
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 مقـدمة 

 أما بعد.    احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم، وفيه غاية الكمال والعظمة   كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على اإلنس واجلن فالقرآن الكريم 

للناس، بإبالغه  اهلل سبحانه  أمرنا  وقد  املكلفني،  على  احلجة  تقوم  وبه  والبيان،  تعاىل   واإلعجاز  عليه  قال  اهلل  النيب صلى  لسان  على 

يَا  (ويقول تعاىل   ، ) هَذَا بَالغٌ ِللنَّاسِ وَِليُنْذَرُوا بِهِ ....(وقال تعاىل (، وَأُوحِيَ إَِليَّ هَذَا اْلقُرْآنُ ِلأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ... )....  سلم: و

وقال رسول اهلل   وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِريًا(،  (،  غْتَ رِسَاَلتَهُ ....أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إَِليْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ َلمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ

 صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري. 

من البشرية، فلن حيصل البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن   تسعني يف املئة الزمان يزيدون على  وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا

 الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة بلغاهتم. 

(  www.islamhouse.comاإلسالم ) الواجب، فقد بادر مركز رواد الرتمجة بالشراكة مع موقع دار  من هذا  وللقيام بشيء  

بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املش  للعناية  بتنفيذ مبادرة  بالربوة  اريع  التابع جلمعية الدعوة وتوعية اجلاليات 

موسوعة   موقع متقنة وموثوقة ملعاني القرآن الكريم بلغات العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها علىباللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات  

 ( www.quranenc.comالقرآن الكريم ) 

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد اهلل سبحانه أن يسَّر   سامية، خدمة ويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة اآل 

 نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري. ووفق إلمتام هذا اإلجناز الذي  

ستكون قاصرة عن أداء املعاني العظيمة اليت يدل عليها النص    -مهما بلغت دقتها  -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي  فريق العمل  القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم  

 كل عمل بشري. 

فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة املالحظات املوجود أمام كل  وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات،  

(، وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن www.quranenc.comآية ضمن هذه الرتمجة يف موقع موسوعة القرآن الكريم ) 

   info@quranenc.comمراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوني:  

 النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد صالح ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و 
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ভূমিকা 

সকল া ধৰণৰ প্ৰশংসা মিশ্বজগতৰ প্ৰমতপা ক আল্লাহৰ িালি।  গলত দৰূদ আৰু ছা াি িমষ িত হওক 

আিাৰ মপ্ৰয় নিী িুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আ াইমহ অছাল্লাি আৰু ততওঁৰ পমৰয়া িগ ি আৰু সকল া চাহািাৰ 

ওপৰত। ইয়াৰ মপছতঃ 
 

এলতলক আ -লকাৰআনু  কাৰীি হহলছ িহান আল্লাহৰ িাণী। এইখন হহলছ অৱমশষ্ট িুজজযা 

  অল ৌমককতা   তথা িানৱ আৰু জজন জামতৰ ওপৰত প্ৰমতষ্ঠিত হুজ্জত   প্ৰিাণ  । এইখলনই হহলছ 

ইছ ািৰ প্ৰথি উৎস, এইখন সমূ্পণ িৰূলপ মনখুতঁ, তথা ইয়াৰ িাজত আলছ িহানতা, অল ৌমককতা 

আৰু স্পষ্ট িযাখযা, ইয়াৰ দ্বাৰাই দাময়ত্বশী সক ৰ ওপৰত হুজ্জত কাময়ি কৰা হয়। পমৱত্ৰ িহান 

আল্লালহ এই তকাৰআনৰ িাণী িানুহৰ ওচৰত তপৌৌঁচাই মদিল  আিাক মনলদিশ প্ৰদান কমৰলছ। ততওঁ 

হকলছঃ  .... ََوِحي
ُ
نِذَرُكمََالُْقْرآنََََُهَذَاََإِلَيَ َََوأ

ُ
...  بَلَغَََََوَمنََبِهَََِلِأ   . . .  এই তকাৰআন তিাৰ ওচৰল  অহী কৰা হহলছ, যালত 

িই ইয়াৰ দ্বাৰা ততািাল াকক আৰু তসইসক  ত াকক মযসক ৰ ওচৰল  এইখন হগ পাি সতকি কমৰি 

পালৰা।ঁ . . .  িহান আল্লালহ আৰু হকলছঃ ََبِهََََِولُِينَْذُروَاََلِلن اِسَََبَلاغَ َََهَذا....  এইখন হহলছ িানুহৰ িালি এটা িাতিা, 

যালত ইয়াৰ দ্বাৰা িানুহক সতকি কমৰি পৰা যায়। . . .  িহান আল্লালহ আৰু হকলছঃ َهَاََيََا يُّ
َ
نْزَِلََََمَاََبَل ِغَََْالر ُسوُلَََأ

ُ
ََأ

....  رَِسالََتهَََُبَل ْغَتََََفَمَاَََتْفَعلَََْلَمََََْوِإنََََْرب َِكَََِمنَََْإِلَيَْكَ  তহ ৰাছু    আলপানাৰ প্ৰমতপা কৰ ফা ৰ পৰা আলপানাল  ময 

অৱতীণ ি কৰা হহলছ তসয়া আপুমন প্ৰচাৰ কৰক আৰু যমদ আপুমন এই দাময়ত্ব পা ন নকলৰ ততলে 

আপুমন ততওঁৰ িাতিা প্ৰচাৰ নকৰা িুম  গণয হ’ি। . . . .  ততওঁ আৰু হকলছঃ   َْكبِيًرا ِجَهاًدا بِهِ  َوَجاِهْدهُم  আপুমন 

তকাৰআনৰ সহায়ত মসহঁতৰ হসলত কল াৰ সংগ্ৰাি চ াই যাওক। এইদলৰ ৰাছু ুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আ াইমহ অছাল্লালি হকলছঃ  آيةََولوََعنيََبلغوَا  তিাৰ ফা ৰ পৰা তপৌৌঁচাই মদয়া যমদও এটা আয়াতলক 

নহওক মকয়।   িুখাৰী   এইদলৰ ততলখত চাল্লাল্লাহু আ াইমহ অছাল্লালি আৰু হকলছঃ  ََالقرآنََتعلمََمنََخيركم
ততািাল াকৰ িাজত সি  وعلمه িলেি হহলছ তসইজন িযজি, মযলয় তকাৰআন মশলক আৰু মশকায়। 

  িুখাৰী   

 

ইমপলন অনাৰিীয়ানৰ সংখযা মদনক মদলন িৃজি হহ আলছ, িতিিান অনাৰিীয়ানৰ সংখযা প্ৰায় ৯০ 

শতাংশলৰা তিমছ। গমতলক এই অনাৰিীয় ত াকসক ৰ ওচৰল  পমৱত্ৰ তকাৰআনৰ তপাহৰ, অথ ি, যুজি, 

প্ৰিাণ, অল ৌমককতা আমদ তপৌৌঁচাই মদয়া ততমতয়াল লক সম্ভৱ নহ’ি, তযমতয়াল লক ইয়াক মসহঁতৰ 

ভাষাত মনখুতঁভালৱ অনুিাদ কৰা নহ’ি। 

 

তসলয় উি দাময়ত্ব পা ন কৰাৰ  ক্ষ্যলৰ ৰাৱাদ অনুিাদ তচন্টাৰ আৰু ইছ াি হাউচ 

 www.islamhouse.com  এই তৱিছাইটলটা ৰািৱাত অৱমিত দাওৱাহ তচন্টাৰৰ অধীনত পমৰচাম ত, 

উি প্ৰমতিান দুটাৰ উলিহতীয়া প্ৰলচষ্টালৰ তকাৰআনু  কাৰীিৰ অথ িানুিাদ আৰু ইয়াৰ িযাখযা সম্প্ৰচাৰ 

কৰাৰ দাময়ত্ব হাতত ত াৱা হহলছ। ইয়াৰ জমৰয়লত মিমভন্ন ভাষাৰ তকইিাটাও প্ৰলজক্ট হাতত ত াৱা হহলছ, 

ইয়াৰ উলেশয হহলছ, মনভিৰলযাগয তথা মনখুতঁভালৱ তকাৰআনু  কাৰীিৰ অথ িানুিাদ মিশ্বৰ মিমভন্ন 

ভাষাত উপ ব্ধ কৰা। ইয়াৰ মপছত মপ্ৰন্ট কমৰ মিনািু ীয়ালক মিতৰণ কৰা,  গলত তকাৰআনু  কাৰীিৰ 

মিশ্বলকাষ তৱিছাইটত প্ৰচাৰ কৰা। (www.quranenc.com) 

অসিীয়া ভাষাত তকাৰআনু  কাৰীিৰ অথ িানুিাদ আগিঢাই আমি নলথ আনজিত হহলছা ঁতথা এইলটা 

হহলছ আিাৰ িালি এটা তসৌভাগয, আমি অসিীয়াভাষী ত াকসক ৰ িালি এই তসৱা আগিঢাইলছা।ঁ 

িহান পমৱত্ৰ আল্লাহৰ আমি প্ৰশংসা কলৰা ঁততওঁ তযন আিাক এই প্ৰলজক্ট সমূ্পণ ি কৰাত সহায় কলৰ 

তথা তাওফীক প্ৰদান কলৰ। আমি এই প্ৰলচষ্টাৰ দ্বাৰা মনলভিজা ভালৱ ততওঁৰ সন্তুষ্ঠষ্ট কািনা কলৰা ঁতথা 

ইয়াৰ দ্বাৰা ততওঁ যালত আিাক উপকৃত কলৰ।  গলত তসইসক  ত াকলৰা আমি আেমৰক কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন কলৰা ঁমযসকল  এই িহান প্ৰলজক্টত সি িলতা প্ৰকালৰ সহায় কমৰলছ। 

 

তশষত কওঁ তয, তকাৰআনু  কাৰীিৰ অথ িানুিাদ আপুমন মযিালনই পুংখানুপুংখভালৱ নকৰক মকয়, 

তকাৰআনু  কাৰীিৰ অল ৌমকক ভাষযই িুলজাৱা িহান অথ ি প্ৰকাশ কৰালটা খুলিই কষ্ঠ ন, তথা এই 

http://www.islamhouse.com/
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তক্ষ্ত্ৰত ভু -ত্ৰুষ্ঠট থকালটা স্বাভামৱক। তসলয় অনুিাদত প্ৰকাশ তপাৱা অথ িলটা হহলছ অনুিাদকৰ জ্ঞানৰ 

ফ াফ , কাৰণ ততওঁ আল্লাহৰ মকতািখনক মযদলৰ িুজজলছ তসইলটালহ প্ৰমতফম ত কমৰলছ। এই কথা 

সি িজনমিদীত তয, িানুহ িালত্ৰই ভু , গমতলক িানৱ মহচালপ ভু  তহাৱালটা স্বাভামিক। 

 

অনুিাদলিাৰ উমন্নত কমৰিল  আমি সদায় সলচষ্ট। এলতলক সলদৌষ্ঠটল  মিনম্ৰ অনুলৰাধ, মযলকালনা 

সংলশাধনীৰ িালি   www.quranenc.com) তৱিছাইটত প্ৰলতযক আয়াতৰ সন্িুখত থকা িেিযৰ িানত 

আলপানাৰ িেিয তথা সংলশাধনীমখমন ম মখ আিাল  তপ্ৰৰণ কমৰি িুম  আশা ৰামখল া।ঁ ইয়াৰ িামহলৰও 

যমদ আলপানাৰ তকালনা পৰািশ ি অথিা সুমধি গীয়া থালক ততলে আিাল  তিই  কৰক, আিাৰ তিই  

আইমি হহলছঃ info@quranenc.com   
 

িহান আল্লাহৰ ওচৰত আমি সহায়, তাওফীক আৰু ক্ষ্িা প্ৰাথ িনা কলৰা,ঁ  গলত আি  আৰু মনয়যতৰ 

সংলশাধনী প্ৰাথ িনা কলৰা।ঁ দৰূদ আৰু ছা াি িমষ িত হওক আিাৰ মপ্ৰয় নিী িুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আ াইমহ 

অছাল্লািৰ ওপৰত। 
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 الفاتحة 

আল-ফাতিহা الفاتحَة 

1. (আৰম্ভ কতৰছ া) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু আল্লাহৰ নামি। ََِِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيم  ١َِمۡسِبَٱَّلل 

2. সকছলা ধৰণৰ হামদ (প্ৰশংসা) তিশ্বজগিৰ ৰি আল্লাহৰ িাছি। َََٱلَۡعَٰلَِمين ِ ََِرب   ٢َٱلۡحَۡمُدََّلِل 

3. তিজন পৰম কৰুণাময়, পৰম দয়ালু। َِ٣َٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيم 

4. তিচাৰ তদৱসৰ মাতলক। َِِين  ٤ََمَٰلِِكَيَۡوِمَٱلد 

5. আতম ককৱল কিামাছৰই ইিাদি কছৰাোঁ , আৰু কিামাৰ ওচৰছিই সাহািয প্ৰাৰ্থনা 

কছৰাোঁ । 
 ٥َإِي اَكََنۡعُبُدََوِإي اَكَنَۡسَتعِينَُ

6. আমাক সৰল পৰ্ৰ তহদায়ি তদয়া। َََرََٰطَٱلُۡمۡسَتقِيم ِ  ٦َٱۡهِدنَاَٱلص 

7. কিওোঁছলাকৰ পৰ্, তিসকলক িুতম তনয়ামি (অনুগ্ৰহ) প্ৰদান কতৰ া, তসহোঁ িৰ 

নহয়, তিসকলৰ ওপৰি কিামাৰ কৰাধ আপতিি হহছ  আৰু তসহোঁ িছৰা নহয় 

তিসকল পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ । 

ۡنَعۡمَتََعلَۡيِهۡمََغيِۡرَٱلَۡمۡغُضوِبََ
َ
ِصَرََٰطَٱل ِذيَنَأ

ٓال ِينََ  ٧ََعلَۡيِهۡمََولَاَٱلض 
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 البقرة

আল-িাক্বাৰাহ البقرَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. এইখন কসই তকিাপ; ি’ি ককাছনা সছেহ নাই, মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি 

তহদায়ি। 
َٰلَِكَٱلِۡكَتَُٰبَلَاََرۡيَبََۛفِيهَُِِۛهٗدىَل ِلُۡمت قِينََ  ٢ََذ

3. তিসকছল গাছয়িৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ,  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু আতম 

কিওোঁছলাকক তি প্ৰদান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা িযয় কছৰ। 
اَٱل ِذيَنََ َةََوِمم  لَوَٰ يُۡؤِمُنوَنَبِٱلَۡغۡيِبََويُقِيُموَنَٱلص 

 ٣ََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ

4. আৰু তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ িাৰ ওপৰি, তি কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণথ 

কৰা হহছ  আৰু তি কিামাৰ পুছিথ অৱিীণথ কৰা হহত ল আৰু কিওোঁছলাক 

আতখৰািৰ প্ৰতি পূণথ তিশ্বাসী। 

نزَِلَِمنََقۡبلَِكَََوٱل ِذيَنَيُۡؤِمنَُ
ُ
نزَِلَإِلَۡيَكََوَمآَأ

ُ
وَنَبَِمآَأ
 ٤ََوبِٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمَيُوقُِنونََ

5. কিওোঁছলাছকই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ তশি তহদায়িৰ ওপৰি আছ  আৰু 

কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
َوأ ب ِِهۡمَۖۡ ِنَر  َُهٗدىَم  ْوَلَٰٓئَِكَعَلَىَٰ

ُ
أ

 ٥َٱلُۡمۡفلُِحونََ

6. তিসকছল কুফৰী কতৰছ , িুতম তসহোঁ িক সিকথ  কৰা িা নকৰা এছকই কৰ্া, 

তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
ۡمَلَۡمََ

َ
نَذۡرَتُهۡمَأ

َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواََْسَوآء ََعلَۡيِهۡمََءأ إِن 

 ٦َتُنِذۡرُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََ

7. আল্লাছহ তসহোঁ িৰ হৃদয়সমূহ আৰু তসহোঁ িৰ শ্ৰৱণশতিৰ ওপৰি কমাহৰ মাতৰ 

তদছ  আৰু তসহোঁ িৰ দৃতষ্টৰ ওপৰি আছ  আৱৰণ। আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

মহাশাতি। 

بَۡصَٰرِهِۡمََ
َ
َأ وَعَلَىَٰٓ ََسۡمعِِهۡمَۖۡ َقُلُوبِِهۡمَوَعَلَىَٰ َعَلَىَٰ ُ َخَتَمَٱَّلل 

ََعِظيمَ  َولَُهۡمََعَذاب   ٧َِغَشََٰوة َۖۡ

8. আৰু মানুহৰ মাজি এছনকুৱা তক ুমান মানুহ আছ  তিসকছল কয়, ‘আতম 

আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ া’, অৰ্চ তসহোঁ ি মুতমন নহয়। 
ََِوبِٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرََِوَماََ اِسََمنََيُقوُلََءاَمن اَبِٱَّلل  َوِمَنَٱلن 

 ٨َُهمَبُِمۡؤِمنِينََ

9. তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু মুতমনসকলক প্ৰিাতৰি কতৰি তিচাছৰ, প্ৰকৃিছি তসহোঁ ি 

তনছজই তনজছক প্ৰিাতৰি কতৰ আছ , অৰ্চ তসহোঁ ছি কসয়া অনুধাৱন নকছৰ। 
ََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوَماََيخَۡدُعوَنَإِل ٓاََ َ يَُخَِٰدُعوَنَٱَّلل 

نُفَسُهۡمََوَماَيَۡشُعُرونََ
َ
 ٩َأ

10. তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহি িযাতধ আছ । এছিছক আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িযাতধ আৰু িৃতি 

কতৰ তদছ , আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  কষ্টদায়ক শাতি, কাৰণ তসহোঁ ি তম লীয়া। 
ََ َولَُهۡمََعَذاب  َۡۖ ََمرَٗضا ُ َفََزاَدُهُمَٱَّلل  رَض  فِيَقُلُوبِِهمَم 

بَِماََكانُواَْيَۡكِذبُونََ َُۢ لِيُم
َ
 ١٠َأ
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 البقرة

11. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, 'কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি ফা াদ (তিপিথয়) 

সৃতষ্ট নকতৰিা', তসহোঁ ছি কয়, 'আতমছহ ককৱল সংছশাধনকাৰী'। 
ۡرِضَقَالُٓواَْإِن َماََنحُۡنَََوِإَذاَقِيَلَلَهَُ

َ
ۡمَلَاَُتۡفِسُدواَْفِيَٱلۡأ

 ١١َُمۡصلُِحونََ

12. সাৱধান! ইহোঁ ছিই ফা াদ সৃতষ্টকাৰী, তকন্তু তসহোঁ ছি কসয়া অনুধাৱন নকছৰ। ََلَٓاَإِن ُهۡمَُهُمَٱلُۡمۡفِسُدوَنََوَلَِٰكنَل اَيَۡشُعُرون
َ
 ١٢َأ

13. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, 'কিামাছলাছক ঈমান আনা কিছনকক 

কলাকসকছল ঈমান আতনছ ', তসহোঁ ছি কয়, 'আতমও কিছনকক ঈমান আতনম 

কনতক কিছনকক তনছিথাধ কলাকসকছল ঈমান আতনছ '? সাৱধান! তনশ্চয় তসহোঁ ছিই 

তনছিথাধ, তকন্তু তসহোঁ ছি নাজাছন। 

نُۡؤِمُنََ
َ
اُسَقَالُٓواَْأ َوِإَذاَقِيَلَلَُهۡمََءاِمُنواََْكَمآََءاَمَنَٱلن 

َفَهآُءََوَلَِٰكنَل اَََكَمآََءاَمَنَ لَٓاَإِن ُهۡمَُهُمَٱلسُّ
َ
أ َُۗ َفَهآُء ٱلسُّ

 ١٣ََيۡعلَُمونََ

14. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি মুতমনসকলৰ লগি সাক্ষাি কছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

কয়, ‘আতম ঈমান আতনছ া’, আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি অকলশৰীয়াকক তসহোঁ িৰ 

চয়িানসকলৰ লগি একতিি হয়, কিতিয়া কয়, ‘তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ 

লগছিই আছ া’। আতমছিা ককৱল উপহাসকাৰী'। 

ََ َوِإَذاَلَُقواَْٱل ِذيَنََءاَمُنواَْقَالُٓواََْءاَمن اََوِإَذاََخلَۡواَْإِلَيَٰ
 ١٤ََشَيَِٰطينِِهۡمَقَالُٓواَْإِن اََمَعُكۡمَإِن َماََنحُۡنَُمۡسَتۡهزُِءونََ

15. আল্লাছহ তসহোঁ িৰ লগি উপহাস কছৰ আৰু তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ অিাধযিাি 

তিভ্ৰান্ত হহ ঘুতৰ ফুৰাৰ অৱকাশ তদছয়। 
ُهۡمَفِيَُطۡغَيَٰنِِهۡمََيۡعَمُهونََ َيَۡسَتۡهزُِئَبِِهۡمََويَُمدُّ ُ  ١٥َٱَّلل 

16. ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, তিসকছল তহদায়িৰ তিতনময়ি ভ্ৰষ্টিা তকতন 

হলছ । তকন্তু তসহোঁ িৰ িযৱসায় লাভজনক কহাৱা নাই, আৰু তসহোঁ ি তহদায়ি প্ৰাপ্তও 

নহয়। 

ََفَماََربَِحتََ َلَٰلََةَبِٱلُۡهَدىَٰ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَٱۡشتََرُواَْٱلض 
ُ
أ

 ١٦َت َِجََٰرُتُهۡمََوَماََكانُواَُْمۡهَتِدينََ

17. তসহোঁ িৰ উদাহৰণ কসই িযতিৰ দছৰ, তিছয় জুই জ্বলাছল। িাৰতপ ি কিতিয়া 

কসই জুছয় িাৰ চাতৰওফাছল আছলাতকি কতৰছল, কিতিয়া আল্লাছহ তসহোঁ িৰ 

কজযাতি অপসাৰণ কতৰ ল’কল আৰু তসহোঁ িক এছনকুৱা অন্ধকাৰি এতৰ তদছল কি, 

তসহোঁ ি কদতখিকল কনাছপাৱা হ’ল। 

َضآَءۡتََماََ
َ
آَأ َمَثلُُهۡمََكَمَثِلَٱل ِذيَٱۡسَتۡوَقَدَنَاٗراَفَلَم 

َبُِنورِهِۡمََوتََرَكُهۡمَفِيَُظلَُمَٰٖتَل اََ ُ َحۡولَُهۥََذَهَبَٱَّلل 
 ١٧َُيۡبِصُرونََ

18. তসহোঁ ি কলা, কিািা, অন্ধ। কসছয় তসহোঁ ি আৰু উভতি নাতহি। ََََفُهۡمَلَاَيَرِۡجُعون َُعۡمي  بُۡكم  َُۢ  ١٨َُصمُّ

19. অৰ্িা (তসহোঁ িৰ উদাহৰণ) ধাৰাসাৰ িৰষুণৰ দছৰ, ি'ি আছ  কঘাৰ 

অন্ধকাৰ, িজ্ৰধ্বতন আৰু তিদ্যযি চমক। তসহোঁ ছি িজ্ৰধ্বতনৰ সময়ি মৃিুযৰ ভয়ি 

আঙুতলছৰ কাণি কসাপা তদছয়। আৰু আল্লাছহ কাতফৰসকলক চাতৰওফালৰ পৰা 

আগুতৰ আছ । 

ََ ََوبَۡرق  ََورَۡعد  َمآِءَفِيهَُِظلَُمَٰت  َِنَٱلس  ۡوََكَصي ِٖبَم 
َ
أ

َِٰعِقََحَذَرََ َو َِنَٱلص  َصَٰبَِعُهۡمَفِٓيََءاَذانِِهمَم 
َ
َيجَۡعلُوَنَأ

َٰفِرِينََ َُمحِيُۢطَبِٱلَۡك ُ ََوٱَّلل   ١٩َٱلَۡمۡوِتِۚ
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20. এছন লাছগ কিন তিজুলীৰ চমকতনছয় তসহোঁ িৰ দৃতষ্টশতি হৰণ কতৰ তনিতহ। 

কিতিয়াই অলপ তসহোঁ িৰ িাছি কপাহৰ হয় কিতিয়াই তসহোঁ ি আগিাত়ি িায় আৰু 

কিতিয়াই অন্ধকাৰ হয় কিতিয়াই তসহোঁ ি ৰ্মতক ৰয়। আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িৰ 

শ্ৰৱণশতি আৰু দৃতষ্টশতি হৰণ কতৰি পাতৰছলছহোঁ ছিন। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিািান। 

َشۡواََْيَكَادَُ َضآَءَلَُهمَم 
َ
ُكل َمآَأ بَۡصَٰرَُهۡمَۖۡ

َ
َٱلۡبَۡرُقََيخَۡطُفَأ

َلََذَهَبََ ُ ََولَۡوََشآَءَٱَّلل  ْْۚ ۡظلََمََعلَۡيِهۡمَقَاُموا
َ
فِيهََِوِإَذآَأ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  بَۡصَٰرِهِۡمَْۚإِن 

َ
 ٢٠َبَِسۡمعِِهۡمََوأ

21. কহ মানৱ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ ৰি (প্ৰতিপালক)ৰ ইিাদি 

কৰা, তিজছন কিামাছলাকক আৰু কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলক সৃতষ্ট কতৰছ , 

িাছি কিামাছলাক িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা। 

اُسَٱۡعُبُدواََْرب ُكُمَٱل ِذيََخلََقُكۡمََ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٢١ََوٱل ِذيَنَِمنََقۡبلُِكۡمَلََعل ُكۡمََتت ُقونََ

22. তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীখনক তি না কতৰ তদছ  আৰু আকাশখনক 

কতৰ তদছ  চাল আৰু আকাশৰ পৰা পানী অৱিীণথ কতৰ িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকৰ 

জীতৱকাৰ িাছি ফলমূল উত্পাদন কতৰছ । গতিছক কিামাছলাছক জাতন-শুতন 

কাছকা আল্লাহৰ সমকক্ষ তৰ্ৰ নকতৰিা। 

َٰٗشاَوََ ۡرَضَفَِر
َ
نَزَلََٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ

َ
َمآَءَبَِناٗٓءََوأ ٱلس 
َمَرَِٰتَرِۡزٗقاََ ۡخَرَجَبِهِۦَِمَنَٱلث 

َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ ِمَنَٱلس 

نُتۡمََتۡعلَُمونََ
َ
نَداٗداََوأ

َ
َِأ فَلَاََتجَۡعلُواََّْلِل   ٢٢َل ُكۡمَۖۡ

23. আতম আমাৰ িাোৰ ওপৰি তি অৱিীণথ কতৰছ া িাি িতদ কিামাছলাকৰ 

ককাছনা সছেহ ৰ্াছক কিছন্ত ইয়াৰ অনুৰূপ ককাছনা এটা  ুৰা ৰচনা কতৰ আনা 

আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ সকছলা সাক্ষী-সহায়কাৰীক আহ্বান কৰা 

িতদছহ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা। 

تُواََْ
ۡ
ََعۡبِدنَاَفَأ لَۡناَعَلَىَٰ اَنَز  ِم  َوِإنَُكنُتۡمَفِيََرۡيٖبَم 
ِنَدَُ ِۡثلِهِۦََوٱۡدُعواَُْشَهَدآَءُكمَم  ِنَم  ََِبُِسوَرةَٖم  وِنَٱَّلل 

 ٢٣َإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ

24. এছিছক িতদ কিামাছলাছক এছন নকৰা- আৰু কিামাছলাছক এইছটা 

ককতিয়াও কতৰি কনাৱাতৰিা, কিছনহ’কল কসই জুইৰ পৰা িাতচিকল িযৱস্থা কৰা 

িাৰ ইন্ধন হ’ি মানুহ আৰু তশল, তিছটা প্ৰস্তুি কৰা হহছ  কাতফৰসকলৰ িাছি। 

اَرَٱل تِيََوقُوُدَهاََفَإِنَل ۡمََتۡفَعلُواََْولَنَتََ ۡفَعلُواَْفَٱت ُقواَْٱلن 
َٰفِرِينََ َك

ۡتَلِلۡ ِعد 
ُ
أ َۡۖ اُسََوٱلۡحَِجاَرُة  ٢٤َٱلن 

25. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সত্কাম কতৰছ  কিওোঁছলাকক সুসংিাদ 

তদয়া কি, কিওছলাকৰ িাছি আছ  জান্নাি, িাৰ িছলতদ নদী প্ৰিাতহি হয়, 

কিতিয়াই কিওোঁছলাকক িাৰ পৰা ককাছনা ফল খািকল তদয়া হ’ি, কিতিয়াই 

কিওোঁছলাছক ক’ি, ইতিপুছিথ আমাক এই ধৰণৰ ফল খািকল তদয়া হহত ল, কাৰণ 

কিওোঁছলাকক ফলমূল সাদৃশযপূণথ কতৰ তদয়া হ’ি আৰু কিওোঁছলাকৰ িাছি িাি 

ৰ্াতকি পতৱিা-সতিনী, আৰু িাি কিওোঁছলাক তচৰকাল ৰ্াতকি। 

ِرَٱل ِذينََ ِ َلَُهۡمََََوبَش  ن 
َ
َٰلَِحَِٰتَأ َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

ُكل َماَُرزِقُواَِْمۡنَهاَِمنََ َۡۖ نَۡهَُٰر
َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
تُواَْبِهِۦََ

ُ
ََۖۡوأ ِۡزٗقاَقَالُواََْهََٰذاَٱل ِذيَُرزِۡقَناَِمنََقۡبُل َثَمَرةَٖر 

َطهَ  َمُّ ۡزَوَٰج 
َ
َولَُهۡمَفِيَهآَأ َۡۖ وَُهۡمَفِيَهاََُمتََشَٰبِٗها َرة َۖۡ

 ٢٥ََخَٰلُِدونََ

26. তনশ্চয় আল্লাছহ মহ অৰ্িা িাছিাকক কু্ষদ্ৰ ককাছনা িস্তুৰ উপমা তদওোঁছি 

সংছকাচ কিাধ নকছৰ। এছিছক তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক জাছন কি, 

তনশ্চয় এইছটা কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা সিয। আৰু তিসকছল কুফৰী 

কতৰছ  তসহোঁ ছি কয় কি, 'আল্লাছহ এই উপমাৰ দ্বাৰা তক িুজাি তিচাতৰছ '? কিওোঁ 

ইয়াৰ দ্বাৰা িহুিছক তিভ্ৰান্ত কছৰ আৰু িহুিছক তহদায়ি তদছয়। আৰু কিওোঁ 

ফাত কসকলৰ িাতহছৰ আন কাছকা ইয়াৰ দ্বাৰা তিভ্ৰান্ত নকছৰ। 

اََبُعوَضٗةََ نَيَۡضرَِبََمَثلٗاَم 
َ
ۦَٓأ َلَاَيَۡسَتۡحِي َ َٱَّلل  ۞إِن 
اَٱل ذَِ م 

َ
فَأ َِمنَََفَماَفَوَۡقَهاَْۚ ن ُهَٱلۡحَقُّ

َ
يَنََءاَمُنواََْفَيۡعلَُموَنَأ

ََ ُ َراَدَٱَّلل 
َ
اَٱل ِذيَنََكَفُرواََْفَيُقولُوَنََماَذآَأ م 

َ
َوأ ب ِِهۡمَۖۡ ر 

ََوَماََ َبِهِۦََكثِيٗراََويَۡهِديَبِهِۦََكثِيٗراْۚ بَِهََٰذاََمَثلٗاَۘيُِضلُّ
ۦَٓإِل اَٱلَۡفَِٰسقِينََ َبِهِ  ٢٦َيُِضلُّ
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27. তিসকছল আল্লাহৰ লগি দৃ়ি অিীকাৰি আৱি কহাৱাৰ তপ ি কসইছটা ভি 

কছৰ, আল্লাছহ তি সম্পকথ  অটুট ৰাতখিকল তনছদথ শ তদছ  কসইছটা তিতচ্ছন্ন কছৰ আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰ ফুছৰ, তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰস্থ। 

ََبۡعِدَِميَثَٰقِهِۦََ َِِمنُۢ ٱل ِذيَنَيَنُقُضوَنََعۡهَدَٱَّلل 
نَيُوَصَلََويُۡفِسُدوَنَفِيَََويَقَۡ

َ
ۦَٓأ َبِهِ ُ َمَرَٱَّلل 

َ
َطُعوَنََمآَأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡخَِٰسُرونََ
ُ
َأ ۡرِضِۚ

َ
 ٢٧َٱلۡأ

28. কিামাছলাছক ককছনকক আল্লাহৰ লগি কুফৰী কৰা? অৰ্চ কিামাছলাছক 

প্ৰাণহীন আত লা। িাৰ তপ ি কিছৱোঁই কিামাছলাকক জীতৱি কতৰছ  আছকৌ 

কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ মৃিুয ঘটাি িাৰ তপ ি পুনৰ জীতৱি কতৰি আৰু িাৰ 

তপ ি কিামাছলাকক কিওোঁৰ ওচৰকল উভিাই তনয়া হ’ি। 

ََ ُثم  ۡحَيَُٰكۡمَۖۡ
َ
َٰٗتاَفَأ ۡمَو

َ
ََِوُكنُتۡمَأ َكۡيَفَتَۡكُفُروَنَبِٱَّلل 

َإِلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ َُيحۡيِيُكۡمَُثم   ٢٨َيُِميُتُكۡمَُثم 

29. কিওোঁ পৃতৰ্ৱীৰ সকছলা িস্তু কিামাছলাকৰ িাছিই সৃতষ্ট কতৰছ । িাৰ তপ ি 

কিওোঁ আকাশৰ তপছন মছনাতনছিশ কতৰ কসইছটাক সািখন আকাশি তিনযি 

কতৰছ ; আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সতিছশষ অৱগি। 

ََ ۡرِضََجمِيٗعاَُثم 
َ
اَفِيَٱلۡأ ُهَوَٱل ِذيََخلََقَلَُكمَم 

َوَُهَوَبِكُل َِ َٰٖتِۚ ََسۡبَعََسَمََٰو َُٰهن  ى َمآِءَفََسو  َإِلَيَٱلس  ََٱۡسَتَوىَٰٓ
 ٢٩ََشۡيٍءََعلِيمَ 

30. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক তফতৰিাসকলক ক’কল, 

তনশ্চয় মই পৃতৰ্ৱীি খতলফা সৃতষ্ট কতৰিকল তৰ্ৰ কতৰছ া। কিওোঁছলাছক ক’কল, িুতম 

পৃতৰ্ৱীি এছন এটা জীৱ সৃতষ্ট কতৰি তিচৰা কনতক, তিছয় পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট 

কতৰি আৰু কিজ প্ৰিাতহি কতৰি? আৰু আতমছিা কিামাৰ হামদসহ ি িীহ পাঠ 

কছৰাছৱোঁই লগছি কিামাৰ পতৱিিাও কঘাষণা কছৰা। কিওোঁ ক’কল, তনশ্চয় মই 

তিছটা জাছনা কিামাছলাছক কসইছটা নাজানা।I 

ۡرِضََ
َ
َفِيَٱلۡأ َوِإۡذَقَاَلََربَُّكَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِإِن ِيََجاِعل 

َتجَۡعُلَفِيَهاََمنَُيۡفِسُدَفِيَهاََويَسَۡ
َ
َۖۡقَالُٓواَْأ فُِكَََخلِيَفٗة

قَاَلَإِن ِٓيََ ُسَلََكَۖۡ ِ َمآَءََوَنحُۡنَنَُسب ُِحَِبحَۡمِدَكََوُنَقد  ِ ٱلد 
ۡعلَُمََماَلَاََتۡعلَُمونََ

َ
 ٣٠َأ

31. আৰু কিওোঁ আদমক িাৱিীয় নামৰ তশক্ষা তদছল, িাৰ তপ ি কসইছিাৰ 

তফতৰিাসকলৰ আগি উপস্থাপন কতৰ ক’কল, িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত 

কমাক এইছিাৰৰ নাম ককাৱা। 

ََعرََضُهۡمَعَلَىَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِ ۡسَمآَءَُكل َهاَُثم 
َ
وََعل َمََءاَدَمَٱلۡأ

ُؤلَآِءَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ ۡسَمآِءََهَٰٓ
َ
ۢنبِـ ُونِيَبِأ

َ
 ٣١ََفَقاَلَأ

32. কিওোঁছলাছক ক’কল, িুতম পতৱি। িুতম আমাক তি তশক্ষা তদ া িাৰ িাতহছৰ 

আমাৰ আন ককাছনা জ্ঞান নাই। তনশ্চয় িুতম সিথজ্ঞ প্ৰজ্ঞাময়। 
نَتََ
َ
إِن َكَأ َۡۖ قَالُواَُْسۡبَحََٰنَكَلَاَِعلَۡمَلََنآَإِل اََماََعل ۡمَتَنآ

 ٣٢َٱلَۡعلِيُمَٱلۡحَِكيمَُ

33. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ আদম, এইছিাৰৰ নাম িুতম তসহোঁ িক জনাই তদয়া’। িাৰ 
তপ ি কিতিয়া কিওোঁ (আদম) এইছিাৰৰ নাম জনাই তদছল, কিতিয়া কিওোঁ 

ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক ককাৱা নাত ছলাছন কি, তনশ্চয় মই আকাশমিল আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ গাছয়ি (অদৃশয) সম্পছকথ  জাছনা? মই আৰু জাছনা তি কিামাছলাছক 

প্ৰকাশ কৰা আৰু তি কগাপন কৰা’। 

ۡسَمآئِِهۡمََ
َ
ُهمَبِأ

َ
ۢنَبأ
َ
آَأ فَلَم  ۡسَمآئِِهۡمَۖۡ

َ
ۢنبِۡئُهمَبِأ

َ
ـ َاَدُمَأ قَاَلََيَٰٓ
قَُ
َ
لَۡمَأ
َ
َِٰتََقَاَلَأ َمََٰو ۡعلَُمََغۡيَبَٱلس 

َ
لَل ُكۡمَإِن ِٓيَأ

ۡعلَُمََماَُتۡبُدوَنََوَماَُكنُتۡمَتَۡكُتُمونََ
َ
ۡرِضََوأ

َ
 ٣٣ََوٱلۡأ

 
I খতলফা- প্ৰতিতনতধ 
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34. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম তফতৰিাসকলক হকত ছলা, কিামাছলাছক 

আদমক  াজদা কৰা। কিতিয়া ইিতল ৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ  াজদা কতৰত ল। তস 

অস্বীকাৰ কতৰছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল। আৰু তস কাতফৰসকলৰ অন্তভূথ ি হ’ল। 

َوِإۡذَقُلَۡناَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِٱۡسُجُدوآَْأِلَدَمَفََسَجُدٓواَْإِل ٓاََ
َٰفِرِينََ ََوٱۡسَتۡكبََرَوََكاَنَِمَنَٱلَۡك بَيَٰ

َ
 ٣٤َإِبۡلِيَسَأ

35. আৰু আতম ক’কলা, কহ আদম, িুতম আৰু কিামাৰ স্ত্ৰী জান্নািি িসিাস কৰা 

আৰু ি’ৰ পৰা ইচ্ছা স্বাচ্ছছে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা, তকন্তু এই গ  কজাপাৰ ওচৰি 

নাজািা, কিছনহ’কল কিামাছলাক িাতলম সকলৰ অন্তভূথ ি হহ িািা। 

نَتََوَزوُۡجَكَٱلۡجَن َةَوَُكلَاََ
َ
ـ َاَدُمَٱۡسُكۡنَأ َوقُلَۡناََيَٰٓ

َجَرَةَ ََِمۡنَهاَرََغًداََحۡيُثَِشۡئُتَماََولَاََتۡقَربَاََهَِٰذهَِٱلش 
َٰلِِمينََ  ٣٥ََفَتُكونَاَِمَنَٱلظ 

36. অৱছশষি চয়িাছন িাৰ পৰা কিওোঁছলাকৰ পদস্খলন ঘটাছল আৰু 

কিওোঁছলাক ি’ি আত ল িাৰ পৰা কিওোঁছলাকক িতহসৃ্কি কৰাছল, আৰু আতম 

ক’কলা, ‘কিামাছলাছক নাতম কিাৱা; কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ শত্ৰু। আৰু 

কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীি আছ  তনতদথ তষ্ট সময় হলছক আিাস আৰু কভাগ-

উপছভাগৰ উপকৰণ’। 

اََكانَاَفِيهََِِۖ ۡخرََجُهَماَِمم 
َ
ۡيَطَُٰنََعۡنَهاَفَأ َزل ُهَماَٱلش 

َ
فَأ

ََۖۡولَُكۡمَفِيََ َوقُلَۡناَٱۡهبُِطواََْبۡعُضُكۡمَلَِبۡعٍضََعُدو  
َِحينَٖ َإِلَيَٰ ۡرِضَُمۡسَتَقر  ََوَمَتَٰع 

َ
 ٣٦َٱلۡأ

37. িাৰ তপ ি আদছম কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা তক ুমান িাকয তশতক ল’কল; 

আৰু আল্লাছহ কিওোঁৰ িাওিা কিুল কতৰছল। তনশ্চয় কিওোঁ িাওিা কিুলকাৰী অতি 

দয়ালু। 

ب ِهِۦََكلَِمَٰٖتََفَتاَبََعلَۡيهَِِۚإِن ُهۥَُهَوََ ََءاَدُمَِمنَر  ىَٰٓ َفَتلَق 
و اُبَٱلر ِحيمَُ  ٣٧َٱلت 

38. আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাক আটাছয় ইয়াৰ পৰা নাতম কিাৱা। কিতিয়া কমাৰ 

ফালৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা তহদায়ি আতহি, কিতিয়া তিসকছল 

আমাৰ তহদায়িৰ অনুসৰণ কতৰি, কিওোঁছলাকৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু তচন্তাছৰা 

ককাছনা কাৰণ নাই’। 

ِن ِيَُهٗدى تِيَن ُكمَم 
ۡ
اَيَأ فَإِم  َۡۖ ََقُلَۡناَٱۡهبُِطواَِْمۡنَهاََجمِيٗعا

ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََ َفَمنَتَبَِعَُهَداَيَفَلَاََخۡوف 
 ٣٨ََيحَۡزنُونََ

39. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ , 

তসহোঁ ছিই জুইৰ অতধিাসী। িাি তসহোঁ ছি তচৰকাল ৰ্াতকি। 
ۡصَحَُٰبََ

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآَأ َوٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ 

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ ارَِِۖ  ٣٩َٱلن 

40. কহ ঈ ৰাঈলৰ িংশধৰসকল! কিামাছলাছক কমাৰ কসই অনুগ্ৰহসমূহৰ কৰ্া 

স্মৰণ কৰা, তি অনুগ্ৰহ মই কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰত ছলা আৰু কিামাছলাছক 

কমাৰ অিীকাৰ পূৰণ কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ অিীকাৰ পূৰণ কতৰম। আৰু 

কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা। 

ۡنَعۡمُتََعلَۡيُكۡمَََيََٰبنِٓيَ
َ
َِٰٓءيَلَٱۡذُكُرواَْنِۡعَمتَِيَٱل تِٓيَأ إِۡسَر

ََٰيَفَٱۡرَهُبونَِ وِفَبَِعۡهِدُكۡمََوِإي 
ُ
ۡوفُواَْبَِعۡهِدٓيَأ

َ
 ٤٠ََوأ

41. আৰু মই তি অৱিীণথ কতৰছ া কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি ঈমান আনা। ই 

কিামাছলাকৰ ওচৰি তি আছ  িাৰ সিযিা প্ৰমানকাৰী। আৰু কিামাছলাছকই 

ইয়াৰ প্ৰৰ্ম অস্বীকাৰকাৰী নহ’িা আৰু কিামাছলাছক কমাৰ আয়ািসমূহক সামানয 

মূলযি তিৰী নকতৰিা। আৰু কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা। 

ٗقاَل َِماََمَعُكۡمََولَاَتَُكونُٓواََْ ِ نَزلُۡتَُمَصد 
َ
َوَءاِمُنواَْبَِمآَأ

ََولَاَتَۡشتَُرواَْأَـِبَيَٰتَِ َلََكافِِۭرَبِهِۖۦۡ و 
َ
ََٰيََأ يََثَمٗناَقَلِيلٗاََوِإي 

 ٤١َفَٱت ُقونَِ
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42. আৰু কিামাছলাছক সিযক তম াৰ লগি তমতশ্ৰি নকতৰিা আৰু জাতন-শুতন 

সিয কগাপন নকতৰিা। 
نُتۡمََ
َ
ََوأ َبِٱلَۡبَِٰطِلََوتَۡكُتُمواَْٱلۡحَق  َولَاَتَلۡبُِسواَْٱلۡحَق 

 ٤٢ََتۡعلَُمونََ

43. আৰু কিামাছলাছক  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা লগছি 

ৰুকুকাৰী সকলৰ লগি ৰুকু কৰা। 
ةَََوٱۡرَكُعواََْمَعََ َكوَٰ َةََوَءاتُواَْٱلز  لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 

َ
َوأ

َٰكِعِينََ  ٤٣َٱلر 

44. কিামাছলাছক মানুহক সত্কামৰ আছদশ তদয়া আৰু তনজছক পাহতৰ কিাৱা 

কনতক? অৰ্চ কিামাছলাছক তকিাি অধযয়ন কৰা। কিামাছলাছক নুিুজা কনতক? 

نُتۡمََ۞
َ
نُفَسُكۡمََوأ

َ
ََِوتَنَسۡوَنَأ اَسَبِٱلۡبِر  ُمُروَنَٱلن 

ۡ
تَأ
َ
أ

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
 ٤٤ََتۡتلُوَنَٱلِۡكَتََٰبَْۚأ

45. আৰু কিামাছলাছক হধিথ আৰু  ালািৰ দ্বাৰা সহায় প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় 

তিনয়ীসকলৰ িাতহছৰ আনৰ িাছি ই িৰ কঠিন কাম। 
َ بِۡرََوٱلص  إِل اَعَلَىَََوٱۡسَتعِيُنواَْبِٱلص  َوِإن َهاَلََكبِيَرةَ  ةَِِۚ لَوَٰ

 ٤٥َٱلَۡخَِٰشعِينََ

46. (আৰু এই কাম কসইসকল কলাকৰ িাছি সহজ) তিসকছল তিশ্বাস কছৰ কি, 

তনশ্চয় তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ লগি সাক্ষাৎ কতৰি আৰু তনশ্চয় তসহোঁ ি 

কিওোঁৰ ফাছলই উভতি িাি। 

َلَُٰقواَْرََ ن ُهمَمُّ
َ
ن ُهۡمَإِلَۡيهََِٱل ِذيَنََيُظنُّوَنَأ

َ
ب ِِهۡمََوأ

 ٤٦ََرَِٰجُعونََ

47. কহ ঈ ৰাঈলৰ িংশধৰসকল! কমাৰ কসই অনুগ্ৰহৰ কৰ্া মনি কপছলাৱা, 

তিছিাৰ মই কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰত ছলা, আৰু তনশ্চয় মই কিামাছলাকক সমগ্ৰ 

জাতিৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰত ছলা। 

تَِ
َِٰٓءيَلَٱۡذُكُرواَْنِۡعَمتَِيَٱل  ۡنَعۡمُتََعلَۡيُكۡمَََيََٰبنِٓيَإِۡسَر

َ
ٓيَأ

لُۡتُكۡمَعَلَىَٱلَۡعَٰلَِمينََ ن ِيَفَض 
َ
 ٤٧ََوأ

48. আৰু কিামাছলাছক কসইতদনছটাক ভয় কৰা তিতদনা ককাছনাছৱই কাছৰা 

কামি নাতহি। আৰু কাছৰা  ুপাতৰ  গ্ৰহন কৰা নহ’ি লগছি কাছৰা পৰা ককাছনা 

তিতনমছয়া কলাৱা নহ’ি, আৰু তসহোঁ ছি সহায় প্ৰাপ্তও নহ’ি। 

اََولَاَََوٱت ُقواَْيَۡومَٗ ََعنَن ۡفٖسََشۡيـ ٗ اََتجۡزِيََنۡفس 
اَل 

ََولَاَُهۡمََ َولَاَيُۡؤَخُذَمِۡنَهاََعۡدل  ُيۡقَبُلَِمۡنَهاََشَفََٰعةَ 
 ٤٨َيُنَصُرونََ

49. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাছলাকক তফৰআউনৰ িংশৰ পৰা ৰক্ষা 

কতৰত ছলা। তসহোঁ ছি কিামাছলাকক িৰ কঠিন শাতি তদত ল। কিামাছলাকৰ পুি 

সন্তানক হিযা কতৰত ল আৰু কনযাসন্তানক জীয়াই ৰাতখত ল। আৰু ইয়াি আত ল 

কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এক মহাপৰীক্ষা। 

ِۡنََءاِلَفِرَۡعۡوَنَيَُسوُمونَُكۡمَُسوَٓءََ َوِإۡذََنج ۡيَنَُٰكمَم 
ۡبَنآَءُكۡمََويَۡسَتۡحُيوَنَنَِسآَءكَُ

َ
حُوَنَأ ۡمََْۚٱلَۡعَذاِبَيَُذب ِ

ب ُِكۡمََعِظيمَ  ِنَر  م  َٰلُِكمَبَلَآءَ   ٤٩ََوفِيََذ

50. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাছলাকৰ িাছি সাগৰক দ্যভাগ 

কতৰত ছলা আৰু কিামাছলাকক উিাৰ কতৰত ছলা আৰু কিামাছলাকৰ চকুৰ আগছি 

তফৰআউনৰ িংশক ডুিাই মাতৰত ছলা। 

ۡغَرۡقَنآََءاَلَََوِإۡذَفََرۡقَناَبُِكُمَٱلَۡبۡحَرَ
َ
نجَۡيَنَُٰكۡمََوأ

َ
فَأ
نُتۡمَتَنُظُرونََ

َ
 ٥٠َفِرَۡعۡوَنََوأ
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51. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূ াৰ লগি চতল্লশ ৰাতিৰ িাছি প্ৰতিশ্ৰুতি 

কতৰত ছলা, িাৰ (গুতচ কিাৱাৰ) তপ ি কিামাছলাছক দামুতৰছটাক (উপাসযৰূছপ) 

গ্ৰহণ কতৰত লা, আৰু িাতলম হহ হগত লা। 

خَۡذُتُمَٱلۡعِۡجَلَََوِإۡذََوََٰعدَۡ َٱت  ۡربَعِيَنَلَۡيلَٗةَُثم 
َ
َأ نَاَُموَسيَٰٓ

نُتۡمََظَٰلُِمونََ
َ
ََبۡعِدهِۦََوأ  ٥١َِمنُۢ

52. ইয়াৰ তপ ছিা আতম কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰত ছলা িাছি কিামাছলাছক 

কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কৰা। 
َٰلَِكَلََعل ُكۡمََ ََبۡعِدََذ ِنُۢ ََعَفۡونَاََعنُكمَم  ُثم 

 ٥٢َتَۡشُكُرونََ

53. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূ াক তকিাি আৰু ফুৰকান দান কতৰত ছলা 

িাছি কিামাছলাছক তহদায়ি লাভ কতৰি পাৰা। 
َوِإۡذََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبََوٱلُۡفۡرَقاَنَلََعل ُكۡمََ

 ٥٣ََتۡهَتُدونََ

54. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূ াই তনজ সম্প্ৰদায়ক ক’কল, কহ কমাৰ জাতি! 

কিামাছলাছক দামুতৰছটাক (উপাসযৰূছপ) গ্ৰহণ কতৰ তনজৰ ওপৰি অনযায় কতৰ া। 

এছিছক কিামাছলাকৰ সৃতষ্টকিথ াৰ ওচৰি িাওিা কৰা ফলি তনছজই তনজছক 

হিযা কৰা। এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ সৃতষ্টকিথ াৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ িাছি 

কলযাণকৰ। িাৰ তপ ি কিওোঁ কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰত ল। তনশ্চয় কিওোঁ 

ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। 

َلَِقۡوِمهِۦََيََٰقوِۡمَإِن ُكۡمََظلَۡمُتۡمَََوِإذَۡ َقَاَلَُموَسيَٰ
َبَارِئُِكۡمََ خَاذُِكُمَٱلۡعِۡجَلََفُتوبُٓواَْإِلَيَٰ نُفَسُكمَبِٱت ِ

َ
أ

ل ُكۡمَِعنَدَبَارِئُِكۡمََ َٰلُِكۡمََخيۡرَ  نُفَسُكۡمََذ
َ
فَٱۡقُتلُٓواَْأ

و اُبَٱلر ِحيمَُ  ٥٤ََفَتاَبََعلَۡيُكۡمَْۚإِن ُهۥَُهَوَٱلت 

55. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক হকত লা, কহ মু া! আতম আল্লাহক 

প্ৰকাশযভাছৱ কনছদখা হলছক কিামাক তিশ্বাস নকছৰা, ফলি কিামাছলাছক চাই 

ৰ্াছকাোঁ ছিই কিামাছলাকক িজ্ৰপাছি আৰমণ কতৰছল। 

ََ َ َنََرىَٱَّلل  َلَنَنُّۡؤِمَنَلََكََحت يَٰ َوِإۡذَقُلُۡتۡمََيَُٰموَسيَٰ
َخَذتۡكَُ

َ
نُتۡمَتَنُظُرونَََجۡهَرٗةَفَأ

َ
َٰعَِقُةََوأ  ٥٥َُمَٱلص 

56. িাৰ তপ ি আতম কিামাছলাকৰ মৃিুযৰ তপ ছিা কিামাছলাকক পুনৰ জীৱন 

দান কতৰছলা িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা। 
ََبۡعِدََمۡوتُِكۡمَلََعل ُكۡمََ ِنُۢ ََبَعۡثَنَُٰكمَم  ُثم 

 ٥٦َتَۡشُكُرونََ

57. আৰু আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি কমঘৰ  াোঁ  তিিাৰ কতৰত ছলা আৰু 

কিামাছলাকৰ িাছি অৱিীণথ কতৰত ছলা ‘মান্না’ আৰু ‘ ালৱা’। (হকত ছলা) ‘পতৱি 
(উত্তম) জীতৱকাৰ পৰা আহাৰ কৰা তিছটা আতম কিামাছলাকক দান কতৰছ া’। 
আৰু তসহোঁ ছি আমাৰ এছকা অনযায় কৰা নাই িৰং তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ প্ৰতি 

অনযায় কতৰত ল। 

َََوَظل لَۡناَ نَزلَۡناََعلَۡيُكُمَٱلَۡمن 
َ
َعلَۡيُكُمَٱلَۡغَماَمََوأ

ُكلُواَِْمنََطي َِبَِٰتََماََرَزقَۡنَُٰكۡمََْۚوَماََظلَُمونَاَ لَۡوىََِٰۖ َوٱلس 
نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ

َ
 ٥٧ََوَلَِٰكنََكانُٓواَْأ

58. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম হকত ছলা, ‘কিামাছলাছক এই গাওোঁখনি 

প্ৰছৱশ কতৰ িাৰ পৰা তি ইচ্ছা আনেতচছত্ত আহাৰ কৰা আৰু দ্যৱাৰি প্ৰছৱশ 

কছৰাোঁ ছি তশৰ নি কতৰ প্ৰছৱশ কতৰিা। আৰু ক’িা ‘তহত্তািুন’ (ক্ষমা তিচাছৰা)। 
আতম কিামাছলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কতৰম আৰু সত্কমথশীলসকলক আৰু অতধক 

(অনুগ্ৰহ) দান কতৰম’। 

اََحۡيُثَََوِإۡذَقُلَۡناَٱۡدُخلُواََْهَِٰذهَِٱلَۡقۡريََةَفَكُلُواَِْمۡنهََ
ة ََ ٗداََوقُولُواَِْحط  ِشۡئُتۡمَرََغٗداََوٱۡدُخلُواَْٱلَۡباَبَُسج 
 ٥٨َن ۡغفِۡرَلَُكۡمََخَطََٰيَُٰكۡمَْۚوََسنَِزيُدَٱلُۡمۡحِسنِينََ
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59. তকন্তু িাতলমসকছল কসই কৰ্াক আন কৰ্াৰ দ্বাৰা পতৰিিথ ন কতৰছল তিছটা 

তসহোঁ িক ককাৱা হহত ল, ফলি আতম িাতলমসকলৰ প্ৰতি তসহোঁ িৰ অিাধযিাৰ 

কাৰছণ আকাশৰ পৰা শাতি অৱিীণথ কতৰছলা। 

نَزلَۡناََ
َ
َلَٱل ِذيَنََظلَُمواَْقَۡولًاََغيَۡرَٱل ِذيَقِيَلَلَُهۡمَفَأ َفَبد 
َمآِءَبَِماََكانُواََْ َِنَٱلس  عَلَىَٱل ِذيَنََظلَُمواَْرِۡجٗزاَم 

 ٥٩ََيۡفُسُقونََ

60. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূ াই কিওোঁৰ জাতিৰ িাছি পানী তিচাতৰছল, আতম 

ক’কলা, ‘কিামাৰ লাখুটিডাছলছৰ তশলি আঘাি কৰা’, ফলি িাৰটা তনজৰা 

প্ৰিাতহি হ’ল। প্ৰছিযক কগািই তনজৰ তনজৰ পানী কখাৱাৰ ঠাই জাতন ল’কল। (মই 

ক’কলা) ‘কিামাছলাছক আল্লাছহ তদয়া জীতৱকাৰ পৰা কখাৱা আৰু পান কৰা আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰ নুফুতৰিা’। 

َلَِقۡوِمهِۦََفُقلَۡناَٱۡضرِبَب َِعَصاَكََ۞َوِإذََِٱ َُموَسيَٰ ۡستَۡسَقىَٰ
ََ قَۡدََعلَِمَُكلُّ َۡۖ فَٱنَفَجَرۡتَِمۡنُهَٱثۡنََتاََعۡشَرَةََعۡيٗنا َۡۖ ٱلۡحََجَر
ََِولَاََتۡعَثۡواََْ ِۡزِقَٱَّلل  ُكلُواََْوٱۡشَربُواَِْمنَر  ۡشَربَُهۡمَۖۡ نَاٖسَم 

ُ
أ

ۡرِضَُمۡفِسِدينََ
َ
 ٦٠َفِيَٱلۡأ

61. আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক হকত লা, ‘কহ মূ া! আতম এছকই ধৰণৰ খাদযৰ 

ওপৰি ককতিয়াও হধিথ ধাৰণ কতৰি কনাৱাতৰম। এছিছক িুতম কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আমাৰ িাছি প্ৰাৰ্থনা কৰা... কিওোঁ কিন আমাৰ িাছি 

ভূতমজাি দ্ৰৱয শাক-পাচতল, তিয়োঁহ, গম, দাইল আৰু তপোঁয়াজ উত্পাদন কছৰ’। 
মূ াই ক’কল, ‘কিামাছলাছক উত্তম িস্তুৰ পতৰিছিথ  তনম্নমানৰ িস্তু তিচৰা কনতক? 

কিছন্ত ককাছনা চহৰকল গুতচ কিাৱা, িাি কিামাছলাছক তনশ্চয় কিামাছলাকৰ 

তিচৰা িস্তু পািা’; আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি লাঞ্ছনা আৰু দাতৰদ্ৰ আপতিি হ’ল আৰু 

তসহোঁ ি আল্লাহৰ গিিৰ তচকাৰ হ’ল। এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু নিীসকলক অনযায়ভাছৱ হিযা কতৰত ল। 

অিাধযিা আৰু সীমালঙ্ঘন কৰাৰ িাছিই তসহোঁ িৰ এই পতৰণতি হহত ল। 

ََطَعاٖمََوَِٰحٖدَفَٱۡدُعََ َلَنَن ۡصبَِرَعَلَىَٰ َوِإۡذَقُلُۡتۡمََيَُٰموَسيَٰ
ََبۡقلَِهاََ ۡرُضَِمنُۢ

َ
اَتُۢنبُِتَٱلۡأ لََناََرب َكَُيخۡرِۡجَلََناَِمم 

تَۡستَۡبِدلُوَنَََوقِثَ 
َ
قَاَلَأ َۡۖ آئَِهاََوفُوِمَهاَوََعَدِسَهاََوبََصلَِها

ََ ٱۡهبُِطواَِْمۡصٗراَفَإِن  َْۚ َبِٱل ِذيَُهَوََخيۡر  ۡدنَيَٰ
َ
ٱل ِذيَُهَوَأ

ل ُةََوٱلَۡمۡسَكَنُةََ ِ َوُضِربَۡتََعلَيِۡهُمَٱلذ  لُۡتۡمَُۗ
َ
اََسأ لَُكمَم 

َِ َٰلَِكَب َذ َِْۚ َِنَٱَّلل  ن ُهۡمََكانُواَْيَۡكُفُروَنَََوبَآُءوَبَِغَضٖبَم 
َ
أ

َٰلَِكَبَِماََ ََذ ِۚ ِ بِي ِـَۧنَبَِغيِۡرَٱلۡحَق  ََِويَۡقُتلُوَنَٱلن  أَـِبَيَِٰتَٱَّلل 
 ٦١ََعَصواَْو َكانُواََْيۡعَتُدونََ

62. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু তিসকছল ইয়াহুতদ হহছ  লগছি 

না াৰা আৰু  াছিয়ীসকলৰ তিহোঁ ছিই আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আছন 

আৰু সত্কাম কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি পুৰষ্কাৰ আছ ; 

আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু তসহোঁ ি তচতন্তিও নহ’ি। 

َٰبِـ ِيَنَ ََوٱلص  َٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوٱل ِذيَنََهاُدواََْوٱلن َصََٰرىَٰ إِن 
ََِوٱلَۡيۡوِمَ ٱٓأۡلِخرَِوََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَلَُهۡمَََمۡنََءاَمَنَبِٱَّلل 

ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََ ۡجرُُهۡمَِعنَدََرب ِِهۡمََولَاََخۡوف 
َ
أ

 ٦٢ََيحَۡزنُونََ

63. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাছলাকৰ অংগীকাৰ হলত ছলা আৰু 

কিামাছলাকৰ ওপৰি উছত্তালন কতৰত ছলা ‘িুৰ’ পিথিক (আৰু হকত ছলা) ‘আতম 

তি তদছলা কসয়া দৃ়িিাছৰ হসছি গ্ৰহণ কৰা আৰু িাি তি আছ  কসয়া স্মৰণ 

ৰাতখিা, িাছি কিামাছলাক িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰি পাৰা’। 

وَرَُخُذواََْ َخۡذنَاَِميَثََٰقُكۡمََوَرَفۡعَناَفَۡوَقُكُمَٱلطُّ
َ
َوِإۡذَأ

ةََٖوٱۡذُكُرواََْماَفِيهَِلََعل ُكۡمََ َمآََءاَتۡيَنَُٰكمَبُِقو 
 ٦٣ََتت ُقونََ

64. ইয়াৰ তপ ছিা কিামাছলাছক তিমুখ হ’লা! এছিছক কিামাছলাকৰ প্ৰতি 

আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু অনুকম্পা নাৰ্াতকছল কিামাছলাছক তনশ্চয় ক্ষতিগ্ৰি 

হ'লাছহোঁ ছিন। 

ََِعلَۡيُكۡمََ فَلَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل  َٰلَِكَۖۡ ََبۡعِدََذ ِنُۢ َتََول ۡيُتمَم  ُثم 
َِنَٱلَۡخَِٰسِرينََ  ٦٤ََوَرۡحمَُتُهۥَلَُكنُتمَم 
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65. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তিহোঁ ছি শতনিাৰ সম্পছকথ  সীমালংঘন কতৰত ল 

তসহোঁ িক কিামাছলাছক তনতশ্চিভাছৱ জানা। ফলি আতম তসহোঁ িক হকত ছলা, 

‘কিামাছলাক তনকৃষ্ট িােৰ হহ কিাৱা’। 

ۡبِتََ َولََقۡدََعلِۡمُتُمَٱل ِذيَنَٱۡعَتَدۡواَِْمنُكۡمَفِيَٱلس 
 ٦٥ََفُقلَۡناَلَُهۡمَُكونُواَْقَِرَدةًََخَِٰسـ ِينََ

66. এছিছক আতম ইয়াক এটা তশক্ষামূলক দৃষ্টান্ত িনাইছ া, তসহোঁ িৰ সমসামতয়ক 

আৰু পৰিিীসকলৰ িাছি আৰু মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি উপছদশস্বৰূপ। 
َٰلٗاَل َِماََبيَۡنَيََدۡيَهاََوَماََخلَۡفَهاََوَموِۡعَظٗةََ فََجَعلَۡنََٰهاَنََك

 ٦٦َل ِلُۡمت قِينََ

67. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মু াই কিওোঁৰ জাতিক ক’কল, ‘আল্লাছহ 

কিামাছলাকক এজনী গাই গৰু জছিহ কতৰিকল তনছদথ শ তদছ ’, তসহোঁ ছি ক’কল, 

‘িুতম আমাৰ লগি কধমাতল কতৰ া কনতক’? মু াই ক’কল, ‘মই অজ্ঞসকলৰ 

অন্তভূথ ি কহাৱাৰ পৰা আল্লাহৰ আশ্ৰয় তিচাছৰা’। 

نَتََ
َ
ُمُرُكۡمَأ

ۡ
َيَأ َ َٱَّلل  ۦَٓإِن  َلَِقۡوِمهِ ۡذَبحُواَََْوِإۡذَقَاَلَُموَسيَٰ

ُكوَنََ
َ
ۡنَأ
َ
َِأ ُعوُذَبِٱَّلل 

َ
قَاَلَأ َتت ِخُذنَاَُهُزٗواَۖۡ

َ
قَالُٓواَْأ َۡۖ َبَقَرٗة

 ٦٧َِمَنَٱلَۡجَِٰهلِينََ

68. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাৰ িাছি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি দ্যআ কৰা, 

কিওোঁ কিন আমাক স্পষ্টভাছৱ জনাই তদছয় কি, কসই গাইজনী ককছনকুৱা হ’ি 

লাছগ?’ মু াই ক’কল, ‘আল্লাছহ হকছ , কসইজনী এছনকুৱা গাই হ’ি লাছগ তিছটা 

িৃিাও নহয় কপাৱালীও নহয়, িৰং মধযিয়সী। এছিছক কিামাছলাকক তি আছদশ 

কৰা হহছ  কসয়া পালন কৰা’। 

َيُقوُلََََقَالُواَْٱۡدُعَلََناََرب َكَيُبَي ِنَل َناََماَِهَيَْۚقَاَلَإِن ُهۥ
َٰلَِكََۖۡ َبيَۡنََذ ََعَواُنَُۢ ََولَاَبِۡكر  ل اَفَارِض   َ إِن َهاََبَقَرة

 ٦٨َفَٱۡفَعلُواََْماَتُۡؤَمُرونََ

69. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আমাৰ িাছি দ্যআ কৰা, 

কিওোঁ কিন আমাক স্পষ্ট কতৰ তদছয় কি, িাইৰ ৰং ককছনকুৱা হ’ি লাছগ?’ মু াই 

ক’কল, ‘কিওোঁ হকছ , গাইজনী হালধীয়া ৰঙৰ হ’ি লাছগ, অতি উজ্জল ৰং 

তিতশষ্ট, তিছটা দশথকসকলক আনে তদি’। 

قَاَلَإِن ُهۥََيُقوُلََ قَالُواَْٱۡدُعَلََناََرب َكَيُبَي ِنَل َناََماَلَۡوُنَهاَْۚ
َِٰظرِينََ َٱلن  َل ۡوُنَهاَتَُسرُّ َصۡفَرآُءَفَاقِع   َ  ٦٩َإِن َهاََبَقَرة

70. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আমাৰ িাছি দ্যআ কৰা, 

কিওোঁ কিন আমাক স্পষ্টভাছৱ িণথনা কতৰ তদছয় কি, কসইজনী ককছনকুৱা হ’ি 

লাছগ? তনশ্চয় গাইজনী আমাৰ িাছি সছেহপূণথ হহছ ; আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা 

কতৰছল তনশ্চয় আতম তহদায়ি প্ৰাপ্ত হ’ম’। 

َٱلَۡبَقَرَتََشََٰبَهََقَالُواَْٱۡدُعَلََناََرب َكَيُبَي ِنَل َ َناََماَِهَيَإِن 
َلَُمۡهَتُدونََ ُ  ٧٠ََعلَۡيَناََوِإن آَإِنََشآَءَٱَّلل 

71. মু াই ক’কল, ‘কিওোঁ হকছ , কসইজনী এছনকুৱা গাই, তিজনীক মাটি 

চহািকল িা কখতিি পানী তদিকল িযৱহাৰ কৰা কহাৱা নাই, সুস্থ আৰু তনখুোঁি’। 
তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এতিয়া িুতম সিয হল আতহ া’। অৱছশষি তসহোঁ ছি গাইজনীক 

জছিহ কতৰছল, িতদও তসহোঁ ছি কসয়া কতৰিকল প্ৰস্তুি নাত ল। 

ۡرَضََولَاََ
َ
َتُثِيُرَٱلۡأ ل اََذلُول   َ قَاَلَإِن ُهۥََيُقوُلَإِن َهاََبَقَرة

قَالُواَْٱلَٰٔۡـَنَِجۡئَتََ ل اَِشَيَةَفِيَهاَْۚ تَۡسِقىَٱلۡحَۡرَثَُمَسل َمةَ 
َفََذبََ ِۚ ِ  ٧١َحُوَهاََوَماََكاُدواََْيۡفَعلُونََبِٱلۡحَق 

72. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক এজন িযতিক হিযা কতৰত লা িাৰ 

তপ ি এজছন আনজনৰ প্ৰতি কদাষাছৰাপ কতৰত লা, আৰু কিামাছলাছক তি কগাপন 

কতৰত লা কসয়া আল্লাছহ প্ৰকাশ কতৰছল। 

َُ َوٱَّلل  ََٰرَُٰٔتۡمَفِيَهاَۖۡ اَُكنُتۡمَََوِإۡذََقَتلُۡتۡمََنۡفٗساَفَٱد  َم  رِج 
َُمخۡ

 ٧٢َتَۡكُتُمونََ
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73. িাৰ তপ ি আতম ক’কলা, ‘ইয়াৰ ককাছনা অংশছৰ িাক আঘাি কৰা’। 
এছনকক আল্লাছহ মৃিক জীতৱি কছৰ আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক কিওোঁৰ 

তনদশথনসমূহ কদখুৱায় িাছি কিামাছলাছক অনুধাৱন কতৰি পাৰা। 

َُ َكَذَٰلَِكَيُۡحِيَٱَّلل  َََفُقلَۡناَٱۡضِربُوهَُبَِبۡعِضَهاَْۚ َٱلَۡمۡوتَيَٰ
 ٧٣ََويُرِيُكۡمََءاَيَٰتِهِۦَلََعل ُكۡمََتۡعقِلُونََ

74. ইয়াৰ তপ ছিা কিামাছলাকৰ হৃদয় কঠিন হহ গ’ল, কিতনিা তশল অৰ্িা 

িাছিাকক কঠিন। অৰ্চ তক ুমান তশল এছনকুৱাও আছ  তিছটাৰ পৰা হন-তনজৰা 

প্ৰিাতহি হয়, আৰু তক ুমান এছনকুৱাও আছ  তিছটা তিদীণথ কহাৱাৰ তপ ি িাৰ 

পৰা পানী তনগথি হয়, আছকৌ তক ুমান আল্লাহৰ ভয়ি খতহ পছৰ, আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ অমছনাছিাগী নহয়। 

َٰلَِكَفَِهَيََكٱلۡحَِجاَرةََِ ََبۡعِدََذ ِنُۢ َقََسۡتَقُلُوبُُكمَم  ُثم 
َِمَنَٱلۡحَِجاَرةَِ َوِإن  َْۚ َقَۡسَوٗة َشدُّ

َ
ۡوَأ
َ
ُرَِمۡنُهَََأ لََماََيَتَفج 

ََ َوِإن  َْۚ ُقََفَيۡخُرُجَِمۡنُهَٱلَۡمآُء ق  َِمۡنَهاَلََماَيَش  َوِإن  َْۚ نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ

اََ َبَِغَٰفٍِلََعم  ُ َوَماَٱَّلل  َُِۗ ِمۡنَهاَلََماََيۡهبُِطَِمۡنََخۡشَيةَِٱَّلل 
 ٧٤ََتۡعَملُونََ

75. কিামাছলাছক এই আশা কতৰ া কনতক কি, তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ কৰ্াি 

ঈমান আতনি? অৰ্চ তসহোঁ িৰ এটা দছল আল্লাহৰ িাণী শ্ৰৱণ কছৰ, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি কসইছটা অনুধাৱন কৰাৰ তপ ি জাতন িুতজ তিকৃি কছৰ। 

ِۡنُهۡمََ َم  نَيُۡؤِمُنواَْلَُكۡمََوَقۡدََكاَنَفَرِيق 
َ
َفَتۡطَمُعوَنَأ

َ
۞أ

ََبۡعِدََماَعََ ِفُونَُهۥَِمنُۢ َُيحَر  َُِثم  َقلُوهََُيَۡسَمُعوَنََكَلََٰمَٱَّلل 
 ٧٥َوَُهۡمََيۡعلَُمونََ

76. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি মুতমনসকলৰ লগি সাক্ষাি কছৰ কিতিয়া কয়, 'আতম 

ঈমান আতনছ া'। আছকৌ কিতিয়া তসহোঁ ছি কগাপছন ইজছন তসজনৰ লগি তমতলি 

হয় কিতিয়া কয়, 'কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি এছন কৰ্া আছলাচনা কৰা কনতক 

তিছিাৰ আল্লাছহ কিামাছলাকৰ ওচৰি উনু্মি কতৰ তদছ ; িাছি তসহোঁ ছি ইয়াৰ 

দ্বাৰা কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ তিৰুছি প্ৰমাণ দাতঙ ধতৰি? 

কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱা কনতক'? 

َوِإَذاَلَُقواَْٱل ِذيَنََءاَمُنواَْقَالُٓواََْءاَمن اََوِإَذاََخلَاََبۡعُضُهۡمََ
َُ ثُوَنُهمَبَِماََفَتَحَٱَّلل  ِ ُتحَد 

َ
ََبۡعٖضَقَالُٓواَْأ ََعلَۡيُكۡمََإِلَيَٰ

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
وُكمَبِهِۦَِعنَدََرب ُِكۡمَْۚأ  ٧٦َلُِيَحآجُّ

77. তসহোঁ ছি নাজাছন কনতক কি, তসহোঁ ছি তি কগাপন কছৰ আৰু তি প্ৰকাশ কছৰ, 

কসয়া আল্লাছহ জাছন? 

وَنََوَماََ ََيۡعلَُمََماَيُِسرُّ َ َٱَّلل  ن 
َ
َولَاََيۡعلَُموَنَأ

َ
أ

 ٧٧َُيۡعلُِنونََ

78. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা তক ুমান তনৰক্ষৰ মানুছহা আছ  তিহোঁ ছি তম া 

আশাৰ িাতহছৰ তকিাপ সম্পছকথ  এছকাছৱই নাজাছন, তসহোঁ ছি ককৱল অমূলক 

ধাৰণা কপাষণ কছৰ। 

ََوِإۡنَُهۡمََ َمانِي 
َ
ِيُّوَنَلَاََيۡعلَُموَنَٱلِۡكَتََٰبَإِل ٓاَأ م 

ُ
َوِمۡنُهۡمَأ

 ٧٨َإِل اََيُظنُّونََ

79. এছিছক দ্যছভথ াগ তসহোঁ িৰ িাছি তিসকছল তনজ হাছি তকিাপ ৰচনা কছৰ 

িাৰ তপ ি সামানয মূলয কপাৱাৰ িাছি কয়, ‘এইছটা আল্লাহৰ পৰা (অৱিীণথ)’। 
এছিছক তসহোঁ িৰ হাছি তি ৰচনা কতৰছ  িাৰ িাছি তসহোঁ িৰ ধ্বংস আৰু তসহোঁ ছি তি 

উপাজথ ন কতৰছ  িাৰ িাছি তসহোঁ িৰ ধ্বংস। 

َل ِل ِذيَنَيَۡكُتُبوَنَٱلِۡكَتََٰبَ ََيُقولُوَنََفََوۡيل  يِۡديِهۡمَُثم 
َ
بِأ

ََ فََوۡيل  َِلِيَۡشتَُرواَْبِهِۦََثَمٗناَقَلِيلٗاَۖۡ َهََٰذاَِمۡنَِعنِدَٱَّلل 
اََ ِم  َل ُهمَم  يِۡديِهۡمََوَوۡيل 

َ
اََكَتَبۡتَأ ِم  ل ُهمَم 

 ٧٩َيَۡكِسُبونََ



 

আল-িাক্বাৰাহ 

 

12 

 

 البقرة

80. আৰু তসহোঁ ছি কয়, 'সামানয তক ু তদনৰ িাতহছৰ জুইছৱ আমাক ককতিয়াও 

স্পশথ কতৰি কনাৱাতৰি'। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰা এছন ককাছনা 

অিীকাৰ হল া কনতক, তি অিীকাৰ আল্লাছহ ককতিয়াও ভংগ নকতৰি? কন 

কিামাছলাছক আল্লাহ সম্পছকথ  এছন কৰ্া ককাৱা তিছটা কিামাছলাছক নাজানা?’ 

قُۡلَ َْۚ ۡعُدوَدٗة ي اٗماَم 
َ
اُرَإِل ٓاَأ َناَٱلن  خَۡذُتۡمَََوَقالُواَْلَنََتَمس  ت 

َ
أ

ۡمََتُقولُوَنََ
َ
َأ ۥٓۖۡ ََعۡهَدهُ ُ ََِعۡهٗداَفَلَنَُيخۡلَِفَٱَّلل  ِعنَدَٱَّلل 

ََِماَلَاََتۡعلَُمونََ  ٨٠َعَلَىَٱَّلل 

81. হয়, তিছয় কিয়া উপাজথ ন কতৰছ  আৰু িাৰ পাপ ৰাতশছয় িাক পতৰছিষ্টন 

কতৰ ৰাতখছ , তসহোঁ ছিই জাহান্নামী, িাি তসহোঁ ছি তচৰস্থায়ী হ’ি। 
َِۚ َحََٰطۡتَبِهِۦََخِطٓيـ َُتُهۥََبَلَىَٰ

َ
َمنََكَسَبََسي ِئَٗةََوأ

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ ارَِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
 ٨١َفَأ

82. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কনক আমল কতৰছ , তসহোঁ ছিই জান্নািী, 

তসহোঁ ছি িাি তচৰস্থায়ী হ’ি। 
َ
ُ
َٰلَِحَِٰتَأ ۡصَحَُٰبَََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ  ٨٢َٱلۡجَن ةَِِۖ

83. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম ই ৰাঈলৰ সন্তানসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 

হলত ছলা কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা ইিাদি নকতৰিা, তপিৃ-

মািৃ, আত্মীয়-স্বজন, এিীম আৰু দতৰদ্ৰৰ হসছি সদায় সদ্বযৱহাৰ কতৰিা আৰু 

মানুহৰ লগি উত্তম িযৱহাৰ কতৰিা আৰু  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কতৰিা আৰু িাকাি 

প্ৰদান কতৰিা, িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ তক ু সংখযক কলাকৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ 

অৱজ্ঞা কতৰ মুখ ঘূৰাই হলত ল। 

ََ َ َِٰٓءيَلَلَاََتۡعُبُدوَنَإِل اَٱَّلل  َخۡذنَاَِميَثََٰقَبَنِٓيَإِۡسَر
َ
َوِإۡذَأ

َٰلَِديِۡنَإِۡحسََ َََوبِٱلَۡو ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ اٗناََوذِيَٱلُۡقۡربَيَٰ
ةَََ لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 

َ
َوٱلَۡمَسَِٰكيِنََوقُولُواَْلِلن اِسَُحۡسٗناََوأ

نُتمََ
َ
ِنُكۡمََوأ َتََول ۡيُتۡمَإِل اَقَلِيلٗاَم  ةََُثم  َكوَٰ َوَءاتُواَْٱلز 

ۡعرُِضونََ  ٨٣َمُّ

84. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাকৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি হলত ছলা কি, 

কিামাছলাছক পৰস্পছৰ ৰিপাি নকতৰিা আৰু এজছন আনজনক স্বছদশৰ পৰা 

িতহষ্কাৰ নকতৰিা, িাৰ তপ ি কসয়া কিামাছলাছক স্বীকাৰ কতৰত লা আৰু 

কিামাছলাছকই ইয়াৰ সাক্ষী। 

َخۡذنَاَِميَثََٰقُكۡمَلَاَتَۡسفُِكوَنَدَِمآَءُكۡمََولَاََ
َ
َوِإۡذَأ

َٰرُِكۡمَثَُ ِنَدَِي نُفَسُكمَم 
َ
نُتۡمََُتخۡرُِجوَنَأ

َ
قَۡرۡرُتۡمََوأ

َ
َأ م 

 ٨٤َتَۡشَهُدونََ

85. এছিছক কিামাছলাছকই কসইসকল কলাক, তিসকছল তনজৰ মাজছিই 

তনজছক হিযা কতৰ া আৰু কিামাছলাকৰ এটা দলক তসহোঁ িৰ তনজ কদশৰ পৰা 

িতহষ্কাৰ কতৰ া। অনযায় আৰু সীমালংঘনৰ দ্বাৰা তসহোঁ িৰ তিৰুছি কিামাছলাছক 

এজছন আনজনৰ সহছিাতগিা কতৰ া আৰু তসহোঁ ি কিতিয়া িেীৰূছপ কিামাছলাকৰ 

ওচৰি উপতস্থি হয় কিতিয়া কিামাছলাছক মুতিপণ আদায় কতৰ তসহোঁ িক মুি 

কৰা; অৰ্চ তসহোঁ িক িতহষ্কাৰ কৰাছটাছৱ কিামাছলাকৰ ওপৰি হাৰাম আত ল। 

কিছন্ত কিামাছলাছক তকিািৰ তক ু অংশৰ প্ৰতি ঈমান আনা আৰু তক ু অংশক 

অস্বীকাৰ কৰা কনতক? কিছনহ’কল কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল এছন কছৰ 

পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনি তসহোঁ িৰ িাছি একমাি প্ৰতিফল লাঞ্ছনা আৰু অপমান আৰু 

তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িক উভিাই তনয়া হ’ি অতি কঠিন শাতিৰ তপছন আৰু 

তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই সম্পছকথ  আল্লাহ অমছনাছিাগী নহয়। 

رُِجوَنَفَرَِ
نُفَسُكۡمََوُتخۡ

َ
ُؤلَآِءََتۡقُتلُوَنَأ نُتۡمََهَٰٓ

َ
َأ يٗقاََُثم 

ِنَدَِيَٰرِهِۡمَتََظََٰهُروَنََعلَۡيِهمَبِٱلِۡإثِۡمََ ِنُكمَم  م 
ََ َتَُفَُٰدوُهۡمَوَُهَوَُمحَر م  َسََٰرىَٰ

ُ
تُوُكۡمَأ

ۡ
َوٱلُۡعۡدَوَِٰنََوِإنَيَأ

َفُتۡؤِمُنوَنَبَِبۡعِضَٱلِۡكَتَِٰبََ
َ
َعلَۡيُكۡمَإِۡخَراُجُهۡمَْۚأ

َِ َٰل ََفَماََجَزآُءََمنََيۡفَعُلََذ َكَََوتَۡكُفُروَنَبَِبۡعٖضِۚ
َويَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةََِ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ َفِيَٱلۡحََيوَٰ ِمنُكۡمَإِل اَِخۡزي 
اََ َبَِغَٰفٍِلََعم  ُ َٱلَۡعَذاِبََِۗوَماَٱَّلل  ِ َشد 

َ
َأ يَُردُّوَنَإِلَيَٰٓ
 ٨٥ََتۡعَملُونََ



 

আল-িাক্বাৰাহ 

 

13 

 

 البقرة

86. ইহোঁ ছিই আতখৰািৰ তিতনময়ি পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনক তকতন হলছ ; কসছয় তসহোঁ িৰ 

শাতি অকছণা কছমাৱা নহ’ি আৰু তসহোঁ িক সহায়ও কৰা নহ’ি। 
فَلَاََ ۡنَياَبِٱٓأۡلِخَرةَِِۖ ةََٱلدُّ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَٱۡشتََرُواَْٱلۡحََيوَٰ

ُ
أ

ُفََعۡنُهُمَٱلَۡعَذاُبََولَاَُهۡمَيُنَصُرونََ  ٨٦َُيخَف 

87. আৰু তনশ্চয় আতম মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰছ া আৰু কিওোঁৰ তপ ি 

পিথায়ৰছম ৰা ুলসকলক কপ্ৰৰণ কতৰছ া আৰু আতম মাৰয়ামৰ পুি ঈ াক স্পষ্ট 

প্ৰমাণ প্ৰদান কতৰছ া আৰু ‘ৰূহুল কুদ্য ’ৰ দ্বাৰা কিওোঁক শতিশালী কতৰছ া। 

এইছটা সোঁচা নহয় জাছনা কিতিয়াই কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা ৰা ুছল 

কিামাছলাকৰ প্ৰিৃতত্তৰ তিপৰীি ককাছনা িস্তু হল আতহছ  কিতিয়াই কিামাছলাছক 

অহংকাৰ কতৰ া? িাৰ তপ ি কিামাছলাছক নিীসকলৰ এটা দলক অস্বীকাৰ 

কতৰ া আৰু এটা দলক হিযা কতৰ া। 

ََبۡعِدهِۦََ ۡيَناَِمنُۢ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبََوَقف 
ي ۡدَنَُٰهََ

َ
َوَءاتَيَۡناَِعيَسيَٱۡبَنََمۡريََمَٱلَۡبي َِنَِٰتََوأ بِٱلرُُّسِلَِۖ

َبَِماَلَاََتهَۡ فَكُل َماََجآَءُكۡمَرَُسوُلُۢ
َ
ََبُِروِحَٱلُۡقُدِسَِۗأ َوىَٰٓ

ۡبُتۡمََوَفرِيٗقاََ نُفُسُكُمَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمََفَفرِيٗقاََكذ 
َ
أ

 ٨٧ََتۡقُتلُونََ

88. আৰু তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আমাৰ অন্তৰসমূহ আচ্ছাতদি’, িৰং তসহোঁ িৰ কুফৰীৰ 

কাৰছণ আল্লাছহ তসহোঁ িক অতভশাপ কতৰছ । এছিছক তসহোঁ িৰ কম সংখযছকই 

ঈমান কপাষণ কছৰ। 

ْۚ َبُِكۡفرِهِۡمََََوَقالُواَْقُلُوبَُناَُغلُۡفُۢ ُ بَلَل َعَنُهُمَٱَّلل 
اَيُۡؤِمُنونََ  ٨٨ََفَقلِيلٗاَم 

89. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এছন এখন তকিাি 

আতহল তিছটা তসহোঁ িৰ লগি তি আছ  িাৰ সিযায়নকাৰী, অৰ্চ ইয়াৰ পূছিথ 

তসহোঁ ছি ইয়াৰ সহায় তিচাতৰ কাতফৰসকলৰ তিৰুছি তিজয় প্ৰাৰ্থনা কতৰত ল। 

এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি কসয়া আতহ পাছল তিছটা তসহোঁ ছি ভালদছৰ তচতন 

পায়, (িৰ্াতপও) অস্বীকাৰ কতৰছল। কসছয় কাতফৰসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ 

লা’নি। 

َل َِماََمَعُهۡمََ ق  ِ َُِمَصد  ِۡنَِعنِدَٱَّلل  َم  اََجآَءُهۡمَكَِتَٰب  َولَم 
اََوََكانُواَِْمنََقۡبُلَيَۡسَتۡفتُِحوَنَعَلَىَٱل ِذيَنَكََ َفُرواَْفَلَم 

َِعَلَىََ َفَلَۡعَنُةَٱَّلل  اََعَرفُواََْكَفُرواَْبِهۚۦِْ َجآَءُهمَم 
َٰفِرِينََ َك

 ٨٩َٱلۡ

90. তিছটাৰ তিতনময়ি তসহোঁ ছি তনজছক তিতৰ তকৰছ  কসয়া তকমান কি, তনকৃষ্ট! 

কসয়া হহছ , আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ , তসহোঁ ছি িাৰ লগি কুফৰী কতৰছ , এই 

তজদৰ িশৱিী হহ কি, আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা িাক ইচ্ছা িাৰ 

ওপৰি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ অৱিীণথ কছৰ। কসছয় তসহোঁ ি কৰাধৰ ওপৰি কৰাধ অজথ ন 

কতৰছ  আৰু কাতফৰসকলৰ িাছি আছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

نَزَلََ
َ
نَيَۡكُفُرواَْبَِمآَأ

َ
نُفَسُهۡمَأ

َ
ۦَٓأ بِۡئَسَماَٱۡشتََرۡواَْبِهِ

َ
َ
ََبۡغًياَأ ُ ََمنَيََشآُءَِمۡنََٱَّلل  َِمنَفَۡضلِهِۦَعَلَىَٰ ُ َِلَٱَّلل  نَُينَز 

َٰفِرِيَنََ ََولِلَۡك ََغَضٖبِۚ ََفَبآُءوَبَِغَضٍبَعَلَىَٰ ِعَبادِهۖۦِۡ
ِهينَ  َمُّ  ٩٠ََعَذاب 

91. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  িাৰ প্ৰতি 

কিামাছলাছক ঈমান আনা’, তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাৰ প্ৰতি তি নাতিল হহছ  আতম 

ককৱল িাৰ প্ৰতিছহ ঈমান আছনা’। অৰ্চ তসহোঁ ছি ইয়াৰ িাতহছৰ তি আছ  কসই 

সকছলা অস্বীকাৰ কছৰ, িতদও কসয়া সিয আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি তি আছ  িাৰ 

সিযায়নকাৰী। ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক মুতমন কিছন্ত কিামাছলাছক অিীিি 

তকয় আল্লাহৰ নিীসকলক হিযা কতৰত লা?’ 

َقَالُواَْنُۡؤِمُنَبَِمآَََوِإَذاَقِيَلَ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َلَُهۡمََءاِمُنواَْبَِمآَأ

ََ نزَِلََعلَۡيَناََويَۡكُفُروَنَبَِماََوَرآَءهُۥَوَُهَوَٱلۡحَقُّ
ُ
أ

َِِمنََ ۢنبَِيآَءَٱَّلل 
َ
قُۡلَفَلَِمََتۡقُتلُوَنَأ ٗقاَل َِماََمَعُهۡمَُۗ ِ ُمَصد 

ۡؤِمنِينََ  ٩١ََقۡبُلَإِنَُكنُتمَمُّ



 

আল-িাক্বাৰাহ 

 

14 

 

 البقرة

92. আৰু তনশ্চয় মু াই কিামাছলাকৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণসহ আতহত ল, িাৰ 

তপ ছিা কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুপতস্থতিি দামুতৰছটাক (উপাসযৰূছপ) গ্ৰহণ 

কতৰত লা। িািতিকছিই কিামাছলাক িাতলম। 

خَۡذُتُمََ َٱت  َبِٱلَۡبي َِنَِٰتَُثم  وَسيَٰ ۞َولََقۡدََجآَءُكمَمُّ
ََبۡعِدهِۦَ نُتۡمََظَٰلُِمونََٱلۡعِۡجَلَِمنُۢ
َ
 ٩٢ََوأ

93. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাছলাকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হলত ছলা আৰু িুৰ 

পিথিক কিামাছলাকৰ ওপৰি উছত্তালন কতৰত ছলা, (আৰু হকত ছলা) ‘তি প্ৰদান 

কতৰছলা কসয়া দৃ়িভাছৱ গ্ৰহণ কৰা আৰু (মছনাছিাগ সহকাছৰ) শুনা’। তসহোঁ ছি 

হকত ল, ‘আতম শুতনছলা আৰু অমানয কতৰছলা’, আৰু কুফৰীৰ কাৰছণ তসহোঁ িৰ 

অন্তৰি দামুতৰপ্ৰীতি কসাছমাৱাই তদয়া হহত ল। ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক মুতমন 

কিছন্ত কিামাছলাকৰ ঈমাছন কিামাছলাকক তি তনছদথ শ তদছয় কসয়া তকমান কি 

তনকৃষ্ট!’ 

وَرَُخُذواََْ َخۡذنَاَِميَثََٰقُكۡمََوَرَفۡعَناَفَۡوَقُكُمَٱلطُّ
َ
َوِإۡذَأ

َقَالُواََْسِمۡعَناَوََعَصۡيَناََمآََءاَتۡيَنَُٰكمَبُِقوَ  ْۡۖ ةََٖوٱۡسَمُعوا
ۡشِربُواَْفِيَقُلُوبِِهُمَٱلۡعِۡجَلَبُِكۡفرِهِۡمَْۚقُۡلَبِۡئَسَماََ

ُ
َوأ

ۡؤِمنِينََ ۦَٓإِيَمَُٰنُكۡمَإِنَُكنُتمَمُّ ُمُرُكمَبِهِ
ۡ
 ٩٣َيَأ

94. ককাৱা, ‘িতদ অনযানয মানুহৰ িাতহছৰ আল্লাহৰ ওচৰি আতখৰািৰ িাসস্থান 

ককৱল কিামাছলাকৰ িাছিই তনতদথ ষ্ট কিছন্ত কিামাছলাছক মৃিুয কামনা কৰা, িতদ 

কিামাছলাছক সিযিাদী’। 

ََِخالَِصٗةََ اُرَٱٓأۡلِخَرُةَِعنَدَٱَّلل  قُۡلَإِنََكانَۡتَلَُكُمَٱلد 
اِسََفَتَمن ُواَْٱلَۡمۡوَتَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ ِنَُدوِنَٱلن   ٩٤َم 

95. তকন্তু তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি তসহোঁ ছি ককতিয়াও এয়া কামনা নকতৰি; আৰু 

আল্লাহ িাতলমসকলৰ তিষছয় সমযক জ্ঞানী। 
ََُۢ ََعلِيُم ُ يِۡديِهۡمََْۚوٱَّلل 

َ
َمۡتَأ بََدُۢاَبَِماَقَد 

َ
َولَنََيَتَمن ۡوُهَأ
َٰلِِمينََ  ٩٥َبِٱلظ 

96. আৰু িুতম অৱশযই তসহোঁ িক জীৱনৰ প্ৰতি আন আন কলাকিকক কিত  কলাভী 

কদতখিকল পািা, আনতক মুশ্বতৰকসকলিককও কিত । তসহোঁ িৰ প্ৰছিযছকই আশা 

কছৰ িতদ হাজাৰ ি ৰ আয় ুতদয়া হ’কলছহোঁ ছিন; অৰ্চ দীঘথায়ু িাক শাতিৰ পৰা 

তনষৃ্কতি তদি কনাৱাতৰি। তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ةََٖوِمَنَٱل ِذيَنََ ََحَيوَٰ اِسَعَلَىَٰ ۡحرََصَٱلن 
َ
َولََتِجَدن ُهۡمَأ
َيَوََ ْْۚ ۡشَرُكوا

َ
لَۡفََسَنةََٖوَماَُهَوََأ

َ
ُرَأ َحُدُهۡمَلَۡوَُيَعم 

َ
َأ دُّ

بَِماََ َُۢ َبَِصيُر ُ َوٱَّلل  َُۗ َر نَُيَعم 
َ
بُِمزَۡحزِِحهِۦَِمَنَٱلَۡعَذاِبَأ

 ٩٦ََيۡعَملُونََ

97. ককাৱা, ‘তিছয় তজব্ৰীলৰ প্ৰতি শত্ৰুিা কপাষণ কতৰি, এই িাছি কি, কিওোঁ 

আল্লাহৰ অনুমতিৰছম কিামাৰ হৃদয়ি ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ , তিছটা পূিথৱিী 

তকিািছৰা সিযায়ণকাৰী আৰু তিছটা মুতমনসকলৰ িাছি পৰ্প্ৰদশথক আৰু শুভ 

সংিাদ। 

َقَلۡبَِكََ لَُهۥَعَلَىَٰ اَل ِـِجبِۡريَلَفَإِن ُهۥَنَز  قُۡلََمنََكاَنََعُدو ٗ
ََ ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََديۡهَِوَُهٗدىََوبُۡشَرىَٰ ِ َُِمَصد  بِإِۡذِنَٱَّلل 

 ٩٧َلِلُۡمۡؤِمنِينََ

98. তিছয় আল্লাহ, কিওোঁৰ তফতৰিাসকল, কিওোঁৰ ৰা ুলসকল আৰু তজব্ৰীল আৰু 

মীকাইলৰ লগি শত্ৰুিা কপাষণ কতৰি, কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ কাতফৰসকলৰ 

শত্ৰু’। 

ََِوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦََورُُسلِهِۦَوَِجبِۡريَلََ  ِ اََّلل  َمنََكاَنََعُدو ٗ
ََعُدو  َ َ َٱَّلل  ََٰلَفَإِن  َٰفِرِينَََوِميَكى َك
 ٩٨َل ِلۡ

99. আৰু তনশ্চয় আতম কিামাৰ প্ৰতি সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ অৱিীণথ কতৰছ া, 

ফাত কসকলৰ িাতহছৰ আন ককাছনাছৱই ইয়াক অস্বীকাৰ নকছৰ। 
ََبي َِنَٰٖتََِۖوَماَيَۡكُفُرَبَِهآَإِل اََ نَزلَۡنآَإِلَۡيَكََءاَيَٰتِۭ

َ
َولََقۡدَأ

 ٩٩َٱلَۡفَِٰسُقونََ
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100. এয়া সোঁচা নহয় জাছনা, কিতিয়াই তসহোঁ ছি ককাছনা অংগীকাৰ কতৰছ  

কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ককাছনা এটা দছল ইয়াক দতলয়াই তদছ ? িৰং তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই তিশ্বাস নকছৰ। 

ۡكثَرُُهۡمََ
َ
ِۡنُهمَِۚبَۡلَأ َم  ََٰهُدواََْعۡهٗداَن َبَذهُۥَفَرِيق  وَُكل َماََع

َ
أ

 ١٠٠َلَاَيُۡؤِمُنونََ

101. আৰু কিতিয়া আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওচৰি এজন ৰা ুল আতহছল, 

তসহোঁ িৰ ওচৰি তি আছ  িাৰ সিযায়নকাৰী তহচাছপ, কিতিয়া তকিািীসকলৰ এটা 

দছল আল্লাহৰ তকিাপক তপ ফাছল দতলয়াই তদছল, কিতনিা তসহোঁ ছি এছকাছৱই 

নাজাছন। 

َل َِماََمَعُهۡمََ ق  ِ َُِمَصد  ِۡنَِعنِدَٱَّلل  َم  اََجآَءُهۡمَرَُسول  َولَم 
َِنَٱل ِذينََ َم  ََِوَرآَءَََنَبَذَفَرِيق  وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَكَِتََٰبَٱَّلل 
ُ
َأ

ن ُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
 ١٠١َُظُهورِهِۡمََكأ

102. আৰু  ুলাইমানৰ ৰাজত্বি চয়িানসকছল তি আিৃতত্ত কতৰত ল কসয়া 

তসহোঁ ছি অনুসৰণ কতৰছ  আৰু  ুলাইমাছন (ককতিয়াও) কুফৰী কৰা নাত ল, িৰং 

চয়িাছনছহ কুফৰী কতৰত লষ তসহোঁ ছি মানুহক িাদ্য তশক্ষা তদত ল আৰু (কসই 

তিষছয় তশক্ষা তদত ল) তিছটা িাতিল চহৰি হাৰূি আৰু মাৰূি তফতৰিাদয়ৰ ওপৰি 

অৱিীণথ হহত ল। তসহোঁ ি উভছয় এই কৰ্া কনাছকাৱা হলছক কাছকা তশক্ষা তদয়া 

নাত ল কি, আতম ককৱল এটা পৰীক্ষাছহ; কসছয় িুতম কুফৰী নকতৰিা। ইয়াৰ 

তপ ছিা তসহোঁ ছি তফতৰিাদয়ৰ পৰা এছন িাদ্য তশতক হলত ল তিছটাৰ দ্বাৰা স্বামী-স্ত্ৰীৰ 

মাজি তিছচ্ছদ ঘটাইত ল। অৰ্চ তসহোঁ ছি আল্লাহৰ অনুমতিতিছন িাৰ দ্বাৰা কাছৰা 

ক্ষতি কতৰি পৰা নাত ল; আৰু তসহোঁ ছি ককৱল কসইছটাছৱ তশতকত ল তিছটা তসহোঁ িক 

ক্ষতি কতৰত ল ককাছনা উপকাৰ কৰা নাত ল; আৰু তসহোঁ ছি তনতশ্চিভাছৱ জাছন 

কি, তিছয় ইয়াক ৰয় কছৰ (অৰ্থা িাদ্যৰ আশ্ৰয় লয়) িাৰ িাছি আতখৰািি 

ককাছনা অংশ নাই। িাৰ তিতনময়ি তসহোঁ ছি তনজছক তিতৰ কতৰ আছ , কসয়া তকমান 

কি তনকৃষ্ট, িতদ তসহোঁ ি জাতনছলছহোঁ ছিন! 

َوَماََ َُملِۡكَُسلَۡيَمََٰنَۖۡ َيَِٰطيُنَعَلَىَٰ َوٱت َبُعواََْماََتۡتلُواَْٱلش 
َٱلشَ  َيَِٰطيَنََكَفُرواَُْيَعل ُِموَنَََكَفَرَُسلَۡيَمَُٰنََوَلَِٰكن 

نزَِلَعَلَىَٱلَۡملََكيِۡنَبَِبابَِلََهَُٰروَتَ
ُ
ۡحَرََوَمآَأ ِ اَسَٱلس  ٱلن 

ََيُقولَٓاَإِن َماََنحُۡنََ َحٍدََحت يَٰ
َ
َوَماَُيَعل َِماِنَِمۡنَأ َوَمَُٰروَتَْۚ

ِقُوَنَبِهِۦ ُموَنَِمنُۡهَماََماَُيَفر 
َفَيَتَعل  َۡۖ فَلَاَتَۡكُفۡر ََفِۡتَنةَ 

َحٍدََ
َ
ِيَنَبِهِۦَِمۡنَأ ََوَماَُهمَبَِضآر  َبيَۡنَٱلَۡمۡرِءََوَزوِۡجهۚۦِْ

ُهۡمََولَاَيَنَفُعُهۡمََْۚ َويََتَعل ُموَنََماَيَُضرُّ َِْۚ إِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 
َُٰهََماَلَُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِمۡنََخَلَٰٖقََِۚ َولََقۡدََعلُِمواَْلََمِنَٱۡشتََرى

ۦَٓ نُفَسُهۡمَْۚلَۡوََكانُواََْيۡعلَُمونَََولَبِۡئَسََماََشَرۡواَْبِهِ
َ
 ١٠٢ََأ

103. আৰু িতদ তসহোঁ ছি ঈমান আতনছলছহোঁ ছিন আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা প্ৰাপ্ত ক াৱাি তনতশ্চিভাছৱ (তসহোঁ িৰ 

িাছি) অতধক কলযাণকৰ হছলছহোঁ ছিন, এই কৰ্া িতদ তসহোঁ ি জাতনছলছহোঁ ছিন! 

ن ُهۡمََءا
َ
ل ۡوَََولَۡوَأ ََِخيۡر َْۚ ِۡنَِعنِدَٱَّلل  م  َمُنواََْوٱت َقۡواَْلََمُثوبَةَ 

 ١٠٣ََكانُواََْيۡعلَُمونََ

104. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক ‘ৰা-তয়না’ িুতল নকিা, িৰং ‘উনিুৰনা’ 

িুতল ককাৱা আৰু শুনা; আৰু কাতফৰসকলৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
َهاَٱل ِذينََ يُّ

َ
أ َءاَمُنواَْلَاََتُقولُواََْرَِٰعَناََوقُولُواَْٱنُظۡرنَاَََيَٰٓ

لِيمَ 
َ
َأ َٰفِرِيَنََعَذاب  َك

ََولِلۡ ُْۗ  ١٠٤ََوٱۡسَمُعوا

105. তকিািীসকলৰ মাজি তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ি আৰু মুশ্বতৰকসকছল 

এইছটা তনতিচাছৰ কি, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওপৰি 

ককাছনা কলযাণ অৱিীণথ হওক। অৰ্চ আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তনজ ৰহমিৰ দ্বাৰা 

তিছশতষি কছৰ; আৰু আল্লাহ মহান অনুগ্ৰহদািা। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََولَاََ
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنَأ اَيََودُّ م 

ب ُِكۡمََْۚ ِنَر  ِۡنََخيٖۡرَم  َلََعلَۡيُكمَم  نَُينَز 
َ
ٱلُۡمۡشِركِيَنَأ

َْۚ َبَِرۡحمَتِهِۦََمنَيََشآُء ََيخَۡتصُّ ُ َُذوَٱلَۡفۡضِلََََوٱَّلل  ُ َوٱَّلل 
 ١٠٥َٱلَۡعِظيمَِ
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106. আতম ককাছনা আয়াি ৰতহি কতৰছল িা পাহৰাই তদছল িাছিাকক উত্তম 

অৰ্িা িাৰ সমান ককাছনা আয়াি আতন তদওোঁ। িুতম নাজানা কন কি, আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান। 

وَۡ
َ
ِۡنَهآَأ ِتَِبخَيٖۡرَم 

ۡ
ۡوَنُنِسَهاَنَأ

َ
ََ۞َماَنَنَسۡخَِمۡنََءايٍَةَأ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َكُل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمََتۡعلَۡمَأ

َ
أ َُۗ  ١٠٦َِمۡثلَِهآ

107. িুতম নাজানা কন কি, আকামিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌমত্ব একমাি 

আল্লাহৰ? আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ ককাছনা অতভভাৱক নাই আৰু 

ককাছনা সহায়কাৰীও নাই। 

َلَُهۥَ َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمََتۡعلَۡمَأ

َ
ۡرِضََِۗوَماََأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ُملُۡكَٱلس 
ََٖولَاَنَِصيرٍَ َِِمنََولِي  ِنَُدوِنَٱَّلل   ١٠٧َلَُكمَم 

108. কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ ৰা ুলক এছনকুৱা প্ৰশ্ন কতৰি তিচৰা কনতক 

কিছনকুৱা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পূছিথ মূ াক কৰা হহত ল? আৰু তিছয় ঈমানক কুফৰি 

পতৰিিথ ন কছৰ, তনতশ্চয় তস কপান পৰ্ কহৰুৱায়। 

ََ نَتَۡسـ َلُواَْرَُسولَُكۡمََكَماَُسئَِلَُموَسيَٰ
َ
ۡمَتُرِيُدوَنَأ

َ
أ

ََ ِلَٱلُۡكۡفَرَبِٱلِۡإيَمَِٰنََفَقۡدََضل  ََُۗوَمنَيَتََبد  ِمنََقۡبُل
بِيلَِ  ١٠٨ََسَوآَءَٱلس 

109. তকিািীসকলৰ িহুছিই তিচাছৰ, িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ 

ঈমান আনাৰ তপ ি কাতফৰৰূছপ উভিাই তনি পাতৰছলছহোঁ ছিন! সিয স্পষ্ট কহাৱাৰ 

তপ ছিা তসহোঁ িৰ তনজৰ ফালৰ পৰা তিছদ্বষিশিঃ (এইছটা কতৰ ৰ্াছক)। এছিছক 

কিামাছলাছক ক্ষমা কৰা আৰু উছপক্ষা কৰা আল্লাছহ কিওোঁৰ ককাছনা তনছদথ শ 

তনতদয়া হলছক--- তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَٰبَِ
َ
ِۡنَأ م  ََكثِيرَ  ََبۡعِدََََود  ِنُۢ لَۡوَيَُردُّونَُكمَم 

ََبۡعِدََ ِنُۢ نُفِسِهمَم 
َ
ِۡنَِعنِدَأ اًراََحَسٗداَم  إِيَمَٰنُِكۡمَُكف 

ََ ُ تَِيَٱَّلل 
ۡ
َيَأ ۖۡفَٱۡعُفواََْوٱۡصَفُحواََْحت يَٰ َماَتَبَي َنَلَُهُمَٱلۡحَقُّ

ََشۡيٖءَقَِدير َ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  َإِن  ۦُٓۗ ِ ۡمرِه

َ
 ١٠٩َبِأ

110. আৰু কিামাছলাছক  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা আৰু 

তিতখতন কনক আমল কিামাছলাছক তনজৰ িাছি আগকল কপ্ৰৰণ কতৰিা কসইছটা 

আল্লাহৰ ওচৰি পািা। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক 

দ্ৰষ্টা। 

َْۚ َة َكوَٰ َةََوَءاتُواَْٱلز  لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
نُفِسُكمََََوأ

َ
ُمواَْلِأ ِ َوَماَُتَقد 

َبَِماََتۡعَملُوَنََ َ َٱَّلل  إِن  َُِۗ ِۡنََخيٖۡرََتِجُدوهَُِعنَدَٱَّلل  م 
 ١١٠َبَِصير َ

111. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘ইয়াহূদী অৰ্িা না াৰাৰ িাতহছৰ আন ককাছনও 

ককতিয়াও জান্নািি প্ৰছৱশ নকতৰি’। এইছটা তসহোঁ িৰ তম া আশা মাছৰ্ান। ককাৱা, 

‘িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছনহ’কল প্ৰমাণ হল আহা’। 

ََِۗ ۡوَنََصََٰرىَٰ
َ
َوَقالُواَْلَنَيَۡدُخَلَٱلۡجَن َةَإِل اََمنََكاَنَُهوًداَأ
قُۡلََهاتُواَْبُۡرَهََٰنُكۡمَإِنَُكنُتۡمََ َمانِيُُّهۡمَُۗ

َ
تِلَۡكَأ

 ١١١ََصَِٰدقِينََ

112. হয়, তিছয় আল্লাহৰ ওচৰি সমূ্পণথৰূছপ আত্মসমপথণ কছৰ আৰু সত্কমথশীল 

হয় িাৰ প্ৰতিদান িাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আছ ; আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা ভয় নাই 

আৰু তসহোঁ ি তচতন্তিও নহ’ি। 

ۡجُرُهۥََ
َ
َأ ۥٓ َفَلَُه َِوَُهَوَُمحِۡسن  ۡسلََمَوَۡجَهُهۥََّلِل 

َ
َمۡنَأ َِۚ بَلَىَٰ

ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ  ١١٢َِعنَدََرب ِهِۦََولَاََخۡوف 

113. আৰু ইয়াহূদীসকছল কয়, ‘না াৰাসকলৰ ককাছনা তভতত্ত নাই’ আৰু 

না াৰাসকছল কয়, ‘ইয়াহূদীসকলৰ ককাছনা তভতত্ত নাই’ অৰ্চ তসহোঁ ছি তকিাি 

অধযায়ন কছৰ। এছনকক তিসকছল এছকাছৱই নাজাছন তসহোঁ ছিও কসই এছকই 

কৰ্াই কয়। এছিছক তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিছভদ কতৰত ল তক্বয়ামিৰ তদনা 

আল্লাছহ তসহোঁ িৰ মাজি (কসই তিষছয়) মীমাংসা কতৰ তদি। 

ََشۡيٖءََوَقالَِتََ َعَلَىَٰ َوَقالَِتَٱلَۡيُهوُدَلَيَۡسِتَٱلن َصََٰرىَٰ
ََشۡيٖءَوَُهۡمََيۡتلُوَنََ َلَيَۡسِتَٱلَۡيُهوُدَعَلَىَٰ ٱلن َصََٰرىَٰ

َكَذَٰلَِكَقَاَلَٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُموَنَِمۡثَلَقَۡولِِهۡمََْۚ ٱلِۡكَتََٰبَُۗ
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ََيحُۡكُمَبَيَۡنُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةِ ُ َفِيَماََكانُواَْفِيهََِفَٱَّلل 
 ١١٣ََيخَۡتلُِفونََ

114. আৰু কসইজনিকক অতধক িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ, তিছয় আল্লাহৰ 

ম তজদসমূহি কিওোঁৰ নাম স্মৰণ কতৰিকল িাধা তদছয় আৰু এইছিাৰৰ অতনষ্ট সাধন 

কতৰিকল কচষ্টা কছৰ? অৰ্চ তসহোঁ িৰ উতচি আত ল ভীি-সন্ত্ৰি হহ িাি প্ৰছৱশ 

কৰা। তসহোঁ িৰ িাছি পৃতৰ্ৱীি আছ  লাঞ্ছনা আৰু আৰু আতখৰািি তসহোঁ িৰ িাছি 

আছ  মহাশাতি। 

نَيُۡذَكَرَفِيَهاََ
َ
َِأ َنَعََمَسَِٰجَدَٱَّلل  نَم  ۡظلَُمَِمم 

َ
َوَمۡنَأ

نََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكََماََكاَنَلَُهۡمَأ

ُ
أ َْۚ َفِيََخَرابَِهآ ٱۡسُمُهۥَوََسَعىَٰ

ۡنَياَ لَُهۡمَفِيَٱلدُّ ََولَُهۡمَفِيََيَۡدُخلُوَهآَإِل اََخآئِفِيَنَْۚ ِخۡزي 
ََعِظيمَ   ١١٤َٱٓأۡلِخَرةََِعَذاب 

115. পূৱ আৰু পতশ্চম আল্লাহছৰই; এছিছক কিামাছলাছক তি ফাছলই মুখ 

নকৰা তকয়, কসইছটাছৱই আল্লাহৰ তদশ। তনশ্চয় আল্লাহ সিথিযাপী, সিথজ্ঞ। 
ِْۚ َوَۡجُهَٱَّلل  ُّواََْفَثم  ۡيَنَماَتَُول

َ
َِٱلَۡمۡشِرُقََوٱلَۡمۡغرُِبَْۚفَأ َََوَّلِل 

ََعلِيمَ  ََوَِٰسع  َ َٱَّلل   ١١٥َإِن 

116. আৰু তসহোঁ ছি কয়, আল্লাছহ সন্তান গ্ৰহণ কতৰছ । কিওোঁ (ইয়াৰ পৰা) অতি 

পতৱি। িৰং আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলাছৱই আল্লাহৰ। সকছলা 

কিওোঁৰ একান্ত অনুগি। 

َبَلَ ۖۥۡ ُسۡبَحََٰنُه ََولَٗداَُۗ ُ خََذَٱَّلل  ل ُهۥََماَفِيَََوَقالُواَْٱت 
َٰنُِتونََ َل ُهۥََق ۡرِضَُِۖكل  

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ١١٦َٱلس 

117. কিওোঁ আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ উদ্ভাৱক; আৰু কিওোঁ কিতিয়া তকিা 

কৰাৰ তসিান্ত লয়, কিতিয়া িাৰ িাছি ককৱল কয়, ‘হ’, ফলি ই হহ িায়। 
ۡمٗراَفََ

َ
َأ ۡرِضََِۖوِإَذاَقََضيَٰٓ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو إِن َماََيُقوُلََبَِديُعَٱلس 
 ١١٧َلَُهۥَُكنََفَيُكونَُ

118. আৰু তিহোঁ ছি এছকাছৱই নাজাছন তসহোঁ ছি কয়, ‘আল্লাছহ আমাৰ লগি কৰ্া 

নকয় তকয়? অৰ্িা আমাৰ ওচৰি ককাছনা তনদশথন নাছহ তকয়?’ এছনকক তসহোঁ িৰ 

পূিথৱিীসকছলও তসহোঁ িৰ দছৰই কৰ্া হকত ল। তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহ এছকই ধৰণৰ। 

তনশ্চয় আতম আয়ািসমূহক স্পষ্টভাছৱ িণথনা কতৰছ া, এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, 

তিহোঁ ছি দৃ়ি তিশ্বাস ৰাছখ। 

تِيَنآََ
ۡ
ۡوَتَأ
َ
َأ ُ َوَقاَلَٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُموَنَلَۡولَاَيُكَل ُِمَناَٱَّلل 

ِۡثَلَقَۡولِِهۡمََۘ ََُۗكَذَٰلَِكَقَاَلَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهمَم  َءايَة 
قَۡدَبَي نَ   ١١٨َاَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمَيُوقُِنونََتََشََٰبَهۡتَقُلُوبُُهۡمَُۗ

119. তনশ্চয় আতম কিামাক কপ্ৰৰণ কতৰছ া সিযসহ, সুসংিাদদািা আৰু 

সিকথ কাৰীৰূছপ; আৰু জাহান্নামীসকলৰ তিষছয় কিামাক ককাছনা কসাধ-কপাচ কৰা 

নহি। 

َولَاَتُۡسـ َُلََعۡنََ َبَِشيٗراََونَِذيٗراَۖۡ ِ ۡرَسلَۡنََٰكَبِٱلۡحَق 
َ
إِن آَأ

ۡصَحَِٰبَٱلۡجََ
َ
 ١١٩َِحيمَِأ

120. ইয়াহূদী আৰু না াৰাসকছল ককতিয়াও কিামাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট নহ’ি, 

কিতিয়াকলছক িুতম তসহোঁ িৰ তমল্লািৰ অনুসৰণ নকতৰিা। ককাৱা, ‘তনশ্চয় আল্লাহৰ 

তহদায়ছিই প্ৰকৃি তহদায়ি’; আৰু কিামাৰ ওচৰি তি জ্ঞান আতহছ  িাৰ তপ ছিা 

িতদ িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কৰা কিছন্ত আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ 

ককাছনা অতভভাৱক আৰু ককাছনা সহায়কাৰীও নাৰ্াতকি। 

َتَت بَِعََ ََحت يَٰ ََعنَكَٱلَۡيُهوُدََولَاَٱلن َصََٰرىَٰ َولَنَتَۡرَضيَٰ
َُِهَوَٱلُۡهَدىَََِٰۗولَئِِنَٱت َبۡعَتََ َُهَدىَٱَّلل  قُۡلَإِن  ِمل َتُهۡمَُۗ

ۡهَوآَءُهمََبۡعَدَٱل ِذيََجآَءَكَِمَنَٱلۡعِلۡمَِ
َ
ََِأ ََماَلََكَِمَنَٱَّلل 

ََٖولَاَنَِصيرٍَ  ١٢٠َِمنََولِي 
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121. তিসকলক আতম তকিাি প্ৰদান কতৰছ া, তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল 

িৰ্ািৰ্ভাছৱ কসয়া তিলাৱি কছৰ, তসহোঁ ছি কসয়া তিশ্বাস কছৰ; আৰু তিসকছল 

কসয়া অস্বীকাৰ কছৰ, তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 

ۦََٓٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبََيۡتلُو َتِلَاَوتِهِ نَُهۥََحق 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
ََوَمنَيَۡكُفۡرَبِهِۦَفَأ ْوَلَٰٓئَِكَيُۡؤِمُنوَنَبِهِۗۦُ

ُ
أ

 ١٢١َٱلَۡخَِٰسُرونََ

122. কহ ঈ ৰাঈলৰ িংশধৰসকল! কমাৰ কসই অনুগ্ৰহৰ কৰ্া মনি কপছলাৱা তি 

মই কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰত ছলা, আৰু তনশ্চয় মই কিামাছলাকক সমগ্ৰ জাতিৰ 

ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰত ছলা। 

ۡنَعۡمُتََعلَۡيُكۡمََ
َ
َِٰٓءيَلَٱۡذُكُرواَْنِۡعَمتَِيَٱل تِٓيَأ َيََٰبنِٓيَإِۡسَر

لُۡتُكۡمَعَلَىَٱلَۡعَٰلَِمينََ ن ِيَفَض 
َ
 ١٢٢ََوأ

123. আৰু কিামাছলাছক ভয় কৰা কসই তদনক, তিতদনা ককাছনছৱই কাছৰা 

কামি নাতহি আৰু ককাছনা িযতিৰ পৰা তিতনময় গ্ৰহণ কৰা নহ’ি আৰু ককাছনা 

 ুপাতৰ ও িাৰ ককাছনা উপকাৰি নাতহি আৰু তসহোঁ ি সহায়প্ৰাপ্তও নহ’ি। 

اََولَاََ ََعنَن ۡفٖسََشۡيـ ٗ اََتجۡزِيََنۡفس 
َوٱت ُقواَْيَۡوٗماَل 

َولَاَُهۡمََ ََولَاَتَنَفُعَهاََشَفََٰعةَ  ُيۡقَبُلَِمۡنَهاََعۡدل 
 ١٢٣َيُنَصُرونََ

124. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীমক কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক ককইটামান 

িাণীৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কতৰত ল, আৰু কিওোঁ কসয়া পূণথ কতৰত ল। আল্লাছহ ক’কল, 

‘তনশ্চয় মই কিামাক মানৱ জাতিৰ ইমাম িনাম’। কিওোঁ ক’কল, ‘আৰু কমাৰ 

িংশধৰসকলৰ পৰাও? আল্লাছহ ক’কল, ‘কমাৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি িাতলমসকলক 

অন্তভূথ ি নকছৰ’। 

ََٰ َإِبَۡر قَاَلَإِن ِيََ۞َوِإذَِٱۡبَتلَىَٰٓ َۡۖ ُهن  َتم 
َ
هِـَۧمََربُُّهۥَبِكَلَِمَٰٖتَفَأ

قَاَلَلَاََيَناُلََ ِي تِيَِۖ قَاَلََوِمنَُذر  َۡۖ َجاِعلَُكَلِلن اِسَإَِماٗما
َٰلِِمينََ  ١٢٤ََعۡهِديَٱلظ 

125. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কা’িাঘৰক মানৱ জাতিৰ তমলন ককন্দ্ৰ 

আৰু তনৰাপত্তাস্থল িনাছলা; আৰু (আছদশ তদছলা কি,) ‘কিামাছলাছক মাকাছম 

ইব্ৰাহীমক  ালািৰ স্থানৰূছপ গ্ৰহণ কৰা। ইব্ৰাহীম আৰু ই মাঈলক দাতয়ত্ব তদত ছলা 

কি, কিামাছলাছক কমাৰ ঘৰক িাৱাফকাৰী, এ’কিকাফকাৰী আৰু ৰুকু’ আৰু 

 াজদাকাৰীসকলৰ িাছি পতৱি ৰাতখিা’। 

ۡمٗنَا
َ
خُِذواَِْمنََََوِإۡذََجَعلَۡناَٱلَۡبۡيَتََمَثابَٗةَل ِلن اِسََوأ َوٱت 

َإِبَۡرَٰهِـَۧمََوِإۡسَمَٰعِيَلََ وََعِهۡدنَآَإِلَيَٰٓ َقاِمَإِبَۡرَٰهِـَۧمَُمَصل ٗىَِۖ م 
ِعََ ك  آئِفِيَنََوٱلَۡعَِٰكفِيَنََوٱلرُّ َِراَبَيۡتَِيَلِلط  نََطه 

َ
أ

ُجوِد  ١٢٥َٱلسُّ

126. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! ইয়াক 

িুতম তনৰাপদ চহৰ কতৰ তদয়া আৰু ইয়াৰ অতধিাসীসকলৰ মাজি তিসকছল আল্লাহ 

আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আছন তসহোঁ িক ফল-মূলৰ জীতৱকা প্ৰদান কৰা’। 
কিওোঁ (আল্লাছহ) ক’কল, ‘তিছয় কুফৰী কতৰি িাছকা মই অলপ সময়ৰ িাছি 

জীৱছনাপছভাগ কতৰিকল তদম, িাৰ তপ ি মই িাক জুইৰ শাতি কভাগ কতৰিকল 

িাধয কৰাম আৰু কসয়া কি তকমান তনকৃষ্ট প্ৰিযািিথ নস্থল’! 

َٱۡجَعۡلََهََٰذاَبَلًَداََءاِمٗناََوٱۡرُزۡقََ ِ َوِإۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِـُۧمََرب 
ََِوٱلَۡيۡوِمََ َمَرَِٰتََمۡنََءاَمَنَمِۡنُهمَبِٱَّلل  ۡهلَُهۥَِمَنَٱلث 

َ
أ

ۡضَ
َ
َأ َمت ُِعُهۥَقَلِيلٗاَُثم 

ُ
قَاَلََوَمنََكَفَرَفَأ ۥََٓٱٓأۡلِخرَِِۚ ُه َطرُّ

َوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ ارَِِۖ ََعَذاِبَٱلن   ١٢٦َإِلَيَٰ

127. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীম আৰু ই মাঈছল কা’িাঘৰৰ আধাৰতশলা 

স্থাপন কতৰত ল, (আৰু হকত ল) ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাৰ ফালৰ পৰা িুতম 

কিুল কৰা। তনশ্চয় িুতম সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ’। 

َرَٰهِـُۧمَٱلَۡقَواِعَدَِمَنَٱلَۡبۡيِتََوِإۡسَمَٰعِيُلَََوِإۡذَيَۡرَفُعَإِبَۡ
ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ نَتَٱلس 

َ
إِن َكَأ َۡۖ آ  ١٢٧ََرب َناََتَقب ۡلَِمن 
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128. ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাক উভয়ছক কিামাৰ একান্ত অনুগি কৰা 

আৰু আমাৰ িংশধৰৰ পৰা কিামাৰ এটা অনুগি জাতি উতিি কৰা; আৰু আমাক 

ইিাদিৰ তনয়ম-পিতি কদখুৱাই তদয়া আৰু আমাৰ িাওিা কিুল কৰা। তনশ্চয় িুতম 

কিত  িাওিা গ্ৰহণকাৰী, পৰম দয়ালু’। 

ۡسلَِمٗةََ ٗةَمُّ م 
ُ
ِي تَِنآَأ َرب َناََوٱۡجَعلَۡناَُمۡسلَِميِۡنَلََكََوِمنَُذر 

و اُبََ نَتَٱلت 
َ
إِن َكَأ َۡۖ رِنَاََمَناِسَكَناََوتُۡبََعلَۡيَنآ

َ
ل َكََوأ
 ١٢٨َٱلر ِحيمَُ

129. ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰাই তসহোঁ িৰ ওচৰি এজন 

ৰা ুল কপ্ৰৰণ কৰা, তিছয় কিামাৰ আয়ািসমূহ তসহোঁ িৰ ওচৰি তিলাৱি কতৰি; 

আৰু তসহোঁ িক তকিাি আৰু তহকমিৰ তশক্ষা তদি আৰু তসহোঁ িক পতৰশুি কতৰি। 

তনশ্চয় িুতম পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ِۡنُهۡمََيۡتلُواََْعلَۡيِهۡمََءاَيَٰتَِكَََرب َناََوٱبَۡ َعۡثَفِيِهۡمَرَُسولٗاَم 
نَتََ
َ
إِن َكَأ ِيِهۡمَۖۡ َويَُعل ُِمُهُمَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحِۡكَمَةََويَُزك 

 ١٢٩َٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

130. আৰু তিছয় তনজছক তনছিথাধ িনাইছ  িাৰ িাতহছৰ ইব্ৰাহীমৰ তমল্লািৰ পৰা 

আন ককাছন তিমুখ হ’ি পাছৰ? আৰু তনশ্চয় আতম পৃতৰ্ৱীি কিওোঁক মছনানীি 

কতৰছ া আৰু আতখৰািছিা কিওোঁ সত্কমথশীলসকলৰ অনযিম। 

ََ ۚۥْ ِل ةَِإِبَۡرَٰهِـَۧمَإِل اََمنََسفَِهََنۡفَسُه َوَمنَيَرَۡغُبََعنَم 
َوِإن ُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِلَِمَنََ َۡۖ ۡنَيا َولََقِدَٱۡصَطَفۡيَنَُٰهَفِيَٱلدُّ

َٰلِِحينََ  ١٣٠َٱلص 

131. কিতিয়া কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁক হকত ল, ‘িুতম আত্মসমপথণ কৰা’। 
কিওোঁ হকত ল, ‘মই তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ ওচৰি আত্মসমপথণ 

কতৰছলা’। 

ََ ِ ۡسلَۡمُتَلَِرب 
َ
قَاَلَأ ۡسلِۡمَۖۡ

َ
َأ ۥٓ إِۡذَقَاَلَلَُهۥََربُُّه

 ١٣١َٱلَۡعَٰلَِمينََ

132. আৰু ইব্ৰাহীম আৰু ইয়াকূছি কিওোঁছলাকৰ পুিসকলক ইয়াছৰই তনছদথ শ তদ 

হকত ল, ‘কহ কমাৰ পুিসকল! তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি এই দ্বীনক 

মছনানীি কতৰছ । এছিছক কিামাছলাছক আত্মসমপথণকাৰী (মু তলম) কনাছহাৱা 

হলছক মৃিুয িৰণ নকতৰিা’। 

ََ َ َٱَّلل  َإِن  َبَِهآَإِبَۡرَٰهِـُۧمَبَنِيهََِويَۡعُقوُبََيََٰبنِي  يَٰ َوَوص 
َلَُكمَُ نُتمََٱۡصَطَفىَٰ

َ
َإِل اََوأ يَنَفَلَاََتُموُتن  ِ َٱلد 

ۡسلُِمونََ  ١٣٢َمُّ

133. ইয়াকূিৰ মৃিুযৰ সময়ি কিামাছলাছক উপতস্থি আত লা কনতক? কিওোঁ 

কিতিয়া তনজ সন্তানসকলক হকত ল, ‘কমাৰ তপ ি কিামাছলাছক কাৰ ইিাদি 

কতৰিা? তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আতম আছপানাৰ ইলাহ আৰু আছপানাৰ তপিৃ-পুৰুষ 

ইব্ৰাহীম, ই মাঈল, ই হাকৰ ইলাহ- কসই এজন ইলাহছৰই ইিাদি কতৰম; আৰু 

আতম কিওোঁৰ ওচৰছিই আত্মসমপথণকাৰী’। 

ۡمَُكنُتۡمَُشَهَدآَءَإِۡذََحَضَرََيۡعُقوَبَٱلَۡمۡوُتَإِۡذَقَاَلََ
َ
أ

قَالُواََْنۡعُبُدَإَِلََٰهَكََوِإَلََٰهََ ََبۡعِديَِۖ لَِبنِيهََِماََتۡعُبُدوَنَِمنُۢ
َٰٗهاََوَِٰحٗداَََءابَآئَِكَإِبَۡرَٰهِـَۧمََوِإ ۡسَمَٰعِيَلََوِإۡسَحََٰقَإَِل
 ١٣٣ََوَنحُۡنَلَُهۥَُمۡسلُِمونََ

134. কিওোঁছলাক আত ল এছনকুৱা এটা জাতি, তিসকল অিীি হহ হগছ । 

কিওোঁছলাছক তি অজথ ন কতৰছ  কসয়া কিওোঁছলাকৰ িাছি, আৰু কিামাছলাছক তি 

অজথ ন কতৰ া কসয়া কিামাছলাকৰ িাছি; আৰু কিওোঁছলাছক তি কতৰত ল কসই 

সম্পছকথ  কিামাছলাকক প্ৰশ্ন কৰা নহ’ি। 

اََ لََهاََماََكَسَبۡتََولَُكمَم  قَۡدََخلَۡتَۖۡ ةَ  م 
ُ
تِلَۡكَأ

اََكانُواََْيۡعَملُونََ َولَاَتُۡسـ َلُوَنََعم   ١٣٤ََكَسبُۡتۡمَۖۡ
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135. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক ইয়াহূদী িা না াৰা হহ কিাৱা, সঠিক পৰ্ 

পািা’। ককাৱা, ‘িৰং আতম একতনষ্ঠ হহ ইব্ৰাহীমৰ তমল্লািৰ অনুসৰণ কতৰম; আৰু 

কিওোঁ মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভূথ ি নাত ল’। 

َقُۡلَبَۡلَِمل َةََ ُْۗ ََتۡهَتُدوا ۡوَنََصََٰرىَٰ
َ
َوَقالُواَُْكونُواَُْهوًداَأ

َوَماََكاَنَِمَنَٱلُۡمۡشِركِينََ َۡۖ  ١٣٥َإِبَۡرَٰهِـَۧمََحنِيٗفا

136. কিামাছলাছক ককাৱা, ‘আতম ঈমান আতনছ া আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু তি আমাৰ 

প্ৰতি অৱিীণথ হহছ  লগছি িাৰ প্ৰতিও ঈমান আতনছ া তি অৱিীণথ হহছ  

ইব্ৰাহীম, ই মাঈল, ই হাক্ব, ইয়াকূি আৰু কিওোঁৰ িংশধৰসকলৰ প্ৰতি, আৰু 

মু া, ঈ া লগছি অনযানয নিীসকলক কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা তি 

প্ৰদান কৰা হহছ  (িাৰ প্ৰতিও ঈমান আতনছ া)। আতম কিওোঁছলাকৰ মাজি 

ককাছনা পাৰ্থকয নকছৰা; আৰু আতম কিওোঁছৰই ওচৰি আত্মসমপথণকাৰী। 

َإِبَۡرَٰهِـَۧمََ نزَِلَإِلَيَٰٓ
ُ
نزَِلَإِلَۡيَناََوَمآَأ

ُ
ََِوَمآَأ قُولُٓواََْءاَمن اَبِٱَّلل 

وتَِيََ
ُ
ۡسَباِطََوَمآَأ

َ
َوِإۡسَمَٰعِيَلََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبََوٱلۡأ

َِ وت
ُ
ََوَمآَأ َوَِعيَسيَٰ ُِقََُموَسيَٰ ب ِِهۡمَلَاَُنَفر  بِيُّوَنَِمنَر  َيَٱلن 

ِۡنُهۡمََوَنحُۡنَلَُهۥَُمۡسلُِمونََ َحٖدَم 
َ
 ١٣٦ََبيَۡنَأ

137. এছিছক কিামাছলাছক কিছনকক ঈমান আতন া তসহোঁ ছিও িতদ কিছনকক 

ঈমান আছন, কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ি তহদায়ি প্ৰাপ্ত হ’ি; আৰু িতদ তসহোঁ ছি মুখ 

ঘুৰাই লয়, কিছন্ত তসহোঁ ি আছ  ককৱল তিছৰাতধিাি তলপ্ত, এছিছক তসহোঁ িৰ 

তিপছক্ষ কিামাৰ িাছি আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট; আৰু কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ِإنََ َو  ْۡۖ فَإِۡنََءاَمُنواَْبِِمۡثِلََمآََءاَمنُتمَبِهِۦََفَقِدَٱۡهَتَدوا
وَُهَوََ َْۚ ُ فََسَيۡكفِيَكُهُمَٱَّلل  تََول ۡواَْفَإِن َماَُهۡمَفِيَِشَقاقَِٖۖ

مَِ  ١٣٧َيُعَٱلَۡعلِيمَُٱلس 

138. আল্লাহৰ ৰছঙছৰ ৰতিি কহাৱা; আৰু আল্লাহৰ ৰঙিকক আৰু কাৰ ৰং কিত  

সুেৰ হ’ি পাছৰ? আৰু আতম কিওোঁছৰই ইিাদিকাৰী। 
ََۖۡوَنحُۡنَلَُهۥََ َِِصۡبَغٗة ۡحَسُنَِمَنَٱَّلل 

َ
ََِوَمۡنَأ ِصۡبَغَةَٱَّلل 

َٰبُِدونََ  ١٣٨ََع

139. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আমাৰ লগি আল্লাহ সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত হ’ি 

তিচৰা কনতক? অৰ্চ কিওোঁ আমাৰ প্ৰতিপালক আৰু কিামাছলাকছৰা প্ৰতিপালক! 

আমাৰ িাছি আমাৰ আমল, আৰু কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ আমল; আৰু 

আতম কিওোঁছৰই প্ৰতি একতনষ্ঠ। 

َِوَُهَوََربَُّناََوَربُُّكۡمََولََنآََ وَنَناَفِيَٱَّلل  ُتحَآجُّ
َ
قُۡلَأ

ۡعَمَٰلَُناَوََ
َ
ۡعَمَٰلُُكۡمََوَنحُۡنَلَُهۥَُمخۡلُِصونََأ

َ
 ١٣٩َلَُكۡمَأ

140. কিামাছলাছক এইছটা ক’ি তিচৰা কনতক কি, ইব্ৰাহীম, ই মাঈল, ই হাক্ব, 

ইয়াকূি আৰু কিওোঁৰ িংশধৰসকল ইয়াহূদী িা না াৰা আত ল? ককাৱা, 

‘কিামাছলাছক কিত  জানা কন আল্লাছহ কিত  জাছন’? কসইজনিকক কিত  িাতলম 

আৰু ককান হ’ি পাছৰ তিছয় আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা িাৰ ওচৰি তি সাক্ষয আছ  

কসয়া কগাপন কছৰ? আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ 

অমছনাছিাগী নহয়। 

َإِبَۡرَٰهِـَۧمََوِإۡسَمَٰعِيَلََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبََ ۡمََتُقولُوَنَإِن 
َ
أ

ۡوَنََصََٰرىََِٰۗقُۡلََ
َ
ۡسَباَطََكانُواَُْهوًداَأ

َ
ِمَََوٱلۡأ

َ
ۡعلَُمَأ

َ
نُتۡمَأ

َ
َءأ

َوَماََ َُِۗ نََكَتَمََشَهََٰدةًَِعنَدهُۥَِمَنَٱَّلل  ۡظلَُمَِمم 
َ
َوَمۡنَأ َُۗ ُ ٱَّلل 

اََتۡعَملُونََ َبَِغَٰفٍِلََعم  ُ  ١٤٠َٱَّلل 

141. কিওোঁছলাক আত ল এছনকুৱা এটা জাতি, তিসকল অিীি হহ হগছ । 

কিওোঁছলাছক তি অজথ ন কতৰছ  কসয়া কিওোঁছলাকৰ িাছি, আৰু কিামাছলাছক তি 

অজথ ন কতৰ া কসয়া কিামাছলাকৰ িাছি; আৰু কিওোঁছলাছক তি কতৰত ল কসই 

সম্পছকথ  কিামাছলাকক প্ৰশ্ন কৰা নহ’ি। 

اََ لََهاََماََكَسَبۡتََولَُكمَم  قَۡدََخلَۡتَۖۡ ةَ  م 
ُ
تِلَۡكَأ

اََكانُواََْيۡعَملُونََ َولَاَتُۡسـ َلُوَنََعم   ١٤١ََكَسبُۡتۡمَۖۡ
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142. মানুহৰ মাজৰ পৰা তনছিথাধসকছল অনতিপলছম ক’ি কি, ‘ইমান তদছন 

তসহোঁ ছি তি তকিলাৰ অনুসৰণ কতৰ আতহত ল িাৰ পৰা তকছহ তসহোঁ িক তিমুখ 

কৰাছল? ককাৱা, ‘পূৱ আৰু পতশ্চম আল্লাহছৰই। কিওোঁ িাক ইচ্ছা সৰল পৰ্ৰ 

তহদায়ি প্ৰদান কছৰ’। 

َُٰهۡمََعنَقِۡبلَتِِهُمََ اِسََماََول ى َفَهآُءَِمَنَٱلن  ۞َسَيُقوُلَٱلسُّ
َِٱلَۡمۡشِرُقََوٱلَۡمۡغرُِبََْۚيۡهِديََ  ِ قُلََّلل  ٱل تِيََكانُواََْعلَۡيَهاَْۚ

ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ  ١٤٢ََمنَيََشآُءَإِلَيَٰ

143. আৰু এছনকক আতম কিামাছলাকক এটা মধযপন্থী জাতিি পতৰণি কতৰছ া, 

িাছি কিামাছলাক মানৱ জাতিৰ ওপৰি সাক্ষী কহাৱা আৰু ৰা ুছল কিামাছলাকৰ 

ওপৰি সাক্ষী হ’ি পাছৰ; আৰু িুতম ইমান তদছন তিছটা তকিলাৰ অনুসৰণ কতৰ 

আত লা কসইছটাক আতম এই উছেছশয তকিলাি পতৰণি কতৰত ছলা, িাছি প্ৰকাশ 

কতৰ তদি পাছৰা কি, ককাছন ৰা ুলৰ অনুসৰণ কছৰ আৰু ককাছন তপ ফাছল উভতি 

িায়? আল্লাছহ তিসকলক তহদায়ি কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাতহছৰ আনৰ িাছি এইছটা 

এটা তনতশ্চি কঠিন কাম। আল্লাহ এছনকুৱা নহয় কি, কিাছমাালকৰ ঈমান িযৰ্থ 

কতৰ তদি। তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল, পৰম দয়ালু। 

ٗةَوََسٗطاَل َِتُكونُواَُْشَهَدآَءَعَلَىََ م 
ُ
َوَكَذَٰلَِكََجَعلَۡنَُٰكۡمَأ

َوَماََجَعلَۡناَ اِسََويَُكوَنَٱلر ُسوُلََعلَۡيُكۡمََشِهيٗداَُۗ ٱلن 
لََةَٱل تِيَُكنَتََعلَۡيَهآَإِل اَلَِنۡعلََمََمنَيَت بُِعَٱلر ُسوَلََٱلۡقِبَۡ

ََعقَِبۡيهََِِۚوِإنَكَانَۡتَلََكبِيَرًةَإِل اَعَلَىََ نَيَنَقلُِبَعَلَىَٰ ِمم 
ََ َلُِيِضيَعَإِيَمََٰنُكۡمَْۚإِن  ُ َوَماََكاَنَٱَّلل  َُۗ ُ ٱل ِذيَنََهَدىَٱَّلل 

َرَ  اِسَلََرُءوف  َبِٱلن  َ  ١٤٣َِحيمَ ٱَّلل 

144. তনশ্চয় আতম আকাশৰ ফাছল কিামাৰ িাছৰ িাছৰ চাই ৰ্কাছটা লক্ষয 

কতৰছ া। এছিছক অৱশয আতম কিামাক এছন তকিলাৰ ফাছল উভিাই তদম তিছটা 

িুতম প ে কৰা। এছিছক িুতম ম তজছদ হাৰামৰ ফাছল মুখ কৰা; আৰু 

কিামাছলাছক ি’কিই নাৰ্াকা তকয় ইয়াৰ ফাছলই কিামাছলাকৰ কচহাৰা ঘূৰাই 

কলাৱা; আৰু তনশ্চয় তিসকলক তকিাি তদয়া হহছ  তসহোঁ ছি তনতশ্চিভাছৱ জাছন 

কি, এইছটা তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা সিয; আৰু তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই সম্পছকথ  

আল্লাহ অমছনািাগী নহয়। 

فَلَُنَول َِين َكَقِۡبلَٗةَ َمآِءَِۖ ََتَقلَُّبَوَۡجِهَكَفِيَٱلس  قَۡدَنََرىَٰ
َوَۡجَهَكََشطَۡ ِ فََول  ََٰهاَْۚ وََحۡيُثََتَۡرَضى َرَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمَِۚ

وتُواََْ
ُ
َٱل ِذيَنَأ ََوِإن  ۗۥُ ُّواَْوُُجوَهُكۡمََشۡطَرُه َماَُكنُتۡمَفََول
ََ ُ َوَماَٱَّلل  ب ِِهۡمَُۗ َِمنَر  ن ُهَٱلۡحَقُّ

َ
ٱلِۡكَتََٰبَلََيۡعلَُموَنَأ
اََيۡعَملُونََ  ١٤٤َبَِغَٰفٍِلََعم 

145. আৰু তিসকলক তকিাি প্ৰদান কৰা হহছ , িুতম িতদ তসহোঁ িৰ ওচৰি 

সকছলা দলীল হল আহা িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কিামাৰ তকিলাৰ অনুসৰণ নকতৰি; 

আৰু িুতমও তসহোঁ িৰ তকিলাৰ অনুসাৰী নহয়; আৰু তসহোঁ ছিও পৰস্পৰৰ তকিলাৰ 

অনুসাৰী নহয়। কিামাৰ ওচৰি সিয-জ্ঞান অহাৰ তপ ছিা িতদ িুতম তসহোঁ িৰ 

প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কৰা, কিছন্ত তনশ্চয় িুতম িাতলমসকলৰ অন্তভূথ ি হ’িা। 

اَتَبُِعواََْ ََءايَةَٖم  ِ
وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَبِكُل 

ُ
َتۡيَتَٱل ِذيَنَأ

َ
َولَئِۡنَأ

نَتَبَِتابِٖعَقِۡبلََتُهۡمََْۚوَماََبۡعُضُهمَبَِتابِٖعََ
َ
َوَمآَأ قِۡبلََتَكَْۚ

ََبۡعِدََماََ ِنُۢ ۡهَوآَءُهمَم 
َ
ََولَئِِنَٱت َبۡعَتَأ قِۡبلََةََبۡعٖضِۚ

َٰلِِمينَََجآَءَكَِمَنَٱلَۡ  ١٤٥َعِلِۡمَإِن َكَإِٗذاَل ِمَنَٱلظ 

146. আতম তিসকলক তকিাি প্ৰদান কতৰছ া, তসহোঁ ছি কিওোঁক এছনকক তচতন 

পায় কিছনকক তসহোঁ ছি তনজৰ সন্তানক তচতন পায়; আৰু তনশ্চয় তসহোঁ িৰ এটা দছল 

জাতন িুতজ সিয কগাপন কতৰ ৰ্াছক। 

َيۡعرِفُونَُهۥََكَماََيۡعرِفُوَنََٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبَ
َوَُهۡمََ ِۡنُهۡمَلََيۡكُتُموَنَٱلۡحَق  َفَرِيٗقاَم  َوِإن  ۡبَنآَءُهۡمَۖۡ

َ
أ

 ١٤٦ََيۡعلَُمونََ

147. সিয কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কপ্ৰতৰি। গতিছক িুতম ককতিয়াও সছেহ 

কপাষণকাৰীসকলৰ অন্তভূথ ি নহ’িা। 
ب َِكَفَلَاَتَُكونََ َِمنَر  َِمَنَٱلُۡمۡمتَِرينََٱلۡحَقُّ  ١٤٧َن 
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148. আৰু প্ৰছিযকছৰ এছকাটা তদশ আছ , কসই ফাছলই তস মুখ কছৰ, 

এছিছক কিামাছলাছক সত্কামি প্ৰতিছিাতগিা কৰা। কিামাছলাছক ি’কিই 

নাৰ্াকা তকয় আল্লাছহ কিামাছলাক সকছলাছক সমছিি কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َُهَوَُموََ َوِۡجَهة  ٖ
ۡيَنََماَََولِكُل 

َ
َأ فَٱۡستَبُِقواَْٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ ل ِيَهاَۖۡ

ََ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن  ََجمِيًعاَْۚ ُ ِتَبُِكُمَٱَّلل 

ۡ
تَُكونُواَْيَأ
 ١٤٨ََشۡيٖءَقَِدير َ

149. আৰু িুতম ি’ৰ পৰাই কনাছলাৱা তকয়, িুতম ম তজদ্যল হাৰামৰ ফাছল মুখ 

কৰা; তনশ্চয় এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা পছঠাৱা সিয; আৰু কিামাছলাছক 

তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ অমছনাছিাগী নহয়। 

َوَۡجَهَكََشۡطَرَٱلَۡمۡسِجِدََ ِ َوِمۡنََحۡيُثََخرَۡجَتَفََول 
اََ َبَِغَٰفٍِلََعم  ُ َوَماَٱَّلل  ب َِكَُۗ َِمنَر  َوِإن ُهۥَلَلَۡحقُّ ٱلۡحََراِمَِۖ

 ١٤٩ََتۡعَملُونََ

150. আৰু িুতম ি’ৰ পৰাই কনাছলাৱা তকয়, ম তজদ্যল হাৰামৰ ফাছল কিামাৰ 

মুখ ঘূৰাই কলাৱা, আৰু কিামাছলাছকও ি’কিই নাৰ্াকা তকয় ইয়াৰ ফাছলই 

কিামাছলাকৰ মুখ কৰা, িাছি কিামাছলাকৰ তিপছক্ষ মানুহৰ িাছি তিিকথ  কৰাৰ 

এছকা নাৰ্াছক; তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি ৰ্কা িাতলমসকলৰ িাতহছৰ। গতিছক 

কিামাছলাছক তসহোঁ িক ভয় নকতৰিা, ককৱল কমাছকই ভয় কৰা; এই কাৰছণ কি, 

িাছি আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি কমাৰ অনুগ্ৰহ পতৰপূণথ কতৰি পাছৰা আৰু িাছি 

কিামাছলাছক তহদায়ি প্ৰাপ্ত কহাৱা। 

َوَۡجَهَكََشۡطَرَٱلَۡمۡسِجِدََ ِ َوِمۡنََحۡيُثََخرَۡجَتَفََول 
ُّواَْوُُجوَهُكۡمََشۡطَرُهۥََ وََحۡيُثََماَُكنُتۡمَفََول ٱلۡحََراِمَِۚ

َإِل اَٱل ِذيَنََلَِئل اَيَُكوَنَلِلن اِسََعلَۡيُكۡمَُحجَ  ة 
َنِۡعَمتِيََ تِم 

ُ
َظلَُمواَِْمۡنُهۡمَفَلَاََتخَۡشوُۡهۡمََوٱۡخَشۡونِيََولِأ

 ١٥٠ََعلَۡيُكۡمََولََعل ُكۡمََتۡهَتُدونََ

151. কিছনকক আতম কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰছিই এজন 

ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ া, তিজছন কিামাছলাকৰ ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি 

কছৰ, আৰু কিামাছলাকক পতৰশুি কছৰ আৰু কিামালকক তকিাি ও তহকমিৰ 

তশক্ষা তদছয়, এছন তশক্ষা তদছয় তিছটা কিামাছলাছক জনা নাত লা। 

ِنُكۡمََيۡتلُواََْعلَۡيُكۡمََ ۡرَسلَۡناَفِيُكۡمَرَُسولٗاَم 
َ
َكَمآَأ

ِيُكۡمََويَُعل ُِمُكُمَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحِۡكَمَةََ َءاَيَٰتَِناََويَُزك 
اَلَۡمَتَُكونُواََْتۡعلَُمونَََويَُعل ُِمُكمَ  ١٥١َم 

152. এছিছক, কিামাছলাছক কমাছকই স্মৰণ কৰা, মছয়া কিামাছলাকক স্মৰণ 

কতৰম; আৰু কিামাছলাছক কমাৰ প্ৰতি কৃিজ্ঞ কহাৱা আৰু অকৃিজ্ঞ নহ’িা। 
ۡذُكۡرُكۡمََوٱۡشُكُرواَْلِيََولَاَتَۡكُفُرونَِ

َ
 ١٥٢َفَٱۡذُكُرونِٓيَأ

153. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক  িৰ আৰু  ালািৰ মাধযমি সহায় 

প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ  িৰকাৰীসকলৰ লগি আছ । 
ََ إِن  ةَِِۚ لَوَٰ بِۡرََوٱلص  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡسَتعِيُنواَْبِٱلص  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َٰبِِرينََ ََمَعَٱلص  َ  ١٥٣َٱَّلل 

154. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি তনহি হয়, তসহোঁ িক মৃি িুতল নামাতিিা, 

িৰং তসহোঁ ি জীতৱি; তকন্তু কিামাছলাছক উপলতি কতৰি কনাৱাৰা। 
َْۚبَۡلََ َُٰتُۢ ۡمَو

َ
َِأ َولَاََتُقولُواَْلَِمنَُيۡقَتُلَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َوَلَِٰكنَل اَتَۡشُعُرونََ ۡحَيآءَ 
َ
 ١٥٤َأ

155. আৰু আতম কিামাছলাকক তনশ্চয় পৰীক্ষা কতৰম অলপ ভয়-ভীতি, কভাক 

আৰু ধন-সম্পদ, জীৱন আৰু ফচলৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ দ্বাৰা; আৰু িুতম 

হধিথশীলসকলক সুসংিাদ তদয়া-- 

َِنََ َِنَٱلۡخَوِۡفََوٱلۡجُوِعََوَنۡقٖصَم  َولََنۡبلَُون ُكمَبَِشۡيٖءَم 
َٰبِِرينََ ِرَٱلص  ِ َمَرَِٰتََِۗوبَش  نُفِسََوٱلث 

َ
َِٰلََوٱلۡأ ۡمَو

َ
 ١٥٥َٱلۡأ
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156. তিসকছল তিপদি আৰান্ত হ’কল কয়, ‘আতমছিা আল্লাহছৰই, আৰু তনশ্চয় 

আতম কিওোঁৰ তপছনই প্ৰিযাৱিথ নকাৰী’। 
ََِوِإن آَإِلَۡيهََِ قَالُٓواَْإِن اََّلِل  ِصيَبةَ  َصََٰبۡتُهمَمُّ

َ
ٱل ِذيَنَإَِذآَأ
 ١٥٦ََرَِٰجُعونََ

157. এওোঁছলাছকই হহছ  কসই সকল কলাক, তিসকলৰ প্ৰতি কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ পৰা তিছশষ অনুগ্ৰহ আৰু ৰহমি িতষথি হয়, আৰু এওোঁছলাছকই 

সত্পৰ্ি পতৰচাতলি। 

ْوَلَٰٓئَِكََ
ُ
ََۖۡوأ ب ِِهۡمََوَرۡحمَة  ِنَر  َم  ْوَلَٰٓئَِكََعلَۡيِهۡمََصلََوَٰت 

ُ
أ

 ١٥٧َُهُمَٱلُۡمۡهَتُدونََ

158. তনশ্চয় চাফা আৰু মাৰৱা আল্লাহৰ তনদশথনসমূহৰ অন্তভূথ ি। এছিছক তিছয় 

(কািা) ঘৰৰ হজ্জ অৰ্িা ওমৰাহ সম্পন্ন কছৰ, এই দ্যটাৰ মাজি  ায়ী কতৰছল 

িাৰ ককাছনা অপৰাধ নহ’ি; আৰু তিছয় স্বিঃসূ্ফিথ ভাছৱ ককাছনা সৎ কাম কতৰি, 

কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ উত্তম পুৰষ্কাৰদািা, সিথজ্ঞ। 

َٱلَۡبۡيَتََ َفَمۡنََحج  َِۡۖ َفاََوٱلَۡمۡرَوَةَِمنََشَعآئِرَِٱَّلل  َٱلص  ۞إِن 
وَِٱۡعَتَمَرَفَلَاَُجَناَحََعلَۡيهَِ

َ
َوَمنَََأ و َفَبِِهَماَْۚ نََيط 

َ
أ

ََعلِيمَ  ََشاكِر  َ َٱَّلل  َعََخيٗۡراَفَإِن   ١٥٨ََتَطو 

159. তনশ্চয় তিসকছল সু-স্পষ্ট তনদশথনসমূহ আৰু তহদায়ি কগাপন কছৰ তিছটা 

আতম অৱিীণথ কতৰছ া, মানুহৰ িাছি তকিাপি কসয়া স্পষ্টভাছৱ িযি কৰাৰ 

তপ ি, তসহোঁ িক আল্লাছহ অতভশাপ কছৰ আৰু অতভশাপকাৰীসকছলও তসহোঁ িক 

অতভশাপ কছৰ। 

ََ نَزلَۡناَِمَنَٱلَۡبي َِنَِٰتََوٱلُۡهَدىَٰ
َ
َٱل ِذيَنَيَۡكُتُموَنََمآَأ إِن 

ْوَلَٰٓئَِكََ
ُ
َُٰهَلِلن اِسَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَأ ََبۡعِدََماََبي ن  ِمنُۢ

َٰعُِنونََ ََويَلَۡعُنُهُمَٱلل  ُ  ١٥٩َيَلَۡعُنُهُمَٱَّلل 

160. তকন্তু তিসকছল িাওিা কতৰছ  আৰু তনজছক সংছশাধন কতৰছ  আৰু 

সিযক সুস্পষ্টভাছৱ িযি কতৰছ । এছিছক কিওোঁছলাকৰ িাওিা আতম কিুল 

কতৰম; আৰু আতম অতধক িাওিা কিুলকাৰী, পৰম দয়ালু। 

تُوُبََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
ۡصلَُحواََْوبَي نُواَْفَأ

َ
إِل اَٱل ِذيَنَتَابُواََْوأ

و اُبَٱلر ِحيمَُ نَاَٱلت 
َ
 ١٦٠ََعلَۡيِهۡمََوأ

161. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু কাতফৰ অৱস্থাি মৃিুযিৰণ কতৰছ , 

তসহোঁ িৰ ওপৰি আল্লাহৰ, তফতৰিাসকলৰ আৰু সকছলা মানুহৰ অতভশাপ। 
ْوَلَٰٓئَِكََعلَۡيِهۡمََ

ُ
َأ ار  َٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَماتُواَْوَُهۡمَُكف  إِن 

َ
َ
اِسَأ ََِوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِوٱلن   ١٦١َۡجمَعِينََلَۡعَنُةَٱَّلل 

162. িাি তসহোঁ ি স্থায়ী হ’ি। তসহোঁ িৰ শাতি অকছণা তশতৰ্ল কৰা নহ’ি আৰু 

তসহোঁ িক অৱকাশও তদয়া নহ’ি। 
ُفََعۡنُهُمَٱلَۡعَذاُبََولَاَُهۡمََ َخَٰلِِديَنَفِيَهاَلَاَُيخَف 

 ١٦٢َيُنَظُرونََ

163. আৰু কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল এজন ইলাহ। কিওোঁৰ িাতহছৰ আন 

ককাছনা (সিয) ইলাহ নাই। কিওোঁ পৰম কৰুণাময়, পৰম দয়ালু। 
ََٰهَإِل اَُهَوَٱلر ۡحَمَُٰنََ ل ٓاَإَِل َۡۖ َوَِٰحد  َوِإَلَُٰهُكۡمَإَِلَٰهَ 

 ١٦٣َٱلر ِحيمَُ

164. তনশ্চয় আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্টি, ৰাতি আৰু তদনৰ পতৰিিথ নি, 

মানুহৰ উপকাৰী দ্ৰৱযিাহী সাগৰি চলা জাহাজি আৰু আকাশৰ পৰা আল্লাছহ তি 

িৰষুণ িষথাইছ  িাৰ ফলি ভূ-পৃষ্ঠক িাৰ মৃিুযৰ তপ ি পুনজীতৱি কতৰছ , িাৰ 

মাজি প্ৰসাতৰি কতৰছ  সকছলা প্ৰকাৰ তিচৰণশীল প্ৰাণী আৰু িিাহৰ তদশ 

পতৰিিথ নি লগছি আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ মাজি তনয়তন্ত্ৰি কমঘমালাি তিছিকিান 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  িহুছিা তনদশথন। 

َفِيََخلِۡقَ ۡرِضََوٱۡختَِلَِٰفَٱل ۡيِلََإِن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

َهارََِوٱلُۡفلِۡكَٱل تِيََتجۡرِيَفِيَٱلَۡبۡحرَِبَِماَيَنَفُعََ َوٱلن 
ۡحَياَبِهَِ

َ
آٖءَفَأ َمآِءَِمنَم  َِمَنَٱلس  ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
اَسََوَمآَأ ٱلن 

ََدآب ةَٖوََ ِ
َفِيَهاَِمنَُكل  ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهاََوبَث 

َ
تَۡصِريِفََٱلۡأ



 

আল-িাক্বাৰাহ 

 

24 

 

 البقرة

ۡرِضََ
َ
َمآِءََوٱلۡأ رََِبيَۡنَٱلس  َحاِبَٱلُۡمَسخ  َِٰحََوٱلس  َِي ٱلر 

 ١٦٤َٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ

165. আৰু মানুহৰ মাজি এছনকুৱা তক ুমান মানুছহা আছ , তিসকছল আল্লাহৰ 

িাতহছৰ আনক আল্লাহৰ সমকক্ষৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ, তসহোঁ ছি তসহোঁ িক আল্লাহৰ দছৰই 

ভাল পায়; আনহাছি তিসকছল ঈমান আতনছ  তসহোঁ ছি আল্লাহক সিথাতধক ভাল 

পায়; আৰু তিসকছল অনযায় কতৰছ  তসহোঁ ছি িতদ আিাি কদতখিকল পাছলছহোঁ ছিন 

(কিছন্ত তসহোঁ ি তনতশ্চি হ’কলছহোঁ ছিন কি,) তনশ্চয় সকছলা শতি আল্লাহছৰই; আৰু 

তনশ্চয় আল্লাহ শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

اِسََمنََيت ِخذَُ نَداٗداَُيحِبُّوَنُهۡمَََوِمَنَٱلن 
َ
َِأ َِمنَُدوِنَٱَّلل 

َولَۡوَيََرىََ َُِۗ  ِ َُحب ٗاََّلل  َشدُّ
َ
َوٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ َِۡۖ َٱَّلل  ِ َكُحب 

ََِجمِيٗعاَ َٱلُۡقو ةَََّلِل  ن 
َ
ٱل ِذيَنََظلَُمٓواَْإِۡذَيََرۡوَنَٱلَۡعَذاَبَأ

ََشِديُدَٱلَۡعَذابَِ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ١٦٥ََوأ

166. কিতিয়া, কনিাসকছল (তিসকলক অনুসৰণ কৰা হহত ল) তসহোঁ িৰ 

অনুসাৰীসকলৰ পৰা তনজছক মুি কতৰ লি আৰু তসহোঁ ছি শাতি কদতখিকল পাি 

(কিতিয়া) তসহোঁ িৰ িাৱিীয় পাৰস্পতৰক সম্পকথ  তিতচ্ছন্ন হহ িাি। 

ُواَْٱلَۡعَذاَبََ
َ
َٱل ِذيَنَٱتُّبُِعواَِْمَنَٱل ِذيَنَٱت َبُعواََْوَرأ

َ
أ إِۡذََتبَر 
ۡسَباُبََوتََ

َ
َعۡتَبِِهُمَٱلۡأ  ١٦٦ََقط 

167. আৰু তিসকছল অনুসৰণ কতৰত ল তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়’, আছকৌ এিাৰ িতদ 

আতম উভতি িািকল সুছিাগ পাছলাছহোঁ ছিন, কিছনহ’কল আতমও তসহোঁ িৰ পৰা 

সম্পকথ  তিতচ্ছন্ন কতৰছলাছহোঁ ছিন কিছনকক তসহোঁ ছি আমাৰ পৰা সম্পকথ  তিতচ্ছন্ন 

কতৰছ । এছনকক আল্লাছহ তসহোঁ িৰ কািথৱলী তসহোঁ িক কদখুৱাি, তসহোঁ িৰ িাছি 

আছক্ষপস্বৰূপ; আৰু তসহোঁ ি ককতিয়াও জুইৰ পৰা ওলাি কনাৱাতৰি। 

َِمۡنُهۡمََكَماََ
َ
ٗةََفَنتَبَر أ َلََناََكر  ن 

َ
َوَقاَلَٱل ِذيَنَٱت َبُعواَْلَۡوَأ

ۡعَمَٰلَُهۡمََحَسَرٍَٰتََ
َ
َأ ُ َكَذَٰلَِكَيُرِيِهُمَٱَّلل  َُۗ َتبَر ُءواَِْمن ا

ارََِعلَۡيهَِ َوَماَُهمَبَِخَٰرِِجيَنَِمَنَٱلن   ١٦٧َۡمَۖۡ

168. কহ মানৱ সম্প্ৰদায়! পৃতৰ্ৱীি তি আছ  িাৰ পৰা হালাল আৰু পতৱি িস্তু 

কিামাছলাছক আহাৰ কৰা; আৰু কিামাছলাছক চয়িানৰ পদানুসৰণ নকতৰিা। 

তনশ্চয় তস কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 

ۡرِضَ
َ
اَفِيَٱلۡأ اُسَُكلُواَِْمم  َهاَٱلن  يُّ

َ
أ ََحَلَٰلٗاََطي ِٗباََولَاَََيَٰٓ

بِينَ  َإِن ُهۥَلَُكۡمََعُدو  َمُّ ۡيَطَِٰنِۚ َِٰتَٱلش   ١٦٨َتَت بُِعواَُْخُطَو

169. তনশ্চয় তস কিামাছলাকক ককৱল কিয়া আৰু অশ্লীল কামৰ আছদশ তদছয় 

আৰু আল্লাহ সম্পছকথ  এছনছিাৰ তিষয় ককাৱাৰ (আছদশ তদছয়) তিছটা কিামাছলাছক 

নাজানা। 

َِ ُمُرُكمَب
ۡ
ََِإِن َماَيَأ نََتُقولُواَْعَلَىَٱَّلل 

َ
وِٓءََوٱلَۡفۡحَشآِءََوأ ٱلسُّ

 ١٦٩ََماَلَاََتۡعلَُمونََ

170. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসয়া 

কিামাছলাছক অনুসৰণ কৰা’, (কিতিয়া) তসহোঁ ছি কয়, ‘নহয়, িৰং আতম অনুসৰণ 

কতৰম কসইছটাৰ, তিছটাৰ ওপৰি আতম আমাৰ তপিৃ পুৰুষসকলক পাইছ া’। 
িতদও তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল এছকা িুজা নাত ল আৰু তসহোঁ ি সৎপৰ্ছিা 

পতৰচাতলি নাত ল, (িৰ্াতপও তসহোঁ ছি িাছৰই অনুসৰণ কতৰি কন?) 

َقَالُواَْبَۡلَنَت بُِعََمآََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َوِإَذاَقِيَلَلَُهُمَٱت بُِعواََْمآَأ
َولَوَۡ
َ
أ َْۚ ٓ لَۡفۡيَناََعلَۡيهََِءابَآَءنَا

َ
َكاَنََءابَآؤُُهۡمَلَاََيۡعقِلُوَنَََأ

اََولَاََيۡهَتُدونََ  ١٧٠ََشۡيـ ٗ

171. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ উদাহৰণ িাৰ দছৰ, তিছয় এছন 

কাছৰািাক মাতিছ  তিছয় তচঞোঁ ৰ িাখৰৰ িাতহছৰ এছকা নুশুছন। তসহোঁ ি কলা, 

কিািা, অন্ধ; কসছয় তসহোঁ ি নুিুছজ। 

ِلَٱل ِذيََيۡنعُِقَبَِماَلَاَََوَمَثُلَٱل ِذيَنََكَفُرواََْكَمثََ
ََفُهۡمَلَاََ َُعۡمي  بُۡكم  َُۢ ُصمُّ يَۡسَمُعَإِل اَُدعَاٗٓءََونَِداٗٓءَْۚ

 ١٧١ََيۡعقِلُونََ
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172. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকক আতম তি পতৱি িস্তু প্ৰদান কতৰছ া িাৰ 

পৰা কিামাছলাছক আহাৰ কৰা, আৰু আল্লাহৰ কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা, িতদছহ 

কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكلُواَِْمنََطي َِبَِٰتََماََرَزقَۡنَُٰكۡمََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِإِنَُكنُتۡمَإِي اهََُتۡعُبُدونََ  ١٧٢ََوٱۡشُكُرواََّْلِل 

173. তনশ্চয় কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওপৰি হাৰাম কতৰছ  মৃি জন্তু, কিজ, 

গাহতৰৰ মাংস আৰু তিছটা গায়ৰুল্লাহৰ নামি জছিহ কৰা হহছ । তকন্তু তিছয় 

তনৰূপায় হহ (অলপ ভক্ষন কছৰ) অিাধয িা সীমালংঘন নকছৰ কিছন্ত িাৰ 

ককাছনা পাপ নহ’ি। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َمََولَحَۡمَٱلۡخِنِزيرََِوَمآََ إِن َماََحر َمََعلَۡيُكُمَٱلَۡمۡيَتَةََوٱلد 
َفَمِنَٱۡضَ َِۡۖ َبِهِۦَلَِغيِۡرَٱَّلل  هِل 

ُ
ََغيَۡرَبَاٖغََولَاَعَادََٖأ ُطر 

ر ِحيمَ  ََغُفورَ  َ َٱَّلل   ١٧٣َفَلَآَإِۡثَمََعلَۡيهَِِۚإِن 

174. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাছহ অৱিীণথ কৰা তকিাপৰ পৰা তক ু কৰ্া কগাপন 

কছৰ আৰু ইয়াৰ তিতনময়ি সামানয মূলয গ্ৰহণ কছৰ, তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ কপটি জুইৰ 

িাতহছৰ আন এছকা নাখায়। তক্বয়ামিৰ তদনা আল্লাছহ তসহোঁ িৰ লগি কৰ্া নকি 

আৰু তসহোঁ িক পতৱিও নকতৰি; আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

َِمَنَٱلِۡكَتَِٰبََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َٱل ِذيَنَيَۡكُتُموَنََمآَأ إِن 

ُكلُوَنَفِيََ
ۡ
ْوَلَٰٓئَِكََماَيَأ

ُ
َويَۡشتَُروَنَبِهِۦََثَمٗناَقَلِيلًاَأ

َيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةََِولَاََُبُطونِِهۡمَإِل اَٱل ُ اَرََولَاَيُكَل ُِمُهُمَٱَّلل  ن 
لِيمَ 
َ
َأ ِيِهۡمََولَُهۡمََعَذاب   ١٧٤َيَُزك 

175. তসহোঁ ছিই তহদায়িৰ তিতনময়ি ভ্ৰষ্টিা আৰু মাগতফৰািৰ পতৰিছিথ  শাতি 

তকতন হলছ ; এছিছক জুই সহয কতৰিকল তসহোঁ ি তকমান কি হধিথশীল! 

ْوَلَٰٓئَِكَ
ُ
ََوٱلَۡعَذاَبََأ َلَٰلََةَبِٱلُۡهَدىَٰ ٱل ِذيَنَٱۡشتََرُواَْٱلض 

ارَِ ۡصبَرَُهۡمَعَلَىَٱلن 
َ
َفَمآَأ  ١٧٥َبِٱلَۡمۡغفَِرةَِِۚ

176. এয়া এই িাছিই কি, আল্লাছহ সিযসহ তকিাপ অৱিীণথ কতৰছ  আৰু 

তিসকছল তকিাপ সম্বছন্ধ মিছভদ সৃতষ্ট কতৰছ , তসহোঁ ি তনশ্চয় সুদূৰ মিাকনকযি 

তলপ্ত। 

َٱل ِذيَنََ َوِإن  َِۗ ِ َلَٱلِۡكَتََٰبَبِٱلۡحَق  َنَز  َ َٱَّلل  ن 
َ
َٰلَِكَبِأ َذ

َبَعِيدَٖ  ١٧٦َٱۡخَتلَُفواَْفِيَٱلِۡكَتَِٰبَلَِفىَِشَقاقِۭ

177. পূৱ িা পতশ্চম তদশি কিামাছলাকৰ মুখ কৰাছটাছৱ সৎ কাম নহয়, িৰং 

সৎকমথ হহছ , তি িযতি আল্লাহ, কশষ তদৱস, তফতৰিাসকল, তকিািসমূহ আৰু 

নিীসকলৰ প্ৰতি ঈমান আতনি আৰু সম্পদৰ প্ৰতি আসতি ৰ্কা সছেও আত্মীয়-

স্বজন, ইয়ািীম, অভাৱগ্ৰি, মু াতফৰ, সাহািযপ্ৰাৰ্ী আৰু দাসমুতিৰ িাছি িযয় 

কতৰি আৰু  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কতৰি, িাকাি প্ৰদান কতৰি, প্ৰতিশ্ৰুতি তদছল কসয়া 

পূণথ কতৰি, অৰ্থ-সংকটি, দ্যখ-কষ্টি আৰু সংগ্ৰাম-সংকটি হধিথ ধাৰণ কতৰি। 

এওোঁছলাছকই সিযিাদী আৰু এওোঁছলাছকই মুত্তাক্বী। 

ُّواَْوُُجوَهُكۡمَقَِبَلَٱلَۡمۡشِرِقََ نَتَُول
َ
َأ ۞ل يَۡسَٱلۡبِر 

ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرََِ ََمۡنََءاَمَنَبِٱَّلل  َٱلۡبِر  َوٱلَۡمۡغرِِبََوَلَِٰكن 
َََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِوٱلِۡكَتَِٰبََوٱلنَ  بِي ِـَۧنََوَءاتَيَٱلَۡماَلَعَلَىَٰ

ََوٱلَۡمَسَِٰكيَنََوٱۡبَنََ ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ ُحب ِهِۦََذوِيَٱلُۡقۡربَيَٰ
ةَََوَءاتَيََ لَوَٰ قَاَمَٱلص 

َ
َِقاِبََوأ آئِلِيَنََوفِيَٱلر  بِيِلََوٱلس  ٱلس 

َٰبِِريَنَفِيََ ََوٱلص  ْۡۖ ََٰهُدوا َةََوٱلُۡموفُوَنَبَِعۡهِدهِۡمَإَِذاََع َكوَٰ ٱلز 
ََٱ ْۡۖ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََصَدقُوا

ُ
ِسَِۗأ

ۡ
آِءَوَِحيَنَٱلَۡبأ ر  َسآِءََوٱلض 

ۡ
لَۡبأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمت ُقونََ
ُ
 ١٧٧ََوأ

178. কহ ঈমাোৰসকল! তনহিসকলৰ কক্ষিি কিামাছলাকৰ ওপৰি তকচাচৰ 

তিধান ফৰজ কৰা হহছ । স্বাধীন িযতিৰ তিতনময়ি স্বাধীন িযতি, ৰীিদাসৰ 

তিতনময়ি ৰীিদাস, নাৰীৰ তিতনময়ি নাৰী। তকন্তু িাৰ ভািৃৰ ফালৰ পৰা ক্ষমা 

প্ৰদশথন কৰা হ'কল িৰ্ািৰ্ তিতধৰ অনুসৰণ কৰা আৰু সিিাৰ হসছি িাৰ ৰি-

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكتَِبََعلَۡيُكُمَٱلۡقَِصاُصَفِيََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََِۚ نَثيَٰ
ُ
َبِٱلۡأ نَثيَٰ

ُ
ََِوٱلَۡعۡبُدَبِٱلَۡعۡبِدََوٱلۡأ َبِٱلۡحُر  ٱلۡحُرُّ َقۡتلَىَِۖ

ٱلۡ
بِٱلَۡمۡعُروِفََ َُۢ فَٱت َِباُع ِخيهََِشۡيءَ 

َ
َفَمۡنَُعِفَىَلَُهۥَِمۡنَأ
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তিতনময় আদায় কৰা কিথ িয। এইছটা কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ফালৰ পৰা 

তশতৰ্লিা আৰু অনুগ্ৰহ। এছিছক ইয়াৰ তপ ছিা তিছয় সীমালংঘন কছৰ িাৰ িাছি 

আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ََ َدآء َإِل
َ
ََُۗوأ ب ُِكۡمََوَرۡحمَة  ِنَر  َم  َٰلَِكََتخۡفِيف  ۡيهَِبِإِۡحَسَٰٖنََِۗذ

لِيمَ 
َ
َأ َٰلَِكَفَلَُهۥََعَذاب  ََبۡعَدََذ  ١٧٨ََفَمِنَٱۡعَتَدىَٰ

179. আৰু কহ িুতি-তিছিকসম্পন্নসকল! তকচাচৰ মাজি কিামাছলাকৰ িাছি 

আছ  জীৱন, িাছি কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 
لَۡبَِٰبَلََعل ُكۡمَََََولَُكۡمَفِيَٱلۡقَِصاِصَ

َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
َيَٰٓأ  َ ة َحَيوَٰ

 ١٧٩ََتت ُقونََ

180. কিামাছলাকৰ মাজি িাৰ মৃিুযৰ সময় উপতস্থি হ’ি, তস িতদ ধন-সম্পদ 

ৰাতখ িায়, কিছন্ত প্ৰচতলি নযায়নীতি অনুিায়ী িাৰ তপিৃ-মািৃ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ 

িাছি অত য়ি কৰাৰ তিধান কিামাছলাকক তদয়া হ’ল। এইছটা মুত্তাক্বীসকলৰ 

কিথ িয। 

َحَدُكُمَٱلَۡمۡوُتَإِنَتََرَكََ
َ
ُكتَِبََعلَۡيُكۡمَإَِذاََحَضَرَأ

اََ ۡقَربِيَنَبِٱلَۡمۡعُروِفََِۖحقًّ
َ
َٰلَِديِۡنََوٱلۡأ َخيًۡراَٱلۡوَِصي ُةَلِلَۡو

 ١٨٠َعَلَىَٱلُۡمت قِينََ

181. এছিছক এইছটা শুনাৰ তপ ছিা তিছয় ইয়াি পতৰিিথ ন সাধন কতৰি, 

কিছন্ত তিসকছল পতৰিিথ ন কতৰি অপৰাধ তসহোঁ িছৰ হ’ি। তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, 

সিথজ্ঞানী। 

لَُهۥََبۡعَدََماََسِمَعُهۥَفَإِن َمآَإِۡثُمُهۥَعَلَىَٱل ِذيَنََ َبَد  َفَمنُۢ
ََعلِيمَ  ََسِميع  َ َٱَّلل  َإِن  ۥْٓۚ لُونَُه ِ  ١٨١َُيَبد 

182. তকন্তু িতদ ককাছনািাই অত য়িকাৰীৰ পক্ষপাতিত্ব অৰ্িা গুনাহৰ আশংকা 

কছৰ, িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ মাজি মীমাংসা কতৰ তদছয় কিছন্ত িাৰ ককাছনা 

অপৰাধ নাই। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপৰায়ণ, পৰম দয়ালু। 

ۡصلََحَبَيَۡنُهۡمََ
َ
ۡوَإِثٗۡماَفَأ

َ
وٖصََجَنًفاَأ َفَمۡنََخاَفَِمنَمُّ

ََ َٱَّلل  ر ِحيمَ ََفَلَآَإِۡثَمََعلَۡيهَِِۚإِن   ١٨٢ََغُفورَ 

183. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকৰ ওপৰি ত য়াম ফৰজ কৰা হহছ  

কিছনকক কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলৰ ওপৰি ফৰজ কৰা হহত ল, িাছি 

কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 

َياُمََكَماََ ِ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكتَِبََعلَۡيُكُمَٱلص  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ١٨٣َنََقۡبلُِكۡمَلََعل ُكۡمََتت ُقونََُكتَِبَعَلَىَٱل ِذيَنَِم

184. তনতদথ ষ্ট তক ুমান তদন। এছিছক কিামাছলাকৰ মাজি ককাছনািাই অসুস্থ 

হ’কল অৰ্িা ভ্ৰমণি ৰ্াতকছল, আন তদনছিাৰি এই সংখযা পূৰণ কতৰ লি, আৰু 

তিসকলৰ িাছি ত য়াম পালন কৰা কষ্টসাধয তসহোঁ িৰ কিথ িয হহছ  ইয়াৰ পতৰিছিথ  

তফদইয়া- এজন তম তকনক খাদয দান কৰা। িতদ ককাছনািাই কস্বচ্ছাই সৎকাম 

কছৰ কিছন্ত কসয়া িাৰ িাছি কলযাণকৰ; আৰু ত য়াম পালন কৰাছটাছৱ 

কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ, িতদ কিামাছলাছক জাতনলাছহোঁ ছিন! 

ََ ۡوَعَلَىَٰ
َ
رِيًضاَأ ََفَمنََكاَنَِمنُكمَم  ۡعُدوَدَٰٖتِۚ ي اٗماَم 

َ
أ

خََ
ُ
ي اٍمَأ

َ
ِۡنَأ م   َ ة وَعَلَىَٱل ِذيَنَيُِطيُقونَُهۥَفِۡديَة َََسَفرَٖفَعِد  َْۚ َر

نََ
َ
ََوأ ۚۥْ ل ُه َعََخيٗۡراََفُهَوََخيۡرَ  َفَمنََتَطو  َطَعاُمَِمۡسِكيٖنَِۖ

ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ  ١٨٤َتَُصوُمواََْخيۡرَ 

185. ৰমজান কসই মাহ, তি মাহি ককাৰআন অৱিীণথ কৰা হহছ  মানৱ জাতিৰ 

তহদায়িৰ িাছি আৰু তহদায়িৰ স্পষ্ট তনদশথন আৰু সিয-অসিযৰ 

পাৰ্থকযকাৰীৰূছপ।এছিছক কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় এই মাহি উপনীি হ’ি তস 

কিন এই মাহি ত য়াম পালন কছৰ। তকন্তু কিামাছলাকৰ ককাছনািাই অসুস্থ 

ৰ্াতকছল অৰ্িা ভ্ৰমণাৱস্থাি ৰ্াতকছল কিছলগ তদনছিাৰি এই সংখযা পূৰণ কতৰি। 

আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি সহজছটা তিচাছৰ আৰু কিামাছলাকৰ িাছি কষ্ট 

তনতিচাছৰ, িাছি কিামাছলাছক সংখযা পূণথ কৰা আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক কি 

نزَِلَفِيهَِٱلُۡقۡرَءاُنَُهٗدىَل ِلن اِسَ
ُ
َشۡهُرََرَمَضاَنَٱل ِذٓيَأ

َِ ََفَمنََشِهَدَِمنُكُمَََوبَي  ََوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َِنَٱلُۡهَدىَٰ َنَٰٖتَم 
ة ََ ََسَفرَٖفَعِد  ۡوَعَلَىَٰ

َ
َوَمنََكاَنََمرِيًضاَأ ۡهَرَفَلَۡيُصۡمُهَۖۡ ٱلش 

َبُِكُمَٱلۡيُۡسَرََولَاَيُرِيُدََ ُ يُرِيُدَٱَّلل  َُۗ َخَر
ُ
ي اٍمَأ

َ
ِۡنَأ م 
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 البقرة

তহদায়ি তদছ  কসই িাছি কিামাছলাছক আল্লাহৰ মতহমা কঘাষণা কৰা আৰু িাছি 

কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 
ةَََولُِتكََ ََماََبُِكُمَٱلُۡعۡسَرََولُِتۡكِملُواَْٱلۡعِد  َعَلَىَٰ َ ب ُِرواَْٱَّلل 

َُٰكۡمََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ  ١٨٥ََهَدى

186. আৰু কমাৰ িাোই কিতিয়া কমাৰ তিষছয় কিামাক কসাছধ, (কিতিয়া িুতম 

হক তদয়া) তনশ্চয় মই অতি ওচৰি। মই প্ৰাৰ্থনাকাৰীৰ প্ৰাৰ্থনা কিুল কছৰা, 

কিতিয়া তস প্ৰাৰ্থনা কছৰ। এছিছক তসহোঁ ছিও কিন কমাৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয় 

আৰু কমাৰ প্ৰতি ঈমান আছন, িাছি তসহোঁ ি সঠিক পৰ্ি পতৰচাতলি হ’ি পাছৰ। 

ِجيُبََدۡعَوةَََ
ُ
أ َۡۖ ِيَقَرِيب 

لََكَِعَبادِيََعن ِيَفَإِن 
َ
َوِإَذاََسأ

فَلۡيَۡسَتِجيُبواَْلِيََولُۡيۡؤِمُنواَْبِيَلََعل ُهۡمََ اِعَإَِذاََدعَاِنَِۖ ٱلد 
 ١٨٦َيَۡرُشُدونََ

187. ত য়ামৰ ৰাতিি কিামাছলাকৰ িাছি স্ত্ৰী-সছম্ভাগ হিধ কৰা হহছ । তসহোঁ ি 

কিামাছলাকৰ কপা াকস্বৰূপ আৰু কিামাছলাছকও তসহোঁ িৰ কপা াকস্বৰূপ। আল্লাছহ 

জাছন কি, কিামাছলাছক তনজছৰ লগি তখয়ানি কতৰত লা। এছিছক কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ িাওিা কিুল কতৰছ  আৰু কিামাছলাকক মাজথ না কতৰছ । এছিছক 

কিামাছলাছক এতিয়া তসহোঁ িৰ লগি তমতলি কহাৱা আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ 

িাছি তি তিতধিি কতৰছ  কসইছটা কামনা কৰা; আৰু কিামাছলাছক পানাহাৰ কৰা 

কিতিয়া হলছক ৰাতিৰ ক'লা কৰখাৰ পৰা ঊষাৰ িগা কৰখা স্পষ্টৰূছপ কিামাছলাকৰ 

ওচৰি প্ৰকাশ নহয়। িাৰ তপ ি ৰাতিৰ আগমন পিথন্ত ত য়াম পালন কৰা; আৰু 

কিামাছলাছক ম তজদি এ’তিকাফ অৱস্থাি তসহোঁ িৰ লগি সংগি নহ’িা। 

এইছিাৰ আল্লাহৰ সীমাছৰখা। কসছয় এইছিাৰৰ তনকটিিী নহ’িা। এছনকক আল্লাছহ 

কিওোঁৰ আয়ািসমূহ মানুহৰ িাছি সুস্পষ্টভাছৱ িণথনা কছৰ, িাছি তসহোঁ ি িাক্বৱাৰ 

অতধকাৰী হ’ি পাছৰ। 

ََ َنَِسآئُِكۡمَُْۚهن  فَُثَإِلَيَٰ َياِمَٱلر  ِ َلَُكۡمَلَۡيلََةَٱلص  ِحل 
ُ
أ
ن ُكۡمََلِبََ

َ
َأ ُ َعلَِمَٱَّلل  َُۗ َل ُهن  نُتۡمَلَِباس 

َ
َل ُكۡمََوأ اس 

نُفَسُكۡمََفَتاَبََعلَۡيُكۡمَوََعَفاََ
َ
ُكنُتۡمََتخَۡتانُوَنَأ

ََ ُ ََوٱۡبتَُغواََْماََكَتَبَٱَّلل  فَٱلَٰٔۡـَنََبَِٰشُروُهن  َعنُكۡمَۖۡ
َيَتََبي َنَلَُكُمَٱلۡخََ ۡيُطََلَُكۡمَْۚوَُكلُواََْوٱۡشَربُواََْحت يَٰ

واََْ تِمُّ
َ
َأ ُثم  ۡسَوِدَِمَنَٱلَۡفۡجرَِِۖ

َ
ۡبَيُضَِمَنَٱلۡخَۡيِطَٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َِٰكُفوَنَفِيََ نُتۡمََع
َ
ََوأ َولَاَتَُبَِٰشُروُهن  َياَمَإِلَيَٱل ۡيِلَِۚ ِ ٱلص 

َكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَ َُۗ َِفَلَاََتۡقَربُوَها تِلَۡكَُحُدوُدَٱَّلل  ٱلَۡمَسَِٰجِدَِۗ
ََءاَيَٰتِهِۦَلِلن اِسَ ُ  ١٨٧ََلََعل ُهۡمََيت ُقونََٱَّلل 

188. আৰু কিামাছলাছক তনজৰ মাজছি এজছন আনজনৰ অৰ্থ-সম্পদ 

অনযায়ভাছৱ নাখািা আৰু মানুহৰ ধন-সম্পতত্তৰ তক ু অংশ জাতন িুতজ অনযায়ভাছৱ 

আত্মসাৎ কতৰিকল তিচাৰকসকলক প্ৰদান নকতৰিা। 

َٰلَُكمَبَيَۡنُكمَ ۡمَو
َ
ُكلُٓواَْأ

ۡ
بِٱلَۡبَِٰطِلََوتُۡدلُواَْبَِهآَََولَاَتَأ

اِسَبِٱلِۡإثِۡمََ َِٰلَٱلن  ۡمَو
َ
ِۡنَأ ُكلُواَْفَرِيٗقاَم 

ۡ
إِلَيَٱلۡحُك اِمَلَِتأ
نُتۡمََتۡعلَُمونََ

َ
 ١٨٨ََوأ

189. তসহোঁ ছি কিামাক চন্দ্ৰ সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ। ককাৱা, 'এইছটা মানুহৰ আৰু 

হজ্জৰ িাছি সময় তনধথাৰক; আৰু তপ  ফাছলছৰ ঘৰি প্ৰছৱশ কৰাছটা ককাছনা 

পূণযৰ কাম নহয়, িৰং পূণয হহছ  কাছৰািাৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। এছিছক 

কিামাছলাছক ঘৰি প্ৰছৱশ কৰা (সনু্মখৰ) দ্যৱাছৰছৰ আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িাছি কিামাছলাছক সফলিা অজথ ন কতৰি পাৰা'। 

َٰقِيُتَ قُۡلَِهَيََمَو هِل ةَِِۖ
َ
لِلن اِسََ۞يَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلۡأ

تُواَْٱلُۡبُيوَتَِمنَُظُهورَِهاََ
ۡ
نَتَأ

َ
َبِأ َولَيَۡسَٱلۡبِرُّ َُۗ َوٱلۡحَج ِ

َٰبَِهاَْۚ بَۡو
َ
تُواَْٱلُۡبُيوَتَِمۡنَأ

ۡ
ََِۗوأ ََمِنَٱت َقىَٰ َٱلۡبِر  َوَلَِٰكن 

َلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ َ  ١٨٩ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

190. আৰু তিসকছল কিামাছলাকৰ তিৰুছি িুি কছৰ, কিামাছলাছকও আল্লাহৰ 

পৰ্ি তসহোঁ িৰ তিৰুছি িুি কৰা; তকন্তু সীমালংঘন নকতৰিা। তনশ্চয় আল্লাহ 

সীমালংঘনকাৰী সকলক ভাল নাপায়। 

ََ ْْۚ َِٱل ِذيَنَيَُقَٰتِلُونَُكۡمََولَاََتۡعَتُدٓوا َٰتِلُواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل  َوَق
َٱلُۡمۡعَتِدينََ َلَاَُيحِبُّ َ َٱَّلل   ١٩٠َإِن 
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191. আৰু তসহোঁ িক ি’কিই পািা হিযা কতৰিা, আৰু তি স্থানৰ পৰা তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকক িতহষ্কাৰ কতৰছ  কিামাছলাছকও কসই স্থানৰ পৰা তসহোঁ িক িতহষ্কাৰ 

কতৰিা। (জাতন কৰ্াৱা) তফিনা হিযা কৰািককও সাংঘাতিক; আৰু ম তজদ্যল 

হাৰামৰ ওচৰি কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি িুি নকতৰিা কিতিয়া হলছক তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকৰ তিৰুছি িাি িুি নকছৰ। এছিছক িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ 

তিৰুছি িুি কছৰ কিছন্ত কিামাছলাছকও তসহোঁ িক হিযা কতৰিা, এইছটাছৱই 

কাতফৰসকলৰ পতৰণাম। 

ِۡنََحۡيُثََ ۡخرُِجوُهمَم 
َ
َوٱۡقُتلُوُهۡمََحۡيُثَثَقِۡفُتُموُهۡمََوأ

َولَاَتَُقَٰتِلَُ َِمَنَٱلَۡقۡتِلَِۚ َشدُّ
َ
ۡخرَُجوُكۡمََْۚوٱلۡفِۡتَنُةَأ

َ
وُهۡمََأ

فَإِنََ َيَُقَٰتِلُوُكۡمَفِيهَِِۖ ِعنَدَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمََحت يَٰ
َٰفِرِينََ َكَذَٰلَِكََجَزآُءَٱلَۡك ََٰتلُوُكۡمَفَٱۡقُتلُوُهۡمَُۗ  ١٩١ََق

192. এছিছক িতদ তসহোঁ ি তিৰি হয় কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 
ََ َٱَّلل   ١٩٢ََغُفور َر ِحيمَ َفَإِِنَٱنَتَهۡواَْفَإِن 

193. আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ তিৰুছি িুি কতৰছয়ই ৰ্াতকিা কিতিয়া হলছক 

তফিনা চুডান্তভাছৱ দূৰীভূি নহয় আৰু দ্বীন একমাি আল্লাহৰ িাছি নহয়। িাৰ 

তপ ি িতদ তসহোঁ ছি তিৰি হয় কিছন্ত িাতলমসকলৰ িাতহছৰ আন কাছৰা ওপৰি 

আৰমণ নাই। 

َ َٰتِلُوُهۡمََحت يَٰ َََِۖۡوَق يُنََّلِل  ِ َويَُكوَنَٱلد  لَاَتَُكوَنَفِۡتَنةَ 
َٰلِِمينََ  ١٩٣َفَإِِنَٱنَتَهۡواَْفَلَاَُعۡدَوََٰنَإِل اَعَلَىَٱلظ 

194. পতৱি মাহ পতৱি মাহৰ তিতনময়ি। িাৰ পতৱিিা অলংঘনীয় িাৰ 

অৱমাননা তকচাচৰ অন্তভূথ ি। এছিছক তিছয় কিামাছলাকক আৰমণ কতৰি 

কিামাছলাছকও িাক অনুৰূপ আৰমণ কতৰিা আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা 

অৱলম্বন কতৰিা; আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীসকলৰ লগি আছ । 

ََ ْۚ ۡهرَِٱلۡحََراِمََوٱلۡحُُرَمَُٰتَقَِصاص  ۡهُرَٱلۡحََراُمَبِٱلش  ٱلش 
ََعلَۡيُكۡمَفَٱۡعَتُدواََْعلَۡيهَِبِِمۡثِلََماََ َفَمِنَٱۡعَتَدىَٰ
ََمَعََ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََوٱۡعلَُمٓواَْأ َ ََعلَۡيُكۡمََْۚوٱت ُقواَْٱَّلل  ٱۡعَتَدىَٰ

 ١٩٤َٱلُۡمت قِينََ

195. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি িযয় কৰা আৰু তনজ হাছি তনজছক 

ধ্বংসৰ মুখি কঠতল তনতদিা, আৰু কিামাছলাছক ইহ ান কৰা, তনশ্চয় আল্লাহ 

ইহ ানকাৰীক ভাল পায়। 

نفُِقواَْفِيََسبَِ
َ
يِۡديُكۡمَإِلَيَََوأ

َ
ََِولَاَتُلُۡقواَْبِأ يِلَٱَّلل 

َٱلُۡمۡحِسنِينََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  َإِن  ْْۚ ۡحِسُنٓوا
َ
ۡهلَُكةََِوأ  ١٩٥َٱلت 

196. আৰু কিামাছলাছক হজ্জ আৰু ওমৰাহ আল্লাহৰ িাছিই পূণথ কৰা। এছিছক 

িতদ কিামাছলাছক িাধাপ্ৰাপ্ত কহাৱা কিছন্ত সহজলভয হাদ`তয় প্ৰদান কৰা, আৰু 

হাদ`তয় িাৰ তনতদথ ষ্ট স্থানি কনাপাৱাকলছক কিামাছলাছক মূৰ নুখুৰািা। তকন্তু 

কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছনািাই িতদ অসুস্থ হয় অৰ্িা মূৰি কষ্টদায়ক তকিা হয় 

কিছন্ত ত য়াম অৰ্িা  াদক্বা নাইিা পশু জছিহ কতৰ িাৰ তফদইয়া তদি লাতগি। 

এছিছক কিতিয়া কিামাছলাছক তনৰাপদ হ’িা কিতিয়া কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় 

ওমৰাক হজ্জৰ লগি তমলাই িামাতু্ত কতৰি তিচাছৰ, তস সহজলভয হাদ`তয় জছিহ 

কতৰি। তকন্তু িতদ ককাছনািাই এইছটা কতৰি কনাৱাছৰ, কিছন্ত িাৰ িাছি হজ্জৰ 

সময়ি তিতন তদন আৰু ঘৰি উভতি আতহ সাি তদন, এই পূণথ দহ তদন িাৰ 

ত য়াম পালন কতৰি লাতগি। এইছটা ককৱল িাৰ িাছি িাৰ পতৰয়ালিগথ ম তজদ্যল 

হাৰামৰ অতধিাসী নহয়; আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

জাতন কৰ্াৱা কি, তনশ্চয় আল্লাহ শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

ۡحِصۡرُتۡمََفَماَٱۡسَتيَۡسَرََ
ُ
فَإِۡنَأ َِْۚ ََوٱلُۡعۡمَرةَََّلِل  واَْٱلۡحَج  تِمُّ

َ
َوأ

َيََ َولَاََتحۡلُِقواَُْرُءوَسُكۡمََحت يَٰ ۡبلَُغَٱلَۡهۡدُيََِمَنَٱلَۡهۡدِيَِۖ
ِنََ ٗذىَم 

َ
ۦَٓأ ۡوَبِهِ

َ
رِيًضاَأ ََفَمنََكاَنَِمنُكمَم  ۚۥْ َمحِل ُه

َفَإَِذآََ ۡوَنُُسٖكِۚ
َ
ۡوََصَدقٍَةَأ

َ
ِنَِصَياٍمَأ م  ِسهِۦَفَفِۡديَةَ 

ۡ
أ ر 

ََفَماَٱۡسَتيَۡسَرَِمَنََ ِمنُتۡمََفَمنََتَمت َعَبِٱلُۡعۡمَرةَِإِلَيَٱلۡحَج ِ
َ
أ

ََفَمنَل ۡمَيََ ََٱلَۡهۡدِيِۚ ي اٖمَفِيَٱلۡحَج ِ
َ
ََٰثةَِأ ِجۡدَفَِصَياُمَثََل

َٰلَِكَلَِمنَل ۡمََ ََُۗذ َكاِملَة   َ تِلَۡكََعَشَرة وََسۡبَعٍةَإَِذاَرََجۡعُتۡمَُۗ
ََ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  ۡهلُُهۥََحاِضِريَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمَِۚ

َ
يَُكۡنَأ

ََشِديُدَٱلۡعَِقابَِ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ١٩٦ََوٱۡعلَُمٓواَْأ
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197. হজ্জ হহছ  তনতদথ ষ্ট মাহসমূহি। এছিছক তিছয় এই মাহসমূহি হজ্জ 

কতৰিকল তস্থৰ কছৰ তস কিন হজ্জৰ সময়ি স্ত্ৰী-সছম্ভাগ, অনযায় আচৰণ আৰু 

কলহ-তিিাদ নকছৰ; আৰু কিামাছলাছক তি সৎকাছমই নকৰা তকয় কসয়া আল্লাছহ 

জাছন আৰু কিামাছলাছক সম্বল সংগ্ৰহ কৰা। তনশ্চয় আটাইিকক উত্তম সম্বল 

হহছ  িাক্বৱা। কহ তিছিক সম্পন্ন িযতিসকল! কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 

َفَلَاََ َٱلۡحَج  ََْۚفَمنَفَرََضَفِيِهن  ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر َم 
َ
َأ ٱلۡحَجُّ

َوَماََتۡفَعلُواَِْمۡنََ َُۗ َرفََثََولَاَفُُسوَقََولَاَِجَداَلَفِيَٱلۡحَج ِ
ُدواَْفََ َوتََزو  َُۗ ُ ۡقَوىََََِٰۖخيٖۡرََيۡعلَۡمُهَٱَّلل  ادَِٱلت  ََخيَۡرَٱلز  إِن 
لَۡبَٰبَِ

َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
 ١٩٧ََوٱت ُقوِنََيَٰٓأ

198. কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কৰাি কিামাছলাকৰ ককাছনা 

পাপ নহয়। এছিছক কিামাছলাছক কিতিয়া আৰাফািৰ পৰা উভতি আতহিা 

কিতিয়া মাশ্বআৰুল হাৰামৰ ওচৰি আল্লাহক স্মৰণ কতৰিা আৰু কিওোঁ 

কিামাছলাকক কিছনকক তশক্ষা তদছ  ঠিক কিছনকক কিামাছলাছক কিওোঁক স্মৰণ 

কতৰিা। িতদও ইয়াৰ আগি কিামাছলাছক তিভ্ৰান্তসকলৰ অন্তভূথ ি আত লা। 

ب ُِكۡمََْۚ ِنَر  نَتَبَۡتُغواَْفَۡضلٗاَم 
َ
َأ لَيَۡسََعلَۡيُكۡمَُجَناح 

َِعنَدَٱلَۡمۡشَعرَِ َ َٰٖتَفَٱذُۡكُرواَْٱَّلل  ِۡنََعَرَف فَۡضُتمَم 
َ
ََفَإَِذآَأ

ِنََقۡبلِهِۦََ َُٰكۡمََوِإنَُكنُتمَم  َوٱۡذُكُروُهََكَماََهَدى ٱلۡحََراِمَِۖ
ٓال ِينََ  ١٩٨َلَِمَنَٱلض 

199. িাৰ তপ ি অনযানয কলাছক ি'ৰ পৰা উভতি আছহ কিামাছলাছকও কসই 

স্থানৰ পৰা উভতি আতহিা আৰু আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َََُْۚثمَ  َ اُسََوٱۡسَتۡغفُِرواَْٱَّلل  فَاَضَٱلن 
َ
فِيُضواَِْمۡنََحۡيُثَأ

َ
أ

ََغُفور َر ِحيمَ  َ َٱَّلل   ١٩٩َإِن 

200. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিামাছলাছক হজ্জৰ কামসমূহ সমাপ্ত কতৰিা কিতিয়া 

আল্লাহক এছনকক স্মৰণ কতৰিা কিছনকক কিামাছলাছক তনজৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক 

স্মৰণ কতৰ ৰ্াকা অৰ্িা িাছিাককও অতধক। মানুহৰ মাজি তিছয় কয়, ‘কহ আমাৰ 

প্ৰতিপালক! আমাক পৃতৰ্ৱীছিই (সকছলা) তদ তদয়া’। আতখৰািি িাৰ িাছি 

ককাছনা অংশ নাই। 

ََكِذۡكرُِكۡمََ َ َنَِٰسَكُكۡمَفَٱۡذُكُرواَْٱَّلل  فَإَِذاَقََضۡيُتمَم 
اِسََمنََيُقوُلَ فَِمَنَٱلن  َذِۡكٗراَُۗ َشد 

َ
ۡوَأ
َ
َرب َنآَََءابَآَءُكۡمَأ

ۡنَياََوَماَلَُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِمۡنََخَلَٰقَٖ  ٢٠٠ََءاتَِناَفِيَٱلدُّ

201. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি তিছয় কয়, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাক পৃতৰ্ৱীি 

কলযাণ প্ৰদান কৰা আৰু আতখৰািছিা কলযাণ তদয়া আৰু আমাক জাহান্নামৰ 

শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। 

نََيُقوُلََربَ  ۡنَياََحَسَنٗةََوفِيَََوِمۡنُهمَم  َنآََءاتَِناَفِيَٱلدُّ
ارَِ  ٢٠١َٱٓأۡلِخَرةََِحَسَنٗةََوقَِناََعَذاَبَٱلن 

202. এওোঁছলাছক তি অজথ ন কতৰছ  কসই প্ৰাপয অংশ এওোঁছলাকৰ িাছিই, আৰু 

আল্লাহ তহচাপ গ্ৰহণি অিযন্ত িৎপৰ। 
ََسِري ُ ََوٱَّلل  ْْۚ اََكَسبُوا ِم  َم  ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمَنَِصيب 

ُ
ُعََأ

 ٢٠٢َٱلۡحَِسابَِ

203. আৰু কিামাছলাছক তনতদথ ষ্ট তদনসমূহি আল্লাহক স্মৰণ কতৰিা। এছিছক 

ককাছনািাই িতদ খৰ-কখদাকক দ্যতদনছিই গুতচ আছহ কিছন্ত িাৰ ককাছনা পাপ 

নহ’ি আৰু তিছয় অলপ পলমকক আতহি িাছৰা ককাছনা পাপ নহ’ি। এইছটা িাৰ 

িাছি তিছয় িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ, আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন 

কৰা আৰু জাতন কৰ্াৱা কি, কিামাছলাকক কিওোঁৰ ওচৰছিই সমছিি কৰা হ’ি। 

َلَفِيََ ََفَمنََتَعج  ۡعُدوَدَٰٖتِۚ ي اٖمَم 
َ
َفِٓيَأ َ ۞َوٱۡذُكُرواَْٱَّلل 

لَِمِنََ َرَفَلَآَإِۡثَمََعلَۡيهَِِۖ خ 
َ
يَۡوَميِۡنَفَلَآَإِۡثَمََعلَۡيهََِوَمنَتَأ

َوََ َ ََِۗوٱت ُقواَْٱَّلل  ن ُكۡمَإِلَۡيهَُِتحَۡشُرونََٱت َقىَٰ
َ
 ٢٠٣َٱۡعلَُمٓواَْأ
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204. আৰু মানুহৰ মাজি এছন িযতিও আছ , পাতৰ্থৱ জীৱনি িাৰ কৰ্ািািথ াই 

কিামাক মুগ্ধ কছৰ আৰু িাৰ অন্তৰি তি আছ  কসই সম্পছকথ  আল্লাহক সাক্ষী 

ৰাছখ। প্ৰকৃিছি তস ভীষণ কলহতপ্ৰয়। 

اِسََمنَُيۡعِجُبَكَقَۡولُُهۥَ ۡنَياَََوِمَنَٱلن  ةَِٱلدُّ فِيَٱلۡحََيوَٰ
َٱلۡخَِصامَِ لَدُّ

َ
ََماَفِيَقَلۡبِهِۦَوَُهَوَأ َعَلَىَٰ َ  ٢٠٤ََويُۡشِهُدَٱَّلل 

205. আৰু কিতিয়া তস উভতি িায়, কিতিয়া তস পৃতৰ্ৱীি ফা াদ (অশাতন্ত) সৃতষ্ট 

আৰু শসযছক্ষি আৰু প্ৰাণী ধ্বংস কতৰিকল কচষ্টা কছৰ; আৰু আল্লাছহ ফা াদ ভাল 

নাপায়। 

ۡرِضَلُِيۡفِسَدَفِيَهاََويُۡهلَِكَََوِإ
َ
َفِيَٱلۡأ ََسَعىَٰ َذاَتََول يَٰ

َٱلَۡفَسادََ َلَاَُيحِبُّ ُ َوٱَّلل  َْۚ  ٢٠٥َٱلۡحَۡرَثََوٱلن ۡسَل

206. আৰু কিতিয়া িাক ককাৱা হয়, ‘আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা’, কিতিয়া 

িাৰ আত্মাতভমাছন িাক পাপ কতৰিকল উৎসাহ তদছয়, এছিছক জাহান্নাছমই িাৰ 

িাছি িছৰ্ষ্ট। তনশ্চয় ই তনকৃষ্ট তিশ্ৰামস্থল। 

ُةَبِٱلِۡإثِۡمَِۚفََحۡسُبُهۥََ َخَذتُۡهَٱلۡعِز 
َ
َأ َ َوِإَذاَقِيَلَلَُهَٱت ِقَٱَّلل 
َولَبِۡئَسَٱلِۡمَهادَُ  ٢٠٦ََجَهن ُمَۖۡ

207. আৰু মানুহৰ মাজি এছন কলাছকা আছ , তিছয় আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ 

িাছি তনজছক তিতৰ কতৰ তদছয়। আল্লাহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ প্ৰতি অিযন্ত 

সহানুভূতিশীল। 

ََِْۚ اِسََمنَيَۡشِريََنۡفَسُهَٱبۡتَِغآَءََمۡرَضاِتَٱَّلل  َوِمَنَٱلن 
َبِٱلۡعَِبادِ ََرُءوُفُۢ ُ  ٢٠٧ََوٱَّلل 

208. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক পতৰপূণথভাছৱ ই লামি প্ৰছৱশ কৰা আৰু 

চয়িানৰ পদানুসৰণ নকতৰিা। তনশ্চয় তস কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 
لِۡمََكآف ٗةََولَاََ ِ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡدُخلُواَْفِيَٱلس  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

بِينَ  َإِن ُهۥَلَُكۡمََعُدو  َمُّ ۡيَطَِٰنِۚ َِٰتَٱلش   ٢٠٨َتَت بُِعواَُْخُطَو

209. এছিছক কিামাছলাকৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণাতদ অহাৰ তপ ছিা িতদ 

কিামাছলাকৰ পদস্খলন ঘছট, কিছন্ত জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ 

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََبۡعِدََماََجآَءتُۡكُمَٱلَۡبي َِنَُٰتَفَٱۡعلَُمٓواََْ ِنُۢ فَإِنََزلَلُۡتمَم 
ََحِكيمَ  ََعزِيز  َ َٱَّلل  ن 

َ
 ٢٠٩َأ

210. তসহোঁ ছি এই অছপক্ষাি আছ  কনতক কি, আল্লাহ আৰু তফতৰিাসকল কমঘৰ 

 াোঁ ি তসহোঁ িৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ি? আৰু সকছলা তিষয়ৰ মীমাংসা হহ িাি? আৰু 

সকছলা তিষয় আল্লাহৰ ওচৰছিই প্ৰিযািতিথ ি হ’ি। 

َِنَٱلَۡغَماِمََ َفِيَُظلَٖلَم  ُ تَِيُهُمَٱَّلل 
ۡ
نَيَأ
َ
َهۡلَيَنُظُروَنَإِل ٓاَأ

ُمورَُ
ُ
َِتُرَۡجُعَٱلۡأ َوِإلَيَٱَّلل  َْۚ ۡمُر

َ
 ٢١٠ََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََوقُِضَيَٱلۡأ

211. ই ৰাঈলৰ িংশধৰসকলক সুতধ কচাৱা, আতম তসহোঁ িক তকমান স্পষ্ট তনদশথন 

প্ৰদান কতৰত ছলা! আৰু আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ অহাৰ তপ ি ককাছনািাই িাক পতৰিিথ ন 

কতৰছল কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

وََ بَي َِنةَِٖۗ َِۭ ِۡنََءايَة َِٰٓءيَلََكۡمََءاَتۡيَنَُٰهمَم  َمنَََسۡلَبَنِٓيَإِۡسَر
ََشِديُدََ َ َٱَّلل  ََبۡعِدََماََجآَءتُۡهَفَإِن  َِِمنُۢ ۡلَنِۡعَمَةَٱَّلل  ِ ُيَبد 

 ٢١١َٱلۡعَِقابَِ

212. তিসকছল কুফৰী কছৰ তসহোঁ িৰ িাছি পৃতৰ্ৱীৰ জীৱন সুছশাতভি কৰা হহছ  

আৰু তসহোঁ ছি মুতমনসকলক উপহাস কছৰ; আৰু তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ 

তসহোঁ ছি তক্বয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িৰ ওপৰি ৰ্াতকি; আৰু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ 

অপতৰতমি জীতৱকা প্ৰদান কছৰ। 

ۡنَياََويَۡسَخُروَنَِمَنََ ُةَٱلدُّ ُزي َِنَلِل ِذيَنََكَفُرواَْٱلۡحََيوَٰ
ََ ُ َوٱَّلل  ََوٱل ِذيَنَٱت َقۡواَْفَوَۡقُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۗ ْۘ ٱل ِذيَنََءاَمُنوا

 ٢١٢َبَِغيِۡرَِحَسابَٖيَۡرُزُقََمنَيََشآُءَ
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213. সকছলা মানুহৰ এটাই উম্মি আত ল। িাৰ তপ ি আল্লাছহ নিীসকলক 

সুসংিাদদািা আৰু সিকথ কাৰীৰূছপ কপ্ৰৰণ কতৰছল আৰু কিওোঁছলাকৰ লগি 

সিযসহ তকিাি অৱিীণথ কতৰছল িাছি মানুছহ তিছিাৰ তিষয়ি মিছভদ কতৰত ল 

কসইছিাৰ মীমাংসা কতৰি পাছৰ; আৰু তিসকলক এইছটা তদয়া হহত ল, স্পষ্ট 

তনদশথন তসহোঁ িৰ ওচৰি অহাৰ তপ ছিা ককৱল পৰস্পৰ তিছদ্বষিশি কসই তিষয়ি 

তসহোঁ ছি তিছৰাতধিা কতৰত ল। িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁৰ ইচ্ছাৰছম 

ঈমাোৰসকলক কসই সিয তিষয়ি তহদায়ি কতৰছ , তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিাকনকয 

সৃতষ্ট কতৰত ল; আৰু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা সৰল পৰ্ৰ ফাছল তহদায়ি কছৰ। 

ِريَنََ ِ بِي ِـَۧنَُمبَش  َٱلن  ُ ٗةََوَِٰحَدٗةََفَبَعَثَٱَّلل  م 
ُ
اُسَأ َكاَنَٱلن 

َلَِيۡحُكَمََبيَۡنََ ِ نَزَلََمَعُهُمَٱلِۡكَتََٰبَبِٱلۡحَق 
َ
َوُمنِذرِيَنََوأ

اِسَفِيَماَٱۡخَتلَُفواَْفِيهََِِۚوَماَٱۡخَتلََفَفِيهَِإِل اَٱل ِذيَنََ ٱلن 
ََبۡعِدََماَجََ وتُوُهَِمنُۢ

ُ
ُۢاَبَيَۡنُهۡمََۖۡأ آَءۡتُهُمَٱلَۡبي َِنَُٰتََبۡغَي

ََ ِ ُفواَْفِيهَِِمَنَٱلۡحَق 
َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَِماَٱۡخَتلَ ُ َفَهَدىَٱَّلل 

َِصَرَٰٖطََ ََيۡهِديََمنَيََشآُءَإِلَيَٰ ُ ََوٱَّلل  بِإِۡذنِهِۗۦُ
ۡسَتقِيمٍَ  ٢١٣َمُّ

214. কিামাছলাছক ভাতি া কনতক কি, কিামাছলাছক জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰিা 

অৰ্চ এতিয়াও কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলৰ দছৰ অৱস্থা 

আতহ কপাৱা নাই? অৰ্থ-সংকট আৰু দ্যখ-কষ্ট তসহোঁ িক স্পশথ কতৰত ল আৰু তসহোঁ ি 

ভীি-কতম্পি হহত ল। আনতক ৰা ুল আৰু কিওোঁৰ সংগী-সাৰৰ্ী ঈমাোৰসকল 

হক উঠিত ল, ‘আল্লাহৰ সহায় ককতিয়া আতহি’? জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহৰ 

সহায় অতি ওচৰি। 

َثُلََ تُِكمَم 
ۡ
اَيَأ نَتَۡدُخلُواَْٱلۡجَن َةََولَم 

َ
ۡمََحِسبُۡتۡمَأ

َ
أ

آُءََ ر  َسآُءََوٱلض 
ۡ
ۡتُهُمَٱلَۡبأ س  م  ٱل ِذيَنََخلَۡواَِْمنََقۡبلُِكمَِۖ

ََ ََيُقوَلَٱلر ُسوُلََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََمَتيَٰ َوُزلۡزِلُواََْحت يَٰ
َُِۗ َِقَرِيبَ نَۡصُرَٱَّلل  َنَۡصَرَٱَّلل  لَٓاَإِن 
َ
 ٢١٤ََأ

215. তসহোঁ ছি কিামাক প্ৰশ্ন কছৰ, তসহোঁ ছি তক িযয় কতৰি? ককাৱা, তি ধন-

সম্পদ কিামাছলাছক িযয় কতৰিা কসয়া হহছ , তপিৃ-মািৃ, আত্মীয়-স্বজন, 

ইয়ািীম, তম কীন আৰু মু াতফৰসকলৰ িাছি; আৰু কিামাছলাছক তি সৎকমথই 

নকৰা তকয় কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱগি। 

ِۡنََخيۡرََٖ نَفۡقُتمَم 
َ
قُۡلََمآَأ يَۡسـ َلُونََكََماَذاَيُنفُِقوَنَۖۡ

ََوٱلَۡمَسَِٰكيِنََوٱبِۡنََ ۡقَربِيَنََوٱلَۡيَتََٰميَٰ
َ
َٰلَِديِۡنََوٱلۡأ فَلِلَۡو

َبِهِۦََعلِيمَ  َ َٱَّلل  َوَماََتۡفَعلُواَِْمۡنََخيٖۡرَفَإِن  بِيِلَِۗ  ٢١٥َٱلس 

216. কিামাছলাকৰ ওপৰি িুিৰ তিধান অতনিািথ কৰা হহছ  িতদও এয়া 

কিামাছলাকৰ িাছি অপ েনীয়। তকন্তু কিামাছলাছক তিছটা অপ ে কৰা, হয়ছিা 

কসয়া কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ আৰু তিছটা কিামাছলাছক ভাল কপাৱা হয়ছিা 

কসইছটা কিামাছলাকৰ িাছি অকলযাণকৰ; আৰু আল্লাছহ জাছন কিামাছলাছক 

নাজানা। 

نََُكتَِبََعلَۡيُكُمَٱلۡقَِتاُلَوََ
َ
َأ وََعَسيَٰٓ ل ُكۡمَۖۡ  َ ُهَوَُكۡره
نَُتحِبُّواََْ

َ
َأ وََعَسيَٰٓ ل ُكۡمَۖۡ اَوَُهَوََخيۡرَ  تَۡكرَُهواََْشۡيـ ٗ
نُتۡمَلَاََ

َ
ََيۡعلَُمََوأ ُ َل ُكۡمََْۚوٱَّلل  اَوَُهَوََشر   َشۡيـ ٗ

 ٢١٦ََتۡعلَُمونََ

217. পতৱি মাহি িুি কৰা সম্পছকথ  মানুছহ কিামাক প্ৰশ্ন কছৰ; ককাৱা, ‘এছন 

মাহি িুি কৰা কঠিন অপৰাধ। তকন্তু আল্লাহৰ পৰ্ি িাধা প্ৰদান কৰা, আল্লাহৰ 

লগি কুফৰী কৰা, ম তজদ্যল হাৰামি িাধা তদয়া আৰু ইয়াৰ অতধিাসীসকলক 

ইয়াৰ পৰা িতহষ্কাৰ কৰা আল্লাহৰ ওচৰি িাছিাকক কিত  অপৰাধ; আৰু তফিনা 

হিযা কৰািককও কঠিন অপৰাধ। (জাতন কৰ্াৱা) তসহোঁ ি সদায় কিামাছলাকৰ 

তিৰুছি িুি কতৰ িাি, কিতিয়া হলছক কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ দ্বীনৰ পৰা 

ঘূৰাই নলয়, িতদ তসহোঁ ি সক্ষম হয়। আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা তিছয় তনজৰ 

দ্বীনৰ পৰা উভতি িাি আৰু কাতফৰ অৱস্থাি মৃিুযিৰণ কতৰি কিছন্ত পৃতৰ্ৱী আৰু 

َفِيهََِ قُۡلَقَِتال  ۡهرَِٱلۡحََراِمَقَِتاٖلَفِيهَِِۖ يَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلش 
بِهِۦََوٱلَۡمۡسِجِدََ َُۢ ََِوُكۡفُر ََعنََسبِيِلَٱَّلل  وََصدٌّ َكبِير َْۚ

َوٱلۡفِۡتَنةَُ َِْۚ ۡكبَُرَِعنَدَٱَّلل 
َ
ۡهلِهِۦَِمۡنُهَأ

َ
ََٱلۡحََراِمََوِإۡخَراُجَأ

ََ َولَاَيََزالُوَنَيَُقَٰتِلُونَُكۡمََحت يَٰ ۡكبَُرَِمَنَٱلَۡقۡتِلَِۗ
َ
أ

ََوَمنَيَۡرتَِدۡدََ ْْۚ يَُردُّوُكۡمََعنَدِينُِكۡمَإِِنَٱۡسَتَطَُٰعوا
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
ِمنُكۡمََعنَدِينِهِۦََفَيُمۡتَوَُهَوََكافِر َفَأ
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আতখৰািি তসহোঁ িৰ আমলসমূহ তনষ্ফল হহ িাি; আৰু তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ 

অতধিাসী, িাি তসহোঁ ি তচৰকাল ৰ্াতকি’। 
ْوَلََٰٓ
ُ
َوأ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۖ ۡعَمَٰلُُهۡمَفِيَٱلدُّ

َ
ئَِكَََحبَِطۡتَأ

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ ارَِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
 ٢١٧َأ

218. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু তিসকছল তহজৰি কতৰছ  আৰু 

আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ , কিওোঁছলাছকই আল্লাহৰ ৰহমি কামনা কছৰ; আৰু 

আল্লাহ ক্ষমাপৰায়ণ, পৰম দয়ালু। 

َٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوٱل ِذينََ َهاَجُرواََْوَجََٰهُدواَْفِيََسبِيِلَََإِن 
ََغُفور ََ ُ َوٱَّلل  َِْۚ ْوَلَٰٓئَِكَيَرُۡجوَنََرۡحمََتَٱَّلل 

ُ
َِأ ٱَّلل 
 ٢١٨َر ِحيمَ 

219. তসহোঁ ছি কিামাক মদ আৰু জুৱা সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ। ককাৱা, ‘দ্যছয়াটাৰ 

মাজছি আছ  মহা পাপ আৰু মানুহৰ িাছি উপকাছৰা আছ ; আৰু দ্যছয়াটাছৰ 

পাপ উপকাৰিকক িহু গুছণ ডাঙৰ’। আৰু তসহোঁ ছি কিামাক কসাছধ, তসহোঁ ছি তক 

িযয় কতৰি? ককাৱা, ‘তিছটা প্ৰছয়াজনৰ অতিতৰি’। এছনকক আল্লাহ িাআলাই 

কিামাছলাকৰ িাছি আয়ািসমূহ স্পষ্টভাছৱ িণথনা কছৰ, িাছি কিামাছলাছক 

তচন্তা-গছৱষণা কৰা, 

قُۡلَفِيِهَمآَإِثَۡ م ََكبِير ََ۞يَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلۡخَۡمرََِوٱلَۡميِۡسرَِِۖ
ََُۗ ۡكبَُرَِمنَن ۡفعِِهَما

َ
َوَمَنَٰفُِعَلِلن اِسََوِإۡثُمُهَمآَأ

ََ ُ َكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل  قُِلَٱلَۡعۡفَوَُۗ َويَۡسـ َلُونََكََماَذاَيُنفُِقوَنَۖۡ
ُرونََ  ٢١٩َلَُكُمَٱٓأۡلَيَِٰتَلََعل ُكۡمََتَتَفك 

220. পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািৰ তিষছয়। মানুছহ কিামাক ইয়ািীমসকলৰ তিষছয় 

প্ৰশ্ন কছৰ; ককাৱা, ‘তসহোঁ িৰ িাছি সুিযৱস্থা কৰা উত্তম’। কিামাছলাছক িতদ 

তসহোঁ িৰ লগি এছকলছগ ৰ্াকা কিছন্ত তসহোঁ ি কিামাছলাকছৰ ভাই। আল্লাছহ জাছন 

ককান উপকাৰী আৰু ককান অতনষ্টকাৰী। আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল এই তিষছয় 

তনশ্চয় কিামাছলাকক কষ্টি কপলাি পাতৰছলছহোঁ ছিন। তনশ্চয় আল্লাহ প্ৰিল 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

قُۡلََ َويَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلَۡيَتََٰميََِٰۖ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۗ فِيَٱلدُّ
ََ ُ َٰنُُكۡمََْۚوٱَّلل  َوِإنَُتخَالُِطوُهۡمَفَإِۡخَو َل ُهۡمََخيۡر َۖۡ إِۡصلَاح 
ۡعَنَتُكۡمْۚ

َ
َلَأ ُ ََولَۡوََشآَءَٱَّلل  َََيۡعلَُمَٱلُۡمۡفِسَدَِمَنَٱلُۡمۡصلِِحِۚ

ََحِكيمَ  ََعزِيز  َ َٱَّلل   ٢٢٠َإِن 

221. আৰু মুশ্বতৰকা নাৰীক ঈমান কপাষণ নকৰা হলছক কিামাছলাছক তিিাহ 

নকতৰিা। িতদও মুশ্বতৰকা নাৰী কিামাছলাকক মুগ্ধ নকৰক তকয়, মুতমনা কৃিদাসী 

মুশ্বতৰকা নাৰীিকক উত্তম। আৰু মুশ্বতৰক পুৰুষ ঈমান কপাষন নকৰা হলছক 

(মু তলম ক াৱালী) তিিাহ তনতদিা, মুশ্বতৰক পুৰুষ কিামাছলাকক মুগ্ধ কতৰছলও 

মুতমন কৃিদাস মুশ্বতৰক িযতিিকক উত্তম। তসহোঁ ি জাহান্নামৰ তপছন আহ্বান কছৰ 

আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক তনজ ইচ্ছাি জান্নাি আৰু ক্ষমাৰ তপছন আহ্বান কছৰ; 

আৰু কিওোঁ মানুহৰ িাছি কিওোঁৰ আয়ািসমূহ সুস্পষ্টভাছৱ িণথনা কছৰ, িাছি 

তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ। 

ََ ۡؤِمَنة  مُّ َمةَ 
َ
َولَأ َْۚ َيُۡؤِمن  َولَاَتَنِكُحواَْٱلُۡمۡشرَِكَِٰتََحت يَٰ

َولَاَتُنِكُحواََْ ۡعَجَبۡتُكۡمَُۗ
َ
ۡشِرَكةََٖولَۡوَأ ِنَمُّ م  َخيۡرَ 

ِنََ م  ََخيۡرَ  ۡؤِمن  َمُّ ََولََعۡبد  ْْۚ َيُۡؤِمُنوا ٱلُۡمۡشِركِيَنََحت يَٰ
ۡعَجَبُكۡمَُۗ

َ
ۡشرِٖكََولَۡوَأ ارََِِۖمُّ ْوَلَٰٓئَِكَيَۡدُعوَنَإِلَيَٱلن 

ُ
َأ

ََويَُبي ُِنََ َيَۡدُعٓواَْإِلَيَٱلۡجَن ةََِوٱلَۡمۡغفَِرةَِبِإِۡذنِهِۖۦۡ ُ َوٱَّلل 
ُرونََ  ٢٢١ََءاَيَٰتِهِۦَلِلن اِسَلََعل ُهۡمََيَتَذك 

222. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক হাছয়জ সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ, ককাৱা, ‘ই এতিধ 

অশুতচ’। এছিছক কিামাছলাছক হাছয়জ অৱস্থাি স্ত্ৰী-সংগমৰ পৰা তিৰি ৰ্কা 

আৰু পতৱি কনাছহাৱাকলছক (সংগমৰ িাছি) তসহোঁ িৰ তনকটিিী নহ’িা। িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি কিতিয়া উত্তমৰূছপ পতৰশুি হ’ি কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি ঠিক কিছনকক 

গমন কতৰিা কিছনকক আল্লাছহ কিামাছলাকক আছদশ তদছ । তনশ্চয় আল্লাহ 

ٗذىَفَٱۡعتَِزلُواََْ
َ
َويَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلَۡمِحيِضَِۖقُۡلَُهَوَأ

فَإَِذاََ ََيۡطُهۡرَنَۖۡ ََحت يَٰ ٱلن َِسآَءَفِيَٱلَۡمِحيِضََولَاََتۡقَربُوُهن 
إَِ َْۚ ُ َمَرُكُمَٱَّلل 

َ
َِمۡنََحۡيُثَأ تُوُهن 

ۡ
ۡرَنَفَأ َََتَطه  َُيحِبُّ َ َٱَّلل  ن 

ِرِينََ َٱلُۡمَتَطه  َٰبِيَنََويُِحبُّ و   ٢٢٢َٱلت 
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িাওিাকাৰীসকলক ভাল পায় আৰু তসহোঁ িছকা ভাল পায় তিসকছল অতধক পতৱিিা 

অজথ ন কছৰ। 

223. কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকল কিামাছলাকৰ িাছি শসযছক্ষি। এছিছক 

কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ শসযছক্ষিি কিছনকক ইচ্ছা গমন কতৰি পাৰা। আৰু 

কিামাছলাছক তনজৰ ভতৱষযিৰ িাছি তকিা আগকল কপ্ৰৰণ কৰা আৰু আল্লাহক ভয় 

কৰা আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় কিামাছলাক আল্লাহৰ সনু্মখীন হ’িা আৰু 

মুতমনসকলক সুসংিাদ তদয়া। 

َِشۡئُتۡمََۖۡ ن يَٰ
َ
تُواََْحۡرثَُكۡمَأ

ۡ
َل ُكۡمَفَأ نَِسآؤُُكۡمََحۡرث 

ن ُكمََ
َ
ََوٱۡعلَُمٓواَْأ َ نُفِسُكۡمََْۚوٱت ُقواَْٱَّلل 

َ
ُمواَْلِأ ِ َوَقد 

ِرَٱلُۡمۡؤِمنِينََ ِ َوبَش  َلَُٰقوُهَُۗ  ٢٢٣َمُّ

224. কিামাছলাছক সৎকমথ আৰু িাক্বৱা আৰু মানুহৰ মাজি শাতন্ত স্থাপনৰ পৰা 

তিৰি ৰ্কাৰ িাছি আল্লাহৰ নামৰ শপিক প্ৰতিিন্ধক তহচাছপ িযৱহাৰ নকতৰিা; 

আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

يَۡمَٰنُِكمَۡ
َ
َُعۡرَضٗةَل ِأ َ واََْوَتت ُقواََََْولَاََتجَۡعلُواَْٱَّلل  نََتبَرُّ

َ
أ

ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ ََوٱَّلل  اِسِۚ  ٢٢٤ََوتُۡصلُِحواََْبيَۡنَٱلن 

225. কিামাছলাকৰ অনৰ্থক শপিৰ িাছি আল্লাছহ কিামাছলাকক কসাধ-কপাচ 

নকতৰি; তকন্তু কিওোঁ কসইছিাৰ শপিৰ তিষছয় কসাধ-কপাচ কতৰি, তিছিাৰ 

কিামাছলাকৰ অন্তছৰ সংকল্পিিভাছৱ অজথ ন কতৰছ , আৰু আল্লাহ ক্ষমাপৰায়ণ, 

পৰম সহনশীল। 

يَۡمَٰنُِكۡمََوَلَِٰكنََ
َ
َبِٱلل ۡغوَِفِٓيَأ ُ ل اَيَُؤاِخُذُكُمَٱَّلل 

ََ ََغُفور  ُ َوٱَّلل  يَُؤاِخُذُكمَبَِماََكَسَبۡتَقُلُوبُُكۡمَُۗ
 ٢٢٥ََحلِيمَ 

226. তিসকছল তনজ স্ত্ৰীৰ লগি তমতলি কনাছহাৱাৰ শপি কতৰি তসহোঁ ি চাতৰ মাহ 

অছপক্ষা কতৰি। এই সময়ছ াৱাি িতদ তসহোঁ ছি মি পতৰিিথ ন কছৰ কিছন্ত তনশ্চয় 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

فَإِنََ ۡشُهرَِٖۖ
َ
ۡربََعةَِأ

َ
ل ِل ِذيَنَيُۡؤلُوَنَِمنَن َِسآئِِهۡمَتََربُُّصَأ

ََغُفور َر ِحيمَ  َ َٱَّلل   ٢٢٦َفَآُءوَفَإِن 

227. আৰু িতদ তসহোঁ ছি িালাক্ব তদয়াৰ সংকল্প কছৰ কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ 

সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ََعلِيمَ  ََسِميع  َ َٱَّلل  َلََٰقَفَإِن   ٢٢٧ََوِإۡنََعَزُمواَْٱلط 

228. আৰু িালাক্বপ্ৰাপ্তা স্ত্ৰীসকছল তিতন কুৰূ হলছক অছপক্ষাি ৰ্াতকি, আৰু 

তসহোঁ ছি িতদ আল্লাহ আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান ৰাছখ কিছন্ত তসহোঁ িৰ গভথ াশয়ি 

আল্লাছহ তি সৃতষ্ট কতৰছ  কসয়া কগাপন কৰা তসহোঁ িৰ িাছি হিধ নহয়; আৰু িতদ 

তসহোঁ ছি সংছশাধন তিচাছৰ কিছন্ত এই তিষছয় পুনৰ গ্ৰহণৰ কিত  হকদাৰ তসহোঁ িৰ 

স্বামীৰ; আৰু নাৰীসকলৰ কিছনকক নযায়সংগি অতধকাৰ আছ  কিছনকক তসহোঁ িৰ 

ওপৰি পুৰুষসকলৰ অতধকাৰ আছ ; আৰু নাৰীসকলৰ ওপৰি পুৰুষসকলৰ মিথাদা 

আছ ; আল্লাহ মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََ َولَاََيحِلُّ َِۚ ََٰثَةَقُُرٓوٖء َثََل نُفِسِهن 
َ
َوٱلُۡمَطل َقَُٰتََيتََرب ۡصَنَبِأ

ََ َإِنَُكن  رَۡحاِمِهن 
َ
َفِٓيَأ ُ نَيَۡكُتۡمَنََماََخلََقَٱَّلل 

َ
َأ لَُهن 

ِهِنَ  َبَِرد  َحقُّ
َ
َأ َوبُُعولَُتُهن  ََِوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرَِِۚ َبِٱَّلل  َفِيََيُۡؤِمن 

ََ َِمۡثُلَٱل ِذيََعلَۡيِهن  َولَُهن  َراُدٓواَْإِۡصَلَٰٗحاَْۚ
َ
َٰلَِكَإِۡنَأ َذ

ََ ََعزِيز  ُ ََُۗوٱَّلل  ََدرََجة  ََولِلر َِجاِلََعلَۡيِهن  بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ
 ٢٢٨ََحِكيمَ 

229. িালাক্ব হহছ  দ্যিাৰ। িাৰ তপ ি (স্ত্ৰীক) হ’কল তিতধমছি ৰাতখ তদয়া, 

নহ’কল সৎভাছৱ এতৰ তদয়া; আৰু কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলক তি প্ৰদান 

কতৰ া িাৰ পৰা তকিা উভিাই কলাৱাছটা কিামাছলাকৰ িাছি হিধ নহয়। তকন্তু 

িতদ তসহোঁ ি উভয়ছৰ আশংকা হয় কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ সীমাছৰখা ৰক্ষা কতৰি 

কনাৱাতৰি (কিছন্ত কসয়া সুকীয়া কৰ্া)। এছিছক িতদ কিামাছলাছক আশংকা কৰা 

بَِمۡعرَُ فَإِۡمَساُكَُۢ تَاِنَِۖ َلَُٰقََمر  ۡوَتَۡسِريُحَُۢبِإِۡحَسَٰٖنََِۗٱلط 
َ
وٍفَأ

ََشۡيـ ًاَإِل ٓاََ آََءاتَيُۡتُموُهن  ُخُذواَِْمم 
ۡ
نَتَأ
َ
َلَُكۡمَأ َولَاََيحِلُّ

ل اَيُقِيَماََ
َ
فَإِۡنَِخۡفُتۡمَأ َِۡۖ ل اَيُقِيَماَُحُدوَدَٱَّلل 

َ
نََيخَافَآَأ

َ
أ
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কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ সীমাছৰখা ৰক্ষা কতৰি কনাৱাতৰি, এছন অৱস্থাি স্ত্ৰীছয় 

ককাছনা িস্তুৰ তিতনময়ি তনজছক মুতি কতৰ ল’কল ককাছনা অপৰাধ নহ’ি। এইছিাৰ 

আল্লাহৰ সীমাছৰখা, এছিছক কিামাছলাছক ইয়াক উলংঘন নকতৰিা; আৰু 

তিসকছল আল্লাহৰ সীমাছৰখা লংঘন কছৰ তসহোঁ ছিই িাতলম। 

َِفَلَاَُجَناَحََعلَۡيِهَماَفِيَماَٱۡفَتَدۡتَبِهَِ ََُحُدوَدَٱَّلل  ۗۦُ
ََِ َُحُدوَدَٱَّلل  َوَمنََيَتَعد  َِفَلَاََتۡعَتُدوَهاَْۚ تِلَۡكَُحُدوُدَٱَّلل 

َٰلُِمونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلظ 
ُ
 ٢٢٩َفَأ

230. এছিছক িতদ তস স্ত্ৰীক িালাক্ব তদছয় কিছন্ত কসই স্ত্ৰী িাৰ িাছি হালাল 

নহ’ি, কিতিয়া হলছক িাই আন স্বামীৰ লগি তমতলি নহ’ি। িাৰ তপ ি িতদ 

তসহোঁ ি উভছয় (স্ত্ৰী আৰু প্ৰৰ্ম স্বামী) অনুভৱ কছৰ কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

সীমাছৰখা ৰক্ষা কতৰি পাতৰি, কিছন্ত তসহোঁ িৰ পুনৰ তমলনি কাছৰা এছকা অপৰাধ 

নহ’ি। এইছিাৰ আল্লাহৰ সীমাছৰখা, তিছিাৰ কিওোঁ স্পষ্টভাছৱ এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি 

িণথনা কছৰ তিসকছল জাছন। 

َتَنِكَحََزوًۡجاَ ََبۡعُدََحت يَٰ َلَُهۥَِمنُۢ فَإِنََطل َقَهاَفَلَاََتحِلُّ
نََيتََراَجَعآََ

َ
َفَإِنََطل َقَهاَفَلَاَُجَناَحََعلَۡيِهَمآَأ ۗۥُ َغيَۡرُه

ََِ َوتِلَۡكَُحُدوُدَٱَّلل  َُِۗ نَيُقِيَماَُحُدوَدَٱَّلل 
َ
إِنََظن آَأ

 ٢٣٠َيُبَي ُِنَهاَلَِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ

231. আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক স্ত্ৰীক িালাক্ব তদিা, িাৰ তপ ি তসহোঁ ি ইেি 

সমূ্পণথ কৰাৰ তনকটৱিী হ’ি কিতিয়া কিামাছলাছক হ’কল তিতধ অনুিায়ী তসহোঁ িক 

ৰাতখ তদিা অৰ্িা তিতধমছি তসহোঁ িক এতৰ তদিা। তসহোঁ িৰ ক্ষতি সাধন কতৰিকল 

সীমালংঘনৰ উছেছশয তসহোঁ িক আটক কতৰ নাৰাতখিা। তিছয় এছনকুৱা কছৰ, তস 

তনজৰ ওপৰছি অনযায় কছৰ; আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ তিধানক ঠাট্ৰা-তিদ্ৰূপৰ 

তিষয়ৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰিা; আৰু কিামাছলাছক স্মৰণ কৰা, কিামাছলাকৰ ওপৰি 

আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি তকিাি ও তহকমি কিওোঁ তি অৱিীণথ 

কতৰছ , িাৰ দ্বাৰা কিওোঁ কিামাছলাকক উপছদশ তদছয়; আৰু কিামাছলাছক 

আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তু 

সম্পছকথ  সুপতৰজ্ঞাি। 

ََ ۡمِسُكوُهن 
َ
َفَأ َجلَُهن 

َ
َوِإَذاََطل ۡقُتُمَٱلن َِسآَءََفَبلَۡغَنَأ

ََ ََولَاَُتۡمِسُكوُهن  َبَِمۡعُروٖفِۚ ُِحوُهن  ۡوََسر 
َ
بَِمۡعُروٍفَأ

ََومََ ْْۚ ََِضَراٗراَل َِتۡعَتُدوا ۚۥْ َٰلَِكََفَقۡدََظلََمََنۡفَسُه نََيۡفَعۡلََذ
ََِ ََوٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَتَٱَّلل  َُِهُزٗواْۚ َولَاََتت ِخُذٓواََْءاَيَِٰتَٱَّلل 
َِنَٱلِۡكَتَِٰبََوٱلۡحِۡكَمةََِ نَزَلََعلَۡيُكمَم 

َ
َعلَۡيُكۡمََوَمآَأ

َبِكَُ َ َٱَّلل  ن 
َ
ََوٱۡعلَُمٓواَْأ َ ََوٱت ُقواَْٱَّلل  ََشۡيٍءََيَعُِظُكمَبِهۚۦِْ ِ

ل 
 ٢٣١ََعلِيمَ 

232. আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক স্ত্ৰীসকলক িালাক্ব তদয়া আৰু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ 

ইেিকাল পূণথ কছৰ, ইয়াৰ তপ ি তসহোঁ ছি িতদ তিতধ মুিাতিক পৰস্পছৰ সন্মি 

হয়, কিছন্ত স্ত্ৰীসকছল তনজৰ (পূিথ) স্বামীৰ লগি তিিাহ পাশি আৱি হ’ি 

তিচাতৰছল কিামাছলাছক তসহোঁ িক িাধা প্ৰদান নকতৰিা। ইয়াৰ দ্বাৰা কসই িযতিক 

উপছদশ তদয়া হহছ  কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় আল্লাহ আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি 

ঈমান ৰাছখ, এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি শুি আৰু পতৱি; আৰু আল্লাছহ জাছন 

কিামাছলাছকছহ নাজানা। 

َفَلَاََتۡعُضلَُ َجلَُهن 
َ
َََوِإَذاََطل ۡقُتُمَٱلن َِسآَءََفَبلَۡغَنَأ وُهن 

ََٰضۡواَْبَيَۡنُهمَبِٱلَۡمۡعُروِفََِۗ َإَِذاَتََر ۡزَوََٰجُهن 
َ
نَيَنِكۡحَنَأ

َ
أ

ََِوٱلَۡيۡوِمََ َٰلَِكَيُوَعُظَبِهِۦََمنََكاَنَِمنُكۡمَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل  َذ
نُتۡمََ
َ
ََيۡعلَُمََوأ ُ َوٱَّلل  َْۚ ۡطَهُر

َ
َلَُكۡمََوأ ۡزكَيَٰ

َ
َٰلُِكۡمَأ َذ ٱٓأۡلِخرَِِۗ

 ٢٣٢َلَاََتۡعلَُمونََ

233. আৰু মাছক তসহোঁ িৰ সন্তানসকলক পূণথ দ্যি ৰ িনয পান কৰাি, এইছটা 

িাৰ িাছি তিছয় িনযপান কছৰাৱাৰ সময় পূণথ কতৰি তিচাছৰ। তপিাৰ কিথ িয হহছ  

তিতধ মুিাতিক তসহোঁ িৰ (মািৃসকলৰ) ভৰণ-কপাষণ কৰা। সাধযৰ অতিতৰি ককাছনা 

িযতিক দাতয়ত্ব প্ৰদান কৰা নহয়। ককাছনা মািৃক িাইৰ সন্তানৰ িাছি আৰু িাৰ 

সন্তান (তপিা) িাছকা িাৰ সন্তানৰ িাছি কষ্ট তদয়া উতচি নহয়, আৰু 

উত্তৰাতধকাতৰছৰা কসই এছকই কিথ িয। তকন্তু িতদ তসহোঁ ছি পৰস্পৰৰ সন্মতি আৰু 

পৰামশথৰছম িনযপান িন্ধ ৰাতখি তিচাছৰ, কিছন্ত তসহোঁ িৰ ককাছনা অপৰাধ নহ’ি; 

আৰু িতদ কিামাছলাছক (ককাছনা ধািীৰ দ্বাৰা) কিামাছলাকৰ সন্তানসকলক িনয 

َٰلَِدَُٰتَيَُ لَِمۡنََ۞َوٱلَۡو ََحۡولَيِۡنََكاِملَيِۡنَِۖ ۡوَلََٰدُهن 
َ
ۡرِضۡعَنَأ

ََ وَعَلَىَٱلَۡمۡولُوِدَلَُهۥَرِزُۡقُهن  َْۚ َٱلر َضاَعَة نَيُتِم 
َ
َراَدَأ

َ
أ

لَاََ َْۚ َإِل اَوُۡسَعَها َلَاَتُكَل ُفََنۡفس  َبِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َوكِۡسَوُتُهن 
ل َ بَِولَِدَهاََولَاََمۡولُودَ  َُۢ ََوَٰلَِدةُ َوَعَلَىََتَُضآر  ِۚۦْ ُهۥَبَِولَِده

َراَداَفَِصالًاََعنَتََراٖضََ
َ
فَإِۡنَأ َٰلَِكَُۗ ٱلَۡوارِِثَِمۡثُلََذ
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পান কৰাি তিচৰা, কিছন্ত িতদ কিামাছলাছক প্ৰচতলি তিতধ মুিাতিক তিতনময় প্ৰদান 

কৰা কিছন্ত কিামাছলাকৰ ককাছনা পাপ নহ’ি; আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা 

অৱলম্বন কৰা আৰু জাতন কৰ্াৱা, কিামাছলাছক তি কৰা তনশ্চয় আল্লাহ কসয়া 

প্ৰিযক্ষকাৰী। 

نََ
َ
َردتُّۡمَأ

َ
َوِإۡنَأ َُۗ ِۡنُهَماََوتََشاُورَٖفَلَاَُجَناَحََعلَۡيِهَما م 

ۡوَلََٰدُكۡمَفَلَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَإَِذاََ
َ
تَۡستَرِۡضُعٓواَْأ

َۡ آََءاتَيُۡتمَبِٱل َََسل ۡمُتمَم  ن 
َ
ََوٱۡعلَُمٓواَْأ َ َمۡعُروِفََِۗوٱت ُقواَْٱَّلل 

َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير َ َ  ٢٣٣َٱَّلل 

234. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল স্ত্ৰী হৰ্ মৃিুযিৰণ কছৰ, তসহোঁ ছি 

(স্ত্ৰীসকছল) চাতৰ মাহ দহ তদন অছপক্ষা কতৰি। িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজৰ 

ইেিকাল পূণথ কতৰি, কিতিয়া তিতধ মুিাতিক তনজৰ িাছি তি কতৰি িাি 

কিামাছলাকৰ ককাছনা পাপ নাই; আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ 

সমযক অৱগি। 

ۡزَوَٰٗجاََيتََرب ۡصَنََ
َ
َوٱل ِذيَنَُيَتَوف ۡوَنَِمنُكۡمََويََذُروَنَأ

َفَلَاََ َجلَُهن 
َ
فَإَِذاَبَلَۡغَنَأ ۡشُهرَٖوََعۡشٗراَۖۡ

َ
ۡربََعَةَأ

َ
َأ نُفِسِهن 

َ
بِأ
َبِٱلَۡمۡعُروِفََِۗجَُ نُفِسِهن 

َ
َناَحََعلَۡيُكۡمَفِيَماََفَعلَۡنَفِٓيَأ

َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ ُ  ٢٣٤ََوٱَّلل 

235. আৰু িতদ কিামাছলাছক আকাৰ-ইতিিি (কসইজনী) নাৰীক তিিাহৰ প্ৰিাৱ 

তদয়া অৰ্িা অন্তৰছি কগাপন ৰখা কিছন্ত কিামাছলাকৰ ককাছনা পাপ নহ’ি। 

আল্লাছহ জাছন কি, কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ তিষছয় তনশ্চয় আছলাচনা কতৰিা; তকন্তু 

তিতধ মুিাতিক কৰ্া-িিৰাৰ িাতহছৰ কগাপছন তসহোঁ িৰ লগি ককাছনা প্ৰতিশ্ৰুতি 

তনতদিা; আৰু তনতদথ ষ্ট কাল পূণথ কনাছহাৱা হলছক তিিাহ িন্ধনৰ সংকল্প নকতৰিা; আৰু 

জাতন কৰ্াৱা, কিামাছলাকৰ অন্তৰি তি আছ  কসয়া আল্লাছহ জাছন। এছিছক 

কিওোঁক ভয় কৰা, আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপৰায়ণ, পৰম 

সহনশীল। 

َولَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَفِيَماََعر ۡضُتمَبِهِۦَِمۡنَِخۡطَبةََِ
ن ُكۡمََ

َ
َأ ُ نُفِسُكۡمََْۚعلَِمَٱَّلل 

َ
ۡكَننُتۡمَفِٓيَأ

َ
ۡوَأ
َ
ٱلن َِسآِءَأ

نََ
َ
اَإِل ٓاَأ َِسرًّ ََوَلَِٰكنَل اَتَُواِعُدوُهن  َسَتۡذُكُروَنُهن 

ََ ِكَاِحََحت يَٰ َولَاََتۡعزُِمواَُْعۡقَدةََٱلن  ۡعُروٗفاَْۚ َتُقولُواَْقَۡولٗاَم 
ََيۡعلَُمََماَفِٓيََ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََوٱۡعلَُمٓواَْأ ۚۥْ َجلَُه

َ
َيۡبلَُغَٱلِۡكَتَُٰبَأ

ََ ََغُفور  َ َٱَّلل  ن 
َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ نُفِسُكۡمَفَٱۡحَذُروُهَْۚ

َ
أ

 ٢٣٥ََحلِيمَ 

236. িতদ কিামাছলাছক স্ত্ৰীসকলক স্পশথ নকতৰ অৰ্িা কমাহৰানা তনধথাৰণ নকতৰ 

িালাক্ব তদয়া কিছন্ত কিামাছলাকৰ ককাছনা পাপ নহয়; আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ 

িাছি তকিা সংস্থান কতৰ তদিা, সচ্ছছল িাৰ সাধযমছি আৰু অসচ্ছছল িাৰ 

সামৰ্থানুিায়ী, তিতধমছি সংস্থান কতৰি, এইছটা সৎকমথশীল কলাকৰ কিথ িয। 

ل اَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَإِنََطل ۡقُتُمَٱلن َِسآَءََماَلَۡمََ
َعَلَىََ َوَمت ُِعوُهن  َْۚ َفَرِيَضٗة ۡوََتۡفرُِضواَْلَُهن 

َ
َأ وُهن  َتَمسُّ

ُۢاَبِٱلَۡمۡعُروِفََِۖ ٱلُۡموِسِعَقََدُرُهۥَوَعَلَىَٱلُۡمۡقتِِرَقََدُرُهۥََمَتََٰع
اَعَلَىَٱلُۡمۡحِسنِينََ  ٢٣٦ََحقًّ

237. আৰু কিামাছলাছক িতদ তসহোঁ িক স্পশথ কৰাৰ আগছি িালাক্ব তদয়া, অৰ্চ 

তসহোঁ িৰ িাছি কমাহৰানা ধািথ কতৰ া, কিছন্ত তি তনধথাৰণ কতৰ া িাৰ আধা (আদায় 

তদয়া)। তকন্তু িতদ স্ত্ৰীসকছল ক্ষমা কতৰ তদছয় অৰ্িা িাৰ হািি তিিাহৰ িন্ধন তস 

িতদ মাফ কতৰ তদছয়, আৰু ক্ষমা কতৰ তদয়াছটাছৱই িাক্বৱাৰ সাতন্নধয; আৰু 

কিামাছলাছক তনজৰ মাজি অনুগ্ৰহৰ কৰ্া পাহতৰ নািািা। কিামাছলাছক তি কৰা 

তনশ্চয় আল্লাহ কসয়া সতিছশষ প্ৰিযক্ষকাৰী। 

ََوَقۡدَفَرَۡضُتۡمََ وُهن  نََتَمسُّ
َ
َِمنََقۡبِلَأ َوِإنََطل ۡقُتُموُهن 

ۡوََ
َ
نََيۡعُفوَنَأ

َ
َفَرِيَضٗةَفَنِۡصُفََماَفَرَۡضُتۡمَإِل ٓاَأ لَُهن 

قَۡرُبَََيۡعفَُ
َ
نََتۡعُفٓواَْأ

َ
ََوأ ِكَاِحِۚ َواَْٱل ِذيَبَِيِدهِۦَُعۡقَدةَُٱلن 

َبَِماََ َ َٱَّلل  ََولَاَتَنَسُواَْٱلَۡفۡضَلَبَيَۡنُكۡمَْۚإِن  ِۚ لِلت ۡقَوىَٰ
 ٢٣٧ََتۡعَملُوَنَبَِصيرَ 
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238. কিামাছলাছক  ালািৰ প্ৰতি িত্নিান কহাৱা, তিছশষকক মধযৱিী  ালািৰ 

আৰু আল্লাহৰ িাছি তিতনিভাছৱ তৰ্য় কহাৱা। 
ََِ ََوقُوُمواََّْلِل  ةَِٱلۡوُۡسَطىَٰ لَوَٰ َِٰتََوٱلص  لََو َحَٰفُِظواَْعَلَىَٱلص 

َٰنِتِينََ  ٢٣٨ََق

239. তকন্তু িতদ কিামাছলাছক তিপদ আশংকা কৰা, কিছন্ত কখাজক়িা অৰ্িা 

আছৰাহী অৱস্থাছিই  ালাি আদায় কতৰিা। িাৰ তপ ি কিতিয়া কিামাছলাছক 

তনৰাপদ কিাধ কতৰিা কিতিয়া আল্লাহক স্মৰণ কতৰিা, কিছনকক কিওোঁ 

কিামাছলাকক তশক্ষা তদছ , তিছটা কিামাছলাছক জনা নাত লা। 

ََ َ ِمنُتۡمَفَٱۡذُكُرواَْٱَّلل 
َ
فَإَِذآَأ َۡۖ ۡوَُرۡكَباٗنا

َ
فَإِۡنَِخۡفُتۡمَفَرَِجالًاَأ

اَلَۡمَتَُكونُواََْتۡعلَُمونََ  ٢٣٩ََكَماََعل َمُكمَم 

240. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল স্ত্ৰী হৰ্ মৃিুযিৰণ কছৰ, তসহোঁ ছি কিন 

তসহোঁ িৰ স্ত্ৰীসকলক ঘৰৰ পৰা উতলয়াই তনতদছয় আৰু কিন তসহোঁ িৰ িাছি সমূ্পণথ 

এি ৰৰ ভৰণ-কপাষণৰ অত য়ি কছৰ। তকন্তু িতদ তসহোঁ ি (তনজ ইচ্ছাছি) ওলাই 

িায়, কিছন্ত তিতধ মুিাতিক তসহোঁ ছি তনজৰ িাছি তি কতৰি িাি কিামাছলাকৰ 

ককাছনা পাপ নহয়; আৰু আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡزَوَٰٗجاَوَِصي ٗةََ
َ
َوٱل ِذيَنَُيَتَوف ۡوَنَِمنُكۡمََويََذُروَنَأ

َفَإِۡنََخرَۡجَنََ َتًَٰعاَإِلَيَٱلۡحَۡوِلََغيَۡرَإِۡخَراٖجِۚ ۡزَوَِٰجِهمَم 
َ
ل ِأ

َِمنََ نُفِسِهن 
َ
فَلَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَفِيََماََفَعلَۡنَفِٓيَأ

َحََ ََعزِيز  ُ ۡعُروٖفََِۗوٱَّلل   ٢٤٠َِكيمَ م 

241. আৰু িালাক্বপ্ৰাপ্তা নাৰীসকলৰ প্ৰৰ্া মুিাতিক ভৰণ-কপাষণ কৰা 

মুত্তাক্বীসকলৰ কিথ িয। 
اَعَلَىَٱلُۡمت قِينََ بِٱلَۡمۡعُروِفََِۖحقًّ َُۢ  ٢٤١ََولِلُۡمَطل َقَِٰتََمَتَُٰع

242. এছনকক আল্লাছহ কিওোঁৰ আয়ািসমূহ কিামাছলাকৰ িাছি স্পষ্টভাছৱ িণথনা 

কছৰ িাছি কিামাছলাছক িুতজি পাৰা। 
َلَُكۡمََءاَيَٰتِهِۦَلََعل ُكۡمََتۡعقِلُونََ ُ  ٢٤٢ََكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل 

243. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন, তিসকছল মৃিুযৰ ভয়ি হাজাছৰ হাজাছৰ তনজ 

আিাসভূতম পতৰিযাগ কতৰত ল? িাৰ তপ ি আল্লাছহ তসহোঁ িক হকত ল, 

‘কিামাছলাছক মৃিুযিৰণ কৰা’। ইয়াৰ তপ ি আল্লাছহ তসহোঁ িক জীতৱি কতৰত ল। 

তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল; তকন্তু অতধকাংশ মানুছহ কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ 

নকছৰ। 

ََ لُوف 
ُ
لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنََخرَُجواَِْمنَدَِيَٰرِهِۡمَوَُهۡمَأ

َ
۞أ

َ ۡحَيَُٰهۡمَْۚإِن 
َ
َأ َُموتُواَُْثم  ُ َََحَذَرَٱلَۡمۡوِتََفَقاَلَلَُهُمَٱَّلل  َ ٱَّلل 

اِسَلَاََ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ اِسََوَلَِٰكن  لَُذوَفَۡضٍلَعَلَىَٱلن 

 ٢٤٣َيَۡشُكُرونََ

244. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কৰা আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় 

আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
ََ ََسِميع  َ َٱَّلل  ن 

َ
ََِوٱۡعلَُمٓواَْأ َٰتِلُواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل  َوَق

 ٢٤٤ََعلِيمَ 

245. ককান আছ , তিছয় আল্লাহক উত্তম ঋণ প্ৰদান কতৰি? কিওোঁ িাৰ িাছি 

ইয়াক িহুগুছণ িৃতি কতৰি; আৰু আল্লাছহই সংকুতচি আৰু সম্প্ৰসাতৰি কছৰ আৰু 

কিওোঁৰ তপছনই কিামাছলাকক প্ৰিযািতিথ ি কৰা হ’ি। 

ََ ۥٓ َقَۡرًضاََحَسٗناََفُيَضَٰعَِفُهۥَلَُه َ نََذاَٱل ِذيَُيۡقرُِضَٱَّلل  م 
ۡضَ
َ
ُطََوِإلَۡيهََِأ ُ ََيۡقبُِضََويَۡبص  ُ َوٱَّلل  َْۚ َعاٗفاََكثِيَرٗة

 ٢٤٥َتُرَۡجُعونََ

246. িুতম মু াৰ পৰিিী ই ৰাঈল িংশীয় কনিাসকলক কদখা নাইছন? তসহোঁ ছি 

কিতিয়া তসহোঁ িৰ নিীক হকত ল, ‘আমাৰ িাছি এজন ৰজা তনিুি কৰা িাছি আতম 

আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কতৰি পাছৰা’, কিওোঁ ক’কল, ‘এছনকুৱা নহয়ছিা আছকৌ কি, 

َإِۡذََ ََبۡعِدَُموَسيَٰٓ َِٰٓءيَلَِمنُۢ َبَنِٓيَإِۡسَر لَۡمَتََرَإِلَيَٱلَۡملَِإَِمنُۢ
َ
أ

ََِۡۖ َل ُهُمَٱۡبَعۡثَلََناََملِٗكاَنَُّقَٰتِۡلَفِيََسبِيِلَٱَّلل  الُواَْلَِنِبي ٖ
قَ
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কিামাছলাকক িুিৰ তিধান তদয়া হ’কল কিতিয়া কিামাছলাছক আৰু িুি নকতৰিা’? 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম তিছহিু তনজৰ আিাসভূতম আৰু তনজ সন্তান-সন্ততিৰ পৰা 

িতহষৃ্কি হহছ া, কিতিয়াহ’কল আল্লাহৰ পৰ্ি তকয় িুি নকতৰম’? এছিছক 

কিতিয়া তসহোঁ িৰ প্ৰতি িুিৰ তিধান তদয়া হ’ল কিতিয়া তসহোঁ িৰ তক ুমানৰ িাতহছৰ 

আটাছয় পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰছল; আৰু আল্লাছহ িাতলমসকলৰ তিষছয় ভালকক অৱগি। 

ل اََ
َ
قَاَلََهۡلََعَسيُۡتۡمَإِنَُكتَِبََعلَۡيُكُمَٱلۡقَِتاُلَأ

ََِوقَۡدََ ل اَنَُقَٰتَِلَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
َ
َقَالُواََْوَماَلََنآَأ ْۡۖ تَُقَٰتِلُوا

اَُكتَِبََعلَۡيِهُمََ فَلَم  ۡبَنآئَِناَۖۡ
َ
َٰرِنَاََوأ ۡخرِۡجَناَِمنَدَِي

ُ
أ

ِنَۡ ََُۢٱلۡقَِتاُلَتََول ۡواَْإِل اَقَلِيلٗاَم  ََعلِيُم ُ ُهۡمََْۚوٱَّلل 
َٰلِِمينََ  ٢٤٦َبِٱلظ 

247. আৰু তসহোঁ িৰ নিীছয় তসহোঁ িক হকত ল, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ িালুিক 

কিামাছলাকৰ িাছি ৰজা তহচাছপ কপ্ৰৰণ কতৰছ ’। তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িাৰ ৰাজত্ব 

আমাৰ ওপৰি ককছনকক সম্ভৱ? অৰ্চ আতম িািকক ৰাজত্বৰ কিত  হকদাৰ আৰু 

িাক প্ৰচুৰ ঐশ্বিথও তদয়া কহাৱা নাই’! কিওোঁ ক’কল, ‘আল্লাছহ তনশ্চয় িাক 

কিামাছলাকৰ িাছি মছনানীি কতৰছ  আৰু কিওোঁ িাক জ্ঞান আৰু শাৰীতৰকভাছৱ 

সমৃি কতৰছ ; আৰু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তনজ ৰাজত্ব প্ৰদান কছৰ আৰু আল্লাহ 

সিথিযাপী-প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ’। 

َقَۡدَبََ َ َٱَّلل  َعَثَلَُكۡمََطالُوَتَََوَقاَلَلَُهۡمَنَبِيُُّهۡمَإِن 
ََ َحقُّ

َ
َيَُكوُنَلَُهَٱلُۡملُۡكََعلَۡيَناََوَنحُۡنَأ ن يَٰ

َ
قَالُٓواَْأ َملِٗكاَْۚ

ََ َ َٱَّلل  قَاَلَإِن  َِنَٱلَۡماِلَِۚ بِٱلُۡملِۡكَِمۡنُهََولَۡمَيُۡؤَتََسَعٗةَم 
َُٰهََعلَۡيُكۡمََوَزاَدهُۥَبَۡسَطٗةَفِيَٱلۡعِلِۡمََوٱلِۡجۡسِمََِۖ ٱۡصَطَفى

َيَُ ُ ََعلِيمَ َوٱَّلل  ََوَِٰسع  ُ َوٱَّلل  َْۚ  ٢٤٧َۡؤتِيَُملَۡكُهۥََمنَيََشآُء

248. আৰু তসহোঁ িৰ নিীছয় তসহোঁ িক হকত ল, ‘িাৰ ৰাজত্বৰ তনদশথন এই কি, 

কিামাছলাকৰ ওচৰি িািূি আতহি ি’ি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা প্ৰশাতন্ত 

লগছি মু া আৰু হাৰূন িংশীয়সকছল তি পতৰিযাগ কতৰছ  িাছৰ অৱতশষ্টাংশ 

ৰ্াতকি; তফতৰিাসকছল কসইছটা িহন কতৰ আতনি। িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা 

তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি ইয়াি তনদশথন আছ ’। 

تَِيُكُمََ
ۡ
نَيَأ
َ
ۦَٓأ ََءايََةَُملِۡكهِ َوَقاَلَلَُهۡمَنَبِيُُّهۡمَإِن 
ب ُِكمَۡ ِنَر  م  ابُوُتَفِيهََِسِكيَنةَ  اَتََرَكَََٱلت  ِم  م  َوبَقِي ةَ 

َٰلَِكََ َفِيََذ إِن  َْۚ ََوَءاُلََهَُٰروَنََتحِۡملُُهَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َءاُلَُموَسيَٰ
ۡؤِمنِينََ  ٢٤٨َٓأَليَٗةَل ُكۡمَإِنَُكنُتمَمُّ

249. িাৰ তপ ি িালুছি কিতিয়া কসনািাতহনীসহ ওলাছল কিতিয়া তস ক’কল, 

‘আল্লাছহ কিামাছলাকক এটা নদীৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কতৰি। তিছয় িাৰ পৰা পানী পান 

কতৰি তস কমাৰ দলৰ অন্তৰভূি নহয়; আৰু তিছয় িাৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ নকতৰি তস 

কমাৰ দলভূি; ইয়াৰ িাতহছৰ তিছয় এচলু পানী গ্ৰহণ কতৰি তসও (কমাৰ দলৰ 

অন্তভূথ ি)’। এছিছক তক ুসংখযক কলাকৰ িাতহছৰ আটাছয় িাৰ পৰা পানী পান 

কতৰছল। তস আৰু িাৰ সংগী ঈমাোৰসকল কিতিয়া নদী অতিৰম কতৰছল কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘জালুি আৰু িাৰ কসনািাতহনীৰ তিৰুছি িুি কৰাৰ শতি আতজ 

আৰু আমাৰ ওচৰি নাই’। তকন্তু তিসকছল দৃ়ি তিশ্বাস কতৰত ল কি, আল্লাহৰ 

লগি তসহোঁ িৰ সাক্ষাৎ হ’ি, তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ আছদশি তকমান কি কু্ষদ্ৰ 

দছল তকমান িৃহৎ দলক পৰাজয় কতৰছ ’! আৰু আল্লাহ হধিথশীলসকলৰ লগি 

আছ । 

َُمۡبَتلِيُكمََ َ َٱَّلل  اَفََصَلََطالُوُتَبِٱلۡجُُنوِدَقَاَلَإِن  فَلَم 
بَِنَهرََٖفَمنََشرَِبَِمۡنُهَفَلَيَۡسَمِن ِيََوَمنَل ۡمََيۡطَعۡمُهََ

َفَشََ ِۚۦْ اََمِنَٱۡغتََرَفَُغۡرَفَۢةَبَِيِده
ِربُواَِْمۡنُهََفَإِن ُهۥَِمن ِٓيَإِل 

اََجاَوَزُهۥَُهَوََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََ ِۡنُهۡمَْۚفَلَم  إِل اَقَلِيلٗاَم 
َقَاَلَٱل ِذيَنََ ِۚۦْ قَالُواَْلَاََطاقََةَلََناَٱلَۡيۡوَمَِبجَالُوَتَوَُجُنوِده
ِنَفِئَةَٖقَلِيلٍَةََغلََبۡتَ ََِكمَم  َلَُٰقواَْٱَّلل  ن ُهمَمُّ

َ
َيُظنُّوَنَأ

َٰبِِرينََفِئَةَٗ ََمَعَٱلص  ُ َوٱَّلل  َُِۗ بِإِۡذِنَٱَّلل  َُۢ  ٢٤٩َََكثِيَرَة
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250. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া িুি কতৰিকল জালুি আৰু িাৰ কসনািাতহনীৰ 

মুখামুতখ হ’ল, কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাৰ ওপৰি 

হধিথ ঢাতল তদয়া, আমাৰ ভতৰ অতিচতলি ৰাখা আৰু কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি 

আমাক জয়িুি কৰা’। 

فۡرِۡغََعلَۡيَناَ
َ
اَبََرُزواَِْلجَالُوَتَوَُجُنوِدهِۦَقَالُواََْرب َنآَأ َولَم 
قَۡداَمَناََوٱنُصۡرنَاَعَلَىَٱلَۡقوِۡمََ

َ
َصبٗۡراََوَثب ِۡتَأ
َٰفِرِينََ َك

 ٢٥٠َٱلۡ

251. এছিছক তসহোঁ ছি আল্লাহৰ আছদশি তসহোঁ িক (কাতফৰসকলক) পৰাতজি 

কতৰছল আৰু দাঊছদ জালুিক হিযা কতৰছল আৰু আল্লাছহ কিওোঁক ৰাজত্ব আৰু 

তহকমি দান কতৰছল লগছি কিওোঁ তি ইচ্ছা কতৰছল কসইছটাছৱই কিওোঁক তশক্ষা 

তদছল; আৰু আল্লাছহ িতদ মানুহৰ এটা দলক আন এটা দলৰ দ্বাৰা প্ৰতিহি 

নকতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত পৃতৰ্ৱী তিপিথি হহ গ'কলছহোঁ ছিন। তকন্তু আল্লাহ 

সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল। 

ََ ُ َُٰهَٱَّلل  ََِوَقَتَلََداوُۥُدََجالُوَتََوَءاتَى َفَهَزُموُهمَبِإِۡذِنَٱَّلل 
ََِ َولَۡولَاََدۡفُعَٱَّلل  َُۗ اَيََشآُء ٱلُۡملَۡكََوٱلۡحِۡكَمَةَوََعل َمُهۥَِمم 
ََ ۡرُضََوَلَِٰكن 

َ
اَسََبۡعَضُهمَبَِبۡعٖضَل َفَسَدِتَٱلۡأ ٱلن 

َُذوَفَۡضٍلَعَلَىََٱ َ  ٢٥١َلَۡعَٰلَِمينََٱَّلل 

252. এইছিাৰ আল্লাহৰ আয়াি, তিছটা আতম কিামাৰ ওপৰি িৰ্ািৰ্ভাছৱ 

তিলাৱি কছৰা; আৰু তনশ্চয় িুতম ৰা ুলসকলৰ অন্তভূথ ি। 
ََوِإن َكَلَِمَنََ ِۚ ِ ََِنۡتلُوَهاََعلَۡيَكَبِٱلۡحَق  َكََءاَيَُٰتَٱَّلل 

تِلۡ
 ٢٥٢َٱلُۡمۡرَسلِينََ

253. কসই ৰা ুলসকল, আতম কিওোঁছলাকৰ তক ুমানক আন তক ুমানৰ ওপৰি 

কশ্ৰষ্টত্ব প্ৰদান কতৰছ া। কিওোঁছলাকৰ মাজি এছন তক ুমান আছ , তিসকলৰ লগি 

আল্লাছহ কৰ্া হকছ , আছকৌ তক ুমানক উচ্চ মিথাদা প্ৰদান কতৰছ ; আৰু 

মাৰইয়ামৰ পুি ঈ াক আতম স্পষ্ট প্ৰমাণাতদ প্ৰদান কতৰছ া আৰু ৰূহুল কুদ্য ৰ দ্বাৰা 

কিওোঁক শতিশালী কতৰছ া; আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িৰ পৰৱিীসকছল 

তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণাতদ সমাগি কহাৱাৰ তপ ছিা পাৰস্পাতৰক িুি-তিগ্ৰহি 

তলপ্ত নহ’কলছহোঁ ছিন; তকন্তু তসহোঁ ছি মিছভদ কতৰছল। ফলি তসহোঁ িৰ তক ুমাছন 

ঈমান আতনছল আৰু তক ুমাছন কুফুৰী কতৰছল; তকন্তু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ ছি 

পাৰস্পাতৰক িুি-তিগ্ৰহি তলপ্ত নহ’কলছহছিন; তকন্তু আল্লাছহ তিছটা ইচ্ছা 

কসইছটাছৱই কছৰ। 

نََ ِۡنُهمَم  َم  ََبۡعٖضٖۘ لَۡناََبۡعَضُهۡمَعَلَىَٰ ۞تِلَۡكَٱلرُُّسُلَفَض 
ََوَءاتَيَۡناَِعيَسيَٱۡبَنََ َوَرَفَعََبۡعَضُهۡمََدَرَجَٰٖتِۚ َۡۖ ُ َكل َمَٱَّلل 

َِ ي ۡدَنَُٰهَب
َ
َََمۡريََمَٱلَۡبي َِنَِٰتََوأ ُ ُروِحَٱلُۡقُدِسََِۗولَۡوََشآَءَٱَّلل 

ََبۡعِدََماََجآَءۡتُهُمََ ِنُۢ ََبۡعِدهِمَم  َماَٱۡقَتَتَلَٱل ِذيَنَِمنُۢ
ۡنََءاَمَنََوِمۡنُهمََ ٱلَۡبي َِنَُٰتََوَلَِٰكِنَٱۡخَتلَُفواَْفَِمنُۡهمَم 
ََ َ َٱَّلل  ََماَٱۡقَتَتلُواََْوَلَِٰكن  ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل  َْۚ نََكَفَر م 

 ٢٥٣َُلََماَيُرِيدََُيۡفعََ

254. কহ মুতমনসকল! আতম কিামাছলাকক তি প্ৰদান কতৰছ া িাৰ পৰা িযয় 

কৰা কসই তদন অহাৰ আগছি, তিতদনা িযৱসায়, িনু্ধত্ব আৰু  ুপাতৰ  এছকা 

নাৰ্াতকি, আৰু কাতফৰসকছলই িাতলম। 

ِنَ اََرَزقَۡنَُٰكمَم  نفُِقواَِْمم 
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ يُّ

َ
أ َقۡبِلَََيَٰٓ

ََُۗ َولَاََشَفََٰعة  تَِيَيَوۡم َل اََبۡيع َفِيهََِولَاَُخل ةَ 
ۡ
نَيَأ
َ
أ

َٰلُِمونََ  ٢٥٤ََوٱلَۡكَٰفُِروَنَُهُمَٱلظ 

255. আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। কিওোঁ তচৰিীৱ, 

সকছলা সত্তাৰ ধাৰক। কিওোঁক কলাঘূমটিও স্পশথ কতৰি কনাৱাছৰ আৰু কটাপতনও 

নহয়। আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলা কিওোঁছৰই। ককান 

কসইজন, তিছয় কিওোঁৰ অনুমতিতিছন কিওোঁৰ ওচৰি  ুপাতৰ  কতৰি? তসহোঁ িৰ 

সনু্মখি আৰু তপ ি তি আছ  সকছলা কিওোঁ জাছন; আৰু তি কিওোঁ ইচ্ছা কছৰ 

িাৰ িাতহছৰ কিওোঁৰ জ্ঞানৰ এছকাছৱই তসহোঁ ছি পতৰছিষ্টন কতৰি কনাৱাছৰ। কিওোঁৰ 

َولَاََ ُخُذهُۥَِسَنةَ 
ۡ
لَاَتَأ َْۚ َٱلَۡقيُّوُم ََٰهَإِل اَُهَوَٱلَۡحيُّ َلَٓاَإَِل ُ ٱَّلل 

ۡرِضََِۗمنََذاَٱل ذَِ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ل ُهۥََماَفِيَٱلس  َْۚ يََنَۡوم 

يِۡديِهۡمََوَماََ
َ
ََيۡعلَُمََماََبيَۡنَأ اَبِإِۡذنِهۚۦِْ

َإِل  ۥٓ يَۡشَفُعَِعنَدهُ
ََْۚ ۦَٓإِل اَبَِماََشآَء ِۡنَِعلِۡمهِ َولَاَُيحِيُطوَنَبَِشۡيٖءَم  َخلَۡفُهۡمَۖۡ
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কুৰ ী আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীক পতৰিযপ্ত কতৰ আছ ; আৰু এই দ্যটাৰ 

ৰক্ষণাছিক্ষণ কিওোঁৰ িাছি কিাজা নহয়; আৰু কিওোঁ সুউচ্চ, সুমহান। 
ََْۚ ۡرَضََۖۡولَاَيَـ ُوُدهُۥَِحۡفُظُهَما

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو وَِسَعَُكۡرِسيُُّهَٱلس 

َٱلۡعََ  ٢٥٥َِظيمَُوَُهَوَٱلَۡعلِىُّ

256. দ্বীন গ্ৰহণৰ কক্ষিি ককাছনা কজাৰ-জিৰদতি নাই; সিয পৰ্ ভ্ৰান্ত পৰ্ৰ 

পৰা সুস্পষ্ট হহছ । এছিছক তিছয় িাগুিক অস্বীকাৰ কতৰি আৰু আল্লাহৰ প্ৰতি 

ঈমান আতনি তস এছনকুৱা এডাল ৰ ীি খামুতচ ধতৰছল তিছটা ককতিয়াও তিতচ্ছন্ন 

নহ’ি; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞানী। 

ََْۚفَمنََ ِ َغى 
قَدَت بَي َنَٱلرُّۡشُدَِمَنَٱلۡ ِيِنَِۖ لَٓاَإِۡكَراهََفِيَٱلد 

ََِفَقِدَٱۡسَتۡمَسَكََ َبِٱَّلل  َُٰغوِتََويُۡؤِمنُۢ يَۡكُفۡرَبِٱلط 
ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ َوٱَّلل  َُۗ َلَاَٱنفَِصاَمَلََها  ٢٥٦َبِٱلُۡعۡرَوةَِٱلُۡوۡثَقىَٰ

257. তিসকছল ঈমান আতনছ  আল্লাছহই কিওোঁছলাকৰ অতভভাৱক, কিওোঁ 

কিওোঁছলাকক অন্ধকাৰৰ পৰা উতলয়াই কপাহৰৰ ফাছল হল িায়; আৰু তিসকছল 

কুফুৰী কতৰছ  িাগুি তসহোঁ িৰ অতভভাৱক, ইহোঁ ছি তসহোঁ িক কপাহৰৰ পৰা 

অন্ধকাৰৰ তপছন হল িায়। তসহোঁ ছিই জাহান্নামী, িাি তসহোঁ ি তচৰকাল অৱস্থান 

কতৰি। 

َٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْيخۡرُِجُهمَ ََولِيُّ ُ لَُمَِٰتَإِلَيََٱَّلل  َِنَٱلظُّ م 
َُٰغوُتَُيخۡرُِجوَنُهمََ ۡولَِيآؤُُهُمَٱلط 

َ
َوٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ ٱلنُّورَِِۖ

ُهۡمََ ارَِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
لَُمَِٰتَِۗأ َِنَٱلنُّورَِإِلَيَٱلظُّ م 

 ٢٥٧َفِيَهاََخَٰلُِدونََ

258. িুতম কসইজন িযতিক কদখা নাইছন? তিছয় ইব্ৰাহীমৰ লগি কিওোঁৰ 

প্ৰতিপালক সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত হহত ল, তিছহিু আল্লাছহ িাক ৰাজত্ব প্ৰদান 

কতৰত ল। কিতিয়া ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কমাৰ প্ৰতিপালক কিছৱোঁই তিজছন জীৱন দান 

কছৰ আৰু মৃিুয প্ৰদান কছৰ’, তস ক’কল, ‘মছয়া জীৱন দান কছৰা আৰু মৃিুয 

ঘটাওোঁ’। ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ সূিথক পূৱৰ পৰা উদয় কছৰ, িুতম 

ইয়াক পতশ্চমৰ পৰা উদয় কছৰাৱাছচান’। ফলি কাতফৰজন িুতিহীন হহ গ’ল; 

আৰু আল্লাহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

ََ ُ َُٰهَٱَّلل  ۡنََءاتَى
َ
ۦَٓأ َإِبَۡرَٰهِـَۧمَفِيََرب ِهِ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيََحآج 

َ
أ

ٱل ِذيَيُۡحِيۦََويُِميُتَقَاَلََٱلُۡملَۡكَإِۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِـُۧمََرب َِيَ
ۡمِسََ تِيَبِٱلش 

ۡ
َيَأ َ َٱَّلل  قَاَلَإِبَۡرَٰهِـُۧمَفَإِن  ِميُتَۖۡ

ُ
ۡحِيۦََوأ

ُ
نَاَ۠أ
َ
أ

ِتَبَِهاَِمَنَٱلَۡمۡغرِِبََفُبِهَتَٱل ِذيََ
ۡ
ِمَنَٱلَۡمۡشِرِقَفَأ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ  ُ َوٱَّلل  َُۗ  ٢٥٨ََكَفَر

259. অৰ্িা কসই িযতিৰ দছৰ, তিছয় এছনকুৱা এটা জনপদ অতিৰম কতৰ 

আত ল তিছটা সমূ্পণথ তিধ্বি হহত ল। তস ক'কল, 'মৃিুযৰ তপ ি আছকৌ ককছনকক 

আল্লাছহ ইয়াক জীতৱি কতৰি'? িাৰ তপ ি আল্লাছহ িাক এশ ি ৰ মৃি অৱস্থাি 

ৰাতখছল। অৱছশষি িাক পুনজীতৱি কতৰছল। আল্লাছহ ক'কল, 'িুতম তকমান তদন 

অৱস্থান কতৰলা'? তস ক'কল, 'এতদন িা এতদনিককও কম সময় অৱস্থান 

কতৰছ া'। কিওোঁ ক'কল, 'িৰং িুতম এশ ি ৰ অৱস্থান কতৰ া। এছিছক িুতম 

কিামাৰ খাদযসামগ্ৰী আৰু পানীয় িস্তুৰ ফাছল লক্ষয কৰা, কসইছিাৰ অতিকৃি 

আছ  আৰু কচাৱা, কিামাৰ গাধছটাৰ তপছন, আৰু (এয়া কতৰছ া) িাছি আতম 

কিামাক মানুহৰ িাছি তনদশথন িনাি পাছৰা, আৰু অতস্থসমূহৰ তপছন কচাৱা; 

ককছনকক কসইছিাৰ সংছিাতজি কছৰা আৰু মাংসতপিছৰ ঢাতক তদওোঁ'। িাৰ তপ ি 

কিতিয়া িাৰ ওচৰি স্পষ্ট হ’ল কিতিয়া তস ক’কল, 'মই জাছনা, তনশ্চয় আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান'। 

َقَۡريَةََٖوِهَيََخاوِيََ َعَلَىَٰ ۡوََكٱل ِذيََمر 
َ
َُعُروِشَهاََأ َعَلَىَٰ ة 

َِماْئََةََ ُ َماتَُهَٱَّلل 
َ
فَأ َۡۖ ََبۡعَدََمۡوتَِها ُ َيُۡحِيۦََهَِٰذهَِٱَّلل  ن يَٰ

َ
قَاَلَأ

ۡوََ
َ
قَاَلَلَبِۡثُتَيَوًۡماَأ َقَاَلََكۡمَلَبِۡثَتَۖۡ ۖۥۡ ََبَعَثُه عَاٖمَُثم 
ََ قَاَلَبَلَل بِۡثَتَِماْئََةَعَاٖمَفَٱنُظۡرَإِلَيَٰ َبۡعَضَيَۡومَِٖۖ

َِحمَارَِكَََطَعاِمَكَوََ َوٱنُظۡرَإِلَيَٰ َشَرابَِكَلَۡمَيَتََسن ۡهَۖۡ
َولَِنۡجَعلََكََءايَٗةَل ِلن اِسََِۖوٱنُظۡرَإِلَيَٱلۡعَِظاِمََكۡيَفَ

ۡعلَُمََ
َ
اَتَبَي َنَلَُهۥَقَاَلَأ فَلَم  َنَۡكُسوَهاَلَحۡٗماَْۚ نُنِشُزَهاَُثم 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  ن 

َ
 ٢٥٩َأ
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260. আৰু কিতিয়া ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক কদখুৱা িুতম 

ককছনকক মৃিক জীতৱি কৰা’, কিওোঁ ক’কল, ‘কিছন্ত িুতম তিশ্বাস কৰা নাই 

কনতক’? ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘তনশ্চয় কছৰা, তকন্তু কমাৰ মনৰ প্ৰশাতন্তৰ িাছি’, 

আল্লাছহ ক’কল, ‘কিছন্ত চাতৰটা চৰাই কলাৱা আৰু কসইছিাৰক কপাহ মনাই কলাৱা। 

িাৰ তপ ি কসইছিাৰৰ টুকুৰা কতৰ এটা এটা পাহাৰি স্থাপন কৰা। িাৰ তপ ি 

কসইছিাৰক মািা, কসইছিাৰ কিামাৰ ওচৰকল কদৌতৰ আতহি, আৰু জাতন কৰ্াৱা, 

তনশ্চয় আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়’। 

قَاَلََ َِۖ رِنِيََكيَۡفَتُۡحِيَٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
َأ ِ َوِإۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِـُۧمََرب 

قَاَلَفَُخۡذََ َقَلِۡبيَِۖ ََوَلَِٰكنَل َِيۡطَمئِن  قَاَلَبَلَىَٰ َولَۡمَتُۡؤِمنَِۖ
َ
أ

ََ ِ
َُكل  َٱۡجَعۡلَعَلَىَٰ َإِلَۡيَكَُثم  يِۡرَفَُصۡرُهن  َِنَٱلط  ۡربََعٗةَم 

َ
أ

َوٱۡعلَۡمََ تِيَنَكََسۡعٗياَْۚ
ۡ
َيَأ َٱۡدُعُهن  َُجۡزٗءاَُثم  ِۡنُهن  َجَبٖلَم 

ََحِكيمَ  ََعزِيز  َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٢٦٠َأ

261. তিসকছল তনজৰ ধন-সম্পদ আল্লাহৰ পৰ্ি িযয় কছৰ তসহোঁ িৰ উদাহৰণ 

শসযৰ এটা িীজৰ দছৰ, তিছটাৰ পৰা সািটা তসজা ওলায়, প্ৰছিযক তসজাি এশ 

শসয দানা; আৰু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ িহু গুছণ িৃতি কতৰ তদছয়; আৰু আল্লাহ 

সিথিযাপী-প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ। 

َثُلَٱل ِذيَنََ ََِكَمَثِلََم  َٰلَُهۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ۡمَو
َ
يُنفُِقوَنَأ

ِاْئَُةََحب ةََِٖۗ َُسۢنُبلَةَٖم  ِ
ۢنَبَتۡتََسۡبَعََسَنابَِلَفِيَُكل 

َ
َحب ٍةَأ

ََعلِيمَ  ََوَِٰسع  ُ َوٱَّلل  َْۚ َيَُضَٰعُِفَلَِمنَيََشآُء ُ  ٢٦١ََوٱَّلل 

262. তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি তনজৰ ধন-সম্পদ িযয় কছৰ িাৰ তপ ি তি িযয় 

কছৰ কসয়া কলাকক হক নুফুছৰ আৰু ককাছনা প্ৰকাৰ কষ্টও তনতদছয়, তসহোঁ িৰ 

প্ৰতিদান আছ  তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা ভয় নাই 

লগছি তসহোঁ ছি তচতন্তিও নহ’ি। 

َلَاَيُتۡبُِعوَنََ َُِثم  َٰلَُهۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ۡمَو
َ
ٱل ِذيَنَيُنفُِقوَنَأ
ََ اََول نَفُقواََْمن ٗ

َ
ۡجرُُهۡمَِعنَدََرب ِِهۡمََولَاَََمآَأ

َ
ٗذىَل ُهۡمَأ

َ
ٓاَأ

ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ  ٢٦٢ََخۡوف 

263. তি দানৰ তপ ি কষ্ট তদয়া হয় কসই দানিকক ভাল কৰ্া আৰু ক্ষমা কৰা 

উত্তম, আৰু আল্লাহ অভাৱমুি, পৰম সহনশীল। 
ِنََصَدقَةَٖيََ م  ََوَمۡغفَِرة ََخيۡرَ  ۡعُروف  َم  ٗذىََِۗ۞قَۡول 

َ
تَۡبُعَهآَأ

ََحلِيمَ  ََغنِيٌّ ُ  ٢٦٣ََوٱَّلل 

264. কহ ঈমাোৰসকল! দানৰ কৰ্া হক ফুতৰ আৰু কষ্ট প্ৰদান কতৰ 

কিামাছলাছক তনজৰ দানক কসই িযতিৰ দছৰ তনষ্ফল নকতৰিা তিছয় তনজৰ সম্পদ 

কলাকক কদখুৱািকল িযয় কছৰ, আল্লাহ আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস কপাষণ 

নকছৰ। ফলি িাৰ উপমা হহছ  এছনকুৱা এটা মসৃণ শীলৰ দছৰ, িাৰ ওপৰি 

অলপ মাটি আছ , িাৰ তপ ি ধাৰাষাৰ িৰষুছণ কসইছটা পতৰষ্কাৰ কতৰ তদছয়। 

ইহোঁ ছি তি উপাজথ ন কতৰছ  িাৰ এছকাছৱই তনজৰ কামি খটািকল সক্ষম নহয়; 

আৰু আল্লাছহ কাতফৰ সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

َْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَُتۡبِطلُوا يُّ
َ
أ ََََيَٰٓ ِ َٰتُِكمَبِٱلَۡمن  َصَدَق

اِسََولَاَيُۡؤِمُنََ ََكٱل ِذيَيُنفُِقََمالَُهۥَرِئَآَءَٱلن  َذىَٰ
َ
َوٱلۡأ

َفَمَثلُُهۥََكَمَثِلََصۡفَواٍنََعلَۡيهََِ ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرَِِۖ بِٱَّلل 
ََ ل اََيۡقِدُروَنَعَلَىَٰ ََفتََرَكُهۥََصلٗۡداَۖۡ َصابَُهۥََوابِل 

َ
َفَأ تَُراب 
ِمَ  َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَََشۡيٖءَم  ُ ََوٱَّلل  ُْۗ اََكَسُبوا
َٰفِرِينََ َك

 ٢٦٤َٱلۡ

265. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ িাছি আৰু তনজৰ আত্মা িতলষ্ঠ কৰাৰ 

িাছি ধন-সম্পদ িযয় কছৰ তসহোঁ িৰ উপমা হহছ  ককাছনা ওখ ভূতমি অৱতস্থি 

এটা উদযানৰ দছৰ, ি'ি ধাৰাষাৰ িৰষুণ হয়, ফলি িাি তদ্বগুণ ফল-মূল 

উৎপাদন হয়; আৰু ধাৰাষাৰ িৰষুণ নহছলও অলপ িৰষুছণই িাৰ িাছি িছৰ্ষ্ট। 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ িৰ্াৰ্থ প্ৰিযক্ষকাৰী। 

ََِ َٰلَُهُمَٱبۡتَِغآَءََمۡرَضاِتَٱَّلل  ۡمَو
َ
َوَمَثُلَٱل ِذيَنَيُنفُِقوَنَأ

بَِرۡبَوةٍَ نُفِسِهۡمََكَمَثِلََجن ةَِۭ
َ
ِۡنَأ ََََوتَثۡبِيٗتاَم  َصاَبَهاََوابِل 

َ
أ

ََُۗ ََفَطل   ُكلََهاَِضۡعَفيِۡنَفَإِنَل ۡمَيُِصۡبَهاََوابِل 
ُ
فَـ َاتَۡتَأ

َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصيرَ  ُ  ٢٦٥ََوٱَّلل 
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266. কিামাছলাকৰ ককাছনািাই তিচৰা কন কি, িাৰ িাছি কখজুৰ আৰু আঙুৰৰ 

এটা উদযান হওোঁক, িাৰ মাছজছৰ নদী প্ৰিাতহি ৰ্াতকি লগছি কসই উদযানি িাৰ 

িাছি সকছলা ধৰণৰ ফলমূল ৰ্াতকি, কিছন অৱস্থাি িাৰ িাধথকয অৱস্থা আতহ পাি 

আৰু িাৰ তক ুমান দ্যিথল সন্তান-সন্ততি ৰ্াতকি, ইয়াৰ তপ ি িাৰ এই উদযানৰ 

ওপৰি এটা অতিসহ প্ৰচি ঘুতণথ িিাছহ উদযানছটা দাহ কতৰ িাি? এছনকক 

আল্লাছহ কিওোঁৰ তনদশথনসমূহ কিামাছলাকৰ িাছি সুস্পষ্টভাছি িযি কছৰ, িাছি 

কিামাছলাছক তচন্তা-ভাৱনা আৰু গছৱষণা কৰা। 

خِيٖلََ ِنَن  م  نَتَُكوَنَلَُهۥََجن ةَ 
َ
َحُدُكۡمَأ

َ
َأ يََودُّ

َ
أ

ََ ِ
نَۡهَُٰرَلَُهۥَفِيَهاَِمنَُكل 

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

ۡعَناٖبََتجۡ
َ
َوأ

ۥَ َصابَُهَٱلِۡكبَُرََولَُه
َ
َمَرَِٰتََوأ َصاَبَهآََٱلث 

َ
ُضَعَفآُءَفَأ ِي ةَ  ذُر 

َلَُكُمََ ُ َكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل  إِۡعَصار َفِيهَِنَار َفَٱۡحتََرقَۡتَُۗ
ُرونََ  ٢٦٦َٱٓأۡلَيَِٰتَلََعل ُكۡمََتَتَفك 

267. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক তি উপাজথ ন কৰা আৰু আতম মাটিৰ পৰা 

কিামাছলাকৰ িাছি তি উৎপাদন কছৰা িাৰ পৰা তিছটা উৎকৃষ্ট কসয়া িযয় কৰা; 

আৰু তনকৃষ্ট িস্তু িযয় কৰাৰ সংকল্প নকতৰিা, অৰ্চ কিামাছলাছক তনছজই এছন িস্তু 

চকু িন্ধ নকৰা হলছক গ্ৰহণ নকৰা। জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ অভাৱমুি, 

সপ্ৰশংতসি। 

نفُِقواَِْمنََطي َِبَِٰتََماََكَسبُۡتۡمََ
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ُمواَْٱلۡخَبِيَثََوِممَ  ۡرِضََِۖولَاََتَيم 

َ
َِنَٱلۡأ ۡخرَۡجَناَلَُكمَم 

َ
آَأ

نَُتۡغِمُضواَْفِيهََِِۚ
َ
ِمۡنُهَتُنفُِقوَنََولَۡسُتمَأَـِبِخِذيهَِإِل ٓاَأ

ََحمِيدَ  ََغنِيٌّ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٢٦٧ََوٱۡعلَُمٓواَْأ

268. চয়িাছন কিামাছলাকক দতৰদ্ৰিাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছয় আৰু অতশ্ললিাৰ তনছদথ শ 

তদছয় তকন্তু আল্লাছহ কিামাছলাকক কিওোঁৰ ফালৰ পৰা ক্ষমা আৰু অনুগ্ৰহৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদছয়; আৰু আল্লাহ সিথিযাপী-প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ। 

ََ ُ َوٱَّلل  ُمُرُكمَبِٱلَۡفۡحَشآِءَِۖ
ۡ
ۡيَطَُٰنَيَعُِدُكُمَٱلَۡفۡقَرََويَأ ٱلش 

ََوََٰ ُ َوٱَّلل  ِۡنُهََوَفۡضلٗاَُۗ ۡغفَِرٗةَم  ََعلِيمَ يَعُِدُكمَم   ٢٦٨َِسع 

269. কিওোঁ িাক ইচ্ছা কছৰ তহকমি দান কছৰ, আৰু িাক তহকমি প্ৰদান কৰা 

হয়, িাক প্ৰকৃিছি প্ৰচুৰ কলযাণ প্ৰদান কৰা হয়; আৰু তিছিকসম্পন্ন 

িযতিসকছলই ককৱল উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

َوَمنَيُۡؤَتَٱلۡحِۡكَمَةََفَقۡدََ َْۚ يُۡؤتِيَٱلۡحِۡكَمَةََمنَيََشآُء
وتَِيَ
ُ
لَۡبَٰبَِأ

َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
ُرَإِل ٓاَأ ك  َوَماَيَذ   ٢٦٩ََخيٗۡراََكثِيٗراَُۗ

270. আৰু তিছটা কিামাছলাছক িযয় কৰা অৰ্িা কিামাছলাছক তিছটা মান্নি কৰা 

তনশ্চয় কসয়া আল্লাছহ জাছন; আৰু িাতলমসকলৰ িাছি ককাছনা সহায়কাৰী নাই। 
ِنَن ۡذرَٖ ۡوَنََذۡرتُمَم 

َ
َفَقٍةَأ ِنَن  نَفۡقُتمَم 

َ
َََوَمآَأ َ َٱَّلل  َفَإِن 

نَصارٍَ
َ
َٰلِِميَنَِمۡنَأ ََوَماَلِلظ  ۗۥُ  ٢٧٠ََيۡعلَُمُه

271. কিামাছলাছক িতদ প্ৰকাশযভাছৱ চাদাকা কৰা কিছন্ত এয়া ভাল; আৰু িতদ 

কগাপছন কৰা আৰু অভাৱগ্ৰস্থক প্ৰদান কৰা কিছন্ত এয়া কিামাছলাকৰ িাছি আৰু 

ভাল; আৰু (ইয়াৰ ফলি) কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি তক ু পতৰমাণ পাপ কমাচন 

কতৰি; আৰু কিামাছলাছক তি আমল কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱতহি। 

َوِإنَُتخُۡفوَهاََوتُۡؤتُوَهاَ اَِهَيَۖۡ َِٰتَفَنِعِم  َدَق إِنَُتۡبُدواَْٱلص 
ِنََ ُِرََعنُكمَم  ل ُكۡمََْۚويَُكف  ٱلُۡفَقَرآَءََفُهَوََخيۡرَ 

َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ ُ َوٱَّلل   ٢٧١ََسي ِـ َاتُِكۡمَُۗ

272. তসহোঁ িক তহদায়ি প্ৰদানৰ দাতয়ত্ব কিামাৰ নহয়; িৰং আল্লাছহ িাক ইচ্ছা 

তহদায়ি তদছয়; আৰু তি ধন-সম্পদ কিামাছলাছক িযয় কৰা কসয়া ককৱল 

কিামাছলাকৰ তনজৰ িাছি আৰু কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ িাছিই (কিওোঁৰ 

সন্তুতষ্ট অজথ নৰ িাছিই) িযয় কৰা; আৰু কিামাছলাছক উত্তম ককাছনা িস্তু িযয় 

কতৰছল িাৰ পুৰষ্কাৰ কিামাছলাকক পতৰপূণথভাছৱ প্ৰদান কৰা হ'ি আৰু 

কিামাছলাকৰ প্ৰতি অনযায় কৰা নহ’ি। 

ََُۗ ََيۡهِديََمنَيََشآُء َ َٱَّلل  َُٰهۡمََوَلَِٰكن  ۞ل يَۡسََعلَۡيَكَُهَدى
َوَماَتُنفُِقوَنَإِل اََََوَماَتُنفُِقواَِْمۡنََخيٖۡرَفَلَِأنُفِسُكۡمَْۚ

َإِلَۡيُكۡمََ َوَماَتُنفُِقواَِْمۡنََخيٖۡرَيُوَف  َِْۚ ٱبۡتَِغآَءَوَۡجهَِٱَّلل 
نُتۡمَلَاَُتۡظلَُمونََ

َ
 ٢٧٢ََوأ
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273. ( াদাকা) কসইসকল অভাৱগ্ৰস্থ কলাকৰ প্ৰাপয তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি 

এছনকক িযাপৃি কি, পৃতৰ্ৱীি চলা ফুৰা কতৰি কনাৱাছৰ; আত্মসন্মানছিাধি খুতজ 

কনাছখাৱাৰ িাছি অজ্ঞ কলাকসকছল তসহোঁ িক অভাৱমুি িুতল ভাছৱ; িুতম তসহোঁ িৰ 

লক্ষণ কদতখছয় তচতনি পাতৰিা। তসহোঁ ছি মানুহৰ ওচৰি কহচাোঁ  মাতৰ ধতৰ খুতজ নুফুছৰ; 

আৰু তি ধন-সম্পদ কিামাছলাছক িযয় কৰা, তনশ্চয় আল্লাহ কসই তিষছয় সতিছশষ 

জাছন। 

َْ ۡحِصُروا
ُ
َِلَاَيَۡسَتِطيُعوَنَََلِلُۡفَقَرآِءَٱل ِذيَنَأ فِيََسبِيِلَٱَّلل 

ۡغنَِيآَءَِمَنََ
َ
ۡرِضََيحَۡسُبُهُمَٱلۡجَاهُِلَأ

َ
َضۡرٗباَفِيَٱلۡأ

ََُۗ اَسَإِلۡحَاٗفا ِفََتۡعرُِفُهمَبِِسيَمَُٰهۡمَلَاَيَۡسـ َلُوَنَٱلن  َعفُّ ٱلت 
َبِهِۦََعلِيمَ  َ َٱَّلل   ٢٧٣ََوَماَتُنفُِقواَِْمۡنََخيٖۡرَفَإِن 

274. তিসকছল তনজৰ ধন-সম্পদ ৰাতি আৰু তদনি, কগাপছন আৰু প্ৰকাশযভাছৱ 

িযয় কছৰ তসহোঁ িৰ প্ৰতিদান তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আছ ; আৰু তসহোঁ িৰ 

ককাছনা ভয় নাই আৰু তসহোঁ ি তচতন্তিও নহ’ি। 

اَوََعلَانَِيٗةََ َهارَِِسر ٗ َٰلَُهمَبِٱل ۡيِلََوٱلن  ۡمَو
َ
ٱل ِذيَنَيُنفُِقوَنَأ

ۡجرُُهۡمَِعندََ
َ
ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََفَلَُهۡمَأ ََرب ِِهۡمََولَاََخۡوف 
 ٢٧٤ََيحَۡزنُونََ

275. তিসকছল সুি খায়, তসহোঁ ছি কসই িযতিৰ দছৰ (কিৰৰ পৰা) উঠিি, িাক 

চয়িাছন স্পশথ কতৰ িতলয়া িনায়। এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ছি কয়, িযৱসায়-

িাতনজয সুিৰ দছৰই। অৰ্চ আল্লাছহ িযৱসায়.-িাতনজযক হালাল কতৰছ  আৰু 

সুিক হাৰাম কতৰছ । এছিছক িাৰ ওচৰি কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা উপছদশ 

অহাৰ তপ ি তিৰি হ’ল, কিছন্ত অিীিি তি হহছ  কসয়া িাৰ িাছিই ইচ্ছাধীন; 

আৰু িাৰ তহচাপ তনকাচ আল্লাহৰ ওচৰি; আৰু তিসকছল অমানয কতৰ উভতি িাি 

তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ অতধিাসী, িাি তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি। 

اَْلَاََيُقوُموَنَإِل اََكَماََيُقوُمََٱل ِذي ِبَوَٰ ُكلُوَنَٱلر 
ۡ
َنَيَأ

ن ُهۡمَقَالُٓواََْ
َ
َٰلَِكَبِأ ََذ ْۚ ِ ۡيَطَُٰنَِمَنَٱلَۡمس  ٱل ِذيََيَتَخب ُطُهَٱلش 

ََ ْْۚ ا ِبَوَٰ َٱلَۡبۡيَعَوََحر َمَٱلر  ُ َٱَّلل  َحل 
َ
ََوأ ُْۗ ا ِبَوَٰ إِن َماَٱلَۡبۡيُعَِمۡثُلَٱلر 

َفَلَُهۥََماََسلََفَََفَمنََجآَءهُۥََموِۡعظََ ب ِهِۦَفَٱنَتَهيَٰ ِنَر  م  ةَ 
ارََِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
َوَمۡنَعَاَدَفَأ َِۡۖ َإِلَيَٱَّلل  ۥٓ ۡمُرُه

َ
َوأ

 ٢٧٥َُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ

276. আল্লাছহ সুিক তনতশ্চহ্ন কছৰ আৰু  াদাকাক িৃতি কছৰ; আৰু আল্লাছহ 

ককাছনা অতধক কুফুৰীকাৰী, পাপীক ভাল নাপায়। 
ََ َُكل  َلَاَُيحِبُّ ُ َِٰتََِۗوٱَّلل  َدَق اََْويُۡربِيَٱلص  ِبَوَٰ َٱلر  ُ َيۡمَحُقَٱَّلل 

ثِيمٍَ
َ
اٍرَأ  ٢٧٦ََكف 

277. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ , কনক আমল কতৰছ ,  ালাি প্ৰতিষ্ঠা 

কতৰছ  আৰু িাকাি প্ৰদান কতৰছ , কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিদান আছ  কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি; আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু তসহোঁ ি তচতন্তিও নহ’ি। 

ةَََ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 
َ
َٰلَِحَِٰتََوأ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 

ََ ۡجرُُهۡمَِعنَدََرب ِِهۡمََولَاََخوۡف 
َ
ةََلَُهۡمَأ َكوَٰ َوَءاتَُواَْٱلز 

 ٢٧٧ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ

278. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু সুিৰ 

তি অৱতশষ্ট আছ  কসইছটা এতৰ তদয়া িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা। 
ََوَذُرواََْماَبَِقَىَِمَنََ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡؤِمنِينََ اَْإِنَُكنُتمَمُّ ِبَوَٰٓ  ٢٧٨َٱلر 

279. তকন্তু িতদ কিামাছলাছক এছন নকৰা কিছন্ত আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ 

পৰা িুিৰ কঘাষণা কলাৱা, আৰু িতদ কিামাছলাছক িাওিা কৰা কিছন্ত 

কিামাছলাকৰ মূলধন কিামাছলাকছৰই ৰ্াতকি। কিামাছলাছক অনযায় নকতৰিা আৰু 

কিামাছলাকৰ ওপৰছিা অনযায় কৰা নহ’ি। 

ََوِإ ََِورَُسولِهِۖۦۡ َِنَٱَّلل  َذنُواَِْبحَۡرٖبَم 
ۡ
نََفَإِنَل ۡمََتۡفَعلُواَْفَأ

َٰلُِكۡمَلَاََتۡظلُِموَنََولَاََ ۡمَو
َ
تُبُۡتۡمَفَلَُكۡمَُرُءوُسَأ

 ٢٧٩َُتۡظلَُمونََ
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280. আৰু িতদ তস অভাৱগ্ৰস্থ হয় কিছন্ত সচ্ছলিা হলছক িাৰ অৱকাশ আছ ; 

আৰু িতদ কিামাছলাছক  াদাকা কতৰ তদয়া কিছন্ত এইছটা কিামাছলাকৰ িাছি 

কলযাণকৰ, িতদ কিামাছলাছক জাতনলাছহোঁ ছিন। 

قُواَََْوِإنََكاَنَذَُ نَتََصد 
َ
َوأ َِۚ ََميَۡسَرةٖ إِلَيَٰ وَُعۡسَرةََٖفَنِظَرةَ 

ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ  ٢٨٠ََخيۡرَ 

281. আৰু কিামাছলাছক কসই তদনৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা তিতদনা 

কিামাছলাকক আল্লাহৰ তপছন উভিাই কলাৱা হ'ি। িাৰ তপ ি প্ৰছিযক িযতিক 

তস তি উপাজথ ন কতৰছ , কসয়া পতৰপূণথভাছৱ প্ৰদান কৰা হ’ি আৰু তসহোঁ িক অনযায় 

কৰা নহ’ি। 

ََنۡفٖسََ َُكلُّ َتَُوف يَٰ ُثم  َِۡۖ َوٱت ُقواَْيَۡوٗماَتُرَۡجُعوَنَفِيهَِإِلَيَٱَّلل 
اََكَسَبۡتَوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََ  ٢٨١َم 

282. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক কিতিয়া এজছন আনজনৰ লগি তনধথাতৰি 

সময়ৰ িাছি ঋণ আদান-প্ৰদান কতৰিা কিতিয়া কসইছটা তলতখ ৰাতখিা; 

কিামাছলাকৰ মাজি ককাছনা কলখছক িাছি কসইছটা নযায়ভাছৱ তলতখ তদছয়; আৰু 

ককাছনা কলখছক কিন তলতখিকল অস্বীকাৰ নকছৰ, কিছনকক আল্লাছহ িাক তশক্ষা 

তদছ । এছিছক তস কিন তলছখ; আৰু তি িযতিৰ ওপৰি হক আছ  (ঋণগ্ৰহীিা) 

তস কিন তলখাৰ তিষয়িস্তু হক তদছয় আৰু তস কিন কিওোঁৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ; আৰু িাৰ পৰা এছকা িাছি হ্ৰাস নকছৰ (িযতিৰম 

নকছৰ)। িাৰ তপ ি িাৰ ওপৰি হক আছ  (ঋণগ্ৰহীিা) িতদ তনছিথাধ িা দ্যিথল 

হয় অৰ্িা তলখাৰ তিষয়িস্তু তস হক তদি কনাৱাছৰ কিছন্ত িাৰ অতভভাৱছক কিন 

নযায়ভাছৱ তলখাৰ তিষয়িস্তু হক তদছয়; আৰু কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ মাজৰ 

দ্যজন পুৰুষক সাক্ষী কৰ্াৱা, এছিছক িতদ দ্যজন পুৰুষ নাৰ্াছক কিছন্ত এজন পুৰুষ 

আৰু দ্যজনী নাৰীক সাক্ষী কৰ্াৱা তিসকলক কিামাছলাছক সাক্ষী তহচাছপ প ে 

কৰা, িাছি নাৰীসকলৰ মাজৰ ককাছনািাই পাহতৰ গ'কল এজনীছয় আনজনীক 

স্মৰণ কৰাই তদি পাছৰ; আৰু সাক্ষীসকলক কিতিয়া মািা হ'ি কিতিয়া তসহোঁ ছি 

কিন অস্বীকাৰ নকছৰ; আৰু কসইছটা (ঋণ আদান-প্ৰদান) সৰু ডাঙৰ তিছটাছৱই 

হওক, তনধথাতৰি সময় তলতখিকল কিামাছলাছক ককাছনা ধৰণৰ তিৰি নহ'িা। 

এইছটাছৱই আল্লাহৰ ওচৰি নযায় আৰু সাক্ষযদানৰ িাছি দৃ়িিৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি সছেহ স্থান কনাছপাৱাৰ িাছি অতধক উপিুি। তকন্তু 

কিামাছলাছক পৰস্পছৰ তি নগদ িযৱসায় পতৰচালনা কৰা কসইছটা কিামাছলাছক 

তনতলতখছলও ককাছনা কদাষ নাই, আৰু কিামাছলাছক কিতিয়া পৰস্পছৰ কিচা-তকনা 

কৰা কিতিয়া সাক্ষী ৰাতখিা; আৰু ককাছনা কলখক আৰু সাক্ষীক ক্ষতিগ্ৰি কৰা 

নহ’ি, আৰু িতদ কিামাছলাছক ক্ষতিগ্ৰি কৰা কিছন্ত এইছটা হ'ি কিামাছলাকৰ 

লগি অনাচাৰ। কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু আল্লাছহ 

কিামাছলাকক তশক্ষা তদি আৰু আল্লাহ সকছলা তিষছয় সিথজ্ঞ। 

َجٖلََ
َ
َأ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَتََدايَنُتمَبَِديٍۡنَإِلَيَٰٓ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َولَۡيۡكُتبَب يَۡنُكمَۡ يَفَٱۡكُتُبوُهَْۚ َسم ٗ َبِٱلَۡعۡدِلََِۚمُّ ََكاتُِبُۢ
ََْۚ ُ نَيَۡكُتَبََكَماََعل َمُهَٱَّلل 

َ
َأ َبََكاتِب 

ۡ
َولَاَيَأ

ََرب ُهۥََ َ ََولَۡيت ِقَٱَّلل  فَلَۡيۡكُتۡبََولُۡيۡملِِلَٱل ِذيََعلَۡيهَِٱلۡحَقُّ
ََ فَإِنََكاَنَٱل ِذيََعلَۡيهَِٱلۡحَقُّ اَْۚ َولَاََيۡبَخۡسَِمۡنُهََشۡيـ ٗ

ۡوََضعِيًفَا
َ
َُهَوَفَلُۡيۡملِۡلََََسفِيًهاَأ نَيُِمل 

َ
ۡوَلَاَيَۡسَتِطيُعَأ

َ
أ

َوٱۡستَۡشِهُدواََْشهِيَديِۡنَِمنَر َِجالُِكۡمََۖۡ َولِيُُّهۥَبِٱلَۡعۡدِلَِۚ
نََ تَاِنَِمم 

َ
ََوٱۡمَرأ فَإِنَل ۡمَيَُكونَاَرَُجلَيِۡنَفَرَُجل 

َِرََ َُٰهَماََفُتَذك  َإِۡحَدى نَتَِضل 
َ
َهَدآِءَأ تَۡرَضۡوَنَِمَنَٱلشُّ

ََإَِ ْْۚ َهَدآُءَإَِذاََماَُدُعوا َبَٱلشُّ
ۡ
ََولَاَيَأ ِۚ ۡخَرىَٰ

ُ
َُٰهَماَٱلۡأ ۡحَدى

ََ َجلِهۚۦِْ
َ
َأ ۡوََكبِيًراَإِلَيَٰٓ

َ
نَتَۡكُتُبوُهََصغِيًراَأ

َ
َولَاَتَۡسـ َُمٓواَْأ

ل اََ
َ
َأ ۡدنَيَٰٓ

َ
َهََٰدةََِوأ قۡوَُمَلِلش 

َ
ََِوأ قَۡسُطَِعنَدَٱَّلل 

َ
َٰلُِكۡمَأ َذ

نَتَكَُ
َ
وَنَتَِجََٰرةًََحاِضَرٗةَتُِديُروَنَهاََتَۡرتَابُٓواَْإِل ٓاَأ

ََُۗ ل اَتَۡكُتُبوَها
َ
َأ بَيَۡنُكۡمَفَلَيَۡسََعلَۡيُكۡمَُجَناح 

ََْۚ ََولَاََشِهيد  ََكاتِب  ۡشِهُدٓواَْإَِذاََتَباَيۡعُتۡمََْۚولَاَيَُضآر 
َ
َوأ

ََۡۖ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َبُِكۡمَُۗ َوِإنََتۡفَعلُواَْفَإِن ُهۥَفُُسوُقُۢ
ََشۡيٍءََعلِيمَ َويَُعل ُِمُكُمَ ِ

َبِكُل  ُ َوٱَّلل  َُۗ ُ  ٢٨٢َٱَّلل 

283. িতদ কিামাছলাছক ভ্ৰমণি ৰ্কা আৰু ককাছনা কলখক কনাছপাৱা কিছন্ত 

হিান্তৰকৃি িন্ধক ৰাতখিা। এছিছক কিামাছলাছক এজছন আনজনক তিশ্বি িুতল 

ভাতৱছল, িাৰ ওচৰি আমানি ৰখা হহছ  তস কিন আমানি প্ৰিযাপথন কছৰ আৰু 

িাৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ; আৰু কিামাছলাছক সাক্ষী কগাপন 

ََ ََسَفرََٖولَۡمََتِجُدواََْكاتِٗباَفَرَِهَٰن  ۞َوِإنَُكنُتۡمَعَلَىَٰ
ِمَنََبۡعُضكَُ

َ
َۖۡفَإِۡنَأ ۡقُبوَضة  َِٱل ِذيََم  مََبۡعٗضاَفَلُۡيَؤد 

ََولَاَتَۡكُتُمواََْ ۗۥُ ََرب ُه َ َمََٰنَتُهۥََولَۡيت ِقَٱَّلل 
َ
ٱۡؤتُِمَنَأ
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 البقرة

নকতৰিা, আৰু তিছয় ইয়াক কগাপন কছৰ তনশ্চয় িাৰ অন্তৰ পাপী; আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 
َبَِماََ ُ ََوٱَّلل  ۗۥُ ََءاثِم َقَلُۡبُه ۥٓ َوَمنَيَۡكُتۡمَهاَفَإِن ُه َْۚ َهََٰدةَ ٱلش 

 ٢٨٣ََتۡعَملُوَنََعلِيمَ 

284. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰ আল্লাহৰ িাছিই। 

কিামাছলাকৰ মনি তি আছ  কসয়া প্ৰকাশ কৰা িা কগাপন কৰা, আল্লাছহ 

কসইছিাৰৰ তহচাি কিামাছলাকৰ পৰা লি। িাৰ তপ ি িাক ইচ্ছা কিওোঁ িাক ক্ষমা 

কতৰি আৰু িাক ইচ্ছা িাক কিওোঁ শাতি তদি; আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি 

পূণথ ক্ষমিািান। 

ََِماَفِيَ  ِ ۡرِضََِۗوِإنَُتۡبُدواََْماَفِٓيَََّلل 
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

َفَيۡغفُِرَلَِمنََ َۡۖ ُ ۡوَُتخُۡفوُهَُيحَاِسۡبُكمَبِهَِٱَّلل 
َ
نُفِسُكۡمَأ

َ
أ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َُۗ ُبََمنَيََشآُء ِ  ٢٨٤َيََشآُءََويَُعذ 

285. ৰা ুছল কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা তি কিওোঁৰ ওচৰি অৱিীণথ হহছ  

িাৰ ওপৰি ঈমান আতনছ  আৰু মুতমনসকছলও। প্ৰছিযছকই ঈমান আতনছ  

আল্লাহৰ ওপৰি, কিওোঁৰ তফতৰিাসকলৰ ওপৰি, কিওোঁৰ তকিাপসমূহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলসকলৰ ওপৰি। আতম কিওোঁৰ ৰা ুলসকলৰ মাজি ককাছনা পাৰ্থকয 

নকছৰা; আৰু এওোঁছলাছক কয়, ‘আতম শুতনছ া আৰু মাতন হলছ া। কহ আমাৰ 

প্ৰতিপালক! কিামাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কছৰা আৰু কিামাৰ তপছনই প্ৰিযাৱিথ নস্থল’। 

ََ ب ِهِۦََوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَُْۚكلٌّ نزَِلَإِلَۡيهَِِمنَر 
ُ
َءاَمَنَٱلر ُسوُلَبَِمآَأ

ُِقََ ََِوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦََوُكُتبِهِۦََورُُسلِهِۦَلَاَُنَفر  َءاَمَنَبِٱَّلل 
َوََ ِنَرُُّسلِهۚۦِْ َحٖدَم 

َ
ُغۡفَرانََكَََبيَۡنَأ َطۡعَناَۖۡ

َ
َقالُواََْسِمۡعَناََوأ

 ٢٨٥ََرب َناََوِإلَۡيَكَٱلَۡمِصيرَُ

286. আল্লাছহ কাছকা িাৰ সামৰ্থৰ িাতহৰি ককাছনা দাতয়ত্ব তনতদছয়। তিছয় ভাল 

উপাজথ ন কতৰছ  ইয়াৰ প্ৰতিফল িাৰ িাছিই, আৰু তিছয় কিয়া উপাজথ ন কতৰছ  

ইয়াৰ প্ৰতিফল তস তনছজই কভাগ কতৰি। কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িতদ আতম তিসৃ্মি 

হওোঁ অৰ্িা ভুল কছৰা কিছন্ত িুতম আমাক কসাধ-কপাচ নকতৰিা। কহ আমাৰ 

প্ৰতিপালক! আমাৰ পূিথৱিীসকলৰ ওপৰি কিছনকক িুতম কিাজা অপথণ কতৰত লা 

আমাৰ ওপৰি কিছনকুৱা কিাজা অপথণ নকতৰিা। কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম 

আমাক এছনকুৱা কিাজা িহন নকৰািা তিছটা িহন কৰাৰ আমাৰ সামৰ্থ নাই; আৰু 

িুতম আমাৰ পাপ কমাচন কতৰ তদয়া, আমাক ক্ষমা কতৰ তদয়া, আমাৰ প্ৰতি দয়া 

কৰা, িুতমছয়ই আমাৰ অতভভাৱক। এছিছক কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি আমাক 

সহায় কৰা। 

لََهاََماََكَسَبۡتََ ََنۡفًساَإِل اَوُۡسَعَهاَْۚ ُ لَاَيُكَل ُِفَٱَّلل 
رََ ۡوََوََعلَۡيَهاََماَٱۡكتََسَبۡتَُۗ

َ
ب َناَلَاَتَُؤاِخۡذنَآَإِنَن ِسيَنآَأ

َرب َناََولَاََتحِۡمۡلََعلَۡيَنآَإِۡصٗراََكَماََحمَلَۡتُهۥَعَلَىََ َْۚ نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

َ ِلَۡناََماَلَاََطاقََةَلََناَبِهِۖۦۡ َرب َناََولَاَُتحَم  ٱل ِذيَنَِمنََقۡبلَِناَْۚ
َ
َ
أ َْۚ ََٰناَفَٱنُصۡرنَاَََوٱۡعُفََعن اََوٱۡغفِۡرَلََناََوٱۡرَحمَۡنآ نَتََمۡولَى

َٰفِرِينََ َك
 ٢٨٦َعَلَىَٱلَۡقوِۡمَٱلۡ
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 آل عمران 

আছল ইমৰাণ عمران آل  

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা প্ৰকৃি ইলাহ নাই, কিওোঁ তচৰিীৱ, সিথসত্তাৰ 

ধাৰক। 
َٱلَۡقيُّومَُ ََٰهَإِل اَُهَوَٱلَۡحيُّ َلَٓاَإَِل ُ  ٢َٱَّلل 

3. কিওোঁ সিয সহকাছৰ কিামাৰ প্ৰতি তকিাি অৱিীণথ কতৰছ , ইয়াৰ আগি তি 

আতহছ  িাৰ সিযিা প্ৰতিপন্নকাৰী তহচাছপ, আৰু কিছৱোঁই অৱিীণথ কতৰত ল িাওৰাি 

আৰু ইিীল। 

َلََعلَيَۡ ٗقاَل َِماََبيَۡنََنَز  ِ َُمَصد  ِ ِكَتََٰبَبِٱلۡحَق 
َكَٱلۡ

ََٰةََوٱلِۡإنِجيَلَ ۡوَرى نَزَلَٱلت 
َ
 ٣َيََديۡهََِوأ

4. ইতিপূছিথ মানুহৰ িাছি তহদায়িস্বৰূপ; আৰু কিওোঁ ফুৰকান অৱিীণথ কতৰছ । তনশ্চয় 

তিসকছল আল্লাহৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ কছৰ তসহোঁ িৰ িাছিই আছ  কছঠাৰ শাতি, 

আৰু আল্লাহ মহা-পৰাৰমশালী, প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী। 

َٱل ِذيَنََ إِن  نَزَلَٱلُۡفۡرَقاَنَُۗ
َ
ِمنََقۡبُلَُهٗدىَل ِلن اِسََوأ

ََ ُ َوٱَّلل  َُۗ ََشِديد  َِلَُهۡمََعَذاب  َكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 
 ٤ََعزِيز َُذوَٱنتَِقامٍَ

5. তনশ্চয় আল্লাহ, আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ এছকাছৱই কিওোঁৰ ওচৰি কগাপন নাৰ্াছক। ََۡرِضََولَاَفِي
َ
فِيَٱلۡأ ََعلَۡيهََِشۡيءَ  َلَاََيخَۡفىَٰ َ َٱَّلل  إِن 

َمآءَِ  ٥َٱلس 

6. কিছৱোঁই মািৃগভথ ি কিছনকক ইচ্ছা কিামাছলাকৰ আকৃতি গঠণ কছৰ। কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; (কিওোঁ) প্ৰিল পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
رۡحََ
َ
ُِرُكۡمَفِيَٱلۡأ لَٓاََُهَوَٱل ِذيَيَُصو  َْۚ اِمََكۡيَفَيََشآُء
اَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

ََٰهَإِل   ٦َإَِل

7. কিছৱোঁই কিামাৰ প্ৰতি এই তকিাি অৱিীণথ কতৰছ  তিছটাৰ তক ুমান আয়াি 

‘মুহকাম’, কসইছিাছৰই তকিাপৰ মূল; আৰু আনছিাৰ হ'ল মুিাশ্বাতিহ, এছিছক 

তিহোঁ িৰ অন্তৰি িৰিা আছ  ককৱল তসহোঁ ছিই তফিনা আৰু ভুল িযাখযাৰ উছেছশয 

মুিাশ্বাতিহািৰ অনুসৰণ কছৰ। অৰ্চ আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনও ইয়াৰ িযাখযা 

নাজাছন; আৰু তিসকল জ্ঞানি সুগভীৰ কিওোঁছলাছক কয়, ‘আতম এইছিাৰৰ প্ৰতি 

ঈমান কপাষণ কছৰা, এই সকছলা আমাৰ ৰিৰ পৰা আতহছ ’; আৰু জ্ঞান-িুতিসম্পন্ন 

কলাকৰ িাতহছৰ আন ককাছনও উপছদশ গ্ৰহণ নকছৰ। 

ََهَُ نَزَلََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَِمۡنُهََءاَيَٰت 
َ
َوَٱل ِذٓيَأ

اََ م 
َ
فَأ َۡۖ َخُرَُمتََشَٰبَِهَٰت 

ُ
َٱلِۡكَتَِٰبََوأ مُّ

ُ
َأ َُهن  حَۡكَمَٰت  مُّ

ََفَيت بُِعوَنََماَتََشََٰبَهَِمۡنُهََ ٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهۡمََزۡيغ 
ََوَماََيعَۡ وِيلِهِۖۦۡ

ۡ
ََٱبۡتَِغآَءَٱلۡفِۡتَنةََِوٱبۡتَِغآَءَتَأ ۥٓ وِيلَُه

ۡ
لَُمَتَأ

َِٰسُخوَنَفِيَٱلۡعِلِۡمََيُقولُوَنََءاَمن اَبِهِۦََ َوٱلر  َُۗ ُ إِل اَٱَّلل 
ْولُواََْ

ُ
ُرَإِل ٓاَأ ك  َوَماَيَذ  َُۗ ِۡنَِعنِدََرب َِنا َم  ُكل  

لَۡبَٰبَِ
َ
 ٧َٱلۡأ
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8. কহ আমাৰ ৰি! সৰল পৰ্ প্ৰদান কৰাৰ তপ ি িুতম আমাৰ অন্তৰসমূহক সিয 

লঙ্ঘনপ্ৰিণ নকতৰিা আৰু কিামাৰ িৰফৰ পৰা আমাক ৰহমি প্ৰদান কৰা, তনশ্চয় 

িুতম মহাদািা। 

َرب َناَلَاَتُزِۡغَقُلُوبََناََبۡعَدَإِۡذََهَديۡتََناَوََهۡبَلََناَِمنََ
اُبَ نَتَٱلۡوَه 

َ
إِن َكَأ َْۚ  ٨َل ُدنَكََرۡحمًَة

9. কহ আমাৰ ৰি! তনশ্চয় িুতম এতদনাখন মানুহক সমছিি কতৰিা িাি ককাছনা 

সছেহ নাই; তনশ্চয় আল্লাছহ প্ৰতিশ্ৰুতি ভি নকছৰ। 
ََ اِسَلَِيۡوٖمَل اََرۡيَبَفِيهَِِۚإِن  َرب َنآَإِن َكََجاِمُعَٱلن 

َلَاَُيخۡلُِفَٱلِۡميَعادََ َ  ٩َٱَّلل 

10. তনশ্চয় তিসকছল কুফুৰী কছৰ, আল্লাহৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-

সন্ততি ককাছনা কামি নাতহি আৰু ইহোঁ ছিই জুইৰ ইন্ধন। 
َٰلُُهۡمََولَآََ ۡمَو

َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَنَُتۡغنَِيََعنُۡهۡمَأ إِن 

ْوَلَٰٓئَِكَُهۡمََوقُوُدََ
ُ
َوأ َۡۖ ا ََِشۡيـ ٗ َِنَٱَّلل  ۡوَلَُٰدُهمَم 

َ
أ

ارَِ  ١٠َٱلن 

11. তসহোঁ িৰ অভযাস তফৰআউনী সম্প্ৰদায় আৰু তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ অভযাসৰ 

দছৰ, তসহোঁ ছি আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল, ফলি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ পাপ 

কমথৰ িাছি তসহোঁ িক ধতৰত ল, আৰু আল্লাহ শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

بُواََْ ِبََءاِلَفِرَۡعۡوَنََوٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚكذ 
ۡ
َكَدأ

ََشِديُدََ ُ َوٱَّلل  َبُِذنُوبِِهۡمَُۗ ُ َخَذُهُمَٱَّلل 
َ
أَـِبَيَٰتَِناَفَأ
 ١١َٱلۡعَِقابَِ

12. তিসকছল কুফুৰী কছৰ তসহোঁ িক ককাৱা, ‘কিামাছলাছক অনতিপলছম পৰাতজি 

হ’িা আৰু কিামাছলাকক জাহান্নামৰ ফাছল একতিি কৰা হ’ি আৰু কসইছটা কি 

তকমান তনকৃষ্ট আিাসস্থল!’ 

ََ قُلَل ِل ِذيَنََكَفُرواََْسُتۡغلَُبوَنََوُتحَۡشُروَنَإِلَيَٰ
َوبِئَۡسَٱلِۡمَهادَُ  ١٢ََجَهن َمَۖۡ

13. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি দ্যটা দলৰ পৰস্পৰ সনু্মখীন কহাৱাৰ মাজি তনদশথন 

আছ । এদছল িুি কতৰত ল আল্লাহৰ পৰ্ি, আনছটা আত ল কাতফৰ। তসহোঁ ছি িাতহযক 

দৃতষ্টি কিওোঁছলাকক তসহোঁ িৰ তদ্বগুণ কদতখত ল। আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ তনজ সাহািযৰ 

দ্বাৰা শতিশালী কছৰ। তনশ্চয় ইয়াি অন্তদৃথতষ্টসম্পন্ন কলাকসকলৰ িাছি তশক্ষা আছ । 

تَُقَٰتُِلَفِيََ فِئَةَ  فِيَفِئَتَيِۡنَٱلَۡتَقَتاَۖۡ قَۡدََكاَنَلَُكۡمََءايَةَ 
َيََ
ۡ
ِۡثلَۡيِهۡمََرأ يََرۡوَنُهمَم   َ ََكافَِرة ۡخَرىَٰ

ُ
ََِوأ َسبِيِلَٱَّلل 

َْۚ َيَُؤي ُِدَبَِنۡصرِهِۦََمنَيََشآُء ُ َوٱَّلل  َٰلَِكَََٱلَۡعيِۡنَِۚ َفِيََذ إِن 
بَۡصَٰرَِ

َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
 ١٣َلَعِبَۡرٗةَل ِأ

14. নাৰী, সন্তান, কসাণ-ৰূপৰ িূপ, তচতহ্নি কঘাোঁ ডা, গিাতদ পশু আৰু কখতি পৰ্াৰৰ 

প্ৰতি আসতি মানুহৰ ওচৰি সুছশাতভি কৰা হহছ । এইছিাৰ পাতৰ্থৱ জীৱনৰ 

কভাগসামগ্ৰী; আৰু আল্লাহ, কিওোঁৰ ওচৰছিই আছ  উত্তম প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 

َِٰتَِمَنَٱلن َِسآِءََوٱلَۡبنِيَنََ َهَو َٱلش  ُزي َِنَلِلن اِسَُحبُّ
ةََِوٱلۡخَۡيِلََ َهِبََوٱلۡفِض  َوٱلَۡقَنَِٰطيِرَٱلُۡمَقنَطَرةَِِمَنَٱلذ 
ةََِ َٰلَِكََمَتَُٰعَٱلۡحََيوَٰ نَۡعَِٰمََوٱلۡحَۡرِثََِۗذ

َ
ٱلُۡمَسو َمةََِوٱلۡأ

َِعنَدهُۥَُحۡسُنَٱلۡمََ ُ َوٱَّلل  ۡنَياَۖۡ  ١٤َـ َابَِٱلدُّ
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15. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক এইছিাৰ িস্তুিকক উৎকৃষ্ট ককাছনা িস্তুৰ সংিাদ তদম 

কনতক? তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ 

ওচৰি আছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি হয়, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী 

হ’ি; আৰু আছ  পতৱি স্ত্ৰীসকল লগছি আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা সন্তুতষ্ট; আৰু আল্লাহ 

িাোসকলৰ তিষছয় সমযক দ্ৰষ্টা। 

لِل ِذيَنَٱت َقۡواََْ َٰلُِكۡمَۖۡ ِنََذ ُؤنَب ِئُُكمَِبخَيٖۡرَم 
َ
۞قُۡلَأ

نَۡهَُٰرََ
َ
ََتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ َٰت  ِعنَدََرب ِِهۡمََجن 

َُِۗ َِنَٱَّلل  َم  َٰن  َورِۡضَو  َ َرة َطه  َمُّ ۡزَوَٰج 
َ
َََخَٰلِِديَنَفِيَهاََوأ

بِٱلۡعَِبادِ َُۢ َبَِصيُر ُ  ١٥ََوٱَّلل 

16. তিসকছল কয়, কহ আমাৰ ৰি! তনশ্চয় আতম ঈমান আতনছ া; গতিছক িুতম 

আমাৰ গুণাহসমূহ ক্ষমা কতৰ তদয়া আৰু আমাক জাহান্নামৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। 
ٱل ِذيَنََيُقولُوَنََرب َنآَإِن َنآََءاَمن اَفَٱۡغفِۡرَلََناَُذنُوبََناََ

ارَِوََ  ١٦َقَِناََعَذاَبَٱلن 

17. কিওোঁছলাক হধিথশীল, সিযিাদী, অনুগি, িযয়কাৰী আৰু ৰাতিৰ কশষ ভাগি 

ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাকাৰী। 
َِٰدقِيَنََوٱلَۡقَٰنِتِيَنََوٱلُۡمنفِقِيَنََ َٰبِِريَنََوٱلص  ٱلص 

ۡسَحارَِ
َ
 ١٧ََوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَنَبِٱلۡأ

18. আল্লাছহ সাক্ষয তদছয় কি, তনশ্চয় কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, 

আৰু তফতৰিাসকল লগছি জ্ঞানীসকছলও; কিওোঁ নযায়নীতিৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি। কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, (কিওোঁ) পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ْولُواََْ
ُ
ََٰهَإِل اَُهَوََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََوأ ن ُهۥَلَٓاَإَِل

َ
َأ ُ َشِهَدَٱَّلل 

اَُهَوَٱلَۡعزِيُزََٱلۡعِلِۡمَ
ََٰهَإِل  َلَٓاَإَِل ُۢاَبِٱلۡقِۡسِطِۚ قَآئَِم

 ١٨َٱلۡحَِكيمَُ

19. তনশ্চয় ই লাছমই আল্লাহৰ ওচৰি একমাি দ্বীন; আৰু তিসকলক তকিাপ প্ৰদান 

কৰা হহত ল তসহোঁ ছি ককৱলমাি পৰস্পৰ তিছদ্বষিশিঃ তসহোঁ িৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ 

তপ ছিা মিাকনকয কতৰত ল। আৰু তিছয় আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ লগি কুফুৰী কতৰি 

কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ দ্ৰুি তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 

َوَماَٱۡخَتلََفَٱل ِذيَنََ َِٱلۡإِۡسَلَُٰمَُۗ يَنَِعنَدَٱَّلل  ِ َٱلد  إِن 
ُۢاََ ََبۡعِدََماََجآَءُهُمَٱلۡعِلُۡمََبۡغَي وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَإِل اَِمنُۢ

ُ
أ

َوَمنَيَۡكُفۡرَأَـِبَيََٰ ََسِريُعََبَيَۡنُهۡمَُۗ َ َٱَّلل  َِفَإِن  ِتَٱَّلل 
 ١٩َٱلۡحَِسابَِ

20. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ লগি তিিকথ ি তলপ্ত হয় কিছন্ত িুতম ককাৱা, ‘মই 

আল্লাহৰ ওচৰি আত্মসমপথণ কতৰছ া আৰু কমাৰ অনুসাৰীসকছলও’। আৰু তিসকলক 

তকিাি তদয়া হহছ  তসহোঁ িক আৰু তনৰক্ষৰসকলক ককাৱা, ‘কিামাছলাছকও আত্মসমপথণ 

কতৰ া কনতক?’ িতদ তসহোঁ ছি আত্মসমপথণ কছৰ কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ছিও তহদায়ি পাি; 

আৰু িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত কিামাৰ কিথ িয ককৱল প্ৰচাৰ কৰা; আৰু 

আল্লাহ িাোসকলৰ তিষছয় সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََِوَمِنََ ۡسلَۡمُتَوَۡجِهَيََّلِل 
َ
وَكََفُقۡلَأ فَإِۡنََحآجُّ

َِ ِي ِـَۧنَٱت َبَعِنََِۗوقُلَل  م 
ُ
وتُواَْٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡأ

ُ
ل ِذيَنَأ

ِإنَتََول ۡواََْ َو  ْۡۖ ۡسلَُمواََْفَقِدَٱۡهَتَدوا
َ
ۡسلَۡمُتۡمَْۚفَإِۡنَأ

َ
َءأ

بِٱلۡعَِبادِ َُۢ َبَِصيُر ُ َوٱَّلل   ٢٠َفَإِن َماََعلَۡيَكَٱلَۡبَلَُٰغَُۗ

21. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ লগি কুফুৰী কছৰ, অনযায়ভাছৱ 

নিীসকলক হিযা কছৰ আৰু কিওোঁছলাকক হিযা কছৰ তিসকছল মানুহৰ মাজি 

নযায়পৰায়ণিাৰ তনছদথ শ তদছয়, িুতম তসহোঁ িক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সংিাদ তদয়া। 

ََِويَۡقُتلُوَنََ َٱل ِذيَنَيَۡكُفُروَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  إِن 
ُمُرونََ

ۡ
ََويَۡقُتلُوَنَٱل ِذيَنَيَأ ٖ بِي ِـَۧنَبَِغيِۡرََحق  ََٱلن 

لِيمٍَ
َ
ۡرُهمَبَِعَذاٍبَأ ِ اِسَفَبَش   ٢١َبِٱلۡقِۡسِطَِمَنَٱلن 
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22. ইহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক, তিহোঁ িৰ আমলসমূহ পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি 

তনষ্ফল হহছ  আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা সাহািযকাৰী নাই। 
ۡنَياََ ۡعَمَٰلُُهۡمَفِيَٱلدُّ

َ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََحبَِطۡتَأ

ُ
أ

َِٰصِرينََََوٱٓأۡلِخَرةََِوَماَلَُهم ِنَن   ٢٢َم 

23. িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা নাইছন তিসকলক তকিাপৰ অংশ তিছশষ প্ৰদান 

কৰা হহত ল? তসহোঁ িক আল্লাহৰ তকিাপৰ ফাছল আহ্বান কৰা হহত ল িাছি ই তসহোঁ িৰ 

মাজি মীমাংসা কতৰ তদছয়; িাৰ তপ ছিা তসহোঁ িৰ এদল তিমুখ হহ উভতি গ’ল। 

وتَُ
ُ
لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَأ

َ
َِنَٱلِۡكَتَِٰبََأ واَْنَِصيٗباَم 

ََ ََيَتَول يَٰ َِلَِيۡحُكَمَبَيَۡنُهۡمَُثم  َكَِتَِٰبَٱَّلل  يُۡدَعۡوَنَإِلَيَٰ
ۡعرُِضونََ ِۡنُهۡمَوَُهمَمُّ َم   ٢٣َفَرِيق 

24. এইছটা এই কাৰছণ কি, তসহোঁ ছি কয়, ‘মাি ককইটামান তদনৰ িাতহছৰ জুছয় 

আমাক ককতিয়া স্পশথ নকতৰি’; আৰু তসহোঁ িৰ তনজৰ দ্বীন সম্পছকথ  তসহোঁ িৰ তম া 

উদ্ভাৱছন তসহোঁ িক প্ৰিতিি কতৰছ । 

ي اٗماََ
َ
اُرَإِل ٓاَأ َناَٱلن  ن ُهۡمَقَالُواَْلَنََتَمس 

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

اََكانُواََْيۡفتَُرونََ ۡعُدوَدَٰٖتَِۖوََغر ُهۡمَفِيَدِينِِهمَم   ٢٤َم 

25. এছিছক (কসইতদনা) তক অৱস্থা হ’ি? তিতদনা আতম তসহোঁ িক একতিি কতৰম 

তিছটাি ককাছনা সছেহ নাই আৰু প্ৰছিযকছক তসহোঁ িৰ অতজথ ি আমলৰ প্ৰতিদান 

পূণথভাছৱ তদয়া হ’ি; আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা নহ'ি। 

َِيۡتََ فََكۡيَفَإَِذاََجمَۡعَنَُٰهۡمَلَِيۡوٖمَل اََرۡيَبَفِيهََِوُوف 
اََكَسَبۡتَوَُهۡمَلَاَُيۡظلََ ََنۡفٖسَم   ٢٥َُمونََُكلُّ

26. ককাৱা, ‘কহ সািথছভৌম শতিৰ মাতলক আল্লাহ! িুতম িাক ইচ্ছা ক্ষমিা প্ৰদান 

কৰা আৰু িাৰ পৰা ইচ্ছা ক্ষমিা কাত়ি কলাৱা; িাক ইচ্ছা িুতম সন্মাতনি কৰা আৰু 

িাক ইচ্ছা িুতম অপমাতনি কৰা। কিামাৰ হািছিই কলযাণ। তনশ্চয় িুতম সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিািান। 

ََمَٰلَِكَٱلُۡملِۡكَتُۡؤتِيَٱلُۡملَۡكََمنَتََشآُءََقُِلَٱلل هَُ م 
ََ ََمنَتََشآُءََوتُِذلُّ نَتََشآُءََوتُعِزُّ َوتَنزُِعَٱلُۡملَۡكَِمم 

ََشۡيٖءََ ِ
َُكل  إِن َكَعَلَىَٰ بَِيِدَكَٱلۡخَيُۡرَۖۡ َۡۖ َمنَتََشآُء

 ٢٦َقَِدير َ

27. িুতম ৰাতিক তদনৰ মাজি আৰু তদনক ৰাতিৰ মাজি প্ৰতিষ্ট কছৰাৱা; িুতম মৃিৰ 

পৰা জীৱন্তৰ আতিভথ াৱ ঘছটাৱা আছকৌ জীৱন্তৰ পৰা মৃিৰ আতিভথ াৱ ঘছটাৱা; আৰু িুতম 

িাক ইচ্ছা অপতৰতমি জীতৱকা প্ৰদান কৰা। 

ۡيِلََِۖ
َهاَرَفِيَٱل  َهارََِوتُولُِجَٱلن  تُولُِجَٱل ۡيَلَفِيَٱلن 

َِمَنَٱلَۡمي ِِتََوُتخۡرُِجَٱلَۡمي َِتَِمَنََ رُِجَٱلَۡحي 
َوُتخۡ
َوتَۡرُزُقََمنَتََشآُءَبَِغيِۡرَِحَسابَٖٱلۡحََ َۡۖ  ٢٧َي ِ

28. মুতমনসকছল কিন মুতমনসকলৰ িাতহছৰ কাতফৰসকলক িন্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকছৰ; 

আৰু তিছয় এছনকুৱা কতৰি িাৰ লগি আল্লাহৰ ককাছনা সম্পকথ  নাৰ্াতকি। তকন্তু 

িযতিৰম, িতদ কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ পৰা আত্মৰক্ষাৰ িাছি সিকথ িা অৱলম্বন কৰা 

(কিছনহ’কল কসয়া সুকীয়া কৰ্া); আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক কিওোঁৰ তনজৰ তিষছয় 

সাৱধান কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ ফাছলই প্ৰিযাৱিথ ন। 

ۡولَِيآَءَِمنَُدوِنََ
َ
َٰفِرِيَنَأ َك

ل اََيت ِخِذَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَٱلۡ
َِفِيََ َٰلَِكَفَلَيَۡسَِمَنَٱَّلل  َوَمنََيۡفَعۡلََذ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنَۖۡ

ََََشۡيٍءَإِل ٓاَ ُ ُرُكُمَٱَّلل  ِ َُۗويَُحذ  َٰٗة نََتت ُقواَِْمۡنُهۡمَُتَقى
َ
أ

َِٱلَۡمِصيرَُ ََوِإلَيَٱَّلل  ۗۥُ  ٢٨ََنۡفَسُه

29. ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ অন্তৰি তি আছ  কসয়া িতদ কিামাছলাছক কগাপন কৰা 

অৰ্িা িযি কৰা, আল্লাছহ কসয়া জাছন; আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি 

আছ  কসয়াও কিওোঁ জাছন। আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান’। 

ۡوَُتۡبُدوهََُيۡعلَۡمُهََ
َ
قُۡلَإِنَُتخُۡفواََْماَفِيَُصُدورُِكۡمَأ

ََ ُ ۡرِضََِۗوٱَّلل 
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو َويَۡعلَُمََماَفِيَٱلس  َُۗ ُ ٱَّلل 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل   ٢٩َعَلَىَٰ
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30. কসইতদনা প্ৰছিযছকই তনজৰ ভাল আমল আৰু কিয়া আমল উপতস্থি পাি, 

কসইতদনা তস কামনা কতৰি- িতদ িাৰ আৰু ইয়াৰ মাজি তিশাল িযৱধান হ’কলছহছিন! 

আল্লাছহ কিামাছলাকক কিওোঁৰ তনজৰ তিষছয় সাৱধান কতৰছ ; আৰু আল্লাহ 

িাোসকলৰ প্ৰতি অিযন্ত কেহশীল। 

حَۡضٗراََ اََعِملَۡتَِمۡنََخيٖۡرَمُّ ََنۡفٖسَم  يَۡوَمََتِجُدَُكلُّ
َمَدُۢاَََوَماَ

َ
َأ ۥٓ َبَيَۡنَهاََوبَۡيَنُه ن 

َ
َلَۡوَأ َعِملَۡتَِمنَُسوٖٓءَتََودُّ

ََ ََرُءوُفُۢ ُ ََوٱَّلل  ۗۥُ ََنۡفَسُه ُ ُرُكُمَٱَّلل  ِ َويَُحذ  بَعِيٗداَُۗ
 ٣٠َبِٱلۡعَِبادِ

31. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক িতদ আল্লাহক ভাল কপাৱা কিছন্ত কমাক অনুসৰণ কৰা, 

আল্লাছহ কিামাছলাকক ভাল পাি আৰু কিামাছলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কতৰি। আল্লাহ 

অিযন্ত ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 

ََ ُ َفَٱت بُِعونِيَُيحۡبِۡبُكُمَٱَّلل  َ قُۡلَإِنَُكنُتۡمَُتحِبُّوَنَٱَّلل 
ََغُفور َر ِحيمَ  ُ  ٣١ََويَۡغفِۡرَلَُكۡمَُذنُوبَُكۡمََْۚوٱَّلل 

32. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা’। িাৰ তপ ছিা িতদ 
তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়, কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আল্লাছহ তনশ্চয় কাতফৰসকলক প ে 

নকছৰ। 

َلَاََ َ َٱَّلل  َۖۡفَإِنَتََول ۡواَْفَإِن  ََوٱلر ُسوَل َ ِطيُعواَْٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

َٰفِرِينََ َٱلَۡك  ٣٢َُيحِبُّ

33. তনশ্চয় আল্লাছহ আদম, নুহ আৰু ইব্ৰাহীমৰ িংশধৰ আৰু ইমৰাণৰ িংশধৰক 

সমগ্ৰ সৃতষ্টজগিৰ ওপৰি মছনানীি কতৰছ । 
ََءاَدَمََونُوٗحاََوَءاَلَإِبَۡرَٰهِيَمََوَءاَلََ َٱۡصَطَفىَٰٓ َ َٱَّلل  ۞إِن 

 ٣٣َِعۡمَرََٰنَعَلَىَٱلَۡعَٰلَِمينََ

34. কিওোঁছলাছক ইজছন তসজনৰ িংশধৰ; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ।  َََعلِيم ََسِميع  ُ ََبۡعٖضََِۗوٱَّلل  ِي َۢةََبۡعُضَهاَِمنُۢ  ٣٤َُذر 

35. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইমৰাণৰ স্ত্ৰীছয় হকত ল, ‘কহ আমাৰ ৰি! কমাৰ গভথ ি তি 

আছ  তনশ্চয় মই কসয়া একান্ত মছন কিামাৰ িাছি মান্নি কতৰছলা। কসছয় িুতম কমাৰ 

পৰা এইছটা কিুল কৰা, তনশ্চয় িুতম সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ’। 

َإِن ِيَنََذۡرُتَلََكََمَا ِ ُتَِعۡمَرََٰنََرب 
َ
فِيَََإِۡذَقَالَِتَٱۡمَرأ

ِميُعََ نَتَٱلس 
َ
إِن َكَأ ٗراََفَتَقب ۡلَِمن ِٓيَِۖ َبۡطنِيَُمحَر 

 ٣٥َٱلَۡعلِيمَُ

36. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ কসই সন্তান প্ৰসৱ কতৰছল, কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, 

‘কহ কমাৰ ৰি! তনশ্চয় মই ইয়াক কনযাৰূছপ প্ৰসৱ কতৰছ া। কিওোঁ তি প্ৰসৱ কতৰছ  

কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱগি; আৰু পুি সন্তান কনযা সন্তানৰ দছৰ নহয়; আৰু 

মই ইয়াৰ নাম ৰাতখছ া মাৰইয়াম লগছি অতভশপ্ত চয়িানৰ পৰা কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ 

সন্তানক কিামাৰ আশ্ৰয়ি তদছ া। 

ََ ُ ََوٱَّلل  نَثيَٰ
ُ
َإِن ِيَوََضۡعُتَهآَأ ِ اَوََضَعۡتَهاَقَالَۡتََرب  فَلَم 
َكُرَكََ ۡعلَُمَبَِماَوََضَعۡتََولَيَۡسَٱلذ 

َ
َوِإن ِيََأ َِۖ نَثيَٰ

ُ
ٱلۡأ

ِي َتَهاَِمَنََ ِعيُذَهاَبَِكََوُذر 
ُ
ۡيُتَهاََمۡريََمََوِإن ِٓيَأ َسم 
ۡيَطَِٰنَٱلر ِجيمَِ  ٣٦َٱلش 

37. িাৰ তপ ি কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁক আগ্ৰছহছৰ কিুল কতৰছল আৰু কিওোঁক 

উত্তমৰূছপ লালন-পালন কতৰছল আৰু িাকাতৰয়যাৰ িোৱধানি ৰাতখছল। কিতিয়াই 

িাকাতৰয়যাহ কিওোঁৰ ককাঠাি প্ৰছৱশ কতৰত ল, কিতিয়াই কিওোঁৰ ওচৰি খাদয সামগ্ৰী 

কদতখিকল পাইত ল। কিওোঁ হকত ল, ‘কহ মাৰইয়াম! এইছিাৰ িুতম ক’ি পালা? কিওোঁ 

(মাৰইয়াছম) হকত ল, ‘এইছিাৰ আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা’। তনশ্চয় আল্লাছহ িাক ইচ্ছা 

কছৰ অপতৰতমি জীতৱকা দান কছৰ। 

ۢنَبَتَهاََنَباتًاََحَسٗناََفَتَقب لََهاََربُّهََ
َ
اَبَِقُبوٍلََحَسٖنََوأ

َماََدَخَلََعلَۡيَهاََزَكرِي اَٱلِۡمۡحَراَبََ
ُكل  َۡۖ لََهاََزَكرِي ا َوَكف 

قَالَۡتََ َلَِكََهََٰذاَۖۡ ن يَٰ
َ
قَاَلََيََٰمۡريَُمَأ َۡۖ وََجَدَِعنَدَهاَرِۡزٗقا

َيَۡرُزُقََمنَيََشآَ َ َٱَّلل  إِن  َِۡۖ ُءَبَِغيۡرََُِهَوَِمۡنَِعنِدَٱَّلل 
 ٣٧َِحَساٍبَ
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38. কসই ঠাইছি িাকাতৰয়যাই কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি প্ৰাৰ্থনা কতৰ ক’কল, ‘কহ 

কমাৰ ৰি! িুতম কমাক কিামাৰ ফালৰ পৰা উত্তম সন্তান প্ৰদান কৰা। তনশ্চয় িুতম 

প্ৰাৰ্থনা শ্ৰৱণকাৰী’। 

ََهۡبَلِيَِمنََ ِ َقَاَلََرب  ۖۥۡ ُهَنالَِكََدعَاََزَكرِي اََرب ُه
عَآءَِل ُدنَكَ َۖۡإِن َكََسِميُعَٱلدُّ ِي ٗةََطي َِبًة  ٣٨ََُذر 

39. িাৰ তপ ি কিতিয়া িাকাতৰয়যাই ইিাদি কক্ষি  ালািি তৰ্য় হহত ল, 

কিতিয়া তফতৰিাসকছল কিওোঁক আহ্বান কতৰ ক’কল, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ আছপানাক 

ইয়াহইয়াৰ সুসংিাদ তদছ , কিওোঁ হ’ি আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা আগমনকৃি এটা 

কাতলমাৰ সিযায়নকাৰী, কনিা, কভাগ আসতিমুি আৰু পূণযিানসকলৰ অন্তভূথ ি 

এজন নিী’। 

َفَناَدتُۡهَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَوَُهَوَقَآئِم َيَُصل ِىَفِيَٱلِۡمۡحَراِبََ
ََِ َِنَٱَّلل  ُۢاَبِكَلَِمةَٖم  قَ ِ َُمَصد  ُرَكَبَِيۡحَييَٰ ِ َيُبَش  َ َٱَّلل  ن 

َ
أ

َِنَٱَل اَم  َٰلِِحينََوََسي ِٗداَوََحُصوٗراََونَبِي ٗ  ٣٩َص 

40. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! কমাৰ সন্তান ককছনকক হ’ি? অৰ্চ কমাৰ িাধথকয 

আতহ পতৰছ  আৰু কমাৰ স্ত্ৰী িন্ধা’। কিওোঁ (আল্লাছহ) ক’কল, ‘এইদছৰই’। আল্লাছহ 

তিছটা ইচ্ছা কসইছটাছৱ কছৰ। 

َيَُكوُنَلِيَُغَلَٰم ََوَقۡدَبَلََغنَِيَٱلِۡكبَُرََ ن يَٰ
َ
َأ ِ قَاَلََرب 

َ
َ
ََيۡفَعُلََماَيََشآءََُوٱۡمَرأ ُ قَاَلََكَذَٰلَِكَٱَّلل  َۡۖ  ٤٠َتِيَعَاقِر 

41. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! কমাক এটা তনদশথন তদয়া’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাৰ 

তনদশথন এইছটা কি, তিতন তদন হলছক িুতম আকাৰ-ইতিিৰ িাতহছৰ মানুহৰ লগি কৰ্া 

ক’ি কনাৱাতৰিা। এছিছক কিামাৰ প্ৰতিপালকক অতধক স্মৰণ কৰা আৰু পুৱা-গধূতল 

কিওোঁৰ পতৱিিা-মতহমা কঘাষণা কৰা’। 

ل اَتُكَل َِمََ
َ
َۖۡقَاَلََءاَيُتَكَأ َٱۡجَعلَل ِٓيََءايَٗة ِ قَاَلََرب 

ب َكََكثِيٗراََ َوٱذُۡكرَر  ي اٍمَإِل اََرۡمٗزاَُۗ
َ
ََٰثَةَأ اَسَثََل ٱلن 

َٰرَِ ََوٱلِۡإبَۡك  ٤١َوََسب ِۡحَبِٱلَۡعِشي ِ

42. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তফতৰিাসকছল ক’কল, ‘কহ মাৰইয়াম! তনশ্চয় আল্লাছহ 

আছপানাক মছনানীি কতৰছ  আৰু পতৱি কতৰছ  আৰু তিশ্বজগিৰ নাৰীসকলৰ ওপৰি 

আছপানাক মছনানীি কতৰছ ’। 

َِٰكََ َٱۡصَطَفى َ َٱَّلل  َوِإۡذَقَالَِتَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََيََٰمۡريَُمَإِن 
َنَِسآِءَٱلَۡعََٰ َِٰكَعَلَىَٰ َرِكََوٱۡصَطَفى  ٤٢َلَِمينَََوَطه 

43. কহ মাৰইয়াম! আছপানাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগি হওোঁক আৰু  াজদা কৰক আৰু 

ৰুকুকাৰীসকলৰ লগি ৰুকু কৰক’। 
َيََٰمۡريَُمَٱۡقُنتِيَلَِرب ِِكََوٱۡسُجِديََوٱۡرَكِعىََمَعََ

َٰكِعِينََ  ٤٣َٱلر 

44. এইছটা অদৃশয সংিাদসমূহৰ অন্তভূথ ি, তিছটা আতম কিামাক অতহৰ দ্বাৰা 

অৱতহি কতৰছ া; আৰু মাৰইয়ামৰ িোৱধানৰ দাতয়ত্ব তসহোঁ িৰ মাজৰ ককাছন গ্ৰহন 

কতৰি িাৰ িাছি কিতিয়া তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ কলম তনছক্ষপ কতৰত ল কিতিয়া িুতম 

তসহোঁ িৰ ওচৰি উপতস্থি নাত লা আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া িাদানুিাদ কতৰ আত ল 

কিতিয়াও িুতম িাি উপতস্থি নাত লা। 

ۢنَبآِءَٱلَۡغيَۡ
َ
َٰلَِكَِمۡنَأ َوَماَُكنَتَََذ ِبَنُوِحيهَِإِلَۡيَكَْۚ

ُهۡمَيَۡكُفُلََمۡريََمََوَماََ يُّ
َ
قَۡلََٰمُهۡمَأ

َ
لََديِۡهۡمَإِۡذَيُلُۡقوَنَأ

 ٤٤َُكنَتَلََديِۡهۡمَإِۡذََيخَۡتِصُمونََ

45. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তফতৰিাসকছল ক’কল, ‘কহ মাৰইয়াম! তনশ্চয় আল্লাছহ 

আছপানাক কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা এটা কাতলমাৰ সুসংিাদ তদছ । িাৰ নাম ম ীহ, 

মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া, কিওোঁ পৃতৰ্ৱী আৰু পৰকালি সন্মাতনি আৰু সাতন্নধযপ্ৰাপ্তসকলৰ 

অনযিম হ’ি। 

ُرِكَبِكَلَِمةََٖ ِ َيُبَش  َ َٱَّلل  إِۡذَقَالَِتَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََيََٰمۡريَُمَإِن 
ِۡنُهَٱۡسُمُهَٱلَۡمِسيُحَِعيَسيَٱۡبُنََمۡريََمَوَِجيٗهاَفِيََ م 

بِينََٱلدَُّ  ٤٥َۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةََِوِمَنَٱلُۡمَقر 
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46. কিওোঁ কেঁচুৱা অৱস্থাি (কদালনাি) আৰু পূণথ িয়সছিা মানুহৰ লগি কৰ্া ক’ি 

আৰু কিওোঁ পূণযিানসকলৰ অন্তভূথ ি হ’ি। 
اَسَفِيَٱلَۡمۡهِدََوَكۡهلٗاََوِمَنََ َويُكَل ُِمَٱلن 

َٰلِِحينََ  ٤٦َٱلص 

47. কিওোঁ (মাৰইয়াছম) ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! ককছনকক কমাৰ সন্তান হ’ি? অৰ্চ 

ককাছনা পুৰুছষই কমাক স্পশথ কৰা নাই’। কিওোঁ (আল্লাছহ) ক’কল, ‘এছনককছয়’, 

আল্লাছহ তি ইচ্ছা সৃতষ্ট কছৰ। কিওোঁ কিতিয়া ককাছনা তিষছয় তসিান্ত লয় কিতিয়া 

ককৱল কিওোঁ কয়, ‘হ’, ফলি কসইছটা হহ িায়। 

َََۖۡقَالَۡتَ ََولَۡمََيۡمَسۡسنِيَبََشر  َيَُكوُنَلِيََولَد  ن يَٰ
َ
َأ ِ َرب 

ۡمٗراََ
َ
َأ إَِذاَقََضيَٰٓ َْۚ ََيخۡلُُقََماَيََشآُء ُ قَاَلََكَذَٰلِِكَٱَّلل 

 ٤٧َفَإِن َماََيُقوُلَلَُهۥَُكنََفَيُكونَُ

48. আৰু কিওোঁ িাক তকিাপ, তহকমি, িাওৰাি আৰু ইিীলৰ তশক্ষা তদি’। ََََٰٰةََوٱلِۡإنِجيَلََويَُعل ُِمُهَٱلِۡكَت ۡوَرى  ٤٨ََبََوٱلۡحِۡكَمَةََوٱلت 

49. আৰু কিওোঁক িনী ই ৰাঈলৰ িাছি ৰা ুলস্বৰূছপ (কপ্ৰৰণ কতৰি, কিওোঁ ক’ি) 

‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি তনদশথন হল 

আতহছ া কি, তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি কিাকা মাটিৰ দ্বাৰা এটা চৰাই সদৃশ 

আকৃতি গঠন কতৰম; িাৰ তপ ি িাি মই ফুোঁ  তদম; ফলি আল্লাহৰ আছদশি 

কসইছটা চৰাই হহ িাি; লগছি মই আল্লাহৰ আছদশি জন্মান্ধ আৰু কুষ্ঠ িযাতধগ্ৰস্থ 

কলাকক তনৰাময় কতৰম আৰু মৃিক জীতৱি কতৰম। কিামাছলাছক তনজৰ ঘৰি তি কখাৱা 

আৰু তি সিয় কৰা কসয়াও মই কিামাছলাকক জনাই তদম। তনশ্চয় ইয়াি 

কিামাছলাকৰ িাছি তনদশথন আছ  িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা’। 

ن ِيَقَۡدَِجۡئُتُكمَأَـِبيَةََٖ
َ
َِٰٓءيَلَأ َبَنِٓيَإِۡسَر َورَُسولًاَإِلَيَٰ

يِنََكَهۡيـ َةََِ ِ َِنَٱلط  ۡخلُُقَلَُكمَم 
َ
ن ِٓيَأ
َ
ب ُِكۡمَأ ِنَر  م 

بۡرِئَُ
ُ
َوأ َِۡۖ ُۢاَبِإِۡذِنَٱَّلل  نُفُخَفِيهََِفَيُكوُنََطيَۡر

َ
يِۡرَفَأ ََٱلط 

ََِۡۖ َبِإِۡذِنَٱَّلل  ۡحِيَٱلَۡمۡوتَيَٰ
ُ
بۡرََصََوأ

َ
ۡكَمَهََوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

ِخُروَنَفِيََ ُكلُوَنََوَماَتَد 
ۡ
نَب ِئُُكمَبَِماَتَأ

ُ
َوأ

َٰلَِكَٓأَليَٗةَل ُكۡمَإِنَُكنُتمََ َفِيََذ ُبُيوتُِكۡمَْۚإِن 
ۡؤِمنِينََ  ٤٩َمُّ

50. ‘আৰু কমাৰ সনু্মখি িাওৰািৰ তি (তশক্ষা) আছ  িাৰ সিযায়নকাৰীৰূছপ আৰু 

কিামাছলাকৰ িাছি তি হাৰাম আত ল িাছৰ তক ুমান হালাল কৰাৰ িাছি আৰু মই 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কিামাছলাকৰ িাছি তনদশথন হল আতহছ া। এছিছক 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ আনুগিয কৰা’। 

َ
ُ
َٰةََِولِأ ۡوَرى َِمَنَٱلت  ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََدي  ِ َلَُكمَََوُمَصد  ِحل 

ِنََ َِمََعلَۡيُكۡمَْۚوَِجۡئُتُكمَأَـِبيَةَٖم  َبۡعَضَٱل ِذيَُحر 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ ب ُِكۡمَفَٱت ُقواَْٱَّلل   ٥٠َر 

51. ‘তনশ্চয় আল্লাহ কমাৰ ৰি আৰু কিামাছলাকছৰা ৰি, এছিছক কিামাছলাছক 

কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। এইছটাছৱই সৰল পৰ্’। 
ََرب ِيََوَربُُّكۡمَفَٱعَۡ َ َٱَّلل  ََإِن  َهََٰذاَِصَرَٰط  ُبُدوُهَْۚ

ۡسَتقِيمَ   ٥١َمُّ

52. িাৰ তপ ি কিতিয়া ঈ াই তসহোঁ িৰ পৰা কুফুৰী উপলতি কতৰছল কিতিয়া কিওোঁ 

ক’কল, ‘আল্লাহৰ পৰ্ি ককান কমাৰ সাহািযকাৰী হ’ি? হাওৱাৰীসকছল ক’কল, 

‘আতমছয়ই আল্লাহৰ (পৰ্ি) সাহািযকাৰী। আতম আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ া আৰু 

আপুতন সাক্ষী ৰ্াকক কি, তনশ্চয় আতম মু তলম। 

َِمۡنُهُمَٱلُۡكۡفَرَقَاَلََمۡنََ َِعيَسيَٰ َحس 
َ
آَأ ۞فَلَم 

ََِ نَصاُرَٱَّلل 
َ
قَاَلَٱلۡحََوارِيُّوَنََنحُۡنَأ َِۡۖ نَصارِٓيَإِلَيَٱَّلل 

َ
أ

ن اَُمۡسلُِمونََ
َ
ََِوٱۡشَهۡدَبِأ  ٥٢ََءاَمن اَبِٱَّلل 

53. ‘কহ আমাৰ ৰি! িুতম তি অৱিীণথ কতৰ া িাৰ প্ৰতি আতম ঈমান আতনছ া আৰু 

আতম এই ৰা ুলৰ অনুসৰণ কতৰছ া। এছিছক আমাক সাক্ষযদানকাৰীসকলৰ 

িাতলকাভূি কতৰ কলাৱা’। 

نَزلَۡتََوٱت َبۡعَناَٱلر ُسوَلَفَٱۡكُتبَۡناََ
َ
َرب َنآََءاَمن اَبَِمآَأ
َِٰهِدينََ  ٥٣ََمَعَٱلش 
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54. আৰু তসহোঁ ছি কুটছকৌশল কতৰত ল আৰু আল্লাছহও ককৌশল কতৰত ল; আৰু আল্লাহ 

উত্তম ককৌশলকাৰী। 
ََخيُۡرَٱلَۡمَِٰكرِينََ ُ َوٱَّلل  َۡۖ ُ  ٥٤ََوَمَكُرواََْوَمَكَرَٱَّلل 

55. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ ক’কল, ‘কহ ঈ া! তনশ্চয় মই কিামাক পতৰগ্ৰহণ 

কতৰম, আৰু কিামাক কমাৰ ওচৰকল উঠাই আতনম আৰু তিসকছল কুফুৰী কছৰ তসহোঁ িৰ 

পৰা কিামাক পতৱি কতৰম আৰু কিামাৰ অনুসাৰীসকলক তক্বয়ামি পিথন্ত 

কাতফৰসকলৰ ওপৰি প্ৰাধানয তদম, িাৰ তপ ি কমাৰ ওচৰছিই কিামাছলাকৰ 

প্ৰিযাৱিথ ন’। কিামাছলাকৰ মাজি তি তিষছয় মিাকনকয হহছ  মই কিামাছলাকৰ 

মাজি িাৰ মীমাংসা কতৰ তদম। 

ََ َإِن ِيَُمَتَوف ِيَكََوَرافُِعَكَإِلَي  ََيَٰعِيَسيَٰٓ ُ إِۡذَقَاَلَٱَّلل 
ُِرَكَِمَنَٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََجاِعُلَٱل ِذيَنََ َوُمَطه 

ََ ُثم  َيَوِۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۖ ٱت َبُعوَكَفَۡوَقَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِلَيَٰ
ۡحُكُمَبَيَۡنُكۡمَفِيَماَُكنُتۡمَفِيهََِ

َ
ََمرِۡجُعُكۡمَفَأ إِلَي 

 ٥٥ََتخَۡتلُِفونََ

56. ইহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক, তিহোঁ িৰ আমলসমূহ পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি 

তনষ্ফল হহছ  আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা সাহািযকাৰী নাই। 
ُبُهۡمََعَذاٗباََشِديٗداَفِيََ ِ َعذ 

ُ
اَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفَأ م 

َ
فَأ

َِٰصِرينََ ِنَن  ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةََِوَماَلَُهمَم   ٥٦َٱلدُّ

57. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকাম কতৰছ  কিওোঁ তসহোঁ িৰ প্ৰতিফল 

পতৰপূণথভাছৱ প্ৰদান কতৰি; আৰু আল্লাছহ িাতলমসকলক প ে নকছৰ। 
َٰلَِحَِٰتََفُيَوف ِيِهۡمََ اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  م 

َ
َوأ

َٰلِِمينََ َٱلظ  َلَاَُيحِبُّ ُ َوٱَّلل  ُجورَُهۡمَُۗ
ُ
 ٥٧َأ

58. এইছটা আতম কিামাৰ ওপৰি তিলাৱাি কতৰছ া, আয়ািসমূহ আৰু তহকমিৰ 

(প্ৰজ্ঞাপূণথ উপছদশৰ) পৰা। 
ِۡكرََِ َٰلَِكََنۡتلُوُهََعلَۡيَكَِمَنَٱٓأۡلَيَِٰتََوٱلذ  َذ

 ٥٨َٱلۡحَِكيمَِ

59. তনশ্চয় আল্লাহৰ ওচৰি ঈ াৰ উদাহৰণ আদমৰ দছৰ, কিছখছি কিওোঁক মাটিৰ 

পৰা সৃতষ্ট কতৰত ল। িাৰ তপ ি কিওোঁক হকত ল, ‘হ’, ফলি কিওোঁ হহ গ’ল। 
َخلََقُهۥَِمنََ َۡۖ ََِكَمَثِلََءاَدَم َِعنَدَٱَّلل  ََمَثَلَِعيَسيَٰ إِن 

َقَاَلَلَُهۥَُكنََفَيُكونَُ  ٥٩َتَُراٖبَُثم 

60. সিয কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কপ্ৰতৰি। গতিছক িুতম ককতিয়াও সছেহ 

কপাষণকাৰীসকলৰ অন্তভূথ ি নহ’িা। 
َِنَٱلُۡمۡمتََ ب َِكَفَلَاَتَُكنَم  َِمنَر   ٦٠َِرينََٱلۡحَقُّ

61. এছিছক কিামাৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ তপ ি তিছয় এই তিষছয় কিামাৰ লগি 

িকথ  কছৰ িাক ককাৱা, ‘আহা, আতম আমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ পুিসকলক আহ্বান 

কছৰা, আমাৰ স্ত্ৰীসকলক আৰু কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলছকা আহ্বান কছৰা, আতমও 

আছহা আৰু কিামাছলাছকা আহা, িাৰ তপ ি আতম মুিাহালা (তিনীি প্ৰাৰ্থনা) কছৰা 

কি, তম লীয়াসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ অতভসম্পাি হওোঁক। 

ََبۡعِدََماََجآَءَكَِمَنَٱلۡعِلِۡمََ َكَفِيهَِِمنُۢ َفَمۡنََحآج 
ۡبَنآَءُكۡمََونَِسآَءنَاََ

َ
ۡبَنآَءنَاََوأ

َ
َفُقۡلََتَعالَۡواَْنَۡدُعَأ

َنَبَۡتِهۡلََ نُفَسُكۡمَُثم 
َ
نُفَسَناََوأ

َ
َونَِسآَءُكۡمََوأ

َِٰذبِينََََفَنۡجَعل َِعَلَىَٱلَۡك  ٦١َل ۡعَنَتَٱَّلل 

62. তনশ্চয় এইছটা সিয তিৱৰণ আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; 

আৰু তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই হহছ  পৰম পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََْۚ ُ ٍَٰهَإِل اَٱَّلل  َوَماَِمۡنَإَِل َْۚ ََهََٰذاَلَُهَوَٱلَۡقَصُصَٱلۡحَقُّ إِن 

ََ َٱَّلل   ٦٢ََلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمََُوِإن 
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63. িৰ্াতপও িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়, কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ ফা াদকাৰীসকলৰ 

তিষছয় সমযক অৱগি। 
بِٱلُۡمۡفِسِدينََ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل   ٦٣َفَإِنَتََول ۡواَْفَإِن 

64. ককাৱা, ‘কহ তকিািীসকল! আহা কসই কৰ্াৰ তপছন তিছটা আমাৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি তমল আছ ; কসয়া হহছ - আতম কিন একমাি আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আন কাছৰা ইিাদি নকছৰা, কিওোঁৰ লগি আন কাছকা অংশী স্থাপন নকছৰা আৰু 

আমাৰ মাজৰ ককাছনাছৱ িাছি ইজছন তসজনক ৰি তহচাছপ গ্ৰহণ নকছৰ’। িৰ্াতপও 

িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়, কিছনহ’কল কিামাছলাছক ককাৱা, ‘কিামাছলাছক সাক্ষী 

ৰ্কা কি, তনশ্চয় আতম মু তলম’। 

بَيَۡنَناََ َِۭ ََكلَِمةََٖسَوآء ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبََتَعالَۡواَْإِلَيَٰ
َ
أ قُۡلََيَٰٓ

اََ ََولَاَنُۡشرَِكَبِهِۦََشۡيـ ٗ َ ل اََنۡعُبَدَإِل اَٱَّلل 
َ
َوبَۡيَنُكۡمَأ

فَإِنََ َِْۚ ِنَُدوِنَٱَّلل  ۡربَاٗباَم 
َ
َولَاََيت ِخَذََبۡعُضَناََبۡعًضاَأ

ن اَُمۡسلُِمونََ
َ
 ٦٤َتََول ۡواََْفُقولُواَْٱۡشَهُدواَْبِأ

65. কহ আহছল তকিািসকল! ইব্ৰাহীমৰ তিষছয় তকয় কিামাছলাছক িকথ  কৰা? অৰ্চ 

িাওৰাি আৰু ইিীল কিওোঁৰ তপ িছহ অৱিীণথ হহত ল। এছিছক কিামাছলাছক নিুজা 

কনতক? 

وَنَفِٓيَإِبَۡرَٰهِيَمَوََ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَِمَُتحَآجُّ
َ
أ َمآَََيَٰٓ

فَلَاََ
َ
َأ ۦْٓۚ ِ ََبۡعِده اَِمنُۢ

َُٰةََوٱلِۡإنِجيُلَإِل  ۡوَرى نزِلَِتَٱلت 
ُ
أ

 ٦٥ََتۡعقِلُونََ

66. সাৱধান! কিামাছলাছকই কসইসকল কলাক, তি তিষছয় কিামাছলাকৰ সামানয 

জ্ঞান আত ল কসই তিষছয়ও কিামাছলাছক িকথ -তিিকথ  কতৰ া, তকন্তু তি তিষছয় 

কিামাছলাকৰ ককাছনা জ্ঞান নাই কসই তিষছয় তকয় কিামাছলাছক িকথ -তিিকথ  কৰা? 

আল্লাছহ জাছন কিামাছলাছক এছকাছৱই নাজানা। 

ُؤلَآِءََحََٰجۡجُتۡمَفِيَماَلَُكمَبِهِۦَِعلۡم ََ نُتۡمََهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ََ ُ وَنَفِيَماَلَيَۡسَلَُكمَبِهِۦَِعلۡم ََْۚوٱَّلل  فَلَِمَُتحَآجُّ
نُتۡمَلَاََتۡعلَُمونََ

َ
 ٦٦ََيۡعلَُمََوأ

67. ইব্ৰাহীম ইয়াহুদীও নাত ল, না াৰাও নাত ল; িৰং কিওোঁ আত ল একতনষ্ঠ মু তলম 

আৰু কিওোঁ মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভূথ ি নাত ল। 
اََوَلَِٰكنََكاَنََ َماََكاَنَإِبَۡرَٰهِيُمََيُهوِدي ٗاََولَاَنَۡصَرانِي ٗ

ۡسلِٗماََوَماََكاَنَِمَنَٱلُۡمۡشِركِينََ  ٦٧ََحنِيٗفاَمُّ

68. তনশ্চয় মানুহৰ মাজি কিওোঁছলাছকই ইব্ৰাহীমৰ ঘতনষ্ঠিম তিসকছল কিওোঁৰ 

অনুসৰণ কতৰছ  লগছি এই নিী আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ ; আৰু আল্লাছহই 

মুতমনসকলৰ অতভভাৱক। 

اِسَبِإِبَۡرَٰهِيَمَلَل ِذيَنَٱت َبُعوُهََوَهََٰذاََ ۡولَيَٱلن 
َ
َأ إِن 

َٱلُۡمۡؤِمنِينََ ََولِيُّ ُ ََوٱَّلل  ُْۗ ََوٱل ِذيَنََءاَمُنوا ِبيُّ  ٦٨َٱلن 

69. তকিািীসকলৰ এটা দছল তিচাছৰ িতদ কিামাছলাকক তসহোঁ ছি তিপৰ্গামী কতৰি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন, অৰ্চ তসহোঁ ি তনছজই তনজছক তিপৰ্গামী কতৰ আছ ; আৰু তসহোঁ ছি 

উপলতি কতৰি পৰা নাই। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَلَۡوَيُِضلُّونَُكۡمََ
َ
ِۡنَأ م  آئَِفةَ  َود تَط 

نُفَسُهۡمََوَماَيَۡشُعُرونََ
َ
 ٦٩ََوَماَيُِضلُّوَنَإِل ٓاَأ

70. কহ আহছল তকিাি! তকয় কিামাছলাছক আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ লগি কুফুৰী 

কৰা, অৰ্চ কিামাছলাছকই ইয়াৰ সাক্ষয িহন কৰা? 

نُتۡمََ
َ
ََِوأ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَِمَتَۡكُفُروَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠َتَۡشَهُدونََ

71. কহ আহছল তকিাি! কিামাছলাছক তকয় সিযক তম াৰ লগি তমতশ্ৰি কৰা আৰু 

সিযক কগাপন কৰা, অৰ্চ কিামাছলাছক কসয়া জানা? 

َبِٱلَۡبَِٰطِلََ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَِمَتَلۡبُِسوَنَٱلۡحَق 
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡمََتۡعلَُمونََ
َ
ََوأ  ٧١ََوتَۡكُتُموَنَٱلۡحَق 
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72. আৰু তকিািীসকলৰ এটা দছল ক’কল, ‘তিসকছল ঈমান আতনছ  তসহোঁ িৰ প্ৰতি 

তি অৱিীণথ হহছ  কিামাছলাছক তদনৰ প্ৰৰ্মাংশি িাৰ ওপৰি ঈমান আনা আৰু 

তদনৰ কশষ ভাগি কুফুৰী কৰা; িাছি তসহোঁ ছি উভতি আছহ। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََءاِمُنواَْبِٱل ِذٓيََ
َ
ِۡنَأ م  آئَِفةَ  َوَقالَتَط 

نزَِلَعَلَىَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوَۡجَهَٱلن َهارََِوٱۡكُفُرٓواََْ
ُ
أ

 ٧٢ََءاِخَرُهۥَلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

73. আৰু তিসকছল কিামাছলাকৰ দ্বীনৰ অনুসৰণ কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ আন 

কাছকা তিশ্বাস নকতৰিা’। ককাৱা, ‘আল্লাহৰ তনছদথ তশি পছৰ্ই একমাি পৰ্। এইছটা এই 

িাছি কি, কিামাছলাকক তিছটা তদয়া হহছ  কসয়া আনছকা তদি পাছৰ অৰ্িা 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি তিিকথ  কতৰি’। 
ককাৱা, ‘তনশ্চয় অনুগ্ৰহ আল্লাহৰ হািি কিওোঁ িাক ইচ্ছা িাক কসইছটা প্ৰদান কছৰ; 

আৰু আল্লাহ প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ। 

ََ َٱلُۡهَدىَٰ َولَاَتُۡؤِمُنٓواَْإِل اَلَِمنَتَبَِعَدِيَنُكۡمَقُۡلَإِن 
ۡوََ
َ
وتِيُتۡمَأ

ُ
ِۡثَلََمآَأ َم  َحد 

َ
َأ نَيُۡؤتَيَٰٓ

َ
َِأ ُهَدىَٱَّلل 

وُكۡمَِعنَدََرب ُِكۡمَُۗ َََُِيحَآجُّ َٱلَۡفۡضَلَبَِيِدَٱَّلل  قُۡلَإِن 
ََعلِيمَ  ََوَِٰسع  ُ َوٱَّلل  َُۗ  ٧٣َيُۡؤتِيهََِمنَيََشآُء

74. কিওোঁ তনজ অনুগ্ৰহৰ িাছি িাক ইচ্ছা একান্তভাছৱ িাতচ লয়; আৰু আল্লাহ মহান 

অনুগ্ৰহশীল। 
َُذوَٱلَۡفۡضِلََ ُ َوٱَّلل  َُۗ َبَِرۡحمَتِهِۦََمنَيََشآُء َيخَۡتصُّ

 ٧٤َٱلَۡعِظيمَِ

75. আৰু তকিািীসকলৰ মাজি এছনকুৱা তক ুমান মানুছহা আছ , িাৰ ওচৰি 

তিপুল সম্পদ আমানি ৰাতখছলও তস ঘূৰাই তদি; আছকৌ তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা 

মানুছহা আছ , িাৰ ওচৰি এটা দীনাৰ আমানি ৰাতখছলও িাৰ ওপৰি সছিথাচ্চ 

িাতগদ তনতদয়া হলছক তস কসয়া উভিাই তনতদি। এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ছি কয়, 

‘উম্মীসকলৰ তিষছয় আমাৰ ওপৰি ককাছনা িাধযিাধকিা নাই; আৰু তসহোঁ ছি জাতন 

িুতজ আল্লাহৰ ওপৰি তম া কৰ্া কয়। 

ۦََٓ ِ ِه َمۡنُهَبِقِنَطارَٖيَُؤد 
ۡ
ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََمۡنَإِنَتَأ

َ
۞َوِمۡنَأ

ۦَٓإِلَۡيَكََ ِ ِه َمۡنُهَبِِديَنارَٖل اَيَُؤد 
ۡ
ۡنَإِنَتَأ إِلَۡيَكََوِمۡنُهمَم 

ن ُهۡمَقَالُواَْلَيَۡسََإِل اََماَُدۡمَتَ
َ
َٰلَِكَبِأ َذ َُۗ َعلَۡيهَِقَآئِٗما

ََِ ََويَُقولُوَنَعَلَىَٱَّلل  ِي ِـَۧنََسبِيل  م 
ُ
َعلَۡيَناَفِيَٱلۡأ

 ٧٥َٱلَۡكِذَبَوَُهۡمََيۡعلَُمونََ

76. হয় তনশ্চয়, িতদ ককাছনািাই তনজ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কছৰ আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন 

কছৰ কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) তনশ্চয় আল্লাছহ মত্তাক্বীসকলক ভাল পায়। 
ََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  َفَإِن  َبَِعۡهِدهِۦََوٱت َقىَٰ ۡوفَيَٰ

َ
َمۡنَأ َِۚ بَلَىَٰ
 ٧٦َٱلُۡمت قِينََ

77. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ লগি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তনজৰ শপি িুচ্ছ মুলযৰ 

তিতনময়ি তিৰী কছৰ, আতখৰািি তসহোঁ িৰ ককাছনা অংশ নাই; আৰু তক্বয়ামিৰ তদনা 

আল্লাছহ তসহোঁ িৰ লগি কৰ্া নক’ি, তসহোঁ িৰ প্ৰতি দৃতষ্টও তনতদি আৰু তসহোঁ িক 

পতৰশুিও নকতৰি; আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

يَۡمَٰنِِهۡمََثَمٗناَ
َ
ََِوأ َٱل ِذيَنَيَۡشتَُروَنَبَِعۡهِدَٱَّلل  إِن 

ْوَلَٰٓئَِكَلَاََخَلََٰقَلَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخرََ
ُ
ةََِولَاََقَلِيلًاَأ

ََولَاَيَنُظُرَإِلَۡيِهۡمَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةََِولَاََ ُ يُكَل ُِمُهُمَٱَّلل 
لِيمَ 
َ
َأ ِيِهۡمََولَُهۡمََعَذاب   ٧٧َيَُزك 
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78. আৰু তনশ্চয় তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা এটা দল আছ , তিসকছল তকিাপক 

তজভাৰ দ্বাৰা তিকৃি কছৰ িাছি কিামাছলাছক কসইছটাক আল্লাহৰ তকিািৰ অংশ িুতল 

ভৱা; অৰ্চ কসইছটা তকিািৰ অংশ নহয়। তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘এইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ 

পৰা’; অৰ্চ কসইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা নহয়। আৰু তসহোঁ ছি জাতন-িুতজ আল্লাহৰ 

ওপৰি তম া কৰ্া কয়। 

لِۡسنَتَُهمَبِٱلِۡكَتَِٰبََ
َ
َِمۡنُهۡمَلََفرِيٗقاَيَلۡوُۥَنَأ َوِإن 

َنَٱلِۡكَتَِٰبََلَِتۡحَسُبوُهَِمَنَٱلِۡكَتَِٰبََوَماَُهَوَمَِ
ََِۡۖ ََِوَماَُهَوَِمۡنَِعنِدَٱَّلل  َويَُقولُوَنَُهَوَِمۡنَِعنِدَٱَّلل 

َِٱلَۡكِذَبَوَُهۡمََيۡعلَُمونََ  ٧٨ََويَُقولُوَنَعَلَىَٱَّلل 

79. ককাছনা মানুহৰ িাছি সংগি নহয় কি, আল্লাছহ কিওোঁক তকিাপ, তহকমি আৰু 

নুিুওৱি দান কৰাৰ তপ ি কিওোঁ মানুহক ক’ি, ‘আল্লাহৰ পতৰিছিথ  কিামাছলাছক 

কমাছৰই দাস হহ কিাৱা’, িৰং কিওোঁ ক’ি, ‘কিামাছলাছক ৰাব্বানী হহ কিাৱা, তিছহিু 

কিামাছলাছক তকিাি তশক্ষা তদয়া আৰু তিছহিু কিামাছলাছক অধযয়ন কৰা’। 

َٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحُۡكَمََ ُ نَيُۡؤتَِيُهَٱَّلل 
َ
َماََكاَنَلِبََشٍرَأ

ََيُقوَلَلِلن اِسَُكونُو ُبو َةَُثم  اَِْعَباٗداَل ِيَِمنَُدوِنَََوٱلنُّ
َٰنِي ِـَۧنَبَِماَُكنُتۡمَُتَعل ُِموَنََ ََِوَلَِٰكنَُكونُواََْرب  ٱَّلل 

 ٧٩َٱلِۡكَتََٰبََوبَِماَُكنُتۡمَتَۡدرُُسونََ

80. এইদছৰ কিওোঁ কিামাছলাকক এইছটাও তনছদথ শ তনতদি কি, কিামাছলাছক তফতৰিা 

আৰু নিীসকলক ৰি তহচাছপ গ্ৰহণ কৰা। কিামাছলাছক মু তলম কহাৱাৰ তপ ি কিওোঁ 

ককছনকক কিামাছলাকক কুফুৰীৰ তনছদথ শ তদি? 

بِي ِـَۧنََ نََتت ِخُذواَْٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةََوٱلن 
َ
ُمَرُكۡمَأ

ۡ
َولَاَيَأ

نُتمََ
َ
ُكۡفرََِبۡعَدَإِۡذَأ

ُمُرُكمَبِٱلۡ
ۡ
يَأ
َ
أ َْۚ ۡربَابًا

َ
أ

ۡسلُِمونََ  ٨٠َمُّ

81. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ নিীসকলৰ অিীকাৰ হলত ল কি, ‘মই 

কিামাছলাকক তকিাি আৰু তহকমিৰ (তশক্ষা) তদছ া; এছিছক কিামাছলাকৰ ওচৰি 

তি আছ  িাৰ সিযায়নকাৰীৰূছপ কিতিয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি এজন ৰা ুল আতহি- 

কিতিয়া কিামাছলাছক অৱশযই িাৰ প্ৰতি ঈমান আতনিা আৰু কিওোঁক সহায় কতৰিা’। 
কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক স্বীকাৰ কতৰলাছন? আৰু ইয়াৰ ওপৰি কমাৰ অিীকাৰ 

গ্ৰহণ কতৰলাছন’? কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আতম স্বীকাৰ কতৰছলা’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিছন্ত 

কিামাছলাছক সাক্ষী ৰ্াকা আৰু মছয়া কিামাছলাকৰ লগি সাক্ষী ৰ্াতকছলা। 

ِنََ بِي ِـَۧنَلََمآََءاتَيُۡتُكمَم  َِميَثََٰقَٱلن  ُ َخَذَٱَّلل 
َ
َوِإۡذَأ

َ َل َِماََكَِتَٰٖبَوَِحۡكَمةَُٖثم  ق  ِ َصد  َمُّ َجآَءُكۡمَرَُسول 
قَۡرۡرُتۡمََ

َ
َقَاَلََءأ ۚۥْ َبِهِۦََولََتنُصُرن ُه َمَعُكۡمَلَُتۡؤِمنُن 

قَاَلََ َْۚ قَۡرۡرنَا
َ
قَالُٓواَْأ َٰلُِكۡمَإِۡصِريَِۖ ََذ َخۡذُتۡمَعَلَىَٰ

َ
َوأ

َِٰهِدينََ َِنَٱلش  نَاََ۠مَعُكمَم 
َ
 ٨١َفَٱۡشَهُدواََْوأ

82. এছিছক ইয়াৰ তপ ি তিসকছল উভতি িাি তসহোঁ ছিই ফাত ক। ََْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡفَِٰسُقون
ُ
َٰلَِكَفَأ ََبۡعَدََذ  ٨٢ََفَمنَتََول يَٰ

83. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ দ্বীনৰ পতৰিছিথ  আন তকিা তিচাছৰ কনতক? অৰ্চ আকাশমিল 

আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলাছৱ ইচ্ছাছি হওোঁক িা অতনচ্ছাছি কিওোঁৰ ওচৰি 

আত্মসমপথণ কতৰছ ; আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন। 

ۡسلََمََمنَفِيََ
َ
َأ ۥٓ ََِيۡبُغوَنََولَُه َفَغيَۡرَدِيِنَٱَّلل 

َ
أ

ۡرِضََطوٗۡعاََوَكۡرٗهاََوِإلَۡيهََِ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

 ٨٣َيُرَۡجُعونََ
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84. কিামাছলাছক ককাৱা, ‘আতম ঈমান আতনছ া আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু তি আমাৰ প্ৰতি 

অৱিীণথ হহছ  লগছি িাৰ প্ৰতিও ঈমান আতনছ া তি অৱিীণথ হহছ  ইব্ৰাহীম, 

ই মাঈল, ই হাক্ব, ইয়াকূি আৰু কিওোঁৰ িংশধৰসকলৰ প্ৰতি, আৰু মু া, ঈ া লগছি 

অনযানয নিীসকলক কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা তি প্ৰদান কৰা হহছ  

(িাৰ প্ৰতিও ঈমান আতনছ া)। আতম কিওোঁছলাকৰ মাজি ককাছনা পাৰ্থকয নকছৰা; 

আৰু আতম কিওোঁছৰই ওচৰি আত্মসমপথণকাৰী। 

ََ نزَِلَعَلَىَٰٓ
ُ
نزَِلََعلَۡيَناََوَمآَأ

ُ
ََِوَمآَأ قُۡلََءاَمن اَبِٱَّلل 

ۡسَباِطََ
َ
إِبَۡرَٰهِيَمََوِإۡسَمَٰعِيَلََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبََوٱلۡأ

ب ِِهۡمَلَاََ بِيُّوَنَِمنَر  ََوٱلن  َوَِعيَسيَٰ وتَِيَُموَسيَٰ
ُ
َوَمآَأ

ِۡنُهۡمَوََ َحٖدَم 
َ
ُِقََبيَۡنَأ  ٨٤ََنحُۡنَلَُهۥَُمۡسلُِمونََُنَفر 

85. আৰু তিছয় ই লামৰ িাতহছৰ আন ককাছনা দ্বীন সন্ধান কতৰি িাৰ পৰা ককতিয়াও 

কসয়া গ্ৰহণ কৰা নহ’ি আৰু তস পৰকালি ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভূথ ি হ’ি। 
َوَمنَيَبَۡتِغََغيَۡرَٱلۡإِۡسَلَِٰمَدِيٗناَفَلَنَُيۡقَبَلَِمۡنُهَوَُهَوََ

 ٨٥ََٱلَۡخَِٰسِرينََفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِمنََ

86. আল্লাছহ ককছনকক কসই সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি কতৰি, তিসকছল ঈমান আনাৰ 

তপ ি আৰু ৰা ুলক সিয িুতল সাক্ষয তদয়াৰ তপ ি আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট তনদশথন 

অহাৰ তপ ছিা কুফুৰী কছৰ? আৰু আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি তনতদছয়। 

َقَۡومَٗ ُ اََكَفُرواََْبۡعَدَإِيَمَٰنِِهۡمَََكۡيَفََيۡهِديَٱَّلل 
ََ ُ َوََجآَءُهُمَٱلَۡبي َِنَُٰتََْۚوٱَّلل  َٱلر ُسوَلََحق   ن 

َ
وََشِهُدٓواَْأ

َٰلِِمينََ  ٨٦َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ 

87. ইহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক, তিসকলৰ প্ৰতিদান হহছ , তসহোঁ িৰ ওপৰি 

আল্লাহৰ, তফতৰিাসকলৰ আৰু সকছলা মানুহৰ অতভসম্পাি। 
ََِوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِ ََعلَۡيِهۡمَلَۡعَنَةَٱَّلل  ن 

َ
ْوَلَٰٓئَِكََجَزآؤُُهۡمَأ

ُ
أ

ۡجمَعِينََ
َ
اِسَأ  ٨٧ََوٱلن 

88. িাি তসহোঁ ি স্থায়ী হ’ি। তসহোঁ িৰ শাতি অকছণা তশতৰ্ল কৰা নহ’ি আৰু তসহোঁ িক 

অৱকাশও তদয়া নহ’ি। 
ُفََعۡنُهُمَٱلَۡعَذاُبَ َولَاَُهۡمََََخَٰلِِديَنَفِيَهاَلَاَُيخَف 

 ٨٨َيُنَظُرونََ

89. তকন্তু কসইসকল কলাকৰ িাতহছৰ, তিসকছল ইয়াৰ তপ ি িাওিা কতৰছ  আৰু 

তনজছক সংছশাধন কতৰছ । কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ََ َ َٱَّلل  ۡصلَُحواَْفَإِن 

َ
َٰلَِكََوأ ََبۡعِدََذ إِل اَٱل ِذيَنَتَابُواَِْمنُۢ

 ٨٩ََغُفور َر ِحيمَ 

90. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আনাৰ তপ ি কুফুৰী কতৰছ , িাৰ তপ ি তসহোঁ ি কুফুৰী 

কািথি িাত়ি হগছ  তসহোঁ িৰ িাওিা ককতিয়াও কিুল কৰা নহ’ি; আৰু তসহোঁ ছিই 

পৰ্ভ্ৰষ্ট। 

َٱۡزَداُدواََْ َٱل ِذيَنََكَفُرواََْبۡعَدَإِيَمَٰنِِهۡمَُثم  إِن 
ْوَلَٰٓئَِكَُهمَُ

ُ
ََُكۡفٗراَل نَُتۡقَبَلَتَۡوبَُتُهۡمََوأ

ُّونََ آل  ٩٠َٱلض 

91. তনশ্চয় তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  আৰু কাতফৰৰূছপ মৃিুযিৰণ কতৰছ  তসহোঁ িৰ 

ককাছনািাই পৃতৰ্ৱী ভৰা কসাণ তিতনময়স্বৰূপ প্ৰদান কতৰছলও কসয়া ককতিয়াও গ্ৰহণ 

কৰা নহ’ি। ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, তিহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি আৰু 

তসহোঁ িৰ িাছি ককাছনা সহায়কাৰী নাই। 

ار َفَلَنَُيۡقَبَلََ َٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَماتُواَْوَُهۡمَُكف  إِن 
ََ ۦُٓۗ َبِهِ ۡرِضََذَهٗباََولَوَِٱۡفَتَدىَٰ

َ
ِۡلُءَٱلۡأ َحِدهِمَم 

َ
ِمۡنَأ

َِٰصِرينََ ِنَن  لِيم ََوَماَلَُهمَم 
َ
َأ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ُ
 ٩١َأ
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92. কিামাছলাছক তি ভালছপাৱা িাৰ পৰা িযয় নকৰাকলছক কিামাছলাছক ককতিয়াও 

ক াৱাি অজথ ন কতৰি কনাৱাতৰিা; আৰু কিামাছলাছক তি িযয় কৰা, তনশ্চয় আল্লাহ কসই 

সম্পছকথ  সতিছশষ অৱগি। 

اَُتحِبُّوَنََْۚوَماَتُنفُِقواََْ َتُنفُِقواَِْمم  ََحت يَٰ لَنََتَنالُواَْٱلۡبِر 
َبِهِۦََعلِيمَ  َ َٱَّلل   ٩٢َِمنََشۡيٖءَفَإِن 

93. িাওৰাি অৱিীণথ কহাৱাৰ আগি ই ৰাঈছল তনজৰ ওপৰি তি হাৰাম কতৰত ল 

িাৰ িাতহছৰ িনী ই ৰাঈলৰ িাছি িাৱিীয় খাদয হালাল আত ল। ককাৱা, ‘িতদ 

কিামাছলাছক সিযিাদী কিছনহ’কল িাওৰাি হল আহা আৰু কসয়া পাঠ কৰা’। 

َمََ َِٰٓءيَلَإِل اََماََحر  اَل َِبنِٓيَإِۡسَر
َعاِمََكاَنَِحل ٗ َٱلط  ۞ُكلُّ

َِٰٓءيُلَ ََْۚإِۡسَر َُٰة ۡوَرى َلَٱلت  نَُتنَز 
َ
ََنۡفِسهِۦَِمنََقۡبِلَأ عَلَىَٰ

َٰةَِفَٱتۡلُوَهآَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ ۡوَرى تُواَْبِٱلت 
ۡ
 ٩٣َقُۡلَفَأ

94. এছিছক ইয়াৰ তপ ছিা তিসকছল আল্লাহৰ ওপৰি তম া ৰটনা কছৰ তসহোঁ ছিই 

িাতলম। 
َِ َٰل ََبۡعِدََذ َِٱلَۡكِذَبَِمنُۢ َعَلَىَٱَّلل  َكَََفَمِنَٱۡفتََرىَٰ

َٰلُِمونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلظ 
ُ
 ٩٤َفَأ

95. ককাৱা, ‘আল্লাছহ সিয হকছ । কসছয় কিামাছলাছক একতনষ্ঠভাছৱ ইব্ৰাহীমৰ 

তমল্লািৰ অনুসৰণ কৰা, আৰু কিওোঁ মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভূথ ি নাত ল’। 
َوَماََ َۡۖ فَٱت بُِعواَِْمل َةَإِبَۡرَٰهِيَمََحنِيٗفا َُۗ ُ قُۡلََصَدَقَٱَّلل 

َۡ  ٩٥َُمۡشِركِينَََكاَنَِمَنَٱل

96. তনশ্চয় মানৱ জাতিৰ িাছি সিথপ্ৰৰ্ম তি ঘৰ প্ৰতিতষ্ঠি হহত ল কসয়া হহছ  

মক্কাি, িৰকিময় আৰু তহদায়ি তিশ্বিাসীৰ িাছি। 
َةَُمَبارَٗكاََ َلََبۡيٖتَوُِضَعَلِلن اِسَلَل ِذيَبَِبك  و 

َ
َأ إِن 

 ٩٦َوَُهٗدىَل ِلَۡعَٰلَِمينََ

97. িাি িহুছিা সুস্পষ্ট তনদশথন আছ , কিছন মাকাছম ইব্ৰাহীম; তিছয় িাি প্ৰছৱশ 

কতৰি তস তনৰাপদ; আৰু মানুহৰ মাজি িাি িািকল িাৰ সামৰ্থ আছ , আল্লাহৰ 

উছেছশয কসই ঘৰৰ হজ্জ কৰা িাৰ িাছি অৱশয কিথ িয; আৰু তিছয় কুফুৰী কতৰি তস 

জাতন কৰ্াৱা উতচি, তনশ্চয় আল্লাহ সৃতষ্টজগিৰ মুখাছপক্ষী নহয়। 

َوَمنََدَخلَُهۥََكاَنََفِيهَِءََ َقاُمَإِبَۡرَٰهِيَمَۖۡ َم  ََبي َِنَٰت  اَيَُٰتُۢ
َٱلَۡبۡيِتََمِنَٱۡسَتَطاَعََ اِسَِحجُّ َِعَلَىَٱلن  َوَّلِل  َُۗ َءاِمٗنا

ََعِنََ ََغنِيٌّ َ َٱَّلل  َوَمنََكَفَرَفَإِن  إِلَۡيهََِسبِيلٗاَْۚ
 ٩٧َٱلَۡعَٰلَِمينََ

98. ককাৱা, ‘কহ আহছল তকিাি! কিামাছলাছক আল্লাহৰ তনদশথনসমূহৰ লগি তকয় 

কুফুৰী কৰা? আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাছহই সাক্ষী’। 
ََِ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَِمَتَۡكُفُروَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

َ
أ قُۡلََيَٰٓ

ََماََتۡعَملُونََ َعَلَىَٰ ََشِهيد  ُ  ٩٨ََوٱَّلل 

99. ককাৱা, ‘কহ আহছল তকিাি! তিজন িযতিছয় ঈমান আতনছ  কিামাছলাছক 

িৰিা অনুসন্ধান কতৰ আল্লাহৰ পৰ্ি কিওোঁক তকয় িাধা তদয়া? অৰ্চ কিামাছলাছকই 

সাক্ষী; আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ অমছনাছিাগী নহয়’। 

ََِ وَنََعنََسبِيِلَٱَّلل  ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَِمَتَُصدُّ
َ
أ قُۡلََيَٰٓ

َوَماَ َُۗ نُتۡمَُشَهَدآُء
َ
َََمۡنََءاَمَنََتۡبُغوَنَهاَِعوَٗجاََوأ ُ ٱَّلل 

اََتۡعَملُونََ  ٩٩َبَِغَٰفٍِلََعم 
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100. কহ মুতমনসকল! তিসকলক তকিাি প্ৰদান কৰা হহছ , কিামাছলাছক িতদ 

তসহোঁ িৰ এটা দলৰ আনুগিয কৰা, কিছন্ত তসহোঁ ছি কিামাছলাকক ঈমান আনাৰ তপ ি 

আছকৌ কাতফৰ অৱস্থাি উভিাই হল এতৰি। 

ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِنَتُِطيُعواَْفَرَِي
َهاَٱل  يُّ

َ
أ َِنَٱل ِذيَنَََيَٰٓ ٗقاَم 

وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَيَُردُّوُكمََبۡعَدَإِيَمَٰنُِكۡمََ
ُ
أ

 ١٠٠ََكَٰفِرِينََ

101. আৰু ককছনকক কিামাছলাছক কুফুৰী কৰা অৰ্চ আল্লাহৰ আয়ািসমূহ 

কিামাছলাকৰ ওচৰি তিলাৱাি কৰা হয় আৰু কিামাছলাকৰ মাজি কিওোঁৰ ৰা ুল 

আছ ? আৰু তি িযতি আল্লাহক দৃ়িভাছৱ অৱলম্বন কতৰি তস তনশ্চয় সৰল পৰ্ৰ 

তহদায়িপ্ৰাপ্ত হ’ি। 

ََعلَۡيُكۡمََءاَيَُٰتََ نُتۡمَُتۡتلَىَٰ
َ
َوَكۡيَفَتَۡكُفُروَنََوأ

ََِفَقۡدََ ََوَمنََيۡعَتِصمَبِٱَّلل  ۗۥُ ََِوفِيُكۡمَرَُسولُُه ٱَّلل 
ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ  ١٠١َُهِدَيَإِلَيَٰ

102. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক িৰ্াৰ্থভাছৱ আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা 

আৰু কিামাছলাছক মু তলম (পতৰপূণথ আত্মসমপথণকাৰী) কনাছহাৱা হলছক মৃিুযিৰণ 

নকতৰিা। 

َُتَقاتِهِۦََولَاََ ََحق  َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡسلُِمونََ نُتمَمُّ
َ
َإِل اََوأ  ١٠٢ََتُموُتن 

103. আৰু কিামাছলাক সকছলাছৱ আল্লাহৰ ৰ ীক দৃ়িভাছৱ ধাৰণ কৰা আৰু 

পৰস্পছৰ তিতচ্ছন্ন নহ’িা; আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰা, 

কিতিয়া কিামাছলাছক পৰস্পছৰ শত্ৰু আত লা। িাৰ তপ ি কিওোঁ কিামাছলাকৰ হৃদয়ি 

প্ৰীতিৰ সিাৰ কতৰছল, ফলি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহি কিামাছলাছক পৰস্পৰ ভাই-ভাই হহ 

গ’লা। কিামাছলাক আত লা অতিগিথ ৰ দ্যৱাৰি, কিছৱোঁই কিামাছলাকক িাৰ পৰা ৰক্ষা 

কতৰছ । এইদছৰ আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁৰ তনদশথনসমূহ স্পষ্টভাছৱ তিিৃি 

কছৰ িাছি কিামাছলাছক তহদায়ি কপাৱা। 

ََوٱۡذُكُرواََْ ْْۚ قُوا ََِجمِيٗعاََولَاََتَفر  َوٱۡعَتِصُمواَِْبحَۡبِلَٱَّلل 
ۡعَداٗٓءَفََ

َ
ََِعلَۡيُكۡمَإِۡذَُكنُتۡمَأ ل َفََبيَۡنَنِۡعَمَتَٱَّلل 

َ
أ

ََ َٰٗناََوُكنُتۡمَعَلَىَٰ ۦَٓإِۡخَو ۡصَبۡحُتمَبِنِۡعَمتِهِ
َ
قُلُوبُِكۡمَفَأ

َكَذَٰلَِكََ َُۗ ِۡنَها نَقَذُكمَم 
َ
ارَِفَأ َِنَٱلن  َشَفاَُحۡفَرةَٖم 

َلَُكۡمََءاَيَٰتِهِۦَلََعل ُكۡمََتۡهَتُدونََ ُ  ١٠٣َيُبَي ُِنَٱَّلل 

104. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি এছনকুৱা এটা দল কহাৱা উতচি, তিসকছল 

কলযাণৰ ফাছল আহ্বান কতৰি আৰু সৎকামৰ তনছদথ শ তদি আৰু অসৎকামৰ পৰা তনছষধ 

কতৰি; আৰু কিওোঁছলাছকই হ’ি সাফলযমতিি। 

ُمُروَنََ
ۡ
يَۡدُعوَنَإِلَيَٱلۡخَيِۡرََويَأ ةَ  م 

ُ
ِنُكۡمَأ َولَۡتُكنَم 

ْوَلَٰٓئَِكَُهمَُ
ُ
َوأ ََبِٱلَۡمۡعُروِفََويَۡنَهۡوَنََعِنَٱلُۡمنَكرَِِۚ

 ١٠٤َٱلُۡمۡفلُِحونََ

105. কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ নহ’িা, তিসকছল স্পষ্ট তনদশথনসমূহ অহাৰ 

তপ ছিা তিতচ্ছন্ন হহছ  আৰু তনজৰ মাজছিই মিাকনকয সৃতষ্ট কতৰছ ; আৰু তসহোঁ িৰ 

িাছিই আছ  মহাশাতি। 

ََبۡعِدََ قُواََْوٱۡخَتلَُفواَِْمنُۢ َولَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنََتَفر 
َََماََجآءََ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ُ
ُهُمَٱلَۡبي َِنَُٰتََْۚوأ

 ١٠٥ََعِظيمَ 

106. কসইতদনা তক ুমান মুখ উজ্জল হ’ি আৰু তক ুমান মুখ ক'লা পতৰি; তিহোঁ িৰ 

মুখ ক'লা পতৰি (তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি), ‘কিামাছলাছক ঈমান আনাৰ তপ ি আছকৌ 

কুফুৰী কতৰত লা কনতক? এছিছক কিামাছলাছক শাতি কভাগ কৰা, তিছহিু 

কিামাছলাছক কুফুৰী কতৰত লা’। 

اَٱل ِذيَنََ م 
َ
فَأ َوتَۡسَودَُّوُُجوه َْۚ  َ َوُُجوه يَۡوَمَتَبَۡيضُّ

َكَفۡرتُمََبۡعَدَإِيَمَٰنُِكۡمََ
َ
ٱۡسَود ۡتَوُُجوُهُهۡمَأ

 ١٠٦َفَُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَبَِماَُكنُتۡمَتَۡكُفُرونََ



 

আছল ইমৰাণ 

 

59 

 

 آل عمران 

107. আৰু তিসকলৰ মুখ উজ্জল হ’ি কিওোঁছলাক আল্লাহৰ অনুগ্ৰহি ৰ্াতকি, িাি 

কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি। 
ُهۡمََ َِۡۖ ۡتَوُُجوُهُهۡمَفَِفىََرۡحمَةَِٱَّلل  اَٱل ِذيَنَٱۡبَيض  م 

َ
َوأ

 ١٠٧َفِيَهاََخَٰلُِدونََ

108. এইছিাৰ আল্লাহৰ আয়াি (তনদশথন), তিছিাৰ আতম কিামাৰ ওচৰি 

িৰ্ািৰ্ভাছৱ তিলাৱাি কতৰছ া; আৰু আল্লাছহ সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতি িুলুম কতৰি তনতিচাছৰ। 
َِ ََت ُ َوَماَٱَّلل  َِۗ ِ ََِنۡتلُوَهاََعلَۡيَكَبِٱلۡحَق  َكََءاَيَُٰتَٱَّلل 
لۡ

 ١٠٨َيُرِيُدَُظلۡٗماَل ِلَۡعَٰلَِمينََ

109. আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই 

আৰু আল্লাহৰ ওচৰছিই সকছলা প্ৰিযাৱতিথ ি হ’ি। 
َ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َََِوَّلِل  ََوِإلَيَٱَّلل  ۡرِضِۚ

ُمورَُ
ُ
 ١٠٩َتُرَۡجُعَٱلۡأ

110. কিামাছলাছকই কশ্ৰষ্ঠ উম্মি, মানৱ জাতিৰ তহদায়িৰ িাছি তিসকলক 

উতলওৱা হহছ , (কাৰণ) কিামাছলাছক সৎকামৰ আছদশ তদয়া আৰু অসৎকামৰ পৰা 

তনছষধ কৰা আৰু আল্লাহৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কৰা। আৰু আহছল তকিািসকছল িতদ 

ঈমান আতনছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ িৰ িাছি এয়া ভাল হ’কলছহোঁ ছিন। তসহোঁ িৰ মাজি 

তক ুমান মুতমন আছ ; তকন্তু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই ফাত ক্ব। 

ُمُروَنََ
ۡ
ۡخرَِجۡتَلِلن اِسَتَأ

ُ
ٍةَأ م 
ُ
ُكنُتۡمََخيَۡرَأ

ََُِۗ بِٱلَۡمۡعُروِفََوَتۡنَهۡوَنََعِنَٱلُۡمنَكرََِوتُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
َ
َ
ِۡنُهُمَََولَۡوََءاَمَنَأ ۡهُلَٱلِۡكَتَِٰبَلَكَاَنََخيٗۡراَل ُهمَِۚم 

ۡكثَرُُهُمَٱلَۡفَِٰسُقونََ
َ
 ١١٠َٱلُۡمۡؤِمُنوَنََوأ

111. সামানয কষ্ট তদয়াৰ িাতহছৰ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি 

কনাৱাতৰি আৰু িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি িুি কছৰ কিছন্ত তসহোঁ ছি পৃষ্ঠ প্ৰদশথন 

কতৰি িাৰ তপ ি তসহোঁ িক সহায় কৰা নহ’ি। 

ُّوُكُمََ َوِإنَيَُقَٰتِلُوُكۡمَيَُول ٗذىَِۖ
َ
وُكۡمَإِل ٓاَأ لَنَيَُضرُّ

َلَاَيُنَصُرونََ ۡدبَاَرَُثم 
َ
 ١١١َٱلۡأ

112. আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু মানুহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ িাতহছৰ তসহোঁ িক ি’কিই কপাৱা 

হগছ  িছিই তসহোঁ ি লাতঞ্ছি হহছ । আৰু তসহোঁ ি আল্লাহৰ কৰাধৰ পাি হহছ  লগছি 

তসহোঁ িৰ ওপৰি দতৰদ্ৰ তনধথাৰণ কতৰ তদয়া হহছ ; এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ি আল্লাহৰ 

আয়ািসমূহৰ লগি কুফুৰী কতৰত ল আৰু অনযায়ভাছৱ নিীসকলক হিযা কতৰত ল; 

কসয়া এই িাছি কি, তসহোঁ ি অিাধয হহত ল আৰু সীমালংঘন কতৰত ল। 

ۡيَنََماَثُقُِفوَٓ
َ
ل ُةَأ ِ َِنََُضِربَۡتََعلَۡيِهُمَٱلذ  اَْإِل اَِبحَۡبٖلَم 

ََِ َِنَٱَّلل  اِسََوبَآُءوَبَِغَضٖبَم  َِنَٱلن  َِوََحۡبٖلَم  ٱَّلل 
ن ُهۡمََكانُواََْ

َ
َٰلَِكَبِأ َذ َْۚ َوُضِربَۡتََعلَۡيِهُمَٱلَۡمۡسَكَنُة

ۢنبَِيآَءَبَِغيِۡرََ
َ
ََِويَۡقُتلُوَنَٱلۡأ يَۡكُفُروَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

َْ َٰلَِكَبَِماََعَصوا ََذ ِۚ ٖ  ١١٢َو َكانُواََْيۡعَتُدونََََحق 

113. তসহোঁ ি সকছলা সমান নহয়। তকিািীসকলৰ মাজি অতিচতলি এটা দল আছ ; 

তসহোঁ ছি ৰাতি আল্লাহৰ আয়ািসমূহ তিলাৱাি কছৰ আৰু তসহোঁ ছি  াজদা কছৰ। 
قَآئَِمة ََ ةَ  م 

ُ
ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَأ

َ
ِۡنَأ م  َُۗ ۞لَيُۡسواََْسَواٗٓء
ََِ  ١١٣ََءانَآَءَٱل ۡيِلَوَُهۡمَيَۡسُجُدونَََيۡتلُوَنََءاَيَِٰتَٱَّلل 

114. তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ, সৎকামৰ তনছদথ শ 

তদছয় অসৎকামৰ পৰা তনছষধ কছৰ আৰু তসহোঁ ছি কলযাণকৰ কামি প্ৰতিছিাতগিা 

কছৰ; আৰু এওোঁছলাছকই পূণযিানসকলৰ অন্তভূথ ি। 

ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡل ُمُروَنَبِٱلَۡمۡعُروِفََيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
ۡ
ِخرََِويَأ

َويَۡنَهۡوَنََعِنَٱلُۡمنَكرََِويَُسَٰرُِعوَنَفِيَٱلۡخَۡيَرَِٰتََِۖ
َٰلِِحينََ ْوَلَٰٓئَِكَِمَنَٱلص 

ُ
 ١١٤ََوأ
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115. তসহোঁ ছি তি ভাল কাম কছৰ, িাৰ পৰা তসহোঁ িক ককতিয়াও িতিি কৰা নহ’ি; 

আৰু আল্লাহ মুত্তাক্বীসকলৰ তিষছয় সতিছশষ অৱগি। 
ََُۢ ََعلِيُم ُ َوٱَّلل  َوَماََيۡفَعلُواَِْمۡنََخيٖۡرَفَلَنَيُۡكَفُروُهَُۗ

 ١١٥َبِٱلُۡمت قِينََ

116. তনশ্চয় তিসকছল কুফুৰী কছৰ, আল্লাহৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ আৰু 

সন্তান-সন্ততি ককাছনা কামি নাতহি আৰু ইহোঁ ছিই জুইৰ ইন্ধন। 
َ
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَنَُتۡغنَِيََعنُۡهۡمَأ َٰلُُهۡمََولَآََإِن  ۡمَو

ارََِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
َوأ َۡۖ ا ََِشۡيـ ٗ َِنَٱَّلل  ۡوَلَُٰدُهمَم 

َ
أ

 ١١٦َُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ

117. এই পাতৰ্থৱ জীৱনি তসহোঁ ছি তি িযয় কছৰ িাৰ উদাহৰণ তহমশীিল িিাহৰ 

দছৰ, তিছটাছৱ আঘাি কছৰ কসই জাতিৰ শসয কখতিি তিসকছল তনজৰ ওপৰি 

অনযায় কতৰছ ; িাৰ তপ ি ই কসয়া ধ্বংস কতৰ তদছয়। আল্লাছহ তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা 

অনযায় কৰা নাই, তসহোঁ ি তনছজই তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰছ । 

ۡنَياََكَمَثِلََ َمَثُلََماَيُنفُِقوَنَفِيََهَِٰذهَِٱلۡحََيوَٰةَِٱلدُّ
نُفَسُهۡمََ

َ
َصابَۡتََحۡرَثَقَۡوٖمََظلَُمٓواَْأ

َ
َأ رِيٖحَفِيَهاَِصرٌّ

ۡهلََكتَۡ
َ
نُفَسُهۡمََفَأ

َ
ََوَلَِٰكۡنَأ ُ ُهََْۚوَماََظلََمُهُمَٱَّلل 

 ١١٧ََيۡظلُِمونََ

118. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক তনজৰ িাতহছৰ আন কাছৰািাক অন্তৰি িনু্ধৰূছপ 

গ্ৰহণ নকতৰিা। তসহোঁ ছি কিামাছলাকক অতনষ্ট কতৰিকল ত্ৰুটি নকতৰি; তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকৰ মাৰাত্মক ক্ষতিৰ কামনা কছৰ। তনশ্চয় তসহোঁ িৰ মুখৰ পৰা শত্ৰুিা প্ৰকাশ 

পাইছ  আৰু তসহোঁ িৰ অন্তছৰ তিছটা কগাপন কছৰ কসয়া আৰু ভয়াৱহ। তনশ্চয় 

কিামাছলাকৰ িাছি আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ তিিৃি কতৰছ া, িতদ কিামাছলাছক 

অনুধািন কৰা। 

ِنََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتت ِخُذواَْبَِطانَٗةَم  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُونَُكۡمََخَبالٗاَ
ۡ
َودُّواََْماََعنِتُّۡمَقَۡدََُدونُِكۡمَلَاَيَأ

َٰهِِهۡمََوَماَُتخِۡفىَُصُدورُُهۡمََ فَۡو
َ
بََدِتَٱلَۡبۡغَضآُءَِمۡنَأ

قَۡدَبَي ن اَلَُكُمَٱٓأۡلَيَِٰتَِۖإِنَُكنُتۡمََ ۡكبَُرَْۚ
َ
أ

 ١١٨ََتۡعقِلُونََ

119. কচাৱা, কিামাছলাছকই তসহোঁ িক ভালছপাৱা, তসহোঁ ছি তকন্তু কিামাছলাকক ভাল 

নাপায় অৰ্চ কিামাছলাছক সকছলা তকিাপ তিশ্বাস কৰা। আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া 

কিামাছলাকৰ সংস্পশথি আছহ কিতিয়া কয়, ‘আতম ঈমান আতনছ া’, তকন্তু তসহোঁ ছি 

কিতিয়া অকলশৰীয়াকক তমতলি হয় কিতিয়া কিামাছলাকৰ প্ৰতি আছৰাশি তসহোঁ ছি 

তনজৰ আঙুতলৰ অগ্ৰভাগ কামুতৰিকল ধছৰ। ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ কৰাধি 

কিামাছলাছকই মৰা’। তনশ্চয় অন্তৰি তি আছ  কসই তিষছয় আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

ْولَآِءَُتحِبُّوَنُهۡمََولَاَُيحِبُّونَُكۡمََوتُۡؤِمُنوَنََ
ُ
نُتۡمَأ

َ
أ َهَٰٓ

بِٱلِۡكَتَِٰبَُكل ِهِۦََوِإَذاَلَُقوُكۡمَقَالُٓواََْءاَمن اََوِإَذاََخلَۡواََْ
َقُۡلَُموتُواََْ نَاِمَلَِمَنَٱلَۡغۡيِظِۚ

َ
واََْعلَۡيُكُمَٱلۡأ َعضُّ

ُدورَِبَِغۡيظَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل  إِن   ١١٩َُكۡمَُۗ

120. কিামাছলাকৰ মিল হ’কল কসয়া তসহোঁ িক কষ্ট তদছয় আৰু কিামাছলাকৰ 

অমিল হ’কল তসহোঁ ছি আনতেি হয়। কিামাছলাছক িতদ হধিথশীল কহাৱা আৰু মুত্তাক্বী 

কহাৱা কিছন্ত তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰই কিামাছলাকক এছকা ক্ষতি কতৰি কনাৱাছৰ। তসহোঁ ছি তি 

কছৰ তনশ্চয় আল্লাছহ কসয়া পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । 

تَُسۡؤُهۡمََوِإنَتُِصۡبُكۡمََ إِنََتۡمَسۡسُكۡمََحَسَنةَ 
ُكۡمََ َوِإنَتَۡصبُِرواََْوَتت ُقواَْلَاَيَُضرُّ َيۡفرَُحواَْبَِهاَۖۡ َسي ِئَةَ 

َ َبَِماََيۡعَملُوَنَُمحِيط  َ َٱَّلل  إِن  َُۗ  ١٢٠ََكۡيُدُهۡمََشۡيـ ًا

121. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া িুতম কপাৱাৰ ভাগি তনজৰ পতৰয়ালৰ পৰা ওলাই 

হগ িুিৰ িাছি মুতমনসকলক ৰণছক্ষিি তিনযি কতৰত লা; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, 

সিথজ্ঞ। 

ۡهلَِكَُتَبو ُِئَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََمَقَٰعَِدََ
َ
َوِإۡذََغَدۡوَتَِمۡنَأ

ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ َوٱَّلل   ١٢١َلِلۡقَِتاِلَِۗ
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122. কিতিয়া কিামাছলাকৰ মাজৰ দ্যটা দছল হিাশ হহ সাহস কহৰুৱাৰ উপৰম 

হহত ল অৰ্চ আল্লাহ উভয়ছৰ অতভভাৱক, আৰু আল্লাহৰ ওপৰছিই িাছি 

মুতমনসকছল তনভথ ৰ কছৰ। 

ََ ُ نََتۡفَشلَاََوٱَّلل 
َ
آئَِفَتاِنَِمنُكۡمَأ إِۡذََهم تَط 

َِفَلَۡيَتوَك ِلَٱلُۡمۡؤِمُنونََ وَعَلَىَٱَّلل  َُۗ  ١٢٢ََولِيُُّهَما

123. আৰু িদৰৰ িুিি তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকক সহায় কতৰ ল কসই সময়ি 

কিামাছলাছক অতি দ্যিথল আত লা। এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন 

কৰা, িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কতৰি পাৰা। 

ََ َۖۡفَٱت ُقواَْٱَّلل  ذِل ة 
َ
نُتۡمَأ

َ
َبَِبۡدرََٖوأ ُ َََولََقۡدَنََصَرُكُمَٱَّلل 

 ١٢٣َلََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

124. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া িুতম মুতমনসকলক হকত লা, ‘এইছটা কিামাছলাকৰ িাছি 

িছৰ্ষ্ট নহয় কনতক কি, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক তিতন কহজাৰ তফতৰিা অৱিীণথ কতৰ 

কিামাছলাকক সহছিাতগিা কতৰি’? 

كَُ نَيُِمد 
َ
لَنَيَۡكفَِيُكۡمَأ

َ
ۡمََإِۡذََتُقوُلَلِلُۡمۡؤِمنِيَنَأ

َِنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُِمنَزلِينََ  ١٢٤ََربُُّكمَبَِثَلََٰثةََِءاَلَٰٖفَم 

125. হয়, তনশ্চয়, িতদ কিামাছলাছক হধিথ ধাৰণ কৰা, িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

তসহোঁ ছি দ্ৰুি গতিি কিামাছলাকৰ ওপৰি আৰমণ কছৰ, কিছন্ত আল্লাছহ পাোঁ চ 

কহজাৰ তচতহ্নি তফতৰিা প্ৰদান কতৰ কিামাছলাকৰ সহায় কতৰি। 

ِنَفَۡورِهِۡمََهََٰذاََ تُوُكمَم 
ۡ
إِنَتَۡصبُِرواََْوَتت ُقواََْويَأ َْۚ بَلَىَٰٓ

َِنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِ ُيۡمِدۡدُكۡمََربُُّكمَِبخَۡمَسةََِءاَلَٰٖفَم 
 ١٢٥َُمَسو ِِمينََ

126. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি এয়া ককৱল সসংিাদ আৰু কিামাছলাকৰ 

আতত্মক প্ৰশাতন্তৰ িাছি কতৰছ ; আৰু সহায় ককৱল পৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময় আল্লাহৰ 

িৰফৰ পৰা আছহ। 

ََ َلَُكۡمََولَِتۡطَمئِن  َإِل اَبُۡشَرىَٰ ُ َوَماََجَعلَُهَٱَّلل 
ََِ ۡصُرَإِل اَِمۡنَِعنِدَٱَّلل  ََوَماَٱلن  قُلُوبُُكمَبِهِۗۦُ

 ١٢٦َٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِكيمَِ

127. িাছি কিওোঁ কাতফৰসকলৰ এটা অংশক ধ্বংস কছৰ িা তসহোঁ িক লাতঞ্ছি কছৰ; 

ফলি তসহোঁ ি তনৰাশ হহ উভতি িাি। 
ۡوَيَۡكبَِتُهۡمََ

َ
َِنَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ لَِيۡقَطَعََطَرٗفاَم 

 ١٢٧ََفَينَقلُِبواََْخآئِبِينََ

128. কিওোঁ তসহোঁ িৰ িাওিা কিুল কতৰি পাছৰ নাইিা তসহোঁ িক শাতি তদি- এই 

তিষছয় কিামাৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই; কাৰণ তসহোঁ ি হহছ  িাতলম। 
ۡوََ
َ
ۡوََيُتوَبََعلَۡيِهۡمَأ

َ
ۡمرََِشۡيء َأ

َ
لَيَۡسَلََكَِمَنَٱلۡأ

َبُهۡمَفَإِن ُهۡمََظَٰلُِمونََ ِ  ١٢٨َُيَعذ 

129. আকাশি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই। কিওোঁ 

িাক ইচ্ছা ক্ষমা কতৰ তদছয় আৰু িাক ইচ্ছা শাতি তদছয়; আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 

ََيۡغفُِرَلَِمنََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َوَّلِل 

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ َوٱَّلل  َْۚ ُبََمنَيََشآُء ِ  ١٢٩َيََشآُءََويَُعذ 

130. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক চৰ িৃতি হাৰি সুি নাখািা আৰু আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা িাছি সফল হ’ি পাৰা। 
ۡضَعَٰٗفاََ

َ
اَْأ ِبَوَٰٓ ُكلُواَْٱلر 

ۡ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ َ ََۖۡوٱت ُقواَْٱَّلل  َضََٰعَفٗة  ١٣٠َمُّ
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131. আৰু কিামাছলাছক কসই জুইক ভয় কৰা তিছটা কাতফৰসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি 

কৰা হহছ । 
ََٰ ۡتَلِلَۡك ِعد 

ُ
اَرَٱل تِٓيَأ  ١٣١َفِرِينَََوٱت ُقواَْٱلن 

132. কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা িাছি কিামাছলাছক কৃপা 

লাভ কতৰি পাৰা। 
ََوٱلر ُسوَلَلََعل ُكۡمَتُۡرَحمُونََ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
 ١٣٢ََوأ

133. আৰু কিামাছলাছক দ্ৰুি অগ্ৰসৰ কহাৱা তনজ প্ৰতিপালকৰ ক্ষমাৰ তপছন আৰু 

কসই জান্নািৰ তপছন িাৰ পতৰতধ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সমান, তিছটা প্ৰস্তুি কৰা 

হহছ  মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি। 

ب ُِكۡمَوََجن ٍةََعۡرُضَهاََ ِنَر  ََمۡغفَِرةَٖم  ۞وََسارُِعٓواَْإِلَيَٰ
ۡتَلِلُۡمت قِينََ ِعد 

ُ
ۡرُضَأ

َ
َُٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ١٣٣َٱلس 

134. তিসকছল সচ্ছল আৰু অসচ্ছল অৱস্থাি িযয় কছৰ, আৰু তিসকল কৰাধ 

সংিৰণকাৰী; মানুহৰ প্ৰতি ক্ষমাশীল; আৰু আল্লাছহ মুহত নসকলক ভাল পায়; 
َِٰظِميَنَ آِءََوٱلَۡك ر  آِءََوٱلض  ر  ٱل ِذيَنَيُنفُِقوَنَفِيَٱلس 

ََ َُيحِبُّ ُ اِسََِۗوٱَّلل  ٱلَۡغۡيَظََوٱلَۡعافِيَنََعِنَٱلن 
 ١٣٤َٱلُۡمۡحِسنِينََ

135. আৰু তিসকছল ককাছনা অশ্লীল কাম কতৰছল িা তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰছল 

আল্লাহক স্মৰণ কছৰ আৰু তনজৰ পাপ কািথৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কছৰ। আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আন ককাছন পাপ ক্ষমা কতৰি? আৰু তসহোঁ ছি তিছটা কতৰ কপলাইছ  কসইছটা জাতন 

িুতজ পুনৰ নকছৰ। 

نُفَسُهۡمََ
َ
ۡوََظلَُمٓواَْأ

َ
َِٰحَشًةَأ َوٱل ِذيَنَإَِذاََفَعلُواََْف

َْ َفَٱۡسَتۡغَفُرواَْلُِذنُوبِِهۡمََوَمنََيۡغفُِرَََذَكُروا َ َٱَّلل 
ََماََفَعلُواَْوَُهۡمََ واَْعَلَىَٰ ََولَۡمَيُِصرُّ ُ نُوَبَإِل اَٱَّلل  ٱلذُّ

 ١٣٥ََيۡعلَُمونََ

136. এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল কলাক, তিসকলৰ পুৰষ্কাৰ হহছ  তনজ 

প্ৰতিপালকৰ ক্ষমা আৰু জান্নাি, িাৰ িলি নদী প্ৰিাতহি, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী 

হ’ি; আৰু সৎকমথশীল কলাকৰ পুৰষ্কাৰ তকমান কি উত্তম! 

ََتجۡرِيََ َٰت  ب ِِهۡمَوََجن  ِنَر  م   َ ۡغفَِرة ْوَلَٰٓئَِكََجَزآؤُُهمَم 
ُ
أ

ۡجُرََ
َ
َونِۡعَمَأ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

َ
ِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ
 ١٣٦َٱلَۡعَِٰملِينََ

137. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ পূছিথ িহু (জাতিৰ) চতৰি অিীি হহ হগছ , কসছয় 

কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা আৰু কচাৱা তম লীয়াসকলৰ তক পতৰণাম হহত ল। 
ۡرِضََ

َ
َفَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ قَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلُِكۡمَُسنَن 

بِينََ ِ َٰقَِبُةَٱلُۡمَكذ   ١٣٧َفَٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع

138. এইছিাৰ, মানুহৰ িাছি স্পষ্ট িণথনা আৰু মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি তহদায়ি আৰু 

উপছদশ। 
ل ِلُۡمت قِينََ َل ِلن اِسَوَُهٗدىََوَموِۡعَظةَ   ١٣٨ََهََٰذاََبَيان 

139. কিামাছলাছক দ্যিথল নহিা আৰু তচতন্তিও নহিা; কিামাছলাছকই তিজয়ী িতদ 

কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা। 
ۡعلَۡوَنَإِنَكَُ

َ
نُتُمَٱلۡأ

َ
نُتمَََولَاَتَِهُنواََْولَاََتحَۡزنُواََْوأ

ۡؤِمنِينََ  ١٣٩َمُّ
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140. িতদ কিামাছলাছক আঘাি পাই া কিছন্ত তসহোঁ ছিও কিছনই আঘাি পাইছ । 

আতম মানুহৰ মাজি পিথায়ৰছম এই তদনছিাৰৰ আৱিথ ন ঘটাই ৰ্াছকা, িাছি আল্লাছহ 

মুতমনসকলক প্ৰকাশ কতৰি পাছৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা তক ুমানক শ্বহীদৰূছপ 

গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ; আৰু আল্লাছহ িাতলমসকলক প ে নকছৰ। 

ََ ۚۥْ ِۡثلُُه َم  َٱلَۡقۡوَمَقَۡرح  ََفَقۡدََمس  إِنََيۡمَسۡسُكۡمَقَۡرح 
ََ ُ اِسََولَِيۡعلََمَٱَّلل  ي اُمَنَُداوِلَُهاََبيَۡنَٱلن 

َ
َوتِلَۡكَٱلۡأ

َلَاََ ُ َوٱَّلل  َُۗ ٱل ِذيَنََءاَمُنواََْويَت ِخَذَِمنُكۡمَُشَهَدآَء
َٰلِِمينََ َٱلظ   ١٤٠َُيحِبُّ

141. আৰু িাছি আল্লাছহ মুতমনসকলক পতৰশুি কতৰি পাছৰ লগছি কাতফৰসকলক 

তনতশ্চহ্ন কতৰি পাছৰ। 
َٱل ِذيَنََءاَمُنواََْويَۡمَحَقََ ُ َصَٱَّلل  َولُِيَمح ِ

َٰفِرِينََ َك
 ١٤١َٱلۡ

142. কিামাছলাছক ভৱা কনতক কি কিামাছলাছক (এছনই) জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰিা 

অৰ্চ আল্লাছহ এতিয়াও কিামাছলাকৰ মাজি ককাছন তজহাদ কতৰছ  আৰু ককান 

হধিথশীল কসয়া প্ৰকাশ কৰা নাই? 

ََ ُ اََيۡعلَِمَٱَّلل  نَتَۡدُخلُواَْٱلۡجَن َةََولَم 
َ
ۡمََحِسبُۡتۡمَأ

َ
أ

َٰبِِرينََ  ١٤٢َٱل ِذيَنََجََٰهُدواَِْمنُكۡمََويَۡعلََمَٱلص 

143. তনশ্চয় কিামাছলাছক মৃিুযৰ সনু্মখীন কহাৱাৰ আগি কসয়া (মৃিুয) কামনা 

কতৰত লা, এছিছক এতিয়াছিা কিামাছলাছক তনজ চকুছৰ িাক প্ৰিযক্ষ কতৰলা। 
نَتَلَۡقۡوهََُ

َ
َولََقۡدَُكنُتۡمََتَمن ۡوَنَٱلَۡمۡوَتَِمنََقۡبِلَأ

نُتۡمَتَنُظُرونََ
َ
ۡيُتُموهََُوأ

َ
 ١٤٣ََفَقۡدََرأ

144. আৰু মুহাম্মদ ককৱল এজন ৰা ুল; কিওোঁৰ আগি িহুছিা ৰা ুল অিীি 

হহছ । এছিছক িতদ কিওোঁ মৃিুযিৰণ কছৰ অৰ্িা তনহি হয় কিছন্ত কিামাছলাছক 

পৃষ্ঠপ্ৰদশথন কতৰিা কনতক? আৰু তিছয় পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰি তস ককতিয়াও আল্লাহৰ 

ককাছনা ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি; আৰু আল্লাছহ অনতিপলছম কৃিজ্ঞসকলক পুৰষৃ্কি 

কতৰি। 

ََْۚ َقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلِهَِٱلرُُّسُل اَرَُسول 
َإِل  د  َوَماَُمحَم 

ۡعَقَٰبُِكۡمََْۚوَمنََ
َ
َأ ۡوَقُتَِلَٱنَقلَۡبُتۡمَعَلَىَٰٓ

َ
اَتَأ فَإِيْنَم 

َ
أ

ََْۚ ا ََشۡيـ ٗ َ َٱَّلل  ََعقَِبۡيهَِفَلَنَيَُضر  يَنَقلِۡبَعَلَىَٰ
َِٰكرِينََ َٱلش  ُ  ١٤٤َوََسَيۡجزِيَٱَّلل 

145. আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন কাছৰা মৃিুয হ’ি কনাৱাছৰ, তিছহিু এয়া সুতনতদথ ষ্টভাছৱ 

তলতখি আছ । তিছয় পাতৰ্থৱ পুৰষ্কাৰ তিচাছৰ আতম িাক ইয়াৰ পৰা প্ৰদান কছৰা আৰু 

তিছয় আতখৰািৰ পুৰষ্কাৰ তিচাছৰ আতম িাক িাছৰ পৰা প্ৰদান কছৰা আৰু 

অনতিপলছম আতম কৃিজ্ঞসকলক পুৰষৃ্কি কতৰম। 

َِكَِتَٰٗباَ نََتُموَتَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 
َ
َوَماََكاَنَلَِنۡفٍسَأ
َوَمنَيُرِۡدَثََ لٗاَُۗ َؤج  ۡنَياَنُۡؤتِهِۦَِمۡنَهاََوَمنََمُّ َواَبَٱلدُّ

وََسَنۡجزِيََ يُرِۡدَثََواَبَٱٓأۡلِخَرةَِنُۡؤتِهِۦَِمۡنَهاَْۚ
َِٰكرِينََ  ١٤٥َٱلش 

146. আৰু এছনকুৱা িহুছিা নিী আত ল, তিসকলৰ লগি ৰ্াতক িহু সংখযক (ঈমান 

আৰু আমছল  ছলহৰ ওপৰি প্ৰতশক্ষণ প্ৰাপ্ত) কলাক িুি কতৰছ । আল্লাহৰ পৰ্ি 

কিওোঁছলাকৰ তি তিপিথয় ঘটিত ল িাি কিওোঁছলাক মছনািল কহৰুৱা নাত ল, দ্যিথলও 

কহাৱা নাত ল আৰু নি কহাৱা নাত ল; আৰু আল্লাহ হধিথশীলসকলক ভাল পায়। 

َفَماََ ََٰتَلََمَعُهۥَرِب ِيُّوَنََكثِيرَ  ََق ِبي ٖ
ِنَن  ي ِنَم 

َ
َوَكأ

َْ ََِوَماََضُعُفوا َصاَبُهۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
َ
ََوَماََوََهُنواَْلَِمآَأ

َٰبِِرينََ َٱلص  َُيحِبُّ ُ ََوٱَّلل  ُْۗ  ١٤٦َٱۡسَتكَانُوا
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147. এই কৰ্াৰ িাতহছৰ কিওোঁছলাকৰ আন ককাছনা কৰ্া নাত ল, ‘কহ আমাৰ ৰি! 

আমাৰ পাপ আৰু আমাৰ কমথৰ সীমালংঘন িুতম ক্ষমা কৰা, আমাৰ ভতৰ অতিচল ৰখা 

আৰু কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি আমাক সহায় কৰা’। 

نَقَالُواََْرب َناَٱۡغفِۡرَلََناَُذنُوبََناََ
َ
َوَماََكاَنَقَۡولَُهۡمَإِل ٓاَأ

قَۡداَمَناََوٱنُصۡرنَاَعَلَىََ
َ
ۡمرِنَاََوَثب ِۡتَأ

َ
َوِإۡسَراَفَناَفِٓيَأ

َٰفِرِينََ َك
 ١٤٧َٱلَۡقوِۡمَٱلۡ

148. িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁছলাকক পৃতৰ্ৱীৰ পুৰষ্কাৰ আৰু আতখৰািৰ উত্তম 

পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কতৰছল; আৰু আল্লাছহ মুহত নসকলক ভালপায়। 
ۡنَياَوَُحۡسَنَثََواِبَٱٓأۡلِخَرةََِِۗ َثََواَبَٱلدُّ ُ َُٰهُمَٱَّلل  فَـ َاتَى

َٱلُۡمۡحِسنِينََ َُيحِبُّ ُ  ١٤٨ََوٱَّلل 

149. কহ মুতমনসকল! িতদ কিামাছলাছক কাতফৰসকলৰ আনুগিয কৰা কিছন্ত 

তসহোঁ ছি কিামাছলাকক তিপৰীি ফাছল উভিাই তদি ফলি কিামাছলাক ক্ষতিগ্ৰি হহ 

পতৰিা। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِنَتُِطيُعواَْٱل ِذيَنََكَفُرواََْ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡعَقَٰبُِكۡمََفَتنَقلُِبواََْخَِٰسِرينََ
َ
َأ  ١٤٩َيَُردُّوُكۡمَعَلَىَٰٓ

150. িৰং আল্লাছহই কিামাছলাকৰ অতভভাৱক আৰু কিওোঁ উত্তম সহায়কাৰী। َ ُ َِٰصِرينََبَِلَٱَّلل  وَُهَوََخيُۡرَٱلن  َُٰكۡمَۖۡ  ١٥٠ََمۡولَى

151. অনতিপলছম আতম কাতফৰসকলৰ হৃদয়ি ভীতিৰ সিাৰ কতৰম, তিছহিু 

তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি অংশীদাৰ স্থাপন কতৰছ , িাৰ সপছক্ষ আল্লাছহ ককাছনা প্ৰমাণ 

অৱিীণথ কৰা নাই; তসহোঁ িৰ আিাস হহছ  জাহান্নাম, আৰু িাতলমসকলৰ আিাস তকমান 

কি তনকৃষ্ট! 

َسُنلِۡقىَفِيَقُلُوِبَٱل ِذيَنََكَفُرواَْٱلرُّۡعَبَبَِمآََ
َُٰهُمََ َوى

ۡ
َوَمأ َۡۖ ِۡلَبِهِۦَُسلَۡطَٰٗنا ََِماَلَۡمَُينَز  ۡشَرُكواَْبِٱَّلل 

َ
أ

َٰلِِمينََ َوبِۡئَسََمۡثَوىَٱلظ  َۡۖ اُر  ١٥١َٱلن 

152. তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকৰ লগি কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কতৰত ল কিতিয়া 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ অনুমতিৰছম তসহোঁ িক তিনাশ কতৰত লা, তকন্তু কিতিয়া 

কিামাছলাছক সাহস কহৰুৱালা আৰু তনছদথ শ সম্পছকথ  মিছভদ সৃতষ্ট কতৰলা আৰু তি 

কিামাছলাছক ভালছপাৱা কসয়া কদখুৱাৰ তপ ি কিামাছলাছক অিাধয হ’লা। কাৰণ, 

কিামাছলাকৰ তক ুমাছন পাতৰ্থৱ সম্পদৰ অতভলাষী আত ল আৰু তক ুমাছন আতখৰািৰ 

অতভলাষী আত ল। কিতিয়া কিওোঁ কিামাছলাকক পৰীক্ষা কৰাৰ িাছি তসহোঁ িৰ 

(কিামাছলাকৰ শত্ৰুসকলৰ) পৰা পশ্চাদিিী কৰাছল। তনশ্চয় কিওোঁ কিামাছলাকক 

ক্ষমা কতৰ তদছ  আৰু আল্লাহ মুতমনসকলৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল। 

َ وَنُهمَبِإِۡذنِهِۖۦۡ َإِۡذََتحُسُّ ۥٓ َوَۡعَدهُ ُ َََولََقۡدََصَدقَُكُمَٱَّلل 
ََ ِنُۢ ۡمرَِوََعَصۡيُتمَم 

َ
َإَِذاَفَِشلُۡتۡمََوتََنَٰزَۡعُتۡمَفِيَٱلۡأ َحت يَٰٓ

نَيُرِيُدََ اَُتحِبُّوَنَِْۚمنُكمَم  َُٰكمَم  َرى
َ
َبۡعِدََمآَأ

ََصَرَفُكۡمََ ُثم  َْۚ نَيُرِيُدَٱٓأۡلِخَرَة ۡنَياََوِمنُكمَم  ٱلدُّ
َُ َوٱَّلل  َولََقۡدََعَفاََعنُكۡمَُۗ َُذوَََعۡنُهۡمَلَِيبَۡتلَِيُكۡمَۖۡ

 ١٥٢َفَۡضٍلَعَلَىَٱلُۡمۡؤِمنِينََ

153. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক পাহাৰ িগাই আত লা আৰু কাছৰা ফাছল 

ওভতি কচাৱা নাত লা, আৰু ৰা ুছল কিামাছলাকক তপ ফালৰ পৰা মাতি আত ল। 

ফলি কিওোঁ (আল্লাছহ) কিামাছলাকক তিপদৰ ওপৰি তিপদ তদছল, িাছি 

কিামাছলাছক তি কহৰুৱাই া আৰু তি তিপদ কিামাছলাকৰ ওপৰি আতহছ  িাৰ িাছি 

কিামাছলাছক দ্যঃতখি কনাছহাৱা; আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ 

তিছশষভাছৱ অৱগি। 

َحٖدََوٱلر ُسوُلََ
َ
َأ ۞إِۡذَتُۡصعُِدوَنََولَاَتَلۡوُۥَنَعَلَىَٰٓ

ََ ٖ ُۢاَبَِغم  َثََٰبُكۡمََغم 
َ
َُٰكۡمَفَأ ۡخَرى

ُ
يَۡدُعوُكۡمَفِٓيَأ

َمََ َصََٰبُكۡمََُۗل َِكۡيلَاََتحَۡزنُواَْعَلَىَٰ
َ
اَفَاتَُكۡمََولَاََمآَأ

بَِماََتۡعَملُونََ َُۢ ََخبِيُر ُ  ١٥٣ََوٱَّلل 
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154. দ্যখৰ তপ ি কিওোঁ কিামাছলাকক িন্দ্ৰাৰূছপ প্ৰশাতন্ত প্ৰদান কতৰছল, তিছটা 

কিামাছলাকৰ এটা দলক আচ্ছন্ন কতৰত ল আৰু এটা দছল অজ্ঞিা িুগৰ অজ্ঞিাৰ দছৰ 

আল্লাহ সম্পছকথ  অিািৱ ধাৰণা কতৰ তনছজই তনজছক উতদ্বি কতৰত ল এই কৰ্া হক 

কি, ‘আমাছৰা তকিা অতধকাৰ আছ ছন? ককাৱা, ‘সকছলা তিষয় আল্লাহছৰই 

ইখতিয়াৰি’। তসহোঁ ছি তিছটা কিামাৰ ওচৰি প্ৰকাশ নকছৰ, কসয়া তসহোঁ ছি অন্তৰি 

কগাপন ৰাছখ। তসহোঁ ছি কয়, ‘এই তিষছয় আমাৰ তকিা অতধকাৰ ৰ্াতকছল আতম ইয়াি 

এইদছৰ তনহি নহছলাছহোঁ ছিন’। ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক তনজ ঘৰছিা অৱস্থান 

কতৰলাছহোঁ ছিন িৰ্াতপও তনহি কহাৱা তিসকলৰ িাছি অৱধাতৰি আত ল তসহোঁ ছি তনজৰ 

মৃিুযস্থানি ওলাই আতহছলছহোঁ ছিন’। এইছটা এই িাছি কি, কিামাছলাকৰ অন্তৰি তি 

আছ  কসয়া িাছি আল্লাছহ পৰীক্ষা কছৰ আৰু কিামাছলাকৰ মনি তি আছ  কসয়া 

পতৰছশাধন কছৰ; আৰু অন্তৰি তি আছ  কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

َمَنٗةَنَُّعاٗساََ
َ
َأ ََبۡعِدَٱلَۡغم ِ ِنُۢ نَزَلََعلَۡيُكمَم 

َ
َأ ُثم 

ۡتُهۡمََ َهم 
َ
قَۡدَأ َوَطآئَِفةَ  ِنُكۡمَۖۡ ََطآئَِفٗةَم  َيۡغَشيَٰ

َٱلَۡجَِٰهلِي ةَِِۖ ََظن  ِ ََِغيَۡرَٱلۡحَق  نُفُسُهۡمََيُظنُّوَنَبِٱَّلل 
َ
أ

ۡمَرَََيُقولُوَنََهلَل َناَِمَنَ
َ
َٱلۡأ قُۡلَإِن  ۡمرَِِمنََشۡيٖءَِۗ

َ
ٱلۡأ

اَلَاَُيۡبُدوَنَلََكََۖۡ نُفِسِهمَم 
َ
ُيخُۡفوَنَفِٓيَأ َُِۗ ُكل ُهۥََّلِل 

اَقُتِلَۡناَ م  ۡمرََِشۡيءَ 
َ
َيُقولُوَنَلَۡوَكَاَنَلََناَِمَنَٱلۡأ

قُلَل ۡوَُكنُتۡمَفِيَُبُيوتُِكۡمَلَبََرَزَٱل ِذيَنَُكتَِبََ َُۗ َهَُٰهَنا
ََماَفِيَََعلَۡيِهمَُ ُ َولَِيبَۡتلَِىَٱَّلل  ََمَضاِجعِِهۡمَۖۡ َٱلَۡقۡتُلَإِلَيَٰ

ََُۢ ََعلِيُم ُ َصََماَفِيَقُلُوبُِكۡمََْۚوٱَّلل  ُصُدورُِكۡمََولُِيَمح ِ
ُدورَِ  ١٥٤َبَِذاِتَٱلصُّ

155. তিতদনা দ্যই দছল পৰস্পৰৰ সনু্মখীন হহত ল কসইতদনা কিামাছলাকৰ মাজৰ 

পৰা তিসকছল পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰত ল, তসহোঁ িৰ তক ুমান কৃিকমথৰ ফলি চয়িাছনই 

তসহোঁ িৰ পদস্খলন ঘটাইত ল। অৱশয আল্লাছহ তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰছ । তনশ্চয় আল্লাহ 

ক্ষমাপৰায়ণ আৰু পৰম সহনশীল। 

َماََ َٱل ِذيَنَتََول ۡواَِْمنُكۡمَيَوَۡمَٱلَۡتَقىَٱلۡجَۡمَعاِنَإِن  إِن 
ۡيَطَُٰنَبَِبۡعِضَمََ ََولََقۡدََعَفاََٱۡستََزل ُهُمَٱلش  ْۡۖ اََكَسُبوا

ََحلِيمَ  ََغُفور  َ َٱَّلل  إِن  ََعۡنُهۡمَُۗ ُ  ١٥٥َٱَّلل 

156. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ নহিা তিসকছল কুফুৰী কছৰ আৰু 

তসহোঁ িৰ ভািৃসকছল কিতিয়া কদশ-তিছদশকল ভ্ৰমণ কছৰ িা িুিি তলপ্ত হয় কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ তিষছয় কয়, ‘তসহোঁ ি িতদ আমাৰ লগি ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ ি 

নমতৰছলছহোঁ ছিন আৰু তনহি নহছলছহোঁ ছিন’। ফলি আল্লাছহ এই তিষয়ছটাক তসহোঁ িৰ 

মনি দ্যখ আৰু তচন্তা সৃতষ্টৰ কাৰণি পতৰণি কতৰছল; দৰাচলছি আল্লাছহই জীৱন দান 

কছৰ আৰু মৃিুয ঘটায়, আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

َهاَٱل ذَِ يُّ
َ
أ يَنََءاَمُنواَْلَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنََكَفُرواَََْيَٰٓ

ۡوََكانُواََْ
َ
ۡرِضَأ

َ
َٰنِِهۡمَإَِذاََضَربُواَْفِيَٱلۡأ َوَقالُواَْلِإِۡخَو

ىَل ۡوََكانُواَِْعنَدنَاََماََماتُواََْوَماَقُتِلُواَْلَِيۡجَعَلََ ُغز ٗ
َيُۡحِيۦَوََ ُ َوٱَّلل  َٰلَِكََحۡسَرٗةَفِيَقُلُوبِِهۡمَُۗ ََذ ُ يُِميُتََُۗٱَّلل 

َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير َ ُ  ١٥٦ََوٱَّلل 

157. কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি তনহি হ’কল অৰ্িা কিামাছলাকৰ মৃিুয হ’কল, 

আল্লাহৰ ক্ষমা আৰু দয়া তসহোঁ ছি সিয় কৰা সম্পদিককছয়া উত্তম। 
َِنََ م   َ ۡوَُمتُّۡمَلََمۡغفَِرة

َ
َِأ َولَئِنَقُتِلُۡتۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

ََِوَرۡحمََ اََيجَۡمُعونََٱَّلل  ِم  م  ََخيۡرَ   ١٥٧َة 

158. আৰু িতদ কিামাছলাছক মৃিুযিৰণ কৰা অৰ্িা কিামাছলাকক হিযা কৰা হয় 

কিছন্ত কিামাছলাকক আল্লাহৰ ওচৰছিই সমছিি কৰা হ’ি। 
َُِتحَۡشُرونََ ۡوَقُتِلُۡتۡمَلَِإلَيَٱَّلل 

َ
تُّۡمَأ  ١٥٨ََولَئِنَمُّ
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159. এছিছক আল্লাহৰ কৃপাি িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককামল-হৃদয় হহত লা; িতদ িুতম 

ৰূ়ি আৰু কছঠাৰতচত্ত হ’লাছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ ি তনশ্চয় কিামাৰ সি িযাগ 

কতৰছলছহোঁ ছিন। এছিছক িুতম তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদয়া আৰু তসহোঁ িৰ িাছি ক্ষমা 

প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু কাম-কাজৰ িাছি তসহোঁ িৰ লগি পৰামশথ কৰা, িাৰ তপ ি িুতম 

ককাছনা সংকল্প কতৰছল আল্লাহৰ ওপৰি তনভথ ৰ কৰা; তনশ্চয় আল্লাহ (কিওোঁৰ ওপৰি) 

তনভথ ৰকাৰীসকলক ভালপায়। 

اََ َولَۡوَُكنَتََفظًّ َِلِنَتَلَُهۡمَۖۡ َِنَٱَّلل  فَبَِماََرۡحمَةَٖم 
فَٱۡعُفََ واَِْمۡنََحۡولَِكَۖۡ َغلِيَظَٱلَۡقلِۡبَلَٱنَفضُّ
فَإَِذاََ ۡمرَِِۖ

َ
َعۡنُهۡمََوٱۡسَتۡغفِۡرَلَُهۡمَوََشاوِۡرُهۡمَفِيَٱلۡأ

َََعزََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ ۡمَتََفَتوَك ۡلَعَلَىَٱَّلل 
 ١٥٩َٱلُۡمَتوَك ِلِينََ

160. আল্লাছহ কিামাছলাকক সহায় কতৰছল কিামাছলাকৰ ওপৰি জয়ী হ’িকল 

ককাছনা নাই; আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক সহায় নকতৰছল, কিওোঁৰ িাতহছৰ ককান আছ , 

তিছয় কিামাছলাকক সহায় কতৰি? এছিছক মুতমনসকছল আল্লাহৰ ওপৰি তনভথ ৰ কৰা 

উতচি। 

َوِإنََيخُۡذلُۡكۡمََ َفَلَاَغَالَِبَلَُكۡمَۖۡ ُ إِنَيَنُصۡرُكُمَٱَّلل 
ََِ َوَعَلَىَٱَّلل  ََبۡعِدهۗۦُِ ِنُۢ َفَمنََذاَٱل ِذيَيَنُصُرُكمَم 

 ١٦٠َفَلَۡيَتوَك ِلَٱلُۡمۡؤِمُنونََ

161. আৰু ককাছনা নিীৰ িাছি উতচি নহয় কি, কিওোঁ ‘গলুল’ (অনযায়ভাছৱ ককাছনা 

িস্তু কগাপন) কতৰি, এইছটা অসম্ভৱ। তিছয় অনযায়ভাছৱ তকিা কগাপন কতৰি, তস 

অনযায়ভাছৱ কগাপন কৰা িস্তু তকয়ামিৰ তদনা লগি হল আতহি। িাৰ তপ ি 

প্ৰছিযকছক তস তি উপাজথ ন কতৰছ  কসয়া পূণথ মািাি প্ৰদান কৰা হ’ি। তসহোঁ িৰ প্ৰতি 

ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। 

َوَمَن َْۚ نََيُغل 
َ
َأ ََََوَماََكاَنَلَِنِبي ٍ ِتَبَِماََغل 

ۡ
َيۡغلُۡلَيَأ

اََكَسَبۡتَوَُهۡمََ ََنۡفٖسَم  َُكلُّ َتَُوف يَٰ ُثم  يَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ
 ١٦١َلَاَُيۡظلَُمونََ

162. তিছয় আল্লাহৰ সন্তুতষ্টৰ অনুসৰণ কতৰছ , তস কসই িযতিৰ দছৰ কনতক তিছয় 

আল্লাহৰ কৰাধৰ পাি হহছ  আৰু জাহান্নাছমই িাৰ আিাস? আৰু কসইছটা তকমান কি 

তনকৃষ্ট প্ৰিযাৱিথ নস্থল! 

