
দুন্ডভথাগ!  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح  ٤٩وح

50. সুতরাাং কুরআন্ডনর পবরবন্ডতথ আর 
ককান্ বােীর প্রবত তারা ঈমান 
আনন্ডব?   

ه ۥ ي ۡؤِمن ونح  ِديثِۢ بحۡعدح يذِ حح
ح
 ٥٠فحبِأ
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৭৮. সূরা : আন্-নাবা 
আয়াত : ৪০, মাক্কী 

 ِ ورحة  اۡلَّبحإ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ককান্ ববিয় সম্পন্ডকথ তারা পরস্পর 
বজজ্ঞাসাবাদ করন্ডি ? 

آءحل ونح  َّۡ يحتحسح  ١عح

2. মহাসাংবাদবট সম্পন্ডকথ, 
 ِۡ ِظي ِن ٱۡلَّبحإِ ٱلۡعح  ٢عح

3. কয ববিন্ডয় তারা মতন্ডভদ করন্ডি। 
ونح  ۡتحلِف  ۡۡ فِيهِ ُم  ِي ه  ٣ٱلَّ

4. কখন্ডনা না, অবচন্ডরই তারা জানন্ডত 
পারন্ডব। 

ونح  يحۡعلحم  َّ سح ٤ُكح

5. তারপর কখন্ডনা না, তারা অবচন্ডরই 
জানন্ডত পারন্ডব। 

ونح  يحۡعلحم  َّ سح َّۡ ُكح ٥ث 

6. আবম বক বানাইবন যমীনন্ডক শযো? 
َٰٗدا  ۡرضح ِمهح

ح
ِل ٱۡۡل ۡعح ۡۡ َنح ح ل

ح
 ٦أ

7. আর পবথতসমূহন্ডক কপন্ডরক? 
ۡوتحاٗدا 

ح
بحالح أ ٧وحٱۡۡلِ

8. আর আবম কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি 
কজাড়ায় কজাড়ায়। 

َٰٗجا  ۡزوح
ح
ۡۡ أ َٰك  لحۡقنح ٨وحخح

9. আর আবম কতামান্ডদর বনদ্রান্ডক কন্ডরবি 
ববোম।  

بحاٗتا  ۡۡ س  لۡنحا نحۡومحك  عح ٩وحجح

10. আর আবম রাতন্ডক কন্ডরবি আবরে।  
ۡلح ِِلحاٗسا  لۡنحا ٱَلَّ عح ١٠وحجح

11. আর আবম বদনন্ডক কন্ডরবি 
জীববকাজথন্ডনর সময়।  

لۡنحا  عح اٗشا وحجح عح ارح مح ُح ١١ٱۡلَّ

12. আর আবম কতামান্ডদর উপন্ডর বাবনন্ডয়বি 
সাতবট সুদৃঢ় আকাশ।  

اٗدا  ۡبٗعا ِشدح ۡۡ سح بحنحۡينحا فحۡوقحك  ١٢وح

পারা 

৩০ 
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13. আর আবম সৃবষ্ট কন্ডরবি উজ্জ্বল একবট 
প্রদীপ।  

اٗجا  اٗجا وحهَّ لۡنحا َِسح عح ١٣وحجح

14. আর আবম কমঘমালা কর্ন্ডক প্রচুর পাবন 
বিথে কন্ডরবি।  

ۡۡلحا ِمنح  نزح
ح
أ َّاٗجا  وح اٗٓء َثح َِٰت مح ۡعِصرح ١٤ٱلۡم 

15. যান্ডত তা বদন্ডয় আবম শসে ও উবদ্ভদ 
উৎপন্ন করন্ডত পাবর।  

نحبحاٗتا  ا وح بذٗ ِ ۡخرِجح بِهِۦ حح ١٥ۡلذ

16. আর ঘন উদোনসমূহ।  
افًا  لۡفح

ح
َٰت  أ نَّ ١٦وحجح

17. বনশ্চয় ফয়সালার বদন বনধ্থাবরত 
আন্ডি।  

َٰٗتا  نح ِميقح ۡصِل َكح ١٧إِنَّ يحۡومح ٱلۡفح

18. কসবদন বশঙ্গায় ফুুঁক কদয়া হন্ডব, তখন 
কতামরা দন্ডল দন্ডল আসন্ডব।  

فۡوحاٗجا 
ح
ت ونح أ

ۡ
تحأ ورِ فح خ  ِِف ٱلص  ١٨يحۡومح ي نفح

19. আর আসমান খুন্ডল কদয়া হন্ডব, ফন্ডল 
তা হন্ডব বহু িারবববশষ্ট।  

َٰٗبا  بۡوح
ح
نحۡت أ آء  فحَّكح مح ِت ٱلسَّ ف تِحح ١٩وح

20. আর পবথতসমূহন্ডক চলমান করা হন্ডব, 
ফন্ডল কসগুন্ডলা মরীবচকা হন্ডয় যান্ডব।  

ابًا  ح نحۡت َسح بحال  فحَّكح حِت ٱۡۡلِ ِ ريذ ٢٠وحس 

21. বনশ্চয় জাহান্নাম কগাপন ফাুঁদ। 
اٗدا  نحۡت ِمۡرصح ۡح َكح نَّ ُح ٢١إِنَّ جح

22. সীমালঙ্ঘনকারীন্ডদর জনে প্রতোবতথন 
স্থল। 

َٰغِيح مح  ٢٢اٗبا لذِلطَّ

23. কসখান্ডন তারা যুগ যুগ ধ্ন্ডর অবস্থান 
করন্ডব।  

َٰبِ  اٗبا لَّ ۡحقح
ح
آ أ ُح ٢٣ثِيح فِي

24. কসখান্ডন তারা ককান শীতলতা 
আস্বাদন করন্ডব না এবাং না ককান 
পানীয়।  

ابًا ح لح ۡشح ا بحۡرٗدا وح ُح وق ونح فِي ٢٤لَّ يحذ 
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25. ফুটন্ত পাবন ও পুুঁজ িাড়া।  
اٗقا  ِيٗما وحغحسَّ ٢٥إِلَّ ۡحح

26. উপযুি প্রবতফলস্বরূপ। 
اٗٓء وِفحاقًا  زح  ٢٦جح

27. বনশ্চয় তারা বহসান্ডবর আশা করত না।  
اٗبا  ونح ِحسح ن وا  لح يحرۡج  ۡۡ َكح  ُ ٢٧إِنَّ

28. আর তারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
সমূ্পেথরূন্ডপ অস্বীকার কন্ডরবিল।  

ب وا  أَِب ذَّ كح اٗبا وح َٰتِنحا كِذَّ ٢٨يح

29. আর সব বকিুই আবম বলবখতভান্ডব 
সাংরেে কন্ডরবি।  

َٰٗبا  َٰه  كِتح ۡينح ۡحصح
ح
ء  أ ۡ َّ يح َّك  ٢٩وح

30. সুতরাাং কতামরা স্বাদ গ্রহে কর। আর 
আবম কতা ককবল কতামান্ডদর আযাবই 
বৃবদ্ধ করব।  

ابًا  ذح ۡۡ إِلَّ عح ك  وق وا  فحلحن نَّزِيدح ٣٠فحذ 

31. বনশ্চয় মুত্তাকীন্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
সফলতা।  

اًزا  فح تَّقِيح مح  ٣١إِنَّ لِلۡم 

32. উদোনসমূহ ও আঙু্গরসমূহ।  
َٰٗبا  ۡعنح

ح
أ آئِقح وح دح ٣٢حح

33. আর সমবয়স্কা উবদ্ভন্ন কযৌবনা তরুেী।  
اٗبا  تۡرح

ح
وحاِعبح أ كح ٣٣وح

34. আর পবরপূেথ পানপাত্র। 
اٗقا  ٗسا دِهح

ۡ
أ كح ٣٤وح

35. তারা কসখান্ডন ককান অসার ও বমর্ো 
কর্া শুনন্ডব না।  

َٰٗبا  لح كِذَّ ا لحۡغٗوا وح ُح ونح فِي ع  حۡسمح ٣٥لَّ ي

36. কতামার রন্ডবর পে কর্ন্ডক প্রবতফল, 
যন্ডর্াবচত দানস্বরূপ।  

اٗبا  آًء ِحسح طح بذِكح عح ِن رَّ اٗٓء مذ زح ٣٦جح

37. বযবন আসমানসমূহ, যমীন ও 
এতন্ডদাভন্ডয়র মধ্েবতথী সববকিুর রব, 
পরম করুোময়। তারা তাুঁর সামন্ডন 
কর্া বলার সামর্থে রাখন্ডব না। 

ا ٱلرَِّنَٰمۡحۖۡ  مح  ُ ا بحيۡنح ۡرِض وحمح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِ ٱلسَّ رَّبذ

اٗبا  ونح ِمۡنه  ِخطح ۡملِك  ٣٧لح يح
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38. কসবদন রূহ189 ও কফন্ডরশতাগে 
সাবরবদ্ধভান্ডব দাুঁড়ান্ডব, যান্ডক পরম 
করুোময় অনুমবত কদন্ডবন কস িাড়া 
অনেরা ককান কর্া বলন্ডব না। আর কস 
সব ক কর্াই বলন্ডব।  

ۖۡ لَّ  ا فذٗ ة  صح ىئِكح لح وح  وحٱلۡمح وم  ٱلر  ق  يحۡومح يح
َٰن  وحقحالح  ذِنح َلح  ٱلرَّۡحمح

ح
ۡن أ ونح إِلَّ مح َّم  تحُكح يح

اٗبا  وح  ٣٨صح

39. ঐ বদনবট সতে। অতএব কয চায়, কস 
তার রন্ডবর বনকট আেয় গ্রহে 
করুক।  

بذِهِۦ  َٰ رح حذح إَِلح آءح ٱَّتَّ ن شح مح ۖۡ فح َٰلِكح ٱَۡلحۡوم  ٱۡۡلحق  ذح
٣٩ابًا مح 

40. বনশ্চয় আবম কতামান্ডদরন্ডক একবট 
বনকটবতথী আযাব সম্পন্ডকথ সতকথ 
করলাম। কযবদন মানুি কদখন্ডত পান্ডব, 
তার দু’হাত কী অন্ডগ্র কপ্ররে কন্ডরন্ডি 
এবাং কাবফর বলন্ডব ‘হায়, আবম যবদ 
মাবট হতাম’! 

رۡء   ر  ٱلۡمح اٗبا قحرِيٗبا يحۡومح يحنظ  ذح ۡۡ عح َٰك  ۡرنح نذح
ح
آ أ إِنَّ

نت   َٰلحۡيتحِّن ك  فِر  يح ول  ٱلَّۡكح يحق  اه  وح ۡت يحدح مح ا قحدَّ مح
ُۢا  َٰبح  ٤٠ت رح

  

                                                           
189 বজবরীল (আিঃ)। 
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৭৯. সূরা : আন্-নাবয‘আত 
আয়াত : ৪৬, মাক্কী 

تِ  ورحة  اۡلَّازَِعح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম বনমথমভান্ডব (কাবফরন্ডদর রূহ) 
উৎপাটনকারীন্ডদর।190  

ۡرٗقا  َِٰت غح َٰزِعح  ١وحٱلنَّ

2. আর কসম সহজভান্ডব 
বন্ধনমুিকারীন্ডদর।  

حۡشٗطا  َِٰت ن َِٰشطح ٢وحٱلنَّ

3. আর কসম দ্রুতগবতন্ডত 
সন্তরেকারীন্ডদর। 

ۡبٗحا  َِٰت سح َٰبِحح ٣وحٱلسَّ

4. আর দ্রুতন্ডবন্ডগ অগ্রসরমানন্ডদর।  ۡبٗقا َِٰت سح َٰبِقح  ٤فحٱلسَّ

5. অতিঃপর কসম সকল 
কাযথবনবথাহকারীন্ডদর।  

ۡمٗرا 
ح
َِٰت أ بذِرح دح ٥فحٱلۡم 

6. কসবদন কম্পনকারী191 প্রকবম্পত 
করন্ডব।  

ة   اِجفح ف  ٱلرَّ  ٦يحۡومح تحرۡج 

7. তান্ডক অনুসরে করন্ডব পরবতথী 
কম্পনকারী।192  

ادِفحة   ا ٱلرَّ ُح ٧تحتۡبحع 

8. কসবদন অন্ডনক হৃদয় ভীত-সন্ত্রস্ত হন্ডব।    ة اِجفح ئِذ  وح ٨ق ل وب  يحۡومح

9. তান্ডদর দৃবষ্টসমূহ নত হন্ডব।    ة َِٰشعح ا خح َٰر هح بۡصح
ح
٩أ

10. তারা বন্ডল, ‘আমরা বক পূবথাবস্থায় 
প্রতোববতথত হবই,  

ۡرد ود ونح ِِف  حمح ءِنَّا ل
ح
ول ونح أ ق  ةِ يح ١٠ٱۡۡلحافِرح

11. যখন আমরা চূেথ-ববচূেথ হাড় হন্ডয় 
যাব’?  

ٗة  ِرح َٰٗما َّنَّ نَّا ِعظح ءِذحا ك 
ح
 ١١أ

                                                           
190 ১-৫ নাং আয়ান্ডত বববভন্ন কান্ডজ বনন্ডয়াবজত কফন্ডরশতান্ডদর কসম করা হন্ডয়ন্ডি। 
191 অর্থাৎ প্রর্ম বশাংগাধ্ববন।  
192  বিতীয় বশাংগাধ্ববন।  
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12. তারা বন্ডল, ‘তাহন্ডল তা কতা এক 
েবতকর প্রতোবতথন’।  

ة   اَِسح ة  خح رَّ ١٢قحال وا  تِلۡكح إِٗذا كح

13. আর ওটা কতা ককবল এক ববকট 
আওয়াজ।  

ة   َِٰحدح ة  وح ا ِهح زحۡجرح ١٣فحإِنَّمح

14. তৎেনাৎ তারা ভূ-পৃন্ডষ্ঠ উপবস্থত 
হন্ডব।  

ةِ  اهِرح ۡ بِٱلسَّ  ١٤فحإِذحا ه 

15. মূসার বৃত্তান্ত কতামার কান্ডি কপৌঁন্ডিন্ডি 
বক?  

ى  ِديث  م وَسح تحىَٰكح حح
ح
ۡل أ ١٥هح

16. যখন তার রব তান্ডক পববত্র তুওয়া 
উপতেকায় কডন্ডকবিন্ডলন, 

ًوى  ِس ط  دَّ قح ۥ بِٱلۡوحادِ ٱلۡم  ب ه  َٰه  رح ى ١٦إِۡذ نحادح

17. ‘বফর‘আউন্ডনর কান্ডি যাও, বনশ্চয় কস 
সীমালাংঘন কন্ডরন্ডি’।  

 َٰ غح ۥ طح ۡونح إِنَّه  َٰ فِرۡعح ۡب إَِلح ١٧ٱۡذهح

18. অতিঃপর বল ‘কতামার বক ইিা আন্ডি 
কয, তুবম পববত্র হন্ডব’?  

 َٰ َكَّ ن تحزح
ح
ى أ ل لَّكح إَِلح ۡل هح ق  ١٨فح

19. ‘আর আবম কতামান্ডক কতামার রন্ডবর 
বদন্ডক পর্ কদখাব, যান্ডত তুবম তাুঁন্ডক 
ভয় কর?’ 

هۡ 
ح
أ َٰ وح تحۡخَشح بذِكح فح َٰ رح ١٩ِديحكح إَِلح

20. অতিঃপর মূসা তান্ডক ববরাট বনদশথন 
কদখাল।  

ىَٰ  َۡبح َٰه  ٱٓأۡليحةح ٱلۡك  ى رح
ح
٢٠فحأ

21. বকন্তু কস অস্বীকার করল এবাং অমানে 
করল। 

 َٰ بح وحعحِصح ذَّ ٢١فحكح

22. তারপর কস ফাসাদ করার কচষ্টায় 
প্রস্থান করল।  

 َٰ حۡسَعح ۡدبحرح ي
ح
َّۡ أ ٢٢ث 

23. অতিঃপর কস কলাকন্ডদরন্ডক একত্র কন্ডর 
কঘািো বদল।  

نحادحىَٰ  ح فح ّشح ٢٣فححح
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24. আর বলল, ‘আবমই কতামান্ডদর সন্ডবথাচ্চ 
রব’।  

 َٰ َۡعح
ح
ۡ  ٱۡۡل ب ك  نحا۠ رح

ح
الح أ قح ٢٤فح

25. অবন্ডশন্ডি আল্লাহ তান্ডক আবখরাত ও 
দুবনয়ার আযান্ডব পাকড়াও করন্ডলন।  

ى  ولح
 
ةِ وحٱۡۡل الح ٱٓأۡلِخرح ه  ٱّللَّ  نحكح ذح خح

ح
٢٥فحأ

26. বনশ্চয় কয ভয় কন্ডর তার জনে এন্ডত 
বশো রন্ডয়ন্ডি।  

ى  َۡشح ذِمحن َيح َٰلِكح لحعَِۡبحٗة ل  ٢٦إِنَّ ِِف ذح

27. কতামান্ডদরন্ডক সৃবষ্ট করা অবধ্ক কব ন, 
না আসমান সৃবষ্ট? বতবন তা 
বাবনন্ডয়ন্ডিন।  

ا  ُح َٰ ْۚ بحنحى آء  مح ِم ٱلسَّ
ح
لًۡقا أ د  خح شح

ح
ۡۡ أ نت 
ح
٢٧ءحأ

28. বতবন এর িাদন্ডক উচ্চ কন্ডরন্ডিন এবাং 
তান্ডক সুসম্পন্ন কন্ডরন্ডিন।  

ا  ُح َٰ ى وَّ ا فحسح ُح ۡمكح عح سح ٢٨رحفح

29. আর বতবন এর রাতন্ডক অন্ধকারািন্ন 
কন্ডরন্ডিন এবাং এর বদবান্ডলাক প্রকাশ 
কন্ডরন্ডিন।  