ََِ َِنَٱَّلل  َبَآَءَبَِسَخٖطَم  ََِكَمنُۢ ََٰنَٱَّلل  َفَمِنَٱت َبَعَرِۡضَو
َ
أ

َوبِئَۡسَٱلَۡمِصيرَُ َُٰهََجَهن ُمَۖۡ َوى
ۡ
 ١٦٢ََوَمأ

163. আল্লাহৰ ওচৰি তসহোঁ ি তিতভন্ন িৰৰ; তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই তিষছয় আল্লাহ 

সমযক দ্ৰষ্টা। 
بَِماَََُهۡمََدَرَجَٰت َ َُۢ َبَِصيُر ُ َوٱَّلل  َُِۗ ِعنَدَٱَّلل 
 ١٦٣ََيۡعَملُونََ

164. আল্লাছহ মুতমনসকলৰ প্ৰতি অৱছশয অনুগ্ৰহ কতৰছ  কি, কিওোঁ তসহোঁ িৰ মাজৰ 

পৰাই তসহোঁ িৰ ওচৰি এজন ৰা ুল পঠিয়াইছ , তিজছন কিওোঁৰ আয়ািসমূহ তসহোঁ িৰ 

ওচৰি তিলাৱাি কছৰ, তসহোঁ িক পতৰশুি কছৰ লগছি তকিাি আৰু তহকমিৰ তশক্ষা 

তদছয়, িতদও তসহোঁ ি আগছি স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আত ল। 

َعَلَىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَإِۡذََبَعَثَفِيِهۡمَرَُسولٗاََ ُ َٱَّلل  لََقۡدََمن 
ِيِهۡمََ نُفِسِهۡمََيۡتلُواََْعلَۡيِهۡمََءاَيَٰتِهِۦََويَُزك 

َ
ِۡنَأ م 

نََقۡبُلَََويَُعل ُِمُهُمَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحِۡكَمَةََوِإنََكانُواَِْم
بِينٍَ  ١٦٤َلَِفىََضَلَٰٖلَمُّ

165. তক হ’ল কিামাছলাকৰ! কিতিয়া কিামাছলাকৰ ওপৰি তিপদ আতহছল (উহুদৰ 

িুিি) কিতিয়া কিামাছলাছক ক’ি ধতৰলা, ‘এইছটা কৰ পৰা আতহল’? অৰ্চ 

কিামাছলাছক তদ্বগুণ তিপদ ঘটিয়াইত লা (িদৰৰ িুিি)। ককাৱা, ‘এইছটা 
কিামাছলাকৰ তনজৰ (কদাষৰ) কাৰছণই আতহছ ’; তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি পূণথ ক্ষমিাৱান। 

ِۡثلَۡيَهاَقُلُۡتۡمََ َصۡبُتمَم 
َ
قَۡدَأ ِصيَبةَ  َصََٰبۡتُكمَمُّ

َ
آَأ َولَم 

َ
أ

ََ َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن  نُفِسُكۡمَُۗ
َ
قُۡلَُهَوَِمۡنَِعنِدَأ ََهََٰذاَۖۡ ن يَٰ

َ
أ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
 ١٦٥َُكل 
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166. আৰু তিতদনা দ্যই দছল পৰস্পৰ সনু্মখীন হহত ল, কসইতদনা কিামাছলাকৰ 

ওপৰি তি তিপিথয় ঘটিত ল কসয়া আল্লাহৰ অনুমতিৰছমই হহত ল; আৰু িাছি কিওোঁ 

প্ৰকাশ কছৰ, ককান কিামাছলাকৰ মাজি প্ৰকৃি মুতমন। 

ََِ َصََٰبُكۡمَيَۡوَمَٱلَۡتَقىَٱلۡجَۡمَعاِنَفَبِإِۡذِنَٱَّلل 
َ
َوَمآَأ

 ١٦٦ََولَِيۡعلََمَٱلُۡمۡؤِمنِينََ

167. আৰু মুনাতফকসকলক প্ৰকাশ কৰাৰ িাছি; আৰু তসহোঁ িক ককাৱা হহত ল, 

‘আহা, কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কৰা অৰ্িা প্ৰতিছৰাধ কৰা’। তসহোঁ ছি 

হকত ল, ‘িতদ িুি হ’ি িুতল জাতনছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত আতম কিামাছলাকৰ অনুসৰণ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন’। কসইতদনা তসহোঁ ি ঈমানিকক কুফৰীৰ কিত  ওচৰি আত ল। তসহোঁ ছি 

মুছখছৰ তিছিাৰ কয় আচলছি কসয়া তসহোঁ িৰ অন্তৰি নাই আৰু তসহোঁ ছি তিছিাৰ কগাপন 

কতৰ ৰাছখ কসয়া আল্লাহ অতধক অৱগি। 

َٰتِلُواَْفِيََ ََوقِيَلَلَُهۡمََتَعالَۡواََْق ْْۚ َولَِيۡعلََمَٱل ِذيَنَنَاَفُقوا
َقَالُواَْلَۡوََنۡعلَُمَقَِتالٗاَ ْۡۖ وَِٱۡدَفُعوا

َ
َِأ َسبِيِلَٱَّلل 

هَُ قَۡرُبَِمۡنُهۡمََل ٱت َبۡعَنَُٰكۡمَُۗ
َ
ۡمَلِلُۡكۡفرَِيَۡوَمئٍِذَأ

اَلَيَۡسَفِيَقُلُوبِِهۡمََْۚ َٰهِِهمَم  فَۡو
َ
ََيُقولُوَنَبِأ لِلِۡإيَمَِٰنِۚ

ۡعلَُمَبَِماَيَۡكُتُمونََ
َ
َأ ُ  ١٦٧ََوٱَّلل 

168. তিসকছল ঘৰছি িতহ ৰ’ল তসহোঁ ছি তনজ ভািৃসকলৰ তিষছয় ক’কল কি, ‘িতদ 

তসহোঁ ছি আমাৰ অনুসৰণ কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ি তনহি নহ’কলছহোঁ ছিন’। 
তসহোঁ িক ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত তনজছক মৃিুযৰ পৰা ৰক্ষা 

কৰাছচান’। 

ََ ُْۗ َطاُعونَاََماَقُتِلُوا
َ
َٰنِِهۡمََوَقَعُدواَْلَۡوَأ ٱل ِذيَنَقَالُواَْلِإِۡخَو

نُفِسُكُمَٱلَۡمۡوَتَإِنَُكنُتۡمََ
َ
قُۡلَفَٱۡدَرُءواََْعۡنَأ

 ١٦٨ََصَِٰدقِينََ

169. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি তনহি হহছ  তসহোঁ িক ককতিয়াও মৃি িুতল 

ধাৰণা নকতৰিা; িৰং তসহোঁ ি জীতৱি আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা তসহোঁ ছি 

জীতৱকাপ্ৰাপ্ত। 

بَۡلََ ُۢاَْۚ َٰتَ ۡمَو
َ
َِأ َٱل ِذيَنَقُتِلُواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل  َولَاََتحَۡسبَن 

ۡحَيآء َِعنَدََرب ِِهۡمَيُۡرَزُقَ
َ
 ١٦٩َونََأ

170. আল্লাছহ তনজ অনুগ্ৰহি কিওোঁছলাকক তি দান কতৰছ  িাছি কিওোঁছলাক 

আনতেি আৰু কিওোঁছলাকৰ তপ ি তিসকছল এতিয়াও কিওোঁছলাকৰ লগি তমতলি 

কহাৱা নাই কিওোঁছলাকৰ িাছিও আনে প্ৰকাশ কছৰ কি, কিওোঁছলাকৰ ককাছনা ভয় 

নাই আৰু কিওোঁছলাক তচতন্তিও নহ’ি। 

َُ َُٰهُمَٱَّلل  َِمنَفَۡضلِهِۦََويَۡسَتبِۡشُروَنََفَرِِحيَنَبَِمآََءاتَى
ََ ل اََخوۡف 

َ
ِۡنََخلۡفِِهۡمَأ بِٱل ِذيَنَلَۡمَيَلَۡحُقواَْبِِهمَم 

 ١٧٠ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ

171. কিওোঁছলাছক আনে প্ৰকাশ কছৰ আল্লাহৰ তনয়ামি আৰু অনুগ্ৰহৰ িাছি আৰু 

এই িাছি কি, তনশ্চয় আল্লাছহ মুতমনসকলৰ শ্ৰমফল তিনষ্ট নকছৰ। 
َلَاََ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََِوَفۡضٖلََوأ َِنَٱَّلل  ۞يَۡسَتبِۡشُروَنَبِنِۡعَمةَٖم 

ۡجَرَٱلُۡمۡؤِمنِينََ
َ
 ١٧١َيُِضيُعَأ

172. তিসকছল আহি কহাৱাৰ তপ ছিা আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদত ল। 

কিওোঁছলাকৰ মাজি তিসকছল সৎকাম কতৰছ  আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছ  

কিওোঁছলাকৰ িাছি মহাপুৰষ্কাৰ আছ । 

ََبۡعِدََمآََ ََِوٱلر ُسوِلَِمنُۢ ٱل ِذيَنَٱۡسَتَجابُواََّْلِل 
ََ ۡجر 
َ
َقۡواَْأ ۡحَسُنواَِْمۡنُهۡمََوٱت 

َ
لِل ِذيَنَأ َْۚ َصاَبُهُمَٱلَۡقۡرُح

َ
أ

 ١٧٢ََعِظيمَ 
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173. এওোঁছলাকক মানুছহ হকত ল, ‘কিামাছলাকৰ তিৰুছি হসনযিাতহনী সমছিি 

হহছ , গতিছক কিামাছলাছক তসহোঁ িক ভয় কৰা’, তকন্তু এই কৰ্াই কিওোঁছলাকৰ 

ঈমান আৰু িৃতিছহ কতৰছল আৰু কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আল্লাছহই আমাৰ িাছি িছৰ্ষ্ট 

আৰু কিওোঁ কি তকমান উত্তম কমথতিধায়ক’! 

اَسَقَۡدََجمَُعواَْلَُكۡمََ َٱلن  اُسَإِن  ٱل ِذيَنَقَاَلَلَُهُمَٱلن 
ََونِۡعَمََفَٱۡخَشوُۡهۡمَفََزاَدُهۡمَإِيَمََٰ ُ ٗناََوَقالُواََْحۡسبَُناَٱَّلل 

 ١٧٣َٱلَۡوكِيُلَ

174. িাৰ তপ ি কিওোঁছলাক আল্লাহৰ তনয়ামি আৰু অনুগ্ৰহসহ উভতি আতহত ল, 

ককাছনা অতনষ্টই কিওোঁছলাকক স্পশথ কৰা নাত ল আৰু কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ সন্তুতষ্টৰ 

অনুসৰণ কতৰত ল; আৰু আল্লাহ মহা অনুগ্ৰহশীল। 

ََِوَفۡضٖلَل ۡمََيۡمَسۡسُهۡمَُسوٓء ََفَٱنَقلَُبواَْبِنِعَۡ َِنَٱَّلل  َمةَٖم 
َُذوَفَۡضٍلََعِظيمٍَ ُ َوٱَّلل  َُِۗ ََٰنَٱَّلل   ١٧٤ََوٱت َبُعواَْرِۡضَو

175. তস এজন চয়িান। তস কিামাছলাকক িাৰ িনু্ধসকলৰ ভয় কদখুৱায়; এছিছক 

িতদ কিামাছলাছক মুতমন কিছন্ত তসহোঁ িক ককতিয়াও ভয় নকতৰিা, ককৱল কমাছকই 

ভয় কৰা। 

ۡولَِيآَءهُۥَفَلَاََ
َ
ۡيَطَُٰنَُيخَو ُِفَأ َٰلُِكُمَٱلش  إِن َماََذ

ۡؤِمنِينََ  ١٧٥ََتخَافُوُهۡمَوََخافُوِنَإِنَُكنُتمَمُّ

176. তিসকছল কুফুৰীি দ্ৰুিগামী, তসহোঁ িৰ আচৰছণ কিন কিামাক দ্যতশ্চন্তাগ্ৰি 

নকছৰ। তসহোঁ ছি ককতিয়াও আল্লাহৰ ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি। আল্লাছহ আতখৰািি 

তসহোঁ িক ককাছনা অংশ তদি তনতিচাছৰ; আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  মহা শাতি। 

إِن ُهۡمَلَنََ ُكۡفرَِِۚ
َولَاََيحُۡزنَكَٱل ِذيَنَيَُسَٰرُِعوَنَفِيَٱلۡ

اَفِيََ ل اََيجَۡعَلَلَُهۡمََحظ ٗ
َ
َأ ُ يُرِيُدَٱَّلل  اَْۚ ََشۡيـ ٗ َ واَْٱَّلل  يَُضرُّ
ََعِظيمَ  َولَُهۡمََعَذاب   ١٧٦َٱٓأۡلِخَرةَِِۖ

177. তনশ্চয় তিসকছল ঈমানৰ তিতনময়ি কুফুৰী তকতন হলছ  তসহোঁ ছি ককতিয়াও 

আল্লাহৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি আৰু তসহোঁ িৰ িাছি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি আছ । 
واََْ َٱل ِذيَنَٱۡشتََرُواَْٱلُۡكۡفَرَبِٱلِۡإيَمَِٰنَلَنَيَُضرُّ إِن 

لِيمَ 
َ
َأ َولَُهۡمََعَذاب  َۡۖ ا ََشۡيـ ٗ َ  ١٧٧َٱَّلل 

178. কাতফৰসকছল কিন কদাতপও এইছটা ধাৰণা নকছৰ কি, আতম তসহোঁ িক তিছটা 

অৱকাশ তদওোঁ কসয়া তসহোঁ িৰ মিলৰ িাছি; িৰং আতম অৱকাশ তদওোঁ িাছি তসহোঁ িৰ 

পাপ িৃতি হয়। কাৰণ তসহোঁ িৰ িাছি আছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

ن َماَُنۡملِىَلَُهۡمََخيۡر ََ
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ َولَاََيحَۡسبَن 

ن
َ
َولَُهۡمََل ِأ َۡۖ ُفِسِهۡمَْۚإِن َماَُنۡملِىَلَُهۡمَلِيَۡزَداُدٓواَْإِثٗۡما

ِهينَ  َمُّ  ١٧٨ََعَذاب 

179. পতৱিক আপতৱিৰ পৰা পৃৰ্ক নকৰা হলছক কিামাছলাছক তি অৱস্থাি আ া 

আল্লাছহ মুতমনসকলক কসই অৱস্থাি এতৰ তনতদছয়। এইদছৰ গাছয়ি (অদৃশয) সম্পছকথ  

কিামাছলাকক অৱতহি কৰা আল্লাহৰ তনয়ম নহয়; তকন্তু আল্লাছহ কিওোঁৰ ৰা ুলসকলৰ 

মাজৰ পৰা িাক ইচ্ছা মছনানীি কছৰ। গতিছক কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলসকলৰ ওপৰি ঈমান আনা। িতদ কিামাছলাছক ঈমান আনা আৰু িাক্বৱা 

অৱলম্বন কৰা কিছন্ত কিামাছলাকৰ িাছি আছ  মহা পুৰষ্কাৰ। 

َلَِيَذَرَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَعََ ُ اََكاَنَٱَّلل  نُتۡمََعلَۡيهََِم 
َ
ََمآَأ لَىَٰ

ََ ُ ي ِِبََِۗوَماََكاَنَٱَّلل  َيَِميَزَٱلۡخَبِيَثَِمَنَٱلط  َحت يَٰ
ََيجَۡتِبيَِمنََ َ َٱَّلل  لُِيۡطلَِعُكۡمَعَلَىَٱلَۡغۡيِبََوَلَِٰكن 
ََوِإنََ ََِورُُسلِهۚۦِْ فَـ َاِمُنواَْبِٱَّلل  َۡۖ رُُّسلِهِۦََمنَيََشآُء

ََعِظيمَ تُۡؤِمُنواََْوَتت ُقواَْفَلَُكمَۡ ۡجر 
َ
 ١٧٩ََأ
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180. আৰু আল্লাছহ তনজ অনুগ্ৰহৰ পৰা তসহোঁ িক তি দান কতৰছ  কসয়া হল তিসকছল 

কৃপণিা কছৰ তসহোঁ ছি কিন এই ধাৰণা নকছৰ কি, তসহোঁ িৰ িাছি এয়া কলযাণকৰ। িৰং 

এয়া তসহোঁ িৰ িাছি অমিল। তিছটাকল তসহোঁ ছি কৃপণিা কতৰছ  তকয়ামিৰ তদনা 

কসইছটাছৱ তসহোঁ িৰ গলাৱি কতৰ তদয়া হ’ি। আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সোতধকাৰ 

একমাি আল্লাহছৰই। কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

َِمنََ ُ َُٰهُمَٱَّلل  َٱل ِذيَنََيۡبَخلُوَنَبَِمآََءاتَى َولَاََيحَۡسبَن 
َل ُهۡمَۖۡ بَۡلَُهَوََشر   قُوَنَََفَۡضلِهِۦَُهَوََخيٗۡراَل ُهمَِۖ َسُيَطو 

َِٰتََ َمََٰو َِِميَرَُٰثَٱلس  َوَّلِل  َماََبخِلُواَْبِهِۦَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۗ
َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ ُ ۡرِضََِۗوٱَّلل 

َ
 ١٨٠ََوٱلۡأ

181. তনশ্চয় আল্লাছহ তসহোঁ িৰ কৰ্া শুতনছ  তিসকছল কয়, ‘তনশ্চয় আল্লাহ 

অভাৱগ্ৰি আৰু আতম অভাৱমুি’। অৱশযই আতম তলতখ ৰাতখম তসহোঁ িৰ এই কৰ্া আৰু 

নিীসকলক অনযায়ভাছৱ হিযাৰ তিষয়ছটাও; আৰু আতম ক’ম, ‘কিামাছলাছক দহন 

িন্ত্ৰণাৰ কসাৱাদ কলাৱা’। 

َفَقِير ََ َ َٱَّلل  َقَۡوَلَٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن  ُ ل َقۡدََسِمَعَٱَّلل 
ۢنبَِيآَءَ

َ
ۡغنَِيآُءََۘسَنۡكُتُبََماَقَالُواََْوَقۡتلَُهُمَٱلۡأ

َ
َوَنحُۡنَأ

ََوَنُقوُلَُذوقُواََْعَذاَبَٱلۡحَرِيقَِ ٖ  ١٨١َبَِغيِۡرََحق 

182. এয়া হহছ  কিামাছলাকৰ কৃিকমথৰ ফল আৰু এইছটা এই িাছি কি, তনশ্চয় 

আল্লাহ িাোহসকলৰ প্ৰতি অনযায়কাৰী নহয়। 
َلَيَۡسَبَِظل اٖمََ َ َٱَّلل  ن 

َ
يِۡديُكۡمََوأ

َ
َمۡتَأ َٰلَِكَبَِماَقَد  َذ

 ١٨٢َل ِلَۡعبِيدَِ

183. তিসকছল কয়, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ আমাক অিীকাৰ তদত ল কি, আতম িাছি 

ককাছনা ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰা, কিতিয়া হলছক কিওোঁ আমাৰ ওচৰি 

এছনকুৱা ককাৰিানী উপতস্থি নকতৰি তিছটাক অতি তশখাই খাই কপলাি’। তসহোঁ িক 

ককাৱা, ‘কমাৰ আগি িহুছিা ৰা ুল স্পষ্ট তনদশথনসহ আৰু কিামাছলাছক তি হক আ া 

কসইছটাসহ কিামাছলাকৰ ওচৰি আতহত ল, িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত তকয় 

কিওোঁছলাকক হিযা কতৰত লা’। 

ل اَنُۡؤِمَنَلِرَُسوٍلََ
َ
ََعِهَدَإِلَۡيَنآَأ َ َٱَّلل  ٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن 

قُۡلَقَۡدََ َُۗ اُر ُكلُُهَٱلن 
ۡ
تِيََناَبُِقۡربَاٖنَتَأ

ۡ
َيَأ َحت يَٰ
ِنََقۡبلِىَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوبِٱل ِذيَقُلُۡتۡمََََجآَءُكمَۡ َم  رُُسل 

 ١٨٣َفَلَِمََقَتلُۡتُموُهۡمَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ

184. এছিছক িতদ তসহোঁ ছি কিামাৰ প্ৰতি তমৰ্যাছৰাপ কছৰ, কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) 

কিামাৰ আগি তিছিাৰ ৰা ুল স্পষ্ট তনদশথন, আচমানী  হীফা আৰু তদতপ্তমান 

তকিািসহ আতহত ল কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিও তমৰ্যাছৰাপ কৰা হহত ল। 

ِنََقۡبلَِكََجآُءوََ َم  َبَرُُسل  ِ بُوَكََفَقۡدَُكذ  فَإِنََكذ 
بُرََِوٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمنِيرَِ  ١٨٤َبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوٱلزُّ

185. প্ৰতিছটা প্ৰাণীছয়ই মৃিুযৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ কতৰি; আৰু তকয়ামিৰ তদনা 

কিামাছলাকৰ কমথফল পতৰপূণথভাছৱ প্ৰদান কৰা হ’ি। এছিছক িাক জুইৰ পৰা 

আোঁিৰি ৰখা হ’ি আৰু জান্নািি প্ৰছৱশ কছৰাৱা হ’ি কিছৱোঁই সফল। পাতৰ্থৱ জীৱনছটা 

 লনাময় কভাগৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়। 

ُجوَرُكۡمَيَوَۡمََ
ُ
ََنۡفٖسََذآئَِقُةَٱلَۡمۡوِتََِۗوِإن َماَتَُوف ۡوَنَأ ُكلُّ

َ
ُ
ارََِوأ َفَمنَزُۡحزَِحََعِنَٱلن  ۡدِخَلَٱلۡجَن َةََٱلۡقَِيََٰمةَِِۖ

اََمَتَُٰعَٱلُۡغُرورَِ
ۡنَيآَإِل  ُةَٱلدُّ َوَماَٱلۡحََيوَٰ َُۗ  ١٨٥ََفَقۡدَفَاَز

186. কিামাছলাকক অৱছশয কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ আৰু তনজ জীৱন সম্পছকথ  

পৰীক্ষা কৰা হ’ি। কিামাছলাকৰ পূছিথ তিসকলক তকিাি প্ৰদান কৰা হহত ল তসহোঁ িৰ 

পৰা আৰু মুশ্বতৰকসকলৰ পৰা কিামাছলাছক িহুছিা কষ্টদায়ক কৰ্া শুতনিকল পািা। 

িতদ কিামাছলাছক হধিথ ধাৰণ কৰা আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিছন্ত তনশ্চয় কসয়া 

হ’ি দৃ়ি সংকল্পৰ কাম। 

ََ نُفِسُكۡمََولَتَۡسَمُعن 
َ
َٰلُِكۡمََوأ ۡمَو

َ
َفِٓيَأ ۞لَُتۡبلَُون 

وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَِمنََقۡبلُِكۡمََوِمَنََ
ُ
ِمَنَٱل ِذيَنَأ

ٗذىََكثِيٗراََْۚوِإنَتَۡصبُِرواََْوَتت ُقواََْٱل ِذي
َ
ۡشَرُكٓواَْأ

َ
َنَأ

ُمورَِ
ُ
َٰلَِكَِمۡنََعۡزِمَٱلۡأ ََذ  ١٨٦َفَإِن 
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187. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ তকিািীসকলৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি হলত ল কি, 

‘অৱছশয কিামাছলাছক ইয়াক মানুহৰ ওচৰি স্পষ্টভাছৱ প্ৰকাশ কতৰিা আৰু ইয়াক 

কগাপন নকতৰিা’। ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি ইয়াক (অগ্ৰাহয কতৰ) তসহোঁ িৰ তপ ফাছল 

কপলাই তদছয় আৰু িুচ্ছ মুলযি তিতৰ কছৰ, গতিছক তসহোঁ ছি তিছটা ৰয় কছৰ কসয়া 

তকমান কি তনকৃষ্ট! 

وتُواَْٱلِۡكَتََٰبََ
ُ
َِميَثََٰقَٱل ِذيَنَأ ُ َخَذَٱَّلل 

َ
َوِإۡذَأ

َبُذوُهََوَرآَءََلَُتبَي ِنُن ُهۥَلِلن اِسََولَاَتَۡكُتُمونَُهۥََفنََ
فَبِۡئَسََماََ ُظُهورِهِۡمََوٱۡشتََرۡواَْبِهِۦََثَمٗناَقَلِيلٗاَۖۡ

 ١٨٧َيَۡشتَُرونََ

188. তিসকছল তনজ কৃিকমথৰ প্ৰতি আনে প্ৰকাশ কছৰ আৰু তনছজ তিছটা কৰা 

নাই এছনকুৱা কামৰ িাছি প্ৰশংতসি হ’িকল ভাল পায়, িুতম ককতিয়াও ধাৰণা 

নকতৰিা কি, তসহোঁ ছি শাতিৰ পৰা মুতি পাি; তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

نََ
َ
يُِحبُّوَنَأ تَواَْو 

َ
َٱل ِذيَنََيۡفرَُحوَنَبَِمآَأ لَاََتحَۡسبَن 

َِنََ ُيحَۡمُدواَْبَِماَلَۡمََيۡفَعلُواَْفَلَاََتحَۡسبَن ُهمَبَِمَفاَزةَٖم 
لِيمَ 
َ
َأ  ١٨٨َٱلَۡعَذاِبََِۖولَُهۡمََعَذاب 

189. আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌম ৰাজত্ব একমাি আল্লাহছৰই; আৰু আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 
ََشۡيٖءََ ِ

َُكل  َعَلَىَٰ ُ ۡرِضََِۗوٱَّلل 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس  َوَّلِل 

 ١٨٩َقَِديرَ 

190. তনশ্চয় আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্টি লগছি ৰাতি আৰু তদনৰ তিিিথ নৰ 

মাজি তিছিক সম্পন্ন কলাকসকলৰ িাছি িহুছিা তনদশথনাৱলী আছ । 
ۡرِضََوٱۡختَِلَِٰفَٱل ۡيِلََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفِيََخلِۡقَٱلس  إِن 

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
َهارَِٓأَلَيَٰٖتَل ِأ  ١٩٠ََوٱلن 

191. তিসকছল তৰ্য় হহ, িতহ আৰু শুই আল্লাহক স্মৰণ কছৰ আৰু আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্ট সম্পছকথ  তচন্তা কছৰ, আৰু কয়, ‘কহ আমাৰ ৰি! িুতম এইছিাৰ অনৰ্থক 

সৃতষ্ট কৰা নাই, িুতম অিযন্ত পতৱি, এছিছক িুতম আমাক জুইৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা 

কৰা’। 

َُجُنوبِِهۡمََ َقَِيَٰٗماََوُقُعوٗداَوَعَلَىَٰ َ ٱل ِذيَنَيَۡذُكُروَنَٱَّلل 
ۡرِضََرب َناَ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ُروَنَفِيََخلِۡقَٱلس  َماََويََتَفك 

َخلَۡقَتََهََٰذاََبَِٰطلٗاَُسۡبَحََٰنَكَفَقَِناََعَذاَبََ
ارَِ  ١٩١َٱلن 

192. কহ আমাৰ ৰি! ‘তনশ্চয় িুতম িাক জুইি তনছক্ষপ কতৰিা, অৱছশয িুতম িাক 

অপমান কতৰিা; আৰু িাতলমসকলৰ িাছি ককাছনা সহায়কাৰী নাই’। 
َوََ ۖۥۡ ۡخَزۡيَتُه

َ
اَرََفَقۡدَأ َماَََرب َنآَإِن َكََمنَتُۡدِخِلَٱلن 

نَصارَٖ
َ
َٰلِِميَنَِمۡنَأ  ١٩٢َلِلظ 

193. কহ আমাৰ ৰি! ‘আতম এজন আহ্বায়কক ঈমানৰ তপছন আহ্বান কতৰিকল 

শুতনছ া কি, ‘কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ তপছন ঈমান আনা’। কসছয় 
আতম ঈমান আতনছ া। কহ আমাৰ ৰি! ‘িুতম আমাৰ পাপসমূহ ক্ষমা কতৰ তদয়া, আৰু 

আমাৰ ত্ৰুটি-তিচুযতিসমূহ দূৰ কৰা আৰু আমাক সৎকমথপৰায়ণ কলাকসকলৰ সহগামী 

কতৰ মৃিুয প্ৰদান কৰা’। 

ۡنََءاِمُنواََْ
َ
ب َنآَإِن َناََسِمۡعَناَُمَنادِٗياَُيَنادِيَلِلِۡإيَمَِٰنَأ ر 

ِۡرََعن اََ َرب َناَفَٱۡغفِۡرَلََناَُذنُوبََناََوَكف  بَِرب ُِكۡمَفَـ َاَمن اَْۚ
َناََمَعَ بَۡرارََِسي ِـ َاتَِناََوتََوف 

َ
 ١٩٣َٱلۡأ

194. কহ আমাৰ ৰি! ‘কিামাৰ ৰা ুলসকলৰ মাধযমি আমাক তিছটা তদিকল 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদ া কসয়া আমাক দান কৰা আৰু তকয়ামিৰ তদনা আমাক অপমান 

নকতৰিা। তনশ্চয় িুতম প্ৰতিশ্ৰুতিৰ িযতিৰম নকৰা’। 

زِنََا
َرُُسلَِكََولَاَُتخۡ يَۡوَمَََََرب َناََوَءاتَِناََماَوََعدت َناَعَلَىَٰ

إِن َكَلَاَُتخۡلُِفَٱلِۡميَعادََ  ١٩٤َٱلۡقَِيََٰمةَِِۖ
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195. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদ ক’কল, ‘তনশ্চয় 

মই কিামাছলাকৰ মাজৰ আমলকাৰী ককাছনা নৰ িা নাৰীৰ আমল তিনষ্ট নকছৰা 

কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ অংশ। এছিছক তিসকছল তহজৰি কতৰছ , তনজ ঘৰৰ 

পৰা উৎখাি হহছ , আৰু কমাৰ পৰ্ি তনিথাতিি হহছ  আৰু িুি কতৰছ  লগছি 

তনহিও হহছ , তনশ্চয় মই তসহোঁ িৰ পাপ কমাচন কতৰম আৰু অৱছশয তসহোঁ িক 

জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাম, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি। এইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা 

পুৰষ্কাৰ; আৰু উত্তম পুৰষ্কাৰ আল্লাহৰ ওচৰছিই আছ ’। 

ََ َِٰمٖلََفَٱۡسَتَجاَبَل ِضيُعََعَمَلََع
ُ
ن ِيَلَٓاَأ

َ
ُهۡمََربُُّهۡمَأ

ََبۡعٖضََِۖ ِنُۢ َبۡعُضُكمَم  َِۖ نَثيَٰ
ُ
ۡوَأ
َ
ِنََذَكٍرَأ ِنُكمَم  م 

وُذواَْفِيََ
ُ
ۡخرُِجواَِْمنَدَِيَٰرِهِۡمََوأ

ُ
فَٱل ِذيَنََهاَجُرواََْوأ

ََعۡنُهۡمََسي ِـ َاتِِهۡمََ َِرن  َكف 
ُ
ََٰتلُواََْوقُتِلُواَْلَأ َسبِيلِىََوَق

َ
ُ
نَۡهَُٰرَثََواٗباَََولَأ

َ
َٰٖتََتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ ۡدِخلَن ُهۡمََجن 
َوابَِ َِعنَدهُۥَُحۡسُنَٱلث  ُ َوٱَّلل  َِْۚ ِۡنَِعنِدَٱَّلل   ١٩٥َم 

196. তিসকছল কুফুৰী কতৰছ , কদশ-তিছদশকল তসহোঁ িৰ অিাধ তিচৰছণ কিন 

কিামাক তিচতলি নকছৰ। 
َْ ن َكََتَقلُُّبَٱل ِذيَنََكَفُروا  ١٩٦َفِيَٱلۡبَِلَٰدََِلَاََيُغر 

197. এইছিাৰ সামানয কভাগ-তিলাস মাি। ইয়াৰ তপ ি জাহান্নাছমই হহছ  তসহোঁ িৰ 

আিাস; আৰু কসইছটা তকমান কি তনকৃষ্ট তিশ্ৰামস্থল! 

َوبِۡئَسَٱلِۡمَهادَُ َُٰهۡمََجَهن ُمَۖۡ َوى
ۡ
ََمأ َُثم  َقَلِيل   ١٩٧ََمَتَٰع 

198. তকন্তু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  

জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। এয়া হহছ  

আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা আতিৰ্য; আৰু আল্লাহৰ ওচৰি তি আছ  কসয়া 

সৎকমথপৰায়ণসকলৰ িাছি অতি উত্তম। 

رِيَِمنََ
ََتجۡ َٰت  َلَِٰكِنَٱل ِذيَنَٱت َقۡواََْرب ُهۡمَلَُهۡمََجن 

نَۡ
َ
َََُِۗتحۡتَِهاَٱلۡأ ِۡنَِعنِدَٱَّلل  َهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَنُُزلٗاَم 

ِلَۡأبَۡرارَِ
ل  ََِخيۡرَ   ١٩٨ََوَماَِعنَدَٱَّلل 

199. আৰু তনশ্চয় তকিািীসকলৰ মাজি এছনকুৱা কলাছকা আছ  তিসকছল আল্লাহৰ 

তিনয়ািনি হহ কিওোঁৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ আৰু কিওোঁ তি কিামাছলাকৰ আৰু 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ  িাৰ প্ৰতিও ঈমান আছন। কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ 

আয়ািসমূহক িুচ্ছ মূলযি তিৰী নকছৰ। এওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  আল্লাহৰ ওচৰি 

পুৰষ্কাৰ। তনশ্চয় আল্লাহ দ্ৰুি তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 

نزَِلََ
ُ
ََِوَمآَأ ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَلََمنَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل 

َ
َِمۡنَأ َوِإن 

نزَِلَإِلَۡيهَِ
ُ
َِلَاَيَۡشتَُروَنََإِلَۡيُكۡمََوَمآَأ ۡمََخَِٰشعِيَنََّلِل 

ۡجرُُهۡمَِعنَدََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمَأ

ُ
أ ََِثَمٗناَقَلِيلًاَْۚ أَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

ََسِريُعَٱلۡحَِسابَِ َ َٱَّلل  إِن   ١٩٩ََرب ِِهۡمَُۗ

200. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক চৰ িৃতি হাৰি সুি নাখািা আৰু আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা িাছি সফল হ’ি পাৰা। 
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡصبُِرواَْوََصابُِرواََْوَرابُِطواََْ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ َ  ٢٠٠ََوٱت ُقواَْٱَّلل 
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আন-তন া النساَء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ মানৱ! কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা তিজছন 

কিামাছলাকক এটা প্ৰাণৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু িাৰ পৰা কিওোঁৰ স্ত্ৰী সৃতষ্ট কতৰছ  

আৰু কিওোঁছলাক দ্যজনৰ পৰা িহুছিা নৰ-নাৰী তিিাৰ কতৰছ ; আৰু কিামাছলাছক 

আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা িাৰ নামৰ কদাহাই তদ কিামাছলাছক পৰস্পছৰ অতধকাৰ 

সািযি কৰা, আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিজ-সম্পকীয় আত্মীয়িাৰ তিষছয়ও। তনশ্চয় 

আল্লাহ কিামাছলাকৰ ওপৰি পিথছিক্ষক। 

ِنََ اُسَٱت ُقواََْرب ُكُمَٱل ِذيََخلََقُكمَم  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِمۡنُهَماََ ن ۡفٖسََوَِٰحَدةَٖوََخلََقَِمۡنَهاََزوَۡجَهاََوبَث 
َٱل ِذيَتََسآَءلُوَنََرَِجالٗاَ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َْۚ َكثِيٗراََونَِساٗٓء

ََكاَنََعلَۡيُكۡمََرقِيٗبَا َ َٱَّلل  إِن  َْۚ رَۡحاَم
َ
 ١َبِهِۦََوٱلۡأ

2. আৰু ইয়ািীমসকলক কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ সমপথণ কৰা; আৰু 

কিামাছলাছক অপতৱি িস্তুক পতৱি িস্তুৰ দ্বাৰা সলতন নকতৰিা লগছি কিামাছলাছক 

তনজ সম্পদৰ লগি তসহোঁ িৰ সম্পদ তমলাই গ্ৰাস নকতৰিা। তনশ্চয় এইছটা মহাপাপ। 

لُواَْٱلۡخَبِيَثَ َولَاَتَتََبد  َٰلَُهۡمَۖۡ ۡمَو
َ
َأ َوَءاتُواَْٱلَۡيَتََٰميَٰٓ

َٰلُِكۡمَْۚإِن ُهۥََ ۡمَو
َ
َأ َٰلَُهۡمَإِلَيَٰٓ ۡمَو

َ
ُكلُٓواَْأ

ۡ
ي ِِبََِۖولَاَتَأ بِٱلط 
 ٢ََكاَنَُحوٗباََكبِيٗرا

3. আৰু িতদ কিামাছলাছক অশংকা কৰা কি, ইয়ািীম ক াৱালীসকলৰ লগি 

কিামাছলাছক সুতিচাৰ কতৰি কনাৱাতৰিা, কিছন্ত কিামাছলাকৰ ৰুতচ অনুিায়ী নাৰীসকলৰ 

মাজৰ পৰা দ্যজনী, তিতনজনী অৰ্িা চাতৰজনীক তিিাহ কৰা; আৰু িতদ আশংকা কৰা 

কি, (তসহোঁ িৰ মাজি) সুতিচাৰ কতৰি কনাৱাতৰিা কিছনহ’কল এজনীছকই (তিিাহ কৰা) 

অৰ্িা কিামাছলাকৰ অতধকাৰভুি দাসীছকই গ্ৰহণ কৰা। অতিচাৰ কৰাৰ পৰা িচাৰ 

এইছটাছৱই সম্ভৱপৰ উপায়। 

َفَٱنِكُحواََْماََ ل اَُتۡقِسُطواَْفِيَٱلَۡيَتََٰميَٰ
َ
َوِإۡنَِخۡفُتۡمَأ

فَإِۡنََ ََوثَُلََٰثََوُرَبََٰعَۖۡ َِنَٱلن َِسآِءََمۡثَنيَٰ َطاَبَلَُكمَم 
ل اََتۡعِدلُواَْفََوَٰحَِ

َ
يَۡمَُٰنُكۡمََِْۚخۡفُتۡمَأ

َ
ۡوََماََملََكۡتَأ

َ
َدةًَأ

َْ ل اََتُعولُوا
َ
َأ ۡدنَيَٰٓ

َ
َٰلَِكَأ  ٣ََذ

4. আৰু কিামাছলাছক নাৰীসকলক মনৰ সন্তুষ্টতচছত্ত তসহোঁ িৰ কমাহৰ প্ৰদান কৰা; িাৰ 

তপ ি তসহোঁ ছি িতদ সন্তুষ্টতচছত্ত কমাহৰৰ তক ু অংশ কৰহাই তদছয় কিছন্ত কিামাছলাছক 

কসয়া আনেছৰ িৃতপ্তসহকাছৰ কভাগ কৰা। 

فَإِنَِطبَۡنَلَُكۡمََ َْۚ َِنحۡلَٗة َٰتِِهن  َوَءاتُواَْٱلن َِسآَءََصُدَق
َا رِيٓـ ٗ اَم  لُوُهََهنِٓيـ ٗ

ِۡنُهََنۡفٗساَفَكُ  ٤ََعنََشۡيٖءَم 

5. আৰু কিামাছলাছক তনছিথাধসকলৰ হািি কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ অপথণ নকতৰিা; 

িাৰ দ্বাৰা আল্লাছহ কিামাছলাকৰ জীতৱকাৰ উপকৰণ কতৰছ । অৱছশয িাৰ পৰাই 

তসহোঁ িৰ কখাৱা-কিাৱা তপন্ধাৰ িযৱস্থা কৰা আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি সদালাপ 

কতৰিা। 

ََ ُ َٰلَُكُمَٱل تِيََجَعَلَٱَّلل  ۡمَو
َ
َفَهآَءَأ َولَاَتُۡؤتُواَْٱلسُّ

لَُكۡمَقَِيَٰٗماََوٱۡرُزقُوُهۡمَفِيَهاََوٱۡكُسوُهۡمََوقُولُواََْ
ۡعُروٗفَا  ٥َلَُهۡمَقَۡولٗاَم 
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6. আৰু কিামাছলাছক ইয়ািীমসকলক তসহোঁ িৰ তিিাহৰ িয়সি উপনীি কনাছহাৱা 

হলছক পৰীক্ষা কতৰিা; িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ মাজি ভাল কিয়া তিচাৰৰ জ্ঞান কদতখিকল 

পাছল তসহোঁ িৰ সম্পদ তসহোঁ িক উভিাই তদিা। আৰু তসহোঁ ি ডাঙৰ হহ িাি িুতল 

কিামাছলাছক লৰা-লতৰকক অপচয় কতৰ খাই কশষ নকতৰিা। তিছয় অভাৱমুি তস কিন 

তনিৃত্ত ৰ্াছক আৰু তিছয় তিত্তহীন তস কিন সংিি পতৰমাছণ কভাগ কছৰ। িাৰ তপ ি 

কিতিয়া কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ সম্পদ উভিাই তদিা কিতিয়া সাক্ষী ৰাতখিা; আৰু 

তহচাি গ্ৰহণি আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

ِكَاَحَفَإِۡنََ َإَِذاَبَلَُغواَْٱلن  ََحت يَٰٓ َوٱۡبَتلُواَْٱلَۡيَتََٰميَٰ
ِۡنُهۡمَرُشَۡ َولَاَََءانَۡسُتمَم  َٰلَُهۡمَۖۡ ۡمَو

َ
ٗداَفَٱۡدَفُعٓواَْإِلَۡيِهۡمَأ

ََوَمنََكاَنََ ْْۚ نَيَۡكبَُروا
َ
ُكلُوَهآَإِۡسَراٗفاََوبَِداًراَأ

ۡ
تَأ

ُكۡلََ
ۡ
َوَمنََكاَنَفَقِيٗراَفَلَۡيأ اَفَلۡيَۡسَتۡعفِۡفَۖۡ َغنِي ٗ

ۡشِهُدواََْ
َ
َٰلَُهۡمَفَأ ۡمَو

َ
َفَإَِذاََدَفۡعُتۡمَإِلَۡيِهۡمَأ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ

ََِحِسيٗبَاَعلَيَۡ َبِٱَّلل   ٦َِهۡمََْۚوَكَفىَٰ

7. তপিৃ-মািৃ আত্মীয়-স্বজনৰ পতৰিযি সম্পতত্তি পুৰুষৰ অংশ আছ  আৰু তপিৃ-

মািৃ লগছি আত্মীয়-স্বজনৰ পতৰিযি সম্পতত্তি নাৰীছৰা অংশ আছ , কসয়া 

অলছপই হওোঁক িা কিত ছয়ই হওোঁক, এইছটা তনধথাতৰি অংশ। 

اَتََركََ ِم  َم  ۡقَربُوَنَََل ِلر َِجاِلَنَِصيب 
َ
َٰلَِداِنََوٱلۡأ ٱلَۡو

ۡقَربُوَنََ
َ
َٰلَِداِنََوٱلۡأ اَتََرَكَٱلَۡو ِم  َم  َولِلن َِسآِءَنَِصيب 
ۡفُروٗضَا نَِصيٗباَم  ۡوََكثَُرَْۚ

َ
َِمۡنُهَأ اَقَل   ٧َِمم 

8. আৰু সম্পতত্ত িন্টন কৰা অৱস্থাি আত্মীয়, ইয়ািীম আৰু অভাৱগ্ৰি কলাক 

উপতস্থি ৰ্াতকছল তসহোঁ িক িাৰ পৰা অলপ হ'কলও প্ৰদান কতৰিা আৰু তসহোঁ িৰ লগি 

সদালাপ কতৰিা। 

ََ ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ ْولُواَْٱلُۡقۡربَيَٰ
ُ
َوِإَذاََحَضَرَٱلۡقِۡسَمَةَأ

ِۡنُهََوقُولُواَْلَُهۡمَقَۡولٗاََ َوٱلَۡمَسَِٰكيُنَفَٱۡرُزقُوُهمَم 
ۡعُروٗفَا  ٨َم 

9. আৰু তসহোঁ িৰ ভয় কৰা উতচি কি, িতদ তসহোঁ ছি তনজৰ তপ ি তনঃসহায় সন্তান এতৰ 

হৰ্ িায় কিছন্ত তসহোঁ ছিও তসহোঁ িৰ তিষছয় উতদ্বি হ’কলছহোঁ ছিন। এছিছক তসহোঁ ছি কিন 

আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ আৰু সিি কৰ্া কয়। 

ِي ٗةَِضَعًَٰفاََ َولَۡيۡخَشَٱل ِذيَنَلَۡوَتََرُكواَِْمۡنََخلۡفِِهۡمَُذر 
َۡ ََول َ َيُقولُواَْقَۡولٗاَََخافُواََْعلَۡيِهۡمَفَلَۡيت ُقواَْٱَّلل 

 ٩ََسِديًدَا

10. তনশ্চয় তিসকছল ইয়ািীমসকলৰ সম্পদ অনযায়ভাছৱ গ্ৰাস কছৰ, দৰাচলছি 

তসহোঁ ছি তনজৰ কপটি অতি ভৰাই লয় অনতিপলছম তসহোঁ ি প্ৰজ্জ্বতলি জুইি প্ৰছৱশ 

কতৰি। 

َُظلًۡماَإِن َماََ ََٰلَٱلَۡيَتََٰميَٰ ۡمَو
َ
ُكلُوَنَأ

ۡ
َٱل ِذيَنَيَأ إِن 
ُكلُوَنَفِي

ۡ
وََسَيۡصلَۡوَنََسعِيٗراَيَأ  ١٠َُبُطونِِهۡمَنَاٗراَۖۡ
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11. আল্লাছহ কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ সন্তান সম্পছকথ  এই তনছদথ শ তদছ  কি, 

এজন পুিৰ অংশ দ্যজনী কনযাৰ অংশৰ সমান; তকন্তু িতদ ককৱল দ্যজনীিকক কিত  

কনযা ৰ্াছক কিছন্ত কিওোঁছলাকৰ িাছি পতৰিযি সম্পতত্তৰ তিতন ভাগৰ দ্যভাগ, আৰু 

ককৱল এজনী কনযা ৰ্াতকছল কিছন্ত িাইৰ িাছি অধথাংশ। সন্তান ৰ্াতকছল (মৃি 

িযতিৰ) তপিৃ-মািৃ উভয়ছৰ পতৰিযি সম্পতত্তৰ  য় ভাগৰ এভাগ; তস (মৃি িযতি) 

তনঃসন্তান হ’কল আৰু তপিৃ-মািৃ উত্তৰাতধকাৰী হ’কল িাৰ মাকৰ িাছি তিতন ভাগৰ 

এভাগ; আৰু িতদ িাৰ ভাই-ভনী ৰ্াছক কিছনহ’কল মাকৰ িাছি  য় ভাগৰ এভাগ; 

এইছিাৰ িন্টন হ’ি িাৰ অত য়ি আৰু ঋণ পতৰছশাধ কৰাৰ তপ ি। কিামাছলাকৰ 

তপিা আৰু সন্তানসকলৰ মাজি ককান কিত  উপকাৰী কসয়া কিামাছলাছক নাজানা। 

এই তিধান আল্লাহৰ; তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َكرَِِمۡثُلَ
لِلذ  ۡوَلَِٰدُكۡمَۖۡ

َ
َفِٓيَأ ُ َََيُوِصيُكُمَٱَّلل  ِ َحظ 

َثُلَُثاََ َنَِساٗٓءَفَۡوَقَٱثۡنََتيِۡنَفَلَُهن  فَإِنَُكن  نثََييِۡنَِۚ
ُ
ٱلۡأ

بََوۡيهََِ
َ
َوِإنََكانَۡتََوَِٰحَدٗةَفَلََهاَٱلن ِۡصُفََْۚولِأ َماَتََرَكَۖۡ

اَتََرَكَإِنََكاَنَلَُهۥََ ُدُسَِمم  ِۡنُهَماَٱلسُّ ََوَِٰحٖدَم  ِ
لِكُل 

فَإِنَل ۡمَيَُكنَل ُهۥََولَدَ  َْۚ ِهَََِولَد  بََواهَُفَلُِأم 
َ
َأ ۥٓ ََوَورِثَُه

ََ َِمنُۢ ُدُسْۚ ِهَِٱلسُّ فَلُِأم   َ َإِۡخَوة ۥٓ لُُثَْۚفَإِنََكاَنَلَُه ٱلثُّ
ۡوََديٍۡنََِۗءابَآؤُُكۡمََ

َ
َبۡعِدَوَِصي ةَٖيُوِصيَبَِهآَأ

ََْۚ قَۡرُبَلَُكۡمََنۡفٗعا
َ
ُهۡمَأ يُّ

َ
ۡبَنآؤُُكۡمَلَاَتَۡدُروَنَأ

َ
َوأ

إِنَ  َُِۗ َِنَٱَّلل  ََكاَنََعلِيًماََحِكيٗمَافَرِيَضٗةَم  َ  ١١ََٱَّلل 

12. কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ পতৰিযি সম্পতত্তৰ অধথাংশ কিামাছলাকৰ িাছি, িতদ 

তসহোঁ িৰ ককাছনা সন্তান নাৰ্াছক আৰু তসহোঁ িৰ সন্তান ৰ্াতকছল কিামাছলাকৰ িাছি 

তসহোঁ িৰ পতৰিযি সম্পতত্তৰ চাতৰ ভাগৰ এভাগ; অত য়ি পালন আৰু ঋণ পতৰছশাধ 

কৰাৰ তপ ি। কিামাছলাকৰ সন্তান নাৰ্াতকছল তসহোঁ িৰ িাছি কিামাছলাকৰ পতৰিযি 

সম্পতত্তৰ চাতৰ ভাগৰ এভাগ, আৰু কিামাছলাকৰ সন্তান ৰ্াতকছল তসহোঁ িৰ িাছি 

কিামাছলাকৰ পতৰিযি সম্পতত্তৰ আঠ ভাগৰ এভাগ; কিামাছলাছক তি অত য়ি 

কতৰিা কসয়া প্ৰদান কৰাৰ তপ ি আৰু ঋণ পতৰছশাধ কৰাৰ তপ ি। আৰু িতদ ককাছনা 

পুৰুষ অৰ্িা নাৰীৰ ‘কালালাহ’ িা তপিৃ-মািৃ আৰু সন্তানহীন উত্তৰাতধকাৰী হয়, আৰু 

ককৱল িাৰ এজন ককাছয়ক-ভাছয়ক অৰ্িা এজনী িাছয়ক-ভনীছয়ক ৰ্াছক কিছন্ত 

প্ৰছিযকছৰ িাছি  য় ভাগৰ এভাগ। তসহোঁ ি ইয়াৰ অতধক হ’কল সকছলাছৱ তিতন ভাগৰ 

এভাগি সমান অংশীদাৰ হ’ি; এইছিাৰ তিছটা অত য়ি কৰা হয় কসইছটা পালন 

কৰাৰ তপ ি আৰু ঋণ পতৰছশাধ কৰাৰ তপ ি, কাছৰা ক্ষতি নকৰাকক। এইছটা হহছ  

আল্লাহৰ তনছদথ শ; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, সহনশীল। 

ۡزَوَُٰجُكۡمَإِنَل ۡمَيَُكنََ
َ
۞َولَُكۡمَنِۡصُفََماَتََرَكَأ

اََ بُُعَِمم  َفَلَُكُمَٱلرُّ ََولَد  فَإِنََكاَنَلَُهن  َْۚ ََولَد  ل ُهن 
ََبۡعِدَ ِمنُۢ ََتََرۡكَنَْۚ ََولَُهن  ۡوََديٖۡنِۚ

َ
وَِصي ةَٖيُوِصيَنَبَِهآَأ

فَإِنََ َْۚ اَتََرۡكُتۡمَإِنَل ۡمَيَُكنَل ُكۡمََولَد  بُُعَِمم  ٱلرُّ
ََبۡعِدََ ِنُۢ اَتََرۡكُتمَِۚم  ُمُنَِمم  َٱلثُّ َفَلَُهن  َكاَنَلَُكۡمََولَد 
َيُوَرُثََ ۡوََديٖۡنََِۗوِإنََكاَنَرَُجل 

َ
وَِصي ةَٖتُوُصوَنَبَِهآَأ

ََوَِٰحٖدَََكَلََٰ ِ
َفَلِكُل  ۡخت 

ُ
ۡوَأ
َ
َأ خ 
َ
َأ ۥٓ َولَُه  َ ة

َ
وَِٱۡمَرأ

َ
لًَةَأ

َٰلَِكََفُهۡمََ ۡكثََرَِمنََذ
َ
َفَإِنََكانُٓواَْأ ُدُسْۚ ِۡنُهَماَٱلسُّ م 

ۡوََ
َ
َبَِهآَأ ََبۡعِدَوَِصي ةَٖيُوَصيَٰ َِمنُۢ لُِثِۚ ُشَرَكآُءَفِيَٱلثُّ

َُ َوٱَّلل  َُِۗ َِنَٱَّلل  وَِصي ٗةَم  َْۚ ٖ َََديٍۡنََغيَۡرَُمَضآر  ََعلِيم 
 ١٢ََحلِيمَ 

13. এইছিাৰ আল্লাহৰ তনধথাতৰি সীমাৰখা। তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয 

কতৰি আল্লাছহ কিওোঁক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি 

কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি; আৰু এইছটাছৱই হহছ  মহাসাফলয। 

َوَمنَيُِطِعَ َِْۚ ََورَُسولَُهۥَيُۡدِخلُۡهََتِلَۡكَُحُدوُدَٱَّلل  َ ٱَّلل 
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ  ١٣ََوَذ

14. তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ অিাধযিা কতৰি আৰু কিওোঁৰ তনধথাতৰি 

সীমাছৰখা লংঘন কতৰি আল্লাছহ িাক জুইি তনছক্ষপ কতৰি, িাি তস তচৰস্থায়ী হ’ি; 

আৰু িাৰ িাছি আছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

َُحُدوَدهُۥَيُۡدِخلُۡهََ ََورَُسولَُهۥََويََتَعد  َ َوَمنََيۡعِصَٱَّلل 
ِهينَ  َمُّ  ١٤َنَاًراََخَٰلِٗداَفِيَهاََولَُهۥََعَذاب 
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15. আৰু কিামাছলাকৰ নাৰীসকলৰ মাজি তিছয় িযতভচাৰ কছৰ তসহোঁ িৰ তিৰুছি 

কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা চাতৰজন সাক্ষী িলি কৰা। িতদ তসহোঁ ছি সাক্ষী তদছয় কিছন্ত 

তসহোঁ িক (নাৰীসকলক) ঘৰি অৱৰুি কতৰ ৰখা কিতিয়া হলছক তসহোঁ িৰ মৃিুয নহয় 

অৰ্িা আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িাছি আন ককাছনা িযৱস্থা কতৰ তনতদছয়। 

تِيَنَٱلَۡفَِٰحَشَةَِمنَن َِسآئُِكۡمَفَٱۡستَۡشِهُدواََْ
ۡ
َٰتِيَيَأ َوٱل 
َ َََعلَۡيِهن  ۡمِسُكوُهن 

َ
فَإِنََشِهُدواَْفَأ ِنُكۡمَۖۡ ۡربََعٗةَم 

َ
أ

ََ ُ ۡوََيجَۡعَلَٱَّلل 
َ
َٱلَۡموُۡتَأ َُٰهن  ََيَتَوف ى فِيَٱلُۡبُيوِتََحت يَٰ

ََسبِيلٗا  ١٥َلَُهن 

16. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তি দ্যজন (নৰ-নাৰী) এছন অপকমথি তলপ্ত হ’ি 

তসহোঁ িক শাতি তদয়া। িতদ তসহোঁ ছি িাওিা কছৰ আৰু তনজছক সংছশাধন কতৰ লয় 

কিছন্ত তসহোঁ িক এতৰ তদয়া। তনশ্চয় আল্লাহ পৰম িাওিা কিুলকাৰী, পৰম দয়ালু। 

فَإِنَتَابَاَ َۡۖ تَِيَٰنَِهاَِمنُكۡمَفَـ َاُذوُهَما
ۡ
َوٱل َذاِنَيَأ

اٗباََ ََكاَنَتَو  َ َٱَّلل  إِن  َُۗ ۡعرُِضواََْعۡنُهَمآ
َ
ۡصلََحاَفَأ

َ
َوأ

 ١٦َر ِحيًمَا

17. তনশ্চয় আল্লাছহ কসইসকল কলাকৰ িাওিা কিুল কছৰ তিসকছল অজ্ঞিািশিঃ 

কিয়া কাম কছৰ আৰু িিাতলছক িাওিা কছৰ, এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল কলাক 

তিসকলৰ িাওিা আল্লাছহ কিুল কছৰ। আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

وَٓءَِبجََهَٰلَةََٖ َِلِل ِذيَنََيۡعَملُوَنَٱلسُّ ۡوبَُةَعَلَىَٱَّلل  إِن َماَٱلت 
ََيُتوبَُ ََُثم  ُ ْوَلَٰٓئَِكََيُتوُبَٱَّلل 

ُ
وَنَِمنَقَرِيٖبَفَأ

ََعلِيًماََحِكيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل   ١٧ََعلَۡيِهۡمَُۗ

18. িাওিা তসহোঁ িৰ িাছি নহয় তিহোঁ ছি আজীৱন কিয়া কাম কছৰ, অৱছশষি 

তসহোঁ িৰ কাছৰািাৰ মৃিুয উপতস্থি হ’কল তস কয়, ‘মই এতিয়া িাওিা কতৰছ া’, আৰু 

তসহোঁ িৰ িাছিও নহয়, তিসকলৰ মৃিুয কাতফৰ অৱস্থাি হয়। ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক 

তিসকলৰ িাছি আতম কষ্টদায়ক শাতি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ া। 

ََ ي ِـ َاِتََحت يَٰٓ ۡوبَُةَلِل ِذيَنََيۡعَملُوَنَٱلس  َولَيَۡسِتَٱلت 
َحَدُهُمَٱلَۡموُۡتَقَاَلَإِن ِيَُتۡبُتَٱلَٰٔۡـَنََولَاََ

َ
إَِذاََحَضَرَأ

ۡعَتۡدنَاَلَُهۡمََٱل ِذيَنََيُموتُوَنَوََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
أ َْۚ ار  ُهۡمَُكف 

لِيٗمَا
َ
 ١٨ََعَذابًاَأ

19. কহ ঈমাোৰসকল! িলপূিথকভাছৱ নাৰীসকলৰ উত্তৰাতধকাৰ কহাৱা কিামাছলাকৰ 

িাছি হিধ নহয়। কিামাছলাছক তসহোঁ িক তি প্ৰদান কতৰ া িাৰ পৰা তক ু অংশ 

আত্মসাৎ কৰাৰ উেছশয তসহোঁ িক অৱৰুি কতৰ নাৰাতখিা, তকন্তু িতদ তসহোঁ ছি স্পষ্ট কিয়া 

আচৰণ কছৰ (কিছন্ত কসয়া সুকীয়া কৰ্া)। আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি সৎভাছৱ 

জীৱন িাপন কতৰিা; কিামাছলাছক িতদ তসহোঁ িক অপ ে কৰা কিছন্ত এছনকুৱাও হ’ি 

পাছৰ কি, তিছটাি আল্লাছহ িহু কলযাণ তনতহি কতৰ ৰাতখছ  আৰু কিামাছলাছক 

কসইছটাছক অপ ে কতৰ আ া। 

يَُّ
َ
أ نَتَرِثُواَََْيَٰٓ

َ
َلَُكۡمَأ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََيحِلُّ

َلَِتۡذَهُبواَْبَِبۡعِضََمآََ َولَاََتۡعُضلُوُهن  َۡۖ ٱلن َِسآَءََكرٗۡها
َبي َِنةََِٖۚ تِيَنَبَِفَِٰحَشةَٖمُّ

ۡ
نَيَأ
َ
َإِل ٓاَأ َءاتَيُۡتُموُهن 

ََفَعَسيََٰٓ َفَإِنََكرِۡهُتُموُهن  َبِٱلَۡمۡعُروِفِۚ ََوَعَاِشُروُهن 
َفِيهََِخيٗۡراََ ُ اََويَۡجَعَلَٱَّلل  نَتَۡكرَُهواََْشۡيـ ٗ

َ
أ

 ١٩ََكثِيٗرا

20. আৰু কিামাছলাছক িতদ এজনী স্ত্ৰীৰ ঠাইি আন এজনী স্ত্ৰী গ্ৰহণ কতৰিকল তৰ্ৰ 

কৰা আৰু তসহোঁ িৰ এজনীক িহু পতৰমাছণ অৰ্থও তদ া, িৰ্াতপও িাইৰ পৰা এছকাছৱই 

ওভিাই নলিা। কিামাছলাছক তম া অপিাদ আৰু প্ৰকাশয পাপাচৰণৰ দ্বাৰা কসয়া গ্ৰহণ 

কতৰিাছন? 

كَاَنََزۡوٖجََوَءاتَيُۡتۡمََ َردتُُّمَٱۡستِۡبَداَلََزۡوٖجَم 
َ
َوِإۡنَأ

ُخُذواَْمِۡنُهََشۡيـ ًاَْۚ
ۡ
َقِنَطاٗراَفَلَاَتَأ َُٰهن  إِۡحَدى

بِيٗنَا ُخُذونَُهۥَُبۡهَتَٰٗناََوِإثٗۡماَمُّ
ۡ
تَأ
َ
 ٢٠َأ
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21. আৰু ককছনকক কিামাছলাছক কসয়া গ্ৰহণ কতৰিা? অৰ্চ কিামাছলাছক ইজছন 

তসজনৰ লগি সংগি হহত লা (সছম্ভাগ কতৰ া) আৰু তসহোঁ ছিও কিামাছলাকৰ পৰা দৃ়ি 

অিীকাৰ হলত ল। 

ََ ََبۡعُضُكۡمَإِلَيَٰ فَۡضيَٰ
َ
ُخُذونَُهۥََوَقۡدَأ

ۡ
َوَكۡيَفَتَأ

ِيَثًَٰقاََغلِيٗظَا َخۡذَنَِمنُكمَم 
َ
 ٢١ََبۡعٖضََوأ

22. নাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা তিসকলক কিামাছলাকৰ তপিৃ পুৰুছষ তিিাহ কতৰছ , 

কিামাছলাছক তসহোঁ িক তিিাহ নকতৰিা, তকন্তু পূছিথ তি সংঘটিি হহছ  (কসয়া ক্ষমা 

কৰা হ’ল)। তনশ্চয় কসয়া আত ল অশ্লীলিা, মাৰাত্মক ঘৃতণি তিষয় আৰু তনকৃষ্ট পৰ্। 

َِنَٱلن َِسآِءَإِل اََ َولَاَتَنِكُحواََْماَنََكَحََءابَآؤُُكمَم 
َِٰحَشٗةََوَمۡقٗتاَوََسآَءَََماَقَۡدَ َسلََفَْۚإِن ُهۥََكاَنََف
 ٢٢ََسبِيلًا

23. কিামাছলাকৰ ওপৰি হাৰাম কৰা হহছ , কিামাছলাকৰ মািৃসকলক, 

জীছয়কসকলক, িাই-ভনীসকলক, কজঠাই-কপহীসকলক, কজঠাই-মাহীসকলক, 

ভতিজা ক াৱালীসকলক, ভাতগনীসকলক (ক াৱালী), ধাই মািৃসকলক, তপয়াহ 

সম্বন্ধীয় িাই-ভনীসকলক, শাহুছয়ক আৰু কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজি িাৰ লগি 

সছম্ভাগ কতৰ া িাইৰ আগৰ স্বামীৰ দ্বাৰা গভথ জাি ক াৱালীক, িাক কিামাছলাছক 

লালন-পালন কতৰ া; তকন্তু িতদ সছম্ভাগ কৰা নাই কিছন্ত কিামাছলাকৰ িাছি ককাছনা 

অপৰাধ নাই। কিামাছলাকৰ িাছি আৰু তনতষি কৰা হহছ  কিামাছলাকৰ ঔৰষজাি 

পুিৰ স্ত্ৰীসকলক আৰু দ্যজনী ভনীক-িাছয়কক একতিি কৰা, অিীিি তি হ’ল, কসয়া 

হ’ল। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َهَُٰتُكۡمََوبََناتُُكۡمََ م 
ُ
ُحر َِمۡتََعلَۡيُكۡمَأ

ِخََ
َ
َُٰتُكۡمََوَخََٰلَُٰتُكۡمََوبََناُتَٱلۡأ َٰتُُكۡمَوََعم  َخَو

َ
َوأ

َٰتَِ
َهَُٰتُكُمَٱل  م 

ُ
ۡخِتََوأ

ُ
ۡرَضۡعَنُكۡمَََوبََناُتَٱلۡأ

َ
ٓيَأ

َهَُٰتَنَِسآئُِكۡمََ م 
ُ
َضََٰعةََِوأ َِنَٱلر  َٰتُُكمَم  َخَو

َ
َوأ

ِنَن َِسآئُِكُمََ َٰتِيَفِيَُحُجورُِكمَم  ئُِبُكُمَٱل  َوَرَبَٰٓ
ََ َفَإِنَل ۡمَتَُكونُواََْدَخلُۡتمَبِِهن  َٰتِيََدَخلُۡتمَبِِهن  ٱل 

ۡبَنآئِكَُ
َ
ُمَٱل ِذيَنََفَلَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَوََحَلَٰٓئُِلَأ

ۡخَتيِۡنَإِل اََماَ
ُ
نََتجَۡمُعواََْبيَۡنَٱلۡأ

َ
ۡصَلَٰبُِكۡمََوأ

َ
ِمۡنَأ

ََكاَنََغُفوٗراَر ِحيٗمَا َ َٱَّلل  إِن   ٢٣َقَۡدََسلََفَُۗ

24. আৰু নাৰীসকলৰ মাজি কিামাছলাকৰ অতধকাৰভুি দাসীৰ িাতহছৰ আনৰ তিিাহ 

িন্ধনি ৰ্কা তিছৰািাসকল কিামাছলাকৰ িাছি তনতষি কৰা হহছ , কিামাছলাকৰ 

িাছি এইছিাৰ আল্লাহৰ তিধান। উছল্লতখি নাৰীসকলৰ িাতহছৰ অনয নাৰীসকলক ধন-

সম্পদৰ তিতনময়ি তিিাহ কৰা কিামাছলাকৰ িাছি হিধ কৰা হহছ , অকিধ কিৌন 

সম্পকথ ৰ িাছি নহয়। তসহোঁ িৰ মাজি তিসকলৰ লগি কিামাছলাছক সছম্ভাগ কতৰ া 

তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ তনধথাতৰি কমাহৰ অপথণ কতৰিা। কমাহৰ তনধথাৰণৰ তপ ি কিামাছলাছক 

ককাছনা (কম-কিত  কৰাৰ) তিষয়ি পৰস্পৰ সহমি হ’কল িাি কিামাছলাকৰ ককাছনা 

কদাষ নাই। তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰتَِمَنَٱلن َِسآِءَإِل اََماََملََكۡتََ
اََ َلَُكمَم  ِحل 

ُ
ََِعلَۡيُكۡمََْۚوأ كَِتََٰبَٱَّلل  يَۡمَُٰنُكۡمَۖۡ

َ
أ

َٰلَِ حِۡصنِيَنََغيَۡرَََوَرآَءََذ َٰلُِكمَمُّ ۡمَو
َ
نَتَبَۡتُغواَْبِأ

َ
ُكۡمَأ

ََ َفَـ َاتُوُهن  َفَماَٱۡسَتۡمَتۡعُتمَبِهِۦَِمۡنُهن  ُمَسَٰفِِحيَنَْۚ
َولَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَفِيَماََ َْۚ َفَرِيَضٗة ُجورَُهن 

ُ
أ

ََكاَنََ َ َٱَّلل  إِن  ََبۡعِدَٱلَۡفرِيَضةَِِۚ ََٰضۡيُتمَبِهِۦَِمنُۢ تََر
 ٢٤َيٗمَاَعلِيًماََحكَِ
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25. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি িাৰ স্বাধীন ঈমাোৰ নাৰী তিিাহ কৰাৰ সামৰ্থ নাই, 

তস কিন কিামাছলাকৰ অতধকাৰভুি ঈমাোৰ দাসীক তিিাহ কছৰ; আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ ঈমান সম্পছকথ  পতৰজ্ঞাি। কিামাছলাক ইজছন তসজনৰ সমান; এছিছক 

কিামাছলাছক তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ মাতলকৰ অনুমতিৰছম তিিাহ কতৰিা আৰু তসহোঁ িক 

তসহোঁ িৰ কমাহৰ নযায়সংগি তহচাছপ প্ৰদান কতৰিা। তসহোঁ ি হ’ি সজচতৰিা, িযতভচাতৰণী 

নহয় আৰু উপপতি (কগাপন কিৌনসিী) গ্ৰহণকাৰীণীও নহয়। এছিছক তিিাতহিা 

কহাৱাৰ তপ ি িতদ তসহোঁ ি িযতভচাৰ কছৰ কিছন্ত তসহোঁ িৰ শাতি হ’ি স্বাধীন নাৰীৰ 

শাতিৰ অছিথ ক; কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল িযতভচাৰক ভয় কছৰ এইছিাৰ তিধান 

কিওোঁছলাকৰ িাছিছহ; আৰু হধিথ ধাৰণ কৰা কিামাছলাকৰ িাছিই মিল। আল্লাহ 

ক্ষমাপৰায়ণ, পৰম দয়ালু। 

نَيَنِكَحََ
َ
َوَمنَل ۡمَيَۡسَتِطۡعَِمنُكۡمََطۡولًاَأ

اََملََكۡتََ ٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَفَِمنَم 
ِنََفَتَيَٰتَِ يَۡمَُٰنُكمَم 

َ
ۡعلَُمََأ

َ
َأ ُ ََوٱَّلل  ُكُمَٱلُۡمۡؤمَِنَِٰتِۚ

ََ َفَٱنِكُحوُهن  ََبۡعٖضِۚ ِنُۢ بِإِيَمَٰنُِكمََِۚبۡعُضُكمَم 
َبِٱلَۡمۡعُروِفََ ُجورَُهن 

ُ
َأ ََوَءاتُوُهن  ۡهلِِهن 

َ
بِإِۡذِنَأ

ََ ۡخَداٖنِۚ
َ
ُمحَۡصَنٍَٰتََغيَۡرَُمَسَٰفَِحَٰٖتََولَاَُمت ِخَذَِٰتَأ

َِ َتيَۡنَب
َ
َفَإِۡنَأ ۡحِصن 

ُ
َنِۡصُفََفَإَِذآَأ َفَِٰحَشةََٖفَعلَۡيِهن 

َٰلَِكَلَِمۡنََ ََذ َماَعَلَىَٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَِمَنَٱلَۡعَذاِبِۚ
ل ُكۡمََُۗ نَتَۡصبُِرواََْخيۡرَ 

َ
َخِشَيَٱلَۡعَنَتَِمنُكۡمََْۚوأ

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ  ٢٥ََوٱَّلل 

26. আল্লাছহ কিামাছলাকৰ ওচৰি তিশদভাছৱ িণথনা কতৰি তিচাছৰ, আৰু 

কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলৰ ৰীতিনীতি কিামাছলাকক অৱতহি কতৰি তিচাছৰ লগছি 

কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰি তিচাছৰ। আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َلُِيبَي َِنَلَُكۡمََويَۡهِديَُكۡمَُسنََنَٱل ِذيَنََ ُ يُرِيُدَٱَّلل 
ََ ََعلِيم  ُ َوٱَّلل  ِمنََقۡبلُِكۡمََويَُتوَبََعلَۡيُكۡمَُۗ

 ٢٦ََحِكيمَ 

27. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাওিা কিুল কতৰি তিচাছৰ; আৰু তিসকছল 

কুপ্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কছৰ তসহোঁ ছি তিচাছৰ কি, কিামাছলাছক প্ৰিলভাছৱ (সিয পৰ্ৰ 

পৰা) তিচুযি কহাৱা। 

نََيُتوَبََعلَۡيُكۡمََويُرِيُدَٱل ِذيَنََ
َ
َيُرِيُدَأ ُ َوٱَّلل 

نَتَِميلُواََْميۡلًاََعِظيمَٗ
َ
َِٰتَأ َهَو  ٢٧ََايَت بُِعوَنَٱلش 

28. আল্লাছহ কিামাছলাকৰ পৰা (কিাজা) লঘু কতৰি তিচাছৰ, কাৰণ মানুহক সৃতষ্ট 

কৰা হহছ  অতি দ্যিথল। 
َِفََعنُكۡمَْۚوَُخلَِقَٱلۡإِنَسَُٰنََ نَُيخَف 

َ
َأ ُ يُرِيُدَٱَّلل 
 ٢٨ََضعِيٗفَا

29. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ সম্পতত্ত অনযায়ভাছৱ গ্ৰাস 

নকতৰিা; তকন্তু পাৰস্পতৰক সন্মতিি িযৱসায়-িাতনজযৰ মাধযমি হ’কল কসয়া তভন্ন 

কৰ্া; আৰু তনছজই তনজছক হিযা নকতৰিা; তনশ্চয় আল্লাহ কিামাছলাকৰ প্ৰতি পৰম 

দয়ালু। 

َٰلَُكمََ ۡمَو
َ
ُكلُٓواَْأ

ۡ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

نَتَُكوَنَتَِجََٰرًةََعنََ
َ
بَيَۡنُكمَبِٱلَۡبَِٰطِلَإِل ٓاَأ

ََكاَنََتََراٖضَم َِ َ َٱَّلل  نُفَسُكۡمَْۚإِن 
َ
نُكۡمََْۚولَاََتۡقُتلُٓواَْأ

 ٢٩َبُِكۡمَرَِحيٗمَا

30. আৰু তিছয় সীমালংঘন কতৰ অনযায়ভাছৱ এছনকুৱা কতৰি, অনতিপলছম আতম 

িাক জুইি তনছক্ষপ কতৰম, আৰু এই কাম আল্লাহৰ িাছি অতি সহজ। 
َٰلَِكَُعۡدَوَٰٗناََوُظلۡٗماَفََسۡوَفَنُۡصَ لِيهَََِوَمنََيۡفَعۡلََذ

َِيَِسيًرَا َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل   ٣٠َنَاٗراَْۚوََكاَنََذ
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31. কিামাছলাকক তি তনছষধ কৰা হহছ  িাছৰ মাজৰ পৰা তিছিাৰ কতিৰা গুণাহ 

কসইছিাৰৰ পৰা কিামাছলাছক িতদ তিৰি ৰ্াকা কিছন্ত আতম কিামাছলাকৰ সৰু-সুৰা 

পাপসমূহ ক্ষমা কতৰ তদম আৰু কিামাছলাকক সন্মানজনক স্থানি প্ৰছৱশ কৰাম। 

ِۡرََعنُكۡمََ إِنََتجَۡتنُِبواََْكَبآئَِرََماَُتۡنَهۡوَنََعۡنُهَنَُكف 
ۡدَخلٗاََكرِيٗمَا ُكمَمُّ

 ٣١ََسي ِـ َاتُِكۡمََونُۡدِخلۡ

32. আৰু কিামাছলাছক আকাংক্ষা নকতৰিা কসইছিাৰ িস্তুৰ িাৰ দ্বাৰা আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ এজনক আনজনৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ । পুৰুছষ তি অজথ ন কছৰ 

কসয়া িাৰ প্ৰাপয অংশ আৰু নাৰীছয় তি অজথ ন কছৰ কসয়া িাইৰ প্ৰাপয অংশ; আৰু 

আল্লাহৰ ওচৰি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ প্ৰাৰ্থনা কৰা, তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  

সিথজ্ঞ। 

ََ َبِهِۦََبۡعَضُكۡمَعَلَىَٰ ُ َلَٱَّلل  َولَاََتَتَمن ۡواََْماَفَض 
ِ َم  َل ِلر َِجاِلَنَِصيب  ََولِلن َِسآِءَََبۡعٖضِۚ ْۡۖ اَٱۡكتََسُبوا م 

ََ ۦْٓۚ َِمنَفَۡضلِهِ َ وَۡسـ َلُواَْٱَّلل  اَٱۡكتََسبَۡنَْۚ ِم  َم  نَِصيب 
ََشۡيٍءََعلِيٗمَا ِ

ََكاَنَبِكُل  َ َٱَّلل   ٣٢َإِن 

33. তপিৃ-মািৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পতৰিযি সম্পতত্তৰ প্ৰছিযকছৰ িাছি আতম 

উত্তৰাতধকাৰী কতৰছ া আৰু তিসকলৰ লগি কিামাছলাছক অিীকাৰাৱি তসহোঁ িক 

তসহোঁ িৰ অংশ তদ তদয়া। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ۡقَربُوَنََْۚ
َ
َٰلَِداِنََوٱلۡأ اَتََرَكَٱلَۡو َٰلَِيَِمم  ََجَعلَۡناََمَو ٖ

َولِكُل 
ََ يَۡمَُٰنُكۡمَفَـ َاتُوُهۡمَنَِصيَبُهۡمَْۚإِن 

َ
َوٱل ِذيَنََعَقَدۡتَأ
َكَُ ََكاَنَعَلَىَٰ َ ََشۡيٖءََشِهيًداٱَّلل  ِ
 ٣٣َل 

34. পুৰুষসকল নাৰীসকলৰ িোৱধায়ক, কাৰণ আল্লাছহ তসহোঁ িৰ এজনক আনজনৰ 

ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব তদছ  আৰু এই িাছিও কি, পুৰুষসকছল তনজৰ ধন-সম্পদ িযয় কছৰ। 

কসছয় পূণযশীলা স্ত্ৰীসকল অনুগিা আৰু কলাকচকুৰ অন্তৰালছিা কসইছিাৰ তিষয় 

সংৰক্ষণ কছৰ তিছিাৰ আল্লাছহ সংৰক্ষণ কতৰছ ; আৰু কিামাছলাছক স্ত্ৰীসকলৰ মাজি 

তিসকলৰ অিাধযিাৰ আশংকা কৰা তসহোঁ িক সদ্যপছদশ তদয়া, আৰু তসহোঁ িৰ শিযা িজথ ন 

কৰা লগছি তসহোঁ িক প্ৰহাৰ কৰা। িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ অনুগি হয় কিছন্ত 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি ককাছনা পৰ্ অছেষণ নকতৰিা। তনশ্চয় আল্লাহ কশ্ৰষ্ঠ, মহান। 

ََٱلر َِجاُلَ ُ َلَٱَّلل  َُٰموَنَعَلَىَٱلن َِسآِءَبَِماَفَض  َقَو 
َٰلِِهۡمََْۚ ۡمَو

َ
نَفُقواَِْمۡنَأ

َ
ََبۡعٖضََوبَِمآَأ َبۡعَضُهۡمَعَلَىَٰ

َل ِلَۡغۡيِبَبَِماََحفَِظََ ََحَٰفَِظَٰت  َٰنَِتَٰت  َٰلَِحَُٰتََق فَٱلص 
ََ َفَعُِظوُهن  َٰتِيََتخَافُوَنَنُُشوزَُهن  َوٱل  َْۚ ُ ٱَّلل 

َِ َف فَإِۡنَََوٱۡهُجُروُهن  َۡۖ يَٱلَۡمَضاِجِعََوٱۡضِربُوُهن 
ََكاَنََ َ َٱَّلل  إِن  ََسبِيلًاَُۗ َطۡعَنُكۡمَفَلَاََتۡبُغواََْعلَۡيِهن 

َ
أ

اََكبِيٗرا  ٣٤ََعلِي ٗ

35. আৰু িতদ কিামাছলাছক তসহোঁ ি উভয়ৰ মাজি তিছৰাধ আশংকা কৰা কিছন্ত 

কিামাছলাছক স্বামীৰ পতৰয়ালৰ পৰা এজন আৰু স্ত্ৰীৰ পতৰয়ালৰ পৰা এজন তিচাৰক 

তনিুি কৰা; তসহোঁ ি উভছয় িতদ তনষ্পতত্ত তিচাছৰ কিছন্ত আল্লাছহ তসহোঁ িৰ মাজি 

মীমাংসাৰ অনুকূল অৱস্থা সৃতষ্ট কতৰ তদি। তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, সতিছশষ অৱতহি। 

ِۡنََ َوِإۡنَِخۡفُتۡمَِشَقاَقَبَيۡنِِهَماَفَٱۡبَعثُواََْحَكٗماَم 
ۡهلَِهآَإِن

َ
ِۡنَأ ۡهلِهِۦَوََحَكٗماَم 

َ
ِِقَََأ يُرِيَدآَإِۡصَلَٰٗحاَيَُوف 

ََكاَنََعلِيًماََخبِيٗرا َ َٱَّلل  إِن  َُۗ َبَيَۡنُهَمآ ُ  ٣٥َٱَّلل 

36. কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, আৰু কিওোঁৰ লগি আন কাছকা অংশীদাৰ 

স্থাপন নকতৰিা; লগছি তপিৃ-মািৃ আৰু আত্মীয়-স্বজন, ইয়ািীম, অভাৱগ্ৰি, তনকট 

প্ৰতিছৱশী, দূৰ-প্ৰতিছৱশী, সিী-সাৰৰ্ী, মু াতফৰ আৰু কিামাছলাকৰ অতধকাৰভুি 

দাস-দাসীসকলৰ প্ৰতি সদ্বযৱহাৰ কৰা। তনশ্চয় আল্লাছহ দাতম্ভক, অহংকাৰীক প ে 

নকছৰ। 

َٰلَِديِۡنََ َوبِٱلَۡو َۡۖ ا ََولَاَتُۡشِرُكواَْبِهِۦََشۡيـ ٗ َ ۞َوٱۡعُبُدواَْٱَّلل 
ََوٱلَۡمَسََٰ ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ ِكيِنَإِۡحَسَٰٗناََوبِِذيَٱلُۡقۡربَيَٰ

اِحِبََ ََوٱلۡجَارَِٱلۡجُُنِبََوٱلص  َوٱلۡجَارَِذِيَٱلُۡقۡربَيَٰ
ََ إِن  يَۡمَُٰنُكۡمَُۗ

َ
بِيِلََوَماََملََكۡتَأ بِٱلۡجَۢنِبََوٱبِۡنَٱلس 
ََمنََكاَنَُمخَۡتالٗاَفَُخوًرَا َلَاَُيحِبُّ َ  ٣٦َٱَّلل 
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37. তিসকছল কৃপণিা কছৰ আৰু মানুহক কৃপণিাৰ তনছদথ শ তদছয় আৰু আল্লাছহ তনজ 

অনুগ্ৰহি তসহোঁ িক তি প্ৰদান কতৰছ  কসয়া কগাপন কছৰ; আৰু আতম কাতফৰসকলৰ 

িাছি লাঞ্ছনাদায়ক শাতি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ া। 

اَسَبِٱلُۡبۡخِلََ ُمُروَنَٱلن 
ۡ
ٱل ِذيَنََيۡبَخلُوَنََويَأ

ۡعَتۡدنَاََ
َ
ََوأ َِمنَفَۡضلِهِۗۦُ ُ َُٰهُمَٱَّلل  َويَۡكُتُموَنََمآََءاتَى

َٰفَِ ِهيٗنَالِلَۡك  ٣٧َرِيَنََعَذاٗباَمُّ

38. আৰু তিসকছল মানুহক কদখুৱািকল তনজৰ ধন-সম্পদ িযয় কছৰ লগছি আল্লাহ 

আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ আৰু চয়িান িাৰ সিী হয়। এছিছক 

কসই সিী তকমান কি তনকৃষ্ট! 

اِسََولَاَيُۡؤمَِ َٰلَُهۡمَرِئَآَءَٱلن  ۡمَو
َ
ُنوَنَََوٱل ِذيَنَيُنفُِقوَنَأ

ۡيَطَُٰنَلَُهۥََ َوَمنَيَُكِنَٱلش  ََِولَاَبِٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرَِِۗ بِٱَّلل 
 ٣٨َقَرِيٗناَفََسآَءَقَرِيٗنَا

39. তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আতনছল আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িক তি 

প্ৰদান কতৰছ  িাৰ পৰা িযয় কতৰছল তসহোঁ িৰ তক ক্ষতি হ’কলছহোঁ ছিন? আৰু আল্লাছহ 

তসহোঁ িৰ তিষছয় সমযক অৱগি। 

ََِوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرََِ َوَماَذاََعلَۡيِهۡمَلَۡوََءاَمُنواَْبِٱَّلل 
َبِِهۡمََعلِيًمَا ُ وََكاَنَٱَّلل  َْۚ ُ اََرزََقُهُمَٱَّلل  نَفُقواَِْمم 

َ
 ٣٩ََوأ

40. তনশ্চয় আল্লাছহ অণু পতৰমাণও অনযায় নকছৰ আৰু িতদ কসয়া ককাছনা ধৰণৰ 

পূণয হয়, কিওোঁ কসইছটাক িহুগুণ িৃতি কতৰ তদছয় আৰু তনজৰ ফালৰ পৰা 

মহাপ্ৰতিদান প্ৰদান কছৰ। 

َوِإنَتَُكََحَسَنٗةََ ةَِٖۖ َلَاََيۡظلُِمَِمۡثَقاَلََذر  َ َٱَّلل  إِن 
ۡجًراََعِظيٗمَا

َ
 ٤٠َيَُضَٰعِۡفَهاََويُۡؤِتَِمنَل ُدنُۡهَأ

41. এছিছক কিতিয়া আতম প্ৰছিযক উম্মিৰ পৰা এজন সাক্ষী উপতস্থি কতৰম আৰু 

কিামাক তসহোঁ িৰ তিৰুছি সাক্ষীৰূছপ উপতস্থি কতৰম কিতিয়া তক অৱস্থা হ’ি? 

بَِشِهيٖدَوَِجۡئَناَبَِكََ ةَِۭ م 
ُ
َأ ِ
فََكۡيَفَإَِذاَِجۡئَناَِمنَُكل 

ُؤلَآِءََشِهيٗدَا ََهَٰٓ  ٤١َعَلَىَٰ

42. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু ৰা ুলৰ অিাধয হহছ  তসহোঁ ছি কসইতদনা কামনা 

কতৰি, তসহোঁ ছি িতদ মাটিৰ লগি তমহতল সমান হহ গ’কলছহোঁ ছিন! আৰু তসহোঁ ছি 

আল্লাহৰ পৰা ককাছনা কৰ্াই কগাপন কতৰি কনাৱাতৰি। 

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََعَصُواَْٱلر ُسوَلَلَۡوََ يَۡوَمئِٖذَيََودُّ
ََحِديٗثَا َ ۡرُضََولَاَيَۡكُتُموَنَٱَّلل 

َ
َبِِهُمَٱلۡأ ىَٰ  ٤٢َتَُسو 

43. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক তনচাগ্ৰি অৱস্থাি মুছখছৰ তি ককাৱা কসয়া 

নুিুজাকলছক  ালািৰ তনকটৱিী নহিা, আৰু জুনুিী (অপতৱি) অৱস্থাছিা নহয় 

কিতিয়াকলছক কিামাছলাছক গু ল নকৰা, তকন্তু মু াতফৰ হ’কল কসয়া সুকীয়া কৰ্া; 

আৰু িতদ কিামাছলাছক অসুস্থ কহাৱা অৰ্িা ভ্ৰমণি ৰ্কা নাইিা কিামাছলাকৰ 

ককাছনািাই কশৌচস্থানৰ পৰা আতহ অৰ্িা কিামাছলাছক নাৰী সছম্ভাগ কৰাৰ তপ ি পানী 

কনাছপাৱা কিছন্ত পতৱি মাটিৰ দ্বাৰা িায়ামু্মম কৰা, এছিছক কিামাছলাছক তনজৰ 

মুখমিল আৰু হাি মছ হ কৰা; তনশ্চয় আল্লাহ পাপ কমাচনকাৰী, ক্ষমাশীল। 

ن
َ
َةََوأ لَوَٰ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتۡقَربُواَْٱلص  يُّ

َ
أ ُتۡمَََيَٰٓ

ََتۡعلَُمواََْماََتُقولُوَنََولَاَُجُنًباَإِل اََ ََحت يَٰ ُسَكََٰرىَٰ
ۡوََ
َ
َأ ۡرَضيَٰٓ ََوِإنَُكنُتمَم  ْْۚ ََتۡغتَِسلُوا عَابِرِيََسبِيٍلََحت يَٰ
ۡوََ
َ
َِنَٱلَۡغآئِِطَأ ِنُكمَم  َم  َحد 

َ
ۡوََجآَءَأ

َ
ََسَفٍرَأ عَلَىَٰ

ُمواََْصعِيٗداَََلََٰمۡسُتُمَٱلن َِسآَءَفَلَۡمََتِجُدواََْماٗٓءََفتََ َيم 
ََ َ َٱَّلل  إِن  يِۡديُكۡمَُۗ

َ
َطي ِٗباَفَٱۡمَسُحواَْبِوُُجوهُِكۡمََوأ

 ٤٣ََكاَنََعُفوًّاََغُفوًرَا
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44. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন তিসকলক তকিাপৰ এটা অংশ প্ৰদান কৰা হহত ল? 

তসহোঁ ছি পৰ্ভ্ৰষ্টিা ৰয় কছৰ আৰু তসহোঁ ছি তিচাছৰ কি, কিামাছলাছকও পৰ্ভ্ৰষ্ট কহাৱা। 
َ
َ
َِنَٱلِۡكَتَِٰبََأ وتُواَْنَِصيٗباَم 

ُ
لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَأ

نَتَِضلُّواََْ
َ
َلَٰلََةََويُرِيُدوَنَأ يَۡشتَُروَنَٱلض 

بِيَلَ  ٤٤َٱلس 

45. আল্লাছহ কিামাছলাকৰ শত্ৰুসকলক ভালদছৰ তচতন পায়; আৰু অতভভাৱক 

তহচাছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট লগছি সহায়কাৰী তহচাছপও আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 
َُ َََوٱَّلل  اََوَكَفىَٰ ََِولِي ٗ َبِٱَّلل  ۡعَدآئُِكۡمََْۚوَكَفىَٰ

َ
ۡعلَُمَبِأ

َ
َأ

َِنَِصيٗرا  ٤٥َبِٱَّلل 

46. ইয়াহুদীসকলৰ মাজি এছনকুৱা তক ুমান কলাক আছ  তিসকছল কালামসমূহক 

িাৰ স্থানৰ পৰা পতৰিিথ ন কতৰ তিকৃি কছৰ আৰু কয়, ‘আতম শুতনছলা আৰু অমানয 

কতৰছলা, আৰু শুনা নুশুনাৰ দছৰ’; আৰু তনজৰ তজভা ঘূৰাই লগছি দ্বীনৰ প্ৰতি 

িাতচ্ছলয কতৰ কয়, ‘ৰা-ঈনা’। তকন্তু তসহোঁ ছি িতদ ক’কলছহোঁ ছিন, ‘আতম শুতনছলা আৰু 

মাতনছলা, আৰু শুনা আৰু আমাৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা’, কিছন্ত এয়া তসহোঁ িৰ িাছি ভাল 

আৰু সিি হ’কলছহোঁ ছিন। তকন্তু তসহোঁ িৰ কুফৰীৰ িাছি আল্লাছহ তসহোঁ িক অতভসম্পাি 

কতৰছ । ফলি তসহোঁ িৰ অতি কম সংখযক কলাছক ঈমান আছন। 

َواِضعِهِۦََ ِفُوَنَٱلۡكَلَِمََعنَم  ِذيَنََهاُدواَُْيحَر 
َِنَٱل  م 

َويَُقولُوَنََسِمۡعَناَوََعَصۡيَناََوٱۡسَمۡعََغيَۡرَُمۡسَمٖعََ
ن ُهۡمََ

َ
ََولَۡوَأ يِنِۚ ِ لِۡسنَتِِهۡمََوَطۡعٗناَفِيَٱلد 

َ
ُۢاَبِأ َوَرَِٰعَناَلَي 

َطۡعَناََوٱۡسَمۡعََوٱنُظۡرنَاَلَكَاَنََخيٗۡراََقَالُو
َ
اََْسِمۡعَناََوأ

َبُِكۡفرِهِۡمَفَلَاََ ُ قۡوََمََوَلَِٰكنَل َعَنُهُمَٱَّلل 
َ
ل ُهۡمََوأ

 ٤٦َيُۡؤِمُنوَنَإِل اَقَلِيلٗا

47. কহ তকিািপ্ৰাপ্তসকল! আতম মুখমিলসমূহক তিকৃি কতৰ পশ্চাদফাছল ঘূৰাই 

তদয়াৰ আগছি অৰ্িা আচহািুচ  ািিক তিদছৰ অতভসম্পাি কতৰত ছলা কসইদছৰ 

অতভসম্পাি কৰাৰ আগছি কিামাছলাকৰ ওচৰি তি আছ  িাৰ সমৰ্থকৰূছপ আতম তি 

অৱিীণথ কতৰছ া িাৰ প্ৰতি কিামাছলাছক ঈমান আনা; (জাতন কৰ্াৱা) আৰু আল্লাহৰ 

আছদশ কািথকৰী হহছয় ৰ্াছক। 

وتُواَْٱلِۡكَتََٰبََءاِمُنواَْبَِماَنَزَ 
ُ
َهاَٱل ِذيَنَأ يُّ

َ
أ لَۡناَََيَٰٓ

نَن ۡطِمَسَوُُجوٗهاََ
َ
ِنََقۡبِلَأ ٗقاَل َِماََمَعُكمَم  ِ ُمَصد 

ۡوَنَلَۡعَنُهۡمََكَماَلََعن آَ
َ
ۡدبَارَِهآَأ

َ
َأ َهاَعَلَىَٰٓ َفنَُرد 

ََِمۡفُعولًا ۡمُرَٱَّلل 
َ
َوََكاَنَأ ۡبِتِۚ ۡصَحََٰبَٱلس 

َ
 ٤٧َأ

48. তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁৰ লগি অংশী স্থাপন কৰাক ক্ষমা নকছৰ। ইয়াৰ িাতহছৰ 

অনযানয অপৰাধসমূহ িাক ইচ্ছা ক্ষমা কছৰ আৰু তিছয় আল্লাহৰ লগি আনক অংশী 

কছৰ তস তনশ্চয় মহাপাপ ৰচনা কছৰ। 

نَيُۡشَرَكَبِهِۦََويَۡغفُِرََماَُدوَنََ
َ
َلَاََيۡغفُِرَأ َ َٱَّلل  إِن 

ََ ََِفَقِدَٱۡفتََرىَٰٓ َوَمنَيُۡشرِۡكَبِٱَّلل  َْۚ َٰلَِكَلَِمنَيََشآُء َذ
 ٤٨َإِۡثًماََعِظيًمَا

49. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন, তিসকছল তনজছক পতৱি িুতল ধাৰণা কছৰ? অৰ্চ 

আল্লাছহ িাক ইচ্ছা পতৱি কছৰ, আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি সূিা পতৰমাছণও অনযায় কৰা 

নহি। 

َيَُزك ِيََ ُ نُفَسُهمَِۚبَِلَٱَّلل 
َ
وَنَأ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَيَُزكُّ

َ
أ

 ٤٩َُيۡظلَُموَنَفَتِيلًاََمنَيََشآُءََولََا

50. কচাৱা, তসহোঁ ছি আল্লাহ সম্পছকথ  ককছনকক তম া উদ্ভাৱন কতৰ আছ , আৰু 

প্ৰকাশয পাপ তহচাছপ এইছটাছৱই িছৰ্ষ্ট। 
ۦََٓ َبِهِ َوَكَفىَٰ َِٱلَۡكِذَبَۖۡ ٱنُظۡرََكۡيَفََيۡفتَُروَنَعَلَىَٱَّلل 

بِيًنَا  ٥٠َإِثٗۡماَمُّ
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51. িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা নাইছন, তিসকলক তকিাপৰ এটা অংশ প্ৰদান 

কৰা হহত ল? তসহোঁ ছি তজি`ি আৰু িাগুিক তিশ্বাস কছৰ, তসহোঁ ছি কাতফৰসকলৰ 

তিষছয় কয়, ‘এওোঁছলাছকই মুতমনসকলিকক অতধক সঠিক পৰ্প্ৰাপ্ত’। 

َِنَٱلِۡكَتَِٰبََ وتُواَْنَِصيٗباَم 
ُ
لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَأ

َ
أ

َُٰغوِتََويَقَُ ولُوَنَلِل ِذيَنََيُۡؤِمُنوَنَبِٱلِۡجۡبِتََوٱلط 
َِمَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْ ۡهَدىَٰ

َ
ُؤلَآِءَأ َكَفُرواََْهَٰٓ

 ٥١ََسبِيلًا

52. ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক তিসকলৰ ওপৰি আল্লাছহ অতভসম্পাি কতৰছ  আৰু 

আল্লাছহ িাক অতভসম্পাি কছৰ িুতম ককতিয়াও িাৰ ককাছনা সহায়কাৰী নাপািা। 
َۡۖ ُ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَلََعَنُهُمَٱَّلل 

ُ
َفَلَنََأ ُ ََوَمنَيَلَۡعِنَٱَّلل 

 ٥٢ََتِجَدَلَُهۥَنَِصيًرَا

53. ৰাষ্ট্ৰ শতিি তসহোঁ িৰ ককাছনা অংশ আছ  কনতক? এছনকুৱা হ’কল কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কখজুৰৰ গুটিৰ ওপৰি ৰ্কা আৱৰণ পতৰমাছণও ককাছনা িস্তু মানুহক তনতদছল 

হয়। 

َِنَٱلُۡملِۡكَفَإِٗذاَل اَيُۡؤتُوَنَٱل َم  ۡمَلَُهۡمَنَِصيب 
َ
اَسََأ ن 

 ٥٣َنَقِيًرَا

54. অৰ্িা আল্লাছহ তনজ অনুগ্ৰহি মানুহক তি প্ৰদান কতৰছ  কসই িাছি তসহোঁ ছি 

মানুহক ঈষথা কছৰ কনতক? কিছনহ’কল আতমছিা ইব্ৰাহীমৰ িংশধৰসকলছকা তকিাপ 

আৰু তহকমি প্ৰদান কতৰত ছলা আৰু আতম কিওোঁছলাকক তিশাল ৰাজয দান কতৰত ছলা। 

اَسَ ۡمََيحُۡسُدوَنَٱلن 
َ
َِمنََََأ ُ َُٰهُمَٱَّلل  ََمآََءاتَى عَلَىَٰ

ََفَقۡدََءاتَيَۡنآََءاَلَإِبَۡرَٰهِيَمَٱلِۡكَتََٰبََ فَۡضلِهِۖۦۡ
لۡكًاََعِظيٗمَا  ٥٤ََوٱلۡحِۡكَمَةََوَءاَتۡيَنَُٰهمَمُّ

55. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ তক ুমাছন ঈমান আতনত ল আৰু আন তক ুমাছন ইয়াৰ পৰা 

তিমুখ হহত ল; দগ্ধকাৰী তহচাছপ জাহান্নাছমই িছৰ্ষ্ট। 
ََ ََعۡنُهََْۚوَكَفىَٰ نََصد  ۡنََءاَمَنَبِهِۦََوِمۡنُهمَم  فَِمۡنُهمَم 

 ٥٥َِبجََهن َمََسعِيًرَا

56. তনশ্চয় তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ আতম তসহোঁ িক জুইি 

প্ৰছৱশ কৰাম; কিতিয়াই তসহোঁ িৰ  াল জুইি পুতৰ পতক িাি কিতিয়াই ইয়াৰ ঠাইি 

নিুন  াল সলতন কতৰ তদম, িাছি তসহোঁ ছি শাতি কভাগ কতৰি পাছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَٰتَِناََسوَۡفَنُۡصلِيِهۡمَنَاٗراََ إِن 
لَۡنَُٰهۡمَُجلُوًداََغيۡرََهاََ ُكل َماَنَِضَجۡتَُجلُوُدُهمَبَد 

ََكاَنََعزِيًزاَ َ َٱَّلل  إِن   ٥٦ََحِكيٗمَالَِيُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَُۗ

57. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কনক আমল কতৰছ , অতি শীছে আতম 

তসহোঁ িক এছনকুৱা জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাম, িাৰ িলি তনজৰাসমূহ প্ৰিাতহি; িাি 

তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি, িাি তসহোঁ িৰ িাছি পতৱি স্ত্ৰী ৰ্াতকি আৰু তসহোঁ িক আতম তিিৃি 

ঘন  াোঁ ি আশ্ৰয় দান কতৰম। 

َٰلَِحَِٰتََسُنۡدِخلُُهۡمَََوٱل ِذينََ ََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
اََ
َونُۡدِخلُُهۡمَِظل ٗ َرة َۖۡ َطه  َمُّ ۡزَوَٰج 

َ
ل ُهۡمَفِيَهآَأ بَٗداَۖۡ

َ
أ

 ٥٧ََظلِيلًا
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58. তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকক আমানিসমূহ িাৰ গৰাকীকল ঘূৰাই তদয়াৰ 

তনছদথ শ তদছ । কিামাছলাছক কিতিয়া মানুহৰ মাজি তিচাৰকািথ পতৰচালনা কতৰিা 

কিতিয়া কিামাছলাছক নযায়পৰায়ণিাৰ হসছি তিচাৰ কতৰিা। আল্লাছহ কিামাছলাকক 

তি উপছদশ তদছয় কসয়া তকমান কি উৎকৃষ্ট! তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 

نَتَُؤدُّو
َ
ُمُرُكۡمَأ

ۡ
َيَأ َ َٱَّلل  ۡهلَِهاَ۞إِن 

َ
َأ َمََٰنَِٰتَإِلَيَٰٓ

َ
اَْٱلۡأ

ََ إِن  نََتحُۡكُمواَْبِٱلَۡعۡدِلَِۚ
َ
اِسَأ َوِإَذاََحَكۡمُتمََبيَۡنَٱلن 

ُۢاَ ََكاَنََسِميَع َ َٱَّلل  َإِن  ۦُٓۗ اَيَعُِظُكمَبِهِ َنِعِم  َ ٱَّلل 
 ٥٨َبَِصيٗرا

59. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ আনুগিয কৰা আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয 

কৰা লগছি আনুগিয কৰা কিামাছলাকৰ মাজৰ ক্ষমিাশীলসকলৰ, িাৰ তপ ি 

কিামাছলাকৰ মাজি ককাছনা তিষয় হল মিছভদ ঘটিছল কসয়া উপস্থাপন কৰা আল্লাহ 

আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ ওচৰি, িতদ কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু আতখৰািক তিশ্বাস কৰা। 

এই পন্থাই উত্তম আৰু পতৰণামি প্ৰকৃষ্টিৰ। 

َْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓوا يُّ
َ
أ ِطيُعواَْٱلر ُسوَلََََيَٰٓ

َ
ََوأ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
أ

فَإِنَتََنَٰزَۡعُتۡمَفِيََشۡيٖءَفَُردُّوهََُ ۡمرَِِمنُكۡمَۖۡ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
َوأ

ََِوٱلَۡيۡوِمََ ََِوٱلر ُسوِلَإِنَُكنُتۡمَتُۡؤمُِنوَنَبِٱَّلل  إِلَيَٱَّلل 
وِيلًا

ۡ
ۡحَسُنَتَأ

َ
َوأ َٰلَِكََخيۡرَ  َذ  ٥٩َٱٓأۡلِخرَِِۚ

60. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন? তিসকছল দািী কছৰ কি, কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ 

হহছ  আৰু কিামাৰ পূছিথ তি অৱিীণথ হহছ  িাি তসহোঁ ছি ঈমান আতনছ , অৰ্চ 

তসহোঁ ছি িাগুিৰ ওচৰি তিচাৰপ্ৰাৰ্ী হ’ি তিচাছৰ, িতদও কসইছটাক প্ৰিযাখযান কৰাৰ 

িাছি তসহোঁ িক তনছদথ শ তদয়া হহত ল; আৰু চয়িাছন তসহোঁ িক ভীষণভাছৱ পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰি 

তিচাছৰ। 

نزَِلََ
ُ
ن ُهۡمََءاَمُنواَْبَِمآَأ

َ
لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَيَزُۡعُموَنَأ

َ
أ

نََيَتَحاَكُمٓواََْ
َ
نزَِلَِمنََقۡبلَِكَيُرِيُدوَنَأ

ُ
إِلَۡيَكََوَمآَأ

ََويُرِيُدََ نَيَۡكُفُرواَْبِهِۖۦۡ
َ
ِمُرٓواَْأ

ُ
َُٰغوِتََوقَۡدَأ إِلَيَٱلط 

ن
َ
ۡيَطَُٰنَأ ُۢاَبَعِيٗداََٱلش  َ  ٦٠َيُِضل ُهۡمََضَلَٰل

61. তসহোঁ িক কিতিয়া ককাৱা হয়, আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  িাৰ তপছন আৰু 

ৰা ুলৰ তপছন আহা, কিতিয়া িুতম মুনাতফকসকলক কদতখিা কি, তসহোঁ ছি কিামাৰ পৰা 

ফালতৰ কাটি আোঁিতৰ হগছ । 

َوََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
ََمآَأ ِإلَيَََوِإَذاَقِيَلَلَُهۡمََتَعالَۡواَْإِلَيَٰ

وَنََعنَكََ يَۡتَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَيَُصدُّ
َ
ٱلر ُسوِلََرأ
 ٦١َُصُدوٗدا

62. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ তক অৱস্থা হ’ি, কিতিয়া তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি 

তসহোঁ ছি ককাছনা মুত িিি পতিি হ’ি? িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি আল্লাহৰ শপিকল 

কিামাৰ ওচৰি আতহ ক’ি, ‘আতম কলযাণ আৰু সম্প্ৰীতিৰ িাতহছৰ আন এছকা তিচৰা 

নাত ছলা’। 

يِۡديِهۡمََ
َ
َمۡتَأ ِصيَبُۢةَبَِماَقَد  َصََٰبۡتُهمَمُّ

َ
فََكۡيَفَإَِذآَأ

َرۡدنَآَإِل ٓاَإِۡحَسَٰٗناََ
َ
َِإِۡنَأ ََجآُءوَكََيحۡلُِفوَنَبِٱَّلل  ُثم 

 ٦٢ََوتَۡوفِيًقَا

63. এওোঁছলাকৰ অন্তৰি তক আছ  কসয়া আল্লাছহ ভাল দছৰ জাছন। কসছয় িুতম 

তসহোঁ িক িজথ ন কৰা, তসহোঁ িক সদ্যপছদশ তদয়া আৰু তসহোঁ িৰ লগি তসহোঁ িৰ তনজৰ 

তিষছয় মমথস্পশথকাৰী কৰ্া ককাৱা। 

ۡعرِۡضََ
َ
ََماَفِيَقُلُوبِِهۡمَفَأ ُ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََيۡعلَُمَٱَّلل 

ُ
أ

ُۢاََ َ نُفِسِهۡمَقَۡول
َ
َعۡنُهۡمَوَِعۡظُهۡمََوقُلَل ُهۡمَفِٓيَأ

 ٦٣َبَلِيٗغَا
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64. আৰু আতম তিছকাছনা ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ া কসয়া ককৱল এই িাছি কি, িাছি 

আল্লাহৰ অনুমতিৰছম কিওোঁছলাকৰ আনুগিয কৰা হয়, কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজৰ প্ৰতি 

অনযায় কছৰ কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাৰ ওচৰি আতহছল আৰু আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা 

প্ৰাৰ্থনা কতৰছল আৰু ৰা ুছলও তসহোঁ িৰ তিষছয় ক্ষমা তিচাতৰছল তসহোঁ ছি তনশ্চয় আল্লাহক 

পৰম ক্ষমাশীল আৰু পৰম দয়ালুৰূছপ পাি। 

َولَۡوََ َِْۚ ۡرَسلَۡناَِمنَر ُسوٍلَإِل اَلُِيَطاَعَبِإِۡذِنَٱَّلل 
َ
َوَمآَأ

ََ َ نُفَسُهۡمََجآُءوَكَفَٱۡسَتۡغَفُرواَْٱَّلل 
َ
لَُمٓواَْأ ن ُهۡمَإِذَظ 

َ
أ

اٗباََ َتَو  َ َوٱۡسَتۡغَفَرَلَُهُمَٱلر ُسوُلَلَوََجُدواَْٱَّلل 
 ٦٤َر ِحيٗمَا

65. তকন্তু নহয়, কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তসহোঁ ি মুতমন হ’ি কনাৱাছৰ কিতিয়া 

হলছক তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ মাজি সৃতষ্ট কহাৱা তিিাদ-তিসম্বাদৰ তিচাৰ কািথি কিামাক 

মীমাংসাকাৰী তহচাছপ মাতন নলয়; িাৰ তপ ি কিামাৰ মীমাংসা সম্পছকথ  তসহোঁ িৰ 

মনি ককাছনা তদ্বধা ৰ্াতকি নালাছগ আৰু কিতিয়া হলছক কসয়া সিথান্তকৰছণ মাতন 

নলয়। 

ُِموَكَفِيَماََشَجَرََ َُيحَك  فَلَاََوَرب َِكَلَاَيُۡؤِمُنوَنََحت يَٰ
اََ ِم  نُفِسِهۡمََحرَٗجاَم 

َ
َلَاََيِجُدواَْفِٓيَأ بَيَۡنُهۡمَُثم 
 ٦٥َقََضۡيَتََويَُسل ُِمواَْتَۡسلِيٗمَا

66. আৰু িতদ আতম তসহোঁ িক আছদশ কতৰছলাছহোঁ ছিন কি, কিামাছলাছক তনছজই 

তনজছক হিযা কৰা অৰ্িা তনজ ঘৰৰ পৰা ওলাই কিাৱা কিছন্ত তসহোঁ িৰ তক ু 

সংখযছকই এই আছদশ পালন কতৰছলছহোঁ ছিন। তিছটা তসহোঁ িক আছদশ কৰা হহত ল 

কসয়া তসহোঁ ছি পালন কতৰছল তসহোঁ িৰ ভাল হ’কলছহোঁ ছিন আৰু তচত্ততস্থৰিাি তসহোঁ ি 

দৃ়িিৰ হ’কলছহোঁ ছিন। 

ِنَٱۡقتَُ
َ
ن اََكَتبَۡناََعلَۡيِهۡمَأ

َ
وَََِولَۡوَأ

َ
نُفَسُكۡمَأ

َ
لُٓواَْأ

َولَۡوََ ِۡنُهۡمَۖۡ َم  اََفَعلُوُهَإِل اَقَلِيل  ٱۡخرُُجواَِْمنَدَِيَٰرُِكمَم 
ن ُهۡمََفَعلُواََْماَيُوَعُظوَنَبِهِۦَلَكَاَنََخيٗۡراَل ُهۡمََ

َ
أ

َتَثۡبِيٗتَا َشد 
َ
 ٦٦ََوأ

67. আৰু অৱছশয কিতিয়া আতম তসহোঁ িক আমাৰ িৰফৰ পৰা মহাপুৰষ্কাৰ প্ৰদান 

কতৰছলাছহোঁ ছিন। 
ۡجًراََعِظيٗمَا

َ
ِنَل ُدن آَأ  ٦٧ََوِإٗذآَأَّلَتۡيَنَُٰهمَم 

68. আৰু অৱছশয আতম তসহোঁ িক সৰল পৰ্ি পতৰচাতলি কতৰছলাছহোঁ ছিন। ۡسَتقِيٗمَا  ٦٨ََولََهَديَۡنَُٰهۡمَِصَرَٰٗطاَمُّ

69. আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয কতৰি তস নিী, ত েীক্ব (সিযতনষ্ঠ), 

শ্বহীদ আৰু সৎকমথপৰায়ণ- তিসকলৰ প্ৰতি আল্লাছহ অনুগ্ৰহ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ সিী 

হ’ি আৰু এওোঁছলাক তকমান উত্তম সিী! 

ۡنَعَمََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكََمَعَٱل ِذيَنَأ

ُ
ََوٱلر ُسوَلَفَأ َ َوَمنَيُِطِعَٱَّلل 

َهَدآِءََ يقِيَنََوٱلشُّ ِ د  ِ بِي ِـَۧنََوٱلص  َِنَٱلن  ََعلَۡيِهمَم  ُ ٱَّلل 
َٰلَِ ْوَلَٰٓئَِكََرفِيٗقَاَوٱلص 

ُ
وََحُسَنَأ  ٦٩َِحيَنَْۚ

70. এইছিাৰ আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ। সিথজ্ঞ তহচাছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। ََِعلِيٗمَا َبِٱَّلل  َوَكَفىَٰ َِْۚ َٰلَِكَٱلَۡفۡضُلَِمَنَٱَّلل   ٧٠ََذ

71. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক তনজৰ সিকথ িা অৱলম্বন কৰা, িাৰ তপ ি 

সুতিধানুিায়ী দছল দছল তিভি হহ অগ্ৰসৰ কহাৱা অৰ্িা একছগাট হহ অগ্ৰসৰ কহাৱা। 
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْخُذواَِْحۡذَرُكۡمَفَٱنفُِرواََْ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

وَِٱنفُِرواََْجمِيٗعَا
َ
 ٧١َُثَباٍتَأ
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72. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা কলাছকা আছ  তিছয় তনশ্চয় 

তপ ছহাোঁ হকা মাছৰ। িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ ওপৰি ককাছনা তিপদ আপতিি হ’কল 

তস কয়, ‘আল্লাছহ কমাৰ ওপৰি অনুগ্ৰহ কতৰছ  কি, মই তসহোঁ িৰ লগি উপতস্থি 

নাত ছলা’। 

ِصيَبة ََ َصََٰبۡتُكمَمُّ
َ
َفَإِۡنَأ ئَن  ِ َِمنُكۡمَلََمنَل ُيَبط  َوِإن 

َعُهۡمََ ُكنَم 
َ
َإِۡذَلَۡمَأ َعَلَى  ُ ۡنَعَمَٱَّلل 

َ
قَاَلَقَۡدَأ
 ٧٢ََشِهيٗدا

73. আৰু আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ প্ৰতি ককাছনা অনুগ্ৰহ আতহছল অৱছশয 

তস এছনকক ক’ি কিতনিা কিামাছলাকৰ আৰু িাৰ মাজি ককাছনা সম্পকথ ই নাত ল, 

‘হায়, িতদ তসহোঁ িৰ লগি ৰ্াতকছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত মছয়া তিৰাট সাফলয লাভ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন’। 

نَل ۡمََ
َ
ََكأ َِلََيُقولَن  َِنَٱَّلل  َم  َصََٰبُكۡمَفَۡضل 

َ
َولَئِۡنَأ
َيَٰلَۡيتَنِيَُكنُتََمَعُهۡمََتَُكنَُۢ  َ ة َبَيَۡنُكۡمََوبَۡيَنُهۥََمَود 

فُوَزَفَۡوًزاََعِظيٗمَا
َ
 ٧٣َفَأ

74. এছিছক তিসকছল আতখৰািৰ তিতনময়ি পাতৰ্থৱ জীৱন তিৰী কছৰ তসহোঁ ছি 

আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কৰা উতচি। আৰু তিছয় আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কতৰি তস তনহি হওোঁক 

অৰ্িা তিজয়ী হওোঁক আতম িাক মহা পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কতৰম। 

ةَََ َِٱل ِذيَنَيَۡشُروَنَٱلۡحََيوَٰ ۞فَلُۡيَقَٰتِۡلَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
ََِفُيۡقَتۡلََ َوَمنَيَُقَٰتِۡلَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ۡنَياَبِٱٓأۡلِخَرةَِِۚ ٱلدُّ

ۡجًراََعِظيٗمَا
َ
ۡوََيۡغلِۡبَفََسۡوَفَنُۡؤتِيهَِأ

َ
 ٧٤َأ

75. কিামাছলাকৰ তক হ’ল কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি িুি নকৰা, অৰ্চ 

তনঃসহায় নৰ-নাৰী আৰু তশশুসকছল এই িুতল প্ৰাৰ্থনা কতৰ আছ  কি, ‘কহ আমাৰ ৰি! 

আমাক এই জনপদৰ পৰা উিাৰ কৰা ইয়াৰ অতধিাসীসকল িাতলম; কিামাৰ ফালৰ 

পৰা আমাৰ িাছি এজন অতভভাৱক তনধথাৰণ কৰা আৰু কিামাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ 

িাছি এজন সহায়কাৰী তনধথাৰণ কৰা। 

ََِوََ َماَلَُكۡمَلَاَتَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَنَِمَنَٱلر َِجاِلََوٱلن َِسآِءََوٱلۡوِلَۡدَِٰنََ
ۡخرِۡجَناَِمۡنََهَِٰذهَِٱلَۡقۡريَةََِ

َ
ٱل ِذيَنََيُقولُوَنََرب َنآَأ

اََوٱۡجَعلََ ۡهلَُهاََوٱۡجَعلَل َناَِمنَل ُدنَكََولِي ٗ
َ
الِِمَأ ٱلظ 

 ٧٥َِمنَل ُدنَكَنَِصيًرَاَل َنَا

76. তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কছৰ, আৰু 

কাতফৰসকছল িাগুিৰ পৰ্ি িুি কছৰ। এছিছক কিামাছলাছক চয়িানৰ িনু্ধসকলৰ 

তিৰুছি িুি কৰা; চয়িানৰ চৰান্ত তনশ্চয় দ্যিথল। 

وََ َِۡۖ ٱل ِذيَنََٱل ِذيَنََءاَمُنواَْيَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
َُٰغوِتَفََقَٰتِلُٓواََْ َكَفُرواَْيَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيِلَٱلط 

ۡيَطَِٰنََكاَنََ ََكۡيَدَٱلش  إِن  ۡيَطَِٰنَِۖ ۡولَِيآَءَٱلش 
َ
أ

 ٧٦ََضعِيًفَا
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77. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন? তিসকলক ককাৱা হহত ল, ‘কিামাছলাছক তনজৰ 

হাি সংিৰণ কৰা,  ালাি কাছয়ম কৰা আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা’; িাৰ তপ ি 

কিতিয়া তসহোঁ িক িুিৰ তিধান তদয়া হ’ল কিতিয়া তসহোঁ িৰ এটা দছল মানুহক এছনকক 

ভয় কতৰত ল কিছনকক আল্লাহক ভয় কৰা হয় অৰ্িা িাছিাকক কিত  আৰু হকত ল, 

‘কহ আমাৰ ৰি! আমাক িুিৰ তিধান তকয় প্ৰদান কতৰলা? আমাক ককইটামান তদনৰ 

অৱকাশ তকয় তনতদলা? ককাৱা, ‘পাতৰ্থৱ কভাগ-তিলাস সামানয আৰু তিছয় িাক্বৱা 

অৱলম্বন কছৰ িাৰ িাছি আতখৰাছিই উত্তম, আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি সামানয 

পতৰমাছণা অনযায় কৰা নহ’ি’। 

قِيُمواََْ
َ
يِۡديَُكۡمََوأ

َ
ٓواَْأ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَقِيَلَلَُهۡمَُكفُّ

َ
أ

اَُكتَِبَعََ َةَفَلَم  َكوَٰ َةََوَءاتُواَْٱلز  لَوَٰ لَۡيِهُمَٱلۡقَِتاُلَٱلص 
ۡوََ
َ
َِأ اَسََكَخۡشَيةَِٱَّلل  ِۡنُهۡمََيخَۡشۡوَنَٱلن  َم  إَِذاَفَرِيق 

َوَقالُواََْرب َناَلَِمََكَتبَۡتََعلَۡيَناَٱلۡقَِتاَلََ َْۚ ََخۡشَيٗة َشد 
َ
أ

ۡنَياََ َجٖلَقَرِيٖبَِۗقُۡلََمَتَُٰعَٱلدُّ
َ
َأ ۡرَتَنآَإِلَيَٰٓ خ 

َ
لَۡولَٓاَأ

ََوٱٓأۡلِخَرُةَخََ ََولَاَُتۡظلَُموَنََقَلِيل  ل َِمِنَٱت َقىَٰ يۡرَ 
 ٧٧َفَتِيلًا

78. কিামাছলাছক ি’কিই নাৰ্াকা তকয় মৃিুযছৱ কিামাছলাকক লগ পািই, িতদও 

কিামাছলাছক সুউচ্চ সুদৃ়ি দ্যগথি অৱস্থান নকৰা তকয়। িতদ তসহোঁ িৰ ককাছনা কলযাণ হয় 

কিছন্ত তসহোঁ ছি কয়, ‘এইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা আতহছ ’, আৰু িতদ তসহোঁ িৰ 

ককাছনা অকলযাণ হয় কিছন্ত তসহোঁ ছি কয়, ‘এইছটা কিামাৰ কাৰছণ হহছ ’। ককাৱা, 
‘সকছলা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা হয়’। এই সম্প্ৰদায়ৰ তক হ’ল কি, ইহোঁ ছি এছকিাছৰই 

ককাছনা কৰ্া নুিুছজ! 

ُمَٱلَۡموُۡتََولَۡوَُكنُتۡمَفِيََ ۡيَنَماَتَُكونُواَْيُۡدرِككُّ
َ
أ

َوِإنَتُِصۡبُهۡمََحَسَنة َ َشي َدةَِٖۗ ََيُقولُواََْهَِٰذهِۦََبُُروٖجَمُّ
َيُقولُواََْهَِٰذهِۦََ َوِإنَتُِصۡبُهۡمََسي ِئَةَ  َِۡۖ ِمۡنَِعنِدَٱَّلل 
ُؤلَآِءََ َفَماِلََهَٰٓ َِۡۖ ِۡنَِعنِدَٱَّلل  َم 

قُۡلَُكل   ِمۡنَِعنِدَكَْۚ
 ٧٨َٱلَۡقوِۡمَلَاَيَكَاُدوَنََيۡفَقُهوَنََحِديٗثَا

79. কিামাৰ ওচৰি তি কলযাণ আছহ কসয়া আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা আছহ, আৰু 

কিামাৰ তি অকলযাণ হয় কসয়া কিামাৰ তনজৰ কাৰছণ হয় আৰু আতম কিামাক মানুহৰ 

িাছি ৰা ুলস্বৰূপ কপ্ৰৰণ কতৰছ া; সাক্ষী তহচাছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

َصابََكَِمنََ
َ
َوَمآَأ َِۡۖ َصابََكَِمۡنََحَسَنةَٖفَِمَنَٱَّلل 

َ
آَأ م 

ۡرَسلَۡنََٰكَلِلن اِسَ
َ
َوأ َرَُسولٗاََْۚسي ِئَةَٖفَِمنَن ۡفِسَكَْۚ
ََِشِهيٗدا َبِٱَّلل   ٧٩ََوَكَفىَٰ

80. তিছয় ৰা ুলৰ আনুগিয কতৰছল তনশ্চয় তস আল্লাহছৰই আনুগিয কতৰছল, আৰু 

ককাছনািাই তিমুখ হ’কল কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আতম কিামাক তসহোঁ িৰ ওপৰি 

িোৱধায়কৰূছপ কপ্ৰৰণ কৰা নাই। 

َومََ َۡۖ َ َطاَعَٱَّلل 
َ
نَيُِطِعَٱلر ُسوَلََفَقۡدَأ ََفَمآََم  نَتََول يَٰ
ۡرَسلَۡنََٰكََعلَۡيِهۡمََحفِيٗظَا

َ
 ٨٠َأ

81. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আনুগিয কছৰা’; িাৰ তপ ি কিতিয়া কিামাৰ ওচৰৰ পৰা 

তসহোঁ ি গুতচ িায়, কিতিয়া ৰাতিি তসহোঁ িৰ এটা দছল তি কয় িাৰ তিপৰীি পৰামশথ 

কছৰ। ৰাতিি তসহোঁ ছি তি পৰামশথ কছৰ আল্লাছহ কসয়া তলতপিি কতৰ ৰাছখ। কসছয় িুতম 

তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা আৰু আল্লাহৰ প্ৰতি ভৰসা কৰা; আৰু কমথতিধায়ক তহচাছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

فَإَِذاَبََرُزواَِْمۡنَِعنِدَكََبي َتََ َويَُقولُوَنََطاَعةَ 
َيَۡكُتُبََماََ ُ ََۖۡوٱَّلل  ِۡنُهۡمََغيَۡرَٱل ِذيََتُقوُل م  َطآئَِفةَ 

ۡعرِۡضََعۡنهَُ
َ
فَأ ََيُبَي ُِتوَنَۖۡ َوَكَفىَٰ َِْۚ ۡمََوتَوَك ۡلَعَلَىَٱَّلل 
ََِوكِيلًا  ٨١َبِٱَّلل 

82. তসহোঁ ছি ককাৰআনক গভীৰভাছৱ অনুধাৱন নকছৰ কনতক? িতদ এয়া আল্লাহৰ 

িাতহছৰ আন কাছৰািাৰ পৰা অহা হ’কলছহোঁ ছিন, কিছন্ত তসহোঁ ছি তনশ্চয় ইয়াৰ মাজি 

িহুছিা অসিতি পাছলছহোঁ ছিন। 

فَلَاََيَتَدب ُروَنَٱلُۡقۡرَءاَنََْۚولَۡوََكاَنَِمۡنَِعنِدََغيِۡرََ
َ
أ

َٰٗفاََكثِيٗرَا َِلَوََجُدواَْفِيهَِٱۡختَِل  ٨٢َٱَّلل 



 

আন-তন া 

 

86 

 

 النساء

83. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি শাতন্ত অৰ্িা শংকাৰ ককাছনা সংিাদ আছহ 

কিতিয়া তসহোঁ ছি কসইছটা প্ৰচাৰ কতৰ ৰ্াছক। িতদ তসহোঁ ছি কসই সংিাদছটা ৰা ুল আৰু 

তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল তনছদথ শ প্ৰদানৰ অতধকাৰী কিওোঁছলাকক জনাছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল িৰ্য অনুসন্ধান কছৰ তসহোঁ ছি কসইছটাৰ িৰ্াৰ্থিা 

তনণথয় কতৰি পাতৰছলছহোঁ ছিন। কিামাছলাকৰ প্ৰতি িতদ আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু ৰহমি 

নাৰ্াতকছলছহোঁ ছিন কিছন্ত কিামাছলাকৰ মাজৰ তক ুমানৰ িাতহছৰ আটাছয় চয়িানৰ 

অনুসৰণ কতৰছলছহোঁ ছিন। 

ََ َذاُعواَْبِهِۖۦۡ
َ
وَِٱلۡخَۡوِفَأ

َ
ۡمِنَأ

َ
َِنَٱلۡأ ۡمر َم 

َ
َوِإَذاََجآَءُهۡمَأ

ۡمرَِِمۡنُهۡمََ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
َأ وُهَإِلَيَٱلر ُسوِلََوِإلَيَٰٓ َولَۡوََردُّ

ََِ َولَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل  لََعلَِمُهَٱل ِذيَنَيَۡسَتۢنبُِطونَُهۥَِمۡنُهۡمَُۗ
ۡيَطََٰنَإِل اَََعلَۡيُكۡمَوََ َرۡحمَُتُهۥَلَٱت َبۡعُتُمَٱلش 

 ٨٣َقَلِيلٗا

84. এছিছক িুতম আল্লাহৰ পৰ্ি িুি কৰা, িুতম কিামাৰ তনজৰ িাতহছৰ আনৰ িাছি 

দায়ী কনাছহাৱা আৰু মুতমনসকলক (িুিৰ িাছি) উদু্বি কৰা; সম্ভৱিঃ আল্লাছহ 

কাতফৰসকলৰ শতি সংিি কতৰি; আৰু আল্লাহৰ শতি সিথছপক্ষা প্ৰিল আৰু শাতি 

দানি অতি কছঠাৰ। 

اََنۡفَسَكََْۚ
َِلَاَتُكَل ُفَإِل  فََقَٰتِۡلَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َسََ
ۡ
َبَأ نَيَُكف 

َ
َأ ُ َعَسيَٱَّلل  وََحر ِِضَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَۖۡ

َتَنِكيلٗا َشدُّ
َ
ٗساََوأ

ۡ
َبَأ َشدُّ

َ
َأ ُ ََوٱَّلل  ْْۚ  ٨٤َٱل ِذيَنََكَفُروا

85. তিছয় ভাল কামৰ িাছি  ুপাতৰ  কতৰি িাৰ িাছি িাি এটা অংশ ৰ্াতকি আৰু 

তিছয় কিয়া কামৰ িাছি  ুপাতৰ  কতৰি িাৰ িাছিও িাি এটা অংশ ৰ্াতকি। আৰু 

আল্লাহ প্ৰতিছটা িস্তুৰ সংৰক্ষণকাৰী। 

ََۡۖ ِۡنَها َم  نَيَۡشَفۡعََشَفََٰعًةََحَسَنٗةَيَُكنَل ُهۥَنَِصيب  م 
َم َِ ََُۗوَمنَيَۡشَفۡعََشَفََٰعٗةََسي ِئَٗةَيَُكنَل ُهۥَكِۡفل  ۡنَها

قِيٗتَا ََشۡيٖءَمُّ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ  ٨٥َوََكاَنَٱَّلل 

86. আৰু কিতিয়া কিামাছলাকক  ালাম তদয়া হয় কিতিয়া কিামাছলাছক িাছিাকক 

উত্তম  ালাম তদিা অৰ্িা অনুৰূপ প্ৰিুযত্তৰ তদিা। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা তিষছয় পূণথ 

তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 

َََُۗوِإَذاَُحي ِيُتمَبَِتِحي ةَٖفََحيُّواَْ ۡوَُردُّوَهآ
َ
ۡحَسَنَِمۡنَهآَأ

َ
بِأ

ََشۡيٍءََحِسيًبَا ِ
َُكل  ََكاَنَعَلَىَٰ َ َٱَّلل   ٨٦َإِن 

87. আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; তনশ্চয় কিছৱোঁই 

কিামাছলাকক তক্বয়ামিৰ তদনা একতিি কতৰি, ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই; আৰু 

কৰ্াি আল্লাহিকক অতধক সিযিাদী আৰু ককান হি পাছৰ? 

َيَوِۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِ لََيۡجَمَعن ُكۡمَإِلَيَٰ اَُهَوَْۚ
ََٰهَإِل  َلَٓاَإَِل ُ ٱَّلل 

ََِحِديٗثَا ۡصَدُقَِمَنَٱَّلل 
َ
َوَمۡنَأ  ٨٧َلَاََرۡيَبَفِيهَِِۗ

88. এছিছক কিামাছলাকৰ তক হ’ল কি, কিামাছলাছক মুনাতফকসকলৰ তিষছয় দ্যই 

দলি তিভি হহ গ’লা? অৰ্চ আল্লাছহ তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰছ  িাৰ িাছি তসহোঁ িক 

পূিথাৱস্থাকল উভিাই তদছ । আল্লাছহ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰছ  কিামাছলাছক িাক সৎপৰ্ি 

পতৰচাতলি কতৰি তিচৰা কনতক? আৰু আল্লাছহ কাছৰািাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰছল িুতম িাৰ 

িাছি ককতিয়াও ককাছনা পৰ্ তিচাতৰ নাপািা। 

َُ ۡرَكَسُهمََ۞َفَماَلَُكۡمَفِيَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَفِئَتَيِۡنََوٱَّلل 
َ
َأ

ََۡۖ ُ َٱَّلل  َضل 
َ
نََتۡهُدواََْمۡنَأ

َ
تُرِيُدوَنَأ

َ
َأ ْْۚ بَِماََكَسُبٓوا

َفَلَنََتِجَدَلَُهۥََسبِيلٗا ُ  ٨٨ََوَمنَيُۡضلِِلَٱَّلل 
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89. তসহোঁ ছি এইছটাছৱই কামনা কছৰ কি, তসহোঁ ছি কিছনকক কুফৰী কতৰছ  

কিামাছলাছকও কিছনকক কুফৰী কৰা, িাছি কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ সমান হ’ি পাৰা। 

কসছয় আল্লাহৰ পৰ্ি তহজৰি নকৰাকলছক তসহোঁ িৰ কাছকা িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰিা। 

িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়, কিছন্ত তসহোঁ িক ি’কিই পািা কগ্ৰফিাৰ কতৰিা আৰু হিযা 

কতৰিা আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ কাছকা িনু্ধ আৰু সহায়কৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰিা। 

واَْلَۡوَتَۡكُفُرونََ ََََۖۡودُّ َكَماََكَفُرواََْفَتُكونُوَنََسَواٗٓء
َُيَهاِجُرواَْفِيََسبِيِلََ ۡولَِيآَءََحت يَٰ

َ
فَلَاََتت ِخُذواَِْمۡنُهۡمَأ

فَإِنَتََول ۡواَْفَُخُذوُهۡمََوٱۡقُتلُوُهۡمََحۡيُثََ َِْۚ ٱَّلل 
اََولَاََ َولَاََتت ِخُذواَِْمۡنُهۡمََولِي ٗ وََجدتُُّموُهۡمَۖۡ

 ٨٩َنَِصيًرَا

90. তকন্তু (তসহোঁ িক হিযা নকতৰিা) তিসকছল এছন এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগি তমতলি হয় 

িাৰ মাজি আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সতন্ধচুতি আছ  অৰ্িা তিসকছল কিামাছলাকৰ 

ওচৰি এছনকুৱা অৱস্থাি আগমন কছৰ কিতিয়া তসহোঁ িৰ মন কিামাছলাকৰ লগি িা 

তসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগি িুি কতৰিকল সংকুতচি হয়। আল্লাছহ িতদ ইচ্ছা 

কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ িক কিামাছলাকৰ ওপৰি ক্ষমিা তদছলছহোঁ ছিন ফলি 

তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি িুি কতৰছলছহোঁ ছিন। এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ 

পৰা আোঁিতৰ িায়, কিামাছলাকৰ লগি িুি নকছৰ আৰু কিামাছলাকৰ ওচৰি শাতন্তৰ 

প্ৰিাৱ উপস্থাপন কছৰ কিছন্ত আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি তসহোঁ িৰ তিৰুছি ককাছনা 

িযৱস্থা অৱলম্বনৰ পৰ্ ৰখা নাই। 

َقَۡوِۭمَبَيَۡنُكۡمََوبَۡيَنُهمََ إِل اَٱل ِذيَنَيَِصلُوَنَإِلَيَٰ
نََ
َ
ۡوََجآُءوُكۡمََحِصَرۡتَُصُدورُُهۡمَأ

َ
َأ ِيَثَٰق  م 

َلََسل َطُهۡمََ ُ ۡوَيَُقَٰتِلُواَْقَۡوَمُهۡمََْۚولَۡوََشآَءَٱَّلل 
َ
يَُقَٰتِلُوُكۡمَأ

لُوُكۡمَْۚفَإِِنَٱۡعتََزلُوُكۡمَفَلَۡمَيَُقَٰتِلُوُكۡمَََعلَۡيُكۡمَفَلََقَٰتََ
َلَُكۡمََ ُ لََمََفَماََجَعَلَٱَّلل  لَۡقۡواَْإِلَۡيُكُمَٱلس 

َ
َوأ

 ٩٠ََعلَۡيِهۡمََسبِيلٗا

91. কিামাছলাছক অনতিপলছম আৰু তক ুমান কলাক পািা তিসকছল কিামাছলাকৰ 

লগি আৰু তসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগি শাতন্ত তিচাতৰি। কিতিয়াই তসহোঁ িক তফিনাৰ 

ফাছল মছনাতনছিশ কছৰাৱা হয় কিতিয়াই এই তিষছয় তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ আগৰ অৱস্থাকল 

উভতি িায়। িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ পৰা তিৰি নাৰ্াছক, কিামাছলাকৰ ওচৰি 

শাতন্ত প্ৰিাৱ নকছৰ আৰু তসহোঁ িৰ হি সংিৰণ নকছৰ কিছন্ত তসহোঁ িক ি’কিই পািা 

কগ্ৰফিাৰ কতৰিা আৰু হিযা কতৰিা, আৰু আতম কিামাছলাকক ইহোঁ িৰ তিৰুিাচৰণৰ 

স্পষ্ট অতধকাৰ তদছ া। 

َمُنواََْ
ۡ
َمُنوُكۡمََويَأ

ۡ
نَيَأ
َ
َسَتِجُدوَنََءاَخرِيَنَيُرِيُدوَنَأ

فَإِنََ ۡركُِسواَْفِيَهاَْۚ
ُ
ٓواَْإِلَيَٱلۡفِۡتَنةَِأ ََماَُردُّ قَۡوَمُهۡمَُكل 

ٓواََْ لََمََويَُكفُّ ل ۡمََيۡعتَِزلُوُكۡمََويُلُۡقٓواَْإِلَۡيُكُمَٱلس 
َ
َ
يِۡدَيُهۡمَفَُخُذوُهۡمََوٱۡقُتلُوُهۡمََحۡيُثَثَقِۡفُتُموُهۡمََْۚأ

ْوَلَٰٓئُِكۡمََجَعلَۡناَلَُكۡمََعلَۡيِهۡمَُسلَۡطَٰٗناََ
ُ
َوأ

بِيٗنَا  ٩١َمُّ

92. ককাছনা এজন মুতমছন আন ককাছনা মুতমনক হিযা কৰা হিধ নহয়, তকন্তু 

ভুলিশিঃ কতৰছল কসয়া সুকীয়া কৰ্া; আৰু তিছয় ককাছনা মুতমনক ভুলিশিঃ হিযা 

কতৰছল কিছন্ত িাৰ িাছি এজন মুতমন দাস মুি কৰা আৰু িাৰ পতৰয়ালিগথক ৰিপণ 

আদায় কৰা কিথ িয, িতদ তসহোঁ ছি ক্ষমা নকছৰ; আৰু িতদ কসইজন কিামাছলাকৰ শত্ৰু 

পক্ষৰ কলাক হয় কিছন্ত এজন মুতমন দাস মুি কৰা কিথ িয; আৰু িতদ কসইজন এছন 

সম্প্ৰদায়ভুি হয় তিসকলৰ লগি কিামাছলাক অিীকাৰাৱি কিছন্ত িাৰ 

পতৰয়ালিগথক ৰিপণ আদায় তদয়াৰ লগছি এজন মুতমন দাস মুি কৰা কিথ িয। তিছয় 

সিতিহীন তস একাতদৰছম দ্যমাহ ত য়াম পালন কতৰি। এইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা 

ক্ষমাস্বৰূপ; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

نََيۡقُتَلَُمۡؤِمًناَإَِ
َ
َوَمنَََوَماََكاَنَلُِمۡؤِمٍنَأ اَْۚ ل اََخَطـ ٗ

ۡؤِمَنةََٖوِديَة ََ اََفَتۡحرِيُرََرَقبَةَٖمُّ َقَتَلَُمۡؤِمًناََخَطـ ٗ
َفَإِنََكاَنَِمنََ ْْۚ قُوا د  نَيَص 

َ
ۦَٓإِل ٓاَأ ۡهلِهِ

َ
َأ َإِلَيَٰٓ َسل َمة  مُّ

ََفَتۡحرِيُرََرَقَبةََٖ ُكۡمَوَُهَوَُمۡؤِمن 
َٖل  قَۡوٍمََعُدو 

َوِإنََكاَنَِمنَقََ ۡؤِمَنةَِٖۖ ََمُّ ِيَثَٰق  ۡوِۭمَبَيَۡنُكۡمََوبَۡيَنُهمَم 
ۡؤِمَنةََِٖۖ ۡهلِهِۦََوَتحۡرِيُرََرَقَبةَٖمُّ

َ
َأ َإِلَيَٰٓ َسل َمة  مُّ فَِديَةَ 

َِنََ َفَمنَل ۡمََيِجۡدَفَِصَياُمََشۡهَرۡيِنَُمَتَتابَِعيِۡنَتَۡوبَٗةَم 
ََعلِيًماََحِكيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل  َُِۗ  ٩٢َٱَّلل 
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93. আৰু তিছয় ইচ্ছাকৃিভাছৱ ককাছনা মুতমনক হিযা কতৰি িাৰ শাতি হহছ  

জাহান্নাম, িাি তস স্থায়ী হ’ি; আৰু আল্লাছহ িাৰ প্ৰতি ৰুি হ’ি লগছি িাৰ ওপৰি 

অতভসম্পাি কতৰি আৰু িাৰ িাছি প্ৰস্তুি ৰাতখি মহাশাতি। 

ِٗداَفََجَزآُؤُهۥََجَهن ُمََخَٰلِٗداََ َتَعم  َوَمنََيۡقُتۡلَُمۡؤِمٗناَمُّ
َلَُهۥََعَذابًاََفِيَهاَوََغضَِ َعد 

َ
ََعلَۡيهََِولََعَنُهۥََوأ ُ َبَٱَّلل 

 ٩٣ََعِظيٗمَا

94. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক কিতিয়া আল্লাহৰ পৰ্ি িািা কতৰিা কিতিয়া 

পাৰ্থকয তনণথয় কতৰিা আৰু ককাছনািাই কিামাছলাকক  ালাম কতৰছল পাতৰ্থৱ জীৱনৰ 

সম্পদৰ আশাি িাক এই িুতল নক’িা কি, ‘িুতম মুতমন নহয়’, কাৰণ আল্লাহৰ ওচৰি 

অনায়াসলভয সম্পদ প্ৰচুৰ আছ । কিামাছলাছকও আগছি এছনকুৱাই আত লা, িাৰ 

তপ ি আল্লাছহ কিামাছলাকৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কতৰছ , কসছয় কিামাছলাছক পাৰ্থকয তনণথয় 

কতৰিা। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْ يُّ
َ
أ َََِيَٰٓ إَِذاََضَرۡبُتۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َلََٰمََ َإِلَۡيُكُمَٱلس  لَۡقىَٰٓ
َ
َفَتبَي ُنواََْولَاََتُقولُواَْلَِمۡنَأ

ۡنَياَفَعِنَدََ ةَِٱلدُّ لَۡسَتَُمۡؤِمٗناَتَبَۡتُغوَنََعرََضَٱلۡحََيوَٰ
ََ ِنََقۡبُلََفَمن  َكَذَٰلَِكَُكنُتمَم  ََِمَغانُِمََكثِيَرة َْۚ ٱَّلل 

ََعلَۡيكَُ ُ ََكاَنَبَِماََتۡعَملُوَنََٱَّلل  َ َٱَّلل  َإِن  ْْۚ ۡمََفَتبَي ُنٓوا
 ٩٤ََخبِيٗرا

95. মুতমনসকলৰ মাজি তিসকল অক্ষম নহয় অৰ্চ ঘৰি িতহ ৰ্াছক আৰু তিসকছল 

আল্লাহৰ পৰ্ি তনজৰ ধন-প্ৰাণৰ দ্বাৰা তজহাদ কছৰ কিওোঁছলাক সমান নহয়। তিসকছল 

তনজৰ ধন-প্ৰাণৰ দ্বাৰা তজহাদ কছৰ আল্লাছহ কিওোঁছলাকক তিসকছল ঘৰি িতহ ৰ্াছক 

তসহোঁ িৰ ওপৰি মিথাদা প্ৰদান কতৰছ , তসহোঁ ি প্ৰছিযকছৰ িাছি আল্লাছহ জান্নািৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ । তিসকছল ঘৰি িতহ ৰ্াছক তসহোঁ িৰ ওপৰি তিসকছল তজহাদ কছৰ 

কিওোঁছলাকক আল্লাছহ মহাপুৰষ্কাৰৰ কক্ষিি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ । 

ْولِيََل اَيَۡسَتوِيَٱلَۡقَٰعُِدوَنَِمَنَٱ
ُ
لُۡمۡؤِمنِيَنََغيُۡرَأ

َٰلِِهۡمََ ۡمَو
َ
َِبِأ َررََِوٱلُۡمَجَِٰهُدوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ٱلض 

َٰلِِهۡمََ ۡمَو
َ
َٱلُۡمَجَِٰهِديَنَبِأ ُ َلَٱَّلل  نُفِسِهۡمَْۚفَض 

َ
َوأ

ََ ُ اَوََعَدَٱَّلل 
وَُكل ٗ َْۚ نُفِسِهۡمَعَلَىَٱلَۡقَٰعِِديَنََدرََجٗة

َ
َوأ

َٱ ُ َلَٱَّلل  ََِۚوفَض  لُۡمَجَِٰهِديَنَعَلَىَٱلَۡقَٰعِِديَنََٱلۡحُۡسَنيَٰ
ۡجًراََعِظيٗمَا

َ
 ٩٥َأ

96. এইছিাৰ কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা মিথাদা, ক্ষমা আৰু ৰহমি; আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

পৰম দয়ালু। 
ََغُفوٗراََ ُ وَكَاَنَٱَّلل  َْۚ ِۡنُهََوَمۡغفَِرٗةََوَرۡحمَٗة َدَرَجَٰٖتَم 

 ٩٦َر ِحيًمَا

97. তনশ্চয় তিসকছল তনজৰ ওপৰি অনযায় কছৰ তসহোঁ িৰ প্ৰাণগ্ৰহণৰ সময়ি 

তফতৰিাসকছল কয়, ‘কিামাছলাছক তক অৱস্থাি আত লা’? তসহোঁ ছি কয়, ‘পৃতৰ্ৱীি 

আতম তনঃসহায় আত ছলা’, তসহোঁ ছি কয়, ‘আল্লাহৰ পৃতৰ্ৱী ইমান প্ৰশি নাত লছন কি 

কিামাছলাছক আন ঠাইকল তহজৰি কতৰ িাি কনাৱাতৰলা’? ইহোঁ িছৰই আিাসস্থল 

জাহান্নাম, আৰু এইছটা তকমান কি তনকৃষ্ট আিাস! 

نُفِسِهۡمَقَالُواََْ
َ
َُٰهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََظالِِمٓيَأ َٱل ِذيَنَتََوف ى إِن 

َقَالُٓواََْ ۡرِضِۚ
َ
قَالُواَُْكن اَُمۡسَتۡضَعفِيَنَفِيَٱلۡأ فِيَمَُكنُتۡمَۖۡ

ََِوَِٰسَعٗةََفتَُهاِجُرواَْفِيَهاََْۚ ۡرُضَٱَّلل 
َ
لَۡمَتَُكۡنَأ

َ
أ

َُٰهۡمََجَهنَ  َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِكََمأ

ُ
وََسآَءۡتََمِصيًرَافَأ  ٩٧َُمَۖۡ

98. তকন্তু তিসকল অসহায় পুৰুষ, নাৰী আৰু তশশু ককাছনা উপায় অৱলম্বন কতৰি 

পৰা নাই আৰু ককাছনা পছৰ্া কপাৱা নাই। 
َِٰنََ إِل اَٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَنَِمَنَٱلر َِجاِلََوٱلن َِسآِءََوٱلۡوِلَۡد

 ٩٨َلَاَيَۡسَتِطيُعوَنَِحيلَٗةََولَاََيۡهَتُدوَنََسبِيلٗا
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99. আল্লাছহ অতি শীছে তসহোঁ িৰ পাপ কমাচন কতৰি, কাৰণ আল্লাহ পাপ 

কমাচনকাৰী, ক্ষমাশীল। 
ََ ُ نََيۡعُفَوََعۡنُهۡمَْۚوََكاَنَٱَّلل 

َ
َأ ُ ْوَلَٰٓئَِكََعَسيَٱَّلل 

ُ
فَأ

 ٩٩ََعُفوًّاََغُفوٗرا

100. আৰু তিছয় আল্লাহৰ পৰ্ি তহজৰি কতৰি তস পৃতৰ্ৱীি িহুছিা আশ্ৰয়স্থল আৰু 

প্ৰাচুিথ লাভ কতৰি; আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ উছেছশয তনজ ঘৰৰ পৰা মুহাতজৰ হহ ওলাই 

কিাৱাৰ তপ ি িাৰ মৃিুয ঘটিছল িাৰ পুৰষ্কাৰৰ দাতয়ত্ব আল্লাহৰ ওপৰি; আৰু আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ۡرِضََ
َ
ََِيِجۡدَفِيَٱلۡأ ۞َوَمنَُيَهاِجۡرَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َبَيۡتِهِۦََُمَرََٰغٗماََكثِيٗراَوََسعََ َوَمنََيخُۡرۡجَِمنُۢ َْۚ ٗة
َيُۡدرِۡكُهَٱلَۡموُۡتََفَقۡدََ ََِورَُسولِهِۦَُثم  ُمَهاِجًراَإِلَيَٱَّلل 
ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل  َُِۗ ۡجُرهُۥَعَلَىَٱَّلل 

َ
 ١٠٠ََوَقَعَأ

101. আৰু কিামাছলাছক কিতিয়া কদশ-তিছদশি  ফৰ কতৰিা কিতিয়া িতদ 

কিামাছলাকৰ আশংকা হয় কি, কাতফৰসকছল কিামাছলাকৰ িাছি তফিনা সৃতষ্ট কতৰি 

কিছন্ত  ালাি ক ৰ কতৰছল কিামাছলাকৰ িাছি ককাছনা কদাষণীয় নহয়। তনশ্চয় 

কাতফৰসকল কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 

ََ ۡرِضَفَلَيَۡسََعلَۡيُكۡمَُجَناح 
َ
َوِإَذاََضَرۡبُتۡمَفِيَٱلۡأ

نََيۡفتَِ
َ
ةَِإِۡنَِخۡفُتۡمَأ لَوَٰ نََتۡقُصُرواَِْمَنَٱلص 

َ
َنُكُمََأ

اََ َٰفِرِيَنَكَانُواَْلَُكۡمََعُدو ٗ َٱلَۡك َإِن  ْْۚ ٱل ِذيَنََكَفُرٓوا
بِيٗنَا  ١٠١َمُّ

102. আৰু িুতম কিতিয়া তসহোঁ িৰ মাজি অৱস্থান কতৰিা িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ লগি 

 ালাি কাছয়ম কতৰিা, কিতিয়া তসহোঁ িৰ এটা দল কিামাৰ হসছি তৰ্য় কহাৱা উতচি 

আৰু তসহোঁ ছি কিন সশস্ত্ৰ ৰ্াছক। তসহোঁ িৰ  াজদাহ কৰা হ’কল তসহোঁ ছি কিন 

কিামাছলাকৰ তপ ফাছল অৱস্থান কছৰ, আৰু আন এটা দল তিসকছল  ালািি অংশ 

কলাৱা নাই তসহোঁ ছি কিন আতহ কিামাৰ লগি  ালািি অংশ লয় আৰু তসহোঁ ছি কিন 

সিকথ  আৰু সশস্ত্ৰ ৰ্াছক। কাতফৰসকছল কামনা কছৰ কি, কিামাছলাছক িাছি 

কিামাছলাকৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু আচিাি-পি সম্পছকথ  অসিকথ  কহাৱা িাছি তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকৰ ওপৰি এিাৰছিই আৰমণ কতৰি পাছৰ। িতদ কিামাছলাছক িৰষুণৰ 

িাছি কষ্ট কপাৱা অৰ্িা অসুস্থ অৱস্থাি ৰ্কা কিছন্ত এছন অৱস্থাি অস্ত্ৰ ৰাতখ ৰ্ছল 

কিামাছলাকৰ িাছি ককাছনা কদাষণীয় নহয়; তকন্তু কিামাছলাছক সিকথ িা অৱলম্বন 

কতৰিা। তনশ্চয় আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ িাছি লাঞ্ছনাদায়ক শাতি প্ৰস্তুি কতৰ হৰ্ছ । 

َةَفَلَۡتُقۡمََ لَوَٰ َقۡمَتَلَُهُمَٱلص 
َ
َوِإَذاَُكنَتَفِيِهۡمَفَأ

فَإَِذاََ ۡسلَِحَتُهۡمَۖۡ
َ
ُخُذٓواَْأ

ۡ
َعَكََولَۡيأ ِۡنُهمَم  م  َطآئَِفةَ 

ََ ِتََطآئَِفة 
ۡ
َسَجُدواَْفَلَۡيُكونُواَِْمنََوَرآئُِكۡمََولَۡتأ

َلَۡمَ ۡخَرىَٰ
ُ
ُخُذواََْأ

ۡ
يَُصلُّواَْفَلُۡيَصلُّواََْمَعَكََولَۡيأ

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡوََ َود  ۡسلَِحَتُهۡمَُۗ
َ
ِحۡذرَُهۡمََوأ

ۡمتَِعتُِكۡمََفَيِميلُوَنََ
َ
ۡسلَِحتُِكۡمََوأ

َ
َتۡغُفلُوَنََعۡنَأ

َولَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمَإِنََ َْۚ ۡيلَٗةََوَِٰحَدٗة َعلَۡيُكمَم 
ِنَمَ  ٗذىَم 

َ
نَََكاَنَبُِكۡمَأ

َ
َأ ۡرَضيَٰٓ ۡوَُكنُتمَم 

َ
َطٍرَأ

ََ َعد 
َ
َأ َ َٱَّلل  إِن  وَُخُذواَِْحۡذَرُكۡمَُۗ ۡسلَِحَتُكۡمَۖۡ

َ
تََضُعٓواَْأ

ِهيٗنَا َٰفِرِيَنََعَذاٗباَمُّ َك
 ١٠٢َلِلۡ

103. এছিছক কিতিয়া কিামাছলাছক  ালাি সমাপ্ত কতৰিা কিতিয়া কিামাছলাছক 

তৰ্য় হহ, িতহ আৰু শুই ৰ্কা অৱস্থাছিা আল্লাহক স্মৰণ কতৰিা, িাৰ তপ ি কিতিয়া 

কিামাছলাছক তনৰাপদ হ’িা কিতিয়া িৰ্ািৰ্ভাছৱ  ালাি কাছয়ম কতৰিা; তনশ্চয় 

তনধথাতৰি সময়ি  ালাি কাছয়ম কৰা মুতমনসকলৰ িাছি অৱশয কিথ িয। 

َقَِيَٰٗماََوُقُعوٗداََ َ َةَفَٱۡذُكُرواَْٱَّلل  لَوَٰ فَإَِذاَقََضۡيُتُمَٱلص 
نََ
ۡ
َُجُنوبُِكۡمَْۚفَإَِذاَٱۡطَمأ ََْۚوَعَلَىَٰ َة لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 

َ
نُتۡمَفَأ

ۡوقُوٗتَا َةََكانَۡتَعَلَىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَكَِتَٰٗباَم  لَوَٰ َٱلص   ١٠٣َإِن 
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104. আৰু শত্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ অনুসন্ধানি কিামাছলাছক দ্যিথল নহ’িা। িতদ 

কিামাছলাছক িন্ত্ৰণা পাই আ া কিছন্ত তসহোঁ ছিও কিামাছলাকৰ দছৰই িন্ত্ৰণা পাই 

আছ  তকন্তু আল্লাহৰ ওচৰি কিামাছলাছক তিছটা আশা কৰা তসহোঁ ছি কসইছটা আশা 

নকছৰ; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

لَُموَنََ
ۡ
إِنَتَُكونُواَْتَأ َولَاَتَِهُنواَْفِيَٱبۡتَِغآِءَٱلَۡقوِۡمَِۖ

ََِماََ َوتَرُۡجوَنَِمَنَٱَّلل  لَُموَنَۖۡ
ۡ
لَُموَنََكَماَتَأ

ۡ
فَإِن ُهۡمَيَأ

َعََ ُ وََكاَنَٱَّلل   ١٠٤َلِيًماََحِكيًمَالَاَيَرُۡجوَنَُۗ

105. তনশ্চয় আতম কিামাৰ প্ৰতি সিযসহ তকিাি অৱিীণথ কতৰছ া, িাছি আল্লাছহ 

কিামাক তি জনাইছ  কসই অনুিায়ী িুতম মানুহৰ মাজি তিচাৰ মীমাংসা কতৰি পাৰা; 

আৰু িুতম তিশ্বাস ভিকাৰীসকলৰ সমৰ্থনি িকথ  নকতৰিা। 

نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَ
َ
َلَِتۡحُكَمََبيَۡنَإِن آَأ ِ ِكَتََٰبَبِٱلۡحَق 

ٱلۡ
َولَاَتَُكنَل ِلَۡخآئِنِيَنََ َْۚ ُ ََٰكَٱَّلل  َرى

َ
اِسَبَِمآَأ ٱلن 
 ١٠٥ََخِصيٗمَا

106. আৰু িুতম আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 
ََكاَنََ َ َٱَّلل  إِن  َۡۖ َ  ١٠٦ََغُفوٗراَر ِحيٗمَاَوٱۡسَتۡغفِرَِٱَّلل 

107. আৰু তিসকছল তনজছক প্ৰিাতৰি কছৰ িুতম তসহোঁ িৰ সমৰ্থনি তিিকথ  নকতৰিা; 

তনশ্চয় আল্লাছহ তিশ্বাস ভিকাৰী পাপীক প ে নকছৰ। 
ََ َ َٱَّلل  نُفَسُهۡمَْۚإِن 

َ
َولَاَتَُجَِٰدۡلََعِنَٱل ِذيَنََيخَۡتانُوَنَأ
ثِيٗمَا
َ
ََمنََكاَنََخو انًاَأ  ١٠٧َلَاَُيحِبُّ

108. তসহোঁ ছি মানুহৰ পৰা কগাপন কতৰি তিচাছৰ অৰ্চ আল্লাহৰ পৰা কগাপন নকছৰ, 

িতদও কিওোঁ তসহোঁ িৰ লগছিই আছ  কিতিয়া তসহোঁ ছি ৰাতিি এছনকুৱা কৰ্াৰ 

পতৰকল্পনা কছৰ তিছটা কিওোঁ প ে নকছৰ, আৰু তসহোঁ ছি তি কছৰ কসয়া আল্লাছহ 

পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । 

اِسََولَاَيَسَۡ ََِيَۡسَتۡخُفوَنَِمَنَٱلن  َتۡخُفوَنَِمَنَٱَّلل 
َِمَنَٱلَۡقۡوِلََِۚ وَُهَوََمَعُهۡمَإِۡذَيُبَي ُِتوَنََماَلَاَيَۡرَضيَٰ

َبَِماََيۡعَملُوَنَُمحِيًطَا ُ  ١٠٨َوََكاَنَٱَّلل 

109. কচাৱা, কিামাছলাছকই কসইসকল কলাক তিসকছল পাতৰ্থৱ জীৱনি তসহোঁ িৰ 

সমৰ্থনি তিিকথ  কতৰ া; তকন্তু তক্বয়ামিৰ তদনা আল্লাহৰ সনু্মখি ককাছন তসহোঁ িৰ 

সমৰ্থনি তিিকথ  কতৰি অৰ্িা ককান হ’ি তসহোঁ িৰ িোৱধায়ক? 

ۡنَياَ ةَِٱلدُّ ُؤلَآِءََجََٰدلُۡتۡمََعۡنُهۡمَفِيَٱلۡحََيوَٰ نُتۡمََهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

نََ مَم 
َ
ََعۡنُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِأ َ َفَمنَيَُجَِٰدُلَٱَّلل 

 ١٠٩َيَُكوُنََعلَۡيِهۡمََوكِيلٗا

110. আৰু ককাছনািাই কিয়া কাম কতৰছল অৰ্িা তনজৰ ওপৰি অনযায় কতৰছল িাৰ 

তপ ি আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰছল আল্লাহক তস ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু পাি। 
َيَۡسَتۡغفِرََِ ۡوََيۡظلِۡمََنۡفَسُهۥَُثم 

َ
َوَمنََيۡعَمۡلَُسوًٓءاَأ

ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا َ ََيِجِدَٱَّلل  َ  ١١٠َٱَّلل 

111. আৰু ককাছনািাই পাপ কতৰছল প্ৰকৃিছি তস কসইছটা তনজৰ ক্ষতিৰ িাছিই 

কছৰ, আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََ ََنۡفِسهۚۦِْ َوَمنَيَۡكِسۡبَإِثٗۡماَفَإِن َماَيَۡكِسُبُهۥَعَلَىَٰ

ََعلِيًماََحِكيٗمَا ُ  ١١١َوََكاَنَٱَّلل 

112. আৰু তি িযতি ককাছনা অপৰাধ িা পাপ কাম কতৰছল িাৰ তপ ি কসইছটা 

ককাছনা তনছদথ াষ িযতিৰ ওপৰি আছৰাপ কতৰছল কিছন্ত তস তম া অপিাদ আৰু স্পষ্ট 

গুণাহৰ কিাজা িহন কতৰছল। 

اََ َيَۡرِمَبِهِۦَبَرِيٓـ ٗ ۡوَإِثٗۡماَُثم 
َ
َوَمنَيَۡكِسۡبََخِطٓيـ ًَةَأ

بِيٗنَا  ١١٢ََفَقِدَٱۡحَتَمَلَُبۡهَتَٰٗناََوِإثٗۡماَمُّ
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113. আৰু কিামাৰ ওপৰি িতদ আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়া নাৰ্াতকছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত তসহোঁ িৰ মাজৰ এটা দছল কিামাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কৰাৰ সংকল্প কতৰছয় কপলাইত ল। 

তকন্তু তসহোঁ ছি তনজৰ িাতহছৰ আন কাছকা পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰি কনাৱাছৰ আৰু কিামাছৰা 

ককাছনা ক্ষতি কতৰি কনাৱাছৰ। আল্লাছহ কিামাৰ প্ৰতি তকিাি আৰু তহকমি অৱিীণথ 

কতৰছ  আৰু িুতম তি জনা নাত লা কসয়া কিামাক তশক্ষা তদছ , কিামাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ 

মহা অনুগ্ৰহ আছ । 

آئَِفة ََ ََِعلَۡيَكََوَرۡحمَُتُهۥَلََهم تَط  َولَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل 
َوَماََ نُفَسُهۡمَۖۡ

َ
نَيُِضلُّوَكََوَماَيُِضلُّوَنَإِل ٓاَأ

َ
ِۡنُهۡمَأ م 

ََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َوأ َِۚ ونََكَِمنََشۡيٖء يَُضرُّ

ۡكَمَةَوََعل َمَكََماَلَۡمَتَُكنََتۡعلَُمَْۚوََكاَنَفَۡضُلَََوٱلۡحَِ
ََِعلَۡيَكََعِظيٗمَا  ١١٣َٱَّلل 

114. তসহোঁ িৰ অতধকাংশ কগাপন পৰামশথৰ ককাছনা কলযাণ নাই, তকন্তু কলযাণ আছ  

তিছয়  াদাকাহ, সৎকাম আৰু মানুহৰ মাজি শাতন্ত স্থাপনৰ তনছদথ শ তদছয়, আল্লাহৰ 

সন্তুতষ্ট লাভৰ আশাি তিছয় এইছটা পালন কতৰি তনশ্চয় আতম িাক মহা পুৰষ্কাৰ 

প্ৰদান কতৰম। 

َمَرََ
َ
َُٰهۡمَإِل اََمۡنَأ جَۡوى ِنَن  ۞ل اََخيَۡرَفِيََكثِيٖرَم 

ََوَمنََ اِسِۚ ۡوَإِۡصَلَِٰۭحََبيَۡنَٱلن 
َ
ۡوََمۡعُروٍفَأ

َ
بَِصَدقٍَةَأ

َِفََسۡوَفَنُۡؤتِيهََِ َٰلَِكَٱبۡتَِغآَءََمۡرَضاِتَٱَّلل  َيۡفَعۡلََذ
جَۡ
َ
 ١١٤ًَراََعِظيٗمَاأ

115. আৰু কাছৰািাৰ ওচৰি সৎপৰ্ প্ৰকাশ কহাৱাৰ তপ ি িতদ তস ৰা ুলৰ 

তিৰুিাচৰণ কছৰ আৰু মুতমনসকলৰ পৰ্ৰ িাতহছৰ অনয পৰ্ অনুসৰণ কছৰ, কিছন্ত 

আতম িাক কসইফাছলই উভিাই তদম তিফাছল তস উভতি িায় আৰু িাক জাহান্নামি 

প্ৰছৱশ কৰাম, আৰু কসয়া তকমান কি কিয়া আিাসস্থল! 

ََ ََبۡعِدََماَتَبَي َنَلَُهَٱلُۡهَدىَٰ َوَمنَيَُشاقِِقَٱلر ُسوَلَِمنُۢ
ََ َويَت بِۡعََغيَۡرََسبِيِلَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَنَُول ِهِۦََماَتََول يَٰ

وََسآَءۡتََمِصيًرَا  ١١٥ََونُۡصلِهِۦََجَهن َمَۖۡ

116. তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁৰ লগি অংশী স্থাপন কৰাক ক্ষমা নকছৰ। ইয়াৰ িাতহছৰ 

অনযানয অপৰাধসমূহ িাক ইচ্ছা ক্ষমা কছৰ আৰু তিছয় আল্লাহৰ লগি আনক অংশী 

কছৰ তস তনশ্চয় মহাপাপ ৰচনা কছৰ। 

نَيُۡشَرَكَبِهِۦََويَۡغفُِرََماَُدوَنََ
َ
َلَاََيۡغفُِرَأ َ َٱَّلل  إِن 

ََ ََِفَقۡدََضل  َوَمنَيُۡشرِۡكَبِٱَّلل  َْۚ َٰلَِكَلَِمنَيََشآُء َذ
ُۢا َ  ١١٦َبَعِيًداََضَلَٰل

117. কিওোঁৰ পতৰিছিথ  তসহোঁ ছি ককৱল কদৱীছৰই পূজা-পাঠ কছৰ আৰু তিছদ্ৰাহী 

চয়িানৰ পূজা কছৰ। 
ۦَٓإِل ٓاَإَِنَٰٗثاََوِإنَيَۡدُعوَنَإِل اََ إِنَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِ

رِيٗدا  ١١٧ََشۡيَطَٰٗناَم 

118. আল্লাছহ িাক অতভসম্পাি কতৰছ  আৰু তস কয়, ‘তনশ্চয় মই কিামাৰ 

িাোসকলৰ পৰা এটা তনতদথ ষ্ট অংশক কমাৰ অনুসাৰী িনাই লম। 
َِمۡنَِعَبادَِكَنَِصيٗباَ خَِذن  ت 

َ
ََۘوَقاَلَلَأ ُ ل َعَنُهَٱَّلل 

ۡفُروٗضَا  ١١٨َم 

119. ‘আৰু মই তনশ্চয় তসহোঁ িক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰম, আৰু অৱছশয তসহোঁ িৰ হৃদয়ি তম া 

িাসনাৰ সৃতষ্ট কতৰম, আৰু অৱছশয মই তসহোঁ িক তনছদথ শ কতৰম ফলি তসহোঁ ছি পশুৰ 

কাণ ফুটা কতৰি, আৰু অৱছশয মই তসহোঁ িক তনছদথ শ কতৰম ফলি তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

সৃতষ্ট তিকৃি কতৰি’। আল্লাহৰ পতৰিছিথ  ককাছনািাই চয়িানক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ 

কতৰছল তস অৱছশয স্পষ্ট ক্ষতিগ্ৰি হয়। 

َمن ِيَن ُهۡمََوٓأَلُمَرن ُهۡمَفََ
ُ
ِضل ن ُهۡمََولَأ

ُ
َََولَأ لَُيبَت ُِكن 

ََِْۚ ََخلَۡقَٱَّلل  نَۡعَِٰمََوٓأَلُمَرن ُهۡمَفَلَُيَغي ُِرن 
َ
َءاَذاَنَٱلۡأ

ََِفَقۡدََ ِنَُدوِنَٱَّلل  اَم  ۡيَطََٰنََولِي ٗ َوَمنََيت ِخِذَٱلش 
بِيٗنَا  ١١٩ََخِسَرَُخۡسَراٗناَمُّ
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120. তস তসহোঁ িক প্ৰতিশ্ৰুতি তদছয় আৰু তসহোঁ িৰ হৃদয়ি তম া িাসনাৰ সৃতষ্ট কছৰ, 

আৰু চয়িাছন তসহোঁ িক ককৱল প্ৰিাৰণামূলক প্ৰতিশ্ৰুতিছয়ই তদছয়। 
ۡيَطَُٰنَإِل اََ َوَماَيَعُِدُهُمَٱلش  يَعُِدُهۡمََويَُمن ِيِهۡمَۖۡ

 ١٢٠َُغُروًرَا

121. ইহোঁ িছৰই আশ্ৰয়স্থল জাহান্নাম, িাৰ পৰা তসহোঁ ছি তনষৃ্কতিৰ উপায় তিচাতৰ 

নাপাি। 
ََ َُٰهۡمََجَهن ُمََول َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِكََمأ

ُ
اََيِجُدوَنََعۡنَهاََأ

 ١٢١ََمحِيٗصَا

122. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কনক আমল কতৰছ , অতি শীছে আতম 

তসহোঁ িক এছনকুৱা জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাম, িাৰ িলি তনজৰাসমূহ প্ৰিাতহি; িাি 

তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি, িাি তসহোঁ িৰ িাছি পতৱি স্ত্ৰী ৰ্াতকি আৰু তসহোঁ িক আতম তিিৃি 

ঘন  াোঁ ি আশ্ৰয় দান কতৰম। 

َٰلَِحَِٰتََسُنۡدِخلُُهۡمََ َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
ََِ ۡصَدُقَِمَنَٱَّلل 

َ
َوَمۡنَأ اَْۚ ََِحق ٗ وَۡعَدَٱَّلل  بَٗداَۖۡ

َ
أ

 ١٢٢َقِيلٗا

123. কিামাছলাকৰ কামনা আৰু তকিািীসকলৰ কামনা অনুসাছৰ ককাছনা কাম 

নহ’ি; তিছয় কিয়া আমল কতৰি তস িাৰ প্ৰতিফল কভাগ কতৰি আৰু তস িাৰ িাছি 

আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা অতভভাৱক আৰু সহায়ক তিচাতৰ নাপাি। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََِۗمنََ
َ
َِأ َمانِي 

َ
َمانِي ُِكۡمََولَٓاَأ

َ
ل يَۡسَبِأ

َََِيۡعَمۡلَُسوٗٓءاَُيجَۡزَبِهِۦََولَاَ َيِجۡدَلَُهۥَِمنَُدوِنَٱَّلل 
اََولَاَنَِصيٗرا  ١٢٣ََولِي ٗ

124. আৰু পুৰুষ িা নাৰীৰ মাজি ককাছনািাই ঈমানৰ অৱস্থাি সৎকমথ কতৰছল 

কিওোঁছলাক জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰি আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি অণু পতৰমাছণা অনযায় কৰা 

নহ’ি। 

نثََ
ُ
ۡوَأ
َ
َٰلَِحَِٰتَِمنََذَكٍرَأ َوَُهَوَََوَمنََيۡعَمۡلَِمَنَٱلص  يَٰ

ْوَلَٰٓئَِكَيَۡدُخلُوَنَٱلۡجَن َةََولَاَُيۡظلَُموَنََ
ُ
َفَأ ُمۡؤِمن 
 ١٢٤َنَقِيٗرا

125. কসই িযতিিকক দ্বীনৰ মাজি আৰু ককান উত্তম হ’ি? তিছয় সৎকমথপৰায়ণ 

হহ আল্লাহৰ ওচৰি আত্মসমপথণ কছৰ আৰু একতনষ্ঠভাছৱ ইব্ৰাহীমৰ তমল্লািক অনুসৰণ 

কছৰ, আৰু আল্লাছহ ইব্ৰাহীমক অন্তৰি িনু্ধ তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰছ । 

َِوَُهَوََ ۡسلََمَوَۡجَهُهۥََّلِل 
َ
ۡنَأ ِم  ۡحَسُنَدِيٗناَم 

َ
َوَمۡنَأ

ََ ُ خََذَٱَّلل  َوٱت  َُۗ ََوٱت َبَعَِمل َةَإِبَۡرَٰهِيَمََحنِيٗفا ُمحِۡسن 
 ١٢٥َإِبَۡرَٰهِيَمََخلِيلٗا

126. আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই 

আৰু আল্লাহৰ ওচৰছিই সকছলা প্ৰিযাৱতিথ ি হ’ি। 
ََ ُ َوََكاَنَٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َوَّلِل 

حِيٗطَا ََشۡيٖءَمُّ ِ
 ١٢٦َبِكُل 
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127. আৰু মানুছহ কিামাৰ ওচৰি নাৰীসকলৰ তিষছয় সমাধান তিচাছৰ। ককাৱা, 

‘আল্লাছহ কিামাছলাকক তসহোঁ িৰ তিষছয় সমাধান তদছ  আৰু ইয়ািীম সম্পছকথ  

তিসকলৰ প্ৰাপয কিামাছলাছক প্ৰদান নকৰা, অৰ্চ কিামাছলাছক তসহোঁ িক তিিাহ কতৰি 

তিচৰা আৰু অসহায় তশশুসকলৰ তিষছয় লগছি ইয়ািীমসকলৰ প্ৰতি কিামাছলাকৰ 

নযায় তিচাৰ সম্পছকথ  তিছিাৰ পুতৰ্ৰ পৰা কিামাছলাকক শুছনাৱা হয়, আৰু 

পতৰষ্কাৰভাছৱ জনাই তদছয়’। আৰু তিছকাছনা সৎকমথ কিামাছলাছক কৰা তনশ্চয় কসই 

সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

ََ َُيۡفتِيُكۡمَفِيِهن  ُ قُِلَٱَّلل  َويَۡسَتۡفُتونََكَفِيَٱلن َِسآِءَِۖ
ََعلَۡيُكۡمَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَفِيَيََتََٰميَٱلن َِسآءََِ َوَماَُيۡتلَىَٰ
نََ
َ
ََوتَرَۡغُبوَنَأ ََماَُكتَِبَلَُهن  َٰتِيَلَاَتُۡؤتُوَنُهن  ٱل 

نََتَنِكُحوهَُ
َ
ََوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَنَِمَنَٱلۡوِلَۡدَِٰنََوأ ن 

ََوَماََتۡفَعلُواَِْمۡنََخيۡرََٖ َبِٱلۡقِۡسِطِۚ َتُقوُمواَْلِلَۡيَتََٰميَٰ
ََكاَنَبِهِۦََعلِيٗمَا َ َٱَّلل   ١٢٧َفَإِن 

128. িতদ ককাছনা স্ত্ৰীছয় িাইৰ স্বামীৰ দ্যিথযৱহাৰ অৰ্িা উছপক্ষাৰ আশংকা কছৰ 

কিছন্ত তসহোঁ ি উভছয় আছপাচ-তনষ্পতত্ত কতৰি তিচাতৰছল তসহোঁ িৰ ককাছনা গুণাহ নাই; 

আৰু আছপাচ-তনষ্পতত্ত কৰাছটাছৱই কশ্ৰয়। মানুহৰ অন্তৰি কলাভণীয় কৃপণিা আছ । 

িতদ কিামাছলাছক সৎকমথপৰায়ণ কহাৱা আৰু মুত্তাক্বী কহাৱা, কিছন্ত কিামাছলাছক তি 

কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাছহছিা জাছনই। 

َبََ ة ََخافَۡتَِمنُۢ
َ
ۡوَإِۡعَراٗضاَََوِإِنَٱۡمَرأ

َ
ۡعلَِهاَنُُشوًزاَأ

ََْۚ نَيُۡصلَِحاَبَيَۡنُهَماَُصلۡٗحا
َ
فَلَاَُجَناَحََعلَۡيِهَمآَأ

ََْۚوِإنََ ح  نُفُسَٱلشُّ
َ
ۡحِضَرِتَٱلۡأ

ُ
َوأ َُۗ لُۡحََخيۡر  َوٱلصُّ

ََكاَنَبَِماََتۡعَملُوَنََ َ َٱَّلل  ُتحِۡسُنواََْوَتت ُقواَْفَإِن 
 ١٢٨ََخبِيٗرا

129. আৰু কিামাছলাছক তিমাছনই ইচ্ছা নকৰা তকয় কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজি 

কিামাছলাছক ককতিয়াও সমান িযৱহাৰ কতৰি কনাৱাতৰিা, তকন্তু কিামাছলাছক ককাছনা 

এজনীৰ প্ৰতি সমূ্পণথৰূছপ ঢতল নপতৰিা আৰু আনজনীক ওছলামা অৱস্থাি এতৰ তনতদিা; 

িতদ কিামাছলাছক তনজছক সংছশাধন কৰা আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিছন্ত তনশ্চয় 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

نََتۡعِدلُواََْبيَۡنَٱلن َِسآِءََولَۡوََ
َ
َولَنَتَۡسَتِطيُعٓواَْأ

َٱلَۡمۡيِلََفَتَذُروَهاََ فَلَاَتَِميلُواَُْكل  َحرَۡصُتۡمَۖۡ
ََكاَنََ َ َٱَّلل  َوِإنَتُۡصلُِحواََْوَتت ُقواَْفَإِن  َكٱلُۡمَعل َقةَِِۚ

 ١٢٩ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا

130. আৰু িতদ তসহোঁ ছি পৰস্পছৰ পৃৰ্ক হহ িায় কিছন্ত আল্লাছহ কিওোঁৰ প্ৰাচুিথৰ 

দ্বাৰা প্ৰছিযকছক অভাৱমুি কতৰি; আল্লাহ প্ৰাচুিথময়, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََ ُ َوََكاَنَٱَّلل  ِنََسَعتِهۚۦِْ اَم 

َُكل ٗ ُ َقاَُيۡغِنَٱَّلل  َوِإنََيَتَفر 
 ١٣٠ََوَِٰسًعاََحِكيٗمَا

131. আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই, 

কিামাছলাকৰ পূছিথ তিসকলক তকিাি তদয়া হহত ল তসহোঁ িক আৰু কিামাছলাকছকা 

তনছদথ শ তদছ া কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। আৰু িতদ 

কিামাছলাছক কুফৰী কৰা িৰ্াতপও আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  

কসই সকছলা আল্লাহছৰই, আল্লাহ অভাৱমুি, প্ৰশংতসি। 

ۡيَناَ ۡرِضََِۗولََقۡدَوَص 
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َوَّلِل 

ِنََ
َ
وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَِمنََقۡبلُِكۡمََوِإي اُكۡمَأ

ُ
ٱل ِذيَنَأ

َِٰتََ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  ََّلِل  َوِإنَتَۡكُفُرواَْفَإِن  َْۚ َ ٱت ُقواَْٱَّلل 
ََغنِيًَّ ُ َوََكاَنَٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
 ١٣١َاََحمِيٗداَوَماَفِيَٱلۡأ

132. আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই 

আৰু আল্লাহৰ ওচৰছিই সকছলা প্ৰিযাৱতিথ ি হ’ি। 
ََِ َبِٱَّلل  ََوَكَفىَٰ ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َوَّلِل 

 ١٣٢ََوكِيلًا
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133. কহ মানৱ! কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকক অপসাতৰি কতৰ আন কলাকক 

আতনি পাছৰ; আৰু আল্লাহ এই কাম কতৰিকল সমূ্পণথ সক্ষম। 
ِتَأَـِبَخرِيَنََْۚ

ۡ
اُسََويَأ َهاَٱلن  يُّ

َ
َيُۡذهِۡبُكۡمَأ

ۡ
إِنَيََشأ

َٰلَِكَقَِديٗرا ََذ َعَلَىَٰ ُ  ١٣٣َوََكاَنَٱَّلل 

134. তিছয় পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিদান তিচাছৰ কিছন্ত (তস জাতন কলাৱা উতচি কি) পৃতৰ্ৱী 

আৰু আতখৰািৰ পুৰষ্কাৰ ককৱল আল্লাহৰ ওচৰছিই; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 
ۡنَياََ َِثََواُبَٱلدُّ ۡنَياَفَعِنَدَٱَّلل  نََكاَنَيُرِيُدَثََواَبَٱلدُّ م 

ُۢاَبَِصيٗرا ََسِميَع ُ وََكاَنَٱَّلل   ١٣٤ََوٱٓأۡلِخَرةَِِۚ

135. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক নযায় তিচাৰি দৃ়ি প্ৰতিতষ্ঠি ৰ্াতকিা আল্লাহৰ 

সাক্ষীস্বৰূপ, িতদও কসয়া কিামাছলাকৰ তনজৰ িা তপিৃ-মািৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ 

তিৰুছি নহওোঁক তকয়, তস তিত্তিাছন হওোঁক অৰ্িা তিত্তহীন, আল্লাহ উভয়ছৰই ঘতনষ্টিৰ। 

কসছয় কিামাছলাছক নযায় তিচাৰ কতৰিকল প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা। কিামাছলাছক 

িতদ পাক লগাই কৰ্া ককাৱা আৰু অছমাছনাছিাগী কহাৱা কিছন্ত কিামাছলাছক তি কৰা 

কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱগি। 

َِٰميَنَبِٱلۡقِۡسِطََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكونُواَْقَو  يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰلَِديِۡنََ وَِٱلَۡو
َ
نُفِسُكۡمَأ

َ
َأ ََِولَۡوَعَلَىَٰٓ ُشَهَدآَءََّلِل 

ۡوَفَقِيٗرا
َ
إِنَيَُكۡنََغنِيًّاَأ ۡقَربِيَنَْۚ

َ
ََََوٱلۡأ ۡولَيَٰ

َ
َأ ُ فَٱَّلل 

ۡوََ
َ
اَْأ ۥٓ ََوِإنَتَلُۡو ْْۚ نََتۡعِدلُوا

َ
َأ فَلَاَتَت بُِعواَْٱلَۡهَوىَٰٓ بِِهَماَۖۡ

ََكاَنَبَِماََتۡعَملُوَنََخبِيٗرا َ َٱَّلل   ١٣٥َُتۡعرُِضواَْفَإِن 

136. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক ঈমান আনা আল্লাহৰ প্ৰতি, কিওোঁৰ ৰা ুলৰ 

প্ৰতি আৰু কসই পুতৰ্ৰ প্ৰতি তিছটা কিওোঁ তনজ ৰা ুলৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ  আৰু কসই 

গ্ৰন্থৰ প্ৰতিও ঈমান আনা তিছটা কিওোঁ ইয়াৰ পূছিথ অৱিীণথ কতৰছ । তিছয় আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ তফতৰিাসকল, কিওোঁৰ তকিাপসমূহ, কিওোঁৰ ৰা ুলসকল লগছি কশষ তদৱসৰ 

প্ৰতি কুফৰী কতৰছল তস ভ্ৰষ্টিাি িহু দূৰ আোঁিতৰ গ’ল। 

َهاَٱل َ يُّ
َ
أ ََِورَُسولِهِۦَََيَٰٓ ِذيَنََءاَمُنٓواََْءاِمُنواَْبِٱَّلل 

َرَُسولِهِۦََوٱلِۡكَتَِٰبَٱل ِذٓيََ َلَعَلَىَٰ َوٱلِۡكَتَِٰبَٱل ِذيَنَز 
ََِوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦََ َوَمنَيَۡكُفۡرَبِٱَّلل  َْۚ نَزَلَِمنََقۡبُل

َ
أ

ُۢاََ َ ََضَلَٰل َوُكُتبِهِۦََورُُسلِهِۦََوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرََِفَقۡدََضل 
 ١٣٦َعِيًدابََ

137. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  িাৰ তপ ি কুফৰী কতৰছ , আছকৌ ঈমান 

আতনছ  আছকৌ কুফৰী কতৰছ , িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ কুফৰী প্ৰিৃতত্ত িৃতি পাইছ , 

আল্লাছহ তসহোঁ িক ককতিয়াও ক্ষমা নকতৰি আৰু তসহোঁ িক ককানা পৰ্ কনছদখুৱাি। 

َ ََكَفُرواَُْثم  َٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْثم  ََإِن  َءاَمُنواَُْثم 
َلَِيۡغفَِرََ ُ َٱۡزَداُدواَُْكۡفٗراَل ۡمَيَُكِنَٱَّلل  َكَفُرواَُْثم 

َُۢا َ  ١٣٧َلَُهۡمََولَاَلَِيۡهِدَيُهۡمََسبِيل

138. মুনাতফকসকলক সুসংিাদ তদয়া কি, তনশ্চয় তসহোঁ িৰ িাছি কষ্টদায়ক শাতি 

আছ । 
لِيمًَ
َ
َلَُهۡمََعَذابًاَأ ن 

َ
ِرَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَبِأ ِ  ١٣٨ََابَش 

139. মুতমনসকলৰ পতৰিছিথ  তিসকছল কাতফৰসকলক িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ কসইসকল 

কলাছক তসহোঁ িৰ ওচৰি সন্মান তিচাছৰ কনতক? অৰ্চ িাৱিীয় সন্মান আল্লাহছৰই। 
ۡولَِيآَءَِمنَُدوِنََ

َ
َٰفِرِيَنَأ ِذيَنََيت ِخُذوَنَٱلَۡك

ٱل 
يَبَۡتُغوَنَِعنَدُهُمَ

َ
أ ََِٱلُۡمۡؤِمنِيَنَْۚ َةََّلِل  َٱلۡعِز  َةَفَإِن  ٱلۡعِز 

 ١٣٩ََجمِيٗعَا
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140. তকিাপি কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ  কি, কিতিয়া 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ কৰা শুতনিা আৰু তিদ্ৰূপ কৰা শুতনিা 

কিতিয়া কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি নিতহিা, কিতিয়া হলছক তসহোঁ ছি আন ককাছনা 

কৰ্াি তনতিষ্ট নহয়; অনযৰ্া কিামাছলাছকও তসহোঁ িৰ দছৰই হ’িা। তনশ্চয় আল্লাছহ 

মুনাতফকসকলক আৰু কাতফৰসকলক জাহান্নামি একতিি কতৰি। 

ۡنَإَِذاََسِمۡعُتۡمََ
َ
َلََعلَۡيُكۡمَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَأ َوَقۡدَنَز 

َبَِهاَفَلَاََتۡقُعُدواََْ
ُ
َِيُۡكَفُرَبَِهاََويُۡسَتۡهَزأ َءاَيَِٰتَٱَّلل 

ۦَٓإِن ُكۡمَإِٗذاََََمَعُهمَۡ ِ ََيخُوُضواَْفِيََحِديٍثََغيۡرِه َحت يَٰ
َٰفِرِيَنَفِيََ َك

ََجاِمُعَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوٱلۡ َ َٱَّلل  إِن  ِۡثلُُهۡمَُۗ م 
 ١٤٠ََجَهن َمََجمِيًعَا

141. তিসকছল কিামাছলাকৰ অমিলৰ অছপক্ষাি ৰ্াছক, িাৰ তপ ি আল্লাহৰ 

িৰফৰ পৰা িতদ কিামাছলাকৰ তিজয় হয় কিছন্ত কয়, ‘আতম কিামাছলাকৰ লগি 

নাত ছলা কন’? আৰু িতদ কাতফৰসকলৰ তিজয় হয় কিছন্ত কয়, ‘আতম কিামাছলাকৰ 

তিৰুছি প্ৰিল নাত ছলা কন আৰু আতম কিামাছলাকক মুতমনসকলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা 

নাইছন’? আল্লাছহ তক্বয়ামিৰ তদনা কিামাছলাকৰ মাজি তিচাৰ মীমাংসা কতৰি আৰু 

আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ িাছি ককতিয়াও মুতমনসকলৰ তিৰুছি ককাছনা পৰ্ (উনু্মি) 

নাৰাছখ। 

َِنََ َم  ٱل ِذيَنََيتََرب ُصوَنَبُِكۡمَفَإِنََكاَنَلَُكۡمََفۡتح 
َٰفِرِيَنََ َك

َعُكۡمََوِإنََكاَنَلِلۡ لَۡمَنَُكنَم 
َ
َِقَالُٓواَْأ ٱَّلل 

لَۡمَنَۡسَتۡحوِۡذََعلَۡيُكۡمََوَنۡمَنۡعُكمََ
َ
َقَالُٓواَْأ نَِصيب 
فََٱ َِنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَْۚ ََيحُۡكُمَبَيَۡنُكۡمَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةََِِۚم  ُ َّلل 

َٰفِرِيَنَعَلَىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَ َلِلَۡك ُ َولَنََيجَۡعَلَٱَّلل 
 ١٤١ََسبِيلًا

142. তনশ্চয় মুনাতফকসকছল আল্লাহৰ লগি প্ৰিাৰণা কছৰ, প্ৰকৃিছি কিছৱোঁই 

তসহোঁ িক প্ৰিাতৰি কছৰ, আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি  ালািি তৰ্য় হয় কিতিয়া 

অলসিাভাছৱ তৰ্য় হয়, ককৱল কলাকক কদখুৱািকল। আল্লাহক তসহোঁ ছি অতিকক কম 

স্মৰণ কছৰ। 

َوَُهَوََخَِٰدُعُهۡمََوِإَذاََ َ َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَيَُخَِٰدُعوَنَٱَّلل  إِن 
اَسََ َيَُرآُءوَنَٱلن  ةَِقَاُمواَُْكَسالَيَٰ لَوَٰ قَاُمٓواَْإِلَيَٱلص 

َإِل اَقَلِيلٗا َ  ١٤٢ََولَاَيَۡذُكُروَنَٱَّلل 

143. তসহোঁ ি ইয়াৰ মাজি কদাদ্যলযমান, ইফাছলও নহয় তসফাছলও নহয়। আল্লাছহ 

িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ িুতম িাৰ ককতিয়াও ককাছনা পৰ্ তিচাতৰ নাপািা। 
ََ ََهَُٰٓؤلَآِءََولَٓاَإِلَيَٰ َٰلَِكَلَٓاَإِلَيَٰ َذبَۡذبِيَنََبيَۡنََذ مُّ
َفَلَنََتِجَدَلَُهۥََسبِيلَٗا ُ َوَمنَيُۡضلِِلَٱَّلل  َِۚ ُؤلَآِء  ١٤٣ََهَٰٓ

144. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক মুতমনসকলৰ িাতহছৰ কাতফৰসকলক িনু্ধৰূছপ 

গ্ৰহণ নকতৰিা। কিামাছলাছক তনজৰ ওপৰি আল্লাহৰ প্ৰকাশয অতভছিাগ কাছয়ম কতৰি 

তিচৰা কনতক? 

ۡولَِيآَءََ
َ
َٰفِرِيَنَأ ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتت ِخُذواَْٱلَۡك

َهاَٱل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

تُرِيدَُ
َ
أ ََِِمنَُدوِنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَْۚ نََتجَۡعلُواََّْلِل 

َ
وَنَأ

بِيًنَا  ١٤٤ََعلَۡيُكۡمَُسلَۡطَٰٗناَمُّ

145. তনশ্চয় মুনাতফকসকল জাহান্নামৰ সিথতনম্ন িৰি ৰ্াতকি আৰু তসহোঁ িৰ িাছি 

িুতম ককতিয়াও ককাছনা সহায়ক নাপািা। 
ارَِ ۡسَفِلَِمَنَٱلن 

َ
ۡرِكَٱلۡأ َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَفِيَٱلد  َولَنَََإِن 

 ١٤٥ََتِجَدَلَُهۡمَنَِصيًرَا
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146. তকন্তু তিসকছল িাওিা কছৰ, তনজছক সংছশাধন কছৰ, আৰু আল্লাহক 

দৃ়িভাছৱ অৱলম্বন কছৰ আৰু আল্লাহৰ উছেছশয তসহোঁ িৰ দ্বীনক একতনষ্ঠ কছৰ, কিছন্ত 

তসহোঁ ি মুতমনসকলৰ লগি ৰ্াতকি আৰু মুতমনসকলক আল্লাছহ অৱছশয মহাপুৰষ্কাৰ 

প্ৰদান কতৰি। 

ََِإِل َ ۡصلَُحواََْوٱۡعَتَصُمواَْبِٱَّلل 
َ
اَٱل ِذيَنَتَابُواََْوأ

ْوَلَٰٓئَِكََمَعَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََۖۡ
ُ
َِفَأ ۡخلَُصواَْدِيَنُهۡمََّلِل 

َ
َوأ

ۡجًراََعِظيٗمَا
َ
َٱلُۡمۡؤِمنِيَنَأ ُ  ١٤٦َوََسۡوَفَيُۡؤِتَٱَّلل 

147. িতদ কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা আৰু ঈমান আনা কিছনহ’কল 

কিামাছলাকক শাতি প্ৰদান কতৰ আল্লাহৰ তক হ’ি? আৰু আল্লাছহ (কৃিজ্ঞিাৰ) 

পুৰষ্কাৰ দানকাৰী, সিথজ্ঞ। 

َبَِعَذابُِكۡمَإِنََشَكۡرُتۡمََوَءاَمنُتۡمََْۚ ُ اََيۡفَعُلَٱَّلل  م 
ََشاكًِراََعلِيٗمَا ُ  ١٤٧َوََكاَنَٱَّلل 

148. কিয়া কৰ্াৰ প্ৰচাৰ আল্লাছহ প ে নকছৰ, তকন্তু িাৰ ওপৰি িুলুম কৰা হহছ  

িাৰ তিষয়ছটা সুকীয়া; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা সিথজ্ঞানী। 
وِٓءَِمَنَٱلَۡقۡوِلَإِل اََمنََ َٱلۡجَۡهَرَبِٱلسُّ ُ َٱَّلل  ۞ل اَُيحِبُّ

ََسِميًعاََعلِيًمَا ُ  ١٤٨َُظلَِمَْۚوََكاَنَٱَّلل 

149. িতদ কিামাছলাছক সৎকমথ প্ৰকাশ কৰা অৰ্িা কগাপন কৰা নাইিা কদাষ ক্ষমা 

কৰা কিছন্ত আল্লাছহও কদাষ কমাচনকাৰী, ক্ষমিাৱান। 
ََ ۡوََتۡعُفواََْعنَُسوٖٓءَفَإِن 

َ
ۡوَُتخُۡفوُهَأ

َ
إِنَُتۡبُدواََْخيًۡراَأ

اَقَِديًرَا ََكاَنََعُفو ٗ َ  ١٤٩َٱَّلل 

150. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ হসছি কুফৰী কছৰ লগছি 

আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ মাজি পাৰ্থকয কতৰি তিচাছৰ আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম 

তক ুমানৰ ওপৰি ঈমান আছনা আৰু তক ুমানৰ লগি কুফৰী কছৰা’; আৰু তসহোঁ ছি 

ইয়াৰ মধযৱিী এটা পৰ্ অৱলম্বন কতৰি তিচাছৰ। 

نََ
َ
ََِورُُسلِهِۦََويُرِيُدوَنَأ َٱل ِذيَنَيَۡكُفُروَنَبِٱَّلل  إِن 

ََِورُُسلِهِۦ ِقُواََْبيَۡنَٱَّلل  َويَُقولُوَنَنُۡؤِمُنَبَِبۡعٖضَََُيَفر 
َٰلَِكََ نََيت ِخُذواََْبيَۡنََذ

َ
َونَۡكُفُرَبَِبۡعٖضََويُرِيُدوَنَأ

 ١٥٠ََسبِيلًا

151. ইহোঁ ছিই প্ৰকৃি কাতফৰ; আৰু আতম কাতফৰসকলৰ িাছি লাঞ্ছনাদায়ক শাতি 

প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ া। 
َِ ۡعَتۡدنَاَل

َ
َوأ َْۚ ا َٰفُِروَنََحق ٗ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡك

ُ
َٰفِرِيَنََأ َك

لۡ
ِهيٗنَا  ١٥١ََعَذاٗباَمُّ

152. আৰু তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলসকলৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ  আৰু 

কিওোঁছলাকৰ কাছৰা মাজি পাৰ্থকয কৰা নাই, অতিছসানকাছল কিওোঁ তসহোঁ িক প্ৰতিদান 

তদি আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََِورُُسلِهِۦََولَمَۡ َحٖدَََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل 
َ
ِقُواََْبيَۡنَأ َُيَفر 

ََ ُ ُجورَُهۡمَْۚوََكاَنَٱَّلل 
ُ
ْوَلَٰٓئَِكََسۡوَفَيُۡؤتِيِهۡمَأ

ُ
ِۡنُهۡمَأ م 

 ١٥٢ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا
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153. তকিািীসকছল তিচাছৰ কি, িুতম আকাশৰ পৰা তসহোঁ িৰ িাছি এখন তকিাপ 

অৱিীণথ কৰা, তসহোঁ ছি মু াৰ ওচৰি ইয়ািককছয়া ডাঙৰ দািী কতৰত ল। তসহোঁ ছি 

হকত ল, ‘আমাক প্ৰকাশযভাছৱ আল্লাহক কদখুৱা’। ফলি তসহোঁ িৰ সীমালংঘনৰ কাৰছণ 

তসহোঁ িক িজ্ৰপাছি ধতৰত ল, িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণ অহাৰ তপ ছিা 

তসহোঁ ছি দামুৰীছটাক উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কতৰত ল, িৰ্াতপও আতম কসয়া ক্ষমা কতৰত ছলা 

আৰু আতম মু াক স্পষ্ট প্ৰমাণ প্ৰদান কতৰত ছলা। 

َِنََيَسَۡ َِلََعلَۡيِهۡمَكَِتَٰٗباَم  نَُتنَز 
َ
ۡهُلَٱلِۡكَتَِٰبَأ

َ
ـ َلَُكَأ

َٰلَِكََفَقالُٓواََْ ۡكبََرَِمنََذ
َ
َأ لُواَُْموَسيَٰٓ

َ
َفَقۡدََسأ َِۚ َمآِء ٱلس 

ََ َٰعَِقُةَبُِظلِۡمِهۡمَُْۚثم  َخَذۡتُهُمَٱلص 
َ
ََجۡهَرٗةَفَأ َ رِنَاَٱَّلل 

َ
أ

ََبۡعِدََماََجآءََ خَُذواَْٱلۡعِۡجَلَِمنُۢ ۡتُهُمَٱلَۡبي َِنَُٰتَٱت 
بِيٗنَا َُسلَۡطَٰٗناَمُّ َوَءاتَيَۡناَُموَسيَٰ َٰلَِكَْۚ  ١٥٣ََفَعَفۡونَاََعنََذ

154. আৰু তসহোঁ িৰ অিীকাৰ গ্ৰহণ কতৰিকল িূৰ পিথিক আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি 

উছত্তালন কতৰত ছলা আৰু তসহোঁ িক হকত ছলা, ‘তশৰ নি কতৰ দ্যৱাছৰছৰ প্ৰছৱশ কৰা’। 
আতম তসহোঁ িক আৰু হকত ছলা কি, ‘শতনিাছৰ সীমালংঘন নকতৰিা’, আৰু আতম তসহোঁ িৰ 

পৰা দৃ়ি অিীকাৰ হলত ছলা। 

وَرَبِِميَثَٰقِِهۡمََوقُلَۡناَلَُهُمَٱۡدُخلُواََْ َوَرَفۡعَناَفَوَۡقُهُمَٱلطُّ
ۡبِتََ ٗداََوقُلَۡناَلَُهۡمَلَاََتۡعُدواَْفِيَٱلس  ٱلَۡباَبَُسج 

ِيَثًَٰقاََغلِيٗظَا َخۡذنَاَِمۡنُهمَم 
َ
 ١٥٤ََوأ

155. িাৰ তপ ি (তসহোঁ িক শাতি তদয়া হহত ল) তসহোঁ িৰ অিীকাৰ ভিৰ িাছি, 

আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ লগি কুফৰী কৰাৰ িাছি আৰু ‘আমাৰ হৃদয়সমূহ আচ্ছাতদি’ 

এই কৰ্া ককাৱাৰ িাছি। িৰং তসহোঁ িৰ কুফৰীৰ িাছি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহি 

কমাহৰ মাতৰ তদত ল। কসছয় ককৱল তসহোঁ িৰ তক ুসংখযক কলাছকই ঈমান আতনি। 

ََِ ِيَثََٰقُهۡمََوُكۡفرِهِمَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  فَبَِماََنۡقِضِهمَم 
ََوقَۡولِِهۡمَقُلُوبَُناََ ٖ ۢنبَِيآَءَبَِغيِۡرََحق 

َ
َوَقۡتلِِهُمَٱلۡأ

ََعلَۡيَهاَبُِكۡفرِهِۡمَفَلَاََ ُ َْۚبَۡلََطَبَعَٱَّلل  ُغلُۡفُۢ
 ١٥٥َيُۡؤِمُنوَنَإِل اَقَلِيلٗا

156. তসহোঁ িৰ কুফৰীৰ িাছি আৰু মাৰইয়ামৰ তিৰুছি গুৰুিৰ অপিাদৰ কাৰছণ। ََمۡريََمَُبۡهَتًَٰناََعِظيٗمَا  ١٥٦ََوبُِكۡفرِهِۡمََوقَۡولِِهۡمَعَلَىَٰ

157. আৰু তসহোঁ িৰ এই উতিৰ কাৰছণ কি, আতম আল্লাহৰ ৰা ুল মাৰইয়ামৰ পুি 

ঈ াক হিযা কতৰছ া। অৰ্চ তসহোঁ ছি কিওোঁক হিযা কৰা নাই আৰু ৰু তিিও কৰা 

নাত ল; িৰং তসহোঁ িৰ িাছি (এজন কলাকক) কিওোঁৰ সদৃশ কৰা হহত ল। তনশ্চয় 

তিসকছল কিওোঁৰ তিষছয় মিছভদ কতৰত ল, তসহোঁ ি অৱছশয এই তিষছয় সংশয়িুি 

আত ল; এই তিষছয় অনুমানৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ ককাছনা জ্ঞাছনই নাই। এইছটা তনতশ্চি 

কি তসহোঁ ছি কিওোঁক হিযা কৰা নাই। 

يَحَِعيَسيَٱۡبَنََمۡريََمَََوقَۡولِِهۡمَإِن اََقَتلَۡناَٱلَۡمسَِ
ََِوَماََقَتلُوُهََوَماََصلَبُوُهََوَلَِٰكنَُشب َِهََ رَُسوَلَٱَّلل 

ِۡنُهََْۚماَلَُهمََ َم  ٖ َٱل ِذيَنَٱۡخَتلَُفواَْفِيهَِلَفِىََشك  لَُهۡمََْۚوِإن 
َوَماََقَتلُوُهَ َْۚ ِ ن  اَٱت َِباَعَٱلظ 

بِهِۦَِمۡنَِعلٍۡمَإِل 
ُۢا  ١٥٧َيَقِيَن

158. িৰং আল্লাছহ কিওোঁক তনজৰ ওচৰকল উঠাই হলছ  আৰু আল্লাহ মহা 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََعزِيًزاََحِكيٗمَا ُ َإِلَۡيهَِِۚوََكاَنَٱَّلل  ُ َفَعُهَٱَّلل   ١٥٨َبَلَر 

159. তকিািীসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰছিযছকই িাৰ মৃিুযৰ পূছিথ কিওোঁৰ ওপৰি ঈমান 

আতনি আৰু তক্বয়ামিৰ তদনা কিওোঁ তসহোঁ িৰ তিৰুছি সাক্ষী হ’ি। 
َبِهِۦََقۡبَلََ ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَإِل اَلَُيۡؤِمنَن 

َ
ِۡنَأ َوِإنَم 

ََويَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِيَُكوُنََعلَۡيِهۡمََشِهيٗدا  ١٥٩ََمۡوتِهِۖۦۡ
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160. কসছয় ভাল খাদযছিাৰ আতম ইয়াহুদীসকলৰ দ্যৰাচাৰীিাৰ কাৰছণ আৰু আল্লাহৰ 

পৰ্ৰ পৰা িহুিক িাধা তদয়াৰ কাৰছণ তসহোঁ িৰ ওপৰি হাৰাম কতৰত ছলা তিছিাৰ 

তসহোঁ িৰ িাছি হালাল আত ল। 

ۡمَناََعلَۡيِهۡمََطي َِبٍَٰتََ َِنَٱل ِذيَنََهاُدواََْحر  فَبُِظلٖۡمَم 
ََِكثِيٗرَا هِۡمََعنََسبِيِلَٱَّلل  ِ ِحل ۡتَلَُهۡمََوبَِصد 

ُ
 ١٦٠َأ

161. আৰু তসহোঁ িৰ সুি গ্ৰহণৰ কাৰছণ, অৰ্চ ইয়াৰ পৰা তসহোঁ িক তনছষধ কৰা 

হহত ল; লগছি অনযায়ভাছৱ মানুহৰ ধন-সম্পদ গ্ৰাস কৰাৰ কাৰছণ। আৰু আতম 

তসহোঁ িৰ মাজৰ কাতফৰসকলৰ িাছি কষ্টদায়ক শাতি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ া। 

ََٰلََ ۡمَو
َ
ۡكلِِهۡمَأ

َ
اََْوَقۡدَُنُهواََْعۡنُهََوأ ِبَوَٰ ۡخِذهُِمَٱلر 

َ
َوأ

َٰفِرِيَنَِمۡنُهۡمََعَذابًاَ َك
ۡعَتۡدنَاَلِلۡ

َ
َوأ اِسَبِٱلَۡبَِٰطِلَِۚ ٱلن 

َ
َ
 ١٦١َلِيٗمَاأ

162. তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি তিসকল জ্ঞানি মজিুি তসহোঁ ছি আৰু মুতমনসকছল 

কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  আৰু কিামাৰ পূছিথ তি অৱিীণথ কৰা হহত ল িাৰ 

প্ৰতি ঈমান আছন।  ালাি প্ৰতিষ্ঠাকাৰী, িাকাি প্ৰদানকাৰী আৰু আল্লাহ ও কশষ 

তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণকাৰী, তসহোঁ িক অতিছসানকাছল আতম মহা পুৰষ্কাৰ প্ৰদান 

কতৰম। 

َِٰسُخوَنَفِيَٱلۡعِلِۡمَِمنُۡهۡمََوٱلُۡمۡؤِمُنوَنََ َِٰكِنَٱلر  ل 
نزَِلَِمنََقۡبلَِكََْۚ

ُ
نزَِلَإِلَۡيَكََوَمآَأ

ُ
يُۡؤِمُنوَنَبَِمآَأ

َةََوٱلُۡمۡؤِمُنوَنََ َكوَٰ َوٱلُۡمۡؤتُوَنَٱلز  َْۚ َة لَوَٰ َوٱلُۡمقِيِميَنَٱلص 
َِ ۡجًراََبِٱَّلل 

َ
ْوَلَٰٓئَِكََسنُۡؤتِيِهۡمَأ

ُ
ََوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرَِأ

 ١٦٢ََعِظيًمَا

163. তনশ্চয় আতম কিামাৰ ওচৰি অহী কপ্ৰৰণ কতৰছ া, কিছনকক নূহ আৰু কিওোঁৰ 

পৰৱিী নিীসকলৰ প্ৰতি অহী কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা; আৰু ইব্ৰাহীম, ই মাঈল, ই হাক্ব, 

ইয়াকূ্বি আৰু কিওোঁৰ িংশধৰ, ঈ া, আইউি, ইউনু , হাৰুন আৰু  ুলাইমানৰ 

ওচৰছিা অহী কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা আৰু দাঊদক প্ৰদান কতৰত ছলা িািূৰ। 

بِي ِـَۧنََ َنُوٖحََوٱلن  وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ
َ
وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكََكَمآَأ

َ
۞إِن آَأ

َإِبَۡرَٰهِيَمََوِإۡسَمَٰعِيَلََ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰٓ
َ
ََوأ ِۚۦْ ََبۡعِده ِمنُۢ

َ
َ
يُّوَبَََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبََوٱلۡأ

َ
ََوأ ۡسَباِطَوَِعيَسيَٰ
َوَءاتَيَۡناََداوُۥَدََ َويُونَُسََوَهَُٰروَنَوَُسلَۡيَمََٰنَْۚ

 ١٦٣ََزبُوٗرا

164. আৰু িহুছিা ৰা ুল, তিসকলৰ িণথনা আতম কিামাক তদছ া আৰু িহুছিা ৰা ুল 

তিসকলৰ িণথনা আতম কিামাক তদয়া নাই আৰু অৱছশয আল্লাছহ মু াৰ লগি সুস্পষ্ট 

কৰ্া হকছ । 

لٗاَقَۡدَقََصۡصَنَُٰهۡمََعلَۡيَكَِمنََقۡبُلََورُُسلٗاَل ۡمَََورُسَُ
َتَكۡلِيٗمَا َُموَسيَٰ ُ وََكل َمَٱَّلل   ١٦٤ََنۡقُصۡصُهۡمََعلَۡيَكَْۚ

165. সুসংিাদদািা আৰু সাৱধানকাৰী ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ া, িাছি ৰা ুলসকল 

অহাৰ তপ ি আল্লাহৰ তিৰুছি মানুহৰ িাছি ককাছনা অতভছিাগ নাৰ্াছক; আৰু আল্লাহ 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ِريَنََوُمنِذرِيَنَلَِئل اَيَُكوَنَلِلن اِسََ ِ بَش  رُُّسلٗاَمُّ
ََعزِيًزاََ ُ وََكاَنَٱَّلل  ُۢةََبۡعَدَٱلرُُّسِلَِۚ َُِحج  عَلَىَٱَّلل 

 ١٦٥ََحِكيٗمَا

166. তকন্তু আল্লাছহ সাক্ষয তদছ  কিওোঁ কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কতৰছ  িাৰ 

মাধযমি। কিওোঁ কসয়া অৱিীণথ কতৰছ  তনজ জ্ঞানৰ তভতত্তি আৰু তফতৰিাসকছলও 

সাক্ষয তদছ  িতদও সাক্ষীৰূছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

ََ نَزلَُهۥَبِعِلِۡمهِۖۦۡ
َ
أ نَزَلَإِلَۡيَكَۖۡ

َ
َيَۡشَهُدَبَِمآَأ ُ َِٰكِنَٱَّلل  ل 

ََِشِهيًدا َبِٱَّلل   ١٦٦ََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَيَۡشَهُدوَنََْۚوَكَفىَٰ
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167. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা িাধা প্ৰদান কতৰছ  

তসহোঁ ি অৱছশয ভীষণভাছৱ পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ । 
َِقَۡدََ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  َٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ إِن 

ُۢاَبَعِيًدَا َ  ١٦٧ََضلُّواََْضَلَٰل

168. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু িুলুম কতৰছ , আল্লাছহ তসহোঁ িক ক্ষমা 

নকতৰি আৰু তসহোঁ িক ককাছনা পৰ্ও কনছদখাি। 
َلَِيۡغفَِرََ ُ َٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَظلَُمواَْلَۡمَيَُكِنَٱَّلل  إِن 

 ١٦٨َلَُهۡمََولَاَلَِيۡهِدَيُهۡمََطرِيًقَا

169. তকন্তু জাহান্নামৰ পৰ্ৰ িাতহছৰ। িাি তসহোঁ ছি তচৰকাল ৰ্াতকি আৰু এইছটা 

আল্লাহৰ িাছি অতি সহজ। 
َٰلَِكَََإِل اََطرِيقََ وََكاَنََذ بَٗداَْۚ

َ
َجَهن َمََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

َِيَِسيٗرا  ١٦٩َعَلَىَٱَّلل 

170. কহ মানৱ! তনশ্চয় ৰা ুছল কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা সিয হল আতহছ , 

এছিছক কিামাছলাছক ঈমান আনা, এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ হ’ি 

আৰু িতদ কিামাছলাছক কুফৰী কৰা কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি 

তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َِمنََ ِ اُسَقَۡدََجآَءُكُمَٱلر ُسوُلَبِٱلۡحَق  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََ ب ُِكۡمَفَـ َاِمُنواََْخيٗۡراَل ُكۡمََْۚوِإنَتَۡكُفُرواَْفَإِن  ر 
َوََ ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  ََعلِيًماَََّلِل  ُ َكاَنَٱَّلل 

 ١٧٠ََحِكيٗمَا

171. কহ আহছল তকিাি! কিামাছলাছক তনজৰ ধমথি গুলু নকতৰিা (সীমা কচৰাই 

নািািা) আৰু আল্লাহৰ তিষছয় সিযৰ িাতহছৰ আন এছকা নকিা। মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া 

ম ীহ ককৱল এজন আল্লাহৰ ৰা ুল আৰু কিওোঁৰ িাণী, তিছটা কিওোঁ মাৰইয়ামৰ ওচৰি 

কপ্ৰৰণ কতৰত ল আৰু কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা এটা ৰূহ। কসছয় কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলসকলৰ ওপৰি ঈমান আনা আৰু তিতন িুতল নকিা, (এছন উতি) 

পতৰিযাগ কৰা, এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ। আল্লাহ হহছ  এজন 

ইলাহ, কিওোঁৰ সন্তান হ’ি—কিওোঁ এছন কৰ্াৰ পৰা পতৱি-মহান। আকাশমিলি তি 

আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা আল্লাহছৰই; আৰু কমথতিধায়কৰূছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَاََتۡغلُواَْفِيَدِينُِكۡمََولَاََتُقولُواََْ
َ
أ َيَٰٓ

إِن َماَٱلَۡمِسيُحَِعيَسيَٱۡبُنََمۡريََمََ َْۚ اَٱلۡحَق 
َِإِل  عَلَىَٱَّلل 

ََٰهآَإِلَيََٰ لَۡقى
َ
َأ ۥٓ َِوََكلَِمُتُه ِۡنُهََََۖۡرَُسوُلَٱَّلل  َم  َمۡريََمََوُروح 

ٱنَتُهواََْ َْۚ ََٰثة  ََولَاََتُقولُواَْثََل ََِورُُسلِهِۖۦۡ فَـ َاِمُنواَْبِٱَّلل 
نََ
َ
َأ ۥٓ ُسۡبَحََٰنُه َۡۖ َوَِٰحد  َإَِلَٰهَ  ُ َخيٗۡراَل ُكۡمَْۚإِن َماَٱَّلل 
َِٰتََوَماَفِيََ َمََٰو َۘل ُهۥََماَفِيَٱلس  يَُكوَنَلَُهۥََولَد 

َِ َبِٱَّلل  ۡرِضََِۗوَكَفىَٰ
َ
 ١٧١َََوكِيلٗاٱلۡأ

172. ম ীছহ আল্লাহৰ িাো হ’িকল ককতিয়াও িাতচ্ছলয কিাধ নকছৰ, আৰু ঘতনষ্ট 

তফতৰিাসকছলও নকছৰ। তিছয় কিওোঁৰ ইিাদিক িাতচ্ছলয জ্ঞান কতৰি আৰু অহংকাৰ 

কতৰি কিওোঁ অতচছৰই তসহোঁ ি আটাইছক কিওোঁৰ ওচৰি একতিি কতৰি। 

نَيَُكوَنَ
َ
ََِولَاََل نَيَۡستَنِكَفَٱلَۡمِسيُحَأ  ِ َعۡبٗداََّلل 

بُوَنََْۚوَمنَيَۡستَنِكۡفََعۡنََ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَٱلُۡمَقر 
 ١٧٢َِعَباَدتِهِۦََويَۡسَتۡكبِۡرَفََسَيۡحُشُرُهۡمَإِلَۡيهََِجمِيٗعَا
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173. আনহাছি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , কিওোঁ তসহোঁ িক 

তসহোঁ িৰ পুৰষ্কাৰ পতৰপূণথভাছৱ দান কতৰি লগছি তনজ অনুগ্ৰহি আৰু কিত কক প্ৰদান 

কতৰি। আৰু তিসকছল (আল্লাহৰ ইিাদি কৰাক) িাতচ্ছলয জ্ঞান কতৰছ  আৰু অহংকাৰ 

কতৰছ , তসহোঁ িক কিওোঁ কষ্টদায়ক শাতি তদি। আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ ছি তনজৰ িাছি 

আন ককাছনা অতভভাৱক আৰু সহায়ক নাপাি। 

اَٱل ِذينََ م 
َ
َٰلَِحَِٰتََفُيَوف ِيِهۡمَََفَأ َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

اَٱل ِذيَنََ م 
َ
ََوأ ِنَفَۡضلِهِۖۦۡ ُجورَُهۡمََويَزِيُدُهمَم 

ُ
أ

لِيٗماََولَاََ
َ
ُبُهۡمََعَذابًاَأ ِ ٱۡستَنَكُفواََْوٱۡسَتۡكبَُرواََْفُيَعذ 
اََولَاَنَِصيٗرا ََِولِي ٗ ِنَُدوِنَٱَّلل   ١٧٣ََيِجُدوَنَلَُهمَم 

174. কহ মানৱ! কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি 

প্ৰমাণ আতহছ  আৰু আতম কিামাছলাকৰ প্ৰতি স্পষ্ট কজযাতি অৱিীণথ কতৰছ া। 
ب ُِكۡمََ ِنَر  َم  اُسَقَۡدََجآَءُكمَبُۡرَهَٰن  َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

بِيٗنَا نَزلَۡنآَإِلَۡيُكۡمَنُوٗراَمُّ
َ
 ١٧٤ََوأ

175. এছিছক তিসকছল আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ  আৰু কিওোঁক দৃ়িভাছৱ 

অৱলম্বন কতৰছ  তসহোঁ িক কিওোঁ তনশ্চয় কিওোঁৰ দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ মাজি প্ৰছৱশ 

কৰাি আৰু তসহোঁ িক সৰল পৰ্ি কিওোঁৰ ফাছল পতৰচাতলি কতৰি। 

ََِوٱۡعَتَصُمواَْبِهِۦَ اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل  م 
َ
فَأ

ِۡنُهََوفَۡضٖلَ َويَۡهِديِهۡمَإِلَۡيهََِفََسُيۡدِخلُُهۡمَفِيََرۡحمَةَٖم 
ۡسَتقِيٗمَا  ١٧٥َِصَرَٰٗطاَمُّ

176. মানুছহ কিামাৰ ওচৰি সমাধান তিচাছৰ। ককাৱা, তপিৃ-মািৃহীন তনঃসন্তান 

িযতি সম্পছকথ  আল্লাছহ কিামাছলাকক সমাধান তদছ , ককাছনা পুৰুষ মৃিুযিৰণ কতৰছল 

তস িতদ সন্তানহীন হয় আৰু িাৰ এজনী ভনীছয়ক িা িাছয়ক ৰ্াছক কিছন্ত িাই 

পতৰিযি সম্পতত্তৰ অধথাংশ পাি। আৰু িতদ িাই (মৃি নাৰী) সন্তানহীনা হয় 

কিছনহ’কল িাইৰ ভাছয়ক িা ককাছয়ক িাইৰ উত্তৰাতধকাৰী হ’ি। এছিছক িতদ 

দ্যজনী ভতনছয়ক িা িাছয়ক ৰ্াছক কিছন্ত তসহোঁ ছি িাৰ পতৰিযতি সম্পতত্তৰ তিতন 

ভাগৰ দ্যভাগ পাি। আৰু িতদ ককইিাজছনা ভাই-ককাই িা িাই-ভনী ৰ্াছক কিছন্ত 

এজন পুৰুষৰ অংশ দ্যজনী নাৰীৰ অংশৰ সমান। কিামাছলাছক পৰ্ভ্ৰষ্ট হ’িা- এই 

আশংকাি আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি স্পষ্টভাছৱ িণথনা কতৰছ ; আৰু আল্লাহ সকছলা 

িস্তু সম্পছকথ  সতিছশষ অৱগি। 

إِِنََ َُيۡفتِيُكۡمَفِيَٱلَۡكَلَٰلَةَِِۚ ُ يَۡسَتۡفُتونََكَقُِلَٱَّلل 
اََْهلََكَ َفَلََهاََٱۡمُرؤ  ۡخت 

ُ
َأ ۥٓ ََولَُه َلَيَۡسَلَُهۥََولَد 

ََْۚ وَُهَوَيَرُِثَهآَإِنَل ۡمَيَُكنَل َهاََولَد  نِۡصُفََماَتََرَكَْۚ
َوِإنََ اَتََرَكَْۚ لَُثاِنَِمم  فَإِنََكاَنَتاَٱثۡنََتيِۡنَفَلَُهَماَٱلثُّ
ََ ِ َكرَِِمۡثُلََحظ 

َكانُٓواَْإِۡخَوٗةَر َِجالٗاََونَِساٗٓءَفَلِلذ 
َ
ُ
ََٱلۡأ ِ

َبِكُل  ُ ََوٱَّلل  ُْۗ نَتَِضلُّوا
َ
َلَُكۡمَأ ُ يُبَي ُِنَٱَّلل  نثََييِۡنَِۗ

َُۢ  ١٧٦ََشۡيٍءََعلِيُم
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আল-মাতয়দাহ المائدة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক অিীকাৰসমূহ পূৰণ কতৰিা। তিছিাৰ 

কিামাছলাকৰ ওচৰি িতণথি হহছ  কসইছিাৰৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ িাছি ঘৰচীয়া 

চিুষ্পদ জন্তু হালাল কৰা হহছ , তকন্তু ইহৰাম অৱস্থাি তচকাৰ কৰাক হিধ িুতল 

নাভাতৱিা। তনশ্চয় আল্লাছহ তি তিচাছৰ আছদশ তদছয়। 

ِحل َ
ُ
أ ۡوفُواَْبِٱلُۡعُقوِدَِۚ

َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ يُّ

َ
أ ۡتَلَُكمَََيَٰٓ

ۡيِدََ ََعلَۡيُكۡمََغيَۡرَُمحِل ِىَٱلص  نَۡعَِٰمَإِل اََماَُيۡتلَىَٰ
َ
بَِهيَمُةَٱلۡأ

ََيحُۡكُمََماَيُرِيدَُ َ َٱَّلل  إِن  َُۗ نُتۡمَُحُرم 
َ
 ١ََوأ

2. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ তনদশথনসমূহক, পতৱি মাহক, 

কুৰিানীৰ িাছি কা’িাকল কপ্ৰৰণ কৰা পশুক, তডতঙি পতৰধান কছৰাৱা তচহ্নতিতশষ্ট 

পশুক আৰু তনজ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহক লগছি সন্তুতষ্টৰ অনুসন্ধানি পতৱি ঘৰৰ 

অতভমুছখ ৰাৱানা কহাৱা িািীসকলক অপমান নকতৰিা। আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক 

ইহৰামমুি কহাৱা কিতিয়া তচকাৰ কতৰি পাৰা। কিামাছলাকক ম তজদ্যল হাৰামি 

প্ৰছৱশ কতৰিকল তনছষধ কৰাৰ কাৰছণ ককাছনা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি শত্ৰুিাই 

কিামাছলাকক িাছি ককতিয়াও সীমালংঘনি প্ৰছৰাতচি নকছৰ। সৎকমথ আৰু 

িাক্বৱাৰ তিষয়ি কিামাছলাছক পৰস্পৰক সহায়-সহছিাতগিা কতৰিা আৰু পাপ কমথ 

আৰু সীমালংঘনি এজছন আনজনৰ সহায়-সহছিাতগিা নকতৰিা, আৰু আল্লাহৰ 

িাক্বৱা আৱলম্বন কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ শাতি দানি অতি কছঠাৰ। 

ۡهَرََ ََِولَاَٱلش  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَُتحِلُّواََْشَعَٰٓئَِرَٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِيَنَٱلَۡبۡيَتََ ٱلۡحََراَمََولَاَٱلَۡهۡدَيََولَاَٱلَۡقَلَٰٓئَِدََولَٓاََءآم 
َوِإَذاََحلَلُۡتۡمَ َٰٗناَْۚ ب ِِهۡمََورِۡضَو ِنَر  ٱلۡحََراَمَيَبَۡتُغوَنَفَۡضلٗاَم 

وُكۡمََفََ نََصدُّ
َ
ََولَاََيجۡرَِمن ُكۡمََشَنـ َاُنَقَۡوٍمَأ ْْۚ ٱۡصَطاُدوا

ََِ بِر 
ََوَتَعاَونُواَْعَلَىَٱلۡ ْۘ نََتۡعَتُدوا

َ
َعِنَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمَأ

ََۡۖ َ ََوٱت ُقواَْٱَّلل  َولَاََتَعاَونُواَْعَلَىَٱلِۡإثِۡمََوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ ۡقَوىََِٰۖ َوٱلت 
ََشِديُدَٱلۡعَِ َ َٱَّلل   ٢ََقابَِإِن 

3. কিামাছলাকৰ িাছি হাৰাম কৰা হহছ  মৃি জন্তু, কিজ, গাহতৰৰ মাংস, 

আল্লাহৰ িাতহছৰ আনৰ নামি জছিহ কৰা পশু, তডতঙ কচতপ িধ কৰা জন্তু, প্ৰহাৰ 

কতৰ িধ কৰা জন্তু, ওপৰৰ পৰা পতৰ মৰা পশু, অনয প্ৰাণীৰ তশঙৰ আঘািি মৰা 

জন্তু আৰু তহংস্ৰ পশুছৱ কখাৱা জন্তু তকন্তু তিছটা কিামাছলাছক জছিহ কতৰি 

পাতৰ া কসইছটাৰ িাতহছৰ, আৰু কসইছটাও হাৰাম কৰা হহছ  তিছটা মূতিথ  পূজাৰ 

কিদীি িলী তদয়া হয়। িীৰ কখলৰ জুৱাছৰ ভাগয তনণথয় কৰাও তনতষি কৰা হহছ । 

এই সকছলাছিাৰ মহাপাপ। আতজ কাতফৰসকল কিামাছলাকৰ তিৰুিাচৰণি হিাশ 

হহছ , কসছয় তসহোঁ িক ভয় নকতৰিা ককৱল কমাছকই ভয় কৰা। আতজ মই 

কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ দ্বীনক পতৰপূণথ কতৰছলা আৰু কিামাছলাকৰ 

ওপৰি কমাৰ অনুগ্ৰহ সমূ্পণথ কতৰছলা, আৰু কিামাছলাকৰ িাছি ই লামক দ্বীন 

তহচাছপ মছনানীি কতৰছলা। এছিছক তিছয় পাপ কমথৰ ফাছল ধাতৱি নকহ ককৱল 

কভাকৰ িাডনাি িাধয হহ (ভক্ষণ কতৰছল) কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

পৰম দয়ালু। 

ُمََولَحُۡمَٱلۡخِنِزيرََِوَمآََ ُحر َِمۡتََعلَۡيُكُمَٱلَۡمۡيَتُةََوٱلد 
ِيَُةََ َِبِهِۦََوٱلُۡمۡنَخنَِقُةََوٱلَۡمۡوقُوَذةََُوٱلُۡمتََرد  َلَِغيِۡرَٱَّلل  هِل 

ُ
أ

ۡيُتۡمََوَماَُذبَِحََ ُبُعَإِل اََماََذك  َكَلَٱلس 
َ
ِطيَحُةََوَمآَأ َوٱلن 

ََُۗعَلَىَٱل َٰلُِكۡمَفِۡسق  ۡزَلَِٰمََِۚذ
َ
نَتَۡسَتۡقِسُمواَْبِٱلۡأ

َ
نُُّصِبََوأ

ٱلَۡيۡوَمَيَئَِسَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَدِينُِكۡمَفَلَاََتخَۡشوُۡهۡمََ
ۡتَمۡمُتََ

َ
ۡكَملُۡتَلَُكۡمَدِيَنُكۡمََوأ

َ
َٱلَۡيۡوَمَأ َوٱۡخَشۡوِنِۚ

َفَمِنََََعلَۡيُكۡمَنِۡعَمتِيََورَِضيُتَلَُكُمَٱلۡإِۡسَلََٰمَدِيٗناَْۚ
ََ َ َٱَّلل  َفِيََمخَۡمَصٍةََغيَۡرَُمَتَجانِٖفَل ِِإثٖۡمَفَإِن  ٱۡضُطر 

 ٣ََغُفور َر ِحيمَ 
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4. মানুছহ কিামাক প্ৰশ্ন কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি তক তক হালাল কৰা হহছ ? ককাৱা, 

‘কিামাছলাকৰ িাছি সকছলা ধৰণৰ পতৱি িস্তু হালাল কৰা হহছ , আৰু তচকাৰী 

জন্তু তিছিাৰক কিামাছলাছক তচকাৰ প্ৰতশক্ষণ তদ া আৰু তিছিাৰক কিামাছলাছক 

কসই তশক্ষা তদয়া তিছটা আল্লাছহ কিামাছলাকক তশকাইছ । এছিছক এছনকুৱা 

জন্তুছৱ কিামাছলাকৰ িাছি তি ধতৰ আছন কসয়া কিামাছলাছক কখাৱা, অৱছশয িাৰ 

ওপৰি আল্লাহৰ নাম ল’িা আৰু আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ 

অতি দ্ৰুি তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 

ي َِبَُٰتََ َلَُكُمَٱلط  ِحل 
ُ
قُۡلَأ َلَُهۡمَۖۡ ِحل 

ُ
يَۡسـ َلُونََكََماَذآَأ

اََ َِمم  َِنَٱلۡجََوارِِحَُمكَل ِبِيَنَُتَعل ُِموَنُهن  َوَماََعل ۡمُتمَم 
ۡمَسۡكَنََعلَۡيُكۡمََ

َ
آَأ فَكُلُواَِْمم  َۡۖ ُ َعل َمُكُمَٱَّلل 

َوٱت ُقو ََِعلَۡيهَِِۖ ََسِريُعَََوٱۡذُكُرواَْٱۡسَمَٱَّلل  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ اَْٱَّلل 
 ٤َٱلۡحَِسابَِ

5. আতজ কিামাছলাকৰ িাছি সকছলা ধৰণৰ পতৱি িস্তু হালাল কৰা হ’ল আৰু 

তিসকলক তকিাি প্ৰদান কৰা হহছ  তসহোঁ িৰ খাদযদ্ৰিযও কিামাছলাকৰ িাছি 

হালাল কৰা হহছ  আৰু কিামাছলাকৰ খাদয দ্ৰিয তসহোঁ িৰ িাছি হালাল কৰা হহছ । 

মুতমনা সচ্চতৰিা নাৰী আৰু কিামাছলাকৰ আগি তিসকলক তকিাি প্ৰদান কৰা 

হহছ  তসহোঁ িৰ সচ্চতৰিা নাৰীসকলক কিামাছলাকৰ িাছি হিধ কৰা হহছ  িতদছহ 

কিামাছলাছক তিিাহৰ িািি কমাহৰ প্ৰদান কৰা, প্ৰকাশয িযতভচাৰ িা কগাপন 

কিৌনসিীনী তহচাছপ নহয়। আৰু তিছয় ঈমানৰ হসছি কুফৰী কতৰি তনশ্চয় িাৰ 

আমল তনষ্ফল হ’ি আৰু তস পৰকালি ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি হ’ি। 

وتُواََْ
ُ
َوَطَعاُمَٱل ِذيَنَأ ي َِبَُٰتَۖۡ َلَُكُمَٱلط  ِحل 

ُ
ٱلَۡيۡوَمَأ

َل ُهۡمََۖۡ َل ُكۡمََوَطَعاُمُكۡمَِحل   ٱلِۡكَتََٰبَِحل  
َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰتَِمَنَٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََوٱلُۡمۡحَصَنَُٰتَِمَنَٱل ِذيَنََ

وتُواَْٱلۡكَِ
ُ
ََأ ُجورَُهن 

ُ
َأ َتََٰبَِمنََقۡبلُِكۡمَإَِذآََءاتَيُۡتُموُهن 

َوَمنََ ۡخَداٖنَِۗ
َ
ُمحِۡصنِيَنََغيَۡرَُمَسَٰفِِحيَنََولَاَُمت ِخِذٓيَأ

يَۡكُفۡرَبِٱلِۡإيَمَِٰنََفَقۡدََحبَِطََعَملُُهۥَوَُهَوَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِ
 ٥َِمَنَٱلَۡخَِٰسِرينََ

6. কহ মুতমনসকল! কিতিয়া কিামাছলাছক  ালািৰ িাছি তৰ্য় হ’ি তিচৰা কিতিয়া 

কিামাছলাছক তনজৰ মুখমিল কধাৱা আৰু তকলাকুটিকলছক হাি কধাৱা, 

কিামাছলাকৰ মূৰ মছ হ কৰা আৰু সৰু গাঠি হলছক ভতৰ কধাৱা, আৰু িতদ 

কিামাছলাছক জুনুিী অৱস্থাি ৰ্কা কিছনহ’কল তিছশষভাছৱ পতৱিিা অজথ ন কৰা। 

িতদ কিামাছলাছক অসুস্থ কহাৱা অৰ্িা ভ্ৰমণি ৰ্কা অৰ্িা কিামাছলাকৰ 

ককাছনািাই মল-মুি িযাগ কতৰ আছহ নাইিা স্ত্ৰীৰ লগি সহিাস কছৰ আৰু (পতৱি 

হ’িকল) পানী কনাছপাৱা কিছন্ত পতৱি মাটিৰ দ্বাৰা িায়ামু্মম কতৰিা। আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ ওপৰি ককাছনা ধৰণৰ সংকীণথিা কতৰি তনতিচাছৰ; িৰং কিওোঁ 

কিামাছলাকক পতৱি কতৰি তিচাছৰ আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি কিওোঁৰ তনয়ামি 

সমূ্পণথ কতৰি তিচাছৰ, িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কৰা। 

ةَِفَٱۡغِسلُواََْ لَوَٰ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَُقۡمُتۡمَإِلَيَٱلص  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديَُكۡمَإِلَيَٱلَۡمَرافِِقََوٱۡمَسُحواََْ
َ
وُُجوَهُكۡمََوأ

رُۡجلَُكۡمَإِلَيَ
َ
َوِإنَُكنُتۡمَُجُنٗباََبُِرُءوِسُكۡمََوأ ٱلَۡكۡعَبيِۡنَِۚ

ََ َحد 
َ
ۡوََجآَءَأ

َ
ََسَفٍرَأ ۡوَعَلَىَٰ

َ
َأ ۡرَضيَٰٓ ََوِإنَُكنُتمَم  ْْۚ ُروا ه  فَٱط 

ۡوََلََٰمۡسُتُمَٱلن َِسآَءَفَلَۡمََتِجُدواََْ
َ
َِنَٱلَۡغآئِِطَأ ِنُكمَم  م 

ُمواََْصعِيٗداََطي ِٗباَفَٱۡمَسُحواَْبِوُُجوهُِكۡمََ َماٗٓءََفَتَيم 
ِۡنََوََ َلَِيۡجَعَلََعلَۡيُكمَم  ُ ِۡنُهََْۚماَيُرِيُدَٱَّلل  يِۡديُكمَم 
َ
أ

َنِۡعَمَتُهۥََ َِرُكۡمََولُِيتِم  َحَرٖجََوَلَِٰكنَيُرِيُدَلُِيَطه 
 ٦ََعلَۡيُكۡمَلََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

7. আৰু স্মৰণ কৰা, কিামাছলাকৰ ওপৰি আল্লাহৰ তনয়ামি আৰু কসই অিীকাৰ 

তিছটা কিওোঁ কিামাছলাকৰ পৰা হলত ল, কিতিয়া কিামাছলাছক হকত লা, ‘আতম 

শুতনছলা আৰু মাতন ল’কলা’, আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 

তনশ্চয় অন্তৰি তি আছ  কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

ََِعلَۡيُكۡمََوِميَثََٰقُهَٱل ِذيََ َوٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَةَٱَّلل 
ۦَٓإِۡذَقُلُۡتۡمَ َََواَثَقُكمَبِهِ إِن  َْۚ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َۡۖ َطۡعَنا

َ
َسِمۡعَناََوأ

ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ ََعلِيُم َ  ٧َٱَّلل 
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8. কহ মুতমনসকল! আল্লাহৰ উছেছশয নযায় সাক্ষযদানি কিামাছলাছক অতিচল 

ৰ্াতকিা, ককাছনা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি শত্ৰুিাই কিামাছলাকক িাছি সুতিচাৰ িজথ নি 

প্ৰছৰাতচি নকছৰ। কিামাছলাছক সুতিচাৰ কতৰিা, এইছটাছৱই িাক্বৱাৰ অতধক 

তনকটৱিী। কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি 

কৰা আল্লাহ কসই তিষছয় সমযক অৱতহি। 

َُِشَهَدآَءََ َِٰميَنََّلِل  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكونُواَْقَو  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََبِٱلۡقِۡسِطََِۖولَاََيجۡرَِمن ُكۡمََشَنـ َاُنَقَۡومٍَ ْْۚ ل اََتۡعِدلُوا
َ
َأ َعَلَىَٰٓ

ََُۢ ََخبِيُر َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  قَۡرُبَلِلت ۡقَوىََِٰۖ
َ
ٱۡعِدلُواَُْهَوَأ
 ٨َبَِماََتۡعَملُونََ

9. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আল্লাছহ কিওোঁছলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি 

তদছ  কি, কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  ক্ষমা আৰু মহাপুৰষ্কাৰ। 
َٰلَِحَِٰتَلَُهمََوََعدََ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  ُ َٱَّلل 

ََعِظيمَ  ۡجر 
َ
َوأ  َ ۡغفَِرة  ٩َم 

10. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ , 

তসহোঁ ছিই প্ৰজ্বতলি জুইৰ আতধিাসী। 
ۡصَ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآَأ َحَُٰبَََوٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ 

 ١٠َٱلۡجَِحيمَِ

11. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ তনয়ামি স্মৰণ কৰা কিতিয়া 

এটা সম্প্ৰদাছয় কিামাছলাকৰ তিৰুছি তসহোঁ িৰ হাি প্ৰসাতৰি কতৰিকল মনস্থ 

কতৰত ল, িাৰ তপ ি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ হাি কিামাছলাকৰ পৰা তনিৃি ৰাতখত ল। 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু আল্লাহৰ ওপৰছিই 

মুতমনসকছল ভৰসা কৰা উতচি। 

ََِعلَۡيُكۡمَإِۡذََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَتَٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡدَيُهۡمََ
َ
َأ يِۡدَيُهۡمَفََكف 

َ
نَيَبُۡسُطٓواَْإِلَۡيُكۡمَأ

َ
َأ َقَوۡم  َهم 

َِفَلَۡيَتوَك ِلَ وَعَلَىَٱَّلل  َْۚ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل   ١١َٱلُۡمۡؤِمُنونَََعنُكۡمَۖۡ

12. আৰু অৱছশয আল্লাছহ িনী ই ৰাঈলৰ পৰা অিীকাৰ গ্ৰহণ কতৰত ল আৰু 

আতম তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা িাৰজন কলাকক কনিা তনিুতি তদ পঠিয়াইত ছলা। 

আল্লাছহ হকত ল, ‘তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ লগি আছ া, িতদ কিামাছলাছক 

 ালাি কাছয়ম কৰা, িাকাি প্ৰদান কৰা, আৰু আমাৰ ৰা ুলসকলৰ প্ৰতি ঈমান 

আনা, কিওোঁছলাকক সন্মান সহছিাতগিা কৰা আৰু আল্লাহক উত্তম ঋণ প্ৰদান কৰা 

কিছন্ত অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ পাপসমূহ কমাচন কতৰম আৰু কিামাছলাকক 

অৱছশয জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাম িাৰ মাজি নদীসমূহ প্ৰিাতহি’। ইয়াৰ তপ ছিা 
তিছয় কুফুৰী কতৰি তস অৱছশয সৰল পৰ্ৰ পৰা আোঁিতৰ িাি। 

َِٰٓءيَلََوبََعۡثَناَِمۡنُهُمَ۞َولََ َِميَثََٰقَبَنِٓيَإِۡسَر ُ َخَذَٱَّلل 
َ
َقۡدَأ

َقۡمُتُمََ
َ
لَئِۡنَأ َإِن ِيََمَعُكۡمَۖۡ ُ َوَقاَلَٱَّلل  َۡۖ ٱۡثَنۡيََعَشَرَنَقِيٗبا

ۡرُتُموُهۡمََ َةََوَءاَمنُتمَبِرُُسلِىَوََعز  َكوَٰ َةََوَءاتَيُۡتُمَٱلز  لَوَٰ ٱلص 
َقَۡرضًَ َ قۡرَۡضُتُمَٱَّلل 

َ
ََعنُكۡمَََوأ َِرن  َكف 

ُ
اََحَسٗناَل أ

رِيَِمنََتحۡتَِهاَ
َٰٖتََتجۡ ۡدِخلَن ُكۡمََجن 

ُ
َسي ِـ َاتُِكۡمََولَأ

ََ َٰلَِكَِمنُكۡمََفَقۡدََضل  َفَمنََكَفَرََبۡعَدََذ َْۚ نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ

بِيلَِ  ١٢ََسَوآَءَٱلس 

13. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি অিীকাৰ ভি কৰাৰ কাৰছণ তসহোঁ িক আতম অতভসম্পাি 

কতৰছ া আৰু তসহোঁ িৰ হৃদয়ক কঠিন কতৰ তদছ া, তসহোঁ ছি শব্দছিাৰক তনজ স্থানৰ 

পৰা তিকৃি কছৰ আৰু তসহোঁ িক তি উপছদশ তদয়া হহত ল িাৰ একাংশ তসহোঁ ছি 

পাহতৰ হগছ । িুতম সদায় তসহোঁ িৰ তক ুসংখযকৰ িাতহছৰ অতধকাংশছকই 

তিশ্বাসঘািকিা কছৰাোঁ ছি কদতখিকল পািা, কসছয় তসহোঁ িক ক্ষমা কৰা আৰু উছপক্ষা 

কৰা। তনশ্চয় আল্লাছহ সৎকমথপৰায়ণকাৰী সকলক ভাল পায়। 

ََۡۖ َِٰسَيٗة َُٰهۡمَوََجَعلَۡناَقُلُوبَُهۡمََق ِيَثََٰقُهۡمَلََعن  فَبَِماََنۡقِضِهمَم 
ُِرواََْ اَُذك  ِم  اَم  َواِضعِهِۦََونَُسواََْحظ ٗ ِفُوَنَٱلۡكَلَِمََعنَم  ُيحَر 

َخََ لُِعَعَلَىَٰ ََولَاَتََزاُلََتط  ِۡنُهۡمََۖۡبِهۚۦِْ ِۡنُهۡمَإِل اَقَلِيلٗاَم  آئَِنةَٖم 
َٱلُۡمۡحِسنِينََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل   ١٣َفَٱۡعُفََعۡنُهۡمََوٱۡصَفۡحَْۚإِن 
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14. আৰু তিসকছল কয়, ‘আতম না াৰা’, তসহোঁ িছৰা আতম অিীকাৰ গ্ৰহণ 

কতৰত ছলা; িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তি উপছদশ তদয়া হহত ল িাছৰ একাংশ তসহোঁ ছি 

পাহতৰ হগত ল। ফলি আতম তসহোঁ িৰ মাজি তকয়ামি পিথন্ত স্থায়ী শত্ৰুিা আৰু 

তিছদ্বষ জাগৰুক কতৰ ৰাতখছ া। তসহোঁ ছি তি কতৰত ল কসয়া আল্লাছহ অতচছৰই 

তসহোঁ িক জনাই তদি। 

َخۡذنَاَِميَثََٰقُهۡمَفَنَُسواََْ
َ
َأ َوِمَنَٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن اَنََصََٰرىَٰٓ
ۡغَرۡيَناَبََ

َ
ُِرواَْبِهِۦَفَأ اَُذك  ِم  اَم  يَۡنُهُمَٱلَۡعَداَوةََََحظ ٗ

َبَِماََ ُ وََسوَۡفَيُنَب ِئُُهُمَٱَّلل  َيَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ َوٱلَۡبۡغَضآَءَإِلَيَٰ
 ١٤ََكانُواَْيَۡصَنُعونََ

15. কহ তকিািীসকল! কিামাছলাকৰ ওচৰি আমাৰ ৰা ুল আতহ পাইছ , 

কিামাছলাছক তকিািৰ পৰা তি কগাপন কতৰত লা িাছৰ কিত  ভাগ কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰকাশ কতৰছ  আৰু িহুতখতন এতৰ তদছ । অৱছশয আল্লাহৰ 

িৰফৰ পৰা এটা কজযাতি আৰু স্পষ্ট তকিাি কিামাছলাকৰ ওচৰি আতহছ । 

ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَقَۡدََجآَءُكۡمَرَُسولَُناَيُبَي ُِنَلَُكۡمََ
َ
أ َيَٰٓ

اَُكنُتۡمَُتخُۡفوَنَِمَنَٱلِۡكَتَِٰبََويَۡعُفواََْعنََ ِم  َكثِيٗراَم 
قَۡدََجآءََ َِۚ بِينَ َكثِيٖر َمُّ َِنُور ََوكَِتَٰب  َِنَٱَّلل   ١٥َُكمَم 

16. তিসকছল আল্লাহৰ সন্তুতষ্টৰ অনুসৰণ কছৰ, ইয়াৰ মাধযমি কিওোঁ তসহোঁ িক 

শাতন্তৰ পৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ আৰু তসহোঁ িক তনজ অনুমতিৰছম অন্ধকাৰৰ পৰা 

কপাহৰকল ওলাই আছন লগছি তসহোঁ িক সৰল পৰ্ৰ তহদায়ি তদছয়। 

ََمِنَٱتَ  ُ َلَِٰمَََيۡهِديَبِهَِٱَّلل  َٰنَُهۥَُسُبَلَٱلس  َبَعَرِۡضَو
لَُمَِٰتَإِلَيَٱلنُّورَِبِإِۡذنِهِۦََويَۡهِديِهۡمََ َِنَٱلظُّ َويُۡخرُِجُهمَم 

ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ  ١٦َإِلَيَٰ

17. অৱছশয তসহোঁ ছি কুফুৰী কতৰছ  তিসকছল কয় কি, ‘মাৰইয়ামৰ পুি মত ছহই 

আল্লাহ’। ককাৱা, ‘িতদ আল্লাছহ মত হ ইিছন মাৰইয়ামক আৰু কিওোঁৰ মাকক আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ মাজি তি আছ  কসই সকছলাছক ধ্বংস কতৰি তিচাছৰ কিছন্ত কিওোঁক 

িাধা তদিকল কাৰ শতি আছ ’? আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াৰ 

মাজি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰৰ সািথছভৌমত্ব ককৱল আল্লাহছৰই। কিওোঁ তি 

ইচ্ছা সৃতষ্ট কছৰ আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান। 

َُهَوَٱلَۡمِسيُحَٱۡبُنََ َ َٱَّلل  ل َقۡدََكَفَرَٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن 
نََ
َ
َراَدَأ

َ
ََِشۡيـ ًاَإِۡنَأ َمۡريََمَْۚقُۡلََفَمنََيۡملُِكَِمَنَٱَّلل 

ۡرِضََ
َ
ُهۥََوَمنَفِيَٱلۡأ م 

ُ
ُيۡهلَِكَٱلَۡمِسيَحَٱۡبَنََمۡريََمََوأ
َِٰتََوَٱ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس  َوَّلِل  َُۗ َََْۚجمِيٗعا ۡرِضََوَماَبَيَۡنُهَما
َ
لۡأ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َْۚ  ١٧ََيخۡلُُقََماَيََشآُء

18. ইয়াহূদী আৰু না াৰাসকছল কয়, ‘আতম আল্লাহৰ পুি আৰু কিওোঁৰ 

তপ্ৰয়পাি’। ককাৱা, ‘কিছন্ত তকয় কিওোঁ কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ গুণাহৰ 

কাৰছণ শাতি তদছয়? িৰং কিামাছলাক তসহোঁ িছৰই অন্তগথি মানুহ তিসকলক কিওোঁ 

সৃতষ্ট কতৰছ । িাক ইচ্ছা কিওোঁ ক্ষমা কতৰ তদছয় আৰু িাক ইচ্ছা কিওোঁ শাতি তদছয়, 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি লগছি এই দ্যছয়াৰ মাজি তি আছ  কসই 

সকছলাছিাৰৰ সািথছভৌমত্ব আল্লাহছৰই, আৰু প্ৰিযাৱিথ ন কিওোঁৰ ওচৰছিই। 

ََنحۡنَُ َصََٰرىَٰ َََوَقالَِتَٱلَۡيُهوُدََوٱلن  ۚۥْ ُؤُه َٰٓ ِحب 
َ
ََِوأ ُؤاَْٱَّلل  بَۡنَٰٓ

َ
َأ

ۡنََ ِم  نُتمَبََشر َم 
َ
بَۡلَأ بُُكمَبُِذنُوبُِكمَِۖ ِ قُۡلَفَلَِمَُيَعذ 

َُِملُۡكََ َوَّلِل  َْۚ ُبََمنَيََشآُء ِ َيۡغفُِرَلَِمنَيََشآُءََويَُعذ  َْۚ َخلََق
َوِإلَۡيهَِٱلَۡمِصيرَُ َۡۖ ۡرِضََوَماَبَيَۡنُهَما

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ١٨َٱلس 

19. কহ তকিািীসকল! ৰা ুল কপ্ৰৰণৰ এটা তিৰতিৰ তপ ি কিামাছলাকৰ ওচৰকল 

আমাৰ ৰা ুল আতহছ । কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওচৰি স্পষ্ট িযাখযা কতৰছ , িাছি 

কিামাছলাছক এইছটা ক’ি কনাৱাৰা কি, ‘আমাৰ ওচৰি ককাছনা সুসংিাদিাহী আৰু 

সাৱধানকাৰী অহা নাত ল’। অৱছশয কিামাছলাকৰ ওচৰি সুসংিাদদািা আৰু 

সাৱধানকাৰী আতহছ । আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَقَۡدََجآَءُكۡمَرَُسولَُناَيُبَي ُِنَلَُكۡمََ
َ
أ َيَٰٓ

َبَِشيٖرََ نََتُقولُواََْماََجآَءنَاَِمنُۢ
َ
َِنَٱلرُُّسِلَأ ََفتَۡرةَٖم  عَلَىَٰ

َكَُ َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َُۗ َونَِذير  َفَقۡدََجآَءُكمَبَِشيرَ  َََولَاَنَِذيرَِٖۖ ِ
ل 

 ١٩ََشۡيٖءَقَِدير َ
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20. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মু াই তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, ‘কহ কমাৰ 

সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰা কিতিয়া 

কিওোঁ কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই নিী িনাইত ল আৰু কিামাছলাকক ৰজা-িাদশ্বাহ 

িনাইত ল আৰু সৃতষ্টজগিৰ কাছকা তিছটা দান কৰা নাত ল কসইছটা কিামাছলাকক 

প্ৰদান কতৰত ল’। 

ََِ َلَِقۡوِمهِۦََيََٰقوِۡمَٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَةَٱَّلل  َوِإۡذَقَاَلَُموَسيَٰ
لُوٗكاََ ۢنبَِيآَءَوََجَعلَُكمَمُّ

َ
َعلَۡيُكۡمَإِۡذََجَعَلَفِيُكۡمَأ

َِنَٱلَۡعَٰلَِمينََ َحٗداَم 
َ
اَلَۡمَيُۡؤِتَأ َُٰكمَم   ٢٠ََوَءاتَى

21. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি তিছটা পতৱি ভূতম তলতখ 

তদছ  িাি কিামাছলাছক প্ৰছৱশ কৰা আৰু পশ্চাদপসৰণ নকতৰিা, এছন কতৰছল 

কিামাছলাছক ক্ষতিগ্ৰি হহ প্ৰিযািিথ ন কতৰিা’। 

ََ ُ َسَةَٱل تِيََكَتَبَٱَّلل  ۡرَضَٱلُۡمَقد 
َ
َيََٰقۡوِمَٱۡدُخلُواَْٱلۡأ

واَْعَلَىََٰٓ ۡدبَارُِكۡمََفَتنَقلُِبواََْخَِٰسِرينَََلَُكۡمََولَاَتَۡرتَدُّ
َ
 ٢١َأ

22. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ মু া! তনশ্চয় িাি এটা শতিশালী সম্প্ৰদায় আছ  আৰু 

তসহোঁ ি িাৰ পৰা ওলাই কনাছিাৱাকলছক আতম ককতিয়াও িাি প্ৰছৱশ নকতৰম। 

এছিছক তসহোঁ ি িাৰ পৰা ওলাই গ'কল তনশ্চয় আতম িাি প্ৰছৱশ কতৰম’। 

َفِيَهاَقَۡوٗماََجب ارِيَنََوِإن اَلَنَن ۡدُخلََهاََقَالُواَْ َإِن  َيَُٰموَسيَٰٓ
ََيخۡرُُجواَِْمۡنَهاَفَإِنََيخۡرُُجواَِْمۡنَهاَفَإِن اََدَِٰخلُونََ  ٢٢ََحت يَٰ

23. তিসকছল ভয় কতৰত ল তসহোঁ িৰ মাজৰ দ্যজছন, তি দ্যজনৰ প্ৰতি আল্লাছহ 

অনুগ্ৰহ কতৰত ল, তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ মুকাতিলা কতৰ দ্যৱাৰি 

প্ৰছৱশ কৰা, প্ৰছৱশ কতৰছলই কিামাছলাছক তিজয় লাভ কতৰিা আৰু িতদ 

কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা, কিছনহ’কল আল্লাহৰ ওপৰছিই ভৰসা কৰা’। 

ََعلَۡيِهَماََ ُ ۡنَعَمَٱَّلل 
َ
قَاَلَرَُجلَاِنَِمَنَٱل ِذيَنََيخَافُوَنَأ
وُهَفَإِن ُكۡمََغَٰلُِبوَنََْۚٱۡدُخلُواََْعلَۡيِهُمَٱلَۡباَبَفَإَِذاََدَخلُۡتمَُ
ۡؤِمنِينََ ََِفَتوَك لُٓواَْإِنَُكنُتمَمُّ  ٢٣َوَعَلَىَٱَّلل 

24. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ মু া! তসহোঁ ি কিতিয়া হলছক িাি ৰ্াতকি আতম 

ককতিয়াও িাি প্ৰছৱশ নকতৰম, এছিছক িুতম আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক হগ িুি 

কৰাকগ। তনশ্চয় আতম ইয়াছিই িতহ ৰ্াতকম’। 

اََداُمواَْفِيَهاََ بَٗداَم 
َ
َإِن اَلَنَن ۡدُخلََهآَأ قَالُواََْيَُٰموَسيَٰٓ

َٰعُِدونََ نَتََوَربَُّكَفََقَٰتِلَآَإِن اََهَُٰهَناََق
َ
 ٢٤َفَٱۡذَهۡبَأ

25. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! মই আৰু কমাৰ ভািৃৰ িাতহছৰ আন কাছৰা 

ওপৰি কমাৰ অতধকাৰ নাই, এছিছক িুতম আমাৰ আৰু ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ৰ মাজি 

তিছচ্ছদ কতৰ তদয়া’। 

فَٱفُۡرۡقَبَيَۡنَناَ ِخيَِۖ
َ
ۡملُِكَإِل اََنۡفِسيََوأ

َ
َإِن ِيَلَٓاَأ ِ قَاَلََرب 

 ٢٥ََوبَيَۡنَٱلَۡقوِۡمَٱلَۡفَِٰسقِينََ

26. আল্লাছহ ক’কল, ‘কিছনহ’কল ইয়াক চতল্লশ ি ৰকলছক তসহোঁ িৰ ওপৰি 

তনছষধ কৰা হ’ল, তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি উদ্ভ্ৰান্ত হহ ঘুতৰ ফুতৰি, গতিছক িুতম ফাত ক্ব 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি দ্যখ নকতৰিা’। 

يَتِيُهوَنَفِيََ ََۛ ۡربَعِيَنََسَنٗة
َ
ََعلَۡيِهۡمََۛأ َمة  قَاَلَفَإِن َهاَُمحَر 

َسَعَلَىَٱلَۡقۡوِمَٱلَۡفَِٰسقِينََ
ۡ
َفَلَاَتَأ ۡرِضِۚ

َ
 ٢٦َٱلۡأ

27. আৰু িুতম আদমৰ দ্যই পুিৰ কাতহনীছটা তসহোঁ িক িৰ্ািৰ্ভাছৱ িণথনা কতৰ 

শুছনাৱা। কিতিয়া তসহোঁ ি উভছয় কুৰিানী কতৰত ল, ফলি এজনৰ পৰা কিুল কৰা 

হহত ল আৰু আনজনৰ পৰা কিুল কৰা কহাৱা নাত ল। তস ক’কল, ‘তনশ্চয় মই 

কিামাক হিযা কতৰম’। আনজছন ক’কল, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ ককৱল মুত্তাক্বীসকলৰ 

পৰাই কিুল কছৰ’। 

َٱۡبَنۡيََءاَدَمَبِٱلۡحَق َِ
َ
بَاَقُۡربَاٗناََ۞َوٱتُۡلََعلَۡيِهۡمََنَبأ َإِۡذَقَر 

َحِدهَِماََولَۡمَُيَتَقب ۡلَِمَنَٱٓأۡلَخرَِقَاَلََ
َ
َفُتُقب َِلَِمۡنَأ

َِمَنَٱلُۡمت قِينََ ُ قَاَلَإِن َماََيَتَقب ُلَٱَّلل  ۡقُتلَن َكَۖۡ
َ
 ٢٧َلَأ
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28. ‘কমাক হিযা কৰাৰ িাছি িুতম কিামাৰ হাি প্ৰসাতৰি কতৰছলও কিামাক 

হিযা কৰাৰ িাছি মই কিামাৰ প্ৰতি কমাৰ হাি প্ৰসাতৰি নকতৰম; তনশ্চয় মই 

সৃতষ্টজগিৰ ৰি আল্লাহক ভয় কছৰা’। 

نَاَ۠بَِباِسٖطَيَِدَيََ
َ
َيََدَكَلَِتۡقُتلَنِيََمآَأ َبََسطَتَإِلَي  لَئِنُۢ

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ََرب  َ َخاُفَٱَّلل 
َ
إِن ِٓيَأ ۡقُتلََكَۖۡ

َ
 ٢٨َإِلَۡيَكَلِأ

29. ‘তনশ্চয় মই তিচাছৰা িুতম কমাৰ আৰু কিামাৰ পাপ হল উভতি কিাৱা, ইয়াৰ 

ফলি িুতম জুইৰ অতধিাসী কহাৱা আৰু এইছটাছৱই হহছ  িাতলমসকলৰ 

প্ৰতিদান’। 

ۡصَحَِٰبََ
َ
َبِإِثِۡميََوِإثِۡمَكََفَتُكوَنَِمۡنَأ

َ
نََتُبٓوأ

َ
رِيُدَأ

ُ
إِن ِٓيَأ

َٰلِِمينََ ُؤاَْٱلظ  َٰلَِكََجَزَٰٓ َوَذ َِۚ ارِ  ٢٩َٱلن 

30. অৱছশষি িাৰ ভাছয়কক হিযা কতৰিকল িাৰ নফছ  (প্ৰিৃতত্তছয়) িাক িশ 

কতৰছল। ফলি তস িাক হিযা কতৰছল আৰু এইদছৰ তস ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি 

হ’ল। 

ۡصَبَحَِمَنََ
َ
ِخيهََِفَقَتلَُهۥَفَأ

َ
َفَطو َعۡتَلَُهۥََنۡفُسُهۥََقۡتَلَأ

 ٣٠َٱلَۡخَِٰسِرينََ

31. িাৰ তপ ি আল্লাছহ এটা কাউৰী পঠাছল, তিছটাছৱ িাৰ ভাছয়কৰ মৃিছদহ 

ককছনকক কগাপন কতৰি লাছগ কসইছটা কদখুৱাৰ িাছি মাটি খুচতৰিকল ধতৰছল। তস 

ক’কল, ‘হায়! মই এই কাউৰীছটাৰ দছৰও হ’ি কনাৱাতৰছলাছন কি কমাৰ ভািৃৰ 

মৃিছদহছটা ঢাতকি পাছৰা? ফলি তস অনুিপ্ত হ’ল। 

ۡرِضَلِيُِريَُهۥََكۡيَفََ
َ
َُغَراٗباََيۡبَحُثَفِيَٱلۡأ ُ َفَبَعَثَٱَّلل 

ِخيهَِِۚ
َ
َٰرِيََسوَۡءةََأ ُكوَنََيَُو

َ
ۡنَأ
َ
َعَجۡزُتَأ

َ
َأ َقَاَلََيََٰوۡيلََتيَٰٓ

ۡصَبَحَِمَنََ
َ
فَأ ِخيَِۖ

َ
َوَٰرَِيََسوَۡءةََأ

ُ
ِمۡثَلََهََٰذاَٱلُۡغَراِبَفَأ

َِٰدِمينََ  ٣١َٱلن 

32. এই কাৰছণই িনী ই ৰাঈলৰ িাছি এই তিধান তদত ছলা কি, হিযাৰ পতৰিছিথ  

নাইিা পৃতৰ্ৱীি অশাতন্ত সৃতষ্ট কৰাধ কৰাৰ িাতহছৰ িতদ ককাছনািাই কাছৰািাক হিযা 

কছৰ তস কিতনিা সমগ্ৰ মানৱ জাতিকছহ হিযা কতৰছল আৰু তিছয় কাছৰািাৰ প্ৰাণ 

ৰক্ষা কতৰছল তস কিতনিা সমগ্ৰ মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কতৰছল। তনশ্চয় তসহোঁ িৰ ওচৰি 

আমাৰ ৰা ুলসকল স্পষ্ট প্ৰমাণাতদ হল আতহত ল, ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই পৃতৰ্ৱীি সীমালংঘন কতৰত ল। 

ن ُهۥََمنََقَتَلَََِمنَۡ
َ
َِٰٓءيَلَأ َبَنِٓيَإِۡسَر َٰلَِكََكَتبَۡناَعَلَىَٰ ۡجِلََذ

َ
أ

ن َماََقَتَلََ
َ
ۡرِضَفََكأ

َ
ۡوَفََسادَٖفِيَٱلۡأ

َ
اَبَِغيِۡرََنۡفٍسَأ َنۡفَسُۢ

اَسََ ۡحَياَٱلن 
َ
ن َمآَأ

َ
ۡحَياَهاَفََكأ

َ
اَسََجمِيٗعاََوَمۡنَأ ٱلن 

َِ َولََقۡدََجآَءۡتُهۡمَرُُسلَُناَب ََكثِيٗراَََجمِيٗعاَْۚ َإِن  ٱلَۡبي َِنَِٰتَُثم 
ۡرِضَلَُمۡسِرفُونََ

َ
َٰلَِكَفِيَٱلۡأ ِۡنُهمََبۡعَدََذ  ٣٢َم 

33. তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিৰুছি িুি কছৰ আৰু পৃতৰ্ৱীি 

ধ্বংসাত্মক কাম কতৰ ফুছৰ তসহোঁ িৰ শাতি ককৱল এইছটাছৱই কি, তসহোঁ িক হিযা 

কৰা হ’ি অৰ্িা ৰু তিি কৰা হ’ি নাইিা তিপৰীি তদশৰ পৰা হাি ভতৰ কাটি 

কপছলাৱা হ’ি িা তসহোঁ িক কদশৰ পৰা তনিথাতসি কৰা হ’ি। পৃতৰ্ৱীি এইছটাছৱই 

তসহোঁ িৰ লাঞ্ছনা আৰু আতখৰািি তসহোঁ িৰ িাছি আছ  মহা শাতি। 

ََورَُسولَُهۥََويَۡسَعۡوَنََ َ ُؤاَْٱل ِذيَنَُيحَارِبُوَنَٱَّلل  إِن َماََجَزَٰٓ
ۡرِضَفََساًدا

َ
َعَََفِيَٱلۡأ ۡوَُتَقط 

َ
ۡوَيَُصل ُبٓواَْأ

َ
نَُيَقت لُٓواَْأ

َ
أ

ََ ۡرِضِۚ
َ
ۡوَيُنَفۡواَِْمَنَٱلۡأ

َ
ِۡنَِخَلٍَٰفَأ رُۡجلُُهمَم 

َ
يِۡديِهۡمََوأ

َ
أ

ََ َولَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِعَذاب  َۡۖ ۡنَيا َفِيَٱلدُّ َٰلَِكَلَُهۡمَِخۡزي  َذ
 ٣٣ََعِظيمَ 

34. তকন্তু তসহোঁ িৰ িাতহছৰ, তিসকছল কিামাছলাকৰ আয়ত্তি অহাৰ পূছিথই 

িাওিা কতৰছ । এছিছক জাতন কৰ্াৱা কি, তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
فَٱۡعلَُمٓواََْ نََتۡقِدُرواََْعلَۡيِهۡمَۖۡ

َ
إِل اَٱل ِذيَنَتَابُواَِْمنََقۡبِلَأ

ََغُفور َر ِحيمَ  َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٣٤َأ
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35. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

কিওোঁৰ হনকটয অছেষণ কৰা আৰু কিওোঁৰ পৰ্ি তজহাদ কৰা, িাছি কিামাছলাছক 

সফল হ’ি পাৰা। 

ََوٱۡبَتُغٓواَْإِلَۡيهَِٱلۡوَِسيلََةَ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٣٥ََوَجَِٰهُدواَْفِيََسبِيلِهِۦَلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ

36. তনশ্চয় তিসকছল কুফুৰী কতৰছ , পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা িতদ 

তসহোঁ িৰ হয় লগছি ইয়াৰ সমপতৰমাণ আৰু ৰ্াছক, িাছি তসহোঁ ছি ইয়াৰ মাধযমি 

তক্বয়ামিৰ তদনা শাতিৰ পৰা ৰক্ষাৰ িাছি মুতিপণ তদি পাছৰ, িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ 

পৰা কসয়া গ্ৰহণ কৰা নহ’ি আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  কষ্টদায়ক শাতি। 

َْ َٱل ِذيَنََكَفُروا ۡرِضََجمِيٗعاََإِن 
َ
اَفِيَٱلۡأ َلَُهمَم  ن 

َ
َلَۡوَأ

َوِمۡثلَُهۥََمَعُهۥَلَِيۡفَتُدواَْبِهِۦَِمۡنََعَذاِبَيَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةََِماَ
لِيمَ 
َ
َأ َولَُهۡمََعَذاب   ٣٦َُتُقب َِلَِمۡنُهۡمَۖۡ

37. তসহোঁ ছি জুইৰ পৰা ওলাি খুতজি, তকন্তু তসহোঁ ছি িাৰ পৰা ওলাি কনাৱাতৰি 

আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  তচৰস্থায়ী শাতি। 
َۡۖ ارََِوَماَُهمَبَِخَٰرِِجيَنَِمۡنَها نََيخۡرُُجواَِْمَنَٱلن 

َ
يُرِيُدوَنَأ

قِيمَ  َمُّ  ٣٧ََولَُهۡمََعَذاب 

38. কচাৰ পুৰুষ আৰু কচাৰ নাৰীৰ তসহোঁ ি উভয়ছৰ হাি কাটি তদয়া, এয়া তসহোঁ িৰ 

কৃিকমথৰ ফল আৰু আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তশক্ষণীয় শাতিস্বৰূপ; আৰু আল্লাহ মহা 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

بَِماََ َُۢ يِۡدَيُهَماََجَزآَء
َ
ارِقَُةَفَٱۡقَطُعٓواَْأ ارُِقََوٱلس  َوٱلس 

ََحِكيمَ  ََعزِيز  ُ َوٱَّلل  َُِۗ َِنَٱَّلل  َٰلٗاَم   ٣٨ََكَسَباَنََك

39. এছিছক সীমালংঘন কৰাৰ তপ ি ককাছনািাই িাওিা কতৰছল আৰু তনজছক 

সংছশাধন কতৰছল তনশ্চয় আল্লাছহ িাৰ িাওিা কিুল কতৰি; তনশ্চয় আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََيُتوُبََ َ َٱَّلل  ۡصلََحَفَإِن 
َ
ََبۡعِدَُظلِۡمهِۦََوأ َفَمنَتَاَبَِمنُۢ
ر ِحيمَ  ََغُفورَ  َ َٱَّلل   ٣٩ََعلَۡيهَِِۚإِن 

40. িুতম নাজানা কনতক কি, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌমত্ব ককৱল 

আল্লাহছৰই? িাক ইচ্ছা কিওোঁ শাতি তদছয় আৰু িাক ইচ্ছা কিওোঁ ক্ষমা কতৰ তদছয় 

আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ۡرِضََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َلَُهۥَُملُۡكَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمََتۡعلَۡمَأ

َ
أ

ََ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َُۗ ُبََمنَيََشآُءََويَۡغفُِرَلَِمنَيََشآُء ِ ُيَعذ 

 ٤٠ََشۡيٖءَقَِدير َ

41. কহ ৰা ুল! িুতম তসহোঁ িৰ িাছি তচতন্তি নহ’িা তিসকছল কুফুৰীৰ ফাছল দ্ৰুি 

গতিি আগুৱাই িায়—তিসকছল মুছখছৰ কয়, ‘ঈমান আতনছ া’, অৰ্চ তসহোঁ িৰ 

অন্তছৰ ঈমান আনা নাই- আৰু তিসকছল ইয়াহুদী, তসহোঁ ি (সকছলাছৱই) তম া 

কৰ্া শুতনিকল অতধক িৎপৰ, অনযানয কওমৰ প্ৰতি, তিসকছল কিামাৰ ওচৰি 

অহা নাই তসহোঁ ছি কাণ পাতি ৰ্াছক। শব্দসমূহ িৰ্ািৰ্ সুতিনযি ৰ্কাৰ তপ ছিা 

তসহোঁ ছি কসইছিাৰৰ অৰ্থ তিকৃি কছৰ। তসহোঁ ছি কয়, ‘িতদ কিামাছলাকক এছনকুৱা 

তিধান তদছয় কিছনহ’কল গ্ৰহণ কতৰিা আৰু িতদ এছনকুৱা তিধান তনতদছয় 

কিছনহ’কল িজথ ন কতৰিা’। আল্লাছহ িাক তফিনাি কপলাি তিচাছৰ িাৰ িাছি 

আল্লাহৰ ওচৰি কিামাৰ কতৰিকল এছকা নাই। ইহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক 

তিসকলৰ হৃদয়ক আল্লাছহ তিশুি কতৰি তনতিচাছৰ; তসহোঁ িৰ িাছি আছ  পৃতৰ্ৱীি 

লাঞ্ছনা আৰু আতখৰািি আছ  মহাশাতি। 

َهاَٱلر ُسوُلَلَاََيحُۡزنَكَٱل ِذيَنَيَُسَٰرُِعوَنَفِيََ يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ُكۡفرَِِمَنَٱل ِذيَنَ
َٰهِِهۡمََولَۡمَتُۡؤِمنََٱلۡ فَۡو

َ
قَالُٓواََْءاَمن اَبِأ

َُٰعوَنََ َُٰعوَنَلِلَۡكِذِبََسم  ََسم  َْۛ قُلُوبُُهۡمَََۛوِمَنَٱل ِذيَنََهاُدوا
ََبۡعِدََ ِفُوَنَٱلۡكَلَِمَِمنُۢ ُيحَر  تُوَكَۖۡ

ۡ
لَِقۡوٍمََءاَخرِيَنَلَۡمَيَأ

وتِيُتۡمََهََٰذاَفَُخُذوُهَوََ
ُ
ََيُقولُوَنَإِۡنَأ ِإنَل ۡمَََمَواِضعِهِۖۦۡ

َفِۡتنََتُهۥَفَلَنََتۡملَِكَلَُهۥََ ُ ََوَمنَيُرِِدَٱَّلل  ْْۚ تُۡؤتَۡوُهَفَٱۡحَذُروا
َِرََ نَُيَطه 

َ
َأ ُ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَلَۡمَيُرِدَِٱَّلل 

ُ
أ َْۚ ََِشۡيـ ًا ِمَنَٱَّلل 

ََ َولَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِعَذاب  َۡۖ ۡنَياَِخۡزي  قُلُوبَُهۡمَْۚلَُهۡمَفِيَٱلدُّ
 ٤١ََعِظيمَ 
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42. তসহোঁ ি তম া শুতনিকল িৰ আগ্ৰহশীল আৰু অকিধ সম্পদ খািকল অিযন্ত 

আসি; এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ ওচৰি আছহ কিছন্ত তসহোঁ িৰ তিচাৰ 

মীমাংসা কতৰিা অৰ্িা তসহোঁ িক উছপক্ষা কতৰিা। িুতম িতদ তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা 

কিছন্ত তসহোঁ ছি কিামাৰ এছকা ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি আৰু িুতম িতদ তসহোঁ িৰ তিচাৰ 

তনষ্পতত্ত কৰা কিছন্ত তসহোঁ িৰ মাজি নযায় তিচাৰ কতৰিা; তনশ্চয় আল্লাছহ 

নযায়পৰায়ণকাৰী সকলক ভালপায়। 

َفَإِنََجآُءوَكََ ۡحِتِۚ َٰلُوَنَلِلسُّ ك 
َ
َُٰعوَنَلِلَۡكِذِبَأ َسم 

َوِإنَُتۡعرِۡضََعۡنُهۡمََ ۡعرِۡضََعۡنُهۡمَۖۡ
َ
ۡوَأ
َ
فَٱۡحُكمَبَيَۡنُهۡمَأ
وَكََشۡيـ َٗ َوِإۡنََحَكۡمَتَفَٱۡحُكمَبَيَۡنُهمََفَلَنَيَُضرُّ َۡۖ ا

َٱلُۡمۡقِسِطينََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  َإِن   ٤٢َبِٱلۡقِۡسِطِۚ

43. আৰু তসহোঁ ছি ককছনকক কিামাক ফয়চালাকাৰী িনায়? অৰ্চ তসহোঁ িৰ ওচৰি 

আছ  িাওৰাি, ি’ি আছ  আল্লাহৰ তিধান, িৰ্াতপও তসহোঁ ছি ইয়াৰ তপ ি মুখ 

ঘূৰাই লয় আৰু তসহোঁ ি মুতমছনা নহয়। 

َُٰةَفِيَهاَُحۡكُمََََوَكۡيَفَ ۡوَرى ُِمونََكَوَِعنَدُهُمَٱلت  ُيحَك 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
َوَمآَأ َٰلَِكَْۚ ََبۡعِدََذ ََيَتَول ۡوَنَِمنُۢ َُِثم  ٱَّلل 

 ٤٣َبِٱلُۡمۡؤِمنِينََ

44. তনশ্চয় আতমছয়ই িাওৰাি অৱিীণথ কতৰত ছলা, িাি আত ল তহদায়ি আৰু 

কজযাতি, ইয়াৰ মাধযমি ইয়াহুতদসকলৰ িাছি ফয়চালা প্ৰদান কতৰত ল অনুগি 

নিীসকছল আৰু ৰাব্বানীসকছল লগছি তিদ্বানসকছলও। কাৰণ কিওোঁছলাকক 

আল্লাহৰ তকিাপৰ ৰক্ষক তহচাছপ দাতয়ত্ব তদয়া হহত ল আৰু কিওোঁছলাক আত ল 

ইয়াৰ ওপৰি সাক্ষী। কসছয় কিামাছলাছক মানুহক ভয় নকতৰিা ককৱল কমাছকই 

ভয় কৰা আৰু কমাৰ আয়ািসমূহৰ তিতনময়ি িুচ্ছ মূলয তকতন নলিা। আল্লাছহ তি 

অৱিীণথ কতৰছ  কসই অনুিায়ী তিসকছল তিধান তনতদছয় তসহোঁ ছিই কাতফৰ। 

َيحُۡكُمَبَِهاََ َْۚ ََٰةَفِيَهاَُهٗدىََونُور  ۡوَرى نَزلَۡناَٱلت 
َ
إِن آَأ

َٰنِيُّوَنَ ب  ۡسلَُمواَْلِل ِذيَنََهاُدواََْوٱلر 
َ
بِيُّوَنَٱل ِذيَنَأ ٱلن 

ۡحَباُرَبَِماَٱۡسُتۡحفُِظواَِْمَن
َ
َِوََكانُواََْعلَۡيهَََِوٱلۡأ كَِتَِٰبَٱَّلل 

اَسََوٱۡخَشۡوِنََولَاَتَۡشتَُرواََْ فَلَاََتخَۡشُواَْٱلن  َْۚ ُشَهَدآَء
ََ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
َوَمنَل ۡمََيحُۡكمَبَِمآَأ أَـِبَيَٰتِيََثَمٗناَقَلِيلٗاَْۚ

َٰفُِرونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡك
ُ
 ٤٤َفَأ

45. আৰু আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি িাি অিযাৱশযক কতৰ তদত ছলা কি, প্ৰাণৰ 

পতৰিছিথ  প্ৰাণ, চকুৰ পতৰিছিথ  চকু, নাকৰ পতৰিছিথ  নাক, কাণৰ পতৰিছিথ  কাণ, 

দাোঁ িৰ পতৰিছিথ  দাোঁ ি আৰু আঘািৰ পতৰিছিথ  অনুৰূপ আঘাি। িাৰ তপ ি 

ককাছনািাই কসয়া ক্ষমা কতৰছল িাৰ িাছি কসয়া কাফফাৰা হ’ি। আৰু আল্লাছহ তি 

অৱিীণথ কতৰছ  কসই অনুিায়ী তিসকছল তিধান তনতদছয় তসহোঁ ছিই িাতলম। 

ۡفِسََوٱلَۡعيَۡنََ َٱلن ۡفَسَبِٱلن  ن 
َ
َوَكَتبَۡناََعلَۡيِهۡمَفِيَهآَأ

ََ ن  ِ ُذِنََوٱلس 
ُ
ذَُنَبِٱلۡأ

ُ
نِفََوٱلۡأ

َ
نَفَبِٱلۡأ

َ
بِٱلَۡعيِۡنََوٱلۡأ

َقَبِهِۦََفُهَوََ ََفَمنَتََصد  ْۚ ََوٱلۡجُُروَحَقَِصاص  ِ ن  ِ بِٱلس 
ََوَمنَل َ ل ُهۚۥْ  َ اَرة ْوَلَٰٓئَِكَََكف 

ُ
َفَأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ۡمََيحُۡكمَبَِمآَأ

َٰلُِمونََ  ٤٥َُهُمَٱلظ 

46. আৰু আতম তসহোঁ িৰ তপ ছিই মাৰইয়ামৰ পুি ঈ াক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা, িাৰ 

সনু্মখি িাওৰািৰ পৰা তি অৱতশষ্ট আত ল িাৰ সিযিা প্ৰতিপন্নকাৰীৰূছপ। আতম 

িাক ইিীল প্ৰদান কতৰত ছলা, িাি আছ  তহদায়ি আৰু কজযাতি, আৰু কসয়া 

আত ল িাৰ সনু্মখি অৱতশষ্ট িাওৰািৰ সিযিা প্ৰতিপন্নকাৰী আৰু মুত্তাক্বীসকলৰ 

িাছি তহদায়ি আৰু উপছদশস্বৰূপ। 

ٗقاَل َِماََ ِ ََءاَثَٰرِهِمَبِعِيَسيَٱبِۡنََمۡريََمَُمَصد  ۡيَناَعَلَىَٰٓ َوَقف 
َوَءاَتۡيَنَُٰهَٱلِۡإنِجيَلَ َٰةَِِۖ ۡوَرى فِيهَُِهٗدىََََبيَۡنَيََديۡهَِِمَنَٱلت 

َٰةَِوَُهٗدىََ ۡوَرى ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََديۡهَِِمَنَٱلت  ِ َونُور ََوُمَصد 
 ٤٦ََوَموِۡعَظٗةَل ِلُۡمت قِينََ

47. ইিীলৰ অনুসাৰীসকছল আল্লাছহ অৱিীণথ কৰা তিধান অনুিায়ী ফয়চালা কৰা 

উতচি। আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসই অনুিায়ী তিসকছল তিধান তনতদছয় 

তসহোঁ ছিই ফাত ক্ব। 

َفِيهََِِۚوَمنَل ۡمََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
ۡهُلَٱلِۡإنِجيِلَبَِمآَأ

َ
َولَۡيۡحُكۡمَأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡفَِٰسُقونََ
ُ
َفَأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
 ٤٧ََيحُۡكمَبَِمآَأ
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48. আৰু আতম কিামাৰ প্ৰতি সিযসহ তকিাপ অৱিীণথ কতৰছ া, ইয়াৰ পূছিথ 

অৱিীণথ কহাৱা তকিাপসমূহৰ সিযিা প্ৰতিপন্নকাৰী আৰু কসইছিাৰৰ 

িদাৰককাৰীৰূছপ। এছিছক আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসই অনুিায়ী িুতম 

তসহোঁ িৰ তিচাৰ তনষ্পতত্ত কৰা আৰু তি সিয কিামাৰ ওচৰকল আতহছ  কসইছটা এতৰ 

তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা। কিামাছলাকৰ প্ৰছিযকছৰ িাছি আতম 

এছকাটাকক চৰীয়ি আৰু স্পষ্ট পৰ্ তনধথাৰণ কতৰ তদছ া। আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল 

কিামাছলাকক এটা উম্মি কতৰি পাতৰছলছহোঁ ছিন, তকন্তু কিওোঁ কিামাছলাকক তি 

প্ৰদান কতৰছ  িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকক পৰীক্ষা কতৰি তিচাছৰ। কসছয় কিামাছলাছক 

সৎকামি প্ৰতিছিাগীিা কৰা। আল্লাহৰ তপছনই কিামাছলাক সকছলাছৰই 

প্ৰিযাৱিথ নস্থল। এছিছক কিামাছলাছক তি তিষয়ি মিছভদ কতৰত লা, কসই তিষছয় 

কিওোঁ কিামাছলাকক অৱগি কৰাি। 

ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََديۡهََِ ِ َُمَصد  ِ نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَبِٱلۡحَق 
َ
َوأ

فَٱۡحُكمَبَيَۡنُهمَبَِمآََ ِمَنَٱلِۡكَتَِٰبََوُمَهۡيِمًناََعلَۡيهَِِۖ
اََجآَ ۡهَوآَءُهۡمََعم 

َ
َولَاَتَت بِۡعَأ َۡۖ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ََأ ِۚ ِ َءَكَِمَنَٱلۡحَق 

ََ ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل  ََجَعلَۡناَِمنُكۡمَِشۡرَعٗةََوِمۡنَهاٗجاَْۚ ٖ
لِكُل 

ٗةََوَِٰحَدٗةََوَلَِٰكنَل َِيۡبلَُوُكۡمَفِيََمآََ م 
ُ
لَجََعلَُكۡمَأ

ََِمرِۡجُعُكۡمََ َإِلَيَٱَّلل  فَٱۡستَبُِقواَْٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ َُٰكۡمَۖۡ َءاتَى
 ٤٨َنُتۡمَفِيهََِتخَۡتلُِفونَََجمِيٗعاََفُينَب ِئُُكمَبَِماَكَُ

49. আৰু িুতম তসহোঁ িৰ মাজি আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসই অনুিায়ী তিচাৰ 

তনষ্পতত্ত কৰা আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা আৰু তসহোঁ িৰ তিষছয় সিকথ  

কহাৱা, িাছি আল্লাছহ কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কতৰছ  তসহোঁ ছি ইয়াৰ ককাছনা 

তিষয়ৰ পৰা কিামাক তিচুযি কতৰি কনাৱাছৰ। িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত 

জাতন কৰ্াৱা কি, আল্লাছহ তসহোঁ িক ককৱল তসহোঁ িৰ তক ুমান গুণাহৰ িাছি শাতি 

তদি তিচাছৰ আৰু মানুহৰ মাজি িহুছিই ফাত ক্ব। 

ۡهَوآَءُهۡمََ
َ
ََولَاَتَت بِۡعَأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ِنَٱۡحُكمَبَيَۡنُهمَبَِمآَأ

َ
َوأ

نَ
َ
َإِلَۡيَكَََۖۡوٱۡحَذۡرُهۡمَأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ََبۡعِضََمآَأ َيۡفتُِنوَكََعنُۢ

نَيُِصيَبُهمَبَِبۡعِضََ
َ
َأ ُ ن َماَيُرِيُدَٱَّلل 

َ
فَإِنَتََول ۡواَْفَٱۡعلَۡمَأ

اِسَلََفَِٰسُقونََ َِنَٱلن  ََكثِيٗراَم  َوِإن   ٤٩َُذنُوبِِهۡمَُۗ

50. তসহোঁ ছি জাতহতলয়যািৰ তিতধ-তিধান কামনা কছৰ কনতক? দৃ়ি তিশ্বাসী 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিধান প্ৰদানি আল্লাহিকক কশ্ৰষ্ঠ আৰু ককান হ’ি পাছৰ? 

ََِ ۡحَسُنَِمَنَٱَّلل 
َ
فَُحۡكَمَٱلَۡجَِٰهلِي ةََِيۡبُغوَنََْۚوَمۡنَأ

َ
أ

 ٥٠َُحۡكٗماَل َِقۡوٖمَيُوقُِنونََ

51. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক ইয়াহুদী আৰু না াৰাসকলক িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ 

নকতৰিা, তসহোঁ ছি পৰস্পছৰ পৰস্পৰৰ িনু্ধ। আৰু কিামাছলাকৰ ককাছনািাই তসহোঁ িক 

িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছল তস তনশ্চয় তসহোঁ িছৰই এজন। তনশ্চয় আল্লাছহ িাতলম 

সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি তনতদছয়। 

ََ َصََٰرىَٰٓ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتت ِخُذواَْٱلَۡيُهوَدََوٱلن  يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡولَِيآُءَبََ
َ
ۡولَِيآَءََۘبۡعُضُهۡمَأ

َ
ِنُكۡمََأ ََوَمنََيَتَول ُهمَم  ۡعٖضِۚ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ  َ َٱَّلل  إِن   ٥١َفَإِن ُهۥَِمۡنُهۡمَُۗ

52. এছিছক তিহোঁ িৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  তসহোঁ িক িুতম অতিছসানকাছল তসহোঁ িৰ 

লগি তমতলি হওোঁছি কদতখিকল পািা। তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম আশংকা কতৰছ া কি, 

ককাছনা এটা তিপছদ আমাক আৰান্ত কতৰি’। িাৰ তপ ি এছনকুৱাও হ’ি পাছৰ 

কি, আল্লাছহ (কিামাছলাকক) তিজয় দান কতৰি অৰ্িা কিওোঁৰ পৰা এছনকুৱা তকিা 

প্ৰদান কতৰি িাছি তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ অন্তৰি তি কগাপন ৰাতখত ল কসই িাছি 

লতজ্জি হয়। 

َيَُسَٰرُِعوَنَفِيِهۡمََ رَض  َفتََرىَٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم 
تَِيَََيُقولُوَنَنََ

ۡ
نَيَأ
َ
َأ ُ َفَعَسيَٱَّلل  نَتُِصيبََناََدآئَِرة َْۚ

َ
َأ خَۡشيَٰٓ

واََْ َسرُّ
َ
ََمآَأ ِۡنَِعنِدهِۦََفُيۡصبُِحواَْعَلَىَٰ ۡمرَٖم 

َ
ۡوَأ
َ
بِٱلَۡفۡتِحَأ

نُفِسِهۡمََنَِٰدِمينََ
َ
 ٥٢َفِٓيَأ

53. আৰু মুতমনসকছল ক’ি, ‘ইহোঁ ছিই আল্লাহৰ নামি দৃ়িভাছৱ শপি কতৰত ল 

কনতক কি, তনশ্চয় তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি আছ ’? তসহোঁ িৰ আমলসমূহ 

তনষ্ফল হহছ , ফলি তসহোঁ ি ক্ষতিগ্ৰি হহছ । 

ََِ قَۡسُمواَْبِٱَّلل 
َ
َهَُٰٓؤلَآِءَٱل ِذيَنَأ

َ
َويَُقوُلَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ

ۡعَمَٰلُُهۡمََ
َ
يَۡمَٰنِِهۡمَإِن ُهۡمَلََمَعُكۡمََْۚحبَِطۡتَأ

َ
َجۡهَدَأ

ۡصَبُحواََْخَِٰسِري
َ
 ٥٣َنََفَأ
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54. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছনািাই দ্বীনৰ পৰা উভতি গ’কল 

তনশ্চয় আল্লাছহ এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় আতনি তিসকলক কিওোঁ ভালপায় আৰু 

তসহোঁ ছিও কিওোঁক ভালপায়; তসহোঁ ি মুতমনসকলৰ প্ৰতি ককামল আৰু কাতফৰসকলৰ 

প্ৰতি অতি কছঠাৰ হ’ি; তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰি আৰু ককাছনা 

ভত্থ সনাকাৰীৰ ভত্থ সনাকল ভ্ৰুছক্ষপ নকতৰি। এইছটা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ, িাক ইচ্ছা 

িাছকই কিওোঁ এইছটা দান কছৰ আৰু আল্লাহ প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ। 

َِمنُكۡمََعنَدِينِهِۦََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمنَيَۡرتَد  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َبَِقۡوٖمَُيحِبُُّهۡمََويُِحبُّونََ ُ تِيَٱَّلل 
ۡ
ذِل ٍةَعَلَىََفََسۡوَفَيَأ

َ
َأ ۥٓ ُه

َٰفِرِيَنَيَُجَِٰهُدوَنَفِيََسبِيِلََ ٍةَعَلَىَٱلَۡك ِعز 
َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَنَأ

َِيُۡؤتِيهََِ َٰلَِكَفَۡضُلَٱَّلل  ََذ ََِولَاََيخَافُوَنَلَۡوَمَةَلَٓائِٖمِۚ ٱَّلل 
ََعلِيمَ  ََوَِٰسع  ُ َوٱَّلل  َْۚ  ٥٤ََمنَيََشآُء

55. কিামাছলাকৰ িনু্ধ ককৱল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুল আৰু মুতমনসকল- 

তিসকছল তিনীি হহ  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু িাকাি প্ৰদান কছৰ। 
ََورَُسولُُهۥََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱل ِذيَنََ ُ إِن َماََولِيُُّكُمَٱَّلل 
َةَوَُهۡمََرَٰكُِعونََ َكوَٰ ةَََويُۡؤتُوَنَٱلز  لَوَٰ  ٥٥َيُقِيُموَنَٱلص 

56. আৰু তিছয় আল্লাহক আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক লগছি মুতমনসকলক িনু্ধৰূছপ 

গ্ৰহণ কছৰ কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহৰ দছলই তিজয়ী। 
َِحۡزَبََ ََورَُسولَُهۥََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْفَإِن  َ َٱَّلل  َوَمنََيَتَول 

َُِهُمَٱلَۡغَٰلُِبونََ  ٥٦َٱَّلل 

57. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ পূছিথ তিসকলক তকিাপ তদয়া হহছ  তসহোঁ িৰ 

মাজি তিসকছল কিামাছলাকৰ দ্বীনক উপহাস আৰু কখল-কধমাতলৰ িস্তুৰূছপ গ্ৰহণ 

কছৰ তসহোঁ িক আৰু কাতফৰসকলক কিামাছলাছক িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰিা আৰু 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িতদ কিামাছলাছক প্ৰকৃি মুতমন। 

خَُذواََْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتت ِخُذواَْٱل ِذيَنَٱت  يُّ
َ
أ َيَٰٓ
وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَِمنََدِ

ُ
َِنَٱل ِذيَنَأ يَنُكۡمَُهُزٗواََولَعِٗباَم 

َإِنَُكنُتمََ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َْۚ ۡولَِيآَء
َ
اَرَأ َقۡبلُِكۡمََوٱلُۡكف 

ۡؤِمنِينََ  ٥٧َمُّ

58. আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক  ালািৰ প্ৰতি আহ্বান কৰা কিতিয়া তসহোঁ ছি 

ইয়াক উপহাস আৰু কখল-কধমাতলৰ িস্তুৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ- এইছটা এই িাছি কি, 

তসহোঁ ি এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় তিসকছল এছকাছৱ নিুছজ। 

َٰلَِكََ َذ َْۚ خَُذوَهاَُهُزٗواََولَعِٗبا ةَِٱت  لَوَٰ َوِإَذاَنَاَدۡيُتۡمَإِلَيَٱلص 
ن ُهۡمَقَوۡم َل اََيۡعقِلُونََ

َ
 ٥٨َبِأ

59. ককাৱা, ‘কহ তকিািীসকল! একমাি এই কাৰছণই কিামাছলাছক আমাৰ 

লগি শত্ৰুিা কপাষণ কৰা কনতক কি, আতম আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু আমাৰ প্ৰতি তি 

অৱিীণথ হহছ  আৰু তি আমাৰ পূছিথ অৱিীণথ হহছ  িাি ঈমান আতনছ া আৰু 

তনশ্চয় কিামাছলাকৰ অতধকাংশই ফাত ক্ব’। 

ۡنََءاَمن اََ
َ
ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبََهۡلَتَنقُِموَنَِمن آَإِل ٓاَأ

َ
أ قُۡلََيَٰٓ

نزَِ
ُ
ََِوَمآَأ ۡكثََرُكۡمََبِٱَّلل 

َ
َأ ن 
َ
نزَِلَِمنََقۡبُلََوأ

ُ
َلَإِلَۡيَناََوَمآَأ

َِٰسُقونََ  ٥٩ََف

60. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক ইয়ািককছয়া তনকৃষ্ট পতৰণামৰ সংিাদ তদম কন 

তিছটা আল্লাহৰ ওচৰি আছ ? িাৰ ওপৰি আল্লাছহ অতভসম্পাি কতৰছ  আৰু 

িাৰ ওপৰি কিওোঁ কৰাধাতেি হহছ । তিসকলৰ মাজৰ পৰা তক ুমানক িােৰ আৰু 

তক ুমানক গাহতৰ িনাইত ল আৰু (তসহোঁ িৰ তক ুমাছন) িাগুিৰ উপাসনা কতৰত ল। 

তসহোঁ ছিই অৱস্থানৰ তদশৰ পৰা তনকৃষ্ট আৰু সৰল পৰ্ৰ পৰা আটাইিকক কিত  

তিচুযি’। 

َمنََ َِْۚ َٰلَِكََمُثوبًَةَِعنَدَٱَّلل  ِنََذ َٖم  نَب ِئُُكمَبَِشر 
ُ
قُۡلََهۡلَأ

َوََغِضَبََعلَۡيهَِ ُ َوََجَعَلَِمۡنُهُمَٱلۡقَِرَدةَََل َعَنُهَٱَّلل 
ََ َضلُّ

َ
كَاٗناََوأ َم  ْوَلَٰٓئَِكََشر  

ُ
أ َُٰغوَتَْۚ َوٱلۡخََنازِيَرَوََعَبَدَٱلط 

بِيلَِ  ٦٠ََعنََسَوآِءَٱلس 
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61. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি আছহ কিতিয়া কয়, আতম 

ঈমান আতনছ া, অৰ্চ তসহোঁ ি কুফুৰী হল প্ৰছৱশ কতৰছ  আৰু এইছটা হলছয় 

ওলাই হগছ । আৰু তসহোঁ ছি তি কগাপন কছৰ, আল্লাছহ কসই সম্পছকথ  ভালদছৰই 

জাছন। 

ُكۡفرَِوَُهۡمََ
َخلُواَْبِٱلۡ َوِإَذاََجآُءوُكۡمَقَالُٓواََْءاَمن اََوَقدَد 

ۡعلَُمَبَِماََكانُواَْيَۡكُتُمونََ
َ
َأ ُ ََوٱَّلل   ٦١َقَۡدََخرَُجواَْبِهۚۦِْ

62. তসহোঁ িৰ মাজৰ িহুিছক িুতম কদতখিকল পািা পাপকমথি, সীমালংঘনি আৰু 

অকিধ ভক্ষণি িৎপৰ; তসহোঁ ছি তি কছৰ কসয়া তকমান কি তনকৃষ্ট! 
ِۡنُهۡمَيَُسَٰرُِعوَنَفِيَٱلِۡإثِۡمََوٱلُۡعۡدَوَِٰنََ ََكثِيٗراَم  َوتََرىَٰ

ۡحَتَْۚلَبِۡئَسََماَكَانُواََْيۡعَملُونََ ۡكلِِهُمَٱلسُّ
َ
 ٦٢ََوأ

63. ৰাব্বানীসকল আৰু পতিিসকছল তসহোঁ িক কিয়া কৰ্া ককাৱাৰ পৰা আৰু 

অকিধ ভক্ষণৰ পৰা তকয় তনছষধ নকছৰ? ইহোঁ ছি তি কতৰ আছ  তনশ্চয় এয়া 

তকমান কি তনকৃষ্ট! 

ۡحَباُرََعنَقَۡولِِهُمَٱلِۡإۡثَمََ
َ
َٰنِيُّوَنََوٱلۡأ ب  َُٰهُمَٱلر  لَۡولَاََيۡنَهى

ۡحَتَْۚلَبِۡئَسََماَكَانُواَْيَۡصَنُعونََ ۡكلِِهُمَٱلسُّ
َ
 ٦٣ََوأ

64. আৰু ইয়াহুদীসকছল কয়, ‘আল্লাহৰ হাি ৰুি’। দৰাচলছি তসহোঁ িৰ হাছিই 

ৰুি কৰা হহছ  আৰু তসহোঁ ছি তি কয় কসই িাছি তসহোঁ ি অতভশপ্ত, িৰং আল্লাহৰ 

উভয় হাছিই প্ৰসাতৰি; কিছনকক ইচ্ছা কিওোঁ দান কছৰ। কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ 

িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  কসয়া তনশ্চয় তসহোঁ িৰ িহুিছৰ 

অিাধযিা আৰু কুফুৰী িৃতি কতৰি। আতম তসহোঁ িৰ মাজি তক্বয়ামি পিথন্ত স্থায়ী 

শত্ৰুিা আৰু তিছদ্বষ ঢাতল তদছ া। কিতিয়াই তসহোঁ ছি িুিৰ জুই লগায় কিতিয়াই 

আল্লাছহ কসয়া নুমাই তদছয় আৰু তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় কতৰ ফুছৰ; আৰু আল্লাছহ 

তিপিথয়কাৰীসকলক ভাল নাপায়। 

َۡ يِۡديِهۡمََولُعُِنواَََْوَقالَِتَٱل
َ
ُغل ۡتَأ َْۚ ََِمۡغلُولَة  َيُهوُدَيَُدَٱَّلل 

ََْۚ َبَۡلَيََداهََُمبُۡسوَطَتاِنَيُنفُِقََكۡيَفَيََشآُء ْۘ بَِماَقَالُوا
ب َِكََ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 

ُ
آَأ ِۡنُهمَم  ََكثِيٗراَم  َولَيَِزيَدن 

لَۡقۡيَناَبَيَۡنُهُمَٱلۡعََ
َ
ََوأ ََُطۡغَيَٰٗناََوُكۡفٗراْۚ َدََٰوَةََوٱلَۡبۡغَضآَءَإِلَيَٰ

ََْۚ ُ َهاَٱَّلل 
َ
ۡطَفأ
َ
ۡوَقُدواَْنَاٗراَل ِلَۡحۡرِبَأ

َ
ُكل َمآَأ يَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ

ََ َلَاَُيحِبُّ ُ َوٱَّلل  ۡرِضَفََساٗداَْۚ
َ
َويَۡسَعۡوَنَفِيَٱلۡأ

 ٦٤َٱلُۡمۡفِسِدينََ

65. আৰু িতদ তকিািীসকছল ঈমান আতনছলছহোঁ ছিন আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন 

কতৰছলছহোঁ ছিন কিছনহ’কল আতম তসহোঁ িৰ পাপসমূহ অৱছশয মুতচ তদছলাছহোঁ ছিন 

আৰু তসহোঁ িক সূখময় জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাছলাছহোঁ ছিন। 

ۡرنَاََعۡنُهۡمََ َقۡواَْلََكف  ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبََءاَمُنواََْوٱت 
َ
َأ ن 
َ
َولَۡوَأ

َِٰتَٱلن عِيمَِ ۡدَخلَۡنَُٰهۡمََجن 
َ
 ٦٥ََسي ِـ َاتِِهۡمََولَأ

66. আৰু তসহোঁ ছি িতদ িাওৰাি, ইিীল আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  কসয়া প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছনহ’কল 

তসহোঁ ছি অৱছশয তসহোঁ িৰ ওপৰৰ পৰা আৰু ভতৰৰ িলৰ পৰা আহাৰাতদ লাভ 

কতৰছলছহোঁ ছিন। তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা এটা দল আছ  তিসকল হহছ  মধযপন্থী, 

আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই তি কছৰ কসয়া তকমান কি তনকৃষ্ট! 

نزَِلَإِلَۡيِهمََ
ُ
ََٰةََوٱلِۡإنجِيَلََوَمآَأ ۡوَرى قَاُمواَْٱلت 

َ
ن ُهۡمَأ

َ
َولَۡوَأ

رُۡجلِِهمََِۚ
َ
َكلُواَِْمنَفَۡوقِِهۡمََوِمنََتحِۡتَأ

َ
ب ِِهۡمَلَأ ِنَر  م 

ِۡنُهۡمََسآَءََماَ م  َوَكثِيرَ  ۡقَتِصَدة َۖۡ مُّ ةَ  م 
ُ
ِۡنُهۡمَأ  ٦٦ََيۡعَملُونََم 

67. কহ ৰা ুল! কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ 

হহছ  কসয়া প্ৰচাৰ কৰা; আৰু িতদ িুতম এছন নকৰা কিছন্ত িুতম কিওোঁৰ িািথ া 

প্ৰচাৰ নকতৰলা। আল্লাছহই কিামাক মানুহৰ পৰা ৰক্ষা কতৰি। তনশ্চয় আল্লাছহ 

কাতফৰ সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

يَُّ
َ
أ َوِإنََ۞َيَٰٓ ب َِكَۖۡ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 

ُ
َهاَٱلر ُسوُلَبَل ِۡغََمآَأ

ََيۡعِصُمَكَِمَنََ ُ ََوٱَّلل  ۚۥْ ل ۡمََتۡفَعۡلََفَماَبَل ۡغَتَرَِسالََتُه
َٰفِرِينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلَۡك َ َٱَّلل  اِسَِۗإِن   ٦٧َٱلن 
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68. ককাৱা, ‘কহ তকিািীসকল! িাওৰাি, ইিীল আৰু তি কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ প্ৰতি অৱিীণথ কৰা হহছ  কসয়া প্ৰতিষ্ঠা 

নকৰাকলছক কিামাছলাছক ককাছনা তভতত্তৰ ওপৰি নহয়। আৰু কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  কসয়া তসহোঁ িৰ 

িহুিছৰ অিাধযিা আৰু কুফুৰী িৃতি কতৰি। এছিছক িুতম কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি 

তনৰাশ নহ’িা’। 

َتُقِيُمواََْ ََشۡيٍءََحت يَٰ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَۡسُتۡمَعَلَىَٰ
َ
أ قُۡلََيَٰٓ

ب ُِكۡمََُۗ ِنَر  نزَِلَإِلَۡيُكمَم 
ُ
ََٰةََوٱلِۡإنِجيَلََوَمآَأ ۡوَرى ٱلت 

ب َِكََ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 
ُ
آَأ ِۡنُهمَم  ََكثِيٗراَم  َولَيَِزيَدن 
َسَ
ۡ
فَلَاَتَأ َٰفِرِينََُطۡغَيَٰٗناََوُكۡفٗراَۖۡ  ٦٨َعَلَىَٱلَۡقۡوِمَٱلَۡك

69. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ , আৰু তিসকল ইয়াহুদী আৰু  াছিয়ী লগছি 

না াৰাসকলৰ মাজি তিসকছল আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ ওপৰি ঈমান আতনছ  

আৰু সৎকমথ কতৰছ , তসহোঁ িৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু তসহোঁ ি তচতন্তিও নহ’ি। 

َٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوٱل ِذَي َٰبِـ ُوَنََإِن  َنََهاُدواََْوٱلص 
ََِوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرَِوََعِمَلََ ََمۡنََءاَمَنَبِٱَّلل  َوٱلن َصََٰرىَٰ

ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ  ٦٩ََصَٰلِٗحاَفَلَاََخوۡف 

70. অৱছশয আতম িনী ই ৰাঈলৰ পৰা অিীকাৰ হলত ছলা আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি 

িহুছিা ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। কিতিয়াই ককাছনা ৰা ুছল তসহোঁ িৰ ওচৰি এছন 

তকিা হল আতহছ  তিছটা তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ তিপৰীি কিতিয়াই তসহোঁ ছি ৰা ুলসকলৰ 

কাছৰািাৰ ওপৰি তমৰ্যাছৰাপ কতৰছ  আৰু কাছৰািাক হিযা কতৰছ । 

ۡرَسلَۡنآَإِلَۡيِهۡمَرُُسلٗاََۖۡ
َ
َِٰٓءيَلََوأ َخۡذنَاَِميَثََٰقَبَنِٓيَإِۡسَر

َ
لََقۡدَأ

نُفُسُهۡمَفَرِيٗقاََُكل َماََجآءََ
َ
َأ َبَِماَلَاََتۡهَوىَٰٓ ُهۡمَرَُسوُلُۢ

بُواََْوَفرِيٗقاََيۡقُتلُونََ  ٧٠ََكذ 

71. আৰু তসহোঁ ছি ভাতৱত ল কি, তসহোঁ িৰ ককাছনা তিপিথয় নহ’ি, ফলি তসহোঁ ি 

অন্ধ আৰু িতধৰ হহ হগত ল। িাৰ তপ ছিা আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িাওিা কিুল কতৰত ল। 

িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ িহুছিই অন্ধ আৰু িতধৰ হহত ল। আৰু তসহোঁ ছি তি আমল কছৰ 

কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََ ُ َتَاَبَٱَّلل  واَُْثم  َفَعُمواَْوََصمُّ ل اَتَُكوَنَفِۡتَنةَ 
َ
وََحِسُبٓواَْأ

بَِماََ َُۢ َبَِصيُر ُ ِۡنُهۡمََْۚوٱَّلل  م  واََْكثِيرَ  ََعُمواَْوََصمُّ َعلَۡيِهۡمَُثم 
 ٧١ََيۡعَملُونََ

72. তিসকছল কয়, ‘মত হ ইিছন মাৰইয়াছমই হহছ  আল্লাহ’, অৱছশয তসহোঁ ছি 

কুফুৰী কতৰছ । অৰ্চ মত ছহ হকছ , ‘কহ ই ৰাঈলৰ সন্তানসকল! কিামাছলাছক 

কসই আল্লাহৰ ইিাদি কৰা তিজন কমাৰ ৰি আৰু কিামাছলাকছৰা ৰি’। তনশ্চয় 

তিছয় আল্লাহৰ লগি অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ আল্লাছহ িাৰ ওপৰি জান্নাি হাৰাম 

কতৰ তদছ  আৰু িাৰ ঠিকনা হ’ি জাহান্নাম; আৰু িাতলমসকলৰ িাছি ককাছনা 

সহায়কাৰী নাই। 

َُهَوَٱلَۡمِسيُحَٱۡبُنََ َ َٱَّلل  لََقۡدََكَفَرَٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن 
ََرب ِيََ َ َِٰٓءيَلَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َوَقاَلَٱلَۡمِسيُحََيََٰبنِٓيَإِۡسَر َمۡريََمَۖۡ

ََِفَقۡدََ إِن ُهۥََمنَيُۡشرِۡكَبِٱَّلل  ََعلَۡيهَََِوَرب ُكۡمَۖۡ ُ َحر َمَٱَّلل 
نَصارَٖ

َ
َٰلِِميَنَِمۡنَأ َوَماَلِلظ  َۡۖ اُر َُٰهَٱلن  َوى

ۡ
 ٧٢َٱلۡجَن َةََوَمأ

73. তসহোঁ ছি অৱছশয কুফুৰী কতৰছ - তিসকছল কয়, ‘আল্লাহ হহছ  তিতনৰ 

মাজি িৃিীয়’, অৰ্চ এক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা ইলাহ নাই; আৰু 

তসহোঁ ছি তি কয় িাৰ পৰা তসহোঁ ছি তিৰি নাৰ্াতকছল তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল 

কুফুৰী কতৰছ , তসহোঁ িৰ ওপৰি অৱছশয কষ্টদায়ক শাতি আপতিি হ’ি। 

َوَماَِمۡنََ َٖۘ ََٰثةٖ َثَالُِثَثََل َ َٱَّلل  ل َقۡدََكَفَرَٱل ِذيَنَقَالُٓواَْإِن 
ََ ن  اََيُقولُوَنَلََيَمس  ََْۚوِإنَل ۡمَيَنَتُهواََْعم  َوَِٰحد  ٍَٰهَإِل ٓاَإَِلَٰهَ  إَِل

لِيمَ ٱل َ
َ
َأ  ٧٣َِذيَنََكَفُرواَِْمۡنُهۡمََعَذاب 

74. তক হ’ল তসহোঁ ছি আল্লাহৰ ফাছল উভতি নাতহিছন আৰু কিওোঁৰ ওচৰি ক্ষমা 

প্ৰাৰ্থনা নকতৰিছন? আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ََغُفور ََ ُ ََوٱَّلل  ۚۥْ ََِويَۡسَتۡغفُِرونَُه فَلَاََيُتوبُوَنَإِلَيَٱَّلل 

َ
أ

 ٧٤َر ِحيمَ 
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75. মাৰইয়ামৰ পুি ম ীহ ককৱল এজন ৰা ুল। কিওোঁৰ পূছিথ িহুছিা ৰা ুল 

অিীি হহছ  আৰু কিওোঁৰ মাক আত ল অিযন্ত সিযিাদী। কিওোঁছলাক দ্যজছনই 

কখাৱা-কিাৱা কতৰত ল। কচাৱা, আতম তসহোঁ িৰ িাছি আয়ািসমূহ ককছনকক 

তিিাতৰিভাছৱ িণথনা কছৰা, িৰ্াতপও কচাৱা, তসহোঁ ি ককছনকক সিযতিমুখ হয়। 

اَ َقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلِهََِم  ٱلَۡمِسيُحَٱۡبُنََمۡريََمَإِل اَرَُسول 
ٱنُظۡرََ َُۗ َعاَم ُكلَاِنَٱلط 

ۡ
ََۖۡكانَاَيَأ يَقة  ِ ُهۥَِصد  مُّ

ُ
ٱلرُُّسُلََوأ

َيُۡؤفَُكونََ ن يَٰ
َ
َٱنُظۡرَأ  ٧٥ََكۡيَفَنُبَي ُِنَلَُهُمَٱٓأۡلَيَِٰتَُثم 

76. ককাৱা, কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ এছন িস্তুৰ ইিাদি কৰা কনতক তিছয় 

কিামাছলাকৰ ককাছনা ক্ষতি িা উপকাৰ কৰাৰ ক্ষমিা নাৰাছখ? আৰু আল্লাছহই 

সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

اََ ََِماَلَاََيۡملُِكَلَُكۡمََضر ٗ َتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ َُهَوَٱلس  ُ َوٱَّلل   ٧٦ََولَاََنۡفٗعاَْۚ

77. ককাৱা, ‘কহ তকিািীসকল! কিামাছলাছক সিযৰ িাতহছৰ তনজ দ্বীনৰ তিষছয় 

সীমালংঘন নকতৰিা আৰু ইয়াৰ পূছিথ তিছিাৰ সম্প্ৰদায় পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ  আৰু িহুিছক 

পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰছ  লগছি সৰল পৰ্ৰ পৰা তিচুযি হহছ  তসহোঁ িৰ অনুসৰণ নকতৰিা’। 

ََ ِ ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَاََتۡغلُواَْفِيَدِينُِكۡمََغيَۡرَٱلۡحَق 
َ
أ قُۡلََيَٰٓ
َضلُّواَََْولَاَتَت َ

َ
ۡهَوآَءَقَۡوٖمَقَۡدََضلُّواَِْمنََقۡبُلََوأ

َ
بُِعٓواَْأ

بِيلَِ  ٧٧ََكثِيٗراَوََضلُّواََْعنََسَوآِءَٱلس 

78. িনী ই ৰাঈলৰ মাজি তিসকছল কুফুৰী কতৰত ল তসহোঁ ছি দাঊদ আৰু 

মাৰইয়ামৰ পুি ঈ াৰ মুখি অতভশপ্ত হহত ল। কসয়া এই কাৰছণ কি, তসহোঁ ি 

অিাধযিা কতৰত ল আৰু তসহোঁ ছি সীমালংঘন কতৰত ল। 

َلَِساِنََ َِٰٓءيَلَعَلَىَٰ َبَنِٓيَإِۡسَر لُعَِنَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنُۢ
َٰلَِكَبَِماََعَصواَْو َكانُواََْ َداوُۥَدَوَِعيَسيَٱبِۡنََمۡريََمََْۚذ

 ٧٨ََيۡعَتُدونََ

79. তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক কিয়া কামৰ পৰা তনছষধ কৰা নাত ল, তসহোঁ ছি তি 

কতৰছ  কসয়া তকমান কি তনকৃষ্ট! 
لَبِۡئَسََماََكانُواََْ نَكرََٖفَعلُوُهَْۚ َكانُواَْلَاَيَتََناَهۡوَنََعنَمُّ

 ٧٩ََيۡفَعلُونََ

80. তসহোঁ িৰ মাজৰ িহুিছক িুতম কাতফৰসকলৰ লগি িনু্ধত্ব কছৰাোঁ ছি কদতখিা। 

তসহোঁ িৰ অন্তছৰ তসহোঁ িৰ িাছি তি কপচ কতৰছ  (তসহোঁ ছি কৰা কামসমূহ) কসয়া 

তকমান কি তনকৃষ্ট! কসই কাৰছণ আল্লাছহ তসহোঁ িৰ ওপৰি কৰাধাতেি হহছ  আৰু 

তসহোঁ ি শাতিছিই স্থায়ী হ’ি। 

َلَبِۡئَسََماََ ْْۚ ِۡنُهۡمََيَتَول ۡوَنَٱل ِذيَنََكَفُروا ََكثِيٗراَم  تََرىَٰ
ََعلَۡيِهۡمََوفِيََ ُ نََسِخَطَٱَّلل 

َ
نُفُسُهۡمَأ

َ
َمۡتَلَُهۡمَأ قَد 

 ٨٠َٱلَۡعَذاِبَُهۡمََخَٰلُِدونََ

81. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু নিীৰ প্ৰতি লগছি কিওোঁৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ হহছ  

িাৰ ওপৰি ঈমান আতনছল কাতফৰসকলক িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰছলছহোঁ ছিন, তকন্তু 

তসহোঁ িৰ কিত ভাছগই ফাত ক্ব। 

نزَِلَإِلَۡيهََِماََ
ُ
ََوَمآَأ ِبي ِ ََِوٱلن  َولَۡوََكانُواَْيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 

ۡولِيََ
َ
خَُذوُهۡمَأ َِٰسُقونََٱت  ِۡنُهۡمََف ََكثِيٗراَم   ٨١َآَءََوَلَِٰكن 

82. িুতম অৱছশয মুতমনসকলৰ িাছি মানুহৰ মাজি শত্ৰুিাি অতধক কছঠাৰ 

পািা ইয়াহুদীসকলক আৰু তিসকছল তশ্বকথ  কতৰছ  তসহোঁ িক। আৰু মুতমনসকলৰ 

িাছি িনু্ধত্বৰ তদশি আটাইিকক ওচৰি পািা কসইসকল কলাকক তিসকছল কয়, 

‘আতম না াৰা’, এয়া এই কাৰছণ কি, তসহোঁ িৰ মাজি িহুছিা পতিি আৰু 

সংসাৰতিৰাগী আছ  আৰু তসহোঁ ছি তনশ্চয় অহংকাৰ নকছৰ। 

اِسََعَدََٰوٗةَل ِل ِذيَنََءاَمُنواَْٱلَۡيُهوَدََ َٱلن  َشد 
َ
َأ ۞لََتِجَدن 

ٗةَل ِل ِذيَنََءاَمُنواََْ َود  قَۡربَُهمَم 
َ
َأ ََولََتِجَدن  ْۡۖ ۡشَرُكوا

َ
َوٱل ِذيَنَأ
يِسيَنَََٱل ِذينََ ِ َِمۡنُهۡمَقِس  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ ََذ ِۚ قَالُٓواَْإِن اَنََصََٰرىَٰ
ن ُهۡمَلَاَيَۡسَتۡكبُِرونََ

َ
 ٨٢ََورُۡهَباٗناََوأ
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83. আৰু ৰা ুলৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ হহছ  কসয়া কিতিয়া তসহোঁ ছি শুছন, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি তি সিয উপলতি কছৰ িাৰ িাছি িুতম তসহোঁ িৰ চকু অশ্ৰু তিগতলি 

কদতখিা। তসহোঁ ছি কয়, ‘কহ আমাৰ ৰি! আতম ঈমান আতনছ া, কসছয় িুতম আমাক 

সাক্ষয দানকাৰীসকলৰ িাতলকাভুি কৰা’। 

ۡعُيَنُهۡمَتَفِيُضََ
َ
َأ نزَِلَإِلَيَٱلر ُسوِلَتََرىَٰٓ

ُ
َوِإَذاََسِمُعواََْمآَأ

َيُقولُوَنََرب َنآََءاَمن اََ َِۖ ِ اََعَرفُواَِْمَنَٱلۡحَق  ۡمِعَِمم  ِمَنَٱلد 
َِٰهِدينََفَٱۡكُتَ  ٨٣َبَۡناََمَعَٱلش 

84. ‘আৰু আমাৰ তক হহছ , আতম তকয় আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু তি সিয আমাৰ 

ওচৰি আতহছ  িাৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন নকতৰম? অৰ্চ আতম প্ৰিযাশা কছৰা কি, 

আমাৰ প্ৰতিপালছক আমাক পূণযিান সম্প্ৰদায়ৰ অন্তভূথ ি কতৰি’। 

َِوََ ََوَنۡطَمُعَََوَماَلََناَلَاَنُۡؤِمُنَبِٱَّلل  ِ َماََجآَءنَاَِمَنَٱلۡحَق 
َٰلِِحينََ نَيُۡدِخلََناََربَُّناََمَعَٱلَۡقۡوِمَٱلص 

َ
 ٨٤َأ

85. কসছয় তসহোঁ িৰ এই কৰ্াৰ কাৰছণ আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িাছি পুৰষ্কাৰ তনতদথ ষ্ট 

কতৰছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি তসহোঁ ি স্থায়ী হ’ি; আৰু 

এইছটা মুহ ীনসকলৰ পুৰষ্কাৰ। 

نَۡهَُٰرََ
َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َبَِماَقَالُواََْجن  ُ َثََٰبُهُمَٱَّلل 
َ
فَأ

َٰلَِكََجَزآُءَٱلُۡمۡحِسنِينََ َوَذ  ٨٥ََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

86. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক তমৰ্যাছৰাপ 

কতৰছ , তসহোঁ ছিই জাহান্নামী। 
بَُ ۡصَحَُٰبَََوٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
واَْأَـِبَيَٰتَِنآَأ

 ٨٦َٱلۡجَِحيمَِ

87. কহ মুতমনসকল! আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি উৎকৃষ্ট তিছিাৰ িস্তু হালাল 

কতৰছ  কসইছিাৰক কিামাছলাছক হাৰাম নকতৰিা আৰু সীমালংঘন নকতৰিা। তনশ্চয় 

আল্লাছহ সীমালংঘনকাৰী সকলক প ে নকছৰ। 

َهاَٱل ِذينََ يُّ
َ
أ ََََيَٰٓ ُ َٱَّلل  َحل 

َ
ُِمواََْطي َِبَِٰتََمآَأ َءاَمُنواَْلَاَُتحَر 
َٱلُۡمۡعَتِدينََ َلَاَُيحِبُّ َ َٱَّلل  َإِن  ْْۚ  ٨٧َلَُكۡمََولَاََتۡعَتُدٓوا

88. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক তি হালাল আৰু উৎকৃষ্ট জীতৱকা প্ৰদান কতৰছ  

িাৰ পৰা কখাৱা আৰু আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িাৰ প্ৰতি কিামাছলাছক 

তিশ্বাস স্থাপন কতৰ া। 

َٱل ِذٓيََ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  ََحَلَٰلٗاََطي ِٗباَْۚ ُ اََرَزَقُكُمَٱَّلل  وَُكلُواَِْمم 
نُتمَبِهِۦَُمۡؤِمُنونََ

َ
 ٨٨َأ

89. কিামাছলাকৰ অনৰ্থক শপিৰ িাছি আল্লাছহ কিামাছলাকৰ কদাষ নধতৰি, 

তকন্তু তিছিাৰ শপি কিামাছলাছক ইচ্ছাকৃিভাছৱ কৰা কসইছিাৰৰ িাছি কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ কদাষ ধতৰি। এছিছক ইয়াৰ কাফফাৰা হহছ , দহজন তম কীনক 

মধযম ধৰণৰ খাদয প্ৰদান কৰা তিছিাৰ কিামাছলাছক তনজ পতৰয়ালি কখাৱা, অৰ্িা 

তসহোঁ িক িস্ত্ৰ দান কতৰিা নাইিা এজন দাস মুি কতৰিা। িাৰ সামৰ্থ নাই তস তিতন 

তদন ত য়াম পালন কতৰি। কিামাছলাছক শপি কতৰছল এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ 

শপিৰ কাফফাৰা। কিামাছলাছক তনজৰ শপি ৰক্ষা কতৰিা। এইদছৰ আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁৰ আয়ািসমূহ িণথনা কছৰ, িাছি কিামাছলাছক 

কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কৰা। 

يَۡمَٰنُِكۡمََوَلَِٰكنََ
َ
َبِٱلل ۡغوَِفِٓيَأ ُ لَاَيَُؤاِخُذُكُمَٱَّلل 

ََٰ فََكف  يَۡمََٰنَۖۡ
َ
دتُُّمَٱلۡأ َإِۡطَعاُمَيَُؤاِخُذُكمَبَِماََعق  ۥٓ َرتُُه

ۡوََ
َ
ۡهلِيُكۡمَأ

َ
ۡوَسِطََماَُتۡطعُِموَنَأ

َ
َعَشَرةََِمَسَِٰكيَنَِمۡنَأ

ََٰثةََِ َفَمنَل ۡمََيِجۡدَفَِصَياُمَثََل ۡوََتحۡرِيُرََرَقَبةَِٖۖ
َ
كِۡسَوُتُهۡمَأ

يَۡمَٰنُِكۡمَإَِذاََحلَۡفُتۡمََْۚوٱۡحَفُظٓواََْ
َ
ََٰرةَُأ َٰلَِكََكف  َذ ي اٖمَِۚ

َ
أ

يَۡمََٰنُكۡمَْۚكََ
َ
َلَُكۡمََءاَيَٰتِهِۦَلََعل ُكۡمََأ ُ َذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل 

 ٨٩َتَۡشُكُرونََ
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90. কহ মুতমনসকল! মদ, জুৱা, মূতিথ পূজাৰ কিদী আৰু ভাগয তনণথয় কৰা িীৰ 

এইছিাৰ ককৱল ঘৃণাৰ িস্তু, চয়িানৰ কাম। কসছয় কিামাছলাছক এইছিাৰ িজথ ন 

কৰা, িাছি কিামাছলাছক সফল হ’ি পাৰা। 

نَصاُبََ
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن َماَٱلۡخَۡمُرََوٱلَۡميِۡسُرََوٱلۡأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡيَطَِٰنَفَٱۡجَتنُِبوهََُ ِۡنََعَمِلَٱلش  َم  ۡزَلَُٰمَرِۡجس 
َ
َوٱلۡأ

 ٩٠َلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ

91. চয়িাছন কিামাছলাকৰ মাজি মদ আৰু জুৱাৰ দ্বাৰা শত্ৰুিা ও তিছদ্বষ সিাৰ 

কতৰি তিচাছৰ আৰু কিামাছলাকক আল্লাহৰ স্মৰণি লগছি  ালািি িাধা প্ৰদান 

কতৰি তিচাছৰ। িৰ্াতপও কিামাছলাছক তিৰি কনৰ্াতকিাছন? 

نَيُوقَِعَبَيَۡنُكُمَٱلَۡعَدََٰوةَََ
َ
ۡيَطَُٰنَأ إِن َماَيُرِيُدَٱلش 

ُكۡمََعنَذِۡكرََِ َوٱلَۡبۡغَضآَءَفِيَٱلۡخَۡمرََِوٱلَۡميِۡسِرََويَُصد 
لَوََٰ َِوََعِنَٱلص  نَتُهونََٱَّلل  نُتمَمُّ

َ
َفَهۡلَأ  ٩١َةَِِۖ

92. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ আনুগিয কৰা আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা 

লগছি সাৱধানিা অৱলম্বন কৰা; িৰ্াতপও িতদ কিামাছলাছক তিমুখ কহাৱা কিছন্ত 

জাতন কৰ্াৱা কি, আমাৰ ৰা ুলৰ দাতয়ত্ব ককৱল সুস্পষ্টভাছৱ প্ৰচাৰ কৰা। 

ََ ِطيُعواَْٱَّلل 
َ
َفَإِنَتََول ۡيُتۡمََََوأ ْْۚ ِطيُعواَْٱلر ُسوَلََوٱۡحَذُروا

َ
َوأ

َرَُسولَِناَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُ ن َماَعَلَىَٰ
َ
 ٩٢َفَٱۡعلَُمٓواَْأ

93. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাছক ইয়াৰ আগছি 

তিছিাৰ পানাহাৰ কতৰছ  িাৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ ককাছনা গুণাহ নাই, িতদ 

কিওোঁছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ, ঈমান আছন আৰু সৎকমথ কছৰ। িাৰ তপ ি 

কিওোঁছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ আৰু ঈমান আছন। িাৰ তপ ি কিওোঁছলাছক 

িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ আৰু ইহ ান কছৰ। কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আল্লাছহ 

মুহ ীনসকলক প ে কছৰ। 

َٰلَِحَِٰتَجَُ ََلَيَۡسَعَلَىَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  َناح 
َٰلَِحَِٰتََ فِيَماََطعُِمٓواَْإَِذاََماَٱت َقواَْو َءاَمنُواَْوََعِملُواَْٱلص 

ََ َُيحِبُّ ُ ََوٱَّلل  ْْۚ ۡحَسُنوا
َ
أ َٱت َقواَْو  َٱت َقواَْو َءاَمُنواَُْثم  ُثم 

 ٩٣َٱلُۡمۡحِسنِينََ

94. কহ ঈমাোৰসকল! আল্লাছহ কিামাছলাকক অৱছশয পৰীক্ষা কতৰি তচকাৰৰ 

এছনকুৱা িস্তুৰ দ্বাৰা তিছিাৰ কিামাছলাকৰ হািৰ আৰু িল্লমৰ আওিাি ৰ্াছক, 

িাছি আল্লাছহ প্ৰকাশ কতৰ তদছয় কি, ককাছন কিওোঁক কনছদখাককছয় ভয় পায়। 

কসছয় ইয়াৰ তপ ছিা ককাছনািাই সীমালংঘন কতৰছল িাৰ িাছি কষ্টদায়ক শাতি 

আছ । 

َبَِشۡيٖءَ ُ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلََيۡبلَُون ُكُمَٱَّلل  يُّ
َ
أ َِنَََيَٰٓ َم 

ََمنََ ُ يِۡديُكۡمََورَِماُحُكۡمَلَِيۡعلََمَٱَّلل 
َ
َأ ۥٓ ۡيِدََتَنالُُه ٱلص 

ََ َٰلَِكَفَلَُهۥََعَذاب  ََبۡعَدََذ ََفَمِنَٱۡعَتَدىَٰ َيخَافُُهۥَبِٱلَۡغۡيِبِۚ
لِيمَ 
َ
 ٩٤َأ

95. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক ইহৰামি ৰ্কা অৱস্থাি তচকাৰ (জন্তু) 

হিযা নকতৰিা, আৰু িতদ কিামাছলাকৰ মাজি ককাছনািাই কসয়া ইচ্ছাকৃিভাছৱ 

হিযা কছৰ কিছন্ত তস তিছটা হিযা কতৰছ  িাৰ তিতনময় হহছ  অনুৰূপ গৃহপাতলি 

জন্তু, িাৰ ফয়চালা কতৰি কিামাছলাকৰ মাজৰ দ্যজন নযায়তিচাৰক কলাছক- 

কুৰিানীৰ জন্তু তহচাছপ কা’িাকল কপৌোঁচাি লাতগি নাইিা ইয়াৰ কাফফাৰা হ’ি 

দতৰদ্ৰক খাদয দান কৰা অৰ্িা কসই অনুপাছি ত য়াম পালন কৰা, িাছি তস তনজ 

কৃিকমথৰ ফল কভাগ কতৰি পাছৰ। আগছি তি হহছ  আল্লাছহ কসয়া ক্ষমা কতৰছ । 

তকন্তু ককাছনািাই িতদ কসয়া আছকৌ কছৰ কিছন্ত আল্লাছহ িাৰ পৰা প্ৰতিছশাধ 

গ্ৰহণ কতৰি আৰু আল্লাহ পৰাৰমশালী, প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْ يُّ
َ
أ َََْۚيَٰٓ نُتۡمَُحُرم 

َ
ۡيَدََوأ لَاََتۡقُتلُواَْٱلص 

ِۡثُلََماََقَتَلَِمَنََ م  ِٗداَفََجَزآءَ  َتَعم  َوَمنََقَتلَُهۥَِمنُكمَمُّ
ُۢاََبَٰلَِغََ ِنُكۡمََهۡديَ َعِمََيحُۡكُمَبِهِۦََذَواََعۡدٖلَم  ٱلن 
َٰلَِكََ ۡوََعۡدُلََذ

َ
َطَعاُمََمَسَِٰكيَنَأ  َ ََٰرة ۡوََكف 

َ
ٱلَۡكۡعَبةَِأ
اََسلََفََْۚوَمۡنََِصَياٗماَ ََعم  ُ ََعَفاَٱَّلل  ۡمرِهۗۦُِ

َ
ل َِيُذوَقََوبَاَلَأ

ََعزِيز َُذوَٱنتَِقامٍَ ُ َِمۡنُهََْۚوٱَّلل  ُ  ٩٥َعَاَدََفَينَتقُِمَٱَّلل 
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96. কিামাছলাকৰ িাছি সাগৰৰ তচকাৰ আৰু কসয়া ভক্ষণ কৰা হালাল কৰা 

হহছ , কিামাছলাকৰ আৰু পিথটকসকলৰ কভাগৰ িাছি। কিামাছলাছক 

কিতিয়াকলছক ইহৰামি ৰ্াতকিা কিতিয়াকলছক কিামাছলাকৰ িাছি স্থলৰ তচকাৰ 

কৰা হাৰাম; আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িাৰ ওচৰি 

কিামাছলাকক একতিি কৰা হ’ি। 

َلَُكۡمََصۡيُدَٱلَۡبۡحرََِوَطَعاُمُهۥََمَتَٰٗعاَل ُكۡمََ ِحل 
ُ
أ

َِ َِمََعلَۡيُكۡمََصۡيُدَٱلۡبَر  وَُحر  ي اَرةَِِۖ َََُۗولِلس  َماَُدۡمُتۡمَُحُرٗما
َٱل ِذٓيَإِلَۡيهَُِتحَۡشُرونََ َ  ٩٦ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

97. আল্লাছহ পতৱি কািা ঘৰক, পতৱি মাহক, হাদতয় আৰু গলাৱি জন্তুছকা 

মানুহৰ কলযাণৰ িাছি তনধথাতৰি কতৰছ । এইছটা এই িাছি কি, িাছি কিামাছলাছক 

জাতনি পাৰা, তনশ্চয় আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  আল্লাছহ 

কসয়া জাছন আৰু তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সমযক অৱগি। 

َٱلَۡكۡعَبَةَٱلَۡبۡيَتَٱلۡحََراَمَقَِيَٰٗماَل ِلن اِسََ ُ ۞َجَعَلَٱَّلل 
ََ ن 
َ
َٰلَِكَلَِتۡعلَُمٓواَْأ ۡهَرَٱلۡحََراَمََوٱلَۡهۡدَيََوٱلَۡقَلَٰٓئَِدََْۚذ َوٱلش 

ََيۡعلَُمََماَفِيَٱل َ ََٱَّلل  َ َٱَّلل  ن 
َ
ۡرِضََوأ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو س 

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
 ٩٧َبِكُل 

98. জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ শাতি দানি অতি কছঠাৰ, আৰু আল্লাহ পৰম 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ََ َٱَّلل  ن 

َ
ََشِديُدَٱلۡعَِقاِبََوأ َ َٱَّلل  ن 

َ
َغُفور ََََٱۡعلَُمٓواَْأ
 ٩٨َر ِحيمَ 

99. ৰা ুলৰ দাতয়ত্ব ককৱল প্ৰচাৰ কৰা; আৰু কিামাছলাছক তি প্ৰকাশ কৰা আৰু 

তি কগাপন কৰা কসয়া আল্লাছহ জাছন। 
ََيۡعلَُمََماَُتۡبُدوَنََوَماََ ُ َوٱَّلل  اَعَلَىَٱلر ُسوِلَإِل اَٱلَۡبَلَُٰغَُۗ م 

 ٩٩َتَۡكُتُمونََ

100. ককাৱা, অপতৱি আৰু পতৱি সমান নহয়, িতদও অপতৱিৰ আতধকয 

কিামাক মুগ্ধ কছৰ। কসছয়, কহ কিাধসম্পন্ন িযতিসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা িাছি কিামাছলাছক সফল হ’ি পাৰা। 

ۡعَجَبَكََكثَۡرةََُ
َ
ي ُِبََولَۡوَأ قُلَل اَيَۡسَتوِيَٱلۡخَبِيُثََوٱلط 

لَۡ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
ََيَٰٓأ َ َفَٱت ُقواَْٱَّلل  َبَِٰبَلََعل ُكۡمََٱلۡخَبِيِثِۚ

 ١٠٠َُتۡفلُِحونََ

101. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক এছন ককাছনা তিষছয় প্ৰশ্ন নকতৰিা তিছটা 

কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰকাশ কৰা হ’কল কসয়া কিামাছলাকক কষ্ট তদি। আৰু 

ককাৰআন অৱিীণথ কহাৱাৰ সময়ি কিামাছলাছক িতদ কিছনকুৱা ককাছনা প্ৰশ্ন কৰা 

কিছন্ত কসয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰকাশ কৰা হ’ি। আল্লাছহ কসইছিাৰ ক্ষমা 

কতৰছ  আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। 

ۡشَيآَءَإِنَُتۡبَدََ
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَۡسـ َلُواََْعۡنَأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُلَٱلُۡقۡرَءاُنََ لَُكۡمَتَُسۡؤُكۡمََوِإنَتَۡسـ َلُواََْعۡنَهاَِحيَنَُينَز 
َُ َوٱَّلل  َُۗ ََعۡنَها ُ ََحلِيمَ ُتۡبَدَلَُكۡمََعَفاَٱَّلل   ١٠١َََغُفور 

102. কিামাছলাকৰ আগছিও এটা সম্প্ৰদাছয় এছনকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কতৰত ল; 

িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ইয়াৰ কাৰছণ কাতফৰ হহ হগত ল। 
ۡصَبُحواَْبَِهاََ

َ
َأ ِنََقۡبلُِكۡمَُثم  لََهاَقَۡوم َم 

َ
قَۡدََسأ

 ١٠٢ََكَٰفِرِينََ

103. িাহীৰাহ,  াছয়িাহ, অ ীলাহ আৰু হাম আল্লাছহ প্ৰৱিথ ন কৰা নাই; তকন্তু 

কাতফৰসকছল আল্লাহৰ প্ৰতি তমৰ্যাছৰাপ কছৰ আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নুিুছজ। 
ََبحِيَرةََٖولَاََسآئَِبةََٖولَاَوَِصيلَةََٖولَاََ َِمنُۢ ُ َماََجَعَلَٱَّلل 

ََِ َٱل ِذيَنََكَفُرواََْيۡفتَُروَنَعَلَىَٱَّلل  َحاٖمََوَلَِٰكن 
ۡكثَرُُهۡمَلَاَيََ

َ
َوأ  ١٠٣َۡعقِلُونََٱلَۡكِذَبَۖۡ
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104. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসইতপছন 

আৰু ৰা ুলৰ তপছন আহা’, কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম আমাৰ পূিথপুৰুষসকলক 

তিছটাি পাইছ া কসইছটাছৱই আমাৰ িাছি িছৰ্ষ্ট’। িতদও তসহোঁ িৰ পূিথপুৰুষসকছল 

এছকা জনা নাত ল আৰু সৎপৰ্ প্ৰাপ্তও নাত ল, (িৰ্াতপও অনুসৰণ কতৰিছন?) 

ََوِإلَيَٱلر ُسوِلََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
ََمآَأ َوِإَذاَقِيَلَلَُهۡمََتَعالَۡواَْإِلَيَٰ

َولَۡوََكاَنََ
َ
أ َْۚ ٓ قَالُواََْحۡسبَُناََماَوََجۡدنَاََعلَۡيهََِءابَآَءنَا
اََولَاََيۡهَتُدونََ  ١٠٤ََءابَآؤُُهۡمَلَاََيۡعلَُموَنََشۡيـ ٗ

105. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ দাতয়ত্ব কিামাছলাকৰ ওপৰছিই। 

কিামাছলাছক িতদ সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কহাৱা কিছন্ত তিছয় পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ  তস 

কিামাছলাকৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি। আল্লাহৰ তপছনই কিামাছলাক 

সকছলাছৰ প্ৰিযাৱিথ ন, িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তি কতৰত লা কসই সম্বছন্ধ কিওোঁ 

কিামাছলাকক অৱতহি কতৰি। 

َهاَٱل َ يُّ
َ
أ ُكمَََيَٰٓ لَاَيَُضرُّ نُفَسُكۡمَۖۡ

َ
ِذيَنََءاَمُنواََْعلَۡيُكۡمَأ

ََِمرِۡجُعُكۡمََجمِيٗعاََ َإَِذاَٱۡهَتَدۡيُتۡمَْۚإِلَيَٱَّلل  نََضل  م 
 ١٠٥ََفُينَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

106. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ কাছৰািাৰ কিতিয়া মৃিুয উপতস্থি হয় 

কিতিয়া অত য়ি কৰাৰ সময়ি কিামাছলাকৰ মাজৰ দ্যজন নযায়পৰায়ণ কলাকক 

সাক্ষী ৰাতখিা; অৰ্িা িতদ কিামাছলাক ভ্ৰমণি ৰ্াছকাছি কিামাছলাকক মৃিুযৰ 

তিপছদ আতহ ধছৰ কিছন্ত আন মানুহৰ (অমু তলমসকলৰ) পৰা দ্যজন মানুহক 

সাক্ষী মছনানীি কতৰিা। িতদ কিামাছলাকৰ সছেহ হয় কিছন্ত উভয়ছক  ালািৰ 

তপ ি অছপক্ষাি ৰাতখিা। িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি আল্লাহৰ নামি শপি কতৰ ক’ি, 

‘আতম ইয়াৰ তিতনময়ি ককাছনা মূলয গ্ৰহণ নকতৰম িতদও তস আমাৰ ককাছনা 

আত্মীয়ই নহওোঁক তকয় আৰু আতম আল্লাহৰ সাক্ষী কগাপন নকতৰম, (িতদ আতম 

এছনকুৱা কছৰা কিছন্ত) তনশ্চয় আতম পাতপষ্ঠসকলৰ অন্তভূথ ি হম’। 

َهاَٱل ِذينََ يُّ
َ
أ َءاَمُنواََْشَهََٰدةَُبَيۡنُِكۡمَإَِذاََحَضَرََََيَٰٓ

َحَدُكُمَٱلَۡمۡوُتَِحيَنَٱلۡوَِصي ةَِٱۡثَناِنََذَواََعۡدٖلََ
َ
أ

نُتۡمََضَرۡبُتۡمَفِيََ
َ
ۡوََءاَخَراِنَِمۡنََغيِۡرُكۡمَإِۡنَأ

َ
ِنُكۡمَأ م 

ََ ََتحۡبُِسوَنُهَماَِمنُۢ ِصيَبُةَٱلَۡمۡوِتِۚ َصََٰبۡتُكمَمُّ
َ
ۡرِضَفَأ

َ
ٱلۡأ

َ َِإِِنَٱۡرتَبُۡتۡمَلَاَنَۡشتَِريَََبۡعِدَٱلص  ةََِفُيۡقِسَماِنَبِٱَّلل  لَوَٰ
َِإِن آََ ََولَاَنَۡكُتُمََشَهََٰدةََٱَّلل  بِهِۦََثَمٗناََولَۡوََكاَنََذاَقُۡربَيَٰ

 ١٠٦َإِٗذاَل ِمَنَٱٓأۡلثِِمينََ

107. তকন্তু িতদ এইছটা প্ৰকাশ হয় কি, তসহোঁ ি দ্যজন অপৰাধি তলপ্ত হহছ  

কিছন্ত তিসকলৰ স্বাৰ্থহানী হহছ  তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা তনকটিম দ্যজন তসহোঁ ি 

দ্যজনৰ স্থলাতভতষি হ’ি আৰু আল্লাহৰ নামি শপি কতৰ ক’ি, ‘আমাৰ সাক্ষয 

অৱছশয তসহোঁ িৰ সাক্ষযৰ পৰা অতধক সিয আৰু আতম সীমালংঘন কৰা নাই, (আৰু 

িতদ আতম এছনকুৱা কতৰ ৰ্াছকা কিছন্ত) অৱছশয আতম িাতলমসকলৰ অন্তভূথ ি 

হম’। 

آَإِثٗۡماَفَـ َاَخَراِنََيُقوَماِنََ ن ُهَماَٱۡسَتَحق 
َ
َأ فَإِۡنَُعثَِرَعَلَىَٰٓ

ۡولََيَِٰنََ
َ
ََعلَۡيِهُمَٱلۡأ َمَقاَمُهَماَِمَنَٱل ِذيَنَٱۡسَتَحق 

َِمنََشَهََٰدتِِهَماََوَماََ َحقُّ
َ
َِلََشَهََٰدُتَنآَأ َفُيۡقِسَماِنَبِٱَّلل 
ََٰ  ١٠٧َلِِمينََٱۡعَتَدۡيَنآَإِن آَإِٗذاَل ِمَنَٱلظ 

108. এই পিতিছয়ই অতি তনকটিম কি, তসহোঁ ছি সাক্ষয সঠিকভাছৱ উপস্থাপন 

কতৰি অৰ্িা তসহোঁ ছি (তম া সাক্ষয প্ৰদানকাৰীসকছল) ভয় কতৰি কি, তসহোঁ িৰ 

(তনকটাত্মীসকলৰ) শপিৰ তপ ি (পূছিথাি) শপি প্ৰিযাখযান কৰা হ’ি। 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু শুনা, আল্লাছহ ফাত ক 

সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

نََ
َ
ۡوََيخَافُٓواَْأ

َ
َوَۡجِهَهآَأ َهََٰدةَِعَلَىَٰ تُواَْبِٱلش 

ۡ
نَيَأ

َ
َأ ۡدنَيَٰٓ

َ
َٰلَِكَأ َذ

َلَاََ ُ ََوٱَّلل  ُْۗ ََوٱۡسَمُعوا َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  يَۡمَٰنِِهۡمَُۗ
َ
َبۡعَدَأ يَۡمَُٰنَُۢ

َ
َأ تَُرد 

 ١٠٨ََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلَۡفَِٰسقِينََ

109. (স্মৰণ কৰা) তিতদনা আল্লাছহ ৰা ুলসকলক একতিি কতৰি আৰু সুতধি, 

‘কিামাছলাকক তক উত্তৰ তদয়া হহত ল’? কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘এই তিষছয় আমাৰ 

ককাছনা জ্ঞান নাই, িুতমছয়ইছিা গাছয়ি সম্পছকথ  সিথজ্ঞানী’। 

ِجۡبُتۡمَۖۡ
ُ
َٱلرُُّسَلََفَيُقوُلََماَذآَأ ُ قَالُواَْلَاَََ۞يَوَۡمََيجَۡمُعَٱَّلل 

َُٰمَٱلُۡغُيوبَِ نَتََعل 
َ
إِن َكَأ َۡۖ  ١٠٩َِعلَۡمَلََنآ
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110. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ ক’ি, ‘কহ মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া! কিামাৰ 

প্ৰতি আৰু কিামাৰ মাকৰ প্ৰতি কমাৰ তনয়ামি স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ৰুহুল কুদ্য  

প্ৰদান কতৰ মই কিামাক শতিশালী কতৰত ছলা আৰু িুতম কদালনাি ৰ্কা অৱস্থাি 

লগছি পতৰণি িয়সছিা মানুহৰ লগি কৰ্া ক’ি পাতৰত লা, কিামাক তকিাপ, 

তহকমি, িাওৰাি আৰু ইিীল তশক্ষা তদত ছলা, িুতম কিাকা মাটিছৰ কমাৰ 

অনুমতিৰমি চৰাইৰ দছৰ আকৃতি গঠণ কতৰত লা আৰু িাি ফুোঁ  মাতৰত লা, ফলি 

কমাৰ অনুমতিৰছম কসইছটা চৰাই হহ হগত ল, জন্মান্ধ আৰু কুষ্ঠ কৰাগীসকলক 

িুতম কমাৰ অনুমতিৰছম তনৰাময় কতৰত লা আৰু িুতম কমাৰ অনুমতিৰছম মৃিক 

জীতৱি কতৰত লা, আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মই কিামাৰ পৰা িনী ই ৰাঈলক 

তিৰি ৰাতখত ছলা, কিতিয়া িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট তনদশথন হল আতহত লা 

কিতিয়া তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল কুফুৰী কতৰত ল তসহোঁ ছি হকত ল, ‘এয়া স্পষ্ট 

িাদ্যৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়’। 

ََيَٰعِيَسيَٱۡبَنََمۡريََمَٱۡذُكۡرَنِۡعَمتِيََعلَۡيَكََ ُ إِۡذَقَاَلَٱَّلل 
اَسََ ي دتَُّكَبُِروِحَٱلُۡقُدِسَتُكَل ُِمَٱلن 

َ
ََوَٰلَِدتَِكَإِۡذَأ وَعَلَىَٰ

َوِإۡذََعل ۡمُتَكَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحِۡكَمَةََ فِيَٱلَۡمۡهِدََوَكۡهلٗاَۖۡ
يِنََكَهۡيـ َةَََِوٱلتَ  ِ ََۖۡوِإۡذََتخۡلُُقَِمَنَٱلط  ََٰةََوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى

َوُتبۡرُِئََ ُۢاَبِإِۡذنِيَِۖ يِۡرَبِإِۡذنِيََفَتنُفُخَفِيَهاََفَتُكوُنََطيَۡر ٱلط 
َبِإِۡذنِيََِۖ رُِجَٱلَۡمۡوتَيَٰ

َوِإۡذَُتخۡ بۡرََصَبِإِۡذنِيَِۖ
َ
ۡكَمَهََوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َِٰٓءي َلََعنَكَإِۡذَِجۡئَتُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتَََوِإۡذََكَفۡفُتَبَنِٓيَإِۡسَر
َفَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنُهۡمَإِۡنََهََٰذآَإِل اَِسۡحر ََ

بِينَ   ١١٠َمُّ

111. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মই হাৱাৰীসকলৰ মনি ইলহাম কতৰত ছলা কি, 

‘কিামাছলাছক কমাৰ প্ৰতি আৰু কমাৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আনা’, তসহোঁ ছি হকত ল, 

‘আতম ঈমান আতনছলা আৰু িুতম সাক্ষী ৰ্াকা কি, তনশ্চয় আতম মু তলম’। 

ۡنََءاِمُنواَْبِيََوبِرَُسولِيََ
َ
وَۡحۡيُتَإِلَيَٱلۡحََوارِي ِـَۧنَأ

َ
َوِإۡذَأ

ن َناَُمۡسلُِمونََ
َ
 ١١١َقَالُٓواََْءاَمن اََوٱۡشَهۡدَبِأ

112. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া হাৱাৰীসকছল হকত ল, ‘কহ মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া! 

কিামাৰ প্ৰতিপালছক আমাকল আকাশৰ পৰা খাদয িস্তুছৰ ভৰা দিৰখান কপ্ৰৰণ 

কতৰিকল সক্ষমছন? কিওোঁ হকত ল, ‘আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা িতদ 

কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা’। 

إِۡذَقَاَلَٱلۡحََوارِيُّوَنََيَٰعِيَسيَٱۡبَنََمۡريََمََهۡلَيَۡسَتِطيُعََ
َِلََعلَۡيَناََمآئَِدةَٗ نَُينَز 

َ
قَاَلَٱت ُقواََََْربَُّكَأ َمآِءَِۖ َِنَٱلس  م 

ۡؤِمنِينََ َإِنَُكنُتمَمُّ َ  ١١٢َٱَّلل 

113. তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আতম িাৰ পৰা খাি তিচাছৰা আৰু আমাৰ হৃদছয় প্ৰশাতন্ত 

লাভ কতৰি, আৰু িাছি আতম জাতনি পাছৰা কি, িুতম ককাৱা কৰ্াছিাৰ সিয আৰু 

আতম এই তিষছয় সাক্ষী হ’ি তিচাছৰা’। 

َ
َ
َقُلُوبَُناََوَنۡعلََمََقَالُواَْنُرِيُدَأ ُكَلَِمۡنَهاََوَتۡطَمئِن 

ۡ
نَن أ

َِٰهِدينََ نَقَۡدََصَدۡقَتَناََونَُكوَنََعلَۡيَهاَِمَنَٱلش 
َ
 ١١٣َأ

114. মাৰইয়ামৰ পুি ঈ াই ক’কল, ‘কহ আল্লাহ (িুতম) আমাৰ ৰি! আমাৰ 

িাছি আকাশৰ পৰা দিৰখান অৱিীণথ কৰা; এইছটা আমাৰ আৰু আমাৰ পূিথৱিী 

লগছি পৰৱিী সকছলাছৰ িাছি হ’ি আনছোৎসৱ স্বৰূপ আৰু এয়া হ'ি কিামাৰ 

ফালৰ পৰা এটা তনদশথন। আমাক জীতৱকা দান কৰা, িুতমছয়ইছিা কশ্ৰষ্ঠ 

জীতৱকাদািা’। 

نزِۡلََعلَۡيَناََمآئَِدٗةََ
َ
ََرب َنآَأ قَاَلَِعيَسيَٱۡبُنََمۡريََمَٱلل ُهم 
َ
َ
َمآِءَتَُكوُنَلََناَِعيٗداَل ِأ َِنَٱلس  لَِناََوَءاِخرِنَاََوَءايَٗةََم  و 
َٰزِقِينََ نَتََخيُۡرَٱلر 

َ
َوٱۡرزُۡقَناََوأ ِنَكَۖۡ  ١١٤َم 

115. আল্লাছহ ক’কল, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ ওচৰি কসয়া অৱিীণথ কতৰম, 

তকন্তু ইয়াৰ তপ ি কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা ককাছনািাই কুফুৰী কতৰছল িাক মই 

এছনকুৱা শাতি তিতহম তিছটা শাতি সৃতষ্টজগিৰ আন কাছকা তনতদওোঁ’। 

َفَمنَيَۡكُفۡرََبۡعُدََ ِلَُهاََعلَۡيُكۡمَۖۡ ِيَُمنَز 
َإِن  ُ قَاَلَٱَّلل 

َِنََ َحٗداَم 
َ
َأ ۥٓ بُُه ِ َعذ 

ُ
بُُهۥََعَذاٗباَل ٓاَأ ِ َعذ 

ُ
ِمنُكۡمَفَإِن ِٓيَأ

 ١١٥َٱلَۡعَٰلَِمينََ
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116. আৰু স্মৰণ কৰা, আল্লাছহ কিতিয়া ক’ি, ‘কহ মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া! িুতম 

মানুহক এই কৰ্া হকত লা কনতক কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ কমাক আৰু 

কমাৰ মাকক উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কৰা? কিওোঁ ক’ি, ‘িুতম মতহমাতেি! তিছটা 

ককাৱাৰ অতধকাৰ কমাৰ নাই কসইছটা ককাৱা কমাৰ পছক্ষ ককতিয়াও কশাভনীয় 

নহয়। িতদ মই এছনকক ক’কলাছহোঁ ছিন কিছন্ত িুতমছিা কসয়া জাতনলাছহোঁ ছিন। 

কমাৰ অন্তৰৰ কৰ্াছিা িুতম জানা, তকন্তু কিামাৰ অন্তৰৰ কৰ্া মই নাজাছনা, 

তনশ্চয় িুতম অদৃশয সম্পছকথ  সিথজ্ঞানী’। 

نَتَقُلَۡتَلِلن اِسَ
َ
ََيَٰعِيَسيَٱۡبَنََمۡريََمََءأ ُ َوِإۡذَقَاَلَٱَّلل 

قَاَلَُسۡبَحََٰنَكََماََ َِۡۖ ََٰهيِۡنَِمنَُدوِنَٱَّلل  َِيَإَِل م 
ُ
خُِذونِيََوأ ٱت 
َ
َ
َإِنَُكنُتَقُلُۡتُهۥََيَُكوُنَلِٓيَأ ِۚ قُوَلََماَلَيَۡسَلِيَِبحَق ٍ

َ
ۡنَأ

ۡعلَُمََماَفِيََ
َ
ََتۡعلَُمََماَفِيََنۡفِسيََولَٓاَأ ۚۥْ َفَقۡدََعلِۡمَتُه

َُٰمَٱلُۡغُيوبَِ نَتََعل 
َ
إِن َكَأ  ١١٦ََنۡفِسَكَْۚ

117. ‘িুতম কমাক তি আছদশ কতৰত লা িাৰ িাতহছৰ মই তসহোঁ িক এছকা ককাৱা 

নাই, কসয়া হহছ  কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা তিজন কমাৰ ৰি আৰু 

কিামাছলাকছৰা ৰি; আৰু তিমান তদনকলছক মই তসহোঁ িৰ মাজি আত ছলা তসমান 

তদনকলছক মই তসহোঁ িৰ কািথকমথৰ সাক্ষী আত ছলা, তকন্তু কিতিয়া িুতম কমাক 

উঠাই আতনলা কিতিয়া িুতমছয়ইছিা আত লা তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িোৱধায়ক আৰু 

িুতমছয়ই সকছলা িস্তুৰ পিথছিক্ষক। 

ََرب ِيََ َ ِنَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 
َ
ۦَٓأ َمۡرتَنِيَبِهِ

َ
َماَقُلُۡتَلَُهۡمَإِل اََمآَأ

اََ فَلَم  اَُدۡمُتَفِيِهۡمَۖۡ َوَرب ُكۡمََْۚوُكنُتََعلَۡيِهۡمََشِهيٗداَم 
ََ ِ
َُكل  نَتَعَلَىَٰ

َ
نَتَٱلر قِيَبََعلَۡيِهۡمََْۚوأ

َ
ۡيتَنِيَُكنَتَأ تََوف 
 ١١٧ََشۡيٖءََشِهيدَ 

118. িতদ িুতম তসহোঁ িক শাতি তদয়া কিছন্ত তসহোঁ িছিা কিামাছৰই িাো, আৰু 

িতদ তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদয়া কিছন্ত িুতমছিা মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
نَتََ
َ
َوِإنََتۡغفِۡرَلَُهۡمَفَإِن َكَأ ۡبُهۡمَفَإِن ُهۡمَِعَباُدَكَۖۡ ِ إِنَُتَعذ 

 ١١٨َٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

119. আল্লাছহ ক’ি, ‘এইছটাছৱ কসই তদন, তিতদনা সিযিাদীসকছল তসহোঁ িৰ 

সিযৰ িাছি উপকৃি হ’ি, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  জান্নাি িাৰ িলি নদীসমূহ 

প্ৰিাতহি। তসহোঁ ছি িাি তচৰস্থায়ী হ’ি, আল্লাহ তসহোঁ িৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট আৰু তসহোঁ ছিও 

আল্লাহৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট, এইছটাছৱই মহাসফলিা। 

ََهََٰذاَيَوُۡمَيَنفََ ُ َِٰدقِيَنَِصۡدُقُهۡمَْۚلَُهۡمَقَاَلَٱَّلل  ُعَٱلص 
بَٗداََۖۡ
َ
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

ََتجۡ َٰت  َجن 
َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ ََعۡنُهۡمََورَُضواََْعۡنُهََْۚذ ُ  ١١٩َر ِضَيَٱَّلل 

120. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱী লগছি এই দ্যছয়াৰ মাজি তি আছ  কসই 

সকছলাছৰ ৰাজত্ব আল্লাহছৰই আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 
ََ ِ
َُكل  وَُهَوَعَلَىَٰ َْۚ ۡرِضََوَماَفِيِهن 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس  َّلِل 

َُۢ  ١٢٠ََشۡيٖءَقَِديُر
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আল-আনআম الأنعاَم 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহছৰই তিজছন আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱী 

সৃতষ্ট কতৰছ , আৰু সৃতষ্ট কতৰছ  অন্ধকাৰ আৰু কপাহৰ। ইয়াৰ তপ ছিা 

কাতফৰসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ সমিুলয তস্থৰ কছৰ। 

ۡرَضَوََجعََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َِٱل ِذيََخلََقَٱلس  َلََٱلۡحَۡمُدََّلِل 

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْبَِرب ِِهۡمََ ُثم  َۡۖ وَر لَُمَِٰتََوٱلنُّ ٱلظُّ
 ١ََيۡعِدلُونََ

2. কিছৱোঁই কিামাছলাকক কিাকা মাটিছৰ সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি এটা সময় 

তনতদথ ষ্ট কতৰছ  আৰু আন এটা তনধথাতৰি সময় আছ  তিছটা ককৱল কিছৱোঁই জাছন, 

ইয়াৰ তপ ছিা কিামাছলাছক সছেহ কৰা। 

َََُهَوَٱل ِذَي َجل 
َ
َوأ َجلٗاَۖۡ

َ
َأ َقََضيَٰٓ ِنَِطيٖنَُثم  َخلََقُكمَم 

نُتۡمََتۡمتَُرونََ
َ
َأ َُثم  ۖۥۡ يَِعنَدهُ َسمًّ  ٢َمُّ

3. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি ককৱল কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ কগাপন 

আৰু প্ৰকাশয সকছলা কিওোঁ জাছন আৰু কিামাছলাছক তি অজথ ন কৰা কসয়াও কিওোঁ 

জাছন। 

َفِيَٱلسَ  ُ ُكۡمََوَُهَوَٱَّلل  ۡرِضََيۡعلَُمَِسر 
َ
َِٰتََوفِيَٱلۡأ َمََٰو
 ٣َوََجۡهَرُكۡمََويَۡعلَُمََماَتَۡكِسُبونََ

4. আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওচৰকল ককাছনা তনদশথন আতহছলই 

তসহোঁ ছি িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয়। 
ِۡنََءاَيَِٰتََرب ِِهۡمَإِل اََكانُواََْعۡنهََ ِۡنََءايَةَٖم  تِيِهمَم 

ۡ
اَََوَماَتَأ

 ٤َُمۡعرِِضينََ

5. এছিছক সিয কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহছ  তসহোঁ ছি কসয়া অস্বীকাৰ 

কতৰছ । গতিছক তি তিষছয় তসহোঁ ছি উপহাস কতৰছ  িাৰ িৰ্াৰ্থ সংিাদ 

অনতিপলছম তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহ পাি। 

ُؤاََْ ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡمَأ

ۡ
اََجآَءُهۡمَفََسۡوَفَيَأ َلَم  ِ بُواَْبِٱلۡحَق 

َفَقۡدََكذ 
 ٥َواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونَََماََكانَُ

6. তসহোঁ ছি কচাৱা নাইছন কি, আতম তসহোঁ িৰ পূছিথ িহু প্ৰজন্মক তিনাশ কতৰছ া? 

তসহোঁ িক পৃতৰ্ৱীি এছনকক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰত ছলা কি, কিছনকক প্ৰতিতষ্ঠি 

কিামাছলাকছকা কৰা নাই আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি ধাৰাষাৰ িৰষুণ িষথাইত ছলা। আৰু 

সৃতষ্ট কতৰত ছলা নদীসমূহ তিছিাৰ তসহোঁ িৰ িলি প্ৰিাতহি আত ল, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ িৰ পাপকমথৰ িাছি তসহোঁ িক তিনাশ কতৰছ া আৰু তসহোঁ িৰ তপ ি আন 

প্ৰজন্মক সৃতষ্ট কতৰছ া। 

َُٰهۡمََ ن  ك  ِنَقَۡرٖنَم  ۡهلَۡكَناَِمنََقۡبلِِهمَم 
َ
لَۡمَيََرۡواََْكۡمَأ

َ
أ

ۡرَسلَۡناَٱلسَ 
َ
نَل ُكۡمََوأ ِ ۡرِضََماَلَۡمَُنَمك 

َ
َمآَءََفِيَٱلۡأ

رِيَِمنََتحۡتِِهۡمََ
نَۡهََٰرََتجۡ

َ
ِۡدَراٗراَوََجَعلَۡناَٱلۡأ َعلَۡيِهمَم 

ََبۡعِدهِۡمَقَۡرنًاََ نَاَِمنُۢ
ۡ
نَشأ
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهمَبُِذنُوبِِهۡمََوأ

َ
فَأ

 ٦ََءاَخرِينََ

7. আৰু আতম িতদ কিামাৰ প্ৰতি কাগজি তলখা তকিাছপা অৱিীণথ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন, ফলি তসহোঁ ছি িতদ কসয়া হাছিছৰ স্পশথও কতৰছলছহোঁ ছিন 

িৰ্াতপও কাতফৰসকছল ক’কলছহোঁ ছিন, ‘এইছটা স্পষ্ট িাদ্যৰ িাতহছৰ আন এছকা 

নহয়’। 

يِۡديِهۡمََ
َ
لَۡناََعلَۡيَكَكَِتَٰٗباَفِيَقِۡرَطاٖسَفَلََمُسوهَُبِأ َولَۡوَنَز 
بِينَ   ٧َلََقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِۡنََهََٰذآَإِل اَِسۡحر َمُّ
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8. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘তকয় িাৰ ওচৰি ককাছনা তফতৰিা অৱিীণথ নহয়?’ আৰু 

িতদ আতম তফতৰিা অৱিীণথ কতৰছলাছহোঁ ছিন, কিছন্ত তিষয়ছটাৰ চুডান্ত ফয়চালাই 

হহ গ’কলছহোঁ ছিন, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক আৰু ককাছনা অৱকাশ তদয়া 

নহ’কলছহোঁ ছিন। 

نَزلَۡناََملَٗكاَل ُقِضَيََ
َ
َولَۡوَأ َۡۖ نزَِلََعلَۡيهََِملَك 

ُ
َوَقالُواَْلَۡولَٓاَأ

َ
َ
َلَاَيُنَظُرونََٱلۡأ  ٨َۡمُرَُثم 

9. আৰু িতদ কিওোঁক তফতৰিা কতৰছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত কিওোঁক পুৰুষ মানুহৰ 

আকৃতিছিই পঠিয়াছলাছহোঁ ছিন, আৰু তসহোঁ িক কিছনকুৱা তিভ্ৰমছিই 

ৰাতখছলাছহছিন কিছনকুৱা তিভ্ৰমি তসহোঁ ি এতিয়া আছ । 

اََََولَۡوََجَعلَۡنَُٰهََملَٗكاَل جََعلَۡنَُٰهَرَُجلٗاََولَلَبَۡسَنَا َعلَۡيِهمَم 
 ٩َيَلۡبُِسونََ

10. আৰু কিামাৰ পূছিথ িহুছিা ৰা ুলক উপহাস কৰা হহছ । ফলি তিসকছল 

কিওোঁছলাকৰ লগি উপহাস কতৰত ল তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ উপহাছসই পতৰছিষ্টন কতৰ 

হলছ । 

ِنََقۡبلَِكَفََحاَقَبِٱل ِذيَنََ َولََقِدَٱۡسُتۡهزَِئَبِرُُسٖلَم 
اََكانُواَْ  ١٠َبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونَََسِخُرواَِْمۡنُهمَم 

11. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি পতৰভ্ৰমণ কৰা, িাৰ তপ ি কচাৱা, তিসকছল 

তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ল তসহোঁ িৰ পতৰণাম তক হহত ল’! 

َٰقَِبُةََ َٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع ۡرِضَُثم 
َ
قُۡلَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

بِينََ ِ  ١١َٱلُۡمَكذ 

12. ককাৱা, ‘আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া কাৰ’? ককাৱা, 

‘আল্লাহছৰই’, কিওোঁ তনজৰ ওপৰি 'দয়াক' কিথ িয তহচাছপ তলতখ হলছ । তক্বয়ামিৰ 

তদনা কিওোঁ তনশ্চয় কিামাছলাকক একতিি কতৰি, ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই। 

তিসকছল তনছজই তনজৰ ক্ষতি কতৰছ  তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 

َِٰتََوَٱ َمََٰو اَفِيَٱلس  ََقُلَل َِمنَم  َكَتَبَعَلَىَٰ َِْۚ  ِ ۡرِضَِۖقُلََّلل 
َ
لۡأ

َيَوِۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِلَاََرۡيَبََ لََيۡجَمَعن ُكۡمَإِلَيَٰ َْۚ ۡحمََة َنۡفِسهَِٱلر 
نُفَسُهۡمََفُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََ

َ
 ١٢َفِيهَِِۚٱل ِذيَنََخِسُرٓواَْأ

13. আৰু ৰাতি ও তদনি তি তি অৱস্থান কছৰ কসই সকছলাছিাৰ কিওোঁছৰই, আৰু 

কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
ِميُعََ وَُهَوَٱلس  َِۚ َهارِ ۡيِلََوٱلن 

۞َولَُهۥََماََسَكَنَفِيَٱل 
 ١٣َٱلَۡعلِيمَُ

14. ককাৱা, ‘মই আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ স্ৰষ্টা আল্লাহক এতৰ আনক 

অতভভাৱক ৰূছপ গ্ৰহণ কতৰম কনতক? কিছৱোঁই আহাৰ প্ৰদান কছৰ তকন্তু কিওোঁক 

আহাৰ প্ৰদান কৰা নহয়’। ককাৱা, ‘তনশ্চয় কমাক আছদশ কৰা হহছ  কি, 

তিসকছল ই লাম গ্ৰহণ কতৰছ  মছয়ই কিন তসহোঁ িৰ মাজি প্ৰৰ্ম হওোঁ, (কমাক 

আৰু আছদশ কৰা হহছ  কি) িুতম ককতিয়াও মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’িা’। 

ۡرِضََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو اَفَاِطرَِٱلس  خُِذََولِي ٗ ت 

َ
َِأ َغيَۡرَٱَّلل 

َ
قُۡلَأ

َلََوَُهَوَُيۡطعُِمََولَاَُيۡطعََ و 
َ
ُكوَنَأ

َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
قُۡلَإِن ِٓيَأ ُمَُۗ

َِمَنَٱلُۡمۡشِركِينََ َولَاَتَُكوَنن  ۡسلََمَۖۡ
َ
 ١٤ََمۡنَأ

15. ককাৱা, ‘মই িতদ কমাৰ প্ৰতিপালকৰ অিাধযিা কছৰা, কিছন্ত তনশ্চয় মই 

মহা তদৱসৰ শাতিৰ পৰা ভয় কছৰা’। 
َخاُفَإِۡنََعَصۡيُتََرب ِيََعَذاَبَيَۡوٍمََ

َ
قُۡلَإِن ِٓيَأ
 ١٥ََعِظيمَٖ

16. ‘কসই তদনা িাৰ পৰা এই শাতি আোঁিৰাই কলাৱা হ’ি, িাৰ প্ৰতি আল্লাছহ 

দয়াছহ কতৰছল আৰু এইছটাছৱই স্পষ্ট সফলিা’। 
َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزََ ََوَذ ۚۥْ نَيُۡصَرۡفََعۡنُهَيَۡوَمئِٖذََفَقۡدََرِحمَُه م 

 ١٦َٱلُۡمبِينَُ
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17. আৰু আল্লাছহ িতদ কিামাক ককাছনা তিপদৰ দ্বাৰা স্পশথ কছৰ, কিছন্ত কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনাছৱই কসয়া দূৰ কতৰি কনাৱাছৰ, আৰু িতদ কিওোঁ কিামাক 

ককাছনা কলযাণৰ দ্বাৰা স্পশথ কছৰ, কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َوِإنََ َإِل اَُهَوَۖۡ ۥٓ َٖفَلَاَكَاِشَفَلَُه َبُِضر  ُ َوِإنََيۡمَسۡسَكَٱَّلل 
ََشۡيٖءَقَِديرَ َيۡمَسۡسَكَِبخََ ِ

َُكل   ١٧َيٖۡرََفُهَوَعَلَىَٰ

18. আৰু কিছৱোঁই তনজ িাোসকলৰ ওপৰি পূণথ তনয়ন্ত্ৰণকাৰী, আৰু কিওোঁ 

প্ৰজ্ঞাময়, সমযক অৱতহি। 
َوَُهَوَٱلۡحَِكيُمَٱلۡخَبِيرَُ ِۚۦْ  ١٨َوَُهَوَٱلَۡقاهُِرَفَۡوَقَِعَبادِه

19. ককাৱা, ‘ককানছটা িস্তু আটাইিকক ডাঙৰ সাক্ষী’? ককাৱা, ‘আল্লাহ, কমাৰ 

আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষযদািা, আৰু এই ককাৰআন কমাৰ ওচৰি অহী 

কৰা হহছ  িাছি কিামাছলাকক আৰু িাৰ ওচৰকলছক ই হগ পাি তসহোঁ িক ইয়াৰ 

দ্বাৰা সিকথ  কতৰি পাছৰা। কিামাছলাছক এই সাক্ষী িহন কৰা কনতক কি, আল্লাহৰ 

লগি আন ককাছনািা ইলাহ (উপাসয) আছ ’? ককাৱা, ‘মই এই সাক্ষয তনতদওোঁ’। 
ককাৱা, ‘কিছৱোঁই হহছ  একমাি প্ৰকৃি ইলাহ আৰু কিামাছলাছক তি অংশীদাৰ 

স্থাপন কৰা িাৰ পৰা মই তনশ্চয় তিমুি’। 

بَيۡنِيََ َشِهيُدَُۢ َۡۖ ُ قُِلَٱَّلل  َۡۖ ۡكبَُرََشَهََٰدٗة
َ
ََشۡيٍءَأ يُّ

َ
قُۡلَأ

نِذَرُكمَبِهِۦََ
ُ
ََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاُنَلِأ وِحَيَإِلَي 

ُ
َوبَۡيَنُكۡمََْۚوأ

َبَلََ ََِءالَِهًةَََوَمنُۢ ََمَعَٱَّلل  ن 
َ
ئِن ُكۡمَلَتَۡشَهُدوَنَأ

َ
أ َغَْۚ

ََوِإن نِيََ َوَِٰحد  ۡشَهُدَْۚقُۡلَإِن َماَُهَوَإَِلَٰهَ 
َ
َقُلَل ٓاَأ ِۚ ۡخَرىَٰ

ُ
أ

اَتُۡشِرُكونََ ِم  م   ١٩َبَرِٓيءَ 

20. আতম তিসকলক তকিাপ প্ৰদান কতৰছ া তসহোঁ ছি কিওোঁক এছনকক তচতন পায় 

কিছনকক তসহোঁ ছি তনজ সন্তানক তচতন পায়। তিসকছল তনছজই তনজৰ ক্ষতি সাধন 

কতৰছ  তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 

ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبََيۡعرِفُونَُهۥََكَماََيۡعرِفُوَنََ
ٱل 

نُفَسُهۡمََفُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََ
َ
ٱل ِذيَنََخِسُرٓواَْأ ۡبَنآَءُهُمَۘ

َ
 ٢٠َأ

21. তি িযতিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰচনা কছৰ অৰ্িা কিওোঁৰ আয়ািসমূহক 

অস্বীকাৰ কছৰ কসই িযতিিকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তনশ্চয় 

িাতলমসকছল সফলিা লাভ কতৰি কনাৱাছৰ। 

َبََ ۡوََكذ 
َ
ََِكِذبًاَأ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 

َ
َوَمۡنَأ

َٰلُِمونََ َإِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحَٱلظ  ۦْٓۚ  ٢١َأَـِبَيَٰتِهِ

22. আৰু তিতদনা আতম তসহোঁ ি আটাইছক একতিি কতৰম, িাৰ তপ ি তিসকছল 

তশ্বকথ  কতৰছ  তসহোঁ িক সুতধম, ‘তিসকলক কিামাছলাছক কমাৰ লগি অংশী স্থাপন 

কতৰত লা তসহোঁ ি এতিয়া ক’ি’? 

ۡيَنََ
َ
ۡشَرُكٓواَْأ

َ
ََنُقوُلَلِل ِذيَنَأ َويَۡوَمََنحُۡشُرُهۡمََجمِيٗعاَُثم 

 ٢٢َتَزُۡعُمونََُشَرَكآؤُُكُمَٱل ِذيَنَُكنُتۡمََ

23. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি এই কৰ্াৰ িাতহছৰ আন ককাছনা অজুহাি 

নাৰ্াতকি, ‘আমাৰ ৰি আল্লাহৰ শপি! আতম মুশ্বতৰক নাত ছলা’। 
ََِرب َِناََماَُكن اََ نَقَالُواََْوٱَّلل 

َ
َلَۡمَتَُكنَفِۡتنَُتُهۡمَإِل ٓاَأ ُثم 

 ٢٣َُمۡشِركِينََ

24. কচাৱা, ককছনকক তসহোঁ ছি তনজৰ ওপৰছি তম া হক আছ  আৰু তি তম া 

তসহোঁ ছি ৰচনা কতৰত ল কসয়া ককছনকক তসহোঁ িৰ পৰা কহৰাই গ’ল। 
اََكانُواََْ ََعۡنُهمَم  نُفِسِهۡمَْۚوََضل 

َ
َأ ٱنُظۡرََكۡيَفََكَذبُواَْعَلَىَٰٓ

 ٢٤ََيۡفتَُرونََ
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25. আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ তক ুমাছন কিামাৰ কৰ্া কাণ পাতি শুছন, তকন্তু আতম 

তসহোঁ িৰ অন্তৰি আৱৰণ কতৰ তদছ া িাছি তসহোঁ ছি কসয়া উপলতি কতৰি কনাৱাছৰ, 

আৰু তসহোঁ িৰ কাণি আছ  িতধৰিা। িতদ কগাছটই আয়াছিা তসহোঁ ছি প্ৰিযক্ষ কছৰ 

িৰ্াতপও তসহোঁ ছি ঈমান নাতনি। আনতক তসহোঁ ছি কিতিয়া কিামাৰ ওচৰি উপতস্থি 

হয়, কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাৰ লগি তিকথ ি তলপ্ত হয়, তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  

তসহোঁ ছি কয়, ‘এয়াছিা আগৰ তদনৰ উপকৰ্াৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়’। 

ِكن ًةََ
َ
َقُلُوبِِهۡمَأ وََجَعلَۡناَعَلَىَٰ نَيَۡسَتِمُعَإِلَۡيَكَۖۡ َوِمۡنُهمَم 

ََءايَةَٖل اََ ََوِإنَيََرۡواَُْكل  نََيۡفَقُهوُهََوفِٓيََءاَذانِِهۡمََوۡقٗراْۚ
َ
أ

َإَِذاََجآُءوَكَيَُجَِٰدلُونََكَ َحت يَٰٓ َيُقوُلَٱل ِذيَنََيُۡؤِمُنواَْبَِهاَۖۡ
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
 ٢٥ََكَفُرٓواَْإِۡنََهََٰذآَإِل ٓاَأ

26. আৰু তসহোঁ ছি আনক এইছিাৰ শুনাৰ পৰা তিৰি ৰাছখ আৰু তনছজও এইছিাৰ 

শুনাৰ পৰা দূৰি ৰ্াছক, আৰু তসহোঁ ি তনছজই তনজছক ধ্বংস কছৰ, অৰ্চ তসহোঁ ছি 

উপলতি নকছৰ। 

َوِإنَُيۡهلُِكوَنَإِل آََوَُهۡمََيۡنَهۡوَنََعۡنُهََويَۡنـ َۡونََ ََعۡنُهَۖۡ
نُفَسُهۡمََوَماَيَۡشُعُرونََ

َ
 ٢٦َأ

27. িুতম িতদ কদতখলাছহোঁ ছিন কিতিয়া তসহোঁ িক জুইৰ ওপৰি তৰ্য় কছৰাৱা হ’ি 

কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়’! িতদ আমাক উভিাই তদয়া হ’কলছহোঁ ছিন, আতম 

আমাৰ প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ নকতৰছলা হয় আৰু আতম মুতমনসকলৰ 

অন্তভুথ ি হ’কলা হয়। 

ََولَاََ ارََِفَقالُواََْيَٰلَۡيتََناَنَُردُّ َإِۡذَُوقُِفواَْعَلَىَٱلن  َولَۡوَتََرىَٰٓ
َبَأَـِبَيَِٰتََرب َِناََونَُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ ِ  ٢٧َنَُكذ 

28. িৰং আগছি তসহোঁ ছি তি কগাপন কতৰত ল কসয়া এতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি 

প্ৰকাশ পাইছ ; আৰু তসহোঁ িক আছকৌ (দ্যনাই পৃতৰ্ৱীকল) পছঠাৱা হ’কলও তসহোঁ িক 

তি কতৰিকল তনছষধ কৰা হহত ল আছকৌ তসহোঁ ছি কসইছটাছক কতৰছল হয়; আৰু 

তনশ্চয় তসহোঁ ি তম লীয়া। 

ََۖۡولَۡوَُردُّواَْلََعاُدواََْ اََكانُواَُْيخُۡفوَنَِمنََقۡبُل بَۡلَبََداَلَُهمَم 
َِٰذبُونََ  ٢٨َلَِماَُنُهواََْعۡنُهََوِإن ُهۡمَلََك

29. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাৰ পাতৰ্থৱ জীৱছনই একমাি জীৱন আৰু আমাক 

পুনৰুতিিও কৰা নহ’ি’। 
ۡنَياََوَماََنحُۡنََ َوَقالُٓواَْإِۡنَِهَيَإِل اََحَياُتَناَٱلدُّ

 ٢٩َبَِمۡبُعوثِينََ

30. আৰু িতদ িুতম কদতখলাছহোঁ ছিন, কিতিয়া তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ 

সনু্মখি তৰ্য় কছৰাৱা হ’ি, কিওোঁ ক’ি, ‘এইছটা প্ৰকৃি সিয নহয় জাছনা’? 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আমাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তনশ্চয় এয়া সিয’। কিওোঁ ক’ি, 

‘কিছন্ত কিামাছলাছক তি কুফুৰী কতৰত লা িাৰ িাছি কিামাছলাছক এতিয়া শাতি 

কভাগ কৰা’। 

َِۚ ِ لَيَۡسََهََٰذاَبِٱلۡحَق 
َ
ََرب ِِهۡمَْۚقَاَلَأ َإِۡذَُوقُِفواَْعَلَىَٰ َََولَۡوَتََرىَٰٓ

قَاَلَفَُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَبَِماَُكنُتۡمََ ََوَرب َِناَْۚ قَالُواَْبَلَىَٰ
 ٣٠َتَۡكُفُرونََ

31. তিসকছল আল্লাহৰ সাক্ষাৎ অস্বীকাৰ কতৰছ  তসহোঁ ছি তনশ্চয় ক্ষতিগ্ৰি হহছ , 

আনতক তসহোঁ িৰ ওচৰি কিতিয়া হঠাৎ তকয়ামি আতহ উপতস্থি হ’ি কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়! ইয়াক আতম তকমান কি অৱছহলা কতৰত ছলা িাৰ িাছি 

এতিয়া আফছচাচ’। আৰু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ পাপসমূহ তনজৰ তপঠিি িহন কতৰি। 

সাৱধান! তসহোঁ ছি তি িহন কতৰি কসয়া অতি তনকৃষ্ট! 

َإَِذاََجآَءۡتُهُمََ َحت يَٰٓ َِۡۖ بُواَْبِلَِقآِءَٱَّلل  قَۡدََخِسَرَٱل ِذيَنََكذ 
اَعُةََبۡغَتٗةَقَالُواََْيََٰحۡسَرَتَناَعََ ََماَفَر ۡطَناَفِيَهاََٱلس  لَىَٰ

لَاََسآَءََماََ
َ
َُظُهورِهِۡمَْۚأ ۡوَزارَُهۡمَعَلَىَٰ

َ
وَُهۡمََيحِۡملُوَنَأ

 ٣١َيَزُِرونََ
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32. আৰু পাতৰ্থৱ জীৱন ককৱল কখল-কধমাতলৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয় আৰু 

তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি আতখৰািৰ আিাছসই উত্তম; 

িৰ্াতপও কিামাছলাছক নুিুজাছন? 

اُرَٱٓأۡلِخَرةََُخيۡر ََ َولَلد  َۡۖ ََولَۡهو  ۡنَيآَإِل اَلَعِب  ُةَٱلدُّ َوَماَٱلۡحََيوَٰ
فَلَاََتۡعقِلُونََ

َ
 ٣٢َل ِل ِذيَنََيت ُقوَنَْۚأ

33. আতম তনশ্চয় জাছনা কি, তসহোঁ ছি তি কয় কসয়া কিামাক কষ্ট তদছয়; তকন্তু 

তসহোঁ ছি কিামাৰ প্ৰতি তমৰ্যাছৰাপ নকছৰ, িৰং িাতলমসকছল আল্লাহৰ 

আয়ািসমূহকছহ অস্বীকাৰ কছৰ। 

فَإِن ُهۡمَلَاََ قَۡدََنۡعلَُمَإِن ُهۥَلََيۡحُزنَُكَٱل ِذيََيُقولُوَنَۖۡ
ََِ َٰلِِميَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  َٱلظ  بُونََكََوَلَِٰكن  ِ يَُكذ 

 ٣٣ََيجَۡحُدونََ

34. আৰু কিামাৰ পূছিথও িহুছিা ৰা ুলৰ ওপৰি তমৰ্যাছৰাপ কৰা হহত ল, তকন্তু 

কিওোঁছলাকক তমৰ্যাছৰাপ কৰা আৰু কষ্ট তদয়াৰ তপ ছিা কিওোঁছলাছক হধিথ ধাৰণ 

কতৰত ল, অৱছশষি কিওোঁছলাকৰ ওচৰি আমাৰ সহায় আতহছ । আৰু আল্লাহৰ 

িাণীসমূহৰ ককাছনা পতৰৱিথ নকাৰী নাই। তনশ্চয় ৰা ুলসকলৰ তক ু সংিাদ কিামাৰ 

ওচৰকলছকও আতহছ । 

َْ ِنََقۡبلَِكَفََصبَُروا َم  بَۡتَرُُسل  ِ بُواَََََْولََقۡدَُكذ  ِ ََماَُكذ  عَلَىَٰ
ََِْۚ َلَلِكَلَِمَِٰتَٱَّلل  ِ َولَاَُمَبد  َْۚ َُٰهۡمَنَۡصُرنَا تَى

َ
َأ وُذواََْحت يَٰٓ

ُ
َوأ

 ٣٤ََولََقۡدََجآَءَكَِمنَن َبإِْيَٱلُۡمۡرَسلِينََ

35. আৰু িতদ তসহোঁ িৰ উছপক্ষা (অনাগ্ৰহ) কিামাৰ িাছি কষ্টকৰ হয় কিছন্ত 

পাতৰছল ভূগভথ ি সুৰংগ অৰ্িা আকাশি জখলা তিচাতৰ উতলয়াই তসহোঁ িৰ িাছি 

ককাছনা তনদশথন হল আহা। আৰু িতদ আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ ি 

আটাইছক তনশ্চয় সৎপৰ্ি একতিি কতৰছলছহোঁ ছিন। কসছয় িুতম মূখথসকলৰ 

অন্তভুথ ি নহ’িা। 

نََ
َ
َوِإنََكاَنََكبَُرََعلَۡيَكَإِۡعَراُضُهۡمَفَإِِنَٱۡسَتَطۡعَتَأ

تَِيُهمَََتَبَۡتِغَىََنَفٗقَا
ۡ
َمآِءََفَتأ ۡوَُسل ٗماَفِيَٱلس 

َ
ۡرِضَأ

َ
فِيَٱلۡأ

ََ َفَلَاَتَُكوَنن  ِۚ َلَجََمَعُهۡمَعَلَىَٱلُۡهَدىَٰ ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل  أَـِبيَةَِٖۚ
 ٣٥َِمَنَٱلَۡجَِٰهلِينََ

36. তিসকছল শুনা পায় ককৱল তসহোঁ ছিই আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয়। আৰু 

মৃিসকলক আল্লাছহ পুনৰ জীতৱি কতৰি; িাৰ তপ ি তসহোঁ িক কিওোঁৰ তপছনই 

প্ৰিযাৱিথ ন কছৰাৱা হ’ি। 

ََيۡبَعُثُهُمََ َوٱلَۡمۡوتَيَٰ ۞إِن َماَيَۡسَتِجيُبَٱل ِذيَنَيَۡسَمُعوَنَۘ
َإِلَۡيهَِيُرَۡجُعونََ َُثم  ُ  ٣٦َٱَّلل 

37. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিওোঁৰ ওচৰি তকয় 

তনদশথন নাছহ’? ককাৱা, ‘তনদশথন অৱিীণথ কতৰিকল আল্লাহ তনশ্চয় সক্ষম’, তকন্তু 

তসহোঁ িৰ অতধকাংশই (এই কৰ্া) নাজাছন। 

ََ َقَادِر  َ َٱَّلل  َقُۡلَإِن  ب ِهۚۦِْ ِنَر  م  َِلََعلَۡيهََِءايَةَ  َوَقالُواَْلَۡولَاَنُز 
ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ

َ
َأ َِلََءايَٗةََوَلَِٰكن  نَُينَز 

َ
َأ  ٣٧َعَلَىَٰٓ

38. আৰু পৃতৰ্ৱীি তিচৰণশীল প্ৰতিছটা প্ৰাণী আৰু দ্যই কডউকাছৰ উৰা প্ৰতিছটা 

চৰাই, কিামাছলাকৰ দছৰই এছকা এছকাটা উম্মি। এই তকিাপি (লাওছহ 

মাহফুজি) আতম এছকা এতৰ তদয়া নাই; িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ 

প্ৰতিপালকৰ তপছন একতিি কৰা হ’ি। 

ۡرِضََولَاََطَٰٓئِرَٖيَِطيُرَِبجََناَحۡيهَِ
َ
َإِل ٓاَََوَماَِمنََدآب ةَٖفِيَٱلۡأ

ََ َإِلَيَٰ ُثم  َِۚ اَفَر ۡطَناَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَِمنََشۡيٖء ۡمَثالُُكمَِۚم 
َ
َأ َمم 
ُ
أ

 ٣٨ََرب ِِهۡمَُيحَۡشُرونََ

39. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ, তসহোঁ ি কলা আৰু 

কিািা, অন্ধকাৰি আছ । আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তিপৰ্গামী কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা 

কিওোঁ সৰল পৰ্ি স্থাপন কছৰ। 

لَُمَِٰتََِۗمنََ بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَُصم  ََوبُۡكم َفِيَٱلظُّ َوٱل ِذيَنََكذ 
َِصَرَٰٖطََ ََيجَۡعلُۡهَعَلَىَٰ

ۡ
َيُۡضلِلُۡهََوَمنَيََشأ ُ يََشإَِٱَّلل 

ۡسَتقِيمَٖ  ٣٩َمُّ
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40. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তক তিছিচনা কৰা, িতদ কিামাছলাকৰ ওপৰি 

আল্লাহৰ শাতি আপতিি হয় অৰ্িা কিামাছলাকৰ ওচৰি তক্বয়ামি উপতস্থি হয়, 

কিছন্ত কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰািাক মাতিিাছন? িতদ 

কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা (কিছন্ত ককাৱা)। 

َتۡتُكُمََ
َ
ۡوَأ
َ
َِأ َُٰكۡمََعَذاُبَٱَّلل  تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡمَإِۡنَأ

َ
قُۡلَأ

َِتَۡدُعوَنَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ َغيَۡرَٱَّلل 
َ
اَعُةَأ  ٤٠َٱلس 

41. (নহয়) িৰং কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁছকই মাতিিা, এছিছক 

কিামাছলাছক তি উছেছশয কিওোঁক মাতি া কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকৰ কসই 

উছেশয পূৰণ কতৰি আৰু কিামাছলাছক তিছিাৰক কিওোঁৰ অংশী কতৰত লা 

কসইছিাৰক পাহতৰ িািা। 

إِنََشآَءَََبَۡلَإِي اهَُتَۡدُعوَنََفَيۡكِشُفََماَتَۡدُعوَنَإِلَۡيهَِ
 ٤١ََوتَنَسۡوَنََماَتُۡشِرُكونََ

42. তনশ্চয় আতম কিামাৰ পূছিথ িহুছিা জাতিৰ ওচৰি ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ া, 

িাৰ তপ ি তসহোঁ িক অৰ্থসংকট আৰু দ্যখ-কষ্টি পতিি কতৰছ া, িাছি তসহোঁ ছি 

অনুনয় তিনয় কছৰ। 

َِ َخۡذَنَُٰهمَب
َ
ِنََقۡبلَِكَفَأ َمٖمَم 

ُ
َأ ۡرَسلَۡنآَإِلَيَٰٓ

َ
َسآِءَََولََقۡدَأ

ۡ
ٱلَۡبأ

آِءَلََعل ُهۡمََيَتَضر ُعونََ ر   ٤٢ََوٱلض 

43. এছিছক কিতিয়া আমাৰ শাতি তসহোঁ িৰ ওপৰি আপতিি হ’ল, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি তকয় তিতনি কহাৱা নাত ল? কাৰণ তসহোঁ িৰ হৃদয় তনষু্ঠৰ হহত ল আৰু 

তসহোঁ ছি তি কতৰত ল কসয়া চয়িাছন তসহোঁ িৰ িাছি কশাভনীয় কতৰ তদত ল। 

ُسَناَتََضر ُعواََْوَلَِٰكنَقََسۡتََفَلَۡولَٓاَإِذَۡ
ۡ
ََجآَءُهمَبَأ

ۡيَطَُٰنََماََكانُواََْيۡعَملُونََ  ٤٣َقُلُوبُُهۡمََوَزي َنَلَُهُمَٱلش 

44. তসহোঁ িক তি উপছদশ তদয়া হহত ল কসয়া কিতিয়া তসহোঁ ছি পাহতৰ গ’ল, 

কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ িাছি সকছলা িস্তুৰ দ্যৱাৰ মুকতল কতৰ তদছলা; অৱছশষি 

তসহোঁ িক তি প্ৰদান কৰা হহত ল কিতিয়া তসহোঁ ছি িাি উৎফুতল্লি হ’ল কিতিয়া 

হঠাৎ তসহোঁ িক আটক কতৰছলা, ফলি কিতিয়াই তসহোঁ ি তনৰাশ হ’ল। 

ََ ِ
ََٰبَُكل  بَۡو

َ
ُِرواَْبِهِۦََفَتۡحَناََعلَۡيِهۡمَأ اَنَُسواََْماَُذك  فَلَم 

َخۡذَنَُٰهمََبۡغَتٗةَفََ
َ
وتُٓواَْأ

ُ
َإَِذاَفَرُِحواَْبَِمآَأ إَِذاَََشۡيٍءََحت يَٰٓ

ۡبلُِسونََ  ٤٤َُهمَمُّ

45. ফলি িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ মূছলাছচ্ছদ কৰা হ'ল আৰু সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা 

ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰি আল্লাহৰ িাছিই। 
ََ ِ ََِرب  ََوٱلۡحَۡمُدََّلِل  ْْۚ ِذيَنََظلَُموا

َفُقِطَعََدابُِرَٱلَۡقوِۡمَٱل 
 ٤٥َٱلَۡعَٰلَِمينََ

46. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ভাতৱ কচাৱা নাইছন, আল্লাছহ িতদ কিামাছলাকৰ 

শ্ৰৱণশতি আৰু দৃতষ্টশতি হৰণ কতৰ লয় আৰু কিামাছলাকৰ হৃদয়ি কমাহৰ মাতৰ 

তদছয় কিছন্ত আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ ককান ইলাহ আছ  তিছয় এইছিাৰ 

উভিাই তদি’? কচাৱা, ককছনকক আতম আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা কছৰা, 

ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়। 

َرءََ
َ
بَۡصََٰرُكۡمَوََخَتَمََقُۡلَأ

َ
ََسۡمَعُكۡمََوأ ُ َخَذَٱَّلل 

َ
ۡيُتۡمَإِۡنَأ

ٱنُظۡرََ تِيُكمَبِهَِِۗ
ۡ
َِيَأ ََغيُۡرَٱَّلل  ۡنَإَِلَٰه  َقُلُوبُِكمَم  عَلَىَٰ

َُهۡمَيَۡصِدفُونََ ُِفَٱٓأۡلَيَِٰتَُثم   ٤٦ََكۡيَفَنَُصر 

47. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ককাৱাছচান িতদ আল্লাহৰ শাতি হঠাৎ িা প্ৰকাশযভাছৱ 

কিামাছলাকৰ ওপৰি আপতিি হয় কিছন্ত িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ িাতহছৰ আন 

ককাছনািাক ধ্বংস কৰা হ’ি কন’? 

ۡوََجۡهَرةًََ
َ
ََِبۡغَتًةَأ َُٰكۡمََعَذاُبَٱَّلل  تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡمَإِۡنَأ

َ
قُۡلَأ

َٰلُِمونََ  ٤٧ََهۡلَُيۡهلَُكَإِل اَٱلَۡقۡوُمَٱلظ 
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48. আৰু আতম ৰা ুলসকলক ককৱল সুসংিাদিাহী আৰু সিকথ কাৰীৰূছপই কপ্ৰৰণ 

কছৰাোঁ । এছিছক তিসকছল ঈমান আতনি আৰু তনজছক সংছশাধন কতৰি, তসহোঁ িৰ 

ককাছনা ভয় নাই আৰু তসহোঁ ি তচন্তিও নহ’ি। 

َفَمۡنََ ِريَنََوُمنِذرِيَنَۖۡ ِ َوَماَنُۡرِسُلَٱلُۡمۡرَسلِيَنَإِل اَُمبَش 
ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ ۡصلََحَفَلَاََخۡوف 

َ
 ٤٨ََءاَمَنََوأ

49. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক তমৰ্যাছৰাপ কতৰছ , তসহোঁ িক শাতিছয় 

স্পশথ কতৰি, কাৰণ তসহোঁ ি অিাধযিা কতৰত ল। 
ُهُمَٱلَۡعَذاُبَبَِماََكانُواََْ بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََيَمسُّ َوٱل ِذيَنََكذ 

 ٤٩ََيۡفُسُقونََ

50. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক এইছটা নকওোঁ কি, কমাৰ ওচৰি আল্লাহৰ ধন-

ভািাৰ আছ , আৰু মই গাছয়িও নাজাছনা আৰু কিামাছলাকক এইছটাও নকওোঁ 

কি, মই তফতৰিা, কমাৰ প্ৰতি তি অহীৰূছপ কপ্ৰৰণ কৰা হয়, মই ককৱল 

কসইছটাছকই অনুসৰণ কছৰা’। ককাৱা, ‘অন্ধ আৰু দৃতষ্টিান িযতি উভছয় সমান 

হ’ি পাছৰছন? কিামাছলাছক তচন্তা নকৰা কনতক’? 

قُوُلَلَُكۡمَِعنِديََخزََ
َ
ۡعلَُمََقُلَل ٓاَأ

َ
ََِولَٓاَأ آئُِنَٱَّلل 

ت بُِعَإِل اََماََ
َ
إِۡنَأ َۡۖ قُوُلَلَُكۡمَإِن ِيََملَك 

َ
ٱلَۡغۡيَبََولَٓاَأ

فَلَاََ
َ
أ ََوٱلَۡبِصيُرَْۚ ۡعَميَٰ

َ
قُۡلََهۡلَيَۡسَتوِيَٱلۡأ َْۚ َإِلَي  يُوَحيَٰٓ

ُرونََ  ٥٠ََتَتَفك 

51. আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা িুতম তসহোঁ িক সিকথ  কৰা, তিসকছল ভয় কছৰ কি, 

তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি একতিি কৰা হ’ি এছনকুৱা অৱস্থাি কি, 

কিওোঁৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ িাছি ককাছনা অতভভাৱক আৰু ককাছনা  ুপাতৰ কাৰী 

নাৰ্াতকি। িাছি তসহোঁ ছি িাক্বৱাৰ অতধকাৰী হয়। 

ََرب ِِهۡمَلَيَۡسََ نَُيحَۡشُرٓواَْإِلَيَٰ
َ
نِذۡرَبِهَِٱل ِذيَنََيخَافُوَنَأ

َ
َوأ

َولَاََشفِيع َل َعل ُهۡمََيت ُقونََلَُهمَم َِ  َ  ٥١َنَُدونِهِۦََولِي 

52. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকক পুৱা-গধুতল কিওোঁৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ িাছি 

প্ৰাৰ্থনা কছৰ তসহোঁ িক িুতম আোঁিৰাই তনতদিা। তসহোঁ িৰ কমথৰ জিািতদতহিাৰ দাতয়ত্ব 

কিামাৰ ওপৰি নহয় আৰু কিামাৰ ককাছনা কমথৰ জিািতদতহিাৰ দাতয়ত্ব তসহোঁ িৰ 

ওপৰি নহয়, িাৰ িাছি িুতম তসহোঁ িক আোঁিৰাই তদিা, এছন কতৰছল িুতম 

িাতলমসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা। 

ََ ِ ِذيَنَيَۡدُعوَنََرب ُهمَبِٱلَۡغَدوَٰةََِوٱلَۡعِشي 
َولَاََتۡطُردَِٱل 

ِنََشۡيٖءََ ََماََعلَۡيَكَِمۡنَِحَسابِِهمَم  ۖۥۡ يُرِيُدوَنَوَۡجَهُه
ِنََشۡيٖءََفَتۡطُرَدُهۡمَََوَماَِمۡنَِحَسابَِكََعلََ ۡيِهمَم 
َٰلِِمينََ  ٥٢ََفَتُكوَنَِمَنَٱلظ 

53. এইদছৰ আতম তসহোঁ িৰ তক ুমানৰ দ্বাৰা আন তক ুমানক পৰীক্ষা কতৰছ া, 

িাছি তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাৰ মাজৰ পৰা আল্লাছহ ইহোঁ িৰ ওপৰছিই অনুগ্ৰহ 

কতৰছলছন’? আল্লাহ কৃিজ্ঞসকলৰ তিষছয় সতিছশষ অৱগি নহয় কন িাৰু? 

َََوَكَذََٰ ُؤلَآِءََمن  َهَٰٓ
َ
لَِكََفَتن اََبۡعَضُهمَبَِبۡعٖضَل َِيُقولُٓواَْأ

ۡعلََمََ
َ
َبِأ ُ لَيَۡسَٱَّلل 

َ
أ َُۗ َبَيۡنَِنآ ِنُۢ ََعلَۡيِهمَم  ُ ٱَّلل 

َِٰكرِينََ  ٥٣َبِٱلش 

54. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ, তসহোঁ ছি 

কিতিয়া কিামাৰ ওচৰি আছহ কিতিয়া তসহোঁ িক িুতম ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতি 

শাতন্ত িতষথি হওোঁক’, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁৰ তনজৰ ওপৰি দয়া ধািথয 

কতৰ হলছ । কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছনািাই িতদ অজ্ঞিািশি অসৎকমথ কছৰ, 

িাৰ তপ ি িাওিা কছৰ আৰু তনজছক সংছশাধন কছৰ, কিছন্ত তনশ্চয় কিওোঁ 

(আল্লাহ) ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َََوِإَذاََجآَءَكَٱل َ ِذيَنَيُۡؤِمُنوَنَأَـِبَيَٰتَِناََفُقۡلََسَلَٰم 
ن ُهۥََمۡنََ

َ
ۡحمََةَأ ََنۡفِسهَِٱلر  َكَتَبََربُُّكۡمَعَلَىَٰ َعلَۡيُكۡمَۖۡ

ََبۡعِدهِۦََ َتَاَبَِمنُۢ ُۢاَِبجََهَٰلَةَُٖثم  َعِمَلَِمنُكۡمَُسوَٓء
ن ُهۥََغُفور َر ِحيمَ 

َ
ۡصلََحَفَأ

َ
 ٥٤ََوأ
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55. আৰু এছনকক আতম আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা কছৰা; িাছি 

অপৰাধীসকলৰ পৰ্ স্পষ্টভাছৱ প্ৰকাশ পায়। 
ُلَٱٓأۡلَيَِٰتََولِتَۡستَبِيَنََسبِيُلَ ِ َوَكَذَٰلَِكَُنَفص 

 ٥٥َٱلُۡمۡجرِِمينََ

56. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিসকলক আহ্বান কৰা, তসহোঁ িৰ 

ইিাদি কতৰিকল কমাক তনছষধ কৰা হহছ ’। ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকৰ প্ৰিৃতত্তৰ 
অনুসৰণ নকছৰা, এছনকুৱা কতৰছল মই তিপৰ্গামী হম আৰু সৎপৰ্প্ৰাপ্তসকলৰ 

অন্তভুথ ি হ’ি কনাৱাতৰম’। 

ََِْۚ ۡعُبَدَٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
ۡنَأ
َ
قُۡلَإِن ِيَنُِهيُتَأ

نَاَِ۠مَنََ
َ
ۡهَوآَءُكۡمَقَۡدََضلَلُۡتَإِٗذاََوَمآَأ

َ
ت بُِعَأ

َ
قُلَل ٓاَأ
 ٥٦َٱلُۡمۡهَتِدينََ

57. ককাৱা, ‘তনশ্চয় মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা স্পষ্ট প্ৰমাণৰ ওপৰি 

প্ৰতিতষ্ঠি; অৰ্চ কিামাছলাছক ইয়াক অস্বীকাৰ কতৰ া। কিামাছলাছক তিছটা 

িিাতলছক পাি তিচৰা কসয়া কমাৰ ওচৰি নাই। হুকুম ককৱল আল্লাহৰ ওচৰছিই, 

কিওোঁ সিয িণথনা কছৰ আৰু ফয়চালাকাৰী সকলৰ মাজি কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ’। 

ََماَِعنِديََماََ ۡبُتمَبِهۚۦِْ ب ِيََوَكذ  ِنَر  َبَي َِنةَٖم  قُۡلَإِن ِيَعَلَىَٰ
َۖۡوَُهَوََ َٱلۡحَق  َيُقصُّ َِۡۖ َإِِنَٱلۡحُۡكُمَإِل اََّلِل  ۦْٓۚ تَۡسَتۡعِجلُوَنَبِهِ

 ٥٧ََخيُۡرَٱلَۡفَِٰصلِينََ

58. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তিছটা িিাতলছক পাি তিচৰা কসইছটা িতদ কমাৰ 

ওচৰি ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি ফয়চালাই হহ 

গ’কলছহোঁ ছিন, আৰু আল্লাছহ িাতলমসকলৰ তিষছয় অতধক অৱগি’। 

ۡمُرََ
َ
َِعنِديََماَتَۡسَتۡعِجلُوَنَبِهِۦَلَُقِضَيَٱلۡأ ن 

َ
قُلَل ۡوَأ

َٰلِِمينََ ۡعلَُمَبِٱلظ 
َ
َأ ُ َوٱَّلل   ٥٨َبَيۡنِيََوبَۡيَنُكۡمَُۗ

59. আৰু গাছয়িৰ চাতি-কাঠি আছ  কিওোঁছৰই ওচৰি, কিওোঁৰ িাতহছৰ ককাছনও 

কসয়া নাজাছন। স্থল আৰু সাগৰৰ অন্ধকাৰসমূহি তি আছ  কসয়া ককৱল কিছৱোঁই 

অৱগি, কিওোঁৰ অজাতনছি গ ৰ এটা পাছিা নসছৰ। মাটিৰ অন্ধাকাৰি এছন 

ককাছনা শসযকণাও অংকুতৰি নহয় অৰ্িা ৰসিুি নাইিা শুকান এছন ককাছনা িস্তু 

নাই তিছটা স্পষ্ট তকিাপি নাই। 

َويَۡعلَُمََماََ اَُهَوَْۚ
۞وَِعنَدهُۥََمَفاتُِحَٱلَۡغۡيِبَلَاََيۡعلَُمَهآَإِل 

َوَماَتَۡسُقُطَِمنََوَرقٍَةَإِل اََيۡعلَُمَهاََولَاََ ََِوٱلَۡبۡحرَِِۚ بَر 
فِيَٱلۡ

ۡرِضََولَاََرۡطٖبََولَاَيَابٍِسَإِل اَفِيََ
َ
َحب ةَٖفِيَُظلَُمَِٰتَٱلۡأ

بِينَٖ  ٥٩َكَِتَٰٖبَمُّ

60. কিছৱোঁই ৰাতিি কিামাছলাকৰ মৃিুয ঘটায় আৰু তদনি কিামাছলাছক তি 

উপাজথ ন কৰা কসয়া কিওোঁ জাছন। িাৰ তপ ি তনধথাতৰি সময় পূণথ কৰাৰ কাৰছণ 

তদনি কিওোঁ কিামাছলাকক আছকৌ জীতৱি কছৰ। িাৰ তপ ি কিওোঁৰ তপছনই 

কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন। িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তি কতৰত লা কসই তিষছয় 

কিওোঁ কিামাছলাকক অৱতহি কতৰি। 

وَُهَوَٱل ِذيََيَتَوف ىَُٰكمَبِٱل ۡيِلََويَۡعلَُمََماََجرَۡحُتمََ
ََ ُثم  يَِۖ َسم ٗ َمُّ َجل 

َ
َأ ََيۡبَعُثُكۡمَفِيهَِلُِيۡقَضيَٰٓ َهارَُِثم  بِٱلن 

َيُنَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ  ٦٠َإِلَۡيهََِمرِۡجُعُكۡمَُثم 

61. আৰু কিওোঁ তনজ িাোসকলৰ ওপৰি পূণথ তনয়ন্ত্ৰণাতধকাৰী আৰু কিছৱোঁই 

কিামাছলাকৰ ওপৰি তহফািিকাৰী সকলক কপ্ৰৰণ কছৰ। অৱছশষি 

কিামাছলাকৰ কাছৰািাৰ কিতিয়া মৃিুয উপতস্থি হয় কিতিয়া আমাৰ ৰা ুলসকছল 

(তফতৰিাসকল) িাৰ মৃিুয ঘটায় আৰু তসহোঁ ছি ককাছনা ত্ৰুটি নকছৰ। 

ََويُۡرِسُلََعلَۡيكَُ ۡمََحَفَظًةََوَُهَوَٱلَۡقاهُِرَفَۡوَقَِعَبادِهۖۦِۡ
ۡتُهَرُُسلَُناَوَُهۡمَلَاََ َحَدُكُمَٱلَۡمۡوُتَتََوف 

َ
َإَِذاََجآَءَأ َحت يَٰٓ

 ٦١َُيَفر ُِطونََ

62. িাৰ তপ ি তসহোঁ িক প্ৰকৃি ৰি আল্লাহৰ ফাছল প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা হ’ি। জাতন 

কৰ্াৱা, হুকুম ককৱল কিওোঁছৰই আৰু কিওোঁ আটাইিকক দ্ৰুি তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 
َ لَاَلَُهَٱلۡحُۡكُمَوَُهَوََُثم 

َ
َأ ِۚ ِ َُٰهُمَٱلۡحَق  ََِمۡولَى ٓواَْإِلَيَٱَّلل  ُردُّ

ۡسَرُعَٱلَۡحَِٰسبِينََ
َ
 ٦٢َأ
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63. ককাৱা, ‘স্থলভাগৰ আৰু সাগৰৰ অন্ধকাৰৰ পৰা ককাছন কিামাছলাকক 

নাজাি তদছয়? কিতিয়া কিামাছলাছক অনুনয় তিনয় কতৰ আৰু কগাপনভাছৱ 

কিওোঁছকই প্ৰাৰ্থনা কৰা কি, আমাক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কতৰছল আতম তনশ্চয় 

কৃিজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি হম’। 

ََِوٱلَۡبۡحرََِ بَر 
ِنَُظلَُمَِٰتَٱلۡ يُكمَم  ِ قُۡلََمنَُيَنج 

ََٰناَِمۡنََهَِٰذهِۦََ نجَى
َ
ٗعاَوَُخۡفَيٗةَل ئِۡنَأ تَۡدُعونَُهۥَتََضرُّ

َِٰكرِينََ َِمَنَٱلش   ٦٣َلََنُكوَنن 

64. ককাৱা, ‘আল্লাছহই কিামাছলাকক িাৰ পৰা আৰু সকছলা দ্যখ-কষ্টৰ পৰা 

মুতি তদছয়। ইয়াৰ তপ ছিা কিামাছলাছক তশ্বকথ  কৰা’। 
نُتۡمََ
َ
َأ ََكۡرٖبَُثم  ِ

ِۡنَهاََوِمنَكُل  يُكمَم  ِ َُيَنج  ُ قُِلَٱَّلل 
 ٦٤َتُۡشِرُكونََ

65. ককাৱা, ‘কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওপৰৰ পৰা িা িলৰ পৰা শাতি পঠািকল, 

নাইিা কিামাছলাকক তিতভন্ন সছেহপূণথ দলি তিভি কতৰিকল অৰ্িা এটা দলক 

আন এটা দলৰ সংঘষথৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ কৰািকল পূণথ সক্ষম’। কচাৱা, আতম 

ককছনকক তিতভন্ন ধৰছণ আয়ািসমূহ তিিৃি কছৰা িাছি তসহোঁ ছি ভালকক িুতজি 

পাছৰ। 

ِنََ نََيۡبَعَثََعلَۡيُكۡمََعَذاٗباَم 
َ
َأ قُۡلَُهَوَٱلَۡقادُِرَعَلَىَٰٓ

وَۡ
َ
رُۡجلُِكۡمَأ

َ
ۡوَِمنََتحِۡتَأ

َ
َيَلۡبَِسُكۡمَِشَيٗعاَفَۡوقُِكۡمَأ

ُِفََ َسََبۡعٍضَِۗٱنُظۡرََكۡيَفَنَُصر 
ۡ
َويُِذيَقََبۡعَضُكمَبَأ

 ٦٥َٱٓأۡلَيَِٰتَلََعل ُهۡمََيۡفَقُهونََ

66. আৰু কিামাৰ সম্প্ৰদাছয় ইয়াক তম া িুতল হকছ  অৰ্চ এইছটা সিয। ককাৱা, 

‘মই কিামাছলাকৰ কািথতনিথাহক নহয়’। 
َبَبِهِۦَقَۡوُمَكَوَُهَوَٱلۡحََ قُلَل ۡسُتََعلَۡيُكمَََوَكذ  َْۚ قُّ

 ٦٦َبَِوكِيلَٖ

67. প্ৰছিযক সংিাদৰ এটা তনধথাতৰি সময় আছ  আৰু অনতিপলছম 

কিামাছলাছক জাতনিকল পািা। 
وََسۡوَفََتۡعلَُمونََ َْۚ ۡسَتَقر   ََنَبإَٖمُّ ِ

 ٦٧َل ِكُل 

68. আৰু িুতম কিতিয়া তসহোঁ িক কদতখিকল পািা, তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহৰ 

তিষছয় উপহাসমূলক আছলাচনাি মি হয়, কিতিয়া িুতম তসহোঁ িৰ পৰা মূখ ঘূৰাই 

ল’িা, কিতিয়া হলছক তসহোঁ ছি আন প্ৰসংগ আৰম্ভ নকতৰি। আৰু িতদ চয়িাছন 

কিামাক পাহৰাই তদছয় কিছন্ত স্মৰণ কহাৱাৰ তপ ি িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ লগি 

নিতহিা। 

ۡعرَِ
َ
يَۡتَٱل ِذيَنََيخُوُضوَنَفِٓيََءاَيَٰتَِناَفَأ

َ
ۡضََعۡنُهۡمَََوِإَذاََرأ

اَيُنِسيَن َكََ ََوِإم  ِۚۦْ ََيخُوُضواَْفِيََحِديٍثََغيۡرِه َحت يَٰ
ََمَعَٱلَۡقۡوِمََ ِۡكَرىَٰ ۡيَطَُٰنَفَلَاََتۡقُعۡدََبۡعَدَٱلذ  ٱلش 

َٰلِِمينََ  ٦٨َٱلظ 

69. আৰু তসহোঁ িৰ আমলৰ জিািতদতহৰ দাতয়ত্ব মুত্তাক্বীসকলৰ ওপৰি নহয়। 

তকন্তু উপছদশ তদয়া কিওোঁছলাকৰ কিথ িয, িাছি তসহোঁ ছিও িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ। 
ِنََشۡيءََٖ َوَماَعَلَىَٱل ِذيَنََيت ُقوَنَِمۡنَِحَسابِِهمَم 

َلََعل ُهۡمََيت ُقونََ  ٦٩ََوَلَِٰكنَذِۡكَرىَٰ
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70. আৰু তিসকছল তনজৰ দ্বীনক কখল-কধমাতলৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছ  আৰু পাতৰ্থৱ 

জীৱছন তিসকলক প্ৰিাতৰি কতৰছ  িুতম তসহোঁ িক পতৰিযাগ কৰা। আৰু িুতম এই 

ককাৰআনৰ দ্বাৰা তসহোঁ িক উপছদশ তদয়া, িাছি ককাছনািাই তনজ কৃিকমথৰ িাছি 

ধ্বংস নহয় কসই সময়ি কিতিয়া আল্লাহৰ িাতহছৰ িাৰ ককাছনা অতভভাৱক আৰু 

 ুপাতৰ কাৰী নাৰ্াতকি আৰু তিতনময়ি সকছলা িস্তু তদছলও কসয়া গ্ৰহণ কৰা নহ’ি। 

ইহোঁ ছিই তনজ কৃিকমথৰ িাছি ধ্বংস হহছ ; কুফুৰী কৰাৰ কাৰছণ ইহোঁ িৰ পান 

কৰাৰ িাছি আছ  অতি উষ্ণ পানী আৰু কষ্টদায়ক শাতি। 

ةََُ ۡتُهُمَٱلۡحََيوَٰ خَُذواَْدِيَنُهۡمَلَعِٗباََولَۡهٗواَوََغر  َوَذرَِٱل ِذيَنَٱت 
َبَِماََكَسَبۡتَلَيَۡسََ نَتُبَۡسَلََنۡفُسُۢ

َ
ۦَٓأ ِۡرَبِهِ َوَذك  ۡنَياَْۚ ٱلدُّ

ََِولِي  َ َََلََهاَِمنَُدوِنَٱَّلل  ََوِإنََتۡعِدۡلَُكل  َولَاََشفِيع 
بِۡسلُواَْبَِماََ

ُ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَأ

ُ
أ َُۗ َعۡدٖلَل اَيُۡؤَخۡذَِمۡنَهآ

بَِماََكانُواََْ َُۢ لِيُم
َ
َأ ِۡنََحمِيٖمَوََعَذاب  َم  َلَُهۡمََشَراب  ْۡۖ َكَسُبوا

 ٧٠َيَۡكُفُرونََ

71. ককাৱা, ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ আতম এছন কাছৰািাক আহ্বান কতৰম কনতক, তিছয় 

আমাৰ ককাছনা উপকাৰ অৰ্িা অপকাৰ এছকাছৱই কতৰি কনাৱাছৰ? আৰু আল্লাছহ 

আমাক তহদায়ি তদয়াৰ তপ ি আছকৌ আতম পূিথাৱস্থাকল উভতি িামছন কসই 

িযতিৰ দছৰ, িাক চয়িাছন পৃতৰ্ৱীি এছন মজিুিভাছৱ পাইছ  কি তস পৰ্ 

কহৰুৱাই তকংকিথ িযতিমূ়ি হহছ ? িাৰ আছ  তক ুমান (ঈমাোৰ) সহচৰিৃে, 

তসহোঁ ছি িাক তহদায়িৰ প্ৰতি আহ্বান কতৰ কয়, ‘আহা আমাৰ ফাছল আহা’। 
ককাৱা, ‘আল্লাহৰ তহদায়ছিই সঠিক তহদায়ি আৰু আমাক আছদশ কৰা হহছ  

সৃতষ্টজগিৰ ৰিৰ ওচৰি আত্মসমপথণ কতৰিকল’। 

نَاََ ََِماَلَاَيَنَفُعَناََولَاَيَُضرُّ نَۡدُعواَِْمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

ۡعقََ
َ
َأ َعَلَىَٰٓ ََكٱل ِذيَََونَُردُّ ُ ََٰناَٱَّلل  ابَِناََبۡعَدَإِۡذََهَدى

ََ ۡصَحَٰب 
َ
َأ ۥٓ ۡرِضََحيَۡراَنَلَُه

َ
َيَِٰطيُنَفِيَٱلۡأ ٱۡسَتۡهَوتُۡهَٱلش 

َُِهَوََ َُهَدىَٱَّلل  قُۡلَإِن  َُۗ َإِلَيَٱلُۡهَدىَٱئۡتَِنا ۥٓ يَۡدُعونَُه
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ِمۡرنَاَلِنُۡسلَِمَلَِرب 

ُ
َوأ  ٧١َٱلُۡهَدىََِٰۖ

72. ‘আৰু (আছদশ কৰা হহছ )  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কতৰিকল আৰু কিওোঁৰ িাক্বৱা 

অৱলম্বন কতৰিকল। কিছৱোঁই হহছ  কসই সত্বা, িাৰ ওচৰি কিামাছলাকক একতিি 

কৰা হ’ি’। 

وَُهَوَٱل ِذٓيَإِلَۡيهََِ َةََوٱت ُقوُهَْۚ لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
ۡنَأ
َ
َوأ

 ٧٢َُتحَۡشُرونََ

73. কিছৱোঁই িৰ্ািৰ্ভাছৱ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ । আৰু তিতদনা 

কিওোঁ ক’ি, ‘হ’, কিতিয়াই কসয়া হহ িাি। কিওোঁৰ কৰ্াই সিয। তিতদনা তশঙাি ফুোঁ  

তদয়া হ’ি কসইতদনাৰ কিৃথ ত্ব ককৱল কিওোঁছৰই। অদৃশয আৰু প্ৰকাশয তিষছয় কিছৱোঁই 

পতৰজ্ঞাি, আৰু কিওোঁ প্ৰজ্ঞাময়, সতিছশষ অৱগি। 

َۡر
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َويَۡوَمََوَُهَوَٱل ِذيََخلََقَٱلس  َِۖ ِ َضَبِٱلۡحَق 

َولَُهَٱلُۡملُۡكَيَۡوَمَيُنَفُخََ َْۚ َيُقوُلَُكنََفَيُكوُنَْۚقَۡولُُهَٱلۡحَقُّ
وَُهَوَٱلۡحَِكيُمََ َِِۚ َهََٰدة َٰلُِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  َع َِۚ ورِ فِيَٱلصُّ

 ٧٣َٱلۡخَبِيرَُ

74. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীছম কিওোঁৰ তপিা আিৰক হকত ল, ‘আপুতন 

মূতিথ ক ইলাহৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ কনতক? মই আছপানাক আৰু আছপানাৰ সম্প্ৰদায়ক 

স্পষ্ট ভ্ৰষ্টিাৰ মাজি কদতখ আছ া’। 

ۡصَناًماََءالَِهًةََ
َ
َتت ِخُذَأ

َ
بِيهََِءاَزَرَأ

َ
۞َوِإۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِيُمَلِأ

بِينَٖ ََٰكََوقَۡوَمَكَفِيََضَلَٰٖلَمُّ َرى
َ
 ٧٤َإِن ِٓيَأ

75. এইদছৰ আতম ইব্ৰাহীমক আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰাজত্ব কদখুৱাইছ া, 

িাছি কিওোঁ দৃ়ি তিশ্বাসীসকলৰ অন্তভুথ ি হয়। 
ۡرِضََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َوَكَذَٰلَِكَنُرِٓيَإِبَۡرَٰهِيَمََملَُكوَتَٱلس 

 ٧٥ََولَِيُكوَنَِمَنَٱلُۡموقِنِينََ
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76. িাৰ তপ ি ৰাতিছয় কিতিয়া কিওোঁক আচ্ছন্ন কতৰছল কিতিয়া কিওোঁ িৰা 

এটা কদতখ ক’কল, ‘এইছটা কমাৰ ৰি’। িাৰ তপ ি কিতিয়া কসইছটা অিতমি 

হ’ল কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘অিতমি কিাৱা িস্তুক মই ভাল নাপাওোঁ’। 

آََ فَلَم  قَاَلََهََٰذاََرب ِيَِۖ َۡۖ ََعلَۡيهَِٱل ۡيُلََرَءاََكۡوَكٗبا اََجن  فَلَم 
َٱٓأۡلفِلِينََ ِحبُّ

ُ
فََلَقَاَلَلَٓاَأ

َ
 ٧٦َأ

77. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ চন্দ্ৰক সমুজ্জলৰূছপ উদয় কহাৱা কদতখছল 

কিতিয়া ক’কল, ‘এইছটা কমাৰ ৰি’। কিতিয়া কসইছটাও অি গ’ল কিতিয়া 

ক’কল, ‘কমাক কমাৰ প্ৰতিপালছক তহদায়ি নকতৰছল মই তনশ্চয় পৰ্ভ্ৰষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ 

অন্তভুথ ি হম’। 

فََلَقََ
َ
آَأ فَلَم  اََرَءاَٱلَۡقَمَرَبَازِغٗاَقَاَلََهََٰذاََرب ِيَِۖ اَلَفَلَم 

ٓال ِينََ َِمَنَٱلَۡقۡوِمَٱلض  ُكوَنن 
َ
 ٧٧َلَئِنَل ۡمََيۡهِدنِيََرب ِيَلَأ

78. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ সূিথক দীতপ্তমানৰূছপ উদয় কহাৱা কদতখছল 

কিতিয়া ক’কল, ‘এইছটা কমাৰ ৰি, এইছটা আটাইিকক ডাঙৰ’। কিতিয়া 
এইছটাও অি গ’ল কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক 

িাক আল্লাহৰ লগি অংশী কৰা িাৰ লগি কমাৰ ককাছনা সম্পকথ  নাই (িাৰ পৰা 

মই মুি)’। 

ۡكبَُرََۖۡ
َ
ۡمَسَبَازَِغٗةَقَاَلََهََٰذاََرب ِيََهََٰذآَأ اََرَءاَٱلش  فَلَم 
اَتُۡشِرُكونََ ِم  م  ِيَبَرِٓيءَ 

فَلَۡتَقَاَلََيََٰقوِۡمَإِن 
َ
آَأ  ٧٨َفَلَم 

79. মই একতনষ্ঠভাছৱ কিওোঁৰ ফাছল মুখ কতৰছ া তিজছন আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু মই মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নহয়। 
ۡرَضََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡهُتَوَۡجِهَيَلِل ِذيََفَطَرَٱلس  إِن ِيَوَج 

نَاَِ۠مَنَٱلُۡمۡشِركِينََ
َ
َوَمآَأ َۡۖ  ٧٩ََحنِيٗفا

80. আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায় কিওোঁৰ লগি তিিকথ ি তলপ্ত হ’ল। কিওোঁ ক’কল, 

‘কিামাছলাছক কমাৰ লগি আল্লাহ সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত হহ া? অৰ্চ কিছৱোঁই 

কমাক তহদায়ি তদছ । কিামাছলাছক কিওোঁৰ লগি িাক অংশীদাৰ স্থাপন কতৰ 

আ া মই িাক ভয় নকছৰা তকন্তু কমাৰ প্ৰতিপালছক িতদ তকিা কছৰ (কসয়া 

সুকীয়া কৰ্া)। কমাৰ প্ৰতিপালছক জ্ঞানৰ দ্বাৰা সকছলা িস্তু পতৰিযাপ্ত কতৰ আছ । 

িৰ্াতপও কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ নকতৰিাছন’? 

ََ َِٰنِۚ ََِوَقۡدََهَدى ٓون ِيَفِيَٱَّلل  جُّ تَُحَٰٓ
َ
َقَاَلَأ ۚۥْ ُهۥَقَۡوُمُه وََحآج 

اََْۚ نَيََشآَءََرب ِيََشۡيـ ٗ
َ
ۦَٓإِل ٓاَأ َخاُفََماَتُۡشِرُكوَنَبِهِ

َ
َولَٓاَأ

ََ فَل
َ
أ َْۚ ََشۡيٍءَِعلًۡما ُرونََوَِسَعََرب ِيَُكل   ٨٠َاََتَتَذك 

81. ‘কিামাছলাছক িাক আল্লাহৰ লগি অংশী কতৰ আ া মই িাক তকয় ভয় 

কতৰম? অৰ্চ কিামাছলাছক ভয় নকৰা কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ লগি 

এছনকুৱা িস্তুক অংশী কতৰ আ া িাৰ সপছক্ষ কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা 

প্ৰমাণ অৱিীণথ কৰা নাই। এছিছক িতদ কিামাছলাছক জানা কিছন্ত ককাৱা দ্যই 

দলৰ মাজি ককানছটা দল তনৰাপত্তা লাভৰ কিত  হকদাৰ’। 

ن ُكۡمََ
َ
ۡشَرۡكُتۡمََولَاََتخَافُوَنَأ

َ
َخاُفََمآَأ

َ
َوَكۡيَفَأ

ََ يُّ
َ
فَأ ِۡلَبِهِۦََعلَۡيُكۡمَُسلَۡطَٰٗناَْۚ ََِماَلَۡمَُينَز  ۡشَرۡكُتمَبِٱَّلل 

َ
أ

إِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ ۡمِنَِۖ
َ
َبِٱلۡأ َحقُّ

َ
 ٨١َٱلَۡفرِيَقيِۡنَأ

82. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু তসহোঁ িৰ ঈমানক িুলুমৰ (তশ্বকথ ৰ) দ্বাৰা 

কলুতষি কৰা নাই, তনৰাপত্তা ককৱল তসহোঁ িৰ িাছিই আৰু তসহোঁ ছিই তহদায়িপ্ৰাপ্ত। 
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهُمََ

ُ
ٱل ِذيَنََءاَمُنواََْولَۡمَيَلۡبُِسٓواَْإِيَمََٰنُهمَبُِظلٍۡمَأ

ۡهَتُدونََ ۡمُنَوَُهمَمُّ
َ
 ٨٢َٱلۡأ
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83. আৰু এইছটাছৱই আমাৰ িুতি-প্ৰমাণ তিছটা ইব্ৰাহীমক তদত ছলা িাৰ জাতিৰ 

লগি কমাকাতিলা কতৰিকল, আতম িাক ইচ্ছা কছৰা উচ্চ মিথাদা দান কছৰা। তনশ্চয় 

কিামাৰ ৰি প্ৰজ্ঞাময়, সিথজ্ঞ। 

َنَۡرَفُعََ َقَۡوِمهۚۦِْ ُتَنآََءاَتۡيَنََٰهآَإِبَۡرَٰهِيَمَعَلَىَٰ َكَُحج 
َوتِلۡ

َُۗ نَن َشآُء ََعلِيمَ َدَرَجَٰٖتَم  ََرب َكََحِكيم   ٨٣َإِن 

84. আৰু আতম কিওোঁক দান কতৰত ছলা ই হাক্ব আৰু ইয়াকূি, এওোঁছলাকৰ 

প্ৰছিযকছক তহদায়ি তদত ছলা; ইয়াৰ পূছিথ নুহছকা আতম তহদায়ি তদত ছলা আৰু 

কিওোঁৰ িংশধৰ দাউদ,  ুলাইমান, আইউি, ইউ ুফ, মু া আৰু হাৰূনছকা; 

এইদছৰই আতম মুহত নসকলক পুৰষৃ্কি কছৰা; 

َونُوًحاََووََ َإِۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبَُْۚكلًّاََهَدۡيَناَْۚ ۥٓ َهۡبَناَلَُه
يُّوَبََ

َ
ِي تِهِۦََداوُۥَدَوَُسلَۡيَمََٰنََوأ ََۖۡوِمنَُذر  َهَدۡيَناَِمنََقۡبُل

ََوَهَُٰروَنََْۚوَكَذَٰلَِكََنجۡزِيََ َويُوُسَفََوُموَسيَٰ
 ٨٤َٱلُۡمۡحِسنِينََ

85. আৰু িাকাতৰয়যাহ, ইয়াহয়া, ঈ া আৰু ইলয়া ছকা (আতম তহদায়ি 

তদত ছলা)। এওোঁছলাকৰ প্ৰছিযছকই সৎকমথপৰায়ণ আত ল; 

َِنََ َم  ََوِإلَۡياَسَُۖۡكل   َوَِعيَسيَٰ َوَزَكرِي اََويَۡحَييَٰ
َٰلِِحينََ  ٨٥َٱلص 

86. আৰু ই মাঈল, আল-য়া া, ইউনু  আৰু লূিছকা (আতম তহদায়ি 

তদত ছলা); আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰছিযকছক আতম সৃতষ্টজগিৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব দান 

কতৰত ছলা। 

لَۡناَعَلَىََ اَفَض 
وَُكل ٗ َوِإۡسَمَٰعِيَلََوٱلۡيََسَعََويُونَُسََولُوٗطاَْۚ

 ٨٦َٱلَۡعَٰلَِمينََ

87. আৰু (আতম তহদায়ি প্ৰদান কতৰত ছলা) কিওোঁছলাকৰ তপিৃপুৰুষ, িংশধৰ 

আৰু ভািৃসকলৰ তক ুসংখযকক; আৰু আতম কিওোঁছলাকক মছনানীি কতৰত ছলা 

আৰু সৰল পৰ্ি পতৰচাতলি কতৰত ছলা। 

َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡمََ َٰنِِهۡمَۖۡ َٰتِِهۡمََوِإۡخَو ِي  َوِمۡنََءابَآئِِهۡمََوُذر 
ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ  ٨٧َوََهَديَۡنَُٰهۡمَإِلَيَٰ

88. এইছটা হহছ  আল্লাহৰ তহদায়ি, ইয়াৰ দ্বাৰা কিওোঁ তনজ িাোসকলৰ মাজৰ 

পৰা িাক ইচ্ছা তহদায়ি প্ৰদান কছৰ। তকন্তু িতদ কিওোঁছলাছক তশ্বকথ  কতৰছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত কিওোঁছলাকৰ সকছলা আমল তনষ্ফল হহ গ’কলছহোঁ ছিন। 

ََ ِۚۦْ ََِيۡهِديَبِهِۦََمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِه َٰلَِكَُهَدىَٱَّلل  َذ
اََكانُواََْيۡعَملُونََ ۡشَرُكواَْلَحَبَِطََعۡنُهمَم 

َ
 ٨٨ََولَۡوَأ

89. এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল কলাক, তিসকলক আতম তকিাপ, কিৃথ ত্ব আৰু 

নিুওৱি দান কতৰছ া, এছিছক িতদ তসহোঁ ছি ইয়াৰ লগি কুফুৰী কছৰ, কিছন্ত 

আতম ইয়াৰ দাতয়ত্বভাৰ এছন এটা সম্প্ৰদায়ক তদছ া তিসকছল ইয়াৰ লগি কুফুৰী 

নকছৰ। 

ََْۚ َة ُبو  ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحُۡكَمََوٱلنُّ
ُ
أ

ُؤلَآِءََفَقۡدَوَك لۡنََ اَبَِهاَقَۡوٗماَل يُۡسواََْفَإِنَيَۡكُفۡرَبَِهاََهَٰٓ
َٰفِرِينََ  ٨٩َبَِهاَبَِك

90. এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল কলাক, তিসকলক আল্লাছহ তহদায়ি কতৰছ , 

এছিছক িুতম কিওোঁছলাকৰ পৰ্ৰ অনুসৰণ কৰা। ককাৱা, ‘ইয়াৰ িাছি আতম 

কিামাছলাকৰ ওচৰি পাতৰশ্ৰতমক তনতিচাছৰা, এইছটা ককৱল সৃতষ্টজগিৰ িাছি 

উপছদশমাি’। 

ْوَلَٰٓئَِكَٱل َ
ُ
قُلَل ٓاََأ َُۗ َُٰهُمَٱۡقَتِدهۡ فَبُِهَدى َۡۖ ُ ِذيَنََهَدىَٱَّلل 

ََ إِۡنَُهَوَإِل اَذِۡكَرىَٰ ۡجًراَۖۡ
َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِأ

َ
أ

 ٩٠َلِلَۡعَٰلَِمينََ



 

আল-আনআম 

 

132 

 

 األنعام

91. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহক কিওোঁৰ িৰ্াৰ্থ মিথাদা প্ৰদান কৰা নাই, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আল্লাছহ ককাছনা মানুহৰ প্ৰতি এছকা অৱিীণথ কৰা নাই’। 
ককাৱা, ‘ককাছন অৱিীণথ কতৰত ল কসই তকিাপ তিছটা মু াই আতনত ল, মানুহৰ 

িাছি আত ল কজযাতি আৰু তহদায়িস্বৰূপ; তিছটা কিামাছলাছক তিতভন্ন পৃষ্ঠাি 

তলতপিি কতৰ তক ু প্ৰকাশ কৰা আৰু িহুি তখতন কগাপন কৰা আৰু তিছিাৰ 

কিামাছলাকৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল আৰু কিামাছলাছকও জনা নাত লা কসইছটাও 

কিামাছলাকক তশক্ষা তদয়া হহত ল’? ককাৱা, ‘আল্লাছহই (অৱিীণথ কতৰত ল)’, 

িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ অিান্তৰ সমাছলাচনাৰ ওপৰি এতৰ তদয়া, তসহোঁ ছি 

কখতল ৰ্াকক। 

ََ َعَلَىَٰ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
ۦَٓإِۡذَقَالُواََْمآَأ ِ َقَۡدرِه ََحق  َ َوَماَقََدُرواَْٱَّلل 

قُۡلَمََ ِنََشۡيٖءَِۗ نَزَلَٱلِۡكَتََٰبَٱل ِذيََجآَءَبِهِۦََبََشٖرَم 
َ
ۡنَأ

َنُوٗراَوَُهٗدىَل ِلن اِسََِۖتجَۡعلُونَُهۥَقََراِطيَسََ ُموَسيَٰ
نُتۡمََ
َ
اَلَۡمََتۡعلَُمٓواَْأ وَُعل ِۡمُتمَم  ُتۡبُدوَنَهاََوُتخُۡفوَنََكثِيٗراَۖۡ
ََذۡرُهۡمَفِيََخوِۡضِهۡمََ ُثم  َۡۖ ُ قُِلَٱَّلل  َولَٓاََءابَآؤُُكۡمَۖۡ

 ٩١َونََيَلَۡعبَُ

92. আৰু এইছটা িৰকিময় তকিাপ তিছটা আতম অৱিীণথ কতৰছ া, তিছটা ইয়াৰ 

আগৰ সকছলা তকিািৰ সিযায়নকাৰী আৰু তিছটাৰ দ্বাৰা িুতম মক্কা আৰু ইয়াৰ 

চাতৰওফাছল ৰ্কা মানুহক সিকথ  কৰা। আৰু তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান 

কপাষণ কছৰ কিওোঁছলাছক ইয়াৰ প্ৰতিও ঈমান কপাষণ কছৰ, আৰু কিওোঁছলাক 

তনজ  ালািৰ প্ৰতি িত্নিান। 

ُقَٱل ِذيََبيَۡنَيََديۡهََِ ِ َصد  نَزلَۡنَُٰهَُمَباَرك َمُّ
َ
َأ َوَهََٰذاَكَِتَٰب 

َوٱل ِذيَنَيُۡؤِمُنوَنََ ََوَمۡنََحۡولََهاَْۚ َٱلُۡقَرىَٰ م 
ُ
َولُِتنِذَرَأ

ََصلَاتِِهۡمَُيحَافُِظونََ َوَُهۡمَعَلَىَٰ  ٩٢َبِٱٓأۡلِخَرةَِيُۡؤِمُنوَنَبِهِۖۦۡ

93. আৰু কসই িযতিিকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তিছয় আল্লাহ 

সম্পছকথ  তম া ৰটনা কছৰ, অৰ্িা কয়, ‘কমাৰ ওচৰি অহী আছহ’, অৰ্চ িাৰ 

ওচৰি এছকাছৱই অহী কৰা নহয়, আৰু তিছয় কয়, ‘আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  

মছয়া তসছটাৰ দছৰ অৱিীণথ কতৰম’; আৰু িতদ িুতম কদতখলাছহোঁ ছিন, কিতিয়া 

িাতলমসকল মৃিুয িন্ত্ৰণাি ৰ্াতকি আৰু তফতৰিাসকছল হাি ি়িাই ক’ি, 

‘কিামাছলাছক তনজৰ প্ৰাণ উতলয়াই আনা। আতজ কিামাছলাকক লাঞ্ছনাদায়ক শাতি 

তদয়া হ’ি, কাৰণ কিামাছলাছক আল্লাহৰ ওপৰি অসিয কৰ্া হক া আৰু কিওোঁৰ 

আয়ািসমূহ সম্পছকথ  অহংকাৰ কতৰত লা’। 

َِ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 
َ
وِحَيَََوَمۡنَأ

ُ
ۡوَقَاَلَأ

َ
ََكِذبًاَأ

نزُِلَِمۡثَلََمآَ
ُ
َوَمنَقَاَلََسأ ََولَۡمَيُوَحَإِلَۡيهََِشۡيءَ  إِلَي 

َٰلُِموَنَفِيََغَمَرَِٰتَٱلَۡمۡوِتََ َإِذَِٱلظ  َولَۡوَتََرىَٰٓ َُۗ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
أ

ٱلَۡيۡوَمََ نُفَسُكُمَۖۡ
َ
ۡخرُِجٓواَْأ

َ
يِۡديِهۡمَأ

َ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَبَاِسُطٓواَْأ

ََُِتجَۡ َزۡوَنََعَذاَبَٱلُۡهوِنَبَِماَُكنُتۡمََتُقولُوَنَعَلَىَٱَّلل 
ََوُكنُتۡمََعۡنََءاَيَٰتِهِۦَتَۡسَتۡكبُِرونََ ِ  ٩٣ََغيَۡرَٱلۡحَق 

94. তনশ্চয় কিামাছলাছক আমাৰ ওচৰি তনঃসি অৱস্থাি আতহ া, তিদছৰ আতম 

কিামাছলাকক প্ৰৰ্মিাৰ সৃতষ্ট কতৰত ছলা, আৰু আতম কিামাছলাকক তি প্ৰদান 

কতৰত ছলা কসয়া কিামাছলাছক তনজৰ তপ ফাছল এতৰ হৰ্ আতহ া। কিামাছলাছক 

তিসকলক কিামাছলাকৰ িাছি (আল্লাহৰ লগি) অংশী িুতল ভাতৱত লা, কসই 

 ুপাতৰ কাৰী তিলাছকা কদখুন কিামাছলাকৰ লগি নাই। কিামাছলাকৰ মাজৰ 

সম্পকথ  তনশ্চয় তিতচ্ছন্ন হহছ  আৰু কিামাছলাছক তিছটা ধাৰণা কতৰত লা কসইছটাও 

কিামাছলাকৰ পৰা কহৰাই হগছ । 

ةََٖ َلََمر  و 
َ
ََكَماََخلَۡقَنَُٰكۡمَأ ََٰدىَٰ َولََقۡدَِجۡئُتُمونَاَفَُر

ََ َوَماَنََرىَٰ لَۡنَُٰكۡمََوَرآَءَُظُهورُِكۡمَۖۡ اََخو  َوتََرۡكُتمَم 
ن ُهۡمَفِيُكۡمََ

َ
َمَعُكۡمَُشَفَعآَءُكُمَٱل ِذيَنَزََعۡمُتۡمَأ
َعََ َعَبَيَۡنُكۡمَوََضل  َلََقدَت َقط  ْْۚ اَُكنُتۡمََُشَرَكَُٰٓؤا نُكمَم 

 ٩٤َتَزُۡعُمونََ

95. তনশ্চয় আল্লাছহ শসয-িীজ আৰু গুটি তিদীণথকাৰী, কিছৱোঁই প্ৰাণহীনৰ পৰা 

জীৱন্তক উতলয়াই আছন আৰু জীৱন্তৰ পৰা প্ৰাণহীনক উতলয়ায়। কিছৱোঁই আল্লাহ, 

এছিছক কিামাছলাকক ক’হল উভতিওৱা হহছ ? 

َ ِ َفَالُِقَٱلۡحَب  َ َٱَّلل  َِمَنََ۞إِن  رُِجَٱلَۡحي 
ُيخۡ َوىََِٰۖ َوٱلن 

ََ ن يَٰ
َ
فَأ َۡۖ ُ َٰلُِكُمَٱَّلل  ََْۚذ رُِجَٱلَۡمي ِِتَِمَنَٱلَۡحي ِ

ٱلَۡمي ِِتََوُمخۡ
 ٩٥َتُۡؤَفُكونََ
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96. কিছৱোঁই প্ৰভািৰ উদ্ভাসক, আৰু কিছৱোঁই ৰাতিক প্ৰশাতন্তৰ িাছি লগছি সূিথ 

আৰু চন্দ্ৰক সময়ৰ তনৰুপক কতৰছ , এইছটা পৰাৰমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহৰ 

তনধথাৰণ। 

ۡمَسََوٱلَۡقَمَرََ فَالُِقَٱلۡإِۡصَباِحَوََجَعَلَٱل ۡيَلََسَكٗناََوٱلش 
َٰلَِكََتۡقِديُرَٱلَۡعزِيزَِٱلَۡعلِيمَِ َذ َْۚ  ٩٦َُحۡسَباٗنا

97. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি িৰামিল সৃতষ্ট কতৰছ  িাছি ইয়াৰ দ্বাৰা 

কিামাছলাছক স্থলৰ আৰু সাগৰৰ অন্ধকাৰি পৰ্ তিচাতৰ কপাৱা। তনশ্চয় আতম জ্ঞানী 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ তিিৃি কতৰছ া। 

ُجوَمَلَِتۡهَتُدواَْبَِهاَفِيََ وَُهَوَٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلنُّ
لَۡناَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡومََٖ قَۡدَفَص  ََِوٱلَۡبۡحرَِِۗ بَر 

ُظلَُمَِٰتَٱلۡ
 ٩٧ََيۡعلَُمونََ

98. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকক এজন িযতিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ , এছিছক 

(কিামাছলাকৰ িাছি) আছ  দীঘথ আৰু স্বল্পকালীন িাসস্থান। তনশ্চয় আতম 

অনুধাৱনকাৰী সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা কতৰছ া। 

ِنَن ۡفٖسََوَِٰحَدةََٖفُمۡسَتَقر  ََ ُكمَم 
َ
نَشأ
َ
وَُهَوَٱل ِذٓيَأ

قَۡدَفَص َ َُۗ  ٩٨َلَۡناَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمََيۡفَقُهونَََوُمۡسَتۡوَدع 

99. কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পানী িষথায়, িাৰ তপ ি ইয়াৰ দ্বাৰা আতম সকছলা 

ধৰণৰ উতদ্ভদৰ পুতল উৎপন্ন কছৰা, আৰু উৎপন্ন কছৰা কসউজীয়া ডাল-পাি, িাৰ 

পৰা আতম ঘন সতন্নতিষ্ট শসযদানা উৎপাদন কছৰা, আৰু কখজুৰ গ ৰ মূৰৰ পৰা 

উতলয়াওোঁ ওলতম ৰ্কা কখজুৰৰ কৰ্াক, আৰু উৎপাদন কছৰা আিুৰ, িায়িুন লগছি 

ডাতলমৰ িাতগ া। তক ুমান আছ  সদৃশ আন তক ুমান অতমল। কচাৱা, কসই 

ফলছিাৰৰ প্ৰতি কিতিয়া কসইছিাৰ ফলিান হয় আৰু লক্ষয কৰা ইয়াৰ পতকি ধৰা 

অৱস্থাৰ প্ৰতি। তনশ্চয় মুতমন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  এইছিাৰৰ মাজি তনদশথনাৱলী। 

ۡخرَۡجَناَبِهِۦََنَباَتََوَُهَوَٱل ذَِ
َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
ٓيَأ

اََ رُِجَِمۡنُهََحب ٗ
خۡ ۡخرَۡجَناَِمۡنُهََخِضٗراَنُّ

َ
ََشۡيٖءَفَأ ِ

ُكل 
َٰٖتََ وََجن  ََدانَِيةَ  ۡخِلَِمنََطلۡعَِهاَقِۡنَوان  تََراكِٗباََوِمَنَٱلن  مُّ

اَنَُمۡشتََ ۡيُتوَنََوٱلرُّم  ۡعَناٖبََوٱلز 
َ
ِۡنَأ بِٗهاَوََغيَۡرَُمتََشَٰبِهٍََِۗم 

َٰلُِكۡمََ َفِيََذ َإِن  ۦْٓۚ ۡثَمَرََويَنۡعِهِ
َ
ۦَٓإَِذآَأ ِ ََثَمرِه ٱنُظُرٓواَْإِلَيَٰ
 ٩٩َٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ

100. আৰু তসহোঁ ছি তজ্বনক আল্লাহৰ হসছি শ্বৰীক সািযি কছৰ, অৰ্চ কিছৱোঁই 

এইছিাৰক সৃতষ্ট কতৰছ ; আৰু তসহোঁ ছি অজ্ঞিািশি আল্লাহৰ প্ৰতি পুি-কনযা 

আছৰাপ কছৰ; কিওোঁ পতৱি মতহমাতেি আৰু তসহোঁ ছি তি কয় কিওোঁ িাৰ পৰা িহু 

ঊিথ ি। 

وََخَرقُواَْلَُهۥَبَنِيَنَ َوََخلََقُهۡمَۖۡ َُِشَرَكآَءَٱلِۡجن  وََجَعلُواََّْلِل 
اَيَِصُفونََ ََعم  َُسۡبَحََٰنُهۥََوتََعَٰلَىَٰ َبَِغيِۡرَِعلٖۡمِۚ  ١٠٠ََوبََنَٰتِۭ

101. কিছৱোঁই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ স্ৰষ্টা, কিওোঁৰ সন্তান হ’ি ককছনকক? 

অৰ্চ কিওোঁৰ ককাছনা সতিনীছয়ই নাই! কিছৱোঁই সকছলা িস্তু সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু 

প্ৰছিযক িস্তু সম্পছকথ  কিওোঁ সতিছশষ অৱগি। 

ََولَۡمََ َيَُكوُنَلَُهۥََولَد  ن يَٰ
َ
ۡرِضَِۖأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو بَِديُعَٱلس 

ۥَ ََشۡيٍءَََتَُكنَل ُه ِ
وَُهَوَبِكُل  ََشۡيٖءَِۖ َۖۡوََخلََقَُكل  َصَِٰحَبة 

 ١٠١ََعلِيمَ 

102. কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ ৰি; কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয 

ইলাহ নাই। কিছৱোঁই সকছলা িস্তুৰ স্ৰষ্টা; এছিছক কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁছৰই 

ইিাদি কৰা; কিছৱোঁই সকছলা িস্তুৰ িত্বাৱধায়ক। 

ََشۡيءََٖ ِ
َخَٰلُِقَُكل  ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ لَٓاَإَِل ََربُُّكۡمَۖۡ ُ َٰلُِكُمَٱَّلل  َذ

ََشۡيٖءََوكِيلَ  ِ
َُكل  وَُهَوَعَلَىَٰ  ١٠٢َفَٱۡعُبُدوُهَْۚ

103. দৃতষ্টসমূছহ কিওোঁক আয়ত্ব কতৰি কনাৱাছৰ অৰ্চ কিওোঁ সকছলা দৃতষ্টক 

আয়ত্ব কছৰ আৰু কিওোঁ সূক্ষ্মদশী, সমযক অৱতহি। 
وَُهَوَٱلل ِطيُفََل اَتُۡدرُِكُهَٱ َۡۖ بَۡصََٰر

َ
بَۡصَُٰرَوَُهَوَيُۡدرُِكَٱلۡأ

َ
لۡأ

 ١٠٣َٱلۡخَبِيرَُ
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104. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি 

অন্তদৃথতষ্টৰ আছলাক আতহছ । এছিছক তিছয় প্ৰিযক্ষ কতৰি কসইছটাৰ দ্বাৰা তস 

তনছজই লাভিান হ’ি, আৰু তিছয় অন্ধ সাতজি িাি তস তনছজই ক্ষতিগ্ৰি হ’ি। 

গতিছক মই কিামাছলাকৰ সংৰক্ষক নহয়। 

بَۡصَرََ
َ
َفَمۡنَأ ب ُِكۡمَۖۡ قَۡدََجآَءُكمَبََصآئُِرَِمنَر 

نَاََ۠علَۡيُكمََ
َ
َوَمآَأ ََوَمۡنََعِمَيََفَعلَۡيَهاَْۚ فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ

 ١٠٤َِبحَفِيٖظَ

105. এইদছৰ আতম নানা ধৰছণ আয়ািসমূহ তিিৃি কছৰা আৰু িৰ্াতপও তসহোঁ ছি 

কয়, ‘িুতম তশতক আতহ া’, আৰু িাছি আতম ইয়াক সুস্পষ্টভাছৱ জ্ঞানী সম্প্ৰদায়ৰ 

িাছি িণথনা কছৰা। 

ُِفَٱٓأۡلَيَِٰتََولَِيُقولُواََْدرَۡسَتََولُِنبَي َِنُهۥََ َوَكَذَٰلَِكَنَُصر 
 ١٠٥َلَِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ

106. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অহী হহছ  িুতম 

ককৱল কসইছটাছক অনুসৰণ কৰা, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই 

আৰু মুশ্বতৰকসকলৰ পৰা মুখ ঘূৰাই কলাৱা। 

ۡعرِۡضََ
َ
َوأ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ لَٓاَإَِل ب َِكَۖۡ وِحَيَإِلَۡيَكَِمنَر 

ُ
ٱت بِۡعََمآَأ

 ١٠٦ََعِنَٱلُۡمۡشِركِينََ

107. আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ ছি তশ্বকথ  নকতৰছলছহোঁ ছিন। আৰু আতম কিামাক 

তসহোঁ িৰ িাছি সংৰক্ষক িছনাৱা নাই আৰু িুতম তসহোঁ িৰ িত্বাৱধায়ছকা নহয়। 
ََۡۖ ََوَماََجَعلَۡنََٰكََعلَۡيِهۡمََحفِيٗظا ُْۗ ۡشَرُكوا

َ
ََمآَأ ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل 

نَتََعلَۡيِهمَبَِوكِيلَٖ
َ
 ١٠٧ََوَمآَأ

108. আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ ছি তিছিাৰক আহ্বান কছৰ কসইছিাৰক কিামাছলাছক 

গাতল-শপতন নাপাতৰিা। তকয়ছনা তসহোঁ ছি সীমালংঘন কতৰ অজ্ঞানিািশিঃ 

আল্লাহছকা গাতল তদি পাছৰ, এইদছৰ আতম প্ৰছিযক জাতিৰ দৃতষ্টি তসহোঁ িৰ 

কািথকলাপ কশাভনীয় কতৰ তদছ া; িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই 

তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন। ইয়াৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ কািথকলাপ সম্পছকথ  

জনাই তদি। 

ََ َ َِفَيَُسبُّواَْٱَّلل  َولَاَتَُسبُّواَْٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
ََ ٍةََعَملَُهۡمَُثم  م 

ُ
َأ ِ
َعۡدَوُۢاَبَِغيِۡرَِعلٖۡمََِۗكَذَٰلَِكََزي ن اَلِكُل 

رِۡجُعُهۡمََفُينَب ِئُُهمَبَِماََكانُواََْيۡعَملُونََ ََرب ِِهمَم   ١٠٨َإِلَيَٰ

109. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ নামি দৃ়ি শপি খাই কয়, তসহোঁ িৰ ওচৰি িতদ 

ককাছনা তনদশথন আতহছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ছি ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান 

আতনছলছহোঁ ছিন। ককাৱা, ‘তনদশথন ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি’। (কহ ঈমাোৰসকল!) 

তকদছৰ কিামাছলাকৰ উপলতিি আতহি কি, কিতিয়া কসই (তনদশথন) আতহ িাি, 

কিতিয়াও তসহোঁ ছি ঈমান নাতনি? 

يَۡمَٰنِِهۡمَلَئِنََجآَءۡتُهۡمََءايَة ََ
َ
ََِجۡهَدَأ قَۡسُمواَْبِٱَّلل 

َ
َوأ

َوَماَيُۡشعُِرُكۡمََ َِۡۖ قُۡلَإِن َماَٱٓأۡلَيَُٰتَِعنَدَٱَّلل  َبَِهاَْۚ ل ُيۡؤِمنُن 
ن َهآَإَِذاََجآَءۡتَلَاَيُۡؤِمُنونََ

َ
 ١٠٩َأ

110. আৰু তসহোঁ ছি কিছনকক প্ৰৰ্মিাৰছি ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান আনা নাই, ঠিক 

কিছনকক আতমও তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহ আৰু দৃতষ্টসমূহ ওছলাটাই তদম আৰু আতম 

তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ অিাধযিাি উদ`ভ্ৰান্তৰ দছৰ ঘুৰপাক কখাৱা অৱস্থাি এতৰ তদম। 

َلََ و 
َ
ۦَٓأ بَۡصَٰرَُهۡمََكَماَلَۡمَيُۡؤِمُنواَْبِهِ

َ
فۡـ َِدَتُهۡمََوأ

َ
َوُنَقل ُِبَأ

ةََٖونََذرُُهۡمَفِيَُطغَۡ  ١١٠ََيَٰنِِهۡمََيۡعَمُهونَََمر 

111. আৰু আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি তফতৰিা কপ্ৰৰণ কতৰছলও আৰু মৃিসকছল 

তসহোঁ িৰ লগি কৰ্া ক’কলও আৰু সকছলা িস্তুক তসহোঁ িৰ সনু্মখি সমছিি 

কতৰছলও আল্লাহৰ ইচ্ছা নহ’কল তসহোঁ ছি ককতিয়াও ঈমান নাতনি; তকন্তু তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই মূখথ। 

لَۡنآَ ن َناَنَز 
َ
ََ۞َولَۡوَأ َإِلَۡيِهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَوََكل َمُهُمَٱلَۡمۡوتَيَٰ

اََكانُواَْلُِيۡؤِمُنٓواَْإِل ٓاََ ََشۡيٖءَُقُبلٗاَم  وََحَشۡرنَاََعلَۡيِهۡمَُكل 
ۡكثَرَُهۡمََيجَۡهلُونََ

َ
َأ ََوَلَِٰكن  ُ نَيََشآَءَٱَّلل 

َ
 ١١١َأ
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112. আৰু এইদছৰ আতম মানৱ আৰু তজ্বনৰ মাজৰ পৰা চয়িানসকলক প্ৰছিযক 

নিীৰ শত্ৰু িনাইছ া, প্ৰিাৰণাৰ উছেছশয তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক চমকপ্ৰদ িাকযৰ 

কুমন্ত্ৰণা তদছয়। কিামাৰ প্ৰতিপালছক ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ ছি এইছিাৰ 

নকতৰছলছহোঁ ছিন, গতিছক িুতম তসহোঁ িক আৰু তসহোঁ িৰ তম া ৰটনাক পতৰিযাগ 

কৰা। 

اََشَيَِٰطيَنَٱلۡإِنِسََََوَكَذَٰلَِكََجَعلَۡنَا ََعُدو ٗ َنَِبي ٍ ِ
لِكُل 

ََبۡعٖضَزُۡخُرَفَٱلَۡقۡوِلََ َيُوِحيََبۡعُضُهۡمَإِلَيَٰ َوٱلِۡجن ِ
فََذۡرُهۡمََوَماََ ََولَۡوََشآَءََربَُّكََماََفَعلُوُهَۖۡ ُغُروٗراْۚ

 ١١٢ََيۡفتَُرونََ

113. আৰু তসহোঁ ছি এই কাৰছণ কুমন্ত্ৰণা তদছয় কি, তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি 

ঈমান নাৰাছখ তসহোঁ িৰ মন িাছি কসই চমকপ্ৰদ কৰ্াৰ প্ৰতি অনুৰাগী হয় আৰু 

িাছি তসহোঁ ছি প ে কছৰ; আৰু তসহোঁ ছি তি অপকমথ কছৰ কসইছটাছৱই কিন 

তসহোঁ ছি কতৰ ৰ্াছক। 

فۡـ َِدةَُٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةََِ
َ
َإِلَۡيهَِأ َولَِتۡصَغىَٰٓ

ۡقتَِرفُونَََولِيَرَۡضۡوهَُ  ١١٣ََولَِيۡقتَِرفُواََْماَُهمَمُّ

114. (ককাৱা) ‘মই আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰািাক ফয়চালাকাৰী তহচাছপ 

অছেষণ কতৰম কনতক? অৰ্চ কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ প্ৰতি তিিাতৰি তকিাপ 

অৱিীণথ কতৰছ ’! আৰু আতম তিসকলক তকিাপ প্ৰদান কতৰছ া তসহোঁ ছি জাছন কি, 

তনশ্চয় এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা িৰ্ািৰ্ভাছৱ নাতিলকৃি। গতিছক 

িুতম সছেহ কপাষণকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি নহ’িা। 

نَزَلَإِلَۡيُكُمََ
َ
ۡبَتِغىََحَكٗماَوَُهَوَٱل ِذٓيَأ

َ
َِأ َفَغيَۡرَٱَّلل 

َ
أ

َوٱل ِذيَنََءاَتيَۡنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبََيۡعلَُموَنََ لٗاَْۚ ٱلِۡكَتََٰبَُمَفص 
ِنَرَ  َم  ل  ن ُهۥَُمنَز 

َ
َِمَنََأ فَلَاَتَُكوَنن  َِۖ ِ ب َِكَبِٱلۡحَق 

 ١١٤َٱلُۡمۡمتَِرينََ

115. সিয আৰু নযায়ৰ ফালৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িাণী পতৰপূণথ। কিওোঁৰ 

িাকযসমূহৰ পতৰিিথ নকাৰী ককাছনা নাই। কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
َلَلِكَلَِ ِ ل اَُمَبد  ۡتََكلَِمُتََرب َِكَِصۡدٗقاَوََعۡدلٗاَْۚ َََوَتم  َمَٰتِهۚۦِْ

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ١١٥َوَُهَوَٱلس 

116. আৰু িতদ িুতম পৃতৰ্ৱীৰ অতধকাংশ কলাকৰ কৰ্ামছি চলা, কিছন্ত তসহোঁ ছি 

কিামাক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তিচুযি কতৰি। তসহোঁ ছি ককৱল ধাৰণাৰ অনুসৰণ কছৰ, 

আৰু ককৱল অনুমান তভতত্তক কৰ্া কয়। 

ۡرِضَيُِضلَُّ
َ
ۡكثََرََمنَفِيَٱلۡأ

َ
وَكََعنََسبِيِلَََوِإنَتُِطۡعَأ

ََوِإۡنَُهۡمَإِل اََيخۡرُُصونََ ن  إِنَيَت بُِعوَنَإِل اَٱلظ  َِْۚ  ١١٦َٱَّلل 

117. তনশ্চয় কিামাৰ ৰি অতধক অৱগি কসই িযতি সম্পছকথ  তিছয় কিওোঁৰ পৰ্ৰ 

পৰা তিপৰ্গামী হয়। আৰু সৎপৰ্ি তিসকছল আছ  কিওোঁছলাকৰ তিষছয়ও কিওোঁ 

অতধক অৱগি। 

ۡعلََ
َ
ََرب َكَُهَوَأ ۡعلَُمََإِن 

َ
َوَُهَوَأ ََعنََسبِيلِهِۖۦۡ ُمََمنَيَِضلُّ

 ١١٧َبِٱلُۡمۡهَتِدينََ

118. িতদ কিামাছলাছক কিওোঁৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি তিশ্বাসী কিছন্ত তিছটাৰ 

ওপৰি আল্লাহৰ নাম কলাৱা হহছ  িাৰ পৰা কখাৱা; 
ََِعلَۡيهَِإِنَُكنُتمَأَـِبَيَٰتِهِۦََ اَُذكَِرَٱۡسُمَٱَّلل  فَكُلُواَِْمم 

 ١١٨َُمۡؤِمنِينََ

119. কিামাছলাকৰ তক হ’ল, তিছটাৰ (জন্তুৰ) ওপৰি আল্লাহৰ নাম কলাৱা 

হহছ  কিামাছলাছক িাৰ পৰা কনাছখাৱা তকয়? কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁ তিছটা 

হাৰাম কতৰছ  কসয়া কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওচৰি তিশদভাছৱই িণথনা কতৰছ , তকন্তু 

কিামাছলাছক তনৰুপায় হ’কল কসয়া স্বিন্ত্ৰ কৰ্া। তনশ্চয় িহুছি অজ্ঞিািশি তনজৰ 

প্ৰিৃতত্তৰ দ্বাৰা আনক তিপৰ্গামী কছৰ; তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক 

সীমালংঘনকাৰী সকলৰ তিষছয় অতধক জাছন। 

ََِعلَۡيهََِوَقۡدََ اَُذكَِرَٱۡسُمَٱَّلل  ُكلُواَِْمم 
ۡ
ل اَتَأ

َ
َوَماَلَُكۡمَأ

اََحر َمََعلَۡيُكۡمَإِل اََماَٱۡضُطرِۡرُتۡمَإِلَۡيهِِۗ َلَلَُكمَم  ََفَص 
ََرب َكََ َإِن  ۡهَوآئِِهمَبَِغيِۡرَِعلٍۡمِۚ

َ
ََكثِيٗراَل ُيِضلُّوَنَبِأ َوِإن 
ۡعلَُمَبِٱلُۡمۡعَتِدينََ

َ
 ١١٩َُهَوَأ



 

আল-আনআম 

 

136 

 

 األنعام

120. এছিছক কিামাছলাছক প্ৰকাশয আৰু কগাপন পাপ িজথ ন কৰা, তনশ্চয় 

তিসকছল পাপ অজথ ন কছৰ অনতিপলছম তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ পাপ কমথৰ প্ৰতিফল 

তদয়া হ’ি। 

َٱل ِذيَنَيَۡكِسُبوَنَََوَذُرَو َإِن  ۥْٓۚ اََْظَِٰهَرَٱلِۡإثِۡمََوبَاِطَنُه
 ١٢٠َٱلِۡإۡثَمََسُيۡجَزۡوَنَبَِماََكانُواََْيۡقتَِرفُونََ

121. আৰু তিছটাৰ (জন্তুৰ) ওপৰি আল্লাহৰ নাম কলাৱা কহাৱা নাই িাৰ 

(মাংসৰ) পৰা কিামাছলাছক এছকা নাখািা; আৰু তনশ্চয় কসয়া গতহথ ি। তনশ্চয় 

চয়িানসকছল তসহোঁ িৰ িনু্ধসকলক কিামাছলাকৰ লগি তিিাদ কতৰিকল প্ৰছৰাচনা 

তদছয়; আৰু িতদ কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ আনুগিয কৰা, কিছন্ত কিামাছলাছক 

অৱছশয মুশ্বতৰক। 

ََِعلَۡيهََِوِإن ُهۥََ اَلَۡمَيُۡذَكرَِٱۡسُمَٱَّلل  ُكلُواَِْمم 
ۡ
َولَاَتَأ

َِ ۡول
َ
َأ َيَِٰطيَنَلَُيوُحوَنَإِلَيَٰٓ َٱلش  ََُۗوِإن  َيآئِِهۡمََلَفِۡسق 

َطۡعُتُموُهۡمَإِن ُكۡمَلَُمۡشِرُكونََ
َ
َوِإۡنَأ  ١٢١َلُِيَجَِٰدلُوُكۡمَۖۡ

122. তি িযতি মৃি আত ল, িাক আতম তপ ি জীতৱি কতৰছ া আৰু িাৰ িাছি 

তনধথাৰণ কতৰছ া কজযাতি, িাৰ মাধযমি কিওোঁ মানুহৰ তভিৰি চলা-ফুৰা কছৰ, 

কসইজন িযতি কসই িযতিৰ দছৰ কনতক তিজন এছনকুৱা অন্ধকাৰি আছ  ি’ৰ 

পৰা তস ওলাি কনাৱাছৰ? এইদছৰই কাতফৰসকলৰ কৃিকমথক কশাভনীয় কতৰ তদয়া 

হহছ । 

ۡحَيۡيَنَُٰهَوََجَعلَۡناَلَُهۥَنُوٗراََيۡمِشيََ
َ
َوَمنََكاَنََمۡيٗتاَفَأ

َ
أ

لَُمَِٰتَلَيَۡسَِبخَارِٖجََ َثلُُهۥَفِيَٱلظُّ اِسََكَمنَم  بِهِۦَفِيَٱلن 
َِ َكَذَٰلَِكَُزي  ِۡنَهاَْۚ َٰفِرِيَنََماََكانُواََْيۡعَملُونََم  َك

 ١٢٢ََنَلِلۡ

123. আৰু এইদছৰ আতম প্ৰতিছটা জনপদৰ অপৰাধীসকলৰ প্ৰধানক এতৰ তদছ া 

িাছি তসহোঁ ছি িাি চৰান্ত কছৰ; তকন্তু তসহোঁ ছি ককৱল তনজৰ তিৰুছিছহ চৰান্ত 

কছৰ, অৰ্চ তসহোঁ ছি উপলতি নকছৰ। 

َ
َ
َقَۡريٍَةَأ ِ

َكَٰبَِرَُمجۡرِِميَهاَلَِيۡمُكُرواَََْوَكَذَٰلَِكََجَعلَۡناَفِيَُكل 
نُفِسِهۡمََوَماَيَۡشُعُرونََ

َ
َوَماََيۡمُكُروَنَإِل اَبِأ َۡۖ  ١٢٣َفِيَها

124. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা তনদশথন আছহ কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, 

‘আল্লাহৰ ৰা ুলসকলক তি প্ৰদান কৰা হহত ল কসয়া আমাক প্ৰদান নকৰা হলছক 

আতম ককতিয়াও ঈমান কপাষণ নকতৰম’। আল্লাছহ কিওোঁৰ তৰ ালি ক’ি অপথন 

কতৰি কসয়া কিছৱোঁই ভালকক জাছন। তিসকছল অপৰাধ কতৰছ , তসহোঁ িৰ চৰান্তৰ 

কাৰছণ আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা লাঞ্ছনা আৰু কছঠাৰ শাতি অনতিপলছম তসহোঁ িৰ 

ওপৰি আপতিি হ’ি। 

َِمثَۡ َنُۡؤتَيَٰ قَالُواَْلَنَنُّۡؤِمَنََحت يَٰ َلََمآَََوِإَذاََجآَءۡتُهۡمََءايَةَ 
ََ ۗۥُ ۡعلَُمََحيُۡثََيجَۡعُلَرَِسالََتُه

َ
َأ ُ َِۘٱَّلل  وتَِيَرُُسُلَٱَّلل 

ُ
أ

ََ َِوََعَذاب  َِعنَدَٱَّلل  ۡجَرُمواََْصَغار 
َ
َسُيِصيُبَٱل ِذيَنَأ

بَِماََكانُواََْيۡمُكُرونََ  ١٢٤ََشِديُدَُۢ

125. এছিছক আল্লাছহ কাছৰািাক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কতৰি তিচাতৰছল কিওোঁ 

িাৰ িুকু ই লামৰ িাছি প্ৰশি কতৰ তদছয়, আৰু কাছৰািাক তিপৰ্গামী কতৰি 

তিচাতৰছল কিওোঁ িাৰ িুকু অতি সংকীণথ কতৰ তদছয়, (কসই িযতিৰ ওচৰি 

ই লামৰ অনুসৰণ) এছন লাছগ কিন তস িহু কষ্টছৰ আকাশকল উঠি আছ । 

এইদছৰই আল্লাছহ শাতি তদছয় তসহোঁ িক, তিসকছল ঈমান কপাষণ নকছৰ। 

َُ نََيۡهِديَُهۥَيَۡشَرۡحََصۡدَرُهۥَلِلِۡإۡسَلَِٰمَََِۖفَمنَيُرِدَِٱَّلل 
َ
َأ

نَيُِضل ُهۥََيجَۡعۡلََصۡدَرُهۥََضي ًِقاََحرَٗجاََ
َ
َوَمنَيُرِۡدَأ

َٱلر ِۡجَسََ ُ َكَذَٰلَِكََيجَۡعُلَٱَّلل  َِۚ َمآِء ُدَفِيَٱلس  ع  ن َماَيَص 
َ
َكأ

 ١٢٥َعَلَىَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنونََ

126. আৰু এইছটাছৱই কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ তশি সৰল পৰ্। তিসকছল 

উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ আতম কিওোঁছলাকৰ িাছি তনদশথনসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা 

কতৰছ া। 

لَۡناَٱٓأۡلَيَِٰتََ قَۡدَفَص  َُۗ َوَهََٰذاَِصَرَُٰطََرب َِكَُمۡسَتقِيٗما
ُرونََ ك   ١٢٦َلَِقۡوٖمَيَذ 
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127. কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আছ  শাতন্তৰ আিাস 

আৰু কিওোঁছলাছক তি আমল কতৰত ল, িাৰ িাছি কিছৱোঁই কিওোঁছলাকৰ 

অতভভাৱক। 

وَُهَوََولِيُُّهمَبَِماََكانُواََْ َلَِٰمَِعنَدََرب ِِهۡمَۖۡ ۞لَُهۡمََداُرَٱلس 
 ١٢٧ََيۡعَملُونََ

128. আৰু তিতদনা কিওোঁ তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি কতৰি আৰু ক’ি, ‘কহ তজ্বন 

সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক িহুছিা কলাকক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰত লা’, আৰু মানুহৰ মাজৰ 

পৰা তসহোঁ িৰ িনু্ধসকছল ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰি! আমাৰ মাজৰ তক ুসংখযছক আন 

তক ুসংখযকৰ পৰা লাভৱান হহছ  আৰু িুতম আমাৰ িাছি তি সময় তনধথাৰণ 

কতৰত লা এতিয়া আতম িাি উপনীি হহছ া’। আল্লাছহ ক’ি, ‘জাহান্নাছমই 

কিামাছলাকৰ িাসস্থান, কিামাছলাছক িাি তচৰকাল ৰ্াতকিা’, তকন্তু আল্লাছহ 

(উতলওৱাৰ) ইচ্ছা কতৰছল কসয়া সুকীয়া কৰ্া। তনশ্চয় কিামাৰ ৰি প্ৰজ্ঞাময়, 

সিথজ্ঞ। 

َقَِدَٱۡسَتۡكثَۡرتُمََ ِ ُشُرُهۡمََجمِيٗعاََيََٰمۡعَشَرَٱلِۡجن 
َويَۡوَمََيحۡ

َِنَٱلۡإِنِسََرب َناَٱۡسَتۡمَتَعََ ۡولَِيآؤُُهمَم 
َ
َِنَٱلۡإِنِسََِۖوَقاَلَأ م 

قَاَلَََبعَۡ لَۡتَلََناَْۚ ج 
َ
َجلََناَٱل ِذٓيَأ

َ
ُضَناَبَِبۡعٖضََوبَلَۡغَنآَأ

ََ إِن  َْۚ ُ َُٰكۡمََخَٰلِِديَنَفِيَهآَإِل اََماََشآَءَٱَّلل  اُرََمۡثَوى ٱلن 
ََعلِيمَ   ١٢٨ََرب َكََحِكيم 

129. আৰু এইদছৰই আতম িাতলমসকলৰ তক ুমানক আন তক ুমানৰ লগি িনু্ধত্ব 

গ়িাই তদওোঁ, তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰত ল িাৰ কাৰছণ। 
اَبَِماََكانُواََْ َٰلِِميَنََبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِكَنَُول ِيََبۡعَضَٱلظ 

 ١٢٩َيَۡكِسُبونََ

130. ‘কহ তজ্বন আৰু মানৱ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই কিামাছলাকৰ 

ওচৰি ৰা ুলসকল অহা নাত লছন তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহ কিামাছলাকৰ 

ওচৰি তিৱৰণ তদত ল আৰু কিামাছলাকক এই তদনৰ সনু্মখীন কহাৱা সম্পছকথ  সিকথ  

কতৰত ল? তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম আমাৰ তনজৰ তিৰুছিই সাক্ষী তদছলা’। প্ৰকৃিছি 

পাতৰ্থৱ জীৱছনই তসহোঁ িক প্ৰিাতৰি কতৰত ল, আৰু তসহোঁ ছি তনজৰ তিৰুছি এই 

সাক্ষীও তদি কি, তসহোঁ ছি কাতফৰ আত ল। 

َ ِ ِنُكۡمَََيََٰمۡعَشَرَٱلِۡجن  َم  تُِكۡمَرُُسل 
ۡ
لَۡمَيَأ

َ
َوٱلۡإِنِسَأ

وَنََعلَۡيُكۡمََءاَيَٰتِيََويُنِذُرونَُكۡمَلَِقآَءََ َيُقصُّ
ۡتُهُمََ وََغر  نُفِسَناَۖۡ

َ
َأ قَالُواََْشِهۡدنَاَعَلَىَٰٓ يَۡوِمُكۡمََهََٰذاَْۚ

ن ُهۡمََكانُواََْ
َ
نُفِسِهۡمَأ

َ
َأ ۡنَياَوََشِهُدواَْعَلَىَٰٓ ُةَٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ١٣٠َينَََكَٰفِرَِ

131. এইছটা এই িাছি কি, অতধিাসীসকল গাতফল ৰ্কা অৱস্থাি জনপদসমূহৰ 

অনযায় আচৰণৰ কাৰছণ তসহোঁ িক ধ্বংস কৰা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ কাম নহয়। 
ۡهلَُهاَ

َ
َبُِظلٖۡمََوأ بَُّكَُمۡهلَِكَٱلُۡقَرىَٰ نَل ۡمَيَُكنَر 

َ
َٰلَِكَأ َذ
 ١٣١ََغَٰفِلُونََ

132. আৰু তসহোঁ ছি তি আমল কছৰ, কসই অনুসাছৰ প্ৰছিযকছৰ মিথাদা আছ  

আৰু তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই সম্পছকথ  কিামাৰ ৰি অমছনাছিাগী নহয়। 
اََ ََوَماََربَُّكَبَِغَٰفٍِلََعم  ْْۚ اََعِملُوا ِم  َم  ََدَرَجَٰت  ٖ

َولِكُل 
 ١٣٢ََيۡعَملُونََ

133. আৰু কিামাৰ ৰি অভাৱমুি, দয়াশীল। কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকক 

অপসাতৰি কতৰি পাছৰ আৰু কিামাছলাকৰ তপ ি িাক ইচ্ছা কিামাছলাকৰ স্থানি 

আতনি পাছৰ, তিদছৰ কিওোঁ কিামাছলাকক আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ িংশৰ পৰা সৃতষ্ট 

কতৰছ । 

َيُۡذهِۡبُكۡمََ
ۡ
إِنَيََشأ ۡحمَةَِِۚ َُذوَٱلر  َوَربَُّكَٱلَۡغنِيُّ

ِنََ ُكمَم 
َ
نَشأ
َ
اَيََشآُءََكَمآَأ ََبۡعِدُكمَم  َويَۡسَتۡخلِۡفَِمنُۢ

ِي ةَِقَۡومٍَ  ١٣٣ََءاَخرِينََََُذر 

134. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ লগি তি প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা হহছ  কসয়া অৱছশয আতহি 

আৰু কিামাছলাছক কসয়া িযৰ্থ কতৰি কনাৱাতৰিা। 
نُتمَبُِمۡعِجزِينََ

َ
ََماَتُوَعُدوَنَٓأَلٖتََِۖوَمآَأ  ١٣٤َإِن 
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135. ককাৱা, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ অৱস্থানি ৰ্াতক 

কাম কৰা, তনশ্চয় মছয়া কমাৰ কাম কতৰ আছ া। কিামাছলাছক অতি কসানকাছল 

জাতনি পাতৰিা, কাৰ পতৰণাম মিলময়। তনশ্চয় িাতলমসকল সফল নহয়’। 

َۖۡفََسۡوَفََ ََمكَانَتُِكۡمَإِن ِيَعَاِمل  قُۡلََيََٰقوِۡمَٱۡعَملُواَْعَلَىَٰ
إِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحََ َِۚ ارِ َٰقَِبُةَٱلد  َتۡعلَُموَنََمنَتَُكوُنَلَُهۥََع

ََٰ  ١٣٥َلُِمونََٱلظ 

136. আল্লাছহ তি শসয আৰু চিুষ্পদ জন্তু সৃতষ্ট কতৰছ  কসইছিাৰৰ পৰা তসহোঁ ছি 

আল্লাহৰ িাছি এটা অংশ তনতদথ ষ্ট কছৰ আৰু তনজৰ ধাৰণা অনুিায়ী কয়, ‘এইছটা 

আল্লাহৰ িাছি আৰু এইছটা আমাৰ শ্বৰীকসকলৰ িাছি’। এছিছক তিছটা তসহোঁ িৰ 

শ্বৰীকসকলৰ অংশ কসয়া আল্লাহৰ ওচৰি হগ নাপায় তকন্তু তিছটা আল্লাহৰ অংশ 

কসয়া তসহোঁ িৰ শ্বৰীকসকলৰ ওচৰি কপৌোঁতচ িায়, তসহোঁ ছি তি ফয়চালা কছৰ কসয়া 

তকমান কি তনকৃষ্ট! 

نَۡعَِٰمَنَِصيٗباََ
َ
َِمَنَٱلۡحَۡرِثََوٱلۡأ

َ
اََذَرأ َِِمم  وََجَعلُواََّْلِل 

َفَمَا َۡۖ َِبِزَۡعِمِهۡمََوَهََٰذاَلُِشَرَكآئَِنا َكاَنََََفَقالُواََْهََٰذاََّلِل 
ََِفُهَوَيَِصُلََ َوَماََكاَنََّلِل  َِۡۖ لُِشَرَكآئِِهۡمَفَلَاَيَِصُلَإِلَيَٱَّلل 

َسآَءََماََيحُۡكُمونََ َُشَرَكآئِِهۡمَُۗ  ١٣٦َإِلَيَٰ

137. আৰু এইদছৰ িহুছিা মুশ্বতৰকৰ দৃতষ্টি তসহোঁ িৰ শ্বৰীকসকছল তসহোঁ িৰ 

সন্তানসকলক হিযা কৰা কশাভনীয় কতৰ তদছ , িাছি তসহোঁ িক ধ্বংস কতৰি পাছৰ 

আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ দ্বীনক সংশয়পূণথ কতৰি পাছৰ; আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা 

কতৰছল তসহোঁ ছি এইছিাৰ নকতৰছলছহোঁ ছিন। গতিছক তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ তম া ৰটনা 

হলছয় ৰ্াতকি তদয়া। 

ۡوَلَِٰدهِۡمََ
َ
َِنَٱلُۡمۡشِركِيَنََقۡتَلَأ َوَكَذَٰلَِكََزي َنَلَِكثِيٖرَم 

َولَۡوََشآَءََُشَرَكآؤُُهۡمَلِيُۡرُدَو ُهۡمََولَِيلۡبُِسواََْعلَۡيِهۡمَدِيَنُهۡمَۖۡ
فََذرُۡهۡمََوَماََيۡفتَُرونََ ََماََفَعلُوُهَۖۡ ُ  ١٣٧َٱَّلل 

138. আৰু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ধাৰণা অনুিায়ী কয়, ‘এইছিাৰ চিুষ্পদ জন্তু আৰু 

শসযছক্ষি তনতষি, আতম িাক ইচ্ছা কছৰা িাৰ িাতহছৰ ককাছনও এইছিাৰ খাি 

কনাৱাতৰি’, আৰু তক ুসংখযক চিুষ্পদ জন্তুৰ তপঠিি আছৰাহণ তনতষি কৰা হহছ  

আৰু তক ুসংখযক পশু জছিহ কৰাৰ সময়ি তসহোঁ ছি আল্লাহৰ নাম নলয়। এই 

সকছলাছিাৰ তসহোঁ ছি আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰটনাৰ উছেছশয হক ফুছৰ; তসহোঁ িৰ 

এই তম া ৰটনাৰ প্ৰতিফল কিওোঁ অতচছৰই তসহোঁ িক প্ৰদান কতৰি। 

َِحۡجر َل اََيۡطَعُمَهآَإِل اََمنَََوَقالُواََْهََٰ نَۡعَٰم َوََحۡرث 
َ
ۦَٓأ ِ ِذه

نَۡعَٰم َل اََ
َ
َُحر َِمۡتَُظُهورَُهاََوأ نَۡعَٰم 

َ
ن َشآُءَبِزَۡعِمِهۡمََوأ

تَِرآًءََعلَۡيهََِِۚسَيۡجزِيِهمَبَِماََ
ََِعلَۡيَهاَٱفۡ يَۡذُكُروَنَٱۡسَمَٱَّلل 

 ١٣٨ََكانُواََْيۡفتَُرونََ

139. তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘এইছিাৰ চিুষ্পদ জন্তুৰ কপটি তি আছ  কসয়া আমাৰ 

মাজৰ পুৰুষসকলৰ িাছি তনতদথ ষ্ট আৰু এইছটা আমাৰ স্ত্ৰীসকলৰ িাছি অকিধ, আৰু 

কসইছটা িতদ মৃি হয় কিছন্ত সকছলাছৱ ইয়াৰ অংশীদাৰ’। কিওোঁ তসহোঁ িৰ এইদছৰ 
ককাৱাৰ প্ৰতিফল অনতিপলছম তসহোঁ িক প্ৰদান কতৰি; তনশ্চয় কিওোঁ প্ৰজ্ঞাময়, 

সিথজ্ঞ। 

ل ُِذُكورِنَاََوََ نَۡعَِٰمََخالَِصةَ 
َ
َقالُواََْماَفِيَُبُطوِنََهَِٰذهَِٱلۡأ

ََْۚ ۡيَتٗةََفُهۡمَفِيهَُِشَرَكآُء َوِإنَيَُكنَم  ۡزَوَِٰجَناَۖۡ
َ
َأ َعَلَىَٰٓ َوُمحَر م 

ََعلِيمَ   ١٣٩ََسَيۡجزِيِهۡمَوَۡصَفُهۡمَْۚإِن ُهۥََحِكيم 

140. তনশ্চয় তসহোঁ ছি ক্ষতিগ্ৰি হহছ  তিসকছল তনিুথতিিাৰ িাছি আৰু 

অজ্ঞিািশি তনজৰ সন্তানসকলক হিযা কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ ওপৰি তম া ৰটনা 

কতৰ আল্লাছহ প্ৰদান কৰা জীতৱকাক তনতষি গণয কতৰছ । তসহোঁ ি অৱছশয তিপৰ্গামী 

হহছ  আৰু তসহোঁ ি তহদায়িপ্ৰাপ্ত নাত ল। 

ُۢاَبَِغيِۡرَ ۡوَلََٰدُهۡمََسَفَه
َ
ِعلٖۡمَََقَۡدََخِسَرَٱل ِذيَنََقَتلُٓواَْأ

قَۡدََضلُّواََْوَماََ َِْۚ َٱفۡتَِرآًءَعَلَىَٱَّلل  ُ ُمواََْماََرزََقُهُمَٱَّلل  وََحر 
 ١٤٠ََكانُواَُْمۡهَتِدينََ
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141. আৰু কিছৱোঁই সৃতষ্ট কতৰছ  এছনকুৱা িাতগ াসমূহ তিছিাৰৰ তক ুমান চাং 

তনভথ ৰশীল আৰু আন তক ুমান চাং তনভথ ৰশীল নহয় লগছি কখজুৰ গ  আৰু শসয, 

িাৰ কসাৱাদ তিতভন্ন ধৰণৰ, িায়িুন আৰু ডাতলম, এইছিাৰৰ তক ুমান সদৃশ আৰু 

তক ুমান তভন্ন। কিতিয়া কসইছিাৰ পতকি কিতিয়া িাৰ পৰা কখাৱা আৰু ফচল 

চছপাৱাৰ তদনা কসইছিাৰৰ হক প্ৰদান কতৰিা। অপচয় নকতৰিা, তনশ্চয় কিওোঁ 

অপচয়কাৰীসকলক প ে নকছৰ। 

ۡعُروَشَٰتَٖ َٰٖتَم  ََجن 
َ
نَشأ
َ
َوََغيَۡرََ۞وَُهَوَٱل ِذٓيَأ

ۡيُتوَنََ ُكلُُهۥََوٱلز 
ُ
ۡرَعَُمخَۡتلًِفاَأ ۡخَلََوٱلز  َمۡعُروَشَٰٖتََوٱلن 

ۦَٓإَِذآََ ِ اَنَُمتََشَٰبِٗهاَوََغيَۡرَُمتََشَٰبِهَُِٖۚكلُواَِْمنََثَمرِه َوٱلرُّم 
َإِن ُهۥَلَاََ ْْۚ ََولَاَتُۡسِرفُٓوا ُهۥَيَۡوَمََحَصادِهۖۦِۡ ۡثَمَرََوَءاتُواََْحق 

َ
أ

َۡ َٱل  ١٤١َُمۡسرِفِينََُيحِبُّ

142. আৰু (কিছৱোঁই) চিুষ্পদ জন্তুৰ মাজি তক ুমানক ভাৰ িহনকাৰী আৰু 

তক ুমানক কু্ষদ্ৰাকাৰ পশু সৃতষ্ট কতৰছ । আল্লাছহ কিামাছলাকক তি জীতৱকা প্ৰদান 

কতৰছ  িাৰ পৰা কখাৱা আৰু চয়িানৰ পদাংক অনুসৰণ নকতৰিা; তনশ্চয় তস 

কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 

َََوِمَنَ ُ اََرَزَقُكُمَٱَّلل  ُكلُواَِْمم  نَۡعَِٰمََحمُولَٗةََوَفۡرٗشاَْۚ
َ
ٱلۡأ

َإِن ُهۥَلَُكۡمََعُدو  ََ ۡيَطَِٰنِۚ َِٰتَٱلش  َولَاَتَت بُِعواَُْخُطَو
بِينَ   ١٤٢َمُّ

143. মিা-মাইকী আঠ কিাৰ, কভৰাৰ দ্যটা আৰু  াগলীৰ দ্যটা; ককাৱা, ‘কিওোঁ 

মিা দ্যটাক তনতষি কতৰছ  কন মাইকী দ্যটাক, কন মাইকী দ্যটাৰ গভথ ি তি আছ  

কসয়া তনতষি কতৰছ ’? িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত প্ৰমাণসহ কমাক 

অৱতহি কৰা; 

قُۡلََ ِنَٱثۡنَيِۡنََوِمَنَٱلَۡمۡعزَِٱثۡنَيِۡنَِۗ
ۡ
أ َِنَٱلض  م  ۡزَوَٰٖجَِۖ

َ
ثََمَٰنَِيَةَأ

اَٱۡشَتَملَۡتََعلَۡيهََِ م 
َ
نثََييِۡنَأ

ُ
ِمَٱلۡأ

َ
َكَرۡيِنََحر َمَأ َءآلذ 

رَۡ
َ
َنب ِـ ُونِيَبِعِلٍۡمَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََأ نثََييِۡنَِۖ

ُ
 ١٤٣ََحاُمَٱلۡأ

144. আৰু উটৰ দ্যটা ও গৰুৰ দ্যটা। ককাৱা, ‘কিওোঁ মিা দ্যটাক তনতষি কতৰছ  

কন মাইকী দ্যটাক, কন মাইকী দ্যটাৰ গভথ ি তি আছ  কসয়া তনতষি কতৰছ ’? কন 

আল্লাছহ কিতিয়া কিামাছলাকক এইছিাৰ তনছদথ শ দান কতৰত ল কিতিয়া 

কিামাছলাছক উপতস্থি আত লা? গতিছক তি িযতি নজনাকক মানুহক তিভ্ৰান্ত 

কৰাৰ িাছি আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰটনা কছৰ িািকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান 

হ’ি পাছৰ? তনশ্চয় আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

قُۡلََءآَ َكَرۡيِنَََوِمَنَٱلِۡإبِِلَٱثۡنَيِۡنََوِمَنَٱلَۡبَقرَِٱثۡنَيِۡنَِۗ لذ 
نثََييِۡنَِۖ

ُ
رَۡحاُمَٱلۡأ

َ
اَٱۡشَتَملَۡتََعلَۡيهَِأ م 

َ
نثََييِۡنَأ

ُ
ِمَٱلۡأ

َ
َمَأ َحر 

ۡظلَُمََ
َ
َفَمۡنَأ َبَِهََٰذاَْۚ ُ ىَُٰكُمَٱَّلل  ۡمَُكنُتۡمَُشَهَدآَءَإِۡذَوَص 

َ
أ

ََ اَسَبَِغيِۡرَِعلٍۡمِۚ َٱلن  ََِكِذٗباَل ُِيِضل  َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ِمم 
ََ َٱَّلل  َٰلِِمينََإِن   ١٤٤ََلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ 

145. ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতি তি অহী হহছ  িাি, মানুছহ তি খায় িাৰ মাজি মই 

এছকাছৱই হাৰাম কপাৱা নাই, তকন্তু মৰা শ, প্ৰিাতহি কিজ আৰু গাহতৰৰ মাংসৰ 

িাতহছৰ। তকয়ছনা এইছিাৰ অৱছশয অপতৱি আৰু তিছিাৰ অকিধ, আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আনৰ িাছি উত্সগথ কৰাৰ কাৰছণ’। তকন্তু িতদ ককাছনািাই অিাধযিা নকতৰ আৰু 

সীমালংঘন নকতৰ তনৰুপায় অৱস্থাি কসয়া গ্ৰহণ কতৰিকল িাধয হয় (কসয়া কিছলগ 

কৰ্া), কিছন্ত তনশ্চয় কিামাৰ ৰি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََطاِعٖمََ ًماَعَلَىَٰ َُمحَر  وِحَيَإِلَي 
ُ
ِجُدَفِيََمآَأ

َ
قُلَل ٓاَأ
َ ۥٓ ۡوَََيۡطَعُمُه

َ
ۡسُفوًحاَأ ۡوََدٗماَم 

َ
نَيَُكوَنََمۡيَتًةَأ

َ
إِل ٓاَأ

ََ َِبِهۚۦِْ َلَِغيِۡرَٱَّلل  هِل 
ُ
ۡوَفِۡسًقاَأ

َ
َأ لَحَۡمَِخنِزيرَٖفَإِن ُهۥَرِۡجس 

ََرب َكََغُفور ََ ََغيَۡرَبَاٖغََولَاَعَادَٖفَإِن  َفَمِنَٱۡضُطر 
 ١٤٥َر ِحيمَ 

146. আৰু আতম ইয়াহুতদসকলৰ ওপৰি নখিুি সকছলা জন্তুছকই হাৰাম 

কতৰত ছলা আৰু গৰু  াগলীৰ চতিথও তসহোঁ িৰ িাছি হাৰাম কতৰত ছলা, তকন্তু 

এইছিাৰৰ তপঠিি নাইিা নাডী-ভুৰু িা অতস্থসংলি চতিথৰ িাতহছৰ, তসহোঁ িৰ 

অিাধযিাৰ কাৰছণ তসহোঁ িক এই প্ৰতিফল তদত ছলা। তনশ্চয় আতম সিযিাদী। 

َوِمَنَٱلَۡبَقرََِوَعَلَىَٱل ِذيَنََهاُدواََْحر مَۡ َذِيَُظُفرَِٖۖ َناَُكل 
ۡمَناََعلَۡيِهۡمَُشُحوَمُهَمآَإِل اََماََحمَلَۡتََ َوٱلَۡغَنِمََحر 
َٰلَِكََ ََذ ۡوََماَٱۡختَلََطَبَِعۡظٖمِۚ

َ
وَِٱلۡحََوايَآَأ

َ
ُظُهورُُهَمآَأ

َوِإن اَلََصَِٰدقُونََ  ١٤٦ََجَزۡيَنَُٰهمَبَِبۡغيِِهۡمَۖۡ
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147. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ ওপৰি তমৰ্যাছৰাপ কছৰ, কিছন্ত ককাৱা, 

‘কিামাছলাকৰ ৰি সিথিযাপী দয়াৰ অতধকাৰী আৰু অপৰাধী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা কিওোঁৰ 

শাতি ৰদ কৰা নহয়’। 

ََ بُُّكۡمَُذوََرۡحمَةََٖوَِٰسَعةََٖولَاَيَُردُّ بُوَكََفُقلَر  فَإِنََكذ 
ُسُهۥََعِنَٱلَۡقوِۡمَٱلُۡمۡجرِِمينََ

ۡ
 ١٤٧َبَأ

148. তিসকছল তশ্বকথ  কতৰছ  অতিশীছে তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আল্লাছহ িতদ ইচ্ছা 

কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত আতম আৰু আমাৰ পুিথপুৰুষসকছল তশ্বকথ  নকতৰছলাছহোঁ ছিন 

আৰু এছকাছৱই হাৰাম নকতৰছলাছহোঁ ছিন’। এইদছৰ তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছলও 

তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ল, অৱছশষি তসহোঁ ছি আমাৰ শাতি কভাগ কতৰত ল। ককাৱা, 

‘আমাৰ ওচৰি প্ৰকাশ কতৰিকল কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা জ্ঞান আছ ছন? 

কিামাছলাছক ককৱল ধাৰণাৰছহ অনুসৰণ কৰা আৰু ককৱল মছনসজা কৰ্া 

ককাৱা’। 

ۡشَرۡكَناََولَٓاََ
َ
ََمآَأ ُ ۡشَرُكواَْلَۡوََشآَءَٱَّلل 

َ
َسَيُقوُلَٱل ِذيَنَأ

َبَٱل ذَِ َكَذَٰلَِكََكذ  َِۚ ۡمَناَِمنََشۡيٖء يَنَََءابَآُؤنَاََولَاََحر 
ِۡنََ قُۡلََهۡلَِعنَدُكمَم  َُۗ َسَنا

ۡ
ََذاقُواَْبَأ ِمنََقۡبلِِهۡمََحت يَٰ

نُتۡمََ
َ
ََوِإۡنَأ ن  إِنَتَت بُِعوَنَإِل اَٱلظ  َۡۖ ِعلٖۡمََفُتۡخرُِجوهَُلََنآ

 ١٤٨َإِل اََتخۡرُُصونََ

149. ককাৱা, ‘চূডান্ত প্ৰমাণ ককৱল আল্লাহছৰই, এছিছক কিওোঁ িতদ ইচ্ছা 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিামাছলাক আটাইছক তনশ্চয় তহদায়ি তদছলছহোঁ ছিন’। 
َُٰكۡمََ َۖۡفَلَۡوََشآَءَلََهَدى ُةَٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡلَِهَّلِلَفَٱلۡحُج 

ۡجمَعِينََ
َ
 ١٤٩َأ

150. ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ সাক্ষীসকলক হল আহা, তিসকছল এই সাক্ষী তদি 

কি, আল্লাছহ এইছটা হাৰাম কতৰছ ’। তসহোঁ ছি সাক্ষী তদছলও িুতম তসহোঁ িৰ লগি 

সাক্ষী তনতদিা। িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা, তিসকছল আমাৰ 

আয়ািসমূহক তমৰ্যাছৰাপ কছৰ আৰু তিসকছল আতখৰািি তিশ্বাস স্থাপন নকছৰ। 

তসহোঁ ছিই তনজ প্ৰতিপালকৰ সমকক্ষ তনধথাৰণ কছৰ। 

َمََ ََحر  َ َٱَّلل  ن 
َ
َُشَهَدآَءُكُمَٱل ِذيَنَيَۡشَهُدوَنَأ قُۡلََهلُم 

فََ ۡهَوآَءَََهََٰذاَۖۡ
َ
إِنََشِهُدواَْفَلَاَتَۡشَهۡدََمَعُهۡمََْۚولَاَتَت بِۡعَأ

بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََوٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِوَُهمََ ٱل ِذيَنََكذ 
 ١٥٠َبَِرب ِِهۡمََيۡعِدلُونََ

151. ককাৱা, ‘আহা, কিামাছলাকৰ ওপৰি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক তি 

হাৰাম কতৰছ  কসয়া তিলাৱি কতৰ শুনাওোঁ কি, ‘কিামাছলাছক কিওোঁৰ লগি 

কাছকা অংশীদাৰ স্থাপন নকতৰিা, তপিৃ-মািৃৰ লগি সদ্বযৱহাৰ কতৰিা, দতৰদ্ৰিাৰ 

ভয়ি কিামাছলাছক তনজ সন্তানক হিযা নকতৰিা, আতমছয়ই কিামাছলাকক আৰু 

তসহোঁ িক জীতৱকা দান কছৰা। প্ৰকাশয হওোঁক অৰ্িা কগাপছনই হওোঁক, অশ্লীল কমথৰ 

ওচৰকলছকও নািািা। আল্লাছহ হাৰাম কৰা ককাছনা নফ ক িৰ্াৰ্থ কাৰণতিহীন 

কিামাছলাছক িাক হিযা নকতৰিা’। কিওোঁ কিামাছলাকক এই তনছদথ শ তদছল িাছি 

কিামাছলাছক িুতজি পাৰা। 

ل اََ
َ
أ تُۡلََماََحر َمََربُُّكۡمََعلَۡيُكۡمَۖۡ

َ
۞قُۡلََتَعالَۡواَْأ

َولَاَتََ َۡۖ َٰلَِديِۡنَإِۡحَسَٰٗنا َوبِٱلَۡو َۡۖ ا ۡقُتلُٓواََْتُۡشِرُكواَْبِهِۦََشۡيـ ٗ
َولَاََ حُۡنَنَۡرُزقُُكۡمََوِإي اُهۡمَۖۡ ِۡنَإِۡمَلَٰٖقَن  ۡوَلََٰدُكمَم 

َ
أ

َولَاََتۡقُتلُواََْ َِٰحَشََماََظَهَرَِمۡنَهاََوَماََبَطَنَۖۡ َتۡقَربُواَْٱلَۡفَو
ىَُٰكمََ َٰلُِكۡمَوَص  ََذ ِۚ ِ اَبِٱلۡحَق 

َإِل  ُ ۡفَسَٱل تِيََحر َمَٱَّلل  ٱلن 
 ١٥١َلُونََبِهِۦَلََعل ُكۡمََتۡعقَِ

152. আৰু ইয়ািীম তশশু িয়ঃপ্ৰাপ্ত কনাছহাৱা হলছক উত্তম িযৱস্থাৰ িাতহছৰ 

কিামাছলাছক িাৰ সম্পতত্তৰ তনকটৱিী নহ’িা আৰু পতৰমাপ ও ওজন নযায়ভাছৱ 

পতৰপূণথ প্ৰদান কতৰিা। আতম ককাছনা নফ ক িাৰ ক্ষমিািকক অতধক ভাৰ অপথন 

নকছৰা। লগছি কিতিয়া কিামাছলাছক কৰ্া ক’িা কিতিয়া ইনচাফপূণথ কৰ্া ক’িা, 

িতদও কসইজন কিামাৰ ঘতনষ্ট আত্মীয় নহওোঁক তকয়, আৰু আল্লাহক তদয়া 

প্ৰতিশ্ৰুতি পুৰণ কতৰিা। এইদছৰ আল্লাছহ কিামাছলাকক তনছদথ শ প্ৰদান কছৰ িাছি 

কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

ََ ۡحَسُنََحت يَٰ
َ
َولَاََتۡقَربُواََْماَلَٱلَۡيتِيِمَإِل اَبِٱل تِيَِهَيَأ

ۡوفُواَْٱلَۡكۡيَلََوٱلِۡميَزاَنَبِٱلۡقِۡسِطَِۖلَاََََيۡبلُغََ
َ
ََوأ ۚۥْ هُ ُشد 

َ
أ

َوِإَذاَقُلُۡتۡمَفَٱۡعِدلُواََْولَۡوََكاَنََ َۡۖ نُكَل ُِفََنۡفًساَإِل اَوُۡسَعَها
ىَُٰكمَبِهِۦََ َٰلُِكۡمَوَص  ََذ ْْۚ ۡوفُوا

َ
َِأ َوبَِعۡهِدَٱَّلل  َِۖ َذاَقُۡربَيَٰ
ُرونََ  ١٥٢َلََعل ُكۡمَتََذك 
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153. আৰু এইছটাছৱই আমাৰ সৰল পৰ্। এছিছক কিামাছলাছক ইয়াৰ অনুসৰণ 

কৰা আৰু তিতভন্ন পৰ্ৰ অনুসৰণ নকতৰিা, অনযৰ্া কসয়া কিামাছলাকক ইয়াৰ পৰা 

তিতচ্ছন্ন কতৰি। এইদছৰ আল্লাছহ কিামাছলাকক তনছদথ শ প্ৰদান কছৰ িাছি 

কিামাছলাছক িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা। 

ََهََٰذاَِصَرَِٰطىَُمۡسَتقِيٗماَفَٱت بَِ ن 
َ
َولَاَتَت بُِعواَََْوأ ُعوُهَۖۡ

ىَُٰكمََ َٰلُِكۡمَوَص  ََذ َقَبُِكۡمََعنََسبِيلِهۚۦِْ ُبَلََفَتَفر  ٱلسُّ
 ١٥٣َبِهِۦَلََعل ُكۡمََتت ُقونََ

154. এছিছক আতম মু াক প্ৰদান কতৰত ছলা তকিাপ, তিছয় সৎকমথ কতৰছ  

িাৰ িাছি পতৰপূণথিাস্বৰূপ, প্ৰতিছটা িস্তুৰ তিশদ তিৱৰণ, তহদায়ি আৰু 

ৰহমিস্বৰূপ—িাছি তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ সাক্ষাি সম্বছন্ধ ঈমান ৰাছখ। 

ۡحَسَنََ
َ
ََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبََتَماًماَعَلَىَٱل ِذٓيَأ ُثم 

ََشۡيٖءَوَُهٗدىََوَرۡحمَٗةَل َعل ُهمَبِلَِقآِءََ ِ
َوَتۡفِصيلٗاَل ِكُل 
 ١٥٤ََرب ِِهۡمَيُۡؤِمُنونََ

155. আৰু এই তকিাপ, তিছটা আতম অৱিীণথ কতৰছ া – িৰকিময়। কসছয় 

কিামাছলাছক ইয়াৰ অনুসৰণ কৰা আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িাছি 

কিামাছলাছক ৰহমিপ্ৰাপ্ত কহাৱা। 

َفَٱت بُِعوُهََوٱت ُقواَْلََعل ُكۡمََ نَزلَۡنَُٰهَُمَباَرك 
َ
َأ َوَهََٰذاَكَِتَٰب 

 ١٥٥َتُۡرَحمُونََ

156. িাছি কিামাছলাছক এইছটা কনাছকাৱা কি, তকিাপ ককৱল আমাৰ পূছিথ 

দ্যটা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিছহ অৱিীণথ হহত ল; আৰু আতম তসহোঁ িৰ অধযয়ন সম্পছকথ  

গাতফল আত ছলা’, 

ََطآئَِفَتيِۡنَِمنََقۡبلَِناَ نزَِلَٱلِۡكَتَُٰبَعَلَىَٰ
ُ
نََتُقولُٓواَْإِن َمآَأ

َ
أ

 ١٥٦ََوِإنَُكن اََعنَدَِراَستِِهۡمَلََغَٰفِلِينََ

157. অৰ্িা কিামাছলাছক কিন এইছটা ক’ি কনাৱাৰা কি, ‘িতদ আমাৰ প্ৰতি 

তকিাপ অৱিীণথ হ’কলছহোঁ ছিন, কিছন্ত আতম তসহোঁ িিকক কিত  তহদায়িপ্ৰাপ্ত 

হ’কলাছহোঁ ছিন’। এছিছক তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ 

িৰফৰ পৰা স্পষ্ট প্ৰমাণ, তহদায়ি আৰু ৰহমি আতহছ । ইয়াৰ তপ ছিা তিছয় 

আল্লাহৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰি আৰু িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লি, িািকক 

ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহৰ পৰা মুখ 

ঘূৰাই লয়, সিয তিমুখিাৰ িাছি অতি শীছে আতম তসহোঁ িক তনকৃষ্ট শাতি প্ৰদান 

কতৰম। 

ََ ۡهَدىَٰ
َ
نزَِلََعلَۡيَناَٱلِۡكَتَُٰبَلَُكن آَأ

ُ
ن آَأ
َ
ۡوََتُقولُواَْلَۡوَأ

َ
أ

ََََِْۚمۡنُهۡمََْۚفَقدَۡ ب ُِكۡمَوَُهٗدىََوَرۡحمَة  ِنَر  م  َجآَءُكمَبَي َِنةَ 
ََُۗ َِوََصَدَفََعۡنَها َبَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  نََكذ  ۡظلَُمَِمم 

َ
َفَمۡنَأ

َسَنۡجزِيَٱل ِذيَنَيَۡصِدفُوَنََعۡنََءاَيَٰتَِناَُسوَٓءَٱلَۡعَذاِبََ
 ١٥٧َبَِماََكانُواَْيَۡصِدفُونََ

158. তসহোঁ ছি ককৱল এইছটাৰ প্ৰিীক্ষাি আছ  কনতক কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি 

তফতৰিা আতহি, অৰ্িা কিামাৰ ৰি আতহি, নাইিা কিামাৰ ৰি’ৰ ককাছনা তনদশথন 

আতহি? (জাতন কৰ্াৱা) তিতদনা কিামাৰ ৰি’ৰ ককাছনা তনদশথন আতহি কসইতদনা 

তিছয় পূছিথ ঈমান আনা নাত ল িাৰ ঈমান ককাছনা কামি নাতহি, অৰ্িা তি িযতি 

ঈমানৰ মাধযমি কলযাণ লাভ কৰা নাই (িাৰ ঈমাছনা ককাছনা কামি নাতহি)। 
ককাৱা, ‘কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা কৰা, আতমও প্ৰিীক্ষাি ৰ্াতকছলা’। 

تَِيََربَُّكََ
ۡ
ۡوَيَأ
َ
تَِيُهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَأ

ۡ
نَتَأ
َ
َهۡلَيَنُظُروَنَإِل ٓاَأ

تِيََبۡعُضََءاَيَِٰتََ
ۡ
يَوَۡمَيَأ تَِيََبۡعُضََءاَيَِٰتََرب َِكَُۗ

ۡ
ۡوَيَأ
َ
أ

ۡفًساَإِيَمَُٰنَهاَلَۡمَتَُكۡنََءاَمَنۡتَِمنَََرب َِكَلَاَيَنَفُعَنََ
قُِلَٱنَتِظُرٓواَْإِن اََ ۡوََكَسَبۡتَفِٓيَإِيَمَٰنَِهاََخيٗۡراَُۗ

َ
َقۡبُلَأ

 ١٥٨َُمنَتِظُرونََ

159. তনশ্চয় তিসকছল তনজৰ দ্বীনক তিতচ্ছন্ন কতৰছ  আৰু তিতভন্ন দলি তিভি 

হহছ , তসহোঁ িৰ লগি কিামাৰ ককাছনা সম্পকথ  নাই; তসহোঁ িৰ তিষয়ছটা আল্লাহৰ 

ওচৰি, িাৰ তপ ি কিছৱোঁই তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ কৃিকমথ সম্পছকথ  অৱগি কৰাি। 

قُواَْدِيَنُهۡمَوََكانُواَِْشَيٗعاَل ۡسَتَِمۡنُهۡمَفِيََ َٱل ِذيَنَفَر  إِن 
َيُنَب ِئُُهمَبَِماََكانُواََْ َُِثم  ۡمرُُهۡمَإِلَيَٱَّلل 

َ
إِن َمآَأ َِۚ َشۡيٍء
 ١٥٩ََيۡفَعلُونََ
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160. তিছয় সৎকমথ হল আতহি কিওোঁ িাৰ দহগুণ (ক াৱাি) পাি, আৰু তিছয় 

অসৎকমথ হল আতহি িাক ককৱল কসই অনুপাছিই প্ৰতিদান তদয়া হ’ি আৰু 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। 

َوَمنََجآَءََ ۡمَثالَِهاَۖۡ
َ
َمنََجآَءَبِٱلۡحََسَنةَِفَلَُهۥََعۡشُرَأ

َ ي ِئَةَِفَلَاَُيجَۡزىَٰٓ  ١٦٠َإِل اَِمۡثلََهاَوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََبِٱلس 

161. ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কতৰছ । এইছটাছৱ 

সুপ্ৰতিতষ্ঠি দ্বীন, ইব্ৰাহীমৰ তমল্লাি (আদশথ), কিওোঁ আত ল একতনষ্ঠ আৰু কিওোঁ 

মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নাত ল’। 

َِصَرََٰ َٰنِيََرب ِٓيَإِلَيَٰ ۡسَتقِيٖمَدِيٗناَقَِيٗماََقُۡلَإِن نِيََهَدى ٖطَمُّ
َوَماََكاَنَِمَنَٱلُۡمۡشِركِينََ ِل َةَإِبَۡرَٰهِيَمََحنِيٗفاَْۚ  ١٦١َم 

162. ককাৱা, ‘কমাৰ  ালাি, কমাৰ কুৰিানী, কমাৰ জীৱন আৰু কমাৰ মৰণ 

সৃতষ্টজগিৰ ৰি আল্লাহৰ িাছি’। 
ََ ِ ََِرب  ََصلَاتِيََونُُسكِيََوَمحَۡياَيََوَمَماتِيََّلِل  قُۡلَإِن 

 ١٦٢ََعَٰلَِمينََٱلَۡ

163. ‘কিওোঁৰ ককাছনা অংশীদাৰ নাই, আৰু কমাক ইয়াছৰই তনছদথ শ তদয়া হহছ , 

আৰু মু তলম (আত্মসমপথনকাৰী) সকলৰ মাজি মছয়ই প্ৰৰ্ম’। 
ُلَٱلُۡمۡسلِِمينََ و 

َ
نَاَ۠أ
َ
ِمۡرُتََوأ

ُ
َٰلَِكَأ ََوبَِذ ۖۥۡ  ١٦٣َلَاََشِريَكَلَُه

164. ককাৱা, ‘মই আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা ৰি অনুসন্ধান কতৰম কনতক? 

অৰ্চ কিছৱোঁই সকছলা িস্তুৰ ৰি’। প্ৰছিযছকই তনজ তনজ কৃিকমথৰ িাছি দায়ী 

আৰু ককাছনাছৱই আনৰ কিাজা িহন নকতৰি। িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই, এছিছক তি তিষছয় কিামাছলাছক 

মিাকনকয কতৰত লা, কসয়া কিওোঁ কিামাছলাকক অৱতহি কৰাি। 

َولَاََ َِۚ ََشۡيٖء ِ
َُكل  اَوَُهَوََربُّ بِۡغىََرب ٗ

َ
َِأ َغيَۡرَٱَّلل 

َ
قُۡلَأ

وِۡزَرََ  َ َولَاَتَزُِرََوازَِرة ََنۡفٍسَإِل اََعلَۡيَهاَْۚ تَۡكِسُبَُكلُّ
رِۡجُعُكۡمََفُينَب ِئُُكمَبَِماََ ََرب ُِكمَم  َإِلَيَٰ َُثم  ِۚ ۡخَرىَٰ

ُ
أ

 ١٦٤َُكنُتۡمَفِيهََِتخَۡتلُِفونََ

165. কিছৱোঁই কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি খতলফা (প্ৰতিতনতধ) তনিুি কতৰছ  আৰু 

কিওোঁ কিামাছলাকক তি প্ৰদান কতৰছ  কসই তিষছয় পৰীক্ষাৰ উছেছশয 

কিামাছলাকৰ তক ুমানক আন তক ুমানৰ ওপৰি মিথাদা প্ৰদান কতৰছ । তনশ্চয় 

কিামাৰ ৰি দ্ৰুি শাতি প্ৰদানকাৰী আৰু তনশ্চয় কিওোঁ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ۡرِضََوَرَفَعَََوَُهَوَٱل ِذَي
َ
َجَعلَُكۡمََخَلَٰٓئَِفَٱلۡأ

َبۡعَضُكۡمَفَۡوَقََبۡعٖضََدَرَجَٰٖتَل َِيۡبلَُوُكۡمَفِيََمآَ
ََرب َكََسِريُعَٱلۡعَِقاِبََوِإن ُهۥَلََغُفور ََ إِن  َُٰكۡمَُۗ َءاتَى

َُۢ  ١٦٥َر ِحيُم
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আল-আ'ৰাফ الأعراَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম-চাদ। َ١َالٓٓمٓص 

2. এই তকিাপ কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণথ কৰা হহছ , িাছি এই সম্পছকথ  কিামাৰ 

মনি ককাছনা সছেহ নাৰ্াছক, আৰু িাছি িুতম ইয়াৰ দ্বাৰা (মানুহক) সিকথ  

কতৰি পাৰা। ই মুতমনসকলৰ িাছি উপছদশ। 

ِۡنُهََكَِ َم  نزَِلَإِلَۡيَكَفَلَاَيَُكنَفِيََصۡدرَِكََحَرج 
ُ
َأ َتَٰب 

َلِلُۡمۡؤِمنِينََ  ٢َلُِتنِذَرَبِهِۦََوذِۡكَرىَٰ

3. কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি তি অৱিীণথ কৰা 

হহছ , কিামাছলাছক িাৰ অনুসৰণ কৰা আৰু কিওোঁৰ িাতহছৰ আন কাছকা 

অতভভাৱকৰূছপ অনুসৰণ নকতৰিা। কিামাছলাছক খুি কছমই উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

ب ُِكۡمََولَاَتَت بُِعواَِْمنََ ِنَر  نزَِلَإِلَۡيُكمَم 
ُ
ٱت بُِعواََْمآَأ

ُرونََ اَتََذك  قَلِيلٗاَم  َُۗ ۡولَِيآَء
َ
ۦَٓأ  ٣َُدونِهِ

4. আৰু এছনকুৱা িহুছিা জনিসতি আতম ধ্বংস কতৰছ া। দৰাচলছি তসহোঁ িৰ 

ওপৰি আমাৰ শাতি আপতিি হহত ল ককতিয়ািা ৰাতি অৰ্িা তদ্বপ্ৰহৰছিই 

কিতিয়া তসহোঁ ি তিশ্ৰামৰি অৱস্থাি আত ল। 

ۡوَُهۡمََ
َ
ُسَناَبََيًَٰتاَأ

ۡ
ۡهلَۡكَنََٰهاَفََجآَءَهاَبَأ

َ
ِنَقَۡريٍَةَأ َوَكمَم 

 ٤َقَآئِلُونََ

5. এছিছক কিতিয়া আমাৰ শাতি তসহোঁ িৰ ওপৰি আপতিি হহত ল, কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ দািী ককৱল এইছটা আত ল কি, তসহোঁ ছি হকত ল, ‘তনশ্চয় আতম িাতলম 

আত ছলা’। 

نَقَالُٓواَْإِن اََ
َ
ُسَنآَإِل ٓاَأ

ۡ
َُٰهۡمَإِۡذََجآَءُهمَبَأ َفَماََكاَنََدۡعَوى

 ٥َُكن اََظَٰلِِمينََ

6. এছিছক তিসকলৰ ওচৰি ৰা ুল কপ্ৰৰণ কৰা হহত ল অৱছশয আতম তসহোঁ িক 

কসাধ-কপা  কতৰম আৰু ৰা ুল সকছলাছকা প্ৰশ্ন কতৰম। 

َٱلُۡمۡرَسلِينََفَلَنَۡسـ َلَنَ  ۡرِسَلَإِلَۡيِهۡمََولَنَۡسـ َلَن 
ُ
 ٦ََٱل ِذيَنَأ

7. এছিছক অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি পূণথ জ্ঞানৰ হসছি তসহোঁ িৰ কমথসমূহ 

তিিৃি কতৰম, আৰু আতম অনুপতস্থি নাত ছলা। 
َوَماَُكن اَغَآئِبِينََ ََعلَۡيِهمَبِعِلۡمَِٖۖ ن   ٧َفَلََنُقص 

8. আৰু কসই তদনা পতৰমাপ হ’ি িৰ্ািৰ্। এছিছক তিসকলৰ িুলাচনী গধুৰ হ’ি 

কিওোঁছলাছকই সফলিা অজথ ন কতৰি। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
َٰزِيُنُهۥَفَأ َفَمنََثُقلَۡتََمَو َْۚ َوٱلَۡوۡزُنَيَۡوَمئٍِذَٱلۡحَقُّ

 ٨َُهُمَٱلُۡمۡفلُِحونََ

9. আৰু তিসকলৰ িুলাচনী পািল হ’ি, তসহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক, 

তিসকছল তনছজই তনজৰ ক্ষতি সাতধছ , তিছহিু তসহোঁ ছি আমাৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি 

অনযায় কতৰত ল। 

ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََخِسُرٓواََْ
ُ
َٰزِيُنُهۥَفَأ ۡتََمَو َوَمۡنََخف 

نُفَسُهمَبَِماََكانُواَْأَـِبَيَٰتَِناََيۡظلُِمونََ
َ
 ٩َأ

10. আৰু তনশ্চয় আতম কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছ া আৰু িাি 

কিামাছলাকৰ িাছি জীতৱকাৰ িযৱস্থাও কতৰছ া; কিামাছলাছক খুছিই কম 

কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কৰা। 

ۡرِضَوََجَعلَۡناَلَُكۡمَفِيَهاََ
َ
َُٰكۡمَفِيَٱلۡأ ن  َولََقۡدََمك 

اَتَۡشُكُرونََ قَلِيلٗاَم   ١٠ََمَعَٰيَِشَُۗ



 

আল-আ'ৰাফ 

 

144 

 

 األعراف 

11. আৰু অৱছশয আতম কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ া, িাৰ তপ ি আতম 

কিামাছলাকক আকৃতি প্ৰদান কতৰছ া, িাৰ তপ ি আতম তফতৰিাসকলক হকছ া, 

‘আদমক  াজদা কৰা’। ফলি ইিলী ৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ  াজদা কতৰছল, তস 

 াজদাকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’ল। 

َقُلَۡناَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةََِ ۡرَنَُٰكۡمَُثم  ََصو  َولََقۡدََخلَۡقَنَُٰكۡمَُثم 
َنََٱۡسُجُدوآَْأِلَدَمَفََسَجُدٓواَْإِل ٓاَإِبۡلِيَسَلَۡمَيَُكنَم َِ

َِٰجِدينََ  ١١َٱلس 

12. কিওোঁ ক’কল, ‘মই কিতিয়া কিামাক আছদশ তদছলা কিতিয়া তকছহ কিামাক 

তনিৃত্ত কতৰছল কি, িুতম  াজদা নকতৰলা’? তস ক’কল, ‘মই িািকক কশ্ৰষ্ঠ, িুতম 

কমাক জুছয়ছৰ সৃতষ্ট কতৰ া আৰু িাক সৃতষ্ট কতৰ া কিাকা মাটিছৰ’। 

مََ
َ
ل اَتَۡسُجَدَإِۡذَأ

َ
ِۡنُهََقَاَلََماََمَنَعَكَأ م  نَاََ۠خيۡرَ 

َ
قَاَلَأ ۡرتَُكَۖۡ

 ١٢ََخلَۡقَتنِيَِمنَن ارَٖوََخلَۡقَتُهۥَِمنَِطينَٖ

13. কিওোঁ ক’কল, ‘কিছন্ত িুতম ইয়াৰ পৰা নাতম কিাৱা, ইয়াি ৰ্াতক িুতম 

অহংকাৰ কতৰিা এইছটা ককতিয়াও হ’ি কনাৱাছৰ। এছিছক িুতম ওলাই কিাৱা, 

তনশ্চয় িুতম লাতঞ্ছিছিাৰৰ অন্তভুথ ি’। 

نََتَتَكب َرَفِيَهاََقَاَلَفََ
َ
ٱۡهبِۡطَِمۡنَهاََفَماَيَُكوُنَلََكَأ

َٰغِرِينََ  ١٣َفَٱۡخُرۡجَإِن َكَِمَنَٱلص 

14. তস ক’কল, ‘কমাক িুতম কসই তদনকলছক অৱকাশ তদয়া, তিতদনা তসহোঁ ি 

পুনৰুতিি হ’ি’। 
َيَۡوِمَُيۡبَعُثونََ نِظۡرنِٓيَإِلَيَٰ

َ
 ١٤َقَاَلَأ

15. কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় িুতম অৱকাশ প্ৰাপ্তসকলৰ অন্তভুথ ি’। ََ١٥َقَاَلَإِن َكَِمَنَٱلُۡمنَظرِين 

16. তস ক’কল, ‘িুতম কমাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কৰাৰ কাৰছণ মই অৱছশয কিামাৰ সৰল 

পৰ্ি মানুহৰ িাছি হৰ ৰ্াতকম’। 
َلَُهۡمَِصَرََٰطَكََ ۡقُعَدن 

َ
ۡغَوۡيَتنِيَلَأ

َ
قَاَلَفَبَِمآَأ
 ١٦َٱلُۡمۡسَتقِيمََ

17. ‘িাৰ তপ ি তনশ্চয় মই তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহম তসহোঁ িৰ সনু্মখৰ পৰা আৰু 

তসহোঁ িৰ তপ ফালৰ পৰা, তসহোঁ িৰ কসাোঁ  ফালৰ পৰা আৰু তসহোঁ িৰ িাওোঁ ফালৰ পৰা 

আৰু িুতম তসহোঁ িৰ অতধকাংশছকই কৃিজ্ঞৰূছপ নাপািা’। 

يِۡديِهۡمََوِمۡنََخلۡفِِهۡمَوََعۡنََ
َ
ََبيِۡنَأ ِنُۢ َٓأَلتِيَن ُهمَم  ُثم 
َِ يَۡمَٰنِِهۡمَوََعنََشَمآئ

َ
ۡكثَرَُهۡمََأ

َ
َولَاََتِجُدَأ لِِهۡمَۖۡ

 ١٧ََشَِٰكرِينََ

18. কিওোঁ ক’কল, ‘ইয়াৰ পৰা লাতঞ্ছি অপমাতনি হহ ওলাই িা, মানুহৰ মাজি 

তিছয় কিাৰ অনুসৰণ কতৰি, তনশ্চয় মই িহোঁ ি আটাছয়ছৰ জাহান্নাম পূৰণ কতৰম’। 
ل َمنَتَبَِعَكَِمۡنُهۡمََ ۡدُحوٗراَۖۡ قَاَلَٱۡخُرۡجَِمۡنَهاََمۡذُءوٗماَم 

َ
َ
ۡجمَعِينََلَأ

َ
ََجَهن َمَِمنُكۡمَأ  ١٨َۡملََأن 

19. আৰু কহ আদম! ‘িুতম আৰু কিামাৰ স্ত্ৰী জান্নািি িসিাস কৰা, আৰু ি’ৰ 

পৰা ইচ্ছা আহাৰ কৰা তকন্তু এই গ ছজাপাৰ ওচৰকলছক নািািা, কিছন্ত 

কিামাছলাক উভছয় িাতলমসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা’। 

نَتََوَزوُۡجَكَٱلَۡ
َ
ـ َاَدُمَٱۡسُكۡنَأ جَن َةَفَكُلَاَِمۡنَََوَيَٰٓ

َجَرةَََفَتُكونَاَِمَنََ َحۡيُثَِشۡئُتَماََولَاََتۡقَربَاََهَِٰذهَِٱلش 
َٰلِِمينََ  ١٩َٱلظ 
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20. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ লজ্জাস্থান, তিছটা তসহোঁ িৰ ওচৰি কগাপন ৰখা হহত ল 

কসয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি প্ৰকাশ কৰাৰ িাছি চয়িাছন তসহোঁ িক কুমন্ত্ৰণা তদছল আৰু 

ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকক এই গ ছজাপাৰ পৰা এই 

িাছিই তনছষধ কতৰছ  কি, (এই গ ছজাপাৰ ফল খাছল) কিামাছলাক উভছয় 

তফতৰিা হহ িািা অৰ্িা কিামাছলাক স্থায়ীসকলৰ অন্তভুথ ি হহ িািা’। 

ۡيَطَُٰنَلُِيۡبِدَيَلَُهَماََماَوُۥرَِيََعۡنُهَماََ فَوَۡسوََسَلَُهَماَٱلش 
َُٰكَماََربُُّكَماََعۡنََهَِٰذهََِِمنََسۡوَٰءتِِهمََ اََوَقاَلََماََنَهى

ۡوَتَُكونَاَِمَنََ
َ
نَتَُكونَاََملََكيِۡنَأ

َ
َجَرةَِإِل ٓاَأ ٱلش 
 ٢٠َٱلَۡخَٰلِِدينََ

21. আৰু তস তসহোঁ ি উভয়ৰ ওচৰি শপি কতৰ ক’কল, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ 

শুভাকাংক্ষীসকলৰ এজন’। 
َِٰصِحينََََوَقاَسَمُهَمآَ  ٢١َإِن ِيَلَُكَماَلَِمَنَٱلن 

22. ফলি তস তসহোঁ িক প্ৰিিনাৰ দ্বাৰা পদস্খতলি কতৰছল। ইয়াৰ তপ ি কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কসই গ ৰ ফল খাছল, কিতিয়া তসহোঁ িৰ লজ্জাস্থান তসহোঁ িৰ ওচৰি প্ৰকাশ 

হহ গ’ল, আৰু তসহোঁ ছি জান্নািৰ পাছিছৰ তনজছক আিৃি কতৰি ধতৰছল। কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িক মাতি ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক এই গ ছজাপাৰ 

পৰা তনছষধ কৰা নাত ছলাছন? আৰু মই কিামাছলাকক ককাৱা নাত ছলা কন কি, 

তনশ্চয় চয়িান কিামাছলাক উভয়ছৰ প্ৰকাশয শত্ৰু? 

َجَرَةَبََدۡتَلَُهَماََ اََذاقَاَٱلش  فَلَم  َِۚ َُٰهَماَبُِغُرورٖ ى
فََدل 

لَيِۡهَماَِمنََوَرِقَٱلۡجَن ةَََِِۖسۡوَٰءُتُهَماََوَطفَِقاََيخِۡصَفاِنَعََ
َجَرةََِ ۡنَهُكَماََعنَتِلُۡكَماَٱلش 

َ
لَۡمَأ
َ
َُٰهَماََربُُّهَمآَأ َونَاَدى

بِينَ  ۡيَطََٰنَلَُكَماََعُدو  َمُّ َٱلش  قُلَل ُكَمآَإِن 
َ
 ٢٢ََوأ

23. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ ৰি! আতম তনজছৰ প্ৰতি অনযায় কতৰছ া, আৰু 

িতদ িুতম আমাক ক্ষমা কতৰ তনতদয়া আৰু আমাৰ প্ৰতি দয়া নকৰা, কিছন্ত তনশ্চয় 

আতম ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি হ'ম’। 

نُفَسَناََوِإنَل ۡمََتۡغفِۡرَلََناََوتَۡرَحمَۡناَ
َ
قَالَاََرب َناََظلَۡمَنآَأ

َِمَنَٱلَۡخَِٰسِرينََ  ٢٣َلََنُكوَنن 

24. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক নাতম কিাৱা, কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ শত্ৰু 

আৰু পৃতৰ্ৱীি আছ  কিামাছলাকৰ িাছি ক্ষণস্থায়ী িসিাস আৰু জীতৱকা’। 
ََۖۡولَُكۡمَفِيََ قَاَلَٱۡهبُِطواََْبۡعُضُكۡمَلَِبۡعٍضََعُدو  

َِحينَٖ َإِلَيَٰ ۡرِضَُمۡسَتَقر  ََوَمَتَٰع 
َ
 ٢٤َٱلۡأ

25. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক িাছিই জীৱন-িাপন কতৰিা আৰু িাছিই 

কিামাছলাক মৃিুযিৰণ কতৰিা, আৰু িাৰ পৰাই কিামাছলাকক উতলয়াই আনা 

হ’ি’। 

 ٢٥َقَاَلَفِيَهاََتحَۡيۡوَنََوفِيَهاََتُموتُوَنََوِمۡنَهاَُتخۡرَُجونََ

26. কহ আদম সন্তান! তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি কপা াক অৱিীণথ কতৰছ া, 

কিামাছলাকৰ লজ্জাস্থান আিৃি কৰাৰ িাছি আৰু কসৌেিথৰ িাছি। তকন্তু িাক্বৱাৰ 

কপা াছকই হহছ  সছিথাত্তম। এইছটা আল্লাহৰ তনদশথনসমূহৰ অনযিম, িাছি 

তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

َٰرِيََ نَزلَۡناََعلَۡيُكۡمَلَِباٗساَيَُو
َ
َيََٰبنِٓيََءاَدَمَقَۡدَأ

َٰلَِكََ َذ َٰلَِكََخيۡر َْۚ ََذ ۡقَوىَٰ َولَِباُسَٱلت  َۡۖ َسۡوَٰءتُِكۡمََورِيٗشا
َِلََعل ُهۡمَيََ ُرونََِمۡنََءاَيَِٰتَٱَّلل  ك   ٢٦َذ 
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27. কহ আদম সন্তান! চয়িাছন কিন কিামাছলাকক ককাছনা মছিই প্ৰলুি কতৰি 

কনাৱাছৰ—তিদছৰ তস কিামাছলাকৰ তপিৃ-মািৃক জান্নািৰ পৰা উতলয়াইত ল, তস 

কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাকৰ লজ্জাস্থান কদখুৱাৰ িাছি তিিস্ত্ৰ কতৰত ল। তনশ্চয় তস 

তনছজ আৰু িাৰ দছল কিামাছলাকক এছন ঠাইৰ পৰা কদছখ, ি’ি কিামাছলাছক 

তসহোঁ িক কনছদখা। তনশ্চয় আতম চয়িানক কসইসকল কলাকৰ অতভভাৱক কতৰ 

তদছ া তিসকছল ঈমান কপাষণ নকছৰ। 

ۡخَرَجََ
َ
ۡيَطَُٰنََكَمآَأ َيََٰبنِٓيََءاَدَمَلَاََيۡفتِنَن ُكُمَٱلش 

َِنَٱلۡجَن ةَِيَنزُِعََعۡنُهَماَلَِباَسُهَماَلِيُِريَُهَماََ بََوۡيُكمَم 
َ
أ

َْۚ َُٰكۡمَُهَوََوقَبِيلُُهۥَِمۡنََحۡيُثَلَاَََسۡوَٰءتِِهَمآ إِن ُهۥَيََرى
ۡولَِيآَءَلِل ِذيَنَلَاََ

َ
َيَِٰطيَنَأ إِن اََجَعلَۡناَٱلش  تََرۡوَنُهۡمَُۗ

 ٢٧َيُۡؤِمُنونََ

28. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি ককাছনা অশ্লীল আচৰণ কছৰ কিতিয়া কয়, ‘আতম 

আমাৰ পূিথপুৰুষসকলক এইদছৰই কৰা পাইছ া, আৰু আল্লাছহও আমাক 

এইছটাছৱই কৰাৰ তনছদথ শ তদছ ’। ককাৱা, ‘আল্লাছহ ককতিয়াও অশ্লীলিাৰ তনছদথ শ 

তনতদছয়। কিামাছলাছক আল্লাহৰ তিষছয় এছন কৰ্া ককাৱা কনতক তিছটা 

কিামাছলাছক নাজানা’? 

ََ ُ َِٰحَشٗةَقَالُواَْوََجۡدنَاََعلَۡيَهآََءابَآَءنَاََوٱَّلل  َوِإَذاََفَعلُواََْف
ََ َٱَّلل  قُۡلَإِن  َُۗ َمَرنَاَبَِها

َ
َتُقولُوَنََأ

َ
أ ُمُرَبِٱلَۡفۡحَشآِءَِۖ

ۡ
َلَاَيَأ
ََِماَلَاََتۡعلَُمونََ  ٢٨َعَلَىَٱَّلل 

29. ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক নযায় তিচাৰৰ তনছদথ শ তদছ ’। আৰু কিামাছলাছক 

প্ৰছিযক  াজদাৰ সময়ি িা ইিাদিি কিামাছলাকৰ লক্ষয ককৱল আল্লাহছকই 

তনধথাৰণ কৰা আৰু কিওোঁছৰই আনুগিযি তিশুিতচত্ত হহ একতনষ্ঠভাছৱ কিওোঁছকই 

আহ্বান কৰা। কিওোঁ কিামাছলাকক কিছনকক প্ৰৰ্মিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ  কিামাছলাছক 

কসইদছৰই উভতি আতহিা। 

ََ ِ
قِيُمواَْوُُجوَهُكۡمَِعنَدَُكل 

َ
َمَرََرب ِيَبِٱلۡقِۡسِطََِۖوأ

َ
قُۡلَأ

ُكۡمََ
َ
َكَماَبََدأ يَنَْۚ ِ َمۡسِجٖدََوٱۡدُعوُهَُمخۡلِِصيَنَلَُهَٱلد 

 ٢٩ََتُعوُدونََ

30. এটা দলক কিওোঁ তহদায়ি তদছ , আৰু আন এটা দলৰ ওপৰি পৰ্ভ্ৰষ্টিা 

সািযি হহছ । তনশ্চয় তসহোঁ ছি আল্লাহক এতৰ চয়িানক তসহোঁ িৰ অতভভাৱক-ৰূছপ 

গ্ৰহণ কতৰত ল আৰু ধাৰণা কতৰত ল কি তসহোঁ ছিই তহদায়িপ্ৰাপ্ত। 

إِن ُهمَُ َْۚ َلَٰلَُة ََعلَۡيِهُمَٱلض  ََوَفرِيًقاََحق  ََفَرِيًقاََهَدىَٰ
ََِويَۡحَسُبوَنََ ۡولَِيآَءَِمنَُدوِنَٱَّلل 

َ
َيَِٰطيَنَأ خَُذواَْٱلش  ٱت 

ۡهَتُدونََ ن ُهمَمُّ
َ
 ٣٠َأ

31. কহ আদম সন্তান! প্ৰছিযক  ালািৰ সময়ি কিামাছলাছক সুেৰ কপা াক 

পতৰধান কৰা। কখাৱা আৰু পান কৰা তকন্তু অপচয় নকতৰিা। তনশ্চয় কিওোঁ 

অপচয়কাৰীসকলক প ে নকছৰ। 

ََمۡسِجٖدَوَُكلُواََْ۞ ِ
َيََٰبنِٓيََءاَدَمَُخُذواَْزِيَنَتُكۡمَِعنَدَُكل 

َٱلُۡمۡسرِفِينََ َإِن ُهۥَلَاَُيحِبُّ ْْۚ  ٣١ََوٱۡشَربُواََْولَاَتُۡسِرفُٓوا

32. ককাৱা, ‘আল্লাছহ তনজ িাোসকলৰ িাছি তিছিাৰ কশাভা-কসৌেিথৰ িস্তু আৰু 

তিশুি জীতৱকা সৃতষ্ট কতৰছ  কসয়া ককাছন তনতষি কতৰছ ’? ককাৱা, ‘পাতৰ্থৱ 

জীৱনি, তিছশষকক তক্বয়ামিৰ তদনা এইছিাৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি, তিসকছল ঈমান 

আতনছ ’। এইদছৰ আতম জ্ঞানী সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ তিিৃি 

কছৰা। 

ۡخَرَجَلِعَِبادِهِۦََ
َ
َِٱل تِٓيَأ قُۡلََمۡنََحر َمَزِيَنَةَٱَّلل 

َقَُ ِۡزِقِۚ ي َِبَِٰتَِمَنَٱلر  ةَََِوٱلط  ۡلَِهَيَلِل ِذيَنََءاَمُنواَْفِيَٱلۡحََيوَٰ
ُلَٱٓأۡلَيَِٰتََ ِ َكَذَٰلَِكَُنَفص  ۡنَياََخالَِصٗةَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۗ ٱلدُّ

 ٣٢َلَِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ
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33. ককাৱা, ‘তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালছক প্ৰকাশয আৰু কগাপন উভয় প্ৰকাৰ 

অশ্লীলিাক হাৰাম কতৰছ , আৰু (হাৰাম কতৰছ ) পাপ আৰু অনযায়ভাছৱ 

সীমালংঘন আৰু ককাছনা িস্তুক আল্লাহৰ অংশীদাৰ স্থাপন কৰাক—িাৰ ককাছনা 

দলীল- প্ৰমাণ আল্লাছহ অৱিীণথ কৰা নাই; আৰু আল্লাহ সম্পছকথ  এছন ককাছনা 

কৰ্া ককাৱাছটাও (হাৰাম) তিছটা কিামাছলাছক নাজানা’। 

َِٰحَشََماََظَهَرَِمۡنَهاََوَماََبَطنََ ََقُۡلَإِن َماََحر َمََرب َِيَٱلَۡفَو
ََِماَلَۡمََ نَتُۡشِرُكواَْبِٱَّلل 

َ
ََوأ ِ َوٱلِۡإۡثَمََوٱلَۡبۡغَىَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 

ََِماَلَاََ نََتُقولُواَْعَلَىَٱَّلل 
َ
ِۡلَبِهِۦَُسلَۡطَٰٗناََوأ ُينَز 

 ٣٣ََتۡعلَُمونََ

34. আৰু প্ৰছিযক জাতিৰ িাছি এটা তনতদথ ষ্ট সময় আছ । এছিছক কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ তনতদথ ষ্ট সময় আতহি কিতিয়া তসহোঁ ছি এক পল পলম কতৰি কনাৱাতৰি আৰু 

এটা মুহূিথ ও আগুৱাই আতনি কনাৱাতৰি। 

ِخُروَنََ
ۡ
َجلُُهۡمَلَاَيَۡسَتأ

َ
َۖۡفَإَِذاََجآَءَأ َجل 

َ
ٍةَأ م 
ُ
َأ ِ
َولِكُل 

 ٣٤ََساَعٗةََولَاَيَۡسَتۡقِدُمونََ

35. কহ আদম সন্তান! িতদ কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই 

ৰা ুলসকল আছহ, তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহ কিামাছলাকৰ ওচৰি তিিৃি 

কতৰি, কিতিয়া তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰি আৰু তনজছক সংছশাধন কতৰি, 

কিওোঁছলাকৰ ককাছনা ভয় নাৰ্াতকি আৰু কিওোঁছলাক তচতন্তিও নহ’ি। 

وَنََ ِنُكۡمََيُقصُّ َم  تِيَن ُكۡمَرُُسل 
ۡ
اَيَأ َيََٰبنِٓيََءاَدَمَإِم 

َوََ َََعلَۡيُكۡمََءاَيَٰتِيََفَمِنَٱت َقىَٰ ۡصلََحَفَلَاََخوۡف 
َ
أ

 ٣٥ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ

36. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ  আৰু কসই তিষছয় 

অহংকাৰ কতৰছ , তসহোঁ ছিই অতিিাসী, িাি তসহোঁ ি তচৰকাল ৰ্াতকি। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََوٱۡسَتۡكبَُرواََْعۡنَهآَأ َوٱل ِذيَنََكذ 

ۡصَ
َ
ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََأ ارَِِۖ  ٣٦ََحَُٰبَٱلن 

37. এছিছক তি িযতি আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰচনা কছৰ অৰ্িা কিওোঁৰ 

আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ কসইজনিকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ? 

তসহোঁ িৰ ভাগযি তলতখি অংশ তসহোঁ ছি পািই। অৱছশষি কিতিয়া আমাৰ 

তফতৰিাসকল তসহোঁ িৰ জান কিজ কৰাৰ িাছি তসহোঁ িৰ ওচৰকল আতহি, কিতিয়া 

কিওোঁছলাছক সুতধি, ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ তিসকলক কিামাছলাছক আহ্বান কতৰত লা 

তসহোঁ ি এতিয়া ক’ি’? তসহোঁ ছি ক’ি, ‘তসহোঁ ি আমাৰ পৰা কহৰাই হগছ ’, আৰু 

তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ তিপছক্ষ সাক্ষী তদি কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি কাতফৰ আত ল। 

ِنَٱۡفتََ ۡظلَُمَِمم 
َ
َبَََفَمۡنَأ ۡوََكذ 

َ
ََِكِذبًاَأ َعَلَىَٱَّلل  َرىَٰ

ََ َِنَٱلِۡكَتَِٰبََِۖحت يَٰٓ ْوَلَٰٓئَِكََيَنالُُهۡمَنَِصيُبُهمَم 
ُ
َأ ۦْٓۚ أَـِبَيَٰتِهِ

ۡيَنََماَُكنُتۡمََ
َ
إَِذاََجآَءۡتُهۡمَرُُسلَُناََيَتَوف ۡوَنُهۡمَقَالُٓواَْأ

قَالُواََْضلُّواََْعن اَوََشهَِ َِۡۖ ََتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  ُدواَْعَلَىَٰٓ
ن ُهۡمََكانُواََْكَٰفِرِينََ

َ
نُفِسِهۡمَأ

َ
 ٣٧َأ

38. আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাকৰ আগি তিছিাৰ তজ্বন আৰু মানৱদল পাৰ হহছ  

তসহোঁ িৰ লগি কিামাছলাছকও জুইি প্ৰছৱশ কৰা’। কিতিয়াই ককাছনা দল িাি 

প্ৰছৱশ কতৰি কিতিয়াই আন দলক তসহোঁ ছি অতভসম্পাি কতৰি। অৱছশষি 

কিতিয়া তসহোঁ ি সকছলাছৱ িাি একতিি হ’ি, কিতিয়া তসহোঁ িৰ পৰিিীসকছল 

পূিথৱিীসকলৰ তিষছয় ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰি! ইহোঁ ছিই আমাক তিভ্ৰান্ত কতৰত ল; 

কসছয় ইহোঁ িক তদ্বগুণ জুইৰ শাতি তদয়া’। আল্লাছহ ক’ি, ‘প্ৰছিযকছৰ িাছি আছ  

তদ্বগুণ শাতি তকন্তু কিামাছলাছক নাজানা’। 

َِ ََقَاَلَٱۡدُخلُواَْف ِ َِنَٱلِۡجن  َمٖمَقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلُِكمَم 
ُ
ٓيَأ

ََ َحت يَٰٓ ۡخَتَهاَۖۡ
ُ
ل َعَنۡتَأ ةَ  م 

ُ
ُكل َماََدَخلَۡتَأ ارَِِۖ َوٱلۡإِنِسَفِيَٱلن 

َُٰهۡمََرب َناَ ولَى
ُ
َُٰهۡمَلِأ ۡخَرى

ُ
اَرُكواَْفِيَهاََجمِيٗعاَقَالَۡتَأ إَِذاَٱد 
َضلُّونَاَفَـ َاتِِهۡمََعَذابَٗ

َ
ُؤلَآِءَأ قَاَلَََهَٰٓ ارَِِۖ َِنَٱلن  اَِضۡعٗفاَم 

ََوَلَِٰكنَل اََتۡعلَُمونََ َِضۡعف  ٖ
 ٣٨َلِكُل 

39. আৰু তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছল পৰিিীসকলক ক’ি, আমাৰ ওপৰি 

কিামাছলাকৰ ককাছনা কশ্ৰষ্ঠত্ব নাই, গতিছক কিামাছলাছক তি অজথ ন কতৰত লা িাৰ 

িাছি এতিয়া শাতি কভাগ কৰা’। 

خَۡ
ُ
َُٰهۡمَلِأ ولَى

ُ
َُٰهۡمََفَماَكَاَنَلَُكۡمََعلَۡيَناَِمنَََوَقالَۡتَأ َرى

 ٣٩َفَۡضٖلَفَُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَبَِماَُكنُتۡمَتَۡكِسُبونََ
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40. তনশ্চয় তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ  আৰু কসই তিষছয় 

অহংকাৰ কতৰছ , তসহোঁ িৰ িাছি আকাশৰ দ্যৱাৰ কখালা নহ’ি আৰু তসহোঁ ছি 

জান্নািছিা প্ৰছৱশ কতৰি কনাৱাতৰি কিতিয়া হলছক উট কিজীৰ জলাছৰ 

কনাছসামাি। এইদছৰই আতম অপৰাধীসকলক প্ৰতিফল তদওোঁ। 

بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََوٱۡسَتۡكبَُرواََْعۡنَهاَلَاَُتَفت ُحََ َٱل ِذيَنََكذ  إِن 
َيَلَِجََ َمآِءََولَاَيَۡدُخلُوَنَٱلۡجَن َةََحت يَٰ َُٰبَٱلس  بَۡو

َ
لَُهۡمَأ

َوََ َٱلۡخَِياِطِۚ زِيَٱلُۡمۡجرِِمينََٱلۡجََمُلَفِيََسم ِ
 ٤٠ََكَذَٰلَِكََنجۡ

41. তসহোঁ িৰ শিযা হ’ি জাহান্নাম আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰছিা ৰ্াতকি জুইৰ আৱৰণ; 

আৰু এইদছৰই আতম িাতলমসকলক প্ৰতিদান তদওোঁ। 
ََوَكَذَٰلَِكََ َوِمنَفَۡوقِِهۡمََغَواٖشِۚ ِنََجَهن َمَِمَهادَ  لَُهمَم 

َٰلِِمينََ زِيَٱلظ 
 ٤١ََنجۡ

42. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , আতম কাছৰা ওপৰি 

িাৰ ক্ষমিাৰ অতিতৰি কিাজা অপথন নকছৰা- কিওোঁছলাছকই জান্নািিাসী, িাি 

কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। 

َٰلَِحَِٰتَلَاَنُكَل ُِفََنۡفًساََ َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
ُهۡمَفِيهََ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِِۖ

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
اَإِل اَوُۡسَعَهآَأ
 ٤٢ََخَٰلُِدونََ

43. আৰু আতম তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ পৰা ঈষথা দূৰ কতৰম, তসহোঁ িৰ িলি নদীসমূহ 

প্ৰিাতহি হ’ি। তসহোঁ ছি ক’ি, ‘িাৱিীয় প্ৰশংসা আল্লাহৰ িাছি তিজছন আমাক এই 

পৰ্ৰ তহদায়ি কতৰছ । আল্লাছহ আমাক তহদায়ি নকতৰছল, আতম ককতিয়াও 

তহদায়ি নাপাছলাছহোঁ ছিন। তনশ্চয় আমাৰ প্ৰতিপালকৰ ৰা ুলসকছল সিয হল 

আতহত ল’। আৰু তসহোঁ িক সছম্বাধন কতৰ ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক তি কতৰত লা 

িাৰ িাছিই কিামাছলাকক এই জান্নািৰ উত্তৰাতধকাৰী কৰা হহছ ’। 

رِيَِمنََتحۡتِِهُمََ
ََتجۡ ٖ
ِۡنَِغل  َونَزَۡعَناََماَفِيَُصُدورِهِمَم 

َِ َوَقالُواَْٱلۡحَۡمُدََّلِل  َۡۖ نَۡهَُٰر
َ
ََٰناَلَِهََٰذاََوَماَُكن اََٱلۡأ ٱل ِذيََهَدى

لََقۡدََجآَءۡتَرُُسُلََرب َِناََ َۡۖ ُ ََٰناَٱَّلل  ۡنََهَدى
َ
لَِنۡهَتِدَيَلَۡولَٓاَأ

ورِۡثُتُموَهاَبَِماَُكنُتۡمََ
ُ
نَتِلُۡكُمَٱلۡجَن ُةَأ

َ
َونُوُدٓواَْأ َِۖ ِ بِٱلۡحَق 

 ٤٣ََتۡعَملُونََ

44. আৰু জান্নািীসকছল জাহান্নামীসকলক সছম্বাধন কতৰ ক’ি, ‘আমাৰ 

প্ৰতিপালছক আমাৰ লগি তি প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰত ল কসয়া আতম সোঁচাককছয় পাইছ া। 

তকন্তু কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকক তি প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ল কসয়া 

কিামাছলাছক সোঁচাককছয় পাই াছন? তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হয়’। িাৰ তপ ি এজন 

কঘাষণাকাৰীছয় তসহোঁ িৰ মাজি কঘাষণা কতৰ ক’ি, ‘িাতলমসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ 

লানি-- 

نَقَۡدَوََجۡدنَاََ
َ
ارَِأ ۡصَحََٰبَٱلن 

َ
ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِأ

َ
َأ َونَاَدىَٰٓ

اَوََعَدََربُُّكۡمََ اََفَهۡلَوََجدتُّمَم  َماَوََعَدنَاََربَُّناََحق ٗ
َِعَلَىََ نَل ۡعَنُةَٱَّلل 

َ
بَيۡنَُهۡمَأ ذ َنَُمَؤذ ُِنَُۢ

َ
قَالُواََْنَعۡمَْۚفَأ َۡۖ ا َحق ٗ

َٰلِِمينََ  ٤٤َٱلظ 

45. ‘তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি প্ৰতিিন্ধকিা সৃতষ্ট কতৰত ল আৰু কসই পৰ্ি 

িৰিা অনুসন্ধান কতৰ ফুতৰত ল; আৰু তসহোঁ ি আত ল আতখৰািক অস্বীকাৰকাৰী’। 
ََِويَۡبُغوَنَهاَِعوَٗجاَوَُهمََ وَنََعنََسبِيِلَٱَّلل  ٱل ِذيَنَيَُصدُّ

 ٤٥َبِٱٓأۡلِخَرةََِكَٰفُِرونََ

46. আৰু তসহোঁ ি উভয়ৰ মাজি ৰ্াতকি পদথ া, আৰু আ’ৰাফৰ মাজি ৰ্াতকি 

তক ুমান কলাক, তিসকছল প্ৰছিযকছক িাৰ তচহ্নৰ দ্বাৰা তচতন পাি। তসহোঁ ছি 

জান্নািিাসীসকলক সছম্বাধন কতৰ ক’ি, ‘ ালাম িতষথি হওোঁক কিামাছলাকৰ 

ওপৰি’। তসহোঁ ি কিতিয়াকলছক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰা নাই তকন্তু আকাংক্ষা কছৰ। 

َْۚوََ ُۢاَََوبَۡيَنُهَماَِحَجاب  ََيۡعرِفُوَنَُكل 
ۡعَراِفَرَِجال 

َ
عَلَىَٱلۡأ

ََعلَۡيُكۡمََْۚ نََسَلَٰم 
َ
ۡصَحََٰبَٱلۡجَن ةَِأ

َ
َُٰهۡمََْۚونَاَدۡواَْأ بِِسيَمى

 ٤٦َلَۡمَيَۡدُخلُوَهاَوَُهۡمََيۡطَمُعونََ
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47. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ দৃতষ্ট জাহান্নামীসকলৰ ফাছল ঘূৰাই তদয়া হ’ি, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰি! আমাক ককতিয়াও িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ সিী 

নকতৰিা’। 

ارَِقَالُواََْ ۡصَحَِٰبَٱلن 
َ
بَۡصَٰرُُهۡمَتِلَۡقآَءَأ

َ
۞َوِإَذاَُصِرفَۡتَأ

َٰلِِمينََ  ٤٧ََرب َناَلَاََتجَۡعلَۡناََمَعَٱلَۡقۡوِمَٱلظ 

48. আৰু আ’ৰাফিাসীসকছল এছনকুৱা কলাকসকলক মাতিি, তিসকলক তসহোঁ ছি 

তসহোঁ িৰ তচহ্নৰ দ্বাৰা তচতন পাি। তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কিামাছলাকৰ দল আৰু 

কিামাছলাকৰ অহংকাৰ ককাছনা কামি নাতহল’। 

ۡعَراِفَرَِجالٗاََيۡعرِفُوَنُهمََ
َ
ۡصَحَُٰبَٱلۡأ

َ
َأ َونَاَدىَٰٓ

ََعنُكۡمََجمُۡعُكۡمََوَماَُكنُتۡمََ ۡغَنيَٰ
َ
َُٰهۡمَقَالُواََْمآَأ بِِسيَمى

 ٤٨َتَۡسَتۡكبُِرونََ

49. কচাৱাছচান! এওোঁছলাছকই কসইসকল কলাকছন? তিসকলৰ তিষছয় 

কিামাছলাছক শপি খাই হকত লা কি, ‘আল্লাছহ তসহোঁ িক ৰহমি নকতৰি’; 

(এওোঁছলাকছকই ককাৱা হ’ি) ‘কিামাছলাছক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰা, কিামাছলাকৰ 

ককাছনা ভয় নাই আৰু কিামাছলাছক তচতন্তিও নহ’িা’। 

ٱدَۡ َبَِرۡحمٍَةَِۚ ُ قَۡسۡمُتۡمَلَاََيَنالُُهُمَٱَّلل 
َ
ُؤلَآِءَٱل ِذيَنَأ َهَٰٓ

َ
ُخلُواََْأ

نُتۡمََتحَۡزنُونََ
َ
ََعلَۡيُكۡمََولَٓاَأ  ٤٩َٱلۡجَن َةَلَاََخۡوف 

50. জাহান্নামীসকছল জান্নািীসকলক সছম্বাধন কতৰ ক’ি, ‘আমাৰ ওপৰি 

অকণমান পানী ঢাতল তদয়া নাইিা আল্লাছহ কিামাছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ  

িাৰ পৰা অলপ তদয়া’। তসহোঁ ছি ক’ি, ‘তনশ্চয় আল্লাছহ এই দ্যটা কাতফৰসকলৰ 

িাছি হাৰাম কতৰছ ’। 

فِيُضواََْ
َ
ۡنَأ
َ
ۡصَحََٰبَٱلۡجَن ةَِأ

َ
ارَِأ ۡصَحَُٰبَٱلن 

َ
َأ َونَاَدىَٰٓ

ََ َ َٱَّلل  قَالُٓواَْإِن  َْۚ ُ اََرَزَقُكُمَٱَّلل  ۡوَِمم 
َ
َعلَۡيَناَِمَنَٱلَۡمآِءَأ

َٰفِرِينََ َمُهَماَعَلَىَٱلَۡك  ٥٠ََحر 

51. তিসকছল তসহোঁ িৰ দ্বীনক কখল-কধমাতলৰূছপ গ্ৰহণ কতৰত ল, আৰু পাতৰ্থৱ 

জীৱছন তিসকলক প্ৰিাতৰি কতৰত ল। এছিছক আতজ আতম তসহোঁ িক (জাহান্নামি) 

এতৰ তদম, কিছনকক তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ এই তদনৰ সাক্ষািৰ িাছি আমল কৰা এতৰ 

তদত ল, আৰু (কিছনকক) তসহোঁ ছি আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল। 

خَُذواَْدِيَنُهۡمَلَۡهٗواََولَعِبَٗ ةََُٱل ِذيَنَٱت  ۡتُهُمَٱلۡحََيوَٰ اَوََغر 
َُٰهۡمََكَماَنَُسواَْلَِقآَءَيَۡوِمِهۡمََهََٰذاََ فَٱلَۡيوَۡمَنَنَسى ۡنَياَْۚ ٱلدُّ

 ٥١ََوَماََكانُواَْأَـِبَيَٰتَِناََيجَۡحُدونََ

52. আৰু তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি হল আতহছ া এছন এখন তকিাপ, তিছটা 

আতম জ্ঞানৰ তভতত্তি তিশদভাছৱ িযাখযা কতৰছ া, আৰু তিছটা মুতমন সম্প্ৰদায়ৰ 

িাছি তহদায়ি আৰু ৰহমিস্বৰূপ। 

َِعلٍۡمَُهٗدىََ لَۡنَُٰهَعَلَىَٰ َولََقۡدَِجۡئَنَُٰهمَبِِكَتَٰٖبَفَص 
 ٥٢ََوَرۡحمَٗةَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ

53. তসহোঁ ছি ককৱল কসই পতৰণামৰ অছপক্ষা কছৰ কনতক? তিতদনা কসই পতৰণাম 

প্ৰকাশ পাি, কসইতদনা তিসকছল আগছি ইয়াৰ কৰ্া পাহতৰ হগত ল, তসহোঁ ছি 

ক’ি, ‘আমাৰ প্ৰতিপালকৰ ৰা ুলসকছল সিয িাণী হল আতহত ল, আমাৰ িাছি 

এছন ককাছনা  ুপাতৰ কাৰী আছ  কনতক তিছয় আমাৰ িাছি  ুপাতৰ  কতৰি অৰ্িা 

আমাক আছকৌ উভতি কিাৱাৰ অৱকাশ তদয়া হ’ি—িাছি আতম আগছি তি 

কতৰছ া িািকক কিছলগ তকিা কতৰি পাছৰা’? তনশ্চয় তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ ক্ষতি 

সাধন কতৰছ  আৰু তসহোঁ ছি তি তম া ৰচনা কতৰত ল, কসয়া তসহোঁ িৰ পৰা তিলুপ্ত হহ 

হগছ । 

وِيلُُهۥََيُقوُلََ
ۡ
تِيَتَأ

ۡ
َيَۡوَمَيَأ ۚۥْ وِيلَُه

ۡ
َهۡلَيَنُظُروَنَإِل اَتَأ

ََ ِ ِذيَنَنَُسوُهَِمنََقۡبُلَقَۡدََجآَءۡتَرُُسُلََرب َِناَبِٱلۡحَق 
ٱل 

ََفَنۡعَمَلََغيَۡرََََفَهلَل َناَِمنَُشَفَعآءََ ۡوَنَُردُّ
َ
فَيَۡشَفُعواَْلََنآَأ

اََ ََعۡنُهمَم  نُفَسُهۡمَوََضل 
َ
قَۡدََخِسُرٓواَْأ َْۚ ٱل ِذيَُكن اََنۡعَمُل

 ٥٣ََكانُواََْيۡفتَُرونََ



 

আল-আ'ৰাফ 

 

150 

 

 األعراف 

54. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ৰি আল্লাহ, তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী  য় 

তদনি সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিওোঁ আৰশ্বৰ ওপৰি উঠিছ । কিছৱোঁই তদনক 

ৰাতিছৰ আচ্ছন্ন কছৰ। প্ৰছিযকছটাছৱ এটাই আনছটাক দ্ৰুিগতিি অনুসৰণ কছৰ। 

সূিথ, চন্দ্ৰ আৰু নক্ষিসমূহ, তিছিাৰ কিওোঁৰ আছদশছৰই অনুগি। জাতন কৰ্াৱা, 

সৃজন আৰু আছদশ ককৱল কিওোঁছৰই। সৃতষ্টজগিৰ ৰি আল্লাহ তকমান িৰকিময়! 

ََرب ُكُمَ ۡرَضَفِيََإِن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  ُ ٱَّلل 

َهاَرََ َعَلَىَٱلَۡعۡرِشَُِۖيۡغِشيَٱل ۡيَلَٱلن  َٱۡسَتَوىَٰ ي اٖمَُثم 
َ
ِست ةَِأ

ََ َرَٰتِۭ ُجوَمَُمَسخ  ۡمَسََوٱلَۡقَمَرََوٱلنُّ َيۡطلُُبُهۥََحثِيٗثاََوٱلش 
َتَبَا َُۗ ۡمُر

َ
لَاَلَُهَٱلۡخَلُۡقََوٱلۡأ

َ
َأ ۦُٓۗ ِ ۡمرِه

َ
ََبِأ ََربُّ ُ َرَكَٱَّلل 

 ٥٤َٱلَۡعَٰلَِمينََ

55. কিামাছলাছক তিতনিভাছৱ আৰু কগাপছন তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান কৰা; 

তনশ্চয় কিওোঁ সীমালংঘনকাৰী সকলক প ে নকছৰ। 
ََ إِن ُهۥَلَاَُيحِبُّ َْۚ ٗعاَوَُخۡفَيًة ٱۡدُعواََْرب ُكۡمَتََضرُّ

 ٥٥َٱلُۡمۡعَتِدينََ

56. আৰু পৃতৰ্ৱীি শাতন্ত স্থাপনৰ তপ ি কিামাছলাছক িাি তিপিথয় সৃতষ্ট 

নকতৰিা; আৰু আল্লাহক ভয় আৰু আশাৰ হসছি প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় আল্লাহৰ 

অনুগ্ৰহ সৎকমথশীলসকলৰ অতি তনকটৱিী। 

ۡرِضََبۡعَدَإِۡصَلَِٰحَهاََوٱۡدُعوهََُخۡوٗفاََ
َ
َولَاَُتۡفِسُدواَْفِيَٱلۡأ

َِنَٱلۡمَُ َم  َِقَرِيب  ََرۡحمََتَٱَّلل  إِن   ٥٦َۡحِسنِينَََوَطَمًعاَْۚ

57. আৰু কিছৱোঁই কসই সত্বা, তিজছন কিওোঁৰ ৰহমিৰ (িৰষুণৰ) আগি 

সুসংিাদৰূছপ িিাহ প্ৰিাতহি কছৰ, অৱছশষি কিতিয়া কসই িিাছহ গধুৰ কমঘ 

িহন কছৰ, কিতিয়া আতম কসইছটাক মৃি জনপদৰ ফাছল চাতলি কছৰা, িাৰ 

তপ ি আতম িাৰ পৰা পানী িষথাওোঁ আৰু িাৰ দ্বাৰা আতম তিতভন্ন ধৰণৰ ফলমূল 

উৎপাদন কছৰা। এইদছৰই আতম মৃিসকলক জীতৱি কতৰম, িাছি কিামাছলাছক 

উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

ََ ََحت يَٰٓ ََٰحَبُۡشَرُۢاََبيَۡنَيََدۡيََرۡحمَتِهِۖۦۡ َِي وَُهَوَٱل ِذيَيُۡرِسُلَٱلر 
نَزلَۡناَبِهََِ

َ
ي ِٖتَفَأ قَل ۡتََسَحاٗباَثَِقالٗاَُسۡقَنَُٰهَلَِبلَٖدَم 

َ
إَِذآَأ

خَۡ
َ
ََكَذَٰلَِكَُنخۡرُِجََٱلَۡمآَءَفَأ َمَرَِٰتِۚ َٱلث  ِ

رَۡجَناَبِهِۦَِمنَُكل 
ُرونََ َلََعل ُكۡمَتََذك   ٥٧َٱلَۡمۡوتَيَٰ

58. আৰু উৎকৃষ্ট ভূতম- ইয়াৰ ফচল িাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশি উৎপন্ন হয়। 

আৰু তিছটা তনকৃষ্ট, িাি কছঠাৰ পতৰশ্ৰম নকৰাকলছক এছকাছৱ নজছন্ম। এইদছৰ 

আতম কৃিজ্ঞ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তনদশথনসমূহ তিতভন্নভাছৱ তিৱৰণ কছৰা। 

ََوٱل ِذيََ ي ُِبََيخُۡرُجََنَباتُُهۥَبِإِۡذِنََرب ِهِۖۦۡ َوٱلَۡبلَُدَٱلط 
ُِفَٱٓأۡلَيَِٰتََ َكَذَٰلَِكَنَُصر  َخُبَثَلَاََيخُۡرُجَإِل اَنَِكٗداَْۚ

 ٥٨َلَِقۡوٖمَيَۡشُكُرونََ

59. তনশ্চয় আতম নূহক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি। িাৰ তপ ি 

কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! একমাি আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ 

ওপৰি মহাতদৱসৰ শাতিৰ আশংকা কতৰ আছ া’। 

ََ َ َقَۡوِمهِۦََفَقاَلََيََٰقۡوِمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  ۡرَسلَۡناَنُوًحاَإِلَيَٰ
َ
لََقۡدَأ

َخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَََماَلَُكمَ
َ
َإِن ِٓيَأ ۥٓ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل م 

 ٥٩َيَۡوٍمََعِظيمَٖ

60. কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধানসকছল হকত ল, ‘আতম কিামাক স্পষ্ট ভ্ৰষ্টিাৰ 

মাজি তনপতিি কদতখ আছ া’। 
ََٰكَ ۦَٓإِن اَلَنََرى بِينََٖقَاَلَٱلَۡملَُأَِمنَقَۡوِمهِ  ٦٠َفِيََضَلَٰٖلَمُّ

61. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কমাৰ মাজি ককাছনা ভ্ৰষ্টিা নাই, িৰং 

মই ককৱল সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এজন ৰা ুলছহ’। 
ََ ِ ِنَر ب  َم 

َوَلَِٰكن ِيَرَُسول  قَاَلََيََٰقۡوِمَلَيَۡسَبِيََضَلَٰلَةَ 
 ٦١َٱلَۡعَٰلَِمينََ
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62. ‘মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ তৰ ালি (তিছটা প্ৰদান কতৰ কমাক কপ্ৰৰণ কৰা 

হহছ  কসয়া) কিামাছলাকৰ ওচৰি কপৌোঁচাই আছ া আৰু কিামাছলাকৰ কলযাণ 

কামনা কছৰা। আৰু কিামাছলাছক তিছিাৰ নাজানা কসয়া মই আল্লাহৰ পৰা জাছনা’। 

ََِ ۡعلَُمَِمَنَٱَّلل 
َ
نَصُحَلَُكۡمََوأ

َ
بَل ُِغُكۡمَرَِسََٰلَِٰتََرب ِيََوأ

ُ
أ

 ٦٢ََماَلَاََتۡعلَُمونََ

63. কিামাছলাছক তিতস্মি হহ া কনতক কি, কিামাছলাকছৰই এজনৰ মাধযমি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি উপছদশ আতহছ , 

িাছি কিওোঁ কিামাছলাকক সিকথ  কছৰ আৰু কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা 

আৰু িাছি কিামাছলাছক ৰহমিপ্ৰাপ্ত কহাৱা? 

ِنَرَ  نََجآَءُكۡمَذِۡكر َم 
َ
وََعِجۡبُتۡمَأ

َ
َرَُجٖلََأ ب ُِكۡمَعَلَىَٰ

ِنُكۡمَلُِينِذَرُكۡمََولَِتت ُقواََْولََعل ُكۡمَتُۡرَحمُونََ  ٦٣َم 

64. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কিওোঁক তম লীয়া িুতল ক’কল। ফলি কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ 

হসছি তিসকছল নাৱোঁি আছৰাহণ কতৰত ল আতম কিওোঁছলাকক উিাৰ কতৰছ া 

আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক তম া প্ৰতিপন্ন কতৰত ল তসহোঁ িক আতম ডুিাই 

মাতৰছ া। তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল এটা অন্ধ সম্প্ৰদায়। 

ۡغَرۡقَناََ
َ
نجَۡيَنَُٰهََوٱل ِذيَنََمَعُهۥَفِيَٱلُۡفلِۡكََوأ

َ
بُوُهَفَأ فََكذ 

إِن ُهۡمََكانُواَْقَۡوًماََعِمينََ َْۚ بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآ  ٦٤َٱل ِذيَنََكذ 

65. আৰু ‘আদ জাতিৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভাই হূদক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। কিওোঁ 

হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। (িৰ্াতপও) কিামাছলাছক 

িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰিাছন’? 

ََ قَاَلََيََٰقۡوِمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َخاُهۡمَُهوٗداَْۚ
َ
َعَاٍدَأ َماَََ۞َوِإلَيَٰ

فَلَاََتت ُقونََ
َ
َأ ۥْٓۚ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل  ٦٥َلَُكمَم 

66. কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কাতফৰ কনিৃিৃেই ক’কল, ‘আমাৰ দৃতষ্টি িুতম এজন 

তনছিথাধ মানুহ আৰু আতম কিামাক তম লীয়াসকলৰ অন্তভুথ ি গণয কছৰা’। 
ََٰ ۦَٓإِن اَلَنََرى َكَفِيََقَاَلَٱلَۡملَُأَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَقَۡوِمهِ

َِٰذبِينََ  ٦٦ََسَفاَهةََٖوِإن اَلََنُظنَُّكَِمَنَٱلَۡك

67. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কমাৰ মাজি ককাছনা তনিুথতিিা নাই, িৰং 

সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা মই এজন ৰা ুল’। 
ََ ِ ِنَر ب  َم 

َوَلَِٰكن ِيَرَُسول  قَاَلََيََٰقۡوِمَلَيَۡسَبِيََسَفاَهةَ 
 ٦٧َينََٱلَۡعَٰلَمَِ

68. ‘মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ তৰ ালি (তিছটা প্ৰদান কতৰ কমাক কপ্ৰৰণ কৰা 

হহছ  কসয়া) কিামাছলাকৰ ওচৰি কপৌোঁচাই আছ া আৰু মই কিামাছলাকৰ এজন 

তিশ্বি তহিাকাংক্ষী। 

ِمينَ 
َ
َأ نَاَ۠لَُكۡمَنَاِصح 

َ
بَل ُِغُكۡمَرَِسََٰلَِٰتََرب ِيََوأ

ُ
 ٦٨َأ

69. ‘কিামাছলাছক তিতস্মি হহ া কনতক কি, কিামাছলাকৰ ওচৰি 

কিামাছলাকছৰই এজনৰ মাধযমি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

কিামাছলাকক সিকথ  কৰাৰ িাছি উপছদশ আতহছ ? আৰু স্মৰণ কৰা কি, 

আল্লাছহ কিামাছলাকক নূহৰ সম্প্ৰদায়ৰ (ধ্বংসৰ) তপ ি (কিামাছলাকৰ আগৰ 

কলাকসকলৰ) স্থলাতভতষি কতৰছ  আৰু সৃতষ্টি (হদতহক গঠনি) কিামাছলাকক 

কিত  পতৰমাছণ হৃষ্টপুষ্ট- িতলষ্ঠ কতৰছ । গতিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

অনুগ্ৰহসমূহ স্মৰণ কৰা, িাছি কিামাছলাছক সফল হ’ি পাৰা’। 

َرَُجٖلََ ب ُِكۡمَعَلَىَٰ ِنَر  نََجآَءُكۡمَذِۡكر َم 
َ
وََعِجۡبُتۡمَأ

َ
أ

ََ ِنُكۡمَلُِينِذَرُكۡمََْۚوٱۡذُكُرٓواَْإِۡذََجَعلَُكۡمَُخلََفآَءَِمنُۢ م 
َۖۡفَٱۡذُكُرٓواََََْبۡعِدَقَوِۡمَنُوحَٖ َطٗة ۡ َوَزاَدُكۡمَفِيَٱلۡخَلِۡقَبَص 

َِلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ  ٦٩ََءالَآَءَٱَّلل 
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70. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাৰ ওচৰি এই উছেশয হল আতহ া কনতক কি, 

আতম িাছি ককৱল এক আল্লাহৰ ইিাদি কছৰা আৰু আমাৰ তপিৃপুৰুষসকছল 

তিছিাৰৰ ইিাদি কতৰত ল কসইছিাৰ এতৰ তদওোঁ? গতিছক িতদ িুতম সিযিাদী 

কিছন্ত কসয়া হল আহা তিছটাৰ পৰা িুতম আমাক ভয় কদখুৱাই আ া’। 

َوَۡحَدهُۥََونََذَرََماََكاَنََيۡعُبُدََ َ ِجۡئتََناَلَِنۡعُبَدَٱَّلل 
َ
قَالُٓواَْأ

َِٰدقِينََ تَِناَبَِماَتَعُِدنَآَإِنَُكنَتَِمَنَٱلص 
ۡ
 ٧٠ََءابَآُؤنَاَفَأ

71. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ শাতি আৰু কৰাধ কিামাছলাকৰ 

ওপৰি তনধথাতৰি হহছয় আছ ; তকন্তু কিামাছলাছক কমাৰ লগি তিিকথ ি তলপ্ত হ’ি 

তিচৰা কনতক এছন তক ুমান নাম সম্বছন্ধ তিছিাৰ নাম কিামাছলাছক আৰু 

কিামাছলাকৰ তপিৃপুৰুষসকছল ৰাতখ া, তি তিষছয় আল্লাছহ ককাছনা দলীল-প্ৰমাণ 

অৱিীণথ কৰা নাই? গতিছক কিামাছলাছক অছপক্ষা কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ 

লগি অছপক্ষা কতৰ আছ া। 

ََۡۖ َوََغَضب  ب ُِكۡمَرِۡجس  ِنَر  قَاَلَقَۡدََوَقَعََعلَۡيُكمَم 
اََ نُتۡمََوَءابَآؤُُكمَم 

َ
ۡيُتُموَهآَأ ۡسَمآٖءََسم 

َ
تَُجَِٰدلُونَنِيَفِٓيَأ

َ
أ

َ َبَِهاَِمنَُسلَۡطَٰٖنِۚ ُ َلَٱَّلل  َِنََنَز  فَٱنَتِظُرٓواَْإِن ِيََمَعُكمَم 
 ٧١َٱلُۡمنَتِظرِينََ

72. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ সিীসকলক আমাৰ অনুগ্ৰহি উিাৰ 

কতৰত ছলা; আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক তিসকছল অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু তিসকছল 

মুতমন নাত ল তসহোঁ িক তনমূথল কতৰত ছলা। 

نجَۡيَنَُٰهََوٱل ِذيَنََمَعُهۥَبِرََ
َ
ِن اََوَقَطۡعَناََدابَِرَٱل ِذيَنََفَأ ۡحمَةَٖم 

َوَماََكانُواَُْمۡؤِمنِينََ َۡۖ بُواَْأَـِبَيَٰتَِنا  ٧٢ََكذ 

73. আৰু  ামূদ জাতিৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ  ছলহক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। কিওোঁ 

হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ওচৰি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা স্পষ্ট তনদশথন আতহছ । এইজনী আল্লাহৰ 

উট, কিামাছলাকৰ িাছি তনদশথনস্বৰূপ। এছিছক কিামাছলাছক ইয়াক আল্লাহৰ 

পৃতৰ্ৱীি চতৰ ফুতৰ খািকল তদয়া আৰু িাইক ককাছনা ধৰণৰ কষ্ট তনতদিা, অনযৰ্া 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিছয় কিামাছলাকক আৱৰী ধতৰি’। 

ََماََ َ قَاَلََيََٰقۡوِمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َخاُهۡمََصَٰلِٗحاَْۚ
َ
ََثُموَدَأ َوِإلَيَٰ

ب ُِكۡمََۖۡ ِنَر  م  َقَۡدََجآَءتُۡكمَبَي َِنةَ  ۖۥۡ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل لَُكمَم 
ۡرِضََ

َ
ُكۡلَفِٓيَأ

ۡ
ۖۡفََذُروَهاَتَأ َِلَُكۡمََءايَٗة َهَِٰذهِۦَنَاقَُةَٱَّلل 

َولَاَ َِۡۖ لِيمَ ٱَّلل 
َ
َأ ُخَذُكۡمََعَذاب 

ۡ
وَهاَبُِسوٖٓءََفَيأ  ٧٣ََتَمسُّ

74. ‘আৰু স্মৰণ কৰা, আদ জাতিৰ (ধ্বংসৰ) তপ ি কিওোঁ কিামাছলাকক 

(কিামাছলাকৰ আগৰ কলাকসকলৰ) স্থলাতভতষি কতৰছ , আৰু কিওোঁ 

কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি এছনকক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছ  কি, কিামাছলাছক সমিল 

ভূতমি প্ৰাসাদ তনমথাণ কতৰি পাৰা আৰু পাহাৰ কাটি িাসগৃহ হিয়াৰ কতৰি পাৰা। 

গতিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰা আৰু পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰ 

নুফুতৰিা’। 

ُكۡمََ
َ
ََبۡعِدَعَادََٖوبَو أ َوٱۡذُكُرٓواَْإِۡذََجَعلَُكۡمَُخلََفآَءَِمنُۢ
ۡرِضََتت ِخُذوَنَِمنَُسُهولَِهاَقُُصوٗراََوَتۡنِحُتو

َ
َنََفِيَٱلۡأ

ََِولَاََتۡعَثۡواَْفِيََ فَٱۡذُكُرٓواََْءالَآَءَٱَّلل  َۡۖ ٱلِۡجَباَلَُبُيوٗتا
ۡرِضَُمۡفِسِدينََ

َ
 ٧٤َٱلۡأ

75. কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ অহংকাৰী কনিাসকছল কসই সম্প্ৰদায়ৰ তিসকছল ঈমান 

আতনত ল- তিসকলক দ্যিথল িুতল ভৱা হহত ল কিওোঁছলাকক ক’কল, ‘কিামাছলাছক 

জানাছন কি,  ছলহ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি? কিওোঁছলাছক 

(উত্তৰি) ক’কল, ‘তনশ্চয় কিওোঁ তি হল কপ্ৰতৰি হহছ , আতম িাৰ ওপৰি 

তিশ্বাসী’। 

قَاَلَٱلَۡملَُأَٱل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرواَِْمنَقَۡوِمهِۦَلِل ِذيَنََ
ََصَٰلِٗحاََ ن 

َ
َتۡعلَُموَنَأ

َ
ٱۡسُتۡضعُِفواَْلَِمۡنََءاَمَنَِمۡنُهۡمَأ

ِنَرَ  َم  ۡرَسل  رِۡسَلَبِهِۦَُمۡؤِمُنونََمُّ
ُ
َقَالُٓواَْإِن اَبَِمآَأ  ٧٥َب ِهۚۦِْ
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76. অহংকাৰীসকছল ক’কল, ‘তনশ্চয় কিামাছলাছক িাৰ কৰ্াি তিশ্বাস কতৰ া 

আতম িাক অতিশ্বাস কছৰা’। 
قَاَلَٱل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرٓواَْإِن اَبِٱل ِذٓيََءاَمنُتمَبِهِۦََ

 ٧٦ََكَٰفُِرونََ

77. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কসই উটজনীক হিযা কতৰছল আৰু আল্লাহৰ আছদশ 

অমানয কতৰছল আৰু ক’কল, ‘কহ  ছলহ! িতদ িুতম (সোঁচাই) ৰা ুলসকলৰ 

অন্তভুথ ি কিছন্ত িুতম আমাক তিছটাৰ ভয় কদখুৱাই া কসয়া হল আহা’। 

ۡمرََِرب ِِهۡمََوَقالُواََْيََٰصَٰلُِحََ
َ
اقََةَوََعَتۡواََْعۡنَأ َفَعَقُرواَْٱلن 

 ٧٧َعُِدنَآَإِنَُكنَتَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِينََٱئۡتَِناَبَِماَتََ

78. িাৰ তপ ি ভূতমকম্পই তসহোঁ িক আৰান্ত কতৰছল, ফলি তসহোঁ ছি তনজ তনজ 

ঘৰছি উিুতৰ খাই পতৰ (মতৰ) ৰ্াতকল। 
ۡصَبُحواَْفِيََدارِهِۡمََجَٰثِِمينََ

َ
َخَذۡتُهُمَٱلر ۡجَفُةَفَأ

َ
 ٧٨َفَأ

79. ইয়াৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িৰ পৰা মুখ ঘূৰাই হল ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! 

মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ তৰ ালি (তিছটা প্ৰদান কতৰ কমাক কপ্ৰৰণ কৰা হহছ  

কসয়া) কিামাছলাকৰ ওচৰি কপৌোঁচাই তদত ছলা আৰু কিামাছলাকৰ কলযাণ কামনা 

কতৰত ছলা, তকন্তু কিামাছলাছকছহ কলযানকামীসকলক প ে নকৰা’। 

بۡلَۡغتَُ
َ
ََعۡنُهۡمََوَقاَلََيََٰقوِۡمَلََقۡدَأ ُكۡمَرَِسالََةََرب ِيَََفَتَول يَٰ

َِٰصِحينََ  ٧٩ََونََصۡحُتَلَُكۡمََوَلَِٰكنَل اَُتحِبُّوَنَٱلن 

80. আৰু (আতমছয়ই) লূিক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, 

‘কিামাছলাছক এছনকুৱা জঘনয অশ্লীল কাম কতৰ আ াছন? তিছটা কিামাছলাকৰ 

পূছিথ সৃতষ্টজগিৰ ককাছনও কৰা নাই’। 

تُوَنَٱلَۡفَِٰحَشَةََماََسَبَقُكمَََولُوًطاَإِۡذَ
ۡ
تَأ
َ
ۦَٓأ قَاَلَلَِقۡوِمهِ

َِنَٱلَۡعَٰلَِمينََ َحٖدَم 
َ
 ٨٠َبَِهاَِمۡنَأ

81. ‘তনশ্চয় কিামাছলাছক কিৌন কামনা-িৃতপ্তৰ িাছি নাৰীসকলৰ পতৰিছিথ  

পুৰুষসকলৰ ওচৰি কিাৱা, িৰং কিামাছলাক সীমালংঘনকাৰী সম্প্ৰদায়’। 
تُوَنَٱلر َِجاَلََشهَۡ

ۡ
بَۡلََإِن ُكۡمَلََتأ َِۚ ِنَُدوِنَٱلن َِسآِء َوٗةَم 

ۡسِرفُونََ مُّ نُتۡمَقَۡومَ 
َ
 ٨١َأ

82. উত্তৰি কিওোঁৰ সম্প্ৰদাছয় ককৱল এই িুতল ক’কল, ‘এওোঁছলাকক 

কিামাছলাকৰ জনপদৰ পৰা উতলয়াই তদয়া, তনশ্চয় ইহোঁ ি এছনকুৱা কলাক 

তিসকছল অতি পতৱি হ’ি তিচাছৰ’। 

ۦَٓإِل آَ ِنََََوَماََكاَنََجَواَبَقَۡوِمهِ ۡخرُِجوُهمَم 
َ
نَقَالُٓواَْأ

َ
أ

ُرونََ ََيَتَطه  نَاس 
ُ
إِن ُهۡمَأ  ٨٢َقَۡريَتُِكۡمَۖۡ

83. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালক উিাৰ কতৰত ছলা ককৱল 

কিওোঁৰ স্ত্ৰীৰ িাতহছৰ, িাই আত ল তপ ি অৱস্থানকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি। 
تَهَُ
َ
َإِل اَٱۡمَرأ ۥٓ ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰهََوأ

َ
 ٨٣َۥََكانَۡتَِمَنَٱلَۡغَٰبِِرينََفَأ

84. আৰু আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি প্ৰিল ধাৰাষাৰ িৰষুণ িষথাইত ছলা। এছিছক 

কচাৱা, অপৰাধীসকলৰ পতৰণাম ককছনকুৱা আত ল। 
َٰقَِبُةََ فَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنََع َطٗراَۖۡ ۡمَطۡرنَاََعلَۡيِهمَم 

َ
َوأ

 ٨٤َٱلُۡمۡجرِِمينََ
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85. আৰু মাদইয়ানিাসী সকলৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ  ুৱাইিক (কপ্ৰৰণ 

কতৰত ছলা)। কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ 

ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণ আতহ 

পাইছ । গতিছক কিামাছলাছক কজাখ-মাপি ওজন পতৰপূণথ প্ৰদান কতৰিা, মানুহক 

তসহোঁ িৰ প্ৰাপয িস্তু কম তনতদিা, আৰু পৃতৰ্ৱীি শাতন্ত স্থাপনৰ তপ ি তিপিথয় সৃতষ্ট 

নকতৰিা, এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ িতদ কিামাছলাছক মুতমন 

কহাৱা’। 

ََماََ َ قَاَلََيََٰقۡوِمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َخاُهۡمَُشَعۡيٗباَْۚ
َ
ََمۡدَيَنَأ َوِإلَيَٰ

ٍَٰهََغيَۡ ِۡنَإَِل ب ُِكۡمََۖۡلَُكمَم  ِنَر  م  َقَۡدََجآَءتُۡكمَبَي َِنةَ  ۖۥۡ ُرُه
اَسََ ۡوفُواَْٱلَۡكۡيَلََوٱلِۡميَزاَنََولَاََتۡبَخُسواَْٱلن 

َ
فَأ

ۡرِضََبۡعَدَإِۡصَلَِٰحَهاَْۚ
َ
ۡشَيآَءُهۡمََولَاَُتۡفِسُدواَْفِيَٱلۡأ

َ
أ

ۡؤِمنِينََ ل ُكۡمَإِنَُكنُتمَمُّ َٰلُِكۡمََخيۡرَ   ٨٥ََذ

86. ‘আৰু কিওোঁৰ প্ৰতি তিসকছল ঈমান আতনছ  তসহোঁ িক ভয় কদখুৱাৰ িাছি, 

আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা িাধা প্ৰদান কতৰিকল আৰু িাি িৰিা অনুসন্ধান কতৰিকল 

কিামাছলাছক প্ৰতিছটা পৰ্ি িতহ নাৰ্াতকিা। আৰু স্মৰণ কৰা, কিামাছলাছক 

কিতিয়া সংখযাি কম আত লা, আল্লাছহ কিতিয়া কিামাছলাকৰ সংখযা িৃতি 

কতৰছ  আৰু লক্ষয কৰা তিপিথয় সৃতষ্টকাৰী সকলৰ পতৰণাম ককছনকুৱা আত ল’। 

وَنََعنََ َِصَرَٰٖطَتُوِعُدوَنََوتَُصدُّ ِ
َولَاََتۡقُعُدواَْبِكُل 

َوٱۡذُكُرٓواََْ ََِمۡنََءاَمَنَبِهِۦََوَتۡبُغوَنَهاَِعوَٗجاَْۚ َسبِيِلَٱَّلل 
َٰقَِبُةََ َوٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع إِۡذَُكنُتۡمَقَلِيلٗاَفََكث َرُكۡمَۖۡ

 ٨٦َۡفِسِدينََٱلۡمَُ

87. মই তি হল কপ্ৰতৰি হহছ া িাি িতদ কিামাছলাকৰ ককাছনা দছল ঈমান 

আছন আৰু ককাছনা দছল ঈমান কপাষণ নকছৰ, কিছন্ত আল্লাছহ আমাৰ মাজি 

ফয়চালা নকৰাকলছক হধিথ ধৰা, আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ ফয়চালাকাৰী। 

ۡرِسلُۡتَبِهَِ
ُ
ِنُكۡمََءاَمُنواَْبِٱل ِذٓيَأ م  ۦَََوِإنََكاَنََطآئَِفةَ 

َبَيَۡنَناََْۚ ُ ََيحُۡكَمَٱَّلل  ل ۡمَيُۡؤِمُنواَْفَٱۡصبُِرواََْحت يَٰ َوَطآئَِفةَ 
 ٨٧َوَُهَوََخيُۡرَٱلَۡحَِٰكِمينََ

88. কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ অহংকাৰী কনিাসকছল ক’কল, ‘কহ শু্বআইি! তনশ্চয় 

আতম কিামাক আৰু কিামাৰ লগি তিসকছল ঈমান আতনছ  তসহোঁ িক আমাৰ 

জনপদৰ পৰা উতলয়াই তদম নাইিা কিামাছলাছক আমাৰ ধমথাদশথি উভতি আতহি 

লাতগি’। কিওোঁ ক’কল, ‘িতদও আতম কসইছটাক ঘৃণা কছৰা িৰ্াতপও (িাধয 

কৰািাছন)’? 

۞قَاَلَٱلَۡملَُأَٱل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرواَِْمنَقَۡوِمهِۦَلَُنۡخرَِجن َكََ
ۡوَلََتُعودَُ

َ
َََيَُٰشَعۡيُبََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعَكَِمنَقَۡريَتَِنآَأ ن 

َولَۡوَُكن اََكَٰرِهِينََ
َ
قَاَلَأ  ٨٨َفِيَِمل تَِناَْۚ

89. ‘কিামাছলাকৰ ধমথাদশথৰ পৰা আল্লাছহ আমাক উিাৰ কৰাৰ তপ ছিা িতদ 

আতম িাি আছকৌ উভতি িাওোঁ কিছন্ত আতম আল্লাহৰ ওপৰি তম া কৰ্া আছৰাপ 

কৰা হ’ি। আমাৰ ৰি আল্লাছহ ইচ্ছা নকতৰছল িাি উভতি কিাৱা আমাৰ িাছি 

সমীচীন নহয়। আমাৰ প্ৰতিপালছক জ্ঞানৰ দ্বাৰা সকছলা িস্তুছক পতৰিযপ্ত কতৰ 

আছ , আতম আল্লাহৰ ওপছৰই তনভথ ৰ কছৰা। কহ আমাৰ ৰি! আমাৰ আৰু আমাৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ মাজি নযায়ভাছৱ ফয়চালা কতৰ তদয়া আৰু িুতমছয়ই কশ্ৰষ্ঠ 

ফয়চালাকাৰী’। 

ََِكِذبًاَإِۡنَُعۡدنَاَفِيَِمل تَِ ُكمََبۡعَدََقَِدَٱۡفتََرۡيَناَعَلَىَٱَّلل 
نَن ُعوَدَفِيَهآَإِل ٓاََ

َ
َوَماَيَُكوُنَلََنآَأ َِمۡنَهاَْۚ ُ ََٰناَٱَّلل  إِۡذََنج ى

ََِ عَلَىَٱَّلل  ََشۡيٍءَِعلًۡماَْۚ وَِسَعََربَُّناَكُل  ََربَُّناَْۚ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 
َ
أ

نَتََ
َ
ََوأ ِ َرب َناَٱۡفَتۡحَبَيَۡنَناََوبَيَۡنَقَوِۡمَناَبِٱلۡحَق  لَۡناَْۚ

َخيُۡرََتَوَك 
 ٨٩َٱلَۡفَٰتِِحينََ

90. আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কাতফৰ কনিাসকছল ক’কল, ‘কিামাছলাছক িতদ 

 ুৱাইিক অনুসৰণ কৰা কিছন্ত তনশ্চয় কিামাছলাছক ক্ষতিগ্ৰি হ’িা’। 
َوَقاَلَٱلَۡملَُأَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَقَۡوِمهِۦَلَئِِنَٱت َبۡعُتۡمََ

 ٩٠َُشَعۡيًباَإِن ُكۡمَإِٗذاَل َخَِٰسُرونََ
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91. িাৰ তপ ি ভূতমকম্পই তসহোঁ িক আৰান্ত কতৰছল, ফলি তসহোঁ ছি তনজ তনজ 

ঘৰছি উিুতৰ খাই পতৰ (মতৰ) ৰ্াতকল। 
ۡصَبُحواَْفِيََدارِهِۡمََجَٰثِِمينََ

َ
َخَذۡتُهُمَٱلر ۡجَفُةَفَأ

َ
 ٩١َفَأ

92. শু্বআইিক তিসকছল তম লীয়া িুতল হকত ল, এছন লাছগ কিন তসহোঁ ছি িাি 

িসিাছসই কৰা নাত ল।  ুৱাইিক তিসকছল তম লীয়া িুতল হকত ল তসহোঁ ছিই 

ক্ষতিগ্ৰি হহত ল। 

بُواََْ ٱل ِذيَنََكذ  نَل ۡمََيۡغَنۡواَْفِيَهاَْۚ
َ
بُواَُْشَعۡيٗباََكأ ٱل ِذيَنََكذ 

 ٩٢َُشَعۡيٗباََكانُواَُْهُمَٱلَۡخَِٰسِرينََ

93. িাৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িৰ পৰা মুখ ঘূৰাই ল’কল আৰু ক’কল, ‘কহ কমাৰ 

সম্প্ৰদায়! কমাৰ প্ৰতিপালকৰ তৰ ালি (প্ৰাপ্ত িাণী) মই কিামাছলাকৰ ওচৰি 

কপৌোঁচাই তদছ া আৰু কিামাছলাকৰ কলযাণ কামনা কতৰছ া। এছিছক মই কাতফৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি ককছনকক আছক্ষপ কতৰম’! 

بۡلَۡغُتُكۡمَرَِسََٰلَِٰتََرب ِيََ
َ
ََعۡنُهۡمََوَقاَلََيََٰقوِۡمَلََقۡدَأ َفَتَول يَٰ

فَكََ َقَۡوٖمَََونََصۡحُتَلَُكۡمَۖۡ َعَلَىَٰ ۡيَفََءاَسيَٰ
 ٩٣ََكَٰفِرِينََ

94. আৰু আতম তি ঠাইছিই নিী কপ্ৰৰণ কতৰছ া কসই ঠাইৰ অতধিাসীসকলক 

অৰ্থ-সংকট আৰু দ্যখ-কষ্টৰ দ্বাৰা আৰান্ত কতৰছ া, িাছি তসহোঁ ছি কাকূতি-তমনতি 

কছৰ। 

َخۡذنَآَ
َ
َإِل ٓاَأ ِبي ٍ

ِنَن  ۡرَسلَۡناَفِيَقَۡريَةَٖم 
َ
ۡهلََهاَََوَمآَأ

َ
أ

ر ُعونََ آِءَلََعل ُهۡمَيَض  ر  َسآِءََوٱلض 
ۡ
 ٩٤َبِٱلَۡبأ

95. িাৰ তপ ি আতম কিয়া অৱস্থাক ভাল অৱস্থাছৰ পতৰিিথ ন কছৰা। অৱছশষি 

তসহোঁ ছি প্ৰাচুিথৰ অতধকাৰী হয় আৰু কয়, ‘আমাৰ পূিথপুৰুষ সকছলও সুখ-দ্যখ কভাগ 

কতৰছ ’। িাৰ তপ ি আতম হঠাৎ তসহোঁ িক এছনকক ধতৰ কপলাওোঁ কি, তসহোঁ ছি 

উপলতিও কতৰি কনাৱাছৰ। 

َقالُواَْقَۡدََ ََعَفواَْو  ي ِئَةَِٱلۡحََسَنَةََحت يَٰ لَۡناََمكَاَنَٱلس  َبَد  ُثم 
َخۡذَنَُٰهمََبۡغَتٗةَوَُهۡمَلَاََ

َ
آُءَفَأ ر  آُءََوٱلس  ر  ََءابَآَءنَاَٱلض  َمس 

 ٩٥َيَۡشُعُرونََ

96. আৰু িতদ কসইছিাৰ জনপদৰ অতধিাসীসকছল ঈমান আতনছলছহোঁ ছিন আৰু 

িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ িাছি আকাশ আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ িৰকিসমূহ উনু্মি কতৰ তদছলাছহোঁ ছিন, তকন্তু তসহোঁ ছি তম া প্ৰতিপন্ন 

কতৰত ল; কসছয় আতম তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি তসহোঁ িক আটক কতৰছ া। 

ََءاَمُنواََْوَٱ ۡهَلَٱلُۡقَرىَٰٓ
َ
َأ ن 
َ
ت َقۡواَْلََفَتۡحَناََعلَۡيِهمَََولَۡوَأ

بُواََْ ۡرِضََوَلَِٰكنََكذ 
َ
َمآِءََوٱلۡأ َِنَٱلس  بَرََكَٰٖتَم 

َخۡذَنَُٰهمَبَِماََكانُواَْيَۡكِسُبونََ
َ
 ٩٦َفَأ

97. জনপদৰ অতধিাসী তিলাছক ৰাতিৰ ভাগি তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ শাতি 

নাতহি িুতল তনৰাপদ হহছ  কনতক, কিতিয়া তসহোঁ ি কটাপতনি ৰ্াতকি? 

َ
َ
ُسَناَبََيَٰٗتاَوَُهۡمََأ

ۡ
تَِيُهمَبَأ

ۡ
نَيَأ
َ
َأ ۡهُلَٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
ِمَنَأ

َ
فَأ

 ٩٧َنَآئُِمونََ

98. কন জনপদৰ অতধিাসীতিলাছক তদনৰ ভগি আমাৰ শাতি নাতহি িুতল তনতশ্চন্ত 

হহছ , কিতিয়া তসহোঁ ছি কখল-কধমাতলি মি ৰ্াতকি? 

ُسَناَُضحَٗ
ۡ
تَِيُهمَبَأ

ۡ
نَيَأ
َ
َأ ۡهُلَٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
ِمَنَأ

َ
َوأ
َ
يَوَُهۡمََأ

 ٩٨َيَلَۡعُبونََ

99. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ ককৌশলৰ পৰাও তনৰাপদ হহছ ছন? প্ৰকৃিছি ক্ষতিগ্ৰি 

সম্প্ৰদায়ৰ িাতহছৰ ককাছনও আল্লাহৰ ককৌশলৰ পৰা (তনজছক) তনৰাপদ িুতল 

নাভাছৱ। 

َِإِل اَٱلَۡقۡوُمََ َمُنََمۡكَرَٱَّلل 
ۡ
فَلَاَيَأ َِْۚ ِمُنواََْمۡكَرَٱَّلل 

َ
فَأ
َ
أ

 ٩٩َٱلَۡخَِٰسُرونََ
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100. ককাছনা কদশৰ জনগণৰ তপ ি তিসকছল কসই কদশৰ উত্তৰাতধকাৰী হয় 

তসহোঁ িৰ ওচৰি এইছটা প্ৰিীয়মান কহাৱা নাইছন কি, আতম ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িৰ 

পাপকমথৰ ফলি তসহোঁ িক শাতি তদি পাছৰা? আৰু আতম তসহোঁ িৰ হৃদয়ি কমাহৰ 

মাতৰ তদম, ফলি তসহোঁ ছি এছকা শুনা নাপাি। 

َولَۡمََيۡهدَِ
َ
نَل ۡوَََأ

َ
ۡهلَِهآَأ

َ
ََبۡعِدَأ ۡرَضَِمنُۢ

َ
لِل ِذيَنَيَرِثُوَنَٱلۡأ

َقُلُوبِِهۡمََفُهۡمَلَاََ َصۡبَنَُٰهمَبُِذنُوبِِهۡمََْۚوَنۡطَبُعَعَلَىَٰ
َ
نََشآُءَأ

 ١٠٠َيَۡسَمُعونََ

101. এইছিাৰ জনপদৰ তক ু তিৱৰণ আতম কিামাৰ ওচৰি িণথনা কতৰ আছ া, 

তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল স্পষ্ট প্ৰমাণসহ আতহত ল; তকন্তু পূছিথ তসহোঁ ছি 

তিছটা তম া িুতল অগ্ৰাহয কতৰত ল কসয়া দ্যনাই তিশ্বাস কতৰিকল তসহোঁ ছি মাতন্ত নহয়। 

এইদছৰই আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ তদছয়। 

َولََقۡدََجآَءۡتُهۡمََ ۢنَبآئَِهاَْۚ
َ
ََعلَۡيَكَِمۡنَأ ََنُقصُّ تِلَۡكَٱلُۡقَرىَٰ

َِ بُواَِْمنََرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي  َنَِٰتََفَماََكانُواَْلُِيۡؤِمُنواَْبَِماََكذ 
َٰفِرِينََ َقُلُوِبَٱلَۡك َعَلَىَٰ ُ َكَذَٰلَِكََيۡطَبُعَٱَّلل  َْۚ  ١٠١ََقۡبُل

102. আৰু আতম তসহোঁ িৰ অতধকাংশছকই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাকাৰী কপাৱা নাই, িৰং 

আতম তসহোঁ িৰ অতধকাংশছকই ফাত ক্ব পাইছ া। 
ۡكثَِرَ

َ
َوِإنَوََجۡدنَآَََوَماَوََجۡدنَاَلِأ ِۡنََعۡهدَِٖۖ هِمَم 

ۡكثَرَُهۡمَلََفَِٰسقِينََ
َ
 ١٠٢َأ

103. তসহোঁ িৰ তপ ি আতম মু াক আমাৰ তনদশথনসহ তফৰআউন আৰু িাৰ 

পতৰষদিগথৰ ওচৰকল কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা; তকন্তু তসহোঁ ছি কসইছিাৰৰ লগি অিযাচাৰ 

কতৰছ । এছিছক তিপিথয় সৃতষ্টকাৰীসকলৰ তক পতৰণাম হহত ল কসয়া লক্ষয কতৰ 

কচাৱা। 

َفِرَۡعۡوَنََ َأَـِبَيَٰتَِنآَإِلَيَٰ وَسيَٰ ََبۡعِدهِمَمُّ ََبَعۡثَناَِمنُۢ ُثم 
َٰقَِبُةََ فَٱنُظۡرََكيَۡفََكاَنََع َۡۖ َوَملَِإيْهِۦََفَظلَُمواَْبَِها

 ١٠٣َٱلُۡمۡفِسِدينََ

104. মু াই ক’কল, ‘কহ তফৰআউন! তনশ্চয় মই সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ 

িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি ৰা ুল’। 
ََوََ ِ ِنَر ب  َم 

ََيَٰفِرَۡعۡوُنَإِن ِيَرَُسول  َقاَلَُموَسيَٰ
 ١٠٤َٱلَۡعَٰلَِمينََ

105. ‘এইছটা তস্থৰ তনতশ্চি কি, মই আল্লাহ সম্বছন্ধ সিযৰ িাতহছৰ এছকা নকওোঁ। 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা স্পষ্ট তনদশথন হল মই কিামাছলাকৰ 

ওচৰি আতহছ া, কসছয় িনী ই ৰাঈলক িুতম কমাৰ লগি িািকল তদয়া’। 

قَۡدََ َْۚ اَٱلۡحَق 
َِإِل  قُوَلَعَلَىَٱَّلل 

َ
نَل ٓاَأ

َ
َأ َعَلَىَٰٓ َحقِيق 

ۡرِسۡلََمِعَىَبَنِٓيََ
َ
ب ُِكۡمَفَأ ِنَر  ِجۡئُتُكمَبِبَي َِنةَٖم 

َِٰٓءيَلَ  ١٠٥َإِۡسَر

106. তস (তফৰআউছন) ক’কল, ‘িতদ িুতম ককাছনা তনদশথন হল আতহ া, কিছন্ত 

কসয়া উপস্থাপন কৰা িতদ িুতম সিযিাদী’। 
ِتَبَِهآَإِنَُكنَتَِمَنََ

ۡ
قَاَلَإِنَُكنَتَِجۡئَتَأَـِبيَةَٖفَأ

َِٰدقِينََ  ١٠٦َٱلص 

107. কিতিয়া মু াই তনজৰ হািৰ লাখুটিডাল তনছক্ষপ কতৰছল আৰু লছগ লছগ 

কসয়া এডাল অজগৰ সাপি পতৰণি হ’ল। 

بِينَ  َمُّ ََعَصاهَُفَإَِذاَِهَيَُثۡعَبان  لَۡقىَٰ
َ
 ١٠٧َفَأ

108. আৰু কিওোঁ তনজৰ হাি িাতহৰকল উতলয়াই আতনছল আৰু লছগ লছগ কসয়া 

দশথকৰ ওচৰি শুভ্ৰ উজ্জ্বল দৃতষ্টপাি হ’ল। 
َِٰظرِينََ  ١٠٨ََونََزَعَيََدهُۥَفَإَِذاَِهَيََبۡيَضآُءَلِلن 
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109. তফৰআউন সম্প্ৰদায়ৰ কনিাসকছল ক’কল, ‘তনশ্চয় এওোঁ এজন সুদক্ষ 

িাদ্যকৰ’, 

ََعلِيمَ قَاَلَٱلَۡملَُأَِمنَقَۡوِمَفِرَۡعۡوَنَإِنَ   ١٠٩َََهََٰذاَلََسَِٰحر 

110. ‘এওোঁ কিামাছলাকক তনজ কদশৰ পৰা িতহষ্কাৰ কতৰি তিচাছৰ, এতিয়া 

কিামাছলাছক তক পৰামশথ তদয়া’? 

ُمُرونََ
ۡ
َفَماَذاَتَأ ۡرِضُكۡمَۖۡ

َ
ِۡنَأ نَُيخۡرَِجُكمَم 

َ
 ١١٠َيُرِيُدَأ

111. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ ভািৃক অলপ অৱকাশ তদয়ক, আৰু 

চহছৰ-নগছৰ সংগ্ৰাহকসকলক পঠাই তদয়ক’, 

ۡرِسۡلَفِيَٱلَۡمَدآئِِنََحَِٰشِرينََ
َ
َخاهََُوأ

َ
رِۡجۡهََوأ

َ
 ١١١َقَالُٓواَْأ

112. ‘িাছি তসহোঁ ছি আছপানাৰ ওচৰি প্ৰতিজন সুদক্ষ িাদ্যকৰক উপতস্থি 

কছৰ’। 
ََسَِٰحٍرََعلِيمَٖ ِ

تُوَكَبِكُل 
ۡ
 ١١٢َيَأ

113. িাদ্যকৰসকছল তফৰআউনৰ ওচৰি আতহ ক’কল, ‘আতম িতদ তিজয়ী হওোঁ 

কিছন্ত আমাৰ িাছি পুৰষ্কাৰ ৰ্াতকি কন নাই’? 

ۡجًراَإِنَُكن اََنحُۡنََ
َ
َلََناَلَأ َحَرُةَفِرَۡعۡوَنَقَالُٓواَْإِن  وََجآَءَٱلس 

 ١١٣َٱلَۡغَٰلِبِينََ

114. তস ক’কল, ‘হয়, তনশ্চয় কিামাছলাক কমাৰ ঘতনষ্টসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা’। َِبِينََقَاَلََنَعۡمََوِإن ُكۡمَلَم  ١١٤ََنَٱلُۡمَقر 

115. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ মু া! িুতম (আগছি) তনছক্ষপ কতৰিা কন আতম 

(আগছি) তনছক্ষপ কতৰম’? 

نَن ُكوَنََنحُۡنََ
َ
آَأ نَتُلِۡقَىََوِإم 

َ
آَأ َإِم  قَالُواََْيَُٰموَسيَٰٓ

 ١١٥َٱلُۡملۡقِينََ

116. কিওোঁ (মু াই) ক’কল, ‘কিামাছলাছকই তনছক্ষপ কৰা’। কিতিয়া তসহোঁ ছি 

তনছক্ষপ কতৰছল, কিতিয়া তসহোঁ ছি মানুহৰ চকুি িাদ্য কতৰছল, তসহোঁ িক আিংতকি 

কতৰছল আৰু এটা ডাঙৰ িাদ্য প্ৰদশথন কতৰছল। 

اِسََ ۡعيَُنَٱلن 
َ
لَۡقۡواََْسَحُرٓواَْأ

َ
آَأ َفَلَم  ْۡۖ لُۡقوا

َ
قَاَلَأ

 ١١٦ََوٱۡستَرَۡهُبوُهۡمَوََجآُءوَبِِسۡحٍرََعِظيمَٖ

117. আৰু আতম মু াৰ প্ৰতি অহী কতৰছলা কি, ‘িুতম কিামাৰ লাখুটিডাল 

তনছক্ষপ কৰা’। লছগ লছগ কসইছটাছৱ তসহোঁ ছি তি অলীক িস্তু িনাইত ল 

কসইছিাৰক তগতল কপলািকল ধতৰছল; 

فَإَِذاَِهَيَتَلَۡقُفََ لِۡقََعَصاَكَۖۡ
َ
ۡنَأ
َ
َأ َُموَسيَٰٓ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
۞َوأ

فُِكونََ
ۡ
 ١١٧ََماَيَأ

118. ফলি সিয প্ৰতিতষ্ঠি হ’ল আৰু তসহোঁ ছি তি কতৰত ল কসয়া িাতিল হহ 

গ’ল। 
ََوبََطَلََماََكانُواََْيۡعَملُونََ  ١١٨َفَوََقَعَٱلۡحَقُّ

119. এছিছক তসহোঁ ছি িাি পৰাতজি হ’ল আৰু লাতঞ্ছি হহ উভতি গ’ল, ََ١١٩ََفُغلُِبواَُْهَنالَِكََوٱنَقلَُبواََْصَٰغِرِين 

120. আৰু িাদ্যকৰতিলাক  াজদাৱনি হ’ল।  َلِۡقَىَٱلس
ُ
 ١٢٠ََحَرُةََسَِٰجِدينَََوأ
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121. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আতম ঈমান আতনছলা সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ 

প্ৰতি’। 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ١٢١َقَالُٓواََْءاَمن اَبَِرب 

122. ‘মু া আৰু হাৰুনৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি’। ََََوَهَُٰرون َُموَسيَٰ ِ  ١٢٢ََرب 

123. তফৰআউছন ক’কল, ‘তক! মই কিামাছলাকক অনুমতি তদয়াৰ আগছিই 

কিামাছলাছক ইয়াৰ ওপৰি ঈমান আতনলা? তনশ্চয় এইছটা এটা চৰান্ত; 

কিামাছলাছক এই চৰান্ত কতৰ া নগৰিাসীসকলক ইয়াৰ পৰা উতলয়াই তদয়াৰ 

িাছি। এছিছক কিামাছলাছক অতিশীছে ইয়াৰ পতৰণাম জাতনি পাতৰিা’। 

ََهََٰ إِن  ۡنََءاَذَنَلَُكۡمَۖۡ
َ
َذاََقَاَلَفِرَۡعۡوُنََءاَمنُتمَبِهِۦََقۡبَلَأ

َۡۖ ۡهلََها
َ
َكۡرُتُموهَُفِيَٱلَۡمِديَنةَِلُِتۡخرُِجواَِْمۡنَهآَأ لََمۡكر َم 

 ١٢٣َفََسۡوَفََتۡعلَُمونََ

124. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ হাি-ভতৰ তিপৰীি ফালৰ পৰা কাটি টুকুৰা-

টুকুৰ কতৰ তদম; িাৰ তপ ি অৱছশয মই কিামাছলাক আটাইছক শূলি তদম’। 
يِۡديَُكۡمَ

َ
َأ َعن  ِ َقط 

ُ
ََلَأ ِۡنَِخَلَٰٖفَُثم  رُۡجلَُكمَم 

َ
َوأ
ۡجمَعِينََ

َ
َصل َِبن ُكۡمَأ

ُ
 ١٢٤َلَأ

125. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰকলছকছহ 

উভতি িাম; 
ََرب َِناَُمنَقلُِبونََ  ١٢٥َقَالُٓواَْإِن آَإِلَيَٰ

126. ‘আৰু িুতম আমাক শাতি তদি ওলাই া ককৱল এই িাছি কি, আতম আমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ তনদশথনৰ ওপৰি ঈমান আতনছ া কিতিয়া কসয়া আমাৰ ওচৰি 

আতহছ । কহ আমাৰ ৰি! আমাক পতৰপূণথ হধিথ দান কৰা আৰু মু তলমৰূছপ আমাক 

মৃিুয দান কৰা’। 

ََْۚ اََجآَءۡتَنا ۡنََءاَمن اَأَـِبَيَِٰتََرب َِناَلَم 
َ
َوَماَتَنقُِمَِمن آَإِل ٓاَأ
فۡرِۡغََعلَۡيَناََصَ

َ
َناَُمۡسلِِمينَََرب َنآَأ  ١٢٦َبٗۡراََوتََوف 

127. আৰু তফৰআউন সম্প্ৰদায়ৰ কনিাসকছল ক’কল, ‘আপুতন মু াক আৰু 

কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰিকল আৰু আছপানাক লগছি 

আছপানাৰ উপাসযসমূহক িজথ ন কতৰিকল এতৰ তদি কনতক? তস ক’কল, ‘শীছেই 

আতম তসহোঁ িৰ পুিসকলক হিযা কতৰম আৰু তসহোঁ িৰ নাৰীসকলক জীতৱি ৰাতখম। 

তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি শতিধৰ’। 

ََوقَۡوَمُهۥََ تََذُرَُموَسيَٰ
َ
َوَقاَلَٱلَۡملَُأَِمنَقَوِۡمَفِرَۡعۡوَنَأ

قَاَلََسُنَقت ُِلََ ۡرِضََويََذَرَكََوَءالَِهَتَكَْۚ
َ
لُِيۡفِسُدواَْفِيَٱلۡأ

ۡبَنآَءُهۡمََونَۡسَتۡحِيۦَنَِسآَءُهۡمََوِإن َا
َ
َِٰهُرونَََأ  ١٢٧َفَوَۡقُهۡمََق

128. মু াই কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক ক’কল, ‘আল্লাহৰ ওচৰি সহায় প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু 

হধিথ ধৰা; তনশ্চয় পৃতৰ্ৱী আল্লাহছৰই। কিছৱোঁই তনজ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা িাক 

ইচ্ছা ইয়াৰ উত্তৰাতধকাৰী িনায়। আৰু শুভ পতৰণাম ককৱল মুত্তাক্বীসকলৰ 

িাছিই’। 

ۡرَضََ
َ
َٱلۡأ َإِن  ْۡۖ ََِوٱۡصبُِرٓوا َلَِقۡوِمهَِٱۡسَتعِيُنواَْبِٱَّلل  قَاَلَُموَسيَٰ

ََوٱلَۡعَٰقَِبُةََ َِيُورُِثَهاََمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهۖۦِۡ َّلِل 
 ١٢٨َلِلُۡمت قِينََ

129. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাৰ ওচৰি অহাৰ আগছিও আতম তনিথাতিি 

হহছ া আৰু িুতম অহাৰ তপ ছিা’। কিওোঁ ক’কল, ‘অতি কসানকাছল কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ শত্ৰুক ধ্বংস কতৰি আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি 

স্থলাতভতষি কতৰি, িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তক কৰা কসয়া কিওোঁ লক্ষয কতৰি’। 

ََْۚ ََبۡعِدََماَِجۡئتََنا تِيََناََوِمنُۢ
ۡ
نَتَأ
َ
وذِيَناَِمنََقۡبِلَأ

ُ
قَالُٓواَْأ

ََربُُّكمَۡ ُكۡمََويَۡسَتۡخلَِفُكۡمََقَاَلََعَسيَٰ نَُيۡهلَِكََعُدو 
َ
َأ

ۡرِضََفَينُظَرََكۡيَفََتۡعَملُونََ
َ
 ١٢٩َفِيَٱلۡأ



 

আল-আ'ৰাফ 

 

159 

 

 األعراف 

130. আৰু তনশ্চয় আতম তফৰআউনৰ অনুসাৰীসকলক দ্যতভথ ক্ষ আৰু ফচলৰ 

ক্ষতিৰ দ্বাৰা আৰান্ত কতৰছ া, িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 
َخۡذنَآََءاَلَفِرَۡعۡوَنَبِٱلس َِ

َ
َِنَََولََقۡدَأ نِيَنََوَنۡقٖصَم 

ُرونََ ك  َمَرَِٰتَلََعل ُهۡمَيَذ   ١٣٠َٱلث 

131. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা কলযাণ আতহত ল, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি হকত ল, ‘এইছটা আমাৰ প্ৰাপয’। আৰু কিতিয়া ককাছনা অকলযাছণ স্পশথ 

কতৰত ল কিতিয়া তসহোঁ ছি মু া আৰু কিওোঁৰ সিীসকলক অমিল িুতল গণয 

কতৰত ল। সাৱধান! তসহোঁ িৰ অকলযাণ ককৱল আল্লাহৰ তনয়ন্ত্ৰণি, তকন্তু তসহোঁ িৰ 

িহুছিই কসয়া নাজাছন। 

ََوِإنَتُِصۡبُهۡمََ فَإَِذاََجآَءۡتُهُمَٱلۡحََسَنُةَقَالُواَْلََناََهَِٰذهۖۦِۡ
لَٓاَإِن َماََطَٰٓئِرُُهۡمََ

َ
َأ ۥُٓۗ َعُه ََوَمنَم  ي ُرواَْبُِموَسيَٰ َيط  َسي ِئَةَ 

َِوََ ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََِعنَدَٱَّلل 
َ
َأ  ١٣١ََلَِٰكن 

132. আৰু তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আমাক িাদ্য কৰাৰ িাছি িুতম তিছকাছনা তনদশথন 

আমাৰ ওচৰি হল নাহা তকয়, আতম কিামাৰ ওপৰি ককতিয়াও তিশ্বাস স্থাপন 

নকতৰম’। 

تَِناَبِهِۦَِمۡنََءايَةَٖل ِتَۡسَحَرنَاَبَِهاََفَماََ
ۡ
َوَقالُواََْمۡهَماَتَأ

 ١٣٢َُنَلََكَبُِمۡؤِمنِينَََنحَۡ

133. িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি তিিাতৰি তনদশথন তহচাছপ ধুমুহা, 

পিপাল, ওকতণ, কভকুলী আৰু কিজ কপ্ৰৰণ কতৰছ া। ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি 

অহংকাৰ কতৰছল; আৰু তসহোঁ ি আত ল এটা অপৰাধী সম্প্ৰদায়। 

وَفاَنَ ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهُمَٱلطُّ
َ
َفادَِعََفَأ َلََوٱلض  َوٱلۡجََراَدََوٱلُۡقم 

َلَٰٖتَفَٱۡسَتۡكبَُرواَْوََكانُواَْقَوٗۡماََ َفص  َمََءاَيَٰٖتَمُّ َوٱلد 
جۡرِِمينََ  ١٣٣َمُّ

134. আৰু কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতি আতহত ল কিতিয়াই তসহোঁ ছি 

হকত ল, ‘কহ মু া! িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আমাৰ িাছি প্ৰাৰ্থনা কৰা 

কিামাৰ লগি কিওোঁ তি অিীকাৰ কতৰছ  কসই অনুিায়ী; িতদ িুতম আমাৰ পৰা 

শাতি দূৰ কতৰ তদি পাৰা কিছন্ত আতম তনশ্চয় কিামাৰ ওপৰি ঈমান আতনম আৰু 

অৱছশয িনী ই ৰাঈলক কিামাৰ লগি িািকল তদম’। 

اََوَقَعََعلَۡيِهُمَٱلر ِۡجُزَقَالُواََْيَُٰموَسيَٱۡدُعَلََناََرب َكََ َولَم 
َلََكََبَِماََعهَِ لَئِنََكَشۡفَتََعن اَٱلر ِۡجَزَلَُنۡؤِمنَن  َدَِعنَدَكَۖۡ

َِٰٓءيَلَ ََمَعَكَبَنِٓيَإِۡسَر  ١٣٤ََولَنُرِۡسلَن 

135. ফলি কিতিয়াই আতম তসহোঁ িৰ পৰা শাতি দূৰ কতৰ তদত ছলা এটা তনতদথ ষ্ট 

সময়ৰ িাছি তিছটা তসহোঁ িৰ িাছি তনধথাতৰি আত ল, কিতিয়াই তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ 

অিীকাৰ ভি কতৰত ল। 

َجٍلَُهمََبَٰلُِغوهَُإَِذاَُهۡمََ
َ
َأ اََكَشۡفَناََعۡنُهُمَٱلر ِۡجَزَإِلَيَٰٓ فَلَم 

 ١٣٥َيَنُكُثونََ

136. কসছয় আতম তসহোঁ িৰ পৰা প্ৰতিছশাধ হলছ া আৰু তসহোঁ িক অটল সাগৰি 

ডুিাই তদছ া। কাৰণ তসহোঁ ছি আমাৰ তনদশথনক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু এই সম্বছন্ধ 

তসহোঁ ি আত ল অমছনাছিাগী। 

بُواََْ ن ُهۡمََكذ 
َ
َبِأ ۡغَرقَۡنَُٰهۡمَفِيَٱلَۡيم ِ

َ
فَٱنَتَقۡمَناَِمۡنُهۡمَفَأ

 ١٣٦َأَـِبَيَٰتَِناَوََكانُواََْعۡنَهاََغَٰفِلِينََ

137. আৰু তি সম্প্ৰদায়ক দ্যিথল িুতল ভৱা হহত ল তসহোঁ িক আতম আমাৰ 

কলযাণপ্ৰাপ্ত ৰাজযৰ পূৱ আৰু পতশ্চমৰ উত্তৰাতধকাৰী কতৰছলা; আৰু িনী ই ৰাঈল 

সম্পছকথ  কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শুভ িাণী সিযি পতৰণি হ’ল, তিছহিু তসহোঁ ছি 

হধিথ ধতৰত ল; লগছি তফৰআউন আৰু িাৰ সম্প্ৰদায়ৰ তশল্প আৰু তিছিাৰ প্ৰাসাদ 

তসহোঁ ছি তনমথাণ কতৰত ল কসয়া ধ্বংস কতৰছ া। 

ۡوَرۡثَناَٱلَۡقۡوَمَٱل ِذيَنََكانُواَْيُۡسَتۡضَعُفوَنََمَشَٰرَِقََ
َ
َوأ
َۡر
َ
ۡتََكلَِمُتََٱلۡأ َوَتم  َۡۖ ِضََوَمَغَٰرِبََهاَٱل تِيََبََٰرۡكَناَفِيَها

ۡرنَاََ ََوَدم  ْۡۖ َِٰٓءيَلَبَِماََصبَُروا َبَنِٓيَإِۡسَر َعَلَىَٰ َرب َِكَٱلۡحُۡسَنيَٰ
 ١٣٧ََماََكاَنَيَۡصَنُعَفِرَۡعۡوُنََوقَۡوُمُهۥََوَماََكانُواََْيۡعرُِشونََ
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138. আৰু িনী ই ৰাঈলক আতমছয়ই সাগৰ পাৰ কৰাই তদছ া, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি মূতিথ পূজাি আসি এটা জাতিৰ ওচৰি উপতস্থি হয়। তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ 

মু া! এওোঁছলাকৰ উপাসযৰ দছৰ আমাৰ িাছিও এজন উপাসয তস্থৰ কতৰ তদয়া’। 
কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাক এটা মূখথ সম্প্ৰদায়’। 

َِٰٓءيَلَٱلَۡبۡحَرََ َقَۡوٖمَََوَجََٰوۡزنَاَبِبَنِٓيَإِۡسَر تَۡواَْعَلَىَٰ
َ
فَأ

ۡصَناٖمَل ُهۡمَْۚقَالُواََْيَُٰموَسيَٱۡجَعلَل َنآََ
َ
َأ َيۡعُكُفوَنَعَلَىَٰٓ

َتجَۡهلُونََ قَاَلَإِن ُكۡمَقَۡومَ  َْۚ َٰٗهاََكَماَلَُهۡمََءالَِهة   ١٣٨َإَِل

139. ‘তনশ্চয় এইসকল কলাক ি’ি তলপ্ত হহ আছ  কসয়া ধ্বংসশীল আৰু 

তসহোঁ ছি তি কতৰ আছ  কসয়াও অমূলক’। 
اََكانُواََْ َم  اَُهۡمَفِيهََِوَبَِٰطل  م  ُؤلَآِءَُمَتب رَ  ََهَٰٓ إِن 

 ١٣٩ََيۡعَملُونََ

140. কিওোঁ আৰু ক’কল, ‘মই আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ িাছি আন ককাছনা 

ইলাহ সন্ধান কতৰম কনতক অৰ্চ কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৃতষ্টজগিৰ ওপৰি 

কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ ’? 

َغيَۡ
َ
لَُكۡمَعَلَىََقَاَلَأ َٰٗهاَوَُهَوَفَض  بۡغِيُكۡمَإَِل

َ
َِأ َرَٱَّلل 

 ١٤٠َٱلَۡعَٰلَِمينََ

141. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাছলাকক তফৰআউনৰ 

অনুসাৰীসকলৰ হািৰ পৰা উিাৰ কতৰছ া, তিহোঁ ছি কিামাছলাকক তনকৃষ্ট শাতি 

প্ৰদান কতৰত ল। তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ পুি সন্তানসকলক হিযা কতৰত ল আৰু 

নাৰীসকলক জীতৱি ৰাতখত ল; ইয়াি আত ল কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ 

পৰা এটা মহা পৰীক্ষা। 

ِۡنََءاِلَفِرَۡعۡوَنَيَُسوُمونَُكۡمَُسوَٓءََ نجَۡيَنَُٰكمَم 
َ
َوِإۡذَأ

ۡبَنآَءُكۡمََويَۡسَتۡحُيوَنَنَِسآَءُكۡمََْۚ
َ
ٱلَۡعَذاِبَُيَقت ِلُوَنَأ

ب ُِكۡمَعََ ِنَر  م  َٰلُِكمَبَلَآءَ   ١٤١َِظيمَ َوفِيََذ

142. আৰু মু াৰ িাছি আতম তিশ ৰাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰত ছলা আৰু দহ কিাগ 

কতৰ কসয়া পূণথ কতৰত ছলা। এইদছৰ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ তনধথাতৰি সময় চতল্লশ 

ৰাতিি পূণথ হহত ল। মু াই কিওোঁৰ ভািৃ হাৰুনক ক’কল, ‘কমাৰ অনুপতস্থতিি কমাৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ মাজি িুতম কমাৰ প্ৰতিতনতধত্ব কতৰিা, সংছশাধন কতৰিা আৰু তিপিথয় 

সৃতষ্টকাৰীসকলৰ পৰ্ অনুসৰণ নকতৰিা’। 

ََ ۡتَمۡمَنََٰهاَبَِعۡشٖرََفَتم 
َ
َٰثِيَنَلَۡيلَٗةََوأ َثََل ۞َوَوََٰعۡدنَاَُموَسيَٰ

ِخيهََِهَُٰروَنََ
َ
َلِأ َوَقاَلَُموَسيَٰ َْۚ ۡربَعِيَنَلَۡيلَٗة

َ
ۦَٓأ ِميَقَُٰتََرب ِهِ

ۡصلِۡحََولَا
َ
تَت بِۡعََسبِيَلََََٱۡخلُۡفنِيَفِيَقَۡومِيََوأ

 ١٤٢َٱلُۡمۡفِسِدينََ

143. আৰু মু াই কিতিয়া আমাৰ তনধথাতৰি সময়ি উপতস্থি হ’ল আৰু কিওোঁৰ 

প্ৰতিপালছক কিওোঁৰ লগি কৰ্া পাতিছল, কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! 

িুতম কমাক দশথন তদয়া, মই কিামাক কদতখম’। কিওোঁ ক’কল, ‘িুতম কমাক কদতখি 

কনাৱাতৰিা। িুতম িৰং পাহাৰৰ ফাছলই কচাৱাছচান, কসইছটা িতদ তনজৰ ঠাইছি তস্থৰ 

ৰ্াছক কিছনহ’কল িুতম কমাক কদতখি পাতৰিা’। কিতিয়া কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক 

পাহাৰি কজযাতি প্ৰকাশ কতৰছল কিতিয়া ই পাহাৰক চূণথ-তিচূণথ কতৰছল আৰু মু া 

সংজ্ঞাহীন হহ পতৰছল। কিতিয়া কিওোঁ জ্ঞান উভতি পাছল কিতিয়া ক’কল, 

‘মতহমাময় িুতম, মই অনুিপ্ত হহ কিামাৰ ওচৰি িাওিা কতৰছ া আৰু 

মুতমনসকলৰ মাজি মছয়ই প্ৰৰ্ম’। 

رِنِٓيََ
َ
َأ ِ َمُهۥََربُُّهۥَقَاَلََرب 

َلِِميَقَٰتَِناَوََكل  اََجآَءَُموَسيَٰ َولَم 
َٰنِيََوَلَِٰكِنَٱنُظۡرَإِلَيَٱلۡجََبِلََ قَاَلَلَنَتََرى نُظۡرَإِلَۡيَكَْۚ

َ
أ

ََمكَانَُهۥَفََسوَۡفَ ََربُُّهۥََفَإِِنَٱۡسَتَقر  اََتجَل ىَٰ َٰنِيَِۚفَلَم  تََرى
فَاَقََ

َ
آَأ فَلَم  ََصعِٗقاَْۚ َُموَسيَٰ اَوََخر  لِلَۡجَبِلََجَعلَُهۥََدك ٗ
ُلَٱلُۡمۡؤِمنِينََ و 

َ
نَاَ۠أ
َ
 ١٤٣َقَاَلَُسۡبَحََٰنَكَُتۡبُتَإِلَۡيَكََوأ

144. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ মু া! মই কিামাক কমাৰ তৰ ালি আৰু িাকযালাপৰ 

দ্বাৰা মানুহৰ ওপৰি তনিথাতচি কতৰছ া; কসছয় মই কিামাক তি প্ৰদান কতৰছলা 

কসয়া গ্ৰহণ কৰা আৰু কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপনকাৰীসকলৰ অন্তভুথু্ ি কহাৱা’। 

اِسَبِرَِسََٰلَٰتِيََ ِيَٱۡصَطَفۡيُتَكَعَلَىَٱلن 
َإِن  قَاَلََيَُٰموَسيَٰٓ

َِٰكرِينََ َِنَٱلش   ١٤٤ََوبَِكَلَِٰميَفَُخۡذََمآََءاتَيُۡتَكََوُكنَم 
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145. আৰু আতম িাৰ িাছি ফলকসমূহি সিথ তিষছয় উপছদশ আৰু সকছলা 

তিষয়ৰ স্পষ্ট িযাখযা তলতখ তদছ া; গতিছক কসয়া দৃ়িভাছৱ ধৰা আৰু কিামাৰ 

সম্প্ৰদায়ক ইয়াছৰ তি উত্তম কসয়া গ্ৰহণ কতৰিকল তনছদথ শ তদয়া। মই অনতিপলছম 

ফাত ক্বসকলৰ িাসস্থান কিামাছলাকক কদখুৱাম। 

وِۡعَظٗةَََوَكَتبَۡناَلَُهۥَفِيَٱ ََشۡيٖءَم  ِ
لَۡواِحَِمنَُكل 

َ
لۡأ

ُمۡرَقَۡوَمَكََ
ۡ
ةََٖوأ ََشۡيٖءَفَُخۡذَهاَبُِقو  ِ

َوَتۡفِصيلٗاَل ِكُل 
ْورِيُكۡمََداَرَٱلَۡفَِٰسقِينََ

ُ
َسأ ۡحَسنَِهاَْۚ

َ
ُخُذواَْبِأ

ۡ
 ١٤٥َيَأ

146. পৃতৰ্ৱীি তিসকছল অনযায়ভাছৱ অহংকাৰ কতৰ ফুছৰ তসহোঁ িক মই কমাৰ 

তনদশথনসমূহৰ পৰা তনশ্চয় আোঁিৰি ৰাতখম। দৰাচলছি তসহোঁ ছি প্ৰতিছটা তনদশথন 

কদতখছলও ঈমান কপাষণ নকতৰি আৰু তসহোঁ ছি সৎপৰ্ কদতখছলও কসইছটাক পৰ্ 

িুতল গ্ৰহণ নকতৰি, তকন্তু তসহোঁ ছি ভুল পৰ্ কদতখছল কসইছটাক পৰ্ িুতল গ্ৰহণ 

কতৰি। এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ছি আমাৰ তনদশথনসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ  আৰু 

কসই সম্পছকথ  তসহোঁ ি আত ল অমছনাছিাগী। 

ۡرِضََ
َ
ۡصرُِفََعۡنََءاَيَٰتَِيَٱل ِذيَنََيَتَكب ُروَنَفِيَٱلۡأ

َ
َسأ

ََءايَةَٖل اَيُۡؤِمُنواَْبَِهاََوِإنَيََرۡواََْ ََوِإنَيََرۡواَُْكل  ِ بَِغيِۡرَٱلۡحَق 
ََ ِ َسبِيَلَٱلرُّۡشِدَلَاََيت ِخُذوُهََسبِيلٗاََوِإنَيََرۡواََْسبِيَلَٱلَۡغى 

بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَوََكانُواََََْيت ِخُذوُهَ ن ُهۡمََكذ 
َ
َٰلَِكَبِأ َذ َسبِيلٗاَْۚ

 ١٤٦ََعۡنَهاََغَٰفِلِينََ

147. আৰু তিসকছল আমাৰ তনদশথনসমূহ আৰু আতখৰািৰ সাক্ষািক অস্বীকাৰ 

কতৰছ  তসহোঁ িৰ কৃিকমথ তিফল হহছ । তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই অনুপাছিই তসহোঁ িক 

প্ৰতিফল তদয়া হ’ি। 

ۡعَمَٰلُُهۡمَََْۚوٱل ِذيَنََكذَ 
َ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََولَِقآِءَٱٓأۡلِخَرةََِحبَِطۡتَأ

 ١٤٧ََهۡلَُيجَۡزۡوَنَإِل اََماََكانُواََْيۡعَملُونََ

148. আৰু মু াৰ সম্প্ৰদাছয় কিওোঁৰ অনুপতস্থতিি তনজৰ অলংকাছৰছৰ এটা 

দামুৰী সাতজছল, এটা কদহ (ৰ দছৰ প্ৰতিমা) তিছটা ‘হাম্বা’ (গৰুৰ দছৰ) শব্দ 

ওলাইত ল। তসহোঁ ছি এইছটা কদখা নাত লছন কি, এইছটাছৱ তসহোঁ িৰ লগি কৰ্া 

ক’ি কনাৱাছৰ আৰু তসহোঁ িক ককাছনা পৰ্ৰ সন্ধাছনা তদি কনাৱাছৰ? (িৰ্াতপও) 

তসহোঁ ছি ইয়াছকই উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছল আৰু তসহোঁ ি আত ল িাতলম। 

ََبۡعِدهِۦَِمۡنَُحلِي ِِهۡمَِعۡجلٗاََ َِمنُۢ خََذَقَۡوُمَُموَسيَٰ َوٱت 
ن ُهۥَلَاَيُكَل ُِمُهۡمََولَاَََََجَسٗداَل ُهۥ

َ
لَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ َْۚ ُخَوار 

خَُذوهَُوََكانُواََْظَٰلِِمينََ  ١٤٨ََيۡهِديِهۡمََسبِيلًاَۘٱت 

149. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া অনুিপ্ত হ’ল আৰু কদতখছল কি, তসহোঁ ছি তিপৰ্গামী 

হহ হগছ , কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আমাৰ প্ৰতিপালছক িতদ আমাৰ প্ৰতি দয়া 

নকছৰ আৰু আমাক ক্ষমা কতৰ তনতদছয় কিছন্ত তনশ্চয় আতম ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ 

অন্তভুথ ি হহ িাম’। 

ن ُهۡمَقَۡدََضلُّواَْقَالُواَْلَئِنََ
َ
ۡواَْأ
َ
يِۡديِهۡمََوَرأ

َ
اَُسقَِطَفِٓيَأ َولَم 

َِمَنََ ل ۡمَيَۡرَحمَۡناََربَُّناََويَۡغفِۡرَلََناَلََنُكوَنن 
 ١٤٩َٱلَۡخَِٰسِرينََ

150. আৰু মু াই কিতিয়া ৰুি আৰু তিকু্ষি হহ তনজ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি উভতি 

আতহছল, কিতিয়া ক’কল, ‘কমাৰ অনুপতস্থতিি কিামাছলাছক কমাৰ তকমান তনকৃষ্ট 

প্ৰতিতনতধত্ব কতৰ া! কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশৰ আগছিই কিামাছলাছক 

খৰছখদা কতৰলাছন’? এই িুতল কিওোঁ ফলকসমূহ দতলয়াই কপলাছল আৰু কিওোঁৰ 

ভািৃক চুতলি ধতৰ তনজৰ তপছন টাতন আতনি ধতৰছল। হাৰুছন ক’কল, ‘কহ কমাৰ 

সছহাদৰ! মানুছহ কমাক দ্যিথল িুতল ভাতৱত ল আৰু কমাক প্ৰায় হিযা কতৰ 

কপলাইত ল। কসছয় িুতম কমাৰ লগি এছন আচৰণ নকতৰিা তি কতৰছল শত্ৰুসকছল 

আনতেি হয় আৰু কমাক িাতলমসকলৰ অন্তভুথ ি িুতল নাভাতৱিা’। 

ِسٗفاَقَاَلََ
َ
َقَۡوِمهِۦََغۡضَبََٰنَأ َإِلَيَٰ اَرََجَعَُموَسيَٰٓ َولَم 

ۡمَرََرب ُِكۡمََۖۡ
َ
َعِجلُۡتۡمَأ

َ
أ ََبۡعِدٓيَِۖ بِۡئَسَماََخلَۡفُتُمونِيَِمنُۢ

َإِلَۡيهَِِۚقَاَلَٱۡبَنََ ۥٓ ُه ِخيهََِيجُرُّ
َ
ِسَأ

ۡ
َخَذَبَِرأ

َ
لَۡواَحََوأ

َ
لَۡقىَٱلۡأ

َ
َوأ

َِ َقوَۡمَٱۡسَتۡضَعُفون
َٱلۡ َإِن  م 

ُ
يَوََكاُدواََْيۡقُتلُونَنِيَفَلَاََأ

ۡعَدآَءََولَاََتجَۡعلۡنِيََمَعَٱلَۡقوِۡمََ
َ
تُۡشِمۡتَبَِيَٱلۡأ
َٰلِِمينََ  ١٥٠َٱلظ 
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151. মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! কমাক আৰু কমাৰ ভািৃক ক্ষমা কতৰ তদয়া 

আৰু আমাক কিামাৰ ৰহমিৰ মাজি প্ৰছৱশ কছৰাৱা; আৰু িুতমছয়ই কশ্ৰষ্ঠ 

দয়ালু’। 

َ ِ نَتََقَاَلََرب 
َ
َوأ ۡدِخلَۡناَفِيََرۡحمَتَِكَۖۡ

َ
ِخيََوأ

َ
ٱۡغفِۡرَلِيََولِأ

َِٰحمِينََ رَۡحُمَٱلر 
َ
 ١٥١َأ

152. তনশ্চয় তিসকছল দামুৰীছটাক উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছ , অৱছশয পৃতৰ্ৱীৰ 

জীৱনি তসহোঁ িৰ ওপৰি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ কৰাধ আৰু লাঞ্ছনা আপতিি হ’ি। 

এইদছৰই আতম তম া ৰটনাকাৰীসকলক প্ৰতিফল তদ ৰ্াছকাোঁ । 

ب ِِهۡمََ ِنَر  َم  خَُذواَْٱلۡعِۡجَلََسيََنالُُهۡمََغَضب  َٱل ِذيَنَٱت  إِن 
زِيَٱلُۡمۡفتَِرينََ

َوَكَذَٰلَِكََنجۡ ۡنَياَْۚ ةَِٱلدُّ فِيَٱلۡحََيوَٰ  ١٥٢ََوذِل ةَ 

153. আৰু তিসকছল অসৎকমথ কছৰ, তকন্তু িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি িাওিা কতৰছল 

আৰু ঈমান আতনছল, তনশ্চয় কিামাৰ ৰি ইয়াৰ তপ ছিা পৰম ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 

ََبۡعِدَهاََوَءاَمُنٓواََْ َتَابُواَِْمنُۢ ي ِـ َاِتَُثم  َوٱل ِذيَنََعِملُواَْٱلس 
ََبۡعِدَهاَلََغُفور َر ِحيمَ  ََرب َكَِمنُۢ  ١٥٣َإِن 

154. আৰু কিতিয়া মু াৰ খং প্ৰশতমি হ’ল, কিতিয়া কিওোঁ ফলকসমূহ িুতল 

ল’কল। তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ তসহোঁ িৰ িাছি কসই ফলকসমূহি তি 

তলখা আত ল কসয়া আত ল তহদায়ি আৰু ৰহমি। 

َوفِيََ َۡۖ لَۡواَح
َ
َخَذَٱلۡأ

َ
وَسيَٱلَۡغَضُبَأ اََسَكَتََعنَمُّ َولَم 

ل ِل ِذيَنَُهۡمَلَِرب ِِهۡمَيَرَۡهُبونََ  ١٥٤َنُۡسَختَِهاَُهٗدىََوَرۡحمَةَ 

155. আৰু মু াই কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সত্তৰ জন কলাকক আমাৰ তনধথাতৰি 

স্থানি একতিি কহাৱাৰ িাছি মছনানীি কতৰছল। িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিতিয়া 

ভূতমকম্পৰ দ্বাৰা আৰান্ত হ’ল, কিতিয়া মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! িুতম ইচ্ছা 

কতৰছল আগছিই ইহোঁ িক আৰু কমাছকা ধ্বংস কতৰি পাতৰলাছহোঁ ছিন, আমাৰ 

মাজৰ তনছিথাধসকছল তি কতৰছ  কসই িাছি িুতম আমাক ধ্বংস কতৰিাছন? এইছটা 

হহছ  ককৱল কিামাৰ পৰীক্ষা, তিছটাৰ দ্বাৰা িুতম িাক ইচ্ছা তিপৰ্গামী কৰা আৰু 

িাক ইচ্ছা িুতম সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কৰা। িুতমছয়ই আমাৰ অতভভাৱক; কসছয় 

িুতম আমাক ক্ষমা কৰা আৰু আমাৰ প্ৰতি দয়া কৰা। ক্ষমাশীলসকলৰ তভিৰি 

িুতমছয়ই কশ্ৰষ্ঠ’। 

آَ فَلَم  َقَۡوَمُهۥََسۡبعِيَنَرَُجلٗاَل ِِميَقَٰتَِناَۖۡ َوٱۡخَتاَرَُموَسيَٰ
ِنََ ۡهلَۡكَتُهمَم 

َ
َلَۡوَِشۡئَتَأ ِ َخَذۡتُهُمَٱلر ۡجَفُةَقَاَلََرب 

َ
أ

إِۡنَِهَيَإِل اََ َۡۖ َفَهآُءَِمن آ ُتۡهلُِكَناَبَِماََفَعَلَٱلسُّ
َ
أ ََٰيَۖۡ َقۡبُلََوِإي 

َبَِهاََمنََ نَتََفِۡتنَُتَكَتُِضلُّ
َ
أ َۡۖ تََشآُءََوَتۡهِديََمنَتََشآُء
نَتََخيُۡرَٱلَۡغَٰفِرِينََ

َ
َوأ َۡۖ  ١٥٥ََولِيَُّناَفَٱۡغفِۡرَلََناََوٱۡرَحمَۡنا

156. ‘আৰু িুতম আমাৰ িাছি এই পৃতৰ্ৱীি কলযাণ তলতখ তদয়া আৰু 

আতখৰািছিা। তনশ্চয় আতম কিামাৰ ওচৰকল উভতি আতহছ া’। আল্লাছহ ক’কল, 

‘কমাৰ শাতি িাক ইচ্ছা তদ ৰ্াছকা আৰু কমাৰ দয়া- কসয়াছিা প্ৰছিযক িস্তুছকই 

আৱতৰ আছ । গতিছক মই কসইছটা তলতখ তদম ককৱল তসহোঁ িৰ িাছি তিসকছল 

িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ, িাকাি প্ৰদান কছৰ আৰু আমাৰ আয়ািসমূহি তিশ্বাস 

স্থাপন কছৰ’। 

ۡنَياََحَسَنٗةََوفِيَٱٓأۡلِخَرةَِإَِ ن اََ۞َوٱۡكُتۡبَلََناَفِيََهَِٰذهَِٱلدُّ
َوَرۡحمَتِيََ َۡۖ َشآُء

َ
ِصيُبَبِهِۦََمۡنَأ

ُ
قَاَلََعَذابِٓيَأ ُهۡدنَآَإِلَۡيَكَْۚ

ۡكُتُبَهاَلِل ِذيَنََيت ُقوَنََويُۡؤتُوَنََ
َ
فََسأ َِۚ ََشۡيٖء وَِسَعۡتَُكل 

َةََوٱل ِذيَنَُهمَأَـِبَيَٰتَِناَيُۡؤِمُنونََ َكوَٰ  ١٥٦َٱلز 
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157. তিসকছল অনুসৰণ কছৰ ৰা ুলৰ, উম্মী নিীৰ, িাৰ উছল্লখ তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ 

ওচৰি ৰ্কা িাওৰাি আৰু ইিীলি তলতপিি পায়, তিজছন তসহোঁ িক সৎ কামৰ 

আছদশ তদছয়, অসৎকমথৰ পৰা তনছষধ কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি পতৱি িস্তু হালাল কছৰ 

আৰু অপতৱি িস্তু হাৰাম কছৰ। আৰু তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ ওপৰি ৰ্কা কিাজাৰ পৰা 

আৰু শৃংখলৰ পৰা মুি কছৰ। কসছয় তিসকছল কিওোঁৰ প্ৰতি ঈমান আছন, কিওোঁক 

সন্মান কছৰ, কিওোঁক সহায় কছৰ আৰু তি নূৰ কিওোঁৰ প্ৰতি অৱিীণথ হহছ  

কসইছটাৰ অনুসৰণ কছৰ, কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 

َٱل ِذيََيِجُدونَُهۥََ ِي  م 
ُ
َٱلۡأ ِبي  ٱل ِذيَنَيَت بُِعوَنَٱلر ُسوَلَٱلن 

ََٰ ۡوَرى ُمرُُهمَََمۡكُتوبًاَِعنَدُهۡمَفِيَٱلت 
ۡ
ةََِوٱلِۡإنِجيِلَيَأ

َلَُهُمََ َُٰهۡمََعِنَٱلُۡمنَكرََِويُِحلُّ بِٱلَۡمۡعُروِفََويَۡنَهى
ُِمََعلَۡيِهُمَٱلۡخََبَٰٓئَِثََويََضُعََعۡنُهۡمََ ي َِبَِٰتََويَُحر  ٱلط 
ۡغَلََٰلَٱل تِيََكانَۡتََعلَۡيِهۡمَْۚفَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْ

َ
إِۡصَرُهۡمََوٱلۡأ
ُروُهَ َََبِهِۦَوََعز  ۥٓ نزَِلََمَعُه

ُ
َونََصُروُهََوٱت َبُعواَْٱلنُّوَرَٱل ِذٓيَأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡفلُِحونََ
ُ
 ١٥٧َأ

158. ককাৱা, ‘কহ মানৱ! তনশ্চয় মই কিামাছলাক সকছলাছৰ প্ৰতি আল্লাহৰ 

ৰা ুল, তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌমত্বৰ অতধকাৰী। কিওোঁৰ িাতহছৰ 

আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; কিছৱোঁই জীৱন দান কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয 

ঘটায়। কসছয় কিামাছলাছক ঈমান আনা আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু কিওোঁৰ ৰা ুল উম্মী 

নিীৰ প্ৰতি তিজছন আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ িাণীসমূহি ঈমান কপাষণ কছৰ; আৰু 

কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুসৰণ কৰা িাছি কিামাছলাছক তহদায়ি প্ৰাপ্ত কহাৱা’। 

اُسَإِن ِي َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َِإِلَۡيُكۡمََجمِيًعاََقُۡلََيَٰٓ رَُسوُلَٱَّلل 

ََٰهَإِل اَُهَوََ ۡرِضَِۖلَٓاَإَِل
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱل ِذيَلَُهۥَُملُۡكَٱلس 

ََ ِ ِي  م 
ُ
َٱلۡأ ِبي ِ ََِورَُسولِهَِٱلن  فَـ َاِمُنواَْبِٱَّلل  يُۡحِيۦََويُِميُتَۖۡ
َِوََكلَِمَٰتِهِۦََوٱت بُِعوُهَلََعل ُكۡمََ ٱل ِذيَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل 

 ١٥٨ََتۡهَتُدونََ

159. আৰু মু াৰ সম্প্ৰদায়ৰ তভিৰি এছনকুৱা দছলা আছ  তিসকছল আনক 

নযায়ভাছৱ পৰ্ কদখুৱায় আৰু কসই অনুিায়ী (তিচাৰি) ইনচাফ কছৰ। 
ََوبِهِۦََيۡعِدلُونََ ِ َيۡهُدوَنَبِٱلۡحَق  ةَ  م 

ُ
َأ  ١٥٩ََوِمنَقَوِۡمَُموَسيَٰٓ

160. আৰু তসহোঁ িক আতম িাৰটা কগািি তিভি কতৰছ া। মু াৰ সম্প্ৰদাছয় 

কিতিয়া কিওোঁৰ ওচৰি পানী তিচাতৰছল, কিতিয়া আতম কিওোঁৰ প্ৰতি অহী কপ্ৰৰণ 

কতৰছলা, ‘কিামাৰ লাখুটিডাছলছৰ তশলি আঘাি কৰা’; ফলি িাৰ পৰা িাৰটা 

ঝণথাৰ উৎপতত্ত হ’ল। প্ৰছিযক কগািই তনজ তনজ পানী কখাৱা স্থান তনণথয় কতৰ 

ল’কল। আৰু আতম কমঘৰ দ্বাৰা তসহোঁ িৰ ওপৰি  াোঁ  কতৰ তদত ছলা আৰু তসহোঁ িৰ 

ওপৰি আতম মান্না আৰু  ালৱা অৱিীণথ কতৰত ছলা। (হকত ছলা) ‘কিামাছলাকক 

তি জীতৱকা দান কতৰছ া িাৰ পৰা পতৱি িস্তু কখাৱা’। তসহোঁ ছি আমাৰ প্ৰতি 

ককাছনা অনযায় কৰা নাত ল, িৰং তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ ক্ষতি সাধন কতৰছ । 

ۡسبََ
َ
ۡعَنَُٰهُمَٱثۡنََتۡيََعۡشَرَةَأ َََوَقط  وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
َوأ َمٗماَْۚ

ُ
اًطاَأ

ِنَٱۡضرِبَب َِعَصاَكََ
َ
َأ ۥٓ َُٰهَقَۡوُمُه َإِذَِٱۡستَۡسَقى ُموَسيَٰٓ

قَۡدََعلَِمََ َۡۖ فَٱۢنَبَجَسۡتَِمۡنُهَٱثۡنََتاََعۡشَرَةََعۡيٗنا َۡۖ ٱلۡحََجَر
نَزلَۡناََ

َ
ۡشَربَُهۡمََْۚوَظل لَۡناََعلَۡيِهُمَٱلَۡغَمََٰمََوأ نَاٖسَم 

ُ
َأ ُكلُّ
ُكلُواَِْمنََطي َِبَِٰتََماَََعلَۡيِهمَُ لَۡوىََِٰۖ ََوٱلس  َٱلَۡمن 

نُفَسُهۡمََ
َ
َرَزقَۡنَُٰكۡمََْۚوَماََظلَُمونَاََوَلَِٰكنََكانُٓواَْأ

 ١٦٠ََيۡظلُِمونََ

161. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হহত ল, ‘কিামাছলাছক এই 

জনপদি িাস কৰা আৰু ি’ৰ পৰা ইচ্ছা কখাৱা লগছি ককাৱা, ‘তহত্তািুন’ (ক্ষমা 

তিচাছৰা) আৰু নিতশছৰ দ্যৱাছৰছৰ প্ৰছৱশ কতৰিা; আতম কিামাছলাকৰ অপৰাধসমূহ 

ক্ষমা কতৰম। তনশ্চয় আতম সৎকমথশীলসকলক অতধক দান কতৰম’। 

َوِإۡذَقِيَلَلَُهُمَٱۡسُكُنواََْهَِٰذهَِٱلَۡقۡريََةَوَُكلُواَِْمۡنَهاََحۡيُثََ
ٗداَ َوٱۡدُخلُواَْٱلَۡباَبَُسج  ةَ  ن ۡغفِۡرََِشۡئُتۡمََوقُولُواَِْحط 
 ١٦١َلَُكۡمََخِطٓئَٰـتُِكۡمََْۚسنَِزيُدَٱلُۡمۡحِسنِينََ
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162. িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল িাতলম আত ল তসহোঁ িক তি ককাৱা 

হহত ল, িাৰ পতৰিছিথ  তসহোঁ ছি আন কৰ্া ক’কল। কসছয় আতম আকাশৰ পৰা 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি শাতি পঠাছলা, কাৰণ তসহোঁ ছি অনযায় কতৰত ল। 

َلَ ٱل ِذيَنََظلَُمواَِْمۡنُهۡمَقَۡولًاََغيَۡرَٱل ِذيَقِيَلَلَُهۡمَََفَبد 
َمآِءَبَِماََكانُواََْ َِنَٱلس  ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمَرِۡجٗزاَم 

َ
فَأ

 ١٦٢ََيۡظلُِمونََ

163. আৰু তসহোঁ িক সাগৰৰ িীৰৰ জনিসতিৰ তিষছয় কসাধাছচান, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি শতনিাছৰ সীমালংঘন কতৰত ল, কিতিয়া শতনিাৰ পালনৰ তদনা মা ছিাৰ 

পানীি ভাতহ ভাতহ তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহত ল। তকন্তু তিতদনা তসহোঁ ছি শতনিাৰ পালন 

কৰা নাত ল কসইতদনা কসই মা ছিাৰ তসহোঁ িৰ ওচৰি অহা নাত ল। এইদছৰ আতম 

তসহোঁ িক পৰীক্ষা কতৰত ছলা, কাৰণ তসহোঁ ছি ফাছ ক্বী কতৰত ল। 

َۡ َبۡحرَِإِذََۡوَۡسـ َلُۡهۡمََعِنَٱلَۡقۡريَةَِٱل تِيََكانَۡتََحاِضَرَةَٱل
تِيِهۡمَِحيَتاُنُهۡمَيَوَۡمََسبۡتِِهۡمََ

ۡ
ۡبِتَإِۡذَتَأ َيۡعُدوَنَفِيَٱلس 

تِيِهۡمََْۚكَذَٰلَِكََنۡبلُوُهمَبَِماََ
ۡ
ٗعاََويَۡوَمَلَاَيَۡسبُِتوَنَلَاَتَأ ُشر 

 ١٦٣ََكانُواََْيۡفُسُقونََ

164. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তসহোঁ িৰ দল এটাই হকত ল, ‘আল্লাছহ তিসকলক 

ধ্বংস কতৰি অৰ্িা কছঠাৰ শাতি তদি, কিামাছলাছক তসহোঁ িক তকয় সছদাপছদশ 

তদয়া? তসহোঁ ছি হকত ল, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি দাতয়ত্ব-মুতিৰ িাছি 

আৰু িাছি তসহোঁ ছি িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ কসই িাছি’। 

َُمۡهلُِكُهۡمََ ُ ِۡنُهۡمَلَِمَتَعُِظوَنَقَۡوًماَٱَّلل  م  ةَ  م 
ُ
َوِإۡذَقَالَۡتَأ

ۡوَمَُ
َ
ََرب ُِكۡمََأ قَالُواََْمۡعِذَرًةَإِلَيَٰ ُبُهۡمََعَذاٗباََشِديٗداَۖۡ ِ َعذ 

 ١٦٤ََولََعل ُهۡمََيت ُقونََ

165. িাৰ তপ ি তি উপছদশ তসহোঁ িক তদয়া হহত ল, তসহোঁ ছি কিতিয়া কসয়া 

পাহতৰ গ’ল, কিতিয়া তিসকছল অসৎকমথ তনছষধ কতৰত ল কিওোঁছলাকক আতম 

উিাৰ কতৰত ছলা, আৰু তিসকছল অনযায় কতৰত ল তসহোঁ িক আতম কছঠাৰ শাতি 

তিতহছ া, কাৰণ তসহোঁ ছি ফাছ ক্বী কতৰত ল। 

نجَۡيَناَٱل ِذيَنََيۡنَهۡوَنََعِنََ
َ
ۦَٓأ ُِرواَْبِهِ اَنَُسواََْماَُذك  فَلَم 

َبَـ ِيِۭسَبَِماََكانُواََْ ُمواَْبَِعَذابِۭ
َخۡذنَاَٱل ِذيَنََظلَ

َ
وِٓءََوأ ٱلسُّ
 ١٦٥ََيۡفُسُقونََ

166. ইয়াৰ তপ ছিা কিতিয়া তসহোঁ ছি তনতষি কামৰ সীমা কচৰাই গ'ল কিতিয়া 

আতম তসহোঁ িক ক’কলা, ‘কিামাছলাছক তনকৃষ্ট িােৰ হহ কিাৱা’! 
اَُنُهواََْعۡنُهَقُلَۡناَلَُهۡمَُكونُواَْقَِرَدةًََ اََعَتۡواََْعنَم  فَلَم 

 ١٦٦ََخَِٰسـ ِينََ

167. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক কঘাষণা কতৰছল কি, 

তনশ্চয় কিওোঁ তক্বয়ামি পিথন্ত তসহোঁ িৰ ওপৰি এছনকুৱা তক ুমান কলাকক পঠাি, 

তিসকছল তসহোঁ িক কঠিন শাতি তদ ৰ্াতকি। তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক শাতি দানি 

িৎপৰ আৰু তনশ্চয় কিওোঁ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َيَۡوِمَ ََعلَۡيِهۡمَإِلَيَٰ ذ َنََربَُّكَلََيۡبَعثَن 
َ
ٱلۡقَِيََٰمةََِمنَََوِإۡذَتَأ

ََرب َكَلََسِريُعَٱلۡعَِقاِبََ يَُسوُمُهۡمَُسوَٓءَٱلَۡعَذاِبَِۗإِن 
 ١٦٧ََوِإن ُهۥَلََغُفور َر ِحيمَ 

168. আৰু আতম তসহোঁ িক পৃতৰ্ৱীি তিতভন্ন দলি তিভি কতৰছ া, তসহোঁ িৰ 

তক ুমান সৎকমথপৰায়ণ আৰু তক ুমান অনয ধৰণৰ। আতম তসহোঁ িক মিল আৰু 

অমিলৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কতৰছ া, িাছি তসহোঁ ছি প্ৰিযাৱিথ ন কছৰ। 

َٰلُِحوَنََوِمۡنُهۡمََ ِۡنُهُمَٱلص  م  َمٗماَۖۡ
ُ
ۡرِضَأ

َ
ۡعَنَُٰهۡمَفِيَٱلۡأ َوَقط 

ي ِـ َاِتَلََعل ُهۡمََ َوبَلَۡوَنَُٰهمَبِٱلۡحََسَنَِٰتََوٱلس  َٰلَِكَۖۡ ُدوَنََذ
 ١٦٨َيَرِۡجُعونََ
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169. তসহোঁ িৰ তপ ি এছন তক ুমান অছিাগয কলাক এটাৰ তপ ি এটাকক 

তসহোঁ িৰ স্থলাতভতষিৰূছপ তকিাপৰ উত্তৰাতধকাৰী হহছ , তিসকছল পৃতৰ্ৱীৰ এই 

িুচ্ছ অসাৰ সামগ্ৰী সিয়ি তলপ্ত ৰ্াছক, আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাক ক্ষমা কতৰ 

তদয়া হ’ি’। তকন্তু এইছিাৰৰ অনুৰূপ সামগ্ৰী তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহছল কসয়াও 

তসহোঁ ছি গ্ৰহণ কতৰি; তকিাপৰ অিীকাৰ তসহোঁ িৰ পৰা কলাৱা কহাৱা নাইছন কি, 

তসহোঁ ছি আল্লাহ সম্পছকথ  সিযৰ িাতহছৰ আন এছকা নক’ি? অৰ্চ তসহোঁ ছি িাি তি 

আছ  কসয়া অধযয়ছনা কছৰ। তকন্তু তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ তসহোঁ িৰ িাছি 

আতখৰািৰ আিাছসই উত্তম; কিামাছলাছক এয়া অনুধাৱন নকৰাছন? 

ََورِثُواَْٱلۡكَِ ََبۡعِدهِۡمََخلۡف  ُخُذوَنََفََخلََفَِمنُۢ
ۡ
َتََٰبَيَأ

تِِهۡمََ
ۡ
ََويَُقولُوَنََسُيۡغَفُرَلََناََوِإنَيَأ ۡدنَيَٰ

َ
َعرََضََهََٰذاَٱلۡأ

ِيَثَُٰقََ لَۡمَيُۡؤَخۡذََعلَۡيِهمَم 
َ
أ ُخُذوُهَْۚ

ۡ
ِۡثلُُهۥَيَأ َم  َعرَض 

ََوَدرَُسواََْماََ َِإِل اَٱلۡحَق  نَل اََيُقولُواَْعَلَىَٱَّلل 
َ
ٱلِۡكَتَِٰبَأ

اُرَٱٓأۡل َوٱلد  فَلَاََفِيهَِِۗ
َ
ل ِل ِذيَنََيت ُقوَنَْۚأ ِخَرُةََخيۡرَ 

 ١٦٩ََتۡعقِلُونََ

170. তিসকছল তকিাপক দৃ়িভাছৱ ধাৰণ কছৰ আৰু  ালাি কাছয়ম কছৰ; 

তনশ্চয় আতম সৎকমথপৰায়ণ সকলৰ শ্ৰমফল তিনষ্ট নকছৰা। 
َةَإِن اَلَاََ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 

َ
ُكوَنَبِٱلِۡكَتَِٰبََوأ ِ َوٱل ِذيَنَُيَمس 

َ
َ
 ١٧٠َۡجَرَٱلُۡمۡصلِِحينََنُِضيُعَأ

171. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম পিথিক তসহোঁ িৰ ওপৰি িুতল ধতৰত ছলা, 

আৰু কসয়া আত ল কিতনিা কমঘৰ এটা খি। তসহোঁ ছি ভাতৱছল কি, কসয়া তসহোঁ িৰ 

ওপৰি পতৰ িাি। (আতম ক’কলা) ‘আতম তি প্ৰদান কতৰছ া কসয়া দৃ়িভাছৱ ধাৰণ 

কৰা আৰু িাি তি আছ  কসয়া স্মৰণ কৰা, িাছি কিামাছলাছক িাক্বৱাৰ অতধকাৰী 

হ’ি পাৰা’। 

ن ُهۥََ
َ
َوَظنُّٓواَْأ ن ُهۥَُظل ةَ 

َ
۞َوِإۡذََنَتۡقَناَٱلۡجََبَلَفَوَۡقُهۡمََكأ

ةََٖوٱۡذُكُرواََْماَفِيهََِ بِِهۡمَُخُذواََْمآََءاَتۡيَنَُٰكمَبُِقو  َُۢ َواقُِع
 ١٧١َلََعل ُكۡمََتت ُقونََ

172. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক আদম সন্তানৰ তপঠিৰ পৰা 

িাৰ িংশধৰক উতলয়াইত ল আৰু তসহোঁ িৰ তনজৰ তিষছয় স্বীকাছৰাতি গ্ৰহণ কতৰত ল 

আৰু হকত ল, ‘মই কিামাছলাকৰ ৰি নহয় কন? তসহোঁ ছি হকত ল, ‘হয় তনশ্চয়, 

আতম সাক্ষী ৰ্াতকছলা’। এইছটা এই িাছি কি, কিামাছলাছক িাছি তক্বয়ামিৰ 

তদনা ক’ি কনাৱাৰা কি, আতম এই তিষছয় জনাই নাত ছলা। 

ِي َتُهۡمََ َبَنِٓيََءاَدَمَِمنَُظُهورِهِۡمَُذر  َخَذََربَُّكَِمنُۢ
َ
َوِإۡذَأ

ََ قَالُواَْبَلَىَٰ لَۡسُتَبَِرب ُِكۡمَۖۡ
َ
نُفِسِهۡمَأ

َ
َأ ۡشَهَدُهۡمَعَلَىَٰٓ

َ
َوأ

نََتُقولُواَْيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِإِن اَُكن اََعۡنََهََٰذاََ
َ
أ َْۚ ٓ َشِهۡدنَا
 ١٧٢ََغَٰفِلِينََ

173. অৰ্িা কিামাছলাছক িাছি এইছটা ক’ি কনাৱাৰা কি, আমাৰ 

তপিৃপুৰুষসকছলও আমাৰ আগি তশ্বকথ  কতৰছ , আৰু আতম হহছ া কিওোঁছলাকৰ 

পৰিিী িংশধৰ; এছিছক (তশ্বকথ ৰ মাধযমি) তিসকছল তনজৰ আমলক িাতিল 

কতৰছ  তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি িুতম আমাক ধ্বংস কতৰিাছন? 

شَۡ
َ
ۡوََتُقولُٓواَْإِن َمآَأ

َ
ََأ ِنُۢ ِي ٗةَم  َرَكََءابَآُؤنَاَِمنََقۡبُلََوُكن اَُذر 

َفُتۡهلُِكَناَبَِماََفَعَلَٱلُۡمۡبِطلُونََ
َ
أ  ١٧٣ََبۡعِدهِۡمَۖۡ

174. আৰু এইদছৰই আতম আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা কছৰা িাছি তসহোঁ ছি 

উভতি আছহ। 
ُلَٱٓأۡلَيَِٰتََولََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ ِ  ١٧٤ََوَكَذَٰلَِكَُنَفص 

175. আৰু তসহোঁ িক কসই িযতিৰ সংিাদ পাঠ কতৰ শুছনাৱা, িাক আতম 

তনদশথনসমূহ প্ৰদান কতৰত ছলা, িাৰ তপ ি তস িাৰ পৰা তিতচ্ছন্ন হহ হগত ল, আৰু 

চয়িাছন িাৰ তপ  হলত ল। ফলি তস তিপৰ্গামী সকলৰ অন্তভুথ ি হহ হগত ল। 

َٱل ِذٓيََءاَتۡيَنَُٰهََءاَيَٰتَِناَفَٱنسََ
َ
لََخَِمۡنَهاَََوٱتُۡلََعلَۡيِهۡمََنَبأ

ۡيَطَُٰنَفَكَاَنَِمَنَٱلَۡغاوِينََ ۡتَبَعُهَٱلش 
َ
 ١٧٥َفَأ
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176. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল ইয়াৰ দ্বাৰা িাক উচ্চ মিথাদা দান 

কতৰছলাছহোঁ ছিন, তকন্তু তস দ্যতনয়াৰ প্ৰতিছহ আকৃষ্ট হহছ  আৰু তনজ প্ৰিৃতত্তৰ 

অনুসৰণ কতৰছ । এছিছক িাৰ উপমা হহছ  কুকুৰৰ দছৰ, িাৰ ওপৰি কিাজা 

জাতপ তদছল তস তজভা উতলয়াই কহোঁ পাই ৰ্াছক আৰু কিাজা তনতদছলও তস তজভা 

উতলয়াই কহোঁ পাই ৰ্াছক। তি সম্প্ৰদাছয় আমাৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ কতৰছ  

তসহোঁ িৰ অৱস্থাও এইছটাছৱই। এছিছক িুতম িৃত্তান্ত িণথনা কৰা িাছি তসহোঁ ছি 

তচন্তা কছৰ। 

ۥَٓ ۡرِضَََََولَۡوَِشۡئَناَلََرَفۡعَنَُٰهَبَِهاََوَلَِٰكن ُه
َ
ۡخلََدَإِلَيَٱلۡأ

َ
أ

َُٰهََْۚفَمَثلُُهۥََكَمَثِلَٱلۡكَلِۡبَإِنََتحِۡمۡلََعلَۡيهََِ َوٱت َبَعََهَوى
بُواََْ َٰلَِكََمَثُلَٱلَۡقوِۡمَٱل ِذيَنََكذ  َذ  ۡوََتتُۡرۡكُهَيَلَۡهثِۚ

َ
يَلَۡهۡثَأ

ُرونََ فَٱقُۡصِصَٱلَۡقَصَصَلََعل ُهۡمََيَتَفك   ١٧٦َأَـِبَيَٰتَِناَْۚ

177. কসই সম্প্ৰদায়ৰ উপমা তকমান কি তনকৃষ্ট! তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক 

অস্বীকাৰ কতৰছ , আৰু তসহোঁ ছি তনজৰ প্ৰতিছহ অনযায় কতৰত ল। 
نُفَسُهۡمََكانُواََْ

َ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََوأ َسآَءََمَثلًاَٱلَۡقوُۡمَٱل ِذيَنََكذ 

 ١٧٧ََيۡظلُِمونََ

178. আল্লাছহ িাক তহদায়ি তদছয় কসইজনছহ তহদায়িপ্ৰাপ্ত আৰু কিওোঁ 

তিসকলক তিপৰ্গামী কছৰ তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
َوَمنَيُۡضلِۡلَفَأ ََفُهَوَٱلُۡمۡهَتِديَِۖ ُ َمنََيۡهِدَٱَّلل 

 ١٧٨َُهُمَٱلَۡخَِٰسُرونََ

179. তনশ্চয় আতম িহুছিা তজ্বন আৰু মানৱক জাহান্নামৰ িাছি সৃতষ্ট কতৰছ া, 

তসহোঁ িৰ হৃদয় আছ  তকন্তু িাৰ দ্বাৰা তসহোঁ ছি উপলতি নকছৰ, তসহোঁ িৰ চকু আছ  

তকন্তু িাৰ দ্বাৰা তসহোঁ ছি কনছদছখ আৰু তসহোঁ িৰ কাণ আছ  তকন্তু িাৰ দ্বাৰা তসহোঁ ছি 

নুশুছন, তসহোঁ ি চিুষ্পদ জন্তুৰ দছৰ, িৰং িাছিাকক অতধক তিভ্ৰান্ত। তসহোঁ ছিই 

হহছ  উদাসীন। 

َ ِ َِنَٱلِۡجن  نَاَِلجََهن َمََكثِيٗراَم 
ۡ
َوٱلۡإِنِسَِۖلَُهۡمَََولََقۡدََذَرأ

َل اَُيۡبِصُروَنَبَِهاَ ۡعيُن 
َ
َل اََيۡفَقُهوَنَبَِهاََولَُهۡمَأ قُلُوب 

نَۡعَِٰمَبَۡلََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكََكٱلۡأ

ُ
أ َْۚ َل اَيَۡسَمُعوَنَبَِهآ َولَُهۡمََءاَذان 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡغَٰفِلُونََ

ُ
أ َْۚ َضلُّ

َ
 ١٧٩َُهۡمَأ

180. আৰু আল্লাহৰ িাছি আছ  সুেৰ সুেৰ নাম। এছিছক কিামাছলাছক 

কিওোঁক কসইছিাৰ নাছমছৰই আহ্বান কৰা; আৰু তিসকছল কিওোঁৰ নাম তিকৃি কছৰ 

তসহোঁ িক িজথ ন কৰা; তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ ফল অনতিপলছম তসহোঁ িক তদয়া হ’ি। 

َوَذُرواَْٱل ِذيَنََ َۡۖ َفَٱۡدُعوهَُبَِها ۡسَمآُءَٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
َِٱلۡأ َوَّلِل 

َسََ ۡسَمَٰٓئِهۚۦِْ
َ
 ١٨٠َُيۡجَزۡوَنََماََكانُواََْيۡعَملُونََيُلِۡحُدوَنَفِٓيَأ

181. আৰু তিসকলক আতম সৃতষ্ট কতৰছ া তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা এটা দল 

আছ  তিসকছল নযায়ভাছৱ পৰ্ কদখুৱায় আৰু কসই অনুিায়ী (তিচাৰ মীমাংসাি) 

ইনচাফ কছৰ। 

ََوبِهِۦََيۡعِدلُونََ ِ َيۡهُدوَنَبِٱلۡحَق  ةَ  م 
ُ
ۡنََخلَۡقَنآَأ  ١٨١ََوِمم 

182. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ , অনতিপলছম 

আতম তসহোঁ িক এছনকক লাছহ লাছহ ধ্বংসৰ তপছন হল িাম কি, তসহোঁ ছি গছমই 

নাপাি। 

ِۡنََحۡيُثَلَاََ بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََسنَۡسَتۡدرُِجُهمَم  َوٱل ِذيَنََكذ 
 ١٨٢ََيۡعلَُمونََ

183. আৰু মই তসহোঁ িক অৱকাশ তদম। তনশ্চয় কমাৰ ককৌশল অিযন্ত িতলষ্ঠ।  َََكۡيِديََمتِين ۡملِىَلَُهۡمَْۚإِن 
ُ
 ١٨٣ََوأ

184. তসহোঁ ছি ককতিয়াও তচন্তা নকছৰ কনতক কি, তসহোঁ িৰ সহচৰজন কাহাতনও 

উন্মাদ নহয়? কিওোঁ হহছ  ককৱল এজন স্পষ্ট সিকথ কাৰী। 
إِنَۡ ِنَِجن ٍةَِۚ ََماَبَِصاِحبِِهمَم  ُْۗ ُروا َولَۡمََيَتَفك 

َ
ُهَوَإِل اَََأ

بِينَ   ١٨٤َنَِذير َمُّ
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185. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌম কিৃথ ত্ব সম্পছকথ  লগছি আল্লাছহ তি 

সৃতষ্ট কতৰছ  কসই তিষছয় তসহোঁ ছি তচন্তা-চচথ া কৰা নাইছন, আৰু এই তিষছয়ও কি, 

সম্ভৱি তসহোঁ িৰ তনধথাতৰি সময় তনকটৱিী হহছ ; গতিছক ইয়াৰ তপ ি তসহোঁ ছি 

আৰু ককান কৰ্াি ঈমান আতনি? 

ۡرِضََوَماََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولَۡمَيَنُظُرواَْفِيََملَُكوِتَٱلس 

َ
أ

نَيَُكوَنَقَِدََ
َ
َأ ۡنََعَسيَٰٓ

َ
َِمنََشۡيٖءََوأ ُ َخلََقَٱَّلل 

ََبۡعَدهُۥَيُۡؤِمُنونََ ََحِديثِۭ ي ِ
َ
فَبِأ َجلُُهۡمَۖۡ

َ
 ١٨٥َٱۡقتََرَبَأ

186. আল্লাছহ তিসকলক তিপৰ্গামী কছৰ তসহোঁ িৰ ককাছনা পৰ্প্ৰদশথক নাই; আৰু 

কিওোঁ তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ অিাধযিাি লক্ষযহীনৰ দছৰ ঘুতৰ ফুতৰিকল এতৰ তদছয়। 
ََويََذرُُهۡمَفِيَُطۡغَيَٰنِِهۡمََ ۚۥْ َفَلَاََهادَِيَلَُه ُ َمنَيُۡضلِِلَٱَّلل 

 ١٨٦ََيۡعَمُهونََ

187. তসহোঁ ছি কিামাক তক্বয়ামি সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কতৰ কয়, ‘কসয়া ককতিয়া 

সংঘটিি হ’ি’? ককাৱা, ‘এই তিষয়ৰ জ্ঞান ককৱল কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি। 

ককৱল কিছৱোঁই িৰ্াসময়ি কসইছটাৰ প্ৰকাশ ঘটাি। আকতস্মকভাছৱ কসয়া 

কিামাছলাকৰ ওপৰি আতহ পতৰি’। তসহোঁ ছি কিামাক প্ৰশ্ন কতৰছ  কিতনিা িুতম 

এই তিষছয় সতিছশষ অৱতহি। ককাৱা, ‘এই তিষয়ৰ জ্ঞান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি, 

তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই (এই সিযছটা) নাজাছন’। 

قُۡلَإِن َماَِعلُۡمَهاَ ََٰهاَۖۡ ي اَنَُمۡرَسى
َ
اَعةَِأ يَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلس 

َثُقلَۡتَفِيََ اَُهَوَْۚ
لَاَُيجَل ِيَهاَلَِوقۡتَِهآَإِل  ِعنَدََرب ِيَِۖ

َُۗيَۡسـ َلُونََكََ تِيُكۡمَإِل اََبۡغَتٗة
ۡ
َلَاَتَأ ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

ََعۡنهََ ن َكََحِفىٌّ
َ
َََكأ ََِوَلَِٰكن  قُۡلَإِن َماَِعلُۡمَهاَِعنَدَٱَّلل  اَۖۡ

اِسَلَاََيۡعلَُمونََ ۡكثََرَٱلن 
َ
 ١٨٧َأ

188. ককাৱা, ‘আল্লাছহ তি ইচ্ছা কছৰ িাৰ িাতহছৰ কমাৰ তনজৰ উপকাৰ-

অপকাৰৰ ওপৰছিা কমাৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই। গাছয়ি িা অদৃশযৰ জ্ঞান িতদ 

কমাৰ ৰ্াতকলছহোঁ ছিন কিছন্ত মই িহুছিা কলযাণ লাভ কতৰছলাছহোঁ ছিন আৰু 

ককাছনা ধৰণৰ অকলযাছণই কমাক স্পশথ কতৰি কনাৱাতৰছলছহোঁ ছিন। মই ককৱল 

ঈমাোৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি সিকথ কাৰী আৰু সুসংিাদদািাৰ িাতহছৰ আন এছকা 

নহয়’। 

ََْۚ ُ اَإِل اََماََشآَءَٱَّلل  ۡملُِكَلَِنۡفِسيََنۡفٗعاََولَاََضرًّ
َ
قُلَل ٓاَأ

ََ ۡعلَُمَٱلَۡغۡيَبَل
َ
ٱۡسَتۡكثَۡرُتَِمَنَٱلۡخَيِۡرََوَماَََولَۡوَُكنُتَأ

ل َِقۡوٖمََ نَاَ۠إِل اَنَِذير ََوبَِشيرَ 
َ
إِۡنَأ وُٓءَْۚ نَِيَٱلسُّ َمس 

 ١٨٨َيُۡؤِمُنونََ

189. কিছৱোঁই কিামাছলাকক এজন িযতিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু িাৰ পৰা 

কিওোঁৰ স্ত্ৰীক সৃতষ্ট কতৰছ , িাছি কিওোঁ স্ত্ৰীৰ ওচৰি প্ৰশাতন্ত লাভ কছৰ। িাৰ 

তপ ি কিতিয়া কিওোঁ স্ত্ৰীৰ হসছি তমতলি হ’ল কিতিয়া স্ত্ৰীজনী এটি লঘু গভথ ধাৰণ 

কতৰছল আৰু এইছটা হল অনায়াছস চলা-ফুৰা কতৰি ধতৰছল। অৱছশষি কিতিয়া 

গা-ভাৰী হ’ল, কিতিয়া কিওোঁছলাক উভছয় কিওোঁছলাকৰ ৰি আল্লাহৰ ওচৰি 

প্ৰাৰ্থনা কতৰি ধতৰছল, ‘িতদ িুতম আমাক এজন সুসন্তান দান কৰা কিছন্ত আতম 

কিামাৰ প্ৰতি কৃিজ্ঞ হম’। 

ِنَن ۡفٖسََوَِٰحَدةَٖوََجَعَلَِمۡنَهاََ ۞ُهَوَٱل ِذيََخلََقُكمَم 
ََٰهاََحمَلَۡتََحمۡلًاَ ى اََتَغش  فَلَم  َزوَۡجَهاَلِيَۡسُكَنَإِلَۡيَهاَۖۡ

ََرب ُهَماَلَئِۡنََ َ َعَواَٱَّلل  ۡثَقلَتَد 
َ
آَأ َفَلَم  َخفِيٗفاََفَمر ۡتَبِهِۖۦۡ

َِٰكرِينَََءاتَيَۡ َِمَنَٱلش   ١٨٩ََتَناََصَٰلِٗحاَل َنُكوَنن 

190. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িক এজন পূণথাি সুসন্তান দান কতৰছল, 

কিতিয়া তসহোঁ িক কিওোঁ তি প্ৰদান কতৰছ  কসই তিষছয় তসহোঁ ছি িহুছিা অংশীদাৰ 

(শ্বৰীক) তনধথাৰণ কতৰছল। প্ৰকৃিছি তসহোঁ ছি তিসকলক (কিওোঁৰ লগি) অংশী 

স্থাপন কছৰ, আল্লাহ িাছিাকক িহু উিথ ি। 

ََْۚ َُٰهَما َُٰهَماََصَٰلِٗحاََجَعلَاَلَُهۥَُشَرَكآَءَفِيَمآََءاتَى آََءاتَى فَلَم 
اَيُۡشِرُكونََ ََعم  ُ  ١٩٠ََفَتَعَٰلَىَٱَّلل 

191. তসহোঁ ছি এছনকুৱা িস্তুক অংশী কছৰ কনতক তিসকছল এছকাছৱই সৃতষ্ট কৰা 

নাই? িৰং তসহোঁ ি তনছজই সৃষ্ট। 
َ
َ
اَوَُهۡمَُيخۡلَُقونََأ  ١٩١َيُۡشِرُكوَنََماَلَاََيخۡلُُقََشۡيـ ٗ
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192. এইছিাছৰ তসহোঁ িক কদাতপও সহায় কতৰি কনাৱাছৰ আনতক তনজছৰা সহায় 

কতৰি কনাৱাছৰ। 
نُفَسُهۡمَيَنُصُرونََ

َ
 ١٩٢ََولَاَيَۡسَتِطيُعوَنَلَُهۡمَنَۡصٗراََولَٓاَأ

193. আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িক সৎপৰ্ৰ তপছন আহ্বান কতৰছলও তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকক অনুসৰণ নকতৰি; কিামাছলাছক তসহোঁ িক আহ্বান কৰা িা তনৰছৱ 

ৰ্াকা, কিামাছলাকৰ িাছি উভছয়ই সমান। 

َلَاَيَت بُِعوُكۡمََْۚسَوآء ََعلَۡيُكۡمََ َوِإنَتَۡدُعوُهۡمَإِلَيَٱلُۡهَدىَٰ
نُتۡمََصَِٰمُتونََ

َ
ۡمَأ
َ
َدَعۡوُتُموُهۡمَأ

َ
 ١٩٣َأ

194. আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাছক তিসকলক আহ্বান কৰা তসহোঁ ি কিামাছলাকৰ 

দছৰই িাোহ, গতিছক িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত আহ্বান কৰা 

(কচাৱাছচান) তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয়ছন নাই। 

ۡمَثالُُكۡمََۖۡ
َ
َأ َِِعَباد  َٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  إِن 
 ١٩٤ََصَِٰدقِينََفَٱۡدُعوُهۡمَفَلۡيَۡسَتِجيُبواَْلَُكۡمَإِنَُكنُتۡمَ

195. তসহোঁ িৰ ভতৰ আছ ছন তিছটাছৰ তসহোঁ ছি কখাজ কাছ়ি? তসহোঁ িৰ হাি 

আছ ছন তিছটাছৰ তসহোঁ ছি ধতৰি পাছৰ? তসহোঁ িৰ চকু আছ ছন তিছটাছৰ তসহোঁ ছি 

কদছখ? তসহোঁ িৰ কাণ আছ ছন তিছটাছৰ তসহোঁ ছি শুছন? ককাৱা, ‘কিামাছলাছক 

তিসকলক আল্লাহৰ লগি অংশী কতৰ া তসহোঁ িক আহ্বান কৰা িাৰ তপ ি কমাৰ 

তিৰুছি ষডিন্ত্ৰ কৰা আৰু কমাক অকছণা অৱকাশ তনতদিা’। 

ۡمََ
َ
أ َۡۖ يٖۡدََيۡبِطُشوَنَبَِهآ

َ
ۡمَلَُهۡمَأ

َ
أ َۡۖ ََيۡمُشوَنَبَِهآ رُۡجل 

َ
لَُهۡمَأ

َ
أ

ََُۗ َيَۡسَمُعوَنَبَِها ۡمَلَُهۡمََءاَذان 
َ
أ َۡۖ َُيۡبِصُروَنَبَِهآ ۡعيُن 

َ
لَُهۡمَأ

َكِيُدوِنَفَلَا  ١٩٥َتُنِظُرونََِقُِلَٱۡدُعواَُْشَرَكآَءُكۡمَُثم 

196. ‘তনশ্চয় কমাৰ অতভভাৱক ককৱল আল্লাহ, তিজছন তকিাপ অৱিীণথ কতৰছ  

আৰু কিছৱোঁই সৎকমথপৰায়ণ সকলৰ অতভভাৱকত্ব কছৰ’। 
وَُهَوََيَتَول يََ َلَٱلِۡكَتََٰبَۖۡ َٱل ِذيَنَز  ُ ََوَيِّۧـِلَٱَّلل  إِن 

َٰلِِحينََ  ١٩٦َٱلص 

197. আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাছক তিসকলক আহ্বান কৰা তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকক কদাতপও সহায় কতৰি কনাৱাছৰ আনতক তসহোঁ ছি তনজছৰা সহায় 

কতৰি কনাৱাছৰ। 

َوٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِۦَلَاَيَۡسَتِطيُعوَنَنَۡصَرُكۡمََ
نُفَسُهۡمَيَنُصُرونََ

َ
 ١٩٧ََولَٓاَأ

198. িুতম িতদ তসহোঁ িক সৎপৰ্ৰ তপছন আহ্বান কৰা কিছন্ত তসহোঁ ছি নুশুতনি আৰু 

িুতম কদতখিকল পািা কি, িাতহযকভাছৱ তসহোঁ ছি কিামাৰ ফাছল চাই আছ , অৰ্চ 

তসহোঁ ছি কনছদছখ। 

َُٰهۡمَيَنُظُروَنََ ََوتََرى ْۡۖ َلَاَيَۡسَمُعوا َوِإنَتَۡدُعوُهۡمَإِلَيَٱلُۡهَدىَٰ
 ١٩٨َإِلَۡيَكَوَُهۡمَلَاَُيۡبِصُرونََ

199. মানুহৰ (চতৰি আৰু কমথৰ) উৎকৃষ্ট অংশ গ্ৰহণ কৰা, সৎকামৰ আছদশ 

তদয়া আৰু অজ্ঞসকলক এৰাই চলা। 
ۡعرِۡضََعِنَٱلَۡجَِٰهلِينََ

َ
ُمۡرَبِٱلُۡعۡرِفََوأ

ۡ
 ١٩٩َُخِذَٱلَۡعۡفَوََوأ

200. আৰু িতদ চয়িানৰ কুমন্ত্ৰণাই কিামাক প্ৰছৰাতচি কছৰ, কিছন্ত আল্লাহৰ 

আশ্ৰয় তিচাতৰিা। তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

اَيَنزََغن َكَِمَنَٱلشَ  إِن ُهۥَََوِإم  َِْۚ ۡيَطَِٰنَنَۡزغ َفَٱۡسَتعِۡذَبِٱَّلل 
ََعلِيمَ   ٢٠٠ََسِميع 

201. তনশ্চয় তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছ , কিওোঁছলাকক চয়িাছন কিতিয়া 

কুমন্ত্ৰণা তদছয় কিতিয়া কিওোঁছলাছক আল্লাহক স্মৰণ কছৰ, লছগ লছগ তসহোঁ িৰ দৃতষ্ট 

প্ৰকট হয়। 

َقۡواَْإَِذاَ َٱل ِذيَنَٱت  ۡيَطَِٰنََإِن  َِنَٱلش  َم  ُهۡمََطَٰٓئِف  َمس 
ۡبِصُرونََ ُرواَْفَإَِذاَُهمَمُّ  ٢٠١َتََذك 



 

আল-আ'ৰাফ 

 

169 

 

 األعراف 

202. আৰু চয়িানৰ ভািৃসকছল ভ্ৰষ্টিাি তসহোঁ িক সহছিাতগিা কছৰ। এই 

কামি তসহোঁ ছি অকছণা ত্ৰুটি নকছৰ। 
َلَاَُيۡقِصُرونََ َُثم  ِ َغى 

وَنُهۡمَفِيَٱلۡ َُٰنُهۡمََيُمدُّ  ٢٠٢ََوِإۡخَو

203. িুতম কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি (তসহোঁ ছি তিচৰা মছি) ককাছনা আয়াি হল 

নাহা, কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘িুতম তনছজই এটা আয়াি িনাই কনাছলাৱা তকয়’? 

ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কমাৰ ওচৰি অহী তহচাছপ তি কপ্ৰৰণ কৰা 

হয়, মই ককৱল িাছৰই অনুসৰণ কছৰা। এই ককাৰআন কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ 

িৰফৰ পৰা স্পষ্ট প্ৰমাণ; আৰু এইছটা ঈমাোৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তহদায়ি আৰু 

ৰহমি’। 

ت بُِعََ
َ
قُۡلَإِن َمآَأ تِِهمَأَـِبيَةَٖقَالُواَْلَۡولَاَٱۡجَتبَۡيَتَهاَْۚ

ۡ
َوِإَذاَلَۡمَتَأ

ب ُِكۡمَوَُهٗدىََ َهََٰذاَبََصآئُِرَِمنَر  َِۚ ب ِي َِمنَر  َإِلَي  َماَيُوَحيَٰٓ
ل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ  ٢٠٣ََوَرۡحمَةَ 

204. আৰু কিতিয়া ককাৰআন তিলাৱি কৰা হয় কিতিয়া কিামাছলাছক 

মছনাছিাগ সহকাছৰ কসয়া শুতনিা আৰু তনৰৱ-তনিি হহ ৰ্াতকিা, িাছি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতি ৰহমি িষথণ হয়। 

نِصُتواَْلََعل ُكۡمََ
َ
َوِإَذاَقُرَِئَٱلُۡقۡرَءاُنَفَٱۡسَتِمُعواَْلَُهۥََوأ

 ٢٠٤َتُۡرَحمُونََ

205. আৰু িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকক পুৱা-গধূতল তনজ মনছি স্মৰণ কৰা 

সতিনছয়, সশংকতচছত্ত আৰু অনুচ্চস্বছৰ। লগছি উদাসীনসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’িা। 
ٗعاَوَِخيَفٗةََوُدوَنَٱلۡجَۡهرََِ ب َكَفِيََنۡفِسَكَتََضرُّ َوٱۡذُكرَر 

َِنََ ََِوٱٓأۡلَصاِلََولَاَتَُكنَم  ِمَنَٱلَۡقۡوِلَبِٱلُۡغُدو 
 ٢٠٥َٱلَۡغَٰفِلِينََ

206. তনশ্চয় তিসকছল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ সাতন্নধযি আছ  তসহোঁ ছি কিওোঁৰ 

ইিাদি সম্পছকথ  অহংকাৰ নকছৰ; আৰু তসহোঁ ছি ককৱল কিওোঁছৰই িা িীহ পাঠ 

কছৰ আৰু ককৱল কিওোঁছকই  াজদা কছৰ। 

َٱل ِذيَنَِعنَدََرب َِكَلَاَيَۡسَتۡكبُِروَنََعۡنَِعَباَدتِهِۦََ إِن 
 ٢٠٦ََويَُسب ُِحونَُهۥََولَُهۥََۤنوُدُجۡسَيَ۩
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আল-আনফাল الأنفال 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মানুছহ কিামাক আনফাল (িুিলি সম্পদ) সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ; ককাৱা, 

‘িুিলি সম্পদ আল্লাহ আৰু ৰা ুলৰ িাছি; এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু তনজৰ মাজি সদ্ভাৱ স্থাপন কৰা লগছি আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা, িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা’। 

فَٱت ُقواََْ ََِوٱلر ُسوِلَِۖ نَفاُلََّلِل 
َ
قُِلَٱلۡأ نَفاِلَِۖ

َ
يَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلۡأ

َ
َ
ََوأ َ َإِنََٱَّلل  ۥٓ ََورَُسولَُه َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
َوأ ۡصلُِحواََْذاَتَبَيۡنُِكۡمَۖۡ

ۡؤِمنِينََ  ١َُكنُتمَمُّ

2. প্ৰকৃি মুতমন তসহোঁ ছিই তিসকলৰ হৃদয় আল্লাহক স্মৰণ কৰা হ’কল কতম্পি 

হয় আৰু কিওোঁৰ আয়ািসমূহ তসহোঁ িৰ ওচৰি তিলাৱি কৰা হ’কল কসয়া তসহোঁ িৰ 

ঈমান িৃতি কছৰ, আৰু তসহোঁ ছি ককৱল তনজ প্ৰতিপালকৰ ওপৰছিই ভৰসা 

কছৰ। 

َوَِجلَۡتَقُلُوبُُهۡمََ ُ إِن َماَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَٱل ِذيَنَإَِذاَذُكَِرَٱَّلل 
ََرب ِِهۡمََ َوِإَذاَتُلَِيۡتََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتُهۥََزاَدۡتُهۡمَإِيَمَٰٗناَوَعَلَىَٰ

 ٢ََيَتوَك لُونََ

3. তিসকছল  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু আতম তসহোঁ িক তি জীতৱকা দান কতৰছ া 

িাৰ পৰা িযয় কছৰ; 
اََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ ةَََوِمم  لَوَٰ  ٣َٱل ِذيَنَيُقِيُموَنَٱلص 

4. তসহোঁ ছিই প্ৰকৃি মুতমন। তসহোঁ িৰ িাছি আছ  তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 

উচ্চ মিথাদাসমূহ, ক্ষমা আৰু সন্মানজনক জীতৱকা। 
ل هَُ َْۚ ا ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡؤِمُنوَنََحق ٗ

ُ
َِعنَدََرب ِِهۡمََأ ۡمََدَرَجَٰت 

ََكرِيمَ  َورِۡزق   َ  ٤ََوَمۡغفَِرة

5. এইছটা এছনকুৱা, কিছনকক কিামাৰ প্ৰতিপালছক নযায়ভাছৱ কিামাক ঘৰৰ 

পৰা উতলয়াই আতনত ল অৰ্চ মুতমনসকলৰ এটা দছল কসয়া অপ ে কতৰত ল। 
ِنََ َفَرِيٗقاَم  ََوِإن  ِ َبَيۡتَِكَبِٱلۡحَق  ۡخرََجَكََربَُّكَِمنُۢ

َ
َََكَمآَأ

َٰرُِهونََ  ٥َٱلُۡمۡؤِمنِيَنَلََك

6. সিয স্পষ্টভাছৱ প্ৰকাতশি কহাৱাৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি কিামাৰ লগি তিিকথ  

কছৰ। এছন লাছগ কিন তসহোঁ িক মৃিুযৰ ফাছল কখতদ হল কিাৱা হহছ  আৰু 

তসহোঁ ছি কসয়া কদতখ আছ । 

ن َماَيَُساقُوَنَإِلَيََ
َ
ََبۡعَدََماَتَبَي َنََكأ ِ يَُجَِٰدلُونََكَفِيَٱلۡحَق 

 ٦َلَۡمۡوِتَوَُهۡمَيَنُظُرونََٱ

7. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ কিামাছলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ল কি, দ্যই 

দলৰ তিছকাছনা এটা দল কিামাছলাকৰ আয়ত্তাধীন হ'ি, অৰ্চ কিামাছলাছক 

তিচাতৰত লা কি, অস্ত্ৰহীন দলছটা কিামাছলাকৰ আয়ত্তাধীন হওোঁক, তকন্তু আল্লাছহ 

তিচাতৰত ল সিযক কিওোঁৰ িাণীৰ দ্বাৰা প্ৰতিতষ্ঠি কতৰি আৰু কাতফৰসকলক তনমূথল 

কতৰি। 

ن َهاَلَُكۡمََ
َ
آئَِفَتيِۡنَأ َإِۡحَدىَٱلط  ُ َوِإۡذَيَعُِدُكُمَٱَّلل 

ۡوَكةَِتَُكوُنَلَُكۡمََويُرِيُدََ ََغيَۡرََذاِتَٱلش  ن 
َ
َوتََودُّوَنَأ

َبِكَلَِمَٰتِهِۦََويَۡقَطَعََدابَِرَ َٱلۡحَق  نَُيحِق 
َ
َأ ُ َٰفِرِينََٱَّلل   ٧َٱلَۡك

8. এইছটা এই িাছি কি, কিওোঁ সিযক সিযৰূছপ আৰু িাতিলক িাতিলৰূছপ 

প্ৰতিপন্ন কছৰ, িতদও অপৰাধীসকছল এয়া প ে নকছৰ। 
ََويُۡبِطَلَٱلَۡبَِٰطَلََولَۡوََكرَِهَٱلُۡمۡجرُِمونََ َٱلۡحَق   ٨َلُِيِحق 
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9. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি উিাৰ 

প্ৰাৰ্থনা কতৰত লা, ফলি কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰাৰ্থনাি সহাোঁ তৰ তদত ল কি, 

‘অৱছশয আতম কিামাছলাকক সহায় কতৰম এছহজাৰ তফতৰিাৰ দ্বাৰা, তিসকছল 

দছল দছল এটাৰ তপ ি এটাকক আতহি’। 

ُكمََ ن ِيَُمِمدُّ
َ
إِۡذَتَۡسَتغِيُثوَنََرب ُكۡمَفَٱۡسَتَجاَبَلَُكۡمَأ

لَۡ
َ
َِنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُِمۡردِفِينََبِأ  ٩َٖفَم 

10. আৰু আল্লাছহ এইছটা কতৰছ  ককৱল সুসংিাদস্বৰূপ আৰু িাছি 

কিামাছলাকৰ অন্তৰসমূহ ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশাতন্ত লাভ কছৰ; সহায় ককৱল আল্লাহৰ 

পৰাই আছহ; তনশ্চয় আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َ َإِل اَبُۡشَرىَٰ ُ َبِهِۦَقُلُوبُُكۡمََْۚوَماَََوَماََجَعلَُهَٱَّلل  َولَِتۡطَمئِن 
ََحِكيمَ  ََعزِيز  َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ ۡصُرَإِل اَِمۡنَِعنِدَٱَّلل   ١٠َٱلن 

11. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিওোঁ কিওোঁৰ ফালৰ পৰা স্বতিৰ িাছি কিামাছলাকক 

িন্দ্ৰাচ্ছন্ন কতৰত ল আৰু আকাশৰ পৰা কিামাছলাকৰ িাছি পানী িষথাইত ল িাছি 

ইয়াৰ দ্বাৰা কিওোঁ কিামাছলাকক পতৱি কছৰ, আৰু কিামাছলাকৰ পৰা চয়িানৰ 

কুমন্ত্ৰণা দূৰ কছৰ, কিামাছলাকৰ হৃদয়সমূহ দৃ়ি ৰাছখ আৰু ইয়াৰ মাধযমি 

কিামাছলাকৰ ভতৰসমূহ তস্থৰ ৰাছখ। 

َِنََ ُِلََعلَۡيُكمَم  ِنُۡهََويُنَز  َمَنٗةَم 
َ
َعاَسَأ يُكُمَٱلنُّ ِ إِۡذَُيَغش 
َِ َِرُكمَب ُِيَطه 

َمآِءََماٗٓءَل  هِۦََويُۡذهَِبََعنُكۡمَرِۡجَزََٱلس 
قَۡدامََ

َ
َقُلُوبُِكۡمََويَُثب َِتَبِهَِٱلۡأ ۡيَطَِٰنََولِيَۡربَِطَعَلَىَٰ  ١١َٱلش 

12. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক তফতৰিাসকলৰ প্ৰতি অহী 

কপ্ৰৰণ কতৰত ল কি, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ লগি আছ া, এছিছক 

কিামাছলাছক মুতমনসকলক অতিচতলি ৰাখা’। তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  অতচছৰই 

মই তসহোঁ িৰ হৃদয়ি ভীতিৰ সিাৰ কতৰম; কসছয় কিামাছলাছক আঘাি কৰা 

তসহোঁ িৰ গলধনি আৰু আঘাি কৰা তসহোঁ িৰ প্ৰছিযক গাঠিছয় গাঠিছয়। 

ن ِيََمَعُكۡمََفَثب ُِتواَْٱل ِذيَنََ
َ
إِۡذَيُوِحيََربَُّكَإِلَيَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِأ

لِۡقىَفِيَقُلَُ
ُ
ََسأ ْْۚ وِبَٱل ِذيَنََكَفُرواَْٱلرُّۡعَبَََءاَمُنوا

ََبَنانَٖ ۡعَناِقََوٱۡضِربُواَِْمۡنُهۡمَُكل 
َ
 ١٢َفَٱۡضِربُواَْفَۡوَقَٱلۡأ

13. এইছটা এই িাছি কি, তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিছৰাতধিা 

কতৰছ ; আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিছৰাতধিা কতৰি কিছন্ত (জাতন 

কৰ্াৱা) তনশ্চয় আল্লাহ শাতি দানি অতি কছঠাৰ। 

ََ َ ََوَمنَيَُشاقِِقَٱَّلل  ۚۥْ ََورَُسولَُه َ ن ُهۡمََشآقُّواَْٱَّلل 
َ
َٰلَِكَبِأ َذ

ََشِديُدَٱلۡعَِقابَِ َ َٱَّلل   ١٣ََورَُسولَُهۥَفَإِن 

14. এইছটা শাতি, এছিছক কিামাছলাছক ইয়াৰ কসাৱাদ কলাৱা। তনশ্চয় 

কাতফৰসকলৰ িাছি আছ  জাহান্নামৰ শাতি। 
َٰلَِ ارََِذ َٰفِرِيَنََعَذاَبَٱلن  َك

َلِلۡ ن 
َ
 ١٤َُكۡمَفَُذوقُوُهََوأ

15. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক কিতিয়া কাতফৰ িাতহনীৰ সনু্মখীন হ’িা 

পৰস্পৰ তনকটৱিী অৱস্থাি, কিতিয়া কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ সনু্মখি পৃষ্ঠ প্ৰদশথন 

নকতৰিা; 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَلَقِيُتُمَٱل َ يُّ
َ
أ ِذيَنََكَفُرواَْزَۡحٗفاَََيَٰٓ

ۡدبَارََ
َ
ُّوُهُمَٱلۡأ  ١٥َفَلَاَتَُول

16. আৰু কসই তদনা িুিৰ িাছি ককৌশলগি তদশ পতৰিিথ ন অৰ্িা তনজ দলি 

আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ িাতহছৰ ককাছনািাই িতদ পশ্চাদমুখী হয় কিছন্ত তস আল্লাহৰ গজি 

হল উভতিল আৰু িাৰ আশ্ৰয়স্থল হ’ি জাহান্নাম, আৰু কসইছটা তকমান কি 

তনকৃষ্ট প্ৰিযাৱিথ নস্থল! 

ۡوَُمَتَحي ًِزاََ
َ
ِٗفاَل ِقَِتاٍلَأ اَُمَتَحر 

َإِل  ۥٓ َوَمنَيَُول ِِهۡمَيَۡوَمئِٖذَُدبَُرُه
َُٰهََجَهن ُمََۖۡ َوى

ۡ
ََِوَمأ َِنَٱَّلل  َفِئَةََٖفَقۡدَبَآَءَبَِغَضٖبَم  إِلَيَٰ

 ١٦ََوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ
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17. এছিছক কিামাছলাছক তসহোঁ িক হিযা কৰা নাত লা িৰং আল্লাছহই 

তসহোঁ িক হিযা কতৰত ল। কিতিয়া িুতম তনছক্ষপ কতৰত লা, কিতিয়া িুতম তনছক্ষপ 

কৰা নাত লা িৰং আল্লাছহই তনছক্ষপ কতৰত ল, আৰু এইছটা মুতমনসকলক 

আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা উত্তমৰূছপ পৰীক্ষাৰ (মাধযমি উচ্চ মিথাদাি উপনীি 

কৰাৰ) িাছি, তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ََقَتلَُهۡمََْۚوَماََرَمۡيَتَإِۡذََرَمۡيَتََفَلَمَۡ َ َٱَّلل  ََتۡقُتلُوُهۡمََوَلَِٰكن 
ََْۚ ََولُِيۡبلَِىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَِمۡنُهَبَلَآًءََحَسًنا ََرَميَٰ َ َٱَّلل  َوَلَِٰكن 

ََعلِيمَ  ََسِميع  َ َٱَّلل   ١٧َإِن 

18. এয়া আত ল কিামাছলাকৰ িাছি, আৰু তনশ্চয় আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ 

ষডিন্ত্ৰ দ্যিথল কতৰ তদছয়। 
َٰفِرِينََ َُموهُِنََكۡيِدَٱلَۡك َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلُِكۡمََوأ  ١٨ََذ

19. িতদ কিামাছলাছক মীমাংসা তিচাতৰ া কিছনহ’কল কসয়া কিামাছলাকৰ 

ওচৰি আতহ পাইছ তহ; আৰু িতদ কিামাছলাছক তিৰি কহাৱা কিছন্ত কসয়া 

হহছ  কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ; তকন্তু িতদ কিামাছলাছক আছকৌ িুি 

কতৰিকল আহা কিছন্ত আতমও আছকৌ শাতি হল আতহম। আৰু কিামাছলাকৰ দল 

সংখযাগতৰষ্ঠ হ’কলও িৰ্াতপও কিামাছলাকৰ ককাছনা কামি নাতহি। তনশ্চয় 

আল্লাহ মুতমনসকলৰ লগি আছ । 

َوِإنَتَنَتُهواََْفُهَوََ إِنَتَۡسَتۡفتُِحواََْفَقۡدََجآَءُكُمَٱلَۡفۡتُحَۖۡ
َوِإنََتُعوُدواََْنُعدَۡ ل ُكۡمَۖۡ َولَنَُتۡغنَِيََعنُكۡمََََخيۡرَ 

ََمَعَٱلُۡمۡؤِمنِينََ َ َٱَّلل  ن 
َ
اََولَۡوََكثَُرۡتََوأ  ١٩َفِئَُتُكۡمََشۡيـ ٗ

20. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা 

আৰু কিামাছলাছক কিতিয়া কিওোঁৰ কৰ্া শুনা কিতিয়া িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই 

নলিা। 

َهاَٱل ِذيَنََءامََ يُّ
َ
أ ََورَُسولَُهۥََولَاَتََول ۡواَََْيَٰٓ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
ُنٓواَْأ
نُتۡمَتَۡسَمُعونََ

َ
 ٢٠ََعۡنُهََوأ

21. আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ নহ’িা, তিসকছল কয়, ‘আতম শুতনছ া’; 

আচলছি তসহোঁ ছি শুনাই নাই। 
 ٢١ََولَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنَقَالُواََْسِمۡعَناَوَُهۡمَلَاَيَۡسَمُعونََ

22. তনশ্চয় আল্লাহৰ ওচৰি সকছলা তিচৰণশীল জীৱৰ িুলনাি তসহোঁ ছিই 

হহছ  তনকৃষ্টিম কলা, কিািা তিসকছল এছকা নুিুছজ। 
َٱلُۡبۡكُمَٱل ِذيَنَلَاََ مُّ َِٱلصُّ َِعنَدَٱَّلل  ِ َوآب  َٱلد  ََشر  ۞إِن 

 ٢٢ََيۡعقِلُونََ

23. আৰু আল্লাছহ িতদ তসহোঁ িৰ মাজি তকিা ভাল গুণ কদতখছলছহোঁ ছিন কিছন্ত 

তনশ্চয় তসহোঁ িক শুতনিকল (সুছিাগ) তদছলছহোঁ ছিন। তকন্তু কিওোঁ তসহোঁ িক 

শুনাছলও তসহোঁ ছি উছপক্ষা কতৰ মুখ ঘূৰাই ল’কলছহোঁ ছিন। 

ۡسَمَعُهۡمَلََتَول واََْ
َ
َولَۡوَأ ۡسَمَعُهۡمَۖۡ

َ
َفِيِهۡمََخيٗۡراَل أ ُ َولَۡوََعلَِمَٱَّلل 

ۡعرُِضونََ  ٢٣َو ُهمَمُّ

24. কহ মুতমনসকল! ৰা ুছল কিতিয়া কিামাছলাকক এছন তকিাৰ প্ৰতি আহ্বান 

কছৰ তিছটাছৱ কিামাছলাকক জীৱন দান কতৰি, কিতিয়া কিামাছলাছক আল্লাহ 

আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদিা আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ 

মানুহৰ আৰু িাৰ হৃদয়ৰ মাজি অন্তৰায় হহ িায়। তনশ্চয় কিওোঁৰ তপছনই 

কিামাছলাকক একতিি কৰা হ’ি। 

ََِولِلر ُسوِلَإَِذاََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡسَتِجيُبواََّْلِل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََيحُوُلََبيَۡنََ َ َٱَّلل  ن 
َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ َدعَاُكۡمَلَِماَُيحۡيِيُكۡمَۖۡ
َإِلَۡيهَُِتحَۡشُرونََ ۥٓ ن ُه

َ
 ٢٤َٱلَۡمۡرِءََوقَلۡبِهِۦََوأ
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25. আৰু কিামাছলাছক তফিনা-ফা াদৰ পৰা আোঁিৰি ৰ্াতকিা, (তকয়ছনা ইয়াৰ 

অশুভ পতৰণাম) তিছটা তিছশষকক কিামাছলাকৰ মাজৰ তিসকছল িাতলম ককৱল 

তসহোঁ িৰ মাজছিই সীমািি নাৰ্াছক। আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ শাতি 

দানি অতি কছঠাৰ। 

ََۡۖ ٗة َٱل ِذيَنََظلَُمواَِْمنُكۡمََخآص  َوٱت ُقواَْفِۡتَنٗةَل اَتُِصيبَن 
َشََ َ َٱَّلل  ن 

َ
 ٢٥َِديُدَٱلۡعَِقابََِوٱۡعلَُمٓواَْأ

26. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক সংখযাি অতি িাকৰ আত লা, 

পৃতৰ্ৱীি কিামাছলাকক দ্যিথল তহচাছপ গণয কৰা হহত ল। কিামাছলাছক আশংকা 

কতৰত লা কি, মানুছহ কিামাছলাকক অকস্মাৎ আতহ ধতৰ হল িাি। িাৰ তপ ি 

কিছৱোঁই কিামাছলাকক আশ্ৰয় তদছল, তনজৰ সহায়ৰ জতৰয়ছি কিামাছলাকক 

শতিশালী কতৰছল আৰু কিামাছলাকক উত্তম িস্তুছিাৰ জীতৱকা তহচাছপ দান 

কতৰছল িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা। 

ۡرِضََتخَافُوَنََ
َ
ۡسَتۡضَعُفوَنَفِيَٱلۡأ َمُّ نُتۡمَقَلِيل 

َ
َوٱۡذُكُرٓواَْإِۡذَأ

ي َدُكمَبَِنۡصرِهِۦََ
َ
َُٰكۡمََوأ اُسَفَـ َاَوى َفُكُمَٱلن  نََيَتَخط 

َ
أ

ي َِبَِٰتَلََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونَََوَرَزَقُكمَ َِنَٱلط   ٢٦َم 

27. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক জাতন-িুতজ আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ 

তখয়ানি (তিশ্বাসঘািকিা) নকতৰিা আৰু কিামাছলাকৰ পৰস্পৰৰ আমানিছিা 

তখয়ানি নকতৰিা। 

ََوٱلر ُسوَلََوتََ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتخُونُواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ خُونُٓواَََْيَٰٓ

نُتۡمََتۡعلَُمونََ
َ
َمََٰنَٰتُِكۡمََوأ

َ
 ٢٧َأ

28. আৰু জাতন কৰ্াৱা, কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি এটা 

পৰীক্ষা; আৰু তনশ্চয় আল্লাহ, কিওোঁৰ ওচৰছিই আছ  মহাপুৰষ্কাৰ। 
ََ َ َٱَّلل  ن 

َ
َوأ ۡوَلَُٰدُكۡمَفِۡتَنةَ 

َ
َٰلُُكۡمََوأ ۡمَو

َ
ن َمآَأ

َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ
ٓۥَ ََعِظيمَ َِعنَدهُ ۡجر 
َ
 ٢٨َأ

29. কহ মুতমনসকল! িতদ কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিছন্ত 

কিওোঁ কিামাছলাকক ফুৰকান িৰ্া নযায়-অনযায় পাৰ্থকয কৰাৰ শতি প্ৰদান 

কতৰি, কিামাছলাকৰ পাপ কমাচন কতৰি আৰু কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰি আৰু 

আল্লাহ হহছ  মহা কলযাণৰ অতধকাৰী। 

َهاَٱل َ يُّ
َ
أ ََيجَۡعلَل ُكۡمَفُۡرَقاٗناَََيَٰٓ َ ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِنََتت ُقواَْٱَّلل 

َُذوََ ُ َوٱَّلل  ِۡرََعنُكۡمََسي ِـ َاتُِكۡمََويَۡغفِۡرَلَُكۡمَُۗ َويَُكف 
 ٢٩َٱلَۡفۡضِلَٱلَۡعِظيمَِ

30. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কাতফৰসকছল কিামাক িেী কৰাৰ িাছি অৰ্িা 

হিযা কৰাৰ িাছি নাইিা তনিথাতসি কৰাৰ িাছি ষডিন্ত্ৰ কতৰত ল। তসহোঁ ছি ষডিন্ত্ৰ 

কতৰত ল ইতপছন আল্লাছহও (তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰৰ তিপছক্ষ) িাৰ প্ৰতিিযৱস্থা 

কতৰত ল, আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰষ্ঠ ককৌশলী। 

ۡوََ
َ
ۡوََيۡقُتلُوَكَأ

َ
َوِإۡذََيۡمُكُرَبَِكَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلُِيثۡبُِتوَكَأ

َويَمَۡ ََخيُۡرََُيخۡرُِجوَكَْۚ ُ َوٱَّلل  َۡۖ ُ ُكُروَنََويَۡمُكُرَٱَّلل 
 ٣٠َٱلَۡمَِٰكرِينََ

31. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ পাঠ কৰা হয় কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম শুতনছলা, ইচ্ছা কতৰছল আতমও এইদছৰ ক’ি পাছৰা, 

এইছিাৰ হহছ  ককৱল পুৰতণ তদনৰ কলাকসকলৰ উপকৰ্া’। 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيََٰ ُتَناَقَالُواَْقَۡدََسِمۡعَناَلَۡوَنََشآُءَلَُقلَۡناََوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
 ٣١َِمۡثَلََهََٰذآَإِۡنََهََٰذآَإِل ٓاَأ

32. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তসহোঁ ছি হকত ল, ‘কহ আল্লাহ! এইছিাৰ িতদ 

কিামাৰ ফালৰ পৰা সোঁচাই সিয হয় কিছন্ত আমাৰ ওপৰি িুতম তশলা-িৃতষ্ট িষথণ 

কৰা অৰ্িা আমাৰ ওপৰি ককাছনা িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি হল আহা’। 

َِمۡنَِعنِدَكََ َإِنََكاَنََهََٰذاَُهَوَٱلۡحَق  َوِإۡذَقَالُواَْٱلل ُهم 
وَِٱئۡتَِناَبَِعَذاٍبََ

َ
َمآِءَأ َِنَٱلس  ۡمِطۡرََعلَۡيَناَِحَجاَرٗةَم 

َ
فَأ

لِيمَٖ
َ
 ٣٢َأ
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33. আল্লাহ এছনকুৱা নহয় কি, িুতম তসহোঁ িৰ মাজি ৰ্কা অৱস্থাি কিওোঁ 

তসহোঁ িক শাতি তদি; লগছি আল্লাহৰ নীতি এইছটাও নহয় কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰ ৰ্াতকি আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িক শাতি তদি। 

ََ ُ نَتَفِيِهۡمََْۚوَماََكاَنَٱَّلل 
َ
َبُهۡمََوأ ِ َلُِيَعذ  ُ َوَماََكاَنَٱَّلل 
َبُهۡمَوَُهۡمَيَۡسَتۡغفُِرونََ ِ  ٣٣َُمَعذ 

34. তসহোঁ িৰ তক হ’ল, তকয় আল্লাছহ তসহোঁ িক শাতি তনতদি? অৰ্চ তসহোঁ ছি 

মানুহক ম তজদ্যল হাৰামৰ পৰা তনিৃত্ত কতৰছ ; আনতক তসহোঁ ি কসই ম তজদৰ 

অতভভাৱছকা নহয়; ইয়াৰ অতভভাৱক হহছ  ককৱল মুত্তাক্বীসকল; তকন্তু তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই (এই কৰ্া) নাজাছন। 

َوََ ُ َبُهُمَٱَّلل  ِ ل اَُيَعذ 
َ
وَنََعِنَٱلَۡمۡسِجِدَََوَماَلَُهۡمَأ ُهۡمَيَُصدُّ

َإِل اَٱلُۡمت ُقوَنََ ۥٓ ۡولَِيآُؤُه
َ
َإِۡنَأ ۥْٓۚ ۡولَِيآَءهُ

َ
ٱلۡحََراِمََوَماََكانُٓواَْأ

ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
َأ  ٣٤ََوَلَِٰكن 

35. আৰু কািা ঘৰৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ উপাসনা উৰুতল আৰু হাি িাতলৰ িাতহছৰ 

আন এছকা নহয়। গতিছক কিামাছলাছক শাতি কভাগ কৰা, কাৰণ কিামাছলাছক 

কুফুৰী কতৰত লা। 

ََْۚ َوَماََكاَنََصلَاُتُهۡمَِعنَدَٱلَۡبۡيِتَإِل اَُمكَاٗٓءََوتَۡصِديَٗة
 ٣٥َفَُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَبَِماَُكنُتۡمَتَۡكُفُرونََ

36. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ , তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা মানুহক 

তনিৃত্ত কতৰিকল তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ িযয় কছৰ, অতচছৰই তসহোঁ ছি কসয়া িযয় 

কতৰি, িাৰ তপ ি কসয়া তসহোঁ িৰ মনিাপৰ কাৰণ হ’ি; ইয়াৰ তপ ি তসহোঁ ছি 

পৰাভূি হ’ি; আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িক জাহান্নামি একতিি কৰা 

হ’ি। 

واََْعنََسبِيِلََ َٰلَُهۡمَلَِيُصدُّ ۡمَو
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواَْيُنفُِقوَنَأ إِن 

ِْۚ ََٱَّلل  َتَُكوُنََعلَۡيِهۡمََحۡسَرٗةَُثم  َفََسيُنفُِقوَنَهاَُثم 
ََجَهن َمَُيحَۡشُرونََ َوٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِلَيَٰ  ٣٦َُيۡغلَُبوَنَُۗ

37. িাছি আল্লাছহ অপতৱিছিাৰক পতৱিসকলৰ পৰা পৃৰ্ক কতৰি পাছৰ। কিওোঁ 

অপতৱিছিাৰক এটাৰ তপ ি আনছটাক ৰাতখ সকছলাছিাৰ িূপ কতৰি, িাৰ 

তপ ি কসয়া জাহান্নামি তনছক্ষপ কতৰি। তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 

ي ِِبََويَۡجَعَلَٱلۡخَبِيَثَ َٱلۡخَبِيَثَِمَنَٱلط  ُ لَِيِميَزَٱَّلل 
ََبۡعٖضََفيَۡرُكَمُهۥََجمِيٗعاََفَيۡجَعلَُهۥَفِيََجَهن َمََْۚ َبۡعَضُهۥَعَلَىَٰ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡخَِٰسُرونََ
ُ
 ٣٧َأ

38. তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িক ককাৱা, ‘িতদ তসহোঁ ছি (কুফুৰী) পতৰহাৰ 

কছৰ কিছন্ত আগছি তি হহছ  কসয়া আল্লাছহ ক্ষমা কতৰি; তকন্তু তসহোঁ ছি িতদ 

অনযায়ৰ পুনৰািৃতত্ত কছৰ কিছন্ত পুিথৱিীসকলৰ ৰীতিছিা জানাই (তসহোঁ িৰ তক 

পতৰণতি হহত ল)’। 

َا قَۡدََسلََفَََقُلَل ِل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِنَيَنَتُهواَُْيۡغَفۡرَلَُهمَم 
لِينََ و 

َ
 ٣٨ََوِإنََيُعوُدواََْفَقۡدََمَضۡتَُسن ُتَٱلۡأ

39. আৰু কিামাছলাছক তফিনাৰ অৱসান নঘটা হলছক তসহোঁ িৰ তিৰুছি সংগ্ৰাম 

কতৰ ৰ্াতকিা আৰু দ্বীন পূণথৰূছপ ককৱল আল্লাহৰ িাছি কনাছহাৱা হলছক। িাৰ 

তপ ি িতদ তসহোঁ ছি তিৰি ৰ্াছক কিছন্ত তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই তিষছয় আল্লাহ 

সমযক দ্ৰষ্টা। 

يُنَُكلُُّهۥََ ِ َويَُكوَنَٱلد  َلَاَتَُكوَنَفِۡتَنةَ  َٰتِلُوُهۡمََحت يَٰ َوَق
َبَِماََيۡعَملُوَنَبَِصير َ َ َٱَّلل  فَإِِنَٱنَتَهۡواَْفَإِن  َِْۚ  ٣٩ََّلِل 

40. আৰু িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত জাতন কৰ্াৱা, আল্লাছহই 

কিামাছলাকৰ অতভভাৱক, কিওোঁ তকমান কি উত্তম অতভভাৱক আৰু তকমান কি 

উত্তম সহায়কাৰী। 

ََونِۡعَمََ َُٰكۡمَْۚنِۡعَمَٱلَۡمۡولَيَٰ ََمۡولَى َ َٱَّلل  ن 
َ
َوِإنَتََول ۡواَْفَٱۡعلَُمٓواَْأ

 ٤٠َٱلن ِصيرَُ
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41. আৰু জাতন কৰ্াৱা, িুি কক্ষিি কিামাছলাছক গতনমি তহচাছপ তি লাভ 

কতৰ া, িাৰ এক-পিমাংশ হহছ  আল্লাহৰ, ৰা ুলৰ, ৰা ুলৰ তনকট আত্মীয়ৰ, 

ইয়ািীমসকলৰ, তম কীনসকলৰ আৰু মু াতফৰসকলৰ িাছি তনতদথ ষ্ট, িতদ 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ প্ৰতি তিশ্বাস কৰা আৰু কসইছটাৰ প্ৰতি তিশ্বাস কৰা তিছটা 

আতম মীমাংসাৰ তদনা আমাৰ িাোৰ ওপৰি অৱিীণথ কতৰত ছলা, তিতদনা দ্যছয়া 

দছল পৰস্পৰৰ সনু্মখীন হহত ল। আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َُِخمَُسُهۥََ ََّلِل  ن 
َ
ِنََشۡيٖءَفَأ ن َماََغنِۡمُتمَم 

َ
۞َوٱۡعلَُمٓواَْأ

ََوٱلَۡمَسَِٰكيِنََوٱبِۡنََ ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ َولِلر ُسوِلََولِِذيَٱلُۡقۡربَيَٰ
َ نَزلَۡناَعَلَىَٰ

َ
ََِوَمآَأ بِيِلَإِنَُكنُتۡمََءاَمنُتمَبِٱَّلل  َعۡبِدنَاَٱلس 

ََشۡيٖءََ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  يَۡوَمَٱلُۡفۡرَقاِنَيَوَۡمَٱلَۡتَقىَٱلۡجَۡمَعاِنَِۗ

 ٤١َقَِديرَ 

42. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক উপিযকাৰ তনকটৱিী প্ৰান্তি আত লা 

আৰু তসহোঁ ি আত ল দূৰৱিী প্ৰান্তি আৰু আছৰাহী দল আত ল কিামাছলাকৰ পৰা 

তনম্নভূতমি। িতদ কিামাছলাছক পৰস্পছৰ িুি সম্পছকথ  ককাছনা পূিথতসিান্তি 

ৰ্াতকলাছহোঁ ছিন কিছন্ত এই তসিান্ত সম্পছকথ  কিামাছলাছক তনশ্চয় মিছভদ 

কতৰলাছহোঁ ছিন। তকন্তু তি ঘটিিলগীয়া আত ল, আল্লাছহ কসয়া সম্পন্ন কতৰছল, 

িাছি তিছয় ধ্বংস হ’ি তস কিন সুস্পষ্ট প্ৰমাণ কপাৱাৰ তপ ি ধ্বংস হয় আৰু 

তিছয় জীতৱি ৰ্াতকি তস কিন সুস্পষ্ট প্ৰমাণ কপাৱাৰ তপ ি জীতৱি ৰ্াছক; আৰু 

তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ۡكُبََ ََوٱلر  ۡنَياَوَُهمَبِٱلُۡعۡدَوةَِٱلُۡقۡصَوىَٰ نُتمَبِٱلُۡعۡدَوةَِٱلدُّ
َ
إِۡذَأ

ۡسَفَلَِمنُكۡمََْۚولَۡوَتََواَعدتُّۡمَلَٱۡخَتلَۡفُتۡمَفِيَٱلِۡميَعَِٰدََ
َ
أ

ۡمٗراََكاَنََمۡفُعولٗاَل َِيۡهلَِكََمۡنَََوَلَِٰكنَل َِيقَۡ
َ
َأ ُ ِضَيَٱَّلل 

ََ َ َٱَّلل  َوِإن  َبَي َِنةَِٖۗ ََعنُۢ ََمۡنََحي  َبَي َِنةََٖويَۡحَييَٰ َهلََكََعنُۢ
ََعلِيمَ   ٤٢َلََسِميع 

43. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আল্লাছহ কিামাক সছপানি কদখুৱাইত ল কি, 

তসহোঁ ি সংখযাি িাকৰ; িতদ কিামাক কদখুৱাছলছহোঁ ছিন কি, তসহোঁ ি সংখযাি 

কিত  কিছন্ত অৱছশয কিামাছলাছক সাহস কহৰুৱালাছহোঁ ছিন আৰু িুিৰ তিষছয় 

তনজৰ মাজছি তিছৰাধ সৃতষ্ট কতৰলাছহোঁ ছিন। তকন্তু আল্লাছহ কিামাছলাকক ৰক্ষা 

কতৰছ । তনশ্চয় অন্তৰি তি আছ  কসই তিষছয় কিওোঁ সতিছশষ অৱগি। 

َفِيََمَناِمَكَقَلِيلٗاَۖۡ ُ ََٰكُهۡمََإِۡذَيُرِيَكُهُمَٱَّلل  َرى
َ
ََولَۡوَأ

ََسل َمََْۚ َ َٱَّلل  ۡمرََِوَلَِٰكن 
َ
َكثِيٗراَل َفِشلُۡتۡمََولََتَنَٰزَۡعُتۡمَفِيَٱلۡأ

ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ  ٤٣َإِن ُهۥََعلِيُم

44. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক পৰস্পৰৰ সনু্মখীন হহত লা 

কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িক কিামাছলাকৰ দৃতষ্টি সংখযাি কম কদখুৱাইত ল আৰু 

কিামাছলাকছকা তসহোঁ িৰ দৃতষ্টি সংখযাি কম কদখুৱাইত ল, িাছি আল্লাছহ কসই 

কামছটা সম্পন্ন কতৰি পাছৰ তিছটা ঘটিিলগীয়া আত ল। কশষি সকছলা তিষয় 

আল্লাহৰ তপছনই প্ৰিযাৱিথ ন কছৰাৱা হয়। 

ۡعُينُِكۡمَقَلِيلٗاََ
َ
َوِإۡذَيُرِيُكُموُهۡمَإِذَِٱلَۡتَقۡيُتۡمَفِٓيَأ

ََََُۗويَُقل ِلُُكمَۡ ۡمٗراََكاَنََمۡفُعولٗا
َ
َأ ُ ۡعُينِِهۡمَلَِيۡقِضَيَٱَّلل 

َ
فِٓيَأ

ُمورَُ
ُ
َِتُرَۡجُعَٱلۡأ  ٤٤ََوِإلَيَٱَّلل 

45. কহ মুতমনসকল! কিতিয়া কিামাছলাছক ককাছনা দলৰ সনু্মখীন হ’িা 

কিতিয়া অতিচল ৰ্াতকিা আৰু আল্লাহক কিত  পতৰমাছণ স্মৰণ কতৰিা, িাছি 

কিামাছলাছক সফলিা লাভ কতৰি পাৰা। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَلَقِيُتۡمَفِئَٗةَفَٱثۡبُُتواََْوٱۡذُكُرواَََْيََٰٓ يُّ
َ
أ

ََكثِيٗراَل َعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ َ  ٤٥َٱَّلل 

46. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা আৰু তনজৰ 

মাজছি তিিাদ নকতৰিা, এছন কতৰছল কিামাছলাছক সাহস কহৰুৱািা আৰু 

কিামাছলাকৰ শতি-সামৰ্থ তিলুপ্ত হ’ি। কিামাছলাছক হধিথ ধাৰণ কৰা; তনশ্চয় 

আল্লাহ হধিথশীলসকলৰ লগি আছ । 

ََورَُسولَُهۥََولَاَتََنَٰزَُعواََْفَتۡفَشلُواََْوتَۡذَهَبََ َ ِطيُعواَْٱَّلل 
َ
َوأ

َٰبِِرينََ ََمَعَٱلص  َ َٱَّلل  َإِن  ْْۚ َوٱۡصبُِرٓوا  ٤٦َرِيُحُكۡمَۖۡ
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47. আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ নহ’িা তিসকছল তনজ ঘৰৰ পৰা অহংকাৰ 

আৰু মানুহক কদখুৱািকল ওলাইছ  আৰু তসহোঁ ছি মানুহক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা 

তনিৃত্ত কছৰ। তকন্তু তসহোঁ ছি তি কছৰ আল্লাছহ কসয়া পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । 

َولَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنََخرَُجواَِْمنَدَِيَٰرِهِمََبَطٗراََورِئَآَءََ
و اِسََويَُصدُّ َبَِماََيۡعَملُوَنََٱلن  ُ َوٱَّلل  َِْۚ َنََعنََسبِيِلَٱَّلل 

َ  ٤٧َُمحِيط 

48. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া চয়িাছন তসহোঁ িৰ িাছি তসহোঁ িৰ কািথাৱলীক 

কশাভনীয় কতৰত ল আৰু হকত ল, ‘আতজ মানুহৰ মাজি ককাছনাছৱই 

কিামাছলাকৰ ওপৰি তিজয় লাভ কতৰি কনাৱাছৰ, আৰু তনশ্চয় মই 

কিামাছলাকৰ কাষছিই অৱস্থান কতৰম’। এছিছক কিতিয়া দ্যছয়া দল পৰস্পছৰ 

দৃশযমান হ’ল কিতিয়া তস তপ  কহাোঁ ছহাতকছল আৰু ক’কল, ‘তনশ্চয় মই 

কিামাছলাকৰ পৰা সম্পকথ মুি, তনশ্চয় মই এছনকুৱা তকিা কদতখ আছ া তিছটা 

কিামাছলাছক কদখা কনাছপাৱা। তনশ্চয় মই আল্লাহক ভয় কছৰা’, আৰু আল্লাহ 

শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

ۡعَمَٰلَُهۡمََوَقاَلَلَاَغَالَِبَلَُكُمَََوِإۡذََزي َنَلَهَُ
َ
ۡيَطَُٰنَأ ُمَٱلش 

اَتََرآَءِتََ فَلَم  اِسََوِإن ِيََجار َل ُكۡمَۖۡ ٱلَۡيۡوَمَِمَنَٱلن 
ِنُكۡمََ م  ِيَبَرِٓيءَ 

ََعقَِبۡيهََِوَقاَلَإِن  ٱلۡفِئََتاِنَنََكَصَعَلَىَٰ
وََ َْۚ َ َخاُفَٱَّلل 

َ
ََماَلَاَتََرۡوَنَإِن ِٓيَأ َرىَٰ

َ
ََشِديُدََإِن ِٓيَأ ُ ٱَّلل 

 ٤٨َٱلۡعَِقابَِ

49. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মুনাতফকসকছল আৰু তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  

তসহোঁ ছি হকত ল, ‘এওোঁছলাকৰ দ্বীছন এওোঁছলাকক তিভ্ৰান্ত কতৰছ ’। প্ৰকৃিছি 

তিছয় আল্লাহৰ ওপৰি তনভথ ৰ কতৰি কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰান্ত, 

প্ৰজ্ঞাময়। 

ََإِۡذََيُقوُلَٱلۡمَُ ََغر  رَض  َنَٰفُِقوَنََوٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم 
ََ ََعزِيز  َ َٱَّلل  َِفَإِن  ۡلَعَلَىَٱَّلل 

َوَمنََيَتوَك  ُؤلَآِءَدِيُنُهۡمَُۗ َهَٰٓ
 ٤٩ََحِكيمَ 

50. আৰু িতদ িুতম কদতখলাছহোঁ ছিন কিতিয়া তফতৰিাসকছল কাতফৰসকলৰ প্ৰাণ 

হৰণ কতৰত ল, কিতিয়া তসহোঁ িৰ মুখমিলি আৰু তপঠিি আঘাি কতৰ হকত ল, 

‘কিামাছলাছক দহনিন্ত্ৰণা কভাগ কৰা’। 

َإِۡذََيَتَوف يَٱل ِذيَنََكَفُرواَْٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَيَۡضِربُوَنََ َولَۡوَتََرىَٰٓ
ۡدَبَٰرَُهۡمََوُذوقُواََْعَذاَبَٱلۡحَرِيقَِ

َ
 ٥٠َوُُجوَهُهۡمََوأ

51. এয়া কিামাছলাছক পূছিথ তনজ হাছিছৰ পছঠাৱা কমথৰ প্ৰতিফল। আল্লাছহ 

কিওোঁৰ িাোসকলৰ ওপৰি ককতিয়াও অতিচাৰ নকছৰ। 
َٰٖمََ َلَيَۡسَبَِظل  َ َٱَّلل  ن 

َ
يِۡديُكۡمََوأ

َ
َمۡتَأ َٰلَِكَبَِماَقَد  َذ

 ٥١َل ِلَۡعبِيدَِ

52. তফৰআউন িংশধৰ আৰু তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ অভযাসৰ দছৰ, তসহোঁ ছি 

আল্লাহৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ ; ফলি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ পাপকমথৰ 

িাছি তসহোঁ িক কগ্ৰপ্তাৰ কতৰছ । তনশ্চয় আল্লাহ সিথশতিমান, শাতি দানি অতি 

কছঠাৰ। 

ِبََءاِلَفِرَۡعۡوَنََوٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتََ
ۡ
َكَدأ

ََشِديُدََ َقَوِي   َ َٱَّلل  َبُِذنُوبِِهۡمَْۚإِن  ُ َخَذُهُمَٱَّلل 
َ
َِفَأ ٱَّلل 
 ٥٢َٱلۡعَِقابَِ

53. এইছটা এই িাছি কি, িতদ ককাছনা সম্প্ৰদাছয় তনজৰ অৱস্থাৰ পতৰিিথ ন 

তনছজ নকছৰ কিছন্ত আল্লাহ এছন নহয় কি, কিওোঁ তসহোঁ িক তি তনয়ামি দান 

কতৰছ  িাি ককাছনা পতৰিিথ ন আতনি; তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

َقَوَۡ ۡنَعَمَهاَعَلَىَٰ
َ
َلَۡمَيَُكَُمَغي ِٗراَن ِۡعَمًةَأ َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ ٍمَََذ

ََعلِيمَ  ََسِميع  َ َٱَّلل  ن 
َ
نُفِسِهۡمََوأ

َ
َُيَغي ُِرواََْماَبِأ  ٥٣ََحت يَٰ
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54. তফৰআউনৰ িংশধৰ আৰু তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ অভযাসৰ দছৰ ইহোঁ ছি 

তনজ প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল। ফলি তসহোঁ িৰ পাপকমথৰ 

িাছি আতম তসহোঁ িক ধ্বংস কতৰছ া আৰু তফৰআউনৰ িংশধৰসকলক ডুিাই 

মাতৰছ া; আৰু তসহোঁ ি আটাছয় আত ল িাতলম। 

بُواَْأَـِبَيَِٰتََ ِبََءاِلَفِرَۡعۡوَنََوٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚكذ 
ۡ
َكَدأ

ََ ۡغَرۡقَنآََءاَلَفِرَۡعۡوَنَْۚوَُكل  
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهمَبُِذنُوبِِهۡمََوأ

َ
َرب ِِهۡمَفَأ

 ٥٤ََكانُواََْظَٰلِِمينََ

55. তনশ্চয় তিচৰণকাৰী প্ৰাণীছিাৰৰ মাজি আল্লাহৰ ওচৰি আটাইিকক তনকৃষ্ট 

প্ৰাণী হহছ , তিসকছল কুফুৰী কতৰছ । কসছয় তসহোঁ ি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
َِٱل ِذيَنََكَفُرواََْفُهۡمَلَاََ َِعنَدَٱَّلل  ِ َوآب  َٱلد  ََشر  إِن 

 ٥٥َيُۡؤِمُنونََ

56. তিসকলৰ পৰা িুতম অিীকাৰ হল া, িাৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি িাছৰ িাছৰ 

তসহোঁ িৰ অিীকাৰ ভি কছৰ, আৰু তসহোঁ ছি িাক্বৱা অৱলম্বন নকছৰ। 
ةََٖ ََمر  ِ

َيَنُقُضوَنََعۡهَدُهۡمَفِيَُكل  َِمۡنُهۡمَُثم  ٱل ِذيَنََعََٰهدت 
 ٥٦َوَُهۡمَلَاََيت ُقونََ

57. এছিছক িতদ িুতম তসহোঁ িক িুিি তনজ আয়ত্তি কতৰি পাৰা কিছন্ত 

তসহোঁ িক কছঠাৰ শাতি প্ৰদান কতৰ তসহোঁ িৰ তপ ফাছল তিসকল আছ  তসহোঁ িক 

 িভি কতৰ তদয়া, িাছি তসহোঁ ছি তশক্ষা লাভ কছৰ। 

ۡنََخلَۡفُهۡمَلََعل ُهۡمََ ِۡدَبِِهمَم  اََتۡثَقَفن ُهۡمَفِيَٱلۡحَۡرِبَفََشر  فَإِم 
ُرونََ ك   ٥٧َيَذ 

58. আৰু িতদ িুতম ককাছনা সম্প্ৰদায়ৰ চুতি ভিৰ আশংকা কৰা কিছন্ত 

তসহোঁ িৰ চুতি প্ৰকাশযভাছৱ তসহোঁ িকল দতলয়াই তদিা, তনশ্চয় আল্লাছহ চুতি 

ভিকাৰীসকলক প ে নকছৰ। 

ََ إِن  َِۚ ََسَوآٍء َِمنَقَۡوٍمَِخَيانَٗةَفَٱۢنبِۡذَإِلَۡيِهۡمَعَلَىَٰ اََتخَاَفن  َوِإم 
َٱلۡخَآئِنِينََ َلَاَُيحِبُّ َ  ٥٨َٱَّلل 

59. আৰু কাতফৰসকছল কিন এইছটা ককতিয়াও নাভাছৱ কি, তসহোঁ ছি আয়ত্বৰ 

িাতহৰি গুতচ হগছ ; তনশ্চয় তসহোঁ ছি (আল্লাহক) অপাৰগ কতৰিকল সক্ষম নহয়। 
َإِن ُهۡمَلَاََ ْْۚ َٱل ِذيَنََكَفُرواََْسَبُقٓوا َولَاََيحَۡسبَن 

 ٥٩َُيۡعِجُزونََ

60. আৰু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ মুকাতিলাৰ িাছি িৰ্াসাধয শতি-সামৰ্থ আৰু 

অশ্ব-িাতহনী প্ৰস্তুি কৰা, তিছটাৰ দ্বাৰা কিামাছলাছক ভীি-সন্ত্ৰি কতৰিা আল্লাহৰ 

শত্ৰুক আৰু কিামাছলাকৰ শত্ৰুক লগছি ইয়াৰ িাতহছৰও আন আন 

কলাকসকলক তিসকলক কিামাছলাছক তচতন কনাছপাৱা, তকন্তু আল্লাছহ তসহোঁ িক 

জাছন। আল্লাহৰ পৰ্ি কিামাছলাছক তি িযয় কতৰিা িাৰ পূণথ প্ৰতিদান 

কিামাছলাকক প্ৰদান কৰা হ’ি আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি অকছণা অনযায় কৰা 

নহ’ি। 

ِبَاِطَٱلۡخَۡيِلََ ةََٖوِمنَر  ِنَقُو  اَٱۡسَتَطۡعُتمَم  واَْلَُهمَم  ِعدُّ
َ
َوأ

ُكۡمََوَءاَخرِيَنَِمنَُدونِِهۡمََ َِوََعُدو  َٱَّلل  تُۡرهُِبوَنَبِهِۦََعُدو 
ََيۡعلَُمُهۡمََْۚوَماَتُنفُِقواَِْمنََشۡيٖءَفِيََ ُ لَاََتۡعلَُموَنُهُمَٱَّلل 

نُتۡمَلَاَُتۡظلَُمونَََسبِيِلَ
َ
َإِلَۡيُكۡمََوأ َِيُوَف   ٦٠َٱَّلل 

61. আৰু তসহোঁ ছি িতদ (শাতন্ত স্থাপনৰ িাছি) সতন্ধৰ তপছন ঢাল খায় কিছন্ত 

িুতমও িাৰ িাছি আগ্ৰহী হ’িা আৰু আল্লাহৰ ওপৰি তনভথ ৰ কতৰিা; তনশ্চয় কিওোঁ 

সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ََ لِۡمَفَٱۡجَنۡحَل إِن ُهۥََ۞َوِإنََجَنُحواَْلِلس  َِْۚ َهاََوتَوَك ۡلَعَلَىَٱَّلل 
ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ٦١َُهَوَٱلس 

62. আৰু িতদ তসহোঁ ছি কিামাক প্ৰিাতৰি কতৰি তিচাছৰ কিছন্ত কিামাৰ িাছি 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট, তনশ্চয় কিওোঁ কিামাক তনজ সহায়ৰ দ্বাৰা আৰু মুতমনসকলৰ 

দ্বাৰা শতিশালী কতৰছ । 

نََيخَۡدُعو
َ
ُهَوَٱل ِذٓيَََوِإنَيُرِيُدٓواَْأ َْۚ ُ ََحۡسَبَكَٱَّلل  َكَفَإِن 

ي َدَكَبَِنۡصرِهِۦََوبِٱلُۡمۡؤِمنِينََ
َ
 ٦٢َأ
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63. আৰু কিছৱোঁই তসহোঁ িৰ পৰস্পৰৰ হৃদয়ৰ মাজি প্ৰীতি স্থাপন কতৰছ । 

পৃতৰ্ৱীৰ িাৱিীয় সম্পদ িযয় কতৰছলও িুতম তসহোঁ িৰ হৃদয়ি প্ৰীতি স্থাপন কতৰি 

কনাৱাতৰলাছহোঁ ছিন; তকন্তু আল্লাছহ তসহোঁ িৰ মাজি প্ৰীতি স্থাপন কতৰছ , তনশ্চয় 

কিওোঁ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

آََ ۡرِضََجمِيٗعاَم 
َ
نَفۡقَتََماَفِيَٱلۡأ

َ
ل َفََبيَۡنَقُلُوبِِهۡمَْۚلَۡوَأ

َ
َوأ

ل َفَبَيَۡنُهۡمَْۚإِن ُهۥََ
َ
َأ َ َٱَّلل  ل ۡفَتََبيَۡنَقُلُوبِِهۡمََوَلَِٰكن 

َ
أ

ََحِكيمَ   ٦٣ََعزِيز 

64. কহ নিী! কিামাৰ িাছি আৰু কিামাৰ অনুসাৰীসকলৰ িাছি আল্লাছহই 

িছৰ্ষ্ট। 
ََوَمِنَٱت َبَعَكَِمَنََ ُ ََحۡسُبَكَٱَّلل  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦٤َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

65. কহ নিী! িুতম মুতমনসকলক িুিৰ িাছি উদু্বি কৰা, কিামাছলাকৰ মাজৰ 

তিশজন হধিথশীল িযতিছয় দ্যশ জনক পৰাি কতৰি আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ 

এশ জছন এছহজাৰ কাতফৰৰ ওপৰি তিজয়ী লাভ কতৰি। কাৰণ তসহোঁ ি 

(কাতফৰসকল) এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় তিসকলৰ কিাধ শতি নাই। 

إِنَيَُكنََ ََحر ِِضَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَعَلَىَٱلۡقَِتاِلَِۚ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َوِإن ِنُكۡمَِعۡشُروَنََصَٰبُِروَنََيۡغلُِبواَِْماْئَتَيِۡنَِۚ يَُكنَََم 
ن ُهۡمََ

َ
َِنَٱل ِذيَنََكَفُرواَْبِأ لٗۡفاَم 

َ
َيۡغلُِبٓواَْأ ِاْئَةَ  ِنُكمَم  م 

 ٦٥َقَۡوم َل اََيۡفَقُهونََ

66. আল্লাছহ এতিয়া কিামাছলাকৰ ভাৰ লাঘৱ কতৰছল আৰু কিওোঁ অৱগি কি, 

কিামাছলাকৰ মাজি দ্যিথলিা আছ , কসছয় কিামাছলাকৰ মাজৰ এশ জন 

হধিথশীল িযতিছয় দ্যশ জনৰ ওপৰি তিজয়ী লাভ কতৰি, আৰু কিামাছলাকৰ 

মাজি এছহজাৰ ৰ্াতকছল আল্লাহৰ অনুজ্ঞাৰছম তসহোঁ ছি দ্যছহজাৰৰ ওপৰি 

তিজয়ী লাভ কতৰি। আৰু আল্লাহ হধিথশীলসকলৰ লগি আছ । 

ََْۚ َفِيُكۡمََضۡعٗفا ن 
َ
ََعنُكۡمَوََعلَِمَأ ُ َفَٱَّلل  ٱلَٰٔۡـَنََخف 

َْ َيۡغلُِبوا  َ َصابَِرة ِاْئَةَ  ِنُكمَم  َوِإنََفَإِنَيَُكنَم  َِماْئَتَيِۡنَِۚ
ََمَعََ ُ َوٱَّلل  َُِۗ لَۡفيِۡنَبِإِۡذِنَٱَّلل 

َ
ََيۡغلُِبٓواَْأ لۡف 

َ
ِنُكۡمَأ يَُكنَم 

َٰبِِرينََ  ٦٦َٱلص 

67. পৃতৰ্ৱীি সমূ্পণথৰূছপ শত্ৰুক উচ্ছন্ন নকৰা হলছক িুিিেী ৰখাছটা ককাছনা 

নিীৰ িাছিই সংগি নহয়। কিামাছলাছক কামনা কৰা পাতৰ্থৱ সম্পদ তকন্তু 

আল্লাছহ তিচাছৰ আতখৰাি; আৰু আল্লাহ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َُيۡثِخَنَفِيََ ََحت يَٰ ۡسَرىَٰ
َ
َأ ۥٓ نَيَُكوَنَلَُه

َ
َأ َماََكاَنَلَِنِبي ٍ

ََ ُ َوٱَّلل  َُۗ َيُرِيُدَٱٓأۡلِخَرَة ُ ۡنَياََوٱَّلل  َتُرِيُدوَنََعرََضَٱلدُّ ۡرِضِۚ
َ
ٱلۡأ

ََحِكيمَ   ٦٧ََعزِيز 

68. আল্লাহৰ পূিথ তিধান নাৰ্াতকছল কিামাছলাছক তি গ্ৰহণ কতৰ া কসই কাৰছণ 

কিামাছলাকৰ ওপৰি মহাশাতি আপতিি হ’কলছহোঁ ছিন। 
َخۡذُتۡمََ

َ
ُكۡمَفِيَمآَأ ََِسَبَقَلََمس  َِنَٱَّلل  َم  ل ۡولَاَكَِتَٰب 

ََعِظيمَ   ٦٨ََعَذاب 

69. এছিছক কিামাছলাছক তি গনীমি লাভ কতৰ া কসয়া হিধ আৰু উত্তম 

িুতল কভাগ কৰা আৰু আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

পৰম দয়ালু। 

ََ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  اََغنِۡمُتۡمََحَلَٰلٗاََطي ِٗباَْۚ فَكُلُواَِْمم 
 ٦٩ََغُفور َر ِحيمَ 

70. কহ নিী! কিামাছলাকৰ কৰায়ত্ত িুিিেীসকলক ককাৱা, ‘আল্লাছহ িতদ 

কিামাছলাকৰ হৃদয়ি ভাল তকিা কদছখ কিছন্ত কিামাছলাকৰ পৰা তি কলাৱা 

হহছ  িািককছয়া উত্তম তকিা কিওোঁ কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰি আৰু 

কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰি, আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 

َإِنََ ۡسَرىَٰٓ
َ
َِنَٱلۡأ يِۡديُكمَم 

َ
َقُلَل َِمنَفِٓيَأ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َفِيَقُلُوبُِكۡمََخيٗۡراَيُۡؤتُِكۡمَخََ ُ ِخَذَََيۡعلَِمَٱَّلل 
ُ
آَأ ِم  يٗۡراَم 

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ  ٧٠َِمنُكۡمََويَۡغفِۡرَلَُكۡمََْۚوٱَّلل 
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71. আৰু তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ লগি তিশ্বাসঘািকিা কছৰ, কিছন্ত (জাতন 

কৰ্াৱা) তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগছিা তিশ্বাসঘািকিা কতৰছ ; িাৰ তপ ি কিওোঁ 

তসহোঁ িৰ ওপৰি (কিামাক) শতিশালী কতৰছ ; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َِمنََقۡبُلََ َ َوِإنَيُرِيُدواَِْخَياَنَتَكََفَقۡدََخانُواَْٱَّلل 
ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ َوٱَّلل  ۡمَكَنَِمۡنُهۡمَُۗ

َ
 ٧١َفَأ

72. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ , তহজৰি কতৰছ , জীৱন আৰু সম্পদৰ 

দ্বাৰা আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ , আৰু তিসকছল আশ্ৰয় প্ৰদান কতৰছ  আৰু 

সহায় কতৰছ , কিওোঁছলাছক পৰস্পছৰ পৰস্পৰৰ িনু্ধ। তকন্তু তিসকছল ঈমান 

আতনছ  অৰ্চ তহজৰি কৰা নাই, তসহোঁ ছি তহজৰি নকৰা হলছক তসহোঁ িৰ 

অতভভাৱকত্বৰ দাতয়ত্ব কিামাছলাকৰ ওপৰি নাই; আৰু িতদ তসহোঁ ছি দ্বীন 

সম্পছকথ  কিামাছলাকৰ ওচৰি সহায় প্ৰাৰ্থনা কছৰ কিতিয়া তসহোঁ িক সহায় কৰা 

কিামাছলাকৰ কিথ িয, তকন্তু তি সম্প্ৰদায় আৰু কিামাছলাকৰ মাজি চুতি আছ  

তসহোঁ িৰ তিৰুছি নহয়। কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

نُفِسِهۡمََ
َ
َٰلِِهۡمََوأ ۡمَو

َ
َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََهاَجُرواََْوَجََٰهُدواَْبِأ إِن 
نََصُروَٓ ََِوٱل ِذيَنََءاَوواَْو  ْوَلَٰٓئَِكََبۡعُضُهۡمََفِيََسبِيِلَٱَّلل 
ُ
اَْأ

ِنََ ََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْولَۡمَُيَهاِجُرواََْماَلَُكمَم  ۡولَِيآُءََبۡعٖضِۚ
َ
أ

ََوِإِنَٱۡستَنَصُروُكۡمَفِيََ ْْۚ َُيَهاِجُروا ِنََشۡيٍءََحت يَٰ َوَلََٰيتِِهمَم 
َقَۡوِۭمَبَيَۡنُكۡمََوبَۡيَنهَُ ۡصُرَإِل اَعَلَىَٰ يِنََفَعلَۡيُكُمَٱلن  ِ مََٱلد 

َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير َ ُ ََُۗوٱَّلل  ِيَثَٰق   ٧٢َم 

73. আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি পৰস্পছৰ পৰস্পৰৰ িনু্ধ, কসছয় িতদ 

কিামাছলাছক এছন নকৰা কিছন্ত পৃতৰ্ৱীি তফিনা আৰু মহাতিপিথয় কদখা তদি। 
َإِل اََتۡفَعلُوُهَ ۡولَِيآُءََبۡعٍضِۚ

َ
َََوٱل ِذيَنََكَفُرواََْبۡعُضُهۡمَأ

َكبِير َ ۡرِضََوَفَسادَ 
َ
فِيَٱلۡأ  ٧٣َتَُكنَفِۡتَنةَ 

74. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ , তহজৰি কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ পৰ্ি 

তজহাদ কতৰছ , আৰু তিসকছল আশ্ৰয় প্ৰদান কতৰছ  লগছি সহায় কতৰছ , 

কিওোঁছলাছকই প্ৰকৃি মুতমন; কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  ক্ষমা আৰু সন্মানজনক 

জীতৱকা। 

ََِوٱل ِذيَنَََوٱل ِذيَنََءاَمنَُ واَْوََهاَجُرواََْوَجََٰهُدواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل 
ۡغفَِرة ََ ل ُهمَم  َْۚ ا ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡؤِمُنوَنََحق ٗ

ُ
نََصُرٓواَْأ َءاَوواَْو 
ََكرِيمَ   ٧٤ََورِۡزق 

75. আৰু তিসকছল তপ ি ঈমান আতনছ , তহজৰি কতৰছ  আৰু কিামাছলাকৰ 

লগি ৰ্াতক তজহাদ কতৰছ  তসহোঁ ছিও কিামাছলাকৰ অন্তভুথ ি আৰু আত্মীয়সকল 

আল্লাহৰ তিধানি ইজছন তসজনৰ কিত  হক্বদাৰ। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা তিষছয় 

সমযক অৱগি। 

ََبۡعُدَوََهاَجُرواََْوَجََٰهُدواََْمَعُكۡمََ َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمنُۢ
رَۡحاِمَ

َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِكَِمنُكۡمََْۚوأ

ُ
َبَِبۡعٖضَفَأ ۡولَيَٰ

َ
َبۡعُضُهۡمَأ
َُۢ ََشۡيٍءََعلِيُم ِ

َبِكُل  َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ  ٧٥َفِيَكَِتَِٰبَٱَّلل 
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আি-িাওিাহ التوبة 

1. এইছটা আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ িৰফৰ পৰা সম্পকথ ছচ্ছদৰ কঘাষণা, 

কসই সকল মুশ্বতৰকৰ প্ৰতি তিসকলৰ লগি কিামাছলাছক পাৰস্পতৰক চুতিি 

আৱি হহত লা। 

َِنََ ََٰهدتُّمَم  ۦَٓإِلَيَٱل ِذيَنََع ََِورَُسولِهِ َِنَٱَّلل  م   َ بََرآَءة
 ١َٱلُۡمۡشِركِينََ

2. এছিছক কিামাছলাছক কদশি চাতৰমাহ হলছক তিচৰণ কৰা আৰু জাতন 

কৰ্াৱা, কিামাছলাছক (কদাতপও) আল্লাহক হীনিল কতৰি কনাৱাতৰিা, আৰু তনশ্চয় 

আল্লাছহই কাতফৰসকলৰ অপদস্থকাৰী। 

ن ُكۡمََغيُۡرََ
َ
ۡشُهرََٖوٱۡعلَُمٓواَْأ

َ
ۡربََعَةَأ

َ
ۡرِضَأ

َ
فَِسيُحواَْفِيَٱلۡأ

َٰفِرِينََ َك
َُمخۡزِيَٱلۡ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََِوأ  ٢َُمۡعِجزِيَٱَّلل 

3. আৰু মহান হজ্জৰ তদনা আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ িৰফৰ পৰা মানুহৰ 

প্ৰতি এইছটা এটা কঘাষণা কি, তনশ্চয় আল্লাহ মুশ্বতৰকসকলৰ তিষছয় দায়মুি 

আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছলা। এছিছক কিামাছলাছক িতদ িাওিা কৰা কিছন্ত কসয়া 

কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ আৰু িতদ মুখ ঘূৰাই কলাৱা কিছন্ত জাতন কৰ্াৱা 

কি, কিামাছলাছক (কদাতপও) আল্লাহক অক্ষম কতৰি কনাৱাতৰিা। আৰু (কহ 

নিী!) কাতফৰসকলক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সুসংিাদ তদয়া। 

ۡكبَرََِ
َ
َٱلۡأ ۦَٓإِلَيَٱلن اِسَيَۡوَمَٱلۡحَج ِ ََِورَُسولِهِ َِنَٱَّلل  َم  َٰن  َذ

َ
َوأ

َفَإِنَتُبُۡتۡمََفُهَوََ ۚۥْ َِنَٱلُۡمۡشِركِيَنََورَُسولُُه م  َبَرِٓيءَ  َ َٱَّلل  ن 
َ
أ

ن ُكۡمََغيُۡرَمَُ
َ
َوِإنَتََول ۡيُتۡمَفَٱۡعلَُمٓواَْأ ل ُكۡمَۖۡ ۡعِجزِيَََخيۡرَ 

لِيمٍَ
َ
ِرَٱل ِذيَنََكَفُرواَْبَِعَذاٍبَأ ِ َوبَش  َُِۗ  ٣َٱَّلل 

4. তকন্তু মুশ্বতৰকসকলৰ মাজি তিসকলৰ লগি কিামাছলাকৰ চুতি আছ , 

এছিছক তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ চুতি ৰক্ষাি ককাছনা ত্ৰুটিও কৰা নাই আৰু 

কিামাছলাকৰ তিৰুছি আনক সহায়ও কৰা নাই, কিছন্ত কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ 

লগি তনতদথ ষ্ট মযাদ পিথন্ত চুতি পূণথ কৰা; তনশ্চয় আল্লাছহ মুত্তাক্বীসকলক প ে 

কছৰ। 

َلَۡمَيَنُقُصوُكۡمََ َِنَٱلُۡمۡشِركِيَنَُثم  ََٰهدتُّمَم  إِل اَٱل ِذيَنََع
ٓواَْإِلَۡيِهۡمََ تِمُّ

َ
َحٗداَفَأ

َ
اََولَۡمَيَُظَِٰهُرواََْعلَۡيُكۡمَأ َشۡيـ ٗ

تِهَِ َُمد  َٱلُۡمت قِينَََعۡهَدُهۡمَإِلَيَٰ َُيحِبُّ َ َٱَّلل   ٤َۡمَْۚإِن 

5. গতিছক কিতিয়া তনতষি মাহসমূহ অতিিাতহি হহ িাি কিতিয়া 

কিামাছলাছক মুশ্বতৰকসকলক ি’কিই পািা হিযা কতৰিা, তসহোঁ িক কগ্ৰপ্তাৰ 

কতৰিা, অৱছৰাধ কতৰিা আৰু ঘাোঁ টিছয় ঘাোঁ টিছয় তসহোঁ িৰ িাছি খাপ পাতি হৰ 

ৰ্াতকিা। তকন্তু িতদ তসহোঁ ছি িাওিা কছৰ,  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু িাকাি 

প্ৰদান কছৰ কিছন্ত তসহোঁ িৰ পৰ্ এতৰ তদিা; তনশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, 

পৰম দয়ালু। 

ۡشُهُرَٱلۡحُُرُمَفَٱۡقتُلُواَْٱلُۡمۡشِركِيَنََحۡيُثََ
َ
فَإَِذاَٱنَسلََخَٱلۡأ

ََ وََجدتُُّموُهۡمَوَُخُذوُهۡمََوٱۡحُصُروُهۡمََوٱۡقُعُدواَْلَُهۡمَُكل 
َةَفََخلُّواَََْمرَۡ َكوَٰ َةََوَءاتَُواَْٱلز  لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 

َ
َصٖدَِۚفَإِنَتَابُواََْوأ

ََغُفور َر ِحيمَ  َ َٱَّلل   ٥ََسبِيلَُهۡمَْۚإِن 

6. আৰু মুশ্বতৰকসকলৰ ককাছনািাই িতদ কিামাৰ ওচৰি আশ্ৰয় তিচাছৰ কিছন্ত 

িুতম িাক আশ্ৰয় তদিা, িাছি তস আল্লাহৰ িাণী শুতনি পাছৰ, িাৰ তপ ি িাক 

তনৰাপদ স্থানকল কপৌোঁচাই তদিা; কাৰণ তসহোঁ ি এছন এটা সম্প্ৰদায় তিহোঁ ছি 

এছকাছৱ নাজাছন। 

َيَۡسَمَعََ ِجۡرهََُحت يَٰ
َ
َِنَٱلُۡمۡشِركِيَنَٱۡسَتَجاَرَكَفَأ َم  َحد 

َ
َوِإۡنَأ

ل اََ ن ُهۡمَقَۡومَ 
َ
َٰلَِكَبِأ ََذ ۚۥْ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُهََمأ

َ
َأ َُِثم  َكَلََٰمَٱَّلل 

 ٦ََيۡعلَُمونََ



 

আি-িাওিাহ 

 

181 

 

 التوبة

7. আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ ওচৰি মুশ্বতৰকসকলৰ চুতি ককছনকক িলিৎ 

ৰ্াতকি? তকন্তু তিসকলৰ লগি ম তজদ্যল হাৰামৰ সতন্নকটি কিামাছলাছক 

পাৰস্পাতৰক চুতিি আিি হহত লা, কিতিয়া হলছক তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ 

চুতিি তস্থৰ ৰ্াতকি কিামাছলাছকও তসহোঁ িৰ চুতিি তস্থৰ ৰ্াতকিা, তনশ্চয় 

আল্লাছহ মুত্তাক্বীসকলক প ে কছৰ। 

َِوَِعنَدََ َِعنَدَٱَّلل  َكۡيَفَيَُكوُنَلِلُۡمۡشِركِيَنََعۡهد 
َفَماََ ََٰهدتُّۡمَِعنَدَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمَِۖ ِذيَنََع

ۦَٓإِل اَٱل  رَُسولِهِ
ََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  ٱۡسَتَقَُٰمواَْلَُكۡمَفَٱۡسَتقِيُمواَْلَُهۡمَْۚإِن 

 ٧َٱلُۡمت قِينََ

8. ককছনকক চুতি িলিৎ ৰ্াতকি? অৰ্চ তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ ওপৰি 

তিজয় লাভ কছৰ কিছন্ত তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ আত্মীয়িাৰ আৰু অিীকাৰৰ 

ককাছনা মিথাদা তনতদি; তসহোঁ ছি ককৱল মুছখছৰছহ কিামাছলাকক সন্তুষ্ট কছৰ; 

তকন্তু তসহোঁ িৰ হৃদছয় কসয়া অস্বীকাৰ কছৰ; আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই ফাত ক্ব। 

اََولَاَََكۡيَفََوِإنََيۡظَهرَُ
واََْعلَۡيُكۡمَلَاَيَۡرُقُبواَْفِيُكۡمَإِل ٗ

ۡكثَرُُهۡمََ
َ
َقُلُوبُُهۡمََوأ بَيَٰ

ۡ
َٰهِِهۡمََوتَأ فَۡو

َ
يُۡرُضونَُكمَبِأ َْۚ ٗة ذِم 

َِٰسُقونََ  ٨ََف

9. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ আয়ািসমূহক িুচ্ছ মূলযি তিৰী কতৰ তদছ  ফলি তসহোঁ ছি 

মানুহক কিওোঁৰ পৰ্ৰ পৰা তনিৃত্ত কতৰছ , তনশ্চয় তসহোঁ ছি তি কতৰছ  কসয়া অতি 

তনকৃষ্ট! 

ََ ۦْٓۚ واََْعنََسبِيلِهِ ََِثَمٗناَقَلِيلٗاَفََصدُّ ٱۡشتََرۡواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 
 ٩َإِن ُهۡمََسآَءََماََكانُواََْيۡعَملُونََ

10. তসহোঁ ছি ককাছনা মুতমনৰ লগি আত্মীয়িাৰ আৰু অিীকাৰৰ মিথাদা ৰক্ষা 

নকছৰ, আৰু তসহোঁ ছিই সীমালংঘনকাৰী। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
َوأ َْۚ ٗة اََولَاَذِم 

لَاَيَۡرُقُبوَنَفِيَُمۡؤِمٍنَإِل ٗ
 ١٠َٱلُۡمۡعَتُدونََ

11. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ িাওিা কছৰ,  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু িাকাি 

প্ৰদান কছৰ, কিছন্ত তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ দ্বীতন ভাই; আৰু আতম আয়ািসমূহ 

স্পষ্টভাছৱ িণথনা কছৰা এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল জাছন। 

َٰنُُكۡمَفِيََ َةَفَإِۡخَو َكوَٰ ةَََوَءاتَُواَْٱلز  لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 
َ
فَإِنَتَابُواََْوأ

ُلَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ ِ يِنََِۗوُنَفص  ِ  ١١َٱلد 

12. আৰু িতদ তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ চুতিৰ তপ ি তনজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভি কছৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ দ্বীন সম্পছকথ  কটুতি কছৰ, কিছন্ত কুফৰৰ কনিাসকলৰ লগি 

িুি কৰা; তনশ্চয় তসহোঁ ি এছনকুৱা কলাক তিসকলৰ ককাছনা প্ৰতিশ্ৰুতি নাই; 

িাছি তসহোঁ ছি তিৰি ৰ্াছক। 

ََبۡعِدََعۡهِدهِۡمََوَطَعُنواَْفِيََ ِنُۢ يَۡمََٰنُهمَم 
َ
َوِإنَن َكُثٓواَْأ

َةَٱلُۡكۡفرَِإِن ُهۡمَ ئِم 
َ
يَۡمََٰنَلَُهۡمََدِينُِكۡمَفََقَٰتِلُٓواَْأ

َ
لَٓاَأ

 ١٢َلََعل ُهۡمَيَنَتُهونََ

13. কিামাছলাছক কসই সম্প্ৰদায়ৰ লগি িুি নকতৰিা কন, তিসকছল তনজৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি ভি কতৰছ  আৰু ৰা ুলক ওলাই তদয়াৰ িাছি সংকল্প কতৰত ল? আৰু 

তসহোঁ ছিই প্ৰৰ্ছম কিামাছলাকৰ লগি (িুি) আৰম্ভ কতৰছ । কিামাছলাছক 

তসহোঁ িক ভয় কৰা কনতক? আল্লাহক ভয় কৰাছহ কিামাছলাকৰ িাছি কিত  

সমীচীন িতদ কিামাছলাছক (প্ৰকৃি) মুতমন। 

واَْبِإِۡخَراِجََ يَۡمَٰنَُهۡمَوََهمُّ
َ
لَاَتَُقَٰتِلُوَنَقَۡوٗماَن َكُثٓواَْأ

َ
أ

ََ َحقُّ
َ
َأ ُ َتخَۡشۡوَنُهۡمَْۚفَٱَّلل 

َ
أ َِۚ ٍة َلََمر  و 

َ
ٱلر ُسوِلَوَُهمَبََدُءوُكۡمَأ
نََتخَۡشۡوُهَإِنَُكنُتم

َ
ۡؤِمنِينَََأ  ١٣َمُّ

14. কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি িুি কৰা। কিামাছলাকৰ হািৰ জতৰয়ছি 

আল্লাছহ তসহোঁ িক শাতি তদি, তসহোঁ িক অপদস্থ কতৰি, তসহোঁ িৰ ওপৰি 

কিামাছলাকক জয়িুি কতৰি আৰু মুতমন সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰসমূহ তচত্ত প্ৰশাতন্ত 

কতৰি, 

يِۡديُكمَۡ
َ
َبِأ ُ ۡبُهُمَٱَّلل  ِ َٰتِلُوُهۡمَُيَعذ  َويُۡخزِهِۡمََويَنُصۡرُكۡمََََق

ۡؤِمنِينََ  ١٤ََعلَۡيِهۡمََويَۡشِفَُصُدوَرَقَۡوٖمَمُّ
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15. আৰু কিওোঁ তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ কক্ষাভ দূৰ কতৰি আৰু আল্লাছহ িাৰ ইচ্ছা 

িাছৰই িাওিা কিুল কতৰি। কাৰণ আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
َُ َويَُتوُبَٱَّلل  َََََُۗويُۡذهِۡبََغۡيَظَقُلُوبِِهۡمَُۗ ََمنَيََشآُء عَلَىَٰ

ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ  ١٥ََوٱَّلل 

16. কিামাছলাছক এইছটা ধাৰণা কতৰ া কনতক কি, কিামাছলাকক এছনই এতৰ 

তদয়া হ’ি? অৰ্চ আল্লাছহ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই কি, কিামাছলাকৰ মাজি 

ককাছন তজহাদ কতৰছ  আৰু ককাছন আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুল লগছি 

মুতমনসকলৰ িাতহছৰ আন কাছকা অন্তৰি িনু্ধ তহচাছপ গ্ৰহণ কৰা নাই; আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক অৱগি। 

َٱل ِذيَنََجََٰهُدواََْ ُ اََيۡعلَِمَٱَّلل  نَُتتَۡرُكواََْولَم 
َ
ۡمََحِسبُۡتۡمَأ

َ
أ

ََِولَاَرَُسولِهِۦََولَاََ ِمنُكۡمََولَۡمََيت ِخُذواَِْمنَُدوِنَٱَّلل 
وََ َْۚ بَِماََتۡعَملُونََٱلُۡمۡؤِمنِيَنََولِيَجٗة َُۢ ََخبِيُر ُ  ١٦َٱَّلل 

17. মুশ্বতৰকসকলৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ ম তজদসমূহৰ 

িত্বাৱধায়ক হ’ি, তিছহিু তসহোঁ ি তনছজই তনজৰ কুফুৰীৰ সাক্ষয তদছ । তসহোঁ িৰ 

সকছলা আমল তিনষ্ট হহছ  আৰু তসহোঁ ি জাহান্নামছিই স্থায়ীভাছৱ অৱস্থান 

কতৰি। 

ََِشَِٰهِديَنَََماََكاَنَلِلۡمَُ نََيۡعُمُرواََْمَسَِٰجَدَٱَّلل 
َ
ۡشِركِيَنَأ

ۡعَمَٰلُُهۡمََوفِيََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكََحبَِطۡتَأ

ُ
أ نُفِسِهمَبِٱلُۡكۡفرَِِۚ

َ
َأ عَلَىَٰٓ

ارَُِهۡمََخَٰلُِدونََ  ١٧َٱلن 

18. একমাি কিওোঁছলাছকই আল্লাহৰ ম তজদসমূহৰ িত্বাৱধায়ন লি, তিসকছল 

ঈমান আতনছ  আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি,  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু 

িাকাি প্ৰদান কছৰ লগছি আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছকা ভয় নকছৰ। এছিছক 

আশা কৰা িায় কি, কিওোঁছলাছকই হ’ি সৎপৰ্ প্ৰাপ্তসকলৰ অন্তভুথ ি। 

ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرََِ ََِمۡنََءاَمَنَبِٱَّلل  إِن َماََيۡعُمُرََمَسَِٰجَدَٱَّلل 
َةَوََ لَوَٰ قَاَمَٱلص 

َ
َََوأ َفَعَسيَٰٓ َۡۖ َ ةَََولَۡمََيخَۡشَإِل اَٱَّلل  َكوَٰ َءاتَيَٱلز 

نَيَُكونُواَِْمَنَٱلُۡمۡهَتِدينََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
 ١٨َأ

19. হাজীসকলক পানী পান কছৰাৱা আৰু ম তজদ্যল হাৰামৰ িত্বাৱধান কৰা 

কািথক কিামাছলাছক কসই িযতিৰ দছৰ ধাৰণা কৰা কনতক, তিছয় আল্লাহ আৰু 

কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ  আৰু আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ ? তসহোঁ ি 

আল্লাহৰ ওচৰি সমান নহয়। আৰু আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

َوَِعَماَرَةَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمََكَمۡنََ َجَعلُۡتۡمَِسَقايََةَٱلۡحَآج ِ
َ
۞أ

َِْۚ ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرََِوَجََٰهَدَفِيََسبِيِلَٱَّلل  لَاَََءاَمَنَبِٱَّلل 
َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلظ  ُ َوٱَّلل  َُِۗ  ١٩َيَۡسَتوُۥَنَِعنَدَٱَّلل 

20. তিসকছল ঈমান আতনছ , তহজৰি কতৰছ  আৰু তনজৰ সম্পদ আৰু তনজৰ 

জীৱনৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ  কিওোঁছলাক আল্লাহৰ ওচৰি 

মিথাদাি কশ্ৰষ্ঠ, আৰু কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 

ََِٱل ِذيَنَءََ اَمُنواَْوََهاَجُرواََْوَجََٰهُدواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
َوأ َِْۚ ۡعَظُمََدرََجًةَِعنَدَٱَّلل 

َ
نُفِسِهۡمَأ

َ
َٰلِِهۡمََوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ٢٠َٱلَۡفآئُِزونََ

21. কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক সুসংিাদ তদছ , কিওোঁৰ দয়া আৰু 

সন্তুতষ্টৰ আৰু এছনকুৱা জান্নািৰ ি’ি আছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি স্থায়ী তনয়ামি। 
َٰٖتَل ُهۡمَفِيَهاََ َٰٖنَوََجن  ِۡنُهََورِۡضَو ُرُهۡمََربُُّهمَبَِرۡحمَةَٖم  ِ يُبَش 

قِيمَ   ٢١َنَعِيم َمُّ

22. িাি কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি। তনশ্চয় আল্লাহৰ ওচৰি আছ  মহা 

পুৰষ্কাৰ। 
ََ َٱَّلل  إِن  بًَداَْۚ

َ
ََعِظيمَ َخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ ۡجر 

َ
َأ ۥٓ  ٢٢ََِعنَدهُ
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23. কহ ঈমাোৰসকল! কিামছলাকৰ তপিৃিগথ আৰু ভািৃিৃে িতদ ঈমানৰ 

মুকাতিলাি কুফুৰীক প ে কছৰ, কিছন্ত তসহোঁ িক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ 

নকতৰিা। কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় তসহোঁ িক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ 

তসহোঁ ছিই িাতলম। 

َْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنوا يُّ
َ
أ َٰنَُكۡمَََيَٰٓ َلَاََتت ِخُذٓواََْءابَآَءُكۡمََوِإۡخَو

ََوَمنََيَتَول ُهمََ ۡولَِيآَءَإِِنَٱۡسَتَحبُّواَْٱلُۡكۡفَرَعَلَىَٱلِۡإيَمَِٰنِۚ
َ
أ

َٰلُِمونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلظ 
ُ
ِنُكۡمَفَأ  ٢٣َم 

24. ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ ওচৰি িতদ আল্লাহ, কিওোঁৰ ৰা ুল আৰু কিওোঁৰ 

(আল্লাহৰ) পৰ্ি তজহাদ কৰািকক কিত  তপ্ৰয় হয় কিামাছলাকৰ তপিৃিগথ, 

কিামাছলাকৰ সন্তান-সন্ততি, কিামাছলাকৰ ভািৃসকল, কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকল, 

কিামাছলাকৰ তনজ িংশছগাি, কিামাছলাকৰ অতজথ ি সম্পদ, কিামাছলাকৰ 

িযৱসায়-িাতণজয িাৰ ক্ষতিৰ আশংকা কিামাছলাছক কৰা আৰু কিামাছলাকৰ 

িাসস্থান তিছটাক কিামাছলাছক ভাল কপাৱা কিছন্ত অছপক্ষা কৰা আল্লাছহ 

কিওোঁৰ তনছদথ শ হল নাহা হলছক’; আৰু আল্লাছহ ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি 

তনতদছয়। 

َٰنُُكۡمََ ۡبَنآؤُُكۡمََوِإۡخَو
َ
قُۡلَإِنََكاَنََءابَآؤُُكۡمََوأ

َٱۡقتََرۡفُتُموَهاََوتَِجََٰرة ََ َٰل  ۡمَو
َ
ۡزَوَُٰجُكۡمَوََعِشيَرتُُكۡمََوأ

َ
َوأ

َإِلَۡيُكمَََتخَۡشۡوَنََكَساَدَهاََومََ َحب 
َ
َسَِٰكُنَتَۡرَضۡوَنَهآَأ

ََ ََِورَُسولِهِۦَوَِجَهادَٖفِيََسبِيلِهِۦََفتََرب ُصواََْحت يَٰ َِنَٱَّلل  م 
َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلَۡفَِٰسقِينََ ُ ََوٱَّلل  ۡمرِهۗۦُِ

َ
َبِأ ُ تَِيَٱَّلل 

ۡ
 ٢٤َيَأ

25. তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকক িহু কক্ষিি সহায় কতৰছ  আৰু হুনাইনৰ 

িুিৰ তদনা কিতিয়া কিামাছলাকক উৎফুল্ল কতৰত ল কিামাছলাকৰ 

সংখযাগতৰষ্ঠিাই, তকন্তু কসয়া কিামাছলাকৰ ককাছনা কামি অহা নাত ল আৰু 

পৃতৰ্ৱী প্ৰশি কহাৱা সছত্বও কিামাছলাকৰ িাছি সংকীণথ হহ হগত ল। িাৰ তপ ি 

কিামাছলাছক পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰ পলায়ন কতৰত লা। 

َ ُ فِيََمَواِطَنََكثِيَرةََٖويَۡوَمَُحَنيٍۡنَإِۡذََلََقۡدَنََصَرُكُمَٱَّلل 
اََ ۡعَجَبۡتُكۡمََكثَۡرتُُكۡمَفَلَۡمَُتۡغِنََعنُكۡمََشۡيـ ٗ

َ
أ

ََول ۡيُتمََ ۡرُضَبَِماَرَُحَبۡتَُثم 
َ
وََضاقَۡتََعلَۡيُكُمَٱلۡأ

ۡدبِرِينََ  ٢٥َمُّ

26. িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁৰ ফালৰ পৰা কিওোঁৰ ৰা ুলৰ ওপৰি আৰু 

মুতমনসকলৰ ওপৰি প্ৰশাতন্ত নাতিল কতৰছল আৰু এছনকুৱা এটা হসনয িাতহনী 

অৱিীণথ কতৰছল তিছটা কিামাছলাছক কদখা কপাৱা নাত লা। আৰু কাতফৰসকলক 

কিছৱোঁই শাতি তদছল, আৰু এইছটাছৱই আত ল কাতফৰসকলৰ প্ৰতিফল। 

َرَُسولِهِۦَوَعَلَىَ ََسِكينََتُهۥَعَلَىَٰ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َأ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنََُثم 

َٰلَِكََ ََوَذ ْْۚ َبَٱل ِذيَنََكَفُروا نَزَلَُجُنوٗداَل ۡمَتََرۡوَهاَوََعذ 
َ
َوأ

َٰفِرِينََ  ٢٦ََجَزآُءَٱلَۡك

27. ইয়াৰ তপ ছিা িাৰ প্ৰতি ইচ্ছা আল্লাছহ িাৰ িাওিা কিুল কতৰি; আৰু 

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ََبۡعدَِ َِمنُۢ ُ ََيُتوُبَٱَّلل  َََُثم  ُ َوٱَّلل  َُۗ ََمنَيََشآُء َٰلَِكَعَلَىَٰ َذ

 ٢٧ََغُفور َر ِحيمَ 

28. কহ ঈমাোৰসকল! তনশ্চয় মুশ্বতৰকসকল অপতৱি, গতিছক এই ি ৰৰ 

তপ ি তসহোঁ ছি িাছি ম তজদ্যল হাৰামৰ তনকটৱিী নহয়; আৰু িতদ কিামাছলাছক 

দতৰদ্ৰিাৰ আশংকা কৰা কিছন্ত আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল কিওোঁৰ তনজ অনুগ্ৰহি 

কিামাছলাকক অভাৱমুি কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َفَلَاََيۡقَربُواََْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن َماَٱلُۡمۡشِرُكوَنََنجَس  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َوِإۡنَِخۡفُتۡمََعۡيلَٗةََ ٱلَۡمۡسِجَدَٱلۡحََراَمََبۡعَدَعَاِمِهۡمََهََٰذاَْۚ
َِمنَفَۡضلِهَِ ُ ََفََسۡوَفَُيۡغنِيُكُمَٱَّلل  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ۦَٓإِنََشآَء

ََحِكيمَ   ٢٨ََعلِيم 
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29. তিসকলক তকিাপ প্ৰদান কৰা হহছ  তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল আল্লাহৰ 

প্ৰতি তিশ্বাস নকছৰ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতিও ঈমান কপাষণ নকছৰ লগছি 

আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল তি হাৰাম কতৰছ  কসয়া হাৰাম িুতল গণয নকছৰ; 

আৰু সিয দ্বীনৰ অনুসৰণ নকছৰ; তসহোঁ ছি নি হহ তনজ হাছি তজিইয়া তনতদয়া 

হলছক তসহোঁ িৰ লগি িুি কৰা। 

ََِولَاَبِٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرََِولَاََ َٰتِلُواَْٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل  َق
ََ ِ ََورَُسولُُهۥََولَاَيَِديُنوَنَدِيَنَٱلۡحَق  ُ ُِموَنََماََحر َمَٱَّلل  ُيحَر 

وتُواَْٱلَۡ
ُ
َُيۡعُطواَْٱلِۡجۡزيََةََعنَيَٖدََِمَنَٱل ِذيَنَأ ِكَتََٰبََحت يَٰ

 ٢٩َوَُهۡمََصَٰغُِرونََ

30. আৰু ইয়াহুদীসকছল কয়, ‘উিাইৰ আল্লাহৰ পুি’, আৰু খ্ৰীষ্টানসকছল কয়, 

‘ম ীহ আল্লাহৰ পুি’। এইছটা ককৱল তসহোঁ িৰ মুখৰ কৰ্া। পূছিথ তিসকছল কুফুৰী 

কতৰত ল তসহোঁ িৰ দছৰই ইহোঁ ছি কৰ্া কয়। আল্লাছহ ইহোঁ িক ধ্বংস কৰক। ককান 

তপছন ইহোঁ িক উভিাই তনয়া হহছ ! 

ََِوَقالَِتَٱلن َصََٰرىََ َٱۡبُنَٱَّلل  َوَقالَِتَٱلَۡيُهوُدَُعَزۡير 
يَُضَِٰهـ ُوَنَقَۡوَلََ َٰهِِهۡمَۖۡ فَۡو

َ
َٰلَِكَقَۡولُُهمَبِأ َذ َِۡۖ ٱلَۡمِسيُحَٱۡبُنَٱَّلل 

َيُؤَۡ ن يَٰ
َ
أ َۡۖ ُ ََٰتلَُهُمَٱَّلل  َق َْۚ  ٣٠ََفُكونََٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنََقۡبُل

31. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ পতিি আৰু সংসাৰ-তিৰাতগসকলক 

তসহোঁ িৰ ৰিৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছ  আৰু মাৰইয়ামৰ পুি ম ীহছকা। অৰ্চ এক ইলাহৰ 

ইিাদি কৰাৰ িাছিই কিওোঁছলাক আতদষ্ট হহত ল। িাৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয 

ইলাহ নাই। তসহোঁ ছি তি অংশী স্থাপন কছৰ িাৰ পৰা কিওোঁ অতি পতৱি! 

ََِ ِنَُدوِنَٱَّلل  ۡربَاٗباَم 
َ
ۡحَبارَُهۡمََورُۡهَبََٰنُهۡمَأ

َ
خَُذٓواَْأ ٱت 

َٰٗهاََوَِٰحٗداََۖۡ ِمُرٓواَْإِل اَلَِيۡعُبُدٓواَْإَِل
ُ
َوٱلَۡمِسيَحَٱۡبَنََمۡريََمََوَمآَأ

اَيُۡشِرُكونََ ُسۡبَحََٰنُهۥََعم  اَُهَوَْۚ
ََٰهَإِل   ٣١َل ٓاَإَِل

32. তসহোঁ ছি তনজৰ মুছখছৰ ফুোঁ  মাতৰ আল্লাহৰ নূৰক নুমাই তদি তিচাছৰ। তকন্তু 

আল্লাছহ কিওোঁৰ নূৰ পতৰপূণথ কৰাৰ িাতহছৰ আন এছকা তনতিচাছৰ। িতদও কসয়া 

কাতফৰসকছল অপ ে নকৰক তকয়। 

َإِل آََ ُ بَيَٱَّلل 
ۡ
َٰهِِهۡمََويَأ فَۡو

َ
َِبِأ نَُيۡطفِـ ُواَْنُوَرَٱَّلل 

َ
يُرِيُدوَنَأ

ََ َنُوَرُهۥََول نَيُتِم 
َ
َٰفُِرونََأ  ٣٢َۡوََكرِهََٱلَۡك

33. কিছৱোঁই কসই সত্তা তিজছন কিওোঁৰ ৰা ুলক তহদায়ি আৰু সিয দ্বীনসহ 

কপ্ৰৰণ কতৰছ , িাছি কিওোঁ ইয়াক সকছলা দ্বীনৰ ওপৰি জয়িুি কছৰ, িতদও 

মুশ্বতৰকসকছল কসয়া অপ ে কছৰ। 

َلُِيۡظهَِ ِ ََوِديِنَٱلۡحَق  ۡرَسَلَرَُسولَُهۥَبِٱلُۡهَدىَٰ
َ
َرُهۥََُهَوَٱل ِذٓيَأ

ِيِنَُكل ِهِۦََولَۡوََكرَِهَٱلُۡمۡشِرُكونََ  ٣٣َعَلَىَٱلد 

34. কহ ঈমাোৰসকল! পতিি আৰু সংসাৰ-তিৰাগীসকলৰ মাজি িহুছিই 

জনসাধাৰণৰ ধন-সম্পদ অনযায়ভাছৱ ভক্ষণ কছৰ আৰু মানুহক আল্লাহৰ পৰ্ৰ 

পৰা তনিৃত্ত কছৰ। আৰু তিসকছল কসাণ-ৰূপ সিয় কছৰ আৰু কসয়া আল্লাহৰ 

পৰ্ি িযয় নকছৰ িুতম তসহোঁ িক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সুসংিাদ তদয়া। 

ۡحَبارََِوٱلرُّۡهَباِنَ
َ
َِنَٱلۡأ ََكثِيٗراَم  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن  يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

وَنََعنََسبِيِلََ اِسَبِٱلَۡبَِٰطِلََويَُصدُّ ََٰلَٱلن  ۡمَو
َ
ُكلُوَنَأ

ۡ
لََيأ

َهَبَوََ َوٱل ِذيَنَيَۡكنُِزوَنَٱلذ  َُِۗ َةََولَاَيُنفُِقوَنَهاََٱَّلل  ٱلۡفِض 
لِيمَٖ
َ
ۡرُهمَبَِعَذاٍبَأ ِ َِفَبَش   ٣٤َفِيََسبِيِلَٱَّلل 

35. তিতদনা কসইছিাৰ জাহান্নামৰ অতিি উত্তপ্ত কৰা হ’ি আৰু কসইছিাছৰছৰ 

তসহোঁ িৰ কপাল, শৰীৰৰ দ্যছয়াকাছষ আৰু তপঠিি দাগ তদয়া হ’ি, ককাৱা হ’ি, 

‘এইছিাছৰই কিামাছলাছক তনজৰ িাছি সিয় কতৰত লা। গতিছক কিামাছলাছক 

তি সিয় কতৰত লা িাৰ কসাৱাদ উপছভাগ কৰা’। 

َبَِهاَِجَباُهُهۡمََ ََعلَۡيَهاَفِيَنَارََِجَهن َمََفُتۡكَوىَٰ يَۡوَمَُيحَۡميَٰ
نُفِسُكۡمََ

َ
َهََٰذاََماََكنَۡزُتۡمَلِأ وَُجُنوبُُهۡمََوُظُهورُُهۡمَۖۡ

 ٣٥َفَُذوقُواََْماَُكنُتۡمَتَۡكنُِزونََ
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36. তনশ্চয় আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্টৰ তদনৰ পৰাই আল্লাহৰ তিধানি 

মাহছিাৰৰ গণনা িাৰটা। িাছৰ মাজি চাতৰটা মাহ তনতষি, এইছটাছৱ প্ৰতিতষ্ঠি 

দ্বীন। এছিছক ইয়াৰ মাজি কিামাছলাছক তনজৰ প্ৰতি িুলুম নকতৰিা, আৰু 

কিামাছলাছক মুশ্বতৰকসকলৰ লগি সিথাত্মকভাছৱ িুি কৰা, কিছনকক তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকৰ তিৰুছি সিথাত্মকভাছৱ িুি কতৰ ৰ্াছক; আৰু জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় 

আল্লাহ মুত্তাক্বীসকলৰ লগি আছ । 

َِٱۡثَناََعَشَرََشۡهٗراَفِيَكَِتَِٰبََ ُهورَِِعنَدَٱَّلل  ةََٱلشُّ َِعد  إِن 
ََْۚ َُحُرم  ۡربََعة 

َ
ۡرَضَِمۡنَهآَأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َِيَۡوَمََخلََقَٱلس  ٱَّلل 

يُنَٱلَۡقي ُِمَْۚ ِ َٰلَِكَٱلد  َٰتِلُواَََْذ نُفَسُكۡمََْۚوَق
َ
َأ َفَلَاََتۡظلُِمواَْفِيِهن 

ََ َ َٱَّلل  ن 
َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ َْۚ ٱلُۡمۡشِركِيَنََكآف ٗةََكَماَيَُقَٰتِلُونَُكۡمََكآف ٗة

 ٣٦ََمَعَٱلُۡمت قِينََ

37. ককাছনা মাহক তপ ুৱাই তদয়াছটা হহছ  ককৱল কুফৰীি িৃতি সাধন কৰা, 

ইয়াৰ দ্বাৰা কাতফৰসকলক তিভ্ৰান্ত কৰা হয়। তসহোঁ ছি ইয়াক ককাছনা ি ৰি হিধ 

কছৰ আছকৌ ককাছনা ি ৰি অকিধ কছৰ িাছি তসহোঁ ছি আল্লাছহ তিছিাৰক 

তনতষি কতৰছ  কসইছিাৰৰ গণনা পূণথ কতৰি পাছৰ; ফলি আল্লাছহ তি হাৰাম 

কতৰছ  কসয়া তসহোঁ ছি হালাল কছৰ। তসহোঁ িৰ কিয়া কমথছিাৰ তসহোঁ িৰ িাছি 

কশাভনীয় কতৰ তদয়া হহছ , আৰু আল্লাছহ কাতফৰ সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি তনতদছয়। 

َبِهَِٱل ِذيَنََ يَُضلُّ فِيَٱلُۡكۡفرَِِۖ  َ إِن َماَٱلن ِسٓيُءَزِيَاَدة
ةَََ ُِمونَُهۥَعَاٗماَل ُِيَواِطـ ُواَِْعد  َكَفُرواَُْيحِلُّونَُهۥَعَاٗماََويَُحر 

ُزي َِنَلَُهۡمَُسوُٓءََ َْۚ ُ ََفُيِحلُّواََْماََحر َمَٱَّلل  ُ َماََحر َمَٱَّلل 
َ
َ
َٰفِرِينََأ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلَۡك ُ َوٱَّلل   ٣٧َۡعَمَٰلِِهۡمَُۗ

38. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকৰ তক হ’ল, কিামাছলাকক কিতিয়া 

আল্লাহৰ পৰ্ৰ অতভিানি ওলািকল ককাৱা হয়, কিতিয়া তকয় কিামাছলাছক 

ভাৰাৰান্ত হহ পৃতৰ্ৱীখনছক সাৱটি ধৰা? কিামাছলাছক আতখৰািৰ পতৰিছিথ  

পাতৰ্থৱ জীৱনি সন্তুষ্ট হহ া কনতক? আতখৰািৰ িুলনাি পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কভাগৰ 

উপকৰণ অতি নগণয। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْماَلَُكۡمَإَِذاَقِيَلَلَُكُمَٱنفُِرواَْفِيََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡنَياََ ةَِٱلدُّ رَِضيُتمَبِٱلۡحََيوَٰ
َ
َأ ۡرِضِۚ

َ
َِٱث اقَلُۡتۡمَإِلَيَٱلۡأ َسبِيِلَٱَّلل 

َفَماَ ۡنَياَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِإِل اََِمَنَٱٓأۡلِخَرةَِِۚ ةَِٱلدُّ َمَتَُٰعَٱلۡحََيوَٰ
 ٣٨َقَلِيل َ

39. িতদ কিামাছলাছক অতভিানি ওলাই কনাছিাৱা, কিছন্ত কিওোঁ 

কিামাছলাকক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি প্ৰদান কতৰি আৰু অনয এটা জাতিক 

কিামাছলাকৰ পতৰিছিথ  প্ৰতিতষ্ঠি কতৰি আৰু কিামাছলাছক কিওোঁৰ ককাছনা ক্ষতি 

কতৰি কনাৱাতৰিা। কাৰণ আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান। 

لِيٗماََويَۡستَۡبِدۡلَقَۡوًماََ
َ
بُۡكۡمََعَذابًاَأ ِ إِل اَتَنفُِرواَُْيَعذ 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َُۗ ا وهََُشۡيـ ٗ  ٣٩ََغيَۡرُكۡمََولَاَتَُضرُّ

40. িতদ কিামাছলাছক কিওোঁক সহায় নকৰা, কিছন্ত আল্লাছহ তকন্তু কিওোঁক 

সহায় কতৰত ল কিতিয়া কাতফৰসকছল কিওোঁক িতহষ্কাৰ কতৰত ল আৰু কিওোঁ 

আত ল দ্যজনৰ তদ্বিীয়জন, কিতিয়া কিওোঁছলাক উভছয় গুহাৰ মাজি আত ল, 

কিওোঁ কিতিয়া তনজৰ লগৰজনক হকত ল, ‘তিষণ্ণ নহ’িা, আল্লাহ আছ  আমাৰ 

লগি’। িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁৰ ওপৰি তনজ প্ৰশাতন্ত অৱিীণথ কতৰছল আৰু 

কিওোঁক শতিশালী কতৰছল এছনকুৱা এটা হসনয িাতহনীৰ দ্বাৰা তিছটা 

কিামাছলাছক কদখা কপাৱা নাত লা আৰু কিওোঁ কাতফৰসকলৰ কৰ্াক িল কপলাই 

তদছল; আৰু আল্লাহৰ কৰ্াই সমুন্নি আৰু আল্লাহ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡخرََجُهَٱل ِذيَنََكَفُرواََْ
َ
َإِۡذَأ ُ إِل اَتَنُصُروهََُفَقۡدَنََصَرهَُٱَّلل 

َِ َيَٱثۡنَيِۡنَإِۡذَُهَماَفِيَٱلَۡغارَِإِۡذََيُقوُلَلَِصَِٰحبِهِۦَلَاََثَان
ي َدهُۥََ

َ
ََسِكينََتُهۥََعلَۡيهََِوأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
فَأ َۡۖ ََمَعَنا َ َٱَّلل  َتحَۡزۡنَإِن 

ََِۗ ۡفلَىَٰ ِبجُُنوٖدَل ۡمَتََرۡوَهاَوََجَعَلََكلَِمَةَٱل ِذيَنََكَفُرواَْٱلسُّ
َِِهَيَٱلَۡ ََحِكيمَ وََكلَِمُةَٱَّلل  ََعزِيز  ُ َوٱَّلل  َُۗ  ٤٠َُعلَۡيا

41. অতভিানকল ওলাই পৰা, পািল অৱস্থাছিই হওোঁক নাইিা গধূৰ অৱস্থাি 

আৰু তজহাদ কৰা আল্লাহৰ পৰ্ি কিামাছলাকৰ সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বাৰা। 

এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি উত্তম, িতদ কিামাছলাছক জাতনলাছহোঁ ছিন! 

نُفِسُكۡمََٱنفُِرواَِْخَفاٗفاََوثَِقالٗاََوَجَِٰهُدَو
َ
َٰلُِكۡمََوأ ۡمَو

َ
اَْبِأ

ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََ َٰلُِكۡمََخيۡرَ  َذ َِْۚ فِيََسبِيِلَٱَّلل 
 ٤١ََتۡعلَُمونََ
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42. িতদ সহজছি সম্পদ লাভৰ আশা ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন আৰু ভ্ৰমণ সুগম 

হ’কলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ছি কিামাৰ অনুসৰণ কতৰছলছহোঁ ছিন; তকন্তু 

তসহোঁ ছি িািাপৰ্ সুদীঘথ িুতল ভাতৱত ল, আৰু অনতিপলছম তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

শপি হল ক’ি, ‘পাতৰছল আতম তনশ্চয় কিামাছলাকৰ লগি ওলাই 

গ’কলাছহোঁ ছিন’। তসহোঁ ছি তনছজই তনজছক ধ্বংস কছৰ, আৰু আল্লাছহ জাছন কি, 

তনশ্চয় তসহোঁ ি তম লীয়া। 

ََ لَۡوََكاَنََعرَٗضاَقَرِيٗباَوََسَفٗراَقَاِصٗداَل ٱت َبُعوَكََوَلَِٰكنُۢ
َِلَوَِٱۡسَتَطۡعَناَََبُعَدۡتَعََ وََسَيۡحلُِفوَنَبِٱَّلل  َْۚ ُة ق  لَۡيِهُمَٱلشُّ

ََيۡعلَُمَإِن ُهۡمََ ُ نُفَسُهۡمََوٱَّلل 
َ
لَخَرَۡجَناََمَعُكۡمَُيۡهلُِكوَنَأ

َِٰذبُونََ  ٤٢َلََك

43. আল্লাছহ কিামাক ক্ষমা কতৰছ । ককানসকল কলাক সিযিাদী কসয়া কিামাৰ 

ওচৰি স্পষ্ট কনাছহাৱা হলছক আৰু ককানসকল কলাক তম লীয়া কসয়া িুতম 

নজনা হলছক তকয় তসহোঁ িক অিযাহতি প্ৰদান কতৰলা? 

َيَتََبي َنَلََكَٱل ِذيَنََ ذِنَتَلَُهۡمََحت يَٰ
َ
ََعنَكَلَِمَأ ُ َعَفاَٱَّلل 

َِٰذبِينََ  ٤٣ََصَدقُواََْوَتۡعلََمَٱلَۡك

44. তিসকছল আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ কিওোঁছলাছক 

তনজ সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বাৰা তজহাদ কৰাৰ পৰা অিযাহতি পািকল কিামাৰ 

ওচৰি অনুমতি তনতিচাছৰ; আৰু আল্লাহ মুত্তাক্বীসকলৰ তিষছয় সতিছশষ অৱগি। 

نََ
َ
ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرَِأ ِذيَنَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 

لَاَيَۡسَتـ ِۡذنَُكَٱل 
َُۢ ََعلِيُم ُ َوٱَّلل  نُفِسِهۡمَُۗ

َ
َٰلِِهۡمََوأ ۡمَو

َ
 ٤٤َبِٱلُۡمت قِينَََيَُجَِٰهُدواَْبِأ

45. কিামাৰ ওচৰি অিযাহতি তিচাছৰ ককৱল কসইসকল কলাছক তিসকছল 

আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ। কাৰণ তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহ 

সংশয়গ্ৰি হহ হগছ , এছিছক তসহোঁ ছি তনজ সংশয়ি তদ্বধাগ্ৰি। 

َِ ََوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرََِإِن َماَيَۡسَتـ ِۡذنَُكَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
ُدونََ  ٤٥ََوٱۡرتَابَۡتَقُلُوبُُهۡمََفُهۡمَفِيََرۡيبِِهۡمََيتََرد 

46. আৰু িতদ তসহোঁ ছি ওলািকল ইচ্ছা কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় তসহোঁ ছি 

িাৰ িাছি প্ৰস্তুতিৰ িযৱস্থা কতৰছলছহোঁ ছিন, তকন্তু তসহোঁ িৰ অতভিািাক আল্লাছহ 

অপ ে কতৰছল। কসছয় কিওোঁ তসহোঁ িক অলসিাৰ মাধযমি তিৰি ৰাতখছল আৰু 

তসহোঁ িক ককাৱা হ’ল, ‘িতহ ৰ্কা কলাকসকলৰ লগি কিামাছলাছকও িতহ ৰ্কা’। 

ٗةََوَلَِٰكنََكرِهَََ واَْلَُهۥَُعد  َعدُّ
َ
َراُدواَْٱلۡخُُروَجَلَأ

َ
۞َولَۡوَأ

َٱۢنبَِعاَثُهۡمََفَثب َطُهۡمََوقِيَلَٱۡقُعُدواََْمَعَٱلَۡقَٰعِِدينََ ُ  ٤٦َٱَّلل 

47. িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি ওলাছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিামাছলাকৰ 

অশাতন্ত অসুতিধাছহ িৃতি কতৰছলছহোঁ ছিন আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তফিনা সৃতষ্ট 

কতৰিকল িৰ্াসাধয কচষ্টা কতৰছলছহোঁ ছিন, আৰু কিামাছলাকৰ মাজছি তসহোঁ িৰ 

িাছি কৰ্া শুনাৰ মানুছহা আছ । আল্লাহ িাতলমসকলৰ তিষছয় সতিছশষ অৱগি। 

ۡوَضُعواََْلَۡوََخرَُجواَْ
َ
اََزاُدوُكۡمَإِل اََخَبالٗاََولَأ فِيُكمَم 

َُٰعوَنَلَُهۡمََُۗ ِخَلَٰلَُكۡمََيۡبُغونَُكُمَٱلۡفِۡتَنَةََوفِيُكۡمََسم 
َٰلِِمينََ بِٱلظ  َُۢ ََعلِيُم ُ  ٤٧ََوٱَّلل 

48. তনশ্চয় তসহোঁ ছি ইয়াৰ আগছিও তফিনা সৃতষ্ট কতৰি তিচাতৰত ল আৰু 

তসহোঁ ছি কিামাৰ িহু কামি ওলট-পালট কতৰত ল, অৱছশষি সিযৰ আগমন 

ঘটিছল আৰু আল্লাহৰ আছদশ জয়িুি হ’ল, িতদও তসহোঁ ছি অপ ে কতৰত ল। 

ََ ُموَرََحت يَٰ
ُ
لََقِدَٱۡبَتَغُواَْٱلۡفِۡتَنَةَِمنََقۡبُلََوقَل ُبواَْلََكَٱلۡأ
َِوَُهۡمََكَٰرُِهونََ ۡمُرَٱَّلل 

َ
ََوَظَهَرَأ  ٤٨ََجآَءَٱلۡحَقُّ

49. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা কলাক আছ  তিছয় কয়, ‘কমাক অিযাহতি 

তদয়ক আৰু কমাক তফিনাি পতিি নকতৰি’। সাৱধান! তসহোঁ ি তফিনাছিই 

পতিি হহ আছ ; আৰু তনশ্চয় জাহান্নাছম কাতফৰসকলক কিষ্টন কতৰছয় আছ । 

لَاَفِيَٱلۡفِۡتَنةََِ
َ
ِٓيَِۚأ نََيُقوُلَٱئَۡذنَل ِيََولَاََتۡفتِن  َوِمۡنُهمَم 

ََجهََ ََوِإن  ُْۗ َٰفِرِينَََسَقُطوا َك
 ٤٩َن َمَلَُمِحيَطُۢةَبِٱلۡ
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50. িতদ কিামাৰ ককাছনা মিল হয় কিছন্ত কসয়া তসহোঁ িক কষ্ট তদছয়, আৰু 

কিামাৰ তিপদ ঘটিছল তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম আগছিই আমাৰ তনজৰ তিষছয় 

সিকথ িা অৱলম্বন কতৰত ছলা’, আৰু তসহোঁ ছি উৎফুল্ল তচছত্ত মুখ ঘূৰাই লয়। 

تَُسۡؤُهۡمَۖۡ َيُقولُواَََْإِنَتُِصۡبَكََحَسَنةَ  َوِإنَتُِصۡبَكَُمِصيَبةَ 
ۡمَرنَاَِمنََقۡبُلََويََتَول واَْو ُهۡمَفَرُِحونََ

َ
َخۡذنَآَأ

َ
 ٥٠َقَۡدَأ

51. ককাৱা, ‘আমাৰ লগি ককৱল কসইছটাছৱ ঘটিি তিছটা আল্লাছহ আমাৰ 

িাছি তলতখ ৰাতখছ ; কিছৱোঁই আমাৰ অতভভাৱক; আৰু আল্লাহৰ ওপৰছিই 

মুতমনসকছল তনভথ ৰ কৰা উতচি’। 

وَعَلَىَََقُل ََٰناَْۚ َلََناَُهَوََمۡولَى ُ ل نَيُِصيبََنآَإِل اََماََكَتَبَٱَّلل 
َِفَلَۡيَتوَك ِلَٱلُۡمۡؤِمُنونََ  ٥١َٱَّلل 

52. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ককৱল আমাৰ িাছি দ্যটা কলযাণৰ পৰা তিছকাছনা 

এটাৰ অছপক্ষা কতৰ আ া, আৰু আতম প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ া কি, আল্লাছহ 

কিামাছলাকক কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা অৰ্িা আমাৰ হিুৱাই শাতি প্ৰদান কতৰি। 

এছিছক কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা কৰা, আতমও কিামাছলাকৰ লগি প্ৰিীক্ষা কতৰ 

আছ া’। 

َوَنحُۡنََ قُۡلََهۡلَتََرب ُصوَنَبَِنآَإِل ٓاَإِۡحَدىَٱلۡحُۡسنََييِۡنَِۖ
ۦََٓ ِ ِۡنَِعنِده َبَِعَذاٖبَم  ُ نَيُِصيَبُكُمَٱَّلل 

َ
َنتََرب ُصَبُِكۡمَأ

وَۡ
َ
تََرب ُِصونَََأ َفتََرب ُصٓواَْإِن اََمَعُكمَمُّ َۡۖ يِۡديَنا

َ
 ٥٢َبِأ

53. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ইচ্ছাকৃিভাছৱ িযয় কৰা অৰ্িা অতনচ্ছাকৃি ভাছৱ, 

কিামাছলাকৰ পৰা কসয়া ককতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহ’ি, তনশ্চয় কিামাছলাক হহ া 

ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়’। 

ۡوََكۡرٗهاَل نَيَُ
َ
نفُِقواََْطوۡعًاَأ

َ
َتَقب َلَِمنُكۡمَإِن ُكۡمََقُۡلَأ

َِٰسقِينََ  ٥٣َُكنُتۡمَقَۡوٗماََف

54. আৰু তসহোঁ িৰ অৰ্থসাহািয গ্ৰহণ কতৰিকল তনছষধ কৰা হহছ  এই কাৰছণ 

কি, তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ হসছি কুফুৰী কতৰছ  আৰু  ালািি 

উপতস্থি হয় ককৱল হশতৰ্লযৰ হসছি, আৰু অৰ্থসাহািয কছৰ ককৱল 

অতনচ্ছাকৃিভাছৱ। 

ن ُهۡمََكَفُرواََْ
َ
نَُتۡقَبَلَِمۡنُهۡمََنَفَقَُٰتُهۡمَإِل ٓاَأ

َ
َوَماََمَنَعُهۡمَأ

ََولَاََ َةَإِل اَوَُهۡمَُكَسالَيَٰ لَوَٰ تُوَنَٱلص 
ۡ
ََِوبِرَُسولِهِۦََولَاَيَأ بِٱَّلل 

 ٥٤َيُنفُِقوَنَإِل اَوَُهۡمََكَٰرُِهونََ

55. কসছয় তসহোঁ িৰ সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততিছয় িাছি কিামাক তিমুগ্ধ নকছৰ, 

আল্লাছহ এইছিাৰৰ দ্বাৰাই তসহোঁ িক পাতৰ্থৱ জীৱনি শাতি তদি তিচাছৰ; আৰু 

তসহোঁ িৰ আত্মাই কাতফৰ অৱস্থাছিই কদহ িযাগ কতৰি। 

ََ ُ ۡوَلَُٰدُهۡمَْۚإِن َماَيُرِيُدَٱَّلل 
َ
َٰلُُهۡمََولَٓاَأ ۡمَو

َ
فَلَاَُتۡعِجۡبَكَأ
َبُهمَبَِهاَفِي ِ نُفُسُهۡمَوَُهۡمَََلُِيَعذ 

َ
ۡنَياََوتَزَۡهَقَأ ةَِٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ٥٥ََكَٰفُِرونََ

56. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ নামি শপি হল কয় কি, তসহোঁ ি কিামাছলাকছৰই 

অন্তভুথ ি, অৰ্চ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ অন্তভুথ ি নহয়; প্ৰকৃিছি তসহোঁ ি এছন 

এটা সম্প্ৰদায় তিহোঁ ছি ভয় কছৰ। 

َِإِن هَُ ِنُكۡمَََويَۡحلُِفوَنَبِٱَّلل  ۡمَلَِمنُكۡمََوَماَُهمَم 
 ٥٦ََوَلَِٰكن ُهۡمَقَوۡم ََيۡفَرقُونََ

57. িতদ তসহোঁ ছি ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাইিা ককাছনা তগতৰ-গুহা অৰ্িা লুকাই 

ৰ্াতকিকল ককাছনা প্ৰছৱশস্থল পায় কিছন্ত তসহোঁ ছি কসইফাছলই দ্ৰুি গতিি 

কদৌতৰ লুকাি। 

ۡوَمَُ
َ
ۡوََمَغََٰرٍَٰتَأ

َ
َخلٗاَل َول ۡواَْإِلَۡيهَِوَُهۡمََلَۡوََيِجُدوَنََملَۡجـ ًاَأ د 

 ٥٧ََيجَۡمُحونََ
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58. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা মানুছহা আছ , তিছয়  াদাক্বা িন্টন 

সম্পছকথ  কিামাক কদাষাছৰাপ কছৰ, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক ইয়াৰ পৰা তক ু তদছল 

তসহোঁ ছি সন্তুষ্ট হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা তকিা তনতদছল লছগ লছগ তিকু্ষি হয়। 

ۡعُطواَِْمۡنَهاَرَُضواَََْوِمۡنُهمَمَ 
ُ
َِٰتَفَإِۡنَأ َدَق نَيَلِۡمُزَكَفِيَٱلص 
 ٥٨ََوِإنَل ۡمَُيۡعَطۡواَِْمۡنَهآَإَِذاَُهۡمَيَۡسَخُطونََ

59. ভাল হ’কলছহোঁ ছিন িতদ তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল তসহোঁ িক তি 

প্ৰদান কতৰছ  িাছি সন্তুষ্ট ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন আৰু িতদ ক’কলছহোঁ ছিন, ‘আল্লাছহই 

আমাৰ িাছি িছৰ্ষ্ট, অতচছৰই আল্লাছহ আমাক কিওোঁৰ তনজ অনুগ্ৰছহছৰ প্ৰদান 

কতৰি আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছলও; তনশ্চয় আতম আল্লাহছৰই প্ৰতি অনুৰি’। 

ََورَُسولُُهۥََوَقالُواََْحۡسبَُناََ ُ َُٰهُمَٱَّلل  ن ُهۡمَرَُضواََْمآََءاتَى
َ
َولَۡوَأ

َِمنَفَۡضلِهِۦَوََ ُ ََسُيۡؤتِيَناَٱَّلل  ُ ََِٱَّلل  َإِن آَإِلَيَٱَّلل  ۥٓ رَُسولُُه
 ٥٩ََرَِٰغُبونََ

60.  াদাক্বা ককৱল ফকীৰ, তম কীন আৰু  াদাক্বা আদায়ৰ কামি তনিুি 

কমথচাৰীসকলৰ িাছি, আৰু িাৰ অন্তৰ (সিযৰ প্ৰতি) আকৃষ্ট কৰাৰ আৱশযক 

িাৰ িাছি, দাসমুতিৰ িাছি, ঋণগ্ৰিসকলৰ িাছি, আল্লাহৰ পৰ্ৰ িাছি লগছি 

মু াতফৰসকলৰ িাছি। এইছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তনধথাতৰি। আৰু আল্লাহ 

সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َُٰتَلِلُۡفَقَرآِءََوٱلَۡمَسَِٰكيِنََوٱلَۡعَِٰملِيَنَ َدَق ۞إِن َماَٱلص 
َِقاِبََوٱلَۡغَٰرِِميَنََوفِيََ َفةَِقُلُوبُُهۡمََوفِيَٱلر 

َعلَۡيَهاََوٱلُۡمَؤل 
ََِوٱبِۡنَ َََسبِيِلَٱَّلل  ََعلِيم  ُ َوٱَّلل  َُِۗ َِنَٱَّلل  فَرِيَضٗةَم  بِيِلَِۖ ٱلس 

 ٦٠ََحِكيمَ 

61. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এছনকুৱা মানুছহা আছ  তিসকছল নিীক কষ্ট তদছয় 

আৰু কয়, ‘এওোঁছিা কণথপািকাৰী’। ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ িাছি তি মিল কিওোঁ 

ককৱল কসয়াই শুছন’। কিওোঁ আল্লাহৰ ওপৰি তিশ্বাস কছৰ আৰু মুতমনসকলছকা 

তিশ্বাস কছৰ; আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তিসকল ঈমাোৰ কিওোঁ তসহোঁ িৰ িাছি 

ৰহমি। আৰু তিসকছল আল্লাহৰ ৰা ুলক শাতি তদছয় তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ُذُنََ
ُ
َْۚقُۡلَأ ُذن 

ُ
ََويَُقولُوَنَُهَوَأ ِبي  َوِمۡنُهُمَٱل ِذيَنَيُۡؤُذوَنَٱلن 

َِ َويُۡؤِمُنَلِلُۡمۡؤِمنِيَنََوَرۡحمَةَ ََخيٖۡرَل ُكۡمَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل 
َِلَُهۡمََ ل ِل ِذيَنََءاَمُنواَِْمنُكۡمََْۚوٱل ِذيَنَيُۡؤُذوَنَرَُسوَلَٱَّلل 

لِيمَ 
َ
َأ  ٦١ََعَذاب 

62. তসহোঁ ছি কিামাছলাকক সন্তুষ্ট কৰাৰ িাছি কিামাছলাকৰ ওচৰি আল্লাহৰ 

শপি লয়। অৰ্চ আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলকছহ কিত  সন্তুষ্ট কৰা উতচি, িতদ 

তসহোঁ ছি মুতমন। 

نََ
َ
َأ َحقُّ

َ
َأ ۥٓ ََورَُسولُُه ُ َِلَُكۡمَلِيُرُۡضوُكۡمََوٱَّلل  َيحۡلُِفوَنَبِٱَّلل 

 ٦٢َيُۡرُضوُهَإِنََكانُواَُْمۡؤِمنِينََ

63. তসহোঁ ছি নাজাছন কনতক কি, তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিছৰাতধিা 

কতৰি িাৰ িাছি আছ  জাহান্নামৰ জুই, ি’ি তস তচৰকাল ৰ্াতকি? এইছটাছৱই 

চৰম লাঞ্ছনা। 

َلَُهۥَنَاَرََ ن 
َ
ََورَُسولَُهۥَفَأ َ ن ُهۥََمنَُيحَادِدَِٱَّلل 

َ
لَۡمََيۡعلَُمٓواَْأ

َ
أ

َٰلَِكَٱلۡخِۡزُيَٱلَۡعِظيمَُ َذ َْۚ  ٦٣ََجَهن َمََخَٰلِٗداَفِيَها

64. মুনাতফকসকছল ভয় কছৰ কি, তসহোঁ িৰ তিষছয় এছন ককাছনা  ুৰা অৱিীণথ 

হছয়ই কনতক, তিছটাছৱ তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ কৰ্া প্ৰকাশ কতৰ তদি! ককাৱা, 

‘কিামাছলাছক তিদ্ৰূপ কতৰছয় ৰ্াকা; কিামাছলাছক তিছটা ভয় কৰা তনশ্চয় 

আল্লাছহ কসয়া প্ৰকাশ কতৰি’। 

تُنَب ِئُُهمَبَِماَفِيََ  َ َلََعلَۡيِهۡمَُسوَرة نَُتنَز 
َ
َيحَۡذُرَٱلُۡمَنَٰفُِقوَنَأ

َمَ  رِج 
َُمخۡ َ َٱَّلل   ٦٤َاََتحَۡذُرونََقُلُوبِِهۡمَْۚقُِلَٱۡسَتۡهزُِءٓواَْإِن 

65. আৰু িুতম তসহোঁ িক সুতধছল অৱছশয তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম ককৱল আলাপ-

আছলাচনা আৰু হাোঁ তহ-কধমাতলছহ কতৰত ছলা’। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহ 

আৰু কিওোঁৰ আয়ািসমূহক লগছি কিওোঁৰ ৰা ুলক তিদ্ৰূপ কতৰত লা কনতক’? 

َإِن َماَُكن اََنخُو لَۡتُهۡمَلََيُقولُن 
َ
ُضََونَلَۡعُبَْۚقُۡلَََولَئِنََسأ

ََِوَءاَيَٰتِهِۦََورَُسولِهِۦَُكنُتۡمَتَۡسَتۡهزُِءونََ بِٱَّلل 
َ
 ٦٥َأ
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66. ‘কিামাছলাছক এতিয়া ওজৰ কপচ নকতৰিা। তনশ্চয় কিামাছলাছক ঈমান 

আনাৰ তপ ি আছকৌ কুফুৰী কতৰ া। আতম কিামাছলাকৰ মাজি ককাছনা দলক 

ক্ষমা কতৰছলও আন এটা দলক শাতি প্ৰদান কতৰম—কাৰণ তসহোঁ ি অপৰাধী’। 

لَاََتۡعَتِذُرواَْقَۡدََكَفۡرتُمََبۡعَدَإِيَمَٰنُِكۡمَْۚإِنَن ۡعُفََعنََ
ن ُهۡمََكانُواَُْمجۡرِِمينََ

َ
ۡبََطآئَِفَۢةَبِأ ِ ِنُكۡمَُنَعذ   ٦٦ََطآئَِفةَٖم 

67. মুনাতফক পুৰুষ আৰু মুনাতফক নাৰী ইজছন তসজনৰ অংশ, তসহোঁ ছি 

অসৎকমথৰ আছদশ তদছয় আৰু সৎকমথক তনছষধ কছৰ, তসহোঁ ছি তনজৰ হাি 

সংকুতচি কতৰ ৰাছখ, তসহোঁ ছি আল্লাহক পাহতৰ হগছ , ফলি আল্লাছহও তসহোঁ িক 

এতৰ তদছ ; তনশ্চয় মুনাতফকসকল ফাত ক্ব। 

ُمُروَنََ
ۡ
َيَأ ََبۡعٖضِۚ ِنُۢ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَنََوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰتََبۡعُضُهمَم 
َ
َ
يِۡدَيُهۡمََْۚبِٱلُۡمنَكرََِويَۡنَهۡوَنََعِنَٱلَۡمۡعُروِفََويَۡقبُِضوَنَأ
َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَُهُمَٱلَۡفَِٰسُقونََ َفَنَِسَيُهۡمَْۚإِن  َ  ٦٧َنَُسواَْٱَّلل 

68. আল্লাছহ মুনাতফক পুৰুষ, মুনাতফক নাৰী আৰু কাতফৰসকলক জাহান্নামৰ 

অতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ । ি’ি তসহোঁ ছি তচৰকাল ৰ্াতকি, এইছটাছৱ তসহোঁ িৰ িাছি 

িছৰ্ষ্ট; আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িক অতভশাপ কতৰছ  আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  স্থায়ী 

শাতি; 

اَرَنَاَرََجَهن َمََ َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰتََوٱلُۡكف  ُ وََعَدَٱَّلل 
ََ َولَُهۡمََعَذاب  َۡۖ ُ ِهَيََحۡسُبُهۡمََْۚولََعَنُهُمَٱَّلل  َخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

قِيمَ   ٦٨َمُّ

69. তসহোঁ িৰ দছৰ, তিসকছল কিামাছলাকৰ পূছিথ আত ল, তসহোঁ ছি শতিি 

কিামাছলাকিককছয়া অতধক প্ৰিল আত ল আৰু তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ ও সন্তান-

সন্ততি আত ল কিামাছলাকিকক কিত । কসছয় তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ভাগযি তি 

আত ল কসয়া কভাগ কতৰছ ; আৰু কিামাছলাছকও কিামাছলাকৰ ভাগযি তি 

আত ল কসয়া উপছভাগ কতৰলা, কিছনকক কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকছল তসহোঁ িৰ 

ভাগযি তি আত ল কভাগ কতৰছ , আৰু কিামাছলাছকও কসইদছৰ অনৰ্থক 

আলাপ-আছলাচনাি তলপ্ত আ া কিছনকুৱা অনৰ্থক আলাপ-আছলাচনাি তসহোঁ ি 

তলপ্ত আত ল। তসহোঁ িৰ আমল পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি তনষ্ফল হহ হগছ , আৰু 

তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 

ۡكثََرََ
َ
َِمنُكۡمَقُو ٗةََوأ َشد 

َ
َكٱل ِذيَنَِمنََقۡبلُِكۡمََكانُٓواَْأ

مَۡ
َ
ۡوَلَٰٗداَفَٱۡسَتۡمَتُعواَِْبخََلَٰقِِهۡمَفَٱۡسَتۡمَتۡعُتمََأ

َ
َٰلٗاََوأ َو

َٰقِِهۡمََ ِبخََلَٰقُِكۡمََكَماَٱۡسَتۡمَتَعَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلُِكمَِبخََل
ۡعَمَٰلُُهۡمَفِيََ

َ
ْوَلَٰٓئَِكََحبَِطۡتَأ

ُ
َأ ْْۚ وَُخۡضُتۡمََكٱل ِذيََخاُضٓوا

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَ
ُ
َوأ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۖ  ٦٩َٱلَۡخَِٰسُرونََٱلدُّ

70. তসহোঁ িৰ পূিথৱিী নূহ, আদ আৰু  ামূদৰ সম্প্ৰদায়, ইব্ৰাহীমৰ সম্প্ৰদায় আৰু 

মাদইয়ান লগছি তিধ্বি নগৰৰ অতধিাসীসকলৰ সংিাদ তসহোঁ িৰ ওচৰি অহা 

নাইছন? তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণাতদসহ তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকল আতহত ল। 

এছিছক আল্লাহ এছনকুৱা নহয় কি, তসহোঁ িৰ ওপৰি অনযায় কতৰছ  িৰং তসহোঁ ি 

তনছজই তনজৰ প্ৰতিছহ অনযায় কতৰত ল। 

َٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَقَۡوِمَنُوٖحَوَعَادََٖوَثُموَدََ
ُ
تِِهۡمََنَبأ

ۡ
لَۡمَيَأ

َ
أ

َتۡتُهۡمََ
َ
َأ َِٰتِۚ ۡصَحَِٰبََمۡدَيَنََوٱلُۡمۡؤتَفَِك

َ
َوقَۡوِمَإِبَۡرَٰهِيَمََوأ

َُ َلَِيۡظلَِمُهۡمََوَلَِٰكنََكانُٓواََْرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََِۖفَماََكاَنَٱَّلل 
نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ

َ
 ٧٠َأ

71. মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰী ইজছন তসজনৰ িনু্ধ, তসহোঁ ছি সৎকমথৰ 

আছদশ তদছয় আৰু অসৎকমথি িাধা তদছয়,  ালাি কাছয়ম কছৰ িাকাি প্ৰদান 

কছৰ আৰু আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কছৰ; এওোঁছলাকছকই আল্লাছহ 

অনতিপলছম দয়া কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ُمُروَنََ
ۡ
َيَأ ۡولَِيآُءََبۡعٖضِۚ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰتََبۡعُضُهۡمَأ

لَوَٰةَََ بِٱلَۡمۡعُروِفََويَۡنَهۡوَنََعِنَٱلُۡمنَكرََِويُقِيُموَنَٱلص 
ََورَسَُ َ ةَََويُِطيُعوَنَٱَّلل  َكوَٰ ْوَلَٰٓئَِكَََويُۡؤتُوَنَٱلز 

ُ
َأ ۥْٓۚ ولَُه

ََحِكيمَ  ََعزِيز  َ َٱَّلل  إِن  َُۗ ُ  ٧١ََسيَۡرَحمُُهُمَٱَّلل 
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72. আল্লাছহ মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীসকলক জান্নািৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 

তদছ —িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি; আৰু 

(প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ ) স্থায়ী জান্নািসমূহি উত্তম িাসস্থানৰ, আৰু আল্লাহৰ 

সন্তুতষ্টছয়ই সিথছশ্ৰষ্ঠ। এইছটাছৱই মহাসাফলয। 

َٰٖتََتجۡرِيَِمنََ َٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََجن  ُ وََعَدَٱَّلل 
َِٰتََ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاََوَمَسَِٰكَنََطي َِبٗةَفِيََجن 

َ
َتحۡتَِهاَٱلۡأ

ۡكبَُرَْۚ
َ
َِأ َِنَٱَّلل  َم  َٰن  ََورِۡضَو َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَََعۡدٖنِۚ َذ

 ٧٢َٱلَۡعِظيمَُ

73. কহ নিী! কাতফৰ আৰু মুনাতফকসকলৰ তিৰুছি তজহাদ কৰা, তসহোঁ িৰ প্ৰতি 

কছঠাৰ কহাৱা; আৰু তসহোঁ িৰ আিাসস্থল জাহান্নাম, আৰু কসয়া তকমান কি তনকৃষ্ট 

প্ৰিযাৱিথ ন স্থল! 

اَرََوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَوََ ََجَِٰهِدَٱلُۡكف  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ ٱۡغلُۡظََعلَۡيِهۡمَََْۚيَٰٓ

َوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ َُٰهۡمََجَهن ُمَۖۡ َوى
ۡ
 ٧٣ََوَمأ

74. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ শপি হল কয় কি, তসহোঁ ছি এছকা ককাৱা নাই; অৰ্চ 

তসহোঁ ছি কুফুৰী িাকয হকছ  আৰু ই লাম গ্ৰহণৰ তপ ি আছকৌ কুফুৰী কতৰছ ; 

তসহোঁ ছি এছনকুৱা সংকল্প কতৰত ল তিছটা তসহোঁ ছি কপাৱা নাই। আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুছল তনজ অনুগ্ৰহি তসহোঁ িক (মু তলমসকলক) অভাৱমুি কতৰত ল িুতলছয় 

তসহোঁ ছি (কাতফৰ মুনাতফকসকছল) তিছৰাতধিা কতৰত ল। এছিছক িতদ তসহোঁ ছি 

িাওিা কছৰ কিছন্ত তসহোঁ িৰ িাছি ভাল হ’ি, আৰু তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই ল’কল 

আল্লাছহ পৃতৰ্ৱীি আৰু আতখৰািি তসহোঁ িক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি তদি; আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তসহোঁ িৰ ককাছনা অতভভাৱক নাই আৰু নাই ককাছনা সাহািযকাৰীও। 

ُكۡفرََِوَكَفُرواََْ
ََِماَقَالُواََْولََقۡدَقَالُواََْكلَِمَةَٱلۡ َيحۡلُِفوَنَبِٱَّلل 

ۡنََ
َ
ََوَماََنَقُمٓواَْإِل ٓاَأ ْْۚ واَْبَِماَلَۡمََيَنالُوا َبۡعَدَإِۡسَلَِٰمِهۡمَوََهمُّ

ََورَسَُ ُ َُٰهُمَٱَّلل  ۡغَنى
َ
َفَإِنََيُتوبُواَْيَُكََأ ولُُهۥَِمنَفَۡضلِهۚۦِْ

لِيٗماَفِيََ
َ
ََعَذابًاَأ ُ ۡبُهُمَٱَّلل  ِ َوِإنََيَتَول ۡواَُْيَعذ  َخيٗۡراَل ُهۡمَۖۡ

ََٖولَاََ ۡرِضَِمنََولِي 
َ
َوَماَلَُهۡمَفِيَٱلۡأ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۚ ٱلدُّ

 ٧٤َنَِصيرَٖ

75. আৰু তসহোঁ িৰ তক ুমাছন আল্লাহৰ ওচৰি অিীকাৰ কতৰত ল কি, ‘আল্লাছহ 

তনজ কৃপাি আমাক দান কতৰছল আতম তনশ্চয়  াদাক্বা কতৰম আৰু অৱছশয 

সৎকমথশীলসকলৰ অন্তভুথ ি হম’। 

ََٰناَِمنَفَۡضلِهِۦََ َلَئِۡنََءاتَى َ ََٰهَدَٱَّلل  ۡنََع ۞َوِمۡنُهمَم 
َٰلِِحينََ َِمَنَٱلص  ََولََنُكوَنن  َقن  د   ٧٥َلََنص 

76. িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িক তনজ অনুগ্ৰহৰ পৰা দান কতৰছল, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি এই তিষছয় কৃপণিা কতৰছল আৰু তিমুখ হহ উভতি গ'ল। 
ِنَفَۡضلِهِۦََبخِلُواَْبِهِۦََوتََول واَْو ُهمََ َُٰهمَم  آََءاتَى فَلَم 

ۡعرُِضونََ  ٧٦َمُّ

77. পতৰণাম স্বৰূছপ কিওোঁ তসহোঁ িৰ অন্তৰি তনফাক্ব ৰাতখ তদছল কসই তদন 

হলছক তিতদনা তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি সাক্ষাৎ কতৰি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ ওচৰি 

তি অিীকাৰ কতৰত ল কসয়া ভি কৰাৰ কাৰছণ আৰু তসহোঁ ছি তি তম া হকত ল 

িাৰ িাছি। 

ۡخلَُفواََْ
َ
َيَۡوِمَيَلَۡقۡونَُهۥَبَِمآَأ ۡعَقَبُهۡمَنَِفاٗقاَفِيَقُلُوبِِهۡمَإِلَيَٰ

َ
فَأ
ََ  ٧٧ََماَوََعُدوهََُوبَِماََكانُواَْيَۡكِذبُونَََٱَّلل 

78. তসহোঁ ছি নাজাছন কনতক কি, তনশ্চয় আল্লাছহ তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ কগাপন কৰ্া 

আৰু তসহোঁ িৰ কগাপন পৰামশথৰ তিষছয় জাছন? আৰু তনশ্চয় আল্লাহ গাছয়ি 

সম্পছকথ  সমযক অৱগি। 

ُهۡمََوَنجۡوََ ََيۡعلَُمَِسر  َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمََيۡعلَُمٓواَْأ

َ
ََأ َ َٱَّلل  ن 

َ
َُٰهۡمََوأ ى

َُٰمَٱلُۡغُيوبَِ  ٧٨ََعل 
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79. মুতমনসকলৰ মাজি তিসকছল স্বিঃসূ্ফিথ ভাছৱ  াদাক্বা তদছয় আৰু 

তিসকছল তনজ শ্ৰমৰ িাতহছৰ এছকাছৱ নাপায়, কিওোঁছলাকক তিসকছল 

কদাষাছৰাপ কছৰ। িাৰ তপ ি তসহোঁ িক হল উপহাস কছৰ, (এছন প্ৰকৃতিৰ 

কলাকক) আল্লাছহ উপহাস কছৰ আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

َِٰتََ َدَق و ِِعيَنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَفِيَٱلص  ٱل ِذيَنَيَلِۡمُزوَنَٱلُۡمط 
َوٱل ِذيَنَلَاََيِجُدوَنَإِل اَُجۡهَدُهۡمَفَيَۡسَخُروَنَِمۡنُهۡمََسِخَرََ

لِيمَ 
َ
َأ َِمۡنُهۡمََولَُهۡمََعَذاب  ُ  ٧٩َٱَّلل 

80. িুতম তসহোঁ িৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা িা নকৰা এছকই কৰ্া; িুতম িতদ 

তসহোঁ িৰ িাছি সত্তৰ িাছৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা িৰ্াতপও আল্লাছহ তসহোঁ িক 

ককতিয়াও ক্ষমা নকছৰ। এইছটা এই কাৰছণ কি, তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলৰ হসছি কুফুৰী কতৰছ ; আৰু আল্লাছহ ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি 

তনতদছয়। 

وَۡ
َ
َلَاَتَۡسَتۡغفِۡرَلَُهۡمَإِنَتَۡسَتۡغفِۡرَلَُهۡمََسۡبعِيَنَٱۡسَتۡغفِۡرَلَُهۡمَأ

ََِ ن ُهۡمََكَفُرواَْبِٱَّلل 
َ
َٰلَِكَبِأ َلَُهۡمََْۚذ ُ ٗةَفَلَنََيۡغفَِرَٱَّلل  َمر 

َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلَۡفَِٰسقِينََ ُ ََوٱَّلل   ٨٠ََورَُسولِهِۗۦُ

81. তপ ি হৰ কিাৱা কলাকসকছল আল্লাহৰ ৰা ুলৰ তিৰুিাচৰণ কতৰ িতহ 

ৰ্কাছক আনে কিাধ কতৰছল আৰু তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বাৰা 

আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কৰাক অপ ে কতৰছল, লগছি তসহোঁ ছি ক’কল, ‘গৰমৰ 

মাজি অতভিানকল ওলাই নািািা’। ককাৱা, ‘জাহান্নামৰ জুই ইয়ািকক কিত  

উত্তপ্ত’, িতদ তসহোঁ ছি িুতজছলছহোঁ ছিন! 

ََِوَكرُِهٓواََْفَرَِحَٱلُۡمَخل ُفوَنَبَِمۡقَعدَِ هِۡمَِخَلََٰفَرَُسوِلَٱَّلل 
ََِوَقالُواَْلَاََ نُفِسِهۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َ
َٰلِِهۡمََوأ ۡمَو

َ
نَيَُجَِٰهُدواَْبِأ

َ
أ

َل ۡوََكانُواََْ اْۚ ََحر ٗ َشدُّ
َ
قُۡلَنَاُرََجَهن َمَأ َُۗ ِ تَنفُِرواَْفِيَٱلۡحَر 

 ٨١ََيۡفَقُهونََ

82. তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰছ  িাৰ প্ৰতিফল তহচাছপ তসহোঁ ছি কমকক হোঁ হা আৰু 

কিত কক কাো উতচি। 
بَِماَكَانُواََْ َُۢ فَلَۡيۡضَحُكواَْقَلِيلٗاََولَۡيۡبُكواََْكثِيٗراََجَزآَء

 ٨٢َيَۡكِسُبونََ

83. এছিছক িতদ আল্লাছহ কিামাক তসহোঁ িৰ ককাছনা দলৰ ওচৰি ঘূৰাই আছন 

আৰু তসহোঁ ছি অতভিানি ওলািকল কিামাৰ ওচৰি প্ৰাৰ্থনা কছৰ, কিতিয়া িুতম 

ক’িা, ‘কিামাছলাছক কমাৰ লগি ককতিয়াও ওলাি কনাৱাৰা আৰু কিামাছলাছক 

কমাৰ সিী হহ ককতিয়াও শত্ৰুৰ লগি িুি কতৰি কনাৱাতৰিা। কিামাছলাছক 

প্ৰৰ্ছমই িতহ ৰ্কাছটাছক প ে কতৰত লা; কসছয় কিামাছলাছক তপ ি হৰ 

কিাৱাতিলাকৰ লগি িতহ ৰ্াকা’। 

ََطآئَِفةَٖ َإِلَيَٰ ُ ِنُۡهۡمَفَٱۡسَتـ َۡذنُوَكََفَإِنَر َجَعَكَٱَّلل  م 
بَٗداََولَنَتَُقَٰتِلُواََْمِعَىََ

َ
لِلُۡخُروِجََفُقلَل نََتخۡرُُجواََْمِعَىَأ

ةَٖفَٱۡقُعُدواََْمَعََ َلََمر  و 
َ
إِن ُكۡمَرَِضيُتمَبِٱلُۡقُعوِدَأ اَۖۡ َعُدوًّ

 ٨٣َٱلَۡخَٰلِفِينََ

84. আৰু তসহোঁ িৰ মাজি কাছৰািাৰ মৃিুয হ’কল িুতম ককতিয়াও িাৰ িাছি 

জানািাৰ  ালাি নপত়িিা আৰু িাৰ কিৰৰ ওচৰছিা তৰ্য় নহ’িা; তনশ্চয় তসহোঁ ছি 

আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু ফাত ক্ব অৱস্থাি তসহোঁ িৰ 

মৃিুয হহছ । 

ََ بَٗداََولَاََتُقۡمَعَلَىَٰ
َ
اَتَأ ِۡنُهمَم  َحٖدَم 

َ
َأ َعَلَىَٰٓ ِ

َولَاَتَُصل 
َِ َإِن ُهۡمََكَفُرواَْب ۦٓۖۡ ِ ََِورَُسولِهِۦََوَماتُواَْوَُهۡمَََقبۡرِه ٱَّلل 

َِٰسُقونََ  ٨٤ََف

85. আৰু তসহোঁ িৰ সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততিছয় িাছি কিামাক তিমুগ্ধ নকছৰ, 

আল্লাছহ এইছিাৰৰ দ্বাৰাই তসহোঁ িক পাতৰ্থৱ জীৱনি শাতি তদি তিচাছৰ; আৰু 

তসহোঁ িৰ আত্মাই কাতফৰ অৱস্থাছিই কদহ িযাগ কতৰি। 

ََٰ ۡمَو
َ
نَََولَاَُتۡعِجۡبَكَأ

َ
َأ ُ ۡوَلَُٰدُهۡمَْۚإِن َماَيُرِيُدَٱَّلل 

َ
لُُهۡمََوأ

نُفُسُهۡمَوَُهۡمََ
َ
ۡنَياََوتَزَۡهَقَأ َبُهمَبَِهاَفِيَٱلدُّ ِ ُيَعذ 

 ٨٥ََكَٰفُِرونََ
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86. আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান আনা আৰু ৰা ুলৰ সিী হহ তজহাদ কৰা—এই 

তিষছয় কিতিয়া ককাছনা  ুৰা অৱিীণথ হয় কিতিয়া তসহোঁ িৰ মাজি তিসকলৰ 

শতি-সামৰ্থ আছ  তসহোঁ ছি কিামাৰ ওচৰি আতহ অিযাহতি তিচাছৰ আৰু কয়, 

‘আমাক কৰহাই তদয়ক, আতম িতহ ৰ্কা িযতিসকলৰ লগছি ৰ্াতকম’। 

ََِوَجَِٰهُدواََْمَعَرَُسولِهََِ ۡنََءاِمُنواَْبِٱَّلل 
َ
نزِلَۡتَُسوَرة َأ

ُ
َوِإَذآَأ

ۡوِلَِمۡنُهۡمََوَقالُواََْذرَۡ ْولُواَْٱلط 
ُ
َعََٱۡسَتـ َۡذنََكَأ نَاَنَُكنَم 
 ٨٦َٱلَۡقَٰعِِدينََ

87. তসহোঁ ছি অন্তঃপুৰ তনিাতসনীসকলৰ লগি অৱস্থান কৰাছকই প ে কতৰছল 

আৰু তসহোঁ িৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ তদয়া হ’ল; ফলি তসহোঁ ছি এছকা িুতজ নাপায়। 
َقُلُوبِِهۡمََ نَيَُكونُواََْمَعَٱلۡخََوالِِفََوُطبَِعَعَلَىَٰ

َ
رَُضواَْبِأ

 ٨٧ََفُهۡمَلَاََيۡفَقُهونََ

88. তকন্তু ৰা ুল আৰু কিওোঁৰ লগি তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক তনজ 

সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ ; কিওোঁছলাকৰ িাছিই 

আছ  িাৱিীয় কলযাণ আৰু কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 

َٰلِِهۡمََ ۡمَو
َ
َلَِٰكِنَٱلر ُسوُلََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََجََٰهُدواَْبِأ

َ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَََوأ

ُ
َوأ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهُمَٱلۡخَۡيَرَُٰتَۖۡ

ُ
نُفِسِهۡمََْۚوأ
 ٨٨َٱلُۡمۡفلُِحونََ

89. আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদী 

প্ৰিাতহি, ি’ি কিওোঁছলাক তচৰকাল ৰ্াতকি; এইছটাছৱই মহাসফলিা। 
َٰٖتََتجۡرِي َلَُهۡمََجن  ُ َٱَّلل  َعد 

َ
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَََأ

َ
ِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ َذ َْۚ  ٨٩َفِيَها

90. আৰু মৰুিাসীসকলৰ মাজৰ তক ুমান কলাছক অজুহাি হল আতহল িাছি 

তসহোঁ িছকা অিযাহতি তদয়া হয় আৰু তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ হসছি 

তম া হকত ল, তসহোঁ ছি িতহছয় ৰ্াতকল; তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  

অতচছৰই তসহোঁ ছি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি পাি। 

ۡعَراِبَلُِيۡؤَذَنَلَُهۡمََوَقَعَدَٱل ِذيَنََ
َ
ُروَنَِمَنَٱلۡأ ِ وََجآَءَٱلُۡمَعذ 

ََسُيِصيُبَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنُهۡمََ ۚۥْ ََورَُسولَُه َ َكَذبُواَْٱَّلل 
لِيمَ 
َ
َأ  ٩٠ََعَذاب 

91. ককাছনা কদাষ নাই দ্যিথলসকলৰ ওপৰি, অসুস্থসকলৰ ওপৰি আৰু 

তিসকল অৰ্থ সাহািযি অসমৰ্থ, িতদ তসহোঁ ি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ 

তহিাকাঙ্ক্ষী হয়। মুহত নসকলৰ তিৰুছি অতভছিাগৰ ককাছনা পৰ্ নাই; আৰু 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََولَاَعَلَىَٱل ِذيَنَلَاََ َعَفآِءََولَاَعَلَىَٱلَۡمۡرَضيَٰ ل يَۡسَعَلَىَٱلضُّ
ََماَََيِجُدو ََِورَُسولِهۚۦِْ َإَِذاَنََصُحواََّْلِل  َنََماَيُنفُِقوَنََحَرج 

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ َوٱَّلل   ٩١َعَلَىَٱلُۡمۡحِسنِيَنَِمنََسبِيٖلَِۚ

92. আৰু তসহোঁ িছৰা ককাছনা কদাষ নাই তিসকছল কিামাৰ ওচৰি িাহনৰ িাছি 

আতহত ল িুতম হকত লা, ‘কিামাছলাকৰ িাছি মই ককাছনা িাহন কপাৱা নাই’; 

তসহোঁ ছি কষ্ট সহয কতৰি কনাৱাতৰ িাধয হহ চকুছলা টুতক উভতি গ’ল, কাৰণ 

তসহোঁ ছি িযয় কতৰিকল এছকা কপাৱা নাই। 

ِجُدََمآََ
َ
تَۡوَكَلَِتۡحِملَُهۡمَقُلَۡتَلَٓاَأ

َ
َولَاَعَلَىَٱل ِذيَنَإَِذاََمآَأ

ۡمِعََحَزنًاََ ۡعُيُنُهۡمَتَفِيُضَِمَنَٱلد 
َ
أ ۡحمِلُُكۡمََعلَۡيهَِتََول واَْو 

َ
أ
ل َ
َ
 ٩٢َاََيِجُدواََْماَيُنفُِقونََأ

93. তকন্তু তিসকছল অভাৱমুি হহছয়া অিযাহতি প্ৰাৰ্থনা কতৰছ , তনশ্চয় 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি অতভছিাগৰ কাৰণ আছ । তসহোঁ ছি অন্তঃপুৰ তনিাতসনীসকলৰ 

লগি ৰ্কাছকই প ে কতৰত ল; আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ 

তদছ , ফলি তসহোঁ ছি এছকা নাজাছন। 

ََْۚ۞إِنَ  ۡغنَِيآُء
َ
بِيُلَعَلَىَٱل ِذيَنَيَۡسَتـ ِۡذنُونََكَوَُهۡمَأ َماَٱلس 

ََ َعَلَىَٰ ُ نَيَُكونُواََْمَعَٱلۡخََوالِِفََوَطَبَعَٱَّلل 
َ
رَُضواَْبِأ

 ٩٣َقُلُوبِِهۡمََفُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
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94. কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ ওচৰি উভতি আতহছল তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ 

ওচৰি অজুহাি কদখুৱাি। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক অজুহাি কনছদখুৱািা, আতম 

কিামাছলাকক ককতিয়াও তিশ্বাস নকতৰম; তনশ্চয় আল্লাছহ আমাক কিামাছলাকৰ 

তিষছয় জনাই তদছ  আৰু আল্লাছহ অৱছশয কিামাছলাকৰ কািথকলাপ কদতখি আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুছলও। িাৰ তপ ি কিামাছলাকক অদৃশয আৰু প্ৰকাশযৰ মহাজ্ঞানীৰ 

ওচৰকলছক উভিাই তনয়া হ’ি কিতিয়া কিছৱোঁই কিামাছলাকক জনাি 

কিামাছলাছক তক কতৰত লা’। 

َيۡعَتِذُروَنَإِلَۡيُكۡمَإَِذاَرََجۡعُتۡمَإِلَۡيِهۡمَْۚقُلَل اََتۡعَتِذُرواَْلَنََ
ََ ُ ۡخَبارُِكۡمَْۚوََسيََرىَٱَّلل 

َ
َِمۡنَأ ُ نَاَٱَّلل 

َ
نُّۡؤِمَنَلَُكۡمَقَۡدََنب أ
ۥَ َٰلِِمَٱلَۡغۡيِبََََعَملَُكۡمََورَُسولُُه ََع َتَُردُّوَنَإِلَيَٰ ُثم 

َهََٰدةََِفُينَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ  ٩٤ََوٱلش 

95. কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ ওচৰি ঘূতৰ আতহছল অতচছৰই তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ 

ওচৰি আল্লাহৰ শপি খাি, িাছি কিামাছলাছক তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা। কসছয় 

কিামাছলাছকও তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা; তনশ্চয় তসহোঁ ি অপতৱি আৰু তসহোঁ িৰ 

কৃিকমথৰ ফলস্বৰূছপ জাহান্নাছমই তসহোঁ িৰ আিাসস্থল। 

َِلَُكۡمَإَِذاَٱنَقلَۡبُتۡمَإِلَۡيِهۡمَلُِتۡعرُِضواََْ َسَيۡحلُِفوَنَبِٱَّلل 
َُٰهۡمََجَهن ُمََ َوى

ۡ
ََۖۡوَمأ إِن ُهۡمَرِۡجس  ۡعرُِضواََْعۡنُهۡمَۖۡ

َ
فَأ َعۡنُهۡمَۖۡ

بَِماََكانُواَْيََ َُۢ  ٩٥َۡكِسُبونَََجَزآَء

96. তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ ওচৰি শপি কতৰি িাছি কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ 

প্ৰতি সন্তুষ্ট কহাৱা। এছিছক কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হ’কলও আল্লাছহ 

ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি ককতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। 

فَإِنَتَۡرَضۡواََْعۡنُهۡمَ َََيحۡلُِفوَنَلَُكۡمَلِتَرَۡضۡواََْعۡنُهۡمَۖۡ فَإِن 
ََعِنَٱلَۡقۡوِمَٱلَۡفَِٰسقِينََ َلَاَيَۡرَضيَٰ َ  ٩٦َٱَّلل 

97. আ’ৰাি িা মৰুিাসীসকল কুফুৰী আৰু তনফাক্বি দৃ়িিৰ; আৰু আল্লাছহ 

কিওোঁৰ ৰা ুলৰ ওপৰি তি অৱিীণথ কতৰছ , িাৰ সীমাছৰখা সম্পছকথ  অজ্ঞ ৰ্কাৰ 

অতধক উপছিাগী; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َشدَُّ
َ
ۡعَراُبَأ

َ
ل اََيۡعلَُمواَُْحُدوَدََٱلۡأ

َ
ۡجَدُرَأ

َ
َُكۡفٗراََونَِفاٗقاََوأ

ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ ََوٱَّلل  َرَُسولِهِۗۦُ َعَلَىَٰ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
 ٩٧ََمآَأ

98. আৰু মৰুিাসীসকলৰ তক ুমাছন তসহোঁ ছি তি আল্লাহৰ পৰ্ি িযয় কছৰ কসয়া 

জতৰমনা িুতল গণয কছৰ আৰু কিামাছলাকৰ তিপিথয়ৰ প্ৰিীক্ষা কছৰ। তসহোঁ িৰ 

ওপৰছিই হওোঁক তনকৃষ্ট তিপিথয়; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞানী। 

ۡعَراِبََمنََيت ِخُذََماَيُنفُِقََمۡغَرٗماََويَتََرب ُصََ
َ
َوِمَنَٱلۡأ

ََ ََسِميع  ُ َوٱَّلل  وِۡءَِۗ َعلَۡيِهۡمََدآئَِرُةَٱلس  َْۚ َوآئَِر بُِكُمَٱلد 
 ٩٨ََعلِيمَ 

99. আৰু তক ুমান মৰুিাসীছয় আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ 

কছৰ লগছি তসহোঁ ছি তি িযয় কছৰ কসয়া আল্লাহৰ সাতন্নধয আৰু ৰা ুলৰ দ্যআ 

লাভৰ উপায় িুতল গণয কছৰ। জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় কসয়া তসহোঁ িৰ িাছি আল্লাহৰ 

সাতন্নধয লাভৰ উপায়; অতচছৰই আল্লাছহ তসহোঁ িক তনজ ৰহমিি দাতখল কতৰি। 

তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََِوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرََِويَت ِخُذََماََ ۡعَراِبََمنَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل 
َ
َوِمَنَٱلۡأ

لَٓاَإِن َهاَقُۡربَة ََ
َ
أ َِٰتَٱلر ُسوِلَِۚ َِوََصلََو يُنفُِقَقُُرَبٍَٰتَِعنَدَٱَّلل 

ََغُفور ََ َ َٱَّلل  َإِن  ۦْٓۚ َفِيََرۡحمَتِهِ ُ ُهۡمََْۚسُيۡدِخلُُهُمَٱَّلل 
ل 

 ٩٩َر ِحيمَ 

100. মুহাতজৰ আৰু আন াৰসকলৰ মাজি তিসকছল প্ৰৰ্ম অগ্ৰগামী লগছি 

তিসকছল ইহ ানৰ হসছি কিওোঁছলাকৰ অনুসৰণ কছৰ, আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতি সন্তুষ্ট হহছ  আৰু কিওোঁছলাছকও আল্লাহৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হহছ । আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি 

কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি। এইছটাছৱ মহাসফলিা। 

نَصارََِوٱل ِذيَنََ
َ
لُوَنَِمَنَٱلُۡمَهَِٰجرِيَنََوٱلۡأ و 

َ
َٰبُِقوَنَٱلۡأ َوٱلس 

ََ َعد 
َ
ََعۡنُهۡمََورَُضواََْعۡنُهََوأ ُ ٱت َبُعوُهمَبِإِۡحَسَٰٖنَر ِضَيَٱَّلل 

نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيهََ
َ
َٰٖتََتجۡرِيََتحَۡتَهاَٱلۡأ بَٗداََْۚلَُهۡمََجن 

َ
آَأ

َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ  ١٠٠ََذ
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 التوبة

101. আৰু মৰুিাসীসকলৰ মাজি তিসকছল কিামাছলাকৰ ওচছৰ পাজছৰ 

আছ  তসহোঁ িৰ তক ুমান হহছ  মুনাতফক লগছি মদীনািাসীৰ মাজছিা তক ুমান 

আছ , তসহোঁ ছি তনফাক্বৰ চৰম সীমাি উপনীি হহছ । িুতম তসহোঁ িক নাজানা; 

তকন্তু আতম তসহোঁ িক তচতন পাওোঁ। অনতিপলছম আতম তসহোঁ িক দ্যিাৰ শাতি প্ৰদান 

কতৰম িাৰ তপ ি তসহোঁ িক মহাশাতিৰ তপছন প্ৰিযাৱিথ ন কছৰাৱা হ’ি। 

ۡهِلََ
َ
َوِمۡنَأ ۡعَراِبَُمَنَٰفُِقوَنَۖۡ

َ
َِنَٱلۡأ ۡنََحۡولَُكمَم  َوِمم 

َنحُۡنََنۡعلَُمُهۡمََْۚ َِفاِقَلَاََتۡعلَُمُهۡمَۖۡ ٱلَۡمِديَنةََِمَرُدواَْعَلَىَٱلن 
ُبهَُ ِ ََعَذاٍبََعِظيمََٖسُنَعذ  َيَُردُّوَنَإِلَيَٰ َتيِۡنَُثم  ر   ١٠١َمَم 

102. আৰু আন তক ুমান কলাছক তনজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কতৰছ , তসহোঁ ছি এটা 

সৎকমথৰ লগি আন এটা অসৎকমথৰ তমশ্ৰণ ঘটাইছ ; সম্ভৱিঃ আল্লাছহ তসহোঁ িক 

ক্ষমা কতৰি, তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

فُواَْبُِذنُوبِِهۡمََخلَُطواََْعَملٗاََصَٰلِٗحاَََوَءاَخُروَنَٱۡعتَرََ
ََ َ َٱَّلل  نََيتُوَبََعلَۡيِهۡمَْۚإِن 

َ
َأ ُ َوَءاَخَرََسي ِئًاََعَسيَٱَّلل 

 ١٠٢ََغُفور َر ِحيمَ 

103. িুতম তসহোঁ িৰ সম্পদৰ পৰা  াদাক্বা গ্ৰহণ কৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা িুতম তসহোঁ িক 

পতৱি কতৰিা আৰু পতৰছশাতধি কতৰিা। লগছি িুতম তসহোঁ িৰ িাছি দ্যআ কৰা। 

কিামাৰ দ্যআ তসহোঁ িৰ িাছি প্ৰশাতন্তকৰ; আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞানী। 

ََ ِ
ِيِهمَبَِهاَوََصل  ِرُُهۡمََوتَُزك  َٰلِِهۡمََصَدقَٗةَُتَطه  ۡمَو

َ
ُخۡذَِمۡنَأ

ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ َوٱَّلل  َل ُهۡمَُۗ تََكََسَكن  ََصلَوَٰ إِن   ١٠٣ََعلَۡيِهۡمَۖۡ

104. তসহোঁ ছি নাজাছন কনতক কি, তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ িাওিা 

কিুল কছৰ আৰু  াদাক্বাহ গ্ৰহণ কছৰ? আৰু তনশ্চয় আল্লাহ িাওিা কিুলকাৰী, 

পৰম দয়ালু। 

ۡوبََةََعۡنَِعَبادِهِۦَ َُهَوََيۡقَبُلَٱلت  َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمََيۡعلَُمٓواَْأ

َ
أ

َُهَوَٱلتَ  َ َٱَّلل  ن 
َ
َِٰتََوأ َدَق ُخُذَٱلص 

ۡ
 ١٠٤َو اُبَٱلر ِحيمََُويَأ

105. আৰু ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আমল কৰা, আল্লাছহ কিামাছলাকৰ আমল 

কদতখি আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছলও আৰু মুতমনসকছলও। অনতিপলছম কিামাছলাকক 

উভিাই তনয়া হ’ি অদৃশয আৰু প্ৰকাশযৰ জ্ঞানীৰ ওচৰি; অৱছশষি কিছৱোঁই 

কিামাছলাকক জনাই তদি কিামাছলাছক তক কতৰত লা’। 

َْ ََعَملَُكۡمََورَُسولُُهۥَََوقُِلَٱۡعَملُوا ُ َفََسيََرىَٱَّلل 
َهََٰدةََِ َٰلِِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  ََع وََستَُردُّوَنَإِلَيَٰ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَۖۡ

 ١٠٥ََفُينَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

106. আৰু আন তক ুমান কলাকৰ তসিান্ত আল্লাহৰ আছদশৰ অছপক্ষাি 

তপ ুৱাই তদয়া হ’ল --- কিছৱোঁই তসহোঁ িক শাতি তদি নহ’কল ক্ষমা কতৰি। আল্লাহ 

সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

اََيُتوُبََ ُبُهۡمََوِإم  ِ اَُيَعذ  َِإِم  ۡمرَِٱَّلل 
َ
َوَءاَخُروَنَُمرَۡجۡوَنَلِأ

ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ َوٱَّلل   ١٠٦ََعلَۡيِهۡمَُۗ

107. আৰু তিসকছল ম তজদ তনমথাণ কতৰছ  ক্ষতিসাধন কৰাৰ িাছি, কুফুৰী 

কৰাৰ িাছি আৰু মুতমনসকলৰ মাজি তিছভদ সৃতষ্ট কৰাৰ উছেছশয আৰু ইয়াৰ 

আগছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিৰুছি তিসকছল িুি কতৰত ল তসহোঁ িৰ 

কগাপন ঘাোঁ টি স্বৰূছপ িযৱহাৰৰ উছেছশয, আৰু তসহোঁ ছি অৱছশয শপি খাই ক’ি, 

‘আতম ককৱল কলযাণ কামনা কতৰত ছলাছহ’; আৰু আল্লাছহ সাক্ষয তদছয় কি, 

অৱছশয তসহোঁ ি তম লীয়া। 

خَُذواََْمۡسِجٗداَِضَراٗراََوُكۡفٗراََوَتۡفرِيَقُۢاََبيَۡنَ َوٱل ِذيَنَٱت 
َْۚ ََورَُسولَُهۥَِمنََقۡبُل َ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوِإۡرَصاٗداَل َِمۡنََحاَرَبَٱَّلل 

َيَۡشَهُدَإِن ُهۡمََ ُ َوٱَّلل  َِۖ اَٱلۡحُۡسَنيَٰ
َرۡدنَآَإِل 

َ
َإِۡنَأ َولََيۡحلُِفن 

َِٰذبُونََ  ١٠٧َلََك
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108. িুতম িাি ককতিয়াও  ালািৰ িাছি তৰ্য় নহ’িা; তি ম তজদৰ তভতত্ত 

প্ৰৰ্ম তদনাৰ পৰাই স্থাতপি হহছ  িাক্বৱাৰ ওপৰি, কসইছটািছহ  ালািৰ িাছি 

তৰ্য় কহাৱা কিামাৰ িাছি কিত  উপিুি। িাি এছনকুৱা কলাক আছ  তিসকছল 

উত্তমৰূছপ পতৱিিা অজথ ন কৰা ভালপায়, আৰু পতৱিিা অজথ নকাৰীসকলক 

আল্লাছহ ভালপায়। 

ِلََ و 
َ
َِمۡنَأ ۡقَوىَٰ َسَعَلَىَٱلت  ِ س 

ُ
َأ ل َمۡسِجد  بَٗداَْۚ

َ
لَاََتُقۡمَفِيهَِأ

ََ ْْۚ ُروا نََيَتَطه 
َ
َُيحِبُّوَنَأ نََتُقوَمَفِيهَِِۚفِيهَِرَِجال 

َ
َأ َحقُّ

َ
يَۡوٍمَأ

ِرِينََ ه  َٱلُۡمط  َُيحِبُّ ُ  ١٠٨ََوٱَّلل 

109. তি িযতিছয় িাৰ ঘৰৰ তভতত্ত আল্লাহৰ িাক্বৱা আৰু সন্তুতষ্টৰ ওপৰি 

স্থাপন কছৰ তস উত্তম, কন কসই িযতি উত্তম তিছয় িাৰ ঘৰৰ তভতত্ত স্থাপন কছৰ 

খতহ পতৰি ধৰা গৰাৰ কাষি? ফলি ই িাক হল জাহান্নামৰ অতিি খতহ পতৰল; 

আৰু আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি তনতদছয়। 

ََ َسَُبۡنَيََٰنُهۥَعَل س 
َ
َفَمۡنَأ

َ
ََأ ٍَٰنََخيۡر  ََِورِۡضَو َِمَنَٱَّلل  ََتۡقَوىَٰ ىَٰ

ََشَفاَُجُرٍفََهارَٖفَٱۡنَهاَرَبِهِۦََ َسَُبۡنَيََٰنُهۥَعَلَىَٰ س 
َ
ۡنَأ مَم 

َ
أ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلظ  ُ َوٱَّلل   ١٠٩َفِيَنَارََِجَهن َمَُۗ

110. তসহোঁ িৰ তনতমথি গৃহ, তসহোঁ িৰ অন্তৰি সছেহৰ কাৰণ হহ ৰ্াতকি, 

কিতিয়া হলছক তসহোঁ িৰ অন্তৰ ত ন্ন-তিত ন্ন হহ নািায়। আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
نََ
َ
لَاَيََزاُلَُبۡنَيَُٰنُهُمَٱل ِذيََبَنۡواَْرِيبَٗةَفِيَقُلُوبِِهۡمَإِل ٓاَأ

ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ َوٱَّلل  َعَقُلُوبُُهۡمَُۗ  ١١٠ََتَقط 

111. তনশ্চয় আল্লাছহ মুতমনসকলৰ পৰা তসহোঁ িৰ জীৱন আৰু সম্পদ তকতন 

হলছ  (ইয়াৰ তিতনময়ি) কি, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  জান্নাি। তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

পৰ্ি িুি কছৰ, অৱছশষি তসহোঁ ছি (শত্ৰুক) মাছৰ আৰু তনছজও মছৰ। এছিছক 

িাওৰাি, ঈিীল আৰু ককাৰআনি এই তিষছয় তসহোঁ িৰ সিয প্ৰতিশ্ৰুতি আছ ; 

আৰু তনজ প্ৰতিজ্ঞা পালনি আল্লাহিকক কশ্ৰষ্ঠ আন ককান আছ ? কসছয় 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ লগি তি কিচা-তকনা কতৰ া িাৰ িাছি আনতেি কহাৱা; 

আৰু এইছটাছৱই হহছ  মহাসফলিা। 

ََ ن 
َ
َٰلَُهمَبِأ ۡمَو

َ
نُفَسُهۡمََوأ

َ
َِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَأ َٱۡشتََرىَٰ َ َٱَّلل  ۞إِن 
َِ يَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل  َْۚ َفَيۡقُتلُوَنََويُۡقَتلُوَنََۖۡلَُهُمَٱلۡجَن َة

ََوَمۡنََ َٰةََِوٱلِۡإنِجيِلََوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ ۡوَرى اَفِيَٱلت  وَۡعًداََعلَۡيهََِحق ٗ
فَٱۡسَتبِۡشُرواَْبِبَۡيعُِكُمَٱل ِذيََ َِْۚ َبَِعۡهِدهِۦَِمَنَٱَّلل  ۡوفَيَٰ

َ
أ

َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ ََوَذ  ١١١َبَاَيۡعُتمَبِهۚۦِْ

112. তসহোঁ ি িাওিাকাৰী, ইিাদিকাৰী, আল্লাহৰ প্ৰশংসাকাৰী, ত য়াম 

পালনকাৰী, ৰুকুকাৰী,  াজদাকাৰী, সৎকমথৰ আছদশদািা, অসৎকমথৰ 

তনছষধকাৰী আৰু আল্লাহৰ তনধথাতৰি সীমাছৰখা সংৰক্ষণকাৰী, আৰু িুতম 

মুতমনসকলক শুভ সংিাদ তদয়া। 

َٰكَِ ئُِحوَنَٱلر  َٰٓ ئُِبوَنَٱلَۡعَٰبُِدوَنَٱلَۡحَِٰمُدوَنَٱلس  َٰٓ ُعوَنََٱلت 
اُهوَنََعِنََ َِٰجُدوَنَٱٓأۡلِمُروَنَبِٱلَۡمۡعُروِفََوٱلن  ٱلس 
ِرَٱلُۡمۡؤِمنِينََ ِ َوبَش  َُِۗ  ١١٢َٱلُۡمنَكرََِوٱلَۡحَٰفُِظوَنَِلحُُدوِدَٱَّلل 

113. নিী আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি উতচি নহয় 

মুশ্বতৰকসকলৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা, িতদও তসহোঁ ি তনকটাত্মীয় নহওোঁক তকয়, 

কিতিয়া এই কৰ্া সুস্পষ্ট হহ হগছ  কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি প্ৰজ্বতলি অতিৰ 

অতধিাসী। 

نَيَۡسَتۡغفُِرواَْلِلُۡمۡشِركِيَنَ
َ
ََوٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ َماََكاَنَلِلن ِبي ِ

ن ُهۡمََ
َ
ََبۡعِدََماَتَبَي َنَلَُهۡمَأ َِمنُۢ ْولِيَقُۡربَيَٰ

ُ
َولَۡوََكانُٓواَْأ
ۡصَحَُٰبَ

َ
 ١١٣َٱلۡجَِحيمََِأ

114. আৰু ইব্ৰাহীছম কিওোঁৰ তপিৃৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰত ল এটা 

প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কাৰছণ, িাৰ তপ ি কিতিয়া এইছটা কিওোঁৰ ওচৰি স্পষ্ট হ’ল কি, 

তস আল্লাহৰ শত্ৰু কিতিয়া ইব্ৰাহীছম িাৰ লগি সম্পকথ  তিত ন্ন কতৰছল। তনশ্চয় 

ইব্ৰাহীম আত ল অতধক ককামল হৃদয়ৰ অতধকাৰী, সহনশীল। 

وِۡعَدةََٖ بِيهَِإِل اََعنَم 
َ
َوَماََكاَنَٱۡستِۡغَفاُرَإِبَۡرَٰهِيَمَلِأ

ََ َِمۡنُهَْۚإِن 
َ
ََِتبَر أ  ِ ن ُهۥََعُدو  ََّلل 

َ
َأ ۥٓ اَتَبَي َنَلَُه وََعَدَهآَإِي اهَُفَلَم 

َٰه ََحلِيمَ  و 
َ
 ١١٤َإِبَۡرَٰهِيَمَلَأ
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115. আৰু আল্লাহ এছনকুৱা নহয় কি, কিওোঁ ককাছনা সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি 

তদয়াৰ তপ ি তসহোঁ ছি তিৰি ৰ্াতকিলগীয়া তিষয়সমূহ তিিংভাছৱ জনাই তনতদয়াৰ 

আগছিই তসহোঁ িক তিভ্ৰান্ত কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা তিষছয় সিথজ্ঞ। 

َيُبَي َِنََ َُٰهۡمََحت يَٰ َقَۡوَمُۢاََبۡعَدَإِۡذََهَدى َلُِيِضل  ُ َوَماََكاَنَٱَّلل 
ََٱ اََيت ُقوَنَْۚإِن  ََشۡيٍءََعلِيمَ لَُهمَم  ِ

َبِكُل  َ  ١١٥ََّلل 

116. তনশ্চয় আল্লাহ, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰাজত্ব কিওোঁছৰই; কিছৱোঁই 

জীৱন দান কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয ঘটায়। আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন 

ককাছনা অতভভাৱক নাই আৰু ককাছনা সহায়কাৰীও নাই। 

ۡرِضِۖ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َلَُهۥَُملُۡكَٱلس  َ َٱَّلل  َيُۡحِيۦََويُِميُتََْۚوَماََإِن 

ََٖولَاَنَِصيرَٖ َِِمنََولِي  ِنَُدوِنَٱَّلل   ١١٦َلَُكمَم 

117. আল্লাছহ অৱছশয নিী, মুহাতজৰ আৰু আন াৰসকলৰ িাওিা কিুল 

কতৰছল, তিসকছল কিওোঁৰ অনুসৰণ কতৰত ল সংকটময় মুহূিথ ি – কিওোঁছলাকৰ 

এটা দলৰ হৃদয় সিযচুি কহাৱাৰ উপৰম কহাৱাৰ তপ ি। িাৰ তপ ি আল্লাছহ 

তসহোঁ িৰ িাওিা কিুল কতৰছল; তনশ্চয় কিওোঁ তসহোঁ িৰ প্ৰতি অতি কেহশীল, পৰম 

দয়ালু। 

نَصارَِٱل ِذيَنََ
َ
ََوٱلُۡمَهَِٰجرِيَنََوٱلۡأ ِبي ِ َعَلَىَٱلن  ُ َقدَت اَبَٱَّلل 

ل 
ََبۡعِدََماََكاَدَيَزِيُغَقُلُوُبََ ٱت َبُعوُهَفِيََساَعةَِٱلُۡعۡسَرةَِِمنُۢ

ِنَۡ َر ِحيمَ فَرِيٖقَم  َتَاَبََعلَۡيِهۡمَْۚإِن ُهۥَبِِهۡمََرُءوف   ١١٧َُهۡمَُثم 

118. আৰু কিওোঁ িাওিা কিুল কতৰছল কসই তিতনজনছৰা, তিসকলৰ তিষছয় 

তসিান্ত স্থতগি ৰখা হহত ল, আনতক পৃতৰ্ৱী প্ৰশি কহাৱা সছত্বও তসহোঁ িৰ িাছি 

সংকীণথ হহ হগত ল আৰু তসহোঁ িৰ জীৱন তসহোঁ িৰ িাছি দ্যতিথষহ হহ পতৰত ল আৰু 

তসহোঁ ছি তনতশ্চি উপলতি কতৰত ল কি, আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা পািকল 

কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাই। িাৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িৰ িাওিা 

কিুল কতৰছল িাছি তসহোঁ ছি িাওিাি তস্থৰ ৰ্াছক। তনশ্চয় আল্লাহ অতধক িাওিা 

কিুলকাৰী, পৰম দয়ালু। 

َلََٰثةَِٱل ِذينََ َإَِذاََضاقَۡتََعلَۡيِهُمََََوَعَلَىَٱلث  ُخل ُِفواََْحت يَٰٓ
نََ
َ
نُفُسُهۡمََوَظنُّٓواَْأ

َ
ۡرُضَبَِماَرَُحَبۡتَوََضاقَۡتََعلَۡيِهۡمَأ

َ
ٱلۡأ

ََ َإِن  ْْۚ َتَاَبََعلَۡيِهۡمَلَِيُتوبُٓوا َِإِل ٓاَإِلَۡيهَُِثم  َِمَنَٱَّلل 
َ
ل اََملَۡجأ

و اُبَٱلر ِحيمَُ َُهَوَٱلت  َ  ١١٨َٱَّلل 

119. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

সিযিাদীসকলৰ সিী কহাৱা। 
ََوُكونُواََْمَعََ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َِٰدقِينََ  ١١٩َٱلص 

120. আল্লাহৰ ৰা ুলৰ লগি কিাৱাৰ পৰা তিৰি ৰ্াতক তপ ি হৰ কিাৱা আৰু 

কিওোঁৰ জীৱনিকক তনজৰ জীৱনক কিত  গুৰুত্ব তদয়াছটা মদীনািাসী আৰু তসহোঁ িৰ 

ওচছৰ পাজছৰ ৰ্কা মৰুিাসীসকলৰ িাছি উতচি নহয়; কাৰণ আল্লাহৰ পৰ্ি 

তসহোঁ িক তি িৃষ্ণা, ক্লাতন্ত আৰু কভাক লাছগ আৰু কাতফৰসকলৰ কৰাধ উছদ্ৰক 

কৰা ঠাইি গমণ কৰা তসহোঁ িৰ এছনকুৱা প্ৰতিছটা পদছক্ষপ তিছটা শত্ৰুসকলক 

ককাছনা কষ্ট প্ৰদান কছৰ, কসয়া তসহোঁ িৰ িাছি সৎকমথৰূছপ তলতপিি কৰা হয়। 

তনশ্চয় আল্লাহ মুহত নসকলৰ কমথৰ প্ৰতিফল তিনষ্ট নকছৰ। 

نََ
َ
ۡعَراِبَأ

َ
َِنَٱلۡأ ۡهِلَٱلَۡمِديَنةََِوَمۡنََحۡولَُهمَم 

َ
َماََكاَنَلِأ

نُفِسِهۡمََعنََ
َ
ََِولَاَيَرَۡغُبواَْبِأ َيَتَخل ُفواََْعنَر ُسوِلَٱَّلل 

نَ 
َ
َٰلَِكَبِأ ََذ ََولَاََن ۡفِسهۚۦِْ ََولَاَنََصب 

 
ُهۡمَلَاَيُِصيُبُهۡمََظَمأ

ََِولَاََيَطـ ُوَنََموِۡطٗئاَيَغِيُظََ فِيََسبِيِلَٱَّلل  َمخَۡمَصةَ 
َٖن ۡيلًاَإِل اَُكتَِبَلَُهمَبِهِۦََ اَرََولَاََيَنالُوَنَِمۡنََعُدو  ٱلُۡكف 

ۡجَرَٱلُۡمۡحِسنِينََ
َ
َلَاَيُِضيُعَأ َ َٱَّلل  َْۚإِن  ََصَٰلِح   ١٢٠ََعَمل 

121. আৰু তসহোঁ ছি সৰু িা ডাঙৰ তিছটাছৱ িযয় নকৰক তকয় আৰু তিছকাছনা 

উপিযকাই অতিৰম নকৰক তকয় কসয়া তসহোঁ িৰ অনুকূলি তলতপিি হয় – 

িাছি তসহোঁ ছি তি কছৰ আল্লাছহ িাৰ উৎকৃষ্ট পুৰষ্কাৰ তসহোঁ িক প্ৰদান কতৰি 

পাছৰ। 

َيۡقَطُعوَنَََولَاَيُنفُِقوَنََنَفَقٗةََصغِيَرٗةََولَاََكبِيَرٗةََولَاَ
ۡحَسَنََماَكَانُواََْ

َ
َأ ُ اَُكتَِبَلَُهۡمَلَِيۡجزِيَُهُمَٱَّلل 

َوادِيًاَإِل 
 ١٢١ََيۡعَملُونََ
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 التوبة

122. আৰু মুতমনসকছল সকছলাছৱ এছকলছগ অতভিানি ওছলাৱা উতচি 

নহয়। এছিছক তসহোঁ িৰ প্ৰছিযক দলৰ একাংশই তকয় কনালায়, িাছি তসহোঁ ছি 

দ্বীনৰ গভীৰ জ্ঞান অজথ ন কতৰি পাছৰ, আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজ সম্প্ৰদায়ৰ 

ওচৰি উভতি আতহি কিতিয়া তসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ক ভীতিপ্ৰদশথন কতৰি পাছৰ, 

িাছি তসহোঁ ছি সিকথ  হয়। 

ََ ِ
فَلَۡولَاََنَفَرَِمنَُكل  َْۚ ۞َوَماََكاَنَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَلَِينفُِرواَْكَآف ٗة

ِيِنَوََ ُهواَْفِيَٱلد  ل َِيَتَفق  ِۡنُهۡمََطآئَِفةَ  لُِينِذُرواَْقَۡوَمُهۡمََفِۡرقَةَٖم 
 ١٢٢َإَِذاَرََجُعٓواَْإِلَۡيِهۡمَلََعل ُهۡمََيحَۡذُرونََ

123. কহ ঈমাোৰসকল! কাতফৰসকলৰ মাজি তিসকল কিামাছলাকৰ 

তনকটৱিী, তসহোঁ িৰ লগি িুি কৰা আৰু তসহোঁ ছি কিন কিামাছলাকৰ মাজি 

কছঠাৰিা কদতখিকল পায়। জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীসকলৰ লগি 

আছ । 

ارَِ َِنَٱلُۡكف  َٰتِلُواَْٱل ِذيَنَيَلُونَُكمَم  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْق يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََمَعََ َ َٱَّلل  ن 
َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ َْۚ َولَۡيِجُدواَْفِيُكۡمَِغلَۡظٗة

 ١٢٣َٱلُۡمت قِينََ

124. আৰু কিতিয়াই ককাছনা  ুৰা অৱিীণথ হয় কিতিয়াই তসহোঁ িৰ তক ুমাছন 

কয়, ‘এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ মাজি কাৰ ঈমান িৃতি কতৰছল’? এছিছক 

তিসকছল ঈমান আতনছ  ই কিওোঁছলাকছৰ ঈমান িৃতি কতৰছ  আৰু 

কিওোঁছলাছকই আনতেি হয়। 

يُُّكۡمََزاَدتُۡهََ
َ
نََيُقوُلَأ فَِمۡنُهمَم   َ نزِلَۡتَُسوَرة

ُ
َوِإَذاََمآَأ

اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْفَزََ م 
َ
فَأ ۦَٓإِيَمَٰٗناَْۚ ِ اَدۡتُهۡمَإِيَمَٰٗناَوَُهۡمَََهَِٰذه
 ١٢٤َيَۡسَتبِۡشُرونََ

125. আৰু তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ , এইছটা তসহোঁ িৰ কলুষৰ লগি 

অতধক কলুষ িৃতি কছৰ; আৰু তসহোঁ িৰ মৃিুয ঘছট কাতফৰ অৱস্থাি। 
ََ َفََزاَدۡتُهۡمَرِۡجًساَإِلَيَٰ رَض  اَٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم  م 

َ
َوأ

َْ  ١٢٥ََوَُهۡمََكَٰفُِرونََرِۡجِسِهۡمََوَماتُوا

126. তসহোঁ ছি কদখা নাপায় কন কি, তসহোঁ িক প্ৰতি ি ৰ এিাৰ িা দ্যিাৰ 

তিপিথি কৰা হয়? ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি িাওিা নকছৰ আৰু উপছদশ গ্ৰহণ 

নকছৰ। 

ََ َتيِۡنَُثم  ۡوََمر 
َ
ًةَأ ر  َعَاٖمَم  ِ

ن ُهۡمَُيۡفَتُنوَنَفِيَكُل 
َ
َولَاَيََرۡوَنَأ

َ
أ

ُرونَََلَاََيُتوبُونََ ك   ١٢٦ََولَاَُهۡمَيَذ 

127. আৰু কিতিয়াই ককাছনা  ুৰা অৱিীণথ হয় কিতিয়াই তসহোঁ ছি ইজছন 

তসজনৰ প্ৰতি দৃতষ্টপাি কতৰ কয়, ‘কিামাছলাকক ককাছনািাই লক্ষয কতৰছ ছন’? 

িাৰ তপ ি তসহোঁ ি আোঁিতৰ িায়। আল্লাছহ তসহোঁ িৰ হৃদয়ক সিযতিমুখ কতৰ তদছয়; 

কাৰণ তসহোঁ ি এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় তিসকলৰ কিাধশতি নাই। 

ََبۡعٍضََهۡلََ ن َظَرََبۡعُضُهۡمَإِلَيَٰ  َ نزِلَۡتَُسوَرة
ُ
َوِإَذاََمآَأ

َقُلُوبَُهمََ ُ ََصَرَفَٱَّلل  ْْۚ َٱنَصَرفُوا َحٖدَُثم 
َ
ِۡنَأ َُٰكمَم  يََرى

ن ُهۡمَقَوۡم َل اََيۡفَقُهونََ
َ
 ١٢٧َبِأ

128. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই এজন ৰা ুল 

আতহছ , কিামাছলাকৰ তি দ্যখ-কষ্ট হয় কিওোঁ িাৰ িাছি িৰ মছনাকষ্ট পায়। 

কিওোঁ কিামাছলাকৰ মিলকামী, মুতমনসকলৰ প্ৰতি কিওোঁ কৰুণাশীল আৰু অতি 

দয়ালু। 

ََعلَۡيهََِماََ نُفِسُكۡمََعزِيز 
َ
ِۡنَأ َم  لََقۡدََجآَءُكۡمَرَُسول 

ََعلَۡيُكمَبِٱلُۡمۡؤِمنِينََ َر ِحيمَ ََعنِتُّۡمََحرِيص   ١٢٨ََرُءوف 

129. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ আোঁিতৰ িায় কিছন্ত িুতম ককাৱা, ‘কমাৰ িাছি 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। মই কিওোঁৰ 

ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰা আৰু কিওোঁ মহা আৰ ৰ ৰি’। 

عََ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ َلَٓاَإَِل ُ لَۡيهَِتَوَك لُۡتََۖۡفَإِنَتََول ۡواََْفُقۡلََحۡسِبَيَٱَّلل 
َٱلَۡعۡرِشَٱلَۡعِظيمَِ  ١٢٩َوَُهَوََربُّ
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 يونس

ইউনু  يونَس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ লাম-ৰা। এইছিাৰ প্ৰজ্ঞাপূণথ তকিাপৰ আয়াি। َتِلَۡكََءاَيَُٰت  ١َٱلِۡكَتَِٰبَٱلۡحَِكيمَِالٓرَِۚ

2. মানুহৰ িাছি এইছটা তিস্ময়ৰ তিষয় কনতক কি, আতম তসহোঁ িছৰই মাজৰ পৰা 

এজনৰ ওচৰি অহী পঠিয়াইছ া কি, িুতম মানুহক সিকথ  কৰা আৰু 

মুতমনসকলক সুসংিাদ তদয়া কি, তসহোঁ িৰ িাছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 

আছ  উচ্চ মিথাদা। কাতফৰসকছল কয়, ‘তনশ্চয় এওোঁ এজন প্ৰকাশয িাদ্যকৰ’। 

ۡنََ
َ
ِۡنُهۡمَأ َرَُجٖلَم  وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
ۡنَأ
َ
َكاَنَلِلن اِسََعَجًباَأ

َ
أ

َلَُهۡمَقََدَمَِصۡدٍقََ ن 
َ
ِرَٱل ِذيَنََءاَمنُٓواَْأ ِ اَسََوبَش  نِذرَِٱلن 

َ
أ

بِينَ  ََهََٰذاَلََسَِٰحر َمُّ َٰفُِروَنَإِن  قَاَلَٱلَۡك  ٢َِعنَدََرب ِِهۡمَُۗ

3. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ৰি কসইজন আল্লাহ, তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী 

 য় তদনি সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিওোঁ আৰ ৰ ওপৰি উঠিছ । কিছৱোঁই 

সকছলা তিষয় পতৰচালনা কছৰ। কিওোঁৰ অনুমতি লাভ নকৰাকক  ুপাতৰ  কৰাৰ 

ক্ষমিা কাছৰা নাই। কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ ৰি; গতিছক কিামাছলাছক 

কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। িৰ্াতপও কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ নকতৰিাছন? 

ۡرَضَفِيَِست ةََِ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  ُ ََرب ُكُمَٱَّلل  إِن 

َماَِمنََشفِيٍعََ َۡۖ ۡمَر
َ
َعَلَىَٱلَۡعۡرِشَِۖيَُدب ُِرَٱلۡأ َٱۡسَتَوىَٰ ي اٖمَُثم 

َ
أ

ََربُُّكۡمَفَٱۡعُبدَُ ُ َٰلُِكُمَٱَّلل  ََذ ََبۡعِدَإِۡذنِهۚۦِْ اَِمنُۢ
فَلَاََإِل 

َ
أ وُهَْۚ

ُرونََ  ٣َتََذك 

4. কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাক সকছলাছৰ প্ৰিযাৱিথ ন, আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 

সিয। তনশ্চয় কিছৱোঁই সৃতষ্টৰ সূচনা কতৰছ , িাৰ তপ ি কিছৱোঁই কসইছটাৰ 

পুনৰািৃতত্ত ঘটাি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকক 

ইনচাফপূণথ প্ৰতিফল প্ৰদানৰ িাছি। আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি 

আছ  অিযন্ত গৰম পানী অৰু অতি কষ্টদায়ক শাতি; কাৰণ তসহোঁ ছি কুফুৰী 

কতৰত ল। 

إِن ُهۥََيۡبَدُؤاََْ َْۚ ا ََِحقًّ وَۡعَدَٱَّلل  إِلَۡيهََِمرِۡجُعُكۡمََجمِيٗعاَۖۡ
َيُعِيُدهُۥَلَِيۡجزَِيَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواََْ ٱلۡخَلَۡقَُثم 

ََٰ ِۡنََٱلص  َم  ََوٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَُهۡمََشَراب  لَِحَِٰتَبِٱلۡقِۡسِطِۚ
بَِماََكانُواَْيَۡكُفُرونََ َُۢ لِيُم

َ
َأ  ٤ََحمِيٖمَوََعَذاب 

5. কিছৱোঁই সূিথক দীতপ্তমান আৰু চন্দ্ৰক কজযাতিমথয় কতৰছ  আৰু িাৰ িাছি 

তনতদথ ষ্ট কতৰছ  তিতভন্ন মনতিল, িাছি কিামাছলাছক ি ৰ গণনা কতৰি পাৰা আৰু 

সময়ৰ তহচাপ জাতনি পাৰা। আল্লাছহ এইছিাৰ িৰ্ািৰ্ ভাছৱই সৃতষ্ট কতৰছ । কিওোঁ 

এইছিাৰ তনদশথন তিশদভাছৱ িণথনা কছৰ এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল জাছন। 

َرهُۥََ ۡمَسَِضَياٗٓءََوٱلَۡقَمَرَنُوٗراََوَقد  ُهَوَٱل ِذيََجَعَلَٱلش 
نِيَنََوٱلَۡ ِ َََمَنازَِلَلَِتۡعلَُمواََْعَدَدَٱلس  ُ حَِساَبََْۚماََخلََقَٱَّلل 

ُلَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ ِ َُيَفص  ِۚ ِ اَبِٱلۡحَق 
َٰلَِكَإِل   ٥ََذ

6. তনশ্চয় তদন আৰু ৰাতিৰ পতৰিিথ নি আৰু আল্লাছহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি 

তি সৃতষ্ট কতৰছ  িাি তনদশথন আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল িাক্বৱা 

অৱলম্বন কছৰ। 

َِ َف َفِيََإِن  ُ َهارََِوَماََخلََقَٱَّلل  يَٱۡختَِلَِٰفَٱل ۡيِلََوٱلن 
ۡرِضَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيت ُقونََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ٦َٱلس 

7. তনশ্চয় তিসকছল আমাৰ সাক্ষািৰ আশা কপাষণ নকছৰ, আৰু পাতৰ্থৱ জীৱন 

হলছয় সন্তুষ্ট হহছ  আৰু কসইছটা হলছয় পতৰিৃপ্ত, আৰু তিসকছল আমাৰ 

তনদশথনাৱলী সম্পছকথ  গাতফল, 

ۡنَياََ ةَِٱلدُّ َٱل ِذيَنَلَاَيَرُۡجوَنَلَِقآَءنَاََورَُضواَْبِٱلۡحََيوَٰ إِن 
نُّواَْبَِهاََوٱل ِذيَنَُهۡمََعۡنََءاَيَٰتَِناََغَٰفِلُونََ

َ
 ٧ََوٱۡطَمأ

8. তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি তসহোঁ িৰ ঠিকনা হ’ি অতি। َُار َُٰهُمَٱلن  َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِكََمأ

ُ
 ٨ََبَِماََكانُواَْيَۡكِسُبونََأ
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9. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক পৰ্ তনছদথ শ কতৰি কিওোঁছলাছক ঈমান অনাৰ কাৰছণ; 

তনয়ামছিছৰ পতৰপূণথ জান্নািৰ ফাছল কিওোঁছলাকৰ িলি প্ৰিাতহি হ'ি নদীসমূহ। 

َٱل ِذينََ َٰلَِحَِٰتََيۡهِديِهۡمََربُُّهمََََإِن  َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َِٰتَٱلن عِيمَِ نَۡهَُٰرَفِيََجن 

َ
َتجۡرِيَِمنََتحۡتِِهُمَٱلۡأ  ٩َبِإِيَمَٰنِِهۡمَۖۡ

10. িাি কিওোঁছলাকৰ ধ্বতন হ’িঃ ‘কহ আল্লাহ! িুতম মহান, পতৱি’! আৰু িাি 

কিওোঁছলাকৰ অতভিাদন হ’ি, ‘ ালাম’ আৰু কিওোঁছলাকৰ কশষ ধ্বতন হ’িঃ 

‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা সৃতষ্টজগিৰ ৰি আল্লাহৰ িাছি’। 

ََوَتحِي ُتُهۡمَفِيَهاََسَلَٰم ََْۚ َُٰهۡمَفِيَهاَُسۡبَحََٰنَكَٱلل ُهم  َدۡعَوى
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ََِرب  ِنَٱلۡحَۡمُدََّلِل 

َ
َُٰهۡمَأ  ١٠ََوَءاِخُرََدۡعَوى

11. আৰু আল্লাছহ িতদ মানুহৰ অকলযাণ (প্ৰাৰ্থনাি সহাোঁ তৰ তদওোঁছি) খৰছখদা 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছনকক কিওোঁ তসহোঁ িৰ কলযাণ (প্ৰাৰ্থনাি সহাোঁ তৰ তদওোঁছি) 

খৰধৰ কছৰ, কিছন্ত অৱছশয তসহোঁ িৰ মৃিুযৰ সময় আতহ গ’কলছহোঁ ছিন। গতিছক 

তিসকছল আমাৰ সাক্ষািৰ আশা কপাষণ নকছৰ তসহোঁ িক আতম তসহোঁ িৰ 

অিাধযিাি উদ্ভ্ৰান্তৰ দছৰ ঘূতৰ ফুতৰিকল এতৰ তদওোঁ। 

َٱۡستِۡعَجالَُهمَبِٱلۡخَيِۡرََ۞َولَۡوَيَُ ر  َلِلن اِسَٱلش  ُ ُلَٱَّلل  ِ َعج 
َفَنَذُرَٱل ِذيَنَلَاَيَرُۡجوَنَلَِقآَءنَاَفِيََ َجلُُهۡمَۖۡ

َ
لَُقِضَيَإِلَۡيِهۡمَأ

 ١١َُطۡغَيَٰنِِهۡمََيۡعَمُهونََ

12. আৰু মানুহক কিতিয়া দ্যখ-হদনযই স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস শুই, িতহ অৰ্িা 

তৰ্য় হহ আমাক আহ্বান কছৰ। িাৰ তপ ি আতম কিতিয়া িাৰ দ্যখ-হদনয দূৰ 

কতৰ তদওোঁ, কিতিয়া তস এছনকক চলা-ফুৰা কছৰ কি িাক আৰান্ত কৰা দ্যখ-

হদনযৰ পৰা পতৰিাণ কতৰিকল তস কিতনিা আমাক আহ্বান কৰাই নাত ল। 

এইদছৰই সীমালংঘনকাৰী সকলৰ কৃিকমথ তসহোঁ িৰ ওচৰি কশাভনীয় কতৰ তদয়া 

হহছ । 

َۡ َٱل ۡوَََوِإَذاََمس 
َ
ۡوَقَاِعًداَأ

َ
ۦَٓأ ََدعَانَاَِلجَۢنبِهِ رُّ إِنَسََٰنَٱلضُّ

ََ نَل ۡمَيَۡدُعَنآَإِلَيَٰ
َ
ََكأ ُهۥََمر  اََكَشۡفَناََعۡنُهَُضر  قَآئِٗماَفَلَم 

ََكَذَٰلَِكَُزي َِنَلِلُۡمۡسرِفِيَنََماََكانُواَْ ۚۥْ ُه س  َٖم  ُضر 
 ١٢ََيۡعَملُونََ

13. আৰু অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ আগি িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস কতৰছ া 

কিতিয়া তসহোঁ ছি িুলুম কতৰত ল; আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল স্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদ হল আতহত ল, তকন্তু তসহোঁ ছি ঈমান আতনিকল প্ৰস্তুি নাত ল। এইদছৰ 

আতম অপৰাধী সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিফল তদ ৰ্াছকা। 

اََظلََ ۡهلَۡكَناَٱلُۡقُروَنَِمنََقۡبلُِكۡمَلَم 
َ
ُمواَََْولََقۡدَأ

ََكَذَٰلَِكََ ْْۚ وََجآَءۡتُهۡمَرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوَماََكانُواَْلُِيۡؤِمُنوا
زِيَٱلَۡقۡوَمَٱلُۡمۡجرِِمينََ

 ١٣ََنجۡ

14. িাৰ তপ ি আতম কিামাছলাকক তসহোঁ িৰ তপ ি পৃতৰ্ৱীি স্থলাতভতষি 

কতৰছ া, কিামাছলাছক ককছনকুৱা আমল কৰা কসইছটা কদখাৰ িাছি। 
َ ََبۡعِدهِۡمَلَِننُظَرََُثم  ۡرِضَِمنُۢ

َ
َجَعلَۡنَُٰكۡمََخَلَٰٓئَِفَفِيَٱلۡأ

 ١٤ََكۡيَفََتۡعَملُونََ

15. আৰু কিতিয়া আমাৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ তসহোঁ িৰ ওচৰি পাঠ কৰা হয়, 

কিতিয়া তিসকছল আমাৰ সাক্ষািৰ আশা কপাষণ নকছৰ তসহোঁ ছি কয়, ‘ইয়াৰ 

িাতহছৰ আন এখন ককাৰআন হল আহা, অৰ্িা ইয়াছক পতৰিিথ ন কৰা’। ককাৱা, 
‘কমাৰ তনজৰ ফালৰ পৰা ইয়াি সাল-সলতন কৰা কমাৰ কাম নহয়। কমাৰ প্ৰতি তি 

অহী কপ্ৰৰণ কৰা হয় মই ককৱল কসইছটাৰছহ অনুসৰণ কছৰা। তনশ্চয় মই মহা 

তদৱসৰ শাতিৰ পৰা ভয় কছৰা িতদ মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ অিাধযিা কছৰা’। 

ََعلَۡيِهۡمََءايَاُتَناََبي َِنَٰٖتَقَاَلَ ٱل ِذيَنَلَاَيَرُۡجوَنَََوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
قُۡلََماَيَُكوُنََ َْۚ لُۡه ِ ۡوَبَد 

َ
لَِقآَءنَاَٱئِۡتَبُِقۡرَءاٍنََغيِۡرََهََٰذآَأ

ََ ت بُِعَإِل اََماَيُوَحيَٰٓ
َ
إِۡنَأ ََنۡفِسٓيَِۖ َقآيِٕ

لَُهۥَِمنَتِلۡ ِ بَد 
ُ
ۡنَأ
َ
لِٓيَأ

َخاُفَإِۡنََعَصۡيُتََرب ِيََعَذاَبَيَۡوٍمََعِظيمَٖ
َ
إِن ِٓيَأ َۡۖ  ١٥َإِلَي 
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16. ককাৱা, ‘আল্লাছহ িতদ তিচাতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত মছয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি 

এইছটা তিলাৱি নকতৰছলাছহোঁ ছিন আৰু কিছৱাোঁ  কিামাছলাকক এই তিষছয় 

নজনাছলছহোঁ ছিন। মইছিা ইয়াৰ আগছিও কিামাছলাকৰ মাজি জীৱনৰ 

দীঘথকাল অৱস্থান কতৰছ া, িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱাছন’? 

ََماَتََ ُ ََقُلَل ۡوََشآَءَٱَّلل  َُٰكمَبِهِۖۦۡ ۡدَرى
َ
لَۡوتُُهۥََعلَۡيُكۡمََولَٓاَأ

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
َأ ۦْٓۚ ِنََقۡبلِهِ  ١٦ََفَقۡدَلَبِۡثُتَفِيُكۡمَُعُمٗراَم 

17. এছিছক তি িযতিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰচনা কছৰ িা আল্লাহৰ 

আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ কসইজনিকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান হ’ি 

পাছৰ? তনশ্চয় অপৰাধীসকল ককতিয়াও সফল হ’ি কনাৱাছৰ। 

َبََ ۡوََكذ 
َ
ََِكِذبًاَأ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 

َ
َفَمۡنَأ

َإِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحَٱلُۡمۡجرُِمونََ ۦْٓۚ  ١٧َأَـِبَيَٰتِهِ

18. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ এছন িস্তুৰ ইিাদি কছৰ তিছয় তসহোঁ িৰ 

ক্ষতিও কতৰি কনাৱাছৰ উপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ; আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘এইছিাৰ 

আল্লাহৰ ওচৰি আমাৰ  ুপাতৰ কাৰী’। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহক 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ এছন ককাছনা সংিাদ তদয়া কনতক, তি তিষছয় কিওোঁ 

নাজাছন?, কিওোঁ মহান, পতৱি’, আৰু তসহোঁ ছি িাক অংশী স্থাপন কছৰ িাৰ পৰা 

কিওোঁ িহু ঊিথ ি। 

َِ ُهۡمََولَاَيَنَفُعُهۡمَََويَۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  ََماَلَاَيَُضرُّ
ََ َ تُنَب ِـ ُوَنَٱَّلل 

َ
قُۡلَأ َِْۚ َويَُقولُوَنََهَُٰٓؤلَآِءَُشَفَعَُٰٓؤنَاَِعنَدَٱَّلل 

َُسۡبَحََٰنُهۥََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََولَاَفِيَٱلۡأ َمََٰو بَِماَلَاََيۡعلَُمَفِيَٱلس 

اَيُۡشِرُكونََ ََعم   ١٨ََوتََعَٰلَىَٰ

19. আৰু মানুহৰ এটাই উম্মি আত ল, তপ িছহ তসহোঁ ছি মিছভদ সৃতষ্ট 

কতৰছ । কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পূিথ-কঘাষণা নাৰ্াতকছল তসহোঁ ছি তি তিষয়ি 

মিছভদ কছৰ িাৰ মীমাংসা হহছয় গ’কলছহোঁ ছিন। 

ََولَۡولَاََكلَِمة ََ ْْۚ ٗةََوَِٰحَدٗةَفَٱۡخَتلَُفوا م 
ُ
اُسَإِل ٓاَأ َوَماََكاَنَٱلن 

ب َِكَلَُقِضَيَبَيَۡنهَُ  ١٩َۡمَفِيَماَفِيهََِيخَۡتلُِفونَََسَبَقۡتَِمنَر 

20. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘এওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এওোঁৰ ওচৰি ককাছনা 

তনদশথন অৱিীণথ নহয় তকয়’? ককাৱা, ‘গাছয়িৰ জ্ঞান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি। 

এছিছক কিামাছলাছক অছপক্ষা কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ লগি অছপক্ষা 

কতৰছ া’। 

ََفُقۡلَإِن َماََََويَُقولُوَنَلَۡولَآَ ب ِهِۖۦۡ ِنَر  م  نزَِلََعلَۡيهََِءايَةَ 
ُ
أ

َِنَٱلُۡمنَتِظرِينََ َِفَٱنَتِظُرٓواَْإِن ِيََمَعُكمَم   ٢٠َٱلَۡغۡيُبََّلِل 

21. আৰু দ্যখ-দনযই তসহোঁ িক স্পশথ কৰাৰ তপ ি কিতিয়া আতম মানুহক 

অনুগ্ৰহৰ কসাৱাদ তদওোঁ কিতিয়াই তসহোঁ ছি আমাৰ আয়ািসমূহৰ তিৰুছি 

অপছকৌশল কছৰ। ককাৱা, ‘আল্লাহ ককৌশল অৱলম্বনি আৰু কিত  দ্ৰুি’। 
কিামাছলাছক তি অপছকৌশল কৰা তনশ্চয় আমাৰ তফতৰিাসকছল কসয়া তলতখ 

ৰাছখ। 

ۡتُهۡمَإَِذاَلَُهمََ آَءََمس  ََبۡعِدََضر  ِنُۢ اَسََرۡحمَٗةَم  َذۡقَناَٱلن 
َ
َوِإَذآَأ

ۡسَرُعََمۡكًراَْۚ
َ
َأ ُ قُِلَٱَّلل  ۡكر َفِٓيََءايَاتَِناَْۚ َرُُسلََناََم  إِن 
 ٢١َيَۡكُتُبوَنََماََتۡمُكُرونََ

22. কিছৱোঁই কিামাছলাকক জল-স্থলি ভ্ৰমণ কৰায়। আনতক কিামাছলাছক 

কিতিয়া কনৌিানি আছৰাহণ কতৰ অনুকূল িিাহি আনে উল্লাছসছৰ ভ্ৰমণ কৰা 

আৰু হঠাৎ কিতিয়া প্ৰিল ধুমুহা আছহ, আৰু চাতৰওফালৰ পৰা কঢৌ আতহিকল 

ধছৰ আৰু তসহোঁ ছি (আছৰাহণকাৰীসকছল) তনতশ্চি ধাৰণা কছৰ কি, তসহোঁ ি 

পতৰছিতষ্টি হহছ , কিতিয়া তসহোঁ ছি সৰল তচছত্ত আনুগিয সহকাছৰ ককৱল 

আল্লাহছকই প্ৰাৰ্থনা কছৰ কি, ‘িুতম িতদ আমাক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, তনশ্চয় 

আতম কৃিজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি হহ িাম’। 

َحتَ  ََِوٱلَۡبۡحرَِِۖ ِذيَيَُسي ُِرُكۡمَفِيَٱلۡبَر 
َإَِذاَُكنُتۡمَفِيََُهَوَٱل  يَٰٓ

ٱلُۡفلِۡكَوََجَرۡيَنَبِِهمَبِرِيٖحََطي ِبَةََٖوَفرُِحواَْبَِهاََجآَءۡتَهاََ
ََمكَاٖنََوَظنُّٓواََْ ِ

َوََجآَءُهُمَٱلَۡمۡوُجَِمنَُكل  َعَاِصف  رِيح 
ِيَنَلَئِۡنََ َُمخۡلِِصيَنَلَُهَٱلد  َ ِحيَطَبِِهۡمََدَعُواَْٱَّلل 

ُ
ن ُهۡمَأ

َ
أ

نجَۡيتََناَمَِ
َ
َِٰكرِينََأ َِمَنَٱلش   ٢٢َۡنََهَِٰذهِۦَلََنُكوَنن 
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23. িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া তসহোঁ িক তিপদমুি কছৰ কিতিয়া তসহোঁ ছি 

পৃতৰ্ৱীি অনযায়ভাছৱ সীমালংঘন কতৰ ৰ্াছক। কহ মানৱ! কিামাছলাকৰ 

সীমালংঘন ককৱল কিামাছলাকৰ তিৰুছিই হয়; পাতৰ্থৱ জীৱনৰ সুখ উপছভাগ 

কতৰ কলাৱা, তপ ি আমাৰ ওচৰছিই কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন। কিতিয়া আতম 

কিামাছলাকক জনাই তদম কিামাছলাছক তক কতৰত লা। 

ََِۗ ِ ۡرِضَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 
َ
َُٰهۡمَإَِذاَُهۡمََيۡبُغوَنَفِيَٱلۡأ نجَى

َ
آَأ فَلَم 

َتََٰعََ م  نُفِسُكمَِۖ
َ
َأ اُسَإِن َماََبۡغُيُكۡمَعَلَىَٰٓ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ ُثم  َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ إِلَۡيَناََمرِۡجُعُكۡمََفُننَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََٱلۡحََيوَٰ
 ٢٣ََتۡعَملُونََ

24. পাতৰ্থৱ জীৱনৰ উদাহৰণ পানীৰ দছৰ তিছটা আতম আকাশৰ পৰা িষথণ 

কছৰা, ইয়াৰ দ্বাৰা ভূতমজ উতদ্ভদ ঘন সতন্নতিষ্ট হহ উৎপন্ন হয়, তিছিাৰ মানুছহ 

আৰু জীৱ-জন্তুছৱ খায়। িাৰ তপ ি কিতিয়া ভূতম সুজলা-সুফলা আৰু 

মছনাছমাহা হহ উছঠ আৰু িাৰ তগতৰহোঁ ছি ভাছৱ কি, কসইছিাৰ তসহোঁ িৰ 

আয়ত্তাধীন, কিতিয়া তদনছি হওোঁক িা ৰাতিছয় আমাৰ আছদশ আতহ পছৰ, িাৰ 

তপ ি আতম কসইছটা এছনকক তনমূথল কতৰ তদওোঁ কিতনিা কিাৱা কাতলও ইয়াৰ 

ককাছনা অতিত্ব নাত ল। এইদছৰ আতম আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ িণথনা কছৰা এছন 

এটা সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল তচন্তা-চচথ া কছৰ। 

َمآءََِ نَزلَۡنَُٰهَِمَنَٱلس 
َ
ۡنَياََكَمآٍءَأ ةَِٱلدُّ إِن َماََمَثُلَٱلۡحََيوَٰ

اُسََ ُكُلَٱلن 
ۡ
اَيَأ ۡرِضَِمم 

َ
فَٱۡخَتلََطَبِهِۦََنَباُتَٱلۡأ

ي َنۡتََ ۡرُضَزُۡخُرَفَهاََوٱز 
َ
َخَذِتَٱلۡأ

َ
َإَِذآَأ نَۡعَُٰمََحت يَٰٓ

َ
َوٱلۡأ

َ
َ
َأ ۡوَََوَظن 

َ
ۡمُرنَاَلَۡيلًاَأ

َ
ََٰهآَأ تَى

َ
َِٰدُروَنََعلَۡيَهآَأ ن ُهۡمََق

َ
ۡهلَُهآَأ

ََكَذَٰلَِكََ ۡمِسِۚ
َ
نَل ۡمََتۡغَنَبِٱلۡأ

َ
َنَهاٗراَفََجَعلَۡنََٰهاََحِصيٗداََكأ

ُرونََ ُلَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمََيَتَفك  ِ  ٢٤َُنَفص 

25. আৰু আল্লাছহ শাতন্তৰ আিাসৰ ফাছল আহ্বান কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা সৰল 

পৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ। 
ََ َلَِٰمََويَۡهِديََمنَيََشآُءَإِلَيَٰ ََدارَِٱلس  َيَۡدُعٓواَْإِلَيَٰ ُ َوٱَّلل 

ۡسَتقِيمَٖ  ٢٥َِصَرَٰٖطَمُّ

26. তিসকছল ইহ ানৰ হসছি আমল কছৰ (উত্তমৰূছপ কাম কছৰ) 

কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  জান্নাি িৰং আৰু কিত । মতলনিা আৰু হীনিাই 

কিওোঁছলাকৰ মুখমিলক আচ্ছন্ন নকতৰি। কিওোঁছলাছকই জান্নািৰ অতধিাসী, 

িাি কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি। 

َولَاَيَرَۡهُقَوُُجوَهُهۡمََ ََوزِيَاَدة َۖۡ ۡحَسُنواَْٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
۞ل ِل ِذيَنَأ

ُهۡمَفِيَهاَ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِِۖ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
أ َْۚ َولَاَذِل ة  َقتَرَ 

 ٢٦ََخَٰلُِدونََ

27. আৰু তিসকছল কিয়া কাম কছৰ, প্ৰতিছটা কিয়া কামৰ প্ৰতিদান হ’ি কসই 

অনুপাছিই আৰু হীনিাই তসহোঁ িক আচ্ছন্ন কতৰি; আল্লাহৰ পৰা তসহোঁ িক ৰক্ষা 

কতৰিকল ককাছনা নাই; তসহোঁ িৰ মুখমিল এছনকক অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হহ ৰ্াতকি 

কিতনিা ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ আৱৰছণ তসহোঁ িক  াটি ধতৰছ । তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ 

অতধিাসী, িাি তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি। 

بِِمۡثلَِهاََوتَۡرَهُقُهۡمََ َِۭ ي ِـ َاِتََجَزآُءََسي ِئَة َوٱل ِذيَنََكَسُبواَْٱلس 
ۡغِشَيۡتََ

ُ
ن َمآَأ

َ
َكأ َِِمۡنَعَاِصمَِٖۖ َِنَٱَّلل  اَلَُهمَم  َۖۡم  ذِل ة 

ارََِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
أ َْۚ َِنَٱل ۡيِلَُمۡظلًِما وُُجوُهُهۡمَقَِطٗعاَم 

 ٢٧َُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ

28. আৰু তিতদনা আতম তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি কতৰ মুশ্বতৰকসকলক সুতধম, 

‘কিামাছলাছক আৰু কিামাছলাছক তিসকলক অংশী কতৰত লা তসহোঁ ি (আটাছয়) 

তনজ তনজ স্থানি অৱস্থান কৰা’; িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িক পৰস্পৰৰ পৰা পৃৰ্ক 

কতৰ তদম আৰু তসহোঁ ছি তিছিাৰক অংশী কতৰত ল তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কিামাছলাছক 

আমাৰ ইিাদি কৰা নাত লা’। 

ۡشَرُكواََْمكَانَُكۡمََ
َ
ََنُقوُلَلِل ِذيَنَأ َويَۡوَمََنحُۡشُرُهۡمََجمِيٗعاَُثم 

اََ َوَقاَلَُشَرَكآؤُُهمَم  نُتۡمََوُشَرَكآؤُُكۡمَْۚفََزي لَۡناَبَيَۡنُهۡمَۖۡ
َ
أ

 ٢٨َُكنُتۡمَإِي انَاََتۡعُبُدونََ
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29. ‘এছিছক আল্লাছহই আমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষী তহচাছপ 

িছৰ্ষ্ট কি, কিামাছলাছক িতদও আমাৰ ইিাদি কতৰত লা তকন্তু এই তিষছয় আতম 

অজ্ঞাি আত ছলা’। 

ََِشِهيَدُۢاَبَيَۡنَناََوبَۡيَنُكۡمَإِنَُكن اََعۡنََ َبِٱَّلل  فََكَفىَٰ
 ٢٩َِعَباَدتُِكۡمَلََغَٰفِلِينََ

30. িাি তসহোঁ ি প্ৰছিযছকই তনজৰ পূিথ কৃিকমথ পৰীক্ষা কতৰ লি আৰু তসহোঁ িক 

তসহোঁ িৰ প্ৰকৃি অতভভাৱক আল্লাহৰ ওচৰকল উভিাই তনয়া হ’ি আৰু তসহোঁ িৰ 

উদ্ভাতৱি তম া আছৰাপীসকল তসহোঁ িৰ পৰা আোঁিতৰ িাি। 

ََِ ٓواَْإِلَيَٱَّلل  ۡسلََفۡتََْۚوُردُّ
َ
آَأ ََنۡفٖسَم  ُهَنالَِكََتۡبلُواَُْكلُّ

اَكََ ََعۡنُهمَم  وََضل  َِۖ ِ َُٰهُمَٱلۡحَق   ٣٠َانُواََْيۡفتَُرونَََمۡولَى

31. ককাৱা, ‘ককাছন কিামাছলাকক আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰা জীৱছনাপকৰণ 

সৰিৰাহ কছৰ অৰ্িা শ্ৰৱণ আৰু দৃতষ্টশতি কাৰ কিৃথ ত্বাধীন; জীতৱিৰ পৰা মৃিক 

ককাছন উতলয়ায় আৰু মৃিক জীতৱিৰ পৰা ককাছন উতলয়ায় আৰু সকছলা তিষয় 

ককাছন তনয়ন্ত্ৰণ কছৰ’? কিতিয়া তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘আল্লাহ’। এছিছক 

ককাৱা, ‘িৰ্াতপও কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰিাছন’? 

نََيۡملُِكََ م 
َ
ۡرِضَأ

َ
َمآِءََوٱلۡأ َِنَٱلس  قُۡلََمنَيَۡرُزُقُكمَم 

َِمَنَٱلَۡمي ِِتََويُۡخرُِجََ بَۡصََٰرََوَمنَُيخۡرُِجَٱلَۡحي 
َ
ۡمَعََوٱلۡأ ٱلس 

َََْۚٱلَۡمي َِتَِمَنَٱلَۡحي َِ ُ فََسَيُقولُوَنَٱَّلل  َْۚ ۡمَر
َ
َوَمنَيَُدب ُِرَٱلۡأ

فَلَاََتت ُقونََ
َ
 ٣١ََفُقۡلَأ

32. এছিছক কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ প্ৰকৃি ৰি। সিয িযাগ কৰাৰ 

তপ ি তিভ্ৰাতন্তৰ িাতহছৰ আন তক ৰ্াতকি পাছৰ? গতিছক কিামাছলাকক ককান 

ফাছল আোঁিৰাই তনয়া হহছ ? 

ََربُُّكمَُ ُ َإِل اَََفََذَٰلُِكُمَٱَّلل  ِ ََۖۡفَماَذاََبۡعَدَٱلۡحَق  ٱلۡحَقُّ
َتُۡصَرفُونََ ن يَٰ

َ
َۖۡفَأ َلَُٰل  ٣٢َٱلض 

33. তিসকছল অিাধয হহছ  এইদছৰই তসহোঁ িৰ তিষছয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ 

িাণী সিয প্ৰতিপন্ন হহছ  কি, তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
ۡتََكلَِمُتََرب َِكَعَلَىَٱل ِذيَنَفََسُقٓواَْ ن ُهۡمَلَاَََكَذَٰلَِكََحق 
َ
أ

 ٣٣َيُۡؤِمُنونََ

34. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তিসকলক অংশী স্থাপন কৰা তসহোঁ িৰ মাজি 

এছনকুৱা ককাছনািা আছ  কনতক তিছয় সৃতষ্টক অতিত্বি আছন আৰু তপ ি 

কসইছটাৰ পুনৰািৃতত্ত ঘটায়’? ককাৱা, ‘ককৱল আল্লাছহই সৃতষ্টক অতিত্বি আছন 

আৰু তপ ি কসইছটাৰ পুনৰািৃতত্ত ঘটাি’। গতিছক (সিযৰ পৰা) কিামাছলাকক 

ককান তপছন উভিাই তনয়া হহছ । 

ََ ۚۥْ َيُعِيُدهُ نََيۡبَدُؤاَْٱلۡخَلَۡقَُثم  قُۡلََهۡلَِمنَُشَرَكآئُِكمَم 
َتُۡؤفَُكونََ ن يَٰ

َ
َفَأ ۖۥۡ َيُعِيُدهُ ََيۡبَدُؤاَْٱلۡخَلَۡقَُثم  ُ  ٣٤َقُِلَٱَّلل 

35. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তিসকলক অংশী স্থাপন কৰা তসহোঁ িৰ মাজি এছন 

ককাছনািা আছ  কনতক তিছয় সিযৰ পৰ্ তনছদথ শ কছৰ’? ককাৱা, ‘আল্লাছহই 

সিযৰ পৰ্ তনছদথ শ কছৰ। কিছনহ’কল (ককাৱাছচান) আনুগিযৰ কিত  হকদাৰ 

ককান? তিজছন সিযৰ পৰ্ৰ তনছদথ শ তদছয় কিওোঁ, কন িাক পৰ্ কনছদখুৱাছল পৰ্ 

তিচাতৰ নাপায় কসইজন? এছিছক কিামাছলাকৰ তক হহছ ? কিামাছলাছক 

ককছনকুৱা তিচাৰ কৰা? 