ا  ُح َٰ ى حح جح ض  ۡخرح
ح
أ ا وح ُح ۡلح شح َلح ۡغطح

ح
أ ٢٩وح

30. এরপর বতবন যমীনন্ডক ববস্তীেথ 
কন্ডরন্ডিন।  

آ  ُح َٰ ى َٰلِكح دححح ۡرضح بحۡعدح ذح
ح
٣٠وحٱۡۡل

31. বতবন তার বভতর কর্ন্ডক কবর কন্ডরন্ডিন 
তার পাবন ও তার তৃেভূবম।  

ا  ُح َٰ ى رۡعح مح ا وح آءحهح ا مح ُح جح ِمۡن ۡخرح
ح
 ٣١أ

32. আর পবথতগুন্ডলান্ডক বতবন দৃঢ়ভান্ডব 
প্রবতবষ্ঠত কন্ডরন্ডিন।  

ا  ُح َٰ ى رۡسح
ح
بحالح أ ٣٢وحٱۡۡلِ

33. কতামান্ডদর ও কতামান্ডদর চতুষ্পদ 
জন্তুগুন্ডলার জীবন্ডনাপকরেস্বরূপ।  

ۡۡ وح  َٰٗعا لَّك  تح ۡۡ مح َِٰمك  نۡعح
ح
٣٣ِۡل

34. অতিঃপর যখন মহাপ্রলয় আসন্ডব।  
ىَٰ  َۡبح ة  ٱلۡك  آمَّ آءحِت ٱلطَّ ٣٤فحإِذحا جح

35. কসবদন মানুি স্মরে করন্ডব তা, যা কস 
কচষ্টা কন্ডরন্ডি।  

 َٰ َعح ا سح َٰن  مح نسح ر  ٱۡۡلِ
كَّ تحذح ٣٥يحۡومح يح
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36. আর জাহান্নামন্ডক প্রকাশ করা হন্ডব 
তার জনে কয কদখন্ডত পায়।  

ِزحِت  ب رذ ىَٰ وح ن يحرح ۡ  لِمح  ٣٦ٱۡۡلحِحي

37. সুতরাাং কয সীমালঙ্ঘন কন্ডর 
 َٰ غح ن طح ا مح مَّ

ح
 ٣٧فحأ

38. আর দুবনয়ার জীবনন্ডক প্রাধ্ানে কদয়,  
ۡنيحا  ةح ٱَّل  ٣٨وحءحاثحرح ٱۡۡلحيحوَٰ

39. বনশ্চয় জাহান্নাম হন্ডব তার আবাসস্থল।  
ىَٰ  وح
ۡ
أ ۡح ِهح ٱلۡمح ٣٩فحإِنَّ ٱۡۡلحِحي

40. আর কয স্বীয় রন্ডবর সামন্ডন 
দাুঁড়ান্ডনান্ডক ভয় কন্ডর এবাং কুপ্রবৃবত্ত 
কর্ন্ডক বনজন্ডক ববরত রান্ডখ,  

ِن  نحِهح ٱۡلَّۡفسح عح بذِهِۦ وح امح رح قح افح مح ۡن خح ا مح مَّ
ح
أ وح

ىَٰ  وح ُح ۡ ٤٠ٱل

41. বনশ্চয় জান্নাত হন্ডব তার আবাসস্থল।  
ىَٰ  وح
ۡ
أ  ٤١فحإِنَّ ٱۡۡلحنَّةح ِهح ٱلۡمح

42. তারা কতামান্ডক বকয়ামত সম্পন্ডকথ 
বজজ্ঞাসা কন্ডর, ‘তা কখন ঘটন্ডব’?  

حۡس  ا ي ُح َٰ ى رۡسح يَّانح م 
ح
ةِ أ اعح ِن ٱلسَّ ٤٢ل ونحكح عح

43. তা উন্ডল্লখ করার বক জ্ঞান কতামার 
আন্ডি?  

آ  ُح َٰ ى نتح ِمن ذِۡكرح
ح
ۡح أ  ٤٣فِي

44. এর প্রকৃত জ্ঞান কতামার রন্ডবর 
কান্ডিই।  

آ  ُح َٰ ى ُح نتح بذِكح م  َٰ رح ٤٤إَِلح

45. তুবমন্ডতা ককবল তান্ডকই সতকথকারী, 
কয এন্ডক ভয় কন্ডর ।  

نتح 
ح
آ أ اإِنَّمح ُح َٰ ى ۡشح ن َيح نِذر  مح ٤٥م 

46. কযবদন তারা তা কদখন্ডব, কসবদন 
তান্ডদর মন্ডন হন্ডব, কযন তারা 
(দুবনয়ায়) এক সন্ধো বা এক সকান্ডলর 
কবশী অবস্থান কন্ডরবন।  

ۡو 
ح
ِشيًَّة أ ۡۡ يحلۡبحث ٓوا  إِلَّ عح ح ا ل ُح ۡونح ۡۡ يحۡومح يحرح  ُ نَّ

ح
أ كح

ا  ُح َٰ ى حح  ٤٦ض 
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৮০. সূরা : ‘আবাসা 
আয়াত : ৪২, মাক্কী 

بحسح  ورحة  عح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কস193 ভ্রকুবঞ্চত করল এবাং মুখ 
বফবরন্ডয় বনল।  

ى  لَّ تحوح بحسح وح ١عح

2. কারে তার কান্ডি অন্ধ কলাকবট194 
আগমন কন্ডরবিল।  

 َٰ ۡعمح
ح
آءحه  ٱۡۡل ن جح

ح
٢أ

3. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব কয, কস 
হয়ত পবরশুদ্ধ হত।  

ى  َكَّ ۥ يحزَّ لَّه  ا ي ۡدرِيكح لحعح ٣وحمح

4. অর্বা উপন্ডদশ গ্রহে করত, ফন্ডল কস 
উপন্ডদশ তার উপকান্ডর আসত।  

ىى  ِۡكرح ه  ٱلذ عح تحنفح ر  فح كَّ ۡو يحذَّ
ح
٤أ

5. আর কয কবপন্ডরায়া হন্ডয়ন্ডি,   َٰ ِن ٱۡستحۡغّنح ا مح مَّ
ح
 ٥أ

6. তুবম তার প্রবত মন্ডনান্ডযাগ বদি।  نتح َلح ۥ
ح
ىَٰ فحأ دَّ ٦تحصح

7. অর্চ কস পবরশুদ্ধ না হন্ডল কতামার 
ককান দাবয়ত্ব বতথান্ডব না। 

 َٰ َكَّ لَّ يحزَّ
ح
لحۡيكح أ ا عح ٧وحمح

8. পোন্তন্ডর কয কতামার কান্ডি িুন্ডট 
আসল, 

 َٰ حۡسَعح آءحكح ي ن جح ا مح مَّ
ح
أ ٨وح

9. আর কস ভয়ও কন্ডর,  َٰ َۡشح وح َيح ٩وحه 

10. অর্চ তুবম তার প্রবত উদাসীন হন্ডল।   ۡنه نتح عح
ح
َٰ فحأ  ١٠تحلحِهَّ

11. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় এটা উপন্ডদশ 
বােী। 

ة   ا تحۡذكِرح ُح ٓ إِنَّ َّ ١١ُكح

                                                           
193 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম)। 
194 আবদুল্লাহ ইবন্ডন উন্ডম্ম মাকতূম 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1235  

12. কান্ডজই কয ইিা করন্ডব, কস তা স্মরে 
রাখন্ডব। 

ه ۥ  رح آءح ذحكح ن شح مح ١٢فح

13. এটা আন্ডি সম্মাবনত সহীফাসমূন্ডহ।195   ة مح رَّ كح ف  م  ح  ١٣ِِف ص 

14. সমুন্নত, পববত্র,  ِۢ ة رح َُّ طح ة  م  ۡرف وعح ١٤مَّ

15. কলখকন্ডদর হান্ডত,   ة رح فح يِۡدي سح
ح
١٥بِأ

16. যারা মহাসম্মাবনত, অনুগত।   ة رح اِۢم بحرح ١٦كِرح

17. মানুি ধ্বাংস কহাক, কস কতইনা 
অকৃতজ্ঞ! 

ه ۥ  رح ۡكفح
ح
آ أ َٰن  مح نسح ١٧ق تِلح ٱۡۡلِ

18. বতবন তান্ডক ককান্ বস্তু কর্ন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন? 

ۥ  ه  لحقح ء  خح ۡ يذِ يح
ح
١٨ِمۡن أ

19. শুক্র ববনু্দ কর্ন্ডক বতবন তান্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন। অতিঃপর তান্ডক সুগব ত 
কন্ডরন্ডিন। 

ه ۥ  رح دَّ قح ۥ فح ه  لحقح ة  خح ١٩ِمن ن ۡطفح

20. তারপর বতবন তার পর্ সহজ কন্ডর 
বদন্ডয়ন্ডিন। 

ه ۥ  ح حِسَّ بِيلح ي َّۡ ٱلسَّ ٢٠ث 

21. তারপর বতবন তান্ডক মৃতুে কদন এবাং 
তান্ডক কবরস্থ কন্ডরন। 

حه ۥ  ۡقَبح
ح
ۥ فحأ اتحه  مح

ح
َّۡ أ ٢١ث 

22. তারপর যখন বতবন ইিা করন্ডবন, 
তান্ডক পুনজথীববত করন্ডবন। 

ه ۥ  ح نّشح
ح
آءح أ َّۡ إِذحا شح ٢٢ث 

23. কখন্ডনা নয়, বতবন তান্ডক কয আন্ডদশ 
বদন্ডয়বিন্ডলন, কস এখন্ডনা তা পূেথ 
কন্ডরবন। 

ه ۥ  رح مح
ح
آ أ ۡقِض مح ا يح حمَّ َّ ل ٢٣ُكح

                                                           
195 অর্থাৎ লওন্ডহ মাহফুন্ডজ।  
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24. কান্ডজই মানুি তার খান্ডদের প্রবত লেে 
করুক।  

اِمهِ  عح َٰ طح َٰن  إَِلح نسح رِ ٱۡۡلِ ٢٤ۦٓ فحلۡيحنظ 

25. বনশ্চয় আবম প্রচুর পবরমান্ডে পাবন 
বিথে কবর।  

بذٗا  آءح صح بحبۡنحا ٱلۡمح نَّا صح
ح
 ٢٥أ

26. তারপর যমীনন্ডক যর্াযর্ভান্ডব ববদীেথ 
কবর।  

ا  قذٗ ۡرضح شح
ح
ۡقنحا ٱۡۡل قح َّۡ شح  ٢٦ث 

27. অতিঃপর তান্ডত আবম উৎপন্ন কবর 
শসে,  

ا  بذٗ ا حح ُح ۢنبحتۡنحا فِي
ح
 ٢٧فحأ

28. আঙু্গর ও শাক-সববজ,  ٗبا  وحِعنحٗبا ُۡ قح ٢٨وح

29. যায়তূন ও কখজুর বন,  ۡٗل َّنح ۡيت وٗنا وح زح ٢٩وح

30. ঘনবৃে কশাবভত বাগ-বাবগচা,  لٗۡبا آئِقح غ  دح ٣٠وححح

31. আর ফল ও তৃেগুে।  بذٗا
ح
أ ٗة وح ُح َِٰك فح ٣١وح

32. কতামান্ডদর ও কতামান্ডদর চতুষ্পদ 
জন্তুগুন্ডলার জীবন্ডনাপকরেস্বরূপ।  

 ۡۡ َِٰمك  نۡعح
ح
ِۡل ۡۡ وح َٰٗعا لَّك  تح ٣٢مَّ

33. অতিঃপর যখন ববকট আওয়ায196 
আসন্ডব,  

ة   آخَّ آءحِت ٱلصَّ ٣٣فحإِذحا جح

34. কসবদন মানুি পাবলন্ডয় যান্ডব তার ভাই 
কর্ন্ডক,  

ِخيهِ 
ح
ۡرء  ِمۡن أ ٣٤يحۡومح يحفِر  ٱلۡمح

35. তার মা ও তার বাবা কর্ন্ডক,   ِبِيه
ح
أ ِهِۦ وح مذ

 
أ ٣٥وح

36. তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্তবত কর্ন্ডক।   ِبحنِيه َِٰحبحتِهِۦ وح صح ٣٦وح

                                                           
196 বকয়ামত বদবন্ডসর আওয়ায। 
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37. কসবদন তান্ডদর প্রন্ডতেন্ডকরই একবট 
গুরুতর অবস্থা র্াকন্ডব, যা তান্ডক 
বেবতবেস্ত কন্ডর রাখন্ডব।  

ۡغنِيهِ  ن  ي 
ۡ
أ ئِذ  شح ۡۡ يحۡومح  ُ ِۡن ِ ٱۡمرِي  مذ

ذ ٣٧لِك 

38. কসবদন বকিু বকিু কচহারা উজ্জ্বল হন্ডব।   ة ۡسفِرح ئِذ  م  وه  يحۡومح ٣٨و ج 

39. সহাসে, প্রফুল।   ة ۡستحبِّۡشح ة  م  اِحكح ٣٩ضح

40. আর বকিু বকিু কচহারার উপর কসবদন 
র্াকন্ডব মবলনতা।  

حة   َبح ا غح ُح لحۡي ئِذ  عح وه  يحۡومح و ج  ٤٠وح

41. কাবলমা কসগুন্ডলান্ডক আিন্ন করন্ডব।    حة ا قحَتح ُح ق  ٤١تحۡرهح

42. তারাই কাবফর, পাপাচারী।    ة رح جح ة  ٱلۡفح رح فح ۡ  ٱلۡكح ىئِكح ه  لح و 
 
٤٢أ
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৮১. সূরা : আত্-তাকওয়ীর 
আয়াত : ২৯, মাক্কী 

ورحة  اتلَّۡكوِيرِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন সূযথন্ডক গুবটন্ডয় কনয়া হন্ডব।   ِرحۡت وذ ۡمس  ك  ١إِذحا ٱلشَّ

2. আর নেত্ররাবজ যখন পবতত হন্ডব।  
رحۡت  دح وم  ٱنكح ٢ِإَوذحا ٱۡل ج 

3. আর পবথতগুন্ডলান্ডক যখন সঞ্চাবলত 
করা হন্ডব।  

حۡت  ِ ريذ  س 
بحال  ٣ِإَوذحا ٱۡۡلِ

4. আর যখন দশমান্ডসর গভথবতী 
উষ্ট্রীগুন্ডলা উন্ডপবেত হন্ডব।  

لحۡت  ِ طذ ار  ع  ٤ِإَوذحا ٱلۡعِشح

5. আর যখন বনে পশুগুন্ডলান্ডক একত্র 
করা হন্ডব।  

ِّشحۡت  وش  ح   ٥ِإَوذحا ٱلۡو ح 

6. আর যখন সমুদ্রগুন্ডলান্ডক অবগ্নউত্তাল 
করা হন্ডব।  

رحۡت  ِ جذ ار  س  ٦ِإَوذحا ٱِۡلِحح

7. আর যখন আত্ম্াগুন্ডলান্ডক 
(সমন্ডগাত্রীয়ন্ডদর সান্ডর্) বমবলন্ডয় কদয়া 
হন্ডব।  

ۡت  وذِجح وس  ز  ٧ِإَوذحا ٱۡل ف 

8. আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কনোন্ডক 
বজজ্ঞাসা করা হন্ডব।  

ئِلحۡت  ة  س  وۡء ۥدح ٨ِإَوذحا ٱلۡمح

9. কী অপরান্ডধ্ তান্ডক হতো করা 
হন্ডয়ন্ডি?  

ۢنب  ق تِلحۡت 
يذِ ذح
ح
٩بِأ

10. আর যখন আমলনামাগুন্ডলা প্রকাশ 
কন্ডর কদয়া হন্ডব। 

ف  ن ِّشحۡت  ح   ١٠ِإَوذحا ٱلص 
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11. আর যখন আসমানন্ডক আবরে মুি 
করা হন্ডব।  

ۡت  ِشطح آء  ك  مح ١١ِإَوذحا ٱلسَّ

12. আর জাহান্নামন্ডক যখন প্রজ্জ্ববলত করা 
হন্ডব।  

ِرح  عذ ۡ  س  ١٢ۡت ِإَوذحا ٱۡۡلحِحي

13. আর জান্নাতন্ডক যখন বনকটবতথী করা 
হন্ডব। 

ۡت  ۡزلِفح
 
١٣ِإَوذحا ٱۡۡلحنَّة  أ

14. তখন প্রন্ডতেক বেবিই জানন্ডত পারন্ডব 
কস কী উপবস্থত কন্ডরন্ডি!  