ََ ُ َقُِلَٱَّلل  ِۚ ِ نََيۡهِدٓيَإِلَيَٱلۡحَق  قُۡلََهۡلَِمنَُشَرَكآئُِكمَم 
نَيُت َبَعََ

َ
َأ َحقُّ

َ
َأ ِ َفَمنََيۡهِدٓيَإِلَيَٱلۡحَق 

َ
أ َِۗ ِ َحق 

َيۡهِديَلِلۡ
َفَماَلَُكۡمََكۡيَفََ نَُيۡهَدىََِٰۖ

َ
ٓيَإِل ٓاَأ ِ نَل اَيَِهد  م 

َ
أ

 ٣٥ََتحُۡكُمونََ

36. আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই ককৱল অনুমানৰছহ অনুসৰণ কছৰ, অৰ্চ সিযৰ 

তিপৰীছি ধাৰণা ককাছনা কামি নাছহ, তসহোঁ ছি তি কছৰ তনশ্চয় আল্লাহ কসই 

তিষছয় সতিছশষ অৱগি। 

َلَاَُيۡغنِيَِمَنََ ن  َٱلظ  إِن  ۡكثَرُُهۡمَإِل اََظنًّاَْۚ
َ
َوَماَيَت بُِعَأ

بَِماََيۡفَعلُونََ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل  إِن  ََشۡيـ ًاَْۚ ِ  ٣٦َٱلۡحَق 
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37. আৰু এই ককাৰআন আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা ৰচনা কহাৱা সম্ভৱ নহয়। 

িৰং ইয়াৰ আগি তি অৱিীণথ হহছ  এইছটা িাৰ সিযিা সািযিকাৰী আৰু 

আল-তকিািৰ তিশদ িযাখযা। ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই কি, এইছটা সৃতষ্টজগিৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা (অৱিীণথ)। 

نَ
َ
َََِوَماََكاَنََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاُنَأ َِمنَُدوِنَٱَّلل  ُيۡفتََرىَٰ

َوَلَِٰكنَتَۡصِديَقَٱل ِذيََبيَۡنَيََديۡهََِوَتۡفِصيَلَٱلِۡكَتَِٰبَلَاََ
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ٣٧ََرۡيَبَفِيهَِِمنَر ب 

38. তসহোঁ ছি এইছটা কয় কনতক কি, ‘কিওোঁ তনছজই এইছটা ৰচনা কতৰছ ’? 

ককাৱা, ‘কিছন্ত কিামাছলাছক ইয়াৰ অনুৰূপ এটা  ুৰা হল আহা আৰু আল্লাহৰ 

িাতহছৰ আন িাছকই ইচ্ছা মাতি কলাৱা, িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা’। 

ِۡثلِهِۦََوٱۡدُعواََْمِنََ تُواَْبُِسوَرةَٖم 
ۡ
قُۡلَفَأ َُٰهَۖۡ ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرى

َ
أ

َِإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ ِنَُدوِنَٱَّلل   ٣٨َٱۡسَتَطۡعُتمَم 

39. িৰং তসহোঁ ছি তি তিষয়ৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰা নাই কসইছিাৰ তসহোঁ ছি অস্বীকাৰ 

কতৰছ , আৰু িাৰ প্ৰকৃি পতৰণতি এতিয়াও তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহ কপাৱা নাই। 

এইদছৰই তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছলও অস্বীকাৰ কতৰত ল, গতিছক কচাৱা, 

িাতলমসকলৰ তক পতৰণাম হহত ল। 

ََ ۚۥْ وِيلُُه
ۡ
تِِهۡمَتَأ

ۡ
اَيَأ بُواَْبَِماَلَۡمَُيحِيُطواَْبِعِلِۡمهِۦََولَم  بَۡلََكذ 

فَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنَََكَذََٰ َبَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَۖۡ لَِكََكذ 
َٰلِِمينََ َٰقَِبُةَٱلظ   ٣٩ََع

40. আৰু তসহোঁ িৰ তক ুমাছন ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ আৰু তক ুমাছন 

ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ, আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালক ফা াদ 

সৃতষ্টকাৰীসকলৰ তিষছয় ভালদছৰই অৱগি। 

ََوَربَُّكََ اَيُۡؤِمُنَبِهۚۦِْ
نَل  نَيُۡؤِمُنَبِهِۦََوِمۡنُهمَم  َوِمۡنُهمَم 

ۡعلَُمَبِٱلُۡمۡفِسِدينََ
َ
 ٤٠َأ

41. আৰু তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ প্ৰতি তম া আছৰাপ কছৰ কিছন্ত িুতম ককাৱা, 

কমাৰ কামৰ দাতয়ত্ব কমাৰ ওপৰি আৰু কিামাছলাকৰ কামৰ দাতয়ত্ব কিামাছলাকৰ 

ওপৰি। মই তি কছৰা কসই তিষছয় কিামাছলাক দায়মুি আৰু কিামাছলাছক তি 

কৰা কসই তিষছয় মই দায়মুি। 

نُتمََ
َ
أ بُوَكََفُقلَل ِيََعَملِىََولَُكۡمََعَملُُكۡمَۖۡ َوِإنََكذ 
اََتۡعَملُونََ ِم  م  نَاَ۠بَرِٓيءَ 

َ
ۡعَمُلََوأ

َ
آَأ  ٤١َبَرِيٓـ ُوَنَِمم 

42. আৰু তসহোঁ িৰ তক ুমাছন কিামাৰ প্ৰতি কাণ পাতি ৰ্াছক। তকন্তু িুতম িতধৰ 

তিলাকক তকিা শুনাি পাতৰিাছন িতদও তসহোঁ ছি এছকা িুতজ নাপায়? 

ََولَۡوََ م  نَتَتُۡسِمُعَٱلصُّ
َ
فَأ
َ
أ نَيَۡسَتِمُعوَنَإِلَۡيَكَْۚ َوِمۡنُهمَم 

 ٤٢ََكانُواَْلَاََيۡعقِلُونََ

43. আৰু তসহোঁ িৰ তক ুমাছন কিামাৰ প্ৰতি চাই ৰ্াছক। িুতম অন্ধক পৰ্ কদখুৱাি 

পাতৰিাছন, িতদও তসহোঁ ছি কনছদছখ? 

نَتََتۡهِديَٱلُۡعۡمَيََولَۡوََكانُواََْ
َ
فَأ
َ
أ نَيَنُظُرَإِلَۡيَكَْۚ َوِمۡنُهمَم 

 ٤٣َلَاَُيۡبِصُرونََ

44. তনশ্চয় আল্লাছহ মানুহৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় নকছৰ, িৰং মানুছহই তনজৰ 

প্ৰতি অনযায় কতৰ ৰ্াছক। 

اََوَلَِٰكنَ  اَسََشۡيـ ٗ َلَاََيۡظلُِمَٱلن  َ َٱَّلل  نُفَسُهۡمََإِن 
َ
اَسَأ َٱلن 

 ٤٤ََيۡظلُِمونََ

45. আৰু তিতদনা কিওোঁ তসহোঁ িক একতিি কতৰি (কসই তদনা তসহোঁ িৰ এছন 

লাতগি কিতনিা পৃতৰ্ৱীি) ককৱল তসহোঁ িৰ অৱতস্থতি তদনৰ মুহূিথ কাল মাি আত ল; 

তসহোঁ ছি পৰস্পৰক তচতন পাি। অৱছশয তসহোঁ ি ক্ষতিগ্ৰি হহছ  তিসকছল আল্লাহৰ 

সাক্ষািৰ তিষছয় তম া আছৰাপ কতৰছ  আৰু তসহোঁ ি সৎপৰ্ প্ৰাপ্ত নাত ল। 

َهارََِ َِنَٱلن  نَل ۡمَيَلَۡبُثٓواَْإِل اََساَعٗةَم 
َ
َويَۡوَمََيحُۡشُرُهۡمََكأ

ََِوَماَ بُواَْبِلَِقآِءَٱَّلل  َيَتَعاَرفُوَنَبَيَۡنُهۡمَْۚقَۡدََخِسَرَٱل ِذيَنََكذ 
 ٤٥ََكانُواَُْمۡهَتِدينََ
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46. আৰু আতম তসহোঁ িক তি (শাতিৰ) প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ া িাছৰ অলপ িতদ 

কিামাক (পৃতৰ্ৱীছি) কদখুৱাই তদওোঁ অৰ্িা (তসহোঁ িৰ ওপৰি কসয়া অহাৰ 

আগছিই) কিামাক মৃিুয প্ৰদান কছৰা, িৰ্াতপও তসহোঁ ি আমাৰ ওচৰছিই 

উভতি আতহি লাতগি; িদ্যপতৰ তসহোঁ ছি তি কছৰ আল্লাছহই িাৰ সাক্ষী। 

اَنُرِيَن َكََبۡعَضَٱل ِذيَنَعِدَُ َين َكَفَإِلَۡيَناَََوِإم  ۡوََنَتَوف 
َ
ُهۡمَأ

ََماََيۡفَعلُونََ َعَلَىَٰ ََشِهيد  ُ َٱَّلل   ٤٦ََمرِۡجُعُهۡمَُثم 

47. আৰু প্ৰছিযক উম্মিৰ িাছিই আছ  এছকাজনকক ৰা ুল। এছিছক কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ ওচৰি ৰা ুল আছহ কিতিয়া তসহোঁ িৰ মাজি নযায়তভতত্তক মীমাংসা কৰা 

হয় আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা নহয়। 

َۖۡفَإَِذاََجآَءَرَُسولُُهۡمَقُِضَيَبَيَۡنُهمََ ةَٖر ُسول  م 
ُ
َأ ِ
َولِكُل 

 ٤٧َبِٱلۡقِۡسِطَوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََ

48. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা, (কিছন্ত ককাৱা) 

এই প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়া পূণথ হ’ি’? 

ََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٤٨ََويَُقولُوَنََمَتيَٰ

49. ককাৱা, ‘আল্লাছহ তি ইচ্ছা কছৰ িাৰ িাতহছৰ কমাৰ তনজৰ ককাছনা অপকাৰ 

িা উপকাৰ কৰাছৰা অতধকাৰ নাই। প্ৰছিযক উম্মিৰ িাছিই এটা তনতদথ ষ্ট সময় 

আছ ; কিতিয়া তসহোঁ িৰ সময় আতহি কিতিয়া তসহোঁ ছি মুহূিথ কাছলা তপ ুৱাি িা 

আগুৱাি কনাৱাতৰি’। 

ََُۗ ُ اََولَاََنۡفًعاَإِل اََماََشآَءَٱَّلل  ۡملُِكَلَِنۡفِسيََضر ٗ
َ
قُلَل ٓاَأ

َجلُُهۡمَفَلَاَيَۡسَتـ ِۡخُروَنََساَعٗةََ
َ
إَِذاََجآَءَأ َْۚ َجل 

َ
ٍةَأ م 
ُ
َأ ِ
لِكُل 

 ٤٩ََولَاَيَۡسَتۡقِدُمونََ

50. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তক ভৱা ককাৱাছচান, িতদ কিওোঁৰ শাতি 

কিামাছলাকৰ ওপৰি ৰাতিছি িা তদনছিই আতহ পছৰ, কিছন্ত অপাৰধীসকছল 

িাৰ ককানছটা অংশ অতি কসানকাছল পাি তিচাছৰ’? 

اَذاََ ۡوََنَهاٗراَم 
َ
َُٰكۡمََعَذابُُهۥَبََيًَٰتاَأ تَى

َ
َرَءۡيُتۡمَإِۡنَأ

َ
قُۡلَأ

 ٥٠َيَۡسَتۡعِجُلَِمۡنُهَٱلُۡمۡجرُِمونََ

51. কিছন্ত কিামাছলাছক এইছটা সংঘটিি কহাৱাৰ তপ ি ঈমান আতনিা 

কনতক? এতিয়া?! অৰ্চ কিামাছলাছক ইয়াৰ আগমনৰ িাছিই খৰছখদা 

কতৰত লা। 

ََءآلَٰٔۡـَنََوَقۡدَُكنُتمَبِهِۦََ ۦْٓۚ َإَِذاََماََوَقَعََءاَمنُتمَبِهِ ُثم 
َ
أ

 ٥١َتَۡسَتۡعِجلُونََ

52. িাৰ তপ ি িাতলমসকলক ককাৱা হ’ি, ‘স্থায়ী শাতিৰ কসাৱাদ কলাৱা; 

কিামাছলাছক তি কতৰত লা কিামাছলাকক ককৱল িাছৰই প্ৰতিফল তদয়া হহছ ’। 
َقِيَلَلِل ِذيَنََظلَُمواَُْذوقُواََْعَذاَبَٱلۡخُلِۡدََهۡلَُتجَۡزۡوَنََ ُثم 

 ٥٢َإِل اَبَِماَُكنُتۡمَتَۡكِسُبونََ

53. আৰু তসহোঁ ছি কিামাৰ ওচৰি জাতনি তিচাছৰ কি, ‘এইছটা সোঁচাই কনতক’? 

ককাৱা, ‘হয়, কমাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! এইছটা অৱছশয সিয আৰু কিামাছলাছক 

ককতিয়াও প্ৰতিছৰাধ কতৰি কনাৱাতৰিা’। 

ََۖۡوَمآََ قُۡلَإِيََوَرب ِٓيَإِن ُهۥَلَحَق   َُهَوَۖۡ َحقٌّ
َ
۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََكَأ
نُتمَبُِمۡعِجزِينََ

َ
 ٥٣َأ

54. পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া িতদ প্ৰছিযক িুলুমকাৰী িযতিৰ হহ িায়, কিছন্ত 

তস মুতিৰ তিতনময়ি কসইছিাৰ তদ তদি আৰু অনুিাপ কগাপন কতৰি কিতিয়া 

তসহোঁ ছি শাতি প্ৰিযক্ষ কতৰি। িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ মীমাংসা নযায়তভতত্তক কৰা হ’ি 

আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। 

ََ ۗۦُ ۡرِضَلَٱۡفَتَدۡتَبِهِ
َ
ََنۡفٖسََظلََمۡتََماَفِيَٱلۡأ ِ

َلِكُل  ن 
َ
َولَۡوَأ

ُواَْ
َ
اََرأ َداَمَةَلَم  واَْٱلن  َسرُّ

َ
َوُقِضَيَبَيَۡنُهمَََوأ ٱلَۡعَذاَبَۖۡ

 ٥٤َبِٱلۡقِۡسِطَوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََ
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55. জাতন কৰ্াৱা! আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া আল্লাহছৰই। জাতন 

কৰ্াৱা! আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয, তকন্তু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নাজাছন। 
ََ ل
َ
ۡرِضَِۗأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  ََّلِل  لَٓاَإِن 

َ
ََِأ َوَۡعَدَٱَّلل  ٓاَإِن 

ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
َأ ََوَلَِٰكن   ٥٥ََحق  

56. কিছৱোঁই জীৱন দান কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয প্ৰদান কছৰ আৰু কিওোঁৰ 

ওচৰছিই কিামাছলাকক উভিাই তনয়া হ’ি। 
 ٥٦َُهَوَيُۡحِيۦََويُِميُتََوِإلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ

57. কহ মানৱ! কিামাছলাকৰ প্ৰতি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

উপছদশ আতহছ  আৰু ই অন্তৰি তি (িযাতধ) আছ  িাৰ প্ৰতিছষধক আৰু 

মুতমনসকলৰ িাছি তহদায়ি আৰু ৰহমি। 

ب ُِكۡمََ ِنَر  م  وِۡعَظةَ  اُسَقَۡدََجآَءتُۡكمَم  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ل ِلُۡمۡؤِمنِينََ ُدورَِوَُهٗدىََوَرۡحمَةَ  ل َِماَفِيَٱلصُّ  ٥٧َوَِشَفآءَ 

58. ককাৱা, ‘এইছটা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহি আৰু কিওোঁৰ কৃপাি; এছিছক তসহোঁ ছি 

এই তিষছয় আনতেি কহাৱা উতচি’। তসহোঁ ছি তি পুিীভূি কছৰ িািককছয়া 

এইছটা উত্তম। 

َٰلَِكَفَلَۡيۡفرَُحواَُْهَوََخيۡر ََ ََِوبَِرۡحمَتِهِۦَفَبَِذ قُۡلَبَِفۡضِلَٱَّلل 
اََيجَۡمُعونََ ِم   ٥٨َم 

59. ককাৱা, ‘এই তিষছয় তক ককাৱা কিামাছলাছক, আল্লাছহ কিামাছলাকক তি 

জীতৱকা প্ৰদান কতৰছ  িাৰ পৰা কিামাছলাছক তক ুমানক হালাল আৰু আন 

তক ুমানক হাৰাম কতৰ া’, ককাৱা, ‘আল্লাছহ কিামাছলাকক ইয়াৰ অনুমতি তদছ  

কনতক, কন কিামাছলাছক আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰচনা কৰা’? 

ََ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
آَأ َرَءۡيُتمَم 

َ
ِۡنُهََقُۡلَأ ِۡزٖقَفََجَعلُۡتمَم  ِنَر  لَُكمَم 

ََِ ۡمَعَلَىَٱَّلل 
َ
أ ذَِنَلَُكۡمَۖۡ

َ
َأ ُ َحَراٗماَوََحَلَٰلٗاَقُۡلََءاَّلٓل 

 ٥٩ََتۡفتَُرونََ

60. আৰু তিসকছল আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰটনা কছৰ, তক্বয়ামি তদৱস সম্পছকথ  

তসহোঁ িৰ ধাৰণা তক? তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহপৰায়ণ, তকন্তু তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ নকছৰ। 

َِٱلَۡكِذَبَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِِۗ َٱل ِذيَنََيۡفتَُروَنَعَلَىَٱَّلل  َوَماََظنُّ
ۡكثَرَُهۡمَلَاََ

َ
َأ اِسََوَلَِٰكن  َلَُذوَفَۡضٍلَعَلَىَٱلن  َ َٱَّلل  إِن 

 ٦٠َيَۡشُكُرونََ

61. আৰু িুতম তি অৱস্থাছিই নৰ্কা তকয় আৰু িুতম কসই সম্পছকথ  ককাৰআনৰ 

পৰা তিছটাছৱই তিলাৱি কৰা আৰু কিামাছলাছক তি আমছলই নকৰা তকয়, আতম 

কিামাছলাকৰ সাক্ষী ৰ্াছকা, কিতিয়া কিামাছলাছক িাি প্ৰিৃত্ত কহাৱা। 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ অণু পতৰমাণ িস্তুও কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দৃতষ্টৰ 

অছগাচৰ নহয় আৰু িািককছয়া কু্ষদ্ৰ িা িৃহি এছকাছৱই নাই তিছটা সুস্পষ্ট 

তকিাপি নাই। 

ٖنََوَماََتۡتلُواَِْمۡنُهَِمنَقُۡرَءاٖنََولَاََ
ۡ
َوَماَتَُكوُنَفِيََشأ

َتۡعَملُوَنَِمۡنََعَمٍلَإِل اَُكن اََعلَۡيُكۡمَُشُهوًداَإِۡذََ
ةَٖفِيََ ِۡثَقاِلََذر  ب َِكَِمنَم  تُفِيُضوَنَفِيهََِِۚوَماََيۡعُزُبََعنَر 

ۡرِضََولَاَفِيَٱ
َ
ۡكبََرََٱلۡأ

َ
َٰلَِكََولَٓاَأ ۡصَغَرَِمنََذ

َ
َمآِءََولَٓاَأ لس 

بِينٍَ  ٦١َإِل اَفِيَكَِتَٰٖبَمُّ

62. জাতন কৰ্াৱা! আল্লাহৰ িনু্ধসকলৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু কিওোঁছলাক 

তচতন্তিও নহ’ি। 
ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََ َِلَاََخۡوف  ۡولَِيآَءَٱَّلل 

َ
َأ لَٓاَإِن 

َ
أ

 ٦٢ََيحَۡزنُونََ

63. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কিওোঁছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰত ল। ََ٦٣َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََكانُواََْيت ُقون 
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64. কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  সুসংিাদ পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনি আৰু আতখৰািি, 

আল্লাহৰ িাণীৰ ককাছনা পতৰিিথ ন নাই; এইছটাছৱই মহাসফলিা। 
ۡنَياََوفِيَٱٓأۡل ةَِٱلدُّ َفِيَٱلۡحََيوَٰ لَاََتۡبِديَلََلَُهُمَٱلۡبُۡشَرىَٰ ِخَرةَِِۚ
َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ َذ َِْۚ  ٦٤َلِكَلَِمَِٰتَٱَّلل 

65. আৰু তসহোঁ িৰ কৰ্াই কিামাক িাছি তচতন্তি নকছৰ। তনশ্চয় সকছলা ধৰণৰ 

সন্মান-মিথাদা ককৱল আল্লাহৰ িাছিই; কিওোঁ সিথছশ্ৰািা সিথজ্ঞ। 
َ إِن  ِميُعَََولَاََيحُۡزنَكَقَۡولُُهۡمَۘ ُهَوَٱلس  ََِجمِيًعاَْۚ َةََّلِل  ٱلۡعِز 

 ٦٥َٱلَۡعلِيمَُ

66. জাতন কৰ্াৱা! তনশ্চয় তিসকছল আকাশি আছ  আৰু তিসকল পৃতৰ্ৱীি 

আছ  তসহোঁ ি আল্লাহছৰই। তিসকছল আল্লাহৰ িাতহছৰ আনক শ্বৰীকৰূছপ আহ্বান 

কছৰ, তসহোঁ ছি তকহৰ অনুসৰণ কছৰ? তসহোঁ ছি ককৱলমাি ধাৰণাৰ অনুসৰণ কছৰ 

আৰু তসহোঁ ি ককৱল তম া কৰ্াছহ কয়। 

ۡرِضََِۗوَماَيَت بُِعََ
َ
َِٰتََوَمنَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِمنَفِيَٱلس  ََّلِل  لَٓاَإِن 

َ
أ

إِنَيَت بُِعوَنَإِل اََ َْۚ َُِشَرَكآَء ٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
ََوِإۡنَُهۡمَإِل اََيخۡرُُصونََ ن   ٦٦َٱلظ 

67. কিছৱোঁই কসই সত্তা, তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি সৃতষ্ট কতৰছ  ৰাতি, িাছি 

কিামাছলাছক তিশ্ৰাম কতৰি পাৰা আৰু কদতখিকল (সৃতষ্ট কতৰছ ) তদন। তি 

সম্প্ৰদাছয় কৰ্া শুছন তনশ্চয় তসহোঁ িৰ িাছি ইয়াি আছ  িহু তনদশথন। 

َهاَرَ ُهَوَٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱل ۡيَلَلِتَۡسُكُنواَْفِيهََِوٱلن 
َٰلَِكَٓأَلَيََٰ َفِيََذ إِن   ٦٧َٖتَل َِقۡوٖمَيَۡسَمُعونََُمۡبِصًراَْۚ

68. তসহোঁ ছি কয়, ‘আল্লাছহ সন্তান গ্ৰহণ কতৰছ ’। কিওোঁ মহান পতৱি! কিওোঁ 
অভাৱমুি! আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা 

কিওোঁছৰই। এই তিষছয় কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা প্ৰমাণ নাই। কিামাছলাছক 

আল্লাহ সম্পছকথ  এছন কৰ্া ককাৱা কনতক তিছটা কিামাছলাছক তনছজই নাজানা? 

لَُهۥََماَفِيََ َۡۖ َُهَوَٱلَۡغنِيُّ ۖۥۡ ُسۡبَحََٰنُه ََولَٗداَُۗ ُ خََذَٱَّلل 
قَالُواَْٱت 

ِنَُسلَۡطَِٰۭنََ َإِۡنَِعنَدُكمَم  ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

ََِماَلَاََتۡعلَُمونََ َتُقولُوَنَعَلَىَٱَّلل 
َ
أ َْۚٓ  ٦٨َبَِهََٰذا

69. ককাৱা, ‘তিসকছল আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰটনা কতৰি তসহোঁ ি ককতিয়াও 

সফল হ’ি কনাৱাতৰি’। 
َِٱلَۡكِذَبَلَاََ َٱل ِذيَنََيۡفتَُروَنَعَلَىَٱَّلل  قُۡلَإِن 

 ٦٩َُيۡفلُِحونََ

70. পৃতৰ্ৱীছিই তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অলপ কভাগসামগ্ৰী; িাৰ তপ ি আমাৰ 

ওচৰছিই তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন। কিতিয়া আতম তসহোঁ িক কছঠাৰ শাতিৰ কসাৱাদ 

কভাগ কৰাম; কাৰণ তসহোঁ ছি কুফুৰী কতৰত ল। 

َنُِذيُقُهُمَٱلَۡعَذاَبََ َإِلَۡيَناََمرِۡجُعُهۡمَُثم  ۡنَياَُثم  َفِيَٱلدُّ َمَتَٰع 
ِديَدَبَِماََكانُواَْيَۡكُفُرونََ  ٧٠َٱلش 

71. আৰু তসহোঁ িক নূহৰ সংিাদ পাঠ কতৰ শুছনাৱা। কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক 

হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কমাৰ অৱতস্থতি আৰু আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ দ্বাৰা 

কমাৰ উপছদশ প্ৰদান কৰা কিামাছলাকৰ ওচৰি িতদ অসহয হয় কিছন্ত মইছিা 

ককৱল আল্লাহৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰা। এছিছক কিামাছলাছক তনজৰ কিথ িয 

তস্থৰ কতৰ কলাৱা আৰু কিামাছলাছক তিসকলক অংশী কতৰ া তসহোঁ িছকা মািা, 

তপ ি িাছি কিথ িয তিষয়ি কিামাছলাকৰ ককাছনা অস্পষ্টিা নাৰ্াছক। িাৰ 

তপ ি কমাৰ তিষছয় কিামাছলাকৰ তি কতৰিলগীয়া আছ  কৰা আৰু কমাক 

অকছণা অৱকাশ তনতদিা’। 

َنُوٍحَإِۡذَقَاَلَلَِقۡوِمهِۦََيََٰقوِۡمَإِنََكاَنََ
َ
۞َوٱتُۡلََعلَۡيِهۡمََنَبأ

ََِ ََِفَعلَىَٱَّلل  َقامِيََوتَۡذكِيِريَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  َكبَُرََعلَۡيُكمَم 
َلَاَيَُكۡنََتَوَك لَۡ ۡمَرُكۡمََوُشَرَكآَءُكۡمَُثم 

َ
ۡجمُِعٓواَْأ

َ
ُتَفَأ

ََولَاَتُنِظُرونَِ َٱقُۡضٓواَْإِلَي  ٗةَُثم  ۡمُرُكۡمََعلَۡيُكۡمَُغم 
َ
 ٧١َأ
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72. ‘িৰ্াতপও িতদ কিামাছলাছক কমাৰ পৰা ফালতৰ কাটি কিাৱা কিছন্ত মইছিা 

কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা পাতৰশ্ৰতমক তিচৰা নাই, কমাৰ পাতৰশ্ৰতমক আছ  

ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি, আৰু মই মু তলমসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িকল আছদশপ্ৰাপ্ত 

হহছ া’। 

ۡجرَِيَإِل اَعَلَىََ
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ِۡنَأ لُۡتُكمَم 

َ
فَإِنَتََول ۡيُتۡمََفَماََسأ

ُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡسلِِمينََ
َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
َوأ َِۡۖ  ٧٢َٱَّلل 

73. অৱছশষি তসহোঁ ছি কিওোঁৰ প্ৰতি তম া আছৰাপ কতৰছল; ফলি আতম 

কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ হসছি তিসকছল নাৱোঁি আছৰাহণ কতৰত ল কিওোঁছলাকক 

নাজাি তদছলা আৰু কিওোঁছলাকক স্থলাতভতষি কতৰছলা; আৰু তিসকছল আমাৰ 

আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল তসহোঁ িক ডুিাই মাতৰছলা। গতিছক কচাৱা, 

তিসকলক সিকথ  কৰা হহত ল তসহোঁ িৰ ককছনকুৱা পতৰণাম হহত ল? 

بُوُهََفَنَ َعُهۥَفِيَٱلُۡفلِۡكَوََجَعلَۡنَُٰهۡمََفََكذ  ۡيَنَُٰهََوَمنَم  ج 
فَٱنُظۡرََكۡيَفََ َۡۖ بُواَْأَـِبَيَٰتَِنا ۡغَرۡقَناَٱل ِذيَنََكذ 

َ
َخَلَٰٓئَِفََوأ

َٰقَِبُةَٱلُۡمنَذرِينََ  ٧٣ََكاَنََع

74. নূহৰ তপ ি আতম িহুছিা ৰা ুল তসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ 

কতৰছ া; এছিছক কিওোঁছলাছক তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণাতদসহ আতহত ল। 

তকন্তু তসহোঁ ছি আগছিই তিছটা অস্বীকাৰ কতৰত ল িাি ঈমান আতনিকল তসহোঁ ি 

প্ৰস্তুি নাত ল। এইদছৰই আতম সীমালংঘনকাৰীসকলৰ হৃদয়ি কমাহৰ মাতৰ তদওোঁ। 

َقَۡوِمِهۡمَفََجآُءوُهمََ ََبۡعِدهِۦَرُُسلًاَإِلَيَٰ ََبَعۡثَناَِمنُۢ ُثم 
َِ ََْۚبِٱلَۡبي  بُواَْبِهِۦَِمنََقۡبُل َنَِٰتََفَماََكانُواَْلُِيۡؤِمُنواَْبَِماََكذ 

َقُلُوِبَٱلُۡمۡعَتِدينََ  ٧٤ََكَذَٰلَِكََنۡطَبُعَعَلَىَٰ

75. িাৰ তপ ি আতম মু া আৰু হাৰুনক আমাৰ তনদশথনসহ তফৰআউন আৰু 

িাৰ পতৰষদিগথৰ ওচৰকল কপ্ৰৰণ কতৰছ া। তকন্তু তসহোঁ ছি অহংকাৰ কতৰছল কাৰণ 

তসহোঁ ি আত ল অপৰাধী সম্প্ৰদায়। 

َفِرَۡعۡوَنََ ََوَهَُٰروَنَإِلَيَٰ وَسيَٰ ََبۡعِدهِمَمُّ ََبَعۡثَناَِمنُۢ ُثم 
جۡرِِمينََ  ٧٥ََوَملَِإيْهِۦَأَـِبَيَٰتَِناَفَٱۡسَتۡكبَُرواَْوَكَانُواَْقَۡوٗماَمُّ

76. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ িৰফৰ পৰা সিয আতহল 

কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এয়া তনশ্চয় স্পষ্ট িাদ্য’। 
ََهََٰذاَلَِسۡحر ََ َِمۡنَِعنِدنَاَقَالُٓواَْإِن  اََجآَءُهُمَٱلۡحَقُّ فَلَم 

بِينَ   ٧٦َمُّ

77. মু াই ক’কল, ‘সিয তিছহিু কিামাছলাকৰ ওচৰি আতহল এতিয়া 

কিামাছলাছক এইদছৰ (িাদ্য িুতল) হক আ া? এইছটা িাদ্য কনতক? অৰ্চ 

িাদ্যকৰসকছল ককতিয়াও সফল নহয়’। 

ََهََٰذاََقَاَلَ ِسۡحر 
َ
أ اََجآَءُكۡمَۖۡ َلَم  ِ َحق 

َتُقولُوَنَلِلۡ
َ
َأ ُموَسيَٰٓ

َِٰحُرونََ  ٧٧ََولَاَُيۡفلُِحَٱلس 

78. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আমাৰ তপিৃ পুৰুষসকলক ি’ি পাইছ া িুতম িাৰ 

পৰা আমাক তিচুযি কৰাৰ িাছি আমাৰ ওচৰকল আতহ া কনতক আৰু িাছি 

পৃতৰ্ৱীি কিামাছলাক দ্যজনৰ প্ৰতিপতত্ত হয় িাৰ িাছি আতহ া কনতক? আতম 

কিামাছলাক উভয়ছক তিশ্বাস নকছৰা’। 

اَوََجۡدنَاََعلَۡيهََِءابَآَءنَاََ ِجۡئتََناَلَِتلۡفَِتَناََعم 
َ
قَالُٓواَْأ

ۡرِضََوَماََنحُۡنَلَُكَماََ
َ
َوتَُكوَنَلَُكَماَٱلِۡكبِۡريَآُءَفِيَٱلۡأ

 ٧٨َبُِمۡؤِمنِينََ

79. আৰু তফৰআউছন ক’কল, ‘কিামাছলাছক কমাৰ ওচৰি সকছলা সুদক্ষ 

িাদ্যকৰক হল আহা’। 
ََسَِٰحٍرََعلِيمَٖ ِ

 ٧٩ََوَقاَلَفِرَۡعۡوُنَٱۡئُتونِيَبِكُل 

80. এছিছক কিতিয়া িাদ্যকৰসকল আতহল কিতিয়া মু াই ক’কল, 

‘কিামাছলাকৰ তি তনছক্ষপ কতৰিলগীয়া আছ  তনছক্ষপ কৰা’। 
نتَُ
َ
لُۡقواََْمآَأ

َ
َأ وَسيَٰٓ َحَرةَُقَاَلَلَُهمَمُّ اََجآَءَٱلس  مََفَلَم 

لُۡقونََ  ٨٠َمُّ
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81. ফলি কিতিয়া তসহোঁ ছি তনছক্ষপ কতৰছল, কিতিয়া মু াই ক’কল, 

‘কিামাছলাছক তি হল আতহ া কসয়া হহছ  িাদ্য, তনশ্চয় আল্লাছহ কসয়া অসাৰ 

(িাতিল) কতৰ তদি। তনশ্চয় আল্লাছহ অশাতন্ত সৃতষ্টকাৰীসকলৰ কমথক সাৰ্থক 

নকছৰ’। 

ََماَِجۡئُتَ لَۡقۡواَْقَاَلَُموَسيَٰ
َ
آَأ ََفَلَم  َ َٱَّلل  إِن  َۡۖ ۡحُر ِ مَبِهَِٱلس 

َلَاَيُۡصلُِحََعَمَلَٱلُۡمۡفِسِدينََ َ َٱَّلل  َإِن  ۥٓ  ٨١ََسيُۡبِطلُُه

82. আৰু অপৰাধীসকছল অপ্ৰীতিকৰ িুতল অনুভৱ কতৰছলও আল্লাছহ কিওোঁৰ 

িাণীৰ দ্বাৰা সিযক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰি। 
َبِكَلَِمَٰتِهِۦََولَوَۡ َٱلۡحَق  ُ َٱَّلل   ٨٢ََكرَِهَٱلُۡمۡجرُِمونََََويُِحقُّ

83. তকন্তু তফৰআউন আৰু িাৰ পতৰষদিগথই তনিথািন কতৰি িুতল আশংকা কতৰ 

মু াৰ সম্প্ৰদায়ৰ এটা সৰু িুৱক দলৰ িাতহছৰ আন ককাছনও কিওোঁৰ প্ৰতি ঈমান 

আনা নাত ল। কাৰণ তফৰআউন আত ল পৃতৰ্ৱীি শতিশালী আৰু তস তনশ্চয় 

সীমালংঘনকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি আত ল। 

ِنََ ََخوٖۡفَم  ِنَقَۡوِمهِۦَعَلَىَٰ م  ِي ةَ  َإِل اَُذر  َفَمآََءاَمَنَلُِموَسيَٰٓ
َفِرَۡعۡوَنَلََعاٖلَفِيََ نََيۡفتَِنُهۡمََْۚوِإن 

َ
فِرَۡعۡوَنََوَملَِإيِْهۡمَأ

ۡرِضََوِإن ُهۥَلَِمَنَٱلُۡمۡسرِفِينََ
َ
 ٨٣َٱلۡأ

84. আৰু মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! িতদ কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

ওপৰি ঈমান আতন া, কিছন্ত কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ 

কৰা, িতদ কিামাছলাছক (প্ৰকৃি) মু তলম’। 

ََِفَعلَۡيهَِتَوَك لُٓواََْ ََيََٰقوِۡمَإِنَُكنُتۡمََءاَمنُتمَبِٱَّلل  َوَقاَلَُموَسيَٰ
ۡسلِِمينََ  ٨٤َإِنَُكنُتمَمُّ

85. কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আল্লাহৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কতৰছলা। কহ 

আমাৰ ৰি! িুতম আমাক িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ উৎপীডনৰ পাি নকতৰিা’। 
َِتَوَك لَۡناََرب َناَلَاََتجَۡعلَۡناَفِۡتَنٗةَل ِلَۡقۡوِمََ َفَقالُواَْعَلَىَٱَّلل 

َٰلِِمينََ  ٨٥َٱلظ 

86. ‘আৰু আমাক কিামাৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। ََٰفِرِينَََوَنج َِنا َك
 ٨٦َبَِرۡحمَتَِكَِمَنَٱلَۡقوِۡمَٱلۡ

87. আতম মু া আৰু কিওোঁৰ ভািৃৰ ওচৰি অহী কপ্ৰৰণ কতৰছলা কি, ‘তমচৰি 

কিামাৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তক ুমান ঘৰ হিয়াৰ কৰা আৰু কিামাছলাকৰ ঘৰছিাৰক 

‘তকিলা’ িৰ্া ইিাদিৰ স্থান কতৰ কলাৱা, আৰু  ালাি কাছয়ম কৰা আৰু 

মুতমনসকলক সুসংিাদ তদয়া’। 

نََتَبو َءاَلَِقۡوِمُكَماَبِِمۡصَرََوََ
َ
ِخيهَِأ

َ
ََوأ َُموَسيَٰ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
أ

ِرََ ِ َوبَش  َُۗ َة لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
ُبُيوٗتاََوٱۡجَعلُواَُْبُيوتَُكۡمَقِۡبلَٗةََوأ

 ٨٧َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

88. মু াই ক’কল, ‘কহ আমাৰ ৰি! িুতমছয়ই তফৰআউন আৰু িাৰ 

পতৰষদিগথক পাতৰ্থৱ জীৱনি কসৌেিথ আৰু ধন-সম্পদ প্ৰদান কতৰ া, কহ আমাৰ 

ৰি! তসহোঁ ছি ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহক কিামাৰ পৰ্ৰ পৰা ভ্ৰষ্ট কছৰ। কহ আমাৰ ৰি! 

তসহোঁ িৰ সম্পদ তিনষ্ট কৰা, আৰু তসহোঁ িৰ হৃদয় কঠিন কতৰ তদয়া, ফলি তসহোঁ ছি 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি প্ৰিযক্ষ নকৰা হলছক ঈমান কপাষণ নকতৰি’। 

َرََ ب َنآَإِن َكََءاَتۡيَتَفِرَۡعۡوَنََوَملََأهُۥَزِيَنٗةَََوَقاَلَُموَسيَٰ
َرب َناَ ۡنَياََرب َناَلُِيِضلُّواََْعنََسبِيلَِكَۖۡ ةَِٱلدُّ َٰلٗاَفِيَٱلۡحََيوَٰ ۡمَو

َ
َوأ

َقُلُوبِِهۡمَفَلَاَيُۡؤِمُنواََْ َٰلِِهۡمََوٱۡشُدۡدَعَلَىَٰ ۡمَو
َ
َأ ٱۡطِمۡسَعَلَىَٰٓ

لَِي
َ
َيََرُواَْٱلَۡعَذاَبَٱلۡأ  ٨٨َمَََحت يَٰ

89. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাক দ্যছয়াছৰ দ্যআ কিুল কৰা হ’ল। এছিছক 

কিামাছলাক দৃ়ি হহ ৰ্াকা আৰু কিামাছলাছক ককতিয়াও নজনাসকলৰ পৰ্ 

অনুসৰণ নকতৰিা’। 

َ ِ ِجيَبتَد ۡعَوتُُكَماَفَٱۡسَتقِيَماََولَاَتَت بَِعآن 
ُ
قَاَلَقَۡدَأ

 ٨٩ََسبِيَلَٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُمونََ
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90. আৰু আতম িনী ঈ ৰাইলক সাগৰ পাৰ কৰাছলা। তফৰআউন আৰু িাৰ 

হসনযিাতহনীছয় ঔিিয সহকাছৰ আৰু সীমালংঘন কতৰ কিওোঁছলাকৰ তপ  ল’কল। 

অৱছশষি কিতিয়া তস ডুতিিকল ধতৰছল কিতিয়া ক’কল, ‘মই ঈমান আতনছলা 

কি, তনশ্চয় কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, িাৰ প্ৰতি িনী 

ঈ ৰাইছল ঈমান আতনছ , আৰু মই মু তলমসকলৰ অন্তভুথ ি’। 

ۡتَبَعُهۡمَفِرَۡعۡوُنََ
َ
َِٰٓءيَلَٱلَۡبۡحَرَفَأ ۞َوَجََٰوۡزنَاَبِبَنِٓيَإِۡسَر

ۡدَرَكُهَٱلَۡغَرُقَقَاَلََ
َ
َإَِذآَأ َحت يَٰٓ وَُجُنوُدهُۥََبۡغٗياَوََعۡدًواَۖۡ

َِٰٓءيَلََ ََٰهَإِل اَٱل ِذٓيََءاَمَنۡتَبِهِۦََبُنٓواَْإِۡسَر ن ُهۥَلَٓاَإَِل
َ
َءاَمنُتَأ

نَاَِ۠مَنَٱلُۡمۡسلِِمينََوََ
َ
 ٩٠َأ

91. এতিয়া! অৰ্চ ইয়াৰ পূছিথ িুতম অমানয কতৰত লা আৰু িুতম অশাতন্ত 

সৃতষ্টকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি আত লা। 
 ٩١ََءآلَٰٔۡـَنََوَقۡدََعَصۡيَتََقۡبُلََوُكنَتَِمَنَٱلُۡمۡفِسِدينََ

92. ‘এছিছক আতজ আতম কিামাৰ শৰীৰছটা ৰক্ষা কতৰম িাছি িুতম কিামাৰ 

পৰিিীসকলৰ িাছি তনদশথন হহ ৰ্াকা। তনশ্চয় মানুহৰ মাজি িহুছিই আমাৰ 

তনদশথন সম্পছকথ  উদাসীন’। 

ََ َوِإن  َْۚ يَكَبَِبَدنَِكَلَِتُكوَنَلَِمۡنََخلَۡفَكََءايَٗة ِ فَٱلَۡيۡوَمَُنَنج 
اِسََعۡنََءاَيَٰتَِناَلََغَٰفِلُونََ َِنَٱلن   ٩٢ََكثِيٗراَم 

93. আৰু অৱছশয আতম িনী ই ৰাঈলক উৎকৃষ্ট আিাস ভূতমি িসিাস কতৰ 

তদত ছলা আৰু আতম তসহোঁ িক উত্তম জীতৱকা প্ৰদান কতৰত ছলা, িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ 

ওচৰি জ্ঞান অহাৰ তপ ি তসহোঁ ছি তিছভদ সৃতষ্ট কতৰত ল। তনশ্চয় তসহোঁ ছি তি 

তিষছয় তিছভদ সৃতষ্ট কতৰত ল কিামাৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িৰ মাজি তক্বয়ামিৰ 

তদনা কসইছটাৰ মীমাংসা কতৰ তদি। 

َِنََ َِصۡدٖقََوَرَزقَۡنَُٰهمَم 
َ
َِٰٓءيَلَُمَبو أ نَاَبَنِٓيَإِۡسَر

ۡ
َولََقۡدَبَو أ

ََرب َكََ ََجآَءُهُمَٱلۡعِلُۡمَْۚإِن  ي َِبَِٰتََفَماَٱۡخَتلَُفواََْحت يَٰ ٱلط 
 ٩٣ََيۡقِضيَبَيَۡنُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِفِيَماََكانُواَْفِيهََِيخَۡتلُِفونََ

94. এছিছক আতম তি অৱিীণথ কতৰছ া কসই তিষছয় িতদ িুতম সছেহ কপাষণ 

কৰা কিছন্ত কিামাৰ পূিথৰ তকিাপ তিসকছল পাঠ কছৰ তসহোঁ িক সুতধ কলাৱা; 

তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ ওচৰি সিয আতহছ । কসছয় 

িুতম ককতিয়াও সছেহ কপাষণকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’িা। 

َ
َ
آَأ ِم  َم  ٖ نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَفَۡسـ َِلَٱل ِذيَنََفَإِنَُكنَتَفِيََشك 

َِمنََ لََقۡدََجآَءَكَٱلۡحَقُّ َيۡقَرُءوَنَٱلِۡكَتََٰبَِمنََقۡبلَِكَْۚ
َِمَنَٱلُۡمۡمتَِرينََ ب َِكَفَلَاَتَُكوَنن   ٩٤َر 

95. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ  িুতম ককতিয়াও 

তসহোঁ িৰ অন্তভুথ ি নহ’িা- অনযৰ্া িুতমও ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি হহ িািা। 
ََِفَتُكوَنَِمَنََ بُواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  َِمَنَٱل ِذيَنََكذ  َولَاَتَُكوَنن 

 ٩٥َٱلَۡخَِٰسِرينََ

96. তনশ্চয় তিসকলৰ তিৰুছি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িাণী সািযি হহ হগছ , 

তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
ۡتََعلَۡيهَِ َٱل ِذيَنََحق   ٩٦َۡمََكلَِمُتََرب َِكَلَاَيُۡؤِمُنونََإِن 

97. িতদও তসহোঁ িৰ ওচৰি সকছলা তনদশথন আতহ িায় িৰ্াতপও তসহোঁ ছি 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি কনছদখা হলছক (ঈমান কপাষণ নকতৰি)। 
لِيمََ
َ
َيََرُواَْٱلَۡعَذاَبَٱلۡأ ََءايٍَةََحت يَٰ  ٩٧ََولَۡوََجآَءۡتُهۡمَُكلُّ

98. এছিছক ককাছনা এটা জনপদিাসী তকয় এছনকুৱা নহ’ল তিসকছল ঈমান 

আতনছল হয় আৰু তসহোঁ িৰ ঈমান তসহোঁ িৰ উপকাৰি আতহছলছহোঁ ছিন? তকন্তু 

ইউনু ৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাতহছৰ, তসহোঁ ছি কিতিয়া ঈমান আতনছল কিতিয়া আতম 

তসহোঁ িৰ পৰা পাতৰ্থৱ জীৱনৰ লাঞ্ছনামূলক শাতি দূৰ কতৰছলা আৰু তসহোঁ িক তক ু 

সময়ৰ িাছি জীৱছনাপছভাগ কতৰিকল তদছলা। 

ََ ََءاَمَنۡتََفَنَفَعَهآَإِيَمَُٰنَهآَإِل اَقَۡوَمََفَلَۡول اََكانَۡتَقَۡريَة 
آََءاَمُنواََْكَشۡفَناََعۡنُهۡمََعَذاَبَٱلۡخِۡزِيَفِيََ يُونَُسَلَم 

َِحينَٖ ۡنَياََوَمت ۡعَنَُٰهۡمَإِلَيَٰ ةَِٱلدُّ  ٩٨َٱلۡحََيوَٰ
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99. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক ইচ্ছা কতৰছল পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ  তসহোঁ ি 

সকছলাছৱই ঈমান আতনছলছহোঁ ছিন; কিছন্ত িুতম মানুহক মুতমন হ’িকল িাধয 

কৰািা কনতক? 

نَتََ
َ
فَأ
َ
أ َْۚ ۡرِضَُكلُُّهۡمََجمِيًعا

َ
َولَۡوََشآَءََربَُّكَٓأَلَمَنََمنَفِيَٱلۡأ

َيَُكونُواَُْمۡؤِمنِينََ اَسََحت يَٰ  ٩٩َتُۡكرُِهَٱلن 

100. আৰু আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন কাছৰা পছক্ষ ঈমান কপাষণ কৰা সম্ভৱ নহয় 

আৰু তিসকছল নুিুছজ আল্লাছহ তসহোঁ িছকই কলুষতলপ্ত কছৰ। 
َويَۡجَعُلََ َِْۚ نَتُۡؤِمَنَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 

َ
َوَماََكاَنَلَِنۡفٍسَأ

 ١٠٠َٱلر ِۡجَسَعَلَىَٱل ِذيَنَلَاََيۡعقِلُونََ

101. ককাৱা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসইছিাৰৰ প্ৰতি লক্ষয 

কৰা; আৰু তিসকছল ঈমান কপাষণ নকছৰ, তনদশথনাৱলী আৰু ভীতি প্ৰদশথন 

এছনকুৱা সম্প্ৰদায়ৰ ককাছনা কামি নাছহ’। 

ََوَماَُتۡغنِيََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو قُِلَٱنُظُرواََْماَذاَفِيَٱلس 
ُذُرََعنَقَۡوٖمَل اَيُۡؤِمُنونََ  ١٠١َٱٓأۡلَيَُٰتََوٱلنُّ

102. কিছন্ত তসহোঁ ছি ককৱল তসহোঁ িৰ পূছিথ তি ঘটিছ  কসই অনুৰূপ ঘটনাৰ 

প্ৰিীক্ষা কছৰ কনতক? ককাৱা, ‘কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ 

লগি প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ া’। 

ي اِمَٱل ِذيَنََخلَۡواَِْمنََقۡبلِِهۡمَْۚ
َ
َفَهۡلَيَنَتِظُروَنَإِل اَِمۡثَلَأ

َِنَٱلُۡمنَتِظرِينََ  ١٠٢َقُۡلَفَٱنَتِظُرٓواَْإِن ِيََمَعُكمَم 

103. িাৰ তপ ি আতম আমাৰ ৰা ুলসকলক আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  

কিওোঁছলাকক উিাৰ কতৰছ া। এইদছৰ মুতমনসকলক উিাৰ কৰা আমাৰ দাতয়ত্ব। 
اََعلَۡيَناَنُنِجَ ََكَذَٰلَِكََحقًّ ْْۚ يَرُُسلََناََوٱل ِذيَنََءاَمُنوا َُنَنج ِ ُثم 

 ١٠٣َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

104. ককাৱা, ‘কহ মানৱ! কিামাছলাছক িতদ কমাৰ দ্বীন সম্পছকথ  সছেহ 

কপাষণ কৰা কিছন্ত জাতন কৰ্াৱা! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিসকলৰ 

ইিাদি কৰা মই তসহোঁ িৰ ইিাদি নকছৰা। িৰং মই ইিাদি কছৰা আল্লাহৰ 

তিজছন কিামাছলাকক মৃিুয প্ৰদান কছৰ আৰু মই আতদষ্ট হহছ া কি মই িাছি 

মুতমনসকলৰ অন্তভুথ ি হওোঁ’। 

اُسَإِنَكَُ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ ِنَدِينِيَفَلَآََقُۡلََيَٰٓ َم  نُتۡمَفِيََشك ٖ

ََ َ ۡعُبُدَٱَّلل 
َ
ََِوَلَِٰكۡنَأ ۡعُبُدَٱل ِذيَنََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 

َ
أ

ُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ
َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
َوأ َُٰكۡمَۖۡ  ١٠٤َٱل ِذيََيَتَوف ى

105. আৰু (এই তনছদথ শ) কি, িুতম একতনষ্ঠভাছৱ তনজছক দ্বীনৰ ওপৰি 

প্ৰতিতষ্ঠি ৰাখা আৰু ককতিয়াও মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’িা। 
َِمَنََ ِيِنََحنِيٗفاََولَاَتَُكوَنن  قِۡمَوَۡجَهَكَلِلد 

َ
ۡنَأ
َ
َوأ

 ١٠٥َٱلُۡمۡشِركِينََ

106. আৰু িুতম আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছকা আহ্বান নকতৰিা, তিছিাছৰ 

কিামাৰ ককাছনা উপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ আৰু অপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ; আৰু 

িতদ িুতম এছনকুৱা কৰা কিছন্ত তনশ্চয় িুতম িাতলমসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা। 

فَإِنََ َكَۖۡ ََِماَلَاَيَنَفُعَكََولَاَيَُضرُّ َولَاَتَۡدُعَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َٰلِِمينََ َِنَٱلظ   ١٠٦ََفَعلَۡتَفَإِن َكَإِٗذاَم 

107. আৰু িতদ আল্লাছহ কিামাক ককাছনা ক্ষতিৰ স্পশথ কৰায়, কিছন্ত কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনও কসইছটা দূৰ কতৰি কনাৱাছৰ; আৰু িতদ আল্লাছহ কিামাৰ 

মিল তিচাছৰ, কিছন্ত কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ প্ৰতিহি কতৰিকলছয়া ককাছনা নাই। কিওোঁৰ 

িাোসকলৰ মাজৰ িাক ইচ্ছা িাৰ ওচৰছিই কসইছটা কপৌোঁচাই তদছয়; আৰু 

কিওোঁ পৰম ক্ষমাশীল, অতি দয়লু। 

َُ َوِإنََََوِإنََيۡمَسۡسَكَٱَّلل  َإِل اَُهَوَۖۡ ۥٓ َٖفَلَاَكَاِشَفَلَُه بُِضر 
َيُِصيُبَبِهِۦََمنَيََشآُءَِمۡنََ َلَِفۡضلِهۚۦِْ يُرِۡدَكَِبخَيٖۡرَفَلَاََرآد 

َوَُهَوَٱلَۡغُفوُرَٱلر ِحيمَُ ِۚۦْ  ١٠٧َِعَبادِه
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108. ককাৱা, ‘কহ মানৱ! অৱছশয কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

কিামাছলাকৰ ওচৰি সিয আতহ পাইছ । গতিছক তিছয় সৎপৰ্ অৱলম্বন কতৰি 

তস তনজৰ মিলৰ িাছিই সৎপৰ্ ধতৰি আৰু তিছয় পৰ্ভ্ৰষ্ট হ’ি তস তনজৰ ধ্বংসৰ 

িাছিই পৰ্ভ্ৰষ্ট হ’ি; আৰু মই কিামাছলাকৰ ওপৰি কমথতিধায়ক নহয়’। 

َفَمِنََ ب ُِكۡمَۖۡ َِمنَر  اُسَقَۡدََجآَءُكُمَٱلۡحَقُّ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ قُۡلََيَٰٓ

َفَإِن َماَيََ ََٱۡهَتَدىَٰ َفَإِن َماَيَِضلُّ ََوَمنََضل  ۡهَتِديَلَِنۡفِسهِۖۦۡ
نَاََ۠علَۡيُكمَبَِوكِيلَٖ

َ
َوَمآَأ َۡۖ  ١٠٨ََعلَۡيَها

109. আৰু কিামাৰ প্ৰতি তি অহী অৱিীণথ হহছ  িুতম ককৱল িাছৰই অনুসৰণ 

কৰা আৰু আল্লাছহ ফয়চালা নকৰা হলছক িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা, আৰু কিছৱোঁই 

সছিথাত্তম ফয়চালা প্ৰদানকাৰী। 

وَُهَوََ َْۚ ُ ََيحُۡكَمَٱَّلل  َإِلَۡيَكََوٱۡصبِۡرََحت يَٰ َوٱت بِۡعََماَيُوَحيَٰٓ
 ١٠٩ََخيُۡرَٱلَۡحَِٰكِمينََ
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হূদ هوَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-ৰা, এইছটা এছন এখন তকিাপ িাৰ আয়ািসমূহ সুস্পষ্ট, 

সুতিনযি আৰু তপ ি তিশদভাছৱ তিিৃি প্ৰজ্ঞাময়, সতিছশষ অৱতহি সত্তাৰ 

িৰফৰ পৰা; 

لَۡتَِمنَل ُدۡنََ ِ َفُص  ۡحِكَمۡتََءاَيَُٰتُهۥَُثم 
ُ
َأ كَِتَٰب  الٓرَِۚ
 ١ََحِكيٍمََخبِيرٍَ

2. কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা ইিাদি নকতৰিা, তনশ্চয় মই 

কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ িাছি সিকথ কাৰী আৰু সুসংিাদদািা। 
ِۡنُهَنَِذير ََوبَِشير َ إِن نِيَلَُكمَم  َْۚ َ ل اََتۡعُبُدٓواَْإِل اَٱَّلل 

َ
 ٢َأ

3. লগছি কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা, িাৰ 

তপ ি কিওোঁৰ তপছন উভতি আহা, কিওোঁ কিামাছলাকক এটা তনতদথ ষ্ট সময়ৰ এটা 

উত্তম জীৱন উপছভাগ কতৰিকল তদি আৰু কিওোঁ প্ৰছিযক গুণী িযতিক িাৰ 

প্ৰাপয মিথাদা প্ৰদান কতৰি; আৰু িতদ কিামাছলাছক মুখ ঘূৰাই কলাৱা, কিছন্ত 

তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ ওপৰি মহা তদৱসৰ শাতিৰ আশংকা কছৰা। 

َتََٰ َتُوبُٓواَْإِلَۡيهَُِيَمت ِۡعُكمَم  ِنَٱۡسَتۡغفُِرواََْرب ُكۡمَُثم 
َ
ًعاَََوأ

ََ ۖۥۡ َذِيَفَۡضٖلَفَۡضلَُه يََويُۡؤِتَُكل  َسم ٗ َجٖلَمُّ
َ
َأ َحَسًناَإِلَيَٰٓ

َخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَيَۡوٖمََكبِيرٍَ
َ
 ٣ََوِإنَتََول ۡواَْفَإِن ِٓيَأ

4. আল্লাহৰ ওচৰছিই কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিাৱান। 
وَهَُ ََِمرِۡجُعُكۡمَۖۡ ََشۡيٖءَقَِديرَ إِلَيَٱَّلل  ِ

َكُل   ٤ََوَعَلَىَٰ

5. জাতন কৰ্াৱা! তসহোঁ ছি কিওোঁৰ পৰা কগাপন কতৰিকল তসহোঁ িৰ িুকু জপাই 

ৰাছখ। জাতন কৰ্াৱা! তসহোঁ ছি কিতিয়া তনজছক িস্ত্ৰৰ দ্বাৰা আচ্ছাতদি কছৰ 

কিতিয়া তসহোঁ ছি তি কগাপন কছৰ আৰু তি প্ৰকাশ কছৰ, কিওোঁ কসয়াও জাছন। 

অন্তৰি তি আছ , তনশ্চয় কিওোঁ কসই তিষছয় সতিছশষ অৱগি। 

لَاَِحيَنََ
َ
لَٓاَإِن ُهۡمَيَثُۡنوَنَُصُدورَُهۡمَلِيَۡسَتۡخُفواَِْمۡنُهَْۚأ

َ
أ

وَنََوَماَُيۡعلُِنوَنَْۚإِن ُهۥَ يَۡسَتۡغُشوَنَثَِياَبُهۡمََيۡعلَُمََماَيُِسرُّ
ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ  ٥ََعلِيُم

6. আৰু পৃতৰ্ৱীি তিচৰণকাৰী প্ৰতিছটা প্ৰাণীৰ জীতৱকাৰ দাতয়ত্ব ককৱল 

আল্লাহছৰই আৰু কিওোঁ কসইছিাৰৰ স্থায়ী ও অস্থায়ী অৱতস্থতি সম্পছকথ  অৱতহি; 

প্ৰতিছটা তিষয় সুস্পষ্ট তকিাপি আছ । 

َِرِزُۡقَهاََويَۡعلَُمََ ۡرِضَإِل اَعَلَىَٱَّلل 
َ
۞َوَماَِمنََدآب ةَٖفِيَٱلۡأ

بِينَٖ َفِيَكَِتَٰٖبَمُّ ُكل    ٦َُمۡسَتَقر َهاََوُمۡسَتۡوَدَعَهاَْۚ

7. আৰু কিছৱোঁই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীক  য় তদনি সৃতষ্ট কতৰছ ; আৰু 

কিওোঁৰ আৰশ্ব আত ল পানীৰ ওপৰি, কিামাছলাকৰ মাজি আমলি ককান 

কশ্ৰষ্ঠ কসয়া পৰীক্ষা কৰাৰ িাছি, আৰু িুতম িতদ ককাৱা কি, ‘তনশ্চয় মৃিুযৰ 

তপ ি কিামাছলাকক পুনৰুিান কৰা হ’ি’, কিতিয়া কাতফৰসকছল অৱছশয ক’ি, 

‘এয়া স্পষ্ট িাদ্য’। 

ي اٖمَوََكاَنََ
َ
ۡرَضَفِيَِست ةَِأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو وَُهَوَٱل ِذيََخلََقَٱلس 

َولَئِنََ ۡحَسُنََعَملٗاَُۗ
َ
يُُّكۡمَأ

َ
َعۡرُشُهۥَعَلَىَٱلَۡمآِءَلَِيۡبلَُوُكۡمَأ

َٱل ِذيَنََ ََبۡعِدَٱلَۡموِۡتَلََيُقولَن  ۡبُعوثُوَنَِمنُۢ قُلَۡتَإِن ُكمَم 
بِينَ َكَفُرٓواَْإِۡنَ  ٧ََهََٰذآَإِل اَِسۡحر َمُّ

8. আৰু িতদ তনতদথ ষ্ট সময়ৰ িাছি আতম তসহোঁ িৰ পৰা শাতি স্থতগি ৰাছখা কিছন্ত 

তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘তকছহ ইয়াক তনিাৰণ কতৰছ ’? সাৱধান! তিতদনা তসহোঁ িৰ 

ওচৰি এইছটা আতহি কসই তদনা এইছটা তসহোঁ িৰ পৰা তনিৃত্ত কৰা নহ’ি আৰু তি 

তিষছয় তসহোঁ ছি ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কছৰ কসয়া তসহোঁ িক পতৰছিষ্টন কতৰি। 

ََماََ ۡعُدوَدةَٖل َيُقولُن  ةَٖم  م 
ُ
ۡرنَاََعۡنُهُمَٱلَۡعَذاَبَإِلَيََٰٓأ خ 

َ
َولَئِۡنَأ

تِيِهۡمَلَيَۡسََمۡصُروًفاََعۡنُهۡمَوََحاَقََ
ۡ
لَاَيَوَۡمَيَأ

َ
َأ ۥُٓۗ َيحۡبُِسُه

اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ  ٨َبِِهمَم 
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9. আৰু িতদ আতম মানুহক আমাৰ ফালৰ পৰা ৰহমিৰ কসাৱাদ লিকল তদওোঁ 

আৰু তপ ি িাৰ পৰা কসয়া কাত়ি লওোঁ কিছন্ত তনশ্চয় তস হিাশ আৰু অকৃিজ্ঞ 

হহ পছৰ। 

َنَزَۡعَنََٰهاَِمۡنُهَإِن ُهۥََ َذۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَِمن اََرۡحمَٗةَُثم 
َ
َولَئِۡنَأ

ََكُفور َ  ٩َلََيـ ُوس 

10. আৰু িতদ দ্যখ-হদনয স্পশথ কৰাৰ তপ ি আতম িাক সুখৰ কসাৱাদ লিকল 

তদওোঁ কিতিয়া তস অৱছশয ক’ি, ‘কমাৰ পৰা তিপদ-আপদ দূৰ হহছ ’, আৰু তস 

উৎফুল্ল আৰু অহংকাৰী হহ পছৰ। 

ََذَهَبََ ۡتُهَلََيُقولَن  آَءََمس  َذقَۡنَُٰهََنۡعَمآَءََبۡعَدََضر 
َ
َولَئِۡنَأ

َفَُخورَ  ِٓيَِۚإِن ُهۥَلََفرِح  ي ِـ َاُتََعن   ١٠َٱلس 

11. তকন্তু তিসকছল হধিথশীল আৰু সৎকমথপৰায়ণ কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  

ক্ষমা আৰু মহাপুৰষ্কাৰ। 
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهمََ

ُ
َٰلَِحَِٰتَأ إِل اَٱل ِذيَنََصبَُرواَْوََعِملُواَْٱلص 

ۡجر ََكبِير َ
َ
َوأ  َ ۡغفَِرة  ١١َم 

12. কিছন্ত কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  িাৰ পৰা তকিা িুতম িজথ ন 

কতৰিা কনতক আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কিামাৰ মন সংকুতচি হ’ি কনতক তসহোঁ িৰ এই 

কৰ্া ককাৱাৰ িাছি কি, ‘িাৰ ওচৰি ধন-ভািাৰ তকয় অৱিীণথ কৰা নহয় অৰ্িা 

িাৰ লগি তফতৰিা তকয় নাছহ’? িুতমছহ ককৱল এজন সিকথ কাৰী আৰু আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি কমথতিধায়ক। 

َبۡعَضََمَا َبِهِۦَََفَلََعل َكَتَارُِكَُۢ َإِلَۡيَكَوََضآئُِقُۢ يُوَحيَٰٓ
ۡوََجآَءََمَعُهۥََ

َ
َأ نزَِلََعلَۡيهََِكنز 

ُ
نََيُقولُواَْلَۡولَٓاَأ

َ
َصۡدُرَكَأ

ََشۡيٖءََوكِيل َ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َْۚ نَتَنَِذير 

َ
إِن َمآَأ َْۚ  ١٢ََملَك 

13. কন তসহোঁ ছি এইছটা কয় কি, ‘কিওোঁ এইছটা তনছজই ৰচনা কতৰছ ’? 

ককাৱা, ‘কিামাছলাছক িতদ (কিামাছলাকৰ দািীি) সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত 

কিামাছলাছক ইয়াৰ দছৰ দহটা  ুৰা ৰচনা কতৰ হল আহা আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আন িাক ইচ্ছা (এই তিষছয় সহছিাগৰ িাছি) মাতি কলাৱা’। 

ِۡثلِهِۦََ تُواَْبَِعۡشِرَُسَورَٖم 
ۡ
قُۡلَفَأ َُٰهَۖۡ ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرى

َ
أ

َْ َِإِنَُكنُتۡمََُمۡفتََرَيَٰٖتََوٱۡدُعوا ِنَُدوِنَٱَّلل  ََمِنَٱۡسَتَطۡعُتمَم 
 ١٣ََصَِٰدقِينََ

14. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তনতদছয় কিছন্ত জাতন 

কৰ্াৱা, এইছটা আল্লাহৰ জ্ঞান অনুসাছৰই অৱিীণথ কৰা হহছ  আৰু কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। এছিছক কিামাছলাছক আত্মসমপথণকাৰী 

(মু তলম) হ’িাছন? 

ََِ نزَِلَبِعِلِۡمَٱَّلل 
ُ
ن َمآَأ

َ
فَإِل ۡمَيَۡسَتِجيُبواَْلَُكۡمَفَٱۡعلَُمٓواَْأ

ۡسلُِمونََ نُتمَمُّ
َ
َفَهۡلَأ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ نَل ٓاَإَِل

َ
 ١٤ََوأ

15. তিছয় পাতৰ্থৱ জীৱন আৰু ইয়াৰ কসৌেিথ কামনা কছৰ, পৃতৰ্ৱীছিই আতম 

তসহোঁ িৰ আমলৰ পূণথ ফল প্ৰদান কছৰা আৰু িাি তসহোঁ িক কম তদয়া নহ’ি। 
َإِلَۡيِهۡمََ ِ ۡنَياََوزِيَنَتَهاَنَُوف  َةَٱلدُّ َمنََكاَنَيُرِيُدَٱلۡحََيوَٰ

ۡعَمَٰلَُهۡمَفِيَهاَوَُهۡمَفِيَهاَلَاَُيۡبَخُسونََ
َ
 ١٥َأ

16. ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক তিসকলৰ িাছি আতখৰািি (জাহান্নামৰ) জুইৰ 

িাতহছৰ আন এছকা নাই আৰু তসহোঁ ছি পাতৰ্থৱ জীৱনি তি (আমল) কতৰত ল 

আতখৰািি কসয়া তনষ্ফল হহ িাি আৰু তসহোঁ ছি তি কতৰত ল কসয়া আত ল 

তনৰৰ্থক। 

وََحبَِطََماََ َۡۖ اُر ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَلَيَۡسَلَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِإِل اَٱلن 
ُ
أ

اََكانُواََْيۡعَملُونََ َم   ١٦ََصَنُعواَْفِيَهاََوَبَِٰطل 
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17. তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ পৰা অহা স্পষ্ট প্ৰমাণৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি 

আৰু িাৰ অনুসৰণ কছৰ কিওোঁৰ কপ্ৰতৰি সাক্ষী আৰু িাৰ আগি আত ল মু াৰ 

তকিাপ আদশথ আৰু অনুগ্ৰহস্বৰূপ, (এওোঁছলাক কসইসকল কলাকৰ দছৰ কন 

তিসকছল পৃতৰ্ৱী আৰু ইয়াৰ উপকৰণ কামনাি তিছভাৰ) িৰং এওোঁছলাছকই 

ইয়াৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ কছৰ। অনযানয দলৰ তিসকছল ইয়াক অস্বীকাৰ 

কছৰ, অতিছয় হ’ি তসহোঁ িৰ প্ৰতিশ্ৰুি স্থান। এছিছক িুতম ককতিয়াও ইয়াি 

সছেহ কপাষণ নকতৰিা। এইছটা ককৱল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

কপ্ৰতৰি সিয; তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই ঈমান কপাষণ নকছৰ। 

َم َِ ب ِهِۦََويَۡتلُوُهََشاهِد  ِنَر  َبَي َِنةَٖم  َفَمنََكاَنَعَلَىَٰ
َ
ۡنُهََوِمنََأ

ََ ْوَلَٰٓئَِكَيُۡؤِمُنوَنَبِهۚۦِْ
ُ
أ َْۚ َإَِماٗماََوَرۡحمًَة َقۡبلِهِۦَكَِتَُٰبَُموَسيَٰٓ

َفَلَاَتَُكََ ۚۥْ اُرََموِۡعُدهُ ۡحَزاِبَفَٱلن 
َ
َوَمنَيَۡكُفۡرَبِهِۦَِمَنَٱلۡأ

ۡكثََرََ
َ
َأ ب َِكََوَلَِٰكن  َِمنَر  ِۡنُهَْۚإِن ُهَٱلۡحَقُّ فِيَِمۡريَةَٖم 

اِسَلَاَيُؤَۡ  ١٧َِمُنونََٱلن 

18. তিসকছল আল্লাহ সম্পছকথ  তম া ৰটনা কছৰ, তসহোঁ িিকক ডাঙৰ িাতলম 

আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি উপতস্থি কছৰাৱা 

হ’ি আৰু সাক্ষীসকছল ক’ি, ‘ইহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালকৰ তিষছয় তম া হকত ল’। 
সাৱধান! িাতলমসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ অতভশাপ। 

ۡظلََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَََوَمۡنَأ

ُ
أ َْۚ ََِكِذبًا َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ُمَِمم 

ُؤلَآِءَٱل ِذيَنََ ۡشَهَُٰدََهَٰٓ
َ
ََرب ِِهۡمََويَُقوُلَٱلۡأ ُيۡعرَُضوَنَعَلَىَٰ

َٰلِِمينََ َِعَلَىَٱلظ  لَاَلَۡعَنُةَٱَّلل 
َ
ََرب ِِهۡمَْۚأ  ١٨ََكَذبُواَْعَلَىَٰ

19. তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি িাধা তদছয় আৰু িাি িৰিা অনুসন্ধান কছৰ; 

আৰু ইহোঁ ছিই আতখৰাি অস্বীকাৰকাৰী। 
ََِويَۡبُغوَنَهاَِعوَٗجاَوَُهمََ وَنََعنََسبِيِلَٱَّلل  ٱل ِذيَنَيَُصدُّ

 ١٩َبِٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمََكَٰفُِرونََ

20. পৃতৰ্ৱীি আল্লাহক িযৰ্থ কৰাৰ ক্ষমিা তসহোঁ িৰ নাত ল আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ 

তসহোঁ িৰ ককাছনা সহায়কাৰীও নাত ল; তসহোঁ িৰ শাতি তদ্বগুণ কৰা হ’ি; তসহোঁ িৰ 

শুতনিকলও সামৰ্থ নাত ল আৰু কদতখিকলছয়া নাত ল। 

ۡرِضََوَماََكاَنَلَُهمََ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَلَۡمَيَُكونُواَُْمۡعِجزِيَنَفِيَٱلۡأ

ُ
أ

ۡولَِيآَءَۘيَُضََٰعُفَلَُهُمَٱلَۡعَذاُبََْۚماََكانُواََْ
َ
َِِمۡنَأ ِنَُدوِنَٱَّلل  م 
 ٢٠َۡمَعََوَماََكانُواَُْيۡبِصُرونََيَۡسَتِطيُعوَنَٱلسَ 

21. ইহোঁ ি তনজছৰই ক্ষতি কতৰছল আৰু তসহোঁ ছি তি তম া ৰটনা কতৰত ল কসয়া 

তসহোঁ িৰ পৰা কহৰাই গ’ল। 
اََكانُواََْ ََعۡنُهمَم  نُفَسُهۡمَوََضل 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََخِسُرٓواَْأ

ُ
أ

 ٢١ََيۡفتَُرونََ

22. তনসছেছহ তসহোঁ ছিই আতখৰািি সিথাতধক ক্ষতিগ্ৰি। ََۡخَسُرون
َ
ن ُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةَُِهُمَٱلۡأ

َ
 ٢٢َلَاََجَرَمَأ

23. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ , সৎকমথ কতৰছ  আৰু তনজ প্ৰতিপালকৰ 

প্ৰতি তিনীি হহছ ; কিওোঁছলাছকই জান্নািৰ অতধিাসী, িাি কিওোঁছলাক তচৰকাল 

ৰ্াতকি। 

َٱل ِذينََ ََرب ِِهۡمََََإِن  ۡخَبُتٓواَْإِلَيَٰ
َ
َٰلَِحَِٰتََوأ َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِِۖ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
 ٢٣َأ

24. দল দ্যটাৰ উদাহৰণ হহছ , এটা অন্ধ আৰু িতধৰ, আৰু আনছটা হহছ  

দৃতষ্টশতি ও শ্ৰৱণশতি সম্পন্ন। িুলনাি এই দ্যটা সমান হ’ি পাছৰছন? িৰ্াতপও 

কিামাছলাছক তশক্ষা গ্ৰহণ নকতৰিাছন? 

ََ ِميِعِۚ ََوٱلَۡبِصيِرََوٱلس  َصم ِ
َ
ََوٱلۡأ ۡعَميَٰ

َ
۞َمَثُلَٱلَۡفرِيَقيِۡنََكٱلۡأ

ُرونََ فَلَاَتََذك 
َ
أ  ٢٤ََهۡلَيَۡسَتوِيَاِنََمَثلًاَْۚ

25. আৰু অৱছশয আতম নূহক কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰকল পঠিয়াইত ছলা। কিওোঁ 

হকত ল, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি প্ৰকাশয সিকথ কাৰী’। 
بِينَ  ۦَٓإِن ِيَلَُكۡمَنَِذير َمُّ َقَۡوِمهِ ۡرَسلَۡناَنُوًحاَإِلَيَٰ

َ
 ٢٥ََولََقۡدَأ
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26. িাছি কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা ইিাদি নকৰা, তনশ্চয় 

মই কিামাছলাকৰ িাছি এটা িন্ত্ৰণাদায়ক তদৱসৰ শাতিৰ আশংকা কতৰছ া। 
نَل اََتۡعُبُدوَٓ

َ
َخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَيَۡوٍمََأ

َ
إِن ِٓيَأ َۡۖ َ اَْإِل اَٱَّلل 

لِيمَٖ
َ
 ٢٦َأ

27. িাৰ তপ ি কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কাতফৰ কনিাসকছল ক’কল, ‘আতমছিা 

কিামাক এজন আমাৰ তনতচনাই মানুহ িুতলছহ কদতখ আছ া, লগছি আতম কদতখ 

আছ া কিামাক ককৱল কসইসকল কলাছকই অনুসৰণ কছৰ তিসকল আমাৰ 

মাজি িাতহযক দৃতষ্টছিই অধম আৰু আতম আমাৰ ওপৰি কিামাছলাকৰ ককাছনা 

কশ্ৰষ্ঠত্ব কদখা কপাৱা নাই, িৰং আতম কিামাছলাকক তম লীয়া িুতল ভাছৱা’। 

ََٰكَإِل اََ َفَقاَلَٱلَۡملَُأَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَقَۡوِمهِۦََماَنََرى
َراذِلُنََ

َ
ََٰكَٱت َبَعَكَإِل اَٱل ِذيَنَُهۡمَأ ِۡثلََناََوَماَنََرى اََبََشٗراَم 

َلَُكۡمََعلَۡيَناَِمنَفَۡضِۭلَبَۡلََ ِيََوَماَنََرىَٰ
ۡ
أ بَادَِيَٱلر 

 ٢٧ََنُظنُُّكۡمََكَِٰذبِينََ

28. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! ককাৱাছচান কিামাছলাছক, মই িতদ 

কমাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কপ্ৰতৰি প্ৰমাণি প্ৰতিতষ্ঠি ৰ্াছকা আৰু কিওোঁ িতদ কমাক 

কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা অনুগ্ৰহ দান কতৰ ৰ্াছক, আৰু কসয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি 

কগাপন ৰখা হয়, কিছন্ত মই কিামাছলাকৰ ওপৰি কিামাছলাছক অপ ে কৰা 

সছত্বও কসয়া জাতপ তদি পাছৰা কন’? 

َٰنِيََ ب ِيََوَءاتَى ِنَر  َبَي َِنةَٖم  َرَءۡيُتۡمَإِنَُكنُتَعَلَىَٰ
َ
قَاَلََيََٰقۡوِمَأ

نُلۡزُِمُكمَُ
َ
َِيۡتََعلَۡيُكۡمَأ ِۡنَِعنِدهِۦََفُعم  نُتۡمَََرۡحمَٗةَم 

َ
وَهاََوأ

 ٢٨َلََهاََكَٰرُِهونََ

29. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! ইয়াৰ পতৰিছিথ  মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা 

ধন-সম্পদ তনতিচাছৰা। কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি। তিসকছল ঈমান 

আতনছ  কিওোঁছলাকক কখতদ তদয়াছটাও কমাৰ কাম নহয়; কিওোঁছলাক 

তনতশ্চিভাছৱ তনজ প্ৰতিপালকক সাক্ষাি কতৰি। তকন্তু কমাৰ দৃতষ্টি কিামাছলাক 

এটা অজ্ঞ সম্প্ৰদায়’। 

ََِْۚ ۡجرَِيَإِل اَعَلَىَٱَّلل 
َ
إِۡنَأ ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهََِمالًاَۖۡ

َ
َوَيََٰقۡوِمَلَٓاَأ

َلَُٰقواََْرب ِِهۡمََوَلَِٰكن ِٓيََ َإِن ُهمَمُّ ْْۚ نَاَ۠بَِطارِِدَٱل ِذيَنََءاَمُنٓوا
َ
َوَمآَأ

َُٰكۡمَقَۡوٗماََتجَۡهلُونََ َرى
َ
 ٢٩َأ

30. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! মই িতদ কিওোঁছলাকক কখতদ তদওোঁ কিছন্ত আল্লাহৰ 

শাতিৰ পৰা কমাক ককাছন সহায় কতৰি? িৰ্াতপও কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ 

নকতৰিাছন? 

فَلَاََ
َ
َِإِنََطَردتُُّهۡمَْۚأ َوَيََٰقۡوِمََمنَيَنُصُرنِيَِمَنَٱَّلل 

ُرونََ  ٣٠َتََذك 

31. ‘আৰু মই কিামাছলাকক এই িুতল নকওোঁ কি, ‘কমাৰ ওচৰি আল্লাহৰ ধন-

ভািাৰ আছ ’, আৰু মই গাছয়ি সম্পছকথ ও নাজাছনা আৰু মই এই িুতলও নকওোঁ 

কি, ‘মই এজন তফতৰিা’। কিামাছলাকৰ দৃতষ্টি তিসকল হীন, তসহোঁ িৰ তিষছয়ও 

মই এইছটা নকওোঁ কি, ‘আল্লাছহ তসহোঁ িক ককতিয়াও কলযাণ প্ৰদান নকতৰি’; 

তসহোঁ িৰ অন্তৰি তি আছ  কসই তিষছয় আল্লাছহই অতধক অৱগি। (িতদ মই 

এইদছৰ ককাৱাছহোঁ ছিন) কিছন্ত তনশ্চয় মই িাতলমসকলৰ অন্তভুথ ি হ'ম’। 

ۡعلَُمَٱلَۡغۡيَبََ
َ
ََِولَٓاَأ قُوُلَلَُكۡمَِعنِديََخَزآئُِنَٱَّلل 

َ
َولَٓاَأ

ۡعُيُنُكۡمََ
َ
قُوُلَلِل ِذيَنَتَۡزَدرِٓيَأ

َ
ََولَٓاَأ قُوُلَإِن ِيََملَك 

َ
َولَٓاَأ

َُ نُفِسِهۡمَإِن ِٓيَإِٗذاََََلَنَيُۡؤتَِيُهُمَٱَّلل 
َ
ۡعلَُمَبَِماَفِٓيَأ

َ
َأ ُ ٱَّلل  َخيًۡراَۖۡ

َٰلِِمينََ  ٣١َل ِمَنَٱلظ 

32. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ নূহ! িুতম ককৱল আমাৰ হসছি িাদানুিাদ কতৰ া--- 

অতি মািা িাক-তিিিা কতৰ া; গতিছক িতদ িুতম সিযিাদী কিছন্ত িুতম আমাৰ 

লগি তি প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰ া কসয়া আমাৰ ওচৰকল হল আহা’। 

تَِناَبَِماََ
ۡ
ۡكثَۡرَتَِجَدَٰلََناَفَأ

َ
قَالُواََْيَُٰنوُحَقَۡدََجََٰدلَۡتَناَفَأ

َِٰدقِينََ  ٣٢َتَعُِدنَآَإِنَُكنَتَِمَنَٱلص 
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33. কিওোঁ ক’কল, ‘আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল কসয়া কিামাছলাকৰ ওচৰি উপতস্থি 

কতৰি আৰু কিামাছলাছক কসয়া িযৰ্থ কতৰি কনাৱাতৰিা’। 
نُتمََقَاَلَإَِ

َ
َإِنََشآَءََوَمآَأ ُ تِيُكمَبِهَِٱَّلل 

ۡ
ن َماَيَأ
 ٣٣َبُِمۡعِجزِينََ

34. ‘আৰু মই কিামাছলাকক উপছদশ তদি তিচাতৰছলও কমাৰ উপছদশ 

কিামাছলাকৰ ককাছনা কামি নাতহি িতদ আল্লাছহ কিামাছলাকক তিভ্ৰান্ত কতৰি 

তিচাছৰ। কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ ৰি, কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাকক উভিাই 

তনয়া হ’ি’। 

نَصَحَلَُكۡمَإِنََوََ
َ
ۡنَأ
َ
َأ َردتُّ

َ
لَاَيَنَفُعُكۡمَنُۡصِحٓيَإِۡنَأ

نَُيۡغوِيَُكۡمَُْۚهَوََربُُّكۡمََوِإلَۡيهََِ
َ
َيُرِيُدَأ ُ َكاَنَٱَّلل 

 ٣٤َتُرَۡجُعونََ

35. তসহোঁ ছি এইছটা কয় কনতক কি, ‘কিওোঁ এইছটা তনছজই ৰচনা কতৰছ ’? 

ককাৱা, ‘মই িতদ এইছটা ৰচনা কতৰ ৰ্াছকা কিছন্ত মছয়ই কমাৰ অপৰাধৰ িাছি 

দায়ী হ'ম। তকন্তু কিামাছলাছক তি অপৰাধ কতৰ া িাৰ পৰা মই দায়মুি’। 

نَاََ۠
َ
َإِۡجَرامِيََوأ قُۡلَإِِنَٱۡفتََريُۡتُهۥََفَعلَى  َُٰهَۖۡ ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرى

َ
أ

اَُتجۡرُِمونََ ِم  م   ٣٥َبَرِٓيءَ 

36. আৰু নূহৰ প্ৰতি অহী কৰা হহত ল, ‘তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকৰ 

িাতহছৰ কিামাৰ সম্প্ৰদায়ৰ আন ককাছনও ঈমান কপাষণ নকতৰি। গতিছক 

তসহোঁ ছি তি কছৰ িাৰ িাছি িুতম তচতন্তি নহ’িা’। 

ن ُهۥَلَنَيُۡؤِمَنَِمنَقَۡوِمَكَإِل اََمنَقَۡدََ
َ
َنُوٍحَأ وِحَيَإِلَيَٰ

ُ
َوأ

 ٣٦ََءاَمَنَفَلَاَتَبَۡتئِۡسَبَِماََكانُواََْيۡفَعلُونََ

37. ‘িুতম আমাৰ চকুৰ সনু্মখি আৰু আমাৰ অহী অনুিায়ী এখন নাওোঁ তনমথাণ 

কৰা আৰু তিসকছল অপৰাধ কতৰছ  তসহোঁ িৰ তিষছয় িুতম কমাৰ ওচৰি ককাছনা 

আছিদন নকতৰিা; তনশ্চয় তসহোঁ িক পানীি ডুছিাৱা হ’ি’। 

ۡعُينَِناََووَۡحيَِناََولَاَتَُخَِٰطۡبنِيَفِيَٱل ِذيَنََ
َ
َوٱۡصَنِعَٱلُۡفلَۡكَبِأ
 ٣٧َۡغَرقُونَََظلَُمٓواَْإِن ُهمَمَُّ

38. আৰু কিওোঁ নাওোঁ তনমথাণ কতৰি ধতৰছল, কিতিয়াই কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ 

কনিাসকছল কিওোঁৰ ওচছৰতদ পাৰ হহত ল, কিতিয়াই কিওোঁৰ প্ৰতি উপহাস 

কতৰত ল; কিওোঁ হকত ল, ‘কিামাছলাছক িতদ আমাক হল উপহাস কৰা, কিছন্ত 

তনশ্চয় আতমও কিামাছলাকক উপহাস কতৰম, কিছনকক কিামাছলাছক উপহাস 

কতৰ আ া’। 

ِنَقَۡوِمهِۦََسِخُرواََْ َم 
 
ََعلَۡيهََِملَأ َويَۡصَنُعَٱلُۡفلَۡكَوَُكل َماََمر 

ِمۡنُهَْۚقَاَلَإِنَتَۡسَخُرواَِْمن اَفَإِن اَنَۡسَخُرَِمنُكۡمََكَماََ
 ٣٨َتَۡسَخُرونََ

39. এছিছক কিামাছলাছক অতিশীছে জাতনি পাতৰিা, কাৰ ওপৰি আতহি 

এছনকুৱা শাতি তিছটাছৱ িাক লাতঞ্ছি কতৰি, আৰু িাৰ ওপৰি আপতিি হ’ি 

স্থায়ী শাতি। 

ََعلَۡيهََِ َُيخۡزِيهََِويَِحلُّ تِيهََِعَذاب 
ۡ
فََسۡوَفََتۡعلَُموَنََمنَيَأ

قِيمَ  َمُّ  ٣٩ََعَذاب 

40. অৱছশষি কিতিয়া আমাৰ আছদশ আতহল আৰু কচৌকা উৰ্তল উঠিল, 

আতম ক’কলা, ‘প্ৰছিযক জািছৰ এছিাৰ এছিাৰকক নাৱি িুতল কলাৱা। তিসকলৰ 

তিৰুছি পূিথ-তসিান্ত হহছ  তসহোঁ িৰ িাতহছৰ কিামাৰ পতৰয়ালক আৰু তিসকছল 

ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকছকা িুতল কলাৱা; আৰু কিওোঁৰ লগি ঈমান আতনত ল 

ককৱল তক ুসংখযক কলাছক’। 

نُّوُرَقُلَۡناَٱۡحمِۡلَفِيَهاَِمنََ ۡمُرنَاََوَفاَرَٱلت 
َ
َإَِذاََجآَءَأ َحت يَٰٓ
ََزوَۡجيِۡنَ ٖ

ۡهلََكَإِل اََمنََسَبَقََعلَۡيهَِٱلَۡقۡوُلََُكل 
َ
ٱثۡنَيِۡنََوأ

َإِل اَقَلِيلَ  ۥٓ َوَمآََءاَمَنََمَعُه  ٤٠ََوَمۡنََءاَمَنَْۚ
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41. আৰু কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক ইয়াি আছৰাহণ কৰা, ইয়াৰ গতি আৰু 

তস্থতি হ’ি আল্লাহৰ নামি, তনশ্চয় কমাৰ ৰি, অতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 
َ إِن  َْۚ ََٰهآ ََٰهاََوُمۡرَسى ََِمجۡرٜى ۞َوَقاَلَٱۡرَكُبواَْفِيَهاَِمۡسِبَٱَّلل 

 ٤١ََرب ِيَلََغُفور َر ِحيمَ 

42. আৰু ই (নাওোঁখছন) পিথিৰ দছৰ িৰিৰ মাজি কিওোঁছলাকক হল গতি 

কতৰছল; নূছহ কিওোঁৰ পুিক, তিজন পৃৰ্ক আত ল, মাতি ক’কল, ‘কহ কমাৰ তপ্ৰয় 

পুি! আমাৰ লগি আছৰাহণ কৰা আৰু কাতফৰসকলৰ সিী নহ’িা’। 

َٱۡبَنُهۥََ َنُوح  َوِهَيََتجۡرِيَبِِهۡمَفِيََمۡوٖجََكٱلِۡجَباِلََونَاَدىَٰ
َعََ َعَناََولَاَتَُكنَم  َٱۡرَكبَم  وََكاَنَفِيََمۡعزِٖلََيَُٰبَني 

َٰفِرِينََ َك
 ٤٢َٱلۡ

43. তস ক’কল, ‘মই এছন এটা পিথিি আশ্ৰয় লম তিছটাছৱ কমাক পানীৰ পৰা 

ৰক্ষা কতৰি’। কিওোঁ ক’কল, ‘আতজ আল্লাহৰ আছদশৰ পৰা ৰক্ষা কতৰিকল 

ককাছনা নাই, তকন্তু িাক আল্লাছহ দয়া কতৰি িাৰ িাতহছৰ’। এছনছি িৰি এটা 

আতহ তসহোঁ িৰ মাজি আোঁৰ হহ গ’ল, ফলি তস ডুতি মৰা সকলৰ অন্তভুথ ি হহ 

গ’ল’। 

قَاَلَلََا َِۚ ََجَبٖلََيۡعِصُمنِيَِمَنَٱلَۡمآِء ََقَاَلََسـ َاوِٓيَإِلَيَٰ
َِإِل اََمنَر ِحَمَْۚوََحاَلَبَيَۡنُهَماََ ۡمرَِٱَّلل 

َ
عَاِصَمَٱلَۡيوَۡمَِمۡنَأ

 ٤٣َٱلَۡمۡوُجَفَكَاَنَِمَنَٱلُۡمۡغَرقِينََ

44. আৰু ককাৱা হ’ল, ‘কহ মাটি! িুতম কিামাৰ পানী গ্ৰাস কতৰ কলাৱা, আৰু কহ 

আকাশ! কক্ষন্ত কহাৱা’। ফলি পানী হ্ৰাস কৰা হ’ল আৰু তসিান্ত িািিাতয়ি 

হ’ল; আৰু নাওোঁখন আল-জুদী পিথিৰ ওপৰি তস্থৰ হ’ল, আৰু ককাৱা হ’ল, 

‘িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ িাছিই ধ্বংস’। 

قۡلِِعىَوَِغيَضََ
َ
ۡرُضَٱبۡلَِعىََمآَءِكََوَيََٰسَمآُءَأ

َ
أ َوقِيَلََيَٰٓ

َوقِيَلَُبۡعٗداََ َۡۖ ۡمُرََوٱۡسَتَوۡتَعَلَىَٱلۡجُوِدي ِ
َ
ٱلَۡمآُءََوُقِضَيَٱلۡأ

ََٰ  ٤٤َلِِمينََل ِلَۡقۡوِمَٱلظ 

45. আৰু নূছহ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! তনশ্চয় 

কমাৰ পুি কমাৰ পতৰয়ালৰ অন্তভুথ ি আৰু তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয, আৰু 

িুতম তিচাৰকসকলৰ মাজি আটাইিকক কশ্ৰষ্ঠ তিচাৰক’। 

َٱبۡنِيَِمۡنَ َإِن  ِ ب ُهۥََفَقاَلََرب  َر  َنُوح  َََونَاَدىَٰ ۡهلِىََوِإن 
َ
أ
ۡحَكُمَٱلَۡحَِٰكِمينََ

َ
نَتَأ

َ
ََوأ  ٤٥َوَۡعَدَكَٱلۡحَقُّ

46. আল্লাছহ ক’কল, ‘কহ নূহ! তনশ্চয় তস কিামাৰ পতৰয়ালৰ অন্তভুথ ি নহয়। তস 

অৱছশয অসৎকমথপৰায়ণ। কসছয় তি তিষছয় কিামাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই কসই 

তিষছয় িুতম কমাক অনুছৰাধ নকতৰিা। মই কিামাক উপছদশ তদছ া, িুতম িাছি 

অজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি কনাছহাৱা’। 

ََغيُۡرََ إِن ُهۥََعَمل  ۡهلَِكَۖۡ
َ
قَاَلََيَُٰنوُحَإِن ُهۥَلَيَۡسَِمۡنَأ

ِعُظَكََ
َ
إِن ِٓيَأ َۡۖ فَلَاَتَۡسـ َلِۡنََماَلَيَۡسَلََكَبِهِۦَِعلۡم  َصَٰلِٖحَِۖ

نَتَُكوَنَِمَنَٱلَۡجَِٰهلِينََ
َ
 ٤٦َأ

47. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! তি তিষছয় কমাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই কসই 

তিষছয় মই িাছি কিামাক অনুছৰাধ নকছৰা িাৰ িাছি মই কিামাৰ ওচৰি 

আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰছ া। িুতম িতদ কমাক ক্ষমা নকৰা আৰু কমাক দয়া নকৰা, 

কিছন্ত মই ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি হহ িাম’। 

ۡسـ َلََكََماَلَيَۡسَلِيَبِهِۦ
َ
ۡنَأ
َ
ُعوُذَبَِكَأ

َ
َإِن ِٓيَأ ِ ََقَاَلََرب 

َِنَٱلَۡخَِٰسِرينََ ُكنَم 
َ
َوِإل اََتۡغفِۡرَلِيََوتَۡرَحمۡنِٓيَأ  ٤٧َِعلۡم َۖۡ

48. ককাৱা হ’ল, ‘কহ নূহ! অৱিৰণ কৰা (নাৱৰ পৰা) আমাৰ ফালৰ পৰা 

শাতন্ত আৰু কলযাণৰ হসছি কিামাৰ প্ৰতি আৰু তিছিাৰ সম্প্ৰদায় কিামাৰ লগি 

আছ  কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি; আৰু তক ুমান এছনকুৱা সম্প্ৰদাছয়া আছ  আতম 

তসহোঁ িক জীৱন উপছভাগ কতৰিকল তদম, তকন্তু তপ ি আমাৰ ফালৰ পৰা 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিছয় তসহোঁ িক স্পশথ কতৰি; 

ََ ِن اََوبَرََكٍَٰتََعلَۡيَكَوَعَلَىَٰٓ قِيَلََيَُٰنوُحَٱۡهبِۡطَبَِسَلَٰٖمَم 
ََ ِن اََعَذاب  ُهمَم  ََيَمسُّ َمم ََسُنَمت ُِعُهۡمَُثم 

ُ
َوأ َعَكَْۚ نَم  ِم  َمٖمَم 

ُ
أ
َ
َ
 ٤٨َلِيمَ أ
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49. ‘এইছিাৰ গাছয়িৰ সংিাদ আতম কিামাক অহীৰ জতৰয়ছি অৱতহি 

কতৰছ া, তিছিাৰ ইয়াৰ আগি িুতম জনা নাত লা আৰু কিামাৰ সম্প্ৰদাছয়ও জনা 

নাত ল। গতিছক িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা। তনশ্চয় শুভ পতৰণাম ককৱল 

মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি’। 

ۢنَبآِءَٱلَۡغۡيِبَنُوِحيَهآَإِلَيَۡ
َ
َماَُكنَتََتۡعلَُمَهآََتِلَۡكَِمۡنَأ َكَۖۡ

َٱلَۡعَٰقَِبَةََ إِن  فَٱۡصبِۡرَۖۡ نَتََولَاَقَۡوُمَكَِمنََقۡبِلََهََٰذاَۖۡ
َ
أ

 ٤٩َلِلُۡمت قِينََ

50. আৰু আদ জাতিৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ হূদক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা, কিওোঁ 

হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা। 

কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। কিামাছলাছক 

ককৱল তম াছহ ৰচনা কৰা’। 

ََماَلَُكمََ َ قَاَلََيََٰقوِۡمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َخاُهۡمَُهوٗداَْۚ
َ
َعَاٍدَأ َوِإلَيَٰ

نُتۡمَإِل اَُمۡفتَُرونََ
َ
َإِۡنَأ ۥٓۖۡ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل  ٥٠َم 

51. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ ককাছনা তিতনময় 

তনতিচাছৰা। কমাৰ তিতনময় আছ  ককৱল কিওোঁৰ ওচৰি, তিজছন কমাক সৃতষ্ট 

কতৰছ । িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱা কন’? 

ۡجرَِيَإِل اَعَلَىََ
َ
إِۡنَأ ۡجًراَۖۡ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِأ

َ
َيََٰقۡوِمَلَٓاَأ

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
أ َِۚ  ٥١َٱل ِذيََفَطَرنِٓي

52. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা 

কৰা, িাৰ তপ ি কিওোঁৰ ফাছলই উভতি আহা। কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওপৰি 

ধাৰাষাৰ িৰষুণ িষথাি; আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক শতি প্ৰদান কতৰ শতিশালী 

কতৰি আৰু (শুনা) কিামাছলাছক অপৰাধী হহ মুখ ঘূৰাই নলিা’। 

ََ َتُوبُٓواَْإِل َمآَءَََوَيََٰقۡوِمَٱۡسَتۡغفُِرواََْرب ُكۡمَُثم  ۡيهَِيُۡرِسِلَٱلس 
تُِكۡمََولَاََتَتَول ۡواََْ َقُو  ِۡدَراٗراََويَزِۡدُكۡمَقُو ًةَإِلَيَٰ َعلَۡيُكمَم 

 ٥٢َُمجۡرِِمينََ

53. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ হূদ! িুতম আমাৰ ওচৰি ককাছনা স্পষ্ট প্ৰমাণ হল 

আহা নাই, কিামাৰ কৰ্াি আতম আমাৰ উপাসযছিাৰক এতৰ তনতদওোঁ আৰু আতম 

কিামাৰ প্ৰতি তিশ্বাছসা নকছৰা’। 

قَالُواََْيَُٰهوُدََماَِجۡئتََناَبِبَي َِنةََٖوَماََنحُۡنَبَِتارِكِٓيََءالَِهتَِناََ
 ٥٣ََعنَقَۡولَِكََوَماََنحُۡنَلََكَبُِمۡؤِمنِينََ

54. আতম ককৱল এইছটাছৱ কওোঁ কি, ‘আমাৰ উপাসযছিাৰৰ ককাছনািাই 

কিামাক অমিলৰ দ্বাৰা আৰান্ত কতৰছ ’। কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় মই আল্লাহক 

সাক্ষী কতৰছলা আৰু কিামাছলাছকও সাক্ষী কহাৱা কি, তনশ্চয় মই কসইছিাৰৰ 

পৰা মুি তিছিাৰক কিামাছলাছক অংশী কৰা’, 

قَاَلَإِن ِٓيََ ََٰكََبۡعُضََءالَِهتَِناَبُِسوٖٓءَِۗ إِنَن ُقوُلَإِل اَٱۡعتََرى
اَتُشَۡ ِم  م  ن ِيَبَرِٓيءَ 

َ
ََوٱۡشَهُدٓواَْأ َ ۡشِهُدَٱَّلل 

ُ
 ٥٤َِرُكونََأ

55. ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ। এছিছক কিামাছলাক সকছলাছৱ কমাৰ তিৰুছি ষডিন্ত্ৰ 

কৰা; আৰু কমাক অকছণা অৱকাশ তনতদিা’। 
َلَاَتُنِظُرونَِ َفَِكيُدونِيََجمِيٗعاَُثم   ٥٥َِمنَُدونِهِۖۦۡ

56. ‘মই ককৱল তনভথ ৰ কছৰা কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ ৰি আল্লাহৰ ওপৰি; 

এছন ককাছনা জীৱ-জন্তু নাই, তিছটা কিওোঁৰ পূণথ আয়ত্তাধীন নহয়; তনশ্চয় কমাৰ 

ৰি সৰল পৰ্ি আছ ’। 

اَِمنََدآب ٍةَإِل اَُهَوََ ََِرب ِيََوَرب ُِكمَِۚم  إِن ِيَتَوَك لُۡتَعَلَىَٱَّلل 
ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ ََرب ِيَعَلَىَٰ إِن  َْۚ بَِناِصَيتَِهآ َُۢ  ٥٦ََءاِخُذ
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57. ‘এছিছক কিামাছলাছক িতদ তিমুখ কহাৱা, কিছন্ত তি হল মই 

কিামাছলাকৰ ওচৰি কপ্ৰতৰি হহছ া কসয়া মই কপৌোঁ াই তদছ া; আৰু কমাৰ 

প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ ঠাইি আন এটা সম্প্ৰদায়ক কিামাছলাকৰ 

স্থলাতভতষি কতৰি আৰু কিামাছলাছক কিওোঁৰ ককাছনা ক্ষতি সাধন কতৰি 

কনাৱাতৰিা। তনশ্চয় কমাৰ ৰি সকছলা িস্তুৰ ৰক্ষণাছিক্ষণকাৰী’। 

ۦَٓإِلَۡيُكۡمََْۚفَإِنَتََول ۡواَْفََ رِۡسلُۡتَبِهِ
ُ
آَأ بۡلَۡغُتُكمَم 

َ
َقۡدَأ

ََ إِن  ونَُهۥََشۡيـ ًاَْۚ َويَۡسَتۡخلُِفََرب ِيَقَۡوًماََغيَۡرُكۡمََولَاَتَُضرُّ
َ ََشۡيٍءََحفِيظ  ِ

َُكل   ٥٧ََرب ِيَعَلَىَٰ

58. আৰু কিতিয়া আমাৰ তনছদথ শ আতহল কিতিয়া আতম হূদ আৰু কিওোঁৰ লগি 

তিসকছল ঈমান আতনত ল কিওোঁছলাকক আমাৰ অনুগ্ৰহি ৰক্ষা কতৰছলা আৰু 

ৰক্ষা কতৰছলা কিওোঁছলাকক কঠিন শাতিৰ পৰা। 

ۡمُرنَاََنج ۡيَناَُهوٗداََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥَبَِرۡحمَةََٖ
َ
اََجآَءَأ َولَم 

ِۡنََعَذاٍبََغلِيٖظَ ِن اََوَنج ۡيَنَُٰهمَم   ٥٨َم 

59. আৰু এই আদ জাতিছয় তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ তনদশথন অস্বীকাৰ কতৰত ল 

আৰু অমানয কতৰত ল কিওোঁৰ ৰা ুলসকলক আৰু তসহোঁ ছি প্ৰছিযক উিি 

হস্বৰাচাৰীৰ তনছদথ শ অনুসৰণ কতৰত ল। 

َجَحُدواَْأَـِبَيَِٰتََرب ِِهۡمَوََعَصۡواَْرُُسلَُهۥََوٱت َبُعٓواََْ َۡۖ َوتِلَۡكَعَاد 
ََجب اٍرََعنِيدَٖ ِ

ۡمَرَُكل 
َ
 ٥٩َأ

60. আৰু এই পৃতৰ্ৱীছিই তসহোঁ িক অতভশপ্ত কৰা হহত ল আৰু তক্বয়ামিৰ 

তদনাও তসহোঁ ি অতভশপ্ত হ’ি। জাতন কৰ্াৱা! আদ সম্প্ৰদাছয় তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকক 

অস্বীকাৰ কতৰত ল। জাতন কৰ্াৱা! ধ্বংসই হহছ  হূদৰ সম্প্ৰদায় আদ জাতিৰ 

পতৰণাম। 

ۡنَياَلَۡعَنٗةََويَۡوَمَٱلۡقَِيَٰمََ تۡبُِعواَْفِيََهَِٰذهَِٱلدُّ
ُ
َعَاٗداَََوأ لَٓاَإِن 

َ
أ ةَِِۗ

لَاَُبۡعٗداَل َِعادَٖقَۡوِمَُهودَٖ
َ
أ  ٦٠ََكَفُرواََْرب ُهۡمَُۗ

61. আৰু আতম  ামূদ জাতিৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ  ছলহক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। 

কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। কিছৱোঁই কিামাছলাকক 

মাটিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু িাছিই কিওোঁ কিামাছলাকৰ িসিাস কৰাৰ িযৱস্থা 

কতৰছ । গতিছক কিামাছলাছক কিওোঁৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু কিওোঁৰ 

তপছনই উভতি আহা। তনশ্চয় কমাৰ ৰি অতি ওচৰি, আহ্বানি সোঁহাতৰ 

প্ৰদানকাৰী’। 

قَاَلََيََٰ َخاُهۡمََصَٰلِٗحاَْۚ
َ
ََثُموَدَأ ََماََ۞َوِإلَيَٰ َ َقوِۡمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 

ۡرِضََ
َ
َِنَٱلۡأ ُكمَم 

َ
نَشأ
َ
َُهَوَأ ۖۥۡ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل لَُكمَم 

ََرب ِيََ َتُوبُٓواَْإِلَۡيهَِِۚإِن  َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡمَفِيَهاَفَٱۡسَتۡغفُِروُهَُثم 
ِجيبَ  َمُّ  ٦١َقَرِيب 

62. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ  ছলহ! ইয়াৰ পূছিথ িুতম আমাৰ প্ৰিযাতশি আত লা। 

িুতম আমাক তনছষধ কতৰ আ া কনতক তসহোঁ িৰ ইিাদি কতৰিকল তিসকলৰ 

ইিাদি আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল কতৰত ল? তনশ্চয় আতম তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহি 

আছ া কসই তিষছয়, িাৰ প্ৰতি িুতম আমাক আহ্বান কতৰ আ া’। 

ََٰ َتۡنَهى
َ
أ اََقۡبَلََهََٰذاَۖٓۡ َنآَقَالُواََْيََٰصَٰلُِحَقَۡدَُكنَتَفِيَناََمرُۡجو ٗ

اَتَۡدُعونَآََ ِم  َم  ٖ نَن ۡعُبَدََماََيۡعُبُدََءابَآُؤنَاََوِإن َناَلَِفىََشك 
َ
أ

 ٦٢َإِلَۡيهَُِمرِيبَٖ

63. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! ককাৱাছচান কিামাছলাছক, মই িতদ 

কমাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা কপ্ৰতৰি প্ৰমাণি প্ৰতিতষ্ঠি ৰ্াছকা আৰু কিওোঁ িতদ কমাক 

কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা অনুগ্ৰহ দান কছৰ, িৰ্াতপও িতদ মই আল্লাহৰ অিাধয হওোঁ, 

কিছন্ত আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা কমাক ককাছন ৰক্ষা কতৰি? গতিছক কিামাছলাছক 

ককৱল কমাৰ ক্ষতিছহ িৃতি কতৰ আ া’। 

َٰنِيََ ب ِيََوَءاتَى ِنَر  َبَي َِنةَٖم  َرَءۡيُتۡمَإِنَُكنُتَعَلَىَٰ
َ
قَاَلََيََٰقۡوِمَأ

َِ ََفَماََِمۡنُهََرۡحمَٗةََفَمنَيَنُصُرن ۖۥۡ َِإِۡنََعَصۡيُتُه يَِمَنَٱَّلل 
 ٦٣َتَزِيُدونَنِيََغيَۡرََتخِۡسيرَٖ
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64. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! এইজনী আল্লাহৰ উট, কিামাছলাকৰ িাছি 

তনদশথনস্বৰূপ। এছিছক ইয়াক আল্লাহৰ ভূতমি চতৰ খাি তদয়া। ইয়াক ককাছনা 

ধৰণৰ কষ্ট তনতদিা, অনযৰ্া আশু শাতিছয় কিামাছলাকক আৰান্ত কতৰি’। 

ُكۡلَفِٓيََ
ۡ
َۖۡفََذُروَهاَتَأ َِلَُكۡمََءايَٗة َوَيََٰقۡوِمََهَِٰذهِۦَنَاقَُةَٱَّلل 

ََ ُخَذُكۡمََعَذاب 
ۡ
وَهاَبُِسوٖٓءََفَيأ َولَاََتَمسُّ َِۡۖ ۡرِضَٱَّلل 

َ
أ

 ٦٤َقَرِيبَ 

65. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি ইয়াক হিযা কতৰছল। কসছয় কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক 

তনজৰ ঘৰি তিতন তদনকলছক জীৱন উপছভাগ কতৰ কলাৱা। এইছটা এছনকুৱা এটা 

প্ৰতিশ্ৰুতি তিছটা ককতিয়াও তম া নহয়’। 

ََ َٰلَِكَوَۡعد  َذ ي امَِٖۖ
َ
ََٰثَةَأ َفَعَقُروَهاََفَقاَلََتَمت ُعواَْفِيََدارُِكۡمَثََل

 ٦٥ََغيُۡرََمۡكُذوبَٖ

66. ফলি কিতিয়া আমাৰ তনছদথ শ আতহ পাছল, কিতিয়া আতম  ছলহ আৰু 

কিওোঁৰ লগি তিসকছল ঈমান আতনত ল কিওোঁছলাকক আমাৰ অনুগ্ৰহি ৰক্ষা 

কতৰছলা আৰু ৰক্ষা কতৰছলা কসইতদনাৰ লাঞ্ছনাৰ পৰা। তনশ্চয় কিামাৰ ৰি, কিওোঁ 

মহা শতিমান, মহাপৰাৰমশালী। 

ۡمُرنَاََنج ۡيَناََصَٰلِٗحاََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََ
َ
اََجآَءَأ فَلَم 

ِن اََوِمۡنَِخۡزِيَيَۡوِمئٍِذَِۚ َََبَِرۡحمَةَٖم  ََرب َكَُهَوَٱلَۡقوِيُّ إِن 
 ٦٦َٱلَۡعزِيزَُ

67. আৰু তিসকছল অনযায় কতৰত ল এটা ভীষণ শব্দই তসহোঁ িক আৰান্ত 

কতৰছল; ফলি তসহোঁ ি তনজ তনজ গৃহি নিজানু অৱস্থাি কশষ হহ গ’ল; 

ۡصَبُحواَْفِيَدَِيَٰرِهِۡمََ
َ
ۡيَحُةَفَأ َخَذَٱل ِذيَنََظلَُمواَْٱلص 

َ
َوأ

 ٦٧ََجَٰثِِمينََ

68. কিতনিা তসহোঁ ছি ককতিয়াও িাি িাস কৰা নাত ল। জাতন কৰ্াৱা!  ামূদ 

সম্প্ৰদাছয় তনজ প্ৰতিপালকৰ লগি কুফুৰী কতৰত ল। জাতন কৰ্াৱা! ধ্বংসই হহছ  

 ামূদ সম্প্ৰদায়ৰ পতৰণাম। 

لَاََ
َ
أ ََثُموَداََْكَفُرواََْرب ُهۡمَُۗ لَٓاَإِن 

َ
أ َُۗ نَل ۡمََيۡغَنۡواَْفِيَهآ

َ
َكأ

 ٦٨َُبۡعٗداَل َِثُمودََ

69. আৰু অৱছশয আমাৰ তফতৰিাসকল সুসংিাদ হল ইব্ৰাহীমৰ ওচৰি 

আতহত ল। কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ ালাম’। কিছখছিও ক’কল, ‘ ালাম’। িাৰ 
তপ ি পলম নকতৰ কিওোঁ এটা কািািকৃি দামুতৰ হল আতহল। 

قَاَلََ َۡۖ َقَالُواََْسَلَٰٗما َولََقۡدََجآَءۡتَرُُسلَُنآَإِبَۡرَٰهِيَمَبِٱلۡبُۡشَرىَٰ
َفمََ نََجآَءَبِعِۡجٍلََحنِيذََٖسَلَٰم َۖۡ

َ
 ٦٩َاَلَبَِثَأ

70. এছিছক কিওোঁ কিতিয়া কদতখছল কি, কিওোঁছলাকৰ হাি কসইছটাৰ ফাছল 

প্ৰসাতৰি কহাৱা নাই, কিতিয়া কিওোঁছলাকক অিাতঞ্ছি িুতল ভাতিছল আৰু 

কিওোঁছলাকৰ তিষছয় কিওোঁৰ মনি ভীতি সিাৰ হ’ল। কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ভয় 

নকতৰি, আতমছিা লূি সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিছহ কপ্ৰতৰি হহছ া’। 

وَۡجَسَِمۡنُهۡمََ
َ
يِۡدَيُهۡمَلَاَتَِصُلَإِلَۡيهَِنَِكرَُهۡمََوأ

َ
اََرَءآَأ فَلَم 

َقَۡوِمَلُوطَٖ ۡرِسلَۡنآَإِلَيَٰ
ُ
قَالُواَْلَاََتخَۡفَإِن آَأ َْۚ  ٧٠َِخيَفٗة

71. আৰু কিওোঁৰ স্ত্ৰী তৰ্য় হহ আত ল, ফলি কিওোঁ হাোঁ তহ উঠিল। িাৰ তপ ি 

আতম কিওোঁক ই হাক্বৰ আৰু ই হাক্বৰ পৰিিী ইয়াকূিৰ সুসংিাদ তদছলা। 
ۡرَنََٰهاَبِإِۡسَحََٰقََوِمنََ فََضِحَكۡتَفَبَش  تُُهۥَقَآئَِمةَ 

َ
َوٱۡمَرأ

 ٧١ََوَرآِءَإِۡسَحََٰقََيۡعُقوَبَ

72. কিওোঁ ক’কল, ‘হায়, তক আচতৰি! মই সন্তান জন্ম তদম কন! অৰ্চ মই 

এজনী িৃিা আৰু কমাৰ স্বামীও িৃি, এইছটা অৱছশয এটা অদু্ভদ কৰ্া’! 
ََ إِن  َۡۖ َوَهََٰذاََبۡعلِىََشۡيًخا نَاََ۠عُجوزَ 

َ
لُِدََوأ

َ
ََءأ قَالَۡتََيََٰوۡيلََتيَٰٓ

 ٧٢ََهََٰذاَلََشۡيء ََعِجيبَ 
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73. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আল্লাহৰ কামি আপুতন তিস্ময় কিাধ কতৰছ  কনতক? 

কহ নিীৰ পতৰয়াল! আছপানাছলাকৰ প্ৰতি আছ  আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু কলযাণ। 

তনশ্চয় কিওোঁ প্ৰশংসাৰ কিাগয আৰু অিযন্ত সন্মাতনি’। 

ََِوبَرََكَُٰتُهۥََ َرۡحمَُتَٱَّلل  َِۡۖ ۡمرَِٱَّلل 
َ
َتۡعَجبِيَنَِمۡنَأ

َ
قَالُٓواَْأ

ِجيدَ  َم  َإِن ُهۥََحمِيد  ۡهَلَٱلَۡبۡيِتِۚ
َ
 ٧٣ََعلَۡيُكۡمَأ

74. িাৰ তপ ি কিতিয়া ইব্ৰাহীমৰ ভীতি দূৰীভূি হ’ল আৰু কিওোঁৰ ওচৰি 

সুসংিাদ আতহছল কিতিয়া কিওোঁ লূিৰ সম্প্ৰদায়ৰ তিষছয় আমাৰ লগি 

িাদানুিাদ কতৰিকল ধতৰছল। 

ََ ۡوُعَوََجآَءتُۡهَٱلۡبُۡشَرىَٰ اََذَهَبََعۡنَإِبَۡرَٰهِيَمَٱلر  فَلَم 
 ٧٤َيَُجَِٰدلَُناَفِيَقَۡوِمَلُوٍطَ

75. তনশ্চয় ইব্ৰাহীম অিযন্ত সহনশীল, ককামল হৃদয়, সদায় আল্লাহ অতভমুখী 

আত ল। 

نِيبَ  مُّ  َ َٰه و 
َ
َأ َإِبَۡرَٰهِيَمَلَحَلِيم   ٧٥َإِن 

76. কহ ইব্ৰাহীম! িুতম ইয়াৰ পৰা তিৰি কহাৱা; তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ 

তিধান আতহ পতৰছ ; আৰু অৱছশয তসহোঁ িৰ প্ৰতি আতহি শাতি তিছটা অতনিািথ। 
إِن ُهۥَقَۡدَ ۡعرِۡضََعۡنََهََٰذاَۖٓۡ

َ
إِبَۡرَٰهِيُمَأ ۡمُرََرب َِكَََۖۡيَٰٓ

َ
َجآَءَأ

ََغيُۡرََمۡرُدودَٖ  ٧٦ََوِإن ُهۡمََءاتِيِهۡمََعَذاب 

77. আৰু কিতিয়া আমাৰ কপ্ৰতৰি তফতৰিাসকল লূিৰ ওচৰি আতহছল কিতিয়া 

কিওোঁছলাকৰ আগমনি কিওোঁ তিষণ্ন হ’ল আৰু তনজছক কিওোঁছলাকৰ ৰক্ষাি 

অসমৰ্থ িুতল ভাতৱছল আৰু ক’কল, ‘এইছটা িৰ তিপদৰ তদন’! 

اَجََ آَءۡتَرُُسلَُناَلُوٗطاَِسٓيَءَبِِهۡمَوََضاَقَبِِهۡمََذۡرٗعاَََولَم 
ََعِصيبَ   ٧٧ََوَقاَلََهََٰذاَيَۡوم 

78. আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কলাকসকল কিওোঁৰ ওচৰি উদভ্ৰান্ত হহ গুতচ 

আতহল আৰু আগৰ পৰাই তসহোঁ ি অসৎকমথি তলপ্ত আত ল। কিওোঁ ক’কল, ‘কহ 

কমাৰ সম্প্ৰদায়! ইহোঁ ি কমাৰ কনযা, কিামাছলাকৰ িাছি ইহোঁ ছিছহ কিত  পতৱি। 

গতিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ অতিতৰ্ সম্বছন্ধ 

কমাক লতজ্জি নকতৰিা। কিামাছলাকৰ মাজি এজছনা সাধু িযতি নাইছন’? 

وََجآَءهُۥَقَوُۡمُهۥَُيۡهرَُعوَنَإِلَۡيهََِوِمنََقۡبُلََكانُواََْيۡعَملُوَنََ
َقَاَلََيََٰقوَۡ ي ِـ َاِتِۚ ۡطَهُرَلَُكۡمََۖۡٱلس 

َ
َأ ُؤلَآِءََبَناتِيَُهن  ِمََهَٰٓ

ََ لَيَۡسَِمنُكۡمَرَُجل 
َ
أ ََولَاَُتخُۡزوِنَفِيََضۡيِفٓىَِۖ َ فَٱت ُقواَْٱَّلل 

 ٧٨َر ِشيدَ 

79. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতমছিা জানাই, কিামাৰ কনযাসকলৰ প্ৰতি আমাৰ 

ককাছনা আগ্ৰহ নাই; আৰু আতম তিছটা তিচাছৰা কসয়া িুতম তনশ্চয় জানা’। 
ََوِإن َكََقََ ٖ الُواَْلََقۡدََعلِۡمَتََماَلََناَفِيََبَناتَِكَِمۡنََحق 

ُمََماَنُرِيدَُ
 ٧٩َلََتۡعلَ

80. কিওোঁ ক’কল, ‘হায়! কিামাছলাকৰ ওপৰি িতদ কমাৰ শতি 

ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন অৰ্িা মই িতদ ককাছনা সুদৃ়ি িম্ভৰ আশ্ৰয় লি 

পাতৰছলাছহোঁ ছিন’! 

ۡوَءََ
َ
َلِيَبُِكۡمَقُو ًةَأ ن 

َ
َُرۡكٖنََشِديدَٖقَاَلَلَۡوَأ  ٨٠َاوِٓيَإِلَيَٰ

81. কিওোঁছলাছক (তফতৰিাসকছল) ক’কল, ‘কহ লূি! তনশ্চয় আতম আছপানাৰ 

প্ৰতিপালকৰ কপ্ৰতৰি তফতৰিা। তসহোঁ ছি ককতিয়াও আছপানাৰ ওচৰকলছক আতহি 

কনাৱাতৰি। গতিছক আপুতন ৰাতিৰ ককাছনা এটা ভাগি আছপানাৰ পতৰয়ালিগথসহ 

ওলাই িাওোঁক আৰু আছপানাছলাকৰ মাজৰ ককাছনাছৱই তপ ফাছল ঘূতৰ নাচাি 

ককৱল আছপানাৰ স্ত্ৰীৰ িাতহছৰ। তসহোঁ িৰ লগি তি সংঘটিি হ’ি িাইৰ লগছিা 

কসয়া ঘটিি। তনশ্চয় প্ৰভাি হহছ  তসহোঁ িৰ িাছি তনধথাতৰি সময়। প্ৰভাি অতি 

সতন্নকট নহয়ছন িাৰু’? 

ۡسِرََ
َ
فَأ قَالُواََْيَٰلُوُطَإِن اَرُُسُلََرب َِكَلَنَيَِصلُٓواَْإِلَۡيَكَۖۡ

َ
َ
َإِل اََبِأ َحد 

َ
َِنَٱل ۡيِلََولَاَيَلَۡتفِۡتَِمنُكۡمَأ ۡهلَِكَبِقِۡطٖعَم 

ۡبُحََْۚ ََموِۡعَدُهُمَٱلصُّ َصاَبُهۡمَْۚإِن 
َ
إِن ُهۥَُمِصيُبَهاََمآَأ تََكَۖۡ

َ
ٱۡمَرأ

ۡبُحَبَِقرِيبَٖ لَيَۡسَٱلصُّ
َ
 ٨١َأ
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82. এছিছক কিতিয়া আমাৰ আছদশ আতহল কিতিয়া আতম জনপদক িল-

ওপৰ কতৰ তদছলা আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি ৰমাগি িষথণ কতৰছলা পকা মাটিৰ শীল, 

ۡمَطۡرنَاََعلَۡيَهاَ
َ
َٰلَِيَهاََسافِلََهاََوأ ۡمُرنَاََجَعلَۡناََع

َ
اََجآَءَأ فَلَم 

نُضودَٖ يٖلَم  ِ ِنَِسج   ٨٢َِحَجاَرٗةَم 

83. তিছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি তচতহ্নি আত ল; আৰু এইছটা 

িাতলমসকলৰ পৰা কিত  আোঁিৰি নহয়। 

َسوَ  َٰلِِميَنَبَِبعِيدَٖمُّ َوَماَِهَيَِمَنَٱلظ   ٨٣ََمًةَِعنَدََرب َِكَۖۡ

84. আৰু মাতদয়ানিাসী সকলৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ  ুআইিক কপ্ৰৰণ 

কতৰত ছলা। কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ 

ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; আৰু 

(শুনা) কজাখ-মাখি কম নকতৰিা; তনশ্চয় মই কিামাছলাকক কলযাণৰ মাজি 

কদতখছ া, তকন্তু মই কিামাছলাকৰ তিষছয় এটা সিথগ্ৰাসী তদনৰ শাতিৰ আশংকা 

কতৰছ া’। 

ََماََ َ قَاَلََيََٰقوِۡمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َخاُهۡمَُشَعۡيٗباَْۚ
َ
ََمۡدَيَنَأ ۞َوِإلَيَٰ

ََولَاَتَنُقُصواَْٱلِۡمۡكيََ ۖۥۡ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل اَلََوٱلِۡميَزاَنََۖۡلَُكمَم 
َخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَيَۡوٖمََ

َ
َُٰكمَِبخَيٖۡرََوِإن ِٓيَأ َرى

َ
إِن ِٓيَأ
حِيٖطَ  ٨٤َمُّ

85. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক নযায় সিিভাছৱ কজাখ-মাখ কতৰিা, 

মানুহক তসহোঁ িৰ প্ৰাপয িস্তু কম তনতদিা আৰু পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰ 

নুফুতৰিা’। 

ۡوفُواَْٱلِۡمۡكَياَلََوٱلِۡميَزاَنَبِٱلۡقِۡسِطََِۖولَاََتۡبَخُسواَََْوَيََٰقوَۡ
َ
ِمَأ

ۡرِضَُمۡفِسِدينََ
َ
ۡشَيآَءُهۡمََولَاََتۡعَثۡواَْفِيَٱلۡأ

َ
اَسَأ  ٨٥َٱلن 

86. িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা কিছন্ত আল্লাহ প্ৰদত্ত অৱতশষ্টতখতনছয় 

(লাভাংশ) কিামাছলাকৰ িাছি উত্তম; আৰু মই কিামাছলাকৰ িোৱধায়ক 

নহয়। 

نَاََ۠
َ
َوَمآَأ ۡؤِمنِيَنَْۚ ل ُكۡمَإِنَُكنُتمَمُّ ََِخيۡرَ  بَقِي ُتَٱَّلل 

 ٨٦ََعلَۡيُكمَِبحَفِيٖظَ

87. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ  ুআইি! কিামাৰ  ালাছি কিামাক এই তনছদথ শ তদছয় 

কনতক কি, আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল তিসকলৰ ইিাদি কতৰত ল আতম তসহোঁ িক 

িজথ ন কতৰি লাতগি আৰু আতম আমাৰ ধন-সম্পদ সম্পছকথ  তনজ ইচ্ছামছি তি 

কছৰা কসয়াও (িজথ ন কতৰি লাতগি)? ককৱল িুতমছহ সতহষু্ণ, সদাচাৰী’! 

نَن تُۡرَكََماََيۡعُبُدََ
َ
ُمُرَكَأ

ۡ
تَُكَتَأ َصلَوَٰ

َ
قَالُواََْيَُٰشَعۡيُبَأ

ن
َ
َإِن َكَلَأ ْۡۖ ُؤا َٰلَِناََماَنََشَٰٓ ۡمَو

َ
نَن ۡفَعَلَفِٓيَأ

َ
ۡوَأ
َ
َتَََءابَآُؤنَآَأ

 ٨٧َٱلۡحَلِيُمَٱلر ِشيدَُ

88. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ভাতি াছন, মই িতদ 

কমাৰ প্ৰতিপালকৰ কপ্ৰতৰি স্পষ্ট প্ৰমাণি প্ৰতিতষ্ঠি হহ ৰ্াছকা আৰু কিওোঁ িতদ 

কমাক কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা উৎকৃষ্ট জীতৱকা দান কছৰ (িৰ্াতপও মই কমাৰ 

কিথ িযৰ পৰা তিৰি ৰ্াতকমছন?) আৰু মই কিামাছলাকক তিছটা তনছষধ কছৰা, 

মই তনছজও িাৰ তিপৰীি কতৰিকল ইচু্ছক নহয়। মই ককৱল কমাৰ সক্ষম 

অনুিায়ী সংস্কাৰছহ কতৰি তিচাছৰা। কমাৰ কািথসাধন ককৱল আল্লাহৰ িাওফীকি; 

মই ককৱল কিওোঁৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰা আৰু মই কিওোঁছৰই অতভমুখী’। 

َبَي َِنةَٖ َرَءۡيُتۡمَإِنَُكنُتَعَلَىَٰ
َ
ب ِيََوَرَزقَنِيَََقَاَلََيََٰقۡوِمَأ ِنَر  م 

ََمآََ َخالَِفُكۡمَإِلَيَٰ
ُ
ۡنَأ
َ
رِيُدَأ

ُ
َوَمآَأ ِمۡنُهَرِۡزًقاََحَسٗناَْۚ

رِيُدَإِل اَٱلۡإِۡصَلََٰحََماَٱۡسَتَطۡعُتََْۚوَماََ
ُ
ۡنَهىَُٰكۡمََعۡنُهَْۚإِۡنَأ

َ
أ

نِيُبَ
ُ
َعلَۡيهَِتَوَك لُۡتََوِإلَۡيهَِأ َِْۚ  ٨٨َتَۡوفِيِقٓىَإِل اَبِٱَّلل 
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89. ‘আৰু কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কমাৰ লগি কৰা হিতৰিাই কিন কিামাছলাকক 

ককতিয়াও এছন অপৰাধ কতৰিকল প্ৰছৰাতচি নকছৰ িাৰ ফলি কিামাছলাকৰ 

ওপৰি কসইদছৰ তিপদ আপতিি হ’ি তিদছৰ আপতিি হহত ল নূহৰ সম্প্ৰদায়ৰ 

ওপৰি অৰ্িা হূদৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰি নাইিা  ছলহৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰি; আৰু 

লূিৰ সম্প্ৰদায় কিামাছলাকৰ পৰা কিত  দূৰি নহয়’। 

ِۡثُلََمآََ نَيُِصيَبُكمَم 
َ
َوَيََٰقۡوِمَلَاََيجۡرَِمن ُكۡمَِشَقاقِٓيَأ

ََوَماَقَوُۡمََ ۡوَقَۡوَمََصَٰلِٖحِۚ
َ
ۡوَقَۡوَمَُهوٍدَأ

َ
َصاَبَقَۡوَمَنُوٍحَأ

َ
أ

ِنُكمَبَِبعِيدَٖ  ٨٩َلُوٖطَم 

90. ‘আৰু কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু 

কিওোঁৰ তপছন উভতি আহা, তনশ্চয় কমাৰ ৰি পৰম দয়ালু, অতি কেহশীল’। 
ََرب ِيَرَِحيم ََ َتُوبُٓواَْإِلَۡيهَِِۚإِن  َوٱۡسَتۡغفُِرواََْرب ُكۡمَُثم 

 ٩٠ََوُدود َ

91. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ  ুআইি! িুতম তি ককাৱা িাছৰ িহু কৰ্া আতম িুতজ 

নাপাওোঁ, আৰু আতম কিামাক আমাৰ মাজি দ্যিথল িুতলছহ গম পাওোঁ। কিামাৰ 

আত্মীয়-স্বজন নাৰ্াতকছল আতম কিামাক তশলগুটি দতলয়াই মাতৰ 

কপলাছলাছহোঁ ছিন। কাৰণ িুতম আমািকক কিত  শতিশালী নহয়’। 

ََٰكََ اََتُقوُلََوِإن اَلَنََرى ِم  قَالُواََْيَُٰشَعۡيُبََماََنۡفَقُهََكثِيٗراَم 
َولَۡولَاَرَۡهُطَكَلََرَجمَۡنََٰكَۖۡ َۡۖ نَتََعلَۡيَناَفِيَناََضعِيٗفا

َ
َوَمآَأ

 ٩١َبَِعزِيزَٖ

92. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাকৰ ওচৰি কমাৰ আত্মীয়-

স্বজন আল্লাহিকক কিত  শতিশালী কনতক? অৰ্চ কিামাছলাছক কিওোঁক 

সমূ্পণথৰূছপ আওকাণ কতৰ া। কিামাছলাছক তি কৰা তনশ্চয় কমাৰ ৰি কসয়া 

পতৰছিষ্টন কতৰ আছ ’। 

خَۡذُتُموهََُقَاَلَ ََِوٱت  َِنَٱَّلل  ََعلَۡيُكمَم  َعزُّ
َ
رَۡهِطٓىَأ

َ
َيََٰقۡوِمَأ

َ ََرب ِيَبَِماََتۡعَملُوَنَُمحِيط  إِن  َۡۖ  ٩٢ََوَرآَءُكۡمَِظۡهرِيًّا

93. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক তনজ তনজ অৱস্থানি কাম কতৰ কিাৱা, 

মছয়া কমাৰ কাম কতৰ আছ া। কিামাছলাছক শীছেই জাতনি পাতৰিা কাৰ ওপৰি 

আতহি লাঞ্ছনাদায়ক শাতি আৰু ককান তম লীয়া; আৰু কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা 

কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ লগি প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ া। 

ََۖۡسوَۡفََ َِٰمل  ََمكَانَتُِكۡمَإِن ِيََع َوَيََٰقۡوِمَٱۡعَملُواَْعَلَىَٰ
ََۡۖ َُيخۡزِيهََِوَمۡنَُهَوََكَِٰذب  تِيهََِعَذاب 

ۡ
َتۡعلَُموَنََمنَيَأ

 ٩٣َاَْإِن ِيََمَعُكۡمََرقِيبَ َوٱۡرتَقُِبوَٓ

94. আৰু কিতিয়া আমাৰ আছদশ আতহ পাছল কিতিয়া আতম  ুআইি আৰু 

কিওোঁৰ লগি তিসকছল ঈমান আতনত ল কিওোঁছলাকক আমাৰ অনুগ্ৰহি ৰক্ষা 

কতৰছলা; আৰু তিসকছল অনযায় কতৰত ল তসহোঁ িক এটা ভীষণ শব্দই আঘাি 

কতৰছল, ফলি তসহোঁ ি তনজ তনজ ঘৰছি নিজানু অৱস্থাি পতৰ ৰ্াতকল। 

ۡمُرنَاََنج ۡيَناَُشَعۡيٗباََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََ
َ
اََجآَءَأ َولَم 

ۡصَبُحواََْ
َ
ۡيَحُةَفَأ َخَذِتَٱل ِذيَنََظلَُمواَْٱلص 

َ
ِن اََوأ بَِرۡحمَةَٖم 

 ٩٤َفِيَدَِيَٰرِهِۡمََجَٰثِِمينََ

95. কিতনিা তসহোঁ ছি ককতিয়াও িাি িসিাস কৰা নাত ল। জাতন কৰ্াৱা! ধ্বংসই 

আত ল মাতদয়ানিাসীৰ পতৰণাম, কিছনকক ধ্বংস হহত ল  ামূদ সম্প্ৰদায়। 
لَاَُبۡعٗداَل َِمۡدَيَنََكَماَبَعَِدۡتََ

َ
أ َُۗ نَل ۡمََيۡغَنۡواَْفِيَهآ

َ
َكأ
 ٩٥ََثُمودَُ

96. আৰু অৱছশয আতমছয়ই মু াক আমাৰ তনদশথনাৱলী আৰু স্পষ্ট প্ৰমাণসহ 

কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। 
َأَـِب ۡرَسلَۡناَُموَسيَٰ

َ
بِينٍََولََقۡدَأ  ٩٦ََيَٰتَِناَوَُسلَۡطَٰٖنَمُّ
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97. তফৰআউন আৰু িাৰ কনিৃিৃেসকলৰ ওচৰকল। তকন্তু কনিাসকছল 

তফৰআউনৰ কািথকলাপৰ অনুসৰণ কতৰত ল; অৰ্চ তফৰআউনৰ কািথকলাপ 

সঠিক নাত ল। 

ۡمُرََ
َ
َوَمآَأ ۡمَرَفِرَۡعۡوَنَۖۡ

َ
َفِرَۡعۡوَنََوَملَِإيْهِۦَفَٱت َبُعٓواَْأ إِلَيَٰ

 ٩٧َِشيدَٖفِرَۡعۡوَنَبِرََ

98. তস তক্বয়ামিৰ তদনা িাৰ সম্প্ৰদায়ৰ সনু্মখি ৰ্াতকি। িাৰ তপ ি তস 

তসহোঁ িক জুইি উপনীি কতৰি। ি’ি তসহোঁ ি উপনীি হ’ি কসয়া তকমান কি 

তনকৃষ্ট উপনীি কহাৱাৰ স্থান! 

َوبِۡئَسَٱلۡوِۡرُدََ َۡۖ اَر ۡوَرَدُهُمَٱلن 
َ
َيۡقُدُمَقَۡوَمُهۥَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِفَأ

 ٩٨َٱلَۡمۡوُرودَُ

99. আৰু এই পৃতৰ্ৱীি অতভশাপ তসহোঁ িৰ তপ ি লগাই তদয়া হহত ল আৰু 

তক্বয়ামিৰ তদনাও। তকমান কি তনকৃষ্ট পুৰষ্কাৰ তিছটা তসহোঁ িক প্ৰদান কৰা হ’ি! 
ِۡفُدََ بِۡئَسَٱلر  تۡبُِعواَْفِيََهَِٰذهِۦَلَۡعَنٗةََويَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ

ُ
َوأ

 ٩٩َٱلَۡمۡرفُودَُ

100. এইছিাৰ হহছ  জনপদসমূহৰ তক ুমান সংিাদ, তিছিাৰ আতম কিামাৰ 

ওচৰি িণথনা কতৰছলা। এইছিাৰৰ তক ুমান এতিয়াও আছ  আৰু তক ুমান তনমূথল 

হহছ । 

ِمۡنَهاَقَآئِم ََ ُهۥََعلَۡيَكَۖۡ ََنُقصُّ ۢنَبآِءَٱلُۡقَرىَٰ
َ
َٰلَِكَِمۡنَأ َذ
 ١٠٠َوََحِصيدَ 

101. আৰু আতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি অকছণা অনযায় কৰা নাত ছলা তসহোঁ ি তনছজই 

তনজৰ অনযায় কতৰত ল। িাৰ তপ ি কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ শ আতহ 

পাছল, কিতিয়া আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ ছি তি উপাসযসমূহৰ ইিাদি কতৰত ল 

কসইছিাৰ তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি নাতহল; আৰু তসহোঁ ছি তনজৰ ধ্বংসৰ িাতহছৰ 

আন এছকা িৃতি কৰা নাত ল। 

َْ ۡغَنۡتََََوَماََظلَۡمَنَُٰهۡمََوَلَِٰكنََظلَُمٓوا
َ
َفَمآَأ نُفَسُهۡمَۖۡ

َ
أ

َِِمنََشۡيءََٖ َعۡنُهۡمََءالَِهُتُهُمَٱل تِيَيَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َوَماََزاُدوُهۡمََغيَۡرَتَتۡبِيبَٖ ۡمُرََرب َِكَۖۡ

َ
اََجآَءَأ  ١٠١َل م 

102. কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক ককাছনা অনযায়কাৰী জনপদক আৰমণ 

কছৰ কিতিয়া এইদছৰই আৰমণ কছৰ। তনশ্চয় কিওোঁৰ আৰমণ অতি 

িন্ত্ৰণাদায়ক, মহাকঠিন। 

ََ إِن  َْۚ ََوِهَيََظَٰلَِمة  َخَذَٱلُۡقَرىَٰ
َ
ۡخُذََرب َِكَإَِذآَأ

َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

لِيم ََشِديدَ 
َ
َأ ۥٓ ۡخَذهُ

َ
 ١٠٢َأ

103. তনশ্চয় ইয়াি আছ  িাৰ িাছি তনদশথন তিছয় আতখৰািক ভয় কছৰ। 

কসইছটা এছনকুৱা এটা তদন তিতদনা সকছলা মানুহছক একতিি কৰা হ’ি; আৰু 

কসইছটা এছনকুৱা এটা তদন তিতদনা সকছলাছক উপতস্থি কৰা হ’ি; 

َٰلَِكَيَۡوم ََ َذ َٰلَِكَٓأَليَٗةَل َِمۡنََخاَفََعَذاَبَٱٓأۡلِخَرةَِِۚ َفِيََذ إِن 
ۡشُهود َ َٰلَِكَيَۡوم َم  اُسََوَذ َل ُهَٱلن  جُۡموع   ١٠٣َم 

104. আৰু আতম কসয়া ককৱল তনতদথ ষ্ট তক ু সময়ৰ িাছি তিলতম্বি কতৰছ া। َٖۡعُدود َجٖلَم 
َ
َإِل اَلِأ ۥٓ ُرُه ِ  ١٠٤ََوَماَنَُؤخ 

105. কিতিয়া কসই তদনছটা আতহি কিতিয়া আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন ককাছনও 

কৰ্া কি কনাৱাতৰি; এছিছক তসহোঁ িৰ মাজি তক ুমান হ’ি হিভাগয আৰু 

তক ুমান হ’ি কসৌভাগযিান। 

َإَِ ِتَلَاَتَكَل ُمََنۡفس 
ۡ
ََيَۡوَمَيَأ َفَِمۡنُهۡمََشِقى   اَبِإِۡذنِهۚۦِْ

ل 
 ١٠٥َوََسعِيدَ 

106. ফলি তিসকল হ’ি হিভাগয তসহোঁ ি ৰ্াতকি (জাহান্নামৰ) জুইি, আৰু 

িাি ৰ্াতকি তসহোঁ িৰ ভীষণ তচঞোঁ ৰ আৰু আিথ নাদ। 

وََشِهيقَ  ارَِلَُهۡمَفِيَهاََزفِيرَ  اَٱل ِذيَنََشُقواَْفَِفىَٱلن  م 
َ
 ١٠٦َفَأ
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107. িাি তসহোঁ ি তচৰকাল ৰ্াতকি, তিমান তদন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী 

তিদযমান ৰ্াতকি, অৱছশয কিামাৰ ৰি অনুৰূপ ইচ্ছা নকৰাকলছক; তনশ্চয় কিামাৰ 

ৰি কসইছটাছৱই কছৰ তিছটা কিওোঁ ইচ্ছা কছৰ। 

ۡرُضَإِل اََماََشآَءََ
َ
َُٰتََوٱلۡأ َمََٰو َخَٰلِِديَنَفِيَهاََماََداَمِتَٱلس 

َِماَيُرِيدَََُربَُّكَْۚ
َل  ال  ََرب َكََفع   ١٠٧َإِن 

108. আৰু তিসকল কসৌভাগযিান কিওোঁছলাক ৰ্াতকি জান্নািি, িাি 

কিওোঁছলাক তচৰস্থায়ী হ’ি, তিমান তদন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী তিদযমান ৰ্াতকি, 

অৱছশয কিামাৰ ৰি অনুৰূপ ইচ্ছা নকৰাকলছক; এইছটা এটা তনৰৱতচ্ছন্ন পুৰষ্কাৰ। 

اَٱل ِذينََ م 
َ
ُسعُِدواَْفَِفىَٱلۡجَن ةََِخَٰلِِديَنَفِيَهاََماََداَمِتََََ۞َوأ

َعَطآًءََغيَۡرََ ۡرُضَإِل اََماََشآَءََربَُّكَۖۡ
َ
َُٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

 ١٠٨ََمجُۡذوذَٖ

109. এছিছক তসহোঁ ছি তিছিাৰৰ ইিাদি কছৰ কসই তিষছয় সংশয়ি নপতৰিা, 

আগছি তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল কিছনকক ইিাদি কতৰত ল তসহোঁ ছিও 

কসইদছৰই ইিাদি কছৰ। তনশ্চয় আতম তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ প্ৰাপয সমূ্পণথৰূছপ প্ৰদান 

কতৰম--- অকছণা হ্ৰাস নকছৰা। 

َماََيۡعُبُدوَنَإِل اََ َِۚ اََيۡعُبُدََهَُٰٓؤلَآِء ِم  فَلَاَتَُكَفِيَِمۡريَةَٖم 
َوِإن اَلَُمَوفُّوُهۡمَ َْۚ ِنََقۡبُل نَِصيَبُهۡمَََكَماََيۡعُبُدََءابَآؤُُهمَم 

 ١٠٩ََغيَۡرََمنُقوٖصَ

110. আৰু তনশ্চয় আতম মু াক তকিাপ প্ৰদান কতৰত ছলা, িাৰ তপ ি িাি 

মিছভদ ঘটিত ল। কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পূিথ তসিান্ত নাৰ্াতকছল তসহোঁ িৰ মীমাংসা 

হহছয় গ’’কলছহোঁ ছিন। তনশ্চয় তসহোঁ ি এই তিষছয় তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহি তনপতিি। 

وَسيَٱلِۡكَتََٰبَفَٱۡخُتلَِفَفِيهََِِۚولَۡولَاََكلَِمة َََولََقۡدََءاتَيَۡناَمَُ
ِۡنُهََ َم  ٖ ب َِكَلَُقِضَيَبَيَۡنُهۡمََْۚوِإن ُهۡمَلَِفىََشك  َسَبَقۡتَِمنَر 

 ١١٠َُمرِيبَٖ

111. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িৰ প্ৰছিযকছক িাৰ কমথফল 

সমূ্পণথৰূছপ প্ৰদান কতৰি। তসহোঁ ছি তি কছৰ কিওোঁ কসই তিষছয় সতিছশষ অৱতহি। 
ۡعَمَٰلَُهۡمَْۚإِن ُهۥَبَِماََيۡعَملُوَنََ

َ
َِين ُهۡمََربَُّكَأ اَلَُيَوف  اَل م 

َُكل ٗ َوِإن 
 ١١١ََخبِير َ

112. এছিছক িুতম তিদছৰ আতদষ্ট হহ া িাি অতিচল ৰ্াকা আৰু কিামাৰ 

হসছি তিসকছল িাওিা কতৰছ  কিওোঁছলাছকও; আৰু কিামাছলাছক সীমালংঘন 

নকতৰিা, কিামাছলাছক তি কৰা তনশ্চয় কিওোঁ কসই তিষছয় সমযক দ্ৰষ্টা। 

َإِن ُهۥََ ْْۚ ِمۡرَتََوَمنَتَاَبََمَعَكََولَاََتۡطَغۡوا
ُ
فَٱۡسَتقِۡمََكَمآَأ

 ١١٢َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير َ

113. আৰু তিসকছল অনযায় কতৰছ  তসহোঁ িৰ প্ৰতি কিামাছলাছক ঢাল নাখািা; 

এছন কতৰছল কিামাছলাকক জুছয় স্পশথ কতৰি। কিছন অৱস্থাি আল্লাহৰ িাতহছৰ 

কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সহায়ক নাৰ্াতকি। ফলি কিামাছলাকক ককাছনা 

সহায় কৰা নহ’ি। 

اُرََوَماََ ُكُمَٱلن  َولَاَتَۡرَكُنٓواَْإِلَيَٱل ِذيَنََظلَُمواََْفَتَمس 
َلَاَتُنَصُرونََ ۡولَِيآَءَُثم 

َ
َِِمۡنَأ ِنَُدوِنَٱَّلل   ١١٣َلَُكمَم 

114. আৰু িুতম  ালাি কাছয়ম কৰা, তদনৰ দ্যছয়া প্ৰান্তভাগি আৰু ৰাতিৰ 

প্ৰৰ্মাংশি। তনশ্চয় সৎকমথই অসৎকমথক দূৰ কছৰ। উপছদশ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ 

িাছি এইছটা এটা উপছদশ। 

ََ إِن  َِنَٱل ۡيِلَِۚ َهارََِوُزلَٗفاَم  َةََطَرفَيَِٱلن  لَوَٰ قِِمَٱلص 
َ
َوأ

ََٰ َلِلذ  َٰلَِكَذِۡكَرىَٰ ََذ ي ِـ َاِتِۚ  ١١٤َكِرِينََٱلۡحََسَنَِٰتَيُۡذهِبَۡنَٱلس 

115. আৰু িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা, কাৰণ তনশ্চয় আল্লাহ ইহ ানকাৰীসকলৰ 

প্ৰতিদান তিনষ্ট নকছৰ। 
ۡجَرَٱلُۡمۡحِسنِينََ

َ
َلَاَيُِضيُعَأ َ َٱَّلل   ١١٥ََوٱۡصبِۡرَفَإِن 
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116. এছিছক কিামাছলাকৰ পূিথৰ প্ৰজন্মসমূহৰ মাজি এছনকুৱা প্ৰজ্ঞািান 

তকয় কহাৱা নাই, তিসকছল পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্টৰ পৰা তনছষধ কতৰছল হয়? 

তক ুসংখযকৰ িাতহছৰ, তিসকলক আতম তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা নাজাি তদত ছলা। 

আৰু তিসকছল অনযায় কতৰত ল তসহোঁ ি তিলাতসিাৰ তপ ি পতৰ আত ল, আৰু 

তসহোঁ ি আত ল অপৰাধী। 

ْولُواَْبَقِي ةََٖيۡنهََ
ُ
ۡوَنََفَلَۡولَاََكاَنَِمَنَٱلُۡقُروِنَِمنََقۡبلُِكۡمَأ

نجَۡيَناَِمۡنُهۡمََُۗ
َ
ۡنَأ ِم  ۡرِضَإِل اَقَلِيلٗاَم 

َ
َعِنَٱلَۡفَسادَِفِيَٱلۡأ

تۡرِفُواَْفِيهَِوََكانُواَُْمجۡرِِمينََ
ُ
 ١١٦ََوٱت َبَعَٱل ِذيَنََظلَُمواََْمآَأ

117. আৰু কিামাৰ ৰি এছনকুৱা নহয় কি, কিওোঁ অনযায়ভাছৱ ককাছনা জনপদ 

ধ্বংস কতৰি অৰ্চ িাৰ অতধিাসীসকল সংছশাধনকাৰী। 
ۡهلَُهاََ

َ
َبُِظلٖۡمََوأ َوَماََكاَنََربَُّكَلُِيۡهلَِكَٱلُۡقَرىَٰ

 ١١٧َُمۡصلُِحونََ

118. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক ইচ্ছা কতৰছল সকছলা মানুহছকই এটা জাতি 

কতৰি পাতৰছলহোঁ ছিন, তকন্তু তসহোঁ ি মিতিছৰাধকাৰীছহ হহ ৰ্াতকল, 

ٗةََوََٰ م 
ُ
اَسَأ َولَاَيََزالُوَنَََولَۡوََشآَءََربَُّكَلَجََعَلَٱلن  َۡۖ ِحَدٗة

 ١١٨َُمخَۡتلِفِينََ

119. তকন্তু কিওোঁছলাক নহয়, তিসকলক কিামাৰ প্ৰতিপালছক দয়া কতৰছ  

কাৰণ কিওোঁ কিওোঁছলাকক এই িাছিই সৃতষ্ট কতৰছ । আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ 

এই কৰ্া চূডান্ত হহছ  কি, ‘আতম তজ্বন আৰু মানৱ উভয়ৰ দ্বাৰা জাহান্নাম 

অৱছশয পূণথ কতৰম’। 

ۡتََكلَِمُةََرب َِكََإِل َ َوَتم  َٰلَِكََخلََقُهۡمَُۗ َولَِذ اََمنَر ِحَمََربَُّكَْۚ
ۡجمَعِينََ

َ
اِسَأ ََجَهن َمَِمَنَٱلِۡجن ةََِوٱلن  ۡملََأن 

َ
 ١١٩َلَأ

120. আৰু ৰা ুলসকলৰ এইছিাৰ সংিাদ আতম কিামাৰ ওচৰি িণথনা কতৰছ া, 

িাৰ দ্বাৰা আতম কিামাৰ মনক দৃ়ি কছৰা, ইয়াৰ মাধযমি কিামাৰ ওচৰকল 

আতহছ  সিয আৰু মুতমনসকলৰ ওচৰি আতহছ  উপছদশ আৰু স্মৰণ। 

ۢنَبآِءَٱلرُُّسِلََماَنُثَب ُِتَبِهِۦََ
َ
ََعلَۡيَكَِمۡنَأ اَن ُقصُّ

وَُكل ٗ
ََ َوذِۡكَرىَٰ ََوَموِۡعَظةَ  وََجآَءَكَفِيََهَِٰذهَِٱلۡحَقُّ فَُؤاَدَكَْۚ

 ١٢٠َلِلُۡمۡؤِمنِينََ

121. আৰু তিসকছল ঈমান কপাষণ নকছৰ তসহোঁ িক ককাৱা, ‘কিামাছলাছক 

তনজ তনজ অৱস্থানি কাম কতৰ ৰ্াকা, আতমও কাম কতৰ আছ া’। 
ََمكَانَتُِكۡمَإِن اََ َوقُلَل ِل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَٱۡعَملُواَْعَلَىَٰ

َِٰملُونََ  ١٢١ََع

122. ‘আৰু কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা কৰা, আতমও প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ া’। ََ١٢٢ََوٱنَتِظُرٓواَْإِن اَُمنَتِظُرون 

123. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ গাছয়ি (ৰ সংিাদ) ককৱল আল্লাহছৰই 

কিৃথ ত্বাধীন আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই সকছলা তিষয় প্ৰিযাৱিথ ন কছৰাৱা হ’ি। কসছয় 

িুতম ককৱল কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা আৰু কিওোঁৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কৰা। আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় কিামাৰ ৰি অমছনাছিাগী নহয়। 

ََِغۡيُبَ ۡمُرَُكلُُّهۥَََوَّلِل 
َ
ۡرِضََوِإلَۡيهَِيُرَۡجُعَٱلۡأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس 

اََ فَٱۡعُبۡدهََُوتَوَك ۡلََعلَۡيهََِِۚوَماََربَُّكَبَِغَٰفٍِلََعم 
 ١٢٣ََتۡعَملُونََ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَ  ٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-ৰা। এইছিাৰ সুস্পষ্ট তকিাপৰ আয়াি। َِتِلَۡكََءاَيَُٰتَٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمبِين  ١َالٓرَِۚ

2. তনশ্চয় আতম ইয়াক ককাৰআন তহচাছপ অৰিী ভাষাি অৱিীণথ কতৰছ া িাছি 

কিামাছলাছক িুতজি পাৰা। 
اَل َعل ُكۡمَ نَزلَۡنَُٰهَقُۡرَٰءنًاََعَربِي ٗ

َ
 ٢ََتۡعقِلُونََإِن آَأ

3. আতম কিামাৰ ওচৰি উত্তম কাতহনী িণথনা কতৰছ া, অহীৰ মাধযমি কিামাৰ 

ওচৰকল এই ককাৰআন কপ্ৰৰণ কতৰ; িতদও ইয়াৰ আগি িুতম আত লা অনৱতহি 

সকলৰ অন্তভুথ ি। 

وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكََ
َ
ۡحَسَنَٱلَۡقَصِصَبَِمآَأ

َ
ََعلَۡيَكَأ َنحُۡنََنُقصُّ
 ٣َنَتَِمنََقۡبلِهِۦَلَِمَنَٱلَۡغَٰفِلِينَََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاَنََوِإنَكَُ

4. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইউ ুছফ কিওোঁৰ তপিাক হকত ল, ‘কহ কমাৰ তপিৃ! মই 

(সছপানি) এঘাৰটা নক্ষি, সূিথ আৰু চন্দ্ৰক কদতখছ া, কসইছিাৰক কমাৰ প্ৰতি 

 াজদাৱনি অৱস্থাি কদতখছ া’। 

يُۡتَ
َ
بَِتَإِن ِيََرأ

َ
أ بِيهََِيَٰٓ

َ
َحَدََعَشَرََإِۡذَقَاَلَيُوُسُفَلِأ

َ
أ

ۡيُتُهۡمَلِيََسَِٰجِدينََ
َ
ۡمَسََوٱلَۡقَمَرََرأ  ٤ََكۡوَكٗباََوٱلش 

5. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ পুি! কিামাৰ সছপানৰ কৰ্া ককতিয়াও কিামাৰ 

ভািৃসকলক নকিা; অনযৰ্া তসহোঁ ছি কিামাৰ তিৰুছি গভীৰ ষডিন্ত্ৰ কতৰি। 

তনশ্চয় চয়িান মানুহৰ প্ৰকাশয শত্ৰু’। 

َإِۡخَوتَِكََفَيِكيُدواَََْقَاَلََيَُٰبَنيَ  لَاََتۡقُصۡصَُرۡءيَاَكَعَلَىَٰٓ
بِينَ  ۡيَطََٰنَلِلِۡإنَسَِٰنََعُدو  َمُّ َٱلش  إِن   ٥َلََكََكۡيًداَۖۡ

6. আৰু এইদছৰ কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিামাক মছনানীি কতৰি আৰু কিামাক 

সছপানৰ িযাখযা তশক্ষা তদি আৰু কিামাৰ ওপৰি লগছি ইয়াকূিৰ পতৰয়ালৰ 

ওপৰি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ পূণথ কতৰি, কিছনকক কিওোঁ এইছটা পূণথ কতৰত ল ইয়াৰ 

আগি কিামাৰ তপিৃ-পুৰুষ ইব্ৰাহীম আৰু ই হাক্বৰ ওপৰি। তনশ্চয় কিামাৰ ৰি 

সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َحادِيِثََ
َ
وِيِلَٱلۡأ

ۡ
َوَكَذَٰلَِكََيجَۡتبِيَكََربَُّكََويَُعل ُِمَكَِمنَتَأ

ََءالَِ َنِۡعَمَتُهۥََعلَۡيَكَوَعَلَىَٰٓ َََويُتِمُّ َهاَعَلَىَٰٓ َتم 
َ
ََيۡعُقوَبََكَمآَأ

ََ ََرب َكََعلِيم  إِن  َْۚ بََوۡيَكَِمنََقۡبُلَإِبَۡرَٰهِيَمََوِإۡسَحََٰق
َ
أ

 ٦ََحِكيمَ 

7. অৱছশয ইউ ুফ আৰু কিওোঁৰ ভািৃসকলৰ কাতহনীি প্ৰশ্নকাৰীসকলৰ িাছি 

িহুছিা তনদশথন আছ । 
ۦَٓ آئِلِينََ۞ل َقۡدََكاَنَفِيَيُوُسَفََوِإۡخَوتِهِ َل ِلس   ٧ََءاَيَٰت 

8. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আমাৰ তপিৃৰ ওচৰি ইউ ুফ আৰু 

কিওোঁৰ ভাইছহ আমািকক কিত  তপ্ৰয়, অৰ্চ আতম এছকাটা সংহি দল; তনশ্চয় 

আমাৰ তপিৃ স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আছ ’। 

بِيَناَِمن اََونََ
َ
َأ َإِلَيَٰٓ َحبُّ

َ
ُخوهَُأ

َ
حُۡنََإِۡذَقَالُواَْلَُيوُسُفََوأ

بِينٍَ بَانَاَلَِفىََضَلَٰٖلَمُّ
َ
َأ َإِن   ٨َُعۡصَبة 

9. ‘কিামাছলাছক ইউ ুফক হিযা কৰা অৰ্িা ককাছনা এটা ঠাইি িাক কপলাই 

হৰ্ আহা, কিতিয়াছহ কিামাছলাকৰ তপিৃৰ দৃতষ্ট ককৱল কিামাছলাকৰ তপছনই 

তনতিষ্ট হ’ি আৰু িাৰ তপ ি কিামাছলাক সৎ হহ িািা’। 

َْ ۡرٗضاََيخُۡلَلَُكۡمَوَۡجُهَََٱۡقُتلُوا
َ
وَِٱۡطرَُحوهَُأ

َ
يُوُسَفَأ

ََبۡعِدهِۦَقَۡوٗماََصَٰلِِحينََ بِيُكۡمََوتَُكونُواَِْمنُۢ
َ
 ٩َأ
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10. তসহোঁ িৰ মাজৰ এজছন ক’কল, ‘কিামাছলাছক ইউ ুফক হিযা নকতৰিা 

আৰু িতদ তকিা কতৰিই তিচৰা কিছনহ’কল িাক ককাছনািা এটা কুোঁ ৱাি কপলাই 

তদয়া, িািীদলৰ ককাছনািাই িাক িুতল হল িাি’। 

لُۡقوُهَفِيََغَيََٰبِتََ
َ
ِۡنُهۡمَلَاََتۡقُتلُواَْيُوُسَفََوأ َم  قَاَلَقَآئِل 

َٰعِلِينََ ي اَرةَِإِنَُكنُتۡمََف َيَلَۡتقِۡطُهََبۡعُضَٱلس  ِ  ١٠َٱلۡجُب 

11. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ তপিৃ! আছপানাৰ তক হ’ল, ইউ ুফৰ তিষছয় 

আমাক আপুতন তকয় তনৰাপদ িুতল নাভাছৱ? অৰ্চ আতম িাৰ শুভাকাংক্ষী’। 
َيُوُسَفََوِإن اَلَُهۥََ َ۬من اَعَلَىَٰ

ۡ
بَانَاََماَلََكَلَاَتَأ

َ
أ قَالُواََْيَٰٓ
 ١١َلََنَِٰصُحونََ

12. ‘আপুতন অহা কাতল িাক আমাৰ লগি পঠাই তদয়ক, তস আনেি কখল-

কধমাতল কতৰ ঘূতৰ ফুতৰি আৰু অৱছশয আতম িাৰ কচাৱা-তচিা কতৰম’। 
ۡرِسلُۡهََمَعنََ

َ
 ١٢َاََغٗداَيَۡرَتۡعََويَلَۡعۡبََوِإن اَلَُهۥَلََحَٰفُِظونََأ

13. কিওোঁ (তপিাছক) ক’কল, ‘কিামাছলাছক িাক হল গ’কল সোঁচাককছয় মই 

মনি িৰ দ্যখ পাম আৰু মই আশংকা কছৰা কি, কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি 

অসাৱধান হ’কল কুকুৰ-কনতচয়াই িাক খাই কপলাি পাছৰ’। 

ُكلَُهََقَاَلَإِن ِيَ
ۡ
نَيَأ
َ
َخاُفَأ

َ
نَتَۡذَهُبواَْبِهِۦََوأ

َ
لََيۡحُزنُنِٓيَأ

نُتۡمََعۡنُهََغَٰفِلُونََ
َ
ِئُۡبََوأ  ١٣َٱلذ 

14. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম এটা সংহি দল কহাৱা সছত্বও িতদ কুকুৰ-কনতচয়াই 

িাক খাই কপলায়, কিছন্ত আতম অৱছশয ক্ষতিগ্ৰি’। 
ِئُۡبََوَنحَۡ َكلَُهَٱلذ 

َ
َإِن آَإِٗذاََقَالُواَْلَئِۡنَأ ُنَُعۡصَبة 
 ١٤َل َخَِٰسُرونََ

15. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিতিয়া িাক হল গ’ল, আৰু িাক কুোঁ ৱাৰ মাজি 

তনছক্ষপ কতৰিকল একমি হ’ল, আৰু (কিতিয়া) আতম িাৰ (ইউ ুফৰ) ওচৰি 

অহী কপ্ৰৰণ কতৰ জনাই তদছলা কি, ‘অৱছশয িুতম তসহোঁ িক (ভতৱষযিি) তসহোঁ িৰ 

এই কমথ সম্পছকথ  জনািা; অৰ্চ তসহোঁ ছি কসয়া উপলতি কতৰি কনাৱাতৰি’। 

ََْۚ ِ نََيجَۡعلُوُهَفِيََغَيََٰبِتَٱلۡجُب 
َ
ۡجمَُعٓواَْأ

َ
اََذَهُبواَْبِهِۦََوأ فَلَم 

ۡمرِهِۡمََهََٰذاَوَُهۡمَلَاََ
َ
وَۡحۡيَنآَإِلَۡيهَِلَُتنَب ِئَن ُهمَبِأ

َ
َوأ

 ١٥َيَۡشُعُرونََ

16. আৰু তসহোঁ ছি ৰাতিৰ প্ৰৰ্ম প্ৰহৰি কাতে কাতে তসহোঁ িৰ তপিৃৰ ওচৰি 

আতহল। 
بَاُهۡمَِعَشاٗٓءََيۡبُكونََ

َ
 ١٦َوََجآُءٓوَأ

17. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ তপিৃ! আতম কদৌৰ প্ৰতিছিাতগিা কতৰিকল 

হগত ছলা আৰু ইউ ুফক আমাৰ িস্তু-িাতহনীৰ ওচৰি ৰাতখ হৰ্ হগত ছলা; ফলি 

কুকুৰ-কনতচয়া আতহ িাক খাই কপলাইছ , তকন্তু আপুতনছিা তিশ্বাছসই নকতৰি 

আতম তিমাছনই সোঁচা কৰ্া নকওোঁ তকয়’। 

بَانَآَإِن اََذَهۡبَناَنَۡستَبُِقََوتََرۡكَناَيُوُسَفَِعنَدََ
َ
أ قَالُواََْيَٰٓ

نَتَبُِمۡؤِمٖنَل َناََولَۡوَُكن اََ
َ
َوَمآَأ ِئُۡبَۖۡ َكلَُهَٱلذ 

َ
َمَتَٰعَِناَفَأ
 ١٧ََصَِٰدقِينََ

18. আৰু তসহোঁ ছি কচালাছটাি তম া কিজ লগাই আতনত ল। কিওোঁ ক’কল, 

‘নহয়, িৰং কিামাছলাকৰ কু-প্ৰিৃতত্তছয় কিামাছলাকৰ িাছি এটা কাতহনী সজাই 

তদছ । গতিছক উত্তম হধিথছহ মই গ্ৰহণ কতৰম। কিামাছলাছক তি িণথনা কতৰ া 

কসই তিষছয় একমাি আল্লাছহই কমাৰ সাহািযস্থল’। 

لَۡتَلَُكۡمََ َقَاَلَبَۡلََسو  َقَِميِصهِۦَبَِدٖمََكِذٖبِۚ وََجآُءوَعَلَىَٰ
نُفُسُكۡمَ

َ
ََماََأ َٱلُۡمۡسَتَعاُنَعَلَىَٰ ُ ََۖۡوٱَّلل  َجمِيل  فََصبۡرَ  ۡمٗراَۖۡ

َ
أ
 ١٨َتَِصُفونََ
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19. আৰু তসতপছন এটা িািীদল আতহল, তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ পানী সংগ্ৰাহকক 

পানী আতনিকল পঠাই তদছল, তস িাৰ পানী কিালা পািছটা নাদি নমাই তদছল। 

তস আনেি হক উঠিল, ‘তক সুখিৰ! এয়া কদছখান তশশু’! আৰু তসহোঁ ছি িাক 

পণযদ্ৰিয িুতল লুকাই ৰাতখছল। তকন্তু তসহোঁ ছি তি কতৰত ল কসই তিষছয় আল্লাহ 

সতিছশষ অৱগি। 

َقَاَلََ ۖۥۡ ََدلَۡوُه ۡدلَيَٰ
َ
ۡرَسلُواََْوارَِدُهۡمَفَأ

َ
فَأ  َ وََجآَءۡتََسي اَرة

بَِماََ َُۢ ََعلِيُم ُ َوٱَّلل  َْۚ وهَُبَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
ََهََٰذاَُغَلَٰم ََْۚوأ َيَٰبُۡشَرىَٰ

 ١٩ََملُونَََيعَۡ

20. আৰু তসহোঁ ছি িাক অতি নগণয মূলযি, মাি ককইটামান তদৰহামৰ 

তিতনময়ি তিৰী কতৰ তদছল আৰু তসহোঁ ি আত ল িাৰ তিষছয় অনাগ্ৰহী। 
َوَشَرۡوُهَبَِثَمِۭنََبخٖۡسََدَرَٰهَِمََمۡعُدوَدةَٖوََكانُواَْفِيهَِِمَنََ

َٰهِِدينََ  ٢٠َٱلز 

21. আৰু তমচৰৰ তিজন িযতিছয় িাক তকতন হলত ল, তস িাৰ স্ত্ৰীক ক’কল, 

‘ইয়াৰ ৰ্কাৰ িাছি সন্মানজনক িযৱস্থা কৰা, সম্ভৱি ই আমাৰ উপকাৰি আতহি 

অৰ্িা আতম ইয়াক পুিৰূছপও গ্ৰহণ কতৰি পাতৰ’। এইদছৰ আতম ইউ ুফক কসই 

কদশি প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছলা; আৰু িাছি আতম িাক সছপানৰ িযাখযা তশকাই তদওোঁ। 

কাৰণ আল্লাহ তনজৰ কমথ সম্পাদনি অপ্ৰতিহি, তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই 

নাজাছন। 

َُٰهََ ۡكرِمِيََمۡثَوى
َ
ۦَٓأ تِهِ

َ
ِۡصَرَلِٱۡمَرأ َُٰهَِمنَم  َوَقاَلَٱل ِذيَٱۡشتََرى

ن اَ َوَكَذَٰلَِكََمك  ۡوََنت ِخَذهُۥََولَٗداَْۚ
َ
نَيَنَفَعَنآَأ

َ
َأ َعَسيَٰٓ

حََ
َ
وِيِلَٱلۡأ

ۡ
ۡرِضََولُِنَعل َِمُهۥَِمنَتَأ

َ
ََلُِيوُسَفَفِيَٱلۡأ ادِيِثِۚ

اِسَلَاََ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ ۡمرِهِۦََوَلَِٰكن 

َ
َأ َعَلَىَٰٓ َغَالِب  ُ َوٱَّلل 

 ٢١ََيۡعلَُمونََ

22. আৰু কিওোঁ কিতিয়া পূণথ কিৌৱনি উপনীি হ’ল কিতিয়া আতম িাক 

তহকমি আৰু জ্ঞান দান কতৰছলা। এইদছৰই আতম ইহ ানকাৰী সকলক পুৰষৃ্কি 

কছৰা। 

ََءاَتۡيَنَٰهَُ ۥٓ هُ ُشد 
َ
اَبَلََغَأ زِيَََولَم 

َوَكَذَٰلَِكََنجۡ َُحۡكٗماَوَِعلۡٗماَْۚ
 ٢٢َٱلُۡمۡحِسنِينََ

23. আৰু কিওোঁ তিজনী মতহলাৰ ঘৰি আত ল, কসইজনীছয় কিওোঁক কুপ্ৰছৰাচনা 

তদছল আৰু দ্যৱাৰসমূহ িন্ধ কতৰ তদছল, আৰু ক’কল, ‘আহা’। কিওোঁ ক’কল, ‘মই 

আল্লাহৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কছৰা, তনশ্চয় কিওোঁ কমাৰ মতনি; কিছৱোঁই কমাৰ ৰ্কাৰ 

সুেৰ িযৱস্থা কতৰছ । তনশ্চয় িাতলমসকল ককতিয়াও সফল নহয়’। 

َوَرََٰوَدتُۡهَٱل تِيَُهَوَفِيَبَيۡتَِهاََعنَن ۡفِسهِۦَوََغل َقِتََ
إِن ُهۥََرب ِٓيََ َِۡۖ قَاَلََمَعاَذَٱَّلل  ََٰبََوَقالَۡتََهۡيَتَلََكَْۚ بَۡو

َ
ٱلۡأ

َٰلُِمونََ إِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحَٱلظ  ۡحَسَنََمۡثَواَيَۖۡ
َ
 ٢٣َأ

24. আৰু কসই মতহলাজনী কিওোঁৰ প্ৰতি আসি হহত ল আৰু কিছৱাোঁ  িাইৰ 

প্ৰতি আসি হহ পতৰছলছহোঁ ছিন িতদ কিওোঁ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ তনদশথন 

কনছদতখছলছহোঁ ছিন। এইদছৰই (কসয়া হহত ল) িাছি আতম কিওোঁৰ পৰা কুকমথ 

আৰু অশ্লীলিা দূৰ কতৰ তদওোঁ। তনশ্চয় কিওোঁ আত ল আমাৰ মুখতলচ িা তিশুিতচত্ত 

িাোসকলৰ অন্তভুথ ি। 

ََ نَر َءاَبُۡرَهََٰنََرب ِهۚۦِْ
َ
َبَِهاَلَۡولَٓاَأ َوََهم  ۡتَبِهِۖۦۡ َولََقۡدََهم 

إِن ُهۥَِمۡنََ َْۚ وَٓءََوٱلَۡفۡحَشآَء َكَذَٰلَِكَلَِنۡصرَِفََعۡنُهَٱلسُّ
 ٢٤َِعَبادِنَاَٱلُۡمۡخلَِصينََ

25. আৰু তসহোঁ ি উভছয় কদৌতৰ দ্যৱাৰৰ তপছন গ’ল, আৰু মতহলাজনীছয় 

তপ ফালৰ পৰা কিওোঁৰ কচালা ফাতল কপলাছল, কিওোঁছলাক উভছয় 

মতহলাগৰাকীৰ স্বামীক দ্যৱাৰৰ সনু্মখি পাছল। মতহলাজনীছয় ক’কল, ‘তিছয় 

কিামাৰ স্ত্ৰীৰ লগি অসৎকমথ কৰাৰ ইচ্ছা কছৰ িাৰ িাছি কাৰাগাৰি কপ্ৰৰণ িা 

আন ককাছনা িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ িাতহছৰ আৰুছনা তক দি হ’ি পাছৰ’? 

لَۡفَياََسي َِدَهاََوََ
َ
ۡتَقَِميَصُهۥَِمنَُدبُرََٖوأ ٱۡستََبَقاَٱلَۡباَبََوَقد 

نََ
َ
ۡهلَِكَُسوًٓءاَإِل ٓاَأ

َ
َراَدَبِأ

َ
َقَالَۡتََماََجَزآُءََمۡنَأ لََداَٱلَۡباِبِۚ

لِيمَ 
َ
َأ ۡوََعَذاب 

َ
 ٢٥َيُۡسَجَنَأ
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26. ইউ ুছফ ক’কল, ‘এওোঁছহ কমাক কুপ্ৰছৰাচনা তদছ ’। মতহলাগৰাকীৰ 
পতৰয়ালৰ এজন সাক্ষীছয় সাক্ষয তদছল কি, ‘িতদ কিওোঁৰ কচালাছটা সনু্মখৰ পৰা 

ফলা হহছ  কিছন্ত মতহলাগৰাকীছয় সিয কৰ্া হকছ  আৰু পুৰুষজন (ইউ ুফ) 

তম লীয়াসকলৰ অন্তভুথ ি’। 

ۡهلَِهآَإِنََ
َ
ِۡنَأ َم  قَاَلَِهَيََرََٰوَدتۡنِيََعنَن ۡفِسيَِۚوََشِهَدََشاهِد 

ۥَ َِمنَُقُبٖلَفََصَدقَۡتَوَُهَوَِمَنََََكاَنَقَِميُصُه قُد 
َِٰذبِينََ  ٢٦َٱلَۡك

27. আৰু িতদ কিওোঁৰ কচালা তপ ফালৰ পৰা ফলা ৰ্াছক কিছন্ত মতহলাগৰাকী 

তম লীয়া আৰু পুৰুষজন (ইউ ুফ) সিযিাদীসকলৰ অন্তভুথ ি। 
َِمنَُدبُرَٖفََكَذبَۡتَوَُهَوَِمَنََ ِميُصُهۥَقُد 

َوِإنََكاَنَقَ
َِٰدقِينََ  ٢٧َٱلص 

28. এছিছক মতহলাগৰাকীৰ স্বামীছয় কিতিয়া কদতখছল কি, ইউ ুফৰ কচালা 

তপ ফালৰ পৰা ফলা হহছ  কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় এইছটা কিামাছলাক 

নাৰীসকলৰ  লনা, তনশ্চয় কিামাছলাকৰ  লনা অতি সাংঘাতিক’। 

ََ إِن  َۡۖ َِمنَُدبُرَٖقَاَلَإِن ُهۥَِمنََكۡيِدُكن  ِميَصُهۥَقُد 
اََرَءاَقَ فَلَم 

ََعِظيمَ َكيَۡ  ٢٨ََدُكن 

29. ‘কহ ইউ ুফ! িুতম এইছটা উছপক্ষা কৰা, আৰু কহ নাৰী! িুতম কিামাৰ 

অপৰাধৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা; তনশ্চয় িুতম অপৰাধীসকলৰ অন্তভুথ ি’। 
َوٱۡستَۡغفِرِيَلَِذۢنبِِكَِۖإِن ِكََ ۡعرِۡضََعۡنََهََٰذاَْۚ

َ
يُوُسُفَأ

 ٢٩َُكنِتَِمَنَٱلۡخَاِطـ ِينََ

30. আৰু নগৰৰ তক ুমান মতহলাই গাই ফুতৰত ল কি, ‘আজীজৰ স্ত্ৰীছয় িাইৰ 

কৃিদাস িুৱকৰ পৰা অসৎকমথ কামনা কতৰত ল, গভীৰ কপ্ৰছম িাইক উন্মত্ত 

কতৰছ , তনশ্চয় আমাৰ দৃতষ্টি িাই স্পষ্ট ভ্ৰষ্টিাি তনপতিি’। 

َٰهََ َٰوُِدََفَتى ُتَٱلَۡعزِيزَِتَُر
َ
فِيَٱلَۡمِديَنةَِٱۡمَرأ  َ اَ۞َوَقاَلَنِۡسَوة

ََٰهاَفِيََضَلَٰٖلََ إِن اَلَنََرى َۡۖ َقَۡدََشَغَفَهاَُحبًّا َعنَن ۡفِسهِۖۦۡ
بِينَٖ  ٣٠َمُّ

31. এছিছক কিতিয়া মতহলাজনীছয় তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰৰ কৰ্া শুতনছল, কিতিয়া 

তসহোঁ িক মাতি পঠিয়াছল আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আসন প্ৰস্তুি কতৰছল। তসহোঁ ি 

সকছলাছক এছকাটাকক  ুতৰকটাৰী প্ৰদান কতৰছল আৰু ইউ ফক ক’কল, 

‘তসহোঁ িৰ সনু্মখি ওলাই আহা’। ফলি তসহোঁ ছি কিতিয়া কিওোঁক কদতখছল 

কিতিয়া তসহোঁ ি কিওোঁৰ কসৌেিথি অতভভূি হ’ল আৰু তনজছৰ হাি কাটি 

কপলাছল আৰু তসহোঁ ছি ক’কল, ‘অদু্ভি আল্লাহৰ মাহাত্ময! এওোঁ মানুহ নহয়। 

তনশ্চয় এওোঁ এজন মতহমাতেি তফতৰিা’। 

اََسِمَعۡتَبَِمۡكرَِ م 
ََفَلَ ۡعَتَدۡتَلَُهن 

َ
ََوأ ۡرَسلَۡتَإِلَۡيِهن 

َ
َأ هِن 

ِيٗناََوَقالَِتَٱۡخُرۡجََ َِسك  ِۡنُهن  ََوَِٰحَدةَٖم  اََوَءاتَۡتَُكل  ُمت َكـ ٗ
ََوقُلَۡنََ يِۡدَيُهن 

َ
ۡعَنَأ ۡكبَۡرنَُهۥََوَقط 

َ
َأ ۥٓ ۡيَنُه

َ
اََرأ فَلَم  َۡۖ َعلَۡيِهن 

ََِماََهََٰذاَبََشًراَإِۡنََهََٰذآَ ََكرِيمَ ََحََٰشََّلِل  ك 
 ٣١َإِل اََملَ

32. মতহলাগৰাকীছয় ক’কল, ‘এওোঁছৱই হহছ  কসই িযতি িাৰ তিষছয় 

কিামাছলাছক কমাক তনো কতৰত লা। মছয়ই কিওোঁৰ পৰা অসৎকমথ কামনা 

কতৰত ছলা তকন্তু কিওোঁ তনজছক পতৱি ৰাতখছ ; আৰু মই কিওোঁক তি আছদশ 

কতৰছ া কসয়া িতদ কিওোঁ পালন নকছৰ, কিছন্ত কিওোঁ অৱছশয কাৰাৰুি হ’ি আৰু 

অৱছশয কিওোঁ অপদিসকলৰ অন্তভুথ ি হ’ি’। 

َولََقۡدََرََٰودتُُّهۥََعنََ َٱل ِذيَلُۡمُتن نِيَفِيهَِِۖ قَالَۡتَفََذَٰلُِكن 
ََ َولَئِنَل ۡمََيۡفَعۡلََمآََءاُمُرُهۥَلَيُۡسَجنَن  ن ۡفِسهِۦَفَٱۡسَتۡعَصَمَۖۡ

َٰغِرِينََ َِنَٱلص   ٣٢ََولََيُكوٗناَم 
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33. ইউ ুছফ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! এই নাৰীসকছল কমাক তি কামৰ প্ৰতি 

আহ্বান কতৰ আছ  িািকক িেীশাল কমাৰ ওচৰি কিত  তপ্ৰয়। িুতম িতদ কমাক 

তসহোঁ িৰ  লনাৰ পৰা ৰক্ষা নকৰা কিছন্ত মই তসহোঁ িৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হহ পতৰম 

আৰু অজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি হহ িাম’। 

َِم َإِلَي  َحبُّ
َ
ۡجُنَأ ِ َٱلس  ِ َوِإل اََقَاَلََرب  اَيَۡدُعونَنِٓيَإِلَۡيهَِِۖ م 

َِنََ ُكنَم 
َ
ََوأ ۡصُبَإِلَۡيِهن 

َ
َأ تَۡصرِۡفََعن ِيََكۡيَدُهن 

 ٣٣َٱلَۡجَِٰهلِينََ

34. কসছয় কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁৰ প্ৰাৰ্থনাি সোঁহাতৰ জনাছল আৰু কিওোঁক 

তসহোঁ িৰ  লনাৰ পৰা ৰক্ষা কতৰছল। তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
إِن ُهۥَُهَوََفَٱۡسَتَجَا َْۚ َبَلَُهۥََربُُّهۥَفََصَرَفََعۡنُهََكۡيَدُهن 

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ٣٤َٱلس 

35. ফলি তিতভন্ন তনদশথনাৱলী কদখাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ভাতৱছল কি, কিওোঁক 

অৱছশয তক ু সময়ৰ িাছি কাৰাৰুি কতৰি লাতগি। 
ُواَْٱٓأۡلَيَِٰتَلَيَۡسجَُ

َ
ََبۡعِدََماََرأ ِنُۢ َبََداَلَُهمَم  ََُثم  ُنن ُهۥََحت يَٰ

 ٣٥َِحينَٖ

36. কিওোঁৰ লগছি আৰু দ্যজন িুৱক কাৰাগাৰি প্ৰছৱশ কতৰছল। তসহোঁ িৰ 

এজছন ক’কল, ‘মই সছপানি কদতখছলা কি, মই মদৰ িাছি আঙুৰ তনঃসাৰণ 

কতৰ আছ া’, আৰু আনজছন ক’কল, ‘মই সছপানি কদতখছলা কি, মই কমাৰ 

মূৰি ৰুটি কত়িয়াই তনছ া আৰু চৰাইছয় িাৰ পৰা খাই আছ । আপুতন আমাক 

ইয়াৰ িাৎপিথ জনাই তদয়ক, আতম কদতখছ া আপুতন মুহত নসকলৰ অন্তভুথ ি’। 

َٰنِٓيََ َرى
َ
َحُدُهَمآَإِن ِٓيَأ

َ
قَاَلَأ ۡجَنََفَتَياِنَِۖ ِ َوَدَخَلََمَعُهَٱلس 

ِسيََ
ۡ
ۡحمُِلَفَۡوَقََرأ

َ
َٰنِٓيَأ َرى

َ
َوَقاَلَٱٓأۡلَخُرَإِن ِٓيَأ ۡعِصُرََخمۡٗراَۖۡ

َ
أ

يۡرَُ ُكُلَٱلط 
ۡ
ََٰكَِمَنََُخبٗۡزاَتَأ َإِن اَنََرى ۦٓۖۡ وِيلِهِ

ۡ
نَب ِۡئَناَبَِتأ َِمۡنُهَۖۡ

 ٣٦َٱلُۡمۡحِسنِينََ

37. ইউ ুছফ ক’কল, ‘কিামাছলাকক তি খাদয তদয়া হয় কসয়া অহাৰ আগছিই 

মই কিামাছলাকক সছপানৰ িাৎপিথ জনাই তদম। মই কিামাছলাকক তিছটা 

জনাম কসয়া কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক তশক্ষা তদছ । তনশ্চয় মই কসই সম্প্ৰদায়ৰ 

ধমথ মিক িজথ ন কতৰছ া তিসকছল আল্লাহৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ নকছৰ, আৰু 

তিসকছল আতখৰািক অস্বীকাৰ কছৰ’। 

وِيلِهِۦََ
ۡ
تُُكَماَبَِتأ

ۡ
ۦَٓإِل اََنب أ تِيُكَماََطَعام َتُۡرَزَقانِهِ

ۡ
قَاَلَلَاَيَأ

إِن ِيَتََرۡكُتَ َِۚ اََعل َمنِيََرب ِٓي َٰلُِكَماَِمم  َذ َْۚ تَِيُكَما
ۡ
نَيَأ
َ
َََقۡبَلَأ

َِوَُهمَبِٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمََ ِمل َةَقَۡوٖمَل اَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
 ٣٧ََكَٰفُِرونََ

38. ‘মই কমাৰ তপিৃ-পুৰুষ ইব্ৰাহীম, ই হাক্ব আৰু ইয়াকূিৰ তমল্লািৰ অনুসৰণ 

কছৰা। আল্লাহৰ লগি আনক অংশীদাৰ কৰা আমাৰ িাছি সংগি নহয়। এইছটা 

আমাৰ আৰু সমগ্ৰ মানৱৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ; তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই 

কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ নকছৰ’। 

َوٱت َبۡعُتَِمل َةََءابَآِءٓيَإِبَۡرَٰهِيَمََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبََْۚماََ
ََِ َٰلَِكَِمنَفَۡضِلَٱَّلل  َذ َِۚ َِِمنََشۡيٖء ُّۡشرَِكَبِٱَّلل  نَن

َ
َكاَنَلََنآَأ

اِسَلَاََ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ اِسََوَلَِٰكن  َعلَۡيَناَوَعَلَىَٱلن 

ََ  ٣٨َۡشُكُرونََي

39. ‘কহ কমাৰ িেীশালৰ সিীদ্বয়! তভন তভন অসংখয ৰি ভাল, কন 

মহাপ্ৰিাপশালী এজন আল্লাছহই ভাল’? 

ََ ُ ِمَٱَّلل 
َ
َأ ِقُوَنََخيۡر  َتَفر  َمُّ ۡربَاب 

َ
ۡجِنََءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِيَٱلس 

ارَُ َِٰحُدَٱلَۡقه   ٣٩َٱلَۡو
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40. ‘কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাছক তক ুমান নামৰছহ ইিাদি কতৰ আ া, 

তিছিাৰ নাম কিামাছলাকৰ তপিৃপুৰুষ নাইিা কিামাছলাছক তনছজই ৰাতখ া; 

এইছিাৰৰ ককাছনা প্ৰমাণ আল্লাছহ অৱিীণথ কৰা নাই। তিধান তদয়াৰ অতধকাৰ 

ককৱল আল্লাহছৰই। কিছৱোঁই তনছদথ শ তদছ  কি, ‘কিওোঁৰ িাতহছৰ আন কাছৰা 

ইিাদি নকতৰিা’। এইছটাছৱই শাশ্বি দ্বীন তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই কসয়া 

নাজাছন’। 

نُتۡمََ
َ
ۡيُتُموَهآَأ ۡسَماٗٓءََسم 

َ
ۦَٓإِل ٓاَأ َماََتۡعُبُدوَنَِمنَُدونِهِ

َإِِنَٱلۡحُۡكُمََ َبَِهاَِمنَُسلَۡطٍَٰنِۚ ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
آَأ َوَءابَآؤُُكمَم 

يُنَٱلَۡقي ُِمََ ِ َٰلَِكَٱلد  َذ َْۚ ل اََتۡعُبُدٓواَْإِل ٓاَإِي اهُ
َ
َمَرَأ
َ
َِأ إِل اََّلِل 

كَۡ
َ
َأ اِسَلَاََيۡعلَُمونَََوَلَِٰكن   ٤٠َثََرَٱلن 

41. ‘কহ কমাৰ িেীশালৰ সিীদ্বয়! কিামাছলাক দ্যজনৰ এজছন িাৰ মতনিক 

সুৰা পান কৰাি আৰু আনজন শূলতিি হ’ি; আৰু চৰাইছয় িাৰ মূৰ খুটি খুটি 

খাি। তি তিষছয় কিামাছলাছক জাতনি তিচাতৰত লা িাৰ তসিান্ত হহ হগছ ’। 

اَََيََٰصَِٰحَبِيَ م 
َ
َوأ َحُدُكَماَفَيَۡسِقىََرب ُهۥََخمۡٗراَۖۡ

َ
آَأ م 
َ
ۡجِنَأ ِ ٱلس 

َقُِضَيََ ِسهۚۦِْ
ۡ
أ يُۡرَِمنَر  ُكُلَٱلط 

ۡ
ٱٓأۡلَخُرََفُيۡصلَُبََفَتأ

ۡمُرَٱل ِذيَفِيهَِتَۡسَتۡفتَِيانَِ
َ
 ٤١َٱلۡأ

42. আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ তিজছন মুতি পাি িুতল ইউ ুছফ ধাৰণা কতৰছল, িাক 

কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাৰ মতনিৰ ওচৰি কমাৰ কৰ্া উছল্লখ কতৰিা’। তকন্তু 

চয়িাছন িাক কিওোঁৰ তিষছয় িাৰ মতনিৰ ওচৰি িযি কতৰিকল পাহৰাই তদছল। 

ফলি ইউ ুফক আৰু ককইিা ি ৰ কাৰাগাৰি ৰ্াতকিলগীয়া হ’ল। 

ِۡنُهَماَٱۡذُكۡرنِيَِعنَدََرب َِكََ ن ُهۥَنَاٖجَم 
َ
َأ َوَقاَلَلِل ِذيََظن 
ۡيَطََٰ َُٰهَٱلش  نَسى

َ
ۡجِنَبِۡضَعََفَأ ِ ُنَذِۡكَرََرب ِهِۦَفَلَبَِثَفِيَٱلس 

 ٤٢َِسنِينََ

43. আৰু ৰজাই (এতদনাখন) ক’কল, ‘মই সছপানি কদতখছলা, সািজনী হৃষ্ট-

পুষ্ট গাই, তসহোঁ িক আন সািজনী ক্ষীণ গাছয় ভক্ষন কতৰছ  আৰু কদতখছলা 

সাছিাটা সজীৱ শীহ লগছি আন সাছিাটা শুকান শীহ। কহ পতৰষদিগথ! িতদ 

কিামাছলাছক সছপানৰ িযাখযা কতৰি পাৰা কিছন্ত কমাৰ সছপানৰ তিষছয় 

অতভমি তদয়া’। 

ََ ُكلُُهن 
ۡ
ََسۡبَعََبَقَرَٰٖتَِسَماٖنَيَأ َرىَٰ

َ
َوَقاَلَٱلَۡملُِكَإِن ِٓيَأ

َخَرَيَابَِسَٰٖتََِۖ
ُ
َوََسۡبَعَُسۢنُبَلٍَٰتَُخۡضٖرََوأ َِعَجاف  َسۡبع 

ۡفُتونِيَفِيَُرۡءَيََٰيَإَِ
َ
َهاَٱلَۡملَُأَأ يُّ

َ
أ نَُكنُتۡمَلِلرُّۡءيَاََيَٰٓ

 ٤٣ََتۡعبُُرونََ

44. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এইছটা অৰ্থহীন অলীক সছপান আৰু এছনকুৱা সছপানৰ 

িযাখযাি আতম অতভজ্ঞ নহয়’। 
ۡحَلَِٰمََ

َ
وِيِلَٱلۡأ

ۡ
َوَماََنحُۡنَبَِتأ ۡحَلَٰمَِٖۖ

َ
ۡضَغَُٰثَأ

َ
قَالُٓواَْأ
 ٤٤َبَِعَٰلِِمينََ

45. আৰু কসই দ্যজন কাৰাৰুিৰ মাজি তিজছন মুতি পাইত ল, দীঘথকাল তপ ি 

িাৰ স্মৰণ হ’ল, তস ক’কল, ‘মই ইয়াৰ িাৎপিথ আছপানাছলাকক জনাম। কসছয় 

কমাক পঠাই তদয়ক’। 

نَب ِئُُكمََ
ُ
نَاَ۠أ
َ
ٍةَأ م 
ُ
َكَرََبۡعَدَأ َوَقاَلَٱل ِذيََنجَاَِمۡنُهَماََوٱد 

ۡرِسلُونَِ
َ
وِيلِهِۦَفَأ

ۡ
 ٤٥َبَِتأ

46. তস আতহ ক’কল, ‘কহ ইউ ুফ! কহ সিযিাদী! সািজনী হৃষ্ট-পুষ্ট গাই, 

কসইছিাৰক ভক্ষণ কতৰছ  সািজনী দ্যিথল গাছয় আৰু সাছিাটা সজীৱ শীহ আৰু 

আন সাছিাটা শুকান শীহ সম্বছন্ধ আপুতন আমাক িযাখযা তদয়ক, িাছি মই 

মানুহৰ ওচৰি উভতি িাি পাছৰা আৰু মানুছহ জাতনি পাছৰ’। 

فۡتَِناَفِيََسۡبِعََبَقَرَٰٖتَ
َ
يُقَأ ِ د  ِ َهاَٱلص  يُّ

َ
ِسَماٖنََيُوُسُفَأ

َخَرََ
ُ
َوََسۡبِعَُسۢنُبَلٍَٰتَُخۡضٖرََوأ َِعَجاف  ََسۡبع  ُكلُُهن 

ۡ
يَأ

اِسَلََعل ُهۡمََيۡعلَُمونََ رِۡجُعَإِلَيَٱلن 
َ
 ٤٦َيَابَِسَٰٖتَل َعل ِٓىَأ
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47. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক এছকৰাছহ সাি ি ৰ কখতি-িাতি কতৰিা, 

িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তি শসয কাটিিা িাছৰ সামানয পতৰমাণ খাই িাকীতখতন 

শীহসহ হৰ্ তদিা’; 

ٗباََفَماََحَصدتُّۡمَفََذُروُهَفِيََ
َ
قَاَلَتَۡزرَُعوَنََسۡبَعَِسنِيَنََدأ

ُكلُونََ
ۡ
اَتَأ ِم  ۦَٓإِل اَقَلِيلٗاَم   ٤٧َُسۢنُبلِهِ

48. ‘ইয়াৰ তপ ি আতহি সাছিাটা কঠিন ি ৰ, এই সাি ি ৰি, আগছি তি 

সিয় কতৰ ৰাতখিা, মানুছহ কসয়া খাি; ককৱল সামানয পতৰমাণ তিছটা 

কিামাছলাছক সংৰক্ষণ কতৰিা, িাৰ িাতহছৰ’। 

ۡمُتۡمََ ُكلَۡنََماَقَد 
ۡ
يَأ َِشَدادَ  َٰلَِكََسۡبع  ََبۡعِدََذ تِيَِمنُۢ

ۡ
َيَأ ُثم 

اَُتحِۡصُنونََ ِم  َإِل اَقَلِيلٗاَم   ٤٨َلَُهن 

49. ‘িাৰ তপ ি আতহি এছনকুৱা এটা ি ৰ, কসই ি ৰি মানুহৰ িাছি প্ৰচুৰ 

িৰষুণ হ’ি আৰু কসই ি ৰি মানুছহ ফলৰ ৰস কচতপ উতলয়াি’। 
اُسََوفِيهََِ َٰلَِكَعَام َفِيهَُِيَغاُثَٱلن  ََبۡعِدََذ تِيَِمنُۢ

ۡ
َيَأ ُثم 

 ٤٩ََيۡعِصُرونََ

50. আৰু ৰজাই ক’কল, ‘কিামাছলাছক ইউ ুফক কমাৰ ওচৰকল হল আহা’। 
িাৰ তপ ি কিতিয়া (ৰজাৰ) দূি কিওোঁৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ল কিতিয়া কিওোঁ 

ক’কল, ‘িুতম কিামাৰ মতনিৰ ওচৰি উভতি কিাৱা আৰু কিওোঁক কসাধাকগ, তি 

নাৰীসকছল তনজছৰ হাি কাটি কপলাইত ল তসহোঁ িৰ অৱস্থা তক! তনশ্চয় কমাৰ ৰি 

তসহোঁ িৰ  লনা সম্পছকথ  সমযক অৱগি’। 

اََجآَءهَُٱلر ُسوُلَقَاَلَٱرِۡجۡعََ َفَلَم  َوَقاَلَٱلَۡملُِكَٱۡئُتونِيَبِهِۖۦۡ
ََرب َِكَفَۡسـ ََ ََْۚإِلَيَٰ يِۡدَيُهن 

َ
ۡعَنَأ َٰتِيََقط  لُۡهََماَبَاُلَٱلن ِۡسَوةَِٱل 

ََعلِيمَ  ََرب ِيَبَِكۡيِدهِن   ٥٠َإِن 

51. ৰজাই নাৰীসকলক ক’কল, ‘কিতিয়া কিামাছলাছক ইউ ুফৰ পৰা অসৎকমথ 

কামনা কতৰত লা, কিতিয়া কিামাছলাকৰ তক হহত ল’? তসহোঁ ছি ক’কল, ‘অদু্ভি 

আল্লাহৰ মাহাত্ময! আতম কিওোঁৰ মাজি ককাছনা কদাষ কপাৱা নাত ছলা’। 
আজীজৰ স্ত্ৰীছয় ক’কল, ‘এতিয়াছহ সিয প্ৰকাশ পাছল, মইছহ কিওোঁক প্ৰছৰাচনা 

তদত ছলা, আৰু কিওোঁ তনশ্চয় সিযিাদীসকলৰ অন্তভুথ ি’। 

َقُلَۡنََ َيُوُسَفََعنَن ۡفِسهۚۦِْ َإِۡذََرََٰودتُّن  قَاَلََماََخۡطُبُكن 
ََِماََعلِۡمَناََعلَۡيهَِِمَن ُتَََََحََٰشََّلِل 

َ
قَالَِتَٱۡمَرأ َِۚ ُسوٖٓء

نَاََ۠رََٰودتُُّهۥََعنَن ۡفِسهِۦََ
َ
َأ ٱلَۡعزِيزَِٱلَٰٔۡـَنََحۡصَحَصَٱلۡحَقُّ

َِٰدقِينََ  ٥١ََوِإن ُهۥَلَِمَنَٱلص 

52. ‘এইছটা এই িাছি কি, িাছি কিওোঁ জাতনি পাছৰ, কিওোঁৰ অনুপতস্থতিি 

মই কিওোঁৰ প্ৰতি তিশ্বাসঘািকিা কৰা নাত ছলা আৰু তনশ্চয় আল্লাছহ 

তিশ্বাসঘািক সকলৰ ষডিন্ত্ৰ সফল নকছৰ’। 

َلَاََيۡهِديََ َ َٱَّلل  ن 
َ
ُخۡنُهَبِٱلَۡغۡيِبََوأ

َ
ن ِيَلَۡمَأ

َ
َٰلَِكَلَِيۡعلََمَأ َذ
 ٥٢ََكۡيَدَٱلۡخَآئِنِينََ

53. ‘আৰু মই তনজছক তনছদথ াষ িুতল ক'ি তিচৰা নাই, তকয়ছনা, তনশ্চয় মানুহৰ 

নফছচ কিয়া কামৰ তনছদথ শ তদয়াছটাছৱ স্বাভাতৱক, তকন্তু িাৰ িাতহছৰ িাৰ প্ৰতি 

কমাৰ প্ৰতিপালছক দয়া কছৰ। তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু’। 

وِٓءَإِل اََماََ بِٱلسُّ َُۢ اَرُة م 
َ
ۡفَسَلَأ َٱلن  ُِئََنۡفِسٓيَِۚإِن  بَر 

ُ
۞َوَمآَأ

ََرب ِيََغُفور َر ِحيمَ  إِن  َِۚ  ٥٣َرَِحَمََرب ِٓي

54. ৰজাই ক’কল, ‘ইউ ুফক কমাৰ ওচৰকল হল আহা; মই কিওোঁক কমাৰ 

তনজৰ িাছি আছপান কতৰ লম’। িাৰ তপ ি ৰজাই কিতিয়া কিওোঁৰ লগি কৰ্া 

পাতিছল, কিতিয়া ৰজাই ক’কল, ‘তনশ্চয় আতজ আপুতন আমাৰ ওচৰি 

মিথাদাশীল, পূণথ তিশ্বি’। 

اََ فَلَم  ۡسَتۡخلِۡصُهَلَِنۡفِسيَِۖ
َ
ۦَٓأ َوَقاَلَٱلَۡملُِكَٱۡئُتونِيَبِهِ

ِمينَ َكل َ
َ
َأ  ٥٤ََمُهۥَقَاَلَإِن َكَٱلَۡيۡوَمَلََدۡيَناََمِكين 
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55. কিওোঁ ক’কল, ‘কমাক কদশৰ ককাষাগাৰৰ দাতয়ত্ব অপথণ কৰক। তনশ্চয় মই 

উত্তম ৰক্ষক, সুতিজ্ঞ’। 
ََعلِيمَ  ۡرِضَِۖإِن ِيََحفِيظ 

َ
ََخَزآئِِنَٱلۡأ  ٥٥َقَاَلَٱۡجَعلۡنِيَعَلَىَٰ

56. আৰু এইদছৰ আতম ইউ ুফক কসই কদশি প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছলা; কসই 

কদশি কিওোঁৰ ি’কি ইচ্ছা িছিই অৱস্থান কৰাৰ অতধকাৰ আত ল। আতম িাক 

ইচ্ছা িাছকই আমাৰ ৰহমি প্ৰদান কছৰা; আৰু আতম মুহত নসকলৰ পুৰষ্কাৰ 

তিনষ্ট নকছৰা। 

َِمۡنَهاََحۡيُثََ
ُ
أ ۡرِضَيَتََبو 

َ
ن اَلُِيوُسَفَفِيَٱلۡأ َوَكَذَٰلَِكََمك 

نُِصيُبَبَِرۡحمَتَِ َْۚ ۡجَرََيََشآُء
َ
َولَاَنُِضيُعَأ َۡۖ َناََمنَن َشآُء

 ٥٦َٱلُۡمۡحِسنِينََ

57. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ কিওোঁছলাকৰ 

িাছি আতখৰািৰ পুৰষ্কাছৰই উত্তম। 
ل ِل ِذيَنََءاَمُنواَْوََكانُواََْيت ُقونََ ۡجُرَٱٓأۡلِخَرةََِخيۡرَ 

َ
 ٥٧ََولَأ

58. ইউ ুফৰ ভািৃসকল আতহল আৰু কিওোঁৰ ওচৰি প্ৰছৱশ কতৰছল। ফলি 

কিওোঁ তসহোঁ িক তচতন পাছল, তকন্তু তসহোঁ ছি কিওোঁক তচতন নাপাছল। 
وََجآَءَإِۡخَوةَُيُوُسَفَفََدَخلُواََْعلَۡيهََِفَعَرَفُهۡمَوَُهۡمَلَُهۥََ

 ٥٨َُمنِكُرونََ

59. আৰু কিওোঁ কিতিয়া তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ সামগ্ৰীৰ িযৱস্থা কতৰ তদছল কিতিয়া 

কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক কমাৰ ওচৰকল কিামাছলাকৰ তপিৃ পক্ষৰ হিমাছিয় 

ভাছয়কক হল আতহিা। কিামাছলাছক কদখা নাইছন, মই ককছনকক পূণথ মািাি 

প্ৰদান কছৰা আৰু মই তকমান ভাল অতৰ্তিপৰায়ণ’। 

ِۡنََ ٖخَل ُكمَم 
َ
زَُهمَِبجََهازِهِۡمَقَاَلَٱۡئُتونِيَبِأ اََجه  َولَم 

ن ِٓيَ
َ
لَاَتََرۡوَنَأ

َ
بِيُكۡمَْۚأ

َ
نَاََ۠خيُۡرََأ

َ
وفِيَٱلَۡكۡيَلََوأ

ُ
أ

 ٥٩َٱلُۡمنِزلِينََ

60. ‘আৰু িতদ কিামাছলাছক িাক হল নাহা কিছন্ত কিামাছলাকৰ িাছি কমাৰ 

ওচৰি ককাছনা খাদয সামগ্ৰী নাই আনতক কিামাছলাক কমাৰ ওচৰকলছক 

নাতহিা’। 

تُونِيَبِهِۦَفَلَاََكۡيَلَلَُكۡمَِعنِديََولَاََ
ۡ
فَإِنَل ۡمَتَأ
 ٦٠ََتۡقَربُونَِ

61. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িাৰ তিষছয় আতম িাৰ তপিৃক সন্মি কছৰাৱাৰ কচষ্টা 

কতৰম আৰু আতম এইছটা তনশ্চয় কতৰম’। 
بَاهََُوِإن اَلََفَٰعِلُونََ

َ
 ٦١َقَالُواََْسُنَرَٰوُِدََعۡنُهَأ

62. আৰু ইউ ুছফ কিওোঁৰ কমথচাৰীসকলক ক’কল, ‘তসহোঁ ছি তি পণযমূলয তদছ  

কসয়া তসহোঁ িৰ খাদযসামগ্ৰীৰ তভিৰছি হৰ্ তদয়া, িাছি তসহোঁ ছি পতৰয়ালৰ ওচৰি 

উভতি কিাৱাৰ তপ ি কসয়া তচতন পায়। ফলি িাছি তসহোঁ ছি আছকৌ উভতি 

আছহ’। 

َوَقاَلَلِفِۡتَيَٰنِهَِٱۡجَعلُواَْبَِضََٰعَتُهۡمَفِيَرَِحالِِهۡمَلََعل ُهۡمََ
ۡهلِِهۡمَلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

َ
َأ  ٦٢ََيۡعرِفُوَنَهآَإَِذاَٱنَقلَُبٓواَْإِلَيَٰٓ

63. এছিছক তসহোঁ ছি কিতিয়া তসহোঁ িৰ তপিৃৰ ওচৰি উভতি আতহল, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ তপিৃ! আমাৰ িাছি পতৰমাপকৃি খাদয সামগ্ৰী তনতষি 

কৰা হহছ । গতিছক আমাৰ ভাছয়কক আমাৰ লগি পঠাই তদয়ক িাছি আতম 

পতৰমাপকৃি খাদয সামগ্ৰী পাওোঁ। অৱছশয আতম িাৰ তহফাজি কতৰম’। 

اَرََجعَُ بَانَاَُمنَِعَِمن اَٱلَۡكۡيُلََفَلَم 
َ
أ بِيِهۡمَقَالُواََْيَٰٓ

َ
َأ ٓواَْإِلَيَٰٓ

َخانَاَنَۡكَتۡلََوِإن اَلَُهۥَلََحَٰفُِظونََ
َ
ۡرِسۡلََمَعَنآَأ

َ
 ٦٣َفَأ
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64. কিওোঁ ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক ইয়াৰ তিষছয় কিছনকক তনৰাপদ িুতল 

ভাতিম কনতক, কিছনকক ইয়াৰ আগি কিামাছলাকক তনৰাপদ িুতল ভাতিত ছলা 

ইয়াৰ ভাছয়কৰ তিষছয়? তকন্তু আল্লাছহই ৰক্ষণাছিক্ষণি কশ্ৰষ্ঠ আৰু কিছৱোঁই 

সিথছশ্ৰষ্ঠ দয়ালু’। 

ِخيهََِ
َ
َأ ِمنُتُكۡمَعَلَىَٰٓ

َ
قَاَلََهۡلََءاَمُنُكۡمََعلَۡيهَِإِل اََكَمآَأ

َِٰحمِينََ رَۡحُمَٱلر 
َ
وَُهَوَأ ََحَٰفِٗظاَۖۡ ََخيۡر  ُ  ٦٤َِمنََقۡبُلَفَٱَّلل 

65. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ খাদযসামগ্ৰীৰ কটাছপালা খুতলছল কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কদতখিকল পাছল কি, তসহোঁ িৰ পণযমূলয তসহোঁ িক উভিাই তদয়া হহছ । 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ তপিৃ! আতম আৰু তক প্ৰিযাশা কতৰি পাছৰা? চাওোঁক 

এয়া আতম তদয়া পণযমূলয, আমাক আছকৌ উভিাই তদয়া হহছ । আতম আমাৰ 

পতৰয়ালিগথক খাদয-সামগ্ৰী আতন তদম আৰু আতম আমাৰ ভািৃৰ ৰক্ষণাছিক্ষণ 

কতৰম লগছি আতম অতিতৰি আৰু এটা উটৰ (তপঠিি) পণয আতনম; এই 

পতৰমাণৰ শসয হল অহা অতি সহজ’। 

قَالُواََْ ۡتَإِلَۡيِهۡمَۖۡ اََفَتُحواََْمَتََٰعُهۡمَوََجُدواَْبَِضََٰعَتُهۡمَُرد  َولَم 
َهَِٰذهِۦ بَانَاََماََنۡبِغىَِۖ

َ
أ ۡهلََناََََيَٰٓ

َ
َونَِميُرَأ َۡۖ ۡتَإِلَۡيَنا بَِضََٰعُتَناَُرد 
َيَِسير َ َٰلَِكََكۡيل  َذ َخانَاََونَۡزَداُدََكۡيَلَبَعِيٖرَِۖ

َ
 ٦٥ََوَنحَۡفُظَأ

66. তপিাছক ক’কল, ‘মই িাক ককতিয়াও কিামাছলাকৰ লগি নপঠাওোঁ 

কিতিয়াকলছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ নামি এই অিীকাৰ নকতৰিা কি, 

কিামাছলাছক িাক কমাৰ ওচৰকল ঘূৰাই আতনিা, অৱছশয িতদ কিামাছলাকক 

আটক কৰা হয় (কিছন্ত কসয়া তভন্ন কৰ্া)’। িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিতিয়া 

কিওোঁৰ ওচৰি প্ৰতিজ্ঞা কতৰছল কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘আতম তি তিষছয় কৰ্া 

পাতি আছ া, আল্লাছহই ইয়াৰ তিধায়ক’। 

ِ َتُۡؤتُوِنََمۡوثِٗقاَم  ۡرِسلَُهۥََمَعُكۡمََحت يَٰ
ُ
ََِقَاَلَلَۡنَأ َنَٱَّلل 

آََءاتَۡوُهََمۡوثَِقُهۡمََ فَلَم  نَُيحَاَطَبُِكۡمَۖۡ
َ
ۦَٓإِل ٓاَأ تُن نِيَبِهِ

ۡ
لََتأ

ََماََنُقوُلََوكِيلَ  َعَلَىَٰ ُ  ٦٦َقَاَلَٱَّلل 

67. আৰু কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ পুিসকল! কিামাছলাছক এটা দ্যৱাছৰছৰ 

প্ৰছৱশ নকতৰিা, িৰং তভন তভন দ্যৱাছৰছৰ প্ৰছৱশ কতৰিা। আল্লাহৰ তসিান্তৰ 

তিপৰীছি মই কিামাছলাকৰ িাছি এছকা কতৰি কনাৱাছৰা। আছদশ ককৱল মাি 

আল্লাহছৰই। মই কিওোঁৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰা, আল্লাহৰ ওপৰছিই তনভথ ৰকাৰী 

সকলৰ তনভথ ৰ কৰা উতচি’। 

َبَاٖبََوَِٰحٖدََوٱۡدُخلُواَِْمۡنََ َلَاَتَۡدُخلُواَِْمنُۢ َوَقاَلََيََٰبنِي 
وََ ِقَةَِٖۖ َتَفر  َٰٖبَمُّ بَۡو

َ
َِِمنََشۡيٍءََِۖأ َِنَٱَّلل  ۡغنِيََعنُكمَم 

ُ
َمآَأ

وََعلَۡيهَِفَلَۡيَتوَك ِلََ َعلَۡيهَِتَوَك لُۡتَۖۡ َِۡۖ إِِنَٱلۡحُۡكُمَإِل اََّلِل 
 ٦٧َٱلُۡمَتوَك ِلُونََ

68. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ তপিৃৰ আছদশ মছি প্ৰছৱশ কতৰছল, 

কিতিয়া আল্লাহৰ আছদশৰ তিপৰীছি কসয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি অহা নাত ল; 

ইয়াকূছি ককৱল কিওোঁৰ মনৰ এটি অতভপ্ৰায় পূণথ কতৰত ল আৰু অৱছশয কিওোঁ 

আতম তদয়া তশক্ষাছৰ জ্ঞানিান আত ল। তকন্তু কিত  ভাগ মানুছহই নাজাছন। 

اََكاَنَُيۡغنِيََ بُوُهمَم 
َ
َمرَُهۡمَأ

َ
اََدَخلُواَِْمۡنََحۡيُثَأ َولَم 

َِِمنََشۡيٍءَإِل اََحَا َِنَٱَّلل  َجٗةَفِيََنۡفِسََيۡعُقوَبَََعۡنُهمَم 
ۡكثََرََ

َ
َأ َوِإن ُهۥَلَُذوَِعلٖۡمَل َِماََعل ۡمَنَُٰهََوَلَِٰكن  ََٰهاَْۚ قََضى

اِسَلَاََيۡعلَُمونََ  ٦٨َٱلن 

69. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া ইউ ুফৰ ওচৰি প্ৰছৱশ কতৰছল, কিতিয়া ইউ ুছফ 

কিওোঁৰ সছহাদৰ ভাছয়কক তনজৰ ওচৰছি ৰাতখছল আৰু ক’কল, ‘তনশ্চয় মছয়ই 

কিামাৰ সছহাদৰ ভাছয়ক, গতিছক তসহোঁ ছি তি কতৰত ল িাৰ িাছি দ্যখ 

নকতৰিা’। 

نَاََ۠
َ
قَاَلَإِن ِٓيَأ َۡۖ َخاهُ

َ
َإِلَۡيهَِأ َيُوُسَفََءاَوىَٰٓ اََدَخلُواَْعَلَىَٰ َولَم 
ُخوَكَفَلَاَتَبَۡتئِۡسَبَِماَكَانُواََْيۡعَملُونََ

َ
 ٦٩َأ
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70. িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া তসহোঁ িৰ সামগ্ৰীৰ িযৱস্থা কতৰ তদছল, কিতিয়া 

কিওোঁ তনজ সছহাদৰ ভাছয়কৰ কটাছপালাৰ মাজি পানপাি ৰাতখ তদছল। িাৰ 

তপ ি এজন আহ্বায়ছক তচঞোঁ তৰ ক’কল, ‘কহ িািীদল! তনশ্চয় কিামাছলাক 

কচাৰ’। 

ِخيهََِ
َ
َقايََةَفِيَرَۡحِلَأ ِ زَُهمَِبجََهازِهِۡمََجَعَلَٱلس  اََجه  فَلَم 

ُتَهاَٱلۡعِيُرَإَِ ي 
َ
َأ ذ َنَُمَؤذ ِن 

َ
َأ  ٧٠َن ُكۡمَلََسَٰرِقُونََُثم 

71. তসহোঁ ছি কিওোঁছলাকৰ ফাছল চাই সুতধছল, ‘আছপানাছলাকৰ তক 

কহৰাইছ ’? 

اَذاََتۡفقُِدونََ ۡقَبلُواََْعلَۡيِهمَم 
َ
 ٧١َقَالُواََْوأ

72. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আতম ৰজাৰ পানপাি কহৰাইছ া। তিছয় কসইছটা 

আতন তদি, তস এটা উটৰ (তপঠিি) কিাজাই পতৰমাণ খাদয-সামগ্ৰী উপহাৰ পাি; 

আৰু মই ইয়াৰ জাতমন’। 

قَالُواََْنۡفقُِدَُصَواَعَٱلَۡملِِكََولَِمنََجآَءَبِهِۦَِحمُۡلَبَعِيرََٖ
نَاَ۠بِهِۦَزَِعيمَ 

َ
 ٧٢ََوأ

73. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ শপি! আছপানাছলাছক জাছনই কদছখান কি, 

আতম এই কদশি দ্যষৃ্কতি কতৰিকল অহা নাই আৰু আতম কচাছৰা নহয়’। 
َِ ۡرِضََوَماََقَالُواَْتَٱَّلل 

َ
اَِجۡئَناَلُِنۡفِسَدَفِيَٱلۡأ َلََقۡدََعلِۡمُتمَم 

 ٧٣َُكن اََسَٰرِقِينََ

74. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘িতদ কিামাছলাছক তম লীয়া কহাৱা কিছন্ত ইয়াৰ 

শাতি তক হ'ি? 

َإِنَُكنُتۡمََكَِٰذبِينََ ۥٓ ُؤُه  ٧٤َقَالُواََْفَماََجَزَٰٓ

75. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘ইয়াৰ শাতি হ’ি, িাৰ কটাছপালাৰ মাজি কসই পািছটা 

কপাৱা িাি, তসছয়ই িাৰ তিতনময়’। এইদছৰই আতম িাতলমসকলক শাতি প্ৰদান 

কছৰা। 

ََكَذَٰلَِكََ ۚۥْ ُؤُه ُؤُهۥََمنَوُِجَدَفِيَرَۡحلِهِۦََفُهَوََجَزَٰٓ قَالُواََْجَزَٰٓ
َٰلِِمينََ زِيَٱلظ 

 ٧٥ََنجۡ

76. এছিছক কিওোঁ তনজ সছহাদৰ ভাছয়কৰ কটাছপালা কচাৱাৰ আগছি তসহোঁ িৰ 

কটাছপালাি তিচাতৰিকল ধতৰছল, তপ ি কিওোঁৰ সছহাদৰ ভাছয়কৰ কটাছপালাৰ 

পৰা পািছটা উতলয়াই আতনছল। এছনকক আতম ইউ ুফৰ িাছি ককৌশল 

কতৰত ছলা। আল্লাছহ ইচ্ছা নকতৰছল ৰজাৰ আইনি কিওোঁৰ ভািৃক আটক কৰা 

সংগি নাত ল। আতম িাক ইচ্ছা মিথাদাি উচ্চ কতৰ তদওোঁ। কাৰণ প্ৰছিযক 

জ্ঞানিান িযতিৰ ওপৰি আছ  সিথজ্ঞানী। 

َٱۡسَتۡخرََجَهاَِمنََ ِخيهَُِثم 
َ
وِۡعَيتِِهۡمََقۡبَلَوِعَآِءَأ

َ
َبِأ
َ
َفَبَدأ

َخاهََُ
َ
ُخَذَأ

ۡ
َماََكاَنَلَِيأ ِخيهََِِۚكَذَٰلَِكَكِۡدنَاَلُِيوُسَفَۖۡ

َ
وِعَآِءَأ

نََ نَۡرَفُعََدَرَجَٰٖتَم  َْۚ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 
َ
فِيَدِيِنَٱلَۡملِِكَإِل ٓاَأ

َذِيَِعلٍۡمََعلِيمَ ن َشآَ ِ
َوفَۡوَقَُكل  َُۗ  ٧٦َُء

77. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘তস িতদ চুতৰ কতৰছ  কিছন্ত (এয়া ককাছনা আচতৰি কৰ্া 

নহয়) ইয়াৰ সছহাদছৰও ইয়াৰ আগি চুতৰ কতৰত ল’। তকন্তু ইউ ুছফ প্ৰকৃি 

তিষয়ছটা তনজৰ মনছি কগাপন ৰাতখছল আৰু তসহোঁ িৰ সনু্মখি প্ৰকাশ নকতৰছল। 

কিওোঁ (মছন মছন) ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ অৱস্থা অতি জঘনয আৰু কিামাছলাছক 

তি হক আ া কসই তিষছয় আল্লাছহই অতধক অৱগি’। 

َهاَ َسر 
َ
فَأ َْۚ َل ُهۥَِمنََقۡبُل خ 

َ
۞قَالُٓواَْإِنَيَۡسِرۡقََفَقۡدََسَرَقَأ

كَاٗناََۖۡ َم  نُتۡمََشر  
َ
يُوُسُفَفِيََنۡفِسهِۦََولَۡمَُيۡبِدَهاَلَُهۡمَْۚقَاَلَأ

ۡعلَُمَبِمََ
َ
َأ ُ  ٧٧َاَتَِصُفونَََوٱَّلل 
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78. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আজীজ! ইয়াৰ তপিৃ অিযন্ত িৃি; গতিছক ইয়াৰ 

ঠাইি আমাৰ মাজৰ ককাছনা এজনক ৰাতখ তদয়ক। আমাৰ দৃতষ্টি আপুতন এজন 

সৎকমথশীল িযতি’। 

ٗباََشۡيٗخاََكبِيٗراَفَُخۡذََ
َ
َأ ۥٓ َلَُه َهاَٱلَۡعزِيُزَإِن  يُّ

َ
أ قَالُواََْيَٰٓ

ۥَٓۖۡ َحَدنَاََمكَانَُه
َ
ََٰكَِمَنَٱلُۡمۡحِسنِينَََأ  ٧٨َإِن اَنََرى

79. কিওোঁ ক’কল, ‘িাৰ ওচৰি আতম আমাৰ িস্তু পাইছ া, িাৰ িাতহছৰ আনক 

আটক কৰাৰ অপৰাধৰ পৰা আতম আল্লাহৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰছ া। এছন কতৰছল 

তনশ্চয় আতম িাতলমি পতৰণি হ'ম’। 

ُخَذَإِل اََمنَوََجۡدنَاَمََ
ۡ
نَن أ
َ
َِأ ََقَاَلََمَعاَذَٱَّلل  ۥٓ َتََٰعَناَِعنَدهُ
 ٧٩َإِن آَإِٗذاَل َظَٰلُِمونََ

80. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ ি িাৰ তিষছয় সমূ্পণথৰূছপ তনৰাশ হ’ল, কিতিয়া 

তসহোঁ ি পৰামশথ কতৰিকল একান্তভাছৱ কগাট খাছল। তসহোঁ িৰ মাজৰ ডাঙৰ জছন 

ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ মনি আছ ছন কিামাছলাকৰ তপিৃছয় কিামাছলাকৰ পৰা 

আল্লাহৰ নামি অিীকাৰ হলছ  আৰু ইয়াৰ আগছিও কিামাছলাছক ইউ ুফৰ 

তিষছয় অনযায় কতৰত লা। গতিছক মই ককতিয়াও এই কদশ এতৰ নািাওোঁ 

কিতিয়াকলছক কমাৰ তপিৃছয় কমাক অনুমতি তনতদি অৰ্িা আল্লাছহ কমাৰ িাছি 

ককাছনা ফয়চালা নকতৰি আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ ফয়চালাকাৰী’। 

َۡۖ ا اَٱۡستَۡيـ َُسواَِْمۡنُهََخلَُصواََْنجِي ٗ لَۡمََفَلَم 
َ
قَاَلََكبِيرُُهۡمَأ

ََِ َِنَٱَّلل  ۡوثِٗقاَم  َخَذََعلَۡيُكمَم 
َ
بَاُكۡمَقَۡدَأ

َ
َأ ن 
َ
َتۡعلَُمٓواَْأ

ََ ۡرَضََحت يَٰ
َ
بَۡرَحَٱلۡأ

َ
فَلَۡنَأ َوِمنََقۡبُلََماَفَر طُتۡمَفِيَيُوُسَفَۖۡ

َلِيَِۖوَُهَوََخيُۡرََ ُ ۡوََيحُۡكَمَٱَّلل 
َ
بِٓيَأ
َ
َذَنَلِٓيَأ

ۡ
يَأ

 ٨٠َٱلَۡحَِٰكِمينََ

81. কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ তপিৃৰ ওচৰি ঘূতৰ কিাৱা আৰু ককাৱাকগ, ‘কহ 

আমাৰ তপিৃ! আছপানাৰ পুিই চুতৰ কতৰছ  আৰু আতম তি জাছনা িাছৰই প্ৰিযক্ষ 

তিৱৰণ তদছলা, আৰু আতম অদৃশযৰ সংৰক্ষণকাৰী নহয়’। 

َٱۡبَنَكََسَرَقََوَماََ بَانَآَإِن 
َ
أ بِيُكۡمََفُقولُواََْيَٰٓ

َ
َأ ٱرِۡجُعٓواَْإِلَيَٰٓ

 ٨١َِهۡدنَآَإِل اَبَِماََعلِۡمَناََوَماَُكن اَلِلَۡغۡيِبََحَٰفِِظينََشََ

82. ‘(িতদ তিশ্বাস নহয়) কিছন্ত তি জনপদি আতম আত ছলা কসই ঠাইৰ 

অতধিাসীসকলক কসাধক আৰু তি িািীদলৰ লগি আতম আতহছ া কিওোঁছলাকছকা 

কসাধক। তনশ্চয় আতম সোঁচা কৰ্া হক আছ া’। 

ۡقَبلَۡناَفِيَهاَۖۡوَۡسـ َِلَٱلَۡقۡريََةَٱل تِيَُكنَ 
َ
اَفِيَهاََوٱلۡعِيَرَٱل تِٓيَأ

 ٨٢ََوِإن اَلََصَِٰدقُونََ

83. কিওোঁ (ইয়াকূছি) ক’কল, ‘নহয়, িৰং কিামাছলাকৰ কু-প্ৰিৃতত্তছয় 

কিামাছলাকৰ িাছি এটা কাতহনী সজাই তদছ । গতিছক উত্তম হধিথছহ মই গ্ৰহণ 

কতৰম; সম্ভৱিঃ আল্লাছহ তসহোঁ ি উভয়ছক এছকলছগ কমাৰ ওচৰকল আতন তদি। 

তনশ্চয় কিওোঁ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়’। 

َۡۖ َجمِيل  فََصبۡرَ  ۡمٗراَۖۡ
َ
نُفُسُكۡمَأ

َ
لَۡتَلَُكۡمَأ قَاَلَبَۡلََسو 

إِن ُهۥَُهَوَٱلَۡعلِيُمََ َْۚ تِيَنِيَبِِهۡمََجمِيًعا
ۡ
نَيَأ
َ
َأ ُ َعَسيَٱَّلل 
 ٨٣َٱلۡحَِكيمَُ

84. আৰু কিওোঁ তসহোঁ িৰ পৰা মুখ ঘূৰাই তনছল আৰু ক’কল, ‘হায় আফছ াচ! 

ইউ ুফৰ িাছি’। কশাকি (কাতে কাতে) কিওোঁৰ চকু দ্যটা কঘালা হহ পতৰত ল 

তকন্তু কিওোঁ আত ল সম্বৰণকাৰী। 

ۡتََ َيُوُسَفََوٱۡبَيض  َعَلَىَٰ َسَفىَٰ
َ
أ ََعۡنُهۡمََوَقاَلََيَٰٓ َوتََول يَٰ

 ٨٤ََعۡيَناهَُِمَنَٱلۡحُۡزِنََفُهَوََكِظيمَ 

85. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ শপি! আপুতন ইউ ুফৰ কৰ্া সদায় স্মৰণ কতৰ 

ৰ্াতকি কিতিয়া হলছক আপুতন মুমূষথ অৱস্থাি উপনীি নহয় অৰ্িা আছপানাৰ 

মৃিুযিৰণ নহয়’। 

ۡوََ
َ
َتَُكوَنََحرًَضاَأ ََِتۡفَتُؤاَْتَۡذُكُرَيُوُسَفََحت يَٰ قَالُواَْتَٱَّلل 

 ٨٥َتَُكوَنَِمَنَٱلَۡهَٰلِِكينََ
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86. কিওোঁ ক’কল, ‘মই কমাৰ অসহনীয় কিদনা, কমাৰ দ্যখ ককৱল আল্লাহৰ 

ওচৰছিই তনছিদন কছৰা আৰু মই আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কসয়া জাছনা তিছটা 

কিামাছলাছক নাজানা’। 

ََِماََ ۡعلَُمَِمَنَٱَّلل 
َ
ََِوأ ۡشُكواََْبث ِيَوَُحۡزنِٓيَإِلَيَٱَّلل 

َ
قَاَلَإِن َمآَأ
 ٨٦َلَاََتۡعلَُمونََ

87. ‘কহ কমাৰ পুিসকল! কিামাছলাছক কিাৱা, ইউ ুফ আৰু িাৰ সছহাদৰৰ 

সন্ধান কৰা আৰু আল্লাহৰ ৰহমিৰ পৰা কিামাছলাক তনৰাশ নহ’িা। কাৰণ 

আল্লাহৰ ৰহমিৰ পৰা কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাতহছৰ আন ককাছনও তনৰাশ নহয়’। 

ِخيهََِولَاََ
َ
ُسواَِْمنَيُوُسَفََوأ َٱۡذَهُبواََْفَتَحس  َيََٰبنِي 

ََِ ۡوِحَٱَّلل  إِن ُهۥَلَاَيَاْيۡـ َُسَِمنَر  َِۡۖ ۡوِحَٱَّلل  تَاْيۡـ َُسواَِْمنَر 
َٰفُِرونََإِل َ  ٨٧َاَٱلَۡقۡوُمَٱلَۡك

88. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ ি ইউ ুফৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ল কিতিয়া তসহোঁ ছি 

ক’কল, ‘কহ আজীজ! আতম আৰু আমাৰ পতৰয়ালিগথ তিপন্ন হহ পতৰছ া আৰু 

আতম িুচ্ছ পুোঁতজ হল আতহছ া; গতিছক আপুতন আমাক খাদয-সামগ্ৰী পূণথ মািাি 

প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কৰক; তনশ্চয় আল্লাছহ অনুগ্ৰহকাৰী 

সকলক পুৰষৃ্কি কছৰ’। 

ۡهلََناََ
َ
َناََوأ َهاَٱلَۡعزِيُزََمس  يُّ

َ
أ اََدَخلُواََْعلَۡيهَِقَالُواََْيَٰٓ فَلَم 

ۡوِفَلََناَٱلَۡكۡيَلََ
َ
َٰةَٖفَأ زَۡجى َوَِجۡئَناَبِبَِضََٰعةَٖمُّ رُّ ٱلضُّ

زِيَٱلُۡمتََ
ََيجۡ َ َٱَّلل  إِن  َۡۖ ۡقََعلَۡيَنآ قِينَََوتََصد  ِ  ٨٨ََصد 

89. ইউ ুছফ ক’কল, ‘কিামাছলাছক জানাছন, কিামাছলাছক ইউ ুফ আৰু 

কিওোঁৰ সছহাদৰৰ লগি তক আচৰণ কতৰত লা, কিতিয়া কিামাছলাক আত লা 

অজ্ঞ’? 

نُتۡمََ
َ
ِخيهَِإِۡذَأ

َ
اََفَعلُۡتمَبُِيوُسَفََوأ قَاَلََهۡلََعلِۡمُتمَم 

 ٨٩ََجَِٰهلُونََ

90. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিছন্ত িুতমছয়ই ইউ ুফ কনতক’? কিওোঁ ক’কল, ‘হয়, 

মছয়ই ইউ ুফ আৰু এওোঁ কমাৰ ভাইটি; তনশ্চয় আল্লাছহ আমাৰ ওপৰি অনুগ্ৰহ 

কতৰছ । তনশ্চয় তি িযতি িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ আৰু হধিথ ধাৰণ কছৰ, কিছন্ত 

অৱছশয আল্লাছহ সৎকমথশীলসকলৰ শ্ৰমফল তিনষ্ট নকছৰ’। 

َ۠ نَا
َ
قَاَلَأ نَتَيُوُسُفَۖۡ

َ
ِءن َكَلَأ

َ
ِخيَََِۖقَالُٓواَْأ

َ
يُوُسُفََوَهََٰذآَأ

َلَاََ َ َٱَّلل  إِن ُهۥََمنََيت ِقََويَۡصبِۡرَفَإِن  َۡۖ ََعلَۡيَنآ ُ َٱَّلل  قَۡدََمن 
ۡجَرَٱلُۡمۡحِسنِينََ

َ
 ٩٠َيُِضيُعَأ

91. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ শপি! আল্লাছহ তনশ্চয় কিামাক আমাৰ ওপৰি 

প্ৰাধানয তদছ  আৰু আতম আত ছলা অপৰাধী’। 
َِ ََعلَۡيَناََوِإنَُكن اَقَالُواَْتَٱَّلل  ُ َلََقۡدََءاثََرَكَٱَّلل 
 ٩١َلََخَِٰطـ ِينََ

92. কিওোঁ ক’কল, ‘আতজ কিামাছলাকৰ তিৰুছি ককাছনা গতৰহণা নাই। আল্লাছহ 

কিামাছলাকক ক্ষমা কৰক আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ দয়ালু’। 
َلَُكۡمَۖۡ ُ َيۡغفُِرَٱَّلل  َۡۖ وَُهَوَََقَاَلَلَاََتثِۡريَبََعلَۡيُكُمَٱلَۡيۡوَم

َِٰحمِينََ رَۡحُمَٱلر 
َ
 ٩٢َأ

93. ‘কিামাছলাছক কমাৰ এই কচালাছটা হল কিাৱা আৰু এইছটা কমাৰ তপিৃৰ 

মুখমিলৰ ওপৰি ৰাতখিা; কিতিয়া কিওোঁ দৃতষ্ট শতি ঘূৰাই পাি। লগছি 

কিামাছলাকৰ পতৰয়ালৰ সকছলাছক কমাৰ ওচৰকল হল আহাকগ’। 

َ لُۡقوُهَعَلَىَٰ
َ
ِتَبَِصيٗراََٱۡذَهُبواَْبَِقِميِصيََهََٰذاَفَأ

ۡ
بِيَيَأ

َ
وَۡجهَِأ

ۡجمَعِينََ
َ
ۡهلُِكۡمَأ

َ
تُونِيَبِأ

ۡ
 ٩٣ََوأ
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94. আৰু কিতিয়া িািীদল ওলাই পতৰল কসই সময়ছি (ইয়াি) কিওোঁছলাকৰ 

তপিৃছয় ক'কল, কিামাছলাছক িতদ কমাক িৃি-অপ্ৰকৃতিস্থ িুতল নভিা কিছন্ত মই 

কওোঁ কি, ‘মই ইউ ুফৰ োণ পাই আছ া’। 

اَفََصلَِتَٱلۡعِي ِجُدَرِيَحَيُوُسَفَََۖۡولَم 
َ
بُوُهۡمَإِن ِيَلَأ

َ
ُرَقَاَلَأ

نَُتَفن ُِدونَِ
َ
 ٩٤َلَۡولَٓاَأ

95. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ শপি! আপুতন এতিয়াও কসই পুৰতণ তিভ্ৰাতন্তছিই 

আছ ’। 
َِإِن َكَلَفِىََضَلَٰلَِكَٱلَۡقِديمَِ  ٩٥َقَالُواَْتَٱَّلل 

96. িাৰ তপ ি কিতিয়া সুসংিাদিাহক উপতস্থি হ’ল আৰু কিওোঁৰ মুখমিলৰ 

ওপৰি কচালাছটা ৰাতখছল কিতিয়া কিওোঁ দৃতষ্ট শতি ঘূৰাই পাছল। কিওোঁ ক’কল, 

‘মই কিামাছলাকক ককাৱা নাত ছলাছন কি, মই আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তি জাছনা 

কিামাছলাছক কসয়া নাজানা’? 

َبَِصيٗراََۖۡ َوَۡجِههِۦَفَٱۡرتَد  َُٰهَعَلَىَٰ لَۡقى
َ
نََجآَءَٱلۡبَِشيُرَأ

َ
آَأ فَلَم 
ََِماَلَاََقَاَلَ ۡعلَُمَِمَنَٱَّلل 

َ
قُلَل ُكۡمَإِن ِٓيَأ

َ
لَۡمَأ
َ
أ

 ٩٦ََتۡعلَُمونََ

97. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ তপিৃ! আমাৰ গুনাহৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা 

কৰক; তনশ্চয় আতম অপৰাধী’। 
بَانَاَٱۡسَتۡغفِۡرَلََناَُذنُوبََنآَإِن اَُكن اََخَِٰطـ ِينََ

َ
أ  ٩٧َقَالُواََْيَٰٓ

98. কিওোঁ ক’কল, ‘অতচছৰই মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ িাছি 

ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰম। তনশ্চয় কিওোঁ অতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 
إِن ُهۥَُهَوَٱلَۡغُفوُرََ ۡسَتۡغفُِرَلَُكۡمََرب ِٓيَِۖ

َ
قَاَلََسۡوَفَأ

 ٩٨َٱلر ِحيمَُ

99. িাৰ তপ ি কিওোঁছলাক কিতিয়া ইউ ুফৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ল, কিতিয়া 

কিওোঁ তপিৃ-মািৃক তনজৰ কাষি স্থান তদছল, আৰু ক’কল, ‘আছপানাছলাছক 

আল্লাহৰ ইচ্ছাি তনৰাপছদ তমচৰি অৱস্থান কৰক’। 

بََوۡيهََِوَقاَلَٱۡدُخلُواََْ
َ
َإِلَۡيهَِأ َيُوُسَفََءاَوىَٰٓ اََدَخلُواَْعَلَىَٰ فَلَم 

ََءاِمنِينََ ُ  ٩٩َِمۡصَرَإِنََشآَءَٱَّلل 

100. আৰু ইউ ুছফ কিওোঁৰ তপিৃ-মািৃক উচ্চ আসনি িহুৱাছল আৰু 

কিওোঁছলাক সকছলাছৱ কিওোঁৰ সন্মানি  াজদাৱনি হ’ল। কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, 

‘কহ কমাৰ তপিৃ! এইছটাছৱই কমাৰ সছপানৰ িযাখযা; কমাৰ প্ৰতিপালছক ইয়াক 

সিযি পতৰণি কতৰছ  আৰু কিছৱোঁই কমাক কাৰাগাৰৰ পৰা মুি কতৰছ  আৰু 

চয়িাছন কমাৰ আৰু কমাৰ ভািৃসকলৰ সম্পকথ  তিনষ্ট কৰাৰ তপ ছিা 

আছপানাছলাকক মৰুভূতম অিলৰ পৰা ইয়াি আতন কিওোঁ কমাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ 

কতৰছ । তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালছক তি ইচ্ছা কছৰ কসয়া তনপুণিাৰ হসছি কছৰ। 

তনশ্চয় কিছৱোঁই সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়’। 

َوَقاَلََ ٗداَۖۡ واَْلَُهۥَُسج  بََوۡيهَِعَلَىَٱلَۡعۡرِشَوََخرُّ
َ
َوَرَفَعَأ

بَِتََهََٰ
َ
أ وِيُلَُرۡءَيََٰيَِمنََقۡبُلَقَۡدََجَعلََهاََرب ِيَََيَٰٓ

ۡ
َذاَتَأ

ۡجِنَوََجآَءََ ِ ۡخرََجنِيَِمَنَٱلس 
َ
ۡحَسَنَبِٓيَإِۡذَأ

َ
َوَقۡدَأ َۡۖ ا َحق ٗ

ۡيَطَُٰنَبَيۡنِيََوبَيَۡنََ نَن َزَغَٱلش 
َ
ََبۡعِدَأ َِنَٱلَۡبۡدوَِِمنُۢ بُِكمَم 

إِن َ َْۚ َل َِماَيََشآُء ََرب ِيَلَِطيف  إِن  َِۚ ُهۥَُهَوَٱلَۡعلِيُمَإِۡخَوتِٓي
 ١٠٠َٱلۡحَِكيمَُ

101. ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! িুতমছয়ই কমাক ৰাজত্ব দান কতৰ া আৰু সছপানৰ 

িযাখযা তশক্ষা তদ া। কহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ স্ৰষ্টা! িুতমছয়ই পৃতৰ্ৱী আৰু 

আতখৰািি কমাৰ অতভভাৱক। িুতম কমাক মু তলম অৱস্থাি মুিুয প্ৰদান কৰা 

আৰু কমাক সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অন্তভুথ ি কৰা’। 

وِيِلََ
ۡ
َقَۡدََءاتَيَۡتنِيَِمَنَٱلُۡملِۡكَوََعل ۡمَتنِيَِمنَتَأ ِ ۞َرب 

ِۦَفِيََ نَتََولِي 
َ
ۡرِضَأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفَاِطَرَٱلس  َحادِيِثِۚ

َ
ٱلۡأ

َٰلِِحينََ لۡحِۡقنِيَبِٱلص 
َ
تََوف نِيَُمۡسلِٗماََوأ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۖ  ١٠١َٱلدُّ
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102. এইছিাৰ গাছয়িৰ সংিাদ তিছিাৰ আতম অহীৰ দ্বাৰা কিামাক জনাই 

আছ া, কিতিয়া তসহোঁ ছি ঐকযমিি উপনীি হহ ষডিন্ত্ৰ কতৰত ল, কিতিয়া 

িুতম তসহোঁ িৰ লগি নাত লা। 

َوَماَُكنَتَلََديِۡهۡمََ ۢنَبآِءَٱلَۡغۡيِبَنُوِحيهَِإِلَۡيَكَۖۡ
َ
َٰلَِكَِمۡنَأ َذ

ۡمرَُهۡمَوَُهۡمََيۡمُكُرونََ
َ
ۡجمَُعٓواَْأ

َ
 ١٠٢َإِۡذَأ

103. আৰু িুতম তিমাছনই আকাংক্ষা নকৰা তকয়, অতধকাংশ মানুছহই ঈমান 

কপাষণ নকতৰি। 
اِسََولَۡوََحرَۡصَتَبُِمۡؤِمنِينََ ۡكثَُرَٱلن 

َ
 ١٠٣ََوَمآَأ

104. অৰ্চ িুতম তসহোঁ িৰ পৰা ককাছনা প্ৰতিদাছনা তিচৰা নাই। এই (ককাৰআন) 

ককৱল সৃতষ্টজগিৰ িাছি উপছদশমাি। 
إِۡنَُهَوَإِل اَذِۡكر َََوَماَ ۡجٍرَِۚ

َ
تَۡسـ َلُُهۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

 ١٠٤َل ِلَۡعَٰلَِمينََ

105. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি িহুছিা তনদশথন আছ ; তসহোঁ ছি এইছিাৰ 

কদছখ তকন্তু তসহোঁ ছি এইছিাৰৰ প্ৰতি উদাসীন। 
وَنََعلَۡيَهاَ ۡرِضََيُمرُّ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ِۡنََءايَةَٖفِيَٱلس  ي ِنَم 

َ
َوَكأ
 ١٠٥َُهۡمََعۡنَهاَُمۡعرُِضونََوََ

106. তসহোঁ িৰ সৰহভাগ মানুছহ ঈমান কপাষণ কৰা সছত্বও আল্লাহৰ লগি 

অংশীদাৰ স্থাপন (তশ্বকথ ) কছৰ। 
ۡشِرُكونََ َِإِل اَوَُهمَمُّ ۡكثَرُُهمَبِٱَّلل 

َ
 ١٠٦ََوَماَيُۡؤِمُنَأ

107. তকন্তু তসহোঁ ি আল্লাহৰ সিথগ্ৰাসী শাতিৰ পৰা নাইিা তসহোঁ িৰ অজাতনছি 

তক্বয়ামিৰ আকতস্মক উপতস্থতিৰ পৰা তনৰাপদ হহ হগছ  কনতক? 

تَِيُهُمََ
ۡ
ۡوَتَأ
َ
َِأ ِۡنََعَذاِبَٱَّلل  م  تَِيُهۡمََغَِٰشَيةَ 

ۡ
نَتَأ
َ
ِمُنٓواَْأ

َ
فَأ
َ
أ

اَعُةََبۡغَتٗةَوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََ  ١٠٧َٱلس 

108. ককাৱা, ‘এইছটাছৱই কমাৰ পৰ্, মই আৰু কমাৰ অনুসাৰীসকছল পূণথ 

তিশ্বাসৰ হসছি জাতন-িুতজ আল্লাহৰ প্ৰতি আহ্বান কছৰা। আল্লাহ অতি পতৱি 

মহান আৰু মই মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নহয়’। 

نَاََ۠وَمِنََ
َ
َبَِصيَرٍةَأ عَلَىَٰ َِْۚ ۡدُعٓواَْإِلَيَٱَّلل 

َ
قُۡلََهَِٰذهِۦََسبِيلِٓىَأ

نَاَِ۠مَنَٱلُۡمۡشِركِينََ
َ
ََِوَمآَأ وَُسۡبَحََٰنَٱَّلل   ١٠٨َٱت َبَعنِيَِۖ

109. আৰু আতম কিামাৰ পূছিথও জনপদিাসীৰ মাজৰ পৰা ককৱল 

পুৰুষসকলছকই তৰ ালি প্ৰদান কতৰত ছলা, তিসকলৰ ওপৰি আতম অহী 

অৱিীণথ কতৰত ছলা। ইহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা নাইছন? কিতিয়াছহ কদতখি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন কি, তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ তক পতৰণাম হহত ল? আৰু অৱছশয 

তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি আতখৰািৰ আিাছসই 

উত্তম; িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱা কন? 

ۡهِلََ
َ
ِۡنَأ ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَإِل اَرَِجالٗاَنُّوِحٓيَإِلَۡيِهمَم 

َ
َوَمآَأ

ۡرِضََفَينُظُرواََْكۡيَفََكاَنََ
َ
فَلَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
أ َُۗ ٱلُۡقَرىَٰٓ

َٰقَِبُةَٱل ِذيَنَِمنَ ل ِل ِذيَنَََع َولََداُرَٱٓأۡلِخَرةََِخيۡرَ  َقۡبلِِهۡمَُۗ
فَلَاََتۡعقِلُونََ

َ
َأ ْْۚ َقۡوا  ١٠٩َٱت 

110. অৱছশষি কিতিয়া ৰা ুলসকল (কিওোঁছলাকৰ সম্প্ৰদায়ৰ ঈমানৰ পৰা) 

তনৰাশ হ’ল আৰু মানুছহ ধাৰণা কতৰছল কি, ৰা ুলসকলক তম া প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া 

হহছ , কিতিয়া কিওোঁছলাকৰ ওচৰি আমাৰ সাহািয আতহ পাছল। এইদছৰ আতম 

িাক ইচ্ছা কছৰা তস নাজাি পায়। তকন্তু অপৰাধী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমাৰ শাতি 

প্ৰতিছৰাধ কৰা নহয়। 

ن ُهۡمَقَۡدَُكِذبُواََْ
َ
َإَِذاَٱۡستَۡيـ ََسَٱلرُُّسُلََوَظنُّٓواَْأ َحت يَٰٓ
َۡۖ َيََمنَن َشآُء ُسَناََعِنََََجآَءُهۡمَنَۡصُرنَاََفُنج ِ

ۡ
َبَأ َولَاَيَُردُّ

 ١١٠َٱلَۡقوِۡمَٱلُۡمۡجرِِمينََ



 

ইউ ুফ 

 

241 

 

 يوسف 

111. তসহোঁ িৰ িৃত্তান্তি অৱছশয কিাধশতি সম্পন্ন িযতিসকলৰ িাছি আছ  

তশক্ষা। এইছটা ককাছনা মছন সজা ৰচনা নহয়। িৰং এইছটা আগৰ গ্ৰন্থছিাৰি তি 

আছ  িাছৰই সমৰ্থক আৰু সকছলা তিষয়ৰ তিশদ তিৱৰণ, লগছি মুতমন 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি ই তহদায়ি আৰু ৰহমি। 

لَۡبَِٰبََِۗماََكاَنََ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
ل ِأ  َ لََقۡدََكاَنَفِيَقََصِصِهۡمَِعبَۡرة

ََوَلَِٰكنَتَۡصِديَقَٱل ِذيََبيَۡنَيََديۡهََِ َحِديٗثاَُيۡفتََرىَٰ
ََشۡيٖءَوَُهٗدىََوَرۡحمَٗةَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ ِ

 ١١١ََوَتۡفِصيَلَُكل 
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আৰ-ৰাআদ الرعَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম-ৰা, এইছিাৰ তকিাপৰ আয়াি, আৰু কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কৰা হহছ  কসয়া সিয; 

তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই ঈমান কপাষণ নকছৰ। 

تِلَۡكََءاَيََٰ ب َِكََالٓٓمرَِۚ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 
ُ
ُتَٱلِۡكَتَِٰبََِۗوٱل ِذٓيَأ

اِسَلَاَيُۡؤِمُنونََ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ ََوَلَِٰكن   ١َٱلۡحَقُّ

2. আল্লাহ কসইজন, তিজছন আকাশসমূহক খুোঁটাতিহীন ওপৰি স্থাপন কতৰছ , 

তিছটা কিামাছলাছক কদখা কপাৱা। িাৰ তপ ি কিওোঁ আৰশ্বৰ ওপৰি উঠিছ  

আৰু সূিথ আৰু চন্দ্ৰক তনয়মাধীন কতৰছ , প্ৰছিযকছটাছৱ এটা তনতদথ ষ্ট সময় হলছক 

আিিথ ন কতৰি। কিছৱোঁই সকছলা তিষয় পতৰচালনা কছৰ, আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ 

িণথনা কছৰ, িাছি কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ লগি সাক্ষাি 

সম্পছকথ  তনতশ্চি তিশ্বাস কতৰি পাৰা। 

َِٰتَبِغََ َمََٰو َٱل ِذيََرَفَعَٱلس  ُ ََٱَّلل  ُثم  َۡۖ يِۡرََعَمٖدَتََرۡوَنَها
ََيجۡرِيََ ُكل   َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر َرَٱلش  َعَلَىَٱلَۡعۡرِشَِۖوََسخ  ٱۡسَتَوىَٰ

ُلَٱٓأۡلَيَِٰتَلََعل ُكمََ ِ ۡمَرَُيَفص 
َ
َيَُدب ُِرَٱلۡأ يِۚ َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
لِأ

 ٢َبِلَِقآِءََرب ُِكۡمَتُوقُِنونََ

3. আৰু কিছৱোঁই ধৰাখনক তিিৃি কতৰছ  আৰু িাি সুদৃ়ি পিথি আৰু নদী সৃতষ্ট 

কতৰছ  আৰু কিছৱোঁই সকছলা ধৰণৰ ফল-মূল কিাৰা-কিাৰাকক সৃতষ্ট কতৰছ । 

কিছৱোঁই তদনক ৰাতিৰ দ্বাৰা ঢাতক তদছয়। তনশ্চয় ইয়াি তচন্তাশীল সম্প্ৰদায়ৰ িাছি 

তনদশথন আছ । 

َوِمنََ نَۡهَٰٗراَۖۡ
َ
ۡرَضَوََجَعَلَفِيَهاََرَوَِٰسَيََوأ

َ
َٱلۡأ وَُهَوَٱل ِذيََمد 

ُيۡغِشيَٱل ۡيَلََُكل َِ َمَرَِٰتََجَعَلَفِيَهاََزوَۡجيِۡنَٱثۡنَيِۡنَِۖ َٱلث 
ُرونََ َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيَتَفك  َفِيََذ إِن  َْۚ َهاَر  ٣َٱلن 

4. আৰু পৃতৰ্ৱীি আছ  পৰস্পৰ সংলি ভূখি, আিুৰৰ িাতগচা, কখতি পৰ্াৰ, 

এছকই মূলৰ পৰা উদগি িা তভন তভন মূলৰ পৰা উদগি কখজুৰ গ  তিছিাৰক 

এছক পানীছয়ই জীপাল কছৰ, তকন্তু কসাৱাদৰ কক্ষিি কসইছিাৰৰ তক ুমানক 

আতম আন তক ুমানৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব তদওোঁ। তনশ্চয় কিাধশতি সম্পন্ন সম্প্ৰদায়ৰ 

িাছি ইয়াি আছ  তনদশথন। 

ۡعَنَٰٖبََ
َ
ِۡنَأ َم  َٰت  َوََجن  َتَجَٰوَِرَٰت  َمُّ ۡرِضَقَِطع 

َ
َوفِيَٱلۡأ

َِصنَۡ ََوَنخِيل  َبَِمآٖءََوَِٰحٖدَََوَزۡرع  َوََغيُۡرَِصۡنَواٖنَيُۡسَقىَٰ َوان 
َٰلَِكََ َفِيََذ إِن  ُكِلَِۚ

ُ
ََبۡعٖضَفِيَٱلۡأ ُلََبۡعَضَهاَعَلَىَٰ َوُنَفض ِ

 ٤َٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ

5. আৰু িতদ িুতম তিতস্মি কহাৱা, কিছন্ত (িাছিাকক) তিতস্ময়ৰ তিষয় হহছ  

তসহোঁ িৰ এই কৰ্াঃ ‘আতম কিতিয়া মাটিি পতৰণি হ'ম, িাৰ তপ ছিা আতম 

নিুন জীৱন লাভ কতৰমছন’? ইহোঁ ছিই হহছ  কসইসকল কলাক তিসকছল তনজ 

প্ৰতিপালকৰ লগি কুফৰী কতৰছ , আৰু ইহোঁ িছৰই তডতঙি ৰ্াতকি তশকতল, আৰু 

ইহোঁ ছিই অতিৰ অতধিাসী, িাি তসহোঁ ি স্থায়ী হ’ি। 

ِءن اََ
َ
َٰبًاَأ ِءَذاَُكن اَتَُر

َ
َقَۡولُُهۡمَأ لَِفىََ۞َوِإنََتۡعَجۡبََفَعَجب 

ْوَلَٰٓئَِكََ
ُ
َوأ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََكَفُرواَْبَِرب ِِهۡمَۖۡ

ُ
أ َخلٖۡقََجِديٍدَِۗ

ُهۡمَفِيَهاَ ارَِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
َوأ ۡعَناقِِهۡمَۖۡ

َ
ۡغَلَُٰلَفِٓيَأ

َ
ٱلۡأ

 ٥ََخَٰلُِدونََ

6. আৰু তসহোঁ ছি কিামাৰ ওচৰি মিলৰ পূছিথ অমিলৰ িাছি খৰছখদা কছৰ। 

অৰ্চ তসহোঁ িৰ আগি শাতিৰ অনুৰূপ িহু (তশক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত পাৰ হহছ । 

তসহোঁ িৰ অপৰাধৰ তপ ছিা তনশ্চয় কিামাৰ ৰি মানুহৰ প্ৰতি ক্ষমাশীল আৰু 

(শুনা) তনশ্চয় কিামাৰ ৰি শাতি প্ৰদানছিা অতি কছঠাৰ। 

ي ِئَةََِقۡبَلَٱلۡحََسَنةََِوَقۡدََخلَۡتَِمنََ َويَۡسَتۡعِجلُونََكَبِٱلس 
َََقۡبلِِهُمَٱ ََرب َكَلَُذوََمۡغفَِرةَٖل ِلن اِسَعَلَىَٰ َوِإن  لَۡمُثَلَُٰتَُۗ

ََرب َكَلََشِديُدَٱلۡعَِقابَِ َوِإن   ٦َُظلِۡمِهۡمَۖۡ
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7. আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি কয়, ‘এওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

এওোঁৰ ওপৰি ককাছনা তনদশথন অৱিীণথ নহয় তকয়’? তনশ্চয় িুতম এজন 

সিকথ কাৰী, আৰু প্ৰছিযক সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  পৰ্ প্ৰদশথক। 

ََ ۦُٓۗ ب ِهِ ِنَر  م  نزَِلََعلَۡيهََِءايَةَ 
ُ
َويَُقوُلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡولَٓاَأ

َقَۡوٍمََهادٍَ ِ
َولِكُل  َۡۖ نَتَُمنِذر 

َ
 ٧َإِن َمآَأ

8. প্ৰছিযক নাৰীছয় গভথ ি তি ধাৰণ কছৰ আৰু গভথ াশয়ি তি কছম আৰু িৃতি হয় 

কসয়া আল্লাছহ জাছন আৰু কিওোঁৰ ওচৰি প্ৰছিযক িস্তুছৰ এটা তনতদথ ষ্ট পতৰমাণ 

আছ । 

رَۡحاُمََوَماَ
َ
ََوَماَتَغِيُضَٱلۡأ نَثيَٰ

ُ
َأ ََيۡعلَُمََماََتحِۡمُلَُكلُّ ُ ٱَّلل 

ََشۡيٍءَِعنَدهُۥَبِِمۡقَدارٍَ وَُكلُّ  ٨َتَۡزَداُدَْۚ

9. কিওোঁ গাছয়ি আৰু প্ৰকাশযৰ জ্ঞানী, মহান, সছিথাচ্চ। ََُٰلِم َهََٰدةَِٱلَۡكبِيُرَٱلُۡمَتَعالََِع  ٩ََٱلَۡغۡيِبََوٱلش 

10. কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় কৰ্া কগাপন কছৰ অৰ্িা তিছয় কৰ্া প্ৰকাশ 

কছৰ, ৰাতিি তিছয় আত্মছগাপন কছৰ আৰু তদনি তিছয় প্ৰকাশযৰূছপ তিচৰণ 

কছৰ, তসহোঁ ি সকছলাছৱ আল্লাহৰ ওচৰি সমান। 

َٱلَۡقۡوَلََوَمن َسر 
َ
ۡنَأ ِنُكمَم  م  َجَهَرَبِهِۦََوَمۡنَُهَوََََسَوآءَ 

َهارَِ َبِٱلن  ۡيِلَوََسارُِبُۢ
َبِٱل   ١٠َُمۡسَتۡخفِۭ

11. মানুহৰ িাছি িাৰ সনু্মখি আৰু তপ ি এটাৰ তপ ি এটাকক আগমনকাৰী 

প্ৰহৰী আছ , তসহোঁ ছি আল্লাহৰ আছদশি িাৰ ৰক্ষণাছিক্ষণ কছৰ। তনশ্চয় 

আল্লাছহ ককাছনা সম্প্ৰদায়ৰ অৱস্থা পতৰিিথ ন নকছৰ কিতিয়া হলছক তসহোঁ ছি 

তনছজই তনজৰ অৱস্থা পতৰিিথ ন নকছৰ। লগছি ককাছনা সম্প্ৰদায়ৰ িাছি িতদ 

আল্লাছহ অশুভ তকিা ইচ্ছা কছৰ কিছন্ত কসয়া প্ৰতিছৰাধ কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু 

কিওোঁৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ ককাছনা অতভভাৱক নাই। 

ََبيِۡنَيََديۡهََِوِمۡنََخلۡفِهِۦََيحَۡفُظونَُهۥَِمۡنََ ِنُۢ َم  َِبَٰت  لَُهۥَُمَعق 
َ
َ
َُيَغي ُِرواََْماََأ َلَاَُيَغي ُِرََماَبَِقۡوٍمََحت يَٰ َ َٱَّلل  إِن  َُِۗ ۡمرَِٱَّلل 

ََوَماََ ۚۥْ َلَُه َبَِقۡوٖمَُسوٗٓءاَفَلَاََمَرد  ُ َراَدَٱَّلل 
َ
َوِإَذآَأ نُفِسِهۡمَُۗ

َ
بِأ

ِنَُدونِهِۦَِمنََوالٍَ  ١١َلَُهمَم 

12. কিছৱোঁই ভয় আৰু আশা সিাৰ কৰাৰ িাছি কিামাছলাকক তিজুলীৰ চমক 

কদখুৱায়। কিছৱোঁই গধূৰ কমঘ সৃতষ্ট কছৰ; 
ُهَوَٱل ِذيَيُرِيُكُمَٱلۡبَۡرَقََخۡوٗفاََوَطَمٗعاََويُنِشُئََ

َِقاَلَ َحاَبَٱلث   ١٢َٱلس 

13. আৰু ৰা’দ (িজ্ৰ অৰ্িা তফতৰিাৰ নাম) আল্লাহৰ সপ্ৰশংস মতহমা আৰু 

পতৱিিা কঘাষণা কছৰ আৰু তফতৰিাসকছলও কছৰ কিওোঁৰ ভয়ি। কিছৱোঁই 

গজথ নকাৰী িজ্ৰ পঠায়, িাৰ তপ ি িাক ইচ্ছা িাৰ দ্বাৰা আঘাি কছৰ, কাৰণ 

তসহোঁ ি আল্লাহ সম্পছকথ  িাক-তিিিা কছৰ, আৰু কিছৱোঁই শতিি প্ৰিল, শাতিি 

অতি কছঠাৰ। 

َويَُسب ُِحَٱلر ۡعُدَِبحَۡمِدهِۦََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَِمۡنَِخيَفتِهِۦََويُۡرِسُلََ
َِٰعقََ َو ََََِٱلص  َفُيِصيُبَبَِهاََمنَيََشآُءَوَُهۡمَيَُجَِٰدلُوَنَفِيَٱَّلل 

 ١٣َوَُهَوََشِديُدَٱلِۡمَحالَِ

14. সিযৰ আহ্বান কিওোঁছৰই। তিসকছল কিওোঁৰ িাতহছৰ আনক আহ্বান কছৰ, 

তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ আহ্বানি অকছণা সোঁহাতৰ তনতদছয়। িৰং তসহোঁ িৰ দৃষ্টান্ত কসই 

িযতিৰ দছৰ, তিজছন পানীৰ িাছি হাি পাতি পানীক আহ্বান কছৰ িাৰ মুখি 

পতৰিকল অৰ্চ িাৰ মুখি আতহ পতৰিকল পানীৰ ককাছনা শতি নাই, আৰু 

কাতফৰসকলৰ আহ্বান ককৱল ভ্ৰষ্টিাছিই তনপতিি। 

ََوٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِۦَلَاََ ِۚ ِ لَُهۥََدۡعَوُةَٱلۡحَق 
ۡيهَِإِلََي ٱلَۡمآِءَََيَۡسَتِجيُبوَنَلَُهمَبَِشۡيٍءَإِل اََكَبَِٰسِطََكف 

َٰفِرِيَنَإِل اَفِيََ ََوَماَُدعَآُءَٱلَۡك لَِيۡبلَُغَفَاهََُوَماَُهَوَبَِبَٰلِغِهۚۦِْ
 ١٤ََضَلَٰلَٖ
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15. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি ৰ্কা সকছলা িস্তুছৱই স্ব-ইচ্ছাই হওোঁক নাইিা 

অতনচ্ছাই হওোঁক আল্লাহক  াজদাহ কছৰ আৰু পুৱা-গধূতল কসইছিাৰৰ  াোঁ ছিাছৰও 

(কিওোঁছকই  াজদাহ কছৰ)। 

ۡرِضََطوٗۡعاََوَكۡرٗهاََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِلَُۤدُجۡسَيََمنَفِيَٱلس 

ََِوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ََوِظَلَٰلُُهمَبِٱلُۡغُدو 

16. ককাৱা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰি ককান’? ককাৱা, ‘আল্লাহ’। ককাৱা, 
‘কিছন্ত কিামাছলাছক কিওোঁৰ িাতহছৰ এছন িস্তুক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কতৰ া 

কনতক তিসকছল তনজছৰই উপকাৰ িা অপকাৰ কতৰি কনাৱাছৰ’? ককাৱাছচান, 

‘অন্ধ আৰু দৃতষ্ট সম্পন্ন িযতি সমান হ’ি পাছৰছন? অৰ্িা অন্ধকাৰ আৰু কপাহৰ 

সমান হ’ি পাছৰছন’? কন তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি এছন তক ুমানক অংশী 

কতৰছ , তিসকছল আল্লাহৰ সৃতষ্টৰ দছৰ সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ িাছি তসহোঁ িৰ ওচৰি 

সদৃশ িুতল ধাৰণা হহছ ? ককাৱা, ‘ককৱল আল্লাছহই সকছলা িস্তুৰ স্ৰষ্টা, আৰু 

কিওোঁ একক, মহা প্ৰিাপশালী’। 

خَۡذتُمََ فَٱت 
َ
قُۡلَأ َْۚ ُ ۡرِضَقُِلَٱَّلل 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  قُۡلََمنَر بُّ

اََْۚ نُفِسِهۡمََنۡفٗعاََولَاََضر ٗ
َ
ۡولَِيآَءَلَاََيۡملُِكوَنَلِأ

َ
ۦَٓأ ِنَُدونِهِ م 
ۡمََهۡلَتَۡسَتوِيََقُۡلََهۡلَيَسَۡ

َ
ََوٱلَۡبِصيُرَأ ۡعَميَٰ

َ
َتوِيَٱلۡأ

َُِشَرَكآَءََخلَُقواََْكَخلۡقِهِۦََ ۡمََجَعلُواََّْلِل 
َ
أ َُۗ وُر لَُمَُٰتََوٱلنُّ ٱلظُّ

ََشۡيٖءَوَُهَوََ ِ
ََخَٰلُِقَُكل  ُ فَتََشََٰبَهَٱلۡخَلُۡقََعلَۡيِهۡمَْۚقُِلَٱَّلل 

َٰرَُ َِٰحُدَٱلَۡقه   ١٦َٱلَۡو

17. কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পানী িৰষায়, ফলি উপিযকাসমূহ তনজ তনজ 

আয়িন অনুিায়ী প্লাতৱি হয় আৰু প্লাৱছন িাৰ ওপৰৰ আৱজথ না িহন কছৰ। 

এইদছৰই আৱজথ না উপতৰ ভাগি আছহ কিতিয়া অলংকাৰ আৰু সৰিাম হিয়াৰ 

কতৰিকল ধািু জুইি উত্তপ্ত কৰা হয়। এইদছৰই আল্লাছহ সিয আৰু অসিযৰ 

উদাহৰণ তদছয়। ফলি আৱজথ নাছিাৰ তনঃছশষ হহ িায় আৰু তিছিাৰ মানুহৰ 

উপকাৰি আছহ কসয়া মাটিি তস্থতি লয়। এইদছৰই আল্লাছহ উপমা তদছয়। 

ۡوِديَُۢةَبَِقَدرَِهاَفَٱۡحَتَمَلََ
َ
َمآِءََماٗٓءَفََسالَۡتَأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
أ

ارَِٱبۡتَِغآَءََ اَيُوقُِدوَنََعلَۡيهَِفِيَٱلن  َوِمم  َۡۖ ابِٗيا ۡيُلََزبَٗداَر  ٱلس 
َ
َ
ََِحلَۡيٍةَأ َٱلۡحَق  ُ ََكَذَٰلَِكَيَۡضرُِبَٱَّلل  ۚۥْ ِۡثلُُه َم  ۡوََمَتَٰٖعََزبَد 

اََماَيَنَفُعََ م 
َ
َوأ َۡۖ بَُدََفَيۡذَهُبَُجَفاٗٓء اَٱلز  م 

َ
فَأ َْۚ َوٱلَۡبَِٰطَل

ََ ُ ََكَذَٰلَِكَيَۡضرُِبَٱَّلل  ۡرِضِۚ
َ
اَسََفَيۡمُكُثَفِيَٱلۡأ ٱلن 

ۡمَثاَلَ
َ
 ١٧َٱلۡأ

18. তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয়, কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  কশ্ৰষ্ঠ প্ৰতিদান; আৰু তিসকছল কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদয়া নাই, তসহোঁ ছি 

িতদ পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰৰ লগছি আৰু ইয়াৰ সমপতৰমাণ িস্তুৰ 

মাতলক হহ িায়, কিছনহ’কল (আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা িাতচিকল) তসহোঁ ছি কসই 

সকছলাছিাৰ মুতিপণস্বৰূপ তদিকল অৱছশয প্ৰস্তুি হ’ি। তকন্তু তসহোঁ িৰ তহচাি হ’ি 

অতি কছঠাৰ আৰু জাহান্নাম হ’ি তসহোঁ িৰ আিাস, আৰু কসইছটা তকমান কি 

তনকৃষ্ট তিশ্ৰামস্থল! 

ََِۚوٱل ِذيَنَلَۡمَيَۡسَتِجيُبواََْ لِل ِذيَنَٱۡسَتَجابُواَْلَِرب ِِهُمَٱلۡحُۡسَنيَٰ
ۡرِضََجمِيٗعاََومَِ

َ
اَفِيَٱلۡأ َلَُهمَم  ن 

َ
ۡثلَُهۥََمَعُهۥََلَُهۥَلَۡوَأ

َُٰهۡمََ َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمَُسوُٓءَٱلۡحَِساِبََوَمأ

ُ
َأ ۦْٓۚ لَٱۡفَتَدۡواَْبِهِ

َوبِئَۡسَٱلِۡمَهادَُ  ١٨ََجَهن ُمَۖۡ

19. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ হহছ  

কসইছটাক তি িযতিছয় সিয িুতল জাছন, কসইজন িযতি িাৰ দছৰ কনতক তিজন 

অন্ধ? তনশ্চয় তিছিক সম্পন্ন িযতিসকছলই ককৱল উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

ََكَمۡنََ ب َِكَٱلۡحَقُّ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 
ُ
ن َمآَأ

َ
َفَمنََيۡعلَُمَأ

َ
۞أ

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
ُرَأ َإِن َماََيَتَذك  ْۚ ۡعَميَٰٓ

َ
 ١٩َُهَوَأ

20. তিসকছল আল্লাহৰ লগি কৰা অিীকাৰ পূণথ কছৰ আৰু প্ৰতিজ্ঞা ভি 

নকছৰ, 
ََِولَاَيَنُقُضوَنَٱلِۡميَثَٰقََ  ٢٠َٱل ِذيَنَيُوفُوَنَبَِعۡهِدَٱَّلل 
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21. আৰু আল্লাছহ তি সম্পকথ  অটুট ৰাতখিকল আছদশ কতৰছ  তিসকছল কসয়া 

অটুট ৰাছখ, আৰু তনজ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ আৰু ভয় কছৰ কছঠাৰ তহচািক, 

ۦَٓ َبِهِ ُ َمَرَٱَّلل 
َ
نَيُوَصَلََويَۡخَشۡوَنََََوٱل ِذيَنَيَِصلُوَنََمآَأ

َ
أ
 ٢١ََرب ُهۡمََويََخافُوَنَُسوَٓءَٱلۡحَِسابَِ

22. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ িাছি হধিথ ধাৰণ কছৰ আৰু 

 ালাি কাছয়ম কছৰ, আৰু আতম কিওোঁছলাকক তি জীৱছনাপকৰণ তদছ া িাৰ 

পৰা কগাপছন আৰু প্ৰকাশযভাছৱ িযয় কছৰ লগছি ভাল কমথৰ দ্বাৰা কিয়া কমথক 

প্ৰতিহি কছৰ, কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  আতখৰািৰ শুভ পতৰণাম। 

ةَََ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 
َ
َوٱل ِذيَنََصبَُرواَْٱبۡتَِغآَءَوَۡجهََِرب ِِهۡمََوأ

اَوََعلَانَِيٗةََويَۡدَرُءوَنََ اََرَزقَۡنَُٰهۡمَِسر ٗ نَفُقواَِْمم 
َ
َوأ

ي ِئََةَ ارَِبِٱلۡحََسَنةَِٱلس  ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمَُعۡقَبيَٱلد 
ُ
 ٢٢َأ

23. স্থায়ী জান্নািসমূহ, িাি কিওোঁছলাক প্ৰছৱশ কতৰি আৰু কিওোঁছলাকৰ 

তপিৃ-মািৃ, পতি-পত্নী লগছি সন্তান-সন্ততিসকলৰ মাজি তিসকছল সৎকমথ 

কতৰছ  কিওোঁছলাছকও (প্ৰছৱশ কতৰি)। আৰু তফতৰিাসকল কিওোঁছলাকৰ ওচৰি 

উপতস্থি হ’ি প্ৰছিযক দ্যৱাছৰছৰ, 

َُٰتََعۡدٖنَيَۡدُخلُوَنَهاََوَمنََصلََحَِمۡنََءابَآئِِهۡمََ َجن 
ِنََ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَيَۡدُخلُوَنََعلَۡيِهمَم  َٰتِِهۡمَۖۡ ِي  ۡزَوَِٰجِهۡمََوُذر 

َ
َوأ

َبَابَٖ ِ
 ٢٣َُكل 

24. আৰু আতহ ক’ি, ‘শাতন্ত কিামাছলাকৰ ওপৰি, কাৰণ কিামাছলাছক হধিথ 

ধাৰণ কতৰত লা, আতখৰািৰ এই পতৰণাম তকমান কি উত্তম’! 
ارَِ ََعلَۡيُكمَبَِماََصبَۡرُتۡمَْۚفَنِۡعَمَُعۡقَبيَٱلد   ٢٤ََسَلَٰم 

25. আনহাছি তিসকছল আল্লাহৰ লগি দৃ়ি অিীকাৰি আৱি কহাৱাৰ তপ ি 

কসয়া ভি কছৰ, তি সম্পকথ  অটুট ৰাতখিকল আল্লাছহ আছদশ কতৰছ  কসয়া ত ন্ন 

কছৰ আৰু পৃতৰ্ৱীি অশাতন্ত সৃতষ্ট কতৰ ফুছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অতভশাপ 

লগছি তসহোঁ িৰ িাছি আছ  আতখৰািৰ তনকৃষ্ট আিাসস্থল। 

ََبۡعِدَِميَثَٰقِهِۦََ َِِمنُۢ َوٱل ِذيَنَيَنُقُضوَنََعۡهَدَٱَّلل 
نَيُوَصَلََويُۡفِسُدوَنَفِيََ

َ
ۦَٓأ َبِهِ ُ َمَرَٱَّلل 

َ
َويَۡقَطُعوَنََمآَأ

ْوَلَٰٓئَِكَلَُهُمَٱلل ۡعَنُةََولَُهۡمَسَُ
ُ
ۡرِضَأ

َ
ارَِٱلۡأ  ٢٥َوُٓءَٱلد 

26. আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ িাৰ িাছি জীৱছনাপকৰণ িৃতি কতৰ তদছয় আৰু 

সংকুতচি কছৰ; তকন্তু ইহোঁ ি পাতৰ্থৱ জীৱন হলছয় আনতেি, অৰ্চ পাতৰ্থৱ জীৱন 

আতখৰািৰ িুলনাি ক্ষণস্থায়ী কভাগমাি। 

َِ َوَفرُِحواَْب َْۚ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََويَۡقِدُر َيَبُۡسُطَٱلر  ُ ةََِٱَّلل  ٱلۡحََيوَٰ
ۡنَياَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِإِل اََمَتَٰعَ  ُةَٱلدُّ ۡنَياََوَماَٱلۡحََيوَٰ  ٢٦َٱلدُّ

27. আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি কয়, ‘এওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ 

পৰা এওোঁৰ ওচৰি ককাছনা তনদশথন অৱিীণথ নহয় তকয়’? ককাৱা, ‘আল্লাছহ িাক 

ইচ্ছা তিভ্ৰান্ত কছৰ আৰু তিসকল কিওোঁৰ অতভমুখী কিওোঁ কিওোঁছলাকক কিওোঁৰ 

পৰ্ কদখুৱায়’। 

ََ ب ِهۚۦِْ ِنَر  م  نزَِلََعلَۡيهََِءايَةَ 
ُ
َويَُقوُلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡولَٓاَأ

نَاَبَ
َ
ََمنَيََشآُءََويَۡهِدٓيَإِلَۡيهََِمۡنَأ َيُِضلُّ َ َٱَّلل   ٢٧َقُۡلَإِن 

28. ‘তিসকছল ঈমান আতনছ  আল্লাহৰ স্মৰণি কিওোঁছলাকৰ মন প্ৰশান্ত হয়; 

জাতন কৰ্াৱা! আল্লাহৰ স্মৰণছিই মনৰ শাতন্ত লাভ হয়’; 
ََِ لَاَبِِذۡكرَِٱَّلل 

َ
أ َُِۗ َقُلُوبُُهمَبِِذۡكرَِٱَّلل  ِذيَنََءاَمُنواََْوَتۡطَمئِنُّ

ٱل 
َٱلُۡقلُوُبَ  ٢٨ََتۡطَمئِنُّ

29. ‘তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কছৰ, কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  

পৰম আনে আৰু সুেৰ প্ৰিযাৱিথ নস্থল’। 
َلَُهۡمَوَُحۡسُنََ َٰلَِحَِٰتَُطوبَيَٰ ٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

 ٢٩ََمـ َابَٖ
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30. এইদছৰ আতম কিামাক কপ্ৰৰণ কতৰছ া এছন এটা জাতিৰ প্ৰতি তিহোঁ িৰ 

আগি িহু জাতি পাৰ হহছ , িাছি আতম কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ কতৰছ া, 

কসয়া িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি তিলাৱি কৰা। িৰ্াতপও তসহোঁ ছি ৰহমানক অস্বীকাৰ 

কছৰ। ককাৱা, ‘কিছৱোঁই কমাৰ ৰি, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ 

নাই। কিওোঁৰ ওপৰছিই মই তনভথ ৰ কছৰা আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কমাৰ 

প্ৰিযাৱিথ ন’। 

َمم َ
ُ
ةَٖقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلَِهآَأ م 

ُ
ۡرَسلَۡنََٰكَفِٓيَأ

َ
َكَذَٰلَِكَأ

وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَوَُهۡمَيَۡكُفُروَنََل َِتۡتلَُواََْعلَۡيِهُمَٱل ِذٓيَ
َ
أ

ََٰهَإِل اَُهَوََعلَۡيهَِتَوَك لُۡتََوِإلَۡيهََِ َقُۡلَُهَوََرب ِيَلَٓاَإَِل بِٱلر ِنَٰمۡحْۚ
 ٣٠ََمَتابَِ

31. আৰু িতদ ককাৰআন এছনকুৱা হ’কলছহোঁ ছিন িাৰ দ্বাৰা পিথিক গতিশীল 

কৰা গ’কলছহোঁ ছিন আৰু পৃতৰ্ৱীক টুকুৰা-টুকুৰ কৰা গ’কলছহোঁ ছিন নাইিা মৃি 

িযতিৰ লগি কৰ্া ক’ি পৰা গ’কলছহোঁ ছিন, তকন্তু সকছলা তিষয় আল্লাহছৰই 

ইখতিয়াৰভুি। কিছন্ত তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক নাজাছন কনতক 

কি, আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল সকছলাছক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কতৰি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন? আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ কমথকািৰ কাৰছণ 

তসহোঁ িৰ তিপিথয় ঘটিছয়ই ৰ্াতকি, অৰ্িা তিপিথয় তসহোঁ িৰ আিাসৰ ওচছৰ পাজছৰ 

আপতিি হহছয় ৰ্াতকি, আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নহা হলছক। তনশ্চয় আল্লাহ 

প্ৰতিশ্ৰুতিৰ িযতিৰম নকছৰ। 

ۡرُضََ
َ
َعۡتَبِهَِٱلۡأ ِ ۡوَُقط 

َ
َقُۡرَءاٗناَُسي َِرۡتَبِهَِٱلِۡجَباُلَأ ن 

َ
َولَۡوَأ

ۡوَُكل َِمَبِهَِٱلَۡموَۡ
َ
فَلَۡمَيَاْيۡـ َِسََأ

َ
أ َُۗ ۡمُرََجمِيًعا

َ
َِٱلۡأ  ِ بَلََّلل  َِۗ تَيَٰ

َولَاََ َُۗ اَسََجمِيٗعا َلََهَدىَٱلن  ُ نَل ۡوَيََشآُءَٱَّلل 
َ
ٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ

ََ ۡوََتحُلُّ
َ
َأ يََزاُلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْتُِصيُبُهمَبَِماََصَنُعواَْقَارَِعة 

َ
ۡ
َيَأ ِنََدارِهِۡمََحت يَٰ َلَاَُيخۡلُِفََقَرِيٗباَم  َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ تَِيَوَۡعُدَٱَّلل 

 ٣١َٱلِۡميَعادََ

32. তনশ্চয় কিামাৰ পূছিথ িহু ৰা ুলক উপহাস কৰা হহছ  আৰু তিসকছল 

কুফুৰী কতৰত ল তসহোঁ িক মই অকণমান অৱকাশ তদত ছলা, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক 

আৰমণ কতৰছ া। এছিছক ককছনকুৱা আত ল কমাৰ শাতি! 

َِ ۡملَۡيُتَلِل ِذيَنَََولََقِدَٱۡسُتۡهزَِئَب
َ
ِنََقۡبلَِكَفَأ رُُسٖلَم 

فََكۡيَفَكَاَنَِعَقابَِ َخۡذُتُهۡمَۖۡ
َ
َأ  ٣٢ََكَفُرواَُْثم 

33. কিছন্ত প্ৰছিযক মানুছহ তি কছৰ কসইছিাৰৰ তিজন পিথছিক্ষক (কিওোঁ 

ইহোঁ িৰ এই অক্ষম ইলাহছিাৰৰ দছৰ কনতক?) অৰ্চ তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি িহু 

অংশীদাৰ সািযি কতৰছ । ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ইহোঁ িৰ পতৰচয় তদয়া। কন 

কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীৰ মাজৰ এছনকুৱা ককাছনা সংিাদ তদি তিচৰা তিছটা কিওোঁ 

নাজাছন? কন (কিামাছলাছক ককৱল) িাতহযক কৰ্াছহ হক আ া’? িৰং 

তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ  লনা কশাভনীয় কতৰ তদয়া 

হহছ  আৰু তসহোঁ িক সৎপৰ্ৰ পৰা আোঁিৰি ৰখা হহছ , আৰু আল্লাছহ িাক 

তিভ্ৰান্ত কছৰ িাৰ ককাছনা পৰ্প্ৰদশথক নাই। 

ََِ وََجَعلُواََّْلِل  ََنۡفِۭسَبَِماََكَسَبۡتَُۗ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َفَمۡنَُهَوَقَآئِم 

َ
أ

ۡرِضََ
َ
ۡمَتُنَب ِـ ُونَُهۥَبَِماَلَاََيۡعلَُمَفِيَٱلۡأ

َ
وُهۡمَْۚأ ُشَرَكآَءَقُۡلََسمُّ

بَۡلَُزي َِنَ َِنَٱلَۡقۡوِلَِۗ مَبَِظَِٰهرَٖم 
َ
لِل ِذيَنََكَفُرواََْمۡكرُُهۡمََأ

ََفَماَلَُهۥَِمۡنََ ُ َوَمنَيُۡضلِِلَٱَّلل  بِيِلَِۗ واََْعِنَٱلس  وَُصدُّ
 ٣٣ََهادَٖ

34. তসহোঁ িৰ িাছি পাতৰ্থৱ জীৱনি আছ  শাতি, আৰু আতখৰািৰ শাতি অতি 

কছঠাৰ! আৰু আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰিকল তসহোঁ িৰ ককাছনা নাই। 
َفِيَٱ ََۖۡوَماََل ُهۡمََعَذاب  َشقُّ

َ
َولََعَذاُبَٱٓأۡلِخَرةَِأ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ لۡحََيوَٰ

َِِمنََواقَٖ َِنَٱَّلل   ٣٤َلَُهمَم 

35. মুত্তাক্বীসকলক তি জান্নািৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ , িাৰ উপমা হহছ  

এছনকুৱাঃ িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাৰ ফল-মূল আৰু  াোঁ  হ’ি তচৰস্থায়ী। 

তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছ  এইছটা কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিফল আৰু 

কাতফৰসকলৰ প্ৰতিফল হহছ  অতি। 

رِيَِمنََتحۡتَِهاَ
َتجۡ َثُلَٱلۡجَن ةَِٱل تِيَوُِعَدَٱلُۡمت ُقوَنَۖۡ ۞م 

ََ ْْۚ تِلَۡكَُعۡقَبيَٱل ِذيَنَٱت َقوا ُكلَُهاََدآئِم ََوِظلَُّهاَْۚ
ُ
أ َۡۖ نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

ارَُ َٰفِرِيَنَٱلن  َك
 ٣٥َو ُعۡقَبيَٱلۡ
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36. আৰু আতম তিসকলক তকিাপ প্ৰদান কতৰছ া কিওোঁছলাছক কিামাৰ প্ৰতি 

তি অৱিীণথ হহছ  িাি আনে পায়। তকন্তু দলসমূহৰ তক ুমাছন ইয়াৰ তক ু 

অংশক অস্বীকাৰ কছৰ। ককাৱা, ‘কমাক আছদশ কৰা হহছ  মই িাছি ককৱল 

আল্লাহৰ ইিাদি কছৰা আৰু কিওোঁৰ লগি িাছি আন কাছকা অংশী নকছৰা। মই 

কিওোঁৰ তপছনই আহ্বান কছৰা আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কমাৰ প্ৰিযাৱিথ ন’। 

نزَِلَإِلَۡيَكََۖۡ
ُ
َوٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبََيۡفرَُحوَنَبَِمآَأ

ۡنََ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
َقُۡلَإِن َمآَأ ۚۥْ ۡحَزاِبََمنَيُنِكُرََبۡعَضُه

َ
َوِمَنَٱلۡأ

ََ ۡدُعواََْوِإل
َ
َإِلَۡيهَِأ ۦْٓۚ ۡشرَِكَبِهِ

ُ
ََولَٓاَأ َ ۡعُبَدَٱَّلل 

َ
 ٣٦َۡيهََِمـ َابَِأ

37. এইদছৰই আতম ককাৰআনক তিধানৰূছপ আৰিী ভাষাি অৱিীণথ কতৰছ া। 

এছিছক জ্ঞান কপাৱাৰ তপ ছিা িতদ িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কৰা কিছন্ত 

আল্লাহৰ তিৰুছি কিামাৰ ককাছনা অতভভাৱক আৰু ৰক্ষক নাৰ্াতকি। 

َولَئِِنَٱتَ  اَْۚ نَزلَۡنَُٰهَُحۡكًماََعَربِي ٗ
َ
ۡهَوآَءُهمَََوَكَذَٰلَِكَأ

َ
َبۡعَتَأ

ََٖولَاََ َِِمنََولِي  ِمََماَلََكَِمَنَٱَّلل 
َبۡعَدََماََجآَءَكَِمَنَٱلۡعِلۡ

 ٣٧ََواقَٖ

38. আৰু অৱছশয আতম কিামাৰ পূছিথ িহু ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা আৰু 

কিওোঁছলাকছকা স্ত্ৰী আৰু সন্তান-সন্ততি প্ৰদান কতৰত ছলা। আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন 

ককাছনা তনদশথন উপতস্থি কৰা ককাছনা ৰা ুলৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়। প্ৰছিযক তিষয়ৰ 

িাছিই তনধথাতৰি সময় তলতপিি আছ । 

ۡزَوَٰٗجاَ
َ
ِنََقۡبلَِكَوََجَعلَۡناَلَُهۡمَأ ۡرَسلَۡناَرُُسلٗاَم 

َ
َولََقۡدَأ

ََ ِ
لِكُل  َُِۗ تَِيَأَـِبيٍَةَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 

ۡ
نَيَأ
َ
َوَماََكاَنَلِرَُسوٍلَأ َْۚ ِي ٗة َوُذر 

َ
َ
 ٣٨ََجٖلَكَِتابَ أ

39. আল্লাছহ তি ইচ্ছা কছৰ কসয়া মুতচ তদছয় আৰু তি ইচ্ছা কছৰ কসয়া 

প্ৰতিতষ্ঠি কছৰ আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই আছ  উমু্মল তকিাি। 
َٱلِۡكَتَٰبَِ مُّ

ُ
َأ ۥٓ وَِعنَدهُ ََماَيََشآُءََويُۡثبُِتَۖۡ ُ  ٣٩ََيۡمُحواَْٱَّلل 

40. আৰু আতম তসহোঁ িক তি (শাতিৰ) প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ া িাছৰ অলপ িতদ 

কিামাক (পৃতৰ্ৱীছি) কদখুৱাই তদওোঁ অৰ্িা (তসহোঁ িৰ ওপৰি কসয়া অহাৰ 

আগছিই) কিামাক মৃিুয প্ৰদান কছৰা, -- কিছন্ত কিামাৰ কিথ িযছিা হহছ  

ককৱল প্ৰচাৰ কৰা, আৰু তহচাি-তনকাচ কলাৱাৰ দাতয়ত্ব ককৱল আমাছৰই। 

اَنُرِيَن َكََبۡعَضَٱل ِذيَنَعُِدهَُ َين َكَفَإِن َماََوِإنَم  ۡوََنَتَوف 
َ
ۡمَأ

 ٤٠ََعلَۡيَكَٱلَۡبَلَُٰغَوََعلَۡيَناَٱلۡحَِساُبَ

41. তসহোঁ ছি কদখা নাইছন কি, আতম পৃতৰ্ৱীক ককউফালৰ পৰা সংকুতচি কতৰ 

আতন আছ া? আৰু আল্লাছহই আছদশ কছৰ, কিওোঁৰ আছদশ ৰে কতৰিকল 

ককাছনা নাই আৰু কিওোঁ দ্ৰুি তহচাি গ্ৰহণকাৰী। 

َولَۡمَيََروَۡ
َ
ََأ ُ َوٱَّلل  ۡطَرافَِهاَْۚ

َ
ۡرَضَنَنُقُصَهاَِمۡنَأ

َ
تِيَٱلۡأ

ۡ
ن اَنَأ
َ
اَْأ

َوَُهَوََسِريُعَٱلۡحَِسابَِ َِبَِلحُۡكِمهۚۦِْ  ٤١ََيحُۡكُمَلَاَُمَعق 

42. তসহোঁ িৰ পূছিথ তিসকল আত ল তসহোঁ ছিও চৰান্ত কতৰত ল; তকন্তু সকছলা 

চৰান্ত আল্লাহৰ ইখতিয়াৰি। প্ৰছিযক িযতিছয় তি উপাজথ ন কছৰ কসয়া কিওোঁ 

জাছন, আৰু কাতফৰসকছল অনতিপলছম জাতনি পাতৰি কি, আতখৰািৰ শুভ 

পতৰণাম কাৰ িাছি। 

َيۡعلَُمََماَ َۡۖ َوَقۡدََمَكَرَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَِهَّلِلَفَٱلَۡمۡكُرََجمِيٗعا
َُٰرَلَِمۡنَُعۡقَبيََ ََنۡفٖسَِۗوََسَيۡعلَُمَٱلُۡكف  تَۡكِسُبَُكلُّ

ارَِ  ٤٢َٱلد 

43. আৰু তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি কয়, ‘িুতম আল্লাহৰ কপ্ৰতৰি নহয়’। 
ককাৱা, ‘আল্লাহ আৰু তিসকলৰ ওচৰি তকিাপৰ জ্ঞান আছ , কিওোঁছলাছকই 

কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষী তহচাছপ িছৰ্ষ্ট’। 

ََِ َبِٱَّلل  قُۡلََكَفىَٰ َويَُقوُلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡسَتَُمۡرَسلٗاَْۚ
 ٤٣ََوبَۡيَنُكۡمََوَمۡنَِعنَدهُۥَِعلُۡمَٱلِۡكَتَٰبََِشِهيَدُۢاَبَيۡنِيَ



 

ইব্ৰাহীম 

 

248 

 

 ابراهيم 

ইব্ৰাহীম ابراهيَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-ৰা, এইছটা এখন তকিাপ, আতম ইয়াক কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণথ 

কতৰছ া, িাছি িুতম মানুহক তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ অনুমতিৰছম অন্ধকাৰৰ পৰা 

কপাহৰকল ওলাই আতনি পাৰা, কসই সত্তাৰ পৰ্ৰ তপছন তিজন পৰাৰমশালী, 

সিথপ্ৰশংতসি। 

لَُمَِٰتََ اَسَِمَنَٱلظُّ نَزلَۡنَُٰهَإِلَۡيَكَلُِتۡخرَِجَٱلن 
َ
َأ كَِتَٰب  الٓرَِۚ

َِصَرَِٰطَٱلَۡعزِيزَِٱلۡحََ  ١َِميدَِإِلَيَٱلنُّورَِبِإِۡذِنََرب ِِهۡمَإِلَيَٰ

2. কসই আল্লাহৰ পৰ্ি, তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সকছলা িস্তুছৰই 

গৰাকী, আৰু কাতফৰসকলৰ িাছি আছ  কঠিন শাতিৰ দ্যছভথ াগ, 
ََ ۡرِضََِۗوَوۡيل 

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو َِٱل ِذيَلَُهۥََماَفِيَٱلس  ٱَّلل 

َٰفِرِيَنَِمۡنََعَذاٖبََشِديدٍَ  ٢َل ِلَۡك

3. তিসকছল পাতৰ্থৱ জীৱনক আতখৰািিকক অতধক ভালপায় আৰু মানুহক 

আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তিৰি ৰাছখ, আৰু িাি িৰিা সন্ধান কছৰ; তসহোঁ ছিই কঘাৰ 

তিভ্ৰাতন্তি তনপতিি। 

وَنََ ۡنَياَعَلَىَٱٓأۡلِخَرةََِويَُصدُّ َةَٱلدُّ ٱل ِذيَنَيَۡسَتِحبُّوَنَٱلۡحََيوَٰ
ََِويَۡبُغوَنَهاَِعوًَجاَْۚ ْوَلَٰٓئَِكَفِيََضَلَِٰۭلَََعنََسبِيِلَٱَّلل 
ُ
أ

 ٣َبَعِيدَٖ

4. আৰু আতম প্ৰতিজন ৰা ুলক কিওোঁৰ স্ব-জাতিৰ ভাষাছিই কপ্ৰৰণ কতৰছ া, 

িাছি কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্টৰূছপ িযাখযা কতৰি পাছৰ, িাৰ তপ ছিা 

আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তিভ্ৰান্ত কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ আৰু 

কিওোঁ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡرَسلَۡناَِمنَر ُسوٍلَإِل اَبِلَِساِنَقَۡوِمهِۦَلُِيبَي َِنَلَُهۡمََۖۡ
َ
َوَمآَأ

وَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ ََمنَيََشآُءََويَۡهِديََمنَيََشآُءَْۚ ُ َٱَّلل  َفُيِضلُّ
 ٤َٱلۡحَِكيمَُ

5. আৰু অৱছশয আতম মু াক আমাৰ তনদশথনসহ কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা আৰু 

হকত ছলা, ‘কিামাৰ সম্প্ৰদায়ক অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰকল হল আহা, আৰু 

তসহোঁ িক আল্লাহৰ তদনছিাৰৰ (অৰ্থাৎ তিতভন্ন সম্প্ৰদায়ৰ শাতিৰ তদনছিাৰৰ) দ্বাৰা 

উপছদশ তদয়া’। ইয়াি তনদশথন আছ  প্ৰছিযক পৰম হধিথশীল আৰু পৰম কৃিজ্ঞ 

িযতিৰ িাছি। 

ۡخرِجَۡ
َ
ۡنَأ
َ
َأَـِبَيَٰتَِنآَأ ۡرَسلَۡناَُموَسيَٰ

َ
َقَۡوَمَكَِمَنَََولََقۡدَأ

َٰلَِكََ َفِيََذ إِن  َِْۚ َِٰمَٱَّلل  ي ى
َ
ِۡرُهمَبِأ لَُمَِٰتَإِلَيَٱلنُّورََِوَذك  ٱلظُّ

ََصب ارََٖشُكورَٖ ِ
 ٥َٓأَلَيَٰٖتَل ِكُل 

6. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূ াই কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, ‘আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ ওপৰি কৰা অনুগ্ৰহছিাৰ স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিওোঁ 

কিামাছলাকক ৰক্ষা কতৰত ল তফৰআউন কগাষ্ঠীৰ কিলৰ পৰা, তিহোঁ ছি 

কিামাছলাকক তনকৃষ্ট শাতি প্ৰদান কতৰত ল, কিামাছলাকৰ পুি সন্তানক জছিহ 

কতৰত ল আৰু কিামাছলাকৰ নাৰীসকলক জীতৱি ৰাতখত ল; আৰু ইয়াি আত ল 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এটা মহাপৰীক্ষা’। 

َلَِقۡوِمهَِٱۡذُكرَُ ََِعلَۡيُكۡمَإِۡذَََوِإۡذَقَاَلَُموَسيَٰ واَْنِۡعَمَةَٱَّلل 
ِۡنََءاِلَفِرَۡعۡوَنَيَُسوُمونَُكۡمَُسوَٓءَٱلَۡعَذاِبََ َُٰكمَم  نجَى

َ
أ

ۡبَنآَءُكۡمََويَۡسَتۡحُيوَنَنَِسآَءُكۡمََْۚوفِيََ
َ
حُوَنَأ َويَُذب ِ

ب ُِكۡمََعِظيمَ  ِنَر  م  َٰلُِكمَبَلَآءَ   ٦ََذ

7. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক কঘাষণা কতৰত ল, িতদ 

কিামাছলাক কৃিজ্ঞ কহাৱা কিছন্ত অৱছশয মই কিামাছলাকক আৰু অতধক প্ৰদান 

কতৰম, আৰু অকৃিজ্ঞ হ'কল তনশ্চয় কমাৰ শাতি অতি কছঠাৰ। 

َولَئِنََ زِيَدن ُكۡمَۖۡ
َ
ذ َنََربُُّكۡمَلَئِنََشَكۡرُتۡمَلَأ

َ
َوِإۡذَتَأ

ََعَذابِيَلََشِديدَ   ٧ََكَفۡرُتۡمَإِن 
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8. আৰু মূ াই হকত ল, ‘কিামাছলাছক আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সকছলাছৱ িতদ অকৃিজ্ঞ 

কহাৱা, িৰ্াতপও তনশ্চয় আল্লাহ অভাৱমুি, সিথপ্ৰশংতসি’। 
ۡرِضََجمِيٗعاَ

َ
نُتۡمََوَمنَفِيَٱلۡأ

َ
َإِنَتَۡكُفُرٓواَْأ َوَقاَلَُموَسيَٰٓ

ََحمِيدَ  َلََغنِيٌّ َ َٱَّلل   ٨َفَإِن 

9. কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলৰ সংিাদ আতহ কপাৱা 

নাইছন, নূহ সম্প্ৰদায়ৰ, আদ আৰু  ামূদৰ লগছি তসহোঁ িৰ পৰিিীসকলৰ? 

তিসকলক আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনও নাজাছন। তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদ হল তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকল আতহত ল, কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজৰ হাি তনজ 

মুখি স্থাপন কতৰ হকত ল, ‘কিামাছলাছক তি হল কপ্ৰতৰি হহ া কসয়া আতম 

তনতশ্চিভাছৱ অস্বীকাৰ কতৰছলা, আৰু তনশ্চয় আতম তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহি আছ া 

কসই তিষছয়, িাৰ তপছন কিামাছলাছক আমাক আহ্বান কতৰ আ া’। 

تُِكۡمََنَبُؤاَْٱل ِذيَنَِمنََقبۡلُِكۡمَقَوِۡمَنُوٖحَوَعَادََٖ
ۡ
لَۡمَيَأ

َ
أ

ََبۡعِدهِۡمَلَاََيعَۡ َجآَءۡتُهۡمَََوَثُموَدََوٱل ِذيَنَِمنُۢ َْۚ ُ لَُمُهۡمَإِل اَٱَّلل 
َٰهِِهۡمََوَقالُٓواَْإِن اََ فَۡو

َ
يِۡدَيُهۡمَفِٓيَأ

َ
ٓواَْأ رُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتَفََردُّ

اَتَۡدُعوَنَنآََ ِم  َم  ٖ ۡرِسلُۡتمَبِهِۦََوِإن اَلَِفىََشك 
ُ
َكَفۡرنَاَبَِمآَأ
 ٩َإِلَۡيهَُِمرِيبَٖ

10. তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল হকত ল, ‘আল্লাহ সম্পছকথ  ককাছনা সছেহ আছ  

কনতক, তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্টকিথ া? কিওোঁ কিামাছলাকক আহ্বান 

কছৰ কিামাছলাকৰ পাপ কমাচন কৰাৰ িাছি আৰু তনতদথ ষ্ট কাল পিথন্ত 

কিামাছলাকক অৱকাশ তদয়াৰ িাছি’। তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিামাছলাছক কহছনা 

আমাৰ দছৰই মানুহ। আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল তিসকলৰ ইিাদি কতৰত ল 

কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ ইিাদিৰ পৰা আমাক তিৰি ৰাতখি তিচৰা। এছিছক 

কিামাছলাছক আমাৰ ওচৰি ককাছনা অকাটয প্ৰমাণ হল আহা’। 

ۡرِضََِۖ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفَاِطرَِٱلس 

ََِشك   فِيَٱَّلل 
َ
۞قَالَۡتَرُُسلُُهۡمَأ

ََ َرُكۡمَإِل ِ ِنَُذنُوبُِكۡمََويَُؤخ  ََيَۡدُعوُكۡمَلَِيۡغفَِرَلَُكمَم  يَٰٓ
نََ
َ
ِۡثلَُناَتُرِيُدوَنَأ اَبََشر َم 

نُتۡمَإِل 
َ
َقَالُٓواَْإِۡنَأ يِۚ َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
أ

تُونَاَبُِسلَۡطَٰٖنََ
ۡ
اََكاَنََيۡعُبُدََءابَآُؤنَاَفَأ ونَاََعم  تَُصدُّ

بِينَٖ  ١٠َمُّ

11. তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল তসহোঁ িক ক’কল, ‘সোঁচা, আতম কিামাছলাকৰ দছৰই 

মানুহ তকন্তু আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা িাক ইচ্ছা অনুগ্ৰহ প্ৰদান 

কছৰ আৰু আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰমাণ উপতস্থি কৰাৰ 

ক্ষমিা আমাৰ মাজি নাই’। আল্লাহৰ ওপৰছিই মুতমনসকলৰ িাৱাকু্কল 

(ভৰসা) কৰা উতচি। 

ََ ِۡثلُُكۡمََوَلَِٰكن  حُۡنَإِل اَبََشر َم  قَالَۡتَلَُهۡمَرُُسلُُهۡمَإِنَن 
نََٱ

َ
ََوَماََكاَنَلََنآَأ ََمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهۖۦِۡ َعَلَىَٰ ََيُمنُّ َ َّلل 

َِفَلَۡيَتوَك ِلََ وَعَلَىَٱَّلل  َِْۚ تَِيُكمَبُِسلَۡطٍَٰنَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 
ۡ
ن أ

 ١١َٱلُۡمۡؤِمُنونََ

12. ‘আৰু আমাৰ তক হহছ  কি, আতম আল্লাহৰ ওপৰি ভৰসা নকতৰম? অৰ্চ 

কিছৱোঁই আমাক আমাৰ পৰ্ কদখুৱাইছ । (আৰু শুনা) কিামাছলাছক আমাক তি 

কষ্ট তদ আ া, আতম িাৰ ওপৰি অৱছশয হধিথ ধাৰণ কতৰম। এছিছক তনভথ ৰকাৰী 

সকলৰ ককৱল আল্লাহৰ ওপৰছিই তনভথ ৰ কৰা উতচি’। 

َْۚ ََٰناَُسُبلََنا ََِوَقۡدََهَدى ل اََنَتوَك َلَعَلَىَٱَّلل 
َ
َوَماَلََنآَأ

ََمآََءاَذيَۡ َعَلَىَٰ َِفَلَۡيَتوَك ِلَََولََنۡصبَِرن  وَعَلَىَٱَّلل  َْۚ ُتُمونَا
 ١٢َٱلُۡمَتوَك ِلُونََ

13. আৰু কাতফৰসকছল তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকলক হকত ল, ‘আতম কিামাছলাকক 

আমাৰ কদশৰ পৰা অৱছশয িতহষ্কাৰ কতৰম নাইিা কিামাছলাছক আমাৰ ধমথাদশথি 

উভতি আতহিা’। িাৰ তপ ি ৰা ুলসকলক কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক অহী 

কপ্ৰৰণ কতৰছল, ‘িাতলমসকলক আতম অৱছশয তিনাশ কতৰম’; 

ۡرِضَنآََ
َ
ِۡنَأ َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلِرُُسلِِهۡمَلَُنۡخرَِجن ُكمَم 
ََ َإِلَۡيِهۡمََربُُّهۡمَلَُنۡهلَِكن  ۡوَحيَٰٓ

َ
فَأ َۡۖ َفِيَِمل تَِنا ۡوَلََتُعوُدن 

َ
أ

َٰلِِمينََ  ١٣َٱلظ 

14. অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ তপ ি কিামাছলাকক এই কদশি িাস কৰাম; 

এইছটা িাৰ িাছি তিছয় আমাৰ সনু্মখি উপতস্থি হ’িকল ভয় কছৰ আৰু ভয় 

কছৰ আমাৰ শাতিৰ। 

َٰلَِكَلَِمۡنََخاَفََ ََبۡعِدهِۡمََْۚذ ۡرَضَِمنُۢ
َ
َولَنُۡسِكَنن ُكُمَٱلۡأ

 ١٤ََمَقامِيَوََخاَفَوَِعيدَِ
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15. আৰু তসহোঁ ছি তিজয় কামনা কতৰছল তকন্তু প্ৰছিযক উিি হস্বৰাচাৰী িযৰ্থ 

মছনাৰৰ্ হ’ল। 
ََجب اٍرََعنِيدَٖ  ١٥ََوٱۡسَتۡفَتُحواَْوََخاَبَُكلُّ

16. িাৰ সনু্মখি আছ  জাহান্নাম আৰু িাক পান কছৰাৱা হ’ি গতলি পূোঁজ; َٖآٖءََصِديد َِمنَم  ِنََوَرآئِهِۦََجَهن ُمََويُۡسَقىَٰ  ١٦َم 

17. কসইছটা তস অতি কষ্টি কঢাছক কঢাছক তগতল খািকল কচষ্টা কতৰি, তকন্তু 

সহছজ তগতলি কনাৱাতৰি। ককউফালৰ পৰা িাৰ ওচৰি মৃিুয আতহি, অৰ্চ িাৰ 

মৃিুয নহ’ি। ইয়াৰ তপ ছিা আছ  কছঠাৰ শাতি। 

ََ ِ
تِيهَِٱلَۡمۡوُتَِمنَُكل 

ۡ
َيَتَجر ُعُهۥََولَاَيَكَاُدَيُِسيُغُهۥََويَأ

َ ََغلِيظ   ١٧ََمكَاٖنََوَماَُهَوَبَِمي ِٖتََِۖوِمنََوَرآئِهِۦََعَذاب 

18. তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ লগি কুফুৰী কছৰ তসহোঁ িৰ উপমা হহছ , 

তসহোঁ িৰ আমলছিাৰ ভস্মৰ দছৰ, তিছিাৰ ধুমুহাৰ তদনি প্ৰিল িিাছহ প্ৰচি 

গতিি কসইছিাৰ উৰুৱাই হল িায়। তসহোঁ ছি তি উপাজথ ন কছৰ িাৰ এছকাছৱই 

তসহোঁ ছি তনজৰ কামি লগাি কনাৱাছৰ। এইছটাছৱই চৰম তিভ্ৰাতন্ত। 

َثُلَٱل ِذيَنََ ۡتَبِهََِم  ۡعَمَٰلُُهۡمََكَرَماٍدَٱۡشَتد 
َ
أ َكَفُرواَْبَِرب ِِهۡمَۖۡ

ََ اََكَسُبواَْعَلَىَٰ ِيُحَفِيَيَۡوٍمَعَاِصٖفَِۖل اََيۡقِدُروَنَِمم  ٱلر 
َلَُٰلَٱلَۡبعِيدَُ َٰلَِكَُهَوَٱلض  َذ َِۚ  ١٨ََشۡيٖء

19. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আল্লাছহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী 

িৰ্ািৰ্ভাছৱ সৃতষ্ট কতৰছ ? কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকৰ অতিত্ব তিছলাপ 

কতৰি পাছৰ আৰু নিুন এটা সৃতষ্টক অতিত্বি আতনি পাছৰ, 

ََ
ۡ
َإِنَيََشأ ِۚ ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََخلََقَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

ِتَِبخَلٖۡقََجِديدَٖ
ۡ
 ١٩َيُۡذهِۡبُكۡمََويَأ

20. আৰু এইছটা আল্লাহৰ িাছি এছকা টান কাম নহয়। ََِٖبَِعزِيز َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل   ٢٠ََوَماََذ

21. আৰু তসহোঁ ি সকছলাছৱ আল্লাহৰ ওচৰি প্ৰকাতশি হ’ি। কিতিয়া 

দ্যিথলসকছল তিসকছল অহংকাৰ কতৰত ল তসহোঁ িক ক’ি, ‘আতম কিামাছলাকৰ 

অনুসাৰী আত ছলা, এতিয়া কিামাছলাছক আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা আমাক অলপ 

ৰক্ষা কতৰি পাতৰিাছন’? তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আল্লাছহ িতদ আমাক সৎপৰ্ি 

পতৰচাতলি কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত আতমও কিামাছলাকক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি 

কতৰছলাছহোঁ ছিন। এতিয়া আতম হধিথচুযি হওোঁ অৰ্িা হধিথশীল- উভয় অৱস্থাই 

আমাৰ িাছি সমান; আমাৰ পছলাৱাৰ ককাছনা ঠাই নাই’। 

ََِجمِيٗعاََفَقاَلَ ُؤاَْلِل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرٓواَْإِن اَََوبََرُزواََّْلِل  َعَفَٰٓ ٱلضُّ
ََِ ۡغنُوَنََعن اَِمۡنََعَذاِبَٱَّلل  نُتمَمُّ

َ
ُكن اَلَُكۡمََتَبٗعاََفَهۡلَأ

َسَوآء ََعلَۡيَنآَ َلََهَديَۡنَُٰكۡمَۖۡ ُ ََٰناَٱَّلل  قَالُواَْلَۡوََهَدى َِۚ ِمنََشۡيٖء
حِيٖصَ ۡمََصبَۡرنَاََماَلََناَِمنَم 

َ
َجزِۡعَنآَأ

َ
 ٢١َأ

22. আৰু কিতিয়া তিচাৰ কািথ সম্পন্ন হ’ি কিতিয়া চয়িাছন ক’ি, ‘তনশ্চয় 

আল্লাছহ কিামাছলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ল সিয প্ৰতিশ্ৰুতি, মছয়া কিামাছলাকক 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ছলা, তকন্তু মই কিামাছলাকক তদয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভি কতৰছ া। 

কিামাছলাকৰ ওপৰি কমাৰ ককাছনা আতধপিয নাত ল, মই ককৱল 

কিামাছলাকক আহ্বান কতৰত ছলা ফলি কিামাছলাছক কমাৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ 

তদত লা। গতিছক কিামাছলাছক কমাক কদাষ তনতদিা, কিামাছলাছক তনছজই 

তনজছক কদাষ তদয়াকগ। মই কিামাছলাকৰ উিাৰকাৰী নহয় আৰু কিামাছলাছকও 

কমাৰ উিাৰকাৰী নহয়। কিামাছলাছক কমাক কি ইয়াৰ আগি আল্লাহৰ অংশী 

কতৰত লা কসয়া মই অস্বীকাৰ কতৰছ া’। তনশ্চয় িাতলমসকলৰ িাছি আছ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

َوََعَدُكۡمَوَۡعَدََ َ َٱَّلل  ۡمُرَإِن 
َ
اَقُِضَيَٱلۡأ ۡيَطَُٰنَلَم  َوَقاَلَٱلش 

َوَماََكاَنَلَِيََعلَۡيُكمََ ۡخلَۡفُتُكۡمَۖۡ
َ
ََووََعدتُُّكۡمَفَأ ِ ٱلۡحَق 

ََ فَل نََدَعۡوتُُكۡمَفَٱۡسَتَجۡبُتۡمَلِيَِۖ
َ
ِنَُسلَۡطٍَٰنَإِل ٓاَأ اََم 

نَاَ۠بُِمۡصرِِخُكۡمََوَمآََ
َ
آَأ م  نُفَسُكمَِۖ

َ
تَلُوُمونِيََولُوُمٓواَْأ

َُۗ ۡشَرۡكُتُموِنَِمنََقۡبُل
َ
َإِن ِيََكَفۡرُتَبَِمآَأ نُتمَبُِمۡصِرِخي 

َ
أ

لِيمَ 
َ
َأ َٰلِِميَنَلَُهۡمََعَذاب  َٱلظ   ٢٢َإِن 
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23. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকক প্ৰছৱশ 

কছৰাৱা হ’ি জান্নািি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি। িাি কিওোঁছলাক তনজ 

প্ৰতিপালকৰ অনুমতিৰছম স্থাতয়ত্ব লাভ কতৰি, িাি কিওোঁছলাকৰ অতভিাদন 

হ’ি ‘ ালাম’। 

َٰٖتََ َٰلَِحَِٰتََجن  ۡدِخَلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
ُ
َوأ

نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَبَِ
َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

إِۡذِنََرب ِِهۡمَََۖۡتجۡ
 ٢٣ََتحِي ُتُهۡمَفِيَهاََسَلَٰمَ 

24. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন, আল্লাছহ ককছনকক উপমা দাতঙ ধছৰ? কতলমা 

িাছয়যিাৰ িুলনা উৎকৃষ্ট গ ৰ দছৰ, িাৰ মূল সুদৃ়ি আৰু িাৰ শাখা-প্ৰশাখা 

ওপৰি তিিৃি, 

ََمَثلٗاََكلَِمٗةََطي ِبََ ُ لَۡمَتََرََكۡيَفََضَرَبَٱَّلل 
َ
ٗةََكَشَجَرةََٖأ

َمآءَِ ََوَفرُۡعَهاَفِيَٱلس  ۡصلَُهاَثَابِت 
َ
 ٢٤ََطي َِبٍةَأ

25. তিছটা িাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুমতিৰছম সদায় িাৰ ফল দান কছৰ; আৰু 

আল্লাছহ মানুহৰ িাছি উপমা দাতঙ ধছৰ, িাছি তসহোঁ ছি তশক্ষা গ্ৰহণ কছৰ। 
َويَضَۡ َُۗ َِحيِۭنَبِإِۡذِنََرب َِها ُكلََهاَُكل 

ُ
ََتُۡؤتِٓيَأ ُ رُِبَٱَّلل 

ُرونََ ۡمَثاَلَلِلن اِسَلََعل ُهۡمََيَتَذك 
َ
 ٢٥َٱلۡأ

26. আৰু অসৎ িাকযৰ িুলনা এটা কিয়া গ ৰ দছৰ, িাৰ মূল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 

তিতচ্ছন্নকৃি, িাৰ ককাছনা স্থাতয়ত্ব নাই। 
َوَمَثُلََكلَِمٍةََخبِيَثةََٖكَشَجَرٍةََخبِيَثٍةَٱۡجُتث ۡتَِمنَفَۡوِقََ

َرارَٖ
ۡرِضََماَلََهاَِمنَقَ

َ
 ٢٦َٱلۡأ

27. তিসকছল ঈমান আতনছ , আল্লাছহ কিওোঁছলাকক সুদৃ়ি িাকযৰ দ্বাৰা পাতৰ্থৱ 

জীৱনি আৰু আতখৰািি সুপ্ৰতিতষ্ঠি ৰাতখি, আৰু িাতলমসকলক তিভ্ৰাতন্তি 

ৰাতখি। কাৰণ আল্লাছহ তি ইচ্ছা কসইছটাছৱই কছৰ। 

ةََِ ابِِتَفِيَٱلۡحََيوَٰ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱلَۡقۡوِلَٱلث  ُ يُثَب ُِتَٱَّلل 
ََ ُ َويَۡفَعُلَٱَّلل  َٰلِِميَنَْۚ َٱلظ  ُ َٱَّلل  َويُِضلُّ ۡنَياََوفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِۖ ٱلدُّ

 ٢٧ََماَيََشآءَُ

28. িুতম তসহোঁ িক কদখা নাইছন, তিসকছল আল্লাহৰ অনুগ্ৰহক কুফুৰীৰ দ্বাৰা 

পতৰিিথ ন কতৰছ ? আৰু তসহোঁ ছি তনজ সম্প্ৰদায়ক নমাই আতনছ  ধ্বংসৰ 

আিাসি--- 

َحلُّواََْ
َ
َُِكۡفٗراََوأ لُواَْنِۡعَمَتَٱَّلل  لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَبَد 

َ
۞أ

 ٢٨َقَۡوَمُهۡمََداَرَٱلَۡبَوارَِ

29. জাহান্নামি, িাৰ মাজি তসহোঁ ি দগ্ধ হ’ি, আৰু তকমান কি তনকৃষ্ট এই 

আিাসস্থল! 

َوبِۡئَسَٱلَۡقَرارَُ  ٢٩ََجَهن َمَيَۡصلَۡوَنَهاَۖۡ

30. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাছি সমকক্ষ তনধথাৰণ কছৰ, িাছি তসহোঁ ছি কিওোঁৰ 

পৰ্ৰ পৰা (মানুহক) তিভ্ৰান্ত কতৰি পাছৰ। ককাৱা, কভাগ কতৰ কলাৱা, অৱছশষি 

জাহান্নাছমই কিামাছলাকৰ গন্তিযস্থল। 

نَدادَٗ
َ
َِأ ََوََجَعلُواََّْلِل  َقُۡلََتَمت ُعواَْفَإِن  اَل ُِيِضلُّواََْعنََسبِيلِهِۗۦُ

ارَِ  ٣٠ََمِصيَرُكۡمَإِلَيَٱلن 

31. কমাৰ িাোসকলৰ মাজি তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকক িুতম 

ককাৱা, ‘ ালাি কাছয়ম কতৰিকল আৰু মই কিওোঁছলাকক তি জীতৱকা দান 

কতৰছ া িাৰ পৰা কগাপছন আৰু প্ৰকাশযভাছৱ িযয় কতৰিকল—কসই তদন অহাৰ 

পূছিথই তিতদনা ককাছনা ৰয়-তিৰয় নাৰ্াতকি আৰু ককাছনা িনু্ধত্বও নাৰ্াতকি’। 

اََ ةَََويُنفُِقواَِْمم  لَوَٰ قُلَل ِعَِبادَِيَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْيُقِيُمواَْٱلص 
تَِيَيَوۡم َل اََبۡيع ََ

ۡ
نَيَأ
َ
ِنََقۡبِلَأ اَوََعلَانَِيٗةَم  َرَزقَۡنَُٰهۡمَِسر ٗ

 ٣١َِخَلَٰل َفِيهََِولَاََ



 

ইব্ৰাহীম 

 

252 

 

 ابراهيم 

32. আল্লাহ কসইজন, তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ , তিজছন 

আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকৰ জীতৱকাৰ িাছি ফলমূল 

উৎপাদন কছৰ আৰু কিছৱোঁই কনৌিানক কিামাছলাকৰ অনুগি কতৰ তদছ , িাছি 

কিওোঁৰ তনছদথ শি কসইছিাৰ সাগৰি তিচৰণ কছৰ আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ 

কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ  নদীসমূহক। 

َمآءََِ نَزَلَِمَنَٱلس 
َ
ۡرَضََوأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  ُ ٱَّلل 

َرََ وََسخ  َمَرَِٰتَرِۡزٗقاَل ُكۡمَۖۡ ۡخَرَجَبِهِۦَِمَنَٱلث 
َ
َماٗٓءَفَأ

َرَلَُكُمََ َوََسخ  ۡمرِهۖۦِۡ
َ
َكَلَِتۡجرَِيَفِيَٱلَۡبۡحرَِبِأ

لَُكُمَٱلُۡفلۡ
نَۡ
َ
 ٣٢ََهَٰرََٱلۡأ

33. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ  সূিথ আৰু চন্দ্ৰক, 

তিছিাৰ অতিৰামভাছৱ এছকই তনয়মৰ অনুিতিথ ি আৰু কিামাছলাকৰ কলযাণি 

তনছয়াতজি কতৰছ  তদন আৰু ৰাতিক। 

َرَلَُكُمََ وََسخ  ۡمَسََوٱلَۡقَمَرََدآئَِبيِۡنَِۖ َرَلَُكُمَٱلش  وََسخ 
َهارََ  ٣٣َٱل ۡيَلََوٱلن 

34. আৰু কিামাছলাছক তি তিচাতৰ া কসইছটাছৱই কিওোঁ কিামাছলাকক প্ৰদান 

কতৰছ । িতদ কিামাছলাছক আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ গণনা কৰা কিছন্ত (ককতিয়াও) 

িাৰ সংখযা তনণথয় কতৰি কনাৱাতৰিা। তনশ্চয় মানুহ অতিমািা িাতলম, অকৃিজ্ঞ। 

َْ وا َوِإنََتُعدُّ لُۡتُموُهَْۚ
َ
ََماََسأ ِ

ِنَُكل  َُٰكمَم  ََََِوَءاتَى نِۡعَمَتَٱَّلل 
ار َ َٱلۡإِنَسََٰنَلََظلُوم ََكف  إِن  َُۗ  ٣٤َلَاَُتحُۡصوَهآ

35. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীছম হকত ল, ‘কহ কমাৰ ৰি! এই চহৰক 

তনৰাপদ কতৰ তদয়া, কমাক আৰু কমাৰ পুিসকলক মূতিথ  পূজাৰ পৰা দূকৰি ৰখা’। 
َۡ َٱۡجَعۡلََهََٰذاَٱل ِ َبلََدََءاِمٗناََوٱۡجُنبۡنِيَََوِإۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِيُمََرب 

ۡصَنامََ
َ
نَن ۡعُبَدَٱلۡأ

َ
َأ  ٣٥ََوبَنِي 

36. ‘কহ কমাৰ ৰি! এইছিাৰ মূতিথ ছয় িহু মানুহক তিভ্ৰান্ত কতৰছ । এছিছক 

তিছয় কমাৰ অনুসৰণ কতৰি কিওোঁ কমাৰ দলভুি, আৰু তিছয় কমাৰ অিাধয হ’ি 

কিছন্ত িুতমছিা ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 

ۡضَ
َ
َأ َإِن ُهن  ِ اِسََِۖفَمنَتَبَِعنِيَفَإِن ُهۥَََرب  َِنَٱلن  لَلَۡنََكثِيٗراَم 

ر ِحيمَ  َوَمۡنََعَصانِيَفَإِن َكََغُفورَ   ٣٦َِمن ِيَِۖ

37. ‘কহ আমাৰ ৰি! তনশ্চয় মই কমাৰ িংশৰ তক ুমান কলাকক অনুিথৰ 

উপিযকাি, কিামাৰ পতৱি ঘৰৰ ওচৰি িসিাস কৰাছলা। কহ আমাৰ ৰি! এই 

কাৰছণ কি, কিওোঁছলাছক কিন  ালাি কাছয়ম কছৰ। এছিছক িুতম তক ুমান 

কলাকৰ অন্তৰ কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি অনুৰাগী কতৰ তদয়া আৰু ফলমূছলছৰ 

কিওোঁছলাকৰ জীতৱকাৰ িযৱস্থা কৰা, িাছি কিওোঁছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ’। 

ِي تِيَبَِواٍدََغيِۡرَذِيََزۡرٍعَِعنَدََ ۡسَكنُتَِمنَُذر 
َ
ب َنآَإِن ِٓيَأ ر 
َِنََبَيۡتَِكَ فۡـ َِدٗةَم 

َ
َةَفَٱۡجَعۡلَأ لَوَٰ ِمََرب َناَلُِيقِيُمواَْٱلص  َٱلُۡمَحر 

َمَرَِٰتَلََعل ُهۡمََ َِنَٱلث  اِسََتۡهوِٓيَإِلَۡيِهۡمََوٱۡرزُۡقُهمَم  ٱلن 
 ٣٧َيَۡشُكُرونََ

38. ‘কহ আমাৰ ৰি! তনশ্চয় িুতম জানা তিছিাৰ আতম কগাপন কছৰা আৰু তি 

আতম প্ৰকাশ কছৰা, আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ককাছনা িস্তুছৱই আল্লাহৰ পৰা কগাপন 

নহয়’। 

ََِ َعَلَىَٱَّلل  َوَماََيخَۡفىَٰ َرب َنآَإِن َكََتۡعلَُمََماَُنخِۡفىََوَماَُنۡعلُِنَُۗ
َمآءَِ ۡرِضََولَاَفِيَٱلس 

َ
 ٣٨َِمنََشۡيٖءَفِيَٱلۡأ

39. সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছি, তিজছন কমাক কমাৰ িৃি 

অৱস্থাি ই মাঈল আৰু ই হাক্ব দান কতৰছ । তনশ্চয় কমাৰ ৰি দ্যআ শ্ৰৱণকাৰী। 
َِٱل ِذيَوََهَبَلِيَعَلَىَٱلِۡكبَِرَإِۡسَمَٰعِيَلََ ٱلۡحَۡمُدََّلِل 

عَآءَِ ََرب ِيَلََسِميُعَٱلدُّ إِن  َْۚ  ٣٩ََوِإۡسَحََٰق

40. ‘কহ কমাৰ ৰি! কমাক  ালাি প্ৰতিষ্ঠাকাৰী িনাই তদয়া লগছি কমাৰ িংশধৰ 

সকলৰ পৰাও। কহ কমাৰ ৰি! আৰু কমাৰ দ্যআ কিুল কৰা’। 
ِي تِيََِۚرب َناََوَتَقب ۡلََ لَوَٰةََِوِمنَُذر  َٱۡجَعلۡنِيَُمقِيَمَٱلص  ِ َرب 

 ٤٠َُدعَآءَِ
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41. ‘কহ আমাৰ ৰি! তিতদনা তহচাি অনুতষ্ঠি হ’ি কসইতদনা কমাক, আৰু কমাৰ 

তপিৃ-মািৃক লগছি মুতমনসকলক ক্ষমা কতৰ তদিা’। 
َٰلَِديَ  َولِلُۡمۡؤمِنِيَنَيَۡوَمََيُقوُمََََرب َناَٱۡغفِۡرَلِيََولَِو

 ٤١َٱلۡحَِساُبَ

42. আৰু িাতলমসকছল তি কছৰ কসই তিষছয় িুতম ককতিয়াও আল্লাহক 

অমছনাছিাগী িুতল নাভাতিিা, তকন্তু কিওোঁ তসহোঁ িক কসই তদনকলছক অৱকাশ 

তদছয় তিতদনা তসহোঁ িৰ চকু (আিংকি) তস্থৰ হ’ি। 

اََيۡعمََ ََغَٰفِلًاََعم  َ َٱَّلل  َٰلُِموَنَْۚإِن َماَََولَاََتحَۡسبَن  ُلَٱلظ 
بَۡصَٰرَُ

َ
رُُهۡمَلَِيۡوٖمَتَۡشَخُصَفِيهَِٱلۡأ ِ  ٤٢َيَُؤخ 

43. ভীি-তিহ্বল তচছত্ত ওপৰৰ তপছন চাই তসহোঁ ছি পলািকল কদৌতৰি, তনজৰ 

প্ৰতি তসহোঁ িৰ দৃতষ্ট উভতি নাতহি, আৰু তসহোঁ িৰ অন্তৰ হ’ি উদাস, শূনয। 
َإِلَۡيِهۡمََطۡرُفُهۡمََُۖۡمۡهِطعِيَنَُمۡقنِِعىَُرُءوِسِهۡمَلَاََ يَۡرتَدُّ

فۡـ َِدُتُهۡمََهَوآء َ
َ
 ٤٣ََوأ

44. আৰু তিতদনা তসহোঁ িৰ শাতি আতহি কসইতদন সম্পছকথ  িুতম মানুহক সিকথ  

কৰা, কিতিয়া অনযায়কাৰীসকছল ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰি! িুতম আমাক অলপ 

সময়ৰ িাছি অৱকাশ তদয়া, আতম কিামাৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদম আৰু 

ৰা ুলসকলৰ অনুসৰণ কতৰম’। (উত্তৰি ককাৱা হ’ি) তকয় কিামাছলাছক জাছনা 

ইয়াৰ আগি শপি কতৰ ককাৱা নাত লা কি, কিামাছলাকৰ ককতিয়াও পিন 

নহয়? 

تِيِهُمَٱلَۡعَذاُبََفَيُقوُلَٱل ِذيَنََظلَُمواََْ
ۡ
اَسَيَۡوَمَيَأ نِذرَِٱلن 

َ
َوأ

جِۡبََدۡعَوتََكََونََ َجٖلَقَرِيٖبَنُّ
َ
َأ ۡرنَآَإِلَيَٰٓ ِ خ 

َ
ت بِِعَََرب َنآَأ

ِنََ ِنََقۡبُلََماَلَُكمَم  قَۡسۡمُتمَم 
َ
َولَۡمَتَُكونُٓواَْأ

َ
أ َُۗ ٱلرُُّسَل
 ٤٤ََزَوالَٖ

45. আৰু কিামাছলাছক িাস কতৰত লা তসহোঁ িৰ ভূতমি, তিসকছল তনজছৰ প্ৰতি 

অনযায় কতৰত ল আৰু তসহোঁ িৰ লগি আতম তক ধৰণৰ (আচৰণ) কতৰত ছলা 

কসয়াও কিামাছলাকৰ ওচৰি স্পষ্ট আত ল। লগছি আতম কিামাছলাকৰ িাছি 

িহুছিা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন কতৰত ছলা। 

نُفَسُهۡمََوتَبَي َنَ
َ
وََسَكنُتۡمَفِيََمَسَِٰكِنَٱل ِذيَنََظلَُمٓواَْأ

ۡمَثاَلَ
َ
 ٤٥َلَُكۡمََكۡيَفََفَعلَۡناَبِِهۡمََوَضَربَۡناَلَُكُمَٱلۡأ

46. আৰু তসহোঁ ছি ভীষণ চৰান্ত কতৰত ল, তকন্তু তসহোঁ িৰ চৰান্ত িযৰ্থ কৰাৰ 

প্ৰতিকাৰ আল্লাহৰ ওচৰি আছ , িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ চৰান্ত এছন নাত ল কি, 

পিথিছকা টলাি পাছৰ। 

ََِمۡكرُُهۡمََوِإنََكاَنََ َوَقۡدََمَكُرواََْمۡكرَُهۡمَوَِعنَدَٱَّلل 
 ٤٦ََمۡكرُُهۡمَلِتَُزوَلَِمۡنُهَٱلِۡجَباُلَ

47. এছিছক িুতম ককতিয়াও নাভাতিিা কি, আল্লাছহ কিওোঁৰ ৰা ুলসকলক 

তদয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভি কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ পৰাৰমশালী, প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী। 
ََعزِيز ََ َ َٱَّلل  َإِن  ۥْٓۚ َُمخۡلَِفَوَۡعِدهِۦَرُُسلَُه َ َٱَّلل  َسبَن 

فَلَاََتحۡ
 ٤٧َُذوَٱنتَِقامَٖ

48. তিতদনা এই পৃতৰ্ৱী তভন্ন পৃতৰ্ৱীি ৰূপান্ততৰি হ’ি আৰু আকাশসমূহও 

(ৰূপান্ততৰি হ’ি); আৰু মানুহ উনু্মিভাছৱ উপতস্থি হ’ি মহাপৰাৰমশালী এক 

আল্লাহৰ সনু্মখি। 

ََِ َوبََرُزواََّْلِل  َُٰتَۖۡ َمََٰو ۡرِضََوٱلس 
َ
ۡرُضََغيَۡرَٱلۡأ

َ
ُلَٱلۡأ يَۡوَمَُتَبد 
ارَِ َقه 

َِٰحِدَٱلۡ  ٤٨َٱلَۡو

49. কসইতদনা িুতম অপৰাধী তিলাকক পৰস্পৰ তশকলীছৰ িাতন্ধ কৰ্াৱা অৱস্থাি 

কদতখিা, 
ۡصَفادِ

َ
نِيَنَفِيَٱلۡأ َقر   ٤٩ََوتََرىَٱلُۡمۡجرِِميَنَيَۡوَمئِٖذَمُّ
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50. তসহোঁ িৰ কপা াক হ’ি আলকািৰাৰ আৰু জুছয় তসহোঁ িৰ মুখমিল আচ্ছন্ন 

কতৰ ৰাতখি; 
ارَُ َوُُجوَهُهُمَٱلن  ِنَقَِطَراٖنََوَتۡغَشيَٰ  ٥٠ََسَرابِيلُُهمَم 

51. িাছি আল্লাছহ প্ৰছিযকছক তসহোঁ িৰ ভাল কিয়া কমথৰ প্ৰতিদান তদি পাছৰ। 

তনশ্চয় আল্লাছহ অতিশীছে আমলৰ তহচাপ গ্ৰহণ কতৰি।িাছি আল্লাছহ প্ৰতিদান 

তদছয় প্ৰছিযক নফ ক তস তি অজথ ন কতৰছ । তনশ্চয় আল্লাহ তহচাি গ্ৰহণি অতি 

দ্ৰুি। 

ََسِريُعََ َ َٱَّلل  اََكَسَبۡتَْۚإِن  ََنۡفٖسَم  َُكل  ُ لَِيۡجزَِيَٱَّلل 
 ٥١َٱلۡحَِسابَِ

52. এইছটা মানুহৰ িাছি এটা িািথ া, িাছি ইয়াৰ দ্বাৰা তসহোঁ িক সিকথ  কৰা 

হয় আৰু িাছি তসহোঁ ছি জাতনি পাছৰ কি, ককৱল কিছৱোঁই একক সিয ইলাহ 

আৰু িাছি তিছিক সম্পন্ন কলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ। 

ن َماَُهَوَإَِلَٰه َ
َ
َل ِلن اِسََولُِينَذُرواَْبِهِۦََولَِيۡعلَُمٓواَْأ َٰغ  َََهََٰذاَبََل

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
َرَأ ك  ََولَِيذ   ٥٢ََوَِٰحد 
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আল-তহজৰ الحجر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-ৰা, এইছিাৰ হহছ  মহাগ্ৰন্থ আৰু সুস্পষ্ট ককাৰআনৰ আয়াি। َتِلَۡكََءاَيَُٰت بِينَٖالٓرَِۚ  ١َٱلِۡكَتَِٰبََوُقۡرَءاٖنَمُّ

2. কাতফৰসকছল এটা সময়ি আকাংক্ষা কতৰি কি, িতদ তসহোঁ ি মুতমন 

হ’কলছহোঁ ছিন! 
َٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡوََكانُواَُْمۡسلِِمينََ بََماَيََودُّ  ٢َرُّ

3. এতৰ তদয়া তসহোঁ িক, তসহোঁ ি খাই ৰ্াকক আৰু কভাগ কতৰ ৰ্াকক, আৰু আশা-

আকাংক্ষাই তসহোঁ িক গাতফল কতৰ ৰাখক, এছিছক অতচছৰই তসহোঁ ছি জাতনি 

পাতৰি। 

َۖۡفََسۡوَفََ َمُل
َ
ُكلُواََْويََتَمت ُعواََْويُلِۡهِهُمَٱلۡأ

ۡ
َذۡرُهۡمَيَأ
 ٣ََيۡعلَُمونََ

4. আৰু আতম তি জনপদছকই ধ্বংস কতৰছ া িাৰ িাছি এটা তনতদথ ষ্ট কাল 

তলতপিি আত ল। 
ۡهلَۡكَناَِمنَقَۡريٍَةَإِل اََولَهََ

َ
ۡعلُوم ََوَمآَأ َم   ٤َاَكَِتاب 

5. ককাছনা জাতিছয় িাৰ তনতদথ ষ্ট (ধ্বংসৰ) কালক আগুৱাই আতনি কনাৱাছৰ 

আৰু তপ ুৱাইও তনি কনাৱাছৰ। 
َجلََهاََوَماَيَۡسَتـ ِۡخُرونََ

َ
ٍةَأ م 
ُ
اَتَۡسبُِقَِمۡنَأ  ٥َم 

6. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কহৰা মানুহজন! িাৰ প্ৰতি তিতকৰ অৱিীণথ হহছ , 

তনশ্চয় িুতম এজন উন্মাদ’। 
ِۡكُرَإِن َكَلََمۡجُنونَ  َِلََعلَۡيهَِٱلذ  َهاَٱل ِذيَنُز  يُّ

َ
أ  ٦ََوَقالُواََْيَٰٓ

7. িতদ িুতম সিযিাদীসকলৰ অন্তভুথ ি কিছন্ত আমাৰ ওচৰি তফতৰিা উপতস্থি 

নকৰা তকয়? 

َِٰدقِينََ تِيَناَبِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِإِنَُكنَتَِمَنَٱلص 
ۡ
 ٧َل ۡوَماَتَأ

8. আতম তফতৰিাসকলক িৰ্াৰ্থ কাৰণতিহীন কপ্ৰৰণ নকছৰা, আৰু (তফতৰিাসকল 

উপতস্থি হ’কল) কিতিয়া তসহোঁ ি অৱকাশও নাপাছলছহোঁ ছিন। 
نَظرِينََ ََوَماََكانُٓواَْإِٗذاَمُّ ِ اَبِٱلۡحَق 

ُِلَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَإِل   ٨ََماَُننَز 

9. তনশ্চয় আতমছয়ই ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ া আৰু অৱছশয আতমছয়ই ইয়াৰ 

সংৰক্ষক। 
ِۡكَرََوِإن اَلَُهۥَلََحَٰفُِظونََ لَۡناَٱلذ   ٩َإِن اََنحُۡنَنَز 

10. অৱছশয আতম কিামাৰ পূছিথ অিীি সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজি ৰা ুল কপ্ৰৰণ 

কতৰছ া। 
لِينََ و 

َ
ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَفِيَِشَيِعَٱلۡأ

َ
 ١٠ََولََقۡدَأ

11. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি এছন ককাছনা ৰা ুল আহা নাই িাক তসহোঁ ছি উপহাস 

কৰা নাত ল। 
ِنَر ُسوٍلَإِل اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ تِيِهمَم 

ۡ
 ١١ََوَماَيَأ

12. এইদছৰই আতম অপৰাধীসকলৰ অন্তৰি কসয়া সিাৰ কছৰা, ََ١٢ََكَذَٰلَِكَنَۡسلُُكُهۥَفِيَقُلُوِبَٱلُۡمۡجرِِمين 
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13. ইহোঁ ি ককাৰআনৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকতৰি, আৰু অৱছশয পাৰ হহছ  

পূিথৱিীসকলৰ ৰীতি। 
لِينََ و 

َ
 ١٣َلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِهِۦََوَقۡدََخلَۡتَُسن ُةَٱلۡأ

14. আৰু িতদ আতম তসহোঁ িৰ িাছি আকাশৰ দ্যৱাৰ খুতল তদছলাছহোঁ ছিন, আৰু 

তসহোঁ ি িাি আছৰাহণ কতৰছল হয়, 
َمآِءََفَظلُّواَْفِيهََِ َِنَٱلس  َولَۡوََفَتۡحَناََعلَۡيِهمَبَاٗباَم 

 ١٤َۡعرُُجونََيََ

15. িৰ্াতপও তসহোঁ ি ক’কলছহোঁ ছিন কি, ‘আমাৰ দৃতষ্ট সছন্মাতহি কৰা হহছ , 

িৰং আতম এটা িাদ্যগ্ৰি সম্প্ৰদায়’। 
ۡسُحوُرونََ م  بَۡصَُٰرنَاَبَۡلََنحُۡنَقَۡومَ 

َ
َِرۡتَأ  ١٥َلََقالُٓواَْإِن َماَُسك 

16. আৰু অৱছশয আতম আকাশি িৰুজসমূহ সৃতষ্ট কতৰছ া আৰু দশথকসকলৰ 

িাছি কসইছিাৰক কসৌেিথময় কতৰছ া। 
َِٰظرِينََ ََٰهاَلِلن  َمآِءَبُُروٗجاََوَزي ن   ١٦ََولََقۡدََجَعلَۡناَفِيَٱلس 

17. আৰু প্ৰছিযক অতভশপ্ত চয়িানৰ পৰা আতম কসইছিাৰক সুৰতক্ষি কতৰছ া; ٍَََشۡيَطَٰٖنَر ِجيم ِ
 ١٧َوََحفِۡظَنََٰهاَِمنَُكل 

18. তকন্তু ককাছনািাই লুকাই-চুৰকক শুতনি ধতৰছল প্ৰদীপ্ত তশখাই িাৰ তপ  

লয়। 

بِينَ  َمُّ ۡتَبَعُهۥَِشَهاب 
َ
ۡمَعَفَأ  ١٨َإِل اََمِنَٱۡستََرَقَٱلس 

19. আৰু পৃতৰ্ৱী, ইয়াক আতম তিিৃি কতৰছ া, িাি আতম স্থাপন কতৰছ া 

পিথিমালা; লগছি িাি আতম প্ৰছিযক িস্তু উদগি কতৰছ া সুপতৰতমিভাছৱ, 
ۡرَضَ

َ
ۢنَبتَۡناَفِيَهاَِمنَََوٱلۡأ

َ
لَۡقۡيَناَفِيَهاََرَوَِٰسَيََوأ

َ
َمَدۡدَنََٰهاََوأ
ۡوُزونَٖ ََشۡيٖءَم  ِ

 ١٩َُكل 

20. আৰু িাি আতম জীতৱকাৰ িযৱস্থা কতৰছ া কিামাছলাকৰ িাছি আৰু 

কিামাছলাক তিছিাৰৰ জীতৱকাদািা নহয় কসইছিাৰৰ িাছিও। 
ۥَ  ٢٠َبَِرَٰزِقِينَََوََجَعلَۡناَلَُكۡمَفِيَهاََمَعَٰيَِشََوَمنَل ۡسُتۡمَلَُه

21. আৰু আমাৰ ওচৰছিই আছ  প্ৰছিযক িস্তুৰ ভািাৰ আৰু আতম কসয়া 

পতৰজ্ঞাি পতৰমাছণই অৱিীণথ কছৰা। 
َإِل اَبَِقَدرََٖ ۥٓ ِلُُه اَِعنَدنَاََخَزآئُِنُهۥََوَماَُننَز 

ِنََشۡيٍءَإِل  َوِإنَم 
ۡعلُومَٖ  ٢١َم 

22. আৰু আতমছয়ই উিথৰ িায় ুকপ্ৰৰণ কছৰা, িাৰ তপ ি আকাশৰ পৰা পানী 

িষথণ কছৰা, কসয়া কিামাছলাকক পান কতৰিকল তদওোঁ; অৰ্চ কিামাছলাক তনছজ 

কসয়া ভািাৰি সিয়কাৰী নহয়। 

َمآِءََماٗٓءََ نَزلَۡناَِمَنَٱلس 
َ
َٰقَِحَفَأ ََٰحَلََو َِي ۡرَسلَۡناَٱلر 

َ
َوأ

نُتۡمَلَُهۥَبَِخَٰزِنِينََ
َ
ۡسَقۡيَنَُٰكُموهََُوَمآَأ

َ
 ٢٢َفَأ

23. আৰু আতমছয়ই জীৱন দান কছৰা আৰু মৃিুয ঘটাওোঁ আৰু আতমছয়ই চুডান্ত 

মাতলকানাৰ অতধকাৰী। 
َٰرِثُونََ  ٢٣ََوِإن اَلََنۡحُنَنُۡحِيۦََونُِميُتََوَنحُۡنَٱلَۡو

24. আৰু তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা তিসকছল অগ্ৰগামী হহছ  

তসহোঁ িক জাছনা আৰু অৱছশয তসহোঁ িছকা জাছনা তিসকছল পশ্চাদগামী হহছ । 
َولََقۡدََعلِۡمَناَٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَنَِمنُكۡمََولََقۡدََعلِۡمَناَ

 ٢٤َٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينََ
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25. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িক সমছিি কতৰি; তনশ্চয় কিওোঁ 

প্ৰজ্ঞাময়, সিথজ্ঞ। 

ََعلِيمَ  ََرب َكَُهَوََيحُۡشُرُهۡمَْۚإِن ُهۥََحِكيم   ٢٥ََوِإن 

26. আৰু অৱছশয আতম মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ া গন্ধিুি কিাকাৰ শুকান টিং টিং 

শব্দ কৰা ক’লািৰণীয়া মাটিৰ পৰা, 
ۡسُنونَٖ ِۡنََحمَإَٖم   ٢٦ََولََقۡدََخلَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَِمنََصلَۡصَٰٖلَم 

27. আৰু ইয়াৰ আগি আতম তজ্বনছিাৰক সৃতষ্ট কতৰছ া উত্তপ্ত অতিতশখাৰ পৰা। ََخلَۡقَنَُٰهَِمنََقۡبُلَِمَن ُمومَََِوٱلۡجَآن   ٢٧َن ارَِٱلس 

28. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক তফতৰিাসকলক হকত ল, 

‘তনশ্চয় মই গন্ধিুি কিাকাৰ শুকান টিং টিং শব্দ কৰা ক’লািৰণীয়া মাটিছৰ 

মানুহ সৃতষ্ট কতৰিকল তৰ্ৰাং কতৰছ া; 

َبََشٗرا ِنََصلَۡصَٰٖلََََوِإۡذَقَاَلََربَُّكَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِإِن ِيََخَٰلُِقُۢ م 
ۡسُنونَٖ ِۡنََحمَإَٖم   ٢٨َم 

29. এছিছক কিতিয়া মই িাক সুঠাম কতৰম আৰু িাৰ মাজি কমাৰ ফালৰ 

পৰা ৰূহ সিাৰ কতৰম কিতিয়া কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি  াজদাৱনি হ’িা, 
وِحيََفَقُعواَْلَُهۥََ ۡيُتُهۥََوَنَفۡخُتَفِيهَِِمنَرُّ فَإَِذاََسو 

 ٢٩ََسَِٰجِدينََ

30. িাৰ তপ ি তফতৰিাসকছল সকছলাছৱ এছকলছগ  াজদাহ কতৰছল, ََۡجمَُعون
َ
 ٣٠َفََسَجَدَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَُكلُُّهۡمَأ

31. ককৱল ইিলী ৰ িাতহছৰ, তস  াজদাহকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি হ’িকল 

অস্বীকাৰ কতৰছল। 
َِٰجِدينََ نَيَُكوَنََمَعَٱلس 

َ
بَيََٰٓأ
َ
 ٣١َإِل ٓاَإِبۡلِيَسَأ

32. আল্লাছহ ক’কল, ‘কহ ইিলী ! কিামাৰ তক হ’ল, িুতম তকয়  াজদাহকাৰী 

সকলৰ অন্তভুথ ি নহ’লা’? 

َِٰجِدينََ ل اَتَُكوَنََمَعَٱلس 
َ
إِبۡلِيُسََماَلََكَأ  ٣٢َقَاَلََيَٰٓ

33. তস ক’কল, ‘(কহ আল্লাহ!) িুতম গন্ধিুি কিাকাৰ শুকান টিং টিং শব্দ কৰা 

ক’লািৰণীয়া মাটিৰ পৰা তি মানুহ সৃতষ্ট কতৰ া মই িাক  াজদাহ নকছৰাোঁ ’। 
ِۡنََ ۡسُجَدَلِبََشٍرََخلَۡقَتُهۥَِمنََصلَۡصَٰٖلَم 

َ
ُكنَل ِأ

َ
قَاَلَلَۡمَأ

ۡسُنونَٖ  ٣٣ََحمَإَٖم 

34. কিওোঁ ক’কল, ‘কিছন্ত িই ইয়াৰ পৰা ওলাই িা, কাৰণ তনশ্চয় িই 

অতভশপ্ত; 

 ٣٤َقَاَلَفَٱۡخُرۡجَِمۡنَهاَفَإِن َكَرَِجيمَ 

35. আৰু তনশ্চয় প্ৰতিদান তদৱসকলছক কিাৰ ওপৰি ৰ্াতকল অতভসম্পাি। َِِين َيَوِۡمَٱلد  ََعلَۡيَكَٱلل ۡعَنَةَإِلَيَٰ  ٣٥ََوِإن 

36. তস ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! কিছনহ’কল কমাক অৱকাশ তদয়া কসই 

তদনকলছক, তিতদনা তসহোঁ িক পুনৰুজ্জীতৱি কৰা হ’ি’। 
َيَۡوِمَُيۡبَعُثونََ نِظۡرنِٓيَإِلَيَٰ

َ
َفَأ ِ  ٣٦َقَاَلََرب 

37. কিওোঁ ক’কল, ‘িা, তনশ্চয় কিাক অৱকাশ তদয়া হ’ল, ََ٣٧َقَاَلَفَإِن َكَِمَنَٱلُۡمنَظرِين 
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38. ‘সুতনতদথ ষ্ট সময় অহাৰ তদন পিথন্ত’। ََِيَۡوِمَٱلَۡوقِۡتَٱلَۡمۡعلُوم  ٣٨َإِلَيَٰ

39. তস ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! িুতম কি কমাক তিপৰ্গামী কতৰলা কসই িাছি 

অৱছশয মই পৃতৰ্ৱীি পাপকমথসমূহক মানুহৰ ওচৰি কশাভনীয় কতৰ িুতলম আৰু 

অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ আটাইছক তিপৰ্গামী কতৰম, 

ۡغوِيَن ُهۡمََ
ُ
ۡرِضََولَأ

َ
َلَُهۡمَفِيَٱلۡأ َزي ِنَن 

ُ
ۡغَوۡيَتنِيَلَأ

َ
َبَِمآَأ ِ قَاَلََرب 

ۡجمَعِينََ
َ
 ٣٩َأ

40. ‘তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি কিামাৰ একতনষ্ঠ িাোসকলৰ িাতহছৰ’। َِ٤٠َينََإِل اَِعَباَدَكَِمۡنُهُمَٱلُۡمۡخلَص 

41. আল্লাছহ ক’কল, ‘এইছটাছৱ কমাৰ ওচৰকল অহাৰ সৰল পৰ্’।  ََُمۡسَتقِيم َعَلَى   ٤١َقَاَلََهََٰذاَِصَرَٰط 

42. ‘তনশ্চয় কমাৰ িাোসকলৰ ওপৰি কিামাৰ ককাছনা ক্ষমিা নাই, তকন্তু 

পৰ্ভ্ৰষ্টসকলৰ িাতহছৰ তিসকছল কিামাক অনুসৰণ কতৰি’; 
َِعَبادِيَلَيَۡسَلََكَ َإِل اََمِنَٱت َبَعَكَِمَنََإِن  َعلَۡيِهۡمَُسلَۡطَٰن 

 ٤٢َٱلَۡغاوِينََ

43. ‘তনশ্চয় জাহান্নাম তসহোঁ ি সকছলাছৰ প্ৰতিশ্ৰুি স্থান’, ََۡجمَعِين
َ
ََجَهن َمَلََموِۡعُدُهۡمَأ  ٤٣ََوِإن 

44. ‘কসইছটাৰ সািখন দ্যৱাৰ আছ , প্ৰছিযক দ্যৱাছৰছৰ প্ৰছৱশ কতৰিকল 

(চয়িানৰ অনুসাৰীসকলৰ িাছি) তনতদথ ষ্ট অংশ আছ ’। 
ۡقُسومَ  م  ِۡنُهۡمَُجۡزءَ  َبَاٖبَم  ِ

َٰٖبَل ِكُل  بَۡو
َ
 ٤٤َلََهاََسۡبَعُةَأ

45. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি জান্নািি আৰু প্ৰস্ৰৱণসমূহৰ মাজি। ٍََٰٖتَوَُعُيون َٱلُۡمت قِيَنَفِيََجن   ٤٥َإِن 

46. কিওোঁছলাকক ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক শাতন্ত আৰু তনৰাপত্তাৰ হসছি 

ইয়াি প্ৰছৱশ কৰা’। 
 ٤٦َٱۡدُخلُوَهاَبَِسَلٍَٰمََءاِمنِينََ

47. আৰু আতম কিওোঁছলাকৰ অন্তৰৰ পৰা তহংসা তিছদ্বষ আোঁিৰাই তদম; 

কিওোঁছলাছক ভািৃৰ দছৰ পৰস্পছৰ ইজছন তসজনৰ সনু্মখৰ আসনি অৱস্থান 

কতৰি, 

َ ٍ
ِۡنَِغل  َُسُررَََٖونَزَۡعَناََماَفِيَُصُدورِهِمَم  َٰنًاَعَلَىَٰ إِۡخَو

َتَقَٰبِلِينََ  ٤٧َمُّ

48. িাি কিওোঁছলাকক অৱসাছদ (ক্লাতন্তছয়) স্পশথ নকতৰি আৰু িাৰ পৰা 

কিওোঁছলাকক িতহষৃ্কিও কৰা নহ’ি। 
ِۡنَهاَبُِمۡخرَِجينََ ََوَماَُهمَم  ُهۡمَفِيَهاَنََصب   ٤٨َلَاََيَمسُّ

49. কমাৰ িাোসকলক জনাই তদয়া কি, তনশ্চয় মই পৰম ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু, 

نَاَٱلَۡغُفوُرَٱلر ِحيمَُ
َ
ن ِٓيَأ
َ
 ٤٩َ۞َنب ِۡئَِعَبادِٓيَأ

50. আৰু তনশ্চয় কমাৰ শাতিছয়ই হহছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি! َُلِيم
َ
ََعَذابِيَُهَوَٱلَۡعَذاُبَٱلۡأ ن 

َ
 ٥٠ََوأ

51. আৰু িুতম তসহোঁ িক জনাই তদয়া, ইব্ৰাহীমৰ অতিতৰ্সকলৰ কৰ্া, َ٥١ََإِبَۡرَٰهِيمَََونَب ِۡئُهۡمََعنََضۡيِف 
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52. কিতিয়া কিওোঁছলাছক কিওোঁৰ ওচৰি উপতস্থি হহ ক’কল, ‘ ালাম’, 

কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম আছপানাছলাকৰ তিষছয় শংতকি’। 
 ٥٢َإِۡذََدَخلُواََْعلَۡيهََِفَقالُواََْسَلَٰٗماَقَاَلَإِن اَِمنُكۡمَوَِجلُونََ

53. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ভয় নতকৰি, আতম আছপানাক এজন জ্ঞানী পুিৰ 

সুসংিাদ তদিকলছহ আতহছ া’। 
ُرَكَبُِغَلٍَٰمََعلِيمَٖ ِ  ٥٣َقَالُواَْلَاَتَوَۡجۡلَإِن اَنُبَش 

54. কিওোঁ ক’কল, ‘িািথ কযই স্পশথ কৰা সছত্বও আছপানাছলাছক কমাক (সন্তান 

লাভৰ) সুসংিাদ তদছ ? এছিছক আছপানাছলাছক তকহৰ (ককছনকক) সুসংিাদ 

তদ আছ ’? 

ۡرُتُمو بَش 
َ
ُرونََقَاَلَأ ِ نَِيَٱلِۡكبَُرَفَبَِمَتُبَش  س  نَم 

َ
َأ  ٥٤َنِيَعَلَىَٰٓ

55. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আতম সিয সুসংিাদ তদছ া; এছিছক আপুতন তনৰাশ 

নহ’ি’। 
َِنَٱلَۡقَٰنِِطينََ َفَلَاَتَُكنَم  ِ ۡرَنََٰكَبِٱلۡحَق   ٥٥َقَالُواَْبَش 

56. কিওোঁ ক’কল, ‘পৰ্ভ্ৰষ্টসকলৰ িাতহছৰ তনজ প্ৰতিপালকৰ ৰহমিৰ পৰা 

ককাছনছনা তনৰাশ হয়’? 

ُّونََ آل ۦَٓإِل اَٱلض  ۡحمَةََِرب ِهِ  ٥٦َقَاَلََوَمنََيۡقَنُطَِمنَر 

57. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কপ্ৰতৰি (তফতৰিা)সকল! আছপানাছলাকৰ আৰু তকিা 

তিছশষ উছেশয আছ  কনতক’? 

َهاَٱلُۡمۡرَسلُونََ يُّ
َ
 ٥٧َقَاَلََفَماََخۡطُبُكۡمَأ

58. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘তনশ্চয় আমাক এটা অপৰাধী সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰকল 

কপ্ৰৰণ কৰা হহছ --- 
جۡرِِمينََ َقَۡوٖمَمُّ ۡرِسلَۡنآَإِلَيَٰ

ُ
 ٥٨َقَالُٓواَْإِن آَأ

59. তকন্তু লূিৰ পতৰয়ালৰ তিৰুছি নহয়, তনশ্চয় আতম কিওোঁছলাক আটাইছক 

ৰক্ষা কতৰম, 
ۡجمَعِينََ

َ
وُهۡمَأ  ٥٩َإِل ٓاََءاَلَلُوٍطَإِن اَلَُمَنجُّ

60. ককৱল কিওোঁৰ স্ত্ৰীৰ িাতহছৰ; আতম তসিান্ত হলছ া কি, তনশ্চয় িাই তপ ি 

অৱস্থানকাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি’। 
ۡرنَآَإِن َهاَلَِمَنَٱلَۡغَٰبِِرينََ تَُهۥَقَد 

َ
 ٦٠َإِل اَٱۡمَرأ

61. িাৰ তপ ি তফতৰিাসকল কিতিয়া লূি পতৰয়ালৰ ওচৰি আতহল, ََاََجآء  ٦١ََءاَلَلُوٍطَٱلُۡمۡرَسلُونََََفَلَم 

62. কিতিয়া লূছি ক’কল, ‘আছপানাছলাক কদছখান অপতৰতচি’। ََنَكُرون  ٦٢َقَاَلَإِن ُكۡمَقَوۡم َمُّ

63. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘নহয়, িৰং আতম আছপানাৰ ওচৰকল কসইছটাছৱ হল 

আতহছ া তি তিষছয় তসহোঁ ছি সছেহ কপাষণ কতৰত ল’; 

َْ  ٦٣ََفِيهََِيۡمتَُرونََقَالُواَْبَۡلَِجۡئَنََٰكَبَِماََكانُوا

64. ‘আৰু আতম আছপানাৰ ওচৰি সিয সংিাদ হল আতহছ া আৰু তনশ্চয় 

আতম সিযিাদী’; 
ََوِإن اَلََصَِٰدقُونََ ِ َتۡيَنََٰكَبِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ََوأ
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65. ‘এছিছক আপুতন ৰাতিৰ ককাছনা এটা ভাগি আছপানাৰ পতৰয়ালিগথক হল 

ওলাই িাওোঁক, আৰু আপুতন তসহোঁ িৰ তপছ  তপছ  হগ ৰ্াতকি। আছপানাছলাকৰ 

ককাছনাছৱই িাছি তপ কল ঘূতৰ নাচায়; আছপানাছলাকক ি’হলছক কিাৱাৰ 

আছদশ কৰা হহছ  িাকলছক গুতচ িাওোঁক’। 

ۡدَبَٰرَُهۡمََولَاَيَلَۡتفِۡتََ
َ
َِنَٱل ۡيِلََوٱت بِۡعَأ ۡهلَِكَبِقِۡطٖعَم 

َ
ۡسِرَبِأ

َ
فَأ

ََوٱۡمُضواََْحۡيُثَتُۡؤَمُرونََ َحد 
َ
 ٦٥َِمنُكۡمَأ

66. আৰু আতম কিওোঁক এই তিষছয় ফয়চালা জনাই তদছলা কি, তনশ্চয় তসহোঁ িক 

উষাৰ লছগ লছগ সমূতল তিনাশ কৰা হ’ি। 
ََ ُؤلَآِءََمۡقُطوع  ََدابَِرََهَٰٓ ن 

َ
ۡمَرَأ
َ
َٰلَِكَٱلۡأ َوَقَضۡيَنآَإِلَۡيهََِذ

ۡصبِِحينََ  ٦٦َمُّ

67. আৰু নগৰিাসী উল্লাতসি হহ উপতস্থি হ’ল। َُۡهُلَٱلَۡمِديَنةَِيَۡسَتبِۡشر
َ
 ٦٧َونََوََجآَءَأ

68. কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় এওোঁছলাক কমাৰ অতিতৰ্; এছিছক কিামাছলাছক 

কমাক অপমান নকতৰিা’। 
ُؤلَآِءََضۡيِفىَفَلَاََتۡفَضُحونَِ ََهَٰٓ  ٦٨َقَاَلَإِن 

69. ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাক লাতঞ্ছি 

নকতৰিা’। 
ََولَاَُتخُۡزونَِ َ  ٦٩ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

70. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম পৃতৰ্ৱীৰ (তি তস) কলাকক আশ্ৰয় তদিকল কিামাক 

তনছষধ কৰা নাত ছলাছন’? 

َولَۡمََنۡنَهَكََعِنَٱلَۡعَٰلَِمينََ
َ
 ٧٠َقَالُٓواَْأ

71. লূছি ক’কল, ‘িতদ কিামাছলাছক তকিা কতৰিই তিচৰা কিছন্ত কমাৰ এই 

ক াৱালীছিাৰ আছ  (তিিাহৰ মাধযমি হিধ উপাছয় কৰা)’। 
ُؤلَآِءَبََ َٰعِلِينََقَاَلََهَٰٓ  ٧١ََناتِٓيَإِنَُكنُتۡمََف

72. কিামাৰ জীৱনৰ শপি! তনশ্চয় তসহোঁ ি কিওোঁছলাকৰ তনচাি মিলীয়া হহ 

ঘূতৰ আত ল। 
 ٧٢َلََعۡمُرَكَإِن ُهۡمَلَِفىََسۡكَرتِِهۡمََيۡعَمُهونََ

73. ফলি সূছিথাদয়ৰ সময়ি প্ৰচি তচঞছৰ তসহোঁ িক আতহ ধতৰছল; ََۡيَحُةَُمۡشرِقِين َخَذۡتُهُمَٱلص 
َ
 ٧٣َفَأ

74. িাৰ তপ ি আতম জনপদক ওছলাটাই িল-ওপৰ কতৰ তদছলা আৰু তসহোঁ িৰ 

ওপৰি কপাৰা মাটিৰ তশল িষথণ কতৰছলা। 
ِنََ ۡمَطۡرنَاََعلَۡيِهۡمَِحَجاَرٗةَم 

َ
َٰلَِيَهاََسافِلََهاََوأ فََجَعلَۡناََع

يلٍَ ِ  ٧٤َِسج 

75. তনশ্চয় ইয়াি তনদশথন আছ  পিথছিক্ষণ-শতি সম্পন্ন িযতিসকলৰ িাছি। ََِمين ِ َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِلُۡمَتوَس  َفِيََذ  ٧٥َإِن 

76. আৰু তনশ্চয় কসয়া মানুহৰ চলাচল পৰ্ৰ কাষছিই তিদযমান। ٍَقِيم  ٧٦ََوِإن َهاَلَبَِسبِيٖلَمُّ

77. তনশ্চয় ইয়াি মুতমনসকলৰ িাছি আছ  তনদশথন। َََٰلَِكَٓأَليَٗةَل ِلُۡمۡؤِمنِين َفِيََذ  ٧٧َإِن 
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78. আৰু আইকাহ িাসীসকছলও আত ল সীমালংঘনকাৰী, ََيَۡكةَِلََظَٰلِِمين
َ
ۡصَحَُٰبَٱلۡأ

َ
 ٧٨ََوِإنََكاَنَأ

79. কসই কাৰছণ আতম তসহোঁ িৰ পৰাও প্ৰতিছশাধ হলছ া, আৰু দ্যছয়াটা জনপদ 

প্ৰকাশয পৰ্ৰ দাোঁ তিছি অৱতস্থি। 
بِينَٖ  ٧٩َفَٱنَتَقۡمَناَِمۡنُهۡمََوِإن ُهَماَلَبِإَِماٖمَمُّ

80. আৰু অৱছশয তহজৰিাসীছয় ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল; ََۡصَحَُٰبَٱلۡحِۡجرَِٱلُۡمۡرَسلِين
َ
َبَأ  ٨٠ََولََقۡدََكذ 

81. আতম তসহোঁ িক আমাৰ তনদশথন প্ৰদান কতৰত ছলা, তকন্তু তসহোঁ ছি কসয়া 

উছপক্ষা কতৰত ল। 
 ٨١ََوَءاَتۡيَنَُٰهۡمََءاَيَٰتَِناَفَكَانُواََْعۡنَهاَُمۡعرِِضينََ

82. আৰু তসহোঁ ছি তনৰাপছদ পাহাৰ কাটি ঘৰ তনমথাণ কতৰি পাতৰত ল। ََ٨٢َوََكانُواََْيۡنِحُتوَنَِمَنَٱلِۡجَباِلَُبُيوتًاََءاِمنِين 

83. িৰ্াতপও পুৱাৰ ভাগি প্ৰচি শব্দই তসহোঁ িক আতহ ধতৰছল। ََۡيَحُةَُمۡصبِِحين َخَذۡتُهُمَٱلص 
َ
 ٨٣َفَأ

84. এছিছক তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি অহা 

নাত ল। 
اََكانُواَْيَۡكِسُبونََ ََعۡنُهمَم  ۡغَنيَٰ

َ
 ٨٤ََفَمآَأ

85. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী, লগছি এই দ্যছয়াৰ মাজৰ ককাছনা িস্তুছৱই 

আতম িৰ্াৰ্থিাৰ িাতহছৰ সৃতষ্ট কৰা নাই, আৰু তনশ্চয় তকয়ামি আতহি। এছিছক 

িুতম পৰম কসৌজনযৰ হসছি তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদয়া। 

َََوَماََخلَۡقَناَٱل َوِإن  َِۗ ِ اَبِٱلۡحَق 
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَمآَإِل 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو س 

ۡفَحَٱلۡجَِميَلَ َۖۡفَٱۡصَفِحَٱلص  اَعَةَٓأَلتَِية   ٨٥َٱلس 

86. তনশ্চয় কিামাৰ ৰি, কিছৱোঁই মহাস্ৰষ্টা, মহাজ্ঞানী। ََُُٰقَٱلَۡعلِيم ََرب َكَُهَوَٱلۡخَل   ٨٦َإِن 

87. আৰু আতম কিামাক প্ৰদান কতৰছ া পুনঃ পুনঃ পঠিি সাছিাটা আয়াি 

আৰু মহা ককাৰআন। 
َِنَٱلَۡمَثانِيََوٱلُۡقۡرَءاَنَٱلَۡعِظيمََ  ٨٧ََولََقۡدََءاَتۡيَنََٰكََسۡبٗعاَم 

88. আতম তসহোঁ িৰ তিতভন্ন কশ্ৰণীক কভাগ-তিলাসৰ তি উপকৰণ তদছ া িাৰ প্ৰতি 

িুতম ককতিয়াও কিামাৰ দ্যচকু প্ৰসাতৰি নকতৰিা। তসহোঁ িৰ িাছি িুতম দ্যখ 

নকতৰিা; আৰু িুতম মুতমনসকলৰ িাছি কিামাৰ িাহু নি কৰা (অৰ্থাৎ সদয় 

কহাৱা), 

ِۡنُهۡمََولَاََ ۡزَوَٰٗجاَم 
َ
ۦَٓأ ََماََمت ۡعَناَبِهِ ََعۡينَۡيَكَإِلَيَٰ ن  لَاََتُمد 

 ٨٨ََتحَۡزۡنََعلَۡيِهۡمََوٱۡخفِۡضََجَناَحَكَلِلُۡمۡؤِمنِينََ

89. আৰু ককাৱা, ‘তনশ্চয় মই প্ৰকাশয সিকথ কাৰী’। َُِذيُرَٱلُۡمبِين نَاَٱلن 
َ
 ٨٩ََوقُۡلَإِن ِٓيَأ

90. তিদছৰ আতম অৱিীণথ কতৰত ছলা তিভিকাৰী সকলৰ ওপৰি; ََنَزلَۡناَعَلَىَٱلُۡمۡقتَِسِمين
َ
 ٩٠ََكَمآَأ

91. তিসকছল ককাৰআনক তিতভন্নভাছৱ তিভি কতৰছ । ََ٩١َٱل ِذيَنََجَعلُواَْٱلُۡقۡرَءاَنَِعِضين 
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92. এছিছক কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তনশ্চয় আতম তসহোঁ ি সকছলাছক 

কজৰা কতৰম, 
ۡجمَعِينََ

َ
 ٩٢َفََوَرب َِكَلَنَۡسـ َلَن ُهۡمَأ

93. কসই তিষছয়, তিছটা তসহোঁ ছি আমল কতৰত ল। ََاََكانُواََْيۡعَملُون  ٩٣ََعم 

94. এছিছক িুতম তি তিষছয় আছদশপ্ৰাপ্ত হহ া কসয়া প্ৰকাশযভাছৱ প্ৰচাৰ কৰা 

আৰু মুশ্বতৰকসকলৰ পৰা মুখ ঘূৰাই কলাৱা। 
ۡعرِۡضََعِنَٱلُۡمۡشِركِينََ

َ
 ٩٤َفَٱۡصَدۡعَبَِماَتُۡؤَمُرََوأ

95. তনশ্চয় তিদ্ৰূপকাৰীসকলৰ তিৰুছি আতমছয়ই কিামাৰ িাছি িছৰ্ষ্ট, ََ٩٥َإِن اََكَفۡيَنََٰكَٱلُۡمۡسَتۡهزِِءين 

96. তিসকছল আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা উপাসয তনধথাৰণ কছৰ। তনশ্চয় 

অতিশীছেই (ইয়াৰ পতৰণাম) তসহোঁ ছি জাতনি পাতৰি। 
فََسۡوَفََيۡعلَُمونََ َْۚ ًَٰهاََءاَخَر َِإَِل  ٩٦َٱل ِذيَنََيجَۡعلُوَنََمَعَٱَّلل 

97. আৰু অৱছশয আতম এই কৰ্া জাছনা কি, তসহোঁ িৰ কৰ্াি কিামাৰ মন 

সংকুতচি হয়; 
ن َكَيَِضيُقََصۡدُرَكَبَِماََيُقولُونََ

َ
 ٩٧ََولََقۡدََنۡعلَُمَأ

98. এছিছক িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ি িীহ পাঠ কৰা আৰু  াজদাহকাৰী 

সকলৰ অন্তভুথ ি কহাৱা। 
َِٰجِدينََ َِنَٱلس   ٩٨َفََسب ِۡحَِبحَۡمِدََرب َِكََوُكنَم 

99. আৰু কিামাৰ মৃিুয নহাকলছক িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ইিাদি কৰা। َتَِيَك
ۡ
َيَأ  ٩٩َٱلَۡيقِينََُوٱۡعُبۡدََرب َكََحت يَٰ
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আন-নাহল النحل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আল্লাহৰ আছদশ আতহিই; এছিছক িাৰ িাছি খৰছখদা নকতৰিা। কিওোঁ অতি 

পতৱি মতহমাময় আৰু তসহোঁ ছি তি অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ িাৰ পৰা কিওোঁ (িহু) 

উিথ ি। 

اََ ََعم  ُسۡبَحََٰنُهۥََوتََعَٰلَىَٰ َِفَلَاَتَۡسَتۡعِجلُوُهَْۚ ۡمُرَٱَّلل 
َ
َأ تَيَٰٓ
َ
أ

 ١َيُۡشِرُكونََ

2. কিওোঁ তনজ িাোসকলৰ মাজি িাৰ প্ৰতি ইচ্ছা তনছদথ শ প্ৰদান কতৰ ৰূহ 

(অহীসহ তফতৰিা) কপ্ৰৰণ কছৰ এই িুতল কি, কিামাছলাছক সিকথ  কৰা, মই তিছন 

আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই; কসছয় কিামাছলাছক কমাৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 

ََمنَيََشآُءَِمۡنََ ۡمرِهِۦَعَلَىَٰ
َ
وِحَِمۡنَأ ُِلَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَبِٱلرُّ ُينَز 

نَاَ۠فَٱت ُقونَِ
َ
ََٰهَإِل ٓاَأ ن ُهۥَلَٓاَإَِل

َ
نِذُرٓواَْأ

َ
ۡنَأ
َ
ۦَٓأ ِ  ٢َِعَبادِه

3. কিছৱোঁই িৰ্ািৰ্ভাছৱ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ ; তসহোঁ ছি তি 

অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ কিওোঁ িাৰ পৰা (িহু) উিথ ি। 
اَيُۡشِرُكونََ ََعم  َتََعَٰلَىَٰ ِۚ ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ٣ََخلََقَٱلس 

4. কিছৱোঁই মানুহক শুৰকীটৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ ; অৰ্চ কচাৱা, কসই মানুছহই 

প্ৰকাশয তিিিাকাৰী! 
بِينَ َخلََقَ  ٤َٱلۡإِنَسََٰنَِمنَنُّۡطَفةَٖفَإَِذاَُهَوََخِصيم َمُّ

5. আৰু চিুষ্পদ জন্তুছিাৰ কিছৱোঁই সৃতষ্ট কতৰছ , কিামাছলাকৰ িাছি িাি আছ  

শীি তনিাৰণৰ উপকৰণ লগছি আৰু নানা ধৰণৰ উপকাৰ আছ  আৰু কসইছিাৰৰ 

তক ুমানক কিামাছলাছক ভক্ষছণা কৰা। 

لَُكۡمَفِيَهاَدِ نَۡعََٰمََخلََقَهاَۖۡ
َ
َوَمَنَٰفُِعََوِمۡنَهاَََوٱلۡأ ۡفءَ 

ُكلُونََ
ۡ
 ٥َتَأ

6. আৰু কিামাছলাকৰ িাছি আছ  িাি কসৌেিথ, কিতিয়া কিামাছলাছক চতৰিকল 

পুৱাৰ ভাগি কসইছিাৰক কখতদ তনয়া আৰু কিতিয়া সতন্ধয়া (পৰ্াৰৰ পৰা) ঘৰকল 

হল আহা। 

َِحيَنَتُرِيُحوَنَوَِحيَنَتَۡسَرُحونََ  ٦ََولَُكۡمَفِيَهاََجمَال 

7. আৰু কসইছিাছৰ কিামাছলাকৰ গধুৰ কিাজাছিাৰ িহন কতৰ হল িায় এছনকুৱা 

কদশি, ি’ি প্ৰাণান্তৰ কষ্টতিহীন কিামাছলাছক িাি কনাৱাতৰলাছহোঁ ছিন। তনশ্চয় 

কিামাছলাকৰ ৰি অতি কেহশীল, পৰম দয়ালু। 

ََ ِ اَبِِشق 
َبَلَٖدَل ۡمَتَُكونُواََْبَٰلِغِيهَِإِل  ۡثَقالَُكۡمَإِلَيَٰ

َ
َوَتحِۡمُلَأ

ََرب كَُ َإِن  نُفِسِۚ
َ
َر ِحيمَ ٱلۡأ  ٧َۡمَلََرُءوف 

8. আৰু কিামাছলাকৰ আছৰাহণৰ িাছি লগছি কশাভাৰ িাছি কিওোঁ সৃতষ্ট কতৰছ  

কঘাোঁ ৰা, খচ্চৰ আৰু গাধ আৰু কিওোঁ এছনকুৱা িহুছিা িস্তু সৃতষ্ট কছৰ (আৰু কতৰি) 

তিছিাৰ কিামাছলাছক নাজানা। 

َويَۡخلُقَُ َْۚ ََماَلَاَََوٱلۡخَۡيَلََوٱلۡبَِغاَلََوٱلۡحَِميَرَلِتَۡرَكبُوَهاََوزِيَنٗة
 ٨ََتۡعلَُمونََ

9. আৰু সৰল পৰ্ আল্লাহৰ ওচৰকলছক হল িায়, তকন্তু পৰ্ছিাৰৰ মাজি িৰ 

পছৰ্া আছ । কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাক আটাইছক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি 

কতৰছলছহোঁ ছিন। 

َُٰكۡمََ َولَۡوََشآَءَلََهَدى َْۚ بِيِلََوِمۡنَهاََجآئِر  َِقَۡصُدَٱلس  وَعَلَىَٱَّلل 
ۡجمَعِينََ

َ
 ٩َأ
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10. কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পানী িৰষায়। িাি কিামাছলাকৰ িাছি আছ  পানীয় 

আৰু িাৰ পৰাই জন্মায় উতদ্ভদ িাছি কিামাছলাছক পশু চছৰাৱাি পাৰা। 
ََوِمۡنُهََ ِۡنُهََشَراب  ل ُكمَم  َۡۖ َمآِءََماٗٓء نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
ُهَوَٱل ِذٓيَأ

 ١٠ََشَجر َفِيهَِتُِسيُمونََ

11. ইয়াৰ মাধযমি কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি জন্মায় শসয, িায়িুন, কখজুৰ 

গ , আিুৰ আৰু নানা ধৰণৰ ফলমূল। তনশ্চয় ইয়াি আছ  তচন্তাশীল সম্প্ৰদায়ৰ 

িাছি তনদশথন। 

ۡعَنََٰبََ
َ
ِخيَلََوٱلۡأ ۡيُتوَنََوٱلن  ۡرَعََوٱلز  يُۢنبُِتَلَُكمَبِهَِٱلز 

َٰلَِكَٓأَليََ َفِيََذ َإِن  َمَرَِٰتِۚ َٱلث  ِ
ُرونَََوِمنَُكل   ١١َٗةَل َِقۡوٖمََيَتَفك 

12. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ  ৰাতি, তদন, সূিথ 

আৰু চন্দ্ৰক; আৰু নক্ষিৰাতজও কিওোঁছৰই তনছদথ শি তনছয়াতজি। তনশ্চয় ইয়াি 

কিাধশতি সম্পন্ন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  িহুছিা তনদশথন। 

َهاَرَوََ َرَلَُكُمَٱل ۡيَلََوٱلن  ُجوُمََوََسخ  َوٱلنُّ َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر ٱلش 
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ َفِيََذ َإِن  ۦْٓۚ ِ ۡمرِه

َ
َبِأ َرَُٰتُۢ  ١٢َُمَسخ 

13. আৰু কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীি তিতচি ৰঙ-তিৰঙৰ তি তি সৃতষ্ট 

কতৰছ , তনশ্চয় িাছিা আছ  কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তনদশথন, তিসকছল উপছদশ 

গ্ৰহণ কছৰ। 

َٰلَِكَٓأَليَٗةََ َفِيََذ َإِن  ۥْٓۚ َٰنُُه لَۡو
َ
ۡرِضَُمخَۡتلًِفاَأ

َ
َلَُكۡمَفِيَٱلۡأ

َ
َوَماََذَرأ

ُرونََ ك   ١٣َل َِقۡوٖمَيَذ 

14. আৰু কিছৱোঁই সাগৰক তনছয়াতজি কতৰছ , িাছি কিামাছলাছক িাৰ পৰা 

(মা ৰ) সছিজ মাংস খাি পাৰা লগছি িাছি কিামাছলাছক িাৰ পৰা ৰত্নাৱলী 

আহৰণ কতৰি পাৰা তিছিাৰ কিামাছলাছক ভূষণৰূছপ পতৰধান কৰা; আৰু 

কিামাছলাছক কদতখিকল কপাৱা কি, সাগৰৰ িুকু কভদ কতৰ কনৌিান চলাচল কছৰ, 

এইছটা এই িাছি কি, িাছি কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি পাৰা আৰু 

িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কতৰি পাৰা; 

َرَٱلَۡبۡحَرََ اََوَُهَوَٱل ِذيََسخ  ُكلُواَِْمۡنُهَلَحۡٗماََطرِي ٗ
ۡ
لَِتأ

َوتََرىَٱلُۡفلَۡكََمَواِخَرََ َوتَۡسَتۡخرُِجواَِْمۡنُهَِحلَۡيٗةَتَلۡبَُسوَنَهاَۖۡ
 ١٤َفِيهََِولَِتبَۡتُغواَِْمنَفَۡضلِهِۦََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

15. আৰু কিছৱোঁই পৃতৰ্ৱীি সুদৃ়ি পিথি স্থাপন কতৰছ , িাছি পৃতৰ্ৱীছয় 

কিামাছলাকক হল ৰ্ৰক-িৰক কতৰি কনাৱাছৰ, আৰু স্থাপন কতৰছ  নদ-নদী আৰু 

পৰ্সমূহ, িাছি কিামাছলাছক তনজৰ গন্তিযস্থলি িাি পাৰা; 

نَۡهَٰٗراَوَُسُبلٗاَ
َ
نَتَِميَدَبُِكۡمََوأ

َ
ۡرِضََرَوَِٰسَيَأ

َ
َفِيَٱلۡأ لَۡقىَٰ

َ
َوأ

 ١٥َل َعل ُكۡمََتۡهَتُدونََ

16. আৰু (কিছৱোঁই) পৰ্ তনছদথ শক তচহ্নসমূহ (স্থাপন কতৰছ )। লগছি িৰা 

নক্ষিৰ দ্বাৰাও (মানুছহ) পৰ্ তনছদথ শ পায়। 

ۡجِمَُهۡمََيۡهَتُدونََ ََوبِٱلن   ١٦َوََعَلََٰمَٰٖتِۚ

17. এছিছক তিজছন সৃতষ্ট কছৰ, কিওোঁ িাৰ দছৰ কনতক তিজছন সৃতষ্ট কতৰি 

কনাৱাছৰ? িৰ্াতপও কিামাছলাছক তশক্ষা গ্ৰহণ নকতৰিাছন? 

َ
َ
أ َْۚ اََيخۡلُُق

َفَمنََيخۡلُُقََكَمنَل 
َ
ُرونََأ  ١٧َفَلَاَتََذك 

18. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ গতণছল ককতিয়াও িাৰ সংখযা তনণথয় 

কতৰি কনাৱাতৰিা। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপৰায়ণ, পৰম দয়ালু। 
َلََغُفور ََ َ َٱَّلل  إِن  َُۗ َِلَاَُتحُۡصوَهآ واَْنِۡعَمَةَٱَّلل  َوِإنََتُعدُّ

 ١٨َر ِحيمَ 

19. আৰু কিামাছলাছক তি কগাপন কৰা আৰু তি প্ৰকাশ কৰা কসয়া আল্লাছহ 

(ভালদছৰই) জাছন। 
وَنََوَماَُتۡعلُِنونََ ََيۡعلَُمََماَتُِسرُّ ُ  ١٩ََوٱَّلل 
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20. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰক আহ্বান কছৰ তসহোঁ ছি এছকাছৱই সৃতষ্ট 

কতৰি কনাৱাছৰ, িৰং তসহোঁ িছকই সৃতষ্ট কৰা হহছ । 
اَوَُهۡمََََوٱل ِذيَنَيَۡدُعونََ َِلَاََيخۡلُُقوَنََشۡيـ ٗ ِمنَُدوِنَٱَّلل 

 ٢٠َُيخۡلَُقونََ

21. (িৰং তসহোঁ ি) তনষ্প্ৰাণ, তনজীৱ আৰু তসহোঁ িক ককতিয়া পুনৰুতিি কৰা হ’ি 

কসই তিষছয়ও তসহোঁ িৰ ককাছনা কচিনা নাই। 
ي اَنَُيۡبَعُثونََ

َ
َوَماَيَۡشُعُروَنَأ ۡحَيآٖءَِۖ

َ
ََغيُۡرَأ ۡمَوَٰت 

َ
 ٢١َأ

22. কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল এজন ইলাহ, এছিছক তিসকছল আতখৰািৰ 

প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ তসহোঁ িৰ অন্তৰ হহছ  অস্বীকাৰকাৰী আৰু তসহোঁ ি হহছ  

অহংকাৰী। 

َْۚفَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِقُلُوبُُهمََ َوَِٰحد  إَِلَُٰهُكۡمَإَِلَٰهَ 
ۡسَتۡكبُِرونََ وَُهمَمُّ  َ نِكَرة  ٢٢َمُّ

23. ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই কি, আল্লাছহ (ভালদছৰই) জাছন তসহোঁ ছি তি 

কগাপন কছৰ আৰু তি প্ৰকাশ কছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ অহংকাৰীসকলক প ে নকছৰ। 
وَنََوَماَُيۡعلُِنوَنَْۚإِن ُهۥَلَاََ ََيۡعلَُمََماَيُِسرُّ َ َٱَّلل  ن 

َ
لَاََجَرَمَأ

َٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينََ  ٢٣َُيحِبُّ

24. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক তক অৱিীণথ 

কতৰছ ’? কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘পূিথৱিীসকলৰ উপকৰ্া’! 
َسَِٰطيُرََ

َ
نَزَلََربُُّكۡمَقَالُٓواَْأ

َ
اَذآَأ َوِإَذاَقِيَلَلَُهمَم 

لِينََ و 
َ
 ٢٤َٱلۡأ

25. ফলি তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ ছি তনজৰ পাপকমথৰ কিাজা সমূ্পণথৰূছপ িহন 

কতৰি আৰু তসহোঁ িৰ কিাজাও িহন কতৰি তিসকলক তসহোঁ ছি অজ্ঞিািশি তিভ্ৰান্ত 

কতৰছ । কচাৱা, তসহোঁ ছি তি িহন কতৰি কসয়া তকমান তনকৃষ্ট! 

ۡوَزارَِٱل ِذيَنََ
َ
ۡوَزارَُهۡمََكاِملَٗةَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةََِوِمۡنَأ

َ
لَِيۡحِملُٓواَْأ

لَاََسآَءََماَيَزُِرونََ
َ
 ٢٥َيُِضلُّوَنُهمَبَِغيِۡرَِعلٍۡمَِۗأ

26. অৱছশয তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছল চৰান্ত কতৰত ল, এছিছক আল্লাছহ তসহোঁ িৰ 

প্ৰাসাদৰ তভতত্তমূলি আঘাি কতৰত ল; ফলি প্ৰাসাদৰ চাদ তসহোঁ িৰ ওপৰি খতহ 

পতৰত ল আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি শাতি এছনকক আতহত ল কি, তসহোঁ ছি এছকাছৱই 

উপলতি কতৰি পৰা নাত ল। 

َِنََقَۡدََمَكَرَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَ َُبۡنَيََٰنُهمَم  ُ تَيَٱَّلل 
َ
فَأ

َُٰهُمََ تَى
َ
ۡقُفَِمنَفَۡوقِِهۡمََوأ ََعلَۡيِهُمَٱلس  ٱلَۡقَواِعِدَفََخر 

 ٢٦َٱلَۡعَذاُبَِمۡنََحۡيُثَلَاَيَۡشُعُرونََ

27. তপ ি তকয়ামিৰ তদনা কিওোঁ তসহোঁ িক লাতঞ্ছি কতৰি আৰু কিওোঁ ক’ি, ‘কমাৰ 

কসই অংশীদাৰছিাৰ ক’ি, তিছিাৰৰ তিষছয় কিামাছলাছক কঘাৰ িাক-তিিিা 

কতৰত লা’? তিসকলক জ্ঞান দান কৰা হহত ল, কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘তনশ্চয় আতজ 

লাঞ্ছনা আৰু অমিল কাতফৰসকলৰ ওপৰি’-- 

ۡيَنَُشَرَكآِءَيَٱل ِذيَنََ
َ
زِيِهۡمََويَُقوُلَأ

َيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَُِيخۡ ُثم 
وتُواَْٱلۡعِلَۡ

ُ
وَنَفِيِهۡمَْۚقَاَلَٱل ِذيَنَأ قُّ َٱلۡخِۡزَيََُكنُتۡمَتَُشَٰٓ َمَإِن 

َٰفِرِينََ وَٓءَعَلَىَٱلَۡك  ٢٧َٱلَۡيۡوَمََوٱلسُّ

28. তিতিলাছক তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰ ৰ্কা অৱস্থাছিই তফতৰিাসকছল তসহোঁ িৰ 

মৃিুয ঘটাি, কিতিয়া তসহোঁ ছি আত্মসমপথণ কতৰ ক’ি, ‘আতম ককাছনা কিয়া কাম 

কৰা নাত ছলা’। হয়, তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কতৰত লা কসই তিষছয় আল্লাহ 

সতিছশষ অৱগি। 

لََمََ لَۡقُواَْٱلس 
َ
فَأ نُفِسِهۡمَۖۡ

َ
َُٰهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََظالِِمٓيَأ ٱل ِذيَنََتَتَوف ى

بَِماَُكنُتۡمََ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل  إِن  َْۚ بَلَىَٰٓ َِِۭۚ َماَُكن اََنۡعَمُلَِمنَُسوٓء
 ٢٨ََتۡعَملُونََ
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29. এছিছক কিামাছলাছক জাহান্নামৰ দ্যৱাৰসমূহছৰ িাি স্থায়ী হহ প্ৰছৱশ কৰা। 

এছিছক কচাৱা, অহংকাৰীসকলৰ আিাসস্থল তকমান তনকৃষ্ট! 
فَلَبِۡئَسََمۡثَوىََ ََٰبََجَهن َمََخَٰلِِديَنَفِيَهاَۖۡ بَۡو

َ
فَٱۡدُخلُٓواَْأ
 ٢٩َٱلُۡمَتَكب ِِرينََ

30. আৰু তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰত ল কিওোঁছলাকক ককাৱা হ’ল, 

‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক তক অৱিীণথ কতৰছ ’? কিওোঁছলাছক ক’কল, 

‘মহাকলযাণ’। তিসকছল সৎকমথ কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  এই পৃতৰ্ৱীি মিল 

আৰু আতখৰািৰ আিাস ইয়ািককছয়া উৎকৃষ্ট; আৰু মুত্তাক্বীসকলৰ আিাসস্থল 

তকমান কি উৎকৃষ্ট! 

ل ِل ِذيَنََ نَزَلََربُُّكۡمَْۚقَالُواََْخيٗۡراَُۗ
َ
َقۡواََْماَذآَأ ۞َوقِيَلَلِل ِذيَنَٱت 

ۡحَسُنو
َ
َولَنِۡعَمََأ َولََداُرَٱٓأۡلِخَرةََِخيۡر َْۚ َْۚ ۡنَياََحَسَنة  اَْفِيََهَِٰذهَِٱلدُّ

 ٣٠ََداُرَٱلُۡمت قِينََ

31. ি’ি কিওোঁছলাক প্ৰছৱশ কতৰি কসইছটা হহছ  স্থায়ী জান্নাি, িাৰ িলি 

নদীসমূহ প্ৰিাতহি; কিওোঁছলাছক তিছটা তিচাতৰি কসইছটাছৱই কিওোঁছলাকৰ িাছি 

িাি ৰ্াতকি। এইদছৰই আল্লাছহ মুত্তাক্বীসকলক পুৰষৃ্কি কছৰ, 

لَُهۡمََ َۡۖ َُٰر نَۡه
َ
َُٰتََعۡدٖنَيَۡدُخلُوَنَهاََتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ َجن 
َٱلُۡمت قِينََ ُ  ٣١َفِيَهاََماَيََشآُءوَنََْۚكَذَٰلَِكََيجۡزِيَٱَّلل 

32. তফতৰিাসকছল কিওোঁছলাকছৰই মৃিুয ঘটায় উত্তমভাছৱ। তফতৰিাসকছল কয়, 

‘কিামাছলাকৰ ওপৰি  ালাম (িতষথি হওোঁক)! কিামাছলাছক তি কতৰত লা িাৰ 

তিতনময়ি জান্নািি প্ৰছৱশ কৰা’। 

ََعلَۡيُكُمََ َُٰهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََطي ِبِيَنََيُقولُوَنََسَلَٰم  ٱل ِذيَنََتَتَوف ى
 ٣٢َٱۡدُخلُواَْٱلۡجَن َةَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

33. তসহোঁ ছি (কাতফৰসকছল) ককৱল তসহোঁ িৰ ওচৰি তফতৰিা অহাৰ প্ৰিীক্ষা কতৰ 

আছ  অৰ্িা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ শ অহাৰছহ প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ । তসহোঁ িৰ 

পূিথৱিীসকছলও এছনকুৱাই কতৰত ল। আল্লাছহ তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা 

নাত ল, তকন্তু তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰত ল। 

َۡ تَِيُهُمَٱل
ۡ
نَتَأ
َ
ۡمُرََرب َِكَََْۚهۡلَيَنُظُروَنَإِل ٓاَأ

َ
تَِيَأ
ۡ
ۡوَيَأ
َ
َمَلَٰٓئَِكُةَأ

ََوَلَِٰكنََ ُ َكَذَٰلَِكََفَعَلَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚوَماََظلََمُهُمَٱَّلل 
نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ

َ
 ٣٣ََكانُٓواَْأ

34. কসছয় তসহোঁ িৰ ওপৰি আপতিি হহত ল তসহোঁ িছৰই কিয়া কমথৰ পতৰণতি 

আৰু তসহোঁ ছি তিছটা হল উপহাস কতৰত ল কসইছটাছৱ তসহোঁ িক পতৰছিষ্টন কতৰছ । 
اََكانُواَْبِهِۦََ َصاَبُهۡمََسي ِـ َاُتََماََعِملُواَْوََحاَقَبِِهمَم 

َ
فَأ

 ٣٤َيَۡسَتۡهزُِءونََ

35. আৰু তিসকছল তশ্বকথ  কতৰছ  তসহোঁ ছি কয়, ‘আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল আতম আৰু 

আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল কিওোঁৰ িাতহছৰ আনৰ ইিাদি নকতৰছলাছহোঁ ছিন, আৰু 

কিওোঁৰ তিপৰীছি আতম ককাছনা িস্তু হাৰাছমা নকতৰছলাছহোঁ ছিন’। তসহোঁ িৰ 
পূিথৱিীসকছলও এছনকুৱাই কতৰত ল। এছিছক ৰা ুলসকলৰ কিথ িয ককৱল সুস্পষ্ট 

িাণী কপৌোঁচাই তদয়া নহয় জাছনা? 

ََماََعَبۡدنَاَِمنَُدونِهِۦََ ُ ۡشَرُكواَْلَۡوََشآَءَٱَّلل 
َ
َوَقاَلَٱل ِذيَنَأ

حُۡنََولَٓاََءا ۡمَناَِمنَُدونِهِۦَِمنََِمنََشۡيٖءَن  بَآُؤنَاََولَاََحر 
َكَذَٰلَِكََفَعَلَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚفَهۡلَعَلَىَٱلرُُّسِلَإِل اََ َِۚ َشۡيٖء

 ٣٥َٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُ

36. আৰু অৱছশয আতম প্ৰছিযক জাতিৰ ওচৰছিই ৰা ুল পঠাইত ছলা এই 

তনছদথ শ প্ৰদান কতৰ কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা আৰু িাগুিক 

পতৰহাৰ কৰা। িাৰ তপ ি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ তক ুসংখযক কলাকক তহদায়ি তদছ , 

আৰু তসহোঁ িৰ তক ুমানৰ ওপৰি পৰ্ভ্ৰষ্টিা সািযি হহত ল; এছিছক কিামাছলাছক 

পৃতৰ্ৱীি পতৰভ্ৰমণ কতৰ কচাৱা তম লীয়াসকলৰ পতৰণাম তক হহত ল? 

ِنَٱعَۡ
َ
ةَٖر ُسولًاَأ م 

ُ
َأ ِ
ََوٱۡجَتنُِبواَََْولََقۡدََبَعۡثَناَفِيَُكل  َ ُبُدواَْٱَّلل 

ۡتََعلَۡيهَِ ۡنََحق  ََوِمۡنُهمَم  ُ ۡنََهَدىَٱَّلل  فَِمۡنُهمَم  َُٰغوَتَۖۡ ٱلط 
َٰقَِبُةََ ۡرِضَفَٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع

َ
فَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ َْۚ َلَٰلَُة ٱلض 

بِينََ ِ  ٣٦َٱلُۡمَكذ 
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37. িুতম তসহোঁ িৰ তহদায়িৰ িাছি ঐকাতন্তকভাছৱ আগ্ৰহী হ’কলও আল্লাছহ িাক 

তিভ্ৰান্ত কছৰ িাক কিওোঁ তহদায়ি তনতদছয়, আৰু তসহোঁ িৰ িাছি ককাছনা সহায়কাৰীও 

নাই। 

ََۖۡوَماََ َلَاََيۡهِديََمنَيُِضلُّ َ َٱَّلل  َُٰهۡمَفَإِن  َُهَدى إِنََتحۡرِۡصَعَلَىَٰ
َِٰصِرينََ ِنَن   ٣٧َلَُهمَم 

38. আৰু তসহোঁ ছি দৃ়িিাৰ হসছি আল্লাহৰ শপি কতৰ কয়, ‘িাৰ মৃিুয হয় িাক 

আল্লাছহ ককতিয়াও পুনজীতৱি নকতৰি’। (শুনা) তকয় নকতৰি! তনশ্চয় কিওোঁৰ 

ওপৰি কৃি প্ৰতিশ্ৰুতি কিওোঁ সিযি পতৰণি কতৰি। তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই 

নাজাছন। 

ََمنََيُموُتََْۚ ُ يَۡمَٰنِِهۡمَلَاََيۡبَعُثَٱَّلل 
َ
ََِجۡهَدَأ قَۡسُمواَْبِٱَّلل 

َ
َوأ

َوَۡعًداََعلَۡيهَِ اِسَلَاََبَلَىَٰ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ اََوَلَِٰكن  ََحق ٗ

 ٣٨ََيۡعلَُمونََ

39. (পুনজীতৱি এই কাৰছণ কতৰি কি) তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিাকনকয কতৰছ , 

কসয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি স্পষ্টভাছৱ িণথনা কৰাৰ িাছি আৰু কাতফৰসকলক জনািকল 

কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল তম লীয়া। 

ُفوَنَفِيهََِولَِيۡعلََمَٱل ِذيَنََكَفُرٓواََْلُِيبَي َِنَلَُهُمَٱل ِذيََيخَۡتلَِ
ن ُهۡمََكانُواََْكَِٰذبِينََ

َ
 ٣٩َأ

40. (জাতন কৰ্াৱা!) আতম ককাছনা িস্তুক (অতিত্বি আতনিকল) ইচ্ছা কতৰছল 

আতম ককৱল কওোঁ কি, ‘হ’; ফলি ই হহ িায়। 
نَن ُقوَلَلَُهۥَُكنََ

َ
َرۡدَنَُٰهَأ

َ
إِن َماَقَۡولَُناَلَِشۡيٍءَإَِذآَأ

 ٤٠َونََُفَيكَُ

41. আৰু তিসকছল অিযাচাতৰি কহাৱাৰ তপ ি আল্লাহৰ পৰ্ি তহজৰি কতৰছ , 

অৱছশয আতম কিওোঁছলাকক পৃতৰ্ৱীি উত্তম আিাস প্ৰদান কতৰম; আৰু আতখৰািৰ 

পুৰস্কাৰ তনশ্চয় ইয়ািককছয়া কশ্ৰষ্ঠ। িতদ তসহোঁ ছি জাতনছলছহোঁ ছিন! 

ََ ََبۡعِدََماَُظلُِمواَْل َِِمنُۢ َِئن ُهۡمَفِيَََوٱل ِذيَنََهاَجُرواَْفِيَٱَّلل  ُنَبو 
لَۡوََكانُواََْيۡعلَُمونََ ۡكبَُرَْۚ

َ
ۡجُرَٱٓأۡلِخَرةَِأ

َ
ََۖۡولَأ ۡنَياََحَسَنٗة  ٤١َٱلدُّ

42. তিসকছল হধিথ ধাৰণ কছৰ আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওপৰি তনভথ ৰ 

কছৰ। 
ََرب ِِهۡمََيَتوَك لُونََ  ٤٢َٱل ِذيَنََصبَُرواَْوَعَلَىَٰ

43. আৰু কিামাৰ পূছিথ আতম অহীসহ ককৱল পুৰুষসকলছকই কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা, 

এছিছক িতদ কিামাছলাছক নাজানা কিছন্ত জ্ঞানীসকলক সুতধ কলাৱা, 
فَۡسـ َلُٓواََْ ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَإِل اَرَِجالٗاَنُّوِحٓيَإِلَۡيِهۡمَۖۡ

َ
َوَمآَأ

ِۡكرَِإِنَُكنُتۡمَلَاََتۡعلَُمونََ
ۡهَلَٱلذ 

َ
 ٤٣َأ

44. স্পষ্ট প্ৰমাণাতদ আৰু গ্ৰন্থাৱলীসহ। আৰু আতম কিামাৰ প্ৰতি ককাৰআন 

অৱিীণথ কতৰছ া, িাছি িুতম মানুহৰ িাছি কসইছটা স্পষ্ট কতৰ তদি পাৰা তিছটা 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি অৱিীণথ কৰা হহছ  লগছি িাছি মানুছহ (এই তিষছয়) তচন্তা-চচথ া 

কছৰ। 

ۡكَرَلُِتبَي ِنََ ِ نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَٱلذ 
َ
َوأ بُرَِِۗ لِلن اِسََماََبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوٱلزُّ

ُرونََ َِلَإِلَۡيِهۡمََولََعل ُهۡمََيَتَفك   ٤٤َنُز 

45. তিসকছল কিয়া কমথৰ িাছি ষডিন্ত্ৰ কছৰ, আল্লাছহ তসহোঁ িক ভূগভথ ি তিলীন 

নকতৰি িুতল তসহোঁ ছি তনভথ য় হহ হগছ  কনতক, কন উপলতি কতৰি কনাৱাৰা ঠাইৰ 

পৰা তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতি নাতহি িুতল তসহোঁ ছি তনভথ য় হহছ ? 

َبِِهُمََ ُ نََيخِۡسَفَٱَّلل 
َ
ي ِـ َاِتَأ ِمَنَٱل ِذيَنََمَكُرواَْٱلس 

َ
فَأ
َ
أ

تَِيُهُمَٱلَۡعَذاُبَِمۡنََحۡيُثَلَاَيَۡشُعُرونََ
ۡ
ۡوَيَأ
َ
ۡرَضَأ

َ
 ٤٥َٱلۡأ

46. অৰ্িা তসহোঁ ছি চলা-ফুৰা কৰা অৱস্থাি কিওোঁ তসহোঁ িক কগ্ৰপ্তাৰ নকতৰি িুতল 

তসহোঁ ি তনভথ য় হহছ  কনতক? অৰ্চ তসহোঁ ছি কসয়া িযৰ্থও কতৰি কনাৱাতৰি। 
ُخَذُهۡمَفِيََتَقلُّبِِهۡمََفَماَُهمَبُِمۡعِجزِينََ

ۡ
ۡوَيَأ
َ
 ٤٦َأ
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47. অৰ্িা কিওোঁ তসহোঁ িক ভীি-সন্ত্ৰি অৱস্থাি কগ্ৰপ্তাৰ নকতৰি িুতল তনভথ য় 

হহছ  কনতক? তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ৰি অতি কেহশীল, পৰম দয়ালু। 

ََتخَوُّٖفَفَإِنَ  ُخَذُهۡمَعَلَىَٰ
ۡ
ۡوَيَأ
َ
َر ِحيمَ َأ  ٤٧ََرب ُكۡمَلََرُءوف 

48. তসহোঁ ছি আল্লাছহ সৃতষ্ট কৰা িস্তুৰ প্ৰতি লক্ষয নকছৰ কনতক, িাৰ  াোঁ  কসাোঁ ফাছল 

আৰু িাওোঁফাছল আল্লাহৰ প্ৰতি  াজদাৱনি হহ ঢতল পছৰ, আৰু কসইছিাৰ একান্ত 

তিনীি? 

َِمنََشۡيءَٖ ُ ََماََخلََقَٱَّلل  َولَۡمَيََرۡواَْإِلَيَٰ
َ
ََيَتَفي ُؤاَِْظَلَٰلُُهۥََعِنََأ

َِوَُهۡمََدَِٰخُرونََ  ِ ٗداََّلل  َمآئِِلَُسج   ٤٨َٱلَۡيِميِنََوٱلش 

49. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তিমান জীৱ-জন্তু আৰু তফতৰিা আছ  কসই 

সকছলাছৱ ককৱল আল্লাহছকই  াজদাহ কছৰ, কিওোঁছলাক অহংকাৰ নকছৰ। 
ََٰ َمََٰو ۡرِضَِمنََدآب ةَََٖوِۤهَّلِلَُۤدُجۡسَيََماَفِيَٱلس 

َ
ِتََوَماَفِيَٱلۡأ

 ٤٩ََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَوَُهۡمَلَاَيَۡسَتۡكبُِرونََ

50. কিওোঁছলাছক কিওোঁছলাকৰ ওপৰি ৰ্কা প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ আৰু 

কিওোঁছলাকক তি তনছদথ শ তদয়া হয় কিওোঁছলাছক কসইছটাছৱ কছৰ। 
ِنَفَۡوقِِهۡمََويَۡفَعلُوَنََماَيُۡؤَمُروَن۩  ٥٠ََيخَافُوَنََرب ُهمَم 

51. আৰু আল্লাছহ হকছ , ‘কিামাছলাছক দ্যজন ইলাহ গ্ৰহণ নকতৰিা; ককৱল 

কিছৱোঁই একমাি ইলাহ। গতিছক কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা’। 
ََ َوَِٰحد  إِن َماَُهَوَإَِلَٰهَ  ََٰهيِۡنَٱثۡنَيِۡنَِۖ َلَاََتت ِخُذٓواَْإَِل ُ ۞َوَقاَلَٱَّلل 

ََٰيَفَٱۡرَهُبونَِ  ٥١َفَإِي 

52. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসইছিাৰ কিওোঁছৰই আৰু সািথক্ষতণক 

আনুগিয ককৱল কিওোঁছৰই প্ৰাপয। িৰ্াতপও কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ আনক 

ভয় কতৰিাছন? 

َفَغيَۡرََ
َ
أ َْۚ يُنََواِصًبا ِ ۡرِضََولَُهَٱلد 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥََماَفِيَٱلس 

ََِتت ُقونََ  ٥٢َٱَّلل 

53. আৰু কিামাছলাকৰ ওচৰি তিছিাৰ তনয়ামি আছ  কসইছিাৰ আল্লাহৰ পৰাই 

আতহছ । িাৰ তপ ি কিতিয়া কিামাছলাকক দ্যখ-হদনযই স্পশথ কছৰ কিতিয়া 

কিামাছলাছক িযাকুলভাছৱ কিওোঁছকই আহ্বান কৰা। 

ََ رُّ ُكُمَٱلضُّ َإَِذاََمس  ُثم  َِۡۖ ِنَن ِۡعَمةَٖفَِمَنَٱَّلل  َوَماَبُِكمَم 
 ٥٣َفَإِلَۡيهََِتجۡـ َُرونََ

54. িাৰ তপ ি কিতিয়া আল্লাছহ কিামাছলাকৰ দ্যখ-হদনয দূৰীভূি কছৰ 

কিতিয়া কিামাছলাকৰ এটা দছল তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ লগি তশ্বকথ  কছৰ-- 
ِنُكمَبَِرب ِِهۡمََ َم  ََعنُكۡمَإَِذاَفَرِيق  ر  َإَِذاََكَشَفَٱلضُّ ُثم 

 ٥٤َيُۡشِرُكونََ

55. আতম তসহোঁ িক তি প্ৰদান কতৰছ া কসয়া অস্বীকাৰ কৰাৰ িাছি। গতিছক 

কিামাছলাছক কভাগ কতৰ কলাৱা, অতচছৰই কিামাছলাছক (ইয়াৰ পতৰণাম) জাতনি 

পাতৰিা। 

 ٥٥َلَِيۡكُفُرواَْبَِمآََءاَتۡيَنَُٰهۡمََْۚفَتَمت ُعواَْفََسوَۡفََتۡعلَُمونََ

56. আৰু আতম তসহোঁ িক তি জীতৱকা দান কতৰছ া তসহোঁ ছি িাৰ পৰা এটা অংশ 

তনধথাৰণ কছৰ কসইছিাৰ (উপাসয)ৰ িাছি তিছিাৰৰ তিষছয় তসহোঁ ছি এছকাছৱই 

নাজাছন। শপি আল্লাহৰ! কিামাছলাছক তি তম া উদ্ভাৱন কৰা কসই তিষছয় 

অৱছশয কিামাছলাকক প্ৰশ্ন কৰা হ’ি। 

ََِ تَٱَّلل  اََرَزقَۡنَُٰهۡمَُۗ ِم  َويَۡجَعلُوَنَلَِماَلَاََيۡعلَُموَنَنَِصيٗباَم 
اَُكنُتۡمََتۡفتَُرونََ ََعم   ٥٦َلَتُۡسـ َلُن 
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57. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাছি কনযা সন্তান তনধথাৰণ কছৰ-- কিওোঁ পতৱি, 

মতহমাময়। তকন্তু তসহোঁ ছি তনজৰ িাছি কসইছটাছৱ তনতদথ ষ্ট কছৰ তিছটা তসহোঁ ছি প ে 

কছৰ। 

اَيَۡشَتُهونََ َِٱلَۡبَنَِٰتَُسۡبَحََٰنُهۥََولَُهمَم   ٥٧ََويَۡجَعلُوَنََّلِل 

58. তসহোঁ িৰ কাছৰািাক কিতিয়া কনযা সন্তানৰ সুসংিাদ তদয়া হয় কিতিয়া িাৰ 

মুখমিল ক’লা পতৰ িায় আৰু তস অসহনীয় মানতসক িন্ত্ৰণাি তক্লষ্ট হহ পছৰ। 
اَوَُهَوََ َوَۡجُهُهۥَُمۡسَود ٗ ََظل  نَثيَٰ

ُ
َحُدُهمَبِٱلۡأ

َ
َرَأ ِ َوِإَذاَبُش 
 ٥٨ََكِظيمَ 

59. িাক তি সুসংিাদ তদয়া হয়, িাৰ গ্লাতনৰ কাৰছণ তস তনজ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা 

আত্মছগাপন কছৰ। তস তচন্তা কছৰ কি, হীনিা সছত্বও িাইক ৰাতখ তদি কন মাটিি 

পুতি ৰ্ি? সাৱধান! তসহোঁ ছি তি তসিান্ত কছৰ কসয়া তকমান তনকৃষ্ট! 

ََ ُيۡمِسُكُهۥَعَلَىَٰ
َ
َأ ۦْٓۚ َرَبِهِ ِ َِمَنَٱلَۡقۡوِمَِمنَُسوِٓءََماَبُش  ََٰرىَٰ َيَتَو

لَاََسآَءََماََيحُۡكُمونََ
َ
ُهۥَفِيَٱلتَُّراِبَِۗأ ۡمَيَُدسُّ

َ
 ٥٩َُهوٍنَأ

60. তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ, িাৱিীয় কিয়া উদাহৰণ 

(গুণাৱলী) তসহোঁ িৰ িাছিই, আৰু ককৱল আল্লাহৰ িাছিই হহছ  িাৱিীয় উৎকৃষ্ট 

উদাহৰণ (গুণাৱলী), আৰু কিছৱোঁই পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َِٱلَۡمثََ َوَّلِل  وِۡءَِۖ ََِۚلِل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةََِمَثُلَٱلس  عۡلَىَٰ
َ
ُلَٱلۡأ

 ٦٠َوَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

61. আৰু আল্লাছহ িতদ মানুহক তসহোঁ িৰ সীমালংঘনৰ িাছি শাতি তদছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত ভূ-পৃষ্ঠি ককাছনা জীৱ-জন্তুছকই কৰহাই তনতদছলছহোঁ ছিন; তকন্তু কিওোঁ এটা 

তনতদথ ষ্ট সময়কলছক তসহোঁ িক অৱকাশ তদছয়। এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ সময় আতহ 

পছৰ কিতিয়া তসহোঁ ছি এটা মুহূত্তথ ও অগা-তপ া কতৰি কনাৱাছৰ। 

اَتََرَكََعلَۡيَهاَِمنََدآب ةََٖ اَسَبُِظلِۡمِهمَم  َٱلن  ُ َولَۡوَيَُؤاِخُذَٱَّلل 
َجلُُهۡمَلَاََ

َ
فَإَِذاََجآَءَأ يَِۖ َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
َأ رُُهۡمَإِلَيَٰٓ ِ َوَلَِٰكنَيَُؤخ 

 ٦١َنََيَۡسَتـ ِۡخُروَنََساَعٗةََولَاَيَۡسَتۡقِدُمو

62. আৰু তসহোঁ ছি তি অপ ে কছৰ কসইছটাছৱই আল্লাহৰ প্ৰতি আছৰাপ কছৰ। 

তসহোঁ িৰ তজভাই তম া তিৱৰণ তদছয় কি, মিল ককৱল তসহোঁ িৰ িাছিই। তনঃসছেছহ 

তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অতি, আৰু তনশ্চয় তসহোঁ িছকই সিথপ্ৰৰ্ম িাি তনছক্ষপ কৰা 

হ’ি। 

ََِماَيَۡكرَُهوَنََْۚوتَصَِ لِۡسنَُتُهُمَٱلَۡكِذَبَََويَۡجَعلُوَنََّلِل 
َ
ُفَأ

ن ُهمََ
َ
اَرََوأ َلَُهُمَٱلن  ن 

َ
َِۚلَاََجَرَمَأ َلَُهُمَٱلۡحُۡسَنيَٰ ن 

َ
أ

ۡفَرُطونََ  ٦٢َمُّ

63. আল্লাহৰ শপি! আতম কিামাৰ পূছিথও িহু জাতিৰ ওচৰি ৰা ুল কপ্ৰৰণ 

কতৰছ া; তকন্তু চয়িাছন কসইছিাৰ জাতিৰ কািথকলাপ তসহোঁ িৰ দৃতষ্টি কশাভনীয় 

কতৰ তদত ল, কসছয় আতজ তস তসহোঁ িৰ অতভভাৱক আৰু তসহোঁ িৰ িাছিই আছ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ۡيَطَُٰنََ ِنََقۡبلَِكَفََزي َنَلَُهُمَٱلش  َمٖمَم 
ُ
َأ ۡرَسلَۡنآَإِلَيَٰٓ

َ
َِلََقۡدَأ تَٱَّلل 

لِيمَ 
َ
َأ ۡعَمَٰلَُهۡمََفُهَوََولِيُُّهُمَٱلَۡيۡوَمََولَُهۡمََعَذاب 

َ
 ٦٣َأ

64. আৰু আতম কিামাৰ প্ৰতি তকিাি অৱিীণথ কতৰছ া তিসকছল এই তিষছয় 

মিছভদ কছৰ তসহোঁ িক সুস্পষ্টভাছৱ িুজাই তদয়াৰ িাছি আৰু ই তহদায়ি আৰু 

ৰহমি স্বৰূপ কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 

نَزلَۡناََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَإِل اَلُِتبَي َِنَلَُهُمَٱل ِذيَٱۡخَتلَُفواََْ
َ
َوَمآَأ

 ٦٤َمَٗةَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََفِيهَِوَُهٗدىََوَرحَۡ

65. আৰু আল্লাছহই আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ আৰু িাৰ দ্বাৰা কিওোঁ মৃি 

ভূতমক পুনজীতৱি কছৰ। তনশ্চয় ইয়াি তনদশথন আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি 

তিসকছল (আল্লাহৰ) কৰ্া শুছন। 

ۡحَياَبِهَِ
َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
َأ ُ َََْۚوٱَّلل  ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهآ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِكَٓأَليَٗةَل َِقۡوٖمَيَۡسَمُعونََ َفِيََذ  ٦٥َإِن 
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66. তনশ্চয় ঘৰচীয়া জন্তুৰ মাজছিা কিামাছলাকৰ িাছি আছ  তশক্ষা। িাৰ কপটৰ 

কগািৰ আৰু কিজৰ মাজৰ পৰা কিামাছলাকক পান কৰাওোঁ তিশুি আৰু তনছভথ জাল 

গাখীৰ, কসয়া পান কছৰািাসকলৰ িাছি অতি িৃতপ্তকৰ। 

اَفِيَُبُطونِهِۦََ ِم  ُّۡسقِيُكمَم  ن َۡۖ نَۡعَِٰمَلَعِبَۡرٗة
َ
َلَُكۡمَفِيَٱلۡأ َوِإن 

َٰرِبِينََ ََبيِۡنَفَۡرٖثََوَدٖمَل َبًناََخالِٗصاََسآئِٗغاَل ِلش   ٦٦َِمنُۢ

67. আৰু কখজুৰ গ ৰ ফল আৰু আঙুৰৰ পৰা কিামাছলাছক মাদক আৰু উত্তম 

খাদয গ্ৰহণ কৰা; তনশ্চয় ইয়াি কিাধশতি সম্পন্ন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  তনদশথন। 
ۡعَنَِٰبََتت ِخُذوَنَِمۡنُهََسَكٗراََ

َ
ِخيِلََوٱلۡأ َوِمنََثَمَرَِٰتَٱلن 

َٰلَِكَٓأَليَٗةَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ َفِيََذ إِن   ٦٧ََورِۡزًقاََحَسًناَْۚ

68. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক কমৌ-মাতখক িাৰ অন্তৰি ইংতগি কতৰ তনছদথ শ 

তদছ  কি, ‘িুতম পাহাৰি, গ ি আৰু মানুছহ হিয়াৰ কৰা কহদাতলি কমৌচাক 

সাজা; 

خِِذيَِمَنَٱلِۡجَباِلَُبُيوٗتاََ ِنَٱت 
َ
ََربَُّكَإِلَيَٱلن ۡحِلَأ ۡوَحيَٰ

َ
َوأ

اََيۡعرُِشونََ َجرََِوِمم   ٦٨ََوِمَنَٱلش 

69. ‘ইয়াৰ তপ ি প্ৰছিযক ফলৰ পৰা অলপ অলপ কখাৱা, আৰু কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ সহজ পৰ্ অনুসৰণ কৰা’। িাৰ কপটৰ পৰা তনগথি হয় তিতভন্ন ৰঙৰ 

পানীয়, ি'ি মানুহৰ িাছি আছ  আছৰাগয। তনশ্চয় ইয়াি আছ  তচন্তাশীল 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তনদশথন। 

َيخُۡرُجََ َمَرَِٰتَفَٱۡسلُكِيَُسُبَلََرب ِِكَُذلُلٗاَْۚ َٱلث  ِ
َكُلِيَِمنَُكل  ُثم 

َٰنُُهۥَفِيهَِِشفََ لَۡو
َ
َأ خَۡتلِف  َمُّ َُبُطونَِهاََشَراب  ََِمنُۢ َإِن  ل ِلن اِسِۚ آءَ 
ُرونََ َٰلَِكَٓأَليَٗةَل َِقۡوٖمََيَتَفك   ٦٩َفِيََذ

70. আৰু আল্লাছহই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিছৱোঁই 

কিামাছলাকৰ মৃিুয ঘটাি আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ তক ুমানক প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা 

হ’ি তনকৃষ্টিম িয়সি; িাছি জ্ঞান লাভৰ তপ ি আছকৌ তস সকছলা নজনা হয়। 

তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, পূণথ ক্ষমিাৱান। 

ََ َإِلَيَٰٓ نَيَُردُّ َُٰكۡمََْۚوِمنُكمَم  ََيَتَوف ى ََخلََقُكۡمَُثم  ُ َوٱَّلل 
ََعلِيم ََ َ َٱَّلل  إِن  ۡرَذِلَٱلُۡعُمرَِلِكَۡيَلَاََيۡعلََمََبۡعَدَِعلٖۡمََشۡيـ ًاَْۚ

َ
أ

 ٧٠َقَِدير َ

71. আৰু আল্লাছহ জীৱছনাপকৰণি কিামাছলাকৰ মাজি ইজনক তসজনৰ 

ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ । তকন্তু তিসকলক কশ্ৰষ্ঠত্ব তদয়া হহছ  তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ 

অধীনস্থ দাস-দাসীসকলক তনজৰ জীৱছনাপকৰণৰ পৰা এছন পতৰমাছণ তনতদছয় 

িাছি তসহোঁ ছিও এই তিষছয় তসহোঁ িৰ সমান হহ িায়। কিছনহ’কল তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

অনুগ্ৰহ অস্বীকাৰ কছৰছন? 

ََفَماَٱل ِذيَنََ ِۡزِقِۚ ََبۡعٖضَفِيَٱلر  َلََبۡعَضُكۡمَعَلَىَٰ َفَض  ُ َوٱَّلل 
يَۡمَُٰنُهۡمََفُهۡمَفِيهََِ

َ
ََماََملََكۡتَأ لُواَْبَِرآد ِيَرِۡزقِِهۡمَعَلَىَٰ فُض ِ

ََِيجَۡحُدونََ فَبِنِۡعَمةَِٱَّلل 
َ
أ َْۚ  ٧١ََسَوآء 

72. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ পৰাই কিামাছলাকৰ সতিনী সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু 

কিামাছলাকৰ সতিনীৰ পৰাই কিামাছলাকৰ িাছি সন্তান আৰু নাতিপুতি সৃতষ্ট 

কতৰছ  আৰু কিামাছলাকক উত্তম জীৱছনাপকৰণ দান কতৰছ । িৰ্াতপও তসহোঁ ছি 

িাতিলৰ স্বীকৃতি তদিছন আৰু আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ অস্বীকাৰ কতৰিছন? 

ۡزَوَٰٗجاَوََجَعَلَلََ
َ
نُفِسُكۡمَأ

َ
ِۡنَأ ََجَعَلَلَُكمَم  ُ ُكمَََوٱَّلل 

ََ ي َِبَِٰتِۚ َِنَٱلط  ۡزَوَِٰجُكمَبَنِيَنَوََحَفَدٗةََوَرَزَقُكمَم 
َ
ِۡنَأ م 

َُِهۡمَيَۡكُفُرونََ فَبِٱلَۡبَِٰطِلَيُۡؤِمُنوَنََوبِنِۡعَمِتَٱَّلل 
َ
 ٧٢َأ

73. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ এছন তক ুমানৰ উপাসনা কছৰ, তিসকলৰ 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰা তসহোঁ িক জীৱছনাপকৰণ তদয়াৰ ককাছনা অতধকাৰ 

নাই আৰু অতধকাৰী কহাৱাৰ ক্ষমিাও নাই। 

َِنََ ََِماَلَاََيۡملُِكَلَُهۡمَرِۡزٗقاَم  َويَۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
اََولَاَيَۡسَتِطيُعونََ ۡرِضََشۡيـ ٗ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ٧٣َٱلس 

74. কসছয় কিামাছলাছক আল্লাহৰ ককাছনা সদৃশ তস্থৰ নকতৰিা। তনশ্চয় আল্লাছহ 

জাছন আৰু কিামাছলাছক নাজানা। 
نُتۡمَلَاََ

َ
ََيۡعلَُمََوأ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ۡمَثاَل

َ
َِٱلۡأ فَلَاَتَۡضِربُواََّْلِل 

 ٧٤ََتۡعلَُمونََ
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75. আল্লাছহ উপমা দাতঙ ধতৰছ , আনৰ অতধকাৰভূি এজন দাসৰ, িাৰ ককাছনা 

িস্তুৰ ওপৰি অতধকাৰ নাই আৰু এছন এজন িযতিৰ িাক আতম আমাৰ িৰফৰ 

পৰা উত্তম জীতৱকা দান কতৰছ া আৰু কিওোঁ িাৰ পৰা কগাপছন আৰু প্ৰকাশযভাছৱ 

িযয় কছৰ; (এছিছক ককাৱাছচান!) উভয় িযতি সমান হ’ি পাছৰছন? সকছলা 

ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহছৰই প্ৰাপয; িৰং তসহোঁ িৰ অতধকাংশই (এই কৰ্া) 

নাজাছন। 

ََشۡيٖءََ ۡملُوٗكاَل اََيۡقِدُرَعَلَىَٰ ََمَثلًاََعۡبٗداَم  ُ ۞َضَرَبَٱَّلل 
اَوََجۡهًراَََۖۡوَمنَ َزقَۡنَُٰهَِمن اَرِۡزًقاََحَسٗناََفُهَوَيُنفُِقَِمۡنُهَِسر ٗ ر 

ۡكثَرُُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
بَۡلَأ َِْۚ  ٧٥ََهۡلَيَۡسَتوُۥَنَْۚٱلۡحَۡمُدََّلِل 

76. আল্লাছহ আৰু উপমা তদছ  দ্যজন িযতিৰঃ তসহোঁ িৰ এজন কিািা, ককাছনা 

িস্তুৰ ওপৰি িাৰ অতধকাৰ নাই আৰু তস িাৰ অতভভাৱকৰ ওপৰি কিাজা হহ 

আছ ; ি’কিই িাক পছঠাৱা নহওোঁক তকয় তস ককাছনা কলযাণ হল আতহি 

কনাৱাছৰ; কিছনহ’কল এই িযতি কসই িযতিৰ সমান হ’ি পাছৰছন তিছয় নযায়ৰ 

তনছদথ শ তদছয় আৰু তিজন আছ  সৰল পৰ্ি? 

ََ بَۡكُمَلَاََيۡقِدُرَعَلَىَٰ
َ
َحُدُهَمآَأ

َ
ََمَثلٗاَر ُجلَيِۡنَأ ُ َوَضَرَبَٱَّلل 

ِتَِبخَيٍۡرََهۡلَََشَ
ۡ
َلَاَيَأ ههُّ ِ ۡيَنَماَيُوَج 

َ
َُٰهَأ ََمۡولَى َعَلَىَٰ ۡيٖءَوَُهَوََكلٌّ

َِصَرَٰٖطََ ُمُرَبِٱلَۡعۡدِلَوَُهَوَعَلَىَٰ
ۡ
يَۡسَتوِيَُهَوََوَمنَيَأ

ۡسَتقِيمَٖ  ٧٦َمُّ

77. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ অদৃশয তিষয়াতদ (ৰ জ্ঞান ককৱল) আল্লাহছৰই। 

তকয়ামি (সংঘটিি কহাৱা)ৰ তিষয়ছটা চকুৰ পলকৰ দছৰ, অৰ্িা িাছিাকক কম 

সময়। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

اَعةَِإِل اََ ۡمُرَٱلس 
َ
ََوَمآَأ ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِغۡيُبَٱلس  َوَّلِل 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  قَۡرُبَْۚإِن 

َ
ۡوَُهَوَأ

َ
 ٧٧ََكلَۡمِحَٱلَۡبَصِرَأ

78. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ মািৃগভথ ৰ পৰা এছনকুৱা অৱস্থাি 

উতলয়াইছ , কিতিয়া কিামাছলাছক এছকাছৱ জনা নাত লা আৰু কিছৱোঁই 

কিামাছলাকক তদছ  শ্ৰৱণশতি, দৃতষ্টশতি আৰু হৃদয়, িাছি কিামাছলাছক 

কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

َهَٰتُِكۡمَلَاََتۡعلَُمونََ م 
ُ
َُبُطوِنَأ ِنُۢ ۡخرََجُكمَم 

َ
َأ ُ اَََوٱَّلل  َشۡيـ ٗ

فۡـ َِدةََلََعل ُكۡمََ
َ
بَۡصََٰرََوٱلۡأ

َ
ۡمَعََوٱلۡأ وََجَعَلَلَُكُمَٱلس 

 ٧٨َتَۡشُكُرونََ

79. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন আকাশৰ শূনয গভথ ি তনয়ন্ত্ৰণাধীন তিহংগৰ প্ৰতি? 

আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনও কসইছিাৰক ধতৰ নাৰাছখ। তনশ্চয় ইয়াি মুতমন 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  তনদশথন। 

َمآِءََماََ َِٱلس  َرَٰٖتَفِيََجو  يِۡرَُمَسخ  لَۡمَيََرۡواَْإِلَيَٱلط 
َ
أ

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ َفِيََذ إِن  َْۚ ُ َإِل اَٱَّلل   ٧٩َُيۡمِسُكُهن 

80. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ গৃহসমূহক কিামাছলাকৰ িাছি আিাসস্থল 

কতৰছ  আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি পশুৰ চামৰাছৰ ঘৰ, িমু্বৰ িযৱস্থা 

কতৰছ , কিামাছলাছক কসইছটাক ভ্ৰমণকালি আৰু অৱস্থানকালি সহছজই 

স্থানান্তৰ কতৰি পাৰা। আৰু (িযৱস্থা কতৰছ ) কসইছিাৰৰ পচম, কনাম আৰু চুতলৰ 

পৰা তক ু কালৰ িাছি গৃহ-সামগ্ৰী আৰু িযৱহাৰ-উপকৰণ। 

َُبُيوتُِكۡمََسَكٗناَوََجَعَلَ ِنُۢ ََجَعَلَلَُكمَم  ُ ِنَََوٱَّلل  َلَُكمَم 
وَنَهاَيَۡوَمََظۡعنُِكۡمََويَوَۡمََ نَۡعَِٰمَُبُيوٗتاَتَۡسَتِخفُّ

َ
ُجلُوِدَٱلۡأ

َثَٰٗثاََوَمَتًَٰعاَ
َ
ۡشَعارَِهآَأ

َ
ۡوبَارَِهاََوأ

َ
ۡصَوافَِهاََوأ

َ
إِقَاَمتُِكۡمََوِمۡنَأ

َِحينَٖ  ٨٠َإِلَيَٰ

81. আৰু আল্লাছহ তি সৃতষ্ট কতৰছ  িাৰ পৰাই কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি  াোঁ ৰ 

িযৱস্থা কতৰছ  আৰু কিামাছলাকৰ িাছি পাহাৰি আশ্ৰয়স্থল িনাইছ  আৰু 

কিামাছলাকৰ িাছি িযৱস্থা কতৰছ  পতৰছধয় িস্ত্ৰৰ; তিছিাছৰ কিামাছলাকক িাপৰ 

পৰা ৰক্ষা কছৰ আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি িমথৰ িযৱস্থা কতৰছ , তিছয় 

কিামাছলাকক িুি কক্ষিি ৰক্ষা কছৰ। এইদছৰই কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰতি কিওোঁৰ 

অনুগ্ৰহ পূণথ কতৰছ  িাছি কিামাছলাছক আত্মসমপথণ কৰা। 

َِنََ اََخلََقَِظَلَٰلٗاَوََجَعَلَلَُكمَم  ِم  ََجَعَلَلَُكمَم  ُ َوٱَّلل 
ََ ۡكَنَٰٗناَوََجَعَلَلَُكۡمََسَرَٰبِيَلَتَقِيُكُمَٱلۡحَر 

َ
ٱلِۡجَباِلَأ

َنِۡعَمَتُهۥَعََ َسُكۡمََْۚكَذَٰلَِكَيُتِمُّ
ۡ
لَۡيُكۡمََوََسَرَٰبِيَلَتَقِيُكمَبَأ
 ٨١َلََعل ُكۡمَتُۡسلُِمونََ
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82. এছিছক িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত কিামাৰ কিথ িয হহছ  ককৱল 

সুস্পষ্টভাছৱ কপৌোঁচাই তদয়া। 
 ٨٢َفَإِنَتََول ۡواَْفَإِن َماََعلَۡيَكَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُ

83. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ তনয়ামি তচতন পায়; িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কসইছিাৰ অস্বীকাৰ 

কছৰ আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই কাতফৰ। 
ۡكثَرُُهُمََ

َ
َيُنِكُروَنَهاََوأ َُِثم  َيۡعرِفُوَنَنِۡعَمَتَٱَّلل 

َٰفُِرونََ  ٨٣َٱلَۡك

84. আৰু তিতদনা আতম প্ৰছিযক সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এছকাজনকক সাক্ষী উতিি 

কতৰম, িাৰ তপ ি তিসকছল তশ্বকথ  কতৰছ  তসহোঁ িক ওজৰ-আপতত্ত কতৰিকল 

অনুমতি তদয়া নহ’ি আৰু তসহোঁ িক (আল্লাহৰ) সন্তুতষ্ট লাভৰ সুছিাছগা তদয়া নহ’ি। 

َلَاَيُۡؤَذُنَلِل ِذيَنََ ةََٖشِهيٗداَُثم  م 
ُ
َأ ِ
َويَۡوَمََنۡبَعُثَِمنَُكل 

 ٨٤ََكَفُرواََْولَاَُهۡمَيُۡسَتۡعَتُبونََ

85. আৰু কিতিয়া িাতলমসকছল শাতি কদতখি কিতিয়া তসহোঁ িৰ শাতি লঘু কৰা 

নহ’ি আৰু তসহোঁ িক অৱকাছশা তদয়া নহ’ি। 
ُفََعۡنُهۡمََولَاَُهۡمََ َوِإَذاََرَءاَٱل ِذيَنََظلَُمواَْٱلَۡعَذاَبَفَلَاَُيخَف 

 ٨٥َيُنَظُرونََ

86. আৰু মুশ্বতৰকতিলাছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ অংশীদাৰসকলক কদতখি কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক তিসকলক আতম 

কিামাৰ অংশী কতৰত ছলা, তিসকলক আতম কিামাৰ পতৰিছিথ  আহ্বান কতৰত ছলা’; 

কিতিয়া অংশীসকছল এই কৰ্া মুশ্বতৰকসকলৰ তপছন উভিাই তদ ক’ি, ‘তনশ্চয় 

কিামাছলাক তম লীয়া’। 

ُؤلَآءََِ ۡشَرُكواَُْشَرَكآَءُهۡمَقَالُواََْرب َناََهَٰٓ
َ
َوِإَذاََرَءاَٱل ِذيَنَأ

لَۡقۡواَْإِلَۡيِهُمََُشَرَكآُؤنَاَٱل ِذيَنَُكن اَنَۡدُعواَِْمنَُدو
َ
فَأ نَِكَۖۡ

َِٰذبُونََ  ٨٦َٱلَۡقۡوَلَإِن ُكۡمَلََك

87. কসইতদনা তসহোঁ ি আল্লাহৰ ওচৰি আত্মসমপথণ কতৰি আৰু তসহোঁ ছি তি তম া 

ৰটনা কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িৰ পৰা উধাও হহ িাি। 
اََكانُواََْ ََعۡنُهمَم  وََضل  لََمَۖۡ َِيَۡوَمئٍِذَٱلس  لَۡقۡواَْإِلَيَٱَّلل 

َ
َوأ
 ٨٧َتَُرونَََيفَۡ

88. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা (মানুহক) তিৰি ৰাতখছ , 

আতম তসহোঁ িৰ শাতিৰ ওপৰি শাতি িৃতি কতৰম; কাৰণ তসহোঁ ছি অশাতন্ত সৃতষ্ট 

কতৰত ল। 

َِزِۡدَنَُٰهۡمََعَذاٗباََ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  ٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ
 ٨٨َبَِماََكانُواَُْيۡفِسُدونَََفَۡوَقَٱلَۡعَذابَِ

89. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম প্ৰছিযক উম্মিৰ পৰা, তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰাই 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি এছকাজনকক সাক্ষী উতিি কতৰম আৰু কিামাক আতম কিওোঁছলাকৰ 

ওপৰি সাক্ষীৰূছপ হল আতহম; কাৰণ আতম কিামাৰ প্ৰতি তকিাি অৱিীণথ কতৰছ া 

প্ৰছিযক তিষয়ৰ স্পষ্ট িযাখযাস্বৰূপ, পৰ্ তনছদথ শ, ৰহমি আৰু মু তলমসকলৰ িাছি 

সুসংিাদস্বৰূপ। 

نُفِسِهۡمََۖۡ
َ
ِۡنَأ ةََٖشِهيًداََعلَۡيِهمَم  م 

ُ
َأ ِ
َويَۡوَمََنۡبَعُثَفِيَُكل 

لَۡناََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبََ َونَز  َِۚ ُؤلَآِء ََهَٰٓ وَِجۡئَناَبَِكََشِهيًداَعَلَىَٰ
ََشۡيٖءَوَُهٗدىََورََ ِ

َلِلُۡمۡسلِِمينََتِۡبَيَٰٗناَل ِكُل   ٨٩َۡحمَٗةََوبُۡشَرىَٰ

90. তনশ্চয় আল্লাছহ আদল (নযায়পৰায়ণিা), ইহ ান (সদাচৰণ) আৰু আত্মীয়-

স্বজনক দানৰ তনছদথ শ তদছয় আৰু কিওোঁ অশ্লীলিা, অসৎকমথ আৰু সীমালঙ্ঘনৰ 

পৰা তনছষধ কছৰ, কিওোঁ কিামাছলাকক উপছদশ তদছয় িাছি কিামাছলাছক তশক্ষা 

গ্ৰহণ কৰা। 

ََ َٱَّلل  ََ۞إِن  َذِيَٱلُۡقۡربَيَٰ ُمُرَبِٱلَۡعۡدِلََوٱلۡإِۡحَسَِٰنََوِإيَتآيِٕ
ۡ
َيَأ

َيَعُِظُكۡمََ ََعِنَٱلَۡفۡحَشآِءََوٱلُۡمنَكرََِوٱلَۡبۡغِىِۚ َويَۡنَهيَٰ
ُرونََ  ٩٠َلََعل ُكۡمَتََذك 
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91. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ অিীকাৰ পূৰণ কতৰিা কিতিয়া কিামাছলাছক 

অিীকাৰ কৰা, আৰু কিামাছলাছক আল্লাহক সাক্ষী কতৰ শপি দৃ়ি কৰাৰ তপ ি 

কসয়া ভি নকতৰিা। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসয়া আল্লাছহ জাছন। 

يَۡمََٰنََبۡعَدََ
َ
ََٰهدتُّۡمََولَاَتَنُقُضواَْٱلۡأ َِإَِذاََع ۡوفُواَْبَِعۡهِدَٱَّلل 

َ
َوأ

ََ َ َٱَّلل  إِن  ََعلَۡيُكۡمََكفِيلًاَْۚ َ تَۡوكِيِدَهاََوقَۡدََجَعلُۡتُمَٱَّلل 
 ٩١َُمََماََتۡفَعلُونَََيۡعلََ

92. কিামাছলাছক কসই নাৰীৰ দছৰ নহ’িা, তিজনীছয় মজিুিকক সূিা কটাৰ 

তপ ি কসয়া িাই তনছজই টুকুৰা-টুকুৰ কতৰ কপলায়। (তকয়ছনা) কিামাছলাকৰ 

শপি কিামাছলাছক পৰস্পৰক প্ৰিিনা কৰাৰ িাছি িযৱহাৰ কতৰ ৰ্াকা, িাছি 

এটা দছল আনছটা দলিকক কিত  লাভৱান হয়। তনশ্চয় আল্লাছহ ইয়াৰ দ্বাৰা 

কিামাছলাকক পৰীক্ষা কছৰ। অৱছশয আল্লাছহ তকয়ামিৰ তদনা কসয়া কিামাছলাকৰ 

ওচৰি স্পষ্ট িণথনা কতৰ তদি তি তিষছয় কিামাছলাছক মিাকনকয কতৰ া। 

َٰٗثاََ نَك
َ
ٍةَأ ََبۡعِدَقُو  َولَاَتَُكونُواََْكٱل تِيََنَقَضۡتََغۡزلََهاَِمنُۢ

ُۢاَبَيَۡ َ يَۡمََٰنُكۡمََدَخل
َ
َِهَيَََتت ِخُذوَنَأ ة  م 

ُ
نَتَُكوَنَأ

َ
َنُكۡمَأ

َلَُكۡمَيَوَۡمََ ََولَُيبَي ِنَن  َبِهۚۦِْ ُ إِن َماََيۡبلُوُكُمَٱَّلل  ٍةَِۚ م 
ُ
َِمۡنَأ ۡربَيَٰ

َ
أ

 ٩٢َٱلۡقَِيََٰمةََِماَُكنُتۡمَفِيهََِتخَۡتلُِفونََ

93. আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকক এটা জাতিি পতৰণি কতৰ তদি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন, তকন্তু কিওোঁ িাক ইচ্ছা তিভ্ৰান্ত কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা সৎপৰ্ি 

পতৰচাতলি কছৰ। আৰু কিামাছলাছক তি কতৰত লা কসই তিষছয় অৱছশয 

কিামাছলাকক প্ৰশ্ন কৰা হ’ি। 

ََمنََ ٗةََوَِٰحَدٗةََوَلَِٰكنَيُِضلُّ م 
ُ
َلَجََعلَُكۡمَأ ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل 

َا ََعم  َولَتُۡسـ َلُن  َْۚ ُكنُتۡمَََيََشآُءََويَۡهِديََمنَيََشآُء
 ٩٣ََتۡعَملُونََ

94. আৰু পৰস্পৰক প্ৰিিনা কৰাৰ িাছি কিামাছলাছক তনজৰ শপিক িযৱহাৰ 

নকতৰিা; এছন কতৰছল, ভতৰ তস্থৰ কহাৱাৰ তপ ি আছকৌ তপচতল িাি আৰু আল্লাহৰ 

পৰ্ি িাধা তদয়াৰ কাৰছণ কিামাছলাছক শাতিৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ কতৰি লাতগি; আৰু 

কিামাছলাকৰ িাছি আছ  মহাশাতি। 

َبۡعَدََ َُۢ َقََدُم ُۢاَبَيَۡنُكۡمََفتَِزل  َ يَۡمََٰنُكۡمََدَخل
َ
َولَاََتت ِخُذٓواَْأ

ََِ وَٓءَبَِماََصَددتُّۡمََعنََسبِيِلَٱَّلل  ُثُبوتَِهاََوتَُذوقُواَْٱلسُّ
ََعِظيمَ   ٩٤ََولَُكۡمََعَذاب 

95. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ অিীকাৰক িুচ্ছ মূলযি তিৰী নকতৰিা। 

আল্লাহৰ ওচৰি তি আছ  কসইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি উত্তম—(হায়!) িতদ 

কিামাছলাক জাতনলাছহোঁ ছিন! 

َُِهَوََ إِن َماَِعنَدَٱَّلل  ََِثَمٗناَقَلِيلًاَْۚ َولَاَتَۡشتَُرواَْبَِعۡهِدَٱَّلل 
ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ  ٩٥ََخيۡرَ 

96. কিামাছলাকৰ ওচৰি তি আছ  কসয়া তনঃছশষ হ’ি আৰু আল্লাহৰ ওচৰি তি 

আছ  কসয়া স্থায়ী। কসছয় তিসকছল হধিথ ধাৰণ কতৰছ , আতম অৱছশয 

কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাছক তি কতৰত ল িাছিাকক কশ্ৰষ্ঠ প্ৰতিদান প্ৰদান কতৰম। 

َٱل ِذيَنََ َِبَاٖقََِۗولََنۡجزِيَن  َماَِعنَدُكۡمَيَنَفُدََوَماَِعنَدَٱَّلل 
ۡحَسِنََماََكانُواََْيۡعَملُونََ

َ
ۡجرَُهمَبِأ

َ
 ٩٦ََصبَُرٓواَْأ

97. ঈমানৰ অৱস্থাি পুৰুছষ হওক িা নাৰী, তিছয়ই সৎকমথ কতৰি, অৱছশয আতম 

িাক পতৱি জীৱন দান কতৰম। লগছি অৱছশয আতম কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাছক তি 

আমল কতৰত ল িাছিাকক কশ্ৰষ্ঠ প্ৰতিদান প্ৰদান কতৰম। 

ََ َوَُهَوَُمۡؤِمن  نَثيَٰ
ُ
ۡوَأ
َ
ِنََذَكٍرَأ َمۡنََعِمَلََصَٰلِٗحاَم 

ۡحَسِنََماََفَلَُنۡحيِيَن هَُ
َ
ۡجرَُهمَبِأ

َ
ََۖۡولََنۡجزِيَن ُهۡمَأ ٗةََطي َِبٗة ۥََحَيوَٰ

 ٩٧ََكانُواََْيۡعَملُونََ

98. এছিছক কিতিয়া িুতম ককাৰআন পাঠ কতৰিা কিতিয়া অতভশপ্ত চয়িানৰ 

পৰা আল্লাহৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰিা; 
ۡيَطَٰنَِ َِِمَنَٱلش  َتَٱلُۡقۡرَءاَنَفَٱۡسَتعِۡذَبِٱَّلل 

ۡ
ََفَإَِذاَقََرأ
 ٩٨َٱلر ِجيمَِ



 

আন-নাহল 

 

274 

 

 النحل 

99. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ 

ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰ কিওোঁছলাকৰ ওপৰি িাৰ (চয়িানৰ) ককাছনা আতধপিয 

নাই। 

ََرب ِِهۡمََ َعَلَىَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوَعَلَىَٰ إِن ُهۥَلَيَۡسَلَُهۥَُسلَۡطَٰن 
 ٩٩ََيَتوَك لُونََ

100. িাৰ আতধপিয ককৱল কসইসকল কলাকৰ ওপৰি পছৰ, তিসকছল িাক 

অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ আৰু তিসকছল আল্লাহৰ লগি তশ্বকথ  কছৰ। 
إِن َماَُسلَۡطَُٰنُهۥَعَلَىَٱل ِذيَنََيَتَول ۡونَُهۥََوٱل ِذيَنَُهمَبِهِۦََ

 ١٠٠َُمۡشِرُكونََ

101. আৰু কিতিয়া আতম এটা আয়ািৰ স্থান পতৰিিথ ন কতৰ আন এটা আয়াি 

তদওোঁ—আৰু কসই সম্পছকথ  আল্লাছহই ভালকক জাছন তক কিওোঁ অৱিীণথ কতৰি--, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘তনশ্চয় িুতম এজন তম া ৰচনাকাৰী’, িৰং তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই নাজাছন। 

ُِلَقَالُٓواََْ ُمَبَِماَُينَز 
ۡعلَ
َ
َأ ُ كَاَنََءايَةََٖوٱَّلل  لَۡنآََءايَٗةَم  َوِإَذاَبَد 

نَتَمَُ
َ
ۡكثَرُُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََإِن َمآَأ

َ
بَۡلَأ  ١٠١َۡفَتِۭرَْۚ

102. ককাৱা, ‘কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা ৰূহুল-কুদ্যছ  (জীব্ৰীছল) 

িৰ্ািৰ্ভাছৱ ইয়াক অৱিীণথ কতৰছ , তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকক সুদৃ়ি 

কৰাৰ িাছি, আৰু ই হহছ  তহদায়ি লগছি মু তলমসকলৰ িাছি সুসংিাদস্বৰূপ’। 

لَُهۥَ َلُِيثَب َِتَٱل ِذيَنََقُۡلَنَز  ِ ب َِكَبِٱلۡحَق  ُقُدِسَِمنَر 
ُروُحَٱلۡ

َلِلُۡمۡسلِِمينََ  ١٠٢ََءاَمُنواَْوَُهٗدىََوبُۡشَرىَٰ

103. আৰু আতম অৱছশয জাছনা তসহোঁ ছি কয়, ‘িাক এজন মানুছহ তশক্ষা 

তদছয়’। তসহোঁ ছি িাৰ প্ৰতি ইয়াক সম্পকথ িুি কতৰিকল ইংতগি তদছ  িাৰ 

ভাষাছিা আৰিী নহয়; অৰ্চ এই (ককাৰআন) হহছ  সুস্পষ্ট আৰিী ভাষা। 

ل َِساُنَٱل ِذيََ َُۗ ن ُهۡمََيُقولُوَنَإِن َماَُيَعل ُِمُهۥَبََشر 
َ
َولََقۡدََنۡعلَُمَأ

بِينَ  مُّ  َ ََعَربِي  ََوَهََٰذاَلَِسان  ۡعَجِمي  
َ
 ١٠٣َيُلِۡحُدوَنَإِلَۡيهَِأ

104. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ, 

তসহোঁ িক আল্লাছহ তহদায়ি নকতৰি আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
ََولَُهۡمََ ُ َِلَاََيۡهِديِهُمَٱَّلل  َٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  إِن 

لِيمَ 
َ
َأ  ١٠٤ََعَذاب 

105. ককৱল তসহোঁ ছিই তম া ৰটনা কছৰ তিসকছল আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি 

তিশ্বাস স্থাপন নকছৰ, আৰু তসহোঁ ছিই তম লীয়া। 
ََِۡۖ إِن َماََيۡفتَِريَٱلَۡكِذَبَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

َِٰذبُونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡك
ُ
 ١٠٥ََوأ

106. ককাছনাছৱ ঈমান আনাৰ তপ ি িতদ িাক কুফৰী কতৰিকল িাধয কছৰাৱা 

হয় অৰ্চ িাৰ অন্তৰ ঈমানি অতিচতলি (কিছন্ত িাৰ ককাছনা কদাষ নাই)। তকন্তু 

তিছয় উনু্মি হৃদয়ৰ হসছি কুফৰী কতৰি িাৰ প্ৰতি আপতিি হ’ি আল্লাহৰ গিি 

আৰু িাৰ িাছিই আছ  মহাশাতি। 

ۡكرِهَََوقَلُۡبُهۥََ
ُ
ۦَٓإِل اََمۡنَأ ََبۡعِدَإِيَمَٰنِهِ َِِمنُۢ َمنََكَفَرَبِٱَّلل 

نََشَرَحَبِٱلُۡكۡفرََِصَ َُۢبِٱلِۡإيَمَِٰنََوَلَِٰكنَم  ۡدٗراََُمۡطَمئِنُّ
ََعِظيمَ  ََِولَُهۡمََعَذاب  َِنَٱَّلل  َم   ١٠٦ََفَعلَۡيِهۡمََغَضب 

107. এইছটা এইিাছি কি, তসহোঁ ছি পাতৰ্থৱ জীৱনক আতখৰািৰ ওপৰি প্ৰাধানয 

তদছয়; আৰু আল্লাছহ কাতফৰ সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 
ۡنَياَعَلَىَٱٓأۡلِخَرةَِ َةَٱلدُّ ن ُهُمَٱۡسَتَحبُّواَْٱلۡحََيوَٰ

َ
َٰلَِكَبِأ َََذ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََوأ

َٰفِرِينََ  ١٠٧َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلَۡك
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108. ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, তিসকলৰ অন্তৰি, কাণ আৰু চকুি আল্লাছহ 

কমাহৰ মাতৰ তদছ ; আৰু তসহোঁ ছিই উদাসীন। 
بَۡصَٰرِهِۡمََۖۡ

َ
َقُلُوبِِهۡمَوََسۡمعِِهۡمََوأ َعَلَىَٰ ُ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََطَبَعَٱَّلل 

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِكَ
ُ
 ١٠٨َُهُمَٱلَۡغَٰفِلُونََََوأ

109. তনঃসছেছহ, তনতশ্চি কি, তসহোঁ ছিই আতখৰািি হ’ি ক্ষতিগ্ৰি। ََن ُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةَُِهُمَٱلَۡخَِٰسُرون
َ
 ١٠٩َلَاََجَرَمَأ

110. এছিছক তিসকছল তনিথাতিি কহাৱাৰ তপ ি তহজৰি কছৰ, িাৰ তপ ি 

তজহাদ কছৰ আৰু হধিথ ধাৰণ কছৰ, তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব ইয়াৰ তপ ি কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََجََٰهُدواََْ ََبۡعِدََماَفُتُِنواَُْثم  ََرب َكَلِل ِذيَنََهاَجُرواَِْمنُۢ َإِن  ُثم 
ََبۡعِدَهاَلََغُفور َر ِحيمَ  ََرب َكَِمنُۢ  ١١٠َوََصبَُرٓواَْإِن 

111. স্মৰণ কৰা কসই তদনছটাক, তিতদনা প্ৰছিযক িযতিছয় আত্মপক্ষ সমৰ্থনি 

িুতি-িকথ  হল উপতস্থি হ’ি আৰু প্ৰছিযকছক তস তি আমল কতৰছ  কসয়া 

পতৰপূণথৰূছপ তদয়া হ’ি আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি (ককাছনা প্ৰকাৰ) অনযায় কৰা নহ’ি। 

ََ َُكلُّ ََنۡفٖسَتَُجَِٰدُلََعنَن ۡفِسَهاََوتَُوف يَٰ تِيَُكلُّ
ۡ
۞يَوَۡمَتَأ

اََعِملَۡتَوَهَُ  ١١١َۡمَلَاَُيۡظلَُمونَََنۡفٖسَم 

112. আৰু আল্লাছহ উপমা দাতঙ ধতৰছ  এটা জনপদৰ তিছটা আত ল তনৰাপদ 

আৰু তনতশ্চি, ি’ি ককউফালৰ পৰা িাৰ প্ৰচুৰ জীৱছনাপকৰণ আতহত ল। 

িৰ্াতপও কসই জনপদিাসীছয় আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ অস্বীকাৰ কতৰছল, ফলি আল্লাছহ 

তসহোঁ িক কু্ষধা আৰু আিংকৰ আৱৰণ জাতপ তদ তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ 

কৰাছল। 

تِيَهاََ
ۡ
ۡطَمئِن ٗةَيَأ ََمَثلٗاَقَۡريَٗةََكانَۡتََءاِمَنٗةَمُّ ُ َوَضَرَبَٱَّلل 

ََٰقَهاَ َذ
َ
َِفَأ ۡنُعِمَٱَّلل 

َ
ََمكَاٖنَفََكَفَرۡتَبِأ ِ

ِنَُكل  رِزُۡقَهاَرََغٗداَم 
َلَِباَسَٱلۡجُوِعََوٱلۡخَۡوِفَبَِماََكانُواَْيَۡصَنُعونََ ُ  ١١٢َٱَّلل 

113. আৰু অৱছশয তসহোঁ িৰ ওচৰি, তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰাই এজন ৰা ুল 

আতহত ল, তকন্তু তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰত ল। ফলি অনযায়কাৰী অৱস্থাছিই 

শাতিছয় তসহোঁ িক গ্ৰাস কতৰছল। 

َخَذُهُمَٱلَۡعَذاُبََ
َ
بُوُهَفَأ ِۡنُهۡمَفََكذ  َم  َولََقۡدََجآَءُهۡمَرَُسول 

 ١١٣َوَُهۡمََظَٰلُِمونََ

114. এছিছক আল্লাছহ কিামাছলাকক হালাল আৰু পতৱি তি জীতৱকা দান 

কতৰছ  িাৰ পৰা কিামাছলাছক কখাৱা আৰু আল্লাহৰ অনুগ্ৰহৰ িাছি কৃিজ্ঞিা 

প্ৰকাশ কৰা, িতদ কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। 

ََحَلَٰلٗاََطي ِٗباََوٱۡشُكُرواَْنِۡعَمَتََ ُ اََرَزَقُكُمَٱَّلل  فَكُلُواَِْمم 
َِإِنَُكنتَُ  ١١٤َۡمَإِي اهََُتۡعُبُدونََٱَّلل 

115. আল্লাছহ ককৱল মৃি জন্তু, কিজ, গাহতৰৰ মাংস আৰু তিছটা জছিহ কৰাৰ 

সময়ি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  আনৰ নাম কলাৱা হহছ  কসইছটাছহ কিামাছলাকৰ িাছি 

হাৰাম কতৰছ , তকন্তু ককাছনািাই অিাধয িা সীমালংঘনকাৰী নকহ অনছনযাপায় 

হ’কল (িাৰ ককাছনা কদাষ নাই) কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََ هِل 
ُ
َمََولَحَۡمَٱلۡخِنِزيرََِوَمآَأ إِن َماََحر َمََعلَۡيُكُمَٱلَۡمۡيَتَةََوٱلد 
ََ َ َٱَّلل  ََغيَۡرَبَاٖغََولَاَعَادَٖفَإِن  ََفَمِنَٱۡضُطر  َِبِهِۖۦۡ لَِغيِۡرَٱَّلل 

 ١١٥ََغُفور َر ِحيمَ 

116. আৰু কিামাছলাকৰ তজভাৰ দ্বাৰা িনাই তম াৰ ওপৰি তনভথ ৰ কতৰ ‘এইছটা 

হালাল আৰু এইছটা হাৰাম’ িুতল নক’িা। তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ প্ৰতি তম া 

কৰ্া আছৰাপ কছৰ তসহোঁ ছি ককতিয়াও সফল নহ'ি। 

ََ لِۡسنَُتُكُمَٱلَۡكِذَبََهََٰذاََحَلَٰل 
َ
َولَاََتُقولُواَْلَِماَتَِصُفَأ

َِ ل َِتۡفتَُرواَْعَلَىَٱَّلل  َٱل ِذيَنََيۡفتَُروَنَََوَهََٰذاََحَرامَ  ٱلَۡكِذَبَْۚإِن 
َِٱلَۡكِذَبَلَاَُيۡفلُِحونََ  ١١٦َعَلَىَٱَّلل 
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117. তসহোঁ িৰ সূখ-সছম্ভাগ অতি সামানয আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক 

শাতি। 

لِيمَ 
َ
َأ ََولَُهۡمََعَذاب  َقَلِيل   ١١٧ََمَتَٰع 

118. আৰু তিসকছল ইয়াহুদী হহছ  আতম ককৱল কসইছটাছৱ হাৰাম কতৰছ া 

(তসহোঁ িৰ ওপৰি) তিছটা কিামাৰ ওচৰি আতম ইয়াৰ পূছিথ উছল্লখ কতৰছ া; আৰু 

আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি ককাছনা অনযায় কৰা নাই, তকন্তু তসহোঁ ছি তনছজই তনজৰ প্ৰতি 

অনযায় কতৰত ল। 

ََۡۖ ۡمَناََماَقََصۡصَناََعلَۡيَكَِمنََقۡبُل وَعَلَىَٱل ِذيَنََهاُدواََْحر 
نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََََوَماََظلَۡمَنَُٰهۡمََوَلَِٰكن

َ
 ١١٨ََكانُٓواَْأ

119. িাৰ তপ ি তিসকছল অজ্ঞিািশিঃ কিয়া কাম কছৰ, তপ ি (িতদ) 

তসহোঁ ছি িাওিা কছৰ আৰু তনজছক সংছশাধন কছৰ, কিছন্ত ইয়াৰ তপ ছিা তনশ্চয় 

কিওোঁছলাকৰ িাছি কিামাৰ ৰব্ব অতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََرب َكَلِل ِذيَنََعِملُواَْٱلسَُّ َإِن  ََبۡعِدََُثم  َتَابُواَِْمنُۢ وَٓءَِبجََهَٰلَةَُٖثم 
ََبۡعِدَهاَلََغُفور َر ِحيمَ  ََرب َكَِمنُۢ ۡصلَُحٓواَْإِن 

َ
َٰلَِكََوأ  ١١٩ََذ

120. তনশ্চয় ইব্ৰাহীম আত ল এটা উম্মি, আল্লাহৰ একান্ত অনুগি, একতনষ্ঠ 

আৰু কিওোঁ মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি নাত ল; 

َ
ُ
َإِبَۡرَٰهِيَمََكاَنَأ ََِحنِيٗفاََولَۡمَيَُكَِمَنََإِن   ِ ٗةَقَانِٗتاََّلل  م 

 ١٢٠َٱلُۡمۡشِركِينََ

121. কিওোঁ আত ল আল্লাহৰ অনুগ্ৰহৰ িাছি কৃিজ্ঞ, আল্লাছহ কিওোঁক মছনানীি 

কতৰত ল আৰু কিওোঁক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কতৰত ল। 
ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ َُٰهَإِلَيَٰ َُٰهَوََهَدى ۡنُعِمهَِِۚٱۡجَتبَى

َ
 ١٢١ََشاكِٗراَل ِأ

122. আৰু আতম কিওোঁক পৃতৰ্ৱীি কলযাণ দান কতৰত ছলা, আৰু তনশ্চয় কিওোঁ 

আতখৰািি সৎকমথপৰায়ণ সকলৰ অন্তভুথ ি। 
ََۖۡوِإن ُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِلَِمَنََ ۡنَياََحَسَنٗة َوَءاَتۡيَنَُٰهَفِيَٱلدُّ

َٰلِِحينََ  ١٢٢َٱلص 

123. িাৰ তপ ি আতম কিামাৰ প্ৰতি অহী কতৰছলা কি, ‘িুতম একতনষ্ঠ 

ইব্ৰাহীমৰ তমল্লাি (আদশথ) অনুসৰণ কৰা’; আৰু কিওোঁ মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি 

নাত ল। 

َوَماََكاَنََ َۡۖ ِنَٱت بِۡعَِمل َةَإِبَۡرَٰهِيَمََحنِيٗفا
َ
وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَأ

َ
َأ ُثم 

 ١٢٣َِمَنَٱلُۡمۡشِركِينََ

124. শতনিাৰ পালনছটা ককৱল তসহোঁ িৰ ওপৰি িাধযিামূলক কৰা হহত ল, 

তিসকছল এই তিষছয় মিছভদ কতৰত ল। তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিছভদ কতৰত ল 

তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক তকয়মািৰ তদনা কসই তিষছয় তসহোঁ িৰ মাজি তিচাৰ-

মীমাংসা কতৰ তদি। 

ََرب َكََ ۡبُتَعَلَىَٱل ِذيَنَٱۡخَتلَُفواَْفِيهََِِۚوِإن  إِن َماَُجعَِلَٱلس 
 ١٢٤ََمةَِفِيَماََكانُواَْفِيهََِيخَۡتلُِفونََلََيۡحُكُمَبَيَۡنُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰ

125. িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰ্ি মানুহক আহ্বান কৰা তহকমি আৰু 

সদ্যপছদশৰ দ্বাৰা আৰু তসহোঁ িৰ লগি উত্তম পন্থাি িকথ  কতৰিা। তনশ্চয় কিামাৰ 

ৰব্ব, কিছৱোঁই ভালদছৰ জাছন ককাছন কিওোঁৰ পৰ্ৰ পৰা তিভ্ৰান্ত হহছ , আৰু 

ককাছন সৎপৰ্ি পতৰচাতলি হহছ  কসইছটাও কিওোঁ ভালকক জাছন। 

ََسبِيِلََرب َِكَبِٱلۡحِۡكَمةََِوٱلَۡموِۡعَظةَِٱلۡحََسَنةََِِۖ ٱۡدُعَإِلَيَٰ
ََ ۡعلَُمَبَِمنََضل 

َ
ََرب َكَُهَوَأ إِن  ۡحَسُنَْۚ

َ
َوَجَِٰدلُۡهمَبِٱل تِيَِهَيَأ

ۡعلَُمَبِٱلُۡمۡهَتِدينََ
َ
 ١٢٥ََعنََسبِيلِهِۦَوَُهَوَأ
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126. আৰু িতদ কিামাছলাছক শাতি তদয়া, কিছন্ত ককৱল কসইতখতনছয় শাতি 

প্ৰদান কতৰিা তিমানতখতন অনযায় কিামাছলাকৰ প্ৰতি কৰা হহছ । তকন্তু িতদ 

কিামাছলাছক হধিথ ধাৰণ কৰা কিছন্ত হধিথশীলসকলৰ িাছি কসইছটা অৱছশয 

উত্তম। 

ََولَئِنََصبَۡرتَُ ۡمَََوِإۡنَعَاَقۡبُتۡمََفَعاقُِبواَْبِِمۡثِلََماَُعوقِۡبُتمَبِهِۖۦۡ
َٰبِِرينََ ل ِلص   ١٢٦َلَُهَوََخيۡرَ 

127. আৰু িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা, কিামাৰ হধিথ ককৱল আল্লাহছৰই সহায়ৰ ফল। 

আৰু িুতম তসহোঁ িৰ িাছি দ্যখ নকতৰিা আৰু তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰি িুতম অতিষ্ঠও নহ’িা। 
َولَاََتحَۡزۡنََعلَۡيِهۡمََولَاَتََ َِْۚ ُكَََوٱۡصبِۡرََوَماََصبُۡرَكَإِل اَبِٱَّلل 

اََيۡمُكُرونََ ِم   ١٢٧َفِيََضۡيٖقَم 

128. তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁছলাকৰ লগি আছ  তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ 

আৰু তিসকল সৎকমথপৰায়ণ। 
حِۡسُنونََ ََمَعَٱل ِذيَنَٱت َقواَْو ٱل ِذيَنَُهمَمُّ َ َٱَّلل   ١٢٨َإِن 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পতৱি মতহমাময় কিওোঁ, তিজছন কিওোঁৰ িাোক ৰাতিৰ তভিৰছি ভ্ৰমণ 

কৰাইছ , আল-মা তজদ্যল হাৰামৰ পৰা আল-মা তজদ্যল আক্ব া হল, িাৰ 

ককউফাছল আতম িৰকি প্ৰদান কতৰছ াোঁ , িাছি আতম কিওোঁক আমাৰ তনদশথনসমূহ 

কদখুৱাি পাছৰা; তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 

َِنَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََراِمََ َبَِعۡبِدهِۦَلَۡيلٗاَم  ۡسَرىَٰ
َ
ُسۡبَحََٰنَٱل ِذٓيَأ

قَۡصاَٱل ِذيََبََٰرۡكَناََحۡولَُهۥَلِنُِريَُهۥَِمۡنََ
َ
إِلَيَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡأ

ِميُعَٱلَۡبِصيرَُ إِن ُهۥَُهَوَٱلس  َْۚ  ١ََءاَيَٰتَِنآ

2. আৰু আতম মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলা আৰু কসইখনক আতম িনী 

ই ৰাঈলৰ িাছি পৰ্তনছদথ শক কতৰ তদত ছলা। িাছি কিামাছলাছক কমাৰ িাতহছৰ 

আন কাছকা কমথতিধায়কৰূছপ গ্ৰহণ নকৰা। 

َِٰٓءيَلََ َوَءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَوََجَعلَۡنَُٰهَُهٗدىَل َِبنِٓيَإِۡسَر
ل اََتت ِخُذواَِْمنَُدونِيََوكِيلٗا

َ
 ٢َأ

3. কিওোঁছলাকৰ িংশধৰ! তিসকলক আতম নূহৰ লগি আছৰাহণ কৰাইত ছলা; 

তনশ্চয় কিওোঁ আত ল পৰম কৃিজ্ঞ িাো। 
َإِن ُهۥَكَاَنََعۡبٗداََشُكوٗرا ِي َةََمۡنََحمَلَۡناََمَعَنُوٍحِۚ  ٣َُذر 

4. আৰু আতম তকিািি িনী ই ৰাঈলক জনাই তদত ছলা কি, ‘অৱছশয 

কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি দ্যিাৰ তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰিা আৰু কিামাছলাছক অতিশয় 

অহংকাৰস্ফীি হ’িা’। 

َفِيََ َِٰٓءيَلَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَلَُتۡفِسُدن  َبَنِٓيَإِۡسَر َوَقَضۡيَنآَإِلَيَٰ
اََكبِيٗرا َُعلُو ٗ َتيِۡنََولََتۡعلُن  ۡرِضََمر 

َ
 ٤َٱلۡأ

5. িাৰ তপ ি এই দ্যটাৰ প্ৰৰ্মছটাৰ তনধথাতৰি সময় কিতিয়া উপতস্থি হ’ল 

কিতিয়া আতম কিামাছলাকৰ তিৰুছি িুিি অিযন্ত শতিশালী আমাৰ িাোসকলক 

পঠাইত ছলা, ফলি কিওোঁছলাছক ঘছৰ ঘছৰ প্ৰছৱশ কতৰ ধ্বংসিজ্ঞ চলাইত ল। 

এইছটা আত ল এছনকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তিছটা কািথকৰী কহাৱাছটা তনতশ্চি আত ল। 

َُٰهَماََبَعۡثَناََعلَۡيُكۡمَِعَبادَٗ ولَى
ُ
ْولِيََفَإَِذاََجآَءَوَۡعُدَأ

ُ
اَل َنآَأ
وََكاَنَوَۡعٗداََ َِۚ يَارِ ِ ٖسََشِديٖدَفََجاُسواَِْخَلََٰلَٱلد 

ۡ
بَأ

ۡفُعولٗا  ٥َم 

6. িাৰ তপ ি আতম কিামাছলাকক আছকৌ তসহোঁ িৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছলা, 

কিামাছলাকক ধন আৰু সন্তান-সন্ততিৰ দ্বাৰা সহায় কতৰছলা আৰু সংখযাি গতৰষ্ঠিা 

প্ৰদান কতৰছলা। 

ََرَدۡدنَاَلََ َٰٖلََُثم  ۡمَو
َ
ۡمَدۡدَنَُٰكمَبِأ

َ
ةَََعلَۡيِهۡمََوأ ُكُمَٱلَۡكر 
ۡكثََرَنَفِيًرَا

َ
 ٦ََوبَنِيَنَوََجَعلَۡنَُٰكۡمَأ

7. িতদ কিামাছলাছক সৎকমথ কৰা, কিছন্ত কসয়া কিামাছলাকৰ তনজছৰ উপকাৰ 

হ’ি আৰু িতদ কিয়া কমথ কৰা কিছন্ত কসয়া কিামাছলাকছৰ অপকাৰ হ’ি। িাৰ 

তপ ি পৰৱিী তনধথাতৰি সময় উপতস্থি কহাৱাি (মই কমাৰ িাোসকলক কপ্ৰৰণ 

কতৰছলা) কিামাছলাকৰ মুখমিল কাতলমাচ্ছন্ন কৰাৰ িাছি, প্ৰৰ্মিাৰ তসহোঁ ছি 

কিছনকক ম তজদি প্ৰছৱশ কতৰত ল আছকৌ কিছনকি িাি প্ৰছৱশ কৰাৰ িাছি 

আৰু তি তসহোঁ িৰ কিৃথ ত্বি আত ল কসয়া সমূ্পণথৰূছপ ধ্বংস কৰাৰ িাছি। 

ۡحَسنُتۡمَ
َ
ۡحَسنُتۡمَأ

َ
فَإَِذاََإِۡنَأ ُتۡمَفَلََهاَْۚ

ۡ
َسأ
َ
َوِإۡنَأ نُفِسُكۡمَۖۡ

َ
لِأ

َجآَءَوَۡعُدَٱٓأۡلِخَرةَِؤُـُسَيِلاَْوُُجوَهُكۡمََولَِيۡدُخلُواَْٱلَۡمۡسِجَدََ
ةََٖولُِيتَب ُِرواََْماََعلَۡواَْتَتۡبِيًرَا َلََمر  و 

َ
 ٧ََكَماََدَخلُوُهَأ
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8. সম্ভৱি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ প্ৰতি দয়া কতৰি, তকন্তু 

কিামাছলাছক িতদ কিামাছলাকৰ আগৰ আচৰণৰ পুনৰািৃতত্ত কৰা কিছন্ত আতমও 

পুনৰািৃতত্ত কতৰম। লগছি জাহান্নমক আতম কাতফৰসকলৰ িাছি কাৰাগাৰ কতৰ 

ৰাতখছ া। 

وََجَعلَۡناَ َْۚ نَيَۡرَحمَُكۡمََْۚوِإۡنَُعدتُّۡمَُعۡدنَا
َ
ََربُُّكۡمَأ َعَسيَٰ

َٰفِرِيَنََحِصيًرَا  ٨ََجَهن َمَلِلَۡك

9. তনশ্চয় এই ককাৰআন তহদায়ি কছৰ কসই পৰ্ৰ তপছন তিছটা আক্বৱাম (সৰল, 

সুদৃ়ি) আৰু সৎকমথপৰায়ণ মুতমনসকলক সুসংিাদ তদছয় কি, কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  মহাপুৰষ্কাৰ। 

ُرَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََ ِ قَۡوُمََويُبَش 
َ
ََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاَنََيۡهِديَلِل تِيَِهَيَأ إِن 

ََٰ ۡجٗراََكبِيٗراٱل ِذيَنََيۡعَملُوَنَٱلص 
َ
َلَُهۡمَأ ن 

َ
 ٩َلَِحَِٰتَأ

10. আৰু তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ আতম তসহোঁ িৰ িাছি 

প্ৰস্তুি ৰাতখছ া িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
ۡعَتۡدنَاَلَُهۡمََعَذابًاََ

َ
َٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِأ ن 

َ
َوأ

لِيٗمَا
َ
 ١٠َأ

11. আৰু মানুছহ কলযাণ কামনাৰ দছৰ অকলযাণ কামনা কছৰ; আৰু মানুহ 

প্ৰকৃতিগিভাছৱই িৰ কিত  শীেিাতপ্ৰয়। 
وََكاَنَٱلۡإِنَسَُٰنََ َُِدعَآَءهُۥَبِٱلۡخَيِۡرَِۖ ر  َويَۡدُعَٱلۡإِنَسَُٰنَبِٱلش 

 ١١ََعُجولَٗا

12. আৰু আতম ৰাতি আৰু তদনক দ্যটা তনদশথন িনাইছ া, িাৰ তপ ি ৰাতিৰ 

তনদশথনক মতচ তদছ া আৰু তদনৰ তনদশথনক আছলাকপ্ৰদ কতৰছ া; িাছি 

কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি পাৰা আৰু িাছি 

কিামাছলাছক ি ৰৰ সংখযা আৰু তহচাপ তস্থৰ কতৰি পাৰা; আৰু আতম সকছলা 

তিষয় তিশদভাছৱ িণথনা কতৰছ া। 

َفَمَحۡونَآََءايََةَٱل ۡيِلَوَجََ َهاَرََءايَتَيِۡنَِۖ َعلَۡنآَوََجَعلَۡناَٱل ۡيَلََوٱلن 
ب ُِكۡمََولَِتۡعلَُمواََْ ِنَر  َهارَُِمۡبِصَرٗةَل َِتبَۡتُغواَْفَۡضلٗاَم  َءايََةَٱلن 
لَۡنَُٰهََتۡفِصيلٗا ََشۡيٖءَفَص  نِيَنََوٱلۡحَِساَبَْۚوَُكل  ِ  ١٢ََعَدَدَٱلس 

13. আৰু আতম প্ৰছিযক মানুহৰ কমথ িাৰ তডতঙি আোঁতৰ হৰ্ছ া আৰু তকয়ামিৰ 

তদনা আতম িাৰ িাছি উতলয়াম এখন তকিাপ, তিছটা তস উনু্মি পাি। 
ََوُنخۡرُِجَلَُهۥَيَوَۡمََ لَۡزۡمَنَُٰهََطَٰٓئَِرهُۥَفِيَُعُنقِهِۖۦۡ

َ
َإِنَسٍَٰنَأ وَُكل 

َُٰهََمنُشوًرَا  ١٣َٱلۡقَِيََٰمةَِكَِتَٰٗباَيَلَۡقى

14. িুতম কিামাৰ তকিাপ পাঠ কৰা, আতজ িুতম তনছজই কিামাৰ তহচাপ-তনকাচৰ 

িাছি িছৰ্ষ্ট। 
َ
ۡ
َبَِنۡفِسَكَٱلَۡيوَۡمََعلَۡيَكََحِسيٗبَاَٱقَۡرأ  ١٤َكَِتََٰبَكََكَفىَٰ

15. তিছয় সৎপৰ্ অৱলম্বন কছৰ তনশ্চয় তস তনজৰ মিলৰ িাছিই সৎপৰ্ 

অৱলম্বন কছৰ আৰু তিছয় পৰ্ভ্ৰষ্ট হয় অৱছশয তস তনজৰ ধ্বংসৰ িাছিই পৰ্ভ্ৰষ্ট 

হয়। আৰু ককাছনা িহনকাৰীছয়ই আনৰ (পাপৰ) কিাজা িহন নকতৰি। আৰু আতম 

ৰা ুল কপ্ৰৰণ নকৰা হলছক শাতি প্ৰদানকাৰী নহয়। 

َفَإِن َماََ ََوَمنََضل  َفَإِن َماََيۡهَتِديَلَِنۡفِسهِۖۦۡ ِنَٱۡهَتَدىَٰ م 
بِيَنََ ِ ۡخَرىَََِٰۗوَماَُكن اَُمَعذ 

ُ
وِۡزَرَأ  َ َولَاَتَزُِرََوازَِرة ََعلَۡيَهاَْۚ يَِضلُّ

ََنۡبَعَثَرَُسولٗا  ١٥ََحت يَٰ

16. আৰু আতম কিতিয়া ককাছনা জনপদক ধ্বংস কতৰি তিচাছৰাোঁ  কিতিয়া কসই 

ঠাইৰ সমৃিশালী িযতিসকলক (সৎকমথৰ) আছদশ কছৰা; তকন্তু তসহোঁ ছি িাি 

অসৎকমথ কছৰ; িাৰ তপ ি কসই ঠাইৰ প্ৰতি দিাজ্ঞা নযায়সংগি হহ িায় আৰু 

আতম কসই ঠাইক সমূ্পণথৰূছপ তিধ্বি কতৰ তদওোঁ। 

مََ
َ
نَنُّۡهلَِكَقَۡريًَةَأ

َ
َرۡدنَآَأ

َ
ۡرنَاَُمتَۡرفِيَهاََفَفَسُقواَْفِيَهاَََوِإَذآَأ

ۡرَنََٰهاَتَۡدِميٗرا ََعلَۡيَهاَٱلَۡقۡوُلَفََدم   ١٦َفََحق 
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17. আৰু নূহৰ তপ ি আতম িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস কতৰছ া আৰু কিামাৰ 

প্ৰতিপালছকই তনজ িাোসকলৰ পাপকমথৰ সংিাদ ৰাতখিকল আৰু পিথছিক্ষণৰ িাছি 

িছৰ্ষ্ট। 

ۡهلَۡكَناَِمنََ
َ
َبَِرب َِكَََوَكۡمَأ ََبۡعِدَنُوٖحََِۗوَكَفىَٰ َٱلُۡقُروِنَِمنُۢ

ُۢاَبَِصيٗرا  ١٧َبُِذنُوِبَِعَبادِهِۦََخبِيَر

18. ককাছনািাই আশু সূখ-সছম্ভাগ কামনা কতৰছল আতম িাক ইচ্ছা ইয়াছিই 

িিাতলছক তদ তদওোঁ, িাৰ তপ ি িাৰ িাছি জাহান্নাম তনধথাতৰি কছৰাোঁ , িাি তস 

লাতঞ্ছি আৰু অনুগ্ৰহৰ পৰা িতিি হহ প্ৰছৱশ কতৰি। 

لَۡناَلَُهۥَفِيَهاََماَنََشآُءَلَِمنََ نََكاَنَيُرِيُدَٱلَۡعاِجلََةََعج  م 
ۡدُحوٗرا ََٰهاََمۡذُموٗماَم  ََجَعلَۡناَلَُهۥََجَهن َمَيَۡصلَى  ١٨َنُّرِيُدَُثم 

19. আৰু তিসকছল মুতমন হহ আতখৰাি কামনা কছৰ আৰু িাৰ িাছি িৰ্ািৰ্ 

কচষ্টা কছৰ, কিওোঁছলাকৰ প্ৰছচষ্টা পুৰষ্কাৰছিাগয। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
َفَأ َلََهاََسۡعَيَهاَوَُهَوَُمۡؤِمن  َراَدَٱٓأۡلِخَرَةَوََسَعىَٰ

َ
َوَمۡنَأ

ۡشُكوٗرا  ١٩ََكاَنََسۡعُيُهمَم 

20. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দানৰ পৰা আতম ইহোঁ িৰ আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰছিযকছক 

সহায় কছৰাোঁ  আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দান অিাতৰি (ককাছনও প্ৰতিছৰাধ কতৰি 

কনাৱাছৰ)। 

َوَماََكاَنََ ُؤلَآِءَِمۡنََعَطآِءََرب َِكَْۚ ُؤلَآِءََوَهَٰٓ ََهَٰٓ اَنُِّمدُّ
ُكل ٗ

 ٢٠ََعَطآُءََرب َِكََمحُۡظوًرَا

21. লক্ষয কৰা, আতম ককছনকক তসহোঁ িৰ তক ুমানক আন তক ুমানৰ ওপৰি 

কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ া, আৰু অৱছশয আতখৰাি হহছ  মিথাদাৰ কক্ষিি 

আটাইিকক মহৎ আৰু কশ্ৰষ্ঠত্বি িৃহত্তৰ! 

ۡكبَُرََ
َ
ََولٓأَۡلِخَرُةَأ ََبۡعٖضِۚ لَۡناََبۡعَضُهۡمَعَلَىَٰ ٱنُظۡرََكۡيَفَفَض 

ۡكبَُرََتۡفِضيلٗا
َ
 ٢١ََدَرَجَٰٖتََوأ

22. আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ সািযি নকতৰিা, এছন কতৰছল িুতম 

তনতেি আৰু লাতঞ্ছি হহ িতহ পতৰিা। 
خُۡذولٗا ًَٰهاََءاَخَرََفَتۡقُعَدََمۡذُموٗماَم  َِإَِل  ٢٢َل اََتجَۡعۡلََمَعَٱَّلل 

23. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক আছদশ কতৰছ  কি, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন কাছৰা 

ইিাদি নকতৰিা আৰু তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি সদ্বযৱহাৰ কতৰিা। কিওোঁছলাকৰ ককাছনািা 

এজন অৰ্িা উভছয়ই িতদ কিামাৰ জীৱনকালি িৃিাৱস্থাি উপনীি হয় কিছন্ত 

িুতম কিওোঁছলাকক ‘উফ’ শব্দও নকতৰিা আৰু কিওোঁছলাকক ধমছকা তনতদিা; 

কিওোঁছলাকৰ লগি সন্মানসূচক কৰ্া কিা। 

اََ إِم  َْۚ َٰلَِديِۡنَإِۡحَسًَٰنا ل اََتۡعُبُدٓواَْإِل ٓاَإِي اهََُوبِٱلَۡو
َ
ََربَُّكَأ ۞َوَقَضيَٰ

ۡوَكَِ
َ
َحُدُهَمآَأ

َ
َِعنَدَكَٱلِۡكبََرَأ لَاُهَماَفَلَاََتُقلَل ُهَمآَََيۡبلَُغن 

ُهَماَقَۡولٗاََكرِيٗمَا
ََولَاََتۡنَهۡرُهَماََوقُلَل  ٖ ف 

ُ
 ٢٣َأ

24. আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি মায়া-মমিাৰ হসছি নম্ৰিাৰ িাহু অৱনতমি কৰা 

আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি দয়া কৰা কিছনকক হশশৱি 

কিওোঁছলাছক কমাক প্ৰতিপালন কতৰত ল’। 

َٱۡرَحمُۡهَماَََوٱۡخفَِ ِ ۡحمَةََِوقُلَر ب  َِمَنَٱلر  ِ
ل  ۡضَلَُهَماََجَناَحَٱلذُّ

 ٢٤ََكَماََرب َيانِيََصغِيٗرا

25. কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ অন্তৰি তি আছ  কসয়া ভালদছৰই 

জাছন; িতদ কিামাছলাক সৎকমথপৰায়ণ কহাৱা কিছন্ত তনশ্চয় কিওোঁ কিওোঁৰ ফাছল 

প্ৰিযাৱিথ নকাৰী সকলৰ প্ৰতি অতি ক্ষমাশীল। 

ۡعلَُمَبَِماَفِيَُنُفوِسُكۡمَْۚإِنَتَُكونُواََْصَٰلِِحيَنََ
َ
بُُّكۡمَأ ر 

َٰبِيَنََغُفوٗرا  ٢٥َفَإِن ُهۥََكاَنَلِلَۡأو 

26. আৰু আত্মীয় স্বজনক তসহোঁ িৰ প্ৰাপয প্ৰদান কৰা লগছি অভাৱগ্ৰি আৰু 

মু াতফৰসকলছকা দান কৰা আৰু ককতিয়াও অপিযয় নকতৰিা। 
بِيِلََولَاََ ُهۥََوٱلِۡمۡسِكيَنََوٱۡبَنَٱلس  ََحق  َوَءاِتََذاَٱلُۡقۡربَيَٰ

ۡرََتۡبِذيًرَا ِ  ٢٦َُتَبذ 
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27. তনশ্চয় অপিযয়কাৰীসকল চয়িানৰ ভাই আৰু চয়িান িাৰ প্ৰতিপালকৰ 

প্ৰতি িৰ অকৃিজ্ঞ। 
ۡيَطَُٰنََ وََكاَنَٱلش  َيَِٰطيِنَِۖ ََٰنَٱلش  رِيَنََكانُٓواَْإِۡخَو ِ َٱلُۡمَبذ  إِن 

َِ  ٢٧ََرب ِهِۦََكُفوٗرال

28. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা অনুগ্ৰহ লাভৰ প্ৰিযাশাি িতদ 

তসহোঁ িৰ পৰা কিামাৰ তিমুখ ৰ্াতকিলগীয়াই হয়, কিতিয়া তসহোঁ িৰ লগি নম্ৰভাছৱ 

কৰ্া ক'িা। 

ب َِكَتَرُۡجوَهاََفُقلََ ِنَر  ََعۡنُهُمَٱبۡتَِغآَءََرۡحمَةَٖم  اَُتۡعرَِضن  َوِإم 
َٗ يُۡسوٗرال ُهۡمَقَۡول  ٢٨َاَم 

29. আৰু িুতম কিামাৰ হাি তডতঙি িাতন্ধ নাৰাতখিা আৰু সমূ্পণথৰূছপ মুকতলও 

কতৰ তনতদিা, এছন কতৰছল িুতম তনেনীয় তনঃস্ব হহ িতহ পতৰিা। 
ََ َُعُنقَِكََولَاَتَبُۡسۡطَهاَُكل  َولَاََتجَۡعۡلَيََدَكََمۡغلُولًَةَإِلَيَٰ

حۡسَُ  ٢٩َوًرَاٱلۡبَۡسِطََفَتۡقُعَدََملُوٗماَم 

30. তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব িাৰ িাছি ইচ্ছা িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ তদছয় আৰু িাৰ 

িাছি ইচ্ছা সীতমি কতৰ তদছয়; তনশ্চয় কিওোঁ তনজ িাোসকলৰ তিষছয় সমযক 

পতৰজ্ঞাি, সিথদ্ৰষ্টা। 

إِن ُهۥََكاَنََ َْۚ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََويَۡقِدُر ََرب َكَيَبُۡسُطَٱلر  إِن 
َِ ُۢاَبَِصيٗرابِعَِبادِه  ٣٠َۦََخبِيَر

31. অভাৱ-অনাটনৰ ভয়ি কিামাছলাছক তনজৰ সন্তানসকলক হিযা নকতৰিা। 

আতমছয়ই তসহোঁ িক জীতৱকা তদওোঁ আৰু কিামাছলাকছকা। তনশ্চয় তসহোঁ িক হিযা কৰা 

মহাপাপ। 

حُۡنَنَۡرزُُقُهۡمََ ن  ۡوَلََٰدُكۡمََخۡشَيَةَإِۡمَلَٰٖقَِۖ
َ
َولَاََتۡقُتلُٓواَْأ

اََكبِيٗرا ََقۡتلَُهۡمََكاَنَِخۡطـ ٗ  ٣١ََوِإي اُكۡمَْۚإِن 

32. আৰু কিামাছলাছক তিনাৰ (িযতভচাৰৰ) ওচৰকলছকা নািািা, তনশ্চয় কসয়া 

অশ্লীল আৰু তনকৃষ্ট আচৰণ। 
َِٰحَشٗةَوََسآَءََسبِيلٗا إِن ُهۥََكاَنََف َۡۖ ِنَيَٰٓ  ٣٢ََولَاََتۡقَربُواَْٱلز 

33. আৰু আল্লাছহ িাক হিযা কতৰিকল তনতষি কতৰছ  িৰ্াৰ্থ কাৰণতিহীন 

কিামাছলাছক িাক হিযা নকতৰিা! আৰু ককাছনািাই অনযায়ভাছৱ তনতহি হ’কল 

িাৰ উত্তৰাতধকাৰীক আতম িাৰ প্ৰতিছশাধ কলাৱাৰ অতধকাৰ তদছ া; তকন্তু হিযা 

সম্পছকথ  তস কিন সীমালঙ্ঘন নকছৰ; তনশ্চয় তস সাহািযপ্ৰাপ্ত হ’ি। 

تَِ
َوَمنَقُتَِلَََولَاََتۡقُتلُواَْٱلن ۡفَسَٱل  َِۗ ِ اَبِٱلۡحَق 

َإِل  ُ يََحر َمَٱَّلل 
َمۡظلُوٗماََفَقۡدََجَعلَۡناَلَِولِي ِهِۦَُسلَۡطَٰٗناَفَلَاَيُۡسرِفَف ِيَٱلَۡقۡتِلََِۖ

 ٣٣َإِن ُهۥََكاَنََمنُصوٗرا

34. আৰু ইয়ািীছম প্ৰাপ্ত িয়স্ক কনাছহাৱা হলছক সৎ উছেশয িযিীি িাৰ 

সম্পতত্তৰ ওচৰকলছক নািািা আৰু কিামাছলাছক প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা; তনশ্চয় 

প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পছকথ  হকতফয়ি িলি কৰা হ’ি। 

ََيۡبلَُغََ ۡحَسُنََحت يَٰ
َ
َولَاََتۡقَربُواََْماَلَٱلَۡيتِيِمَإِل اَبِٱل تِيَِهَيَأ

َٱلَۡعۡهَدََكاَنََمۡسـ ُولٗا إِن  ۡوفُواَْبِٱلَۡعۡهدَِِۖ
َ
ََوأ ۚۥْ هُ ُشد 

َ
 ٣٤َأ

35. আৰু মাতপ তদয়াৰ সময়ি পূণথমািাি মাতপ তদিা আৰু ওজন কতৰিা সঠিক 

িুলাচনীি, এইছটাছৱ উত্তম আৰু পতৰণামি উৎকৃষ্ট। 
ۡوفُواَْٱلَۡكۡيَلَإَِذاَكِلُۡتۡمََوزِنُواَْبِٱلۡقِۡسَطاِسَٱلُۡمۡسَتقِيِمََِۚ

َ
َوأ

وِيلٗا
ۡ
ۡحَسُنَتَأ

َ
َوأ َٰلَِكََخيۡرَ   ٣٥ََذ

36. আৰু তি তিষছয় কিামাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই িাৰ অনুসৰণ নকতৰিা; তনশ্চয় 

কাণ, চকু আৰু হৃদয়- ইয়াৰ প্ৰছিযকছটাৰ তিষছয় হকতফয়ি িলি কৰা হ’ি। 
ۡمَعََوٱلَۡبَصَرََ َٱلس  َْۚإِن  َولَاََتۡقُفََماَلَيَۡسَلََكَبِهِۦَِعلۡم 

ْوَلَٰٓئَِكََكاَنََعۡنُهََمۡسـ ُولٗا
ُ
َأ  ٣٦ََوٱلُۡفَؤاَدَُكلُّ
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37. আৰু পৃতৰ্ৱীি ফুটতনমাতৰ নুফুতৰিা, তনশ্চয় িুতম ককতিয়াও ভতৰছৰ ভূপৃষ্ঠক 

তিদীণথ কতৰি কনাৱাতৰিা আৰু কদাতপও পিথিমান উচ্চিা লাভ কতৰি কনাৱাৰা। 
ۡرَضََولَنََ

َ
إِن َكَلَنََتخۡرَِقَٱلۡأ َۡۖ ۡرِضََمرًَحا

َ
َولَاََتۡمِشَفِيَٱلۡأ
 ٣٧ََتۡبلَُغَٱلِۡجَباَلَُطولٗا

38. এই সকছলা কিয়া কমথ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ঘৃণনীয়। َٰلَِكََكاَنََسي ِئُُهۥَِعنَدََرب َِكََمۡكُروٗهَا ََذ  ٣٨َُكلُّ

39. কিামাৰ প্ৰতিপালছক অহীৰ মাধযমি কিামাক তি তহকমি দান কতৰছ  

এইছিাৰ িাছৰই অন্তভুথ ি; আৰু আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ তস্থৰ নকতৰিা, 

অনযৰ্া তনতেি আৰু লাতঞ্ছি অৱস্থাি জাহান্নামি তনতক্ষপ্ত হ’িা। 

َولَاََتجَۡعۡلََمَعََ َإِلَۡيَكََربَُّكَِمَنَٱلۡحِۡكَمةَِِۗ ۡوَحيَٰٓ
َ
آَأ َٰلَِكَِمم  َذ

ۡدُحوًرَا َفِيََجَهن َمََملُوٗماَم  ًَٰهاََءاَخَرََفُتلَۡقىَٰ َِإَِل  ٣٩َٱَّلل 

40. (তক আচতৰি) কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকক পুি সন্তানৰ িাছি 

তনিথাতচি কতৰছ  আৰু কিওোঁ তনছজ তফতৰিাসকলক কনযাৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছ ? 

তনশ্চয় কিামাছলাছক সাংঘাতিক কৰ্া হক ৰ্াকা। 

َْۚ خََذَِمَنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِإَِنًَٰثا ۡصَفىَُٰكۡمََربُُّكمَبِٱلَۡبنِيَنََوٱت 
َ
فَأ
َ
أ

 ٤٠َإِن ُكۡمَلََتُقولُوَنَقَۡولًاََعِظيٗمَا

41. আৰু অৱছশয আতম এই ককাৰআনি (িহু তিষয়) িাছৰ িাছৰ তিিৃি কতৰছ া 

িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। তকন্তু তসহোঁ িৰ তিমুখিাইছহ িৃতি পাইছ । 
ُرواََْوَماَيَزِيُدُهۡمَإِل اََ ك  ۡفَناَفِيََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنَلَِيذ  َولََقۡدََصر 

 ٤١َُنُفوٗرا

42. ককাৱা, ‘িতদ কিওোঁৰ লগি আৰু ইলাহ ৰ্াতকলছহোঁ ছিন, তিদছৰ তসহোঁ ছি দািী 

কতৰ কয়, কিছন্ত তসহোঁ ছিও আৰ -অতধপতিৰ (হনকটয লাভৰ) উপায় অছেষণ 

কতৰ ফুতৰছলছহোঁ ছিন’। 

َذِيََ َكَماََيُقولُوَنَإِٗذاَل ٱۡبَتَغۡواَْإِلَيَٰ ََءالَِهةَ  ۥٓ قُلَل ۡوََكاَنََمَعُه
 ٤٢َٱلَۡعۡرِشََسبِيلٗا

43. কিওোঁ পতৱি মতহমাময় আৰু তসহোঁ ছি তি কয় িাৰ পৰা কিওোঁ িহু উিথ ি। اََكبِيٗراَُسۡبَحََٰنُهۥ اََيُقولُوَنَُعلُو ٗ ََعم   ٤٣ََوتََعَٰلَىَٰ

44. সাছিাখন আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱী লগছি ইয়াৰ মাজি তি আছ  কসই সকছলা 

কিওোঁছৰই পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ আৰু এছন ককাছনা িস্তু নাই তিছটাছৱ 

কিওোঁৰ সপ্ৰশংস পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা নকছৰ; তকন্তু তসহোঁ িৰ পতৱিিা আৰু 

মতহমা কঘাষণা কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱা; তনশ্চয় কিওোঁ সহনশীল, ক্ষমাপৰায়ণ। 

ِنََ َوِإنَم  َْۚ ۡرُضََوَمنَفِيِهن 
َ
ۡبُعََوٱلۡأ َُٰتَٱلس  َمََٰو تَُسب ُِحَلَُهَٱلس 

َشۡيٍءَإِل اَيَُسب ُِحَِبحَۡمِدهِۦََوَلَِٰكنَل اََتۡفَقُهوَنَتَۡسبِيَحُهۡمََْۚ
 ٤٤َإِن ُهۥََكاَنََحلِيًماََغُفوٗرا

45. আৰু িুতম কিতিয়া ককাৰআন পাঠ কৰা কিতিয়া আতম কিামাৰ আৰু 

কসইসকল কলাকৰ মাজি তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ এটা 

অদৃশয পদথ া আোঁতৰ তদওোঁ। 

َتَٱلُۡقۡرَءاَنََجَعلَۡناَبَيَۡنَكََوبَيَۡنَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنََ
ۡ
َوِإَذاَقََرأ

ۡسُتوٗرا  ٤٥َبِٱٓأۡلِخَرةَِِحَجاٗباَم 

46. আৰু আতম তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ ওপৰি আৱৰণ ৰাতখ তদছ া িাছি তসহোঁ ছি কসয়া 

িুতজি কনাৱাছৰ আৰু তসহোঁ িৰ কাণি তদছ া িতধৰিা; কসছয় কিতিয়া িুতম 

ককাৰআনৰ পৰা উছল্লখ কৰা কি, ‘কিামাৰ ৰি ককৱল এজন’, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

তপঠ কদখুৱাই আোঁিতৰ িায়। 

نََيۡفقََ
َ
ِكن ًةَأ

َ
َقُلُوبِِهۡمَأ ُهوُهََوفِٓيََءاَذانِِهۡمََوۡقٗراََْۚوََجَعلَۡناَعَلَىَٰ

ۡدَبَٰرِهِۡمََ
َ
َأ َوِإَذاََذَكۡرَتََرب َكَفِيَٱلُۡقۡرَءاِنَوَۡحَدهُۥََول ۡواَْعَلَىَٰٓ

 ٤٦َُنُفوٗرا
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47. কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাৰ প্ৰতি কাণপাতি শুছন, কিতিয়া আতম জাছনা 

তসহোঁ ছি তকয় কাণপাতি শুছন আৰু এইছটাও জাছনা কিতিয়া কগাপছন আছলাচনা 

কৰাৰ সময়ি িাতলমসকছল কয়, ‘অৱছশয কিামাছলাছক এজন িাদ্যগ্ৰি িযতিৰ 

অনুসৰণ কতৰ আ া’। 

ۦَٓإِۡذَيَۡسَتِمُعوَنَإِلَۡيَكََوِإۡذَُهۡمََ ۡعلَُمَبَِماَيَۡسَتِمُعوَنَبِهِ
َ
حُۡنَأ ن 

َٰلُِموَنَإِنَتَت بُِعوَنَإِل اَرَُجلٗاََ َإِۡذََيُقوُلَٱلظ  َنجَۡوىَٰٓ
ۡسُحوًرَا  ٤٧َم 

48. কচাৱা, তসহোঁ ছি কিামাৰ তিষছয় ককছনছিাৰ উপমা তদছয়! ফলি তসহোঁ ি 

পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ , এছিছক তসহোঁ ি সৎপৰ্ পািকল সক্ষম নহয়। 
ۡمَثاَلَفََضلُّواَْفَلَاَيَۡسَتِطيُعوَنََ

َ
ٱنُظۡرََكۡيَفََضَربُواَْلََكَٱلۡأ

 ٤٨ََسبِيلٗا

49. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম কিতিয়া অতস্থি পতৰণি হম আৰু চূণথ-তিচূণথ কহাৱাৰ 

তপ ি আছকৌ আমাক নিুন সৃতষ্টৰূছপ উতিি কৰা হ’ি কনতক’? 

ِءن اَلََمۡبُعوثُوَنََخلۡٗقاََ
َ
ًَٰتاَأ ِءَذاَُكن اَِعَظَٰٗماََوُرَف

َ
َوَقالُٓواَْأ
 ٤٩ََجِديٗدَا

50. ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক তশল িা কলা হহ কিাৱা, ۡوََحِديًدَا
َ
 ٥٠َ۞قُۡلَُكونُواَِْحَجاَرًةَأ

51. ‘অৰ্িা এছন ককাছনা সৃতষ্টি পতৰণি কহাৱা তিছটা কিামাছলাকৰ অন্তৰি িৰ 

ডাঙৰ িুতল ভৱা’; (িৰ্াতপও কিামাছলাকক পুনৰুতিি কৰা হ’ি) ইয়াৰ তপ ছিা 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘ককাছন আমাক পুনৰুতিি কতৰি’? ককাৱা, ‘কিছৱোঁই কতৰি, তিজছন 

প্ৰৰ্মিাৰ কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰত ল’। কিতিয়া তসহোঁ ছি মূৰ কজাকাতৰ সুতধি, 

‘কসইছটাছনা ককতিয়া হ’ি? ককাৱা, ‘সম্ভৱি কসয়া অতি শীছেই হ’ি’। 

َۡۖ اَيَۡكبُُرَفِيَُصُدورُِكۡمَْۚفََسَيُقولُوَنََمنَيُعِيُدنَا ِم  ۡوََخلۡٗقاَم 
َ
أ

فََسيُۡنغُِضوَنَإِلَۡيَكَُرُءوَسُهۡمََ َِۚ ةٖ َلََمر  و 
َ
قُِلَٱل ِذيََفَطَرُكۡمَأ

نَيََ
َ
َأ قُۡلََعَسيَٰٓ َُهَوَۖۡ  ٥١َُكوَنَقَرِيٗبَاَويَُقولُوَنََمَتيَٰ

52. তিতদনা কিওোঁ কিামাছলাকক আহ্বান কতৰি, আৰু কিামাছলাছক কিওোঁৰ 

প্ৰশংসাৰ হসছি কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদিা আৰু কিামাছলাছক ধাৰণা কতৰিা 

কি, কিামাছলাছক (িাি) অতি কম সময় অৱস্থান কতৰত লা। 

بِثُۡتۡمَإِل اَََيَۡوَمَيَۡدُعوُكۡمَفَتَۡسَتِجيُبوَنَِبحَۡمِدهِۦ
َوَتُظنُّوَنَإِنَل 

 ٥٢َقَلِيلٗا

53. আৰু কমাৰ িাোসকলক ককাৱা, কিওোঁছলাছক কিন এছনকুৱা কৰ্া কয়, 

তিছটা উত্তম। তনশ্চয় চয়িাছন কিওোঁছলাকৰ মাজি তিছৰাধ সৃতষ্ট কছৰ। তনশ্চয় 

চয়িান মানুহৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 

إَِ ۡحَسُنَْۚ
َ
ۡيَطََٰنَيَنَزُغَََوقُلَل ِعَِبادِيََيُقولُواَْٱل تِيَِهَيَأ َٱلش  ن 

بِيٗنَا اَمُّ ۡيَطََٰنََكاَنَلِلِۡإنَسَِٰنََعُدو ٗ َٱلش   ٥٣َبَيَۡنُهۡمَْۚإِن 

54. কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক কিামাছলাকৰ তিষছয় অতধক অৱগি। কিওোঁ ইচ্ছা 

কতৰছল কিামাছলাকৰ প্ৰতি দয়া কতৰি পাছৰ, অৰ্িা ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকক 

শাতিও তদি পাছৰ, (আৰু কহ নিী!) আতম কিামাক তসহোঁ িৰ কমথতিধায়ক কতৰ 

পছঠাৱা নাই। 

ََ
ۡ
ۡوَإِنَيََشأ

َ
َيَۡرَحمُۡكۡمَأ

ۡ
إِنَيََشأ ۡعلَُمَبُِكۡمَۖۡ

َ
بُُّكۡمَأ ر 

ۡرَسلَۡنََٰكََعلَۡيِهۡمََوكِيلٗا
َ
بُۡكۡمََْۚوَمآَأ ِ  ٥٤َُيَعذ 

55. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ , তসহোঁ িৰ তিষছয়ও কিামাৰ 

প্ৰতিপালক অতধক অৱগি। অৱছশয আতম নিীসকলৰ তক ুমানক আন তক ুমানৰ 

ওপৰি মিথাদা প্ৰদান কতৰছ া আৰু দাউদক প্ৰদান কতৰত ছলা ঝািূৰ। 

لَۡناَ ۡرِضََِۗولََقۡدَفَض 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡعلَُمَبَِمنَفِيَٱلس 

َ
َوَربَُّكَأ

ََبۡعٖضََِۖوَءاتَيَۡناََداوُۥَدََزبُوٗرا بِي ِـَۧنَعَلَىَٰ  ٥٥ََبۡعَضَٱلن 
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56. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰক ইলাহ িুতল ধাৰণা কৰা 

তসহোঁ িক মািাছচান, কিতিয়াছহ গম পািা, কিামাছলাকৰ দ্যখ-হদনয দূৰ কৰাৰ িা 

পতৰিিথ ন কৰাৰ ক্ষমিা তসহোঁ িৰ নাই’। 

ِنَُدونِهِۦَفَلَاََيۡملُِكوَنََكۡشَفََ قُِلَٱۡدُعواَْٱل ِذيَنَزََعۡمُتمَم 
ََِعنُكۡمََولَاََتحۡوِيلًا ر   ٥٦َٱلضُّ

57. তসহোঁ ছি তিছিাৰক আহ্বান কছৰ তসহোঁ ি তনছজই তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ হনকটয 

লাভৰ উপায় সন্ধান কছৰ কি, তসহোঁ িৰ মাজি ককান তকমান কিওোঁৰ তনকটিিী 

হ’ি পাছৰ, আৰু তসহোঁ ছি কিওোঁৰ দয়া প্ৰিযাশা কছৰ আৰু কিওোঁৰ শাতিক ভয় 

কছৰ। তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শাতি অতি ভয়াৱহ। 

ْوَلَٰٓئَِكَٱل َ
ُ
ُهۡمََأ يُّ

َ
ََرب ِِهُمَٱلۡوَِسيلََةَأ ِذيَنَيَۡدُعوَنَيَبَۡتُغوَنَإِلَيَٰ

ََعَذاَبََ َإِن  ۥْٓۚ قَۡرُبََويَرُۡجوَنََرۡحمََتُهۥََويََخافُوَنََعَذابَُه
َ
أ

 ٥٧ََرب َِكََكاَنََمحُۡذوٗرا

58. আৰু এছন ককাছনা জনিসতি নাই িাক আতম তকয়ামিৰ পূছিথ ধ্বংস নকতৰম 

অৰ্িা িাক আতম কছঠাৰ শাতি তনতিতহম; এয়াছিা তকিািি তলতপিি আছ । 
ۡوََ
َ
ِنَقَۡريٍَةَإِل اََنحُۡنَُمۡهلُِكوَهاََقۡبَلَيَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةَِأ َوِإنَم 

َٰلَِكَفِيَٱلِۡكَتَِٰبََ َكاَنََذ بُوَهاََعَذاٗباََشِديٗداَْۚ ِ ُمَعذ 
 ٥٨ََمۡسُطوٗرا

59. আৰু আতম তনদশথন কপ্ৰৰণ নকৰাৰ ককৱল এইছটাছৱ কাৰণ কি, তসহোঁ িৰ 

পূিথৱিীসকছল ইয়াক অস্বীকাৰ কতৰত ল। আতম তশক্ষামূলক তনদশথন স্বৰূছপ  ামূদ 

জাতিক উট প্ৰদান কতৰত ছলা, তকন্তু তসহোঁ ছি কসইছটাৰ প্ৰতি অিযাচাৰ কতৰত ল। 

আতম ককৱল ভয় কদখুৱািৰ কাৰছণছহ তনদশথন কপ্ৰৰণ কছৰা। 

َبَ نََكذ 
َ
نَنُّۡرِسَلَبِٱٓأۡلَيَِٰتَإِل ٓاَأ

َ
لُوَنَََْۚوَماََمَنَعَنآَأ و 

َ
بَِهاَٱلۡأ
َوَماَنُۡرِسُلََ اقََةَُمۡبِصَرٗةََفَظلَُمواَْبَِهاَْۚ َوَءاتَيَۡناََثُموَدَٱلن 

 ٥٩َبِٱٓأۡلَيَِٰتَإِل اََتخۡوِيٗفَا

60. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাক হকত ছলা কি, তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব 

মানুহক পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । আতম তি দৃশয কিামাক কদখুৱাইছ া কসইছটা আৰু 

ককাৰআনি উছল্লতখি অতভশপ্ত গ ছটাও ককৱল মানুহৰ িাছি তফিনাস্বৰূপ 

তনধথাৰণ কতৰছ া। আতম তসহোঁ িক ভয় কদখুৱাওোঁ, তকন্তু ই তসহোঁ িৰ কঘাৰ অিাধযিাছহ 

িৃতি কছৰ। 

ََوَماََجَعلَۡناَٱلرُّۡءيَاَ اِسِۚ َحاَطَبِٱلن 
َ
ََرب َكَأ َوِإۡذَقُلَۡناَلََكَإِن 

رََ
َ
َجَرةََٱلَۡملُۡعونََةَفِيََٱل تِٓيَأ ۡيَنََٰكَإِل اَفِۡتَنٗةَل ِلن اِسََوٱلش 

 ٦٠َٱلُۡقۡرَءاِنََِۚوُنخَو ُِفُهۡمََفَماَيَزِيُدُهۡمَإِل اَُطۡغَيَٰٗناََكبِيٗرا

61. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম তফতৰিাসকলক হকত ছলা, ‘আদমক 

 াজদাহ কৰা’, কিতিয়া ইিলী ৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ  াজদাহ কতৰত ল। তস 

হকত ল, ‘মই ইয়াক  াজদাহ কতৰমছন, িাক িুতম কিাকা মাটিছৰ সৃতষ্ট কতৰ া’? 

َوِإۡذَقُلَۡناَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِٱۡسُجُدوآَْأِلَدَمَفََسَجُدٓواَْإِل ٓاَإِبۡلِيَسََ
ۡسُجُدَلَِمۡنََخلَۡقَتَِطيٗنَا

َ
 ٦١َقَاَلََءأ

62. তস (আৰু) হকত ল, ‘কচাৱাছচান! এইজন িাক িুতম কমাৰ ওপৰি মিথাদা 

দান কতৰলা, তকয়ামিৰ তদনকলছক িতদ িুতম কমাক অৱকাশ তদয়া, কিছনহ’কল 

শপি কতৰ হকছ া, মই তক ু সংখযকৰ িাতহছৰ ইয়াৰ কগাছটই িংশধৰক অৱছশয 

কমাৰ কিৃথ ত্বাধীন কতৰ কপলাম’। 

َيَوِۡمََ ۡرتَِنَإِلَيَٰ خ 
َ
َلَئِۡنَأ َرَءۡيَتَكََهََٰذاَٱل ِذيََكر ۡمَتَعَلَى 

َ
قَاَلَأ

َإِل اَقَلِيلٗاٱلۡقَِيََٰمةَِ ۥٓ ِي َتُه َُذر  ۡحَتنَِكن 
َ
 ٦٢َلَأ

63. আল্লাছহ ক’কল, ‘কিাৱা, এছিছক তসহোঁ িৰ মাজৰ তিছয় কিামাৰ অনুসৰণ 

কতৰি, তনশ্চয় পূণথ প্ৰতিদান তহচাছপ জাহান্নাছমই হ’ি কিামাছলাক সকছলাছৰ 

প্ৰতিদান’। 

ََجَهن َمََجَزآؤُُكمَۡ ََقَاَلَٱۡذَهۡبََفَمنَتَبَِعَكَِمۡنُهۡمَفَإِن 
ۡوفُوٗرا  ٦٣ََجَزاٗٓءَم 
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64. ‘আৰু কিামাৰ কণ্ঠছৰ তসহোঁ িৰ মাজৰ িাছক পাৰা পদস্খতলি কৰা, কিামাৰ 

অশ্বাছৰাহী আৰু পদাতিক িাতহনীৰ দ্বাৰা তসহোঁ িক আৰমণ কৰা আৰু তসহোঁ িৰ ধন-

সম্পদি লগছি সন্তান-সন্ততিি অংশী কহাৱাকগ, আৰু তসহোঁ িক প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া’। 
অৱছশয চয়িাছন  লনাৰ িাতহছৰ তসহোঁ িক ককাছনা প্ৰতিশ্ৰুতিছয় তনতদছয়। 

ۡجلِۡبََعلَۡيِهمََ
َ
َوٱۡسَتۡفزِۡزََمِنَٱۡسَتَطۡعَتَِمۡنُهمَبَِصۡوتَِكََوأ

ۡوَلَِٰدَوَِعۡدُهۡمََْۚ
َ
َِٰلََوٱلۡأ ۡمَو

َ
ِبخَۡيلَِكََورَِجلَِكَوََشارِۡكُهۡمَفِيَٱلۡأ
ۡيَطَُٰنَإِل اَُغُروًرَا  ٦٤ََوَماَيَعُِدُهُمَٱلش 

65. ‘তনশ্চয় কমাৰ িাোসকলৰ ওপৰি কিামাৰ ককাছনা ক্ষমিা নাই’। 
কমথতিধায়ক তহচাছপ কিামাৰ প্ৰতিপালছকই িছৰ্ষ্ট। 

َبَِرب َِكََ َوَكَفىَٰ َْۚ َِعَبادِيَلَيَۡسَلََكََعلَۡيِهۡمَُسلَۡطَٰن  إِن 
 ٦٥ََوكِيلٗا

66. কিামাছলাকৰ ৰব্ব কিছৱোঁই, তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি সাগৰি কনৌিান 

পতৰচাতলি কৰায়, িাছি কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি পাৰা। তনশ্চয় 

কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰতি পৰম দয়ালু। 

َكَفِيَٱلَۡبۡحرَِلَِتبَۡتُغواَِْمنََ
بُُّكُمَٱل ِذيَيُۡزِجيَلَُكُمَٱلُۡفلۡ ر 
َإِن ُهۥََكاَنَبُِكۡمَرَِحيٗمَا ۦْٓۚ  ٦٦َفَۡضلِهِ

67. আৰু কিতিয়া কিামাছলাকক সাগৰি তিপছদ স্পশথ কছৰ, কিতিয়া কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাছক তিছিাৰক আহ্বান কৰা, কসইছিাৰ (কিামাছলাকৰ মনৰ পৰা) 

কহৰাই িায়; এছিছক কিওোঁ কিতিয়া কিামাছলাকক উিাৰ কতৰ স্থলি আছন 

কিতিয়া কিামাছলাছক মুখ ঘূৰাই কলাৱা। প্ৰকৃিছি মানুহ িৰ অকৃিজ্ঞ। 

ََۡۖ ََمنَتَۡدُعوَنَإِل ٓاَإِي اهُ َفِيَٱلَۡبۡحرََِضل  رُّ ُكُمَٱلضُّ َوِإَذاََمس 
ۡعرَۡضُتۡمَْۚوََكاَنَٱلۡإِنَسَُٰنََكُفوًرَا

َ
َِأ اََنج ىَُٰكۡمَإِلَيَٱلۡبَر  م 

 ٦٧َفَلَ

68. কিামাছলাছক এই তিষছয় তনতশ্চন্ত আ া কনতক কি, কিওোঁ কিামাছলাকসহ 

ককাছনা অিলক খহাই তনতদি িুতল, অৰ্িা কিামাছলাকৰ ওপৰি তশলা িষথণকাৰী 

প্ৰিল ধুমুহা নপঠাি িুতল? িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তনজৰ িাছি ককাছনা 

কমথতিধায়ক নাপািা। 

ۡوَيُۡرِسَلََ
َ
َِأ بَر 
نََيخِۡسَفَبُِكۡمََجانَِبَٱلۡ

َ
ِمنُتۡمَأ

َ
فَأ
َ
أ

َلَاََتِجُدواَْلَُكۡمََوكِيلًا  ٦٨ََعلَۡيُكۡمََحاِصٗباَُثم 

69. অৰ্িা কিামাছলাছক এই তিষছয় তনতশ্চন্ত হহ া কনতক কি, কিওোঁ 

কিামাছলাকক তদ্বিীয়িাৰ সাগৰি হল নািাি আৰু কিামাছলাকৰ তিৰুছি প্ৰচি 

ধুমুহা নপঠাি আৰু কিামাছলাকৰ কুফৰী কৰাৰ িাছি কিামাছলাকক কিওোঁ ডুিাই 

নামাতৰি? িাৰ তপ ি কিামাছলাছক আমাৰ তিৰুছি ককাছনা সহায়কাৰী তিচাতৰ 

নাপািা। 

ََفيُرِۡسَلََعلَۡيُكۡمََ ۡخَرىَٰ
ُ
نَيُعِيَدُكۡمَفِيهَِتَاَرًةَأ

َ
ِمنُتۡمَأ

َ
ۡمَأ
َ
أ

ِيحَِ َِنَٱلر  َلَاََتِجُدواََْقَاِصٗفاَم  ََفُيۡغرَِقُكمَبَِماََكَفۡرُتۡمَُثم 
 ٦٩َلَُكۡمََعلَۡيَناَبِهِۦَتَبِيٗعَا

70. আৰু অৱছশয আতম আদম সন্তানক মিথাদা দান কতৰছ া, আতমছয়ই তসহোঁ িক 

স্থলি আৰু সাগৰি চলাচল কতৰিকল িাহন তদছ া; আৰু তসহোঁ িক উত্তম জীতৱকা 

দান কতৰছ া আৰু আমাৰ সৃতষ্টৰ িহুিছৰ ওপৰি তসহোঁ িক কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ া। 

ََِوٱلَۡبۡحرََِ ۡمَناَبَنِٓيََءاَدَمََوَحمَلَۡنَُٰهۡمَفِيَٱلۡبَر  ۞َولََقۡدََكر 
ۡنََ ِم  ََكثِيٖرَم  لَۡنَُٰهۡمَعَلَىَٰ ي َِبَِٰتََوَفض  َِنَٱلط  َوَرَزقَۡنَُٰهمَم 

 ٧٠ََخلَۡقَناََتۡفِضيلٗا

71. স্মৰণ কৰা, কসই তদনছটাক, তিতদনা আতম প্ৰছিযক সম্প্ৰদায়ক তসহোঁ িৰ 

ইমামসহ আহ্বান কতৰম। িাৰ তপ ি তিসকলক তসহোঁ িৰ কসাোঁ  হািি আমলনামা 

তদয়া হ’ি, তসহোঁ ছি তনজৰ আমলনামা পত়িি আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি অকছণা অনযায় 

কৰা নহ’ি। 

وتَِيَكَِتََٰبُهۥَبَِيِمينِهِۦَ
ُ
َفَمۡنَأ نَاِۭسَبِإَِمَِٰمِهۡمَۖۡ

ُ
َأ يَۡوَمَنَۡدُعواَُْكل 

ْوَلََٰٓ
ُ
 ٧١َئَِكََيۡقَرُءوَنَكَِتََٰبُهۡمََولَاَُيۡظلَُموَنَفَتِيلٗافَأ
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72. আৰু তিজন ইয়াি অন্ধ, তস আতখৰািছিা অন্ধ, িৰ্া আটাইিকক কিত  

পৰ্ভ্ৰষ্ট। 
ََ َضلُّ

َ
ََوأ ۡعَميَٰ

َ
ََفُهَوَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِأ ۡعَميَٰ

َ
ۦَٓأ ِ َوَمنََكاَنَفِيََهَِٰذه

 ٧٢ََسبِيلٗا

73. আৰু আতম কিামাৰ প্ৰতি তি অহী কতৰছ া িাৰ পৰা তসহোঁ ছি কিামাক 

পদস্খলন ঘছটাৱাৰ কচষ্টা প্ৰায় চুডান্ত কতৰত ল, িাছি িুতম আমাৰ নামি ইয়াৰ 

তিপৰীছি তম া ৰটাি পাৰা; আৰু কিতিয়া তনঃসছেছহ তসহোঁ ছি কিামাক িন্ধৰূছপ 

গ্ৰহণ কতৰছলছহোঁ ছিন। 

وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَلَِتۡفتَِرَ
َ
َيَََوِإنََكاُدواَْلََيۡفتُِنونََكََعِنَٱل ِذٓيَأ

خَُذوَكََخلِيلٗا ََوِإٗذاَل ٱت  ۖۥۡ  ٧٣ََعلَۡيَناََغيَۡرُه

74. আৰু আতম কিামাক অতিচতলি নাৰাতখছল িুতম অৱছশয তসহোঁ িৰ ফাছল প্ৰায় 

তকতিি ঢাল খালাইছহোঁ ছিন; 
اَقَلِيلًا َتَۡرَكُنَإِلَۡيِهۡمََشۡيـ ٗ نَثَب ۡتَنََٰكَلََقۡدَكِدت 

َ
 ٧٤ََولَۡولَٓاَأ

75. এছন কতৰছল অৱছশয আতম কিামাক এই জীৱনি তদ্বগুণ আৰু পৰকালছিা 

তদ্বগুণ শাতিৰ কসাৱাদ তদছলাছহোঁ ছিন; কিতিয়া িুতম আমাৰ তিৰুছি কিামাৰ িাছি 

ককাছনা সহায়কাৰীও নাপাছলছহোঁ ছিন। 

َلَاََتِجُدََ ةَِوَِضۡعَفَٱلَۡمَماِتَُثم  َذقَۡنََٰكَِضۡعَفَٱلۡحََيوَٰ
َ
إِٗذاَل أ

 ٧٥َلََكََعلَۡيَناَنَِصيٗرا

76. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক কদশৰ পৰা উৎখাি কতৰিকল চূডান্ত কচষ্টা কতৰত ল, 

িাছি কিামাক িাৰ পৰা িতহষ্কাৰ কতৰি পাছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ছিও কিামাৰ তপ ি 

কিত  সময় তিতষ্ঠ ৰ্াতকি কনাৱাতৰছলছহোঁ ছিন। 

َوِإٗذاََ َۡۖ ۡرِضَلُِيۡخرُِجوَكَِمۡنَها
َ
ونََكَِمَنَٱلۡأ َوِإنََكاُدواَْلَيَۡسَتفِزُّ

 ٧٦ََلََٰفَكَإِل اَقَلِيلٗال اَيَلَۡبُثوَنَخَِ

77. আমাৰ ৰা ুলসকলৰ মাজি কিামাৰ পূছিথ তিসকলক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা 

কিওোঁছলাকৰ কক্ষিছিা আত ল এইছটাছৱই তনয়ম আৰু িুতম আমাৰ তনয়মৰ ককাছনা 

পতৰিিথ ন নাপািা। 

ۡرَسلَۡناََقۡبلََكَِمنَرُُّسلَِناَۖۡ
َ
َولَاََتِجُدَلُِسن تَِناَََُسن َةََمنَقَۡدَأ

 ٧٧ََتحۡوِيلًا

78. সূিথ ঢালছখাৱাৰ তপ ৰ পৰা ৰাতিৰ ঘন অন্ধকাৰ পিথন্ত  ালাি কাছয়ম কৰা 

আৰু ফজৰৰ  ালাি (আদায় কৰা)। তনশ্চয় ফজৰৰ  ালাি (তফতৰিাসকলৰ) 

উপতস্থতিৰ সময়। 

ََغَسِقَٱل ۡيِلََوُقۡرءََ ۡمِسَإِلَيَٰ ةََلُِدلُوِكَٱلش  لَوَٰ قِِمَٱلص 
َ
اَنََأ

َفۡجرََِكاَنََمۡشُهوٗدا
َقُۡرَءاَنَٱلۡ إِن   ٧٨َٱلَۡفۡجرَِِۖ

79. আৰু ৰাতিৰ তক ু অংশি িাহাজু্জদ আদায় কৰা, এইছটা কিামাৰ িাছি 

অতিতৰি। আশা কৰা িায় কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিামাক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰি 

প্ৰশংতসি স্থানি। 

ۡدَبِهِۦَنَافِلَٗةَل َكََعَسيََٰٓ نََيۡبَعَثَكََربَُّكَََوِمَنَٱل ۡيِلََفَتَهج 
َ
َأ

حُۡموٗدا  ٧٩ََمَقاٗماَم 

80. আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক প্ৰছৱশ কছৰাৱা সিযিাৰ হসছি আৰু 

কমাক িাতহৰ কৰা সিযিাৰ হসছি আৰু কিামাৰ ফালৰ পৰা কমাক দান কৰা 

সাহািযকাৰী শতি’। 

ۡخرِۡجنِيَُمخَۡرَجَصَِ
َ
ۡدِخلۡنِيَُمۡدَخَلَِصۡدٖقََوأ

َ
َأ ِ ۡدٖقَََوقُلَر ب 

 ٨٠ََوٱۡجَعلَل ِيَِمنَل ُدنَكَُسلَۡطَٰٗناَن ِصيٗرا

81. আৰু ককাৱা, ‘সিয আতহ পাইছ  আৰু িাতিল (অসিয) তিলুপ্ত হহছ ; 

তনশ্চয় িাতিল তিলুপ্ত হ’িলগীয়াই আত ল’। 
َٱلَۡبَِٰطَلََكاَنَزَُهوٗقَا إِن  َْۚ ََوزََهَقَٱلَۡبَِٰطُل  ٨١ََوقُۡلََجآَءَٱلۡحَقُّ
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82. আৰু আতম ককাৰআন অৱিীণথ কছৰা, তিখন মুতমনসকলৰ িাছি আছৰাগয 

আৰু ৰহমি, তকন্তু ই িাতলমসকলৰ ক্ষতিছহ িৃতি কছৰ। 
ل ِلُۡمۡؤِمنِيَنََولَاََ َوَرۡحمَةَ  ُِلَِمَنَٱلُۡقۡرَءاِنََماَُهَوَِشَفآءَ  َوُننَز 

َٰلِِميَنَإِل اََخَساٗرا  ٨٢َيَزِيُدَٱلظ 

83. আৰু আতম কিতিয়া মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কছৰা কিতিয়া তস মুখ ঘূৰাই লয় 

আৰু আোঁিৰ হহ িায়। তকন্তু কিতিয়া িাক অতনষ্টই স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস 

এছকিাছৰ হিাশ হহ পছৰ। 

ُهََ ۡعرََضََونَـ َاَِبجَانِبِهِۦََوِإَذاََمس 
َ
ۡنَعۡمَناَعَلَىَٱلۡإِنَسَِٰنَأ

َ
َوِإَذآَأ

ََكاَنَيَـ ُوٗسَا رُّ  ٨٣َٱلش 

84. ককাৱা, ‘প্ৰছিযছকই তনজ তনজ প্ৰকৃতি অনুিায়ী কাম কছৰ তকন্তু কিামাৰ 

প্ৰতিপালকছহ অতধক অৱগি কি, ককান সিথাতধক তনভুথ ল পৰ্ি পতৰচাতলি’। 
ۡعلَُمَبَِمۡنَُهَوََ

َ
ََشاكِلَتِهِۦَفََربُُّكۡمَأ ََيۡعَمُلَعَلَىَٰ قُۡلَُكل  

ََسبِيلَٗا ۡهَدىَٰ
َ
 ٨٤َأ

85. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক ৰূহ সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ। ককাৱা, ‘ৰূহ কমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ আছদশঘটিি আৰু কিামাছলাকক অতি সামানয জ্ঞানছহ তদয়া 

হহছ ’। 

ۡمرََِرب ِيََوَمآََ
َ
وُحَِمۡنَأ قُِلَٱلرُّ وِحَِۖ َويَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلرُّ

َِنَٱلۡعِلِۡمَإِل اَقَلِيلٗا وتِيُتمَم 
ُ
 ٨٥َأ

86. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল কিামাৰ প্ৰতি তি অহী কতৰছ া কসয়া অৱছশয 

প্ৰিযাহাৰ কতৰছলাছহোঁ ছিন; িাৰ তপ ি এই তিষছয় িুতম আমাৰ তিৰুছি ককাছনা 

কমথতিধায়ক নাপালাছহোঁ ছিন। 

َلَاََتِجُدَلََكََ وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَُثم 
َ
َبِٱل ِذٓيَأ َولَئِنَِشۡئَناَلََنۡذَهبَن 

 ٨٦َبِهِۦََعلَۡيَناََوكِيلًا

87. তকন্তু এয়া প্ৰিযাহাৰ নকৰাছটা হহছ  কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দয়া; তনশ্চয় 

কিামাৰ প্ৰতি আছ  কিওোঁৰ মহা অনুগ্ৰহ। 
َفَۡضلَُهۥََكاَنََعلَۡيَكََكبِيٗرا إِن  ب َِكَْۚ ِنَر  اََرۡحمَٗةَم 

 ٨٧َإِل 

88. ককাৱা, ‘িতদ এই ককাৰআনৰ অনুৰূপ ককাৰআন আতনিকল মানুহ আৰু তজন 

সমছিি হয় িৰ্াতপও ইয়াৰ অনুৰূপ আতনি কনাৱাতৰি িতদও তসহোঁ ি পৰস্পছৰ 

পৰস্পৰক সহায় কছৰ’। 

تُواَْبِِمۡثِلََهََٰذاََ
ۡ
نَيَأ

َ
َأ َعَلَىَٰٓ قُلَل ئِِنَٱۡجَتَمَعِتَٱلۡإِنُسََوٱلِۡجنُّ

تُوَنَبِِمۡثلِهِۦََولَۡوَكَاَنََبۡعُضُهۡمَلَِبۡعٖضََ
ۡ
ٱلُۡقۡرَءاِنَلَاَيَأ

 ٨٨ََظِهيٗرا

89. আৰু অৱছশয আতম এই ককাৰআনি মানুহৰ িাছি তিতভন্ন উপমা তিশদভাছৱ 

িণথনা কতৰছ া; তকন্তু অতধকাংশ মানুহ কুফৰী নকতৰ ক্ষান্ত কহাৱা নাই। 
ََ بَيَٰٓ
َ
ََمَثٖلَفَأ ِ

ۡفَناَلِلن اِسَفِيََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنَِمنَُكل  َولََقۡدََصر 
اِسَإِل اَُكُفوٗرا ۡكثَُرَٱلن 

َ
 ٨٩َأ

90. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম ককতিয়াও কিামাৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ নকছৰাোঁ , 

কিতিয়াকলছক িুতম আমাৰ িাছি ভূতমৰ পৰা এটা প্ৰস্ৰৱন উৎসাতৰি নকতৰিা; 
ۡرِضََ

َ
ََتۡفُجَرَلََناَِمَنَٱلۡأ َوَقالُواَْلَنَنُّۡؤِمَنَلََكََحت يَٰ

 ٩٠َيَۢنُبوعًا

91. ‘অৰ্িা কিামাৰ িাছি কখজুৰ আৰু আঙুৰৰ এটা িাতগচা হ’ি, িাৰ মাজি 

িুতম তনজৰা প্ৰিাতহি কতৰিা’, 
ِن م  ۡوَتَُكوَنَلََكََجن ةَ 

َ
نَۡهََٰرََََأ

َ
َرَٱلۡأ ِ خِيٖلَوَِعَنٖبََفُتَفج 

ن 
 ٩١َِخَلَٰلََهاََتۡفِجيًرَا
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92. ‘অৰ্িা িুতম কিছনকক ককাৱা কসই অনুিায়ী আকাশক খি-তিখি কতৰ 

আমাৰ ওপৰি কপলাই তদয়া, নাইিা আল্লাহ আৰু তফতৰিাসকলক আমাৰ সনু্মখি 

উপতস্থি কৰা’, 

َمآَءََكَماَزََعۡمَتََعلَيَۡ ۡوَتُۡسقَِطَٱلس 
َ
تَِيََأ

ۡ
ۡوَتَأ
َ
َناَكَِسًفاَأ

ََِوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِقَبِيلًا  ٩٢َبِٱَّلل 

93. ‘অৰ্িা কিামাৰ িাছি এটা কসাণৰ ঘৰ হ’ি নাইিা িুতম আকাশি আছৰাহণ 

কতৰিা তকন্তু কিামাৰ আকাশ আছৰাহণি আতম ককতিয়াও ঈমান কপাষণ নকছৰাোঁ  

কিতিয়াকলছক িুতম আমাৰ িাছি এটা তকিাি অৱিীণথ নকতৰিা তিছটা আতম পত়িম। 

ককাৱা, ‘পতৱি মহান কমাৰ ৰব্ব! মই ককৱল িািথ ািাহকৰূছপ এজন মানুহছহ’। 

َمآِءََولَنََ َفِيَٱلس  ۡوَتَۡرقَيَٰ
َ
ِنَزُۡخُرٍفَأ َم  ۡوَيَُكوَنَلََكََبۡيت 

َ
أ

َقُۡلََ ۗۥُ ۡقَرُؤُه َِلََعلَۡيَناَكَِتَٰٗباَن  َُتنَز  نُّۡؤِمَنَلُِرقِي َِكََحت يَٰ
 ٩٣َٗراَر ُسولٗاُسۡبَحاَنََرب ِيََهۡلَُكنُتَإِل اَبَشََ

94. আৰু কিতিয়া মানুহৰ ওচৰি তহদায়ি আছহ, কিতিয়া তসহোঁ িক ককৱল এই 

কৰ্াই ঈমান আতনিকল িাধা তদছয় কি, ‘আল্লাছহ এজন মানুহক ৰা ুল তহচাছপ 

কপ্ৰৰণ কতৰছ  কনতক’? 

نَ
َ
َإِل ٓاَأ نَيُۡؤِمُنٓواَْإِۡذََجآَءُهُمَٱلُۡهَدىَٰٓ

َ
اَسَأ قَالُٓواَََْوَماََمَنَعَٱلن 

َبََشٗراَر ُسولٗا ُ َبَعَثَٱَّلل 
َ
 ٩٤َأ

95. ককাৱা, ‘তফতৰিাসকল িতদ তনতশ্চন্ত হহ পৃতৰ্ৱীি তিচৰণ কতৰছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত তনশ্চয় আতম আকাশৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওচৰি তফতৰিাছকই ৰা ুল কতৰ কপ্ৰৰণ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন’। 

َيۡمُشوَنَُمۡطمََ ۡرِضََمَلَٰٓئَِكةَ 
َ
لَۡناََقُلَل ۡوََكاَنَفِيَٱلۡأ ئِن ِيَنَلَنَز 

َمآِءََملَٗكاَر ُسولٗا َِنَٱلس   ٩٥ََعلَۡيِهمَم 

96. ককাৱা, ‘কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষী তহচাছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট; 

তনশ্চয় কিওোঁ কিওোঁৰ িাোসকলৰ তিষছয় পূণথ অৱতহি, পূণথদ্ৰষ্টা’। 
ََِشِهيَدُۢاَبَيۡنِيََوبَۡيَنُكۡمَْۚإَِ َبِٱَّلل  ن ُهۥََكاَنَبِعَِبادِهِۦَقُۡلََكَفىَٰ

ُۢاَبَِصيٗرَا  ٩٦ََخبِيَر

97. আৰু আল্লাছহ তিসকলক তহদায়ি তদছয় তসহোঁ ছিছহ তহদায়িপ্ৰাপ্ত হয় আৰু 

তিসকলক কিওোঁ পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ তসহোঁ িৰ িাছি িুতম ককতিয়াও কিওোঁৰ িাতহছৰ আন 

ককাছনা অতভভাৱক নাপািা। তকয়ামিৰ তদনা আতম তসহোঁ িক উিতৰ কখাৱা অৱস্থাি 

অন্ধ, কিািা আৰু িতধৰ কতৰ সমছিি কতৰম। তসহোঁ িৰ আিাসস্থল জাহান্নাম; কিতিয়া 

ই তনছিজ হ’ি কিতিয়াই আতম তসহোঁ িৰ িাছি জুইৰ তশখা িৃতি কতৰম। 

َوَمنَيُۡضلِۡلَفَلَنََتِجَدَلَُهۡمََ ََفُهَوَٱلُۡمۡهَتدَِِۖ ُ َوَمنََيۡهِدَٱَّلل 
ََوَنحُۡشُرُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِ ۡولَِيآَءَِمنَُدونِهِۖۦۡ

َ
َوُُجوهِِهۡمََأ عَلَىَٰ

ُكل َماََخَبۡتَزِۡدَنَُٰهۡمََ َُٰهۡمََجَهن ُمَۖۡ َوى
ۡ
أ م  اَۖۡ ُعۡمٗياََوبُۡكٗماَوَُصم ٗ

 ٩٧ََسعِيٗرا

98. এইছটাছৱই তসহোঁ িৰ প্ৰতিদান, কাৰণ তসহোঁ ছি আমাৰ তনদশথন অস্বীকাৰ 

কতৰত ল আৰু হকত ল, ‘অতস্থি পতৰণি আৰু চূণথ-তিচূণথ কহাৱাৰ তপ ি আতম 

আছকৌ নিুন সৃতষ্টৰূছপ পুনৰুতিি হমছন’? 

ِءَذاَُكن اَ
َ
ن ُهۡمََكَفُرواَْأَـِبَيَٰتَِناََوَقالُٓواَْأ

َ
َٰلَِكََجَزآؤُُهمَبِأ َذ

ِءن اَلََمۡبُعوثُوَنََخلۡٗقاََجِديًدَا
َ
ًَٰتاَأ  ٩٨َِعَظَٰٗماََوُرَف

99. তসহোঁ ছি লক্ষয নকছৰ কনতক কি, তনশ্চয় আল্লাহ, তিজছন আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ  কিওোঁ তসহোঁ িৰ অনুৰূপ সৃতষ্ট কতৰিকল ক্ষমিাৱান? আৰু কিছৱোঁই 

তসহোঁ িৰ িাছি তস্থৰ কতৰছ  এটা তনতদথ ষ্ট কাল, ি’ি ককাছনা সছেহ নাই, তকন্তু 

িাতলমসকল কুফৰী নকতৰ কক্ষন্ত কহাৱা নাই। 

ۡرَضَ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
ََََ۞أ قَادِر 

بَيََ
َ
َجلٗاَل اََرۡيَبَفِيهَِفَأ

َ
نََيخۡلَُقَِمۡثلَُهۡمَوََجَعَلَلَُهۡمَأ

َ
َأ عَلَىَٰٓ

َٰلُِموَنَإِل اَُكُفوٗرا  ٩٩َٱلظ 

100. ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক কমাৰ প্ৰতিপালকৰ দয়াৰ ভািাৰৰ অতধকাৰী 

হ’লাছহোঁ ছিন, িৰ্াতপও কসয়া িযয় হহ কিাৱাৰ আশংকাি কিামাছলাছক কসয়া ধতৰ 

ৰাতখলাছহোঁ ছিন; অৱছশয মানুহ িৰ কৃপণ’। 

ۡمَسۡكُتۡمََ
َ
نُتۡمََتۡملُِكوَنََخَزآئَِنََرۡحمَةََِرب ِٓيَإِٗذاَل أ

َ
قُلَل ۡوَأ

َوََكاَنَٱلۡإِنَسَُٰنََقُتوٗرا  ١٠٠ََخۡشَيَةَٱلِۡإنَفاِقِۚ
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101. আৰু আতম মু াক নটা স্পষ্ট তনদশথন প্ৰদান কতৰত ছলা; এছিছক িুতম িনী 

ই ৰাঈলক সুতধ কচাৱা; কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহত ল, আৰু 

তফৰআউছন কিওোঁক হকত ল, ‘কহ মু া! তনশ্চয় কমাৰ মছি িুতম এজন িাদ্যগ্ৰি’। 

ََبي َِنَٰٖتَِۖفَۡسـ َۡلَبَنِٓيََ َتِۡسَعََءاَيَٰتِۭ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٰ
ُظنَُّكََ

َ
َِٰٓءيَلَإِۡذََجآَءُهۡمََفَقاَلَلَُهۥَفِرَۡعۡوُنَإِن ِيَلَأ إِۡسَر

ََمۡسُحوٗراَيَٰمَُ  ١٠١َوَسيَٰ

102. মু াই ক’কল, ‘িুতম অৱছশয জানা কি, এইছিাৰ স্পষ্ট তনদশথন আকাশসমূহ 

আৰু পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিপালছকই অৱিীণথ কতৰছ —প্ৰিযক্ষয প্ৰমাণস্বৰূছপ। ‘কহ 

তফৰআউন! কমাৰ মছি িুতম এজন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত’। 

نَزَلَ
َ
َِٰتََقَاَلَلََقۡدََعلِۡمَتََمآَأ َمََٰو َٱلس  َهَُٰٓؤلَآِءَإِل اََربُّ

ُظنَُّكََيَٰفِرَۡعۡوُنََمۡثُبوٗرا
َ
ۡرِضَبََصآئَِرََوِإن ِيَلَأ

َ
 ١٠٢ََوٱلۡأ

103. অৱছশষি তফৰআউছন কিওোঁছলাকক কদশৰ পৰা উছচ্ছদ কতৰিকল ইচ্ছা 

কতৰছল; কিতিয়া আতম িাক আৰু িাৰ সিীসকলৰ আটাইছক ডুিাই মাতৰছলা। 

نَيَۡسَتفِزَ 
َ
َراَدَأ

َ
َعُهۥََفَأ ۡغَرقَۡنَُٰهََوَمنَم 

َ
ۡرِضَفَأ

َ
َِنَٱلۡأ ُهمَم 

 ١٠٣ََجمِيٗعَا

104. আতম ইয়াৰ তপ ি িনী ই ৰাঈলক ক’কলা, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি 

িসিাস কৰা আৰু কিতিয়া আতখৰািৰ প্ৰতিশ্ৰুতি িািিাতয়ি হ’ি কিতিয়া আতম 

কিামাছলাক আটাইছক একতিি কতৰ উপতস্থি কতৰম। 

َِ ََبۡعِدهِۦَل ۡرَضَفَإَِذاََجآَءَََوقُلَۡناَِمنُۢ
َ
َِٰٓءيَلَٱۡسُكُنواَْٱلۡأ َبنِٓيَإِۡسَر

 ١٠٤َوَۡعُدَٱٓأۡلِخَرةَِِجۡئَناَبُِكۡمَلَفِيٗفَا

105. আৰু আতম সিয সহকাছৰ ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ া আৰু ই সিয 

সহকাছৰই অৱিীণথ হহছ । আতম ককৱল কিামাক সুসংিাদদািা আৰু 

সিকথ কাৰীৰূছপছহ কপ্ৰৰণ কতৰছ া। 

ٗراََ ِ ۡرَسلَۡنََٰكَإِل اَُمبَش 
َ
َوَمآَأ َُۗ َنََزَل ِ نَزلَۡنَُٰهََوبِٱلۡحَق 

َ
َأ ِ َوبِٱلۡحَق 
 ١٠٥ََونَِذيٗرَا

106. আৰু আতম ককাৰআনক অলপ অলপকক অৱিীণথ কতৰছ া; িাছি িুতম 

কসয়া মানুহৰ ওচৰি ৰছম ৰছম পাঠ কতৰি পাৰা আৰু আতম ইয়াক পিথায়ৰছম 

অৱিীণথ কতৰছ া। 

لَۡنَُٰهَََوُقۡرَءاٗناَفَرََ َُمۡكٖثََونَز  اِسَعَلَىَٰ هُۥَعَلَىَٱلن 
َ
قَۡنَُٰهَلَِتۡقَرأ

 ١٠٦َتَنِزيلَٗا

107. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ককাৰআনৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ কৰা িা নকৰা, 

তনশ্চয় তিসকলক ইয়াৰ পূছিথ জ্ঞান তদয়া হহত ল, কিওোঁছলাকৰ ওচৰি কিতিয়া 

ইয়াক তিলাৱি কৰা হয় কিতিয়াই কিওোঁছলাছক  াজদাি পতৰ িায়’। 

وتُواَْٱلۡعِلَۡمَِمنََ
ُ
َٱل ِذيَنَأ َإِن  ْْۚ ۡوَلَاَتُۡؤِمُنٓوا

َ
ۦَٓأ قُۡلََءاِمُنواَْبِهِ

ََعلَۡيِهۡمََۤنوُّرِخَيَِۤناَقۡذَأۡلِلَاٗدَّجَُس ۦَٓإَِذاَُيۡتلَىَٰ  ١٠٧ََقۡبلِهِ

108. আৰু কিওোঁছলাছক কয়, ‘আমাৰ ৰব্ব পতৱি মহান। আমাৰ প্ৰতিপালকৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি কািথকৰ হ’িই হ’ি’। 
 ١٠٨ََويَُقولُوَنَُسۡبَحََٰنََرب َِنآَإِنََكاَنَوَۡعُدََرب َِناَلََمۡفُعولٗا

109. ‘আৰু কিওোঁছলাছক কাতে কাতে নিতশছৰ ( াজদাি) পতৰ িায় আৰু 

এইছটাছৱই কিওোঁছলাকৰ তিনয় আৰু িৃতি কছৰ’। 
وَنَلِلَۡأۡذقَاِنََيۡبُكوَنََويَزِيُدُهۡمَُخُشوٗعا۩  ١٠٩ََويَِخرُّ

110. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক (তনজ প্ৰতিপালকক) ‘আল্লাহ’ নাছমছৰ মািা িা 

‘ৰহমান’ নাছমছৰই মািা, কাৰণ কিামাছলাছক তি নাছমছৰই নামািা তকয়, সকছলা 

সুেৰ নাম কিওোঁছৰই। আৰু িুতম  ালািি স্বৰ খুি উচ্চ নকতৰিা আছকৌ কিত  

তনম্নও নকতৰিা; িৰং এই দ্যটাৰ মধযপৰ্ অৱলম্বন কতৰিা। 

وَِ
َ
َأ َ اَتَۡدُعواَْفَلَُهَََقُِلَٱۡدُعواَْٱَّلل  ي ٗاَم 

َ
أ ٱۡدُعواَْٱلر ۡحَمََٰنَۖۡ

ََِۚولَاََتجَۡهۡرَبَِصلَاتَِكََولَاَُتخَافِۡتَبَِهاَ ۡسَمآُءَٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
ٱلۡأ

َٰلَِكََسبِيلٗا  ١١٠ََوٱۡبَتِغََبيَۡنََذ
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111. আৰু ককাৱা, ‘প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহছৰই তিজছন ককাছনা সন্তান গ্ৰহণ কৰা 

নাই, কিওোঁৰ সািথছভৌমত্বি ককাছনা অংশীদাৰ নাই আৰু অপমানৰ পৰা িাতচিকল 

কিওোঁৰ ককাছনা অতভভাৱকছৰা প্ৰছয়াজন নাই, কসছয় িুতম স-সম্ভ্ৰছম কিওোঁৰ 

মাহাত্ময কঘাষণা কৰা’। 

َِٱل ِذيَلَۡمََيت ِخۡذََولَٗداََولَۡمَيَُكنَل ُهۥََ َوقُِلَٱلۡحَۡمُدََّلِل 
َفِيَٱلُۡملِۡكََولَۡمَيَُكنَل ُهۥَوََ ََۖۡوَكب ِۡرهَََُشِريك  ِ ل  َِنَٱلذُّ م   َ لِي 

ُۢا  ١١١َتَۡكبِيَر
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আল-কাহাফ الكهف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. িাৱিীয় প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছিই, তিজছন কিওোঁৰ িাোৰ প্ৰতি 

তকিাি অৱিীণথ কতৰছ  আৰু িাি কিওোঁ ককাছনা ধৰণৰ িৰিা ৰখা নাই, 
ََعۡبِدهَِٱلِۡكَتََٰبََولَۡمََيجَۡعلََ نَزَلَعَلَىَٰ

َ
َِٱل ِذٓيَأ ٱلۡحَۡمُدََّلِل 

 ١َل ُهۥَِعوََجاَ 

2. সৰলৰূছপ, কিওোঁৰ কঠিন শাতি সম্পছকথ  সিকথ  কৰাৰ িাছি আৰু মুতমনসকল 

তিসকছল সৎকমথ কছৰ, কিওোঁছলাকক এই সুসংিাদ তদয়াৰ িাছি কি, 

কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  উত্তম পুৰস্কাৰ, 

َرَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَ ِ ِنَل ُدنُۡهََويُبَش  ٗساََشِديٗداَم 
ۡ
َقي ِٗماَل ُِينِذَرَبَأ

ۡجًراََحَسٗنَا
َ
َلَُهۡمَأ ن 

َ
َٰلَِحَِٰتَأ  ٢َٱل ِذيَنََيۡعَملُوَنَٱلص 

3. িাি কিওোঁছলাছক স্থায়ীভাছৱ অৱস্থান কতৰি, بَٗدا
َ
َِٰكثِيَنَفِيهَِأ  ٣َم 

4. আৰু তসহোঁ িক সিকথ  কৰাৰ িাছি তিসকছল কয়, ‘আল্লাছহ সন্তান গ্ৰহণ 

কতৰছ ’, 

ََولَٗدا ُ خََذَٱَّلل   ٤ََويُنِذَرَٱل ِذيَنَقَالُواَْٱت 

5. এই তিষছয় তসহোঁ িৰ ককাছনা জ্ঞান নাই, লগছি তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষছৰা 

ককাছনা জ্ঞান নাত ল। তক সাংঘাতিক িাকয তিছটা তসহোঁ িৰ মুখৰ পৰা ওলায়! 

তসহোঁ ি তম াৰ িাতহছৰ এছকা নকয়। 

اَلَُهمَبِهِۦَِمۡنَِعلٖۡمََولَآَأِلبَآئِِهۡمََْۚكبَُرۡتََكلَِمٗةََتخُۡرُجََ م 
َٰهِِهۡمَْۚإِنََيُقولُوَنَإِل اََكِذٗبَا فَۡو

َ
 ٥َِمۡنَأ

6. এছিছক তসহোঁ ছি এই িাণীি ঈমান কপাষণ নকতৰছল সম্ভৱি তসহোঁ িৰ তপ ি 

ঘূতৰ ঘূতৰ িুতম দ্যখছি আত্ম-তিনাশী হহ পতৰিা। 
ََءاَثَٰرِهِۡمَإِنَل ۡمَيُۡؤِمُنواَْبَِهََٰذاََفََ َن ۡفَسَكَعَلَىَٰٓ لََعل َكََبَِٰخع 

َسًفَا
َ
 ٦َٱلۡحَِديِثَأ

7. তনশ্চয় মাটিৰ ওপৰি তি আছ  আতম কসইছিাৰক ইয়াৰ কশাভা কতৰ তদছ া, 

মানুহক এই পৰীক্ষা কৰাৰ িাছি কি, তসহোঁ িৰ মাজি ককাছন কশ্ৰষ্ঠ আমল কছৰ। 
ُهۡمََإِن اََجَعلَۡناََماَعَلَىَ يُّ

َ
ۡرِضَزِيَنٗةَل َهاَلَِنۡبلُوَُهۡمَأ

َ
ٱلۡأ

ۡحَسُنََعَملٗا
َ
 ٧َأ

8. আৰু ইয়াৰ ওপৰি তি আছ  কসয়া অৱছশয আতম উতদ্ভদশূনয পৰ্াৰি 

পতৰণি কতৰম। 
 ٨ََوِإن اَلََجَٰعِلُوَنََماََعلَۡيَهاََصعِيٗداَُجُرًزَا

9. িুতম কাহাফ (গুহা) আৰু ৰাক্বীমৰ অতধিাসীসকলক আমাৰ তনদশথনাৱলীৰ 

মাজি তিস্ময়কৰ িুতল ভৱা কনতক? 

ۡصَحََٰبَٱلَۡكۡهِفََوٱلر قِيِمََكانُواَِْمۡنََ
َ
َأ ن 
َ
ۡمََحِسۡبَتَأ

َ
أ

 ٩ََءاَيَٰتَِناََعَجًبَا

10. কিতিয়া িুৱকসকছল গুহাি আশ্ৰয় ল’কল কিতিয়া তসহোঁ ছি হকত ল, ‘কহ 

আমাৰ ৰব্ব! িুতম কিামাৰ তনজৰ ফালৰ পৰা আমাক অনুগ্ৰহ দান কৰা আৰু 

আমাৰ িাছি আমাৰ কমথৰাতজ সঠিকভাছৱ পতৰচালনাৰ িযৱস্থা কৰা’। 

َوىَٱلۡفِۡتَيُةَإِلَيَٱلَۡكۡهِفََفَقالُواََْرب َنآََءاتَِناَِمنَل ُدنَكََ
َ
إِۡذَأ

ۡمرِنَاَرََشٗدَا
َ
 ١٠ََرۡحمَٗةَوََهي ِۡئَلََناَِمۡنَأ
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11. ফলি আতম তসহোঁ িক গুহাৰ মাজি ককইিা ি ছৰা ঘুমন্ত অৱস্থাি 

ৰাতখছলা, 
ََءاَذانِِهۡمَفِيَٱلَۡكۡهِفَِسنِيَنََعَدٗدَافََ  ١١ََضَرۡبَناَعَلَىَٰٓ

12. িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িক জগাই িুতলছলা এইছটা জনাৰ িাছি কি, দ্যই 

দলৰ মাজি ককানছটাছৱ তসহোঁ িৰ অৱতস্থতিকাল সঠিকভাছৱ তনণথয় কতৰি পাছৰ। 
ََ َلَِماَل ۡحَصيَٰ

َ
َٱلۡحِۡزبَيِۡنَأ يُّ

َ
ََبَعۡثَنَُٰهۡمَلَِنۡعلََمَأ بُِثٓواََُْثم 

َمٗدا
َ
 ١٢َأ

13. আতম কিামাৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ িৃত্তান্ত সঠিকভাছৱ িণথনা কতৰছ াোঁ , তসহোঁ ি 

আত ল ককইজনমান িুৱক, তসহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালকৰ ওপৰি ঈমান আতনত ল 

আৰু আতম তসহোঁ িৰ তহদায়ি িৃতি কতৰ তদত ছলাোঁ , 

َءََ َإِن ُهۡمَفِۡتَية  ِۚ ِ ُهمَبِٱلۡحَق 
َ
ََعلَۡيَكََنَبأ حُۡنََنُقصُّ اَمُنواََْن 
 ١٣َبَِرب ِِهۡمََوزِۡدَنَُٰهۡمَُهٗدى

14. আৰু আতম তসহোঁ িৰ তচত্ত দৃ়ি কতৰ তদত ছলাোঁ ; তসহোঁ ছি কিতিয়া (সাৰ পাই) 

উঠি ক’কল, ‘আমাৰ প্ৰতিপালছকই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিপালক। আতম 

ককতিয়াও কিওোঁৰ পতৰিছিথ  আন ককাছনা ইলাহক আহ্বান নকছৰাোঁ ; িতদ আহ্বান 

কছৰাোঁ  কিছন্ত এয়া হ’ি িৰ গতহথ ি কৰ্া। 

َِٰتََ َمََٰو َٱلس  َقُلُوبِِهۡمَإِۡذَقَاُمواََْفَقالُواََْربَُّناََربُّ َوَربَۡطَناَعَلَىَٰ
ل َقۡدَقُلَۡنآَإِٗذاََ َۡۖ َٰٗها ۦَٓإَِل ۡرِضَلَنَن ۡدُعَواَِْمنَُدونِهِ

َ
َوٱلۡأ

 ١٤ََشَطًطَا

15. আমাৰ এই স্বজাতিসকছল কিওোঁৰ পতৰিছিথ  িহুছিা ইলাহ গ্ৰহণ কতৰছ । 

ইহোঁ ছি এইছিাৰ ইলাহ সম্পছকথ  স্পষ্ট প্ৰমাণ উপতস্থি নকছৰ তকয়? এছিছক 

তিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  তম া উদ্ভাৱন কছৰ কসইজনিকক ডাঙৰ িাতলম আৰুছনা 

ককান হ’ি পাছৰ? 

تُوَنََ
ۡ
َۖۡل ۡولَاَيَأ ۦََٓءالَِهٗة خَُذواَِْمنَُدونِهِ ُؤلَآِءَقَۡوُمَناَٱت  َهَٰٓ

َفمََ َََِعلَۡيِهمَبُِسلَۡطَِٰۭنََبي ِٖنَِۖ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 
َ
ۡنَأ

 ١٥ََكِذٗبَا

16. এতিয়া তিছহিু কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ পৰা আৰু তসহোঁ ছি তিছিাৰৰ ইিাদি 

কছৰ কসইছিাৰৰ পৰা তিতচ্ছন্ন হহ া, কসছয় এতিয়া কিামাছলাছক গুহাি আশ্ৰয় 

গ্ৰহণ কৰা। কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁৰ ৰহমি তিিাৰ 

কতৰি আৰু কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ জীৱছনাপকৰণৰ তিষয়ছটা সহজ 

কতৰ তদি। 

اَْإِلَيََ ۥٓ ُو
ۡ
َفَأ َ َوِإذَِٱۡعتََزلُۡتُموُهۡمََوَماََيۡعُبُدوَنَإِل اَٱَّلل 

ۡحمَتِهِۦََويَُهي ِۡئََ ِنَر  ٱلَۡكۡهِفَيَنُشۡرَلَُكۡمََربُُّكمَم 
ِۡرَفٗقَا ۡمرُِكمَم 

َ
ِۡنَأ  ١٦َلَُكمَم 

17. আৰু িুতম তসহোঁ িক কদখাছহোঁ ছিন, সূিথয উদয় কহাৱাৰ সময়ি তসহোঁ িৰ 

গুহাৰ কসাোঁ  ফাছল ঢাল খায় আৰু অি কিাৱাৰ সময়ি তসহোঁ িক অতিৰম কতৰ 

িাওোঁ ফাছল ঢাল খায়, অৰ্চ তসহোঁ ি গুহাৰ প্ৰশি কচািালি (শুই আছ ), 

এইছিাৰ আল্লাহৰ তনদশথনসমূহৰ মাজি অনযিম। আল্লাছহ িাক সৎপৰ্ি 

পতৰচাতলি কছৰ, তস সৎপৰ্প্ৰাপ্ত আৰু কিওোঁ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ, িুতম ককতিয়াও 

িাৰ িাছি ককাছনা পৰ্তনছদথ শকাৰী অতভভাৱক তিচাতৰ নাপািা। 

ۡمَسَإَِذاََطلََعتَت َزََٰوُرََعنََكۡهفِِهۡمََذاَتََ ۞َوتََرىَٱلش 
َماِلَوَُهۡمَفِيََ ِ ٱلَۡيِميِنََوِإَذاََغَربَتَت ۡقرُِضُهۡمََذاَتَٱلش 

َٰلَِكَِمۡنََءاَيََٰ ِۡنُهََْۚذ ََفُهَوََفَۡجَوةَٖم  ُ َمنََيۡهِدَٱَّلل  َُِۗ ِتَٱَّلل 
ۡرِشٗدَا اَمُّ َوَمنَيُۡضلِۡلَفَلَنََتِجَدَلَُهۥََولِي ٗ  ١٧َٱلُۡمۡهَتدَِِۖ

18. আৰু িুতম ভাতৱলাছহোঁ ছিন তসহোঁ ি সাছৰ আছ , অৰ্চ তসহোঁ ি আত ল 

কটাপতনি। আতম তসহোঁ িক কাতি সলাই তদত ছলাোঁ  কসাোঁ ফাছল আৰু িাওোঁফাছল আৰু 

তসহোঁ িৰ কুকুছৰ সনু্মখৰ ভতৰ দ্যটা গুহাৰ দ্যৱাৰি প্ৰসাতৰি কতৰ আত ল। িতদ িুতম 

তসহোঁ িৰ ফাছল ভুমুতক মাতৰ কদতখলাছহোঁ ছিন, কিছন্ত অৱছশয িুতম তভৰাই লৰ 

মাতৰলাছহোঁ ছিন। অৱছশয িুতম তসহোঁ িৰ ভয়ি আিংকগ্ৰি হহ পতৰলাছহোঁ ছিন; 

َوُنَقل ُِبُهۡمََذاَتَٱلَۡيِميِنََ َْۚ ۡيَقاٗظاَوَُهۡمَُرقُود 
َ
َوَتحَۡسُبُهۡمَأ

َذَِراَعۡيهَِبِٱلۡوَِصيِدَِۚلَوَََِوَذاَتَ وََكلُۡبُهمََبَِٰسط  َماِلَِۖ ِ َٱلش 
لَۡعَتََعلَۡيِهۡمَلََول ۡيَتَِمۡنُهۡمَفَِراٗراََولَُملِۡئَتَِمۡنُهۡمََ ٱط 

 ١٨َرُۡعٗبَا
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19. আৰু এইদছৰই আতম তসহোঁ িক জগাই িুতলছলা, িাছি তসহোঁ ছি পৰস্পৰৰ 

মাজি কসাধ-কপা  কতৰি পাছৰ। তসহোঁ িৰ এজছন ক’কল, ‘কিামাছলাছক তকমান 

সময় অৱস্থান কতৰ া’? তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম এতদন িা এতদনৰ তক ু অংশছহ 

অৱস্থান কতৰছ াোঁ ’। তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিামাছলাছক তকমান সময় অৱস্থান কতৰ া 

কসয়া কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছকই ভালদছৰ জাছন। এছিছক কিামাছলাছক 

এতিয়া কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা এজনক এই মুদ্ৰাসহ িজাৰকল পঠাই তদয়া। তস 

কিন ভালকক চাই-তচতি ককানছটা উত্তম খাদয িাৰ পৰা কিন কিামাছলাকৰ 

িাছি তক ু খাদয হল আছহ। লগছি তস কিন তিচক্ষণিাৰ হসছি কাম কছৰ। 

ককাছনামছিই িাছি কিামাছলাকৰ তিষছয় কাছকা এছকা জাতনি তনতদছয়। 

ِۡنُهۡمََ َم  َوَكَذَٰلَِكََبَعۡثَنَُٰهۡمَلَِيتََسآَءلُواَْبَيۡنَُهۡمَْۚقَاَلَقَآئِل 
قَالُواََْربُُّكۡمَََكۡمََ ۡوََبۡعَضَيَۡوٖمَِۚ

َ
قَالُواَْلَبِثَۡناَيَۡوًماَأ لَبِثُۡتۡمَۖۡ

ۦَٓإِلَيََ ِ َحَدُكمَبَِورِقُِكۡمََهَِٰذه
َ
ۡعلَُمَبَِماَلَبِثُۡتۡمَفَٱۡبَعُثٓواَْأ

َ
أ

ِۡنُهََ تُِكمَبِرِۡزٖقَم 
ۡ
ََطَعاٗماَفَلَۡيأ ۡزكَيَٰ

َ
َهآَأ يُّ

َ
ٱلَۡمِديَنةَِفَلَۡينُظۡرَأ

ۡفَ َحًداََولَۡيَتلَط 
َ
َبُِكۡمَأ  ١٩ََولَاَيُۡشعَِرن 

20. তনশ্চয় তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ তিষছয় জাতনি পাছৰ কিছন্ত তসহোঁ ছি 

কিামাছলাকক তশল দতলয়াই আঘাি কতৰ হিযা কতৰি অৰ্িা কিামাছলাকক 

তসহোঁ িৰ ধমথি ওছভািাই তনি। কিতিয়া কিামাছলাছক ককতিয়াও সফল হ’ি 

কনাৱাতৰিা। 

ۡوَيُعِيُدوُكۡمَفِيََإِن ُهۡمَإِنَ
َ
َيۡظَهُرواََْعلَۡيُكۡمَيَۡرُجمُوُكۡمَأ

بَٗدَا
َ
 ٢٠َِمل تِِهۡمََولَنَُتۡفلُِحٓواَْإًِذاَأ

21. আৰু এইদছৰ আতম মানুহক কিওোঁছলাকৰ তিষছয় জনাই তদছলাোঁ , িাছি 

তসহোঁ ছি জাছন কি, আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয আৰু তনশ্চয় তকয়ামি সম্পছকথ  

ককাছনা সছেহ নাই। কিতিয়া তসহোঁ ছি (নগৰিাসীছয়) তসহোঁ িৰ কিথ িযৰ তিষছয় 

তনজৰ মাজছি তিিকথ  কতৰত ল কিতিয়া তসহোঁ িৰ তক ুমাছন ক’কল, ‘কিওোঁছলাকৰ 

ওপৰি কসৌধ তনমথাণ কৰা’। তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালছকই তসহোঁ িৰ তিষছয় ভাল জাছন। 

তসহোঁ িৰ কিথ িযৰ তিষছয় তিসকলৰ মি প্ৰিল হহত ল তসহোঁ ছি ক’কল, ‘তনশ্চয় 

আতম কিওোঁছলাকৰ ওপৰি ম তজদ তনমথাণ কতৰম’। 

ََ ن 
َ
ََوأ ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  ن 

َ
ۡعثَۡرنَاََعلَۡيِهۡمَلَِيۡعلَُمٓواَْأ

َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

ۡمرَُهۡمََۖۡ
َ
اَعَةَلَاََرۡيَبَفِيَهآَإِۡذََيَتَنَٰزَُعوَنَبَيَۡنُهۡمَأ ٱلس 

ۡعلَُمَبِِهۡمَْۚقَاَلَٱل َ
َ
بُُّهۡمَأ ر  ِذيَنَََفَقالُواَْٱۡبُنواََْعلَۡيِهمَُبۡنَيَٰٗناَۖۡ

ۡسِجٗدَا ََعلَۡيِهمَم  ۡمرِهِۡمَلََنت ِخَذن 
َ
َأ  ٢١ََغلَُبواَْعَلَىَٰٓ

22. অতচছৰই তক ুমাছন ক’ি, ‘কিওোঁছলাক আত ল তিতনজন, কিওোঁছলাকৰ 

চিুৰ্থছটা আত ল কিওোঁছলাকৰ কুকুৰ’, আৰু আন তক ুমাছন ক’ি, ‘কিওোঁছলাক 

আত ল পাোঁ চজন, কিওোঁছলাকৰ ষষ্ঠছটা আত ল কিওোঁছলাকৰ কুকুৰ’, এই 

সকছলাছৱ গাছয়িী তিষয়ি অনুমানৰ ওপৰি তনভথ ৰ কছৰ। আছকৌ তক ুমাছন 

ক’ি, ‘কিওোঁছলাক আত ল সািজন, কিওোঁছলাকৰ অষ্টমছটা হহছ  কিওোঁছলাকৰ 

কুকুৰ’। ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছকছহ কিওোঁছলাকৰ সংখযাছটা ভালকক জাছন; 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰকৃি সংখযা ককৱল তক ুসংখযক কলাছকছহ জাছন। এছিছক 

সাধাৰণ আছলাচনাৰ িাতহছৰ িুতম কিওোঁছলাকৰ তিষছয় তিিকথ  নকতৰিা আৰু 

ইহোঁ িৰ কাছকা কিওোঁছলাকৰ তিষছয় নুসুতধিা। 

ابُِعُهۡمََكلُۡبُهۡمََويَُقولُوَنََخمَۡسة ََ ر  ََٰثةَ  َسَيُقولُوَنَثََل
َوثَاِمُنُهۡمََ ُۢاَبِٱلَۡغۡيِبََِۖويَُقولُوَنََسۡبَعةَ  َسادُِسُهۡمََكلُۡبُهۡمََرۡجمَ

ۡعلَُمَبِعِدَ 
َ
ب ِٓيَأ َُۗفَلَاَََكلُۡبُهۡمَْۚقُلَر  اََيۡعلَُمُهۡمَإِل اَقَلِيل  تِِهمَم 

ِۡنُهۡمََ ُتَمارَِفِيِهۡمَإِل اَِمَراٗٓءََظَِٰهٗراََولَاَتَۡسَتۡفِتَفِيِهمَم 
َحٗدا
َ
 ٢٢َأ

23. আৰু ককতিয়াও িুতম ককাছনা তিষয়ি এই িুতল নক'িা কি, তনশ্চয় মই 

এইছটা অহা কাতল কতৰম, 

َلَِشاْۡيٍءَإِن ِيَفَاِعلَ  َٰلَِكََغًداَََولَاََتُقولَن   ٢٣ََذ
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24. ইন শ্বা আল্লাহ কনাছকাৱাকক, (অৰ্থাৎ িতদ আল্লাছহ তিচাছৰ), আৰু িতদ 

পাহতৰ কিাৱা কিছন্ত কিামাৰ প্ৰতিপালকক স্মৰণ কতৰিা আৰু ককাৱা, ‘সম্ভৱি 

কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক ইয়ািককও সিযৰ তনকটৱিী পৰ্ কদখুৱাি’। 

ب َكَإَِ َوٱۡذُكرَر  َْۚ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 
َ
ََإِل ٓاَأ َذاَنَِسيَتََوقُۡلََعَسيَٰٓ

ۡقَرَبَِمۡنََهََٰذاَرََشٗدا
َ
نََيۡهِديَِنََرب ِيَلِأ

َ
 ٢٤َأ

25. আৰু তসহোঁ ছি গুহাি আত ল তিতন শ ি ৰ, লগছি অতিতৰি ন ি ৰ। ٢٥ََولَبُِثواَْفِيََكۡهفِِهۡمَثََلََٰثَِماْئَةَِٖسنِيَنََوٱۡزَداُدواَْتِۡسٗعَا 

26. ককাৱা, ‘তসহোঁ ছি তকমান সময় অৱস্থান কতৰত ল কসয়া আল্লাছহই ভালকক 

জাছন’, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ গাছয়িৰ জ্ঞান ককৱল কিওোঁছৰই। কিওোঁ 

তকমান সুেৰ দ্ৰষ্টা আৰু কশ্ৰািা! কিওোঁৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ আন ককাছনা অতভভাৱক 

নাই। কিওোঁ কাছকা তনজ কিৃথ ত্বি অংশীদাৰ নকছৰ। 

َلَُهۥََغيَۡ ْۡۖ ۡعلَُمَبَِماَلَبُِثوا
َ
َأ ُ ۡرِضََِۖقُِلَٱَّلل 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ُبَٱلس 

ََٖولَاَيُۡشرُِكََ ِنَُدونِهِۦَِمنََولِي  ۡسِمۡعََْۚماَلَُهمَم 
َ
بِۡصۡرَبِهِۦََوأ

َ
أ

َحٗدا
َ
ۦَٓأ  ٢٦َفِيَُحۡكِمهِ

27. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তকিািৰ পৰা কিামাৰ ওচৰি তি অহী কৰা হয় 

কসয়া িুতম পাঠ কতৰ শুছনাৱা। কিওোঁৰ িাকযসমূহৰ ককাছনা পতৰিিথ নকাৰী নাই; 

আৰু িুতম ককতিয়াও কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা আশ্ৰয় তিচাতৰ নাপািা। 

َلََ ِ لَاَُمَبد  وِحَيَإِلَۡيَكَِمنَكَِتاِبََرب َِكَۖۡ
ُ
َوٱتُۡلََمآَأ

 ٢٧َلِكَلَِمَٰتِهِۦََولَنََتِجَدَِمنَُدونِهِۦَُملَۡتَحٗدا

28. আৰু িুতম তনজছক হধিথশীল ৰাতখিা কিওোঁছলাকৰ হসছি, তিসকছল পুৱা-

গধূতল কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকক আহ্বান কছৰ, কিওোঁৰ সন্তুতষ্টৰ উছেছশয; আৰু 

িুতম পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কশাভা কামনা কতৰ তসহোঁ িৰ পৰা কিামাৰ দৃতষ্ট আোঁিৰাই 

তনতনিা। লগছি িুতম কসই িযতিৰ অনুসৰণ নকতৰিা—িাৰ অন্তৰক আতম আমাৰ 

স্মৰণৰ পৰা অমছনাছিাগী কতৰ তদছ াোঁ , তিছয় তনজ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কতৰছ  আৰু 

িাৰ কমথ তিনষ্ট হহছ । 

َوٱۡصبِۡرََنۡفَسَكََمَعَٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنََرب ُهمَبِٱلَۡغَدوَٰةََِ
ََولَاََتۡعُدََعۡيَناَكََعۡنُهۡمَتُرِيُدََ ۖۥۡ َيُرِيُدوَنَوَۡجَهُه َوٱلَۡعِشي ِ
ۡغَفلَۡناَقَلَۡبُهۥََعنََ

َ
َولَاَتُِطۡعََمۡنَأ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ زِيَنَةَٱلۡحََيوَٰ

ۡمُرُهۥَفُُرٗطَاذِۡكرِنَاَوََ
َ
َُٰهَوََكاَنَأ  ٢٨َٱت َبَعََهَوى

29. আৰু ককাৱা, ‘সিয কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা (আতহছ ), 

কসছয় িাৰ ইচ্ছা তস ঈমান আনক আৰু িাৰ ইচ্ছা তস কুফৰী কৰক’। তনশ্চয় 

আতম িাতলমসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি ৰাতখছ া অতি, িাৰ প্ৰাচীৰছিাছৰ তসহোঁ িক 

পতৰছিষ্টন কতৰ ৰাতখছ । তসহোঁ ছি পানীয় তিচাতৰছল তসহোঁ িক তদয়া হ’ি গতলি 

ধািুৰ দছৰ পানীয়, তিছটা তসহোঁ িৰ মুখমিল দগ্ধ কতৰি, এইছটা িৰ তনকৃষ্ট 

পানীয়! আৰু জাহান্নাম তকমান কি তনকৃষ্ট তিশ্ৰামস্থল! 

َفَمنََشآَءَفَلُۡيۡؤِمنََوَمنََشآَءََ ب ُِكۡمَۖۡ َِمنَر  َوقُِلَٱلۡحَقُّ
عَۡ
َ
إِن آَأ َْۚ َحاَطَبِِهۡمََفَلَۡيۡكُفۡر

َ
َٰلِِميَنَنَاًراَأ َتۡدنَاَلِلظ 

َوِإنَيَۡسَتغِيُثواَُْيَغاثُواَْبَِمآٖءََكٱلُۡمۡهِلَيَۡشوِيََ ُسَرادُِقَهاَْۚ
َراُبَوََسآَءۡتَُمۡرَتَفًقَا بِۡئَسَٱلش   ٢٩َٱلۡوُُجوَهَْۚ

30. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  – তনশ্চয় আতম 

উত্তমৰূছপ কমথ সম্পাদন কৰা িযতিৰ শ্ৰমফল তিনষ্ট নকছৰাোঁ । 
ۡجَرََ
َ
َٰلَِحَِٰتَإِن اَلَاَنُِضيُعَأ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 

ۡحَسَنََعَملًَا
َ
 ٣٠ََمۡنَأ

31. কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  স্থায়ী জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি 

ৰ্াতকি, িাি কিওোঁছলাকক কসাণৰ কংকছনছৰ অলংকৃি কৰা হ’ি, কিওোঁছলাছক 

পতৰধান কতৰি সূক্ষ্ম আৰু তমতহ কৰ মৰ কসউজীয়া িস্ত্ৰ, আৰু কিওোঁছলাছক িাি 

সুসতজ্জি আসনি আউতজ িতহি, তকমান কি ধুনীয়া পুৰস্কাৰ আৰু উত্তম 

তিশ্ৰামস্থল! 

نَۡهَُٰرََ
َ
َُٰتََعۡدٖنََتجۡرِيَِمنََتحۡتِِهُمَٱلۡأ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََجن 

ُ
أ

َساوَِرَِمنََذَهٖبََويَلۡبَُسوَنَثَِيابًاََُيحَل ۡوَنَفِيَهاَِمنَۡ
َ
أ

ت ِكـ ِيَنَفِيَهاَعَلَىََ ِنَُسنُدٖسََوِإۡستَبَۡرٖقَمُّ ُخۡضٗراَم 
َواُبَوََحُسَنۡتَُمۡرَتَفٗقَا َنِۡعَمَٱلث  َرآئِِكِۚ

َ
 ٣١َٱلۡأ
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32. আৰু িুতম তসহোঁ িৰ িাছি এটা দৃষ্টান্ত দাতঙ ধৰা, দ্যজন িযতি আত ল, 

তসহোঁ িৰ এজনক আতম প্ৰদান কতৰত ছলা দ্যটা আঙুৰৰ িাগান আৰু দ্যছয়াটাছক 

আতম কখজুৰ গছ ছৰ পতৰছিতষ্টি কতৰত ছলাোঁ  আৰু দ্যছয়াটাছৰ মধযৱিী স্থানি 

ৰাতখত ছলাোঁ  শসযছক্ষি। 

َحِدهَِماََجن تَيِۡنََ
َ
َثلٗاَر ُجلَيِۡنََجَعلَۡناَلِأ ۞َوٱۡضرِۡبَلَُهمَم 
ۡعَنَٰٖبَوََحَفۡفَنَُٰهَماَبَِنۡخٖلَوََجَعلۡنََ

َ
 ٣٢َاَبَيَۡنُهَماََزۡرٗعاِمۡنَأ

33. উভয় উদযাছনই ফল দান কতৰত ল আৰু িাি ককাছনা ত্ৰুটি কৰা নাত ল 

আৰু আতম উভয় উদযানৰ মাছজছৰ প্ৰিাতহি কতৰত ছলাোঁ  এটা তনজৰা। 
َْۚ ا ِۡنُهََشۡيـ ٗ ُكلََهاََولَۡمََتۡظلِمَم 

ُ
كِلَۡتاَٱلۡجَن تَيِۡنََءاتَۡتَأ

ۡرنََا  ٣٣َِخَلَٰلَُهَماََنَهٗراََوَفج 

34. আৰু িাৰ প্ৰচুৰ ফল-সম্পদ আত ল। িাৰ তপ ি কৰ্া প্ৰসিি তস িাৰ 

িনু্ধক ক’কল, ‘কিামািকক কমাৰ ধন-সম্পদ কিত  আৰু জনিলছিা মই 

কিামািকক অতধক শতিশালী’। 

ۡكثَُرََ
َ
نَاَ۠أ
َ
َأ ۥٓ وََكاَنَلَُهۥََثَمر ََفَقاَلَلَِصَِٰحبِهِۦَوَُهَوَُيحَاوُِرُه

ََنَفٗرَاِمنَكََمَا َعزُّ
َ
 ٣٤َلٗاََوأ

35. আৰু তস অহংকাৰ কতৰ িাৰ উদযানি প্ৰছৱশ কতৰছল। তস ক’কল, ‘এইছটা 

ককতিয়াও ধ্বংস হ’ি িুতল কমাৰ ধাৰণা নহয়; 
نَتَبِيَدََ

َ
َأ ُظنُّ

َ
َوَدَخَلََجن َتُهۥَوَُهَوََظالِم َل َِنۡفِسهِۦَقَاَلََمآَأ

بَٗدَا
َ
ۦَٓأ ِ  ٣٥ََهَِٰذه

36. ‘আৰু তকয়ামি সংঘটিি হ’ি িুতলও কমাৰ ধাৰণা নহয়, আৰু কমাক িতদ 

কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি উভিাই তনয়া হয়, কিছন্ত তনশ্চয় মই ইয়ািককছয়া 

উৎকৃষ্ট প্ৰিযাৱিথ ন স্থল পাম’। 

ََ ِجَدن 
َ
ََرب ِيَلَأ َإِلَيَٰ اَعَةَقَآئَِمٗةََولَئِنَرُّدِدتُّ َٱلس  ُظنُّ

َ
َوَمآَأ

ِۡنَهاَُمنَقلَٗبَا  ٣٦ََخيٗۡراَم 

37. ইয়াৰ উত্তৰি িাৰ িনু্ধজছন তিিকথ মূলক ভাছৱ িাক ক’কল, ‘িুতম কসই 

সোৰ লগি কুফৰী কতৰ া কনতক, তিজছন কিামাক সৃতষ্ট কতৰছ  মাটিৰ পৰা 

আৰু িাৰ তপ ি িীিথৰ পৰা আৰু িাৰ তপ ি কিামাক পুণথাংি পুৰুষ আকৃতি 

দান কতৰছ ’? 

َِ َكَفۡرَتَب
َ
َأ ۥٓ ٱل ِذيََقَاَلَلَُهۥََصاِحُبُهۥَوَُهَوَُيحَاوُِرُه

ََٰكَرَُجلٗا ى ََسو  َِمنَنُّۡطَفةَُٖثم   ٣٧ََخلََقَكَِمنَتَُراٖبَُثم 

38. ‘তকন্তু কিছৱোঁই আল্লাহ, কমাৰ ৰব্ব; আৰু মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ লগি 

কাছকা অংশী নকছৰাোঁ ’। 
َحٗدا
َ
ۡشرُِكَبَِرب ِٓيَأ

ُ
ََرب ِيََولَٓاَأ ُ َِٰكن اَُ۠هَوَٱَّلل   ٣٨َل 

39. ‘িুতম কিতিয়া কিামাৰ উদযানি প্ৰছৱশ কতৰলা কিতিয়া িুতম তকয় 

এইদছৰ ককাৱা নাত লা কি, আল্লাছহ তিছটা তিচাছৰ কসইছটাছৱই হয়, আল্লাহৰ 

সহায় অতিহছন ককাছনা শতি নাই? িতদ িুতম কিামাৰ ধন-সম্পতত্ত আৰু সন্তান-

সন্ততিৰ কক্ষিি কমাক হীন িুতল ধাৰণা কৰা-- 

َلَاَقُو ةََإِل اََََولَۡولَٓاَإِۡذََدَخلَۡتََجن َتَكَقُلَۡتََماََشآءََ ُ ٱَّلل 
َِمنَكََمالٗاََوَولَٗدا قَل 

َ
نَاَ۠أ
َ
إِنَتََرِنَأ َِْۚ  ٣٩َبِٱَّلل 

40. ‘িৰ্াতপও এয়া অসম্ভৱ নহয় কি, হয়ছিা কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক 

কিামাৰ উদযানিকক উৎকৃষ্ট তকিা দান কতৰি আৰু কিামাৰ উদযানি আকাশৰ 

পৰা তনধথাতৰি তিপিথয় পঠাি, িাৰ ফলি ই উতদ্ভদশূনয পৰ্াৰি পতৰণি হ’ি। 

ِنََجن تَِكََويُۡرِسَلََعلَۡيَهاَ نَيُۡؤتِيَِنََخيٗۡراَم 
َ
ََرب ِٓيَأ َفَعَسيَٰ

َمآِءََفُتۡصبَِحََصعِيٗداََزلًَقَا َِنَٱلس   ٤٠َُحۡسَباٗناَم 
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41. ‘অৰ্িা ইয়াৰ পানী ভূগভথ ি গুতচ িাি আৰু িুতম ককতিয়াও কসইছটাৰ 

সন্ধান লাভি সক্ষম হ’ি কনাৱাতৰিা’। 
ۡوَ
َ
 ٤١َيُۡصبَِحََمآؤَُهاََغۡوٗراَفَلَنَتَۡسَتِطيَعَلَُهۥََطلَٗبَاأ

42. এছিছক িাৰ ফল-সম্পদক তিপিথছয় কিতৰ ধতৰছল, আৰু গ ছিাৰ 

কহোতলৰ হসছি ভাতঙ-তচতঙ পতৰ ৰ্কা কদতখ, তস িাি তি িযয় কতৰত ল িাৰ 

িাছি হাি কমাহাতৰ কমাহাতৰ আছক্ষপ কতৰ ক’কল, ‘হায়, মই িতদ কমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ লগি কাছকা অংশী নকতৰছলাছহোঁ ছিন’! 

نَفَقَفِيَهاََ
َ
ََمآَأ ۡيهَِعَلَىَٰ ۡصَبَحَُيَقل ُِبََكف 

َ
ِحيَطَبَِثَمرِهِۦَفَأ

ُ
َوأ

ۡشرِۡكََ
ُ
َُعُروِشَهاََويَُقوُلََيَٰلَۡيتَنِيَلَۡمَأ َعَلَىَٰ َوِهَيََخاوِيَة 

َحٗدَا
َ
 ٤٢َبَِرب ِٓيَأ

43. আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ িাক সহায় কতৰিকল ককাছনা নাত ল আৰু তস 

তনছজও প্ৰতিকাৰি সমৰ্থ নাত ল। 
ََِوَماََكاَنََ يَنُصُرونَُهۥَِمنَُدوِنَٱَّلل  َولَۡمَتَُكنَل ُهۥَفِئَةَ 

 ٤٣َُمنَتِصًرَا

44. ইয়াি কিৃথ ত্ব ককৱল আল্লাহছৰই, তিজন সিয। পুৰস্কাৰ প্ৰদানি আৰু 

পতৰণাম তনধথাৰণি কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ। 
َِۚهَُ ِ َِٱلۡحَق  َُعۡقٗبَاُهَنالَِكَٱلَۡوَلََٰيُةََّلِل  ثََواٗباَوََخيۡر   ٤٤ََوََخيۡرَ 

45. আৰু িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি পাতৰ্থৱ জীৱনৰ উপমা দাতঙ ধৰা, (পাতৰ্থৱ 

জীৱনৰ উপমা হহছ ) পানীৰ দছৰ তিছটা আতম আকাশৰ পৰা িষথণ কছৰাোঁ , িাৰ 

দ্বাৰা ভূতমজ উতদ্ভদ ঘন সতন্নতিষ্ট হহ উৎপন্ন হয়, িাৰ তপ ি এইছিাৰ শুকাই 

এছনকক চূণথ-তিচূণথ হয় কি, িিাছহ কসইছিাৰ উৰুৱাই হল িায়। আল্লাহ সকছলা 

িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

نَزلَۡنَُٰهَِمَنََ
َ
ۡنَياََكَمآٍءَأ ةَِٱلدُّ َثَلَٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡبَلَُهمَم 

ۡصَبَحََهِشيٗماََ
َ
ۡرِضَفَأ

َ
َمآِءَفَٱۡخَتلََطَبِهِۦََنَباُتَٱلۡأ ٱلس 
َ َعَلَىَٰ ُ وََكاَنَٱَّلل  َُٰحَُۗ َِي ۡقَتِدًرَاتَۡذُروهَُٱلر  ََشۡيٖءَمُّ ِ
 ٤٥َكُل 

46. ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কশাভামাি, আৰু স্থায়ী 

সৎকমথ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি পুৰস্কাৰ প্ৰাতপ্তৰ িাছি কশ্ৰষ্ঠ আৰু প্ৰিযাশাৰ 

কক্ষিছিা উৎকৃষ্ট। 

َوٱلَۡبَٰقَِ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ َيَُٰتََٱلَۡماُلََوٱلَۡبُنوَنَزِيَنُةَٱلۡحََيوَٰ
َملٗا
َ
َأ َِعنَدََرب َِكَثََواٗباَوََخيۡر  َٰلَِحَُٰتََخيۡر   ٤٦َٱلص 

47. আৰু স্মৰণ কৰা, তিতদনা আতম পিথিসমূহক সিালন কতৰম আৰু িুতম 

পৃতৰ্ৱীক উনু্মি প্ৰান্তৰ তহচাছপ কদতখিা, আৰু আতম তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি 

কতৰম; ফলি তসহোঁ িৰ এজনছকা এতৰ তনতদওোঁ। 

ۡرَضَبَارَِزٗةَوََحَشۡرَنَُٰهۡمَفَلَۡمَََويَۡوَمَنَُسي ِرَُ
َ
َٱلِۡجَباَلََوتََرىَٱلۡأ

َحٗدا
َ
 ٤٧َُنَغادِۡرَِمۡنُهۡمَأ

48. আৰু তসহোঁ িক কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি শাৰীিিভাছৱ উপতস্থি কৰা 

হ’ি আৰু আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাকক আতম প্ৰৰ্মিাৰ কিছনকক সৃতষ্ট 

কতৰত ছলাোঁ  ঠিক কিছনককছয় কিামাছলাক কমাৰ ওচৰি উপতস্থি হহ া, অৰ্চ 

কিামাছলাছক ভাতিত লা কি, কিামাছলাকৰ িাছি আতম ককাছনা প্ৰতিশ্ৰুতি সময় 

তনধথাৰণ নকতৰম’। 

اَل َقۡدَِجۡئُتُمونَاََكَماََ ََرب َِكََصف ٗ وَُعرُِضواَْعَلَىَٰ
جَۡعَلَلَُكمََ ل نَن 

َ
بَۡلَزََعۡمُتۡمَأ َِِۭۚ ة َلََمر  و 

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡمَأ

وِۡعٗدا  ٤٨َم 
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49. লগছি উপস্থাতপি কৰা হ’ি আমলনামা, কিতিয়া িাি তি তলতপিি 

আছ  িাৰ িাছি িুতম অপৰাধীতিলাকক আিংকগ্ৰি কদতখিা আৰু তসহোঁ ছি ক’ি, 

‘হায়, দ্যভথ াগয আমাৰ! এইছটা ককছনকুৱা গ্ৰন্থ! সৰু-িৰ এছন ককাছনা কমথ নাই 

তিছটা ইয়াি তলতপিি কৰা কহাৱা নাই’। তসহোঁ ছি তি আমল কতৰছ  কসয়া 

সনু্মখি উপতস্থি পাি; আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক কাছৰা প্ৰতি অনযায় নকছৰ। 

اَفِيهََِ َووُِضَعَٱلِۡكَتَُٰبََفتََرىَٱلُۡمۡجرِِميَنَُمۡشفِقِيَنَِمم 
َويَُقولُوَنََيََٰوۡيلََتَناََماِلََهََٰذاَٱلِۡكَتَِٰبَلَاَُيَغادُِرََصغِيَرٗةََ

َووََجُدواََْماََعِملَُ ََٰهاَْۚ ۡحَصى
َ
َولَاَََولَاََكبِيَرةًَإِل ٓاَأ واََْحاِضٗراَُۗ
َحٗدا
َ
 ٤٩ََيۡظلُِمََربَُّكَأ

50. আৰু স্মৰণ কৰা, আতম কিতিয়া তফতৰিাসকলক হকত ছলাোঁ , ‘আদমৰ প্ৰতি 

 াজদাহ কৰা’, কিতিয়া ইিলী ৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ  াজদাহ কতৰছল, তস 

আত ল তজনসকলৰ িংশধৰ, তস িাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ অমানয কতৰছল। 

কিছন্ত কিামাছলাছক কমাৰ পতৰিছিথ  িাক আৰু িাৰ িংশধৰসকলক 

অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কতৰিা কনতক? অৰ্চ তসহোঁ ি কিামাছলাকৰ শত্ৰু। 

িাতলমসকলৰ এই তিতনময় তকমান কি তনকৃষ্ট! 

َوِإۡذَقُلَۡناَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِٱۡسُجُدوآَْأِلَدَمَفََسَجُدٓواَْإِل ٓاَإِبۡلِيَسََ
ۡمرََِرب ِهَِ

َ
ََفَفَسَقََعۡنَأ ِ َفَتت ِخُذونَُهۥَََكاَنَِمَنَٱلِۡجن 

َ
َأ ۦُٓۗ

بِۡئَسََ َْۚۚ ُۢ ۡولَِيآَءَِمنَُدونِيَوَُهۡمَلَُكۡمََعُدوُّ
َ
َأ ۥٓ ِي َتُه َوُذر 

َٰلِِميَنَبََدلٗا  ٥٠َلِلظ 

51. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্টৰ সময়ি মই তসহোঁ িক সাক্ষী কৰা নাত ছলাোঁ  

আৰু স্বয়ং তসহোঁ িৰ সৃতষ্টৰ সময়ছিা সাক্ষী কৰা নাত ছলাোঁ , আৰু আতম 

পৰ্ভ্ৰষ্টকাৰীসকলক সাহািযকাৰীৰূছপ গ্ৰহণ কৰা নাত ছলাোঁ । 

ۡرِضََولَاََخلَۡقََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡشَهدتُُّهۡمََخلَۡقَٱلس 

َ
آَأ ۞م 

نُفِسِهۡمََوَماَُكنُتَُمت ِخَذَٱلُۡمِضل ِيَنََعُضٗدا
َ
 ٥١َأ

52. আৰু কসইতদনাৰ কৰ্া স্মৰণ কৰা, তিতদনা কিওোঁ ক’ি, ‘কিামাছলাছক 

তিছিাৰক কমাৰ অংশী িুতল ধাৰণা কতৰত লা কসইছিাৰক মািা’। তসহোঁ ছি কিতিয়া 

কসইছিাৰক মাতিি তকন্তু কসইছিাছৰ তসহোঁ িৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তনতদি আৰু আতম 

তসহোঁ ি উভয়ৰ মধযৱিী ঠাইি এটা ধ্বংস-গহ্বৰ ৰাতখ তদম। 

َويَۡوَمََيُقوُلَنَاُدواَُْشَرَكآِءَيَٱل ِذيَنَزََعۡمُتۡمَفََدَعوُۡهۡمَفَلَۡمََ
ۡوبِٗقَايَۡسَتِجيُبواَْلَُهمَۡ  ٥٢ََوََجَعلَۡناَبَيَۡنُهمَم 

53. আৰু অপৰাধীতিলাছক জুই কদতখছয়ই গম পাি কি, তসহোঁ ছি িাি তনতক্ষপ্ত 

হ’ি তকন্তু তসহোঁ ি কসই ঠাইৰ পৰা (িাতচিকল) ককাছনা পতৰিাণস্থল তিচাতৰ নাপাি। 
َواقُِعوَهاََولَۡمََيِجدَُ ن ُهمَمُّ

َ
اَرََفَظنُّٓواَْأ واَََْوَرَءاَٱلُۡمۡجرُِموَنَٱلن 

 ٥٣ََعۡنَهاََمۡصِرٗفَا

54. তনশ্চয় আতম মানুহৰ িাছি এই ককাৰআনি সকছলা ধৰণৰ উপমা 

তিশদভাছৱ িণথনা কতৰছ াোঁ । তকন্তু মানুহ আটাইিকক কিত  তিিকথ তপ্ৰয়। 
ََمَثٖلََِۚ ِ

ۡفَناَفِيََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنَلِلن اِسَِمنَُكل  َولََقۡدََصر 
ۡكثََرََشۡيٖءََ

َ
 ٥٤ََجَدلٗاوََكاَنَٱلۡإِنَسَُٰنَأ

55. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি পৰ্তনছদথ শ আতহল, কিতিয়া মানুহক ঈমান 

আনাৰ পৰা আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা ককৱল 

এইছটাছৱই তিৰি ৰাছখ কি, তসহোঁ িৰ ওচৰছিা পূিথৱিীসলৰ দছৰ অনুসৃি ৰীতি 

আহক নাইিা তসহোঁ িৰ ওচৰি প্ৰিযক্ষভাছৱ শাতি আহক। 

َََومََ نَيُۡؤِمُنٓواَْإِۡذََجآَءُهُمَٱلُۡهَدىَٰ
َ
اَسَأ اََمَنَعَٱلن 

ۡوََ
َ
لِيَنَأ و 

َ
تَِيُهۡمَُسن ُةَٱلۡأ

ۡ
نَتَأ
َ
َويَۡسَتۡغفُِرواََْرب ُهۡمَإِل ٓاَأ
تَِيُهُمَٱلَۡعَذاُبَُقُبلٗا

ۡ
 ٥٥َيَأ

56. আৰু আতম ককৱল সুসংিাদদািা আৰু সিকথ কাৰীৰূছপছহ ৰা ুলসকলক 

কপ্ৰৰণ কছৰাোঁ , তকন্তু কাতফৰসকছল িাতিলৰ দ্বাৰা িকথ  কছৰ, িাছি িাৰ মাধযমি 

সিযক িযৰ্থ কতৰ তদি পাছৰ। লগছি তসহোঁ ছি কমাৰ তনদশথনাৱলীক আৰু তিছিাৰৰ 

দ্বাৰা তসহোঁ িক সিকথ  কৰা হহছ  কসইছিাৰক তিদ্ৰূপৰ তিষয়ৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ। 

َويَُجََٰ ِريَنََوُمنِذرِيَنَْۚ ِ اَُمبَش 
ِدُلَََوَماَنُۡرِسُلَٱلُۡمۡرَسلِيَنَإِل 

خَُذٓواََْ ََۖۡوٱت  ٱل ِذيَنََكَفُرواَْبِٱلَۡبَِٰطِلَلُِيۡدِحُضواَْبِهَِٱلۡحَق 
نِذُرواَُْهُزٗوَا

ُ
 ٥٦ََءاَيَٰتِيََوَمآَأ
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57. আৰু কসইজনিকক অতধক িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ, িাক িাৰ 

প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহ স্মৰণ কৰাই তদয়া হহছ  তকন্তু তস িাৰ পৰা তিমুখ 

হহছ  আৰু তস পাহতৰ হগছ  িাৰ দ্যহাছি তি উপতস্থি কতৰছ ? তনশ্চয় আতম 

তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ ওপৰি আৱৰণ তদছ া িাছি তসহোঁ ছি ককাৰআন িুতজি কনাৱাছৰ 

আৰু তসহোঁ িৰ কাণি আছ  িতধৰিা। িুতম তসহোঁ িক সৎপৰ্ি আহ্বান কতৰছলও 

তসহোঁ ি ককতিয়া সৎপৰ্ি নাতহি। 

ۡعرََضَ
َ
َِرَأَـِبَيَِٰتََرب ِهِۦَفَأ نَُذك  ۡظلَُمَِمم 

َ
َعۡنَهاََََوَمۡنَأ

ِكن ًةََ
َ
َقُلُوبِِهۡمَأ إِن اََجَعلَۡناَعَلَىَٰ َْۚ َمۡتَيََداهُ َونَِسَيََماَقَد 

ََ َوِإنَتَۡدُعُهۡمَإِلَيَٱلُۡهَدىَٰ نََيۡفَقُهوُهََوفِٓيََءاَذانِِهۡمََوۡقٗراَۖۡ
َ
أ

بَٗدا
َ
 ٥٧َفَلَنََيۡهَتُدٓواَْإًِذاَأ

58. আৰু কিামাৰ ৰব্ব পৰম ক্ষমাশীল, দয়ালু। তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি িতদ 

কিওোঁ তসহোঁ িক ধতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিওোঁ অৱছশয তসহোঁ িক অতি কসানকাছল 

শাতি তিতহছলছহোঁ ছিন; তকন্তু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  এটা প্ৰতিশ্ৰুি মুহূিথ , তিছটাৰ 

পৰা তসহোঁ ি ককতিয়াও ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাপাি। 

لَۡوَيَُؤاِخُذُهمَبَِماََكَسبَُ ۡحمَةَِِۖ واَََْوَربَُّكَٱلَۡغُفوُرَُذوَٱلر 
َل نََيِجُدواَِْمنَُدونِهِۦََ وِۡعد  َلَلَُهُمَٱلَۡعَذاَبَْۚبَلَل ُهمَم  لََعج 

 ٥٨ََمۡوئِلٗا

59. আৰু এইছিাৰ কসই জনপদ তিছিাৰক আতম ধ্বংস কতৰছ া, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি অনযায় কতৰত ল আৰু আতম তসহোঁ িৰ ধ্বংসৰ িাছি এটা তনতদথ ষ্ট সময় 

তনধথাৰণ কতৰত ছলাোঁ । 

َ
َ
َأ اََظلَُمواَْوََجَعلَۡناَلَِمۡهلِِكِهمَََوتِلَۡكَٱلُۡقَرىَٰٓ ۡهلَۡكَنَُٰهۡمَلَم 

وِۡعٗدا  ٥٩َم 

60. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মু াই কিওোঁৰ সহচৰ িুৱকক হকত ল, ‘মই 

দ্যখন হনৰ সিমস্থলি উপনীি কনাছহাৱাকলছক নৰছখা, লাতগছল মই িুগ িুগ 

সময় হগ ৰ্াতকম’। 

َُٰهَلَٓاََ َلَِفَتى بۡلَُغََمجَۡمَعَََوِإۡذَقَاَلَُموَسيَٰ
َ
َأ بَۡرُحََحت يَٰٓ

َ
أ
ۡمِضَيَُحُقٗبَا

َ
ۡوَأ
َ
 ٦٠َٱلَۡبۡحَرۡيِنَأ

61. এছিছক কিতিয়া কিওোঁছলাক উভছয় দ্যখন হনৰ সিমস্থলি উপনীি হ’ল, 

কিতিয়া কিওোঁছলাছক হল কিাৱা মা ৰ কৰ্া পাহতৰছল, ফলি মা ছটাছৱ সুৰিৰ 

দছৰ তনজৰ পৰ্ িনাই সাগৰকল নাতম গ’ল। 

اَبَلََغاََمجۡمََ خََذََسبِيلَُهۥَفِيََفَلَم  َعَبَيۡنِِهَماَنَِسَياَُحوَتُهَماَفَٱت 
 ٦١َٱلَۡبۡحرََِسَرٗبَا

62. এছিছক কিতিয়া কিওোঁছলাছক আৰু ভাছলতখতন ঠাই অতিৰম কতৰছল 

কিতিয়া মু াই কিওোঁৰ সহচৰজনক ক’কল, ‘আমাৰ দ্যপুৰীয়াৰ কভাজন হল 

আহা, অৱছশয আতম এই ভ্ৰমণি ক্লান্ত হহ পতৰছ া’। 

اََجاَوزََ َُٰهََءاتَِناََغَدآَءنَاَلََقۡدَلَقِيَناَِمنََفَلَم  اَقَاَلَلَِفَتى
 ٦٢ََسَفرِنَاََهََٰذاَنََصٗبَا

63. তস ক’কল, ‘আপুতন লক্ষয কতৰত লছন, কিতিয়া আতম তশলাখিি তিশ্ৰাম 

হলত ছলা কিতিয়া মা ৰ তক ঘটিত ল? মা ছটাৰ কৰ্া মই আছপানাক জনািকল 

পাহতৰছয় হগত ছলা, চয়িাছনছহ কসইছটাৰ কৰ্া কমাক পাহৰাই তদত ল; আৰু 

মা ছটাছৱ আশ্চিথজনকভাছৱ তনজৰ পৰ্ িনাই সাগৰি নাতম হগত ল। 

ۡخَرةَِفَإِن ِيَنَِسيُتَٱلۡحُوَتََ َوۡيَنآَإِلَيَٱلص 
َ
َرَءيَۡتَإِۡذَأ

َ
قَاَلَأ

خََذََسبِيلَُهۥَفِيََ ََوٱت  ۚۥْ ۡذُكَرُه
َ
ۡنَأ
َ
ۡيَطَُٰنَأ َٰنِيُهَإِل اَٱلش  نَسى

َ
َوَمآَأ

 ٦٣َٱلَۡبۡحرََِعَجٗبَا

64. কিওোঁ ক’কল, ‘আতম কসই স্থানছটাছৰই অনুসন্ধান কতৰ আছ া’। িাৰ 
তপ ি কিওোঁছলাছক তনজৰ পদতচহ্ন অনুসৰণ কতৰ উভতি গ’ল। 

ََءاثَارِهَِماَقََصٗصَا اَعَلَىَٰٓ َفَٱۡرتَد  َٰلَِكََماَُكن اََنۡبِغِۚ  ٦٤َقَاَلََذ

65. ইয়াৰ তপ ি কিওোঁছলাছক কমাৰ এজন িাোৰ সাক্ষাৎ পাছল, িাক আতম 

আমাৰ ফালৰ পৰা অনুগ্ৰহ দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা তিছশষ 

জ্ঞানৰ তশক্ষা তদত ছলা। 

ِۡنَِعنِدنَاََ ِۡنَِعَبادِنَآََءاَتۡيَنَُٰهََرۡحمَٗةَم  فَوََجَداََعۡبٗداَم 
 ٦٥َوََعل ۡمَنَُٰهَِمنَل ُدن اَِعلۡٗمَا
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66. মু াই কিওোঁক ক’কল, ‘মই এই চিথ ি আছপানাৰ অনুসৰণ কতৰি পাতৰমছন 

কি, তি জ্ঞান আছপানাক দান কৰা হহছ  িাৰ পৰা কমাক তশক্ষা তদি, িাৰ দ্বাৰা 

মই সঠিক পৰ্ পাম’? 

اَُعل ِۡمَتََ نَُتَعل َِمِنَِمم 
َ
َأ ت بُِعَكَعَلَىَٰٓ

َ
ََهۡلَأ قَاَلَلَُهۥَُموَسيَٰ

 ٦٦َرُۡشٗدا

67. কিওোঁ ক’কল, ‘আপুতন ককতিয়াও কমাৰ লগি হধিথ ধাৰণ কতৰ ৰ্াতকি 

কনাৱাতৰি, 
 ٦٧َقَاَلَإِن َكَلَنَتَۡسَتِطيَعََمعَِىََصبٗۡرا

68. ‘কাৰণ তি তিষছয় আছপানাৰ জ্ঞানায়ত্ত নাই কসই তিষছয় আপুতন ককছনকক 

হধিথয ধাৰণ কতৰি’? 

ََماَلَۡمَُتحِۡطَبِهِۦَُخبٗۡرا  ٦٨ََوَكۡيَفَتَۡصبُِرَعَلَىَٰ

69. মু াই ক’কল, ‘ইন শ্বা আল্লাহ আপুতন কমাক হধিথযশীল পাি আৰু 

আছপানাৰ ককাছনা আছদশ মই অমানয নকতৰম’। 
ۡعِصيَلََكََ

َ
ََصابِٗراََولَٓاَأ ُ قَاَلََسَتِجُدنِٓيَإِنََشآَءَٱَّلل 

ۡمٗرا
َ
 ٦٩َأ

70. কিওোঁ ক’কল, ‘ঠিক আছ , িতদ আপুতন কমাৰ অনুসৰণ কছৰই কিছন্ত 

ককাছনা তিষছয় কমাক প্ৰশ্ন নকতৰি, কিতিয়াকলছক মই আছপানাক কসই তিষছয় 

খুতল নকওোঁ’। 

ۡحِدَثََقَاَلَفَإِِنَٱتَ 
ُ
َأ َبۡعَتنِيَفَلَاَتَۡسـ َلۡنِيََعنََشۡيٍءََحت يَٰٓ

 ٧٠َلََكَِمۡنُهَذِۡكٗرا

71. িাৰ তপ ি দ্যছয়া হগ ৰ্াতকল, অৱছশষি কিতিয়া কিওোঁছলাছক নাৱোঁি 

আছৰাহণ কতৰছল কিতিয়া কিওোঁ নাওোঁখন তিদীণথ কতৰ তদছল। মু াই ক’কল, 

‘আপুতন আছৰাহীসকলক ডুিাই মাতৰিকল ইয়াক তিদীণথ কতৰছল কনতক? অৱছশয 

আপুতন এটা িৰ গতহথ ি অনযায় কাম কতৰছ ’। 

قَاَلَ َۡۖ فِيَنةََِخَرَقَها َإَِذاََركَِباَفِيَٱلس  فَٱنَطلََقاََحت يَٰٓ
ۡهلََهاَلََقۡدَِجئَۡتََشۡيـ ًاَإِۡمٗرا

َ
َخَرۡقَتَهاَلُِتۡغرَِقَأ

َ
 ٧١َأ

72. কিওোঁ ক’কল, ‘মই ককাৱা নাত ছলাছন কি, আপুতন কমাৰ লগি ককতিয়াও 

হধিথয ধাৰণ কতৰি কনাৱাতৰি’? 

قُۡلَإِن َكَلَنَتَۡسَتِطيَعََمِعَىََصبٗۡرا
َ
لَۡمَأ
َ
 ٧٢َقَاَلَأ

73. মু াই ক’কল, ‘মই পাহতৰ কিাৱাৰ কাৰছণ কমাৰ কদাষ নধতৰি, লগছি 

কমাৰ তিষছয় অিযাতধক কছঠাৰিা অৱলম্বন নকতৰি’। 
ۡمرِيََ

َ
قَاَلَلَاَتَُؤاِخۡذنِيَبَِماَنَِسيُتََولَاَتُرۡهِۡقنِيَِمۡنَأ

 ٧٣َٗراُعسَۡ

74. িাৰ তপ ি দ্যছয়া হগ ৰ্াতকল, অৱছশষি কিওোঁছলাকৰ লগি এটি তশশুৰ 

সাক্ষাৎ হ’ল, কিতিয়া কিওোঁ িাক হিযা কতৰছল। মু াই ক’কল, ‘হিযাৰ 

অপৰাধতিহীন আপুতন এটা তনষ্পাপ জীৱন নাশ কতৰছল? অৱছশয আপুতন এটা 

গতহথ ি অনযায় কাম কতৰছ ’। 

َإَِذاَلَقَِياَُغَلََٰ َقَتلَۡتََنۡفٗساََفَٱنَطلََقاََحت يَٰٓ
َ
ٗماََفَقَتلَُهۥَقَاَلَأ
اَنُّۡكٗرا  ٧٤ََزكِي َۢةَبَِغيِۡرََنۡفٖسَل َقۡدَِجۡئَتََشۡيـ ٗ

75. কিওোঁ ক’কল, ‘মই আছপানাক ককাৱা নাত ছলাছন কি, আপুতন কমাৰ লগি 

ককতিয়াও হধিথয ধাৰণ কতৰি কনাৱাতৰি’? 

قُلَل َكَإِن َكَلَنَتَۡسَتِطيَعََمِعىََ
َ
لَۡمَأ
َ
 ٧٥ََصبٗۡراَ۞قَاَلَأ
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76. মু াই ক’কল, ‘ইয়াৰ তপ ি িতদ মই আছপানাক ককাছনা তিষছয় প্ৰশ্ন 

কছৰাোঁ  কিছন্ত আপুতন কমাক লগি নাৰাতখি; কমাৰ ফালৰ পৰা আপুতন উপিুি 

ওজৰ পাইছ ’। 

قَۡدََ َبۡعَدَهاَفَلَاَتَُصَِٰحۡبنِيَِۖ لُۡتَكََعنََشۡيءَِۭ
َ
قَاَلَإِنََسأ

 ٧٦َبَلَۡغَتَِمنَل ُدن ِيَُعۡذٗرا

77. িাৰ তপচি দ্যছয়া আছকৌ কিাৱা আৰম্ভ কতৰছল, অৱছশষি কিতিয়া 

কিওোঁছলাক এটা জনপদৰ অতধিাসীসকলৰ ওচৰি হগ উপতস্থি হ’ল, কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ ওচৰি খাদয তিচাতৰছল; তকন্তু তসহোঁ ছি কিওোঁছলাকৰ আতিৰ্য কতৰিকল 

অস্বীকাৰ কতৰছল। িাৰ তপ ি কিওোঁছলাছক িাি এখন প্ৰাচীৰ কদখা পাছল, 

তিছটা িাগতৰ কিাৱাৰ উপৰম হহত ল, কিতিয়া কিওোঁ কসইছটাক সুদৃ়ি কতৰ 

তদছল। মু াই ক’কল, ‘অৱছশয আপুতন ইচ্ছা কতৰছল ইয়াৰ িাছি পাতৰশ্ৰতমক গ্ৰহণ 

কতৰি পাতৰছলছহোঁ ছিন’। 

بَۡواََْ
َ
ۡهلََهاَفَأ

َ
ۡهَلَقَۡريٍَةَٱۡسَتۡطَعَمآَأ

َ
َتَيآَأ

َ
َإَِذآَأ فَٱنَطلََقاََحت يَٰٓ

نَيَُضي ُِفوُهَماَفَوََجَداَفِيهََ
َ
ََأ نَيَنَقض 

َ
اَِجَداٗراَيُرِيُدَأ
ۡجٗرا
َ
َخۡذَتََعلَۡيهَِأ َقَاَلَلَۡوَِشۡئَتَلَت  ۖۥۡ قَاَمُه

َ
 ٧٧َفَأ

78. কিওোঁ ক’কল, ‘ইয়াছিই কমাৰ আৰু আছপানাৰ মাজি সম্পকথ ছচ্ছদ হহ 

গ’ল, তিছিাৰ তিষয়ি আপুতন হধিথয ধাৰণ কতৰি পৰা নাই, অতচছৰই মই 

কসইছিাৰৰ িাৎপিথ িযাখযা কতৰম। 

وِيِلََماَلَۡمََقَاَلََهََٰ
ۡ
نَب ِئَُكَبَِتأ

ُ
َسأ َذاَفَِراُقَبَيۡنِيََوبَۡينَِكَْۚ

لَۡيهََِصبًۡرَا  ٧٨َتَۡسَتِطعَع 

79. ‘নাওোঁখনৰ তিষয় হ’ল—এইছটা আত ল তক ুমান দতৰদ্ৰ িযতিৰ, তসহোঁ ছি 

সাগৰছিই কাম কতৰত ল; মই নাওোঁখনক ত্ৰুটিিুি কতৰিকল ইচ্ছা কতৰছলাোঁ ; 

কাৰণ তসহোঁ িৰ সনু্মখি আত ল এছন এজন ৰজা, তিছয় িলপ্ৰছয়াগ কতৰ প্ৰতিছটা 

ভাল নাও কাত়ি তনছয়। 

فِيَنُةَفَكَانَۡتَلَِمَسَِٰكيَنََيۡعَملُوَنَفِيَٱلَۡبۡحرََِ اَٱلس  م 
َ
أ

ََ ُخُذَُكل 
ۡ
َيَأ لِك  ِعيَبَهاَوََكاَنََوَرآَءُهمَم 

َ
ۡنَأ
َ
َأ َردتُّ

َ
فَأ

 ٧٩ََسفِيَنٍةََغۡصٗبَا

80. ‘আৰু কসই তশশুটি--- িাৰ তপিৃ-মািৃ আত ল মুতমন। ফলি আতম 

আশংকা কতৰছলাোঁ  কি, তস সীমালংঘন কতৰ আৰু কুফৰীৰ দ্বাৰা কিওোঁছলাকক 

অতিষ্ঠ কতৰ িুতলি। 

نَيُۡرهَِقُهَماََ
َ
بََواهَُُمۡؤِمَنيِۡنَفََخِشيَنآَأ

َ
اَٱلُۡغَلَُٰمَفَكَاَنَأ م 

َ
َوأ

 ٨٠َُطۡغَيَٰٗناََوُكۡفٗرا

81. ‘কসছয় আতম তিচাতৰছলাোঁ  কি, কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিন কিওোঁছলাকক 

ইয়াৰ পতৰিছিথ  এজন সুসন্তান দান কছৰ, তিজন হ’ি পতৱিিাি উত্তম আৰু 

মৰম-কচছনহি অতি ঘতনষ্ঠ। 

قَۡرَبََ
َ
ٗةََوأ ِۡنُهََزَكوَٰ نَُيۡبِدلَُهَماََربُُّهَماََخيٗۡراَم 

َ
َرۡدنَآَأ

َ
فَأ

 ٨١َُرۡحٗمَا

82. ‘আৰু কসই প্ৰাচীৰছটা—কসইছটা আত ল নগৰিাসী দ্যজন এিীম তশশুৰ 

আৰু ইয়াৰ িলি আছ  তসহোঁ িৰ গুপ্তধন আৰু তসহোঁ িৰ তপিৃ আত ল 

সৎকমথপৰায়ণ। কসছয় আছপানাৰ প্ৰতিপালছক ইচ্ছা কতৰছল কি, তসহোঁ ি দ্যজন 

প্ৰাপ্তিয়স্কি উপনীি হওক আৰু তসহোঁ িৰ কসই গুপ্তধন উিাৰ কৰক। আৰু 

(এইছিাৰ) মই তনজৰ ফালৰ পৰা এছকা কৰা নাই; আপুতন তি তিষছয় হধিথয 

ধাৰণ কতৰিকল অপাৰগ হহত ল, এইছটাছৱই িাৰ িযাখযা’। 

اَٱلِۡجَداُرَفَكَاَنَلُِغَلََٰميِۡنَيَتِيَميِۡنَفِيَٱلَۡمِديَنةَِوَكَاَنََ م 
َ
َوأ

نََ
َ
َراَدََربَُّكَأ

َ
بُوُهَماََصَٰلِٗحاَفَأ

َ
ل ُهَماَوََكاَنَأ َتحَۡتُهۥََكنزَ 

ب َِكَْۚ ِنَر  ُهَماََويَۡسَتۡخرَِجاََكنزَُهَماََرۡحمَٗةَم  ُشد 
َ
َََيۡبلَُغآَأ

لَۡيهََِ وِيُلََماَلَۡمَتَۡسِطعَع 
ۡ
َٰلَِكَتَأ ََذ ۡمرِيِۚ

َ
َوَماََفَعلُۡتُهۥََعۡنَأ

 ٨٢ََصبٗۡرا
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83. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক জুল-কাৰনাইন সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ। ককাৱা, 

‘অতচছৰই মই কিামাছলাকৰ ওচৰি কিওোঁৰ তিষছয় িণথনা কতৰম’। 
قُۡلَ تۡلُواََْعلَۡيُكمَََويَۡسـ َلُونََكََعنَذِيَٱلَۡقۡرَنيِۡنَِۖ

َ
َسأ

ِۡنُهَذِۡكًرَا  ٨٣َم 

84. তনশ্চয় আতম কিওোঁক পৃতৰ্ৱীি কিৃথ ত্ব প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  আৰু প্ৰছিযক 

তিষয়ৰ উপায়-উপকৰণ দান কতৰত ছলাোঁ । 
ََشۡيٖءََ ِ

ۡرِضََوَءاَتۡيَنَُٰهَِمنَُكل 
َ
ن اَلَُهۥَفِيَٱلۡأ إِن اََمك 

 ٨٤ََسبَٗبَا

85. িাৰ তপ ি কিওোঁ এটা পৰ্ অৱলম্বন কতৰছল। ۡتَبَعََسبًَبَا
َ
 ٨٥َفَأ

86. হগ হগ অৱছশষি কিওোঁ কিতিয়া সূিথয অি কিাৱাৰ স্থানি উপতস্থি হ’ল, 

কিতিয়া কিওোঁ সূিথযক এটি পংতকল জলাশয়ি অি কিাৱা কদতখছল আৰু কিওোঁ 

িাি এটা সম্প্ৰদায়ক লগ পাছল। আতম ক'কলা, ‘কহ জুল-কাৰনাইন! িুতম 

ইহোঁ িক শাতি তদি পাৰা নাইিা ইহোঁ িৰ তিষয়ছটা সদয়ভাছৱ গ্ৰহণ কতৰি পাৰা’। 

ۡمِسَوََجَدَهاََتۡغُرُبَفِيََعيٍۡنَ َإَِذاَبَلََغََمۡغرَِبَٱلش  َحت يَٰٓ
نََ
َ
آَأ قُلَۡناََيََٰذاَٱلَۡقۡرَنيِۡنَإِم  َحمِئَةََٖووََجَدَِعنَدَهاَقَوٗۡماَۖۡ

نََتت ِخَذَفِيِهۡمَُحۡسٗنَا
َ
آَأ َبََوِإم  ِ  ٨٦َُتَعذ 

87. কিওোঁ ক’কল, ‘তিছয় অনযায় কতৰি অতচছৰই আতম িাক শাতি প্ৰদান 

কতৰম; িাৰ তপ ি িাক িাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ওছভািাই তনয়া হ’ি, 

কিতিয়া কিওোঁ িাক কঠিন শাতি প্ৰদান কতৰি। 

ََرب ِهِۦََ َإِلَيَٰ َيَُردُّ بُُهۥَُثم  ِ اََمنََظلََمَفََسوَۡفَُنَعذ  م 
َ
قَاَلَأ

بُُهۥََعَذاٗباَنُّۡكٗرا ِ  ٨٧ََفُيَعذ 

88. ‘তকন্তু তিছয় ঈমান আতনি আৰু সৎকমথ কতৰি িাৰ িাছি প্ৰতিদানস্বৰূপ 

আছ  কলযাণ আৰু আতম আমাৰ িযৱহাৰি িাৰ লগি ককামল কৰ্া কম’। 
ََِۖ اََمۡنََءاَمَنَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَلَُهۥََجَزآًءَٱلۡحُۡسَنيَٰ م 

َ
َوأ

ۡمرِنَاَيُۡسٗرا
َ
 ٨٨َوََسَنُقوُلَلَُهۥَِمۡنَأ

89. িাৰ তপ ি কিওোঁ আন এটা (অতভিানি) পৰ্ ধতৰছল। ۡتَبَعََسبًَبَا
َ
َأ  ٨٩َُثم 

90. হগ হগ অৱছশষি কিওোঁ কিতিয়া সূছিথাদয়ৰ ঠাই পাছল, কিতিয়া কিওোঁ 

কদখা পাছল কি, সূিথয এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰি উদয় হয়, তিসকলৰ 

িাছি সূিথযৰ িাপৰ পৰা ককাছনা অন্তৰাল আতম সৃতষ্ট কৰা নাই; 

َإَِذاَبَلََغََمطَۡ َقَۡوٖمَل ۡمَََحت يَٰٓ ۡمِسَوََجَدَهاََتۡطلُُعَعَلَىَٰ لَِعَٱلش 
ِنَُدونَِهاَِستٗۡرا  ٩٠ََنجَۡعلَل ُهمَم 

91. প্ৰকৃি ঘটনা এইছটাছৱই, আৰু কিওোঁৰ ওচৰি তি আত ল, কসই সম্পছকথ  

আতম সমযক অৱগি। 
َحۡطَناَبَِماَلََديۡهَُِخبٗۡرا

َ
َوقَۡدَأ  ٩١ََكَذَٰلَِكَۖۡ

92. িাৰ তপ ি কিওোঁ আন এটা (অতভিানি) পৰ্ ধতৰছল। ۡتَبَعََسبًَبَا
َ
َأ  ٩٢َُثم 

93. অৱছশষি কিওোঁ কিতিয়া দ্যই পিথিৰ মধযৱিী স্থলি উপনীি হ’ল, 

কিতিয়া িাি কিওোঁ এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায়ক লগ পাছল, তিসকছল কিওোঁৰ 

কৰ্া ভালকক িুতজি পৰা নাত ল। 

يِۡنَوََجَدَِمنَُدونِِهَمَا د  َإَِذاَبَلََغََبيَۡنَٱلس  قَۡوٗماَل اََََحت يَٰٓ
 ٩٣َيَكَاُدوَنََيۡفَقُهوَنَقَۡولٗا
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94. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ জুল-কাৰনাইন! ইয়া’জুজ আৰু মা’জুছজ পৃতৰ্ৱীি 

অশাতন্ত সৃতষ্ট কতৰ আছ । কসছয় আতম আছপানাৰ িাছি খৰচ িহন কতৰমছন, 

িাছি আপুতন আমাৰ আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এটা প্ৰাচীৰ তনমথাণ কতৰ তদছয়’? 

ُجوَجَُمۡفِسُدوَنَفِيََقَالُواََْيََٰذاَ
ۡ
ُجوَجََوَمأ

ۡ
َيَأ ٱلَۡقۡرَنيِۡنَإِن 

نََتجَۡعَلَبَيَۡنَناََ
َ
َأ ۡرِضََفَهۡلََنجَۡعُلَلََكََخرًۡجاَعَلَىَٰٓ

َ
ٱلۡأ

ا  ٩٤ََوبَۡيَنُهۡمََسد ٗ

95. কিওোঁ ক’কল, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক তি সামৰ্থ তদছ  কসইছটাছৱ 

উৎকৃষ্ট। গতিছক কিামাছলাছক কমাক হদতহক শ্ৰমৰ দ্বাৰা সহায় কৰা, মই 

কিামাছলাকৰ আৰু তসহোঁ িৰ মাজি এখন মজিুি প্ৰাচীৰ তনমথাণ কতৰ তদম’। 

ۡجَعۡلََ
َ
ٍةَأ ِعيُنونِيَبُِقو 

َ
فَأ ن ِيَفِيهََِرب ِيََخيۡرَ  قَاَلََماََمك 

 ٩٥َبَيَۡنُكۡمََوبَۡيَنُهۡمََرۡدًمَا

96. ‘কিামাছলাছক কমাৰ ওচৰি কলাৰ পািসমূহ আতন তদয়া’, অৱছশষি 

মধযৱিী খালী ঠাই পূণথ হহ কিতিয়া কলৌহিূপ দ্যছয়া পিথিৰ সমান হ’ল কিতিয়া 

কিওোঁ ক’কল, ‘এতিয়া ফুোঁ  তদ ৰ্কা’। িাৰ তপ ি কিতিয়া কসইছটা জুইি পতৰণি 

হ’ল, কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক কমাৰ ওচৰি গতলি িাম হল আহা, 

মই ইয়াৰ ওপৰি ঢাতল তদওোঁ’। 

ََبيَۡ َإَِذاََساَوىَٰ َحت يَٰٓ َدَفيِۡنَقَاَلََءاتُونِيَُزبََرَٱلۡحَِديدَِِۖ َنَٱلص 
فۡرِۡغََعلَۡيهََِ

ُ
َإَِذاََجَعلَُهۥَنَاٗراَقَاَلََءاتُونِٓيَأ ََحت يَٰٓ ْۡۖ ٱنُفُخوا

 ٩٦َقِۡطٗرا

97. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি (ইয়া’জুজ আৰু মা’জুছজ) কসইছটা অতিৰম কতৰি 

কনাৱাতৰছল আৰু সুৰি কাটিও পাৰ হ’ি কনাৱাতৰছল। 
نََيۡظَهُروُهَوََ

َ
 ٩٧ََماَٱۡسَتَطَُٰعواَْلَُهۥََنۡقٗبَاَفَماَٱۡسَطَُٰعٓواَْأ

98. কিওোঁ ক’কল, ‘এইছটা কমাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ। তকন্তু কিতিয়া কমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ প্ৰতিশ্ৰুি সময় আতহি কিতিয়া কিওোঁ ইয়াক চূণথ-তিচূণথ কতৰ তদি, 

আৰু কমাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয’। 

فَإَِذاََجآَ ب ِيَِۖ ِنَر  م  َءَوَۡعُدََرب ِيََجَعلَُهۥََقَاَلََهََٰذاََرۡحمَةَ 
َا وََكاَنَوَۡعُدََرب ِيََحق ٗ َۡۖ  ٩٨ََدك آَء

99. আৰু কসইতদনা আতম তসহোঁ িক এতৰ তদম এছনকুৱা অৱস্থাি কি, এটা দছল 

আনছটা দলৰ ওপৰি িৰিৰ দছৰ খুতেয়াই পতৰি; আৰু তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি। 

িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি কতৰম। 

َوتََرۡكَناََبۡعَضُهۡمَيَۡوَمئِٖذََيُموُجَفِيََبۡعٖضََِۖونُفَِخَفِيََ۞
ورَِفََجَمۡعَنَُٰهۡمََجمٗۡعَا  ٩٩َٱلصُّ

100. আৰু তিতদনা আতম জাহান্নামক প্ৰিযক্ষভাছৱ উপস্থাপন কতৰম 

কাতফৰসকলৰ ওচৰি, 

َٰفِرِيَنََعۡرًضَا  ١٠٠َوََعرَۡضَناََجَهن َمَيَۡوَمئِٖذَل ِلَۡك

101. আমাৰ তনদশথনৰ প্ৰতি তিসকলৰ চকু আৱৰছণছৰ ঢাতক কৰ্াৱা আত ল 

আৰু তিসকল শুতনিকলও আত ল অক্ষম। 
ۡعُيُنُهۡمَفِيَِغَطآٍءََعنَذِۡكرِيَوََكانُواَْلَاََ

َ
ٱل ِذيَنََكانَۡتَأ

 ١٠١َيَۡسَتِطيُعوَنََسۡمًعَا

102. তিসকছল কুফৰী কতৰছ , তসহোঁ ছি ধাৰণা কছৰ কনতক কি, তসহোঁ ছি কমাৰ 

পতৰিছিথ  কমাৰ িাোসকলক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কতৰি? তনশ্চয় আতম 

কাতফৰসকলৰ আপযায়নৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ াোঁ  জাহান্নাম। 

نََيت ِخُذواَِْعَبادِيَِمنَُدونِٓيََ
َ
فََحِسَبَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ

َ
أ

َٰفِرِيَنَنُُزلٗا َك
ۡعَتۡدنَاََجَهن َمَلِلۡ

َ
إِن آَأ َْۚ ۡولَِيآَء

َ
 ١٠٢َأ
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103. ককাৱা, ‘আতম কিামাছলাকক এছন কলাকৰ তিষছয় সংিাদ তদমছন, 

তিসকল আমলৰ ফালৰ পৰা আটাইিকক কিত  ক্ষতিগ্ৰি’? 

ۡعَمَٰلًا
َ
ۡخَسِريَنَأ

َ
 ١٠٣َقُۡلََهۡلَنُنَب ِئُُكمَبِٱلۡأ

104. তসহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, পাতৰ্থৱ জীৱনি তিসকলৰ প্ৰছচষ্টা িযৰ্থ 

হহছ , অৰ্চ তসহোঁ ছি ধাৰণা কছৰ কি, তসহোঁ ছি ভাল কাছমই কতৰ আছ । 
ۡنَياَوَُهۡمََيحَۡسُبوَنََ ةَِٱلدُّ ََسۡعُيُهۡمَفِيَٱلۡحََيوَٰ ٱل ِذيَنََضل 

ن ُهۡمَُيحِۡسُنوَنَُصۡنًعَا
َ
 ١٠٤َأ

105. তসহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ তনদশথনাৱলী 

আৰু কিওোঁৰ লগি তসহোঁ িৰ সাক্ষািৰ তিষয়ছটা অস্বীকাৰ কতৰছ । ফলি তসহোঁ িৰ 

সকছলা আমল তনষ্ফল হহ হগছ ; কসছয় আতম তসহোঁ িৰ িাছি তকয়ামিৰ তদনা 

ককাছনা ওজনৰ িযৱস্থা নকতৰম। 

ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتََرب ِِهۡمََولَِقآئِهِۦَفََحبَِطۡتََ
ُ
أ

ۡعَمَٰلُُهۡمَفَلَاَنُقِيُمَلَُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِوۡزٗنَا
َ
 ١٠٥َأ

106. ‘জাহান্নাছমই হহছ  তসহোঁ িৰ প্ৰতিফল। তিছহিু তসহোঁ ছি কুফৰী কতৰছ  

আৰু কমাৰ তনদশথনাৱলীক লগছি ৰা ুলসকলক তিদ্ৰূপৰ তিষয় তহচাছপ গ্ৰহণ 

কতৰছ ’। 

خَُذٓواََْءاَيَٰتِيََ َٰلَِكََجَزآؤُُهۡمََجَهن ُمَبَِماََكَفُرواََْوٱت  َذ
 ١٠٦ََورُُسلِىَُهُزًوَا

107. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকক 

আতিৰ্য-অভযৰ্থনা কতৰিকল আছ  জান্নািুল তফৰদাউ । 
َُٰتََ َٰلَِحَِٰتََكانَۡتَلَُهۡمََجن  َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 

 ١٠٧َٱلۡفِۡرَدوِۡسَنُُزلًا

108. িাি কিওোঁছলাক তচৰকাল ৰ্াতকি, িাৰ পৰা কিওোঁছলাক (ককতিয়াও) 

স্থানান্ততৰি হ’ি তনতিচাতৰি। 
 ١٠٨ََيۡبُغوَنََعۡنَهاَِحَولٗاَََخَٰلِِديَنَفِيَهاَلَا

109. ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালকৰ কৰ্া তলতপিি কৰাৰ িাছি সাগৰ িতদ তচয়াহী 

হয়, কিছন্ত কমাৰ প্ৰতিপালকৰ কৰ্া কশষ কহাৱাৰ আগছিই সাগৰ তনঃছশষ হহ 

িাি—িতদও ইয়াৰ সাহািযাছৰ্থ অনুৰূপ আৰু সাগৰ হল আছহাোঁ ’। 

ِتََرب ِيَلََنفَِدَٱلَۡبۡحُرََقۡبَلََقُلَل ۡوََكاَنَٱلَۡبۡحُرَِمَداٗداَل ِكَلَِمََٰ
نَتَنَفَدََكلَِمَُٰتََرب ِيََولَۡوَِجۡئَناَبِِمۡثلِهِۦََمَدٗدا

َ
 ١٠٩َأ

110. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহ, কমাৰ প্ৰতি অহী হয় 

কি, কিামাছলাকৰ ইলাহ একমাি সিয ইলাহ। কসছয় তিছয় িাৰ প্ৰতিপালকৰ 

সাক্ষাৎ কামনা কছৰ, িাৰ উতচি সৎকমথ কৰা আৰু িাৰ প্ৰতিপালকৰ ইিাদিি 

আন কাছকা অংশী নকৰা’। 

َٰه ََ ن َمآَإَِلَُٰهُكۡمَإَِل
َ
َأ َإِلَي  ِۡثلُُكۡمَيُوَحيَٰٓ نَاَ۠بََشر َم 

َ
قُۡلَإِن َمآَأ

َفَمنََكاَنَيَرُۡجواَْلَِقآَءََرب ِهِۦَفَلَۡيۡعَمۡلََعَملٗاََ َۡۖ َوَِٰحد 
ۦَٓ َحَدَُۢاَصَٰلِٗحاََولَاَيُۡشرِۡكَبِعَِباَدةََِرب ِهِ
َ
 ١١٠ََأ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কাফ-হা-ইয়া-আঈন- ক াৱাদ; َ١َٓكهيٓعٓص 

2. এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহৰ তিৱৰণ কিওোঁৰ িাো িাকাতৰয়যাৰ 

প্ৰতি, 

 ٢ََرۡحمَِتََرب َِكََعۡبَدهُۥََزَكرِي آَذِۡكُرَ

3. কিতিয়া কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকক কগাপছন আহ্বান কতৰত ল, َا ََرب ُهۥَنَِدآًءََخفِي ٗ  ٣َإِۡذَنَاَدىَٰ

4. কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাৰ অতস্থ দ্যিথল হহছ , িাধথকযি কমাৰ মূৰ 

শুছভ্ৰাজ্জ্বল হহছ ; কহ কমাৰ ৰব্ব! কিামাৰ ওচৰি দ্যআ কতৰ মই ককতিয়াও 

িযৰ্থ কহাৱা নাই। 

ُسََشيٗۡباََ
ۡ
أ َإِن ِيَوََهَنَٱلَۡعۡظُمَِمن ِيََوٱۡشَتَعَلَٱلر  ِ قَاَلََرب 

َا ََشقِي ٗ ِ َبُِدعَآئَِكََرب  ُكنُۢ
َ
 ٤ََولَۡمَأ

5. আৰু মই কমাৰ তপ ি কমাৰ স্বছগািীয় সকলৰ তিষছয় আশংকাছিাধ কতৰছ াোঁ ; 

আৰু কমাৰ স্ত্ৰীও হহছ  িন্ধযা। কসছয় িুতম কিামাৰ ফালৰ পৰা কমাক এজন 

উত্তৰাতধকাৰী দান কৰা, 

تِيَعَاقِٗراََ
َ
َٰلَِيَِمنََوَرآِءيَوََكانَِتَٱۡمَرأ َوِإن ِيَِخۡفُتَٱلَۡمَو

َا  ٥ََفَهۡبَلِيَِمنَل ُدنَكََولِي ٗ

6. ‘তিছয় কমাৰ উত্তৰাতধকাতৰত্ব কতৰি আৰু উত্তৰাতধকাতৰত্ব কতৰি ইয়াকূিৰ 

িংশৰ আৰু কহ কমাৰ ৰব্ব! িাক িুতম সছন্তাষভাজন কতৰিা’। 
َا َرَِضي ٗ ِ َوٱۡجَعلُۡهََرب   ٦َيَرِثُنِيََويَرُِثَِمۡنََءاِلََيۡعُقوَبَۖۡ

7. (আল্লাছহ ক’কল,) ‘কহ িাকাতৰয়যা! তনশ্চয় আতম কিামাক এজন পুি সন্তানৰ 

সুসংিাদ তদছ াোঁ , িাৰ নাম হ’ি ইয়াহয়া; এই নাছমছৰ আতম আগছি কাছকা 

নামকৰণ কৰা নাত ছলাোঁ ’। 

َلَۡمََنجَۡعلَل ُهۥَِمنَََيََٰزَكرِي آَإَِ ُرَكَبُِغَلٍَٰمَٱۡسُمُهۥََيحَۡييَٰ ِ ن اَنُبَش 
َا  ٧ََقۡبُلََسِمي ٗ

8. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! ককছনকক কমাৰ পুি সন্তান হ’ি, অৰ্চ কমাৰ 

স্ত্ৰী িন্ধযা আৰু মই িাধথকযৰ কশষ সীমাি উপনীি হহছ াোঁ ’! 
َيَُكوُنَلِيَُغَلَٰم َوََكانََ ن يَٰ

َ
َأ ِ تِيَعَاقِٗراََوَقۡدََقَاَلََرب 

َ
ِتَٱۡمَرأ

َا  ٨َبَلَۡغُتَِمَنَٱلِۡكبَِرَِعتِي ٗ

9. (উত্তৰি) ক’কল, ‘এইদছৰই হ’ি’। কিামাৰ প্ৰতিপালছক হকছ , ‘এইছটা 

কমাৰ িাছি সহজ; ইয়াৰ পূছিথ মই কিামাছকা সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  কিতিয়া িুতম 

এছকাছৱই নাত লা’। 

ََهي ِنَ  َوَقۡدََخلَۡقُتَكَِمنَََقَاَلََكَذَٰلَِكَقَاَلََربَُّكَُهَوَعَلَى 
َا  ٩ََقۡبُلََولَۡمَتَُكََشۡيـ ٗ

10. িাকাতৰয়যাই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক এটা তনদশথন তদয়া’। কিওোঁ 
ক’কল, ‘কিামাৰ তনদশথন এইছটাছৱ কি, িুতম সুস্থ ৰ্কা সছত্বও তিতন তদন কাছৰা 

লগি কৰ্া নকিা’। 

ل َ
َ
َۖۡقَاَلََءاَيُتَكَأ َٱۡجَعلَل ِٓيََءايَٗة ِ اَسََقَاَلََرب  اَتُكَل َِمَٱلن 

َا  ١٠َثََلََٰثَلََياٖلََسوِي ٗ
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11. িাৰ তপ ি কিওোঁ (ইিাদিৰ িাছি তনতদথ ষ্ট) কক্ষৰ পৰা ওলাই কিওোঁৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি আতহল আৰু ইতিছিছৰ তসহোঁ িক পুৱা-গধূতল আল্লাহৰ পতৱিিা 

আৰু মতহমা কঘাষণা কতৰিকল ক’কল। 

َقَۡوِمهِۦَِمَنَ نََفََخَرَجَعَلَىَٰ
َ
َإِلَۡيِهۡمَأ ۡوَحيَٰٓ

َ
ٱلِۡمۡحَراِبَفَأ

َا  ١١ََسب ُِحواَْبُۡكَرٗةَوََعِشي ٗ

12. ‘কহ ইয়াহয়া! িুতম তকিািখন দৃ়িিাৰ হসছি গ্ৰহণ কৰা’। আৰু আতম 

কিওোঁক হশশৱছিই প্ৰজ্ঞা দান কতৰত ছলাোঁ , 

َا َوَءاَتۡيَنَُٰهَٱلۡحُۡكَمََصبِي ٗ ةَِٖۖ َُخِذَٱلِۡكَتََٰبَبُِقو   ١٢ََيََٰيۡحَييَٰ

13. আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কিওোঁক হৃদয়ৰ ককামলিা আৰু পতৱিিা দান 

কতৰছ াোঁ ; আৰু কিওোঁ আত ল মুত্তাক্বী। 
َا وََكاَنَتَقِي ٗ َۡۖ ٗة ِنَل ُدن اََوَزَكوَٰ  ١٣َوََحَناٗناَم 

14. আৰু কিওোঁ আত ল তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি অনুগি, িৰ্া কিওোঁ অহংকাৰী, 

অিাধয নাত ল। 
َٰلَِديۡهََِولَمَۡ ُۢاَبَِو َاَََوبَر   ١٤َيَُكنََجب اًراََعِصي ٗ

15. শাতন্ত কিওোঁৰ ওপৰি অতনিািথ, তিতদনা কিওোঁ জন্ম লাভ কতৰছ , তিতদনা 

কিওোঁ মৃিুযিৰণ কতৰি আৰু তিতদনা কিওোঁ জীতৱি অৱস্থাি উতিি হ’ি। 
َا ََعلَۡيهَِيَۡوَمَُولَِدََويَوَۡمََيُموُتََويَوَۡمَُيۡبَعُثََحي ٗ  ١٥َوََسَلَٰم 

16. আৰু স্মৰণ কৰা এই তকিািি মাৰইয়ামক, কিতিয়া কিওোঁ তনজ 

পতৰয়ালিগথৰ পৰা পৃৰ্ক হহ পূৱ তদশৰ এটা তনজথ ন স্থানি আশ্ৰয় তনছল, 

ۡهلَِهاََمكَاٗناََ
َ
َوٱۡذُكۡرَفِيَٱلِۡكَتَِٰبََمۡريََمَإِذَِٱنتََبَذۡتَِمۡنَأ

َا  ١٦ََشۡرقِي ٗ

17. িাৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িৰ পৰা তনজছক পদথ া কতৰছল। কিতিয়া আতম 

কিওোঁৰ ওচৰি আমাৰ ৰূহ (জীব্ৰীল)ক কপ্ৰৰণ কতৰছলাোঁ , কিওোঁ কিওোঁৰ ওচৰি পূণথ 

মানৱাকৃতিি আত্মপ্ৰকাশ কতৰছল। 

ۡرَسلَۡنآَإِلَۡيَهاَُروَحَناَ
َ
خََذۡتَِمنَُدونِِهۡمَِحَجاٗباَفَأ فَٱت 

َا  ١٧ََفَتَمث َلَلََهاَبََشٗراََسوِي ٗ

18. মাৰইয়াছম ক’কল, ‘মই কিামাৰ পৰা ৰহমানৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰছ াোঁ , 

(আল্লাহক ভয় কৰা) িতদ িুতম মুত্তাক্বী কহাৱা’। 
َا ُعوُذَبِٱلر ِنَٰمۡحَِمنَكَإِنَُكنَتَتَقِي ٗ

َ
 ١٨َقَالَۡتَإِن ِٓيَأ

19. কিওোঁ ক’কল, ‘মইছিা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দূি, কিামাক এজন পতৱি 

পুি দান কৰাৰ িাছি আতহছ াোঁ ’। 
َِ نَاَ۠رَُسوُلََرب ِِكَل

َ
َاقَاَلَإِن َمآَأ َهَبَلَِكَُغَلَٰٗماََزكِي ٗ

َ
 ١٩َأ

20. মাৰইয়াছম ক’কল, ‘কমাৰ পুি ককছনকক হ’ি তিছহিু কমাক ককাছনা পুৰুছষ 

স্পশথ কৰা নাই আৰু মই িযতভচাতৰণীও নহয়’? 

ُكََ
َ
َيَُكوُنَلِيَُغَلَٰم ََولَۡمََيۡمَسۡسنِيَبََشر ََولَۡمَأ ن يَٰ

َ
قَالَۡتَأ
َا  ٢٠َبَغِي ٗ

21. কিওোঁ ক’কল, ‘এইদছৰই হ’ি’। কিামাৰ প্ৰতিপালছক হকছ , ‘এইছটা 

কমাৰ িাছি সহজ; আৰু আতম কিওোঁক এই িাছি সৃতষ্ট কতৰম িাছি কিওোঁ মানুহৰ 

িাছি এটা তনদশথন হয় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অনুগ্ৰহ; এইছটা এটা 

তসিান্তকৃি তিষয়’। 

ََءايَٗةََ ۥٓ َولَِنۡجَعلَُه َۡۖ ََهي ِن  قَاَلََكَذَٰلِِكَقَاَلََربُِّكَُهَوَعَلَى 
َال ِلنَ  ۡقِضي ٗ ۡمٗراَم 

َ
وََكاَنَأ ِن اَْۚ  ٢١َاِسََوَرۡحمَٗةَم 
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22. িাৰ তপ ি মাৰইয়াছম কিওোঁক গভথ  ধাৰণ কতৰছল আৰু কসই গভথ সহ 

দূৰৱিী এছডাখৰ ঠাইকল গুতচ গ’ল: 

َا  ٢٢َ۞فََحَملَۡتُهَفَٱنتََبَذۡتَبِهِۦََمكَاٗناَقَِصي ٗ

23. িাৰ তপ ি প্ৰসৱ-কিদনাই কিওোঁক এছজাপা কখজুৰ গ ৰ িলি আশ্ৰয় 

তনিকল িাধয কতৰছল। কিওোঁ ক’কল, ‘হায়, ইয়াৰ আগছিই িতদ মই মৃিুযিৰণ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন আৰু মানুহৰ সৃ্মতিৰ পৰা সমূ্পণথৰূছপ কহৰাই গ’কলাছহোঁ ছিন!’ 

ۡخلَةَِقَالَۡتََيَٰلَۡيتَنِيََ َِجۡذِعَٱلن  َجآَءَهاَٱلَۡمَخاُضَإِلَيَٰ
َ
فَأ

َا نِسي ٗ ََقۡبَلََهََٰذاََوُكنُتَنَۡسٗياَم   ٢٣َِمتُّ

24. কিতিয়া িলৰ পৰা কিওোঁ মাৰইয়ামক মাতি ক’কল, ‘িুতম তচন্তা নকতৰিা, 

কিামাৰ পাদছদশি কিামাৰ প্ৰতিপালছক এটা তনজৰা সৃতষ্ট কতৰছ ; 

ل اََتحَۡزنِيَقَۡدََجَعَلََربُِّكََتحَۡتِكََ
َ
ََٰهاَِمنََتحۡتَِهآَأ َفَناَدى

َا  ٢٤ََسِري ٗ

25. আৰু িুতম কখজুৰ গ ৰ কাি ধতৰ কজাকাতৰ তদয়া, ই কিামাৰ ওপৰি 

িাজা পকা কখজুৰ কপলাি। 
ۡخلَةَِتَُسَٰقِۡطََعلَۡيِكَُرَطٗباَ ِٓيَإِلَۡيِكَِبِجۡذِعَٱلن  وَُهز 

َا  ٢٥ََجنِي ٗ

26. এছিছক কখাৱা, পান কৰা আৰু চকু জুৰ কপছলাৱা। িতদ ককাছনা মানুহৰ 

লগি কিামাৰ কদখা হয় কিছন্ত ক’িা, ‘মই ৰহমানৰ উছেছশয কমৌনিা 

অৱলম্বনৰ মানি কতৰছ া। কসছয় মই আতজ কাছৰা লগি কৰ্া নকওোঁ’। 

َحٗداََ
َ
َِمَنَٱلۡبََشِرَأ اَتََريِن  فَإِم  َۡۖ ِيََعۡيٗنا فَكُلِيََوٱۡشَربِيََوَقر 

َكل َِمَٱلَۡيۡوَمََ
ُ
َفُقولِٓيَإِن ِيَنََذۡرُتَلِلر ِنَٰمۡحََصۡوٗماَفَلَۡنَأ

َا  ٢٦َإِنِسي ٗ

27. িাৰ তপ ি কিওোঁ কেঁচুৱাটিক হল তনজ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ল, 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ মাৰইয়াম! অৱছশয িুতম এটা অদ্ভূি তিষয় হল আতহ া’। 
اََ َقَالُواََْيََٰمۡريَُمَلََقۡدَِجۡئِتََشۡيـ ٗ ۖۥۡ تَۡتَبِهِۦَقَۡوَمَهاََتحِۡملُُه

َ
فَأ
َا  ٢٧َفَرِي ٗ

28. ‘কহ হাৰূনৰ ভিী! কিামাৰ তপিৃ তকন্তু অসৎ িযতি নাত ল আৰু কিামাৰ 

মািৃও িযতভচাতৰণী নাত ল’। 
ََسوٖۡءََوَماََكانَۡتََ

َ
بُوِكَٱۡمَرأ

َ
ۡخَتََهَُٰروَنََماََكاَنَأ

ُ
أ َيَٰٓ

َا ِكَبَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨َأ

29. কিতিয়া মাৰইয়াছম কেঁচুৱাটিৰ প্ৰতি ইংতগি কতৰছল। তসহোঁ ছি ক’কল, 

‘ককালাি ৰ্কা এটি কেঁচুৱাৰ লগি আতম ককছনকক কৰ্া পাতিম’? 

قَالُواََْكۡيَفَ َشاَرۡتَإِلَۡيهَِِۖ
َ
نُكَل ُِمََمنََكاَنَفِيَٱلَۡمۡهِدَََفَأ

َا  ٢٩ََصبِي ٗ

30. কেঁচুৱাছটাছৱ মাি লগাছল, ‘তনশ্চয় মই এজন আল্লাহৰ িাো। কিছৱোঁই 

কমাক তকিাি প্ৰদান কতৰছ  আৰু কমাক নিী িনাইছ , 
َا َٰنَِيَٱلِۡكَتََٰبَوََجَعلَنِيَنَبِي ٗ ََِءاتَى  ٣٠َقَاَلَإِن ِيََعۡبُدَٱَّلل 

31. ‘মই ি’কিই নাৰ্াছকা তকয় কিওোঁ কমাক িৰকিময় কতৰছ , আৰু তিমান 

তদন জীতৱি ৰ্াতকম কিছৱোঁই কমাক  ালাি আৰু িাকাি আদায় কতৰিকল তনছদথ শ 

তদছ -- 

ةََِ لَوَٰ ۡوَصَٰنِيَبِٱلص 
َ
ۡيَنََماَُكنُتََوأ

َ
وََجَعلَنِيَُمَبارًَكاَأ

َا ةََِماَُدۡمُتََحي ٗ َكوَٰ  ٣١ََوٱلز 

32. ‘আৰু কমাক কমাৰ মািৃৰ প্ৰতি অনুগি কতৰছ  আৰু কিওোঁ কমাক 

অহংকাৰী, অিাধয কৰা নাই; 
َا َٰلَِدتِيََولَۡمََيجَۡعلۡنِيََجب اٗراََشقِي ٗ ُۢاَبَِو  ٣٢ََوبَر 
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33. ‘আৰু কমাৰ প্ৰতি শাতন্ত অতনিািথ তিতদনা মই জন্ম লাভ কতৰছ াোঁ , তিতদনা 

কমাৰ মৃিুয হ’ি আৰু তিতদনা মই জীতৱি অৱস্থাি উতিি হ'ম’। 
َيَۡومََ َلَُٰمَعَلَى  ۡبَعُثَََوٱلس 

ُ
ُموُتََويَوَۡمَأ

َ
ََويَوَۡمَأ َُولِدتُّ

َا  ٣٣ََحي ٗ

34. এওোঁছৱই হহছ  মাৰইয়ামৰ পুি ঈ া। (তিছটা িণথনা কৰা হ’ল) এইছটাছৱ 

সিয কৰ্া, তি তিষছয় তসহোঁ ছি সছেহ কপাষণ কতৰছ । 
َٱل ِذيَفِيهََِ ِ قَۡوَلَٱلۡحَق  َٰلَِكَِعيَسيَٱۡبُنََمۡريََمَۖۡ َذ

 ٣٤ََيۡمتَُرونََ

35. সন্তান গ্ৰহণ কৰা আল্লাহৰ কাম নহয়। কিওোঁ পতৱি মতহমাময়। কিওোঁ 

কিতিয়া তকিা কতৰিকল তস্থৰ কছৰ, কিতিয়া ককৱল এই িুতল কয় ‘হ’ কসইছটা 

িৎক্ষণাি হহ িায়। 

ۡمٗراََ
َ
َأ َإَِذاَقََضيَٰٓ ۥْٓۚ ُسۡبَحََٰنُه نََيت ِخَذَِمنََولَٖدَِۖ

َ
َِأ َماََكاَنََّلِل 

 ٣٥َونَُفَإِن َماََيُقوُلَلَُهۥَُكنََفَيكَُ

36. তনশ্চয় আল্লাছহই কমাৰ ৰব্ব আৰু কিামাছলাকছৰা ৰব্ব; কসছয় 

কিামাছলাছক কিওোঁৰ ইিাদি কৰা, এইছটাছৱই সৰল পৰ্। 
ََ َهََٰذاَِصَرَٰط  ََرب ِيََوَربُُّكۡمَفَٱۡعُبُدوُهَْۚ َ َٱَّلل  َوِإن 

ۡسَتقِيمَ   ٣٦َمُّ

37. িৰ্াতপও দলসমূছহ তনজৰ মাজছি মিাকনকয সৃতষ্ট কতৰছল, কসছয় 

মহাতদৱস প্ৰিযক্ষকালি কাতফৰসকলৰ িাছি ধ্বংস অতনিািথ। 
َل ِل ِذيَنََكَفُرواََْ فََوۡيل  َبَيۡنِِهۡمَۖۡ ۡحَزاُبَِمنُۢ

َ
فَٱۡخَتلََفَٱلۡأ

ۡشَهِدَيَۡوٍمََعِظيمٍَ  ٣٧َِمنَم 

38. তসহোঁ ছি তিতদনা আমাৰ ওচৰি উপতস্থি হ’ি তসতদনা তসহোঁ ি তকমান কি 

স্পষ্টকক শুনা পাি আৰু কদখা পাি! তকন্তু িাতলমসকল আতজ স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি 

আছ । 

َٰلُِموَنَٱلَۡيوَۡمََ تُوَنَناََلَِٰكِنَٱلظ 
ۡ
بِۡصۡرَيَوَۡمَيَأ

َ
ۡسِمۡعَبِِهۡمََوأ

َ
أ

بِينَٖ  ٣٨َفِيََضَلَٰٖلَمُّ

39. আৰু তসহোঁ িক পতৰিাপৰ তদন সম্পছকথ  সিকথ  কতৰ তদয়া, কিতিয়া সকছলা 

তসিান্ত হহ িাি। অৰ্চ তসহোঁ ি উদাসীনিাি তিছভাৰ হহ আছ  আৰু তসহোঁ ি 

ঈমান কপাষণ নকছৰ। 

ۡمُرَوَُهۡمَفِيََغۡفلَةََٖ
َ
نِذۡرُهۡمَيَۡوَمَٱلۡحَۡسَرةَِإِۡذَقُِضَيَٱلۡأ

َ
َوأ

 ٣٩َوَُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََ

40. তনশ্চয় পৃতৰ্ৱী আৰু ইয়াৰ ওপৰি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰৰ চূডান্ত 

মাতলকানা ককৱল আমাছৰই ৰ্াতকি আৰু আমাৰ ওচৰছিই তসহোঁ ি প্ৰিযাৱতিথ ি 

হ’ি। 

ۡرَضََوَمۡنََعلَۡيَهاََوِإلَۡيَناَيُرَۡجُعونََ
َ
 ٤٠َإِن اََنحُۡنَنَرُِثَٱلۡأ

41. আৰু স্মৰণ কৰা এই তকিািি ইব্ৰাহীমক, তনশ্চয় কিওোঁ আত ল পৰম 

সিযিাদী, নিী। 
َا يٗقاَن بِيًّ ِ  ٤١ََوٱۡذُكۡرَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَإِبَۡرَٰهِيَمَْۚإِن ُهۥََكاَنَِصد 

42. কিতিয়া কিওোঁ কিওোঁৰ তপিৃক ক’কল, ‘কহ কমাৰ তপিৃ! আপুতন তকয় এছন 

িস্তুৰ ইিাদি কছৰ তিছয় এছকা শুনা নাপায়, কদখা নাপায় আৰু আছপানাৰ 

ককাছনা কামছিা নাছহ’? 

بَِتَلَِمََتۡعُبُدََماَلَاَيَۡسَمُعََولَاَُيۡبِصُرََ
َ
أ بِيهََِيَٰٓ

َ
إِۡذَقَاَلَلِأ

َا  ٤٢ََولَاَُيۡغنِيََعنَكََشۡيـ ٗ
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43. ‘কহ কমাৰ তপিৃ! কমাৰ ওচৰি এছনকুৱা জ্ঞান আতহছ  তিছটা আছপানাৰ 

ওচৰি আহা নাই; কসছয় কমাৰ অনুসৰণ কৰক, মই আছপানাক সঠিক পৰ্ 

কদখুৱাম। 

تَِكَفَٱت بِۡعنِٓيََ
ۡ
بَِتَإِن ِيَقَۡدََجآَءنِيَِمَنَٱلۡعِلِۡمََماَلَۡمَيَأ

َ
أ َيَٰٓ

َا ۡهِدَكَِصَرَٰٗطاََسوِي ٗ
َ
 ٤٣َأ

44. ‘কহ কমাৰ তপিৃ! চয়িানৰ ইিাদি নকতৰি। তনশ্চয় চয়িান ৰহমানৰ 

অিাধয। 
ۡيَطََٰنََكاَنَلِلر ِنَٰمۡحََ َٱلش  إِن  ۡيَطََٰنَۖۡ بَِتَلَاََتۡعُبِدَٱلش 

َ
أ َيَٰٓ

َا  ٤٤ََعِصي ٗ

45. ‘কহ কমাৰ তপিৃ! কমাৰ আশংকা হহছ  ৰহমানৰ শাতিছয় আছপানাক স্পশথ 

কতৰি, ফলি আপুতন চয়িানৰ িনু্ধ হহ পতৰি’। 
بَِتَإِن ِيَٓ

َ
أ َِنَٱلر ِنَٰمۡحََََيَٰٓ َم  َكََعَذاب  نََيَمس 

َ
َخاُفَأ

َ
أ

َا ۡيَطَِٰنََولِي ٗ  ٤٥ََفَتُكوَنَلِلش 

46. তপিাছক ক’কল, ‘কহ ইব্ৰাহীম! িুতম কমাৰ উপাসযছিাৰৰ পৰা তিমুখ হহ া 

কনতক? িতদ িুতম (এছন আচৰণৰ পৰা) তিৰি কনাছহাৱা কিছন্ত অৱছশয মই 

কিামাক তশল দতলয়াই কিামাৰ প্ৰাণ নাশ কতৰম; আৰু িুতম দীঘথ সময়ৰ িাছি 

কমাক এতৰ গুতচ কিাৱা’। 

لَئِنَل ۡمَتَنَتهََِ إِبَۡرَٰهِيُمَۖۡ نَتََعۡنََءالَِهتِيََيَٰٓ
َ
َأ َراِغب 

َ
قَاَلَأ

َا َوٱۡهُجۡرنِيََملِي ٗ ۡرُجمَن َكَۖۡ
َ
 ٤٦َلَأ

47. ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘আছপানাৰ প্ৰতি  ালাম। মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 

আছপানাৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰম; তনশ্চয় কিওোঁ কমাৰ প্ৰতি িৰ অনুগ্ৰহশীল। 
إِن ُهۥََكاَنَبِيََ ۡسَتۡغفُِرَلََكََرب ِٓيَِۖ

َ
َسأ ََعلَۡيَكَۖۡ قَاَلََسَلَٰم 

َا  ٤٧ََحفِي ٗ

48. ‘লগছি মই আছপানাছলাকৰ পৰা আৰু আছপানাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ 

তিছিাৰৰ ইিাদি কছৰ কসইছিাৰৰ পৰা পৃৰ্ক হ'কলা; আৰু মই ককৱল কমাৰ 

প্ৰতিপালকক আহ্বান কছৰাোঁ ; আশা কছৰাোঁ  মই কমাৰ প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ 

িযৰ্থ নহম’। 

ۡدُعواََْرب ِيََ
َ
ََِوأ ۡعتَِزلُُكۡمََوَماَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 

َ
َوأ

َا ُكوَنَبُِدعَآِءََرب ِيََشقِي ٗ
َ
ل ٓاَأ
َ
َأ  ٤٨ََعَسيَٰٓ

49. িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া তসহোঁ িৰ পৰা আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ 

তিছিাৰৰ ইিাদি কছৰ কসইছিাৰৰ পৰা পৃৰ্ক হহ গ’ল, কিতিয়া আতম কিওোঁক 

দান কতৰছলাোঁ  ই হাক্ব আৰু ইয়াকূি আৰু প্ৰছিযকছক নিী িনাইছ াোঁ । 

ََ ۥٓ َِوََهۡبَناَلَُه اَٱۡعتََزلَُهۡمََوَماََيۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  فَلَم 
َا اََجَعلَۡناَنَبِي ٗ

وَُكل ٗ  ٤٩َإِۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبَۖۡ

50. আৰু আতম কিওোঁছলাকক আমাৰ অনুগ্ৰহ দান কতৰছলাোঁ , আৰু কিওোঁছলাকৰ 

নাম-িশসযা উচ্চ কতৰছলাোঁ । 
ۡحمَتَِناَوََجَعلَۡناَلَُهۡمَلَِساَنَِصۡدٍقََ ِنَر  َووََهۡبَناَلَُهمَم 

َا  ٥٠ََعلِي ٗ

51. আৰু স্মৰণ কৰা এই তকিািি মু াক, কিওোঁ আত ল তিছশষ মছনানীি আৰু 

কিওোঁ আত ল ৰা ুল, নিী। 
إِن ُهۥََكاَنَُمخۡلَٗصاَوََكاَنَََوٱۡذُكۡرَفِيَ َْۚ ٱلِۡكَتَِٰبَُموَسيَٰٓ
َا  ٥١َرَُسولٗاَن بِي ٗ

52. আৰু কিওোঁক আতম মাতিত ছলা িূৰ পিথিৰ কসাোঁ ফাছল, লগছি অন্তৰি 

আলাপৰ উছেছশয আতম কিওোঁক তনকটৱিী কতৰত ছলাোঁ । 
َا ۡبَنَُٰهََنِجي ٗ ۡيَمِنََوَقر 

َ
ورَِٱلۡأ  ٥٢ََوَنََٰديَۡنَُٰهَِمنََجانِِبَٱلطُّ
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53. আৰু আতম তনজ অনুগ্ৰহি কিওোঁৰ িাছি কিওোঁৰ ভািৃ হাৰূনক নিীৰূছপ দান 

কতৰছলাোঁ । 
َا َخاهََُهَُٰروَنَنَبِي ٗ

َ
ۡحمَتَِنآَأ  ٥٣ََووََهۡبَناَلَُهۥَِمنَر 

54. আৰু স্মৰণ কৰা এই তকিািি ই মাঈলক, তনশ্চয় কিওোঁ আত ল 

প্ৰতিশ্ৰুতি পালনি সিযাশ্ৰয়ী আৰু কিওোঁ আত ল ৰা ুল, নিী; 
إِن ُهۥََكاَنََصادَِقَٱلۡوَۡعِدَََوَٱ َْۚ ۡذُكۡرَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَإِۡسَمَٰعِيَل

َا  ٥٤َوََكاَنَرَُسولٗاَن بِي ٗ

55. কিওোঁ তনজ পতৰয়ালিগথক  ালাি আৰু িাকািৰ তনছদথ শ তদত ল আৰু কিওোঁ 

আত ল তনজ প্ৰতিপালকৰ সছন্তাষভাজন। 
ةَِوَكََ َكوَٰ ةََِوٱلز  لَوَٰ ۡهلَُهۥَبِٱلص 

َ
ُمُرَأ
ۡ
اَنَِعنَدََرب ِهِۦََوََكاَنَيَأ
َا  ٥٥ََمۡرِضي ٗ

56. আৰু স্মৰণ কৰা এই তকিািি ইদৰী ক, তনশ্চয় কিওোঁ আত ল সিযতনষ্ঠ 

নিী; 
َا يٗقاَن بِي ٗ ِ َإِن ُهۥََكاَنَِصد   ٥٦ََوٱۡذُكۡرَفِيَٱلِۡكَتَِٰبَإِۡدرِيَسْۚ

57. আৰু আতম কিওোঁক উচ্চ মিথাদাি উন্নীি কতৰত ছলাোঁ । َُ٥٧ََمكَانًاََعلِيًَّاََوَرَفۡعَنَٰه 

58. এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল নিী, আদম সন্তানৰ মাজৰ পৰা আল্লাছহ 

তিসকলক অনুগ্ৰহ কতৰছ  আৰু (এওোঁছলাক কসইসকল কলাকৰ িংশধৰ) 

তিসকলক আতম নূহৰ লগি নাৱোঁি আছৰাহণ কতৰত ছলাোঁ । এওোঁছলাক ইব্ৰাহীম আৰু 

ই ৰাঈলৰ িংছশাদ্ভূি, লগছি (কিওোঁছলাকছৰা িংশধৰ) তিসকলক আতম 

তহদায়ি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  আৰু মছনানীি কতৰত ছলাোঁ ; কিওোঁছলাকৰ ওচৰি 

ৰহমানৰ আয়াি তিলাৱি কৰা হ’কল কিওোঁছলাছক কাতে কাতে  াজদাি 

পতৰত ল। 

ِي ةََِ بِي ِـَۧنَِمنَُذر  َِنَٱلن  ََعلَۡيِهمَم  ُ ۡنَعَمَٱَّلل 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَأ

ُ
أ

ِيَ  ۡنََحمَلَۡناََمَعَنُوٖحََوِمنَُذر  ةَِإِبَۡرَٰهِيَمَََءاَدَمََوِمم 
ََعلَۡيِهۡمََ إَِذاَُتۡتلَىَٰ َْۚ ۡنََهَدۡيَناََوٱۡجَتبَۡيَنآ َِٰٓءيَلََوِمم  َوِإۡسَر

 ٥٨ََءاَيَُٰتَٱلر ِنَٰمۡحَْۤاوُّرَخَاٗدَّجُسََوبُِكي ٗا۩

59. কিওোঁছলাকৰ তপ ি আতহল অছিাগয িংশধৰ, তিসকছল  ালাি তিনষ্ট 

কতৰত ল আৰু কুপ্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কতৰত ল। কসছয় অতচছৰই তসহোঁ ছি 

ক্ষতিগ্ৰিিাৰ সনু্মখীন হ’ি। 

َةََوٱت َبُعواََْ لَوَٰ َضاُعواَْٱلص 
َ
َأ ََبۡعِدهِۡمََخلۡف  ۞فََخلََفَِمنُۢ
َِٰتَِۖفََسۡوَفَيَلَۡقۡوَنََغيًَّا َهَو  ٥٩َٱلش 

60. তকন্তু কসইসকল কলাকৰ িাতহছৰ, তিসকছল িাওিা কতৰছ , ঈমান আতনছ  

আৰু সৎকমথ কতৰছ । কিওোঁছলাছকই জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰি। কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি 

ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। 

ْوَلَٰٓئَِكَيَۡدُخلُوَنََ
ُ
إِل اََمنَتَاَبََوَءاَمَنَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَأ

َا  ٦٠َٱلۡجَن َةََولَاَُيۡظلَُموَنََشۡيـ ٗ

61. এইছটা তচৰস্থায়ী জান্নাি, িাৰ গাছয়িী প্ৰতিশ্ৰুতি পৰম কৰুণামছয় কিওোঁৰ 

িাোসকলক প্ৰদান কতৰত ল। তনশ্চয় কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তিষয় অৱশযম্ভাৱী। 
َإِن ُهۥََ َِٰتََعۡدٍنَٱل تِيَوََعَدَٱلر ۡحَمَُٰنَِعَباَدهُۥَبِٱلَۡغۡيِبِۚ َجن 

َا تِي ٗ
ۡ
 ٦١ََكاَنَوَۡعُدهُۥََمأ

62. িাি কিওোঁছলাক  ালাম িৰ্া শাতন্তৰ িাতহছৰ আন ককাছনা অসাৰ িাকয 

শুতনিকল নাপাি আৰু িাি পুৱা-গধূতল কিওোঁছলাকৰ িাছি ৰ্াতকি কিওোঁছলাকৰ 

তৰতজক্ব (আহাৰ)। 

َولَُهۡمَرِزُۡقُهۡمَفِيَهاََ َۡۖ ل اَيَۡسَمُعوَنَفِيَهاَلَۡغًواَإِل اََسَلَٰٗما
َا  ٦٢َبُۡكَرٗةَوََعِشي ٗ
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63. এইছটাছৱ হহছ  কসই জান্নাি, িাৰ অতধকাৰী আতম আমাৰ িাোসকলৰ 

মাজৰ মুত্তাক্বীসকলক কতৰম। 
َاَتِلَۡكَٱلۡجَن ُةَٱل تَِي  ٦٣َنُورُِثَِمۡنَِعَبادِنَاََمنََكاَنَتَقِي ٗ

64. আৰু আতম আছপানাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ অতিহছন অৱিৰণ নকছৰাোঁ ; 

আমাৰ সনু্মখি তি আছ  আৰু তপ ফাছল তি আছ , লগছি এই দ্যছয়াৰ মাজি 

তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁছৰই; আৰু আছপানাৰ ৰব্ব তিসৃ্মি নহয়। 

ُلَإِل اَ يِۡديَناََوَماََخلَۡفَناََوَماَنَتَنَز 
َ
لَُهۥََماََبيَۡنَأ ۡمرََِرب َِكَۖۡ

َ
بِأ

َا َوَماََكاَنََربَُّكَنَِسي ٗ َٰلَِكَْۚ  ٦٤ََوَماََبيَۡنََذ

65. কিছৱোঁই আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াৰ মাজি তি আছ  কসই 

সকছলাছৰ ৰব্ব। কসছয় ককৱল কিওোঁছৰই ইিাদি কৰক আৰু কিওোঁৰ ইিাদিি 

হধিথয ধাৰণ কৰক। আপুতন কিওোঁৰ সমনাম গুণ সম্পন্ন কাছৰািাক জাছনছন? 

ۡرِضََوَماَبَيۡنَُهَماَفَٱۡعُبۡدهََُوٱۡصَطبِۡرََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ر بُّ

َا ََهۡلََتۡعلَُمَلَُهۥََسِمي ٗ  ٦٥َلِعَِبََٰدتِهۚۦِْ

66. আৰু মানুছহ কয়, ‘মই মৃিুযিৰণ কতৰছল কমাক আছকৌ জীতৱি অৱস্থাি 

উছঠাৱা হ’ি কনতক’? 

ۡخَرُجََحيًَّاَويَُقوُلَٱلۡإَِ
ُ
َلََسۡوَفَأ ِءَذاََماَِمتُّ

َ
 ٦٦َنَسَُٰنَأ

67. মানুছহ স্মৰণ নকছৰ কনতক কি, তনশ্চয় আতমছয়ই িাক ইয়াৰ পূছিথ সৃতষ্ট 

কতৰছ াোঁ , কিতিয়া তস এছকাছৱই নাত ল? 

ن اََخلَۡقَنَُٰهَِمنََقۡبُلََولَۡمَيَُكََ
َ
َولَاَيَۡذُكُرَٱلۡإِنَسَُٰنَأ

َ
أ

َا  ٦٧ََشۡيـ ٗ

68. এছিছক কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তনশ্চয় আতম তসহোঁ িক আৰু 

চয়িানসকলক এছকলছগ সমছিি কতৰম, িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িক নিজানু 

অৱস্থাি জাহান্নামৰ চাতৰওফাছল উপতস্থি কতৰম। 

َلَُنۡحِضَرن ُهۡمََحۡوَلََ َيَِٰطيَنَُثم  فََوَرب َِكَلََنۡحُشَرن ُهۡمََوٱلش 
َا  ٦٨ََجَهن َمَِجثِي ٗ

69. িাৰ তপ ি প্ৰছিযক দলৰ মাজৰ পৰা তিজন ৰহমানৰ সিথাতধক অিাধয 

আত ল, আতম িাক টাতন উতলয়াই আতনম। 
َعَلَىَٱلر ِنَٰمۡحََ َشدُّ

َ
ُهۡمَأ يُّ

َ
َِشيَعٍةَأ ِ

َِمنَُكل  َلََننزَِعن  ُثم 
َا  ٦٩َِعتِي ٗ

70. আৰু আতমছহ ভালকক জাছনা তসহোঁ িক, তিসকল জাহান্নামি দগ্ধ কহাৱাৰ 

কিত  উপিুি। 
َلََنحَۡ َاُثم  َبَِهاَِصلِي ٗ ۡولَيَٰ

َ
ۡعلَُمَبِٱل ِذيَنَُهۡمَأ

َ
 ٧٠َُنَأ

71. আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰছিযছকই িাৰ (জাহান্নামৰ) ওপছৰতদ অতিৰম কতৰি 

লাতগি; এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ চূডান্ত তসিান্ত। 
ََرب َِكََحۡتٗماََ َكاَنَعَلَىَٰ ِنُكۡمَإِل اََوارُِدَهاَْۚ َوِإنَم 

َا ۡقِضي ٗ  ٧١َم 

72. িাৰ তপ ি আতম উিাৰ কতৰম কিওোঁছলাকক, তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন 

কতৰছ  আৰু িাতলমসকলক িাি নিজানু অৱস্থাি ৰাতখ তদম। 
َا َٰلِِميَنَفِيَهاَِجثِي ٗ نََذُرَٱلظ  يَٱل ِذيَنَٱت َقواَْو  َُنَنج ِ  ٧٢َُثم 

73. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ স্পষ্ট আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা হ’কল 

কাতফৰসকছল মুতমনসকলক কয়, ‘(আমাৰ) দ্যই দলৰ মাজি মিথাদাি ককান 

কশ্ৰষ্ঠ আৰু কাৰ সভা কিত  জাকজমকিাপূণথ’? 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتَناََبي َِنَٰٖتَقَاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواََْ َوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
ۡحَسُنََ

َ
َقاٗماََوأ م  َفرِيَقيِۡنََخيۡرَ 

َٱلۡ يُّ
َ
لِل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ

 ٧٣َنَِدي َٗا
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74. আৰু তসহোঁ িৰ পূছিথ আতম িহু মানৱছগাষ্ঠীক তিনাশ কতৰছ াোঁ—তিসকল 

তসহোঁ িিকক সম্পদ আৰু িাহযদৃতষ্টি কশ্ৰষ্ঠ আত ল। 
َثَٰٗثاََورِۡءٗيَا

َ
ۡحَسُنَأ

َ
ِنَقَۡرٍنَُهۡمَأ ۡهلَۡكَناََقۡبلَُهمَم 

َ
 ٧٤ََوَكۡمَأ

75. ককাৱা, ‘তিসকছল তিভ্ৰাতন্তি আছ , পৰম কৰুণামছয় তসহোঁ িক প্ৰচুৰ 

অৱকাশ তদি, অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ ছি কসয়া প্ৰিযক্ষভাছৱ কদতখিকল পাি তি 

তিষছয় তসহোঁ িক সিকথ  কৰা হহত ল, কসয়া শাতিছয়ই হওক িা তকয়ামছিই 

হওক, কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি জাতনিকল পাি মিথাদাৰ কক্ষিি ককান তনকৃষ্ট আৰু 

দলিলৰ কক্ষিি ককান দ্যিথল’। 

َلَٰلَةَِفَلَۡيۡمُدۡدَلَُهَٱ ََقُۡلََمنََكاَنَفِيَٱلض  َحت يَٰٓ اَْۚ لر ۡحَمَُٰنََمدًّ
اَعَةََ اَٱلس  اَٱلَۡعَذاَبََوِإم  ۡواََْماَيُوَعُدوَنَإِم 

َ
إَِذاََرأ

ۡضَعُفَُجنٗدَا
َ
كَاٗناََوأ َم   ٧٥َفََسَيۡعلَُموَنََمۡنَُهَوََشر  

76. আৰু তিসকছল সৎপৰ্ি চছল আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ তহদায়ি িৃতি কতৰ 

তদছয়; আৰু স্থায়ী সৎকমথসমূহ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পুৰস্কাৰ প্ৰাতপ্তৰ িাছি কশ্ৰষ্ঠ 

আৰু পতৰণতিৰ ফাছলছৰও অতি উত্তম। 

َٱل ِذيَنَٱۡهَتَدۡواَُْهٗدىََِۗوٱلَۡبَٰقَِيَُٰتََ ُ َويَزِيُدَٱَّلل 
َا َردًّ م  َِعنَدََرب َِكَثََواٗباَوََخيۡرَ  َٰلَِحَُٰتََخيۡر   ٧٦َٱلص 

77. িুতম কসইজন িযতিক কদতখ াছন, তিছয় আমাৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ 

কছৰ আৰু কয়, ‘অৱছশয কমাক ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি তদয়া হ’ি’। 
ََمالٗاَ وَتيَن 

ُ
فََرَءيَۡتَٱل ِذيََكَفَرَأَـِبَيَٰتَِناََوَقاَلَلَأ

َ
أ

 ٧٧ََوَولًَدا

78. তস গাছয়ি সম্পছকথ  অৱতহি হহছ  কনতক, কন ৰহমানৰ পৰা ককাছনা 

প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কতৰছ ? 

لََعَٱلَۡغۡيَبَ ط 
َ
خََذَِعنَدَٱلر ِنَٰمۡحََعۡهٗدَاَأ ِمَٱت 

َ
 ٧٨َأ

79. ককতিয়াও নহয়, তস তি কয় আতম কসয়া তলতখ ৰাতখম আৰু িাৰ শাতি 

িৃতিছহ কতৰ ৰ্াতকম। 
ا َلَُهۥَِمَنَٱلَۡعَذاِبََمد ٗ َسَنۡكُتُبََماََيُقوُلََوَنُمدُّ  ٧٩ََكل اَْۚ

80. আৰু তস তি (ধন-সম্পদ, জনিলৰ কৰ্া) কয়, (িাৰ মৃিুযৰ তপ ি) কসয়া 

ৰ্াতকি আমাৰ অতধকাৰি আৰু তস অকলশৰীয়া হহ আমাৰ ওচৰছিই উপতস্থি 

হ'িতহ। 

تِيَناَفَۡرٗدا
ۡ
 ٨٠ََونَرِثُُهۥََماََيُقوُلََويَأ

81. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ িহুছিা ইলাহ গ্ৰহণ কতৰছ , িাছি 

কসইছিাৰ তসহোঁ িৰ িাছি সহায়ক হয়; 
خَُذواَِْمنَُدوِنَ َاَوٱت  ََِءالَِهٗةَل َِيُكونُواَْلَُهۡمَِعز ٗ  ٨١َٱَّلل 

82. ককতিয়াও নহয়, অনতিপলছম তসহোঁ ছি (উপাসযছিাছৰ) তসহোঁ িৰ ইিাদি 

অস্বীকাৰ কতৰি আৰু তসহোঁ িৰ তিছৰাধী হহ িাি। 
َا َسَيۡكُفُروَنَبِعَِباَدتِِهۡمََويَُكونُوَنََعلَۡيِهۡمَِضدًّ  ٨٢ََكل اَْۚ

83. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন, আতম কাতফৰসকলৰ িাছি চয়িানছিাৰক এতৰ 

হৰ্ছ াোঁ , তসহোঁ িক কিয়া কামি তিছশষভাছৱ প্ৰলুি কৰাৰ িাছি? 

َٰفِرِيَنَتَُؤزُُّهۡمََ َك
َيَِٰطيَنَعَلَىَٱلۡ ۡرَسلَۡناَٱلش 

َ
ن آَأ
َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ
ا ز ٗ
َ
 ٨٣َأ

84. এছিছক তসহোঁ িৰ তিষছয় িুতম খৰছখদা নকতৰিা। অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ 

তনধথাতৰি কাল গণনা কতৰ আছ াোঁ , 
ا َلَُهۡمََعد ٗ إِن َماََنُعدُّ  ٨٤َفَلَاََتۡعَجۡلََعلَۡيِهۡمَۖۡ
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85. তিতদনা ৰহমানৰ ওচৰি মুত্তাক্বীসকলক সন্মাতনি অতিতৰ্ৰূছপ আতম 

সমছিি কতৰম, 
 ٨٥َيَۡوَمََنحُۡشُرَٱلُۡمت قِيَنَإِلَيَٱلر ِنَٰمۡحََوۡفٗدا

86. আৰু অপৰাধীতিলাকক িৃষ্ণািুৰ অৱস্থাি জাহান্নামৰ ফাছল কখতদ হল িাম। ََجَهن َمَوِۡرٗدا  ٨٦ََونَُسوُقَٱلُۡمۡجرِِميَنَإِلَيَٰ

87. তিসকছল ৰহমানৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি হলছ , কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ ককাছনও 

 ুপাতৰ  কতৰি কনাৱাতৰি। 
خََذَِعنَدَٱلر ِنَٰمۡحََ َفََٰعَةَإِل اََمِنَٱت  ل اََيۡملُِكوَنَٱلش 

 ٨٧ََعۡهٗدَا

88. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘ৰহমাছন সন্তান গ্ৰহণ কতৰছ ’। خََذَٱلر ۡحَمَُٰنََولَٗدا  ٨٨ََوَقالُواَْٱت 

89. অৱছশয কিামাছলাছক এটা িীভৎস তিষয়ৰ অৱিাৰণা কতৰ া; َا  ٨٩َل َقۡدَِجۡئُتۡمََشۡيـ ًاَإِد ٗ

90. িাৰ ফলি আকাশসমূহ তিদীণথ হহ কিাৱাৰ উপৰম হয়, আৰু পৃতৰ্ৱী খি-

তিখি হ’ি আৰু পাহাৰ-পিথি চূণথ-তিচূণথ হহ িাি, 
ََ ۡرُضََوَتخِرُّ

َ
َٱلۡأ ۡرَنَِمۡنُهََوتَنَشقُّ َُٰتََيَتَفط  َمََٰو تَكَاُدَٱلس 

َا  ٩٠َٱلِۡجَباُلََهدًّ

91. এইকাৰছণ কি, তসহোঁ ছি ৰহমানৰ প্ৰতি সন্তান আছৰাপ কতৰছ । نََدَعۡواَْلِلر ِنَٰمۡحََولَٗدَا
َ
 ٩١َأ

92. অৰ্চ সন্তান গ্ৰহণ কৰা ৰহমানৰ িাছি কশাভনীয় নহয়। نََيت ِخَذََولًَدا
َ
 ٩٢ََوَماَيَۢنَبِغىَلِلر ِنَٰمۡحَأ

93. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি এছনকুৱা ককাছনা নাই তিছয় ৰহমানৰ ওচৰি 

িাোৰূছপ উপতস্থি নহ’ি। 
ۡرِضَإِل ٓاََءاتِيَٱلر ِنَٰمۡحََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََمنَفِيَٱلس  إِنَُكلُّ

 ٩٣ََعۡبٗدَا

94. কিওোঁ তসহোঁ িৰ সংখযা জাছন আৰু কিওোঁ তসহোঁ িক তিছশষভাছৱ গণনা কতৰ 

হৰ্ছ , 
ا ُهۡمََعد ٗ َُٰهۡمَوََعد  ۡحَصى

َ
 ٩٤َل َقۡدَأ

95. আৰু তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ ি সকছলাছৱ কিওোঁৰ ওচৰি অকলশৰীয়া হহ 

আতহি। 
 ٩٥َوَُكلُُّهۡمََءاتِيهَِيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِفَۡرًدا

96. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  ৰহমাছন অৱছশয 

কিওোঁছলাকৰ িাছি (িাোসকলৰ হৃদয়ি) ভালছপাৱা সৃতষ্ট কতৰি। 
َٰلَِحَِٰتََسَيۡجَعُلَلَُهُمََ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 

ا  ٩٦َٱلر ۡحَمَُٰنَُود ٗ

97. আৰু আতম কিামাৰ ভাষাি ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ , িাছি িুতম 

ইয়াৰ দ্বাৰা মুত্তাক্বীসকলক সুসংিাদ তদি পাৰা আৰু তিিিাতপ্ৰয় সম্প্ৰদায়ক ইয়াৰ 

দ্বাৰা সিকথ  কতৰি পাৰা। 

َرَبِهَِٱلُۡمت قِيَنََوتُنِذَرَبِهِۦََ ِ ۡرَنَُٰهَبِلَِسانَِكَلُِتبَش  فَإِن َماَيَس 
ا ُّد ٗ  ٩٧َقَۡوٗماَل



 

মাৰয়াম 

 

313 

 

 مريم

98. আৰু তসহোঁ িৰ পূছিথ আতম তকমান কি প্ৰজন্মক তিনাশ কতৰছ াোঁ ! িুতম তসহোঁ িৰ 

কাছৰািাৰ অতিত্ব অনুভৱ কতৰ াছন অৰ্িা ক্ষীণিককছয়া ক্ষীণ ককাছনা শব্দ 

শুতনিকল কপাৱা কন? 

َحٍدََ
َ
ِۡنَأ َِمۡنُهمَم  ِنَقَۡرٍنََهۡلَُتحِسُّ ۡهلَۡكَناََقۡبلَُهمَم 

َ
َوَكۡمَأ

ۡوَتَۡسَمُعَلَُهۡمَرِۡكَزُۢا
َ
 ٩٨َأ
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ত্বা-হা طه 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্বা-হা ١َطه 

2. আতম কিামাক দ্যখ-কষ্টি পতিি কতৰিকল কিামাৰ প্ৰতি এই ককাৰআন 

অৱিীণথ কৰা নাই; 

نَزلَۡناََعلَۡيَكَٱلُۡقۡرَءاَنَلِتَۡشَقىََٰٓ
َ
 ٢ََمآَأ

3. িৰং তিছয় ভয় কছৰ িাৰ িাছি উপছদশ স্বৰূপ (অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  ٣َإِل اَتَۡذكَِرٗةَل َِمنََيخَۡشيََٰ ,(

4. তিজছন পৃতৰ্ৱী আৰু সুউচ্চ আকাশসমূহ সৃতষ্ট কতৰছ  কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা 

নাতিলকৃি, 

َِٰتَٱلُۡعلََى َمََٰو ۡرَضََوٱلس 
َ
ۡنََخلََقَٱلۡأ ِم   ٤َتَنِزيلٗاَم 

5. পৰম কৰুণাময় (ৰহমান) আৰ ৰ ওপৰি উঠিছ । ََٰ٥َٱلر ۡحَمَُٰنَعَلَىَٱلَۡعۡرِشَٱۡسَتَوى 

6. আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াৰ মাজি তি আছ  লগছি ভূগভথ ি তি 

আছ  কসই সকছলা কিওোঁছৰই। 
ۡرِضََوَماَبَيَۡنُهَماََوَماََ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو لَُهۥََماَفِيَٱلس 

 ٦ََتحَۡتَٱلث َرىََٰ

7. আৰু িতদ িুতম উচ্চ কণ্ঠি কৰ্া ককাৱা (িতদও ইয়াৰ ককাছনা প্ৰছয়াজন 

নাই), কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) কিওোঁ কগাপন আৰু অতি কগাপন সকছলা তিষছয় 

জাছন। 

ۡخَفى
َ
ََوأ ر  ِ  ٧ََوِإنََتجَۡهۡرَبِٱلَۡقۡوِلَفَإِن ُهۥََيۡعلَُمَٱلس 

8. আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, সুেৰ নামসমূহ 

ককৱল কিওোঁছৰই। 
لَُهَ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ َلَٓاَإَِل ُ ۡسَمآُءَٱلۡحُۡسَنيََٰٱَّلل 

َ
 ٨َٱلۡأ

9. আৰু মু াৰ িৃত্তান্ত কিামাৰ ওচৰি আতহ পাইছ ছন? ََََٰٰٓكََحِديُثَُموَسي تَى
َ
 ٩َوََهۡلَأ

10. কিওোঁ কিতিয়া জুই কদখা পাছল কিতিয়া কিওোঁ তনজ পতৰয়ালিগথক ক’কল, 

‘কিামাছলাছক অছপক্ষা কৰা, তনশ্চয় মই জুই কদখা পাইছ াোঁ । আশা কছৰাোঁ  মই 

কিামাছলাকৰ িাছি িাৰ পৰা অলপ জ্বলন্ত এঙাৰ আতনি পাতৰম নাইিা জুইৰ 

ওচৰি ককাছনা পৰ্তনছদথ শ পাি পাছৰাোঁ ’। 

ۡهلِهَِٱۡمُكُثٓواَْإِن ِٓيََءانَۡسُتَنَاٗراَل َعل ِٓىََ
َ
إِۡذََرَءاَنَاٗراََفَقاَلَلِأ

ارَُِهٗدَى ِجُدَعَلَىَٱلن 
َ
ۡوَأ
َ
ِۡنَهاَبَِقبٍَسَأ  ١٠ََءاتِيُكمَم 

11. কিতিয়া কিওোঁ জুইৰ ওচৰ আতহ পাছল কিতিয়া কিওোঁক আহ্বান কৰা হ’ল, 

‘কহ মু া! 

ََٰهاَنُوِدَيََيَُٰموَسيََٰٓ تَى
َ
آَأ  ١١َفَلَم 



 

ত্বা-হা 

 

315 

 

 طه 

12. ‘তনশ্চয় মছয়ই কিামাৰ ৰব্ব, এছিছক কিামাৰ কজািাছিাৰ খুতল 

কপছলাৱা, কাৰণ িুতম এতিয়া পতৱি কিাৱা উপিযকাি আ া। 
َۡ نَاََ۠ربَُّكَفَٱۡخلَۡعََنۡعلَۡيَكَإِن َكَبِٱلَۡوادَِٱل

َ
ِسََإِن ِٓيَأ ُمَقد 
 ١٢َُطٗوى

13. ‘আৰু মই কিামাক মছনানীি কতৰছ াোঁ । কসছয় তি অহী কপ্ৰৰণ কৰা হয় 

কসয়া মছনাছিাগ সহকাছৰ শুনা। 

نَاَٱۡختَۡرتَُكَفَٱۡسَتِمۡعَلَِماَيُوَحيََٰٓ
َ
 ١٣ََوأ

14. ‘তনশ্চয় মছয়ই আল্লাহ, কমাৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। 

এছিছক ককৱল কমাছৰই ইিাদি কৰা আৰু কমাৰ স্মৰণাছৰ্থ  ালাি কাছয়ম কৰা। 
ةَََ لَوَٰ قِِمَٱلص 

َ
نَاَ۠فَٱۡعُبۡدنِيََوأ

َ
ََٰهَإِل ٓاَأ َلَٓاَإَِل ُ نَاَٱَّلل 

َ
إِن نِٓيَأ
 ١٤َلِِذۡكرِيَٓ

15. ‘তনশ্চয় তকয়ামি অৱশযম্ভাৱী, মই এইছটা কগাপন ৰাতখি তিচাছৰাোঁ , িাছি 

প্ৰছিযকছক তনজ তনজ কচষ্টা-সাধনা অনুিায়ী প্ৰতিদান তদি পৰা িায়। 
ََنۡفِۭسََ َُكلُّ ۡخفِيَهاَلُِتۡجَزىَٰ

ُ
َكاُدَأ

َ
َأ اَعَةََءاتَِية  َٱلس  إِن 

 ١٥َبَِماَتَۡسَعىََٰ

16. ‘এছিছক তি িযতিছয় তকয়ামিৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ আৰু তনজ 

প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কছৰ, তস কিন কিামাক ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান আনাৰ পৰা তিৰি 

নাৰাছখ, অনযৰ্া িুতম ধ্বংস হহ িািা। 

ََ َُٰهََفَل ن َكََعۡنَهاََمنَل اَيُۡؤِمُنَبَِهاََوٱت َبَعََهَوى اَيَُصد 
 ١٦ََفتَۡرَدىََٰ

17. ‘আৰু কহ মু া! কিামাৰ কসাোঁ হািি কসইডাল তক’? ََٰ١٧ََوَماَتِلَۡكَبَِيِمينَِكََيَُٰموَسي 

18. কিওোঁ ক’কল, ‘এইডাল কমাৰ লাখুটি, ইয়াৰ ওপৰি মই ভৰ তদওোঁ, আৰু 

ইয়াৰ দ্বাৰা মই কমাৰ  াগলীছিাৰৰ িাছি গ ৰ পাি সৰাওোঁ, লগছি এইডাল 

কমাৰ অনযানয কামছিা আছহ’। 

ََغَنِميََ َبَِهاَعَلَىَٰ ُهشُّ
َ
ُؤاََْعلَۡيَهاََوأ تََوك 

َ
قَاَلَِهَيََعَصاَيَأ

ۡخَرىََٰ
ُ
 ١٨ََولَِيَفِيَهاََمـ َارُِبَأ

19. আল্লাছহ ক’কল, ‘কহ মু া! িুতম এইডাল (মাটিি) তনছক্ষপ কৰাছচান’। َلۡقَِها
َ
 ١٩ََيَُٰموَسيََٰقَاَلَأ

20. িাৰ তপ ি কিওোঁ কসইডাল তনছক্ষপ কতৰছল, লছগ লছগ কসয়া এডাল 

সাপ হহ কদৌতৰিকল ধতৰছল, 

تَۡسَعىََٰ ََٰهاَفَإَِذاَِهَيََحي ةَ  لَۡقى
َ
 ٢٠َفَأ

21. আল্লাছহ ক’কল, ‘িুতম এইছটা ধৰা, ভয় নকতৰিা, আতম ইয়াক ইয়াৰ 

আগৰ অৱস্থাকল ওছভািাই তদম। 
سََ ولَيََٰقَاَلَُخۡذَهاََولَاََتخَۡفَۖۡ

ُ
 ٢١َُنعِيُدَهاَِسيَرَتَهاَٱلۡأ

22. ‘আৰু িুতম কিামাৰ হািখন কাষলতিি ৰাখা, কসয়া আৰু এটা 

তনদশথনস্বৰূপ ককাছনা ধৰণৰ ত্ৰুটিতিহীন উজ্জ্বল হহ ওলাই আতহি। 
ََجَناِحَكََتخُۡرۡجََبۡيَضآَءَِمۡنََغيِۡرَُسوٍٓءََ َوٱۡضُمۡمَيََدَكَإِلَيَٰ

ۡخَرىََٰ
ُ
 ٢٢ََءايًَةَأ

23. ‘এইছটা এই িাছি কি, আতম কিামাক আমাৰ তক ুমান মহান তনদশথনাৱলী 

কদখুৱাম। 
 ٢٣َلِنُِريََكَِمۡنََءاَيَٰتَِناَٱلُۡكبَۡرَى
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24. ‘তফৰআউনৰ ওচৰকল কিাৱা, তনশ্চয় তস সীমালঙ্ঘন কতৰছ ’। َََٰفِرَۡعۡوَنَإِن ُهۥََطَغى  ٢٤َٱۡذَهۡبَإِلَيَٰ

25. মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰি! কমাৰ িুকু প্ৰশি কতৰ তদয়া। َٱۡشَرۡحَلِيََصۡدرَِي ِ  ٢٥َقَاَلََرب 

26. ‘আৰু কমাৰ কাম সহজ কতৰ তদয়া, ۡمرَِي
َ
ۡرَلِٓيَأ ِ  ٢٦ََويَس 

27. ‘আৰু কমাৰ তজভাৰ জডিা দূৰ কতৰ তদয়া- ِنَل َِسانِي  ٢٧ََوٱۡحلُۡلَُعۡقَدٗةَم 

28. ‘িাছি তসহোঁ ছি কমাৰ কৰ্া িুতজি পাছৰ। ٢٨ََيۡفَقُهواَْقَۡولَِي 

29. ‘আৰু কমাৰ পতৰয়ালৰ পৰা কমাৰ িাছি এজন সাহািযকাৰী তনধথাৰণ কতৰ 

তদয়া; 
ۡهلَِى
َ
ِۡنَأ  ٢٩ََوٱۡجَعلَل ِيََوزِيٗراَم 

30. ‘কমাৰ ভাই হাৰূনক; ِخي
َ
 ٣٠ََهَُٰروَنَأ

31. ‘কিওোঁৰ দ্বাৰা কমাৰ শতি সুদৃ়ি কৰা, ۡزرَِي
َ
ۦَٓأ  ٣١َٱۡشُدۡدَبِهِ

32. ‘আৰু কিওোঁক কমাৰ কামি অংশীদাৰ কৰা, ۡمرِي
َ
ۡشِرۡكُهَفِٓيَأ

َ
 ٣٢ََوأ

33. ‘িাছি আতম কিামাৰ কিত  কিত  িা িীহ পাঠ কতৰি পাছৰাোঁ  ٣٣َكَۡيَنَُسب َِحَكََكثِيٗرا ,

34. ‘আৰু অতধক পতৰমাছণ স্মৰণ কতৰি পাছৰাোঁ । ٣٤ََونَۡذُكَرَكََكثِيًرَا 

35. ‘তনশ্চয় িুতম আমাৰ সমযক দ্ৰষ্টা’। ٣٥َإِن َكَُكنَتَبَِناَبَِصيٗرا 

36. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ মু া! িুতম তি তিচাতৰ া কসয়া কিামাক প্ৰদান কৰা হ’ল। ََٰوتِيَتَُسۡؤلََكََيَُٰموَسي
ُ
 ٣٦َقَاَلَقَۡدَأ

37. ‘আৰু অৱছশয আতম কিামাৰ প্ৰতি আৰু এিাৰ অনুগ্ৰহ কতৰত ছলাোঁ ۡخَرىََٰٓ ;
ُ
ًةَأ  ٣٧ََولََقۡدََمَنن اََعلَۡيَكََمر 

38. ‘কিতিয়া আতম কিামাৰ মাকক তি জনািলগীয়া আত ল কসয়া জনাইত ছলাোঁ َِكََماَيُوَحيََٰٓ , م 
ُ
َأ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰٓ

َ
 ٣٨َإِۡذَأ
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39. ‘কি, িুতম ইয়াক িাকচৰ তভিৰি ৰাতখ তদয়া, িাৰ তপ ি ইয়াক সাগৰি 

উটুৱাই তদয়া, িাছি সাগছৰ ইয়াক পাৰকল কঠতল তদছয়, ফলি ইয়াক কমাৰ 

শত্ৰুছৱ আৰু িাৰ শত্ৰুছৱ উঠাই হল িাি। মই কমাৰ ফালৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি 

মুহাব্বি ঢাতল তদত ছলাোঁ , আৰু িাছি িুতম কমাৰ চকুৰ আগি প্ৰতিপাতলি 

কহাৱা’। 

ََ َفَلُۡيلۡقِهَِٱلَۡيمُّ ابُوِتَفَٱقِۡذفِيهَِفِيَٱلَۡيم ِ ِنَٱقِۡذفِيهَِفِيَٱلت 
َ
أ

لَۡقۡيُتََعلَۡيَكََ
َ
ََوأ ۚۥْ ُخۡذهََُعُدو  َل ِيَوََعُدو  َل ُه

ۡ
اِحِلَيَأ بِٱلس 
ِن ِيََولِتَُ ََعۡينِيََٓمحَب ٗةَم   ٣٩َۡصَنَعَعَلَىَٰ

40. ‘কিতিয়া কিামাৰ িাছয়ছৰ কখাজ কাত়ি হগ আত ল, িাৰ তপ ি (কিতিয়া 

হগ পাছল) কিওোঁ ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক এছন কাছৰািাৰ সন্ধান তদমছন 

তিছয় এই তশশুৰ দাতয়ত্বভাৰ লি পাতৰি’? ফলি আতম কিামাক কিামাৰ মািৃৰ 

ওচৰকল ঘূৰাই আতনছলাোঁ , িাছি কিওোঁৰ চকু জুৰ পছৰ আৰু কশাকি ভাতঙ 

নপছৰ, আৰু িুতম এজন িযতিক হিযা কতৰত লা; িৰ্াতপও আতম কিামাক 

মছনাকষ্টৰ পৰা মুতি তদত ছলাোঁ  আৰু আতম কিামাক িহু পৰীক্ষা কতৰছ াোঁ । কহ 

মু া! িাৰ তপ ি িুতম ককইিা ি ছৰা মাদাইনিাসীৰ মাজি অৱস্থান কতৰত লা, 

ইয়াৰ তপ ি িুতম তনধথাতৰি সময়ি উপতস্থি হ’লা। 

ََمنََإِۡذََتمَۡ ُدلُُّكۡمَعَلَىَٰ
َ
ۡخُتَكََفَتُقوُلََهۡلَأ

ُ
ِشٓيَأ

ََعۡيُنَهاََولَاََتحَۡزَنََْۚ َِكَكَۡيََتَقر  م 
ُ
َأ َفَرََجۡعَنََٰكَإِلَيَٰٓ ۖۥۡ يَۡكُفلُُه

ََٰكَُفُتوٗناََْۚ ََوَفَتن  ۡيَنََٰكَِمَنَٱلَۡغم ِ َوَقَتلَۡتََنۡفٗساََفَنج 
َِجئَۡ ۡهِلََمۡدَيَنَُثم 

َ
َقََدرََٖفَلَبِۡثَتَِسنِيَنَفِٓيَأ َتَعَلَىَٰ

 ٤٠ََيَُٰموَسيََٰ

41. ‘আৰু মই কিামাক কমাৰ তনজৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ হলছ াোঁ । ٤١ََوٱۡصَطَنۡعُتَكَلَِنۡفِسي 

42. ‘িুতম আৰু কিামাৰ ভাই কমাৰ তনদশথনসমূহ হল িািা কৰা আৰু কমাৰ 

স্মৰণৰ কক্ষিি ককাছনা ধৰণৰ অলসিা নকতৰিা, 
ُخوَكَأَـِبَيَٰتِيََولَاَتَنَِياَفِيَذِۡكرِيَٱۡذَهۡبَ

َ
نَتََوأ

َ
 ٤٢َأ

43. ‘কিামাছলাছক দ্যছয়া তফৰআউনৰ ওচৰকল কিাৱা, তনশ্চয় তস সীমালঙ্ঘন 

কতৰছ । 

َفِرَۡعۡوَنَإِن ُهۥََطَغىََٰ  ٤٣َٱۡذَهَبآَإِلَيَٰ

44. ‘কিামাছলাছক িাৰ লগি ককামল ভাছৱ কৰ্া ক'িা, হয়ছিা তস উপছদশ 

গ্ৰহণ কতৰি অৰ্িা ভয় কতৰি’। 
ۡوََيخَۡشيََٰ

َ
ُرَأ  ٤٤ََفُقولَاَلَُهۥَقَۡولٗاَل ي ِٗناَل َعل ُهۥََيَتَذك 

45. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! আমাৰ আশংকা হহছ  তস আমাৰ 

লগি দ্যিথযৱহাৰ কতৰি নাইিা অনযায় আচৰণি সীমালঙ্ঘন কতৰি’। 
ن
َ
ۡوَأ
َ
نََيۡفُرَطََعلَۡيَنآَأ

َ
 ٤٥ََيۡطَغىَََٰقَالَاََرب َنآَإِن َناََنخَاُفَأ

46. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক ভয় নকতৰিা, তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ লগি 

আছ াোঁ , মই শুছনা আৰু কদছখাোঁ ’। 
َرىََٰ
َ
ۡسَمُعََوأ

َ
إِن نِيََمَعُكَمآَأ َۡۖ  ٤٦َقَاَلَلَاََتخَافَآ

47. এছিছক কিামাছলাছক িাৰ ওচৰি কিাৱা আৰু ককাৱা, ‘আতম দ্যছয়া 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ৰা ুল, কসছয় আমাৰ লগি িনী ই ৰাঈলক িািকল তদয়া 

আৰু তসহোঁ িক কষ্ট তনতদিা, আতম কিামাৰ ওচৰি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ 

পৰা তনদশথন হল আতহছ াোঁ ; আৰু তিসকছল সৎপৰ্ অনুসৰণ কছৰ কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতি শাতন্ত িতষথি হওক। 

ۡرِسۡلََمَعَناَبَنِٓيَ
َ
تَِياهََُفُقولَٓاَإِن اَرَُسولَاََرب َِكَفَأ

ۡ
فَأ

ب َِكََۖۡ ِنَر  قَۡدَِجۡئَنََٰكَأَـِبيَةَٖم  ۡبُهۡمَۖۡ ِ َِٰٓءيَلََولَاَُتَعذ  إِۡسَر
ََمِنَٱت َبَعَٱلُۡهَدىََٰٓ َلَُٰمَعَلَىَٰ  ٤٧ََوٱلس 
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48. ‘তনশ্চয় আমাৰ প্ৰতি অহী কপ্ৰৰণ কৰা হহছ  কি, শাতি ককৱল িাৰ িাছি 

তিছয় তম া আছৰাপ কছৰ আৰু মুখ ঘূৰাই লয়’। 
وِحَيَإِلَيَۡ

ُ
َبََوتََول يََٰإِن اَقَۡدَأ ََمنََكذ  َٱلَۡعَذاَبَعَلَىَٰ ن 

َ
 ٤٨ََنآَأ

49. তফৰআউছন ক’কল, ‘কহ মু া! কিছনহ’কল কিামাছলাকৰ ৰব্ব ককান’? ََٰبُُّكَماََيَُٰموَسي  ٤٩َقَاَلََفَمنَر 

50. মু াই ক’কল, ‘কিছৱোঁই আমাৰ ৰব্ব, তিজছন প্ৰছিযক িস্তুক উপিুি 

আকৃতি দান কতৰছ , িাৰ তপ ি সঠিক পৰ্ তনছদথ শ কতৰছ ’। 
ََهَدىََٰ ََشۡيٍءََخلَۡقُهۥَُثم  َُكل  ۡعَطىَٰ

َ
 ٥٠َقَاَلََربَُّناَٱل ِذٓيَأ

51. তফৰআউছন ক’কল, ‘কিছনহ’কল অিীি িুগৰ কলাকসকলৰ অৱস্থা তক’? ََٰولَي
ُ
 ٥١َقَاَلََفَماَبَاُلَٱلُۡقُروِنَٱلۡأ

52. মু াই ক’কল, ‘ইয়াৰ জ্ঞান কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি তকিািি আছ , 

কমাৰ প্ৰতিপালছক ভুল নকছৰ আৰু তিসৃ্মিও নহয়’। 
ََرب ِيََولَاََ قَاَلَِعلُۡمَهاَِعنَدََرب ِيَفِيَكَِتَٰٖبَِۖل اَيَِضلُّ

 ٥٢َيَنَسي

53. ‘তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীখনক শিযাৰূছপ পাতৰ তদছ  আৰু িাি 

কিামাছলাকৰ িাছি চলাৰ পৰ্ কতৰ তদছ , আৰু কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পানী 

িষথণ কছৰ’। ফলি িাৰ দ্বাৰা আতম তিতভন্ন প্ৰকাৰৰ উতদ্ভদ উৎপন্ন কছৰাোঁ । 

ۡرَضََمۡهٗداَوََسلََكَلَُكۡمَفِيَهاََ
َ
ٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ

ِنََ ۡزَوَٰٗجاَم 
َ
ۦَٓأ ۡخرَۡجَناَبِهِ

َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
ُسُبلٗاََوأ

 ٥٣َن َباٖتََشت يََٰ

54. কিামাছলাছক কখাৱা আৰু কিামাছলাকৰ ঘৰচীয়া জন্তুছিাৰছকা চছৰাৱা; 

তনশ্চয় ইয়াি তিছিকসম্পন্ন িযতিসকলৰ িাছি তনদশথন আছ । 
ْولِيََ
ُ
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِأ َفِيََذ نَۡعََٰمُكۡمَْۚإِن 

َ
ُكلُواََْوٱرَۡعۡواَْأ

َهيََٰ  ٥٤َٱلنُّ

55. আতম কিামাক মাটিৰ পৰাই সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , িাকলছকই কিামাছলাকক 

ওছভািাই তদম আৰু িাৰ পৰাই কিামাছলাকক পুনৰ উতলয়াই আতনম। 
۞ِمۡنَهاََخلَۡقَنَُٰكۡمََوفِيَهاَنُعِيُدُكۡمََوِمۡنَهاَُنخۡرُِجُكۡمََ

ۡخَرىََٰ
ُ
 ٥٥َتَاَرًةَأ

56. আৰু অৱছশয আতম িাক আমাৰ প্ৰছিযক তনদশথন কদখুৱাইত ছলাোঁ ; তকন্তু তস 

তম া আছৰাপ কতৰছ  আৰু অমানয কতৰছ । 
َ
َ
َبََوأ َرۡيَنَُٰهََءاَيَٰتَِناَُكل َهاَفََكذ 

َ
 ٥٦َبَيَََٰولََقۡدَأ

57. তস ক’কল, ‘কহ মু া! িুতম কিামাৰ িাদ্যৰ দ্বাৰা আমাক আমাৰ কদশৰ পৰা 

িতহষ্কাৰ কতৰিকল আতহ া কনতক’? 

ۡرِضَناَبِِسۡحرَِكََيَُٰموَسيََٰ
َ
ِجۡئتََناَلُِتۡخرَِجَناَِمۡنَأ

َ
 ٥٧َقَاَلَأ

58. ‘কিছনহ’কল অৱছশয আতমও কিামাৰ ওচৰি অনুৰূপ িাদ্য উপতস্থি কতৰম, 

কসছয় িুতম এটা মধযৱিী স্থানি আমাৰ আৰু কিামাৰ মাজি এটা সময় তনধথাৰণ 

কৰা, কসইছটা আতমও লঙ্ঘন নকতৰম আৰু িুতমও লঙ্ঘন নকতৰিা’। 

ِۡثلِهِۦَفَٱۡجَعۡلَبَيَۡنَناََوبَۡيَنَكََموِۡعٗداََ تِيَن َكَبِِسۡحرَٖم 
ۡ
فَلََنأ

نَتََمكَاٗناَُسٗوَى
َ
 ٥٨َل اَُنخۡلُِفُهۥََنحُۡنََولَٓاَأ

59. মু াই ক’কল, ‘উৎসৱৰ তদনছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি তনধথাতৰি সময় আৰু 

িাছি পূিথাহ্নছিই জনগণক সমছিি কৰা হয়’। 
اُسَُضٗحي نَُيحَۡشَرَٱلن 

َ
ِيَنةََِوأ  ٥٩َقَاَلََموِۡعُدُكۡمَيَوُۡمَٱلز 
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60. লছগ লছগ তফৰআউছন প্ৰস্থান কতৰ িাৰ িাৱিীয় ককৌশল একতিি 

কতৰছল, িাৰ তপ ি তস আতহল। 

تَيََََٰفَتَول يََٰ
َ
َأ  ٦٠َفِرَۡعۡوُنَفََجَمَعََكۡيَدهُۥَُثم 

61. মু াই তসহোঁ িক ক’কল, ‘দূছভথ াগ কিামাছলাকৰ! কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

ওপৰি তম া আছৰাপ নকতৰিা। অনযৰ্া কিওোঁ কিামাছলাকক শাতিৰ দ্বাৰা সমূতল 

ধ্বংস কতৰি, আৰু তিছয় তম া উদ্ভাৱন কতৰছ  তসছয়ই িযৰ্থ হহছ ’। 

ََويَۡ وَسيَٰ ََِكِذٗباََقَاَلَلَُهمَمُّ لَُكۡمَلَاََتۡفتَُرواَْعَلَىَٱَّلل 
 ٦١َفَيُۡسِحَتُكمَبَِعَذاٖبََِۖوقَۡدََخاَبََمِنَٱۡفتََرىََٰ

62. কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজৰ মাজছি তসহোঁ িৰ কমথ সম্পছকথ  িাক-তিিিা কতৰছল 

আৰু তসহোঁ ছি কগাপছন পৰামশথ কতৰছল। 

واَْٱلنَ  َسرُّ
َ
ۡمرَُهمَبَيَۡنُهۡمََوأ

َ
 ٦٢َۡجَوىَََٰفَتَنَٰزَُعٓواَْأ

63. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এই দ্যজন অৱছশয িাদ্যকৰ, তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ িাদ্যৰ দ্বাৰা 

কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ কদশৰ পৰা িতহষ্কাৰ কতৰি তিচাছৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ উৎকৃষ্ট জীৱন পিতি ধ্বংস কতৰি তিচাছৰ। 

ِۡنََ نَُيخۡرَِجاُكمَم 
َ
قَالُٓواَْإِۡنََهََٰذَِٰنَلََسَِٰحَرَِٰنَيُرِيَداِنَأ

ۡر
َ
 ٦٣َِضُكمَبِِسۡحرِهَِماََويَۡذَهَباَبَِطرِيَقتُِكُمَٱلُۡمۡثلَىََٰأ

64. ‘এছিছক কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ ককৌশল (িাদ্যতৰয়া) কগাটাই কলাৱা, 

িাৰ তপ ি শাৰীিি হহ উপতস্থি কহাৱা; আৰু আতজ তিছয় জয় লাভ কতৰি 

তসছয় সফল হ’ি’। 

َْۚ ا َٱۡئُتواََْصف ٗ ۡجمُِعواََْكۡيَدُكۡمَُثم 
َ
فۡلََحَٱلَۡيوَۡمََمِنََفَأ

َ
َوَقۡدَأ

 ٦٤َٱۡسَتۡعلَىََٰ

65. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ মু া! হয় িুতম আগছি তনছক্ষপ কৰা নহ'কল আতমছয় 

প্ৰৰ্ম তনছক্ষপকাৰী হম’। 
َلََمۡنََ و 

َ
نَن ُكوَنَأ

َ
آَأ نَتُلِۡقَىََوِإم 

َ
آَأ َإِم  قَالُواََْيَُٰموَسيَٰٓ

لَۡقىََٰ
َ
 ٦٥َأ

66. মু াই ক’কল, ‘িৰং কিামাছলাছকই (আগছি) তনছক্ষপ কৰা’। ফলি 

(তসহোঁ ছি তনছক্ষপ কৰাৰ) লছগ লছগ তসহোঁ িৰ িাদ্যৰ প্ৰভাৱি মু াৰ এছন লাতগল 

কিতনিা তসহোঁ িৰ জৰীছিাৰ আৰু লাঠিসমূহ ককৰছমৰ কতৰ আছ । 

َفَإَِذاَِحَبالُُهۡمَوَِعِصيُُّهۡمَُيخَي ُلَإِلَۡيهَِِمنََ ْۡۖ لُۡقوا
َ
قَاَلَبَۡلَأ

ن َهاَتَۡسَعىََٰ
َ
 ٦٦َِسۡحرِهِۡمَأ

67. কিতিয়া মু াই কিওোঁ অন্তৰি অলপ ভীতি অনুভৱ কতৰছল। ََٰوَسي وَۡجَسَفِيََنۡفِسهِۦَِخيَفٗةَمُّ
َ
 ٦٧َفَأ

68. আতম ক’কলা, ‘িুতম ভয় নকতৰিা, তনশ্চয় িুতমছয়ই জয় লাভ কতৰিা। ََٰعۡلَى
َ
نَتَٱلۡأ

َ
 ٦٨َقُلَۡناَلَاََتخَۡفَإِن َكَأ

69. ‘আৰু কিামাৰ কসাোঁ  হািি তি আছ  কসয়া তনছক্ষপ কৰা, এইছটাছৱ তসহোঁ ছি 

তি কতৰছ  কসইছিাৰক খাই কপলাি। তসহোঁ ছি তি কতৰছ  কসইছিাৰ হহছ  ককৱল 

িাদ্যকৰৰ ককৌশল; আৰু িাদ্যকৰ ি’কি নাহক তকয়, ককতিয়াও সফল নহ’ি’। 

َإِن َماََصَنُعواََْكۡيُدََ ْۡۖ لِۡقََماَفِيَيَِمينَِكَتَلَۡقۡفََماََصَنُعٓوا
َ
َوأ

تَيََٰ
َ
اِحُرََحيُۡثَأ َولَاَُيۡفلُِحَٱلس   ٦٩ََسَِٰحرَِٖۖ

70. ফলি িাদ্যকৰসকছল  াজদাৱনি হ’ল, তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম হাৰূন আৰু 

মু াৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি ঈমান আতনছলাোঁ ’। 
ََهَُٰروَنََ ِ ٗداَقَالُٓواََْءاَمن اَبَِرب  َحَرُةَُسج  ِقَىَٱلس 

لۡ
ُ
فَأ

 ٧٠ََوُموَسيََٰ
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71. তফৰআউছন ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক অনুমতি তদয়াৰ আগছিই 

কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কতৰলা! তনশ্চয় তসছয় কিামাছলাকৰ 

প্ৰধান, তসছয়ই কিামাছলাকক িাদ্য তশকাইছ । কসছয় অৱছশয মই কিামাছলাকৰ 

হাি ভতৰ তিপৰীি তদশৰ পৰা কাটিম আৰু মই কিামাছলাকক কখজুৰ গ ৰ 

কািি শূলতিি কতৰম আৰু কিামাছলাছক অৱছশয জাতনি পাতৰিা আমাৰ মাজি 

কাৰ শাতি কিত  কছঠাৰ আৰু অতধক স্থায়ী’। 

إِن ُهۥَلََكبِيُرُكُمََ ۡنََءاَذَنَلَُكۡمَۖۡ
َ
قَاَلََءاَمنُتۡمَلَُهۥََقۡبَلَأ

يِۡديَُكۡمََ
َ
َأ َِعن  فَلَُأَقط  َۡۖ ۡحَر ِ ٱل ِذيََعل َمُكُمَٱلس 

َصل َِبن ُكۡمَفِيَُجُذوِعََ
ُ
ِۡنَِخَلَٰٖفََولَأ رُۡجلَُكمَم 

َ
َوأ

ََعذََ َشدُّ
َ
َنآَأ يُّ
َ
َأ ۡخِلََولََتۡعلَُمن  ۡبَقىََٰٱلن 

َ
 ٧١َاٗباََوأ

72. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আমাৰ ওচৰি তিছিাৰ স্পষ্ট তনদশথন আতহছ  িাৰ ওপৰি 

আৰু তিজছন আমাক সৃতষ্ট কতৰছ  কিওোঁৰ ওপৰি আতম কিামাক ককতিয়াও 

প্ৰধানয তনতদওোঁ। কসছয় কিামাৰ তি তসিান্ত লি লগা আছ  কলাৱা। িুতম ককৱল 

এই পাতৰ্থৱ জীৱনৰ ওপৰছিই কিৃথ ত্ব কতৰি পাৰা’। 

ََماََجآَءنَاَِمَنَٱلَۡبي َِنَِٰتََوٱل ِذيََقََ الُواَْلَنَنُّۡؤثَِرَكَعَلَىَٰ
ةَََ نَتَقَاٍضَِۖإِن َماََتۡقِضيََهَِٰذهَِٱلۡحََيوَٰ

َ
فَٱقِۡضََمآَأ َۡۖ َفَطَرنَا

ۡنَيآَ  ٧٢َٱلدُّ

73. ‘তনশ্চয় আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ াোঁ , িাছি কিওোঁ 

আমাৰ অপৰাধসমূহ ক্ষমা কতৰ তদছয়, আৰু িুতম আমাক তি িাদ্য কতৰিকল িাধয 

কৰাইত লা কসয়া ক্ষমা কতৰ তদছয়, আৰু আল্লাহ কশ্ৰষ্ঠ িৰ্া স্থায়ী’। 

ۡكرَۡهَتَناََعلَۡيهَِ
َ
إِن آََءاَمن اَبَِرب َِناَلَِيۡغفَِرَلََناََخَطََٰيََٰناََوَمآَأ

ۡبَقىََٰٓ
َ
َوأ ََخيۡرَ  ُ َوٱَّلل  ۡحرَِِۗ ِ  ٧٣َِمَنَٱلس 

74. তনশ্চয় তিছয় িাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি অপৰাধী হহ উপতস্থি হ’ি অৱছশয 

িাৰ িাছি আছ  জাহান্নাম, তস িাি মৃিুযিৰছণা নকতৰি আৰু জীয়াই ৰ্াতকিও 

কনাৱাতৰি। 

َلَُهۥََجَهن َمَلَاََيُموُتََ ِتََرب ُهۥَُمجۡرِٗماَفَإِن 
ۡ
إِن ُهۥََمنَيَأ

 ٧٤َفِيَهاََولَاََيحَۡييََٰ

75. আৰু তিসকছল কিওোঁৰ ওচৰি সৎকমথ কতৰ মুতমন অৱস্থাি আতহি, 

কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  উচ্চ মিথাদা। 
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهُمََ

ُ
َٰلَِحَِٰتَفَأ تِهِۦَُمۡؤِمٗناَقَۡدََعِمَلَٱلص 

ۡ
َوَمنَيَأ

َرَجَُٰتَٱلُۡعلَىََٰ  ٧٥َٱلد 

76. স্থায়ী জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ'ি 

আৰু এইছটা কিওোঁছলাকছৰই পুৰস্কাৰ তিসকছল পতৰশুি হয়। 
ََْۚ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَها

َ
َُٰتََعۡدٖنََتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ َجن 

َٰلَِكََجَزآُءََمنَتََزك يََٰ  ٧٦ََوَذ

77. আৰু আতম অৱছশয মু াৰ প্ৰতি অহী কতৰত ছলাোঁ  এই কৰ্া হক কি, কমাৰ 

িাোসকলক হল িুতম ৰাতিৰ তভিৰছি ওলাই কিাৱা, এছিছক িুতম তসহোঁ িৰ 

িাছি সাগৰৰ মাছজছৰ এটি শুকান পৰ্ৰ িযৱস্থা কৰা, তপচফালৰ পৰা আতহ ধৰাৰ 

আশংকা নকতৰিা আৰু ভয়ও নকতৰিা। 

ۡسِرَبِعَِبادِيَفَٱۡضرِۡبَلَُهۡمََ
َ
ۡنَأ
َ
َأ َُموَسيَٰٓ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
َولََقۡدَأ

 ٧٧ََطرِيٗقاَفِيَٱلَۡبۡحرَِيَبَٗساَل اَتََخَُٰفََدرَٗكاََولَاََتخَۡشيََٰ

78. িাৰ তপ ি তফৰআউছন িাৰ হসনযিাতহনীক লগি হল কিওোঁছলাকক 

কচাোঁ চা ল’কল, ফলি সাগছৰ তসহোঁ িক সমূ্পণথৰূছপ ডুিাই তনছল। 
ََماََ َِنَٱلَۡيم ِ ۡتَبَعُهۡمَفِرَۡعۡوُنَِبجُُنودِهِۦََفَغِشَيُهمَم 

َ
فَأ

 ٧٨ََغِشَيُهمَۡ

79. কাৰণ তফৰআউছন িাৰ সম্প্ৰদায়ক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰত ল আৰু সৎপৰ্ কদখুৱা 

নাত ল। 

َفِرَۡعۡوُنَقَۡوَمُهۥََوَماََهَدىََٰ َضل 
َ
 ٧٩ََوأ
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80. কহ িনী ই ৰাঈল! তনশ্চয় আতম কিামাছলাকক শত্ৰুৰ পৰা উিাৰ 

কতৰত ছলাোঁ , আৰু আতমছয় কিামাছলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ছলাোঁ  িূৰ পিথিৰ 

কসাোঁ ফাছল, আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি মান্না আৰু  ালৱা অৱিীণথ কতৰত ছলাোঁ , 

َِٰٓءيَلَقَۡدَ ِۡنََعُدو ُِكۡمَََيََٰبنِٓيَإِۡسَر نجَۡيَنَُٰكمَم 
َ
أ

لَۡناََعلَۡيُكُمََ ۡيَمَنََونَز 
َ
ورَِٱلۡأ َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡمََجانَِبَٱلطُّ

لَۡوىََٰ ََوٱلس   ٨٠َٱلَۡمن 

81. কিামাছলাকক আতম তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা পতৱি িস্তুসমূহ 

কখাৱা আৰু এই তিষছয় সীমালঙ্ঘন নকতৰিা, অনযৰ্া কিামাছলাকৰ ওপৰি কমাৰ 

কৰাধ আপতিি হ’ি; আৰু িাৰ ওপৰি কমাৰ কৰাধ আপতিি হয় তনতশ্চিভাছৱ 

তস ধ্বংস হহ িায়। 

ََ ُكلُواَِْمنََطي َِبَِٰتََماََرَزقَۡنَُٰكۡمََولَاََتۡطَغۡواَْفِيهََِفَيِحل 
َوَمنََيحۡلِۡلََعلَۡيهََِغَضِبيََفَقۡدََ َعلَۡيُكۡمََغَضِبيَِۖ

 ٨١ََهَوىََٰ

82. আৰু তনশ্চয় মই কসই িযতিৰ প্ৰতি ক্ষমাশীল, তিছয় িাওিা কছৰ, ঈমান 

কপাষণ কছৰ, সৎকমথ কছৰ আৰু িাৰ তপ ি সৎপৰ্ি অতিচল ৰ্াছক। 
ََ ار َل َِمنَتَاَبََوَءاَمَنَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَُثم  َوِإن ِيَلََغف 

 ٨٢َٱۡهَتَدىََٰ

83. কহ মু া! কিামাৰ সম্প্ৰদায়ক তপচফাছল এতৰ হৰ্ কিামাক খৰছখদা 

কতৰিকল তকছহ িাধয কৰাছল? 

ۡعَجلََكََعنَقَۡوِمَكََيَُٰموَسيََٰ
َ
 ٨٣َ۞َوَمآَأ

84. মু াই ক’কল, ‘তসহোঁ ি কমাৰ তপছচ তপছচ আছ ই কদছখান, কহ কমাৰ ৰব্ব! 

মই কিামাৰ ওচৰি খৰছখদা হক আতহছ াোঁ  িাছি িুতম সন্তুষ্ট কহাৱা’। 
ََ ِ ثَرِيَوََعِجلُۡتَإِلَۡيَكََرب 

َ
َأ ْولَآِءَعَلَىَٰٓ

ُ
قَاَلَُهۡمَأ
 ٨٤َلِتَۡرَضيََٰ

85. কিওোঁ ক’কল, ‘িুতম গুতচ অহাৰ তপ ি আতম কিামাৰ সম্প্ৰদায়ক পৰীক্ষাৰ 

সনু্মখীন কতৰছ াোঁ , আৰু  াছমৰীছয় তসহোঁ িক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰছ ’। 
َضل ُهُمََ

َ
ََبۡعِدَكََوأ قَاَلَفَإِن اَقَۡدََفَتن اَقَۡوَمَكَِمنُۢ

اِمرِيَُّ  ٨٥َٱلس 

86. িাৰ তপ ি মু াই কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি ৰুি আৰু কু্ষি হহ উভতি 

আতহল। কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক 

কিামাছলাকক এটা উত্তম প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া নাত ল কন? কিছন্ত কিামাছলাকৰ 

ওচৰি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সময় সুদীঘথ হহছ  কনতক? কন কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ কৰাধ আপতিি কহাৱাছটা কামনা কৰা? কসইকাৰছণই 

কিামাছলাছক কমাক তদয়া অিীকাৰ ভি কতৰলাছন’? 

لَۡمََ
َ
قَاَلََيََٰقوِۡمَأ ِسٗفاَْۚ

َ
َقَۡوِمهِۦََغۡضَبََٰنَأ َإِلَيَٰ فَرََجَعَُموَسيَٰٓ

َفَطاَلََعلَۡيُكُمَٱلَۡعۡهُدََ
َ
أ َْۚ يَعِۡدُكۡمََربُُّكۡمَوَۡعًداََحَسًنا

ب ُِكۡمََ ِنَر  َم  ََعلَۡيُكۡمََغَضب  نََيحِل 
َ
َردتُّۡمَأ

َ
ۡمَأ
َ
أ

وَۡ ۡخلَۡفُتمَم 
َ
 ٨٦َِعِدَيفَأ

87. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আছপানাক তদয়া অিীকাৰ তনছজ ইচ্ছা কতৰ ভংগ 

কৰা নাই, তকন্তু আমাৰ ওপৰি মানুহৰ অলংকাৰৰ কিাজা চপাই তদয়া হহত ল। 

কসছয় আতম কসইছিাৰ জুইি তনছক্ষপ কতৰছ াোঁ , এইদছৰ  াছমৰীছয়ও (িাি 

অলপ মাটি) তনছক্ষপ কতৰত ল। 

ۡخلَۡفَناَ
َ
ۡوَزاٗراَقَالُواََْمآَأ

َ
َموِۡعَدَكَبَِملِۡكَناََوَلَِٰكن اَُحم ِلَۡنآَأ
اِمرِيَُّ َقىَٱلس 

لۡ
َ
ِنَزِيَنةَِٱلَۡقوِۡمََفَقَذفَۡنََٰهاَفََكَذَٰلَِكَأ  ٨٧َم 
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88. ‘িাৰ তপ ি তস তসহোঁ িৰ িাছি এটা দামুৰী সাতজছল, এটা অৱয়ি, তিছটাছৱ 

গৰুৰ দছৰ হাম্বা হাম্বা কতৰত ল’। কিতিয়া তসহোঁ ছি হকত ল, ‘এইছটাছৱ 

কিামাছলাকৰ ইলাহ আৰু মু াছৰা ইলাহ, তকন্তু তস (মু াই) পাহতৰ হগছ ’। 

َفَقالُواََْهََٰذآََ ۡخَرَجَلَُهۡمَِعۡجلٗاََجَسٗداَل ُهۥَُخَوارَ 
َ
فَأ

َفَنَِسيََ  ٨٨َإَِلَُٰهُكۡمََوِإَلَُٰهَُموَسيَٰ

89. তসহোঁ ছি কদখা নাইছন, ই কি তসহোঁ িৰ ককাছনা প্ৰিুযত্তৰ তদি কনাৱাছৰ আৰু 

তসহোঁ িৰ ককাছনা ক্ষতি িা উপকাৰ সাধন কৰাছৰা ক্ষমিা নাৰাছখ? 

اََ ل اَيَرِۡجُعَإِلَۡيِهۡمَقَۡولٗاََولَاََيۡملُِكَلَُهۡمََضر ٗ
َ
فَلَاَيََرۡوَنَأ

َ
أ

 ٨٩ََولَاََنۡفٗعَا

90. অৱছশয হাৰূছন তসহোঁ িক আগছিই হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! ইয়াৰ 

দ্বাৰা কিামাছলাকক ককৱল পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন কৰা হহছ । তনশ্চয় কিামাছলাকৰ 

ৰব্ব অতি দয়ালু; কসছয় কিামাছলাছক কমাৰ অনুসৰণ কৰা আৰু কমাৰ আছদশ 

মাতন চলা’। 

ََ َولََقۡدَقَاَلَلَُهۡمََهَُٰروُنَِمنََقۡبُلََيََٰقوِۡمَإِن َماَفُتِنُتمَبِهِۖۦۡ
ۡمرَِي

َ
ِطيُعٓواَْأ

َ
ََرب ُكُمَٱلر ۡحَمَُٰنَفَٱت بُِعونِيََوأ  ٩٠ََوِإن 

91. তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আমাৰ ওচৰি মু া উভতি নহাকলছক আতম ইয়াৰ পূজা 

পাঠৰ পৰা তিৰি নহওোঁ’। 
َيَرِۡجَعَإِلَۡيَناَ َِٰكفِيَنََحت يَٰ قَالُواَْلَنَن بَۡرَحََعلَۡيهََِع

 ٩١َُموَسيََٰ

92. মু াই ক’কল, ‘কহ হাৰূন! আপুতন কিতিয়া কদতখত ল কি, তসহোঁ ি পৰ্ভ্ৰষ্ট 

হহছ  িৰ্াতপও আছপানাক তকছহ তিৰি ৰাতখত ল-- 

َْقَاَلََيََٰهََٰ ۡيتَُهۡمََضلُّٓوا
َ
 ٩٢َُروُنََماََمَنَعَكَإِۡذََرأ

93. ‘কি আপুতন কমাৰ অনুসৰণ নকতৰছল? কিছন্ত আপুতন কমাৰ আছদশ 

অমানয কতৰছল কনতক’? 

ۡمرَِي
َ
َفَعَصۡيَتَأ

َ
أ اَتَت بَِعِنَِۖ

ل 
َ
 ٩٣َأ

94. হাৰূছন ক’কল, ‘কহ কমাৰ সছহাদৰ! িুতম কমাৰ দাতড আৰু চুতলি নধতৰিা। 

তনশ্চয় মই আশংকা কতৰত ছলাোঁ  কি, িুতম ক'িা, ‘আপুতনছয় িনী ই ৰাঈলৰ 

মাজি তিছভদ সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু কমাৰ কৰ্াি িত্নৱান কহাৱা নাই’। 

إِن ِيََخِشيُتََ ِسٓيَِۖ
ۡ
ُخۡذَبِلِۡحَيتِيََولَاَبَِرأ

ۡ
َلَاَتَأ قَاَلَيَبَۡنُؤم 

َِٰٓءيَلََولَۡمَتَۡرقُۡبَقَۡولَِي قَۡتََبيَۡنَبَنِٓيَإِۡسَر نََتُقوَلَفَر 
َ
 ٩٤َأ

95. মু াই ক’কল, ‘কহ  াছমৰী! কিামাৰ তক অৱস্থা’? َُّ٩٥َقَاَلََفَماََخۡطُبَكََيََٰسَِٰمرِي 

96. তস ক’কল, ‘মই তি কদতখত ছলা তসহোঁ ছি কসয়া কদখা নাই, িাৰ তপ ি মই 

কসই দূিৰ পদতচহ্নৰ পৰা এক মুঠি মাটি হলত ছলাোঁ , কসইছটাছৱ মই তনছক্ষপ 

কতৰত ছলাোঁ , আৰু কমাৰ মছন কমাৰ িাছি এইছটা কতৰিকল কশাভনীয় কতৰ 

তদত ল’। 

ِۡنََ قَاَلَبَُصۡرُتَبَِماَلَۡمََيۡبُصُرواَْبِهِۦََفَقَبۡضُتََقۡبَضٗةَم 
لَۡتَلِيََنۡفِسَي ثَرَِٱلر ُسوِلََفَنَبۡذُتَهاََوَكَذَٰلَِكََسو 

َ
 ٩٦َأ
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97. মু াই ক’কল, ‘কিাৱা, িুতম ওছৰ জীৱন এইছটাছৱ হক ৰ্াতকিা, ‘মই 

অসৃ্পশয’, আৰু কিামাৰ িাছি ৰ্াতকল এটা তনতদথ ষ্ট সময়, তিছটা ককতিয়াও 

িযতিৰম নহ’ি। লগছি িুতম কিামাৰ কসই ইলাহৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা িাৰ পূজাি 

িুতম আসি আত লা, কসইছটাক আতম ভষ্ম কতৰম, িাৰ তপ ি কসয়া তিতক্ষপ্ত 

কতৰ সাগৰি  টিয়াই তদম’। 

نََتُقوَلَلَاَِمَساَسََۖۡ
َ
ةَِأ َلََكَفِيَٱلۡحََيوَٰ قَاَلَفَٱۡذَهۡبَفَإِن 

َإَِلَِٰهَكَٱل ِذيََوََ ََوٱنُظۡرَإِلَيَٰٓ ۖۥۡ َلََكََموِۡعٗداَل نَُتخۡلََفُه ِإن 
ََ َلََننِسَفن ُهۥَفِيَٱلَۡيم ِ ل ُنَحر َِقن ُهۥَُثم  َۡۖ َظلَۡتََعلَۡيهَِعَاكِٗفا

 ٩٧َنَۡسًفَا

98. কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল একমাি আল্লাহ, িাৰ িাতহছৰ আন ককাছনা 

সিয ইলাহ নাই, সকছলা িস্তু কিওোঁৰ জ্ঞানৰ পতৰতধভুি। 
ََشۡيٍءََ وَِسَعَُكل  اَُهَوَْۚ

ََٰهَإِل  َٱل ِذيَلَٓاَإَِل ُ إِن َمآَإَِلَُٰهُكُمَٱَّلل 
 ٩٨َِعلۡٗمَا

99. পূছিথ তি সংঘটিি হহছ  িাছৰ তক ু সংিাদ এইদছৰ আতম কিামাৰ ওচৰি 

িণথনা কছৰাোঁ , আৰু আতম কিামাক আমাৰ িৰফৰ পৰা দান কতৰছ াোঁ  উপছদশিাণী 

(ককাৰআন)। 

َوَقۡدََ َْۚ ۢنَبآِءََماَقَۡدََسَبَق
َ
ََعلَۡيَكَِمۡنَأ َكَذَٰلَِكََنُقصُّ
 ٩٩ََءاَتۡيَنََٰكَِمنَل ُدن اَذِۡكٗرا

100. ইয়াৰ পৰা তিছয় তিমুখ হ’ি, তনশ্চয় তস তকয়ামিৰ তদনা মহাভাৰ িহন 

কতৰি। 
ۡعرََضََعۡنُهَفَإِن ُهۥََيحِۡمُلَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِوِۡزًرَا

َ
ۡنَأ  ١٠٠َم 

101. িাি তসহোঁ ি স্থায়ী হ’ি আৰু তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িৰ িাছি এই কিাজা 

তকমান কি কিয়া হ’ি! 
وََسآَءَلَُهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِحمۡلٗا  ١٠١ََخَٰلِِديَنَفِيهَِِۖ

102. তিতদনা তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি আৰু কসইতদনা আতম অপৰাধীতিলাকক 

দৃতষ্টহীন অৱস্থাি সমছিি কতৰম। 
َ َوَنحُۡشُرَٱلُۡمۡجرِِميَنَيَۡوَمئِٖذَُزۡرٗقَايَۡوَمَيُنَفُخَفِيَٱلصُّ َِۚ  ١٠٢َورِ

103. কসইতদনা তসহোঁ ছি পৰস্পছৰ ফুচ-ফুচাই ক’ি, ‘কিামাছলাছক মাি দহতদন 

অৱস্থান কতৰত লা’। 
بِثُۡتۡمَإِل اََعۡشٗرا

 ١٠٣ََيَتَخََٰفُتوَنَبَيَۡنُهۡمَإِنَل 

104. আতম ভালদছৰই জাছনা তসহোঁ ছি তক ক’ি, তসহোঁ িৰ মাজি তিছয় 

অছপক্ষাকৃি উত্তমপৰ্ি আত ল (তিছিকৱান িযতি) তস ক’ি, ‘কিামাছলাছক 

মাি এতদনছহ অৱস্থান কতৰত লা’। 

ۡمَثلُُهۡمََطرِيَقًةَإِنََ
َ
ۡعلَُمَبَِماََيُقولُوَنَإِۡذََيُقوُلَأ

َ
حُۡنَأ ن 

بِثُۡتۡمَإِل اَيَۡوٗمَا
 ١٠٤َل 

105. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক পিথিসমূহৰ তিষছয় কসাছধ। ককাৱা, ‘কমাৰ 

প্ৰতিপালছক এইছিাৰক সমূতল উৎপাটন কতৰ তিতক্ষপ্ত কতৰ তদি। 
 ١٠٥ََويَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلِۡجَباِلََفُقۡلَيَنِسُفَهاََرب ِيَنَۡسٗفَا

106. ‘িাৰ তপ ি কিওোঁ ইয়াক মসৃণ সমিল পৰ্াৰি পতৰণি কতৰি, ١٠٦ََفَيَذرَُهاَقَاٗعاََصۡفَصٗفَا 

107. ‘ি’ি িুতম িৰিা আৰু খলা-িমা এছকাছৱ কদখা নাপািা’। ۡمٗتَا
َ
َفِيَهاَِعوَٗجاََولَٓاَأ  ١٠٧َل اَتََرىَٰ
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108. কসইতদনা তসহোঁ ছি আহ্বানকাৰীৰ অনুসৰণ কতৰি, এই তিষছয় ককাছনাছৱই 

ইফাল-তসফাল কতৰি কনাৱাতৰি। ৰহমানৰ সনু্মখি সকছলা শব্দ িি হহ িাি; 

কসছয় মৃদ্য ধ্বতনৰ িাতহছৰ িুতম এছকা শুনা নাপািা। 

ۡصَواُتََيَۡوَمئِذَٖ
َ
َوََخَشَعِتَٱلۡأ ۖۥۡ اِعَيَلَاَِعَوَجَلَُه َيَت بُِعوَنَٱلد 

 ١٠٨َلِلر ِنَٰمۡحَفَلَاَتَۡسَمُعَإِل اََهۡمٗسَا

109. ৰহমাছন িাক অনুমতি তদি আৰু িাৰ কৰ্াি কিওোঁ সন্তুষ্ট হ’ি, িাৰ 

িাতহছৰ আন কাছৰা  ুপাতৰ  কসইতদনা ককাছনা কামি নাতহি। 

ذَِنَلَُهَٱلر ۡحَمَُٰنََوَرِضَيََيَۡوَمئِٖذَل اَتَنَفُعَٱلشَ 
َ
َفََٰعُةَإِل اََمۡنَأ

 ١٠٩َلَُهۥَقَۡولٗا

110. তসহোঁ িৰ সনু্মখি আৰু তপচফাছল তি আছ , কসয়া কিওোঁ অৱগি, তকন্তু 

তসহোঁ ছি জ্ঞানৰ দ্বাৰা কিওোঁক কিষ্টন কতৰি কনাৱাছৰ। 
يِۡديِهۡمََوَماََخلَۡفُهمَۡ

َ
َولَاَُيحِيُطوَنَبِهِۦََََيۡعلَُمََماََبيَۡنَأ

 ١١٠َِعلۡٗمَا

111. আৰু তচৰিীৱ. তচৰপ্ৰতিতষ্ঠি-সিথসত্তাৰ ধাৰকৰ ওচৰি সকছলাছৱ তনম্নমুখী 

হ'ি, লগছি তনশ্চয় তস িযৰ্থ হ'ি তিছয় িুলুম িহন কতৰি। 
َوَقۡدََخاَبََمۡنََحمََلَ َٱلَۡقيُّوِمَِۖ ۞وََعَنِتَٱلۡوُُجوُهَلِلَۡحي ِ

 ١١١َُظلۡٗمَا

112. আৰু তিছয় মুতমন হহ সৎকমথ কতৰি, িাৰ িাছি অতিচাৰৰ আৰু ককাছনা 

ক্ষতিৰ আশংকা নাই। 
َفَلَاََيخَاُفََ َٰلَِحَِٰتَوَُهَوَُمۡؤِمن  َوَمنََيۡعَمۡلَِمَنَٱلص 

 ١١٢َُظلۡٗماََولَاََهۡضٗمَا

113. আৰু এইদছৰই আতম আৰিী ভাষাি ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  আৰু 

িাি তিশদভাছৱ সিকথ িাণী তিিৃি কতৰছ াোঁ , িাছি তসহোঁ ছি িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ 

অৰ্িা এইছটাছৱ তসহোঁ িৰ মাজি স্মৰতণকাৰ উৎপতত্ত কছৰ। 

ۡفَناَفِيهَِِمَنَٱلۡوَِعيِدََ اََوَصر  نَزلَۡنَُٰهَقُۡرَءانًاََعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

ۡوَُيحِۡدُثَلَُهۡمَذِۡكٗرا
َ
 ١١٣َلََعل ُهۡمََيت ُقوَنَأ

114. এছিছক প্ৰকৃি মাতলক ককৱল আল্লাহ, অতি মহান, সছিথাচ্চ সত্তা। 

কিামাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অহী সমূ্পণথ কহাৱাৰ আগছিই িুতম ককাৰআন পাঠ 

কতৰিকল খৰছখদা নকতৰিা আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাৰ জ্ঞান িৃতি কতৰ 

তদয়া’। 

ََُۗولَاََتۡعَجۡلَبِٱلُۡقۡرَءاِنَِمنََقۡبِلََ َٱلَۡملُِكَٱلۡحَقُّ ُ َفَتَعَٰلَىَٱَّلل 
َإِلَۡيَكَ نَُيۡقَضيَٰٓ

َ
َزِۡدنِيَِعلۡٗمَاأ ِ ََوقُلَر ب  ۖۥۡ  ١١٤َوَۡحُيُه

115. আৰু অৱছশয ইয়াৰ পূছিথ আতম আদমৰ প্ৰতি তনছদথ শ দান কতৰত ছলাোঁ , 

তকন্তু কিওোঁ পাহতৰ হগত ল, আৰু আতম কিওোঁৰ সংকল্পি দৃ়িিা কপাৱা নাত ছলাোঁ । 
ََءاَدَمَِمنََقۡبُلَفَنَِسَيََولَۡمََنِجۡدَ لَُهۥَََولََقۡدََعِهۡدنَآَإِلَيَٰٓ

 ١١٥ََعۡزٗمَا

116. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম তফতৰিাসকলক ক’কলা, ‘কিামাছলাছক 

আদমৰ প্ৰতি  াজদাহ কৰা, কিতিয়া ইিলী ৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ  াজদাহ 

কতৰছল; তস অমানয কতৰছল। 

َوِإۡذَقُلَۡناَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِٱۡسُجُدوآَْأِلَدَمَفََسَجُدٓواَْإِل ٓاَإِبۡلِيَسََ
بَيََٰ
َ
 ١١٦َأ

117. িাৰ তপ ি আতম ক’কলা, ‘কহ আদম! তনশ্চয় ই কিামাৰ আৰু কিামাৰ 

স্ত্ৰীৰ শত্ৰু, গতিছক তস িাছি ককাছনামছিই কিামাছলাকক জান্নািৰ পৰা িতহষ্কাৰ 

কৰাি কনাৱাছৰ, এছন কতৰছল কিামাছলাছক তিপদি পতৰিা। 

ََهََٰذاََعُدو  َل َكََولَِزوِۡجَكَفَلَاََ ـ َاَدُمَإِن  َفُقلَۡناََيَٰٓ
 ١١٧َاَِمَنَٱلۡجَن ةَِفَتَۡشَقىََُٰٓيخۡرَِجن ُكمََ
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118. তনশ্চয় কিামাৰ িাছি জান্নািি এই িযৱস্থা তদয়া হ’ল কি, িুতম ইয়াি 

কু্ষধািথ ও নহ’িা আৰু তিিস্ত্ৰও নহ’িা। 

ل اََتجُوَعَفِيَهاََولَاََتۡعَرىََٰ
َ
َلََكَأ  ١١٨َإِن 

119. ‘আৰু তনশ্চয় িুতম িাি িৃষ্ণািুছৰা নহ’িা, ৰ’দছিা আৰান্ত নহ’িা’। ََٰن َكَلَاََتۡظَمُؤاَْفِيَهاََولَاَتَۡضَحي
َ
 ١١٩ََوأ

120. িাৰ তপ ি চয়িাছন কিওোঁক কুমন্ত্ৰণা তদছল; তস ক’কল, ‘কহ আদম! 

মই কিামাক কসইছজাপা গ  কদখুৱামছন তিছজাপাৰ দ্বাৰা অমৰত্ব আৰু অক্ষয় 

ৰাজত্ব লাভ কৰা িায়’? 

ـ َاَدُمََهۡلَ ۡيَطَُٰنَقَاَلََيَٰٓ ََفَوَۡسوََسَإِلَۡيهَِٱلش  َُّكَعَلَىَٰ ُدل
َ
َأ

 ١٢٠ََشَجَرةَِٱلۡخُلِۡدََوُملٖۡكَل اََيۡبلَىََٰ

121. অৱছশষি কিওোঁছলাক (স্বামী-স্ত্ৰী) উভছয় কসই গ ছজাপাৰ পৰা (ফল) 

খাছল; লছগ লছগ কিওোঁছলাকৰ লজ্জাস্থান কিওোঁছলাকৰ ওচৰি প্ৰকাশ হহ গ’ল, 

আৰু কিওোঁছলাছক জান্নািৰ গ ৰ পাছিছৰ তনজছক আিৃি কতৰিকল ধতৰছল, আৰু 

আদছম কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ অমানয কতৰছল, ফলি কিওোঁ পৰ্ভ্ৰান্ত হহ 

গ’ল। 

َكلَاَِمۡنَهاََفَبَدۡتَلَُهَماََسۡوَٰءُتُهَماََوَطفَِقاََيخِۡصَفاِنَ
َ
فَأ

ََءاَدُمََرب ُهۥََفَغَوىََٰ وََعَصيَٰٓ  ١٢١ََعلَۡيِهَماَِمنََوَرِقَٱلۡجَن ةَِِۚ

122. িাৰ তপ ি কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁক মছনানীি কতৰছল, ফলি 

কিওোঁৰ িাওিা কিুল কতৰছল আৰু কিওোঁক পৰ্তনছদথ শ কতৰছল। 

َٱۡجَتَبَُٰهََربُُّهۥََفَتاَبََعلَۡيهَِوََهَدىََٰ  ١٢٢َُثم 

123. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক উভছয় এছকলছগ জান্নািৰ পৰা নাতম 

কিাৱা। কিামাছলাছক পৰস্পছৰ পৰস্পৰৰ শত্ৰু। কসছয় িতদ কমাৰ িৰফৰ পৰা 

কিামাছলাকৰ ওচৰি সৎপৰ্ৰ তনছদথ শ আতহ পায় তিছয় কমাৰ প্ৰদতশথি সৎপৰ্ৰ 

অনুসৰণ কতৰি তস তিপৰ্গামী নহ’ি আৰু দ্যদথ শাগ্ৰিও নহ’ি। 

اَ ۖۡفَإِم  َبۡعُضُكۡمَلَِبۡعٍضََعُدو   ُۢاَۖۡ قَاَلَٱۡهبَِطاَِمۡنَهاََجمِيَع
ََولَاََ ِن ِيَُهٗدىََفَمِنَٱت َبَعَُهَداَيَفَلَاَيَِضلُّ تِيَن ُكمَم 

ۡ
يَأ

 ١٢٣َيَۡشَقىََٰ

124. ‘আৰু তিছয় কমাৰ স্মৰণৰ পৰা তিমুখ ৰ্াতকি, তনশ্চয় িাৰ জীৱন-িাপন 

হ'ি সংকুতচি আৰু আতম িাক তকয়ামিৰ তদনা অন্ধ অৱস্থাি উতিি কতৰম’। 
َلَُهۥََمعِيَشٗةََضنٗكاََ ۡعرََضََعنَذِۡكرِيَفَإِن 

َ
َوَمۡنَأ

ۡعَميََٰ
َ
 ١٢٤ََوَنحُۡشُرهُۥَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِأ

125. তস ক’ি, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! তকয় কমাক অন্ধ অৱস্থাি উতিি কতৰলা? 

অৰ্চ মই দৃতষ্টশতি সম্পন্ন আত ছলাোঁ ’। 
ََوَقۡدَُكنُتَبَِصيٗرا ۡعَميَٰ

َ
َلَِمََحَشۡرتَنِٓيَأ ِ  ١٢٥َقَاَلََرب 

126. কিওোঁ ক’ি, ‘এইদছৰই কিামাৰ ওচৰি আমাৰ তনদশথনাৱলী আতহত ল, 

তকন্তু িুতম কসয়া এতৰ তদত লা ঠিক কসইদছৰ আতজ কিামাছকা (জাহান্নামি) এতৰ 

তদয়া হ’ি’। 

َوَكَذَٰلَِكَٱلَۡيوَۡمََ َۡۖ َتۡتَكََءاَيَُٰتَناَفَنَِسيَتَها
َ
قَاَلََكَذَٰلَِكَأ

 ١٢٦َتُنَسيََٰ

127. আৰু এইদছৰই আতম প্ৰতিফল তদওোঁ তিছয় সীমালঙ্ঘন কছৰ আৰু তনজ 

প্ৰতিপালকৰ তনদশথনাৱলী তিশ্বাস নকছৰ। অৱছশয আতখৰািৰ শাতি আৰু কিত  

কছঠাৰ লগছি অতধক স্থায়ী। 

ََ َأَـِبَيَِٰتََرب ِهۚۦِْ ۡسَرَفََولَۡمَيُۡؤِمنُۢ
َ
زِيََمۡنَأ

َوَكَذَٰلَِكََنجۡ
ۡبَقىََٰٓ
َ
ََوأ َشدُّ

َ
 ١٢٧ََولََعَذاُبَٱٓأۡلِخَرةَِأ
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128. এইছটাছৱও তসহোঁ িক সৎপৰ্ কনছদখুৱাছল কন কি, আতম তসহোঁ িৰ পূছিথ 

িহুছিা মানৱছগাষ্ঠী ধ্বংস কতৰছ াোঁ  তিসকলৰ িাসভূতমি তসহোঁ ছি তিচৰণ কতৰ 

ৰ্াছক? তনশ্চয় ইয়াি তিছিকসম্পন্ন িযতিসকলৰ িাছি আছ  তনদশথন। 

َِنَٱلُۡقُروِنََ ۡهلَۡكَناََقۡبلَُهمَم 
َ
فَلَۡمََيۡهِدَلَُهۡمََكۡمَأ

َ
أ

ْولِيََ
ُ
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِأ َفِيََذ َيۡمُشوَنَفِيََمَسَِٰكنِِهۡمَْۚإِن 

َهيََٰ  ١٢٨َٱلنُّ

129. িতদ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা পূিথ তসিান্ত আৰু এটা সময় 

তনধথাতৰি নাৰ্াতকলছহোঁ ছিন, কিছন্ত আশু শাতি অৱশযম্ভাৱী হ’লছহোঁ ছিন। 
ََ َجل 

َ
ب َِكَلَكَاَنَلَِزاٗماََوأ َسَبَقۡتَِمنَر  َولَۡولَاََكلَِمةَ 

َي َسم ٗ  ١٢٩َمُّ

130. কসছয় তসহোঁ ছি তি কয়, কসই তিষছয় িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা লগছি 

সূছিথাদয়ৰ আগি আৰু সূিথািৰৰ আগি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ সপ্ৰশংস পতৱিিা 

আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা আৰু ৰাতিছিা িা িীহ পাঠ কৰা, আৰু তদনৰ 

প্ৰান্তসমূহছিা, িাছি িুতম সন্তুষ্ট হ’ি পাৰা। 

ََماََيُقولُوَنَوََسب ِۡحَِبحَۡمِدََرب َِكََقۡبَلَُطلُوِعََ فَٱۡصبِۡرَعَلَىَٰ
َوِمۡنََءانَآيَِٕ َۡۖ ۡمِسََوَقۡبَلَُغُروبَِها َٱل ۡيِلَفََسب ِۡحََٱلش 

َهارَِلََعل َكَتَۡرَضيََٰ ۡطَراَفَٱلن 
َ
 ١٣٠ََوأ

131. আৰু িুতম কিামাৰ দ্যচকু ককতিয়াও প্ৰসাতৰি নকতৰিা কসইছিাৰৰ প্ৰতি, 

তিছিাৰ আতম তিতভন্ন কশ্ৰণীক পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কসৌেিথস্বৰূপ উপছভাগৰ উপকৰণ 

তহচাছপ প্ৰদান কতৰছ াোঁ , কসইছিাৰৰ দ্বাৰা তসহোঁ িক পৰীক্ষা কৰাৰ িাছি। আৰু 

কিামাৰ প্ৰতিপালছক তদয়া জীতৱকাই সছিথাৎকৃষ্ট আৰু অতধক স্থায়ী। 

ِۡنُهۡمََ ۡزَوَٰٗجاَم 
َ
ۦَٓأ ََماََمت ۡعَناَبِهِ ََعۡينَۡيَكَإِلَيَٰ ن  َولَاََتُمد 

ۡنَياَلَِنۡفتَِنُهۡمَفِيهََِِۚورِۡزُقََرب َِكََخيۡر ََ ةَِٱلدُّ زَۡهَرَةَٱلۡحََيوَٰ
ۡبَقىََٰ
َ
 ١٣١ََوأ

132. িুতম কিামাৰ পতৰয়ালিগথক  ালািৰ আছদশ তদয়া আৰু তনছজও িাৰ 

ওপৰি অতিচল ৰ্াকা; আতম কিামাৰ ওচৰি ককাছনা জীতৱকা তনতিচাছৰাোঁ , 

আতমছয়ই কিামাক জীতৱকা দান কছৰাোঁ ; আৰু শুভ পতৰণাম ককৱল িাক্বৱাৰ 

তভিৰছিই তনতহি। 

لَاَ َۡۖ ةََِوٱۡصَطبِۡرََعلَۡيَها لَوَٰ ۡهلََكَبِٱلص 
َ
ُمۡرَأ
ۡ
َََۖۡوأ نَۡسـ َلَُكَرِۡزٗقا

َوٱلَۡعَٰقَِبُةَلِلت ۡقَوىََٰ حُۡنَنَۡرُزُقَكَُۗ
 ١٣٢َن 

133. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘তস িাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা আমাৰ ওচৰি ককাছনা 

তনদশথন হল নাছহ তকয়’? তসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণ অহা নাইছন তিছিাৰ 

পূিথৰ গ্ৰন্থসমূহি আছ ? 

تِيَناَأَـَِب
ۡ
تِِهمَبَي َِنُةََماَفِيَََوَقالُواَْلَۡولَاَيَأ

ۡ
َولَۡمَتَأ

َ
َأ ۦْٓۚ ب ِهِ ِنَر  يَةَٖم 

ولَيََٰ
ُ
ُحِفَٱلۡأ  ١٣٣َٱلصُّ

134. আৰু িতদ আতম তসহোঁ িক ইয়াৰ পূছিথই শাতিৰ দ্বাৰা ধ্বংস 

কতৰছলাছহোঁ ছিন, কিছন্ত অৱছশয তসহোঁ ছি ক’কলছহোঁ ছিন, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! িুতম 

আমাৰ ওচৰি ৰা ুল নপঠালা তকয়? কিতিয়া আতম লাতঞ্ছি আৰু অপমাতনি 

কহাৱাৰ আগছিই কিামাৰ তনদশথনাৱলীৰ অনুসৰণ কতৰছলাছহোঁ ছিন’। 

ِنََقۡبلِهِۦَلََقالُواََْرب َناَلَۡولَٓاََ ۡهلَۡكَنَُٰهمَبَِعَذاٖبَم 
َ
ن آَأ
َ
َولَۡوَأ

ََ نَن ِذل 
َ
ۡرَسلَۡتَإِلَۡيَناَرَُسولٗاََفَنت بَِعََءاَيَٰتَِكَِمنََقۡبِلَأ

َ
أ

 ١٣٤ََوَنخَۡزىََٰ

135. ককাৱা, ‘প্ৰছিযছকই প্ৰিীক্ষা কতৰ আছ , গতিছক কিামাছলাছকও 

প্ৰিীক্ষা কৰা। িাৰ তপ ি অতচছৰই কিামাছলাছক জাতনি পাতৰিা সৰল পৰ্ি 

ককান আছ  আৰু ককাছন সৎপৰ্ অৱলম্বন কতৰছ ’। 

ۡصَحَُٰبََ
َ
َفََستَۡعلَُموَنََمۡنَأ ْۡۖ ََفتََرب ُصوا تََرب ِص  َمُّ قُۡلَُكل  

ََوَمِنَٱۡهَتَدىََٰ وِي ِ َرَِٰطَٱلس  ِ  ١٣٥َٱلص 
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আল-আম্বীয়া الأنبياء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মানুহৰ তহচাপ-তনকাচৰ সময় সমীপৱত্তী, অৰ্চ তসহোঁ ছি উদাতসনিাি তিমুখ 

হহ আছ । 
ۡعرُِضونََٱۡقتََرَبَلِلن اِسَِحَساُبُهۡمَوَُهۡمَفِيََغۡفلَةَٖ  ١َمُّ

2. কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা ককাছনা নিুন 

উপছদশ আছহ কিতিয়াই তসহোঁ ছি কসয়া ককৌিুকচ্ছলি শুছন, 
حَۡدٍثَإِل اَٱۡسَتَمُعوهَُوَُهۡمََ ب ِِهمَمُّ ِنَر  ِنَذِۡكرَٖم  تِيِهمَم 

ۡ
َماَيَأ

 ٢َيَلَۡعُبونََ

3. তসহোঁ িৰ অন্তৰ ৰ্াছক অমছনাছিাগী। আৰু তিসকল িাতলম, তসহোঁ ছি কগাপছন 

পৰামশথ কছৰ, ‘এওোঁ কদছখান কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহ, িৰ্াতপও 

কিামাছলাছক কদতখ-শুতন িাদ্যৰ কিলি পতৰিাছন’? 

واَْٱلن ۡجَوىَٱل ِذيَنََظلَُمواََْهۡلََهََٰذآََ َسرُّ
َ
َوأ لَاهَِيٗةَقُلُوبُُهۡمَُۗ

َ
َ
ۡحَرََوأ ِ تُوَنَٱلس 

ۡ
َفَتأ
َ
أ ِۡثلُُكۡمَۖۡ  ٣َنُتۡمَُتۡبِصُرونََإِل اَبََشر َم 

4. কিওোঁ (ৰা ুছল) ক’কল, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সকছলা কৰ্াই কমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ জনা আছ  আৰু কিছৱোঁই সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ’। 
ِميُعََ ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلس 

َ
َمآِءََوٱلۡأ قَاَلََرب ِيََيۡعلَُمَٱلَۡقۡوَلَفِيَٱلس 

 ٤َٱلَۡعلِيمَُ

5. িৰং তসহোঁ ছি কয়, ‘এইছিাৰ অলীক কল্পনা, হয়ছিািা তস এইছিাৰ তনছজই 

ৰচনা কতৰছ , নহয় তস এজন কতি। নহ’কল তস আমাৰ ওচৰি এটা তনদশথন হল 

আহক কিছনকক পূিথৱিীসকল তনদশথনসহ কপ্ৰতৰি হহত ল’। 

َُٰهَبَۡلَُهَوََشاِعر ََ ۡحَلَِٰۭمَبَِلَٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰثَأ

َ
بَۡلَقَالُٓواَْأ

ۡرِسَلَٱ
ُ
تَِناَأَـِبيَةََٖكَمآَأ

ۡ
لُونََفَلَۡيأ و 

َ
 ٥َلۡأ

6. ইহোঁ িৰ পূছিথ তিছিাৰ জনপদ আতম ধ্বংস কতৰছ াোঁ  কসইছিাৰ ঠাইৰ 

অতধিাসীসকল ঈমান কপাষণ কৰা নাত ল; কিছন্ত ইহোঁ ছি ঈমান কপাষণ 

কতৰিছন? 

َفُهۡمَيُۡؤِمُنونََ
َ
أ َۡۖ ۡهلَۡكَنََٰهآ

َ
ِنَقَۡريٍَةَأ  ٦ََمآََءاَمَنۡتََقۡبلَُهمَم 

7. আৰু কিামাৰ পূছিথ আতম অহীসহ ককৱল পুৰুষসকলছকই কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ ; 

এছিছক িতদ কিামাছলাছক নাজানা কিছনহ’কল জ্ঞানীসকলক সুতধ কলাৱা। 
ۡهَلََ
َ
فَۡسـ َلُٓواَْأ ۡرَسلَۡناََقۡبلََكَإِل اَرَِجالٗاَنُّوِحٓيَإِلَۡيِهۡمَۖۡ

َ
َوَمآَأ

ِۡكرَِإِنَُكنُتۡمَلَاََتۡعلَُمونََ
 ٧َٱلذ 

8. আৰু আতম কিওোঁছলাকক এছন ককাছনা কদহতিতশষ্ট কৰা নাত ছলা কি, 

কিওোঁছলাছক খাদয গ্ৰহণ কৰা নাত ল, আৰু কিওোঁছলাক তচৰিীৱীও নাত ল। 
َعاَمََوَماََكانُواََْ ُكلُوَنَٱلط 

ۡ
َوَماََجَعلَۡنَُٰهۡمََجَسٗداَل اَيَأ

 ٨ََخَٰلِِدينََ

9. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি সিয কতৰ কদখুৱাছলাোঁ , 

ফলি আতম কিওোঁছলাকক আৰু তিসকলক ইচ্ছা ৰক্ষা কতৰত ছলাোঁ  আৰু 

সীমালঙ্ঘনকাৰী তিলাকক ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ । 

ۡهلَۡكَناََ
َ
نجَۡيَنَُٰهۡمََوَمنَن َشآُءََوأ

َ
ََصَدقَۡنَُٰهُمَٱلۡوَۡعَدَفَأ ُثم 

 ٩َٱلُۡمۡسرِفِينََ
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10. অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ প্ৰতি তকিাি অৱিীণথ কতৰছ া ি’ি আছ  

কিামাছলাকৰ তিষছয়ই আছলাচনা, িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱাছন? 

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
نَزلَۡنآَإِلَۡيُكۡمَكَِتَٰٗباَفِيهَِذِۡكُرُكۡمَْۚأ

َ
 ١٠َلََقۡدَأ

11. আৰু আতম তকমান কি জনপদ ধ্বংস কতৰছ াোঁ , িাৰ অতধিাসীসকল আত ল 

িাতলম আৰু তসহোঁ িৰ তপ ি সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  আন এটা জাতি! 

نشََ
َ
نَاََبۡعَدَهاََوَكۡمَقََصۡمَناَِمنَقَۡريَةََٖكانَۡتََظالَِمٗةََوأ

ۡ
أ

 ١١َقَۡوًماََءاَخرِينََ

12. এছিছক তসহোঁ ছি কিতিয়া আমাৰ শাতি অহা িুতল অনুভৱ কতৰছল 

কিতিয়াই তসহোঁ ছি িাৰ পৰা পলায়ন কতৰিকল ধতৰছল। 
ِۡنَهاَيَۡرُكُضونََ َسَنآَإَِذاَُهمَم 

ۡ
واَْبَأ َحسُّ

َ
آَأ  ١٢َفَلَم 

13. (তসহোঁ িক ককাৱা হ’ল) ‘পলায়ন নকতৰিা, কিামাছলাছক ি’ি কভাগ-

তিলাসি মত্ত আত লা কসই ঠাইকল আৰু কিামাছলাছক তনজৰ ঘৰ-দ্যৱাৰকল 

উভতি কিাৱা, িাছি এই তিষছয় কিামাছলাকক সুতধি পৰা িায়’। 

تۡرِۡفُتۡمَفِيهََِوَمَسَِٰكنُِكۡمََ
ُ
ََمآَأ لَاَتَۡرُكُضواََْوٱرِۡجُعٓواَْإِلَيَٰ

 ١٣َلََعل ُكۡمَتُۡسـ َلُونََ

14. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘হায়! দ্যভথ াগয আমাৰ! তনশ্চয় আতম িাতলম আত ছলাোঁ ’। ََ١٤َقَالُواََْيََٰوۡيلََنآَإِن اَُكن اََظَٰلِِمين 

15. এছিছক তসহোঁ িৰ এই আিথ নাদ চতলছয় আত ল কিতিয়াকলছক আতম 

তসহোঁ িক দাই তনয়া শসয আৰু নুমাই কিাৱা জুইৰ দছৰ কৰা নাত ছলাোঁ । 
ََجَعلَۡنََٰ َُٰهۡمََحت يَٰ ُهۡمََحِصيًداَََفَماََزالَتَت ِلَۡكََدۡعَوى

 ١٥ََخَِٰمِدينََ

16. আকাশ-পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি তি আছ  কসয়া আতম কখল-

কধমাতলৰ  ছলছৰ সৃতষ্ট কৰা নাই। 
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماََلَٰعِبِينََ

َ
َمآَءََوٱلۡأ  ١٦ََوَماََخلَۡقَناَٱلس 

17. কখল-কধমাতলৰ িস্তু সৃতষ্ট কৰাই িতদ আমাৰ অতভপ্ৰায় হ’লছহোঁ ছিন, কিছন্ত 

আতম কসয়া আমাৰ পৰাই কতৰছলাছহোঁ ছিন; তকন্তু আতম কসয়া কৰা নাই। 
خَۡذَنَُٰهَِمنَل ُدن آَإِنَُكن اََ نَن ت ِخَذَلَۡهٗواَل ٱت 

َ
َرۡدنَآَأ

َ
لَۡوَأ

َٰعِلِينََ  ١٧ََف

18. িৰং আতম সিযৰ দ্বাৰা অসিযক আঘাি কছৰাোঁ , ফলি ই অসিযক চূণথ-

তিচূণথ কতৰ তদছয় আৰু িৎক্ষণাি অসিয তনতচহ্ন হহ িায়, আৰু কিামাছলাছক 

আল্লাহক তি গুছণছৰ আখযাতয়ি কতৰ া কসছয় কিামাছলাকৰ িাছি আছ  

দ্যছভথ াগ! 

ََْۚ َعَلَىَٱلَۡبَِٰطِلََفَيۡدَمُغُهۥَفَإَِذاَُهَوََزاهِق  ِ بَۡلََنۡقِذُفَبِٱلۡحَق 
اَتَِصُفونََ  ١٨ََولَُكُمَٱلَۡوۡيُلَِمم 

19. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁছৰই; আৰু কিওোঁৰ 

সাতন্নধযি তিসকল আছ  কিওোঁছলাছক অহংকাৰ কতৰ কিওোঁৰ ইিাদিৰ পৰা তিমুখ 

নহয় আৰু কিওোঁছলাছক তিৰতি কিাছধা নকছৰ। 

ََوَمۡنَِعنَدهُۥَلَاََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥََمنَفِيَٱلس 

 ١٩َيَۡسَتۡكبُِروَنََعۡنَِعَباَدتِهِۦََولَاَيَۡسَتۡحِسُرونََ

20. কিওোঁছলাছক তদছন-ৰাতি কিওোঁছৰই পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ, 

কিওোঁছলাছক ক্লান্তও নহয়। 
َهاَرَلَاََيۡفتُُرونََ  ٢٠َيَُسب ُِحوَنَٱل ۡيَلََوٱلن 
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21. তসহোঁ ছি (কাতফৰসকছল) পৃতৰ্ৱীৰ পৰা তিছিাৰক উপাসয তহচাছপ গ্ৰহণ 

কতৰছ  কসইছিাছৰ ককাছনা মৃিক জীতৱি কতৰিকল সক্ষম কন? 

َِ خَُذٓواََْءال ِمَٱت 
َ
ۡرِضَُهۡمَيُنِشُرونََأ

َ
َِنَٱلۡأ  ٢١ََهٗةَم 

22. িতদ এই দ্যছয়াছৰ (আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ) মাজি আল্লাহৰ িাতহছৰ িহু 

ইলাহ ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত উভছয়ই তিশৃংখল হহ গ’কলছহোঁ ছিন। এছিছক 

তসহোঁ ছি তি িণথনা কছৰ িাৰ পৰা আৰ ৰ অতধপতি আল্লাহ অতি পতৱি। 

َإَِ ََِلَۡوََكاَنَفِيِهَمآََءالَِهة  فَُسۡبَحََٰنَٱَّلل  َْۚ َلََفَسَدتَا ُ ل اَٱَّلل 
اَيَِصُفونََ َٱلَۡعۡرِشََعم  ِ  ٢٢ََرب 

23. কিওোঁ তি কছৰ কসই তিষছয় কিওোঁ জিািতদতহ নহ’ি; িৰং তসহোঁ িছকই প্ৰশ্ন 

কৰা হ’ি। 
اََيۡفَعُلَوَُهۡمَيُۡسـ َلُونََ  ٢٣َلَاَيُۡسـ َُلََعم 

24. তসহোঁ ছি কিওোঁৰ িাতহছৰ িহু ইলাহ গ্ৰহণ কতৰছ  কনতক? ককাৱা, 

‘কিামাছলাকৰ প্ৰমাণ হল আহা। কমাৰ লগি তি আছ  এইছটাছৱ িাৰ উপছদশ 

আৰু এইছটাছৱ উপছদশ আত ল কমাৰ পূিথৱিীসকলৰ’। তকন্তু তসহোঁ িৰ কিত  

ভাছগই প্ৰকৃি সিয নাজাছন; ফলি তসহোঁ ি মুখ ঘূৰাই লয়। 

َۖۡقُۡلََهاتُواَْ ۦََٓءالَِهٗة خَُذواَِْمنَُدونِهِ ِمَٱت 
َ
َهََٰذاََأ بُۡرَهََٰنُكۡمَۖۡ

ۡكثَرُُهۡمَلَاََيۡعلَُموَنََ
َ
بَۡلَأ َِۚ ِعَىََوذِۡكُرََمنََقۡبلِى ذِۡكُرََمنَم 

ۡعرُِضونََ ََۖۡفُهمَمُّ  ٢٤َٱلۡحَق 

25. আৰু কিামাৰ পূছিথ আতম তি ৰা ুলছকই কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  কিওোঁৰ ওচৰি 

এইছটাছৱই অহী কতৰছ াোঁ  কি, ‘কমাৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, 

কসছয় কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই ইিাদি কৰা’। 

ن ُهۥََ
َ
ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَِمنَر ُسوٍلَإِل اَنُوِحٓيَإِلَۡيهَِأ

َ
َوَمآَأ

نَاَ۠فَٱۡعُبُدونَِ
َ
ََٰهَإِل ٓاَأ  ٢٥َلَٓاَإَِل

26. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘ৰহমাছন (আল্লাছহ) সন্তান গ্ৰহণ কতৰছ ’। কিওোঁ পতৱি 
মহান! িৰং কিওোঁছলাক হহছ  কিওোঁৰ সন্মাতনি িাো। 

َبَۡلَِعَباد ََ ۚۥْ ُسۡبَحََٰنُه خََذَٱلر ۡحَمَُٰنََولَٗداَُۗ َوَقالُواَْٱت 
ۡكَرُمونََ  ٢٦َمُّ

27. কিওোঁছলাছক কিওোঁৰ আগধতৰ নামাছি; কিওোঁছলাছক ককৱল কিওোঁৰ 

আছদশ অনুসাছৰই কাম কছৰ। 
ۡمرِهِۦََيۡعَملُونََ

َ
 ٢٧َلَاَيَۡسبُِقونَُهۥَبِٱلَۡقۡوِلَوَُهمَبِأ

28. কিওোঁছলাকৰ সনু্মখি আৰু তপ ি তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁ জাছন। 

আৰু কিওোঁছলাছক  ুপাতৰ  কছৰ ককৱল তসহোঁ িৰ িাছিই তিসকলৰ প্ৰতি কিওোঁ 

সন্তুষ্ট আৰু কিওোঁছলাছক কিওোঁৰ ভয়ি ভীি সন্ত্ৰি। 

يِۡديِهۡمََوَماََخلَۡفُهۡمََولَاَيَۡشَفُعوَنَإِل اَلَِمِنََ
َ
َيۡعلَُمََماََبيَۡنَأ

ِۡنََخشَۡ َوَُهمَم   ٢٨َيَتِهِۦَُمۡشفُِقونََٱۡرتََضيَٰ

29. আৰু কিওোঁছলাকৰ মাজি তিছয় ক’ি, ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ মছয়ই ইলাহ’, 

িাক আতম জাহান্নামৰ শাতিৰ প্ৰতিদান তদম; এইদছৰই আতম িাতলমসকলক 

প্ৰতিদান তদওোঁ। 

ِنَُدونِهِۦَفََذَٰلَِكََنجۡزِيهََِ م  ۞َوَمنََيُقۡلَِمۡنُهۡمَإِن ِٓيَإَِلَٰهَ 
َٰلِِمينَََجَهن َمََْۚكَذَٰلَِكَ  ٢٩ََنجۡزِيَٱلظ 

30. তিসকছল কুফৰী কছৰ তসহোঁ ছি কদখা নাই কনতক কি, আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱী ওিছপ্ৰািভাছৱ তমতলি হহ আত ল, িাৰ তপ ি আতম উভয়ক পৃৰ্ক 

কতৰ তদছলাোঁ ; আৰু প্ৰাণিান সকছলা িস্তুছক পানীৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছলাোঁ ; িৰ্াতপও 

তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি কন? 

َولَمَۡ
َ
ۡرَضََكاَنَتاَََأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ن 

َ
يََرَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ

فَلَاََ
َ
َْۚأ ََشۡيٍءََحي ٍ

وََجَعلَۡناَِمَنَٱلَۡمآِءَُكل  َرتٗۡقاََفَفَتۡقَنَُٰهَماَۖۡ
 ٣٠َيُۡؤِمُنونََ
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31. আৰু পৃতৰ্ৱীি আতম সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  সুদৃ়ি পিথি, িাছি পৃতৰ্ৱীছয় তসহোঁ িক 

হল ৰ্ৰক-িৰক নকছৰ, আৰু িাি আতম হিয়াৰ কতৰছ াোঁ  প্ৰশি পৰ্, িাছি 

তসহোঁ ছি গন্তিযস্থলি হগ পায়। 

نَتَِميَدَبِِهۡمَوََجَعلَۡناَفِيَهاََ
َ
ۡرِضََرَوَِٰسَيَأ

َ
وََجَعلَۡناَفِيَٱلۡأ

 ٣١َفَِجاٗجاَُسُبلٗاَل َعل ُهۡمََيۡهَتُدونََ

32. আৰু আতম আকাশক কতৰছ াোঁ  সুৰতক্ষি চাদ; তকন্তু তসহোঁ ছি আকাশি 

অৱতস্থি তনদশথনাৱলীৰ পৰা মুখ ঘুৰাই লয়। 
وَُهۡمََعۡنََءاَيَٰتَِهاََ حُۡفوٗظاَۖۡ َمآَءََسۡقٗفاَم  وََجَعلَۡناَٱلس 

 ٣٢َُمۡعرُِضونََ

33. আৰু আল্লাছহই সৃতষ্ট কতৰছ  ৰাতি আৰু তদন, সূিথ আৰু চন্দ্ৰ; প্ৰছিযছকই 

তনজ তনজ কক্ষপৰ্ি তিচৰণ কছৰ। 
َهاَرََ َفِيََوَُهَوَٱل ِذيََخلََقَٱل ۡيَلََوٱلن  ُكل   َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر َوٱلش 

 ٣٣َفَلَٖكَيَۡسَبُحونََ

34. আৰু আতম কিামাৰ পূছিথও ককাছনা মানুহক তচৰজীৱী কৰা নাত ছলা, 

গতিছক িতদ িুতম মৃিুযিৰণ কৰা কিছন্ত তসহোঁ ছি তচৰজীৱী হহ ৰ্াতকি কনতক? 

ََفُهُمََ ِت  فَإِيْنَم 
َ
أ َۡۖ ِنََقۡبلَِكَٱلۡخُلَۡد َوَماََجَعلَۡناَلِبََشٖرَم 

 ٣٤َٱلَۡخَٰلُِدونََ

35. প্ৰতিছটা জীৱই মৃু্িুযৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ কতৰি; আতম কিামাছলাকক ভাল আৰু 

কিয়াৰ দ্বাৰা তিছশষভাছৱ পৰীক্ষা কতৰ ৰ্াছকাোঁ , আৰু আমাৰ ওচৰছিই 

কিামাছলাকৰ উভতি আতহি লাতগি। 

ََۡۖ ََِوٱلۡخَيِۡرَفِۡتَنٗة ر  ََنۡفٖسََذآئَِقُةَٱلَۡمۡوِتََِۗوَنۡبلُوُكمَبِٱلش  ُكلُّ
 ٣٥ََناَتُرَۡجُعونَََوِإلَيَۡ

36. আৰু তিসকছল কুফৰী কছৰ তসহোঁ ছি কিতিয়া কিামাক কদছখ কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ককৱল কিামাক উপহাসৰ পাি তহচাছপছহ গ্ৰহণ কছৰ। তসহোঁ ছি কয়, 

‘এওোঁছৱই কসইজন কনতক, তিছয় কিামাছলাকৰ উপাসযছিাৰক হল সমাছলাচনা 

কছৰ’?, অৰ্চ তসহোঁ ছিই ৰহমানৰ আছলাচনাৰ তিছৰাতধিা কছৰ। 

َوِإَذاََرَءاَكَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِنََيت ِخُذونََكَإِل اَُهُزًواََ
َهََٰذاَٱل ِذيَيَۡذُكُرََءالَِهَتُكۡمَوَُهمَبِِذۡكرَِٱلر ِنَٰمۡحَُهۡمََ

َ
أ

 ٣٦ََكَٰفُِرونََ

37. মানুহক সৃতষ্ট কৰা হহছ  খৰধৰ প্ৰৱণিাছৰ, অতিশীছে মই তসহোঁ িক কমাৰ 

তনদশথনাৱলী কদখুৱাম; কসছয় কিামাছলাছক খৰছখদা নকতৰিা। 
ْورِيُكۡمََءاَيَٰتِيَفَلَاََ

ُ
َسأ ُخلَِقَٱلۡإِنَسَُٰنَِمۡنََعَجٖلَِۚ

 ٣٧َتَۡسَتۡعِجلُونَِ

38. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱা এই 

প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়া পূণথ হ’ি’? 

ََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٣٨ََويَُقولُوَنََمَتيَٰ

39. িতদ কাতফৰসকছল কসই সময়ৰ কৰ্া জাতনছলছহোঁ ছিন, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

তসহোঁ িৰ মুখমিল আৰু তপঠিৰ পৰা জুই প্ৰতিছৰাধ কতৰি কনাৱাতৰি আৰু তসহোঁ িক 

সহায়ও কৰা নহ’ি (কিছন্ত তসহোঁ ছি কসই শাতিক খৰছখদাকক 

তনতিচাতৰছলছহোঁ ছিন)। 

وَنَعََ نََلَۡوََيۡعلَُمَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْحيَنَلَاَيَُكفُّ
اَرََولَاََعنَُظُهورِهِۡمََولَاَُهۡمَيُنَصُرونََ  ٣٩َوُُجوهِِهُمَٱلن 

40. িৰং কসয়া তসহোঁ িৰ ওপৰি আকতস্মকভাছৱ আতহি আৰু তসহোঁ িক হিভম্ব 

কতৰ তদি। ফলি তসহোঁ ছি কসয়া কৰাধ কতৰি কনাৱাতৰি আৰু তসহোঁ িক অৱকাছশা 

তদয়া নহ’ি। 

تِيِهمََبۡغَتٗةََفَتۡبَهُتُهۡمَفَلَاَيَۡسَتطَِ
ۡ
َهاََولَاََبَۡلَتَأ يُعوَنََرد 

 ٤٠َُهۡمَيُنَظُرونََ
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41. আৰু কিামাৰ পূছিথ িহুছিা ৰা ুলক উপহাস কৰা হহছ । ফলি তিসকছল 

কিওোঁছলাকৰ লগি উপহাস কতৰত ল তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ উপহাছসই পতৰছিষ্টন 

কতৰ হলছ । 

ِنََقۡبلَِكَفََحاَقَبِٱل ِذيَنََسِخُرواََْ َولََقِدَٱۡسُتۡهزَِئَبِرُُسٖلَم 
اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ  ٤١َِمۡنُهمَم 

42. ককাৱা, ‘ৰাতিছি হওোঁক িা তদনছি হওোঁক ৰহমানৰ পৰা ককাছন 

কিামাছলাকক ৰক্ষা কতৰি’? িৰ্াতপও তসহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালকৰ স্মৰণৰ পৰা 

মুখ ঘূৰাই লয়। 

َبَۡلَُهۡمََعنََ َهارَِِمَنَٱلر ِنَٰمۡحْۚ قُۡلََمنَيَكۡلَُؤُكمَبِٱل ۡيِلََوٱلن 
ۡعرُِضونََذَِ  ٤٢َۡكرََِرب ِِهمَمُّ

43. কিছন্ত তসহোঁ িৰ এছনকুৱাও তক ুমান ইলাহ আছ  কনতক তিছিাছৰ আমাৰ 

পৰা তসহোঁ িক ৰক্ষা কতৰি পাছৰ? ইহোঁ ছি কদখুন তনজছকই সহায় কতৰি কনাৱাছৰ 

আৰু আমাৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা পািকলছয়া তসহোঁ ছি ককাছনা আশ্ৰয়দানকাৰী নাপাি। 

َتۡمَنُعهَُ ۡمَلَُهۡمََءالَِهةَ 
َ
لَاَيَۡسَتِطيُعوَنَنَۡصَرََأ َْۚ ِنَُدونَِنا مَم 

ِن اَيُۡصَحُبونََ نُفِسِهۡمََولَاَُهمَم 
َ
 ٤٣َأ

44. িৰং আতমছয়ই তসহোঁ িক আৰু তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক কভাগ-সম্ভাৰ দান 

কতৰত ছলাোঁ , লগছি তসহোঁ িৰ আয় ুকালও আত ল দীঘলীয়া। তসহোঁ ছি কদখা নাইছন 

কি, আতম পৃতৰ্ৱীখনক চাতৰওফালৰ পৰা সংকুতচি কতৰ আতন আছ া। িৰ্াতপও 

তসহোঁ ছিই তিজয়ী হ’িছন? 

ََُۗ ََطاَلََعلَۡيِهُمَٱلُۡعُمُر ُؤلَآِءََوَءابَآَءُهۡمََحت يَٰ بَۡلََمت ۡعَناََهَٰٓ
َفُهُمََ

َ
أ َْۚ ۡطَرافَِهآ

َ
ۡرَضَنَنُقُصَهاَِمۡنَأ

َ
تِيَٱلۡأ

ۡ
ن اَنَأ
َ
فَلَاَيََرۡوَنَأ

َ
أ

 ٤٤َٱلَۡغَٰلُِبونََ

45. ককাৱা, ‘মই ককৱল অহীৰ দ্বাৰাছহ কিামাছলাকক সিকথ  কছৰাোঁ ’; তকন্তু 

তিসকল িতধৰ তসহোঁ িক কিতিয়া সিকথ  কৰা হয় কিতিয়া তসহোঁ ছি কসই আহ্বান 

নুশুছন। 

عَآَءَإَِذاََماََ َٱلدُّ مُّ َولَاَيَۡسَمُعَٱلصُّ نِذُرُكمَبِٱلَۡوۡحِيَِۚ
ُ
قُۡلَإِن َمآَأ
 ٤٥َيُنَذُرونََ

46. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শাতিৰ অকণমাছনা িতদ তসহোঁ িক স্পশথ কছৰ 

কিছন্ত অৱছশয তসহোঁ ছি হক উঠিি, ‘হায়! দ্যভথ াগয আমাৰ, তনশ্চয় আতম িাতলম 

আত ছলাোঁ ! 

ََيََٰوۡيلََنآَ ِۡنََعَذاِبََرب َِكَلََيُقولُن  م  ۡتُهۡمََنۡفَحةَ  س  َولَئِنَم 
 ٤٦َإِن اَُكن اََظَٰلِِمينََ

47. আৰু তকয়ামিৰ তদনা আতম নযায়তিচাৰৰ িুলাচনী স্থাপন কতৰম, কসছয় 

কাছৰা প্ৰতি ককাছনা ধৰণৰ অনযায় কৰা নহ’ি আৰু আমল িতদ শসয দানা 

পতৰমাণ ওজনছৰা হয় িৰ্াতপও আতম কসয়া উপতস্থি কতৰম; আৰু তহচাপ 

গ্ৰহণকাৰীৰূছপ আতমছয়ই িছৰ্ষ্ট। 

ََ َٰزِيَنَٱلۡقِۡسَطَلَِيوِۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِفَلَاَُتۡظلَُمََنۡفس  َونََضُعَٱلَۡمَو
َوِإنََكاَنَ اَۖۡ َََشۡيـ ٗ َوَكَفىَٰ َُۗ تَيَۡناَبَِها

َ
ِۡنََخۡرَدٍلَأ ِمۡثَقاَلََحب ةَٖم 

 ٤٧َبَِناََحَِٰسبِينََ

48. তনশ্চয় আতম মু া আৰু হাৰূনক দান কতৰত ছলাোঁ  ফুৰক্বান, তিছটা 

মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি কজযাতি আৰু উপছদশ-- 

ََوَهَُٰروَنَٱلُۡفۡرَقاَنَوَِضَياٗٓءََوذِۡكٗراََ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٰ
 ٤٨َُمت قِينََل ِلَۡ

49. তিসকছল কনছদখাককছয় কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ আৰু 

কিওোঁছলাছক তকয়ামি সম্পছকথ  ভীি-সন্ত্ৰি। 
اَعةََِ َِنَٱلس  ٱل ِذيَنََيخَۡشۡوَنََرب ُهمَبِٱلَۡغۡيِبَوَُهمَم 

 ٤٩َُمۡشفُِقونََ

50. আৰু এইখন হহছ  িৰকিময় উপছদশ, তিখন আতম অৱিীণথ কতৰছ াোঁ । 

িৰ্াতপও কিামাছলাছক ইয়াক অস্বীকাৰ কতৰিাছন? 

نُتۡمَلَُهۥَُمنِكُرونََ
َ
فَأ
َ
نَزلَۡنَُٰهَْۚأ

َ
َأ َباَرك   ٥٠ََوَهََٰذاَذِۡكر َمُّ
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51. আৰু আতম ইয়াৰ আগি ইব্ৰাহীমক শুভিুতি আৰু সঠিক জ্ঞান দান 

কতৰত ছলাোঁ  আৰু আতম কিওোঁৰ তিষছয় আত ছলা সমযক পতৰজ্ঞাি। 
ۥَِمنََقۡبُلََوُكن اَبِهِۦَ۞َولََقۡدََءاتَيَۡنآَإِبَۡرَٰهِيَمَرُۡشَدهَُ

َٰلِِمينََ  ٥١ََع

52. কিতিয়া কিওোঁ কিওোঁৰ তপিৃক আৰু তনজ সম্প্ৰদায়ক ক’কল, ‘এই মূতিথ ছিাৰ 

তক? তিছিাৰৰ পূজাি কিামাছলাক আসি হহ া!’ 
نُتۡمَلََهاََ

َ
َماثِيُلَٱل تِٓيَأ بِيهََِوقَۡوِمهِۦََماََهَِٰذهَِٱلت 

َ
إِۡذَقَاَلَلِأ
َِٰكُفونََ  ٥٢ََع

53. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক এইছিাৰৰ ইিাদি 

কছৰাোঁ ছি কদতখছ াোঁ ’। 
َٰبِِدينََ  ٥٣َقَالُواَْوََجۡدنَآََءابَآَءنَاَلََهاََع

54. কিওোঁ ক’কল, ‘অৱছশয কিামাছলাছক আৰু কিামাছলাকৰ তপিৃ-

পুৰুষসকছলও স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আ া’। 
نُتۡمََوَءابَآؤُُكۡمَفِي

َ
بِينََٖقَاَلَلََقۡدَُكنُتۡمَأ  ٥٤ََضَلَٰٖلَمُّ

55. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাৰ ওচৰি সিয হল আতহ া কনতক, কন িুতম 

আমাৰ লগি কধমাতল কতৰ আ া? 

َٰعِبِينََ نَتَِمَنَٱلل 
َ
ۡمَأ
َ
َأ ِ ِجۡئتََناَبِٱلۡحَق 

َ
 ٥٥َقَالُٓواَْأ

56. কিওোঁ ক’কল, ‘িৰং কিামাছলাকৰ ৰব্ব কসইজছনই, তিজন আকাশসমূহ 

আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰব্ব, তিছয় এইছিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ , আৰু এই তিষছয় মই অনযিম 

সাক্ষী’। 

ََ ۡرِضَٱل ِذيََفَطرَُهن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  بُُّكۡمََربُّ قَاَلَبَلَر 
َِٰهِدينََ َِنَٱلش  َٰلُِكمَم  ََذ نَاَ۠عَلَىَٰ

َ
 ٥٦ََوأ

57. ‘আৰু আল্লাহৰ শপি! কিামাছলাছক গুতচ কিাৱাৰ তপ ি মই কিামাছলাকৰ 

মূতিথ ছিাৰৰ তিষছয় অৱছশয ককৌশল অৱলম্বন কতৰম’। 
ُّواََْ نَتَُول

َ
ۡصَنََٰمُكمََبۡعَدَأ

َ
َأ ِكيَدن 

َ
َِلَأ َوتَٱَّلل 
 ٥٧َُمۡدبِرِينََ

58. িাৰ তপ ি কিওোঁ মূতিথ সমূহ চূণথ-তিচূণথ কতৰ তদছল ককৱল ডাঙৰ মূতিথ ছটাৰ 

িাতহছৰ; িাছি তসহোঁ ছি িাৰ ওচৰকল উভতি িায়। 
 ٥٨َل ُهۡمَلََعل ُهۡمَإِلَۡيهَِيَرِۡجُعونََفََجَعلَُهۡمَُجَذًَٰذاَإِل اََكبِيٗراَ

59. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আমাৰ উপাসযছিাৰৰ হসছি ককাছন এই কাম কতৰছ ? 

তস তনশ্চয় অনযিম িাতলম’। 
َٰلِِمينََ  ٥٩َقَالُواََْمنََفَعَلََهََٰذاَأَـِبلَِهتَِنآَإِن ُهۥَلَِمَنَٱلظ 

60. তক ুমাছন ক’কল, ‘আতম এজন িুৱকক এইছিাৰৰ সমাছলাচনা কছৰাোঁ ছি 

শুতনছ াোঁ ; িাক ইব্ৰাহীম িুতল ককাৱা হয়’। 
َإِبَۡرَٰهِيمَُ ۥٓ  ٦٠َقَالُواََْسِمۡعَناَفَٗتيَيَۡذُكرُُهۡمَُيَقاُلَلَُه

61. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিছনহ’কল িাক জনসনু্মখি উপতস্থি কৰাোঁ , িাছি 

তসহোঁ ছি সাক্ষয হয়’। 
اِسَلََعل ُهمَۡ ۡعيُِنَٱلن 

َ
َأ تُواَْبِهِۦَعَلَىَٰٓ

ۡ
 ٦١َيَۡشَهُدونَََقَالُواَْفَأ

62. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ ইব্ৰাহীম! িুতমছয় আমাৰ উপাসযছিাৰৰ হসছি এই 

কাম কতৰ া কনতক’? 

إِبَۡرَٰهِيمَُ نَتََفَعلَۡتََهََٰذاَأَـِبلَِهتَِناََيَٰٓ
َ
 ٦٢َقَالُٓواََْءأ
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63. কিওোঁ ক’কল, ‘িৰং ইহোঁ িৰ এই প্ৰধানজছনই তকজাতন এই কাম কতৰছ , 

এছিছক এইছিাৰক সুতধ কচাৱা, িতদ ইহোঁ ি কৰ্া ক’ি পাছৰ’। 
قَاَلَبَۡلََفَعلَُهۥََكبِيرُُهۡمََهََٰذاَفَۡسـ َلُوُهۡمَإِنََكانُواََْ

 ٦٣َيَنِطُقونََ

64. কিতিয়া তসহোঁ ছি তনছজই পুনৰ তিছিচনা কতৰ কদতখছল আৰু ইজছন 

তসজনক ক’কল, ‘তনশ্চয় কিামাছলাছকই আচল অনযায়কাৰী’। 
نُفِسِهۡمَ

َ
َأ َٰلُِمونََفَرََجُعٓواَْإِلَيَٰٓ نُتُمَٱلظ 

َ
 ٦٤ََفَقالُٓواَْإِن ُكۡمَأ

65. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ তশৰ নি হ’ল আৰু ক’কল, ‘িুতম কদছখান জানাই কি, 

ইহোঁ ছি কৰ্া ক'ি কনাৱাছৰ’। 
ُؤلَآِءََ َُرُءوِسِهۡمَلََقۡدََعلِۡمَتََماََهَٰٓ َنُِكُسواَْعَلَىَٰ ُثم 

 ٦٥َيَنِطُقونََ

66. কিওোঁ ক’কল, ‘কিছনহ’কল কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  এছন িস্তুৰ 

ইিাদি কৰা কনতক তিছটাছৱ কিামাছলাকৰ ককাছনা উপকাৰ কতৰি কনাৱাছৰ আৰু 

অপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ? 

اََولَاََ ََِماَلَاَيَنَفُعُكۡمََشۡيـ ٗ َفَتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
قَاَلَأ
ُكمَۡ  ٦٦َيَُضرُّ

67. ‘তধক কিামাছলাকৰ প্ৰতি আৰু আল্লাহৰ পতৰিছিথ  কিামাছলাছক তিছিাৰৰ 

ইিাদি কৰা কসইছিাৰৰ প্ৰতি! িৰ্াতপও কিামাছলাছক নুিুজাছন’? 

فَلَاََ
َ
أ َِْۚ َل ُكۡمََولَِماََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  ٖ ف 

ُ
أ

 ٦٧ََتۡعقِلُونََ

68. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িতদ কিামাছলাছক তকিা কতৰি তিচৰা কিছন্ত ইয়াক জুইি 

পুতৰ মাতৰ কপছলাৱা আৰু কিামাছলাকৰ উপাসযছিাৰৰ সহায় কৰা’। 
َِ َٰعِلِينََقَالُواََْحر   ٦٨َقُوهََُوٱنُصُرٓواََْءالَِهَتُكۡمَإِنَُكنُتۡمََف

69. আতম ক’কলা, ‘কহ জুই! িুতম ইব্ৰাহীমৰ িাছি শীিল আৰু তনৰাপদ হহ 

কিাৱা’। 
َإِبَۡرَٰهِيمََ  ٦٩َقُلَۡناََيََٰناُرَُكونِيَبَۡرٗداَوََسَلًَٰماَعَلَىَٰٓ

70. আৰু তসহোঁ ছি কিওোঁৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ ইচ্ছা কতৰত ল। তকন্তু আতম 

তসহোঁ িছকই কিত  ক্ষতিগ্ৰি কতৰ তদছলা। 
ۡخَسِرينََ

َ
َراُدواَْبِهِۦََكۡيٗداَفََجَعلَۡنَُٰهُمَٱلۡأ

َ
 ٧٠ََوأ

71. আৰু আতম কিওোঁক আৰু লূিক উিাৰ কতৰ কসই কদশি হল গ’কলা, ি’ি 

সৃতষ্ট জগিৰ িাছি আতম কলযাণ ৰাতখছ াোঁ । 
ۡرِضَٱل تِيََبََٰ

َ
َرۡكَناَفِيَهاَََوَنج ۡيَنَُٰهََولُوًطاَإِلَيَٱلۡأ

 ٧١َلِلَۡعَٰلَِمينََ

72. আৰু আতম কিওোঁক (ইব্ৰাহীমক) দান কতৰত ছলাোঁ  ই হাক্ব, লগছি 

অতিতৰি পুৰস্কাৰস্বৰূছপ দান কতৰত ছলাোঁ  ইয়াকূিক; আৰু প্ৰছিযকছক কতৰত ছলাোঁ  

সৎকমথপৰায়ণ। 

اََجَعلَۡناَ
َۖۡوَُكل ٗ َإِۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبَنَافِلَٗة ۥٓ َووََهۡبَناَلَُه

 ٧٢ََصَٰلِِحينََ

73. আৰু আতম কিওোঁছলাকক কনিৃত্ব দান কতৰত ছলাোঁ , কিওোঁছলাছক আমাৰ 

তনছদথ শ অনুসাছৰ মানুহক সঠিক পৰ্ কদখুৱাইত ল; আৰু আতম কিওোঁছলাকক 

সৎকমথ কতৰিকল,  ালাি কাছয়ম কতৰিকল আৰু িাকাি প্ৰদান কতৰিকল অহী 

কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ ; আৰু কিওোঁছলাক আমাছৰই ইিাদিকাৰী আত ল। 

َِ ئ
َ
وَۡحۡيَنآَإِلَۡيِهۡمَفِۡعَلََوََجَعلَۡنَُٰهۡمَأ

َ
ۡمرِنَاََوأ

َ
ٗةََيۡهُدوَنَبِأ م 

وََكانُواَْلََناََ ةَِِۖ َكوَٰ ةََِوِإيَتآَءَٱلز  لَوَٰ ٱلۡخَۡيَرَِٰتََوِإقَاَمَٱلص 
َٰبِِدينََ  ٧٣ََع
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74. আৰু লূিক আতম দান কতৰত ছলাোঁ  প্ৰজ্ঞা আৰু জ্ঞান, আৰু কিওোঁক আতম 

উিাৰ কতৰত ছলাোঁ  এছন এটা জনপদৰ পৰা িাৰ অতধিাসীতিলাক তলপ্ত আত ল 

অশ্লীল কামি; তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল এটা কিয়া ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়। 

َولُوًطاََءاَتۡيَنَُٰهَُحۡكٗماَوَِعلۡٗماََوَنج ۡيَنَُٰهَِمَنَٱلَۡقۡريَةَِٱل تِيََ
َِٰسقِينََ ئَِثَْۚإِن ُهۡمََكانُواَْقَوَۡمََسوٖۡءََف  ٧٤ََكانَتَت ۡعَمُلَٱلۡخََبَٰٓ

75. আৰু কিওোঁক আতম আমাৰ অনুগ্ৰহৰ অন্তভুথ ি কতৰত ছলাোঁ ; কিওোঁ আত ল 

সৎকমথপৰায়ণ সকলৰ অনযিম। 
َٰلِِحينََ إِن ُهۥَِمَنَٱلص  َۡۖ ۡدَخلَۡنَُٰهَفِيََرۡحمَتَِنآ

َ
 ٧٥ََوأ

76. আৰু স্মৰণ কৰা নূহৰ কৰ্া; ইতিপূছিথ কিওোঁ কিতিয়া আহ্বান কতৰত ল 

কিতিয়া আতম কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁৰ লগছি কিওোঁৰ 

পতৰয়ালিগথছকা মহাসংকটৰ পৰা উিাৰ কতৰত ছলাোঁ , 

ۡيَنَُٰهََ َِمنََقۡبُلَفَٱۡسَتَجۡبَناَلَُهۥََفَنج  َونُوًحاَإِۡذَنَاَدىَٰ
ۡهلَُهۥَِمَنَٱلَۡكۡرِبَٱلَۡعِظيمَِ

َ
 ٧٦ََوأ

77. আৰু আতম কিওোঁক সহায় কতৰত ছলাোঁ  কসই সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি তিসকছল 

আমাৰ তনদশথনাৱলীক অস্বীকাৰ কতৰত ল; তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল এটা ফাত ক্ব 

সম্প্ৰদায়। এই কাৰছণই আতম তসহোঁ ি আটাইছক ডুিাই মাতৰত ছলাোঁ । 

إِن ُهۡمََكانُواَْقَوَۡمََ َْۚ بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآ َونََصۡرَنَُٰهَِمَنَٱلَۡقوِۡمَٱل ِذيَنََكذ 
ۡجمَعِينََ

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡمَأ

َ
 ٧٧ََسوٖۡءَفَأ

78. লগছি স্মৰণ কৰা দাউদ আৰু  ুলাইমানক, কিতিয়া কিওোঁছলাছক 

শসযছক্ষি সম্পছকথ  তিচাৰ কতৰত ল; তি শসযছক্ষিি ৰাতি মানুহৰ কভৰা- াগলী 

প্ৰছৱশ কতৰত ল; আৰু আতম কিওোঁছলাকৰ তিচাৰ পিথছিক্ষণ কতৰ আত ছলাোঁ । 

َوَداوُۥَدَوَُسلَۡيَمََٰنَإِۡذََيحُۡكَماِنَفِيَٱلۡحَۡرِثَإِۡذََنَفَشۡتَفِيهََِ
 ٧٨َِمََوُكن اَِلحُۡكِمِهۡمََشَِٰهِدينَََغَنُمَٱلَۡقوَۡ

79. এছিছক আতম  ুলাইমানক এই তিষয়ৰ মীমাংসা িুজাই তদত ছলাোঁ  আৰু 

কিওোঁছলাক দ্যছয়াছক প্ৰজ্ঞা আৰু জ্ঞান দান কতৰত ছলাোঁ , লগছি পিথি আৰু 

চৰাইছিাৰক আতম দাউদৰ অনুগি কতৰ তদত ছলা, কসইছিাছৰ কিওোঁৰ লগি 

পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কতৰত ল; আৰু আতমছয়ই আত ছলাোঁ  এইছিাৰৰ 

কিথ া। 

ۡرنَاََ وََسخ  وَُكلًّاََءاتَيَۡناَُحۡكٗماَوَِعلۡٗماَْۚ ۡمَنََٰهاَُسلَۡيَمََٰنَْۚ َفَفه 
َٰعِلِينََ َوُكن اََف يَۡرَْۚ  ٧٩ََمَعََداوُۥَدَٱلِۡجَباَلَيَُسب ِۡحَنََوٱلط 

80. আৰু আতম কিওোঁক কিামাছলাকৰ িাছিই কৱচ তনমথাণৰ তশক্ষা তদত ছলাোঁ , 

িাছি ই িুিি কিামাছলাকক ৰক্ষা কছৰ; গতিছক কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ হ’িা 

কন? 

ََ ِنُۢ وََعل ۡمَنَُٰهََصۡنَعَةَلَُبوٖسَل ُكۡمَلُِتۡحِصَنُكمَم 
نُتۡمََشَِٰكُرونََ

َ
َفَهۡلَأ ِسُكۡمَۖۡ

ۡ
 ٨٠َبَأ

81. আৰু প্ৰিল িায়ুক  ুলাইমানৰ িশীভূি কতৰ তদত ছলাোঁ ; তিছটা কিওোঁৰ 

তনছদথ শি প্ৰিাতহি হহত ল কসই কদশৰ তপছন তি কদশি আতম প্ৰভূি কলযাণ 

ৰাতখ হৰ্ছ াোঁ ; আৰু প্ৰছিযক তিষয় সম্পছকথ  আতমছয়ই সমযক জ্ঞানী। 

ۡرِضََ
َ
ۦَٓإِلَيَٱلۡأ ِ ۡمرِه

َ
ِيَحَعَاِصَفٗةََتجۡرِيَبِأ َولُِسلَۡيَمََٰنَٱلر 

َٰلِِمينََ ََشۡيٍءََع ِ
َوُكن اَبِكُل   ٨١َٱل تِيََبََٰرۡكَناَفِيَهاَْۚ

82. আৰু চয়িানসকলৰ মাজৰ পৰাও (তক ুমানক কিওোঁৰ িশীভূি 

কতৰত ছলাোঁ ), তসহোঁ ছি কিওোঁৰ িাছি ডুিাৰুৰ কাম কতৰত ল, ইয়াৰ িাতহছৰও তভন 

তভন কাম কতৰত ল; আৰু আতমছয়ই তসহোঁ িৰ ৰক্ষাকাৰী আত ছলাোঁ । 

َيَِٰطيِنََمنََيُغوُصوَنَلَُهۥََويَۡعَملُوَنََعَملٗاََ َوِمَنَٱلش 
َوُكن اَلَُهۡمََحَٰفِِظينََ َٰلَِكَۖۡ  ٨٢َُدوَنََذ
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83. আৰু স্মৰণ কৰা আইয়ূিক, কিতিয়া কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ 

হকত ল, ‘তনশ্চয় মই দ্যখ-কষ্টি পতিি হহছ াোঁ , আৰু িুতম সিথছশ্ৰষ্ঠ দয়ালু’। 
رَۡحُمََ

َ
نَتَأ

َ
ََوأ رُّ نَِيَٱلضُّ ن ِيََمس 

َ
َأ ۥٓ ََرب ُه يُّوَبَإِۡذَنَاَدىَٰ

َ
۞َوأ

َِٰحمِينََ  ٨٣َٱلر 

84. ফলি আতম কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছলাোঁ , কিওোঁৰ দ্যখ-কষ্ট দূৰ কতৰ 

তদছলাোঁ , কিওোঁক কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথ ঘূৰাই তদছলাোঁ  আৰু প্ৰদান কতৰছলাোঁ  

কিওোঁছলাকৰ লগছি কিওোঁছলাকৰ সমপতৰমাণ, আমাৰ ফালৰ পৰা তিছশষ 

ৰহমিস্বৰূছপ আৰু ইিাদিকাৰী সকলৰ িাছি উপছদশস্বৰূপ। 

َ
َ
َوَءاَتۡيَنَُٰهَأ َۡۖ ٖ ٱۡسَتَجۡبَناَلَُهۥَفََكَشۡفَناََماَبِهِۦَِمنَُضر 

ۡهلَُهۥََفَ
َلِلَۡعَٰبِِدينََ ِۡنَِعنِدنَاََوذِۡكَرىَٰ َعُهۡمََرۡحمَٗةَم   ٨٤ََوِمۡثلَُهمَم 

85. আৰু স্মৰণ কৰা ই মাঈল, ইদৰী  আৰু জুল-তকফ্লক, কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰছিযছকই আত ল হধিথশীল; 

َٰبِِرينََ َِنَٱلص  َم  ُكل    ٨٥ََوِإۡسَمَٰعِيَلََوِإۡدرِيَسََوَذاَٱلِۡكۡفِلَِۖ

86. আৰু আতম কিওোঁছলাকক আমাৰ অনুগ্ৰহৰ অন্তভুথ ি কতৰত ছলাোঁ । তনশ্চয় 

কিওোঁছলাক আত ল সৎকমথপৰায়ণ। 
َٰلِِحينََ َِنَٱلص  إِن ُهمَم  َۡۖ ۡدَخلَۡنَُٰهۡمَفِيََرۡحمَتَِنآ

َ
 ٨٦ََوأ

87. আৰু স্মৰণ কৰা জুন-নুনক, কিতিয়া কিওোঁ কৰাধ অৱস্থাি গুতচ হগত ল 

আৰু ধাৰণা কতৰত ল কি, আতম কিওোঁক নধতৰম। িাৰ তপ ি কিওোঁ অন্ধকাৰৰ 

পৰা আহ্বান কতৰ হকত ল কি, ‘কিামাৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, 

িুতম পতৱি মহান, তনশ্চয় মই অনযায় কতৰত ছলাোঁ ’। 

نَل نَن ۡقِدَرََعلَۡيهََِ
َ
َأ َوَذاَٱلنُّوِنَإِذَذ َهَبَُمَغَِٰضٗباََفَظن 
َ
َ
ََٰهَإِل ٓاَأ نَل ٓاَإَِل

َ
لَُمَِٰتَأ َفِيَٱلظُّ نَتَُسۡبَحََٰنَكَإِن ِيَََفَناَدىَٰ
َٰلِِمينََ  ٨٧َُكنُتَِمَنَٱلظ 

88. ফলি আতম কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁক দ্যতশ্চন্তাৰ পৰা 

উিাৰ কতৰত ছলাোঁ , আৰু এইদছৰই আতম মুতমনসকলক উিাৰ কছৰাোঁ । 
ََْۚوَكَذَٰلَِكَنُـِۨجيََ فَٱۡسَتَجۡبَناَلَُهۥََوَنج ۡيَنَُٰهَِمَنَٱلَۡغم ِ

 ٨٨َينََٱلُۡمۡؤِمنَِ

89. আৰু স্মৰণ কৰা িাকাতৰয়যাক, কিতিয়া কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান 

কতৰ হকত ল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক অকলশৰীয়াকক (তনঃসন্তান) নাৰাতখিা, 

িুতমছয়ইছিা কশ্ৰষ্ঠ উত্তৰাতধকাৰী’। 

نَتََخيُۡرََ
َ
َلَاَتََذۡرنِيَفَۡرٗداََوأ ِ ََرب ُهۥََرب  َوَزَكرِي آَإِۡذَنَاَدىَٰ

َٰرِثَِ  ٨٩َينََٱلَۡو

90. ফলি আতম কিওোঁৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁক দান কতৰত ছলাোঁ  

ইয়াহইয়া, আৰু কিওোঁৰ িাছি কিওোঁৰ স্ত্ৰীক (গভথ ধাৰণৰ) কিাগয কতৰত ছলাোঁ । 

কিওোঁছলাছক সৎকমথি প্ৰতিছিাতগিা কতৰত ল, লগছি কিওোঁছলাছক আমাক 

আগ্ৰহ আৰু ভীতিৰ হসছি আহ্বান কতৰত ল আৰু কিওোঁছলাক আমাৰ প্ৰতি তিনীি 

আত ল। 

ََ ۥْٓۚ ۡصلَۡحَناَلَُهۥََزوَۡجُه
َ
ََوأ فَٱۡسَتَجۡبَناَلَُهۥََووََهۡبَناَلَُهۥََيحَۡييَٰ

إِن ُهۡمََكانُواَْيَُسَٰرُِعوَنَفِيَٱلۡخَۡيَرَِٰتََويَۡدُعوَنَناَرََغٗباََ
وََكانُواَْلََناََخَِٰشعِينََ  ٩٠ََورََهٗباَۖۡ

91. আৰু স্মৰণ কৰা কসইজনী নাৰীক, তিছয় তনজ লজ্জাস্থানক তহফাজি 

কতৰত ল, কসছয় িাৰ মাজি আতম আমাৰ ৰূহ ফুোঁ ৱাই তদছলাোঁ । কিওোঁক আৰু 

কিওোঁৰ পুিক সৃতষ্টজগিৰ িাছি এটা তনদশথন িনাই তদছলাোঁ । 

وِحَناََ ۡحَصَنۡتَفَرَۡجَهاََفَنَفۡخَناَفِيَهاَِمنَرُّ
َ
َوٱل تِٓيَأ

 ٩١َوََجَعلَۡنََٰهاََوٱۡبَنَهآََءايَٗةَل ِلَۡعَٰلَِمينََ
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92. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ এই জাতি প্ৰকৃিছি এটাই জাতি আৰু মছয়ই 

কিামাছলাকৰ ৰব্ব, এছিছক কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই ইিাদি কৰা। 
نَاََ۠ربُُّكۡمََ

َ
ٗةََوَِٰحَدٗةََوأ م 

ُ
ُتُكۡمَأ م 

ُ
ۦَٓأ ِ ََهَِٰذه إِن 
 ٩٢َفَٱۡعُبُدونَِ

93. তকন্তু তসহোঁ ছি তনজৰ কািথকলাপৰ মাজি তিছভদ সৃতষ্ট কতৰছ । প্ৰছিযছকই 

আমাৰ ওচৰি প্ৰিযাৱিথ নকাৰী। 
َإِلَۡيَناََرَِٰجُعونََ ُكلٌّ ۡمرَُهمَبَيَۡنُهۡمَۖۡ

َ
ُعٓواَْأ  ٩٣ََوَتَقط 

94. এছিছক িতদ ককাছনািাই মুতমন হহ সৎকমথ কছৰ কিছন্ত িাৰ প্ৰছচষ্টা 

ককতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নহ’ি আৰু তনশ্চয় আতম ইয়াৰ তলতপিিকাৰী। 
َٰلَِحَِٰتَوَُهَوَ َفَلَاَُكۡفَراَنَََفَمنََيۡعَمۡلَِمَنَٱلص  ُمۡؤِمن 

 ٩٤َلَِسۡعيِهِۦََوِإن اَلَُهۥََكَٰتُِبونََ

95. আৰু আতম তি জনপদক ধ্বংস কতৰছ াোঁ  িাৰ িাছি তনছষধাজ্ঞা আছ  কি, 

তনশ্চয় িাৰ অতধিাসীসকছল ককতিয়াও ঘূতৰ নাতহি, 
ن ُهۡمَلَاَيَرِۡجُعونََ

َ
ۡهلَۡكَنََٰهآَأ

َ
َقَۡريٍَةَأ َعَلَىَٰ  ٩٥َوََحَرَٰم 

96. অৱছশষি কিতিয়া ইয়া’জুজ আৰু মা’জুজক মুতি তদয়া হ’ি আৰু তসহোঁ ছি 

প্ৰতিছটা উচ্চভূতমৰ পৰা কদৌতৰ আতহি। 
ََحَدٖبََ ِ

ِنَُكل  ُجوُجَوَُهمَم 
ۡ
ُجوُجََوَمأ

ۡ
َإَِذاَفُتَِحۡتَيَأ َحت يَٰٓ

 ٩٦َيَنِسلُونََ

97. আৰু অছমাঘ প্ৰতিশ্ৰুি সময় তনকটৱিী হ’কল আকতস্মকভাছৱ 

কাতফৰসকলৰ চকু তস্থৰ হহ িাি, তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়! দ্যভথ াগয আমাৰ! অৱছশয 

আতম এই তিষছয় উদাসীন আত ছলা; িৰং আতম আত ছলা িাতলম’। 

بَۡصَُٰرَٱل ِذيَنََ
َ
َأ َفَإَِذاَِهَيََشَِٰخَصة  َوٱۡقتََرَبَٱلۡوَۡعُدَٱلۡحَقُّ

ِۡنََهََٰذاَبَۡلَُكن اََ َكَفُرواََْيََٰوۡيلََناَقَۡدَُكن اَفِيََغۡفلَةَٖم 
 ٩٧ََظَٰلِِمينََ

98. তনশ্চয় কিামাছলাছক আৰু আল্লাহৰ পতৰিছিথ  কিামাছলাছক তিছিাৰৰ 

ইিাদি কৰা কসই সকছলাছিাৰ হহছ  জাহান্নামৰ ইন্ধন; কিামাছলাক আটাছয় 

িাি প্ৰছৱশ কতৰিা। 

نُتۡمََ
َ
ََِحَصُبََجَهن َمَأ إِن ُكۡمََوَماََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 

 ٩٨َلََهاََوَٰرُِدونََ

99. িতদ তসহোঁ ি ইলাহ হ’লছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ ি জাহান্নামি প্ৰছৱশ 

নকতৰছলছহোঁ ছিন; আৰু তসহোঁ ি আটাছয় িাি স্থায়ী হ’ি, 
َفِيَهاََخَٰلُِدونََ وَُكل   اََوَرُدوَهاَۖۡ ُؤلَآِءََءالَِهٗةَم   ٩٩َلَۡوََكاَنََهَٰٓ

100. িাি ৰ্াতকি তসহোঁ িৰ তচঞৰ-িাখৰ আৰু আিথ নাদ, কসই কাৰছণ তসহোঁ ছি 

িাি এছকাছৱ শুনা নাপাি; 
وَُهۡمَفِيَهاَلَاَيَۡسَمُعونََلَُهۡمَفِيَهاَزََ  ١٠٠َفِيرَ 

101. তনশ্চয় আমাৰ িৰফৰ পৰা তিসকলৰ িাছি পূিথছৰ পৰা কলযাণ তনধথাতৰি 

আছ  কিওোঁছলাকক ইয়াৰ পৰা আোঁিৰি ৰখা হ’ি। 
ْوَلَٰٓئَِكََعۡنَهاََ

ُ
َأ ِن اَٱلۡحُۡسَنيَٰٓ َٱل ِذيَنََسَبَقۡتَلَُهمَم  إِن 

 ١٠١َُمۡبَعُدونََ

102. কিওোঁছলাছক জাহান্নামৰ তক্ষণ শব্দও শুনা নাপাি, আৰু িাি 

কিওোঁছলাছক মনঃপুি িস্তুৰ মাজি তচৰকাল ৰ্াতকি। 
نُفُسُهۡمََ

َ
وَُهۡمَفِيََماَٱۡشَتَهۡتَأ لَاَيَۡسَمُعوَنََحِسيَسَهاَۖۡ

 ١٠٢ََخَٰلُِدونََ
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103. মহা ভীতিছয়ও কিওোঁছলাকক তচতন্তি নকতৰি আৰু তফতৰিাসকছল 

কিওোঁছলাকক অভযৰ্থনা কতৰি এই িুতল, ‘এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ কসই তদন, 

িাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিামাছলাকক তদয়া হহত ল’। 

َُٰهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََهََٰذاََ ى ۡكبَُرََوَتتَلَق 
َ
لَاََيحُۡزُنُهُمَٱلَۡفَزُعَٱلۡأ

 ١٠٣َيَۡوُمُكُمَٱل ِذيَُكنُتۡمَتُوَعُدونََ

104. কসইতদনা আতম আকাশসমূহক কমতৰয়াই কপলাম, কিছনকক কমতৰওৱা হয় 

তলতখি দলীল-পি। তিদছৰ আতম প্ৰৰ্ছম সৃতষ্টৰ সূচনা কতৰত ছলাোঁ  কসইদছৰ পুনৰ 

সৃতষ্ট কতৰম; এইছটা আমাৰ কৃি প্ৰতিশ্ৰুতি, তনশ্চয় আতম কসয়া পালন কতৰছমই। 

نَآََ
ۡ
ََكَماَبََدأ َلِلُۡكُتِبِۚ ِ

ِجل  ِ َٱلس  ِ َمآَءََكَطى  يَۡوَمََنۡطوِيَٱلس 
إَِ َْۚ َوَۡعًداََعلَۡيَنآ ۚۥْ َلََخلٖۡقَنُّعِيُدهُ و 

َ
َٰعِلِينََأ  ١٠٤َن اَُكن اََف

105. আৰু অৱছশয আতম ‘তিকৰ’ৰ তপ ি িািূৰি তলতখ তদছ াোঁ  কি, ‘ককৱল 

কমাৰ কিাগয িাোসকছলই পৃতৰ্ৱীৰ উত্তৰাতধকাৰী হ’ি’। 
ۡرَضََ

َ
َٱلۡأ ن 

َ
ِۡكرَِأ

ََبۡعِدَٱلذ  بُورَِِمنُۢ َولََقۡدََكَتبَۡناَفِيَٱلز 
َٰلُِحونََ  ١٠٥َيَرُِثَهاَِعَبادَِيَٱلص 

106. তনশ্চয় ইয়াি আছ  ইিাদিকাৰী সম্প্ৰদায়ৰ িাছি পিথাপ্ত তিষয়িস্তু। َََٰبِِدين َفِيََهََٰذاَلََبَلَٰٗغاَل َِقۡوٍمََع  ١٠٦َإِن 

107. আৰু আতম কিামাক তিশ্বিাসীৰ িাছি ককৱল ৰহমি তহচাছপছহ কপ্ৰৰণ 

কতৰছ াোঁ । 
ۡرَسلَۡنََٰكَإِل اََرۡحمَٗةَل ِلَۡعَٰلَِمينََ

َ
 ١٠٧ََوَمآَأ

108. ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতি অহী কৰা হয় কি, কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল 

একক ইলাহ। এছিছক কিামাছলাছক আত্মসমপথণকাৰী হ’িাছন?’ 

نُتمََ
َ
َفَهۡلَأ َۡۖ َوَِٰحد  ن َمآَإَِلَُٰهُكۡمَإَِلَٰهَ 

َ
َأ َإِلَي  قُۡلَإِن َماَيُوَحيَٰٓ

ۡسلُِمونََ  ١٠٨َمُّ

109. িৰ্াতপও িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত িুতম হক তদয়া, ‘মই 

কিামাছলাকক িৰ্ািৰ্ভাছৱ জনাই তদছ াোঁ  আৰু কিামাছলাকক তি তিষয়ৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ , মই নাজাছনা কসয়া তনকটৱিী কন দূৰৱিী। 

ۡدرِيَٓ
َ
َوِإۡنَأ ََسَوآٖءَِۖ َََفَإِنَتََول ۡواََْفُقۡلََءاَذنُتُكۡمَعَلَىَٰ قَرِيب 

َ
أ

اَتُوَعُدونََ َم  مَبَعِيد 
َ
 ١٠٩َأ

110. ‘তনশ্চয় কিওোঁ প্ৰকাশয কৰ্া সম্পছকথ ও জাছন আৰু কিামাছলাছক তি 

কগাপন কৰা কসয়াও জাছন। 
 ١١٠َإِن ُهۥََيۡعلَُمَٱلۡجَۡهَرَِمَنَٱلَۡقۡوِلََويَۡعلَُمََماَتَۡكُتُمونََ

111. ‘আৰু মই নাজাছনা হয়ছিা এইছটা (তিলম্ব) কিামাছলাকৰ িাছি এটা 

পৰীক্ষা, আৰু তক ুসময়ৰ িাছি জীৱছনাপছভাগৰ সুছিাগ’। 
َِحينَٖ َإِلَيَٰ ل ُكۡمََوَمَتَٰع  ۡدرِيَلََعل ُهۥَفِۡتَنةَ 

َ
 ١١١ََوِإۡنَأ

112. ৰা ুছল হকত ল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! িুতম নযায়সিিভাছৱ ফয়চালা কতৰ 

তদয়া’, আৰু আমাৰ ৰব্ব হহছ  দয়াময়, কিামাছলাছক তি সািযি কতৰ া কসই 

তিষছয় একমাি সহায়স্থল ককৱল কিছৱোঁই’। 

ََ َوَربَُّناَٱلر ۡحَمَُٰنَٱلُۡمۡسَتَعاُنَعَلَىَٰ َِۗ ِ َٱۡحُكمَبِٱلۡحَق  ِ ََٰلََرب  َق
 ١١٢ََماَتَِصُفونََ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ মানৱ! কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তনশ্চয় 

তকয়ামিৰ প্ৰকম্পন এটা িৰ ভয়ংকৰ তিষয়! 
اَعةََِشۡيء ََ ََزلَۡزلََةَٱلس  اُسَٱت ُقواََْرب ُكۡمَْۚإِن  َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ١ََعِظيمَ 

2. তিতদনা কিামাছলাছক কসয়া কদতখিকল পািা কসইতদনা প্ৰছিযক তপয়াহ খুউৱা 

তিছৰািাই তনজৰ কেঁচুৱাক পাহতৰ িাি আৰু প্ৰছিযক গভথ ৱিী নাৰীছয় গভথ পাি 

কতৰি; আৰু িুতম মানুহক তনচাগ্ৰি সদৃশ কদতখিকল পািা, অৰ্চ তসহোঁ ি তনচাগ্ৰি 

নহয়। িৰং আল্লাহৰ শাতি অতি কঠিন। 

ۡرَضَعۡتََوتََضُعََ
َ
آَأ َُمۡرِضَعٍةََعم  يَۡوَمَتََرۡوَنَهاَتَۡذَهُلَُكلُّ

َذََ ََوَماَُهمََُكلُّ اِتََحمٍۡلََحمۡلََهاََوتََرىَٱلن اَسَُسَكََٰرىَٰ
ََِشِديدَ  ََعَذاَبَٱَّلل  ََوَلَِٰكن   ٢َبُِسَكََٰرىَٰ

3. মানুহৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা মানুছহা আছ  তিতিলাছক নাজাতন আল্লাহ 

সম্পছকথ  তিিিা কছৰ আৰু তস প্ৰছিযক তিছদ্ৰাহী চয়িানৰ অনুসৰণ কছৰ, 
اِسَمََ َََوِمَنَٱلن  َِبَِغيِۡرَِعلٖۡمََويَت بُِعَُكل  نَيَُجَِٰدُلَفِيَٱَّلل 
رِيدَٖ  ٣ََشۡيَطَٰٖنَم 

4. িাৰ তিষছয় তলতখ তদয়া হহছ  কি, তিছয় িাৰ লগি িনু্ধত্ব কতৰি তস অৱছশয 

িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰি আৰু িাক প্ৰজ্জ্বতলি অতিৰ শাতিৰ তপছন পতৰচাতলি কতৰি। 
ن ُهۥََمنَتََول َ

َ
ََُكتَِبََعلَۡيهَِأ ن ُهۥَيُِضلُُّهۥََويَۡهِديهَِإِلَيَٰ

َ
اهَُفَأ

عِيرَِ  ٤ََعَذاِبَٱلس 

5. কহ মানৱ! িতদ কিামাছলাছক পুনৰুিান সম্পছকথ  সছেহি আ া কিছন্ত 

জাতন কৰ্াৱা, আতম কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  মাটিৰ পৰা, িাৰ তপ ি 

শুৰকীটৰ পৰা, িাৰ তপ ি আলাক্বাৰ পৰা, িাৰ তপ ি পূণথাকৃতি অৰ্িা 

অপূণথাকৃতি মাংসতপিৰ পৰা—িাছি আতম তিষয়ছটা কিামাছলাকৰ ওচৰি 

সুস্পষ্টৰূছপ প্ৰকাশ কতৰ তদওোঁ। আমাৰ ইচ্ছানুসতৰ কসয়া (শুৰকীটক) এটা তনতদথ ষ্ট 

সময়ৰ িাছি মািৃগভথ ি তস্থি ৰাছখাোঁ , িাৰ তপ ি আতম কিামাছলাকক তশশুৰূছপ 

ওলাই আছনা। িাছি কিামাছলাছক প্ৰাপ্তিয়সি উপনীি কহাৱা। কিামাছলাকৰ 

মাজৰ তক ুমানক (আগছিই) মৃিুয তদয়া হয় আছকৌ আন তক ুমানক িু়িা িয়সৰ 

জৰাজীণথ অৱস্থাকল প্ৰিযাপথণ কৰা হয়, িাৰ ফলি তস জনাৰ তপ ছিা এছকা 

নজনা হহ পছৰ। িুতম কদখা কপাৱা কি, ভূতমডৰা শুকান হহ পতৰ আছ , িাৰ 

তপ ি আতম িাি পানী িষথণ কছৰা ফলি কসই ভূতম সজীৱ হহ ঠন ধতৰ উছঠ 

আৰু সকছলা ধৰণৰ সুদৃশয উতদ্ভদ উৎপন্ন হয়; 

َِنَٱلَۡبۡعِثَفَإِن اَ اُسَإِنَُكنُتۡمَفِيََريٖۡبَم  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََ َِمۡنََعلََقةَُٖثم  َِمنَنُّۡطَفةَُٖثم  ِنَتَُراٖبَُثم  َخلَۡقَنَُٰكمَم 
َفِيََ خَل َقةَٖوََغيِۡرَُمخَل َقةَٖل ُِنبَي َِنَلَُكۡمََْۚونُقِرُّ ۡضَغةَٖمُّ ِمنَمُّ
َُنخۡرُِجُكۡمَِطۡفلٗاََ يَُثم  َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
َأ رَۡحاِمََماَنََشآُءَإِلَيَٰٓ

َ
ٱلۡأ

نََ ََوِمنُكمَم  نَُيَتَوف يَٰ َوِمنُكمَم  ُكۡمَۖۡ ُشد 
َ
َلَِتۡبلُُغٓواَْأ ُثم 

ََْۚ ا ََبۡعِدَِعلٖۡمََشۡيـ ٗ ۡرَذِلَٱلُۡعُمرَِلَِكۡيلَاََيۡعلََمَِمنُۢ
َ
َأ َإِلَيَٰٓ يَُردُّ

ۡرَضََهَا
َ
نَزلَۡناََعلَۡيَهاَٱلَۡمآَءَٱۡهتَز ۡتَََوتََرىَٱلۡأ

َ
ِمَدٗةَفَإَِذآَأ

ََزۡوِۭجَبَِهيجَٖ ِ
ۢنَبَتۡتَِمنَُكل 

َ
 ٥ََوَربَۡتََوأ

6. এইছটা এইিাছি কি, আল্লাছহই সিয আৰু কিছৱোঁই মৃিক জীতৱি কছৰ আৰু 

কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান; 
ن ُهۥَيَُ

َ
ََوأ َُهَوَٱلۡحَقُّ َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ َََذ ن ُهۥَعَلَىَٰ

َ
ََوأ ۡحِيَٱلَۡمۡوتَيَٰ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
 ٦َُكل 
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7. আৰু এইিাছি কি, তনশ্চয় তকয়ামি আতহি, ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই আৰু 

তিসকল কিৰি আছ  তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁছলাকক পুনৰুতিি কতৰি। 
َ َ َٱَّلل  ن 

َ
ل اََرۡيَبَفِيَهاََوأ اَعَةََءاتَِيةَ  َٱلس  ن 

َ
َيۡبَعُثََمنَََوأ

 ٧َفِيَٱلُۡقُبورَِ

8. আৰু মানুহৰ মাজি এছনকুৱা মানুছহা আছ  তিসকলৰ ককাছনা জ্ঞান নাই, 

পৰ্তনছদথ শও নাই আৰু দীতপ্তমান ককাছনা পুতৰ্ও নাই। িৰ্াতপও আল্লাহ সম্পছকথ  

িাক-তিিিা কছৰ। 

َِبَِغيِۡرَِعلٖۡمََولَاَُهٗدىََ اِسََمنَيَُجَِٰدُلَفِيَٱَّلل  َوِمَنَٱلن 
نِيرََٖولَاَكَِتََٰ  ٨َٖبَمُّ

9. এছনকুৱা স্বভাৱৰ িযতিছয় মানুহক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰিকল 

অহংকাৰ কতৰ দাং খাই উছঠ। িাৰ িাছি পৃতৰ্ৱীি আছ  লাঞ্ছনা আৰু তকয়ামিৰ 

তদনা আতম িাক কভাগ কৰাম দহন িন্ত্ৰণা। 

ۡنَياََ لَُهۥَفِيَٱلدُّ َِۡۖ ََعنََسبِيِلَٱَّلل  ثَانَِيَِعۡطفِهِۦَلُِيِضل 
َونُِذيُقُهۥَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِعَذاَبَٱلۡحَرِيقَِ َۡۖ  ٩َِخۡزي 

10. (কসইতদনা িাক ককাৱা হ’ি) ‘এইছটা কিামাছৰই কৃিকমথৰ ফল, আৰু 

আল্লাছহ িাোসকলৰ প্ৰতি তিেুমািও অনযায় নকছৰ’। 
َٰٖمََ َلَيَۡسَبَِظل  َ َٱَّلل  ن 

َ
َمۡتَيََداَكََوأ َٰلَِكَبَِماَقَد  َذ

 ١٠َل ِلَۡعبِيدَِ

11. মানুহৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা মানুছহা আছ , তিতিলাছক তদ্বধাৰ হসছি 

আল্লাহৰ ইিাদি কছৰ; িাৰ মিল হ’কল কিতিয়া িাৰ তচত্ত প্ৰশান্ত হয় আৰু 

ককাছনা তিপিথয় ঘটিছল তস িাৰ পূিথ কচছহৰাি উভতি িায়। তস ক্ষতিগ্ৰি হয় 

পৃতৰ্ৱীি আৰু আতখৰািছিা; এইছটাছৱই স্পষ্ট ক্ষতি। 

َصابَُهۥََ
َ
ََحۡرٖفَِۖفَإِۡنَأ َعَلَىَٰ َ اِسََمنََيۡعُبُدَٱَّلل  َوِمَنَٱلن 

َوَۡجِههِۦَ َٱنَقلََبَعَلَىَٰ َصاَبۡتُهَفِۡتَنة 
َ
ََوِإۡنَأ َبِهِۖۦۡ ن 

َ
َٱۡطَمأ َخيۡر 

َٰلَِكَُهَوَٱلۡخُۡسَراُنَٱلُۡمبِينَُ َذ َْۚ ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرَة  ١١ََخِسَرَٱلدُّ

12. তস আল্লাহৰ পতৰিছিথ  কসইছিাৰক আহ্বান কছৰ তিছিাছৰ িাৰ ককাছনা ক্ষতি 

কতৰি কনাৱাছৰ আৰু িাৰ ককাছনা উপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ; এইছটাছৱ চৰম 

পৰ্ভ্ৰষ্টিা! 

َٰلَِكََ ََذ ۚۥْ ُهۥََوَماَلَاَيَنَفُعُه ََِماَلَاَيَُضرُّ يَۡدُعواَِْمنَُدوِنَٱَّلل 
َلَُٰلَٱلَۡبعِيدَُ  ١٢َُهَوَٱلض 

13. তস তিছিাৰক আহ্বান কছৰ কসইছিাৰৰ ক্ষতি িাৰ লাভিকক কিত । তকমান 

কি তনকৃষ্ট এই অতভভাৱক আৰু তকমান কি তনকৃষ্ট এই সহচৰ! 
ََ َلَبِۡئَسَٱلَۡمۡولَيَٰ قَۡرُبَِمنَن ۡفعِهۚۦِْ

َ
َأ ۥٓ ُه يَۡدُعواَْلََمنََضرُّ
 ١٣ََولَبِۡئَسَٱلَۡعِشيرَُ

14. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ পাদছদশি নদীসমূহ প্ৰিাতহি; 

তনশ্চয় আল্লাছহ তি ইচ্ছা কসইছটাছৱই কছৰ। 

َٰلَِحَِٰتََ َيُۡدِخُلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  َ َٱَّلل  إِن 
ََيۡفَعُلََماََ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ نَۡهَُٰر

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
 ١٤َيُرِيدَُ

15. তিছয় ধাৰণা কছৰ কি, আল্লাছহ কিওোঁক (ৰা ুলক) সহায় নকতৰি, তসছয় 

আকাশৰ ফাছল এটা ৰ ী প্ৰসাতৰি কৰক, িাৰ তপ ি কসয়া কাটি তদয়ক, িাৰ 

তপ ি চাওক িাৰ এই ককৌশছল িাৰ আছৰাশ দূৰ কছৰ কন নাই। 

ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةََِ َفِيَٱلدُّ ُ نَل نَيَنُصَرهَُٱَّلل 
َ
َأ َمنََكاَنََيُظنُّ

َلَۡيۡقَطۡعَفَلَۡينُظۡرََهۡلََفَلَۡيۡمُدۡدَبَِسَبٍبَإِلَيَٱلسَ  َمآِءَُثم 
ََكۡيُدهُۥََماَيَغِيُظَ  ١٥َيُۡذهِبَن 
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16. এইদছৰই আতম সুস্পষ্ট তনদশথন তহচাছপ ইয়াক অৱিীণথ কতৰছ াোঁ । তনশ্চয় 

আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তহদায়ি দান কছৰ। 
ََيۡهِديََمنََ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََبي َِنَٰٖتََوأ نَزلَۡنَُٰهََءاَيَٰتِۭ

َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

 ١٦َرِيدَُيَُ

17. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু তিসকছল ইয়াহুদী হহছ , আৰু 

তিসকছল  াছিয়ী, খ্ৰীষ্টান আৰু অতিপূজক আৰু তিতিলাছক তশ্বকথ  কতৰছ  

তকয়ামিৰ তদনা আল্লাছহ তসহোঁ িৰ মাজি ফয়চালা কতৰ তদি। তনশ্চয় আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ সমযক প্ৰিযক্ষকাৰী। 

َْ َٱل ِذيَنََءاَمُنوا َََإِن  َصََٰرىَٰ َٰبِـ ِيَنََوٱلن  َوٱل ِذيَنََهاُدواََْوٱلص 
ََيۡفِصُلَبَيَۡنُهۡمَيَۡوَمََ َ َٱَّلل  ۡشَرُكٓواَْإِن 

َ
َوٱلَۡمُجوَسََوٱل ِذيَنَأ

ََشۡيٖءََشِهيدَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن   ١٧َٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ

18. িুতম কদখা নাইছন কি, আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  

কসই সকছলাছৱ আল্লাহছকই  াজদাহ কছৰ, আৰু সূিথ, চন্দ্ৰ, নক্ষিমিলী, 

পিথিৰাতজ, িৃক্ষলিা, জীৱ-জন্তু লগছি িহুছিা মানুছহও  াজদাহ কছৰ? 

আনহাছি িহুিছৰ প্ৰতি সািযি হহছ  শাতি। আল্লাছহ িাক অপমাতনি কছৰ 

িাক সন্মানদািা ককাছনা নাই; তনশ্চয় আল্লাহ তি ইচ্ছা কসইছটাছৱ কছৰ। 

ََ ل
َ
َِٰتََوَمنَفِيََأ َمََٰو ََُۤدُجۡسَيَۤۥُهَلََمنَفِيَٱلس  َٱَّلل  ن 

َ
ۡمَتََرَأ

َجُرََ ۡمُسََوٱلَۡقَمُرََوٱلنُُّجوُمََوٱلِۡجَباُلََوٱلش  ۡرِضََوٱلش 
َ
ٱلۡأ

ََعلَۡيهَِٱلَۡعَذاُبََُۗ ََحق  اِسََِۖوَكثِير  َِنَٱلن  م  ََوَكثِيرَ  َوآبُّ َوٱلد 
ََفَماَلَُهۥَمَِ ُ ََيۡفَعُلََماَََوَمنَيُِهِنَٱَّلل  َ َٱَّلل  إِن  ۡكرٍِمَِۚ نَمُّ

 ١٨َيََشآُء۩

19. এই দ্যটা তিিদমান পক্ষ, তসহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালক সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত 

হহছ ; এছিছক তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি জুইৰ কাছপাৰ কাটি 

কপা াক হিয়াৰ কৰা হহছ , তসহোঁ িৰ মূৰি ঢাতল তদয়া হ’ি উিলা পানী। 

فَٱل ِذيَنََكَفُرواََْ ۞َهََٰذاِنََخۡصَماِنَٱۡخَتَصُمواَْفِيََرب ِِهۡمَۖۡ
َِمنَفَۡوِقَُرُءوِسِهُمَ ِنَن ارَٖيَُصبُّ َم  َعۡتَلَُهۡمَثَِياب  ِ ُقط 

 ١٩َٱلۡحَِميمَُ

20. ইয়াৰ দ্বাৰা তসহোঁ িৰ কপটৰ তভিৰি তি আছ  িাৰ লগছি তসহোঁ িৰ 

 ালছিাৰ তিগতলি কৰা হ’ি। 
 ٢٠َُبُطونِِهۡمََوٱلۡجُلُودَُيُۡصَهُرَبِهِۦََماَفِيَ

21. আৰু তসহোঁ িৰ িাছি ৰ্াতকি কলাৰ হাোঁ িুৰী। ََٖقَِٰمُعَِمۡنََحِديد  ٢١ََولَُهمَم 

22. কিতিয়াই তসহোঁ ছি িন্ত্ৰণাি কািৰ হহ জাহান্নামৰ পৰা ওলাি তিচাতৰি 

কিতিয়াই তসহোঁ িক িাকলছক উভিাই তদয়া হ’ি; আৰু ককাৱা হ’ি, ‘কভাগ কৰা 

দহন িন্ত্ৰণা’। 

َ
َ
ِعيُدواَْفِيَهاََُكل َمآَأ

ُ
َأ نََيخۡرُُجواَِْمۡنَهاَِمۡنََغم ٍ

َ
َراُدٓواَْأ

 ٢٢ََوُذوقُواََْعَذاَبَٱلۡحَرِيقَِ

23. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ পাদছদশি নদীসমূহ প্ৰিাতহি; িাি 

কিওোঁছলাকক অলংকৃি কৰা হ’ি কসাণৰ খাৰু আৰু মকুিাৰ দ্বাৰা আৰু িাি 

কিওোঁছলাকৰ কপা াক হ’ি কৰচমৰ। 

َٰلَِحَِٰتََ َيُۡدِخُلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  َ َٱَّلل  إِن 
َساوَِرََ

َ
نَۡهَُٰرَُيحَل ۡوَنَفِيَهاَِمۡنَأ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
َولَِباُسُهۡمَفِيَهاََحرِير َ  ٢٣َِمنََذَهٖبََولُۡؤلُٗؤاَۖۡ

24. কিওোঁছলাকক পতৱি িাকযৰ অনুগামী কৰা হহত ল আৰু কিওোঁছলাক 

পতৰচাতলি হহত ল পৰম প্ৰশংতসি আল্লাহৰ পৰ্ি। 
َِصَرَِٰطََ ي ِِبَِمَنَٱلَۡقۡوِلَوَُهُدٓواَْإِلَيَٰ وَُهُدٓواَْإِلَيَٱلط 

 ٢٤َٱلۡحَِميدَِ
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25. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা লগছি 

ম তজছদ হাৰামৰ পৰা মানুহক িাধা তদছয়, ি’ি আতম স্থানীয় আৰু িতহৰাগি 

সকছলা মানুহৰ িাছিই সম অতধকাৰ দান কতৰছ াোঁ , িাি তিছয় অনযায়ভাছৱ 

ইলহাদ িৰ্া দ্বীনতিছৰাধী পাপ কমথৰ ইচ্ছা কছৰ, আতম িাক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি 

কভাগ কৰাম। 

ََِ وَنََعنََسبِيِلَٱَّلل  َٱل ِذيَنََكَفُرواََْويَُصدُّ إِن 
ِدَٱلۡحََراِمَٱل ِذيََجَعلَۡنَُٰهَلِلن اِسََسَوآًءَٱلَۡعَِٰكُفَََوٱلَۡمۡسجَِ

بُِظلٖۡمَنُِّذقُۡهَِمۡنََ َوَمنَيُرِۡدَفِيهَِبِإِلۡحَادَِۭ َِۚ فِيهََِوٱلَۡبادِ
لِيمَٖ
َ
 ٢٥ََعَذاٍبَأ

26. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম ইব্ৰাহীমক ঘৰৰ (িাইিুল্লাহৰ) স্থান তনধথাৰণ 

কতৰ তদত ছলাোঁ , কিতিয়া হকত ছলাোঁ , ‘কমাৰ লগি আন কাছকা অংশী নকতৰিা 

আৰু কমাৰ ঘৰখনক িাৱাফকাৰীসকলৰ িাছি,  ালাি আদায়কাৰীসকলৰ িাছি 

আৰু ৰুকু- াজদাকাৰীসকলৰ িাছি পতৱি কতৰ ৰাতখিা। 

اََ نَل اَتُۡشرِۡكَبِيََشۡيـ ٗ
َ
نَاَلِِإبَۡرَٰهِيَمََمكَاَنَٱلَۡبۡيِتَأ

ۡ
َوِإۡذَبَو أ

آئِفِيَنَ ِۡرَبَيۡتَِيَلِلط  ُجوِدَوَطه  ِعَٱلسُّ ك   ٢٦ََوٱلَۡقآئِِميَنََوٱلرُّ

27. ‘আৰু মানুহৰ মাজি হজ্জৰ িাছি কঘাষণা কতৰ তদয়া, কিওোঁছলাছক কিামাৰ 

ওচৰি আতহি কখাজকাত়ি আৰু সকছলা ধৰণৰ উটৰ তপঠিি আছৰাহণ কতৰ, 

কিওোঁছলাক আতহি দূৰ-দূৰতণৰ পৰ্ অতিৰম কতৰ; 

تُوَكََ
ۡ
َيَأ اِسَبِٱلۡحَج ِ ذ ِنَفِيَٱلن 

َ
ََضاِمرَََٖوأ ِ

َُكل  رَِجالٗاَوَعَلَىَٰ
ََعِميقَٖ َفَج ٍ ِ

تِيَنَِمنَُكل 
ۡ
 ٢٧َيَأ

28. ‘িাছি কিওোঁছলাছক তনজৰ কলযাণৰ ঠাইছিাৰি উপতস্থি হ’ি পাছৰ আৰু 

আল্লাছহ কিওোঁছলাকক চিুষ্পদ জন্তুৰ পৰা তিছিাৰ জীতৱকা তহচাছপ দান কতৰছ  

কসইছিাৰৰ ওপৰি তনতদথ ষ্ট তদনছিাৰি আল্লাহৰ নাম উচ্চাৰণ কতৰি পাছৰ। কসছয় 

কিামাছলাছক িাৰ পৰা তনছজ কখাৱা আৰু দ্যখীয়া-তনচলা, অভাৱগ্ৰিক আহাৰ 

কছৰাৱা। 

ي اٖمََ
َ
َِفِٓيَأ ل ِيَۡشَهُدواََْمَنَٰفَِعَلَُهۡمََويَۡذُكُرواَْٱۡسَمَٱَّلل 

فَكُلُواَِْمۡنَهاََ نَۡعَِٰمَِۖ
َ
َبَِهيَمةَِٱلۡأ ِنُۢ ََماََرزََقُهمَم  ۡعلُوَمٍَٰتَعَلَىَٰ م 

َِ ۡطعُِمواَْٱلَۡبآئ
َ
 ٢٨ََسَٱلَۡفقِيرَََوأ

29. ‘িাৰ তপ ি কিওোঁছলাছক কিন অপতৰচ্ছন্নিা দূৰ কছৰ আৰু কিওোঁছলাকৰ 

মানি পূণথ কছৰ আৰু প্ৰাচীন ঘৰৰ িাৱাফ কছৰ’। 
فُواَْبِٱلَۡبۡيِتََ و  َلَۡيۡقُضواََْتَفَثُهۡمََولُۡيوفُواَْنُُذورَُهۡمََولَۡيط  ُثم 

 ٢٩َٱلَۡعتِيقَِ

30. এইছটাছৱ তিধান, তিছয় আল্লাহৰ সন্মাতনি তিধানাৱলীৰ প্ৰতি সন্মান কতৰি 

কিছন্ত িাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি িাৰ িাছি এইছটাছৱ উত্তম। কিামাছলাকৰ 

িাছি চিুষ্পদ জন্তু হালাল কৰা হহছ  তকন্তু কসইছিাৰৰ িাতহছৰ তিছিাৰৰ তিষছয় 

কিামাছলাকক তিলাৱি কতৰ (তনতষি িুতল) জছনাৱা হহছ । কসছয় কিামাছলাছক 

মূতিথ পূজাৰ অপতৱিিাৰ পৰা িাতচ ৰ্াকা আৰু তম া কৰ্া িজথ ন কৰা। 

ََ ۗۦُ ل ُهۥَِعنَدََرب ِهِ ََِفُهَوََخيۡرَ  ۡمَُحُرَمَِٰتَٱَّلل  ِ َوَمنَُيَعظ  َٰلَِكَۖۡ َذ
فَٱۡجَتنُِبواََْ ََعلَۡيُكۡمَۖۡ نَۡعَُٰمَإِل اََماَُيۡتلَىَٰ

َ
ِحل ۡتَلَُكُمَٱلۡأ

ُ
َوأ

ورَِ ۡوَثَِٰنََوٱۡجَتنُِبواَْقَۡوَلَٱلزُّ
َ
 ٣٠َٱلر ِۡجَسَِمَنَٱلۡأ

31. আল্লাহৰ প্ৰতি একতনষ্ঠ হহ আৰু কিওোঁৰ লগি আনক অংশীদাৰ নকতৰ। 

কাৰণ তিছয় আল্লাহৰ লগি অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ, তস কিতনিা আকাশৰ পৰা 

পতৰল আৰু চৰাইছয় িাক ৰ্াপ মাতৰ হল গ’ল নাইিা িিাছহ িাক উৰুৱাই তন 

ককাছনা দূৰৱিী ঠাইি তনছক্ষপ কতৰছল। 

ََِغيَۡرَُمۡشرَِ ََُِحَنَفآَءََّلِل  ََوَمنَيُۡشرِۡكَبِٱَّلل  كِيَنَبِهۚۦِْ
ۡوََتۡهوِيَبِهََِ

َ
يُۡرَأ َمآِءََفَتۡخَطُفُهَٱلط  َِمَنَٱلس  ن َماََخر 

َ
فََكأ

ِيُحَفِيََمكَاٖنََسِحيقَٖ  ٣١َٱلر 

32. এইছটাছৱ আল্লাহৰ তিধান আৰু তিছয় আল্লাহৰ তনদশথনাৱলীক সন্মান কছৰ 

তনঃসছেছহ কসয়া িাৰ হৃদয়ৰ িাক্বৱাপ্ৰসূি। 
َِفَإِن َهاَِمنََتۡقَوىََ ۡمََشَعَٰٓئَِرَٱَّلل  ِ َوَمنَُيَعظ  َٰلَِكَۖۡ َذ

 ٣٢َٱلُۡقلُوبَِ
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33. এই চিুষ্পদ জন্তুছিাৰৰ মাজি কিামাছলাকৰ িাছি নানাতিধ উপকাৰ 

আছ  এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক; িাৰ তপ ি এইছিাৰৰ কুৰিানীৰ স্থান হহছ  

প্ৰাচীন ঘৰছটাৰ ওচৰি। 

َ
َ
َأ ََمحِلَُّهآَإِلَيَلَُكۡمَفِيَهاََمَنَٰفُِعَإِلَيَٰٓ يَُثم  َسم ٗ َجٖلَمُّ

 ٣٣َٱلَۡبۡيِتَٱلَۡعتِيقَِ

34. আৰু আতম প্ৰছিযক সম্প্ৰদায়ৰ িাছি ‘মান াক’ৰ তনয়ম িনাই তদছ াোঁ ; িাছি 

কিওোঁ কিওোঁছলাকক জীৱছনাপকৰণ তহচাছপ তিছিাৰ চিুষ্পদ জন্তু প্ৰদান কতৰছ , 

কসইছিাৰৰ ওপৰি কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ নাম উচ্চাৰণ কছৰ। এছিছক 

কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল একক ইলাহ, কসছয় ককৱল কিওোঁৰ ওচৰছিই 

আত্মসমপথণ কৰা, আৰু সুসংিাদ তদয়া তিনীি কলাকসকলক, 

ََماََ َِعَلَىَٰ ةََٖجَعلَۡناََمنَسٗكاَل َِيۡذُكُرواَْٱۡسَمَٱَّلل  م 
ُ
َأ ِ
َولِكُل 

ََ ۥٓ َفَلَُه َوَِٰحد  فَإَِلَُٰهُكۡمَإَِلَٰهَ  نَۡعَِٰمَِۗ
َ
َبَِهيَمةَِٱلۡأ ِنُۢ َرزََقُهمَم 

سَۡ
َ
ِرَٱلُۡمۡخبِتِينََأ ِ ََوبَش  ُْۗ  ٣٤َلُِموا

35. তিসকলৰ ওচৰি আল্লাহৰ কৰ্া উছল্লখ কৰা হ’কল কিওোঁছলাকৰ হৃদয় 

ভয়ছি কতম্পি হয়, তিসকছল তনজৰ তিপদ-আপদি হধিথয ধাৰণ কছৰ আৰু 

 ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু আতম কিওোঁছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা 

িযয় কছৰ। 

َُ ََمآََٱل ِذيَنَإَِذاَُذكَِرَٱَّلل  َٰبِِريَنَعَلَىَٰ َوَِجلَۡتَقُلُوبُُهۡمََوٱلص 
اََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ ةََِوِمم  لَوَٰ َصاَبُهۡمََوٱلُۡمقِيِميَٱلص 

َ
 ٣٥َأ

36. আৰু উটক আতম আল্লাহৰ তনদশথনসমূহৰ মাজি অনযিম তনদশথন 

িনাইছ াোঁ , কিামাছলাকৰ িাছি িাৰ মাজি িহুছিা কলযাণ আছ । কসছয় এটা 

ভতৰ িাতন্ধ কৰ্াৱা আৰু িাকী তিতনটা ভতৰি তৰ্য় তদ ৰ্কা অৱস্থাি কিামাছলাছক 

িাৰ ওপৰি আল্লাহৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা। িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ি কাতি হহ 

পতৰ িায়, কিতিয়া কিামাছলাছক িাৰ পৰা (মাংস) কখাৱা আৰু আহাৰ কছৰাৱা 

হধিথশীল অভাৱগ্ৰিক লগছি সাহািযপ্ৰাৰ্ীসকলক; এইদছৰই আতম কসইছিাৰক 

কিামাছলাকৰ িশীভূি কতৰ তদছ াোঁ  িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

َِلَُكۡمَفِيَهاََ ِنََشَعَٰٓئِرَِٱَّلل  َوٱلُۡبۡدَنََجَعلَۡنََٰهاَلَُكمَم 
فَإَِذاَوََجَبۡتََ َۡۖ ََِعلَۡيَهاََصَوآف  فَٱۡذُكُرواَْٱۡسَمَٱَّلل  َخيۡر َۖۡ

َۡ ۡطعُِمواَْٱلَۡقانَِعََوٱل
َ
َكَذَٰلَِكََُجُنوبَُهاَفَكُلُواَِْمۡنَهاََوأ َْۚ ُمۡعتَر 

ۡرَنََٰهاَلَُكۡمَلََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ  ٣٦ََسخ 

37. কসইছিাৰ পশুৰ ৰি আৰু মাংস আল্লাহৰ ওচৰি হগ নাপায়, িৰং কিওোঁৰ 

ওচৰি হগ পায় ককৱল কিামাছলাকৰ িাক্বৱা। এইদছৰই কিওোঁ এইছিাৰক 

কিামাছলাকৰ িশীভূি কতৰ তদছ  িাছি কিামাছলাছক আল্লাহৰ কশ্ৰষ্ঠত্ব কঘাষণা 

কৰা, এইকাৰছণ কি, কিছৱোঁই কিামাছলাকক তহদায়ি কতৰছ , কসছয় িুতম 

সুসংিাদ তদয়া সৎকমথপৰায়ণ সকলক। 

َلُحُوُمَهاََولَاَدَِمآؤَُهاََوَلَِٰكنََيَنالُُهََ َ لَنََيَناَلَٱَّلل 
ََ َ رََهاَلَُكۡمَلُِتَكب ُِرواَْٱَّلل  َِمنُكۡمََْۚكَذَٰلَِكََسخ  ۡقَوىَٰ ٱلت 

رَِ ِ َوبَش  َُٰكۡمَُۗ ََماََهَدى  ٣٧َٱلُۡمۡحِسنِينَََعَلَىَٰ

38. তনশ্চয় আল্লাছহ মুতমনসকলক প্ৰতিৰক্ষা তদ ৰ্াছক, কিওোঁ ককাছনা 

তিশ্বাসঘািক, অকৃিজ্ঞ িযতিক প ে নকছৰ। 
ََ َُكل  َلَاَُيحِبُّ َ َٱَّلل  َإِن  ُْۗ َٰفُِعََعِنَٱل ِذيَنََءاَمُنٓوا َيَُد َ َٱَّلل  ۞إِن 

 ٣٨ََخو اٖنََكُفورٍَ

39. িুিৰ অনুমতি তদয়া হ’ল কিওোঁছলাকক তিসকল আৰান্ত হহছ , কাৰণ 

কিওোঁছলাকক তনিথািন কৰা হহছ । তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁছলাকক সহায় কতৰিকল 

সমযক সক্ষম; 

َنَۡصرِهِۡمََ َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  ََوِإن  ْْۚ ن ُهۡمَُظلُِموا
َ
ذَِنَلِل ِذيَنَيَُقََٰتلُوَنَبِأ

ُ
أ

 ٣٩َلََقِديرَ 
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40. কিওোঁছলাকক তনজ ঘৰ-িাৰীৰ পৰা অনযায়ভাছৱ িতহষ্কাৰ কৰা হহছ , 

কিওোঁছলাকৰ অপৰাধ ককৱল এইছটাছৱ কি, কিওোঁছলাছক কয়, ‘আমাৰ 

প্ৰতিপালক হহছ  আল্লাহ’। আল্লাছহ িতদ মানুহৰ এটা দলক আন এটা দলৰ 

দ্বাৰা প্ৰতিহি নকতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত তিধ্বি হহ গ’কলছহোঁ ছিন খৃষ্টান 

সনযাসীসকলৰ উপাসনালয়, গীজথ া, ইয়াহুদীসকলৰ উপাসনালয় লগছি 

ম তজদসমূহ—ি’ি কিত  কিত  আল্লাহৰ নাম স্মৰণ কৰা হয়। তনশ্চয় আল্লাছহ 

িাক সহায় কছৰ তিছয় আল্লাহক সহায় কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ মহাশতিমান, 

পৰাৰমশালী। 

نََيُقولُواََْ
َ
َإِل ٓاَأ ۡخرُِجواَِْمنَدَِيَٰرِهِمَبَِغيِۡرََحق ٍ

ُ
ٱل ِذيَنَأ

َِٱل َولَۡولَاََدۡفُعَٱَّلل  َُۗ ُ اَسََبۡعَضُهمَبَِبۡعٖضَََربَُّناَٱَّلل  ن 
ََوَمَسَِٰجُدَيُۡذَكُرَفِيَهاَ َِٰمُعََوبَِيع َوََصلََوَٰت  َمۡتََصَو ِ ل ُهد 
ََ َ َٱَّلل  َإِن  ۥْٓۚ ََمنَيَنُصُرُه ُ َٱَّلل  َولََينُصَرن  ََِكثِيٗراَُۗ ٱۡسُمَٱَّلل 

ََعزِيزَ   ٤٠َلََقوِيٌّ

41. এওোঁছলাছকই হহছ  কসইসকল কলাক তিসকলক আতম পৃতৰ্ৱীৰ িুকুি 

প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছল কিওোঁছলাছক  ালাি কাছয়ম কতৰি, িাকাি প্ৰদান কতৰি আৰু 

সৎকমথৰ তনছদথ শ তদি লগছি অসৎকমথ তনছষধ কতৰি; আৰু সকছলা কমথৰ চূডান্ত 

পতৰণতি আল্লাহৰ ইখতিয়াৰি। 

َةََوَءاتَُواََْ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 
َ
ۡرِضَأ

َ
َُٰهۡمَفِيَٱلۡأ ن  ك  ٱل ِذيَنَإِنَم 

َةَ َكوَٰ َََِٱلز  َوَّلِل  َمُرواَْبِٱلَۡمۡعُروِفََوَنَهۡواََْعِنَٱلُۡمنَكرَِِۗ
َ
َوأ

ُمورَِ
ُ
َٰقَِبُةَٱلۡأ  ٤١ََع

42. আৰু তসহোঁ ছি িতদ কিামাক অস্বীকাৰ কছৰ, কিছন্ত (এয়া ককাছনা নিুন 

কৰ্া নহয়) তসহোঁ িৰ পূছিথও নূহ, আদ আৰু  ামূদ সম্প্ৰদাছয়ও অস্বীকাৰ 

কতৰত ল, 

بََ بُوَكََفَقۡدََكذ  ِ ۡتََقبۡلَُهۡمَقَۡوُمَنُوٖحَوَعَاد َََوِإنَيَُكذ 
 ٤٢ََوَثُمودَُ

43. লগছি ইব্ৰাহীম আৰু লূিৰ সম্প্ৰদাছয়ও (অস্বীকাৰ কতৰত ল), َٖ٤٣ََوقَۡوُمَإِبَۡرَٰهِيَمََوقَۡوُمَلُوط 

44. আৰু মাদাইনৰ অতধিাসীতিলাছকও। এইদছৰ অস্বীকাৰ কৰা হহত ল 

মু াছকা। এছিছক কাতফৰসকলক মই অৱকাশ তদত ছলাোঁ , িাৰ তপ িছহ আতম 

তসহোঁ িক ধতৰত ছলাোঁ । এছিছক (প্ৰিযক্ষ কৰা) কমাৰ প্ৰিযাখযান (শাতি) ককছনকুৱা 

আত ল! 

َٰفِرِيَنََ ۡملَۡيُتَلِلَۡك
َ
فَأ َِۖ َبَُموَسيَٰ ِ َوُكذ  ۡصَحَُٰبََمۡدَيَنَۖۡ

َ
َوأ

فََكۡيَفََكاَنَنَِكيرَِ َخۡذُتُهۡمَۖۡ
َ
َأ  ٤٤َُثم 

45. আৰু আতম তকমান কি জনপদ ধ্বংস কতৰছ াোঁ  তিছিাৰৰ অতধিাসীতিলাক 

আত ল িাতলম। ফলি এইছিাৰ জনপছদ তসহোঁ িৰ ঘৰৰ  াদৰ হসছি ধ্বংসিূপি 

পতৰণি হহছ । এইদছৰ তকমান কি কুোঁ ৱা পতৰিযি হহছ  আৰু তকমান কি সুদৃ়ি 

প্ৰাসাদ ধ্বংস হহছ ! 

ََ فَِهَيََخاوِيَة  ۡهلَۡكَنََٰهاََوِهَيََظالَِمةَ 
َ
ِنَقَۡريٍَةَأ ي ِنَم 

َ
فََكأ

َُعُروِشَهاََوبِئَۡ ِشيدٍَعَلَىَٰ لَةََٖوقَۡصٖرَم  َعط   ٤٥َٖرَمُّ

46. তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা নাইছন? কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি জ্ঞান িুতি সম্পন্ন 

হৃদয় আৰু শ্ৰুতিশতি সম্পন্ন শ্ৰৱণৰ অতধকাৰী হ’ি পাতৰছলছহোঁ ছিন। প্ৰকৃিছি 

চকু অন্ধ নহয়, িৰং অন্ধ হহছ  িুকুৰ মাজি অৱতস্থি হৃদয়। 

فَلَۡمَيَِسيُرواَْ
َ
ََيۡعقِلُوَنَبَِهآَأ ۡرِضََفَتُكوَنَلَُهۡمَقُلُوب 

َ
فِيَٱلۡأ

بَۡصَُٰرََوَلَِٰكنََ
َ
فَإِن َهاَلَاََتۡعَميَٱلۡأ َۡۖ َيَۡسَمُعوَنَبَِها ۡوََءاَذان 

َ
أ

ُدورَِ تِيَفِيَٱلصُّ
 ٤٦ََتۡعَميَٱلُۡقلُوُبَٱل 

47. আৰু তসহোঁ ছি শাতি আতনিকল কিামাক খৰছখদা কতৰিকল কয়, অৰ্চ 

আল্লাছহ কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়াও ভি নকছৰ। তনশ্চয় কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি এতদন, কিামাছলাকৰ গণনাি কসয়া এছহজাৰ ি ৰৰ সমান; 

ََ ََوِإن  ۚۥْ َوَۡعَدهُ ُ َويَۡسَتۡعِجلُونََكَبِٱلَۡعَذاِبََولَنَُيخۡلَِفَٱَّلل 
ونََ اََتُعدُّ ِم  لِۡفََسَنةَٖم 

َ
 ٤٧َيَۡوًماَِعنَدََرب َِكََكأ
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48. আৰু আতম িহুছিা জনপদক অৱকাশ তদত ছলাোঁ  অৰ্চ তসহোঁ ি আত ল 

িাতলম, িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িক কগ্ৰপ্তাৰ কতৰছ াোঁ , আৰু আমাৰ ওচৰছিই 

প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 

َخۡذُتَهاَ
َ
َأ ُثم  ۡملَۡيُتَلََهاََوِهَيََظالَِمةَ 

َ
ِنَقَۡريٍَةَأ ي ِنَم 

َ
َوَكأ

َٱلَۡمِصيرَُ  ٤٨ََوِإلَي 

49. ককাৱা, ‘কহ মানৱ সম্প্ৰদায়! মই ককৱল কিামাছলাকৰ িাছি এজন সুস্পষ্ট 

সিকথ কাৰী’; 

بِينَ  نَاَ۠لَُكۡمَنَِذير َمُّ
َ
اُسَإِن َمآَأ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ  ٤٩َقُۡلََيَٰٓ

50. এছিছক তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  ক্ষমা আৰু সন্মানজনক জীতৱকা; 
َٰلَِحََٰ ََفَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  َورِۡزق   َ ۡغفَِرة ِتَلَُهمَم 

 ٥٠ََكرِيمَ 

51. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক িযৰ্থ কৰাৰ কচষ্টা কছৰ, তসহোঁ ছিই 

হ’ি জাহান্নামৰ অতধিাসী। 
ۡصَحَُٰبََ

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
َوٱل ِذيَنََسَعۡواَْفِٓيََءاَيَٰتَِناَُمَعَِٰجزِيَنَأ

 ٥١َٱلۡجَِحيمَِ

52. আৰু আতম কিামাৰ পূছিথ তি ৰা ুল অৰ্িা নিী কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ , 

কিওোঁছলাকৰ ককাছনািাই কিতিয়া (অহীৰ িাণী) তিলাৱি কতৰছ , কিতিয়াই 

চয়িাছন কিওোঁছলাকৰ তিলাৱিি (তকিা) তনছক্ষপ কতৰছ , তকন্তু চয়িাছন তি 

তনছক্ষপ কছৰ আল্লাছহ কসয়া তিদূতৰি কছৰ। িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁৰ 

আয়ািসমূহক সুপ্ৰতিতষ্ঠি কছৰ, আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََ َإِل ٓاَإَِذاََتَمن يَٰٓ ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَِمنَر ُسوٖلََولَاَنَِبي ٍ
َ
َوَمآَأ

ََماَيُلِۡقىََ ُ ۡمنِي تِهِۦََفَينَسُخَٱَّلل 
ُ
ۡيَطَُٰنَفِٓيَأ لَۡقىَٱلش 

َ
أ

ََ ََعلِيم  ُ ََوٱَّلل  ََءاَيَٰتِهِۗۦُ ُ َُيحِۡكُمَٱَّلل  ۡيَطَُٰنَُثم  ٱلش 
 ٥٢ََحِكيمَ 

53. এইছটা এইকাৰছণ কি, চয়িাছন তি প্ৰতক্ষপ্ত কছৰ, কসয়া কিওোঁ তসহোঁ িৰ 

িাছি পৰীক্ষাৰ িস্তু িনাই তদছয় তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  আৰু তিসকলৰ 

অন্তৰ অতি কছঠাৰ। তনশ্চয় িাতলমসকল কঘাৰ তিছৰাতধিাি তলপ্ত হহ আছ । 

ۡيَطَُٰنَفِۡتَنٗةَل ِل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمََ ل َِيۡجَعَلََماَيُلِۡقىَٱلش 
ََمَ  َٰلِِميَنَلَِفىَِشَقاقِۭ َٱلظ  َوِإن  ََوٱلَۡقاِسَيةَِقُلُوبُُهۡمَُۗ رَض 

 ٥٣َبَعِيدَٖ

54. আৰু এইছটা এইিাছিও কি, তিসকলক জ্ঞান তদয়া হহছ  তসহোঁ ছি কিন 

জাতনি পাছৰ কি, এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি সিয; 

ফলি তসহোঁ ছি ইয়াৰ ওপৰি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ আৰু তসহোঁ িৰ অন্তৰ ইয়াৰ প্ৰতি 

তিনয়াৱনি হয়। তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আল্লাছহ কিওোঁছলাকক সৰল 

পৰ্ কদখুৱাি। 

ب َِكََفُيۡؤِمُنواََْ َِمنَر  ن ُهَٱلۡحَقُّ
َ
وتُواَْٱلۡعِلَۡمَأ

ُ
َولَِيۡعلََمَٱل ِذيَنَأ

َلََهادَِٱل ِذيَنََءاَمُنٓواََْ َ َٱَّلل  َوِإن  بِهِۦََفُتۡخبَِتَلَُهۥَقُلُوبُُهۡمَُۗ
ََ ۡسَتقِيمَٖإِل َِصَرَٰٖطَمُّ  ٥٤َيَٰ

55. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি ইয়াৰ প্ৰতি সছেহ কপাষণ কতৰছয়ই 

ৰ্াতকি, তসহোঁ িৰ ওচৰি আকতস্মকভাছৱ তকয়ামি নহাকলছক অৰ্িা তসহোঁ িৰ 

ওচৰি এটা িন্ধযা তদনৰ শাতি নহাকলছক। 

َ
ۡ
َتَأ ِۡنُهََحت يَٰ تَِيُهُمَََولَاَيََزاُلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفِيَِمۡريَةَٖم 
تَِيُهۡمََعَذاُبَيَۡوٍمََعقِيمٍَ

ۡ
ۡوَيَأ
َ
اَعُةََبۡغَتًةَأ  ٥٥َٱلس 

56. কসইতদনা ককৱল আল্লাহছৰই আতধপিয; কিছৱোঁই তসহোঁ িৰ মাজি তিচাৰ 

কতৰি। িাৰ তপ ি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাছক 

তনয়ামিপূণথ জান্নািি অৱস্থান কতৰি। 

َِ  ِ ََيحُۡكُمَبَيَۡنُهۡمَْۚفَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواََْٱلُۡملُۡكَيَۡوَمئِٖذََّلل 
َِٰتَٱلن عِيمَِ َٰلَِحَِٰتَفِيََجن   ٥٦َٱلص 
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57. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ 

কতৰছ , তসহোঁ িৰ িাছিই আছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 
وَْ
ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَفَأ َََوٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ  َلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ِهينَ   ٥٧َمُّ

58. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি তহজৰি কতৰছ , িাৰ তপ ি তনহি হহছ  

অৰ্িা মৃিুযিৰণ কতৰছ , কিওোঁছলাকক অৱছশয আল্লাছহ উৎকৃষ্ট জীতৱকা প্ৰদান 

কতৰি; আৰু তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই হহছ  সছিথাৎকৃষ্ট জীতৱকাদািা। 

ۡوََماتُواََََْوٱل ِذينََ
َ
َقُتِلُٓواَْأ َُِثم  َهاَجُرواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َلَُهَوََخيُۡرََ َ َٱَّلل  َوِإن  َرِۡزًقاََحَسٗناَْۚ ُ لَيَۡرزَُقن ُهُمَٱَّلل 
َٰزِقِينََ  ٥٨َٱلر 

59. কিওোঁ অৱছশয কিওোঁছলাকক এছন স্থানি প্ৰছৱশ কৰাি, তিছটা কিওোঁছলাছক 

প ে কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পৰম সহনশীল। 

ََحلِيمَ  َلََعلِيم  َ َٱَّلل  ََوِإن  ۚۥْ ۡدَخلٗاَيَۡرَضۡونَُه  ٥٩َلَُيۡدِخلَن ُهمَمُّ

60. এইছটাছৱই হ’ল প্ৰকৃি ৰীতি, আৰু তি িযতিছয় তনিথাতিি হহ িাৰ 

সমপতৰমাণ প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণ কছৰ, িাৰ তপ ি পুনৰ তস তনিথাতিি হয় কিছন্ত 

তনশ্চয় আল্লাছহ কিওোঁক সহায় কতৰি; তনশ্চয় আল্লাহ পাপ কমাচনকাৰী, 

ক্ষমাশীল। 

َبُِغَىََعلَۡيهََِ َوَمۡنَعَاقََبَبِِمۡثِلََماَُعوقَِبَبِهِۦَُثم  َٰلَِكَۖۡ ۞َذ
ََغُفور َ َلََعُفوٌّ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ُ  ٦٠َلََينُصَرن ُهَٱَّلل 

61. এইছটা এইিাছি কি, তনশ্চয় আল্লাছহ ৰাতিক তদনৰ মাজি প্ৰছৱশ কৰায় 

আৰু তদনক প্ৰছৱশ কৰায় ৰাতিৰ মাজি। তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা, 
َهاَرَفِيََ َهارََِويُولُِجَٱلن  َيُولُِجَٱل ۡيَلَفِيَٱلن  َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

بَِصير َ ََسِميُعَُۢ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٦١َٱل ۡيِلََوأ

62. আৰু এইকাৰছণও কি, তনশ্চয় আল্লাহ, ককৱল কিছৱোঁই সিয আৰু কিওোঁৰ 

িাতহছৰ তসহোঁ ছি তিছিাৰক আহ্বান কছৰ, কসই সকছলা অসিয। তনশ্চয় আল্লাহ, 

কিছৱোঁই সুউচ্চ, সুমহান। 

ََماَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِۦَُهَوََ ن 
َ
ََوأ َُهَوَٱلۡحَقُّ َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

َٱلَۡكبِيرَُ َُهَوَٱلَۡعلِىُّ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٦٢َٱلَۡبَِٰطُلََوأ

63. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আল্লাছহ আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ? িাৰ 

ফলি পৃতৰ্ৱী কসউজীয়া হহ উছঠ? তনশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদশী, সমযক অৱতহি। 
ۡرُضََ

َ
َمآِءََماٗٓءََفُتۡصبُِحَٱلۡأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
َأ َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

ََخبِير َ َلَِطيف  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ًة  ٦٣َُمخَۡضر 

64. আকাশসমূি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁছৰই। 

তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই অভাৱমুি, পৰম প্ৰশংতসি। 
ََ َلَُهَوَٱلَۡغنِيُّ َ َٱَّلل  ََوِإن  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ل ُهۥََماَفِيَٱلس 

 ٦٤َٱلۡحَِميدَُ

65. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন, পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰক আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ  আৰু কনৌিানসমূহছকা, তিছিাৰ কিওোঁৰ 

তনছদথ শছিই সাগৰি তিচৰণ কছৰ? আৰু কিছৱোঁই আকাশক ধতৰ ৰাতখছ , িাছি 

কিওোঁৰ অনুমতিতিহীন পৃতৰ্ৱীৰ ওপৰি পতৰ নািায়। তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ প্ৰতি 

কেহপ্ৰৱণ, পৰম দয়ালু। 

ۡرِضََوٱلُۡفلَۡكََ
َ
اَفِيَٱلۡأ َرَلَُكمَم  ََسخ  َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

نََتَقَعَعَلَىََ
َ
َمآَءَأ ۡمرِهِۦََويُۡمِسُكَٱلس 

َ
رِيَفِيَٱلَۡبۡحرَِبِأ

َتجۡ
َر ِحيمَ  اِسَلََرُءوف  َبِٱلن  َ َٱَّلل  َإِن  ۦْٓۚ اَبِإِۡذنِهِ

ۡرِضَإِل 
َ
 ٦٥َٱلۡأ
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66. কিছৱোঁই কিামাছলাকক জীতৱি কতৰছ  আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ মৃিুয 

ঘটাি, আছকৌ কিছৱোঁই পুনৰ কিামাছলাকক জীতৱি কতৰি। তনশ্চয় মানুহ িৰ 

কিত  অকৃিজ্ঞ। 

ََ إِن  َُيحۡيِيُكۡمَُۗ َيُِميُتُكۡمَُثم  ۡحَياُكۡمَُثم 
َ
وَُهَوَٱل ِذٓيَأ

 ٦٦َٱلۡإِنَسََٰنَلََكُفور َ

67. আতম প্ৰছিযক উম্মিৰ িাছি ইিাদিৰ তনয়ম-পিতি তনধথাৰণ কতৰ তদছ াোঁ  

তিছটা তসহোঁ ছি পালন কছৰ। এছিছক তসহোঁ ছি কিন এই তিষছয় কিামাৰ লগি 

তিিকথ  নকছৰ। িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তপছন আহ্বান কৰা। তনশ্চয় িুতম সৰল 

পৰ্ি প্ৰতিতষ্ঠি। 

فَلَاَيَُنَٰزُِعن َكَفِيََ ةََٖجَعلَۡناََمنَسكًاَُهۡمَنَاِسُكوُهَۖۡ م 
ُ
َأ ِ
ل ِكُل 

ۡسَتقِيمَٖ َُهٗدىَمُّ إِن َكَلََعلَىَٰ ََرب َِكَۖۡ َوٱۡدُعَإِلَيَٰ ۡمرَِِۚ
َ
 ٦٧َٱلۡأ

68. আৰু িতদ তসহোঁ ছি কিামাৰ লগি তিিকথ  কছৰ কিছন্ত ককাৱা, 

‘কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱগি’। 
ۡعلَُمَبَِماََتۡعَملُونََ

َ
َأ ُ  ٦٨ََوِإنََجََٰدلُوَكََفُقِلَٱَّلل 

69. ‘কিামাছলাছক তি তিষছয় মিাকনকয কতৰ া আল্লাছহ তকয়ামিৰ তদনা কসই 

তিষছয় কিামাছলাকৰ মাজি তিচাৰ-মীমাংসা কতৰ তদি’। 
َُ َيحُۡكُمَبَيَۡنُكۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِفِيَماَُكنُتۡمَفِيهَََِٱَّلل 

 ٦٩ََتخَۡتلُِفونََ

70. িুতম নাজানাছন কি, আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা 

আল্লাছহ জাছন। তনশ্চয় কসই সকছলা (তলখা) আছ  এখন পুতৰ্ি। তনশ্চয় 

আল্লাহৰ ওচৰি এয়া অতি সহজ। 

َ َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمََتۡعلَۡمَأ

َ
َٰلَِكََأ ََذ َإِن  ۡرِضِۚ

َ
َمآِءََوٱلۡأ َيۡعلَُمََماَفِيَٱلس 

َِيَِسير َ َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل  ََذ َإِن   ٧٠َفِيَكَِتٍَٰبِۚ

71. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  এছন িস্তুৰ ইিাদি কছৰ তিছিাৰৰ তিষছয় 

কিওোঁ ককাছনা দলীল-প্ৰমাণ অৱিীণথ কৰা নাই, আৰু িাৰ তিষছয় তসহোঁ িৰ ককাছনা 

জ্ঞান নাই। অৱছশয িাতলমসকলৰ ককাছনা সহায়কাৰী নাই। 

ِۡلَبِهِۦَُسلَۡطَٰٗناََوَماََ ََِماَلَۡمَُينَز  َويَۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َٰلِِميَنَِمنَن ِصيٖرَ َوَماَلِلظ   ٧١َلَيَۡسَلَُهمَبِهِۦَِعلۡم َُۗ

72. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা হ’কল িুতম 

কাতফৰসকলৰ মুখমিলি অসন্তুষ্ট ভাৱ কদতখিকল পািা। তিসকছল আমাৰ 

আয়ািসমূহ তসহোঁ িৰ ওচৰি তিলাৱি কছৰ তসহোঁ ছি কিওোঁছলাকক আৰমণ 

কতৰিকল উদযি হয়। ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক ইয়ািককও তনকৃষ্ট িস্তুৰ 

সংিাদ তদমছন?--- কসয়া হ’ল জুই। তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আল্লাছহ তসহোঁ িক 

ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ । এইছটা তকমান কি তনকৃষ্ট প্ৰিযাৱিথ নস্থল!’ 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتَناََبي َِنَٰٖتََتۡعرُِفَفِيَوُُجوهَِٱل ِذيَنََ َوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
يَكَاُدوَنَيَۡسُطوَنَبِٱل ِذيَنََيۡتلُوَنََ َۡۖ َكَفُرواَْٱلُۡمنَكَر

اُرََ َٰلُِكُمَْۚٱلن  ِنََذ َٖم  نَب ِئُُكمَبَِشر 
ُ
فَأ
َ
قُۡلَأ َُۗ َعلَۡيِهۡمََءاَيَٰتَِنا

ََوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُوََعدََ ْۡۖ َٱل ِذيَنََكَفُروا ُ  ٧٢ََهاَٱَّلل 

73. কহ মানৱ সম্প্ৰদায়! এটা উদাহৰণ দাতঙ ধৰা হহছ , মছনাছিাগ তদ শুনাঃ 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  তিছিাৰক আহ্বান কৰা তসহোঁ ি আটাছয় তমতল 

ককতিয়াও এটা মাতখও সৃতষ্ট কতৰি কনাৱাছৰ। িৰং মাতখছয় িতদ তসহোঁ িৰ পৰা 

ককাছনা িস্তু কাত়ি তনছয় িৰ্াতপও তসহোঁ ছি িাৰ পৰা কসই িস্তুছটা উিাৰ কতৰি 

কনাৱাতৰি। প্ৰাৰ্থনাকাৰী আৰু িাৰ ওচৰি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় তসহোঁ ি উভছয়ই দ্যিথল। 

َٱل ِذيَنََ َإِن  ۥْٓۚ َفَٱۡسَتِمُعواَْلَُه اُسَُضرَِبََمَثل  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِلَنََيخۡلُُقواَُْذبََا ٗباََولَوَِٱۡجَتَمُعواََْتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
اَل اَيَۡستَنقُِذوهَُِمۡنُهََْۚ بَاُبََشۡيـ ٗ ََوِإنَيَۡسلُۡبُهُمَٱلذُّ ۖۥۡ لَُه

الُِبََوٱلَۡمۡطلُوُبَ  ٧٣ََضُعَفَٱلط 

74. তসহোঁ ছি আল্লাহক িৰ্াছিাগয মিথাদা তদয়া নাই কিছনকুৱা মিথাদা তদয়া 

উতচি আত ল। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমিাৱান, মহাপৰাৰমশালী। 
ََعزِيزَ مََ َلََقوِيٌّ َ َٱَّلل  َإِن  ۦْٓۚ ِ َقَۡدرِه ََحق  َ  ٧٤َاَقََدُرواَْٱَّلل 
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75. আল্লাছহ তফতৰিাসকলৰ পৰা আৰু মানুহৰ মাজৰ পৰা ৰা ুল মছনানীি 

কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সমযক দ্ৰষ্টা। 
اِسَِۚ َيَۡصَطِفىَِمَنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِرُُسلٗاََوِمَنَٱلن  ُ َََٱَّلل  َ َٱَّلل  إِن 

بَِصير َ  ٧٥ََسِميُعَُۢ

76. কিওোঁছলাকৰ সনু্মখি আৰু তপ ি তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁ জাছন 

আৰু সকছলা তিষয় আল্লাহৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা হ’ি। 
َِتُرَۡجُعََ يِۡديِهۡمََوَماََخلَۡفُهۡمََْۚوِإلَيَٱَّلل 

َ
َيۡعلَُمََماََبيَۡنَأ

ُمورَُ
ُ
 ٧٦َٱلۡأ

77. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক ৰুকু কৰা,  াজদাহ কৰা আৰু কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ ইিাদি কৰা, লগছি সৎকমথ কৰা, িাছি কিামাছলাছক সফল হ’ি 

পাৰা। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡرَكُعواََْوْۤاوُدُجۡسٱََوٱۡعُبُدواََْرب ُكۡمََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٧٧ََوٱۡفَعلُواَْٱلۡخَيَۡرَلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحوَن۩

78. আৰু আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কৰা কিছনকক তজহাদ কৰা উতচি। কিওোঁ 

কিামাছলাকক মছনানীি কতৰছ । কিওোঁ দ্বীন সম্পছকথ  কিামাছলাকৰ ওপৰি 

ককাছনা কছঠাৰিা আছৰাপ কৰা নাই। এইছটা কিামাছলাকৰ তপিা ইব্ৰাহীমৰ 

দ্বীন। কিছৱোঁই কিামাছলাকক ইয়াৰ পূছিথই নামকৰণ কতৰছ  ‘মু তলম’ িুতল আৰু 

এই তকিািছিা (এই নাছমছৰ নামকৰণ কৰা হহছ ); িাছি ৰা ুল কিামাছলাকৰ 

িাছি সাক্ষী হয় আৰু কিামাছলাছক মানুহৰ িাছি সাক্ষী কহাৱা। কসছয় 

কিামাছলাছক  ালাি কাছয়ম কৰা, িাকাি প্ৰদান কৰা আৰু আল্লাহক 

মজিুিকক অৱলম্বন কৰা; কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ অতভভাৱক, কিওোঁ তকমান কি 

উত্তম অতভভাৱক আৰু তকমান কি উত্তম সহায়কাৰী! 

َُٰكۡمََوَماََوََ َُهَوَٱۡجَتبَى ِۚۦْ َِجَهادِه ََِحق  َجَِٰهُدواَْفِيَٱَّلل 
بِيُكۡمََ

َ
ِل َةَأ َم  يِنَِمۡنََحَرٖجِۚ ِ َجَعَلََعلَۡيُكۡمَفِيَٱلد 

ىَُٰكُمَٱلُۡمۡسلِِميَنَِمنََقۡبُلََوفِيََهََٰذاََ إِبَۡرَٰهِيَمَُْۚهَوََسم 
َهَدآَءَعَلَىََلَِيُكوَنَٱلر ُسوُلََشِهيًداََعلَۡيُكۡمََوتَُكونُواَْشَُ

ََِ َةََوٱۡعَتِصُمواَْبِٱَّلل  َكوَٰ َةََوَءاتُواَْٱلز  لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
َفَأ اِسِۚ ٱلن 

ََونِۡعَمَٱلن ِصيرَُ فَنِۡعَمَٱلَۡمۡولَيَٰ َُٰكۡمَۖۡ  ٧٨َُهَوََمۡولَى
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 المؤمنون

আল-মু'তমনূন المؤمنوَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَ  ٱَّلل 

1. অৱছশয মুতমনসকল সফলকাম হহছ , ََفۡلََحَٱلُۡمۡؤِمُنون
َ
 ١َقَۡدَأ

2. তিসকছল তনজ চালািৰ কক্ষিি ভীতি-অৱনি, ََ٢َٱل ِذيَنَُهۡمَفِيََصلَاتِِهۡمََخَِٰشُعون 

3. আৰু তিসকছল অসাৰ কৰ্া-িিৰাৰ পৰা তিমুখ, َ٣َٱلل ۡغوَُِمۡعرُِضونَََوٱل ِذيَنَُهۡمََعِن 

4. আৰু তিসকছল িাকািৰ কক্ষিি সতৰয়, َََٰعِلُون ةََِف َكوَٰ  ٤ََوٱل ِذيَنَُهۡمَلِلز 

5. আৰু তিসকল তনজৰ কিৌনািসমূহৰ তহফাজিকাৰী, ََ٥ََوٱل ِذيَنَُهۡمَلُِفُروِجِهۡمََحَٰفُِظون 

6. তকন্তু তসহোঁ িৰ পত্নী অৰ্িা অতধকাৰভুি দাসীৰ িাতহছৰ, এছন কক্ষিি তসহোঁ ি 

তনেনীয় নহ’ি-- 
يَۡمَُٰنُهۡمَفَإِن ُهۡمََغيُۡرََ

َ
ۡوََماََملََكۡتَأ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡمَأ

َ
َأ إِل اَعَلَىَٰٓ
 ٦ََملُوِمينََ

7. তকন্তু তিসকছল এওোঁছলাকৰ িাতহছৰ আনক কামনা কছৰ, তসহোঁ ছিই 

সীমালঙ্ঘনকাৰী। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَ

ُ
َٰلَِكَفَأ ََوَرآَءََذ  ٧َٱلَۡعاُدونَََفَمِنَٱۡبَتَغىَٰ

8. আৰু তিসকছল তনজৰ আমানি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কছৰ, َََمََٰنَٰتِِهۡمَوََعۡهِدهِۡمََرَُٰعون
َ
 ٨ََوٱل ِذيَنَُهۡمَلِأ

9. আৰু তিসকছল তনজৰ চালািি ৰ্াছক িত্নৱান, َََٰتِِهۡمَُيحَافُِظون ََصلََو  ٩ََوٱل ِذيَنَُهۡمَعَلَىَٰ

10. কিওোঁছলাছকই হ’ি অতধকাৰী-- ََْٰٓوَل
ُ
َٰرِثُونََأ  ١٠َئَِكَُهُمَٱلَۡو

11. তিসকছল অতধকাৰী হ’ি তফৰদাউ ৰ, ি’ি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। ََ١١َٱل ِذيَنَيَرِثُوَنَٱلۡفِۡرَدوَۡسَُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدون 

12. অৱছশয আতম মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  মাটিৰ উপাদানৰ পৰা, َِٖنَِطين  ١٢ََولََقۡدََخلَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَِمنَُسَلَٰلَةَٖم 

13. িাৰ তপ ি আতম িাক স্থাপন কছৰা শুৰতিেুৰূছপ এটা তনৰাপদ 

ভািাৰি; 

ِكينَٖ ََجَعلَۡنَُٰهَُنۡطَفٗةَفِيَقََرارَٖم   ١٣َُثم 
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14. িাৰ তপ ি আতম শুৰতিেুক আলাকাি পতৰণি কছৰাোঁ , তপ ি আলাকাক 

পতৰণি কছৰাোঁ  মাংসতপিি, মাংসতপিক পতৰণি কছৰাোঁ  অতস্থি, িাৰ তপ ি 

অতস্থক ঢাতক তদওোঁ মাংসছৰ, অৱছশষি আতম িাক গত়ি কিাছলাোঁ  আন এটা 

সৃতষ্টৰূছপ। এছিছক (কচাৱা) সছিথাত্তম স্ৰষ্টা আল্লাহ তকমান িৰকিময়! 

ۡطَفَةََعلََقٗةَفََخلَۡقَناَٱلَۡعلََقَةَُمۡضَغٗةََ ََخلَۡقَناَٱلنُّ ُثم 
ََفََخلَۡقَناَٱلُۡمۡضَغَةَِعَظَٰٗماَفََكَسۡونَاَٱلۡعَِظََٰمَلَحٗۡماَ ُثم 

ۡحَسُنَٱلَۡخَٰلِقِينََ
َ
َأ ُ َفَتَباَرَكَٱَّلل  َْۚ َنَُٰهََخلًۡقاََءاَخَر

ۡ
نَشأ
َ
 ١٤َأ

15. ইয়াৰ তপ ি অৱছশয কিামাছলাছক মৃিুযিৰণ কতৰিা, َََٰلَِكَلََمي ُِتون َإِن ُكمََبۡعَدََذ  ١٥َُثم 

16. িাৰ তপ ি তকয়ামিৰ তদনা কিামাছলাকক তনশ্চয় উতিি কৰা হ’ি। َََإِن ُكۡمَيَوۡم  ١٦ََٱلۡقَِيََٰمةَُِتۡبَعُثونََُثم 

17. আৰু অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  সািখন আকাশ 

আৰু আতম সৃতষ্ট সম্পছকথ  কদাতপও উদাসীন নহয়, 
َولََقۡدََخلَۡقَناَفَۡوَقُكۡمََسۡبَعََطَرآئَِقََوَماَُكن اََعِنَٱلۡخَلِۡقََ

 ١٧ََغَٰفِلِينََ

18. আৰু আতম আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰাোঁ  পতৰতমিভাছৱ, ফলি কসয়া 

আতম মাটিি সংৰতক্ষি কছৰাোঁ , আৰু আৱছশয আতম কসয়া অপসাৰণ কতৰিকলও 

সমূ্পণথ সক্ষম। 

ۡرِضََِۖوِإن اََ
َ
َُٰهَفِيَٱلۡأ ۡسَكن 

َ
بَِقَدرَٖفَأ َُۢ َمآِءََمآَء نَزلَۡناَِمَنَٱلس 

َ
َوأ

َبِهِۦَلََقَِٰدُرونََ ََذَهابِۭ  ١٨َعَلَىَٰ

19. িাৰ তপ ি আতম িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকৰ িাছি কখজুৰ আৰু আঙুৰৰ 

িাগান সৃতষ্ট কছৰাোঁ , ি’ি কিামাছলাকৰ িাছি ৰ্াছক প্ৰচুৰ ফল, তিছিাৰ 

কিামাছলাছক কখাৱা; 

ۡعَنَٰٖبَل ُكۡمََ
َ
خِيٖلََوأ ِنَن  َٰٖتَم  نَاَلَُكمَبِهِۦََجن 

ۡ
نَشأ
َ
فَأ

ُكلُونََ
ۡ
َوِمۡنَهاَتَأ  َ َٰكُِهََكثِيَرة  ١٩َفِيَهاَفََو

20. আৰু সৃতষ্ট কছৰাোঁ  এটা গ  তিছটা উৎপন্ন হয় তচনাই পিথিি, তিছটাৰ পৰা 

উৎপন্ন হয় আহাৰকাৰীসকলৰ িাছি কিল আৰু িৰকাতৰ। 
ۡهِنَوَِصۡبٖغََ وََشَجَرٗةََتخُۡرُجَِمنَُطورََِسيَۡنآَءَتَۢنُبُتَبِٱلدُّ

 ٢٠َل ٓأِۡلكِلِينََ

21. আৰু তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি ঘৰচীয়া জন্তুছিাৰৰ মাজি আছ  তশক্ষণীয় 

তিষয়, কসইছিাৰৰ কপটি তি (গাখীৰ) আছ  িাছৰ পৰা আতম কিামাছলাকক 

পান কৰাওোঁ আৰু িাি কিামাছলাকৰ িাছি আছ  প্ৰচুৰ উপকাতৰিা, কসইছিাৰ 

(জন্তু)ৰ পৰা কিামাছলাছক আহাছৰা কৰা। 

اَفِيَُبُطونَِهاََ ِم  ُّۡسقِيُكمَم  ن َۡۖ نَۡعَِٰمَلَعِبَۡرٗة
َ
َلَُكۡمَفِيَٱلۡأ َوِإن 

َوِمنۡهََ  َ ُكلُونَََولَُكۡمَفِيَهاََمَنَٰفُِعََكثِيَرة
ۡ
 ٢١َاَتَأ

22. আৰু এইছিাৰ পশু আৰু কনৌিানি কিামাছলাকক আছৰাহণ কছৰাৱা হয়। ََ٢٢َوََعلَۡيَهاَوَعَلَىَٱلُۡفلِۡكَُتحَۡملُون 

23. অৱছশয আতম নূহক কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি। কিওোঁ 

ক'কল কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ 

িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, িৰ্াতপও কিামাছলাছক 

িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰিাছন? 

ََ َ َقَۡوِمهِۦََفَقاَلََيََٰقوِۡمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل  ۡرَسلَۡناَنُوًحاَإِلَيَٰ
َ
َولََقۡدَأ

فَلَاََتت ُقونََ
َ
َأ ۥْٓۚ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل  ٢٣ََماَلَُكمَم 
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24. িাৰ তপ ি কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কনিা কশ্ৰণীৰ কলাক, তিসকছল কুফৰী 

কতৰত ল তসহোঁ ছি ক'কল, এওোঁছিা কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহ, এওোঁ 

কিামাছলাকৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব লাভ কতৰি তিচাতৰছ , িতদ আল্লাছহ ইচ্ছা 

কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তফতৰিাছকই অৱিীণথ কতৰছলছহোঁ ছিন, আতম আমাৰ 

পূিথপূৰুষসকলৰ ওচৰি এছনকুৱা ঘটনা ককতিয়াও শুনা নাই। 

َفَقاَلَٱلَۡملَُؤاَْٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَقَۡوِمهِۦََماََهََٰذآَإِل اَبََشر ََ
ََ ُ َلََعلَۡيُكۡمََولَۡوََشآَءَٱَّلل  نََيَتَفض 

َ
ِۡثلُُكۡمَيُرِيُدَأ م 

لِينََ و 
َ
اََسِمۡعَناَبَِهََٰذاَفِٓيََءابَآئَِناَٱلۡأ نَزَلََمَلَٰٓئَِكٗةَم 

َ
 ٢٤َلَأ

25. তনশ্চয় এওোঁ িতলয়া হহছ , কসছয় কিামাছলাছক ইয়াৰ তিষছয় তক ুতদন হধিথ 

ধৰা। 
َِحينَٖ َفتََرب ُصواَْبِهِۦََحت يَٰ َبِهِۦَِجن ةَ   ٢٥َإِۡنَُهَوَإِل اَرَُجُلُۢ

26. নূছহ (আল্লাহৰ ওচৰি প্ৰাৰ্থনা কতৰ) ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক 

সহায় কৰা, কাৰণ তসহোঁ ছি কমাক তম লীয়া িুতল অস্বীকাৰ কতৰছ ’। 
بُونَِقَاَلَرََ َٱنُصۡرنِيَبَِماََكذ  ِ  ٢٦َب 

27. ফলি আতম কিওোঁৰ ওচৰি অহী কপ্ৰৰণ কতৰছলাোঁ , িুতম আমাৰ চকু্ষষ 

িোৱধায়নি আৰু আমাৰ অহী অনুিায়ী কনৌিান তনমথাণ কৰা, িাৰ তপ ি 

কিতিয়া আমাৰ আছদশ আতহি আৰু কচৌকাৰ পানী উৰ্তল উঠিি, কিতিয়া 

প্ৰছিযক জীৱ-জন্তুছৰ এছকা এছকাছিাৰকক হল (নাৱোঁি) উঠিিা আৰু কিামাৰ 

পতৰয়ালিগথছকা লগি লিা, ককৱল কসইসকলৰ িাতহছৰ তিসকলৰ তিৰুছি পূছিথই 

তসিান্ত কলাৱা হহছ । লগছি তসহোঁ িৰ তিষয় হল িুতম কমাক সছম্বাধন নকতৰিা 

তিসকছল অনযায় কতৰছ । তনশ্চয় তসহোঁ ি ডুতি মতৰি। 

ۡعُينَِناَوََ
َ
ِنَٱۡصَنِعَٱلُۡفلَۡكَبِأ

َ
وَۡحۡيَنآَإِلَۡيهَِأ

َ
وَۡحيَِناَفَإَِذاََفَأ

ََزوَۡجيِۡنََ ٖ
نُّوُرَفَٱۡسلُۡكَفِيَهاَِمنَُكل  ۡمُرنَاََوَفاَرَٱلت 

َ
َجآَءَأ

َولَاََ ۡهلََكَإِل اََمنََسَبَقََعلَۡيهَِٱلَۡقۡوُلَِمۡنُهۡمَۖۡ
َ
ٱثۡنَيِۡنََوأ

ۡغَرقُونََ  ٢٧َتَُخَِٰطۡبنِيَفِيَٱل ِذيَنََظلَُمٓواَْإِن ُهمَمُّ

28. এছিছক কিতিয়া িুতম আৰু কিামাৰ সিীসকল কনৌিানৰ ওপৰি তস্থৰ হ’িা 

কিতিয়া ক’িা, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছিই, তিছয় আমাক 

উিাৰ কতৰছ  িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা’। 

َعَكَعَلَىَٱلُۡفلِۡكََفُقِلَٱلۡحَۡمُدََ نَتََوَمنَم 
َ
فَإَِذاَٱۡسَتَوۡيَتَأ

ََٰ ََٰناَِمَنَٱلَۡقۡوِمَٱلظ  َِٱل ِذيََنج ى  ٢٨َلِِمينَََّلِل 

29. িুতম আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক িৰকিময় অৱিৰণস্থলি 

অৱিৰণ কছৰাৱা; আৰু িুতমছয়ই কশ্ৰষ্ঠ অৱিাৰণকাৰী’। 
نَتََخيُۡرَٱلُۡمنِزلِينََ

َ
َبارَٗكاََوأ نزِلۡنِيَُمنَزلٗاَمُّ

َ
َأ ِ  ٢٩ََوقُلَر ب 

30. তনশ্চয় ইয়াি আছ  িহুছিা তনদশথন; আৰু আতম তসহোঁ িক পৰীক্ষাছহ 

কতৰত ছলাোঁ । 
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتََوِإنَُكن اَلَُمۡبَتلِينََ َفِيََذ  ٣٠َإِن 

31. এছিছক আতম তসহোঁ িৰ তপ ি আন এটা প্ৰজন্ম সৃতষ্ট কতৰত ছলাোঁ ََبۡعِدهِۡمَقَۡرنًاََءاَخرِينََ , نَاَِمنُۢ
ۡ
نَشأ
َ
َأ  ٣١َُثم 

32. ইয়াৰ তপ ি আতম তসহোঁ িৰ মাজছৰই এজনক ৰা ুল তহচাছপ কপ্ৰৰণ 

কতৰত ছলাোঁ , কিওোঁ হকত ল, ‘কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহছৰই ইিাদি কৰা, 

কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, িৰ্াতপও 

কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰিাছন? 

ََماَلَُكمََ َ ِنَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 
َ
ِۡنُهۡمَأ ۡرَسلَۡناَفِيِهۡمَرَُسولٗاَم 

َ
فَأ

فَلَاََتت ُقو
َ
َأ ۥْٓۚ ٍَٰهََغيُۡرُه ِۡنَإَِل  ٣٢َنََم 



 

আল-মু'তমনূন 

 

351 

 

 المؤمنون

33. আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কনিাসকছল, তিসকছল কুফৰী কতৰত ল আৰু 

আতখৰািৰ সাক্ষািক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু তিসকলক আতম প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  

পাতৰ্থৱ জীৱনৰ প্ৰচুৰ কভাগ-সম্ভাৰ, তসহোঁ ছি হকত ল, ‘এওোঁ কদছখান 

কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহ, কিামাছলাছক তি কখাৱা কিছৱাোঁ  িাছকই খায় 

আৰু কিামাছলাছক তি পান কৰা কিছৱাোঁ  িাছকই পান কছৰ; 

بُواَْبِلَِقآِءََ َوَقاَلَٱلَۡملَُأَِمنَقَوِۡمهَِٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ 
ۡنَياََماََهََٰذآَإِل اَبََشر ََ ةَِٱلدُّ تَۡرفَۡنَُٰهۡمَفِيَٱلۡحََيوَٰ

َ
ٱٓأۡلِخَرةََِوأ

ُكلُوَنَِمۡنُهََويَۡشَرُبَِممَ 
ۡ
اَتَأ ُكُلَِمم 

ۡ
ِۡثلُُكۡمَيَأ اََم 
 ٣٣َتَۡشَربُونََ

34. ‘িতদ কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহৰ আনুগিয কৰা 

কিছন্ত কিামাছলাছক অৱছশয ক্ষতিগ্ৰি হ’িা; 
ِۡثلَُكۡمَإِن ُكۡمَإِٗذاَل َخَِٰسُرونََ َطۡعُتمَبََشٗراَم 

َ
 ٣٤ََولَئِۡنَأ

35. ‘এওোঁ কিামাছলাকক এই প্ৰতিশ্ৰুতি তদছয় কনতক কি, কিামাছলাছক কিতিয়া 

মৃিুযিৰণ কতৰিা আৰু কিামাছলাক মাটি আৰু অতস্থি পতৰণি হ’িা; িাৰ তপ ছিা 

কিামাছলাকক আছকৌ উতিি কৰা হ’ি? 

ن ُكمََ
َ
ن ُكۡمَإَِذاَِمتُّۡمََوُكنُتۡمَتَُراٗباَوَِعَظًَٰماَأ

َ
يَعُِدُكۡمَأ

َ
أ

خۡرَُجونََ  ٣٥َمُّ

36. ‘অসম্ভৱ, কিামাছলাকক তি তিষছয় প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ  কসয়া অসম্ভৱ। ۞ََ٣٦ََهۡيَهاَتََهۡيَهاَتَلَِماَتُوَعُدون 

37. ‘একমাি পাতৰ্থৱ জীৱছনই আমাৰ জীৱন, আমাৰ জীৱন মৰণ ইয়াছিই; 

আৰু আতম ককতিয়াও পুনৰুতিি নহওোঁ। 
ۡنَياََنُموُتََوَنحَۡياََوَماََنحُۡنََ إِۡنَِهَيَإِل اََحَياُتَناَٱلدُّ

 ٣٧َبَِمۡبُعوثِينََ

38. ‘এওোঁ এছনকুৱা এজন িযতি তিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  তম া অপিাদ তদছ , 

আতম কিওোঁক ককতিয়াও তিশ্বাস নকছৰাোঁ ’। 
ََِكِذٗباََوَماََنحُۡنَلَُهۥََ َعَلَىَٱَّلل  َٱۡفتََرىَٰ إِۡنَُهَوَإِل اَرَُجل 

 ٣٨َبُِمۡؤِمنِينََ

39. নূছহ (আল্লাহৰ ওচৰি প্ৰাৰ্থনা কতৰ) ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক 

সহায় কৰা, কাৰণ তসহোঁ ছি কমাক তম লীয়া িুতল অস্বীকাৰ কতৰছ ’। 
بُونَِ َٱنُصۡرنِيَبَِماََكذ  ِ  ٣٩َقَاَلََرب 

40. আল্লাছহ ক’কল, ‘তক ু সময়ৰ মাজছিই তসহোঁ ি তনতশ্চিৰূছপ অনুিপ্ত 

হ’ি’। 
ََنَِٰدِمينََ اَقَلِيٖلَل ُيۡصبُِحن   ٤٠َقَاَلََعم 

41. িাৰ তপ ি এটা তিকট শব্দই সিয-নযায়ৰ হসছি তসহোঁ িক আৰান্ত 

কতৰছল, ফলি আতম তসহোঁ িক িিাছহ উৰুৱাই তনয়া আৱজথ নাৰ দছৰ কতৰ তদছলাোঁ । 

এছিছক িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ িাছি আছ  ককৱল ধ্বংস। 

َفُبۡعٗداََ َْۚ َفََجَعلَۡنَُٰهۡمَُغَثاٗٓء ِ ۡيَحُةَبِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُمَٱلص 
َ
فَأ

َٰلِِمينََ  ٤١َل ِلَۡقۡوِمَٱلظ 

42. ইয়াৰ তপ ি আতম আৰু িহুছিা প্ৰজন্ম সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ । ََََبۡعِدهِۡمَقُُرونًاََءاَخرِين نَاَِمنُۢ
ۡ
نَشأ
َ
َأ  ٤٢َُثم 

43. ককাছনা জাতিছয়ই তসহোঁ িৰ তনতদথ ষ্ট সময়ক আগিীয়াকক আতনি কনাৱাছৰ 

আৰু তপ কলও কঠতল তদি কনাৱাছৰ। 
َجلََهاََوَماَيَۡسَتـ ِۡخُرونََ

َ
ٍةَأ م 
ُ
 ٤٣ََماَتَۡسبُِقَِمۡنَأ
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44. ইয়াৰ তপ ি আতম এজনৰ তপ ি এজনকক আমাৰ ৰা ুলসকলক কপ্ৰৰণ 

কতৰছ াোঁ । কিতিয়াই ককাছনা জাতিৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুল আতহছ  কিতিয়াই 

তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰছ । ফলি আতম তসহোঁ িক এটাৰ তপ ি এটাকক 

ধ্বংস কতৰ কাতহনীি পতৰণি কতৰছ াোঁ । এছিছক তিসকছল ঈমান কপাষণ নকছৰ 

কসইছিাৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি ককৱল ধ্বংসই ধ্বংস! 

بُوُهََُۖۡثمَ  ٗةَر ُسولَُهاََكذ  م 
ُ
ََماََجآَءَأ ُكل  ۡرَسلَۡناَرُُسلََناََتتَۡراَۖۡ

َ
َأ

َحادِيَثََْۚفُبۡعٗداََ
َ
ۡتَبۡعَناََبۡعَضُهمََبۡعٗضاَوََجَعلَۡنَُٰهۡمَأ

َ
فَأ

 ٤٤َل َِقۡوٖمَل اَيُۡؤِمُنونََ

45. িাৰ তপ ি আতম মু া আৰু কিওোঁৰ ভািৃ হাৰূনক আমাৰ তনদশথনাৱলীসহ 

লগছি সুস্পষ্ট প্ৰমাণসহ কপ্ৰৰণ কতৰছলাোঁ , 
َخاهََُهَُٰروَنَأَـِبَيَٰتَِناَوَُسلَۡطَٰٖنَ

َ
ََوأ ۡرَسلَۡناَُموَسيَٰ

َ
َأ ُثم 
بِينٍَ  ٤٥َمُّ

46. তফৰআউন আৰু কিওোঁৰ পতৰষদিগথৰ ওচৰি। তকন্তু তসহোঁ ছি অহংকাৰ 

কতৰছল; আৰু তসহোঁ ি আত ল উিি সম্প্ৰদায়। 
َفِرَۡعۡوَنََوَملَِإيْهِۦَفَٱۡسَتۡكبَرَُ  ٤٦َواَْوََكانُواَْقَۡوًماَعَالِينََإِلَيَٰ

47. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আমাৰ দছৰই দ্যজন িযতিৰ প্ৰতি ঈমান 

কপাষণ কতৰম কনতক, অৰ্চ কিওোঁছলাকৰ জাতিৰ মানুহতিলাক হহছ  আমাৰ 

দাস’? 

نُۡؤِمُنَلِبََشَرۡيِنَِمۡثلَِناََوقَۡوُمُهَمَا
َ
َٰبُِدونََََفَقالُٓواَْأ  ٤٧َلََناََع

48. এছিছক তসহোঁ ছি কিওোঁছলাক উভয়ছক অস্বীকাৰ কতৰছল, ফলি তসহোঁ ি 

ধ্বংসপ্ৰাপ্তসকলৰ অন্তভুথ ি হ’ল। 
بُوُهَماَفَكَانُواَِْمَنَٱلُۡمۡهلَِكينََ  ٤٨َفََكذ 

49. আৰু আতম অৱছশয মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ ; িাছি তসহোঁ ছি 

তহদায়ি পাি পাছৰ। 
 ٤٩ََناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَلََعل ُهۡمََيۡهَتُدونَََولََقۡدََءاتَيَۡ

50. আতম ইিছন মতৰয়ম আৰু কিওোঁৰ মািৃক এটা তনদশথন িনাইত ছলাোঁ  আৰু 

কিওোঁছলাকক আশ্ৰয় তদত ছলাোঁ  এটা অৱস্থানছিাগয আৰু প্ৰস্ৰৱণতিতশষ্ট উচ্চ 

ভূতমি। 

ََءايَٗةََوَءاَوۡيَنَُٰهَمآَإِلَيََٰ ۥٓ ُه م 
ُ
َرۡبَوةَََٖوََجَعلَۡناَٱۡبَنََمۡريََمََوأ
 ٥٠ََذاِتَقََرارََٖوَمعِينَٖ

51. ‘কহ ৰা ুলসকল! কিামাছলাছক পতৱি িস্তুৰ পৰা খাদয গ্ৰহণ কৰা আৰু 

সৎকমথ কৰা; তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আতম সতিছশষ 

অৱগি। 

إِن ِيََ َۡۖ ي َِبَِٰتََوٱۡعَملُواََْصَٰلًِحا َهاَٱلرُُّسُلَُكلُواَِْمَنَٱلط  يُّ
َ
أ َيَٰٓ
 ٥١َۡعَملُوَنََعلِيمَ بَِماَتََ

52. ‘আৰু কিামাছলাকৰ এই উম্মি ককৱল এটাই উম্মি, আৰু মছয়ই 

কিামাছলাকৰ ৰব্ব; এছিছক ককৱল কমাছৰই িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা’। 
نَاََ۠ربُُّكۡمََ

َ
ٗةََوَِٰحَدٗةََوأ م 

ُ
ُتُكۡمَأ م 

ُ
ۦَٓأ ِ ََهَِٰذه َوِإن 

 ٥٢َفَٱت ُقونَِ

53. তপ িছহ মানুছহ তসহোঁ িৰ তনজৰ মাজি তসহোঁ িৰ এই দ্বীনক িহুধা তিভি 

কতৰছ । প্ৰছিযক দছলই তসহোঁ িৰ ওচৰি তি আছ  কসইছটা হলছহ আনতেি। 
َبَِماَلََديِۡهۡمََ َِحۡزبِۭ

كُلُّ ۡمرَُهمَبَيَۡنُهۡمَُزبُٗراَۖۡ
َ
ُعٓواَْأ َفَتَقط 
 ٥٣َفَرُِحونََ

54. এছিছক তক ু সময়ৰ িাছি তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ তিভ্ৰাতন্তছি এতৰ তদয়া। َِ َِحينٍَفََذۡرُهۡمَف  ٥٤َيََغۡمَرتِِهۡمََحت يَٰ
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55. তসহোঁ ছি ভাছৱ কনতক কি, আতম তসহোঁ িক তি ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-

সন্ততিৰ দ্বাৰা সহছিাতগিা কতৰছ াোঁ , িাৰ মাধযমি-- 

اٖلََوبَنِينََ ُهمَبِهِۦَِمنَم  ن َماَنُِمدُّ
َ
َيحَۡسُبوَنَأ

َ
 ٥٥َأ

56. আতম তসহোঁ িৰ িাছি সকছলা মিল িৰাতেি কতৰম? নহয়, িৰং তসহোঁ ছি 

উপলতি কতৰি পৰা নাই। 
َبَلَل اَيَۡشُعُرونََ  ٥٦َنَُسارُِعَلَُهۡمَفِيَٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ

57. তনশ্চয় তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ ভয়ি ভীি-সন্ত্ৰি, ََۡشفُِقون ِۡنََخۡشَيةََِرب ِِهمَمُّ َٱل ِذيَنَُهمَم   ٥٧َإِن 

58. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ তনদশথনসমূহৰ প্ৰতি তিশ্বাস কপাষণ কছৰ, ََ٥٨ََوٱل ِذيَنَُهمَأَـِبَيَِٰتََرب ِِهۡمَيُۡؤِمُنون 

59. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ লগি তশ্বকথ  নকছৰ, ََ٥٩ََوٱل ِذيَنَُهمَبَِرب ِِهۡمَلَاَيُۡشِرُكون 

60. আৰু তিসকছল দান কতৰিলগীয়া িস্তু ভীি-কতম্পি হৃদয়ি দান কছৰ, 

এইকাৰছণ কি, কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি প্ৰিযাৱিথ নকাৰী। 
ََرب ِِهۡمََ ن ُهۡمَإِلَيَٰ

َ
َأ قُلُوبُُهۡمَوَِجلَة  َوٱل ِذيَنَيُۡؤتُوَنََمآََءاتَواَْو 

 ٦٠ََرَِٰجُعونََ

61. কিওোঁছলাছকই কলযাণ সাধনি খৰধৰ কছৰ আৰু কিওোঁছলাক িাি অগ্ৰগামী 

হয়। 
ْوَلَٰٓئَِكَيَُسَٰرُِعوَنَفِيَ

ُ
 ٦١َٱلۡخَۡيَرَِٰتَوَُهۡمَلََهاََسَٰبُِقونََأ

62. আৰু আতম কাছকা িাৰ সাধযািীি দাতয়ত্বৰ কিাজা অপথন নকছৰাোঁ  আৰু 

আমাৰ ওচৰি আছ  এছন এখন তকিাপ তিখছন সিয িযি কছৰ আৰু তসহোঁ িৰ 

প্ৰতি অকছণা অনযায় কৰা নহ’ি। 

َيَن َولََدۡيَناَكَِتَٰب  ِطُقَََولَاَنُكَل ُِفََنۡفًساَإِل اَوُۡسَعَهاَْۚ
َوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََ ِ  ٦٢َبِٱلۡحَق 

63. িৰং এই তিষছয় তসহোঁ িৰ অন্তৰ অজ্ঞানিাি আচ্ছন্ন, ইয়াৰ িাতহছৰও 

তসহোঁ িৰ আৰু কমথ আছ  তিছিাৰ তসহোঁ ছি কতৰ আছ । 
ِنَُدوِنََ َم  ۡعَمَٰل 

َ
ِۡنََهََٰذاََولَُهۡمَأ بَۡلَقُلُوبُُهۡمَفِيََغۡمَرةَٖم 

َِٰملُونََ َٰلَِكَُهۡمَلََهاََع  ٦٣ََذ

64. অৱছশষি কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ তিলাসী িযতিসকলক শাতি তদওোঁ 

কিতিয়া তসহোঁ ছি আিথ নাদ কতৰ উছঠ। 
َخۡذنَاَُمتَۡرفِيِهمَبِٱلَۡعَذاِبَإَِذاَُهۡمََيجۡـ َُرونََ

َ
َإَِذآَأ  ٦٤ََحت يَٰٓ

65. তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি, ‘আতজ আিথ নাদ নকতৰিা, তনশ্চয় কিামাছলাছক 

আমাৰ ফালৰ পৰা ককাছনা সহায় নাপািা’। 
ِن اَلَاَتُنَصُرونََ إِن ُكمَم  َۡۖ  ٦٥َلَاََتجۡـ َُرواَْٱلَۡيوَۡم

66. অৱছশয কমাৰ আয়ািসমূহ কিামাছলাকৰ ওচৰি তিলাৱি কৰা হহত ল, 

তকন্তু কিামাছলাছক উলটি তপ ফাছলছহ গুতচ হগত লা-- 
ۡعَقَٰبُِكۡمََ

َ
َأ ََعلَۡيُكۡمَفَُكنُتۡمَعَلَىَٰٓ قَۡدََكانَۡتََءاَيَٰتِيَُتۡتلَىَٰ

 ٦٦َتَنِكُصونََ

67. দাতম্ভকিাছৰ এই তিষয়ি অৰ্থহীন গল্প-গুজি কতৰ কিামাছলাছক ৰাতি 

অতিিাতহি কতৰত লা। 
 ٦٧َُمۡسَتۡكبِِريَنَبِهِۦََسَِٰمٗراََتۡهُجُرونََ
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68. তকয় তসহোঁ ছি এই িাণী সম্পছকথ  তচন্তা-গছৱষণা নকছৰ? এইকাৰছণ কনতক 

কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি এছনকুৱা িস্তু আতহছ  তিছটা তসহোঁ িৰ পূিথপুৰুষসকলৰ 

ওচৰি অহা নাত ল? 