حۡت  ۡحۡضح
ح
آ أ ۡت نحۡفس  مَّ لِمح  ١٤عح

15. আবম কসম করবি পশ্চাদপসারী 
নেন্ডত্রর। 

ۡ  بِٱۡۡل نَِّس  قِۡس
 
ٓ أ ١٥فحلح

16. যা চলমান, অদৃশে।  
نَِّس  ١٦ٱۡۡلحوحارِ ٱلۡك 

17. আর কসম রান্ডতর, যখন তা ববদায় 
কনয়।  

ۡسعحسح  ِۡل إِذحا عح ١٧وحٱَلَّ

18. আর কসম প্রভান্ডতর, যখন তা 
আগমন কন্ডর।  

سح  ۡبِح إِذحا تحنحفَّ  ١٨وحٱلص 

19. বনশ্চয় এ কুরআন সম্মাবনত 
রাসূন্ডলর197 আবনত বােী।  

رِيم   ول  كح  رحس 
ۡول  ۥ لحقح ١٩إِنَّه 

20. কয শবিশালী, আরন্ডশর মাবলন্ডকর 
বনকট মযথাদাসম্পন্ন। 

ِكي   ۡرِش مح عح
ة  ِعندح ذِي ٱلۡ  ٢٠ذِي ق وَّ

21. মানেবর, কসখান্ডন কস ববশ্বস্ত।  
ِمي  
ح
َّۡ أ اع  ثح طح ٢١م 

                                                           
197 বজবরীল (আলাইবহস সালাম)।  
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22. আর কতামান্ডদর সার্ী198 পাগল নয়।  
ۡجن ون   ۡ بِمح اِحب ك  ا صح ٢٢وحمح

23. আর কস199 তান্ডক200 সুস্পষ্ট বদগন্ডন্ত 
কদন্ডখন্ডি। 

ۡد  لحقح بِيِ وح ف ِق ٱلۡم 
 
٢٣رحءحاه  بِٱۡۡل

24. আর কস কতা গান্ডয়ব সম্পন্ডকথ কৃপে 
নয়।  

نِي   ُح ِ ۡيِب ب غح
ح ٱلۡ وح َعح ا ه  ٢٤وحمح

25. আর তা ককান অবভশপ্ত শয়তান্ডনর 
উবি নয়।  

َٰن  رَِّجيم   ۡيطح
ۡوِل شح وح بِقح ا ه   ٢٥وحمح

26. সুতরাাং কতামরা ককার্ায় যাি?  
ب ونح  ۡينح تحۡذهح

ح
٢٦فحأ

27. এটান্ডতা সৃবষ্টকুন্ডলর জনে 
উপন্ডদশমাত্র।  

َٰلحِميح  وح إِلَّ ذِۡكر  لذِلۡعح ٢٧إِۡن ه 

28. কয কতামান্ডদর মন্ডধ্ে সরল পন্ডর্ চলন্ডত 
চায়, তার জনে।  

ۡح  حۡستحقِي ن ي
ح
ۡۡ أ آءح ِمنك  ن شح  ٢٨لِمح

29. আর কতামরা ইিা করন্ডত পার না, 
যবদ না সৃবষ্টকুন্ডলর রব আল্লাহ ইিা 
কন্ডরন।  

َٰلحِميح  آءح ٱّللَّ  رحب  ٱلۡعح حشح ن ي
ح
ٓ أ آء ونح إِلَّ حشح ا ت   ٢٩وحمح



  

                                                           
198 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম)। 
199 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম)। 
200 বজবরীল (আলাইবহস সালাম)। 



 

 

আল কুরআনুল কারীম: সরল অর্থানুবাদ 
 1241  

৮২. সূরা : ইনবফতার 
আয়াত : ১৯, মাক্কী 

ارِ  ورحة  النفِطح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন আসমান ববদীেথ হন্ডব।    آء مح رحۡت إِذحا ٱلسَّ طح  ١ٱنفح

2. আর যখন নেত্রগুন্ডলা ঝন্ডর পড়ন্ডব।   حۡت وحاكِب  ٱنتحَثح ٢ِإَوذحا ٱلۡكح

3. আর যখন সমুদ্রগুন্ডলান্ডক একাকার 
করা হন্ডব।  

رحۡت  ِ ار  ف جذ  ٣ِإَوذحا ٱِۡلِحح

4. আর যখন কবরগুন্ডলা উন্ডন্মাবচত হন্ডব।   ب ور  ب ۡعَِثحۡت ٤ِإَوذحا ٱلۡق 

5. তখন প্রন্ডতেন্ডক জানন্ডত পারন্ডব, কস যা 
আন্ডগ পাব ন্ডয়ন্ডি এবাং যা বপিন্ডন করন্ডখ 
কগন্ডি।  

رحۡت  خَّ
ح
أ ۡت وح مح ا قحدَّ ۡت نحۡفس  مَّ لِمح  ٥عح

6. কহ মানুি, বকন্ডস কতামান্ডক কতামার 
মহান রব সম্পন্ডকথ কধ্াুঁকা বদন্ডয়ন্ডি? 

 ِۡ رِي بذِكح ٱلۡكح رَّكح بِرح ا غح َٰن  مح نسح ا ٱۡۡلِ ُح ي 
ح
أ ى  ٦يح

7. বযবন কতামান্ডক সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন অতিঃপর 
কতামান্ডক সুসম কন্ডরন্ডিন, তারপর 
কতামান্ডক সুসমঞ্জস কন্ডরন্ডিন।  

حكح  ل دح عح َٰكح فح ى وَّ كح فحسح لحقح ِي خح ٧ٱلَّ

8. কয আকৃবতন্ডত বতবন কচন্ডয়ন্ডিন 
কতামান্ডক গ ন কন্ডরন্ডিন।  

بحكح  كَّ آءح رح ا شح ة  مَّ ورح يذِ ص 
ح
٨ِِفٓ أ

9. কখন্ডনা নয়, কতামরা কতা প্রবতদান 
বদবসন্ডক অস্বীকার কন্ডর র্াক।  

ِينِ  ب ونح بِٱَّلذ ِ ذذ َّ بحۡل ت كح ٩ ُكح

10. আর বনশ্চয় কতামান্ডদর উপর 
সাংরেকগে রন্ডয়ন্ডি।  

َٰفِِظيح  ۡۡ لححح لحۡيك  ١٠ِإَونَّ عح

11. সম্মাবনত কলখকবৃন্দ।   َٰتِبِيح اٗما كح  ١١كِرح

12. তারা জান্ডন, যা কতামরা কর।   ل ونح ا تحۡفعح ونح مح ۡعلحم   ١٢يح
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13. বনশ্চয় সৎকমথপরায়েরা র্াকন্ডব সুখ- 
স্বািন্ডন্দে।  

ارح لحَِف  بۡرح
ح
١٣نحعِيم  إِنَّ ٱۡۡل

14. আর বনশ্চয় অনোয়কারীরা র্াকন্ডব 
প্রজ্জ্ববলত আগুন্ডন। 

ِحيم   ارح لحَِف جح جَّ ١٤ِإَونَّ ٱلۡف 

15. তারা কসখান্ডন প্রন্ডবশ করন্ডব প্রবতদান 
বদবন্ডস।  

ِيِن  ا يحۡومح ٱَّلذ ُح ١٥يحۡصلحۡونح

16. আর তারা কসখান কর্ন্ডক অনুপবস্থত 
র্াকন্ডত পারন্ডব না।  

آئِبِيح  ا بِغح ُح ۡن ۡۡ عح ا ه  ١٦وحمح

17. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব প্রবতদান 
বদবস কী?  

ِيِن  ا يحۡوم  ٱَّلذ َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ١٧وحمح

18. তারপর বলবি, বকন্ডস কতামান্ডক 
জানান্ডব প্রবতদান বদবস কী?  

ِيِن  ا يحۡوم  ٱَّلذ َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ َّۡ مح ١٨ث 

19. কসবদন ককান মানুি অনে মানুন্ডির জনে 
ককান  বকিুর েমতা রাখন্ডব না। আর 
কসবদন সকল ববিয় হন্ডব  আল্লাহর 
কতৃথন্ডত্ব।  

ۡي  حۡفس  شح ِ ئِذ  يحۡومح لح تحۡملِك  نحۡفس  ۡلذ ۡمر  يحۡومح
ح
ۖۡ وحٱۡۡل  ا

 ِ َّ ِ  ١٩ّللذ
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৮৩. সূরা : আল-মুতাফবফফীন 
আয়াত : ৩৬, মাক্কী 

ورحة   ِفِيح س  فذ طح  الم 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ধ্বাংস যারা পবরমান্ডপ কম কদয় তান্ডদর 
জনে।  

ِفِيح  فذ طح ۡيل  لذِلۡم   ١وح

2. যারা কলাকন্ডদর কাি কর্ন্ডক কমন্ডপ 
কনয়ার সময় পূেথমাত্রায় গ্রহে কন্ডর।  

ح  ِينح إِذحا ٱۡكتحال وا  َعح حۡستحۡوف ونح ٱلَّ ٢ٱۡلَّاِس ي

3. আর যখন তান্ডদরন্ডক কমন্ডপ কদয় 
অর্বা ওযন কন্ডর কদয় তখন কম 
কদয়।  

ونح  ِِۡس  ۡۡ َي  ن وه  زح و وَّ
ح
ۡۡ أ ل وه  ٣ِإَوذحا َكح

4. তারা বক দৃঢ় ববশ্বাস কন্ডর না কয, 
বনশ্চয় তারা পুনরুবেত হন্ডব,  

وث ونح  ۡبع  ۡ مَّ  ُ نَّ
ح
ىئِكح أ لح و 

 
ن  أ ظ  لح يح

ح
٤أ

5. এক মহা বদবন্ডস ?   ِظيم ٥َِلحۡوم  عح

6. কযবদন মানুি সৃবষ্টকুন্ডলর রন্ডবর জনে 
দাুঁড়ান্ডব।  

َٰلحِميح  ِ ٱلۡعح وم  ٱۡلَّاس  لِرحبذ ق   ٦يحۡومح يح

7. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় পাপাচারীন্ডদর 
‘আমলনামা বসজ্জীন্ডন।201 

ي   َِف ِسجذِ
ارِ لح جَّ َٰبح ٱلۡف  ٓ إِنَّ كِتح َّ ٧ُكح

8. বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব ‘বসজ্জীন’ কী?   ٓ ا ي   وحمح ا ِسجذِ َٰكح مح ى ۡدرح
ح
٨أ

9. বলবখত বকতাব।   ۡرق وم َٰب  مَّ ٩كِتح

10. কসবদন ধ্বাংস অস্বীকারকারীন্ডদর জনে 
।  

بِيح  ِ ذذ كح ئِذ  لذِلۡم  ۡيل  يحۡومح ١٠وح

                                                           
201  সপ্তযমীন্ডনর নীন্ডচ অববস্থত একবট স্থান। পাপীন্ডদর আমলনামা কসখান্ডন রাখা হয়।  
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11. যারা প্রবতদান বদবসন্ডক অস্বীকার 
কন্ডর।  

ِيِن  ب ونح بِيحۡوِم ٱَّلذ ِ ذذ ِينح ي كح  ١١ٱلَّ

12. আর সকল সীমালঙ্ঘনকারী পাপাচারী 
িাড়া ককউ তা অস্বীকার কন্ডর না।  

ثِيم  
ح
ۡعتحد  أ ِب  بِهِۦٓ إِلَّ ّل   م  ذذ ا ي كح ١٢وحمح

13. যখন তার কান্ডি আমার আয়াতসমূহ 
বতলাওয়াত করা হয় তখন কস বন্ডল, 
‘পূবথবতথীন্ডদর রূপকর্া।’  

َِٰطري   سح
ح
َٰت نحا قحالح أ لحۡيهِ ءحايح َٰ عح لِيح إِذحا ت ۡتلح وَّ

ح
 ١٣ٱۡۡل

14. কখন্ডনা নয়, বরাং তারা যা অজথন 
করত তা-ই তান্ডদর অন্তরসমূহন্ডক 
কঢন্ডক বদন্ডয়ন্ডি।  

ن وا  يحۡكِسب ونح  ا َكح ُِۡ مَّ ِ وب
َٰ ق ل  ح انح َعح ۖۡ بحلۡ  رح َّ ُكح

١٤

15. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় কসবদন তারা 
তান্ডদর রব কর্ন্ডক পদথার আড়ান্ডল 
র্াকন্ডব।  

ئِ  ۡۡ يحۡومح ُِ ِ بذ ن رَّ ۡۡ عح  ُ ٓ إِنَّ
َّ وب ونح ُكح ۡحج  َّمح ١٥ذ  ل

16. তারপর বনশ্চয় তারা প্রজ্জ্ববলত আগুন্ডন 
প্রন্ডবশ করন্ডব।  

 ِۡ ال وا  ٱۡۡلحِحي حصح ۡۡ ل  ُ َّۡ إِنَّ ١٦ث 

17. তারপর বলা হন্ডব, এটাই তা যা 
কতামরা অস্বীকার করন্ডত।  

ب ونح  ِ ذذ نت ۡ بِهِۦ ت كح ِي ك  ا ٱلَّ َٰذح ال  هح قح َّۡ ي  ١٧ث 

18. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় কনককার 
কলাকন্ডদর আমলনামা র্াকন্ডব 
ইবল্লয়েীন্ডন202।  

ارِ لحَِف ِعلذِيذِيح  بۡرح
ح
َٰبح ٱۡۡل ٓ إِنَّ كِتح َّ ١٨ُكح

19. বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব ‘ইবল্লয়েীন’ 
কী?  

ا ِعلذِي ونح  َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ١٩وحمح

20. বলবখত বকতাব।    ۡرق وم َٰب  مَّ ٢٠كِتح

                                                           
202 আমল নামা। অর্বা সপ্তম আকান্ডশ জান্নান্ডতর বনন্ডচ অববস্থত একবট স্থান। অর্বা জান্নান্ডতর 
সন্ডবথাচ্চ মযথাদাপূেথ স্থান।  
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21. বনকটেপ্রাপ্তরাই তা অবন্ডলাকন কন্ডর।   ب ونح رَّ قح ه  ٱلۡم  د  ُح حۡش ٢١ ي

22. বনশ্চয় কনককাররাই র্াকন্ডব সুখ-
স্বািন্ডন্দের মন্ডধ্ে।  

ارح لحَِف نحعِيم   بۡرح
ح
٢٢إِنَّ ٱۡۡل

23. সুসবজ্জত আসন্ডন বন্ডস তারা কদখন্ডত 
র্াকন্ডব।  

ونح  ر  آئِِك يحنظ  رح
ح
ح ٱۡۡل ٢٣َعح

24. তুবম তান্ডদর কচহারাসমূন্ডহ সুখ-
স্বািন্ডন্দের লাবেেতা কদখন্ডত পান্ডব।  

 ۡۡ ُِ وهِ ِۡ تحۡعرِف  ِِف و ج  ةح ٱۡلَّعِي ٢٤نحۡۡضح

25. তান্ডদরন্ডক সীলন্ডমাহর করা ববশুদ্ধ 
পানীয় কর্ন্ডক পান করান্ডনা হন্ডব।  

ۡت وم   ۡونح ِمن رَِّحيق  ُمَّ
 ٢٥ي ۡسقح

26. তার কমাহর হন্ডব বমসক। আর 
প্রবতন্ডযাবগতাকারীন্ডদর উবচৎ এ ববিন্ডয় 
প্রবতন্ডযাবগতা করা।  

َٰلِكح فحلۡيحتحنحافحِس  ِِف ذح ْۚ وح ۥ ِمۡسك  ه  َٰم  ِختح
ونح  َٰفِس  تحنح  ٢٦ ٱلۡم 

27. আর তার বমেে হন্ডব তাসনীম কর্ন্ডক।    ۥ ِمنتحۡسنِيم ه  اج  ِمزح ٢٧وح

28. তা এক প্রস্রবে, যা কর্ন্ডক 
বনকটেপ্রাপ্তরা পান করন্ডব।  

ب ونح  رَّ قح ا ٱلۡم  ُح ِ حّۡشحب  ب ۡيٗنا ي ٢٨عح

29. বনশ্চয় যারা অপরাধ্ কন্ডরন্ডি তারা 
মুবমনন্ডদরন্ডক বনন্ডয় হাসত।  

ن وا  ِمنح  وا  َكح م  ۡجرح
ح
ِينح أ ن وا  إِنَّ ٱلَّ ِينح ءحامح ٱلَّ
ونح  ك  حح ُۡ ٢٩يح

30. আর যখন তারা মুবমনন্ডদর পাশ বদন্ডয় 
কযত তখন তারা তান্ডদরন্ডক বনন্ডয় কচাখ 
বটন্ডপ ববদ্রূপ করত।  

ونح  ز  امح تحغح ۡۡ يح ُِ ِ  ب
وا  ر  ٣٠ِإَوذحا مح

31. আর যখন তারা পবরবার-পবরজন্ডনর 
কান্ডি বফন্ডর আসত তখন তারা 
উৎফুল্ল হন্ডয় বফন্ডর আসত।  

ى  لحب ٓوا  إَِلح ُِيح ِإَوذحا ٱنقح  فحِك
لحب وا  ۡ  ٱنقح ُِ ۡهلِ

ح
٣١ أ

32. আর যখন তারা মুবমনন্ডদরন্ডক কদখত 
তখন বলত, ‘বনশ্চয় এরা পর্ভ্রষ্ট’।  

ٓال ونح  ُح ح ٓءِ ل لح ىؤ  ۡۡ قحال ٓوا  إِنَّ ٰٓح ۡوه 
ح
أ ٣٢ِإَوذحا رح
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33. আর তান্ডদরন্ডক কতা মুবমনন্ডদর 
বহফাযতকারী বহন্ডসন্ডব পা ান্ডনা হয়বন।  

 ٓ ا َٰفِِظيح  وحمح ۡۡ حح ُِ ۡي
لح رِۡسل وا  عح

 
٣٣أ

34. অতএব আজ মুবমনরাই 
কাবফরন্ডদরন্ডক বনন্ডয় হাসন্ডব।  

ونح  ك  حح ُۡ ارِ يح فَّ
ن وا  ِمنح ٱلۡك  ِينح ءحامح فحٱَۡلحۡومح ٱلَّ

٣٤

35. উচ্চ আসন্ডন বন্ডস তারা কদখন্ডত 
র্াকন্ডব।  

ونح  ر  آئِِك يحنظ  رح
ح
ح ٱۡۡل ٣٥َعح

36. কাবফরন্ডদরন্ডক তান্ডদর কৃতকন্ডমথর 
প্রবতদান কদয়া হল কতা?  