ِتََءابَآَءُهُمََ
ۡ
اَلَۡمَيَأ ۡمََجآَءُهمَم 

َ
ب ُرواَْٱلَۡقۡوَلَأ فَلَۡمَيَد 

َ
أ

لِينََ و 
َ
 ٦٨َٱلۡأ

69. অৰ্িা তসহোঁ ছি তনজ ৰা ুলক তচতনি পৰা নাই িুতল অস্বীকাৰ কতৰছ  

কনতক? 

ۡمَلَۡمََيۡعرِفُواَْرَُسولَُهۡمََفُهۡمَلَُهۥَُمنِكُرونََ
َ
 ٦٩َأ

70. নাইিা তসহোঁ ছি এইছটা কয় কনতক কি, এওোঁ উন্মাদনাগ্ৰি? নহয়, িৰং 

কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওচৰি সিয হল আতহছ , আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই সিযক 

অপ ে কছৰ। 

ۡكثَرُُهۡمََ
َ
ََوأ ِ بَۡلََجآَءُهمَبِٱلۡحَق  َْۚۚ ۡمََيُقولُوَنَبِهِۦَِجن ُۢة

َ
أ

ََكَٰرُِهونََ ِ َحق 
 ٧٠َلِلۡ

71. আৰু সিয িতদ তসহোঁ িৰ কামনা-িাসনাৰ অনুগামী হ’লছহোঁ ছিন কিছন্ত 

আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি ৰ্কা সকছলা িস্তু তিশৃংখল হহ 

পতৰলছহোঁ ছিন। িৰং আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি হল আতহছ াোঁ  তসহোঁ িৰ সন্মান সম্বতলি 

তিকৰ (ককাৰআন) তকন্তু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ এই উপছদশিাণীৰ (ককাৰআনৰ) পৰা 

মুখ ঘূৰাই লয়। 

ۡرُضَََولَوَِٱت َبَعَٱلۡحَقَُّ
َ
َُٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡهَوآَءُهۡمَلََفَسَدِتَٱلس 

َ
َأ

َتۡيَنَُٰهمَبِِذۡكرِهِۡمََفُهۡمََعنَذِۡكرِهِمََ
َ
بَۡلَأ َْۚ َوَمنَفِيِهن 

ۡعرُِضونََ  ٧١َمُّ

72. অৰ্িা িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা প্ৰতিদান তিচৰা কনতক? (জাতন কৰ্াৱা) 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতিদাছনই কশ্ৰষ্ঠ আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ জীতৱকাদািা। 
وَُهَوََخيُۡرََ ۡمَتَۡسـ َلُُهۡمََخرٗۡجاَفََخَراُجََرب َِكََخيۡر َۖۡ

َ
أ

َٰزِقِينََ  ٧٢َٱلر 

73. আৰু তনশ্চয় িুতম তসহোঁ িক সৰল পৰ্ৰ তপছনই আহ্বান কতৰ আ া। َٖۡسَتقِيم َِصَرَٰٖطَمُّ  ٧٣ََوِإن َكَلََتۡدُعوُهۡمَإِلَيَٰ

74. তনশ্চয় তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ, তসহোঁ ছিই সৰল 

পৰ্ৰ পৰা তিচুযি, 

َرَِٰطََ ِ َٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةََِعِنَٱلص  َوِإن 
 ٧٤َلََنَِٰكُبونََ

75. আৰু িতদ আতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি দয়া কছৰাোঁ  আৰু তসহোঁ িৰ দ্যখ-হদনয দূৰ কতৰ 

তদওোঁ িৰ্াতপও তসহোঁ ছি অিাধযিাি তিভ্ৰান্তৰ দছৰ ঘূতৰ ৰ্াতকি। 
واَْفِيََ۞َولَۡوَ َٖل لَجُّ ِنَُضر  َرِحمَۡنَُٰهۡمََوَكَشۡفَناََماَبِِهمَم 

 ٧٥َُطۡغَيَٰنِِهۡمََيۡعَمُهونََ

76. অৱছশয আতম তসহোঁ িক শাতিৰ দ্বাৰা সিকথ  কতৰছলাোঁ , িৰ্াতপও তসহোঁ ছি 

তনজ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি অৱনি নহ’ল আৰু তিনীি হহ প্ৰাৰ্থনাও নকতৰছল। 
َخۡذَنَُٰهمَبِٱلَۡعَذاِبََ

َ
َفَماَٱۡسَتكَانُواَْلَِرب ِِهۡمََوَماَََولََقۡدَأ

 ٧٦ََيَتَضر ُعونََ

77. অৱছশষি কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি ককাছনা কঠিন শাতিৰ দ্যৱাৰ 

খুতল তদম কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি হিাশ হহ পতৰি। 
َإَِذاََفَتۡحَناََعلَۡيِهمَبَاٗباََذاََعَذاٖبََشِديٍدَإَِذاَُهۡمََ َحت يَٰٓ

 ٧٧َفِيهَُِمۡبلُِسونََ
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78. কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি শ্ৰৱণশতি, দৃতষ্টশতি আৰু অন্তৰসমূহ সৃতষ্ট 

কতৰছ ; তকন্তু কিামাছলাছক খুছিই কম কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 
ََْۚ فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰرََوٱلۡأ

َ
ۡمَعََوٱلۡأ َلَُكُمَٱلس 

َ
نَشأ
َ
وَُهَوَٱل ِذٓيَأ

اَتَۡشُكُرونََ  ٧٨َقَلِيلٗاَم 

79. কিছৱোঁই কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি তিিৃি কতৰছ  আৰু কিামাছলাকক কিওোঁৰ 

ওচৰছিই সমছিি কৰা হ’ি। 
ۡرِضََوِإلَۡيهَُِتحَۡشُرونََ

َ
ُكۡمَفِيَٱلۡأ

َ
 ٧٩َوَُهَوَٱل ِذيََذَرأ

80. কিছৱোঁই জীৱন দান কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয প্ৰদান কছৰ, কিওোঁৰ 

অতধকাৰছিই ৰাতি আৰু তদনৰ পতৰিিথ ন হয়। িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ 

কনাছপাৱা কন? 

َِۚوَُهَوَٱل ذَِ َهارِ ۡيِلََوٱلن 
يَيُۡحِيۦََويُِميُتََولَُهَٱۡختَِلَُٰفَٱل 

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
 ٨٠َأ

81. িৰং তসহোঁ ছিও কসই কৰ্াছকই কয় তি কৰ্া তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছল 

হকত ল। 
لُونََ و 

َ
 ٨١َبَۡلَقَالُواَِْمۡثَلََماَقَاَلَٱلۡأ

82. তসহোঁ ছি কয়, ‘কিতিয়া আতম মৃিুযিৰণ কতৰম আৰু আতম মাটি ও অতস্থি 

পতৰণি হ'ম, িাৰ তপ ছিা আতম পুনৰুতিি হ'মছন? 

ِءن اَلََمۡبُعوثُونََ
َ
ِءَذاَِمۡتَناََوُكن اَتَُراٗباَوَِعَظًَٰماَأ

َ
 ٨٢َقَالُٓواَْأ

83. ‘অৱছশয আমাক আৰু ইতিপূছিথ আমাৰ পূিথপুৰুষসকলছকা এছন ধৰণৰ 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহত ল। এয়া পূিথৱিীসকলৰ উপকৰ্াৰ িাতহছৰ আন এছকা 

নহয়’। 

لََقۡدَوُِعۡدنَاََنحُۡنََوَءابَآُؤنَاََهََٰذاَِمنََقۡبُلَإِۡنََهََٰذآَإِل ٓاََ
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
 ٨٣َأ

84. ককাৱা, ‘পৃতৰ্ৱী আৰু ইয়াি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰ(ৰঅতধকাৰ) কাৰ? 

িতদ কিামাছলাছক জানা (কিছন্ত ককাৱা)’। 
ۡرُضََوَمنَفِيَهآَإِنََ

َ
 ٨٤َُكنُتۡمََتۡعلَُمونََقُلَل َِمِنَٱلۡأ

85. অৱছশয তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আল্লাহৰ’। ককাৱা, ‘িৰ্াতপও কিামাছলাছক তশক্ষা 

গ্ৰহণ নকতৰিাছন’? 

ُرونََ فَلَاَتََذك 
َ
قُۡلَأ َِْۚ  ٨٥ََسَيُقولُوَنََّلِل 

86. ককাৱা, ‘সপ্ত আকাশ আৰু মহা আৰ ৰ ৰব্ব ককান’? ََۡٱلَۡعر ۡبِعََوَربُّ َِٰتَٱلس  َمََٰو َٱلس   ٨٦َِشَٱلَۡعِظيمَِقُۡلََمنَر بُّ

87. অৱছশয তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আল্লাহ’। ককাৱা, ‘িৰ্াতপও কিামাছলাছক িাক্বৱা 

অৱলম্বন নকতৰিাছন’? 

فَلَاََتت ُقونََ
َ
قُۡلَأ َِْۚ  ٨٧ََسَيُقولُوَنََّلِل 

88. ককাৱা, ‘কাৰ হািি সকছলা িস্তুৰ কিৃথ ত্ব? তিজছন আশ্ৰয় দান কছৰ 

অৰ্চ কিওোঁৰ তিপছক্ষ ককাছনাছৱই কাছকা আশ্ৰয় তদি কনাৱাছৰ, িতদ 

কিামাছলাছক জানা (কিছন্ত ককাৱা)’। 

ََشۡيٖءَوَُهَوَُيِجيُرََولَاَُيجَاُرََ ِ
َبَِيِدهِۦََملَُكوُتَُكل  قُۡلََمنُۢ
 ٨٨ََعلَۡيهَِإِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ

89. অৱছশয তসহোঁ ছি ক’ি ‘আল্লাহ’। ককাৱা, ‘কিছন্ত ক’ৰ পৰা কিামাছলাছক 

িাদ্যগ্ৰি হহ া’? 

ِْۚ َتُۡسَحُرونَََسَيُقولُوَنََّلِل  ن يَٰ
َ
 ٨٩ََقُۡلَفَأ
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90. িৰং আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি সিয হল আতহছ াোঁ ; তনশ্চয় তসহোঁ ি তম লীয়া। َََِٰذبُون ََوِإن ُهۡمَلََك ِ َتۡيَنَُٰهمَبِٱلۡحَق 
َ
 ٩٠َبَۡلَأ

91. আল্লাছহ ককাছনা সন্তান গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু কিওোঁৰ লগি আন ককাছনা 

ইলাহও নাই; িতদ ৰ্াতকলছহোঁ ছিন কিছন্ত প্ৰছিযক ইলাছহ তনজ তনজ সৃতষ্টক হল 

পৃৰ্ক হহ গ’লছহোঁ ছিন আৰু এজছন আনজনৰ ওপৰি প্ৰাধানয তিিাৰ 

কতৰছলছহোঁ ছিন। তসহোঁ ছি আল্লাহৰ প্ৰতি তিছিাৰ আছৰাপ কছৰ কসইছিাৰৰ পৰা 

কিওোঁ অতি পতৱি অতি মহান! 

ٍَٰهَِۚإِٗذَا َِمنََولَٖدََوَماََكاَنََمَعُهۥَِمۡنَإَِل ُ خََذَٱَّلل  ل َذَهَبََََماَٱت 
َُسۡبَحََٰنََ ََبۡعٖضِۚ بَِماََخلََقََولََعلَاََبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ َِۭ َإَِلَٰه ُكلُّ

اَيَِصُفونََ ََِعم   ٩١َٱَّلل 

92. কগাপন আৰু প্ৰকাশয সকছলা তিষছয় কিওোঁ জ্ঞাি, এছিছক তসহোঁ ছি তি 

অংশী কছৰ িাৰ পৰা কিওোঁ িহু উিথ ি। 
َهََٰدةَِ َٰلِِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  اَيُۡشِرُكونََََع ََعم   ٩٢ََفَتَعَٰلَىَٰ

93. ককাৱা, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তি তিষছয় তসহোঁ িক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা 

হহছ , িুতম িতদ কসয়া কমাক (কমাৰ জীৱন কালছি) কদখুৱাি তিচৰা--- 
اَتُرِيَن ِيََماَيُوَعُدونََ َإِم  ِ  ٩٣َقُلَر ب 

94. ‘কিছনহ’কল, কহ কমাৰ ৰব্ব! িুতম কমাক িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ অন্তভুথ ি 

নকতৰিা’। 
َٰلِِمينََ َفَلَاََتجَۡعلۡنِيَفِيَٱلَۡقوِۡمَٱلظ  ِ  ٩٤ََرب 

95. আৰু আতম তসহোঁ িক তি তিষছয় প্ৰতিশ্ৰুতি দান কতৰছ াোঁ , অৱছশয কসয়া 

আতম কিামাক কদখুৱািকল সক্ষম। 
نَنُّرِيََكََماَنَعُِدُهۡمَلََقَِٰدُرونََ

َ
َأ  ٩٥ََوِإن اَعَلَىَٰٓ

96. সৎকমথছৰ অসৎকমথক প্ৰতিহি কৰা; তসহোঁ ছি (আমাৰ প্ৰতি) তি আছৰাপ 

কছৰ কসই সম্পছকথ  আতম সতিছশষ অৱগি। 
ۡعلَُمَبَِماََ

َ
َنحُۡنَأ َْۚ ي ِئََة ۡحَسُنَٱلس 

َ
ٱۡدَفۡعَبِٱل تِيَِهَيَأ

 ٩٦َيَِصُفونََ

97. আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! মই চয়িানৰ প্ৰছৰাচনাৰ পৰা কিামাৰ 

ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কছৰাোঁ ’। 
َيَِٰطينََِوقُلَرَ  ُعوُذَبَِكَِمۡنََهَمَزَِٰتَٱلش 

َ
َأ ِ  ٩٧َب 

98. ‘আৰু কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ (চয়িানছিাৰৰ) উপতস্থিৰ 

পৰা মই কিামাৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কছৰা’। 
نََيحُۡضُرونَِ

َ
َأ ِ ُعوُذَبَِكََرب 

َ
 ٩٨ََوأ

99. অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ িৰ কাছৰািাৰ ওচৰি মৃিুয আছহ, কিতিয়া তস 

কয়, কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক আছকৌ ওছভািাই তদয়া, 
َٱرِۡجُعونَِ ِ َحَدُهُمَٱلَۡمۡوُتَقَاَلََرب 

َ
َإَِذاََجآَءَأ  ٩٩ََحت يَٰٓ

100. িাছি মই সৎকমথ কতৰি পাছৰা তিছটা মই আগছি কৰা নাত ছলা। নহয়, 

এইছটা ককতিয়াও নহ'ি। তস তি হকছ  তনশ্চয় কসয়া এটা িাকয মাি। পুনৰুিানৰ 

তদৱস হলছক তসহোঁ িৰ সনু্মখি ৰ্াতকি িাৰিাখ। 

َُهَوََ إِن َهاََكلَِمة  َْۚ ۡعَمُلََصَٰلِٗحاَفِيَماَتََرۡكُتََْۚكل آ
َ
لََعل ِٓىَأ

َيَۡوِمَُيۡبَعُثونََ َإِلَيَٰ َوِمنََوَرآئِِهمَبَۡرَزخ   ١٠٠َقَآئِلَُهاَۖۡ



 

আল-মু'তমনূন 

 

357 

 

 المؤمنون

101. এছিছক তিতদনা তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি কসইতদনা পৰস্পৰৰ মাজি 

আত্মীয়িাৰ ককাছনা িন্ধন নাৰ্াতকি আৰু ককাছনাছৱই কাছৰা তিষছয় কসাধ-কপাচ 

নকতৰি, 

نَساَبَبَيَۡنُهۡمَيَۡوَمئِٖذََولَاََ
َ
ورَِفَلَآَأ فَإَِذاَنُفَِخَفِيَٱلصُّ

 ١٠١َيَتََسآَءلُونََ

102. এছিছক তিসকলৰ িুলাচনী গধূৰ হ’ি কিওোঁছলাছকই হ’ি সফলকাম, ََْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡفلُِحون
ُ
َٰزِيُنُهۥَفَأ  ١٠٢ََفَمنََثُقلَۡتََمَو

103. আৰু তিসকলৰ িুলাচনী পািল হ’ি, তসহোঁ ছিই কসইসকল কলাক 

তিসকছল তনজছৰই ক্ষতি কতৰছ ; তসহোঁ ি জাহান্নামি স্থায়ী হ’ি। 
نُفَسُهۡمََ

َ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََخِسُرٓواَْأ

ُ
َٰزِيُنُهۥَفَأ ۡتََمَو َوَمۡنََخف 

 ١٠٣َفِيََجَهن َمََخَٰلُِدونََ

104. জুছয় তসহোঁ িৰ মুখমিল দগ্ধ কতৰি আৰু তসহোঁ ি িাি ৰ্াতকি িীভৎস 

কচছহৰাি; 

اُرَوَُهۡمَفِيَهاََكَٰلُِحونََ  ١٠٤َتَلَۡفُحَوُُجوَهُهُمَٱلن 

105. কিামাছলাকৰ ওচৰি কমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা কহাৱা নাইছন? 

অৰ্চ কিামাছলাছক কসয়া অস্বীকাৰ কতৰত লা। 
ََعلَۡيُكۡمَفَُكنُتمَبَِهاَ لَۡمَتَُكۡنََءاَيَٰتِيَُتۡتلَىَٰ

َ
أ

بُونََ ِ  ١٠٥َتَُكذ 

106. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! দ্যভথ াগযই আমাক পৰাজয় কতৰত ল আৰু 

আতম আত ছলা এটা পৰ্ভ্ৰষ্ট সম্প্ৰদায়; 
 ١٠٦َقَالُواََْرب َناََغلََبۡتََعلَۡيَناَِشۡقَوُتَناََوُكن اَقَۡوٗماََضٓال ِينََ

107. ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! এই অতিৰ পৰা আমাক মুি কৰা; ইয়াৰ তপ ছিা িতদ 

আতম পুনৰ কুফৰী কছৰাোঁ  কিছন্ত তনশ্চয় আতম িাতলম হ'ম’। 
ۡخرِۡجَناَِمۡنَهاَفَإِۡنَُعۡدنَاَفَإِن اََظَٰلُِمونََ

َ
 ١٠٧ََرب َنآَأ

108. আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাছক তনকৃষ্ট অৱস্থাি ইয়াছিই ৰ্াকা আৰু কমাৰ 

লগি ককাছনা কৰ্া নক'িা’। 
َْ  ١٠٨َفِيَهاََولَاَتُكَل ُِمونََِقَاَلَٱۡخَسـ ُوا

109. কমাৰ িাোসকলৰ মাজি এছনকুৱা এটা দল আত ল তিসকছল হকত ল, 

‘কহ আমাৰ ৰব্ব! আতম ঈমান আতনছ াোঁ , এছিছক িুতম আমাক ক্ষমা কৰা আৰু 

আমাৰ প্ৰতি দয়া কৰা, আৰু িুতম সিথছশ্ৰষ্ঠ দয়ালু’। 

ِنَۡ َم  ِعَبادِيََيُقولُوَنََرب َنآََءاَمن اَفَٱۡغفِۡرََََإِن ُهۥََكاَنَفَرِيق 
َِٰحمِينََ نَتََخيُۡرَٱلر 

َ
 ١٠٩َلََناََوٱۡرَحمَۡناََوأ

110. ‘তকন্তু কিওোঁছলাকক হল কিামাছলাছক ইমান ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত লা কি, 

কসয়া কিামাছলাকক কমাৰ স্মৰণ পাহৰাই তদত ল। কিামাছলাছক কিওোঁছলাকৰ 

তিষছয় ককৱল উপহাসছহ কতৰত লা’। 

ِۡنُهۡمََفََ نَسۡوُكۡمَذِۡكرِيََوُكنُتمَم 
َ
َأ خَۡذُتُموُهۡمَِسۡخرِيًّاََحت يَٰٓ ٱت 

 ١١٠َتَۡضَحُكونََ

111. তনশ্চয় আতম কিওোঁছলাকৰ হধিথৰ কাৰছণ আতজ আতম কিওোঁছলাকক 

পুৰসৃ্কি কতৰছলাোঁ ; তনশ্চয় কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 
ن ُهۡمَهَُ

َ
 ١١١َُمَٱلَۡفآئُِزونََإِن ِيََجَزۡيُتُهُمَٱلَۡيۡوَمَبَِماََصبَُرٓواَْأ

112. আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি তকমান ি ৰ অৱস্থান কতৰত লা’? ََۡرِضََعَدَدَِسنِين
َ
ََٰلََكۡمَلَبِثُۡتۡمَفِيَٱلۡأ  ١١٢ََق
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113. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম অৱস্থান কতৰত ছলাোঁ  এতদন অৰ্িা তদনৰ তক ু অংশ; 

এছিছক িুতম গণনাকাৰীসকলক সুতধ কচাৱা’। 
ِينََقَالُواَْلَبَِ ۡوََبۡعَضَيَۡوٖمَفَۡسـ َِلَٱلَۡعآد 

َ
 ١١٣َثَۡناَيَۡوًماَأ

114. কিওোঁ ক’ি, ‘কিামাছলাছক অতি কম সময়ছহ অৱস্থান কতৰত লা; িতদ 

কিামাছলাছক তনতশ্চিভাছৱ জাতনি পাতৰলাছহোঁ ছিন! 
ن ُكۡمَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ

َ
ل ۡوَأ بِثُۡتۡمَإِل اَقَلِيلٗاَۖۡ

ََٰلَإِنَل   ١١٤ََق

115. ‘কিামাছলাছক ভাতিত লা কনতক কি, আতম কিামাছলাকক অনৰ্থক সৃতষ্ট 

কতৰছ াোঁ  আৰু কিামাছলাকক আমাৰ ওচৰকলছক ওছভািাই আনা নহ’ি? 

ن ُكۡمَإِلَۡيَناَلَاََ
َ
ن َماََخلَۡقَنَُٰكۡمََعَبٗثاََوأ

َ
فََحِسبُۡتۡمَأ

َ
أ

 ١١٥َتُرَۡجُعونََ

116. এছিছক আল্লাহ মতহমাময়, প্ৰকৃি মাতলক, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা 

সিয ইলাহ নাই; কিছৱোঁই সন্মাতনি আৰ ৰ ৰব্ব। 
َٱلَۡعۡرِشََ ََٰهَإِل اَُهَوََربُّ َۖۡلَٓاَإَِل َٱلَۡملُِكَٱلۡحَقُّ ُ َفَتَعَٰلَىَٱَّلل 

 ١١٦َٱلَۡكرِيمَِ

117. আৰু তিছয় আল্লাহৰ লগছি অনয ককাছনা উপাসযছকা আহ্বান কছৰ, তি 

তিষছয় িাৰ ওচৰি ককাছনা প্ৰমাণ নাই, িাৰ তহচাপ-তনকাচ ককৱল িাৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি, তনশ্চয় কাতফৰসকল সফল হ’ি কনাৱাতৰি। 

ًَٰهاََءاَخَرَلَاَبُۡرَهََٰنَلَُهۥَبِهِۦَفَإِن َماََ َِإَِل َوَمنَيَۡدُعََمَعَٱَّلل 
َٰفُِرونََ َإِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحَٱلَۡك ۦْٓۚ  ١١٧َِحَسابُُهۥَِعنَدََرب ِهِ

118. আৰু ককাৱা, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! ক্ষমা কৰা আৰু দয়া কৰা, আৰু িুতমছয়ই 

সিথছশ্ৰষ্ঠ দয়ালু’। 
َِٰحمِينََ نَتََخيُۡرَٱلر 

َ
َٱۡغفِۡرََوٱرَۡحۡمََوأ ِ  ١١٨ََوقُلَر ب 
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আন-নূৰ النوَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. এইছটা এটা  ুৰা, এইছটা আতম অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  আৰু ইয়াৰ তিধানক আতম 

অৱশয পালনীয় কতৰছ াোঁ , আৰু ইয়াি আতম অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  সুস্পষ্ট 

আয়ািসমূহ, িাছি কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

ََبي َِنَٰٖتَ نَزلَۡناَفِيَهآََءاَيَٰتِۭ
َ
نَزلَۡنََٰهاََوَفرَۡضَنََٰهاََوأ

َ
ُسوَرة َأ

ُرونََ  ١َل َعل ُكۡمَتََذك 

2. িযতভচাতৰণী আৰু িযতভচাৰী--- তসহোঁ ি প্ৰছিযকছক এশটাকক কিিাঘাি কৰা। 

আল্লাহৰ তিধান কািথকৰীকৰণি তসহোঁ িৰ প্ৰতি দয়াই কিন কিামাছলাকক 

প্ৰভাতৱি নকছৰ, িতদছহ কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস 

স্থাপন কৰা; লগছি মুতমনসকলৰ এটা দল িাছি তসহোঁ িৰ শাতি (ৰ সময়ি 

উপতস্থি হহ) প্ৰিযক্ষ কছৰ। 

ِۡنُهَماَِماْئََةََجلَۡدةََِٖۖ ََوَِٰحٖدَم  انِيَفَٱۡجلُِدواَُْكل  انَِيُةََوٱلز  ٱلز 
َِإِنَُكنُتۡمََ فِيَدِيِنَٱَّلل  فَةَ 

ۡ
ُخۡذُكمَبِِهَماََرأ

ۡ
َولَاَتَأ

َولۡيَۡشَهۡدََعَذاَبُهَماََطآئَِفة ََ ََِوٱلَۡيوِۡمَٱٓأۡلِخرَِِۖ تُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
َِنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ  ٢َم 

3. িযতভচাৰীছয় ককৱল িযতভচাতৰণী অৰ্িা মুশ্বতৰক নাৰীকছহ তিিাহ কৰায়; 

আনহাছি িযতভচাতৰণীক, িাইক ককৱল িযতভচাৰী অৰ্িা মুশ্বতৰছকছহ তিিাহ 

কৰায়, আৰু মুতমনসকলৰ ওপৰি এইছটা হাৰাম কৰা হহছ । 

انَِيُةَلَاََ ۡوَُمۡشِرَكٗةََوٱلز 
َ
انِيَلَاَيَنِكُحَإِل اََزانَِيًةَأ ٱلز 

َٰلَِكَعَلَىََيَنكَِ َِمََذ وَُحر  َْۚ ۡوَُمۡشرِك 
َ
ُحَهآَإِل اََزاٍنَأ

 ٣َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

4. আৰু তিসকছল সচ্চতৰিা নাৰীৰ প্ৰতি অপিাদ আছৰাপ কছৰ, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি চাতৰজন সাক্ষী উপতস্থি কতৰি কনাৱাছৰ, কিছন্ত তসহোঁ িক কিামাছলাছক 

আশীটাকক কিিাঘাি কৰা আৰু কিামাছলাছক ককতিয়াও তসহোঁ িৰ সাক্ষী গ্ৰহণ 

নকতৰিা; কাৰণ ইহোঁ ছিই ফাত ক্ব। 

ۡربََعةَُِشَهَدآَءََ
َ
تُواَْبِأ

ۡ
َلَۡمَيَأ َوٱل ِذيَنَيَۡرُموَنَٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَُثم 

بَٗداََْۚ
َ
فَٱۡجلُِدوُهۡمَثََمَٰنِيَنََجلَۡدٗةََولَاََتۡقَبلُواَْلَُهۡمََشَهََٰدةًَأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡفَِٰسُقونََ
ُ
 ٤ََوأ

5. তকন্তু তিসকছল ইয়াৰ তপ ি িাওিা কতৰছ  আৰু তনজছক সংছশাধন কতৰছ , 

কিছন্ত আল্লাহ তনশ্চয় ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ََ َ َٱَّلل  ۡصلَُحواَْفَإِن 

َ
َٰلَِكََوأ ََبۡعِدََذ إِل اَٱل ِذيَنَتَابُواَِْمنُۢ

 ٥ََغُفور َر ِحيمَ 

6. আৰু তিসকছল তনজৰ স্ত্ৰীৰ প্ৰতি তনছজই অপিাদ আছৰাপ কছৰ, অৰ্চ তনজৰ 

িাতহছৰ তসহোঁ িৰ আন ককাছনা সাক্ষী নাই, কিছন অৱস্থাি তসহোঁ ি প্ৰছিযকছৰ 

সাক্ষয এইদছৰ হ’ি কি, তস আল্লাহৰ নামি চাতৰিাৰ শপি খাই ক’ি কি, 

‘তনশ্চয় তস সিযিাদীসকলৰ অন্তভুথ ি, 

ۡزَوََٰجُهۡمََولَۡمَيَُكنَل ُهۡمَُشَهَدآُءَإِل ٓاََ
َ
َوٱل ِذيَنَيَۡرُموَنَأ
َ
َ
نُفُسُهۡمَفََشَهََٰدةَُأ

َ
َِإِن ُهۥَلَِمَنََأ َبِٱَّلل  ۡربَُعََشَهََٰدَٰتِۭ

َ
َحِدهِۡمَأ

َِٰدقِينََ  ٦َٱلص 

7. আৰু পিমিাৰ সাক্ষয প্ৰদান কতৰ ক’ি কি, ‘িতদ তস তম লীয়া হয় কিছন্ত 

িাৰ ওপৰি নাতম আতহি আল্লাহৰ অতভশাপ’। 
ََِعلَيۡهَِ َلَۡعَنَتَٱَّلل  ن 

َ
إِنََكاَنَِمَنََََوٱلَۡخَِٰمَسُةَأ
َِٰذبِينََ  ٧َٱلَۡك
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8. আৰু হঘতনছয়কজনীৰ শাতিও ৰতহি হ’ি িতদ িাইছয়া আল্লাহৰ নামি শপি 

খাই সাক্ষয প্ৰদান কছৰ কি, ‘তনশ্চয় িাইৰ স্বামী তম লীয়া’, 
ََِ َبِٱَّلل  ۡربََعََشَهََٰدَٰتِۭ

َ
نَتَۡشَهَدَأ

َ
َويَۡدَرُؤاََْعۡنَهاَٱلَۡعَذاَبَأ

َِٰذبَِي  ٨َنََإِن ُهۥَلَِمَنَٱلَۡك

9. আৰু পিমিাৰি ক’ি কি, ‘িতদ িাইৰ স্বামী সিযিাদী হয় কিছন্ত িাইৰ 

ওপৰি নাতম আতহি আল্লাহৰ গজি’। 
ََِعلَۡيَهآَإِنََكاَنَِمَنََ ََغَضَبَٱَّلل  ن 

َ
َوٱلَۡخَِٰمَسَةَأ
َِٰدقِينََ  ٩َٱلص 

10. কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ দয়া আৰু অনুগ্ৰহ নাৰ্াতকছল (তনশ্চয় 

কিামাছলাক ধ্বংস হ’লাছহোঁ ছিন); তনশ্চয় আল্লাহ িাওিা গ্ৰহণকাৰী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََ َتَو اب  َ َٱَّلل  ن 

َ
ََِعلَۡيُكۡمََوَرۡحمَُتُهۥََوأ َولَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل 

 ١٠ََحِكيمَ 

11. তনশ্চয় তিসকছল এই অপিাদ ৰচনা কতৰছ , তসহোঁ ি কিামাছলাকছৰই এটা 

দল; ইয়াক কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ িাছি অতনষ্টকৰ িুতল নাভাতিিা; িৰং 

এইছটা কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ; অৱছশয তসহোঁ ি প্ৰছিযকছৰ িাছি আছ  

তসহোঁ িৰ পাপকমথৰ ফল তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি তিছয় এই তিষছয় প্ৰধান ভূতমকা 

পালন কতৰছ , িাৰ িাছি আছ  মহাশাতি। 

ِنُكۡمَْۚلَاََتحَۡسُبوهََُ م  َٱل ِذيَنََجآُءوَبِٱلِۡإۡفِكَُعۡصبَةَ  إِن 
بََ اَل ُكمَِۖ اََشر ٗ ِۡنُهمَم  َم  َٱۡمرِيٖٕ ِ

ل ُكۡمَْۚلِكُل  ۡلَُهَوََخيۡرَ 
َكِبَۡرُهۥَِمۡنُهۡمَلَُهۥََ ٱۡكتََسَبَِمَنَٱلِۡإثِۡمََِۚوٱل ِذيَتََول يَٰ

ََعِظيمَ   ١١ََعَذاب 

12. কিতিয়া কিামাছলাছক এই কৰ্া শুতনত লা, কিতিয়া মুতমন পুৰুষ আৰু 

মুতমন নাৰীসকছল তকয় তনজৰ (মানুহতিলাক) সম্পছকথ  উত্তম ধাৰণা কপাষণ 

নকতৰছল আৰু এইছটা নকছল কি, ‘এয়া এটা স্পষ্ট তভতত্তহীন অপিাদ’? 

نُفِسِهۡمََ
َ
َٱلُۡمۡؤِمُنوَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰتَبِأ ل ۡولَٓاَإِۡذََسِمۡعُتُموهََُظن 

بِينَ  َمُّ  ١٢ََخيٗۡراََوَقالُواََْهََٰذآَإِفۡك 

13. তসহোঁ ছি তকয় এই তিষছয় চাতৰজন সাক্ষী উপতস্থি নকতৰছল? এছিছক 

তিছহিু তসহোঁ ছি সাক্ষী উপতস্থি কৰা নাই, কসছয় তসহোঁ ছিই আল্লাহৰ ওচৰি 

তম লীয়া। 

َهَدآِءََ تُواَْبِٱلشُّ
ۡ
فَإِۡذَلَۡمَيَأ َْۚ ۡربََعةَُِشَهَدآَء

َ
ل ۡولَاََجآُءوََعلَۡيهَِبِأ

َِٰذبُونََ َُِهُمَٱلَۡك ْوَلَٰٓئَِكَِعنَدَٱَّلل 
ُ
 ١٣َفَأ

14. পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়া 

নাৰ্াতকছল, কিামাছলাছক তি তিষয়ি জতডি হহত লা িাৰ িাছি মহা শাতিছয় 

কিামাছলাকক স্পশথ কতৰছলছহোঁ ছিন, 

ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةََِ ََِعلَۡيُكۡمََوَرۡحمَُتُهۥَفِيَٱلدُّ َولَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل 
فَۡضُتۡمَفِيهَِ

َ
ُكۡمَفِيََمآَأ ََعِظيمَ لََمس   ١٤ََعَذاب 

15. কিতিয়া কিামাছলাছক মুছখ মুছখ এই কৰ্া প্ৰচাৰ কতৰ ফুতৰত লা আৰু এছন 

তিষয় মুছখছৰ উচ্চাৰণ কতৰ আত লা িাৰ ককাছনা জ্ঞান কিামাছলাকৰ ওচৰি 

নাত ল; আৰু কিামাছলাছক এইছটা অতি িুচ্ছ িুতল ভাতিত লা, অৰ্চ আল্লাহৰ 

ওচৰি এইছটা আত ল অতি গুৰুত্বপূণথ তিষয়। 

اَلَيَۡسََإِۡذَتَلَقَ  فَۡواهُِكمَم 
َ
لِۡسنَتُِكۡمََوَتُقولُوَنَبِأ

َ
ۡونَُهۥَبِأ

ََِ لَُكمَبِهِۦَِعلۡم ََوَتحَۡسُبونَُهۥََهي ِٗناَوَُهَوَِعنَدَٱَّلل 
 ١٥ََعِظيمَ 

16. আৰু কিামাছলাছক কিতিয়া এইছটা শুতনত লা কিতিয়া কিামাছলাছক তকয় 

এই িুতল নক'লা কি, ‘এই তিষছয় কৰ্া ককাৱা আমাৰ পছক্ষ সম্ভৱ নহয়; আল্লাহ 

পতৱি মহান। তনশ্চয় এয়া জঘনয অপিাদ!’ 

نَن َتكَل َمَبَِهََٰذاََ
َ
اَيَُكوُنَلََنآَأ َولَۡولَٓاَإِۡذََسِمۡعُتُموهَُقُلُۡتمَم 

ََعِظيمَ   ١٦َُسۡبَحََٰنَكََهََٰذاَُبۡهَتَٰن 
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17. আল্লাছহ কিামাছলাকক উপছদশ তদছয় কি, ‘িতদ কিামাছলাছক মুতমন 

কহাৱা কিছন্ত আৰু ককতিয়াও অনুৰূপ আচৰণৰ পুনৰািৃতত্ত নকতৰিা’। 
بًَداَإِنَُكنُتمََ

َ
ۦَٓأ نََتُعوُدواَْلِِمۡثلِهِ

َ
َأ ُ يَعُِظُكُمَٱَّلل 

ۡؤِمنِينََ  ١٧َمُّ

18. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি আয়ািসমূহ স্পষ্টভাছৱ তিিৃি কছৰ আৰু 

আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
َعََ ُ ََوٱَّلل  َلَُكُمَٱٓأۡلَيَِٰتِۚ ُ ََحِكيمَ َويَُبي ُِنَٱَّلل   ١٨َلِيم 

19. তনশ্চয় তিসকছল মুতমনসকলৰ মাজি অশ্লীলিাৰ প্ৰসাৰ কামনা কছৰ, 

তসহোঁ িৰ িাছি আছ  পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি; আৰু আল্লাছহ 

জাছন কিামাছলাছকছহ নাজানা। 

نَتَِشيَعَٱلَۡفَِٰحَشُةَفِيَٱل ِذينََ
َ
َٱل ِذيَنَُيحِبُّوَنَأ َءاَمُنواََََْإِن 

نُتۡمَلَاََ
َ
ََيۡعلَُمََوأ ُ َوٱَّلل  ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةَِِۚ لِيم َفِيَٱلدُّ

َ
َأ لَُهۡمََعَذاب 
 ١٩ََتۡعلَُمونََ

20. কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ দয়া আৰু অনুগ্ৰহ নাৰ্াতকছল (তনশ্চয় 

কিামাছলাক ধ্বংস হ’লাছহোঁ ছিন); আৰু তনশ্চয় আল্লাহ কেহশীল, অতি দয়ালু। 
ََََولَۡولَاَفَۡضُلَ ََرُءوف  َ َٱَّلل  ن 

َ
ََِعلَۡيُكۡمََوَرۡحمَُتُهۥََوأ ٱَّلل 

 ٢٠َر ِحيمَ 

21. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক চয়িানৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ নকতৰিা। তিছয় 

চয়িানৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কছৰ, (জাতন কৰ্াৱা) তনশ্চয় চয়িাছন অশ্লীলিা আৰু 

কিয়া কমথৰছহ তনছদথ শ তদছয়। আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়া নাৰ্াতকছল কিামাছলাকৰ 

ককাছনও ককতিয়াও পতৱি হ’ি কনাৱাতৰলাছহোঁ ছিন, তকন্তু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা 

পতৱি কছৰ, আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰািা সিথজ্ঞ। 

ََ ۡيَطَِٰنِۚ َِٰتَٱلش  َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَت بُِعواَُْخُطَو يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ُمُرَبَِٱ
ۡ
ۡيَطَِٰنَفَإِن ُهۥَيَأ َِٰتَٱلش  لَۡفۡحَشآءَََِوَمنَيَت بِۡعَُخُطَو

ََ ََِعلَۡيُكۡمََوَرۡحمَُتُهۥََماََزكَيَٰ َولَۡولَاَفَۡضُلَٱَّلل  َوٱلُۡمنَكرَِِۚ
ََُۗ َيَُزك ِيََمنَيََشآُء َ َٱَّلل  بَٗداََوَلَِٰكن 

َ
َحٍدَأ

َ
ِۡنَأ ِمنُكمَم 

ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ  ٢١ََوٱَّلل 

22. আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল ঐশ্বিথশালী আৰু প্ৰাচুিথৰ অতধকাৰী 

কিওোঁছলাছক কিন এই িুতল শপি গ্ৰহণ নকছৰ কি, তসহোঁ ছি আত্মীয়-স্বজনক, 

অভাৱগ্ৰিক আৰু আল্লাহৰ ৰািাি তহজৰিকাৰী সকলক এছকাছৱ প্ৰদান 

নকতৰি; কিওোঁছলাছক কিন তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদছয় আৰু তসহোঁ িৰ কদাষ-

ত্ৰুটিছিাৰ উছপক্ষা কছৰ। কিামাছলাছক তনতিচৰা কনতক কি, আল্লাছহ 

কিামাছলাকক ক্ষমা কৰক? আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ْولِيََ
ُ
نَيُۡؤتُٓواَْأ

َ
َعةَِأ ْولُواَْٱلَۡفۡضِلَِمنُكۡمََوٱلس 

ُ
تَِلَأ
ۡ
َولَاَيَأ

َولَۡيۡعُفواََْ َِۡۖ ََوٱلَۡمَسَِٰكيَنََوٱلُۡمَهَِٰجرِيَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ٱلُۡقۡربَيَٰ
َُ َلَُكۡمََْۚوٱَّلل  ُ نََيۡغفَِرَٱَّلل 

َ
لَاَُتحِبُّوَنَأ

َ
َأ ُْۗ ََغُفور َََولَۡيۡصَفُحٓوا

 ٢٢َر ِحيمَ 

23. তিসকছল সচ্চতৰিা, সহজ-সৰলা তনমথলতচত্ত, ঈমাোৰ নাৰীৰ প্ৰতি অপিাদ 

আছৰাপ কছৰ, তসহোঁ ছিই পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি অতভশপ্ত আৰু তসহোঁ িৰ িাছি 

আছ  মহাশাতি। 

َٱل ِذيَنَيَۡرُموَنَٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَٱلَۡغَٰفَِلَِٰتَٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََ إِن 
َِ ََعِظيمَ لُعُِنواَْف ۡنَياََوٱٓأۡلِخَرةََِولَُهۡمََعَذاب   ٢٣َيَٱلدُّ

24. তিতদনা তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ তিষছয় তসহোঁ িৰ তিৰুছি সাক্ষয তদি তসহোঁ িছৰই 

তজভা, হাি আৰু তসহোঁ িৰ ভতৰছয়-- 
رُۡجلُُهمَبَِماََ

َ
يِۡديِهۡمََوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡمََوأ

َ
يَۡوَمَتَۡشَهُدََعلَۡيِهۡمَأ

 ٢٤ََيۡعَملُونَََكانُواَْ
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25. কসইতদনা আল্লাছহ তসহোঁ িৰ হক্ক িৰ্া প্ৰাপয প্ৰতিফল পতৰপূণথৰূছপ প্ৰদান 

কতৰি আৰু তসহোঁ ছি জাতন লি কি, আল্লাছহই সুস্পষ্ট সিয। 
َُهَوََ َ َٱَّلل  ن 

َ
ََويَۡعلَُموَنَأ َدِيَنُهُمَٱلۡحَق  ُ يَۡوَمئِٖذَيَُوف ِيِهُمَٱَّلل 

َٱلُۡمبِينَُ  ٢٥َٱلۡحَقُّ

26. দ্যশ্চতৰিা নাৰী দ্যশ্চতৰি পুৰুষৰ িাছি, আৰু দ্যশ্চতৰি পুৰুষ দ্যশ্চতৰিা নাৰীৰ 

িাছি; আনহাছি সচ্চতৰিা নাৰী সচ্চতৰি পুৰুষৰ িাছি আৰু সচ্চতৰি পুৰুষ 

সচ্চতৰিা নাৰীৰ িাছি। মানুছহ তি কয় কসইছিাৰৰ হসছি কিওোঁছলাকৰ ককাছনা 

সম্পকথ  নাই; কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  ক্ষমা আৰু সন্মানজনক জীতৱকা। 

ي َِبَُٰتَ ٱلۡخَبِيَثَُٰتَلِلَۡخبِيثِيَنََوٱلۡخَبِيُثوَنَلِلَۡخبِيَثَِٰتََِۖوٱلط 
اََ ْوَلَٰٓئَِكَُمبَر ُءوَنَِمم 

ُ
َأ ي َِبَِٰتِۚ ي ُِبوَنَلِلط  ي ِبِيَنََوٱلط  لِلط 
ََكرِيمَ  َورِۡزق   َ ۡغفَِرة لَُهمَم   ٢٦ََيُقولُوَنَۖۡ

27. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক তনজৰ ঘৰৰ িাতহছৰ আন কাছৰািাৰ ঘৰি, 

কসই ঘৰৰ অতধিাসীসকলৰ সম্প্ৰীতি সম্পন্ন অনুমতি কনাছলাৱাকক আৰু 

কিওোঁছলাকক  ালাম তনতদয়াকক প্ৰছৱশ নকতৰিা। এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি 

উত্তম, িাছি কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَۡدُخلُواَُْبُيوتًاََغيَۡرَُبُيوتُِكمَۡ يُّ
َ
أ َََيَٰٓ

ل ُكۡمََ َٰلُِكۡمََخيۡرَ  َذ ۡهلَِهاَْۚ
َ
َأ نُِسواََْوتَُسل ُِمواَْعَلَىَٰٓ

ۡ
َتَۡسَتأ َحت يَٰ

ُرونََ  ٢٧َلََعل ُكۡمَتََذك 

28. এছিছক িতদ কিামাছলাছক িাি কাছকা কনাছপাৱা কিছন্ত অনুমতি 

কনাছপাৱাকলছক িাি প্ৰছৱশ নকতৰিা। িতদ কিামাছলাকক ককাৱা হয়, ‘উভতি 

কিাৱা’, কিছন্ত কিামাছলাছক উভতি িািা, এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি অতধক 

পতৱি। কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

َيُۡؤَذَنََ َحٗداَفَلَاَتَۡدُخلُوَهاََحت يَٰ
َ
فَإِنَل ۡمََتِجُدواَْفِيَهآَأ

َلَُكۡمََْۚ ۡزكَيَٰ
َ
َُهَوَأ ْۡۖ َوِإنَقِيَلَلَُكُمَٱرِۡجُعواَْفَٱرِۡجُعوا لَُكۡمَۖۡ

َبَِماََتۡعَملَُ ُ  ٢٨َوَنََعلِيمَ َوٱَّلل 

29. তি ঘৰি ককাছনও িাস নকছৰ কিছন ঘৰি কিামাছলাকৰ ককাছনা কভাগ-

সামগ্ৰী ৰ্াতকছল অৰ্িা উপকৃি কহাৱাৰ অতধকাৰ ৰ্াতকছল িাি কিামাছলাছক 

প্ৰছৱশ কৰাি ককাছনা পাপ নহ’ি। কিামাছলাছক তি প্ৰকাশ কৰা আৰু তি কগাপন 

কৰা কসয়া আল্লাছহ জাছন। 

َْ نَتَۡدُخلُوا
َ
َأ ُبُيوتًاََغيَۡرََمۡسُكونَةَََٖل يَۡسََعلَۡيُكۡمَُجَناح 

ََيۡعلَُمََماَُتۡبُدوَنََوَماََ ُ َل ُكۡمََْۚوٱَّلل  فِيَهاََمَتَٰع 
 ٢٩َتَۡكُتُمونََ

30. মুতমনসকলক ককাৱা, কিওোঁছলাছক কিন তনজৰ দৃতষ্ট সংিি কছৰ, আৰু 

তনজৰ লজ্জাস্থানৰ তহফাজি কছৰ; এইছটাছৱ কিওোঁছলাকৰ িাছি অতধক পতৱি। 

কিওোঁছলাছক তি কছৰ তনশ্চয় কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক অৱতহি। 

بَۡصَٰرِهِۡمََويَۡحَفُظواَْفُُروَجُهۡمََْۚ
َ
واَِْمۡنَأ قُلَل ِلُۡمۡؤِمنِيَنََيُغضُّ

بَِماَيَۡصَنُعونََ َُۢ ََخبِيُر َ َٱَّلل  َلَُهۡمَْۚإِن  ۡزكَيَٰ
َ
َٰلَِكَأ  ٣٠ََذ
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31. আৰু মুতমনা নাৰীসকলক ককাৱা, কিওোঁছলাছকও কিন তনজৰ দৃতষ্টক সংিি 

কছৰ, আৰু তনজৰ লজ্জাস্থানৰ তহফাজি কছৰ; আৰু কিওোঁছলাছক কিন তনজৰ 

কসৌেিথ প্ৰদশথন নকছৰ তকন্তু তিছটা সাধাৰণছি প্ৰকাশ পায় (কসয়া সুকীয় কৰ্া)। 
কিওোঁছলাছক কিন মূৰৰ ওৰতণছৰ তডতঙ আৰু িক্ষস্থল ঢাতক ৰাছখ। কিওোঁছলাছক 

কিন তনজৰ স্বামী, তপিৃ, স্বামীৰ তপিৃ, তনজৰ পুি, স্বামীৰ পুি, ভািৃৰ পুি, 

িাই-ভতনৰ পুি, লগৰীয়া তিছৰািা, তনজৰ মাতলকানাধীন দাসী, কিৌন কামনাছিাধ 

নকৰা অধীনস্থ পুৰুষ আৰু নাৰীসকলৰ কগাপন অি সম্পছকথ  অজ্ঞ তশশুৰ িাতহছৰ 

কাছৰা ওচৰি কিওোঁছলাকৰ কসৌেিথ প্ৰকাশ নকছৰ, লগছি কিওোঁছলাছক কিন 

তনজৰ কগাপন কসৌেিথ প্ৰকাশ কৰাৰ উছেছশয সছজাছৰ কখাজ নাকাছ়ি। কহ 

মুতমনসকল! কিামাছলাক আটাছয় আল্লাহৰ ফাছল উভতি আহা, িাছি 

কিামাছলাছক সফলকাম হ’ি পাৰা। 

ََويَۡحَفۡظَنََ بَۡصَٰرِهِن 
َ
َوقُلَل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰتََيۡغُضۡضَنَِمۡنَأ

َإِل اََماََظَهَرَِمۡنَهاَۖۡ ََولَاَُيۡبِديَنَزِيَنَتُهن  فُُروَجُهن 
ََََولَۡيۡضِرۡبَنَِبخُُمرِهِنَ  َولَاَُيۡبِديَنَزِيَنَتُهن  َۡۖ َُجُيوبِِهن  عَلَىَٰ

ََ ۡبَنآئِِهن 
َ
ۡوَأ
َ
َأ ۡوََءابَآِءَُبُعولَتِِهن 

َ
َأ ۡوََءابَآئِِهن 

َ
َأ إِل اَلُِبُعولَتِِهن 

ۡوَبَنِٓيََ
َ
َأ َٰنِِهن  ۡوَبَنِٓيَإِۡخَو

َ
َأ َٰنِِهن  ۡوَإِۡخَو

َ
َأ ۡبَنآِءَُبُعولَتِِهن 

َ
ۡوَأ
َ
أ

ۡوَ
َ
َأ َٰتِِهن  َخَو

َ
َٰبِعِيَنَأ وَِٱلت 

َ
َأ يَۡمَُٰنُهن 

َ
ۡوََماََملََكۡتَأ

َ
َأ نَِسآئِِهن 

ۡفِلَٱل ِذيَنَلَۡمََ ِ وَِٱلط 
َ
ْولِيَٱلِۡإۡربَةَِِمَنَٱلر َِجاِلَأ

ُ
َغيِۡرَأ

ََ رُۡجلِِهن 
َ
َولَاَيَۡضِرۡبَنَبِأ ََعۡوَرَِٰتَٱلن َِسآِءَِۖ َيۡظَهُرواَْعَلَىَٰ

ْۚ يَُّهَََلُِيۡعلََمََماَُيخۡفِيَنَِمنَزِيَنتِِهن 
َ
ََِجمِيًعاَأ َوتُوبُٓواَْإِلَيَٱَّلل 

 ٣١َٱلُۡمۡؤِمُنوَنَلََعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ

32. আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ অতিিাতহি নাৰী-পুৰুষ আৰু সৎকমথশীল দাস-

দাসীসকলৰ তিিাহ সম্পাদন কৰা। তসহোঁ ছি অভাৱগ্ৰি হ’কল আল্লাছহ তনজ 

অনুগ্ৰহি তসহোঁ িক অভাৱমুি কতৰ তদি; অৱছশয আল্লাহ প্ৰাচুিথময়, সিথজ্ঞ। 

َٰلِِحيَنَِمۡنَِعَبادُِكۡمََ َِمنُكۡمََوٱلص  َيََٰميَٰ
َ
نِكُحواَْٱلۡأ

َ
َوأ

ََ ۗۦُ َِمنَفَۡضلِهِ ُ َوِإَمآئُِكۡمَْۚإِنَيَُكونُواَُْفَقَرآَءَُيۡغنِِهُمَٱَّلل 
ََعلِيمَ  ََوَِٰسع  ُ  ٣٢ََوٱَّلل 

33. আৰু তিসকলৰ তিিাহ কৰাৰ সামৰ্থ নাই, আল্লাছহ কিওোঁছলাকক তনজ 

অনুগ্ৰহি অভাৱমুি নকৰাকলছক কিওোঁছলাছক কিন সংিম অৱলম্বন কছৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ মাতলকানাধীন দাস-দাসীৰ মাজৰ ককাছনািাই তনজৰ মুতিৰ িাছি 

তলতখি চুতি তিচাতৰছল, তসহোঁ িৰ লগি চুতি কতৰ কলাৱা, িতদছহ কিামাছলাছক 

তসহোঁ িৰ মাজি ককাছনা কলযাণ আছ  িুতল জাতনি পাৰা। লগছি আল্লাছহ 

কিামাছলাকক তি সম্পদ প্ৰদান কতৰছ  িাৰ পৰা কিামাছলাছক তসহোঁ িক দান 

কৰা। আৰু কিামাছলাকৰ দাসীসকছল তনজৰ লজ্জাস্থানৰ পতৱিিা ৰক্ষা কতৰি 

তিচাতৰছল পাতৰ্থৱ জীৱনৰ ধনৰ কলাভি তসহোঁ িক িযতভচাৰি িাধয নকতৰিা। 

তিসকছল তসহোঁ িক িাধয কৰাি, তনশ্চয় তসহোঁ িক িাধয কৰাৰ তপ ি আল্লাছহ 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি অিযন্ত ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََ ُ َُيۡغنَِيُهُمَٱَّلل  َولۡيَۡسَتۡعفِِفَٱل ِذيَنَلَاََيِجُدوَنَنِكَاًحاََحت يَٰ
اََملََكۡتََ ََوٱل ِذيَنَيَبَۡتُغوَنَٱلِۡكَتََٰبَِمم  ِمنَفَۡضلِهِۗۦُ

َوَءاتُوُهمََ يَۡمَُٰنُكۡمَفَكَاتُِبوُهۡمَإِۡنََعلِۡمُتۡمَفِيِهۡمََخيٗۡراَۖۡ
َ
أ

ِنَمَ  َُٰكۡمََْۚولَاَتُۡكرُِهواََْفَتَيَٰتُِكۡمََم  َِٱل ِذٓيََءاتَى اِلَٱَّلل 
ةََِ ٗناَل َِتبَۡتُغواََْعرََضَٱلۡحََيوَٰ َرۡدَنََتحَصُّ

َ
عَلَىَٱلۡبَِغآِءَإِۡنَأ

ََ ََبۡعِدَإِۡكَرَٰهِِهن  َِمنُۢ َ َٱَّلل  َفَإِن  ن  َوَمنَيُۡكرِههُّ ۡنَياَْۚ ٱلدُّ
 ٣٣ََغُفور َر ِحيمَ 

34. অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ ওচৰি অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ, 

কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলৰ পৰা দৃষ্টান্ত আৰু মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি উপছদশ। 
َِنَٱل ِذيَنََ بَي َِنَٰٖتََوَمَثلٗاَم  نَزلَۡنآَإِلَۡيُكۡمََءاَيَٰٖتَمُّ

َ
َولََقۡدَأ

 ٣٤ََخلَۡواَِْمنََقۡبلُِكۡمََوَموِۡعَظٗةَل ِلُۡمت قِينََ
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35. আল্লাহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ নূৰ, কিওোঁৰ নূৰৰ উপমা হহছ  কিতনিা 

এটি তদপাধাৰ, িাৰ মাজি আছ  এটা প্ৰদীপ, প্ৰদীপছটা এটা কাোঁ চৰ আৱৰণৰ 

মাজি স্থাতপি, কাোঁ চৰ আৱৰণছটা উজ্জ্বল নক্ষিৰ দছৰ, তিছটা প্ৰজ্বতলি কৰা হয় 

িৰকিময় িায়িুন গ ৰ কিলৰ দ্বাৰা, কসইছটা ককৱল পূৱ তদশৰ নহয় আৰু 

ককৱল পতশ্চম তদশছৰা নহয়, জুইছয় িাক স্পশথ নকতৰছলও কিতনিা িাৰ কিছল 

উজ্জ্বল কপাহৰ তিয়পাই ৰ্াছক, নূৰৰ ওপৰি নূৰ! আল্লাছহ কিওোঁৰ নূৰৰ তপছন 

িাক ইচ্ছা িাছকই তহদায়ি কছৰ। আল্লাছহ মানুহৰ িাছিই উপমাসমূহ িণথনা 

কছৰ আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সিথজ্ঞ। 

َنُوُرَٱلسَ  ُ ةََٖ۞ٱَّلل  ََمَثُلَنُورِهِۦََكِمۡشَكوَٰ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو

ن َهاَ
َ
ٱلزَُّجاَجُةََكأ ٱلِۡمۡصَباُحَفِيَزَُجاَجٍةَِۖ َۡۖ فِيَهاَِمۡصَباح 
َبََٰرَكةََٖزۡيُتونَةَٖل اََ َيُوَقُدَِمنََشَجَرةَٖمُّ ِي   َُدر  َكۡوَكب 

ََ ۡمََتۡمَسۡسُهَََشۡرقِي ةََٖولَاََغۡربِي ةَٖيَكَاُدََزۡيُتَهاَيُِضٓيُءََولَۡوَل
َويَۡضرُِبََ َْۚ َلُِنورِهِۦََمنَيََشآُء ُ َيۡهِديَٱَّلل  َِۚ َنُورٖ َعَلَىَٰ نُّور  َْۚ نَار 

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
َبِكُل  ُ ۡمَثََٰلَلِلن اِسََِۗوٱَّلل 

َ
َٱلۡأ ُ  ٣٥َٱَّلل 

36. কসইছিাৰ ঘৰি তিছিাৰক সমুন্নি কতৰিকল আৰু কিওোঁৰ নাম স্মৰণ 

কতৰিকল আল্লাছহ তনছদথ শ তদছ , পুৱা-গধূতল কিওোঁৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা 

কছৰ, 

نَتُۡرَفَعََويُۡذَكَرَفِيَهاَٱۡسُمُهۥَيَُسب ُِحََ
َ
َأ ُ ذَِنَٱَّلل 

َ
فِيَُبُيوٍتَأ

ََِوٱٓأۡلَصالَِ  ٣٦َلَُهۥَفِيَهاَبِٱلُۡغُدو 

37. কসইসকল কলাছক, তিসকলক িযৱসায়-িাতণজয আৰু কিচা-তকনাই আল্লাহৰ 

স্মৰণৰ পৰা আৰু  ালাি কাছয়ম কৰাৰ পৰা লগছি িাকাি প্ৰদান কৰাৰ পৰা 

তিৰি নাৰাছখ, কিওোঁছলাছক কসই তদনছটাক ভয় পায় তিতদনা িহুছিা অন্তৰ আৰু 

দৃতষ্টসমূহ ওলট-পালট হহ িাি। 

ََِوِإقَاِمََ ََعنَذِۡكرَِٱَّلل  َولَاََبۡيع   َ َل اَتُلِۡهيِهۡمَتَِجََٰرة رَِجال 
ةََِيخَافُوَنَيَوَۡ َكوَٰ ةََِوِإيَتآِءَٱلز  لَوَٰ ٗماََتَتَقل ُبَفِيهََِٱلص 

بَۡصَٰرَُ
َ
 ٣٧َٱلُۡقلُوُبََوٱلۡأ

38. কিওোঁছলাছক তি উত্তম আমল কছৰ িাৰ িাছি আল্লাছহ িাছি 

কিওোঁছলাকক পুৰস্কাৰ তদছয় আৰু কিওোঁ তনজ অনুগ্ৰহি কিওোঁছলাকৰ প্ৰাপযিককও 

অতধক প্ৰদান কছৰ। আৰু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা অপতৰতমি জীতৱকা দান কছৰ। 

َ ُ ََلَِيۡجزِيَُهُمَٱَّلل  ۗۦُ ِنَفَۡضلِهِ ۡحَسَنََماََعِملُواََْويَزِيَدُهمَم 
َ
أ

َيَۡرُزُقََمنَيََشآُءَبَِغيِۡرَِحَسابَٖ ُ  ٣٨ََوٱَّلل 

39. আৰু তিসকছল কুফৰী কছৰ তসহোঁ িৰ আমলসমূহ মৰুভূতমৰ মৰীতচকাৰ দছৰ, 

িৃষ্ণািুৰ িযতিছয় তিছটাক পানী িুতল ভাছৱ, তকন্তু কিতিয়া তস কসইছটাৰ 

কাষিকগ উপতস্থি হয়, িাি এছকাছক নাপায়, িৰং িাি আল্লাহকছহ পায়, 

এছিছক কিওোঁ িাক িাৰ তহচাপ পূণথমািাি প্ৰদান কতৰি; আৰু আল্লাহ দ্ৰুি 

তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 

َبِقِيَعةََٖيحَۡسُبُهََ ۡعَمَٰلُُهۡمََكَسَرابِۭ
َ
َوٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ

َإَِذاََجآَءهُۥَلَۡمََيِجۡدهََُشۡيـ َٗ ۡمـ َاُنََمآًءََحت يَٰٓ ََٱلظ  َ اََووََجَدَٱَّلل 
ََسِريُعَٱلۡحَِسابَِ ُ ََوٱَّلل  ۗۥُ َُٰهَِحَسابَُه  ٣٩َِعنَدهُۥَفََوف ى

40. অৰ্িা (তসহোঁ িৰ আমলসমূহ) গভীৰ সাগৰৰ িলি ৰ্কা অন্ধকাৰৰ দছৰ, 

িাক আচ্ছন্ন কছৰ িৰংগৰ ওপৰি িৰিই, িাৰ উিথ ি আছ  কমঘপুি, 

অন্ধকাৰিুি কমঘপুি িৰৰ ওপৰি িৰ, আনতক তস তনজৰ হািখন উতলয়াছলও 

কদাতপও কদখা নাপাি; আৰু আল্লাছহ িাৰ িাছি নূৰৰ িযৱস্থা কৰা নাই, িাৰ 

িাছি ককাছনা নূৰ নাই। 

ََ ِنَفَۡوقِهِۦََمۡوج  َم  َُٰهََمۡوج  ََيۡغَشى ي ٖ ج ِ
ۡوََكُظلَُمَٰٖتَفِيََبحۡرَٖلُّ

َ
أ

ََبۡعُضَهاَفَۡوَقََبۡعٍضَإَِذآََ َُْۚظلَُمَُٰتُۢ ِنَفَۡوقِهِۦََسَحاب  م 
ۡخَرجََ

َ
َلَُهۥََََأ ُ َوَمنَل ۡمََيجَۡعِلَٱَّلل  َُۗ ََٰها يََدهُۥَلَۡمَيََكۡدَيََرى

 ٤٠َنُوٗراََفَماَلَُهۥَِمنَنُّورٍَ

41. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ  

কিওোঁছলাছক আৰু শাৰীিিভাছৱ উতৰফুৰা চৰাইছয়ও আল্লাহৰ পতৱিিা আৰু 

মতহমা কঘাষণা কছৰ? প্ৰছিযছকই জাছন তনজ তনজ ইিাদিৰ আৰু পতৱিিা-

মতহমা কঘাষণাৰ পিতি। আৰু তসহোঁ ছি তি কছৰ কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক 

অৱগি। 

ۡرِضََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َيَُسب ُِحَلَُهۥََمنَفِيَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

َقَۡدََعلَِمََصلَاتَُهۥَ َٰٖتَُِۖكل   ف  يُۡرََصَٰٓ َََوٱلط  ُ ََوٱَّلل  ۗۥُ َوتَۡسبِيَحُه
بَِماََيۡفَعلُونََ َُۢ  ٤١ََعلِيُم
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42. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌমত্ব ককৱল আল্লাহছৰই, আৰু আল্লাহৰ 

ফাছলই কশষ প্ৰিযাৱিথ ন। 
َِٱلَۡمِصيرَُ ۡرِضََِۖوِإلَيَٱَّلل 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس   ٤٢ََوَّلِل 

43. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আল্লাছহ কমঘমালাক সিাতলি কছৰ? িাৰ 

তপ ি কিওোঁ কসইছিাৰক একতিি কছৰ আৰু তপ ি পিীভূি কছৰ, িাৰ তপ ি 

িুতম কদতখিকল কপাৱা কি, িাৰ মাজৰ পৰাই িৰষুণৰ কটাপাল ওলাই আছহ, 

আৰু কিওোঁ আকাশি অৱতস্থি কমঘৰ পিথিৰ মধযতস্থি তশলািূপৰ পৰা তশলািৃতষ্ট 

িষথণ কছৰ। িাৰ তপ ি ইয়াৰ দ্বাৰা কিওোঁ িাক ইচ্ছা আঘাি কছৰ আৰু িাক 

ইচ্ছা িাৰ পৰা ইয়াক আন ফাছল আোঁিৰাই তদছয়। কমঘৰ তিজুলী চকমকতনছয় 

দৃতষ্টশতি কাত়ি কলাৱাৰ উপৰম হয়। 

ََ َيَُؤل ُِفَبَيَۡنُهۥَُثم  َيُۡزِجيََسَحاٗباَُثم  َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

ُِلَََيجَۡعلُُهۥَرَُكاٗماََفتََرىَٱلَۡوۡدَقََيخُۡرُجَِمۡنَخَِ َلَٰلِهِۦََويُنَز 
َبََرٖدََفُيِصيُبَبِهِۦََمنََ َمآِءَِمنَِجَباٖلَفِيَهاَِمنُۢ ِمَنَٱلس 
يَكَاُدََسَناَبَۡرقِهِۦَيَۡذَهُبََ َۡۖ نَيََشآُء يََشآُءََويَۡصِرفُُهۥََعنَم 

بَۡصَٰرَِ
َ
 ٤٣َبِٱلۡأ

44. আল্লাছহই ৰাতি আৰু তদনৰ আৱিথ ন ঘটায়, তনশ্চয় ইয়াি অন্তদৃথতষ্টসম্পন্ন 

িযতিসকলৰ িাছি আছ  তশক্ষা। 
ْولِيََ
ُ
َٰلَِكَلَعِبَۡرٗةَل ِأ َفِيََذ إِن  َْۚ َهاَر َٱل ۡيَلََوٱلن  ُ ُيَقل ُِبَٱَّلل 

بَۡصَٰرَِ
َ
 ٤٤َٱلۡأ

45. আৰু আল্লাছহ প্ৰছিযক জীৱছকই সৃতষ্ট কতৰছ  পানীৰ পৰা, িাছৰ তক ুমান 

কপটি ভৰ তদ চুচতৰ িায়, আন তক ুমান দ্যই ভতৰছৰ কখাজকাছ়ি আৰু তক ুমান 

চছল চাতৰ কঠছঙছৰ। আল্লাছহ তি ইচ্ছা কসইছটাছৱ সৃতষ্ট কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ََ نََيۡمِشيَعَلَىَٰ فَِمۡنُهمَم  آٖءَِۖ ِنَم  ََدآب ةَٖم  ََخلََقَُكل  ُ َوٱَّلل 
نَ َرِۡجلَيِۡنََوِمۡنُهمَم  نََيۡمِشيَعَلَىَٰ َبۡطنِهِۦََوِمۡنُهمَم 

َََيۡمِشيَعَلَىََٰٓ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ََماَيََشآُء ُ ََيخۡلُُقَٱَّلل  ۡربَٖعِۚ

َ
َأ
 ٤٥ََشۡيٖءَقَِدير َ

46. অৱছশয আতমছয়ই সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ অৱিীণথ কতৰছ াোঁ , আৰু আল্লাছহ 

িাক ইচ্ছা সৰল-সঠিক পৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ। 
ََيۡهِديََمنَ ُ ََوٱَّلل  َبي َِنَٰٖتِۚ نَزلَۡنآََءاَيَٰٖتَمُّ

َ
ََل َقۡدَأ يََشآُءَإِلَيَٰ

ۡسَتقِيمَٖ  ٤٦َِصَرَٰٖطَمُّ

47. তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ াোঁ  

আৰু আতম আনুগিয কতৰছ াোঁ ’। ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ িৰ এটা দছল মুখ ঘূৰাই 

লয়; প্ৰকৃিছি তসহোঁ ি মুতমন নহয়। 

ََِوبِٱلر ُسوِلَ َََويَُقولُوَنََءاَمن اَبِٱَّلل  َفَرِيق  يَٰ
ََيَتَول  َطۡعَناَُثم 

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِكَبِٱلُۡمۡؤِمنِينََ
ُ
َوَمآَأ َٰلَِكَْۚ ََبۡعِدََذ ِنُۢ ِۡنُهمَم   ٤٧َم 

48. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি এই মছমথ আহ্বান 

কৰা হয় কি, িাছি কিওোঁ তসহোঁ িৰ মাজি তিচাৰ-মীমাংসা কতৰ তদছয়, কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ এটা দছল মুখ ঘূৰাই লয়। 

ََ ََِورَُسولِهِۦَلَِيۡحُكَمَبَيَۡنُهۡمَإَِذاَفَرِيق  َوِإَذاَُدُعٓواَْإِلَيَٱَّلل 
ۡعرُِضونََ ِۡنُهمَمُّ  ٤٨َم 

49. আৰু িতদ সিয তসহোঁ িৰ সপছক্ষ হয়, কিছন্ত তসহোঁ ি তিনীিভাছৱ ৰা ুলৰ 

ওচৰি কদৌতৰ আছহ। 
تُٓواَْإِلَۡيهَُِمذَۡ

ۡ
َيَأ  ٤٩َِعنِينَََوِإنَيَُكنَل ُهُمَٱلۡحَقُّ

50. তসহোঁ িৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  কনতক, কন তসহোঁ ছি সছেহ কপাষণ কছৰ? কন 

তসহোঁ ছি ভয় কছৰ কি, আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল তসহোঁ িৰ প্ৰতি অনযায় কতৰি, 

িৰং তসহোঁ ছিই িাতলম। 

ََ ُ نََيحِيَفَٱَّلل 
َ
ۡمََيخَافُوَنَأ

َ
ِمَٱۡرتَابُٓواَْأ

َ
َأ رَض  فِيَقُلُوبِِهمَم 

َ
أ

َٰلُِمونَََعلَۡيِهۡمَوََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلظ 
ُ
َبَۡلَأ ۚۥْ  ٥٠َرَُسولُُه



 

আন-নূৰ 

 

366 

 

 النور

51. মুতমনসকলৰ উতি হহছ  এইছটা— কিতিয়া কিওোঁছলাকৰ মাজি তিচাৰ-

ফয়চালা কতৰ তদয়াৰ িাছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তপছন আহ্বান কৰা হয়, 

কিতিয়া কিওোঁছলাছক কয়, ‘আতম শুতনছলাোঁ  আৰু আনুগিয কতৰছলাোঁ ’। 
কিওোঁছলাছকই সফলকাম। 

ََِورَُسولِهِۦََإِن مََ اََكاَنَقَۡوَلَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَإَِذاَُدُعٓواَْإِلَيَٱَّلل 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
َوأ َْۚ َطۡعَنا

َ
نََيُقولُواََْسِمۡعَناََوأ

َ
لَِيۡحُكَمَبَيَۡنُهۡمَأ

 ٥١َٱلُۡمۡفلُِحونََ

52. আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কছৰ, আৰু আল্লাহক ভয় 

কছৰ লগছি কিওোঁৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ, কিওোঁছলাছকই কৃিকািথ। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
ََويَت ۡقهَِفَأ َ ََورَُسولَُهۥََويَۡخَشَٱَّلل  َ َوَمنَيُِطِعَٱَّلل 

 ٥٢َُهُمَٱلَۡفآئُِزونََ

53. আৰু তসহোঁ ছি দৃ়িভাছৱ আল্লাহৰ শপি খাই কয় কি, িুতম িতদ তসহোঁ িক 

আছদশ কৰা কিছন্ত তসহোঁ ি তনশ্চয় ওলাই আতহি। িুতম ককাৱা, ‘শপি নাখািা, 

আনুগিযৰ তিষয়ছটা ভালককছয় জনা আছ । কিামাছলাছক তি কৰা তনশ্চয় 

আল্লাহ কসই তিষছয় সতিছশষ অৱতহি’। 

ََۡۖ َمۡرَتُهۡمَلََيۡخرُُجن 
َ
يَۡمَٰنِِهۡمَلَئِۡنَأ

َ
ََِجۡهَدَأ قَۡسُمواَْبِٱَّلل 

َ
۞َوأ

بَِماََ َُۢ ََخبِيُر َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ۡعُروفَة  م  ََطاَعةَ  ْۡۖ قُلَل اَُتۡقِسُموا
 ٥٣َۡعَملُونََتََ

54. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ আনুগিয কৰা আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয 

কৰা’।ইয়াৰ তপ ছিা িতদ কিামাছলাছক মুখ ঘূৰাই কলাৱা, কিছন্ত কিওোঁ 

ককৱল কিওোঁৰ ওপৰি অতপথি দাতয়ত্বৰ িাছি দায়ী আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি 

অতপথি দাতয়ত্বৰ িাছি কিামাছলাক তনছজই দায়ী; িতদ কিামাছলাছক কিওোঁৰ 

আনুগিয কৰা কিছন্ত সৎপৰ্ পািা, দৰাচলছি ৰা ুলৰ দাতয়ত্ব ককৱল 

সুস্পষ্টভাছৱ কপৌোঁচাই তদয়া। 

َۖۡفَإِنَتََول ۡواَْفَإِن َماََعلَۡيهََِ ِطيُعواَْٱلر ُسوَل
َ
ََوأ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
قُۡلَأ

ََوَماََ ْْۚ َوِإنَتُِطيُعوُهََتۡهَتُدوا اَُحم ِلُۡتۡمَۖۡ َماَُحم َِلَوََعلَۡيُكمَم 
 ٥٤َوِلَإِل اَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُعَلَىَٱلر سَُ

55. কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  

আল্লাছহ কিওোঁছলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ  কি, কিওোঁ অৱছশয কিওোঁছলাকক পৃতৰ্ৱীি 

প্ৰতিতনতধত্ব দান কতৰি, কিছনকক কিওোঁ প্ৰতিতনতধত্ব দান কতৰত ল কিওোঁছলাকৰ 

পূিথৱিীসকলক আৰু কিওোঁ অৱছশয কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ দ্বীনক 

প্ৰতিতষ্ঠি কতৰি তিছটা কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁ প ে কতৰছ  আৰু কিওোঁছলাকৰ 

ভয়-ভীতিক শাতন্ত-তনৰাপত্তাি পতৰিিথ ন কতৰ তদি। কিওোঁছলাছক ককৱল কমাছৰই 

ইিাদি কতৰি, কমাৰ লগি আন কাছকা অংশীদাৰ স্থাপন নকতৰি, তকন্তু ইয়াৰ 

তপ ি তিসকছল কুফৰী কতৰি তসহোঁ ছিই ফাত ক্ব। 

َٰلَِحَِٰتََ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمنُكۡمَوََعِملُواَْٱلص  ُ وََعَدَٱَّلل 
ۡرِضََكَماَٱۡسَتۡخلََفَٱل ِذيَنَِمنََ

َ
لَيَۡسَتۡخلَِفن ُهۡمَفِيَٱلۡأ

َلَُهۡمََ َلَُهۡمَدِيَنُهُمَٱل ِذيَٱۡرتََضيَٰ ِنَن  َقۡبلِِهۡمََولَُيَمك 
ََبۡعِدََخۡوفِِهمَۡ ِنُۢ ُهمَم  لَن  ِ َيۡعُبُدونَنِيَلَاَََولَُيَبد  َْۚ ۡمٗنا
َ
َأ

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ
ُ
َٰلَِكَفَأ َوَمنََكَفَرََبۡعَدََذ اَْۚ يُۡشِرُكوَنَبِيََشۡيـ ٗ

 ٥٥َٱلَۡفَِٰسُقونََ

56. আৰু কিামাছলাছক  ালাি কাছয়ম কৰা, িাকাি প্ৰদান কৰা আৰু ৰা ুলৰ 

আনুগিয কৰা, িাছি কিামাছলাক ৰহমিপ্ৰাপ্ত হ’ি পাৰা। 
َةَ لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 

َ
ِطيُعواَْٱلر ُسوَلَلََعل ُكۡمََََوأ

َ
ةَََوأ َكوَٰ َوَءاتُواَْٱلز 

 ٥٦َتُۡرَحمُونََ

57. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ তিষছয় িুতম ককতিয়াও এইছটা নাভাতিিা 

কি, তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি অপাৰগকাৰী। তসহোঁ িৰ আশ্ৰয়স্থল হহছ  অতি; আৰু তকমান 

কি তনকৃষ্ট এই প্ৰিযাৱিথ নস্থল! 

َ ََلَاََتحَۡسبَن  ۡرِضِۚ
َ
ٱل ِذيَنََكَفُرواَُْمۡعِجزِيَنَفِيَٱلۡأ

َولَبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ َۡۖ اُر َُٰهُمَٱلن  َوى
ۡ
 ٥٧ََوَمأ
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58. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকৰ মাতলকানাধীন দাস-দাসীসকল আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি তিসকল তশশু এতিয়াও প্ৰাপ্তিয়স্কি উপনীি কহাৱা নাই 

তসহোঁ ছি কিন কিামাছলাকৰ ককাঠাি প্ৰছৱশ কতৰিকল তিতনটা সময়ি অনুমতি 

গ্ৰহণ কছৰ, ফজৰৰ  ালািৰ আগি, দ্যপুৰীয়া কিতিয়া কিামাছলাছক সাজ-

কাছপাৰ খুতল কৰ্াৱা কসই সময়ি আৰু ঈশ্বা  ালািৰ তপ ি, এই তিতনটা সময় 

কিামাছলাকৰ কগাপনীয়িাৰ সময়। এই তিতনটা সময়ৰ িাতহছৰ (আন তিছকাছনা 

সময়ি তিনা অনুমতিি প্ৰছৱশ কতৰছল) কিামাছলাকৰ আৰু তসহোঁ িছৰা ককাছনা 

কদাষ নাই। তকয়ছনা কিামাছলাছক ইজছন-তসজনৰ ওচৰি অহা-কিাৱা কৰাছটাছৱ 

স্বাভাতৱক। এইদছৰই আল্লাছহ কিওোঁৰ আয়ািসমূহ কিামাছলাকৰ িাছি স্পষ্টকক 

িণথনা কছৰ, আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلِيَۡسَتـ ِۡذنُكُمَٱل ِذيَنََملََكۡتََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يَۡمَُٰنُكۡمَ
َ
ََأ َٰٖتِۚ َوٱل ِذيَنَلَۡمََيۡبلُُغواَْٱلۡحُلَُمَِمنُكۡمَثََلََٰثََمر 

َِنََ ةَِٱلَۡفۡجرَِوَِحيَنَتََضُعوَنَثَِيابَُكمَم  ِنََقۡبِلََصلَوَٰ م 
ثََلَُٰثََعۡوَرَٰٖتَل ُكۡمََْۚ َِۚ ةَِٱلۡعَِشآِء ََبۡعِدََصلَوَٰ ِهيَرةََِوِمنُۢ ٱلظ 

َٰفُوَنََلَيَۡسََعلَۡيُكۡمََولَاََعلَۡيِهۡمَُجَناُحََُۢبۡعدََ َطو  َْۚ ُهن 
َلَُكُمََ ُ ََكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل  ََبۡعٖضِۚ َعلَۡيُكمََبۡعُضُكۡمَعَلَىَٰ

ََحِكيمَ  ََعلِيم  ُ  ٥٨َٱٓأۡلَيَِٰتََِۗوٱَّلل 

59. আৰু কিামাছলাকৰ সন্তান-সন্ততিসকল প্ৰাপ্তিয়স্কি উপনীি হ’কল 

তসহোঁ ছিও কিন অনুমতি গ্ৰহণ কছৰ কিছনকক অনুমতি গ্ৰহণ কতৰত ল তসহোঁ িৰ 

িছয়াছজযষ্ঠসকছল। এইদছৰ আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁৰ আয়ািসমূহ 

তিিৃি কছৰ, আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡطَفَُٰلَِمنُكُمَٱلۡحُلَُمَفَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواََْكَماََ
َ
َوِإَذاَبَلََغَٱلۡأ

َلَُكۡمََ ُ ٱۡسَتـ َۡذَنَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل 
ََحِكيمَ َءاَيَٰتِهَِ ََعلِيم  ُ ََوٱَّلل   ٥٩َۗۦُ

60. আৰু িৃিা নাৰীসকল, তিসকছল তিিাহৰ আশা কপাষণ নকছৰ, তসহোঁ ছি িতদ 

কসৌেিথ প্ৰদশথন নকতৰ তসহোঁ িৰ চাদৰ খুতল ৰাছখ কিছন্ত তসহোঁ িৰ ককাছনা অপৰাধ 

নহয়। তকন্তু ইয়াৰ পৰা তসহোঁ ছি তিৰি ৰ্কাছটাছৱ তসহোঁ িৰ িাছি উত্তম, আৰু 

আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

َٰتِيَلَاَيَرُۡجوَنَنِكَاٗحاَفَلَيَۡسََ َِٰعُدَِمَنَٱلن َِسآِءَٱل  َوٱلَۡقَو
ََ َِجَٰتِۭ ََغيَۡرَُمَتبَر  نَيََضۡعَنَثَِياَبُهن 

َ
َأ َُجَناح  َعلَۡيِهن 

ََعلِيمَ  ََسِميع  ُ َوٱَّلل  َُۗ ل ُهن  نَيَۡسَتۡعفِۡفَنََخيۡرَ 
َ
َوأ  ٦٠َبِزِيَنةَِٖۖ

61. অন্ধৰ িাছি ককাছনা কদাষ নাই, খিৰ িাছি ককাছনা কদাষ নাই, ৰুগীয়াৰ 

িাছিও ককাছনা কদাষ নাই আৰু কিামাছলাকৰ িাছিও ককাছনা কদাষ নাই কখাৱা-

কিাৱা কৰাি তনজৰ ঘৰি অৰ্িা কিামাছলাকৰ তপিৃৰ ঘৰি, মািৃৰ ঘৰি, 

ভািৃসকলৰ ঘৰি, িাই-ভনীসকলৰ ঘৰি, দদাই-িৰকাইসকলৰ ঘৰি, কপহী-

কজঠাইসকলৰ ঘৰি, কমামাইসকলৰ ঘৰি, মাহী-কজঠাইসকলৰ ঘৰি অৰ্িা 

কসইছিাৰ ঘৰি তিছিাৰ ঘৰৰ চাতি-কাঠিৰ মাতলক কিামাছলাক তনছজই নাইিা 

কিামাছলাকৰ িনু্ধসকলৰ ঘৰি। কিামাছলাছক এছকলছগ কখাৱা অৰ্িা পৃৰ্ছক 

কখাৱা িাি কিামাছলাকৰ ককাছনা অপৰাধ নহয়। তকন্তু কিতিয়া কিামাছলাছক 

ককাছনা ঘৰি প্ৰছৱশ কতৰিা কিতিয়া কিামাছলাছক পৰস্পৰৰ প্ৰতি  ালাম 

কতৰিা অতভিাদনস্বৰূপ তিছটা আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কলযাণময় আৰু পতৱি। 

এইদছৰ আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি কিওোঁৰ আয়ািসমূহ স্পষ্টভাছৱ তিিৃি কছৰ 

িাছি কিামাছলাছক অনুধাৱন কতৰি পাৰা। 

ََولَاََ ۡعَرِجََحَرج 
َ
ََولَاَعَلَىَٱلۡأ ََحَرج  ۡعَميَٰ

َ
ل يَۡسَعَلَىَٱلۡأ

َ
ۡ
نَتَأ
َ
نُفِسُكۡمَأ

َ
َأ ََولَاَعَلَىَٰٓ ُكلُواََْعَلَىَٱلَۡمرِيِضََحَرج 

َهَٰتُِكۡمََ م 
ُ
ۡوَُبُيوِتَأ

َ
ۡوَُبُيوِتََءابَآئُِكۡمَأ

َ
َُبُيوتُِكۡمَأ ِمنُۢ

ۡوَُبُيوِتََ
َ
َٰتُِكۡمَأ َخَو

َ
ۡوَُبُيوِتَأ

َ
َٰنُِكۡمَأ ۡوَُبُيوِتَإِۡخَو

َ
أ

ۡوََ
َ
َٰلُِكۡمَأ ۡخَو

َ
ۡوَُبُيوِتَأ

َ
َٰتُِكۡمَأ ۡوَُبُيوِتََعم 

َ
ۡعَمَِٰمُكۡمَأ

َ
أ

ۡوََماََملَكَۡ
َ
ۡوََصِديقُِكۡمََُْۚبُيوِتََخََٰلَٰتُِكۡمَأ

َ
َأ ۥٓ َفاِتحَُه ُتمَم 

ۡشَتاٗتاََْۚ
َ
ۡوَأ
َ
ُكلُواََْجمِيًعاَأ

ۡ
نَتَأ
َ
َأ لَيَۡسََعلَۡيُكۡمَُجَناح 

ِۡنََ نُفِسُكۡمََتحِي ٗةَم 
َ
َأ فَإَِذاََدَخلُۡتمَُبُيوٗتاَفََسل ُِمواَْعَلَىَٰٓ

َلَُكُمََ ُ َكَذَٰلَِكَيُبَي ُِنَٱَّلل  َْۚ َُِمَبََٰرَكٗةََطي َِبٗة ِعنِدَٱَّلل 
 ٦١ََيَِٰتَلََعل ُكۡمََتۡعقِلُونََٱٓأۡل
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62. প্ৰকৃি মুতমন হহছ  কসইসকল কলাক, তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ আৰু ৰা ুলৰ লগি ককাছনা সামাতজক কামি 

একতিি হ’কল কিওোঁৰ অনুমতি কনাছলাৱাকক গুতচ নািায়; তনশ্চয় তিসকছল 

কিামাৰ পৰা অনুমতি তিচাছৰ ককৱল কিওোঁছলাছকই আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ 

প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ। এছিছক কিওোঁছলাছক তনজৰ ককাছনা কামৰ িাছি 

কিামাৰ ওচৰি অনুমতি তিচাতৰছল কিওোঁছলাকৰ মাজৰ িাক ইচ্ছা িুতম িাক 

অনুমতি প্ৰদান কতৰিা আৰু কিওোঁছলাকৰ িাছি আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা 

কতৰিা। তনশ্চয় আল্লাহ পৰম ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََِورَُسولِهِۦََوِإَذاََكانُواََْ إِن َماَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل 
ََ إِن  َيَۡسَتـ ِۡذنُوُهَْۚ ۡمرََٖجاِمٖعَل ۡمَيَۡذَهُبواََْحت يَٰ

َ
َأ َمَعُهۥَعَلَىَٰٓ

ََِ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
ُ
ٱل ِذيَنَيَۡسَتـ ِۡذنُونََكَأ

َفََ َذنَل َِمنَََورَُسولِهۚۦِْ
ۡ
نِِهۡمَفَأ

ۡ
إَِذاَٱۡسَتـ َۡذنُوَكَلَِبۡعِضََشأ

ََغُفور ََ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ ِشۡئَتَِمۡنُهۡمََوٱۡسَتۡغفِۡرَلَُهُمَٱَّلل 
 ٦٢َر ِحيمَ 

63. কিামাছলাছক ৰা ুলৰ আহ্বানক কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰস্পছৰ কৰা 

আহ্বানৰ দছৰ গণয নকতৰিা; কিামাছলাকৰ মাজৰ তিসকছল পুলুকামাতৰ মছন 

মছন গুতচ িায় আল্লাছহ তসহোঁ িক ভালককছয় জাছন। এছিছক তিসকছল কিওোঁৰ 

তিৰুিাচৰণ কছৰ তসহোঁ ছি সিকথ  কহাৱা উতচি কি, তসহোঁ ছি তফিনাি পতিি হ’ি 

নাইিা িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিছয় তসহোঁ িক আৰমণ কতৰি। 

ل اََتجَۡعلُواَُْدعَآَءَٱلر ُسوِلَبَيَۡنُكۡمََكُدعَآِءََبۡعِضُكمََ
قَۡدَيََ َٱل ِذيَنَيَتََسل لُوَنَِمنُكۡمَلَِواٗذاَََْۚبۡعٗضاَْۚ ُ ۡعلَُمَٱَّلل 

ََ نَتُِصيَبُهۡمَفِۡتَنة 
َ
ۦَٓأ ِ ۡمرِه

َ
فَلَۡيۡحَذرَِٱل ِذيَنَُيخَالُِفوَنََعۡنَأ

لِيمَ 
َ
َأ ۡوَيُِصيَبُهۡمََعَذاب 

َ
 ٦٣َأ

64. জাতন কৰ্াৱা! আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা 

আল্লাহছৰই; কিামাছলাছক তি অৱস্থাি আ া কসয়া কিওোঁ অৱছশয জাছন। তিতদনা 

তসহোঁ িক কিওোঁৰ ওচৰি উভিাই তনয়া হ’ি, তসহোঁ ছি তক কতৰত ল কসয়া 

কসইতদনা কিওোঁ তসহোঁ িক জনাই তদি; আৰু আল্লাহ সকছলা তিষছয় সিথজ্ঞ। 

نُتۡمََ
َ
ۡرِضَِۖقَۡدََيۡعلَُمََمآَأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  ََّلِل  لَٓاَإِن 

َ
أ

ََ ُ ََوٱَّلل  ُْۗ َعلَۡيهََِويَۡوَمَيُرَۡجُعوَنَإِلَۡيهََِفُينَب ِئُُهمَبَِماََعِملُوا
َُۢ ََشۡيٍءََعلِيُم ِ

 ٦٤َبِكُل 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. অতি কলযাণময় কিওোঁ, তিজছন কিওোঁৰ ওপৰি ফুৰক্বান অৱিীণথ কতৰছ , 

িাছি কিওোঁ (ৰ কসই িাো) সৃতষ্টজগিৰ িাছি সিকথ কাৰী হ’ি পাছৰ। 
ََعۡبِدهِۦَلَِيُكوَنََ َلَٱلُۡفۡرَقاَنَعَلَىَٰ َتَباَرَكَٱل ِذيَنَز 

 ١َلِلَۡعَٰلَِميَنَنَِذيًرَا

2. তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌমত্বৰ অতধকাৰী; কিওোঁ ককাছনা 

সন্তান গ্ৰহণ কৰা নাই; সািথছভৌমত্বি কিওোঁৰ ককাছনা অংশীদাৰ নাই। কিছৱোঁই 

সকছলা িস্তু সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কসয়া তনধথাৰণ কতৰছ  িৰ্ািৰ্ অনুপািি। 

ۡرِضََولَۡمََيت ِخۡذََولَٗداََولَۡمََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱل ِذيَلَُهۥَُملُۡكَٱلس 

َفِيَٱلُۡملِۡكَوََخلََقَُكل َ َرهُۥََيَُكنَل ُهۥََشِريك  ََشۡيٖءََفَقد 
 ٢ََتۡقِديٗرا

3. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ িহুছিা ইলাহ গ্ৰহণ কতৰছ , তিছিাছৰ এছকাছৱ 

সৃতষ্ট কতৰি কনাৱাছৰ িৰং তসহোঁ ি তনছজই সৃষ্ট, আনতক তসহোঁ ছি তনজৰ অপকাৰ িা 

উপকাৰ কৰাছৰা ক্ষমিা নাৰাছখ। লগছি মৃিুয, জীৱন আৰু পুনৰুিানছিা 

তসহোঁ িৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই। 

اَوَُهۡمََ ۦََٓءالَِهٗةَل اََيخۡلُُقوَنََشۡيـ ٗ خَُذواَِْمنَُدونِهِ َوٱت 
اََولَاََنۡفٗعاََولَاََ نُفِسِهۡمََضر ٗ

َ
ُيخۡلَُقوَنََولَاََيۡملُِكوَنَلِأ

ٗةََولَاَنُُشوٗرا  ٣ََيۡملُِكوَنََمۡوٗتاََولَاََحَيوَٰ

4. আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘এইছটা তম া কৰ্াৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়, 

এইখন কিওোঁ তনছজই ৰচনা কতৰছ  আৰু তিতভন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুছহ কিওোঁক এই 

তিষছয় সহায় কতৰছ ’। এইদছৰ কাতফৰসকছল িুলুম আৰু তম া অপিাদ হল 

আতহছ । 

عَانَُهۥََ
َ
َُٰهََوأ َٱۡفتََرى َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِۡنََهََٰذآَإِل ٓاَإِفۡك 

َفَقۡدََجآُءَو ََءاَخُروَنَۖۡ  ٤َُظلۡٗماََوُزوٗراََعلَۡيهَِقَۡوم 

5. তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘এইছিাৰ প্ৰাচীনকালৰ উপকৰ্া, তিছিাৰ কিওোঁ তলছখাৱাই 

হলছ ; িাৰ তপ ি এইছিাৰ পুৱা-গধূতল কিওোঁৰ ওচৰি পাঠ কৰা হয়’। 
ََعلَۡيهََِ لِيَنَٱۡكَتتَبََهاَفَِهَيَُتۡملَىَٰ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواَْأ

ِصيلٗا
َ
 ٥َبُۡكَرٗةََوأ

6. ককাৱা, ‘এইখন কসই সত্তাই অৱিীণথ কতৰছ  তিজছন আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ সমুদায় ৰহসয জাছন; তনশ্চয় কিওোঁ পৰম ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 
َإِن ُهۥََ ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفِيَٱلس  ر  ِ نَزلَُهَٱل ِذيََيۡعلَُمَٱلس 

َ
قُۡلَأ

 ٦ََكاَنََغُفوٗراَر ِحيٗمَا

7. তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘এওোঁ ককছনকুৱা ৰা ুল, তিছয় কখাৱা-কিাৱা কছৰ আছকৌ 

হাট-িজাৰছিা চলাফুৰা কছৰ; কিওোঁৰ ওচৰি ককাছনা তফতৰিা তকয় অৱিীণথ 

কৰা নহ’ল, তিছয় কিওোঁৰ লগি সিকথ কাৰীৰূছপ ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন? 

َعاَمََويَۡمِشيَفِيََ ُكُلَٱلط 
ۡ
َوَقالُواََْماِلََهََٰذاَٱلر ُسوِلَيَأ

ََفَيكَُ نزَِلَإِلَۡيهََِملَك 
ُ
ۡسَواِقَلَۡولَٓاَأ

َ
 ٧َوَنََمَعُهۥَنَِذيًرَاٱلۡأ

8. ‘অৰ্িা কিওোঁৰ ওচৰি ককাছনা ধন-ভািাৰ নাতহল তকয়, নাইিা কিওোঁৰ 

কাৰছণ এটা িাগান নহয় তকয়, ি’ৰ পৰা কিওোঁ খাি পাতৰছলছহোঁ ছিন?’ 

িাতলমসকছল আৰু কয়, ‘কিামাছলাছক ককৱল এজন িাদ্যগ্ৰি িযতিৰছহ 

অনুসৰণ কতৰ আ া’। 

ۡوَتَُكو
َ
َأ َإِلَۡيهََِكنز  ۡوَيُلَۡقىَٰٓ

َ
َْۚأ ُكُلَِمۡنَها

ۡ
يَأ ُنَلَُهۥََجن ةَ 

ۡسُحوًرَا َٰلُِموَنَإِنَتَت بُِعوَنَإِل اَرَُجلٗاَم   ٨ََوَقاَلَٱلظ 
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9. কচাৱা, তসহোঁ ছি কিামাৰ িাছি ককছনকুৱা (িুতিহীন) উপমা দাতঙ ধতৰছ ! 

ফলি তসহোঁ ছি পৰ্ভ্ৰষ্ট হহছ , এছিছক তসহোঁ ছি সুপৰ্ পািকল ককতিয়াও সক্ষম 

নহয়। 

ۡمَثََٰلَفََضلُّواَْفَلَاَيَۡسَتِطيُعوَنََٱنُظۡرَ
َ
َكۡيَفََضَربُواَْلََكَٱلۡأ

 ٩ََسبِيلٗا

10. কিওোঁ অতি িৰকিময়, কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাক ইয়ািককও উৎকৃষ্ট 

িস্তু প্ৰদান কতৰি পাছৰ— উদযানসমূহ িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি লগছি 

কিওোঁ কিামাক তদি পাছৰ প্ৰাসাদসমূহ! 

َٰٖتَََتَباَرَكَٱل ِذٓيَ َٰلَِكََجن  ِنََذ إِنََشآَءََجَعَلَلََكََخيٗۡراَم 
نَۡهَُٰرََويَۡجَعلَل َكَقُُصوَرُۢا

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

 ١٠ََتجۡ

11. িৰং তসহোঁ ছি তকয়ামি অস্বীকাৰ কতৰছ । এছিছক তিছয় তকয়ামিক 

অস্বীকাৰ কছৰ আতম িাৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ াোঁ  জলন্ত জুই। 

بُواَْبِٱلسَ  اَعةََِبَۡلََكذ  َبَبِٱلس  ۡعَتۡدنَاَلَِمنََكذ 
َ
َوأ اَعةَِِۖ

 ١١ََسعِيًرَا

12. দূৰৰ পৰা জুইছয় কিতিয়া তসহোঁ িক কদতখি কিতিয়া তসহোঁ ছি িাৰ ৰুি 

িজথ ন-গজথ ন আৰু প্ৰচি হুংকাৰ শুতনিকল পাি। 
َبَعِيٖدََسِمُعواَْلََهاََتَغيُّٗظاََوَزفِيٗرا كَانِۭ ِنَم  ۡتُهمَم 

َ
 ١٢َإَِذاََرأ

13. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক তডতঙি হাি কমতৰয়াই শৃংখতলি অৱস্থাি িাৰ 

(জাহান্নামৰ) ককাছনা সংকীণথ স্থানি তনছক্ষপ কৰা হ’ি, কিতিয়া তসহোঁ ছি িাি 

ধ্বংস কামনা কতৰি। 

نِيَنََدَعۡواَُْهَنالَِكََ َقر  لُۡقواَِْمۡنَهاََمكَاٗناََضي ِٗقاَمُّ
ُ
َوِإَذآَأ
 ١٣َُثُبوٗرا

14. (ককাৱা হ’ি) ‘আতজ কিামাছলাছক এটা ধ্বংসক নহয়, িৰং িহু ধ্বংসক 

আহ্বান কৰা’। 
 ١٤َل اَتَۡدُعواَْٱلَۡيوَۡمَُثُبوٗراََوَِٰحٗداََوٱۡدُعواَُْثُبوٗراََكثِيٗرَا

15. ককাৱা, ‘এইছটাছৱ ভাল, কন কসই স্থায়ী জান্নাি ভাল, িাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 

মুত্তাক্বীসকলক তদয়া হহছ ’? কসইছটা হ’ি কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিদান আৰু 

প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 

ۡمََجن ُةَٱلۡخُلِۡدَٱل تِيَوُِعَدَٱلُۡمت ُقوَنََْۚكانَۡتََ
َ
َأ َٰلَِكََخيۡر  َذ

َ
قُۡلَأ

 ١٥َلَُهۡمََجَزاٗٓءََوَمِصيٗرا

16. িাি কিওোঁছলাক তচৰকাল িসিাসৰি অৱস্থাি তি তিচাতৰি কসইছটাছৱ 

পাি; এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ দাতয়ত্ব। 
ََرب َِكَوَۡعٗداََل ُهۡمَفِي َكاَنَعَلَىَٰ َهاََماَيََشآُءوَنََخَٰلِِديَنَْۚ
ۡسـ ُولٗا  ١٦َم 

17. আৰু কসইতদনা কিওোঁ তসহোঁ িক (কাতফৰসকলক) আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

িাতহছৰ তিছিাৰক উপাসনা কতৰত ল কসইছিাৰছকা একতিি কতৰি, িাৰ তপ ি 

কিওোঁ প্ৰশ্ন কতৰি, ‘কিামাছলাছকই কমাৰ এই িাোসকলক তিভ্ৰান্ত কতৰত লা 

কনতক, কন তসহোঁ ি তনছজই তিভ্ৰান্ত হহত ল’? 

ََِفَيُقوُلََ َويَۡوَمََيحُۡشُرُهۡمََوَماََيۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
ۡمَُهۡمََضلُّواََْ

َ
ُؤلَآِءَأ ۡضلَلُۡتۡمَِعَبادِيََهَٰٓ

َ
نُتۡمَأ

َ
َءأ

بِيَلَ  ١٧َٱلس 

18. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘িুতম পতৱি আৰু মহান! কিামাৰ িাতহছৰ আন কাছৰািাক 

অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ িাছি ককতিয়াও উতচি নহয়, িৰং িুতমছয়ই 

তসহোঁ িক আৰু তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক কভাগ-সম্ভাৰ প্ৰদান কতৰত লা, ফলি 

তসহোঁ ছি (কিামাৰ) স্মৰণ পাহতৰ হগত ল আৰু ধ্বংসপ্ৰাপ্ত সম্প্ৰদায়ি পতৰণি 

হহত ল’। 

تَ  نَن 
َ
ِخَذَِمنَُدونَِكََقَالُواَُْسۡبَحََٰنَكََماََكاَنَيَۢنَبِغىَلََنآَأ

َنَُسواََْ ت ۡعَتُهۡمََوَءابَآَءُهۡمََحت يَٰ ۡولَِيآَءََوَلَِٰكنَم 
َ
ِمۡنَأ

ِۡكَرَوََكانُواَْقَۡوَمُۢاَبُوٗرا  ١٨َٱلذ 
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19. (আল্লাছহ মুশ্বতৰকসকলক ক’ি) ‘এছিছক কিামাছলাছক তি হকত লা কসয়া 

তসহোঁ ছি তম া সািযি কতৰছ । কসছয় কিামাছলাছক এতিয়া শাতি প্ৰতিছৰাধ কতৰি 

কনাৱাতৰিা আৰু সহাছয়া নাপািা। কিামাছলাকৰ মাজৰ তিছয় িুলুম িৰ্া তশ্বকথ  

কছৰ আতম িাক মহাশাতিৰ স্বাদ উপছভাগ কৰাম’। 

بُوُكمَبَِماََتُقولُوَنََفَماَتَۡسَتِطيُعوَنََصۡرٗفاََولَاََ َفَقۡدََكذ 
ِنُكۡمَنُِذقُۡهََعَذاٗباََكبِيٗرا ََوَمنََيۡظلِمَم   ١٩َنَۡصٗراْۚ

20. আৰু আতম কিামাৰ পূছিথ তিমানছিাৰ ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ , কিওোঁছলাক 

আটাছয় কখাৱা-কিাৱা কতৰত ল আৰু হাট-িজাৰি চলা-ফুৰাও কতৰত ল। (কহ 

মানৱ!) আতম কিামাছলাকৰ এজনক আনজনৰ িাছি পৰীক্ষাস্বৰূপ কতৰ তদছ াোঁ । 

কিামাছলাছক হধিথ ধাৰণ কতৰিাছন? আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালক সিথ দ্ৰষ্টা। 

رَۡ
َ
ُكلُوَنَََوَمآَأ

ۡ
َسلَۡناََقۡبلََكَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِيَنَإِل ٓاَإِن ُهۡمَلََيأ

ۡسَواِقَِۗوََجَعلَۡناََبۡعَضُكۡمََ
َ
َعاَمََويَۡمُشوَنَفِيَٱلۡأ ٱلط 

وََكاَنََربَُّكَبَِصيٗرا تَۡصبُِروَنَُۗ
َ
 ٢٠َلَِبۡعٖضَفِۡتَنًةَأ

21. আৰু তিসকছল আমাৰ সাক্ষািৰ প্ৰিযাশা নকছৰ তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাৰ 

ওচৰি তফতৰিা তকয় অৱিীণথ কৰা নহয়, অৰ্িা আতম আমাৰ প্ৰতিপালকক 

কদখা নাপাওোঁ তকয়’? অৱছশয তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ অন্তৰি অহংকাৰ কপাষণ কতৰছ  

আৰু তসহোঁ ছি জঘনযভাছৱ সীমালংঘন কতৰছ । 

نزَِلََعلَۡيَناَ
ُ
۞َوَقاَلَٱل ِذيَنَلَاَيَرُۡجوَنَلَِقآَءنَاَلَۡولَٓاَأ

ۡوَنََ
َ
نُفِسِهۡمََٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَأ

َ
لََقِدَٱۡسَتۡكبَُرواَْفِٓيَأ َُۗ ََرب َنا َرىَٰ

اََكبِيٗرا  ٢١َوََعَتۡوَُعُتو ٗ

22. তিতদনা তসহোঁ ছি তফতৰিাসকলক কদতখিকল পাি কসইতদনা অপৰাধীসকলৰ 

িাছি ককাছনা সুসংিাদ নাৰ্াতকি আৰু তসহোঁ ছি ক’ি, ‘ৰক্ষা কৰা, ৰক্ষা কৰা’। 
َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمۡجرِِميَنََيَۡوَمَيََرۡوَنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَلَاَبُۡشرََ ىَٰ
حُۡجوٗرا  ٢٢ََويَُقولُوَنَِحۡجٗراَم 

23. আৰু আতম তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ হহ কসইছিাৰক তিতক্ষপ্ত 

ধূতলকণাি পতৰণি কতৰম। 
ََماََعِملُواَِْمۡنََعَمٖلَفََجَعلَۡنَُٰهََهَباٗٓءََ َوَقِدۡمَنآَإِلَيَٰ

نُثوًرَا  ٢٣َم 

24. কসইতদনা জান্নািিাসীসকলৰ িাসস্থান হ'ি উৎকৃষ্ট আৰু তিশ্ৰামস্থল হ’ি 

মছনাৰম। 
ۡحَسُنََ

َ
اََوأ ۡسَتَقر ٗ مُّ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِيَۡوَمئٍِذََخيۡرَ 

َ
أ

 ٢٤ََمقِيلٗا

25. আৰু কসইতদনা কমঘপুিৰ দ্বাৰা আকাশ তিদীণথ হ'ি আৰু দছল দছল 

তফতৰিাসকলক অৱিীণথ কছৰাৱা হ’ি। 
ُقَ َِلَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَتَنِزيلًَاَويَۡوَمَتََشق  َمآُءَبِٱلَۡغَمَِٰمََونُز   ٢٥َٱلس 

26. কসইতদনা চূডান্ত কিৃথ ত্ব হ’ি ককৱল ৰহমানৰ আৰু কাতফৰসকলৰ িাছি 

কসইতদন হ’ি অিযন্ত কঠিন। 
َٰفِرِيَنََ َوَكَاَنَيَۡوًماَعَلَىَٱلَۡك َلِلر ِنَٰمۡحْۚ ٱلُۡملُۡكَيَۡوَمئٍِذَٱلۡحَقُّ

 ٢٦ََعِسيٗرا

27. কসইতদনা িাতলম িযতিছয় তনজছৰ দ্যহাি কামুতৰ কামুতৰ ক’ি, ‘হায়, মই 

িতদ ৰা ুলৰ হসছি ককাছনা পৰ্ অৱলম্বন কতৰছলাছহোঁ ছিন!’ 
خَۡذُتََمَعََ َيََديۡهََِيُقوُلََيَٰلَۡيتَنِيَٱت  الُِمَعَلَىَٰ َٱلظ  َويَۡوَمََيَعضُّ

 ٢٧َٱلر ُسوِلََسبِيلٗا

28. হায়, দ্যভথ াগয কমাৰ, অমুকক িতদ মই িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰছলাছহোঁ ছিন! خِۡذَفُلَانًاََخلِيلٗا ت 
َ
َلَۡيتَنِيَلَۡمَأ  ٢٨ََيََٰوۡيلََتيَٰ
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29. তনশ্চয় তসছয় কমাক উপছদশ িাণীৰ পৰা তিভ্ৰান্ত কতৰত ল, অৰ্চ কমাৰ 

ওচৰি কসয়া আতহত ল; আৰু চয়িানছিা মানুহৰ িাছি মহাপ্ৰিাৰক। 
ِۡكرََِبۡعَدَإِۡذََجآَ

َضل نِيََعِنَٱلذ 
َ
ۡيَطَُٰنََل َقۡدَأ وََكاَنَٱلش  َءنِيَِۗ

 ٢٩َلِلِۡإنَسَِٰنََخُذولَٗا

30. আৰু ৰা ুছল ক’ি, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় কমাৰ সম্প্ৰদাছয় 

ককাৰআনক পতৰিযজ সািযি কতৰছ ’। 
خَُذواََْهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاَنََ َقَۡومِيَٱت  َإِن  ِ َوَقاَلَٱلر ُسوُلََيََٰرب 

 ٣٠ََمۡهُجوٗرا

31. (আল্লাছহ ক’কল) ‘এইদছৰই আতম প্ৰছিযক নিীৰ িাছি অপৰাধীতিলাকৰ 

মাজৰ পৰা শত্ৰু িনাই তদছ াোঁ । কিামাৰ প্ৰতিপালছকই পৰ্প্ৰদশথক আৰু 

সহায়কাৰীৰূছপ িছৰ্ষ্ট’। 

ََ َوَكَفىَٰ َِنَٱلُۡمۡجرِِميَنَُۗ اَم  ََعُدو ٗ َنَِبي ٍ ِ
َوَكَذَٰلَِكََجَعلَۡناَلِكُل 
 ٣١َبَِرب َِكََهادِٗياََونَِصيٗرَا

32. আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘সমূ্পণথ ককাৰআনখন কিওোঁৰ ওচৰি এছকলছগ 

অৱিীণথ কৰা নহ’ল তকয়’? এই দছৰ অৱিীণথ কৰাৰ কাৰণ হহছ  িাছি কিামাৰ 

হৃদয়ক আতম ইয়াৰ দ্বাৰা মজিুি কতৰি পাছৰা কসছয় আতম ইয়াক ৰছম ৰছম 

স্পষ্টভাছৱ আিৃতত্ত কতৰছ াোঁ । 

َِلََعلَۡيهَِ َٱلُۡقۡرَءاُنَُجمۡلَٗةَََوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَۡولَاَنُز 
َوَرت لَۡنَُٰهَتَۡرتِيلٗا َكَذَٰلَِكَلُِنثَب َِتَبِهِۦَفَُؤاَدَكَۖۡ َْۚ  ٣٢ََوَِٰحَدٗة

33. আৰু তসহোঁ ছি কিামাৰ ওচৰি তিছকাছনা তিষছয়ই হল নাহক তকয়, আতম 

কসইছটাৰ সঠিক সমাধান আৰু সুেৰ িযাখযা কিামাৰ ওচৰি হল আতহছ াোঁ । 
تُونََكَبَِمَثٍلَإِل اَ

ۡ
ۡحَسَنَََولَاَيَأ

َ
ََوأ ِ ِجۡئَنََٰكَبِٱلۡحَق 

 ٣٣ََتۡفِسيًرَا

34. তিসকলক উিুতৰ খুৱাই জাহান্নামৰ তপছন একতিি কৰা হ’ি, তসহোঁ ি 

মিথাদাি অতি তনকৃষ্ট আৰু অতধক পৰ্ভ্ৰষ্ট। 
ََ ْوَلَٰٓئَِكََشر  

ُ
ََجَهن َمَأ َوُُجوهِِهۡمَإِلَيَٰ ٱل ِذيَنَُيحَۡشُروَنَعَلَىَٰ

ََسبِيلٗا َضلُّ
َ
كَاٗناََوأ  ٣٤َم 

35. আৰু আতমছয়ই মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁৰ লগি কিওোঁৰ 

ভািৃ হাৰূনক সহায়কাৰী তহচাছপ তনিুি কতৰত ছলাোঁ । 
َخاهََُ

َ
َأ ۥٓ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَوََجَعلَۡناََمَعُه

 ٣٥ََهَُٰروَنََوزِيٗرا

36. িাৰ তপ ি আতম হকত ছলাোঁ , ‘কিামাছলাছক কসই সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি কিাৱা 

তিসকছল আমাৰ তনদশথনাৱলীক অস্বীকাৰ কতৰছ ’। ফলি আতম তসহোঁ িক 

সমূ্পণথৰূছপ তিধ্বি কতৰত ছলাোঁ ; 

ۡرَنَُٰهۡمََ بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَفََدم  َفُقلَۡناَٱۡذَهَبآَإِلَيَٱلَۡقوِۡمَٱل ِذيَنََكذ 
 ٣٦َتَۡدِميٗرَا

37. আৰু নূহৰ সম্প্ৰদায়ছকা, কিতিয়া তসহোঁ ছি ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ 

কতৰত ল, কিতিয়া আতম তসহোঁ িক ডুিাই মাতৰছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িক মানুহৰ িাছি 

তনদশথনস্বৰূপ িনাই তদছলাোঁ । আৰু আতম িাতলমসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ াোঁ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡمَوََجَعلَۡنَُٰهۡمَ
َ
بُواَْٱلرُُّسَلَأ اََكذ  َوقَۡوَمَنُوٖحَل م 

لِيٗمَالِلن َا
َ
َٰلِِميَنََعَذابًاَأ ۡعَتۡدنَاَلِلظ 

َ
ََۖۡوأ  ٣٧َِسََءايَٗة

38. আৰু আতম ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ  আদ,  ামূদ, ৰা ’ৰ অতধিাসীতিলাকক, আৰু 

তসহোঁ িৰ মধযৱিী সময়ৰ িহু প্ৰজন্মছকা। 
َٰلَِكََ ُۢاََبيَۡنََذ ََوُقُرونَ ۡصَحََٰبَٱلر س ِ

َ
وَعَاٗداََوَثُموَداََْوأ

 ٣٨ََكثِيٗرا
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39. আতম তসহোঁ িৰ প্ৰছিযকৰ িাছি দৃষ্টান্ত িণথনা কতৰত ছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িছিাৰক 

আতম সমূ্পণথৰূছপ ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ । 
اََتب ۡرنَاَتَتۡبِيٗرا

َۖۡوَُكل ٗ ۡمَثََٰل
َ
اََضَرۡبَناَلَُهَٱلۡأ

 ٣٩َوَُكل ٗ

40. অৱছশয এই কাতফৰতিলাছকও কসই জনপদৰ মাছজছৰই অহা-কিাৱা কছৰ 

িাৰ ওপৰি িতষথি হহত ল অকলযাণৰ িৃতষ্ট, কিছন্ত তসহোঁ ছি কসইছিাৰ কদখা 

নাপায় কন? আচলছি তসহোঁ ছি পুনৰুিানৰ প্ৰিযাশাই কৰা নাত ল। 

فَلَۡمََ
َ
أ َِۚ وِۡء ۡمِطَرۡتََمَطَرَٱلس 

ُ
تَۡواَْعَلَىَٱلَۡقۡريَةَِٱل تِٓيَأ

َ
َولََقۡدَأ

بَۡلََكانُواَْلَاَيَرُۡجوَنَنُُشوٗرا  ٤٠َيَُكونُواَْيََرۡوَنَهاَْۚ

41. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া কিামাক কদছখ, কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাক ককৱল 

হাোঁ তহয়ািৰ পািৰূছপছহ গণয কছৰ, কয়, ‘এওোঁছৱই কনতক কসইজন, িাক আল্লাছহ 

ৰা ুল কতৰ পঠাইছ ’? 

َهََٰذاَٱل ِذيََبَعَثََ
َ
ۡوَكَإِنََيت ِخُذونََكَإِل اَُهُزًواَأ

َ
َوِإَذاََرأ

َرَُسولًَا ُ  ٤١َٱَّلل 

42. ‘এওোঁ তনশ্চয় আমাক আমাৰ উপাসযছিাৰৰ পৰা আোঁিৰ কতৰ তদছলছহোঁ ছিন, 

িতদ আতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি অতিচল নাৰ্াতকছলাছহোঁ ছিন’। তকন্তু কিতিয়া তসহোঁ ছি 

শাতি প্ৰিযক্ষ কতৰি, কিতিয়াছহ জাতনি পাতৰি ককান অতধক পৰ্ভ্ৰষ্ট। 

َْۚ نََصبَۡرنَاََعلَۡيَها
َ
إِنََكاَدَلَُيِضلَُّناََعۡنََءالَِهتَِناَلَۡولَٓاَأ

ََوََسۡوَفَ َضلُّ
َ
َيۡعلَُموَنَِحيَنَيََرۡوَنَٱلَۡعَذاَبََمۡنَأ

 ٤٢ََسبِيلًا

43. িুতম কসইজন িযতিক কদতখ াছন, তিছয় তনজ প্ৰিৃতত্তক ইলাহৰূছপ গ্ৰহণ 

কতৰছ ? িৰ্াতপও িুতম িাৰ দাতয়ত্ব গ্ৰহণ কতৰিাছন? 

َٰهَُ ََٰهُهۥََهَوى خََذَإَِل َرَءيَۡتََمِنَٱت 
َ
نَتَتَُكوُنََعلَۡيهَََِأ

َ
فَأ
َ
أ

 ٤٣ََوكِيلًا

44. অৰ্িা িুতম ভািা কনতক কি তসহোঁ িৰ অতধকাংশই শুনা পায় িা িুতজ পায়? 

প্ৰকৃিছি তসহোঁ ি পশুৰ দছৰ; িৰং তসহোঁ ি িাছিাকক অতধক পৰ্ভ্ৰষ্ট। 
ۡوََيۡعقِلُوَنَْۚإِۡنَُهۡمََ

َ
ۡكثَرَُهۡمَيَۡسَمُعوَنَأ

َ
َأ ن 
َ
ۡمََتحَۡسُبَأ

َ
أ

نَۡعَٰمَِ
َ
ََسبِيلًاإِل اََكٱلۡأ َضلُّ

َ
 ٤٤ََبَۡلَُهۡمَأ

45. িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি লক্ষয নকৰা কনতক, কচাৱাছচান কিওোঁ 

ককছনকক  াোঁ  সম্প্ৰসাতৰি কছৰ? কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল ইয়াক তস্থৰ ৰাতখি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন; তপছ  আতম সূিথক ইয়াৰ তনছদথ শক কতৰ তদছ াোঁ । 

َٱلظ َِ ََرب َِكََكۡيَفََمد  لَۡمَتََرَإِلَيَٰ
َ
ََولَۡوََشآَءَلَجََعلَُهۥََأ ل 

ۡمَسََعلَۡيهََِدلِيلٗا ََجَعلَۡناَٱلش   ٤٥ََساكِٗناَُثم 

46. িাৰ তপ ি আতম ইয়াক লাছহ লাছহ চপাই আছনা। ََقَبۡضَنَُٰهَإِلَۡيَناََقۡبٗضاَيَِسيٗرا  ٤٦َُثم 

47. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি ৰাতিক কতৰছ  আৱৰণস্বৰূপ, আৰু তনদ্ৰা 

প্ৰদান কতৰছ  তিশ্ৰামৰ িাছি লগছি সজাগ হহ উঠিিকল সৃতষ্ট কতৰছ  তদন। 
ۡوَمَُسَباٗتاَوََجَعَلََ وَُهَوَٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱل ۡيَلَلَِباٗساََوٱلن 

َهاَرَنُُشوٗرا  ٤٧َٱلن 

48. আৰু কিছৱোঁই কিওোঁৰ ৰহমিৰ িৰষুণৰ আগছি সুসংিাদিাহীৰূছপ িিাহ 

কপ্ৰৰণ কছৰ; আৰু আতমছয়ই আকাশৰ পৰা পতৱি পানী িষথণ কছৰাোঁ , 
نَزلَۡناََ

َ
ََوأ ََٰحَبُۡشَرُۢاََبيَۡنَيََدۡيََرۡحمَتِهۚۦِْ َِي ۡرَسَلَٱلر 

َ
وَُهَوَٱل ِذٓيَأ

َمآِءََماٗٓءََطُهوٗرا  ٤٨َِمَنَٱلس 
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49. িাছি িাৰ দ্বাৰা আতম মৃি ভূ-খিক সিীতৱি কতৰি পাছৰাোঁ , আৰু আতম 

তিছিাৰ জীৱ-জন্তু আৰু মানুহ সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , িাৰ মাজৰ িহুিছক আতম কসয়া 

পান কৰাওোঁ, 

نَۡعَٰٗماََ
َ
اََخلَۡقَنآَأ ۡيٗتاََونُۡسقَِيُهۥَِمم  ل ُِنۡحـَِۧيَبِهِۦَبَلَۡدٗةَم 

ََكثِيٗرا نَاِسي 
َ
 ٤٩ََوأ

50. আৰু অৱছশয আতম কসয়া তসহোঁ িৰ মাজি িন্টন কতৰ তদছ াোঁ , িাছি তসহোঁ ছি 

উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ। িৰ্াতপও অতধকাংশ কলাছক ককৱল অকৃিজ্ঞিাই 

প্ৰকাশ কছৰ। 

اِسَإِل اََ ۡكثَُرَٱلن 
َ
َأ بَيَٰٓ
َ
ُرواَْفَأ ك  فَۡنَُٰهَبَيَۡنُهۡمَلَِيذ  َولََقۡدََصر 

 ٥٠َُكُفوٗرا

51. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল প্ৰতিছটা জনপদছিই এছকাজনকক সিকথ কাৰী 

পঠাি পাতৰছলাছহোঁ ছিন। 
َقَۡريَةَٖن ِذيٗرا ِ

 ٥١ََولَۡوَِشۡئَناَلََبَعۡثَناَفِيَُكل 

52. এছিছক িুতম কাতফৰসকলৰ আনুগিয নকতৰিা আৰু িুতম ককাৰআনৰ 

সহায়ি তসহোঁ িৰ লগি কছঠাৰ সংগ্ৰাম চলাই কিাৱা। 
َٰفِرِيَنََوَجَِٰهۡدُهمَبِهِۦَِجَهاٗداََكبِيٗرا َك

 ٥٢َفَلَاَتُِطِعَٱلۡ

53. আৰু কিছৱোঁই দ্যটা সাগৰক সমান্তৰালভাছৱ প্ৰিাতহি কতৰছ , এখনৰ 

(পানী) সুস্বাদ্য, তমঠা আৰু আনখনৰ লুণীয়া, ককছহটা; আৰু কিওোঁ উভয়ৰ মাজি 

ৰাতখ তদছ  এটা অন্তৰায়, তিছটা অনতিৰময িযৱধান। 

ََوَهََٰذاََ َفَُرات  ۞وَُهَوَٱل ِذيََمَرَجَٱلَۡبۡحَرۡيِنََهََٰذاََعۡذب 
حُۡجوٗرا َوََجَعَلَبَيَۡنُهَماَبَۡرزَٗخاَوَِحۡجٗراَم  َجاج 

ُ
َأ  ٥٣َِملۡح 

54. আৰু কিছৱোঁই মানুহক পানীৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিওোঁ িাক 

িংশগি আৰু হিিাতহক সম্পকথ শীল কতৰছ । কাৰণ কিামাৰ ৰি প্ৰভূি 

ক্ষমিাৱান। 

وَُهَوَٱل ِذيََخلََقَِمَنَٱلَۡمآِءَبََشٗراَفََجَعلَُهۥَنََسٗباَوَِصۡهٗراَُۗ
 ٥٤َوََكاَنََربَُّكَقَِديٗرا

55. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  এছন তক ুমানৰ ইিাদি কছৰ তিছিাছৰ 

তসহোঁ িৰ উপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ আৰু তসহোঁ িৰ অপকাছৰা কতৰি কনাৱাছৰ। 

অৱছশয কাতফৰ ককৱল িাৰ প্ৰতিপালকৰ তিৰুছি সহায়কাৰী। 

ُهۡمََُۗ ََِماَلَاَيَنَفُعُهۡمََولَاَيَُضرُّ َويَۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
ََرب ِهِۦََظِهيٗرا  ٥٥َوََكاَنَٱلۡكَافُِرَعَلَىَٰ

56. আৰু আতম কিামাক ককৱল সুসংিাদদািা আৰু সিকথ কাৰীৰূছপছহ কপ্ৰৰণ 

কতৰছ াোঁ । 
ٗراََونَِذيٗرا ِ ۡرَسلَۡنََٰكَإِل اَُمبَش 

َ
 ٥٦ََوَمآَأ

57. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ তিপৰীছি ককাছনা তিতনময় 

তনতিচাছৰাোঁ , তকন্তু িাৰ ইচ্ছা তস তনজ প্ৰতিপালকৰ পৰ্ অৱলম্বন কৰক (এইছটাছৱ 

কমাৰ কামনা)’। 

سَۡ
َ
نََيت ِخَذََقُۡلََمآَأ

َ
ۡجٍرَإِل اََمنََشآَءَأ

َ
ـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

ََرب ِهِۦََسبِيلٗا  ٥٧َإِلَيَٰ

58. আৰু িুতম ককৱল কসই সত্তাৰ প্ৰতি তনভথ ৰ কৰা তিজন তচৰিীৱ, তিজন 

ককতিয়াও মৃিুযিৰণ নকতৰি, আৰু কিওোঁছৰই সপ্ৰশংস পতৱিিা আৰু মতহমা 

কঘাষণা কৰা, কিওোঁৰ িাোসকলৰ পাপ সম্পছকথ  খিৰ ৰাতখিকল কিছৱোঁই িছৰ্ষ্ট। 

ََ ََوَكَفىَٰ ِۚۦْ ِذيَلَاََيُموُتَوََسب ِۡحَِبحَۡمِده
َٱل  َوتَوَك ۡلَعَلَىَٱلَۡحي ِ

 ٥٨َبِهِۦَبُِذنُوِبَِعَبادِهِۦََخبِيًرَا

59. কিছৱোঁই আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি তি আছ  কসই 

সকছলা  য় তদনি সৃতষ্ট কতৰছ ; িাৰ তপ ি কিওোঁ আৰ ৰ ওপৰি উঠিছ । 

কিছৱোঁই ৰহমান, এছিছক কিওোঁৰ তিষছয় তিছয় জাছন িাক সুতধ কচাৱা। 

ي اٖمََ
َ
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماَفِيَِست ةَِأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱل ِذيََخلََقَٱلس 

َعَلَىَٱلَۡعۡرِشَِۖٱلر ۡحَمَُٰنَفَۡسـ َۡلَبِهِۦََخبِيٗرا َٱۡسَتَوىَٰ  ٥٩َُثم 
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60. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘কিামাছলাছক ৰহমানৰ প্ৰতি  াজদাহ 

কৰা’, কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘ৰহমান আছকৌ তক? িুতম কাছৰািাক  াজদাহ 

কতৰি ক’কলই আতম িাক  াজদাহ কতৰমছন’? (এছন আহ্বাছন) ককৱল তসহোঁ িৰ 

পলায়নপৰিাই িৃতি কছৰ। 

َََوِإَذاَقِيَلَلَُهُمَْۤاوُدُجۡسٱَلِلر ِنَٰمۡحَقَالُواََْوَماَٱلر ۡحَمَٰنَُ
ُمُرنَاََوَزاَدُهۡمَُنُفوٗرا۩

ۡ
نَۡسُجُدَلَِماَتَأ

َ
 ٦٠َأ

61. অতি িৰকিময় কসই সত্তা তিজছন নছভামিলি সৃতষ্ট কতৰছ  তিশাল 

নক্ষিৰাতজ আৰু িাি স্থাপন কতৰছ  প্ৰদীপ আৰু আছলা তিতকৰণকাৰী চন্দ্ৰ। 
َمآِءَبُُروٗجاَوََجَعَلَفِيَهاَ َتَباَرَكَٱل ِذيََجَعَلَفِيَٱلس 

نِيٗراِسَرَٰجَٗ  ٦١َاََوَقَمٗراَمُّ

62. আৰু কিছৱোঁই তদন ৰাতিক পৰস্পৰৰ অনুগামী কতৰছ , িাৰ িাছি তিছয় 

উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি তিচাছৰ অৰ্িা কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কতৰি তিচাছৰ। 
نََ
َ
َراَدَأ

َ
َهاَرَِخلَۡفٗةَل َِمۡنَأ وَُهَوَٱل ِذيََجَعَلَٱل ۡيَلََوٱلن 

َراَدَُشُكوٗرا
َ
ۡوَأ
َ
َرَأ ك   ٦٢َيَذ 

63. আৰু ৰহমানৰ িাো কিওোঁছলাছকই তিসকছল পৃতৰ্ৱীি অিযন্ত তিনম্ৰভাছৱ 

চলাফুৰা কছৰ আৰু কিতিয়া মুখথসকছল কিওোঁছলাকক (অশালীন ভাষাি) 

সছম্বাধন কছৰ, কিতিয়া কিওোঁছলাছক কয়, ‘ ালাম’; 

ۡرِضََهۡوٗناََوِإَذاََ
َ
وَِعَباُدَٱلر ِنَٰمۡحَٱل ِذيَنََيۡمُشوَنَعَلَىَٱلۡأ

 ٦٣َِهلُوَنَقَالُواََْسَلَٰٗمَاَخاَطَبُهُمَٱلَۡجََٰ

64. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকক  াজদাহ কছৰ আৰু তৰ্য় হহ (ইিাদি 

কতৰ) ৰ্কা অৱস্থাি উজাগছৰ ৰাতি কটায়; 
ٗداََوقَِيَٰٗمَا  ٦٤ََوٱل ِذيَنَيَبِيُتوَنَلَِرب ِِهۡمَُسج 

65. আৰু কিওোঁছলাছক কয়, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! িুতম আমাৰ পৰা জাহান্নামৰ 

শাতি আোঁিৰাই তদয়া, তনশ্চয় ইয়াৰ শাতি অতিতচ্ছন্ন। 
ََ إِن  َوٱل ِذيَنََيُقولُوَنََرب َناَٱۡصرِۡفََعن اََعَذاَبََجَهن َمَۖۡ

 ٦٥ََعَذاَبَهاََكاَنََغَراًمَا

66. ‘তনশ্চয় কসয়া িসিাস আৰু অৱস্থানস্থল তহচাছপ অতি তনকৃষ্ট’। اََوُمَقاٗمَا  ٦٦َإِن َهاََسآَءۡتَُمۡسَتَقر ٗ

67. আৰু কিওোঁছলাছক কিতিয়া িযয় কছৰ কিতিয়া অপিযয় নকছৰ, আৰু 

কৃপণিাও নকছৰ, িৰং (কিওোঁছলাছক) এই দ্যছয়াছৰ মধযৱিী পন্থা অৱলম্বন 

কছৰ। 

نَفُقواَْلَۡمَيُۡسِرفُواََْولَۡمََيۡقتُُرواَْوََكاَنََبيَۡنََ
َ
َوٱل ِذيَنَإَِذآَأ
َٰلَِكَقََواٗمَا  ٦٧ََذ

68. আৰু কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহক আহ্বান নকছৰ; 

আৰু আল্লাছহ তি প্ৰাণ হিযা কতৰিকল তনছষধ কতৰছ , িৰ্াৰ্থ কাৰণতিহীন িাক 

হিযা নকছৰ। কিওোঁছলাছক িযতভচাৰ নকছৰ; তিছয় এইছিাৰ কতৰি তস (অৱছশয) 

শাতি কভাগ কতৰি। 

ًَٰهاََءاَخَرََولَاََيۡقُتلُوَنََ َِإَِل َوٱل ِذيَنَلَاَيَۡدُعوَنََمَعَٱَّلل 
فَۡ ََولَاَيَۡزنُوَنََْۚوَمنََٱلن  ِ اَبِٱلۡحَق 

َإِل  ُ َسَٱل تِيََحر َمَٱَّلل 
ثَاٗمَا
َ
َٰلَِكَيَلَۡقَأ  ٦٨ََيۡفَعۡلََذ

69. তকয়ামিৰ তদনা িাৰ শাতি িতধথিভাছৱ প্ৰদান কৰা হ’ি আৰু িাি তস 

অপমাতনি অৱস্থাি স্থায়ী হ’ি। 
فِيهِۦََيَُضََٰعۡفَلَُهَٱلَۡعَذاُبَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِويَۡخلُۡدَ

 ٦٩َُمَهانًَا
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70. তকন্তু তিছয় িাওিা কছৰ, ঈমান কপাষণ কছৰ আৰু সৎকমথ কছৰ, ইয়াৰ 

ফলি আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ গুণাহসমূহ পূণযৰ দ্বাৰা পতৰিিথ ন কতৰ তদি। আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ْوَلَٰٓئَِكََ
ُ
إِل اََمنَتَاَبََوَءاَمَنَوََعِمَلََعَملٗاََصَٰلِٗحاَفَأ

َُ ُلَٱَّلل  ِ ََغُفوٗراََُيَبد  ُ ََسي ِـ َاتِِهۡمََحَسَنَٰٖتَِۗوََكاَنَٱَّلل 
 ٧٠َر ِحيٗمَا

71. আৰু তিছয় িাওিা কছৰ আৰু সৎকমথ কছৰ, তনশ্চয় কিওোঁ সমূ্পণথৰূছপ 

আল্লাহৰ অতভমুখী হয়। 
ََِمَتاٗبَا  ٧١ََوَمنَتَاَبَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَإِن ُهۥََيُتوُبَإِلَيَٱَّلل 

72. আৰু কিওোঁছলাছক তম া কৰ্াৰ সাক্ষী নহয় আৰু কিওোঁছলাছক অসাৰ 

কািথকলাপৰ সনু্মখীন হ’কল তনজৰ মিথাদা ৰক্ষাছৰ্থ কসয়া পতৰহাৰ কতৰ গুতচ িায়। 
واََْ واَْبِٱلل ۡغوََِمرُّ وَرََوِإَذاََمرُّ َوٱل ِذيَنَلَاَيَۡشَهُدوَنَٱلزُّ

 ٧٢َكَِراٗمَا

73. আৰু কিওোঁছলাকক তনজ প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহ স্মৰণ কৰাই তদছল 

কিওোঁছলাছক অন্ধ আৰু িতধৰৰ দছৰ আচৰণ নকছৰ। 
اََ واََْعلَۡيَهاَُصم ٗ ُِرواَْأَـِبَيَِٰتََرب ِِهۡمَلَۡمََيخِرُّ َوٱل ِذيَنَإَِذاَُذك 

 ٧٣َوَُعۡمَياٗنَا

74. আৰু কিওোঁছলাছক প্ৰাৰ্থনা কতৰ কয়, ‘কহ আমাৰ ৰব্ব! আমাক এছনকুৱা স্ত্ৰী 

আৰু সন্তান-সন্ততি দান কৰা, িাৰ দ্বাৰা আমাৰ চকু জুৰ পতৰ িায়। আৰু িুতম 

আমাক মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি অনুসৰণছিাগয িনাই তদয়া’। 

ةَََ َٰتَِناَقُر  ِي  ۡزَوَِٰجَناََوُذر 
َ
َوٱل ِذيَنََيُقولُوَنََرب َناََهۡبَلََناَِمۡنَأ

ۡعيُٖنََوٱۡجَعلَۡناَلِلُۡمت قِيَنَإَِماًمَا
َ
 ٧٤َأ

75. কিওোঁছলাকছকই জান্নািৰ সুউচ্চ কক্ষ প্ৰতিদান তহচাছপ প্ৰদান কৰা হ’ি। 

তিছহিু কিওোঁছলাক আত ল হধিথশীল। কিওোঁছলাকক িাি অতভিাদন আৰু 

 ালামৰ দ্বাৰা সম্বধথনা কৰা হ’ি। 

ۡوَنَفِيَهاََتحِي ٗةََ ْوَلَٰٓئَِكَُيجَۡزۡوَنَٱلُۡغۡرفََةَبَِماََصبَُرواََْويُلَق 
ُ
أ

 ٧٥َوََسَلًَٰمَا

76. িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। অৱস্থানস্থল আৰু িাসস্থান তহচাছপ কসয়া 

তকমান কি উৎকৃষ্ট! 
اََوُمَقاٗمَا َحُسَنۡتَُمۡسَتَقر ٗ  ٧٦ََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

77. ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক কিওোঁক আহ্বান নকতৰলাছহোঁ ছিন কিছন্ত কমাৰ 

প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ প্ৰতি অকছণা ভ্ৰুছক্ষপ নকতৰছলছহোঁ ছিন। িাৰ 

তপ ছিা কিামাছলাছক অস্বীকাৰ কতৰ া, কসছয় অতচছৰই অপতৰহািথ হ’ি শাতি’। 

ۡبُتۡمََ َفَقۡدََكذ  قُۡلََماََيۡعَبُؤاَْبُِكۡمََرب ِيَلَۡولَاَُدعَآؤُُكۡمَۖۡ
 ٧٧َفََسۡوَفَيَُكوُنَلَِزاَمُۢا
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 الشعراء 

আশ্ব-শু্বআৰা الشعراء 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্ব- ীন-মীম। َٓ١َطٓسم 

2. এইছিাৰ সুস্পষ্ট তকিািৰ আয়াি। َِ٢َتِلَۡكََءاَيَُٰتَٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمبِين 

3. তসহোঁ ছি মুতমন কহাৱা নাই িুতল হয়ছিা িুতম আত্মঘািী হহ পতৰিা। ََل اَيَُكونُواَُْمۡؤِمنِين
َ
َن ۡفَسَكَأ  ٣َلََعل َكََبَِٰخع 

4. আতম ইচ্ছা কতৰছল আকাশৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওপৰি এছনকুৱা তনদশথন অৱিীণথ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন, িাৰ ফলি কসইছটাৰ প্ৰতি তসহোঁ িৰ ঘাৰ অৱনি হহ 

পতৰলছহোঁ ছিন। 

ۡعَنَُٰقُهۡمََ
َ
َمآِءََءايَٗةََفَظل ۡتَأ َِنَٱلس  ِۡلََعلَۡيِهمَم  َُننَز 

ۡ
إِنَن َشأ

 ٤َلََهاََخَِٰضعِينََ

5. আৰু কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ওচৰি ৰহমানৰ িৰফৰ পৰা ককাছনা নিুন উপছদশ 

আছহ, কিতিয়াই তসহোঁ ছি িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয়। 
َِنَٱلر ِنَٰمۡحَُمحَۡدٍثَإِل اََكانُواََْعۡنُهََ ِنَذِۡكرَٖم  تِيِهمَم 

ۡ
َوَماَيَأ

 ٥َُمۡعرِِضينََ

6. এছিছক তসহোঁ ছি অৱছশয অস্বীকাৰ কতৰছ । কসছয় তসহোঁ ছি তিছটা হল ঠাট্টা-

তিদ্ৰূপ কতৰত ল িাৰ প্ৰকৃি িািথ া তসহোঁ িৰ ওচৰি অতি শীছে আতহ পতৰি। 
ُؤاََْماََكانُواَْبِهِۦََ ۢنَبَٰٓ

َ
تِيِهۡمَأ

ۡ
بُواَْفََسَيأ َفَقۡدََكذ 

 ٦َيَۡسَتۡهزُِءونََ

7. তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীৰ ফাছল লক্ষয নকছৰ কনতক? আতম িাি প্ৰছিযক প্ৰকাৰৰ 

িহুছিা উৎকৃষ্ট উতদ্ভদ উৎপন্ন কতৰছ াোঁ ! 
َْ َولَۡمَيََرۡوا

َ
ََزۡوٖجَََأ ِ

ۢنَبتَۡناَفِيَهاَِمنَُكل 
َ
ۡرِضََكۡمَأ

َ
إِلَيَٱلۡأ

 ٧ََكرِيمٍَ

8. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ٨َإِن 

9. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ٩ََوِإن 

10. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক মু াক মাতি ক’কল, ‘িুতম 

িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰকল কিাৱা, 
َٰلِِمينََ ِنَٱئِۡتَٱلَۡقۡوَمَٱلظ 

َ
َأ ََربَُّكَُموَسيَٰٓ  ١٠ََوِإۡذَنَاَدىَٰ

11. তফৰআউনৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি; তসহোঁ ছি িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰি কন’? ََلَاََيت ُقون
َ
 ١١َقَۡوَمَفِرَۡعۡوَنَْۚأ

12. মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাৰ আশংকা হহছ  কি, তসহোঁ ছি কমাক 

অস্বীকাৰ কতৰি। 
بُونَِ ِ نَيَُكذ 

َ
َخاُفَأ

َ
َإِن ِٓيَأ ِ  ١٢َقَاَلََرب 
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13. ‘আৰু কমাৰ িুকু সংকুতচি হহ পতৰছ , লগছি কমাৰ তজভাও স্বাভাতৱক 

নহয়। এছিছক িুতম হাৰূনৰ প্ৰতিও অহী কপ্ৰৰণ কৰা। 
ََ ۡرِسۡلَإِلَيَٰ

َ
َويَِضيُقََصۡدرِيََولَاَيَنَطلُِقَلَِسانِيَفَأ

 ١٣ََهَُٰرونََ

14. ‘আৰু কমাৰ তিৰুছি তসহোঁ িৰ ওচৰি এটা অতভছিাছগা আছ , কসছয় কমাৰ 

আশংকা হহছ  কি, তসহোঁ ছি কমাক হিযা কতৰি’। 
نََيۡقُتلُونَََِولَُهمَۡ

َ
َخاُفَأ

َ
َفَأ ََذۢنب   ١٤َعَلَى 

15. আল্লাছহ ক’কল, ‘নহয়, ককতিয়াও নহয়, কিামাছলাক দ্যছয়া কমাৰ তনদশথন 

হল কিাৱা, তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ লগি আছ াোঁ  শ্ৰৱণকাৰী তহচাছপ। 
ۡسَتِمُعونََ إِن اََمَعُكمَمُّ َۡۖ فَٱۡذَهَباَأَـِبَيَٰتَِنآ  ١٥َقَاَلََكل اَۖۡ

16. ‘এছিছক কিামাছলাক দ্যছয়া তফৰআউনৰ ওচৰকল হগ ককাৱা, ‘তনশ্চয় 

আতম তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালকৰ (িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি) ৰা ুল, 

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ تَِياَفِرَۡعۡوَنََفُقولَٓاَإِن اَرَُسوُلََرب 
ۡ
 ١٦َفَأ

17. ‘িাছি িুতম িনী ই ৰাঈলক আমাৰ লগি পঠাই তদয়া’। ََِٰٓءيَل ۡرِسۡلََمَعَناَبَنِٓيَإِۡسَر
َ
ۡنَأ
َ
 ١٧َأ

18. তফৰআউছন ক’কল, ‘আতম কিামাক হশশৱ কালি আমাৰ মাজছি 

লালন-পালন কৰা নাত ছলাছন? আৰু অৱছশয িুতম কিামাৰ জীৱনৰ িহু ি ৰ 

আমাৰ মাজছি অতিিাতহি কতৰ া, 

لَۡمَنَُرب َِكَفِيَناََولِيٗداََولَبِثَۡتَفِيَناَِمۡنَُعُمرَِكََ
َ
قَاَلَأ
 ١٨َِسنِينََ

19. ‘আৰু িুতম কিামাৰ কমথ তিছটা কতৰিলগীয়া কসইছটা কতৰ াছয় আৰু িুতম 

অকৃিজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি’। 
َٰفِرِينََ َك

نَتَِمَنَٱلۡ
َ
 ١٩ََوَفَعلَۡتََفۡعلََتَكَٱل تِيََفَعلَۡتََوأ

20. মু াই ক’কল, ‘কসইছটা মই কিতিয়া কতৰত ছলাোঁ , কিতিয়া মই তিভ্ৰান্ত 

আত ছলাোঁ ’। 
نَاَِ۠مَنَ

َ
ٓال ِينََقَاَلََفَعلُۡتَهآَإِٗذاََوأ  ٢٠َٱلض 

21. ‘এছিছক কিতিয়া মই কিামাছলাকক ভয় কতৰত ছলাোঁ , কিতিয়া মই 

কিামাছলাকৰ পৰা পলায়ন কতৰত ছলাোঁ । ইয়াৰ তপ ি কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক 

প্ৰজ্ঞা (নিুওৱি) দান কতৰছ  আৰু কমাক ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি কতৰছ । 

اَِخۡفُتُكۡمَفَوََهَبَلِيََرب ِيَُحۡكمَٗ اَََفَفَرۡرُتَِمنُكۡمَلَم 
 ٢١َوََجَعلَنِيَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِينََ

22. ‘আৰু কমাৰ প্ৰতি কিামাৰ তি অনুগ্ৰহৰ কৰ্া উছল্লখ কতৰ িুতম দয়া কদখুৱাই 

আ া, িাৰ প্ৰকৃি সিয এইছটা কি, িুতম িনী ই ৰাঈলক দাসি পতৰণি 

কতৰ া’। 

َِٰٓءيَلَ َبَنِٓيَإِۡسَر ۡنََعب دت 
َ
َأ َتُمنَُّهاَعَلَى   ٢٢ََوتِلَۡكَنِۡعَمةَ 

23. তফৰআউছন ক’কল, ‘সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব আছকৌ তক’? َََٱلَۡعَٰلَِمين  ٢٣َقَاَلَفِرَۡعۡوُنََوَماََربُّ

24. মু াই ক’কল, ‘কিছৱোঁই আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মধযৱিী 

সকছলা িস্তুৰ ৰব্ব, িতদ কিামাছলাছক তনতশ্চি তিশ্বাসী কহাৱা’। 
ۡرِضََوَماَ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  إِنَُكنُتمََقَاَلََربُّ َۡۖ بَيَۡنُهَمآ

وقِنِينََ  ٢٤َمُّ
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25. তফৰআউছন িাৰ ওচছৰ পাজছৰ ৰ্কা কলাকসকলক লক্ষয কতৰ ক’কল, 

‘কিামাছলাছক মছনাছিাগ সহকাছৰ শুতন াছন’? 

لَاَتَۡسَتِمُعونََ
َ
َأ ۥٓ  ٢٥َقَاَلَلَِمۡنََحۡولَُه

26. মু াই ক’কল, ‘কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ ৰব্ব আৰু কিামাছলাকৰ 

পূিথপুৰুষসকছলাছৰা ৰব্ব’। 
لِينََ و 

َ
ََءابَآئُِكُمَٱلۡأ  ٢٦َقَاَلََربُُّكۡمََوَربُّ

27. তফৰআউছন ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতি কপ্ৰতৰি কিামাছলাকৰ এই 

ৰা ুলজন তনশ্চয় এজন িতলয়া’। 
ۡرِسَلَإِلَۡيُكۡمَلََمۡجُنونَ 

ُ
َرَُسولَُكُمَٱل ِذٓيَأ  ٢٧َقَاَلَإِن 

28. মু াই ক’কল, ‘কিওোঁ পূৱ আৰু পতশ্চমৰ লগছি এই দ্যছয়াছৰ মাজি তি 

আছ  কসই সকছলা িস্তুৰ ৰব্ব; িতদ কিামাছলাছক িুতজ কপাৱা’। 
إِنَُكنُتۡمََ َۡۖ َٱلَۡمۡشِرِقََوٱلَۡمۡغرِِبََوَماَبَيَۡنُهَمآ قَاَلََربُّ

 ٢٨ََتۡعقِلُونََ

29. তফৰআউছন ক’কল, ‘িতদ িুতম কমাৰ পতৰিছিথ  আনক ইলাহৰূছপ গ্ৰহণ 

কৰা কিছন্ত মই কিামাক অৱছশয কাৰাৰুি কতৰম’। 
ۡجَعلَن َكَِمَنََ

َ
ًَٰهاََغيِۡريَلَأ خَۡذَتَإَِل قَاَلَلَئِِنَٱت 

 ٢٩َٱلَۡمۡسُجونِينََ

30. মু াই ক’কল, ‘িতদ মই কিামাৰ ওচৰি স্পষ্ট ককাছনা তিষয় হল আছহাোঁ , 

িৰ্াতপও’? 

بِينَٖ َولَۡوَِجۡئُتَكَبَِشۡيٖءَمُّ
َ
 ٣٠َقَاَلَأ

31. তফৰআউছন ক’কল, ‘িতদ িুতম সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত কসয়া হল আহা’। َََِٰدقِين ۦَٓإِنَُكنَتَِمَنَٱلص  ِتَبِهِ
ۡ
 ٣١َقَاَلَفَأ

32. কিতিয়া মু াই তনজৰ হািৰ লাখুটিডাল তনছক্ষপ কতৰছল আৰু লছগ লছগ 

কসয়া এডাল অজগৰ সাপি পতৰণি হ’ল। 

بِينَ  َمُّ ََعَصاهَُفَإَِذاَِهَيَُثۡعَبان  لَۡقىَٰ
َ
 ٣٢َفَأ

33. আৰু কিওোঁ তনজৰ হাি িাতহৰকল উতলয়াই আতনছল আৰু লছগ লছগ কসয়া 

দশথকৰ ওচৰি শুভ্ৰ উজ্জ্বল দৃতষ্টপাি হ’ল। 
َِٰظرِينََ  ٣٣ََونََزَعَيََدهُۥَفَإَِذاَِهَيََبۡيَضآُءَلِلن 

34. তফৰআউছন িাৰ ওচছৰ পাজছৰ ৰ্কা পতৰষদিগথক উছেশয কতৰ ক’কল, 

‘তনশ্চয় এওোঁ এজন সুদক্ষ িাদ্যকৰ’। 
ََعلِيمَ قَاَلَلِلَۡملَِإََحۡولَهَُ ََهََٰذاَلََسَِٰحر  َإِن   ٣٤َۥٓ

35. ‘এওোঁ তনজৰ িাদ্য শতিছৰ কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ কদশৰ পৰাই 

িতহষৃ্কি কতৰি তিচাছৰ। এছিছক কিামাছলাছক কমাক তক পৰামশথ তদয়া’? 

ۡرِضُكمَبِِسۡحرِهِۦََفَماَذاََ
َ
ِۡنَأ نَُيخۡرَِجُكمَم 

َ
يُرِيُدَأ
ُمُرونََ

ۡ
 ٣٥َتَأ

36. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ ভািৃক তক ু সময় অৱকাশ তদয়ক 

আৰু নগছৰ নগছৰ সংগ্ৰাহকসকলক পঠাই তদয়ক, 

َخاهََُوٱۡبَعۡثَفِيَٱلَۡمَدآئِِنََحَِٰشِرينََ
َ
رِۡجۡهََوأ

َ
 ٣٦َقَالُٓواَْأ
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37. ‘িাছি তসহোঁ ছি আছপানাৰ ওচৰি প্ৰছিযক অতভজ্ঞ িাদ্যকৰক হল উপতস্থি 

হয়’। 
تُوكََ
ۡ
اٍرََعلِيمََٖيَأ ََسح  ِ

 ٣٧َبِكُل 

38. িাৰ তপ ি এটা তনধথাতৰি তদনৰ তনতদথ ষ্ট সময়ি িাদ্যকৰসকলক একতিি 

কৰা হ’ল, 

ۡعلُومَٖ َحَرةَُلِِميَقَِٰتَيَۡوٖمَم   ٣٨َفَُجِمَعَٱلس 

39. আৰু মানুহক ককাৱা হ’ল, ‘কিামাছলাছকও সমছিি হ’িাছন’? ََجَۡتِمُعون نُتمَمُّ
َ
 ٣٩ََوقِيَلَلِلن اِسََهۡلَأ

40. ‘িাছি আতম িাদ্যকৰসকলক অনুসৰণ কতৰি পাছৰাোঁ , িতদ তসহোঁ ছি তিজয়ী 

হয়’। 
َحَرةََإِنََكانُواَُْهُمَٱلَۡغَٰلِبِينََ  ٤٠َلََعل َناَنَت بُِعَٱلس 

41. এছিছক কিতিয়া িাদ্যকৰতিলাছক আতহ তফৰআউনক ক’কল, ‘িতদ আতম 

তিজয়ী হওোঁ কিছন্ত আমাৰ িাছি পুৰস্কাৰ ৰ্াতকিছন’? 

ۡجًراَإِنَُكن اََ
َ
َلََناَلَأ ئِن 

َ
َحَرةَُقَالُواَْلِفِرَۡعۡوَنَأ اََجآَءَٱلس  فَلَم 

 ٤١ََنحُۡنَٱلَۡغَٰلِبِينََ

42. তফৰআউছন ক’কল, ‘হয়, আৰু তনশ্চয় কিামাছলাক কিতিয়া কমাৰ 

ঘতনষ্টসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা’। 
بِينََ  ٤٢َقَاَلََنَعۡمََوِإن ُكۡمَإِٗذاَل ِمَنَٱلُۡمَقر 

43. মু াই তসহোঁ িক ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ তি তনছক্ষপ কতৰিলগীয়া আছ  

কসয়া তনছক্ষপ কৰা’। 
لُۡقونََ نُتمَمُّ

َ
لُۡقواََْمآَأ

َ
َأ وَسيَٰٓ  ٤٣َقَاَلَلَُهمَمُّ

44. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ৰ ী আৰু লাখুটিছিাৰ তনছক্ষপ কতৰছল আৰু 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘তফৰআউনৰ মিথাদাৰ শপি! তনশ্চয় আতমছয়ই তিজয়ী হম’। 
ةَِفِرَۡعۡوَنَإِن اَلََنۡحُنََ لَۡقۡواَِْحَبالَُهۡمَوَِعِصي ُهۡمََوَقالُواَْبِعِز 

َ
فَأ

 ٤٤َٱلَۡغَٰلُِبونََ

45. িাৰ তপ ি মু াই কিওোঁৰ লাখুটিডাল তনছক্ষপ কতৰছল, ফলি িৎক্ষণাি 

ই তসহোঁ িৰ তম া কীতিথ সমূহ গ্ৰাস কতৰিকল ধতৰছল। 
ََعَصاهَُفَإَِذاَِهيََ َُموَسيَٰ لَۡقىَٰ

َ
فُِكونَََفَأ

ۡ
 ٤٥َتَلَۡقُفََماَيَأ

46. কিতিয়া িাদ্যকৰসকল  াজদাৱনি হহ পতৰল। َََحَرُةََسَِٰجِدين لِۡقَىَٱلس 
ُ
 ٤٦َفَأ

47. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আতম ঈমান আতনছলাোঁ  সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ 

প্ৰতি, 

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ٤٧َقَالُٓواََْءاَمن اَبَِرب 

48. ‘মু া আৰু হাৰুনৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি’। ََََوَهَُٰرون َُموَسيَٰ ِ  ٤٨ََرب 
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49. তফৰআউছন ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক অনুমতি তদয়াৰ আগছিই 

কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি তিশ্বাস কতৰলা? তনশ্চয় তসছয় কিামাছলাকৰ প্ৰধান আৰু 

তসছয় কিামাছলাকক িাদ্য তশক্ষা তদছ । এছিছক অতিশীছে কিামাছলাছক ইয়াৰ 

পতৰণাম পািা। তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ হাি আৰু ভতৰ তিপৰীি তদশৰ পৰা 

কাটি তদম আৰু কিামাছলাক সকছলাছক শূলতিি কতৰম’। 

إِن ُهۥَلََكبِيُرُكُمََ ۡنََءاَذَنَلَُكۡمَۖۡ
َ
قَاَلََءاَمنُتۡمَلَُهۥََقۡبَلَأ

ََ َعن  ِ َقط 
ُ
ۡحَرَفَلََسوَۡفََتۡعلَُموَنَْۚلَأ ِ ٱل ِذيََعل َمُكُمَٱلس 
َصل ِبََ
ُ
ِۡنَِخَلَٰٖفََولَأ رُۡجلَُكمَم 

َ
يِۡديَُكۡمََوأ

َ
ن ُكۡمَأ

ۡجمَعِينََ
َ
 ٤٩َأ

50. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ককাছনা অসুতিধা নাই, তনশ্চয় আতম আমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ ফাছলই উভতি িাম। 
ََرب َِناَُمنَقلُِبونََ إِن آَإِلَيَٰ  ٥٠َقَالُواَْلَاََضيَۡرَۖۡ

51. তনশ্চয় আতম আশা কপাষণ কছৰাোঁ  কি, আমাৰ প্ৰতিপালছক আমাৰ 

অপৰাধসমূহ ক্ষমা কতৰ তদি, কাৰণ আতমছয় মুতমনসকলৰ মাজি প্ৰৰ্ম। 
َلَ و 
َ
نَُكن آَأ

َ
نََيۡغفَِرَلََناََربَُّناََخَطََٰيََٰنآَأ

َ
إِن اََنۡطَمُعَأ
 ٥١َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

52. আৰু আতম মু াৰ প্ৰতি এই মছমথ অহী কতৰত ছলাোঁ  কি, ‘আমাৰ 

িাোসকলক হল ৰাতিৰ তভিৰছি ওলাই কিাৱা, তনশ্চয় কিামাছলাকক তপছ  

তপছ  কখতদ কিাৱা হ’ি’। 

ۡسِرَبِعَِبادِٓيَإِن ُكمََ
َ
ۡنَأ
َ
َأ َُموَسيَٰٓ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
۞َوأ

ت َبُعونََ  ٥٢َمُّ

53. িাৰ তপ ি তফৰআউছন চহছৰ চহছৰ কলাক সংগ্ৰহকাৰী কপ্ৰৰণ কতৰছল, ََۡرَسَلَفِرَۡعۡوُنَفِيَٱلَۡمَدآئِِنََحَِٰشِرين
َ
 ٥٣َفَأ

54. ‘তনশ্চয় ইহোঁ ি কু্ষদ্ৰ এটা দল, َ قَلِيلُونََإِن  ُؤلَآِءَلَِشۡرذَِمةَ   ٥٤ََهَٰٓ

55. ‘আৰু তনশ্চয় তসহোঁ ছি আমাৰ কৰাধ উছদ্ৰক কতৰছ , ََ٥٥ََوِإن ُهۡمَلََناَلََغآئُِظون 

56. ‘আৰু তনশ্চয় আতম সকছলা সদায় সিকথ ’। ََََحَِٰذُرون  ٥٦ََوِإن اَلَجَِميع 

57. পতৰণামি আতম তফৰআউন কগাষ্ঠীক তসহোঁ িৰ উদযানসমূহ আৰু প্ৰস্ৰৱনৰ 

পৰা িতহষ্কাৰ কতৰছলাোঁ , 
َٰٖتَوَُعُيونَٖ ِنََجن  ۡخرَۡجَنَُٰهمَم 

َ
 ٥٧َفَأ

58. লগছি ধন-ভািাৰ আৰু মছনাৰম কসৌধমালাৰ পৰাও। َٖ٥٨ََوُكُنوزََٖوَمَقاٖمََكرِيم 

59. এইদছৰই হহত ল আৰু আতম িনী ই ৰাঈলক কতৰত ছলাোঁ  এইছিাৰৰ 

অতধকাৰী। 
ۡوَرثَۡنََٰهاَبَنِٓيَ

َ
َوأ َِٰٓءيَلََكَذَٰلَِكَۖۡ  ٥٩َإِۡسَر

60. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি সূছিথাদয়ৰ প্ৰাকমুহূিথ ি কিওোঁছলাকৰ তপ  ল’কল। ََۡشرِقِين ۡتَبُعوُهمَمُّ
َ
 ٦٠َفَأ
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61. এছিছক কিতিয়া দ্যছয়া দছল পৰস্পৰক কদতখছল, কিতিয়া মু াৰ 

সিীসকছল ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম ধৰা পতৰছলাোঁ !’ 
ََٰٓءاَٱلۡجَۡمَعاِنَقَاَلَ اَتََر َإِن اََفَلَم  ۡصَحَُٰبَُموَسيَٰٓ
َ
أ

 ٦١َلَُمۡدَرُكونََ

62. মু াই ক’কল, ‘ককতিয়াও নহয়, কমাৰ লগি কমাৰ প্ৰতিপালক আছ ; 

অনতিপলছম কিওোঁ কমাক পৰ্তনছদথ শ কতৰি’। 
ََمِعَىََرب ِيََسَيۡهِدينَِ إِن  َۡۖ  ٦٢َقَاَلََكل آ

63. িাৰ তপ ি আতম মু াৰ প্ৰতি অহী কতৰছলাোঁ  কি, ‘কিামাৰ লাখুটিছৰ 

সাগৰি আঘাি কৰা’। ফলি সাগৰ তিভি হহ প্ৰছিযক ভাগ তিশাল পিথিৰ 

দছৰ হহ গ’ল; 

فَٱنَفلََقََ َۡۖ ِنَٱۡضرِبَب َِعَصاَكَٱلَۡبۡحَر
َ
َأ َُموَسيَٰٓ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰ

َ
فَأ

ۡودَِٱلَۡعِظيمَِ َفِۡرٖقََكٱلط   ٦٣َفَكَاَنَُكلُّ

64. আৰু আতম আন দলছটাছকা কসই ঠাইৰ তনকটৱিী কতৰছলাোঁ ۡزلَۡفَناََثمَ  ,
َ
 ٦٤ََٱٓأۡلَخرِينَََوأ

65. আৰু আতম উিাৰ কতৰছলাোঁ  মু া আৰু কিওোঁৰ সিীসকল, ََۡجمَعِين
َ
َأ ۥٓ َعُه ََوَمنَم  نجَۡيَناَُموَسيَٰ

َ
 ٦٥ََوأ

66. িাৰ তপ ি ডুিাই মাতৰছলাোঁ  আনছটা দলক। ََۡغَرۡقَناَٱٓأۡلَخرِين
َ
َأ  ٦٦َُثم 

67. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ٦٧َإِن 

68. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ٦٨ََوِإن 

69. আৰু িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি ইব্ৰাহীমৰ িৃত্তান্ত িণথনা কৰা। ََإِبَۡرَٰهِيمَََوٱتُۡل
َ
 ٦٩ََعلَۡيِهۡمََنَبأ

70. কিতিয়া কিওোঁ কিওোঁৰ তপিৃক আৰু তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, 

‘কিামাছলাছক তকহৰ ইিাদি কৰা’? 

بِيهََِوقَۡوِمهِۦََماََتۡعُبُدونََ
َ
 ٧٠َإِۡذَقَاَلَلِأ

71. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম মূতিথ  পূজা কছৰাোঁ ; এছিছক আতম তনষ্ঠাৰ হসছি 

কসইছটাছক ধতৰ ৰ্াতকম’। 
َِٰكفِينََ َلََهاََع ۡصَناٗماََفَنَظلُّ

َ
 ٧١َقَالُواََْنۡعُبُدَأ

72. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক কিতিয়া আহ্বান কৰা কিতিয়া কসইছিাছৰ 

কিামাছলাকৰ আহ্বান শুনা পায়ছন? 

 ٧٢َقَاَلََهۡلَيَۡسَمُعونَُكۡمَإِۡذَتَۡدُعونََ

73. ‘অৰ্িা তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ উপকাৰ নাইিা ক্ষতি কতৰি পাছৰ কনতক’? َۡو
َ
ونََأ ۡوَيَُضرُّ

َ
 ٧٣ََيَنَفُعونَُكۡمَأ

74. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িৰং আতম আমাৰ তপিৃপুৰুষসকলক পাইছ াোঁ , 

কিওোঁছলাছক এছনকুৱাই কতৰত ল’। 
 ٧٤َقَالُواَْبَۡلَوََجۡدنَآََءابَآَءنَاََكَذَٰلَِكََيۡفَعلُونََ
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75. ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কিামাছলাছক ভাতি চাই াছন, তিসকলৰ ইিাদি 

কিামাছলাছক কৰা, 
اَُكنُتۡمََتۡعُبُدونََ فََرَءۡيُتمَم 

َ
 ٧٥َقَاَلَأ

76. ‘কিামাছলাক আৰু কিামাছলাকৰ তপিৃপুৰুষসকল! ََقَۡدُمون
َ
نُتۡمََوَءابَآؤُُكُمَٱلۡأ

َ
 ٧٦َأ

77. ‘আটাছয় কমাৰ শত্ৰু, ককৱল তিশ্বজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ িাতহছৰ। َ  ٧٧َٱلَۡعَٰلَِمينََفَإِن ُهۡمََعُدو  َل ِٓيَإِل اََرب 

78. ‘তিজছন কমাক সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিছৱোঁই কমাক তহদায়ি তদছ । َِ٧٨َٱل ِذيََخلََقنِيََفُهَوََيۡهِدين 

79. ‘কিছৱোঁই কমাক আহাৰ কৰায় আৰু কিছৱোঁই কমাক পান কৰায়। َِ٧٩ََوٱل ِذيَُهَوَُيۡطعُِمنِيََويَۡسقِين 

80. ‘আৰু কিতিয়া মই অসুস্থ হওোঁ, কিতিয়া কিছৱোঁই কমাক আছৰাগয কছৰ। َِ٨٠ََوِإَذاََمرِۡضُتََفُهَوَيَۡشفِين 

81. ‘কিছৱোঁই কমাৰ মৃিুয ঘটাি আৰু কিছৱোঁই কমাক পুনজীতৱি কতৰি। ََُِيحۡيِين  ٨١ََوٱل ِذيَيُِميتُنِيَُثم 

82. ‘আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কমাৰ আশা কি, কিওোঁ কমাক তকয়ামিৰ তদনা 

কমাৰ অপৰাধসমূহ ক্ষমা কতৰ তদি। 
ِينَِ نََيۡغفَِرَلِيََخِطيٓـ َتِيَيَوَۡمَٱلد 

َ
ۡطَمُعَأ

َ
 ٨٢ََوٱل ِذٓيَأ

83. ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক তহকমি দান কৰা আৰু সৎকমথশীলসকলৰ 

অন্তভুথ ি কৰা। 
َٰلِِحينََ لۡحِۡقنِيَبِٱلص 

َ
ََهۡبَلِيَُحۡكٗماََوأ ِ  ٨٣ََرب 

84. ‘আৰু পৰৱিীসকলৰ মাজি কমাৰ সুনাম-সুখযাতি অিযাহি ৰাখা, ََِيَلَِساَنَِصۡدٖقَفِيَٱٓأۡلِخرِين
 ٨٤ََوٱۡجَعلَل 

85. ‘আৰু কমাক সূখময় জান্নািৰ অতধকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি কৰা, َِ٨٥ََوٱۡجَعلۡنِيَِمنََوَرثَةََِجن ةَِٱلن عِيم 

86. ‘আৰু কমাৰ তপিৃক ক্ষমা কৰা, তনশ্চয় কিওোঁ পৰ্ভ্ৰষ্টতিলাকৰ অন্তভুথ ি 

আত ল। 
بِٓيَإِن َ

َ
ٓال ِينَََوٱۡغفِۡرَلِأ  ٨٦َُهۥََكاَنَِمَنَٱلض 

87. ‘আৰু (কহ কমাৰ ৰব্ব!) পুনৰুিানৰ তদনা কমাক লাতঞ্ছি নকতৰিা। ََ٨٧ََولَاَُتخۡزِنِيَيَوَۡمَُيۡبَعُثون 

88. ‘তিতদনা ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি ককাছনা কামি নাতহি; ََََولَاََبُنونَََيَۡوم  ٨٨َلَاَيَنَفُعََمال 

89. ‘কসইতদনা উপকৃি হ’ি ককৱল কসই িযতি, তিজছন হল আতহি আল্লাহৰ 

ওচৰি তিশুি অন্তঃকৰণ’। 
َبَِقلٖۡبََسلِيمَٖ َ تَيَٱَّلل 

َ
 ٨٩َإِل اََمۡنَأ

90. আৰু (কসইতদনা) মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি তনকটৱিী কৰা হ’ি জান্নাি,  َۡزلَِفِتَٱلۡجَن
ُ
 ٩٠َُةَلِلُۡمت قِينَََوأ
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91. আৰু পৰ্ভ্ৰষ্টসকলৰ িাছি উছন্মাতচি কৰা হ’ি জাহান্নাম; َََِزِتَٱلۡجَِحيُمَلِلَۡغاوِين  ٩١ََوبُر 

92. তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাকৰ কসইছিাৰ উপাসয ক’ি, তিছিাৰৰ 

কিামাছলাছক উপাসনা কতৰত লা-- 
ۡيَنََماَُكنُتۡمََتۡعُبُدونََ

َ
 ٩٢ََوقِيَلَلَُهۡمَأ

93. আল্লাহৰ পতৰিছিথ ? তসহোঁ ছি কিামাছলাকক সহায় কতৰি পাছৰছন অৰ্িা 

তসহোঁ ছি আত্মৰক্ষা কতৰিকল সক্ষম কন? 

ۡوَيَنَتِصُرونََ
َ
ََِهۡلَيَنُصُرونَُكۡمَأ  ٩٣َِمنَُدوِنَٱَّلل 

94. িাৰ তপ ি কসই উপাসযছিাৰক আৰু পৰ্ভ্ৰষ্টতিলাকক িলমূৰ কতৰ 

জাহান্নামি তনছক্ষপ কৰা হ’ি, 
 ٩٤َفَُكۡبِكُبواَْفِيَهاَُهۡمََوٱلَۡغاوُۥنََ

95. লগছি ইিলী ৰ হসনযিাতহনীতিলাকছকা। ََۡجمَُعون
َ
 ٩٥َوَُجُنوُدَإِبۡلِيَسَأ

96. তসহোঁ ছি িাি তিিকথ ি তলপ্ত হহ ক’ি, ََ٩٦َقَالُواَْوَُهۡمَفِيَهاََيخَۡتِصُمون 

97. ‘আল্লাহৰ শপি! তনশ্চয় আতম স্পষ্ট পৰ্ভ্ৰষ্টিাি আত ছলাোঁ , َِ بِينٍَتَٱَّلل   ٩٧ََإِنَُكن اَلَِفىََضَلَٰٖلَمُّ

98. ‘কিতিয়া আতম কিামাছলাকক সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ সমকক্ষ িুতল গণয 

কতৰত ছলাোঁ ; 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ِيُكمَبَِرب   ٩٨َإِۡذَنَُسو 

99. ‘আৰু আমাক ককৱল অপৰাধীতিলাছকই পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰত ল, ََضل َنآَإِل ا
َ
 ٩٩َٱلُۡمۡجرُِمونَََوَمآَأ

100. ‘এছিছক আমাৰ ককাছনা  ুপাতৰ কাৰী নাই’। ََ١٠٠ََفَماَلََناَِمنََشَٰفِعِين 

101. ‘আৰু ককাছনা অন্তৰি িনু্ধও নাই। َٖ١٠١ََولَاََصِديٍقََحمِيم 

102. ‘হায়, িতদ আতম আছকৌ এিাৰ উভতি কিাৱাৰ সুছিাগ পাছলাছহোঁ ছিন, 

কিছন্ত আতম মুতমনসকলৰ অন্তভুথ ি হহ গ’কলাছহোঁ ছিন!’ 
ٗةََفَنُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ َلََناََكر  ن 

َ
 ١٠٢َفَلَۡوَأ

103. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ١٠٣َإِن 

104. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ١٠٤ََوِإن 

105. নূহ সম্প্ৰদাছয়ও ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল। ََبَۡتَقَوُۡمَنُوٍحَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٠٥ََكذ 
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106. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ভািৃ নূছহ তসহোঁ িক হকত ল, ‘কিামাছলাছক িাক্বৱা 

অৱলম্বন নকতৰিাছন’? 

لَاََتت ُقونََإِۡذَقَاَلَلَُهۡمَ
َ
َأ ُخوُهۡمَنُوح 

َ
 ١٠٦َأ

107. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল।  َِمين
َ
َأ  ١٠٧َإِن ِيَلَُكۡمَرَُسول 

108. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١٠٨َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

109. ‘আৰু মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ িাছি ককাছনা প্ৰতিদান তনতিচাছৰাোঁ ; 

কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ ওচৰি। 
ََ ِ ََرب  اَعَلَىَٰ

ۡجرَِيَإِل 
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
َوَمآَأ

 ١٠٩َٱلَۡعَٰلَِمينََ

110. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١١٠َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

111. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম কিামাৰ প্ৰতি ঈমান আতনম কনতক অৰ্চ কিামাক 

ককৱল তনম্নছশ্ৰণীৰ মানুছহই অনুসৰণ কতৰছ ’? 

ۡرَذلُونََ
َ
نُۡؤِمُنَلََكََوٱت َبَعَكَٱلۡأ

َ
 ١١١َ۞قَالُٓواَْأ

112. নূছহ ক’কল, ‘তসহোঁ ছি তক কছৰ কসয়া জনা কমাৰ তক প্ৰছয়াজন? ََ١١٢َقَاَلََوَماَِعلِۡميَبَِماََكانُواََْيۡعَملُون 

113. ‘তসহোঁ িৰ তহচাপ কলাৱা ককৱল কমাৰ প্ৰতিপালকৰছহ কাম; িতদ 

কিামাছলাছক িুতজ পালাছহোঁ ছিন! 
لَۡوَتَۡشُعُرونََ ََرب ِيَِۖ  ١١٣َإِۡنَِحَساُبُهۡمَإِل اَعَلَىَٰ

114. ‘আৰু মুতমনসকলক কখতদ পঠিওৱা কমাৰ কাম নহয়। َ
َ
 ١١٤َنَاَ۠بَِطارِِدَٱلُۡمۡؤِمنِينَََوَمآَأ

115. ‘মইছহ ককৱল এজন স্পষ্ট সিকথ কাৰী’।  َبِين نَاَ۠إِل اَنَِذير َمُّ
َ
 ١١٥َإِۡنَأ

116. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ নূহ! িতদ িুতম তিৰি কনাছহাৱা কিছন্ত অৱছশয িুতম 

তশল দতলয়াই মৃিুযদি তদয়া কলাকসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা’। 
َِمَنَٱلَۡمرُۡجوِمينََ  ١١٦َقَالُواَْلَئِنَل ۡمَتَنَتهََِيَُٰنوُحَلََتُكوَنن 

117. নূছহ (প্ৰাৰ্থনা কতৰ) ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাৰ সম্প্ৰদাছয় কমাক 

অস্বীকাৰ কতৰছ ’। 
بُونَِ َقَۡومِيََكذ  َإِن  ِ  ١١٧َقَاَلََرب 

118. ‘কসছয় িুতম কমাৰ আৰু তসহোঁ িৰ মাজি স্পষ্ট মীমাংসা কতৰ তদয়া, লগছি 

কমাক আৰু কমাৰ লগৰ মুতমনসকলক ৰক্ষা কৰা’। 
ِعَىَِمَنََ فَٱۡفَتۡحَبَيۡنِيََوبَۡيَنُهۡمََفۡتٗحاََوَنج ِنِيََوَمنَم 

 ١١٨َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

119. ফলি আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ লগি তিসকল আত ল সকছলাছক 

কিাজাই নাোঁ ৱি আছৰাহণ কৰাই ৰক্ষা কতৰছলাোঁ । 
َعُهۥَ نجَۡيَنَُٰهََوَمنَم 

َ
 ١١٩َفِيَٱلُۡفلِۡكَٱلَۡمۡشُحونَِفَأ
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120. িাৰ তপ ি িাকী ৰ্কাসকলক ডুিাই মাতৰছলাোঁ । ََۡغَرۡقَناََبۡعُدَٱلَۡباقِين
َ
َأ  ١٢٠َُثم 

121. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ١٢١َإِن 

122. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ١٢٢ََوِإن 

123. আদ সম্প্ৰদাছয়ও ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল, ََبَۡتَعَاد َٱلُۡمۡرَسلِين  ١٢٣ََكذ 

124. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ভািৃ হূছদ তসহোঁ িক হকত ল, ‘কিামাছলাছক িাক্বৱা 

অৱলম্বন নকতৰিাছন? 

لَاََتت ُقونََ
َ
َأ ُخوُهۡمَُهود 

َ
 ١٢٤َإِۡذَقَاَلَلَُهۡمَأ

125. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল।  َِمين
َ
َأ  ١٢٥َإِن ِيَلَُكۡمَرَُسول 

126. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ََ ِطيُعونََِفَٱت ُقواَْٱَّلل 

َ
 ١٢٦ََوأ

127. ‘আৰু মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ িাছি ককাছনা প্ৰতিদান তনতিচাছৰাোঁ ; 

কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ ওচৰি। 
ََ ِ ََرب  اَعَلَىَٰ

ۡجرَِيَإِل 
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
َوَمآَأ

 ١٢٧َٱلَۡعَٰلَِمينََ

128. ‘কিামাছলাছক তকয় প্ৰতিছটা উচ্চ স্থানি অিৰ্া কসৌধ তনমথাণ কৰা? َََرِيٍعََءايَٗةََتۡعَبُثون ِ
تَبُۡنوَنَبِكُل 

َ
 ١٢٨َأ

129. ‘আৰু কিামাছলাছক এছনকক প্ৰাসাদসমূহ তনমথাণ কতৰ আ া, কিতনিা 

কিামাছলাক স্থায়ী। 
 ١٢٩ََوَتت ِخُذوَنََمَصانَِعَلََعل ُكۡمََتخۡلُُدونََ

130. ‘আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক আঘাি কৰা কিতিয়া কস্বচ্ছাচাৰী হহ 

আঘাি কৰা। 
 ١٣٠ََوِإَذاََبَطۡشُتمََبَطۡشُتۡمََجب ارِينََ

131. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١٣١َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

132. ‘আৰু কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কসই সত্তাৰ তিজছন 

কিামাছলাকক দান কতৰছ  কসই সকছলা তিষয়, তিছিাৰ কিামাছলাছক জানা। 
ُكمَبَِماََتۡعلَُمونََ َمد 

َ
 ١٣٢ََوٱت ُقواَْٱل ِذٓيَأ

133. ‘কিছৱোঁই কিামাছলাকক দান কতৰছ  চিুষ্পদ জন্তু আৰু পুি সন্তান, ََنَۡعَٰٖمََوبَنِين
َ
ُكمَبِأ َمد 

َ
 ١٣٣َأ

134. ‘উদযান আৰু ঝণথাসমূহ, ََٰٖت  ١٣٤َوَُعُيونٍَوََجن 
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135. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এটা মহা তদৱসৰ শাতিৰ ভয় কছৰাোঁ ’। ََٖخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَيَۡوٍمََعِظيم
َ
 ١٣٥َإِن ِٓيَأ

136. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাক উপছদশ তদয়া িা তনতদয়া, উভছয় আমাৰ 

িাছি সমান। 
ۡمَلَۡمَتََ

َ
وََعۡظَتَأ

َ
َِنََقَالُواََْسَوآء ََعلَۡيَنآَأ ُكنَم 

َِٰعِظينََ  ١٣٦َٱلَۡو

137. ‘এয়া পূিথৱিীসকলৰছহ স্বভাৱ। ََلِين و 
َ
 ١٣٧َإِۡنََهََٰذآَإِل اَُخلُُقَٱلۡأ

138. ‘আতম ককতিয়াও শাতিপ্ৰাপ্ত নহওোঁ’। ََبِين  ١٣٨ََوَماََنحُۡنَبُِمَعذ 

139. এছিছক তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰছল, ফলি আতম তসহোঁ িক ধ্বংস 

কতৰছলাোঁ । তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। 
ََۖۡوَماََكاَنََ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ ۡهلَۡكَنَُٰهۡمَْۚإِن 

َ
بُوُهَفَأ فََكذ 

ۡؤِمنِينََ ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
 ١٣٩َأ

140. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيز  ١٤٠ََٱلر ِحيمََُوِإن 

141.  ামূদ সম্প্ৰদাছয়ও ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল, ََبَۡتََثُموُدَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٤١ََكذ 

142. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ভািৃ  ছলছহ তসহোঁ িক হকত ল, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন নকতৰিাছন? 

ُخوُهمَۡ
َ
لَاََتت ُقونَََإِۡذَقَاَلَلَُهۡمَأ

َ
َأ  ١٤٢ََصَٰلِح 

143. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল।  َِمين
َ
َأ  ١٤٣َإِن ِيَلَُكۡمَرَُسول 

144. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١٤٤َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

145. ‘আৰু মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ িাছি ককাছনা প্ৰতিদান তনতিচাছৰাোঁ ; 

কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ ওচৰি। 
ََ ِ ََرب  اَعَلَىَٰ

ۡجرَِيَإِل 
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
َوَمآَأ

 ١٤٥َٱلَۡعَٰلَِمينََ

146. ‘ইয়াি তি আছ  িাি কিামাছলাকক তনৰাপছদ এতৰ তদয়া হ’িছন? ََُتتَۡرُكوَنَفِيَم
َ
 ١٤٦َاََهَُٰهَنآََءاِمنِينََأ

147. ‘উদযান আৰু ঝণথাসমূহি, ََٰٖٖتَوَُعُيون  ١٤٧َفِيََجن 

148. ‘শসযছক্ষিি আৰু সুছকামল কজাকা তিতশষ্ট কখজুৰ িাগানি?  َ١٤٨ََوُزُروٖعََوَنخٖۡلََطلُۡعَهاََهِضيم 
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149. ‘আৰু কিামাছলাছক তনপুণিাৰ হসছি পাহাৰ কাটি তিছিাৰ গৃহ তনমথাণ 

কতৰ া। 
َٰرِهِينَََوتََ  ١٤٩َۡنِحُتوَنَِمَنَٱلِۡجَباِلَُبُيوٗتاََف

150. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١٥٠َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

151. ‘আৰু কিামাছলাছক সীমালংঘনকাৰীসকলৰ তনছদথ শৰ আনুগিয নকতৰিা, َۡمَر
َ
 ١٥١َٱلُۡمۡسرِفِينَََولَاَتُِطيُعٓواَْأ

152. ‘তিসকছল পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কছৰ আৰু সংছশাধন (িৰ্া শাতন্ত 

স্থাপন) নকছৰ’। 
ۡرِضََولَاَيُۡصلُِحونََ

َ
 ١٥٢َٱل ِذيَنَُيۡفِسُدوَنَفِيَٱلۡأ

153. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম হহ া িাদ্যকাৰীতিলাকৰ অনযিম। ََرِين نَتَِمَنَٱلُۡمَسح 
َ
 ١٥٣َقَالُٓواَْإِن َمآَأ

154. ‘িুতম কদছখান আমাৰ দছৰই এজন মানুহ, কসছয় িুতম িতদ সিযিাদী 

কহাৱা কিছন্ত এটা তনদশথন হল আহা’। 
ِتَأَـِبيٍَةَإِنَُكنَتَِمَنََ

ۡ
ِۡثلَُناَفَأ نَتَإِل اَبََشر َم 

َ
َمآَأ

َِٰدقِينََ  ١٥٤َٱلص 

155. কিওোঁ ক’কল, ‘এইজনী হহছ  (তনদশথনীয়) উট, ইয়াৰ িাছি আছ  পানী 

কখাৱাৰ পাল, আৰু কিামাছলাকৰ িাছিও আছ  এটা তনধথাতৰি তদনি পানী 

কখাৱাৰ পাল। 

ََولَُكۡمَِشۡرُبَيَۡوٖمََ ل َهاَِشۡرب  قَاَلََهَِٰذهِۦَنَاقَةَ 
ۡعلُومَٖ  ١٥٥َم 

156. ‘আৰু কিামাছলাছক ইয়াৰ ককাছনা অতনষ্ট সাধন নকতৰিা, িতদ (অতনষ্ট 

সাধন) কৰা কিছন্ত মহা তদৱসৰ শাতি কিামাছলাকৰ ওপৰি আপতিি হ’ি’। 
ُخَذُكۡمََعَذاُبَيَۡوٍمََعِظيمَٖ

ۡ
وَهاَبُِسوٖٓءََفَيأ  ١٥٦ََولَاََتَمسُّ

157. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কসই উটজনীক িধ কতৰছল, পতৰণামি তসহোঁ ি অনুিপ্ত 

হ’ল। 
ۡصَبُحواََْنَِٰدِمينََ

َ
 ١٥٧ََفَعَقُروَهاَفَأ

158. এছিছক শাতিছয় তসহোঁ িক গ্ৰাস কতৰছল। তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, 

তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। 
ۡكثَرُُهمََ

َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ َخَذُهُمَٱلَۡعَذاُبَْۚإِن 

َ
فَأ

ۡؤِمنِينََ  ١٥٨َمُّ

159. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ١٥٩ََوِإن 

160. লূিৰ সম্প্ৰদাছয়ও ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল, ََبَۡتَقَوُۡمَلُوٍطَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٦٠ََكذ 

161. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ভািৃ লূছি হকত ল, ‘কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন 

নকতৰিাছন? 

لَاََتت ُقونََ
َ
َأ ُخوُهۡمَلُوط 

َ
 ١٦١َإِۡذَقَاَلَلَُهۡمَأ
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162. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল।  َِمين
َ
َأ  ١٦٢َإِن ِيَلَُكۡمَرَُسول 

163. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ِطيُعونَِ

َ
ََوأ َ  ١٦٣َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

164. ‘আৰু মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ িাছি ককাছনা প্ৰতিদান তনতিচাছৰাোঁ ; 

কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ ওচৰি। 
ََ ِ ََرب  اَعَلَىَٰ

ۡجرَِيَإِل 
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
َوَمآَأ

 ١٦٤َٱلَۡعَٰلَِمينََ

165. ‘সৃতষ্টজগিৰ মাজি কিামাছলাছক ককৱল পুৰুষসকলৰ ওচৰছিই 

উপগি কহাৱা? 

ۡكَراَنَِمَنَٱلَۡعَٰلَِمينََ تُوَنَٱلذُّ
ۡ
تَأ
َ
 ١٦٥َأ

166. ‘আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ িাছি কি স্ত্ৰীসকলক সৃতষ্ট 

কতৰছ  তসহোঁ িক কিামাছলাছক িজথ ন কতৰ ৰ্াকা? িৰং কিামাছলাক হহ া এটা 

সীমালংঘনকাৰী সম্প্ৰদায়’। 

ۡزَوَِٰجُكمَِۚبَۡلََ
َ
ِۡنَأ َوتََذُروَنََماََخلََقَلَُكۡمََربُُّكمَم 

َعَاُدونََ نُتۡمَقَۡوم 
َ
 ١٦٦َأ

167. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ লূি! িুতম িতদ তিৰি কনাছহাৱা, কিছন্ত তনশ্চয় 

িুতম িতহষ্কাৰ হ’িা’। 
َِمَنَٱلُۡمۡخرَِجينََ  ١٦٧َقَالُواَْلَئِنَل ۡمَتَنَتهََِيَٰلُوُطَلََتُكوَنن 

168. কিওোঁ ক’কল, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ কমথক ঘৃণা কছৰাোঁ । َََِنَٱلَۡقالِين  ١٦٨َقَاَلَإِن ِيَلَِعَملُِكمَم 

169. (কিওোঁ প্ৰাৰ্থনা কতৰ ক’কল,) ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক আৰু কমাৰ 

পতৰয়ালক তসহোঁ িৰ এই কমথৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। 
اََيۡعَملُونََ ۡهلِىَِمم 

َ
ََنج ِنِيََوأ ِ  ١٦٩ََرب 

170. ফলি আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক ৰক্ষা কতৰছলাোঁ । ََۡجمَعِين
َ
َأ ۥٓ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰهََوأ  ١٧٠ََفَنج 

171. ককৱল কসই িৃিাজনীৰ িাতহছৰ, তিজনী আত ল তপ ি অৱস্থাৱকাৰী 

তিলাকৰ অন্তভুথ ি। 
 ١٧١َإِل اََعُجوٗزاَفِيَٱلَۡغَٰبِِرينََ

172. িাৰ তপ ি আতম িাকীতিলাকক ধ্বংস কতৰছলাোঁ । ََۡرنَاَٱٓأۡلَخرِين ََدم   ١٧٢َُثم 

173. আৰু আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতিমূলক তশলািৃতষ্ট িষথণ কতৰছলাোঁ । এছিছক 

ভীতি প্ৰদতশথিসকলৰ িাছি এই িৃতষ্ট তকমান কি তনকৃষ্ট আত ল! 

فََسآَءََمَطُرَٱلُۡمنَذرِينََ َطٗراَۖۡ ۡمَطۡرنَاََعلَۡيِهمَم 
َ
 ١٧٣ََوأ

174. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ١٧٤َإِن 

175. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ١٧٥ََوِإن 
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176. আইকাৰ অতধিাসীসকছলও ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল, ََۡصَحَُٰبَلۡـ َۡيَكةَِٱلُۡمۡرَسلِين
َ
َبَأ  ١٧٦ََكذ 

177. কিতিয়া শু্বআইছি তসহোঁ িক হকত ল, ‘কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন 

নকতৰিাছন’? 

لَاََتت ُقونََ
َ
َأ  ١٧٧َإِۡذَقَاَلَلَُهۡمَُشَعۡيب 

178. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল।  َِمين
َ
َأ  ١٧٨َإِن ِيَلَُكۡمَرَُسول 

179. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ 

অনুসৰণ কৰা। 
ََ ِطيُعونََِفَٱت ُقواَْٱَّلل 

َ
 ١٧٩ََوأ

180. ‘আৰু মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ইয়াৰ িাছি ককাছনা প্ৰতিদান তনতিচাছৰাোঁ ; 

কমাৰ প্ৰতিদান ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ ওচৰি। 
ََ ِ ََرب  اَعَلَىَٰ

ۡجرَِيَإِل 
َ
إِۡنَأ ۡجٍرَِۖ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
َوَمآَأ

 ١٨٠َٱلَۡعَٰلَِمينََ

181. ‘কিামাছলাছক ওজন কছৰাোঁ ছি পতৰপূণথ ওজন কতৰিা, তিতিলাছক ওজনি 

কম তদছয় কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ অন্তভুথ ি নহ’িা। 
ۡوفُواَْٱلَۡكۡيَلََولَاَتَُكونُواَِْمَنَٱلُۡمۡخِسِرينََ

َ
 ١٨١َ۞أ

182. ‘আৰু ওজন কতৰিা সঠিক িুলাচনীি। َِ١٨٢ََوزِنُواَْبِٱلۡقِۡسَطاِسَٱلُۡمۡسَتقِيم 

183. ‘আৰু মানুহক তসহোঁ িৰ প্ৰাপয িস্তু কম তনতদিা আৰু পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট 

কতৰ নুফুতৰিা। 
ۡرِضََ

َ
ۡشَيآَءُهۡمََولَاََتۡعَثۡواَْفِيَٱلۡأ

َ
اَسَأ َولَاََتۡبَخُسواَْٱلن 

 ١٨٣َُمۡفِسِدينََ

184. ‘আৰু কসই সত্তাৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা তিজছন কিামাছলাকক আৰু 

কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকলক সৃতষ্ট কতৰছ ’। 
لِينََ و 

َ
 ١٨٤ََوٱت ُقواَْٱل ِذيََخلََقُكۡمََوٱلِۡجبِل َةَٱلۡأ

185. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম হহ া িাদ্যকৰসকলৰ অনযিম। ََرِين نَتَِمَنَٱلُۡمَسح 
َ
 ١٨٥َقَالُٓواَْإِن َمآَأ

186. ‘িুতম কদছখান আমাৰ দছৰই এজন মানুহ, আৰু আতম কিামাক 

তম লীয়াতিলাকৰ অন্তভুথ ি িুতল ভাছৱাোঁ । 
َِٰذبِينََوََ ِۡثلَُناََوِإنَن ُظنَُّكَلَِمَنَٱلَۡك نَتَإِل اَبََشر َم 

َ
 ١٨٦ََمآَأ

187. ‘এছিছক িুতম িতদ সিযিাদী কহাৱা, কিছন্ত আকাশৰ এটা টুকুৰা আমাৰ 

ওপৰি কপলাই তদয়া’। 
َمآِءَإِنَُكنَتَِمَنََ َِنَٱلس  ۡسقِۡطََعلَۡيَناَكَِسٗفاَم 

َ
فَأ

َِٰدقِينََ  ١٨٧َٱلص 

188. কিওোঁ ক’কল, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছকই ভালদছৰ জাছন কিামাছলাছক তি 

কৰা’। 
ۡعلَُمَبَِماََتۡعَملُونََ

َ
 ١٨٨َقَاَلََرب ِٓيَأ
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189. এছিছক তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰছল। ফলি তসহোঁ িক কমঘাচ্ছন্ন 

তদনৰ শাতিছয় গ্ৰাস কতৰছল। তনশ্চয় এয়া আত ল এটা ভীষণ তদনৰ শাতি। 
َخَذُهۡمََعَذاُبَ

َ
بُوُهَفَأ إِن ُهۥََكاَنََعَذاَبََفََكذ  ل ةَِِۚ َيَوِۡمَٱلظُّ
 ١٨٩َيَۡوٍمََعِظيمٍَ

190. তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুতমন নহয়। ََۡؤِمنِين ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
ََۖۡوَماََكاَنَأ َٰلَِكَٓأَليَٗة َفِيََذ  ١٩٠َإِن 

191. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ৰব্ব, কিছৱোঁই মহা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। َََُرب َكَلَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيم  ١٩١ََوِإن 

192. তনশ্চয় এইখন (ককাৰআন) সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব (আল্লাহ)ৰ িৰফৰ পৰা 

অৱিীণথ। 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ١٩٢ََوِإن ُهۥَلََتنِزيُلََرب 

193. তিশ্বি ৰূছহ (জীব্ৰীছল) কসয়া হল অৱিৰণ কতৰছ । َُِمين
َ
وُحَٱلۡأ  ١٩٣َنََزَلَبِهَِٱلرُّ

194. কিামাৰ হৃদয়ি, িাছি িুতম সিকথ কাৰী সকলৰ অন্তভুথ ি কহাৱা। َََقَلۡبَِكَلَِتُكوَنَِمَنَٱلُۡمنِذرِين  ١٩٤َعَلَىَٰ

195. সুস্পষ্ট আৰিী ভাষাি। َٖبِين َٖمُّ  ١٩٥َبِلَِساٍنََعَربِي 

196. আৰু তনশ্চয় পূিথৱিী তকিািসমূহি ইয়াৰ উছল্লখ আছ । ََلِين و 
َ
 ١٩٦ََوِإن ُهۥَلَِفىَُزبُرَِٱلۡأ

197. এইছটা তসহোঁ িৰ িাছি এটা তনদশথন নহয়ছন িাৰু কি, িনী ই ৰাঈলৰ 

আতলমসকছল এই তিষছয় জাছন? 

ُؤاَْبَنِٓيََ نََيۡعلََمُهۥَُعلََمَٰٓ
َ
َولَۡمَيَُكنَل ُهۡمََءايًَةَأ

َ
أ

َِٰٓءيَلَ  ١٩٧َإِۡسَر

198. আৰু িতদ আতম ইয়াক ককাছনা অনাৰিৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছলাছহোঁ ছিন; ََۡعَجِمين
َ
ََبۡعِضَٱلۡأ لَۡنَُٰهَعَلَىَٰ  ١٩٨ََولَۡوَنَز 

199. আৰু কসইখনক কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওচৰি পাঠ কতৰছল িৰ্াতপও তসহোঁ ছি 

ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকতৰছলছহোঁ ছিন। 
اََكانُواَْبِهِۦَُمۡؤِمنِينََ هُۥََعلَۡيِهمَم 

َ
 ١٩٩ََفَقَرأ

200. এইদছৰই আতম তিষয়ছটা অপৰাধীসকলৰ অন্তৰি সিাৰ কতৰছ াোঁ । ََ٢٠٠ََكَذَٰلَِكََسلَۡكَنَُٰهَفِيَقُلُوِبَٱلُۡمۡجرِِمين 

201. তসহোঁ ছি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি কনছদখাকলছক ইয়াৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ 

নকতৰি। 
لِيمََ
َ
َيََرُواَْٱلَۡعَذاَبَٱلۡأ  ٢٠١َلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِهِۦََحت يَٰ

202. এছিছক কসই (শাতি)কটা তসহোঁ িৰ ওচৰি আকতস্মকভাছৱ আতহ পতৰি, 

অৰ্চ তসহোঁ ছি এছকাছৱ উপলতি কতৰি কনাৱাতৰি। 
تَِيُهمََبۡغَتٗةَوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََ

ۡ
 ٢٠٢ََفَيأ

203. কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আমাক অলপ অৱকাশ তদয়া হ’িছন’? ََ٢٠٣ََفَيُقولُواََْهۡلََنحُۡنَُمنَظُرون 
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204. কিছন্ত তসহোঁ ছি আমাৰ শাতি ত্বৰাতেি কতৰি তিচাছৰ কনতক? ََفَبَِعَذابَِناَيَۡسَتۡعِجلُون
َ
 ٢٠٤َأ

205. িুতম ভাতি কচাৱাছচান! িতদ আতম তসহোঁ িক দীঘথকাল কভাগ-তিলাস 

কতৰিকল তদওোঁ, 
ت ۡعَنَُٰهۡمَِسنِينََ فََرَءيَۡتَإِنَم 

َ
 ٢٠٥َأ

206. িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তি তিষছয় সিকথ  কৰা হহত ল কসয়া তসহোঁ িৰ 

ওচৰি আতহ পছৰ, 
َجََ اََكانُواَْيُوَعُدونََُثم   ٢٠٦َآَءُهمَم 

207. তসহোঁ িক তি কভাগ-তিলাসৰ উপকৰণ তহচাছপ তদয়া হহত ল, কসইছিাৰ 

কিতিয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা উপকাৰি আতহিছন? 

اََكانُواَُْيَمت ُعونََ ََعۡنُهمَم  ۡغَنيَٰ
َ
 ٢٠٧ََمآَأ

208. আৰু আতম এছন ককাছনা জনপদ ধ্বংস কৰা নাই িাৰ িাছি ককাছনা 

সিকথ কাৰী নাত ল, 

ۡهلَۡكَناَِمنَقَۡريٍَةَإِل اَلََهاَُمنِذُرونََ
َ
 ٢٠٨ََوَمآَأ

209. (তসহোঁ িৰ িাছি) স্মৰণ তহচাছপ; আৰু আতম অনযায়কাৰী নহয়। ََََوَماَُكن اََظَٰلِِمين  ٢٠٩َذِۡكَرىَٰ

210. আৰু চয়িানতিলাছক এয়া হল অৱিৰণ কৰা নাই। َِلَۡتَبِه َيَِٰطينََُوَماََتنَز   ٢١٠َٱلش 

211. আৰু তসহোঁ ি এই কামৰ কিাগযও নহয়, লগছি তসহোঁ ছি এই কামৰ 

সামৰ্থও নাৰাছখ। 
 ٢١١ََوَماَيَۢنَبِغىَلَُهۡمََوَماَيَۡسَتِطيُعونََ

212. তনশ্চয় তসহোঁ িক শ্ৰৱণ কৰাৰ পৰাও আোঁিৰি ৰখা হহছ । ََۡمِعَلََمۡعُزولُون  ٢١٢َإِن ُهۡمََعِنَٱلس 

213. এছিছক িুতম আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহক আহ্বান নকতৰিা, 

অনযৰ্া িুতম শাতিপ্ৰাপ্ততিলাকৰ অন্তভুথ ি হ’িা। 
بِينََ ًَٰهاََءاَخَرََفَتُكوَنَِمَنَٱلُۡمَعذ  َِإَِل  ٢١٣َفَلَاَتَۡدُعََمَعَٱَّلل 

214. আৰু িুতম কিামাৰ তনকটাত্মীয় সকলক সিকথ  কৰা। ََۡقَربِين
َ
نِذۡرََعِشيَرتََكَٱلۡأ

َ
 ٢١٤ََوأ

215. আৰু তিসকছল কিামাৰ অনুসৰণ কছৰ, কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি কিামাৰ িাহু 

অৱনি কৰা। 
 ٢١٥ََوٱۡخفِۡضََجَناَحَكَلَِمِنَٱت َبَعَكَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ

216. এছিছক িতদ তসহোঁ ছি কিামাৰ অিাধয হয়, কিছন্ত ককাৱা, ‘কিামাছলাছক 

তি কৰা, তনশ্চয় মই িাৰ পৰা সমূ্পণথ মুি’। 
اََتۡعَملُونََََفَإِۡنََعَصۡوكََ ِم  م  ِيَبَرِٓيءَ 

 ٢١٦ََفُقۡلَإِن 

217. আৰু িুতম তনভথ ৰ কৰা পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু (আল্লাহ)ৰ ওপৰি, َِۡلَعَلَىَٱلَۡعزِيزَِٱلر ِحيم
 ٢١٧ََوتَوَك 

218. তিজছন কিামাক কদছখ কিতিয়া িুতম ( ালািৰ িাছি) তৰ্য় কহাৱা, َََٰك  ٢١٨َِحيَنََتُقومََُٱل ِذيَيََرى
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219. আৰু (কিছৱোঁই)  াজদাকাৰীসকলৰ মাজি কিামাৰ গতিতিতধ (লক্ষয 

কছৰ)। 
َِٰجِدينََ  ٢١٩ََوَتَقلَُّبَكَفِيَٱلس 

220. তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। َُِميُعَٱلَۡعلِيم  ٢٢٠َإِن ُهۥَُهَوَٱلس 

221. মই কিামাছলাকক সংিাদ তদমছন, কাৰ ওপৰি চয়িান অৱিীণথ হয়? ََُيَِٰطين ُلَٱلش  ََمنََتنَز  نَب ِئُُكۡمَعَلَىَٰ
ُ
 ٢٢١ََهۡلَأ

222. তসহোঁ ি অৱিীণথ হয় প্ৰছিযক চৰম তম লীয়া আৰু পাপীষ্ঠ িযতিৰ ওপৰি। َٖثِيم
َ
ف اٍكَأ

َ
َأ ِ
َُكل  ُلَعَلَىَٰ  ٢٢٢ََتنَز 

223. তসহোঁ ছি কাণ পাতি ৰ্াছক আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই তম লীয়া। َۡك
َ
ۡمَعََوأ  ٢٢٣َثَرُُهۡمََكَِٰذبُونََيُلُۡقوَنَٱلس 

224. আৰু কতিসকল, তসহোঁ িৰ অনুসৰণ ককৱল তিভ্ৰান্ততিলাছকছহ কছৰ। َََعَرآُءَيَت بُِعُهُمَٱلَۡغاوُۥن  ٢٢٤ََوٱلشُّ

225. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, তসহোঁ ি উদ্ভ্ৰান্ত হহ প্ৰছিযক উপিযকাি ঘূতৰ 

ফুছৰ? 

ن ُهمَۡ
َ
لَۡمَتََرَأ

َ
ََوادَٖيَِهيُمونَََأ ِ

 ٢٢٥َفِيَُكل 

226. আৰু তসহোঁ ছি এছনকুৱা কৰ্া কয়, তিছটা তসহোঁ ছি (তনছজই) নকছৰ। ََن ُهۡمََيُقولُوَنََماَلَاََيۡفَعلُون
َ
 ٢٢٦ََوأ

227. তকন্তু কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ তিসকছল ঈমান আতনছ , সৎকমথ কতৰছ , 

আৰু আল্লাহক কিত  কিত  স্মৰণ কতৰছ  আৰু অিযাচাতৰি কহাৱাৰ তপ ি 

প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণ কতৰছ । আৰু িাতলমসকছল অতিশীছেই জাতনিকল পাি কি, 

ককান ধৰণৰ গন্তিযস্থলি তসহোঁ ছি প্ৰিযাৱিথ ন কতৰি। 

ََ َ َٰلَِحَِٰتََوَذَكُرواَْٱَّلل  إِل اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َوََسَيۡعلَُمَٱل َ ُْۗ ََبۡعِدََماَُظلُِموا ِذيَنَََكثِيٗراََوٱنَتَصُرواَِْمنُۢ

َُمنَقلَٖبَيَنَقلُِبونََ ي 
َ
 ٢٢٧ََظلَُمٓواَْأ
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আন-নামল النمل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্বা- ীন; এইছিাৰ আল-ককাৰআন িৰ্া সুস্পষ্ট তকিািৰ আয়াি; ََتِلَۡكََءاَيَُٰت بِينٍَطٓسْۚ  ١َٱلُۡقۡرَءاِنََوكَِتاٖبَمُّ

2. পৰ্তনছদথ শ আৰু সুসংিাদ মুতমনসকলৰ িাছি, َََلِلُۡمۡؤِمنِين  ٢َُهٗدىََوبُۡشَرىَٰ

3. তিসকছল  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু িাকাি প্ৰদান কছৰ আৰু কিওোঁছলাছকই 

আতখৰািৰ প্ৰতি তনতশ্চি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ। 
َةَوَُهمَبِٱٓأۡلِخَرةََِٱل ِذيَنَيُقِيُموَنَ َكوَٰ ةَََويُۡؤتُوَنَٱلز  لَوَٰ ٱلص 
 ٣َُهۡمَيُوقُِنونََ

4. তনশ্চয় তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন নকছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি তসহোঁ িৰ 

কমথক আতম কশাভনীয় কতৰ তদছ াোঁ , ফলি তসহোঁ ি তিভ্ৰান্ত হহ ঘূতৰ ফুছৰ; 
َٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِزََ ۡعَمَٰلَُهۡمََفُهۡمََإِن 

َ
ي ن اَلَُهۡمَأ

 ٤ََيۡعَمُهونََ

5. ইহোঁ িৰ িাছিই আছ  তনকৃষ্ট শাতি আৰু ইহোঁ ছিই আতখৰািি সিথাতধক 

ক্ষতিগ্ৰি। 
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَلَُهۡمَُسوُٓءَٱلَۡعَذاِبَوَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةَُِهُمََ

ُ
أ

ۡخَسُرونََ
َ
 ٥َٱلۡأ

6. আৰু তনশ্চয় িুতম প্ৰজ্ঞাময় সিথজ্ঞৰ িৰফৰ পৰা আল-ককাৰআন প্ৰাপ্ত হহ া। ٍَىَٱلُۡقۡرَءاَنَِمنَل ُدۡنََحِكيٍمََعلِيم  ٦ََوِإن َكَلَُتلَق 

7. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মু াই কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক হকত ল, ‘তনশ্চয় মই জুই 

কদতখছ াোঁ , অনতিপলছম িাৰ পৰা কিামাছলাকৰ িাছি ককাছনা সংিাদ হল আতহম 

অৰ্িা কিামাছলাকৰ িাছি হল আতহম জ্বলন্ত অন্ধৰা, িাছি কিামাছলাছক পুোঁৱাি 

পাৰা’। 

ِۡنَهاََ ۦَٓإِن ِٓيََءانَۡسُتَنَاٗراََسـ َاتِيُكمَم  ۡهلِهِ
َ
َلِأ إِۡذَقَاَلَُموَسيَٰ

ۡوََءاتِيُكمَبِِشَهاٖبَقَبَٖسَل َعل ُكۡمَتَۡصَطلُونََ
َ
 ٧َِبخَبٍَرَأ

8. িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া কসইছটাৰ ওচৰি আতহ পাছল, কিতিয়া কঘাতষি 

হ’ল, ‘িৰকিময়, তি আছ  এই জুইৰ মাজি আৰু তি আছ  ইয়াৰ চাতৰওফাছল, 

আৰু সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব আল্লাহ পতৱি আৰু মতহমাময়! 

ارََِوَمۡنََحۡولََهاَ َبُورَِكََمنَفِيَٱلن  نُۢ
َ
اََجآَءَهاَنُوِدَيَأ فَلَم 

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ََِرب   ٨َوَُسۡبَحََٰنَٱَّلل 

9. ‘কহ মু া! তনশ্চয় মছয়ই আল্লাহ! পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। ََُٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيم ُ نَاَٱَّلل 
َ
َأ ۥٓ َإِن ُه  ٩ََيَُٰموَسيَٰٓ

10. ‘আৰু িুতম কিামাৰ লাখুটিডাল তনছক্ষপ কৰা’। িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ 

কসই লাখুটিডালক সাপৰ দছৰ ককৰছমৰ কৰা কদখা পাছল কিতিয়া কিওোঁ তপ  

কহাোঁ হকা তদ লৰ মাতৰিকল ধতৰছল আৰু উভতি কনছদতখছল। (আল্লাছহ ক’কল) ‘কহ 

মু া! ভয় নকতৰিা, তনশ্চয় কমাৰ ওচৰি ৰা ুলসকছল ভয় নাপায়; 

َُمۡدبِٗراََ ََول يَٰ ن َهاََجآن  
َ
ََكأ اََرَءاَهاََتۡهتَزُّ فَلَم  لِۡقََعَصاَكَْۚ

َ
َوأ

ََ َلَاََتخَۡفَإِن ِيَلَاََيخَاُفَلََدي  ِۡبََْۚيَُٰموَسيَٰ َولَۡمَُيَعق 
 ١٠َٱلُۡمۡرَسلُونََ
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11. ‘তকন্তু অনযায়কাৰীসকলৰ িাতহছৰ। িাৰ তপ ি িতদ কিয়া কামৰ পতৰিছিথ  

সৎকমথ কছৰ কিছন্ত তনশ্চয় মই ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 
ُۢاََبۡعَدَُسوٖٓءَفَإِن ِيََغُفور ََ َلَُحۡسَن َبَد  إِل اََمنََظلََمَُثم 

 ١١َر ِحيمَ 

12. ‘আৰু িুতম কিামাৰ হাি কাষলতিি প্ৰছৱশ কৰা, এয়া ওলাই আতহি শুভ্ৰ 

তনছদথ াষ অৱস্থাি। এইছটা তফৰআউন আৰু িাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি অহা নটা 

তনদশথনৰ অন্তভুথ ি। তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়’। 

فِيََ ۡدِخۡلَيََدَكَفِيََجۡيبَِكََتخُۡرۡجََبۡيَضآَءَِمۡنََغيِۡرَُسوٖٓءَِۖ
َ
َوأ

َإَِ ۦْٓۚ َفِرَۡعۡوَنََوقَۡوِمهِ ن ُهۡمََكانُواَْقَۡوٗماََتِۡسِعََءاَيٍَٰتَإِلَيَٰ
َِٰسقِينََ  ١٢ََف

13. িাৰ তপ ি কিতিয়া আমাৰ তনদশথনসমূহ তসহোঁ িৰ ওচৰি দৃশযমান হ’ল, 

তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এইছটা সুস্পষ্ট িাদ্য’। 
بِينَ  اََجآَءۡتُهۡمََءاَيَُٰتَناَُمۡبِصَرٗةَقَالُواََْهََٰذاَِسۡحر َمُّ  ١٣َفَلَم 

14. তসহোঁ ছি অনযায় আৰু উিিভাছৱ তনদশথনসমূহ প্ৰিযাখযান কতৰছল, িতদও 

তসহোঁ িৰ অন্তছৰ এইছিাৰক তনতশ্চি সিয িুতল গ্ৰহণ কতৰত ল। এছিছক কচাৱা, 

তিপিথয় সৃতষ্টকাৰী তিলাকৰ পতৰণাম তক হহত ল! 

َفَٱنُظۡرََ اْۚ نُفُسُهۡمَُظلۡٗماَوَُعلُو ٗ
َ
وََجَحُدواَْبَِهاََوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآَأ

َٰقَِبةَُ  ١٤َٱلُۡمۡفِسِدينََََكۡيَفََكاَنََع

15. আৰু অৱছশয আতম দাউদ আৰু  ুলাইমানক জ্ঞান দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু 

কিওোঁছলাছক উভছয় হকত ল, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছি 

তিজছন আমাক কিওোঁৰ িহু িাোসকলৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰছ ’। 

وََ َََِولََقۡدََءاتَيَۡناََداوُۥَدَوَُسلَۡيَمََٰنَِعلۡٗماَۖۡ َقالَاَٱلۡحَۡمُدََّلِل 
ِۡنَِعَبادِهَِٱلُۡمۡؤِمنِينََ ََكثِيٖرَم  لََناَعَلَىَٰ  ١٥َٱل ِذيَفَض 

16. আৰু  ুলাইমান হহত ল দাউদৰ উত্তৰাতধকাৰী আৰু কিওোঁ হকত ল, ‘কহ 

মানৱ! আমাক চৰাই-তচতৰকটিৰ ভাষা তশক্ষা তদয়া হহছ  আৰু আমাক সকছলা িস্তু 

দান কৰা হহছ , তনশ্চয় এয়া সুস্পষ্ট অনুগ্ৰহ’। 

اُسَُعل ِۡمَناََ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َوَقاَلََيَٰٓ َۡۖ َوَورَِثَُسلَۡيَمَُٰنََداوُۥَد

ََهََٰذاَلَُهَوََ إِن  ََشۡيٍءَِۖ ِ
وتِيَناَِمنَُكل 

ُ
يِۡرََوأ َمنِطَقَٱلط 
 ١٦َٱلَۡفۡضُلَٱلُۡمبِينَُ

17. আৰু  ুলাইমানৰ সনু্মখি কিওোঁৰ হসনযিাতহনী সমছিি কৰা হ’ল, তজন, 

মানৱ আৰু চৰাই-তচতৰকটিছিাৰক। িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তিনযি কৰা হ’ল তিতভন্ন 

িূযহি। 

يۡرََِ ََوٱلۡإِنِسََوٱلط  ِ وَُحِشَرَلُِسلَۡيَمََٰنَُجُنوُدهُۥَِمَنَٱلِۡجن 
 ١٧ََفُهۡمَيُوزَُعونََ

18. অৱছশষি কিতিয়া কিওোঁছলাক (এটা অতভিানি) পৰুৱা অধূযতষি 

উপিযকাি উপনীি হ’ল কিতিয়া এটা পৰুৱাই ক’কল, ‘কহ পৰুৱা িাতহনী! 

কিামাছলাছক তনজ তনজ ঘৰি প্ৰছৱশ কৰা, িাছি  ুলাইমান আৰু কিওোঁৰ 

হসনযিাতহনীছয় অজাতনছি কিামাছলাকক গচতক নামাছৰ’। 

ۡمُلََ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ ۡمِلَقَالَۡتََنۡملَةَ  ََوادَِٱلن  تَۡواَْعَلَىَٰ

َ
َإَِذآَأ َحت يَٰٓ

ُنَوَُجُنوُدهُۥََٱۡدُخلُواََْمَسَِٰكَنُكۡمَلَاََيحِۡطَمن ُكۡمَُسلَۡيَمََٰ
 ١٨َوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََ



 

আন-নামল 

 

396 

 

ملالن   

19. এই কৰ্া শুতন  ুলাইমাছন তমতচকীয়া হাোঁ তহছল আৰু ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! 

িুতম কমাক সামৰ্থ তদয়া িাছি মই কিামাৰ কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কতৰি পাছৰাোঁ , কমাৰ 

প্ৰতি আৰু কমাৰ তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি িুতম তি অনুগ্ৰহ কতৰ া িাৰ িাছি আৰু িাছি 

মই এছনকুৱা সৎকমথ কতৰি পাছৰাোঁ  তিছটা িুতম প ে কৰা। লগছি কিামাৰ 

অনুগ্ৰছহছৰ কমাক কিামাৰ সৎকমথপৰায়ণ িাোসকলৰ অন্তভুথ ি কৰা’। 

ۡشُكَرََ
َ
ۡنَأ
َ
ۡوزِۡعنِٓيَأ

َ
َأ ِ ِنَقَۡولَِهاََوَقاَلََرب  َمََضاِحٗكاَم  َفَتبَس 
َ ََوَٰلَِدي  َوَعَلَىَٰ ۡنَعۡمَتَعَلَى 

َ
ۡعَمَلََنِۡعَمَتَكَٱل تِٓيَأ

َ
ۡنَأ
َ
َوأ

ۡدِخلۡنِيَبَِرۡحمَتَِكَفِيَِعَبادَِكََ
َ
َُٰهََوأ َصَٰلِٗحاَتَۡرَضى

َٰلِِحينََ  ١٩َٱلص 

20. আৰু  ুলাইমাছন চৰাইছিাৰৰ খা-খিৰ ল’কল, আৰু ক’কল, ‘তক হ’ল, মই 

হুদহুদক কদখা কপাৱা নাই কি? তস অনুপতস্থি কনতক? 

َرىَٱلۡهَُ
َ
يَۡرََفَقاَلََمالَِيَلَٓاَأ َدَٱلط  ۡمََكاَنَِمَنَََوَتَفق 

َ
ۡدُهَدَأ

 ٢٠َٱلَۡغآئِبِينََ

21. ‘অৱছশয মই িাক কঠিন শাতি তিতহম নহ’কল জছিহ কতৰম, অনযৰ্া কমাৰ 

ওচৰি উপিুি কাৰণ দশথাি লাতগি’। 
تِيَن ِيََ

ۡ
ۡوَلََيأ

َ
َأ ۥٓ اْۡذَبحَن ُه

َ
ۡوَلَأ
َ
َبن ُهۥََعَذاٗباََشِديًداَأ ِ َعذ 

ُ
لَأ

بِينَٖ  ٢١َبُِسلَۡطَٰٖنَمُّ

22. ক্ষছন্তক তপ ছিই হুদহুদ আতহ পাছল, আৰু ক’কল, ‘আপুতন তিছটা জ্ঞান 

আয়ত্ব কতৰি পৰা নাই মই কসই জ্ঞান আয়ত্ব কতৰছ াোঁ । মই আছপানাৰ ওচৰি 

‘চািা’ৰ পৰা সুতনতশ্চি সংিাদ হল আতহছ াোঁ । 

َحطُتَبَِماَلَۡمَُتحِۡطَبِهِۦََ
َ
َفَمَكَثََغيَۡرَبَعِيٖدََفَقاَلَأ
بِنََبإَٖ َِۭ  ٢٢َيَقِينٍََوَِجۡئُتَكَِمنََسَبإ

23. ‘মই এগৰাকী নাৰীক তসহোঁ িৰ ওপৰি ৰাজত্ব কৰা কদতখ আতহছলাোঁ । িাইক 

সকছলা িস্তু প্ৰদান কৰা হহছ  লগছি িাইৰ এখন তিশাল তসংহাসছনা আছ । 
ََشۡيٖءََولََهاََ ِ

وتَِيۡتَِمنَُكل 
ُ
ٗةََتۡملُِكُهۡمََوأ

َ
َٱۡمَرأ إِن ِيَوََجدتُّ
ََعِظيمَ   ٢٣ََعۡرش 

24. মই িাইক আৰু িাইৰ সম্প্ৰদায়ক কদতখছলা তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  সূিথক 

 াজদাহ কছৰ। চয়িাছন তসহোঁ িৰ কািথৱলী তসহোঁ িৰ ওচৰি সুছশাতভি কতৰ তদছ  

আৰু তসহোঁ িক সৎপৰ্ৰ পৰা িাধাগ্ৰি কতৰছ , ফলি তসহোঁ ছি তহদায়ি কপাৱা নাই; 

َِ ۡمِسَِمنَُدوِنَٱَّلل  ََوََجدتَُّهاََوقَۡوَمَهاَيَۡسُجُدوَنَلِلش 
بِيِلََ ُهۡمََعِنَٱلس  ۡعَمَٰلَُهۡمَفََصد 

َ
ۡيَطَُٰنَأ َوَزي َنَلَُهُمَٱلش 

 ٢٤ََفُهۡمَلَاََيۡهَتُدونََ

25. (চয়িাছন এই কাৰছণ িাধা তদছ  কি,) িাছি তসহোঁ ছি আল্লাহক  াজদাহ 

নকছৰ, তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ গুপ্ত িস্তুছিাৰক প্ৰকাশ কছৰ, আৰু 

কিছৱোঁই জাছন তি কিামাছলাছক কগাপন কৰা আৰু তি প্ৰকাশ কৰা। 

َِٰتََ َمََٰو رُِجَٱلۡخَۡبَءَفِيَٱلس 
َِٱل ِذيَُيخۡ ۤاَّلَأَْۤاوُدُجۡسَيََّلِل 

ۡرِضََويَۡعلَُمََماَُتخُۡفوَنََوَماَُتۡعلُِنونََ
َ
 ٢٥ََوٱلۡأ

26. আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, কিছৱোঁই মহা আৰ ৰ ৰব্ব। ََََٰهَإِل اَُهَوَر َلَٓاَإَِل ُ َٱلَۡعۡرِشَٱلَۡعِظيِم۩ٱَّلل   ٢٦َبُّ

27.  ুলাইমাছন ক’কল, ‘আতম পৰীক্ষা কতৰ চাম, িুতম সোঁচাই হক া কন িুতম 

তম লীয়াতিলাকৰ অন্তভুথ ি। 
َِٰذبِينََ ۡمَُكنَتَِمَنَٱلَۡك

َ
َصَدقَۡتَأ

َ
 ٢٧َ۞قَاَلََسنَنُظُرَأ

28. ‘িুতম কমাৰ এই পিখন হল কিাৱা আৰু এইছটা তসহোঁ িৰ ওচৰি কপলাই 

তদয়াকগ, িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ পৰা আোঁিৰি ৰ্াতকিা আৰু লক্ষয কতৰিা তসহোঁ িৰ 

প্ৰতিতৰয়া তক’? 

ََعۡنُهۡمََ َتََول  لۡقِۡهَإِلَۡيِهۡمَُثم 
َ
ٱۡذَهبَب ِِكَتَِٰبيََهََٰذاَفَأ
 ٢٨َفَٱنُظۡرََماَذاَيَرِۡجُعونََ
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29. কসই মতহলা (ৰাণী) গৰাকীছয় ক’কল, ‘কহ কমাৰ পতৰষদিগথ! তনশ্চয় কমাকল 

এটা সন্মাতনি পি কপ্ৰৰণ কৰা হহছ ; 

ََكرِيمَ  َكَِتَٰب  ِقَىَإِلَي 
لۡ
ُ
َهاَٱلَۡملَُؤاَْإِن ِٓيَأ يُّ

َ
أ  ٢٩َقَالَۡتََيَٰٓ

30. তনশ্চয় এয়া  ুলাইমানৰ িৰফৰ পৰা আৰু তনশ্চয় এইছটা পৰম কৰুণাময়, 

পৰম দয়ালু আল্লাহৰ নামি, 

َِ  ٣٠َٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيمَِإِن ُهۥَِمنَُسلَۡيَمََٰنََوِإن ُهۥَِمۡسِبَٱَّلل 

31. ‘িাছি কিামাছলাছক কমাৰ তিছৰাতধিাৰ ঔিিয প্ৰকাশ নকৰা আৰু আনুগিয 

স্বীকাৰ কতৰ কমাৰ ওচৰি উপতস্থি কহাৱা’। 
تُونِيَُمۡسلِِمينََ

ۡ
ََوأ ل اََتۡعلُواَْعَلَى 

َ
 ٣١َأ

32. ৰাণীছয় ক’কল, ‘কহ পতৰষদিগথ! কিামাছলাছক কমাৰ এই তিষয় সম্পছকথ  

অতভমি তদয়া। কিামাছলাকৰ উপতস্থতিতিহীন মই ককাছনা চূডান্ত তসিান্ত গ্ৰহণ 

নকছৰাোঁ ’। 

ۡمرِيََماَُكنُتَقَاِطَعًةََ
َ
ۡفُتونِيَفِٓيَأ

َ
َهاَٱلَۡملَُؤاَْأ يُّ

َ
أ قَالَۡتََيَٰٓ

َتَۡشَهُدونَِ ۡمًراََحت يَٰ
َ
 ٣٢َأ

33. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম কদছখান শতিশালী আৰু কছঠাৰ িুিা, তকন্তু তসিান্ত 

গ্ৰহণ কৰাৰ অতধকাৰ ককৱল আছপানাৰ ওচৰি; এছিছক তচন্তা কতৰ চাওক, তক 

তনছদথ শ কতৰি’। 

ۡمُرَإِلَۡيِكََ
َ
ٖسََشِديٖدََوٱلۡأ

ۡ
ْولُواَْبَأ

ُ
ةََٖوأ ْولُواَْقُو 

ُ
قَالُواََْنحُۡنَأ

ُمرِينََ
ۡ
 ٣٣َفَٱنُظرِيََماَذاَتَأ

34. মতহলা গৰাকীছয় ক’কল, ‘ৰজাসকছল কিতিয়া ককাছনা জনপদি 

(তিজয়ীৰূছপ) প্ৰছৱশ কছৰ কিতিয়া িাক তিপিথি কতৰ তদছয় আৰু িাি ৰ্কা 

মিথাদাশীল িযতিসকলক অপদস্থ কছৰ, আৰু এইছটাছৱ তসহোঁ িৰ ৰীতি; 

فَۡسُدوَهاَوََجَعلُٓواََْ
َ
َٱلُۡملُوَكَإَِذاََدَخلُواَْقَۡريًَةَأ قَالَۡتَإِن 
َوَكَذَٰلَِكََيۡفَعلُونََ َْۚ ذِل ٗة

َ
ۡهلَِهآَأ

َ
َةَأ ِعز 

َ
 ٣٤َأ

35. ‘আৰু তনশ্চয় মই তসহোঁ িৰ ওচৰি উপছঢৌকন পঠাম, চাওোঁ, কটকীছয় তক 

সংিাদ হল উভতি আছহ’। 
بَِمَيَرِۡجُعََ َُۢ َإِلَۡيِهمَبَِهِدي ةََٖفَناِظَرُة َوِإن ِيَُمۡرِسلَة 

 ٣٥َٱلُۡمۡرَسلُونََ

36. এছিছক কিতিয়া কটকী আতহ  ুলাইমানৰ ওচৰি উপতস্থি হ'ল, কিতিয়া 

কিওোঁ উত্তৰি ক’কল, ‘কিামাছলাছক কমাক ধন-সম্পদ প্ৰদান কতৰ সহায় কতৰি 

তিচাতৰ া কনতক? (শুনা) আল্লাছহ কমাক তি দান কতৰছ  কসয়া কিামাছলাকক তি 

তদছ  িািককও উৎকৃষ্ট িৰং কিামাছলাছকই কিামাছলাকৰ উপছঢৌকন হল আনে 

কৰাকগ। 

ََ ُ ۦََٱَّلل  َِٰن ونَِنَبَِماٖلََفَمآََءاتَى تُِمدُّ
َ
اََجآَءَُسلَۡيَمََٰنَقَاَلَأ فَلَم 

آََءاتََ ِم  م  نُتمَبَِهِدي تُِكۡمََتۡفرَُحونَََخيۡرَ 
َ
 ٣٦َىَُٰكمَِۚبَۡلَأ

37. ‘তসহোঁ িৰ ওচৰকল উভতি কিাৱা, (আৰু শুনা) আতম অৱছশয তসহোঁ িৰ ওচৰি 

এছনকুৱা হসনযিাতহনী হল আতহম িাৰ মুকাতিলা কৰাৰ শতি তসহোঁ িৰ নাই, লগছি 

তসহোঁ িক আতম অৱছশয িাৰ পৰা লাতঞ্ছি কতৰ িতহষ্কাৰ কতৰম আৰু তসহোঁ ি হ’ি 

অপমাতনি’। 

تِيَن ُهمَِبجُُنوٖدَل اَقَِبَلَلَُهمَبَِهاََ
ۡ
ٱرِۡجۡعَإِلَۡيِهۡمَفَلََنأ

ذِل ٗةَوَُهۡمََصَٰغُِرونََ
َ
ِۡنَهآَأ  ٣٧ََولَُنۡخرَِجن ُهمَم 

38. ( ুলাইমাছন কিওোঁ পতৰষদিগথক উছেশয কতৰ) ক’কল, ‘কহ পতৰষদিগথ! 

তসহোঁ ি কমাৰ ওচৰকল আত্মসমপথণ কতৰ অহাৰ পূছিথই কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছন 

কমাক িাইৰ তসংহাসন আতন তদি পাতৰিা’? 

نَ
َ
تِينِيَبَِعۡرِشَهاََقۡبَلَأ

ۡ
يُُّكۡمَيَأ

َ
َهاَٱلَۡملَُؤاَْأ يُّ

َ
أ قَاَلََيَٰٓ

تُونِيَُمۡسلِِمينََ
ۡ
 ٣٨َيَأ
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39. এজন শতিশালী তজছন ক’কল, ‘আপুতন আছপানাৰ স্থানৰ পৰা উঠাৰ পূছিথই 

মই কসইখন হল উপতস্থি হম আৰু এই তিষছয় তনশ্চয় মই শতিমান, তিশ্বি’। 
نََتُقوَمََ

َ
نَاََ۠ءاتِيَكَبِهِۦََقۡبَلَأ

َ
َأ ِ َِنَٱلِۡجن  َم  اَلَِعۡفرِيت 

قَ
ِمينَ 
َ
َأ َوِإن ِيََعلَۡيهَِلََقوِيٌّ َقاِمَكَۖۡ  ٣٩َِمنَم 

40. িাৰ ওচৰি পুতৰ্ৰ জ্ঞান আত ল কিওোঁ ক’কল, ‘মই চকুৰ পলকছি কসয়া 

আছপানাৰ ওচৰি আতন তদি পাতৰম’। এছিছক  ুলাইমাছন কিতিয়া কসয়া কিওোঁৰ 

সনু্মখি তস্থৰ অৱস্থাি কদতখছল কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘এয়া কমাৰ প্ৰতিপালকৰ 

অনুগ্ৰহ, িাছি কিওোঁ কমাক পৰীক্ষা কছৰ কি, মই কিওোঁৰ কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰাোঁ  

কন অকৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰাোঁ । এছিছক তিছয় কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ তস তনজৰ 

কলযাণৰ িাছিই কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ, আৰু তিছয় অকৃিজ্ঞ হয়, তস জাতন কৰ্াৱা 

উতচি কি, তনশ্চয় কমাৰ ৰব্ব অভাৱমুি, মহানুভৱ’। 

نَاََ۠ءاتِيَكَبِهِۦَ
َ
َِنَٱلِۡكَتَِٰبَأ قَاَلَٱل ِذيَِعنَدهُۥَِعلۡم َم 

اَِعنَدهُۥََ اََرَءاهَُُمۡسَتقِرًّ فَلَم  َإِلَۡيَكََطۡرُفَكَْۚ نَيَۡرتَد 
َ
َقۡبَلَأ

ََۖۡقَاَلََهََٰذاَِمنَفَۡضلَِ ۡكُفُر
َ
ۡمَأ
َ
ۡشُكُرَأ

َ
ََرب ِيَلَِيۡبلَُونِٓيََءأ

ََرب ِيََ ََوَمنََكَفَرَفَإِن  َوَمنََشَكَرَفَإِن َماَيَۡشُكُرَلَِنۡفِسهِۖۦۡ
 ٤٠ََغنِي  ََكرِيمَ 

41.  ুলাইমাছন ক’কল, ‘কিামাছলাছক িাইৰ তসংহাসনৰ আকাৰ-আকৃতি 

পতৰিিথ ন কতৰ তদয়া, চাওোঁ, িাই সঠিক তদহ পায় কন তসহোঁ িৰ অন্তভুথ ি হয় তিহোঁ ছি 

ককাছনা তদহ নাপায়’। 

ۡمَتَُكوُنَِمَنََ
َ
َتۡهَتِدٓيَأ

َ
ُرواَْلََهاََعۡرَشَهاَنَنُظۡرَأ ِ قَاَلَنَك 

 ٤١َٱل ِذيَنَلَاََيۡهَتُدونََ

42. এছিছক কিতিয়া িাই আতহল, কিতিয়া িাইক ককাৱা হ’ল, ‘কিামাৰ 

তসংহাসন এছনকুৱাই কনতক’? িাই ক’কল, ‘কসইখছনই কিন লাতগছ , আৰু 

আমাক ইয়াৰ পূছিথই প্ৰকৃি জ্ঞান দান কৰা হহছ  আৰু আতম আজ্ঞািহ হহছ াোঁ ’। 

ن ُهۥَُهَوََْۚ
َ
َهََٰكَذاََعۡرُشِكَِۖقَالَۡتََكأ

َ
اََجآَءۡتَقِيَلَأ فَلَم 

وتِيَناَٱلۡعِلَۡمَِمنََقۡبلَِهاََوُكن اَُمۡسلِِمينََ
ُ
 ٤٢ََوأ

43. আৰু আল্লাহৰ পতৰিছিথ  িাই িাৰ পূজা পাঠ কতৰত ল কসইছটাছৱ িাইক 

ঈমানৰ পৰা তনিৃত্ত কতৰত ল। তনশ্চয় িাই আত ল কাতফৰ সম্প্ৰদায়ৰ অন্তভুথ ি। 
إِن َهاََكانَۡتَِمنََ َِۡۖ َهاََماََكانَتَت ۡعُبُدَِمنَُدوِنَٱَّلل  وََصد 

 ٤٣َقَۡوٖمََكَٰفِرِينََ

44. িাইক ককাৱা হ’ল, ‘প্ৰাসাদছটাৰ তভিৰি প্ৰছৱশ কৰা’। এছিছক কিতিয়া 

িাই কসইছটা কদতখছল কিতিয়া িাই কসইছটাক জলাশয় িুতল ভাতিছল আৰু দ্যছয়া 

ভতৰৰ কাছপাৰ কলাফুতলকলছক অনািৃি কতৰছল। কিওোঁ ( ুলাইমাছন) ক’কল, ‘এয়া 

কাছচছৰ তনতমথি স্বচ্ছ প্ৰাসাদছহ’। মতহলা গৰাকীছয় (প্ৰাৰ্থনা কতৰ) ক’কল, ‘কহ 

কমাৰ ৰব্ব! তনশ্চয় মই তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰত ছলাোঁ , আৰু মই এতিয়া 

 ুলাইমানৰ লগি সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব আল্লাহৰ প্ৰতি আত্মসমপথণ কতৰছলাোঁ ’। 

تُۡهََحِسبَۡتُهَلُج ٗةََ
َ
اََرأ فَلَم  َۡۖ ۡرَح قِيَلَلََهاَٱۡدُخلِىَٱلص 

ََُۗ ِنَقََوارِيَر م  دَ  َمر  َمُّ قَاَلَإِن ُهۥََصۡرح  َوَكَشَفۡتََعنََساَقۡيَهاَْۚ
ۡسلَۡمُتََمَعَُسلَيَۡ

َ
َإِن ِيََظلَۡمُتََنۡفِسيََوأ ِ َمََٰنََقَالَۡتََرب 

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ََِرب   ٤٤ََّلِل 

45. আৰু অৱছশয আতম  ামূদ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ভািৃ  ছলহক কপ্ৰৰণ 

কতৰত ছলাোঁ  এই আছদশ প্ৰদান কতৰ কি, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা’। 
িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি দ্যই দলি তিভি হহ তিিকথ ি তলপ্ত হ’ল। 

ََثُموَدَ ۡرَسلَۡنآَإِلَيَٰ
َ
َََولََقۡدَأ َ ِنَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 

َ
َخاُهۡمََصَٰلًِحاَأ

َ
أ

 ٤٥َفَإَِذاَُهۡمَفَرِيَقاِنََيخَۡتِصُمونََ

46. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক তকয় কলযাণৰ আগছি 

অকলযাণ ত্বৰাতেি কতৰি তিচৰা, তকয় কিামাছলাছক আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা 

নকৰা, িাছি কিামাছলাছক ৰহমি প্ৰাপ্ত কহাৱা’? 

لَۡولَاََ ي ِئَةََِقۡبَلَٱلۡحََسَنةَِِۖ قَاَلََيََٰقۡوِمَلَِمَتَۡسَتۡعِجلُوَنَبِٱلس 
َلََعل ُكۡمَتُۡرَحمُونََ َ  ٤٦َتَۡسَتۡغفُِروَنَٱَّلل 
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47. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম কিামাক আৰু কিামাৰ সিীসকলক অমিলৰ কাৰণ 

িুতল ভাছিাোঁ ’।  ছলছহ ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ অমিল গ্ৰহণ কৰা আল্লাহৰ 

ইখতিয়াৰি, প্ৰকৃিছি কিামাছলাছক এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় তিসকলক পৰীক্ষা 

কৰা হহছ ’। 

ََِۡۖ قَاَلََطَٰٓئُِرُكۡمَِعنَدَٱَّلل  َعَكَْۚ ي ۡرنَاَبَِكََوبَِمنَم  قَالُواَْٱط 
ُتۡفَتُنونََ نُتۡمَقَۡومَ 

َ
 ٤٧َبَۡلَأ

48. আৰু কসই চহৰি আত ল এছনকুৱা নজন িযতি, তিসকছল কদশি তিপিথয় 

সৃতষ্ট কতৰত ল তকন্তু সংছশাধন কৰা নাত ল। 
ۡرِضََولَاََ

َ
وََكاَنَفِيَٱلَۡمِديَنةَِتِۡسَعُةَرَۡهٖطَُيۡفِسُدوَنَفِيَٱلۡأ

 ٤٨َيُۡصلُِحونََ

49. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিামাছলাছক পৰস্পছৰ আল্লাহৰ শপি গ্ৰহণ কৰা, আতম 

ৰাতিৰ তভিৰছি কশষ কতৰ তদম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক; িাৰ তপ ি 

কিওোঁৰ অতভভাৱকক তনতশ্চি তহচাছপ কম কি, কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথৰ হিযা আতম 

প্ৰিযক্ষ কৰা নাত ছলাোঁ , আৰু তনশ্চয় আতম সিযিাদী’। 

َلَِولِي ِهِۦََ َلََنُقولَن  ۡهلَُهۥَُثم 
َ
َِلَُنبَي ِتَن ُهۥََوأ قَالُواََْتَقاَسُمواَْبِٱَّلل 
ۡهلِهِۦََوِإن اَلََصََٰ

َ
 ٤٩َِدقُونَََماََشِهۡدنَاََمۡهلَِكَأ

50. আৰু তসহোঁ ছি এটা চৰান্ত কতৰত ল আৰু আতমও এটা ককৌশল অৱলম্বন 

কতৰছলাোঁ , অৰ্চ তসহোঁ ছি উপলতিও কতৰি পৰা নাই। 
 ٥٠ََوَمَكُرواََْمۡكٗراََوَمَكۡرنَاََمۡكٗراَوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََ

51. এছিছক কচাৱা, তসহোঁ িৰ চৰান্তৰ পতৰণাম তক হহত ল, তনশ্চয় আতম তসহোঁ িক 

আৰু তসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ৰ সকছলাছক ধ্বংস কতৰছ াোঁ । 
ۡرَنَُٰهۡمََوقَۡوَمُهۡمََ ن اََدم 

َ
َٰقَِبُةََمۡكرِهِۡمَأ فَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنََع

ۡجمَعِينََ
َ
 ٥١َأ

52. কচাৱা, এইছিাৰ তসহোঁ িৰ ঘৰ-দ্যৱাৰ, অনযায় কৰাৰ কাৰছণ এইছিাৰ জনশূনয 

হহ আছ ; তনশ্চয় ইয়াি তনদশথন আছ  কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল জ্ঞান 

ৰাছখ। 

َٰلَِكَٓأَليَٗةََ َفِيََذ َإِن  ْْۚ فَتِلَۡكَُبُيوُتُهۡمََخاوِيََۢةَبَِماََظلَُمٓوا
 ٥٢َل َِقۡوٖمََيۡعلَُمونََ

53. আৰু তিসকছল ঈমান আতনত ল কিওোঁছলাকক আতম উিাৰ কতৰত ছলাোঁ  আৰু 

কিওোঁছলাক আত ল িাক্বৱা অৱলম্বনকাৰী। 
نجَۡيَناَٱل ِذينََ

َ
 ٥٣ََءاَمُنواَْوََكانُواََْيت ُقونََََوأ

54. আৰু স্মৰণ কৰা লূিৰ কৰ্া, কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, ‘কিামাছলাছক 

জাতন-িুতজ তকয় অশ্লীল কাম কৰা? 

نُتۡمََ
َ
تُوَنَٱلَۡفَِٰحَشَةََوأ

ۡ
تَأ
َ
ۦَٓأ َولُوًطاَإِۡذَقَاَلَلَِقۡوِمهِ

 ٥٤َُتۡبِصُرونََ

55. ‘কিামাছলাছক কামিৃতপ্তৰ িাছি নাৰীসকলক এতৰ পুৰুষৰ লগি উপগি 

কহাৱাছন! প্ৰকৃিছি কিামাছলাক এটা অজ্ঞ সম্প্ৰদায়’। 
نُتۡمََ
َ
بَۡلَأ َِۚ ِنَُدوِنَٱلن َِسآِء تُوَنَٱلر َِجاَلََشۡهَوٗةَم 

ۡ
ئِن ُكۡمَلََتأ

َ
أ

 ٥٥َقَۡوم ََتجَۡهلُونََ

56. উত্তৰি কিওোঁৰ সম্প্ৰদাছয় ক’কল, ‘লূি সম্প্ৰদায়ক কিামাছলাছক জনপদৰ 

পৰা িতহষ্কাৰ কৰা, তনশ্চয় এওোঁছলাছক পতৱি ৰ্াতকি তিচাছৰ’। 
ۡخرُِجٓواََْءاَلَلُوٖطََ

َ
نَقَالُٓواَْأ

َ
ۦَٓإِل ٓاَأ ۞َفَماََكاَنََجَواَبَقَۡوِمهِ

ُرونََ ََيَتَطه  نَاس 
ُ
إِن ُهۡمَأ ِنَقَۡريَتُِكۡمَۖۡ  ٥٦َم 
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57. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক উিাৰ কতৰছলাোঁ , ককৱল 

কিওোঁৰ স্ত্ৰীৰ িাতহছৰ, আতম িাইক অৱতশষ্টতিলাকৰ অন্তভুথ ি কতৰত ছলাোঁ । 
ۡرَنََٰهاَِمَنَٱلَۡغَٰبِِرينََ تَُهۥَقَد 

َ
َإِل اَٱۡمَرأ ۥٓ ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰهََوأ

َ
 ٥٧َفَأ

58. আৰু আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতিমূলক তশলািৃতষ্ট িষথণ কতৰছলাোঁ । এছিছক 

ভীতি প্ৰদতশথিসকলৰ িাছি এই িৃতষ্ট তকমান কি তনকৃষ্ট আত ল! 

فََسآَءََمَطُرَٱلُۡمنَذرِينََ َطٗراَۖۡ ۡمَطۡرنَاََعلَۡيِهمَم 
َ
 ٥٨ََوأ

59. ককাৱা, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছিই আৰু শাতন্ত ককৱল 

কিওোঁৰ মছনানীি িাোসকলৰ প্ৰতি! (কিছন্ত ককাৱাছচান!) ককান কশ্ৰষ্ঠ, আল্লাহ 

কন তসহোঁ ছি তি অংশী কছৰ কসইছিাৰ’? 

َِوََ ََقُِلَٱلۡحَۡمُدََّلِل  ُ َءاَّلٓل  َُۗ ِذيَنَٱۡصَطَفىَٰٓ
َِعَبادِهَِٱل  َعَلَىَٰ َسَلَٰم 

اَيُۡشِرُكونََ م 
َ
َأ  ٥٩ََخيۡر 

60. িৰং কিওোঁছহ (কশ্ৰষ্ঠ) তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ  লগছি 

কিামাছলাকৰ িাছি কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ। িাৰ তপ ি িাৰ দ্বাৰা 

আতম মছনাৰম উদযান সৃতষ্ট কছৰাোঁ , কসই উদযানছিাৰৰ গ  উৎপন্ন কৰাৰ ক্ষমিা 

কিামাছলাকৰ নাই। (কিছন্ত ককাৱাছচান) আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ 

আছ ছন? িৰং তসহোঁ ি এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায় তিসকছল (আল্লাহৰ) সমকক্ষ 

তনধথাৰণ কছৰ। 

َمآءََِ َِنَٱلس  نَزَلَلَُكمَم 
َ
ۡرَضََوأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡنََخلََقَٱلس  م 

َ
أ

ۢن
َ
نَََماٗٓءَفَأ

َ
اََكاَنَلَُكۡمَأ َبتَۡناَبِهِۦََحَدآئَِقََذاَتََبۡهَجةَٖم 
بَۡلَُهۡمَقَوۡم ََيۡعِدلُونََ َِْۚ َعَٱَّلل  م  ِءَلَٰهَ 

َ
أ َُۗ  ٦٠َتُۢنبُِتواََْشَجرََهآ

61. িৰং কিওোঁ, তিজছন পৃতৰ্ৱীক িসিাস কৰাৰ উপছিাগী কতৰছ  আৰু ইয়াৰ 

মাছজ মাছজ নদ-নদী প্ৰিাতহি কতৰছ , আৰু ইয়াি স্থাপন কতৰছ  সুদৃ়ি 

পিথিমালা লগছি দ্যই সাগৰৰ মাজি সৃতষ্ট কতৰছ  অন্তৰায়, (কিছন্ত ককাৱাছচান) 

আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ আছ ছন? িৰং তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নাজাছন। 

نَۡهَٰٗراَوََجَعَلََ
َ
ۡرَضَقََراٗراَوََجَعَلَِخَلَٰلََهآَأ

َ
نََجَعَلَٱلۡأ م 

َ
أ

ََِْۚلََهاََرَوَِٰسَيَوََجَعَلََبيَۡنَٱلَۡبۡحرََ َعَٱَّلل  م  ِءَلَٰهَ 
َ
أ ۡيِنََحاِجًزاَُۗ

ۡكثَرُُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
 ٦١َبَۡلَأ

62. িৰং কিওোঁ, তিজছন তনৰুপায় িযতিৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয় কিতিয়া তস 

কিওোঁক আহ্বান কছৰ আৰু কিওোঁ তিপদ দূৰীভূি কছৰ। কিছৱোঁই কিামাছলাকক 

পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিতনতধ িনায়। (কিছন্ত ককাৱাছচান) আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ 

আছ ছন? িৰং কিামাছলাছক খুছিই কম তশক্ষা গ্ৰহণ কৰা। 

وَٓءََ َإَِذاََدعَاهََُويَۡكِشُفَٱلسُّ نَُيِجيُبَٱلُۡمۡضَطر  م 
َ
أ

اََ قَلِيلٗاَم  َِْۚ َعَٱَّلل  م  ءَِلَٰهَ 
َ
ۡرِضَِۗأ

َ
َويَۡجَعلُُكۡمَُخلََفآَءَٱلۡأ

ُرونََ  ٦٢َتََذك 

63. িৰং কিওোঁ, তিজছন কিামাছলাকক স্থলি আৰু সাগৰৰ অন্ধকাৰি পৰ্ 

কদখুৱায় আৰু কিছৱোঁই তনজ অনুগ্ৰহৰ পূছিথ সুসংিাদিাহী িিাহ কপ্ৰৰণ কছৰ। 

(কিছন্ত ককাৱাছচান) আল্লাহৰ লগি আন ককাছনািা ইলাহ আছ ছন? তসহোঁ ছি তি 

অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ, আল্লাহ কসইছিাৰৰ পৰা িহু উিথ ি। 

ََِوٱلَۡبۡحرَِوََ نََيۡهِديُكۡمَفِيَُظلَُمَِٰتَٱلۡبَر  م 
َ
َمنَيُۡرِسُلََأ

ََ ُ تََعَٰلَىَٱَّلل  َِْۚ َعَٱَّلل  م  ِءَلَٰهَ 
َ
َأ ۦُٓۗ ََٰحَبُۡشَرُۢاََبيَۡنَيََدۡيََرۡحمَتِهِ َِي ٱلر 

اَيُۡشِرُكونََ  ٦٣ََعم 

64. িৰং কিওোঁ, তিজছন প্ৰৰ্ছম সৃতষ্টৰ সূচনা কতৰছ , িাৰ তপ ি কিছৱোঁই ইয়াৰ 

পুনৰািৃতত্ত কতৰি আৰু কিছৱোঁই আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰা কিামাছলাকক 

জীৱছনাপকৰণ দান কছৰ। (কিছন্ত ককাৱাছচান) আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা 

ইলাহ আছ ছন? ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত কিামাছলাকৰ 

প্ৰমাণ হল আহা’। 

َِنََ َيُعِيُدهُۥََوَمنَيَۡرُزقُُكمَم  نََيۡبَدُؤاَْٱلۡخَلَۡقَُثم  م 
َ
أ

ِْۚ َعَٱَّلل  م  ِءَلَٰهَ 
َ
ۡرِضَِۗأ

َ
َمآِءََوٱلۡأ قُۡلََهاتُواَْبُۡرَهََٰنُكۡمَإِنََََٱلس 

 ٦٤َُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ
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65. ককাৱা, ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ককাছনও গাছয়ি 

নাজাছন। আনতক তসহোঁ ছি উপলতিও কতৰি কনাৱাছৰ কি তসহোঁ িক ককতিয়া উতিি 

কৰা হ’ি’। 

ۡرِضَٱلَۡغۡيَبَإِل َ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََْۚقُلَل اََيۡعلَُمََمنَفِيَٱلس  ُ اَٱَّلل 

ي اَنَُيۡبَعُثونََ
َ
 ٦٥ََوَماَيَۡشُعُروَنَأ

66. িৰং আতখৰাি সম্পছকথ  তসহোঁ িৰ জ্ঞান তনঃছশষ হহছ ; আৰু কসই তিষছয় 

তসহোঁ ছি সছেহি তলপ্ত হহছ , িৰ্া এই তিষছয় তসহোঁ ি অন্ধ। 
بَۡلَ ِۡنَهاَۖۡ َم  ٖ بَۡلَُهۡمَفِيََشك  ََٰرَكَِعلُۡمُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِۚ بَِلَٱد 

 ٦٦َۡنَهاََعُمونََُهمَم َِ

67. আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘আতম আৰু আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছল মাটিি 

পতৰণি হ’কলও আমাক আছকৌ উতলয়াই আনা হ’ি কনতক? 

ئِن اَ
َ
َٰٗباََوَءابَآُؤنَآَأ ِءَذاَُكن اَتَُر

َ
َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ

 ٦٧َلَُمۡخرَُجونََ

68. ‘অৱছশয এই তিষছয় আমাক আৰু ইয়াৰ পূছিথ আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকছলাছকা 

প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহত ল। এইছটা পূিথৱিীতিলাকৰ উপকৰ্াৰ িাতহছৰ আন এছকা 

নহয়’। 

لََقۡدَوُِعۡدنَاََهََٰذاََنحُۡنََوَءابَآُؤنَاَِمنََقۡبُلَإِۡنََهََٰذآَإِل ٓاََ
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
 ٦٨َأ

69. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি পতৰভ্ৰমণ কৰা িাৰ তপ ি কচাৱা, 

অপৰাধীতিলাকৰ পতৰণাম ককছনকুৱা হহত ল’। 
َٰقَِبُةََ ۡرِضَفَٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع

َ
قُۡلَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

 ٦٩َٱلُۡمۡجرِِمينََ

70. িুতম তসহোঁ িৰ িাছি দ্যখ নকতৰিা আৰু তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰি মনঃকু্ষণ্ণও নহ’িা। َٖاَََولَاََتحَۡزۡنََعلَۡيِهۡمََولَاَتَُكنَفِيََضۡيق ِم  َم 
 ٧٠ََيۡمُكُرونََ

71. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱা, 

ককতিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতি িািৱাতয়ি হ’ি’? 

ََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٧١ََويَُقولُوَنََمَتيَٰ

72. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক তিছটা তিষয় ত্বৰাতেি কতৰি তিচাতৰ া, সম্ভৱি িাছৰ 

তক ু (অংশ) কিামাছলাকৰ তপছ  তপছ  আতহ আছ !’ 
نَيَُكوَنََرِدَفَلَُكمََبۡعُضَٱل ِذيََ

َ
َأ قُۡلََعَسيَٰٓ
 ٧٢َتَۡسَتۡعِجلُونََ

73. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল; তকন্তু তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই অকৃিজ্ঞ। 
اِسََوَلََٰ ََرب َكَلَُذوَفَۡضٍلَعَلَىَٱلن  ۡكثَرَُهۡمَلَاَََوِإن 

َ
َأ ِكن 

 ٧٣َيَۡشُكُرونََ

74. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক, কিওোঁ অৱছশয জাছন তসহোঁ িৰ অন্তছৰ তি 

কগাপন কছৰ আৰু তসহোঁ ছি তি প্ৰকাশ কছৰ। 
َُصُدورُُهۡمََوَماَُيۡعلُِنونََ ََرب َكَلََيۡعلَُمََماَتُِكنُّ  ٧٤ََوِإن 

75. আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীি এছন ককাছনা কগাপন ৰহসয নাই, তিছটা সুস্পষ্ট 

তকিািি নাই। 
ۡرِضَإِل اَفِيَكَِتَٰٖبََ

َ
َمآِءََوٱلۡأ َوَماَِمۡنَغَآئَِبةَٖفِيَٱلس 

بِينٍَ  ٧٥َمُّ
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76. িনী ই ৰাঈছল তিছিাৰ তিষয়ি তিিকথ  কতৰত ল, তনশ্চয় এই ককাৰআছন িাৰ 

অতধকাংশই তসহোঁ িৰ ওচৰি তিৱৰণ তদছয়। 
ََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءانََ ۡكثََرَٱل ِذيَََإِن 

َ
َِٰٓءيَلَأ َبَنِٓيَإِۡسَر َعَلَىَٰ َيُقصُّ

 ٧٦َُهۡمَفِيهََِيخَۡتلُِفونََ

77. আৰু তনশ্চয় ই মুতমনসকলৰ িাছি তহদায়ি আৰু ৰহমি। ََل ِلُۡمۡؤِمنِين  ٧٧ََوِإن ُهۥَلَُهٗدىََوَرۡحمَةَ 

78. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁৰ তিধান অনুিায়ী তসহোঁ িৰ মাজি ফয়চালা 

কতৰ তদি; আৰু কিওোঁ মহাপৰাৰমশালী, সিথজ্ঞ। 
َوَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلَۡعلِيمَُ ََرب َكََيۡقِضيَبَيَۡنُهمَِبحُۡكِمهِۚۦْ  ٧٨َإِن 

79. এছিছক আল্লাহৰ ওপৰি তনভথ ৰ কৰা; তনশ্চয় িুতম সুস্পষ্ট সিযৰ ওপৰি 

প্ৰতিতষ্ঠি। 
َٱلُۡمبِينَِ ِ إِن َكَعَلَىَٱلۡحَق  َِۡۖ ۡلَعَلَىَٱَّلل 

 ٧٩ََفَتوَك 

80. তনশ্চয় িুতম মৃিক শুনাি কনাৱাতৰিা, আৰু িতধৰছকা আহ্বান শুনাি 

কনাৱাতৰিা, কিতিয়া তসহোঁ ছি তপঠি কদখুৱাই গুতচ িায়। 
عَآَءَإَِذاََول ۡواََْ َٱلدُّ م  ََولَاَتُۡسِمُعَٱلصُّ إِن َكَلَاَتُۡسِمُعَٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٨٠َُمۡدبِرِينََ

81. িুতম অন্ধতিলাকছকা তসহোঁ িৰ পৰ্ভ্ৰষ্টিাৰ পৰা সঠিক পৰ্ি আতনি কনাৱাতৰিা। 

িুতম ককৱল কিওোঁছলাকক শুনাি পাতৰিা তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি 

ঈমান কপাষণ কছৰ, এছিছক কিওোঁছলাছকই আত্মসমপথনকাৰী। 

إِنَتُۡسِمُعَإِل اََمنََ نَتَبَِهَِٰديَٱلُۡعۡمِيََعنََضَلَٰلَتِِهۡمَۖۡ
َ
َوَمآَأ

سَۡ  ٨١َلُِمونََيُۡؤِمُنَأَـِبَيَٰتَِناََفُهمَمُّ

82. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওপৰি কঘাতষি শাতি আতহি কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ 

িাছি পৃতৰ্ৱীৰ পৰা এটা জন্তু উতলয়াম (দা-ব্বািুল আৰজ), তিছটা তসহোঁ িৰ লগি 

কৰ্া ক'ি কি, মানুছহ আমাৰ তনদশথনসমূহৰ প্ৰতি তনতশ্চি তিশ্বাস কৰা নাত ল। 

ۡخرََ
َ
ۡرِضََ۞َوِإَذاََوَقَعَٱلَۡقۡوُلََعلَۡيِهۡمَأ

َ
َِنَٱلۡأ ۡجَناَلَُهۡمََدآب ٗةَم 

اَسََكانُواَْأَـِبَيَٰتَِناَلَاَيُوقُِنونََ َٱلن  ن 
َ
 ٨٢َتُكَل ُِمُهۡمَأ

83. আৰু স্মৰণ কৰা কসই তদনছটাৰ কৰ্া, তিতদনা আতম সমছিি কতৰম প্ৰছিযক 

সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এছকা এছকাটা দল, তিহোঁ ছি আমাৰ তনদশথনাৱলী প্ৰিযাখযান 

কতৰত ল, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক শাৰীিিভাছৱ একতিি কৰা হ'ি। 

ُبَأَـِبَيَٰتَِناَ ِ نَيَُكذ  ِم  ةَٖفَوٗۡجاَم  م 
ُ
َأ ِ
َويَۡوَمََنحُۡشُرَِمنَُكل 

 ٨٣ََفُهۡمَيُوزَُعونََ

84. অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ ি আতহ িাি, কিতিয়া আল্লাছহ তসহোঁ িক ক’ি, 

‘কিামাছলাছক কমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত লা, অৰ্চ কসই তিষছয় 

কিামাছলাকৰ ককাছনা জ্ঞাছনই নাত ল, কন কিামাছলাছক আৰু তকিা কতৰত লা? 

ۡبُتمَأَـِبَيَٰتِيََولَۡمَُتحِيُطواَْبَِهاَ َكذ 
َ
َإَِذاََجآُءوَقَاَلَأ َحت يَٰٓ

اَذاَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ م 
َ
 ٨٤َِعلًۡماَأ

85. আৰু অনযায় কৰাৰ কাৰছণ তসহোঁ িৰ ওপৰি কঘাতষি শাতি আতহ পতৰি; 

ফলি তসহোঁ ছি এছকাছৱ ক’ি কনাৱাতৰি। 
 ٨٥ََوَوَقَعَٱلَۡقۡوُلََعلَۡيِهمَبَِماََظلَُمواََْفُهۡمَلَاَيَنِطُقونََ

86. তসহোঁ ছি কদখা নাইছন কি, আতমছয়ই তসহোঁ িৰ িাছি ৰাতি সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , িাছি 

তসহোঁ ছি তিশ্ৰাম লি পাছৰ আৰু তদনক কতৰছ াোঁ  দৃশযমান? তনশ্চয় ইয়াি তনদশথন 

আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 

َهاَرَُمۡبِصًراََْۚ ن اََجَعلَۡناَٱل ۡيَلَلِيَۡسُكُنواَْفِيهََِوٱلن 
َ
لَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ َفِيََذ  ٨٦َإِن 
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87. আৰু তিতদনা তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি, কসইতদনা আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ 

সকছলাছৱ ভীি-তিহ্বল হহ পতৰি, তকন্তু আল্লাছহ তিসকলক ইচ্ছা কতৰি 

কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ, আৰু সকছলাছৱ কিওোঁৰ ওচৰি হীন অৱস্থাি উপতস্থি হ’ি। 

َِٰتََوَمنَفِيََ َمََٰو ورََِفَفزَِعََمنَفِيَٱلس  َويَۡوَمَيُنَفُخَفِيَٱلصُّ
تَۡوُهََدَِٰخرِينََ

َ
َأ وَُكلٌّ َْۚ ُ ۡرِضَإِل اََمنََشآَءَٱَّلل 

َ
 ٨٧َٱلۡأ

88. আৰু িুতম তিছিাৰ পাহাৰ-পিথি কদতখ আ া, ভাতি া এইছিাৰ অচল, অৰ্চ 

এইছিাৰ কমঘপুিৰ দছৰ চলমান হ’ি। এইছটা আল্লাহছৰই সৃতষ্ট-হনপুণয, তিজছন 

সকছলা িস্তুছকই কতৰছ  সুষম। কিামাছলাছক তি কৰা তনশ্চয় কিওোঁ কসই সম্পছকথ  

সমযক অৱতহি। 

َٱَل ََمر  َََوتََرىَٱلِۡجَباَلََتحَۡسُبَهاََجاِمَدٗةََوِهَيََتُمرُّ َحاِبِۚ س 
بَِماََ َُۢ إِن ُهۥََخبِيُر َِۚ ََشۡيٍء ۡتَقَنَُكل 

َ
َِٱل ِذٓيَأ ُصۡنَعَٱَّلل 

 ٨٨ََتۡفَعلُونََ

89. তিছয় সৎকমথ হল আতহি কিওোঁ িাছিাকক উৎকৃষ্ট প্ৰতিফল পাি আৰু 

কসইতদনাৰ ভীতিকৰ অৱস্থাৰ পৰা কিওোঁছলাছক তনৰাপদ ৰ্াতকি। 

ِنَفََزٖعَيَۡوَمئٍِذَََمنََجآَءَبِٱلۡحََسَنةَِفَلَُهۥََخيۡرَ  ِۡنَهاَوَُهمَم  م 
 ٨٩ََءاِمُنونََ

90. আৰু তিছয় অসৎকমথ হল আতহি, িাক অছধামুছখ জুইি তনছক্ষপ কৰা হ’ি। 

কিামাছলাছক তি কতৰত লা িাছৰই প্ৰতিফল কিামাছলাকক তদয়া হহছ । 
ارََِهۡلََ ي ِئَةَِفَُكب ۡتَوُُجوُهُهۡمَفِيَٱلن  َوَمنََجآَءَبِٱلس 

 ٩٠ََماَُكنُتۡمََتۡعَملُونَََُتجَۡزۡوَنَإِل ا

91. কমাক তনছদথ শ কৰা হহছ  এই নগৰৰ প্ৰতিপালকৰ ইিাদি কতৰিকল, তিজছন 

ইয়াক সন্মাতনি কতৰছ । সকছলা িস্তু কিওোঁছৰই। কমাক আৰু আছদশ কৰা হহছ , 

মই কিন আত্মসমপথনকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি হওোঁ। 

ََهَِٰذهَِٱلَۡبلۡدََ ۡعُبَدََرب 
َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
َمَهاََإِن َمآَأ ةَِٱل ِذيََحر 

ُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡسلِِمينََ
َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
َوأ ََشۡيٖءَِۖ  ٩١ََولَُهۥَُكلُّ

92. কমাক আৰু তনছদথ শ তদয়া হহছ , ককাৰআন তিলাৱি কতৰিকল। এছিছক 

তিছয় সৎপৰ্ অৱলম্বন কছৰ তস তনজৰ কলযাণৰ িাছিই সৎপৰ্ অৱলম্বন কছৰ, 

আৰু তিছয় ভুল পৰ্ অৱলম্বন কছৰ, কিছন্ত িুতম ককাৱা, ‘মই হহছ াোঁ  ককৱল 

এজন সিকথ কাৰী’। 

ََ َفَإِن َماََيۡهَتِديَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َفَمِنَٱۡهَتَدىَٰ تۡلَُواَْٱلُۡقۡرَءاَنَۖۡ
َ
ۡنَأ
َ
َوأ

نَاَِ۠مَنَٱلُۡمنِذرِينََ
َ
ََفُقۡلَإِن َمآَأ  ٩٢ََوَمنََضل 

93. আৰু ককাৱা, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহছৰই, অতচছৰই কিওোঁ 

কিামাছলাকক কিওোঁৰ তনদশথনসমূহ কদখুৱাি, কিতিয়া কিামাছলাছক কসয়া তচতনি 

পাতৰিা’। কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  কিামাৰ প্ৰতিপালক অমছনাছিাগী 

নহয়। 

َوَماَ ََِسيُِريُكۡمََءاَيَٰتِهِۦََفَتۡعرِفُوَنَهاَْۚ َوقُِلَٱلۡحَۡمُدََّلِل 
اََتۡعَملُونََ  ٩٣ََربَُّكَبَِغَٰفٍِلََعم 
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 القصص 

আল-ক্বাচাচ القصَص 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্ব- ীন-মীম। َٓ١َطٓسم 

2. এইছিাৰ সুস্পষ্ট তকিািৰ আয়াি। َِ٢َتِلَۡكََءاَيَُٰتَٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمبِين 

3. আতম কিামাৰ ওচৰি মু া আৰু তফৰআউনৰ তক ু িৃত্তান্ত িৰ্ািৰ্ভাছৱ তিিৃি 

কতৰছ াোঁ , এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 
َلَِقۡومََٖ ِ ََوفِرَۡعۡوَنَبِٱلۡحَق  َنۡتلُواََْعلَۡيَكَِمنَن َبإَُِموَسيَٰ

 ٣َيُۡؤِمُنونََ

4. তনশ্চয় তফৰআউন পৃতৰ্ৱীৰ িুকুি অহংকাৰী হহত ল, আৰু কসই ঠাইৰ 

অতধিাসীতিলাকক তিতভন্ন কশ্ৰণীি তিভি কতৰ তসহোঁ িৰ এটা কশ্ৰণীক তস দ্যিথল কতৰ 

ৰাতখত ল; তসহোঁ িৰ পুিসকলক তস হিযা কতৰত ল আৰু নাৰীসকলক জীতৱি এতৰ 

তদত ল। তনশ্চয় তস আত ল তিপিথয় সৃতষ্টকাৰী। 

ۡهلََهاَِشَيٗعاَ
َ
ۡرِضَوََجَعَلَأ

َ
َفِرَۡعۡوَنََعلَاَفِيَٱلۡأ إِن 

ۡبَنآَءُهۡمََويَۡسَتۡحيَِ
َ
ِۡنُهۡمَيَُذب ُِحَأ ۦَيَۡسَتۡضعُِفََطآئَِفٗةَم 
 ٤َنَِسآَءُهۡمَْۚإِن ُهۥََكاَنَِمَنَٱلُۡمۡفِسِدينََ

5. আৰু কসই কদশি তিসকলক দ্যিথল কতৰ ৰখা হহত ল আতম কসই 

মানুহতিলাকৰ ওপৰি অনুগ্ৰহ কতৰি তিচাতৰছলাোঁ  লগছি কিওোঁছলাকক কনিৃত্ব দান 

কতৰিকল আৰু উত্তৰাতধকাৰী িনািকল ইচ্ছা কতৰছলাোঁ ; 

َعَلَىَٱل ِذيَنَ نَن ُمن 
َ
ۡرِضَََونُرِيُدَأ

َ
ٱۡسُتۡضعُِفواَْفِيَٱلۡأ

َٰرِثِينََ ٗةََوَنجَۡعلَُهُمَٱلَۡو ئِم 
َ
 ٥ََوَنجَۡعلَُهۡمَأ

6. আৰু পৃতৰ্ৱীি কিওোঁছলাকক ক্ষমিাি অতধতষ্ঠি কতৰিকল তিচাতৰছলাোঁ , লগছি 

তফৰআউন, হামান আৰু তসহোঁ িৰ হসনযিাতহনীক কসইছটা কদখুৱািকল ইচ্ছা 

কতৰছলাোঁ , তিছটা তসহোঁ ছি কসই দ্যিথল দলৰ পৰা আশংকা কতৰত ল। 

ۡرِضََونُرَِيَفِرَۡعۡوَنََوَهََٰمََٰنََ
َ
َنَلَُهۡمَفِيَٱلۡأ ِ َوُنَمك 

اََكانُواََْيحَۡذُرونََ  ٦َوَُجُنوَدُهَماَِمۡنُهمَم 

7. আৰু আতম মু াৰ মািৃৰ প্ৰতি তনছদথ শ তদছলাোঁ , িাক তপয়াহ খুওৱা; কিতিয়া 

িুতম ইয়াৰ তিষছয় ককাছনা আশংকা কতৰিা, কিতিয়া ইয়াক সাগৰি তনছক্ষপ 

কতৰিা আৰু ভয় নকতৰিা, তচতন্তিও নহ’িা। তনশ্চয় আতম ইয়াক কিামাৰ ওচৰকল 

ঘূৰাই আতনম আৰু ইয়াক ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি কতৰম। 

فَإَِذاَِخۡفِتََعلَۡيهََِ ۡرِضعِيهَِِۖ
َ
ۡنَأ
َ
َأ َُموَسيَٰٓ م ِ

ُ
َأ وَۡحۡيَنآَإِلَيَٰٓ

َ
َوأ

إِن اََرآَ ََولَاََتخَافِيََولَاََتحَۡزنِٓيَِۖ لۡقِيهَِفِيَٱلَۡيم ِ
َ
وُهَإِلَۡيِكََفَأ دُّ

 ٧َوََجاِعلُوُهَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِينََ

8. িাৰ তপ ি তফৰআউনৰ পতৰয়াছল িাক (সাগৰৰ পৰা) িুতল তনছল। িাছি 

কিওোঁ তসহোঁ িৰ শত্ৰু আৰু দ্যখৰ কাৰণ হয়। তনশ্চয় তফৰআউন, হামান আৰু 

তসহোঁ িৰ হসনযিাতহনী আত ল অপৰাধী। 

ََءاُلَفِرَۡعۡوَنَلَِيُكوَنَلَُهۡمَ ۥٓ ََفَٱلَۡتَقَطُه إِن  َُۗ اَوََحَزنًا َعُدو ٗ
 ٨َفِرَۡعۡوَنََوَهََٰمََٰنَوَُجُنوَدُهَماََكانُواََْخَِٰطـ ِينََ

9. তফৰআউনৰ স্ত্ৰীছয় ক’কল, ‘এই তশশুটি কমাৰ আৰু কিামাৰ নয়ন-প্ৰীতিকৰ। 

ইয়াক হিযা নকতৰিা। ই আমাৰ উপকাৰি আতহি পাছৰ অৰ্িা আতম ইয়াক 

সন্তান তহচাছপও গ্ৰহণ কতৰি পাছৰাোঁ ’। দৰাচলছি তসহোঁ ছি ইয়াৰ পতৰণাম উপলতি 

কতৰি পৰা নাই। 

لَاََتۡقُتلُوهََُ ُتَفِرَۡعۡوَنَقُر ُتََعيٖۡنَل ِيََولََكَۖۡ
َ
َوَقالَِتَٱۡمَرأ

ۡوََنت ِخَذهُۥََولَٗداَوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََ
َ
نَيَنَفَعَنآَأ

َ
َأ  ٩ََعَسيَٰٓ
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10. আৰু ইতপছন মু াৰ মািৃৰ হৃদয় অতস্থৰ হহ পতৰত ল। কিওোঁ ইয়াৰ পতৰচয় 

প্ৰকাশ কতৰছয়ই তদছলছহোঁ ছিন, িতদ আতম কিওোঁৰ অন্তৰক দৃ়ি কতৰ 

তনতদছলাছহোঁ ছিন, িাছি কিওোঁ আস্থাশীলসকলৰ অন্তভুথ ি হয়। 

إِنََكاَدۡتَلَُتۡبِديَبِهِۦَلَۡولَٓاََ َۡۖ َٰرِغًا ََف َُموَسيَٰ م ِ
ُ
ۡصَبَحَفَُؤاُدَأ

َ
َوأ

َقَلۡبَِهاَلَِتُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنَِ بَۡطَناَعَلَىَٰ نَر 
َ
 ١٠َينََأ

11. আৰু মু াৰ িাছয়কক ক'কল, ইয়াৰ তপছ  তপছ  কিাৱা। কিওোঁ দূৰৰ পৰাই 

ইয়াক কদতখ আত ল তকন্তু তসহোঁ ছি (শত্ৰুতিলাছক) কসয়া উপলতি কতৰি পৰা 

নাত ল। 

َفَبُصَرۡتَبِهِۦََعنَُجُنٖبَوَُهۡمَلَاََ يهَِِۖ ِ ۡختِهِۦَقُص 
ُ
َوَقالَۡتَلِأ
 ١١َيَۡشُعُرونََ

12. আৰু আতম পূিথছৰ পৰা িাৰ িাছি ধািী-িনয পান তনতষি কতৰ তদত ছলাোঁ । 

িাৰ তপ ি মু াৰ িাছয়ছক ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক এছন এটা পতৰয়ালৰ 

সন্ধান তদমছন, তিছয় কিামাছলাকৰ হহ ইয়াক লালন-পালন কতৰি আৰু ইয়াৰ 

মিলকামী হ’ি’? 

ۡمَناََعلَۡيهَِٱلَۡمَراِضَعَِمنََقۡبُلََفَقالَۡتََهۡلََ ۞وََحر 
ََ ُدلُُّكۡمَعَل

َ
ۡهِلََبۡيٖتَيَۡكُفلُونَُهۥَلَُكۡمَوَُهۡمَلَُهۥََأ

َ
َأ ىَٰٓ
 ١٢ََنَِٰصُحونََ

13. িাৰ তপ ি আতম িাক ওছভািাই তদছলাোঁ  িাৰ মািৃৰ ওচৰি, িাছি 

কিওোঁৰ চকু জুৰ িায় আৰু তচতন্তি নহয়, আৰু িাছি এইছটা জাতন লয় কি, 

আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয। তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই নাজাছন। 

ََفََرَدۡدَنَُٰهَ ن 
َ
ََعۡيُنَهاََولَاََتحَۡزَنََولَِتۡعلََمَأ ِهِۦَكَۡيََتَقر  م 

ُ
َأ إِلَيَٰٓ

ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
َأ ََوَلَِٰكن  ََِحق    ١٣َوَۡعَدَٱَّلل 

14. আৰু মু াই কিতিয়া কিৌৱনি উপনীি হ’ল আৰু প্ৰাপ্তিয়স্কি পতৰণি 

হ’ল, কিতিয়া আতম কিওোঁক তহকমি আৰু জ্ঞান দান কতৰছলাোঁ , আৰু এইদছৰই 

আতম মুহত নসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কছৰাোঁ । 

ََْۚ ََءاَتۡيَنَُٰهَُحۡكٗماَوَِعلۡٗما هُۥََوٱۡسَتَوىَٰٓ ُشد 
َ
اَبَلََغَأ َولَم 

زِيَٱلُۡمۡحِسنِينََ
 ١٤ََوَكَذَٰلَِكََنجۡ

15. আৰু কিওোঁ চহৰি প্ৰছৱশ কতৰছল, কিতিয়া িাৰ অতধিাসীতিলাক আত ল 

অসিকথ । িাি কিওোঁ দ্যজন িযতিক সংঘষথি তলপ্ত কদতখছল, এজন কিওোঁৰ তনজ 

হফদৰ আৰু আনজন শত্ৰু পক্ষৰ। এছিছক মু াৰ দলৰ িযতিজছন তনজ শত্ৰুৰ 

তিৰুছি কিওোঁৰ সহায় তিচাতৰছল, কিতিয়া মু াই িাক এটা কঘাচা মাতৰছল, 

ফলি তস মৃিুযিৰণ কতৰছল। মু াই ক’কল, ‘এয়া চয়িানৰ কাম। তনশ্চয় তস 

প্ৰকাশয শত্ৰু, তিভ্ৰান্তকাৰী’। 

ۡهلَِهاَفَوََجَدَفِيَهاََ
َ
ِۡنَأ َِحيِنََغۡفلَةَٖم  َوَدَخَلَٱلَۡمِديَنَةَعَلَىَٰ

ََ ِهۖۦِۡ رَُجلَيِۡنََيۡقَتتِلَاِنََهََٰذاَِمنَِشيَعتِهِۦََوَهََٰذاَِمۡنََعُدو 
ِهِۦََ فَٱۡسَتَغََٰثُهَٱل ِذيَِمنَِشيَعتِهِۦَعَلَىَٱل ِذيَِمۡنََعُدو 

ََعلَيَۡ ََفَقَضيَٰ قَاَلََهََٰذاَِمۡنََعَمِلََفََوَكَزُهۥَُموَسيَٰ هَِِۖ
بِينَ  َمُّ ِضل   إِن ُهۥََعُدو  َمُّ ۡيَطَِٰنَِۖ  ١٥َٱلش 

16. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় মই কমাৰ তনজৰ প্ৰতি অনযায় 

কতৰছ াোঁ , কসছয় িুতম কমাক ক্ষমা কৰাোঁ ’। িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁক ক্ষমা 

কতৰছল। তনশ্চয় কিওোঁ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َإِن ُهۥََقَاَلَ ۥْٓۚ َإِن ِيََظلَۡمُتََنۡفِسيَفَٱۡغفِۡرَلِيََفَغَفَرَلَُه ِ ََرب 
 ١٦َُهَوَٱلَۡغُفوُرَٱلر ِحيمَُ

17. মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম তিছহিু কমাক অনুগ্ৰহ কতৰ া, 

কসছয় মই ককতিয়াও অপাৰীতধতিলাকৰ সহায়কাৰী নহওোঁ’। 
َفَلََ ۡنَعۡمَتَعَلَى 

َ
َبَِمآَأ ِ ُكوَنََظِهيٗراََقَاَلََرب 

َ
ۡنَأ

 ١٧َل ِلُۡمۡجرِِمينََ
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18. এছিছক ভীি সিকথ  অৱস্থাি কসই চহৰি কিওোঁ ৰাতি অতিিাতহি 

কতৰছল। হঠাৎ কিওোঁ শুনা পাছল, তিজন িযতিছয় কিাৱা কাতল কিওোঁৰ ওচৰি 

সহায় তিচাতৰত ল, তস আছকৌ সহায়ৰ িাছি তচঞোঁ তৰ আছ । মু াই িাক ক’কল, 

‘তনশ্চয় িুতম এজন স্পষ্ট তিভ্ৰান্ত িযতি’। 

ۡصَبَحَفِيَٱلَۡمِديَنةََِخآئِٗفاََيتََرق ُبَفَإَِذاَٱل ِذيََ
َ
فَأ

َإِن َكََ َقَاَلَلَُهۥَُموَسيَٰٓ ۡمِسَيَۡسَتۡصرُِخُهۚۥْ
َ
ٱۡستَنَصَرهُۥَبِٱلۡأ
بِينَ  َمُّ  ١٨َلََغوِي  

19. এছিছক মু াই কিতিয়া উভয়ৰ শত্ৰুক ধতৰি খুতজছল, কিতিয়া কসই 

িযতিছয় তচঞতৰ ক’ি ধতৰছল, ‘কহ মু া! কিাৱা কাতল িুতম কিছনকক এজন 

িযতিক হিযা কতৰ া, কিছনকক কমাছকা হিযা কতৰি খুতজ া কনতক? অৱছশয 

িুতম পৃতৰ্ৱীৰ িুকুি কস্বচ্ছাচাৰী হ’ি তিচাতৰ া, আৰু িুতম শাতন্ত স্থাপনকাৰীসকলৰ 

অন্তভুথ ি হ’ি তনতিচৰা’। 

نََيۡبِطَشَبِٱل ِذَي
َ
َراَدَأ

َ
ۡنَأ
َ
آَأ ُهَوََعُدو  َل ُهَماَقَاَلَََفَلَم 

ۡمِسََِۖ
َ
اَبِٱلۡأ نََتۡقُتلَنِيََكَماََقَتلَۡتََنۡفَسُۢ

َ
تُرِيُدَأ

َ
َأ َيَُٰموَسيَٰٓ

نََ
َ
ۡرِضََوَماَتُرِيُدَأ

َ
نَتَُكوَنََجب اٗراَفِيَٱلۡأ

َ
إِنَتُرِيُدَإِل ٓاَأ

 ١٩َتَُكوَنَِمَنَٱلُۡمۡصلِِحينََ

20. আৰু চহৰৰ দূৰৱিী প্ৰান্তৰ পৰা এজন িযতি কদৌতৰ আতহ ক’কল, ‘কহ মু া! 

পতৰষদিগথই কিামাক হিযা কৰাৰ পৰামশথ কতৰ আছ । কসছয় িুতম ওলাই কিাৱা, 

তনশ্চয় মই কিামাৰ কলযাণকামী’। 

ََ َإِن  َقَاَلََيَُٰموَسيَٰٓ قَۡصاَٱلَۡمِديَنةَِيَۡسَعىَٰ
َ
ِۡنَأ َم  وََجآَءَرَُجل 

تَِمُروَنَبَِكَلَِيۡقُتلُوَكَفَٱۡخُرجَۡ
ۡ
إِن ِيَلََكَِمَنَََٱلَۡملََأَيَأ

َِٰصِحينََ  ٢٠َٱلن 

21. কিতিয়া কিওোঁ ভীি সিকথ  অৱস্থাি কসই ঠাইৰ পৰা ওলাই পতৰল, আৰু 

ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম কমাক িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। 
ََنج ِنِيَِمَنَٱلَۡقوِۡمََ ِ قَاَلََرب  فََخَرَجَِمۡنَهاََخآئِٗفاََيتََرق ُبَۖۡ

َٰلِِمينََ  ٢١َٱلظ 

22. আৰু কিতিয়া মু াই মাতদয়ান অতভমুছখ িািা কতৰছল কিতিয়া কিওোঁ 

ক’কল, ‘আশা কছৰাোঁ  কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক সৰল পৰ্ কদখুৱাি’। 
نََيۡهِديَنِيََ

َ
ََرب ِٓيَأ َهَتِلَۡقآَءََمۡدَيَنَقَاَلََعَسيَٰ اَتَوَج  َولَم 

بِيلَِ  ٢٢ََسَوآَءَٱلس 

23. কিতিয়া কিওোঁ মাতদয়ানৰ জলাশয় পাছলকগ, িাি কিওোঁ কদতখিকল পাছল 

এদল মানুছহ তসহোঁ িৰ জন্তুছিাৰক পানী খুৱাই আছ  আৰু তসহোঁ িৰ পৰা অলপ 

আোঁিৰি দ্যজনী নাৰীছয় তসহোঁ িৰ পশুতিলাকক আগতচ ধতৰ ৰাতখছ । মু াই ক’কল, 

‘তক হহছ  কিামাছলাকৰ’? তসহোঁ ছি ক’কল, ‘পশুপালকতিলাছক তসহোঁ িৰ 

পশুতিলাক হল আোঁিতৰ কনাছিাৱাকলছক আতম আমাৰ পশুতিলাকক পানী পান 

কৰাি কনাৱাছৰাোঁ , আৰু আমাৰ তপিৃ অতি িৃি’। 

اِسََ َِنَٱلن  ٗةَم  م 
ُ
اََوَرَدََمآَءََمۡدَيَنَوََجَدََعلَۡيهَِأ َولَم 

قَاَلََماََ َتيِۡنَتَُذوَداِنَِۖ
َ
يَۡسُقوَنََووََجَدَِمنَُدونِِهُمَٱۡمَرأ

بُو
َ
َوأ َۡۖ َيُۡصِدَرَٱلر ِعَآُء قَالََتاَلَاَنَۡسِقىََحت يَٰ َۡۖ نَاَََخۡطُبُكَما

ََكبِير َ  ٢٣ََشۡيخ 

24. কিতিয়া মু াই তসহোঁ িৰ ফালৰ পৰা (পশুছিাৰক) পানী খুৱাছল। িাৰ 

তপ ি কিওোঁ এছডাখৰ  াোঁ কল আতহ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় িুতম 

কমাৰ প্ৰতি তি অনুগ্ৰছহই অৱিীণথ নকৰা তকয়, মই কসইছটাছৰ মুখাছপক্ষী’। 

َإِلَيَٱلظ َِ َتََول يَٰٓ َلَُهَماَُثم  نَزلَۡتََفََسَقىَٰ
َ
َإِن ِيَلَِمآَأ ِ ََفَقاَلََرب  ِ

ل 
َِمۡنََخيٖۡرَفَقِير َ  ٢٤َإِلَي 
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25. ফলি (তক ু সময় তপ ছিই) নাৰী দ্যজনীৰ এজনীছয় কিওোঁৰ ওচৰি 

লাজকুৰীয়াভাছৱ আতহ ক’কল, ‘কমাৰ তপিৃছয় আছপানাক আমন্ত্ৰণ কতৰছ , 

আমাৰ পশুতিলাকক পানী পান কছৰাৱাৰ পাতৰশ্ৰতমক প্ৰদান কতৰিকল’। এছিছক 

িাৰ তপ ি মু াই কিওোঁৰ ওচৰি আতহ সকছলা ঘটনা তিিাতৰি িণথনা কতৰছল, 

কিওোঁ ক’কল, ‘িুতম ভয় নকতৰিা। িুতম িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ৰক্ষা পাই া’। 

بِيََ
َ
َأ َُٰهَماََتۡمِشيَعَلَىَٱۡستِۡحَيآٖءَقَالَۡتَإِن  فََجآَءتُۡهَإِۡحَدى

فََ ۡجَرََماََسَقيَۡتَلََناَْۚ
َ
اََجآَءهُۥََيَۡدُعوَكَلَِيۡجزِيََكَأ لَم 

َنجَوَۡتَِمَنَٱلَۡقۡوِمََ ََعلَۡيهَِٱلَۡقَصَصَقَاَلَلَاََتخَۡفَۖۡ َوَقص 
َٰلِِمينََ  ٢٥َٱلظ 

26. নাৰী দ্যজনীৰ এজনীছয় ক’কল, ‘কহ কমাৰ তপিৃ! আপুতন এওোঁক শ্ৰতমক 

তহচাছপ তনছয়াগ কৰক। তনশ্চয় আছপানাৰ শ্ৰতমক তহচাছপ এওোঁ উত্তম হ’ি, এওোঁ 

শতিশালী, তিশ্বি’। 

ََخيَۡرََمِنََ إِن  بَِتَٱۡسَتـ ِۡجۡرُهَۖۡ
َ
أ َُٰهَماََيَٰٓ قَالَۡتَإِۡحَدى

ِمينَُ
َ
َٱلۡأ  ٢٦َٱۡسَتـ َۡجۡرَتَٱلَۡقوِيُّ

27. কিওোঁ ক’কল, ‘মই কমাৰ এই দ্যজনী ক াৱালীৰ এজনীক কিামাৰ লগি 

তিয়া তদি কখাছজাোঁ  এই চিথ ি কি, িুতম আঠ ি ৰ কমাৰ ইয়াি কাম কতৰিা, আৰু 

িতদ িুতম দহ ি ৰ পূণথ কৰা, কসইছটা কিামাৰ ইচ্ছা। মই কিামাক কষ্ট তদি 

তনতিচাছৰাোঁ । ইন শ্বা আল্লাহ তনশ্চয় িুতম কমাক সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অন্তভুথ ি 

পািা’। 

نََ
َ
َأ ََهََٰتيِۡنَعَلَىَٰٓ نِكَحَكَإِۡحَدىَٱبۡنََتي 

ُ
ۡنَأ
َ
رِيُدَأ

ُ
قَاَلَإِن ِٓيَأ

ۡتَمۡمَتََعۡشرَٗ
َ
فَإِۡنَأ ُجَرنِيَثََمَٰنَِيَِحَجٖجَِۖ

ۡ
اَفَِمۡنَِعنِدَكََۖۡتَأ

َِمَنََ ُ َسَتِجُدنِٓيَإِنََشآَءَٱَّلل  ََعلَۡيَكَْۚ ُشق 
َ
ۡنَأ
َ
رِيُدَأ

ُ
َوَمآَأ

َٰلِِحينََ  ٢٧َٱلص 

28. মু াই ক’কল, ‘(ঠিক আছ ) কিছন্ত এয়া কমাৰ আৰু আছপানাৰ মাজি 

িেিি হ’ল। এই দ্যটা মযাদৰ তিছকাছনা এটা পূৰণ কতৰছলই কিন কমাৰ প্ৰতি 

ককাছনা অতভছিাগ নাৰ্াছক। আতম তি তিষছয় কৰ্া হক আছ াোঁ  আল্লাছহই ইয়াৰ 

কমথতিধায়ক’। 

َجلَيِۡنَقََضۡيُتَفَلَاَ
َ
َماَٱلۡأ ي 

َ
أ َٰلَِكَبَيۡنِيََوبَۡيَنَكَۖۡ قَاَلََذ

ََماََنُقوُلََوكِيلَ  َعَلَىَٰ ُ ََۖۡوٱَّلل   ٢٨َُعۡدَوََٰنَعَلَى 

29. এছিছক মু াই কিতিয়া কিওোঁৰ মযাদ পূণথ কৰাৰ তপ ি সপতৰয়াছল িািা 

কতৰছল, কিতিয়া কিওোঁ িূৰ পিথিৰ ফাছল জুই কদখা পাছল। কিওোঁ পতৰয়ালিগথক 

ক’কল, ‘কিামাছলাছক অছপক্ষা কৰা, মই জুই কদতখছ াোঁ , সম্ভৱিঃ মই িাৰ পৰা 

কিামাছলাকৰ িাছি ককাছনা খিৰ আতনি পাতৰম, নাইিা এছডাখৰ অন্ধৰাছক হল 

আতহম িাছি কিামাছলাছক জুই পুৱাি পাৰা’। 

َجَلَوََ
َ
َُموَسيَٱلۡأ اَقََضيَٰ ۦََٓءانََسَِمنََ۞فَلَم  ۡهلِهِ

َ
َساَرَبِأ

ۡهلِهَِٱۡمُكُثٓواَْإِن ِٓيََءانَۡسُتَنَاٗراَ
َ
قَاَلَلِأ ورَِنَاٗراَۖۡ َجانِِبَٱلطُّ

ارَِلََعل ُكۡمََ َِنَٱلن  ۡوََجۡذَوةَٖم 
َ
ِۡنَهاَِبخَبٍَرَأ ل َعل ِٓىََءاتِيُكمَم 

 ٢٩َتَۡصَطلُونََ

30. এছিছক কিতিয়া মু াই জুইৰ ওচৰ পাছলকগ, কিতিয়া উপিযকাৰ কসাোঁ  

ফালৰ িৰকিময় ভূতমৰ ওপৰি অৱতস্থি সুতনতদথ ষ্ট গ ৰ পৰা কিওোঁক মাতি 

ককাৱা হ’ল, ‘কহ মু া! মছয়ই আল্লাহ সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব;’ 

ۡيَمِنَفِيَٱلُۡبۡقَعةََِ
َ
ََٰهاَنُوِدَيَِمنََشَِٰٕيِطَٱلَۡوادَِٱلۡأ تَى

َ
آَأ فَلَم 

َإِن ِٓيَ نََيَُٰموَسيَٰٓ
َ
َجَرةَِأ ََٱلُۡمَبََٰرَكةَِِمَنَٱلش  ََربُّ ُ نَاَٱَّلل 

َ
أ

 ٣٠َٱلَۡعَٰلَِمينََ

31. আৰু ককাৱা হ’ল, ‘িুতম কিামাৰ লাখুটিডাল তনছক্ষপ কৰা’। িাৰ তপ ি 

কিওোঁ কিতিয়া কসইছটাক সাপৰ তনতচনা ককৰছমৰ কৰা কদতখছল কিতিয়া কিওোঁ 

তপ  কহাোঁ হকা তদ লৰ মাতৰছল আৰু উভতি নাচাছল। কিওোঁক ককাৱা হ’ল, ‘কহ 

মু া! সনু্মখি আহা, ভয় নকতৰিা, তনশ্চয় িুতম তনৰাপদ’। 

ََ ََول يَٰ ن َهاََجآن  
َ
ََكأ اََرَءاَهاََتۡهتَزُّ فَلَم  لِۡقََعَصاَكَْۚ

َ
ۡنَأ
َ
َوأ

إِن َكَِمَنََ قۡبِۡلََولَاََتخَۡفَۖۡ
َ
َأ ِۡبََْۚيَُٰموَسيَٰٓ ُمۡدبِٗراََولَۡمَُيَعق 

 ٣١َٱٓأۡلِمنِينََ
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32. কিামাৰ হাি কিামাৰ কাষলতিি কৰ্াৱা, এইছটা ত্ৰুটিমুি অৱস্থাি 

শুছভ্ৰাজ্জ্বল হহ ওলাই আতহি। লগছি ভয় দূৰ কৰাৰ িাছি কিামাৰ দ্যহাি তনজৰ 

ফাছল কচতপ ধৰা। এছিছক এই দ্যটা হহছ  কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা 

তদয়া প্ৰমাণ, তফৰআউন আৰু িাৰ পতৰষদিগথৰ িাছি। তনশ্চয় তসহোঁ ি ফাত ক্ব 

সম্প্ৰদায়। 

َغيِۡرَُسوٖٓءََٱۡسلُۡكَيََدَكَفِيََجۡيبَِكََتخُۡرۡجََبۡيَضآَءَِمۡنََ
َوٱۡضُمۡمَإِلَۡيَكََجَناَحَكَِمَنَٱلر ۡهِبَِۖفََذَٰنَِكَبُۡرَهََٰناِنَِمنََ

َِٰسقِينََ َإِن ُهۡمََكانُواَْقَۡوٗماََف ۦْٓۚ َفِرَۡعۡوَنََوَملَِإيْهِ ب َِكَإِلَيَٰ  ٣٢َر 

33. মু াই ক’কল, ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! তনশ্চয় মই তসহোঁ িৰ এজনক হিযা 

কতৰত ছলাোঁ । ফলি মই আশংকা কতৰছ াোঁ  তসহোঁ ছি কমাক হিযা কতৰি’। 
نََ
َ
َخاُفَأ

َ
َإِن ِيََقَتلُۡتَِمۡنُهۡمََنۡفٗساَفَأ ِ قَاَلََرب 

 ٣٣ََيۡقُتلُونَِ

34. ‘আৰু কমাৰ ভািৃ হাৰূন কমািকক িাগ্মী, এছিছক কিওোঁক কমাৰ 

সহায়কাৰীৰূছপ কপ্ৰৰণ কৰা, কিওোঁ কমাক সমৰ্থন কতৰি। তনশ্চয় মই আশংকা 

কছৰাোঁ  তসহোঁ ছি কমাক তম লীয়া িুতল আছৰাপ লগাি’। 

ۡرِسلُۡهََمعَِىَرِۡدٗءاََ
َ
فَۡصُحَِمن ِيَلَِساٗناَفَأ

َ
ِخيََهَُٰروُنَُهَوَأ

َ
َوأ

بُونَِ ِ نَيَُكذ 
َ
َخاُفَأ

َ
إِن ِٓيَأ قُنِٓيَِۖ ِ  ٣٤َيَُصد 

35. আল্লাছহ ক’কল, ‘(ঠিক আছ ) অনতিপলছম আতম কিামাৰ ভািৃৰ দ্বাৰা 

কিামাৰ িাহুক শতিশালী কতৰম আৰু কিামাছলাক উভয়ছক প্ৰাধানয দান কতৰম। 

ফলি তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ ওচৰি কপৌোঁতচি কনাৱাতৰি। আমাৰ তনদশথনাৱলীৰ 

দ্বাৰা কিামাছলাক আৰু কিামাছলাকৰ অনুসাৰীসকছল তসহোঁ িৰ ওপৰি তিজয় 

লাভ কতৰিা’। 

ِخيَكََوَنجَۡعُلَلَُكَماَُسلَۡطَٰٗناَفَلَاََ
َ
ََعُضَدَكَبِأ قَاَلََسنَُشدُّ

نُتَماََوَمِنَٱ
َ
أ َْۚ ت َبَعُكَماََيَِصلُوَنَإِلَۡيُكَماَأَـِبَيَٰتَِنآ

 ٣٥َٱلَۡغَٰلُِبونََ

36. এছিছক মু াই কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ সুস্পষ্ট তনদশথনসমূহ হল 

উপতস্থি হ’ল, তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এয়া অলীক িাদ্যৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়! 

আৰু আতম আমাৰ পুিথপুৰুষসকলৰ িুগি ককতিয়াও এছনকুৱা কৰ্া শুনা 

নাত ছলাোঁ ’। 

اََجآَءُهَم َأَـِبَيَٰتَِناََبي َِنَٰٖتَقَالُواََْماََهََٰذآَإِل اَََفَلَم  وَسيَٰ مُّ
لِينََ و 

َ
ۡفتَٗرىََوَماََسِمۡعَناَبَِهََٰذاَفِٓيََءابَآئَِناَٱلۡأ  ٣٦َِسۡحر َمُّ

37. আৰু মু াই ক’কল, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক ভালকক জাছন, ককাছন কিওোঁৰ 

পৰা তহদায়ি হল আতহছ  আৰু আতখৰািি কাৰ পতৰণাম শুভ হ’ি। তনশ্চয় 

িাতলমসকল সফল নহ’ি’। 

َِمۡنَِعنِدهِۦََ ۡعلَُمَبَِمنََجآَءَبِٱلُۡهَدىَٰ
َ
ََرب ِٓيَأ َوَقاَلَُموَسيَٰ

إِن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحََ َِۚ ارِ َٰقَِبُةَٱلد  َوَمنَتَُكوُنَلَُهۥََع
َٰلُِمونََ  ٣٧َٱلظ 

38. তফৰআউছন ক’কল, ‘কহ পতৰষদিগথ! কমাৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন 

ককাছনা ইলাহ আছ  িুতল মই নাজাছনা। এছিছক কহ হামান! িুতম কমাৰ িাছি 

(কিাকা মাটি পুতৰ) ইট হিয়াৰ কৰা। িাৰ তপ ি কমাৰ িাছি এটা সুউচ্চ প্ৰাসাদ 

তনমথাণ কৰা, সম্ভৱিঃ িাি উঠি মই মু াৰ ইলাহক কদতখি পাতৰম। তকন্তু কমাৰ 

মছি তস এজন তম লীয়া’। 

َهاَٱلَۡملَُأََماََعلِۡمُتَلَُكم يُّ
َ
أ ٍَٰهََََوَقاَلَفِرَۡعۡوُنََيَٰٓ ِۡنَإَِل م 

يِنَفَٱۡجَعلَل ِيََصۡرٗحاََ ِ ۡوقِۡدَلِيََيََٰهََٰمَُٰنَعَلَىَٱلط 
َ
َغيِۡريَفَأ

ُظنُُّهۥَِمَنََ
َ
ََوِإن ِيَلَأ َإَِلَٰهَُِموَسيَٰ لُِعَإِلَيَٰٓ ط 

َ
ل َعل ِٓىَأ

َِٰذبِينََ  ٣٨َٱلَۡك
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39. তফৰআউন আৰু িাৰ হসনযিাতহনীছয় অনযায়ভাছৱ পৃতৰ্ৱীি অহংকাৰ 

কতৰত ল আৰু তসহোঁ ছি ভাতৱত ল কি, তসহোঁ িক আমাৰ ওচৰকল ওছভািাই আনা 

নহ’ি। 

ََوَظنُّٓواََْ ِ ۡرِضَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 
َ
َوٱۡسَتۡكبََرَُهَوَوَُجُنوُدهُۥَفِيَٱلۡأ

ن ُهۡمَإِلَۡيَناَلَاَيُرَۡجُعونََ
َ
 ٣٩َأ

40. কসছয় আতম িাক আৰু িাৰ হসনযিাতহনীক ধতৰছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িক সাগৰি 

তনছক্ষপ কতৰছলাোঁ । এছিছক কচাৱা, িাতলমসকলৰ পতৰণাম ককছনকুৱা হহত ল! 

فَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنََ َۡۖ َخۡذَنَُٰهَوَُجُنوَدهُۥََفَنَبۡذَنَُٰهۡمَفِيَٱلَۡيم ِ
َ
فَأ

َٰلِِمينََ َٰقَِبُةَٱلظ   ٤٠ََع

41. আৰু আতমছয় তসহোঁ িক কনিৃত্ব দান কতৰত ছলাোঁ ; তসহোঁ ছি মানুহক জাহান্নামৰ 

তপছন আহ্বান কতৰত ল; আৰু তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িক সহায় কৰা নহ’ি। 
َويَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِلَاََ ارَِِۖ ٗةَيَۡدُعوَنَإِلَيَٱلن  ئِم 

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡمَأ
 ٤١َيُنَصُرونََ

42. এই পৃতৰ্ৱীি আতম তসহোঁ িৰ তপ ি লগাই তদছ াোঁ  অতভসম্পাি, আৰু 

তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ ি হ’ি ঘৃতণিসকলৰ অন্তভুথ ি। 
ََۖۡويََ ۡنَياَلَۡعَنٗة ۡتَبۡعَنَُٰهۡمَفِيََهَِٰذهَِٱلدُّ

َ
َِنَََوأ ۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَُِهمَم 

 ٤٢َٱلَۡمۡقُبوِحينََ

43. আৰু অৱছশয পূিথৱিী িহু প্ৰজন্মক তিনাশ কৰাৰ তপ ি আতম মু াক প্ৰদান 

কতৰত ছলাোঁ  তকিাি, মানৱ জাতিৰ িাছি জ্ঞান-িতিথ কা, পৰ্তনছদথ শ আৰু 

অনুগ্ৰহস্বৰূপ; িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

ۡهلَۡكَناََََولََقۡدََءاتَيَۡنَا
َ
ََبۡعِدََمآَأ ُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَِمنُۢ

َبََصآئَِرَلِلن اِسَوَُهٗدىََوَرۡحمَٗةَل َعل ُهۡمََ ولَيَٰ
ُ
ٱلُۡقُروَنَٱلۡأ
ُرونََ  ٤٣ََيَتَذك 

44. (কহ নিী!) আতম কিতিয়া মু াক তিধান তদত ছলাোঁ  কিতিয়া িুতম (িূৰ 

পিথিৰ) পতশ্চম প্ৰান্তি উপতস্থি নাত লা আৰু প্ৰিযক্ষদশী সকলছৰা অন্তভুথ ি 

নাত লা। 

ۡمَرََ
َ
َُموَسيَٱلۡأ َِإِۡذَقََضۡيَنآَإِلَيَٰ َوَماَُكنَتَِبجَانِِبَٱلَۡغۡربِي 

َِٰهِدينََ  ٤٤ََوَماَُكنَتَِمَنَٱلش 

45. প্ৰকৃিছি আতম িহু প্ৰজন্মৰ আতৱভথ াি ঘটাইত ছলাোঁ ; তসহোঁ িৰ ওপৰছিা িহু 

িুগ অতিিাতহি হহ হগছ । িুতম মাতদয়ানিাসী তিলাকৰ মাজি তিদযমান নাত লা 

কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি কতৰিা। মুঠছি আতমছহ ৰা ুল 

কপ্ৰৰণকাৰী। 

َوَماَُكنَتََ َْۚ نَاَقُُروٗناََفَتَطاَوَلََعلَۡيِهُمَٱلُۡعُمُر
ۡ
نَشأ
َ
َوَلَِٰكن آَأ

ۡهِلََمۡدَيَنََتۡتلُواََْعلَۡيِهۡمََءاَيَٰتَِناََوَلَِٰكن اَُكن اَ
َ
ثَاوِٗياَفِٓيَأ

 ٤٥َۡرِسلِينََمَُ

46. আৰু মু াক কিতিয়া আতম মাতিত ছলাোঁ  কিতিয়াও িুতম িূৰ পিথিৰ ওচৰি 

উপতস্থি নাত লা। প্ৰকৃিছি এইছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা দয়াস্বৰূপ, 

িাছি িুতম এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায়ক সিকথ  কতৰি পাৰা, তিসকলৰ ওচৰি 

কিামাৰ পূছিথ আন ককাছনা সিকথ কাৰী অহা নাই, িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ 

কছৰ। 

ِنََ ۡحمَٗةَم  ورَِإِۡذَنَاَدۡيَناََوَلَِٰكنَر  َوَماَُكنَتَِبجَانِِبَٱلطُّ
ِنََقۡبلَِكَلََعل ُهۡمََ ِنَن ِذيرَٖم  َُٰهمَم  تَى

َ
آَأ ب َِكَلُِتنِذَرَقَۡوٗماَم  ر 

ُرونََ  ٤٦ََيَتَذك 
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47. আৰু ৰা ুল কপ্ৰৰণ নকতৰছল, তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি তসহোঁ িৰ ওপৰি 

ককাছনা তিপদ আতহছল তসহোঁ ছি ক’কলছহোঁ ছিন, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম 

আমাৰ ওচৰকল তকয় ৰা ুল কপ্ৰৰণ কৰা নাত লা, কিতিয়াছহ আতম কিামাৰ 

তনদশথন মাতন চতলছলাছহোঁ ছিন আৰু আতম মুতমনসকলৰ অন্তভুথ ি হ’কলাছহোঁ ছিন’। 

يِۡديِهۡمََفَيَ
َ
َمۡتَأ ِصيَبُۢةَبَِماَقَد  نَتُِصيَبُهمَمُّ

َ
ُقولُواَََْولَۡولَٓاَأ

ۡرَسلَۡتَإِلَۡيَناَرَُسولٗاََفَنت بَِعََءاَيَٰتَِكََونَُكوَنََ
َ
َرب َناَلَۡولَٓاَأ

 ٤٧َِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ

48. এছিছক কিতিয়া আমাৰ িৰফৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওচৰি সিয আতহ পাছল, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’িকল ধতৰছল, ‘মু াক তি তদয়া হহত ল, কিওোঁছকা কিছনকুৱা 

তদয়া নহ’ল তকয়’? (কিছন্ত ককাৱাছচান) ইতিপূছিথ মু াক তি তদয়া হহত ল কসয়া 

তসহোঁ ছি অস্বীকাৰ কৰা নাত লছন? তসহোঁ ছি হকত ল, ‘দ্যছয়াটাই িাদ্য, এটাই 

আনছটাক সমৰ্থন কছৰ’। আৰু তসহোঁ ছি হকত ল, ‘তনশ্চয় আতম এটাছকা 

নামাছনা’। 

وتَِيَ
ُ
َِمۡنَِعنِدنَاَقَالُواَْلَۡولَٓاَأ اََجآَءُهُمَٱلۡحَقُّ ِمۡثَلََمآََفَلَم 

َۡۖ َِمنََقۡبُل وتَِيَُموَسيَٰ
ُ
َولَۡمَيَۡكُفُرواَْبَِمآَأ

َ
أ َْۚ وتَِيَُموَسيَٰٓ

ُ
أ

ََكَٰفُِرونََ ٖ
 ٤٨َقَالُواَِْسۡحَراِنَتََظََٰهَراََوَقالُٓواَْإِن اَبِكُل 

49. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কিছন্ত আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এখন 

তকিাি হল আহা, তিছটা পৰ্তনছদথ শি এই দ্যটািকক উৎকৃষ্ট হ’ি, মই তনছজ 

কসই তকিাি অনুসৰণ কতৰম’। 

َِمۡنُهَمآََ ۡهَدىَٰ
َ
َُِهَوَأ ِۡنَِعنِدَٱَّلل  تُواَْبِِكَتَٰٖبَم 

ۡ
قُۡلَفَأ

ت بِۡعُهَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ
َ
 ٤٩َأ

50. এছিছক তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তনতদছয়, কিছন্ত জাতন 

কৰ্াৱা, তসহোঁ ছি ককৱল তনজৰ কামনা-িাসনাৰছহ অনুসৰণ কছৰ। আৰু তিছয় 

আল্লাহৰ পৰ্ তনছদথ শ অগ্ৰাহয কতৰ তনজৰ কামনা-িাসনাৰ অনুসৰণ কছৰ 

কসইজনিকক অতধক তিভ্ৰান্ত আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তনশ্চয় আল্লাছহ িাতলম 

সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

ۡهَوآَءُهۡمََْۚ
َ
ن َماَيَت بُِعوَنَأ

َ
فَإِنَل ۡمَيَۡسَتِجيُبواَْلََكَفَٱۡعلَۡمَأ

َََوَمنَۡ إِن  َِْۚ َِنَٱَّلل  َُٰهَبَِغيِۡرَُهٗدىَم  ِنَٱت َبَعََهَوى َِمم  َضلُّ
َ
َأ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ  َ  ٥٠َٱَّلل 

51. আৰু অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি এটাৰ তপ ি এটাকক িাণী কপৌোঁচাই 

তদছ াোঁ ; িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 
لَۡناَلَُهُمَٱلَۡقۡوَلَلَعََ ُرونََ۞َولََقۡدَوَص   ٥١َل ُهۡمََيَتَذك 

52. ইয়াৰ পূছিথ আতম তিসকলক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  কিওোঁছলাছক ইয়াৰ 

প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ। 
ٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمَٱلِۡكَتََٰبَِمنََقۡبلِهِۦَُهمَبِهِۦََ

 ٥٢َيُۡؤِمُنونََ

53. আৰু কিতিয়া কিওোঁছলাকৰ ওচৰি ইয়াক তিলাৱি কৰা হয় কিতিয়া 

কিওোঁছলাছক কয়, ‘আতম ইয়াৰ ওপৰি ঈমান আতনছ াোঁ , তনশ্চয় এইছটা আমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা অহা সিয। তনশ্চয় আতম আগছিও আত্মসমপথণকাৰী 

আত ছলাোঁ ।’ 

ب َِنآَإِن اَ َِمنَر  ۦَٓإِن ُهَٱلۡحَقُّ ََعلَۡيِهۡمَقَالُٓواََْءاَمن اَبِهِ َوِإَذاَُيۡتلَىَٰ
 ٥٣َُكن اَِمنََقۡبلِهِۦَُمۡسلِِمينََ

54. কিওোঁছলাকক দ্যিাৰ প্ৰতিদান তদয়া হ’ি। এই কাৰছণ কি, কিওোঁছলাছক 

হধিথয ধাৰণ কতৰত ল, আৰু ভাল কামৰ দ্বাৰা কিওোঁছলাছক কিয়া কামক প্ৰতিহি 

কছৰ। আৰু আতম কিওোঁছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা কিওোঁছলাছক 

িযয় কছৰ। 

ۡجرَُهمَ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَيُۡؤتَۡوَنَأ

ُ
َتيِۡنَبَِماََصبَُرواََْويَۡدَرُءوَنََأ ر  م 

اََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ ي ِئََةََوِمم   ٥٤َبِٱلۡحََسَنةَِٱلس 
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55. আৰু কিওোঁছলাছক কিতিয়া অনৰ্থক কৰ্া-িিৰা শুছন কিতিয়া কিওোঁছলাছক 

িাৰ পৰা তিমুখ হয় আৰু কয়, ‘আমাৰ আমল আমাৰ িাছি আৰু কিামাছলাকৰ 

আমল কিামাছলাকৰ িাছি, কিামাছলাকৰ প্ৰতি ‘ ালাম’। আতম মুখথৰ লগি 

িকথ  কতৰি তনতিচাছৰাোঁ ’। 

ۡعَمَٰلَُناَ
َ
ۡعرَُضواََْعۡنُهََوَقالُواَْلََنآَأ

َ
َوِإَذاََسِمُعواَْٱلل ۡغَوَأ

ََعلَۡيُكۡمَلَاَنَبَۡتِغىََ ۡعَمَٰلُُكۡمََسَلَٰم 
َ
َولَُكۡمَأ
 ٥٥َٱلَۡجَِٰهلِينََ

56. তনশ্চয় িুতম িাক ভালছপাৱা ইচ্ছা কতৰছলই িাক সৎপৰ্ি আতনি 

কনাৱাৰা। িৰং আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ সৎপৰ্ কদখুৱায় আৰু সৎপৰ্ 

অনুসাৰীসকলৰ তিষছয় কিছৱোঁই ভালকক জাছন। 

ََيۡهِديََمنََ َ َٱَّلل  ۡحَبۡبَتََوَلَِٰكن 
َ
إِن َكَلَاََتۡهِديََمۡنَأ

ۡعلَُمَبِٱلُۡمۡهَتِدينََ
َ
وَُهَوَأ َْۚ  ٥٦َيََشآُء

57. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম িতদ কিামাৰ লগি সৎপৰ্ অনুসৰণ কছৰাোঁ  

কিছন্ত আমাক কদশৰ পৰা উৎখাি কতৰ তদয়া হ’ি’। আতম তসহোঁ িৰ িাছি এটা 

তনৰাপদ হাৰাম প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাই কন, ি’ি সকছলা প্ৰকাৰৰ ফল-মূল আমদানী 

হয়, আতম প্ৰদান কৰা জীতৱকাস্বৰূপ? তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাগ মানুছহই এইছটা 

নাজাছন। 

ََمَعَكَ َولَۡمَََوَقالُٓواَْإِنَن ت بِِعَٱلُۡهَدىَٰ
َ
أ َْۚ ۡرِضَنآ

َ
ۡفَِمۡنَأ ُنَتَخط 

ََشۡيٖءََ ِ
َإِلَۡيهََِثَمَرَُٰتَُكل  نَل ُهۡمََحَرًماََءاِمٗناَُيجَۡبيَٰٓ ِ ُنَمك 
ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ

َ
َأ ِنَل ُدن اََوَلَِٰكن  ِۡزٗقاَم   ٥٧َر 

58. আৰু আতম িহু জনপদক ধ্বংস কতৰছ াোঁ  িাৰ িাতসোসকছল তনজৰ কভাগ-

সম্পদকল অহংকাৰ কতৰত ল! এইছিাৰ হহছ  তসহোঁ িৰ ঘৰ-দ্যৱাৰ, তসহোঁ িৰ তপ ি 

এইছিাৰ ঘৰ-দ্যৱাৰি খুি কম মানুছহই িসিাস কতৰছ । আতমছয়ই চূডান্ত 

উত্তৰাতধকাৰী (প্ৰকৃি মাতলক)! 

فَتِلَۡكََ بَِطَرۡتََمعِيَشَتَهاَۖۡ َِۭ ۡهلَۡكَناَِمنَقَۡريَة
َ
َوَكۡمَأ

ََبۡعِدهِۡمَإِل اَقََ ِنُۢ َوُكن اََنحُۡنَََمَسَِٰكُنُهۡمَلَۡمَتُۡسَكنَم  لِيلٗاَۖۡ
َٰرِثِينََ  ٥٨َٱلَۡو

59. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক ককাছনা জনপদক কসই ঠাইৰ মূল ভূখিি 

ককাছনা ৰা ুল কপ্ৰৰণ নকৰা হলছক ধ্বংস নকছৰ, তিজছন তসহোঁ িৰ ওচৰি 

আমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি কছৰ। আৰু ককাছনা জনপদৰ অতধিাসীতিলাক 

িাতলম নহ’কল আতম তসহোঁ িক ধ্বংস নকছৰাোঁ । 

َِهاَََوَماَكََ م 
ُ
ََيۡبَعَثَفِٓيَأ ََحت يَٰ اَنََربَُّكَُمۡهلَِكَٱلُۡقَرىَٰ

َإِل اََ َوَماَُكن اَُمۡهلِكِيَٱلُۡقَرىَٰٓ رَُسولٗاََيۡتلُواََْعلَۡيِهۡمََءاَيَٰتَِناَْۚ
ۡهلَُهاََظَٰلُِمونََ

َ
 ٥٩ََوأ

60. আৰু কিামাছলাকক তি তদয়া হহছ  কসয়া ককৱল পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কভাগ 

আৰু কসৌেিথ মাি। আৰু তি আল্লাহৰ ওচৰি আছ  কসয়া উত্তম আৰু স্থায়ী। 

িৰ্াতপও কিামাছলাছক অনুধাৱন নকতৰিাছন? 

َوَماَ ۡنَياََوزِيَنُتَهاَْۚ ةَِٱلدُّ ِنََشۡيٖءََفَمَتَُٰعَٱلۡحََيوَٰ وتِيُتمَم 
ُ
َوَمآَأ

فَلَاََتۡعقِلُونََ
َ
َْۚأ ۡبَقىَٰٓ

َ
َوأ ََِخيۡرَ   ٦٠َِعنَدَٱَّلل 

61. িাক আতম উত্তম পুৰস্কাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ াোঁ , কিওোঁ কসইছটা পািই; কিওোঁ 

কসই িযতিৰ দছৰ কনতক িাক আতম পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কভাগ-সম্ভাৰ তদছ াোঁ , িাৰ 

তপ ি তকয়ামিৰ তদনা তস হ’ি উপতস্থিকৃি তিলাকৰ অন্তভুথ ি? 

ت ۡعَنَُٰهََ َفَمنَوََعۡدَنَُٰهَوَۡعًداََحَسٗناََفُهَوََلَٰقِيهََِكَمنَم 
َ
أ

ۡنيََ ةَِٱلدُّ َُهَوَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِِمَنَََمَتََٰعَٱلۡحََيوَٰ اَُثم 
 ٦١َٱلُۡمۡحَضِرينََ

62. আৰু কসইতদনা কিওোঁ তসহোঁ িক মাতি ক’ি, ‘কিামাছলাছক তিছিাৰক কমাৰ 

অংশী িুতল গণয কতৰত লা, তসহোঁ ি ক’ি’? 

ۡيَنَُشَركَآِءَيَٱل ِذيَنَُكنُتۡمََ
َ
َويَۡوَمَُيَنادِيِهۡمََفَيُقوُلَأ

 ٦٢َتَزُۡعُمونََ
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63. তিসকলৰ ওপৰি শাতিৰ িাণী সািযি হহছ  তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ 

প্ৰতিপালক! ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক তিসকলক আতম তিভ্ৰান্ত কতৰত ছলাোঁ ; 

আতম ইহোঁ িক তিভ্ৰান্ত কতৰত ছলাোঁ  কিছনকক আতম তিভ্ৰান্ত হহত ছলাোঁ । কিামাৰ 

সমীপি আতম তসহোঁ িৰ তিষছয় দায়মুিিা কঘাষণা কতৰছ াোঁ । ইহোঁ ছি আমাৰ 

ইিাদি কৰা নাত ল’। 

ُؤلَآِءَٱل ِذيَنََقَاَلَٱ ََعلَۡيِهُمَٱلَۡقۡوُلََرب َناََهَٰٓ ل ِذيَنََحق 
َماََكانُٓواَْإِي انَاَ نَآَإِلَۡيَكَۖۡ

ۡ
َتبَر أ َۡۖ ۡغَوۡيَنَُٰهۡمََكَماََغَوۡيَنا

َ
ۡغَوۡيَنآَأ

َ
أ

 ٦٣ََيۡعُبُدونََ

64. আৰু তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক অংশীদাৰ স্থাপন কৰা 

উপাসযছিাৰক মািা’। কিতিয়া তসহোঁ ছি কসইছিাৰক মাতিি। তকন্তু কসইছিাছৰ 

তসহোঁ িৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তনতদি, আৰু তসহোঁ ছি শাতি কদখা পাি। হায়! তসহোঁ ছি 

িতদ সৎপৰ্ অনুসৰণ কতৰছলছহোঁ ছিন! 

َوقِيَلَٱۡدُعواَُْشَرَكآَءُكۡمَفََدَعوُۡهۡمَفَلَۡمَيَۡسَتِجيُبواَْلَُهۡمََ
َْ ن ُهۡمََكانُوا

َ
ُواَْٱلَۡعَذاَبَْۚلَۡوَأ

َ
 ٦٤ََيۡهَتُدونََََوَرأ

65. আৰু কসইতদনা আল্লাছহ ইহোঁ িক মাতি ক’ি, ‘কিামাছলাছক ৰা ুলসকলক 

তক উত্তৰ তদত লা’? 

َجبُۡتُمَٱلُۡمۡرَسلِينََ
َ
 ٦٥ََويَۡوَمَُيَنادِيِهۡمََفَيُقوُلََماَذآَأ

66. িাৰ তপ ি কসইতদনা সকছলা িৰ্য তসহোঁ িৰ পৰা তিলুপ্ত হ’ি কিতিয়া 

তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক কসাধ-কপাচও কতৰি কনাৱাতৰি। 
ۢنَبآُءَيَۡوَمئِٖذََفُهۡمَلَاَيَتََسآَءلُونََ

َ
 ٦٦ََفَعِمَيۡتََعلَۡيِهُمَٱلۡأ

67. এছিছক তি িযতিছয় িাওিা কতৰছ  আৰু ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ 

কতৰছ , আশা কৰা িায় কিওোঁ সাফলয অজথ নকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি হ’ি। 
اََمنَتَاَبََوَءاَمَنَوَعََ م 

َ
نَيَُكوَنََفَأ

َ
َأ ِمَلََصَٰلِٗحاََفَعَسيَٰٓ

 ٦٧َِمَنَٱلُۡمۡفلِِحينََ

68. আৰু কিামাৰ ৰব্ব তি ইচ্ছা কসইছটাছৱ সৃতষ্ট কছৰ আৰু তি ইচ্ছা কসইছটাছৱ 

মছনানীি কছৰ, ইয়াি তসহোঁ িৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই। আল্লাহ পতৱি, মহান আৰু 

তসহোঁ ছি তি অংশী কছৰ িাৰ পৰা কিওোঁ উিথ ি। 

َََْۚوَربَُّكََيخۡلُُقَمََ َماََكاَنَلَُهُمَٱلۡخِيََرُة َُۗ اَيََشآُءََويَۡخَتاُر
اَيُۡشِرُكونََ ََعم  ََِوتََعَٰلَىَٰ  ٦٨َُسۡبَحََٰنَٱَّلل 

69. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালছক জাছন ইহোঁ িৰ অন্তছৰ তি কগাপন কছৰ আৰু 

ইহোঁ ছি তি িযি কছৰ। 
َُصُدورُُهۡمََوَماَ  ٦٩َُيۡعلُِنونَََوَربَُّكََيۡعلَُمََماَتُِكنُّ

70. কিছৱোঁই আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, পৃতৰ্ৱী 

আৰু আতখৰািি সকছলা প্ৰশংসা কিওোঁছৰই; তিধান কিওোঁছৰই; আৰু 

কিামাছলাছকও কিওোঁৰ তপছনই প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা। 

ََوٱٓأۡلِخَرةَِِۖ ولَيَٰ
ُ
لَُهَٱلۡحَۡمُدَفِيَٱلۡأ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ َلَٓاَإَِل ُ ََوَُهَوَٱَّلل 

 ٧٠ََولَُهَٱلۡحُۡكُمََوِإلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ

71. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ভাতি াছন, ৰাতিক িতদ আল্লাছহ তকয়ামি 

তদৱসকলছক স্থায়ী কতৰ তদছয়, কিছন্ত আল্লাহৰ িাতহছৰ ককান এছনকুৱা ইলাহ 

আছ , তিছয় কিামাছলাকৰ িাছি কপাহৰ আতন তদি? িৰ্াতপও কিামাছলাছক 

কণথপাি নকতৰিাছন’? 

ََقُۡلَ ََعلَۡيُكُمَٱل ۡيَلََسۡرَمًداَإِلَيَٰ ُ َرَءۡيُتۡمَإِنََجَعَلَٱَّلل 
َ
أ

فَلَاََ
َ
أ َِۚ تِيُكمَبِِضَيآٍء

ۡ
َِيَأ ََغيُۡرَٱَّلل  يَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةََِمۡنَإَِلَٰه 

 ٧١َتَۡسَمُعونََ
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72. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ভাতি াছন, আল্লাছহ িতদ তদনক তকয়ামি 

তদৱসকলছক স্থায়ী কতৰ তদছয়, আল্লাহৰ িাতহছৰ ককান এছনকুৱা ইলাহ আছ  

তিছয় কিামাছলাকৰ িাছি ৰাতিৰ আতিভথ াৱ ঘটাি? ি’ি কিামাছলাছক তিশ্ৰাম 

কলাৱা, িৰ্াতপও কিামাছলাছক ভাতি নাচািাছন’? 

ََ َهاَرََسۡرَمًداَإِلَيَٰ ََعلَۡيُكُمَٱلن  ُ َرَءۡيُتۡمَإِنََجَعَلَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

تِيكَُ
ۡ
َِيَأ ََغيُۡرَٱَّلل  مَبِلَۡيٖلَتَۡسُكُنوَنََيَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةََِمۡنَإَِلَٰه 

فَلَاَُتۡبِصُرونََ
َ
 ٧٢َفِيهَِِۚأ

73. কিছৱোঁই তনজ অনুগ্ৰহি কিামাছলাকৰ িাছি ৰাতি আৰু তদন িনাইছ , 

িাছি কিামাছলাছক িাি তিশ্ৰাম কতৰি পাৰা আৰু কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি 

পাৰা লগছি িাছি কিামাছলাছক কিওোঁৰ কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কতৰি পাৰা। 

ۡحمَتِهِۦَجََ َهاَرَلِتَۡسُكُنواَْفِيهَََِوِمنَر  َعَلَلَُكُمَٱل ۡيَلََوٱلن 
 ٧٣ََولَِتبَۡتُغواَِْمنَفَۡضلِهِۦََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

74. আৰু কসইতদনা কিওোঁ তসহোঁ িক মাতি ক’ি, ‘কিামাছলাছক তিছিাৰক কমাৰ 

অংশী িুতল গণয কতৰত লা, তসহোঁ ি ক’ি’? 

َٓ ۡيَنَُشَركَا
َ
ِءَيَٱل ِذيَنَُكنُتۡمَََويَۡوَمَُيَنادِيِهۡمََفَيُقوُلَأ

 ٧٤َتَزُۡعُمونََ

75. আৰু আতম প্ৰছিযক জাতিৰ পৰা এছকাজনকক সাক্ষী ওলাই আতনম আৰু 

সুতধম, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰমাণ উপতস্থি কৰা’। কিতিয়া তসহোঁ ছি জাতনি পাতৰি 

কি, ইলাহ কহাৱাৰ অতধকাৰ ককৱল আল্লাহছৰই আৰু তসহোঁ ছি তি তম া ৰটনা 

কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িৰ পৰা কহৰাই িাি। 

ةََٖشِهيٗداََفُقلَۡناََهاتُواَْبُۡرَهََٰنُكۡمََ م 
ُ
َأ ِ
َونَزَۡعَناَِمنَُكل 

اََكانُواََْيۡفتَُرونََ ََعۡنُهمَم  َِوََضل  ََّلِل  َٱلۡحَق  ن 
َ
 ٧٥ََفَعلُِمٓواَْأ

76. তনশ্চয় ক্বাৰূন আত ল মু াৰ সম্প্ৰদায়ভুি, তকন্তু তস তসহোঁ িৰ প্ৰতি ঔিিয 

প্ৰকাশ কতৰত ল। আৰু আতম িাক দান কতৰত ছলাোঁ  ইমান ধন-ভািাৰ কি, িাৰ 

চাতিছিাৰ িহন কৰা এদল শতিশালী মানুহৰ পছক্ষও কষ্টসাধয আত ল। স্মৰণ 

কৰা, কিতিয়া িাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুছহ িাক হকত ল, ‘অহংকাৰ নকতৰিা। তনশ্চয় 

আল্লাছহ অহংকাৰী কলাকক প ে নকছৰ। 

ََفَبغََ َُٰروَنََكاَنَِمنَقَوِۡمَُموَسيَٰ ََق َوَءاَتۡيَنَُٰهََ۞إِن  ََعلَۡيِهۡمَۖۡ ىَٰ
ْولِيَٱلُۡقو ةََِ

ُ
َبِٱلُۡعۡصَبةَِأ

ُ
ََمَفاِتحَُهۥَلََتُنٓوأ ِمَنَٱلُۡكُنوزََِمآَإِن 

ََ َلَاَُيحِبُّ َ َٱَّلل  إِن  َۡۖ إِۡذَقَاَلَلَُهۥَقَۡوُمُهۥَلَاََتۡفَرۡح
 ٧٦َٱلَۡفرِِحينََ

77. ‘আৰু আল্লাছহ কিামাক তি দান কতৰছ  িাৰ দ্বাৰা আতখৰািৰ আিাস 

অনুসন্ধান কৰা আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰাও কিামাৰ অংশতখতন নাপহতৰিা, িুতমও 

অনুগ্ৰহ কৰা কিছনকক আল্লাছহ কিামাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কতৰছ  আৰু পৃতৰ্ৱীৰ িুকুি 

তিপিথয় সৃতষ্ট কৰাৰ ইচ্ছা নকতৰিা। তনশ্চয় আল্লাছহ তিপিথয় সৃতষ্টকাৰীসকলক ভাল 

নাপায়’। 

ََٰكَ َولَاَتَنَسََََوٱۡبَتِغَفِيَمآََءاتَى َۡۖ اَرَٱٓأۡلِخَرَة َٱلد  ُ ٱَّلل 
َإِلَۡيَكََۖۡ ُ ۡحَسَنَٱَّلل 

َ
ۡحِسنََكَمآَأ

َ
َوأ َۡۖ ۡنَيا نَِصيَبَكَِمَنَٱلدُّ

ََ َلَاَُيحِبُّ َ َٱَّلل  ۡرِضَِۖإِن 
َ
َولَاََتۡبِغَٱلَۡفَساَدَفِيَٱلۡأ

 ٧٧َٱلُۡمۡفِسِدينََ

78. তস ক’কল, ‘এই সম্পদ মই কমাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাছহ লাভ কতৰছ াোঁ ’। তস জনা 

নাত লছন কি, আল্লাছহ িাৰ আগি িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস কতৰছ , তিসকল 

িািককও শতিশালী আত ল আৰু তসহোঁ িৰ জনসংখযাও আত ল অতধক? আৰু 

অপৰাধীতিলাকক তসহোঁ িৰ অপৰাধ সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কৰা নহ’ি। 

ََ َٱَّلل  ن 
َ
َولَۡمََيۡعلَۡمَأ

َ
َأ َِعلٍۡمَِعنِدٓيِۚ وتِيُتُهۥَعَلَىَٰ

ُ
ََقَاَلَإِن َمآَأ

َِمۡنُهَقُو ٗةََ َشدُّ
َ
ۡهلََكَِمنََقۡبلِهِۦَِمَنَٱلُۡقُروِنََمۡنَُهَوَأ

َ
قَۡدَأ

َولَاَيُۡسـ َُلََعنَُذنُوبِِهُمَٱلُۡمۡجرُِمونََ ۡكثَُرََجمٗۡعاَْۚ
َ
 ٧٨ََوأ
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79. এছিছক কাৰূন িাৰ সম্প্ৰদায়ৰ সনু্মখি জাক-জমকিাছৰ ওলাই আতহল। 

তিসকছল পাতৰ্থৱ জীৱন কামনা কতৰত ল তসহোঁ ছি ক’কল, ‘হায়! কাৰূনক তিদছৰ 

দান কৰা হহছ  আমাছকা িতদ কসইদছৰ দান কৰা হ’লছহোঁ ছিন! তনশ্চয় তস মহা 

ভাগযৱান’। 

ِذيَنَيُرِيُدوَنََ
َقَاَلَٱل  َقَۡوِمهِۦَفِيَزِيَنتِهِۖۦۡ فََخَرَجَعَلَىَٰ

َُٰروُنَإِن ُهۥَلَُذوََ وتَِيََق
ُ
ۡنَياََيَٰلَۡيَتَلََناَِمۡثَلََمآَأ َةَٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

َ ٍ  ٧٩ََعِظيمََٖحظ 

80. আৰু তিসকলক জ্ঞান দান কৰা হহত ল, কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘তধক 

কিামাছলাকৰ ওপৰি! তিছয় ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ 

িাছি আল্লাহৰ পুৰস্কাছৰই কশ্ৰষ্ঠ আৰু হধিথশীলসকলৰ িাতহছৰ আন ককাছনও 

কসয়া নাপাি’। 

وتُواَْٱلۡعِلَۡمََوۡيلَُكۡمَثََوَا
ُ
ل َِمۡنَََوَقاَلَٱل ِذيَنَأ ََِخيۡرَ  ُبَٱَّلل 

َٰبُِرونََ ََٰهآَإِل اَٱلص  ى َولَاَيُلَق   ٨٠ََءاَمَنَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَْۚ

81. িাৰ তপ ি আতম কাৰূনক িাৰ প্ৰাসাদসহ ভূগভথ ি পুতি কপালাছলাোঁ । িাৰ 

সপছক্ষ এছন ককাছনা দল নাত ল, তিছয় আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা িাক সহায় কতৰি 

আনতক তস তনছজও তনজছক সহায় কতৰিকল সক্ষম নাত ল। 

ۡرَضََفَماََكاَنَلَُهۥَِمنَفِئَةََٖ
َ
فََخَسۡفَناَبِهِۦََوبَِدارِهَِٱلۡأ

ََِوَماَكَاَنَِمَنَٱلُۡمنَتِصِرينََ  ٨١َيَنُصُرونَُهۥَِمنَُدوِنَٱَّلل 

82. আৰু কিাৱা কাতল তিসকছল িাৰ দছৰ কহাৱাৰ কামনা কতৰত ল, তসহোঁ ছি 

ক’িকল ধতৰছল, ‘কচাৱা, আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজি িাৰ িাছি ইচ্ছা 

িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ তদছয় আৰু িাৰ িাছি ইচ্ছা িাৰ িাছি হ্ৰাস কতৰ তদছয়। 

িতদ আল্লাছহ আমাৰ প্ৰতি সদয় নহ’লছহোঁ ছিন কিছন্ত আমাছকা কিওোঁ ভূগভথ ি 

পুতি কপলাছলছহোঁ ছিন। কচাৱা, কাতফৰসকল ককতিয়াও সফলকাম হ’ি 

কনাৱাছৰ’। 

ۡصَبَحَٱل ِذيَنَ
َ
َََوأ ن 

َ
ۡمِسََيُقولُوَنََوۡيَكأ

َ
َتَمن ۡواََْمكَانَُهۥَبِٱلۡأ

لَۡولَٓاََ َۡۖ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهِۦََويَۡقِدُر َيَبُۡسُطَٱلر  َ ٱَّلل 
ن ُهۥَلَاَُيۡفلُِحََ

َ
َوۡيَكأ ََعلَۡيَناَلَخََسَفَبَِناَۖۡ ُ َٱَّلل  ن  نَم 

َ
أ

َٰفُِرونََ  ٨٢َٱلَۡك

83. এইছটা আতখৰািৰ কসই আিাস তিছটা আতম তনধথাতৰি কছৰাোঁ  কিওোঁছলাকৰ 

িাছি তিসকছল পৃতৰ্ৱীি উিি আৰু তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰি তনতিচাছৰ; আৰু শুভ 

পতৰণাম ককৱল মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি। 

اَفِيََ اُرَٱٓأۡلِخَرةََُنجَۡعلَُهاَلِل ِذيَنَلَاَيُرِيُدوَنَُعلُو ٗ تِلَۡكَٱلد 
َوٱلَۡعَٰقَِبُةَلِلَۡ ۡرِضََولَاَفََساٗداَْۚ

َ
 ٨٣َُمت قِينََٱلۡأ

84. তিছয় সৎকমথ হল উপতস্থি হ’ি, িাৰ িাছি আছ  িাছিাকক উত্তম 

প্ৰতিদান, আৰু তিছয় অসৎকমথ হল উপতস্থি হ’ি, কিছন্ত তসহোঁ িক ককৱল 

কসইতখতন অসৎকমথৰ শাতি তদয়া হ’ি তিতখতন তসহোঁ ছি কতৰছ । 

َوَمنََجآَءَبِٱَل ِۡنَهاَۖۡ م  ي ِئَةَََِمنََجآَءَبِٱلۡحََسَنةَِفَلَُهۥََخيۡرَ  س 
ي ِـ َاِتَإِل اََماََكانُواََْ فَلَاَُيجَۡزىَٱل ِذيَنََعِملُواَْٱلس 

 ٨٤ََيۡعَملُونََ

85. তনশ্চয় তিছয় কিামাৰ প্ৰতি ককাৰআনক তিধানস্বৰূছপ দান কতৰছ , অৱছশয 

কিওোঁ কিামাক উভিাই তনি প্ৰিযাৱিথ নস্থলি। ককাৱা, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছকই 

ভালকক জাছন ককাছন সৎপৰ্ৰ তনছদথ শ হল আতহছ  আৰু ককান স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি 

আছ ’। 

قُلََ َِۚ ََمَعادٖ َكَإِلَيَٰ َٱل ِذيَفَرََضََعلَۡيَكَٱلُۡقۡرَءاَنَلََرآدُّ إِن 
ََوَمۡنَُهَوَفِيََضَلَٰٖلََ ۡعلَُمََمنََجآَءَبِٱلُۡهَدىَٰ

َ
ب ِٓيَأ ر 
بِينَٖ  ٨٥َمُّ

86. আৰু িুতম আশা কৰা নাত লা কি, কিামাৰ প্ৰতি তকিাি অৱিীণথ হ’ি। এয়া 

ককৱল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহছহ। কসছয় িুতম ককতিয়াও কাতফৰসকলৰ 

সহায়ক নহ’িা। 

ِنََ َإِلَۡيَكَٱلِۡكَتَُٰبَإِل اََرۡحمَٗةَم  نَيُلَۡقىَٰٓ
َ
َوَماَُكنَتَتَرُۡجٓواَْأ

َٰفِرِينََ ََظِهيٗراَل ِلَۡك فَلَاَتَُكوَنن  ب َِكَۖۡ  ٨٦َر 
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87. আৰু কিামাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ আয়ািসমূহ অৱিীণথ কহাৱাৰ তপ ি তসহোঁ ছি 

কিন কিামাক ককাছনা মছিই িাৰ পৰা তিৰি ৰাতখি কনাৱাছৰ। িুতম কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি আহ্বান কৰা আৰু ককাছনা মছিই মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি 

নহ’িা। 

نزِلَۡتَإِلَۡيَكََۖۡ
ُ
ََِبۡعَدَإِۡذَأ ن َكََعۡنََءاَيَِٰتَٱَّلل  َولَاَيَُصدُّ

َرََ َِمَنَٱلُۡمۡشِركِينَََوٱۡدُعَإِلَيَٰ َولَاَتَُكوَنن   ٨٧َب َِكَۖۡ

88. িুতম আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহক নামাতিিা, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন 

ককাছনা সিয ইলাহ নাই। আল্লাহৰ সত্তাৰ িাতহছৰ সকছলা িস্তুছৱই ধ্বংসশীল। 

তিধান ককৱল কিওোঁছৰই, আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাক প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা। 

ََشۡيٍءَََولَاَ ُكلُّ اَُهَوَْۚ
ََٰهَإِل  ًَٰهاََءاَخَرَۘلَٓاَإَِل َِإَِل تَۡدُعََمَعَٱَّلل 

َلَُهَٱلۡحُۡكُمََوِإلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ ۚۥْ َإِل اَوَۡجَهُه  ٨٨ََهالِك 
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আল-আনকািূি العنكبوَت 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. মানুছহ ভাতিছ  কনতক কি, ‘আতম ঈমান আতনছ াোঁ ’ এই িুতল ক’কলই তসহোঁ িক 

পৰীক্ষা নকৰাককছয় এছনই এতৰ তদয়া হ’ি? 

نََيُقولُٓواََْءاَمن اَوَُهۡمَلَاََ
َ
نَُيتَۡرُكٓواَْأ

َ
اُسَأ َحِسَبَٱلن 

َ
أ

 ٢َُيۡفَتُنونََ

3. অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলছকা পৰীক্ষা কতৰত ছলাোঁ , আল্লাছহ অৱছশয 

প্ৰকাশ কতৰ তদি ককান সিযিাদী আৰু কিওোঁ অৱছশয প্ৰকাশ কতৰ তদি ককান 

তম লীয়া। 

َٱل ِذيَنََ ُ َٱَّلل  فَلََيۡعلََمن  َولََقۡدََفَتن اَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَۖۡ
َِٰذبِينََ َٱلَۡك  ٣ََصَدقُواََْولََيۡعلََمن 

4. অৰ্িা তিসকছল দ্যষ্কমথ কছৰ তসহোঁ ছি ভাতিছ  কনতক কি, তসহোঁ ছি আমাৰ 

আয়ত্তৰ িাতহৰি গুতচ িাি? তকমান কি তনকৃষ্ট তসহোঁ িৰ এই তসিান্ত! 

َسآَءََ َْۚ نَيَۡسبُِقونَا
َ
ي ِـ َاِتَأ ۡمََحِسَبَٱل ِذيَنََيۡعَملُوَنَٱلس 

َ
أ

 ٤ََماََيحُۡكُمونََ

5. তিছয় আল্লাহৰ সাক্ষাি কামনা কছৰ কিওোঁ জাতন কৰ্াৱা উতচি কি, তনশ্চয় 

আল্লাহৰ তনধথাতৰি সময় আতহিই; আৰু কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
َوَُهَوََ َِٓأَلٖتِۚ َجَلَٱَّلل 

َ
َأ َِفَإِن  َمنََكاَنَيَرُۡجواَْلَِقآَءَٱَّلل 

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ٥َٱلس 

6. আৰু তিছয় প্ৰছচষ্টা চলায়, তস তনজৰ িাছিছহ প্ৰছচষ্টা চলায়, তনশ্চয় আল্লাহ 

সৃতষ্টজগিৰ পৰা অমুখাছপক্ষী। 
ََعِنََ َلََغنِيٌّ َ َٱَّلل  َإِن  ۦْٓۚ َوَمنََجََٰهَدَفَإِن َماَيَُجَِٰهُدَلَِنۡفِسهِ

 ٦َٱلَۡعَٰلَِمينََ

7. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , অৱছশয আতম 

কিওোঁছলাকৰ পৰা কিওোঁছলাকৰ পাপসমূহ মতচ তদম আৰু কিওোঁছলাছক তি উত্তম 

আমল কতৰত ল, অৱছশয আতম িাৰ প্ৰতিদান তদম। 

ََعۡنُهۡمََ َِرن  َٰلَِحَِٰتَلَُنَكف  َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
ۡحَسَنَٱل ِذيََكانُواََْيۡعَملُونََ

َ
 ٧ََسي ِـ َاتِِهۡمََولََنۡجزِيَن ُهۡمَأ

8. আৰু আতম মানুহক িাৰ তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি সদ্বযৱহাৰ কতৰিকল তনছদথ শ তদছ াোঁ । 

তকন্তু তসহোঁ ছি িতদ কিামাৰ ওপৰি িল প্ৰছয়াগ কছৰ কমাৰ লগি তশ্বকথ  কতৰিকল তি 

তিষছয় কিামাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই, কিছন্ত িুতম তসহোঁ িৰ কৰ্া নামাতনিা। কমাৰ 

ওচৰছিই কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন। িাৰ তপ ি মই কিামাছলাকক জনাই তদম 

কিামাছলাছক তক কতৰত লা। 

َٰلَِديۡهَُِحۡسٗناَۖۡ ۡيَناَٱلۡإِنَسََٰنَبَِو ََوِإنََجََٰهَداَكَلِتُۡشرَِكَََووَص 
ََمرِۡجُعُكۡمََ إِلَي  َْۚ بِيََماَلَيَۡسَلََكَبِهِۦَِعلۡم َفَلَاَتُِطۡعُهَمآ

نَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ
ُ
 ٨َفَأ

9. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , অৱছশয আতম 

কিওোঁছলাকক সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অন্তভুথ ি কতৰম। 
َٰلَِحَِٰتَلَُنۡدِخلَن ُهۡمَفِيََ َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

َٰلِِحينََ  ٩َٱلص 
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10. আৰু মানুহৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা মানুছহা আছ , তিসকছল কয়, ‘আতম 

আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান আতনছ াোঁ ’, তকন্তু আল্লাহৰ পৰ্ি কিতিয়া তসহোঁ িক তনগৃতহি 

কৰা হয়, কিতিয়া তসহোঁ ছি মানুহৰ শাতিক আল্লাহৰ শাতিৰ দছৰ গণয কছৰ। আৰু 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা ককাছনা সহায় আতহছল তসহোঁ ছি কয়, ‘তনশ্চয় আতম 

কিামাছলাকৰ লগছিই আত ছলাোঁ ’, (কিছন্ত ককাৱাছচান) সৃতষ্টজগিৰ অন্তঃকৰণি 

তি আছ , কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক অৱগি নহয়ছন? 

َِفَإَِذآَ اِسََمنََيُقوُلََءاَمن اَبِٱَّلل  َََِوِمَنَٱلن  وذَِيَفِيَٱَّلل 
ُ
َأ

ِنََ َولَئِنََجآَءَنَۡصر َم  َِۡۖ اِسََكَعَذاِبَٱَّلل  َجَعَلَفِۡتَنَةَٱلن 
ۡعلََمَبَِماََ

َ
َبِأ ُ َولَيَۡسَٱَّلل 

َ
َإِن اَُكن اََمَعُكۡمَْۚأ ب َِكَلََيُقولُن  ر 

 ١٠َفِيَُصُدورَِٱلَۡعَٰلَِمينََ

11. আৰু আল্লাছহ অৱছশয প্ৰকাশ কতৰ তদি ককাছন ঈমান আতনছ  আৰু অৱছশয 

প্ৰকাশ কতৰ তদি ককান মুনাতফক। 
َٱلُۡمَنَٰفِقِينََ َٱل ِذيَنََءاَمُنواََْولََيۡعلََمن  ُ َٱَّلل   ١١ََولََيۡعلََمن 

12. আৰু কাতফৰসকছল মুতমনসকলক কয়, "কিামাছলাছক আমাৰ পৰ্ অনুসৰণ 

কৰা কিছনহ’কল আতম কিামাছলাকৰ পাপৰ কিাজা িহন কতৰম"। অৰ্চ তসহোঁ ছি 

তসহোঁ িৰ পাপৰ ককাছনা কিাজা িহন নকতৰি। তনশ্চয় তসহোঁ ি তম লীয়া। 

َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلِل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت بُِعواََْسبِيلََناََ
َولَۡنۡحِمۡلََخَطََٰيَُٰكۡمََوَماَُهمَبَِحَِٰملِيَنَِمۡنََخَطََٰيَُٰهمََ

َِٰذبُونََ إِن ُهۡمَلََك ِنََشۡيٍءَِۖ  ١٢َم 

13. আৰু অৱছশয তসহোঁ ছি িহন কতৰি তনজৰ কিাজা লগছি আৰু তক ুমান কিাজা; 

আৰু তসহোঁ ছি তি তম া ৰটনা কতৰত ল কসই তিষছয় তসহোঁ িক অৱছশয তকয়ামিৰ তদনা 

প্ৰশ্ন কৰা হ’ি। 

َيَوَۡمََ َولَيُۡسـ َلُن  ۡثَقالِِهۡمَۖۡ
َ
َعَأ ۡثَقالٗاَم 

َ
ۡثَقالَُهۡمََوأ

َ
َأ َولََيۡحِملُن 

اََكانُواََْيۡفتَُرونََ  ١٣َٱلۡقَِيََٰمةََِعم 

14. আৰু আতমছয়ই নূহক কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । কিওোঁ 

তসহোঁ িৰ মাজি অৱস্থান কতৰত ল পিাশ ি ৰ কম এছহজাৰ ি ৰ। িাৰ তপ ি 

মহা-প্লাৱছন তসহোঁ িক গ্ৰাস কতৰছল, কাৰণ তসহোঁ ি আত ল িাতলম। 

لَۡفَ
َ
َقَۡوِمهِۦَفَلَبَِثَفِيِهۡمَأ ۡرَسلَۡناَنُوًحاَإِلَيَٰ

َ
َسَنٍةََََولََقۡدَأ

وَفاُنَوَُهۡمََظَٰلُِمونََ َخَذُهُمَٱلطُّ
َ
 ١٤َإِل اََخمِۡسيَنَعَاٗماَفَأ

15. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁক আৰু নাোঁ ৱি আছৰাহণকাৰীসকলক ৰক্ষা কতৰছলাোঁ  

আৰু সৃতষ্টজগিৰ িাছি ইয়াক এটা তনদশথন িনাই তদছলাোঁ । 
فِيَنةَِوََجَعلَۡنََٰهآََءايَٗةََ ۡصَحََٰبَٱلس 

َ
نجَۡيَنَُٰهََوأ

َ
فَأ
 ١٥ََعَٰلَِمينََل ِلَۡ

16. আৰু (স্মৰণ কৰা) ইব্ৰাহীমক, কিতিয়া কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, 

কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহছৰই ইিাদি কৰা আৰু কিওোঁছৰই িাক্বৱা অৱলম্বন 

কৰা; এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ িাছি উত্তম িতদ কিামাছলাছক জাতনলাছহোঁ ছিন! 

ََ َٰلُِكۡمَََوِإبَۡرَٰهِيَمَإِۡذَقَاَلَلَِقۡوِمهَِٱۡعُبُدواَْٱَّلل  َذ ََوٱت ُقوُهَۖۡ
ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ  ١٦ََخيۡرَ 

17. কিামাছলাছক আল্লাহক এতৰ ককৱল মূতিথ পূজাছহ কতৰ আ া আৰু তম া 

উদ্ভাৱন কতৰ আ া। কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰৰ ইিাদি কতৰ আ া 

তসহোঁ ছি ককতিয়াও কিামাছলাকৰ জীতৱকাৰ মাতলক নহয়। কসছয় কিামাছলাছক 

ককৱল আল্লাহৰ ওচৰছিই জীতৱকা তিচৰা আৰু কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ 

কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাক প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা। 

ََ إِن  ۡوَثَٰٗناََوَتخۡلُُقوَنَإِفۡكًاَْۚ
َ
َِأ إِن َماََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 

َِلَاََيۡملُِكوَنَلَُكمَۡ َرِۡزٗقاَٱل ِذيَنََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َإِلَۡيهََِ ۥٓۖۡ ِۡزَقََوٱۡعُبُدوُهََوٱۡشُكُرواَْلَُه َِٱلر  فَٱۡبَتُغواَِْعنَدَٱَّلل 

 ١٧َتُرَۡجُعونََ
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18. আৰু িতদ কিামাছলাছক অস্বীকাৰ কৰা কিছন্ত কিামাছলাকৰ পূিথৱিীসকছলও 

অস্বীকাৰ কতৰত ল। আৰু সুস্পষ্টভাছৱ প্ৰচাৰ কৰাছটাছৱই ককৱল ৰা ুলৰ গুৰু 

দাতয়ত্ব। 

َوَماَعَلَىَََوِإنَتَُ ِنََقۡبلُِكۡمَۖۡ َمم َم 
ُ
َبَأ بُواََْفَقۡدََكذ  ِ َكذ 
 ١٨َٱلر ُسوِلَإِل اَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُ

19. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন, আল্লাছহ ককছনকক সৃতষ্টক অতিত্ব দান কছৰ? 

িাৰ তপ ি কিওোঁ ইয়াৰ পুনৰািৃতত্ত কতৰি। তনশ্চয় এইছটা আল্লাহৰ িাছি অতি 

সহজ। 

َولَۡمَ
َ
َٰلَِكََأ ََذ َإِن  ۥْٓۚ َيُعِيُدهُ َٱلۡخَلَۡقَُثم  ُ يََرۡواََْكۡيَفَُيۡبِدُئَٱَّلل 

َِيَِسير َ  ١٩َعَلَىَٱَّلل 

20. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা, িাৰ তপ ি প্ৰিযক্ষ কৰা, 

ককছনকক কিওোঁ সৃতষ্ট আৰম্ভ কতৰছ , িাৰ তপ ি আল্লাছহই সৃতষ্ট কতৰি পৰৱিী 

সৃতষ্ট’। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ََ ُ َٱَّلل  ُثم  َْۚ َٱلۡخَلَۡق
َ
ۡرِضَفَٱنُظُرواََْكۡيَفَبََدأ

َ
قُۡلَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ ةََٱٓأۡلِخَرَة

َ
 ٢٠َيُنِشُئَٱلن ۡشأ

21. কিওোঁ িাক ইচ্ছা শাতি তদছয় আৰু িাৰ প্ৰতি ইচ্ছা অনুগ্ৰহ কছৰ। আৰু 

কিামাছলাকক কিওোঁৰ ওচৰছিই ওছভািাই তনয়া হ’ি। 
َوِإلَۡيهَُِتۡقلَُبونََ َۡۖ ُبََمنَيََشآُءََويَرَۡحُمََمنَيََشآُء ِ  ٢١َُيَعذ 

22. কিামাছলাছক আল্লাহক পৃতৰ্ৱীি অৰ্িা আকাশি ক'কিা িযৰ্থ কতৰি 

কনাৱাতৰিা। আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা অতভভাৱছকা নাই, 

আৰু ককাছনা সাহািযকাৰীও নাই। 

َوَماَ َمآِءَِۖ ۡرِضََولَاَفِيَٱلس 
َ
نُتمَبُِمۡعِجزِيَنَفِيَٱلۡأ

َ
َوَمآَأ

ََٖولَاَنَِصيرَٖ َِِمنََولِي  ِنَُدوِنَٱَّلل   ٢٢َلَُكمَم 

23. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ তনদশথনক আৰু কিওোঁৰ সাক্ষািক অস্বীকাৰ কছৰ, 

তসহোঁ ছিই কমাৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা তনৰাশ হহছ , আৰু তসহোঁ িৰ িাছিই আছ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ْوَلَٰٓئَِكَيَئُِسواََْ
ُ
ۦَٓأ ََِولَِقآئِهِ َوٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 
لِيمَ 
َ
َأ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ُ
ۡحمَتِيََوأ  ٢٣َِمنَر 

24. উত্তৰি ইব্ৰাহীমৰ সম্প্ৰদাছয় ককৱল এই কৰ্াষাৰছক ক'কল, ইয়াক হিযা 

কৰা অৰ্িা জুইি জ্বলাই তদয়া। িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিওোঁক জুইৰ পৰা ৰক্ষা 

কতৰছল। তনশ্চয় ইয়াি আছ  িহুছিা তনদশথন, এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল 

ঈমান কপাষণ কছৰ। 

ِقُوهََُ ۡوََحر 
َ
نَقَالُواَْٱۡقُتلُوُهَأ

َ
ۦَٓإِل ٓاَأ َفَماََكاَنََجَواَبَقَۡوِمهِ

َٰلَِكَٓأَلَيََٰ َفِيََذ إِن  َِۚ ارِ َِمَنَٱلن  ُ َُٰهَٱَّلل  نجَى
َ
ٖتَل َِقۡوٖمََفَأ

 ٢٤َيُۡؤِمُنونََ

25. ইব্ৰাহীছম আৰু ক’কল, ‘কিামাছলাছক কদছখান আল্লাহৰ পতৰিছিথ  

মূতিথ ছিাৰকছহ উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কতৰ া, পাতৰ্থৱ জীৱনি কিামাছলাকৰ 

পাৰস্পাতৰক িনু্ধত্বৰ খাতিৰি। তকন্তু তকয়ামিৰ তদনা কিামাছলাছক ইজছন তসজনক 

অস্বীকাৰ কতৰিা আৰু পৰস্পছৰ পৰস্পৰক অতভশাপ কতৰিা। কিামাছলাকৰ আিাস 

হ’ি জাহান্নাম আৰু কিামাছলাকৰ ককাছনা সহায়কাৰী নাৰ্াতকি’। 

ةََبَيۡنُِكۡمََ َود  ۡوَثَٰٗناَم 
َ
َِأ ِنَُدوِنَٱَّلل  خَۡذتُمَم  َوَقاَلَإِن َماَٱت 

َيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِيَۡكُفُرََبۡعُضُكمََ ُثم  َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ فِيَٱلۡحََيوَٰ
اُرََوَماََبَِبۡعٖضََويَلَۡعُنََبۡعُضكَُ َُٰكُمَٱلن  َوى

ۡ
مََبۡعٗضاََوَمأ

َِٰصِرينََ ِنَن   ٢٥َلَُكمَم 

26. িাৰ তপ ি লূছি কিওোঁৰ ওপৰি তিশ্বাস স্থাপন কতৰছল। আৰু ইব্ৰাহীছম 

ক'কল, মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ উছেছশয তহজৰি কতৰছ াোঁ । তনশ্চয় কিওোঁ 

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َۘ إِن ُهۥَُهَوَََ۞فَـ َاَمَنَلَُهۥَلُوط  ََرب ِٓيَِۖ َإِلَيَٰ َوَقاَلَإِن ِيَُمَهاِجر 
 ٢٦َٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ
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27. আৰু আতম ইব্ৰাহীমক দান কতৰছলাোঁ  ই হাক্ব আৰু ইয়াকূি। লগছি কিওোঁৰ 

িংশধৰসকলৰ িাছি তস্থৰ কতৰছলাোঁ  নিূওৱি আৰু তকিাি। আতম কিওোঁক কিওোঁৰ 

প্ৰতিদান পৃতৰ্ৱীছিই দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু আতখৰািছিা কিওোঁ তনশ্চয় 

সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অনযিম হ’ি। 

ُبو ةَََ ِي تِهَِٱلنُّ َإِۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبَوََجَعلَۡناَفِيَُذر  ۥٓ َووََهۡبَناَلَُه
َوِإن ُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِ َۡۖ ۡنَيا ۡجَرُهۥَفِيَٱلدُّ

َ
َوٱلِۡكَتََٰبََوَءاَتۡيَنَُٰهَأ

َٰلِِحينََ  ٢٧َلَِمَنَٱلص 

28. আৰু স্মৰণ কৰা লূিৰ কৰ্া, কিতিয়া কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, 

‘তনশ্চয় কিামাছলাছক এছনকুৱা অশ্লীল কাম কতৰ া তিছটা কিামাছলাকৰ পূছিথ 

সৃতষ্টজগিৰ ককাছনও কৰা নাত ল’। 

تُوَنَٱلَۡفَِٰحَشَةََماََ
ۡ
ۦَٓإِن ُكۡمَلََتأ َولُوًطاَإِۡذَقَاَلَلَِقۡوِمهِ

َِنَٱلَۡعَٰلَِمينََ َحٖدَم 
َ
 ٢٨ََسَبَقُكمَبَِهاَِمۡنَأ

29. ‘কিামাছলাছকই পুৰুষৰ ওচৰি গমন কৰা (কাম িৃতপ্তৰ িাছি), আৰু 

কিামাছলাছকই িাছট-পছৰ্ ডকাইতি কৰা আৰু কিামাছলাছকই তনজৰ হিঠকি 

প্ৰকাশয ঘৃণনীয় কাম কৰা’। উত্তৰি কিওোঁৰ সম্প্ৰদাছয় ককৱল এইছটাছৱ ক’কল 

কি, ‘কিছন্ত আমাৰ ওপৰি আল্লাহৰ শাতি হল আহা, িতদ িুতম সিযিাদী কহাৱা’। 

ََ ئِن ُكۡمَل
َ
تُوَنَفِيََأ

ۡ
بِيَلََوتَأ تُوَنَٱلر َِجاَلََوَتۡقَطُعوَنَٱلس 

ۡ
َتأ

نَقَالُواََْ
َ
ۦَٓإِل ٓاَأ َفَماَكَاَنََجَواَبَقَۡوِمهِ َۡۖ نَادِيُكُمَٱلُۡمنَكَر
َِٰدقِينََ َِإِنَُكنَتَِمَنَٱلص   ٢٩َٱئۡتَِناَبَِعَذاِبَٱَّلل 

30. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তিপিথয় সৃতষ্টকাৰী সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি 

িুতম কমাক সহায় কৰা’। 
َٱنُصۡرنِيَعَلَىَٱلَۡقۡوِمَٱلُۡمۡفِسِدينََ ِ  ٣٠َقَاَلََرب 

31. আৰু কিতিয়া আমাৰ কপ্ৰতৰি তফতৰিাসকল সুসংিাদসহ ইব্ৰাহীমৰ ওচৰি 

আতহল, কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম এই জনপদিাসীক ধ্বংস কতৰম। 

তনশ্চয় ইয়াৰ অতধিাসীতিলাক িাতলম’। 

َقَالُٓواَْإِن اَُمۡهلُِكٓواََْ اََجآَءۡتَرُُسلَُنآَإِبَۡرَٰهِيَمَبِٱلۡبُۡشَرىَٰ َولَم 
ۡهلََهاََكانُواََْظَٰلِِمينََ

َ
َأ إِن  ۡهِلََهَِٰذهَِٱلَۡقۡريَةَِِۖ

َ
 ٣١َأ

32. ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘তনশ্চয় এই জনপদৰ মাজি কদছখান লূছিা আছ । 

কিওোঁছলাছক ক'কল, িাি ককান ককান আছ  কসয়া আতম ভালককছয় জাছনা, 

তনশ্চয় আতম লূিক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক ৰক্ষা কতৰম, ককৱল কিওোঁৰ স্ত্ৰীৰ 

িাতহছৰ, িাই তপ ি অৱস্থানকাৰী তিলাকৰ অন্তভুথ ি। 

َين ُهۥََ ِ لَُنَنج  َۡۖ ۡعلَُمَبَِمنَفِيَها
َ
قَالُواََْنحُۡنَأ َفِيَهاَلُوٗطاَْۚ قَاَلَإِن 
تَُهۥََكانَۡتَِمنََ

َ
َإِل اَٱۡمَرأ ۥٓ ۡهلَُه

َ
 ٣٢ََٱلَۡغَٰبِِرينَََوأ

33. আৰু কিতিয়া আমাৰ কপ্ৰতৰি তফতৰিাসকল লূিৰ ওচৰি আতহল, কিতিয়া 

কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁ তিষণ্ণ হহ পতৰল আৰু তনজছক কিওোঁছলাকক ৰক্ষা 

কতৰিকল অসমৰ্থ িুতল ভাতিছল। কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ভয় নকতৰি, তচন্তাও 

নকতৰি, তনশ্চয় আতম আছপানাক আৰু আছপানাৰ পতৰয়ালক ৰক্ষা কতৰম, ককৱল 

আছপানাৰ স্ত্ৰীৰ িাতহছৰ; িাই হহছ  তপ ি অৱস্থানকাৰী তিলাকৰ অন্তভুথ ি; 

ََۡۖ نََجآَءۡتَرُُسلَُناَلُوٗطاَِسٓيَءَبِِهۡمَوََضاَقَبِِهۡمََذۡرٗعا
َ
آَأ َولَم 

ۡهلََكَإِل اََ
َ
وَكََوأ َوَقالُواَْلَاََتخَۡفََولَاََتحَۡزۡنَإِن اَُمَنجُّ

تََكََكانَۡتَِمَنَٱلَۡ
َ
 ٣٣ََغَٰبِِرينََٱۡمَرأ

34. ‘তনশ্চয় আতম এই জনপদিাসী তিলাকৰ ওপৰি শাতি অৱিীণথ কতৰম, কাৰণ 

তসহোঁ ি মহাপাপি তলপ্ত আত ল’। 
َمآِءَبَِماََ َِنَٱلس  ۡهِلََهَِٰذهَِٱلَۡقۡريَةَِرِۡجٗزاَم 

َ
َأ إِن اَُمنِزلُوَنَعَلَىَٰٓ
 ٣٤ََكانُواََْيۡفُسُقونََ

35. আৰু অৱছশয আতম ইয়াি কিাধশতি সম্পন্ন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি এটা স্পষ্ট 

তনদশথন ৰাতখছ াোঁ । 
 ٣٥ََولََقدَت َرۡكَناَِمۡنَهآََءايََۢةَبَي َِنٗةَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ
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36. আৰু মাতদয়ানিাসীৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  তসহোঁ িৰ ভািৃ  ুৱাইিক। িাৰ 

তপ ি কিওোঁ হকত ল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহৰ ইিাদি 

কৰা আৰু কশষ তদৱসৰ আশা কৰা আৰু পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰ নুফুতৰিা’। 

ََ َ َخاُهۡمَُشَعۡيٗباََفَقاَلََيََٰقوِۡمَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 
َ
ََمۡدَيَنَأ َوِإلَيَٰ

ۡرِضَُمۡفِسِدينََ
َ
 ٣٦ََوٱرُۡجواَْٱلَۡيوَۡمَٱٓأۡلِخَرََولَاََتۡعَثۡواَْفِيَٱلۡأ

37. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰছল; ফলি তসহোঁ ি ভূতমকম্পৰ দ্বাৰা 

আৰান্ত হহ তনজ তনজ ঘৰি নিজানু অৱস্থাি কশষ হহ গ’ল। 
ۡصَبُحواَْفِيََدارِهِۡمََ

َ
َخَذۡتُهُمَٱلر ۡجَفُةَفَأ

َ
بُوُهَفَأ فََكذ 
 ٣٧ََجَٰثِِمينََ

38. আদ আৰু  ামূদক আতমছয় ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ , তসহোঁ িৰ ঘৰ-দ্যৱাৰ তক ুমান 

কিামাছলাকৰ িাছি উছন্মাতচি হহছ । চয়িাছন তসহোঁ িৰ কমথক তসহোঁ িৰ দৃতষ্টি 

কশাভনীয় কতৰ তদত ল আৰু তসহোঁ িক সৎপৰ্ অৱলম্বনি িাধা তদত ল, িতদও তসহোঁ ি 

আত ল অতি তিচক্ষণ। 

َوَزي َنََ َسَِٰكنِِهۡمَۖۡ ِنَم  وَعَاٗداََوَثُموَداََْوَقدَت بَي َنَلَُكمَم 
بَِ ُهۡمََعِنَٱلس  ۡعَمَٰلَُهۡمَفََصد 

َ
ۡيَطَُٰنَأ يِلَوََكانُواََْلَُهُمَٱلش 
 ٣٨َُمۡستَۡبِصِرينََ

39. আৰু আতম ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ  ক্বাৰূন, তফৰআউন আৰু হামানক। অৱছশয মু া 

তসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট তনদশথনসহ আতহত ল; িৰ্াতপও তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি অহংকাৰ 

কতৰত ল; তকন্তু তসহোঁ ছি কমাৰ শাতিৰ পৰা িাতচি পৰা নাত ল। 

َُٰروَنََوفِرَۡعۡوَنََوَهََٰمََٰ َََوَق وَسيَٰ َولََقۡدََجآَءُهمَمُّ َنَۖۡ
ۡرِضََوَماََكانُواََْسَٰبِقِينََ

َ
 ٣٩َبِٱلَۡبي َِنَِٰتَفَٱۡسَتۡكبَُرواَْفِيَٱلۡأ

40. এছিছক তসহোঁ িৰ প্ৰছিযকছক তনজ তনজ অপৰাধৰ িাছি আতম তসহোঁ িক 

ধতৰত ছলাোঁ । তসহোঁ িৰ তক ুমানৰ ওপৰি আতম পঠাইত ছলাোঁ  তশলািৃতষ্ট সম্পন্ন প্ৰচি 

ধুমুহা, লগছি তসহোঁ িৰ তক ুমানক আৰমণ কতৰত ল তিকট তচঞছৰ, আৰু 

তক ুমানক পুতি কপলাইত ছলাোঁ  ভূগভথ ি আৰু তক ুমানক ডুিাই মাতৰত ছলাোঁ । আৰু 

আল্লাহ এছন নহয় কি, কিওোঁ তসহোঁ িৰ প্ৰতি িুলুম কতৰি, িৰং তসহোঁ ি তনছজই 

তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰত ল। 

نَۡ َفَِمۡنُهمَم  َخۡذنَاَبَِذۢنبِهِۖۦۡ
َ
ۡرَسلَۡناََعلَۡيهََِحاِصٗباَََفَكُلًّاَأ

َ
أ

ۡنََخَسۡفَناَبِهََِ ۡيَحُةََومِۡنُهمَم  َخَذتُۡهَٱلص 
َ
ۡنَأ َوِمۡنُهمَم 

َلَِيۡظلَِمُهۡمََ ُ َوَماََكاَنَٱَّلل  ۡغَرۡقَناَْۚ
َ
ۡنَأ ۡرَضََوِمۡنُهمَم 

َ
ٱلۡأ

نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ
َ
 ٤٠ََوَلَِٰكنََكانُٓواَْأ

41. তিসকছল আল্লাহৰ িাতহছৰ িহু অতভভাৱক গ্ৰহণ কছৰ, তসহোঁ িৰ দৃষ্টান্ত 

মকৰাৰ তনতচনা, তিছয় ঘৰ িনায়। তনশ্চয় ঘৰৰ মাজি আটাইিকক দ্যিথল ঘৰ হহছ  

মকৰাৰ ঘৰ, িতদ তসহোঁ ছি জাতনছলছহোঁ ছিন। 

ۡولَِيآَءََكَمَثِلََ
َ
َِأ خَُذواَِْمنَُدوِنَٱَّلل  َمَثُلَٱل ِذيَنَٱت 

َۡ ۡوَهَنَٱل
َ
َأ َوِإن  خََذۡتَبَيٗۡتاَۖۡ ُبُيوِتَلََبۡيُتََٱلَۡعنَكُبوِتَٱت 
َلَۡوََكانُواََْيۡعلَُمونََ  ٤١َٱلَۡعنَكُبوِتِۚ

42. তনশ্চয় আল্লাছহ জাছন তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰক আহ্বান কছৰ, 

কিওোঁ মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
وَُهَوََ َِۚ ََيۡعلَُمََماَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِۦَِمنََشۡيٖء َ َٱَّلل  إِن 

 ٤٢َٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

43. আৰু এইছিাৰ দৃষ্টান্ত আতম ককৱল মানুহৰ িাছিই তদওোঁ, তকন্তু ককৱল 

জ্ঞানীসকছলই কসয়া িুতজ পায়। 
ۡمَثَُٰلَنَۡضِربَُهاَلِلن اِسََِۖوَماََيۡعقِلَُهآَإِل اََ

َ
َوتِلَۡكَٱلۡأ
 ٤٣َٱلَۡعَٰلُِمونََ

44. আল্লাছহই িৰ্ািৰ্ভাছৱ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ ; তনশ্চয় ইয়াি 

আছ  মুতমনসকলৰ িাছি তনদশথন। 
َٰلَِكَٓأَليَٗةََ َفِيََذ َإِن  ِۚ ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ُ َخلََقَٱَّلل 

 ٤٤َل ِلُۡمۡؤِمنِينََ
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45. কিামাৰ প্ৰতি তি তকিাি অহী কৰা হয়, িাৰ পৰা িুতম তিলাৱি কৰা আৰু 

 ালাি কাছয়ম কৰা। তনশ্চয়  ালাছি অশ্লীল আৰু অসৎকমথৰ পৰা তিৰি ৰাছখ। 

আৰু আল্লাহৰ স্মৰছণই হহছ  সিথছশ্ৰষ্ঠ। কিামাছলাছক তি কৰা আল্লাছহ কসয়া 

জাছন। 

ََ إِن  َۡۖ َة لَوَٰ قِِمَٱلص 
َ
وِحَيَإِلَۡيَكَِمَنَٱلِۡكَتَِٰبََوأ

ُ
ٱتُۡلََمآَأ

ََِ َولَِذۡكُرَٱَّلل  ََعِنَٱلَۡفۡحَشآِءََوٱلُۡمنَكرَِِۗ َةََتۡنَهيَٰ لَوَٰ ٱلص 
ََيۡعلَُمََماَتَۡصَنعَُ ُ َوٱَّلل  َُۗ ۡكبَُر

َ
 ٤٥َونََأ

46. আৰু কিামাছলাছক উত্তম পন্থাৰ িাতহছৰ তকিািীসকলৰ লগি তিিকথ  

নকতৰিা, তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল অনযায় কতৰছ  তসহোঁ িৰ লগি কতৰি 

পাৰা। কিামাছলাছক ককাৱা, ‘আমাৰ প্ৰতি আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি তি অৱিীণথ 

হহছ  িাৰ ওপৰি আতম ঈমান আতনছ াোঁ । আমাৰ ইলাহ আৰু কিামাছলাকৰ ইলাহ 

এজছনই, আতম কিওোঁৰ প্ৰতিছহ আত্মসমপথণকাৰী’। 

ۡحَسُنَإِل اََ
َ
ۡهَلَٱلِۡكَتَِٰبَإِل اَبِٱل تِيَِهَيَأ

َ
۞َولَاَتَُجَِٰدلُٓواَْأ

نزَِلَإِلَۡيَناَ
ُ
َوقُولُٓواََْءاَمن اَبِٱل ِذٓيَأ ٱل ِذيَنََظلَُمواَِْمۡنُهۡمَۖۡ
ََونََ نزَِلَإِلَۡيُكۡمََوِإَلَُٰهَناََوِإَلَُٰهُكۡمََوَِٰحد 

ُ
حُۡنَلَُهۥَََوأ

 ٤٦َُمۡسلُِمونََ

47. এইদছৰই আতম কিামাৰ প্ৰতিও তকিাি অৱিীণথ কতৰছ াোঁ , এছিছক 

তিসকলক আতম (পূছিথ) তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  কিওোঁছলাছক ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান 

কপাষণ কছৰ। ইহোঁ িৰ মাজছৰা তক ুমাছন ইয়াৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ। 

কাতফৰসকলৰ িাতহছৰ আন ককাছনও আমাৰ তনদশথনাৱলীক অস্বীকাৰ নকছৰ। 

نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَْۚفَٱل ِذيَنََءاَتۡيَنَُٰهُمََ
َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

ََوَماَ ََوِمۡنََهَُٰٓؤلَآِءََمنَيُۡؤِمُنَبِهۚۦِْ ِكَتََٰبَيُۡؤِمُنوَنَبِهِۖۦۡ
ٱلۡ

َٰفُِرونََ  ٤٧ََيجَۡحُدَأَـِبَيَٰتَِنآَإِل اَٱلَۡك

48. আৰু িুতমছিা ইয়াৰ পূছিথ ককাছনা তকিাি প়িা নাত লা আৰু তনজ হাছি 

ককাছনা তকিাছিা তলখা নাই কি, িাতিল পন্থীসকছল সছেহ কপাষণ কতৰি। 
ُهۥََ َوَماَُكنَتََتۡتلُواَِْمنََقۡبلِهِۦَِمنَكَِتَٰٖبََولَاََتخُطُّ

إِٗذاَل ٱۡرتَاَبَٱلُۡمۡبِطلُونََ  ٤٨َبَِيِمينَِكَۖۡ

49. িৰং তিসকলক জ্ঞান দান কৰা হহছ  প্ৰকৃিছি কিওোঁছলাকৰ অন্তৰি 

এইছটা স্পষ্ট তনদশথন। ককৱল িাতলমসকছলই আমাৰ তনদশথনসমূহ অস্বীকাৰ কছৰ। 
وتُواَْٱلۡعِلَۡمََْۚوَماََ

ُ
َفِيَُصُدورَِٱل ِذيَنَأ ََبي َِنَٰت  بَۡلَُهَوََءاَيَُٰتُۢ

َٰلُِمونََ  ٤٩ََيجَۡحُدَأَـِبَيَٰتَِنآَإِل اَٱلظ 

50. তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিওোঁৰ ওচৰি তনদশথন 

অৱিীণথ নহয় তকয়’? ককাৱা, ‘তনদশথনসমূহ হহছ  ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি। মই 

ককৱল এজন স্পষ্ট সিকথ কাৰীছহ মাি’। 

َماََ َقُۡلَإِن  ب ِهۚۦِْ ِنَر  َم  نزَِلََعلَۡيهََِءاَيَٰت 
ُ
َوَقالُواَْلَۡولَٓاَأ

بِينَ  نَاَ۠نَِذير َمُّ
َ
ََِوِإن َمآَأ  ٥٠َٱٓأۡلَيَُٰتَِعنَدَٱَّلل 

51. এইছটা তসহোঁ িৰ িাছি িছৰ্ষ্ট নহয়ছন কি, আতম কিামাৰ প্ৰতি ককাৰআন 

অৱিীণথ কতৰছ াোঁ , তিছটা তসহোঁ িৰ ওচৰি পাঠ কৰা হয়। তনশ্চয় ইয়াি অনুগ্ৰহ আৰু 

উপছদশ আছ  কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 

ََعلَۡيهَِ نَزلَۡناََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَُيۡتلَىَٰ
َ
ن آَأ
َ
َولَۡمَيَۡكفِِهۡمَأ

َ
ۡمََْۚأ

َلَِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ َٰلَِكَلََرۡحمَٗةََوذِۡكَرىَٰ َفِيََذ  ٥١َإِن 

52. ককাৱা, ‘কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষী তহচাছপ আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া কিওোঁ জাছন। তিসকছল িাতিলক তিশ্বাস 

কছৰ আৰু আল্লাহৰ লগি কুফৰী কছৰ, তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি’। 

َيۡعلَُمََماَفِيَََقُۡلَ َِبَيۡنِيََوبَۡيَنُكۡمََشِهيٗداَۖۡ َبِٱَّلل  َكَفىَٰ
ۡرِضََِۗوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱلَۡبَِٰطِلََوَكَفُرواََْ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ٱلس 

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡخَِٰسُرونََ
ُ
َِأ  ٥٢َبِٱَّلل 
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53. আৰু তসহোঁ ছি কিামাক শাতি ত্বৰাতেি কতৰিকল কয়। িতদ সময় তনধথাতৰি 

নাৰ্াতকছলছহোঁ ছিন কিছন্ত অৱছশয শাতি তসহোঁ িৰ ওপৰি আতহ পতৰছলছহোঁ ছিন। 

আৰু তনশ্চয় তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতি আতহি আকতস্মকভাছৱ, কিতিয়া তসহছি 

উপলতিও কতৰি কনাৱাতৰি। 

يَل جَآَءُهُمََ َسم ٗ َمُّ َجل 
َ
َويَۡسَتۡعِجلُونََكَبِٱلَۡعَذاِبََولَۡولَٓاَأ

تِيَن ُهمَبََ
ۡ
 ٥٣َۡغَتٗةَوَُهۡمَلَاَيَۡشُعُرونََٱلَۡعَذاُبََْۚولََيأ

54. তসহোঁ ছি কিামাক শাতি ত্বৰাতেি কতৰিকল কয়। তনশ্চয় জাহান্নাম 

কাতফৰসকলক পতৰছিষ্টন কতৰি। 
ََجَهن َمَلَُمِحيَطُۢةََ يَۡسَتۡعِجلُونََكَبِٱلَۡعَذاِبََوِإن 

َٰفِرِينََ َك
 ٥٤َبِٱلۡ

55. কসইতদনা শাতিছয় তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ ওপৰৰ পৰা আৰু িলৰ পৰা আচ্ছন্ন 

কতৰি, আৰু কিওোঁ ক’ি, ‘কিামাছলাছক তি কতৰত লা িাৰ ফলি কিামাছলাছক 

কসাৱাদ গ্ৰহণ কৰা’। 

رُۡجلِِهۡمََ
َ
َُٰهُمَٱلَۡعَذاُبَِمنَفَۡوقِِهۡمََوِمنََتحِۡتَأ يَۡوَمََيۡغَشى

 ٥٥ََويَُقوُلَُذوقُواََْماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

56. কহ কমাৰ মুতমন িাোসকল! তনশ্চয় কমাৰ পৃতৰ্ৱী প্ৰশি, এছিছক 

কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই ইিাদি কৰা। 
ََٰيَ فَإِي  ۡرِضيََوَِٰسَعةَ 

َ
َأ َيَٰعَِبادَِيَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن 

 ٥٦َفَٱۡعُبُدونَِ

57. প্ৰতিছটা জীৱই মৃিুযৰ কসাৱাদ গ্ৰহণ কতৰি, িাৰ তপ ি কিামাছলাছক 

আমাৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা। 
ََنۡفٖسَ َإِلَۡيَناَتُرَۡجُعونََُكلُّ  ٥٧ََذآئَِقُةَٱلَۡمۡوِتَُِۖثم 

58. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  অৱছশয আতম 

কিওোঁছলাকৰ িসিাসৰ িাছি জান্নািি সুউচ্চ প্ৰাসাদ দান কতৰম, িাৰ িলি 

নদীসমূহ প্ৰিাতহি ৰ্াতকি, িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি, আমলকাৰীসকলৰ িাছি 

এয়া তকমান কি উত্তম প্ৰতিদান! 

َِنَٱلۡجَن ةََِ َِئن ُهمَم  َٰلَِحَِٰتَلَُنَبو  َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
ۡجُرََ
َ
نِۡعَمَأ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

ُغَرٗفاََتجۡ
 ٥٨َٱلَۡعَِٰملِينََ

59. তিসকছল হধিথয ধাৰণ কছৰ আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওপৰি তনভথ ৰ 

কছৰ। 
ََرب ِِهۡمََيَتوَك لُونََ  ٥٩َٱل ِذيَنََصبَُرواَْوَعَلَىَٰ

60. এছনকুৱা িহুছিা জীৱ জন্তু আছ  তিছিাছৰ তনজৰ খাদয সিয় কতৰ নাৰাছখ। 

আল্লাছহই কসইছিাৰক জীতৱকা দান কছৰ আৰু কিামাছলাকছকা, আৰু কিওোঁ 

সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ِنََدآب ةَٖل اََتحِۡمُلَ ي ِنَم 
َ
َيَۡرزُُقَهاََوِإي اُكۡمَََْۚوَكأ ُ رِزَۡقَهاَٱَّلل 

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ٦٠َوَُهَوَٱلس 

61. আৰু িতদ িুতম তসহোঁ িক কসাধা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী ককাছন সৃতষ্ট 

কতৰছ  আৰু ককাছন চন্দ্ৰ-সূিথক তনয়তন্ত্ৰি কতৰছ ’? তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি 

‘আল্লাহ’। কিছনহ’কল তসহোঁ িক ক’হল ওছভািাই তনয়া হহছ ! 

َرََوََ ۡرَضَوََسخ 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡنََخلََقَٱلس  لَۡتُهمَم 

َ
لَئِنََسأ

َيُۡؤفَُكونََ ن يَٰ
َ
فَأ َۡۖ ُ َٱَّلل  ۡمَسََوٱلَۡقَمَرَلََيُقولُن   ٦١َٱلش 

62. আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজি িাৰ িাছি ইচ্ছা িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ 

তদছয় আৰু িাৰ িাছি ইচ্ছা সীতমি কতৰ তদছয়। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  

সমযক অৱগি। 

ََ ۥْٓۚ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهِۦََويَۡقِدُرَلَُه َيَبُۡسُطَٱلر  ُ ٱَّلل 
ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ

َبِكُل  َ َٱَّلل   ٦٢َإِن 
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63. আৰু িতদ িুতম তসহোঁ িক কসাধা, ‘আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কতৰ ককাছন মৃি 

ভূতমক সিীতৱি কছৰ’? তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘আল্লাহ’। ককাৱা, ‘সকছলা 
প্ৰশংসা আল্লাহছৰই’। তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই এইছটা অনুধাৱন নকছৰ। 

ۡحَياَبِهََِ
َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ َلَِمَنَٱلس  نَن ز  لَۡتُهمَم 

َ
َولَئِنََسأ

بَۡلََ َِْۚ قُِلَٱلۡحَۡمُدََّلِل  َْۚ ُ َٱَّلل  ََبۡعِدََمۡوتَِهاَلََيُقولُن  ۡرَضَِمنُۢ
َ
ٱلۡأ

ۡكثَرُهَُ
َ
 ٦٣َۡمَلَاََيۡعقِلُونََأ

64. এই পাতৰ্থৱ জীৱন কখল-কধমাতলৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়। আতখৰািৰ 

জীৱছনই প্ৰকৃি জীৱন, িতদ তসহোঁ ছি জাতনছলছহোঁ ছিন! 
اَرََ َٱلد  ََْۚوِإن  ۡنَيآَإِل اَلَۡهو ََولَعِب  ُةَٱلدُّ َوَماََهَِٰذهَِٱلۡحََيوَٰ

 ٦٤َلَُمونََٱٓأۡلِخَرةََلَِهَيَٱلۡحََيَواُنَْۚلَۡوََكانُواََْيعَۡ

65. তকন্তু তসহোঁ ছি কিতিয়া কনৌিানি আছৰাহণ কছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

আনুগিযি তিশুি হহ একতনষ্ঠভাছৱ ককৱল আল্লাহছকই আহ্বান কছৰ। িাৰ তপ ি 

কিওোঁ কিতিয়া তসহোঁ িক স্থলি আতন উিাৰ কছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ি তশ্বকথ ি তলপ্ত 

হয়; 

اَََفَإَِذاََركُِبواَْفِيَٱلُۡفلۡكَِ يَنَفَلَم  ِ َُمخۡلِِصيَنَلَُهَٱلد  َ َدَعُواَْٱَّلل 
َِإَِذاَُهۡمَيُۡشِرُكونََ َُٰهۡمَإِلَيَٱلۡبَر   ٦٥ََنج ى

66. এই কাৰছণ কি, িাছি আতম তসহোঁ িক তি প্ৰদান কতৰছ াোঁ , কসয়া তসহোঁ ছি 

অস্বীকাৰ কতৰি পাছৰ আৰু কভাগ-তিলাসি মত্ত ৰ্াতকি পাছৰ; এছিছক অতিশীছে 

তসহোঁ ছি জাতনিকল পাি। 

َفََسوَۡفََيۡعلَُمونََ ْْۚ  ٦٦َلَِيۡكُفُرواَْبَِمآََءاَتۡيَنَُٰهۡمََولَِيَتَمت ُعوا

67. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন কি, আতম হাৰামক তনৰাপদ কতৰছ াোঁ , অৰ্চ ইয়াৰ 

চাতৰওফাছল তিছিাৰ মানুহ আছ  তসহোঁ িৰ ওপৰি আৰমণ কৰা হয়। িৰ্াতপও 

তসহোঁ ছি িাতিলক তিশ্বাস কতৰিছন, আৰু আল্লাহৰ তনয়ামিক অস্বীকাৰ কতৰিছন? 

اُسَِمۡنََ ُفَٱلن  ن اََجَعلَۡناََحَرًماََءاِمٗناََويَُتَخط 
َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ

َِيَۡكُفُرونََ فَبِٱلَۡبَِٰطِلَيُۡؤِمُنوَنََوبِنِۡعَمةَِٱَّلل 
َ
 ٦٧ََحۡولِِهۡمَْۚأ

68. আৰু তি িযতিছয় আল্লাহৰ ওপৰি তম া ৰচনা কছৰ অৰ্িা কিওোঁৰ িৰফৰ 

পৰা সিয অহাৰ তপ ছিা কসয়া অস্বীকাৰ কছৰ, কসইজনিকক অতধক িাতলম আৰু 

ককান হ’ি পাছৰ? জাহান্নামৰ মাজছিই কাতফৰসকলৰ আিাসস্থল নহয়ছন িাৰু? 

َبََ ۡوََكذ 
َ
ََِكِذبًاَأ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 

َ
َوَمۡنَأ

لَيَۡسَفِيََجَهن َمََمۡثٗوىََ
َ
َأ ۥْٓۚ اََجآَءهُ َلَم  ِ بِٱلۡحَق 

َٰفِرِينََ  ٦٨َل ِلَۡك

69. আৰু তিসকছল আমাৰ পৰ্ি সিথাত্মক প্ৰছচষ্টা চলায়, আতম কিওোঁছলাকক 

অৱছশয আমাৰ পৰ্সমূহৰ তহদায়ি দান কতৰম। তনশ্চয় আল্লাহ মুহত নসকলৰ 

লগি আছ । 

َلََمَعََ َ َٱَّلل  َوِإن  َوٱل ِذيَنََجََٰهُدواَْفِيَناَلََنۡهِدَين ُهۡمَُسُبلََناَْۚ
 ٦٩َٱلُۡمۡحِسنِينََ
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আৰ-ৰূম الروم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. কৰামানসকল পৰাতজি হহছ , َُوم  ٢َُغلَِبِتَٱلرُّ

3. তনকটৱিী অিলি, তকন্তু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ এই পৰাজয়ৰ তপ ি শীছেই তিজয়ী 

হ’ি, 
ََبۡعِدََغلَبِِهۡمََسَيۡغلُِبونََفِٓيَ ِنُۢ ۡرِضَوَُهمَم 

َ
ۡدنَيَٱلۡأ

َ
 ٣َأ

4. তক ু ি ৰৰ তভিৰছিই। আগৰ আৰু তপ ৰ সকছলা ফয়চালা আল্লাহছৰই; আৰু 

কসইতদনা মুতমনসকল আনতেি হ’ি, 
ََبۡعُدََْۚويَۡوَمئِٖذََ ۡمُرَِمنََقۡبُلََوِمنُۢ

َ
َِٱلۡأ َّلِل  فِيَبِۡضِعَِسنِيَنَُۗ

 ٤ََيۡفَرُحَٱلُۡمۡؤِمُنونََ

5. আল্লাহৰ সহায়ি। কিওোঁ িাক ইচ্ছা সহায় কছৰ আৰু কিছৱোঁই প্ৰিলপৰাৰমী, 

পৰম দয়ালু। 
وَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيمَُ َۡۖ يَنُصُرََمنَيََشآُء َِْۚ  ٥َبَِنۡصِرَٱَّلل 

6. এইছটা আল্লাহছৰই প্ৰতিশ্ৰুতি, আল্লাছহ কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ িযতিৰম নকছৰ, 

তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই নাজাছন। 
اِسََ ۡكثََرَٱلن 

َ
َأ َوَۡعَدهُۥََوَلَِٰكن  ُ لَاَُيخۡلُِفَٱَّلل  َِۡۖ وَۡعَدَٱَّلل 

 ٦َلَاََيۡعلَُمونََ

7. তসহোঁ ছি পাতৰ্থৱ জীৱনৰ িাহয তদশ সম্পছকথ  অৱগি, আৰু তসহোঁ ি আতখৰাি 

সম্বছন্ধ উদাসীন। 
ۡنَياَوَُهۡمََعِنَ ةَِٱلدُّ َِنَٱلۡحََيوَٰ ٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمَََيۡعلَُموَنََظَِٰهٗراَم 

 ٧ََغَٰفِلُونََ

8. তসহোঁ ছি তনজৰ অন্তৰি ভাতি নাচায় কনতক? আল্লাছহ আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু 

এই দ্যছয়াছৰ মাজি ৰ্কা সকছলা িস্তু সৃতষ্ট কতৰছ  িৰ্ািৰ্ভাছৱ আৰু এটা তনতদথ ষ্ট 

সময়ৰ িাছি। তকন্তু মানুহৰ মাজি িহুছিই তনজ প্ৰতিপালকৰ সাক্ষাৎ সম্পছকথ  

অতিশ্বাসী। 

ََ َول
َ
َِٰتََأ َمََٰو َٱلس  ُ اََخلََقَٱَّلل  م  نُفِسِهمَِۗ

َ
ُرواَْفِٓيَأ ۡمََيَتَفك 

ََكثِيٗراََ يََِۗوِإن  َسم ٗ َجٖلَمُّ
َ
ََوأ ِ اَبِٱلۡحَق 

ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَمآَإِل 
َ
َوٱلۡأ

َٰفُِرونََ ََرب ِِهۡمَلََك اِسَبِلَِقآيِٕ َِنَٱلن   ٨َم 

9. তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা নাইছন? কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি কদতখছলছহোঁ ছিন কি, 

তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ দশা তক হহত ল, শতিি তসহোঁ ি আত ল ইহোঁ িিককও 

প্ৰিল, তসহোঁ ছি মাটি চহাইত ল, আৰু তসহোঁ ছি ইহোঁ িৰ আিাদিককও কিত  আিাদ 

কতৰত ল। তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকল সুস্পষ্ট প্ৰমাণসহ আতহত ল। 

প্ৰকৃিছি আল্লাহ এছন নহয় কি, কিওোঁ তসহোঁ িৰ প্ৰতি অনযায় কতৰছ  িৰং তসহোঁ ি 

তনছজই তনজৰ প্ৰতি অনযায় কতৰত ল। 

َٰقَِبُةَٱل ِذيَنََ ۡرِضََفَينُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع
َ
َولَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
أ

ۡرَضَوََعَمُروَهآََ
َ
ثَاُرواَْٱلۡأ

َ
َِمۡنُهۡمَقُو ٗةََوأ َشد 

َ
ِمنََقۡبلِِهۡمََْۚكانُٓواَْأ

اََعَمُروَهاَوََجآءََ ۡكثََرَِمم 
َ
ۡتُهۡمَرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََِۖفَماََكاَنََأ

نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ
َ
َلَِيۡظلَِمُهۡمََوَلَِٰكنََكانُٓواَْأ ُ  ٩َٱَّلل 



 

আৰ-ৰূম 

 

425 

 

 الروم 

10. এছিছক তিসকছল অসৎকমথ কতৰত ল তসহোঁ িৰ পতৰণাম কিয়া হহত ল, কাৰণ 

তসহোঁ ছি আল্লাহৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু কসয়া হল ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ 

কতৰত ল। 

بُواَْأَـِبَيَِٰتََثَُ نََكذ 
َ
َأ ىَٰٓ
َ
ٓوأ ـ ُواَْٱلسُّ َسَٰٓ

َ
َٰقَِبَةَٱل ِذيَنَأ ََكاَنََع م 

َِوََكانُواَْبَِهاَيَۡسَتۡهزُِءونََ  ١٠َٱَّلل 

11. আল্লাছহই সৃতষ্টৰ সূচনা কছৰ, িাৰ তপ ি কিছৱোঁই ইয়াৰ পুনৰািৃতত্ত কতৰি, 

িাৰ তপ ি কিামাছলাকক কিওোঁৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱিথ ন কছৰাৱা হ’ি। 
َإِلَۡيهَِتُرَۡجُعونََٱ َيُعِيُدهُۥَُثم  ََيۡبَدُؤاَْٱلۡخَلَۡقَُثم  ُ  ١١ََّلل 

12. আৰু তিতদনা তকয়ামি সংঘটিি হ’ি কসইতদনা অপৰাধীতিলাক হিাশ হহ 

পতৰি। 
اَعُةَُيۡبلُِسَٱلُۡمۡجرُِمونََ  ١٢ََويَۡوَمََتُقوُمَٱلس 

13. আৰু (আল্লাহৰ লগি কৰা) তসহোঁ িৰ শ্বতৰকসকল তসহোঁ িৰ িাছি  ুপাতৰ কাৰী 

নহ'ি আৰু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ শ্বতৰককৃি উপাসযছিাৰৰ অস্বীকাৰকাৰী হ’ি। 
ِنَُشَرَكآئِِهۡمَُشَفَعَُٰٓؤاَْوََكانُواَْبُِشَرَكآئِِهۡمََ َولَۡمَيَُكنَل ُهمَم 

 ١٣ََكَٰفِرِينََ

14. আৰু তিতদনা তকয়ামি সংঘটিি হ’ি কসইতদনা তসহোঁ ি তিভি হহ পতৰি। قُونَََويَۡوَمََتُقوُمَٱ اَعُةَيَۡوَمئِٖذََيَتَفر   ١٤َلس 

15. এছিছক তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাছক 

জান্নািি সুখ-শাতন্তি ৰ্াতকি; 
َٰلَِحَِٰتََفُهۡمَفِيََرۡوَضةََٖ اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  م 

َ
فَأ

 ١٥َُيحۡبَُرونََ

16. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  লগছি আমাৰ আয়ািসমূহ আৰু আতখৰািৰ 

সাক্ষািক অস্বীকাৰ কতৰছ , পতৰণামি তসহোঁ িক শাতিৰ মাজি উপতস্থি কৰা হ’ি। 
َٱٓأۡلِخَرةََِ بُواَْأَـِبَيَٰتَِناََولَِقآيِٕ اَٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ  م 

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِكَفِيَٱلَۡعَذاِبَُمحَۡضُرونََ
ُ
 ١٦َفَأ

17. এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা, কিতিয়া 

কিামাছলাছক সন্ধাি উপনীি কহাৱা আৰু পুৱাৰ ভাগি সজাগ কহাৱা, 
َِِحيَنَُتۡمُسوَنَوَِحيَنَتُۡصبُِحونََ  ١٧َفَُسۡبَحََٰنَٱَّلل 

18. আছিতল আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক দ্যপুৰীয়াি উপনীি কহাৱা। কিওোঁৰ 

িাছিই সকছলা প্ৰশংসা আকাশসমূহি আৰু পৃতৰ্ৱীি। 
اَوَِحيَنَََولَُهَٱلۡحَۡمُدَفِيَٱ ۡرِضَوََعِشي ٗ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو لس 

 ١٨َُتۡظِهُرونََ

19. কিছৱোঁই তনজীৱৰ পৰা সজীৱ উতলয়াই আছন আৰু কিছৱোঁই জীতৱিৰ পৰা 

মৃিক উতলয়াই আছন। আৰু কিছৱোঁই ভূতমক িাৰ মৃিুযৰ তপ ি আছকৌ পুনজীতৱি 

কছৰ। এইদছৰই কিামাছলাকছকা উতলয়াই আনা হ’ি। 

َِمَنَ رُِجَٱلَۡحي 
ََويُۡحِيََُيخۡ ٱلَۡمي ِِتََويُۡخرُِجَٱلَۡمي َِتَِمَنَٱلَۡحي ِ

َوَكَذَٰلَِكَُتخۡرَُجونََ ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهاَْۚ
َ
 ١٩َٱلۡأ

20. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  কি, কিওোঁ কিামাছলাকক মাটিৰ 

পৰা সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিামাছলাছক এতিয়া মানুহ হহ সিথি তসচতৰি হহ 

পতৰ া। 

نُتمَبََشر َََوِمۡنَءََ
َ
َإَِذآَأ ِنَتَُراٖبَُثم  ۡنََخلََقُكمَم 

َ
ۦَٓأ اَيَٰتِهِ
 ٢٠َتَنتَِشُرونََ
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21. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  কি, কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি 

কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা কিামাছলাকৰ কিাৰা সৃতষ্ট কতৰছ , িাছি কিামাছলাছক 

তসহোঁ িৰ পৰা প্ৰশাতন্ত লাভ কৰা আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ মাজি পাৰস্পতৰক 

কপ্ৰম আৰু কেহ সৃতষ্ট কতৰছ । তনশ্চয় ইয়াি আছ  িহুছিা তনদশথন কসই সম্প্ৰদায়ৰ 

িাছি তিসকছল গছৱষণা কছৰ। 

ۡزَوَٰٗجاََ
َ
نُفِسُكۡمَأ

َ
ِۡنَأ ۡنََخلََقَلَُكمَم 

َ
ۦَٓأ َوِمۡنََءاَيَٰتِهِ

َفِي إِن  َْۚ ٗةََوَرۡحمًَة َود  َٰلَِكَََل ِتَۡسُكُنٓواَْإِلَۡيَهاَوََجَعَلَبَيَۡنُكمَم  َذ
ُرونََ  ٢١َٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيَتَفك 

22. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্ট 

লগছি কিামাছলাকৰ ভাষা আৰু িণথৰ হিতচিিা। তনশ্চয় ইয়াি জ্ঞানীসকলৰ িাছি 

আছ  িহুছিা তনদশথন। 

ۡرِضََوٱخَۡ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو تَِلَُٰفَََوِمۡنََءاَيَٰتِهِۦََخلُۡقَٱلس 

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِلَۡعَٰلِِمينََ َفِيََذ َٰنُِكۡمَْۚإِن  لَۡو
َ
لِۡسنَتُِكۡمََوأ

َ
 ٢٢َأ

23. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  ৰাতি আৰু তদনি কিামাছলাকৰ 

তনদ্ৰা, লগছি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা কিামাছলাকৰ (জীতৱকা) অছেষণ। তনশ্চয় 

ইয়াৰ মাজি আছ  িহুছিা তনদশথন কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল শুনা পায়। 

ِنََ َهارََِوٱبۡتَِغآؤُُكمَم  َوِمۡنََءاَيَٰتِهِۦََمَناُمُكمَبِٱل ۡيِلََوٱلن 
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيَۡسَمُعونََ َفِيََذ َإِن  ۦْٓۚ  ٢٣َفَۡضلِهِ

24. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  কি, কিছৱোঁই কিামাছলাকক ভয় 

আৰু আশাৰ সিাৰকৰূছপ তিদ্যযি কদখুৱায়, আৰু আকাশৰ পৰা পানী িৰষায় আৰু 

িাৰ দ্বাৰা কিওোঁ মৃি ভূতমক পুনজীতৱি কছৰ। তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা তনদশথন আছ  

কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল অনুধাৱন কছৰ। 

ُِلَِمَنََ َوِمۡنََءاَيَٰتِهِۦَيُرِيُكُمَٱلۡبَۡرَقََخۡوٗفاََوَطَمٗعاََويُنَز 
َمآِءََماٗٓءَ َٰلَِكََٱلس  َفِيََذ إِن  َْۚ ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهآ

َ
َفُيۡحِيۦَبِهَِٱلۡأ

 ٢٤َٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ

25. কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আৰু আছ  কি, কিওোঁৰ আছদশছিই আকাশ 

আৰু পৃতৰ্ৱী তস্থতিশীল হহ ৰ্াছক, িাৰ তপ ি আল্লাছহ কিতিয়া কিামাছলাকক 

মাটিৰ পৰা উঠাৰ িাছি এিাৰ আহ্বান কতৰি কিতিয়া কিামাছলাছক ওলাই আতহিা। 

َإَِذاََ َُثم  ِۚۦْ ۡمرِه
َ
ۡرُضَبِأ

َ
َمآُءََوٱلۡأ نََتُقوَمَٱلس 

َ
ۦَٓأ َوِمۡنََءاَيَٰتِهِ

نُتۡمََتخۡرُُجونََ
َ
ۡرِضَإَِذآَأ

َ
َِنَٱلۡأ  ٢٥ََدعَاُكۡمََدۡعَوٗةَم 

26. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলা কিওোঁছৰই। সকছলা 

কিওোঁছৰই অনুগি। 
َٰنُِتونَََولَُهۥَمََ َل ُهۥََق ۡرِضَُِۖكل  

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ٢٦َنَفِيَٱلس 

27. কিছৱোঁই সৃতষ্টৰ সূচনা কছৰ, িাৰ তপ ি কিছৱোঁই ইয়াৰ পুনৰািৃতত্ত কতৰি; 

আৰু এইছটা কিওোঁৰ িাছি অতি সহজ। আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি সছিথাচ্চ 

গুণাগুণ কিওোঁছৰই; আৰু কিছৱোঁই পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡهَوُنََعلَۡيهََِِۚولَُهََوَُهَوَٱل ِذيَ
َ
َيُعِيُدهُۥَوَُهَوَأ َيۡبَدُؤاَْٱلۡخَلَۡقَُثم 

َوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفِيَٱلس  عۡلَىَٰ

َ
ٱلَۡمَثُلَٱلۡأ
 ٢٧َٱلۡحَِكيمَُ

28. আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই এটা উপমা দাতঙ 

ধতৰছ , (ককাৱাছচান) আতম কিামাছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ , িাি 

কিামাছলাকৰ অতধকাৰভুি দাস-দাসীসকলৰ ককাছনািাই অংশীদাৰ কন? ফলি 

কিামাছলাছক এই তিষয়ি সমান কনতক? কিামাছলাছক তসহোঁ িক কসইদছৰ ভয় 

কৰা কনতক তিদছৰ কিামাছলাছক পৰস্পছৰ পৰস্পৰক ভয় কৰা? এইদছৰই আতম 

তনদশথনাৱলী তিিাতৰি িণথনা কছৰাোঁ  কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকছল অনুধাৱন কছৰ। 

اََ ِنَم  َهلَل ُكمَم  نُفِسُكۡمَۖۡ
َ
ِۡنَأ َثلٗاَم  َضَرَبَلَُكمَم 

نُتۡمََ
َ
ِنَُشَرَكآَءَفِيََماََرَزقَۡنَُٰكۡمَفَأ يَۡمَُٰنُكمَم 

َ
َملََكۡتَأ

نُفَسُكۡمََْۚكَذَٰلَِكََ
َ
َتخَافُوَنُهۡمََكِخيَفتُِكۡمَأ فِيهََِسَوآءَ 

ُلَٱٓأۡلَيَِٰتَلَِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ ِ  ٢٨َُنَفص 
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29. িৰং িাতলমসকছল অজ্ঞিািশি তসহোঁ িৰ তনজ কামনা-িাসনাৰ অনুসৰণ 

কছৰ, এছিছক আল্লাছহ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ, িাক তহদায়ি তদিকলছনা ককান 

আছ ? আৰু তসহোঁ িৰ ককাছনা সহায়কাৰীও নাই। 

َفَمنََيۡهِديََ ۡهَوآَءُهمَبَِغيِۡرَِعلۡمَِٖۖ
َ
بَِلَٱت َبَعَٱل ِذيَنََظلَُمٓواَْأ

َ َضل 
َ
َِٰصِرينَََمۡنَأ ِنَن  َوَماَلَُهمَم  َۡۖ ُ  ٢٩َٱَّلل 

30. এছিছক িুতম একতনষ্ঠ হহ তনজ মুখমিলক দ্বীনি প্ৰতিতষ্ঠি ৰখা। আল্লাহৰ 

তফিৰি (স্বাভাতৱক ৰীতি িা দ্বীন ই লাম), িাৰ ওপৰি (চলাৰ উপিুি কতৰ) 

কিওোঁ মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ ; আল্লাহৰ সৃতষ্টৰ ককাছনা পতৰিিথ ন নাই। এইছটাছৱই 

সুপ্ৰতিতষ্ঠি দ্বীন; তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই কসয়া নাজাছন। 

اَسََ َِٱل تِيََفَطَرَٱلن  فِۡطَرَتَٱَّلل  يِنََحنِيٗفاَْۚ ِ قِۡمَوَۡجَهَكَلِلد 
َ
فَأ

ََ يُنَٱلَۡقي ُِمََوَلَِٰكن  ِ َٰلَِكَٱلد  َذ َِْۚ لَاََتۡبِديَلَِلخَلِۡقَٱَّلل  َْۚ َعلَۡيَها
اِسَلَاََيۡعلَُمونََ ۡكثََرَٱلن 

َ
 ٣٠َأ

31. কিামাছলাছক তিশুি তচছত্ত কিওোঁছৰই অতভমুখী কহাৱা আৰু ককৱল কিওোঁছৰই 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু  ালাি কাছয়ম কৰা; আৰু মুশ্বতৰকসকলৰ অন্তভুথ ি 

নহ’িা। 

َةََولَاَتَُكونُواَِْمَنََ لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
۞ُمنِيبِيَنَإِلَۡيهََِوٱت ُقوُهََوأ

 ٣١َٱلُۡمۡشِركِينََ

32. তিসকছল তনজৰ দ্বীনক তিভি কতৰছ  আৰু তিতভন্ন দলি পতৰণি হহছ  

(তসহোঁ িৰ অন্তভুথ ি নহ'িা)। প্ৰছিযক দছলই তসহোঁ িৰ ওচৰি তি আছ  কসইছটা 

হলছয় উৎফুতল্লি। 

َبَِماَلََديِۡهۡمََ َِحۡزبِۭ
ُكلُّ قُواَْدِيَنُهۡمَوََكانُواَِْشَيٗعاَۖۡ ِمَنَٱل ِذيَنَفَر 

 ٣٢َفَرُِحونََ

33. আৰু মানুহক কিতিয়া দ্যখ-হদনযই স্পশথ কছৰ কিতিয়া তসহোঁ ছি তনজ 

প্ৰতিপালকৰ তপছন তিনীিভাছৱ উভতি আতহ ককৱল কিওোঁছকই আহ্বান কছৰ। িাৰ 

তপ ি কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িক তনজ অনুগ্ৰহৰ কসাৱাদ লিকল তদছয়, কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ এটা দছল তনজ প্ৰতিপালকৰ লগি তশ্বকথ  কছৰ; 

ََدَعۡواََْرب ُهم اَسَُضر   َٱلن  َإَِذآََََوِإَذاََمس  نِيبِيَنَإِلَۡيهَُِثم  مُّ
ِۡنُهمَبَِرب ِِهۡمَيُۡشِرُكونََ َم  ِۡنُهََرۡحمًَةَإَِذاَفَرِيق  َذاَقُهمَم 

َ
 ٣٣َأ

34. ফলি আতম তসহোঁ িক তি প্ৰদান কতৰছ াোঁ , িাৰ প্ৰতি তসহোঁ ছি অকৃিজ্ঞ হয়। 

এছিছক কিামাছলাছক কভাগ কতৰ কলাৱা, অতি শীছেই কিামাছলাছক জাতনি 

পাতৰিা (ইয়াৰ পতৰণাম)! 

 ٣٤َلَِيۡكُفُرواَْبَِمآََءاَتۡيَنَُٰهۡمََْۚفَتَمت ُعواَْفََسوَۡفََتۡعلَُمونََ

35. আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি এছনকুৱা ককাছনা প্ৰমাণ অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  কনতক, 

তিছটাছৱ তসহোঁ িক তশ্বকথ  কতৰিকল অনুমতি তদছয়? 

َِ ُمَبَِماََكانُواَْب
نَزلَۡناََعلَۡيِهۡمَُسلَۡطَٰٗناََفُهَوََيَتكَل 

َ
ۡمَأ
َ
هِۦَأ

 ٣٥َيُۡشِرُكونََ

36. আৰু কিতিয়া আতম মানুহক ৰহমিৰ কসাৱাদ লিকল তদওোঁ কিতিয়া তসহোঁ ছি 

কসইছটা হল উৎফুতল্লি হয় আৰু িতদ তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি ককাছনা অতনষ্ট সাধন 

হয় কিতিয়া তসহোঁ ি তনৰাশ হহ পছৰ। 

َوِإنَ اَسََرۡحمَٗةَفَرُِحواَْبَِهاَۖۡ َذۡقَناَٱلن 
َ
تُِصۡبُهۡمََسي ِئَُۢةَََوِإَذآَأ

يِۡديِهۡمَإَِذاَُهۡمََيۡقَنُطونََ
َ
َمۡتَأ  ٣٦َبَِماَقَد 

37. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন কি, আল্লাছহ িাক ইচ্ছা িাৰ িাছি জীতৱকা প্ৰশি 

কতৰ তদছয় আৰু সংকুতচি কতৰ তদছয়? তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা তনদশথন আছ  কসই 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 

َ
َ
َفِيََأ إِن  َْۚ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََويَۡقِدُر َيَبُۡسُطَٱلر  َ َٱَّلل  ن 

َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ  ٣٧ََذ
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38. এছিছক আত্মীয়-স্বজনক তসহোঁ িৰ প্ৰাপয প্ৰদান কৰা লগছি তম কীন আৰু 

মু াতফৰসকছলাছকা। তিসকছল আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট কামনা কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি 

এইছটা অতি উত্তম আৰু কিওোঁছলাছকই হহছ  সাফলযমতিি। 

َٰلَِكََ َذ بِيِلَِۚ ُهۥََوٱلِۡمۡسِكيَنََوٱۡبَنَٱلس  ََحق  فَـ َاِتََذاَٱلُۡقۡربَيَٰ
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
َوأ َِۡۖ ِذيَنَيُرِيُدوَنَوَۡجَهَٱَّلل 

ل ِل  َخيۡرَ 
 ٣٨َٱلُۡمۡفلُِحونََ

39. আৰু মানুহৰ সম্পদ িৃতি পাি িুতল কিামাছলাছক তি সুি তদয়া, আল্লাহৰ 

দৃতষ্টি তকন্তু কসয়া ধন-সম্পদ িৃতি নকছৰ। আনহাছি আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ িাছি 

কিামাছলাছক তি িাকাি প্ৰদান কৰা (কসইছটাছৱছহ সম্পদ িৃতি কছৰ) এছিছক 

কিওোঁছলাছকছহ প্ৰকৃি সমৃিশালী। 

َِٰلَٱ ۡمَو
َ
ِٗباَل ِيَۡربَُواَْفِٓيَأ ِنَر  اِسَفَلَاَيَۡربُواَََْوَمآََءاتَيُۡتمَم  لن 

ََِ ةَٖتُرِيُدوَنَوَۡجَهَٱَّلل  ِنََزَكوَٰ َوَمآََءاتَيُۡتمَم  َِۡۖ ِعنَدَٱَّلل 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡضعُِفونََ

ُ
 ٣٩َفَأ

40. আল্লাছহই কসই সত্তা তিজছন কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ  িাৰ তপ ি 

কিামাছলাকক জীতৱকা দান কতৰছ । কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ মৃিুয ঘটাি িাৰ তপ ি 

কিছৱোঁই আছকৌ কিামাছলাকক জীতৱি কতৰি। কিামাছলাছক অংশী কৰা তিলাকৰ 

মাজি এছনকুৱা ককাছনািা আছ  কনতক তিজছন এইছিাৰৰ তকিা এটা কতৰি 

পাছৰ? তসহোঁ ছি তিছিাৰ অংশী কছৰ কিওোঁ কসইছিাৰৰ পৰা পতৱি মতহমাময় আৰু 

অতি উিথ ি। 

َيُِميُتُكۡمَ ََرَزَقُكۡمَُثم  َٱل ِذيََخلََقُكۡمَُثم  ُ ََٱَّلل  ُثم 
ِنََ َٰلُِكمَم  نََيۡفَعُلَِمنََذ َهۡلَِمنَُشَرَكآئُِكمَم  ُيحۡيِيُكۡمَۖۡ

اَيُۡشِرُكونََ ََعم  ُسۡبَحََٰنُهۥََوتََعَٰلَىَٰ َِۚ  ٤٠ََشۡيٖء

41. মানুহছৰই কৃিকমথৰ ফলি স্থলি আৰু সাগৰি তিপিথছয় কদখা তদছ ; ফলি 

কিওোঁ তসহোঁ িক তসহোঁ িছৰ তক ুমান কামৰ শাতি আস্বাদন কৰায়, িাছি তসহোঁ ছি 

উভতি আছহ। 

اِسََ يِۡديَٱلن 
َ
ََِوٱلَۡبۡحرَِبَِماََكَسَبۡتَأ بَر 

َظَهَرَٱلَۡفَساُدَفِيَٱلۡ
 ٤١َلُِيِذيَقُهمََبۡعَضَٱل ِذيََعِملُواَْلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

42. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা আৰু কচাৱা পূিথৱিীসকলৰ 

পতৰণাম তক হহত ল!’ তসহোঁ িৰ অতধকাংশই আত ল মুশ্বতৰক। 
َٰقَِبُةَٱل ِذيَنََ ۡرِضَفَٱنُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع

َ
قُۡلَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

ۡشِركِينََ ۡكثَرُُهمَمُّ
َ
َكاَنَأ َْۚ  ٤٢َِمنََقۡبُل

43. এছিছক িুতম আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কসই তদন অহাৰ পূছিথই, সৰল-সঠিক 

দ্বীনি তনজছক প্ৰতিতষ্ঠি ৰখা, তিছটা তদন অতনিািথ। কসই তদনা মানুহ তিভি হহ 

পতৰি। 

ََ ل اََمَرد  تَِيَيَۡومَ 
ۡ
نَيَأ
َ
يِنَٱلَۡقي ِِمَِمنََقۡبِلَأ ِ قِۡمَوَۡجَهَكَلِلد 

َ
فَأ

ُعونََ د  يَۡوَمئِٖذَيَص  َِۡۖ  ٤٣َلَُهۥَِمَنَٱَّلل 

44. তিছয় কুফৰী কছৰ, কুফৰীৰ শাতি িাছৰই প্ৰাপয; আৰু তিসকছল সৎকমথ 

কছৰ কিওোঁছলাছক তনজৰ িাছিই ৰচনা কছৰ সুখ-শিযা। 
ََوَمۡنََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَلَِأنُفِسِهۡمََ ۖۥۡ َمنََكَفَرََفَعلَۡيهَُِكۡفُرُه

 ٤٤ََيۡمَهُدونََ

45. িাছি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আল্লাছহ কিওোঁছলাকক 

তনজ অনুগ্ৰছহছৰ পুৰসৃ্কি কতৰি পাছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ কাতফৰসকলক প ে নকছৰ। 
ََلَِيۡجزَِيَٱل ِذيَنََ ۦْٓۚ َٰلَِحَِٰتَِمنَفَۡضلِهِ َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

َٰفِرِينََ َٱلَۡك  ٤٥َإِن ُهۥَلَاَُيحِبُّ
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46. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনসমূহৰ মাজি আছ  কি, কিছৱোঁই িিাহ কপ্ৰৰণ কছৰ 

(িৰষুণৰ) সুসংিাদ তদয়াৰ িাছি আৰু কিামাছলাকক কিওোঁৰ তক ুমান ৰহমি 

আস্বাদন কছৰাৱাৰ িাছি, িাছি কিওোঁৰ তনছদথ শি কনৌিানসমূহ তিচৰণ কছৰ আৰু 

িাছি কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুগ্ৰহৰ তক ু সন্ধান কতৰি পাৰা, আৰু িাছি 

কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা। 

ِنََ َرَٰٖتََولُِيِذيَقُكمَم  ِ ِيَاَحَُمبَش  نَيُۡرِسَلَٱلر 
َ
ۦَٓأ َوِمۡنََءاَيَٰتِهِ

َْ ۡمرِهِۦََولَِتبَۡتُغوا
َ
ۡحمَتِهِۦََولَِتۡجرَِيَٱلُۡفلُۡكَبِأ ِمنَفَۡضلِهِۦَََر 

 ٤٦ََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

47. আৰু অৱছশয আতম কিামাৰ পূছিথ ৰা ুলসকলক কিওোঁছলাকৰ তনজ তনজ 

সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । এছিছক কিওোঁছলাছক তসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদ হল আতহত ল, ফলি আতম অপৰাধী তিলাকৰ পৰা প্ৰতিছশাধ হলত ছলাোঁ । 

আমাৰ দাতয়ত্ব ককৱল মুতমনসকলক সহায় কৰা। 

َقَۡوِمِهۡمَفََجآُءوُهمََ ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَرُُسلًاَإِلَيَٰ
َ
َولََقۡدَأ

اََعلَۡيَناَ َوََكاَنََحقًّ ْۡۖ ۡجَرُموا
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰتَفَٱنَتَقۡمَناَِمَنَٱل ِذيَنَأ

 ٤٧َنَۡصُرَٱلُۡمۡؤِمنِينََ

48. আল্লাছহই কসই সত্তা তিজছন িিাহ কপ্ৰৰণ কছৰ, ফলি ই কমঘমালাক 

সিাতলি কছৰ, িাৰ তপ ি কিওোঁ ইয়াক কিছন ইচ্ছা আকাশি প্ৰসাতৰি কতৰ 

তদছয়, আৰু ইয়াক খি-তিখি কতৰ তদছয়, ফলি িুতম কদতখিকল কপাৱা িাৰ 

মাজৰ পৰা ওলাই আছহ িৰষুণৰ কটাপাল, িাৰ তপ ি কিতিয়া কিওোঁ ইয়াক 

কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজি তিসকলৰ ওচৰি ইচ্ছা কপৌোঁচাই তদছয় কিতিয়া তসহোঁ ি 

আনতেি হয়, 

ََٰحََفُتثِيُرََسَحاٗباََفَيبُۡسُطُهۥَفِيََ َِي َٱل ِذيَيُۡرِسُلَٱلر  ُ ٱَّلل 
َمآِءََكۡيَفَيََشآُءََويَۡجَعلُُهۥَكَِسٗفاََفتََرىَٱلَۡوۡدَقََيخُۡرُجََ ٱلس 
ۦَٓإَِذاَُهۡمََ ِ َصاَبَبِهِۦََمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِه

َ
َفَإَِذآَأ ِمۡنَِخَلَٰلِهِۖۦۡ

 ٤٨َيَۡسَتبِۡشُرونََ

49. িতদও ইতিপূছিথ তসহোঁ িৰ প্ৰতি িৰষুণ অহাৰ আগি তসহোঁ ি আত ল একান্ত 

তনৰাশ। 
ِنََقۡبلِهِۦََ َلََعلَۡيِهمَم  نَُينَز 

َ
َوِإنََكانُواَِْمنََقۡبِلَأ

 ٤٩َلَُمۡبلِِسينََ

50. এছিছক িুতম আল্লাহৰ অনুগ্ৰহৰ ফল সম্পছকথ  তচন্তা কৰা, তকদছৰ কিওোঁ মৃি 

ভূতমক পুনজীতৱি কছৰ। তনশ্চয় এইদছৰই আল্লাছহ মৃিক জীতৱি কতৰি, আৰু 

কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ۡرَضََبۡعَدََ
َ
ََِكيَۡفَيُۡحِيَٱلۡأ ََءاَثَٰرََِرۡحمَِتَٱَّلل  فَٱنُظۡرَإِلَيَٰٓ

ََشۡيٖءَقَِدير َ ِ
َُكل  وَُهَوَعَلَىَٰ َِۖ َٰلَِكَلَُمۡحِيَٱلَۡمۡوتَيَٰ ََذ إِن  َْۚ  ٥٠ََمۡوتَِهآ

51. আৰু িতদ আতম এছনকুৱা িিাহ কপ্ৰৰণ কছৰাোঁ  িাৰ ফলি তসহোঁ ছি কদতখিকল 

পায় কি, শসয হালধীয়া ৰং ধাৰণ কতৰছ , কিতিয়া তসহোঁ ি অকৃিজ্ঞ হহ পছৰ। 
ََبۡعِدهِۦََ اَل َظلُّواَِْمنُۢ ۡوُهَُمۡصَفر ٗ

َ
ۡرَسلَۡناَرِيٗحاَفََرأ

َ
َولَئِۡنَأ

 ٥١َيَۡكُفُرونََ

52. এছিছক তনশ্চয় িুতম মৃিক শুনাি কনাৱাতৰিা, িতধছৰাছকা আহ্বান শুনাি 

কনাৱাতৰিা, কিতিয়া তসহোঁ ি পৃষ্ঠপ্ৰদশথন কতৰ গুতচ িায়। 
عَآَءَإَِذاََول ۡواََْ َٱلدُّ م  ََولَاَتُۡسِمُعَٱلصُّ فَإِن َكَلَاَتُۡسِمُعَٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٥٢َُمۡدبِرِينََ

53. আৰু িুতম অন্ধতিলাকছকা তসহোঁ িৰ পৰ্ভ্ৰষ্টিাৰ পৰা তহদায়িি আতনি 

কনাৱাতৰিা। তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহি ঈমান কপাষণ কছৰ ককৱল 

কিওোঁছলাকছকই িুতম শুনাি পাতৰিা; কাৰণ কিওোঁছলাক আত্মসমপথণকাৰী। 

إِنَتُۡسِمُعَإِل اََمنََ نَتَبَِهَِٰدَٱلُۡعۡمِيََعنََضَلَٰلَتِِهۡمَۖۡ
َ
َوَمآَأ

ۡسلُِمونََ  ٥٣َيُۡؤِمُنَأَـِبَيَٰتَِناََفُهمَمُّ
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54. আল্লাছহই কসই সত্তা তিজছন কিামাছলাকক সৃতষ্ট কছৰ দ্যিথল িস্তুৰ পৰা, 

আৰু কিছৱোঁই দ্যিথলিাৰ তপ ি শতি দান কছৰ; শতিৰ তপ ি আছকৌ দ্যিথলিা 

আৰু িাধথকয তদছয়। কিওোঁ তি ইচ্ছা কসইছটাছৱ সৃতষ্ট কছৰ আৰু কিছৱোঁই সিথজ্ঞ, 

সিথক্ষম। 

ََبۡعِدََ ََجَعَلَِمنُۢ ِنََضۡعٖفَُثم  َٱل ِذيََخلََقُكمَم  ُ ۞ٱَّلل 
َيخۡلُُقََماَََضۡعٖفَقُوَ  َْۚ ةََٖضۡعٗفاَوََشيَۡبٗة ََبۡعِدَقُو  ََجَعَلَِمنُۢ ٗةَُثم 

وَُهَوَٱلَۡعلِيُمَٱلَۡقِديرَُ  ٥٤َيََشآُءَْۚ

55. আৰু তিতদনা তকয়ামি সংঘটিি হ'ি কসইতদনা অপৰাধী তিলাছক শপি খাই 

ক'ি কি, তসহোঁ ছি এটা মুহূিথ ৰ কিত  সময় অৱস্থান কৰা নাত ল। এইদছৰই তসহোঁ ছি 

পৰ্ভ্ৰষ্ট হহত ল। 

اَعُةَُيۡقِسُمَٱلُۡمۡجرُِموَنََماَلَبُِثواََْغيَۡرََ َويَۡوَمََتُقوُمَٱلس 
َكَذَٰلَِكََكانُواَْيُۡؤَفُكونََ  ٥٥ََساَعةَِٖۚ

56. আৰু তিসকলক জ্ঞান আৰু ঈমান তদয়া হহছ  কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘অৱছশয 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ তলখা অনুিায়ী পুনৰুিানৰ তদনকলছক অৱস্থান কতৰ া। 

এছিছক এইছটাছৱই পুনৰুিানৰ তদন তকন্তু কিামাছলাছক জনা নাত লা’। 

َمََوٱلِۡإيَمََٰنَلََقۡدَلَبِثُۡتۡمَفِيَكَِتَِٰبََ
وتُواَْٱلۡعِلۡ

ُ
َوَقاَلَٱل ِذيَنَأ

َيَۡوِمَٱلَۡبۡعِثَِۖفََهََٰذاَيَۡوُمَٱلَۡبۡعِثََوَلَِٰكن ُكۡمَُكنُتۡمََ َِإِلَيَٰ ٱَّلل 
 ٥٦َلَاََتۡعلَُمونََ

57. এছিছক তিসকছল িুলুম কতৰছ  কসইতদনা তসহোঁ িৰ ওজৰ-আপতত্ত তসহোঁ িৰ 

ককাছনা কামি নাতহি আৰু তসহোঁ িক তিৰষৃ্কি কহাৱাৰ (মাধযমি আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট 

লাভৰ) সুছিাছগা তদয়া নহ’ি। 

َفَيۡوَمئِٖذَل اَيَنَفُعَٱل ِذيَنََظلَُمواََْمۡعِذَرُتُهۡمََولَاَُهۡمََ
 ٥٧َيُۡسَتۡعَتُبونََ

58. আৰু অৱছশয আতম এই ককাৰআনি মানুহৰ িাছি সকছলা ধৰণৰ দৃষ্টান্ত দাতঙ 

ধতৰছ াোঁ । িুতম িতদ তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা তনদশথন উপতস্থি কৰা, কিছন্ত তিসকছল 

কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘কিামাছলাক হহ া িাতিলপন্থী’। 

َولَئِنََ ََمَثٖلَِۚ ِ
َولََقۡدََضَرۡبَناَلِلن اِسَفِيََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنَِمنَُكل 

نُتۡمَإِل اََ
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِۡنَأ ِجۡئَتُهمَأَـِبيَةَٖل َيُقولَن 

 ٥٨َُمۡبِطلُونََ

59. এইদছৰই আল্লাছহ কমাহৰ মাতৰ তদছয় তসহোঁ িৰ অন্তৰি তিসকছল নাজাছন। َََقُلُوِبَٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُمون َعَلَىَٰ ُ  ٥٩ََكَذَٰلَِكََيۡطَبُعَٱَّلل 

60. এছিছক িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা, তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয। আৰু 

তিসকছল দৃ়ি তিশ্বাসী নহয় তসহোঁ ছি কিন কিামাক তিচতলি কতৰি কনাৱাছৰ। 
ن َكَٱل ِذيَنَلَاََ ََۖۡولَاَيَۡسَتِخف  ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  فَٱۡصبِۡرَإِن 

 ٦٠َيُوقُِنونََ
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লুক্বমান لقمان 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. এইছিাৰ প্ৰজ্ঞাপূণথ তকিািৰ আয়াি, َِ٢َتِلَۡكََءاَيَُٰتَٱلِۡكَتَِٰبَٱلۡحَِكيم 

3. সৎকমথশীলসকলৰ িাছি তহদায়ি আৰু ৰহমিস্বৰূপ, ََ٣َُهٗدىََوَرۡحمَٗةَل ِلُۡمۡحِسنِين 

4. তিসকছল  ালাি কাছয়ম কছৰ আৰু িাকাি প্ৰদান কছৰ আৰু কিওোঁছলাছকই 

আতখৰািৰ প্ৰতি তনতশ্চি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ। 
َةَوَُهمَبِٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمََ َكوَٰ ةَََويُۡؤتُوَنَٱلز  لَوَٰ ٱل ِذيَنَيُقِيُموَنَٱلص 

 ٤َيُوقُِنونََ

5. কিওোঁছলাছকই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ তশি তহদায়িৰ ওপৰি আছ  আৰু 

কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡفلُِحونََ

ُ
َوأ ب ِِهۡمَۖۡ ِنَر  َُهٗدىَم  ْوَلَٰٓئَِكَعَلَىَٰ

ُ
 ٥َأ

6. আৰু মানুহৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা মানুছহা আছ  তিসকছল আল্লাহৰ 

পৰ্ি িাধা তদয়াৰ িাছি অসাৰ িাকয তকতন লয়, তিনা জ্ঞাছন আৰু আল্লাছহ কদখুৱা 

পৰ্ক ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কছৰ। তসহোঁ িৰ িাছিই আছ  অৱমাননাকৰ শাতি। 

ََعنََسبِيِلََ اِسََمنَيَۡشتَِريَلَۡهَوَٱلۡحَِديِثَلُِيِضل  َوِمَنَٱلن 
ََ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ُ
أ َِبَِغيِۡرَِعلٖۡمََويَت ِخَذَهاَُهُزًواَْۚ ٱَّلل 

ِهينَ   ٦َمُّ

7. আৰু কিতিয়া িাৰ ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা হয় কিতিয়া 

তস অহংকাৰি মুখ ঘূৰাই তনছয় কিতনিা তস এইছটা শুনাই কপাৱা নাই, কিতনিা 

িাৰ দ্যছয়া কাণ িতধৰ; এছিছক িাক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সংিাদ তদয়া। 

نَل ۡمَيَۡسَمۡعَهاََ
َ
َُمۡسَتۡكبِٗراََكأ ََعلَۡيهََِءاَيَُٰتَناََول يَٰ َوِإَذاَُتۡتلَىَٰ

ۡرهَُبَِعَذاٍبَ ِ فَبَش  ُذَنۡيهََِوۡقٗراَۖۡ
ُ
َفِٓيَأ ن 

َ
لِيمٍَََكأ

َ
 ٧َأ

8. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  তনয়ামিপূণথ জান্নাি; 

َُٰتََ َٰلَِحَِٰتَلَُهۡمََجن  َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 
 ٨َٱلن عِيمَِ

9. িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয। আৰু কিওোঁ 

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
وَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ اَْۚ ََِحق ٗ وَۡعَدَٱَّلل   ٩ََخَٰلِِديَنَفِيَهاَۖۡ

10. কিছৱোঁই আকাশসমূহ তনমথাণ কতৰছ  খুটাতিহীন, তিছটা কিামাছলাছক কদতখ 

আ া, কিছৱোঁই পৃতৰ্ৱীি স্থাপন কতৰছ  সুদৃ়ি পিথিমালা িাছি পৃতৰ্ৱীছয় 

কিামাছলাকক হল ঢতল নপছৰ লগছি ইয়াি তসোঁচতৰি কতৰ তদছ  সকছলা ধৰণৰ 

জীৱ-জন্তু। আতমছয়ই আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰাোঁ  িাৰ তপ ি ইয়াি উৎপন্ন 

কছৰাোঁ  নানা প্ৰকাৰৰ কলযাণকৰ উতদ্ভদ। 

ۡرِضََ
َ
َفِيَٱلۡأ لَۡقىَٰ

َ
َوأ َۡۖ َِٰتَبَِغيِۡرََعَمٖدَتََرۡوَنَها َمََٰو َخلََقَٱلس 

َفِيَهاَِمنَكَُ نَتَِميَدَبُِكۡمََوبَث 
َ
نَزلَۡناَََرَوَِٰسَيَأ

َ
َوأ ََدآب ةَِٖۚ ِ

ل 
ََزۡوٖجََكرِيمٍَ ِ

ۢنَبتَۡناَفِيَهاَِمنَُكل 
َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ  ١٠َِمَنَٱلس 
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11. এইছটা আল্লাহৰ সৃতষ্ট। এছিছক কিওোঁৰ িাতহছৰ আছন তক সৃতষ্ট কতৰছ  

কমাক কদখুৱাছচান? িৰং িাতলমসকল আছ  স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি। 
َِ َبَِلََََهََٰذاََخلُۡقَٱَّلل  ِذيَنَِمنَُدونِهۚۦِْ

ُرونِيََماَذاََخلََقَٱل 
َ
فَأ

بِينَٖ َٰلُِموَنَفِيََضَلَٰٖلَمُّ  ١١َٱلظ 

12. আৰু অৱছশয আতম লুক্বমানক তহকমি দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু হকত ছলাোঁ  কি, 

আল্লাহৰ প্ৰতি কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। আৰু তিছয় কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ তস 

তনজৰ কলযাণৰ িাছিই কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ আৰু িতদ ককাছনািাই অকৃিজ্ঞ 

হয় কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ অভাৱমুি, তচৰ প্ৰশংতসি। 

َوَمنَيَۡشُكۡرََ َِْۚ ِنَٱۡشُكۡرََّلِل 
َ
َولََقۡدََءاتَيَۡناَلُۡقَمََٰنَٱلۡحِۡكَمَةَأ

ََ ََغنِيٌّ َ َٱَّلل  ََوَمنََكَفَرَفَإِن  فَإِن َماَيَۡشُكُرَلَِنۡفِسهِۖۦۡ
 ١٢ََحمِيدَ 

13. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া লুক্বমাছন কিওোঁৰ পুিক উপছদশ তদ হকত ল, 

‘কহ কমাৰ পুি! আল্লাহৰ লগি তশ্বকথ  নকতৰিা। তনশ্চয় তশ্বকথ  মহা অনযায়’। 
ََِۡۖ َلَاَتُۡشرِۡكَبِٱَّلل  َوِإۡذَقَاَلَلُۡقَمَُٰنَلِٱبۡنِهِۦَوَُهَوَيَعُِظُهۥََيَُٰبَني 

ََعِظيمَ  ۡرَكَلَُظلۡم  ِ َٱلش   ١٣َإِن 

14. আৰু আতম মানুহক িাৰ তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি সদাচৰণৰ তনছদথ শ তদছ াোঁ । িাৰ 

মাছক িাক কষ্টৰ তপ ি কষ্ট সহয কতৰ গভথ ি ধাৰণ কতৰছ , আৰু িাৰ তপয়াহ 

এছৰাৱাৰ সময় হহছ  দ্যি ৰ। এছিছক কমাৰ প্ৰতি আৰু কিামাৰ তপিৃ-মািৃৰ 

প্ৰতি কৃিজ্ঞ কহাৱা। প্ৰিযাৱিথ ন ককৱল কমাৰ ওচৰছিই। 

ۡيَناَٱلۡإِنَسََٰ َوَۡهٖنَََووَص  ُهۥَوَۡهًناَعَلَىَٰ مُّ
ُ
َٰلَِديۡهََِحمَلَۡتُهَأ َنَبَِو

ََ َٰلَِديَۡكَإِلَي  ِنَٱۡشُكۡرَلِيََولَِو
َ
َوفَِصَٰلُُهۥَفِيَعَاَميِۡنَأ

 ١٤َٱلَۡمِصيرَُ

15. আৰু িতদ কিামাৰ তপিৃ-মািৃছয় কিামাক কমাৰ লগি তশ্বকথ  কতৰিকল কহোঁ চা 

তদছয় তি তিষছয় কিামাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই, কিছন্ত িুতম তসহোঁ িৰ কৰ্া নামাতনিা 

আৰু পৃতৰ্ৱীি তসহোঁ িৰ লগি িসিাস কতৰিা সদ্ভাছৱ। িুতম িাৰ পৰ্ অৱলম্বন 

কৰা তিছয় কমাৰ অতভমুখী হহছ । িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন কমাৰ 

ওচৰছিই, কিতিয়া মই কিামাছলাকক কসই তিষছয় অৱতহি কতৰম তিছিাৰ 

কিামাছলাছক কতৰত লা। 

َِ نَتُۡشرَِكَب
َ
َأ يََماَلَيَۡسَلََكَبِهِۦَِعلۡم َََوِإنََجََٰهَداَكَعَلَىَٰٓ

َوٱت بِۡعََسبِيَلَ َۡۖ ۡنَياََمۡعُروٗفا وََصاِحۡبُهَماَفِيَٱلدُّ فَلَاَتُِطۡعُهَماَۖۡ
نَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََ

ُ
ََمرِۡجُعُكۡمَفَأ َإِلَي  ُثم  َْۚ نَاَبَإِلَي 

َ
َمۡنَأ

 ١٥ََتۡعَملُونََ

16. ‘কহ কমাৰ পুি! তনশ্চয় কসয়া (পাপ-পূণয) িতদ সতৰয়হৰ িীজৰ সমাছনা 

হয়, আৰু ই িতদ ৰ্াছক তশলাগভথ ি অৰ্িা আকাশসমূহি নাইিা পৃতৰ্ৱীি, 

আল্লাছহ কসইছটাছকা উপতস্থি কতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদশী, সমযক অৱতহি। 

ِۡنََخۡرَدٖلََفَتُكنَفِيََ َإِن َهآَإِنَتَُكَِمۡثَقاَلََحب ةَٖم  َيَُٰبَني 
وَۡ
َ
َِٰتَأ َمََٰو ۡوَفِيَٱلس 

َ
ََََصۡخَرٍةَأ إِن  َْۚ ُ ِتَبَِهاَٱَّلل 

ۡ
ۡرِضَيَأ

َ
فِيَٱلۡأ

ََخبِير َ َلَِطيف  َ  ١٦َٱَّلل 

17. ‘কহ কমাৰ পুি!  ালাি কাছয়ম কৰা, সৎকমথৰ আছদশ কৰা আৰু 

অসৎকমথৰ পৰা তনছষধ কৰা, লগছি কিামাৰ ওপৰি তি (তিপদ) আপতিি হয় 

িাৰ ওপৰি হধিথয ধাৰণ কৰা। তনশ্চয় এইছটা অনযিম দৃ়ি সংকল্পৰ কাম। 

ُمۡرَبِٱلَۡمۡعُروِفََوٱنَۡهََعِنَٱلُۡمنَكرَََِيَٰبَُ
ۡ
َةََوأ لَوَٰ قِِمَٱلص 

َ
َأ َني 

ُمورَِ
ُ
َٰلَِكَِمۡنََعۡزِمَٱلۡأ ََذ إِن  َصابََكَۖۡ

َ
ََمآَأ  ١٧ََوٱۡصبِۡرَعَلَىَٰ

18. আৰু িুতম মানুহৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা কতৰ কিামাৰ গাল কিকা নকতৰিা আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তফিাতহ মাতৰ নুফুতৰিা; তনশ্চয় আল্লাছহ ককাছনা উিি, অহংকাৰীক 

প ে নকছৰ। 

ََ إِن  َۡۖ ۡرِضََمرًَحا
َ
َكَلِلن اِسََولَاََتۡمِشَفِيَٱلۡأ ِۡرََخد  َولَاَتَُصع 

َُمخَۡتاٖلَفَُخورَٖ
َُكل  َلَاَُيحِبُّ َ  ١٨َٱَّلل 
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19. আৰু িুতম কিামাৰ চলা-ফুৰাৰ কক্ষিি মধযপন্থা অৱলম্বন কৰা আৰু 

কিামাৰ কণ্ঠস্বৰ অৱনি কৰা, তনশ্চয় মািৰ তভিৰি আটাইিকক অপ্ৰীতিকৰ 

মাি হহছ  গাধৰ মাি। 

نَكَرََ
َ
َأ إِن  َوٱقِۡصۡدَفِيََمۡشيَِكََوٱۡغُضۡضَِمنََصۡوتَِكَْۚ

َِٰتَلََصوُۡتَٱلۡحَِميرَِ ۡصَو
َ
 ١٩َٱلۡأ

20. কিামাছলাছক লক্ষয কৰা নাইছন? তনশ্চয় আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি 

আছ  সকছলাছিাৰছকই আল্লাছহ কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ  

আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি কিওোঁৰ প্ৰকাশয আৰু অপ্ৰকাশয অনুগ্ৰহসমূহ সমূ্পণথ 

কতৰছ ; আৰু মানুহৰ মাজি তক ুমান এছনকুৱা মানুছহা আছ  তিসকছল ককাছনা 

জ্ঞান, ককাছনা পৰ্তনছদথ শ অৰ্িা ককাছনা দীতপ্তমান পুতৰ্তিহীন আল্লাহ সম্পছকথ  

তিিিা কছৰ। 

َسََ َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمَتََرۡواَْأ

َ
َِٰتََوَماَفِيََأ َمََٰو اَفِيَٱلس  َرَلَُكمَم  خ 

ََُۗوِمَنََ ۡسَبَغََعلَۡيُكۡمَنَِعَمُهۥََظَِٰهَرٗةََوبَاِطَنٗة
َ
ۡرِضََوأ

َ
ٱلۡأ

َِبَِغيِۡرَِعلٖۡمََولَاَُهٗدىََولَاََ اِسََمنَيَُجَِٰدُلَفِيَٱَّلل  ٱلن 
نِيرَٖ  ٢٠َكَِتَٰٖبَمُّ

21. আৰু তসহোঁ িক কিতিয়া ককাৱা হয় কি, ‘আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  

কিামাছলাছক কসয়া অনুসৰণ কৰা’। তসহোঁ ছি কয়, ‘িৰং আতম আমাৰ 

তপিৃপুৰুষসকলক তিছটাৰ ওপৰি পাইছ াোঁ  কসইছটাছৰই অনুসৰণ কতৰম’। 
চয়িাছন িতদ তসহোঁ িক জ্বলন্ত জুইৰ তপছন আহ্বান কছৰ িৰ্াতপও, (তসহোঁ ছি 

তপিৃপুৰুষসকলৰ অনুসৰণ কতৰিছন)? 

نَزَلَ
َ
َقَالُواَْبَۡلَنَت بُِعََماَََوِإَذاَقِيَلَلَُهُمَٱت بُِعواََْمآَأ ُ َٱَّلل 

ََ ۡيَطَُٰنَيَۡدُعوُهۡمَإِلَيَٰ َولَۡوََكاَنَٱلش 
َ
أ َْۚ ٓ وََجۡدنَاََعلَۡيهََِءابَآَءنَا

عِيرَِ  ٢١ََعَذاِبَٱلس 

22. আৰু তিছয় একতনষ্ঠ আৰু তিশুিতচছত্ত আল্লাহৰ ওচৰি তনজছক সমপথন 

কছৰ, কিওোঁ তনতশ্চিভাছৱ এডাল মজিুি ৰ ী ধাৰণ কছৰ; আৰু িাৱিীয় কমথৰ 

পতৰণাম আল্লাহছৰই ওচৰি। 

ََفَقِدَٱۡسَتۡمَسَكََ َِوَُهَوَُمحِۡسن  َإِلَيَٱَّلل  ۥٓ ۞َوَمنَيُۡسلِۡمَوَۡجَهُه
ُمورَِ
ُ
َٰقَِبُةَٱلۡأ ََِع ََِۗوِإلَيَٱَّلل   ٢٢َبِٱلُۡعۡرَوةَِٱلُۡوۡثَقىَٰ

23. আৰু ককাছনািাই কুফৰী কতৰছল, িাৰ কুফৰীছয় কিন কিামাক তচতন্তি 

নকছৰ। আমাৰ ওচৰছিই তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন। এছিছক আতম তসহোঁ িক অৱতহি 

কতৰম তসহোঁ ছি তি কতৰত ল। তনশ্চয় অন্তৰসমূহি তি আছ  কসই সম্পছকথ  আল্লাহ 

সমযক অৱগি। 

َإِلَۡيَناََمرِۡجُعُهۡمََفُننَب ِئُُهمََ ۥْٓۚ َوَمنََكَفَرَفَلَاََيحُۡزنَكَُكۡفُرُه
بَِذاِتَٱ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل  َإِن  ْْۚ ُدورَِبَِماََعِملُٓوا  ٢٣َلصُّ

24. আতম তসহোঁ িক অলপ সময় কভাগ কতৰিকল তদম। িাৰ তপ ি আতম 

তসহোঁ িক কঠিন শাতি কভাগ কতৰিকল িাধয কৰাম। 
ََعَذاٍبََغلِيٖظَ َنَۡضَطرُُّهۡمَإِلَيَٰ  ٢٤َُنَمت ُِعُهۡمَقَلِيلٗاَُثم 

25. আৰু িতদ িুতম তসহোঁ িক কসাধা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী ককাছন সৃতষ্ট 

কতৰছ ’? তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি ‘আল্লাছহ’। ককাৱা, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা 
আল্লাহছৰই’। তকন্তু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নাজাছন। 

ََْۚ ُ َٱَّلل  ۡرَضَلََيُقولُن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡنََخلََقَٱلس  لَۡتُهمَم 

َ
َولَئِنََسأ

ۡكثَرُُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
بَۡلَأ َِْۚ  ٢٥َقُِلَٱلۡحَۡمُدََّلِل 

26. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া আল্লাহছৰই; তনশ্চয় আল্লাহ, 

কিছৱোঁই অভাৱমুি, তচৰপ্ৰশংতসি। 
ََ َُهَوَٱلَۡغنِيُّ َ َٱَّلل  َإِن  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َّلِل 

 ٢٦َٱلۡحَِميدَُ
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27. আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সকছলা গ  িতদ কলম হয় আৰু সাগৰ, িাৰ তপ ি আৰু 

সাছিাটা সাগৰ তচয়াোঁ হী হয়, িৰ্াতপও আল্লাহৰ িাণী কশষ নহ’ি। তনশ্চয় আল্লাহ 

মহা পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََ هُۥَِمنُۢ قَۡلَٰم ََوٱلَۡبۡحُرََيُمدُّ
َ
ۡرِضَِمنََشَجَرٍةَأ

َ
ن َماَفِيَٱلۡأ

َ
َولَۡوَأ

ََ ََعزِيز  َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ اَنَفَِدۡتََكلَِمَُٰتَٱَّلل  ۡبحُرَٖم 
َ
َبۡعِدهِۦََسۡبَعُةَأ

 ٢٧ََحِكيمَ 

28. কিামাছলাক সকছলাছৰ সৃতষ্ট আৰু পুনৰুিান ককৱল এটা প্ৰাণীৰ সৃতষ্ট আৰু 

পুনৰুিানৰ দছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সমযক দ্ৰষ্টা। 
ََ َ َٱَّلل  إِن  َِۚ اََخلُۡقُكۡمََولَاََبۡعُثُكۡمَإِل اََكَنۡفٖسََوَِٰحَدةٍ م 

بَِصيرَ   ٢٨ََسِميُعَُۢ

29. িুতম কদখা নাইছন, তনশ্চয় আল্লাছহই ৰাতিক তদনৰ মাজি প্ৰছৱশ কৰায় 

আৰু তদনক ৰাতিৰ মাজি প্ৰছৱশ কৰায়? কিছৱোঁই চন্দ্ৰ-সূিথক কিামাছলাকৰ 

কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ , প্ৰছিযছকই তিচৰণ কছৰ এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক। 

তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱতহি। 

َيُولُِجَٱل ۡيَلَ َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمَتََرَأ

َ
َهاَرَفِيََأ َهارََِويُولُِجَٱلن  فِيَٱلن 

يََ َسم ٗ َجٖلَمُّ
َ
َأ رِٓيَإِلَيَٰٓ

ََيجۡ كُل   َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر َرَٱلش  ٱل ۡيِلَوََسخ 
َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ َ َٱَّلل  ن 

َ
 ٢٩ََوأ

30. এইছিাছৰই প্ৰমাণ কছৰ কি, তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই সিয আৰু তসহোঁ ছি 

কিওোঁৰ িাতহছৰ তিছিাৰক আহ্বান কছৰ কসইছিাৰ হহছ  িাতিল। তনশ্চয় আল্লাহ, 

কিছৱোঁই হহছ  সছিথাচ্চ, সুমহান। 

ََماَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهََِ ن 
َ
ََوأ َُهَوَٱلۡحَقُّ َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

َٱلَۡكبِيرَُ َُهَوَٱلَۡعلِىُّ َ َٱَّلل  ن 
َ
 ٣٠َٱلَۡبَِٰطُلََوأ

31. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আল্লাহৰ অনুগ্ৰহছিই কনৌিানসমূহ সাগৰি 

তিচৰণ কছৰ, িাছি কিওোঁ কিওোঁৰ তক ু তনদশথন কিামাছলাকক কদখুৱাি পাছৰ? 

তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা তনদশথন আছ , প্ৰছিযক হধিথশীল কৃিজ্ঞ িযতিৰ িাছি। 

َِلِيُِريَُكمََ رِيَفِيَٱلَۡبۡحرَِبِنِۡعَمِتَٱَّلل 
َٱلُۡفلَۡكََتجۡ ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

ِۡنََءاَيَٰتَِ ََصب ارََٖشُكورَٖم  ِ
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِكُل  َفِيََذ َإِن  ۦْٓۚ  ٣١َهِ

32. আৰু কিতিয়া কঢৌছৱ তসহোঁ িক  াোঁ ৰ দছৰ আচ্ছন্ন কছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

একতনষ্ঠ অৱস্থাি আনুগিযৰ হসছি ককৱল আল্লাহছকই আহ্বান কছৰ। িাৰ 

তপ ি কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িক উিাৰ কতৰ স্থলি কপৌোঁচাই তদছয় কিতিয়া তসহোঁ িৰ 

তক ুমাছন মধযম পন্থা অৱলম্বন কছৰ। আৰু ককৱল তিশ্বাসঘািক, কাতফৰ 

িযতিছয়ই আমাৰ তনদশথনাৱলীক অস্বীকাৰ কছৰ। 

ِيَنََ َُمخۡلِِصيَنَلَُهَٱلد  َ لَِلََدَعُواَْٱَّلل  ََكٱلظُّ ۡوج  َوِإَذاََغِشَيُهمَم 
ََْۚوَماََيجۡحََ ۡقَتِصد  َِفَِمۡنُهمَمُّ بَر 

َُٰهۡمَإِلَيَٱلۡ اََنج ى ُدَأَـِبَيَٰتَِنآََفَلَم 
ََخت ارََٖكُفورَٖ

 ٣٢َإِل اَُكلُّ

33. কহ মানৱ! কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

ভয় কৰা কসই তদনছটাক, তিতদনা ককাছনা তপিৃছয় িাৰ সন্তানৰ ফালৰ পৰা 

এছকা আদায় নকতৰি, এইদছৰই ককাছনা সন্তাছনও িাৰ তপিৃৰ ফালৰ পৰা 

এছকা আদায় নকতৰি। তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয, এছিছক পাতৰ্থৱ জীৱছন 

কিন কিামাছলাকক ককতিয়াও প্ৰিাতৰি কতৰি কনাৱাছৰ আৰু কসই প্ৰিিছকও 

কিন কিামাছলাকক ককতিয়াও আল্লাহ সম্পছকথ  প্ৰিতিি কতৰি কনাৱাছৰ। 

ََ زِيََوالِد 
اُسَٱت ُقواََْرب ُكۡمََوٱۡخَشۡواَْيَوٗۡماَل اََيجۡ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َوَۡعَدَََعنََولَدَِ إِن  هِۦََولَاََمۡولُود َُهَوََجاٍزََعنََوالِِدهِۦََشۡيـ ًاَْۚ
ن ُكمََ ۡنَياََولَاََيُغر  ةَُٱلدُّ ن ُكُمَٱلۡحََيوَٰ ۖۡفَلَاََتُغر  ََِحق   ٱَّلل 

َِٱلَۡغُرورَُ  ٣٣َبِٱَّلل 

34. তনশ্চয় আল্লাহ, কিওোঁৰ ওচৰছিই আছ  তকয়ামিৰ সঠিক জ্ঞান, কিছৱোঁই 

িৰষুণ অৱিীণথ কছৰ আৰু কিছৱোঁই জাছন মািৃগভথ ি তি আছ । ককাছনাছৱই 

নাজাছন অহা কাতল তস তক উপাজথ ন কতৰি আৰু ককাছনাছৱই নাজাছন ককান 

ঠাইি িাৰ মৃিুয ঘটিি। তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, সমযক অৱতহি। 

ُِلَٱلَۡغۡيَثََويَۡعلَُمََماَفِيََ اَعةََِويُنَز  ُمَٱلس 
َِعنَدهُۥَِعلۡ َ َٱَّلل  إِن 

َومََ رَۡحاِمَِۖ
َ
َوَماََٱلۡأ اَذاَتَۡكِسُبََغٗداَۖۡ َم  اَتَۡدرِيََنۡفس 

َُۢ ََخبِيُر ََعلِيم  َ َٱَّلل  إِن  ۡرٖضََتُموُتَْۚ
َ
َأ ي ِ
َ
َبِأ  ٣٤َتَۡدرِيََنۡفُسُۢ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতলফ-লাম-মীম। َٓ١َالٓم 

2. এই তকিাি সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা অৱিীণথ, ইয়াি ককাছনা 

সছেহ নাই। 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ٢َتَنِزيُلَٱلِۡكَتَِٰبَلَاََرۡيَبَفِيهَِِمنَر ب 

3. অৰ্িা তসহোঁ ছি এই কৰ্া কয় কনতক কি, ‘এইছটা কিওোঁ তনছজই ৰচনা 

কতৰছ ’? নহয়, িৰং এয়া কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা অহা সিয, িাছি 

িুতম এছনকুৱা এটা সম্প্ৰদায়ক সিকথ  কতৰি পাৰা, তিসকলৰ ওচৰি কিামাৰ 

পূছিথ আন ককাছনা সিকথ কাৰী অহা নাই, সম্ভৱি তসহোঁ ছি তহদায়ি লাভ কতৰি। 

ب َِكَلُِتنِذَرَقَۡوٗماََ َِمنَر  َُٰهَْۚبَۡلَُهَوَٱلۡحَقُّ ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرى
َ
أ

َٰهَُ تَى
َ
آَأ ِنََقۡبلَِكَلََعل ُهۡمََيۡهَتُدونََم  ِنَن ِذيرَٖم   ٣َمَم 

4. আল্লাছহই কসই সত্তা, তিজছন আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ 

মধযৱিী সকছলা িস্তু ককৱল  য় তদনি সৃতষ্ট কতৰছ । িাৰ তপ ি কিওোঁ আৰ ৰ 

ওপৰি উঠিছ । কিওোঁৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা অতভভাৱক নাই 

আৰু ককাছনা মধযিিাকাৰীও নাই, িৰ্াতপও কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ 

নকতৰিাছন? 

ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماَفِيَِست ةََِ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  ُ ٱَّلل 

ِنَُدونِهِۦَِمنََ َعَلَىَٱلَۡعۡرِشََِۖماَلَُكمَم  َٱۡسَتَوىَٰ ي اٖمَُثم 
َ
أ

ُرونََ فَلَاََتَتَذك 
َ
ََٖولَاََشفِيٍعَِۚأ  ٤ََولِي 

5. কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পৃতৰ্ৱীকলছক সকছলা তিষয় পতৰচালনা কছৰ, িাৰ 

তপ ি কসয়া এতদন কিওোঁৰ ওচৰকলছকই উঠিি, িাৰ পতৰমাণ হ’ি কিামাছলাকৰ 

গণনা অনুসাছৰ এছহজাৰ ি ৰ। 

ََيۡعُرُجَإِلَۡيهَِفِيََ ۡرِضَُثم 
َ
َمآِءَإِلَيَٱلۡأ ۡمَرَِمَنَٱلس 

َ
يَُدب ُِرَٱلۡأ

لَۡفََسَنةَٖ
َ
َأ ۥٓ ونَََيَۡوٖمََكاَنَِمۡقَداُرُه اََتُعدُّ ِم   ٥َم 

6. কিওোঁ গাছয়ি আৰু উপতস্থি (িাৱিীয় তিষয়ৰ) জ্ঞানী, প্ৰিল পৰাৰমশালী, 

পৰম দয়ালু। 
َهََٰدةَِٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيمَُ َٰلُِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  َٰلَِكََع  ٦ََذ

7. তিজছন তনজৰ প্ৰছিযকছটা সৃতষ্টক সৃজন কতৰছ  উত্তমৰূছপ আৰু কিাকা 

মাটিৰ পৰা মানৱ সৃতষ্টৰ সূচনা কতৰছ । 
ََخلَۡقَٱلۡإِنَسَِٰنَِمنََ

َ
ََوبََدأ ۖۥۡ ََشۡيٍءََخلََقُه ۡحَسَنَُكل 

َ
ٱل ِذٓيَأ
 ٧َِطينَٖ

8. িাৰ তপ ি কিছৱোঁই মানুহৰ িংশ উৎপন্ন কতৰছ  িুচ্ছ িৰল পদাৰ্থৰ 

উপাদানৰ পৰা। 
ِهينَٖ آٖءَم  ِنَم  ََجَعَلَنَۡسلَُهۥَِمنَُسَلَٰلَةَٖم   ٨َُثم 

9. িাৰ তপ ি কিছৱোঁই িাক সুঠাম কতৰছ  আৰু িাি কিওোঁৰ ৰূহ ফুোঁ ৱাই তদছ । 

কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি কাণ, চকু আৰু অন্তঃকৰণ সৃতষ্ট কতৰছ । 

কিামাছলাছক খুছিই কম কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

ۡمَعََ َوََجَعَلَلَُكُمَٱلس  وِحهۖۦِۡ َُٰهََوَنَفَخَفِيهَِِمنَرُّ ى ََسو  ُثم 
قَلِيلٗاَمَ  َْۚ فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰرََوٱلۡأ

َ
 ٩َاَتَۡشُكُرونَََوٱلۡأ
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10. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম কিতিয়া মাটিি তমহতল িাম িাৰ তপ ছিা আতম 

নিুন সৃতষ্টৰূছপ উতিি হ'মছন’? িৰং তসহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালকৰ সাক্ষািক 

অস্বীকাৰ কছৰ। 

ِءن اَلَِفىََخلٖۡقََجِديدَِِۭۚبَۡلََ
َ
ۡرِضَأ

َ
ِءَذاََضلَلَۡناَفِيَٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواَْأ

 ١٠َب ِِهۡمََكَٰفُِرونََُهمَبِلَِقآِءَرََ

11. ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ িাছিই তনছয়াগ কৰা হহছ  মৃিুযৰ তফতৰিা, কিছৱোঁই 

কিামাছলাকৰ প্ৰাণ হৰণ কতৰি। িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ 

ওচৰছিই কিামাছলাকক ওছভািাই তনয়া হ’ি’। 

ََ َإِلَيَٰ لَُكَٱلَۡموِۡتَٱل ِذيَوُك َِلَبُِكۡمَُثم  ۞قُۡلََيَتَوف ىَُٰكمَم 
َِ  ١١َُكۡمَتُرَۡجُعونَََرب 

12. আৰু িুতম িতদ কদতখলাছহোঁ ছিন! কিতিয়া অপৰাধী তিলাছক মূৰ অৱনি কতৰ 

ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আতম কদতখছলাোঁ  আৰু শুতনছলাোঁ , এছিছক িুতম 

আমাক পুনৰ পঠাই তদয়া, আতম সৎকমথ কতৰম, তনশ্চয় আতম দৃ়ি তিশ্বাসী’। 

َإِذَِٱلُۡمۡجرُِموَنَنَاكُِسَو اَُْرُءوِسِهۡمَِعنَدََرب ِِهۡمَََولَۡوَتََرىَٰٓ
بَۡصۡرنَاَوََسِمۡعَناَفَٱرِۡجۡعَناََنۡعَمۡلََصَٰلًِحاَإِن اََ

َ
َرب َنآَأ
 ١٢َُموقُِنونََ

13. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল প্ৰছিযক িযতিছকই ইয়াৰ তহদায়ি 

তদছলাছহোঁ ছিন; তকন্তু কমাৰ ফালৰ পৰা এই কৰ্া তনতশ্চিভাছৱ সািযি কি, 

তনশ্চয় মই তক ুমান তজন আৰু মানুহৰ দ্বাৰা জাহান্নাম পূৰণ কতৰম। 

َٱلَۡقۡوُلََ ََٰهاََوَلَِٰكۡنََحق  ََنۡفٍسَُهَدى َولَۡوَِشۡئَنآَأَلتَيَۡناَُكل 
ۡجمَعِينََ

َ
اِسَأ ََجَهن َمَِمَنَٱلِۡجن ةََِوٱلن  ۡملََأن 

َ
 ١٣َِمن ِيَلَأ

14. এছিছক ‘শাতি আস্বাদন কৰা, কাৰণ কিামাছলাছক এই তদনৰ সাক্ষািৰ 

কৰ্া পাহতৰ হগত লা। তনশ্চয় আতমও কিামাছলাকক পতৰিযাগ কতৰছলাোঁ । 

কিামাছলাছক তি আমল কতৰত লা িাৰ িাছি কিামাছলাছক স্থায়ী শাতি কভাগ 

কৰা’। 

فَُذوقُواَْبَِماَنَِسيُتۡمَلَِقآَءَيَوِۡمُكۡمََهََٰذآَإِن اَنَِسيَنَُٰكۡمََۖۡ
 ١٤َونَََوُذوقُواََْعَذاَبَٱلۡخُلِۡدَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملَُ

15. ককৱল কিওোঁছলাছকই আমাৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কছৰ, 

তিসকছল ইয়াৰ দ্বাৰা উপছদশ প্ৰাপ্ত হ’কল  াজদাি পতৰ িায় আৰু তনজ 

প্ৰতিপালকৰ সপ্ৰশংস পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ, আৰু কিওোঁছলাছক 

অহংকাৰ নকছৰ। 

َِ ُرواَْبَِهاَْۤاوُّرَخَاٗدَّجُسََإِن َماَيُۡؤِمُنَأَـِبَيَٰتَِناَٱل ِذيَنَإَِذاَذُك 
 ١٥َوََسب ُحواَِْبحَۡمِدََرب ِِهۡمَوَُهۡمَلَاَيَۡسَتۡكبُِروَن۩

16. কিওোঁছলাকৰ শৰীৰ তি নাৰ পৰা পৃৰ্ক ৰ্াছক। কিওোঁছলাছক ভয় আৰু 

আশাছৰ তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান কছৰ আৰু আতম কিওোঁছলাকক তি জীতৱকা 

দান কতৰছ া িাৰ পৰা কিওোঁছলাছক িযয় কছৰ। 

َُجُنوبُُهۡمََعِنَٱلَۡمَضاِجِعَيَۡدُعوَنََرب ُهۡمََخۡوٗفاَََتَتجََ افَيَٰ
اََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ  ١٦ََوَطَمٗعاََوِمم 

17. এছিছক ককাছনাছৱই নাজাছন কিওোঁছলাকৰ িাছি চকু জুৰ কপছলাৱা তক 

লুকুৱাই ৰখা হহছ  কিওোঁছলাকৰ কৃিকমথৰ পুৰস্কাছৰ তহচাছপ! 

ۡخفَِ
ُ
آَأ َم  بَِماََفَلَاََتۡعلَُمََنۡفس  َُۢ ۡعيُٖنََجَزآَء

َ
ةَِأ ِنَقُر  َىَلَُهمَم 

 ١٧ََكانُواََْيۡعَملُونََ

18. এছিছক এজন মুতমন িযতি ফাত কৰ দছৰ হ’ি পাছৰছন? কিওোঁছলাক 

ককতিয়াও সমান নহয়। 
ل اَيَۡسَتوُۥنََ َْۚ َفَمنََكاَنَُمۡؤِمٗناََكَمنََكاَنَفَاِسٗقا

َ
 ١٨َأ
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19. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , কিওোঁছলাকৰ কৃিকমথৰ 

ফলস্বৰূছপ কিওোঁছলাকৰ আপযায়নৰ িাছি আছ  জান্নািৰ িাসস্থান। 
َُٰتََ َٰلَِحَِٰتَفَلَُهۡمََجن  اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  م 

َ
أ

ُۢاَبَِماََكانُواََْيۡعَملُونََ َ َنُُزل َوىَٰ
ۡ
 ١٩َٱلَۡمأ

20. আৰু তিসকছল পাপকমথ কছৰ তসহোঁ িৰ িাসস্থান হ’ি জুই; কিতিয়াই 

তসহোঁ ছি িাৰ পৰা ওলাি তিচাতৰি কিতিয়াই তসহোঁ িক িাকল ওছভািাই তদয়া হ’ি 

আৰু তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি, ‘তি জুইৰ শাতিক কিামাছলাছক তম া প্ৰতিপন্ন 

কতৰত লা কসইছটা আস্বাদন কৰা’। 

نََ
َ
َراُدٓواَْأ

َ
ُكل َمآَأ َۡۖ اُر َُٰهُمَٱلن  َوى

ۡ
اَٱل ِذيَنَفََسُقواََْفَمأ م 

َ
َوأ

ِعيُدواَْفِيَهاََوقِيَلَلَُهۡمَُذوقُواََْعَذاَبَََيخۡرُُجواَْمَِ
ُ
ۡنَهآَأ

بُونََ ِ ارَِٱل ِذيَُكنُتمَبِهِۦَتَُكذ   ٢٠َٱلن 

21. আৰু অৱছশয আতম তসহোঁ িক মহা শাতিৰ পূছিথ অলপ লঘু শাতি আস্বাদন 

কৰাম, িাছি তসহোঁ ছি উভতি আছহ। 
َُدوَنَٱلَۡ ۡدنَيَٰ

َ
َِنَٱلَۡعَذاِبَٱلۡأ ۡكبَِرَََولَُنِذيَقن ُهمَم 

َ
َعَذاِبَٱلۡأ

 ٢١َلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

22. তি িযতিছয় তনজ প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহৰ মাধযমি উপছদশপ্ৰাপ্ত 

কহাৱাৰ তপ ছিা িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয়, িািকক ডাঙৰ িাতলম আৰু ককান 

হ’ি পাছৰ? তনশ্চয় আতম অপৰাধীতিলাকৰ পৰা প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী। 

َِ نَُذك  ۡظلَُمَِمم 
َ
إِن اََوَمۡنَأ َْۚ ۡعرََضََعۡنَهآ

َ
َأ َرَأَـِبَيَِٰتََرب ِهِۦَُثم 

 ٢٢َِمَنَٱلُۡمۡجرِِميَنَُمنَتقُِمونََ

23. আৰু অৱছশয আতম মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ , এছিছক িুতম কিওোঁৰ 

সাক্ষািৰ তিষছয় সছেহ কপাষণ নকতৰিা; আৰু আতম কসই (তকিাি)খনক িনী 

ই ৰাঈলৰ িাছি তহদায়িস্বৰূপ কতৰ তদত ছলাোঁ । 

ِنََ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَفَلَاَتَُكنَفِيَِمۡريَةَٖم 
َِٰٓءيَلَ َوََجَعلَۡنَُٰهَُهٗدىَل َِبنِٓيَإِۡسَر  ٢٣َل َِقآئِهِۖۦۡ

24. আৰু আতম তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা িহু ককইজন কনিা মছনানীি কতৰত ছলাোঁ , 

কিওোঁছলাছক আমাৰ তনছদথ শ অনুিায়ী সৎপৰ্ প্ৰদশথন কতৰত ল, তিছহিু 

কিওোঁছলাক হধিথয ধাৰণ কতৰত ল; আৰু কিওোঁছলাক আমাৰ আয়ািসমূহৰ প্ৰতি 

দৃ়ি তিশ্বাস কপাষণ কতৰত ল। 

َوََكانُواََْ ْۡۖ اََصبَُروا ۡمرِنَاَلَم 
َ
ٗةََيۡهُدوَنَبِأ ئِم 

َ
وََجَعلَۡناَِمۡنُهۡمَأ
 ٢٤َأَـِبَيَٰتَِناَيُوقُِنونََ

25. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িৰ মাজি ফয়চালা কতৰ 

তদি, তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিতিছৰাধ কতৰ আছ । 
ََرب َكَُهَوََيۡفِصُلَبَيَۡنُهۡمَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِفِيَماََكانُواَْفِيهََِ إِن 

 ٢٥ََيخَۡتلُِفونََ

26. এইছটাছৱও তসহোঁ িক তহদায়ি নকতৰছলছন কি, আতম তসহোঁ িৰ পূছিথ তকমান 

প্ৰজন্মক ধ্বংস কতৰছ াোঁ , তিসকলৰ িাসভূতমি তসহোঁ ছি তিচৰণ কতৰ ৰ্াছক? 

তনশ্চয় ইয়াি আছ  িহুছিা তনদশথন; িৰ্াতপও তসহোঁ ছি নুশুতনিছন? 

َِنَٱلُۡقُروِنََ ۡهلَۡكَناَِمنََقۡبلِِهمَم 
َ
َولَۡمََيۡهِدَلَُهۡمََكۡمَأ

َ
أ

فَلَاََ
َ
َأ َٰلَِكَٓأَلَيٍَٰتِۚ َفِيََذ َيۡمُشوَنَفِيََمَسَِٰكنِِهۡمَْۚإِن 

 ٢٦َيَۡسَمُعونََ

27. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন, আতমছয় শুকান ভূতমৰ ওপছৰতদ পানী প্ৰিাতহি 

কছৰাোঁ । িাৰ তপ ি কসইছটাছৰ শসয উৎপন্ন কছৰাোঁ , িাৰ পৰা তসহোঁ িৰ চিুষ্পদ 

জন্তুছিাছৰ আৰু তসহোঁ ি তনছজও খাদয গ্ৰহণ কছৰ? তসহোঁ ছি লক্ষয নকছৰছন? 

ۡرِضَٱلۡجُُرزََِفُنۡخرُِجََ
َ
ن اَنَُسوُقَٱلَۡمآَءَإِلَيَٱلۡأ

َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ

فَلَاََبِهِۦََزرَۡ
َ
نُفُسُهۡمَْۚأ

َ
نَۡعَُٰمُهۡمََوأ

َ
ُكُلَِمۡنُهَأ

ۡ
ٗعاَتَأ
 ٢٧َُيۡبِصُرونََ
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28. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱা, 

ককতিয়া হ’ি এই তিজয়’? 

ََهََٰذاَٱلَۡفۡتُحَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٢٨ََويَُقولُوَنََمَتيَٰ

29. ককাৱা, ‘তিজয়ৰ তদনা কাতফৰসকলৰ ঈমান কপাষণ ককাছনা কামি নাতহি 

আৰু তসহোঁ িক অৱকাশও তদয়া নহ’ি’। 
قُۡلَيَوَۡمَٱلَۡفۡتِحَلَاَيَنَفُعَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِيَمَُٰنُهۡمََولَاَُهۡمََ

 ٢٩َيُنَظُرونََ

30. এছিছক িুতম তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা আৰু অছপক্ষা কৰা, তনশ্চয় 

তসহোঁ ছিও অছপক্ষাকাৰী। 
ۡعرِۡضََعۡنُهۡمَ

َ
نَتِظُرونََفَأ  ٣٠ََوٱنَتِظۡرَإِن ُهمَمُّ
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 األحزاب 

আল-আহিাি الأحزاَب 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ নিী আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কাতফৰ, মুনাতফকসকলৰ 

আনুগিয নকতৰিা। তনশ্চয় আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
َٰفِرِيَنََوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََْۚ ََولَاَتُِطِعَٱلَۡك َ َٱت ِقَٱَّلل  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ََكاَنََعلِيًماََحِكيٗمَا َ َٱَّلل   ١َإِن 

2. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অহী হয়, ককৱল 

িাছৰই অনুসৰণ কৰা। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ 

সমযক অৱতহি। 

ََكاَنَبَِماََ َ َٱَّلل  إِن  ب َِكَْۚ َإِلَۡيَكَِمنَر  َوٱت بِۡعََماَيُوَحيَٰٓ
 ٢ََتۡعَملُوَنََخبِيٗرا

3. আৰু িুতম ককৱল আল্লাহৰ ওপৰছিই ভৰসা কৰা। কমথতিধায়ক তহচাছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 
َِ َبِٱَّلل  َوَكَفىَٰ َِْۚ  ٣ََوكِيلٗاَوتَوَك ۡلَعَلَىَٱَّلل 

4. আল্লাছহ ককাছনা মানুহছৰই অভযন্তৰি দ্যটা হৃদয় সৃতষ্ট কৰা নাই। 

কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজি তিতিলাকৰ লগি কিামাছলাছক তিহাৰ কৰা, 

কিওোঁ তসহোঁ িক কিামাছলাকৰ মািৃ কতৰ তদয়া নাই আৰু কিামাছলাকৰ কিালনীয়া 

পুি তিলাকছকা কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰকৃি পুি কতৰ তদয়া নাই। এইছিাৰ 

কিামাছলাকৰ মুখৰ কৰ্াছহ। আল্লাছহ ককৱল সিয কৰ্াই কয় আৰু কিছৱোঁই 

সৰল পৰ্ তনছদথ শ কছৰ। 

ََوَماََجَعَلََ ِنَقَلَۡبيِۡنَفِيََجۡوفِهۚۦِْ َلِرَُجٖلَم  ُ اََجَعَلَٱَّلل  م 
َهَٰتُِكۡمََْۚوَماََجَعَلََ م 

ُ
َأ َٰٓـ ِيَتَُظَِٰهُروَنَِمنُۡهن  ۡزَوََٰجُكُمَٱل 

َ
أ

ۡبَنآَءُكۡمَْۚ
َ
ۡدِعَيآَءُكۡمَأ

َ
َٰهُِكۡمَََۖۡأ فَۡو

َ
َٰلُِكۡمَقَۡولُُكمَبِأ َذ

بِيَلَ َوَُهَوََيۡهِديَٱلس  ََيُقوُلَٱلۡحَق  ُ  ٤ََوٱَّلل 

5. কিামাছলাছক তসহোঁ িক (কিালনীয়া পুিক) তসহোঁ িৰ তপিৃৰ পতৰচছয়ছৰ 

মাতিিা; আল্লাহৰ ওচৰি এইছটাছৱই কিত  নযায়সংগি। এছিছক িতদ 

কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ তপিৃৰ পতৰচয় নাজানা কিছন্ত তসহোঁ ি কিামাছলাকৰ দ্বীতন 

ভাই আৰু িনু্ধ। এই তিষছয় কিামাছলাছক ককাছনা অতনচ্ছাকৃি ভুল কতৰছল 

কিামাছলাকৰ ককাছনা কদাষ নহয়; তকন্তু কিামাছলাকৰ অন্তছৰ তিছটা 

ইচ্ছাকৃিভাছৱ কতৰছ  (কসয়া অপৰাধ); আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

فَإِنَل مَۡ َِْۚ قَۡسُطَِعنَدَٱَّلل 
َ
َتۡعلَُمٓواََََْٱۡدُعوُهۡمَٓأِلبَآئِِهۡمَُهَوَأ

َٰلِيُكۡمََْۚولَيَۡسََ ِيِنََوَمَو َٰنُُكۡمَفِيَٱلد  َءابَآَءُهۡمَفَإِۡخَو
اََ تُمَبِهِۦََوَلَِٰكنَم 

ۡ
ۡخَطأ

َ
َفِيَمآَأ َعلَۡيُكۡمَُجَناح 

ََغُفوٗراَر ِحيًمَا ُ َدۡتَقُلُوبُُكۡمَْۚوََكاَنَٱَّلل   ٥ََتَعم 

6. মুতমনসকলৰ ওচৰি নিী হহছ  কিওোঁছলাকৰ তনজিককও কিত  ঘতনষ্ঠ, আৰু 

কিওোঁৰ স্ত্ৰীসকল কিওোঁছলাকৰ মািৃ। আল্লাহৰ তিধান অনুিায়ী মুতমন আৰু 

মুহাতজৰসকলিকক আত্মীয়-স্বজনসকল পৰস্পছৰ কিত  ওচৰি। তকন্তু 

কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ িনু্ধ-িান্ধৱৰ প্ৰতি কলযাণমূলক তকিা কতৰি তিচাতৰছল 

কসয়া সুকীয়া কৰ্া। এয়া তকিািি তলতপিি আছ । 

ۡولَيََٰ
َ
َأ ِبيُّ َهَُٰتُهۡمََُۗٱلن  م 

ُ
َأ ۥٓ ۡزَوَُٰجُه

َ
َوأ نُفِسِهۡمَۖۡ

َ
َبِٱلُۡمۡؤِمنِيَنَِمۡنَأ

َِِمَنََ َبِبَۡعٖضَفِيَكَِتَِٰبَٱَّلل  ۡولَيَٰ
َ
رَۡحاِمََبۡعُضُهۡمَأ

َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
َوأ

ۡولَِيآئُِكمََ
َ
َأ نََتۡفَعلُٓواَْإِلَيَٰٓ

َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمَهَِٰجرِيَنَإِل ٓاَأ

َٰلَِكَ َكاَنََذ ۡعُروٗفاَْۚ  ٦َفِيَٱلِۡكَتَِٰبََمۡسُطوٗراَم 

7. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম নিীসকলৰ পৰা অিীকাৰ গ্ৰহণ কতৰত ছলাোঁ  

আৰু কিামাৰ পৰাও, লগছি নূহ, ইব্ৰাহীম, মু া আৰু ঈ া ইিছন মাৰয়ামৰ 

পৰাও। আতম কিওোঁছলাকৰ পৰা গ্ৰহণ কতৰত ছলাোঁ  দৃ়ি অিীকাৰ, 

بِي ِـَۧنَِميَثََٰقهَُ َخۡذنَاَِمَنَٱلن 
َ
ۡمََوِمنَكََوِمنَنُّوٖحَََوِإۡذَأ

َخۡذنَاَِمۡنُهمََ
َ
َوأ َوَِعيَسيَٱبِۡنََمۡريََمَۖۡ َوِإبَۡرَٰهِيَمََوُموَسيَٰ

ِيَثًَٰقاََغلِيٗظَا  ٧َم 
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8. সিযিাদীসকলক তসহোঁ িৰ সিযিাতদিা সম্পছকথ  সুতধিকল। আৰু কিওোঁ 

কাতফৰসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
َٰدَِ َٰفِرِيَنََل ِيَۡسـ ََلَٱلص  َلِلَۡك َعد 

َ
قِيَنََعنَِصۡدقِِهۡمََْۚوأ

لِيٗمَا
َ
 ٨ََعَذابًاَأ

9. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহসমূহ 

স্মৰণ কৰা, কিতিয়া শত্ৰু িাতহনী কিামাছলাকৰ তিৰুছি সমাগি হহত ল, িাৰ 

তপ ি আতম তসহোঁ িৰ তিৰুছি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  ঘূণীিিাহ লগছি এছনকুৱা 

হসনযিাতহনী তিছটা কিামাছলাছক কদখা নাত লা। কিামাছলাছক তি কৰা কসই 

সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََِعلَۡيُكۡمَإِۡذََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَةَٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمَرِيٗحاَوَُجُنوٗداَل ۡمََ
َ
فَأ َجآَءتُۡكۡمَُجُنودَ 

َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصيًرَاَتََرۡوَهاَْۚ ُ  ٩َوََكاَنَٱَّلل 

10. কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ তিৰুছি সমাগি হহত ল কিামাছলাকৰ 

ওপৰৰ পৰা আৰু তনম্নফালৰ পৰা; কিতিয়া কিামাছলাকৰ চকু ৰ্ৰ লাতগত ল আৰু 

কিামাছলাকৰ প্ৰাণ কণ্ঠাগি হহ পতৰত ল, আৰু কিামাছলাছক আল্লাহ সম্পছকথ  

নানাতিধ ধাৰণা কপাষণ কতৰত লা। 

ۡسَفَلَِمنُكۡمََوِإۡذََ
َ
ِنَفَۡوقُِكۡمََوِمۡنَأ إِۡذََجآُءوُكمَم 

بَۡصَُٰرََوبَلََغِتَٱلُۡقلُوُبَٱلۡحََناِجَرََوَتُظنُّوَنََ
َ
َزاَغِتَٱلۡأ

َ۠ ُنونَا َِٱلظُّ  ١٠َبِٱَّلل 

11. কিতিয়া মুতমনসকলক পৰীক্ষা কৰা হহত ল আৰু কিওোঁছলাক ভীষণভাছৱ 

প্ৰকতম্পি হহত ল। 
 ١١ََٱلُۡمۡؤِمُنوَنََوُزلۡزِلُواَْزِلَۡزالٗاََشِديٗدَاُهَنالَِكَٱۡبُتلِىََ

12. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মুনাতফকসকছল আৰু তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ 

আত ল তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল আমাক তি প্ৰতিশ্ৰুতি 

তদত ল কসয়া প্ৰিাৰণাৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়’। 

اَََوِإۡذََيُقوُلَٱلُۡمَنَٰفُِقوَنَوََ َم  رَض  ٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم 
َإِل اَُغُروٗرا ۥٓ ََورَُسولُُه ُ  ١٢َوََعَدنَاَٱَّلل 

13. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ এটা দছল হকত ল, ‘কহ ইয়া তৰিৰ অতধিাসীসকল! 

(ইয়াি ৰা ুলৰ ওচৰি প্ৰতিছৰাধ কৰাৰ িাছি) কিামাছলাকৰ ককাছনা স্থান নাই। 

এছিছক কিামাছলাছক (ঘৰকল) উভতি কিাৱা’, আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ এটা দছল 

নিীৰ ওচৰি অিযাহতি তিচাতৰ প্ৰাৰ্থনা কতৰ হকত ল, ‘আমাৰ ঘৰ-দ্যৱাৰসমূহ 

অসুৰতক্ষি’; অৰ্চ কসইছিাৰ অসুৰতক্ষি নাত ল, আচলছি পলাই কিাৱাছটাছহ 

আত ল তসহোঁ িৰ মূল উছেশয। 

ۡهَلََيثۡرَِبَلَاَُمَقاَمَلَُكۡمََ
َ
ِۡنُهۡمََيَٰٓأ م  آئَِفةَ  َوِإۡذَقَالَتَط 

ََ ََيُقولُوَنَإِن  ِبي  ِۡنُهُمَٱلن  َم  ََويَۡسَتـ ِۡذُنَفَرِيق  ْۚ
ْ فَٱرِۡجُعوا

إِنَيُرِيُدوَنَإِل اَفَِراٗرا َوَماَِهَيَبَِعۡوَرٍةَِۖ  َ  ١٣َُبُيوَتَناََعۡوَرة

14. আৰু িতদ তিতভন্ন ফালৰ পৰা তসহোঁ িৰ তিৰুছি শত্ৰুসকল প্ৰছৱশ 

কতৰছলছহোঁ ছিন, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক তশ্বকথ  কৰাৰ িাছি আহ্বান জছনাৱা হ’কল 

তসহোঁ ছি অৱছশয কসয়া কতৰছলছহোঁ ছিন, তসহোঁ ছি কসইছটা কতৰিকল অকছণা পলম 

নকতৰছলছহোঁ ছিন। 

َُسئِلُواَْٱلۡفِۡتَنَةََ ۡقَطارَِهاَُثم 
َ
ِۡنَأ َولَۡوَُدِخلَۡتََعلَۡيِهمَم 

 ١٤َٓأَلتَوَۡهاََوَماَتَلَب ُثواَْبَِهآَإِل اَيَِسيٗرا

15. অৱছশয তসহোঁ ছি পূছিথ আল্লাহৰ লগি অিীকাৰ কতৰত ল কি, তসহোঁ ছি পৃষ্ঠ 

প্ৰদশথন নকতৰি, আৰু আল্লাহৰ লগি কৰা অিীকাৰ সম্পছকথ  অৱছশয (তসহোঁ িক) 

কসাধা হ’ি। 

ََْۚ ََٰر ۡدَب
َ
ُّوَنَٱلۡأ َِمنََقۡبُلَلَاَيَُول َ ََٰهُدواَْٱَّلل  َولََقۡدََكانُواََْع

ََِمۡسـ ُولٗا  ١٥َوََكاَنََعۡهُدَٱَّلل 
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16. ককাৱা, ‘িতদ কিামাছলাছক মৃিুয অৰ্িা হিযাৰ ভয়ি পলাি তিচাতৰ া, 

কিছন্ত কসই পলায়ন কিামাছলাকৰ ককাছনা উপকাৰি নাতহি, তকন্তু কিছন 

কক্ষিি কিামাছলাকক অকণমানছহ কভাগ কতৰিকল সুছিাগ তদয়া হ’ি’। 

وََِ
َ
َِنَٱلَۡمۡوِتَأ قُلَل نَيَنَفَعُكُمَٱلۡفَِراُرَإِنَفََرۡرتُمَم 

 ١٦َُتَمت ُعوَنَإِل اَقَلِيلٗاٱلَۡقۡتِلََوِإٗذاَل اَ

17. ককাৱা, ‘ককাছন কিামাছলাকক আল্লাহৰ পৰা ৰক্ষা কতৰি, িতদ কিওোঁ 

কিামাছলাকক ককাছনা ক্ষতি কতৰি তিচাছৰ, নাইিা কিামাছলাকক ৰহমি দান 

কতৰি তিচাছৰ’? আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ তনজৰ িাছি আন ককাছনা 

অতভভাৱক আৰু সহায়কাৰী নাপাি। 

َراَدَبُِكۡمََقُۡلََمنََذاَٱل ِذيَيََ
َ
َِإِۡنَأ َِنَٱَّلل  ۡعِصُمُكمَم 

ِنَُدوِنََ َولَاََيِجُدوَنَلَُهمَم  َْۚ َراَدَبُِكۡمََرۡحمَٗة
َ
ۡوَأ
َ
ُسوًٓءاَأ

اََولَاَنَِصيٗرا ََِولِي ٗ  ١٧َٱَّلل 

18. আল্লাছহ অৱছশয জাছন কিামাছলাকৰ মাজি ককানসকল িাধা প্ৰদানকাৰী 

আৰু ককান তিলাছক তসহোঁ িৰ ভািৃক কয়, আমাৰ ফাছল গুতচ আহা, তসহোঁ ছি 

অতি সামানযছহ িুি কছৰ, 

َٰنِِهۡمََ َٱلُۡمَعو ِقِيَنَِمنُكۡمََوٱلَۡقآئِلِيَنَلِإِۡخَو ُ ۞قَۡدََيۡعلَُمَٱَّلل 
َسَإِل اَقَلِيلًا

ۡ
تُوَنَٱلَۡبأ

ۡ
َولَاَيَأ َۡۖ َإِلَۡيَنا  ١٨ََهلُم 

19. কিামাছলাকৰ তিষয়ি ( তসহোঁ িৰ সহায় প্ৰদান আৰু তিজয় কামনাি) 

কৃপণিা কৰাৰ কাৰছণ। এছিছক কিতিয়া ভীতি (তিপদ) আতহি কিতিয়া িুতম 

কদতখিা, তসহোঁ ছি মৃিুযৰ ভয়ি মূচ্ছথ া কিাৱা িযতিৰ দছৰ চকু ওছলাটাই কিামাৰ 

তপছন ৰ্ৰ লাতগ চাই আছ । তকন্তু কিতিয়া তিপদ আোঁিতৰ িায় কিতিয়া তসহোঁ ছি 

ধনৰ লালসাি কিামাছলাকক িীক্ষ্ন ভাষাি তিি কছৰ। তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ 

কৰা নাই, ফলি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ আমলসমূহ তনষ্ফল কতৰছ  আৰু এইছটা 

আল্লাহৰ িাছি অতি সহজ। 

ۡيَتُهۡمَيَنُظُروَنََ
َ
فَإَِذاََجآَءَٱلۡخَوُۡفََرأ ًةََعلَۡيُكۡمَۖۡ ِشح 

َ
أ

ََعلَۡيهَِِمَنَٱلَۡموِۡتََِۖ ۡعُيُنُهۡمََكٱل ِذيَُيۡغَشيَٰ
َ
إِلَۡيَكَتَُدوُرَأ

َۡ ل
َ
ًةَعَلَىََفَإَِذاََذَهَبَٱلۡخَۡوُفََسلَُقوُكمَبِأ ِشح 

َ
ِسَنٍةَِحَداٍدَأ

ۡعَمَٰلَُهۡمَْۚوََكاَنََ
َ
َأ ُ ۡحبََطَٱَّلل 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَلَۡمَيُۡؤِمُنواَْفَأ

ُ
أ َِۚ ٱلۡخَيِۡر

َِيَِسيٗرا َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل   ١٩ََذ

20. তসহোঁ ছি ভাছি কি, সতন্মতলি িাতহনী গুতচ কিাৱা নাই। িতদ সতন্মতলি িাতহনী 

আছকৌ আতহ পছৰ, কিতিয়া তসহোঁ ছি কামনা কতৰি কি, ভাল হ’লছহোঁ ছিন িতদ 

তসহোঁ ছি িািািৰ মৰুিাসীসকলৰ লগি ৰ্াতক কিামাছলাকৰ সংিাদ লি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন! আৰু িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ লগি অৱস্থান কতৰছলছহোঁ ছিন 

কিছন্ত নাম মািছহ িুি কতৰছলছহোঁ ছিন। 

ۡحَزاُبَيََ
َ
ِتَٱلۡأ

ۡ
ََوِإنَيَأ ْۡۖ ۡحَزاَبَلَۡمَيَۡذَهُبوا

َ
واَََْيحَۡسُبوَنَٱلۡأ َودُّ

ۢنَبآئُِكۡمََۖۡ
َ
ۡعَراِبَيَۡسـ َلُوَنََعۡنَأ

َ
ن ُهمَبَاُدوَنَفِيَٱلۡأ

َ
لَۡوَأ

ََٰتلُٓواَْإِل اَقَلِيلٗا اََق  ٢٠ََولَۡوََكانُواَْفِيُكمَم 

21. অৱছশয কিামাছলাকৰ িাছি আছ  আল্লাহৰ ৰা ুলৰ মাজি উত্তম আদশথ, 

কসই িযতিৰ িাছি তিছয় আশা কছৰ আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ আৰু তিছয় 

আল্লাহক কিত  কিত  স্মৰণ কছৰ। 

ل َِمنََكاَنََ ۡسَوة ََحَسَنةَ 
ُ
َِأ ل َقۡدََكاَنَلَُكۡمَفِيَرَُسوِلَٱَّلل 

ََكثِيٗرا َ ََوٱلَۡيۡوَمَٱٓأۡلِخَرََوذََكَرَٱَّلل  َ  ٢١َيَرُۡجواَْٱَّلل 

22. আৰু মুতমনসকছল কিতিয়া সতন্মতলি িাতহনীক কদতখছল, কিতিয়া 

কিওোঁছলাছক ক’কল, "এইছটাছৱই কসই প্ৰতিশ্ৰুতি তিছটা আমাক আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুছল তদত ল লগছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল সোঁচাই হকত ল"। এই 
ঘটনাই কিওোঁছলাকৰ ঈমান আৰু আনুগিযছহ িৃতি কতৰছল। 

ََ ُ ۡحَزاَبَقَالُواََْهََٰذاََماَوََعَدنَاَٱَّلل 
َ
اََرَءاَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَٱلۡأ َولَم 

ََوَماََزاَدُهۡمَإِل ٓاَإِيَمَٰٗناَََورَُسولُُهۥَوََصدََ ۚۥْ ََورَُسولُُه ُ َقَٱَّلل 
 ٢٢ََوتَۡسلِيٗمَا
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23. মুতমনসকলৰ মাজৰ তক ুমাছন আল্লাহৰ লগি কৰা কিওোঁছলাকৰ অিীকাৰ 

পূণথ কতৰছ , কিওোঁছলাকৰ তক ুমাছন (অিীকাৰ পূণথ কতৰ) মৃিুযিৰণ কতৰছ  আৰু 

তক ুমান প্ৰিীক্ষাি আছ । কিওোঁছলাছক তনজ অিীকাৰি ককাছনা পতৰিিথ ন কৰা 

নাই; 

ََعلَۡيهََِِۖ َ ََٰهُدواَْٱَّلل  ََصَدقُواََْماََع َِنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَرَِجال  م 
لُواََْ َوَماَبَد  َۡۖ نَيَنَتِظُر ََنحَۡبُهۥََوِمۡنُهمَم  نَقََضيَٰ فَِمۡنُهمَم 

 ٢٣ََتۡبِديلٗا

24. িাছি আল্লাছহ সিযিাদীসকলক কিওোঁছলাকৰ সিযিাতদিাৰ িাছি পুৰসৃ্কি 

কতৰি পাছৰ আৰু কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল মুনাতফকসকলক শাতি তদি পাছৰ নাইিা 

তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদি পাছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ পৰম ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َبَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََ ِ َِٰدقِيَنَبِِصۡدقِِهۡمََويَُعذ  َٱلص  ُ َِيۡجزَِيَٱَّلل 
ل 

ََكانََ َ َٱَّلل  ۡوََيُتوَبََعلَۡيِهۡمَْۚإِن 
َ
ََغُفوٗراََإِنََشآَءَأ
 ٢٤َر ِحيٗمَا

25. আৰু আল্লাছহ কাতফৰসকলক ৰুিাৱস্থাি ওছভািাই তদছল, তসহোঁ ছি 

ককাছনা কলযাণ লাভ কৰা নাই। িুিি মুতমনসকলৰ িাছি আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

আল্লাহ সিথশতিমান, প্ৰিল পৰাৰমশালী। 

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْبَِغۡيِظِهۡمَلَۡمََيَنالُواَْخََ ُ َٱَّلل  ََوَكَفىَََوَرد  يٗۡراْۚ
َقَوِيًّاََعزِيٗزا ُ وََكاَنَٱَّلل  َْۚ َٱلُۡمۡؤِمنِيَنَٱلۡقَِتاَل ُ  ٢٥َٱَّلل 

26. আৰু তকিািীসকলৰ মাজৰ তিতিলাছক তসহোঁ িক সহায় কতৰত ল, আল্লাছহ 

তসহোঁ িক অৱিৰণ কৰাছল তসহোঁ িৰ দূগথসমূহৰ পৰা আৰু তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহি 

ভীতিৰ সিাৰ কতৰছল। ফলি কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ তক ু সংখযক কলাকক হিযা 

কতৰ া আৰু তক ুমানক িেী কতৰ া। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَِمنََ
َ
ِۡنَأ نَزَلَٱل ِذيَنََظََٰهُروُهمَم 

َ
َوأ

َصَياِصيِهۡمََوَقَذَفَفِيَقُلُوبِِهُمَٱلرُّۡعَبَفَرِيٗقاََتۡقُتلُوَنََ
ِسُروَنَفَرِيٗقَا

ۡ
 ٢٦ََوتَأ

27. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকক তসহোঁ িৰ ভূতম, ঘৰ-দ্যৱাৰ আৰু তসহোঁ িৰ ধন-

সম্পদৰ উত্তৰাতধকাৰী কতৰছল, আৰু এছনকুৱা এটা ভূতমৰ (উত্তৰাতধকাৰী 

কতৰছল) ি’ি কিামাছলাছক এতিয়াও পদাপথণ কৰা নাই; আৰু আল্লাহ সকছলা 

িস্তুৰ ওপৰি পূণথ ক্ষমিাৱান। 

ۡرٗضاَل ۡمََتَطـ ُوهََ
َ
َٰلَُهۡمََوأ ۡمَو

َ
ۡرَضُهۡمََودَِيَٰرَُهۡمََوأ

َ
ۡوَرثَُكۡمَأ

َ
َََْۚوأ ا

ََشۡيٖءَقَِديٗرَا ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ  ٢٧َوََكاَنَٱَّلل 

28. কহ নিী! িুতম কিামাৰ স্ত্ৰীসকলক ককাৱা, ‘কিামাছলাছক িতদ পাতৰ্থৱ জীৱন 

আৰু ইয়াৰ কসৌেিথিা কামনা কৰা কিছন্ত আহা, মই কিামাছলাকক কভাগ-

তিলাসৰ িযৱস্থা কতৰ তদওোঁ আৰু কসৌজনযৰ হসছি কিামাছলাকক তিদায় তদওোঁ। 

َهاَٱلنَ  يُّ
َ
أ ةََََيَٰٓ َتُرِۡدَنَٱلۡحََيوَٰ ۡزَوَِٰجَكَإِنَُكنتُن 

َ
َقُلَل ِأ ِبيُّ

ََسَراٗحاََ ِۡحُكن  َسر 
ُ
ََوأ َمت ِۡعُكن 

ُ
ۡنَياََوزِيَنَتَهاََفَتَعالَيَۡنَأ ٱلدُّ

 ٢٨ََجمِيلٗا

29. ‘আৰু িতদ কিামাছলাছক কামনা কৰা আল্লাহ, কিওোঁৰ ৰা ুল আৰু 

আতখৰািৰ আিাস, কিছন্ত কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল সৎকমথশীল আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  মহাপ্ৰতিদান’। 

ََ َ َٱَّلل  اَرَٱٓأۡلِخَرَةَفَإِن  ََورَُسولَُهۥََوٱلد  َ َتُرِۡدَنَٱَّلل  َوِإنَُكنتُن 
ۡجًراََعِظيٗمَا

َ
َأ َلِلُۡمۡحِسَنَِٰتَِمنُكن  َعد 

َ
 ٢٩َأ

30. কহ নিী-পত্নীসকল! কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছনািাই প্ৰকাশয অশ্লীল কাম 

কতৰছল কিওোঁৰ িাছি শাতি িৃতি কৰা হ’ি তদ্বগুণ আৰু এইছটা আল্লাহৰ িাছি 

সহজ। 

َبي َِنةََٖ َبَِفَِٰحَشةَٖمُّ ِتَِمنُكن 
ۡ
ََمنَيَأ ِبي ِ َيَٰنَِسآَءَٱلن 

ََِ َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل  وََكاَنََذ يَُضََٰعۡفَلََهاَٱلَۡعَذاُبَِضۡعَفيِۡنَِۚ
 ٣٠َيَِسيٗرا
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31. আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয 

কতৰি আৰু কনক আমল কতৰি আতম িাক দ্যিাৰ প্ৰতিদান তদম আৰু আতম িাৰ 

িাছি প্ৰস্তুি ৰাতখছ াোঁ  সন্মানজনক জীতৱকা। 

ََِورَُسولِهِۦََوَتۡعَمۡلََصَٰلِٗحاََ ََّلِل  ۞َوَمنََيۡقُنۡتَِمنُكن 
َتيِۡنَ ۡجرََهاََمر 

َ
ۡعَتۡدنَاَلََهاَرِۡزٗقاََكرِيٗمَانُّۡؤتَِهآَأ

َ
 ٣١ََوأ

32. কহ নিী-পত্নীসকল! কিামাছলাক আন আন নাৰীৰ দছৰ নহয়, িতদ 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিছন্ত পৰ-পুৰুষৰ লগি ককামল 

কণ্ঠি কৰ্া নক'িা, কাৰণ এছন কতৰছল িাৰ অন্তৰি িযাতধ আছ , তস প্ৰলুি 

হয়; আৰু কিামাছলাছক নযায়সংগি কৰ্া ক'িা। 

فَلَاََ َْۚ َقۡيتُن  َِنَٱلن َِسآِءَإِِنَٱت  َحٖدَم 
َ
ََكأ َلَۡستُن  ِبي ِ َيَٰنَِسآَءَٱلن 

ََوقُلَۡنََ َتخَۡضۡعَنَبِٱلَۡقۡوِلََفَيۡطَمَعَٱل ِذيَفِيَقَلۡبِهِۦََمرَض 
ۡعُروٗفَا  ٣٢َقَۡولٗاَم 

33. আৰু কিামাছলাছক তনজ ঘৰি অৱস্থান কতৰিা। প্ৰাচীন জাছহলী িুগৰ 

প্ৰদশথনীৰ দছৰ তনজছক প্ৰদশথন কতৰ নুফুতৰিা। কিামাছলাছক  ালাি কাছয়ম 

কৰা, িাকাি প্ৰদান কৰা, লগছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগি ৰ্াকা। 

কহ নিী-পতৰয়াল! আল্লাছহ কিামাছলাকৰ পৰা ককৱল অপতৱিিাক দূৰীভূি 

কতৰি তিচাছৰ আৰু কিামাছলাকক সমূ্পণথৰূছপ পতৱি কতৰি তিচাছৰ। 

َََِۖوَقۡرَنَفِيَُبيَُ ولَيَٰ
ُ
َجَٱلَۡجَِٰهلِي ةَِٱلۡأ ََولَاََتبَر ۡجَنََتبَرُّ وتُِكن 
ََ ۥْٓۚ ََورَُسولَُه َ ِطۡعَنَٱَّلل 

َ
ةَََوأ َكوَٰ َةََوَءاتِيَنَٱلز  لَوَٰ قِۡمَنَٱلص 

َ
َوأ

ۡهَلَٱلَۡبۡيِتََ
َ
َلُِيۡذهَِبََعنُكُمَٱلر ِۡجَسَأ ُ إِن َماَيُرِيُدَٱَّلل 

َِرُكۡمََتۡطِهيٗرا  ٣٣ََويَُطه 

34. আল্লাহৰ আয়াি আৰু তহকমিৰ পৰা তি কিামাছলাকৰ ঘৰি পাঠ কৰা 

হয়, কসয়া কিামাছলাছক স্মৰণ ৰাতখিা। তনশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদশী, সমযক 

অৱতহি। 

ََِ َِمۡنََءاَيَِٰتَٱَّلل  َفِيَُبُيوتُِكن  َوٱۡذُكۡرَنََماَُيۡتلَىَٰ
َكَاَنَلَِطيًفاََخبِيًرَا َ َٱَّلل  إِن   ٣٤ََوٱلۡحِۡكَمةَِِۚ

35. তনশ্চয় মু তলম পুৰুষ আৰু মু তলমা নাৰী, মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰী, 

আনুগি পুৰুষ আৰু আনুগি নাৰী, সিযিাদী পুৰুষ আৰু সিযিাদী নাৰী, হধিথশীল 

পুৰুষ আৰু হধিথশীল নাৰী, তিনীি পুৰুষ আৰু তিনীি নাৰী, দানশীল পুৰুষ আৰু 

দানশীল নাৰী,  ওম পালনকাৰী পুৰুষ আৰু  ওম পালনকাৰীণী নাৰী, কিৌনাি 

তহফাজিকাৰী পুৰুষ আৰু কিৌনাি তহফাজিকাৰীণী নাৰী, আল্লাহক অতধক 

স্মৰণকাৰী পুৰুষ আৰু আল্লাহক অতধক স্মৰণকাৰীণী নাৰী, কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আল্লাছহ ৰাতখছ  ক্ষমা আৰু মহাপ্ৰতিদান। 

َٱلُۡمۡسلِِميَنََوٱلُۡمۡسلَِمَِٰتََوٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَ إِن 
َِٰتَََوٱلَۡقَٰنَِ َِٰدَق َِٰدقِيَنََوٱلص  تِيَنََوٱلَۡقَٰنَِتَِٰتََوٱلص 

َٰبَِرَِٰتََوٱلَۡخَِٰشعِيَنََوٱلَۡخَِٰشَعَِٰتََ َٰبِِريَنََوٱلص  َوٱلص 
ئَِمَِٰتََ َٰٓ ئِِميَنََوٱلص  َٰٓ َِٰتََوٱلص  َق ِ قِيَنََوٱلُۡمَتَصد  ِ َوٱلُۡمَتَصد 
ََ َٰكِرِيَنَٱَّلل 

َََوٱلَۡحَٰفِِظيَنَفُُروَجُهۡمََوٱلَۡحَٰفَِظَِٰتََوٱلذ 
ۡجًراََ

َ
ۡغفَِرٗةََوأ َلَُهمَم  ُ َٱَّلل  َعد 

َ
َِٰتَأ َٰكَِر َكثِيٗراََوٱلذ 

 ٣٥ََعِظيٗمَا

36. আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুছল ককাছনা তিষয়ৰ ফয়চালা তদছল ককাছনা মুতমন 

পুৰুষ অৰ্িা ককাছনা মুতমনা নাৰীৰ িাছি কসই তিষয়ি কিওোঁছলাকৰ আন ককাছনা 

(তসিান্তৰ) অতধকাৰ নাৰ্াছক। তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক অমানয কতৰছল 

তস স্পষ্টভাছৱ পৰ্ভ্ৰষ্ট হহ গ’ল। 

ََ ۥٓ ََورَُسولُُه ُ َوَماََكاَنَلُِمۡؤِمٖنََولَاَُمۡؤِمَنٍةَإَِذاَقََضيَٱَّلل 
ََ َ َوَمنََيۡعِصَٱَّلل  ۡمرِهِۡمَُۗ

َ
نَيَُكوَنَلَُهُمَٱلۡخِيََرُةَِمۡنَأ

َ
ۡمًراَأ

َ
أ

بِيٗنَا ََضَلَٰلٗاَمُّ  ٣٦ََورَُسولَُهۥََفَقۡدََضل 
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37. আৰু স্মৰণ কৰা, আল্লাছহ িাক অনুগ্ৰহ কতৰছ  আৰু িুতমও িাৰ প্ৰতি 

অনুগ্ৰহ কতৰ া, িুতম িাক হকত লা, িুতম কিামাৰ স্ত্ৰীৰ লগি সম্পকথ  িজায় 

ৰখা আৰু আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তকন্তু িুতম কিামাৰ অন্তৰি তি কগাপন 

কতৰত লা কসয়া আল্লাছহ প্ৰকাশ কতৰ তদছল, িুতম মানুহক ভয় কতৰত লা অৰ্চ 

আল্লাহক ভয় কৰাছটাছহ কিামাৰ কিত  দৰকাৰ। িাৰ তপ ি কিতিয়া িাছয়ছদ 

িাৰ (স্ত্ৰীৰ) হসছি প্ৰছয়াজন কশষ কতৰছল (িালাক তদছল), কিতিয়া আতম 

কিওোঁক (জয়নিক) কিামাৰ লগি তিয়া তদছলাোঁ , িাছি মুতমনসকলৰ কিালনীয়া 

পুিৰ স্ত্ৰীক (স্ত্ৰী তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰিকল) ককাছনা সমসযা নহয়, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

(কিালনীয়া পুিসকছল) তনজ স্ত্ৰীৰ লগি প্ৰছয়াজন কশষ কতৰি (িালাক তদি)। 
আল্লাহৰ আছদশ কািথকতৰ হ’িই। 

ۡنَعۡمَتََعلَۡيهَِ
َ
ََعلَيۡهََِوأ ُ ۡنَعَمَٱَّلل 

َ
َوِإۡذََتُقوُلَلِل ِذٓيَأ

ََوُتخِۡفىَفِيََنۡفِسَكََماََ َ ۡمِسۡكََعلَۡيَكََزوَۡجَكََوٱت ِقَٱَّلل 
َ
أ

َُ اََٱَّلل  فَلَم  َُٰهَۖۡ نََتخَۡشى
َ
َأ َحقُّ

َ
َأ ُ اَسََوٱَّلل  َُمۡبِديهََِوَتخَۡشيَٱلن 

ِۡنَهاََوَطٗراََزو ۡجَنََٰكَهاَلِكَۡيَلَاَيَُكوَنَعَلَىََ َم  ََزۡيد  قََضيَٰ
ََ ۡدِعَيآئِِهۡمَإَِذاَقََضۡواَِْمۡنُهن 

َ
ۡزَوَِٰجَأ

َ
َفِٓيَأ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنََحَرج 
َِ ۡمُرَٱَّلل 

َ
 ٣٧ََمۡفُعولَٗاََوَطٗراَْۚوََكاَنَأ

38. কসইছটা কতৰছল নিীৰ ককাছনা কদাষ নহয় তিছটা কিওোঁৰ িাছি আল্লাছহ 

তিতধসন্মি কতৰছ । পূছিথ তিসকল অতিিাতহি হহছ  কিওোঁছলাকৰ িাছিও 

এইছটাছৱই আত ল আল্লাহৰ তিধান। আল্লাহৰ ফয়চালা সুতনধথাতৰি, অৱশযম্ভাৱী। 

َِمۡنََحَرٖجَفِيَماَفَرََضَ ِبي ِ اََكاَنَعَلَىَٱلن  َُسن َةََم  ۖۥۡ َلَُه ُ ٱَّلل 
َِقََدٗراََ ۡمُرَٱَّلل 

َ
وَكَاَنَأ َْۚ َِفِيَٱل ِذيَنََخلَۡواَِْمنََقۡبُل ٱَّلل 

ۡقُدوًرَا  ٣٨َم 

39. কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ িাণী প্ৰচাৰ কতৰত ল, আৰু কিওোঁছক ভয় কতৰত ল 

আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছকা ভয় কৰা নাত ল। তহচাপ গ্ৰহণকাৰীৰূছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

ََِويَۡخَشۡونَُهۥََولَاََيخَۡشۡوَنََٱل َ ِذيَنَُيَبل ُِغوَنَرَِسََٰلَِٰتَٱَّلل 
ََِحِسيٗبَا َبِٱَّلل  َوَكَفىَٰ َُۗ َ َحًداَإِل اَٱَّلل 

َ
 ٣٩َأ

40. মুহাম্মদ কিামাছলাকৰ মাজৰ ককাছনা পুৰুষছৰ তপিৃ নহয়, িৰং কিওোঁ 

আল্লাহৰ ৰা ুল আৰু সিথছশষ নিী। আল্লাহ সকছলা তিষছয় সিথজ্ঞ। 
اََكاَنَ ِنَر َِجالُِكۡمََوَلَِٰكنَر ُسوَلََم  َحٖدَم 

َ
بَآَأ
َ
َأ د  ُمحَم 

ََشۡيٍءََعلِيٗمَا ِ
َبِكُل  ُ وََكاَنَٱَّلل  بِي ِـَۧنَُۗ َِوََخاَتَمَٱلن   ٤٠َٱَّلل 

41. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহক কিত  কিত  স্মৰণ কৰা, َذِۡكٗرَا َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡذُكُرواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ  ٤١ََكثِيٗراََيَٰٓ

42. আৰু পুৱা-গধূতল কিওোঁৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা। ِصيلًا
َ
 ٤٢َوََسب ُِحوُهَبُۡكَرٗةََوأ

43. কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কছৰ আৰু কিওোঁৰ তফতৰিাসকছল 

কিামাছলাকৰ িাছি দ্যআ কছৰ, িাছি কিওোঁ কিামাছলাকক অন্ধকাৰৰ পৰা 

কপাহৰকল ওলাই আছন। কিওোঁ মুতমনসকলৰ প্ৰতি পৰম দয়ালু। 

َِنََ ُهَوَٱل ِذيَيَُصل ِىََعلَۡيُكۡمََوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥَلُِيۡخرَِجُكمَم 
وََكاَنَبِٱلُۡمۡؤِمنِيَنَرَِحيٗمَا َِۚ لَُمَِٰتَإِلَيَٱلنُّورِ  ٤٣َٱلظُّ

44. তিতদনা কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ লগি সাক্ষাৎ কতৰি, কসইতদনা কিওোঁছলাকৰ 

অতভিাদন হ’ি ‘ ালাম’। কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁ প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  

সন্মানজনক প্ৰতিদান। 

ۡجٗراََكرِيٗمَا
َ
َلَُهۡمَأ َعد 

َ
 ٤٤ََتحِي ُتُهۡمَيَوَۡمَيَلَۡقۡونَُهۥََسَلَٰم ََْۚوأ

45. কহ নিী! অৱছশয আতম কিামাক সাক্ষী, সুসংিাদদািা আৰু সিকথ কাৰীৰূছপ 

কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ ; 
ۡرَسلَۡ
َ
َإِن آَأ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ ٗراََونَِذيٗراَيَٰٓ ِ  ٤٥ََنََٰكََشَِٰهٗداََوُمبَش 
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46. আৰু আল্লাহৰ অনুমতিৰছম কিওোঁৰ ফাছল আহ্বানকাৰী আৰু উজ্জ্বল 

প্ৰদীপৰূছপ। 
نِيٗرا َِبِإِۡذنِهِۦََوِسَراٗجاَمُّ  ٤٦ََوَداِعًياَإِلَيَٱَّلل 

47. আৰু িুতম মুতমনসকলক সুসংিাদ তদয়া কি, কিওোঁছলাকৰ িাছি আল্লাহৰ 

ওচৰি আছ  মহা অনুগ্ৰহ। 
َِفَۡضلٗاََكبِيٗرا َِنَٱَّلل  َلَُهمَم  ن 

َ
ِرَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَبِأ ِ  ٤٧ََوبَش 

48. িুতম কাতফৰ আৰু মুনাতফকতিলাকৰ আনুগিয নকতৰিা, তসহোঁ িৰ তনিথািন 

উছপক্ষা কৰা আৰু আল্লাহৰ ওপৰছিই ভৰসা কৰা। কমথতিধায়ক তহচাছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

َُٰهۡمََوتَوَك ۡلَعَلَىَََولَاَتُِطِعَ َذى
َ
َٰفِرِيَنََوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوَدۡعَأ ٱلَۡك

ََِوكِيلٗا َبِٱَّلل  َوَكَفىَٰ َِْۚ  ٤٨َٱَّلل 

49. কহ ঈমাোৰসকল! কিতিয়া কিামাছলাছক মুতমনা নাৰীসকলক তিয়া কতৰিা, 

িাৰ তপ ি তসহোঁ িক স্পশথ কৰাৰ আগছি িালাক তদছল কিামাছলাকৰ িাছি 

তসহোঁ িৰ পালনীয় ককাছনা ইেি নাই তিছটা কিামাছলাছক গণনা কৰা। এছিছক 

কিামাছলাছক তসহোঁ িক অলপ সামগ্ৰী প্ৰদান কতৰিা আৰু কসৌজনযৰ হসছি 

তসহোঁ িক তিদায় কতৰিা। 

ََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَنََكۡحُتُمَٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَُثم  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََفَماَلَُكۡمََعلَۡيِهنَ  وُهن  نََتَمسُّ
َ
َِمنََقۡبِلَأ َََطل ۡقُتُموُهن 

ََسَراٗحاََ ُِحوُهن  ََوَسر  َفَمت ُِعوُهن  َۡۖ وَنَها ةََٖتۡعَتدُّ ِمۡنَِعد 
 ٤٩ََجمِيلٗا

50. কহ নিী! আতম কিামাৰ িাছি হিধ কতৰছ াোঁ  কিামাৰ স্ত্ৰীসকলক, তিসকলক 

িুতম কমাহৰ প্ৰদান কতৰ া আৰু হিধ কতৰছ াোঁ  'ফায়' তহচাছপ আল্লাছহ কিামাক 

তি প্ৰদান কতৰছ  তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা তিসকল কিামাৰ মাতলকানাধীন হহছ । 

আৰু তিিাহৰ িাছি হিধ কতৰছ াোঁ  কিামাৰ দদাই-িৰপাইৰ জীছয়কহোঁ িক, কজঠাই-

কপহীৰ জীছয়কহোঁ িক, কমামাছয়ৰৰ জীছয়কহোঁ িক আৰু কিামাৰ কজঠাই-মাহীৰ 

জীছয়কহোঁ িক, তিসকছল কিামাৰ লগি তহজৰি কতৰছ  লগছি এছনকুৱা মুতমন 

নাৰীসকছলাছকা (তিিাহৰ িাছি হিধ কতৰছ াোঁ ) তিছয় নিীৰ িাছি তনজছক সমপথন 

কছৰ, িতদ নিীছয় কিওোঁক তিয়া কতৰি তিচাছৰ; এই তিধান তিছশষকক কিামাৰ 

িাছি, আন মুতমনসকলৰ িাছি নহয়; িাছি কিামাৰ ককাছনা অসুতিধা নহয়। 

সিথসাধাৰণ মুতমনসকলৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ স্ত্ৰী আৰু দাসীতিলাকৰ তিষছয় আতম 

তি তিতধ তনধথাৰণ কতৰছ াোঁ  কসয়া আমাৰ জনা আছ । আৰু আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 

َٰتِٓيََءاَتۡيَتََ ۡزَوََٰجَكَٱل 
َ
ۡحلَلَۡناَلََكَأ

َ
َإِن آَأ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ََعلَۡيَكََ ُ فَآَءَٱَّلل 
َ
آَأ ََوَماََملََكۡتَيَِميُنَكَِمم  ُجورَُهن 

ُ
أ

َٰتَِكََوبََناِتََخالَِكََوبََناِتََ َِكََوبََناِتََعم  َوبََناِتََعم 
َٰتِيََهاجََ ۡؤِمَنًةَإِنَوََهَبۡتَََخََٰلَٰتَِكَٱل  ٗةَمُّ

َ
ۡرَنََمَعَكََوٱۡمَرأ

نَيَۡستَنِكَحَهاََخالَِصٗةَل َكََ
َ
َأ ِبيُّ َراَدَٱلن 

َ
َإِۡنَأ َنۡفَسَهاَلِلن ِبي ِ

قَۡدََعلِۡمَناََماَفَرَۡضَناََعلَۡيِهۡمَفِٓيََ ِمنَُدوِنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَُۗ
يَۡمَُٰنُهۡمَلَِكۡيلَاَيََ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡمََوَماََملََكۡتَأ

َ
ُكوَنََعلَۡيَكََأ

ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل  َُۗ  ٥٠ََحَرج 

51. িুতম তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা িাক ইচ্ছা কিামাৰ ওচৰৰ পৰা দূকৰি ৰাতখি 

পাৰা আৰু িাক ইচ্ছা কিামাৰ ওচৰি স্থান তদি পাৰা। িুতম িাক দূকৰি ৰাতখ া 

িাক কামনা কতৰছল কিামাৰ ককাছনা অপৰাধ নাই। এই তিধান এইিাছি কি, 

এছন কতৰছল তসহোঁ িৰ চকু জুৰ পৰাৰ কিত  সম্ভাৱনা ৰ্াতকি আৰু তসহোঁ ছি দ্যখ 

নাপাি আৰু তসহোঁ িক িুতম তি প্ৰদান কতৰিা কসইছটাছিই তসহোঁ ি প্ৰছিযছকই 

সন্তুষ্ট হহ ৰ্াতকি। কিামাছলাকৰ অন্তৰি তি আছ  আল্লাছহ কসয়া জাছন আৰু 

আল্লাহ সিথজ্ঞ, সহনশীল। 

ََوتُـ ۡوِٓيَ َوَمِنََ۞تُۡرِجيََمنَتََشآُءَِمۡنُهن  َۡۖ إِلَۡيَكََمنَتََشآُء
نََ
َ
َأ ۡدنَيَٰٓ

َ
َٰلَِكَأ َذ ۡنََعَزلَۡتَفَلَاَُجَناَحََعلَۡيَكَْۚ ٱۡبَتَغۡيَتَِمم 

ََْۚ َُكلُُّهن  ََويَۡرَضيَۡنَبَِمآََءاتَيَۡتُهن  ََولَاََيحَۡزن  ۡعُيُنُهن 
َ
َأ َتَقر 

ََعلِيًماَ ُ ََيۡعلَُمََماَفِيَقُلُوبُِكۡمَْۚوََكاَنَٱَّلل  ُ َوٱَّلل 
 ٥١َلِيٗمَاحََ
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52. ইয়াৰ তপ ি কিামাৰ িাছি আন ককাছনা নাৰী হিধ নহয় আৰু কিামাৰ 

স্ত্ৰীসকলৰ পতৰিছিথ  আন স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰাও হিধ নহয়, িতদও তসহোঁ িৰ কসৌেিথই 

কিামাক মুগ্ধ কছৰ; তকন্তু কিামাৰ অতধকাৰভুি দাসীসকলৰ িাতহছৰ। আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি িীক্ষ্ন পিথছিক্ষণকাৰী। 

َِمۡنََل اََيحَِ َلَبِِهن  نََتَبد 
َ
ََبۡعُدََولَٓاَأ َلََكَٱلن َِسآُءَِمنُۢ لُّ

َإِل اََماََملََكۡتَيَِميُنَكََُۗ ۡعَجَبَكَُحۡسُنُهن 
َ
ۡزَوَٰٖجََولَۡوَأ

َ
أ

ََشۡيٖءَر قِيٗبَا ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ  ٥٢َوََكاَنَٱَّلل 

53. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক নিীৰ ঘৰসমূহি তিনা অনুমতিি প্ৰছৱশ 

নকতৰিা, অৱছশয িতদ কিামাছলাকক কখাৱাৰ অনুমতি তদয়া হয় কিছন্ত (এছন 

সময়ি) প্ৰছৱশ কৰা িাছি কখাৱাৰ িাছি অছপক্ষা কতৰিলগীয়া নহয়। এছিছক 

কিতিয়া কিামাছলাকক তনমন্ত্ৰণ কৰা হ’ি কিতিয়া কিামাছলাছক প্ৰছৱশ কতৰিা, 

তকন্তু কখাৱা কশষ হ’কলই কিামাছলাছক গুতচ িািা, কৰ্া-িিৰাি িযি নহ’িা। 

তনশ্চয় কিামাছলাকৰ এই আচৰছণ নিীক কষ্ট তদছয়, কাৰণ কিওোঁ কিামাছলাকক 

উঠাই তদিকল সংছকাচ কিাধ কছৰ। তকন্তু আল্লাছহ সিয কৰ্াি সংছকাচ কিাধ 

নকছৰ। কিামাছলাছক কিওোঁৰ পত্নীসকলৰ পৰা তকিা তিচাতৰছল পদথ াৰ আোঁৰৰ পৰা 

তিচাতৰিা। এই তিধান কিামাছলাকৰ আৰু কিওোঁছলাকৰ হৃদয়ৰ িাছি কিত  পতৱি। 

আল্লাহৰ ৰা ুলক কষ্ট তদয়া কিামাছলাকৰ িাছি উতচি নহয় আৰু কিওোঁৰ মৃিুযৰ 

তপ ি কিওোঁৰ স্ত্ৰীসকলক তিয়া কৰাছটাও কিামাছলাকৰ িাছি ককতিয়াও হিধ 

নহয়। তনশ্চয় আল্লাহৰ ওচৰি এইছটা মহা অপৰাধ। 

نََ
َ
َإِل ٓاَأ ِبي ِ ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَۡدُخلُواَُْبُيوَتَٱلن 

َهاَٱل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َطََ َُٰهََوَلَِٰكۡنَإَِذاََيُۡؤَذَنَلَُكۡمَإِلَيَٰ َعاٍمََغيَۡرََنَِٰظرِيَنَإِنَى
ُدِعيُتۡمَفَٱۡدُخلُواَْفَإَِذاََطعِۡمُتۡمَفَٱنتَِشُرواََْولَاََ

ََ ِبي  َٰلُِكۡمََكاَنَيُۡؤذِيَٱلن  ََذ َإِن  ُمۡسَتـ ۡنِِسيَنَِلحَِديٍثِۚ
ََوِإَذاََ ِۚ ِ َلَاَيَۡسَتۡحِيۦَِمَنَٱلۡحَق  ُ َوٱَّلل  فَيَۡسَتۡحِيۦَِمنُكۡمَۖۡ

َ
َ
َٰلُِكۡمَََسأ ََذ َِمنََوَرآِءَِحَجاٖبِۚ ََمَتَٰٗعاَفَۡسـ َلُوُهن  لُۡتُموُهن 

نَتُۡؤُذواََْ
َ
َوَماََكاَنَلَُكۡمَأ َْۚ ۡطَهُرَلُِقلُوبُِكۡمََوقُلُوبِِهن 

َ
أ

بًَداََْۚ
َ
ۦَٓأ ِ ََبۡعِده ۡزَوََٰجُهۥَِمنُۢ

َ
نَتَنِكُحٓواَْأ

َ
ََِولَٓاَأ رَُسوَلَٱَّلل 

َِعََ َٰلُِكۡمََكاَنَِعنَدَٱَّلل  ََذ  ٥٣َِظيًمَاإِن 

54. িতদ কিামাছলাছক তকিা প্ৰকাশ কৰা অৰ্িা কগাপন কৰা (কিছন্ত জাতন 

কৰ্াৱা) তনশ্চয় আল্লাহ সিথ তিষছয় সিথজ্ঞ। 
ََشۡيٍءََ ِ

ََكاَنَبِكُل  َ َٱَّلل  ۡوَُتخُۡفوهَُفَإِن 
َ
إِنَُتۡبُدواََْشۡيـ ًاَأ

 ٥٤ََعلِيٗمَا

55. নিীৰ স্ত্ৰীসকলৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ তপিৃিগথ, পুিসকল, ভািৃসকল, 

ভতিজাসকল, ভাতগনসকল, লগৰ তিছৰািাসকল আৰু কিওোঁছলাকৰ দাস-

দাসীসকলৰ সনু্মখি কসয়া পালন নকৰাছটা ককাছনা অপৰাধ নহয়। কহ নিী-

পত্নীসকল! আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা তিষছয় 

সমযক প্ৰিযক্ষদশী। 

َفِٓيََءابَآئِِهنَ  ََولَٓاََل اَُجَناَحََعلَۡيِهن  ۡبَنآئِِهن 
َ
ََولَٓاَأ

ََولَاََ َٰتِِهن  َخَو
َ
ۡبَنآِءَأ

َ
ََولَٓاَأ َٰنِِهن  ۡبَنآِءَإِۡخَو

َ
ََولَٓاَأ َٰنِِهن  إِۡخَو

ََ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ َوٱت قِيَنَٱَّلل  َُۗ يَۡمَُٰنُهن 
َ
ََولَاََماََملََكۡتَأ نَِسآئِِهن 
ََشۡيٖءََشِهيًدا ِ

َُكل   ٥٥ََكاَنَعَلَىَٰ

56. তনশ্চয় আল্লাছহ নিীৰ প্ৰশংসা কছৰ আৰু কিওোঁৰ তফতৰিাসকল নিীৰ িাছি 

দ্যআ আৰু ই তিগফাৰ কছৰ। কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছকও নিীৰ প্ৰতি 

দৰুদ পাঠ কৰা আৰু কিওোঁক িৰ্ািৰ্ভাছৱ  ালাম জছনাৱা। 

َهاَٱل ِذيَنََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ َْۚ ِ ِبي  وَنَعَلَىَٱلن 

ََوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥَيَُصلُّ َ َٱَّلل  إِن 
 ٥٦َلُّواََْعلَۡيهَِوََسل ُِمواَْتَۡسلِيًمَاَءاَمُنواََْصَ

57. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক কষ্ট তদছয়, আল্লাছহ তসহোঁ িক 

পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািি লানি কতৰছ  আৰু কিওোঁ তসহোঁ িৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ 

ৰাতখছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

ََورَُسولَُهۥَلََعنََ َ َٱل ِذيَنَيُۡؤُذوَنَٱَّلل  ۡنَياَإِن  َفِيَٱلدُّ ُ ُهُمَٱَّلل 
ِهيٗنَا َلَُهۡمََعَذاٗباَمُّ َعد 

َ
 ٥٧ََوٱٓأۡلِخَرةََِوأ
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58. আৰু তিসকছল মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীসকলক তিনা অপৰাধি 

(তিছটা তসহোঁ ছি কৰা নাই িাৰ িাছি) কষ্ট তদছয়, তনশ্চয় তসহোঁ ছি অপিাদ আৰু 

সুস্পষ্ট গুনাহৰ কিাজা িহন কতৰছ । 

وَنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَبَِغيِۡرََماََوٱل ِذيَنَيُۡؤذَُ
بِيٗنَا  ٥٨َٱۡكتََسُبواََْفَقِدَٱۡحَتَملُواَُْبۡهَتَٰٗناََوِإثٗۡماَمُّ

59. কহ নিী! িুতম কিামাৰ স্ত্ৰীসকলক, কিামাৰ জীয়াৰীসকলক আৰু 

মুতমনসকলৰ স্ত্ৰীসকলক ককাৱা, কিওোঁছলাছক কিন কিওোঁছলাকৰ চাদৰৰ তক ু 

অংশ তনজৰ ওপৰি টাতন লয়। এইছটা কিওোঁছলাকক তচনাৰ সহজ উপায়, ফলি 

কিওোঁছলাকক তিৰি কৰা নহ'ি। আল্লাহ পৰম ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ۡزَوَِٰجَكََوبََناتَِكََونَِسآِءَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَ
َ
َقُلَل ِأ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

نَُيۡعَرۡفَنََ
َ
َأ ۡدنَيَٰٓ

َ
َٰلَِكَأ َذ َْۚ َِمنََجَلَٰبِيبِِهن  يُۡدنِيَنََعلَۡيِهن 

ََغُفوٗراَر ِحيٗمَافَلَاَ ُ وََكاَنَٱَّلل   ٥٩َيُۡؤَذۡيَنَُۗ

60. িতদ মুনাতফকসকল আৰু তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  তসহোঁ ছি আৰু 

চহৰি তম া সংিাদ প্ৰচাৰকাৰীসকছল তিৰি নহয় কিছন্ত অৱছশয আতম কিামাক 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি প্ৰিল কতৰম; ইয়াৰ তপ ি এই চহৰি তসহোঁ ছি কিামাৰ 

প্ৰতিছিশীৰূছপ অতি কম সময়ছহ ৰ্াতকি পাতৰি, 

ََ رَض  ۞ل ئِنَل ۡمَيَنَتهَِٱلُۡمَنَٰفُِقوَنََوٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم 
َلَاََ َوٱلُۡمرِۡجُفوَنَفِيَٱلَۡمِديَنةَِلَُنۡغرِيَن َكَبِِهۡمَُثم 

 ٦٠َُيجَاوُِرونََكَفِيَهآَإِل اَقَلِيلٗا

61. অতভশপ্ত হহ; তসহোঁ িক ি’কি কপাৱা িাি িছিই ধৰা হ’ি আৰু তনদথ য়ভাছৱ 

হিযা কৰা হ’ি। 
ِخُذواََْوُقت ِلُواََْتۡقتِيلٗا

ُ
ۡيَنَماَثُقُِفٓواَْأ

َ
أ لُۡعونِيَنَۖۡ  ٦١َم 

62. পূছিথ তিসকল অতিিাতহি হহছ  তসহোঁ িৰ তিষছয়ও এইছটাছৱই আত ল 

আল্লাহৰ নীতি। িুতম ককতিয়াও আল্লাহৰ নীতিি ককাছনা পতৰিিথ ন নাপািা। 
َِ ََُِسن َةَٱَّلل  ََۖۡولَنََتِجَدَلُِسن ةَِٱَّلل  َفِيَٱل ِذيَنََخلَۡواَِْمنََقۡبُل
 ٦٢ََتۡبِديلٗا

63. মানুছহ কিামাক তকয়ামি সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ। ককাৱা, ‘ইয়াৰ প্ৰকৃি জ্ঞান 

ককৱল আল্লাহৰ ওচৰিছহ আছ ’। তকছহ কিামাক জনাি? সম্ভৱিঃ তকয়ামি 

অতি শীছেই হ’ি পাছৰ। 

اُسَعََ ََِْۚيَۡسـ َلَُكَٱلن  قُۡلَإِن َماَِعلُۡمَهاَِعنَدَٱَّلل  اَعةَِِۖ ِنَٱلس 
اَعَةَتَُكوُنَقَرِيًبَا َٱلس   ٦٣ََوَماَيُۡدرِيَكَلََعل 

64. তনশ্চয় আল্লাছহ কাতফৰসকলক অতভশপ্ত কতৰছ  আৰু তসহোঁ িৰ িাছি প্ৰস্তুি 

ৰাতখছ  জ্বলন্ত জুই; 
َلَُهمَۡ َعد 

َ
َٰفِرِيَنََوأ َلََعَنَٱلَۡك َ َٱَّلل   ٦٤ََسعِيًرَاَإِن 

65. িাি তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি আৰু তসহোঁ ছি ককাছনা অতভভাৱক নাপাি আৰু 

ককাছনা সহায়কাৰীও নাপাি। 
اََولَاَنَِصيٗرا ل اََيِجُدوَنََولِي ٗ بَٗداَۖۡ

َ
 ٦٥ََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

66. তিতদনা তসহোঁ িৰ মুখমিল জুইি ওলট-পালট কৰা হ'ি, কসইতদনা তসহোঁ ছি 

ক'ি, হায়! আতম িতদ আল্লাহক মাতনছলাছহোঁ ছিন আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয 

কতৰছলাছহোঁ ছিন! 

َطۡعَناََ
َ
ارََِيُقولُوَنََيَٰلَۡيتََنآَأ يَۡوَمَُتَقل ُبَوُُجوُهُهۡمَفِيَٱلن 

َطۡعَناَٱلر ُسولَاَ۠
َ
ََوأ َ  ٦٦َٱَّلل 

67. তসহোঁ ছি আৰু ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আতম আমাৰ কনিৃিগথ আৰু 

তিতশষ্ট কলাকসকলৰছহ আনুগিয কতৰত ছলাোঁ  আৰু তসহোঁ ছিছহ আমাক পৰ্ভ্ৰষ্ট 

কতৰত ল; 

َضلُّونَاَ
َ
َطۡعَناََساَدَتَناََوُكبََرآَءنَاَفَأ

َ
َوَقالُواََْرب َنآَإِن آَأ

بِيلَاَ۠  ٦٧َٱلس 
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68. ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম তসহোঁ িক তদ্বগুণ শাতি তদয়া আৰু তসহোঁ িক 

মহা অতভসম্পাি তদয়া’। 
ِنَِمَنَٱلَۡعَذاِبََوٱلَۡعۡنُهۡمَلَۡعٗناََرب َنآََءاتِِهۡمَِضۡعَفيَۡ

 ٦٨ََكبِيٗرا

69. কহ ঈমাোৰসকল! মু াক তিসকছল কষ্ট তদছ  কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ 

নহ'িা, এছিছক তসহোঁ ছি তি ৰটনা কতৰত ল আল্লাছহ কিওোঁক িাৰ পৰা তনছদথ াষ 

প্ৰমাতণি কতৰত ল; আৰু কিওোঁ আত ল আল্লাহৰ ওচৰি মিথাদাৱান। 

َهاَٱل ذَِ يُّ
َ
أ َََيَٰٓ يَنََءاَمُنواَْلَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنََءاَذۡواَُْموَسيَٰ

َِوَِجيٗهَا َوََكاَنَِعنَدَٱَّلل  ْْۚ اَقَالُوا َِمم  ُ هَُٱَّلل 
َ
أ  ٦٩ََفبَر 

70. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

সঠিক কৰ্া ককাৱা; 
ََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ

َ
أ  ٧٠َََوقُولُواَْقَۡولٗاََسِديٗداَيَٰٓ

71. এছন কতৰছল কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ আমলসমূহ 

সংছশাধন কতৰি আৰু কিামাছলাকৰ পাপসমূহ ক্ষমা কতৰি। তি িযতি আল্লাহ 

আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কছৰ, তস অৱছশয মহা সফলিা অজথ ন কতৰছল। 

ۡعَمَٰلَُكۡمَ
َ
َوَمنََيُۡصلِۡحَلَُكۡمَأ َويَۡغفِۡرَلَُكۡمَُذنُوبَُكۡمَُۗ

ََورَُسولَُهۥََفَقۡدَفَاَزَفَۡوًزاََعِظيًمَا َ  ٧١َيُِطِعَٱَّلل 

72. তনশ্চয় আতম আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু পিথিমালাৰ প্ৰতিও এই আমানিৰ 

প্ৰিাৱ তদত ছলাোঁ  তকন্তু তসহোঁ ছি এইছটা (দাতয়ত্বভাৰ) িহন কতৰিকল অস্বীকাৰ 

কতৰছল আৰু কসয়া ল’িকল ভয় কতৰছল আৰু মানুছহ কসয়া িহন কতৰছল; তনশ্চয় 

তস অিযন্ত িাতলম, অতি অজ্ঞ। 

ۡرِضََوٱلِۡجَباِلَ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َمانََةَعَلَىَٱلس 

َ
إِن اََعرَۡضَناَٱلۡأ

إِن ُهۥَ ۡشَفۡقَنَِمنَۡهاََوَحمَلََهاَٱلۡإِنَسَُٰنَۖۡ
َ
نََيحِۡملَۡنَهاََوأ

َ
َبيَۡنَأ

َ
فَأ

 ٧٢ََكاَنََظلُوٗماََجُهولٗا

73. িাছি আল্লাছহ মুনাতফক পুৰুষ আৰু মুনাতফকা নাৰী, লগছি মুশ্বতৰক পুৰুষ 

আৰু মুশ্বতৰকা নাৰীক শাতি তদছয় আৰু মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীক ক্ষমা 

কছৰ। আল্লাহ অিযন্ত ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰتََوٱلُۡمۡشِركِيَنَ ُ َبَٱَّلل  ِ ل ُِيَعذ 
َعَلَىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََِۗوَٱ ُ لُۡمۡشرَِكَِٰتََويَُتوَبَٱَّلل 

ََغُفوٗراَر ِحيَمُۢا ُ  ٧٣َوََكاَنَٱَّلل 
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 ািা سبإ 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছি, আকাশমিলি তি আছ  আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কিছৱোঁই কসই সকছলাছিাৰৰ মাতলক আৰু আতখৰািছিা সকছলা 

প্ৰশংসা কিওোঁছৰই। কিওোঁ প্ৰজ্ঞাময়, সমযক অৱতহি। 

ۡرِضََ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو َِٱل ِذيَلَُهۥََماَفِيَٱلس  ٱلۡحَۡمُدََّلِل 

وَُهَوَ  ١َٱلۡحَِكيُمَٱلۡخَبِيرََُولَُهَٱلۡحَۡمُدَفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِۚ

2. কিওোঁ জাছন মাটিি তি প্ৰছৱশ কছৰ আৰু িাৰ পৰা তি ওলায়, লগছি 

আকাশৰ পৰা তি অৱিীণথ হয় আৰু তি িাকল আছৰাহণ কছৰ। কিওোঁ পৰম দয়ালু, 

অতি ক্ষমাশীল। 

ۡرِضََوَماََيخُۡرُجَِمۡنَهَا
َ
َوَماَيَنِزُلََََيۡعلَُمََماَيَلُِجَفِيَٱلۡأ

وَُهَوَٱلر ِحيُمَٱلَۡغُفورَُ َمآِءََوَماََيۡعُرُجَفِيَهاَْۚ  ٢َِمَنَٱلس 

3. আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘আমাৰ ওচৰকল তকয়ামি নাতহি’। ককাৱা, ‘অৱছশয 
আতহি, শপি কমাৰ প্ৰতিপালকৰ! তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ওচৰি কসয়া আতহি’। 
কিওোঁ গাছয়ি সম্পছকথ  সমযক পতৰজ্ঞাি; আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি অণু পতৰমাণ 

ককাছনা িস্তু অৰ্িা িাছিাকক সৰু িা ডাঙৰ এছকাছৱই কিওোঁৰ অছগাচৰ নহয়; 

প্ৰতিছটা িস্তুছৱই সুস্পষ্ট তকিািি তলতপিি আছ । 

ََوَرب ِيََ َۖۡقُۡلَبَلَىَٰ اَعُة تِيَناَٱلس 
ۡ
َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَاَتَأ

َٰلِِمَٱلَۡغۡيِبَِۖلَاََيۡعُزُبََعنَۡ تِيَن ُكۡمََع
ۡ
ةََٖلََتأ ُهَِمۡثَقاُلََذر 

َٰلَِكََولَٓاََ ۡصَغُرَِمنََذ
َ
ۡرِضََولَٓاَأ

َ
َِٰتََولَاَفِيَٱلۡأ َمََٰو فِيَٱلس 

بِينَٖ ۡكبَُرَإِل اَفِيَكَِتَٰٖبَمُّ
َ
 ٣َأ

4. িাছি কিওোঁ প্ৰতিদান তদছয় কিওোঁছলাকক তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু 

সৎকমথ কতৰছ । কিওোঁছলাকৰ িাছিই আছ  ক্ষমা আৰু সন্মানজনক জীতৱকা। 
َِ ْوَلَٰٓئَِكََل 

ُ
َأ َٰلَِحَِٰتِۚ َيۡجزَِيَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

ََكرِيمَ  َورِۡزق   َ ۡغفَِرة  ٤َلَُهمَم 

5. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািক িযৰ্থ কৰাৰ কচষ্টা কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

ভয়ংকৰ িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ْوَلََٰٓ
ُ
ِذيَنََسَعۡوَفِٓيََءاَيَٰتَِناَُمَعَِٰجزِيَنَأ

َََوٱل  ئَِكَلَُهۡمََعَذاب 
لِيمَ 
َ
ِنَر ِۡجٍزَأ  ٥َم 

6. আৰু তিসকলক জ্ঞান তদয়া হহছ , কিওোঁছলাছক জাছন কি, কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাকল তি অৱিীণথ হহছ  কসয়া সিয; আৰু এইছটাছৱ 

পৰাৰমশালী প্ৰশংতসি আল্লাহৰ পৰ্ তনছদথ শ কছৰ। 

وتُواَْٱلۡعِلَۡمَٱل ِذٓيَ
ُ
ب َِكَََويََرىَٱل ِذيَنَأ نزَِلَإِلَۡيَكَِمنَر 

ُ
أ

َِصَرَِٰطَٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِميدَِ ََويَۡهِدٓيَإِلَيَٰ  ٦َُهَوَٱلۡحَق 

7. আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘আতম কিামাছলাকক এছন এজন িযতিৰ সন্ধান 

তদমছন? তিছয় কিামাছলাকক সংিাদ তদি কি, কিামাছলাকৰ কদহ কিতিয়া 

সমূ্পণথৰূছপ ত ন্ন তিতচ্ছন্ন হহ িাি কিতিয়া তনশ্চয় কিামাছলাক নিুন ভাছৱ আছকৌ 

সৃষ্ট হ’িা’! 

َرَُجٖلََ َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواََْهۡلَنَُدلُُّكۡمَعَلَىَٰ
ٍقَإِن ُكۡمَلَِفىََخلٖۡقََ َُمَمز  يُنَب ِئُُكۡمَإَِذاَُمز ِۡقُتۡمَُكل 

 ٧ََجِديدٍَ

8. তস আল্লাহ সম্পছকথ  তম া উদ্ভাৱন কছৰ কনতক, কন িাৰ মাজি উন্মাদনা 

আছ ? িৰং তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস নকছৰ তসহোঁ ছি শাতি আৰু কঘাৰ 

তিভ্ৰাতন্তৰ মাজি আছ । 

َُۗبَِلَٱل ِذيَنَلَاََ مَبِهِۦَِجن ُۢة
َ
ََِكِذبًاَأ َعَلَىَٱَّلل  ۡفتََرىَٰ

َ
أ

َلَِٰلَٱلَۡبعِيدَِ  ٨َيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِفِيَٱلَۡعَذاِبََوٱلض 
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9. তসহোঁ িক আগফালৰ পৰা আৰু তপ ফালৰ পৰা আগুতৰ ৰখা আকাশৰ প্ৰতি আৰু 

পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতি তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন? আতম ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িক মাটিসহ 

পুতি তদি পাছৰাোঁ  অৰ্িা তসহোঁ িৰ ওপৰি আকাশৰ পৰা এটা টুকুৰা কপলাি পাছৰাোঁ । 

তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, প্ৰছিযক আল্লাহ অতভমুখী িাোৰ িাছি। 

ََماََبيَۡ فَلَۡمَيََرۡواَْإِلَيَٰ
َ
َمآِءََأ َِنَٱلس  يِۡديِهۡمََوَماََخلَۡفُهمَم 

َ
َنَأ

ۡوَنُۡسقِۡطََ
َ
ۡرَضَأ

َ
ََنخِۡسۡفَبِِهُمَٱلۡأ

ۡ
َإِنَن َشأ ۡرِضِۚ

َ
َوٱلۡأ

ََ ِ
َٰلَِكَٓأَليَٗةَل ِكُل  َفِيََذ إِن  َِۚ َمآِء َِنَٱلس  َعلَۡيِهۡمَكَِسٗفاَم 

نِيبَٖ  ٩ََعۡبٖدَمُّ

10. আৰু অৱছশয আতম আমাৰ ফালৰ পৰা দাউদক প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ  মিথাদা, 

আৰু আছদশ কতৰত ছলাোঁ , কহ পিথিমালা! কিামাছলাছক দাউদৰ লগি িাছৰ িাছৰ 

কমাৰ পতৱিিা কঘাষণা কৰা আৰু চৰাইছিাৰছকা (আতম এই আছদশ কতৰত ছলাোঁ )। 
আৰু কিওোঁৰ িাছি আতম কলাহাক ককামল কতৰ তদত ছলাোঁ , 

ِبِيََمَعُهۥََ و 
َ
َيَِٰجَباُلَأ ۞َولََقۡدََءاتَيَۡناََداوُۥَدَِمن اَفَۡضلٗاَۖۡ

اَلَُهَٱلۡحَِديدََوََ لَن 
َ
َوأ يَۡرَۖۡ  ١٠َٱلط 

11. (এই তনছদথ শ প্ৰদান কতৰ কি) িুতম পতৰপূণথৰূছপ িমথ হিয়াৰ কৰা আৰু িৰ্াৰ্থ 

পতৰমাণি প্ৰস্তুি কৰা; আৰু কিামাছলাছক সৎকমথ কৰা। কিামাছলাছক তি কৰা 

তনশ্চয় মই িাৰ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ۡردِِۖ ۡرَفِيَٱلس  ِ ِنَٱۡعَمۡلََسَٰبَِغَٰٖتََوقَد 
َ
ََۖۡأ ََوٱۡعَملُواََْصَٰلًِحا

 ١١َإِن ِيَبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير َ

12. আৰু িিাহক  ুলাইমানৰ অধীন কতৰ তদত ছলাোঁ , তিছটা ৰাতি পুৱা এমাহৰ পৰ্ 

অতিৰম কতৰত ল আৰু গধূতল এমাহৰ পৰ্ অতিৰম কতৰত ল। আতম কিওোঁৰ িাছি 

গতলি িামৰ এটা প্ৰস্ৰৱন প্ৰিাতহি কতৰত ছলা আৰু এছন তক ুমান তজনক কিওোঁৰ 

আনুগি কতৰ তদত ছলাোঁ  তিতিলাছক কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ অনুমতিৰছম কিওোঁৰ 

সনু্মখি কাম কতৰত ল। তসহোঁ িৰ মাজৰ তিছয় আমাৰ তনছদথ শ অমানয কতৰি, আতম 

িাক জ্বলন্ত জুইৰ শাতি আস্বাদন কৰাম। 

َسلَۡناَ
َ
َوأ َۡۖ ِيَحَُغُدوَُّهاََشۡهر ََوَرَواُحَهاََشۡهر  َولُِسلَۡيَمََٰنَٱلر 

ََمنََيۡعَمُلََبيَۡنَيََديۡهََِلَُهۥَعََ َوِمَنَٱلِۡجن ِ قِۡطرَِِۖ
يَۡنَٱلۡ

ۡمرِنَاَنُِذقُۡهَِمۡنََ
َ
ََوَمنَيَزِۡغَِمۡنُهۡمََعۡنَأ بِإِۡذِنََرب ِهِۖۦۡ

عِيرَِ  ١٢ََعَذاِبَٱلس 

13. তসহোঁ ছি  ুলাইমানৰ ইচ্ছানুিায়ী কিওোঁৰ িাছি অট্টাতলকা, ভাস্কিথ, জলাধাৰ 

সদৃশ িৃহদাকাৰ পাি আৰু সুদৃ়িভাছৱ স্থাতপি কডগ তনমথাণ কতৰত ল। ‘কহ দাউদ-

পতৰয়াল! কৃিজ্ঞিাৰ হসছি কিামাছলাছক কাম কতৰ কিাৱা। কমাৰ িাোসকলৰ 

তক ু সংখযকছহ কৃিজ্ঞ!’ 

َحَٰرِيَبََوتََمَٰثِيَلَوَِجَفاٖنََ َيۡعَملُوَنَلَُهۥََماَيََشآُءَِمنَم 
َْ َٱۡعَملُٓوا اِسَيٍَٰتِۚ َءاَلََداوُۥَدَُشۡكٗراََََْۚكٱلۡجََواِبََوُقُدورَٖر 

ُكورَُ ِۡنَِعَبادَِيَٱلش  َم   ١٣ََوقَلِيل 

14. এছিছক কিতিয়া আতম  ুলাইমানৰ মৃিুয ঘটাছলাোঁ , কিতিয়া তজনতিলাকক 

কিওোঁৰ মৃিুয সম্পছকথ  অৱগি কছৰাৱাইত ল মাটিৰ পৰুৱায়, তিছিাছৰ কিওোঁৰ 

লাখুটিডাল খাই আত ল। ফলি কিওোঁ কিতিয়া মাটিি িাগতৰ পতৰল, কিতিয়াছহ 

তজনতিলাছক িুতজি পাতৰছল কি, িতদ তসহোঁ ছি গাছয়ি জাতনছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত 

তসহোঁ ছি লাঞ্ছনাদায়ক শাতিি আৱি নাৰ্াতকলছহোঁ ছিন। 

ۦَٓإِل اََ ََمۡوتِهِ اَقََضۡيَناََعلَۡيهَِٱلَۡمۡوَتََماََدل ُهۡمَعَلَىَٰ فَلَم 
َتَبَي نََ اََخر  َفَلَم  ۖۥۡ تَُه

َ
ُكُلَِمنَسأ

ۡ
ۡرِضَتَأ

َ
َََدآب ُةَٱلۡأ ِتَٱلِۡجنُّ

نَل ۡوََكانُواََْيۡعلَُموَنَٱلَۡغۡيَبََماَلَبُِثواَْفِيَٱلَۡعَذاِبََ
َ
أ

 ١٤َٱلُۡمِهينَِ

15. তনশ্চয়  ািাৰ অতধিাসীসকলৰ িাছি তসহোঁ িৰ িাস ভূতমি আত ল এটা 

তনদশথন, দ্যটা উদযান, এটা কসাোঁ ফাছল আৰু এটা িাওোঁ ফাছল। ককাৱা হহত ল, 

কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক তদয়া জীতৱকা কভাগ কৰা আৰু কিওোঁৰ 

প্ৰতি কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। উত্তম নগৰ আৰু ক্ষমাশীল প্ৰতিপালক। 

ََۖۡجن َتاِنََعنَيَِميٖنََ لََقۡدََكاَنَلَِسَبإَٖفِيََمۡسَكنِِهۡمََءايَة 
َبَلَۡدة ََ ۚۥْ ِۡزِقََرب ُِكۡمََوٱۡشُكُرواَْلَُه ُكلُواَِْمنَر  وَِشَماٖلَِۖ

ََغُفور َ َوَربٌّ  ١٥ََطي َِبةَ 
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16. িৰ্াতপও তসহোঁ ি অিাধয হ’ল। ফলি আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি প্ৰিাতহি কতৰছলাোঁ  

িান্ধ-ভিা ঢলপানী আৰু তসহোঁ িৰ উদযান দ্যটাক পতৰিিথ ন কতৰ তদছলাোঁ  এছনকুৱা দ্যটা 

উদযানি, ি’ি উৎপন্ন হয় তিিা-ককহা ফল-মূল, ঝাউগ  আৰু সামানয 

ককইছজাপামান িগৰী গ । 

ۡعرَُضواَْ
َ
لَۡنَُٰهمََفَأ ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمََسۡيَلَٱلَۡعرِِمََوبَد 

َ
فَأ

ِنََ ثٖۡلََوَشۡيٖءَم 
َ
ُكٍلََخمٖۡطََوأ

ُ
ِبجَن تَۡيِهۡمََجن تَيِۡنََذَواتَۡيَأ

 ١٦َِسۡدرَٖقَلِيلَٖ

17. কসই শাতি আতম তসহোঁ িক তদত ছলাোঁ  তসহোঁ িৰ কুফৰীৰ কাৰছণ। 

অকৃিজ্ঞসকলৰ িাতহছৰ আন কাছকা আতম এছনকুৱা শাতি তনতদওোঁ। 
َوََهۡلَنَُجَٰزِٓيَإِل اََ ْۡۖ َٰلَِكََجَزۡيَنَُٰهمَبَِماََكَفُروا َذ

 ١٧َٱلَۡكُفورََ

18. তসহোঁ িক লগছি আৰু তিছিাৰ জনপদৰ মাজি আতম িৰকি তদত ছলাোঁ , 

কসইছিাৰৰ মধযৱিী স্থানি আতম দৃশযমান িহুছিা জনপদ স্থাপন কতৰত ছলাোঁ  আৰু 

কসইছিাৰ জনপদি ভ্ৰমণৰ িাছি িৰ্ািৰ্ িযৱস্থা কতৰত ছলাোঁ । হকত ছলাোঁ , 

‘কিামাছলাছক এইছিাৰ জনপদি তদছন-ৰাতি (কিতিয়া ইচ্ছা কিতিয়াই) তনৰাপছদ 

ভ্ৰমণ কৰা’। 

وََجَعلَۡناَبَيَۡنُهۡمََوبَيَۡنَٱلُۡقَرىَٱل تِيََبََٰرۡكَناَفِيَهاَقُٗرىََ
ي اًماَ

َ
ِسيُرواَْفِيَهاَلََيالَِيََوأ يَۡرَۖۡ ۡرنَاَفِيَهاَٱلس  َظَِٰهَرٗةََوقَد 

 ١٨ََءاِمنِينََ

19. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাৰ ভ্ৰমণৰ দ্যৰত্ব 

দীঘথ কতৰ তদয়া’। তসহোঁ ছি তনজছৰ প্ৰতি অনযায় কতৰত ল। ফলি আতম তসহোঁ িক 

কাতহনীৰ তিষয় িস্তুি পতৰণি কতৰছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িক সমূ্পণথৰূছপ ত ন্ন-তিতচ্ছন্ন কতৰ 

তদছলাোঁ । তনশ্চয় ইয়াি আছ  তনদশথন, প্ৰছিযক হধিথশীল, কৃিজ্ঞ িযতিৰ িাছি। 

نُفَسُهۡمََ
َ
ۡسَفارِنَاََوَظلَُمٓواَْأ

َ
َفَقالُواََْرب َناََبَٰعِۡدََبيَۡنَأ

َٰلَِكََ َفِيََذ َإِن  ٍقِۚ َُمَمز  قَۡنَُٰهۡمَُكل  َحادِيَثََوَمز 
َ
فََجَعلَۡنَُٰهۡمَأ

ََصب ارََٖشُكورَٖ ِ
 ١٩َٓأَلَيَٰٖتَل ِكُل 

20. আৰু অৱছশয তসহোঁ িৰ সম্বছন্ধ ইিলীছ  িাৰ ধাৰণা সিয প্ৰমাণ কতৰছল, 

ফলি তসহোঁ িৰ মাজৰ এটা মুতমন দলৰ িাতহছৰ সকছলাছৱ িাৰ অনুসৰণ কতৰত ল; 

َقََعلَۡيِهۡمَإِبۡلِيُسََظن ُهۥَفَٱت َبُعوهَُإِل اَفَرِيٗقاََ َولََقۡدََصد 
َِنَٱلُۡمۡؤِمنِينََ  ٢٠َم 

21. আৰু তসহোঁ িৰ ওপৰি চয়িানৰ ককাছনা আতধপিয নাত ল। তকন্তু ককাছন 

আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কছৰ আৰু ককাছন এই তিষছয় সছেহ কপাষণ 

কছৰ, কসয়া প্ৰকাশ কৰাছটাছৱই আত ল আমাৰ উছেশয। কিামাৰ প্ৰতিপালক 

সকছলা িস্তুৰ সমযক সংৰক্ষণকাৰী। 

ِنَُسلَۡطٍَٰنَإِل اَلَِنۡعلََمََمنَيُۡؤِمُنََ َوَماََكاَنَلَُهۥََعلَۡيِهمَم 
ۡنَُهَوَِمۡنَهاَ ََشۡيٍءََبِٱٓأۡلِخَرةَِِمم  ِ

َُكل  َوَربَُّكَعَلَىَٰ َُۗ ٖ فِيََشك 
َ  ٢١ََحفِيظ 

22. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰক ইলাহ িুতল ধাৰণা কতৰত লা 

কসইছিাৰক মািা। তসহোঁ ছি আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ অণু পতৰমাণ িস্তুছৰা মাতলক 

নহয়। আৰু এই দ্যটাি তসহোঁ িৰ ককাছনা অংশও নাই আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা 

ককাছনও কিওোঁৰ সহায়ছকা নহয়’। 

َِلَاََيۡملُِكوَنََ ِنَُدوِنَٱَّلل  قُِلَٱۡدُعواَْٱل ِذيَنَزََعۡمُتمَم 
ۡرِضََوَماَلَُهۡمََ

َ
َِٰتََولَاَفِيَٱلۡأ َمََٰو ةَٖفِيَٱلس  ِمۡثَقاَلََذر 

ِنََظِهيٖرَ  ٢٢َفِيِهَماَِمنَِشۡرٖكََوَماَلَُهۥَِمۡنُهمَم 

23. আল্লাছহ িাক অনুমতি প্ৰদান কতৰি, কিওোঁৰ িাতহছৰ আল্লাহৰ ওচৰি কাছৰা 

 ুপাতৰ  ফলপ্ৰসূ নহ’ি। অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ িৰ অন্তৰৰ পৰা ভয় তিদূতৰি হয়, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি পৰস্পৰৰ মাজি কসাধ-কপা  কছৰ, ‘কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক 

তক ক’কল’? ইয়াৰ উত্তৰি কিওোঁছলাছক কয়, ‘তিছটা সিয কসইছটাছৱ হকছ ’। 
কিওোঁ অতি উচ্চ, অতি মহান। 

َفََٰ َإَِذاَََولَاَتَنَفُعَٱلش  ََحت يَٰٓ ۚۥْ ذَِنَلَُه
َ
َإِل اَلَِمۡنَأ ۥٓ َعُةَِعنَدهُ

ََۡۖ قَالُواَْٱلۡحَق  َِعََعنَقُلُوبِِهۡمَقَالُواََْماَذاَقَاَلََربُُّكۡمَۖۡ فُز 
َٱلَۡكبِيرَُ  ٢٣َوَُهَوَٱلَۡعلِىُّ
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24. ককাৱা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰা ককাছন কিামাছলাকক জীতৱকা 

প্ৰদান কছৰ’? ককাৱা, ‘আল্লাহ। তনশ্চয় আতম অৰ্িা কিামাছলাক সৎপৰ্ি 

প্ৰতিতষ্ঠি আছ া নাইিা স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি পতিি’। 

ََۡۖ ُ ۡرِضَِۖقُِلَٱَّلل 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َِنَٱلس  ۞قُۡلََمنَيَۡرُزُقُكمَم 

بِينَٖ ۡوَفِيََضَلَٰٖلَمُّ
َ
َُهًدىَأ ۡوَإِي اُكۡمَلََعلَىَٰ

َ
 ٢٤ََوِإن آَأ

25. ককাৱা, ‘আমাৰ অপৰাধৰ িাছি কিামাছলাকক প্ৰশ্ন কৰা নহ’ি আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আমাছকা প্ৰশ্ন কৰা নহ’ি’। 
اَ ۡجَرۡمَناََولَاَنُۡسـ َُلََعم 

َ
آَأ قُلَل اَتُۡسـ َلُوَنََعم 

 ٢٥ََتۡعَملُونََ

26. ককাৱা, ‘আমাৰ প্ৰতিপালছক আমাক সকছলাছক একতিি কতৰি, িাৰ 

তপ ি কিছৱোঁই আমাৰ মাজি সঠিকভাছৱ ফয়চালা কতৰ তদি; আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ 

ফয়চালাকাৰী, সিথজ্ঞ’। 

َوَُهَوََ ِ ََيۡفَتُحَبَيَۡنَناَبِٱلۡحَق  َمُعَبَيَۡنَناََربَُّناَُثم 
قُۡلََيجۡ

 ٢٦َٱلَۡفت اُحَٱلَۡعلِيمَُ

27. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক কমাক কদখুৱাছচান, তিছিাৰক কিামাছলাছক কিওোঁৰ 

অংশীদাৰ তহচাছপ তনিুি কতৰ া। নহয়, ককতিয়াও নহয়। িৰং কিওোঁ (একমাি) 

আল্লাহ, পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়’। 

ََ ُ بَۡلَُهَوَٱَّلل  َكل اَْۚ َۡۖ لۡحَۡقُتمَبِهِۦَُشَرَكآَء
َ
ُرونَِيَٱل ِذيَنَأ

َ
قُۡلَأ

 ٢٧َٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

28. আৰু আতম কিামাক সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ িাছি ককৱল সুসংিাদদািা আৰু 

সিকথ কাৰীৰূছপ কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ ; তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই নাজাছন। 
ََ ۡرَسلَۡنََٰكَإِل اََكآف ٗةَل ِلن اِسَبَِشيٗراََونَِذيٗراََوَلَِٰكن 

َ
َوَمآَأ

اِسَلَاََيۡعلَُمونََ ۡكثََرَٱلن 
َ
 ٢٨َأ

29. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱা, এই 

প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়া িািৱাতয়ি হ’ি’? 

ََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينَََويَُقولُونََ  ٢٩َََمَتيَٰ

30. ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ িাছি আছ  এটা তনধথাতৰি তদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, িাৰ পৰা 

কিামাছলাছক এক মুহূত্তথ ও তিলম্ব কতৰি কনাৱাতৰিা, আৰু ত্বৰাতেিও কতৰি 

কনাৱাতৰিা’। 

ِيَعاُدَيَۡوٖمَل اََ تَۡسَتـ ِۡخُروَنََعۡنُهََساَعٗةََولَاََقُلَل ُكمَم 
 ٣٠َتَۡسَتۡقِدُمونََ

31. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি কয়, "আতম এই ককাৰআনৰ প্ৰতি 

ককতিয়াও ঈমান কপাষণ নকছৰাোঁ , আৰু ইয়াৰ পূিথৱিী ককাছনা তকিািৰ প্ৰতিও 

নকছৰাোঁ "। হায়! িতদ িুতম কদতখলাছহোঁ ছিন িাতলমসকলক, কিতিয়া তসহোঁ িক 

তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি তৰ্য় কছৰাৱা হ’ি, কিতিয়া তসহোঁ ছি পৰস্পছৰ িাদ-

প্ৰতিিাদ কতৰ ৰ্াতকি, তিছিাৰক দ্যিথল িুতল ভিা হহত ল, তসহোঁ ছি অহংকাৰী 

তিলাকক ক’ি, ‘কিামাছলাক নাৰ্াতকছল আতম অৱছশয মুতমন হ’কলাছহোঁ ছিন!’ 

َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَنَنُّۡؤِمَنَبَِهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنََولَاََ
َٰلُِموَنََمۡوقُوفُوَنََبِٱل ِذيََبيَۡ َإِذَِٱلظ  َولَۡوَتََرىَٰٓ َنَيََديۡهَِِۗ

ََبۡعٍضَٱلَۡقۡوَلََيُقوُلََ ِعنَدََرب ِِهۡمَيَرِۡجُعََبۡعُضُهۡمَإِلَيَٰ
نُتۡمَلَُكن اََ

َ
ٱل ِذيَنَٱۡسُتۡضعُِفواَْلِل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرواَْلَۡولَٓاَأ

 ٣١َُمۡؤِمنِينََ

32. তিসকছল অহংকাৰী আত ল, তসহোঁ ছি দ্যিথল কতৰ ৰখা তিলাকক ক’ি, 

‘কিামাছলাকৰ ওচৰি তহদায়ি অহাৰ তপ ি আতম কিামাছলাকক িাৰ পৰা তনিৃত্ত 

কতৰত ছলাছন? িৰং কিামাছলাকছহ অপৰাধী আত লা’। 

َنحُۡنََ
َ
قَاَلَٱل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرواَْلِل ِذيَنَٱۡسُتۡضعُِفٓواَْأ

بَۡلَُكنُتم ََبۡعَدَإِۡذََجآَءُكمَِۖ َََصَدۡدَنَُٰكۡمََعِنَٱلُۡهَدىَٰ
جۡرِِمينََ  ٣٢َمُّ
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33. আৰু তিসকলক দ্যিথল কতৰ ৰখা হহত ল তসহোঁ ছি, অহংকাৰকাৰী তিলাকক 

ক’ি, ‘দৰাচলছি কিামাছলাছকই তদছন-ৰাতি চৰান্তি তলপ্ত আত লা, কিতিয়া 

কিামাছলাছক আমাক আছদশ কতৰত লা িাছি আতম আল্লাহৰ লগি কুফৰী কছৰাোঁ  

আৰু কিওোঁৰ িাছি সমকক্ষ (তশ্বকথ ) স্থাপন কছৰাোঁ ’। তকন্তু কিতিয়া তসহোঁ ছি শাতি 

কদতখিকল পাি, কিতিয়া তসহোঁ ছি অনুিাপ কগাপছন ৰাতখি আৰু তিসকছল কুফৰী 

কতৰত ল আতম তসহোঁ িৰ তডতঙি তশকতল লগাম। তসহোঁ ছি তি কতৰত ল তসহোঁ িক ককৱল 

িাছৰই প্ৰতিফল তদয়া হ’ি। 

َوَقاَلَٱل ِذيَنَٱۡسُتۡضعُِفواَْلِل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَُرواَْبَۡلََمۡكُرََ
ََٱل يَۡ ۥٓ ََِوَنجَۡعَلَلَُه نَن ۡكُفَرَبِٱَّلل 

َ
ُمُروَنَنآَأ

ۡ
َهارَِإِۡذَتَأ ِلََوٱلن 

ُواَْٱلَۡعَذاَبَْۚوََجَعلَۡناََ
َ
اََرأ َداَمَةَلَم  واَْٱلن  َسرُّ

َ
َوأ نَداٗداَْۚ

َ
أ

ََهۡلَُيجَۡزۡوَنَإِل اََماَ ْۡۖ ۡعَناِقَٱل ِذيَنََكَفُروا
َ
ۡغَلََٰلَفِٓيَأ

َ
ٱلۡأ

 ٣٣ََكانُواََْيۡعَملُونََ

34. আতম তি জনপদছিই সিকথ কাৰী কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  িাৰ তিত্তশালী 

অতধিাসীসকছল হকছ , ‘কিামাছলাছক তি হল কপ্ৰতৰি হহ া তনশ্চয় আতম কসয়া 

অস্বীকাৰ কছৰাোঁ ’। 

ِنَن ِذيٍرَإِل اَقَاَلَُمتَۡرفُوَهآَإِن اَبَِمآََ ۡرَسلَۡناَفِيَقَۡريَةَٖم 
َ
َوَمآَأ

ۡرِسلُۡتمَبِهِۦََكَٰفُِرونََ
ُ
 ٣٤َأ

35. তসহোঁ ছি আৰু হকছ , ‘আতম ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততিি অতধক 

সমৃিশালী; আৰু আমাক ককতিয়াও শাতি তদয়া নহ’ি’। 
ۡوَلَٰٗداََوَماََنحُۡنََ

َ
َٰلٗاََوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُرَأ

َ
َوَقالُواََْنحُۡنَأ
بِينََ  ٣٥َبُِمَعذ 

36. ককাৱা, ‘তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালছক িাক ইচ্ছা িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ তদছয় 

অৰ্িা সীতমি কতৰ তদছয়; তকন্তু অতধকাংশ কলাছকই কসয়া নাজাছন’। 
ََ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََويَۡقِدُرََوَلَِٰكن  ََرب ِيَيَبُۡسُطَٱلر  قُۡلَإِن 

اِسَلَاََيۡعلَُمونََ ۡكثََرَٱلن 
َ
 ٣٦َأ

37. কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি এছন ককাছনা িস্তু নহয় তিছটা 

কিামাছলাকক মিথাদাৰ তদশি আমাৰ ওচৰি তনকটৱিী কতৰ তদি; তকন্তু তিসকছল 

ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , কিওোঁছলাছকই তনজ কমথৰ িাছি পাি িহুগুণ 

প্ৰতিদান; আৰু কিওোঁছলাক সুউচ্চ অট্টাতলকাি তনৰাপছদ ৰ্াতকি। 

ِبُُكۡمَِعنَدنَاََ تِيَُتَقر 
ۡوَلَُٰدُكمَبِٱل 

َ
َٰلُُكۡمََولَٓاَأ ۡمَو

َ
َوَمآَأ
ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََُزلَۡ

ُ
َإِل اََمۡنََءاَمَنَوََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَأ َفىَٰٓ

َِٰتََ ۡعِفَبَِماََعِملُواَْوَُهۡمَفِيَٱلُۡغُرَف َجَزآُءَٱلض ِ
 ٣٧ََءاِمُنونََ

38. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক িযৰ্থ কতৰিকল কচষ্টা কছৰ, তসহোঁ িক 

শাতিৰ মাজি উপতস্থি কৰা হ’ি। 
ْوَلَٰٓئَِكَفِيَََوٱل ِذيَنَيَۡسَعۡوَنَ

ُ
فِٓيََءاَيَٰتَِناَُمَعَِٰجزِيَنَأ

 ٣٨َٱلَۡعَذاِبَُمحَۡضُرونََ

39. ককাৱা, ‘তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা িাক 

ইচ্ছা িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ তদছয় আৰু িাক ইচ্ছা সীতমি কতৰ তদছয়। 

কিামাছলাছক (আল্লাহৰ পৰ্ি) তি িযয় কৰা, কিওোঁ িাৰ তিতনময় প্ৰদান কতৰি 

আৰু কিছৱোঁই কশ্ৰষ্ঠ জীতৱকাদািা’। 

ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهِۦََ ََرب ِيَيَبُۡسُطَٱلر  قُۡلَإِن 
َوَُهَوََ ۖۥۡ ِنََشۡيٖءََفُهَوَُيخۡلُِفُه نَفۡقُتمَم 

َ
ََوَمآَأ ۚۥْ َويَۡقِدُرَلَُه
َٰزِقِينََ  ٣٩ََخيُۡرَٱلر 

40. আৰু স্মৰণ কৰা, তিতদনা কিওোঁ তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি কতৰি, িাৰ 

তপ ি তফতৰিাসকলক সুতধি, ‘ইহোঁ ছি কিামাছলাকৰ ইিাদি কতৰত ল কনতক’? 

ُؤلَآءََِ َهَٰٓ
َ
ََيُقوُلَلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِأ َويَۡوَمََيحُۡشُرُهۡمََجمِيٗعاَُثم 

 ٤٠َإِي اُكۡمََكانُواََْيۡعُبُدونََ
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41. কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘িুতম পতৱি, মহান! িুতমছহ আমাৰ অতভভাৱক, তসহোঁ ি 

নহয়; িৰং তসহোঁ ছি তজন তিলাকৰছহ উপাসনা কতৰত ল। তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই তজন 

তিলাকৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কতৰত ল। 

بَۡلََكانُواََْ نَتََولِيَُّناَِمنَُدونِِهمَِۖ
َ
قَالُواَُْسۡبَحََٰنَكَأ

ۡؤِمُنونََ ۡكثَرُُهمَبِِهمَمُّ
َ
أ َۡۖ  ٤١ََيۡعُبُدوَنَٱلِۡجن 

42. ‘ফলি আতজ কিামাছলাকৰ কাছৰাছৰ ইজছন তসজনৰ উপকাৰ িা অপকাৰ 

কৰাৰ অতধকাৰ নাই’। তিসকছল অনযায় কতৰত ল আতম তসহোঁ িক কম, 

‘কিামাছলাছক তি অতি-শাতিক তম া িুতল অস্বীকাৰ কতৰত লা িাছৰ কসাৱাদ 

কলাৱা’। 

اَ ۡفٗعاََولَاََضر ٗ فَٱلَۡيۡوَمَلَاََيۡملُِكََبۡعُضُكۡمَلَِبۡعٖضَن 
ارَِٱل تِيَُكنُتمَََوَنُقوُلَلِل ِذيَنََظلَُمواَُْذوقُواَْعََ َذاَبَٱلن 

بُونََ ِ  ٤٢َبَِهاَتَُكذ 

43. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি কিতিয়া আমাৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা হয়, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘এওোঁ এজন এছনকুৱা িযতি তিছয় কিামাছলাকৰ পূিথ পুৰুছষ 

িাৰ উপাসনা কতৰত ল িাৰ পৰা কিামাছলাকক িাধা তদি তিচাছৰ’। তসহোঁ ছি আৰু 

কয়, ‘এইছটা তম া উদ্ভাৱনৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়’। কাতফৰসকলৰ ওচৰি 

কিতিয়া সিয আছহ কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, ‘এইছটা এটা সুস্পষ্ট িাদ্যছহ’। 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتَناََبي َِنَٰٖتَقَالُواََْماََهََٰذآَإِل اََ َوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
اََكاَنََيۡعُبُدََءابَآَ ُكۡمََعم  نَيَُصد 

َ
َيُرِيُدَأ ؤُُكۡمََرَُجل 

ََوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواََْ ۡفتَٗرىِۚ َمُّ َوَقالُواََْماََهََٰذآَإِل ٓاَإِفۡك 
بِينَ  اََجآَءُهۡمَإِۡنََهََٰذآَإِل اَِسۡحر َمُّ َلَم  ِ َحق 

 ٤٣َلِلۡ

44. আতম তসহোঁ িক ইয়াৰ পূছিথ ককাছনা তকিাি তদয়া নাত ছলাোঁ , তিখন তসহোঁ ছি 

অধযয়ন কতৰি আৰু কিামাৰ পূছিথ ইহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা সিকথ কাৰীও কপ্ৰৰণ কৰা 

নাত ছলাোঁ । 

ۡرَسلَۡنآَإِلَۡيِهۡمَ
َ
َوَمآَأ َۡۖ ِنَُكُتٖبَيَۡدرُُسوَنَها َوَمآََءاَتۡيَنَُٰهمَم 

ِذيرَٖ
 ٤٤ََقۡبلََكَِمنَن 

45. তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছলও অস্বীকাৰ কতৰত ল। অৰ্চ তসহোঁ িক আতম তি প্ৰদান 

কতৰত ছলাোঁ , িাৰ দহ ভাগৰ এভাছগা ইহোঁ ছি (মক্কাৰ অতধিাসীসকছল) কপাৱা নাই, 

ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি আমাৰ ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰছ । ফলি আমাৰ 

প্ৰিযাখযান (শাতি) ককছনকুৱা আত ল! 

َبَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََوَماَبَلَُغواَِْمۡعَشاَرََمآَ َوَكذ 
فََكۡيَفََكاَنَنَِكيرَِ بُواَْرُُسلِىَِۖ  ٤٥ََءاَتۡيَنَُٰهۡمَفََكذ 

46. ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক ককৱল এটা তিষছয় উপছদশ তদছ াোঁ , 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ উছেছশয দ্যজন দ্যজনকক অৰ্িা এজন এজনকক উঠি তৰ্য় 

তদয়া, িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তচন্তা-চচথ া কতৰ কচাৱা, কিামাছলাকৰ সিীজনৰ 

মাজি ককাছনা উন্মাদনা নাই। কিওোঁ ককৱল আসন্ন কঠিন শাতি সম্পছকথ  

কিামাছলাকৰ িাছি মাছৰ্ান এজন সিকথ কাৰীছহ’। 

ََ ََِمۡثَنيَٰ نََتُقوُمواََّْلِل 
َ
أ َِٰحَدةٍَِۖ ِعُظُكمَبَِو

َ
۞قُۡلَإِن َمآَأ

إِۡنَُهَوََ ِنَِجن ٍةَِۚ ََماَبَِصاِحبُِكمَم  ْْۚ ُروا ََتَتَفك  َُثم  ََٰدىَٰ َوفَُر
 ٤٦َإِل اَنَِذير َل ُكمََبيَۡنَيََدۡيََعَذاٖبََشِديدَٖ

47. ককাৱা, ‘িতদ মই কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা পাতৰশ্ৰতমক তিচাছৰাোঁ  কিছন্ত 

কসয়া ককৱল কিামাছলাকৰ িাছিই; কমাৰ পুৰস্কাৰ আছ  ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি 

আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তুছৰ প্ৰিযক্ষকাৰী’। 

ۡجرَِيَإِل اََ
َ
إِۡنَأ ۡجرََٖفُهَوَلَُكۡمَۖۡ

َ
ِۡنَأ لُۡتُكمَم 

َ
قُۡلََماََسأ

ََشۡيٖءََشهِيدَ  ِ
َُكل  وَُهَوَعَلَىَٰ َِۡۖ  ٤٧َعَلَىَٱَّلل 

48. ককাৱা, ‘তনশ্চয় কমাৰ প্ৰতিপালক সিযৰ দ্বাৰা আঘাি কছৰ, কিছৱোঁই 

িাৱিীয় গাছয়িৰ সমযক জ্ঞানী’। 
َُٰمَٱلُۡغُيوبَِ ََعل  ِ ََرب ِيََيۡقِذُفَبِٱلۡحَق   ٤٨َقُۡلَإِن 
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49. ককাৱা, ‘সিয আতহছ , এছিছক িাতিছল নিুন এছকা সৃতষ্ট কতৰি কনাৱাছৰ 

আৰু পুনৰািৃতত্তও কতৰি কনাৱাছৰ’। 
ََوَماَُيۡبِدُئَٱلَۡبَِٰطُلََوَماَيُعِيدَُقُۡلََجآَءَ  ٤٩َٱلۡحَقُّ

50. ককাৱা, ‘মই তিভ্ৰান্ত হ’কল তিভ্ৰাতন্তৰ পতৰণাম মছয় পাম, আৰু িতদ মই 

তহদায়ি প্ৰাপ্ত হওোঁ কসয়া ককৱল এইিাছি কি, কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাৰ প্ৰতি অহী 

কপ্ৰৰণ কছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, অতি তনকটৱিী’। 

َوِإِنَٱۡهَتَديُۡتََقُۡلَإِنََضلَلَۡ ََنۡفِسيَِۖ َعَلَىَٰ ِضلُّ
َ
ُتَفَإِن َمآَأ

إِن ُهۥََسِميع َقَرِيبَ  َِۚ ََرب ِٓي  ٥٠َفَبَِماَيُوِحٓيَإِلَي 

51. িতদ িুতম কদতখলাছহোঁ ছিন কিতিয়া তসহোঁ ছি ভীি-তিহ্বল হহ পতৰি, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি অিযাহতি নাপাি আৰু তসহোঁ িক অতি ওচৰৰ পৰা ধৰা হ’ি, 

كَاٖنَََولَۡوَتََرىََٰٓ ِخُذواَِْمنَم 
ُ
َإِۡذَفَزُِعواَْفَلَاَفَوَۡتََوأ

 ٥١َقَرِيبَٖ

52. আৰু তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান আতনছলাোঁ ’। তকন্তু ইমান দূৰৱিী 

স্থানৰ পৰা তসহোঁ ছি (ঈমানক) লগ পাি ককছনকক? 

ََ كَانِۭ َناُوُشَِمنَم  َلَُهُمَٱلت  ن يَٰ
َ
َوَقالُٓواََْءاَمن اَبِهِۦََوأ

 ٥٢َدَٖبَعِي

53. অৰ্চ ইতিপূছিথ তসহোঁ ছি ইয়াক অস্বীকাৰ কতৰত ল; আৰু তসহোঁ ছি দূৰৱিী 

স্থানৰ পৰা গাছয়িৰ তিষছয় কিয়া মন্তিয কপাষণ কতৰত ল। 
ََۖۡويَۡقِذفُوَنَبِٱلَۡغۡيِبَِمنََ َوَقۡدََكَفُرواَْبِهِۦَِمنََقۡبُل

َبَعِيدَٖ كَانِۭ  ٥٣َم 

54. তসহোঁ ি আৰু তসহোঁ িৰ আশা-আকাংক্ষাৰ মাজি অন্তৰায় সৃতষ্ট কতৰ তদয়া 

হহছ , কিছনকক ইতিপূছিথ তসহোঁ িৰ সমপন্থীসকলৰ কক্ষিি কৰা হহত ল। তনশ্চয় 

তসহোঁ ি আত ল তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহৰ মাজি। 

ۡشَياِعِهمََ
َ
وَِحيَلَبَيَۡنُهۡمََوبَيَۡنََماَيَۡشَتُهوَنََكَماَفُعَِلَبِأ

َِ إِن ُهۡمََكانُواَْف َْۚ ِنََقۡبُل رِيبَِۭم  َمُّ  ٥٤َيََشك ٖ
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ফাতিৰ فاطر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্টকিথ া আল্লাহৰ 

িাছিই, তিজছন তফতৰিাসকলক িাণীিাহকৰূছপ তনছয়াগ কতৰছ , কিওোঁছলাক 

(তফতৰিাসকল) দ্যখন দ্যখন, তিতনখন তিতনখন আৰু চাতৰখন চাতৰখন কডউকা 

তিতশষ্ট। কিছৱোঁই সৃতষ্টৰ মাজি তি ইচ্ছা িৃতি কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ۡرِضََجاِعِلَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َِفَاِطرَِٱلس  ٱلۡحَۡمُدََّلِل 

ۡجنَِحةَٖ
َ
ْولِٓيَأ

ُ
ََوثَُلََٰثََوُرَبََٰعَْۚيَزِيُدَفِيَٱلۡخَلِۡقََرُُسلًاَأ ۡثَنيَٰ َم 

ََشۡيٖءَقَِدير َ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ  ١ََماَيََشآُء

2. আল্লাছহ মানুহৰ িাছি তি অনুগ্ৰহ মুকতল কতৰ তদছয় কসয়া কৰাধ কতৰিকল 

ককাছনা নাই আৰু কিওোঁ তিছটা কৰাধ কছৰ, িাৰ তপ ি কসইছটা মুকতল 

কতৰিকলও ককাছনা নাই। কিওোঁ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َوَماََ َۡۖ ۡحمَةَٖفَلَاَُمۡمِسَكَلََها َلِلن اِسَِمنَر  ُ اََيۡفَتِحَٱَّلل  م 
َوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ ِۚۦْ ََبۡعِده ُيۡمِسۡكَفَلَاَُمۡرِسَلَلَُهۥَِمنُۢ

 ٢َٱلۡحَِكيمَُ

3. কহ মানৱ! কিামাছলাকৰ প্ৰতি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰা। আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আন ককাছনা স্ৰষ্টা আছ  কনতক, তিছয় কিামাছলাকক আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ পৰা 

জীতৱকা দান কছৰ? আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। এছিছক 

কিামাছলাকক ক’হল ওছভািাই তনয়া হহছ ? 

ََِعلَۡيُكۡمََْۚهۡلَِمۡنََ اُسَٱۡذُكُرواَْنِۡعَمَتَٱَّلل  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِنََ َِيَۡرُزُقُكمَم  ََٰهَََخَٰلٍِقََغيُۡرَٱَّلل  َلَٓاَإَِل ۡرِضِۚ
َ
َمآِءََوٱلۡأ َٱلس 

َتُۡؤَفُكونََ ن يَٰ
َ
فَأ  ٣َإِل اَُهَوَۖۡ

4. আৰু িতদ ইহোঁ ছি কিামাক অতিশ্বাস কছৰ কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) কিামাৰ 

পূছিথও ৰা ুলসকলক অতিশ্বাস কৰা হহত ল। আল্লাহৰ ওচৰছিই সকছলা তিষয় 

প্ৰিযািতিথ ি হ’ি। 

ََِ َوِإلَيَٱَّلل  ِنََقۡبلَِكَْۚ َم  بَۡتَرُُسل  ِ بُوَكََفَقۡدَُكذ  ِ َوِإنَيَُكذ 
ُمورَُ
ُ
 ٤َتُرَۡجُعَٱلۡأ

5. কহ মানৱ! তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয; কসছয় পাতৰ্থৱ জীৱছন কিন 

কিামাছলাকক ককতিয়াও প্ৰিাতৰি কতৰি কনাৱাছৰ আৰু কসই প্ৰিাৰছকও কিন 

কিামাছলাকক আল্লাহৰ তিষছয় প্ৰিাৰণা কতৰি কনাৱাছৰ। 

ةََُ ن ُكُمَٱلۡحََيوَٰ َۖۡفَلَاََتُغر  ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  اُسَإِن  َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِٱلَۡغُرورَُ ن ُكمَبِٱَّلل  ۡنَياََولَاََيُغر   ٥َٱلدُّ

6. তনশ্চয় চয়িান হহছ  কিামাছলাকৰ শত্ৰু; এছিছক িাক শত্ৰু িুতলছয়ই 

মনি ৰাতখিা। তস িাৰ দলক এইকাৰছণ আহ্বান কছৰ িাছি তসহোঁ ছি প্ৰজ্জতলি 

জুইৰ অতধিাসী হ’ি পাছৰ। 

إِن َماَيَۡدُعواََْ اَْۚ خُِذوُهََعُدوًّ ۡيَطََٰنَلَُكۡمََعُدو  َفَٱت  َٱلش  إِن 
عِيرَِ ۡصَحَِٰبَٱلس 

َ
 ٦َِحۡزبَُهۥَلَِيُكونُواَِْمۡنَأ

7. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  কঠিন শাতি; আৰু তিসকছল 

ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  ক্ষমা আৰু 

মহাপুৰস্কাৰ। 

َوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْ َۡۖ ََشِديد  ٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَُهۡمََعَذاب 
ۡجر ََكبِيرَ 

َ
َوأ  َ ۡغفَِرة َٰلَِحَِٰتَلَُهمَم   ٧َوََعِملُواَْٱلص 
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8. কাছৰািাক িতদ িাৰ কিয়া কমথ কশাভনীয় কতৰ কদখুৱা হয় ফলি তস 

কসইছটাক উত্তম িুতল ভাছৱ, (কসইজন িযতি কিওোঁৰ দছৰ হ’ি পাছৰছন তিছয় 

ভাল কামক ভাল আৰু কিয়া কামক কিয়া িুতল ভাছৱ?) এছিছক তনশ্চয় 

আল্লাছহ িাক ইচ্ছা তিভ্ৰান্ত কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা িাছক তহদায়ি তদছয়। এছিছক 

তসহোঁ িৰ িাছি আছক্ষপ কতৰ িুতম তনজৰ প্ৰাণ তিনাশ নকতৰিা। তসহোঁ ছি তি কছৰ 

তনশ্চয় আল্লাহ কসই সম্পছকথ  সমযক পতৰজ্ঞাি। 

ََ َيُِضلُّ َ َٱَّلل  فَإِن  َۡۖ َفَمنَُزي َِنَلَُهۥَُسوُٓءََعَملِهِۦَفََرَءاهََُحَسٗنا
َ
أ

فَلَاَتَۡذَهۡبََنۡفُسَكََ َۡۖ َمنَيََشآُءََويَۡهِديََمنَيََشآُء
بَِماَيَۡصَنُعونََ َُۢ ََعلِيُم َ َٱَّلل  َإِن   ٨ََعلَۡيِهۡمََحَسَرٍَٰتِۚ

9. কসইজছনই আল্লাহ তিজছন িিাহ কপ্ৰৰণ কতৰ িাৰ দ্বাৰা কমঘমালা সিাতলি 

কছৰ। িাৰ তপ ি আতম কসইছটাক তনজীৱ ভূখিৰ ফাছল পতৰচাতলি কছৰাোঁ , 

ইয়াৰ তপ ি আতম িাৰ দ্বাৰা মৃি ভূতমক আছকৌ পুনজীতৱি কছৰাোঁ । এইদছৰই 

পুনজীৱন সংঘটিি হ’ি। 

ََٰحََفُتثِيُرََسحََ َِي ۡرَسَلَٱلر 
َ
َٱل ِذٓيَأ ُ َبَلَٖدَََوٱَّلل  اٗباَفَُسۡقَنَُٰهَإِلَيَٰ

َكَذَٰلَِكََ ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهاَْۚ
َ
ۡحَييَۡناَبِهَِٱلۡأ

َ
ي ِٖتَفَأ م 
 ٩َٱلنُُّشورَُ

10. িতদ ককাছনািাই সন্মান তিচাছৰ (কিছন্ত তস আল্লাহৰ ওচৰছিই তিচৰা 

উতচি) তকয়ছনা সকছলা সন্মান-প্ৰতিপতত্তৰ মাতলক ককৱল আল্লাছহই। কিওোঁৰ 

ওচৰছিই সকছলা ভাল কৰ্া উতিি হয় আৰু কনক আমলক কিওোঁ ওপৰকল 

উঠায়। আৰু তিসকছল কিয়া কামৰ চৰান্ত কছৰ তসহোঁ িৰ িাছি আছ  কঠিন শাতি 

আৰু তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰ িযৰ্থ হ’িই। 

إِلَۡيهَِيَۡصَعُدَٱلۡكَلُِمََ َْۚ ةََُجمِيًعا َمنََكاَنَيُرِيُدَٱلۡعِز َةَِهَّلِلَفَٱلۡعِز 
َٰلِحَُ ي ُِبََوٱلَۡعَمُلَٱلص  ََوٱل ِذيَنََيۡمُكُروَنََٱلط  ۚۥْ َيَۡرَفُعُه

ْوَلَٰٓئَِكَُهَوََ
ُ
َوَمۡكُرَأ َۡۖ ََشِديد  ي ِـ َاِتَلَُهۡمََعَذاب  ٱلس 

 ١٠ََيُبورَُ

11. আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ  মাটিৰ পৰা, িাৰ তপ ি 

শুৰতিেুৰ পৰা, িাৰ তপ িছহ কিামাছলাকক কিাৰা কিাৰাকক িনাইছ । 

আল্লাহৰ অজ্ঞািি ককাছনা নাৰীছয় গভথ  ধাৰণ নকছৰ আৰু প্ৰসছৱা নকছৰ। 

ককাছনা দীঘথায়ু িযতিৰ আয় ুিৃতি কৰা নহয় আৰু িাৰ আয় ুহ্ৰাস কৰাও নহয়, 

তকন্তু কসয়া আছ  এটা পুতৰ্ি (তলতপিি)। তনশ্চয় এয়া আল্লাহৰ িাছি অতি 

সহজ। 

ََجَعلَُكۡمََ َِمنَنُّۡطَفةَُٖثم  ِنَتَُراٖبَُثم  ََخلََقُكمَم  ُ َوٱَّلل 
ۡزَوَٰجَٗ

َ
ََوَماَأ ِمهۚۦِْ

ََولَاَتََضُعَإِل اَبِعِلۡ نَثيَٰ
ُ
َوَماََتحِۡمُلَِمۡنَأ اَْۚ

ََ اَفِيَكَِتٍَٰبِۚ
ۦَٓإِل  ِ رََٖولَاَيُنَقُصَِمۡنَُعُمرِه َعم  ُرَِمنَمُّ ُيَعم 

َِيَِسير َ َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل  ََذ  ١١َإِن 

12. আৰু দ্যছয়াখন সাগৰ সমান নহয়ঃ এখনৰ পানী তমঠা, সুস্বাদ্য; আনখনৰ 

পানী লুণীয়া, ককছহটা। প্ৰতিখনৰ পৰা কিামাছলাছক িাজা মাংস (মা ) কখাৱা 

আৰু আহৰণ কৰা অলংকাৰ, তিছিাৰ কিামাছলাছক পতৰধান কৰা। আৰু 

কিামাছলাছক িাি কদখা কপাৱা িুকু কভতদ চলাচল কৰা জাহাজছিাৰ, িাছি 

কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি পাৰা, লগছি িাছি কিামাছলাছক 

কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

ََسآئِغ ََشَرابُُهۥَََوَماَيَسَۡ َفَُرات  َتوِيَٱلَۡبۡحَراِنََهََٰذاََعۡذب 
اََ ُكلُوَنَلَحۡٗماََطرِي ٗ

ۡ
َتَأ ٖ
َوِمنَُكل  َۡۖ َجاج 

ُ
َأ َوَهََٰذاَِملۡح 

َوتََرىَٱلُۡفلَۡكَفِيهََِ َوتَۡسَتۡخرُِجوَنَِحلَۡيٗةَتَلۡبَُسوَنَهاَۖۡ
 ١٢َنَََمَواِخَرَلَِتبَۡتُغواَِْمنَفَۡضلِهِۦََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرَو

13. কিছৱোঁই ৰাতিক তদনৰ মাজি প্ৰছৱশ কৰায় আৰু তদনক প্ৰছৱশ কৰায় 

ৰাতিৰ মাজি, কিছৱোঁই সূিথয আৰু চন্দ্ৰক কতৰছ  তনয়মাধীন; প্ৰছিযকছটাছৱ 

পতৰভ্ৰমণ কছৰ এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক। কিছৱোঁই আল্লাহ কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালক। আতধপিয কিওোঁছৰই। কিামাছলাছক কিওোঁৰ পতৰিছিথ  তিছিাৰক 

আহ্বান কৰা তসহোঁ ছি এটা কখজুৰ গুটিৰ পািল আৱৰণছৰা অতধকাৰী নহয়। 

َرََ َهاَرَفِيَٱل ۡيِلَوََسخ  َهارََِويُولُِجَٱلن  يُولُِجَٱل ۡيَلَفِيَٱلن 
ََ ُ َٰلُِكُمَٱَّلل  ََذ يِۚ َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
ََيجۡرِيَلِأ ُكل   َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر ٱلش 

َوٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَمَِ نَُدونِهِۦََماَََربُُّكۡمَلَُهَٱلُۡملُۡكَْۚ
 ١٣ََيۡملُِكوَنَِمنَقِۡطِميرٍَ
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14. কিামাছলাছক তসহোঁ িক আহ্বান কতৰছল তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ আহ্বান 

ককতিয়াও নুশুতনি আৰু শুনা পাছলও কিামাছলাকৰ আহ্বানৰ ককতিয়াও সোঁহাতৰ 

তদি কনাৱাছৰ। কিামাছলাছক কি তসহোঁ িক অংশী কতৰ া কসয়া তকয়ামিৰ তদনা 

তসহোঁ ছি অস্বীকাৰ কতৰি। সিথজ্ঞ আল্লাহৰ দছৰ ককাছনও কিামাক অৱতহি কতৰি 

কনাৱাছৰ। 

إِنَتَۡدُعوُهۡمَلَاَيَۡسَمُعواَُْدعَآَءُكۡمََولَۡوََسِمُعواََْماََ
َويَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِيَۡكُفُروَنَبِِشۡركُِكۡمََْۚ ٱۡسَتَجابُواَْلَُكۡمَۖۡ

 ١٤ََولَاَيُنَب ِئَُكَِمۡثُلََخبِيٖرَ

15. কহ মানৱ! কিামাছলাছকছহ আল্লাহৰ মুখাছপক্ষী; আৰু আল্লাহ, কিছৱোঁই 

অভাৱমুি, প্ৰশংতসি। 
ََ َُهَوَٱلَۡغنِيُّ ُ َوٱَّلل  َِۡۖ نُتُمَٱلُۡفَقَرآُءَإِلَيَٱَّلل 

َ
اُسَأ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ
 ١٥َٱلۡحَِميدَُ

16. কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাকক অপসাতৰি কতৰি পাছৰ আৰু এটা নিুন 

সৃতষ্ট হল আতহি পাছৰ। 
َيُۡذهِۡبكَُ

ۡ
ِتَِبخَلٖۡقََجِديدَٖإِنَيََشأ

ۡ
 ١٦َۡمََويَأ

17. আৰু এইছটা আল্লাহৰ িাছি এছকা টান কাম নহয়। ََِٖبَِعزِيز َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل   ١٧ََوَماََذ

18. আৰু ককাছনা িহনকাৰীছয় আনৰ কিাজা িহন নকতৰি, আৰু ককাছনািা 

ভাৰাৰান্ত িযতিছয় িতদ িাৰ কিাজা িহনৰ িাছি কাছৰািাক মাছি িৰ্াতপও িাৰ 

কিাজাৰ ককাছনা অংশই িহন কৰা নহ’ি আনতক িাৰ তনকট আত্মীয় হ’কলও 

নকতৰি। িুতম ককৱল কিওোঁছলাককছহ সিকথ  কতৰি পাতৰিা তিসকছল তনজ 

প্ৰতিপালকক কনছদখাককছয় ভয় কছৰ আৰু  ালাি কাছয়ম কছৰ। তিছয় তনজছক 

পতৰশুতি কছৰ, তস তনজৰ কলযাণৰ িাছিই পতৰশুতি কছৰ। প্ৰিযাৱিথ ন ককৱল 

আল্লাহৰ ফাছলই। 

َِحمۡلَِهاَََولَاَتَزِرَُ َإِلَيَٰ ََوِإنَتَۡدُعَُمۡثَقلَة  ِۚ ۡخَرىَٰ
ُ
وِۡزَرَأ  َ َوازَِرة

إِن َماَتُنِذُرَٱل ِذيَنََ َُۗ َولَۡوََكاَنََذاَقُۡربَيَٰٓ لَاَُيحَۡمۡلَِمۡنُهََشۡيءَ 
َفَإِن َماََ َوَمنَتََزك يَٰ َْۚ َة لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 

َ
َيخَۡشۡوَنََرب ُهمَبِٱلَۡغۡيِبََوأ

َلَِنۡفسَِ َِٱلَۡمِصيرََُيتََزك يَٰ ََوِإلَيَٱَّلل   ١٨َهۚۦِْ

19. অন্ধ আৰু দৃতষ্টসম্পন্ন িযতি ককতিয়াও সমান নহয়, َََُوٱلَۡبِصير ۡعَميَٰ
َ
 ١٩ََوَماَيَۡسَتوِيَٱلۡأ

20. অন্ধকাৰ আৰু কপাহছৰা সমান নহয়, َُلَُمَُٰتََولَاَٱلنُّور  ٢٠ََولَاَٱلظُّ

21. শীিল  াোঁ  আৰু প্ৰখৰ ৰ’কদা সমান নহয়, َََولَاَٱلۡحَُرورََُولَا لُّ ِ  ٢١َٱلظ 

22. আৰু সমান নহয় জীতৱি আৰু মৃিসকল। তনশ্চয় আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ 

শুনায়, তকন্তু তিসকল িযতি কিৰি আছ  িুতম তসহোঁ িক ককতিয়াও শুনাি 

কনাৱাতৰিা। 

َيُۡسِمُعََمنََ َ َٱَّلل  إِن  َُٰتَْۚ ۡمَو
َ
ۡحَيآُءََولَاَٱلۡأ

َ
َوَماَيَۡسَتوِيَٱلۡأ

وََ َۡۖ ُقُبورَِيََشآُء
نَفِيَٱلۡ نَتَبُِمۡسِمٖعَم 

َ
 ٢٢ََمآَأ

23. িুতম ককৱল এজন সিকথ কাৰীছহ।  َنَتَإِل اَنَِذير
َ
 ٢٣َإِۡنَأ

24. তনশ্চয় আতম কিামাক সিযসহ কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  সুসংিাদদািা আৰু 

সিকথ কাৰীৰূছপ; আৰু এছন ককাছনা জাতি নাই িাৰ ওচৰি সিকথ কাৰী অহা 

নাই। 

ۡرَسلَۡنََٰكَبِٱلَۡ
َ
ٍةَإِل اََإِن آَأ م 

ُ
ِۡنَأ ََوِإنَم  َبَِشيٗراََونَِذيٗراْۚ ِ حَق 

 ٢٤ََخلَاَفِيَهاَنَِذير َ
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25. আৰু তসহোঁ ছি িতদ কিামাক অতিশ্বাস কছৰ কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) তসহোঁ িৰ 

পূিথৱিীসকছলও অতিশ্বাস কতৰত ল, তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকল সুস্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদ, গ্ৰন্থাতদ আৰু দীতপ্তমান তকিািসহ আতহত ল। 

َبَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََجآَءۡتُهۡمََ بُوَكََفَقۡدََكذ  ِ َوِإنَيَُكذ 
بُرََِوبِٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمنِيرَِ  ٢٥َرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوبِٱلزُّ

26. িাৰ তপ ি তিসকছল কুফৰী কতৰত ল আতম তসহোঁ িক শাতি তিতহত ছলাোঁ । 

এছিছক (কচাৱা) ককছনকুৱা আত ল কমাৰ প্ৰিযাখযান (শাতি)! 

َفََكيَۡفََكاَنَنَِكيِرَ ْۡۖ َخۡذُتَٱل ِذيَنََكَفُروا
َ
َأ  ٢٦َُثم 

27. িুতম কদখা নাইছন, আল্লাছহ আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ, িাৰ তপ ি 

আতম িাৰ দ্বাৰা তিতভন্ন িণথৰ ফলমূল উৎপন্ন কছৰাোঁ । পাহাৰৰ মাজছিা আছ  

তিতভন্ন িণথৰ িৰ, শুভ্ৰ, ৰঙা আৰু গা়ি ক’লা। 

ۡخرَۡجَناَبِهِۦَ
َ
َمآِءََماٗٓءَفَأ نَزَلَِمَنَٱلس 

َ
َأ َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

ََوُحمۡر ََ بِيض  َُۢ َوِمَنَٱلِۡجَباِلَُجَدُد َُٰنَهاَْۚ لَۡو
َ
خَۡتلًِفاَأ َثَمَرَٰٖتَمُّ

َُٰنَهاَوََغَرابِيُبَُسود َ لَۡو
َ
َأ خَۡتلِف   ٢٧َمُّ

28. আৰু এইদছৰ মানুহৰ মাজি, তিচৰণশীল প্ৰাণী আৰু চিুষ্পদ জন্তুৰ 

মাজছিা আছ  নানা িণথ। আল্লাহক ককৱল কিওোঁৰ জ্ঞানী িাোসকছলই ভয় 

কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰমশালী, পৰম ক্ষমাশীল। 

َٰنُُهۥََكَذَٰلَِكََُۗ لَۡو
َ
َأ نَۡعَِٰمَُمخَۡتلِف 

َ
ََوٱلۡأ ِ َوآب  اِسََوٱلد  َوِمَنَٱلن 

َِمۡنَِعَبادِهَِٱلُۡعلََ َ ََإِن َماََيخَۡشيَٱَّلل  ََعزِيز  َ َٱَّلل  َإِن  ُْۗ ُؤا َمَٰٓ
 ٢٨ََغُفورَ 

29. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ তকিাি তিলাৱি কছৰ আৰু  ালাি কাছয়ম 

কছৰ, আৰু আতম কিওোঁছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা কগাপছন আৰু 

প্ৰকাশযৰূছপ িযয় কছৰ, কিওোঁছলাছকই আশা কছৰ এছনকুৱা িযৱসায়ৰ, তিছটা 

ককতিয়াও ধ্বংস নহয়। 

َٱل َ نَفُقواََْإِن 
َ
َةََوأ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 

َ
ََِوأ ِذيَنََيۡتلُوَنَكَِتََٰبَٱَّلل 

اَوََعلَانَِيٗةَيَرُۡجوَنَتَِجََٰرٗةَل نََتُبورََ اََرَزقَۡنَُٰهۡمَِسر ٗ  ٢٩َِمم 

30. িাছি আল্লাছহ কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাকৰ পূণথ প্ৰতিফল দান কছৰ আৰু 

তনজ অনুগ্ৰহি আৰু ি়িাই তদছয়। তনশ্চয় কিওোঁ পৰম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্ৰাহী। 
َإِن ُهۥََغُفور ََ ۦْٓۚ ِنَفَۡضلِهِ ُجورَُهۡمََويَزِيَدُهمَم 

ُ
َِيُهۡمَأ لُِيَوف 
 ٣٠ََشُكور َ

31. আৰু আতম তকিািৰ পৰা কিামাৰ প্ৰতি তি অহী কতৰছ াোঁ  কসয়া সিয, ইয়াৰ 

পূছিথ তি আত ল ই িাৰ সমৰ্থক। তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ তিষছয় 

সমযক অৱতহি, স্ৰিথদ্ৰষ্টা। 

ٗقاَل َِماََ ِ َُمَصد  وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَِمَنَٱلِۡكَتَِٰبَُهَوَٱلۡحَقُّ
َ
َوٱل ِذٓيَأ

بَِصير َ َُۢ َبِعَِبادِهِۦَلَخَبِيُر َ َٱَّلل  إِن   ٣١ََبيَۡنَيََديۡهَِِۗ

32. িাৰ তপ ি আতম তকিািৰ অতধকাৰী কতৰছলাোঁ  কিওোঁছলাকক, তিসকলক 

আতম আমাৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা মছনানীি কতৰছ াোঁ ; তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজৰ 

তক ুমান তনজৰ প্ৰতি অিযাচাৰী, তক ুমান মধযমপন্থী আৰু তক ুমান আল্লাহৰ 

ইচ্ছাি কলযাণৰ কামি অগ্ৰগামী। এইছটাছৱই হহছ  মহা অনুগ্ৰহ। 

فَِمۡنُهۡمََ َۡۖ ۡوَرۡثَناَٱلِۡكَتََٰبَٱل ِذيَنَٱۡصَطَفۡيَناَِمۡنَِعَبادِنَا
َ
َأ ُثم 

َبِٱلۡخَۡيَرَِٰتَََظالِم َل َِنۡفسَِ ََوِمۡنُهۡمََسابُِقُۢ ۡقَتِصد  هِۦََوِمۡنُهمَمُّ
َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡضُلَٱلَۡكبِيرَُ َذ َِْۚ  ٣٢َبِإِۡذِنَٱَّلل 

33. তচৰস্থায়ী জান্নাি, ি’ি কিওোঁছলাক প্ৰছৱশ কতৰি। িাি কিওোঁছলাকক 

কসাণৰ খাৰু আৰু মুকুিাৰ অলংকাছৰছৰ অলংকৃি কৰা হ’ি আৰু িাি 

কিওোঁছলাকৰ কপাচাক হ’ি খাটি কৰচমৰ। 

َساوَِرَِمنََ
َ
َُٰتََعۡدٖنَيَۡدُخلُوَنَهاَُيحَل ۡوَنَفِيَهاَِمۡنَأ َجن 

َولَِباُسُهۡمَفِيَهاََحرِيرَ   ٣٣ََذَهٖبََولُۡؤلُٗؤاَۖۡ
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34. আৰু কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছি, 

তিজছন আমাৰ দ্যখ-তচন্তা দূৰীভূি কতৰছ । তনশ্চয় আমাৰ প্ৰতিপালক পৰম 

ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্ৰাহী; 

ََرب َناَ إِن  ۡذَهَبََعن اَٱلۡحََزَنَۖۡ
َ
َِٱل ِذٓيَأ َوَقالُواَْٱلۡحَۡمُدََّلِل 

 ٣٤َلََغُفور ََشُكورَ 

35. ‘তিজছন তনজ অনুগ্ৰহি আমাক স্থায়ী আৱাসি প্ৰছৱশ কৰাইছ , ি’ি 

আমাক ককাছনা তিষাছদ স্পশথ নকছৰ আৰু ককাছনা ক্লাতন্তছয়ও স্পশথ নকছৰ’। 
َناَفِيَهاََٱل ذَِ َحل َناََداَرَٱلُۡمَقاَمةَِِمنَفَۡضلِهِۦَلَاََيَمسُّ

َ
ٓيَأ

َناَفِيَهاَلُُغوبَ  ََولَاََيَمسُّ  ٣٥َنََصب 

36. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  জাহান্নামৰ জুই। 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি এছন ককাছনা ফয়চালা তদয়া নহ’ি, িাৰ ফলি তসহোঁ ছি মৃিুযিৰণ 

কতৰি, আৰু তসহোঁ িৰ পৰা জাহান্নামৰ শাতিও লাঘৱ কৰা নহ’ি। এইদছৰই আতম 

প্ৰছিযক অকৃিজ্ঞক শাতি তদওোঁ। 

ََعلَۡيِهۡمََ َوٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَُهۡمَنَاُرََجَهن َمَلَاَُيۡقَضيَٰ
زِيََ

َكَذَٰلَِكََنجۡ ِۡنََعَذابَِهاَْۚ ُفََعۡنُهمَم  َفَيُموتُواََْولَاَُيخَف 
ََكُفورَٖ

 ٣٦َُكل 

37. আৰু িাি তসহোঁ ছি তচঞতৰ তচঞতৰ ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাক 

(ইয়াৰ পৰা) উতলয়াই তনয়া, আতম তি কতৰত ছলাোঁ  িাৰ পতৰিছিথ  সৎকমথ কতৰম’। 
আল্লাছহ ক’ি, ‘আতম কিামাছলাকক ইমানতখতন দীঘথায়ু কৰা নাত ছলাছন কি, 

কিতিয়া ককাছনািাই উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি তিচাতৰছল উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন, আৰু কিামাছলাকৰ ওচৰি সিকথ কাৰীও আতহত ল। এছিছক 

কিামাছলাছক শাতিৰ কসাৱাদ কলাৱা, কাৰণ িাতলমসকলৰ িাছি ককাছনা 

সহায়কাৰী নাই’। 

ۡخرِۡجَناََنۡعَمۡلََصَٰلًِحاََغيَۡرََ
َ
وَُهۡمَيَۡصَطرُِخوَنَفِيَهاََرب َنآَأ
ِۡرُكم َولَۡمَُنَعم 

َ
أ َْۚ ُرَفِيهََِمنََََٱل ِذيَُكن اََنۡعَمُل اََيَتَذك  م 

َٰلِِميَنَِمنََ فَُذوقُواََْفَماَلِلظ  َۡۖ ِذيُر َرَوََجآَءُكُمَٱلن  تََذك 
 ٣٧َن ِصيرٍَ

38. তনশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ গাছয়ি সম্পছকথ  অৱগি। তনশ্চয় 

অন্তৰি তি আছ  কসই তিষছয়ও কিওোঁ সমযক পতৰজ্ঞাি। 
َٰلُِمََغۡيِبَٱل ََع َ َٱَّلل  ََُۢإِن  َإِن ُهۥََعلِيُم ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو س 

ُدورَِ  ٣٨َبَِذاِتَٱلصُّ

39. কিছৱোঁই কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি স্থলাতভতষি কতৰছ । এছিছক ককাছনািাই 

কুফৰী কতৰছল িাৰ কুফৰীৰ িাছি তস তনছজই দায়ী হ’ি। কাতফৰসকলৰ কুফৰীছয় 

ককৱল তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ কৰাধছহ িৃতি কছৰ আৰু কাতফৰসকলৰ কুফৰীছয় 

ককৱল তসহোঁ িছৰই ক্ষতি িৃতি কছৰ। 

ََفَمنََكَفَرََ ۡرِضِۚ
َ
ُهَوَٱل ِذيََجَعلَُكۡمََخَلَٰٓئَِفَفِيَٱلۡأ

َٰفِرِيَنَُكۡفرُُهۡمَِعنَدََ َك
ََولَاَيَزِيُدَٱلۡ ۖۥۡ َفَعلَۡيهَُِكۡفُرُه

َٰفِرِيَنَُكۡفرُُهۡمَإِل اََ َولَاَيَزِيُدَٱلَۡك َۡۖ اََمۡقٗتا
َرب ِِهۡمَإِل 
 ٣٩ََخَساٗرا

40. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  তিছিাৰক আহ্বান কৰা, কসই 

অংশীতিলাকৰ কৰ্া ককতিয়ািা ভাতি চাই াছন? তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি তকিা সৃতষ্ট 

কতৰছ  িতদ কমাক কদখুৱাছচান; অৰ্িা আকাশসমূহৰ সৃতষ্টি তসহোঁ িৰ ককাছনা 

অংশ আছ ছন িাৰু? নাইিা আতম তসহোঁ িক এছন ককাছনা তকিাি তদছ াোঁ  কনতক 

িাৰ প্ৰমাণৰ ওপৰি তসহোঁ ছি তনভথ ৰ কছৰ’? িৰং িাতলমসকছল ইজছন তসজনক 

প্ৰিাৰণাৰ িাতহছৰ আন এছকা প্ৰতিশ্ৰুতি তনতদছয়। 

ََِ َرَءۡيُتۡمَُشَرَكآَءُكُمَٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

َفِيََ ۡمَلَُهۡمَِشۡرك 
َ
ۡرِضَأ

َ
ُرونِيََماَذاََخلَُقواَِْمَنَٱلۡأ

َ
أ

ۡمََءاَتۡيَنَُٰهۡمَكَِ
َ
َِٰتَأ َمََٰو ِۡنُهَْۚبَۡلََٱلس  َبَي َِنٖتَم  َتَٰٗباََفُهۡمَعَلَىَٰ

َٰلُِموَنََبۡعُضُهمََبۡعًضاَإِل اَُغُروًرَا  ٤٠َإِنَيَعُِدَٱلظ 
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41. তনশ্চয় আল্লাছহই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীক ধতৰ আছ , িাছি স্থানচুযি 

নহয়। িতদ এইছিাৰ স্থানচুযি হয় কিছন্ত কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা নাই তিছয় 

কসইছিাৰক ধতৰ ৰাতখি পাতৰি। তনশ্চয় কিওোঁ অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপৰায়ণ। 

َولَئِنََ نَتَُزولَاَْۚ
َ
ۡرَضَأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُيۡمِسُكَٱلس  َ َٱَّلل  ۞إِن 

َإِن ُهۥََكاَنََ ۦْٓۚ ِ ََبۡعِده ِنُۢ َحٖدَم 
َ
ۡمَسَكُهَماَِمۡنَأ

َ
َزالََتآَإِۡنَأ

 ٤١ََحلِيًماََغُفوٗرا

42. আৰু তসহোঁ ছি দৃ়িিাৰ হসছি আল্লাহৰ শপি খাই হকত ল কি, তসহোঁ িৰ 

ওচৰকল িতদ ককাছনা সিকথ াৰী আছহ কিছন্ত তসহোঁ ছি আন সম্প্ৰদায়তিলাকৰ 

িুলনাি অতধক আনুগিযছৰ সৎপৰ্ অনুসৰণ কতৰি; তকন্তু কিতিয়া তসহোঁ িৰ 

ওচৰি সিকথ কাৰী আতহল, কিতিয়া কসয়া ককৱল তসহোঁ িৰ তিমুখিা আৰু 

দূৰত্বছহ িৃতি কতৰছল, 

ََِجۡهدََ قَۡسُمواَْبِٱَّلل 
َ
يَۡمَٰنِِهۡمَلَئِنََجآَءُهۡمَنَِذير َََََوأ

َ
أ

اََجآَءُهۡمَنَِذير ََ فَلَم  َمِمَِۖ
ُ
َِمۡنَإِۡحَدىَٱلۡأ ۡهَدىَٰ

َ
َأ ل َيُكوُنن 

اََزاَدُهۡمَإِل اَُنُفوًرَا  ٤٢َم 

43. পৃতৰ্ৱীি ঔিিয প্ৰকাশ আৰু কূটছকৌশল অৱলম্বনৰ কাৰছণ। অৰ্চ 

কূটছকৌশছল ককৱল িাৰ উছদযািাসকলকছহ পতৰছিষ্টন কতৰি। কিছন্ত তসহোঁ ছি 

পূিথৱিী তিলাকৰ (দছৰ আল্লাহৰ) তিধানৰ অছপক্ষা কতৰ আছ  কনতক? তকন্তু 

িুতম আল্লাহৰ পিতিি ককতিয়াও ককাছনা পতৰিিথ ন নাপািা আৰু আল্লাহৰ 

পিতিৰ ককাছনা িযতিৰছমা কদতখিকল নাপািা। 

ۡرِضََوَمۡكَرَٱلسَ 
َ
يِّيََْۚولَاََيحِيُقَٱلَۡمۡكُرََٱۡستِۡكَباٗراَفِيَٱلۡأ

لِيَنَْۚ و 
َ
ََفَهۡلَيَنُظُروَنَإِل اَُسن َتَٱلۡأ ۡهلِهۚۦِْ

َ
ي ُِئَإِل اَبِأ ٱلس 

ََِ َولَنََتِجَدَلُِسن ِتَٱَّلل  ََِتۡبِديلٗاَۖۡ فَلَنََتِجَدَلُِسن ِتَٱَّلل 
 ٤٣ََتحۡوِيلًا

44. আৰু ইহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি পতৰভ্ৰমণ কৰা নাইছন, কিতিয়াছহ ইহোঁ ছি কদতখি 

পাতৰছলছহোঁ ছিন ইহোঁ িৰ পূিথৱিীতিলাকৰ তক পতৰণাম হহত ল। অৰ্চ তসহোঁ ি আত ল 

ইহোঁ িিককও শতিশালী। আল্লাহ এছনকুৱা নহয় কি, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ 

ককাছনাছৱ কিওোঁক অক্ষম কতৰি পাতৰি। তনশ্চয় কিওোঁ সিথজ্ঞ, সিথশতিমান। 

ۡرِضََفَينُظُرواَْكََ
َ
َولَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
َٰقَِبُةََأ ۡيَفََكاَنََع

ََ ُ َوَماََكاَنَٱَّلل  َْۚ ٗة َمِۡنُهۡمَقُو  َشد 
َ
ٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَوََكانُٓواَْأ

َإِن ُهۥََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََولَاَفِيَٱلۡأ َمََٰو لُِيۡعِجَزُهۥَِمنََشۡيٖءَفِيَٱلس 

 ٤٤ََكاَنََعلِيٗماَقَِديٗرا

45. আৰু আল্লাছহ িতদ মানুহক তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি কৰায়ত্ত 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত ভূ-পৃষ্ঠি ককাছনা প্ৰাণীছকই কিওোঁ কৰহাই 

তনতদছলছহোঁ ছিন, তকন্তু কিওোঁ এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক তসহোঁ িক অৱকাশ তদছয়। 

এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ তনতদথ ষ্ট সময় আতহ িাি, (কিতিয়াছহ কিওোঁ তসহোঁ িক 

কৰায়ত্ত কতৰি) তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ তিষছয় সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََظۡهرَِهاََ اَسَبَِماََكَسُبواََْماَتََرَكَعَلَىَٰ َٱلن  ُ َولَۡوَيَُؤاِخُذَٱَّلل 
فَإَِذاََجآَءََ يَِۖ َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
َأ رُُهۡمَإِلَيَٰٓ ِ ِمنََدآب ةََٖوَلَِٰكنَيَُؤخ 

ُۢا ََكاَنَبِعَِبادِهِۦَبَِصيَر َ َٱَّلل  َجلُُهۡمَفَإِن 
َ
 ٤٥َأ
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ইয়া ীন يس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ইয়া- ীন, َ١َيٓس 

2. জ্ঞানগভথ  ককাৰআনৰ শপি! َِ٢ََوٱلُۡقۡرَءاِنَٱلۡحَِكيم 

3. তনশ্চয় িুতম ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি, ََ٣َإِن َكَلَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِين 

4. সৰল পৰ্ৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি। َٖۡسَتقِيم َِصَرَٰٖطَمُّ  ٤َعَلَىَٰ

5. এই ককাৰআন প্ৰিল পৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা 

অৱিীণথ। 
 ٥َتَنِزيَلَٱلَۡعزِيزَِٱلر ِحيمَِ

6. িাছি িুতম সিকথ  কতৰি পাৰা এছনকুৱা এটা জাতিক তিসকলৰ তপিৃ-

পুৰুষসকলক সিকথ  কৰা কহাৱা নাই, কসছয় তসহোঁ ি উদাসীন। 
نِذَرََءابَآؤُُهۡمََفُهۡمََغَٰفِلُونََلُِتنِذَرَقَۡومَٗ

ُ
آَأ  ٦َاَم 

7. অৱছশয তসহোঁ িৰ অতধকাংশৰ ওপৰি (আল্লাহৰ) িাণী অৱধাতৰি হহছ , 

কসছয় তসহোঁ ি ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
ۡكثَرِهِۡمََفُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََ

َ
َأ َٱلَۡقۡوُلَعَلَىَٰٓ  ٧َلََقۡدََحق 

8. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ তডতঙি ৰু্োঁিতৰকলছক গলািান্ধ (তশকতল) কমতৰয়াই 

তদছ াোঁ , ফলি তসহোঁ ি উিথ মুখী হহ হগছ । 
ۡذقَاِنََفُهمََ

َ
ۡغَلَٰلٗاَفَِهَيَإِلَيَٱلۡأ

َ
ۡعَنَٰقِِهۡمَأ

َ
إِن اََجَعلَۡناَفِٓيَأ

ۡقَمُحونََ  ٨َمُّ

9. আৰু আতম তসহোঁ িৰ আগফাছল প্ৰাচীৰ আৰু তপ ফাছল প্ৰাচীৰ স্থাপন কতৰছ াোঁ , 

িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িক ঢাতক তদছ াোঁ , ফলি তসহোঁ ছি কদতখিকল নাপায়। 
اََ اََوِمۡنََخلۡفِِهۡمََسد ٗ يِۡديِهۡمََسد ٗ

َ
ََبيِۡنَأ وََجَعلَۡناَِمنُۢ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡمََفُهۡمَلَاَُيۡبِصُرونََ
َ
 ٩َفَأ

10. িুতম তসহোঁ িক সিকথ  কৰা িা নকৰা, তসহোঁ িৰ িাছি উভছয় সমান; তসহোঁ ছি 

ঈমান কপাষণ নকতৰি। 
نَذۡرَتهَُ

َ
ۡمَلَۡمَتُنِذۡرُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنونََوََسَوآء ََعلَۡيِهۡمََءأ

َ
 ١٠َۡمَأ

11. িুতম ককৱল িাছকই সিকথ  কতৰি পাতৰিা তিছয় ককাৰআনৰ অনুসৰণ কছৰ 

আৰু ৰহমানক কনছদখাককছয় ভয় কছৰ। এছিছক িুতম িাক ক্ষমা আৰু 

সন্মানজনক পুৰস্কাৰৰ সুসংিাদ তদয়া। 

ِۡكَرَوََخِشَيَٱلر ۡحَمَٰنََ َبِٱلَۡغۡيِبَِۖإِن َماَتُنِذُرََمِنَٱت َبَعَٱلذ 
ۡجرََٖكرِيمٍَ

َ
ۡرهَُبَِمۡغفَِرةََٖوأ ِ  ١١َفَبَش 
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12. তনশ্চয় আতমছয়ই মৃিক জীতৱি কছৰাোঁ  আৰু তলতখ ৰাছখাোঁ  তি তসহোঁ ছি 

আগকল কপ্ৰৰণ কছৰ আৰু তি তসহোঁ ছি তপ ি এতৰ িায়। আতম প্ৰছিযক িস্তুছকই 

সুস্পষ্ট তকিাপি সংৰক্ষণ কতৰ ৰাতখছ াোঁ । 

َ ََإِن اََنحُۡنَنُۡحِيَٱلَۡمۡوتَيَٰ ُمواََْوَءاَثَٰرَُهۡمَْۚوَُكل  َونَۡكُتُبََماَقَد 
بِينَٖ ۡحَصۡيَنَُٰهَفِٓيَإَِماٖمَمُّ

َ
 ١٢ََشۡيٍءَأ

13. তসহোঁ িৰ ওচৰি এটা জনপদৰ অতধিাসীসকলৰ দৃষ্টান্ত িণথনা কৰা; কিতিয়া 

তসহোঁ িৰ ওচৰি ৰা ুলসকল আতহত ল। 
ۡصَحََٰبَٱلَۡقۡريَةَِإِۡذَ

َ
َثلًاَأ َجآَءَهاَََوٱۡضرِۡبَلَُهمَم 

 ١٣َٱلُۡمۡرَسلُونََ

14. কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  দ্যজন ৰা ুল, কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কিওোঁছলাকক অতিশ্বাস কতৰত ল, িাৰ তপ ি আতম কিওোঁছলাকক িৃিীয় 

এজনৰ দ্বাৰা শতিশালী কতৰত ছলাোঁ । কিওোঁছলাছক হকত ল, ‘তনশ্চয় আতম 

কিামাছলাকৰ ওচৰি কপ্ৰতৰি হহছ াোঁ ’। 

ۡرَسلۡنََ
َ
ۡزنَاَبَِثالِٖثََفَقالُٓواََْإِۡذَأ بُوُهَماََفَعز  آَإِلَۡيِهُمَٱثۡنَيِۡنَفََكذ 

ۡرَسلُونََ  ١٤َإِن آَإِلَۡيُكمَمُّ

15. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘কিামাছলাছক কদছখান আমাৰ দছৰই মানুহ, পৰম 

কৰুণামছয় এছকা অৱিীণথ কৰা নাই। কিামাছলাছক ককৱল তম া কৰ্াছহ হক া’। 
نُتۡمَإِل اََ

َ
نَزَلَٱلر ۡحَمَُٰنَِمنََقَالُواََْمآَأ

َ
ِۡثلَُناََوَمآَأ بََشر َم 

نُتۡمَإِل اَتَۡكِذبُونََ
َ
 ١٥ََشۡيٍءَإِۡنَأ

16. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘আমাৰ প্ৰতিপালছক জাছন, তনশ্চয় আতম 

কিামাছলাকৰ ওচৰি কপ্ৰতৰি হহছ াোঁ ’। 
 ١٦َقَالُواََْربَُّناََيۡعلَُمَإِن آَإِلَۡيُكۡمَلَُمرَۡسلُونََ

17. ‘আৰু স্পষ্টভাছৱ প্ৰচাৰ কৰাছটাছহ আমাৰ দাতয়ত্ব’। َُ١٧ََوَماََعلَۡيَنآَإِل اَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِين 

18. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম কিামাছলাকক অমিলৰ কাৰণ তহচাছপছহ 

গণয কছৰাোঁ , িতদ কিামাছলাছক তিৰি কনাছহাৱা কিছন্ত অৱছশয আতম 

কিামাছলাকক তশল দতলয়াই হিযা কতৰম আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কিামাছলাকক 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিছয় স্পশথ কতৰি’। 

لَئِنَل ۡمَتَنَتُهواَْلَنَۡرُجمَن ُكۡمََ قَالُٓواَْإِن اََتَطي ۡرنَاَبُِكۡمَۖۡ
لِيمَ 
َ
َأ ِن اََعَذاب  ن ُكمَم   ١٨ََولََيَمس 

19. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘কিামাছলাকৰ অমিল কিামাছলাকছৰই লগি; 

কিামাছলাকক উপছদশ তদয়া হহছ  িুতলছয়ই এছনকক হক া কনতক? িৰং 

কিামাছলাক এটা সীমালঙ্ঘনকাৰী সম্প্ৰদায়’। 

نُتۡمَقَوۡم ََ
َ
ِۡرتُمَِۚبَۡلَأ ئِنَُذك 

َ
َعُكۡمَأ قَالُواََْطَٰٓئُِرُكمَم 

ۡسِرفُونََ  ١٩َمُّ

20. আৰু নগৰৰ দূৰৱিী প্ৰান্তৰ পৰা এজন িযতি কদৌতৰ আতহ ক’কল, ‘কহ কমাৰ 

সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক ৰা ুলসকলৰ অনুসৰণ কৰা; 
َقَاَلََيََٰقوِۡمَٱت بُِعواََْ َيَۡسَعىَٰ قَۡصاَٱلَۡمِديَنةَِرَُجل 

َ
وََجآَءَِمۡنَأ
 ٢٠َٱلُۡمۡرَسلِينََ

21. ‘অনুসৰণ কৰা কসইসকল িযতিৰ, তিসকছল কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা 

প্ৰতিদান তনতিচাছৰ আৰু কিওোঁছলাক সৎপৰ্প্ৰাপ্ত। 
ۡجٗراَوَهَُ

َ
ۡهَتُدونََٱت بُِعواََْمنَل اَيَۡسـ َلُُكۡمَأ  ٢١َمَمُّ
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22. ‘আৰু মই তক িুতিি কসই সত্তাৰ ইিাদিৰ পৰা তিৰি ৰ্াতকম, তিজছন 

কমাক সৃতষ্ট কতৰছ ? আৰু িাৰ ওচৰি কিামাছলাকক ওছভািাই তনয়া হ’ি। 
ۡعُبُدَٱل ِذيََفَطَرنِيََوِإلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ

َ
 ٢٢ََوَمالَِيَلَٓاَأ

23. ‘মই কিওোঁৰ িাতহছৰ কিছলগ ককাছনা ইলাহ গ্ৰহণ কতৰম কনতক? ৰহমাছন 

কমাৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি তিচাতৰছল তসহোঁ িৰ  ুপাতৰ  কমাৰ ককাছনা কামি 

নাতহি আৰু তসহোঁ ছি কমাক উিাছৰা কতৰি কনাৱাতৰি। 

َل اََ ٖ ۦََٓءالَِهًةَإِنَيُرِۡدِنَٱلر ۡحَمَُٰنَبُِضر  خُِذَِمنَُدونِهِ
ت 
َ
َءأ

اََولَاَيُنقُِذونَِ  ٢٣َُتۡغِنََعن ِيََشَفََٰعُتُهۡمََشۡيـ ٗ

24. ‘এছন কতৰছল তনশ্চয় মই স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি পতিি হ'ম। ٍَبِين  ٢٤َإِن ِٓيَإِٗذاَل ِفىََضَلَٰٖلَمُّ

25. ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওপৰি ঈমান আতনছ াোঁ , এছিছক 

কিামাছলাছক কমাৰ কৰ্া শুনা’। 
 ٢٥َإِن ِٓيََءاَمنُتَبَِرب ُِكۡمَفَٱۡسَمُعونَِ

26. কিওোঁক ককাৱা হ’ল, ‘জান্নািি প্ৰছৱশ কৰা’। কিওোঁ ক’কল, ‘হায়! কমাৰ 

সম্প্ৰদাছয় িতদ জাতনছলছহোঁ ছিন, 

َۖۡقَاَلََيَٰلَۡيَتَقَۡومِيََيۡعلَُمونََ  ٢٦َقِيَلَٱۡدُخِلَٱلۡجَن َة

27. ‘িাৰ তিতনময়ি কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক ক্ষমা কতৰ তদছ  আৰু কমাক 

সন্মাতনি কতৰছ ’। 
 ٢٧َينََبَِماََغَفَرَلِيََرب ِيَوََجَعلَنِيَِمَنَٱلُۡمۡكَرمَِ

28. আতম কিওোঁৰ (মৃিুযৰ) তপ ি কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ তিৰুছি আকাশৰ পৰা 

ককাছনা িাতহনী কপ্ৰৰণ কৰা নাই, আনতক কপ্ৰৰণ কৰাৰ ককাছনা প্ৰছয়াজছনা 

নাত ল। 

َِنََ ََبۡعِدهِۦَِمنَُجنٖدَم  َقَۡوِمهِۦَِمنُۢ نَزلَۡناَعَلَىَٰ
َ
۞َوَمآَأ

َمآِءََوَماَُكن اَُمنِزلِينََ  ٢٨َٱلس 

29. .কসয়া আত ল ককৱল এটা তিকট শব্দ। ফলি তসহোঁ ি তনৰ্ৰ তনিি হহ 

গ’ল। 
 ٢٩َإِنََكانَۡتَإِل اََصۡيَحٗةََوَِٰحَدٗةَفَإَِذاَُهۡمََخَِٰمُدونََ

30. পতৰিাপ িাোসকলৰ িাছি; তসহোঁ িৰ ওচৰি কিতিয়াই ককাছনা ৰা ুল 

আতহছ  কিতিয়াই তসহোঁ ছি কিওোঁৰ লগি ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰছ । 
ِنَر ُسوٍلَإِل اََكانُواَْبِهِۦََ تِيِهمَم 

ۡ
َماَيَأ َِۚ َيََٰحۡسَرةًَعَلَىَٱلۡعَِبادِ

 ٣٠َيَۡسَتۡهزُِءونََ

31. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন কি, আতম তসহোঁ িৰ পূছিথ িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস 

কতৰছ াোঁ? তনশ্চয় কসইসকল কলাক তসহোঁ িৰ ওচৰকল উভতি নাতহি। 
ۡهلَۡكَناَقََ

َ
لَۡمَيََرۡواََْكۡمَأ

َ
ن ُهۡمَإِلَۡيِهۡمََأ

َ
َِنَٱلُۡقُروِنَأ ۡبلَُهمَم 

 ٣١َلَاَيَرِۡجُعونََ

32. তসহোঁ ি সকছলাছক একতিি কতৰ আমাৰ ওচৰি উপতস্থি কছৰাৱা হ’ি। َََل َدۡيَناَُمحَۡضُرون اََجمِيع  َل م   ٣٢ََوِإنَُكل  

33. আৰু মৃি ভূতম তসহোঁ িৰ িাছি এটা তনদশথন, িাক আতম সিীতৱি কতৰছ াোঁ  

আৰু িাৰ পৰা শসয উৎপন্ন কতৰছ াোঁ , তিছিাৰ তসহোঁ ছি খায়। 
اَ ۡخرَۡجَناَِمۡنَهاََحب ٗ

َ
ۡحَييَۡنََٰهاََوأ

َ
ۡرُضَٱلَۡمۡيَتُةَأ

َ
ل ُهُمَٱلۡأ َوَءايَةَ 
ُكلُونََ

ۡ
 ٣٣َفَِمۡنُهَيَأ
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34. আৰু িাি আতম সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  কখজুৰ আৰু আঙুৰৰ উদযান আৰু িাি 

আতম প্ৰিাতহি কতৰছ াোঁ  তক ুমান প্ৰস্ৰৱন, 
ۡرنَاَفِيَهاََوََجعََ ۡعَنَٰٖبََوَفج 

َ
خِيٖلََوأ ِنَن  َٰٖتَم  لَۡناَفِيَهاََجن 

 ٣٤َِمَنَٱلُۡعُيونَِ

35. িাছি তসহোঁ ছি িাৰ ফলমূল খাি পাছৰ, অৰ্চ তসহোঁ ছি তনজ হাছিছৰ সৃতষ্ট 

কৰা নাই। িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ নকতৰিছন? 
يِۡديِهۡمَْۚ

َ
ُكلُواَِْمنََثَمرِهِۦََوَماََعِملَتُۡهَأ

ۡ
فَلَاََلَِيأ

َ
َأ

 ٣٥َيَۡشُكُرونََ

36. পতৱি আৰু মহান কিওোঁ, তিজছন সকছলাছক কিাৰ কিাৰকক সৃতষ্ট কতৰছ , 

মাটিৰ পৰা উৎপন্ন উতদ্ভছদই হওক িা তসহোঁ িৰ তনজ প্ৰজাতিছৰই হওক (নাৰী 

আৰু পুৰুষ) আৰু কসইছিাৰ িস্তুৰ মাজছিা তিছিাৰক তসহোঁ ছি নাজাছন। 

ۡرُضََُسۡبَحََٰنَٱل ِذيََخلََقَ
َ
اَتُۢنبُِتَٱلۡأ ۡزَوََٰجَُكل َهاَِمم 

َ
ٱلۡأ

اَلَاََيۡعلَُمونََ نُفِسِهۡمََوِمم 
َ
 ٣٦ََوِمۡنَأ

37. আৰু ৰাতিও তসহোঁ িৰ িাছি এটা তনদশথন, আতম িাৰ পৰা তদনক অপসাতৰি 

কছৰাোঁ , কিতিয়া তসহোঁ ি অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হহ পছৰ। 
َهاَرَ ل ُهُمَٱل ۡيُلَنَۡسلَُخَِمۡنُهَٱلن  ۡظلُِمونَََوَءايَةَ   ٣٧َفَإَِذاَُهمَمُّ

38. আৰু সূিথই ভ্ৰমণ কছৰ িাৰ তনতদথ ষ্ট গন্তিযৰ ফাছল, এইছটা 

মহাপৰাৰমশালী, সিথজ্ঞ (আল্লাহ)ৰ তনধথাৰণ। 
َٰلَِكََتۡقِديُرَٱلَۡعزِيزََِ َذ َْۚ َها

َٖل  رِيَلُِمۡسَتَقر 
ۡمُسََتجۡ َوٱلش 

 ٣٨َٱلَۡعلِيمَِ

39. আৰু চন্দ্ৰৰ িাছি আতম তনতদথ ষ্ট কতৰছ াোঁ  তিতভন্ন মনতজল, অৱছশষি কসইছটা 

শুকান কিকা, পুৰতণ কখজুৰ ঠাতনৰ আকাৰি উভতি িায়। 
َعَاَدََكٱلُۡعرُۡجوِنََ ۡرَنَُٰهََمَنازَِلََحت يَٰ َوٱلَۡقَمَرَقَد 

 ٣٩َٱلَۡقِديمَِ

40. সূিথৰ পছক্ষ সম্ভৱ নহয় চন্দ্ৰক লগ কপাৱা, আৰু ৰাতিৰ পছক্ষও সম্ভৱ নহয় 

তদনক অতিৰম কৰা, আৰু প্ৰছিযছকই তনজ তনজ কক্ষপৰ্ি ভাোঁ তহ আছ । 
نَتُۡدرَِكَٱلَۡقَمَرََولَاَٱل ۡيُلََسابُِقََ

َ
ۡمُسَيَۢنَبِغىَلََهآَأ لَاَٱلش 

َفِيَفَلَٖكَيَۡسَبُحونََ وَُكل   َِۚ َهارِ  ٤٠َٱلن 

41. তসহোঁ িৰ িাছি আৰু এটা তনদশথন হহছ  এই কি, আতম তসহোঁ িৰ 

িংশধৰতিলাকক কিাজাই কনৌিানি আছৰাহণ কতৰত ছলাোঁ ; 
ِي َتُهۡمَفِيَٱلُۡفلِۡكَٱلَۡمۡشُحونَِ ن اََحمَلَۡناَُذر 

َ
ل ُهۡمَأ  ٤١ََوَءايَةَ 

42. আৰু তসহোঁ িৰ িাছিও অনুৰূপ িানিাহন সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  িাছি তসহোঁ ছি 

আছৰাহণ কছৰ। 
ِۡثلِهِۦََماَيَۡرَكبُونََ ِنَم   ٤٢َوََخلَۡقَناَلَُهمَم 

43. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িক ডুিাই মাতৰি পাছৰাোঁ , কিতিয়া তসহোঁ িৰ 

ককাছনা উিাৰকাৰী নাৰ্াতকি আৰু তসহোঁ ছি পতৰিাছণা নাপাি, 
َُنۡغرِۡقُهۡمَفَلَاََصِريَخَلَُهۡمََولَاَُهۡمَيُنَقُذونََ

ۡ
 ٤٣ََوِإنَن َشأ

44. একমাি আমাৰ কৰুণাইছহ তসহোঁ িক পাৰ লগাই তদছয় আৰু তক ু সময়ৰ 

িাছি উপছভাগৰ সুছিাগ তদয়া হয়। 
ِن اَوََ َِحينَٖإِل اََرۡحمَٗةَم   ٤٤ََمَتًَٰعاَإِلَيَٰ
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45. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘কিামাছলাকৰ সনু্মখি তি আছ  আৰু 

কিামাছলাকৰ তপ ি তি আছ  কসই সম্পছকথ  িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা; িাছি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতি ৰহমি কৰা হয়’, 

يِۡديُكۡمََوَماََخلَۡفُكۡمََ
َ
َوِإَذاَقِيَلَلَُهُمَٱت ُقواََْماََبيَۡنَأ

 ٤٥ََتُۡرَحمُونََلََعل ُكمَۡ

46. আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা তসহোঁ িৰ ওচৰকল ককাছনা তনদশথন আতহছলই 

তসহোঁ ছি িাৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয়। 
ِۡنََءاَيَِٰتََرب ِِهۡمَإِل اََكانُواََْعۡنَهاََ ِۡنََءايَةَٖم  تِيِهمَم 

ۡ
َوَماَتَأ

 ٤٦َُمۡعرِِضينََ

47. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘আল্লাছহ কিামাছলাকক তি জীতৱকা 

দান কতৰছ  িাৰ পৰা কিামাছলাছক িযয় কৰা’, কিতিয়া কাতফৰসকছল 

মুতমনসকলক কয়, ‘আতম িাক খাদয দান কতৰমছন, িাক আল্লাছহ ইচ্ছা 

কতৰছলই কখাৱাি পাছৰ? তনশ্চয় কিামাছলাক স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আ া’। 

َقَاَلَ ُ اََرَزَقُكُمَٱَّلل  نفُِقواَِْمم 
َ
ٱل ِذيَنَََوِإَذاَقِيَلَلَُهۡمَأ

ََ ۥٓ ۡطَعَمُه
َ
َأ ُ ُنۡطعُِمََمنَل ۡوَيََشآُءَٱَّلل 

َ
َكَفُرواَْلِل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ

بِينَٖ نُتۡمَإِل اَفِيََضَلَٰٖلَمُّ
َ
 ٤٧َإِۡنَأ

48. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱা, এই 

প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়া িািিাতয়ি হ’ি’? 

 ٤٨َََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينَََويَُقولُوَنََمَتيََٰ

49. তসহোঁ ি মাছৰ্ান এটা তিকট শব্দৰ অছপক্ষাি আছ , তিছটাছৱ তসহোঁ িক 

িাক-তিিিাি তলপ্ত ৰ্কা অৱস্থাি আৰমণ কতৰি। 
ُخُذُهۡمَوَُهۡمََ

ۡ
َماَيَنُظُروَنَإِل اََصۡيَحٗةََوَِٰحَدٗةَتَأ

ُمونََ ِ  ٤٩ََيخِص 

50. কিতিয়া তসহোঁ ছি অত য়ি কৰাছৰা সামৰ্থ নাপাি আৰু তনজৰ পতৰয়ালিগথৰ 

ওচৰকলছকও উভতি আতহি কনাৱাতৰি। 
ۡهلِِهۡمَيَرِۡجُعونََ

َ
 ٥٠َفَلَاَيَۡسَتِطيُعوَنَتَوِۡصَيٗةََولَٓاَإِلَيََٰٓأ

51. আৰু কিতিয়া তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি, কিতিয়াই তসহোঁ ছি কিৰৰ পৰা ওলাই 

তনজ প্ৰতিপালকৰ তপছন কদৌতৰ গুতচ আতহি। 
ََرب ِِهۡمَََونُفَِخَفِيَٱ ۡجَداِثَإِلَيَٰ

َ
َِنَٱلۡأ ورَِفَإَِذاَُهمَم  لصُّ

 ٥١َيَنِسلُونََ

52. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়! দ্যভথ াগয আমাৰ! ককাছন আমাক আমাৰ তনদ্ৰাস্থলৰ 

পৰা উঠাছল? দয়াময় আল্লাছহ ইয়াছৰই প্ৰতিশ্ৰুতি তদত ল আৰু ৰা ুলসকছলও 

সিযছহ হকত ল’। 

ََبَعَثَناَِمن ََُۗهََٰذاََماَوََعَدَََقَالُواََْيََٰوۡيلََناََمنُۢ ۡرقَِدنَا  م 
 ٥٢َٱلر ۡحَمَُٰنَوََصَدَقَٱلُۡمۡرَسلُونََ

53. এইছটা হ’ি ককৱল এটা তিকট শব্দ; কিতিয়াই ইহোঁ ি সকছলাছক উপতস্থি 

কৰা হ’ি আমাৰ সনু্মখি, 

َل َدۡيَناََ إِنََكانَۡتَإِل اََصۡيَحٗةََوَِٰحَدٗةَفَإَِذاَُهۡمََجمِيع 
 ٥٣َُمحَۡضُرونََ

54. এছিছক আতজ কাছৰা প্ৰতি অনযায় কৰা নহ'ি আৰু কিামাছলাছক তি 

কতৰত লা কিামাছলাকক ককৱল িাছৰই প্ৰতিফল তদয়া হ’ি। 
اََولَاَُتجَۡزۡوَنَإِل اََماَُكنُتۡمََ ََشۡيـ ٗ فَٱلَۡيۡوَمَلَاَُتۡظلَُمََنۡفس 

 ٥٤ََتۡعَملُونََ

55. তনশ্চয় জান্নািিাসীসকল আতজ আনেি মি ৰ্াতকি, َۡصَحََٰب
َ
َأ َِٰكُهونَََإِن   ٥٥َٱلۡجَن ةَِٱلَۡيۡوَمَفِيَُشُغٖلََف



 

ইয়া ীন 

 

467 

 

 يس

56. কিওোঁছলাছক আৰু কিওোঁছলাকৰ স্ত্ৰীসকল সুশীিল  াোঁ ৰ িলি সুসতজ্জি 

আসনি আউতজ িতহি। 
َرآئِِكَُمت ِكـ ُونََ

َ
ۡزَوَُٰجُهۡمَفِيَِظَلٍَٰلَعَلَىَٱلۡأ

َ
 ٥٦َُهۡمََوأ

57. িাি ৰ্াতকি কিওোঁছলাকৰ িাছি ফলমূল, আৰু কিওোঁছলাছক তিছটা তিচাতৰি 

কসইছটাছৱই পাি, 
ُعونََ اَيَد  َولَُهمَم  َِٰكَهةَ   ٥٧َلَُهۡمَفِيَهاََف

58. অসীম দয়ালু প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা ককাৱা হ’ি ‘ ালাম’ (অতভনেন 

িা তনৰাপত্তা)। 
َر ِحيمَٖ ٖ ِنَر ب   ٥٨ََسَلَٰم َقَۡولٗاَم 

59. আৰু ‘কহ অপৰাধীসকল! কিামাছলাছক আতজ পৃৰ্ক হহ কিাৱা’। َََهاَٱلُۡمۡجرُِمون يُّ
َ
 ٥٩ََوٱۡمَتَُٰزواَْٱلَۡيۡوَمَأ

60. কহ আদম সন্তান! মই কিামাছলাকক এই মছমথ তনছদথ শ তদয়া নাত ছলাছন 

কি, কিামাছলাছক চয়িানৰ ইিাদি নকতৰিা, কাৰণ তস কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয 

শত্ৰু? 

ۡيَطََٰ نَل اََتۡعُبُدواَْٱلش 
َ
ۡعَهۡدَإِلَۡيُكۡمََيََٰبنِٓيََءاَدَمَأ

َ
لَۡمَأ
َ
َنََۖۡ۞أ

بِينَ   ٦٠َإِن ُهۥَلَُكۡمََعُدو  َمُّ

61. আৰু ককৱল কমাছৰই ইিাদি কৰা, এইছটাছৱই সৰল পৰ্।  َۡسَتقِيم َمُّ َهََٰذاَِصَرَٰط  َِۚ ِنَٱۡعُبُدونِي
َ
 ٦١ََوأ

62. আৰু চয়িাছন কিামাছলাকৰ িহু দলক তিভ্ৰান্ত কতৰত ল, িৰ্াতপও 

কিামাছলাছক অনুধাৱন কৰা নাইছন? 

َ
َِمنُكۡمَِجبِل ٗ َضل 

َ
فَلَۡمَتَُكونُواَََْولََقۡدَأ

َ
أ اََكثِيًراَۖۡ

 ٦٢ََتۡعقِلُونََ

63. এইখছনই কসই জাহান্নাম, িাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিামাছলাকক তদয়া হহত ল। ََ٦٣ََهَِٰذهِۦََجَهن ُمَٱل تِيَُكنُتۡمَتُوَعُدون 

64. আতজ কিামাছলাছক ইয়াি দগ্ধ কহাৱা, তকয়ছনা কিামাছলাছক কুফৰী 

কতৰত লা। 
 ٦٤َبَِماَُكنُتۡمَتَۡكُفُرونَََٱۡصلَوَۡهاَٱلَۡيۡومََ

65. আতজ আতম তসহোঁ িৰ মুখি কমাহৰ মাতৰ তদম, তসহোঁ িৰ হাছি আমাৰ লগি 

কৰ্া পাতিি আৰু তসহোঁ িৰ ভতৰছয় সাক্ষয তদি তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ। 
يِۡديِهۡمََوتَۡشَهُدََ

َ
َٰهِِهۡمََوتُكَل ُِمَنآَأ فَۡو

َ
َأ ٱلَۡيۡوَمََنخۡتُِمَعَلَىَٰٓ

رُۡجلُُهمَبَِماََكانُواَْيََ
َ
 ٦٥َۡكِسُبونََأ

66. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল অৱছশয তসহোঁ িৰ চকুছিাৰক কলাপ কতৰ 

তদছলাছহোঁ ছিন, কিতিয়া তসহোঁ ছি পৰ্ অছেষণি কদৌতৰছলও (ককাছনা কামি 

নাতহি), কাৰণ ককছনককছনা কদখা পাি! 

ََ ن يَٰ
َ
َرََٰطَفَأ ِ ۡعُينِِهۡمَفَٱۡستََبُقواَْٱلص 

َ
َأ َولَۡوَنََشآُءَلََطَمۡسَناَعَلَىَٰٓ

 ٦٦َُيۡبِصُرونََ

67. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িৰ তনজ তনজ স্থানি তসহোঁ িৰ আকৃতি 

পতৰিিথ ন কতৰ তদছলাছহোঁ ছিন, ফলি তসহোঁ ছি আগুৱাইছয়া িাি কনাৱাতৰছলছহোঁ ছিন 

আৰু উভতিও আতহি কনাৱাতৰছলছহোঁ ছিন। 

ََمكَانَتِِهۡمََفَماَٱۡسَتَطَُٰعواََْ َولَۡوَنََشآُءَلََمَسۡخَنَُٰهۡمَعَلَىَٰ
ََ اََول  ٦٧َاَيَرِۡجُعونََُمِضي ٗ
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68. আৰু আতম িাক দীঘথ জীৱন দান কছৰাোঁ , সৃতষ্ট অৱয়িি িাৰ অৱনতি ঘটাওোঁ। 

িৰ্াতপও তসহোঁ ছি িুতজ নাপায়ছন? 

فَلَاََيۡعقِلُونََ
َ
َأ ِۡسُهَفِيَٱلۡخَلِۡقِۚ ِۡرُهَُنَنك   ٦٨ََوَمنَنَُّعم 

69. আতম কিওোঁক (ৰা ুলক) কািয ৰচনা কৰা তশছকাৱা নাই আৰু এইছটা 

কিওোঁৰ িাছি কশাভনীয়ও নহয়। তনশ্চয় এইছটা ককৱল এটা উপছদশ আৰু সুস্পষ্ট 

ককাৰআন; 

َإِۡنَُهَوَإِل اَذِۡكر ََ ۥْٓۚ ۡعَرََوَماَيَۢنَبِغىَلَُه ِ َوَماََعل ۡمَنَُٰهَٱلش 
بِينَ  َمُّ  ٦٩ََوُقۡرَءان 

70. িাছি ই জীতৱিসকলক সিকথ  কতৰি পাছৰ আৰু কাতফৰসকলৰ তিৰুছি 

শাতিৰ কৰ্া সিয িুতল প্ৰমাতণি হয়। 
َٰفِرِينََ َٱلَۡقۡوُلَعَلَىَٱلَۡك اََويَِحق   ٧٠َل ُِينِذَرََمنََكاَنََحي ٗ

71. তসহোঁ ছি লক্ষয কৰা নাইছন কি, আমাৰ হাছিছৰ প্ৰস্তুি কৰা িস্তুসমূহৰ 

মাজি আতম তসহোঁ িৰ িাছি ঘৰচীয়া জন্তুও সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ । তসহোঁ ছিই কসইছিাৰৰ 

মাতলক। 

ِ ن اََخلَۡقَناَلَُهمَم 
َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
نَۡعَٰٗماََفُهۡمََأ

َ
يِۡديَنآَأ

َ
اََعِملَۡتَأ م 

 ٧١َلََهاََمَٰلُِكونََ

72. আৰু আতম কসইছিাৰক তসহোঁ িৰ িশীভূি কতৰ তদছ াোঁ । ফলি কসইছিাৰৰ 

তক ু সংখযক হহছ  তসহোঁ িৰ িাহন আৰু তক ুমানক তসহোঁ ছি ভক্ষণ কছৰ। 
ُكلُونََ

ۡ
 ٧٢ََوَذل لَۡنََٰهاَلَُهۡمَفَِمۡنَهاََرُكوبُُهۡمََومِۡنَهاَيَأ

73. আৰু তসহোঁ িৰ িাছি এইছিাৰৰ মাজি আছ  িহুছিা উপকাৰ লগছি আছ  

পানীয় উপাদান। িৰ্াতপও তসহোঁ ছি কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ নকতৰিছন? 

فَلَاَيَۡشُكُرونََ
َ
 ٧٣ََولَُهۡمَفِيَهاََمَنَٰفُِعََوَمَشارُِبَْۚأ

74. অৰ্চ তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  অনয ইলাহ গ্ৰহণ কতৰছ , এই আশাি 

কি, তসহোঁ ছি সাহািযপ্ৰাপ্ত হ’ি। 
ََِءالَِهٗةَل َعل ُهۡمَيُنَصُرونََ خَُذواَِْمنَُدوِنَٱَّلل   ٧٤ََوٱت 

75. তকন্তু কসইছিাছৰ তসহোঁ িক সহায় কতৰিকল সক্ষম নহয়, িৰং কসইছিাৰক 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি িাতহনীৰূছপ উপতস্থি কৰা হ’ি। 
َ حَۡضُرونََلَاَيَۡسَتِطيُعوَنَنَۡصَرُهۡمَوَُهۡمَلَُهۡمَُجند   ٧٥َمُّ

76. এছিছক তসহোঁ িৰ কৰ্ায় কিন কিামাক তচতন্তি নকছৰ, তনশ্চয় আতম জাছনা 

তি তসহোঁ ছি কগাপন কছৰ আৰু তি তসহোঁ ছি প্ৰকাশ কছৰ। 
وَنََوَماَُيۡعلُِنونََ إِن اََنۡعلَُمََماَيُِسرُّ  ٧٦َفَلَاََيحُۡزنَكَقَۡولُُهۡمَۘ

77. মানুছহ লক্ষয কৰা নাইছন কি, আতম িাক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  শুৰতিেুৰ পৰা, 

অৰ্চ তপ ি তস প্ৰকাশয তিিিাকাৰী হহ পছৰ। 
ن اََخلَۡقَنَُٰهَِمنَنُّۡطَفةَٖفَإَِذاَُهَوََخِصيم ََ

َ
َولَۡمَيََرَٱلۡإِنَسَُٰنَأ

َ
أ

بِينَ   ٧٧َمُّ

78. আৰু তস আমাৰ তিষছয় উপমা ৰচনা কছৰ, অৰ্চ তস তনজৰ সৃতষ্টৰ কৰ্া 

পাহতৰ িায়। তস কয়, ‘হাডৰ তভিৰি ককাছন প্ৰাণ সিাৰ কতৰি কিতিয়া ই 

জতহ-খতহ, কগতল-পতচ িাি’? 

َقَاَلََمنَيُۡحِيَٱلۡعَِظََٰمََ ۖۥۡ َوَضَرَبَلََناََمَثلٗاََونَِسَيََخلَۡقُه
 ٧٨ََوِهَيََرِميمَ 

79. ককাৱা, ‘কিছৱোঁই িাি প্ৰাণ সিাৰ কতৰি তিজছন ইয়াক প্ৰৰ্মিাৰ সৃতষ্ট 

কতৰছ , আৰু কিওোঁ প্ৰতিছটা সৃতষ্ট সম্পছকথ  সমযক পতৰজ্ঞাি’। 
ََخلٍۡقََ ِ

وَُهَوَبِكُل  ةَِٖۖ َلََمر  و 
َ
َهآَأ
َ
نَشأ
َ
قُۡلَُيحۡيِيَهاَٱل ِذٓيَأ

 ٧٩ََعلِيمَ 
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80. কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি কসউজীয়া গ ৰ পৰা জুই উৎপন্ন কছৰ, 

ফলি কিামাছলাছক িাৰ পৰা অতি প্ৰজ্বতলি কৰা। 
ۡخَضِرَنَاٗراَفَإَِذآَ

َ
َجرَِٱلۡأ َِنَٱلش  نُتمَََٱل ِذيََجَعَلَلَُكمَم 

َ
أ

ِۡنُهَتُوقُِدونََ  ٨٠َم 

81. তিজছন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ  কিওোঁ তসহোঁ িৰ অনুৰূপ 

আছকৌ সৃতষ্ট কতৰিকল সক্ষম নহয়ছন? তনশ্চয় সক্ষম। কিওোঁ মহাস্ৰষ্টা, সিথজ্ঞ। 
نََ
َ
َأ ۡرَضَبَِقَِٰدٍرَعَلَىَٰٓ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولَيَۡسَٱل ِذيََخلََقَٱلس 

َ
أ

َُٰقَٱلَۡعلِيمََُيخۡلَُقَ َوَُهَوَٱلۡخَل   ٨١َِمۡثلَُهمَِۚبَلَىَٰ

82. কিওোঁৰ তিষয়ছটা এছনকুৱা কি, কিওোঁ কিতিয়া ককাছনা িস্তুৰ ইচ্ছা কছৰ, 

কিতিয়া ককৱল কয়, ‘হ’, ফলি কসইছটা হহ িায়। 
نََيُقوَلَلَُهۥَُكنََ

َ
َراَدََشۡيـ ًاَأ

َ
َإَِذآَأ ۥٓ ۡمُرُه

َ
إِن َمآَأ
 ٨٢ََفَيُكونَُ

83. এছিছক পতৱি আৰু মহান কসই সত্তা, িাৰ হািি প্ৰছিযক তিষয়ৰ 

সািথছভৌম কিৃথ ত্ব; আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাক প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা। 
ََشۡيٖءََوِإلَۡيهََِ ِ

فَُسۡبَحََٰنَٱل ِذيَبَِيِدهِۦََملَُكوُتَُكل 
 ٨٣َتُرَۡجُعونََ
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আচ-চা-ফফা-ি الصافات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি শাৰীিি তফতৰিাসকলৰ, َا َِٰتََصف ٗ ف  َٰٓ  ١ََوٱلص 

2. িাৰ তপ ি কছঠাৰ পতৰচালকসকলৰ, َِٰجَرَِٰتَزَۡجٗرا  ٢َفَٱلز 

3. আৰু উপছদশগ্ৰন্থ তিলাৱিকাৰীসকলৰ, َٰلَِيَِٰتَذِۡكًرَا  ٣َفَٱلت 

4. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ইলাহ এজন,  ََِٰحد َإَِلََٰهُكۡمَلََو  ٤َإِن 

5. তিজন আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াৰs মধযৱিী সকছলা িস্তুৰ 

প্ৰতিপালক আৰু উদয়স্থল সমূহছৰা প্ৰতিপালক। 
َٱلَۡمَشَٰرِقَِ ۡرِضََوَماَبَيۡنَُهَماََوَربُّ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس   ٥َر بُّ

6. তনশ্চয় আতম তনকটৱিী আকাশখনক নক্ষিৰাতজৰ কসৌেিথছৰ সুছশাতভি 

কতৰছ াোঁ , 
ۡنَياَبِزِيَنٍةَٱلَۡكَواكِبَِ َمآَءَٱلدُّ  ٦َإِن اََزي ن اَٱلس 

7. আৰু ৰক্ষা কতৰছ াোঁ  প্ৰছিযক তিছদ্ৰাহী চয়িানৰ পৰা। َٖارِد ََشۡيَطَٰٖنَم  ِ
ِنَُكل   ٧َوَِحۡفٗظاَم 

8. ফলি তসহোঁ ছি উিথ জগিৰ এছকাছৱ শুতনি কনাৱাছৰ, কাৰণ ককউফালৰ পৰা 

তসহোঁ িৰ প্ৰতি তনছক্ষপ কৰা হয় (উল্কাতপি), 

ََ ِ
ََويُۡقَذفُوَنَِمنَُكل  عۡلَىَٰ

َ
ُعوَنَإِلَيَٱلَۡملَِإَٱلۡأ م  ل اَيَس 

 ٨ََجانِبَٖ

9. তসহোঁ িক কখতদ পঠিওৱাৰ িাছি, আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অতিৰাম শাতি। َ ََواِصب  َولَُهۡمََعَذاب   ٩َُدُحوٗراَۖۡ

10. তকন্তু হঠাৎ ককাছনািাই তকিা শুতনছল জ্বলন্ত উল্কাতপিই িাৰ তপছ  তপছ  

কখতদ িায়। 

َثَاقِبَ  ۡتَبَعُهۥَِشَهاب 
َ
 ١٠َإِل اََمۡنََخِطَفَٱلۡخَۡطَفَةَفَأ

11. এছিছক তসহোঁ িক সুতধ কচাৱাছচান, সৃতষ্টৰ কক্ষিি তসহোঁ ি কিত  জটিল, কন 

আতম আন তিছিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  কসইছিাৰ (অতধক জটিল)? আতম তসহোঁ িক 

কদছখান আলিীয়া মাটিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ । 

إِن اََخلَۡقَنَُٰهمََ َْۚ ۡنََخلَۡقَنآ مَم 
َ
ََخلًۡقاَأ َشدُّ

َ
ُهۡمَأ

َ
فَٱۡسَتۡفتِِهۡمَأ

ازِبَِۭ
ِنَِطيٖنَل   ١١َم 

12. িৰং িুতম তিস্ময় কিাধ কতৰ া, আৰু তসহোঁ ছি তিদ্ৰূপ কতৰ আছ । ََ١٢َبَۡلََعِجۡبَتََويَۡسَخُرون 
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13. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক উপছদশ তদয়া হয়, কিতিয়া তসহোঁ ছি কসয়া গ্ৰহণ 

নকছৰ। 
ُِرواَْلَاَيَۡذُكُرونََ  ١٣ََوِإَذاَُذك 

14. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি ককাছনা তনদশথন কদছখ, কিতিয়া তসহোঁ ছি উপহাস 

কছৰ। 
ۡواََْءايَٗةَيَۡستَۡسِخُرونََ

َ
 ١٤ََوِإَذاََرأ

15. আৰু কয়, ‘এইছটা কদছখান সুস্পষ্ট িাদ্যৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়।  َبِين  ١٥ََوَقالُٓواَْإِۡنََهََٰذآَإِل اَِسۡحر َمُّ

16. ‘আতম কিতিয়া মৃিুযিৰণ কতৰম লগছি মাটি আৰু অতস্থি পতৰণি হম, 

িৰ্াতপও আমাক পুনৰুতিি কৰা হ’িছন? 

ِءن اَلََمۡبُعوثُونََ
َ
ِءَذاَِمۡتَناََوُكن اَتَُراٗباَوَِعَظًَٰماَأ

َ
 ١٦َأ

17. ‘আৰু আমাৰ তপিৃ-পুৰুষ সকছলাছকা’? َ
َ
لُونََأ و 

َ
 ١٧ََوَءابَآُؤنَاَٱلۡأ

18. ককাৱা, ‘হয়, আৰু (কিতিয়া) কিামাছলাক হ’িা লাতঞ্ছি’। ََنُتۡمََدَِٰخُرون
َ
 ١٨َقُۡلََنَعۡمََوأ

19. এছিছক কসয়া ককৱল এটা মাি প্ৰচি ধমক, িৎক্ষণাৎ তসহোঁ ছি ৰ্ৰ লাতগ 

চাই ৰ্াতকি। 
فَإَِذاَُهۡمَيَنُظُرونََفَإِن َماَِهَيَزَۡجَرة َ  َ  ١٩َََوَِٰحَدة

20. আৰু তসহোঁ ছি ক’ি, ‘হায়! দ্যভথ াগয আমাৰ! এইছটা কদছখান প্ৰতিদান 

তদৱস’। 
ِينَِ  ٢٠ََوَقالُواََْيََٰوۡيلََناََهََٰذاَيَوُۡمَٱلد 

21. এইছটাছৱই ফয়চালাৰ তদন, তি তিষছয় কিামাছলাছক অতিশ্বাস কতৰত লা। بُونَََهََٰذاَيَوُۡمَٱلَۡفۡصِلَٱل ِذيَُكن ِ  ٢١َُتمَبِهِۦَتَُكذ 

22. (তফতৰিাসকলক ককাৱা হ’ি) ‘একতিি কৰা িাতলমসকলক আৰু তসহোঁ িৰ 

সিী-সাৰতৰ্সকলক আৰু কসইছিাৰছকা তিছিাৰৰ তসহোঁ ছি ইিাদি কতৰত ল, 

ۡزَوََٰجُهۡمََوَماََكانُواََْ
َ
۞ٱۡحُشُرواَْٱل ِذيَنََظلَُمواََْوأ

 ٢٢ََيۡعُبُدونََ

23. আল্লাহৰ িাতহছৰ। িৰ্া তসহোঁ িক জাহান্নামৰ পৰ্ কদখুৱাই তদয়া, ََِِصَرَِٰطَٱلۡجَِحيم َِفَٱۡهُدوُهۡمَإِلَيَٰ  ٢٣َِمنَُدوِنَٱَّلل 

24. ‘আৰু তসহোঁ িক ৰছখাৱাছচান, তনশ্চয় তসহোঁ িক প্ৰশ্ন কৰা হ’ি। ََۡسـ ُولُون إِن ُهمَم   ٢٤ََوقُِفوُهۡمَۖۡ

25. ‘তক হ’ল কিামাছলাকৰ, কিামাছলাছক তকয় ইজছন তসজনৰ সহায় কৰা 

নাই এতিয়া’? 

 ٢٥ََماَلَُكۡمَلَاََتَناَصُرونََ

26. প্ৰকৃিছি তসহোঁ ি হ’ি আতজ আত্মসমপথনকাৰী। ََ٢٦َبَۡلَُهُمَٱلَۡيوَۡمَُمۡستَۡسلُِمون 
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27. আৰু তসহোঁ ছি ইজছন তসজনৰ মুখামুতখ হহ কসাধ-কপা  কতৰি, ََََبۡعٖضَيَتََسآَءلُون ۡقَبَلََبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ
َ
 ٢٧ََوأ

28. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘তনশ্চয় কিামাছলাছকই আমাৰ ওচৰকল শপি হল 

আতহত লা’। 
تُوَنَناََعِنَٱلَۡيِمينَِ

ۡ
 ٢٨َقَالُٓواَْإِن ُكۡمَُكنُتۡمَتَأ

29. তসহোঁ ছি (কনিৃস্থানীয় কাতফৰতিলাছক) ক’ি, ‘িৰং কিামাছলাছকই মুতমন 

নাত লা, 
 ٢٩َقَالُواَْبَلَل ۡمَتَُكونُواَُْمۡؤِمنِينََ

30. ‘আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি আমাৰ ককাছনা কিৃথ ত্ব নাত ল; দৰাচলছি 

কিামাছলাছকই আত লা সীমালংঘনকাৰী সম্প্ৰদায়। 
ِنَُسلَۡطَِٰۭنَۖۡبَۡلَُكنُتۡمَقَۡوٗماََ َوَماََكاَنَلََناََعلَۡيُكمَم 

 ٣٠ََطَٰغِينََ

31. ‘কসছয় আমাৰ তিৰুছি আমাৰ প্ৰতিপালকৰ কৰ্া সিয তহচাছপ সািযি 

হহছ , তনশ্চয় আতম শাতি আস্বাদন কতৰম। 
ََعلَۡيَناَ إِن اَلََذآئُِقونََفََحق  َۡۖ  ٣١َقَۡوُلََرب َِنآ

32. ‘এছিছক আতমছয়ই কিামাছলাকক তিভ্ৰান্ত কতৰত ছলাোঁ , কাৰণ আতম 

তনছজও আত ছলাোঁ  তিভ্ৰান্ত’। 
ۡغَوۡيَنَُٰكۡمَإِن اَُكن اََغَٰوِينََ

َ
 ٣٢َفَأ

33. িাৰ তপ ি তনশ্চয় তসহোঁ ি আটাছয় কসইতদনা শাতিি অংশীদাৰ হ’ি। ٣٣َٱلَۡعَذاِبَُمۡشتَِرُكونَََفَإِن ُهۡمَيَۡوَمئِٖذَفَِي 

34. তনশ্চয় আতম অপৰাধীতিলাকৰ লগি এছনকুৱা আচৰছণই কছৰাোঁ । ََ٣٤َإِن اََكَذَٰلَِكََنۡفَعُلَبِٱلُۡمۡجرِِمين 

35. তসহোঁ িক কিতিয়া ককাৱা হহত ল, ‘আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয 

ইলাহ নাই’, কিতিয়া তসহোঁ ছি অহংকাৰ কতৰত ল। 
َيَۡسَتۡكبُِرونََإِن ُهۡمََكانُٓواَْإَِذاَقَِ ُ ََٰهَإِل اَٱَّلل   ٣٥َيَلَلَُهۡمَلَٓاَإَِل

36. আৰু হকত ল, ‘আতম এজন উন্মাদ কতিৰ কৰ্াি আমাৰ ইলাহসমূহক 

িজথ ন কতৰম কনতক’? 
جُۡنونَِۭ ئِن اَلََتارُِكٓواََْءالَِهتَِناَلَِشاِعرَٖم 

َ
 ٣٦ََويَُقولُوَنَأ

37. িৰং কিওোঁ সিয হল আতহছ  আৰু (তিগি) ৰা ুলসকলছকা সিয িুতল 

স্বীকাৰ কতৰছ । 
َقَٱلُۡمۡرَسلِينََ َوََصد  ِ  ٣٧َبَۡلََجآَءَبِٱلۡحَق 

38. তনশ্চয় কিামাছলাছক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ আস্বাদনকাৰী হ'িা, َِلِيم
َ
 ٣٨َإِن ُكۡمَلََذآئُِقواَْٱلَۡعَذاِبَٱلۡأ

39. আৰু কিামাছলাছক তি কতৰত লা ককৱল িাছৰই প্ৰতিফল পািা, َ٣٩َُتجَۡزۡوَنَإِل اََماَُكنُتۡمََتۡعَملُونَََوَما 

40. তকন্তু কিওোঁছলাক নহয়, তিসকল আল্লাহৰ একতনষ্ঠ িাো। َََِٱلُۡمۡخلَِصين  ٤٠َإِل اَِعَباَدَٱَّلل 
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41. কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  তনধথাতৰি তৰতজক্ব (জীতৱকা), َ ۡعلُوم َم  ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمَرِۡزق 
ُ
 ٤١َأ

42. ফল-মূল; আৰু কিওোঁছলাক হ’ি সন্মাতনি, ََۡكَرُمون َٰكُِهَوَُهمَمُّ  ٤٢َفََو

43. তনয়ামছিছৰ ভৰা জান্নািি, ََِِٰتَٱلن عِيم  ٤٣َفِيََجن 

44. মুখামুতখ হহ আসনি িতহি। َََتَقَٰبِلِين َُسُررَٖمُّ  ٤٤َعَلَىَٰ

45. কিওোঁছলাকৰ চাতৰওফাছল ঘূতৰ ঘূতৰ পতৰছিশন কৰা হ’ি তিশুি সুৰাপূণথ 

পাি, 
عِيِۭنُيَطاُفَعََ ِنَم  ٖسَم 

ۡ
 ٤٥َلَۡيِهمَبَِكأ

46. শুভ্ৰ উজ্জ্বল, তিছিাৰ হ’ি পানকাৰীসকলৰ িাছি সুস্বাদ্য। َََٰرِبِين ِلش 
ةَٖل   ٤٦ََبۡيَضآَءَلَذ 

47. িাি ক্ষতিকৰ এছকা নাৰ্াতকি আৰু কিওোঁছলাক এইছিাৰৰ দ্বাৰা 

মাছিাৱাছলা নহ’ি। 
ََولَاَُهۡمََعۡنَهَا  ٤٧َيُنَزفُونَََلَاَفِيَهاََغۡول 

48. কিওোঁছলাকৰ ওচৰি ৰ্াতকি আনি নয়না, ডাঙৰ চকু তিতশষ্টা (হূৰসকল)।  َۡرِفَِعين َِٰصَرَُٰتَٱلط   ٤٨َوَِعنَدُهۡمََق

49. কিওোঁছলাক কিতনিা আচ্ছাতদি কণী।  َۡكُنون َم  ََبۡيض  ن ُهن 
َ
 ٤٩ََكأ

50. িাৰ তপ ি কিওোঁছলাছক পৰস্পছৰ মুখামুতখ হহ কসাধ-কপা  কতৰি। َۡقَبَل
َ
ََبۡعٖضَيَتََسآَءلُونََفَأ  ٥٠ََبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ

51. কিওোঁছলাকৰ ককাছনািাই ক’ি, ‘(পৃতৰ্ৱীি) কমাৰ এজন সিী আত ল,  َِيََكاَنَلِيَقَرِين
ِۡنُهۡمَإِن  َم   ٥١َقَاَلَقَآئِل 

52. তস হকত ল, িুতমও তসহোঁ িৰ অন্তভুথ ি কনতক, তিসকছল তিশ্বাস কছৰ কি, َِءن َكَلَِمَنَٱلُۡمَص
َ
قِينَََيُقوُلَأ ِ  ٥٢َد 

53. ‘আতম কিতিয়া মৃিুযিৰণ কতৰম আৰু আতম মাটি ও অতস্থি পতৰণি হ'ম 

কিতিয়াও আমাক প্ৰতিফল তদয়া হ’িছন’? 

ِءن اَلََمِديُنونََ
َ
ِءَذاَِمۡتَناََوُكن اَتَُراٗباَوَِعَظًَٰماَأ

َ
 ٥٣َأ

54. আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাছক িাক কদতখি তিচৰা কনতক’? َلُِعونَََقَاَلََهۡل ط  نُتمَمُّ
َ
 ٥٤َأ

55. িাৰ তপ ি কিওোঁ জুতম চাি আৰু িাক কদখা পাি জাহান্নামৰ মধযস্থলি; َِلََعَفََرَءاهَُفِيََسَوآِءَٱلۡجَِحيم  ٥٥َفَٱط 

56. কিওোঁ ক’ি, ‘আল্লাহৰ শপি! িুতমছিা কমাক প্ৰায় ধ্বংসই কতৰত লা, ََِلَتُۡردِين َِإِنَكِدت   ٥٦َقَاَلَتَٱَّلل 
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57. ‘কমাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ নহ’কল কদছখান মছয়া (জাহান্নামি) 

উপতস্থিকৃি িযতিসকলৰ অন্তভুথ ি হ’কলাছহোঁ ছিন। 
 ٥٧ََولَۡولَاَنِۡعَمُةََرب ِيَلَُكنُتَِمَنَٱلُۡمۡحَضِرينََ

58. (তিছক নহওোঁক এতিয়া) আমাৰ আৰু দ্যনাই মৃিুয নহয়, َََفَماََنحُۡنَبَِمي ِتِين
َ
 ٥٨َأ

59. ‘আমাৰ প্ৰৰ্ম মৃিুযৰ তপ ি আৰু আমাক শাতিও তদয়া নহ'ি!’ ََبِين ََوَماََنحُۡنَبُِمَعذ  ولَيَٰ
ُ
 ٥٩َإِل اََمۡوتَتََناَٱلۡأ

60. তনশ্চয় এইছটাছৱই কসই মহা সফলিা। َََُهََٰذاَلَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيم  ٦٠َإِن 

61. এছনকুৱা সফলিাৰ িাছিই আমলকাৰীসকছল আমল কৰা উতচি, ََ٦١َۡعَمِلَٱلَۡعَِٰملُونََلِِمۡثِلََهََٰذاَفَلۡي 

62. (ককাৱাছচান) আপযায়নৰ িাছি এইছিাছৰই উত্তম কন িাকূ্কম গ  উত্তম? َِقُّوم ۡمََشَجَرُةَٱلز 
َ
نُُّزلًاَأ َٰلَِكََخيۡرَ  َذ

َ
 ٦٢َأ

63. তনশ্চয় আতম িাতলমসকলৰ িাছি ইয়াক পৰীক্ষাস্বৰূপ সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ َٰلِِمينََ ,  ٦٣َإِن اََجَعلَۡنََٰهاَفِۡتَنٗةَل ِلظ 

64. এই গ  উৎপন্ন হয় জাহান্নামৰ িলৰ পৰা, َِۡصِلَٱلۡجَِحيم
َ
َتخُۡرُجَفِٓيَأ  َ  ٦٤َإِن َهاََشَجَرة

65. ইয়াৰ কৰ্াপা হহছ  কিতনিা চয়িানৰ মূৰ, ََِيَِٰطين ن ُهۥَُرُءوُسَٱلش 
َ
 ٦٥ََطلُۡعَهاََكأ

66. তনশ্চয় তসহোঁ ছি এইছটা ভক্ষণ কতৰি আৰু কসইছটাৰ দ্বাৰাই কপট ভৰাি। ََ٦٦َفَإِن ُهۡمَٓأَلكِلُوَنَِمۡنَهاََفَمالِـ ُوَنَمِۡنَهاَٱلُۡبُطون 

67. ইয়াৰ তপ ছিা তসহোঁ িৰ িাছি ৰ্াতকি উিলা পানীৰ তমশ্ৰণ। َِٖۡنََحمِيم َلَُهۡمََعلَۡيَهاَلََشۡوٗباَم  َإِن   ٦٧َُثم 

68. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন হ’ি জাহান্নামৰ জুইৰ ফাছল। ََََمرِۡجع َإِن   ٦٨َُهۡمَلَِإلَيَٱلۡجَِحيمَُِثم 

69. তনশ্চয় তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক পাইত ল পৰ্ভ্ৰষ্ট, ََلَۡفۡواََْءابَآَءُهۡمََضٓال ِين
َ
 ٦٩َإِن ُهۡمَأ

70. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ অনুসৰণি ক্ষীপ্ৰিা কদখুৱাইত ল। ََََءاَثَٰرِهِۡمَُيۡهرَُعون  ٧٠ََفُهۡمَعَلَىَٰٓ

71. অৱছশয তসহোঁ িৰ পূছিথও পূিথৱিীসকলৰ সৰহভাগ মানুছহই তিপৰ্গামী 

হহত ল, 

لِينََ و 
َ
ۡكثَُرَٱلۡأ

َ
ََقۡبلَُهۡمَأ  ٧١ََولََقۡدََضل 

72. অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ মাজছিা সিকথ কাৰী কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । ََنِذرِين ۡرَسلَۡناَفِيِهمَمُّ
َ
 ٧٢ََولََقۡدَأ
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73. এছিছক কচাৱা, তিসকলক সিকথ  কৰা হহত ল, তসহোঁ িৰ পতৰণাম তক 

হহত ল! 

َٰقَِبُةَٱلُۡمنَذرِينََ  ٧٣َفَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنََع

74. তকন্তু কিওোঁছলাক নহয়, তিসকল আল্লাহৰ একতনষ্ঠ িাো। َََِٱلُۡمۡخلَِصين  ٧٤َإِل اَِعَباَدَٱَّلل 

75. আৰু অৱছশয নূছহ আমাক আহ্বান কতৰত ল, এছিছক (কচাৱা) আতম 

তকমান উত্তমভাছৱ সোঁহাতৰ জনাইত ছলাোঁ ! 
َفَلَنِۡعَمَٱلُۡمِجيُبونََ ََٰناَنُوح   ٧٥ََولََقۡدَنَاَدى

76. কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথক আতম মহাসংকটৰ পৰা উিাৰ 

কতৰত ছলাোঁ । 
ۡهلَُهۥَِمَنَٱلَۡكۡرِبَٱلَۡعِظيمَِ

َ
 ٧٦ََوَنج ۡيَنَُٰهََوأ

77. আৰু কিওোঁৰ িংশধৰসকলছকই আতম অৱতশষ্ট ৰাতখত ছলাোঁ ِي َتُهۥَُهُمَٱلَۡباقِينََوََجَعلَۡناَ ,  ٧٧َُذر 

78. আৰু আতম পৰিিীসকলৰ মাজি কিওোঁৰ সুখযাতি ৰাতখ তদছ াোঁ । ََ٧٨ََوتََرۡكَناََعلَۡيهَِفِيَٱٓأۡلِخرِين 

79. সমগ্ৰ সৃতষ্টৰ মাজি নূহৰ প্ৰতি শাতন্ত িতষথি হওক। َََنُوٖحَفِيَٱلَۡعَٰلَِمين َعَلَىَٰ  ٧٩ََسَلَٰم 

80. সৎকমথশীলসকলক আতম এছনকুৱাই প্ৰতিদান তদ ৰ্াছকাোঁ । ََ٨٠َإِن اََكَذَٰلَِكََنجۡزِيَٱلُۡمۡحِسنِين 

81. তনশ্চয় কিওোঁ আত ল আমাৰ মুতমন িাোসকলৰ অনযিম। ََ٨١َإِن ُهۥَِمۡنَِعَبادِنَاَٱلُۡمۡؤِمنِين 

82. িাৰ তপ ি ডুিাই মাতৰছলাোঁ  আনছটা দলক। ََۡغَرۡقَناَٱٓأۡلَخرِين
َ
َأ  ٨٢َُثم 

83. আৰু তনশ্চয় ইব্ৰাহীম কিওোঁৰ অনুসাৰীসকলছৰই অন্তভুথ ি। َََِمنَِشيَعتِهِۦَلَِإبَۡرَٰهِيم  ٨٣َ۞َوِإن 

84. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি তিশুিতচছত্ত উপতস্থি 

হহত ল, 

 ٨٤َإِۡذََجآَءََرب ُهۥَبَِقلٖۡبََسلِيمٍَ

85. কিতিয়া কিওোঁ তনজ তপিৃক আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক সুতধত ল, 

‘কিামাছলাছক তকহৰ ইিাদি কতৰ া? 

بِيهََِوقَۡوِمهِۦََماَذاََتۡعُبُدونََ
َ
 ٨٥َإِۡذَقَاَلَلِأ

86. ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  অলীক উপাসযছিাৰছক তিচৰা কনতক? َََِتُرِيُدون ئِۡفكًاََءالَِهٗةَُدوَنَٱَّلل 
َ
 ٨٦َأ

87. ‘কিছন্ত তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালক সম্পছকথ  কিামাছলাকৰ ধাৰণা তক’? َََٱلَۡعَٰلَِمين ِ  ٨٧ََفَماََظنُُّكمَبَِرب 



 

আচ-চা-ফফা-ি 

 

476 

 

 الصافات 

88. িাৰ তপ ি কিওোঁ িৰাসমূহৰ তপছন দৃতষ্টপাি কতৰছল। َِ٨٨ََفَنَظَرََنۡظَرٗةَفِيَٱلنُُّجوم 

89. আৰু ক’কল, ‘তনশ্চয় মই অসুস্থ’।  َ٨٩ََفَقاَلَإِن ِيََسقِيم 

90. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি পৃষ্ঠপ্ৰদশথন কতৰ কিওোঁৰ পৰা আোঁিতৰ গ’ল। ََ٩٠َل ۡواََْعۡنُهَُمۡدبِرِينَََفَتو 

91. িাৰ তপ ি কিওোঁ চাইতচতি তসহোঁ িৰ উপাসযছিাৰৰ ওচৰি গ’ল, আৰু 

ক’কল, ‘কিামাছলাছক কনাছখাৱা তকয়’? 

ُكلُونََ
ۡ
لَاَتَأ

َ
ََءالَِهتِِهۡمََفَقاَلَأ  ٩١َفََراَغَإِلَيَٰٓ

92. ‘তক হ’ল কিামাছলাকৰ, কৰ্া কনাছকাৱা তকয়’? َۡ٩٢َلَاَتَنِطُقونََََماَلَُكم 

93. িাৰ তপ ি কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওপৰি সছজাছৰ আঘাি কতৰছল। َُِۢاَبِٱلَۡيِمين  ٩٣َفََراَغََعلَۡيِهۡمََضۡربَ

94. কিতিয়া (ঘূতৰ আতহ) মানুছহ কিওোঁৰ ফাছল ঢাপতল কমতলছল। ََۡقَبلُٓواَْإِلَۡيهَِيَزِفُّون
َ
 ٩٤َفَأ

95. কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক কসইছিাৰৰ উপাসনা কৰা কনতক, তিছিাৰক 

কিামাছলাছক তনছজই তনমথাণ কৰা’? 

َتۡعُبُدوَنََماََتۡنِحُتونََ
َ
 ٩٥َقَاَلَأ

96. ‘অৰ্চ আল্লাছহই সৃতষ্ট কতৰছ  কিামাছলাকক আৰু কিামাছলাছক তি হিয়াৰ 

কৰা কসইছটাছৱা কিছৱোঁই সৃতষ্ট কতৰছ ’। 
ََخلََقُكۡمََوَماََتۡعَملُونََ ُ  ٩٦ََوٱَّلل 

97. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘ইয়াৰ িাছি এটা স্থাপনা হিয়াৰ কৰা, িাৰ তপ ি ইয়াক 

জ্বলন্ত জুইি তনছক্ষপ কৰা’। 
لُۡقوُهَفِيَٱلۡجَِحيمَِ

َ
 ٩٧َقَالُواَْٱۡبُنواَْلَُهۥَُبۡنَيَٰٗناَفَأ

98. এইদছৰই তসহোঁ ছি কিওোঁৰ তিৰুছি চৰান্তৰ সংকল্প কতৰত ল; তকন্তু আতম 

তসহোঁ িক সমূ্পণথৰূছপ পৰাভূি কতৰ তদছলাোঁ । 
َراُدواَْبِهِۦَ

َ
ۡسَفلِينََفَأ

َ
 ٩٨ََكۡيٗداَفََجَعلَۡنَُٰهُمَٱلۡأ

99. কিওোঁ ক’কল, ‘মই কমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰকল হগ আছ াোঁ , তনশ্চয় কিছৱোঁই 

কমাক তহদায়ি কতৰি, 
ََرب ِيََسَيۡهِدينَِ َإِلَيَٰ  ٩٩ََوَقاَلَإِن ِيََذاهِب 

100. ‘কহ কমাৰ ৰব্ব! কমাক এজন সৎকমথপৰায়ণ সন্তান দান কৰা’। ََٰ ََهۡبَلِيَِمَنَٱلص  ِ  ١٠٠َلِِحينَََرب 

101. িাৰ তপ ি আতম কিওোঁক এজন সতহষু্ণ পুিৰ সুসংিাদ তদছলাোঁ । َٖۡرَنَُٰهَبُِغَلٍَٰمََحلِيم  ١٠١َفَبَش 
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102. এছিছক কিতিয়া তশশুছটা কিওোঁৰ তপিৃৰ হসছি চলাফুৰা কৰা অৱস্থাি 

উপনীি হ’ল, কিতিয়া ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কহ কমাৰ কচছনহৰ পুি! মই সছপানি 

কদতখছলাোঁ  কি, মই কিামাক িছিহ কতৰ আছ াোঁ , এতিয়া ককাৱাছচান কিামাৰ 

অতভমি তক’? পুিই ক’কল, ‘কহ কমাৰ তপিৃ! আপুতন তি আছদশপ্ৰাপ্ত হহছ  

কসইছটাছৱই কৰক। আল্লাহৰ ইচ্ছাি আপুতন কমাক হধিথশীলসকলৰ অন্তভুথ ি 

পাি’। 

َِ
ن 
َ
َفِيَٱلَۡمَناِمَأ َرىَٰ

َ
َإِن ِٓيَأ ۡعَىَقَاَلََيَُٰبَني  اَبَلََغََمَعُهَٱلس  ٓيََفَلَم 

ََۡۖ بَِتَٱۡفَعۡلََماَتُۡؤَمُر
َ
أ َقَاَلََيَٰٓ ِۚ ۡذَبحَُكَفَٱنُظۡرََماَذاَتََرىَٰ

َ
أ

َٰبِِرينََ َِمَنَٱلص  ُ  ١٠٢ََسَتِجُدنِٓيَإِنََشآَءَٱَّلل 

103. এছিছক কিওোঁছলাক উভছয় কিতিয়া আনুগিয প্ৰকাশ কতৰছল আৰু 

ইব্ৰাহীছম কিওোঁৰ পুিক িলমূৰ কতৰ শুৱাই ল’কল, 

ۡسلََماَوََ
َ
آَأ  ١٠٣َتَل ُهۥَلِلَۡجبِينَِفَلَم 

104. কিতিয়া আতম কিওোঁক মাতি ক’কলা, ‘কহ ইব্ৰাহীম! َُإِبَۡرَٰهِيم نََيَٰٓ
َ
 ١٠٤ََوَنََٰديَۡنَُٰهَأ

105. ‘িুতম কদছখান সছপানৰ আছদশ সোঁচাই পালন কতৰলা! তনশ্চয় এইদছৰই 

আতম সৎকমথশীলসকলক পুৰসৃ্কি কছৰাোঁ ’। 
َْۚ قَۡتَٱلرُّۡءيَآ زِيَٱلُۡمۡحِسنِينَََقَۡدََصد 

 ١٠٥َإِن اََكَذَٰلَِكََنجۡ

106. তনশ্চয় এইছটা আত ল এটা সুস্পষ্ট পৰীক্ষা। َََُهََٰذاَلَُهَوَٱلَۡبَلَُٰٓؤاَْٱلُۡمبِين  ١٠٦َإِن 

107. আৰু আতম কিওোঁক মুি কতৰছলাোঁ  এটা মহা কুৰিানীৰ তিতনময়ি। َٖ١٠٧ََوَفَديَۡنَُٰهَبِِذبٍۡحََعِظيم 

108. আৰু আতম পৰিিীসকলৰ মাজি কিওোঁৰ সুখযাতি ৰাতখ তদছ াোঁ । ََ١٠٨ََوتََرۡكَناََعلَۡيهَِفِيَٱٓأۡلِخرِين 

109. শাতন্ত িতষথি হওোঁক ইব্ৰাহীমৰ ওপৰি। َََإِبَۡرَٰهِيم َعَلَىَٰٓ  ١٠٩ََسَلَٰم 

110. এইদছৰই আতম সৎকমথশীলসকলক পুৰসৃ্কি কছৰাোঁ । ََزِيَٱلُۡمۡحِسنِين
 ١١٠ََكَذَٰلَِكََنجۡ

111. তনশ্চয় কিওোঁ আত ল আমাৰ মুতমন িাোসকলৰ অনযিম। ََ١١١َإِن ُهۥَِمۡنَِعَبادِنَاَٱلُۡمۡؤِمنِين 

112. আৰু আতম কিওোঁক ই হাক্বৰ সুসংিাদ তদত ছলাোঁ , কিওোঁ আত ল এজন 

নিী, সৎকমথশীলসকলৰ অনযিম। 
َٰلِِحينََ َِنَٱلص  اَم  ۡرَنَُٰهَبِإِۡسَحََٰقَنَبِي ٗ  ١١٢ََوبَش 

113. আৰু আতম ইব্ৰাহীমৰ ওপৰি িৰকি দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু ই হাক্বৰ 

ওপৰছিা; আৰু কিওোঁছলাক উভছয়ছৰ িংশধৰসকলৰ মাজি আত ল তক ুমান 

সৎকমথশীল আৰু তক ুমান আত ল তনজৰ প্ৰতি স্পষ্ট অিযাচাৰী। 

ََ ِي تِِهَماَُمحِۡسن  َوِمنَُذر  َْۚ َإِۡسَحََٰق َوَبََٰرۡكَناََعلَۡيهَِوَعَلَىَٰٓ
 ١١٣ََوَظالِم َل َِنۡفِسهِۦَُمبِينَ 

114. আৰু অৱছশয আতম অনুগ্ৰহ কতৰত ছলাোঁ  মূ া আৰু হাৰূনৰ প্ৰতি, ََََوَهَُٰرون َُموَسيَٰ  ١١٤ََولََقۡدََمَنن اَعَلَىَٰ
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115. আৰু কিওোঁছলাক উভয়ছক আৰু কিওোঁছলাকৰ সম্প্ৰদায়ছকা উিাৰ 

কতৰত ছলাোঁ  মহাসংকটৰ পৰা। 
 ١١٥ََوَنج ۡيَنَُٰهَماََوقَۡوَمُهَماَِمَنَٱلَۡكۡرِبَٱلَۡعِظيمَِ

116. আৰু আতম সহায় কতৰত ছলাোঁ  কিওোঁছলাকক, ফলি কিওোঁছলাছক তিজয়ী 

হহত ল। 
 ١١٦ََونََصۡرَنَُٰهۡمَفَكَانُواَُْهُمَٱلَۡغَٰلِبِينََ

117. আৰু আতম উভয়ছক তিশদ তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ । ََ١١٧ََوَءاَتۡيَنَُٰهَماَٱلِۡكَتََٰبَٱلُۡمۡستَبِين 

118. আৰু উভয়ছক আতম পতৰচাতলি কতৰত ছলাোঁ  সৰল পৰ্ি। َََٰرََٰطَٱلُۡمۡسَتقِيمََوََهَديَۡن ِ  ١١٨َُهَماَٱلص 

119. আৰু আতম কিওোঁছলাক উভয়ছৰ িাছি পৰিিীসকলৰ মাজি সুনাম-

সুখযাতি ৰাতখ তদছ াোঁ । 
 ١١٩ََوتََرۡكَناََعلَۡيِهَماَفِيَٱٓأۡلِخرِينََ

120. মু া আৰু হাৰূনৰ ওপৰি িতষথি হওক  ালাম (শাতন্ত আৰু তনৰাপত্তা)। ََََٰوَه َُموَسيَٰ َعَلَىَٰ  ١٢٠َُرونَََسَلَٰم 

121. সৎকমথশীলসকলক আতম এছনকুৱাই প্ৰতিদান তদ ৰ্াছকাোঁ । ََ١٢١َإِن اََكَذَٰلَِكََنجۡزِيَٱلُۡمۡحِسنِين 

122. তনশ্চয় কিওোঁছলাক উভছয় আত ল আমাৰ মুতমন িাোসকলৰ অন্তভুথ ি। ََ١٢٢َإِن ُهَماَِمۡنَِعَبادِنَاَٱلُۡمۡؤِمنِين 

123. আৰু ইতলয়াছ া আত ল ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি। َََإِلَۡياَسَلَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٢٣ََوِإن 

124. কিতিয়া কিওোঁ তনজ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, ‘কিামাছলাছক িাক্বৱা অৱলম্বন 

নকতৰিাছন’? 

لَاََتت ُقونََ
َ
ۦَٓأ  ١٢٤َإِۡذَقَاَلَلَِقۡوِمهِ

125. ‘কিামাছলাছক িাআলক আহ্বান কৰা কনতক? অৰ্চ পতৰিযাগ কৰা 

সিথছত্তাম স্ৰষ্টাক, 

ۡحَسَنَٱلَۡخَٰلِقِينََ
َ
تَۡدُعوَنََبۡعلٗاََوتََذُروَنَأ

َ
 ١٢٥َأ

126. ‘আল্লাহ, কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ ৰব্ব, আৰু কিামাছলাকৰ পূিথৱিী তপিৃ-

পুৰুষসকছলাছৰা ৰব্ব’। 
لِينََ و 

َ
ََءابَآئُِكُمَٱلۡأ ََرب ُكۡمََوَرب  َ  ١٢٦َٱَّلل 

127. তকন্তু তসহোঁ ছি কিওোঁক অস্বীকাৰ কতৰত ল, কসছয় তসহোঁ িক অৱছশয 

(শাতিৰ িাছি) উপতস্থি কৰা হ’ি। 
بُوُهَفَإِن ُهۡمَلَُمۡحَضُرونََ  ١٢٧َفََكذ 

128. তকন্তু কিওোঁছলাক নহয়, তিসকল আল্লাহৰ একতনষ্ঠ িাো। َََِٱلُۡمۡخلَِصين  ١٢٨َإِل اَِعَباَدَٱَّلل 

129. আৰু আতম পৰিিীসকলৰ মাজি কিওোঁৰ সুখযাতি ৰাতখ তদছ াোঁ । ََ١٢٩ََوتََرۡكَناََعلَۡيهَِفِيَٱٓأۡلِخرِين 
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130. শাতন্ত িতষথি হওক ইতলয়া ৰ ওপৰি। َََإِۡلَيَاِسين َعَلَىَٰٓ  ١٣٠ََسَلَٰم 

131. সৎকমথশীলসকলক আতম এছনকুৱাই প্ৰতিদান তদ ৰ্াছকাোঁ । ََ١٣١َإِن اََكَذَٰلَِكََنجۡزِيَٱلُۡمۡحِسنِين 

132. তনশ্চয় কিওোঁ আত ল আমাৰ মুতমন িাোসকলৰ অনযিম। ََ١٣٢َإِن ُهۥَِمۡنَِعَبادِنَاَٱلُۡمۡؤِمنِين 

133. আৰু তনশ্চয় লূছিা আত ল ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি। َََلُوٗطاَل ِمَنَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٣٣ََوِإن 

134. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথৰ সকছলাছক 

উিাৰ কতৰত ছলাোঁ , 
ۡجمَعِينََإِۡذََنج ۡيَنَُٰهَ

َ
َأ ۥٓ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ََوأ

135. ককৱল কসই িৃিাজনীৰ িাতহছৰ, তিজনী আত ল তপ ি অৱস্থাৱকাৰী 

তিলাকৰ অন্তভুথ ি। 
 ١٣٥َإِل اََعُجوٗزاَفِيَٱلَۡغَٰبِِرينََ

136. িাৰ তপ ি আতম িাকীতিলাকক ধ্বংস কতৰছলাোঁ । ََۡرنَاَٱٓأۡلَخرِين ََدم   ١٣٦َُثم 

137. আৰু তনশ্চয় কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ ধ্বংস প্ৰাপ্ত অিছলতদ অতিৰম কৰা 

পুৱাৰ ভাগি, 

ۡصبِِحينََ وَنََعلَۡيِهمَمُّ  ١٣٧ََوِإن ُكۡمَلََتُمرُّ

138. আৰু ৰাতিছিা। িৰ্াতপও কিামাছলাছক িুতজ কনাছপাৱাছন? ََفَلَاََتۡعقِلُون
َ
أ  ١٣٨ََوبِٱل ۡيِلَِۚ

139. আৰু তনশ্চয় ইউনুছ া আত ল ৰা ুলসকলৰ অন্তভুথ ি। َََيُونَُسَلَِمَنَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٣٩ََوِإن 

140. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিওোঁ কিাজাই কনৌিানৰ তপছন পলাই গ’ল, ََِبَقَإِلَيَٱلُۡفلِۡكَٱلَۡمۡشُحون
َ
 ١٤٠َإِۡذَأ

141. িাৰ তপ ি কিওোঁ লটাতৰি কিাগদান কতৰছল আৰু িাি কিওোঁ 

পৰাভূিসকলৰ অন্তভুথ ি হ’ল। 
 ١٤١َِضينََفََساَهَمَفَكَاَنَِمَنَٱلُۡمۡدحََ

142. িাৰ তপ ি এটা ডাঙৰ মাছ  কিওোঁক তগতল কপলাছল, আৰু কিওোঁ 

তনজছক তধক্কাৰ তদ আত ল। 

 ١٤٢َفَٱلَۡتَقَمُهَٱلۡحُوُتَوَُهَوَُملِيمَ 

143. আৰু কিওোঁ িতদ আল্লাহৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণাকাৰীসকলৰ 

অন্তভুথ ি নহ’লছহোঁ ছিন, 
ن ُهۥ
َ
 ١٤٣ََكاَنَِمَنَٱلُۡمَسب ِِحينَََفَلَۡولَٓاَأ

144. কিছন্ত কিওোঁ পুনৰুিানৰ তদনাকলছক মা ৰ কপটছিই ৰ্াতকলছহোঁ ছিন। َََيَوِۡمَُيۡبَعُثون ۦَٓإِلَيَٰ  ١٤٤َلَلَبَِثَفِيََبۡطنِهِ
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145. অৱছশষি কিওোঁক আতম তনছক্ষপ কতৰছলাোঁ  এটা িৃণহীন ঠাইি, আৰু 

কিওোঁ আত ল অসুস্থ। 
 ١٤٥َبِٱلَۡعَرآِءَوَُهَوََسقِيمَ ۞َفَنَبۡذَنَُٰهَ

146. আৰু আতম িাৰ ওপৰি ইয়াকিীন প্ৰজাতিৰ এটা গ  গজাই িুতলছলাোঁ ِنََيۡقِطينَٖ , ۢنَبتَۡناََعلَۡيهََِشَجَرٗةَم 
َ
 ١٤٦ََوأ

147. আৰু কিওোঁক আতম এক লাখ িা িাছিাকক কিত  কলাকৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ 

কতৰছলাোঁ । 
ۡوََ
َ
لٍۡفَأ

َ
َِماْئَةَِأ ۡرَسلَۡنَُٰهَإِلَيَٰ

َ
 ١٤٧َيَزِيُدونَََوأ

148. এছিছক কিওোঁছলাছক ঈমান আতনত ল, ফলি আতম কিওোঁছলাকক তক ু 

কালৰ িাছি জীৱছনাপছভাগ কতৰিকল তদছলাোঁ । 
َِحينَٖ  ١٤٨َفَـ َاَمُنواََْفَمت ۡعَنَُٰهۡمَإِلَيَٰ

149. এছিছক তসহোঁ িক কসাধাছচান, ‘(এইছটা ককছনকুৱা কৰ্া) কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ িাছি কনযা সন্তান আৰু তসহোঁ িৰ িাছি পুি সন্তান’? 

لَِرب َِكَٱلَۡبَناُتََولَُهُمَٱلَۡبُنونََ
َ
 ١٤٩َفَٱۡسَتۡفتِِهۡمَأ

150. অৰ্িা আতম তফতৰিাসকলক নাৰীৰূছপ সৃতষ্ট কতৰত ছলাোঁ  কনতক কি, কসয়া 

তসহোঁ ছি কদতখত ল? 

ۡمََخلَۡقَناَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَإَِنَٰٗثاَوَُهۡمََشَِٰهُدونََ
َ
 ١٥٠َأ

151. জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় তসহোঁ ছি মছনসজা কৰ্া কয় কি, ََِۡنَإِفِۡكِهۡمَلََيُقولُون لَٓاَإِن ُهمَم 
َ
 ١٥١َأ

152. ‘আল্লাছহ সন্তান জন্ম তদছ ’। তনশ্চয় তসহোঁ ি তম লীয়া। َََِٰذبُون ََوِإن ُهۡمَلََك ُ  ١٥٢ََولََدَٱَّلل 

153. কিওোঁ পুি সন্তানৰ পতৰিছিথ  কনযা সন্তান প ে কতৰছ  কনতক? ََۡصَطَفىَٱلَۡبَناِتَع
َ
 ١٥٣َلَىَٱلَۡبنِينََأ

154. তক হহছ  কিামাছলাকৰ? কিামাছলাছক ককছনকুৱা তিচাৰ কৰা? ََ١٥٤ََماَلَُكۡمََكۡيَفََتحُۡكُمون 

155. কিছন্ত কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ নকতৰিাছন? ََُرون فَلَاَتََذك 
َ
 ١٥٥َأ

156. কন কিামাছলাকৰ ককাছনা সুস্পষ্ট দলীল-প্ৰমাণ আছ ? َ ۡمَلَُكۡمَُسلَۡطَٰن 
َ
بِينَ أ  ١٥٦َمُّ

157. িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কিছন্ত কিামাছলাকৰ তকিাি হল আহা। ََتُواَْبِِكَتَٰبُِكۡمَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِين
ۡ
 ١٥٧َفَأ

158. তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু তজন জাতিৰ মাজি আত্মীয়িাৰ সম্পকথ  তস্থৰ 

কতৰছ , অৰ্চ তজনতিলাছক জাছন কি, তনশ্চয় তসহোঁ িক উপতস্থি কৰা হ’ি 

(শাতিৰ িাছি)। 

َولََقۡدََعلَِمِتَٱلِۡجن ُةََ وََجَعلُواَْبَيَۡنُهۥََوبَيَۡنَٱلِۡجن ةَِنََسٗباَْۚ
 ١٥٨َإِن ُهۡمَلَُمۡحَضُرونََ
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159. তসহোঁ ছি তি আছৰাপ কছৰ িাৰ পৰা আল্লাহ পতৱি আৰু মহান, ََاَيَِصُفون ََِعم   ١٥٩َُسۡبَحََٰنَٱَّلل 

160. তকন্তু কিওোঁছলাক নহয়, তিসকল আল্লাহৰ একতনষ্ঠ িাো। َََِٱلُۡمۡخلَِصين  ١٦٠َإِل اَِعَباَدَٱَّلل 

161. তনশ্চয় কিামাছলাছক আৰু কিামাছলাছক তিছিাৰৰ ইিাদি কৰা 

কসইছিাছৰ, 
 ١٦١َفَإِن ُكۡمََوَماََتۡعُبُدونََ

162. (একতনষ্ঠ িাোসকলৰ) কাছকা কিামাছলাছক আল্লাহ সম্পছকথ  তিভ্ৰান্ত 

কতৰি কনাৱাতৰিা, 
نُتۡمَ
َ
 ١٦٢ََعلَۡيهَِبَِفَٰتِنِينَََمآَأ

163. ককৱল কসই িযতিৰ িাতহছৰ তিজন দগ্ধ হ'ি প্ৰজ্জ্বতলি জুইি । َِ١٦٣َإِل اََمۡنَُهَوََصاِلَٱلۡجَِحيم 

164. আৰু (তজব্ৰীছল ক’কল) ‘আমাৰ প্ৰছিযকছৰ িাছি আছ  তনধথাতৰি স্থান, َ ۡعلُوم  ١٦٤ََوَماِمن آَإِل اَلَُهۥََمَقام َم 

165. ‘আৰু তনশ্চয় আতম শাৰীিিভাছৱ দিায়মান, ََآفُّون  ١٦٥ََوِإن اَلََنۡحُنَٱلص 

166. ‘আৰু তনশ্চয় আতম শাৰীিিভাছৱ দিায়মান, ََ١٦٦ََوِإن اَلََنۡحُنَٱلُۡمَسب ُِحون 

167. আৰু তসহোঁ ছি (মক্কািাসীতিলাছক) অৱছশয হকত ল, ََ١٦٧ََوِإنََكانُواَْلََيُقولُون 

168. ‘পূিথৱিীসকলৰ দছৰ িতদ আমাছৰা এখন উপছদশমূলক তকিাি 

ৰ্াতকলছহোঁ ছিন, 
لِينََ و 

َ
َِنَٱلۡأ َِعنَدنَاَذِۡكٗراَم  ن 

َ
 ١٦٨َلَۡوَأ

169. ‘কিছন্ত অৱছশয আতম আল্লাহৰ একতনষ্ঠ িাো হ’কলাছহোঁ ছিন’। َََِٱلُۡمۡخلَِصين  ١٦٩َلَُكن اَِعَباَدَٱَّلل 

170. তকন্তু তসহোঁ ছি কসয়া (ককাৰআনক) অস্বীকাৰ কতৰছল, এছিছক 

অনতিপলছম তসহোঁ ছি জাতনিকল পাি। 
َفََسوَۡفََيۡعلَُمونََ  ١٧٠َفََكَفُرواَْبِهِۖۦۡ

171. তনশ্চয় আমাৰ কপ্ৰতৰি িাোসকলৰ তিষছয় আমাৰ এই কৰ্া পূছিথই 

তনধথাতৰি হহছ  কি, 
 ١٧١ََولََقۡدََسَبَقۡتََكلَِمُتَناَلِعَِبادِنَاَٱلُۡمۡرَسلِينََ

172. তনশ্চয় কিওোঁছলাক সাহািযপ্ৰাপ্ত হ’ি। ََ١٧٢َإِن ُهۡمَلَُهُمَٱلَۡمنُصوُرون 

173. আৰু তনশ্চয় আমাৰ হসনযিাতহনীছয়ই তিজয়ী হ’ি। َََُجنَدنَاَلَُهُمَٱلَۡغَٰلُِبون  ١٧٣ََوِإن 
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174. এছিছক তক ু সময়ৰ িাছি িুতম তসহোঁ িৰ পৰা মুখ ঘূৰাই ৰ্াকা। ََِٖحين ََعۡنُهۡمََحت يَٰ  ١٧٤ََفَتَول 

175. আৰু িুতম তসহোঁ িক পিথছিক্ষণ কৰা, অতিশীছে তসহোঁ ছি কদতখিকল পাি 

(ইয়াৰ পতৰণাম)। 
بِۡصۡرُهۡمَفََسۡوَفَُيۡبِصُرونََ

َ
 ١٧٥ََوأ

176. কিছন্ত তসহোঁ ছি আমাৰ শাতি ত্বৰাতেি কতৰি তিচাছৰ কনতক? ََفَبَِعَذابَِناَيَۡسَتۡعِجلُون
َ
 ١٧٦َأ

177. এছিছক কিতিয়া তসহোঁ িৰ কচািালি শাতি নাতম আতহি কিতিয়া 

সিকথ কৃি তিলাকৰ প্ৰভাি তকমান কি তনকৃষ্ট হ’ি! 
 ١٧٧َفَإَِذاَنََزَلَبَِساَحتِِهۡمَفََسآَءََصَباُحَٱلُۡمنَذرِينََ

178. আৰু তক ু সময়ৰ িাছি িুতম তসহোঁ িৰ পৰা মুখ ঘূৰাই ৰ্াকা। ََِٖحين ََعۡنُهۡمََحت يَٰ  ١٧٨ََوتََول 

179. িুতম তসহোঁ িক পিথছিক্ষণ কৰা, অতিশীছে তসহোঁ ছি কদতখিকল পাি (ইয়াৰ 

পতৰণাম)। 
بِۡصۡرَفََسوَۡفَُيۡبِصُرونََ

َ
 ١٧٩ََوأ

180. তসহোঁ ছি তি আছৰাপ কছৰ, িাৰ পৰা কিামাৰ ৰব্ব পতৱি আৰু মহান, 

সকছলা ক্ষমিাৰ অতধকাৰী। 
اَيَِصُفونََ ةََِعم  َٱلۡعِز  ِ  ١٨٠َُسۡبَحََٰنََرب َِكََرب 

181. আৰু শাতন্ত িতষথি হওক ৰা ুলসকলৰ প্ৰতি। َََعَلَىَٱلُۡمۡرَسلِين  ١٨١َوََسَلَٰم 

182. আৰু সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল সৃতষ্টজগিৰ ৰব্ব আল্লাহছৰই প্ৰাপয। َََٱلَۡعَٰلَِمين ِ ََِرب   ١٨٢ََوٱلۡحَۡمُدََّلِل 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَ  ٱَّلل 

1. কচাৱাদ, শপি উপছদশপূণথ ককাৰআনৰ! َِِۡكر
ََوٱلُۡقۡرَءاِنَذِيَٱلذ   ١َٓصْۚ

2. িৰং কাতফৰসকল ঔিিয আৰু তিছৰাতধিাি তনপতিি হহ আছ । َٖةَٖوَِشَقاق  ٢َبَِلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفِيَِعز 

3. ইহোঁ িৰ পূছিথ আতম িহুছিা জনছগাষ্ঠীক ধ্বংস কতৰছ াোঁ , কিতিয়া তসহোঁ ছি 

(সহায় তিচাতৰ) তচঞতৰত ল। তকন্তু কিতিয়া পতৰিাণৰ ককাছনা সময় নাত ল। 
لَاَتََ ِنَقَۡرٖنََفَناَدواَْو  ۡهلَۡكَناَِمنََقۡبلِِهمَم 

َ
َكۡمَأ

 ٣َِحيَنََمَناٖصَ

4. আৰু তসহোঁ ছি তিস্ময় কিাধ কতৰছ  কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ মাজৰ 

পৰাই এজন সিকথ কাৰী আতহছ  আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘এওোঁ এজন 

িাদ্যকৰ, তম লীয়া’। 

َٰفُِروَنََ َوَقاَلَٱلَۡك ِۡنُهۡمَۖۡ نِذر َم  نََجآَءُهمَمُّ
َ
وََعِجُبٓواَْأ

اب َ  ٤ََهََٰذاََسَِٰحر ََكذ 

5. ‘এওোঁ সকছলা ইলাহক ককৱল এজন ইলাহ িনাই হলছ  কনতক? তনশ্চয় 

এইছটা এটা অিযাশ্চিথ তিষয়!’ 
َٰٗهاََوَِٰحدًَ َجَعَلَٱٓأۡللَِهَةَإَِل

َ
ََهََٰذاَلََشۡيء َُعَجابَ أ إِن   ٥َاَۖۡ

6. আৰু তসহোঁ িৰ কনিৃস্থানীয় িযতিসকছল এই কৰ্া হক আোঁিতৰ িায় কি, 

‘কিামাছলাছকও গুতচ কিাৱা আৰু তনজ তনজ উপাসযতিলাকৰ পূজাি অতিচল 

ৰ্াকা। তনশ্চয় এই তিষয়ছটা উছেশযমূলক’। 

ِنَٱۡمُشواََْوٱۡصبُِرواَْعَلَىََٰٓ
َ
َََوٱنَطلََقَٱلَۡملَُأَِمۡنُهۡمَأ

يَُرادَُ ََهََٰذاَلََشۡيءَ  إِن   ٦ََءالَِهتُِكۡمَۖۡ

7. আতম আন ককাছনা ধমথাদশথি এছনকুৱা কৰ্া ককতিয়াও শুনা নাই, 

এইছটা মছনসজা উতিৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়। 
َماََسِمۡعَناَبَِهََٰذاَفِيَٱلِۡمل ةَِٱٓأۡلِخَرةَِإِۡنََهََٰذآَإِل اََ

 ٧َٱۡختَِلَٰقَ 

8. ‘আমাৰ মাজৰ পৰা ককৱল কিওোঁৰ ওপৰিছহ তিকৰ (ককাৰআন) 

অৱিীণথ কৰা হ’ল কনতক’? প্ৰকৃিছি তসহোঁ ছি আমাৰ ককাৰআন সম্পছকথ  

সছেহি পতিি হহছ । িৰং তসহোঁ ছি এতিয়াও কমাৰ শাতি কভাগ কৰা নাই। 

ِنََ َم  بَۡلَُهۡمَفِيََشك ٖ َبَيۡنَِناَْۚ ِۡكُرَِمنُۢ ُءنزَِلََعلَۡيهَِٱلذ 
َ
أ

اَيَُذوقُواََْعَذابَِ َبَلَل م   ٨َذِۡكرِيِۚ

9. অৰ্িা তসহোঁ িৰ ওচৰি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ভািাৰ আছ  কনতক? 

তিজন মহাপৰাৰমশালী, অসীম দািা। 
ابَِ ۡمَِعنَدُهۡمََخَزآئُِنََرۡحمَةََِرب َِكَٱلَۡعزِيزَِٱلۡوَه 

َ
 ٩َأ

10. অৰ্িা আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজৰ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি তসহোঁ িৰ ককাছনা কিৃথ ত্ব আছ  কনতক? িতদ আছ  কিছনহ’কল 

তসহোঁ ছি ককাছনা উপায় অৱলম্বন কতৰ (আকাশকল) আছৰাহণ কৰা উতচি! 

ََۡۖ ۡرِضََوَماَبَيَۡنُهَما
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو لُۡكَٱلس  ۡمَلَُهمَمُّ

َ
أ

ۡسَبَٰبَِ
َ
 ١٠َفَلۡيَۡرَتُقواَْفِيَٱلۡأ
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11. এই িাতহনী িাি অৱছশয পৰাতজি হ’ি, পূিথৱিী দলসমূহৰ দছৰ। َُاَُهَنالَِكََمۡهز َم  ۡحَزابَُِجند 
َ
َِنَٱلۡأ  ١١َوم َم 

12. ইহোঁ িৰ পূছিথও অস্বীকাৰ কতৰত ল নূহৰ সম্প্ৰদাছয়, আদ আৰু কলৌহ 

শলাধাৰী তফৰআউছনও, 

َوفِرَۡعۡوُنَُذوََ بَۡتََقۡبلَُهۡمَقَۡوُمَنُوٖحَوَعَادَ  َكذ 
ۡوتَادِ
َ
 ١٢َٱلۡأ

13. আৰু  ামূদ, লগছি লূি সম্প্ৰদায় আৰু আইকাৰ অতধিাসী তিলাছকও। 

তসহোঁ ি আত ল এছকা এছকাটা তিশাল িাতহনী। 
ْوَلَٰٓئَِكََ

ُ
أ ۡصَحَُٰبَلۡـ َۡيَكةَِِۚ

َ
َوَثُموُدََوقَوُۡمَلُوٖطََوأ

ۡحَزاُبَ
َ
 ١٣َٱلۡأ

14. তসহোঁ িৰ প্ৰছিযছকই ৰা ুলসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল। ফলি তসহোঁ িৰ 

ওপৰি আমাৰ শাতি সািযি হহত ল। 
َِعَقابَِ َبَٱلرُُّسَلَفََحق  َإِل اََكذ   ١٤َإِنَُكلٌّ

15. আৰু ইহোঁ ি ককৱল অছপক্ষা কতৰ আছ  এটা তিকট শব্দৰ, িাৰ তপ ি 

ককাছনা তিৰাম নাৰ্াতকি। 
اَلََهاَِمنََ ُؤلَآِءَإِل اََصۡيَحٗةََوَِٰحَدٗةَم  َوَماَيَنُظُرََهَٰٓ

 ١٥َفََواقَٖ

16. আৰু তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! তহচাপ তদৱসৰ পূছিথই 

আমাৰ প্ৰাপয আমাক শীছে প্ৰদান কৰা!’ 
َناََقۡبَلَيَۡوِمَٱلۡحَِسابَِ لَل َناَقِط  ِ  ١٦ََوَقالُواََْرب َناََعج 

17. তসহোঁ ছি তি কয় কসই তিষছয় িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা আৰু স্মৰণ কৰা 

আমাৰ শতিশালী িাো দাউদৰ কৰ্া, তনশ্চয় কিওোঁ আত ল অতধক আল্লাহ 

অতভমুখী (িাওিাকাৰী)। 

ََماََيُقولُوَنََوٱۡذكَُ يۡدََِِۖٱۡصبِۡرَعَلَىَٰ
َ
ۡرََعۡبَدنَاََداوُۥَدََذاَٱلۡأ

اب َ و 
َ
َأ ۥٓ  ١٧َإِن ُه

18. তনশ্চয় আতম পিথিমালাক অনুগি কতৰ তদত ছলাোঁ , িাছি এইছিাছৰ 

কিওোঁৰ লগি পুৱা-গধূতল কমাৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ, 
ََ ِ ۡرنَاَٱلِۡجَباَلََمَعُهۥَيَُسب ِۡحَنَبِٱلَۡعِشي  إِن اََسخ 

 ١٨ََوٱلِۡإۡشَراقَِ

19. আৰু সমছিি চৰাইছিাৰছকা (অনুগি কতৰ তদত ছলাোঁ ); প্ৰছিযছকই 

আত ল অতধক আল্লাহ অতভমুখী। 

ابَ  و 
َ
َأ ۥٓ َل ُه ُكل   َۡۖ يَۡرََمحُۡشوَرٗة  ١٩ََوٱلط 

20. আৰু আতম কিওোঁৰ ৰাজযক সুদৃ়ি কতৰত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁক প্ৰদান 

কতৰত ছলাোঁ  তহকমি আৰু মীমাংসাকাৰী িাতগ্মিা। 
ُملَۡكُهۥََوَءاَتۡيَنَُٰهَٱلۡحِۡكَمَةََوَفۡصَلََوََشَدۡدنَاَ
 ٢٠َٱلۡخَِطابَِ

21. আৰু কিামাৰ ওচৰি তিিদমান কলাকসকলৰ সংিাদ আতহ পাইছ ছন? 

কিতিয়া তসহোঁ ছি প্ৰাচীৰ িগাই ইিাদিৰ ঠাইি প্ৰছৱশ কতৰত ল। 
ُرواَْٱلِۡمۡحَراَبَ ََٰكََنَبُؤاَْٱلۡخَۡصِمَإِۡذَتََسو  تَى

َ
 ٢١َ۞وََهۡلَأ
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22. কিতিয়া কিওোঁছলাছক দাউদৰ ওচৰি প্ৰছৱশ কতৰছল, কিতিয়া কিওোঁ 

কিওোঁছলাকক কদতখ ভয় খাছল। কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘ভয় নকতৰি, আতম 

দ্যটা তিিদমান পক্ষ। আমাৰ ইজছন তসজনৰ ওপৰি সীমালংঘন কতৰছ , 

এছিছক আপুতন আমাৰ মাজি নযায় তিচাৰ কতৰ তদয়ক, অতিচাৰ নকতৰি 

আৰু আমাক সঠিক পৰ্ প্ৰদশথন কৰক। 

ََ قَالُواَْلَاََتخَۡفََۖۡإِۡذََدَخلُواَْعَل ََداوُۥَدََفَفزَِعَِمۡنُهۡمَۖۡ ىَٰ
ََبۡعٖضَفَٱۡحُكمَبَيَۡنَناَ ََبۡعُضَناَعَلَىَٰ َخۡصَماِنََبَغىَٰ
َرَٰطَِ ِ ََسَوآِءَٱلص  ََولَاَتُۡشِطۡطََوٱۡهِدنَآَإِلَيَٰ ِ  ٢٢َبِٱلۡحَق 

23. ‘তনশ্চয় এওোঁ কমাৰ ভািৃ। এওোঁৰ তনৰানকব্বজনী দ্যম্বা আছ ; আৰু কমাৰ 

আছ  ককৱল এজনী দ্যম্বা। িৰ্াতপও কিওোঁ কয়, ‘কসইজনী কমাক তদ তদয়া’, 

আৰু িকথ ি কিওোঁ কমাৰ ওপৰি প্ৰাধানয তিিাৰ কতৰছ ’। 

ََوتِۡسُعوَنََنۡعَجٗةََولَِيََنۡعَجة ََ ِخيَلَُهۥَتِۡسع 
َ
ََهََٰذآَأ إِن 

نِيَفِيَٱلۡخَِطابَِ ۡكفِلۡنِيَهاَوََعز 
َ
َفَقاَلَأ  َ  ٢٣ََوَِٰحَدة

24. দাউছদ ক’কল, ‘কিামাৰ দ্যম্বাজনীক কিওোঁৰ দ্যম্বাছিাৰৰ লগি িুি 

কৰাৰ দািী কতৰ কিওোঁ কিামাৰ প্ৰতি অনযায় কতৰছ । তনশ্চয় কিৌৰ্ 

অংশীদাৰতিলাকৰ িহুছিই ইজছন তসজনৰ ওপৰি সীমালংঘন কছৰ, ককৱল 

কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , তকন্তু 

কিওোঁছলাছক সংখযাি অতি িাকৰ’। দাউছদ িুতজ পাছল আতম কিওোঁক 

পৰীক্ষাছহ কতৰছলাোঁ । িাৰ তপ ি কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা 

প্ৰাৰ্থনা কতৰছল আৰু নি হহ  াজদাহ অৱনি হ’ল, আৰু কিওোঁৰ অতভমুখী 

হ’ল। 

ََ ََوِإن  َنَِعاِجهِۖۦۡ قَاَلَلََقۡدََظلََمَكَبُِسَؤاِلََنۡعَجتَِكَإِلَيَٰ
َِنَٱلۡخُلََطآِءَلََيۡبِغىَ ََبۡعٍضَإِل اَََكثِيٗراَم  َبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ

اَُهۡمََُۗ َم  َٰلَِحَِٰتََوقَلِيل  ٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َُٰهَفَٱۡسَتۡغَفَرََرب ُهۥََوَّۤرَخَۤاٗعِكاَرََ ن َماََفَتن 

َ
ََداوُۥُدَأ َوَظن 

نَاَب۩
َ
 ٢٤ََوأ

25. কিতিয়া আতম কিওোঁক ক্ষমা কতৰ তদছলাোঁ । তনশ্চয় আমাৰ ওচৰি 

কিওোঁৰ িাছি আছ  হনকটযৰ মিথাদা আৰু উত্তম প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 
َوَُحۡسَنََ َلَُهۥَِعنَدنَاَلَُزلَۡفىَٰ َوِإن  َٰلَِكَۖۡ َفَغَفۡرنَاَلَُهۥََذ

 ٢٥ََمـ َابَٖ

26. ‘কহ দাউদ! তনশ্চয় আতম কিামাক পৃতৰ্ৱীি প্ৰতিতনতধ িনাইছ াোঁ , 

এছিছক িুতম মানুহৰ মাজি সুতিচাৰ কৰা আৰু প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা, 

তকয়ছনা এছন কতৰছল ই কিামাক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তিচুযি কতৰি’। তনশ্চয় 

তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তিচুযি হয় তসহোঁ িৰ িাছি আছ  কঠিন শাতি, 

কাৰণ তসহোঁ ছি তিচাৰ তদৱসক পাহতৰ হগছ । 

ۡرِضَفَٱۡحُكمََ
َ
َيََٰداوُۥُدَإِن اََجَعلَۡنََٰكََخلِيَفٗةَفِيَٱلۡأ

َوََ ِ اِسَبِٱلۡحَق  ََفُيِضل َكََعنَََبيَۡنَٱلن  لَاَتَت بِِعَٱلَۡهَوىَٰ
َِلَُهۡمََ َٱل ِذيَنَيَِضلُّوَنََعنََسبِيِلَٱَّلل  إِن  َِْۚ َسبِيِلَٱَّلل 

بَِماَنَُسواَْيَوَۡمَٱلۡحَِسابَِ ََشِديُدَُۢ  ٢٦ََعَذاب 

27. আৰু আতম আকাশ, পৃতৰ্ৱী লগছি এই দ্যছয়াছৰ মাজি ৰ্কা ককাছনা 

িস্তুছকই অনৰ্থক সৃতষ্ট কৰা নাই। এইছটা ধাৰণা ককৱল তসহোঁ িৰ তিসকছল 

কুফৰী কতৰছ , এছিছক তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অতিৰ 

দ্যছভথ াগ। 

َٰلَِكََ َذ ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماََبَِٰطلٗاَْۚ
َ
َمآَءََوٱلۡأ َوَماََخلَۡقَناَٱلس 

َل ِل ِذيَنََكَفُرواَِْمَنََ َفََوۡيل  ْْۚ َٱل ِذيَنََكَفُروا َظنُّ
ارَِ  ٢٧َٱلن 

28. তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আতম কিওোঁছলাকক 

পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্টকাৰীসকলৰ সমিুলয গণয কতৰম কনতক? কন আতম 

মুত্তাক্বীসকলক পাপীষ্টতিলাকৰ দছৰ গণয কতৰম? 

َٰلَِحَِٰتََ ۡمََنجَۡعُلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َ
أ

َۡ ۡمََنجَۡعُلَٱل
َ
ۡرِضَأ

َ
ُمت قِيَنَََكٱلُۡمۡفِسِديَنَفِيَٱلۡأ

ارَِ  ٢٨ََكٱلُۡفج 
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29. এখন িৰকিময় পুতৰ্, তিখন আতম কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ াোঁ , 

িাছি মানুছহ ইয়াৰ আয়ািসমূহি গভীৰভাছৱ তচন্তা কছৰ আৰু িাছি 

কিাধশতি সম্পন্ন িযতিসকছল উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

ب ُرٓواََْءاَيَٰتَِ َل َِيد  نَزلَۡنَُٰهَإِلَۡيَكَُمَبََٰرك 
َ
َأ هِۦََكَِتَٰب 

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
َرَأ  ٢٩ََولَِيَتَذك 

30. আৰু আতম দাউদক দান কতৰত ছলাোঁ   ুলাইমান। তকমান কি উত্তম িাো 

আত ল কিওোঁ! তনশ্চয় কিওোঁ আত ল অতিশয় আল্লাহ অতভমুখী। 
اب َ و 
َ
َأ ۥٓ نِۡعَمَٱلَۡعۡبُدَإِن ُه  ٣٠ََووََهۡبَناَلَِداوُۥَدَُسلَۡيَمََٰنَْۚ

31. স্মৰণ কৰা, গধূতল কিতিয়া কিওোঁৰ সনু্মখি দ্ৰুিগামী উৎকৃষ্ট 

অশ্বৰাতজক উপস্থাপন কৰা হহত ল, 

َٰفَِنَُٰتَٱلِۡجَيادَُ َٱلص   ٣١َإِۡذَُعرَِضََعلَۡيهَِبِٱلَۡعِشي ِ

32. কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, ‘মই কদছখান কমাৰ প্ৰতিপালকৰ স্মৰণৰ পৰা 

তিমুখ হহ ঐশ্বিথ প্ৰীতিি মি হহ পতৰছ াোঁ , ইতপছন সূিথ পদথ াৰ আোঁৰি গুতচ 

হগছ , 

ََ َٱلۡخَيِۡرََعنَذِۡكرََِرب ِيََحت يَٰ ۡحَبۡبُتَُحب 
َ
َفَقاَلَإِن ِٓيَأ

 ٣٢َتََواَرۡتَبِٱلۡحَِجابَِ

33. ‘এইছিাৰক কমাৰ ওচৰকল ঘূৰাই আনা’। িাৰ তপ ি কিওোঁ কসইছিাৰৰ 

ভতৰ আৰু তডতঙি আঘাি কতৰ জছিহ কতৰিকল ধতৰছল। 

وقَِ ََۖۡفَطفَِقََمۡسَحُۢاَبِٱلسُّ ۡعَناقَُِردُّوَهاَعَلَى 
َ
 ٣٣َََوٱلۡأ

34. অৱছশয আতম  ুলাইমানক পৰীক্ষা কতৰত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁৰ আসনৰ 

ওপৰি ৰাতখত ছলাোঁ  এটি কদহ, িাৰ তপ ি  ুলাইমান আমাৰ অতভমুখী হ’ল। 
ََ َُكۡرِسي ِهِۦََجَسٗداَُثم  لَۡقۡيَناَعَلَىَٰ

َ
َولََقۡدََفَتن اَُسلَۡيَمََٰنََوأ

نَاَبَ
َ
 ٣٤َأ

35. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক ক্ষমা কতৰ তদয়া আৰু 

কমাক এছনকুৱা এখন ৰাজয দান কৰা তিছটা কমাৰ তপ ি আন কাছৰা িাছি 

প্ৰছিাজয নহ’ি। তনশ্চয় িুতম পৰম দািা’। 

ََ ِنُۢ َحٖدَم 
َ
َٱۡغفِۡرَلِيَوََهۡبَلِيَُملۡٗكاَل اَيَۢنَبِغىَلِأ ِ قَاَلََرب 

اُبَ نَتَٱلۡوَه 
َ
إِن َكَأ  ٣٥ََبۡعِدٓيَِۖ

36. কিতিয়া আতম িিাহক কিওোঁৰ অধীনস্থ কতৰ তদছলাোঁ , তিছটা কিওোঁৰ 

আছদশি কিওোঁ ি’ি ইচ্ছা কতৰত ল কসই ঠাইছি মৃদ্যমেভাছৱ প্ৰিাতহি 

হহত ল, 

ۡمرِهِۦَرَُخآًءََحۡيُثََ
َ
ِيَحََتجۡرِيَبِأ ۡرنَاَلَُهَٱلر  فََسخ 

َصاَبَ
َ
 ٣٦َأ

37. আৰু (অধীন কতৰ তদত ছলাোঁ ) প্ৰছিযক অট্টাতলকা তনমথাণকাৰী আৰু ডুিাৰু 

 য়িানছিাৰছকা, 
ََبن آٖءَوََغو اٖصَ َيَِٰطيَنَُكل   ٣٧ََوٱلش 

38. তশকতলি আৱি আৰু িহুিছক। ِۡصَفاد
َ
نِيَنَفِيَٱلۡأ  ٣٨ََوَءاَخرِيَنَُمَقر 

39. এইছিাৰ হহছ  আমাৰ অনুগ্ৰহ, এছিছক ইয়াৰ পৰা িুতম আনছকা 

দান কতৰি পাৰা আৰু তনজৰ িাছিও সাোঁ তচ ৰ্ি পাৰা। ইয়াৰ ককাছনা তহচাি তদি 

নালাছগ। 

ۡمِسۡكَبَِغيِۡرَِحَسابَٖ
َ
ۡوَأ
َ
 ٣٩ََهََٰذاََعَطآُؤنَاَفَٱۡمنُۡنَأ
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40. আৰু তনশ্চয় কিওোঁৰ িাছি আছ  আমাৰ ওচৰি হনকটযৰ মিথাদা আৰু 

উত্তম প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 
َوَُحۡسَنََمـ َابَٖ َلَُهۥَِعنَدنَاَلَُزلَۡفىَٰ  ٤٠ََوِإن 

41. আৰু স্মৰণ কৰা, আমাৰ িাো আইয়ুযিক, কিতিয়া কিওোঁ তনজ 

প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ হকত ল, ‘তনশ্চয় কমাক চয়িাছন িন্ত্ৰণা আৰু 

কষ্টি কপলাইছ ’, 

نَِيََ ن ِيََمس 
َ
َأ ۥٓ ََرب ُه يُّوَبَإِۡذَنَاَدىَٰ

َ
َوٱۡذُكۡرََعۡبَدنَآَأ

ۡيَطَُٰنَبُِنۡصٖبَوََعَذاٍبَ  ٤١َٱلش 

42. (মই কিওোঁক ক’কলা,) ‘িুতম তনজৰ ভতৰছৰ ভূতমি আঘাি কৰা, এয়া 

হহছ  গা ধুিৰ িাছি সুশীিল পানী আৰু পানীয়’। 
َوَشَرابَ  َبَارِدَ  َهََٰذاَُمۡغتََسُلُۢ  ٤٢َٱۡرُكۡضَبِرِۡجلَِكَۖۡ

43. আৰু আতম কিওোঁক দান কতৰছলাোঁ  কিওোঁৰ পতৰয়ালিগথ আৰু কিওোঁছলাকৰ 

দছৰ আৰু িহুছিা, আমাৰ ফালৰ পৰা অনুগ্ৰহস্বৰূপ আৰু কিাধশতি সম্পন্ন 

কলাকসকলৰ িাছি উপছদশস্বৰূপ। 

ََ ِن اََوذِۡكَرىَٰ َعُهۡمََرۡحمَٗةَم  ۡهلَُهۥََوِمۡثلَُهمَم 
َ
َأ ۥٓ َووََهۡبَناَلَُه

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
 ٤٣َلِأ

44. আৰু (আতম কিওোঁক আছদশ কতৰছলাোঁ ) ‘িুতম এমুঠি ঘাোঁ হ কলাৱা আৰু 

কসইছটাছৰ িুতম ককাছিাৱা িৰ্াতপও শপি ভি নকতৰিা’। তনশ্চয় আতম 

কিওোঁক হধিথশীল পাইত ছলাোঁ । তকমান কি উত্তম িাো আত ল কিওোঁ! তনশ্চয় 

কিওোঁ আত ল আমাৰ অতভমুখী। 

إِن اَ وَُخۡذَبَِيِدَكَِضۡغٗثاَفَٱۡضرِبَب ِهِۦََولَاََتحَۡنۡثَُۗ
ابَ  و 
َ
َأ ۥٓ َن ِۡعَمَٱلَۡعۡبُدَإِن ُه  ٤٤َوََجۡدَنَُٰهََصابِٗراْۚ

45. আৰু স্মৰণ কৰা, আমাৰ িাো ইব্ৰাহীম, ই হাক্ব আৰু ইয়াকূিৰ কৰ্া, 

কিওোঁছলাক আটাছয় আত ল শতিশালী আৰু সূক্ষ্মদশী। 
ْولِيََ
ُ
َوٱۡذُكۡرَِعَبََٰدنَآَإِبَۡرَٰهِيَمََوِإۡسَحََٰقََويَۡعُقوَبَأ

بَۡصَٰرَِ
َ
يِۡديََوٱلۡأ

َ
 ٤٥َٱلۡأ

46. তনশ্চয় আতম কিওোঁছলাকক এটা তিছশষ গুণৰ অতধকাৰী কতৰত ছলাোঁ , 

কসয়া আত ল আতখৰািৰ স্মৰণ। 
ۡخلَۡصَنَُٰهمَِبخَالَِصةَٖذِۡكرََ

َ
ارَِإِن آَأ  ٤٦َىَٱلد 

47. আৰু তনশ্চয় কিওোঁছলাক আত ল আমাৰ ওচৰি মছনানীি উত্তম 

িাোসকলৰ অনযিম। 
ۡخَيارَِ

َ
 ٤٧ََوِإن ُهۡمَِعنَدنَاَلَِمَنَٱلُۡمۡصَطَفيَۡنَٱلۡأ

48. আৰু স্মৰণ কৰা, ই মাঈল, আল-ইয়াচআ আৰু জুল-তকফলৰ কৰ্া, 

এওোঁছলাক আটাছয় আত ল সজ্জনসকলৰ অন্তভুথ ি। 
َِنََ َم  وَُكل   َوٱۡذُكۡرَإِۡسَمَٰعِيَلََوٱلۡيََسَعََوَذاَٱلِۡكۡفِلَِۖ

ۡخَيارَِ
َ
 ٤٨َٱلۡأ

49. এইছটা এটা স্মৰণ। তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি আছ  উত্তম আিাস, ََٖلِلُۡمت قِيَنَلَحُۡسَنََمـ َاب َوِإن  َْۚ  ٤٩ََهََٰذاَذِۡكر 

50. তচৰস্থায়ী জান্নাি, িাৰ দ্যৱাৰসমূহ কিওোঁছলাকৰ িাছি উনু্মি। ََُٰب بَۡو
َ
َفت َحٗةَل ُهُمَٱلۡأ َِٰتََعۡدٖنَمُّ  ٥٠ََجن 

51. িাি কিওোঁছলাছক আউতজ িতহি, িাি কিওোঁছলাছক িহু ধৰণৰ 

ফলমূল আৰু পানীয় আতনিকল ক’ি। 
ُمت ِكـ ِيَنَفِيَهاَيَۡدُعوَنَفِيَهاَبَِفَِٰكَهةََٖكثِيَرةََٖ

 ٥١ََوَشَرابَٖ
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52. আৰু কিওোঁছলাকৰ ওচৰি ৰ্াতকি আনিনয়না সমিয়সীয়া (গাভুৰু 

ক াৱালীসকল)। 
تَۡراب َ

َ
ۡرِفَأ َِٰصَرَُٰتَٱلط   ٥٢َ۞وَِعنَدُهۡمََق

53. এইছটা তহচাপ তদৱসৰ িাছি কিামাছলাকক তদয়া প্ৰতিশ্ৰুতি। َِ٥٣ََهََٰذاََماَتُوَعُدوَنَلَِيۡوِمَٱلۡحَِساب 

54. তনশ্চয় এইছটা আতম প্ৰদান কৰা তৰতজক্ব তিছটা ককতিয়াও তনঃছশষ 

নহ’ি। 
ََهََٰذاَلَرِزُۡقَناََماَلَُهۥَِمنَن َفادٍَ  ٥٤َإِن 

55. এইছটাছৱই। তনশ্চয় সীমালংঘনকাৰী তিলাকৰ িাছি আছ  তনকৃষ্টিম 

প্ৰিযাৱিথ নস্থল, 

ََمـ َابَٖ َٰغِيَنَلََشر  َلِلط  َوِإن   ٥٥ََهََٰذاَْۚ

56. জাহান্নাম, িাি তসহোঁ ি অতিদগ্ধ হ’ি, (এয়া) তকমান কি তনকৃষ্ট 

তিশ্ৰামস্থল! 

 ٥٦ََهن َمَيَۡصلَۡوَنَهاَفَبِۡئَسَٱلِۡمَهادَُجََ

57. এইছটাছৱই। এছিছক তসহোঁ ছি উিলা পানী আৰু কগলা-পূোঁজৰ কসাৱাদ 

লওোঁক। 

اقَ   ٥٧ََهََٰذاَفَلَۡيُذوقُوُهََحمِيم َوََغس 

58. আৰু আছ  এই জািীয় তিতভন্ন ধৰণৰ শাতি।  َۡزَوَٰج
َ
ۦَٓأ  ٥٨ََوَءاَخُرَِمنََشكۡلِهِ

59. এয়া এটা িাতহনী, কিামাছলাকৰ লগছিই প্ৰছৱশ কতৰছ । তসহোঁ িৰ 

িাছি ককাছনা অতভনেন নাই। তনশ্চয় তসহোঁ ি জুইি জ্বতলি। 
ُۢاَبِِهۡمَْۚإِن ُهۡمََ َعُكۡمَلَاََمرَۡحَب ۡقَتِحم َم  َمُّ َهََٰذاَفَۡوج 

ارَِ  ٥٩ََصالُواَْٱلن 

60. অনুসাৰীসকছল ক’ি, ‘িৰং কিামাছলাছকও (জুইি জ্বতলিা), 

কিামাছলাকৰ িাছিও ককাছনা অতভনেন নাই। কিামাছলাছকই আমাৰ িাছি 

এই তিপদ মাতি আতন া। এছিছক তকমান কি তনকৃষ্ট এই আিাসস্থল!’ 

ََۡۖ ۡمُتُموُهَلََنا نُتۡمَقَد 
َ
أ ُۢاَبُِكۡمَۖۡ نُتۡمَلَاََمرَۡحَب

َ
قَالُواَْبَۡلَأ

 ٦٠َفَبِۡئَسَٱلَۡقَرارَُ

61. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! তিছয় আমাৰ িাছি এই তিপদ 

কত়িয়াই আতনছ , জাহান্নামি িাক িুতম তদ্বগুণ শাতি তদয়া’। 
َمَلََناََهََٰذاَفَزِۡدهََُعَذاٗباَِضۡعٗفاَفِيََ قَالُواََْرب َناََمنَقَد 

ارَِ  ٦١َٱلن 

62. তসহোঁ ছি আৰু ক’ি কি, ‘তক হ’ল, আতম তিসকল কলাকক কিয়া িুতল 

গণয কতৰত ছলাোঁ  তসহোঁ িক কদছখান (ইয়াি) কদখা কপাৱা নাই’। 
َِنَََوَقالُواَْمََ ُهمَم  َرَِجالٗاَُكن اََنُعدُّ اَلََناَلَاَنََرىَٰ
ۡشَرارَِ

َ
 ٦٢َٱلۡأ

63. ‘আতম তসহোঁ িক এছনই উপলুঙা কতৰত ছলাোঁ  কনতক, কন তসহোঁ িৰ তিষছয় 

আমাৰ দৃতষ্ট তিভ্ৰম ঘটিছ ’? 

بَۡصَٰرَُ
َ
ۡمََزاَغۡتََعنُۡهُمَٱلۡأ

َ
خَۡذَنَُٰهۡمَِسۡخرِيًّاَأ ت 

َ
 ٦٣َأ

64. তনশ্চয় এইছটা িািৱ সিয, জাহান্নামীসকলৰ এয়া পাৰস্পতৰক িাদ-

প্ৰতিিাদ। 
ارَِ ۡهِلَٱلن 

َ
ََتخَاُصُمَأ َٰلَِكَلَحَق   ََذ  ٦٤َإِن 
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65. ককাৱা, ‘মই ককৱল এজন সিকথ কাৰীছহ মাছৰ্ান আৰু আল্লাহৰ িাতহছৰ 

আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, কিওোঁ একক, প্ৰিল প্ৰিাপশালী। 
ٍَٰهََ َوَماَِمۡنَإَِل َۡۖ نَاَُ۠منِذر 

َ
َِٰحُدََقُۡلَإِن َمآَأ َٱلَۡو ُ إِل اَٱَّلل 
ارَُ  ٦٥َٱلَۡقه 

66. ‘কিছৱোঁই আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি ৰ্কা সকছলা 

িস্তুৰ প্ৰতিপালক, প্ৰিল পৰাৰমশালী, পৰম ক্ষমাশীল’। 
ۡرِضََوَماَبَيۡنَُهَماَٱلَۡعزِيُزََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  َربُّ

َٰرَُ  ٦٦َٱلَۡغف 

67. ককাৱা, ‘এইছটা এটা মহাসংিাদ,  َاََْعِظيم  ٦٧َقُۡلَُهَوََنَبؤ 

68. ‘তিছটাৰ পৰা কিামাছলাছক তিমুখ হহ আ া। ََنُتۡمََعۡنُهَُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨َأ

69. ‘উিথ ছলাক সম্পছকথ  কমাৰ ককাছনা জ্ঞান নাত ল কিতিয়া কিওোঁছলাছক 

িাদানুিাদ কতৰত ল। 
َإِۡذََيخَۡتِصُمونََ عۡلَىَٰٓ

َ
 ٦٩ََماََكاَنَلَِيَِمۡنَِعلِۭۡمَبِٱلَۡملَِإَٱلۡأ

70. ‘কমাৰ ওচৰি এই অহী আতহছ  কি, মই ককৱল এজন স্পষ্ট 

সিকথ কাৰী মাছৰ্ান’। 
بِينَ  نَاَ۠نَِذير َمُّ

َ
ن َمآَأ

َ
َإِل ٓاَأ َإِلَي   ٧٠َإِنَيُوَحيَٰٓ

71. স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক তফতৰিাসকলক হকত ল, 

‘মই আলিীয়া কিাকা মাটিছৰ মানুহ সৃতষ্ট কতৰম, 
ِنَِطينَٖإِۡذَقَاَلََربَُّكَ َبََشٗراَم   ٧١َلِلَۡمَلَٰٓئَِكةَِإِن ِيََخَٰلُِقُۢ

72. এছিছক কিতিয়া মই িাক সুঠাম কতৰম আৰু িাৰ মাজি কমাৰ 

ফালৰ পৰা ৰূহ সিাৰ কতৰম কিতিয়া কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি  াজদাৱনি 

হ’িা, 

وِحيََفَقُعواَْلَُهۥََ ۡيُتُهۥََوَنَفۡخُتَفِيهَِِمنَرُّ فَإَِذاََسو 
 ٧٢ََسَِٰجِدينََ

73. িাৰ তপ ি তফতৰিাসকছল সকছলাছৱ এছকলছগ  াজদাহ কতৰছল, ََۡجمَُعون
َ
 ٧٣َفََسَجَدَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَُكلُُّهۡمَأ

74. ককৱল ইিলী ৰ িাতহছৰ, তস অহংকাৰ কতৰছল আৰু কাতফৰতিলাকৰ 

অন্তভুথ ি হ’ল। 
َٰفِرِينََ َك

 ٧٤َإِل ٓاَإِبۡلِيَسَٱۡسَتۡكبََرَوََكاَنَِمَنَٱلۡ

75. আল্লাছহ ক’কল, ‘কহ ইিলী ! মই িাক কমাৰ দ্যহাছিছৰ সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , 

কিওোঁৰ প্ৰতি  াজদাৱনি হ’িকল কিামাক তকছহ িাধা প্ৰদান কতৰছল? িুতম 

অহংকাৰ কতৰলা কনতক? কন িুতম অতধক উচ্চ মিথাদাসম্পন্ন’? 

نَتَۡسُجَدَلَِماََخلَۡقُتََ
َ
إِبۡلِيُسََماََمَنَعَكَأ قَاَلََيَٰٓ

َۡۖ ۡمَُكنَتَِمَنَٱلَۡعالِينََبَِيَدي 
َ
ۡسَتۡكبَرَۡتَأ

َ
 ٧٥َأ

76. তস ক’কল, ‘মই কিওোঁিকক কশ্ৰষ্ঠ। িুতম কমাক অতিছৰ সৃতষ্ট কতৰ া আৰু 

কিওোঁক সৃতষ্ট কতৰ া আলিীয়া কিাকা মাটিছৰ’। 
ِۡنُهََخلَۡقَتنِيَِمنَن ارَٖوََخلَۡقَتُهۥَِمنََ م  نَاََ۠خيۡرَ 

َ
قَاَلَأ
 ٧٦َِطينَٖ
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77. কিওোঁ ক’কল, ‘কিছন্ত িই ইয়াৰ পৰা ওলাই িা, কাৰণ তনশ্চয় িই 

অতভশপ্ত; 

 ٧٧َقَاَلَفَٱۡخُرۡجَِمۡنَهاَفَإِن َكَرَِجيمَ 

78. ‘আৰু তনশ্চয় কিামাৰ ওপৰি কমাৰ অতভশাপ ৰ্াতকি, কমথফল 

তদৱসকলছক’। 
ِينَِ َيَۡوِمَٱلد  ََعلَۡيَكَلَۡعَنتِٓيَإِلَيَٰ  ٧٨ََوِإن 

79. তস ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কিছনহ’কল কমাক অৱকাশ তদয়া 

কসই তদনকলছক, তিতদনা তসহোঁ িক পুনৰুজ্জীতৱি কৰা হ’ি’। 
َيَۡوِمَُيۡبَعُثونََ نِظۡرنِٓيَإِلَيَٰ

َ
َفَأ ِ  ٧٩َقَاَلََرب 

80. কিওোঁ ক’কল, ‘িা, তনশ্চয় কিাক অৱকাশ তদয়া হ’ল, ََ٨٠َقَاَلَفَإِن َكَِمَنَٱلُۡمنَظرِين 

81. ‘সুতনতদথ ষ্ট সময় অহাৰ তদন পিথন্ত’। َ  ٨١َيَۡوِمَٱلَۡوقِۡتَٱلَۡمۡعلُومَِإِلَيَٰ

82. তস ক’কল, ‘কিামাৰ ক্ষমিা-সন্মানৰ শপি! অৱছশয মই তসহোঁ িৰ 

আটাইছক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰম, 
ۡجمَعِينََ

َ
ۡغوِيَن ُهۡمَأ

ُ
تَِكَلَأ  ٨٢َقَاَلَفَبِعِز 

83. ‘তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি কিামাৰ একতনষ্ঠ িাোসকলৰ িাতহছৰ’। َُ٨٣َۡخلَِصينََإِل اَِعَباَدَكَِمۡنُهُمَٱلۡم 

84. আল্লাছহ ক’কল, ‘কিছন্ত এইছটাছৱই সিয, আৰু মই সিযছহ কওোঁ, َقُوُل
َ
َأ ََوٱلۡحَق   ٨٤َقَاَلَفَٱلۡحَقُّ

85. ‘অৱছশয কিামাৰ দ্বাৰা আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ তিতিলাছক কিামাৰ 

অনুসৰণ কতৰি তসহোঁ ি সকছলাছৰ দ্বাৰা মই জাহান্নাম পূণথ কতৰম’। 
ََجَهن َمَِمنَكَ ۡملََأن 

َ
ۡجمَعِينَََلَأ

َ
نَتَبَِعَكَِمۡنُهۡمَأ  ٨٥ََوِمم 

86. ককাৱা, ‘মই ইয়াৰ িাছি কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা প্ৰতিদান 

তনতিচাছৰাোঁ  আৰু মই ককাছনা প্ৰিিক- লনাকাৰীও নহয়’। 
نَاَِ۠مَنََ

َ
ۡجرََٖوَمآَأ

َ
ۡسـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِِمۡنَأ

َ
قُۡلََمآَأ

 ٨٦َٱلُۡمَتكَل ِفِينََ

87. এইছটা ককৱল সমগ্ৰ জগিিাসীৰ িাছি উপছদশ িাণী, ََ٨٧َإِۡنَُهَوَإِل اَذِۡكر َل ِلَۡعَٰلَِمين 

88. আৰু ইয়াৰ সংিাদ কিামাছলাছক অৱছশয জাতনিা, তক ুতদন তপ ি। هُۥََبۡعَدَِحيِۭن
َ
ََنَبأ  ٨٨ََولََتۡعلَُمن 
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 الزمر

আঝ-ঝুমাৰ الزمر 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. এই তকিাি, মহা পৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময় আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা অৱিীণথ। ََِِٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِكيم  ١َتَنِزيُلَٱلِۡكَتَِٰبَِمَنَٱَّلل 

2. তনশ্চয় আতম কিামাৰ ওচৰি এই তকিাি িৰ্ািৰ্ভাছৱ অৱিীণথ কতৰছ াোঁ । 

এছিছক িুতম আল্লাহৰ আনুগিযি একতনষ্ঠ হহ কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা। 
َُمخۡلِٗصاَل ُهََ َ َفَٱۡعُبِدَٱَّلل  ِ ِكَتََٰبَبِٱلۡحَق 

نَزلَۡنآَإِلَۡيَكَٱلۡ
َ
إِن آَأ
ِينََ  ٢َٱلد 

3. জাতন কৰ্াৱা! তিশুি আনুগিয ককৱল আল্লাহছৰই প্ৰাপয। তিসকছল আল্লাহৰ 

পতৰিছিথ  আনক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম ককৱল এইিাছিই 

ইহোঁ িৰ ইিাদি কছৰাোঁ  কি, ইহোঁ ছি আমাক আল্লাহৰ হনকটয লাভ কৰাই তদি’। 
তসহোঁ ছি তি তিষছয় তনজৰ মাজি মিছভদ কতৰ আছ  তনশ্চয় আল্লাছহ তসহোঁ িৰ 

মাজি কসই তিষছয় মীমাংসা কতৰ তদি। তনশ্চয় আল্লাছহ তম লীয়া কাতফৰক 

তহদায়ি দান নকছৰ। 

خَُذواَِْمنَدَُ ََوٱل ِذيَنَٱت  يُنَٱلۡخَالُِصْۚ ِ َِٱلد  لَاََّلِل 
َ
ۡولَِيآَءََأ

َ
ۦَٓأ ونِهِ

ََيحُۡكُمََ َ َٱَّلل  َإِن  َُِزلَۡفىَٰٓ ِبُونَآَإِلَيَٱَّلل  اَلُِيَقر 
َماََنۡعُبُدُهۡمَإِل 

َلَاََيۡهِديََمۡنَُهَوََ َ َٱَّلل  إِن  بَيَۡنُهۡمَفِيََماَُهۡمَفِيهََِيخَۡتلُِفوَنَُۗ
ار َ ََكف   ٣ََكَِٰذب 

4. িতদ আল্লাছহ সন্তান গ্ৰহণ কতৰি তিচাতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিওোঁ তি সৃতষ্ট 

কতৰছ  িাৰ পৰাই িাক ইচ্ছা মছনানীি কতৰ ল'কলছহোঁ ছিন। তকন্তু কিওোঁ পতৱি 

আৰু মহান! কিওোঁ আল্লাহ, একক (অতদ্বিীয়), প্ৰিল প্ৰিাপশালী। 

ََْۚ اََيخۡلُُقََماَيََشآُء َِمم  نََيت ِخَذََولَٗداَل ٱۡصَطَفىَٰ
َ
َأ ُ َراَدَٱَّلل 

َ
ل ۡوَأ

َُهَوََٱ ۖۥۡ ارَُُسۡبَحََٰنُه َِٰحُدَٱلَۡقه  َٱلَۡو ُ  ٤ََّلل 

5. কিছৱোঁই িৰ্ািৰ্ভাছৱ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ । কিছৱোঁই ৰাতিৰ 

দ্বাৰা তদনক আচ্ছাতদি কছৰ আৰু ৰাতিক আচ্ছাতদি কছৰ তদনৰ দ্বাৰা। সূিথয আৰু 

চন্দ্ৰক কিছৱোঁই কতৰছ  তনয়মাধীন। প্ৰছিযছকই এটা তনধথাতৰি সময়কলছক গতি 

কছৰ। জাতন কৰ্াৱা! কিওোঁ মহা পৰাৰমশালী, ক্ষমাশীল। 

َهارََِ ُِرَٱل ۡيَلَعَلَىَٱلن  يَُكو  َِۖ ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َخلََقَٱلس 

ََ ُكل   َۡۖ ۡمَسََوٱلَۡقَمَر َرَٱلش  وََسخ  ۡيِلَِۖ
َهاَرَعَلَىَٱل  ُِرَٱلن  َويَُكو 

َٰرَُ لَاَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلَۡغف 
َ
يَِۗأ َسمًّ َجٖلَمُّ

َ
رِيَلِأ

 ٥ََيجۡ

6. কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ  এজন িযতিৰ পৰা। িাৰ তপ ি কিওোঁ িাৰ 

পৰাই িাৰ কিাৰা সৃতষ্ট কতৰছ । কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি আঠ কিাৰা ঘৰচীয়া 

জন্তু অৱিীণথ কতৰছ । কিছৱোঁই কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ মািৃগভথ ৰ তিতিধ 

অন্ধকাৰি পিথায়ৰছম সৃতষ্ট কতৰছ । কিছৱোঁই আল্লাহ; কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক; 

সািথছভৌম কিৃথ ত্ব ককৱল কিওোঁছৰই; কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। 

এছিছক কিামাছলাকক ক’হল ঘূৰাই তনয়া হহছ ? 

نَزَلََ
َ
ََجَعَلَِمۡنَهاََزوَۡجَهاََوأ ِنَن ۡفٖسََوَِٰحَدةَُٖثم  َخلََقُكمَم 

ََيخۡلُُقُكۡمَفِيَبَُ ۡزَوَٰٖجِۚ
َ
نَۡعَِٰمَثََمَٰنَِيَةَأ

َ
َِنَٱلۡأ ُطوِنََلَُكمَم 

َٰلُِكُمََ ََذ َٰٖثِۚ ََبۡعِدََخلٖۡقَفِيَُظلَُمَٰٖتَثََل ِنُۢ َهَٰتُِكۡمََخلۡٗقاَم  م 
ُ
أ

َتُۡصَرفُونََ ن يَٰ
َ
فَأ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ لَٓاَإَِل ََربُُّكۡمَلَُهَٱلُۡملُۡكَۖۡ ُ  ٦َٱَّلل 
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7. িতদ কিামাছলাছক কুফৰী কৰা কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আল্লাহ কিামাছলাকৰ 

মুখাছপক্ষী নহয়। কিওোঁ তনজ িাোসকলৰ িাছি কুফৰী প ে নকছৰ, আৰু িতদ 

কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা কিছন্ত কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি এয়া প ে কছৰ। 

ককাছনা কিাজা িহনকাৰীছয়ই আনৰ কিাজা িহন নকতৰি। িাৰ তপ ি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই কিামাছলাকৰ প্ৰিযাৱিথ ন। কিতিয়া 

কিামাছলাছক তি আমল কতৰত লা কসয়া কিওোঁ কিামাছলাকক অৱতহি কতৰি। 

তনশ্চয় অন্তৰি তি আছ  কসই তিষছয় কিওোঁ সমযক অৱগি। 

َلِعَِبادِهََِ َولَاَيَۡرَضيَٰ ََعنُكۡمَۖۡ ََغنِيٌّ َ َٱَّلل  إِنَتَۡكُفُرواَْفَإِن 
وِۡزَرََ  َ َولَاَتَزُِرََوازَِرة َوِإنَتَۡشُكُرواَْيَۡرَضُهَلَُكۡمَُۗ َۡۖ ٱلُۡكۡفَر

رِۡجُعُكۡمََ ََرب ُِكمَم  َإِلَيَٰ َُثم  ِۚ ۡخَرىَٰ
ُ
َفُينَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََأ

ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ  ٧ََتۡعَملُوَنَْۚإِن ُهۥََعلِيُم

8. আৰু মানুহক কিতিয়া দ্যখ-হদনযই স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস একাগ্ৰতচছত্ত তনজ 

প্ৰতিপালককছহ আহ্বান কছৰ। িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা িাৰ 

প্ৰতি অনুগ্ৰহ কছৰ, কিতিয়া তস পাহতৰ িায় কি, ইতিপূছিথ তক কাৰণি তস কিওোঁৰ 

ওচৰি দ্যআ কতৰত ল, আৰু তস আল্লাহৰ সমকক্ষ তস্থৰ কতৰিকল ধছৰ, কিওোঁৰ পৰ্ৰ 

পৰা তিভ্ৰান্ত কতৰিকল। ককাৱা, ‘কুফৰীৰ জীৱন িুতম তক ুকাল উপছভাগ কতৰ 

কলাৱা। তনশ্চয় িুতম অতিিাসীতিলাকৰ অন্তভুথ ি’। 

ََدعَاََرب هَُ َٱلۡإِنَسََٰنَُضر   َإَِذاََ۞َوِإَذاََمس  ۥَُمنِيًباَإِلَۡيهَُِثم 
ِۡنُهَنَِسَيََماََكاَنَيَۡدُعٓواَْإِلَۡيهَِِمنََقۡبُلََ لَُهۥَنِۡعَمٗةَم  َخو 

َقُۡلََتَمت ۡعَبُِكۡفرَِكََ ََعنََسبِيلِهۚۦِْ ُِيِضل 
نَداٗداَل 

َ
َِأ وََجَعَلََّلِل 

ارَِ ۡصَحَِٰبَٱلن 
َ
 ٨َقَلِيلًاَإِن َكَِمۡنَأ

9. তি িযতি ৰাতিৰ তিতভন্ন প্ৰহৰি  াজদাৱনি হহ আৰু তৰ্য় হহ আনুগিয প্ৰকাশ 

কছৰ, আতখৰািক ভয় কছৰ আৰু তনজ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ প্ৰিযাশা কছৰ, (কসই 

িযতি িাৰ দছৰ হ'িছন তিছয় এইছিাৰ নকছৰ?) ককাৱা, ‘তিসকছল জাছন আৰু 

তিসকছল নাজাছন তসহোঁ ি সমান হ’ি পাছৰছন’? তনশ্চয় ককৱল কিাধশতি সম্পন্ন 

িযতি সকছলছহ উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 

ََءانَآَءَٱل ۡيِلََساِجٗداََوَقآئِٗماََيحَۡذُرَٱٓأۡلِخَرةَََ َٰنِت  ۡنَُهَوََق م 
َ
أ

َقُۡلََهۡلَيَۡسَتوِيَٱل ِذيَنََيۡعلَُموَنََ َويَرُۡجواََْرۡحمََةََرب ِهِۗۦُ
لَۡبََٰ
َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
ُرَأ إِن َماََيَتَذك   ٩َبََِوٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُموَنَُۗ

10. জনাই তদয়া, ‘কহ কমাৰ মুতমন িাোসকল! কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ 

িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। তিসকছল এই পাতৰ্থৱ জীৱনি কলযাণকৰ কাম কছৰ 

কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  কলযাণ। আল্লাহৰ পৃতৰ্ৱী তিশাল প্ৰশি, ককৱল 

হধিথশীলসকলছকই কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিদান অগতণিভাছৱ পূণথৰূছপ প্ৰদান কৰা 

হ’ি’। 

ۡحَسُنواَْفِيََ
َ
قُۡلََيَٰعَِبادَِٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواََْرب ُكۡمَْۚلِل ِذيَنَأ

َُۗإِن َماَيَُوف يََ ََِوَِٰسَعة  ۡرُضَٱَّلل 
َ
َُۗوأ ۡنَياََحَسَنة  َهَِٰذهَِٱلدُّ

ۡجرَُهمَبَِغيِۡرَِحَسابَٖ
َ
َٰبُِروَنَأ  ١٠َٱلص 

11. ককাৱা, ‘কমাক আছদশ কৰা হহছ , মই কিন আল্লাহৰ আনুগিযি একতনষ্ঠ 

হহ ককৱল কিওোঁছৰই ইিাদি কছৰাোঁ , 
ِينََ َُمخۡلِٗصاَل ُهَٱلد  َ ۡعُبَدَٱَّلل 

َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
 ١١َقُۡلَإِن ِٓيَأ

12. ‘কমাক আৰু আছদশ কৰা হহছ , মছয় কিন প্ৰৰ্ম মু তলম হওোঁ’। َََلَٱلُۡمۡسلِِمين و 
َ
ُكوَنَأ

َ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَلِأ

ُ
 ١٢ََوأ

13. ককাৱা, ‘মই িতদ কমাৰ প্ৰতিপালকৰ অিাধযিা কছৰাোঁ , কিছন্ত তনশ্চয় মই 

মহা তদৱসৰ শাতিৰ পৰা ভয় কছৰাোঁ ’। 
َخاُفَإِۡنََعَصۡيُتََرب ِيََعَذاَبَيَۡوٍمََعِظيمَٖ

َ
 ١٣َقُۡلَإِن ِٓيَأ

14. ককাৱা, ‘মই আল্লাহৰ প্ৰতি কমাৰ আনুগিযক একতনষ্ঠ কতৰ ককৱল কিওোঁছৰই 

ইিাদি কছৰাোঁ ’। 
ۡعُبُدَ

َ
َأ َ  ١٤َُمخۡلِٗصاَل ُهۥَدِينَِيقُِلَٱَّلل 
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15. ‘এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  িাৰ ইচ্ছা িাছৰ ইিাদি কৰা’। 
ককাৱা, ‘ক্ষতিগ্ৰি তসহোঁ ছিই তিসকছল তকয়ামিৰ তদনা তনজৰ আৰু তনজ 

পতৰয়ালিগথৰ ক্ষতি সাধন কছৰ। জাতন কৰ্াৱা! এইছটাছৱই সুস্পষ্ট ক্ষতি’। 

َ ِنَُدونِهِۗۦُ َٱلَۡخَِٰسِريَنَٱل ِذيَنََفَٱۡعُبُدواََْماَِشۡئُتمَم  قُۡلَإِن 
َٰلَِكَُهَوََ لَاََذ

َ
أ ۡهلِيِهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۗ

َ
نُفَسُهۡمََوأ

َ
َخِسُرٓواَْأ

 ١٥َٱلۡخُۡسَراُنَٱلُۡمبِينَُ

16. তসহোঁ িৰ িাছি ৰ্াতকি তসহোঁ িৰ ওপৰি অতিৰ আৱৰণ আৰু িলফাছলও ৰ্াতকি 

আৱৰণ। ইয়াৰ দ্বাৰা আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলক সিকথ  কছৰ। কহ কমাৰ 

িাোসকল! কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। 

َٰلَِكََ َذ َْۚ ارََِوِمنََتحۡتِِهۡمَُظلَل  َِنَٱلن  َم  ِنَفَۡوقِِهۡمَُظلَل  لَُهمَم 
ََيَٰعَِبادَِفَٱت ُقونَِ ۚۥْ َبِهِۦَِعَباَدهُ ُ  ١٦َُيخَو ُِفَٱَّلل 

17. আৰু তিসকছল িাগূিৰ ইিাদি পতৰহাৰ কছৰ আৰু ককৱল আল্লাহৰ অতভমুখী 

হয় কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  সুসংিাদ। এছিছক কমাৰ িাোসকলক সুসংিাদ 

তদয়া, 

ََِ نَابُٓواَْإِلَيَٱَّلل 
َ
نََيۡعُبُدوَهاََوأ

َ
َُٰغوَتَأ َوٱل ِذيَنَٱۡجَتنَُبواَْٱلط 
ۡرَِعَبادِ ِ َفَبَش  ِۚ  ١٧َلَُهُمَٱلۡبُۡشَرىَٰ

18. তিসকছল মছনাছিাগ সহকাছৰ কৰ্া শুছন আৰু িাৰ মাজৰ উত্তম কৰ্াৰ 

অনুসৰণ কছৰ। কিওোঁছলাকছকই আল্লাছহ তহদায়ি দান কতৰছ  আৰু কিওোঁছলাছকই 

কিাধশতি সম্পন্ন। 

ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََ
ُ
َأ ۥْٓۚ ۡحَسَنُه

َ
ٱل ِذيَنَيَۡسَتِمُعوَنَٱلَۡقۡوَلََفَيت بُِعوَنَأ

لَۡبَٰبَِ
َ
ْولُواَْٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِكَُهۡمَأ

ُ
َوأ َۡۖ ُ َُٰهُمَٱَّلل   ١٨ََهَدى

19. িাৰ ওপৰি শাতিৰ আছদশ সািযি হহছ , িুতম িাক ৰক্ষা কতৰি 

পাতৰিাছন, তিজন জাহান্নামি আছ ? 

نَتَتُنقُِذََمنَفِيََ
َ
فَأ
َ
ََعلَۡيهََِكلَِمُةَٱلَۡعَذاِبَأ َفَمۡنََحق 

َ
أ

ارَِ  ١٩َٱلن 

20. তকন্তু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ, কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  িহুছিা অট্টাতলকা, িাৰ ওপৰছিা তনতমথি আছ  অট্টাতলকা, িাৰ িলি 

নদীসমূহ প্ৰিাতহি; এইছটা আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আল্লাছহ তনজ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ তিপৰীি 

নকছৰ। 

ََ ِنَفَۡوقَِهاَُغَرف  َم  َلَِٰكِنَٱل ِذيَنَٱت َقۡواََْرب ُهۡمَلَُهۡمَُغَرف 
َِلَاَ وَۡعَدَٱَّلل  َۡۖ نَۡهَُٰر

َ
َتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ ۡبنِي ةَ  ََم  ُ ُيخۡلُِفَٱَّلل 

 ٢٠َٱلِۡميَعادََ

21. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন আল্লাছহ আকাশৰ পৰা পানী িষথণ কছৰ, িাৰ তপ ি 

কসয়া ভূতমি প্ৰস্ৰৱন তহচাছপ প্ৰিাতহি কছৰ িাৰ তপ ি কসইছটাৰ জতৰয়ছি নানা 

ধৰণৰ ফচল উৎপন্ন কছৰ, অৱছশষি কসয়া শুকাই িায়। ফলি িুতম কসই 

ফচলক হালধীয়া িণথি কদতখিকল কপাৱা, কশষি কিওোঁ কসইছটাক কখৰকুটাি 

পতৰণি কছৰ? তনশ্চয় ইয়াি উপছদশ আছ  কিাধশতি সম্পন্ন িযতিসকলৰ 

িাছি। 

َمآِءََماٗٓءَفََسلََكُهۥَيََنَٰبِيَعَفِيََ نَزَلَِمَنَٱلس 
َ
َأ َ َٱَّلل  ن 

َ
لَۡمَتََرَأ

َ
أ

َيََ َٰنُُهۥَُثم  لَۡو
َ
خۡتَلًِفاَأ َُيخۡرُِجَبِهِۦََزۡرٗعاَمُّ ۡرِضَُثم 

َ
ِهيُجََٱلۡأ

ََ َٰلَِكَلَِذۡكَرىَٰ َفِيََذ إِن  ََيجَۡعلُُهۥَُحَطًَٰماَْۚ اَُثم  َُٰهَُمۡصَفر ٗ َفتََرى
لَۡبَٰبَِ

َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
 ٢١َلِأ

22. আল্লাছহ ই লামৰ িাছি িাৰ িুকু উনু্মি কতৰ তদছ  ফলি কিওোঁ তনজ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা নূৰৰ ওপৰি আছ , (কসইজন িযতি িাৰ দছৰ কনতক 

তিজন তহদায়িৰ ওপৰি নাই?) এছিছক দ্যছভথ াগ কসই কছঠাৰ হৃদয় 

িযতিসকলৰ িাছি, তিসকছল আল্লাহৰ স্মৰণৰ পৰা তিমুখ! তসহোঁ ি স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি 

আছ । 

ََ ب ِهۚۦِْ ِنَر  َنُورَٖم  ََصۡدَرُهۥَلِلِۡإۡسَلَِٰمََفُهَوَعَلَىَٰ ُ َفَمنََشَرَحَٱَّلل 
َ
أ

َ
ُ
أ َِْۚ ِنَذِۡكرَِٱَّلل  َقَِٰسَيةَِقُلُوبُُهمَم 

َل ِلۡ ْوَلَٰٓئَِكَفِيََضَلَٰٖلََفََوۡيل 
بِينٍَ  ٢٢َمُّ
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23. আল্লাছহ অৱিীণথ কতৰছ  উত্তম হাদী  (িাণী) সম্বতলি এখন তকিাি, তিখন 

সুসামিসয আৰু তিখন পুনঃ পুনঃ আিৃতত্ত কৰা হয়। ফলি তিসকছল তনজ 

প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ, ইয়াৰ দ্বাৰা কিওোঁছলাকৰ শৰীৰ তশয়োঁতৰ উছঠ, িাৰ তপ ি 

কিওোঁছলাকৰ কদহ-মন তিনম্ৰ হহ আল্লাহৰ স্মৰণি ধাতিি হয়। এইছটাছৱই আল্লাহৰ 

তহদায়ি, কিওোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা িাক ইচ্ছা তহদায়ি কছৰ। তকন্তু আল্লাছহ িাক তিভ্ৰান্ত 

কছৰ িাৰ তহদায়িকাৰী ককাছনা নাই। 

ََ َثانَِيََتۡقَشعِرُّ تََشَٰبِٗهاَم  ۡحَسَنَٱلۡحَِديِثَكَِتَٰٗباَمُّ
َ
َلَأ َنَز  ُ ٱَّلل 
َتَلِيُنَُجلُوُدُهۡمََِمۡنُهَُجلُوُدَ ٱل ِذيَنََيخَۡشۡوَنََرب ُهۡمَُثم 

ََِيۡهِديَبِهِۦََمنََ َٰلَِكَُهَدىَٱَّلل  َذ َِْۚ َذِۡكرَِٱَّلل  َوقُلُوبُُهۡمَإِلَيَٰ
ََفَماَلَُهۥَِمۡنََهادٍَ ُ َوَمنَيُۡضلِِلَٱَّلل  َْۚ  ٢٣َيََشآُء

24. তি িযতিছয় তকয়ামিৰ তদনা তনজৰ মুখমিলৰ দ্বাৰা কঠিন শাতি কৰাধ 

কতৰিকল কচষ্টা কতৰি, (তস কিওোঁৰ দছৰ কনতক তিজন তনৰাপদ ৰ্াতকি?) আৰু 

িাতলমসকলক ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক তি অজথ ন কতৰত লা কসইছটাছৰ কসাৱাদ 

কলাৱা’। 

َوقِيَلََ َفَمنََيت ِقىَبِوَۡجِههِۦَُسوَٓءَٱلَۡعَذاِبَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ
َ
أ

َٰلِِميَنَُذوقُواََْماَُكنُتۡمَتَۡكِسبَُ  ٢٤َونََلِلظ 

25. তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছলও অস্বীকাৰ কতৰত ল, ফলি তসহোঁ িৰ প্ৰতি শাতি 

এছনকক আতহত ল কি, তসহোঁ ছি অনুভছৱা কতৰি পৰা নাত ল। 
َُٰهُمَٱلَۡعَذاُبَِمۡنََحۡيُثَلَاََ تَى

َ
َبَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَفَأ َكذ 

 ٢٥َيَۡشُعُرونََ

26. ফলি আল্লাছহ তসহোঁ িক পাতৰ্থৱ জীৱনছি লাঞ্ছনা কভাগ কৰাছল আৰু 

আতখৰািৰ শাতি ইয়ািককছয়া কঠিন। হায়! িতদ তসহোঁ ছি জাতনছলছহোঁ ছিন! 
َولََعَذاُبَٱٓأۡلِخَرةََِ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ َٱلۡخِۡزَيَفِيَٱلۡحََيوَٰ ُ َذاَقُهُمَٱَّلل 

َ
فَأ

لَۡوََكانُواََْيۡعلَُمونََ ۡكبَُرَْۚ
َ
 ٢٦َأ

27. আৰু অৱছশয আতম এই ককাৰআনি মানুহৰ িাছি সিথপ্ৰকাৰ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 

কতৰছ াোঁ , িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ। 
ََمَثٖلََ ِ

َولََقۡدََضَرۡبَناَلِلن اِسَفِيََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنَِمنَُكل 
ُرونََ  ٢٧َل َعل ُهۡمََيَتَذك 

28. আৰিী ভাষাি এই ককাৰআন িৰিামুি, িাছি তসহোঁ ছি িাক্বৱা অৱলম্বন 

কছৰ। 

 ٢٨َاََغيَۡرَذِيَِعَوٖجَل َعل ُهۡمََيت ُقونََقُۡرَءانًاََعَربِيًَّ

29. আল্লাছহ এটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কতৰছ : এজন িযতি, িাৰ ককইিাজছনা 

মতনি আছ , তিসকল পৰস্পৰ তিৰুিভািাপন্ন, আৰু আন এজন মানুহ, তিজন 

ককৱল এজন মতনিৰ অনুগি; এই দ্যজন িযতিৰ অৱস্থা এছক হ’ি পাছৰছন? 

সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহছৰই; তকন্তু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নাজাছন। 

ََمَثلٗاَر ُجلٗاَفِيهَُِشَرَكآُءَُمتََشَِٰكُسوَنََورَُجلٗاََ ُ َضَرَبَٱَّلل 
ۡكثَرُُهۡمََ

َ
بَۡلَأ َِْۚ ٱلۡحَۡمُدََّلِل  َسلَٗماَل ِرَُجٍلََهۡلَيَۡسَتوِيَاِنََمَثلًاَْۚ

 ٢٩َلَاََيۡعلَُمونََ

30. তনশ্চয় িুতম মৰণশীল আৰু তসহোঁ ছিও মৰণশীল। ََي ُِتون ََوِإن ُهمَم   ٣٠َإِن َكََمي ِت 

31. িাৰ তপ ি তকয়ামিৰ তদনা তনশ্চয় কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি 

পৰস্পছৰ িাক-তিিিা কতৰিা। 
َإِن ُكۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِعنَدََرب ُِكۡمََتخَۡتِصُمونََ  ٣١َُثم 

32. এছিছক তি িযতিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  তম া আছৰাপ কছৰ আৰু সিয অহাৰ 

তপ ছিা কসয়া অস্বীকাৰ কছৰ কসইজনিকক ডাঙৰ িাতলম আৰুছনা ককান হ’ি 

পাছৰ? কাতফৰতিলাকৰ আিাসস্থল জাহান্নাম নহয়ছন িাৰু? 

ۡدِقَإِۡذََ ِ َبَبِٱلص  ََِوَكذ  ۡظلَُمَِمم نََكَذَبَعَلَىَٱَّلل 
َ
۞َفَمۡنَأ

لَيَۡسَفِيََجَهن َمََمۡثوَٗ
َ
َأ ۥْٓۚ َٰفِرِينَََجآَءهُ  ٣٢َىَل ِلَۡك
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33. আৰু তিছয় সিয হল আতহছ  আৰু তিছয় িাক সিয িুতল মাতন হলছ  

কিওোঁছলাছকই হহছ  মুত্তাক্বী। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََ

ُ
ۦَٓأ َقَبِهِ ۡدِقَوََصد  ِ َوٱل ِذيََجآَءَبِٱلص 

 ٣٣َٱلُۡمت ُقونََ

34. কিওোঁছলাকৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি কসই সকছলা িস্তু 

উপলি আছ  তিছটা কিওোঁছলাছক তিচাতৰি। এইছটাছৱই হহছ  সৎকমথশীল কলাকৰ 

পুৰস্কাৰ। 

َٰلَِكََجَزآُءَٱلُۡمۡحِسنِينََ اَيََشآُءوَنَِعنَدََرب ِِهۡمََْۚذ  ٣٤َلَُهمَم 

35. িাছি কিওোঁছলাছক তিছিাৰ অসৎকমথ কতৰত ল আল্লাছহ কসয়া ক্ষমা কতৰ 

তদছয় আৰু কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাকৰ সছিথাত্তম কমথৰ িাছি পুৰসৃ্কি কছৰ। 
ۡجرَُهمََ

َ
ِذيََعِملُواََْويَۡجزِيَُهۡمَأ

َٱل 
َ
ۡسَوأ
َ
ََعۡنُهۡمَأ ُ َِرَٱَّلل  لُِيَكف 

ۡحَسِنَٱل ِذيََكانُواََْيۡعَملُونََ
َ
 ٣٥َبِأ

36. আল্লাছহই কিওোঁৰ িাোৰ িাছি িছৰ্ষ্ট নহয়ছন? অৰ্চ তসহোঁ ছি কিামাক 

আল্লাহৰ পতৰিছিথ  আনৰ ভয় কদখুৱায়। আল্লাছহ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ িাৰ িাছি 

ককাছনা তহদায়িকাৰী নাই। 

ََ ِذيَنَِمنَُدونِهۚۦِْ
ِفُونََكَبِٱل  ََويَُخو  ۖۥۡ َبِكَاٍفََعۡبَدهُ ُ لَيَۡسَٱَّلل 

َ
أ

ََفَماَلَُهۥَِمۡنََهادَٖ ُ  ٣٦ََوَمنَيُۡضلِِلَٱَّلل 

37. আৰু িাক আল্লাছহ তহদায়ি কছৰ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰিকলও ককাছনা নাই; 

আল্লাহ মহা পৰাৰমশালী, প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী নহয়ছন িাৰু? 

َبَِعزِيزَٖذِيََ ُ لَيَۡسَٱَّلل 
َ
أ َُۗ ٍ
ِضل  ََفَماَلَُهۥَِمنَمُّ ُ َوَمنََيۡهِدَٱَّلل 

 ٣٧َٱنتَِقامَٖ

38. আৰু িুতম িতদ তসহোঁ িক কসাধা, ‘আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী ককাছন সৃতষ্ট 

কতৰছ ’? তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘আল্লাহ’। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ভাতি াছন, 

আল্লাছহ িতদ কমাৰ অতনষ্ট কতৰি তিচাছৰ কিছন্ত কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  

তিছিাৰক আহ্বান কৰা তসহোঁ ছি কসই অতনষ্ট দূৰ কতৰি পাতৰিছন? অৰ্িা কিওোঁ িতদ 

কমাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কতৰি তিচাছৰ কিছন্ত তসহোঁ ছি কসই অনুগ্ৰহ কৰাধ কতৰি 

পাতৰিছন’? ককাৱা, ‘কমাৰ িাছি আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট’। তনভথ ৰকাৰীসকছল কিওোঁৰ 

ওপৰছিই তনভথ ৰ কছৰ। 

ََْۚ ُ َٱَّلل  ۡرَضَلََيُقولُن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡنََخلََقَٱلس  لَۡتُهمَم 

َ
َولَئِنََسأ

ََ ُ َراَدنَِيَٱَّلل 
َ
َِإِۡنَأ اَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  فََرَءۡيُتمَم 

َ
قُۡلَأ

َراَدنِيَبَِرۡحمٍَةََهۡلَُهنَ 
َ
ۡوَأ
َ
ۦَٓأ ِ ِه ََكَِٰشَفَُٰتَُضر  ََهۡلَُهن  ٍ ََبُِضر 

َعلَۡيهََِيَتوَك ُلََ َۡۖ ُ َقُۡلََحۡسِبَيَٱَّلل  ُمۡمِسَكَُٰتََرۡحمَتِهۚۦِْ
 ٣٨َٱلُۡمَتوَك ِلُونََ

39. ককাৱা, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক তনজ তনজ স্থানি কাম কতৰ 

কিাৱা, তনশ্চয় মই কমাৰ কাম কতৰ িাম। এছিছক শীছে কিামাছলাছক 

(কিামাছলাকৰ পতৰণাম) জাতনিকল পািা, 

َۖۡفََسۡوَفََقُۡلََيََٰقوِۡمَ َِٰمل  ََمكَانَتُِكۡمَإِن ِيََع ٱۡعَملُواَْعَلَىَٰ
 ٣٩ََتۡعلَُمونََ

40. ‘কাৰ ওপৰি আতহি লাঞ্ছনাদায়ক শাতি আৰু কাৰ ওপৰি আপতিি হ’ি 

স্থায়ী শাতি’। 
قِيمَ  َمُّ ََعلَۡيهََِعَذاب  َُيخۡزِيهََِويَِحلُّ تِيهََِعَذاب 

ۡ
 ٤٠ََمنَيَأ

41. তনশ্চয় আতম কিামাৰ প্ৰতি মানুহৰ িাছি িৰ্ািৰ্ভাছৱ তকিাি অৱিীণথ 

কতৰছ াোঁ , এছিছক তিছয় সৎপৰ্ অৱলম্বন কছৰ তস তনজৰ কলযাণৰ িাছিই কছৰ 

আৰু তিছয় তিপৰ্গামী হয় তস তনজৰ ধ্বংসৰ িাছিই হয়, আৰু িুতম তসহোঁ িৰ ওপৰি 

িোৱধায়ক নহয়। 

َفَمِنَٱۡهتََ َِۖ ِ نَزلَۡناََعلَۡيَكَٱلِۡكَتََٰبَلِلن اِسَبِٱلۡحَق 
َ
ََإِن آَأ َدىَٰ

نَتََعلَۡيِهمََ
َ
َوَمآَأ َۡۖ ََعلَۡيَها َفَإِن َماَيَِضلُّ ََوَمنََضل  فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ

 ٤١َبَِوكِيلٍَ
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42. আল্লাছহই প্ৰাণীসকলৰ প্ৰাণ হৰণ কছৰ তসহোঁ িৰ মৃিুযৰ সময়ি, আৰু 

তিসকছল মৃিুযিৰণ কৰা নাই তসহোঁ িছৰা (প্ৰাণ হৰণ কছৰ) তনদ্ৰা অৱস্থাি। িাৰ 

তপ ি কিওোঁ িাৰ িাছি মৃিুযৰ তসিান্ত গ্ৰহণ কছৰ, িাৰ প্ৰাণ কিওোঁ ৰাতখ তদছয় আৰু 

আনছিাৰক এতৰ তদছয়, এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক। তনশ্চয় ইয়াি তনদশথন আছ  এছন 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকছল গছৱষণা কছৰ। 

نُفَسَِحيَنََمۡوتَِهاََوٱل تِيَلَۡمََتُمۡتَفِيََ
َ
ََيَتَوف يَٱلۡأ ُ ٱَّلل 

تَِ
َفُيۡمِسُكَٱل  َۡۖ ََعلَۡيَهاَٱلَۡمۡوَتََويُۡرِسُلَََمَناِمَها يَقََضيَٰ

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡومََٖ َفِيََذ َإِن  يِۚ َسمًّ َجٖلَمُّ
َ
َأ َإِلَيَٰٓ ۡخَرىَٰٓ

ُ
ٱلۡأ

ُرونََ  ٤٢ََيَتَفك 

43. কিছন্ত তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ আনক  ুপাতৰ কাৰী িনাই হলছ  কনতক? 

ককাৱা, ‘তসহোঁ িৰ ককাছনা ক্ষমিা নাৰ্াতকছলও আৰু তসহোঁ ছি এছকা িুতজ নাপাছলও 

(কিামাছলাছক তসহোঁ িক মধযস্থিাকাৰী িনাই লিাছন)’? 

َولَۡوََكانُواَْلَاََ
َ
قُۡلَأ َْۚ َُِشَفَعآَء خَُذواَِْمنَُدوِنَٱَّلل 

ِمَٱت 
َ
أ

اََولَاََيۡعقِلُونََ  ٤٣ََيۡملُِكوَنََشۡيـ ٗ

44. ককাৱা, ‘সকছলা ধৰণৰ মধযস্থিা ককৱল আল্লাহছৰই মাতলকানাধীন, 

আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰাজত্ব কিওোঁছৰই, িাৰ তপ ি কিওোঁৰ ওচৰছিই 

কিামাছলাকক প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা হ’ি’। 

ََ ۡرِضَُِۖثم 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ل ُهۥَُملُۡكَٱلس  َۡۖ َفََٰعُةََجمِيٗعا َِٱلش   ِ قُلََّلل 

 ٤٤َإِلَۡيهَِتُرَۡجُعونََ

45. আৰু কিতিয়া ককৱল এক আল্লাহৰ কৰ্া ককাৱা হয় কিতিয়া তিসকছল 

আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস নকছৰ তসহোঁ িৰ অন্তৰ তিিৃষ্ণাি সংকুতচি হয়। তকন্তু 

আল্লাহৰ পতৰিছিথ  আন উপাসযছিাৰৰ কৰ্া উছল্লখ কৰা হ’কল কিতিয়াই তসহোঁ ছি 

আনেি উৎফুতল্লি হয়। 

ز ۡتَقُلُوُبَٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنََ
َ
َوَۡحَدهَُٱۡشَمأ ُ َوِإَذاَُذكَِرَٱَّلل 
َوِإَذاَذُكَِرَٱل ِذيَنَِم ۦَٓإَِذاَُهۡمََبِٱٓأۡلِخَرةَِِۖ نَُدونِهِ

 ٤٥َيَۡسَتبِۡشُرونََ

46. ককাৱা, ‘কহ আল্লাহ, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ স্ৰষ্টা, প্ৰকাশয আৰু 

অপ্ৰকাশয তিষয়াতদৰ জ্ঞানী, িুতমছয় কিামাৰ িাোসকলৰ মাজি কসই তিষছয় 

ফয়চালা কতৰ তদিা তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিতিছৰাধ কতৰ আছ ’। 

َمََٰ َفَاِطَرَٱلس  َٰلَِمَٱلَۡغۡيِبََقُِلَٱلل ُهم  ۡرِضََع
َ
َِٰتََوٱلۡأ َو

نَتََتحُۡكُمََبيَۡنَِعَبادَِكَفِيََماََكانُواَْفِيهََِ
َ
َهََٰدةَِأ َوٱلش 
 ٤٦ََيخَۡتلُِفونََ

47. আৰু তিসকছল িুলুম কতৰছ , পৃতৰ্ৱীি ৰ্কা সকছলা িস্তু িতদ তসহোঁ িৰ হহ 

িায় লগছি ইয়াৰ সমপতৰমাণ িস্তুও িতদ তসহোঁ িৰ ৰ্াছক, কিছন্ত তকয়ামিৰ তদনা 

কঠিন শাতিৰ পৰা ৰক্ষা পািকল মুতিপণস্বৰূছপ কসই সকছলা তসহোঁ ছি তদিকল সাজু 

হ'ি, আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এছনকুৱা তকিা প্ৰকাতশি হ’ি তিছটা 

তসহোঁ ছি কল্পনাও কতৰি পৰা নাই। 

ۡرِضََجمِيٗعاََوِمۡثلَُهۥََمَعُهۥََ
َ
َلِل ِذيَنََظلَُمواََْماَفِيَٱلۡأ ن 

َ
َولَۡوَأ
َِنََلَٱفَۡ َوبََداَلَُهمَم  َتَدۡواَْبِهِۦَِمنَُسوِٓءَٱلَۡعَذاِبَيَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ

ََِماَلَۡمَيَُكونُواََْيحۡتَِسُبونََ  ٤٧َٱَّلل 

48. আৰু তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰত ল িাছৰই কিয়া পতৰণাম তসহোঁ িৰ ওচৰি 

প্ৰকাশ হহ পতৰি আৰু তসহোঁ ছি তি তিষছয় ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িক 

পতৰছিষ্টন কতৰি। 

اََكانُواَْبِهِۦََ َوبََداَلَُهۡمََسي ِـ َاُتََماََكَسُبواَْوََحاَقَبِِهمَم 
 ٤٨َيَۡسَتۡهزُِءونََ
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49. এছিছক কিতিয়া ককাছনা তিপদ-আপছদ মানুহক স্পশথ কছৰ, কিতিয়া তস 

ককৱল কমাছকই আহ্বান কছৰ, িাৰ তপ ি কিতিয়া আতম িাক আমাৰ ককাছনা 

তনয়ামিৰ অতধকাৰী কছৰাোঁ  কিতিয়া তস কয়, ‘এইছটা কমাক ককৱল কমাৰ জ্ঞানৰ 

কাৰছণছহ তদয়া হহছ ’। িৰং এইছটা এটা পৰীক্ষা, তকন্তু তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই 

কসয়া নাজাছন। 

ِن اََ لَۡنَُٰهَنِۡعَمٗةَم  َإَِذاََخو  ََدعَانَاَُثم  َٱلۡإِنَسََٰنَُضر   فَإَِذاََمس 
َِعلِۭۡمَْۚبَۡلَِهَيَفَِ وتِيُتُهۥَعَلَىَٰ

ُ
ََقَاَلَإِن َمآَأ َوَلَِٰكن  ۡتَنةَ 

ۡكثَرَُهۡمَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
 ٤٩َأ

50. অৱছশয তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকছলও এইছটাছৱই হকত ল, তকন্তু তসহোঁ ছি তি 

অজথ ন কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি অহা নাত ল। 
اََكانُواََْ ََعۡنُهمَم  ۡغَنيَٰ

َ
قَۡدَقَالََهاَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََفَمآَأ

 ٥٠َيَۡكِسُبونََ

51. এছিছক তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ কিয়া পতৰণাম তসহোঁ িৰ ওপৰি আপতিি হহছ , 

তসহোঁ িৰ মাজৰ তিসকছল িুলুম কছৰ তসহোঁ িৰ ওপৰি অতিশীছে তসহোঁ ছি তি অজথ ন 

কতৰছ  িাছৰা কিয়া পতৰণাম আপতিি হ’ি আৰু তসহোঁ ছি কৰাধ কতৰি কনাৱাতৰি। 

ََوٱل ِذيَنََظلَُمواَْمَِ ْْۚ َصاَبُهۡمََسي ِـ َاُتََماََكَسُبوا
َ
ۡنََهَُٰٓؤلَآِءََفَأ

 ٥١ََسُيِصيُبُهۡمََسي ِـ َاُتََماََكَسُبواََْوَماَُهمَبُِمۡعِجزِينََ

52. তসহোঁ ছি নাজাছন কনতক কি, আল্লাছহ িাৰ িাছি ইচ্ছা িাৰ িাছি জীতৱকা 

প্ৰশি কতৰ তদছয় আৰু সংকুতচিও কতৰ তদছয়? তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা তনদশথন 

আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ। 

ََ إِن  َْۚ ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََويَۡقِدُر َيَبُۡسُطَٱلر  َ َٱَّلل  ن 
َ
َولَۡمََيۡعلَُمٓواَْأ

َ
أ

َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمَيُۡؤِمُنونََ  ٥٢َفِيََذ

53. (তসহোঁ িক) জনাই তদয়া, ‘কহ কমাৰ িাোসকল! কিামাছলাকৰ তিসকছল 

তনজৰ ওপৰি অনযায় কতৰ া, আল্লাহৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা তনৰাশ নহ’িা, তনশ্চয় 

আল্লাছহ সকছলা পাপ ক্ষমা কতৰ তদি। তনশ্চয় কিওোঁ পৰম ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু’। 

نُفِسِهۡمَلَاََتۡقَنُطواَِْمنََ
َ
َأ ۡسَرفُواَْعَلَىَٰٓ

َ
۞قُۡلََيَٰعَِبادَِيَٱل ِذيَنَأ

إِن ُهۥَُهَوَٱلَۡغُفوُرََ َْۚ نُوَبََجمِيًعا ََيۡغفُِرَٱلذُّ َ َٱَّلل  إِن  َِْۚ ۡحمَةَِٱَّلل  ر 
 ٥٣َِحيمَُٱلرَ 

54. আৰু কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ অতভমুখী কহাৱা আৰু কিামাছলাকৰ 

ওপৰি শাতি অহাৰ আগছিই কিামাছলাছক কিওোঁৰ ওচৰি আত্মসমপথন কৰা, 

ইয়াৰ তপ ি তকন্তু কিামাছলাকক সহায় কৰা নহ’ি। 

نََ
َ
ۡسلُِمواَْلَُهۥَِمنََقۡبِلَأ

َ
ََرب ُِكۡمََوأ نِيُبٓواَْإِلَيَٰ

َ
تَِيُكُمَََوأ

ۡ
يَأ

َلَاَتُنَصُرونََ  ٥٤َٱلَۡعَذاُبَُثم 

55. আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাছলাকৰ প্ৰতি তি উত্তম 

(পুতৰ্) অৱিীণথ কৰা হহছ , কিামাছলাকৰ ওপৰি অিতকথ িভাছৱ শাতি অহাৰ 

পূছিথই কিামাছলাছক িাৰ অনুসৰণ কৰা, অনযৰ্া (কিতিয়া কসই শাতি আতহি) 

কিামাছলাছক উপলতিও কতৰি কনাৱাতৰিা। 

نََ
َ
ِنََقۡبِلَأ ب ُِكمَم  ِنَر  نزَِلَإِلَۡيُكمَم 

ُ
ۡحَسَنََمآَأ

َ
َوٱت بُِعٓواَْأ

نُتۡمَلَاَتَۡشُعُرونََ
َ
تَِيُكُمَٱلَۡعَذاُبََبۡغَتٗةََوأ

ۡ
 ٥٥َيَأ

56. তপ ি িাছি ককাছনাছৱই ক'িলগীয়া নহয় কি, ‘হায় কমাৰ দ্যভথ াগয! আল্লাহৰ 

প্ৰতি ৰ্কা কমাৰ কিথ িযি মই অৱছহলা কতৰত ছলাোঁ ! আৰু মই উপহাসকাৰী 

তিলাকৰ অন্তভুথ ি আত ছলাোঁ ’। 

ََِ ََماَفَر طُتَفِيََجۢنِبَٱَّلل  َعَلَىَٰ ََيََٰحۡسَرتَيَٰ نََتُقوَلََنۡفس 
َ
أ

َِٰخرِينََ  ٥٦ََوِإنَُكنُتَلَِمَنَٱلس 

57. অৰ্িা এছনককও িাছি ক'িলগীয়া নহয়, ‘হায়! আল্লাছহ িতদ কমাক 

তহদায়ি কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত তনশ্চয় মই মুত্তাক্বীসকলৰ অন্তভুথ ি 

হ’কলাছহোঁ ছিন!’ 

َٰنِيَلَُكنُتَِمَنَٱلُۡمت قِينََ ََهَدى َ َٱَّلل  ن 
َ
ۡوََتُقوَلَلَۡوَأ

َ
 ٥٧َأ
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58. অৰ্িা শাতি কদতখও িাছি ককাছনািাই ক'িলগীয়া নহয়, ‘হায়! িতদ মই 

এিাৰ উভতি িাি পাতৰছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত মই সৎকমথশীলসকলৰ অন্তভুথ ি 

হ’কলাছহোঁ ছিন!’ 

ُكوَنَِمَنََ
َ
ٗةَفَأ َلِيََكر  ن 

َ
ۡوََتُقوَلَِحيَنَتََرىَٱلَۡعَذاَبَلَۡوَأ

َ
أ

 ٥٨َٱلُۡمۡحِسنِينََ

59. হয়, অৱছশয কিামাৰ ওচৰি কমাৰ তনদশথন আতহত ল, তকন্তু িুতম 

কসইছিাৰক অস্বীকাৰ কতৰত লা আৰু অহংকাৰ কতৰত লা; আৰু িুতম আত লা 

কাতফৰ তিলাকৰ অন্তভুথ ি। 

َقَۡدَجََ بَۡتَبَِهاََوٱۡسَتۡكبَۡرَتََوُكنَتََبَلَىَٰ آَءتَۡكََءاَيَٰتِيَفََكذ 
َٰفِرِينََ  ٥٩َِمَنَٱلَۡك

60. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ প্ৰতি তম া আছৰাপ কছৰ, িুতম তকয়ামিৰ তদনা 

কদতখিা তসহোঁ িৰ মুখ ক’লা পতৰছ । অহংকাৰী তিলাকৰ আিাসস্থল জাহান্নাম 

নহয়ছন িাৰু? 

َِوُُجوُهُهمَََََويَۡوَمَٱلۡقَِيََٰمةِ تََرىَٱل ِذيَنََكَذبُواَْعَلَىَٱَّلل 
لَيَۡسَفِيََجَهن َمََمۡثٗوىَل ِلُۡمَتَكب ِِرينََ

َ
أ َْۚ ة  ۡسَود   ٦٠َمُّ

61. আৰু তিসকছল িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছ , আল্লাছহ কিওোঁছলাকক সফলিাসহ 

উিাৰ কতৰি, কিওোঁছলাকক ককাছনা অমিছল স্পশথ নকতৰি আৰু কিওোঁছলাক 

তচতন্তিও নহ’ি। 

وُٓءََولَاََ ُهُمَٱلسُّ َٱل ِذيَنَٱت َقۡواَْبَِمَفاَزتِِهۡمَلَاََيَمسُّ ُ يَٱَّلل  َويَُنج ِ
 ٦١َُهۡمََيحَۡزنُونََ

62. আল্লাছহই সকছলা িস্তুৰ স্ৰষ্টা আৰু কিছৱোঁই সকছলা িস্তুৰ িোৱধায়ক।  َََشۡيٖءََوكِيل ِ
َكُل  وَُهَوَعَلَىَٰ ََشۡيٖءَِۖ ِ

ََخَٰلُِقَُكل  ُ  ٦٢َٱَّلل 

63. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ চাতিসমূহ কিওোঁৰ ওচৰছিই। আৰু তিসকছল 

আল্লাহৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 
ۡرِضََِۗوٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ل ُهۥََمَقالِيُدَٱلس 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡخَِٰسُرونََ

ُ
َِأ  ٦٣َٱَّلل 

64. ককাৱা, ‘কহ অজ্ঞসকল! কিামাছলাছক কমাক আল্লাহৰ িাতহছৰ আনৰ ইিাদি 

কতৰিকল তনছদথ শ তদয়া কনতক’? 

َهاَٱلَۡجَِٰهلُونََ يُّ
َ
ۡعُبُدَأ

َ
ُمُرٓون ِٓيَأ

ۡ
َِتَأ َفَغيَۡرَٱَّلل 

َ
 ٦٤َقُۡلَأ

65. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতি আৰু কিামাৰ পূিথৱিীসকলৰ প্ৰতি অহী কৰা হহছ  

কি, ‘িতদ িুতম তশ্বকথ  কৰা কিছন্ত কিামাৰ সকছলা আমল তনষ্ফল হহ িাি আৰু 

অৱছশয িুতম ক্ষতিগ্ৰিসকলৰ অন্তভুথ ি হ’িা। 

ۡشَرۡكَتََ
َ
وِحَيَإِلَۡيَكََوِإلَيَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلَِكَلَئِۡنَأ

ُ
َولََقۡدَأ

َِمَنَٱلَۡخَِٰسِرينََ ََعَملَُكََولََتُكوَنن   ٦٥َلََيۡحَبَطن 

66. ‘িৰং িুতম ককৱল আল্লাহছৰই ইিাদি কৰা আৰু কৃিজ্ঞসকলৰ অন্তভুথ ি 

কহাৱা’। 
َِٰكرِينََ َِنَٱلش  َفَٱۡعُبۡدََوُكنَم  َ  ٦٦َبَِلَٱَّلل 

67. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহক িছৰ্াতচি সন্মান কৰা নাই, অৰ্চ তকয়ামিৰ তদনা 

কগাছটই পৃতৰ্ৱী ৰ্াতকি কিওোঁৰ হািৰ মুঠিি আৰু আকাশসমূহ কিওোঁৰ কসাোঁ  হািি 

কমতৰয়াই কৰ্াৱা অৱস্থাি ৰ্াতকি। পতৱি আৰু মহান কিওোঁ, তসহোঁ ছি তিছিাৰক 

অংশীস্থাপন কছৰ কিওোঁ কসইছিাৰৰ পৰা িহু উিথ ি। 

ۡرُضََجمِيٗعاََقۡبَضُتُهۥَيَوَۡمََ
َ
َقَۡدرِهِۦََوٱلۡأ ََحق  َ َوَماَقََدُرواَْٱَّلل 

ََ َُسۡبَحََٰنُهۥََوتََعَٰلَىَٰ َبَِيِمينِهۚۦِْ َُٰتُۢ َُٰتََمۡطوِي  َمََٰو قَِيََٰمةََِوٱلس 
ٱلۡ

اَيُۡشِرُكونََ  ٦٧ََعم 
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68. আৰু তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি। ফলি আকাশসমূহি তিসকল আছ  আৰু 

পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ  তসহোঁ ি আটাছয় অজ্ঞান হহ পতৰি, ককৱল আল্লাছহ ইচ্ছা 

কৰা িযতিসকলৰ িাতহছৰ। িাৰ তপ ি আছকৌ তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি, ফলি 

িৎক্ষণাি তসহোঁ ছি তৰ্য় হহ ৰ্ৰ লাতগ চাই ৰ্াতকি। 

ورَِفََصعَِقََمنَفِيَٱ َِٰتََوَمنَفِيَََونُفَِخَفِيَٱلصُّ َمََٰو لس 
َفَإَِذاَُهۡمََ ۡخَرىَٰ

ُ
َنُفَِخَفِيهَِأ ُثم  َۡۖ ُ ۡرِضَإِل اََمنََشآَءَٱَّلل 

َ
ٱلۡأ

 ٦٨َقَِيام َيَنُظُرونََ

69. আৰু পৃতৰ্ৱী কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ নূৰি উদ্ভাতসি হ'ি আৰু আমলনামা 

উপস্থাপন কৰা হ'ি। নিীসকলক আৰু সাক্ষীসকলক উপতস্থি কৰা হ'ি আৰু 

কিওোঁছলাকৰ মাজি নযায় তিচাৰ কৰা হ'ি, এছনকক কি তসহোঁ ি কাছৰা প্ৰতি অনযায় 

কৰা নহ’ি। 

ۡرُضَبُِنورََِرب َِهاََووُِضَعَٱلِۡكَتَُٰبَوَِجآْيَءََ
َ
ۡشَرقَِتَٱلۡأ

َ
َوأ

َوَُهۡمَلَاََ ِ َهَدآِءََوُقِضَيَبَيۡنَُهمَبِٱلۡحَق  بِي ِـَۧنََوٱلشُّ بِٱلن 
 ٦٩َُيۡظلَُمونََ

70. আৰু প্ৰছিযকছক িাৰ আমলৰ পূণথ প্ৰতিফল তদয়া হ’ি আৰু তসহোঁ ছি তি 

আমল কছৰ কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সিথাতধক অৱগি। 
ۡعلَُمَبَِماََيۡفَعلُونََ

َ
اََعِملَۡتَوَُهَوَأ ََنۡفٖسَم  َِيۡتَُكلُّ  ٧٠ََوُوف 

71. আৰু কাতফৰসকলক জাহান্নামৰ ফাছল দছল দছল কখতদ হল কিাৱা হ’ি। 

অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ ছি জাহান্নামৰ ওচৰি আতহ পাি কিতিয়া ইয়াৰ 

দ্যৱাৰসমূহ খুতল তদয়া হ’ি আৰু জাহান্নামৰ ৰক্ষকসকছল তসহোঁ িক সুতধি, 

‘কিামাছলাকৰ ওচৰকল কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰাই ৰা ুল অহা নাত লছন, 

তিসকছল কিামাছলাকৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ আয়ািসমূহ তিলাৱি 

কতৰত ল আৰু এই তদৱসৰ সাক্ষাৎ সম্পছকথ  কিামাছলাকক সিকথ  কতৰত ল’? 

তসহোঁ ছি ক’ি, ‘অৱছশয হয়’। তকন্তু শাতিৰ িাণী কাতফৰসকলৰ ওপৰি সািযি 

হহছ । 

َإَِذاََجآُءوَهاََ َحت يَٰٓ ََجَهن َمَُزَمًراَۖۡ وَِسيَقَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْإِلَيَٰ
ََ تُِكۡمَرُُسل 

ۡ
لَۡمَيَأ

َ
َُٰبَهاََوَقاَلَلَُهۡمََخَزَنتَُهآَأ بَۡو

َ
فُتَِحۡتَأ
ِنُكۡمَيََ ۡتلُوَنََعلَۡيُكۡمََءاَيَِٰتََرب ُِكۡمََويُنِذُرونَُكۡمََم 

ۡتََكلَِمُةََ ََوَلَِٰكۡنََحق  قَالُواَْبَلَىَٰ لَِقآَءَيَۡوِمُكۡمََهََٰذاَْۚ
َٰفِرِينََ َك

 ٧١َٱلَۡعَذاِبَعَلَىَٱلۡ

72. ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক জাহান্নামৰ দ্যৱাছৰছৰ িাি স্থায়ীভাছৱ ৰ্কাৰ িাছি 

প্ৰছৱশ কৰা। এছিছক অহংকাৰী তিলাকৰ আিাসস্থল তকমান কি তনকৃষ্ট! 
فَبِۡئَسََمۡثَوىََ ََٰبََجَهن َمََخَٰلِِديَنَفِيَهاَۖۡ بَۡو

َ
قِيَلَٱۡدُخلُٓواَْأ
 ٧٢َٱلُۡمَتَكب ِِرينََ

73. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰত ল কিওোঁছলাকক 

দছল দছল জান্নািৰ ফাছল হল কিাৱা হ’ি। অৱছশষি কিতিয়া কিওোঁছলাছক 

জান্নািৰ ওচৰি আতহ পাি আৰু ইয়াৰ দ্যৱাৰসমূহ খুতল তদয়া হ’ি আৰু জান্নািৰ 

ৰক্ষকসকছল কিওোঁছলাকক ক’ি, ‘আছপানাছলাকৰ প্ৰতি  ালাম, আছপানাছলাক 

ভাল আত ল। এছিছক স্থায়ীভাছৱ ৰ্কাৰ িাছি জান্নািি প্ৰছৱশ কৰক’। 

َإَِذَ َحت يَٰٓ اََوَِسيَقَٱل ِذيَنَٱت َقۡواََْرب ُهۡمَإِلَيَٱلۡجَن ةَُِزَمًراَۖۡ
ََ َُٰبَهاََوَقاَلَلَُهۡمََخَزَنُتَهاََسَلَٰم  بَۡو

َ
َجآُءوَهاََوفُتَِحۡتَأ

 ٧٣ََعلَۡيُكۡمَِطۡبُتۡمَفَٱۡدُخلُوَهاََخَٰلِِدينََ

74. আৰু কিওোঁছলাছক (প্ৰছৱশ কতৰ) ক’ি, ‘সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল 

আল্লাহৰ িাছি, তিজছন আমাৰ প্ৰতি কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয তহচাছপ িািিাতয়ি 

কতৰছ  আৰু আমাক এই ভূতমৰ অতধকাৰী কতৰছল, আতম জান্নািি ি’কি ইচ্ছা 

ি’কিই িসিাসৰ ঠাই কতৰ লম’। এছিছক (কচাৱা) কনক আমলকাৰী সকলৰ 

পুৰস্কাৰ তকমান কি উত্তম! 

ۡرَضََ
َ
ۡوَرَثَناَٱلۡأ

َ
َِٱل ِذيََصَدَقَناَوَۡعَدهُۥََوأ َوَقالُواَْٱلۡحَۡمُدََّلِل 

َِمَنَٱلَۡ
ُ
أ ۡجُرَٱلَۡعَِٰملِينََنَتََبو 

َ
فَنِۡعَمَأ َۡۖ  ٧٤َجَن ةََِحۡيُثَنََشآُء
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75. আৰু িুতম তফতৰিাসকলক কদতখিা কি, কিওোঁছলাছক আৰ ৰ চাতৰওফাছল 

আগুতৰ ধতৰ তনজ প্ৰতিপালকৰ সপ্ৰশংস পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কতৰ আছ । 

কিওোঁছলাকৰ মাজি নযায়ৰ হসছি তিচাৰ কৰা হ’ি আৰু ককাৱা হ’ি, ‘সকছলা 

ধৰণৰ প্ৰশংসা সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক আল্লাহছৰই প্ৰাপয’। 

َوتََرىَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةََحٓاف ِيَنَِمۡنََحۡوِلَٱلَۡعۡرِشَيَُسب ُِحوَنََ
ََ ِ ََِرب  ََوقِيَلَٱلۡحَۡمُدََّلِل  ِۚ ِ ِبحَۡمِدََرب ِِهۡمََْۚوُقِضَيَبَيَۡنُهمَبِٱلۡحَق 

 ٧٥َٱلَۡعَٰلَِمينََ
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গাতফৰ غافَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. এই তকিাি অৱিীণথ হহছ  আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তিজন মহাপৰাৰমশালী, 

সিথজ্ঞ, 

َِٱلَۡعزِيزَِٱلَۡعلِيمَِ  ٢َتَنِزيُلَٱلِۡكَتَِٰبَِمَنَٱَّلل 

3. কিওোঁ পাপ ক্ষমাকাৰী, িাওিা গ্ৰহণকাৰী, কছঠাৰ শাতি প্ৰদানকাৰী, অনুগ্ৰহ 

িষথণকাৰী। কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। কিওোঁৰ ফাছলই 

প্ৰিযাৱিথ ন। 

ۡوِلََِۖ ۡوِبََشِديِدَٱلۡعَِقاِبَذِيَٱلط  ۢنِبََوَقابِِلَٱلت  غَافِرَِٱلذ 
إِلَۡيهَِٱلَۡمِصيرَُ ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ  ٣َلَٓاَإَِل

4. আল্লাহৰ আয়ািসমূহি তিিকথ  ককৱল তসহোঁ ছিই কছৰ তিসকছল কুফৰী 

কতৰছ ; এছিছক কদশ তিছদশি তসহোঁ িৰ অিাধ তিচৰছণ কিন কিামাক তিচতলি 

নকছৰ। 

َِإِل اَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفَلَاََ َماَيَُجَِٰدُلَفِٓيََءاَيَِٰتَٱَّلل 
 ٤ََيۡغُرۡرَكََتَقلُُّبُهۡمَفِيَٱلۡبَِلَٰدَِ

5. তসহোঁ িৰ পূছিথ নূহৰ সম্প্ৰদাছয় আৰু তসহোঁ িৰ তপ ি িহু দছলও অস্বীকাৰ 

কতৰত ল। প্ৰছিযক সম্প্ৰদাছয় তনজ তনজ ৰা ুলক কৰায়ত্ত কৰাৰ সংকল্প কতৰত ল 

আৰু তসহোঁ ছি অসাৰ কৰ্াি তলপ্ত হহত ল িাছি ইয়াৰ দ্বাৰা সিযক িযৰ্থ কতৰি 

পাছৰ। ফলি মছয় তসহোঁ িক কৰায়ত্ত কতৰত ছলাোঁ । এছিছক তকমান কছঠাৰ আত ল 

কমাৰ শাতি! 

بَۡتَقََ ۡتَََكذ  وََهم  ََبۡعِدهِۡمَۖۡ ۡحَزاُبَِمنُۢ
َ
ۡبلَُهۡمَقَۡوُمَنُوٖحََوٱلۡأ

َوَجََٰدلُواَْبِٱلَۡبَِٰطِلَلُِيۡدِحُضواََْ ُخُذوُهَۖۡ
ۡ
بِرَُسولِِهۡمَلَِيأ ةَِۭ م 

ُ
َأ ُكلُّ

فََكۡيَفََكاَنَِعَقابَِ َخۡذُتُهۡمَۖۡ
َ
َفَأ  ٥َبِهَِٱلۡحَق 

6. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰত ল, এইদছৰই তসহোঁ িৰ ওপৰি িািিাতয়ি 

হহত ল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িাণী কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি জাহান্নামী। 
ن ُهۡمََ

َ
ۡتََكلَِمُتََرب َِكَعَلَىَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ َوَكَذَٰلَِكََحق 

ارَِ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
 ٦َأ

7. তিসকছল আৰ  িহন কতৰ আছ  আৰু তিসকছল ইয়াৰ চাতৰওফাছল আছ , 

কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ প্ৰশংসাৰ 

হসছি, আৰু কিওোঁৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ কছৰ, আৰু মুতমনসকলৰ িাছি ক্ষমা 

প্ৰাৰ্থনা কতৰ কয়, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতমছয়ই দয়া আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা 

সকছলা িস্তুছক পতৰিযপ্ত কতৰ ৰাতখ া। এছিছক তিসকছল িাওিা কছৰ আৰু 

কিামাৰ পৰ্ অৱলম্বন কছৰ, িুতম কিওোঁছলাকক ক্ষমা কতৰ তদয়া। লগছি 

জাহান্নামৰ শাতিৰ পৰা িুতম কিওোঁছলাকক ৰক্ষা কৰা। 

ٱل ِذيَنََيحِۡملُوَنَٱلَۡعۡرَشََوَمۡنََحۡولَُهۥَيَُسب ُِحوَنَِبحَۡمِدََ
ََرب َناَ ْۡۖ َرب ِِهۡمََويُۡؤِمُنوَنَبِهِۦََويَۡسَتۡغفُِروَنَلِل ِذيَنََءاَمُنوا

ََشۡيٖءَ ۡحمَٗةَوَِعلۡٗماَفَٱۡغفِۡرَلِل ِذيَنَتَابُواََْوَِسۡعَتَُكل  ر 
 ٧ََوٱت َبُعواََْسبِيلََكََوقِِهۡمََعَذاَبَٱلۡجَِحيمَِ

8. ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম কিওোঁছলাকক প্ৰছৱশ কছৰাৱা স্থায়ী জান্নািি, 

িাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি িুতম কিওোঁছলাকক প্ৰদান কতৰ া লগছি কিওোঁছলাকৰ তপিৃ-মািৃ, 

পতি-পত্নী আৰু সন্তান-সন্ততিৰ মাজৰ তিসকছল সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকছকা 

(প্ৰছৱশ কছৰাৱা)। তনশ্চয় িুতম পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َِٰتََعۡدٍنَٱل تِيَوََعدت ُهۡمََوَمنََصلََحََ ۡدِخلُۡهۡمََجن 
َ
َرب َناََوأ

نَتَٱلَۡعزِيُزََ
َ
َٰتِِهۡمَْۚإِن َكَأ ِي  ۡزَوَِٰجِهۡمََوُذر 

َ
ِمۡنََءابَآئِِهۡمََوأ

 ٨َحَِكيمَُٱلَۡ
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9. ‘আৰু িুতম কিওোঁছলাকক অপৰাধৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা। কসইতদনা িুতম 

িাক (অপৰাধৰ) কিয়া পতৰণতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰিা, অৱছশয িুতম িাক 

অনুগ্ৰহছহ কতৰিা; আৰু এইছটাছৱই মহাসফলিা!’ 

َ ۚۥْ ي ِـ َاِتَيَۡوَمئِٖذََفَقۡدََرِحمَۡتُه ََوَمنَتَِقَٱلس  ي ِـ َاِتِۚ َََوقِِهُمَٱلس 
َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ  ٩ََوَذ

10. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িক উচ্চ কণ্ঠি ককাৱা হ’ি, 

‘কিামাছলাকৰ তনজৰ প্ৰতি (আতজ) কিামাছলাকৰ তিমান কক্ষাভ হহছ , 

আল্লাহৰ কক্ষাভ ইয়ািককও ডাঙৰ আত ল, কিতিয়া কিামাছলাকক ঈমানৰ প্ৰতি 

আহ্বান কৰা হহত ল তকন্তু কিামাছলাছক কসয়া অস্বীকাৰ কতৰত লা’। 

ۡكبَُرَِمنََ
َ
َِأ َٱل ِذيَنََكَفُرواَُْيَناَدۡوَنَلََمۡقُتَٱَّلل  إِن 

نُفَسُكۡمَإِۡذَتُۡدَعۡوَنَإِلَيَٱلِۡإيَمَِٰنََ
َ
ۡقتُِكۡمَأ م 
 ١٠ََفَتۡكُفُرونََ

11. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম আমাক দ্যিাৰ মৃিুয প্ৰদান 

কতৰ া আৰু দ্যিাৰ আমাক জীৱন দান কতৰ া। কসছয় আতম আমাৰ অপৰাধ 

স্বীকাৰ কতৰছ াোঁ । এছিছক (জাহান্নামৰ পৰা) ওছলাৱাৰ ককাছনা উপায় আছ  

কনতক’? 

ۡحَييَۡتَناَٱثۡنََتيِۡنَفَٱۡعتََرۡفَناََ
َ
َمت َناَٱثۡنََتيِۡنََوأ

َ
قَالُواََْرب َنآَأ

ِنََسبِيلَٖ َُخُروٖجَم   ١١َبُِذنُوبَِناََفَهۡلَإِلَيَٰ

12. (তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি) ‘এইছটা এই িাছি কি, কিতিয়া আল্লাহক 

এককভাছৱ আহ্বান কৰা হহত ল কিতিয়া কিামাছলাছক কুফৰী কতৰত লা, আৰু 

কিতিয়া কিওোঁৰ লগি তশ্বকথ  কৰা হহত ল কিতিয়া কিামাছলাছক কসয়া তিশ্বাস 

কতৰত লা। এছিছক িাৱিীয় কিৃথ ত্ব ককৱল সুউচ্চ, মহান আল্লাহছৰই’। 

َوََ ُ َإَِذاَُدِعَيَٱَّلل  ۥٓ ن ُه
َ
َٰلُِكمَبِأ ۡحَدهُۥََكَفۡرُتۡمََوِإنَََذ

َِٱلَۡكبِيرَِ َِٱلَۡعلِى  َفَٱلۡحُۡكُمََّلِل  ْْۚ  ١٢َيُۡشَرۡكَبِهِۦَتُۡؤِمُنوا

13. কিছৱোঁই কিামাছলাকক কিওোঁৰ তনদশথনাৱলী কদখুৱায় আৰু আকাশৰ পৰা 

কিামাছলাকৰ িাছি জীতৱকা অৱিীণথ কছৰ। কসছয় উপছদশ ককৱল কসই িযতিছহ 

গ্ৰহণ কছৰ তিছয় আল্লাহ অতভমুখী হয়। 

َمآءََِ َِنَٱلس  ُِلَلَُكمَم  ُهَوَٱل ِذيَيُرِيُكۡمََءاَيَٰتِهِۦََويُنَز 
ُرَإِل اََمنَيُنِيُبَ َوَماََيَتَذك   ١٣َرِۡزٗقاَْۚ

14. এছিছক কিামাছলাছক ককৱল আল্লাহছকই আহ্বান কৰা কিওোঁৰ আনুগিযি 

একতনষ্ঠ হহ। িতদও কাতফৰসকছল অপ ে কছৰ। 
َُمخۡلَِ َ َٰفُِرونََفَٱۡدُعواَْٱَّلل  يَنََولَۡوََكرَِهَٱلَۡك ِ  ١٤َِصيَنَلَُهَٱلد 

15. কিওোঁ সুউচ্চ মিথাদাৰ অতধকাৰী, আৰ ৰ অতধপতি, কিছৱোঁই তনজ 

িাোসকলৰ মাজি িাৰ প্ৰতি ইচ্ছা কিওোঁৰ আছদশৰ পৰা অহী কপ্ৰৰণ কছৰ, 

িাছি কিওোঁ মহা সতন্মলন তদৱস সম্পছকথ  সিকথ  কতৰি পাছৰ। 

َرَجَِٰتَُذوَٱلَۡ َََرفِيُعَٱلد  ۡمرِهِۦَعَلَىَٰ
َ
وَحَِمۡنَأ َعۡرِشَيُلۡقِىَٱلرُّ

لَاقَِ  ١٥ََمنَيََشآُءَِمۡنَِعَبادِهِۦَلُِينِذَرَيَوَۡمَٱلت 

16. তিতদনা তসহোঁ ছি (মানুহ তিলাক) প্ৰকাতশি হ’ি কসইতদনা আল্লাহৰ ওচৰি 

এছকাছৱই কগাপন নাৰ্াতকি। (কিওোঁ ক’ি) ‘আতজ কিৃথ ত্ব কাৰ’? ককৱল 

আল্লাহছৰই, কিওোঁ এজন, প্ৰিল প্ৰিাপশালী। 

ل َِمِنََ َْۚ َِِمۡنُهۡمََشۡيء  َعَلَىَٱَّلل  لَاََيخَۡفىَٰ يَۡوَمَُهمََبَٰرُِزوَنَۖۡ
ارَِ َقه 

َِٰحِدَٱلۡ َِٱلَۡو َّلِل  َۡۖ  ١٦َٱلُۡملُۡكَٱلَۡيوَۡم

17. আতজ প্ৰছিযকছক িাৰ অজথ ন অনুসাছৰ প্ৰতিফল তদয়া হ’ি, আতজ 

ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। তনশ্চয় আল্লাহ দ্ৰুি তহচাপ গ্ৰহণকাৰী। 
ََ إِن  َْۚ ََنۡفِۭسَبَِماََكَسَبۡتَْۚلَاَُظلَۡمَٱلَۡيوَۡم َُكلُّ ٱلَۡيۡوَمَُتجَۡزىَٰ

ََسِريُعَٱلۡحَِسابَِ َ  ١٧َٱَّلل 
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18. আৰু িুতম তসহোঁ িক সিকথ  কতৰ তদয়া আসন্ন তদন সম্পছকথ ; কিতিয়া দ্যখ-

কষ্ট সংিৰণ অৱস্থাি তসহোঁ িৰ প্ৰাণ কণ্ঠাগি হ’ি। িাতলমসকলৰ িাছি ককাছনা 

অন্তৰি িনু্ধ নাই আৰু এছন ককাছনা মধযস্থিাকাৰীও নাই িাৰ মধযস্থিা গ্ৰহণ 

কৰা হ’ি। 

نِذۡرُهۡمَيَۡوَمَٱٓأۡلزِفَةَِإِذَِٱلُۡقلُوُبَلََدىَٱلۡحََناِجرََِ
َ
َوأ

َٰلِِميَنَِمۡنََحمِيٖمََولَاََشفِيٖعَُيَطاعَُ َماَلِلظ   ١٨ََكَِٰظِميَنَْۚ

19. চকুসমূহৰ তিশ্বাসঘািকিা আৰু অন্তৰসমূছহ তি কগাপন কছৰ কসয়াও 

কিওোঁ জাছন। 
ُدورَُ ۡعيُِنََوَماَُتخِۡفىَٱلصُّ

َ
 ١٩ََيۡعلَُمََخآئَِنَةَٱلۡأ

20. আল্লাছহ িৰ্ািৰ্ভাছৱ ফয়চালা কছৰ, আৰু আল্লাহৰ পতৰিছিথ  তসহোঁ ছি 

তিছিাৰক আহ্বান কছৰ তসহোঁ ছি এছকাছৱই ফয়চালা কতৰি কনাৱাছৰ। তনশ্চয় 

আল্লাহ, কিছৱোঁই সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 

َوٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهِۦَلَاََ َِۖ ِ ََيۡقِضيَبِٱلۡحَق  ُ َوٱَّلل 
ِميُعَٱلَۡبِصيرَُ َُهَوَٱلس  َ َٱَّلل  إِن   ٢٠ََيۡقُضوَنَبَِشۡيٍءَِۗ

21. ইহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি তিচৰণ নকছৰ কনতক? কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি কদখা 

পাছলছহোঁ ছিন, পূছিথ তিসকল আত ল তসহোঁ িৰ পতৰণাম ককছনকুৱা হহত ল। 

তসহোঁ ছি ইহোঁ িৰ িুলনাি পৃতৰ্ৱীি শতিি আৰু কীতিথ ি আত ল অতি প্ৰিল। 

িৰ্াতপও আল্লাছহ তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ অপৰাধৰ িাছি কৰায়ত্ত কতৰত ল আৰু 

আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা তসহোঁ িক ৰক্ষা কতৰিকল ককাছনা নাত ল। 

َٰقَِبُةََ ۡرِضََفَينُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع
َ
َولَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
۞أ

َِمۡنُهۡمَقُو ٗةََوَءاثَاٗراََٱل ِذيَنَ َشد 
َ
َكانُواَِْمنََقۡبلِِهۡمََْۚكانُواَُْهۡمَأ

َِنََ َبُِذنُوبِِهۡمََوَماََكاَنَلَُهمَم  ُ َخَذُهُمَٱَّلل 
َ
ۡرِضَفَأ

َ
فِيَٱلۡأ

َِِمنََواقَٖ  ٢١َٱَّلل 

22. এইছটা এই কাৰছণ কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল সুস্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদসহ আতহত ল িৰ্াতপও তসহোঁ ছি প্ৰিযাখযান কতৰত ল। কসছয় আল্লাছহ 

তসহোঁ িক কৰায়ত্ত কতৰত ল। তনশ্চয় কিওোঁ শতিশালী, শাতি প্ৰদানি অতি 

কছঠাৰ। 

تِيِهۡمَرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتَفََكَفُرواََْ
ۡ
ن ُهۡمََكانَتَت أ

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

ََشِديُدَٱلۡعَِقابَِ إِن ُهۥَقَوِي   َْۚ ُ َخَذُهُمَٱَّلل 
َ
 ٢٢َفَأ

23. আৰু তনশ্চয় আতমছয়ই মু াক আমাৰ তনদশথনাৱলী আৰু স্পষ্ট প্ৰমাণসহ 

কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । 
بِينٍَ َأَـِبَيَٰتَِناَوَُسلَۡطَٰٖنَمُّ ۡرَسلَۡناَُموَسيَٰ

َ
 ٢٣ََولََقۡدَأ

24. তফৰআউন, হামান আৰু কাৰূনৰ ওচৰকল। তকন্তু তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িাদ্যকৰ, 

চৰম তম লীয়া’। 
َفِرَۡعۡونََ ابَ َإِلَيَٰ َُٰروَنََفَقالُواََْسَِٰحر ََكذ   ٢٤ََوَهََٰمََٰنََوَق

25. িাৰ তপ ি কিতিয়া মু াই আমাৰ িৰফৰ পৰা সিয হল তসহোঁ িৰ ওচৰকল 

উপতস্থি হ’ল, তসহোঁ ছি ক’কল, ‘মু াৰ লগি তিসকছল ঈমান আতনছ , তসহোঁ িৰ 

পুি সন্তান তিলাকক হিযা কৰা আৰু তসহোঁ িৰ নাৰীসকলক জীতৱি এতৰ তদয়া’। 
আৰু কাতফৰসকলৰ ষডিন্ত্ৰ ককৱল িযৰ্থছহ হয়। 

ۡبَنآَءََ
َ
َِمۡنَِعنِدنَاَقَالُواَْٱۡقُتلُٓواَْأ ِ اََجآَءُهمَبِٱلۡحَق  م 

فَلَ
ٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُهۥََوٱۡسَتۡحُيواَْنَِسآَءُهۡمََْۚوَماََكۡيُدََ

َٰفِرِيَنَإِل اَفِيََضَلَٰلَٖ َك
 ٢٥َٱلۡ

26. আৰু তফৰআউছন ক’কল, ‘কমাক এতৰ তদয়া মই মু াক হিযা কতৰম আৰু 

তস িাৰ প্ৰতিপালকক আহ্বান কৰক। তনশ্চয় মই আশংকা কছৰাোঁ  কি, তস 

কিামাছলাকৰ দ্বীন পতৰিিথ ন কতৰ তদি অৰ্িা তস কদশি তিপিথয় তিয়পাি’। 

َإِن ِٓيََ ۥٓۖۡ ََولَۡيۡدُعََرب ُه ۡقُتۡلَُموَسيَٰ
َ
َوَقاَلَفِرَۡعۡوُنََذُرونِٓيَأ

ن
َ
ۡوَأ
َ
َلَدِيَنُكۡمَأ ِ نَُيَبد 

َ
َخاُفَأ

َ
ۡرِضَََأ

َ
ُيۡظِهَرَفِيَٱلۡأ

 ٢٦َٱلَۡفَسادََ
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27. মু াই ক’কল, ‘মই কমাৰ প্ৰতিপালক আৰু (তিজন) কিামাছলাকছৰা 

প্ৰতিপালক কিওোঁৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰছ াোঁ , এছনকুৱা প্ৰছিযক 

অহংকাৰীৰ পৰা তিছয় তিচাৰ তদৱসৰ ওপৰি ঈমান কপাষণ নকছৰ’। 

َإِن ِيَُعۡذُتَبَِرب ِيََوَرب ِكَُ َُمَتَكب ِرَََٖوَقاَلَُموَسيَٰٓ ِ
ِنَُكل  مَم 

 ٢٧َل اَيُۡؤِمُنَبَِيوِۡمَٱلۡحَِسابَِ

28. আৰু তফৰআউন িংশৰ এজন মুতমন িযতিছয় তিজছন তনজৰ ঈমান কগাপন 

ৰাতখত ল কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাছলাছক এজন িযতিক এই কাৰছণ হিযা কতৰিা 

কনতক কি, কিওোঁ কয়, ‘কমাৰ প্ৰতিপালক হহছ  ককৱল আল্লাহ’, অৰ্চ কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰৰ পৰা সুস্পষ্ট প্ৰমাণসহ কিামাছলাকৰ ওচৰি 

আতহছ ? কিওোঁ িতদ তম লীয়া হয় িাৰ িাছি দায়ী কিওোঁ তনছজই হ’ি, আৰু িতদ 

কিওোঁ সিযিাদী হয় কিছন্ত কিওোঁ কিামাছলাকক তি প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ , িাৰ 

তক ুমান পতৰমাণ কিামাছলাকৰ ওপৰি আপতিি হ’ি’। তনশ্চয় আল্লাছহ কসই 

িযতিক তহদায়ি নকছৰ, তি িযতি সীমালংঘনকাৰী, তম লীয়া। 

ََ ۥٓ ِۡنََءاِلَفِرَۡعۡوَنَيَۡكُتُمَإِيَمََٰنُه َم  ۡؤِمن  َمُّ َوَقاَلَرَُجل 
ََوَقۡدََجآَءُكمََ ُ نََيُقوَلََرب َِيَٱَّلل 

َ
َتۡقُتلُوَنَرَُجلًاَأ

َ
أ

ََ ۖۥۡ َوِإنَيَُكََكَِٰذٗباََفَعلَۡيهََِكِذبُُه ب ُِكۡمَۖۡ بِٱلَۡبي َِنَِٰتَِمنَر 
َََوِإ إِن  نَيَُكََصادِٗقاَيُِصۡبُكمََبۡعُضَٱل ِذيَيَعُِدُكۡمَۖۡ

ابَ  ََكذ  َلَاََيۡهِديََمۡنَُهَوَُمۡسرِف  َ  ٢٨َٱَّلل 

29. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! আতজ কিামাছলাকছৰই ৰাজত্ব, পৃতৰ্ৱীি 

কিামাছলাছকই প্ৰভাৱশালী; তকন্তু আল্লাহৰ শাতি আতহছল ককাছন আমাক সহায় 

কতৰি’? তফৰআউছন ক’কল, ‘মই তিছটা সঠিক িুতল ভাছিাোঁ , কসইছটাছৱই 

কিামাছলাকক কদখুৱাওোঁ আৰু মই কিামাছলাকক ককৱল সঠিক পৰ্ছহ 

কদখুৱাওোঁ’। 

ۡرِضََفَمنََ
َ
َيََٰقۡوِمَلَُكُمَٱلُۡملُۡكَٱلَۡيوَۡمََظَِٰهرِيَنَفِيَٱلۡأ

قَاَلَفِرَۡعۡوُنََمآََ َْۚ َِإِنََجآَءنَا ِسَٱَّلل 
ۡ
َبَأ يَنُصُرنَاَِمنُۢ

َ َرىَٰ
َ
رِيُكۡمَإِل اََمآَأ

ُ
ۡهِديُكۡمَإِل اََسبِيَلََأ

َ
َوَمآَأ

 ٢٩َٱلر َشادِ

30. মুতমন িযতিজছন আৰু ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! তনশ্চয় মই 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিও কসই তদনছটাৰ আশংকা কছৰাোঁ  তিছটা পূিথৱিী দলসমূহৰ 

ওপৰি আতহত ল; 

َخاُفََعلَۡيُكمَ
َ
ِۡثَلَيَوِۡمَََوَقاَلَٱل ِذٓيََءاَمَنََيََٰقوِۡمَإِن ِٓيَأ م 

ۡحَزابَِ
َ
 ٣٠َٱلۡأ

31. ‘তিদছৰ সংঘটিি হহত ল, নূহ, আদ,  ামূদ আৰু তসহোঁ িৰ পৰিিী 

কলাকসকলৰ লগি। আল্লাছহ িাোসকলৰ ওপৰি ককাছনা অনযায় কতৰি 

তনতিচাছৰ। 

ََبۡعِدهِۡمََْۚ ِبَقَوِۡمَنُوٖحَوَعَادََٖوَثُموَدََوٱل ِذيَنَِمنُۢ
ۡ
ِمۡثَلََدأ

َيُرِيُدَُظلۡمَٗ ُ  ٣١َاَل ِلۡعَِبادَِوَماَٱَّلل 

32. ‘আৰু কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! মই কিামাছলাকৰ িাছি ভয়ািথ  আহ্বান তদৱসৰ 

আশংকা কতৰছ াোঁ , 
َنادِ َخاُفََعلَۡيُكۡمَيَوَۡمَٱلت 

َ
 ٣٢ََوَيََٰقۡوِمَإِن ِٓيَأ

33. ‘তিতদনা কিামাছলাছক তপ  কহাোঁ হকা তদ পলাি তিচাতৰিা, আল্লাহৰ শাতিৰ 

পৰা কিামাছলাকক ৰক্ষা কতৰিকল ককাছনা নাৰ্াতকি। আল্লাছহ িাক তিভ্ৰান্ত কছৰ 

িাৰ িাছি ককাছনা তহদায়িকাৰী নাই’। 

َِِمۡنَعَاِصٖمََِۗوَمنََ َِنَٱَّلل  وَنَُمۡدبِرِيَنََماَلَُكمَم 
ُّ يَۡوَمَتَُول

ََفَماَلَُهۥَِمۡنََهادَٖ ُ  ٣٣َيُۡضلِِلَٱَّلل 
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34. আৰু অৱছশয ইতিপূছিথ কিামাছলাকৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণাতদসহ ইউ ুফ 

আতহত ল, ফলি কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওচৰি তি হল আতহত ল কসইছটাৰ প্ৰতি 

কিামাছলাছক সদায় সছেহ কতৰত লা। অৱছশষি কিতিয়া কিওোঁৰ মৃিুয হ’ল 

কিতিয়া কিামাছলাছক হকত লা, ‘আল্লাছহ এওোঁৰ তপ ি ককতিয়াও আন ককাছনা 

ৰা ুল কপ্ৰৰণ নকতৰি।’ এইদছৰই আল্লাছহ প্ৰছিযক সীমালংঘনকাৰী, 

সংশয়িাদীক তিভ্ৰান্ত কছৰ। 

لََقۡدََجآَءُكۡمَيُوُسُفَِمنََقبُۡلَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََفَماَزِلُۡتۡمَفِيََوََ
َإَِذاََهلََكَقُلُۡتۡمَلَنََيۡبَعَثَ ََحت يَٰٓ اََجآَءُكمَبِهِۖۦۡ ِم  َم  ٖ َشك 

ََمۡنَُهَوََ ُ َٱَّلل  َكَذَٰلَِكَيُِضلُّ ََبۡعِدهِۦَرَُسولٗاَْۚ َِمنُۢ ُ ٱَّلل 
ۡرتَاب َ َمُّ  ٣٤َُمۡسرِف 

35. তিসকছল তনজৰ ওচৰি (তসহোঁ িৰ দািীৰ সমৰ্থনি) ককাছনা দলীল-প্ৰমাণ 

নহা সছত্তও আল্লাহৰ তনদশথনাৱলী সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত হয়। তসহোঁ িৰ এই কমথ 

আল্লাহ আৰু মুতমনসকলৰ দৃতষ্টি অতি ঘৃণাৰ কিাগয। এইদছৰই আল্লাছহ প্ৰছিযক 

অহংকাৰী, হস্বৰাচাৰী িযতিৰ হৃদয়ি কমাহৰ মাতৰ তদছয়। 

َُٰهۡمََۖۡٱل ِذيَنَيَُجَٰدَِ تَى
َ
َِبَِغيِۡرَُسلَۡطٍَٰنَأ لُوَنَفِٓيََءاَيَِٰتَٱَّلل 

ََكَذَٰلَِكََيۡطَبُعََ ْْۚ َِوَِعنَدَٱل ِذيَنََءاَمُنوا َكبَُرََمۡقًتاَِعنَدَٱَّلل 
َقَلِۡبَُمَتَكب ِٖرََجب ارَٖ ِ

َُكل  َعَلَىَٰ ُ  ٣٥َٱَّلل 

36. আৰু তফৰআউছন ক’কল, ‘কহ হামান! কমাৰ িাছি িুতম এটা সুউচ্চ প্ৰাসাদ 

তনমথাণ কৰা িাছি মই উপায় অৱলম্বন কতৰি পাছৰাোঁ , 
بۡلُُغََ
َ
َوَقاَلَفِرَۡعۡوُنََيََٰهََٰمَُٰنَٱبِۡنَلِيََصۡرٗحاَل َعل ِٓىَأ

ۡسَبََٰبَ
َ
 ٣٦َٱلۡأ

37. ‘আকাশসমূহি আছৰাহণৰ উপায় তিচাতৰ পাওোঁ, িাছি মই মু াৰ ইলাহক 

ভুমুতক মাতৰ চাি পাছৰাোঁ , অৱছশয মই িাক তম লীয়া িুতলছহ ভাছিাোঁ ’। এইদছৰই 
তফৰআউনৰ কমথক িাৰ ওচৰি কশাভনীয় কৰা হহত ল আৰু িাক সৰল পৰ্ৰ 

পৰা তনিৃত্ত কৰা হহত ল আৰু তফৰআউনৰ ষডিন্ত্ৰ িযৰ্থছহ হহত ল। 

ُظنُُّهۥََ
َ
ََوِإن ِيَلَأ َإَِلَٰهَُِموَسيَٰ لَِعَإِلَيَٰٓ ط 

َ
َِٰتَفَأ َمََٰو ۡسَبََٰبَٱلس 

َ
أ

َوَكَذَٰلَِكَُزي َِنَلِفِرَۡعۡوَنَُسوٓءَُ ََعِنَََكَِٰذٗباَْۚ ََعَملِهِۦَوَُصد 
َوَماََكۡيُدَفِرَۡعۡوَنَإِل اَفِيََتَبابَٖ بِيِلَِۚ  ٣٧َٱلس 

38. ঈমান কপাষণ কৰা িযতিজছন আৰু ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! 

কিামাছলাছক কমাৰ অনুসৰণ কৰা, মই কিামাছলাকক সঠিক পৰ্ি পতৰচাতলি 

কতৰম। 

ۡهدَِ
َ
ُكۡمََسبِيَلَََوَقاَلَٱل ِذٓيََءاَمَنََيََٰقوِۡمَٱت بُِعوِنَأ

 ٣٨َٱلر َشادِ

39. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! এই পাতৰ্থৱ জীৱন ককৱল অস্থায়ী কভাগৰ িস্তু। তনশ্চয় 

আতখৰাি, কসইছটাছহ হহছ  স্থায়ী আিাস। 
َٱٓأۡلِخَرةََِهَيََ ََوِإن  ۡنَياََمَتَٰع  ُةَٱلدُّ َيََٰقۡوِمَإِن َماََهَِٰذهَِٱلۡحََيوَٰ

 ٣٩ََداُرَٱلَۡقَرارَِ

40. ‘ককাছনািাই অসৎকমথ কতৰছল তস ককৱল িাৰ কমথ অনুৰূপ শাতি প্ৰাপ্ত 

হ’ি। আৰু তি পুৰুষ অৰ্িা নাৰীছয় মুতমন হহ সৎকমথ কতৰি কিছন্ত কিওোঁছলাছক 

প্ৰছৱশ কতৰি জান্নািি, িাি কিওোঁছলাকক তদয়া হ’ি অগণন জীতৱকা। 

َوَمۡنََعِمَلََ َۡۖ َإِل اَِمۡثلََها َمۡنََعِمَلََسي ِئَٗةَفَلَاَُيجَۡزىَٰٓ
ِنَذََ ْوَلَٰٓئَِكَََصَٰلِٗحاَم 

ُ
َفَأ َوَُهَوَُمۡؤِمن  نَثيَٰ

ُ
ۡوَأ
َ
َكٍرَأ

 ٤٠َيَۡدُخلُوَنَٱلۡجَن َةَيُۡرَزقُوَنَفِيَهاَبَِغيِۡرَِحَسابَٖ

41. ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! তক হ’ল! মই কিামাছলাকক মুতিৰ তপছন আহ্বান 

কতৰ আছ াোঁ , আৰু কিামাছলাছক কমাক অতিৰ তপছন মাতি আ া! 
ةََِوتَۡدُعونَنِٓيَإِلَيََ۞َوَيََٰقوِۡمََماَلِٓيَ ۡدُعوُكۡمَإِلَيَٱلن َجوَٰ
َ
أ

ارَِ  ٤١َٱلن 
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42. ‘কিামাছলাছক কমাক মাতি আ া িাছি মই আল্লাহৰ লগি কুফৰী কছৰাোঁ  

আৰু কিওোঁৰ লগি তশ্বকথ  কছৰাোঁ , তি তিষছয় কমাৰ ককাছনা জ্ঞান নাই; অৰ্চ মই 

কিামাছলাকক আহ্বান কতৰ আছ াোঁ  মহা পৰাৰমশালী, পৰম ক্ষমাশীলৰ ফাছল। 

ۡشرَِكَبِهِۦََماَلَيَۡسَلِيَبِهِۦََتَۡدُعو
ُ
ََِوأ ۡكُفَرَبِٱَّلل 

َ
نَنِيَلِأ

َٰرَِ ۡدُعوُكۡمَإِلَيَٱلَۡعزِيزَِٱلَۡغف 
َ
نَاَ۠أ
َ
 ٤٢َِعلۡم ََوأ

43. ‘এই তিষছয় ককাছনা সছেহ নাই কি, কিামাছলাছক কমাক িাৰ ফাছল 

আহ্বান কতৰ আ া, তস পৃতৰ্ৱী আৰু আতখৰািৰ ক'কিা আহ্বানৰ কিাগয নহয়। 

আমাৰ প্ৰিযাৱিথ ন ককৱল আল্লাহৰ তপছন আৰু তনশ্চয় সীমালংঘনকাৰী তিলাক 

হহছ  অতিৰ অতধিাসী। 

ۡنَياَ فِيَٱلدُّ  َ ن َماَتَۡدُعونَنِٓيَإِلَۡيهَِلَيَۡسَلَُهۥََدۡعَوة
َ
لَاََجَرَمَأ

َٱلُۡمۡسرِفِيَنَُهۡمََ ن 
َ
ََِوأ نَآَإِلَيَٱَّلل  ََمَرد  ن 

َ
َولَاَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِوأ
ارَِ ۡصَحَُٰبَٱلن 

َ
 ٤٣َأ

44. ‘এছিছক মই কিামাছলাকক তি ক'কলা, কসয়া কিামাছলাছক অতচছৰই 

স্মৰণ কতৰিা; আৰু মই কমাৰ (িাৱিীয়) তিষয় আল্লাহৰ ওচৰছিই সমপথন 

কতৰছ াোঁ । তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ প্ৰতি সিথদ্ৰষ্টা’। 

إِنَ  َِْۚ ۡمرِٓيَإِلَيَٱَّلل 
َ
فَو ُِضَأ

ُ
قُوُلَلَُكۡمََْۚوأ

َ
ََفََسَتۡذُكُروَنََمآَأ
بِٱلۡعَِبادِ َُۢ َبَِصيُر َ  ٤٤َٱَّلل 

45. ফলি আল্লাছহ কিওোঁক তসহোঁ িৰ িডিন্ত্ৰৰ অতনষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কতৰছল আৰু 

তফৰআউন কগাষ্ঠীক কঠিন শাতিছয় কঘতৰ কপলাছল, 

َوََحاَقَأَـِبِلَفِرَۡعۡوَنَُسوُٓءََ ْۡۖ ََسي ِـ َاِتََماََمَكُروا ُ َُٰهَٱَّلل  فََوقَى
 ٤٥َٱلَۡعَذابَِ

46. পুৱা-গধূতল তসহোঁ িক অতিি উপতস্থি কৰা হয় আৰু তিতদনা তকয়ামি 

সংঘটিি হ’ি কসইতদনা ককাৱা হ’ি, ‘তফৰআউন কগাষ্ঠীক কছঠাৰ শাতিি 

তনছক্ষপ কৰা’। 

َويَوَۡمََتُقوُمََ اَْۚ اَوََعِشي ٗ اُرَُيۡعرَُضوَنََعلَۡيَهاَُغُدو ٗ ٱلن 
َٱلَۡعَذابَِ َشد 

َ
ۡدِخلُٓواََْءاَلَفِرَۡعۡوَنَأ

َ
اَعُةَأ  ٤٦َٱلس 

47. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি জাহান্নামি পৰস্পছৰ তিিকথ ি তলপ্ত হ’ি, কিতিয়া 

দ্যিথলসকছল অহংকাৰী তিলাকক ক’ি, ‘তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ অনুসাৰী 

আত ছলাোঁ , এছিছক কিামাছলাছক আমাৰ পৰা জাহান্নামৰ জুইৰ তক ু অংশ গ্ৰহণ 

কতৰিাছন’? 

َعَفََٰٓ ارََِفَيُقوُلَٱلضُّ وَنَفِيَٱلن  ُؤاَْلِل ِذيَنَََوِإۡذََيَتَحآجُّ
ۡغُنوَنََعن اَ نُتمَمُّ

َ
ٱۡسَتۡكبَُرٓواَْإِن اَُكن اَلَُكۡمََتَبٗعاََفَهۡلَأ

ارَِ َِنَٱلن   ٤٧َنَِصيٗباَم 

48. অহংকাৰী তিলাছক ক’ি, ‘তনশ্চয় আতম সকছলাছৱ ইয়াছিই আছ াোঁ , 

তনশ্চয় আল্লাছহ িাোসকলৰ মাজি তিচাৰ সম্পন্ন কতৰছ ’। 
َقَۡدََحَكَمََقَاَلَٱل ِذيَنَٱۡسَتۡكبَرَُ َ َٱَّلل  َفِيَهآَإِن  ٓواَْإِن اَُكل  

 ٤٨ََبيَۡنَٱلۡعَِبادِ

49. আৰু জাহান্নামী তিলাছক জাহান্নামৰ প্ৰহৰীসকলক ক’ি, ‘কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি (আমাৰ িাছি) প্ৰাৰ্থনা কৰা, কিওোঁ কিন আমাৰ পৰা 

এতদনৰ িাছি হ'কলও শাতি লাঘৱ কতৰ তদছয়’। 

ارَِِلخََزنَةََِجَهن َمَٱۡدُعواََْرب ُكۡمََََوَقاَلَٱل ِذينََ فِيَٱلن 
َِنَٱلَۡعَذابَِ ِۡفََعن اَيَۡوٗماَم   ٤٩َُيخَف 

50. কিওোঁছলাছক ক'ি’, ‘কিামাছলাকৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণাতদসহ কিামাছলাকৰ 

ৰা ুলসকল অহা নাত লছন’? জাহান্নামীতিলাছক ক’ি, ‘হয় অৱছশয আতহত ল’। 
প্ৰহৰীসকছল ক’ি, ‘এছিছক কিামাছলাছকই প্ৰাৰ্থনা কৰা; আৰু কাতফৰসকলৰ 

প্ৰাৰ্থনা ককৱল তনষ্ফলছহ হয়’। 

ََِۚ تِيُكۡمَرُُسلُُكمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتَِۖقَالُواَْبَلَىَٰ
ۡ
َولَۡمَتَُكَتَأ

َ
قَالُٓواَْأ

َٰفِرِيَنَإِل اَفِيََضَلَٰلٍَ ََوَماَُدَعَُٰٓؤاَْٱلَۡك ُْۗ  ٥٠َقَالُواَْفَٱۡدُعوا
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51. তনশ্চয় আতম আমাৰ ৰা ুলসকলক আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  

কিওোঁছলাকক পাতৰ্থৱ জীৱনি সহায় কতৰম, আৰু কসইতদনাও সহায় কতৰম তিতদনা 

সাক্ষীসকল তৰ্য় হ’ি। 

ۡنَياََويَوَۡمََ ةَِٱلدُّ إِن اَلََننُصُرَرُُسلََناََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْفِيَٱلۡحََيوَٰ
ۡشَهَٰدَُ

َ
 ٥١ََيُقوُمَٱلۡأ

52. তিতদনা িাতলমসকলৰ ওজৰ-আপতত্ত তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি নাতহি। 

তসহোঁ িৰ িাছি আছ  লা’নি আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  তনকৃষ্ট আিাস। 
َولَُهُمَٱلل ۡعَنُةََولَُهۡمََ َٰلِِميَنََمۡعِذَرُتُهۡمَۖۡ يَۡوَمَلَاَيَنَفُعَٱلظ 

ارَِ  ٥٢َُسوُٓءَٱلد 

53. আৰু অৱছশয আতম মু াক তহদায়ি দান কতৰত ছলাোঁ  আৰু িনী ই ৰাঈলক 

তকিািৰ উত্তৰাতধকাৰী কতৰত ছলাোঁ , 
َِٰٓءيَلََ ۡوَرۡثَناَبَنِٓيَإِۡسَر

َ
ََوأ َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلُۡهَدىَٰ

 ٥٣َٱلِۡكَتََٰبَ

54. কিাধশতি সম্পন্ন কলাকসকলৰ িাছি পৰ্তনছদথ শ আৰু উপছদশস্বৰূপ। َِلَۡبَٰب
َ
ْولِيَٱلۡأ

ُ
َلِأ  ٥٤َُهٗدىََوذِۡكَرىَٰ

55. এছিছক িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা, তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয। লগছি 

িুতম কিামাৰ ত্ৰুটিৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু পুৱা-গধূতল কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ প্ৰশংসাৰ হসছি পতৱিিা-মতহমা কঘাষণা কৰা। 

ََوٱۡسَتۡغفِۡرَلَِذۢنبَِكَوََسب ِۡحََ ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  فَٱۡصبِۡرَإِن 
َٰرَِ ََوٱلِۡإبَۡك ۡمِدََرب َِكَبِٱلَۡعِشي ِ

 ٥٥َِبحَ

56. তনশ্চয় তিসকছল তনজৰ ওচৰি ককাছনা দলীল-প্ৰমাণ নৰ্কা সছত্বও 

আল্লাহৰ তনদশথনাৱলী সম্পছকথ  তিিকথ ি তলপ্ত হয়, তসহোঁ িৰ অন্তৰি আছ  ককৱল 

অহংকাৰ, তসহোঁ ছি এই তিষয়ি ককতিয়াও সফলিা লাভ কতৰি কনাৱাতৰি। 

এছিছক িুতম ককৱল আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় তিচৰা; তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, 

সিথদ্ৰষ্টা। 

َُٰهۡمََ تَى
َ
َِبَِغيِۡرَُسلَۡطٍَٰنَأ َٱل ِذيَنَيَُجَِٰدلُوَنَفِٓيََءاَيَِٰتَٱَّلل  إِن 

ََِۡۖ اَُهمَبَِبَٰلِغِيهَِِۚفَٱۡسَتعِۡذَبِٱَّلل  م  إِنَفِيَُصُدورِهِۡمَإِل اَكِبۡرَ 
ِميُعَٱلَۡبِصيرَُ  ٥٦َإِن ُهۥَُهَوَٱلس 

57. অৱছশয আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্ট, মানৱ সৃতষ্টিককও ডাঙৰ তিষয়, 

তকন্তু অতধকাংশ মানুছহ কসয়া নাজাছন। 
اِسََ ۡكبَُرَِمۡنََخلِۡقَٱلن 

َ
ۡرِضَأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو لَخَلُۡقَٱلس 

اِسَلَاََيۡعلَُمونََ ۡكثََرَٱلن 
َ
َأ  ٥٧ََوَلَِٰكن 

58. অন্ধ আৰু দৃতষ্টসম্পন্ন িযতি ককতিয়াও সমান নহয়, এইদছৰ তিসকছল 

ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাছক আৰু তিসকছল অসৎকমথ 

কতৰছ  তসহোঁ ছিও সমান নহয়। কিামাছলাছক অতি সামানযছহ উপছদশ গ্ৰহণ 

কৰা। 

ََوٱلَۡبِصيُرََوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواََْ ۡعَميَٰ
َ
َوَماَيَۡسَتوِيَٱلۡأ

قَلِيلٗا َٰلَِحَِٰتََولَاَٱلُۡمِسٓيُءَْۚ ُرونَََٱلص  اََتَتَذك   ٥٨َم 

59. তনশ্চয় তকয়ামি অৱশযম্ভাৱী, ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই; তকন্তু অতধকাংশ 

কলাছক কসয়া তিশ্বাস নকছৰ। 
اِسََ ۡكثََرَٱلن 

َ
َأ ل اََرۡيَبَفِيَهاََوَلَِٰكن  اَعَةَٓأَلتَِيةَ  َٱلس  إِن 

 ٥٩َلَاَيُۡؤِمُنونََ
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60. আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক হকছ , ‘কিামাছলাছক ককৱল কমাৰ 

ওচৰছিই দ্যআ কৰা, মই কিামাছলাকৰ দ্যআ কিুল কতৰম। তনশ্চয় তিসকছল 

অহংকাৰ কতৰ কমাৰ ইিাদিৰ পৰা তিমুখ হয়, তসহোঁ ি অতচছৰই লাতঞ্ছি হহ 

জাহান্নামি প্ৰছৱশ কতৰি’। 

َٱل ِذيَنََ ۡسَتِجۡبَلَُكۡمَْۚإِن 
َ
َوَقاَلََربُُّكُمَٱۡدُعونِٓيَأ

لُوَنََجَهن َمََيَۡسَتۡكبُِروَنََعۡنَِعَباَدتِيََسَيۡدخَُ
 ٦٠ََداِخرِينََ

61. আল্লাহ, তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি ৰাতিক সৃতষ্ট কতৰছ  িাছি 

কিামাছলাছক িাি তিশ্ৰাম কতৰি পাৰা, আৰু তদনক আছলাছকাজ্জ্বল কতৰছ । 

তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল, তকন্তু অতধকাংশ মানুছহই কৃিজ্ঞিা 

প্ৰকাশ নকছৰ। 

َٱل ِذيََجَعَلَلََ ُ َهاَرَٱَّلل  ُكُمَٱل ۡيَلَلِتَۡسُكُنواَْفِيهََِوٱلن 
ۡكثََرََ

َ
َأ اِسََوَلَِٰكن  َلَُذوَفَۡضٍلَعَلَىَٱلن  َ َٱَّلل  إِن  ُمۡبِصًراَْۚ

اِسَلَاَيَۡشُكُرونََ  ٦١َٱلن 

62. কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক, সকছলা িস্তুৰ স্ৰষ্টা; কিওোঁৰ 

িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। এছিছক কিামাছলাকক ক’হল ওছভািাই 

তনয়া হহছ ? 

ََٰهَإِل اَُهَوََۖۡ ََشۡيٖءَل ٓاَإَِل ِ
ََربُُّكۡمََخَٰلُِقَُكل  ُ َٰلُِكُمَٱَّلل  َذ

َتُۡؤفَُكونََ ن يَٰ
َ
 ٦٢َفَأ

63. এইদছৰই ওছভািাই তনয়া হয় তসহোঁ িক তিসকছল আল্লাহৰ তনদশথনাৱলীক 

অস্বীকাৰ কছৰ। 
َِ  ٦٣َََيجَۡحُدونَََكَذَٰلَِكَيُۡؤَفُكَٱل ِذيَنََكانُواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

64. আল্লাহ, তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীক তস্থতিশীল কতৰছ  আৰু 

আকাশখনক কতৰ তদছ  চাদ আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ আকৃতি তদছ  িাৰ 

তপ ি কিামাছলাকৰ আকৃতিক সুেৰ ৰূপ তদছ  লগছি কিামাছলাকক পতৱি 

িস্তুৰ পৰা জীতৱকা দান কতৰছ । কিছৱোঁই আল্লাহ, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক। 

এছিছক সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক আল্লাহ তকমান কি িৰকিময়! 

َمآَءَبَِناٗٓءََ ۡرَضَقََراٗراََوٱلس 
َ
َٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ ُ ٱَّلل 

ََ ي َِبَِٰتِۚ َِنَٱلط  ۡحَسَنَُصَوَرُكۡمََوَرَزَقُكمَم 
َ
َرُكۡمَفَأ وََصو 

ََربَُّ ُ َفَتَباَرَكَٱَّلل  ََربُُّكۡمَۖۡ ُ َٰلُِكُمَٱَّلل   ٦٤ََٱلَۡعَٰلَِمينَََذ

65. কিওোঁ তচৰিীৱ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। এছিছক 

কিামাছলাছক কিওোঁৰ আনুগিযি একতনষ্ঠ হহ ককৱল কিওোঁছকই প্ৰাৰ্থনা কৰা। 

সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ িাছি। 

ََٰهَإِل اَُهَوَفَٱۡدُعوهَُُمخَۡ َلَٓاَإَِل يَنََُُۗهَوَٱلَۡحيُّ ِ لِِصيَنَلَُهَٱلد 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ ََِرب   ٦٥َٱلۡحَۡمُدََّلِل 

66. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাতহছৰ তিছিাৰক প্ৰাৰ্থনা কৰা, কসইছিাৰৰ 

ইিাদি কতৰিকল কমাক তনছষধ কৰা হহছ , কাৰণ কমাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ 

পৰা কমাৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণাতদ আতহছ । মই সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালকৰ 

ওচৰি আত্মসমপথণ কতৰিকল আছদশপ্ৰাপ্ত হহছ াোঁ । 

ََِ ۡعُبَدَٱل ِذيَنَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل 
َ
ۡنَأ
َ
۞قُۡلَإِن ِيَنُِهيُتَأ

ََ ِ ۡسلَِمَلَِرب 
ُ
ۡنَأ
َ
ِمۡرُتَأ

ُ
ب ِيََوأ اََجآَءنَِيَٱلَۡبي َِنَُٰتَِمنَر  لَم 

 ٦٦َٱلَۡعَٰلَِمينََ

67. কিছৱোঁই কিামাছলাকক মাটিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি শুৰতিেুৰ 

পৰা, িাৰ তপ ি আলাকাৰ পৰা, িাৰ তপ িছহ কিামাছলাকক উতলয়াই আছন 

নৱজাি তশশুৰূছপ, িাছি কিামাছলাছক কিৌৱনি উপনীি কহাৱা, িাৰ তপ ি 

িাছি কিামাছলাছক িৃি কহাৱা। কিামাছলাকৰ তক ুমানক ইয়াৰ পূছিথই মৃিুয 

ঘছটাৱা হয় িাছি কিামাছলাছক তনধথাতৰি সময়ি উপনীি কহাৱা আৰু 

কিামাছলাছক িাছি িুতজি পাৰা। 

َِمۡنََ َِمنَنُّۡطَفةَُٖثم  ِنَتَُراٖبَُثم  ُهَوَٱل ِذيََخلََقُكمَم 
ََ ُكۡمَُثم  ُشد 

َ
َلَِتۡبلُُغٓواَْأ َُيخۡرُِجُكۡمَِطۡفلٗاَُثم  َعلََقةَُٖثم 

ََۖۡولَِتۡبلُُغٓواََْ َِمنََقۡبُل نَُيَتَوف يَٰ َوِمنُكمَم  لَِتُكونُواَُْشُيوٗخاَْۚ
يَوََ َسم ٗ َجلٗاَمُّ

َ
 ٦٧َلََعل ُكۡمََتۡعقِلُونََأ
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68. কিছৱোঁই জীৱন দান কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয ঘটায় আৰু কিতিয়া কিওোঁ 

তকিা কতৰিকল তস্থৰ কছৰ কিতিয়া ইয়াৰ িাছি কিওোঁ ককৱল কয় ‘হ’, কসইছটা 

িৎক্ষণাি হহ িায়। 

ۡمٗراَفَإِن َماََيُقوُلََ
َ
َأ فَإَِذاَقََضيَٰٓ ُهَوَٱل ِذيَيُۡحِيۦََويُِميُتَۖۡ

 ٦٨ََفَيُكونَََُلَُهۥَُكن

69. িুতম তসহোঁ িক লক্ষয কৰা নাইছন তিহোঁ ছি আল্লাহৰ তনদশথনাৱলী সম্পছকথ  

তিিকথ  কছৰ? তসহোঁ িক ক’হল ওছভািাই তনয়া হহছ ? 

ََ ن يَٰ
َ
َِأ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَيَُجَِٰدلُوَنَفِٓيََءاَيَِٰتَٱَّلل 

َ
أ

 ٦٩َيُۡصَرفُونََ

70. তিহোঁ ছি তকিািক আৰু আমাৰ ৰা ুলসকছল তি হল কপ্ৰতৰি হহছ  কসয়া 

অস্বীকাৰ কছৰ, এছিছক তসহোঁ ছি অতিশীছে জাতনিকল পাি, 
فََسۡوَفَ رَۡسلَۡناَبِهِۦَرُُسلََناَۖۡ

َ
بُواَْبِٱلِۡكَتَِٰبََوبَِمآَأ ٱل ِذيَنََكذ 

 ٧٠ََيۡعلَُمونََ

71. কিতিয়া তসহোঁ িৰ তডতঙি গলািি আৰু তশকতল ৰ্াতকি, আৰু তসহোঁ িক টাতন 

হল কিাৱা হ’ি, 
َلَِٰسُلَيُۡسَحُبونََ ۡعَنَٰقِِهۡمََوٱلس 

َ
ۡغَلَُٰلَفِٓيَأ

َ
 ٧١َإِذَِٱلۡأ

72. উিলা পানীৰ মাজি, িাৰ তপ ি তসহোঁ িক জ্বছলাৱা হ'ি অতিৰ মাজি। ََارَِيُۡسَجُرون َفِيَٱلن   ٧٢َفِيَٱلۡحَِميِمَُثم 

73. িাৰ তপ ি তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি, ‘ক'ি তসহোঁ ি, তিসকলক কিামাছলাছক 

অংশীদাৰ স্থাপন কতৰত লা, 
ۡيَنََماَُكنُتۡمَتُۡشِرُكونََ

َ
َقِيَلَلَُهۡمَأ  ٧٣َُثم 

74. আল্লাহৰ িাতহছৰ’? তসহোঁ ছি ক’ি, ‘তসহোঁ ি কদছখান আমাৰ পৰা আোঁিতৰ 

হগছ ; িৰং ইতিপূছিথ আতম কাছকা আহ্বান কৰাই নাত ছলাোঁ ’। এইদছৰই আল্লাছহ 

কাতফৰসকলক তিভ্ৰান্ত কছৰ। 

َِۡۖ قَالُواََْضلُّواََْعن اَبَلَل ۡمَنَُكنَن ۡدُعواَِْمنَََِمنَُدوِنَٱَّلل 
َٰفِرِينََ َٱلَۡك ُ َٱَّلل  َكَذَٰلَِكَيُِضلُّ اَْۚ  ٧٤ََقۡبُلََشۡيـ ٗ

75. এয়া এইকাৰছণ কি, কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি অিৰ্া উল্লাস কতৰত লা আৰু 

এই কাৰছণও কি, কিামাছলাছক অহংকাৰ কতৰত লা। 
َٰلُِكمَبَِماَُكنُتۡمَ ََوبَِماَََذ ِ ۡرِضَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 

َ
َتۡفرَُحوَنَفِيَٱلۡأ

 ٧٥َُكنُتۡمََتۡمرَُحونََ

76. কিামাছলাছক জাহান্নামি স্থায়ীভাছৱ অৱস্থান কতৰিকল ইয়াৰ তিতভন্ন 

দ্যৱাছৰছৰ প্ৰছৱশ কৰা, এছিছক (কচাৱাছচান!) তকমান কি তনকৃষ্ট অহংকাৰী 

তিলাকৰ আিাসস্থল! 

َِ ََٰبََجَهن َمََخَٰل بَۡو
َ
فَبِۡئَسََمۡثَوىََٱۡدُخلُٓواَْأ ِديَنَفِيَهاَۖۡ

 ٧٦َٱلُۡمَتَكب ِِرينََ

77. এছিছক িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা। তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয। আতম 

তসহোঁ িক তি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কতৰছ াোঁ  িাছৰ অলপ হয়ছিা মই কিামাক কদখুৱাই 

তদম নাইিা কিামাৰ মৃিুয ঘটাম, িৰ্াতপও কদছখান তসহোঁ ছি কমাৰ ওচৰছিই 

প্ৰিযাৱতিথ ি হ’ি। 

اَنُرِيَن َكََبۡعَضَٱل ِذيََ فَإِم  َْۚ
ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  فَٱۡصبِۡرَإِن 

َين َكَفَإِلَۡيَناَيُرَۡجُعونََ ۡوََنَتَوف 
َ
 ٧٧َنَعُِدُهۡمَأ
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78. আৰু অৱছশয আতম কিামাৰ পূছিথ িহুছিা ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ । আতম 

কিওোঁছলাকৰ তক ুমানৰ িণথনা কিামাৰ ওচৰি কতৰছ াোঁ  আৰু তক ুমানৰ িণথনা কৰা 

নাই। আল্লাহৰ অনুমতি তিছন ককাছনা তনছদথ শ হল অহা ককাছনা ৰা ুলৰ পছক্ষ 

সম্ভৱ নহয়। এছিছক কিতিয়া আল্লাহৰ আছদশ আতহি কিতিয়া নযায় 

সংগিভাছৱ ফয়চালা হহ িাি। কিতিয়া িাতিলপন্থী তিলাক ক্ষতিগ্ৰি হ’ি। 

ِنََقۡبلَِكَِمۡنُهمَمَ  ۡرَسلَۡناَرُُسلٗاَم 
َ
نَقََصۡصَناَََولََقۡدَأ

َوَماََكاَنَلِرَُسوٍلََ نَل ۡمََنۡقُصۡصََعلَۡيَكَُۗ َعلَۡيَكََوِمۡنُهمَم 
َِقُِضَيََ ۡمُرَٱَّلل 

َ
فَإَِذاََجآَءَأ َِْۚ تَِيَأَـِبيٍَةَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل 

ۡ
نَيَأ
َ
أ

َوََخِسَرَُهَنالَِكَٱلُۡمۡبِطلُونََ ِ  ٧٨َبِٱلۡحَق 

79. কিছৱোঁই আল্লাহ, তিজছন কিামাছলাকৰ িাছি ঘৰচীয়া জন্তু সৃতষ্ট কতৰছ , 

িাছি কিামাছলাছক কসইছিাৰৰ তক ুমানৰ ওপৰি আছৰাহণ কতৰি পাৰা আৰু 

তক ুমানক ভক্ষণ কতৰি পাৰা। 

نَۡعََٰمَلِتَۡرَكُبواَِْمۡنَهاََوِمۡنَهاَ
َ
َٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ ُ ٱَّلل 

ُكلُونََ
ۡ
 ٧٩َتَأ

80. আৰু ইয়াি কিামাছলাকৰ িাছি আছ  প্ৰচুৰ উপকাৰ, িাছি কিামাছলাছক 

তনজৰ অন্তৰি তি প্ৰছয়াজন অনুভৱ কৰা, কসইছিাৰৰ দ্বাৰা কসয়া পূণথ কতৰি 

পাৰা। কসইছিাৰৰ ওপৰি আৰু কনৌিানৰ ওপৰি কিামাছলাকক িহন কৰা হয়। 

َولَُكۡمَفِيَهاََمَنَٰفُِعََولَِتۡبلُُغواََْعلَۡيَهاََحاَجٗةَفِيََ
 ٨٠َُصُدورُِكۡمَوََعلَۡيَهاَوَعَلَىَٱلُۡفلِۡكَُتحَۡملُونََ

81. আৰু কিছৱোঁই কিামাছলাকক কিওোঁৰ তনদশথনাৱলী কদখুৱাই ৰ্াছক। এছিছক 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ ককানছটা ককানছটা তনদশথনক অস্বীকাৰ কতৰিা? 

َِتُنِكُرونََ ََءاَيَِٰتَٱَّلل  ي 
َ
 ٨١ََويُرِيُكۡمََءاَيَٰتِهِۦَفَأ

82. তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কৰা নাই কনতক, কিতিয়াছহ তসহোঁ ছি কদখা 

পাছলছহোঁ ছিন তসহোঁ িৰ পূিথৱিী তিলাকৰ পতৰণাম ককছনকুৱা হহত ল? তসহোঁ ছি 

পৃতৰ্ৱীি ইহোঁ িিককও সংখযাগতৰষ্ঠ আৰু শতি ও কীতিথ ি আত ল অতি প্ৰিল। 

িৰ্াতপও তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰত ল কসয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি অহা নাত ল। 

َٰقَِبُةََ ۡرِضََفَينُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع
َ
فَلَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
أ

َقُو ٗةََوَءاثَاٗراََٱل ِذيَنَِم َشد 
َ
ۡكثََرَِمۡنُهۡمََوأ

َ
نََقۡبلِِهۡمََْۚكانُٓواَْأ

اََكانُواَْيَۡكِسُبونََ ََعۡنُهمَم  ۡغَنيَٰ
َ
ۡرِضََفَمآَأ

َ
 ٨٢َفِيَٱلۡأ

83. তসহোঁ িৰ ওচৰি কিতিয়া তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকল সুস্পষ্ট প্ৰমাণাতদ হল উপতস্থি 

হ’ল, কিতিয়া তসহোঁ ছি (কসয়া অৱজ্ঞা কতৰ) তনজৰ ওচৰি ৰ্কা জ্ঞানছক প্ৰাধানয 

তদ আনতেি হ’ল। ফলি তসহোঁ ছি তিছটাক হল ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত ল 

কসইছটাছৱই তসহোঁ িক পতৰছিষ্টন কতৰছল। 

َِنََ اََجآَءۡتُهۡمَرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتَفَرُِحواَْبَِماَِعنَدُهمَم  فَلَم 
اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ  ٨٣َٱلۡعِلِۡمَوََحاَقَبِِهمَم 

84. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিতিয়া আমাৰ শাতি কদখা পাছল কিতিয়া ক’কল, 

‘আতম একমাি আল্লাহৰ ওপৰি ঈমান আতনছলাোঁ  আৰু আতম কিওোঁৰ লগি 

তিছিাৰক অংশী কতৰত ছলাোঁ  কসইছিাৰক প্ৰিযাখযান কতৰছলাোঁ ’। 

َِوَۡحَدهُۥََوَكَفۡرنَاَبَِماََ َسَناَقَالُٓواََْءاَمن اَبِٱَّلل 
ۡ
ۡواَْبَأ
َ
اََرأ فَلَم 

 ٨٤َُكن اَبِهِۦَُمۡشِركِينََ

85. তকন্তু আমাৰ শাতি কদখা কপাৱাৰ তপ ি তসহোঁ ছি হল অহা ঈমান তসহোঁ িৰ 

ককাছনা উপকাৰি নাতহল। আল্লাহৰ এই তিধান পূিথছৰ পৰা কিওোঁৰ িাোসকলৰ 

মাজি চতল আতহছ  আৰু কিতিয়াই কাতফৰসকল ক্ষতিগ্ৰি হহছ । 

َا َِٱل تِيَََفَلَۡمَيَُكَيَنَفُعُهۡمَإِيَمَُٰنُهۡمَلَم  ُسن َتَٱَّلل  َسَناَۖۡ
ۡ
ۡواَْبَأ
َ
َرأ

َٰفُِرونََ َوََخِسَرَُهَنالَِكَٱلَۡك  ٨٥َقَۡدََخلَۡتَفِيَِعَبادِهۖۦِۡ
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 فصلت 

ফুতচ্ছলাি فصلَت 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. (এই গ্ৰন্থ) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু সত্তাৰ িৰফৰ পৰা অৱিীণথ। ََِِنَٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيم َم   ٢َتَنِزيل 

3. এছনকুৱা এখন তকিাি, িাৰ আয়ািসমূহ জ্ঞানী সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিশদভাছৱ 

িণথনা কৰা হহছ , ককাৰআনৰূছপ আৰিী ভাষাি, 

اَل َِقۡوٖمََيعَۡ لَۡتََءاَيَُٰتُهۥَقُۡرَءانًاََعَربِي ٗ ِ َفُص   ٣َلَُمونََكَِتَٰب 

4. সুসংিাদদািা আৰু সিকথ কাৰী। িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ সৰহভাছগই মুখ ঘূৰাই 

হলছ । কসছয় তসহোঁ ছি নুশুতনি। 
ۡكثَرُُهۡمََفُهۡمَلَاَيَۡسَمُعونََ

َ
ۡعرََضَأ

َ
 ٤َبَِشيٗراََونَِذيٗراَفَأ

5. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘িুতম িাৰ প্ৰতি আমাক আহ্বান কতৰ আ া কসই তিষছয় 

আমাৰ অন্তৰি আৱৰণ পতৰছ , আৰু আমাৰ কাণি আছ  িতধৰিা লগছি আমাৰ 

আৰু কিামাছলাকৰ মাজি আছ  পদথ া; কসছয় িুতম কিামাৰ কাম কৰা, তনশ্চয় 

আতম আমাৰ কাম কতৰম’। 

اَتَۡدُعونَآَإِلَۡيهََِوفِٓيََءاَذانَِناََوۡقر ََ ِم  ِكن ةَٖم 
َ
َوَقالُواَْقُلُوبَُناَفِٓيَأ

َفَٱۡعَمۡلَ َبَيۡنَِناََوبَۡينَِكَِحَجاب  َِٰملُونَََوِمنُۢ  ٥ََإِن َناََع

6. ককাৱা, ‘মই ককৱল কিামাছলাকৰ দছৰই এজন মানুহ, কমাৰ প্ৰতি অহী কৰা 

হয় কি, কিামাছলাকৰ ইলাহ ককৱল এজন ইলাহ। এছিছক কিামাছলাছক কিওোঁৰ 

প্ৰতি দৃ়িিা অৱলম্বন কৰা আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা’। আৰু 

দ্যছভথ াগ মুশ্বতৰকসকলৰ িাছি, 

نََ
َ
ن َمآَإَِلَُٰهُكۡمَإَِلَٰه ََقُۡلَإِن َمآَأ

َ
َأ َإِلَي  ِۡثلُُكۡمَيُوَحيَٰٓ اَ۠بََشر َم 

َل ِلُۡمۡشِركِينََ َوَوۡيل  َفَٱۡسَتقِيُمٓواَْإِلَۡيهََِوٱۡسَتۡغفُِروُهَُۗ  ٦ََوَِٰحد 

7. তিসকছল িাকাি প্ৰদান নকছৰ তসহোঁ ছিই আতখৰাি অস্বীকাৰকাৰী। ََة َكوَٰ  ٧َوَُهمَبِٱٓأۡلِخَرةَُِهۡمََكَٰفُِرونَََٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤتُوَنَٱلز 

8. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ , কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  তনৰৱতচ্ছন্ন পুৰস্কাৰ। 
ََغيُۡرََ ۡجر 

َ
َٰلَِحَِٰتَلَُهۡمَأ َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  إِن 

 ٨ََمۡمُنونَٖ

9. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক কিওোঁৰ লগি কুফৰী কৰাছন? তিজছন দ্যতদনি পৃতৰ্ৱী 

সৃতষ্ট কতৰছ ? আৰু কিামাছলাছক কিওোঁৰ সমকক্ষ তস্থৰ কৰাছন’? কিওোঁ হহছ  

সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক! 

ۡرَضَفِيَيَۡوَميِۡنََ
َ
ئِن ُكۡمَلََتۡكُفُروَنَبِٱل ِذيََخلََقَٱلۡأ

َ
۞قُۡلَأ

َٱلَۡعَٰلَِمينََ َٰلَِكََربُّ َذ نَداٗداَْۚ
َ
َأ ۥٓ  ٩ََوَتجَۡعلُوَنَلَُه

10. আৰু কিছৱোঁই ভূপৃষ্ঠি দৃ়ি পিথিমালা স্থাপন কতৰছ  আৰু িাি িৰকি তদছ  

আৰু চাতৰ তদনৰ মাজি ইয়াি খাদয িস্তুৰ িযৱস্থা কতৰছ  সমভাছৱ 

িাচ্ঞাকাৰীসকলৰ িাছি। 

َرَفِيَهآََ وََجَعَلَفِيَهاََرَوَِٰسَيَِمنَفَۡوقَِهاََوَبََٰرَكَفِيَهاََوَقد 
ي اٖمََسَوآءَٗ

َ
ۡربََعةَِأ

َ
ََٰتَهاَفِٓيَأ قَۡو

َ
آئِلِينََأ  ١٠ََل ِلس 
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11. িাৰ তপ ি কিওোঁ আকাশৰ ফাছল মছনাতনছিশ কতৰছল, তিছটা (আগছি) 

আত ল কধাৱাোঁ । িাৰ তপ ি কিওোঁ িাক (আকাশক) আৰু পৃতৰ্ৱীক ক’কল, 

‘কিামাছলাছক উভছয় আহা ইচ্ছাছিই হওক িা অতনচ্ছাছিই হওক’। তসহোঁ ি 

উভছয় ক’কল, ‘আতম আনুগি হহ আতহছলাোঁ ’। 

َإِلَيَٱلسَ  َٱۡسَتَوىَٰٓ ََفَقاَلَلََهاََولِلَۡأۡرِضََُثم  َمآِءََوِهَيَُدَخان 
تَيَۡناََطآئِعِينََ

َ
ۡوََكرٗۡهاَقَالََتآَأ

َ
 ١١َٱئۡتَِياََطوۡعًاَأ

12. িাৰ তপ ি কিওোঁ দ্যতদনি আকাশসমূহক সাি আকাশি পতৰণি কতৰছল 

আৰু প্ৰছিযক আকাশি কিওোঁৰ তনছদথ শ অহী কিাছগ কপ্ৰৰণ কতৰছল; আৰু আতম 

তনকটৱিী আকাশখনক প্ৰদীপমালাৰ দ্বাৰা সুছশাতভি আৰু সুৰতক্ষি কতৰছলাোঁ । 

এইছটা মহাপৰাৰমশালী, সিথজ্ঞৰ িযৱস্থাপনা। 

ََسَمآٍءََ ِ
َفِيَُكل  ۡوَحيَٰ

َ
ََسۡبَعََسَمََٰواٖتَفِيَيَوَۡميِۡنََوأ َُٰهن  َفَقَضى

َٰلَِكََ َذ َْۚ ۡنَياَبَِمَصَٰبِيَحَوَِحۡفٗظا َمآَءَٱلدُّ َوَزي ن اَٱلس  ۡمرََهاَْۚ
َ
أ

 ١٢ََعزِيزَِٱلَۡعلِيمََِتۡقِديُرَٱلَۡ

13. িৰ্াতপও তসহোঁ ছি িতদ মুখ ঘূৰাই লয় কিছন্ত ককাৱা, ‘মই কিামাছলাকক 

এটা ধ্বংসাত্মক শাতি সম্পছকথ  সিকথ  কতৰছ াোঁ , আদ আৰু  ামূদৰ শাতিৰ দছৰ’। 
ِۡثَلَ نَذۡرتُُكۡمََصَٰعَِقٗةَم 

َ
ۡعرَُضواََْفُقۡلَأ

َ
َصَٰعَِقةَِعَادَََٖفَإِۡنَأ
 ١٣ََوَثُمودََ

14. কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল সনু্মখৰ পৰা আৰু তপ ফালৰ 

পৰা আতহ হকত ল কি, ‘কিামাছলাছক একমাি আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা 

ইিাদি নকতৰিা’। তসহোঁ ছি হকত ল, ‘িতদ আমাৰ প্ৰতিপালছক ইচ্ছা 

কতৰছলছহোঁ ছিন কিছন্ত অৱছশয কিওোঁ তফতৰিা অৱিীণথ কতৰছলছহোঁ ছিন। এছিছক 

কিামাছলাছক তিছটা হল কপ্ৰতৰি হহ া কসয়া আতম অস্বীকাৰ কছৰাোঁ ’। 

ل اََ
َ
يِۡديِهۡمََوِمۡنََخلۡفِِهۡمَأ

َ
ََبيِۡنَأ إِۡذََجآَءۡتُهُمَٱلرُُّسُلَِمنُۢ

نَزَلََمَلَٰٓئَِكٗةَفَإِن َ
َ
قَالُواَْلَۡوََشآَءََربَُّناَلَأ َۡۖ َ اَبَِمآَََتۡعُبُدٓواَْإِل اَٱَّلل 

ۡرِسلُۡتمَبِهِۦََكَٰفُِرونََ
ُ
 ١٤َأ

15. আনহাছি আদ সম্প্ৰদায়, তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি অিৰ্া অহংকাৰ কতৰত ল আৰু 

হকত ল, ‘আমািকক অতধক শতিশালী আৰু ককান আছ ’? এছিছক তসহোঁ ছি 

লক্ষয কৰা নাই কনতক কি, তনশ্চয় আল্লাহ, তিজছন তসহোঁ িক সৃতষ্ট কতৰছ , কিওোঁ 

তসহোঁ িিককও শতিশালী? আৰু তসহোঁ ছি আমাৰ তনদশথনাৱলীক অস্বীকাৰ কতৰত ল। 

ََوَقالُواََْمۡنََ ِ ۡرِضَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 
َ
فَٱۡسَتۡكبَُرواَْفِيَٱلۡأ اَعَادَ  م 

َ
فَأ

ََ َشدُّ
َ
َٱل ِذيََخلََقُهۡمَُهَوَأ َ َٱَّلل  ن 

َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ َۡۖ َِمن اَقُو ًة َشدُّ

َ
أ

وََكانُواَْأَـِبَيَٰتَِنَا َۡۖ  ١٥ََيجَۡحُدونَََِمۡنُهۡمَقُو ٗة

16. িাৰ তপ ি আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি অশুভ তদনছিাৰি ধুমুহা কপ্ৰৰণ কতৰছলাোঁ ; 

িাছি আতম তসহোঁ িক পাতৰ্থৱ জীৱনছিই লাঞ্ছনাদায়ক শাতিৰ কসাৱাদ কলাৱাি 

পাছৰাোঁ ; আৰু আতখৰািৰ শাতি ইয়ািককও অতধক লাঞ্ছনাদায়ক আৰু তসহোঁ িক 

সহাছয়া কৰা নহ’ি। 

ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمَرِيٗحاَصََ
َ
حَِساٖتَل ُِنِذيَقُهۡمََفَأ ي اٖمَن 

َ
ۡرَصٗراَفِٓيَأ

ۡخَزىَََِٰۖ
َ
َولََعَذاُبَٱٓأۡلِخَرةَِأ َۡۖ ۡنَيا ةَِٱلدُّ َعَذاَبَٱلۡخِۡزِيَفِيَٱلۡحََيوَٰ

 ١٦َوَُهۡمَلَاَيُنَصُرونََ

17. আৰু  ামূদ সম্প্ৰদায়, আতম তসহোঁ িক পৰ্তনছদথ শ তদত ছলাোঁ , তকন্তু তসহোঁ ছি 

সৎপৰ্ৰ পতৰিছিথ  অন্ধপৰ্ি চলাছটাছহ প ে কতৰত ল। ফলি লাঞ্ছনাদায়ক 

শাতিৰ িজ্ৰাঘাছি তসহোঁ িক কৰায়ত্ত কতৰছল; তসহোঁ ছি তি অজথ ন কতৰত ল িাৰ 

পতৰণামি। 

ََ َعَلَىَٱلُۡهَدىَٰ اََثُموُدََفَهَديَۡنَُٰهۡمَفَٱۡسَتَحبُّواَْٱلَۡعَميَٰ م 
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡمََصَٰعَِقُةَٱلَۡعَذاِبَٱلُۡهوِنَبَِماََكانُواََْ
َ
فَأ

 ١٧َيَۡكِسُبونََ

18. আৰু তিসকছল ঈমান আতনত ল আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰত ল, আতম 

কিওোঁছলাকক ৰক্ষা কতৰছলাোঁ । 
 ١٨ََوَنج ۡيَناَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََكانُواََْيت ُقونََ
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19. আৰু তিতদনা আল্লাহৰ শত্ৰু তিলাকক অতিৰ ফাছল সমছিি কৰা হ’ি, 

কসইতদনা তসহোঁ িক তিনযি কৰা হ’ি তিতভন্ন দলি। 
ارََِفُهۡمَيُوزَُعونََ َِإِلَيَٱلن  ۡعَدآُءَٱَّلل 

َ
 ١٩ََويَۡوَمَُيحَۡشُرَأ

20. অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ ছি জাহান্নামৰ এছকিাছৰ সতন্নকটি উপতস্থি হ’ি, 

কিতিয়া তসহোঁ িৰ কাণ, তসহোঁ িৰ চকু আৰু  াছলও তসহোঁ িৰ তিৰুছি তসহোঁ িৰ কৃিকমথ 

সম্পছকথ  সাক্ষয তদি। 

َإَِذاََماََجآَ بَۡصَٰرُُهۡمَََحت يَٰٓ
َ
ُءوَهاََشِهَدََعلَيِۡهۡمََسۡمُعُهۡمََوأ

 ٢٠َوَُجلُوُدُهمَبَِماََكانُواََْيۡعَملُونََ

21. আৰু তসহোঁ ছি (জাহান্নামীতিলাছক) তসহোঁ িৰ  ালছিাৰক সুতধি, ‘তকয় 

কিামাছলাছক আমাৰ তিৰুছি সাক্ষয তদলা’?  ালছিাছৰ ক’ি, ‘আল্লাছহই আমাক 

িাকশতি তদছ , তি সত্তাই সকছলাছক িাকশতি তদছ । কিছৱোঁই কিামাছলাকক 

প্ৰৰ্মিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাক প্ৰিযাৱতিথ ি হ’িা’। 

َٱل ِذٓيََ ُ نَطَقَناَٱَّلل 
َ
قَالُٓواَْأ َۡۖ َوَقالُواَِْلجُلُوِدهِۡمَلَِمََشِهدتُّۡمََعلَۡيَنا

ةََٖوِإلَۡيهََِ َلََمر  و 
َ
وَُهَوََخلََقُكۡمَأ َِۚ ََشۡيٖء نَطَقَُكل 

َ
أ
 ٢١َرَۡجُعونََتَُ

22. কগাপছন অপকমথ কৰাৰ সময়ি কিামাছলাছক ভিা নাত লা কি, 

কিামাছলাকৰ কাণ, চকু আৰু  াছলও কিামাছলাকৰ তিৰুছি সাক্ষয তদি, িৰং 

কিামাছলাছক ভাতিত লা কি, কিামাছলাছক তি কৰা িাৰ সৰহভাছগই আল্লাছহ 

নাজাছন। 

نَيَۡشَهَدََعلَۡيُكۡمََسۡمُعكَُ
َ
ۡمََولَٓاَََوَماَُكنُتۡمَتَۡستَتُِروَنَأ

َلَاََ َ َٱَّلل  ن 
َ
بَۡصَُٰرُكۡمََولَاَُجلُوُدُكۡمََوَلَِٰكنََظَننُتۡمَأ

َ
أ

اََتۡعَملُونََ ِم   ٢٢ََيۡعلَُمََكثِيٗراَم 

23. কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক সম্পছকথ  কিামাছলাকৰ এই ধাৰণাই কিামাছলাকক 

ধ্বংস কতৰছ । ফলি কিামাছলাক হহ া ক্ষতিগ্ৰি তিলাকৰ অন্তভুথ ি। 
َٰلُِكۡمَظََ َُٰكۡمَََوَذ ۡرَدى

َ
نُُّكُمَٱل ِذيََظَننُتمَبَِرب ُِكۡمَأ

َِنَٱلَۡخَِٰسِرينََ ۡصَبۡحُتمَم 
َ
 ٢٣َفَأ

24. এতিয়া িতদ তসহোঁ ছি হধিথয ধাৰণ কছৰ িৰ্াতপও অতিছয়ই হ’ি তসহোঁ িৰ 

আিাস। আৰু িতদ তসহোঁ ছি সন্তুতষ্ট তিধান কতৰি তিচাছৰ িৰ্াতপও তসহোঁ ছি সন্তুতষ্ট 

প্ৰাপ্তসকলৰ অন্তভুথ ি নহ’ি। 

َوِإنَيَۡسَتۡعتُِبواََْفَماَُهمََ اُرََمۡثٗوىَل ُهۡمَۖۡ فَإِنَيَۡصبُِرواَْفَٱلن 
َِنَٱلُۡمۡعَتبِينََ  ٢٤َم 

25. আৰু আতম তসহোঁ িৰ িাছি কিয়া স্বভাৱৰ সহচৰিৃে তনধথাৰণ কতৰ তদত ছলাোঁ , 

তিসকছল তসহোঁ িৰ সনু্মখি আৰু তপ ি তি আছ  কসয়া তসহোঁ িৰ দৃতষ্টি কশাভনীয় 

কতৰ কদখুৱাইত ল। কসছয় তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতিৰ িাণী সািযি হহছ , তসহোঁ িৰ 

পূছিথ অতিিাতহি কহাৱা তজন আৰু মানৱ জাতিৰ দছৰ। তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল 

ক্ষতিগ্ৰি। 

يِۡديِهۡمََوَماََ
َ
اََبيَۡنَأ ۞َوَقي ۡضَناَلَُهۡمَقَُرنَآَءَفََزي ُنواَْلَُهمَم 

ََعلَۡيِهُمَٱلۡقََ َمٖمَقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبلِِهمَََخلَۡفُهۡمَوََحق 
ُ
ۡوُلَفِٓيَأ

ََوٱلۡإِنِسَِۖإِن ُهۡمََكانُواََْخَِٰسِرينََ ِ َِنَٱلِۡجن   ٢٥َم 

26. আৰু কাতফৰতিলাছক কয়, ‘কিামাছলাছক এই ককাৰআনৰ তনছদথ শ নুশুতনিা 

আৰু কসয়া তিলাৱি কৰাৰ সময়ি হহ হচ সৃতষ্ট কতৰিা, িাছি কিামাছলাছক জয়ী 

হ’ি পাৰা’। 

ََكَفُرواَْلَاَتَۡسَمُعواَْلَِهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاِنََوٱلَۡغۡواَْفِيهَََِوَقاَلَٱل ِذينََ
 ٢٦َلََعل ُكۡمََتۡغلُِبونََ

27. কসছয় আতম অৱছশয কাতফৰসকলক কঠিন শাতি আস্বাদন কৰাম আৰু 

অৱছশয আতম তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ তনকৃষ্ট কািথকলাপৰ প্ৰতিফল তদম। 
َٱل ِذيَنََكَفُرواََْعَذاٗباَ ََفَلَُنِذيَقن 

َ
ۡسَوأ
َ
َشِديٗداََولََنۡجزِيَن ُهۡمَأ

 ٢٧َٱل ِذيََكانُواََْيۡعَملُونََ
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28. এই অতি, আল্লাহৰ শত্ৰুতিলাকৰ প্ৰতিদান; িাি তসহোঁ িৰ িাছি আছ  স্থায়ী 

আিাস, আমাৰ তনদশথনাৱলীৰ প্ৰতি তসহোঁ িৰ অস্বীকৃতিৰ প্ৰতিফলস্বৰূপ। 
لَُهمَۡ َۡۖ اُر َِٱلن  ۡعَدآِءَٱَّلل 

َ
َٰلَِكََجَزآُءَأ َََُۢذ َفِيَهاََداُرَٱلۡخُلِۡدََجَزآَء

 ٢٨َبَِماََكانُواَْأَـِبَيَٰتَِناََيجَۡحُدونََ

29. আৰু কাতফৰসকছল ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! তজন আৰু মানুহৰ মাজৰ 

পৰা তি দ্যজছন আমাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰত ল তসহোঁ িক কদখুৱাই তদয়া, আতম তসহোঁ ি 

উভয়ছক ভতৰৰ িলি ৰাতখম, িাছি তসহোঁ ি তনকৃষ্টতিলাকৰ অন্তভুথ ি হয়’। 

ََ ِ انَاَِمَنَٱلِۡجن 
َضل 
َ
رِنَاَٱل َذيِۡنَأ

َ
َوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواََْرب َنآَأ

ۡسَفلِينََ
َ
قَۡداِمَناَلَِيُكونَاَِمَنَٱلۡأ

َ
 ٢٩ََوٱلۡإِنِسََنجَۡعلُۡهَماََتحَۡتَأ

30. তনশ্চয় তিসকছল কয়, ‘আমাৰ প্ৰতিপালক হহছ  আল্লাহ’, িাৰ তপ ি 

অতিচতলি ৰ্াছক, কিওোঁছলাকৰ ওচৰি তফতৰিা অৱিীণথ হয়, (এই কৰ্া ক'িকল) 

কি, ‘কিামাছলাছক ভয় নকতৰিা, আৰু তচতন্তিও নহ’িা িৰং কিামাছলাকক তি 

জান্নািৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহত ল িাৰ িাছি আনতেি কহাৱা। 

ُلََعلَۡيِهُمََ َٱۡسَتَقَُٰمواَْتَتَنَز  َُثم  ُ َٱل ِذيَنَقَالُواََْربَُّناَٱَّلل  إِن 
بِۡشُرواَْبِٱلۡجَن ةَِٱل تِيََ

َ
ل اََتخَافُواََْولَاََتحَۡزنُواََْوأ

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَأ

 ٣٠َُكنُتۡمَتُوَعُدونََ

31. ‘আতমছয়ই কিামাছলাকৰ িনু্ধ পাতৰ্থৱ জীৱনছিা আৰু আতখৰািছিা। আৰু 

িাি কিামাছলাকৰ িাছি প্ৰছিযক কসইছটা িস্তু ৰ্াতকি তিছটা কিামাছলাকৰ মছন 

তিচাতৰি লগছি কিামাছলাছক িাি তিছটা দািী কতৰিা কসইছটাছৱই ৰ্াতকি’। 

َولَُكۡمََ ۡنَياََوفِيَٱٓأۡلِخَرةَِِۖ ةَِٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡمَفِيَٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡنَأ

ُعونََ نُفُسُكۡمََولَُكۡمَفِيَهاََماَتَد 
َ
 ٣١َفِيَهاََماَتَۡشَتِهٓيَأ

32. এয়া পৰম ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা আতিৰ্যস্বৰূপ। َِٖۡنََغُفورَٖر ِحيم  ٣٢َنُُزلٗاَم 

33. কসইজনিকক আৰুছনা কাৰ কৰ্া উত্তম হ’ি পাছৰ, তিছয় আল্লাহৰ ফাছল 

আহ্বান জনায় আৰু সৎকমথ কছৰ? আৰু কয়, ‘তনশ্চয় মই মু তলমসকলৰ 

অন্তভুথ ি’। 

َِوََعِمَلََصَٰلِٗحاََوَقاَلَ نََدعَآَإِلَيَٱَّلل  ِم  ۡحَسُنَقَۡولٗاَم 
َ
َوَمۡنَأ
 ٣٣َِمَنَٱلُۡمۡسلِِمينَََإِن نِي

34. ভাল আৰু কিয়া ককতিয়াও সমান হ’ি কনাৱাছৰ। কসছয় উৎকৃষ্ট পন্থাছৰ 

কিয়াক প্ৰতিহি কৰা, ফলি কিামাৰ আৰু িাৰ মাজি শত্ৰুিা আছ , (এছন 

কতৰছল) তস হহ িাি কিামাৰ অন্তৰি িনু্ধৰ দছৰ। 

تَِ
ٱۡدَفۡعَبِٱل  َْۚ ي ِئَُة ۡحَسُنَََولَاَتَۡسَتوِيَٱلۡحََسَنُةََولَاَٱلس 

َ
يَِهَيَأ
ََحمِيمَ  ن ُهۥََولِيٌّ

َ
َكأ  َ  ٣٤َفَإَِذاَٱل ِذيَبَيَۡنَكََوبَۡيَنُهۥََعَدََٰوة

35. আৰু এইছটা ককৱল কিওোঁছলাছকই প্ৰাপ্ত হ’ি তিসকল হধিথশীল। ইয়াৰ 

অতধকাৰী ককৱল কিওোঁছলাছকই হ’ি তিসকল মহাভাগযৱান। 
ََٰهآَإِل اَٱل ِذيَنََصبَُرواََْوَماَيَُ ى َََوَماَيُلَق  ٍ ََٰهآَإِل اَُذوََحظ  ى لَق 

 ٣٥ََعِظيمَٖ

36. আৰু িতদ চয়িানৰ িৰফৰ পৰা ককাছনা কুমন্ত্ৰণাই কিামাক প্ৰছৰাতচি কছৰ, 

কিছন্ত িুতম আল্লাহৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰিা। তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 
ۡيَطَِٰنَنَۡزغ َفَٱۡسَتعِۡذَ اَيَنزََغن َكَِمَنَٱلش  إِن ُهۥَُهَوَََوِإم  َِۡۖ بِٱَّلل 

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ  ٣٦َٱلس 

37. আৰু কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  ৰাতি আৰু তদন, সূিথ আৰু চন্দ্ৰ। 

কিামাছলাছক সূিথক  াজদাহ নকতৰিা, আৰু চন্দ্ৰছকা নহয়;  াজদাহ কতৰিা ককৱল 

আল্লাহক, তিজছন এইছিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ , িতদছহ কিামাছলাছক ককৱল কিওোঁছৰই 

ইিাদি কৰা। 

لَاَتَۡسُجُدواََْ َْۚ ۡمُسََوٱلَۡقَمُر َهاُرََوٱلش  َوِمۡنََءاَيَٰتِهَِٱل ۡيُلََوٱلن 
َإِنََ ۡمِسََولَاَلِلَۡقَمرََِوْۤاوُدُجۡسٱَِۤهَّلِلَٱل ِذيََخلََقُهن  لِلش 

 ٣٧َُكنُتۡمَإِي اهََُتۡعُبُدونََ
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38. িৰ্াতপও িতদ তসহোঁ ছি অহংকাৰ কছৰ, কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) তিসকল 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আছ , কিওোঁছলাছক তদছন ৰাতি কিওোঁছৰই পতৱিিা 

আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ আৰু কিওোঁছলাছক ক্লাতন্ত কিাছধা নকছৰ। 

فَإِِنَٱۡسَتۡكبَُرواَْفَٱل ِذيَنَِعنَدََرب َِكَيَُسب ُِحوَنَلَُهۥَبِٱل ۡيِلََ
َهارَِوَُهۡمَلَاَيَۡسـ َُموَن۩  ٣٨ََوٱلن 

39. কিওোঁৰ আৰু এটা তনদশথন এই কি, িুতম ভূতমক শুকান কদতখিকল কপাৱা, 

িাৰ তপ ি কিতিয়া আতম িাি পানী িষথণ কছৰাোঁ  কিতিয়া কসয়া উজ্জীতৱি আৰু 

স্ফীি হয়। তনশ্চয় তিজছন ভূতমক জীতৱি কছৰ অৱছশয কিছৱোঁই মৃিসকলক 

জীৱন দানকাৰী। তনশ্চয় কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َۡ ن َكَتََرىَٱل
َ
ۦَٓأ نَزلَۡناَََوِمۡنََءاَيَٰتِهِ

َ
ۡرَضََخَِٰشَعٗةَفَإَِذآَأ

َ
أ

ۡحَياَهاَلَُمۡحِيََ
َ
َٱل ِذٓيَأ َعلَۡيَهاَٱلَۡمآَءَٱۡهتَز ۡتََوَربَۡتَْۚإِن 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  إِن ُهۥَعَلَىَٰ َْۚ  ٣٩َٱلَۡمۡوتَيَٰٓ

40. তনশ্চয় তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক তিকৃি কছৰ, তসহোঁ ি কমাৰ 

অছগাচৰি নহয়। (ককাৱাছচান) ‘তিজন অতিি তনতক্ষপ্ত হ’ি তস কশ্ৰষ্ঠ, কন তিজন 

তকয়ামিৰ তদনা তনৰাপছদ উপতস্থি হ’ি কিওোঁ কশ্ৰষ্ঠ’? কিামাছলাছক তি ইচ্ছা 

আমল কৰা। কিামাছলাছক তি আমলছক নকৰা তকয়, তনশ্চয় কিওোঁ িাৰ সমযক 

দ্ৰষ্টা। 

َفَمنََ
َ
أ َُۗ َٱل ِذيَنَيُلِۡحُدوَنَفِٓيََءاَيَٰتَِناَلَاََيخَۡفۡوَنََعلَۡيَنآ إِن 

ٱۡعَملُواََْيُلۡقََ تِٓيََءاِمٗناَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۚ
ۡ
نَيَأ مَم 

َ
َأ ارََِخيۡر  َفِيَٱلن  ىَٰ

 ٤٠ََماَِشۡئُتۡمَإِن ُهۥَبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصيرَ 

41. তনশ্চয় তিসকছল উপছদশ (ককাৰআন) অহাৰ তপ ছিা কসয়া অস্বীকাৰ কছৰ 

(তসহোঁ িক অৱছশয কঠিন শাতি তদয়া হ’ি)। তনশ্চয় এয়া হহছ  এখন সন্মাতনি 

গ্ৰন্থ, 

ََ َوِإن ُهۥَلَِكَتَٰب  اََجآَءُهۡمَۖۡ ِۡكرَِلَم 
َٱل ِذيَنََكَفُرواَْبِٱلذ  إِن 

 ٤١ََعزِيز َ

42. িাতিল ককতিয়াও ইয়াি অনুপ্ৰছৱশ কতৰি কনাৱাছৰ, সনু্মখৰ ফালৰ পৰাও 

নহয়, তপ ফালৰ পৰাও নহয়। এইছটা প্ৰজ্ঞাময়, তচৰপ্ৰশংতসি সত্তাৰ িৰফৰ পৰা 

অৱিীণথ। 

ََل اَ َتَنِزيل  ََبيِۡنَيََديۡهََِولَاَِمۡنََخلۡفِهِۖۦۡ تِيهَِٱلَۡبَِٰطُلَِمنُۢ
ۡ
يَأ

ِۡنََحِكيٍمََحمِيدَٖ  ٤٢َم 

43. কিামাক ককৱল কসইছটাছৱই ককাৱা হয়, তিছটা ককাৱা হহত ল কিামাৰ 

পূিথৱিী ৰা ুলসকলক। তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক একান্ত ক্ষমাশীল আৰু অতি 

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি প্ৰদানকাৰী। 

ََرب َكََمَ  إِن  اََماَقَۡدَقِيَلَلِلرُُّسِلَِمنََقۡبلَِكَْۚ
اَُيَقاُلَلََكَإِل 

لِيمَٖ
َ
 ٤٣َلَُذوََمۡغفَِرةََٖوُذوَِعَقاٍبَأ

44. আৰু িতদ আতম ইয়াক অনাৰিী ভাষাৰ ককাৰআন িনাছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত 

তসহোঁ ছি অৱছশয ক’কলছহোঁ ছিন, ‘ইয়াৰ আয়ািসমূহ তিশদভাছৱ তিিৃি কহাৱা নাই 

তকয়? ভাষা অনাৰিীয়, অৰ্চ ৰা ুল আৰিীয়!’ ককাৱা, ‘এইছটা মুতমনসকলৰ িাছি 

তহদায়ি আৰু আছৰাগয’। তিহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকছৰ তসহোঁ িৰ কাণি আছ  

িতধৰিা আৰু ককাৰআছন তসহোঁ িৰ (অন্তৰৰ) ওপৰি অন্ধত্ব সৃতষ্ট কতৰি। তসহোঁ িছকই 

আহ্বান কৰা হ’ি দূৰৱিী স্থানৰ পৰা। 

ۡعَجِمي َٗ
َ
َََولَۡوََجَعلَۡنَُٰهَقُۡرَءانًاَأ ۥٓۖۡ َُٰتُه لَۡتََءاَي ِ اَل َقالُواَْلَۡولَاَفُص 

ََْۚ قُۡلَُهَوَلِل ِذيَنََءاَمُنواَُْهٗدىَوَِشَفآء  َُۗ َوََعَربِي   َءا۬ۡعَجِمي  
ََ َوٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَفِٓيََءاَذانِِهۡمََوۡقر َوَُهَوََعلَۡيِهۡمََعًميِۚ

كَانَِۭبَعِيدَٖ ْوَلَٰٓئَِكَُيَناَدۡوَنَِمنَم 
ُ
 ٤٤َأ

45. আৰু অৱছশয আতম মু াক তকিাি প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ , তকন্তু িাি মিছভদ 

ঘটিত ল। িতদ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এটা িাণী (তসিান্ত) পূছিথই কতৰ 

কৰ্াৱা নাৰ্াতকলছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ িৰ মাজি চূডান্ত মীমাংসা হহ গ’লছহোঁ ছিন। 

তনশ্চয় তসহোঁ ি এই ককাৰআন সম্পছকথ  তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহি পতিি হহছ । 

َولََقۡدََءاتَيَۡناَُموَسيَٱلِۡكَتََٰبَفَٱۡخُتلَِفَفِيهََِِۚولَۡولَاََكلَِمة ََ
ِۡنُهََ َم  ٖ ب َِكَلَُقِضَيَبَيَۡنُهۡمََْۚوِإن ُهۡمَلَِفىََشك  َسَبَقۡتَِمنَر 

 ٤٥َُمرِيبَٖ
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46. তিছয় সৎকমথ কছৰ কিওোঁ তনজৰ কলযাণৰ িাছিই কছৰ আৰু ককাছনািাই 

অসৎকমথ কতৰছল িাৰ প্ৰতিফল তস তনছজই কভাগ কতৰি। কিামাৰ প্ৰতিপালছক 

তনজ িাোসকলৰ প্ৰতি কদাতপও অনযায় নকছৰ। 

َوَماََربَُّكََ َُۗ َسآَءََفَعلَۡيَها
َ
ََوَمۡنَأ ۡنََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَلَِنۡفِسهِۖۦۡ م 

َٰٖمَل ِلَۡعبِيدَِ  ٤٦َبَِظل 

47. তকয়ামিৰ জ্ঞান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱতিথ ি হয়। কিওোঁৰ 

অজ্ঞিাসাৰি ককাছনা ফছলা আৱৰণৰ পৰা ওলাই নাছহ, ককাছনা নাৰীও গভথ  ধাৰণ 

নকছৰ আৰু সন্তাছনা প্ৰসৱ নকছৰ। তিতদনা আল্লাছহ তসহোঁ িক মাতি ক’ি, ‘কমাৰ 

অংশীদাৰসকল ক’ি’? কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম কিামাৰ ওচৰি তনছিদন 

কছৰাোঁ  কি, এই তিষছয় আমাৰ মাজি ককাছনা সাক্ষী নাই’। 

َِعلۡمَُ ِۡنََ۞إِلَۡيهَِيَُردُّ َوَماََتخُۡرُجَِمنََثَمَرَٰٖتَم  اَعةَِِۚ َٱلس 
ََ ِمهۚۦِْ

ََولَاَتََضُعَإِل اَبِعِلۡ نَثيَٰ
ُ
ۡكَماِمَهاََوَماََتحِۡمُلَِمۡنَأ

َ
أ

ََٰكََماِمن اَِمنََ ۡيَنَُشَرَكآِءيَقَالُٓواََْءاَذن 
َ
َويَۡوَمَُيَنادِيِهۡمَأ

 ٤٧ََشِهيدَٖ

48. আৰু ইতিপূছিথ তসহোঁ ছি তিতিলাক (উপাসযক) আহ্বান কতৰত ল কসইছিাৰ 

তসহোঁ িৰ পৰা অন্তধথান হহ িাি, আৰু তসহোঁ ছিও তিশ্বাস কতৰি কি, তসহোঁ িৰ পলায়নৰ 

ককাছনা উপায় নাই। 

ِنََ ََۖۡوَظنُّواََْماَلَُهمَم  اََكانُواَْيَۡدُعوَنَِمنََقۡبُل ََعۡنُهمَم  وََضل 
حِيٖصَ  ٤٨َم 

49. মানুছহ কলযাণ প্ৰাৰ্থনাি ককাছনা ক্লাতন্ত কিাধ নকছৰ, তকন্তু কিতিয়া িাক 

ককাছনা অকলযাছণ স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস প্ৰচিভাছৱ হিাশ আৰু তনৰাশ হহ 

পছৰ; 

ََ رُّ ُهَٱلش  س  ل اَيَۡسـ َُمَٱلۡإِنَسَُٰنَِمنَُدعَآِءَٱلۡخَيِۡرََوِإنَم 
َ ََقُنوط   ٤٩ََفَيـ ُوس 

50. আছকৌ দ্যখ-হদনযই স্পশথ কৰাৰ তপ ি িতদ আতম িাক আমাৰ িৰফৰ পৰা 

অনুগ্ৰহৰ কসাৱাদ ল’িকল তদওোঁ, কিতিয়া তস অৱছশয কয়, ‘এয়া কমাৰ প্ৰাপয আৰু 

কমাৰ তিশ্বাস নহয় কি তকয়ামি সংঘটিি হ’ি। আনহাছি িতদ কমাক কমাৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰকল ওভিাই তনয়াও হয়, িৰ্াতপও কিওোঁৰ ওচৰি কমাৰ িাছি 

কলযাছণই ৰ্াতকি’। এছিছক তনশ্চয় আতম কাতফৰসকলক তসহোঁ িৰ আমল সম্পছকথ  

অৱতহি কতৰম আৰু তসহোঁ িক অৱছশয কছঠাৰ শাতি আস্বাদন কৰাম। 

ََ ۡتُهَلََيُقولَن  آَءََمس  ََبۡعِدََضر  ِن اَِمنُۢ َذقَۡنَُٰهََرۡحمَٗةَم 
َ
َولَئِۡنَأ

ََرب ِٓيََ اَعَةَقَآئَِمٗةََولَئِنَرُِّجۡعُتَإِلَيَٰ َٱلس  ُظنُّ
َ
َهََٰذاَلِيََوَمآَأ

َِۚفَلَُننَب ِئَنَ  َلِيَِعنَدهُۥَلَلُۡحۡسَنيَٰ َٱل ِذيَنََكَفُرواَْبَِماََإِن 
ِۡنََعَذاٍبََغلِيٖظَ  ٥٠ََعِملُواََْولَُنِذيَقن ُهمَم 

51. আৰু কিতিয়া আতম মানুহৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কছৰাোঁ  কিতিয়া তস মুখ ঘূৰাই লয় 

আৰু দূৰকল আোঁিতৰ িায়। তকন্তু কিতিয়া িাক অকলযাছণ স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস 

দীঘথ প্ৰাৰ্থনাকাৰী হয়। 

نَۡ
َ
ُهَََوِإَذآَأ ۡعرََضََونَـ َاَِبجَانِبِهِۦََوِإَذاََمس 

َ
َعۡمَناَعَلَىَٱلۡإِنَسَِٰنَأ
َفَُذوَُدعَآٍءََعرِيٖضَ رُّ  ٥١َٱلش 

52. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ককতিয়ািা ভাতি াছন, িতদ এই ককাৰআন আল্লাহৰ 

িৰফৰ পৰা অৱিীণথ হহ ৰ্াছক িৰ্াতপও কিামাছলাছক ইয়াক প্ৰিযাখযান কতৰ া, 

কিছন অৱস্থাি তি িযতি কঘাৰ তিৰুিাচৰণি তলপ্ত আছ , িািকক অতধক তিভ্ৰান্ত 

আৰু ককান হ’ি পাছৰ’? 