ل ونح  ۡفعح ن وا  يح ا َكح ار  مح فَّ ۡل ث وذِبح ٱلۡك  ٣٦هح
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৮৪. সূরা : আল-ইনবশকাক 
আয়াত : ২৫, মাক্কী 

اقِ  ورحة  النِشقح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন আসমান কফন্ডট যান্ডব।   ۡت قَّ آء  ٱنشح مح  ١إِذحا ٱلسَّ

2. আর তার রন্ডবর বনন্ডদথশ পালন করন্ডব 
এবাং এটাই তার করেীয়।  

ۡت  قَّ ا وحح  ُح ِ بذ ذِنحۡت لِرح
ح
أ  ٢وح

3. আর যখন যমীনন্ডক সম্প্রসাবরত করা 
হন্ডব।  

ۡت  دَّ ۡرض  م 
ح
 ٣ِإَوذحا ٱۡۡل

4. আর তার মন্ডধ্ে যা রন্ডয়ন্ডি তা বনন্ডেপ 
করন্ডব এবাং খাবল হন্ডয় যান্ডব।  

حلَّۡت  َّتح ا وح ُح ا فِي ۡت مح لۡقح
ح
أ ٤وح

5. আর তার রন্ডবর বনন্ডদথশ পালন করন্ডব 
এবাং এটাই তার করেীয়।  

ۡت  قَّ ا وحح  ُح ِ بذ ذِنحۡت لِرح
ح
أ  ٥وح

6. কহ মানুি, কতামার রব পযথন্ত 
(ন্ডপৌঁিন্ডত) অবশেই কতামান্ডক কন্ড ার 
পবরেম করন্ডত হন্ডব। অতিঃপর তুবম 
তাুঁর সাোৎ পান্ডব।  

ۡدٗحا  بذِكح كح َٰ رح دِح  إَِلح َٰن  إِنَّكح َكح نسح ا ٱۡۡلِ ُح ي 
ح
أ ى يح
َٰقِيهِ فح  لح ٦م 

7. অতিঃপর যান্ডক তার আমলনামা তার 
ডান হান্ডত কদয়া হন্ডব;  

ۥ بِيحِمينِهِۦ  َٰبحه  وَِتح كِتح
 
ۡن أ ا مح مَّ

ح
٧فحأ

8. অতেন্ত সহজভান্ডবই তার বহসাব-
বনকাশ করা হন্ডব।  

حِسرٗيا  اٗبا ي ب  ِحسح حاسح ۡوفح ُي  ٨فحسح

9. আর কস তার পবরবার-পবরজন্ডনর 
কান্ডি আনবন্দত হন্ডয় বফন্ডর যান্ডব।  

وٗرا  ِۡس  ۡهلِهِۦ مح
ح
ى أ لِب  إَِلح يحنقح ٩وح

10. আর যান্ডক তার আমলনামা বপন্ড র 
কপিন্ডন কদয়া হন্ডব,  

رِهِۦ  ُۡ آءح ظح رح ۥ وح َٰبحه  وَِتح كِتح
 
ۡن أ ا مح مَّ

ح
أ ١٠وح
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11. অতিঃপর কস ধ্বাংস আহবান করন্ডত 
র্াকন্ডব।  

وا  ث ب وٗرا  ۡوفح يحۡدع   ١١فحسح

12. আর কস জ্বলন্ত আগুন্ডন প্রন্ডবশ করন্ডব।   َٰ يحۡصلح عرًِيا وح ١٢سح

13. বনশ্চয় কস তার পবরবার-পবরজনন্ডদর 
মন্ডধ্ে আনন্ডন্দ বিল।  

وًرا  ِۡس  ۡهلِهِۦ مح
ح
نح ِِفٓ أ ۥ َكح ١٣إِنَّه 

14. বনশ্চয় কস মন্ডন করত কয, কস কখন্ডনা 
বফন্ডর যান্ডব না।  

ن لَّن ُيح ورح 
ح
نَّ أ ۥ ظح ١٤إِنَّه 

15. হোুঁ, বনশ্চয় তার রব তার প্রবত সমেক 
দৃবষ্ট দানকারী।  

ْۚ إِنَّ  ى نح بِهِۦ بحِصرٗيا  بحلح ۥ َكح بَّه  ١٥رح

16. অতিঃপর আবম কসম করবি পবশ্চম 
আকান্ডশর লাবলমার।  

ِق  فح ۡ  بِٱلشَّ قِۡس
 
ٓ أ ١٦فحلح

17. আর রান্ডতর কসম এবাং রাত যা 
বকিুর সমান্ডবশ ঘটায় তার।  

قح  ا وحسح ِۡل وحمح  ١٧وحٱَلَّ

18. আর চাুঁন্ডদর কসম, যখন তা পবরপূেথ 
হয়।  

قح  َّسح رِ إِذحا ٱت مح ١٨وحٱلۡقح

19. অবশেই কতামরা এক স্তর কর্ন্ডক অনে 
স্তন্ডর আন্ডরাহে করন্ডব।  

بحق   ن طح بحًقا عح َّ طح َب 
كح ۡ ١٩لحَتح

20. অতএব তান্ডদর কী হল কয, তারা 
ঈমান আনন্ডি না?  

ۡۡ لح ي ۡؤِمن ونح   ُ ح ا ل مح  ٢٠فح

21. আর যখন তান্ডদর কান্ডি কুরআন 
বতলাওয়াত করা হয় তখন তারা 
বসজদা কন্ডর না।  

ۡرءحان  لح َۤنوُدُجۡسَي۩  ۡ  ٱلۡق  ُِ ۡي
لح   ٢١ِإَوذحا ق رِئح عح

22. বরাং কাবফররা অস্বীকার কন্ডর।   ب ونح ِ ذذ وا  ي كح ر  فح ِينح كح ٢٢بحِل ٱلَّ

23. আর তারা যা অন্তন্ডর কপািে কন্ডর 
আল্লাহ তা সববন্ডশি পবরজ্ঞাত।  

ونح  ا ي وع  ۡ  بِمح ۡعلح
ح
٢٣وحٱّللَّ  أ

বসজদা
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24. অতএব তুবম তান্ডদরন্ডক যন্ত্রোদায়ক 
আযান্ডবর সুসাংবাদ দাও।  

َِلم  
ح
اب  أ

ذح ۡ بِعح ۡه  ِ ٢٤فحبحّشذ

25. বকন্তু যারা ঈমান আন্ডন এবাং সৎকমথ 
কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি বনরববিন্ন 
প্রবতদান।  

ۡجر  
ح
ۡۡ أ  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِلَّ ٱلَّ

ۡمن ونِۢ  رۡي  مح  ٢٥غح
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৮৫. সূরা : আল-বুরূজ 
আয়াত : ২২, মাক্কী 

وجِ  ورحة  الَب    س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কেপর্ বববশষ্ট আসমান্ডনর কসম,  وِج آءِ ذحاِت ٱلَۡب   مح  ١وحٱلسَّ

2. আর ওয়াদাকৃত বদন্ডনর কসম,  ِود وۡع  ٢وحٱَۡلحۡوِم ٱلۡمح

3. আর কসম সােেদাতার এবাং যার 
বোপান্ডর সােে কদয়া হন্ডব তার, 

ود    ُ ۡش مح اهِد  وح ٣وحشح

4. ধ্বাংস হন্ডয়ন্ডি গন্ডতথর অবধ্পবতরা,   ِود ۡخد 
 
َٰب  ٱۡۡل ۡصحح

ح
٤ق تِلح أ

5. (যান্ডত বিল) ইন্ধনপূেথ আগুন।   ِ٥ٱۡلَّارِ ذحاِت ٱلۡوحق ود

6. যখন তারা তার বকনারায় উপববষ্ট 
বিল।  

ود   ع  ا ق  ُح لحۡي ۡۡ عح  ٦إِۡذ ه 

7. আর তারা মুবমনন্ডদর সান্ডর্ যা করবিল 
তার প্রতেেদশথী। 

ود    ُ ۡؤِمنِيح ش  ل ونح بِٱلۡم  ۡفعح ا يح َٰ مح ح ۡۡ َعح ٧وحه 

8. আর তারা তান্ডদরন্ডক বনযথাতন 
কন্ডরবিল শুধু্মাত্র এ কারন্ডে কয, তারা 
মহাপরাক্রমশালী প্রশাংবসত আল্লাহর 
প্রবত ঈমান এন্ডনবিল।  

 ِ ن ي ۡؤِمن وا  بِٱّللَّ
ح
ٓ أ ۡۡ إِلَّ  ُ وا  ِمۡن م  ا نحقح زِيزِ  وحمح عح

 ٱلۡ
٨ٱۡۡلحِميِد 

9. আসমানসমূহ ও যমীন্ডনর রাজত্ব যার। 
আর আল্লাহ প্রবতবট ববিন্ডয়র 
প্রতেেদশথী।  

 َٰ ح ۡرِض  وحٱّللَّ  َعح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح لۡك  ٱلسَّ ۥ م  ِي َلح  ٱلَّ

ُِيد   ء  شح ۡ
ِ يح
ذ  ٩ّل 

10. বনশ্চয় যারা মুবমন পুরুি ও মুবমন 
নারীন্ডদরন্ডক আযাব কদয়, তারপর 
তাওবা কন্ডর না, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
জাহান্নান্ডমর আযাব। আর তান্ডদর জনে 
রন্ডয়ন্ডি আগুন্ডন দগ্ধ হওয়ার আযাব।  

 ۡۡ ح َّۡ ل َِٰت ث  ۡؤِمنح ۡؤِمنِيح وحٱلۡم  تحن وا  ٱلۡم  ِينح فح إِنَّ ٱلَّ
اب   ذح ۡۡ عح  ُ ح ل ۡح وح نَّ ُح اب  جح ذح ۡۡ عح  ُ ت وب وا  فحلح يح

١٠ٱۡۡلحرِيِق 
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11. বনশ্চয় যারা ঈমান আন্ডন এবাং সৎকমথ 
কন্ডর তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি জান্নাত। 
যার তলন্ডদন্ডশ প্রবাবহত হন্ডব 
নহরসমূহ। এটাই ববরাট সফলতা।  

 ۡۡ  ُ ح َِٰت ل َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ
ۡوز   َٰلِكح ٱلۡفح ْۚ ذح َٰر  نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ۡرِي ِمن ِتح َٰت  َتح نَّ جح

برِي    ١١ٱلۡكح

12. বনশ্চয় কতামার রন্ডবর পাকড়াও বড়ই 
কব ন।  

ِديد  إِ  حشح بذِكح ل ١٢نَّ بحۡطشح رح

13. বনশ্চয় বতবন সৃবষ্টর সূচনা কন্ডরন এবাং 
বতবনই পুনরায় সৃবষ্ট করন্ডবন।  

ي عِيد   ۡبِدئ  وح وح ي  ۥ ه  ١٣إِنَّه 

14. আর বতবন অতেন্ত েমাশীল, কপ্রমময়।    ور  ٱلۡوحد ود ف  وح ٱلۡغح ١٤وحه 

15. আরন্ডশর অবধ্পবত, মহান।    ِجيد ۡرِش ٱلۡمح ١٥ذ و ٱلۡعح

16. বতবন তা-ই কন্ডরন যা চান ।    ا ي رِيد ذِمح ال  ل عَّ ١٦فح

17. কতামার কান্ডি বক বসনেবাবহনীর খবর 
কপৌঁন্ডিন্ডি?  

ِديث  ٱۡۡل ن ودِ تحىَٰكح حح
ح
ۡل أ ١٧هح

18. বফর‘আউন ও সামূন্ডদর।   ودح ثحم  ۡونح وح ١٨فِرۡعح

19. বরাং কাবফররা বমর্োন্ডরান্ডপ বলপ্ত।    ِِف تحۡكِذيب 
وا  ر  فح ِينح كح ١٩بحِل ٱلَّ

20. আর আল্লাহ তান্ডদর অলন্ডেে তান্ডদর 
পবরন্ডবষ্টনকারী।  

ِيُۢط  ُِۡ ُم  ِ آئ رح ٢٠وحٱّللَّ  ِمن وح

21. বরাং তা সম্মাবনত কুরআন।    ِيد وح ق ۡرءحان  ُمَّ ٢١بحۡل ه 

22. সুরবেত ফলন্ডক (বলবপবদ্ধ)।   ِۢوظ ۡف  حۡوح  ُمَّ   ٢٢ِِف ل
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৮৬. সূরা : আত্-তাবরক 
আয়াত : ১৭, মাক্কী 

ارِقِ  ورحة  الطَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম আসমান্ডনর ও রান্ডত 
আগমনকারীর।  

ارِِق  آءِ وحٱلطَّ مح  ١وحٱلسَّ

2. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব রান্ডত 
আগমনকারী কী? 

ارِق   ا ٱلطَّ َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ٢وحمح

3. উজ্জ্বল নেত্র। 
ۡ  ٱثلَّاقِب   ٣ٱۡلَّۡج

4. প্রন্ডতেক জীন্ডবর উপরই সাংরেক 
রন্ডয়ন্ডি।  

افِظ   ا حح ُح لحۡي ا عح َّمَّ ٤إِن ّل   نحۡفس  ل

5. অতএব মানুন্ডির বচন্তা কন্ডর কদখা 
উবচৎ, তান্ডক কী কর্ন্ডক সৃবষ্ট করা 
হন্ডয়ন্ডি ?  

لِقح  َّۡ خ  َٰن  ِم نسح رِ ٱۡۡلِ  ٥فحلۡيحنظ 

6. তান্ডক সৃবষ্ট করা হন্ডয়ন্ডি দ্রুতন্ডবন্ডগ 
বনগথত পাবন কর্ন্ডক।  

لِقح ِمن  آء  دحافِق  خ   ٦مَّ

7. যা কবর হয় কমরুদে ও বুন্ডকর হাুঁন্ডড়র 
মধ্ে কর্ন্ডক।  

آئِِب  ح لِۡب وحٱلَتَّ ج  ِمنُۢ بحۡيِ ٱلص  ۡر  ٧َيح

8. বনশ্চয় বতবন তান্ডক বফবরন্ডয় আনন্ডত 
সেম।  

ادِر   َٰ رحۡجعِهِۦ لحقح ح ۥ َعح ٨إِنَّه 

9. কয বদন কগাপন ববিয়াবদ পরীো করা 
হন্ডব।  

آئِر   ح ٩ يحۡومح ت ۡبلح ٱلِسَّ

10. অতএব তার ককান শবি র্াকন্ডব না। 
আর সাহাযেকারীও না।  

لح نحاِص   ة  وح ا َلح ۥ ِمن ق وَّ مح ١٠فح
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11. বৃবষ্টসম্পন্ন আসমান্ডনর কসম।  
آءِ ذحاِت ٱلرَّۡجِع  مح  ١١وحٱلسَّ

12. কসম ববদীেথ যমীন্ডনর।  
ۡدِع  ۡرِض ذحاِت ٱلصَّ

ح
١٢وحٱۡۡل

13. বনশ্চয় এটা ফয়সালাকারী বােী।  
ۥ  ۡول  فحۡصل  إِنَّه  ١٣لحقح

14. আর তা অনর্থক নয়। 
ۡزِل  ُح ۡ وح بِٱل ا ه  ١٤وحمح

15. বনশ্চয় তারা ভীিে ককৌশল করন্ডি। 
ۡيٗدا  ونح كح ۡۡ يحِكيد   ُ  ١٥إِنَّ

16. আর আবমও ভীিে ককৌশল করবি।   ۡيٗدا ِكيد  كح
ح
أ ١٦وح

17. অতএব কাবফরন্ডদরন্ডক অবকাশ দাও, 
তান্ডদরন্ডক বকিু সমন্ডয়র অবকাশ 
দাও।  

َٰفِرِينح  ِِل ٱلۡكح ُذ مح ُۢا فح ۡيدح وح ۡۡ ر   ُ ُِلۡ ۡم
ح
 ١٧أ
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৮৭. সূরা : আল-আ‘লা 
আয়াত : ১৯, মাক্কী 

 َٰ َۡعح
ح
ورحة  اۡل  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. তুবম কতামার সুমহান রন্ডবর নান্ডমর 
তাসবীহ পা  কর, 

َۡعح 
ح
بذِكح ٱۡۡل ۡح رح بذِِح ٱۡس ١سح

2. বযবন সৃবষ্ট কন্ডরন। অতিঃপর সুসম 
কন্ডরন।  

ىَٰ  وَّ لحقح فحسح ِي خح ٢ٱلَّ

3. আর বযবন বনরূপে কন্ডরন অতিঃপর 
পর্ বনন্ডদথশ কদন।  

ىَٰ  دح ُح رح فح ِي قحدَّ ٣وحٱلَّ

4. আর বযবন তৃে-লতা কবর কন্ডরন।  
 َٰ ۡرعح جح ٱلۡمح ۡخرح

ح
ِٓي أ ٤وحٱلَّ

5. তারপর তা কান্ডলা খড়-কুটায় পবরেত 
কন্ডরন।  

ثحآًء  ۥ غ  لحه  عح ىَٰ فحجح ۡحوح
ح
٥أ

6. আবম কতামান্ডক পবড়ন্ডয় কদব অতিঃপর 
তুবম ভুলন্ডব না।  

ى  ن ۡقرِئ كح فحلح تحنَسح  ٦سح

7. আল্লাহ যা চান তা িাড়া। বনশ্চয় বতবন 
জান্ডনন, যা প্রকাশে এবাং যা কগাপন 
র্ান্ডক।  

 َٰ َۡفح ا َيح رح وحمح ُۡ ۡ  ٱۡۡلح ۡعلح ۥ يح ْۚ إِنَّه  آءح ٱّللَّ  ا شح إِلَّ مح
٧

8. আর আবম কতামান্ডক সহজ ববিয় 
সহজ কন্ডর কদব।  

ىَٰ  ِ كح لِلۡي ِۡسح ن يحِسذ ٨وح

9. অতিঃপর উপন্ডদশ দাও যবদ উপন্ডদশ 
ফলপ্রসু হয়। 

ىَٰ  ِۡكرح ِت ٱلذ عح ِۡر إِن نَّفح كذ ٩فحذح

10. কস-ই উপন্ডদশ গ্রহে কন্ডর, কয ভয় 
কন্ডর ।  

 َٰ َۡشح ن َيح ر  مح كَّ يحذَّ ١٠سح
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11. আর হতভাগাই তা এবড়ন্ডয় যায়।  
 
ح
ا ٱۡۡل ُح نَّب  يحتحجح  ١١ۡشقح وح

12. কয ভয়াবহ আগুন্ডন প্রন্ডবশ করন্ডব।  
ىَٰ  َۡبح ِي يحۡصلح ٱۡلَّارح ٱلۡك  ١٢ٱلَّ

13. তারপর কস কসখান্ডন মরন্ডবও না এবাং 
বাুঁচন্ডবও না।  

 َٰ َۡيح لح ُيح ا وح ُح وت  فِي م  َّۡ لح يح ١٣ث 

14. অবশেই সাফলে লাভ করন্ডব কয 
আত্ম্শুবদ্ধ করন্ডব, 

 َٰ َكَّ ن تحزح فۡلححح مح
ح
١٤قحۡد أ

15. আর তার রন্ডবর নাম স্মরে করন্ডব, 
অতিঃপর সালাত আদায় করন্ডব।  

 َٰ لَّ بذِهِۦ فحصح ۡح رح رح ٱۡس ١٥وحذحكح

16. বরাং কতামরা দুবনয়ার জীবনন্ডক 
প্রাধ্ানে বদি।  

ۡنيحا  ةح ٱَّل  ونح ٱۡۡلحيحوَٰ ١٦بحۡل ت ۡؤثِر 

17. অর্চ আবখরাত সন্ডবথাত্তম ও স্থায়ী।  
ى  ۡبقح
ح
أ رۡي  وح ة  خح ١٧وحٱٓأۡلِخرح

18. বনশ্চয় এটা আন্ডি পূবথবতথী 
সহীফাসমূন্ডহ।  

 َٰ ولح
 
ِف ٱۡۡل ح  ا لحَِف ٱلص  َٰذح  ١٨إِنَّ هح

19. ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূন্ডহ। 
 َٰ وَسح م  ۡح وح َٰهِي ِف إِبۡرح ح   ١٩ص 
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৮৮. সূরা : আল-গাবশয়া 
আয়াত : ২৬, মাক্কী 

اِشيحةِ  ورحة  الغح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ٱلرَِّنَٰمۡح ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّحي

1. বকয়ামন্ডতর সাংবাদ বক কতামার কান্ডি 
এন্ডসন্ডি?  

َِٰشيحةِ  ِديث  ٱلۡغح تحىَٰكح حح
ح
ۡل أ  ١هح

2. কসবদন অন্ডনক কচহারা হন্ডব অবনত।    ة َِٰشعح ئِذ  خح وه  يحۡومح ٢و ج 

3. কমথক্লান্ত, পবরোন্ত।   ِملحة  نَّاِصبحة ٣َعح

4. তারা প্রন্ডবশ করন্ডব জ্বলন্ত আগুন্ডন।   اِميحٗة َٰ نحاًرا حح ٤تحۡصلح

5. তান্ডদর পান করান্ডনা হন্ডব ফুটন্ত ঝেথা 
কর্ন্ডক।  

ۡي  ءحانِيحة   َٰ ِمۡن عح ۡسقح
٥ت 

6. তান্ডদর জনে কাুঁটাবববশষ্ট গুে িাড়া 
ককান খাদে র্াকন্ডব না। 

ِيع   ام  إِلَّ ِمن ۡضح عح ۡۡ طح  ُ ح  ٦لَّيۡسح ل

7. তা কমাটা-তাজাও করন্ডব না এবাং 
েুধ্াও বনবারে করন্ডব না।  

ۡغِّن  لح ي  وع  لَّ ي ۡسِمن  وح ٧ِمن ج 

8. কসবদন অন্ডনক কচহারা হন্ডব 
লাবেেময়। 

ة   ئِذ  نَّاِعمح وه  يحۡومح ٨و ج 

9. বনজন্ডদর কচষ্টা সাধ্নায় সন্তুষ্ট।    اِضيحة ا رح ُح ۡعيِ ِسح
٩لذ

10. সুউচ্চ জান্নান্ডত   َِلحة نَّة  َعح ١٠ِِف جح

11. কসখান্ডন তারা শুনন্ডব না ককান অসার 
বাকে।  

َٰغِيحٗة  ا لح ُح ع  فِي حۡسمح  ١١لَّ ت

12. কসখান্ডন র্াকন্ডব প্রবাহমান ঝেথাধ্ারা,    ارِيحة ۡي  جح ا عح ُح ١٢فِي

13. কসখান্ডন র্াকন্ডব সুউচ্চ আসনসমূহ।   ة ۡرف وعح ر  مَّ ا َس   ُح ١٣فِي

14. আর প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ।    ة وعح وۡض  ۡكوحاب  مَّ
ح
أ ١٤وح
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15. আর সাবর সাবর বাবলশসমূহ।    وفحة ۡصف  ارِق  مح نحمح ١٥وح

16. আর ববসৃ্তত ববিান্ডনা কান্ডপথটরাবজ।    ۡبث وثحة اَِب  مح رح زح ١٦وح

17. তন্ডব বক তারা উন্ডটর প্রবত দৃবষ্টপাত 
কন্ডর না, কীভান্ডব তা সৃবষ্ট করা 
হন্ডয়ন্ডি?  

ۡت  لِقح ۡيفح خ  بِِل كح  ٱۡۡلِ
ونح إَِلح ر  فحلح يحنظ 

ح
١٧أ

18. আর আকান্ডশর বদন্ডক, কীভান্ডব তা 
ঊন্ডধ্বথ স্থাপন করা হন্ডয়ন্ডি?  

ۡت ِإَوَلح  فِعح ۡيفح ر  آءِ كح مح ١٨ٱلسَّ

19. আর পবথতমালার বদন্ডক, কীভান্ডব তা 
স্থাপন করা হন্ডয়ন্ডি?  

ۡيفح ن ِصبحۡت  بحاِل كح  ٱۡۡلِ
١٩ِإَوَلح

20. আর যমীন্ডনর বদন্ডক, কীভান্ডব তা 
ববসৃ্তত করা হন্ডয়ন্ডি?  

ۡت  ِطحح ۡيفح س  ۡرِض كح
ح
 ٢٠ِإَوَلح ٱۡۡل

21. অতএব তুবম উপন্ডদশ দাও, তুবম কতা 
একজন উপন্ডদশদাতা মাত্র।  

ِر   كذ ذح نتح م 
ح
آ أ ِۡر إِنَّمح كذ ٢١فحذح

22. তুবম তান্ডদর উপর শবি প্রন্ডয়াগকারী 
নও।  

ۡيِطر   صح ُِۡ بِم  ۡي
لح ٢٢لَّۡستح عح

23. তন্ডব কয মুখ বফবরন্ডয় কনয় এবাং কুফরী 
কন্ডর,  

رح  فح كح َٰ وح لَّ ن تحوح ٢٣إِلَّ مح

24. ফন্ডল আল্লাহ তান্ডক কন্ড ার আযাব 
কদন্ডবন। 

ابح  ذح ب ه  ٱّللَّ  ٱلۡعح ِ ذذ ي عح ح فح ۡكَبح
ح
٢٤ٱۡۡل

25. বনশ্চয় আমারই বনকট তান্ডদর 
প্রতোবতথন।  

 ۡۡ  ُ ۡنحآ إِيحابح ٢٥إِنَّ إَِلح

26. তারপর বনশ্চয় তান্ডদর বহসাব-বনকাশ 
আমারই দাবয়ন্ডত্ব।  

 ۡ  ُ ابح لحۡينحا ِحسح َّۡ إِنَّ عح  ٢٦ث 
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৮৯. সূরা : আল-ফাজর 
আয়াত : ৩০, মাক্কী 

ۡجرِ  ورحة  الفح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম কভারন্ডবলার।  ِۡجر  ١وحٱلۡفح

2. কসম দশ রান্ডতর।    ّۡش حال  عح
َلح ٢وح

3. কসম কজাড় ও ববন্ডজান্ডড়র।  ِتۡر ۡفِع وحٱلۡوح ٣وحٱلشَّ

4. কসম রান্ডতর, যখন তা ববদায় কনয়।   ِحِۡس ِۡل إِذحا ي
٤وحٱَلَّ

5. এর মন্ডধ্ে বক কবাধ্শবিসম্পন্ন বেবির 
জনে কসম আন্ডি? 

ِي ِحۡجر   ِ
ۡ  لذ َٰلِكح قحسح ۡل ِِف ذح  ٥هح

6. তুবম বক কদখবন কতামার রব বকরূপ 
আচরে কন্ডরন্ডিন ‘আদ জাবতর সান্ডর্?  

اد   ب كح بِعح لح رح عح ۡيفح فح ۡۡ تحرح كح ح ل
ح
 ٦أ

7. ইরাম কগান্ডত্রর সান্ডর্, যারা বিল সুউচ্চ 
স্তন্ডম্ভর অবধ্কারী? 

ادِ  ٧إِرحمح ذحاِت ٱلۡعِمح

8. যার সমতুলে ককান কদন্ডশ সৃবষ্ট করা 
হয়বন।  

َِٰد  ا ِِف ٱِۡلِلح ُح ۡلحۡق ِمۡثل  ۡۡ َي  ح ٨ٱلَِِّت ل

9. আর সামূদ সম্প্রদায়, যারা উপতেকায় 
পার্র ককন্ডট বাবড় ঘর বনমথাে 
কন্ডরবিল?  

ۡخرح بِٱلۡوحادِ  اب وا  ٱلصَّ ِينح جح ودح ٱلَّ ثحم  ٩وح

10. আর বফর‘আউন, কসনািাউনীর 
অবধ্পবত? 

ۡونح  فِرۡعح ۡوتحادِ وح
ح
١٠ذِي ٱۡۡل

11. যারা সকল কদন্ডশ সীমা িাবড়ন্ডয় 
বগন্ডয়বিল।  

َِٰد  ۡوا  ِِف ٱِۡلِلح غح ِينح طح  ١١ٱلَّ

12. অতিঃপর তারা কসখান্ডন ববপযথয় 
বাবড়ন্ডয় বদন্ডয়বিল।  

ادح  سح ا ٱلۡفح ُح وا  فِي ۡكَثح 
ح
١٢فحأ
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13. ফন্ডল কতামার রব তান্ডদর উপর 
আযান্ডবর কশাঘাত মারন্ডলন।  

ۡوطح  ب كح سح ۡۡ رح ُِ ۡي
لح بَّ عح اب  فحصح

ذح ١٣عح

14. বনশ্চয় কতামার রব ঘাুঁবটন্ডতই203।  ِاد ِٱلِۡمۡرصح بَّكح ِلح ١٤إِنَّ رح

15. আর মানুি কতা এমন কয, যখন তার 
রব তান্ডক পরীো কন্ডরন, অতিঃপর 
তান্ডক সম্মান দান কন্ডরন এবাং অনুগ্রহ 
প্রদান কন্ডরন, তখন কস বন্ডল, ‘আমার 
রব আমান্ডক সম্মাবনত কন্ডরন্ডিন। 

ا  َٰن  إِذحا مح نسح ا ٱۡۡلِ مَّ
ح
ۥ فحأ ه  ۡكرحمح

ح
ۥ فحأ ب ه  َٰه  رح ٱۡبتحلحى

ِن  ۡكرحمح
ح
ٓ أ ِ َبذ  رح

ول  يحق  ۥ فح ه  مح نحعَّ ١٥وح

16. আর যখন বতবন তান্ডক পরীো কন্ডরন 
এবাং তার উপর তার বরবযকন্ডক 
সঙু্কবচত কন্ডর কদন, তখন কস বন্ডল, 
‘আমার রব আমান্ডক অপমাবনত 
কন্ডরন্ডিন’।  

لحۡيهِ رِزۡقحه   رح عح دح قح َٰه  فح ا ٱۡبتحلحى آ إِذحا مح مَّ
ح
أ ول  وح يحق   ۥ فح

 ِ َُٰنح هح
ح
ٓ أ ِ َبذ  ١٦رح

17. কখন্ডনা নয়, বরাং কতামরা ইয়াতীমন্ডদর 
দয়া- অনুগ্রহ প্রদশথন কর না।  

ۡح  ونح ٱَۡلحتِي ۖۡ بحل لَّ ت ۡكرِم  َّ ١٧ُكح

18. আর কতামরা বমসকীনন্ডদর খাদেদান্ডন 
পরস্পরন্ডক উৎসাবহত কর না।  

اِم ٱلِۡمۡسِكِي  عح َٰ طح ح ونح َعح  ُ ى لح تححح ١٨وح

19. আর কতামরা উত্তরাবধ্কান্ডরর সম্পবত্ত 
সমূ্পেথরূন্ডপ ভেে কর।  

ا  َّمذٗ ۡكٗل ل
ح
حاثح أ ل ونح ٱلَت  ك 

ۡ
تحأ ١٩وح

20. আর কতামরা ধ্ন-সম্পদন্ডক অবতশয় 
ভালবাস।  

ا  ذٗ بذٗا َجح الح ح  ِب ونح ٱلۡمح ِت  ٢٠وح

                                                           
 অর্থ ঘাুঁবট, কযখান্ডন ককান কলাক তার শত্রুর অজান্ডন্ত তার অন্ডপোয় ওুঁত কপন্ডত র্ান্ডক এবাং مرصاد 203

শত্রুন্ডক বান্ডগ কপন্ডয়ই আক্রমে কন্ডর। এখান্ডন আল্লাহর কেন্ডত্র শব্দবট সতকথ দৃবষ্ট রাখা, অন্ডর্থ বেবহৃত 
হন্ডয়ন্ডি।  
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21. কখন্ডনা নয়, যখন যমীনন্ডক চূেথ-ববচূেথ 
করা হন্ডব পবরপূেথভান্ডব।  

ِت  ۖۡ إِذحا د كَّ ٓ َّ ا ُكح ا دحكذٗ ۡرض  دحكذٗ
ح
 ٢١ٱۡۡل

22. আর কতামার রব ও কফন্ডরশতাগে 
উপবস্থত হন্ডবন সাবরবদ্ধভান্ডব।  

ا  فذٗ ا صح فذٗ لحك  صح ب كح وحٱلۡمح آءح رح ٢٢وحجح

23. আর কসবদন জাহান্নামন্ডক উপবস্থত 
করা হন্ডব, কসবদন মানুি স্মরে করন্ডব, 
বকন্তু কসই স্মরে তার কী উপকান্ডর 
আসন্ডব?  

ئِذِۢ  َٰن  وحِجا ٓيءح يحۡومح نسح ر  ٱۡۡلِ
كَّ تحذح ئِذ  يح ْۚ يحۡومح ۡح نَّ ُح ِِبح

ىَٰ  ِۡكرح َٰ َلح  ٱلذ ّنَّ
ح
٢٣وحأ

24. কস বলন্ডব, ‘হায়! যবদ আবম বকিু আন্ডগ 
পা াতাম আমার এ জীবন্ডনর জনে’! 

ۡمت  ِۡلحيحاِِت  َٰلحۡيتحِّن قحدَّ ول  يح ق  ٢٤يح

25. অতিঃপর কসবদন তাুঁর আযান্ডবর মত 
আযাব ককউ বদন্ডত পারন্ডব না।  

ئِذ  لَّ  يحۡومح د  فح حح
ح
ۥٓ أ ابحه  ذح ذذِب  عح عح ٢٥ي 

26. আর ককউ তাুঁর বাুঁধ্ার মত বাুঁধ্ন্ডত 
পারন্ডব না।  

د   حح
ح
ۥٓ أ ثحاقحه  لح ي وثِق  وح  ٢٦وح

27. কহ প্রশান্ত আত্ম্া!  
ئِنَّة   ۡطمح ا ٱۡلَّۡفس  ٱلۡم  ُح ت  يَّ

ح
أ ى ٢٧يح

28. তুবম বফন্ডর এন্ডসা কতামার রন্ডবর প্রবত 
সন্তুষ্টবচন্ডত্ত, সন্ডন্তািভাজন হন্ডয়।  

 َٰ ۡرِضيَّٗة  ٱرِۡجَِعٓ إَِلح اِضيحٗة مَّ بذِِك رح  ٢٨رح

29. অতিঃপর আমার বান্দান্ডদর মন্ডধ্ে 
শাবমল হন্ডয় যাও। 

َِٰدي  ِل ِِف ِعبح ٢٩فحٱۡدخ 

30. আর প্রন্ডবশ কর আমার জান্নান্ডত।  
نَِِّت  ِل جح  ٣٠وحٱۡدخ 
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৯০. সূরা : আল-বালাদ 
আয়াত : ২০, মাক্কী 

 ِ ورحة  اِلحِلح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবম কসম করবি এই নগরীর।  ِ ا ٱِۡلحِلح َٰذح ۡ  بِهح قِۡس
 
ٓ أ ١لح

2. আর তুবম এই নগরীন্ডত মুি।  ِ ا ٱِۡلحِلح َٰذح نتح ِحُّۢل بِهح
ح
أ ٢وح

3. কসম জনন্ডকর এবাং যা কস জন্ম কদয়।   ح َّلح ا وح اَِّل  وحمح وح ٣وح

4. বনিঃসন্ডন্দন্ডহ আবম মানুিন্ডক সৃবষ্ট 
কন্ডরবি কষ্ট- কক্লন্ডশর মন্ডধ্ে।  

بحد   َٰنح ِِف كح نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ
لح ۡد خح ٤لحقح

5. কস বক ধ্ারো করন্ডি কয, ককউ কখন্ডনা 
তার উপর েমতাবান হন্ডব না?  

د   حح
ح
لحۡيهِ أ ۡقِدرح عح ن لَّن يح

ح
ب  أ ۡسح ُيح

ح
 ٥أ

6. কস বন্ডল, ‘আবম প্রচুর ধ্ন-সম্পদ 
বনিঃন্ডশি কন্ডরবি’। 

حًدا  اٗل ِل  ۡهلحۡكت  مح
ح
ول  أ ق   ٦يح

7. কস বক ধ্ারো করন্ডি কয, ককউ তান্ডক 
কদন্ডখবন?  

د   حح
ح
ۥٓ أ ه  ۡۡ يحرح ن لَّ

ح
ب  أ ۡسح ُيح

ح
٧أ

8. আবম বক তার জনে দু’বট কচাখ 
বানাইবন?  

ۡينحۡيِ   ۥ عح
ۡعحل َلَّ ۡۡ َنح ح ل

ح
٨أ

9. আর একবট বজহবা ও দু’বট ক াুঁট?   ِتحۡي فح اٗنا وحشح لِسح ٩وح

10. আর আবম তান্ডক দু’বট পর্ প্রদশথন 
কন্ডরবি।  

يِۡن  َٰه  ٱۡلَّۡجدح يۡنح دح ١٠وحهح

11. তন্ডব কস বনু্ধর বগবরপর্বট অবতক্রম 
করন্ডত সন্ডচষ্ট হয়বন।  

بحةح  قح ۡح ٱلۡعح  ١١فحلح ٱۡقتححح

12. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব, বনু্ধর 
বগবরপর্বট বক?  

بحة   قح ا ٱلۡعح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ١٢وحمح
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13. তা হন্ডি, দাস মুিকরে।    بحة  فحك ١٣رحقح

14. অর্বা খাদে দান করা দুবভথন্ডের বদন্ডন।    بحة ۡسغح ۡ  ِِف يحۡوم  ذِي مح َٰ ۡو إِۡطعح
ح
١٤أ

15. ইয়াতীম আত্ম্ীয়-স্বজনন্ডক।    بحة ۡقرح ١٥يحتِيٗما ذحا مح

16. অর্বা ধূ্বল-মবলন বমসকীনন্ডক।    بحة َۡتح ۡو ِمۡسِكيٗنا ذحا مح
ح
١٦أ

17. অতিঃপর কস তান্ডদর অন্তভুথি হন্ডয় 
যায়, যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং 
পরস্পরন্ডক উপন্ডদশ কদয় 
বধ্যথধ্ারন্ডের, আর পরস্পরন্ডক 
উপন্ডদশ কদয় দয়া-অনুগ্রন্ডহর।  

َۡبِ  ۡوا  بِٱلصَّ تحوحاصح ن وا  وح ِينح ءحامح نح ِمنح ٱلَّ َّۡ َكح ث 
حةِ  رۡۡحح ۡوا  بِٱلۡمح تحوحاصح ١٧وح

18. তারাই কসৌভাগেবান।   ِنحة ۡيمح َٰب  ٱلۡمح ۡصحح
ح
ىئِكح أ لح و 

 
١٨أ

19. আর যারা আমার আয়াতসমূহন্ডক 
অস্বীকার কন্ডরন্ডি তারাই দুভথাগা।  

وا  أَِب ر  فح ِينح كح َٰب  وحٱلَّ ۡصحح
ح
ۡۡ أ َٰتِنحا ه  يح

ۡش  ةِ ٱلۡمح  ١٩مح

20. তান্ডদর উপর র্াকন্ডব অবরুদ্ধ আগুন।   ُۢ ة  دح ۡؤصح ۡۡ نحار  م  ُِ ۡي
لح  ٢٠عح
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৯১. সূরা : আশ্-শামস 
আয়াত : ১৫, মাক্কী 

ۡمِس  ورحة  الشَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম সূন্ডযথর ও তার বকরন্ডের।  ا ُح َٰ ى حح ۡمِس وحض  ١وحٱلشَّ

2. কসম চাুঁন্ডদর, যখন তা সূন্ডযথর 
অনুগামী হয়। 

ا  ُح َٰ رِ إِذحا تحلحى مح ٢وحٱلۡقح

3. কসম বদবন্ডসর, যখন তা সূযথন্ডক 
প্রকাশ কন্ডর। 

ا ُح َٰ لَّى ارِ إِذحا جح ُح ٣وحٱۡلَّ

4. কসম রান্ডতর, যখন তা সূযথন্ডক কঢন্ডক 
কদয়।  

ا  ُح َٰ ى ۡغشح ِۡل إِذحا يح ٤وحٱَلَّ

5. কসম আসমান্ডনর এবাং বযবন তা 
বাবনন্ডয়ন্ডিন। 

ا  ُح َٰ ا بحنحى آءِ وحمح مح  ٥وحٱلسَّ

6. কসম যমীন্ডনর এবাং বযবন তা ববসৃ্তত 
কন্ডরন্ডিন। 

ا  ُح َٰ ى حح ا طح مح ۡرِض وح
ح
 ٦وحٱۡۡل

7. কসম নান্ডফ্সর এবাং বযবন তা সুসম 
কন্ডরন্ডিন। 

ا  مح نحۡفس  وح ا وح ُح َٰ ى وَّ ٧سح

8. অতিঃপর বতবন তান্ডক অববহত 
কন্ডরন্ডিন তার পাপসমূহ ও তার 
তাকওয়া সম্পন্ডকথ। 

ا  ُح َٰ ى تحۡقوح ا وح ورحهح ا ف ج  ُح مح ُح ۡ ل
ح
٨فحأ

9. বনিঃসন্ডন্দন্ডহ কস সফলকাম হন্ডয়ন্ডি, কয 
তন্ডক পবরশুদ্ধ কন্ডরন্ডি।  

ا  ُح َٰ ى كَّ ن زح فۡلححح مح
ح
٩قحۡد أ

10. এবাং কস বের্থ হন্ডয়ন্ডি, কয তা (নাফ্স)-
কক কলুবিত কন্ডরন্ডি।  

ا ُح َٰ ى ن دحسَّ ابح مح ١٠وحقحۡد خح
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11. সামূদ জাবত আপন অবাধ্েতাবশত 
অস্বীকার কন্ডরবিল।  

آ  ُح َٰ ى ۡغوح ود  بِطح بحۡت ثحم  ذَّ  ١١كح

12. যখন তান্ডদর সবথাবধ্ক হতভাগা 
বেবিবট তৎপর হন্ডয় উ ল।  

ا  ُح َٰ ى ۡشقح
ح
١٢إِذِ ٱۢنبحعحثح أ

13. তখন আল্লাহর রাসূল তান্ডদরন্ডক 
বন্ডলবিল, ‘আল্লাহর উষ্ট্রী ও তার পাবন 
পান সম্পন্ডকথ সতকথ হও।’ 

ا  ُح َٰ ۡقيح ِ وحس  ِ نحاقحةح ٱّللَّ ول  ٱّللَّ ۡۡ رحس   ُ ح الح ل قح ١٣فح

14. বকন্তু তারা তান্ডক অস্বীকার করল এবাং 
উষ্ট্রীন্ডক যন্ডবহ করল। ফন্ডল তান্ডদর 
রব তান্ডদর অপরান্ডধ্র কারন্ডে 
তান্ডদরন্ডক সমূন্ডল ধ্বাংস কন্ডর বদন্ডলন। 
অতিঃপর তা একাকার কন্ডর বদন্ডলন।  

ب وه   ذَّ ۡ فحكح  ُ ب  ۡۡ رح ُِ ۡي
لح مح عح ۡمدح ا فحدح وهح ر  قح عح فح

ا  ُح َٰ ى وَّ ۡۡ فحسح ُِ ۢنبِ ١٤بِذح

15. আর বতবন এর পবরোমন্ডক ভয় কন্ডরন 
না। 

ا  ُح َٰ ۡقبح حاف  ع  لح َيح  ١٥وح
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৯২. সূরা : আল-লাইল 
আয়াত : ২১, মাক্কী 

ورحة  اللَّيۡلِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي

1. কসম রান্ডতর, যখন তা কঢন্ডক কদয়।   َٰ ِۡل إِذحا يحۡغَشح  ١وحٱَلَّ

2. কসম বদন্ডনর, যখন তা আন্ডলাবকত 
হয়।  

 َٰ حلَّ ارِ إِذحا َتح ُح  ٢وحٱۡلَّ

3. কসম তাুঁর, বযবন নর ও নারী সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন।  

ى  نَثح
 
رح وحٱۡۡل كح لحقح ٱلَّ ا خح ٣وحمح

4. বনশ্চয় কতামান্ডদর কমথপ্রন্ডচষ্টা বববভন্ন 
প্রকান্ডরর।  

 َٰ ِتَّ حشح ۡۡ ل ۡعيحك  ٤إِنَّ سح

5. সুতরাাং কয দান কন্ডরন্ডি এবাং 
তাকওয়া অবলম্বন কন্ডরন্ডি,  

 َٰ ۡعطح َٰ وحٱتَّقح
ح
ۡن أ ا مح مَّ

ح
 ٥فحأ

6. আর উত্তমন্ডক সতে বন্ডল ববশ্বাস 
কন্ডরন্ডি, 

 َٰ قح بِٱۡۡل ۡسّنح دَّ  ٦وحصح

7. আবম তার জনে সহজ পন্ডর্ চলা সুগম 
কন্ডর কদব।  

ىَٰ  ه ۥ لِلۡي ِۡسح  ِ ن يحِسذ  ٧فحسح

8. আর কয কাপথেে কন্ডরন্ডি এবাং বনজন্ডক 
স্বয়াংসমূ্পেথ মন্ডন কন্ডরন্ডি,  

 َٰ ِلح وحٱۡستحۡغّنح نُۢ ِبح ا مح مَّ
ح
أ ٨وح

9. আর উত্তমন্ডক বমর্ো বন্ডল মন্ডন 
কন্ডরন্ডি,  

 َٰ بح بِٱۡۡل ۡسّنح ذَّ كح ٩وح

10. আবম তার জনে কব ন পন্ডর্ চলা সুগম 
কন্ডর কদব।  

ه ۥ   ِ ن يحِسذ ىَٰ فحسح ِۡسح ١٠لِلۡع 
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11. আর তার সম্পদ তার ককান কান্ডজ 
আসন্ডব না, যখন কস অধ্িঃপবতত 
হন্ডব।  

دَّىى  ۥٓ إِذحا تحرح اَل   ۡنه  مح ۡغِّن عح ا ي   ١١وحمح

12. বনশ্চয় পর্ প্রদশথন করাই আমার 
দাবয়ত্ব।  

ىَٰ  دح  ُ حلۡ لحۡينحا ل ١٢إِنَّ عح

13. আর অবশেই আমার অবধ্কান্ডর 
পরকাল ও ইহকাল।  

حا  َٰ ِإَونَّ ۡلح ولح
 
ةح وحٱۡۡل ١٣لحٓأۡلِخرح

14. অতএব আবম কতামান্ডদর সতকথ কন্ডর 
বদন্ডয়বি কলবলহান আগুন সম্পন্ডকথ,  

ۡۡ نحاٗرا تحلحظَّ َٰ  ۡرت ك  نذح
ح
١٤فحأ

15. তান্ডত বনতান্ত হতভাগা িাড়া ককউ 
প্রন্ডবশ করন্ডব না;  

ۡشقح 
ح
آ إِلَّ ٱۡۡل ُح َٰ ١٥لح يحۡصلحى

16. কয অস্বীকার কন্ডরন্ডি এবাং মুখ বফবরন্ডয় 
বনন্ডয়ন্ডি।  

 ِ َٰ ٱلَّ لَّ تحوح بح وح ذَّ  ١٦ي كح

17. আর তা কর্ন্ডক দূন্ডর রাখা হন্ডব পরম 
মুত্তাকীন্ডক।  

ۡتقح 
ح
ا ٱۡۡل ُح نَّب  ي جح ١٧وحسح

18. কয তার সম্পদ দান কন্ডর আত্ম্-শুবদ্ধর 
উন্ডদ্দন্ডশে,  

 َٰ َكَّ ح َتح اَلح ۥ يح ِي ي ۡؤَِت مح ١٨ٱلَّ

19. আর তার প্রবত কান্ডরা এমন ককান 
অনুগ্রহ কনই, যার প্রবতদান বদন্ডত 
হন্ডব।  

ىى  ۡزح ة  َت  ه ۥ ِمن نذِۡعمح د  ِعندح حح
ح
ا ِۡل ١٩وحمح

20. ককবল তার মহান রন্ডবর সন্তুবষ্টর 
প্রতোশায়।  

 َٰ َۡعح
ح
بذِهِ ٱۡۡل آءح وحۡجهِ رح ٢٠إِلَّ ٱبۡتِغح

21. আর অবচন্ডরই কস সন্ডন্তাি লাভ 
করন্ডব।  

 َٰ ۡوفح يحۡرَضح حسح ل  ٢١وح
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৯৩. সূরা : আদ-দুহা 
আয়াত : ১১, মাক্কী 

ورحة   َٰ س  ۡحح  ُ  ال

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম পূবথাহ্নর,  َٰ ۡحح  ُ  ١وحٱل

2. কসম রান্ডতর যখন তা অন্ধকারািন্ন 
হয়। 

 َٰ ّجح ِۡل إِذحا سح ٢وحٱَلَّ

3. কতামার রব কতামান্ডক পবরতোগ 
কন্ডরনবন এবাং অসন্তুষ্টও হনবন। 

ب كح  كح رح دَّعح ا وح َٰ  مح ا قحلح ٣وحمح

4. আর অবশেই কতামার জনে পরবতথী 
সময় পূবথবতথী সমন্ডয়র কচন্ডয় উত্তম। 

 َٰ ولح
 
رۡي  لَّكح ِمنح ٱۡۡل ة  خح لحٓأۡلِخرح ٤وح

5. আর অবচন্ডরই কতামার রব কতামান্ডক 
দান করন্ডবন, ফন্ডল তুবম সন্তুষ্ট হন্ডব। 

ى  َۡضح ب كح فحَتح ۡعِطيكح رح ۡوفح ي  حسح ل ٥وح

6. বতবন বক কতামান্ডক ইয়াতীম অবস্থায় 
পানবন? অতিঃপর বতবন আেয় 
বদন্ডয়ন্ডিন।  

ِۡدكح يحتِيٗما فح  ۡۡ َيح ح ل
ح
ىَٰ أ  ٦اوح

7. আর বতবন কতামান্ডক কপন্ডয়ন্ডিন পর্ না 
জানা অবস্থায়। অতিঃপর বতবন 
পর্বনন্ডদথশ বদন্ডয়ন্ডিন।  

ىَٰ  دح ُح  فح
ٓالذٗ كح ضح دح وحجح  ٧وح

8. বতবন কতামান্ডক কপন্ডয়ন্ডিন বনিঃস্ব। 
অতিঃপর বতবন সমৃদ্ধ কন্ডরন্ডিন। 

كح  دح وحجح َٰ وح ۡغّنح
ح
ٓئِٗل فحأ ٨َعح

9. সুতরাাং তুবম ইয়াতীন্ডমর প্রবত কন্ড ার 
হন্ডয়া না।  

ۡر  ُح ۡح فحلح تحۡق ا ٱَۡلحتِي مَّ
ح
٩فحأ

10. আর বভেুকন্ডক তুবম ধ্মক বদওনা।   ۡر ُح ۡن آئِلح فحلح تح ا ٱلسَّ مَّ
ح
أ ١٠وح

11. আর কতামার রন্ডবর অনুগ্রহ তুবম 
বেথনা কর। 

ۡث  ِ دذ بذِكح فححح ةِ رح ا بِنِۡعمح مَّ
ح
أ  ١١وح
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৯৪. সূরা : আল-ইনবশরাহ 
আয়াত : ৮, মাক্কী 

حِ  ۡ ورحة  الّشَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. আবম বক কতামার জনে কতামার বে 
প্রশস্ত কবরবন?  

ۡدرحكح  حكح صح ۡح ل حّۡشح ۡۡ ن ح ل
ح
 ١أ

2. আর আবম নাবমন্ডয় বদন্ডয়বি কতামার 
কর্ন্ডক কতামার কবাঝা, 

نكح وِۡزرحكح  ۡعنحا عح وحضح  ٢وح

3. যা কতামার বপ  কভন্ডঙ্গ বদবিল।  
رحكح  ُۡ ضح ظح نقح

ح
ِٓي أ  ٣ٱلَّ

4. আর আবম কতামার (মযথাদার) জনে 
কতামার স্মরেন্ডক সমুন্নত কন্ডরবি।  

حكح ذِۡكرحكح  ۡعنحا ل رحفح ٤وح

5. সুতরাাং কন্ডষ্টর সান্ডর্ই রন্ডয়ন্ডি সুখ। 
ا  ِۡسِ ي ِۡسً ع 

عح ٱلۡ ٥فحإِنَّ مح

6. বনশ্চয় কন্ডষ্টর সান্ডর্ই রন্ডয়ন্ডি সুখ। 
ا  ِۡسِ ي ِۡسٗ ع 

عح ٱلۡ  ٦إِنَّ مح

7. অতএব যখনই তুবম অবসর পান্ডব, 
তখনই কন্ড ার ইবাদান্ডত রত হও।  

ۡب  ٧فحإِذحا فحرحۡغتح فحٱنصح

8. আর  কতামার রন্ডবর প্রবত আকৃষ্ট হও। 
بذِكح فحٱرۡغحب  َٰ رح ٨ِإَوَلح
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৯৫. সূরা : আত্-তীন 
আয়াত : ৮, মাক্কী 

ورحة  اتلذِيِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي ِۡ ٱّللَّ ِذۡس  ب

1. কসম ‘তীন ও যায়তূন’ এর।  
ۡيت وِن   ١وحٱتلذِِي وحٱلزَّ

2. কসম ‘বসনাই’ পবথন্ডতর, 
ورِ ِسينِيح  ٢وحط 

3. কসম এই বনরাপদ নগরীর।  
ِمِي 
ح
ِ ٱۡۡل ا ٱِۡلحِلح َٰذح هح ٣وح

4. অবশেই আবম মানুিন্ডক সৃবষ্ট কন্ডরবি 
সন্ডবথাত্তম গ ন্ডন।  

ِن تحۡقوِيم   ۡحسح
ح
َٰنح ِِفٓ أ نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ

لح ۡد خح ٤لحقح

5. তারপর আবম তান্ডক বফবরন্ডয় বদন্ডয়বি 
হীনন্ডদর হীনতম রূন্ডপ।  

َٰفِلِيح  لح سح ۡسفح
ح
َٰه  أ ۡدنح َّۡ رحدح ٥ث 

6. তন্ডব যারা ঈমান এন্ডনন্ডি এবাং সৎকমথ 
কন্ডরন্ডি, তান্ডদর জনে রন্ডয়ন্ডি 
বনরববিন্ন পুরস্কার।  

 ۡۡ  ُ َِٰت فحلح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِلَّ ٱلَّ
ۡمن ون   رۡي  مح ۡجر  غح

ح
 ٦أ

7. সুতরাাং এরপরও বকন্ডস কতামান্ডক 
কমথফল সম্পন্ডকথ অববশ্বাসী কন্ডর 
কতান্ডল?  

ِيِن  ب كح بحۡعد  بِٱَّلذ ِ ذذ ا ي كح مح ٧فح

8. আল্লাহ বক ববচারকন্ডদর কেষ্ঠ ববচারক 

নন?  

َِٰكِميح  ِۡ ٱلۡحح ۡحكح
ح
لحيۡسح ٱّللَّ  بِأ

ح
٨أ
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৯৬. সূরা : আল-আলাক 
আয়াত : ১৯, মাক্কী 

لحقِ  ورحة  العح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. পড় কতামার রন্ডবর নান্ডম, বযবন সৃবষ্ট 
কন্ডরন্ডিন।  

 ِۡ  بِٱۡس
ۡ
أ لحقح ٱقۡرح ِي خح بذِكح ٱلَّ  ١رح

2. বতবন সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন মানুিন্ডক ‘আলাক 
কর্ন্ডক।  

ق  
لح َٰنح ِمۡن عح نسح قح ٱۡۡلِ

لح ٢خح

3. পড়, আর কতামার রব মহামবহম। 
ۡكرحم  

ح
ب كح ٱۡۡل رح  وح

ۡ
أ ٣ٱقۡرح

4. বযবন কলন্ডমর সাহান্ডযে বশো 
বদন্ডয়ন্ডিন।  

 ِۡ لح ۡح بِٱلۡقح لَّ ِي عح  ٤ٱلَّ

5. বতবন মানুিন্ডক তা বশো বদন্ডয়ন্ডিন, যা 
কস জানত না।  

 ۡۡ ۡعلح ۡۡ يح ح ا ل َٰنح مح نسح ۡح ٱۡۡلِ
لَّ ٥عح

6. কখন্ডনা নয়, বনশ্চয় মানুি সীমালঙ্ঘন 
কন্ডর র্ান্ডক।  

ى  حۡطغح َٰنح َلح نسح ٓ إِنَّ ٱۡۡلِ
َّ  ٦ُكح

7. ককননা কস বনজন্ডক মন্ডন কন্ডর 
স্বয়াংসমূ্পেথ।  

ى  ن رَّءحاه  ٱۡستحۡغّنح
ح
٧أ

8. বনশ্চয় কতামার রন্ডবর বদন্ডকই 
প্রতোবতথন।  

ى إِنَّ  بذِكح ٱلر ۡجَعح َٰ رح ٨إَِلح

9. তুবম বক তান্ডক কদন্ডখি কয বনন্ডিধ্ কন্ডর  
 َٰ ۡنِهح ِي يح رحءحيۡتح ٱلَّ

ح
٩أ

10. এক বান্দান্ডক, যখন কস সালাত আদায় 
কন্ডর?  

ى  لَّ ۡبًدا إِذحا صح ١٠عح

11. তুবম বক কদন্ডখি, যবদ কস বহদায়ান্ডতর 
উপর র্ান্ডক,  

ىى  دح  ُ ۡ ح ٱل نح َعح رحءحيۡتح إِن َكح
ح
 ١١أ
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12. অর্বা তাকওয়ার বনন্ডদথশ কদয়?   ىى رح بِٱتلَّۡقوح مح
ح
ۡو أ
ح
١٢أ

13. যবদ কস বমর্োন্ডরাপ কন্ডর এবাং মুখ 
বফবরন্ডয় কনয়?  

ى  لَّ تحوح بح وح ذَّ رحءحيۡتح إِن كح
ح
١٣أ

14. কস বক জান্ডননা কয, বনিঃসন্ডন্দন্ডহ আল্লাহ 
কদন্ডখন?  

ىَٰ  ح يحرح نَّ ٱّللَّ
ح
ۡعلۡح بِأ ۡۡ يح ح ل

ح
١٤أ

15. কখন্ডনা নয়, যবদ কস ববরত না হয়, 
তন্ডব আবম তান্ডক কপান্ডলর 
সমু্মখভান্ডগর চুল ধ্ন্ডর কটন্ডন- বহুঁচন্ডড় 
বনন্ডয় যাব।  

ُۢا بِٱۡلَّاِصيحةِ  عح ۡۡ يحنتحهِ لحنحۡسفح َّ لحئِن لَّ ١٥ُكح

16. বমর্োবাদী, পাবপষ্ঠ কপাল।   اِطئحة َِٰذبحة  خح  ١٦نحاِصيحة  كح

17. অতএব, কস তার সভাসদন্ডদর 
আহবান করুক। 

ۥ  ١٧فحلۡيحۡدع  نحادِيحه 

18. অবচন্ডরই আবম কডন্ডক কনব জাহান্নান্ডমর 
প্রহরীন্ডদরন্ডক।  

بحانِيحةح  نحۡدع  ٱلزَّ ١٨سح

19. কখন্ডনা নয়, তুবম তার আনুগতে 
করন্ডব না। আর বসজদা কর এবাং 
বনকটে লাভ কর। 

ِب۩  َّ لح ت ِطۡعه  وحۤۡدُجۡسٱ وحٱۡقَتح  ١٩ُكح

  

বসজদা
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৯৭. সূরা : আল-কাদর 
আয়াত : ৫, মাক্কী 

ۡدرِ  ورحة  القح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي ِۡ ٱّللَّ ذِۡس  ب

1. বনশ্চয় আবম এবট নাবযল কন্ডরবি 
‘লাইলাতুল কদন্ডর।’  

ۡدرِ  ۡلحةِ ٱلۡقح َٰه  ِِف َلح لۡنح نزح
ح
آ أ  ١إِنَّ

2. কতামান্ডক বকন্ডস জানান্ডব ‘লাইলাতুল 
কদর’ কী?  

ۡدرِ  ۡلحة  ٱلۡقح ا َلح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ٢وحمح

3. ‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস 
অন্ডপো উত্তম।  

ر   ُۡ
لِۡف شح

ح
ِۡن أ رۡي  مذ ۡدرِ خح ۡلحة  ٱلۡقح ٣َلح

4. কস রান্ডত কফন্ডরশতারা ও রূহ 
(বজবরাইল) তান্ডদর রন্ডবর 
অনুমবতক্রন্ডম সকল বসদ্ধান্ত বনন্ডয় 
অবতরে কন্ডর। 

ِن  بذُِِۡ مذ ا بِإِۡذِن رح ُح وح  فِي ة  وحٱلر  ىئِكح لح ل  ٱلۡمح َّ تحَنح
ۡمر  
ح
ِ أ
ذ ٤ّل 

5. শাবন্তময় কসই রাত, ফজন্ডরর সূচনা 
পযথন্ত।  

ۡجرِ  ۡطلحِع ٱلۡفح َٰ مح ِتَّ ۡ  ِهح حح َٰ لح  ٥سح
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৯৮. সূরা : আল-বাবয়েনা 
আয়াত : ৮, মাক্কী 

ورحة  اِلحيذِنحةِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বকতাবীন্ডদর মন্ডধ্ে যারা কুফরী কন্ডর 
তারা ও মুশবরকরা, তান্ডদর কান্ডি 
সুস্পষ্ট প্রমাে না আসা পযথন্ত 
(বনজন্ডদর অববশ্বান্ডস) অটল র্াকন্ডব।  

َِٰب  ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
وا  ِمۡن أ ر  فح ِينح كح ِن ٱلَّ ۡۡ يحك  ح ل

ۡ  ٱِۡلحيذِنحة    ُ تِيح
ۡ
َٰ تحأ ِتَّ ِيح حح كذ نفح ّۡشِكِيح م   ١وحٱلۡم 

2. আল্লাহর পে কর্ন্ডক এক রাসূল পববত্র 
বকতাবসমূহ বতলাওয়াত কন্ডর।  

ٗة  رح َُّ طح ٗفا م  ح  ۡتل وا  ص  ِ يح ِنح ٱّللَّ ول  مذ ٢رحس 

3. তান্ডত রন্ডয়ন্ডি সব ক বববধ্বদ্ধ ববধ্ান।  
ة   يذِمح ت ب  قح ا ك  ُح ٣فِي

4. আর বকতাবীরা তান্ডদর কান্ডি সুস্পষ্ট 
প্রমাে আসার পরই ককবল মতন্ডভদ 
কন্ডরন্ডি।  

َٰبح إِلَّ ِمنُۢ بحۡعِد  وت وا  ٱلِۡكتح
 
ِينح أ قح ٱلَّ رَّ ا تحفح وحمح

ۡ  ٱِۡلحيذِنحة  مح   ُ ۡت آءح ٤ا جح

5. আর তান্ডদরন্ডক ককবল এই বনন্ডদথশ 
কদয়া হন্ডয়বিল কয, তারা কযন আল্লাহর 
‘ইবাদাত কন্ডর তাুঁরই জনে দীনন্ডক 
একবনষ্ঠ কন্ডর, সালাত কান্ডয়ম কন্ডর 
এবাং  যাকাত কদয়; আর এবটই হল 
সব ক দীন। 

ۡلِِصيح َلح   ح ُم  وا  ٱّللَّ ٓوا  إِلَّ َِلحۡعب د  ِمر 
 
آ أ ينح ٱَّلذِ وحمح

 ْۚ ةح وَٰ كح ي ۡؤت وا  ٱلزَّ ةح وح لحوَٰ وا  ٱلصَّ ي قِيم  آءح وح نحفح ح 
ةِ  يذِمح َٰلِكح دِين  ٱلۡقح ذح ٥وح

6. বনশ্চয় বকতাবীন্ডদর মন্ডধ্ে যারা কুফরী 
কন্ডরন্ডি ও মুশবরকরা, জাহান্নান্ডমর 
আগুন্ডন র্াকন্ডব স্থায়ীভান্ডব। ওরাই হল 
বনকৃষ্ট সৃবষ্ট। 

ۡهِل ٱلۡكِ 
ح
وا  ِمۡن أ ر  فح ِينح كح َِٰب إِنَّ ٱلَّ تح

 ْٓۚ ا ُح َِِٰلِينح فِي ۡح خح نَّ ُح ّۡشِكِيح ِِف نحارِ جح وحٱلۡم 
ِيَّةِ  ۡۡ ۡشح  ٱلَۡبح ىئِكح ه  لح و 

 
 ٦أ

7. বনশ্চয় যারা ঈমান এন্ডনন্ডি ও সৎকাজ 
কন্ডরন্ডি তারাই সৃবষ্টর সন্ডবথাৎকৃষ্ট। 

ىئِكح  لح و 
 
َِٰت أ َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِنَّ ٱلَّ

رۡي   ۡۡ خح ِيَّةِ ه  ٧ٱلَۡبح

8. তান্ডদর রন্ডবর কান্ডি তান্ডদর পুরস্কার 
হন্ডব স্থায়ী জান্নাত, যার পাদন্ডদন্ডশ 

ۡرِي ِمن  ۡدن  َتح َٰت  عح نَّ ۡۡ جح ُِ ِ بذ ۡۡ ِعندح رح آؤ ه  زح جح
بحٗداۖۡ رََِّضح ٱّللَّ  

ح
ٓ أ ا ُح َِِٰلِينح فِي َٰر  خح نۡهح

ح
ا ٱۡۡل ُح ِ ۡت ِتح
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নহরসমূহ প্রবাবহত, কসখান্ডন তারা 
র্াকন্ডব  স্থায়ীভান্ডব। আল্লাহ তান্ডদর 
উপর সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডিন তারাও আল্লাহর 
উপর সন্তুষ্ট হন্ডয়ন্ডি। এবট তার জনে, 
কয স্বীয় রবন্ডক ভয় কন্ডর। 

ۥ  بَّه  َِشح رح ۡن خح َٰلِكح لِمح ْۚ ذح ۡنه  وا  عح رحض  ۡۡ وح  ُ ۡن   ٨عح
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৯৯. সূরা : আয্-বযলযাল 
আয়াত : ৮, মাক্কী 

لحةِ  لۡزح ورحة  الزَّ  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন প্রচে কম্পন্ডন যমীন প্রকবম্পত 
হন্ডব  

ا  ُح ح ال ۡرض  زِلۡزح
ح
لۡزِلحِت ٱۡۡل  ١إِذحا ز 

2. আর যমীন তার কবাঝা কবর কন্ডর 
কদন্ডব,  

ا  ُح ح ال ۡثقح
ح
ۡرض  أ

ح
ِت ٱۡۡل ۡخرحجح

ح
أ ٢وح

3. আর মানুি বলন্ডব, ‘এর কী হল?’  
ا  ُح ح ا ل َٰن  مح نسح  ٱۡۡلِ

٣وحقحالح

4. কসবদন যমীন তার বৃত্তান্ত বেথনা 
করন্ডব,   

ا  ۡخبحارحهح
ح
ِث  أ حدذ ئِذ  ِت  ٤يحۡومح

5. কযন্ডহতু কতামার রব তান্ডক বনন্ডদথশ 
বদন্ডয়ন্ডিন। 

ا ُح ح َٰ ل وۡۡحح
ح
بَّكح أ نَّ رح

ح
٥بِأ

6. কসবদন মানুি বববেপ্তভান্ডব কবর হন্ডয় 
আসন্ডব যান্ডত কদখান্ডনা যায় তান্ডদরন্ডক 
তান্ডদর বনজন্ডদর কৃতকমথ। 

 ۡۡ  ُ َٰلح ۡعمح
ح
ۡوا  أ ح ۡشتحاٗتا لذرِي 

ح
ر  ٱۡلَّاس  أ ئِذ  يحۡصد  ٦يحۡومح

7. অতএব, ককউ অেু পবরমাে ভালকাজ 
করন্ডল তা  কস কদখন্ডব, 

ه ۥ  ا يحرح رۡيٗ ة  خح الح ذحرَّ ۡل ِمۡثقح ۡعمح ن يح مح ٧فح

8. আর ককউ অেু পবরমাে খারাপ কাজ 
করন্ডল তাও কস কদখন্ডব। 

ة   الح ذحرَّ ۡل ِمۡثقح ۡعمح ن يح ه ۥ  وحمح ا يحرح ذٗ ٨ۡشح
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১০০. সূরা :‘আবদয়াত 
আয়াত : ১১, মাক্কী 

ادِيحاتِ  ورحة  العح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. কসম ঊধ্থশ্বান্ডস িুন্ডট যাওয়া 
অশ্বরাবজর, 

ۡبٗحا  َِٰت ضح َِٰديح ١وحٱلۡعح

2. অতিঃপর যারা েুরাঘান্ডত অবগ্ন-সূ্ফবলঙ্গ 
িড়ায়, 

َِٰت قحۡدٗحا  ورِيح ٢فحٱلۡم 

3. অতিঃপর যারা প্রতুেন্ডি হানা কদয়,  ۡبٗحا َِٰت ص  غِيرح ٣فحٱلۡم 

4. অতিঃপর কস তা িারা ধু্বল উড়ায়,  ثحۡرنح بِهِۦ نحۡقٗعا
ح
٤فحأ

5. অতিঃপর এর িারা শত্রুদন্ডলর কভতন্ডর 
ঢুন্ডক পন্ডড়; 

ًۡعا  ۡطنح بِهِۦ َجح ٥فحوحسح

6. বনশ্চয় মানুি তার রন্ডবর প্রবত বড়ই 
অকৃতজ্ঞ। 

ن ود   بذِهِۦ لحكح َٰنح لِرح نسح ٦إِنَّ ٱۡۡلِ

7. আর বনশ্চয় কস এর উপর (স্বয়াং) 
সােী হয়। 

ُِيد   شح
ح َٰلِكح ل َٰ ذح ح ۥ َعح ٧ِإَونَّه 

8. আর বনশ্চয় ধ্ন-সম্পন্ডদর কলান্ডভ কস 
প্রবল। 

ِديد   حشح ِ ٱۡۡلحرۡيِ ل ۥ ِۡل بذ ٨ِإَونَّه 

9. তন্ডব বক কস জান্ডন না যখন কবন্ডর যা 
আন্ডি তা উবেত হন্ডব? 

ب ورِ  ا ِِف ٱلۡق  ۡ  إِذحا ب ۡعَِثح مح ۡعلح فحلح يح
ح
٩۞أ

10. আর অন্তন্ডর যা আন্ডি তা প্রকাবশত 
হন্ডব।  

ورِ  د  ا ِِف ٱلص  لح مح ِ صذ ١٠وحح 

11. বনশ্চয় কতামার রব কসবদন তান্ডদর 
বোপান্ডর সববন্ডশি অববহত। 

 ُۢ حبرِي  ئِذ  ۡلَّ ۡۡ يحۡومح ُِ ِ ۡ ب  ُ بَّ  ١١إِنَّ رح
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১০১. সূরা : আল-কাবর‘আ 
আয়াত : ১১, মাক্কী 

ةِ  ارِعح ورحة  القح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. মহাভীবতপ্রদ শব্দ।   
ة   ارِعح  ١ٱلۡقح

2. মহাভীবতপ্রদ শব্দ বক?  
ة   ارِعح ا ٱلۡقح  ٢مح

3. কতামান্ডক বকন্ডস জানান্ডব মহা ভীবতপ্রদ 
শব্দ বক?  

آ  ة  وحمح ارِعح ا ٱلۡقح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
٣أ

4. কযবদন মানুি হন্ডব বববেপ্ত পতন্ডঙ্গর 
মত, 

بۡث وِث  اِش ٱلۡمح رح ٱلۡفح ون  ٱۡلَّاس  كح ٤يحۡومح يحك 

5. আর পবথতরাবজ হন্ডব ধু্না রবঙন 
পশন্ডমর মত। 

وِش  نف  ِن ٱلۡمح ُۡ ٱلۡعِ بحال  كح ون  ٱۡۡلِ تحك  ٥وح

6. অতিঃপর যার পাল্লা ভারী হন্ডব, 
لحۡت  ن ثحق  ا مح مَّ

ح
ۥ فحأ َٰزِين ه  وح ٦مح

7. কস র্াকন্ডব সন্ডন্তািজনক জীবন্ডন;  
اِضيحة   ة  رَّ وح ِِف ِعيشح  ُ ٧فح

8. আর যার পাল্লা হালকা হন্ডব, 
ۥ  َٰزِين ه  وح ۡت مح فَّ ۡن خح ا مح مَّ

ح
أ ٨وح

9. তার আবাস হন্ডব হাববয়া। 
اوِيحة   ۥ هح ه  م 

 
٩فحأ

10. আর কতামান্ডক বকন্ডস জানান্ডব হাববয়া 
বক?  

ا هِيحۡه  َٰكح مح ى ۡدرح
ح
آ أ ١٠وحمح

11. প্রজ্জ্ববলত অবগ্ন। 
اِميحُۢة   ١١نحار  حح
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১০২. সূরা : আত্-তাকাসুর 
আয়াত : ৮, মাক্কী 

ث رِ 
ورحة  اتلََّّكح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. প্রাচুন্ডযথর প্রবতন্ডযাবগতা কতামান্ডদরন্ডক 
ভুবলন্ডয় করন্ডখন্ডি। 

  ۡ ىَٰك  ُح ۡ ل
ح
ث ر  أ ١ٱتلََّّكح

2. যতেে না কতামরা কবন্ডরর সাোৎ 
করন্ডব। 

ابِرح  قح ۡ  ٱلۡمح ۡرت  َٰ ز  ِتَّ ٢حح

3. কখন্ডনা নয়, শীঘ্রই কতামরা জানন্ডব,  ونح وۡفح تحۡعلحم  َّ سح  ٣ُكح

4. তারপর কখন্ডনা নয়, কতামরা শীঘ্রই 
জানন্ডত পারন্ডব। 

ونح  ۡوفح تحۡعلحم  َّ سح َّۡ ُكح ٤ث 

5. কখন্ডনা নয়, কতামরা যবদ বনবশ্চত 
জ্ঞান্ডন জানন্ডত! 

ۡح ٱَۡلحقِِي  ونح ِعلۡ حۡو تحۡعلحم  َّ ل ٥ُكح

6. কতামরা অবশেই জাহান্নাম কদখন্ডব;  ۡح نَّ ٱۡۡلحِحي و  ح  ٦لحَتح

7. তারপর কতামরা তা বনবশ্চত চােুি 
কদখন্ডব।  

ۡيح ٱَۡلحقِِي  ا عح ُح نَّ و  ح َّۡ لحَتح ٧ث 

8. তারপর কসবদন অবশেই কতামরা 
বনআমত সম্পন্ডকথ বজজ্ঞাবসত হন্ডব। 

 َّۡ ِۡ لحت ۡس ث  ِن ٱۡلَّعِي ئِذ  عح ٨ل نَّ يحۡومح
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১০৩. সূরা : আল-আসর 
আয়াত : ৩, মাক্কী 

ورحة  العحِۡص   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. সমন্ডয়র কসম,  ِِۡص  ١وحٱلۡعح

2. বনশ্চয় সকল মানুি েবতগ্রস্ততায় 
বনপবতত। 

ِۡس  إِنَّ  َٰنح لحَِف خ  نسح ٢ٱۡۡلِ

3. তন্ডব তারা িাড়া যারা ঈমান এন্ডনন্ডি, 
সৎকাজ কন্ডরন্ডি, পরস্পরন্ডক সন্ডতের 
উপন্ডদশ বদন্ডয়ন্ডি এবাং পরস্পরন্ডক 
বধ্ন্ডযথর উপন্ডদশ বদন্ডয়ন্ডি। 

ۡوا   تحوحاصح َِٰت وح َٰلِحح ِمل وا  ٱلصَّ ن وا  وحعح ِينح ءحامح إِلَّ ٱلَّ
َۡبِ  ۡوا  بِٱلصَّ تحوحاصح ِ وح ٣بِٱۡۡلحقذ
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১০৪. সূরা : আল-হুমাযা 
আয়াত : ৯, মাক্কী 

 ِ زحة مح  ُ ورحة  ال  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. দুন্ডভথাগ প্রন্ডতেন্ডকর কয সামন্ডন 
বনন্দাকারী ও কপিন্ডন গীবতকারী। 

ة   زح ة  ل مح زح مح ِ ه 
ذ ۡيل  لذِك  ١وح

2. কয সম্পদ জমা কন্ডর এবাং বার বার 
গেনা কন্ডর। 

ه ۥ  دح دَّ اٗل وحعح حعح مح ِي َجح ٢ٱلَّ

3. কস মন্ডন কন্ডর তার সম্পদ তান্ডক 
বচরজীবব করন্ডব।  

ه ۥ  ح ۡخِلح
ح
ۥٓ أ اَلح  نَّ مح

ح
ب  أ ۡسح ٣ُيح

4. কখন্ডনা নয়, অবশেই কস বনবেপ্ত হন্ডব 
হুতামা’য়।  

ةِ  مح نَّ ِِف ٱۡۡل طح ۖۡ َلح ۢنبحذح َّ ٤ُكح

5. আর বকন্ডস কতামান্ডক জানান্ডব হুতামা 
বক? 

آ  ة  وحمح مح ا ٱۡۡل طح َٰكح مح ى ۡدرح
ح
٥أ

6. আল্ল্াহর প্রজ্জ্ববলত আগুন। 
ة   وقحدح ِ ٱلۡم   ٦نحار  ٱّللَّ

7. যা হৃৎবপে পযথন্ত কপৌঁন্ডি যান্ডব।  ۡف
ح
ح ٱۡۡل لِع  َعح ةِ ٱلَِِّت تحطَّ ٧دح

8. বনশ্চয় তা তান্ডদরন্ডক আবদ্ধ কন্ডর 
রাখন্ডব 

ة   دح ۡؤصح ُِۡ م  ۡي
لح ا عح ُح ٨إِنَّ

9. প্রলবম্বত স্তম্ভসমূন্ডহ।  ِِف ِۢ ة دح دَّ مح د  م  مح  ٩عح
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১০৫. সূরা : আল-ফীল 
আয়াত : ৫, মাক্কী 

ورحة  الفِيلِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. তুবম বক কদখবন কতামার রব 
হাতীওয়ালান্ডদর সান্ডর্ কী 
কন্ডরবিন্ডলন?  

َٰبِ  ۡصحح
ح
ب كح بِأ لح رح عح ۡيفح فح ۡۡ تحرح كح ح ل

ح
 ١ٱلۡفِيِل  أ

2. বতবন বক তান্ডদর িড়যন্ত্র বের্থতায় 
পযথববসত কন্ডরনবন? 

لِيل   ُۡ ۡۡ ِِف تح ه  ۡيدح
ۡل كح ۡعح ۡۡ َيح ح ل

ح
٢أ

3. আর বতবন তান্ডদর ববরুন্ডদ্ধ ঝাুঁন্ডক 
ঝাুঁন্ডক পাবখ কপ্ররে কন্ডরবিন্ডলন। 

بحابِيلح 
ح
ا أ رۡيً ۡۡ طح ُِ ۡي

لح لح عح رۡسح
ح
أ ٣وح

4. তারা তান্ডদর ওপর বনন্ডেপ কন্ডর 
কপাড়ামাবটর কঙ্কর। 

يل   ِن ِسجذِ ة  مذ ارح ُِۡ ِِبِجح ٤تحۡرِمي

5. অতিঃপর বতবন তান্ডদরন্ডক করন্ডলন 
ভবেত শসেপাতার নোয়। 

ولِۢ  ك 
ۡ
أ عحۡصف  مَّ ۡۡ كح  ُ لح عح ٥فحجح
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১০৬. সূরা : আল-কুরাইশ 
আয়াত : ৪, মাক্কী 

يۡش   ورحة  ق رح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ٱلرَِّنَٰمۡح ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّحي

1. কযন্ডহতু কুরাইশ অভেস্ত,   يۡش َِٰف ق رح يلح  ١ِۡلِ

2. শীত ও গ্রীন্ডষ্মর সফন্ডর তারা অভেস্ত 
হওয়ায়। 

ۡيِف  تحآءِ وحٱلصَّ ِ ۡۡ رِۡحلحةح ٱلشذ ُِ َٰفِ
 ٢إِۦلح

3. অতএব তারা কযন এ গৃন্ডহর রন্ডবর 
‘ইবাদাত কন্ডর, 

ا ٱِۡلحۡيِت  َٰذح وا  رحبَّ هح ٣فحلۡيحۡعب د 

4. বযবন েুধ্ায় তান্ডদরন্ডক আহার 
বদন্ডয়ন্ডিন আর ভয় কর্ন্ডক তান্ডদরন্ডক 
বনরাপদ কন্ডরন্ডিন।     

وۡفِۢ  ِۡن خح ۡ مذ  ُ نح وع  وحءحامح ِن ج  ۡ مذ  ُ مح ۡطعح
ح
ِٓي أ ٱلَّ
٤ 
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১০৭. সূরা : আল-মা‘ঊন 
আয়াত : ৭, মাক্কী 

ونِ  اع  ورحة  المح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. তুবম বক তান্ডক কদন্ডখি, কয বহসাব- 
প্রবতদানন্ডক অস্বীকার কন্ডর?  

ِيِن  ِب  بِٱَّلذ ذذ ِي ي كح رحءحيۡتح ٱلَّ
ح
 ١أ

2. কস-ই ইয়াতীমন্ডক কন্ড ারভান্ডব 
তাবড়ন্ডয় কদয়, 

ۡح  ع  ٱَۡلحتِي ِي يحد  َٰلِكح ٱلَّ ٢فحذح

3. আর বমসকীনন্ডক খাদেদান্ডন উৎসাহ 
কদয় না। 

اِم ٱلِۡمۡسِكِي  عح َٰ طح ح لح ُيح ض  َعح ٣وح

4. অতএব কসই সালাত আদায়কারীন্ডদর 
জনে দুন্ডভথাগ,  

لذِيح  صح ۡيل  لذِلۡم  ٤فحوح

5. যারা বনজন্ডদর সালান্ডত অমন্ডনান্ডযাগী, 
ونح  اه  ۡۡ سح ُِ ِ ت

لح ن صح ۡۡ عح ِينح ه  ٥ٱلَّ

6. যারা কলাক কদখান্ডনার জনে তা কন্ডর, 
آء ونح  ۡۡ ي رح ِينح ه  ٦ٱلَّ

7. এবাং কিাট-খাট গৃহসামগ্রী204 দান্ডন 
বনন্ডিধ্ কন্ডর। 

ونح  يحۡمنحع  ونح وح اع  ٧ٱلۡمح

  

                                                           
 গৃহস্থালীর কিাট-খাট সামগ্রী। কযমন, পাবন, লবে, বদয়াশলাই, বালবত ইতোবদ। ماعون 204
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১০৮. সূরা : আল-কাউসার 
আয়াত : ৩, মাক্কী 

وثحرِ 
ورحة  الكح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বনশ্চয় আবম কতামান্ডক আল-কাউসার 
দান কন্ডরবি।  

ۡوثحرح  َٰكح ٱلۡكح ۡينح ۡعطح
ح
آ أ ١إِنَّ

2. অতএব কতামার রন্ডবর উন্ডদ্দন্ডশেই 
সালাত পড় এবাং নহর কর205।  

بذِكح وحٱَۡنحۡر  ِ لِرح
لذ  ٢فحصح

3. বনশ্চয় কতামার প্রবত শত্রুতা 
কপািেকারীই বনবথাংশ।  

ۡبَتح  
ح
وح ٱۡۡل انِئحكح ه   ٣إِنَّ شح

  

                                                           
205 অর্থ কুরবানী কর। 
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১০৯. সূরা : আবফরূন 
আয়াত : ৬, মাক্কী 

ونح  فِر  ورحة  الَّكح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِ ِۡ ِمۡسِب ٱّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي

1. বল, ‘কহ কাবফররা,  
ونح  َٰفِر  ا ٱلۡكح ُح ي 

ح
أ ى  ١ق ۡل يح

2. কতামরা যার ‘ইবাদাত কর আবম তার 
‘ইবাদাত কবর না’। 

ونح  ا تحۡعب د  ۡعب د  مح
ح
ٓ أ  ٢لح

3. এবাং আবম যার ‘ইবাদাত কবর কতামরা 
তার ‘ইবাদাতকারী নও’। 

ۡعب د  
ح
آ أ ونح مح َٰبِد  ۡۡ عح نت 

ح
ٓ أ لح  ٣وح

4. ‘আর কতামরা যার ‘ইবাদত করি 
আবম তার ‘ইবাদাতকারী হব না’।  

 ۡۡ بحدت  ا عح بِد  مَّ نحا۠ َعح
ح
ٓ أ لح  ٤وح

5. ‘আর আবম যার ‘ইবাদাত কবর 
কতামরা তার ‘ইবাদাতকারী হন্ডব না’। 

ۡعب د  
ح
آ أ ونح مح َٰبِد  ۡۡ عح نت 

ح
ٓ أ لح  ٥وح

6. ‘কতামান্ডদর জনে কতামান্ডদর দীন আর 
আমার জনে আমার দীন।’ 

 ۡۡ ِلح دِيِن لحك  ۡۡ وح  ٦دِين ك 
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১১০. সূরা : আন্-নাসর 
আয়াত : ৩, মাদানী 

ورحة  اۡلَِّۡصِ   س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. যখন আল্লাহর সাহাযে ও ববজয় 
আসন্ডব, 

ۡتح   ِ وحٱلۡفح آءح نحِۡص  ٱّللَّ  ١إِذحا جح

2. আর তুবম কলাকন্ডদরন্ডক দন্ডল দন্ডল 
আল্লাহর দীন্ডন দাবখল হন্ডত কদখন্ডব,  

فۡوحاٗجا 
ح
ِ أ ل ونح ِِف دِيِن ٱّللَّ يۡتح ٱۡلَّاسح يحۡدخ 

ح
رحأ وح
٢

3. তখন তুবম কতামার রন্ডবর সপ্রশাংস 
তাসবীহ পা  কর এবাং তাুঁর কান্ডি 
েমা চাও বনশ্চয় বতবন তাওবা 
কবূলকারী। 

نح  ۥ َكح ْۚ إِنَّه  بذِكح وحٱۡستحۡغفِۡره  بذِۡح ِِبحۡمِد رح ُۢا تح فحسح ابح وَّ
٣
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১১১. সূরা : আল-মাসাদ 
আয়াত : ৫, মাক্কী 

دِ  ورحة  المحسح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম 
 ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. ধ্বাংস কহাক আবূ লাহান্ডবর দু’হাত 
এবাং কস বনন্ডজও ধ্বাংস কহাক। 

تحبَّ  ب  وح ُح
ح َِب ل
ح
آ أ  ١تحبَّۡت يحدح

2. তার ধ্ন-সম্পদ এবাং যা কস অজথন 
কন্ডরন্ডি তা তার কান্ডজ আসন্ডব না। 

بح  سح ا كح اَل  ۥ وحمح ۡنه  مح َٰ عح ۡغّنح
ح
آ أ  ٢مح

3. অবচন্ডরই কস দগ্ধ হন্ডব কলবলহান 
আগুন্ডন। 

ب   ُح
ح َٰ نحاٗرا ذحاتح ل يحۡصلح  ٣سح

4. আর তার স্ত্রী লাকবড় বহনকারী,  ِب َّالحةح ٱۡۡلحطح ۥ ۡحح ت ه 
ح
أ  ٤وحٱۡمرح

5. তার গলায় পাকান্ডনা দবড়।  دِۢ ِِف سح ِن مَّ ۡبل  مذ ا حح  ٥ِجيِدهح
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১১২. সূরা : আল-ইখলাস 
আয়াত : ৪, মাক্কী 

ِص  ورحة  اِۡلۡخلح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বল, বতবনই আল্লাহ, এক-অবিতীয়।  
د   حح
ح
وح ٱّللَّ  أ  ١ق ۡل ه 

2. আল্লাহ কান্ডরা মুখান্ডপেী নন, সকন্ডলই 
তাুঁর মুখান্ডপেী। 

د   مح  ٢ٱّللَّ  ٱلصَّ

3. বতবন কাউন্ডক জন্ম কদনবন এবাং 
তাুঁন্ডকও জন্ম কদয়া হয়বন। 

 ۡ ۡۡ ي وَّلح ح ل ۡۡ يحِِلۡ وح ح  ٣ل

4. আর তাুঁর ককান সমকেও কনই। 
 ُۢ د  حح
ح
ًوا أ ف  ن َلَّ ۥ ك  ۡۡ يحك  ح ل  ٤وح
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১১৩. সূরা : আল-ফালাক 
আয়াত : ৫, মাক্কী 

لحقِ  ورحة  الفح  س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বল, ‘আবম আেয় প্রার্থনা করবি 
ঊিার রন্ডবর কান্ডি, 

لحِق  ِ ٱلۡفح وذ  بِرحبذ ع 
ح
 ١ق ۡل أ

2. বতবন যা সৃবষ্ট কন্ডরন্ডিন তার অবনষ্ট 
কর্ন্ডক, 

لحقح  ا خح ِ مح ذ  ٢ِمن ۡشح

3. আর রান্ডতর অন্ধকান্ডরর অবনষ্ট কর্ন্ডক 
যখন তা গভীর হয়, 

ِسق  إِذحا وحقحبح 
ِ َغح ذ  ٣وحِمن ۡشح

4. আর বগরায় ফুুঁ-দানকারী নারীন্ডদর 
অবনষ্ট কর্ন্ডক, 

ِد  قح َِٰت ِِف ٱلۡع  َٰثح ِ ٱۡلَّفَّ ذ  ٤وحِمن ۡشح

5. আর বহাংসুন্ডকর অবনষ্ট কর্ন্ডক যখন কস 
বহাংসা কন্ডর’। 

دح  سح اِسد  إِذحا حح ِ حح ذ  ٥وحِمن ۡشح
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১১৪. সূরা : আন্-নাস 
আয়াত : ৬, মাক্কী 

ورحة    اۡلَّاِس س 

পরম করুোময় অবত দয়ালু আল্লাহর নান্ডম  ِۡ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحي  ِمۡسِب ٱّللَّ

1. বল, ‘আবম আেয় চাই মানুন্ডির রব,   ٱۡلَّاِس ِ وذ  بِرحبذ ع 
ح
 ١ق ۡل أ

2. মানুন্ডির অবধ্পবত,   لِِك ٱۡلَّاِس  ٢مح

3. মানুন্ডির ইলাহ-এর কান্ডি,  َٰهِ ٱۡلَّاِس  ٣إِلح

4. কুমন্ত্রোদাতার অবনষ্ট কর্ন্ডক, কয দ্রুত 
আত্ম্ কগাপন কন্ডর। 

ِ ٱلۡوحۡسوحاِس ٱۡۡلحنَّاِس  ذ  ٤ِمن ۡشح

5. কয মানুন্ডির মন্ডন কুমন্ত্রো কদয়  ورِ ٱۡلَّاِس د  ِي ي وحۡسوِس  ِِف ص   ٥ٱلَّ

6. বজন ও মানুি কর্ন্ডক।  نَّةِ وحٱۡلَّاِس   ٦ِمنح ٱۡۡلِ
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সাবলীলতা, ববশুদ্ধতা ও সব কতম অর্থ উদ্ধান্ডর আল-কুরআন্ডনর এ 

অনুবাদকমথবটন্ডক মান্ডনাত্তীেথ বন্ডল মন্তবে কন্ডরন্ডিন অন্ডনন্ডকই। আরবব ও বাাংলা ভািায় 

বসদ্ধহস্ত আটজন প্রাজ্ঞ আন্ডলম-গন্ডবিক সম্পন্ন কন্ডরন্ডিন অনুবাদকমথবট। সম্পাদনায় 

েম বদন্ডয়ন্ডিন সহীহ আকীদাসম্পন্ন বববভন্ন ববশ্বববদোলন্ডয়র সাতজন প্রন্ডফসর। 

উপন্ডদষ্টা পবরিন্ডদ বিন্ডলন ১৩জন প্রখোত ইসলামী বেবিত্ব। কস ববন্ডবচনায় 

অনুবাদকমথবট ববশুদ্ধতম বলন্ডল অবতরঞ্জন হন্ডব না বন্ডল ববশ্বাস। ইসলাম হাউন্ডসর 

সম্মাবনত পা কন্ডদরন্ডক এ অনুবাদকমথবট উপহার বদন্ডত কপন্ডর আল্লাহর দরবান্ডর ববনীত 

শুকবরয়া আদায় করবি। 
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