ََكَفۡرتُمَبِهِۦََمۡنََ َُِثم  َرَءۡيُتۡمَإِنََكاَنَِمۡنَِعنِدَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

َبَعِيدَٖ ۡنَُهَوَفِيَِشَقاقِۭ َِمم  َضلُّ
َ
 ٥٢َأ

53. অনতিপলছম আতম তসহোঁ িক আমাৰ তনদশথনাৱলী কদখুৱাম, তিশ্বজগিৰ 

প্ৰান্তসমূহি আৰু তসহোঁ িৰ তনজৰ মাজছিা; িাছি তসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট হহ উছঠ 

কি, অৱছশয এইখন (ককাৰআন) সিয। এইখন কিামাৰ প্ৰতিপালক সম্পছকথ  

িছৰ্ষ্ট নহয়ছন কি, কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি সাক্ষী? 

َيَتََ نُفِسِهۡمََحت يَٰ
َ
َبي َنَلَُهۡمَََسنُِريِهۡمََءاَيَٰتَِناَفِيَٱٓأۡلَفاِقََوفِٓيَأ

ََشۡيٖءََ ِ
َُكل  ن ُهۥَعَلَىَٰ

َ
َولَۡمَيَۡكِفَبَِرب َِكَأ

َ
َُۗأ ن ُهَٱلۡحَقُّ

َ
أ

 ٥٣ََشِهيدَ 
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54. জাতন কৰ্াৱা! তনশ্চয় তসহোঁ ি তনজ প্ৰতিপালকৰ সাক্ষাি সম্পছকথ  সছেহি 

আছ । জাতন কৰ্াৱা কি, তনশ্চয় কিওোঁ (আল্লাহ) সকছলা িস্তুছকই পতৰছিষ্টন কতৰ 

আছ । 

لَٓاَإِن ُهمَۡ
َ
ََشۡيٖءََأ ِ

لَٓاَإِن ُهۥَبِكُل 
َ
أ ِنَل َِقآِءََرب ِِهۡمَُۗ َفِيَِمۡريَةَٖم 

حِيُۢط  ٥٤َمُّ
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 الشورى 

আশ্ব-শু্বৰা الشورى 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. আঈন- ীন-ক্বাফ। َٓ٢َٓعٓسق 

3. এইদছৰই কিামাৰ প্ৰতি আৰু কিামাৰ পূিথৱিীসকলৰ প্ৰতি অহী কতৰছ  

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময় আল্লাছহ। 
َٱلَۡعزِيُزََ ُ َكَذَٰلَِكَيُوِحٓيَإِلَۡيَكََوِإلَيَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلَِكَٱَّلل 

 ٣َٱلۡحَِكيمَُ

4. আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাৰ 

কিওোঁছৰই। কিওোঁ সুউচ্চ, সুমহান। 
ََ ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعلِىُّ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو لَُهۥََماَفِيَٱلس 

 ٤َٱلَۡعِظيمَُ

5. আকাশসমূহ ওপৰৰ পৰা ভাতঙ পৰাৰ উপৰম হয়, আৰু তফতৰিাসকছল 

তনজ প্ৰতিপালকৰ প্ৰশংসাৰ হসছি পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ আৰু 

পৃতৰ্ৱীিাসীসকলৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কছৰ। জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََ َْۚ ۡرَنَِمنَفَۡوقِِهن  َُٰتََيَتَفط  َمََٰو تَكَاُدَٱلس 
لَٓاََ
َ
ۡرِضَِۗأ

َ
يَُسب ُِحوَنَِبحَۡمِدََرب ِِهۡمََويَۡسَتۡغفُِروَنَلَِمنَفِيَٱلۡأ

َُهَوَٱلَۡغُفوُرَٱلر ِحيمَُ َ َٱَّلل   ٥َإِن 

6. আৰু তিসকছল আল্লাহৰ পতৰিছিথ  আনক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কছৰ, 

আল্লাছহ তসহোঁ িৰ প্ৰতি সমযক দৃতষ্টদািা। আৰু িুতম তসহোঁ িৰ ওপৰি কমথতিধায়ক 

নহয়। 

ََعلَۡيِهۡمََ ََحفِيظ  ُ ۡولَِيآَءَٱَّلل 
َ
ۦَٓأ خَُذواَِْمنَُدونِهِ َوٱل ِذيَنَٱت 
نَتََعلَۡيِهمَبَِوكِيلَٖ

َ
 ٦ََوَمآَأ

7. আৰু এইদছৰই আতম কিামাৰ প্ৰতি ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  আৰিী 

ভাষাি, িাছি িুতম মক্কা আৰু ইয়াৰ চাতৰওফালৰ জনগণক সিকথ  কতৰি পাৰা, 

লগছি িাছি সিকথ  কতৰি পাৰা তকয়ামিৰ তদন সম্পছকথ , িাৰ (সংঘটিি 

কহাৱাি) ককাছনা সছেহ নাই। এদল ৰ্াতকি জান্নািি আৰু এদল জ্বলন্ত 

অতিি। 

وَۡحۡيَنآَإَِ
َ
َََوَكَذَٰلَِكَأ َٱلُۡقَرىَٰ م 

ُ
اَل ُِتنِذَرَأ لَۡيَكَقُۡرَءانًاََعَربِي ٗ

َفِيََ َوَمۡنََحۡولََهاََوتُنِذَرَيَۡوَمَٱلۡجَۡمِعَلَاََرۡيَبَفِيهَِِۚفَرِيق 
عِيرَِ َفِيَٱلس   ٧َٱلۡجَن ةََِوَفرِيق 

8. আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িক এটাই উম্মি কতৰি পাতৰছলছহোঁ ছিন, 

তকন্তু কিওোঁ িাক ইচ্ছা কছৰ ককৱল িাকছহ তনজ অনুগ্ৰহি প্ৰছৱশ কৰায়। আৰু 

িাতলমসকল, তসহোঁ িৰ ককাছনা অতভভাৱক নাই আৰু ককাছনা সহায়কাৰীও নাই। 

ٗةََوَِٰحَدٗةََوَلَِٰكنَيُۡدِخُلََمنََ م 
ُ
َلَجََعلَُهۡمَأ ُ َولَۡوََشآَءَٱَّلل 

ََٖولَاََ ِنََولِي  َٰلُِموَنََماَلَُهمَم  ََوٱلظ  يََشآُءَفِيََرۡحمَتِهۚۦِْ
 ٨َنَِصيرٍَ

9. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  আনক অতভভাৱকৰূছপ গ্ৰহণ কতৰছ  কনতক, তকন্তু 

আল্লাহ, ককৱল কিওোঁছহ প্ৰকৃি অতভভাৱক, আৰু ককৱল কিছৱোঁই মৃিক জীতৱি 

কছৰ। কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َُهَوَٱلَۡولِيَُّ ُ فَٱَّلل  َۡۖ ۡولَِيآَء
َ
ۦَٓأ خَُذواَِْمنَُدونِهِ ِمَٱت 

َ
وَُهَوَيُۡحِيَََأ

ََشۡيٖءَقَِدير َ ِ
َُكل  َوَُهَوَعَلَىَٰ  ٩َٱلَۡمۡوتَيَٰ
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10. আৰু কিামাছলাছক তি তিষয়ছি মিছভদ নকৰা তকয়, িাৰ মীমাংসা আছ  

ককৱল আল্লাহছৰই ওচৰি। কিছৱোঁই আল্লাহ, কমাৰ প্ৰতিপালক; কিওোঁৰ 

ওপৰছিই মই তনভথ ৰ কতৰছ াোঁ  আৰু মই কিওোঁছৰই অতভমুখী হওোঁ। 

َٰلُِكُمَََوَماَٱۡخَتلَۡفُتۡمَفِي َذ َِْۚ َإِلَيَٱَّلل  ۥٓ هَِِمنََشۡيٖءَفَُحۡكُمُه
نِيُبَ

ُ
ََرب ِيََعلَۡيهَِتَوَك لُۡتََوِإلَۡيهَِأ ُ  ١٠َٱَّلل 

11. কিছৱোঁই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্টকিথ া, কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ মাজৰ 

পৰা কিামাছলাকৰ কিাৰা সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু চিুষ্পদ জন্তুৰ মাজছিা কিাৰা সৃতষ্ট 

কতৰছ । এইদছৰই কিওোঁ কিামাছলাকৰ িংশ তিিাৰ কছৰ; এছকাছৱই কিওোঁৰ 

সদৃশ নহয়, কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 

نُفِسُكۡمََ
َ
ِۡنَأ ََجَعَلَلَُكمَم  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو فَاِطُرَٱلس 

ۡزَوَٰٗجاَيَۡذَرؤُُكۡمَفِيهَِِۚلَيَۡسََ
َ
نَۡعَِٰمَأ

َ
ۡزَوَٰٗجاََوِمَنَٱلۡأ

َ
أ

مَِ وَُهَوَٱلس  َۡۖ  ١١َيُعَٱلَۡبِصيرََُكِمۡثلِهِۦََشۡيء 

12. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ চাতি-কাঠি কিওোঁছৰই ওচৰি। কিওোঁ িাৰ িাছি 

ইচ্ছা কছৰ িাৰ জীতৱকা িৃতি কতৰ তদছয় আৰু সংকুতচিও কছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ 

সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সিথজ্ঞ। 

ِۡزَقَلَِمنَيََشآُءََ ۡرِضَِۖيَبُۡسُطَٱلر 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو لَُهۥََمَقالِيُدَٱلس 

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
إِن ُهۥَبِكُل  َْۚ  ١٢ََويَۡقِدُر

13. কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি দ্বীন তিতধিি কতৰছ , িাৰ তনছদথ শ কিওোঁ নূহক 

প্ৰদান কতৰত ল; আৰু আতম কিামাৰ প্ৰতি ইয়াছৰই অহী কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  লগছি 

ইব্ৰাহীম, মু া আৰু ঈ াছকা ইয়াৰ তনছদথ শ তদত ছলাোঁ  কি, কিামাছলাছক দ্বীনক 

প্ৰতিতষ্ঠি কৰা আৰু ইয়াৰ মাজি তিছভদ সৃতষ্ট নকতৰিা। িুতম মুশ্বতৰকসকলক 

তিছটাৰ ফাছল আহ্বান কতৰ আ া কসয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি কঠিন িুতলছহ ধাৰণা 

হয়। আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ িাকছহ কিওোঁৰ দ্বীনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কছৰ আৰু 

তিছয় কিওোঁৰ অতভমুখী হয় িাক কিওোঁৰ দ্বীনৰ প্ৰতি তহদায়ি দান কছৰ। 

َبِهِۦَنُوٗحاََوٱل ِذٓيََ۞َشَرَعََ يَٰ يِنََماََوص  ِ َِنَٱلد  لَُكمَم 
ََۡۖ َوَِعيَسيَٰٓ ۦَٓإِبَۡرَٰهِيَمََوُموَسيَٰ ۡيَناَبِهِ وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكََوَماَوَص 

َ
أ

قُواَْفِيهََِِۚكبَُرَعَلَىَٱلُۡمۡشِركِيَنَ ِيَنََولَاََتَتَفر  قِيُمواَْٱلد 
َ
ۡنَأ
َ
أ

ََيجَۡ ُ َتِبٓيَإِلَۡيهََِمنَيََشآُءََويَۡهِدٓيَإِلَۡيهَََِماَتَۡدُعوُهۡمَإِلَۡيهَِِۚٱَّلل 
 ١٣ََمنَيُنِيُبَ

14. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ তপ ছিা ককৱল পাৰস্পতৰক তিছদ্বষিশি 

তসহোঁ ছি তনজৰ মাজি মিছভদ ঘটায়। এটা তনধথাতৰি সময়কলছক অৱকাশ তদয়া 

হ'ি িুতল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পূিথ তসিান্ত নাৰ্াতকছল তসহোঁ িৰ তিষছয় চূডান্ত 

ফয়চালা হহ গ’লছহোঁ ছিন। তসহোঁ িৰ তপ ি তিসকছল তকিািৰ উত্তৰাতধকাৰী 

হহছ , তনশ্চয় তসহোঁ ছি কসই তিষছয় তিভ্ৰাতন্তকৰ সছেহি পতিি হহছ । 

ُۢاَبَيَۡنُهۡمََْۚ ََبۡعِدََماََجآَءُهُمَٱلۡعِلُۡمََبۡغَي قُٓواَْإِل اَِمنُۢ َوَماََتَفر 
َسَبَقۡتَ يَل ُقِضَيََََولَۡولَاََكلَِمةَ  َسم ٗ َجٖلَمُّ

َ
َأ ب َِكَإِلَيَٰٓ ِمنَر 

ََ ٖ ََبۡعِدهِۡمَلَِفىََشك  ورِثُواَْٱلِۡكَتََٰبَِمنُۢ
ُ
َٱل ِذيَنَأ بَيَۡنُهۡمََْۚوِإن 

ِۡنُهَُمرِيبَٖ  ١٤َم 

15. এছিছক িুতম আহ্বান কৰা আৰু দৃ়িভাছৱ অটল ৰ্াকা, তিদছৰ কিামাক 

আছদশ কৰা হহছ । িুতম ককতিয়াও তসহোঁ িৰ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা; আৰু 

ককাৱা, ‘আল্লাছহ তিখন তকিাি অৱিীণথ কতৰছ  মই িাি ঈমান আতনছ াোঁ  আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি নযায় তিচাৰ কতৰিকল কমাক আছদশ কৰা হহছ । আল্লাছহই 

আমাৰ প্ৰতিপালক আৰু কিামাছলাকছৰা প্ৰতিপালক। আমাৰ আমল আমাৰ িাছি 

আৰু কিামাছলাকৰ আমল কিামাছলাকৰ িাছি; আমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ 

মাজি ককাছনা তিিাদ-তিসম্বাদ নাই। আল্লাছহই আমাক একতিি কতৰি আৰু 

কিওোঁৰ ওচৰছিই আমাৰ প্ৰিযাৱিথ ন’। 

ۡهَوآَءُهۡمََۖۡ
َ
َولَاَتَت بِۡعَأ ِمۡرَتَۖۡ

ُ
َوٱۡسَتقِۡمََكَمآَأ َٰلَِكَفَٱۡدُعَۖۡ فَلَِذ

ۡعِدَلََ
َ
ِمۡرُتَلِأ

ُ
َِمنَكَِتَٰٖبََِۖوأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
َوقُۡلََءاَمنُتَبَِمآَأ

ۡعَمَٰلَُناََولَُكۡمََبَيَۡنُكُمَۖۡ
َ
لََنآَأ ََربَُّناََوَربُُّكۡمَۖۡ ُ َٱَّلل 

ََيجَۡمُعَبَيَۡنَناََۖۡ ُ ٱَّلل  َةَبَيَۡنَناََوبَۡيَنُكُمَۖۡ لَاَُحج  ۡعَمَٰلُُكۡمَۖۡ
َ
أ

 ١٥ََوِإلَۡيهَِٱلَۡمِصيرَُ
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16. আল্লাহৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদয়াৰ তপ ছিা তিসকছল আল্লাহ সম্পছকথ  তিিকথ  

কছৰ, তসহোঁ িৰ িুতি-িকথ  তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ দৃতষ্টি অসাৰ আৰু তসহোঁ িৰ 

ওপৰি আছ  কিওোঁৰ কৰাধ, আৰু আছ  তসহোঁ িৰ িাছি কঠিন শাতি। 

ََبۡعِدََماَٱۡسُتِجيَبَلَُهۥََ َِِمنُۢ وَنَفِيَٱَّلل  َوٱل ِذيَنَُيحَآجُّ
ََولَُهۡمََ َِعنَدََرب ِِهۡمَوََعلَۡيِهۡمََغَضب  ُتُهۡمََداِحَضة  ُحج 

ََشِديدَ   ١٦ََعَذاب 

17. কিছৱোঁই আল্লাহ, তিজছন সিয সহকাছৰ তকিাি আৰু মীজান অৱিীণথ 

কতৰছ । তকছহ কিামাক জনাি কি, সম্ভৱিঃ তকয়ামি অতি তনকটৱিী? 

َوَماَيُۡدرِيَكََ ََوٱلِۡميَزاَنَُۗ ِ نَزَلَٱلِۡكَتََٰبَبِٱلۡحَق 
َ
َٱل ِذٓيَأ ُ ٱَّلل 

اَعَةَقَرِيبَ  َٱلس   ١٧َلََعل 

18. তিহোঁ ছি ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ তসহোঁ ছিই ইয়াক ত্বৰাতেি কতৰি 

তিচাছৰ। আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক ইয়াৰ পৰা ভীি হহ ৰ্াছক 

আৰু কিওোঁছলাছক জাছন কি, এয়া তনতশ্চিভাছৱ সিয। জাতন কৰ্াৱা, তনশ্চয় 

তকয়ামি সম্পছকথ  তিসকছল িাক-তিিিা কছৰ তসহোঁ ছি কঘাৰ তিভ্ৰাতন্তি তনপতিি। 

َوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْيَۡسَتۡعِجُلَبَِهاَٱ َۡۖ ل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبَِها
َٱل ِذيَنََ لَٓاَإِن 

َ
َُۗأ ن َهاَٱلۡحَقُّ

َ
ُمۡشفُِقوَنَِمۡنَهاََويَۡعلَُموَنَأ

اَعةَِلَِفىََضَلَِٰۭلَبَعِيدٍَ  ١٨َُيَماُروَنَفِيَٱلس 

19. আল্লাহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ প্ৰতি অিযন্ত ককামল; কিওোঁ িাক ইচ্ছা কছৰ 

জীতৱকা দান কছৰ। কিওোঁ সিথশতিমান. প্ৰিল পৰাৰমশালী। 
ََ وَُهَوَٱلَۡقوِيُّ َۡۖ َبِعَِبادِهِۦَيَۡرُزُقََمنَيََشآُء َلَِطيُفُۢ ُ ٱَّلل 

 ١٩َٱلَۡعزِيزَُ

20. তিছয় আতখৰািৰ ফচল কামনা কছৰ িাৰ িাছি আতম িাৰ ফচল িৃতি কতৰ 

তদওোঁ আৰু তিছয় পৃতৰ্ৱীৰ ফচল কামনা কছৰ আতম িাক িাৰ পৰা অকণমান 

তদওোঁ। তকন্তু আতখৰািি িাৰ িাছি এছকা নাৰ্াতকি। 

ََوَمنََ َمنََكاَنَيُرِيُدََحۡرَثَٱٓأۡلِخَرةَِنَزِۡدَلَُهۥَفِيََحۡرثِهِۖۦۡ
ۡنَياَنُۡؤتِهِۦَِمۡنَهاََوَماَلَُهۥَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِ َكاَنَيُرِيُدََحۡرَثَٱلدُّ

 ٢٠َِمنَن ِصيٍبَ

21. অৰ্িা তসহোঁ িৰ এছন তক ুমান অংশী আছ  কনতক, তিতিলাছক তসহোঁ িৰ িাছি 

দ্বীনৰ পৰা চৰীয়ি প্ৰৱিথ ন কতৰছ , িাৰ অনুমতি আল্লাছহ তদয়া নাই? আৰু 

মীমাংসাৰ কঘাষণা নাৰ্াতকছল অৱছশয তসহোঁ িৰ মাজি তসিান্ত হহ গ’লছহোঁ ছিন। 

তনশ্চয় িাতলমসকলৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

َِنَٱلد َِ ۡمَلَُهۡمَُشَرَكَُٰٓؤاََْشَرُعواَْلَُهمَم 
َ
َبِهََِأ َذنُۢ

ۡ
يِنََماَلَۡمَيَأ

َٰلِِميَنََ َٱلظ  َوِإن  َولَۡولَاََكلَِمُةَٱلَۡفۡصِلَلَُقِضَيَبَيَۡنُهۡمَُۗ َْۚ ُ ٱَّلل 
لِيمَ 
َ
َأ  ٢١َلَُهۡمََعَذاب 

22. িুতম িাতলমসকলক তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি ভীি-সন্ত্ৰি কদতখিকল পািা। 

অৰ্চ কসয়া আপতিি হ’ি তসহোঁ িছৰই ওপৰি। তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু 

সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাছক ৰ্াতকি জান্নািৰ উদযানসমূহি। কিওোঁছলাছক 

তিছটাছৱই তিচাতৰি কসইছটাছৱই কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি পাি। 

এইছটাছৱই মহা অনুগ্ৰহ। 

بِِهۡمََُۗ َُۢ اََكَسُبواَْوَُهَوََواقُِع َٰلِِميَنَُمۡشفِقِيَنَِمم  تََرىَٱلظ 
َٰلَِحََٰ ِتَفِيََرۡوَضاِتَٱلۡجَن اِتَََِۖوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡضُلََ اَيََشآُءوَنَِعنَدََرب ِِهۡمََْۚذ لَُهمَم 
 ٢٢َٱلَۡكبِيرَُ

23. এইছটাছৱই কসই সুসংিাদ, তিছটা আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলক তদছ , 

তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ । ককাৱা, ‘মই ইয়াৰ তিতনময়ি 

কিামাছলাকৰ পৰা ককৱল আত্মীয়িাৰ কসৌহাদথ যৰ িাতহছৰ আন এছকা প্ৰতিদান 

তনতিচাছৰাোঁ ’। তিছয় উত্তম কাম কছৰ আতম িাৰ িাছি ইয়াি কলযাণ িৃতি কতৰ 

তদওোঁ। তনশ্চয় আল্লাহ অিযন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্ৰাহী। 

َِعَباَدهَُٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواََْ ُ ُرَٱَّلل  ِ َٰلَِكَٱل ِذيَيُبَش  َذ
سَۡ
َ
َٰلَِحَِٰتَِۗقُلَل ٓاَأ ةََفِيََٱلص  ۡجًراَإِل اَٱلَۡمَود 

َ
ـ َلُُكۡمََعلَۡيهَِأ

ََ إِن  َوَمنََيۡقتَرِۡفََحَسَنٗةَن زِۡدَلَُهۥَفِيَهاَُحۡسًناَْۚ َِۗ ٱلُۡقۡربَيَٰ
ََغُفور ََشُكورَ  َ  ٢٣َٱَّلل 
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24. অৰ্িা তসহোঁ ছি এই কৰ্া কয় কনতক কি, কিওোঁ আল্লাহ সম্পছকথ  তম া 

উদ্ভাৱন কতৰছ , িতদ কসইছটাছৱই হ’লছহোঁ ছিন কিছন্ত আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল 

কিামাৰ হৃদয়ি কমাহৰ মাতৰ তদছলছহোঁ ছিন। আল্লাছহ িাতিলক মতচ তদছয় আৰু 

তনজ িাণীৰ দ্বাৰা সিযক প্ৰতিতষ্ঠি কছৰ। তনশ্চয় অন্তৰসমূহি তি আছ  কসই 

তিষছয় কিওোঁ সতিছশষ অৱগি। 

ََيخۡتِمَۡ ُ فَإِنَيََشإَِٱَّلل  َۡۖ ََِكِذٗبا َعَلَىَٱَّلل  ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرىَٰ
َ
ََأ

َ ۦْٓۚ َبِكَلَِمَٰتِهِ َٱلۡحَق  َٱلَۡبَِٰطَلََويُِحقُّ ُ َويَۡمُحَٱَّلل  َقَلۡبَِكَُۗ عَلَىَٰ
ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ  ٢٤َإِن ُهۥََعلِيُم

25. আৰু কিছৱোঁই তনজ িাোসকলৰ িাওিা কিুল কছৰ আৰু পাপসমূহ কমাচন 

কছৰ আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসয়া কিওোঁ জাছন। 
وَۡ بََةََعۡنَِعَبادِهِۦََويَۡعُفواََْعِنََوَُهَوَٱل ِذيََيۡقَبُلَٱلت 

ي ِـ َاِتََويَۡعلَُمََماََتۡفَعلُونََ  ٢٥َٱلس 

26. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ আহ্বানি 

কিওোঁ সোঁহাতৰ তদছয় আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ িৃতি কতৰ তদছয়; আৰু 

কাতফৰসকলৰ িাছি আছ  কঠিন শাতি। 

َٰلَِحَِٰتََ َويَۡسَتِجيُبَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
ََ َٰفُِروَنَلَُهۡمََعَذاب  ََوٱلَۡك ِنَفَۡضلِهۚۦِْ َويَزِيُدُهمَم 

 ٢٦ََشِديدَ 

27. আৰু িতদ আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোসকলৰ জীতৱকা প্ৰশি কতৰ তদছলছহোঁ ছিন, 

কিছন্ত তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি অৱছশয সীমালংঘন কতৰছলছহোঁ ছিন; তকন্তু কিওোঁ তনজৰ 

ইচ্ছামছি তনতদথ ষ্ট পতৰমাছণ (জীতৱকা) অৱিীণথ কছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ তনজ 

িাোসকলৰ তিষছয় সমযক অৱতহি আৰু সিথদ্ৰষ্টা। 

ۡرِضََ
َ
ِۡزَقَلِعَِبادِهِۦَلََبَغۡواَْفِيَٱلۡأ َٱلر  ُ ۞َولَۡوَبََسَطَٱَّلل 
إِن ُهۥَبِعَِبادِ َْۚ اَيََشآُء ُِلَبَِقَدرَٖم  َََُۢوَلَِٰكنَُينَز  هِۦََخبِيُر

 ٢٧َبَِصير َ

28. আৰু তসহোঁ ি তনৰাশ কহাৱাৰ তপ ি কিছৱোঁই িৰষুণ অৱিীণথ কছৰ আৰু 

কিওোঁৰ ৰহমি তিিাৰ কছৰ। কিছৱোঁই অতভভাৱক, অিযন্ত প্ৰশংতসি। 
ََبۡعِدََماََقَنُطواََْويَنُشُرََ ُِلَٱلَۡغۡيَثَِمنُۢ ِذيَُينَز 

وَُهَوَٱل 
َٱلۡحَِميدَُ َوَُهَوَٱلَۡولِيُّ ۚۥْ  ٢٨ََرۡحمََتُه

29. আৰু কিওোঁৰ অনযিম তনদশথন হহছ  আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সৃতষ্ট আৰু 

এই দ্যছয়াছৰ মাজি কিওোঁ তিছিাৰ জীৱ-জন্তু তিিাৰ কতৰছ  কসইছিাছৰা (কিওোঁৰ 

তনদশথন); আৰু কিওোঁ কিতিয়াই ইচ্ছা কিতিয়াই কসইছিাৰক সমছিি কতৰিকল 

সক্ষম। 

ۡرِضَ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفِيِهَماَََوِمۡنََءاَيَٰتِهِۦََخلُۡقَٱلس  َوَماَبَث 

ََجمۡعِِهۡمَإَِذاَيََشآُءَقَِدير َ وَُهَوَعَلَىَٰ  ٢٩َِمنََدآب ةَِٖۚ

30. আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতি তি তিপদ-আপদ আপতিি হয় কসয়া 

কিামাছলাকছৰই কৃিকমথৰ পতৰণাম আৰু িহুছিা অপৰাধ কিওোঁ ক্ষমা কতৰ তদছয়। 
يَۡ
َ
ِصيَبةَٖفَبَِماََكَسَبۡتَأ ِنَمُّ َصََٰبُكمَم 

َ
ِديُكۡمَََوَمآَأ

 ٣٠ََويَۡعُفواََْعنََكثِيرَٖ

31. আৰু কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি (আল্লাহৰ কমথ পতৰকল্পনাক) িযৰ্থ কতৰি 

কনাৱাতৰিা। আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ আন ককাছনা অতভভাৱক নাই আৰু 

ককাছনা সহায়কাৰীও নাই। 

ۡرِضِۖ
َ
نُتمَبُِمۡعِجزِيَنَفِيَٱلۡأ

َ
َََََِوَمآَأ ِنَُدوِنَٱَّلل  َوَماَلَُكمَم 

ََٖولَاَنَِصيرَٖ  ٣١َِمنََولِي 

32. কিওোঁৰ তনদশথনাৱলীৰ মাজি আছ  সাগৰি চলাচল কৰা পিথিসদৃশ 

কনৌিানসমূহ। 
ۡعَلَٰمَِ
َ
 ٣٢ََوِمۡنََءاَيَٰتِهَِٱلۡجََوارَِفِيَٱلَۡبۡحرََِكٱلۡأ
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33. কিওোঁ ইচ্ছা কতৰছল িায়ুক িি কতৰ তদি পাছৰ, ফলি কনৌিানসমূহ 

গতিহীন হহ পতৰি সমুদ্ৰপৃষ্ঠি। তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা তনদশথন আছ , প্ৰছিযক 

চৰম হধিথশীল আৰু একান্ত কৃিজ্ঞ িযতিৰ িাছি। 

ََ َإِن  ۦْٓۚ ِ ََظۡهرِه َنََرَواكَِدَعَلَىَٰ
ِيَحََفَيۡظلَلۡ َيُۡسِكِنَٱلر 

ۡ
إِنَيََشأ

ََصب ارََٖشُكورٍَ ِ
َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل ِكُل   ٣٣َفِيََذ

34. অৰ্িা তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি কসইছিাৰক কিওোঁ ধ্বংস কতৰ তদি পাছৰ; 

আৰু িহুছিা (অপৰাধক) কিওোঁ ক্ষমাও কছৰ। 
َبَِماََكَسُبواََْويَۡعُفََعنََكثِيٖرَ ۡوَيُوبِۡقُهن 

َ
 ٣٤َأ

35. আৰু তিসকছল আমাৰ তনদশথন সম্পছকথ  তিিকথ  কছৰ, তসহোঁ ছি িাছি 

জাতনিকল পায় কি, তসহোঁ িৰ ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাই। 
ِنََ َويَۡعلََمَٱل ِذيَنَيَُجَِٰدلُوَنَفِٓيََءاَيَٰتَِناََماَلَُهمَم 

حِيٖصَ  ٣٥َم 

36. এছিছক কিামাছলাকক তি তদয়া হহছ  কসয়া ককৱল পাতৰ্থৱ জীৱনৰ 

কভাগ-সামগ্ৰীছহ। আৰু আল্লাহৰ ওচৰি তি আছ  কসয়া উত্তম আৰু স্থায়ী, 

কিওোঁছলাকৰ িাছি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ 

ওপৰি িাৱাকু্কল কছৰ, 

َوَماَِعنَدََ ۡنَياَْۚ ةَِٱلدُّ ِنََشۡيٖءََفَمَتَُٰعَٱلۡحََيوَٰ وتِيُتمَم 
ُ
َفَمآَأ

ََرب ِِهۡمََيَتوَك لُونََ َلِل ِذيَنََءاَمُنواَْوَعَلَىَٰ ۡبَقىَٰ
َ
َوأ ََِخيۡرَ   ٣٦َٱَّلل 

37. কিওোঁছলাছক কািীৰা গুনাহ আৰু অশ্লীল কমথৰ পৰা আোঁিৰি ৰ্াছক আৰু 

কিতিয়া খং উছঠ কিতিয়া ক্ষমা কতৰ তদছয়। 
َِٰحَشََوِإَذاََماََ ئَِرَٱلِۡإثِۡمََوٱلَۡفَو َوٱل ِذيَنََيجَۡتنُِبوَنََكَبَٰٓ

 ٣٧ََغِضُبواَُْهۡمََيۡغفُِرونََ

38. আৰু কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদছয়,  ালাি 

কাছয়ম কছৰ আৰু কিওোঁছলাকৰ কািথাৱলী পৰস্পৰ পৰামশথৰ মাধযমি সম্পাতদি 

হয়। আৰু কিওোঁছলাকক আতম তি জীতৱকা দান কতৰছ াোঁ  িাৰ পৰা িযয় কছৰ। 

ۡمرُُهۡمََ
َ
َةََوأ لَوَٰ قَاُمواَْٱلص 

َ
َوٱل ِذيَنَٱۡسَتَجابُواَْلَِرب ِِهۡمََوأ

اََرَزقَۡنَُٰهۡمَيُنفُِقونََ َبَيَۡنُهۡمََوِمم   ٣٨َُشوَرىَٰ

39. আৰু কিওোঁছলাকৰ ওপৰি অতিতৰি অনযায়-অতিচাৰ কৰা হ’কল 

কিওোঁছলাছক ইয়াৰ প্ৰতিতিধান কছৰ। 
َصاَبُهُمَٱلَۡبۡغُىَُهۡمَيَنَتِصُرونََ

َ
 ٣٩ََوٱل ِذيَنَإَِذآَأ

40. আৰু কিয়াৰ প্ৰতিফল কসই অনুপাছিই কিয়া। এছিছক তিছয় ক্ষমা কতৰ 

তদছয় আৰু আছপাচ-তনষ্পতত্ত কছৰ িাৰ িাছি আছ  আল্লাহৰ ওচৰি পুৰস্কাৰ। 

তনশ্চয় কিওোঁ অনযায়কাৰী তিলাকক প ে নকছৰ। 

ۡجُرُهۥََوَجََ
َ
ۡصلََحَفَأ

َ
َفَمۡنََعَفاََوأ َۡۖ ِۡثلَُها م  ُؤاََْسي ِئَةََٖسي ِئَةَ  َزَٰٓ

َٰلِِمينََ َٱلظ  إِن ُهۥَلَاَُيحِبُّ َِْۚ  ٤٠َعَلَىَٱَّلل 

41. তকন্তু অিযাচাতৰি কহাৱাৰ তপ ি তিসকছল প্ৰতিতিধান কছৰ, কিওোঁছলাকৰ 

তিৰুছি ককাছনা িযৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ি, 
ِنَََولََمِنَٱنَتَصَرَبََ ْوَلَٰٓئَِكََماََعلَۡيِهمَم 

ُ
ۡعَدَُظلِۡمهِۦَفَأ

 ٤١ََسبِيلٍَ

42. ককৱল তসহোঁ িৰ তিৰুছি িযৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ি তিসকছল মানুহৰ ওপৰি 

অনযায় কছৰ আৰু পৃতৰ্ৱীি অনযায়ভাছৱ তিছদ্ৰাহাচৰণ কতৰ ফুছৰ। তসহোঁ িছৰ িাছি 

আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

بِيُلَعَلَىَٱل ِذينََ اَسََويَۡبُغوَنَفِيََإِن َماَٱلس  ََيۡظلُِموَنَٱلن 
لِيمَ 
َ
َأ ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََعَذاب 

ُ
َأ ِۚ ِ ۡرِضَبَِغيِۡرَٱلۡحَق 

َ
 ٤٢َٱلۡأ

43. অৱছশয তিছয় হধিথয ধাৰণ কছৰ আৰু ক্ষমা কতৰ তদছয়, তনশ্চয় কসয়া দৃ়ি 

সংকল্পছৰই কাম। 
ُمورَِ
ُ
َٰلَِكَلَِمۡنََعۡزِمَٱلۡأ ََذ  ٤٣ََولََمنََصبََرَوََغَفَرَإِن 
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44. আৰু আল্লাছহ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ, ইয়াৰ তপ ি িাৰ িাছি আন ককাছনা 

অতভভাৱক নাই। আৰু িাতলমসকছল কিতিয়া শাতি কদতখি কিতিয়া িুতম 

তসহোঁ িক কওোঁছি শুতনিা কি, ‘উভতি কিাৱাৰ ককাছনা উপায় আছ  কনতক’? 

ََوتََرىَََوَمنَيُۡضلَِ ََبۡعِدهۗۦُِ ِنُۢ َٖم  ََفَماَلَُهۥَِمنََولِي  ُ ِلَٱَّلل 
ِنََ َٖم  ََمَرد  ُواَْٱلَۡعَذاَبََيُقولُوَنََهۡلَإِلَيَٰ

َ
اََرأ َٰلِِميَنَلَم  ٱلظ 

 ٤٤ََسبِيلَٖ

45. আৰু িুতম তসহোঁ িক কদতখিকল পািা কি, তসহোঁ িক জাহান্নামৰ সনু্মখি 

উপতস্থি কৰা হহছ ; তসহোঁ ছি অপমানি অৱনি অৱস্থাি চুৰকক চাই ৰ্াতকি; 

আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক তকয়ামিৰ তদনা ক’ি, ‘তনশ্চয় তসহোঁ ি 

ক্ষতিগ্ৰি, তিহোঁ ছি তনজৰ আৰু তনজ পতৰয়ালিগথৰ ক্ষতি সাধন কতৰছ ’। সাৱধান! 
তনশ্চয় িাতলমসকল স্থায়ী শাতিি তনপতিি ৰ্াতকি। 

َِ ل  َُٰهۡمَُيۡعرَُضوَنََعلَۡيَهاََخَِٰشعِيَنَِمَنَٱلذُّ َيَنُظُروَنَََوتََرى
َٱلَۡخَِٰسِريَنََ َوَقاَلَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن  َُۗ ٖ ِمنََطۡرٍفََخِفى 
ََ لَٓاَإِن 

َ
أ ۡهلِيِهۡمَيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِِۗ

َ
نُفَسُهۡمََوأ

َ
ٱل ِذيَنََخِسُرٓواَْأ

قِيمَٖ َٰلِِميَنَفِيََعَذاٖبَمُّ  ٤٥َٱلظ 

46. আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ িক সহায় কৰাৰ িাছি তসহোঁ িৰ আন ককাছনা 

অতভভাৱক নাৰ্াতকি। এছিছক আল্লাছহ িাক পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ িাৰ িাছি আন 

ককাছনা পৰ্ নাই। 

َوَمنََ َُِۗ ِنَُدوِنَٱَّلل  ۡولَِيآَءَيَنُصُروَنُهمَم 
َ
ِۡنَأ َوَماََكاَنَلَُهمَم 

ََفَماَلَُهۥَِمنََسبِيلٍَ ُ  ٤٦َيُۡضلِِلَٱَّلل 

47. আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কসই অপ্ৰতিছৰাধয তদনছটা অহাৰ পূছিথই 

কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ আহ্বানি সোঁহাতৰ তদয়া। তিতদনা কিামাছলাকৰ 

ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাৰ্াতকি আৰু কিামাছলাকৰ িাছি প্ৰতিছৰাধকাৰীও নাৰ্াতকি। 

َلَُهۥََ تَِيَيَوۡم َل اََمَرد 
ۡ
نَيَأ
َ
ِنََقۡبِلَأ ٱۡسَتِجيُبواَْلَِرب ُِكمَم 

لَۡجإَٖيَوَۡمئِٖذََوَماَلََ ِنَم  َماَلَُكمَم  َِْۚ ِنََِمَنَٱَّلل  ُكمَم 
 ٤٧َن ِكيرَٖ

48. িৰ্াতপও িতদ তসহোঁ ছি মুখ ঘূৰাই লয়, কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) আতম 

কিামাক তসহোঁ িৰ ৰক্ষক তহচাছপ কপ্ৰৰণ কৰা নাই। কিামাৰ দাতয়ত্ব হহছ  ককৱল 

িাণী কপৌোঁচাই তদয়া। আতম কিতিয়া আমাৰ িৰফৰ পৰা মানুহক ককাছনা ৰহমি 

আস্বাদন কৰাওোঁ কিতিয়া তস উৎফুতল্লি হয় তকন্তু কিতিয়া তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ 

িাছি তসহোঁ িৰ তিপদ-আপদ ঘছট, কিতিয়া মানুহ অতি অকৃিজ্ঞ হহ পছৰ। 

إِۡنََعلَۡيَكََ َۡۖ ۡرَسلَۡنََٰكََعلَۡيِهۡمََحفِيًظا
َ
ۡعرَُضواََْفَمآَأ

َ
فَإِۡنَأ

ََۡۖ َذۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَِمن اََرۡحمَٗةَفَرَِحَبَِها
َ
َوِإن آَإَِذآَأ إِل اَٱلَۡبَلَُٰغَُۗ

َٱلۡإِنَسََٰنَََوِإنَ يِۡديِهۡمَفَإِن 
َ
َمۡتَأ تُِصۡبُهۡمََسي ِئَُۢةَبَِماَقَد 

 ٤٨ََكُفور َ

49. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ আতধপিয ককৱল আল্লাহছৰই। কিওোঁ তি ইচ্ছা 

কসইছটাছৱই সৃতষ্ট কছৰ। কিওোঁ িাক ইচ্ছা কনযা সন্তান দান কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা 

পুি সন্তান দান কছৰ, 

َُِملُۡكَٱَل  ِ َيَهُبَلَِمنَََّلل  َْۚ ََيخۡلُُقََماَيََشآُء ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو س 

ُكورََ  ٤٩َيََشآُءَإَِنَٰٗثاََويََهُبَلَِمنَيََشآُءَٱلذُّ

50. নাইিা তসহোঁ িক পুি আৰু কনযা উভয়ছক দান কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা কছৰ 

িন্ধযা কতৰ তদছয়। তনশ্চয় কিওোঁ সিথজ্ঞ, মহা ক্ষমিাৱান। 
ۡوَيَُزو ُِجُهۡمََ

َ
ََْۚأ َويَۡجَعُلََمنَيََشآُءََعقِيًما َۡۖ ُذۡكَراٗناََوِإَنَٰٗثا

 ٥٠َإِن ُهۥََعلِيم َقَِدير َ
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51. ককাছনা মানুহছৰই এছনকুৱা মিথাদা নাই, তিছয় আল্লাহৰ লগি 

কপানপটীয়াকক কৰ্া ক'ি অহীৰ মাধযমৰ িাতহছৰ অৰ্িা পদথ াৰ আোঁৰি নাইিা 

এছনকুৱা ককাছনা িািথ ািাহক কপ্ৰৰণ কৰাৰ িাতহছৰ, তি িািথ ািাহছক ককৱল 

কিওোঁৰ অনুমতিৰছম কিওোঁ তিছটা তিচাছৰ ককৱল কসইছটাছহ অহী কছৰ, কিওোঁ 

সছিথাচ্চ, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََ ۡوَِمنََوَرآيِٕ
َ
َإِل اَوَۡحًياَأ ُ نَيُكَل َِمُهَٱَّلل 

َ
۞َوَماََكاَنَلِبََشٍرَأ

ۡوَيُۡرِسَلَرَُسولٗاََفُيوِحَيَبِإِۡذنِهِۦََماَيََشآُءَْۚ
َ
إِن ُهۥََِحَجاٍبَأ
ََحِكيمَ   ٥١َعَلِىٌّ

52. অনুৰূপভাছৱ (উপছৰাি তিতনটা পিতিি) আতম কিামাৰ প্ৰতি আমাৰ 

তনছদথ শৰ পৰা ৰূহক অহী কতৰছ াোঁ । িুতম জনা নাত লা তকিাি তক আৰু ঈমান তক! 

তকন্তু আতম ইয়াক নূৰ িনাইছ াোঁ , িাৰ দ্বাৰা আতম আমাৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা 

িাক ইচ্ছা তহদায়ি দান কছৰাোঁ । তনশ্চয় িুতম সৰল পৰ্ৰ তপছন তদক তনছদথ শনা 

তদয়া, 

َماَُكنَتَتَۡدرِيََ َْۚ ۡمرِنَا
َ
ِۡنَأ وَۡحۡيَنآَإِلَۡيَكَُروٗحاَم 

َ
َوَكَذَٰلَِكَأ

َماَٱلِۡكَتَُٰبََولَاَٱلِۡإيَمَُٰنََوَلَِٰكنََجَعلَۡنَُٰهَنُوٗراَن ۡهِديََ
َصَِ َوِإن َكَلََتۡهِدٓيَإِلَيَٰ َْۚ َرَٰٖطََبِهِۦََمنَن َشآُءَِمۡنَِعَبادِنَا

ۡسَتقِيمَٖ  ٥٢َمُّ

53. কসই আল্লাহৰ পৰ্, তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই 

সকছলাছৰ গৰাকী। জাতন কৰ্াৱা! সকছলা তিষয় আল্লাহছৰই ফাছল উভতি িাি। 
ۡرِضََِۗ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو َِٱل ِذيَلَُهۥََماَفِيَٱلس  ِصَرَِٰطَٱَّلل 

ُمورَُ
ُ
َِتَِصيُرَٱلۡأ لَٓاَإِلَيَٱَّلل 

َ
 ٥٣َأ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. শপি সুস্পষ্ট তকিািৰ! َِ٢ََوٱلِۡكَتَِٰبَٱلُۡمبِين 

3. তনশ্চয় আতম ইয়াক ককাৰআন তহচাছপ অৰিী ভাষাি অৱিীণথ কতৰছ াোঁ , 

িাছি কিামাছলাছক িুতজি পাৰা। 
اَل َعل ُكۡمََتۡعقِلُونََ  ٣َإِن اََجَعلَۡنَُٰهَقُۡرَٰءنًاََعَربِي ٗ

4. তনশ্চয় ই আমাৰ ওচৰি উমু্মল তকিািি উচ্চ মিথাদাসম্পন্ন, তহকমিপূণথ।  َََحِكيم َٱلِۡكَتَِٰبَلََدۡيَناَلََعلِىٌّ م ِ
ُ
 ٤ََوِإن ُهۥَفِٓيَأ

5. কিামাছলাছক সীমালংঘনকাৰী সম্প্ৰদায় িুতলছয়ই আতম কিামাছলাকৰ পৰা 

এই উপছদশ িাণী সমূ্পণথৰূছপ প্ৰিযাহাৰ কতৰমছন? 

نَُكنُتۡمَقَوٗۡماَ
َ
ِۡكَرََصۡفًحاَأ َفَنۡضرُِبََعنُكُمَٱلذ 

َ
أ

ۡسرِفِينََ  ٥َمُّ

6. আৰু পূিথৱিীতিলাকৰ ওচৰি আতম িহুছিা নিী কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । ََلِين و 
َ
َفِيَٱلۡأ ِبي ٖ

ۡرَسلَۡناَِمنَن 
َ
 ٦ََوَكۡمَأ

7. আৰু কিতিয়াই তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাছনা নিী আতহছ  তসহোঁ ছি কিওোঁক হল 

ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত ল। 
َإِل اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ ِبي ٍ

ِنَن  تِيِهمَم 
ۡ
 ٧ََوَماَيَأ

8. ফলি তিসকল ইহোঁ িিককও শতিি প্ৰিল আত ল, তসহোঁ িছকা আতম ধ্বংস 

কতৰত ছলাোঁ , আৰু পূিথৱিীসকলৰ অনুৰূপ দৃষ্টান্ত অিীি হহ হগছ । 
لِينََ و 

َ
ََمَثُلَٱلۡأ َِمۡنُهمََبۡطٗشاََوَمَضيَٰ َشد 

َ
ۡهلَۡكَنآَأ

َ
 ٨َفَأ

9. আৰু িতদ িুতম তসহোঁ িক কসাধা, আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীক ককাছন সৃতষ্ট 

কতৰছ ? কিছন্ত তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, ‘এইছিাৰ সৃতষ্ট কতৰছ  মহা 

পৰাৰমশালী, সিথজ্ঞ(আল্লাছহ)’, 

ََ ۡرَضَلََيُقولُن 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡنََخلََقَٱلس  لَۡتُهمَم 

َ
َولَئِنََسأ

َٱلَۡعزِيُزَٱلَۡعلِيمَُ َقُهن 
 ٩ََخلَ

10. কিছৱোঁই পৃতৰ্ৱীক কিামাছলাকৰ িাছি শিযা কতৰ তদছ  আৰু িাি 

কিামাছলাকৰ িাছি চলাৰ পৰ্ িনাই তদছ , িাছি কিামাছলাছক সঠিক পৰ্ পাি 

পাৰা; 

ۡرَضََمۡهٗداَوََجَعَلَلَُكۡمَفِيَهاََٱل ِذيََجَعَلَ
َ
َلَُكُمَٱلۡأ
 ١٠َُسُبلٗاَل َعل ُكۡمََتۡهَتُدونََ

11. আৰু কিছৱোঁই আকাশৰ পৰা পতৰতমিভাছৱ পানী িষথণ কছৰ। িাৰ তপ ি 

ইয়াৰ দ্বাৰা আতম সিীতৱি কছৰাোঁ  তনজীৱ জনপদক। এইদছৰই কিামাছলাকক 

(পুনজীতৱি কতৰ) উতলয়াই আনা হ’ি। 

نَشۡرنَاَبِهِۦَبَلَۡدٗةَََوٱل ِذيَنَزَ 
َ
بَِقَدرَٖفَأ َُۢ َمآِءََمآَء َلَِمَنَٱلس 

َكَذَٰلَِكَُتخۡرَُجونََ ۡيٗتاَْۚ  ١١َم 
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12. আৰু কিছৱোঁই সকছলাছক কিাৰা কিাৰা সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু কিছৱোঁই 

কিামাছলাকৰ িাছি এছনকুৱা কনৌিান আৰু ঘৰচীয়া জন্তু সৃতষ্ট কতৰছ , তিছিাৰি 

কিামাছলাছক আছৰাহণ কৰা; 

َِنَٱلُۡفلِۡكَََوٱل ِذيَخََ ۡزَوََٰجَُكل َهاَوََجَعَلَلَُكمَم 
َ
لََقَٱلۡأ

نَۡعَِٰمََماَتَۡرَكُبونََ
َ
 ١٢ََوٱلۡأ

13. িাছি কিামাছলাছক ইয়াৰ তপঠিি তস্থৰ হহ িতহি পাৰা, িাৰ তপ ি 

কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কতৰিা কিতিয়া কিামাছলাছক ইয়াৰ 

ওপৰি তস্থৰ হহ িতহিা, আৰু ক'িা, ‘পতৱি আৰু মহান কিওোঁ, তিজছন এইছিাৰক 

আমাৰ িশীভূি কতৰ তদছ । অৰ্চ এইছিাৰক িশীভূি কতৰিকল আতম সামৰ্থ 

নাত ছলাোঁ । 

َتَۡذُكُرواَْنِۡعَمَةََرب ُِكۡمَإَِذاََ َُظُهورِهِۦَُثم  لِتَۡسَتوُۥاَْعَلَىَٰ
َرَلََناََهََٰذاََ ٱۡسَتَوۡيُتۡمََعلَۡيهََِوَتُقولُواَُْسۡبَحََٰنَٱل ِذيََسخ 

 ١٣َاَلَُهۥَُمۡقرِنِينَََوَماَُكنَ 

14. ‘আৰু তনশ্চয় আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱিথ নকাৰী’। ََََرب َِناَلَُمنَقلُِبون  ١٤ََوِإن آَإِلَيَٰ

15. আৰু তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাোসকলৰ মাজৰ পৰা কিওোঁৰ অংশ সািযি 

কতৰছ । তনশ্চয় মানুহ স্পষ্ট অকৃিজ্ঞ। 
َٱلۡإِنَسََٰنَلََكُفور ََوََجَعلُواَْلَُهۥَِمۡنَِعبََ إِن  ادِهِۦَُجۡزًءاَْۚ

بِينَ   ١٥َمُّ

16. কিওোঁ তি সৃতষ্ট কতৰছ  িাৰ পৰা কিওোঁ (তনজৰ িাছি) কনযা সন্তান গ্ৰহণ 

কতৰছ  আৰু কিামাছলাকক পুি সন্তানৰ দ্বাৰা তিতশষ্ট কতৰছ  কনতক? 

ۡصَفىَُٰكمَبِٱلَۡبنِينََ
َ
اََيخۡلُُقََبَناٖتََوأ خََذَِمم  ِمَٱت 

َ
 ١٦َأ

17. অৰ্চ কিতিয়া তসহোঁ িৰ কাছৰািাক সুসংিাদ তদয়া হয় (কনযা সন্তান জন্ম 

কহাৱা িুতল), তিছটাৰ দ্বাৰা তসহোঁ ছি ৰহমানৰ প্ৰতি দৃষ্টান্ত দাতঙ ধছৰ, কিতিয়া 

িাৰ মুখমিল মতলন হহ িায়, কিছন অৱস্থাি তস দ্যতশ্চন্তাি ভাতগ পছৰ। 

َحُدُهمَبَِماََضَرَبَلِلر ِنَٰمۡحََمثََ
َ
َرَأ ِ َوَۡجُهُهۥَََوِإَذاَبُش  لٗاََظل 

اَوَُهَوََكِظيمَ   ١٧َُمۡسَود ٗ

18. (কসইতিলাক আল্লাহৰ ভাগি পতৰল কনতক) তিতিলাক অলংকাছৰছৰ 

লাতলি-পাতলি হয় আৰু তিিকথ ৰ সময়ি সুস্পষ্ট িিিয প্ৰদানি অক্ষম? 

ُؤاَْفِيَٱلۡحِلَۡيةَِوَُهَوَفِيَٱلۡخَِصاِمََغيُۡرَُمبِينَٖ َوَمنَيُنَش 
َ
 ١٨َأ

19. আৰু তসহোঁ ছি ৰহমানৰ িাো তফতৰিাসকলক নাৰী িুতল গণয কতৰছ ; 

কিওোঁছলাকৰ সৃতষ্ট তসহোঁ ছি প্ৰিযক্ষ কতৰত ল কনতক? তসহোঁ িৰ সাক্ষয অৱছশয 

তলতপিি কৰা হ’ি আৰু তসহোঁ িক কসাধ-কপা  কৰা হ’ি। 

َشِهُدو
َ
أ َْۚ اََْوََجَعلُواَْٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةَٱل ِذيَنَُهۡمَِعَبَُٰدَٱلر ِنَٰمۡحَإَِنًَٰثا

 ١٩ََخلَۡقُهۡمََْۚسُتۡكَتُبََشَهََٰدُتُهۡمََويُۡسـ َلُونََ

20. তসহোঁ ছি আৰু কয়, ‘ৰহমাছন ইচ্ছা কতৰছল আতম এওোঁছলাকৰ ইিাদি 

নকতৰছলাছহোঁ ছিন’। এই তিষছয় তসহোঁ িৰ ককাছনা জ্ঞান নাই। তসহোঁ ছি ককৱল মছন 

সজা কৰ্াছহ কয়। 

اَلَهَُ م  َٰلَِكَِمۡنَََوَقالُواَْلَۡوََشآَءَٱلر ۡحَمَُٰنََماََعَبۡدَنَُٰهمَِۗ مَبَِذ
إِۡنَُهۡمَإِل اََيخۡرُُصونََ  ٢٠َِعلٍۡمَِۖ

21. আতম তসহোঁ িক ককাৰআনৰ আগি ককাছনা তকিাি প্ৰদান কতৰছ াোঁ  কনতক, 

তিছটা তসহোঁ ছি দৃ়িভাছৱ ধাৰণ কতৰ আছ ? 

ِنََقۡبلِهِۦََفُهمَبِهِۦَ ۡمََءاَتۡيَنَُٰهۡمَكَِتَٰٗباَم 
َ
أ

 ٢١َُمۡسَتۡمِسُكونََ
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22. িৰং তসহোঁ ছি কয়, ‘তনশ্চয় আতম আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক এটা মিাদশথৰ 

ওপৰিছহ পাইছ াোঁ  আৰু তনশ্চয় আতম কিওোঁছলাকৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কতৰ 

তহদায়িপ্ৰাপ্ত হম’। 

ََءاَثَٰرِهِمََ ةََٖوِإن اَعَلَىَٰٓ م 
ُ
َأ بَۡلَقَالُٓواَْإِن اَوََجۡدنَآََءابَآَءنَاَعَلَىَٰٓ

ۡهَتُدونََ  ٢٢َمُّ

23. আৰু এইদছৰই কিামাৰ পূছিথ কিতিয়াই আতম ককাছনা জনপদি ককাছনা 

এজন সিকথ কাৰী কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  কিতিয়াই কসই ঠাইৰ তিলাসতপ্ৰয় তিলাছক 

হকছ , ‘তনশ্চয় আতম আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক এটা মিাদশথৰ ওপৰি পাইছ াোঁ  

আৰু আতম কিওোঁছলাকছৰই পদাঙ্ক অনুসৰণ কতৰ চতলম’। 

ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَفِيَقَۡريَةَٖ
َ
ِنَن ِذيٍرَإِل اَََوَكَذَٰلَِكََمآَأ َم 

ََ ةََٖوِإن اَعَلَىَٰٓ م 
ُ
َأ قَاَلَُمتَۡرفُوَهآَإِن اَوََجۡدنَآََءابَآَءنَاَعَلَىَٰٓ

ۡقَتُدونََ  ٢٣ََءاَثَٰرِهِمَمُّ

24. কিতিয়া কসই সিকথ কাৰীছয় হকছ , ‘কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ তপিৃ-

পুৰুষসকলক তিছটা মিাদশথৰ ওপৰি পাই া, মই িতদ কিামাছলাকৰ িাছি 

িাছিাকক উৎকৃষ্ট পৰ্ হল আছহাোঁ  িৰ্াতপও (কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ অনুসৰণ 

কতৰিাছন)’? তসহোঁ ছি হকছ , ‘তনশ্চয় কিামাছলাছক তি হল কপ্ৰতৰি হহ া কসয়া 

আতম অস্বীকাৰ কছৰাোঁ ’। 

اَوََجدتُّۡمََعلَۡيهََِ َِمم  ۡهَدىَٰ
َ
َولَۡوَِجۡئُتُكمَبِأ

َ
ََٰلَأ ۞َق

قَالُٓواَْإِن اَبَِمآَ ۡرِسلُۡتمَبِهِۦََكَٰفُِرونَََءابَآَءُكۡمَۖۡ
ُ
 ٢٤َأ

25. ফলি আতম তসহোঁ িৰ পৰা প্ৰতিছশাধ ল’কলাোঁ । এছিছক কচাৱা, 

অস্বীকাৰকাৰী তিলাকৰ পতৰণাম ককছনকুৱা হহত ল! 

بِينََ ِ َٰقَِبُةَٱلُۡمَكذ  فَٱنُظۡرََكۡيَفََكاَنََع  ٢٥َفَٱنَتَقۡمَناَِمۡنُهۡمَۖۡ

26. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া ইব্ৰাহীছম কিওোঁৰ তপিৃ আৰু কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক 

হকত ল, ‘কিামাছলাছক তিছিাৰৰ ইিাদি কৰা তনশ্চয় মই কসইছিাৰৰ পৰা 

সম্পকথ মুি। 

اََ ِم  م  ۦَٓإِن نِيَبََرآءَ  بِيهََِوقَوِۡمهِ
َ
َوِإۡذَقَاَلَإِبَۡرَٰهِيُمَلِأ

 ٢٦ََتۡعُبُدونََ

27. ‘ককৱল কিওোঁৰ িাতহছৰ তিজছন কমাক সৃতষ্ট কতৰছ । এছিছক তনশ্চয় কিওোঁ 

অতিশীছে কমাক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কতৰি’। 
 ٢٧َإِل اَٱل ِذيََفَطَرنِيَفَإِن ُهۥََسَيۡهِدينَِ

28. আৰু এই কঘাষণাক কিওোঁ তচৰন্তন িাণীৰূছপ ৰাতখ হৰ্ হগছ  কিওোঁৰ 

উত্তৰসূৰীসকলৰ মাজি, িাছি তসহোঁ ছি উভতি আছহ। 
 ٢٨َوََجَعلََهاََكلَِمَۢةَبَاقَِيٗةَفِيََعقِبِهِۦَلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

29. িৰং আতম তসহোঁ িক আৰু তসহোঁ িৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক কভাগ কতৰিকল 

সুছিাগ তদত ছলাোঁ , অৱছশষি তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহল সিয আৰু স্পষ্ট িণথনাকাৰী 

ৰা ুল। 

ََ ََجآَءُهُمَٱلۡحَقُّ ُؤلَآِءََوَءابَآَءُهۡمََحت يَٰ بَۡلََمت ۡعُتََهَٰٓ
بِينَ  َمُّ  ٢٩ََورَُسول 

30. আৰু কিতিয়া সিয তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহ পাছল, কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, 

‘এয়া কদছখান িাদ্য আৰু তনশ্চয় আতম ইয়াক প্ৰিযাখযান কছৰাোঁ ’। 
َقَالُواََْهََٰذاَِسۡحر ََوِإن اَبِهِۦََ اََجآَءُهُمَٱلۡحَقُّ َولَم 

 ٣٠ََكَٰفُِرونََ

31. তসহোঁ ছি আৰু ক’কল, ‘এই ককাৰআন দ্যছয়া জনপদৰ ককাছনা এজন মহান 

িযতিৰ ওপৰি তকয় অৱিীণথ কৰা নহ’ল’? 

َِنَٱلَۡقۡريََتيِۡنَ َرَُجٖلَم  َِلََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاُنَعَلَىَٰ َوَقالُواَْلَۡولَاَنُز 
 ٣١ََعِظيمٍَ
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32. তসহোঁ ছি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ৰহমি ভাগ-িন্টন কছৰ কনতক? আতমছহ 

পাতৰ্থৱ জীৱনি তসহোঁ িৰ মাজি তসহোঁ িৰ জীতৱকা িন্টন কতৰ তদওোঁ আৰু তসহোঁ িৰ 

ইজনক তসজনৰ ওপৰি মিথাদাি উন্নীি কতৰ তদওোঁ িাছি ইজছন তসজনক 

অতধনস্থ তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰ; (জাতন কৰ্াৱা) তসহোঁ ছি তি সিয় কছৰ, 

কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ৰহমি িাছিাকক উৎকৃষ্ট। 

َنحُۡنَقََسۡمَناَبَيَۡنُهمََ ُهۡمََيۡقِسُموَنََرۡحمََتََرب َِكَْۚ
َ
أ

َوَرَفۡعَناََبۡعَضُهۡمَفََ ۡنَياَْۚ ةَِٱلدُّ عِيَشَتُهۡمَفِيَٱلۡحََيوَٰ ۡوَقََبۡعٖضََم 
َوَرۡحمَُتََرب َِكََ َُۗ ا َدَرَجَٰٖتَل َِيت ِخَذََبۡعُضُهمََبۡعٗضاَُسۡخرِي ٗ

اََيجَۡمُعونََ ِم  م   ٣٢ََخيۡرَ 

33. িতদ সকছলা মানুছহ এছকটা মিালম্বী কহাৱাৰ আশংকা নাৰ্াতকলছহোঁ ছিন, 

কিছন্ত তিসকছল ৰহমানৰ লগি কুফৰী কছৰ, তসহোঁ িক আতম তসহোঁ িৰ ঘৰৰ িাছি 

কৰৌপয-তনতমথি চাদ আৰু খটখটী তদছলাছহোঁ ছিন িাছি তসহোঁ ছি আছৰাহণ কছৰ, 

ٗةََوَِٰحَدٗةَل جََعلَۡناَلَِمنََ م 
ُ
اُسَأ نَيَُكوَنَٱلن 

َ
َولَۡولَٓاَأ

ةََٖوَمَعارَِجََ ِنَفِض  يَۡكُفُرَبِٱلر ِنَٰمۡحَلُِبُيوتِِهۡمَُسُقٗفاَم 
 ٣٣ََعلَۡيَهاََيۡظَهُرونََ

34. আৰু তসহোঁ িৰ ঘৰসমূহৰ িাছি দ্যৱাৰ আৰু আসনসমূহ, ি’ি তসহোঁ ছি 

আউতজ িছহ, 
َٰٗباََوُسُرًراََعلَۡيَهاََيت ِكـ ُونََ بَۡو

َ
 ٣٤ََولُِبُيوتِِهۡمَأ

35. আৰু (অনুৰূপ তদছলাছহোঁ ছিন) কসাণৰ তনতমথিও; আৰু এই সকছলাছিাৰ 

ককৱল পাতৰ্থৱ জীৱনৰ কভাগ-সামগ্ৰীছহ। আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 

আতখৰাি ককৱল মুত্তাক্বীসকলৰ িাছিছহ। 

َْۚ َوٱٓأۡلِخَرةَََُوزُۡخُرٗفا ۡنَياَْۚ ةَِٱلدُّ اََمَتَُٰعَٱلۡحََيوَٰ َٰلَِكَلَم  ََذ َوِإنَُكلُّ
 ٣٥َِعنَدََرب َِكَلِلُۡمت قِينََ

36. আৰু তিছয় ৰহমানৰ স্মৰণৰ পৰা তিমুখ হয়, আতম িাৰ িাছি তনছয়াতজি 

কছৰাোঁ  এজন চয়িান, ফলি তস িাৰ সহচৰ হহ িায়। 
ُنَقي ِۡضَلَُهۥََشۡيَطَٰٗناََفُهَوَََوَمنََيۡعُشََعنَذِۡكرَِٱلر ِنَٰمۡحَ

 ٣٦َلَُهۥَقَرِينَ 

37. তনশ্চয় তসহোঁ ছিই (চয়িানতিলাছকই) মানুহক সৎপৰ্ৰ পৰা িাধা তদছয়, 

অৰ্চ মানুহ তিলাছক (ভ্ৰষ্ট পৰ্ি ৰ্কাৰ তপ ছিা) তনজছক তহদায়িপ্ৰাপ্ত িুতল 

ভাছৱ। 

ن ُهمََ
َ
بِيِلََويَۡحَسُبوَنَأ وَنُهۡمََعِنَٱلس  َوِإن ُهۡمَلََيُصدُّ

 ٣٧َۡهَتُدونََمَُّ

38. অৱছশষি কিতিয়া তস আমাৰ ওচৰি আতহি, কিতিয়া তস চয়িানক ক’ি, 

‘হায়! কমাৰ আৰু কিামাৰ মাজি িতদ পূৱ আৰু পতশ্চমৰ দছৰ িযৱধান 

ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন!’ এছিছক এই সহচৰ তকমান কি তনকৃষ্ট! 

َإَِذاََجآَءنَاَقَاَلََيَٰلَۡيَتَبَيۡنِيََوبَۡيَنَكَُبۡعَدََ َحت يَٰٓ
 ٣٨َيِۡنَفَبِۡئَسَٱلَۡقرِينَُٱلَۡمۡشرِقََ

39. আৰু আতজ কিামাছলাকৰ এই অনুিাপ কিামাছলাকৰ ককাছনা কামি 

নাতহি, তিছহিু কিামাছলাছক অনযায় কতৰত লা; তনশ্চয় কিামাছলাক আটাছয় 

শাতিৰ অংশীদাৰ। 

ن ُكۡمَفِيَٱلَۡعَذاِبََ
َ
لَۡمُتۡمَأ َولَنَيَنَفَعُكُمَٱلَۡيوَۡمَإِذَظ 

 ٣٩َُمۡشتَِرُكونََ

40. িুতম িতধৰক শুনাি পাতৰিাছন অৰ্িা অন্ধক পৰ্ কদখুৱাি পাতৰিাছন আৰু 

তিজন স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আছ  িাক তহদায়ি তদি পাতৰিাছন? 

ۡوََتۡهِديَٱلُۡعۡمَيََوَمنََكاَنَفِيََ
َ
َأ م  نَتَتُۡسِمُعَٱلصُّ

َ
فَأ
َ
أ

بِينَٖ  ٤٠ََضَلَٰٖلَمُّ
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41. এছিছক িতদ আতম কিামাক হল িাওোঁ, কিছন্ত তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ পৰা 

প্ৰতিছশাধ লম; 
نَتقُِمونََ َبَِكَفَإِن اَِمۡنُهمَمُّ اَنَۡذَهبَن   ٤١َفَإِم 

42. অৰ্িা আতম তসহোঁ িক তি শাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ াোঁ , কসয়া আতম কিামাক 

কদখুৱাম, তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি পূণথ ক্ষমিাৱান। 
ۡوَنُرِيَن َكَٱل ِذيَوََعۡدَنَُٰهۡمَفَإِن اََ

َ
ۡقَتِدُرونََأ  ٤٢ََعلَۡيِهمَمُّ

43. এছিছক কিামাৰ প্ৰতি তি অহী কৰা হহছ  কসয়া দৃ়িভাছৱ অৱলম্বন কৰা। 

তনশ্চয় িুতম সৰল পৰ্ৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি। 
َِصَرَٰٖطََ إِن َكَعَلَىَٰ وِحَيَإِلَۡيَكَۖۡ

ُ
فَٱۡسَتۡمِسۡكَبِٱل ِذٓيَأ

ۡسَتقِيمَٖ  ٤٣َمُّ

44. তনশ্চয় এই ককাৰআন কিামাৰ আৰু কিামাৰ সম্প্ৰদায়ৰ িাছি 

স্মৰতণকাস্বৰূপ; অনতিপলছম কিামাছলাকক (ইয়াৰ তিষছয়) কসাধ-কপা  কৰা 

হ’ি। 

وََسوَۡفَتُۡسـ َلُونََ  ٤٤ََوِإن ُهۥَلَِذۡكر َل َكََولَِقۡوِمَكَۖۡ

45. কসছয় কিামাৰ পূছিথ আতম আমাৰ ৰা ুলসকলৰ পৰা তিসকলক কপ্ৰৰণ 

কতৰত ছলাোঁ  কিওোঁছলাকক সুতধ কচাৱা, আতম ৰহমানৰ িাতহছৰ ইিাদি কতৰি পৰা 

এছন ককাছনা ইলাহ তনধথাৰণ কতৰত ছলাোঁ  কনতক? 

َجَعلَۡناَِمنَ
َ
ۡرَسلَۡناَِمنََقۡبلَِكَِمنَرُُّسلَِنآَأ

َ
وَۡسـ َۡلََمۡنَأ

 ٤٥َُدوِنَٱلر ِنَٰمۡحََءالَِهٗةَُيۡعَبُدونََ

46. অৱছশয আতম মু াক আমাৰ তনদশথনাৱলীসহ তফৰআউন আৰু িাৰ 

কনিৃিগথৰ ওচৰি কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ । কিওোঁ হকত ল, ‘তনশ্চয় মই সৃতষ্টজগিৰ 

প্ৰতিপালকৰ এজন ৰা ুল’। 

َفِرَۡعۡوَنََوَملَِإيْهِۦََفَقاَلََ َأَـِبَيَٰتَِنآَإِلَيَٰ ۡرَسلَۡناَُموَسيَٰ
َ
َولََقۡدَأ

َٱلَۡعَٰلَِمينََ ِ  ٤٦َإِن ِيَرَُسوُلََرب 

47. এছিছক কিতিয়া কিওোঁ তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ তনদশথনাৱলীসহ উপতস্থি 

হ’ল কিতিয়া তসহোঁ ছি কসয়া হল উপহাস কতৰিকল ধতৰছল। 
ِنَۡهاَيَۡضَحُكونََ اََجآَءُهمَأَـِبَيَٰتَِنآَإَِذاَُهمَم   ٤٧َفَلَم 

48. আতম তসহোঁ িক তি তনদশথছনই কদখুৱাইছ াোঁ  কসয়া আত ল িাৰ আগৰ 

তনদশথনিকক কশ্ৰষ্ঠ। আতম তসহোঁ িক শাতিৰ মাধযমি কৰায়ত্ত কতৰত ছলাোঁ , িাছি 

তসহোঁ ছি উভতি আছহ। 

َََۖۡوَماَنُرِيِهم ۡختَِها
ُ
ۡكبَُرَِمۡنَأ

َ
ِۡنََءايٍَةَإِل اَِهَيَأ م 

َخۡذَنَُٰهمَبِٱلَۡعَذاِبَلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ
َ
 ٤٨ََوأ

49. তসহোঁ ছি আৰু হকত ল, ‘কহ িাদ্যকৰ! কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আমাৰ 

িাছি িুতম কসইছটা প্ৰাৰ্থনা কৰা তিছটা কিওোঁ কিামাৰ লগি অিীকাৰ কতৰছ , 

তনশ্চয় আতম সৎপৰ্ অৱলম্বন কতৰম’। 

اِحُرَٱۡدُعَلََناََرب َكَبَِماََعِهَدَِعنَدَكََ يَُّهَٱلس 
َ
أ َوَقالُواََْيَٰٓ

 ٤٩َإِن َناَلَُمۡهَتُدونََ

50. িাৰ তপ ি কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ পৰা শাতি আোঁিৰাই তনছলাোঁ , কিতিয়াই 

তসহোঁ ছি অিীকাৰ ভি কতৰছল। 
اََكَشۡفَناََعۡنُهُمَٱلَۡعَذاَبَإَِذاَُهۡمَيََ  ٥٠َنُكُثونََفَلَم 

51. আৰু তফৰআউছন কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজি কঘাষণা কতৰ ক’কল, ‘কহ কমাৰ 

সম্প্ৰদায়! তম ৰৰ ৰাজত্ব কমাৰ নহয়ছন িাৰু? আৰু এই নদ-নদীছিাৰ কমাৰ 

পাদছদশি প্ৰিাতহি কহাৱা নাই জাছনা; কিামাছলাছক কদখা কপাৱা নাইছন? 

َِ لَيَۡسَل
َ
َفِرَۡعۡوُنَفِيَقَۡوِمهِۦَقَاَلََيََٰقۡوِمَأ يَُملُۡكَََونَاَدىَٰ

فَلَاَُتۡبِصُرونََ
َ
رِيَِمنََتحۡتِٓيَِۚأ

نَۡهَُٰرََتجۡ
َ
 ٥١َِمۡصَرََوَهَِٰذهَِٱلۡأ
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52. ‘মই এই িযতিিকক কশ্ৰষ্ঠ নহয়ছন? তিজন হীন আৰু স্পষ্ট কৰ্া ক’িকলও 

প্ৰায় অক্ষম! 
ََولَاَيَكَاُدَيُبِينَُ ِۡنََهََٰذاَٱل ِذيَُهَوََمِهين  م  نَاََ۠خيۡرَ 

َ
ۡمَأ
َ
 ٥٢َأ

53. ‘কিছন্ত কিওোঁক (মু াক) কসাণৰ গামখাৰু প্ৰদান কৰা নহ'ল তকয়, অৰ্িা 

কিওোঁৰ লগি তফতৰিাসকল দলিিভাছৱ নাতহল তকয়’? 

ۡوََجآَءََمَعُهََ
َ
ِنََذَهٍبَأ م   َ ۡسوَِرة

َ
لِۡقَىََعلَۡيهَِأ

ُ
فَلَۡولَٓاَأ

 ٥٣َٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَُمۡقتَِرنِينََ

54. এইদছৰই তস িাৰ সম্প্ৰদায়ক িুিথক সজাছল, ফলি তসহোঁ ছি িাৰ কৰ্া 

মাতন ল’কল। তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল এটা ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়। 
َِٰسقِينََ إِن ُهۡمََكانُواَْقَۡوٗماََف َطاُعوُهَْۚ

َ
َقَۡوَمُهۥَفَأ  ٥٤َفَٱۡسَتَخف 

55. িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ছি আমাক কৰাধাতেি কতৰছল কিতিয়া আতম 

তসহোঁ িৰ পৰা প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণ কতৰছলাোঁ  আৰু তসহোঁ ি আটাইছক ডুিাই মাতৰছলাোঁ । 
ۡجمَعِينََ

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡمَأ

َ
آََءاَسُفونَاَٱنَتَقۡمَناَِمۡنُهۡمَفَأ  ٥٥َفَلَم 

56. ফলি আতম তসহোঁ িক পৰিিীতিলাকৰ িাছি অিীি ইতিহাস আৰু দৃষ্টান্ত 

িনাই ৰাতখছলাোঁ । 
 ٥٦َفََجَعلَۡنَُٰهۡمََسلَٗفاََوَمَثلٗاَل ٓأِۡلِخرِينََ

57. আৰু কিতিয়াই মাৰইয়াম-পুিৰ উদাহৰণ তদয়া হয়, কিতিয়াই কিামাৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ কলাছক তচঞৰ-িাখৰ কতৰ হুলসু্থল লগাই তদছয়। 
اَُضرَِبَٱۡبُنََمۡريََمََمَثلًاَإَِذاَقَۡوُمَكَِمۡنُهََ ۞َولَم 

ونََ  ٥٧َيَِصدُّ

58. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘আমাৰ উপাসযতিলাক কশ্ৰষ্ঠ কন ঈ া’? তসহোঁ ছি ককৱল 

িাক-তিিিাৰ উছেছশযছহ কিামাৰ সনু্মখি কিওোঁৰ কৰ্া দাতঙ ধছৰ। িৰং তসহোঁ ি 

এটা কাতজয়া-তপ্ৰয় সম্প্ৰদায়। 

بَۡلََ ُۢاَْۚ َ َماََضَربُوُهَلََكَإِل اََجَدل ۡمَُهَوَْۚ
َ
َأ َٰلَِهُتَناََخيۡر 

َ
َوَقالُٓواََْءأ

ََخِصُمونََ  ٥٨َُهۡمَقَوۡم 

59. কিওোঁ ককৱল কমাৰ এজন িাোছহ আত ল। িাৰ ওপৰি আতম অনুগ্ৰহ 

কতৰত ছলাোঁ  আৰু কিওোঁক আতম িনী ই ৰাঈলৰ িাছি দৃষ্টান্ত িনাইত ছলাোঁ । 
ۡنَعۡمَناََعلَۡيهَِوََجَعلَۡنَُٰهََمَثلٗاَل َِبنِٓيََ

َ
َأ إِۡنَُهَوَإِل اََعۡبد 

َِٰٓءيَلَ  ٥٩َإِۡسَر

60. আৰু িতদ আতম ইচ্ছা কতৰছলাছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিামাছলাকৰ পতৰিছিথ  

তফতৰিা সৃতষ্ট কতৰছলাছহোঁ ছিন, তিসকছল পৃতৰ্ৱীি উত্তৰাতধকাৰী হ’লছহোঁ ছিন। 
ۡرِضََ

َ
َلَٰٓئَِكٗةَفِيَٱلۡأ َولَۡوَنََشآُءَلَجََعلَۡناَِمنُكمَم 

 ٦٠ََيخۡلُُفونََ

61. আৰু তনশ্চয় ঈ া হহছ  তকয়ামিৰ তনতশ্চি তনদশথন; কসছয় কিামাছলাছক 

তকয়ামি সম্পছকথ  সছেহ কপাষণ নকতৰিা। কিামাছলাছক ককৱল কমাছৰই 

অনুসৰণ কৰা। এইছটাছৱই সৰল পৰ্। 

ََهََٰذاََوََ َبَِهاََوٱت بُِعوِنِۚ اَعةَِفَلَاََتۡمتَُرن  ِإن ُهۥَلَعِلۡم َل ِلس 
ۡسَتقِيمَ  َمُّ  ٦١َِصَرَٰط 

62. চয়িাছন কিন কিামাছলাকক ককতিয়াও িাধা প্ৰদান কতৰি কনাৱাছৰ। 

তনশ্চয় তস কিামাছলাকৰ প্ৰকাশয শত্ৰু। 

إِن ُهۥَلَُكۡمََعُدو  َمَُّ ۡيَطَُٰنَۖۡ ن ُكُمَٱلش   ٦٢َبِينَ َولَاَيَُصد 
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63. আৰু কিতিয়া ঈ াই স্পষ্ট প্ৰমাণাতদ হল আতহছল, কিতিয়া কিওোঁ ক’কল, 

‘অৱছশয মই কিামাছলাকৰ ওচৰি তহকমিসহ আতহছ াোঁ  আৰু কিামাছলাছক 

তিছিাৰ তিষয়ি মিছভদ কতৰ া কসইছিাৰ স্পষ্ট কতৰিকল আতহছ াোঁ । কসছয় 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু কমাৰ আনুগিয কৰা। 

اََجآَ َبِٱلَۡبي َِنَِٰتَقَاَلَقَۡدَِجۡئُتُكمَََولَم  َءَِعيَسيَٰ
َبي َِنَلَُكمََبۡعَضَٱل ِذيََتخَۡتلُِفوَنَفِيهََِِۖ

ُ
بِٱلۡحِۡكَمةََِولِأ

ِطيُعونَِ
َ
ََوأ َ  ٦٣َفَٱت ُقواَْٱَّلل 

64. ‘তনশ্চয় আল্লাহ, কিছৱোঁই কমাৰ প্ৰতিপালক আৰু কিামাছলাকছৰা 

প্ৰতিপালক। এছিছক কিামাছলাছক কিওোঁছৰই ইিাদি কৰা; এইছটাছৱই হহছ  

সৰল পৰ্’। 

ََ َهََٰذاَِصَرَٰط  َُهَوََرب ِيََوَربُُّكۡمَفَٱۡعُبُدوُهَْۚ َ َٱَّلل  إِن 
ۡسَتقِيمَ   ٦٤َمُّ

65. িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ মাজৰ তক ুমান দছল মিাকনকয সৃতষ্ট কতৰছল, কসছয় 

িাতলমসকলৰ িাছি িন্ত্ৰণাদায়ক তদৱসৰ শাতিৰ দ্যছভথ াগ! 
َبََ ۡحَزاُبَِمنُۢ

َ
َل ِل ِذيَنََظلَُمواَِْمۡنََفَٱۡخَتلََفَٱلۡأ فََوۡيل  يۡنِِهۡمَۖۡ

لِيمٍَ
َ
 ٦٥ََعَذاِبَيَۡوٍمَأ

66. তসহোঁ ছি ককৱল তসহোঁ িৰ অজাতনছি আকতস্মকভাছৱ তকয়ামি অহাৰ 

অছপক্ষাি আছ । 
تَِيُهمََبۡغَتٗةَوَُهۡمَلَاََ

ۡ
نَتَأ
َ
اَعَةَأ َهۡلَيَنُظُروَنَإِل اَٱلس 

 ٦٦َيَۡشُعُرونََ

67. কসইতদনা অন্তৰি িনু্ধসকছলও ইজছন তসজনৰ শত্ৰু হহ পতৰি, ককৱল 

মুত্তাক্বীসকলৰ িাতহছৰ। 
َإِل اَٱلُۡمت قِينََ َبۡعُضُهۡمَلَِبۡعٍضََعُدوٌّ ِخل آُءَيَۡوَمئِذَِۭ

َ
 ٦٧َٱلۡأ

68. কহ কমাৰ িাোসকল! আতজ কিামাছলাকৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু 

কিামাছলাছক তচতন্তিও নহ’িা। 
ََعلَۡيُكُمَٱلَۡيوۡمََ نُتۡمََتحَۡزنُونَََيَٰعَِبادَِلَاََخۡوف 

َ
 ٦٨َََولَٓاَأ

69. তিসকছল আমাৰ আয়ািৰ প্ৰতি ঈমান আতনত ল আৰু কিওোঁছলাক আত ল 

মু তলম, 
 ٦٩َٱل ِذيَنََءاَمُنواَْأَـِبَيَٰتَِناَوََكانُواَُْمۡسلِِمينََ

70. কিামাছলাক আৰু কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকল আনেতচছত্ত জান্নািি প্ৰছৱশ 

কৰা। 
ۡزَوَُٰجُكۡمَُتحۡبَُرونََٱۡدُخلُواَْ

َ
نُتۡمََوأ

َ
 ٧٠َٱلۡجَن َةَأ

71. কসাণৰ ৰ্াল আৰু পানপাি হল কিওোঁছলাকক প্ৰদতক্ষণ কৰা হ’ি, িাি 

মছন তি তিচাছৰ আৰু তিছটাছৰ চকু িৃপ্ত হয় কসই সকছলা ৰ্াতকি, আৰু িাি 

কিামাছলাছক স্থায়ী হ’িা। 

ۡكَواٖبََِۖوفِيهََ
َ
ِنََذَهٖبََوأ اَُيَطاُفََعلَۡيِهمَبِِصَحاٖفَم 

نُتۡمَفِيَهاَ
َ
َوأ ۡعيُُنَۖۡ

َ
َٱلۡأ نُفُسََوتَلَذُّ

َ
َماَتَۡشَتِهيهَِٱلۡأ

 ٧١ََخَٰلُِدونََ

72. এইছটাছৱই জান্নাি, কিামাছলাকক তিছটাৰ অতধকাৰী কৰা হহছ , 

কিামাছলাকৰ আমলৰ ফলস্বৰূছপ। 
ورِۡثُتُموَهاَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

ُ
 ٧٢ََوتِلَۡكَٱلۡجَن ُةَٱل تِٓيَأ

73. িাি কিামাছলাকৰ িাছি আছ  প্ৰচুৰ ফলমূল, িাৰ পৰা কিামাছলাছক 

খািা। 
ُكلُونََ

ۡ
ِۡنَهاَتَأ م   َ َكثِيَرة َِٰكَهةَ   ٧٣َلَُكۡمَفِيَهاََف
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74. তনশ্চয় অপৰাধীতিলাক জাহান্নামৰ শাতিি স্থায়ী হ’ি; َََٱلُۡمۡجرِِميَنَفِيََعَذاِبََجَهن َمََخَٰلُِدون  ٧٤َإِن 

75. তসহোঁ িৰ শাতি লাঘৱ কৰা নহ’ি আৰু তসহোঁ ছি িাি হিাশ হহ পতৰি। ََ٧٥َلَاَُيَفت ُرََعۡنُهۡمَوَُهۡمَفِيهَُِمۡبلُِسون 

76. আৰু আতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি অনযায় কৰা নাত ছলাোঁ , তকন্তু তসহোঁ ি তনছজই 

আত ল িাতলম। 
َٰلِِمينََ  ٧٦ََوَماََظلَۡمَنَُٰهۡمََوَلَِٰكنََكانُواَُْهُمَٱلظ 

77. তসহোঁ ছি তচঞতৰ তচঞতৰ ক’ি, ‘কহ মাতলক! কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিন 

আমাক তনঃছশষ কতৰ তদছয়’। কিওোঁ ক’ি, ‘তনশ্চয় কিামাছলাছক এছনককছয় 

ৰ্াতকি লাতগি’। 

قَاَلَإِن ُكمََ َونَاَدۡواََْيََٰمَٰلُِكَلَِيۡقِضََعلَۡيَناََربَُّكَۖۡ
َِٰكُثونََ  ٧٧َم 

78. আল্লাছহ ক’ি, ‘অৱছশয আতম কিামাছলাকৰ ওচৰি সিয হল আতহত ছলাোঁ , 

তকন্তু কিামাছলাকৰ সৰহভাছগই আত ল সিয অপ েকাৰী’। 
ََ ِ َحق 

ۡكثََرُكۡمَلِلۡ
َ
َأ ََوَلَِٰكن  ِ لََقۡدَِجۡئَنَُٰكمَبِٱلۡحَق 

 ٧٨ََكَٰرُِهونََ

79. তসহোঁ ছি ককাছনা তিষছয় চূডান্ত তসিান্ত গ্ৰহণ কতৰছ  কনতক? তনশ্চয় 

আতমছহ চূডান্ত তসিান্তকাৰী। 
ۡمٗراَفَإِن اَُمبِۡرُمونََ

َ
بَۡرُمٓواَْأ

َ
ۡمَأ
َ
 ٧٩َأ

80. অৰ্িা তসহোঁ ছি ভাছি কনতক কি, আতম তসহোঁ িৰ কগাপন তিষয় আৰু মন্ত্ৰণা 

শুতনিকল নাপাওোঁ? তনশ্চয় শুতনিকল পাওোঁ। আমাৰ তফতৰিাসকল তসহোঁ িৰ ওচৰছি 

ৰ্াতক তলছখ। 

ََورُُسلَُناَ َُٰهمَِۚبَلَىَٰ ُهۡمََوَنجَۡوى ن اَلَاَنَۡسَمُعَِسر 
َ
ۡمََيحَۡسُبوَنَأ

َ
أ

 ٨٠َلََديِۡهۡمَيَۡكُتُبونََ

81. ককাৱা, ‘ৰহমানৰ িতদ ককাছনা সন্তান ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন কিছন্ত মছয়ই প্ৰৰ্ম 

কিওোঁৰ ইিাদিকাৰী হ’কলাছহোঁ ছিন; 
ُلَٱلَۡعَٰبِِدينََ و 

َ
نَاَ۠أ
َ
َفَأ  ٨١َقُۡلَإِنََكاَنَلِلر ِنَٰمۡحََولَد 

82. তসহোঁ ছি তি আছৰাপ কছৰ িাৰ পৰা আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিপালক আৰু 

আৰ ৰ প্ৰতিপালক অতি পতৱি-মহান। 
اََسَُ َٱلَۡعۡرِشََعم  ِ ۡرِضََرب 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ِ ۡبَحََٰنََرب 

 ٨٢َيَِصُفونََ

83. এছিছক তসহোঁ িক তনৰৰ্থক কৰ্া-িিৰা আৰু কখল-কধমাতলি মত্ত হহ 

ৰ্াতকিকল তদয়া-- তি তদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তসহোঁ িক তদয়া হহছ  কসই তদনৰ সনু্মখীন 

কনাছহাৱা পিথন্ত। 

َْ َُٰقواَْيَۡوَمُهُمَٱل ِذيََفََذۡرُهۡمََيخُوُضواََْويَلَۡعُبوا َيَُل ََحت يَٰ
 ٨٣َيُوَعُدونََ

84. কিছৱোঁই সিয ইলাহ আকাশি, আৰু কিছৱোঁই সিয ইলাহ পৃতৰ্ৱীি। কিওোঁ 

প্ৰজ্ঞাময়, সিথজ্ঞ। 
ۡرِضَإَِلَٰه َْۚوَُهَوَٱلۡحَِكيُمََ

َ
َوفِيَٱلۡأ َمآِءَإَِلَٰهَ  وَُهَوَٱل ِذيَفِيَٱلس 

 ٨٤َٱلَۡعلِيمَُ

85. আৰু কিওোঁ িৰকিময়, িাৰ কিৃথ ত্বি আছ  আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই 

দ্যছয়াছৰ মধযৱিী সকছলা িস্তু। আৰু তকয়ামিৰ জ্ঞান ককৱল কিওোঁৰ ওচৰছিই 

আছ , আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাকক প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা হ’ি। 

ۡرِضََوَماَبَيَۡنُهَماََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َوَتَباَرَكَٱل ِذيَلَُهۥَُملُۡكَٱلس 

اَعةََِوِإلَۡيهَِتُرَۡجُعونََوَِعنَدهُۥَِعلُۡمَ  ٨٥َٱلس 
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86. আৰু কিওোঁৰ িাতহছৰ তসহোঁ ছি তিছিাৰক আহ্বান কছৰ, তসহোঁ ছি ককতিয়াও 

 ুপাতৰ ৰ অতধকাৰী নহ’ি, তকন্তু কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ তিসকছল জাতন-শুতন সিয 

সাক্ষয তদছয়। 

َفََٰعَةَإِل اََمنََ َولَاََيۡملُِكَٱل ِذيَنَيَۡدُعوَنَِمنَُدونِهَِٱلش 
َوَُهۡمََيۡعلَُمونَََشهَِ ِ  ٨٦ََدَبِٱلۡحَق 

87. আৰু িতদ িুতম তসহোঁ িক কসাধা, ‘ককাছন তসহোঁ িক সৃতষ্ট কতৰছ ’? তসহোঁ ছি 

অৱছশয ক’ি ‘আল্লাহ’। িৰ্াতপও তসহোঁ ছি ককছনকক তিমুখ হহছ ? 

ََ ن يَٰ
َ
فَأ َۡۖ ُ َٱَّلل  ۡنََخلََقُهۡمَلََيُقولُن  لَۡتُهمَم 

َ
َولَئِنََسأ
 ٨٧َيُۡؤَفُكونََ

88. আৰু কিওোঁৰ (ৰা ুলৰ) এই িাণী কি, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় ইহোঁ ি 

এছনকুৱা সম্প্ৰদায় তিহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকতৰি’। 
ل اَيُۡؤِمُنونََ ُؤلَآِءَقَۡومَ  ََهَٰٓ َإِن  ِ  ٨٨ََوقِيلِهِۦََيََٰرب 

89. এছিছক িুতম তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা আৰু ককাৱা, ‘ ালাম’। তকন্তু তসহোঁ ছি 

(ইয়াৰ পতৰণাম) অনতিপলছম জাতনিকল পাি। 

 ٨٩َفَٱۡصَفۡحََعۡنُهۡمََوقُۡلََسَلَٰم َْۚفََسوَۡفََيۡعلَُمونََ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. শপি সুস্পষ্ট তকিািৰ! َ٢َٱلُۡمبِينََِوٱلِۡكَتَِٰب 

3. তনশ্চয় ইয়াক আতম অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  এটা িৰকিময় ৰাতিি; তনশ্চয় আতম 

সিকথ কাৰী। 
إِن اَُكن اَُمنِذرِينََ َبََٰرَكٍةَِۚ نَزلَۡنَُٰهَفِيَلَۡيلَةَٖمُّ

َ
 ٣َإِن آَأ

4. কসই ৰাতিি প্ৰছিযক চূডান্ত তসিান্ত তস্থৰ কৰা হয়, ٍَۡمٍرََحِكيم
َ
َأ  ٤َفِيَهاَُيۡفَرُقَُكلُّ

5. আমাৰ আছদশ অনুসাছৰ। তনশ্চয় আতমছয়ই ৰা ুল কপ্ৰৰণকাৰী। ََإِن اَُكن اَُمۡرِسلِين َْۚ ٓ ِۡنَِعنِدنَا ۡمٗراَم 
َ
 ٥َأ

6. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা ৰহমিস্বৰূছপ; তনশ্চয় কিওোঁ সিথছশ্ৰািা, 

সিথজ্ঞ, 

ِميُعَٱلَۡعلِيمَُ إِن ُهۥَُهَوَٱلس  ب َِكَْۚ ِنَر   ٦ََرۡحمَٗةَم 

7. কিছৱোঁই আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজৰ সকছলা িস্তুৰ 

প্ৰতিপালক; িতদ কিামাছলাছক তনতশ্চি তিশ্বাসী কহাৱা। 
إِنَُكنُتمََ َۡۖ ۡرِضََوَماَبَيۡنَُهَمآ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ِ َرب 

وقِنِينََ  ٧َمُّ

8. কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, কিছৱোঁই জীৱন দান কছৰ 

আৰু কিছৱোঁই মৃিুয ঘটায়; কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক আৰু কিামাছলাকৰ 

তপিৃ-পুৰুষসকছলাছৰা প্ৰতিপালক। 

ََءابَآئُِكُمََ َربُُّكۡمََوَربُّ ََٰهَإِل اَُهَوَيُۡحِيۦََويُِميُتَۖۡ لَٓاَإَِل
لِينََ و 

َ
 ٨َٱلۡأ

9. িৰং তসহোঁ ছি সছেহৰ িশিিী হহ কখল-কধমাতল কতৰ আছ । َََيَلَۡعُبون ٖ  ٩َبَۡلَُهۡمَفِيََشك 

10. এছিছক িুতম অছপক্ষা কৰা কসই তদনছটাকল, তিতদনা স্পষ্ট কধাোঁ ৱাছৰ 

আচ্ছন্ন হ’ি আকাশ, 

بِينَٖ َمآُءَبُِدَخاٖنَمُّ تِيَٱلس 
ۡ
 ١٠َفَٱۡرتَقِۡبَيَۡوَمَتَأ

11. তিছটাছৱ মানুহক আিৃি কতৰ কপলাি। এইছটা িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। ۡۖاَس لِيمَ ََيۡغَشيَٱلن 
َ
َأ  ١١ََهََٰذاََعَذاب 

12. (তসহোঁ ছি ক’ি) ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাৰ পৰা শাতি দূৰ কতৰ তদয়া, 

তনশ্চয় আতম মুতমন হম’। 
ب َناَٱۡكِشۡفََعن اَٱلَۡعَذاَبَإِن اَُمۡؤِمُنونََ  ١٢َر 
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13. ককছনকক তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি? অৰ্চ ইতিপূছিথ তসহোঁ িৰ ওচৰি 

আতহত ল এজন স্পষ্ট ৰা ুল; 

بِينَ  َمُّ ََوقَۡدََجآَءُهۡمَرَُسول  ِۡكَرىَٰ َلَُهُمَٱلذ  ن يَٰ
َ
 ١٣َأ

14. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিওোঁৰ পৰা মুখ ঘূৰাই হলত ল আৰু হকত ল, ‘এওোঁ 

এজন তশক্ষাপ্ৰাপ্ত উন্মাদ’। 
جُۡنونَ  َتََول ۡواََْعۡنُهََوَقالُواَُْمَعل م َم   ١٤َُثم 

15. তনশ্চয় আতম অলপ সময়ৰ কাৰছণ শাতি ৰতহি কতৰম, (তকন্তু) তনশ্চয় 

কিামাছলাক কিামাছলাকৰ আগৰ অৱস্থাকল উভতি িািা। 
إِن ُكۡمَعَآئُِدونََ  ١٥َإِن اََكاِشُفواَْٱلَۡعَذاِبَقَلِيلًاَْۚ

16. তিতদনা আতম প্ৰিলভাছৱ কৰায়ত্ত কতৰম, কসইতদনা তনশ্চয় আতম হ'ম 

প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণকাৰী। 
َإِن اَُمنَتقُِمونََيَۡوَمََنۡبِطُشَٱلَۡبۡطَشَةَٱلَۡ  ١٦َُكبَۡرىَٰٓ

17. আৰু অৱছশয আতম ইহোঁ িৰ আগি তফৰআউন সম্প্ৰদায়ক পৰীক্ষা 

কতৰত ছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰছিা আতহত ল এজন সন্মাতনি ৰা ুল, 

ََ ۞َولََقۡدََفَتن اََقۡبلَُهۡمَقَۡوَمَفِرَۡعۡوَنَوََجآَءُهۡمَرَُسول 
 ١٧ََكرِيمَ 

18. (কিওোঁ তফৰআউনক হকত ল) ‘আল্লাহৰ িাোসকলক কমাকল গিাই তদয়া। 

তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি এজন তিশ্বি ৰা ুল। 

ِمينَ 
َ
َأ إِن ِيَلَُكۡمَرَُسول  َِۡۖ َِعَباَدَٱَّلل  ٓواَْإِلَي  دُّ

َ
ۡنَأ
َ
 ١٨َأ

19. ‘আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ তিৰুছি ঔিিয প্ৰকাশ নকতৰিা, তনশ্চয় মই 

কিামাছলাকৰ ওচৰি স্পষ্ট প্ৰমাণ হল আতহম। 
بِينَٖ إِن ِٓيََءاتِيُكمَبُِسلَۡطَٰٖنَمُّ َِۡۖ نَل اََتۡعلُواَْعَلَىَٱَّلل 

َ
 ١٩ََوأ

20. ‘কিামাছলাকৰ প্ৰিৰাঘািৰ পৰা মই কমাৰ প্ৰতিপালক আৰু কিামাছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আশ্ৰয় তিচাতৰছ াোঁ । 
نَتَۡرُجمُونَِ

َ
 ٢٠ََوِإن ِيَُعۡذُتَبَِرب ِيََوَرب ُِكۡمَأ

21. ‘আৰু িতদ কিামাছলাছক কমাৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন নকৰা, কিছন্ত কমাক 

এতৰ গুতচ কিাৱা’। 
 ٢١ََوِإنَل ۡمَتُۡؤِمُنواَْلِيَفَٱۡعتَِزلُونَِ

22. িাৰ তপ ি কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ ক’কল, ‘তনশ্চয় ইহোঁ ি 

এটা অপৰাধী সম্প্ৰদায়’। 
جۡرُِمونََ مُّ ُؤلَآِءَقَۡومَ  ََهَٰٓ ن 

َ
َأ ۥٓ  ٢٢َفََدعَاََرب ُه

23. (আল্লাছহ ক’কল) ‘কিছন্ত িুতম কমাৰ িাোসকলক হল ৰাতিৰ তভিৰছি 

ওলাই কিাৱা, তনশ্চয় কিামাছলাকক তপ  ফালৰ পৰা কখতদ কিাৱা হ’ি’। 
ت َبُعونََ ۡسِرَبِعَِبادِيَلَۡيلًاَإِن ُكمَمُّ

َ
 ٢٣َفَأ

24. ‘আৰু সাগৰখনক তস্থৰ ৰ্াতকিকল তদয়া, তনশ্চয় তসহোঁ ি হ’ি ডুতি মৰা 

িাতহনীৰ অন্তভুথ ি’। 
ۡغَرقُونََ َمُّ إِن ُهۡمَُجند   ٢٤ََوٱتُۡرِكَٱلَۡبۡحَرَرَۡهًواَۖۡ

25. তসহোঁ ছি তপ ফাছল এতৰ হগত ল িহুছিা উদযান আৰু প্ৰস্ৰৱন, ََٰٖٖتَوَُعُيون  ٢٥ََكۡمَتََرُكواَِْمنََجن 
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26. শসযছক্ষি আৰু সুৰময িাসস্থান, َٖ٢٦ََوُزُروٖعََوَمَقاٖمََكرِيم 

27. আৰু নানা ধৰণৰ তিলাস-সামগ্ৰী, ি’ি তসহোঁ ছি আনে উপছভাগ কতৰত ল। َََِٰكِهين  ٢٧ََوَنۡعَمةََٖكانُواَْفِيَهاََف

28. এছনকুৱাই হহত ল, আৰু আতম এই সকছলাছিাৰৰ উত্তৰাতধকাৰী কতৰত ছলাোঁ  

এটা কিছলগ সম্প্ৰদায়ক। 
ۡوَرثَۡنََٰهاَقَۡوًماََءاَخرِينََ

َ
َوأ  ٢٨ََكَذَٰلَِكَۖۡ

29. এছিছক আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীছয় তসহোঁ িৰ িাছি অশ্ৰুপাি কৰা নাত ল আৰু 

তসহোঁ ি অৱকাশ প্ৰাপ্তও নাত ল। 
ۡرُضََوَماََكانُواََْ

َ
َمآُءََوٱلۡأ َفَماَبََكۡتََعلَۡيِهُمَٱلس 

 ٢٩َُمنَظرِينََ

30. আৰু অৱছশয আতম িনী ই ৰাঈলক লাঞ্ছনাদায়ক শাতিৰ পৰা উিাৰ 

কতৰত ছলাোঁ , 
َِٰٓءيَلَِمَنَٱلَۡعَذاِبَٱلُۡمِهينََِولََقۡدََنج ۡيَناَبَنِٓيَ  ٣٠َإِۡسَر

31. তফৰআউনৰ পৰা, তনশ্চয় তস আত ল সীমালংঘনকাৰীসকলৰ মাজি 

শীষথস্থানীয়। 
َِنَٱلُۡمۡسرِفِينََ  ٣١َِمنَفِرَۡعۡوَنَْۚإِن ُهۥََكاَنَعَالِٗياَم 

32. আৰু আতম জাতন িুতজছয় তসহোঁ িক সকছলা সৃতষ্টৰ ওপৰি তনিথাতচি 

কতৰত ছলাোঁ । 
َِعلٍۡمَعَلَىَٱلَۡعَٰلَِمينَََولََقِدَ  ٣٢َٱۡختَۡرَنَُٰهۡمَعَلَىَٰ

33. আৰু আতম তসহোঁ িক এছনকুৱা তনদশথনাৱলী প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ , ি’ি আত ল 

সুস্পষ্ট পৰীক্ষা; 

بِينَ  َِنَٱٓأۡلَيَِٰتََماَفِيهَِبََلَٰٓؤ اَْمُّ  ٣٣ََوَءاَتۡيَنَُٰهمَم 

34. তনশ্চয় তসহোঁ ছি (এই কৰ্া সদাছয়) হক ৰ্াছক, َََُهَٰٓؤ  ٣٤َلَآِءَلََيُقولُونََإِن 

35. ‘আমাৰ প্ৰৰ্ম মৃিুযৰ িাতহছৰ আন এছকা নাই, আৰু আতম ককতিয়াও 

পুনৰুতিি নহওোঁ। 
ََوَماََنحُۡنَبُِمنَشِرينََ ولَيَٰ

ُ
 ٣٥َإِۡنَِهَيَإِل اََمۡوتَتَُناَٱلۡأ

36. ‘এছিছক কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত আমাৰ তপিৃ-

পুৰুষসকলক হল আহা’। 
تُواَْأَـِببَآئَِنآَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ

ۡ
 ٣٦َفَأ

37. (ককাৱাছচান) কশ্ৰষ্ঠ ককান, তসহোঁ ি কন িুব্বা সম্প্ৰদায়, কন তসহোঁ িৰ পূছিথ 

তিসকল আত ল তসহোঁ ি? আতম তসহোঁ িক ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ । তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল 

অপৰাধী। 

ۡمَقَۡوُمَُتب ٖعََوٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهمَۡ
َ
َأ ُهۡمََخيۡر 

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهۡمَََْۚأ

َ
أ

 ٣٧َإِن ُهۡمََكانُواَُْمجۡرِِمينََ

38. আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি তি আছ  ইয়াৰ এছকাছৱই 

আতম কধমাতলৰ  ছলছৰ সৃতষ্ট কৰা নাই; 
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماََلَٰعِبِينََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو  ٣٨ََوَماََخلَۡقَناَٱلس 



 

আদ-দ্যখান 

 

537 

 

 الدخان

39. আতম এই দ্যছয়াছক িৰ্ািৰ্ভাছৱই সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , তকন্তু তসহোঁ িৰ 

সৰহভাছগই নাজাছন। 
ۡكثَرَُهۡمَلَاََ

َ
َأ ََوَلَِٰكن  ِ اَبِٱلۡحَق 

َماََخلَۡقَنَُٰهَمآَإِل 
 ٣٩ََيۡعلَُمونََ

40. তনশ্চয় মীমাংসাৰ তদনছটা তসহোঁ ি সকছলাছৰ িাছি তনধথাতৰি সময়। ََۡجمَعِين
َ
َيَۡوَمَٱلَۡفۡصِلَِميَقَُٰتُهۡمَأ  ٤٠َإِن 

41. কসইতদনা এজন িনু্ধ আন এজন িনু্ধৰ ককাছনা কামি নাতহি আৰু তসহোঁ ছি 

সহায়ও নাপাি। 
اََولَاَُهۡمَيُنَصُرونََ ۡولٗيََشۡيـ ٗ  ٤١َيَۡوَمَلَاَُيۡغنِيََمۡولًيََعنَم 

42. তকন্তু আল্লাছহ িাৰ প্ৰতি দয়া কতৰি ককৱল কিওোঁ িযিীি। তনশ্চয় আল্লাহ 

মহাপৰাৰমশালী, পৰম দয়ালু। 
إِن ُهۥَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلر ِحيمَُ َْۚ ُ  ٤٢َإِل اََمنَر ِحَمَٱَّلل 

43. তনশ্চয় িাকূ্কম গ  হ’ি, َِقُّوم ََشَجَرَتَٱلز   ٤٣َإِن 

44. পাপীৰ খাদয, َِثِيم
َ
 ٤٤ََطَعاُمَٱلۡأ

45. গতলি িামৰ দছৰ, কপটৰ মাজি উিতল ৰ্াতকি, َِ٤٥ََكٱلُۡمۡهِلََيۡغلِىَفِيَٱلُۡبُطون 

46. উিতল ৰ্কা গৰম পানীৰ দছৰ। َِ٤٦ََكَغلِۡىَٱلۡحَِميم 

47. (ককাৱা হ’ি) ‘ধৰা িাক আৰু টাতন হল কিাৱা জাহান্নামৰ মধযস্থলি, َََِسَوآِءَٱلۡجَِحيم  ٤٧َُخُذوهَُفَٱۡعتِلُوُهَإِلَيَٰ

48. ‘িাৰ তপ ি িাৰ মূৰৰ ওপৰি উিলা পানীৰ শাতি ঢাতল তদয়া’, ََُصبُّواَْفَۡوَق ِسهِۦَِمۡنََعَذاِبَٱلۡحَِميمَُِثم 
ۡ
 ٤٨ََرأ

49. (ককাৱা হ’ি) ‘কসাৱাদ কলাৱা, তনশ্চয় িুতম সন্মাতনি, অতভজাি! َُنَتَٱلَۡعزِيُزَٱلَۡكرِيم
َ
 ٤٩َُذۡقَإِن َكَأ

50. ‘তনশ্চয় এইছটাছৱই কসই শাতি, তিছটাক কিামাছলাছক সছেহ কতৰত লা’। ََََهََٰذاََماَُكنُتمَبِهِۦََتۡمتَُرون  ٥٠َإِن 

51. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি তনৰাপদ স্থানি, َِٖمين
َ
َٱلُۡمت قِيَنَفِيََمَقاٍمَأ  ٥١َإِن 

52. ‘উদযান আৰু ঝণথাসমূহি, ََٰٖٖتَوَُعُيون  ٥٢َفِيََجن 

53. কিওোঁছলাছক পতৰধান কতৰি তমতহ পাট আৰু কৰচমী িস্ত্ৰ আৰু ইজছন 

তসজনৰ সনু্মখি িতহি। 
َتَقَٰبِلِينَََيَلۡبَُسونََ  ٥٣َِمنَُسنُدٖسََوِإۡستَبَۡرٖقَمُّ
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54. এছনকুৱাই হ’ি, আৰু আতম কিওোঁছলাকৰ তিয়া পাতি তদম মৃগনয়না 

হূৰসকলৰ লগি, 

 ٥٤ََكَذَٰلَِكََوَزو ۡجَنَُٰهمَِبحُوٍرَِعينَٖ

55. িাি কিওোঁছলাছক প্ৰশান্ত তচছত্ত তিতিধ ফলমূল আতনিকল ক'ি। َََِٰكَهٍةَء ََف ِ
 ٥٥َاِمنِينََيَۡدُعوَنَفِيَهاَبِكُل 

56. প্ৰৰ্ম মৃিুযৰ তপ ি কিওোঁছলাছক িাি আৰু মৃিুয আস্বাদন নকতৰি। কিওোঁ 

কিওোঁছলাকক জাহান্নামৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰি, 
َُٰهۡمََ َوَوقَى َِۖ ولَيَٰ

ُ
لَاَيَُذوقُوَنَفِيَهاَٱلَۡمۡوَتَإِل اَٱلَۡمۡوتََةَٱلۡأ

 ٥٦ََعَذاَبَٱلۡجَِحيمَِ

57. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহস্বৰূছপ, এইছটাছৱই মহা সফলিা। ََُٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيم َذ ب َِكَْۚ ِنَر   ٥٧َفَۡضلٗاَم 

58. এছিছক তনশ্চয় আতম কিামাৰ ভাষাি ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ , 

িাছি তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কছৰ। 
ُرونََ ۡرَنَُٰهَبِلَِسانَِكَلََعل ُهۡمََيَتَذك   ٥٨َفَإِن َماَيَس 

59. এছিছক িুতম অছপক্ষা কৰা, তনশ্চয় তসহোঁ ছিও অছপক্ষাকাৰী। ََۡرتَقُِبون  ٥٩َفَٱۡرتَقِۡبَإِن ُهمَمُّ
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আল-জাত য়াহ الجاثيَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. মহাপৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময় আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এই তকিাি নাতিলকৃি। ََِِٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِكيم  ٢َتَنِزيُلَٱلِۡكَتَِٰبَِمَنَٱَّلل 

3. তনশ্চয় আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীি মুতমনসকলৰ িাছি আছ  িহুছিা তনদশথন। ََۡرِضَٓأَلَيَٰٖتَل ِلُۡمۡؤِمنِين
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َفِيَٱلس   ٣َإِن 

4. আৰু কিামাছলাকৰ সৃতষ্টি লগছি তিছিাৰ জীৱ-জন্তু তসোঁচতৰি হহ আছ  

িাছিা িহুছিা তনদশথন আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকছল তনতশ্চি তিশ্বাস 

স্থাপন কছৰ; 

َل َِقۡوٖمََ َِمنََدآب ٍةََءاَيَٰت  َوفِيََخلۡقُِكۡمََوَماََيُبثُّ
 ٤َيُوقُِنونََ

5. ৰাতি আৰু তদনৰ পতৰিিথ নি লগছি আল্লাছহ আকাশৰ পৰা তি জীতৱকা 

(পানী) িষথণ কছৰ, িাৰ তপ ি ইয়াৰ দ্বাৰা কিওোঁ মৃি ভূতমক পুনজীতৱি কছৰ, 

ইয়াৰ মাজি আৰু িিাহৰ পতৰিিথ নৰ মাজছিা িহু তনদশথন আছ  এছন 

সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল িুতজ পায়। 

َمآِءَِمنََ َِمَنَٱلس  ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َهارََِوَمآَأ َوٱۡختَِلَِٰفَٱل ۡيِلََوٱلن 

ۡحَياَبِهَِ
َ
ِۡزٖقَفَأ َِٰحََر  َِي ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهاََوتَۡصِريِفَٱلر 

َ
َٱلۡأ

َل َِقۡوٖمََيۡعقِلُونََ  ٥ََءاَيَٰت 

6. এইছিাৰ আল্লাহৰ আয়াি, তিছিাৰ আতম কিামাৰ ওচৰি িৰ্ািৰ্ভাছৱ 

তিলাৱি কতৰছ াোঁ । এছিছক তসহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ আয়ািৰ তপ ি ককান 

হাদী ৰ (কৰ্াৰ) ওপৰি তিশ্বাস স্থাপন কতৰি? 

ََتِلَۡكََءاَيَُٰتَ ََحِديثِۭ ي ِ
َ
فَبِأ َِۖ ِ ََِنۡتلُوَهاََعلَۡيَكَبِٱلۡحَق  ٱَّلل 

ََِوَءاَيَٰتِهِۦَيُۡؤِمُنونََ  ٦ََبۡعَدَٱَّلل 

7. দ্যছভথ াগ প্ৰছিযক কঘাৰ তম লীয়া পাপীৰ িাছি! َٖثِيم
َ
ف اٍكَأ

َ
َأ ِ
َل ِكُل   ٧ََوۡيل 

8. তস আল্লাহৰ আয়ািসমূহ শুছন তিছিাৰ িাৰ ওচৰি তিলাৱি কৰা হয়, 

িৰ্াতপও তস ঔিিযৰ হসছি আছকাৰছগাজ হহ ৰ্াছক কিতনিা তস কসয়া শুনাই 

নাই। এছিছক িুতম িাক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সুসংিাদ তদয়া; 

نَل ۡمََ
َ
َُمۡسَتۡكبِٗراََكأ َيُِصرُّ ََعلَۡيهَُِثم  َُِتۡتلَىَٰ يَۡسَمُعََءاَيَِٰتَٱَّلل 

لِيمَٖ
َ
ۡرهَُبَِعَذاٍبَأ ِ فَبَش  َۡۖ  ٨َيَۡسَمۡعَها

9. আৰু কিতিয়া তস আমাৰ ককাছনা আয়ািৰ তিষছয় অৱগি হয়, কিতিয়া তস 

কসইছটাক পতৰহাসৰ আতহলা তহচাছপ গ্ৰহণ কছৰ। তসহোঁ িছৰ িাছি আছ  

লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

ْوَلَٰٓئَِكَلَُهۡمََ
ُ
أ خََذَهاَُهُزًواَْۚ َوِإَذاََعلَِمَِمۡنََءاَيَٰتَِناََشۡيـ ًاَٱت 

ِهينَ  َمُّ  ٩ََعَذاب 

10. তসহোঁ িৰ সনু্মখি আছ  জাহান্নাম; তসহোঁ িৰ কৃিকমথ তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি 

নাতহি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  তিছিাৰক অতভভাৱক তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰছ  

তসহোঁ ছিও ককাছনা কামি নাতহি। তসহোঁ িৰ িাছি আছ  মহা শাতি। 

اََولَاََ اََكَسُبواََْشۡيـ ٗ َولَاَُيۡغنِيََعۡنُهمَم  ِنََوَرآئِِهۡمََجَهن ُمَۖۡ م 
خَُذواَِْمنَُدونَِ ََعِظيمَ ََماَٱت  َولَُهۡمََعَذاب  َۡۖ ۡولَِيآَء

َ
َِأ  ١٠َٱَّلل 
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11. এই (ককাৰআন) সৎপৰ্ প্ৰদশথক; আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ 

আয়ািসমূহৰ লগি কুফৰী কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  অতি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
ِنََ َم  َوٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَِٰتََرب ِِهۡمَلَُهۡمََعَذاب  َهََٰذاَُهٗدىَِۖ

لِيمَ ر ِجَۡ
َ
 ١١ٍَزَأ

12. কসইজছনই আল্লাহ, তিজছন সাগৰক কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি 

কতৰছ , িাছি কিওোঁৰ আছদশি িাি কনৌিান চলাচল কতৰি পাছৰ। আৰু িাছি 

কিামাছলাছক কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰি পাৰা লগছি িাছি কিামাছলাছক 

(কিওোঁৰ প্ৰতি) কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

َرَلَكَُ َٱل ِذيََسخ  ُ ُمَٱلَۡبۡحَرَلَِتۡجرَِيَٱلُۡفلُۡكَفِيهََِ۞ٱَّلل 
ۡمرِهِۦََولَِتبَۡتُغواَِْمنَفَۡضلِهِۦََولََعل ُكۡمَتَۡشُكُرونََ

َ
 ١٢َبِأ

13. আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ , কসই সকছলাছিাৰ 

কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ কলযাণি তনছয়াতজি কতৰছ । তনশ্চয় ইয়াি িহুছিা 

তনদশথন আছ  এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি তিসকছল তচন্তা-চচথ া, গছৱষণা কছৰ। 

ِۡنُهَْۚ ۡرِضََجمِيٗعاَم 
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو اَفِيَٱلس  َرَلَُكمَم  وََسخ 

ُرونََ َٰلَِكَٓأَلَيَٰٖتَل َِقۡوٖمََيَتَفك  َفِيََذ  ١٣َإِن 

14. তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকক ককাৱা, কিওোঁছলাছক কিন তসহোঁ িক 

ক্ষমা কতৰ তদছয়, তিসকছল আল্লাহৰ তদনছিাৰৰ প্ৰিযাশা নকছৰ। িাছি আল্লাছহ 

তনছজই প্ৰছিযক সম্প্ৰদায়ক তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ িাছি প্ৰতিদান তদছয়। 

ََِ ي اَمَٱَّلل 
َ
قُلَل ِل ِذيَنََءاَمُنواََْيۡغفُِرواَْلِل ِذيَنَلَاَيَرُۡجوَنَأ

 ١٤َلَِيۡجزَِيَقَۡوَمُۢاَبَِماََكانُواَْيَۡكِسبُونََ

15. তিছয় সৎকমথ কছৰ তস তনজৰ কলযাণৰ িাছিই কছৰ আৰু ককাছনািাই 

অসৎকমথ কতৰছল িাৰ প্ৰতিফল তস তনছজই কভাগ কতৰি। িাৰ তপ ি 

কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰিছহ প্ৰিযাৱতিথ ি কৰা হ’ি। 

ََ َإِلَيَٰ ُثم  َۡۖ َسآَءََفَعلَۡيَها
َ
ََوَمۡنَأ َمۡنََعِمَلََصَٰلِٗحاَفَلَِنۡفِسهِۖۦۡ

 ١٥ََرب ُِكۡمَتُرَۡجُعونََ

16. আৰু অৱছশয আতম িনী ই ৰাঈলক তকিাি, কিৃথ ত্ব আৰু নিুওৱি দান 

কতৰত ছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িক উত্তম িস্তুৰ পৰা জীতৱকা প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ , লগছি 

তসহোঁ িক সকছলা সৃতষ্টৰ ওপৰি কশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ । 

ُبو ةَََ َِٰٓءيَلَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحُۡكَمََوٱلنُّ َولََقۡدََءاتَيَۡناَبَنِٓيَإِۡسَر
لَۡنَُٰهۡمَعَلَىَٱلَۡعَٰلَِمينََ ي َِبَِٰتََوَفض  َِنَٱلط   ١٦ََوَرَزقَۡنَُٰهمَم 

17. আৰু আতম তসহোঁ িক দ্বীনৰ িাৱিীয় তিষয়ি সুস্পষ্ট প্ৰমাণাতদ দান 

কতৰত ছলা। িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি ককৱল 

পৰস্পৰ তিছদ্বষিশি মি তিছৰাধ কতৰত ল। তসহোঁ ছি তিছিাৰ তিষয়ি মিতিছৰাধ 

কতৰত ল, তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক তকয়ামিৰ তদনা তসহোঁ িৰ মাজি কসইছিাৰ 

তিষয়ৰ ফয়চালা কতৰ তদি। 

ََبۡعِدََماََ َفَماَٱۡخَتلَُفٓواَْإِل اَِمنُۢ ۡمرَِِۖ
َ
َِنَٱلۡأ َوَءاَتۡيَنَُٰهمََبي َِنَٰٖتَم 

ََرب َكََيۡقِضيَبَيَۡنُهۡمَيَوَۡمََ ُۢاَبَيَۡنُهۡمَْۚإِن  َجآَءُهُمَٱلۡعِلُۡمََبۡغَي
 ١٧َٱلۡقَِيََٰمةَِفِيَماََكانُواَْفِيهََِيخَۡتلُِفونََ

18. িাৰ তপ ি আতম কিামাক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰছ াোঁ  দ্বীনৰ তিছশষ তিধানৰ 

ওপৰি; এছিছক িুতম িাছৰই অনুসৰণ কৰা। তিসকছল নাজাছন তসহোঁ িৰ 

প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ নকতৰিা। 

ۡمرَِفَٱت بِعَۡ
َ
َِنَٱلۡأ ََشِريَعةَٖم  ََجَعلَۡنََٰكَعَلَىَٰ َهاََولَاَتَت بِۡعََُثم 

ۡهَوآَءَٱل ِذيَنَلَاََيۡعلَُمونََ
َ
 ١٨َأ

19. তনশ্চয় তসহোঁ ি আল্লাহৰ কমাকাতিলাি কিামাৰ ককাছনা কামি নাতহি, 

(জাতন কৰ্াৱা) তনশ্চয় িাতলমসকল ইজছন তসজনৰ িনু্ধ তকন্তু আল্লাহ ককৱল 

মুত্তাক্বীসকলৰ িনু্ধ। 

ََِشۡيـ َٗ َٰلِِميَنََإِن ُهۡمَلَنَُيۡغُنواََْعنَكَِمَنَٱَّلل  َٱلظ  َوِإن  اَْۚ
َٱلُۡمت قِينََ ََولِيُّ ُ ۡولَِيآُءََبۡعٖضََِۖوٱَّلل 

َ
 ١٩ََبۡعُضُهۡمَأ
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20. এইখন (ককাৰআন) মানৱ জাতিৰ িাছি আছলাকিতিথ কা আৰু তহদায়ি 

িৰ্া ৰহমি এছন সম্প্ৰদায়ৰ িাছি, তিসকল তনতশ্চি তিশ্বাসী। 
ئُِرَلِلن اِسَوَُهٗدىَ ل َِقۡوٖمَيُوقُِنونَََهََٰذاَبََصَٰٓ  ٢٠ََوَرۡحمَةَ 

21. তিসকছল দ্যষ্কমথ কতৰছ  তসহোঁ ছি ভাতিছ  কনতক কি, জীৱন আৰু মৃিুযৰ 

কক্ষিি আতম তসহোঁ িক কিওোঁছলাকৰ দছৰ গণয কতৰম, তিসকছল ঈমান আতনছ  

আৰু সৎকমথ কতৰছ ? তসহোঁ িৰ তিচাৰ-তসিান্ত তকমান কি তনকৃষ্ট! 

َْ ۡمََحِسَبَٱل ِذيَنَٱۡجتَرَُحوا
َ
جَۡعلَُهۡمََكٱل ِذيَنََأ نَن 

َ
ي ِـ َاِتَأ َٱلس 

حَۡياُهۡمََوَمَماُتُهۡمََْۚسآَءََ َٰلَِحَِٰتََسَواٗٓءَم  َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
 ٢١ََماََيحُۡكُمونََ

22. আল্লাছহ আকাশসমূহক আৰু পৃতৰ্ৱীক িৰ্ািৰ্ভাছৱ সৃতষ্ট কতৰছ , এই 

উছেছশয কি, িাছি প্ৰছিযক িযতিক িাৰ কমথ অনুিায়ী ফল প্ৰদান কৰা িায়; 

আৰু তসহোঁ িৰ প্ৰতি ককাছনা অনযায় কৰা নহ’ি। 

ََ َُكلُّ ََولُِتۡجَزىَٰ ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ُ وََخلََقَٱَّلل 

 ٢٢ََنۡفِۭسَبَِماََكَسَبۡتَوَُهۡمَلَاَُيۡظلَُمونََ

23. এছিছক িুতম কসইজন িযতিৰ তপছন লক্ষয কতৰ াছন, তিছয় তনজ কামনা-

িাসনাক তনজৰ ইলাহ কতৰ হলছ ? আৰু িাৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ তপ ছিা 

আল্লাছহ িাক তিভ্ৰান্ত কতৰছ , আৰু কিওোঁ িাৰ কাণ আৰু হৃদয়ি কমাহৰ মাতৰ 

তদছ । কিওোঁ িাৰ চকুৰ ওপৰি ৰাতখ তদছ  আৱৰণ। এছিছক আল্লাহৰ তপ ি 

ককাছন িাক তহদায়ি তদি? িৰ্াতপও কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ নকতৰিাছন? 

فََرَءيَۡتََمنَِ
َ
َِعلٖۡمََأ َعَلَىَٰ ُ َضل ُهَٱَّلل 

َ
َُٰهََوأ ََٰهُهۥََهَوى خََذَإَِل َٱت 

َبََصرِهِۦَِغَشََٰوٗةََ ََسۡمعِهِۦََوقَلۡبِهِۦَوََجَعَلَعَلَىَٰ وََخَتَمَعَلَىَٰ
ُرونََ فَلَاَتََذك 

َ
أ َِْۚ ََبۡعِدَٱَّلل   ٢٣ََفَمنََيۡهِديهَِِمنُۢ

24. আৰু তসহোঁ ছি কয়, ‘পাতৰ্থৱ জীৱছনই আমাৰ একমাি জীৱন, আমাৰ জীৱন-

মৰণ ইয়াছিই। আমাক ককৱল কালচৰইছহ ধ্বংস কছৰ’। প্ৰকৃিছি তসহোঁ িৰ 

এই তিষছয় ককাছনা জ্ঞান নাই, তসহোঁ ছি ককৱল ধাৰণাছহ কছৰ। 

ۡنَياََنُموُتََوَنحَۡياََوَماَُيۡهلُِكَنآََ َوَقالُواََْماَِهَيَإِل اََحَياُتَناَٱلدُّ
َٰلَِكَِمۡنَِعلٍۡمِۖ َوَماَلَُهمَبَِذ َْۚ ۡهُر اَٱلد 

 ٢٤ََإِۡنَُهۡمَإِل اََيُظنُّونََإِل 

25. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি কিতিয়া আমাৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা 

হয় কিতিয়া তসহোঁ িৰ ককাছনা িুতি নাৰ্াছক, ককৱল এই কৰ্াৰ িাতহছৰ কি, িতদ 

কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত আমাৰ তপিৃ-পুৰুষসকলক হল আহা। 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتنََ نَََوِإَذاَُتۡتلَىَٰ
َ
َتُهۡمَإِل ٓاَأ اََكاَنَُحج  اََبي َِنَٰٖتَم 

 ٢٥َقَالُواَْٱۡئُتواَْأَـِببَآئَِنآَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ

26. ককাৱা, আল্লাছহ কিামাছলাকক জীৱন দান কছৰ আৰু িাৰ তপ ি কিছৱোঁই 

কিামাছলাকৰ মৃিুয ঘটায়। কিছৱোঁই কিামাছলাকক তকয়ামিৰ তদনা একতিি 

কতৰি, তি তিষছয় ককাছনা সছেহ নাই। তকন্তু সৰহভাগ মানুছহই কসয়া নাজাছন। 

َيَۡوِمََ ََيجَۡمُعُكۡمَإِلَيَٰ َيُِميُتُكۡمَُثم  َُيحۡيِيُكۡمَُثم  ُ قُِلَٱَّلل 
اِسَلَاََ ۡكثََرَٱلن 

َ
َأ ٱلۡقَِيََٰمةَِلَاََرۡيَبَفِيهََِوَلَِٰكن 

 ٢٦ََيۡعلَُمونََ

27. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ৰাজত্ব ককৱল আল্লাহছৰই; আৰু তিতদনা 

তকয়ামি সংঘটিি হ’ি কসইতদনা িাতিলপন্থীসকল হ’ি ক্ষতিগ্ৰি। 
اَعُةَيَۡوَمئِٖذََ ََويَۡوَمََتُقوُمَٱلس  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس  َوَّلِل 

 ٢٧ََيخَۡسُرَٱلُۡمۡبِطلُونََ

28. আৰু িুতম প্ৰছিযক জাতিছক কদতখিা ভয়ছি নিজানু হহ আছ ; প্ৰছিযক 

জাতিছকই িাৰ তকিািৰ প্ৰতি আহ্বান কৰা হ’ি, (আৰু ককাৱা হ’ি) ‘আতজ 

কিামাছলাকক ককৱল কসইছটাছৰই প্ৰতিফল তদয়া হ’ি তিছটা কিামাছলাছক 

আমল কতৰত লা’। 

َكَِتَٰبَِهاَٱلَۡيۡوَمََ َإِلَيَٰ ةَٖتُۡدَعيَٰٓ م 
ُ
َأ ُكلُّ َْۚ ةََٖجاثَِيٗة م 

ُ
َأ َُكل  َوتََرىَٰ

 ٢٨َُتجَۡزۡوَنََماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ



 

আল-জাত য়াহ 

 

542 

 

 الجاثية

29. ‘এইছটা আমাৰ তলখতন, এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ তিষছয় সিযভাছৱ সাক্ষয 

দান কতৰি। তনশ্চয় কিামাছলাছক তি আমল কতৰত লা কসয়া আতম তলতখ 

ৰাতখত ছলাোঁ ’। 

َإِن اَُكن اَنَۡسَتنِسُخََماََ ِۚ ِ َهََٰذاَكَِتَُٰبَناَيَنِطُقََعلَۡيُكمَبِٱلۡحَق 
 ٢٩َُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

30. িাৰ তপ ি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  পতৰণামি 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক কিওোঁৰ ৰহমিি প্ৰছৱশ কৰাি। 

এইছটাছৱই সুস্পষ্ট সফলিা। 

َٰلَِحَِٰتََفُيۡدِخلُُهۡمََربُُّهۡمََ اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  م 
َ
فَأ

َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلُۡمبِينَُ ََذ  ٣٠َفِيََرۡحمَتِهۚۦِْ

31. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  (তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি) ‘কিামাছলাকৰ 

ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ পাঠ কৰা কহাৱা নাত লছন? িৰ্াতপও কিামাছলাছক 

অহংকাৰ কতৰত লা আৰু কিামাছলাক আত লা এটা অপৰাধী সম্প্ৰদায়’। 

ََعلَۡيُكۡمََ فَلَۡمَتَُكۡنََءاَيَٰتِيَُتۡتلَىَٰ
َ
اَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ م 

َ
َوأ

جۡرِِمينََفَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمََوُكنُتۡمَقَۡوٗماََ  ٣١َمُّ

32. আৰু কিতিয়া ককাৱা হহত ল, ‘তনশ্চয় আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয; আৰু 

তকয়ামি (সংঘটিি হ’ি) ইয়াি ককাছনা সছেহ নাই’; কিতিয়া কিামাছলাছক 

হকত লা, ‘তকয়ামি তক আতম এছকা নাজাছনা; আতম ইয়াক এটা ধাৰণা িুতলছহ 

ভাছিাোঁ  আৰু আতম তনতশ্চি নহয়’। 

َوَۡعدََ اَعُةَلَاََرۡيَبَفِيَهاَقُلُۡتمََََوِإَذاَقِيَلَإِن  ََوٱلس  ََِحق   ٱَّلل 
اََوَماََنحُۡنََ َإِل اََظن ٗ اَعُةَإِنَن ُظنُّ اَنَۡدرِيََماَٱلس  م 

 ٣٢َبُِمۡستَۡيقِنِينََ

33. আৰু তসহোঁ িৰ অসৎকমথছিাৰৰ কুফল তসহোঁ িৰ সনু্মখি প্ৰকাতশি হ’ি আৰু 

তিছটা হল তসহোঁ ছি ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত ল কসইছটাছৱ তসহোঁ িক পতৰছিষ্টন কতৰি। 
اََكانُواَْبِهِۦََ َوبََداَلَُهۡمََسي ِـ َاُتََماََعِملُواَْوََحاَقَبِِهمَم 

 ٣٣َيَۡسَتۡهزُِءونََ

34. আৰু ককাৱা হ’ি, ‘আতজ আতম কিামাছলাকক অৱজ্ঞা কতৰম তিদছৰ 

কিামাছলাছক এই তদনৰ সাক্ষািৰ তিষয়ছটাক পাহতৰ হগত লা। কিামাছলাকৰ 

আিাসস্থল হ’ি জাহান্নাম, আৰু কিামাছলাকৰ ককাছনা সহায়কাৰীও নাৰ্াতকি’। 

َوقِيَلَٱلَۡيۡوَمَنَنَسىَُٰكۡمََكَماَنَِسيُتۡمَلَِقآَءَيَۡوِمُكۡمََهََٰذاََ
َِٰصِرينََ ِنَن  اُرََوَماَلَُكمَم  َُٰكُمَٱلن  َوى

ۡ
 ٣٤ََوَمأ

35. ‘এইছটা এই কাৰছণ কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ আয়ািসমূহক ঠাট্টা-

তিদ্ৰূপৰ আতহলা িনাই হলত লা আৰু পাতৰ্থৱ জীৱছন কিামাছলাকক প্ৰিাতৰি 

কতৰত ল’। কসছয় আতজ তসহোঁ িক জাহান্নামৰ পৰা মুতিও তদয়া নহ’ি আৰু 

আল্লাহৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ সুছিাছগা তদয়া নহ’ি। 

تُۡكُمََ َُِهُزٗواَوََغر  خَۡذُتۡمََءاَيَِٰتَٱَّلل  ن ُكُمَٱت 
َ
َٰلُِكمَبِأ َذ

فَٱلَۡيۡوَمَلَاَُيخۡرَُجوَنَمَِ ۡنَياَْۚ ُةَٱلدُّ ۡنَهاََولَاَُهۡمََٱلۡحََيوَٰ
 ٣٥َيُۡسَتۡعَتُبونََ

36. এছিছক সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ককৱল আল্লাহৰ িাছিই, তিজন 

আকাশসমূহৰ প্ৰতিপালক আৰু কিছৱোঁই পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিপালক আৰু কিছৱোঁই 

সকছলা সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক। 

ََ ِ ۡرِضََرب 
َ
َٱلۡأ ِ َِٰتََوَرب  َمََٰو َٱلس  ِ ِهَّلِلَفَٱلۡحَۡمُدََرب 

 ٣٦َٱلَۡعَٰلَِمينََ

37. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ িাৱিীয় কগৌৰৱ-গতৰমা কিওোঁছৰই আৰু কিওোঁ 

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولَُهَٱلِۡكبِۡريَآُءَفِيَٱلس 

 ٣٧َٱلۡحَِكيمَُ
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আল-আহক্বাফ الأحقاف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হা-মীম। َٓ١َحم 

2. মহাপৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময় আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এই তকিাি নাতিলকৃি। ََِِٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِكيم  ٢َتَنِزيُلَٱلِۡكَتَِٰبَِمَنَٱَّلل 

3. আকাশমিল, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি ৰ্কা সকছলা িস্তু আতম 

িৰ্ািৰ্ভাছৱ আৰু তনতদথ ষ্ট সময়ৰ িাছি সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ ; আৰু তিসকছল কুফৰী 

কতৰছ , তসহোঁ িক তি তিষছয় ভীতি প্ৰদশথন কৰা হহছ  িাৰ পৰা তসহোঁ ছি তিমুখ 

হহ আছ । 

ََ ِ اَبِٱلۡحَق 
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَمآَإِل 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َماََخلَۡقَناَٱلس 

ََوٱل ذَِ يِۚ َسم ٗ َجٖلَمُّ
َ
نِذُرواَََْوأ

ُ
آَأ يَنََكَفُرواََْعم 

 ٣َُمۡعرُِضونََ

4. তসহোঁ িক ককাৱা, ‘কিামাছলাকৰ ধাৰণা তক? কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  

তিসকলক আহ্বান কৰা কমাক কদখুৱাছচান তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি তকিা সৃতষ্ট কতৰছ  

কনতক? অৰ্িা আকাশসমূহি তসহোঁ িৰ তকিা অতৰহণা আছ  কনতক? ইয়াৰ 

পূিথৱিী ককাছনা তকিাি অৰ্িা পৰম্পৰাগি ককাছনা জ্ঞান ৰ্াতকছল কসয়া 

কিামাছলাছক কমাৰ ওচৰি হল আহা, িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা’। 

ُرونِيََماَذاََخلَُقواََْ
َ
َِأ اَتَۡدُعوَنَِمنَُدوِنَٱَّلل  َرَءۡيُتمَم 

َ
قُۡلَأ

َِٰتَِۖٱۡئُتونِيَبِِكَتَٰٖبََ َمََٰو َفِيَٱلس  ۡمَلَُهۡمَِشۡرك 
َ
ۡرِضَأ

َ
ِمَنَٱلۡأ

ِنََقۡبِلََهََٰذآَ ِۡنَِعلٍۡمَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََم  َثََٰرةَٖم 
َ
ۡوَأ
َ
 ٤ََأ

5. আৰু কসই িযতিিকক অতধক তিভ্ৰান্ত আৰু ককান হ’ি পাছৰ, তিছয় আল্লাহৰ 

পতৰিছিথ  এছন তক ুমানক আহ্বান কছৰ তিছিাছৰ তকয়ামি তদৱসকলছক িাৰ 

আহ্বানি সোঁহাতৰ তনতদি? আৰু কসইছিাৰ তসহোঁ িৰ আহ্বান সম্পছকথ ও উদাসীন। 

ََِمنَل اَيَۡسَتِجيُبَََوَمۡنَ نَيَۡدُعواَِْمنَُدوِنَٱَّلل  َِمم  َضلُّ
َ
أ

َيَۡوِمَٱلۡقَِيََٰمةَِوَُهۡمََعنَُدعَآئِِهۡمََغَٰفِلُونََ َإِلَيَٰ ۥٓ  ٥َلَُه

6. আৰু কিতিয়া তকয়ামিৰ তদনা মানুহক একতিি কৰা হ’ি কিতিয়া কসইছিাৰ 

হ’ি তসহোঁ িৰ শত্ৰু আৰু কসইছিাছৰ তসহোঁ িৰ ইিাদি অস্বীকাৰ কতৰি। 
ۡعَداٗٓءَوََكانُواَْبِعَِباَدتِِهۡمََ

َ
اُسََكانُواَْلَُهۡمَأ َوِإَذاَُحِشَرَٱلن 

 ٦ََكَٰفِرِينََ

7. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি আমাৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ তিলাৱি কৰা হয় 

কিতিয়া তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ ওচৰি সিয অহাৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি 

কয়, ‘এয়া কদছখান সুস্পষ্ট িাদ্য’। 

ََعلَۡيِهۡمََءاَيَُٰتَناََبي َِنَٰٖتَقَاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَََْوِإَذاََ ُتۡتلَىَٰ
بِينَ  اََجآَءُهۡمََهََٰذاَِسۡحر َمُّ َلَم  ِ َحق 

 ٧َلِلۡ

8. অৰ্িা তসহোঁ ছি কয় কি, ‘এওোঁ এইছটা তনছজই উদ্ভাৱন কতৰছ ’। ককাৱা, 
‘িতদ এইছটা মই তনছজ উদ্ভাৱন কতৰছ াোঁ , কিছন্ত কমাক আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা 

িচািকল কিামাছলাকৰ অকছণা অতধকাৰ নাই। কিামাছলাছক তি তিষছয় 

আছলাচনাি তলপ্ত হহ া, কসই তিষছয় আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। কমাৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি সাক্ষী তহচাছপ কিছৱোঁই িছৰ্ষ্ট আৰু কিওোঁ ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু’। 

قُۡلَإِِنَٱۡفتََريُۡتُهۥَفَلَاََتۡملُِكوَنَلِيََ َُٰهَۖۡ ۡمََيُقولُوَنَٱۡفتََرى
َ
أ

َبِهِۦََِمَنَٱ ۡعلَُمَبَِماَتُفِيُضوَنَفِيهََِِۚكَفىَٰ
َ
ُهَوَأ َۡۖ ََِشۡيـ ًا َّلل 

وَُهَوَٱلَۡغُفوُرَٱلر ِحيمَُ  ٨ََشِهيَدُۢاَبَيۡنِيََوبَۡيَنُكۡمَۖۡ
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9. ককাৱা, ‘ৰা ুলসকলৰ মাজি মছয়ই নিুন নহয়। মই এই কৰ্াও নাজাছনা 

কি, কমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ তিষছয় তক কৰা হ’ি। মই ককৱল কমাৰ প্ৰতি তি 

অহী কৰা হয় কসইছটাৰছহ অনুসৰণ কছৰাোঁ । মই এজন সুস্পষ্ট সিকথ কাৰী মাি’। 

ۡدرِيََماَُيۡفَعُلَبِيََ
َ
َِنَٱلرُُّسِلََوَمآَأ قُۡلََماَُكنُتَبِۡدٗعاَم 

نَاَ۠إِل اَنَِذير ََ
َ
ََوَمآَأ َإِلَي  ت بُِعَإِل اََماَيُوَحيَٰٓ

َ
إِۡنَأ َولَاَبُِكۡمَۖۡ

بِينَ   ٩َمُّ

10. তসহোঁ িক ককাৱা, ‘ককাৱাছচান কিামাছলাছক, িতদ এই ককাৰআন আল্লাহৰ 

িৰফৰ পৰা অৱিীণথ হহ ৰ্াছক আৰু কিামাছলাছক ইয়াক অস্বীকাৰ কতৰ া, 

অৰ্চ িনী ই ৰাঈলৰ এজন সাক্ষীছয় এই তিষছয় অনুৰূপ সাক্ষী প্ৰদান কতৰ িাৰ 

প্ৰতি ঈমান আতনছল; তকন্তু কিামাছলাছক ঔিিয প্ৰকাশ কতৰলা, (কিছনহ’কল 

কিামাছলাকৰ পতৰণাম তক হ’ি?) তনশ্চয় আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি 

নকছৰ’। 

ََِوَكَفۡرتُمَبِهِۦَوََشِهَدََ َرَءۡيُتۡمَإِنََكاَنَِمۡنَِعنِدَٱَّلل 
َ
قُۡلَأ

َِمۡثلِهِۦَفَـ َاَمَنََوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمََْۚ َِٰٓءيَلَعَلَىَٰ َبَنِٓيَإِۡسَر ِنُۢ َم  َشاهِد 
َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ  َ َٱَّلل   ١٠َإِن 

11. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি মুতমনসকলৰ তিষছয় কয়, ‘িতদ এয়া মাতন 

কলাৱা ভাল হ’লছহোঁ ছিন কিছন্ত তসহোঁ ছি আমািকক অগ্ৰণী হ’ি 

কনাৱাতৰছলছহোঁ ছিন’। তসহোঁ ছি তিছহিু ইয়াৰ দ্বাৰা তহদায়ি কপাৱা নাই কসছয় 

তসহোঁ ছি অতচছৰই ক’ি, ‘এয়া এটা প্ৰাচীন তম া কৰ্াছহ’। 

اَََوَقاَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلِل ذَِ يَنََءاَمُنواَْلَۡوََكاَنََخيٗۡراَم 
ََ َسَبُقونَآَإِلَۡيهََِِۚوِإۡذَلَۡمََيۡهَتُدواَْبِهِۦَفََسَيُقولُوَنََهََٰذآَإِفۡك 

 ١١َقَِديمَ 

12. ইয়াৰ পূছিথ মু াৰ তকিাি আত ল পৰ্ প্ৰদশথক আৰু ৰহমিস্বৰূপ, আৰু এই 

তকিাি (কসইখনছৰ) সমৰ্থক, আৰিী ভাষাি, িাছি ই িাতলমসকলক সিকথ  

কছৰ, লগছি ই মুহত নসকলৰ িাছি সুসংিাদ। 

ََ َوَهََٰذاَكَِتَٰب  َْۚ َإَِماٗماََوَرۡحمَٗة َوِمنََقۡبلِهِۦَكَِتَُٰبَُموَسيَٰٓ
ََ اَل ُِينِذَرَٱل ِذيَنََظلَُمواََْوبُۡشَرىَٰ َل َِسانًاََعَربِي ٗ ق  ِ َصد  مُّ

 ١٢َلِلُۡمۡحِسنِينََ

13. তনশ্চয় তিসকছল কয়, ‘আমাৰ প্ৰতিপালক হহছ  আল্লাহ’, িাৰ তপ ি 

অতিচল ৰ্াছক, কিওোঁছলাকৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু কিওোঁছলাক তচতন্তিও নহ’ি। 
ََ َٱۡسَتَقَُٰمواَْفَلَاََخۡوف  َُثم  ُ َٱل ِذيَنَقَالُواََْربَُّناَٱَّلل  إِن 

 ١٣ََعلَۡيِهۡمََولَاَُهۡمََيحَۡزنُونََ

14. কিওোঁছলাছকই জান্নািৰ অতধিাসী, কিওোঁছলাছক তি আমল কতৰত ল িাৰ 

পুৰস্কাৰ তহচাছপ িাি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি। 
بَِماََكانُواََْ َُۢ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةََِخَٰلِِديَنَفِيَهاََجَزآَء

َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
أ

 ١٤ََيۡعَملُونََ
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15. আৰু আতম মানুহক তসহোঁ িৰ তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি সদয় িযৱহাৰৰ তনছদথ শ প্ৰদান 

কতৰছ াোঁ । িাৰ মাছক িাক িহু কষ্টছৰ গভথ ি ধাৰণ কতৰত ল আৰু িহু কষ্টছৰ 

প্ৰসৱ কতৰত ল, িাক গভথ ি ধাৰণ কৰা আৰু তপয়াহ কখাৱা এৰুৱািকল লাতগত ল 

তিশ মাহ, অৱছশষি কিতিয়া তস পূণথ শতি প্ৰাপ্ত হয় আৰু চতল্লশ ি ৰি 

উপনীি হয়, কিতিয়া তস কয়, কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম কমাক সামৰ্থ তদয়া, 

িাছি মই কিামাৰ প্ৰতি কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কতৰি পাছৰাোঁ , কমাৰ প্ৰতি আৰু কমাৰ 

তপিৃ-মািৃৰ প্ৰতি িুতম তি অনুগ্ৰহ কতৰ া িাৰ িাছি, লগছি িাছি মই এছনকুৱা 

সৎকমথ কতৰি পাছৰাোঁ  তিছটা িুতম প ে কৰা, আৰু কমাৰ িাছি কমাৰ সন্তান-

সন্ততিসকলক সংছশাধন কতৰ তদয়া, তনশ্চয় মই কিামাছৰই অতভমুখী হহছ াোঁ  

আৰু তনশ্চয় মই মু তলমসকলৰ অন্তভুথ ি। 

ُهۥَُكۡرٗهاََ مُّ
ُ
َحمَلَۡتُهَأ َٰلَِديۡهَِإِۡحَسًَٰناَۖۡ ۡيَناَٱلۡإِنَسََٰنَبَِو َووَص 

َإَِذاََ َحت يَٰٓ َُٰثوَنََشۡهًراَْۚ َوَحمۡلُُهۥََوفَِصَٰلُُهۥَثََل َۡۖ َووََضَعۡتُهَُكۡرٗها
ۡنََ
َ
ۡوزِۡعنِٓيَأ

َ
َأ ِ ۡربَعِيَنََسَنٗةَقَاَلََرب 

َ
هُۥََوبَلََغَأ ُشد 

َ
بَلََغَأ

ۡشُكَرَنِۡعَمتََ
َ
ۡنََأ

َ
ََوأ ََوَٰلَِدي  َوَعَلَىَٰ ۡنَعۡمَتَعَلَى 

َ
َكَٱل تِٓيَأ

إِن ِيَُتۡبُتََ ِي تِٓيَِۖ ۡصلِۡحَلِيَفِيَُذر 
َ
َُٰهََوأ ۡعَمَلََصَٰلِٗحاَتَۡرَضى

َ
أ

 ١٥َإِلَۡيَكََوِإن ِيَِمَنَٱلُۡمۡسلِِمينََ

16. এওোঁছলাছকই কসইসকল কলাক, তিসকলৰ উৎকৃষ্ট আমলসমূহ আতম কিুল 

কছৰা আৰু কিওোঁছলাকৰ কিয়া আমলসমূহ আতম ক্ষমা কতৰ তদওোঁ, কিওোঁছলাছকই 

জান্নািিাসীসকলৰ অন্তভুথ ি। কিওোঁছলাকক তিছটা প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ , কসয়া 

সিয প্ৰতিশ্ৰুতি। 

ۡحَسَنََماََعِملُواََْ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََنَتَقب ُلََعۡنُهۡمَأ

ُ
أ

وََ ۡصَحَِٰبَٱلۡجَن ةَِِۖ
َ
ۡعَدَََوَنَتَجاَوُزََعنََسي ِـ َاتِِهۡمَفِٓيَأ
ۡدِقَٱل ِذيََكانُواَْيُوَعُدونََ ِ  ١٦َٱلص 

17. আৰু তিছয় িাৰ তপিৃ-মািৃক কয়, ‘আফছচাচ কিামাছলাকৰ িাছি! 

কিামাছলাছক কমাক এই প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া কনতক কি, কমাক পুনৰুতিি কৰা হ’ি 

অৰ্চ কমাৰ পূছিথ িহু প্ৰজন্ম অিীি হহছ ’? কিতিয়া িাৰ তপিৃ-মািৃ আল্লাহৰ 

ওচৰি সহায় প্ৰাৰ্থনা কছৰ আৰু িাক কয়, ‘দ্যভথ াগয কিাৰ! ঈমান আন, তনশ্চয় 

আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সিয’। কিতিয়া তস কয়, ‘এয়া অিীি কালৰ উপকৰ্াৰ 

িাতহছৰ আন এছকা নহয়’। 

ۡخَرَجََوَقۡدََ
ُ
ۡنَأ
َ
تَعَِدانِنِٓيَأ

َ
َل ُكَمآَأ ٖ ف 

ُ
َٰلَِديۡهَِأ َوٱل ِذيَقَاَلَلَِو

ََوۡيلََكَََخلَِتَٱلُۡقُروُنَِمنََقۡبلِىَوَُهَماَيَۡستََ َ غِيَثاِنَٱَّلل 
َسَِٰطيُرََ

َ
ََفَيُقوُلََماََهََٰذآَإِل ٓاَأ ََِحق   َوَۡعَدَٱَّلل  َءاِمۡنَإِن 

لِينََ و 
َ
 ١٧َٱلۡأ

18. ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, তিসকলৰ প্ৰতি শাতিৰ কসই ফয়চালা সািযি 

হহছ , তিছটা সিয প্ৰমাতণি হহত ল তসহোঁ িৰ পূছিথ তিছিাৰ উম্মি অতিিাতহি 

হহছ  তজন আৰু মানৱৰ পৰা কসইসকলৰ ওপৰি। তনশ্চয় তসহোঁ ি আত ল 

ক্ষতিগ্ৰি। 

َمٖمَقَۡدََخلَۡتََ
ُ
ََعلَۡيِهُمَٱلَۡقۡوُلَفِٓيَأ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََحق 

ُ
أ

ََوٱلۡإِنِسَِۖإِن ُهۡمََكانُواََْخَِٰسِرينََ ِ َِنَٱلِۡجن   ١٨َِمنََقۡبلِِهمَم 

19. আৰু প্ৰছিযকছৰ িাছি তসহোঁ িৰ আমল অনুসাছৰ মিথাদা আছ ; িাছি 

আল্লাছহ প্ৰছিযকছৰ কমথৰ পূণথ প্ৰতিফল প্ৰদান কছৰ। লগছি তসহোঁ িৰ প্ৰতি 

অকছণা অনযায় কৰা নহ’ি। 

ۡعَمَٰلَُهۡمَوَُهۡمَلَاََ
َ
َِيُهۡمَأ ََولُِيَوف  ْۡۖ اََعِملُوا ِم  َم  ََدَرَجَٰت  ٖ

َولِكُل 
 ١٩َُيۡظلَُمونََ

20. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তিতদনা তসহোঁ িক জাহান্নামৰ সনু্মখি কপচ 

কৰা হ’ি (কসইতদনা তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি) কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ পাতৰ্থৱ 

জীৱনছিই িাৱিীয় সুখ-শাতন্ত হল হগ া আৰু কসইছিাৰ উপছভাছগা কতৰ া। 

এছিছক আতজ কিামাছলাকক তদয়া হ’ি অৱমাননাকৰ শাতি; কাৰণ 

কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি অনযায়ভাছৱ ঔিিয প্ৰকাশ কতৰত লা আৰু কিামাছলাছক 

অিাধযিা কতৰত লা। 

ۡذَهۡبُتۡمََ
َ
ارَِأ َويَۡوَمَُيۡعرَُضَٱل ِذيَنََكَفُرواَْعَلَىَٱلن 

ۡنَياََوٱۡسَتۡمَتۡعُتمَبَِهاَفَٱلَۡيوَۡمََ َطي َِبَٰتُِكۡمَفِيََحَياتُِكُمَٱلدُّ
ۡرِضََ

َ
ُتجَۡزۡوَنََعَذاَبَٱلُۡهوِنَبَِماَُكنُتۡمَتَۡسَتۡكبُِروَنَفِيَٱلۡأ

َِ ََوب ِ  ٢٠ََماَُكنُتۡمََتۡفُسُقونََبَِغيِۡرَٱلۡحَق 
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21. আৰু স্মৰণ কৰা আদ সম্প্ৰদায়ৰ ভািৃৰ কৰ্া, কিতিয়া কিওোঁ আহক্বাফি 

তনজ সম্প্ৰদায়ক সিকথ  কতৰত ল। িাৰ আগি আৰু তপ ছিা সিকথ কাৰী আতহত ল 

(এই তনছদথ শ হল) কি, ‘কিামাছলাছক একমাি আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছৰা 

ইিাদি নকতৰিা। তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি মহাতদৱসৰ শাতিৰ আশংকা 

কতৰছ াোঁ ’। 

ۡحَقاِفََوَقۡدََ
َ
نَذَرَقَۡوَمُهۥَبِٱلۡأ

َ
َخاَعَاٍدَإِۡذَأ

َ
۞َوٱۡذُكۡرَأ

ل اََتۡعُبُدٓواَْإِل اََ
َ
ۦَٓأ ََبيِۡنَيََديۡهََِوِمۡنََخلۡفِهِ ُذُرَِمنُۢ َخلَِتَٱلنُّ

َخاُفََعلَۡيُكۡمََعَذاَبَيَۡوٍمََعِظيمَٖ
َ
َإِن ِٓيَأ َ  ٢١َٱَّلل 

22. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘িুতম আমাক আমাৰ উপাসযছিাৰৰ পৰা তনিৃত্ত কতৰিকল 

আতহ া কনতক? অনযৰ্া িুতম িতদ সিযিাদীসকলৰ অন্তভুথ ি হহ ৰ্কা কিছন্ত 

আমাৰ লগি িুতম তি প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰ া কসয়া হল আহা’। 

تَِناَبَِماَتَعُِدنَآَإِنََ
ۡ
فَِكَناََعۡنََءالَِهتَِناَفَأ

ۡ
ِجۡئتََناَلَِتأ

َ
قَالُٓواَْأ
َِٰدقِينََُكنَتَ  ٢٢ََِمَنَٱلص 

23. কিওোঁ ক’কল, ‘এই জ্ঞান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰিছহ। মই তিছটা হল 

কপ্ৰতৰি হহছ াোঁ  ককৱল কসইছটাছহ মই কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰচাৰ কছৰাোঁ , তকন্তু 

মই কদতখ আছ াোঁ  কিামাছলাক এটা মুখথ সম্প্ৰদায়’। 

ۡرِسلَۡ
ُ
آَأ بَل ُِغُكمَم 

ُ
ََِوأ ُتَبِهِۦََقَاَلَإِن َماَٱلۡعِلُۡمَِعنَدَٱَّلل 

َُٰكۡمَقَۡوٗماََتجَۡهلُونََ َرى
َ
 ٢٣ََوَلَِٰكن ِٓيَأ

24. িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ উপিযকাৰ তপছন কমঘ অহা কদতখছল 

কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’িকল ধতৰছল, ‘এই কমছঘ আমাৰ ইয়াি িৰষুণ তদি’। নহয়, 
িৰং এইছটাছৱ কসই শাতি তিছটাৰ িাছি কিামাছলাছক খৰধৰ কতৰত লা, এজাক 

িৰষুণ, ি’ি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

ََ ۡوِديَتِِهۡمَقَالُواََْهََٰذاَعَارِض 
َ
ۡسَتۡقبَِلَأ ۡوُهَعَارِٗضاَمُّ

َ
اََرأ فَلَم 

ََ َفِيَهاََعَذاب  َرِيح  بَۡلَُهَوََماَٱۡسَتۡعَجلُۡتمَبِهِۖۦۡ َْۚ ۡمِطُرنَا مُّ
لِيمَ 
َ
 ٢٤َأ

25. ‘ই িাৰ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ শি সকছলা িস্তু ধ্বংস কতৰ তদি’। ফলি 

তসহোঁ ি এছনকুৱা (ধ্বংস) হহ গ’ল কি, তসহোঁ িৰ আিাসস্থলৰ িাতহছৰ আন এছকা 

কদখা কপাৱা নগ’ল। এইদছৰ আতম অপৰাধী সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিফল প্ৰদান কতৰ 

ৰ্াছকাোঁ । 

َإِل اََ ۡصَبُحواَْلَاَيَُرىَٰٓ
َ
ۡمرََِرب َِهاَفَأ

َ
بِأ ََشۡيءَِۭ ُِرَُكل  تَُدم 

 ٢٥َينَََمَسَِٰكُنُهۡمََْۚكَذَٰلَِكََنجۡزِيَٱلَۡقوَۡمَٱلُۡمۡجرِمَِ

26. আৰু অৱছশয আতম তসহোঁ িক কিছনকক প্ৰতিতষ্ঠি কতৰত ছলাোঁ  কিামাছলাকক 

কিছনকক প্ৰতিতষ্ঠি কৰা নাই; আৰু আতম তসহোঁ িক তদত ছলাোঁ  কাণ, চকু আৰু 

হৃদয়; িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ কাণ, চকু আৰু হৃদয় ককাছনা কামি অহা নাত ল, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি আল্লাহৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ কতৰত ল। আৰু তি তিষছয় 

তসহোঁ ছি ঠাট্টা-তিদ্ৰূপ কতৰত ল, কসইছটাছৱ তসহোঁ িক পতৰছিষ্টন কতৰছল। 

َُٰكۡمَفِيهَِوََجَعلَۡناَلَُهۡمَ ن  ك  َُٰهۡمَفِيَمآَإِنَم  ن  َولََقۡدََمك 
ََعۡنُهۡمََسۡمُعُهۡمََولَٓاََ ۡغَنيَٰ

َ
فۡـ َِدٗةََفَمآَأ

َ
بَۡصَٰٗراََوأ

َ
َسۡمٗعاََوأ

فۡـ َِدُتُهَم
َ
بَۡصَٰرُُهۡمََولَٓاَأ

َ
ِنََشۡيٍءَإِۡذََكانُواََْيجَۡحُدوَنَََأ م 

اََكانُواَْبِهِۦَيَۡسَتۡهزُِءونََ َِوََحاَقَبِِهمَم   ٢٦َأَـِبَيَِٰتَٱَّلل 

27. আৰু অৱছশয আতম ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ  কিামাছলাকৰ চাতৰওফাছল ৰ্কা 

জনপদমূহ; আৰু আতম তিতভন্নভাছৱ আয়ািসমূহ তিিৃি কতৰত ছলাোঁ , িাছি 

তসহোঁ ছি উভতি আছহ। 

َ
َ
ۡفَناَٱٓأۡلَيَِٰتَََولََقۡدَأ ََوَصر  َِنَٱلُۡقَرىَٰ ۡهلَۡكَناََماََحۡولَُكمَم 

 ٢٧َلََعل ُهۡمَيَرِۡجُعونََ

28. এছিছক তিহোঁ ছি আল্লাহৰ সাতন্নধয লাভ কৰাৰ িাছি আল্লাহৰ পতৰিছিথ  

তিছিাৰক উপাসযৰূছপ গ্ৰহণ কতৰত ল কসইছিাছৰ তসহোঁ িক সহায় নকতৰছল তকয়? 

িৰং কসইছিাৰ তসহোঁ িৰ পৰা কহৰাই গ’ল, কাৰণ এইছটা আত ল তসহোঁ িৰ 

মছনসজা তম া প্ৰিাৰণা; তিছটা তসহোঁ ছি অলীক উদ্ভাৱন কতৰত ল। 

َِقُۡربَانًاَ خَُذواَِْمنَُدوِنَٱَّلل  فَلَۡولَاَنََصَرُهُمَٱل ِذيَنَٱت 
َٰلَِكَإِفُۡكُهۡمََوَماََكانُواََْ َۖۡبَۡلََضلُّواََْعۡنُهۡمََْۚوَذ َءالَِهَۢة

 ٢٨ََيۡفتَُرونََ
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29. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম কিামাৰ ফাছল তজনৰ এটা দল 

আতনত ছলাোঁ । তিসকছল মছনাছিাগ সহকাছৰ ককাৰআন পাঠ শুতন আত ল। 

এছিছক কিতিয়া কিওোঁছলাছক কিওোঁৰ ওচৰি উপতস্থি হহত ল, কিওোঁছলাছক 

পৰস্পছৰ হকত ল, ‘মছন মছন শুনা’। িাৰ তপ ি কিতিয়া ককাৰআন পাঠ 

সমাপ্ত হ’ল কিতিয়া কিওোঁছলাছক সিকথ কাৰীৰূছপ তনজ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি 

উভতি গ’ল। 

َيَۡسَتِمُعوَنَٱلُۡقۡرَءاَنََ ِ َِنَٱلِۡجن  َوِإۡذََصَرۡفَنآَإِلَۡيَكََنَفٗراَم 
َقَۡوِمِهمََ اَقُِضَيََول ۡواَْإِلَيَٰ َفَلَم  ْۡۖ نِصُتوا

َ
اََحَضُروُهَقَالُٓواَْأ فَلَم 

نِذرِينََ  ٢٩َمُّ

30. কিওোঁছলাছক হকত ল, ‘কহ আমাৰ সম্প্ৰদায়! তনশ্চয় আতম এছন এখন 

পুতৰ্ৰ পাঠ শুতনছ াোঁ  তিখন অৱিীণথ হহছ  মু াৰ তপ ি, ই িাৰ পূিথৱিী 

তকিািসমূহক সমৰ্থন কছৰ লগছি সিয আৰু সৰল পৰ্ৰ তপছন তহদায়ি কছৰ। 

ََ ََبۡعِدَُموَسيَٰ نزَِلَِمنُۢ
ُ
قَالُواََْيََٰقۡوَمَنآَإِن اََسِمۡعَناَكَِتًَٰباَأ

ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََديۡهََِيۡهِدٓيَإِلَيَ ِ ََطرِيٖقََُمَصد  ََوِإلَيَٰ ِ ٱلۡحَق 
ۡسَتقِيمَٖ  ٣٠َمُّ

31. ‘কহ আমাৰ সম্প্ৰদায়! আল্লাহৰ ফাছল আহ্বানকাৰীৰ প্ৰতি সোঁহাতৰ তদয়া আৰু 

কিওোঁৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা, কিওোঁ কিামাছলাকৰ পাপসমূহ ক্ষমা কতৰ তদি 

আৰু িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ পৰা কিামাছলাকক ৰক্ষা কতৰি’। 

ِنََََيََٰقۡوَمَنآَ ََِوَءامُِنواَْبِهِۦََيۡغفِۡرَلَُكمَم  ِجيُبواََْداِعَيَٱَّلل 
َ
أ

لِيمَٖ
َ
ِۡنََعَذاٍبَأ  ٣١َُذنُوبُِكۡمََويُِجۡرُكمَم 

32. আৰু তিছয় আল্লাহৰ ফাছল আহ্বানকাৰীৰ প্ৰতি সোঁহাতৰ তনতদছয় (মনি ৰখা 

উতচি) তস তকন্তু পৃতৰ্ৱীি আল্লাহক অপাৰগ কতৰি কনাৱাতৰি; আৰু আল্লাহৰ 

িাতহছৰ িাৰ ককাছনা অতভভাৱছকা নাই। তসহোঁ ছিই আছ  সুস্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তৰ 

মাজি। 

ۡرِضََ
َ
َِفَلَيَۡسَبُِمۡعِجزَٖفِيَٱلۡأ َوَمنَل اَُيِجۡبََداِعَيَٱَّلل 
ْوَلَٰٓئَِكَفِيََضَلَٰٖلََ

ُ
أ َْۚ ۡولَِيآُء

َ
ۦَٓأ َولَيَۡسَلَُهۥَِمنَُدونِهِ

بِينٍَ  ٣٢َمُّ

33. তসহোঁ ছি কদখা নাইছন কি, তনশ্চয় আল্লাহ, তিজছন আকাশসমূহ আৰু 

পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু এইছিাৰৰ সৃতষ্টি কিওোঁ ককাছনা ক্লান্তছিাধ কৰা নাই, 

কিছৱোঁই মৃিক জীৱন দান কতৰিকল সক্ষম? তনশ্চয় হয়, তনশ্চয় কিওোঁ সকছলা 

িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ۡرَضََولَۡمََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱل ِذيََخلََقَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
َولَۡمَيََرۡواَْأ

َ
أ

َََيۡعَىَ إِن ُهۥَعَلَىَٰ َْۚ بَلَىَٰٓ َِۚ نَُيحۡـَِۧيَٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
َأ َبَِقَِٰدٍرَعَلَىَٰٓ ِبخَلۡقِِهن 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
 ٣٣َُكل 

34. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তিতদনা তসহোঁ িক জাহান্নামৰ সনু্মখি উপতস্থি 

কৰা হ’ি (কসইতদনা তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি) ‘এইছটা সোঁচা নহয় কন’? তসহোঁ ছি 

ক’ি, ‘আমাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তনশ্চয় সোঁচা’। কিওোঁ ক’ি, ‘কিছন্ত শাতি 

কভাগ কৰা; কাৰণ কিামাছলাছক কুফৰী কতৰত লা’। 

لَيَۡسََهََٰذاََ
َ
ارَِأ َويَۡوَمَُيۡعرَُضَٱل ِذيَنََكَفُرواَْعَلَىَٱلن 

قَاَلَفَُذوقُواَْٱلَۡعَذاَبَبَِماَُكنُتۡمََ ََوَرب َِناَْۚ قَالُواَْبَلَىَٰ َِۖ ِ بِٱلۡحَق 
 ٣٤َتَۡكُفُرونََ

35. এছিছক িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা কিছনকক হধিথয ধাৰণ কতৰত ল দৃ়িপ্ৰতিজ্ঞ 

ৰা ুলসকছল। িুতম তসহোঁ িৰ িাছি খৰছখদা নকতৰিা। তসহোঁ িক তি তিষছয় সিকথ  

কৰা হহছ  কসয়া তিতদনা তসহোঁ ছি কদতখিকল পাি, কসইতদনা তসহোঁ িৰ ধাৰণা হ’ি, 

তসহোঁ ছি কিতনিা পৃতৰ্ৱীি এটা মুহূিথ ৰ কিত  সময় অৱস্থান কৰা নাত ল। এয়া এটা 

কঘাষণা, এছিছক ককৱল ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ছকই ধ্বংস কৰা হ’ি। 

ْولُواَْٱلَۡعۡزِمَِمَنَٱلرُُّسِلََولَاَتَۡسَتۡعِجلََ
ُ
فَٱۡصبِۡرََكَماََصبََرَأ

ن ُهۡمَيَوَۡمَيََرۡوَنََماَيُوَعُدوَنَلَۡمَيَلَۡبُثٓواَْإِل اََساَعٗةََ
َ
ل ُهۡمََْۚكأ

َْۚ َٰغ  ِنَن َهارَْۚبََل  ٣٥ََفَهۡلَُيۡهلَُكَإِل اَٱلَۡقوُۡمَٱلَۡفَِٰسُقونَََم 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আনক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তনিৃত্ত কতৰছ  

কিওোঁ (আল্লাছহ) তসহোঁ িৰ আমলসমূহক িযৰ্থ কতৰ তদছ । 
ََ َضل 

َ
َِأ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  ٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ

ۡعَمَٰلَُهمَۡ
َ
 ١َأ

2. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ , সৎকমথ কতৰছ  লগছি মুহাম্মদৰ প্ৰতি তি 

অৱিীণথ হহছ  িাৰ ওপৰি তিশ্বাস স্থাপন কতৰছ  আৰু কসয়া কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা (কপ্ৰতৰি) সিয, কিছৱোঁই কিওোঁছলাকৰ কিয়া 

আমলসমূহ দূৰ কতৰি আৰু কিওোঁছলাকৰ অৱস্থাৰ সংছশাধন কতৰি। 

َِلََ َٰلَِحَِٰتََوَءاَمُنواَْبَِماَنُز  َوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َرََعۡنُهۡمََسي ِـ َاتِِهۡمََ ب ِِهۡمََكف  َِمنَر  ٖدَوَُهَوَٱلۡحَقُّ َُمحَم  عَلَىَٰ

ۡصلََحَبََ
َ
 ٢َالَُهمََۡوأ

3. এইছটা এইকাৰছণ কি, তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি িাতিলৰ অনুসৰণ 

কতৰছ  আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ কপ্ৰতৰি 

সিযৰ অনুসৰণ কতৰছ । এইদছৰ আল্লাছহ মানুহৰ িাছি তসহোঁ িৰ দৃষ্টান্তসমূহ 

উপস্থাপন কছৰ। 

َٱل ِذيَنََكَفُرواَْٱت َبعَُ ن 
َ
َٰلَِكَبِأ َٱل ِذيَنَََذ ن 

َ
واَْٱلَۡبَِٰطَلََوأ

ََ ُ ب ِِهۡمََْۚكَذَٰلَِكَيَۡضرُِبَٱَّلل  َِمنَر  َءاَمُنواَْٱت َبُعواَْٱلۡحَق 
ۡمَثَٰلَُهمَۡ

َ
 ٣َلِلن اِسَأ

4. এিছক কিতিয়া কিামাছলাছক কাতফৰসকলৰ লগি িুিি মুকাতিলা কৰা 

কিতিয়া (তসহোঁ িৰ) ঘাৰি আঘাি কতৰিা, অৱছশষি কিতিয়া কিামাছলাছক 

তসহোঁ িক সমূ্পণথৰূছপ পিুথদি কতৰিা কিতিয়া তসহোঁ িক কটকটীয়াকক িাতন্ধিা; িাৰ 

তপ ি হ’কল অনুকম্পা, নহ’কল মুতিপণ, কিতিয়াকলছক (তসহোঁ ছি) িুিৰ ভাৰ 

(অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ) নমাই নৰ্য়। এইদছৰই, আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহোঁ িৰ পৰা 

প্ৰতিছশাধ লি পাতৰছলছহোঁ ছিন, তকন্তু কিওোঁ কিামাছলাকৰ এজনক আনজনৰ 

দ্বাৰা পৰীক্ষা কতৰি তিচাছৰ। তিসকছল আল্লাহৰ পৰ্ি তনহি হয় আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকৰ আমল ককতিয়াও তিনষ্ট হ’িকল তনতদছয়। 

َإَِذآََ َِقاِبََحت يَٰٓ فَإَِذاَلَقِيُتُمَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفََضۡرَبَٱلر 
ُۢاََبعَۡ اََمن  واَْٱلَۡوثَاَقَفَإِم  ۡثخَنُتُموُهۡمَفَُشدُّ

َ
اَفَِدآًءََأ ُدََوِإم 

ََ ُ َولَۡوَيََشآُءَٱَّلل  َٰلَِكَۖۡ َذ َْۚ ۡوَزارََها
َ
َتََضَعَٱلۡحَۡرُبَأ َحت يَٰ

لَٱنَتَصَرَِمۡنُهۡمََوَلَِٰكنَل َِيۡبلَُواََْبۡعَضُكمَبَِبۡعٖضََِۗوٱل ِذيَنََ
ۡعَمَٰلَُهمَۡ

َ
َأ َِفَلَنَيُِضل   ٤َقُتِلُواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل 

5. অনতিপলছম আল্লাছহ কিওোঁছলাকক পৰ্তনছদথ শ কতৰি আৰু কিওোঁছলাকৰ 

অৱস্থাৰ সংছশাধন কতৰি। 
 ٥ََسَيۡهِديِهۡمََويُۡصلُِحَبَالَُهمَۡ

6. আৰু কিওোঁ কিওোঁছলাকক প্ৰছৱশ কৰাি জান্নািি, িাৰ পতৰচয় কিওোঁ 

কিওোঁছলাকক জনাই তদছ । 
َفَهاَلَُهمَۡ  ٦ََويُۡدِخلُُهُمَٱلۡجَن َةََعر 

7. কহ মুতমনসকল! িতদ কিামাছলাছক আল্লাহক সহায় কৰা কিছন্ত কিওোঁ 

কিামাছলাকক সহায় কতৰি আৰু কিামাছলাকৰ ভতৰ সুদৃ়ি কতৰি। 
َيَنُصۡرُكۡمََويَُثب ِۡتََ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِنَتَنُصُرواَْٱَّلل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

قَۡداَمُكمَۡ
َ
 ٧َأ

8. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  ধ্বংস আৰু কিওোঁ তসহোঁ িৰ 

আমলসমূহ িযৰ্থ কতৰ তদছ । 
ۡعَمَٰلَُهمَۡ

َ
َأ َضل 

َ
 ٨ََوٱل ِذيَنََكَفُرواََْفَتۡعٗساَل ُهۡمََوأ



 

মুহাম্মদ 

 

549 

 

 محمد

9. এইছটা এইকাৰছণ কি, আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ  কসয়া তসহোঁ ছি অপ ে 

কতৰছ । কসছয় কিওোঁ তসহোঁ িৰ আমলসমূহ তনষ্ফল কতৰ তদছ । 
ۡعَمَٰلَُهمَۡ

َ
ۡحَبَطَأ

َ
َفَأ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ن ُهۡمََكرُِهواََْمآَأ

َ
َٰلَِكَبِأ  ٩ََذ

10. কিছন্ত তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ভ্ৰমণ কতৰ কচাৱা নাইছন তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ 

পতৰণাম তক হহত ল? আল্লাছহ তসহোঁ িক ধ্বংস কতৰছ । কাতফৰসকলৰ িাছি 

আছ  অনুৰূপ পতৰণাম। 

َٰقَِبُةََ ۡرِضََفَينُظُرواََْكۡيَفََكاَنََع
َ
فَلَۡمَيَِسيُرواَْفِيَٱلۡأ

َ
۞أ

َرَ َدم  َٰفِرِيَنََٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَۖۡ َولِلَۡك ََعلَيِۡهۡمَۖۡ ُ ٱَّلل 
ۡمَثَٰلَُهَا

َ
 ١٠َأ

11. এইছটা এইকাৰছণ কি, তনশ্চয় আল্লাহ হহছ  মুতমনসকলৰ অতভভাৱক 

আৰু এই কৰ্াও তনতশ্চি কি, কাতফৰসকলৰ ককাছনা অতভভাৱক নাই। 
َٰفِرِيَنَلَاََ َٱلَۡك ن 

َ
ََمۡولَيَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوأ َ َٱَّلل  ن 

َ
َٰلَِكَبِأ َذ
َلَهَُ  ١١َمََۡمۡولَيَٰ

12. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ  আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকক প্ৰছৱশ কৰাি জান্নািি িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি; তকন্তু 

তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি কভাগ-তিলাসি মত্ত ৰ্াছক আৰু আহাৰ কছৰ 

কসইদছৰ তিদছৰ চিুষ্পদ জন্তুছিাছৰ আহাৰ কছৰ; আৰু জাহান্নাছমই তসহোঁ িৰ 

আিাসস্থল। 

َٰلَِحَِٰتََ َيُۡدِخُلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص  َ َٱَّلل  إِن 
َوٱل ِذيَنََكَفُرواََْ َۡۖ نَۡهَُٰر

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
اُرََ نَۡعَُٰمََوٱلن 

َ
ُكُلَٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَنََكَماَتَأ

ۡ
َيَتَمت ُعوَنََويَأ
 ١٢ََمۡثٗوىَل ُهمَۡ

13. আৰু কিামাৰ জনপদ তিছটাৰ পৰা তসহোঁ ছি কিামাক িতহষ্কাৰ কতৰছ  কসই 

জনপদৰ িুলনাি অতধক শতিশালী জনপদ আৰু িহুছিা আত ল; তিছিাৰক 

আতম ধ্বংস কতৰ তদছ াোঁ , ফলি তসহোঁ িৰ ককাছনা সহায়কাৰী নাত ল। 

ِنَقَۡريَتَِكَٱل تِٓيََ َقُو ٗةَم  َشدُّ
َ
ِنَقَۡريٍَةَِهَيَأ ي ِنَم 

َ
َوَكأ

ۡهلَۡكَنَُٰهۡمَفَلَاَنَاصَِ
َ
ۡخرََجۡتَكَأ

َ
 ١٣ََرَلَُهمَۡأ

14. তি িযতি কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণৰ ওপৰি 

প্ৰতিতষ্ঠি আছ , কসইজন িযতি িাৰ দছৰ কনতক িাৰ ওচৰি তনজৰ কিয়া 

আমলসমূহ কশাভনীয় কতৰ তদয়া হহছ  আৰু তিসকছল তনজৰ কামনা-িাসনাৰ 

অনুসৰণ কতৰ আছ ? 

ِن َبَي َِنةَٖم  َفَمنََكاَنَعَلَىَٰ
َ
ب ِهِۦََكَمنَُزي َِنَلَُهۥَُسوُٓءَََأ ر 

ۡهَوآَءُهم
َ
 ١٤ََعَملِهِۦََوٱت َبُعٓواَْأ

15. মুত্তাক্বীসকলক তি জান্নািৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ  িাৰ দৃষ্টান্ত হহছ  

এছনকুৱা, িাি আছ  তনমথল পানীৰ তনজৰাসমূহ, আৰু আছ  গাখীৰৰ নদীসমূহ 

িাৰ কসাৱাদ অপতৰিিথ নীয়, লগছি পানকাৰীসকলৰ িাছি আছ  সুস্বাদ্য সুৰাৰ 

নহৰসমূহ, আৰু আছ  পতৰছশাতধি কমৌছজালৰ নদীসমূহ আৰু িাি ৰ্াতকি 

কিওোঁছলাকৰ িাছি প্ৰছিযক প্ৰকাৰৰ ফলমূল, আৰু আছ  কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষমা। কিওোঁছলাক তসহোঁ িৰ দছৰ কনতক তিসকছল 

জাহান্নামি স্থায়ী হ’ি আৰু তিসকলক পান কছৰাৱা হ’ি উিলা পানী, ফলি 

কসই পানীছয় তসহোঁ িৰ নাডী-ভুৰু ত ন্ন-তিতচ্ছন্ন কতৰ কপলাি। 

آٍءََغيِۡرََ ِنَم  نَۡهَٰر َم 
َ
فِيَهآَأ َثُلَٱلۡجَن ةَِٱل تِيَوُِعَدَٱلُۡمت ُقوَنَۖۡ م 

ِۡنََخمۡرََٖ نَۡهَٰر َم 
َ
ِنَل بَٖنَل ۡمََيَتَغي ۡرََطۡعُمُهۥََوأ نَۡهَٰر َم 

َ
َءاِسٖنََوأ

َ
َ
َٰرِبِيَنََوأ ِلش 

ةَٖل  َولَُهۡمَفِيَهاَِمنََل ذ  ىَِۖ َصف ٗ ِۡنََعَسٖلَمُّ نَۡهَٰر َم 
ارَِ َفِيَٱلن  َكَمۡنَُهَوََخَٰلِد  ب ِِهۡمَۖۡ ِنَر  م   َ َمَرَِٰتََوَمۡغفَِرة َٱلث  ِ

ُكل 
ۡمَعآَءُهمَۡ

َ
َعَأ  ١٥َوَُسُقواََْمآًءََحمِيٗماََفَقط 
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16. তসহোঁ িৰ মাজৰ তক ুমাছন কিামাৰ কৰ্া মছনাছিাগ সহকাছৰ শুছন, 

অৱছশষি কিামাৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই হগ কিওোঁছলাকক কসাছধ তিসকলক জ্ঞান 

দান কৰা হহছ , ‘এই মাি কিওোঁ তক ক’কল’? ইহোঁ ছিই কসইসকল কলাক, 

তিসকলৰ অন্তৰসমূহি আল্লাছহ কমাহৰ মাতৰ তদছ  আৰু তসহোঁ ছি তনজৰ কামনা-

িাসনাৰ অনুসৰণ কতৰছ । 

َإَِذاََخرَُجواَِْمۡنَِعن نَيَۡسَتِمُعَإِلَۡيَكََحت يَٰٓ ِدَكَََوِمۡنُهمَم 
ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنََ

ُ
أ َْۚ وتُواَْٱلۡعِلَۡمََماَذاَقَاَلََءانًِفا

ُ
قَالُواَْلِل ِذيَنَأ

ۡهَوآَءُهمَۡ
َ
َقُلُوبِِهۡمََوٱت َبُعٓواَْأ َعَلَىَٰ ُ  ١٦ََطَبَعَٱَّلل 

17. আৰু তিসকছল তহদায়ি প্ৰাপ্ত হহছ , আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ তহদায়ি আৰু 

িৃতি কতৰ তদছয় আৰু কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাকৰ িাক্বৱা প্ৰদান কছৰ। 
َُٰهمَۡ َُٰهۡمََتۡقَوى  ١٧ََوٱل ِذيَنَٱۡهَتَدۡواََْزاَدُهۡمَُهٗدىَوََءاتَى

18. এছিছক তসহোঁ ছি ককৱল এই অছপক্ষাি আছ  কনতক কি, তকয়ামি 

তসহোঁ িৰ ওচৰি আকতস্মকভাছৱ আতহ পৰক? অৱছশয তকয়ামিৰ লক্ষণসমূহ 

আতহছয় পতৰছ ! কসছয় তকয়ামি আতহ পতৰছল তসহোঁ ছি উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি 

ককছনকক! 

ََۖۡفَقۡدََجآَءََ تَِيُهمََبۡغَتٗة
ۡ
نَتَأ
َ
اَعَةَأ َفَهۡلَيَنُظُروَنَإِل اَٱلس 

َُٰهمَۡ َلَُهۡمَإَِذاََجآَءۡتُهۡمَذِۡكَرى ن يَٰ
َ
فَأ ۡشَراُطَهاَْۚ

َ
 ١٨َأ

19. কসছয় জাতন কৰ্াৱা! আল্লাহৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই। 

লগছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা তনজৰ আৰু মুতমন নৰ-নাৰীসকলৰ ভুল-ত্ৰুটিৰ িাছি। 

আল্লাছহ কিামাছলাকৰ গতিতিতধ আৰু অৱস্থান সম্পছকথ  অৱগি। 

ََوٱۡسَتۡغفِۡرَلَِذۢنبَِكََ ُ ََٰهَإِل اَٱَّلل  ن ُهۥَلَٓاَإَِل
َ
فَٱۡعلَۡمَأ

ََيۡعلَُمَُمَتَقل َبُكۡمََ ُ َولِلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََِۗوٱَّلل 
َُٰكمَۡ  ١٩ََوَمۡثَوى

20. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাছক কয়, এটা  ুৰা অৱিীণথ কৰা 

নহয় তকয়, িাৰ তপ ি িতদ ককাছনা মুহকাম  ুৰা অৱিীণথ হয় আৰু িাি িুিৰ 

ককাছনা তনছদথ শ ৰ্াছক, কিতিয়া িুতম কদতখিা তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  

তসহোঁ ছি মৃিুযৰ ভয়ি তিহ্বল মানুহৰ দছৰ কিামাৰ ফাছল চাই আছ । এছিছক 

তসহোঁ িৰ িাছি উত্তম আত ল---- 

نزِلَۡتََ
ُ
فَإَِذآَأ ِلَۡتَُسوَرة َۖۡ َويَُقوُلَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَۡولَاَنُز 

يَۡتَٱل ِذيَنَفِيََ
َ
َوُذكَِرَفِيَهاَٱلۡقَِتاُلََرأ حَۡكَمةَ  مُّ  َ ُسوَرة

ََعلَۡيهَِِمَنََ َيَنُظُروَنَإِلَۡيَكََنَظَرَٱلَۡمۡغِشي ِ رَض  قُلُوبِِهمَم 
َلَُهمَۡٱلَۡمۡوِتَِۖ ۡولَيَٰ
َ
 ٢٠َفَأ

21. আনুগিয আৰু নযায়সংগি িাকয; এছিছক কিতিয়া তসিান্ত চূডান্ত হয়, 

কিতিয়া িতদ তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি সিযি পতৰণি 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কসয়া তসহোঁ িৰ িাছি কলযাণকৰ হ’লছহোঁ ছিন। 

مَۡ
َ
فَإَِذاََعَزَمَٱلۡأ َْۚ ۡعُروف  َم  َوقَۡول  َََطاَعةَ  َ ُرَفَلَۡوََصَدقُواَْٱَّلل 

 ٢١َلَكَاَنََخيٗۡراَل ُهمَۡ

22. কিছন্ত কিামাছলাছক এইছটা তিচৰা কনতক কি, িতদ কিামাছলাছক শাসন 

কিৃথ ত্ব কপাৱা, কিছন্ত কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি তিপিথয় সৃতষ্ট কতৰিা আৰু 

আত্মীয়িাৰ িন্ধন তিতচ্ছন্ন কতৰিা? 

نَُتفَۡ
َ
ۡرِضَََفَهۡلََعَسيُۡتۡمَإِنَتََول ۡيُتۡمَأ

َ
ِسُدواَْفِيَٱلۡأ

رَۡحاَمُكمَۡ
َ
ُعٓواَْأ ِ  ٢٢ََوُتَقط 

23. ইহোঁ িছকই আল্লাছহ লানি কতৰছ , ফলি কিওোঁ তসহোঁ িক িতধৰ কতৰ তদছ  

আৰু তসহোঁ িৰ দৃতষ্টসমূহক অন্ধ কতৰ তদছ । 
ََ ۡعَميَٰٓ

َ
ُهۡمََوأ َصم 

َ
َفَأ ُ ْوَلَٰٓئَِكَٱل ِذيَنَلََعَنُهُمَٱَّلل 

ُ
أ

بَۡصَٰرَُهمَۡ
َ
 ٢٣َأ

24. কিছন্ত তসহোঁ ছি ককাৰআন হল গভীৰ তচন্তা-চচথ া নকছৰ কনতক? কন তসহোঁ িৰ 

অন্তৰি িলা লছগাৱা আছ ? 

ۡقَفالَُهآَ
َ
َقُلُوٍبَأ ۡمَعَلَىَٰ

َ
فَلَاََيَتَدب ُروَنَٱلُۡقۡرَءاَنَأ

َ
 ٢٤َأ
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25. তনশ্চয় তিসকছল তনজৰ ওচৰি সৎপৰ্ স্পষ্ট কহাৱাৰ তপ ছিা িাৰ পৰা 

পৃষ্ঠপ্ৰদশথন কছৰ, চয়িাছন তসহোঁ িৰ কমথক কশাভনীয় কতৰ কদখুৱায় আৰু তসহোঁ িক 

তম া আশা তদছয়। 

ََبۡعِدََماَتَبَي َنَلَُهُمََ ِنُۢ ۡدَبَٰرِهِمَم 
َ
َأ واَْعَلَىَٰٓ َٱل ِذيَنَٱۡرتَدُّ إِن 

َلَُهمَۡ ۡملَىَٰ
َ
َلَلَُهۡمََوأ ۡيَطَُٰنََسو   ٢٥َٱلُۡهَدىَٱلش 

26. এইছটা এই কাৰছণ কি, আল্লাছহ তি অৱিীণথ কতৰছ , কসয়া তিসকছল 

অপ ে কছৰ তসহোঁ িক ইহোঁ ছি কয়, ‘অনতিপলছম আতমও তক ুমান তিষয়ি 

কিামাছলাকৰ অনুসৰণ কতৰম’। তকন্তু আল্লাছহ তসহোঁ িৰ কগাপন অতভসতন্ধসমূহ 

জাছন। 

ََ ُ َلَٱَّلل  ن ُهۡمَقَالُواَْلِل ِذيَنََكرُِهواََْماَنَز 
َ
َٰلَِكَبِأ َذ

ََيۡعلَُمَإِۡسَرارَُهمَۡ ُ َوٱَّلل  ۡمرَِِۖ
َ
 ٢٦ََسُنِطيُعُكۡمَفِيََبۡعِضَٱلۡأ

27. এছিছক কসই সময়ি তসহোঁ িৰ তক দশা হ’ি! কিতিয়া তফতৰিাসকছল 

তসহোঁ িৰ মুখমিল আৰু তপঠিি মতৰয়াই মতৰয়াই প্ৰাণ হৰণ কতৰি! 
ۡتُهُمَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةَيَۡضِربُوَنَوُُجوَهُهۡمََ فََكۡيَفَإَِذاَتََوف 

ۡدَبَٰرَُهمَۡ
َ
 ٢٧ََوأ

28. এইছটা এইকাৰছণ কি, তসহোঁ ছি এছন তক ুমান তিষয়ৰ অনুসৰণ কতৰছ  

তিছিাছৰ আল্লাহক অসন্তুষ্ট কতৰছ  আৰু তসহোঁ ছি কিওোঁৰ সন্তুতষ্টক অপ ে 

কতৰছ , কসছয় কিওোঁ তসহোঁ িৰ আমলসমূহ তনষ্ফল কতৰ তদছ । 

َٰنَُهۥََ ََوَكرُِهواَْرِۡضَو َ ۡسَخَطَٱَّلل 
َ
ن ُهُمَٱت َبُعواََْمآَأ

َ
َٰلَِكَبِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمَۡ
َ
ۡحَبَطَأ

َ
 ٢٨َفَأ

29. তিসকলৰ অন্তৰি িযাতধ আছ  তসহোঁ ছি এইছটা ভাছৱ কনতক কি, আল্লাছহ 

ককতিয়াও তসহোঁ িৰ তিছদ্বষভাৱ প্ৰকাশ কতৰ তনতদি? 

ََ ُ نَُيخۡرَِجَٱَّلل 
نَل 
َ
َأ رَض  ۡمََحِسَبَٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمَم 

َ
أ

ۡضَغََٰنُهمَۡ
َ
 ٢٩َأ

30. আৰু আতম ইচ্ছা কতৰছল কিামাক তসহোঁ িৰ পতৰচয় তদছলাছহোঁ ছিন; ফলি 

িুতম তসহোঁ িৰ লক্ষণ কদতখছয় তসহোঁ িক তচতনি পাতৰলাছহোঁ ছিন। তকন্তু অৱছশয িুতম 

তসহোঁ িৰ কৰ্াৰ ভতিছি তসহোঁ িক তচতনি পাতৰিা। আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাৱিীয় 

আমল সম্পছকথ  জাছন। 

َرۡيَنََٰكُهۡمَفَلََعَرۡفَتُهمَبِِسيَمَُٰهۡمََْۚولََتۡعرَِفن ُهۡمََ
َ
َولَۡوَنََشآُءَلَأ

ََيعَۡ ُ َوٱَّلل  ۡعَمَٰلَُكمَۡفِيَلَحِۡنَٱلَۡقۡوِلَِۚ
َ
 ٣٠َلَُمَأ

31. আৰু আতম অৱছশয কিামাছলাকক পৰীক্ষা কতৰম এই কৰ্া প্ৰকাশ 

নকৰাকলছক কি, কিামাছলাকৰ মাজি ককান তজহাদকাৰী আৰু ককান হধিথশীল 

আৰু আতমছয়ই কিামাছলাকৰ কমথকাি পৰীক্ষা কছৰাোঁ । 

ََنۡعلََمَٱلُۡمَجَِٰهِديَنَِمنُكۡمََ َولََنۡبلَُون ُكۡمََحت يَٰ
َٰبِِرينََ ۡخَباَرُكمََۡوٱلص 

َ
 ٣١َََوَنۡبلَُواَْأ

32. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু মানুহক আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা তনিৃত্ত 

কতৰছ  লগছি তসহোঁ িৰ ওচৰি তহদায়ি সুস্পষ্ট কহাৱাৰ তপ ছিা ৰা ুলৰ 

তিছৰাতধিা কতৰছ , তসহোঁ ছি ককতিয়াও আল্লাহৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি কনাৱাতৰি। 

অতিশীছে কিওোঁ তসহোঁ িৰ আমলসমূহ তনষ্ফল কতৰ তদি। 

َِوََشآقُّواََْ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  َٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ إِن 
ََ َ واَْٱَّلل  َلَنَيَُضرُّ ََبۡعِدََماَتَبَي َنَلَُهُمَٱلُۡهَدىَٰ ٱلر ُسوَلَِمنُۢ

ۡعَمَٰلَُهمَۡ
َ
اَوََسُيۡحبُِطَأ  ٣٢ََشۡيـ ٗ

33. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ আনুগিয কৰা আৰু ৰা ুলৰ 

আনুগিয কৰা, আৰু কিামাছলাছক তনজৰ আমলসমূহ তিনষ্ট নকতৰিা। 
ِطيُعواَْٱلر ُسوَلََ

َ
ََوأ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡعَمَٰلَُكمَۡ
َ
 ٣٣ََولَاَُتۡبِطلُٓواَْأ
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34. তনশ্চয় তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু আল্লাহৰ পৰ্ৰ পৰা মানুহক তনিৃত্ত 

কতৰছ , িাৰ তপ ি কাতফৰ অৱস্থাি মৃিুযিৰণ কতৰছ , আল্লাছহ তসহোঁ িক 

ককতিয়াও ক্ষমা নকতৰি। 

ََماتُواََْ َُِثم  واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  َٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ إِن 
َلَُهمَۡ ُ ار َفَلَنََيۡغفَِرَٱَّلل   ٣٤َوَُهۡمَُكف 

35. এছিছক কিামাছলাছক মছনািল কনছহৰুৱািা আৰু সতন্ধৰ প্ৰিাছিা তনতদিা, 

কিামাছলাছকই প্ৰিল, কাৰণ আল্লাহ আছ  কিামাছলাকৰ লগি (সহায়ক 

তহচাছপ) আৰু কিওোঁ কিামাছলাকৰ কমথফল ককতিয়াও কু্ষণ্ণ নকতৰি। 

ََ ُ ۡعلَۡوَنََوٱَّلل 
َ
نُتُمَٱلۡأ

َ
لِۡمََوأ فَلَاَتَِهُنواََْوتَۡدُعٓواَْإِلَيَٱلس 
ۡعَمَٰلَُكمَۡ

َ
 ٣٥ََمَعُكۡمََولَنَيَتَِرُكۡمَأ

36. পাতৰ্থৱ জীৱন ককৱল কখল-কধমাতল আৰু অৰ্থহীন কৰ্া-িিৰাছহ। িতদ 

কিামাছলাছক ঈমান কপাষণ কৰা আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা কিছন্ত আল্লাছহ 

কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কতৰি আৰু কিওোঁ কিামাছলাকৰ ধন-

সম্পদ তনতিচাছৰ। 

َْ َوِإنَتُۡؤِمُنواََْوَتت ُقوا ََولَۡهو َْۚ ۡنَياَلَعِب  ُةَٱلدُّ ََإِن َماَٱلۡحََيوَٰ
َٰلَُكمَۡ ۡمَو

َ
ُجوَرُكۡمََولَاَيَۡسـ َلُۡكۡمَأ

ُ
 ٣٦َيُۡؤتُِكۡمَأ

37. িতদ কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওচৰি কসয়া (ধন-সম্পদ) তিচাছৰ, িাৰ তপ ি 

কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওপৰি প্ৰিল চাপ তদছয় কিছন্ত কিামাছলাছক কৃপণাতলছহ 

কতৰিা আৰু কিওোঁ কিতিয়া কিামাছলাকৰ তিছদ্বষভাৱ প্ৰকাশ কতৰ তদি। 

يَۡسـ َلُۡكُموَهاََفُيۡحفُِكۡمََتۡبَخلُواََْويُۡخرِۡجََإِنَ
ۡضَغََٰنُكمَۡ

َ
 ٣٧َأ

38. কচাৱা, কিামাছলাছকই কসইসকল কলাক, তিসকলক আল্লাহৰ পৰ্ি িযয় 

কতৰিকল ককাৱা হহছ  অৰ্চ কিামাছলাকৰ তক ুমাছন কৃপণিাছহ কতৰছ , তকন্তু 

তিছয় কৃপণাতল কতৰছ  তস তনজৰ প্ৰতিছহ কৃপণাতল কতৰছ । (জাতন কৰ্াৱা!) 

আল্লাহ অভাৱমুি আৰু কিামাছলাক হহ া অভাৱগ্ৰি। িতদ কিামাছলাছক তিমুখ 

কহাৱা, কিছন্ত কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাতহছৰ আন এটা সম্প্ৰদায়ক কিামাছলাকৰ 

স্থলৱিী কতৰি; তসহোঁ ি তকন্তু কিামাছলাকৰ দছৰ নহ’ি। 

ََِ ُؤلَآِءَتُۡدَعۡوَنَلُِتنفُِقواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل  نُتۡمََهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

نَيََ ََۖۡوَمنََيۡبَخۡلَفَإِن َماََيۡبَخُلََعنََفَِمنُكمَم  ۡبَخُل
َوِإنََتَتَول ۡواَْيَۡستَۡبِدۡلََ َْۚ نُتُمَٱلُۡفَقَرآُء

َ
ََوأ َٱلَۡغنِيُّ ُ ََوٱَّلل  ن ۡفِسهۚۦِْ

ۡمَثَٰلَُكم
َ
َلَاَيَُكونُٓواَْأ  ٣٨َقَۡوًماََغيَۡرُكۡمَُثم 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তনশ্চয় আতম কিামাক প্ৰদান কতৰছ াোঁ  সুস্পষ্ট তিজয়, بِيٗنَا  ١َإِن اََفَتۡحَناَلََكََفۡتٗحاَمُّ

2. িাছি আল্লাছহ কিামাৰ অিীি আৰু ভতৱষযিৰ ত্ৰুটিসমূহ মাজথ না কছৰ আৰু 

কিামাৰ প্ৰতি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ পূণথ কছৰ, লগছি কিওোঁ িাছি কিামাক সৰল 

পৰ্ৰ তহদায়ি তদছয়, 

ََ َرََويُتِم  خ 
َ
َمَِمنَذَۢنبَِكََوَماَتَأ ََماََتَقد  ُ ل َِيۡغفَِرَلََكَٱَّلل 
ۡسَتقِيٗمَا  ٢َنِۡعَمَتُهۥََعلَۡيَكََويَۡهِديََكَِصَرَٰٗطاَمُّ

3. আৰু িাছি কিামাক িতলষ্ঠ সাহািয দান কছৰ। ًََنَۡصًراََعزِيز ُ  ٣ََاَويَنُصَرَكَٱَّلل 

4. কিছৱোঁই মুতমনসকলৰ অন্তৰি প্ৰশাতন্ত নাতিল কতৰছ  িাছি কিওোঁছলাছক 

তনজৰ ঈমানৰ হসছি ঈমান িৃতি কতৰ লয়। আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ 

হসনযিাতহনী ককৱল আল্লাহছৰই আৰু আল্লাহ হহছ  সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

ِكيَنَةَفِيَقُلُوِبَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَلِيَزَۡ نَزَلَٱلس 
َ
َداُدٓواََُْهَوَٱل ِذٓيَأ

َوََكاَنََ ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِجُنوُدَٱلس  َوَّلِل  َعَإِيَمَٰنِِهۡمَُۗ إِيَمَٰٗناَم 

ََعلِيًماََحِكيٗمَا ُ  ٤َٱَّلل 

5. িাছি কিওোঁ মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীসকলক প্ৰছৱশ কৰায় জান্নািি, 

িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, ি’ি কিওোঁছলাক স্থায়ী হ’ি আৰু কিওোঁ 

কিওোঁছলাকৰ পাপসমূহ কমাচন কতৰি; এইছটাছৱ হহছ  আল্লাহৰ ওচৰি মহা 

সফলিা। 

رِيَِمنََتحۡتَِهاَ
َٰٖتََتجۡ ل ُِيۡدِخَلَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََجن 

َِرََعۡنُهۡمََسي ِـ َاتِِهۡمَْۚوََكاَنََ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاََويَُكف 
َ
ٱلۡأ

َِفَۡوًزاََعِظيٗمَا َٰلَِكَِعنَدَٱَّلل   ٥ََذ

6. মনাতফক পুৰুষ আৰু মুনাতফকা নাৰী, লগছি মুশ্বতৰক পুৰুষ আৰু মুশ্বতৰকা 

নাৰী তিসকছল আল্লাহৰ তিষছয় কিয়া ধাৰণা কপাষণ কছৰ িাছি কিওোঁ তসহোঁ িক 

শাতি তদছয়। অমিল চৰ তসহোঁ িৰ ওপৰছিই আপতিি হয়। আল্লাছহ তসহোঁ িৰ 

ওপৰি কৰাধাতেি হহছ  আৰু তসহোঁ িক লানি কতৰছ ; আৰু তসহোঁ িৰ িাছি 

প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  জাহান্নাম। কসইছটা তকমান কি তনকৃষ্ট প্ৰিযাৱিথ নস্থল! 

َبَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰتََوٱلُۡمۡشِركِيَنََ ِ َويَُعذ 
َعلَۡيِهۡمََدآئَِرةََُ َِۚ وِۡء َٱلس  ََِظن  ٓان ِيَنَبِٱَّلل  َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰتَٱلظ 

ََعلَۡيِهۡمََولََعنََ ُ وََغِضَبَٱَّلل  وِۡءَِۖ َلَُهۡمََجَهن َمََۖۡٱلس  َعد 
َ
ُهۡمََوأ

 ٦َوََسآَءۡتََمِصيٗرا

7. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ হসনযিাতহনী ককৱল আল্লাহছৰই আৰু আল্লাহ 

হহছ  পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََعزِيًزاََ ُ َوََكاَنَٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِجُنوُدَٱلس  َوَّلِل 

 ٧ََحِكيًمَا

8. তনশ্চয় আতম কিামাক কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ  সাক্ষীৰূছপ, সুসংিাদদািা আৰু 

সিকথ কাৰীৰূছপ, 

ٗراََونَِذيٗرا ِ ۡرَسلَۡنََٰكََشَِٰهٗداََوُمبَش 
َ
 ٨َإِن آَأ

9. িাছি কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা 

আৰু কিওোঁক সহায়-সহছিাতগিাৰ দ্বাৰা শতি িুগুৱা লগছি কিওোঁক সন্মান কৰা; 

আৰু পুৱা-গধূতল কিওোঁৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা। 

َوتَُسب ُِحوهََُ ُِروُهََوتَُوق ُِروُهَْۚ ََِورَُسولِهِۦََوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواَْبِٱَّلل 
ِصيلًا

َ
 ٩َبُۡكَرٗةََوأ
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10. তনশ্চয় তিসকছল কিামাৰ ওচৰি িাইআি কছৰ অৱছশয কিওোঁছলাছক 

আল্লাহৰ হািছিই িাইআি কছৰ। আল্লাহৰ হাি কিওোঁছলাকৰ হািৰ ওপৰি। 

িাৰ তপ ি তিছয় কসইছটা ভি কতৰি, কসই ভি কৰাৰ পতৰণাম িাছৰই ওপৰি 

িতিথ ি আৰু তিছয় আল্লাহৰ লগি কৰা অিীকাৰ পূণথ কতৰি িাক আল্লাছহ অৱছশয 

মহাপুৰস্কাৰ প্ৰদান কতৰি। 

َِفَۡوَقََ َيَُدَٱَّلل  َ َٱل ِذيَنَُيَبايُِعونََكَإِن َماَُيَبايُِعوَنَٱَّلل  إِن 
يِۡديِهۡمَْۚ

َ
ََوَمۡنََأ ََنۡفِسهِۖۦۡ َفَمنَن َكَثَفَإِن َماَيَنُكُثَعَلَىَٰ

ۡجًراََعِظيٗمَا
َ
َفََسيُۡؤتِيهَِأ َ ََٰهَدََعلَۡيُهَٱَّلل  َبَِماََع ۡوفَيَٰ

َ
 ١٠َأ

11. তিসকল কিদ্যইছন তপ  কহাোঁ হকা তদত ল তসহোঁ ছি কিামাক অৱছশয আতহ 

ক’ি, ‘আমাৰ ধন-সম্পদ আৰু পতৰয়ালিগথই আমাক িযি কতৰ ৰাতখত ল, কসছয় 

আমাৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰ তদয়ক’। তসহোঁ ছি মুছখছৰ তি কয় কসয়া তসহোঁ িৰ 

অন্তৰি নাই। তসহোঁ িক ককাৱা, ‘আল্লাছহ িতদ কিামাছলাকৰ ককাছনা ক্ষতি কতৰি 

তিচাছৰ অৰ্িা ককাছনা উপকাৰ কতৰি তিচাছৰ, কিছন্ত কিওোঁক িাধা তদয়াৰ 

ক্ষমিা কাৰ আছ ? িৰং কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ সতিছশষ 

অৱতহি’। 

َٰلَُناََ ۡمَو
َ
ۡعَراِبََشَغلَۡتَنآَأ

َ
َسَيُقوُلَلََكَٱلُۡمَخل ُفوَنَِمَنَٱلۡأ

اَلَيَۡسَفِيََ لِۡسنَتِِهمَم 
َ
َيُقولُوَنَبِأ ۡهلُونَاَفَٱۡسَتۡغفِۡرَلََناَْۚ

َ
َوأ

َراَدََ
َ
ََِشۡيـ ًاَإِۡنَأ َِنَٱَّلل  قُلُوبِِهۡمَْۚقُۡلََفَمنََيۡملُِكَلَُكمَم 

رََ
َ
ۡوَأ
َ
اَأ َبَِماََبُِكۡمََضرًّ ُ بَۡلََكاَنَٱَّلل  ُۢاَْۚ اَدَبُِكۡمََنۡفَع

ُۢا  ١١ََتۡعَملُوَنََخبِيَر

12. িৰং কিামাছলাছক ধাৰণা কতৰত লা কি, ৰা ুল আৰু মুতমনসকল 

কিওোঁছলাকৰ তনজ পতৰয়ালৰ ওচৰি ককতিয়াও উভতি নাতহি আৰু এই ধাৰণা 

কিামাছলাকৰ অন্তৰি প্ৰীতিকৰ িুতল ভাতিত লা, আৰু এয়া িৰ তনকৃষ্ট ধাৰণা 

কতৰত লা আৰু কিামাছলাক আত লা ধ্বংসমুখী এটা সম্প্ৰদায়! 

ََ نَل نَيَنَقلَِبَٱلر ُسوُلََوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَإِلَيَٰٓ
َ
بَۡلََظَننُتۡمَأ

ََ َٰلَِكَفِيَقُلُوبُِكۡمََوَظَننُتۡمََظن  بَٗداََوُزي َِنََذ
َ
ۡهلِيِهۡمَأ

َ
أ

وِۡءََوُكنُتۡمَقَۡوَمُۢاَبُوٗرا  ١٢َٱلس 

13. আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ নকছৰ, কিছন্ত 

(জাতন কৰ্াৱা) তনশ্চয় আতম কাতফৰসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ াোঁ  জলন্ত 

জুই। 

َٰفِرِيَنََ ۡعَتۡدنَاَلِلَۡك
َ
ََِورَُسولِهِۦَفَإِن آَأ َبِٱَّلل  َوَمنَل ۡمَيُۡؤِمنُۢ

 ١٣ََسعِيٗرا

14. আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌম কিৃথ ত্ব ককৱল আল্লাহছৰই, কিওোঁ 

িাক ইচ্ছা ক্ষমা কছৰ আৰু িাক ইচ্ছা শাতি তদছয়। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পৰম 

দয়ালু। 

ُبََ ِ ََيۡغفُِرَلَِمنَيََشآُءََويَُعذ  ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َُِملُۡكَٱلس  َوَّلِل 

ََغُفوٗراَر ِحيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل   ١٤ََمنَيََشآُءَْۚ

15. কিামাছলাছক কিতিয়া িুিলি সম্পদ সংগ্ৰহ কতৰিকল িািা কিতিয়া 

তিসকছল তপ  কহাোঁ হকা তদত ল, কিতিয়া তসহোঁ ছি আতহ ক’ি, ‘আমাছকা 

আছপানাছলাকৰ লগি িািকল অনুমতি তদয়ক’। তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাণী পতৰিিথ ন 

কতৰি তিচাছৰ। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ককাছনা মছিই আমাৰ অনুসৰণ কতৰি 

কনাৱাৰা। এই কঘাষণা আল্লাছহ আগছিই কতৰ হৰ্ছ ’। তসহোঁ ছি অৱছশয ক’ি, 

‘িৰং আছপানাছলাছক আমাক তহংসাছহ কছৰ’। নহয়, দৰাচলছি তসহোঁ ছি অতি 

সামানযছহ িুতজ পায়। 

ُخُذوَهاََ
ۡ
ََمَغانَِمَلَِتأ َسَيُقوُلَٱلُۡمَخل ُفوَنَإَِذاَٱنَطلَۡقُتۡمَإِلَيَٰ

قُلَل نََ َِْۚ لُواََْكَلََٰمَٱَّلل  ِ نَُيَبد 
َ
يُرِيُدوَنَأ َذُرونَاَنَت بِۡعُكۡمَۖۡ

َۖۡفََسَيُقولُوَنَبَۡلََتَت بُِعونََ َِمنََقۡبُل ُ اََكَذَٰلُِكۡمَقَاَلَٱَّلل 
بَۡلََكانُواَْلَاََيۡفَقُهوَنَإِل اَقَلِيلٗا  ١٥ََتحُۡسُدوَنَناَْۚ
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16. তপ  কহাোঁ হকা তদয়া কিদ্যইনতিলাকক ককাৱা, ‘অতিশীছে কিামাছলাকক এটা 

কছঠাৰ িুিা জাতিৰ তিৰুছি মািা হ’ি; কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ তিৰুছি িুি কতৰিা 

নাইিা তসহোঁ ছি আত্মসমপথন কতৰি। এছিছক কিামাছলাছক এই আছদশ পালন 

কতৰছল আল্লাছহ কিামাছলাকক উত্তম পুৰস্কাৰ দান কতৰি। অনযৰ্া কিামাছলাছক 

িতদ আগৰ দছৰ পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কৰা, কিছন্ত কিওোঁ কিামাছলাকক িন্ত্ৰণাদায়ক 

শাতি তদি’। 

ۡعَراِبََسُتۡدعََ
َ
ْولِيََقُلَل ِلُۡمَخل فِيَنَِمَنَٱلۡأ

ُ
َقَۡوٍمَأ ۡوَنَإِلَيَٰ
فَإِنَتُِطيُعواََْ ۡوَيُۡسلُِموَنَۖۡ

َ
ٖسََشِديٖدَتَُقَٰتِلُوَنُهۡمَأ

ۡ
بَأ

ِنََ َوِإنََتَتَول ۡواََْكَماَتََول ۡيُتمَم  ۡجًراََحَسٗناَۖۡ
َ
َأ ُ يُۡؤتُِكُمَٱَّلل 

لِيٗمَا
َ
بُۡكۡمََعَذابًاَأ ِ  ١٦ََقۡبُلَُيَعذ 

17. অন্ধৰ িাছি ককাছনা অপৰাধ নাই, খিৰ িাছিও ককাছনা অপৰাধ নাই আৰু 

অসুস্থ কলাকৰ িাছিও ককাছনা অপৰাধ নাই; আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলৰ আনুগিয কতৰি, কিওোঁ িাক এছনকুৱা জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ 

িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি; তকন্তু তিছয় পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰি কিওোঁ িাক িন্ত্ৰণাদায়ক 

শাতি তদি। 

عَۡ
َ
ََولَاََل يَۡسَعَلَىَٱلۡأ ۡعَرِجََحَرج 

َ
ََولَاَعَلَىَٱلۡأ ََحَرج  َميَٰ

ََورَُسولَُهۥَيُۡدِخلُۡهََ َ َوَمنَيُِطِعَٱَّلل  َُۗ عَلَىَٱلَۡمرِيِضََحَرج 
بُۡهََ ِ َُيَعذ  َوَمنََيَتَول  َۡۖ نَۡهَُٰر

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
لِيٗمَا
َ
 ١٧ََعَذابًاَأ

18. অৱছশয আল্লাছহ মুতমনসকলৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হহছ , কিতিয়া কিওোঁছলাক 

গ ৰ িলি কিামাৰ ওচৰি িাইআি গ্ৰহণ কতৰত ল, এছিছক কিওোঁছলাকৰ 

অন্তৰি তি আত ল কসয়া কিওোঁ জাতন হলছ ; ফলি কিওোঁ কিওোঁছলাকৰ ওপৰি 

প্ৰশাতন্ত অৱিীণথ কতৰছল আৰু কিওোঁছলাকক আসন্ন তিজছয়ছৰ পুৰসৃ্কি কতৰছল; 

ََعِنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَإِۡذَُيبََ ُ ايُِعونََكََتحَۡتََ۞ل َقۡدََرِضَيَٱَّلل 
ِكيَنَةََعلَۡيِهۡمََ نَزَلَٱلس 

َ
َجَرةََِفَعلَِمََماَفِيَقُلُوبِِهۡمَفَأ ٱلش 

َثََٰبُهۡمََفۡتٗحاَقَرِيٗبَا
َ
 ١٨ََوأ

19. লগছি তিপুল পতৰমাণ িুিলি সম্পদৰ দ্বাৰা (পুৰসৃ্কি কতৰি) তিছিাৰ 

কিওোঁছলাছক গ্ৰহণ কতৰি; আৰু আল্লাহ প্ৰিল পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََعزِيًزاََحِكيٗمَا ُ وََكاَنَٱَّلل  َُۗ ُخُذوَنَها

ۡ
 ١٩ََوَمَغانَِمََكثِيَرٗةَيَأ

20. আল্লাছহ কিামাছলাকক প্ৰভূি িুিলি সম্পদৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দান কতৰছ , 

িাৰ অতধকাৰী ককৱল কিামাছলাক। লগছি কিওোঁ এইছটা কিামাছলাকৰ িাছি 

ত্বৰাতেি কতৰছ । কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ পৰা মানুহৰ হাি তনিাতৰি কতৰছ , 

িাছি এইছটা মুতমনসকলৰ িাছি এটা তনদশথন হয়। কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৰল 

পৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ; 

َلَلَُكۡمََ ُخُذوَنَهاََفَعج 
ۡ
ََمَغانَِمََكثِيَرٗةَتَأ ُ وََعَدُكُمَٱَّلل 

اِسََعنُكۡمََولَِتُكوَنََءايَٗةََ يِۡدَيَٱلن 
َ
َأ َهَِٰذهِۦََوَكف 
ۡسَتقِيٗمَال ِلُۡمۡؤِمنِيَنََويَۡهدَِ  ٢٠َيَُكۡمَِصَرَٰٗطاَمُّ

21. আৰু এটা, তিছটা এতিয়াও কিামাছলাকৰ অতধকাৰি অহা নাই, কসইছটা 

আল্লাছহই পতৰছিষ্টন কতৰ ৰাতখছ । আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 
ََ ُ وََكاَنَٱَّلل  َبَِهاَْۚ ُ َحاَطَٱَّلل 

َ
َلَۡمََتۡقِدُرواََْعلَۡيَهاَقَۡدَأ ۡخَرىَٰ

ُ
َوأ

ََشيَۡ ِ
َُكل   ٢١َٖءَقَِديٗراعَلَىَٰ

22. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ লগি িুি কছৰ 

কিছন্ত তসহোঁ ছি তনশ্চয় পৃষ্ট প্ৰদশথন কতৰি, িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ককাছনা 

অতভভাৱক আৰু সহায়কাৰী নাপাি। 

َلَاََ ۡدَبََٰرَُثم 
َ
ََٰتلَُكُمَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلََول ُواَْٱلۡأ َولَۡوََق

َِ اََولَاَنَِصيٗراَيِجُدوَنََول  ٢٢َي ٗ

23. এইছটাছৱ আল্লাহৰ তিধান--- পূিথছৰ পৰা তিছটা চতল আতহছ , িুতম 

আল্লাহৰ তিধানি ককাছনা পতৰিিথ ন নাপািা। 
ََِ ََۖۡولَنََتِجَدَلُِسن ةَِٱَّلل  َِٱل تِيَقَۡدََخلَۡتَِمنََقۡبُل ُسن َةَٱَّلل 

 ٢٣ََتۡبِديلٗا
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24. আৰু কিছৱোঁই মক্কা উপিযকাি তসহোঁ িৰ হাি কিামাছলাকৰ পৰা আৰু 

কিামাছলাকৰ হাি তসহোঁ িৰ পৰা তনিাতৰি কতৰত ল, তসহোঁ িৰ ওপৰি 

কিামাছলাকক তিজয়ী কৰাৰ তপ ি, আৰু কিামাছলাছক তি কৰা আল্লাছহ িাৰ 

সমযক দ্ৰষ্টা। 

يِۡديَُكۡمََعۡنُهمََ
َ
يِۡدَيُهۡمََعنُكۡمََوأ

َ
َأ وَُهَوَٱل ِذيََكف 

ۡنَ
َ
ََبۡعِدَأ َةَِمنُۢ َبَِماََبَِبۡطِنََمك  ُ ۡظَفَرُكۡمََعلَۡيِهۡمَْۚوََكاَنَٱَّلل 

َ
أ

 ٢٤ََتۡعَملُوَنَبَِصيًرَا

25. তসহোঁ ছিই কুফৰী কতৰত ল আৰু কিামাছলাকক িাধা প্ৰদান কতৰত ল 

ম তজদ্যল হাৰামৰ পৰা লগছি িাধা প্ৰদান কতৰত ল কুৰািানীৰ িাছি আৱি 

পশুতিলাকক িৰ্াস্থানি হল িািকল। িতদ (মক্কাি) মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা 

নাৰীসকল নাৰ্াতকলছহোঁ ছিন, তিসকলৰ তিষছয় কিামাছলাছক নাজানা কি, 

কিামাছলাছক অজ্ঞিািশিঃ কিওোঁছলাকক পদদতলি কতৰিা, ফলি কিওোঁছলাকৰ 

কাৰছণ কিামাছলাছকই অপৰাধী আৰু কদাষী সািযি হ’লাছহোঁ ছিন, (িৰ্াতপও 

কিওোঁ িুিৰ অনুমতি তদছলছহোঁ ছিন। তকন্তু আল্লাছহ কিামাছলাকক কিতিয়া িুিৰ 

অনুমতি তদয়া নাত ল) িাছি আল্লাছহ তনজ ইচ্ছা মছি িাক ইচ্ছা কিওোঁৰ 

অনুগ্ৰহি প্ৰছৱশ কৰাি পাছৰ। িতদ কিওোঁছলাক পৃৰ্ক হহ ৰ্াতকলছহোঁ ছিন, কিছন্ত 

অৱছশয আতম তসহোঁ িৰ মাজি কাতফৰতিলাকক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি প্ৰদান 

কতৰছলাছহোঁ ছিন। 

وُكۡمََعِنَٱلَۡمۡسِجِدَٱلۡحََرَا ِمََُهُمَٱل ِذيَنََكَفُرواَْوََصدُّ
ۡؤِمُنوَنََ َمُّ ََولَۡولَاَرَِجال  نََيۡبلَُغََمحِل ُهۚۥْ

َ
َوٱلَۡهۡدَيََمۡعُكوًفاَأ

نََتَطـ ُوُهۡمََفُتِصيَبُكمََ
َ
َل ۡمََتۡعلَُموُهۡمَأ ۡؤِمَنَٰت  مُّ َونَِسآءَ 

َفِيََرۡحمَتِهِۦََمنََ ُ ل ُِيۡدِخَلَٱَّلل  بَِغيِۡرَِعلۡمَِٖۖ َُۢ ُة َعر  ِۡنُهمَم  م 
لَۡوَتََزيَ  َْۚ ۡبَناَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنُهۡمََعَذابًاََيََشآُء لُواَْلََعذ 

لِيًمَا
َ
 ٢٥َأ

26. কিতিয়া কাতফৰসকছল তসহোঁ িৰ অন্তৰি কগািীয় অহতমকা কপাষণ 

কতৰত ল— অজ্ঞিা িুগৰ অহতমকা, কিতিয়া আল্লাছহ কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আৰু 

মুতমনসকলৰ ওপৰি কিওোঁৰ প্ৰশাতন্ত অৱিীণথ কতৰছল, আৰু কিওোঁছলাকক 

িাক্বৱাৰ কতলমাি সুদৃ়ি কতৰছল, কিওোঁছলাছকই আত ল ইয়াৰ অতধক কিাগয 

আৰু উপিুি; আৰু আল্লাহ সকছলা তিষছয় সিথজ্ঞ। 

إِۡذََجَعَلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفِيَقُلُوبِِهُمَٱلۡحَِمي َةََحمِي َةََ
َرَُسولِهِۦَوَعَلَىََ ََسِكينََتُهۥَعَلَىَٰ ُ نَزَلَٱَّلل 

َ
ٱلَۡجَِٰهلِي ةَِفَأ
َ
َ
َبَِهاَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوأ َحق 

َ
َوََكانُٓواَْأ ۡقَوىَٰ لَۡزَمُهۡمََكلَِمَةَٱلت 

ََشۡيٍءََعلِيٗمَا ِ
َبِكُل  ُ وََكاَنَٱَّلل  ۡهلََهاَْۚ

َ
 ٢٦ََوأ

27. অৱছশয আল্লাছহ কিওোঁৰ ৰা ুলক সছপানছটা িৰ্ািৰ্ভাছৱ সিযি পতৰণি 

কতৰ তদছ , আল্লাহৰ ইচ্ছাি কিামাছলাছক অৱছশয তনৰাপছদ মূৰ খুছৰাৱাই আৰু 

চুতল চুটি কতৰ তনভথ ছয় ম তজদ্যল হাৰামি প্ৰছৱশ কতৰিা। এছিছক কিওোঁ কসইছটা 

জাছন তিছটা কিামাছলাছক নাজানা। কসছয় ইয়াৰ িাতহছৰও কিওোঁ কিামাছলাকক 

প্ৰদান কতৰছ  এটা সদয তিজয়। 

َٱلَۡمۡسِجَدََ لََتۡدُخلُن  َِۖ ِ َرَُسولَُهَٱلرُّۡءيَاَبِٱلۡحَق  ُ َقۡدََصَدَقَٱَّلل 
ل 

ََءامَِ ُ نِيَنَُمحَل ِقِيَنَُرُءوَسُكۡمَٱلۡحََراَمَإِنََشآَءَٱَّلل 
َفَعلَِمََماَلَۡمََتۡعلَُمواَْفََجَعَلَِمنََ ِريَنَلَاََتخَافُوَنَۖۡ ِ َوُمَقص 

َٰلَِكََفۡتٗحاَقَرِيًبَا  ٢٧َُدوِنََذ

28. কিছৱোঁই তনজ ৰা ুলক পৰ্তনছদথ শ আৰু সিয দ্বীনসহ কপ্ৰৰণ কতৰছ , আন 

সকছলা দ্বীনৰ ওপৰি ইয়াক জয়িুি কৰাৰ িাছি; আৰু সাক্ষী তহচাছপ 

আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। 

َلُِيۡظِهَرُهۥََ ِ ََوِديِنَٱلۡحَق  ۡرَسَلَرَُسولَُهۥَبِٱلُۡهَدىَٰ
َ
ُهَوَٱل ِذٓيَأ

ََِشهِيٗدا َبِٱَّلل  ََوَكَفىَٰ ِهۚۦِْ
ِيِنَُكل   ٢٨َعَلَىَٱلد 
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29. মুহাম্মদ আল্লাহৰ ৰা ুল, আৰু কিওোঁৰ সহচৰসকল কাতফৰসকলৰ প্ৰতি 

অতি কছঠাৰ, পৰস্পৰৰ মাজি সহানুভূতিশীল; আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু সন্তুতষ্ট 

কামনাি িুতম কিওোঁছলাকক ৰুকু আৰু  াজদাহ অৱনি কদতখিা। কিওোঁছলাকৰ 

লক্ষণ কিওোঁছলাকৰ মুখমিলি  াজদাৰ প্ৰভাৱি পতৰসু্ফট; এইছটাছৱ 

িাওৰািি কিওোঁছলাকৰ দৃষ্টান্ত। ইিীলি কিওোঁছলাকৰ দৃষ্টান্ত হহছ  এছনকুৱা 

এটি গ পুতলৰ দছৰ, তিছটাৰ পৰা ওলায় ককামল পাি, িাৰ তপ ি কসয়া 

মজিুি হয় আৰু পুষ্ট হয় আৰু তপ ি দৃ়িভাছৱ কািৰ ওপৰি তৰ্য় তদছয়, তিছটা 

কখতিয়কৰ িাছি িৰ আনেদায়ক। এইদছৰ আল্লাছহ মুতমনসকলৰ সমৃতিৰ দ্বাৰা 

কাতফৰসকলৰ অন্তদথ হন িৃতি কছৰ। তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ 

কতৰছ  আল্লাছহ কিওোঁছলাকক ক্ষমা আৰু মহাপ্ৰতিদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ । 

ارََِ آُءَعَلَىَٱلُۡكف  ِشد 
َ
َأ ۥٓ َوٱل ِذيَنََمَعُه َِْۚ َر ُسوُلَٱَّلل  د  حَم  مُّ

َِنََ ٗداَيَبَۡتُغوَنَفَۡضلٗاَم  ٗعاَُسج  َُٰهۡمَُرك  تََرى ُرَحمَآُءَبَيَۡنُهۡمَۖۡ
ُجوِدََِۚ ثَرَِٱلسُّ

َ
ِۡنَأ ِسيَماُهۡمَفِيَوُُجوهِِهمَم  َٰٗناَۖۡ ََِورِۡضَو ٱَّلل 

َِ َٰل َوَمَثلُُهۡمَفِيَٱلِۡإنِجيِلََكَزۡرٍعَََذ َٰةَِِۚ ۡوَرى َكََمَثلُُهۡمَفِيَٱلت 
َُسوقِهِۦََ َعَلَىَٰ ۡخَرَجََشۡطـ َُهۥَفَـ َاَزَرُهۥَفَٱۡسَتۡغلََظَفَٱۡسَتَوىَٰ

َ
أ

َٱل ِذيَنََ ُ وََعَدَٱَّلل  َُۗ اَر اَعَلَِيغِيَظَبِِهُمَٱلُۡكف  ر  ُيۡعِجُبَٱلزُّ
َٰلَِحََٰ ۡجًراَََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

َ
ۡغفَِرٗةََوأ ِتَِمۡنُهمَم 

 ٢٩ََعِظيَمُۢا
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আল-হুজুৰাি الحجراَت 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ মুতমনসকল! আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ সনু্মখি কিামাছলাছক ককাছনা 

তিষছয় অগ্ৰণী নহ'িা আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, তনশ্চয় 

আল্লাহ সিথছশ্ৰািা, সিথজ্ঞ। 

ََ ََِورَُسولِهِۖۦۡ ُمواََْبيَۡنَيََدِيَٱَّلل  ِ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَُتَقد  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََعلِيمَ  ََسِميع  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ  ١ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

2. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক নিীৰ কণ্ঠস্বৰৰ ওপৰি তনজৰ কণ্ঠস্বৰ উচ্চ 

নকতৰিা আৰু তনজৰ মাজি কিছনকক উচ্চস্বছৰ কৰ্া ককাৱা কিওোঁৰ লগি 

কিছনকক উচ্চস্বৰি কৰ্া নক’িা; অনযৰ্া কিামাছলাছক গ'ম কনাছপাৱাককছয় 

কিামাছলাকৰ সকছলা আমল তিনষ্ট হহ িাি। 

َٰتَُكۡمَفَۡوَقََصَ ۡصَو
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتَۡرَفُعٓواَْأ يُّ

َ
أ ۡوِتَََيَٰٓ

َقۡوِلََكَجۡهرََِبۡعِضُكۡمَلَِبۡعٍضََ
ََولَاََتجَۡهُرواَْلَُهۥَبِٱلۡ ِبي ِ ٱلن 

نُتۡمَلَاَتَۡشُعُرونََ
َ
ۡعَمَٰلُُكۡمََوأ

َ
نََتحَۡبَطَأ

َ
 ٢َأ

3. তনশ্চয় তিসকছল আল্লাহৰ ৰা ুলৰ সনু্মখি তনজৰ কণ্ঠস্বৰ অৱনতমি কছৰ, 

আল্লাছহ কিওোঁছলাকৰ অন্তৰসমূহক িাক্বৱাৰ িাছি তনিথাতচি কতৰছ । কিওোঁছলাকৰ 

িাছি আছ  ক্ষমা আৰু মহা পুৰস্কাৰ। 

ْوَلَٰٓئَِكََ
ُ
َِأ ََٰتُهۡمَِعنَدَرَُسوِلَٱَّلل  ۡصَو

َ
وَنَأ َٱل ِذيَنََيُغضُّ إِن 

ََ ۡجر 
َ
َوأ  َ ۡغفَِرة َلَُهمَم  ِۚ َقُلُوبَُهۡمَلِلت ۡقَوىَٰ ُ ٱل ِذيَنَٱۡمَتَحَنَٱَّلل 

 ٣ََعِظيمَ 

4. তনশ্চয় তিসকছল কিামাক হুজৰাসমূহৰ তপ ফালৰ পৰা উচ্চস্বছৰ মাছি, 

(দৰাচলছি) তসহোঁ িৰ অতধকাংশই নিুছজ। 
ۡكثَرُُهۡمَلَاََ

َ
َٱل ِذيَنَُيَناُدونََكَِمنََوَرآِءَٱلۡحُُجَرَِٰتَأ إِن 

 ٤ََيۡعقِلُونََ

5. িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি ওলাই নহাকলছক িতদ তসহোঁ ছি হধিথয ধাৰণ 

কতৰছলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কসইছটাছৱ তসহোঁ িৰ িাছি উত্তম হ’লছহোঁ ছিন। আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََ ُ ََتخُۡرَجَإِلَۡيِهۡمَلَكَاَنََخيٗۡراَل ُهۡمََْۚوٱَّلل  ن ُهۡمََصبَُرواََْحت يَٰ
َ
َولَۡوَأ

 ٥ََغُفور َر ِحيمَ 

6. কহ ঈমাোৰসকল! িতদ ককাছনা ফাত ছক্ব কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা িািথ া 

হল আছহ, কিছন্ত কিামাছলাছক কসয়া পৰীক্ষা কতৰ চািা, িাছি এছন নহয় কি, 

অজ্ঞিািশিঃ কিামাছলাছক ককাছনা সম্প্ৰদায়ক আৰমণ কতৰ কপলািা, ফলি 

কিামাছলাকৰ কৃিকমথৰ িাছি কিামাছলাছকই অনুিপ্ত হ’ি লাতগি। 

نََ
َ
َبِنََبإََٖفَتبَي ُنٓواَْأ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِنََجآَءُكۡمَفَاِسُقُۢ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ََماََفَعلُۡتۡمََنَِٰدِمينَََتُِصيُبواَْقَۡوَمُۢاَِبجََهَٰلَةَٖ  ٦ََفُتۡصبُِحواَْعَلَىَٰ

7. জাতন কৰ্াৱা কি, কিামাছলাকৰ মাজি আল্লাহৰ ৰা ুল আছ , কিওোঁ িতদ 

অতধকাংশ তিষয়ি কিামাছলাকৰ কৰ্া মাতন ল’কলছহোঁ ছিন, কিছন্ত কিামাছলাছক 

অৱছশয কষ্টি পতিি হ’লাছহোঁ ছিন। তকন্তু আল্লাছহ কিামাছলাকৰ ওচৰি ঈমানক 

তপ্ৰয় কতৰ তদছ  আৰু কসইছটাক কিামাছলাকৰ হৃদয়গ্ৰাহী কতৰছ । লগছি কুফৰী, 

পাপকমথ আৰু অিাধযিাক কিামাছলাকৰ ওচৰি অতপ্ৰয় কতৰ তদছ । কিওোঁছলাছকই 

সিয পৰ্প্ৰাপ্ত। 

لَۡوَيُِطيُعُكۡمَفِيََكثِيٖرََ َِْۚ َفِيُكۡمَرَُسوَلَٱَّلل  ن 
َ
َوٱۡعلَُمٓواَْأ

ََ َٱَّلل  ۡمرَِلََعنِتُّۡمََوَلَِٰكن 
َ
َِنَٱلۡأ َحب َبَإِلَۡيُكُمَٱلِۡإيَمََٰنََََم 

هََإِلَۡيُكُمَٱلُۡكۡفَرََوٱلُۡفُسوَقََ َوَزي َنُهۥَفِيَقُلُوبُِكۡمََوَكر 
َِٰشُدونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلر 

ُ
 ٧ََوٱلۡعِۡصَياَنَْۚأ

8. আল্লাহৰ দান আৰু অনুগ্ৰহস্বৰূপ; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। ََو َْۚ ََِونِۡعَمٗة َِنَٱَّلل  ََحِكيمَ فَۡضلٗاَم  ََعلِيم  ُ  ٨َٱَّلل 
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9. আৰু িতদ মুতমনসকলৰ দ্যটা দছল িাদ-তিিাদি তলপ্ত হয় কিছন্ত কিামাছলাছক 

কিওোঁছলাকৰ মাজি মীমাংসা কতৰ তদয়া, িৰ্াতপও িতদ কিওোঁছলাকৰ এটা দছল 

আন এটা দলৰ তিৰুছি সীমালংঘন কছৰ, কিছন্ত তিসকছল সীমালংঘন কছৰ 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি কিামাছলাছক িুি কৰা, কিতিয়াকলছক তসহোঁ ছি আল্লাহৰ তনছদথ শৰ 

তপছন উভতি নাতহি। িাৰ তপ ি িতদ তসহোঁ ছি উভতি আছহ কিছন্ত তসহোঁ িৰ 

মাজি নযায়ৰ হসছি আছপাচ মীমাংসা কতৰ তদয়া আৰু নযায় তিচাৰ কৰা। তনশ্চয় 

আল্লাছহ নযায় তিচাৰকাৰী সকলক ভাল পায়। 

ۡصلَِ
َ
َََۖۡوِإنََطآئَِفَتاِنَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَٱۡقَتَتلُواَْفَأ ُحواَْبَيَۡنُهَما

ََ َفََقَٰتِلُواَْٱل تِيََتۡبغِىََحت يَٰ ۡخَرىَٰ
ُ
َُٰهَماَعَلَىَٱلۡأ ََبَغۡتَإِۡحَدى فَإِنُۢ

ۡصلُِحواَْبَيَۡنُهَماَبِٱلَۡعۡدِلََ
َ
فَإِنَفَآَءۡتَفَأ َِْۚ ۡمرَِٱَّلل 

َ
َأ تَِفٓىَءَإِلَيَٰٓ

َٱلُۡمۡقِسِطينََ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  َإِن  ْۡۖ قِۡسُطٓوا
َ
 ٩ََوأ

10. মুতমনসকল পৰস্পছৰ ভাই-ভাই; কসছয় কিামাছলাছক তনজ ভািৃসকলৰ 

মাজি আছপাচ-মীমাংসা কতৰ তদয়া। লগছি আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, িাছি 

কিামাছলাছক অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত কহাৱা। 

َخَوۡيُكۡمََْۚوٱت ُقواََْ
َ
ۡصلُِحواََْبيَۡنَأ

َ
فَأ  َ إِن َماَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَإِۡخَوة
َلََعل ُكۡمَتُۡرَحمُونََ َ  ١٠َٱَّلل 

11. কহ ঈমাোৰসকল! ককাছনা মুতমন সম্প্ৰদাছয় কিন আন ককাছনা মুতমন 

সম্প্ৰদায়ৰ উপহাস নকছৰ, তকয়ছনা তিসকলক উপহাস কৰা হহছ  কিওোঁছলাছক 

উপহাসকাৰী সকলিকক উত্তম হ’ি পাছৰ; আৰু নাৰীসকছলও কিন আন আন 

নাৰীসকলক উপহাস নকছৰ, তকয়ছনা তিসকলৰ উপহাস কৰা হহছ  কিওোঁছলাছক 

উপহাসকাৰীণী তিলাকিককও উত্তম হ’ি পাছৰ। লগছি কিামাছলাছক ইজছন 

তসজনৰ প্ৰতি কদাষাছৰাপ নকতৰিা আৰু এজছন আনজনক কিয়া নাছমছৰ 

নামাতিিা; ঈমানৰ তপ ি কিয়া নাম অতি তনকৃষ্ট। এছিছক (জাতন কৰ্াৱা) 

তিসকছল িাওিা নকছৰ তসহোঁ ছিই িাতলম। 

ِنَقَۡوٍمََعَسَ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَيَۡسَخۡرَقَۡوم َم  يُّ
َ
أ نَََيَٰٓ

َ
َأ يَٰٓ
نََ
َ
َأ ِنَن َِسآٍءََعَسيَٰٓ م  ِۡنُهۡمََولَاَنَِسآءَ  يَُكونُواََْخيٗۡراَم 

نُفَسُكۡمََولَاََتَنابَُزواََْ
َ
َولَاَتَلِۡمُزٓواَْأ َۡۖ ِۡنُهن  ََخيٗۡراَم  يَُكن 

ََوَمنَل ۡمََ لَۡقَِٰبَِۖبِۡئَسَٱلِٱۡسُمَٱلُۡفُسوُقََبۡعَدَٱلِۡإيَمَِٰنِۚ
َ
بِٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِكَهَُ
ُ
َٰلُِمونَََيُتۡبَفَأ  ١١َُمَٱلظ 

12. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক অতিমািা সছেহ কৰাৰ পৰা তিৰি ৰ্াকা। 

তনশ্চয় তক ুমান সছেহ পাপ; লগছি কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ কগাপনীয় 

তিষয় সন্ধান নকতৰিা আৰু এজছন আনজনৰ গীিি নকতৰিা। কিামাছলাকৰ মাজৰ 

ককাছনািাই িাৰ মৃি ভািৃৰ মাংস কখাছৱাছটা প ে কতৰিছন? তনশ্চয় 

কিামাছলাছক কসয়া অপ ে কৰা। কসছয় কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন 

কৰা; তনশ্চয় আল্লাহ িাওিা কিুলকাৰী, পৰম দয়ালু। 

ََبۡعَضََ َإِن  ِ ن  َِنَٱلظ  ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡجَتنُِبواََْكثِيٗراَم 
َهاَٱل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُسواََْولَاََيۡغَتبَب ۡعُضكَُ َولَاََتجَس  َإِثۡم َۖۡ ِ ن  مََبۡعًضاََْۚٱلظ 
ِخيهََِمۡيٗتاَفََكرِۡهُتُموُهََْۚ

َ
ُكَلَلَحَۡمَأ

ۡ
نَيَأ
َ
َحُدُكۡمَأ

َ
َأ ُيحِبُّ

َ
أ

َر ِحيمَ  َتَو اب  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ  ١٢ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

13. কহ মানৱ সম্প্ৰদায়! তনশ্চয় আতম কিামাছলাকক এজন পুৰুষ আৰু এজনী 

নাৰীৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , আৰু কিামাছলাকক তিভি কতৰছ াোঁ  তিতভন্ন জাতি-

জনছগাষ্ঠী আৰু কগািি, িাছি কিামাছলাছক এজছন আনজনৰ লগি পতৰতচি হ’ি 

পাৰা। কিামাছলাকৰ মাজি আল্লাহৰ ওচৰি ককৱল কসই িযতিছয়ই কিত  

মিথাদাশীল তিজন কিামাছলাকৰ মাজি কিত  িাক্বৱা সম্পন্ন। তনশ্চয় আল্লাহ 

সিথজ্ঞ, সমযক অৱতহি। 

اُسَإِن اَ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َََيَٰٓ نَثيَٰ

ُ
ِنََذَكرََٖوأ َخلَۡقَنَُٰكمَم 

ۡكَرَمُكۡمََ
َ
َأ َإِن  ْْۚ وََجَعلَۡنَُٰكۡمَُشُعوٗباََوَقَبآئَِلَلَِتَعاَرفُٓوا
ََخبِير َ ََعلِيم  َ َٱَّلل  َُٰكۡمَْۚإِن  ۡتَقى

َ
َِأ  ١٣َِعنَدَٱَّلل 
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14. কিদ্যইনতিলাছক কয়, ‘আতম ঈমান আতনছলাোঁ ’। ককাৱা, ‘কিামাছলাছক ঈমান 

আনা নাই, িৰং কিামাছলাছক ককাৱা, ‘আতম আত্মসমপথন কতৰছলাোঁ ’, কাৰণ ঈমান 

এতিয়াও কিামাছলাকৰ অন্তৰি প্ৰছৱশ কৰা নাই। িতদ কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা কিছন্ত কিওোঁ কিামাছলাকৰ আমলসমূহৰ ক াৱাি 

অকছণা লাঘৱ নকতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু’। 

قُلَل َ ۡعَراُبََءاَمن اَۖۡ
َ
ۡمَتُۡؤِمُنواََْوَلَِٰكنَقُولُٓواََْ۞قَالَِتَٱلۡأ

َوِإنَتُِطيُعواََْ اَيَۡدُخِلَٱلِۡإيَمَُٰنَفِيَقُلُوبُِكۡمَۖۡ ۡسلَۡمَناََولَم 
َ
أ

ََ َ َٱَّلل  إِن  ۡعَمَٰلُِكۡمََشۡيـ ًاَْۚ
َ
ِۡنَأ ََورَُسولَُهۥَلَاَيَلِۡتُكمَم  َ ٱَّلل 

 ١٤ََغُفور َر ِحيمَ 

15. মুতমন ককৱল কিওোঁছলাছকই, তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি 

ঈমান আতনছ , িাৰ তপ ি সছেহ কপাষণ কৰা নাই লগছি কিওোঁছলাছক জান-

মালৰ হসছি আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰছ । কিওোঁছলাছকই সিযতনষ্ঠ। 

َلَۡمََ ََِورَُسولِهِۦَُثم  إِن َماَٱلُۡمۡؤِمُنوَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل 
َ
َ
َٰلِِهۡمََوأ ۡمَو

َ
ََِْۚيَۡرتَابُواََْوَجََٰهُدواَْبِأ نُفِسِهۡمَفِيََسبِيِلَٱَّلل 

َِٰدقُونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلص 
ُ
 ١٥َأ

16. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ দ্বীন সম্পছকথ  আল্লাহক অৱগি কতৰ 

আ া কনতক? অৰ্চ আল্লাছহ জাছন আকাশসমূহি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি 

আছ । আল্লাহ সকছলা তিষছয়ই সমযক অৱগি’। 

َبِدَِ َ ُتَعل ُِموَنَٱَّلل 
َ
َِٰتََقُۡلَأ َمََٰو ََيۡعلَُمََماَفِيَٱلس  ُ ينُِكۡمََوٱَّلل 

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
َبِكُل  ُ ََوٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
 ١٦ََوَماَفِيَٱلۡأ

17. তসহোঁ ছি ভাছৱ কি, তসহোঁ ছি ই লাম গ্ৰহণ কতৰ কিামাক ধনয কতৰছ । ককাৱা, 

‘কিামাছলাছক ই লাম গ্ৰহণ কতৰ কমাক ধনয কতৰ া িুতল নাভাতিিা; িৰং 

আল্লাছহই কিামাছলাকক ঈমানৰ তদশি পতৰচাতলি কতৰ কিামাছলাককছহ ধনয 

কতৰছ , িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী কহাৱা’। 

َإِۡسَلََٰمُكمََِۖ َقُلَل اََتُمنُّواَْعَلَى  ْۡۖ ۡسلَُموا
َ
ۡنَأ
َ
َيُمنُّوَنََعلَۡيَكَأ

َُٰكۡمَلِلِۡإيَمَِٰنَإِنَُكنُتۡمََ ۡنََهَدى
َ
ََعلَۡيُكۡمَأ ََيُمنُّ ُ بَِلَٱَّلل 

 ١٧ََصَِٰدقِينََ

18. তনশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ গাছয়ি সম্পছকথ  অৱগি। লগছি 

কিামাছলাছক তি কৰা আল্লাছহ িাৰ সমযক দ্ৰষ্টা। 
بَِماََ َُۢ َبَِصيُر ُ ََوٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََيۡعلَُمََغۡيَبَٱلس  َ َٱَّلل  إِن 

 ١٨ََتۡعَملُونََ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ক্বা-ফ, শপি সন্মাতনি ককাৰআনৰ! ََِوٱلُۡقۡرَءاِنَٱلَۡمِجيد  ١َٓقَْۚ

2. িৰং তসহোঁ ছি তিতস্মি হহছ  কি, তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰাই এজন সিকথ কাৰী 

তসহোঁ িৰ ওচৰি আতহছ ; আৰু কাতফৰসকছল কয়, ‘এওোঁ কদছখান এটা তিস্ময়কৰ 

িস্তু!’ 

َٰفُِروَنََهََٰذاََبَۡلََعِجُبوَٓ ِۡنُهۡمََفَقاَلَٱلَۡك نِذر َم  نََجآَءُهمَمُّ
َ
اَْأ
َ  ٢ََشۡيء ََعِجيب 

3. ‘আতম কিতিয়া মৃিুযিৰণ কতৰম আৰু মাটিি পতৰণি হ'ম িৰ্াতপও (আতম 

পুনৰুতিি হ'মছন?), এই প্ৰিযাৱিথ ন সুদূৰপৰাহি!’ 

بَعِيدَ  َٰلَِكَرَۡجُعَُۢ َذ َۡۖ ِءَذاَِمۡتَناََوُكن اَتَُراٗبا
َ
 ٣َأ

4. অৱছশয আতম জাছনা মাটিছয় তসহোঁ িক তকমান ক্ষয় কছৰ আৰু আমাৰ ওচৰি 

আছ  সমযক সংৰক্ষণকাৰী তকিাি। 
ََ وَِعنَدنَاَكَِتَٰب  ۡرُضَمِۡنُهۡمَۖۡ

َ
قَۡدََعلِۡمَناََماَتَنُقُصَٱلۡأ

 ٤ََحفِيُۢظ

5. প্ৰকৃিছি তসহোঁ িৰ ওচৰি সিয অহাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কসয়া অস্বীকাৰ 

কতৰছ । এছিছক তসহোঁ ি সংশয়িুি তিষয়ি তনপতিি। 
رِيٍجَ ۡمرَٖم 

َ
اََجآَءُهۡمََفُهۡمَفِٓيَأ َلَم  ِ بُواَْبِٱلۡحَق 

 ٥َبَۡلََكذ 

6. তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ওপৰি অৱতস্থি আকাশৰ তপছন লক্ষয নকছৰ কনতক, 

ককছনকক আতম কসয়া তনমথাণ কতৰছ াোঁ  আৰু ইয়াক সুছশাতভি কতৰছ াোঁ  আৰু িাি 

ককাছনা ধৰণৰ ফাটও কমলা নাই? 

فَلَۡمَ
َ
ََٰهاَأ َمآِءَفَوَۡقُهۡمََكۡيَفَبَنَۡيَنََٰهاََوَزي ن  يَنُظُرٓواَْإِلَيَٱلس 

 ٦ََوَماَلََهاَِمنَفُُروجَٖ

7. আৰু আতম পৃতৰ্ৱীক তিিৃি কতৰছ াোঁ  আৰু িাি স্থাপন কতৰছ াোঁ  পিথিমালা। 

লগছি িাি উৎপন্ন কতৰছ াোঁ  নয়ন প্ৰীতিকৰ সকছলা প্ৰকাৰৰ উতদ্ভদ, 
َ
َ
ۡرَضََمَدۡدَنََٰهاََوأ

َ
ۢنَبتَۡناَفِيَهاَِمنَََوٱلۡأ

َ
لَۡقۡيَناَفِيَهاََرَوَِٰسَيََوأ

ََزۡوِۭجَبَِهيجَٖ ِ
 ٧َُكل 

8. আল্লাহৰ অনুৰাগী প্ৰছিযক িাোৰ িাছি জ্ঞান আৰু উপছদশস্বৰূপ। َٖنِيب ََعۡبٖدَمُّ ِ
َلِكُل   ٨ََتۡبِصَرٗةََوذِۡكَرىَٰ

9. আৰু আকাশৰ পৰা িষথণ কছৰাোঁ  আতম কলযণময় পানী। িাৰ তপ ি িাৰ দ্বাৰা 

উৎপন্ন কছৰাোঁ  িাগ-িাতগচা আৰু কিথ নছিাগয শসযদানা। 
ََ َٰٖتَوََحب  ۢنَبتَۡناَبِهِۦََجن 

َ
َبَٰرَٗكاَفَأ َمآِءََماٗٓءَمُّ لَۡناَِمَنَٱلس  َونَز 

 ٩َٱلۡحَِصيدَِ

10. আৰু ওখ ওখ কখজুৰ গ , ি’ি আছ  ওপৰা-ওপতৰকক লাতগ ৰ্কা 

কখজুৰৰ কজাকা, 
ۡخَلَ َن ِضيدَ ََوٱلن   ١٠َبَاِسَقَٰٖتَل َهاََطلۡع 

11. িাোসকলৰ জীতৱকাস্বৰূপ। আতমছয়ই পানীৰ দ্বাৰা সিীতৱি কছৰাোঁ  মৃি 

চহৰক; এইদছৰই উিান ঘটিি। 
َكَذَٰلَِكَٱلۡخُُروجَُ ۡيٗتاَْۚ ۡحَييَۡناَبِهِۦَبَلَۡدٗةَم 

َ
َوأ ِۡزٗقاَل ِلۡعَِبادَِِۖ  ١١َر 
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12. তসহোঁ িৰ পূছিথও সিযক অস্বীকাৰ কতৰত ল নূহৰ সম্প্ৰদাছয়, ৰা’ ৰ অতধিাসী 

আৰু  ামূদ সম্প্ৰদাছয়ও, 

ََوَثُمودَُ ۡصَحَُٰبَٱلر س ِ
َ
بَۡتََقۡبلَُهۡمَقَۡوُمَنُوٖحََوأ  ١٢ََكذ 

13. আদ, তফৰআউন আৰু লূি সম্প্ৰদাছয়ও। ََُٰٖنَلُوط َوفِرَۡعۡوُنََوِإۡخَو  ١٣َوَعَادَ 

14. লগছি আইকাৰ অতধিাসী আৰু িুব্বা সম্প্ৰদাছয়, তসহোঁ ি সকছলাছৱ 

অস্বীকাৰ কতৰত ল ৰা ুলসকলক। ফলি তসহোঁ িৰ ওপৰি আমাৰ শাতি 

িৰ্াৰ্থভাছৱ আপতিি হহত ল। 

ََ َبَٱلرُُّسَلَفََحق  ََكذ  َُكل   يَۡكةََِوقَۡوُمَُتب ٖعِۚ
َ
ۡصَحَُٰبَٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٤َوَِعيدَِ

15. আতম প্ৰৰ্মিাৰ সৃতষ্ট কতৰছয়ই ক্লান্ত হহছ াোঁ  কনতক! িৰং নিুন সৃতষ্টৰ তিষছয় 

তসহোঁ ি সছেহি পতিি হহছ । 
ِۡنََخلٖۡقََ بَۡلَُهۡمَفِيَلَبٖۡسَم  ِلَِۚ و 

َ
َفَعيِيَناَبِٱلۡخَلِۡقَٱلۡأ

َ
أ

 ١٥ََجِديدَٖ

16. অৱছশয আতম মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  আৰু িাৰ প্ৰিৃতত্তছয় িাক তি কুমন্ত্ৰণা 

তদছয় কসইছটাও আতম জাছনা; আৰু আতম িাৰ ঘাৰৰ ধমনীিককছয়া অতধক 

ওচৰি। 

َََولََقۡدَخََ ۖۥۡ لَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنََوَنۡعلَُمََماَتُوَۡسوُِسَبِهِۦََنۡفُسُه
قَۡرُبَإِلَۡيهَِِمۡنََحۡبِلَٱلَۡورِيدَِ

َ
 ١٦ََوَنحُۡنَأ

17. কিতিয়া িাৰ কসাোঁ ফাছল আৰু িাওোঁফাছল িহা দ্যজন তফতৰিাই পৰস্পছৰ 

(িাৰ আমল) তলতপিি কতৰিকল গ্ৰহণ কছৰ। 
ىَ َماِلَقَعِيدَ إِۡذََيَتلَق  ِ َِياِنََعِنَٱلَۡيِميِنَوََعِنَٱلش   ١٧َٱلُۡمَتلَق 

18. তস তি কৰ্াই উচ্চাৰণ নকৰক তকয় িাৰ ওচৰি সদায় উপতস্থি আছ  

সংৰক্ষণকাৰী। 

ََعتِيدَ  اَيَلۡفُِظَِمنَقَۡوٍلَإِل اَلََديۡهََِرقِيب   ١٨َم 

19. আৰু সোঁচাককছয় মৃিুয িন্ত্ৰণা িৰ্ািৰ্ ভাছৱ আতহ পাছল। এইছটাছৱই 

কসইছটা, তিছটাৰ পৰা িুতম পলায়ন কতৰি তিচাতৰত লা। 
َٰلَِكََماَُكنَتَِمۡنُهََ َذ َِۖ ِ وََجآَءۡتََسۡكَرُةَٱلَۡموِۡتَبِٱلۡحَق 

 ١٩ََتحِيدَُ

20. আৰু তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি। এইছটাছৱ হহছ  প্ৰতিশ্ৰুি তদন। ََِٰلَِكَيَۡوُمَٱلۡوَِعيد َذ َِۚ ورِ  ٢٠ََونُفَِخَفِيَٱلصُّ

21. আৰু কসইতদনা প্ৰতিজন িযতি উপতস্থি হ’ি, িাৰ লগি ৰ্াতকি এজন 

চালক আৰু এজন সাক্ষী। 

َوََشِهيدَ  َعَهاََسآئِق  ََنۡفٖسَم   ٢١َوََجآَءۡتَُكلُّ

22. অৱছশয এই তদন সম্পছকথ  িুতম উদাসীন আত লা, িাৰ তপ ি আতমছয় 

কিামাৰ সনু্মখৰ পৰা পদথ া উছন্মাচন কতৰছ াোঁ । ফলি আতজ কিামাৰ দৃতষ্ট অতি 

প্ৰখৰ। 

ِۡنََهََٰذاَفََكَشۡفَناََعنَكَِغَطآَءَكََل قََ ۡدَُكنَتَفِيََغۡفلَةَٖم 
 ٢٢ََفَبَصُرَكَٱلَۡيوَۡمََحِديدَ 

23. আৰু িাৰ সিীছয় (তফতৰিাই) ক’ি, ‘এয়া কমাৰ ওচৰি আমলনামা প্ৰস্তুি 

আছ । 

ََعتِيدَ   ٢٣ََوَقاَلَقَرِيُنُهۥََهََٰذاََماَلََدي 
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24. আছদশ কৰা হ’ি, কিামাছলাক উভছয় জাহান্নামি তনছক্ষপ কৰা প্ৰছিযক 

উিি কাতফৰক, 

اٍرََعنِيدَٖ ََكف  لۡقَِياَفِيََجَهن َمَُكل 
َ
 ٢٤َأ

25. কলযাণকৰ কামি প্ৰিল িাধা প্ৰদানকাৰী, সীমালংঘনকাৰী আৰু সছেহ 

কপাষণকাৰী। 
رِيٍبَ ن اٖعَل ِلَۡخيِۡرَُمۡعَتٖدَمُّ  ٢٥َم 

26. তিছয় আল্লাহৰ লগি আনক ইলাহৰূছপ গ্ৰহণ কতৰত ল, কিামাছলাছক িাক 

কঠিন শাতিি তনছক্ষপ কৰা। 
لۡقَِياهَُفِيَٱلَۡعَذاِبََ

َ
ًَٰهاََءاَخَرَفَأ َِإَِل ٱل ِذيََجَعَلََمَعَٱَّلل 

ِديدَِ  ٢٦َٱلش 

27. িাৰ সিী চয়িাছন ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! মই িাক তিছদ্ৰাহী কতৰ 

কিালা নাত ছলাোঁ । িৰং তস তনছজই আত ল কঘাৰ তিভ্ৰান্ত’। 
ۡطَغۡيُتُهۥََوَلَِٰكنََكاَنَفِيََضَلَِٰۭلََ

َ
۞قَاَلَقَرِيُنُهۥََرب َناََمآَأ

 ٢٧َبَعِيدَٖ

28. আল্লাছহ ক’ি, ‘কিামাছলাছক কমাৰ সনু্মখি িাক-তিিিা নকতৰিা, মই 

কিামাছলাকক আগছিই সিকথ  কতৰত ছলাোঁ । 
ۡمُتَإِلَۡيُكمَ ََوَقۡدَقَد   ٢٨َبِٱلۡوَِعيدَِقَاَلَلَاََتخَۡتِصُمواَْلََدي 

29. কমাৰ ওচৰি কৰ্া পতৰিিথ ন নহয় আৰু মই িাোসকলৰ প্ৰতি 

অনযায়কাৰীও নহয়। 
َٰٖمَل ِلَۡعبِيدَِ نَاَ۠بَِظل 

َ
ََوَمآَأ ُلَٱلَۡقۡوُلَلََدي   ٢٩ََماَُيَبد 

30. কসইতদনা আতম জাহান্নামক সুতধম, ‘িুতম পতৰপূণথ হহ াছন’? জাহান্নাছম 

ক’ি, ‘আৰু তকিা আছ ছন’? 

زِيدَٖيََ ِتََوَتُقوُلََهۡلَِمنَم 
ۡ
 ٣٠َۡوَمََنُقوُلَِلجََهن َمََهِلَٱۡمَتلَأ

31. আৰু জান্নািক মুত্তাক্বীসকলৰ তনকটৱিী কৰা হ’ি, ককাছনা দূৰত্ব 

নাৰ্াতকি। 
ۡزلَِفِتَٱلۡجَن ُةَلِلُۡمت قِيَنََغيَۡرَبَعِيدٍَ

ُ
 ٣١ََوأ

32. এইখনছৰই প্ৰতিশ্ৰুতি কিামাছলাকক তদয়া হহত ল। প্ৰছিযকজন আল্লাহ 

অতভমুখী, সংৰক্ষণশীলসকলৰ িাছি, 
اٍبََحفِيٖظَ و 

َ
َأ ِ
 ٣٢ََهََٰذاََماَتُوَعُدوَنَلِكُل 

33. তিসকছল কনছদখাকক ৰহমানক ভয় কতৰত ল আৰু তিনীি তচছত্ত উপতস্থি 

হহছ । 
نِيٍبَ ۡنََخِشَيَٱلر ۡحَمََٰنَبِٱلَۡغۡيِبَوََجآَءَبَِقلٖۡبَمُّ  ٣٣َم 

34. কিওোঁছলাকক ককাৱা হ’ি, ‘শাতন্তৰ হসছি কিামাছলাছক িাি প্ৰছৱশ কৰা; 

এইছটাছৱ অনন্ত জীৱনৰ তদন’। 
َٰلَِكَيَۡوُمَٱلۡخُلُوِد َذ  ٣٤َٱۡدُخلُوَهاَبَِسَلَٰمَِٖۖ

35. িাি কিওোঁছলাছক তিছটা কামনা কতৰি কসইছটাছৱ পাি, লগছি আমাৰ 

ওচৰি আছ  আৰু অতধক। 

اَيََشآُءوَنَفِيَهاََولََدۡيَناََمزِيدَ   ٣٥َلَُهمَم 
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36. আৰু আতম তসহোঁ িৰ পূছিথ িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস কতৰছ াোঁ , তিসকল শতি-

সামৰ্থৰ কক্ষিি আত ল ইহোঁ িিকক অতধক প্ৰিল, তসহোঁ ছি কদশ-তিছদছশ ঘূতৰ 

ফুতৰত ল; িৰ্াতপও তসহোঁ িৰ ককাছনা পলায়নস্থল আত লছন িাৰু? 

َِمۡنُهمََبۡطٗشاََ َشدُّ
َ
ِنَقَۡرٍنَُهۡمَأ ۡهلَۡكَناََقۡبلَُهمَم 

َ
َوَكۡمَأ

ُبواَْفِي حِيٍصَََفَنق  َِٰدََهۡلَِمنَم   ٣٦َٱلۡبَِل

37. তনশ্চয় ইয়াি উপছদশ আছ  িাৰ িাছি, িাৰ আছ  অন্তঃকৰণ অৰ্িা 

তিছয় মছনাছিাগ সহকাছৰ শ্ৰৱণ কছৰ। 
ۡمَعََ لَۡقىَٱلس 

َ
ۡوَأ
َ
َأ َلَِمنََكاَنَلَُهۥَقَلۡب  َٰلَِكَلَِذۡكَرىَٰ َفِيََذ إِن 

 ٣٧َوَُهَوََشِهيدَ 

38. আৰু অৱছশয আতম আকাশসমূহ, পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যছয়াছৰ মাজি তি 

আছ  কসই সকছলা সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  ককৱল  য় তদনি; আৰু আমাক ককাছনা 

ক্লান্তই স্পশথ কৰা নাত ল। 

ي امََٖ
َ
ۡرَضََوَماَبَيَۡنُهَماَفِيَِست ةَِأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َولََقۡدََخلَۡقَناَٱلس 

َناَِمنَلُُّغوبَٖ  ٣٨ََوَماََمس 

39. এছিছক তসহোঁ ছি তি কয় কসই তিষছয় িুতম হধিথয ধাৰণ কৰা আৰু কিামাৰ 

প্ৰতিপালকৰ প্ৰশংসাৰ হসছি পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা সুছিথাদয় 

কহাৱাৰ আগি আৰু সূিথাি কিাৱাৰ আগি, 

ََماََيُقولُوَنَوََسب ِۡحَِبحَۡمِدََرب َِكََقۡبَلَُطلُوِعََ فَٱۡصبِۡرَعَلَىَٰ
ۡمِسََوَقۡبَلَٱلُۡغُروبَِ  ٣٩َٱلش 

40. লগছি কিওোঁৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা ৰাতিৰ একাংশি আৰু 

 ালািৰ তপ ি। 
ُجوِد ۡدَبََٰرَٱلسُّ

َ
 ٤٠ََوِمَنَٱل ۡيِلَفََسب ِۡحُهََوأ

41. মছনাছিাগ সহকাছৰ শুনা, তিতদনা এজন কঘাষণাকাৰীছয় তনকটৱিী স্থানৰ 

পৰা আহ্বান কতৰি, 
كَاٖنَقَرِيبَٖ  ٤١ََوٱۡسَتِمۡعَيَۡوَمَُيَنادَِٱلُۡمَنادَِِمنَم 

42. কসইতদনা তসহোঁ ছি সোঁচাককছয় শুতনিকল পাি তিকট তচঞোঁ ৰ, কসই 

তদনছটাছৱই পুনৰুিানৰ তদন। 
َٰلَِكَيَوُۡمَٱلۡخُُروجَِ ََذ ِۚ ِ ۡيَحَةَبِٱلۡحَق   ٤٢َيَۡوَمَيَۡسَمُعوَنَٱلص 

43. তনশ্চয় আতমছয়ই জীৱন দান কছৰাোঁ  আৰু আতমছয়ই মৃিুয ঘটাওোঁ, আৰু 

আমাৰ ফাছলই (সকছলাছৰ) প্ৰিযাৱিথ ন। 
 ٤٣َإِن اََنحُۡنَنُۡحِيۦََونُِميُتََوِإلَۡيَناَٱلَۡمِصيرَُ

44. তিতদনা তসহোঁ িৰ পৰা পৃতৰ্ৱীখন তিদীণথ হ’ি, আৰু মানুছহ খৰধৰকক লৰ 

মাতৰি, এইছটাছৱ এছনকুৱা এটা সমাছিশ তিছটা আমাৰ িাছি অতি সহজ। 
ََعلَۡيَناََ َٰلَِكََحۡشر  َذ َْۚ ۡرُضََعۡنُهۡمَِسَراٗعا

َ
ُقَٱلۡأ يَۡوَمَتََشق 

 ٤٤َير َيَسَِ

45. তসহোঁ ছি তি কয় কসয়া আতম ভালককছয় জাছনা, আৰু তসহোঁ িক িাধয কছৰাৱা 

কিামাৰ কাম নহয়; কসছয় তিছয় আমাৰ শাতিক ভয় কছৰ িাক িুতম 

ককাৰআনৰ সহায়ি উপছদশ তদয়া। 

ِۡرََ فََذك  نَتََعلَۡيِهمَِبجَب ارَِٖۖ
َ
َوَمآَأ ۡعلَُمَبَِماََيُقولُوَنَۖۡ

َ
حُۡنَأ ن 

 ٤٥َبِٱلُۡقۡرَءاِنََمنََيخَاُفَوَِعيدَِ
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 الذاريات 

আি-িাতৰয়াি الذاريات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি ধূতল উৰুৱাই তনয়া িিাহৰ, َٰرَِيَِٰتََذۡرٗوا  ١ََوٱلذ 

2. িাৰ তপ ি পানীৰ কিাজা িহনকাৰী কমঘমালাৰ, ٢َفَٱلَۡحَِٰمَلَِٰتَوِۡقٗرا 

3. িাৰ তপ ি মৃদ্যগতিি হি কিাৱা কনৌিানসমূহৰ, ٣َفَٱلَۡجَٰرَِيَِٰتَيُۡسٗرا 

4. িাৰ তপ ি (আল্লাহৰ) তনছদথ শ িন্টনকাৰী তফতৰিাসকলৰ-- ۡمًرَا
َ
َمَِٰتَأ ِ  ٤َفَٱلُۡمَقس 

5. কিামাছলাকক তদয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অৱছশয সিয। َ٥َلََصادِقَ إِن َماَتُوَعُدوَن 

6. তনশ্চয় প্ৰতিদান তদৱস অৱশযম্ভাৱী।  ََٰقِع يَنَلََو ِ َٱلد   ٦ََوِإن 

7. শপি িহু পৰ্ তিতশষ্ট আকাশৰ, ََِمآِءََذاِتَٱلۡحُُبك  ٧ََوٱلس 

8. তনশ্চয় কিামাছলাক পৰস্পৰ তিছৰাধী কৰ্াি তলপ্ত। َخَۡتلِٖف  ٨َإِن ُكۡمَلَِفىَقَۡوٖلَمُّ

9. তিৰি ৰখা হয় িাৰ পৰা তিছয় তিৰি ৰ্াছক। َفَِك
ُ
 ٩َيُۡؤَفُكََعۡنُهََمۡنَأ

10. তম লীয়াসকল ধ্বংস হওক! َََُٰصون  ١٠َقُتَِلَٱلۡخَر 

11. তিসকল সছেহ-সংশয়ি তনপতিি, উদাসীন। ََ١١َٱل ِذيَنَُهۡمَفِيََغۡمَرةََٖساُهون 

12. তসহোঁ ছি কসাছধ, ‘প্ৰতিদান তদৱস ককতিয়া হ’ি’? َِِين ي اَنَيَوُۡمَٱلد 
َ
 ١٢َيَۡسـ َلُوَنَأ

13. ‘তিতদনা তসহোঁ িক জুইি শাতি তদয়া হ’ি’। ََارَُِيۡفَتُنون  ١٣َيَۡوَمَُهۡمَعَلَىَٱلن 

14. ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ শাতি কভাগ কৰা, ইয়াৰ িাছিই 

কিামাছলাছক খৰধৰ কতৰত লা’। 
 ١٤َُذوقُواَْفِۡتنََتُكۡمََهََٰذاَٱل ِذيَُكنُتمَبِهِۦَتَۡسَتۡعِجلُونََ

15. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি জান্নািি আৰু প্ৰস্ৰৱণসমূহৰ মাজি। ٍََٰٖتَوَُعُيون َٱلُۡمت قِيَنَفِيََجن   ١٥َإِن 
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16. কিওোঁছলাকৰৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক তি দান কতৰি কসয়া কিওোঁছলাছক 

আনেতচছত্ত গ্ৰহণ কতৰি; তনশ্চয় ইতিপূছিথ এওোঁছলাক আত ল সৎকমথশীল, 

َٰهَُ َٰلَِكَََءاِخِذيَنََمآََءاتَى ۡمََربُُّهۡمَْۚإِن ُهۡمََكانُواََْقۡبَلََذ
 ١٦َُمحِۡسنِينََ

17. ৰাতিৰ অতি কম সময় কিওোঁছলাছক কটাপতনি কটাইত ল, َََِنَٱل ۡيِلََماََيۡهَجُعون  ١٧ََكانُواَْقَلِيلٗاَم 

18. আৰু ৰাতিৰ কশষ প্ৰহৰি কিওোঁছলাছক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰত ল, ۡسَحارَُِهۡمَيَۡسَتۡغفُِرَو
َ
 ١٨َنَََوبِٱلۡأ

19. আৰু কিওোঁছলাকৰ ধন-সম্পদি আত ল তভখাৰী আৰু িতিিসকলৰ হক। َِآئِِلََوٱلَۡمۡحُروم َل ِلس  َٰلِِهۡمََحق   ۡمَو
َ
 ١٩ََوفِٓيَأ

20. আৰু সুতনতশ্চি তিশ্বাসীসকলৰ িাছি পৃতৰ্ৱীি িহুছিা তনদশথন আছ , َََل ِلُۡموقِنِين ۡرِضََءاَيَٰت 
َ
 ٢٠ََوفِيَٱلۡأ

21. আৰু কিামাছলাকৰ তনজৰ মাজছিা আছ । কিামাছলাছক লক্ষয নকৰা 

কনতক? 

فَلَاَُتۡبِصُرونََ
َ
نُفِسُكۡمَْۚأ

َ
 ٢١ََوفِٓيَأ

22. আৰু আকাশি আছ  কিামাছলাকৰ জীতৱকা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া সকছলা 

িস্তু। 
َمآِءَرِۡزُقُكۡمََوَماَتُوَعُدونََ  ٢٢ََوفِيَٱلس 

23. এছিছক আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! তনশ্চয় এইছটা পৰম 

সিয, কিছনকক কিামাছলাকৰ কৰ্া ককাৱাছটা সিয। 
ن ُكۡمََ

َ
ِۡثَلََمآَأ َم  ۡرِضَإِن ُهۥَلَحَق  

َ
َمآِءََوٱلۡأ َٱلس  ِ فََوَرب 

 ٢٣َتَنِطُقونََ

24. ইব্ৰাহীমৰ সন্মাতনি অতিতৰ্ৰ িৃত্তান্ত কিামাৰ ওচৰি আতহছ ছন? ََٰ ََٰكََحِديُثََضۡيِفَإِبَۡر تَى
َ
 ٢٤َهِيَمَٱلُۡمۡكَرِمينَََهۡلَأ

25. কিতিয়া কিওোঁছলাছক কিওোঁৰ ওচৰি আতহল আৰু ক'কল, ‘ ালাম’, 

উত্তৰি কিছৱাোঁ  ক'কল ‘ ালাম’। এওোঁছলাক কদছখান অতচনাতক। 

قَاَلََسَلَٰم َقَوۡم ََ َۡۖ إِۡذََدَخلُواََْعلَۡيهََِفَقالُواََْسَلَٰٗما
نَكُرونََ  ٢٥َمُّ

26. িাৰ তপ ি কিওোঁ দ্ৰুিভাছৱ কগাপছন তনজ গৃতহণীৰ ওচৰকল গ’ল আৰু 

এটা স্বাস্থ্য়ৱান কগা-কপাৱালী (ভজা) হল উপতস্থি হ’ল, 

ۡهلِهِۦَفََجآَءَبِعِۡجٖلََسِمينَٖ
َ
َأ  ٢٦َفََراَغَإِلَيَٰٓ

27. িাৰ তপ ি কিওোঁ কসইছটা কিওোঁছলাকৰ সনু্মখি ৰাতখ ক’কল, 

‘আছপানাছলাছক নাখায় কনতক’? 

ُكلُونََ
ۡ
لَاَتَأ

َ
َإِلَۡيِهۡمَقَاَلَأ ۥٓ بَُه  ٢٧ََفَقر 

28. ফলি কিওোঁছলাকৰ তিষছয় কিওোঁৰ মনি ভীতিৰ সিাৰ হ’ল। কিওোঁছলাছক 

ক’কল, ‘ভয় নকতৰি’; আৰু কিওোঁছলাছক কিওোঁক এজন জ্ঞানী পুি সন্তানৰ 

সুসংিাদ তদছল। 

ُروُهَبُِغَلٍَٰمََ َوبَش  ۖۡقَالُواَْلَاََتخَۡفَۖۡ وَۡجَسَِمۡنُهۡمَِخيَفٗة
َ
فَأ

 ٢٨ََعلِيمَٖ
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29. কিতিয়া কিওোঁৰ স্ত্ৰী তচঞতৰ তচঞতৰ আগুৱাই আতহল আৰু তনজছৰ মুখি 

ৰ্পতৰয়াই ক’কল, িৃিা-িন্ধযা (ৰ সন্তান হ’িছন?)। 
ۡتَوَۡجَهَهاََوَقالَۡتََ ةَٖفََصك  تُُهۥَفِيََصر 

َ
ۡقَبلَِتَٱۡمَرأ

َ
فَأ

ََعقِيمَ   ٢٩ََعُجوز 

30. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘কিামাৰ প্ৰতিপালছক এইছটাছৱ হকছ ; তনশ্চয় কিওোঁ 

প্ৰজ্ঞাময়, সিথজ্ঞ’। 
 ٣٠ََكَذَٰلِِكَقَاَلََربُِّكَِۖإِن ُهۥَُهَوَٱلۡحَِكيُمَٱلَۡعلِيمَُقَالُواَْ

31. ইব্ৰাহীছম ক’কল, ‘কহ কপ্ৰতৰি তফতৰিাসকল! কিামাছলাকৰ তিছশষ কাম 

তক’? 

َهاَٱلُۡمرَۡسلُونََ يُّ
َ
 ٣١َ۞قَاَلََفَماََخۡطُبُكۡمَأ

32. কিওোঁছলাছক ক’কল, ‘তনশ্চয় আমাক এটা অপৰাধী সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰকল 

কপ্ৰৰণ কৰা হহছ --- 
جۡرِِمينََ َقَۡوٖمَمُّ ۡرِسلَۡنآَإِلَيَٰ

ُ
 ٣٢َقَالُٓواَْإِن آَأ

33. তসহোঁ িৰ ওপৰি পকা মাটিৰ টুকুৰা তনছক্ষপ কতৰিকল, َِٖنَِطين  ٣٣َلِنُرِۡسَلََعلَۡيِهۡمَِحَجاَرٗةَم 

34. তিছটা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা তচতহ্নি সীমালঙ্ঘনকাৰীসকলৰ 

িাছি। 
َسو َمةًَ  ٣٤َِعنَدََرب َِكَلِلُۡمۡسرِفِينَََمُّ

35. আৰু িাি তিসকল মুতমন আত ল আতম তসহোঁ িক উতলয়াই আতনছ াোঁ । ََۡخرَۡجَناََمنََكاَنَفِيَهاَِمَنَٱلُۡمۡؤِمنِين
َ
 ٣٥َفَأ

36. তকন্তু আতম িাি এটা পতৰয়ালৰ িাতহছৰ আন ককাছনা মু তলম কপাৱা নাই। ََُِنَٱلۡم  ٣٦َۡسلِِمينَََفَماَوََجۡدنَاَفِيَهاََغيَۡرََبۡيٖتَم 

37. আৰু তিসকছল িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিক ভয় কছৰ আতম তসহোঁ িৰ িাছি িাি 

এটা তনদশথন হৰ্ আতহছ াোঁ । 
لِيمََ
َ
 ٣٧ََوتََرۡكَناَفِيَهآََءايَٗةَل ِل ِذيَنََيخَافُوَنَٱلَۡعَذاَبَٱلۡأ

38. আৰু মূ াৰ কাতহনীছিা তনদশথন আছ , কিতিয়া আতম কিওোঁক সুস্পষ্ট 

প্ৰমাণসহ তফৰআউনৰ ওচৰি পঠিয়াইত ছলাোঁ , 
بِينَٖ َفِرَۡعۡوَنَبُِسلَۡطَٰٖنَمُّ ۡرَسلَۡنَُٰهَإِلَيَٰ

َ
َإِۡذَأ  ٣٨ََوفِيَُموَسيَٰٓ

39. তকন্তু তস ক্ষমিাৰ অহংকাৰি মুখ ঘূৰাই হলত ল আৰু হকত ল, ‘এওোঁ 

এজন িাদ্যকৰ নহ’কল উন্মাদ’। 
ۡوََمجُۡنونَ 

َ
َأ َبُِرۡكنِهِۦََوَقاَلََسَِٰحر   ٣٩ََفَتَول يَٰ

40. ফলি আতম িাক আৰু িাৰ হসনয িাতহনীক শাতি তিতহছলাোঁ  আৰু তসহোঁ িক 

সাগৰি তনছক্ষপ কতৰছলাোঁ  আৰু তস আত ল তিৰসৃ্কি। 

َوَُهَوَُملِيمَ  َخۡذَنَُٰهَوَُجُنوَدهُۥََفَنَبۡذَنَُٰهۡمَفِيَٱلَۡيم ِ
َ
 ٤٠َفَأ

41. আৰু তনদশথন আছ  আদ সম্প্ৰদায়ৰ ঘটনাছিা, (স্মৰণ কৰা) কিতিয়া আতম 

তসহোঁ িৰ তিৰুছি অকলযাণকৰ িিাহ কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ ; 
ِيَحَٱلَۡعقِيمََ ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهُمَٱلر 

َ
 ٤١ََوفِيَعَاٍدَإِۡذَأ
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42. কসই িিাহজাক এছকাছৱ এৰা নাত ল, িাৰ ওপছৰতদ হগত ল িাক চূণথ-

তিচূণথ কতৰ হগত ল। 
تَۡتََعلَۡيهَِإِل اََجَعلَۡتُهََكٱلر ِميمَِ

َ
 ٤٢ََماَتََذُرَِمنََشۡيٍءَأ

43. আৰু তনদশথন আছ   ামূদ সম্প্ৰদায়ৰ ঘটনাছিা, কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা 

হহত ল, ‘এটা তনতদথ ষ্ট সময়কলছক কভাগ কতৰ কলাৱা’। 
َِحينَٖ  ٤٣ََوفِيََثُموَدَإِۡذَقِيَلَلَُهۡمََتَمت ُعواََْحت يَٰ

44. তকন্তু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ মাতনিকল অহংকাৰ কতৰছল; 

ফলি তসহোঁ ি চাই ৰ্কা অৱস্থাছি তসহোঁ িক িজ্ৰপাছি ধতৰছল। 
َٰعَِقُةَوَُهۡمََ َخَذۡتُهُمَٱلص 

َ
ۡمرََِرب ِِهۡمَفَأ

َ
َفَعَتۡواََْعۡنَأ
 ٤٤َيَنُظُرونََ

45. ফলি তসহোঁ ছি তৰ্য় হ’িকলছকও সক্ষম নহ’ল আৰু প্ৰতিছৰাছধা কতৰি 

কনাৱাতৰছল। 
 ٤٥ََفَماَٱۡسَتَطَُٰعواَِْمنَقَِياٖمََوَماََكانُواَُْمنَتِصِرينََ

46. আৰু (ধ্বংস কতৰত ছলাোঁ ) ইয়াৰ আগি নূহৰ সম্প্ৰদায়ক, তনশ্চয় তসহোঁ ি 

আত ল ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়। 
َِٰسقِينََ َۖۡإِن ُهۡمََكانُواَْقَۡوٗماََف ِنََقۡبُل  ٤٦ََوقَۡوَمَنُوٖحَم 

47. আৰু আতম আমাৰ ক্ষমিাৰ িলি আকাশ তনমথাণ কতৰছ াোঁ  আৰু তনশ্চয় 

আতম মহাসম্প্ৰসাৰণকাৰী। 
َمآَءَبَنَۡيَنََٰهاَ ۡييْٖدََوِإن اَلَُموِسُعونَََوٱلس 
َ
 ٤٧َبِأ

48. আৰু আতম ভূতমখনক পাতৰ তদছ াোঁ , (কচাৱাছচান, আতম) তকমান সুেৰ 

িযৱস্থাপনাকাৰী! 
ۡرَضَفَرَۡشَنََٰهاَفَنِۡعَمَٱلَۡمَِٰهُدونََ

َ
 ٤٨ََوٱلۡأ

49. আৰু আতম প্ৰতিছটা িস্তু কিাৰা কিাৰাকক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ , িাছি 

কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 
ُرونََ ََشۡيٍءََخلَۡقَناََزوَۡجيِۡنَلََعل ُكۡمَتََذك  ِ

 ٤٩ََوِمنَُكل 

50. এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ ফাছল ধাতৱি কহাৱা, তনশ্চয় মই ককৱল 

কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা এজন স্পষ্ট সিকথ কাৰী। 

بِينَ  ِۡنُهَنَِذير َمُّ إِن ِيَلَُكمَم  َِۡۖ ٓواَْإِلَيَٱَّلل   ٥٠َفَفِرُّ

51. আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ লগি আন ককাছনা ইলাহ তনধথাৰণ নকতৰিা; 

তনশ্চয় মই কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা এজন স্পষ্ট সিকথ কাৰী। 
ِۡنُهَنَِذير ََ إِن ِيَلَُكمَم  َۡۖ ًَٰهاََءاَخَر َِإَِل َولَاََتجَۡعلُواََْمَعَٱَّلل 

بِينَ   ٥١َمُّ

52. এইদছৰ তসহোঁ িৰ পূিথৱিীসকলৰ মাজি কিতিয়াই ককাছনা ৰা ুল আতহছ , 

তসহোঁ ছিই হকছ , ‘এওোঁ এজন িাদ্যকৰ নহ’কল উন্মাদ’। 
ِنَر ُسوٍلَإِل اَقَالُواََْ تَيَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهمَم 

َ
َكَذَٰلَِكََمآَأ

ۡوََمجُۡنونَ 
َ
َأ  ٥٢ََساِحر 

53. তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক এই তিষছয় অত য়ি কতৰছ  কনতক? িৰং তসহোঁ ি 

হহছ  সীমালঙ্ঘনকাৰী সম্প্ৰদায়। 
َبَۡلَُهۡمَقَوۡم ََ تََواَصۡواَْبِهۚۦِْ

َ
 ٥٣ََطاُغونََأ

54. এছিছক িুতম তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা, কিামাৰ ককাছনা কদাষ নহ’ি। َٖنَتَبَِملُوم
َ
ََعۡنُهۡمََفَمآَأ  ٥٤ََفَتَول 
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55. আৰু িুতম উপছদশ তদ ৰ্াকা, কাৰণ তনশ্চয় উপছদশ মুতমনসকলৰ 

উপকাৰি আছহ। 
َتَنَفُعَٱلُۡمۡؤِمنِينََ ِۡكَرىَٰ َٱلذ  ِۡرَفَإِن   ٥٥ََوَذك 

56. আৰু মই তজন আৰু মানুহক ককৱল এই িাছিই সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  কি, তসহোঁ ি 

ককৱল কমাছৰই ইিাদি কতৰি। 
ََوٱلۡإِنَسَإِل اَلَِيۡعُبُدونَِ  ٥٦ََوَماََخلَۡقُتَٱلِۡجن 

57. মই তসহোঁ িৰ পৰা ককাছনা জীতৱকা তনতিচাছৰাোঁ  আৰু মই এইছটাও তনতিচাছৰাোঁ  

কি, তসহোঁ ছি কমাক খুৱাি। 
ِۡزٖقَوََ ِنَر  رِيُدَِمۡنُهمَم 

ُ
نَُيۡطعُِمونََِمآَأ

َ
رِيُدَأ

ُ
 ٥٧ََمآَأ

58. তনশ্চয় আল্লাছহই জীতৱকাদািা, প্ৰিল শতিধৰ, পৰাৰমশালী। َُز اُقَُذوَٱلُۡقو ةَِٱلَۡمتِين َُهَوَٱلر  َ َٱَّلل   ٥٨َإِن 

59. এছিছক তিসকছল অনযায় কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  তসহোঁ িৰ 

সমমিালম্বীসকলৰ দছৰ প্ৰাপয (শাতি); গতিছক তসহোঁ ছি খৰছখদা কতৰি 

নালাছগ। 

ۡصَحَٰبِِهۡمَفَلَاََ
َ
ِۡثَلََذنُوِبَأ َلِل ِذيَنََظلَُمواََْذنُوٗباَم  فَإِن 

 ٥٩َيَۡسَتۡعِجلُونَِ

60. এছিছক তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ, 

তি তদনছটাৰ তিষছয় তসহোঁ িক সিকথ  কৰা হহছ । 

 ٦٠ََل ِل ِذيَنََكَفُرواَِْمنَيَۡوِمِهُمَٱل ِذيَيُوَعُدونََفََوۡيلَ 
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আি-িুৰ الطوَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি িুৰ পিথিৰ, َِور  ١ََوٱلطُّ

2. শপি তকিািৰ তিখন তলতপিি আছ , َٖۡسُطور  ٢ََوكَِتَٰٖبَم 

3. উনু্মি পািি। َٖنُشور َم  ٖ
 ٣َفِيََرق 

4. শপি আিাদ গৃহৰ, َِ٤ََوٱلَۡبۡيِتَٱلَۡمۡعُمور 

5. শপি সুউচ্চ চাদৰ, َِۡقِفَٱلَۡمۡرفُوع  ٥ََوٱلس 

6. শপি িৰি-তিকু্ষি উত্তাল সাগৰৰ-- َِ٦ََوٱلَۡبۡحرَِٱلَۡمۡسُجور 

7. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ শাতি অৱশযম্ভাৱী,  ََٰقِع ََعَذاَبََرب َِكَلََو  ٧َإِن 

8. ইয়াৰ প্ৰতিছৰাধকাৰী ককাছনা নাই। َٖاَلَُهۥَِمنََدافِع  ٨َم 

9. তিতদনা প্ৰিলভাছৱ আকাশখন প্ৰকতম্পি হ’ি, َمآُءََمۡوٗرا  ٩َيَۡوَمََتُموُرَٱلس 

10. আৰু পিথিসমূহ দ্ৰুিগতিি পতৰভ্ৰমণ কতৰি; ١٠ََوتَِسيُرَٱلِۡجَباُلََسيٗۡرا 

11. এছিছক সিথনাশ কসইতদনা অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ١١َفََوۡيل 

12. তিসকছল কখল-কধমাতলৰ  লনাছৰ অসাৰ কমথি তলপ্ত ৰ্াছক। ََ١٢َٱل ِذيَنَُهۡمَفِيََخوٖۡضَيَلَۡعُبون 

13. কসইতদনা তসহোঁ িক জাহান্নামৰ জুইৰ ফাছল কঠতল-কহতচ হল কিাৱা হ’ি, َنَارََِجَهن َمََدعًّا وَنَإِلَيَٰ  ١٣َيَۡوَمَيَُدعُّ

14. ‘এইছটাছৱ কসই জাহান্নাম িাক কিামাছলাছক অস্বীকাৰ কতৰত লা’। ََبُون ِ اُرَٱل تِيَُكنُتمَبَِهاَتَُكذ   ١٤ََهَِٰذهَِٱلن 

15. এইছটা িাদ্য কনতক? কন কিামাছলাছক কদখা কনাছপাৱা! َ فَِسۡحر 
َ
نُتۡمَلَاَُتۡبِصُرونََأ

َ
ۡمَأ
َ
 ١٥ََهََٰذآَأ
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16. কিামাছলাছক জুইি প্ৰছৱশ কৰা, িাৰ তপ ি কিামাছলাছক হধিথয ধাৰণ 

কৰা িা নকৰা উভছয়ই কিামাছলাকৰ িাছি সমান। কিামাছলাছক তি কতৰত লা 

িাছৰই প্ৰতিফল কিামাছলাকক তদয়া হহছ । 

ۡوَلَاَتَۡصبُِرواََْسَوآء ََعلَۡيكَُ
َ
إِن َماََٱۡصلَوَۡهاَفَٱۡصبُِرٓواَْأ ۡمَۖۡ

 ١٦َُتجَۡزۡوَنََماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ

17. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি জান্নািি আৰু প্ৰাচুিথসমূহৰ তভিৰি। ََٰٖٖتََونَعِيم َٱلُۡمت قِيَنَفِيََجن   ١٧َإِن 

18. কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক তি প্ৰদান কতৰছ  কসয়া 

কিওোঁছলাছক উপছভাগ কতৰি আৰু কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক ৰক্ষা 

কতৰি জ্বলন্ত অতিৰ শাতিৰ পৰা, 

َُٰهۡمََربُُّهۡمََعَذاَبََ َُٰهۡمََربُُّهۡمََوَوقَى َِٰكِهيَنَبَِمآََءاتَى َف
 ١٨َٱلۡجَِحيمَِ

19. (কিওোঁছলাকক ককাৱা হ'ি) কিামাছলাছক তি আমল কতৰত লা িাৰ 

প্ৰতিদানস্বৰূছপ িৃতপ্তৰ হসছি পানাহাৰ কৰা; 
َْ ُۢاَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونَََُكلُواََْوٱۡشَربُوا  ١٩ََهنِٓيـ َ

20. কিওোঁছলাছক কশ্ৰণীিিভাছৱ সুসতজ্জি আসনি আউজী িতহি; আৰু আতম 

কিওোঁছলাকৰ তমলন ঘটাম মৃগনয়নী ডাঙৰ চকু তিতশষ্টা হুৰৰ লগি; 

َوَزو ۡجَنَُٰهمَِبحُوٍرَِعينَٖ ۡصُفوفَةَِٖۖ َُسُررَٖم   ٢٠َُمت ِكـ ِيَنَعَلَىَٰ

21. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কিওোঁছলাকৰ সন্তান-সন্ততিও ঈমানৰ 

কক্ষিি কিওোঁছলাকৰ অনুগামী হহছ , আতম কিওোঁছলাকৰ লগি কিওোঁছলাকৰ 

সন্তান-সন্ততিক একতিি কতৰম, আৰু কিওোঁছলাকৰ কমথফল আতম অলছপা হ্ৰাস 

নকতৰম; প্ৰছিযক িযতিছয়ই তনজ কৃিকমথৰ িাছি দায়ী। 

لۡحَۡقَناَبِِهۡمَََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوٱت َبَعۡتُهمَۡ
َ
ِي ُتُهمَبِإِيَمٍَٰنَأ َُذر 

َٱۡمرِِۭٕيََ
ُكلُّ َِۚ ِنََشۡيٖء ِۡنََعَملِِهمَم  لَۡتَنَُٰهمَم 

َ
ِي َتُهۡمََوَمآَأ ُذر 

 ٢١َبَِماََكَسَبَرَهِينَ 

22. আৰু আতম কিওোঁছলাকক অতিতৰি প্ৰদান কতৰম ফল-মূল আৰু মাংস 

তিছটা কিওোঁছলাছক কামনা কতৰি। 
ۡمَدۡدَنَُٰهمَبَِفََٰ

َ
اَيَۡشَتُهونَََوأ ِم   ٢٢َِكَهةََٖولَحٖۡمَم 

23. িাি কিওোঁছলাছক পৰস্পছৰ পানপাি আদান-প্ৰদান কতৰি, িাি ককাছনা 

তনৰৰ্থক কৰ্া-িিৰা নাৰ্াতকি আৰু ককাছনা পাপ কামও নাৰ্াতকি। 

ثِيمَ 
ۡ
ٗساَل اَلَۡغو َفِيَهاََولَاَتَأ

ۡ
 ٢٣ََيَتَنَٰزَُعوَنَفِيَهاََكأ

24. আৰু িাি কিওোঁছলাকৰ কসৱাি চাতৰওফাছল ঘুতৰ ৰ্াতকি তকছশাৰসকলৰ 

দল; তসহোঁ ি কদখাি কিন সুৰতক্ষি মুকুিা। 

ۡكُنونَ  ن ُهۡمَلُۡؤلُؤ َم 
َ
َل ُهۡمََكأ  ٢٤َ۞َويَُطوُفََعلَۡيِهۡمَِغلَۡمان 

25. আৰু কিওোঁছলাছক ইজছন তসজনৰ ফাছল চাই সুতধি, ََََبۡعٖضَيَتََسآَءلُون ۡقَبَلََبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ
َ
 ٢٥ََوأ

26. কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘তনশ্চয় আতম ইতি পূছিথ আমাৰ পতৰয়াল িগথৰ মাজি 

শতঙ্কি অৱস্থাি আত ছলাোঁ ’। 
ۡهلَِناَُمۡشفِقِينََ

َ
 ٢٦َقَالُٓواَْإِن اَُكن اََقۡبُلَفِٓيَأ

27. িাৰ তপ ি আল্লাছহ আমাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কতৰছ  আৰু আমাক জুইৰ 

শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰছ । 
ََعلَۡيَنَا ُ َٱَّلل  ُمومَََِفَمن  ََٰناََعَذاَبَٱلس   ٢٧ََوَوقَى
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28. তনশ্চয় আতম আগছিও কিওোঁছকই আহ্বান কতৰত ছলাোঁ ; তনশ্চয় কিওোঁ 

কৃপাময়, পৰম দয়ালু। 
َٱلر ِحيمَُ إِن ُهۥَُهَوَٱلۡبَرُّ  ٢٨َإِن اَُكن اَِمنََقۡبُلَنَۡدُعوُهَۖۡ

29. এছিছক িুতম উপছদশ তদ ৰ্াকা, কাৰণ কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহি 

িুতম গণছকা নহয় আৰু উন্মাছদা নহয়। 
نَتَبِنِۡعَمِتََرب َِكَبِكَاهِٖنََولَاََمجُۡنونٍَ

َ
ِۡرََفَمآَأ  ٢٩َفََذك 

30. তসহোঁ ছি কয় কনতক কি, এওোঁ (মুহাম্মদ) এজন কতি? আতম িাৰ মৃিুযৰ 

প্ৰিীক্ষা কতৰছ াোঁ । 
ۡمََيُقولُوَنََشاِعر َن تََرب ُصَبِهِۦََرۡيَبَٱلَۡمُنونَِ

َ
 ٣٠َأ

31. ককাৱা, ‘কিামাছলাছক অছপক্ষা কৰা, মছয়া কিামাছলাকৰ লগি 

প্ৰিীক্ষাকাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি হ’কলা’। 
َِنَٱلُۡمتََرب ِِصينََ  ٣١َقُۡلَتََرب ُصواَْفَإِن ِيََمَعُكمَم 

32. তসহোঁ িৰ তিছিক-িুতিছয় তসহোঁ িক এই আছদশ তদছয় কনতক? কন তসহোঁ ি 

সীমালঙ্ঘনকাৰী সম্প্ৰদায়? 

ُمرُُهۡمَ
ۡ
ۡمَتَأ
َ
َطاُغونََأ ۡمَُهۡمَقَۡومَ 

َ
أ َْۚٓ ۡحَلَُٰمُهمَبَِهََٰذا

َ
 ٣٢َأ

33. কন তসহোঁ ছি কয়, ‘এই ককাৰআন এওোঁ তনছজই ৰচনা কতৰছ ’? িৰং তসহোঁ ি 

ঈমান নাতনি। 
َبَلَل اَيُۡؤِمُنونََ ۚۥْ لَُه ۡمََيُقولُوَنََتَقو 

َ
 ٣٣َأ

34. কিছন্ত তসহোঁ ি িতদ সিযিাদী, কিতিয়াহ’কল তসহোঁ ছি ইয়াৰ দছৰ ককাছনা 

িাণী হল আহকছচান! 
ۦَٓإِنََكانُواََْصَِٰدقِينََ ِۡثلِهِ تُواَِْبحَِديٖثَم 

ۡ
 ٣٤َفَلَۡيأ

35. তসহোঁ ছি স্ৰষ্টাতিহীন সৃতষ্ট হহছ  কনতক, কন তসহোঁ ি তনছজই স্ৰষ্টা? ََۡمَُهُمَٱلَۡخَٰلُِقون
َ
ۡمَُخلُِقواَِْمۡنََغيِۡرََشۡيٍءَأ

َ
 ٣٥َأ

36. কন তসহোঁ ছি আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱী সৃতষ্ট কতৰছ ? িৰং তসহোঁ ছি দৃ়ি 

তিশ্বাস নকছৰ। 
َبَلَل اَيُوقُِنونََ ۡرَضْۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡمََخلَُقواَْٱلس 

َ
 ٣٦َأ

37. অৰ্িা তসহোঁ িৰ ওচৰি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ কগাপন ভািাৰ আছ  কনতক, 

কন তসহোঁ ছিই সকছলা িস্তুৰ তনয়ন্ত্ৰণকাৰী? 

ۡمَُهُمَ
َ
ۡمَِعنَدُهۡمََخَزآئُِنََرب َِكَأ

َ
 ٣٧َٱلُۡمصَۜۡيِطُرونََأ

38. কন তসহোঁ িৰ ওচৰি জখলা আছ , ি’ি আছৰাহণ কতৰ তসহোঁ ছি 

(উিথ জগিৰ কৰ্া) শুতনিকল পায়? কিছন্ত তসহোঁ ছি শুনা কসই স্পষ্ট প্ৰমাণছটা 

হল আহকছচান! 

ِتَُمۡسَتِمُعُهمَبُِسلَۡطَٰٖنََ
ۡ
فَلَۡيأ ۡمَلَُهۡمَُسل م َيَۡسَتِمُعوَنَفِيهَِِۖ

َ
أ

بِينٍَ  ٣٨َمُّ

39. কন কনযা সন্তান কিওোঁৰ িাছি; আৰু পুি সন্তান কিামাছলাকৰ িাছি? ََۡمَلَُهَٱلَۡبَنَُٰتََولَُكُمَٱلَۡبُنون
َ
 ٣٩َأ

40. িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি পাতৰশ্ৰতমক (তিতনময়) দািী কতৰ া কনতক, িাৰ ফলি 

তসহোঁ ছি ঋণৰ কাৰছণ ভাৰাৰান্ত হহ পতৰছ ? 

ۡثقََ ۡغَرٖمَمُّ ِنَم  ۡجٗراََفُهمَم 
َ
ۡمَتَۡسـ َلُُهۡمَأ

َ
 ٤٠َلُونََأ
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41. কন তসহোঁ িৰ ওচৰি গাছয়িৰ জ্ঞান আছ , তিছটা তসহোঁ ছি তলতখ ৰাছখ! ََۡمَِعنَدُهُمَٱلَۡغۡيُبََفُهۡمَيَۡكُتبُون
َ
 ٤١َأ

42. কন তসহোঁ ছি ককাছনা ষডিন্ত্ৰ কতৰি তিচাতৰছ ? এছিছক তিহোঁ ছি কুফৰী 

কছৰ তসহোঁ ছিই হ’ি ষডিন্ত্ৰৰ তচকাৰ। 
فَٱل ِذيَنََكفََ ۡمَيُرِيُدوَنََكۡيٗداَۖۡ

َ
 ٤٢َُرواَُْهُمَٱلَۡمِكيُدونََأ

43. কন আল্লাহৰ িাতহছৰ তসহোঁ িৰ ককাছনা ইলাহ আছ ? তসহোঁ ছি তি তশ্বকথ  কছৰ 

িাৰ পৰা আল্লাহ পতৱি। 
اَيُۡشِرُكونََ ََِعم  ُسۡبَحََٰنَٱَّلل  َِْۚ ََغيُۡرَٱَّلل  ۡمَلَُهۡمَإَِلَٰه 

َ
 ٤٣َأ

44. আৰু আকাশৰ ককাছনা টুকুৰা ভাতঙ পৰা কদতখছলও তসহোঁ ছি ক’ি, ‘এইছটা 

এটা পুতিভূি কমঘ’। 
ََ َمآِءََساقِٗطاََيُقولُواََْسَحاب  َِنَٱلس  َوِإنَيََرۡواَْكِۡسٗفاَم 

ۡرُكوم َ  ٤٤َم 

45. এছিছক তসহোঁ িক এতৰ তদয়া কসইতদন পিথন্ত, তিতদনা তসহোঁ ি িজ্ৰাঘািি 

আৰান্ত হ’ি। 
َُٰقواَْيَۡوَمُهُمَٱل ِذيَفِيهَِيُۡصَعُقونََ َيَُل  ٤٥َفََذۡرُهۡمََحت يَٰ

46. কসইতদনা তসহোঁ িৰ ষডিন্ত্ৰ ককাছনা কামি নাতহি আৰু তসহোঁ িক সহায়ও 

কৰা নহ’ি। 
اََولَاَُهۡمَيُنَصُرونََ  ٤٦َيَۡوَمَلَاَُيۡغنِيََعۡنُهۡمََكۡيُدُهۡمََشۡيـ ٗ

47. আৰু তনশ্চয় তিসকছল অনযায় কতৰছ  তসহোঁ িৰ িাছি আছ  ইয়াৰ িাতহছৰও 

আৰু শাতি। তকন্তু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই এই কৰ্া নাজাছন। 
ۡكثَرَُهۡمََ

َ
َأ َٰلَِكََوَلَِٰكن  َلِل ِذيَنََظلَُمواََْعَذاٗباَُدوَنََذ َوِإن 

 ٤٧َلَاََيۡعلَُمونََ

48. আৰু িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তসিান্তৰ ওপৰি হধিথয ধাৰণ কৰা; কাৰণ 

িুতম আমাৰ চুকুৰ সনু্মখছি আ া। িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰশংসাৰ হসছি 

পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা কিতিয়া িুতম তৰ্য় কহাৱা। 

وََسب ِۡحَِبحَۡمِدََرب َِكََ ۡعُينَِناَۖۡ
َ
َوٱۡصبِۡرَِلحُۡكِمََرب َِكَفَإِن َكَبِأ

 ٤٨َِحيَنََتُقومَُ

49. আৰু কিওোঁৰ পতৱিিা কঘাষণা কৰা তনশাৰ ভাগি আৰু িৰাছিাৰ অিতমি 

কহাৱাৰ তপ ি। 
 ٤٩َٱلنُُّجومََِوِمَنَٱل ۡيِلَفََسب ِۡحُهََوِإۡدَبََٰرَ
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আন-নাজম النجَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি নক্ষিৰ, কিতিয়া ই অিতমি হয়, ََٰۡجِمَإَِذاََهَوى  ١ََوٱلن 

2. কিামাছলাকৰ সিী তিভ্ৰান্ত কহাৱা নাই, আৰু তিপৰ্গামীও নহয়, ََََٰصاِحُبُكۡمََوَماََغَوى  ٢ََماََضل 

3. আৰু কিওোঁ মছন সজা কৰ্া নকয়। ََٰٓ٣ََوَماَيَنِطُقََعِنَٱلَۡهَوى 

4. এয়া ককৱল অহী, তিছটা কিওোঁৰ প্ৰতি অহীৰূছপ কপ্ৰৰণ কৰা হয়, َََٰيُوَحي  ٤َإِۡنَُهَوَإِل اََوۡحي 

5. কিওোঁক তশক্ষা তদছ  প্ৰিল শতিধছৰ, ٥ََشِديُدَٱلُۡقَوىََََٰعل َمُهۥ 

6. কসৌেিথপূণথ সত্তা। িাৰ তপ ি কিওোঁ তস্থৰ হহত ল, ََٰةَٖفَٱۡسَتَوى  ٦َُذوَِمر 

7. আৰু কিওোঁ আত ল ঊিথ তদগন্তি, ََٰعۡلَى
َ
فُِقَٱلۡأ

ُ
 ٧َوَُهَوَبِٱلۡأ

8. িাৰ তপ ি কিওোঁ তনকটৱিী হ’ল, অতি তনকটৱিী, ََََٰدنَاََفَتَدل ي  ٨َُثم 

9. ফলি কিওোঁৰ মাজি দ্যখন কধনুৰ দ্যৰত্ব ৰ’ল, অৰ্িা িাছিাকক কম। ََٰۡدنَي
َ
ۡوَأ
َ
 ٩َفَكَاَنَقَاَبَقَوَۡسيِۡنَأ

10. কিতিয়া আল্লাছহ কিওোঁৰ িাোৰ প্ৰতি তি অহী কতৰিলগীয়া আত ল কসয়া 

অহী কতৰছল। 

ۡوَحيََٰ
َ
ََعۡبِدهِۦََمآَأ َإِلَيَٰ ۡوَحيَٰٓ

َ
 ١٠َفَأ

11. তি কিওোঁ কদতখছ , কিওোঁৰ অন্তছৰ কসই সম্পছকথ  তম া ককাৱা নাই; ََٰٓى
َ
 ١١ََماََكَذَبَٱلُۡفَؤاُدََماََرأ

12. কিওোঁ তি কদতখছ , কসই সম্পছকথ  কিামাছলাছক কিওোঁৰ লগি তিিকথ  

কতৰিা কনতক? 

ََماَيََرىََٰ َفُتَمَُٰرونَُهۥَعَلَىَٰ
َ
 ١٢َأ

13. আৰু তনশ্চয় কিওোঁ কিওোঁক আৰু এিাৰ কদতখত ল। ََٰۡخَرى
ُ
 ١٣ََولََقۡدََرَءاهَُنَۡزلًَةَأ

14. ত দৰািুল মুনিাহাৰ ওচৰি, ََٰ١٤َِعنَدَِسۡدَرةَِٱلُۡمنَتَهي 

15. িাৰ ওচৰি জান্নািুল মা’ওৱা অৱতস্থি। َََٰٓوى
ۡ
 ١٥َِعنَدَهاََجن ُةَٱلَۡمأ
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16. কিতিয়া ত দৰাই তি আচ্ছাতদি কৰাৰ কসয়া আচ্ছাতদি কতৰত ল, ََٰۡدَرَةََماََيۡغَشي ِ  ١٦َإِۡذََيۡغَشيَٱلس 

17. কিওোঁৰ দৃতষ্ট তিভ্ৰম কহাৱা নাই, আৰু সীমাও অতিৰম কৰা নাই। ََٰ١٧ََماََزاَغَٱلَۡبَصُرََوَماََطَغى 

18. তনশ্চয় কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকৰ মহান তনদশথনাৱলীৰ তক ুমান কদতখত ল; َََِٰٓمۡنََءاَيَِٰتََرب ِهَِٱلُۡكبَۡرى ىَٰ
َ
 ١٨َلََقۡدََرأ

19. এছিছক কিামাছলাছক লাি আৰু উজ্ঝা সম্পছকথ  তক ককাৱা? ََفَر
َ
ىََٰأ ََٰتََوٱلُۡعز   ١٩ََءۡيُتُمَٱلل 

20. আৰু িৃিীয় আন এটা মানাি সম্পছকথ ۡخَرىََٰٓ ?
ُ
الَِثَةَٱلۡأ َةَٱلث   ٢٠ََوَمَنوَٰ

21. এয়া তক কৰ্া, কিামাছলাকৰ িাছি পুি আৰু আৰু আল্লাহৰ িাছি কনযা 

সন্তান? 

نَثيََٰ
ُ
َكُرََولَُهَٱلۡأ لَُكُمَٱلذ 

َ
 ٢١َأ

22. কিছনহ’কল এয়া এটা অসিি িন্টন। ََِٰٓضيَزى  ٢٢َتِلَۡكَإِٗذاَقِۡسَمةَ 

23. এইছিাৰ তক ুমান নামৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়, তিছিাৰ নাম 

কিামাছলাছক আৰু কিামাছলাকৰ তপিৃপুৰুষসকছল ৰাতখছ , িাৰ সমৰ্থনি 

আল্লাছহ ককাছনা দলীল-প্ৰমাণ অৱিীণথ কৰা নাই। তসহোঁ ছি ককৱল অনুমান আৰু 

তনজৰ প্ৰিৃতত্তছৰই অনুসৰণ কছৰ, অৰ্চ তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালকৰ 

িৰফৰ পৰা তহদায়ি আতহ পতৰছ । 

نَزَلََ
َ
آَأ نُتۡمََوَءابَآؤُُكمَم 

َ
ۡيُتُموَهآَأ َسم  ۡسَمآءَ 

َ
إِۡنَِهَيَإِل ٓاَأ

ََوَماََتۡهَوىََ ن  َإِنَيَت بُِعوَنَإِل اَٱلظ  َبَِهاَِمنَُسلَۡطٍَٰنِۚ ُ ٱَّلل 
َِ ب  ِنَر  نُفُسََۖۡولََقۡدََجآَءُهمَم 

َ
 ٢٣َِهُمَٱلُۡهَدىََٰٓٱلۡأ

24. মানুছহ তি তিচাছৰ কসইছটাছৱ তস পায় কন? ََٰۡمَلِلِۡإنَسَِٰنََماََتَمن ي
َ
 ٢٤َأ

25. প্ৰকৃিছি আতখৰাি আৰু দ্যতনয়া আল্লাহছৰই। ََٰولَي
ُ
 ٢٥َِهَّلِلَفَٱٓأۡلِخَرةََُوٱلۡأ

26. আৰু আকাশসমূহি অসংখয তফতৰিা আছ , তসহোঁ িৰ মধযস্থিা ককাছনা 

কামি নাতহি, তকন্তু আল্লাছহ িাক ইচ্ছা কছৰ আৰু িাৰ প্ৰতি কিওোঁ সন্তুষ্ট হয় 

িাৰ িাছি অনুমতি তদয়াৰ তপ ি। 

َِٰتَلَاَُتۡغنِيََشَفََٰعُتُهۡمََشۡيـ ًاََ َمََٰو لَٖكَفِيَٱلس  ِنَم  ۞َوَكمَم 
َلَِمنَيََشآُءََويَۡرَضيََٰٓ ُ َذَنَٱَّلل 

ۡ
نَيَأ
َ
ََبۡعِدَأ  ٢٦َإِل اَِمنُۢ

27. তনশ্চয় তিসকছল আতখৰািক তিশ্বাস নকছৰ, তসহোঁ ছিই তফতৰিাসকলক 

নাৰীিাচক নাছমছৰ নামকৰণ কছৰ; 
وَنَٱلَۡمَلَٰٓئَِكَةََ َٱل ِذيَنَلَاَيُۡؤِمُنوَنَبِٱٓأۡلِخَرةَِلَيَُسمُّ إِن 

نَثيََٰ
ُ
 ٢٧َتَۡسِمَيَةَٱلۡأ

28. অৰ্চ এই তিষছয় তসহোঁ িৰ ককাছনা জ্ঞাছনই নাই। তসহোঁ ি ককৱল অনুমানৰ 

অনুসৰণ কছৰ; আৰু তনশ্চয় অনুমান সিযৰ মুকাতিলাি ককাছনা কামি নাছহ। 
ََ ن  َٱلظ  َوِإن  َۡۖ ن  إِنَيَت بُِعوَنَإِل اَٱلظ  َوَماَلَُهمَبِهِۦَِمۡنَِعلٍۡمَِۖ

َا ََشۡيـ ٗ ِ  ٢٨َلَاَُيۡغنِيَِمَنَٱلۡحَق 
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29. এছিছক িুতম কসই িযতিক উছপক্ষা কৰা, তিছয় আমাৰ স্মৰণৰ পৰা 

তিমুখ হয় আৰু অকল পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনছকই কামনা কছৰ। 
ةَََ ََعنَذِۡكرِنَاََولَۡمَيُرِۡدَإِل اَٱلۡحََيوَٰ يَٰ

نَتََول  ۡعرِۡضََعنَم 
َ
فَأ

ۡنَيَا  ٢٩َٱلدُّ

30. এইছটাছৱ তসহোঁ িৰ জ্ঞানৰ কশষ সীমা। তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক, কিছৱোঁই 

আটাইিকক ভাল জাছন ককান কিওোঁৰ পৰ্ৰ পৰা তিচুযি হহছ  আৰু কিছৱোঁই 

ভাল জাছন ককান তহদায়িপ্ৰাপ্ত হহছ । 

ََ ۡعلَُمَبَِمنََضل 
َ
ََرب َكَُهَوَأ َِنَٱلۡعِلِۡمَِۚإِن  َٰلَِكََمۡبلَُغُهمَم  َذ
ۡعلَُمَبَِمِنَٱۡهَتَدىََٰ

َ
 ٣٠ََعنََسبِيلِهِۦَوَُهَوَأ

31. আৰু আকাশমিলি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলা 

আল্লাহছৰই। িাছি কিওোঁ কসইসকল কলাকৰ কামৰ প্ৰতিফল তদি পাছৰ তিসকছল 

কিয়া কাম কছৰ আৰু িাছি কসইসকল কলাকক উত্তম পুৰস্কাৰ তদি পাছৰ 

তিসকছল সৎকমথ কছৰ, 

ۡرِضَلَِيۡجزَِيَٱل ِذيَنََ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َوَّلِل 

ۡحَسُنواَْبِٱلۡحُۡسَنَي
َ
ـ ُواَْبَِماََعِملُواََْويَۡجزَِيَٱل ِذيَنَأ َسَٰٓ

َ
 ٣١َأ

32. তিসকছল সৰু-সুৰা কদাষ-ত্ৰুটিৰ িাতহছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাপ আৰু অশ্লীল 

কািথকলাপৰ পৰা তিৰি ৰ্াছক। তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ক্ষমা অপতৰসীম; 

কিওোঁ কিামাছলাকৰ তিষছয় সমযক অৱগি—(স্মৰণ কৰা) কিতিয়া কিওোঁ 

কিামাছলাকক মাটিৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰত ল আৰু কিতিয়া কিামাছলাক মািৃগভথ ি 

ভ্ৰুণৰূছপ আত লা। এছিছক কিামাছলাছক আত্মপ্ৰশংসা নকতৰিা, ককাছন িাক্বৱা 

অৱলম্বন কতৰছ  কসই তিষছয় কিছৱোঁই সমযক অৱগি। 

ََ َِٰحَشَإِل اَٱلل َمَمَْۚإِن  ئَِرَٱلِۡإثِۡمََوٱلَۡفَو ٱل ِذيَنََيجَۡتنُِبوَنََكَبَٰٓ
َِنََ ُكمَم 

َ
نَشأ
َ
ۡعلَُمَبُِكۡمَإِۡذَأ

َ
ُهَوَأ َرب َكََوَِٰسُعَٱلَۡمۡغفَِرةَِِۚ

ۡرِضَوََ
َ
ٓواََْٱلۡأ فَلَاَتَُزكُّ َهَٰتُِكۡمَۖۡ م 

ُ
فِيَُبُطوِنَأ ِجن ةَ 

َ
نُتۡمَأ

َ
ِإۡذَأ

ۡعلَُمَبَِمِنَٱت َقىََٰٓ
َ
ُهَوَأ نُفَسُكۡمَۖۡ

َ
 ٣٢َأ

33. িুতম কসই িযতিক কদতখ াছন, তিছয় মুখ ঘূৰাই হলছ ? ََٰفََرَءيَۡتَٱل ِذيَتََول ي
َ
 ٣٣َأ

34. আৰু তকতিি দান কতৰছল আৰু িন্ধ কতৰ তদছল? َۡع
َ
ۡكَدىَََٰٓوأ

َ
َقَلِيلٗاََوأ  ٣٤ََطىَٰ

35. িাৰ ওচৰি তকিা গাছয়িৰ জ্ঞান আছ  কনতক, তিছটা তস প্ৰিযক্ষ কছৰ? ََِٰٓعنَدهُۥَِعلُۡمَٱلَۡغۡيِبََفُهَوَيََرى
َ
 ٣٥َأ

36. কন মূ াৰ  হীফাি তি আছ , কসই সম্পছকথ  িাক অৱতহি কৰা কহাৱা 

নাই? 

َبَِماَفِيَُصُحِفَُموَسيََٰ
ۡ
ۡمَلَۡمَيُنَب أ

َ
 ٣٦َأ

37. আৰু ইব্ৰাহীমৰ  হীফাি, তিজছন পূণথ কতৰত ল (কিওোঁৰ অিীকাৰ)? ََٰٓ٣٧ََوِإبَۡرَٰهِيَمَٱل ِذيََوف ي 

38. এছিছক ককাছনা কিাজা িহনকাৰীছয় আনৰ কিাজা িহন নকতৰি, ََٰۡخَرى
ُ
وِۡزَرَأ  َ ل اَتَزُِرََوازَِرة

َ
 ٣٨َأ

39. জাতন কৰ্াৱা, মানুছহ কসইছটাছৱ পায়, তিছটা তস কচষ্টা কছৰ, َ نَل
َ
 ٣٩َيَۡسَلِلِۡإنَسَِٰنَإِل اََماََسَعىَََٰوأ

40. আৰু িাৰ প্ৰছচষ্টাৰ ফল অতিশীছেই কদখুৱা হ’ি--- ََََٰسۡعَيُهۥََسۡوَفَيَُرى ن 
َ
 ٤٠ََوأ
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41. িাৰ তপ ি িাক পূণথ প্ৰতিফল প্ৰদান কৰা হ’ি, ََٰۡوفَي
َ
َُٰهَٱلۡجََزآَءَٱلۡأ َُيجَۡزى  ٤١َُثم 

42. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই হহছ  কশষ গন্তিয, ََََٰرب َِكَٱلُۡمنَتَهي َإِلَيَٰ ن 
َ
 ٤٢ََوأ

43. আৰু তনশ্চয় কিছৱোঁই হোঁ হুৱায় আৰু কিছৱোঁই কেুৱায়, ََٰبَۡكي
َ
ۡضَحَكََوأ

َ
ن ُهۥَُهَوَأ

َ
 ٤٣ََوأ

44. আৰু তনশ্চয় কিছৱোঁই মৃিুয প্ৰদান কছৰ আৰু কিছৱোঁই জীৱন দান তদছয়, ََماَت
َ
ن ُهۥَُهَوَأ

َ
ۡحَيَاَوأ

َ
 ٤٤ََوأ

45. আৰু তনশ্চয় কিছৱোঁই সৃতষ্ট কতৰছ  কিাৰ-কিাৰকক পুৰুষ আৰু নাৰী, ََٰنَثي
ُ
َكَرََوٱلۡأ وَۡجيِۡنَٱلذ  ن ُهۥََخلََقَٱلز 

َ
 ٤٥ََوأ

46. শুৰতিেুৰ পৰা, কিতিয়া ই স্খতলি হয়, ََٰ٤٦َِمنَنُّۡطَفٍةَإَِذاَُتۡمَني 

47. আৰু তনশ্চয় পুনৰুিান ঘছটাৱাৰ দাতয়ত্বও কিওোঁছৰই, ََٰۡخَرى
ُ
ةََٱلۡأ

َ
ََعلَۡيهَِٱلن ۡشأ ن 

َ
 ٤٧ََوأ

48. আৰু তনশ্চয় কিছৱোঁই অভাৱমুি কছৰ আৰু সম্পদ প্ৰদান কছৰ, ََٰۡقَني
َ
ََوأ ۡغَنيَٰ

َ
ن ُهۥَُهَوَأ

َ
 ٤٨ََوأ

49. আৰু তনশ্চয় কিছৱোঁই আশ্ব-তশ্ব’ৰা নক্ষিৰ প্ৰতিপালক। َ ن ُهۥَُهَوََربُّ
َ
ۡعَرىَََٰوأ ِ  ٤٩َٱلش 

50. আৰু কিছৱোঁই প্ৰাচীন ‘আদ জাতিক ধ্বংস কতৰছ , ََٰولَي
ُ
ۡهلََكَعَاًداَٱلۡأ

َ
َأ ۥٓ ن ُه

َ
 ٥٠ََوأ

51. আৰু  ামূদ জাতিছকা (ধ্বংস কতৰছ )। তসহোঁ িৰ এজনছকা অৱতশষ্ট ৰখা 
নাই। 

ۡبَقىََٰ
َ
 ٥١ََوَثُموَداََْفَمآَأ

52. আৰু ইয়াৰ পূছিথ নূহৰ সম্প্ৰদায়ছকা (কিছৱোঁই ধ্বংস কতৰছ )। তনশ্চয় 

তসহোঁ ি আত ল অতিশয় িাতলম আৰু চৰম অিাধয। 

ۡطَغىََٰ
َ
ۡظلََمََوأ

َ
َۖۡإِن ُهۡمََكانُواَُْهۡمَأ ِنََقۡبُل  ٥٢ََوقَۡوَمَنُوٖحَم 

53. আৰু কিছৱোঁই ওছলাটাই তদয়া আিাসভূতমক তনছক্ষপ কতৰত ল, ََٰۡهَوى
َ
 ٥٣ََوٱلُۡمۡؤتَفَِكَةَأ

54. িাৰ তপ ি কসইছটা আচ্ছন্ন কতৰত ল তি আচ্ছন্ন কতৰিলগীয়া আত ল। ََٰي ََٰهاََماََغش  ى  ٥٤ََفَغش 

55. এছিছক িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ সম্পছকথ  সছেহ 

কপাষণ কতৰিা? 

ََءالَآِءََرب َِكََتَتَماَرىََٰ ي ِ
َ
 ٥٥َفَبِأ

56. অিীিি সিকথ কাৰীসকলৰ দছৰই এই নিীও এজন সিকথ কাৰী। َۡ ُذرَِٱل َِنَٱلنُّ ولَيَََٰٓهََٰذاَنَِذير َم 
ُ
 ٥٦َأ
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57. তকয়ামি তনকটৱিী। َُزِفَِتَٱٓأۡلزِفَة
َ
 ٥٧َأ

58. আল্লাহৰ িাতহছৰ ককাছনও ইয়াক প্ৰকাশ কতৰিকল সক্ষম নহয়।  َََِكاِشَفة  ٥٨َلَيَۡسَلََهاَِمنَُدوِنَٱَّلل 

59. কিামাছলাছক এই কৰ্াি তিস্ময় কিাধ কতৰ া কনতক? ََفَِمۡنََهََٰذاَٱلۡحَِديِثََتۡعَجُبون
َ
 ٥٩َأ

60. আৰু হাোঁ তহ-ঠাট্টা কতৰ া! কো নাই? ََ٦٠ََوتَۡضَحُكوَنََولَاََتۡبُكون 

61. আৰু কিামাছলাছক উদাসীন, ََنُتۡمََسَِٰمُدون
َ
 ٦١ََوأ

62. এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহক  াজদা কৰা আৰু কিওোঁৰ ইিাদি কৰা। ۩َْ٦٢َْۤاوُدُجۡسٱَفَِۤهَّلِلََوٱۡعُبُدوا 
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আল-ক্বামাৰ القمَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকয়ামি তনকটৱিী হহছ  আৰু চন্দ্ৰ তিদীণথ হহছ , ََُٱلَۡقَمر اَعُةََوٱنَشق   ١َٱۡقتََربَِتَٱلس 

2. আৰু তসহোঁ ছি ককাছনা তনদশথন কদতখছল মুখ ঘূৰাই লয় আৰু কয়, 

‘এয়াছিা তচৰাচতৰি িাদ্যছহ’। 

 َ ۡسَتِمر   ٢ََوِإنَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواََْويَُقولُواَِْسۡحر َمُّ

3. আৰু তসহোঁ ছি অস্বীকাৰ কছৰ আৰু তনজ তনজ প্ৰিৃতত্তৰ অনুসৰণ কছৰ, 

অৰ্চ প্ৰতিছটা তিষছয়ই কশষ লক্ষযি উপনীি হ’ি। 

 َ ۡسَتقِر  ۡمرَٖمُّ
َ
َأ ۡهَوآَءُهۡمَْۚوَُكلُّ

َ
بُواََْوٱت َبُعٓواَْأ  ٣ََوَكذ 

4. আৰু তসহোঁ িৰ ওচৰি সংিাদসমূহ আতহ পাইছ , ি’ি আছ  সিকথ িাণী,  َۢنَبآِءََماَفِيهَُِمۡزَدَجر
َ
َِنَٱلۡأ  ٤ََولََقۡدََجآَءُهمَم 

5. এটা পতৰপূণথ তহকমি, তকন্তু ভীতিপ্ৰদশথন তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি আহা 

নাই। 
ُذرَُ ََۖۡفَماَُتۡغِنَٱلنُّ  ٥َِحۡكَمُۢةََبَٰلَِغة 

6. এছিছক িুতম তসহোঁ িক উছপক্ষা কৰা। (স্মৰণ কৰা) তিতদনা 

আহ্বানকাৰীছয় আহ্বান কতৰি এটা ভয়াৱহ পতৰণামৰ ফাছল, 

ََشۡيٖءَنُُّكرٍَ اِعَإِلَيَٰ يَوَۡمَيَۡدُعَٱلد  ََعۡنُهۡمَۘ  ٦ََفَتَول 

7. অপমাতনি অৱনতমি নয়ছনছৰ কসইতদনা তসহোঁ ছি কিৰৰ পৰা ওলাই 

আতহি, এছন লাতগি কিতনিা তসহোঁ ি তিতক্ষপ্ত ফতৰংছহ, 
ن ُهۡمََ

َ
ۡجَداِثََكأ

َ
بَۡصَٰرُُهۡمََيخۡرُُجوَنَِمَنَٱلۡأ

َ
ًعاَأ ُخش 

نتَِشرَ  مُّ  ٧ََجَرادَ 

8. তসহোঁ ছি আহ্বানকাৰীৰ ফাছল ভীি-সন্ত্ৰি অৱস্থাি গুতচ আতহি। 

কাতফৰসকছল ক’ি, ‘এইছটা িৰ কঠিন তদন’। 
ََ َٰفُِروَنََهََٰذاَيَوۡم  َيُقوُلَٱلَۡك اِعَِۖ ۡهِطعِيَنَإِلَيَٱلد  مُّ

 ٨ََعِسرَ 

9. ইহোঁ িৰ পূছিথ নূহৰ সম্প্ৰদাছয়ও অস্বীকাৰ কতৰত ল-- এছিছক তসহোঁ ছি 

আমাৰ িাোক অস্বীকাৰ কতৰত ল আৰু হকত ল, ‘এওোঁ এজন িতলয়া’, আৰু 

কিওোঁক ভীতি প্ৰদশথন কৰা হহত ল। 

بُواََْعۡبَدنَاََوَقالُواََْ بَۡتََقۡبلَُهۡمَقَوُۡمَنُوٖحَفََكذ  ۞َكذ 
َ  ٩ََوٱۡزُدِجرَََمجُۡنون 

10. কিতিয়া কিওোঁ তনজ প্ৰতিপালকক আহ্বান কতৰ হকত ল, ‘তনশ্চয় মই 

অসহায়, এছিছক িুতমছয়ই ইয়াৰ প্ৰতিছশাধ গ্ৰহণ কৰা’। 
َفَٱنَتِصرَۡ ن ِيََمۡغلُوب 

َ
َأ ۥٓ  ١٠َفََدعَاََرب ُه

11. ফলি আতম ধাৰাসাৰ িৰষুণসহ আকাশৰ দ্যৱাৰসমূহ খুতল তদছলাোঁ ََٰبَٱلسَ  , بَۡو
َ
ۡنَهِمرََٖفَفَتۡحَنآَأ  ١١ََمآِءَبَِمآٖءَمُّ



 

আল-ক্বামাৰ 

 

580 

 

 القمر

12. আৰু মাটিৰ পৰা ঝণথাসমূহ উৎসাতৰি কতৰছলাোঁ ; ফলি কগাছটই পানী 

তমতলি হ’ল এটা পতৰকল্পনা অনুসাছৰ। 
ۡمرَٖقَۡدََ

َ
َأ ۡرَضَُعُيوٗناَفَٱلَۡتَقىَٱلَۡمآُءَعَلَىَٰٓ

َ
ۡرنَاَٱلۡأ َوَفج 

 ١٢َقُِدرََ

13. আৰু আতম কিওোঁক (নূহক) কাঠ আৰু কপছৰক তনতমথি কনৌিানি 

আছৰাহণ কৰাছলাোঁ । 
َٰٖحََوُدُسرَٖ لَۡو

َ
ََذاِتَأ  ١٣ََوَحمَلَۡنَُٰهَعَلَىَٰ

14. তিছটা আমাৰ চকুৰ সনু্মখি চতলত ল, এইছটা পুৰস্কাৰ িাৰ িাছি িাক 

প্ৰিযাখযান কৰা হহত ল। 
ۡعُينَِناََجَزاٗٓءَل َِمنََكاَنَُكفِرََ

َ
رِيَبِأ

 ١٤ََتجۡ

15. আৰু তনশ্চয় আতম ইয়াক তনদশথনৰূছপ ৰাতখ তদছ াোঁ ; এছিছক আছ ছন 

ককাছনািা উপছদশ গ্ৰহণকাৰী? 

كِرَٖ د   ١٥ََولََقدَت َرۡكَنََٰهآََءايَٗةََفَهۡلَِمنَمُّ

16. এছিছক কমাৰ শাতি আৰু ভীতিপ্ৰদশথন ককছন আত ল? َِ١٦َفََكۡيَفََكاَنََعَذابِيََونُُذر 

17. আৰু তনশ্চয় আতম ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ  উপছদশ গ্ৰহণ কৰাৰ 

িাছি; এছিছক ককাছনািা উপছদশ গ্ৰহণকাৰী আছ ছন? 

كِرَٖ د  ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ
ۡرنَاَٱلُۡقۡرَءاَنَلِلذ   ١٧ََولََقۡدَيَس 

18. আদ সম্প্ৰদাছয়ও অস্বীকাৰ কতৰত ল, এছিছক কমাৰ শাতি আৰু 

ভীতিপ্ৰদশথন ককছন আত ল? 

فََكۡيَفََكاَنََعَذابِيََونُُذرَِ بَۡتَعَادَ 
 ١٨ََكذ 

19. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি পঠিয়াইত ছলাোঁ  প্ৰচি শীিল ধুমুহা, 

তনৰৱতচ্ছন্ন অমিল তদনি, 

ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمَرِيٗحاََصۡرَصٗراَفِيَيَوِۡمََنحٖۡسََ
َ
إِن آَأ

َٖ ۡسَتِمر   ١٩َمُّ

20. কসই ধুমুহাই মানুহক উৎখাি কতৰত ল, কিন তসহোঁ ি উঘাতল পৰা 

কখজুৰ গ ৰ কাি। 
ن ُهۡمَ

َ
اَسََكأ نَقعِرَٖتَنزُِعَٱلن  ۡعَجاُزََنخٖۡلَمُّ

َ
 ٢٠َأ

21. এছিছক কমাৰ শাতি আৰু ভীতিপ্ৰদশথন ককছন আত ল? َِ٢١َفََكۡيَفََكاَنََعَذابِيََونُُذر 

22. আৰু তনশ্চয় আতম ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ  উপছদশ গ্ৰহণ কৰাৰ 

িাছি; এছিছক ককাছনািা উপছদশ গ্ৰহণকাৰী আছ ছন? 

ۡرنَاَٱلُۡقۡرَءاَنَلِلذ َِ كِرََٖولََقۡدَيَس  د   ٢٢َۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ

23.  ামূদ সম্প্ৰদাছয়ও সিকথ কাৰীসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল। َُِذر بَۡتََثُموُدَبِٱلنُّ
 ٢٣ََكذ 

24. আৰু তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আতম আমাৰ মাজছৰই এজন িযতিৰ অনুসৰণ 

কতৰম কনতক? এছনকুৱা হ’কল আতম পৰ্ভ্ৰষ্টিাি আৰু উন্মত্তিাি পতিি 

হ'ম। 

َإِن آَإِٗذاَل ِفىََضَلَٰٖلََ ۥٓ ِن اََوَِٰحٗداَن ت بُِعُه بََشٗراَم 
َ
َفَقالُٓواَْأ
 ٢٤َوَُسُعرٍَ
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25. আমাৰ মাজৰ পৰা এওোঁৰ প্ৰতি উপছদশিাণী কপ্ৰৰণ কৰা হহছ  

কনতক? নহয়, তস এজন তম লীয়া, দাতম্ভক’। 
شَِ
َ
َأ اب  َبَيۡنَِناَبَۡلَُهَوََكذ  ِۡكُرََعلَۡيهَِِمنُۢ ُءلِۡقَىَٱلذ 

َ
 ٢٥َرَ أ

26. অহাকাতল তনশ্চয় তসহোঁ ছি গম পাি, ককান চৰম তম লীয়া, দাতম্ভক। َُِشر
َ
اُبَٱلۡأ ِنَٱلَۡكذ   ٢٦ََسَيۡعلَُموَنََغٗداَم 

27. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ িাছি পৰীক্ষাস্বৰূপ উট পঠাই আছ াোঁ , এছিছক 

িুতম তসহোঁ িৰ তিষছয় অছপক্ষা কৰা আৰু হধিথয ধাৰণ কৰা। 
اقَةَِفِۡتَنٗةَل ُهۡمَفَٱۡرتَقِۡبُهۡمََوٱۡصَطبِرَۡإِن اَ  ٢٧َُمۡرِسلُواَْٱلن 

28. আৰু তসহোঁ িক জনাই তদয়া কি, তসহোঁ িৰ মাজি পানী িন্টন সুতনতদথ ষ্ট। 

প্ৰছিযছকই তনজৰ পাল মছি পানীৰ ঘাটিকগ উপতস্থি হ’ি। 
حَۡ َِشۡرٖبَمُّ ُكلُّ َٱلَۡمآَءَقِۡسَمُۢةَبَيَۡنُهۡمَۖۡ ن 

َ
 ٢٨ََتَضرَ َونَب ِۡئُهۡمَأ

29. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ সিীক মাতি আতনছল আৰু তস উটজনীক 

ধতৰ হিযা কতৰছল। 
ََفَعَقرََ  ٢٩ََفَناَدۡواََْصاِحَبُهۡمََفَتَعاَطىَٰ

30. এছিছক কমাৰ শাতি আৰু ভীতিপ্ৰদশথন ককছন আত ল? َِ٣٠َفََكۡيَفََكاَنََعَذابِيََونُُذر 

31. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি পঠিয়াইত ছলাোঁ  এটা প্ৰচি শব্দ, ফলি 

তসহোঁ ি কগাহালী সজা শুকান খতিি খতৰৰ দছৰ হহ গ’ল। 
ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمََصۡيَحٗةََوَِٰحَدٗةَفَكَانُواََْكَهِشيِمََ

َ
إِن آَأ

 ٣١َٱلُۡمۡحَتِظرَِ

32. আৰু তনশ্চয় আতম ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ  উপছদশ গ্ৰহণ কৰাৰ 

িাছি; এছিছক ককাছনািা উপছদশ গ্ৰহণকাৰী আছ ছন? 

كِرَٖ د  ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ
ۡرنَاَٱلُۡقۡرَءاَنَلِلذ   ٣٢ََولََقۡدَيَس 

33. লূি সম্প্ৰদাছয়ও সিকথ কাৰীসকলক অস্বীকাৰ কতৰত ল। َُِذر َبِٱلنُّ بَۡتَقَوُۡمَلُوطِۭ
 ٣٣ََكذ 

34. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িৰ ওপৰি তশল িহনকাৰী প্ৰচি ধুমুহা 

পঠিয়াইত ছলাোঁ , ককৱল লূি পতৰয়ালৰ িাতহছৰ; কিওোঁছলাকক আতম উিাৰ 

কতৰত ছলা ৰাতিৰ কশষাংশি, 

ج ۡيَنَُٰهمََ ن  ۡرَسلَۡناََعلَۡيِهۡمََحاِصًباَإِل ٓاََءاَلَلُوٖطَِۖ
َ
إِن آَأ

 ٣٤َبَِسَحرَٖ

35. আমাৰ ফালৰ পৰা অনুগ্ৰহস্বৰূপ। তিছয় কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কছৰ, আতম 

িাক এছনককছয় প্ৰতিদান তদওোঁ। 
َْۚ ِۡنَِعنِدنَا زِيََمنََشَكرََن ِۡعَمٗةَم 

 ٣٥َََكَذَٰلَِكََنجۡ

36. আৰু তনশ্চয় লূছি তসহোঁ িক আমাৰ কঠিন শাতিৰ পৰা সিকথ  কতৰত ল, 

িৰ্াতপও তসহোঁ ছি সাৱধানিাণী সম্পছকথ  সছেহ কপাষণ কতৰত ল। 
ُذرَِ نَذرَُهمََبۡطَشتََناََفَتَماَرۡواَْبِٱلنُّ

َ
 ٣٦ََولََقۡدَأ

37. আৰু তনশ্চয় তসহোঁ ছি লূিৰ পৰা কিওোঁৰ অতিতৰ্সকলৰ পৰা অসৎ 

উছেশয দািী কতৰছল, কিতিয়া আতম তসহোঁ িৰ দৃতষ্ট কলাপ কতৰ তদছলাোঁ  (আৰু 

ক’কলাোঁ ), কমাৰ শাতি আৰু সাৱধানিাণীৰ কসাৱাদ কলাৱা। 

ۡعُيَنُهۡمَفَُذوقُواََْ
َ
َولََقۡدََرََٰوُدوُهََعنََضۡيفِهِۦََفَطَمۡسَنآَأ

 ٣٧ََعَذابِيََونُُذرَِ
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38. আৰু তনশ্চয় পুৱা কদাকমুকাতলছি তসহোঁ িৰ ওপৰি তিৰামহীন শাতি 

নাতম আতহত ল। 

 َ ۡسَتقِر  َمُّ  ٣٨ََولََقۡدََصب َحُهمَبُۡكَرةًََعَذاب 

39. ‘এছিছক কমাৰ শাতি আৰু সাৱধানিাণীৰ পতৰণাম কভাগ কৰা’। َِ٣٩َفَُذوقُواََْعَذابِيََونُُذر 

40. আৰু তনশ্চয় আতম ককাৰআনক সহজ কতৰ তদছ াোঁ  উপছদশ গ্ৰহণ কৰাৰ 

িাছি; এছিছক ককাছনািা উপছদশ গ্ৰহণকাৰী আছ ছন? 

كِرَٖ د  ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ
ۡرنَاَٱلُۡقۡرَءاَنَلِلذ   ٤٠ََولََقۡدَيَس 

41. আৰু তনশ্চয় তফৰআউন কগাতষ্ঠৰ ওচৰছিা সিকথ কাৰী আতহত ল; َُُذر  ٤١ََولََقۡدََجآَءََءاَلَفِرَۡعۡوَنَٱلنُّ

42. তসহোঁ ছি আমাৰ সকছলা তনদশথনছক অস্বীকাৰ কতৰছল, এছিছক আতম 

মহাপৰাৰমশালী আৰু সিথশতিমানৰূছপ তসহোঁ িক ধতৰছলাোঁ । 
ۡقَتِدرٍَ ۡخَذََعزِيزَٖمُّ

َ
َخۡذَنَُٰهۡمَأ

َ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَُكل َِهاَفَأ  ٤٢ََكذ 

43. কিামাছলাকৰ মাজৰ কাতফৰসকল কসইসকল কাতফৰিকক উত্তম 

কনতক? কন কিামাছলাকৰ িাছি পূিথৱিী তকিািি ককাছনা মুতিৰ কঘাষণা 

আছ ? 

فِيََ  َ ۡمَلَُكمَبََرآَءة
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡمَأ

ُ
ِۡنَأ م  اُرُكۡمََخيۡرَ  ُكف 

َ
أ

بُرَِ  ٤٣َٱلزُّ

44. কন তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম সংঘিি অপৰাছজয় দল’?  َنَتِصر َمُّ ۡمََيُقولُوَنََنحُۡنََجمِيع 
َ
 ٤٤َأ

45. এই দল অনতিপলছম পৰাতজি হ’ি আৰু তপঠ কদখুৱাই পলায়ন 

কতৰি, 
بُرَََسُيۡهَزُمَٱلۡجَۡمُعََويَُ ُّوَنَٱلدُّ  ٤٥ََول

46. িৰং তকয়ামি তসহোঁ িৰ শাতিৰ তনধথাতৰি সময়; আৰু তকয়ামি হহছ  

অতি ভয়াৱহ আৰু তিিকৰ; 

َمرَُّ
َ
ََوأ ۡدَهيَٰ

َ
اَعُةَأ اَعُةََموِۡعُدُهۡمََوٱلس   ٤٦َبَِلَٱلس 

47. তনশ্চয় অপৰাধীসকল তিভ্ৰাতন্ত আৰু শাতিি আছ । َََٱلُۡمۡجرِِمين  ٤٧َفِيََضَلَٰٖلَوَُسُعرََٖإِن 

48. তিতদনা তসহোঁ িক নাক কচাোঁ চৰাই টাতন জাহান্নামি হল কিাৱা হ’ি (কসই 

তদনা ককাৱা হ’ি) ‘এতিয়া জাহান্নামৰ স্পশথ কভাগ কৰা’। 
ََ َوُُجوهِِهۡمَُذوقُواََْمس  ارَِعَلَىَٰ يَۡوَمَيُۡسَحُبوَنَفِيَٱلن 

 ٤٨ََسَقرََ

49. তনশ্চয় আতম প্ৰতিছটা িস্তু এটা তনধথাতৰি পতৰমাপি সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ । َٖۡقَنَُٰهَبَِقَدر
ََشۡيٍءََخلَ  ٤٩َإِن اَُكل 

50. আৰু আমাৰ আছদশ ককৱল এটা কৰ্াৰ দূৰত্ব, চকুৰ পলকৰ দছৰ। ََِكلَۡمِۭحَبِٱلَۡبَصر  َ ۡمُرنَآَإِل اََوَِٰحَدة
َ
 ٥٠ََوَمآَأ

51. আৰু আতম কিামাছলাকৰ দছৰ িহুিছক ধ্বংস কতৰছ াোঁ ; এছিছক 

উপছদশ গ্ৰহণকাৰী ককাছনািা আছ ছন? 

كِرَٖ د  ۡشَياَعُكۡمََفَهۡلَِمنَمُّ
َ
ۡهلَۡكَنآَأ

َ
 ٥١ََولََقۡدَأ
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52. আৰু তসহোঁ ছি তি কতৰছ , কসই সকছলা ‘আমলনামাি’ (তলতপিি) 

আছ , 

بُرَِ ََشۡيٖءََفَعلُوهَُفِيَٱلزُّ
 ٥٢َوَُكلُّ

53. আৰু সকছলা সৰু-িৰ কৰ্া তলতখি আছ ।  َۡسَتَطر ََصغِيٖرََوَكبِيٖرَمُّ  ٥٣َوَُكلُّ

54. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি িাগ-িাতগচা আৰু তনজৰাসমূহৰ মাজি, ََٰٖٖتََوَنَهر َٱلُۡمت قِيَنَفِيََجن 
 ٥٤َإِن 

55. িৰ্াছিাগয আসনি, সিথশতিমান মহা অতধপতি (আল্লাহ)ৰ সাতন্নধযি। ََۡقت  ٥٥َِدرفِيََمۡقَعِدَِصۡدٍقَِعنَدََملِيٖكَمُّ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আৰ-ৰাহমান, (দয়াময় আল্লাহ) َُ١َٱلر ۡحَمَٰن 

2. কিছৱোঁই তশক্ষা তদছ  ককাৰআন, ََ٢ََعل َمَٱلُۡقۡرَءان 

3. কিছৱোঁই সৃতষ্ট কতৰছ  মানুহ, ََ٣ََخلََقَٱلۡإِنَسَٰن 

4. কিছৱোঁই িাক ভাষা তশকাইছ , ََ٤ََعل َمُهَٱلَۡبَيان 

5. সূিথ আৰু চন্দ্ৰ তনধথাতৰি তহচাপ-অনুিায়ী আৱিথ ন কছৰ, َٖۡمُسََوٱلَۡقَمُرَِبحُۡسَبان  ٥َٱلش 

6. আৰু িৃণলিা আৰু িৃক্ষাতদছয়  াজদা কছৰ, ََِجُرَيَۡسُجَدان ۡجُمََوٱلش   ٦ََوٱلن 

7. আৰু কিছৱোঁই আকাশখনক সমুন্নি কতৰছ  আৰু স্থাপন কতৰছ  িুলাচনী, َََمآَءََرَفَعَهاََووََضَعَٱلِۡميَزان  ٧ََوٱلس 

8. িাছি কিামাছলাছক কজাখ-মাখি সীমালঙ্ঘন নকৰা। َِل اََتۡطَغۡواَْفِيَٱلِۡميَزان
َ
 ٨َأ

9. আৰু কিামাছলাছক নযায়সিিভাছৱ ওজন প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু ওজনকৃি িস্তু 

কম তনতদিা। 
قِيُمواَْٱلَۡوۡزَنَبِٱلۡقِۡسِطََولَاَُتخِۡسُرواَْٱلِۡميَزانََ

َ
 ٩ََوأ

10. আৰু পৃতৰ্ৱীখনক কিওোঁ সৃতষ্ট জীৱৰ িাছি স্থাপন কতৰছ ; َِۡرَضَوََضَعَهاَلِلَۡأنَام
َ
 ١٠ََوٱلۡأ

11. ি’ি আছ  ফল-মূল আৰু কখজুৰ গ , িাৰ ফল আৱৰণমূি, َۡ َوٱلن ۡخُلََذاُتَٱل َِٰكَهةَ  ۡكَمامَِفِيَهاََف
َ
 ١١َأ

12. আৰু আছ  িাকতলিুি দানা আৰু সুগতন্ধিুি ফুল। َُۡيَحان َُذوَٱلَۡعۡصِفََوٱلر   ١٢ََوٱلۡحَبُّ

13. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ١٣َفَبِأ

14. কিছৱোঁই মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ  পানী তমতশ্ৰি শুকান মাটিৰ পৰা তিছটা কপাৰা 

মাটিৰ দছৰ, 
ارَِ َفخ 

 ١٤ََخلََقَٱلۡإِنَسََٰنَِمنََصلَۡصَٰٖلََكٱلۡ
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15. আৰু কিছৱোঁই তজনক সৃতষ্ট কতৰছ  কধাোঁ ৱাতিহীন অতিতশখাৰ পৰা। َِٖنَن ار ارِٖجَم  َِمنَم   ١٥َوََخلََقَٱلۡجَآن 

16. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ١٦َفَبِأ

17. কিছৱোঁই দ্যই উদয়াচল আৰু দ্যই অিাচলৰ প্ৰতিপালক। ََِٱلَۡمۡغرِبَيۡن َٱلَۡمۡشرَِقيِۡنََوَربُّ  ١٧ََربُّ

18. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ١٨َفَبِأ

19. কিছৱোঁ দ্যই সাগৰক প্ৰিাতহি কছৰ, উভছয় পৰস্পৰ তমতলি হয়, َِ١٩ََمَرَجَٱلَۡبۡحَرۡيِنَيَلَۡتقَِيان 

20. তকন্তু তসহোঁ ি উভয়ৰ মাজি আছ  এটা অন্তৰাল, তিছটা তসহোঁ ছি অতিৰম 

কতৰি কনাৱাছৰ। 

 ٢٠ََل اََيۡبغَِيانَِبَيَۡنُهَماَبَۡرَزخَ 

21. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٢١َفَبِأ

22. উভয় সাগৰৰ পৰা উৎপন্ন হয় মুকুিা আৰু কপাৱাল। َُ٢٢ََيخُۡرُجَِمۡنُهَماَٱللُّۡؤلُُؤََوٱلَۡمرَۡجان 

23. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٢٣َفَبِأ

24. আৰু সাগৰি তিচৰণশীল পিথি সদৃশ কনৌিানসমূহ কিওোঁছৰই 

(তনয়ন্ত্ৰণাধীন); 
ۡعَلَٰمَِ
َ
 ٢٤ََولَُهَٱلۡجََوارَِٱلُۡمنَشـ َاُتَفِيَٱلَۡبۡحرََِكٱلۡأ

25. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٢٥َفَبِأ

26. ভূপৃষ্ঠি তি আছ  সকছলা ধ্বংসশীল, َََٖمۡنََعلَۡيَهاَفَان  ٢٦َُكلُّ

27. আৰু অতিনশ্বৰ ককৱল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ কচছহৰা, তিজন মতহমাময়, 

মহানুভৱ; 

َِٰلََوٱلِۡإۡكَرامََِويَۡبَقىََٰ  ٢٧ََوَۡجُهََرب َِكَُذوَٱلۡجََل

28. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٢٨َفَبِأ
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29. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ , সকছলাছৱ কিওোঁৰ ওচৰি 

প্ৰাৰ্ী, কিওোঁ প্ৰতিছটা মুহূত্তথ ছি গুৰুত্বপূণথ কামি তনছয়াতজি। 
َيَۡوٍمَُهَوَفِيََ َُكل  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو يَۡسـ َلُُهۥََمنَفِيَٱلس 

نَٖ
ۡ
 ٢٩ََشأ

30. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ََءالَآءَِ ي ِ
َ
بَانََِفَبِأ ِ  ٣٠ََرب ُِكَماَتَُكذ 

31. কহ মানৱ আৰু তজন! আতম অনতিপলছম কিামাছলাকৰ (তহচাপ-তনকাচ 

গ্ৰহণৰ) প্ৰতি মছনাতনছিশ কতৰম। 
َقلَانَِ يَُّهَٱلث 

َ
 ٣١ََسَنۡفُرُغَلَُكۡمَأ

32. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ََءالَآِءََرب ِكَُ ي ِ
َ
بَانَِفَبِأ ِ  ٣٢ََماَتَُكذ 

33. কহ তজন আৰু মানৱ সম্প্ৰদায়! আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সীমা িতদ 

কিামাছলাছক অতিৰম কতৰি পাৰা কিছন্ত অতিৰম কৰা, তকন্তু কিামাছলাছক 

(আল্লাহৰ) শতিতিহীন অতিৰম কতৰি কনাৱাতৰিা। 

َْ نَتَنُفُذوا
َ
ََوٱلۡإِنِسَإِِنَٱۡسَتَطۡعُتۡمَأ ِ ِمۡنََََيََٰمۡعَشَرَٱلِۡجن 

َلَاَتَنُفُذوَنَإِل اََ ْْۚ ۡرِضَفَٱنُفُذوا
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ۡقَطارَِٱلس 

َ
أ

 ٣٣َبُِسلَۡطَٰنَٖ

34. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٣٤َفَبِأ

35. কিামাছলাক উভয়ছৰ প্ৰতি কপ্ৰৰণ কৰা হ’ি অতিতশখা আৰু ধুম্ৰপুি, 

কিতিয়া কিামাছলাছক প্ৰতিছৰাধ কতৰি কনাৱাতৰিা। 
َفَلَاََ ِنَن ارََٖوُنحَاس  َم  يُۡرَسُلََعلَۡيُكَماَُشَواظ 

 ٣٥َتَنَتِصَرانَِ

36. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ََءالَآءَِ ي ِ
َ
بَانََِفَبِأ ِ  ٣٦ََرب ُِكَماَتَُكذ 

37. তিতদনা আকাশ তিদীণথ হ’ি কসইতদনা ই কিজিণথ কগালাপৰ দছৰ ৰঙা 

 ালৰ ৰূপ ধাৰণ কতৰি; 
َِهانَِ َمآُءَفَكَانَۡتََوۡرَدٗةََكٱلد  ِتَٱلس   ٣٧َفَإَِذاَٱنَشق 

38. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ي َِ
َ
بَانَِفَبِأ ِ  ٣٨َََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ 

39. গতিছক কসইতদনা মানুহছকা িাৰ অপৰাধ সম্পছকথ  কসাধা নহ’ি আৰু 

তজনছকা নহয়। 

 َ ََولَاََجآن  ۦَٓإِنس   ٣٩ََفَيۡوَمئِٖذَل اَيُۡسـ َُلََعنََذۢنبِهِ

40. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

َ
َ
بَانَِفَبِأ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ   ٤٠َي ِ



 

আৰ-ৰহমান 

 

587 

 

 الرحمن

41. অপৰাধীসকলৰ পতৰচয় কপাৱা িাি তসহোঁ িৰ লক্ষণৰ দ্বাৰা, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ িৰ আগচুতল আৰু ভতৰি ধতৰ টাতন তনয়া হ’ি। 
َِٰصيََ َو ُيۡعَرُفَٱلُۡمۡجرُِموَنَبِِسيَمَُٰهۡمََفيُۡؤَخُذَبِٱلن 

ۡقَدامَِ
َ
 ٤١ََوٱلۡأ

42. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٤٢َفَبِأ

43. এইছটাছৱই কসই জাহান্নাম, িাক অপৰাধীসকছল অস্বীকাৰ কতৰত ল। ََُبَبَِهاَٱلُۡمۡجرُِمون ِ  ٤٣ََهَِٰذهِۦََجَهن ُمَٱل تِيَيَُكذ 

44. তসহোঁ ি জাহান্নামৰ জুই আৰু উিলা পানীৰ মাজি ঘুতৰ ৰ্াতকি। َٖ٤٤ََيُطوفُوَنَبَيَۡنَهاََوبَيَۡنََحمِيٍمََءان 

45. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٤٥َفَبِأ

46. আৰু তিছয় িাৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি উপতস্থি কহাৱাৰ ভয় কপাষণ কছৰ, 

িাৰ িাছি আছ  দ্যটা জান্নাি। 
 ٤٦ََولَِمۡنََخاَفََمَقاَمََرب ِهِۦََجن َتانَِ

47. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٤٧َفَبِأ

48. উভছয়ই িহু ফল শাখাতিতশষ্ট। َٖۡفَنان
َ
 ٤٨ََذَواتَآَأ

49. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٤٩َفَبِأ

50. উভয় জান্নািি আছ  প্ৰিাহমান দ্যটা তনজৰা; َِ٥٠َفِيِهَماََعۡيَناِنََتجۡرِيَان 

51. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٥١َفَبِأ

52. উভয়ৰ মাজি আছ  প্ৰছিযক ফল দ্যই দ্যই প্ৰকাৰ। ََِِٰكَهةََٖزوَۡجان ََف ِ
 ٥٢َفِيِهَماَِمنَُكل 

53. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ََءالَآءَِ ي ِ
َ
بَانََِفَبِأ ِ  ٥٣ََرب ُِكَماَتَُكذ 

54. িাি কিওোঁছলাছক আউতজ িতহি এছনকুৱা তি নাি িাৰ অভযন্তৰভাগ হ'ি 

তসংখাছপছৰ হিৰী সুছকামল; আৰু উভয় জান্নািৰ ফল-মূল ৰ্াতকি তনকটৱিী। 
َوََجَنيََ َفُُرِۭشََبَطآئُِنَهاَِمۡنَإِۡستَبَۡرٖقِۚ ُمت ِكـ ِيَنَعَلَىَٰ

 ٥٤َٱلۡجَن تَيِۡنََدانَٖ
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55. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٥٥َفَبِأ

56. িাি ৰ্াতকি স্বামীৰ প্ৰতি দৃতষ্ট সীতমিকাৰী ৰূপহীসকল, তিসকলক 

ইতিপূছিথ ককাছনা মানুছহ অৰ্িা ককাছনা তজছন স্পশথ কৰা নাই। 
رَۡ َِٰصَرَُٰتَٱلط  ََق ََقۡبلَُهۡمََولَاََفِيِهن  َإِنس  ِفَلَۡمََيۡطِمۡثُهن 

 َ  ٥٦ََجآن 

57. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٥٧َفَبِأ

58. তসহোঁ ি কিতনিা হীৰা আৰু মুকুিা। ََٱلَۡياقُوُت ن ُهن 
َ
 ٥٨ََوٱلَۡمرَۡجانََُكأ

59. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٥٩َفَبِأ

60. উত্তম কামৰ প্ৰতিদান উত্তমৰ িাতহছৰ আৰু তক হ’ি পাছৰ? َُ٦٠ََهۡلََجَزآُءَٱلۡإِۡحَسَِٰنَإِل اَٱلۡإِۡحَسَٰن 

61. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٦١َفَبِأ

62. আৰু কসই দ্যখন জান্নািৰ িাতহছৰও আৰু দ্যখন জান্নাি আছ । َِ٦٢ََوِمنَُدونِِهَماََجن َتان 

63. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٦٣َفَبِأ

64. জান্নাি দ্যখন হহছ  ঘন কসইউজীয়া। ََِتان  ٦٤َُمۡدَهآم 

65. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

ََءالَآءَِ ي ِ
َ
بَانََِفَبِأ ِ  ٦٥ََرب ُِكَماَتَُكذ 

66. এই দ্যখন জান্নািি আছ  উচ্ছতলি দ্যটা তনজৰা। َِاَخَتان  ٦٦َفِيِهَماََعۡيَناِنَنَض 

67. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٦٧َفَبِأ

68. িাি আছ  ফল-মূল, কখজুৰ আৰু ডাতলম।  َان ََوُرم  َوَنخۡل  َِٰكَهةَ   ٦٨َفِيِهَماََف
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69. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٦٩َفَبِأ

70. কসই জান্নািসমূহৰ মাজি আছ  চতৰিৱিী, ৰূপহী ৰমণী। َ َِحَسانَ فِيِهن   ٧٠ََخۡيَرَٰت 

71. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٧١َفَبِأ

72. চাতময়ানাছিাৰি সুৰতক্ষিা হহ ৰ্াতকি হুৰসকল। ََِفِيَٱلۡخَِيام ۡقُصوَرَٰت   ٧٢َُحور َم 

73. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٧٣َفَبِأ

74. তিসকলক ইতিপূছিথ ককাছনা মানুছহ অৰ্িা ককাছনা তজছন স্পশথ কৰা নাই।  َ ََقۡبلَُهۡمََولَاََجآن  َإِنس   ٧٤َلَۡمََيۡطِمۡثُهن 

75. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٧٥َفَبِأ

76. তসহোঁ ছি আউতজ িতহি কসইউজীয়া দতল া আৰু ধুনীয়া তসংখাপৰ গাদীিুি 

আসনি। 
َِحَسانَٖ ََرۡفَرٍفَُخۡضٖرَوََعۡبَقرِي ٍ  ٧٦َُمت ِكـ ِيَنَعَلَىَٰ

77. এছিছক কিামাছলাক উভছয় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ককানছটা অনুগ্ৰহ 

অস্বীকাৰ কতৰিা? 

بَانَِ ِ ََءالَآِءََرب ُِكَماَتَُكذ  ي ِ
َ
 ٧٧َفَبِأ

78. িৰকিময় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ নাম, তিজন মহামতহম আৰু মহানুভৱ। ََِِٰلََوٱلِۡإۡكَرام  ٧٨َتََبََٰرَكَٱۡسُمََرب َِكَذِيَٱلۡجََل
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আল-ৱাতক্বয়াহ الواقعَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া তকয়ামি সংঘটিি হ’ি, َُ١َإَِذاََوَقَعِتَٱلَۡواقَِعة 

2. (কিতিয়া) ইয়াৰ সংঘটনৰ অস্বীকাৰকাৰী ককাছনা নাৰ্াতকি।  َ٢َلَيَۡسَلِوَۡقَعتَِهاََكاذِبَة 

3. ই কাছৰািাক অধঃপিন কতৰি, কাছৰািাক সমুন্নি কতৰি;  َافَِعة ر   ٣ََخافَِضةَ 

4. কিতিয়া পৃতৰ্ৱী প্ৰিল প্ৰকম্পছনছৰ প্ৰকতম্পি হ’ি, َا ۡرُضَرَج ٗ
َ
ِتَٱلۡأ  ٤َإَِذاَرُج 

5. আৰু পিথিসমূহ চূণথ-তিচূণথ হহ পতৰি, َا ِتَٱلِۡجَباُلَبَس ٗ  ٥ََوبُس 

6. ফলি কসইছিাৰ তিতক্ষপ্ত ধূতলকণাি পতৰণি হ’ি; َافَكَا ۢنَبث ٗ  ٦َنَۡتََهَباٗٓءَمُّ

7. আৰু কিামাছলাছক তিভি হহ পতৰিা তিতনটা দলি---- َََٰٗثة ۡزَوَٰٗجاَثََل
َ
 ٧ََوُكنُتۡمَأ

8. এছিছক কসাোঁ ফালৰ দল; আৰু কসাোঁ ফালৰ দলছটা তকমান কি কসৌভাগযৱান! ِۡصَحَُٰبَٱلَۡمۡيَمَنة
َ
ۡصَحَُٰبَٱلَۡمۡيَمَنةََِمآَأ

َ
 ٨َفَأ

9. আৰু িাওোঁফালৰ দল; আৰু িাওোঁফালৰ দলছটা তকমান কি দ্যভথ গীয়া! َِۡصَحَُٰبَٱلَۡمۡشـ ََمة
َ
ۡصَحَُٰبَٱلَۡمۡشـ ََمةََِمآَأ

َ
 ٩ََوأ

10. আৰু অগ্ৰগামীসকছলই অগ্ৰগামী, َََٰبُِقون َٰبُِقوَنَٱلس   ١٠ََوٱلس 

11. কিওোঁছলাছকই সাতন্নধযপ্ৰাপ্ত-- ََبُون ْوَلَٰٓئَِكَٱلُۡمَقر 
ُ
 ١١َأ

12. তনয়ামছিছৰ ভৰা জান্নািি, ََِِٰتَٱلن عِيم  ١٢َفِيََجن 

13. িহুসংখযক হ’ি পূিথৱিীসকলৰ মাজৰ পৰা; ََلِين و 
َ
َِنَٱلۡأ م   ١٣َثُل ةَ 

14. আৰু কম সংখযক হ’ি পৰিিীসকলৰ মাজৰ পৰা। َََِنَٱٓأۡلِخرِين َم   ١٤ََوقَلِيل 

15. কসাছণছৰ তনতমথি আসনমূহি, َٖوُۡضونَة َُسُررَٖم   ١٥َعَلَىَٰ
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16. কিওোঁছলাছক পৰস্পছৰ মুখামুতখকক আউতজ িতহি। ََت ِكـ ِيَنََعلَۡيَهاَُمَتَقَٰبِلِين  ١٦َمُّ

17. কিওোঁছলাকৰ আছশ-পাছশ ঘূতৰ-ফুতৰি তচৰ তকছশাৰসকছল, ََخَل ُدون َمُّ  ١٧ََيُطوُفََعلَۡيِهۡمَوِلَۡدَٰن 

18. প্ৰিাতহি তনজৰাৰ সুৰাপূণথ পানপাি আৰু তপয়লাছিাৰ হল, ََب
َ
ۡكَواٖبََوأ

َ
عِينَٖبِأ ِنَم  ٖسَم 

ۡ
 ١٨َارِيَقََوَكأ

19. কসই সুৰা পান কতৰছল কিওোঁছলাকৰ মূৰ নুঘুৰায় আৰু কিওোঁছলাক 

জ্ঞানহাৰাও নহ’ি-- 
ُعوَنََعۡنَهاََولَاَيُنِزفُونََ  ١٩َل اَيَُصد 

20. আৰু (ঘূতৰ ফুতৰি) কিওোঁছলাকৰ প েনীয় ফল-মূল হল, ََا ِم  َِٰكَهةَٖم   ٢٠ََيَتَخي ُرونَََوَف

21. আৰু কিওোঁছলাকৰ ৰুতচ অনুিায়ী চৰাইৰ মাংস হল। ََاَيَۡشَتُهون ِم   ٢١ََولَحِۡمََطيٖۡرَم 

22. আৰু কিওোঁছলাকৰ িাছি ৰ্াতকি মৃগনয়নী (ডাঙৰ চকুতিতশষ্টা) হুৰ,  ََِعين  ٢٢َوَُحور 

23. কিতনিা তসহোঁ ি সুৰতক্ষি মুকুিাছহ, ََِٱلَۡمۡكُنون ۡؤلُوِٕ
ۡمَثَِٰلَٱللُّ

َ
 ٢٣ََكأ

24. কিওোঁছলাছক তি আমল কতৰত ল িাৰ পুৰস্কাৰস্বৰূছপ। ََبَِماََكانُواََْيۡعَملُون َُۢ  ٢٤ََجَزآَء

25. িাি কিওোঁছলাছক ককাছনা অলাগিীয়াল কৰ্া আৰু ককাছনা পাপিাকয 

শুতনিকল নাপাি, 
ثِيًمَا
ۡ
 ٢٥َلَاَيَۡسَمُعوَنَفِيَهاَلَۡغٗواََولَاَتَأ

26. শুতনি ককৱল  ালাম আৰু  ালাম। ٢٦َإِل اَقِيلٗاََسَلَٰٗماََسَلَٰٗمَا 

27. আৰু কসাোঁ ফালৰ দল; তকমান কি ভাগযৱান কসাোঁ ফালৰ দলছটা! َِۡصَحَُٰبَٱلَۡيِمين
َ
ۡصَحَُٰبَٱلَۡيِميِنََمآَأ

َ
 ٢٧ََوأ

28. কিওোঁছলাছক ৰ্াতকি এছন উদযানি, ি’ি আছ  কাোঁ ইটতিহীন িগৰী গ , َٖخُۡضود  ٢٨َفِيَِسۡدرَٖم 

29. আৰু কৰ্াছকছৰ ভৰা কল গ , ََنُضودََٖوط  ٢٩َلٖۡحَم 

30. আৰু সম্প্ৰসাতৰি  াোঁ ۡمُدوٖدَ , َم  ٖ
 ٣٠ََوِظل 

31. আৰু সদায় প্ৰিাহমান পানী, َٖۡسُكوب  ٣١ََوَمآٖءَم 
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32. আৰু প্ৰচুৰ ফল-মূল, ََِٰٖكَهةََٖكثِيَرة  ٣٢ََوَف

33. তিছিাৰ কশষ নহ'ি আৰু তনতষিও নহ’ি। َٖ٣٣َل اََمۡقُطوَعةََٖولَاََمۡمُنوَعة 

34. আৰু (তসহোঁ ি ৰ্াতকি) সুউচ্চ শিযাসমূহি; ٍَۡرفُوَعة  ٣٤ََوُفُرٖشَم 

35. তনশ্চয় আতম তসহোঁ িক (হুৰসকলক) সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ  তিছশষৰূপি--- ََٗإِنَشآء َنَُٰهن 
ۡ
نَشأ
َ
 ٣٥َإِن آَأ

36. িাৰ তপ ি তসহোঁ িক কুমাৰী িনাইছ াোঁ بۡكَاًرَا ,
َ
َأ  ٣٦َفََجَعلَۡنَُٰهن 

37. তনজ স্বামীৰ প্ৰতি আসি আৰু সমিয়সীয়া, تَۡراٗبَا
َ
 ٣٧َُعُربًاَأ

38. কসাোঁ ফালৰ কলাকসকলৰ িাছি। َِۡصَحَِٰبَٱلَۡيِمين
َ
 ٣٨َل ِأ

39. িহুসংখযক হ’ি পূিথৱিীসকলৰ মাজৰ পৰা; ََلِين و 
َ
َِنَٱلۡأ م   ٣٩َثُل ةَ 

40. আৰু িহুসংখযক হ'ি পৰিিীসকলৰ মাজৰ পৰা। َََِنَٱٓأۡلِخرِين م   ٤٠ََوثُل ةَ 

41. আৰু িাওোঁফালৰ দল, তকমান কি দ্যভথ গীয়া িাওোঁফালৰ দলছটা! ََِمال ِ ۡصَحَُٰبَٱلش 
َ
َماِلََمآَأ ِ ۡصَحَُٰبَٱلش 

َ
 ٤١ََوأ

42. তসহোঁ ি ৰ্াতকি অিযন্ত উষ্ণ িায় ুআৰু উত্তপ্ত উিলা পানীি, َٖ٤٢َفِيََسُموٖمََوَحمِيم 

43. আৰু অতি ক'লা কধাোঁ ৱাৰ  াোঁ ি, َِٖنََيحُۡموم َم  ٖ
 ٤٣ََوِظل 

44. তিছটা শীিছলা নহয় আৰু আৰামদায়ছকা নহয়। ٍَاَبَارِٖدََولَاََكرِيم
 ٤٤َل 

45. তনশ্চয় তসহোঁ ি ইতিপূছিথ কভাগ-তিলাসি মি আত ল, َََٰلَِكَُمتَۡرفِين  ٤٥َإِن ُهۡمََكانُواََْقۡبَلََذ

46. আৰু তসহোঁ ি অতিৰামভাছৱ তলপ্ত আত ল জঘনয পাপ কামি। وَنَعَلَىَٱلۡحِنِثَٱلَۡعِظي  ٤٦َمَِوََكانُواَْيُِصرُّ

47. আৰু তসহোঁ ছি হকত ল, ‘আতম কিতিয়া মতৰ মাটি আৰু হাডি পতৰণি হ'ম 

কিতিয়াও আমাক পুনৰুতিি কৰা হ’িছন’? 

ِءن اََ
َ
ئَِذاَِمۡتَناََوُكن اَتَُراٗباَوَِعَظًَٰماَأ

َ
وََكانُواََْيُقولُوَنَأ

 ٤٧َلََمۡبُعوثُونََ
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48. ‘আৰু আমাৰ তপিৃ-পুৰুষ সকছলাছকা’? ََلُون و 
َ
َوَءابَآُؤنَاَٱلۡأ

َ
 ٤٨َأ

49. ককাৱা, ‘তনশ্চয় পূিথৱিীসকলছকা আৰু পৰিিীসকলছকা-- ََلِيَنََوٱٓأۡلِخرِين و 
َ
َٱلۡأ  ٤٩َقُۡلَإِن 

50. সকছলাছক একতিি কৰা হ’ি এটা তনধথাতৰি তদনৰ তনতদথ ষ্ট সময়ি’। َٖۡعلُوم َِميَقَِٰتَيَۡوٖمَم   ٥٠َلََمۡجُموُعوَنَإِلَيَٰ

51. িাৰ তপ ি, কহ তিভ্ৰান্ত অস্বীকাৰকাৰীসকল! ََبُون ِ ُّوَنَٱلُۡمَكذ  آل َهاَٱلض  يُّ
َ
َإِن ُكۡمَأ  ٥١َُثم 

52. তনশ্চয় আহাৰ কতৰিা িাকু্কম গ ৰ পৰা, َِنََزقُّوٖم  ٥٢َٓأَلكِلُوَنَِمنََشَجرَٖم 

53. কসইছটাছৰই কিামাছলাছক কপট ভৰািা, ََ٥٣ََفَمالِـ ُوَنَِمۡنَهاَٱلُۡبُطون 

54. িদ্যপতৰ িাৰ ওপৰি পান কতৰিা উত্তপ্ত উিলা পানী--- َِ٥٤َفََشَٰرِبُوَنََعلَۡيهَِِمَنَٱلۡحَِميم 

55. িাৰ তপ ি কিামাছলাছক িৃষ্ণািুৰ উটৰ দছৰ কসই পানী পান কতৰিা। َِ٥٥َفََشَٰرِبُوَنَُشۡرَبَٱلِۡهيم 

56. প্ৰতিফল তদৱসি এইছটাছৱ হ’ি তসহোঁ িৰ আপযায়ন। َِ ٥٦َينََِهََٰذاَنُُزلُُهۡمَيَۡوَمَٱلد 

57. আতমছয়ই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ াোঁ ; কিছনহ’কল তকয় কিামাছলাছক 

তিশ্বাস নকৰা? 

قُونََ ِ  ٥٧ََنحُۡنََخلَۡقَنَُٰكۡمَفَلَۡولَاَتَُصد 

58. কিামাছলাছক ভাতি াছন কিামাছলাকৰ িীিথপাি সম্পছকথ اَُتۡمُنونََ ? فََرَءۡيُتمَم 
َ
 ٥٨َأ

59. কসইছটা কিামাছলাছক সৃতষ্ট কৰা, কন আতম সৃতষ্ট কছৰাোঁ? ََۡمََنحُۡنَٱلَۡخَٰلُِقون
َ
َأ ۥٓ نُتۡمََتخۡلُُقونَُه

َ
 ٥٩ََءأ

60. আতমছয়ই কিামাছলাকৰ মাজি মৃিুয তনধথাৰণ কতৰছ াোঁ  আৰু আতম অক্ষম 

নহওোঁ-- 
ۡرنَاَبَيَۡنُكُمَٱلَۡموَۡتََوَماََنحُۡنَبَِمۡسُبوقِينََ  ٦٠ََنحُۡنَقَد 

61. কিামাছলাকৰ স্থানি কিামাছলাকৰ সদৃশ আতনিকল আৰু কিামাছলাকক 

এছন এটা আকৃতিি সৃতষ্ট কতৰিকল তিছটা কিামাছলাছক নাজানা। 
ۡمَثَٰلَُكۡمََونُنِشئَُكۡمَفِيََماَلَاََ

َ
َلَأ ِ نَنَُّبد 

َ
َأ عَلَىَٰٓ

 ٦١ََتۡعلَُمونََ

62. আৰু তনশ্চয় কিামাছলাছক অৱগি হহ া প্ৰৰ্ম সৃতষ্ট সম্পছকথ , কিছন্ত তকয় 

কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ নকৰা? 

ُرونَََولََقۡدََعلِۡمُتُمَٱَل َفَلَۡولَاَتََذك  ولَيَٰ
ُ
ةََٱلۡأ

َ
 ٦٢َن ۡشأ

63. কিামাছলাছক তি িীজ তসোঁচা কসই তিষছয় কিামাছলাছক ভাতি চাই াছন? ََاََتحُۡرثُون فََرَءۡيُتمَم 
َ
 ٦٣َأ
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64. কসইছটা কিামাছলাছক অংকুতৰি কৰা, কন আতম অংকুতৰি কছৰাোঁ? َۡمََنحُۡن
َ
َأ ۥٓ نُتۡمَتَۡزرَُعونَُه

َ
َٰرُِعونَََءأ  ٦٤َٱلز 

65. আতম ইচ্ছা কতৰছল ইয়াক কখৰ-কুটাি পতৰণি কতৰি পাছৰাোঁ , কিতিয়া 

কিামাছলাছক হিাশ হহ পতৰিা; 
ُهونََ  ٦٥َلَۡوَنََشآُءَلَجََعلَۡنَُٰهَُحَطَٰٗماََفَظلُۡتۡمََتَفك 

66. (এই িুতল) ‘তনশ্চয় আতম দায়গ্ৰি হহ পতৰছলাোঁ  ٦٦َإِن اَلَُمۡغَرُمونََ ,’

67. ‘িৰং আতম িতিি’। ََ٦٧َبَۡلََنحُۡنََمحُۡروُمون 

68. কিামাছলাছক তি পানী কসৱন কৰা কসই সম্পছকথ  ককাৱাছচান, ََفََرَءۡيُتُمَٱلَۡمآَءَٱل ِذيَتَۡشَربُون
َ
 ٦٨َأ

69. কমঘৰ পৰা কসইছটা কিামাছলাছক নমাই আনা, কন আতম কসইছটা িষথণ 

কছৰাোঁ? 

ۡمََنحُۡنَٱلۡمَُ
َ
نَزلُۡتُموُهَِمَنَٱلُۡمۡزِنَأ

َ
نُتۡمَأ

َ
 ٦٩َنِزلُونَََءأ

70. আতম ইচ্ছা কতৰছল কসইছটা লুণীয়া কতৰ তদি পাছৰাোঁ । িৰ্াতপও তকয় 

কিামাছলাছক কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ নকৰা? 

َجاٗجاَفَلَۡولَاَتَۡشُكُرونََ
ُ
 ٧٠َلَۡوَنََشآُءََجَعلَۡنَُٰهَأ

71. কিামাছলাছক তি জুই জ্বছলাৱা কসই তিষছয় ককাৱাছচান, اَرَٱل تِي فََرَءۡيُتُمَٱلن 
َ
 ٧١َتُوُرونََََأ

72. কিামাছলাছক ইয়াৰ গ  সৃতষ্ট কৰা, কন আতম সৃতষ্ট কছৰাোঁ? ََۡمََنحُۡنَٱلُۡمنِشـ ُون
َ
ُتۡمََشَجَرَتَهآَأ

ۡ
نَشأ
َ
نُتۡمَأ

َ
 ٧٢ََءأ

73. ইয়াক আতম কতৰছ াোঁ  এটা স্মাৰক আৰু মৰুভুতমিিাস কৰা কলাকৰ 

প্ৰছয়াজনীয় িস্তু। 
 ٧٣َوِينَََنحُۡنََجَعلَۡنََٰهاَتَۡذكَِرٗةََوَمَتَٰٗعاَل ِلُۡمقَۡ

74. এছিছক িুতম কিামাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ নামি ি িীহ পাঠ কৰা। َِ٧٤َفََسب ِۡحَبِٱۡسِمََرب َِكَٱلَۡعِظيم 

75. এছিছক মই শপি কতৰছ াোঁ  নক্ষিৰাতজৰ অিাচলৰ, َُِجوم َٰقِِعَٱلنُّ قِۡسُمَبَِمَو
ُ
 ٧٥َ۞فَلَآَأ

76. আৰু তনশ্চয় এইছটা এটা মহাশপি, িতদ কিামাছলাছক জাতনলাছহোঁ ছিন--  َ٧٦ََوِإن ُهۥَلََقَسم َل ۡوََتۡعلَُموَنََعِظيم 

77. তনশ্চয় এইখন মতহমাতেি ককাৰআন,  َََكرِيم  ٧٧َإِن ُهۥَلَُقۡرَءان 

78. তিখন আছ  সুৰতক্ষি তকিািি (তলতপিি)। َٖۡكُنون  ٧٨َفِيَكَِتَٰٖبَم 

79. পতৱিসকলৰ িাতহছৰ আন ককাছনাছৱ ইয়াক স্পশথ কতৰি কনাৱাছৰ। ََُرون َإِل اَٱلُۡمَطه  ۥٓ ُه  ٧٩َل اََيَمسُّ
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80. এয়া তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা নাতিলকৃি। َََٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِنَر ب  َم   ٨٠َتَنِزيل 

81. িৰ্াতপও কিামাছলাছক এই িাণীক িুচ্ছ িুতল ভাতি া কনতক? ََۡدهُِنون نُتمَمُّ
َ
فَبَِهََٰذاَٱلۡحَِديِثَأ

َ
 ٨١َأ

82. আৰু কিামাছলাছক অস্বীকাৰ কৰাছকই কিামাছলাকৰ জীতৱকা কতৰ হল া 

কনতক! 

بُونََ ِ ن ُكۡمَتَُكذ 
َ
 ٨٢ََوَتجَۡعلُوَنَرِۡزَقُكۡمَأ

83. এছিছক তকয় নহয়—প্ৰাণ কিতিয়া কন্ঠাগি হয়, ََ٨٣َفَلَۡولَٓاَإَِذاَبَلََغِتَٱلۡحُلُۡقوم 

84. আৰু কিতিয়া কিামাছলাছক (অসহায় হহ) চাই ৰ্াকা, َِنُتۡمَِحيَنئ
َ
 ٨٤َٖذَتَنُظُرونَََوأ

85. আৰু আতম কিামাছলাকিককও িাৰ কিত  ওচৰি ৰ্াছকাোঁ , তকন্তু 

কিামাছলাছক কদখা কনাছপাৱা। 
قَۡرُبَإِلَۡيهَِِمنُكۡمََوَلَِٰكنَل اَُتۡبِصُرونََ

َ
 ٨٥ََوَنحُۡنَأ

86. এছিছক িতদ কিামাছলাছক তহচাপ-তনকাচ আৰু প্ৰতিফলৰ সনু্মখীন 

কনাছহাৱা, 
 ٨٦َينِينََفَلَۡولَٓاَإِنَُكنُتۡمََغيَۡرََمدَِ

87. কিছনহ'কল কিামাছলাছক কসইছটা (আত্মাছটা) ঘূৰাই নানা তকয়? িতদ 

কিামাছলাছক সিযিাদী! 
 ٨٧َتَرِۡجُعوَنَهآَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ

88. িাৰ তপ ি তস িতদ হনকটযপ্ৰাপ্তসকলৰ এজন হয়, ََبِين آَإِنََكاَنَِمَنَٱلُۡمَقر  م 
َ
 ٨٨َفَأ

89. কিছন্ত িাৰ িাছি ৰ্াতকি তিশ্ৰাম, উত্তম জীৱছনাপকৰণ আৰু সুখময় 

জান্নাি। 
َوََجن ُتَنَعِيمَٖ ََوَرۡيَحان   ٨٩َفََرۡوح 

90. আৰু তস িতদ হয় কসাোঁ ফালৰ দলৰ এজন, َِۡصَحَِٰبَٱلَۡيِمين
َ
آَإِنََكاَنَِمۡنَأ م 

َ
 ٩٠ََوأ

91. কিছন্ত (িাক ককাৱা হ’ি) ‘কিামাৰ প্ৰতি  ালাম’, তিছহিু িুতম কসাোঁ ফালৰ 

এজন। 
ۡصَحَِٰبَٱلَۡيِمينَِفََسَلَٰم َل َ

َ
 ٩١ََكَِمۡنَأ

92. তকন্তু তস িতদ হয় অস্বীকাৰকাৰী, তিভ্ৰান্তসকলৰ এজন, ََٓال ِين بِيَنَٱلض  ِ آَإِنََكاَنَِمَنَٱلُۡمَكذ  م 
َ
 ٩٢ََوأ

93. কিছন্ত িাৰ আতিৰ্য কৰা হ’ি উিলা পানীৰ দ্বাৰা, َِٖۡنََحمِيم َم   ٩٣ََفنُُزل 

94. আৰু জাহান্নামৰ দহছনছৰ; ٍَ٩٤ََوتَۡصلَِيُةََجِحيم 
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95. তনশ্চয় এইছটা সুতনতশ্চি সিয। ََِٱلَۡيقِين ََهََٰذاَلَُهَوََحقُّ  ٩٥َإِن 

96. এছিছক িুতম কিামাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ নামি ি িীহ পাঠ কৰা। َِ٩٦َفََسب ِۡحَبِٱۡسِمََرب َِكَٱلَۡعِظيم 
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 الحديد

আল-হাদীদ الحديَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলাছৱ আল্লাহৰ পতৱিিা আৰু 

মতহমা কঘাষণা কছৰ; আৰু কিওোঁ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعزَِ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  يُزَََسب َحََّلِل 

 ١َٱلۡحَِكيمَُ

2. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সিথময় কিৃথ ত্ব কিওোঁছৰই; কিছৱোঁই জীৱন দান 

কছৰ আৰু কিছৱোঁই মৃিুয প্ৰদান কছৰ; আৰু কিছৱোঁই সকছলা িস্তুৰ ওপৰি 

ক্ষমিাৱান। 

ۡرِضَِۖيُۡحِيۦََويُِميُتَۖۡ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َََلَُهۥَُملُۡكَٱلس  وَُهَوَعَلَىَٰ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
 ٢َُكل 

3. কিছৱোঁই আতদ আৰু অন্ত; প্ৰকাশয (ওপৰি) আৰু কগাপন (ওচৰি) আৰু 

কিছৱোঁই সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সমযক অৱগি। 
ََشۡيٍءََ ِ

وَُهَوَبِكُل  َِٰهُرََوٱلَۡباِطُنَۖۡ ُلََوٱٓأۡلِخُرََوٱلظ  و 
َ
ُهَوَٱلۡأ
 ٣ََعلِيمَ 

4. কিছৱোঁই আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী  য় তদনি সৃতষ্ট কতৰছ ; িাৰ তপ ি কিওোঁ 

আৰশ্বৰ ওপৰি উঠিছ । কিওোঁ কসই সকছলাছিাৰ জাছন তিছিাৰ ভূগভথ ি প্ৰছৱশ 

কছৰ আৰু তিছিাৰ ভূগভথ ৰ পৰা ওলায়, আৰু আকাশৰ পৰা তি অৱিীণথ হয় আৰু 

তি আকাশকল উঠি িায়; আৰু কিামাছলাক ি’কিই নাৰ্াকা তকয়-- কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ লগি আছ , আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ 

সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََ ي اٖمَُثم 
َ
ۡرَضَفِيَِست ةَِأ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ُهَوَٱل ِذيََخلََقَٱلس 

ۡرِضََوَماََيخُۡرُجََ
َ
َعَلَىَٱلَۡعۡرِشََِۖيۡعلَُمََماَيَلُِجَفِيَٱلۡأ ٱۡسَتَوىَٰ

وَُهَوََ َمآِءََوَماََيۡعُرُجَفِيَهاَۖۡ ِمۡنَهاََوَماَيَنِزُلَِمَنَٱلس 
َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير ََمعََ ُ ۡيَنََماَُكنُتۡمََْۚوٱَّلل 

َ
 ٤َُكۡمَأ

5. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সকছলা কিৃথ ত্ব কিওোঁছৰই আৰু আল্লাহৰ ফাছলই 

সকছলা তিষয় প্ৰিযািতিথ ি হয়। 
َِتُرَۡجُعََ ََوِإلَيَٱَّلل  ۡرِضِۚ

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ل ُهۥَُملُۡكَٱلس 

ُمورَُ
ُ
 ٥َٱلۡأ

6. কিছৱোঁই ৰাতিক তদনৰ তভিৰি প্ৰছৱশ কৰায় আৰু তদনক ৰাতিৰ তভিৰি 

প্ৰছৱশ কৰায়; আৰু কিছৱোঁই অন্তৰৰ তিষয়সমূহ সম্পছকথ  সমযক অৱগি। 
ََُۢ وَُهَوََعلِيُم َهاَرَفِيَٱل ۡيِلَِۚ َهارََِويُولُِجَٱلن  يُولُِجَٱل ۡيَلَفِيَٱلن 

ُدورَِ  ٦َبَِذاِتَٱلصُّ

7. কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আনা আৰু আল্লাছহ 

কিামাছলাকক তি সম্পদৰ উত্তৰাতধকাৰী কতৰছ  িাৰ পৰা িযয় কৰা। এছিছক 

কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল ঈমান কপাষণ কছৰ আৰু (আল্লাহৰ পৰ্ি) িযয় 

কছৰ কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  মহাপুৰস্কাৰ। 

ََِورَُسولِهِۦ اََجَعلَُكمََََءاِمُنواَْبِٱَّلل  نفُِقواَِْمم 
َ
َوأ

نَفُقواَْلَُهۡمََ
َ
فَٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمنُكۡمََوأ ۡسَتۡخلَفِيَنَفِيهَِِۖ مُّ

ۡجر ََكبِير َ
َ
 ٧َأ

8. আৰু কিামাছলাকৰ তক হ’ল, কিামাছলাছক আল্লাহৰ প্ৰতি তিশ্বাস নকৰা 

তকয়? অৰ্চ ৰা ুছল কিামাছলাকক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি ঈমান 

আতনিকল আহ্বান কতৰছ , আৰু আল্লাছহও কিামাছলাকৰ পৰা অিীকাৰ গ্ৰহণ 

কতৰছ , িতদ কিামাছলাছক মুতমন কহাৱা। 

ََِوٱلر ُسوُلَيَۡدُعوُكۡمَلُِتۡؤِمُنواََْ َوَماَلَُكۡمَلَاَتُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
ۡؤِمنِينََ َخَذَِميَثََٰقُكۡمَإِنَُكنُتمَمُّ

َ
 ٨َبَِرب ُِكۡمََوَقۡدَأ
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9. কিছৱোঁই তনজ িাোৰ প্ৰতি সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ অৱিীণথ কছৰ, কিামাছলাকক 

অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰকল আনাৰ িাছি; আৰু তনশ্চয় আল্লাহ কিামাছলাকৰ প্ৰতি 

কৰুণাময়, পৰম দয়ালু। 

ََبي َِنَٰٖتَل ُِيۡخرَِجُكمََ ۦََٓءاَيَٰتِۭ ِ ََعۡبِده ُِلَعَلَىَٰ ِذيَُينَز 
ُهَوَٱل 

َبُِكۡمَلَرََ َ َٱَّلل  َوِإن  َِۚ لَُمَِٰتَإِلَيَٱلنُّورِ َِنَٱلظُّ ََم  ُءوف 
 ٩َر ِحيمَ 

10. আৰু কিামাছলাকৰ তক হ’ল, কিামাছলাছক আল্লাহৰ পৰ্ি খৰচ নকৰা 

তকয়? অৰ্চ আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ মীৰা  ককৱল আল্লাহছৰই। 

কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল তিজয়ৰ আগি িযয় কতৰছ  আৰু িুি কতৰছ , 

কিওোঁছলাক (আৰু পৰিিীসকল) সমান নহয়। কিওোঁছলাক তসহোঁ িিকক মিথাদাি 

কশ্ৰষ্ঠ তিসকছল পৰিিী সময়ি িযয় কতৰছ  আৰু িুি কতৰছ । তকন্তু আল্লাছহ 

উভয়ৰ িাছিই কলযাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদছ ; আৰু কিামাছলাছক তি আমল কৰা 

কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱগি। 

َِِميَرَُٰثََ ََِوَّلِل  ل اَتُنفُِقواَْفِيََسبِيِلَٱَّلل 
َ
َوَماَلَُكۡمَأ

َلََا ۡرِضِۚ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو نَفَقَِمنَََٱلس 

َ
ۡنَأ يَۡسَتوِيَِمنُكمَم 

َِنَٱل ِذيَنََ ۡعَظُمََدرََجٗةَم 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
أ َْۚ ََٰتَل َقۡبِلَٱلَۡفۡتِحََوَق

ََ ُ ََِۚوٱَّلل  َٱلۡحُۡسَنيَٰ ُ اَوََعَدَٱَّلل 
َوَُكل ٗ ْْۚ ََٰتلُوا ََبۡعُدََوَق نَفُقواَِْمنُۢ

َ
أ

 ١٠َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ

11. এছনকুৱা ককান আছ , তিছয় আল্লাহক উত্তম ঋণ তদি? ফলি কিওোঁ িাৰ 

িাছি ইয়াক িহুগুছণ িৃতি কতৰ তদি আৰু িাৰ িাছি আছ  সন্মানজনক পুৰস্কাৰ। 
َقَۡرًضاََحَسٗناََفُيَضَٰعَِفُهۥَلَُهۥََ َ نََذاَٱل ِذيَُيۡقرُِضَٱَّلل  م 

ۡجر ََكرِيمَ 
َ
َأ ۥٓ  ١١ََولَُه

12. কসইতদনা িুতম মুতমন নৰ-নাৰীসকলক কদতখিকল পািা কি, কিওোঁছলাকৰ 

সনু্মখি আৰু কসাোঁ  ফাছল কিওোঁছলাকৰ নূৰ কদৌতৰ আছ । (ককাৱা হ’ি) ‘আতজ 

কিামাছলাকৰ িাছি সুসংিাদ হহছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, 

িাি কিামাছলাক তচৰস্থায়ী হ’িা, এইছটাছৱই মহাসফলিা’। 

َنُورُُهمََبيَۡنََ يَۡوَمَتََرىَٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَيَۡسَعىَٰ
يِۡديِهۡمَوََ

َ
رِيَِمنََأ

ََتجۡ َٰت  َُٰكُمَٱلَۡيۡوَمََجن  بُۡشَرى يَۡمَٰنِِهمَِۖ
َ
بِأ

َٰلَِكَُهَوَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ َذ َْۚ نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَها
َ
 ١٢ََتحۡتَِهاَٱلۡأ

13. কসইতদনা মুনাতফক পুৰুষ আৰু মুনাতফকা নাৰীসকছল ঈমাোৰসকলক 

ক’ি, ‘কিামাছলাছক আমাৰ িাছি অলপ অছপক্ষা কৰা, িাছি কিামাছলাকৰ 

নূৰৰ পৰা আতম অলপ গ্ৰহণ কতৰি পাছৰাোঁ ’। ককাৱা হ’ি, ‘কিামাছলাছক তনজৰ 

তপ ফাছল উভতি কিাৱা আৰু নূৰৰ সন্ধান কৰাকগ’। িাৰ তপ ি উভয়ৰ মাজি 

স্থাপন হ’ি এটা প্ৰাচীৰ, ি’ি এটা দ্যৱাৰ ৰ্াতকি, িাৰ তভিৰি ৰ্াতকি ৰহমি 

আৰু িাতহৰি ৰ্াতকি শাতি। 

لُۡمَنَٰفَِقَُٰتَلِل ِذيَنََءاَمُنواََْيَۡوَمََيُقوُلَٱلُۡمَنَٰفُِقوَنََوَٱ
ٱنُظُرونَاََنۡقَتبِۡسَِمنَنُّورُِكۡمَقِيَلَٱرِۡجُعواََْوَرآَءُكۡمََ
َبَاِطُنُهۥََ فَُضرَِبَبَيَۡنُهمَبُِسورَٖل ُهۥَبَاُبُۢ فَٱلَۡتِمُسواَْنُوٗراَۖۡ

ۡحمَُةََوَظَِٰهُرُهۥَِمنَقَِبلِهَِٱلَۡعَذاُبَ  ١٣َفِيهَِٱلر 

14. মুনাতফকসকছল মুতমনসকলক মাতি ক’ি, ‘আতম কিামাছলাকৰ লগি 

নাত ছলাছন? কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘হয়, তকন্তু কিামাছলাছক তনছজই তনজক 

তিপদগ্ৰি কতৰ া আৰু কিামাছলাছক প্ৰিীক্ষা কতৰত লা আৰু সছেহ কতৰত লা 

আৰু তম া আকাংক্ষাই কিামাছলাকক প্ৰিাতৰি কতৰ ৰাতখত ল, আৰু অৱছশষি 

আল্লাহৰ তনছদথ শ আতহ গ’ল, আৰু (অতন্তম সময়কলছক) মহাপ্ৰিাৰছক 

কিামাছলাকক আল্লাহ সম্পছকথ  প্ৰিাতৰি কতৰত ল’। 

ََوَلَِٰكن ُكۡمََ قَالُواَْبَلَىَٰ َعُكۡمَۖۡ لَۡمَنَُكنَم 
َ
ُيَناُدوَنُهۡمَأ

ََ َمانِيُّ
َ
تُۡكُمَٱلۡأ نُفَسُكۡمََوتََرب ۡصُتۡمََوٱۡرتَبُۡتۡمَوََغر 

َ
َفَتنُتۡمَأ

ُكمَ َِوََغر  ۡمُرَٱَّلل 
َ
ََجآَءَأ َِٱلَۡغُرورََُحت يَٰ  ١٤َبِٱَّلل 
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15. ‘এছিছক আতজ কিামাছলাকৰ পৰা ককাছনা মুতিপণ গ্ৰহণ কৰা নহ’ি 

আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰত ল তসহোঁ িৰ পৰাও নহয়। জাহান্নাছমই কিামাছলাকৰ 

আিাসস্থল, এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ উপিুি স্থান; আৰু তকমান কি তনকৃষ্ট এই 

প্ৰিযািিথ নস্থল! 

ََفَٱلَۡيۡوَمَلَاَيُۡؤَخُذَِمن ْْۚ َولَاَِمَنَٱل ِذيَنََكَفُروا ُكۡمَفِۡديَةَ 
َوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ َُٰكۡمَۖۡ ِهَيََمۡولَى َۡۖ اُر َُٰكُمَٱلن  َوى

ۡ
 ١٥ََمأ

16. তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকৰ হৃদয় আল্লাহৰ স্মৰণি আৰু তি 

সিয অৱিীণথ হহছ  িাৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ অন্তৰ পতম কিাৱাৰ সময় কহাৱা 

নাইছন? আৰু কিওোঁছলাছক কিন তসহোঁ িৰ দছৰ নহয়, তিহোঁ িক ইয়াৰ আগি 

তকিাি তদয়া হহত ল-- িাৰ তপ ি িহু কাল অতিিাতহি কহাৱাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ 

অন্তৰসমূহ কছঠাৰ হহ পতৰত ল; আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই আত ল ফাত ক্ব। 

ََِ نََتخَۡشَعَقُلُوبُُهۡمَلِِذۡكرَِٱَّلل 
َ
ِنَلِل ِذيَنََءاَمُنٓواَْأ

ۡ
لَۡمَيَأ

َ
۞أ

وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَََوَماَنََزَلَِمَنَٱلۡحََ
ُ
ََولَاَيَُكونُواََْكٱل ِذيَنَأ ِ ق 

َوَكثِير ََ َمُدََفَقَسۡتَقُلُوبُُهۡمَۖۡ
َ
ِمنََقۡبُلََفَطاَلََعلَۡيِهُمَٱلۡأ

َِٰسُقونََ ِۡنُهۡمََف  ١٦َم 

17. জাতন কৰ্াৱা কি, আল্লাছহই পৃতৰ্ৱীক িাৰ মৃিুযৰ তপ ি পুনজীতৱি কছৰ। 

আতম তনদশথনসমূহ কিামাছলাকৰ িাছি সুস্পষ্টভাছৱ িণথনা কতৰছ াোঁ  িাছি 

কিামাছলাছক িুতজি পাৰা। 

قَۡدَبَي ن اَلَُكُمََ ۡرَضََبۡعَدََمۡوتَِهاَْۚ
َ
َيُۡحِيَٱلۡأ َ َٱَّلل  ن 

َ
ٱۡعلَُمٓواَْأ

 ١٧َٱٓأۡلَيَِٰتَلََعل ُكۡمََتۡعقِلُونََ

18. তনশ্চয় দানশীল পুৰুষ আৰু দানশীলা নাৰী আৰু তিসকছল আল্লাহক উত্তম 

ঋণ তদছয়, কিওোঁছলাকক (ইয়াৰ পতৰিছিথ ) িহু গুণ িৃতি কতৰ তদয়া হ’ি আৰু 

কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  সন্মানজনক পুৰস্কাৰ। 

َقَۡرًضاََحَسٗناََ َ قۡرَُضواَْٱَّلل 
َ
َِٰتََوأ َق ِ د  قِيَنََوٱلُۡمص  ِ د  َٱلُۡمص  إِن 
ۡجر ََكرِيمَ 

َ
 ١٨َيَُضََٰعُفَلَُهۡمََولَُهۡمَأ

19. আৰু তিসকছল আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আছন, 

কিওোঁছলাছকই তনজ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ত েীক্ব আৰু শ্বহীদ (িুতল তিছিতচি)। 
কিওোঁছলাকৰ িাছি আছ  কিওোঁছলাকৰ প্ৰাপয পুৰস্কাৰ আৰু নূৰ; আৰু তিসকছল 

কুফৰী কতৰছ  আৰু আমাৰ তনদশথনসমূহ অস্বীকাৰ কতৰছ , তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ 

অতধিাসী। 

ََِورُسَُ يُقوَنَََۖۡوٱل ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل  ِ د  ِ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلص 
ُ
ۦَٓأ لِهِ

َوٱل ِذيَنََ ۡجرُُهۡمََونُورُُهۡمَۖۡ
َ
َهَدآُءَِعنَدََرب ِِهۡمَلَُهۡمَأ َوٱلشُّ

ۡصَحَُٰبَٱلۡجَِحيمَِ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآَأ  ١٩ََكَفُرواََْوَكذ 

20. জাতন কৰ্াৱা কি, তনশ্চয় পৃতৰ্ৱীৰ জীৱন কখল-কধমাতল, ৰীডা-ককৌিুক, 

কসৌেিথ, আৰু কিামাছলাকৰ পাৰস্পাতৰক কগৌৰৱ-অহংকাৰ, ধন-সম্পদ আৰু 

সন্তান-সন্ততিি প্ৰাচুিথ লাভৰ প্ৰতিছিাতগিাৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়। ইয়াৰ 

উদাহৰণ হহছ  িৰষুণৰ দছৰ, িাৰ দ্বাৰা উৎপন্ন শসয-সম্ভাছৰ কৃষকসকলক 

আনতেি কছৰ, িাৰ তপ ি কসইছিাৰ শুকাই িায়, কিতিয়া িুতম কসইছিাৰক 

হালধীয়া িৰণি কদতখিকল কপাৱা, অৱছশষি কসইছিাৰ কখৰ-কুটাি পতৰণি 

হয়; আৰু আতখৰািি আছ  কঠিন শাতি আৰু আল্লাহৰ মাগতফৰাি ও সন্তুতষ্ট; 

আৰু পৃতৰ্ৱীৰ জীৱন প্ৰিাৰণাৰ িাতহছৰ আন এছকা নহয়। 

ََُۢ َوَتَفاُخُر ََولَۡهو ََوزِيَنةَ  ۡنَياَلَعِب  ُةَٱلدُّ ن َماَٱلۡحََيوَٰ
َ
ٱۡعلَُمٓواَْأ

َكَمَثِلََغۡيٍثََبَيۡنََ ۡوَلَٰدَِِۖ
َ
َِٰلََوٱلۡأ ۡمَو

َ
ُكۡمََوتَكَاثُر َفِيَٱلۡأ

ََ اَُثم  َُٰهَُمۡصَفر ٗ َيَِهيُجََفتََرى اَرََنَباتُُهۥَُثم  ۡعَجَبَٱلُۡكف 
َ
أ

َِنََ م   َ ََوَمۡغفَِرة ََشِديد  َوفِيَٱٓأۡلِخَرةََِعَذاب  َۡۖ يَُكوُنَُحَطَٰٗما
نَۡ ُةَٱلدُّ ََْۚوَماَٱلۡحََيوَٰ َٰن  ََِورِۡضَو اََمَتَُٰعَٱلُۡغُرورَِٱَّلل 

 ٢٠ََيآَإِل 
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21. কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ ক্ষমা আৰু কসই জান্নাি লাভৰ প্ৰয়াসি 

প্ৰতিছিাতগিাি অৱিীণথ কহাৱা, িাৰ প্ৰশিিা আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ প্ৰশিিাৰ 

দছৰ, তিছটা প্ৰস্তুি কৰা হহছ  কসইসকল কলাকৰ িাছি তিসকছল আল্লাহ আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আছন। এইছটা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ, কিওোঁ িাক ইচ্ছা 

িাছকই এইছটা প্ৰদান কছৰ; আৰু আল্লাহ মহা অনুগ্ৰহশীল। 

ب ُِكۡمَوََجن ٍةََعۡرُضَهاََكَعۡرِضََ ِنَر  ََمۡغفَِرةَٖم  َسابُِقٓواَْإِلَيَٰ
ََ ََِورُُسلِهۚۦِْ ِذيَنََءاَمُنواَْبِٱَّلل 

ۡتَلِل  ِعد 
ُ
ۡرِضَأ

َ
َمآِءََوٱلۡأ ٱلس 
َٰلَِكَفَۡضَ َُذوَٱلَۡفۡضِلَََذ ُ َوٱَّلل  َْۚ َِيُۡؤتِيهََِمنَيََشآُء ُلَٱَّلل 
 ٢١َٱلَۡعِظيمَِ

22. পৃতৰ্ৱীি আৰু কিামাছলাকৰ ওপৰি আপতিি কহাৱা এছন ককাছনা তিপদ-

আপদ নাই তিছটা আতম কসয়া সংঘটিি কহাৱাৰ আগছি এখন তকিাপি 

তলতপিি কতৰ ৰখা নাই। তনশ্চয় আল্লাহৰ পছক্ষ এয়া অতি সহজ। 

نُفِسُكۡمَإِل اََََمآَ
َ
ۡرِضََولَاَفِٓيَأ

َ
ِصيَبةَٖفِيَٱلۡأ َصاَبَِمنَمُّ

َ
أ

ََِ َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل  ََذ إِن  َْۚ َهآ
َ
نَن بَۡرأ

َ
ِنََقۡبِلَأ فِيَكَِتَٰٖبَم 

 ٢٢َيَِسير َ

23. এইছটা এই িাছি কি, িাছি কিামাছলাছক তি কহৰাই া িাৰ প্ৰতি 

পতৰিাপ নকৰা আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক তি প্ৰদান কতৰছ  িাৰ িাছি উৎফুতল্লি 

কনাছহাৱা। কাৰণ আল্লাছহ ককাছনা উিি আৰু অহংকাৰী িযতিক প ে নকছৰ। 

َُٰكۡمََُۗ ََماَفَاتَُكۡمََولَاََتۡفرَُحواَْبَِمآََءاتَى َسۡواَْعَلَىَٰ
ۡ
ل َِكۡيلَاَتَأ

َُمخَۡتاٖلَفَُخورٍَ َُكل  َلَاَُيحِبُّ ُ  ٢٣ََوٱَّلل 

24. তিসকছল কৃপণিা কছৰ আৰু মানুহক কৃপণিাৰ তনছদথ শ তদছয়, আৰু তিছয় 

মুখ ঘূৰাই লয় (তস জাতন কলাৱা উতচি) তনশ্চয় আল্লাহ অভাৱমুি, তচৰ 

প্ৰশংতসি। 

ََ َوَمنََيَتَول  اَسَبِٱلُۡبۡخِلَِۗ ُمُروَنَٱلن 
ۡ
ٱل ِذيَنََيۡبَخلُوَنََويَأ

َٱلۡحَِميدَُ َُهَوَٱلَۡغنِيُّ َ َٱَّلل   ٢٤َفَإِن 

25. তনশ্চয় আতম আমাৰ ৰা ুলসকলক সুস্পষ্ট প্ৰমাণ সহকাছৰ কপ্ৰৰণ কতৰছ াোঁ , 

আৰু কিওোঁছলাকৰ লগি তদছ াোঁ  তকিাি আৰু নযায়ৰ মানদি, িাছি মানুছহ 

সুতিচাৰ প্ৰতিষ্ঠা কছৰ। আতম আৰু অৱিীণথ কতৰছ াোঁ  কলাহা, ি’ি আছ  প্ৰচি 

শতি আৰু মানুহৰ িাছি আছ  িহুতিধ কলযাণ। এয়া এই িাছিই কি, িাছি 

আল্লাছহ প্ৰকাশ কতৰ তদছয় কি, ককাছন গাছয়ি অৱস্থাি কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলক সহায় কছৰ। তনশ্চয় আল্লাহ মহাশতিমান, পৰাৰমশালী। 

نَزلَۡناََمَعُهُمَٱلِۡكَتََٰبََ
َ
ۡرَسلَۡناَرُُسلََناَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََوأ

َ
لََقۡدَأ

نَزلَۡناَٱلۡحَِديَدَفِيهََِ
َ
اُسَبِٱلۡقِۡسِطََِۖوأ َوٱلِۡميَزاَنَلَِيُقوَمَٱلن 

َشََ س 
ۡ
ََمنَيَنُصُرُهۥََبَأ ُ ََوَمَنَٰفُِعَلِلن اِسََولَِيۡعلََمَٱَّلل  ِديد 

ََعزِيز َ َقَوِيٌّ َ َٱَّلل  َإِن   ٢٥ََورُُسلَُهۥَبِٱلَۡغۡيِبِۚ

26. আৰু তনশ্চয় আতম নূহ আৰু ইব্ৰাহীমক ৰা ুলৰূছপ কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  আৰু 

আতম কিওোঁছলাকৰ িংশধৰসকলৰ িাছি তস্থৰ কতৰত ছলাোঁ  নিুওৱাি আৰু তকিাি। 

তকন্তু তসহোঁ িৰ তক ুমাছনছহ সৎপৰ্ অৱলম্বন কতৰত ল আৰু তসহোঁ িৰ অতধকাংশই 

আত ল ফাত ক্ব। 

ُبو ةَََ ِي تِِهَماَٱلنُّ ۡرَسلَۡناَنُوٗحاََوِإبَۡرَٰهِيَمَوََجَعلَۡناَفِيَُذر 
َ
َولََقۡدَأ

َِٰسُقونََ ِۡنُهۡمََف م  َوَكثِيرَ  ۡهَتدَِٖۖ فَِمۡنُهمَمُّ  ٢٦ََوٱلِۡكَتََٰبَۖۡ

27. ইয়াৰ তপ ি আতম কিওোঁছলাকৰ অনুগামী তহচাছপ আমাৰ ৰা ুলসকলক 

কপ্ৰৰণ কতৰত ছলাোঁ  আৰু মাৰয়াম পুি ঈ াছকা অনুগামী কতৰত ছলাোঁ , আৰু কিওোঁক 

আতম তদত ছলাোঁ  ইতিল আৰু কিওোঁৰ অনুসাৰীসকলৰ অন্তৰি তদত ছলাোঁ  কৰুণা আৰু 

দয়া; আৰু হিৰাগযিাদ—এইছটা তসহোঁ ছি তনছজই আল্লাহৰ সন্তুতষ্টৰ িাছি প্ৰৱিথ ন 

কতৰত ল। আতম এইছটা তসহোঁ িৰ ওপৰি তলতপিি কৰা নাত ছলাোঁ ; অৰ্চ এইছটাও 

তসহোঁ ছি িৰ্ািৰ্ভাছৱ পালন কৰা নাই। তকন্তু তসহোঁ িৰ মাজি তিসকছল ঈমান 

আতনত ল, তসহোঁ িক আতম তসহোঁ িৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কতৰত ছলাোঁ ; তকন্তু তসহোঁ িৰ 

অতধকাংশই আত ল ফাত ক্ব। 

ۡيَنَا ََءاَثَٰرِهِمَبِرُُسلَِناََوَقف  ۡيَناَعَلَىَٰٓ ََقف  بِعِيَسيَٱبِۡنَََُثم 
َۖۡوََجَعلَۡناَفِيَقُلُوِبَٱل ِذيَنَٱت َبُعوهََُ َمۡريََمََوَءاَتۡيَنَُٰهَٱلِۡإنِجيَل
َورَۡهَبانِي ًةَٱۡبَتَدُعوَهاََماََكَتۡبَنََٰهاََعلَۡيِهۡمَإِل اَ َْۚ فَٗةََوَرۡحمَٗة

ۡ
َرأ

فَـ ََ َۡۖ َرِعَايَتَِها ََِفَماَرََعوَۡهاََحق  َِٰنَٱَّلل  اتَيَۡناََٱبۡتَِغآَءَرِۡضَو
َِٰسُقونََ ِۡنُهۡمََف م  َوَكثِيرَ  ۡجرَُهۡمَۖۡ

َ
 ٢٧َٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمۡنُهۡمَأ
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28. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু 

কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা। কিওোঁ তনজ অনুগ্ৰহি কিামাছলাকক 

তদ্বগুণ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কতৰি আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰি নূৰ, িাৰ 

সহায়ি কিামাছলাছক চতলি পাতৰিা আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰি; আৰু 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

ََوَءاِمُنواَْبِرَُسولِهِۦََ َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡحمَتِهِۦََويَۡجَعلَل ُكۡمَنُوٗراََ يُۡؤتُِكۡمَكِۡفلَيِۡنَِمنَر 
ََغُفور َر ِحيمَ َتمَۡ ُ  ٢٨َُشوَنَبِهِۦََويَۡغفِۡرَلَُكۡمََْۚوٱَّلل 

29. এয়া এইিাছিই কি, িাছি আহছল তকিািসকছল জাতনি পাছৰ কি, 

আল্লাহৰ সামানযিম অনুগ্ৰহছিা তসহোঁ িৰ ককাছনা অতধকাৰ নাই; আৰু তনশ্চয় 

অনুগ্ৰহ আল্লাহছৰই হািি, িাক ইচ্ছা কিওোঁ িাক প্ৰদান কছৰ, আৰু আল্লাহ 

মহা অনুগ্ৰহশীল। 

ِنََ ََشۡيٖءَم  ل اََيۡقِدُروَنَعَلَىَٰ
َ
ۡهُلَٱلِۡكَتَِٰبَأ

َ
ل َِئل اََيۡعلََمَأ

ََ ُ َوٱَّلل  َْۚ َِيُۡؤتِيهََِمنَيََشآُء َٱلَۡفۡضَلَبَِيِدَٱَّلل  ن 
َ
ََِوأ فَۡضِلَٱَّلل 

 ٢٩َُذوَٱلَۡفۡضِلَٱلَۡعِظيمَِ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আল্লাছহ তনশ্চয় শুতনছ  কসই নাৰীৰ কৰ্া; তিছয় িাইৰ স্বামীৰ তিষছয় 

কিামাৰ লগি িাদানুিাদ কতৰ আত ল আৰু আল্লাহৰ ওচৰি অতভছিাগ কতৰ 

আত ল। আল্লাছহ কিামাছলাক দ্যছয়াছৰ কছৰ্াপকৰ্ন শুতনছ ; তনশ্চয় আল্লাহ 

সিথছশ্ৰািা, সিথদ্ৰষ্টা। 

َقَۡوَلَٱل تِيَتَُجَِٰدلَُكَفِيََزوِۡجَهاََوتَۡشَتكِٓيََ ُ قَۡدََسِمَعَٱَّلل 
بَِصيرَ  ََسِميُعَُۢ َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َيَۡسَمُعََتحَاُوَرُكَمآ ُ ََِوٱَّلل   ١َإِلَيَٱَّلل 

2. কিামাছলাকৰ মাজি তিসকছল তনজ স্ত্ৰীসকলৰ লগি তিহাৰ কছৰ, তসহোঁ িৰ 

স্ত্ৰীসকল তসহোঁ িৰ মাক হহ নািায়, িৰং তসহোঁ িৰ মাক ককৱল কসইসকল তিছৰািা 

তিসকছল তসহোঁ িক জন্ম তদছ ; আৰু তনশ্চয় তসহোঁ ছি অসংগি আৰু অসিয কৰ্া 

হকছ ; তনশ্চয় আল্লাহ অতধক পাপ কমাচনকাৰী আৰু িৰ ক্ষমাশীল। 

َهَٰتِِهۡمََۖۡ م 
ُ
َأ اَُهن  ِنَن َِسآئِِهمَم  ٱل ِذيَنَيَُظَِٰهُروَنَِمنُكمَم 

َهَُٰتُهۡمَإَِ م 
ُ
َٰٓـ ِيََولَۡدَنُهۡمََْۚوِإن ُهۡمَلََيُقولُوَنَُمنَكٗراََإِۡنَأ ل اَٱل 

ََغُفور َ َلََعُفوٌّ َ َٱَّلل  ََوِإن  َِنَٱلَۡقۡوِلََوُزوٗراْۚ  ٢َم 

3. আৰু তিসকছল তসহোঁ িৰ স্ত্ৰীসকলৰ লগি তিহাৰ কছৰ, আৰু তপ ি তসহোঁ িৰ 

উতি প্ৰিযাহাৰ কছৰ, কিছন্ত ইজছন তসজনক স্পশথ কৰাৰ আগছি এজন দাস 

মুি কতৰি লাতগি, ইয়াৰ দ্বাৰা কিামাছলাকক উপছদশ তদয়া হহছ ; আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱতহি। 

ََيُعوُدوَنَلَِماَقَالُواََْ َوٱل ِذيَنَيَُظَِٰهُروَنَِمنَن َِسآئِِهۡمَُثم 
َٰلُِكۡمَتُوَعُظوَنََ َذ اَْۚ نََيَتَمآس 

َ
ِنََقۡبِلَأ َفَتۡحرِيُرََرَقَبةَٖم 

َِ َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َب ُ ََوٱَّلل   ٣َهۚۦِْ

4. তকন্তু তিছয় এইছটা কতৰি কনাৱাতৰি, কিছন্ত ইজছন তসজনক স্পশথ কৰাৰ 

আগছি তস এছকৰাছহ দ্যমাহ ত য়াম পালন কতৰি লাতগি;আৰু তিছয় এইছটাও 

কতৰিকল সক্ষম নহয়, তস ষাঠিজন তম কীনক আহাৰ কৰাি লাতগি;এই তিধান 

এই িাছি কি, িাছি কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান 

আনা। এইছিাৰ আল্লাহৰ তনধথাতৰি তিধান; আৰু অস্বীকাৰকাৰী সকলৰ িাছি আছ  

িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

نَ
َ
َفَمنَل ۡمََيِجۡدَفَِصَياُمََشۡهَرۡيِنَُمَتَتابَِعيِۡنَِمنََقۡبِلَأ
َفَمنَل ۡمَيَۡسَتِطۡعَفَإِۡطَعاُمَِست ِيَنَِمۡسكَِ اَۖۡ َٰلَِكَََيَتَمآس  َذ َْۚ يٗنا

َٰفِرِيَنََ َولِلَۡك َُِۗ ََوتِلَۡكَُحُدوُدَٱَّلل  ََِورَُسولِهۚۦِْ لُِتۡؤِمُنواَْبِٱَّلل 
لِيمَ 
َ
َأ  ٤ََعَذاب 

5. তনশ্চয় তিতিলাক মানুছহ আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণ কছৰ, 

তসহোঁ িক অপদি কৰা হ’ি কিছনকক অপদি কৰা হহত ল তসহোঁ িৰ 

পূিথৱিীসকলক; আৰু আতম সুস্পষ্ট আয়াি অৱিীণথ কতৰছ া; আৰু কাতফৰসকলৰ 

িাছি আছ  লাঞ্ছনাদায়ক শাতি-- 

ََورَُسولَُهۥَُكبُِتواََْكَماَُكبَِتََ َ َٱل ِذيَنَُيحَآدُّوَنَٱَّلل  إِن 
َٰفِرِيَنََ ََولِلَۡك ََبي َِنَٰٖتِۚ نَزلَۡنآََءاَيَٰتِۭ

َ
ٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمََْۚوَقۡدَأ

ِهينَ  َمُّ  ٥ََعَذاب 

6. তিতদনা আল্লাছহ তসহোঁ ি সকছলাছক পুনৰুজ্জীতৱি কতৰ উঠাি, িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি তি আমল কতৰত ল কসয়া কিওোঁ তসহোঁ িক জনাই তদি; আল্লাছহ কসইছিাৰ 

তহচাপ কতৰ ৰাতখছ  িতদও তসহোঁ ছি পাহতৰ হগছ ; আৰু আল্লাহ প্ৰতিছটা িস্তুৰ 

প্ৰিযক্ষদশী। 

ََجمِيٗعاََفُينَب ِئُهَُ ُ َُٰهََيَۡوَمََيۡبَعُثُهُمَٱَّلل  ۡحَصى
َ
َأ ْْۚ مَبَِماََعِملُٓوا

ََشۡيٖءََشِهيدَ  ِ
َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  ََونَُسوُهَْۚ ُ  ٦َٱَّلل 
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7. িুতম লক্ষয কৰা নাইছন কি, আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসয়া 

আল্লাছহ জাছন? তিতনজন িযতিৰ মাজি এছনকুৱা ককাছনা কগাপন পৰামশথ 

নহয় ি’ি চিুৰ্থজন তহচাছপ কিওোঁ নাৰ্াছক আৰু পাোঁ চজনৰ মাজছিা নহয় ি’ি 

ষষ্টজন তহচাছপ কিওোঁ নাৰ্াছক। তসহোঁ ি ইয়ািকক কম হওোঁক িা কিত  হওোঁক 

কিওোঁ তসহোঁ িৰ লগছি আছ  তসহোঁ ি ি’কিই নাৰ্াকক তকয়। িাৰ তপ ি 

তক্বয়ামিৰ তদনা কিওোঁ তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ কৃিকমথ সম্পছকথ  জনাই তদি। তনশ্চয় 

আল্লাহ সকছলা িস্তু সম্পছকথ  সমযক অৱগি। 

لَمَۡ
َ
ۡرِضََِۖماََََأ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََيۡعلَُمََماَفِيَٱلس  َ َٱَّلل  ن 

َ
تََرَأ

ََٰثٍةَإِل اَُهَوََرابُِعُهۡمََولَاََخمَۡسٍةَإِل اََ َثََل جَۡوىَٰ يَُكوُنَِمنَن 
ۡكثََرَإِل اَُهَوََ

َ
َٰلَِكََولَٓاَأ َِمنََذ ۡدنَيَٰ

َ
ُهَوََسادُِسُهۡمََولَٓاَأ
َْۡۖ ۡيَنََماََكانُوا

َ
َيُنَب ِئُُهمَبَِماََعِملُواَْيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََََِِۚمَعُهۡمَأ ُثم 

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
َبِكُل  َ َٱَّلل   ٧َإِن 

8. িুতম তসহোঁ িক লক্ষয কৰা নাইছন, তিসকলক কগাপন পৰামশথ কতৰিকল তনছষধ 

কৰা হহত ল? িাৰ তপ ছিা তসহোঁ ছি কসইছটাছৱ পুনৰািৃতত্ত কতৰছল তিছটা 

কতৰিকল তসহোঁ িক তনছষধ কৰা হহত ল; আৰু তসহোঁ ছি দ্যষ্কািথ, সীমালঙ্ঘন আৰু 

ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণৰ িাছি কগাপন পৰামশথ কছৰ। আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া কিামাৰ 

ওচৰকল আছহ কিতিয়া তসহোঁ ছি কিামাক এছন কৰ্াৰ দ্বাৰা অতভিাদন জনায় 

তিছটাৰ দ্বাৰা আল্লাছহ কিামাক অতভিাদন জছনাৱা নাই। তসহোঁ ছি মছন মছন কয়, 

‘আতম তি কওোঁ িাৰ িাছি আল্লাছহ আমাক তকয় শাতি তনতদছয়’? জাহান্নাছমই 

তসহোঁ িৰ িাছি িছৰ্ষ্ট, ি’ি তসহোঁ ছি প্ৰছৱশ কতৰি, আৰু তকমান কি তনকৃষ্ট কসই 

গন্তিযস্থল! 

ََيُعوُدوَنَلَِماََ َُثم  لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَُنُهواََْعِنَٱلن ۡجَوىَٰ
َ
أ

ِصَيِتََُنُهواََْعۡنُهََويََتَنََٰجۡوَنَبِٱلِۡإثِۡمََوٱلُۡعۡدَوَِٰنََوَمعَۡ
ََ ُ َوِإَذاََجآُءوَكََحي ۡوَكَبَِماَلَۡمَُيحَي َِكَبِهَِٱَّلل  ٱلر ُسوِلَِۖ
ََْۚ َبَِماََنُقوُل ُ ُبَناَٱَّلل  ِ نُفِسِهۡمَلَۡولَاَُيَعذ 

َ
َويَُقولُوَنَفِٓيَأ

فَبِئَۡسَٱلَۡمِصيرَُ  ٨ََحۡسُبُهۡمََجَهن ُمَيَۡصلَۡوَنَهاَۖۡ

9. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক কিতিয়া কগাপছন পৰামশথ কতৰিা কিতিয়া 

িাছি কিামাছলাছক গুনাহ, সীমালঙ্ঘন আৰু ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণ সম্পছকথ  

কগাপন পৰামশথ নকৰা। আৰু কিামাছলাছক সৎকমথ আৰু িাক্বৱা অৱলম্বনৰ 

তিষছয় কগাপন পৰামশথ কৰা, লগছি আল্লাহক ভয় কৰা, িাৰ ওচৰি 

কিামাছলাকক সমছিি কৰা হ’ি। 

َْ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓوا يُّ
َ
أ َإَِذاَتََنََٰجۡيُتۡمَفَلَاََتَتَنََٰجۡواَْبِٱلِۡإثِۡمَََيَٰٓ

ۡقَوىَََِٰۖ ََِوٱلت  َوٱلُۡعۡدَوَِٰنََوَمۡعِصَيِتَٱلر ُسوِلََوتََنََٰجۡواَْبِٱلۡبِر 
َٱل ِذٓيَإِلَۡيهَُِتحَۡشُرونََ َ  ٩ََوٱت ُقواَْٱَّلل 

10. কগাপন পৰামশথ ককৱল চয়িানৰ প্ৰছৰাচনাি হয়, িাছি মুতমনসকছল কষ্ট 

পায়। তকন্তু আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন চয়িাছন কিওোঁছলাকৰ সামানযিম ক্ষতি সাধন 

কতৰিকলছয়া সক্ষম নহয়। এছিছক মুতমনসকছল ককৱল আল্লাহৰ ওপৰছিই 

ভৰসা কৰা উতচি। 

ۡيَطَِٰنَلَِيۡحُزَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْ َِمَنَٱلش  ۡجَوىَٰ إِن َماَٱلن 
ِْۚ َِفَلَۡيَتوَك ِلَََولَيَۡسَبَِضآر ِهِۡمََشۡيـ ًاَإِل اَبِإِۡذِنَٱَّلل  َوَعَلَىَٱَّلل 

 ١٠َٱلُۡمۡؤِمُنونََ

11. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাকক কিতিয়া ককাৱা হয় ‘হিঠকি স্থান প্ৰশি 

কতৰ তদয়া’ কিতিয়া কিামাছলাছক স্থান প্ৰশি কতৰ তদিা, আল্লাছহ কিামাছলাকৰ 

িাছি ঠাই প্ৰশি কতৰ তদি; আৰু কিতিয়া কিামাছলাকক ককাৱা হয়, ‘উঠা’ 

কিতিয়া উঠি িািা। কিামাছলাকৰ তভিৰি তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু 

তিসকলক জ্ঞান দান কৰা হহছ , আল্লাছহ কিওোঁছলাকক উচ্চ মিথাদা প্ৰদান 

কতৰি; আৰু কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সতিছশষ অৱতহি। 

ُحواَْفِيََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَقِيَلَلَُكۡمََتَفس  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َوِإَذاَقِيَلََٱلَۡمَجَٰلِِسَفَٱفَۡ َلَُكۡمَۖۡ ُ َسُحواََْيۡفَسِحَٱَّلل 
َٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمنُكۡمََوٱل ِذيَنََ ُ ٱنُشُزواَْفَٱنُشُزواَْيَۡرَفِعَٱَّلل 

َبَِماََتۡعَملُوَنََخبِير َ ُ ََوٱَّلل  وتُواَْٱلۡعِلَۡمََدَرَجَٰٖتِۚ
ُ
 ١١َأ
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12. কহ মুতমনসকল! কিামাছলাছক কিতিয়া ৰা ুলৰ হসছি অকলশৰীয়াকক 

কৰ্া ক’ি তিচৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক এছন কৰ্া ককাৱাৰ আগছি তকিা 

 াদক্বা কপচ কৰা, এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি কশ্ৰয় আৰু পতৰছশাধক; তকন্তু 

িতদ কিামাছলাছক সক্ষম কনাছহাৱা কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ পৰম ক্ষমাশীল, অতি 

দয়ালু। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاََنََٰجۡيُتُمَٱلر ُسوَلََفقََ يُّ
َ
أ ُمواََْبيَۡنََيَٰٓ ِ د 

فَإِنَل ۡمََ َْۚ ۡطَهُر
َ
ل ُكۡمََوأ َٰلَِكََخيۡرَ  َذ َْۚ َُٰكۡمََصَدقَٗة يََدۡيََنجَۡوى

ََغُفور َر ِحيمَ  َ َٱَّلل   ١٢ََتِجُدواَْفَإِن 

13. কিামাছলাছক ভয় পালা কনতক কি, অকলশৰীয়া পৰামশথৰ আগছি  াদক্বা 

কপচ কতৰি লাতগি িুতল? কিতিয়া কিামাছলাছক এইছটা কতৰি কনাৱাতৰলা, আৰু 

আল্লাছহও কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰ তদছল, কিছন্ত কিামাছলাছক  ালাি কাছয়ম 

কৰা আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা লগছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা। 

কিামাছলাছক তি কৰা, কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক অৱগি। 

ََٰ َُٰكۡمََصَدَق ُمواََْبيَۡنَيََدۡيََنجَۡوى ِ نَُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡمَأ

َ
َفَإِۡذَََءأ ٖتِۚ

َةََوَءاتُواََْ لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 
َ
ََعلَۡيُكۡمَفَأ ُ لَۡمََتۡفَعلُواََْوتَاَبَٱَّلل 

بَِماََ َُۢ ََخبِيُر ُ ََوٱَّلل  ۚۥْ ََورَُسولَُه َ ِطيُعواَْٱَّلل 
َ
َةََوأ َكوَٰ ٱلز 
 ١٣ََتۡعَملُونََ

14. িুতম তসহোঁ িৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা নাইছন, তিহোঁ ছি এছন এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগি 

িনু্ধত্ব কছৰ তিসকলৰ ওপৰি আল্লাহ কৰাধাতেি হহছ ? তসহোঁ ি কিামাছলাকৰ 

দলভূি নহয়; আৰু তসহোঁ ছি জাতন িুতজ তম া কৰ্াি শপি খায়। 

اََ ََعلَۡيِهمَم  ُ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَتََول ۡواَْقَوًۡماََغِضَبَٱَّلل 
َ
۞أ

ِنُكۡمََولَاَِمۡنُهۡمََويَۡحلُِفوَنَعَلَىَٱلَۡكِذِبَوَُهمَۡ ََُهمَم 
 ١٤ََيۡعلَُمونََ

15. আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  কছঠাৰ শাতি। তনশ্চয় তসহোঁ ছি 

তি কতৰত ল কসয়া তকমান কি গতহথ ি! 

إِن ُهۡمََسآَءََماََكانُواََْ َلَُهۡمََعَذاٗباََشِديًداَۖۡ ُ َٱَّلل  َعد 
َ
أ

 ١٥ََيۡعَملُونََ

16. তসহোঁ ছি তনজৰ শপিছিাৰক ঢাল তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰছ , িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি আল্লাহৰ পৰ্ি িাধা প্ৰদান কতৰছ । ফলি তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

লাঞ্ছনাদায়ক শাতি। 

َِفَلَُهۡمََ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  يَۡمََٰنُهۡمَُجن ٗةَفََصدُّ
َ
خَُذٓواَْأ ٱت 

ِهينَ  َمُّ  ١٦ََعَذاب 

17. আল্লাহৰ শাতিৰ তিপৰীছি তসহোঁ িৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি তসহোঁ িৰ 

ককাছনা কামি নাতহি; তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ অতধিাসী, িাি তসহোঁ ছি তচৰকাল 

ৰ্াতকি। 

ََْۚ ََِشۡيـ ًا َِنَٱَّلل  ۡوَلَُٰدُهمَم 
َ
َٰلُُهۡمََولَٓاَأ ۡمَو

َ
ل نَُتۡغنَِيََعۡنُهۡمَأ

ُهۡمَفِيَهاََخَٰلُِدونََ ارَِِۖ ۡصَحَُٰبَٱلن 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
 ١٧َأ

18. কসইতদনা আল্লাছহ তসহোঁ ি সকছলাছক পুনৰুতিি কতৰি, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

আল্লাহৰ ওচৰি এছনকুৱা শপি কতৰি কিছনকুৱা শপি কিামাছলাকৰ ওচৰি 

কছৰ আৰু তসহোঁ ছি ভাছৱ কি, তসহোঁ ছি ভাল তকিা এটা কতৰ আছ । সাৱধান! 

তনশ্চয় তসহোঁ ছিই প্ৰকৃি তম লীয়া। 

ََجمِيٗعاََفَيۡحلُِفوَنَلَُهۥََكَماََيحۡلُِفوَنََ ُ يَۡوَمََيۡبَعُثُهُمَٱَّلل 
لَٓاَإِن ُهۡمَُهُمََلَُكۡمَ

َ
أ َِۚ ََشۡيٍء ن ُهۡمَعَلَىَٰ

َ
َويَۡحَسُبوَنَأ

َِٰذبُونََ  ١٨َٱلَۡك

19. চয়িাছন তসহোঁ িৰ ওপৰি প্ৰভাৱ তিিাৰ কতৰছ ; আৰু তসহোঁ িক আল্লাহৰ 

স্মৰণ পাহৰাই তদছ । ইহোঁ ছিই চয়িানৰ দল। তনশ্চয় চয়িানৰ দছলই ক্ষতিগ্ৰি। 
ْوَلَٰٓئَِكََٱۡسَتۡحَوَذََعلَۡيِهُمَ

ُ
أ َِْۚ َُٰهۡمَذِۡكَرَٱَّلل  نَسى

َ
ۡيَطَُٰنَفَأ ٱلش 

ۡيَطَِٰنَُهُمََ َِحۡزَبَٱلش  لَٓاَإِن 
َ
َأ ۡيَطَِٰنِۚ ِحۡزُبَٱلش 

 ١٩َٱلَۡخَِٰسُرونََ
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20. তনশ্চয় তিহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণ কছৰ, তসহোঁ ছিই 

হ’ি চৰম লাতঞ্ছিসকলৰ অন্তভুথ ি। 
َٱل ِذيَنَُيحَآَ َذل ِينََإِن 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَفِيَٱلۡأ

ُ
َأ ۥٓ ََورَُسولَُه َ  ٢٠َدُّوَنَٱَّلل 

21. আল্লাছহ তলতখ ৰাতখছ  কি, ‘তনশ্চয় মছয়ই তিজয়ী হ’ম আৰু কমাৰ 

ৰা ুলসকছলও তিজয়ী হ’ি’। তনশ্চয় আল্লাহ মহাশতিমান, মহাপৰাৰমশালী। 

َقَوِيٌَّ َ َٱَّلل  إِن  َِۚ نَاََ۠ورُُسلِٓى
َ
َأ ۡغلِبَن 

َ
َلَأ ُ  ٢١َََعزِيز ََكَتَبَٱَّلل 

22. আল্লাহ আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি তিশ্বাস স্থাপন কৰা এছন ককাছনা সম্প্ৰদায় 

িুতম নাপািা, তিসকছল এছন কলাকক ভালপায় তিহোঁ ছি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ 

ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণ কছৰ--- িতদও তসহোঁ ি কিওোঁছলাকৰ তপিা অৰ্িা পুি িা 

ভাই নাইিা িংশ-পতৰয়ালৰ মানুছহই নহওোঁক তকয়! এওোঁছলাকৰ অন্তৰছিই 

আল্লাছহ ঈমান তলতখ তদছ  আৰু কিওোঁৰ িৰফৰ পৰা ৰূহৰ দ্বাৰা কিওোঁছলাকক 

শতিশালী কতৰছ । কিওোঁছলাকক কিওোঁ প্ৰছৱশ কৰাি এছন জান্নািসমূহি িাৰ 

িছলতদ তনজৰাসমূহ প্ৰিাতহি হয়। িাি কিওোঁছলাছক তচৰকাল ৰ্াতকি; আল্লাছহ 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হহছ  আৰু কিওোঁছলাছকও কিওোঁৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট। 

এওোঁছলাছকই আল্লাহৰ দল। জাতন কৰ্াৱা, আল্লাহৰ দছলই সফলিা লাভ কতৰি। 

ََِوٱلَۡيۡوِمَٱٓأۡلِخرَِيَُوآدُّوَنََمۡنََ اََتِجُدَقَوٗۡماَيُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل 
ل 

ۡوََ
َ
ۡبَنآَءُهۡمَأ

َ
ۡوَأ
َ
ََورَُسولَُهۥََولَۡوَكَانُٓواََْءابَآَءُهۡمَأ َ َٱَّلل  َحآد 

وَۡ
َ
ََٰنُهۡمَأ ْوَلَٰٓئَِكََكَتَبَفِيَقُلُوبِِهُمََََإِۡخَو

ُ
َعِشيَرَتُهۡمَْۚأ

َٰٖتََتجۡرِيََ َويُۡدِخلُُهۡمََجن  ِۡنُهَۖۡ ي َدُهمَبُِروٖحَم 
َ
ٱلِۡإيَمََٰنََوأ

ََعۡنُهۡمََ ُ َرِضَيَٱَّلل  نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهاَْۚ
َ
ِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َ لَٓاَإِن 
َ
أ َِْۚ ْوَلَٰٓئَِكَِحۡزُبَٱَّلل 

ُ
َُِهُمَََورَُضواََْعۡنُهَْۚأ ِحۡزَبَٱَّلل 
 ٢٢َٱلُۡمۡفلُِحونََ
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 الحشر 

আল-হাশ্বৰ الحشر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাছৰই আল্লাহৰ পতৱিিা 

আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ; আৰু কিওোঁ পৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময়। 
ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َسب َحََّلِل 

 ١َٱلۡحَِكيمَُ

2. কিছৱোঁই আহছল তকিািসকলৰ মাজি তিসকছল কুফুৰী কতৰত ল তসহোঁ িক 

প্ৰৰ্ম সমাছিশৰ িাছি তসহোঁ িৰ আিাসভূতমৰ পৰা তিিাতৰি কতৰত ল। 

কিামাছলাছক কল্পনাও কৰা নাত লা কি তসহোঁ ছি ওলাই িাি; আৰু তসহোঁ ছিও 

ভাতিত ল কি, তসহোঁ িৰ দ্যগথসমূছহ তসহোঁ িক আল্লাহৰ পৰা ৰক্ষা কতৰি; তকন্তু 

তসহোঁ িৰ ওচৰি আল্লাহৰ আিাি এছন ঠাইৰ পৰা আতহছল তিছটা তসহোঁ ছিও কল্পনা 

কতৰি পৰা নাত ল; আৰু কিওোঁ তসহোঁ িৰ অন্তৰি আিঙ্কৰ সিাৰ কতৰছল। ফলি 

তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ঘৰ-দ্যৱাৰ তনজ হাছি আৰু মুতমনসকলৰ হাছিছৰ ধ্বংস কতৰছল; 

এছিছক কহ দৃতষ্টমান িযতিসকল! কিামাছলাছক উপছদশ গ্ৰহণ কৰা। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَِمنََ
َ
ۡخَرَجَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنَأ

َ
ُهَوَٱل ِذٓيَأ

ن ُهَم
َ
ََوَظنُّٓواَْأ ْۡۖ نََيخۡرُُجوا

َ
ِلَٱلۡحَۡشِرََِۚماََظَننُتۡمَأ و 

َ
ََدَِيَٰرِهِۡمَلِأ

َِمۡنََحۡيُثَلَۡمََ ُ َُٰهُمَٱَّلل  تَى
َ
َِفَأ َِنَٱَّلل  انَِعُتُهۡمَُحُصوُنُهمَم  م 

ََوَقَذَفَفِيَقُلُوبِِهُمَٱلرُّۡعَبَُْۚيخۡرِبُوَنَُبُيوَتُهمََ ۡۖ
ْ َيحۡتَِسُبوا

ْولِيََ
ُ
أ يِۡديَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَفَٱۡعَتبُِرواََْيَٰٓ

َ
يِۡديِهۡمََوأ

َ
بِأ

بَۡصَٰرَِ
َ
 ٢َٱلۡأ

3. আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িৰ তনিথাসনদি তলতপিি নকতৰছলও কিওোঁ তসহোঁ িক 

পৃতৰ্ৱীছিই (আন ককাছনা) শাতি তদছলছহোঁ ছিন; আৰু আতখৰািি তসহোঁ িৰ িাছি 

আছ  জাহান্নামৰ শাতি। 

ََۡۖ ۡنَيا َبُهۡمَفِيَٱلدُّ ََعلَۡيِهُمَٱلۡجَلَآَءَلََعذ  ُ نََكَتَبَٱَّلل 
َ
َولَۡولَٓاَأ

ارَِ  ٣ََولَُهۡمَفِيَٱٓأۡلِخَرةََِعَذاُبَٱلن 

4. এয়া এই িাছি কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তিৰুিাচাৰণ 

কতৰত ল;আৰু ককাছনািাই আল্লাহৰ তিৰুিাচাৰণ কতৰছল, কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ 

শাতি প্ৰদানি অতি কছঠাৰ। 

ََ َفَإِن  َ َٱَّلل  ِ ََوَمنَيَُشآق  ۖۥۡ ََورَُسولَُه َ ن ُهۡمََشآقُّواَْٱَّلل 
َ
َٰلَِكَبِأ َذ
َ َ  ٤ََشِديُدَٱلۡعَِقابَِٱَّلل 

5. কিামাছলাছক তিছিাৰ কখজুৰ গ  কাটি া আৰু তিছিাৰক কািৰ ওপৰি তস্থি 

অৱস্থাি ৰাতখ তদ া, কসয়া আত ল ককৱল আল্লাহৰ অনুমতিৰছম; িাছি কিওোঁ 

ফাত কসকলক লাতঞ্ছি কতৰি পাছৰ। 

ۡوَتََرۡكُتُموَهاَقَآئَِمًةَعَلَىََٰٓ
َ
ِنَل ِيَنٍةَأ ُصولَِهاَََماََقَطۡعُتمَم 

ُ
أ

ََِولُِيۡخزَِيَٱلَۡفَِٰسقِينََ  ٥َفَبِإِۡذِنَٱَّلل 

6. আৰু আল্লাছহ ইয়াহুদীসকলৰ পৰা কিওোঁৰ ৰা ুলক তি ‘ফায়’ (ধন-সম্পদ) 

অপথন কতৰছ , িাৰ িাছি কিামাছলাছক কঘাোঁ ৰা অৰ্িা উটি আছৰাহণ কতৰ 

ককাছনা অতভিান কৰা নাত লা; িৰং আল্লাছহ কিওোঁৰ ৰা ুলসকলক িাৰ ওপৰি 

ইচ্ছা কিৃথ ত্ব প্ৰদান কছৰ; আৰু আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

وَۡجۡفُتۡمََعلَۡيهَِِمۡنََ
َ
َرَُسولِهِۦَِمۡنُهۡمََفَمآَأ َعَلَىَٰ ُ فَآَءَٱَّلل 

َ
َوَمآَأ

ََمنََ َيَُسل ُِطَرُُسلَُهۥَعَلَىَٰ َ َٱَّلل  َخۡيٖلََولَاَرَِكاٖبََوَلَِٰكن 
ََشۡيٖءَقَِدير َ ِ

َُكل  َعَلَىَٰ ُ َوٱَّلل  َْۚ  ٦َيََشآُء
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7. আল্লাছহ জনিসতিৰ অতধিাসীসকলৰ পৰা কিওোঁৰ ৰা ুলক ‘ফায়’ তহচাছপ তি 

প্ৰদান কতৰছ  কসয়া আল্লাহৰ িাছি আৰু ৰা ুলৰ িাছি আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ 

িাছি, ইয়ািীমসকল আৰু তম কীনসকলৰ িাছি লগছি মু াতফৰসকলৰ িাছি, 

িাছি ধন-সম্পদ ককৱল কিামাছলাকৰ মাজৰ তিত্তশালীসকলৰ মাজছিই 

আিিথ ন কতৰ নাৰ্াছক। ৰা ুছল কিামাছলাকক তি তদছয় কসয়া কিামাছলাছক গ্ৰহণ 

কৰা, আৰু তিছটাৰ পৰা কিওোঁ কিামাছলাকক তনছষধ কছৰ িাৰ পৰা তিৰি ৰ্কা 

আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা; তনশ্চয় আল্লাহ শাতি প্ৰদানি 

অতি কছঠাৰ। 

ۡهِلَ
َ
َرَُسولِهِۦَِمۡنَأ َعَلَىَٰ ُ فَآَءَٱَّلل 

َ
آَأ َِهَّلِلَفََم  ٱلُۡقَرىَٰ

ََوٱلَۡمَسَِٰكيِنََوٱبِۡنََ ََوٱلَۡيَتََٰميَٰ َولِلر ُسوِلََولِِذيَٱلُۡقۡربَيَٰ
ۡغنَِيآِءَِمنُكۡمََْۚوَمآََ

َ
بِيِلَكَۡيَلَاَيَُكوَنَُدولََۢةََبيَۡنَٱلۡأ ٱلس 

ََ ْْۚ َُٰكُمَٱلر ُسوُلَفَُخُذوهََُوَماََنَهىَُٰكۡمََعۡنُهَفَٱنَتُهوا َءاتَى
َۡۖ َ ََشِديُدَٱلۡعَِقابََِوٱت ُقواَْٱَّلل  َ َٱَّلل   ٧ََإِن 

8. এই সম্পদ কসইসকল দতৰদ্ৰ মুহাজীৰৰ িাছি তিসকলক তনজ ঘৰ-িাৰী আৰু 

সা-সম্পতত্তৰ পৰা তিিাতৰি কৰা হহছ । কিওোঁছলাছক আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু 

সন্তুতষ্টৰ অছেষণ কছৰ আৰু আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক সহায় কছৰ। 

এওোঁছলাছকই সিযিাদী। 

ۡخرُِجواَِْمنَدَِيَٰرِهِۡمََلِلُۡفَقرََ
ُ
آِءَٱلُۡمَهَِٰجرِيَنَٱل ِذيَنَأ

َٰٗناََويَنُصُروَنََ ََِورِۡضَو َِنَٱَّلل  َٰلِِهۡمَيَبَۡتُغوَنَفَۡضلٗاَم  ۡمَو
َ
َوأ

َِٰدقُونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلص 
ُ
َأ ۥْٓۚ ََورَُسولَُه َ  ٨َٱَّلل 

9. আৰু কিওোঁছলাকৰ িাছিও, তিসকছল মুহাতজৰসকলৰ আগমনৰ আগছি এই 

নগৰীক তনিাস তহচাছপ গ্ৰহণ কতৰছ  আৰু ঈমান আতনছ , কিওোঁছলাছক 

কিওোঁছলাকৰ ওচৰি তহজৰি কতৰ অহা মানুহতিলাকক ভালপায় আৰু 

মুহাতজৰসকলক তি তদয়া হহছ  িাৰ িাছি কিওোঁছলাছক তনজ অন্তৰি ককাছনা 

তহংসা কপাষণ নকছৰ, আৰু কিওোঁছলাছক অভাৱ ৰ্কা সছেও তনজৰ ওপৰি 

কিওোঁছলাকক অগ্ৰাতধকাৰ তদছয়। প্ৰকৃিছি তিসকলক অন্তৰৰ কৃপণিাৰ পৰা 

ৰক্ষা কৰা হহছ , কিওোঁছলাছকই সাফলযমতিি। 

اَرََوٱلِۡإيَمََٰنَِمنََقۡبلِِهۡمَُيحِبُّوَنََمۡنََ َوٱل ِذيَنََتَبو ُءوَٱلد 
وتُواََْ

ُ
آَأ ِم  َهاَجَرَإِلَۡيِهۡمََولَاََيِجُدوَنَفِيَُصُدورِهِۡمََحاَجٗةَم 

نُفِسِهۡمََولَوَۡ
َ
َأ َوَمنَََويُۡؤثُِروَنَعَلَىَٰٓ َْۚ ََكاَنَبِِهۡمََخَصاَصة 

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلُۡمۡفلُِحونََ
ُ
ََنۡفِسهِۦَفَأ  ٩َيُوَقَُشح 

10. আৰু তিসকল কিওোঁছলাকৰ তপ ি আতহছ  কিওোঁছলাছক কয়, ‘কহ আমাৰ 

প্ৰতিপালক! আমাক আৰু আমাৰ পূছিথ ঈমান কপাষণ কৰা আমাৰ ভািৃসকলক 

ক্ষমা কতৰ তদয়া; আৰু তিসকছল ঈমান আতনছ  কিওোঁছলাকৰ তিৰুছি আমাৰ 

অন্তৰি ককাছনা তিছদ্বষ নাৰাতখিা। কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় িুতম দয়ািান, 

পৰম দয়ালু’। 

ََبۡعِدهِۡمََيُقولُوَنََرب َناَٱۡغفِۡرَلََناََ َوٱل ِذيَنََجآُءوَِمنُۢ
َٰنَِناَٱل ِذيَنََسَبُقونَاَبِٱلِۡإيَمَِٰنََولَاََتجَۡعۡلَفِيَقُلُوبَِناََ َولِإِۡخَو

َِ اَل 
َر ِحيمَ ِغل ٗ  ١٠َل ِذيَنََءاَمُنواََْرب َنآَإِن َكَرَُءوف 

11. িুতম মুনাতফকসকলৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা নাইছন? তসহোঁ ছি আহছল 

তকিািসকলৰ মাজৰ পৰা তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ কসইসকল ভািৃক 

কয়, ‘কিামাছলাছক িতদ িতহষৃ্কি কহাৱা, কিছন্ত আতমও কিামাছলাকৰ লগি 

তনশ্চয় কদশ িযাগ কতৰম আৰু আতম কিামাছলাকৰ তিষছয় ককতিয়াও কাছৰা 

আনুগিয নকতৰম আৰু কিামাছলাকৰ লগি িুি হ’কল আতম তনশ্চয় 

কিামাছলাকৰ সহায় কতৰম’। তকন্তু আল্লাছহ সাক্ষয তদছয় কি, তনশ্চয় তসহোঁ ি কঘাৰ 

তম লীয়া। 

َٰنِِهُمَٱل ِذيَنََ لَۡمَتََرَإِلَيَٱل ِذيَنَنَاَفُقواََْيُقولُوَنَلِإِۡخَو
َ
۞أ

َََكَفُرواَْمَِ ۡخرِۡجُتۡمَلََنۡخرَُجن 
ُ
ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبَلَئِۡنَأ

َ
ۡنَأ

بَٗداََوِإنَقُوتِلُۡتۡمََ
َ
َحًداَأ

َ
َمَعُكۡمََولَاَنُِطيُعَفِيُكۡمَأ

َِٰذبُونََ َيَۡشَهُدَإِن ُهۡمَلََك ُ  ١١َلََننُصَرن ُكۡمََوٱَّلل 
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12. প্ৰকৃিছি িতদ তসহোঁ ি (ইয়াহুদীসকল) িতহষৃ্কি হয় কিছন্ত ইহোঁ ছি 

(মুনাতফকসকছল) ককতিয়াও তসহোঁ িৰ লগি ওলাই নািাি আৰু তসহোঁ িৰ লগি 

িুি কৰা হ’কল ইহোঁ ছি ককতিয়াও সহায় নকতৰি আৰু িতদ তসহোঁ িক ককাছনা 

সহায় কতৰিকল আছহও কিছন্ত তসহোঁ ি তনশ্চয় পৃষ্ঠপ্ৰদশথন কতৰি; িাৰ তপ ি 

তসহোঁ ছি ককাছনা সহাছয়ই নাপাি। 

َِ ۡخرُِجواَْلَاََيخۡرُُجوَنََمَعُهۡمََولَئِنَقُوت
ُ
لُواَْلَاََلَئِۡنَأ

َلَاََ ۡدَبََٰرَُثم 
َ
َٱلۡأ يَنُصُروَنُهۡمََولَئِنَن َصُروُهۡمَلَُيَولُّن 

 ١٢َيُنَصُرونََ

13. প্ৰকৃিপছক্ষ তসহোঁ িৰ অন্তৰি আল্লাহিকক কিামাছলাকৰ ভয়ছহ কিত । এয়া 

এই িাছি কি, তসহোঁ ি এটা জ্ঞানছিাধ নৰ্কা সম্প্ৰদায়। 
َرَۡهَبةَٗ َشدُّ

َ
نُتۡمَأ

َ
ن ُهۡمََلَأ

َ
َٰلَِكَبِأ َذ َِْۚ َِنَٱَّلل  َفِيَُصُدورِهِمَم 

 ١٣َقَۡوم َل اََيۡفَقُهونََ

14. তসহোঁ ি সতন্মতলিভাছৱ কিামাছলাকৰ লগি িুি কতৰি কনাৱাতৰি, িুি 

কতৰছলও সুৰতক্ষি জনিসতিৰ মাজি অৱস্থান কতৰ অৰ্িা কিৰৰ আোঁৰ হলছহ 

কতৰি; তসহোঁ ি পাৰস্পাতৰক তিছৰাতধিাি অতি কছঠাৰ। িুতম তসহোঁ িক ঐকযিি 

িুতল ভািা; তকন্তু তসহোঁ িৰ অন্তৰসমূহি তমল নাই; এইছটা এই িাছিই কি, তসহোঁ ি 

এটা তনছিথাধ সম্প্ৰদায়। 

ۡوَِمنََوَرآِءََ
َ
َنٍةَأ حَص  لَاَيَُقَٰتِلُونَُكۡمََجمِيًعاَإِل اَفِيَقُٗرىَمُّ

ََْۚتحَۡسُبُهۡمََجمِيٗعاََوقُلُوبُُهۡمَ ُسُهمَبَيَۡنُهۡمََشِديد 
ۡ
ُجُدرَْۚبَأ

ل اََيۡعقِلُونََشََ ن ُهۡمَقَۡومَ 
َ
َٰلَِكَبِأ ََِۚذ  ١٤َت يَٰ

15. ইহোঁ ি কসইসকল কলাকৰ দছৰই, তিসকছল ইহোঁ িৰ তক ুকাল পূছিথই তনজৰ 

কৃিকমথৰ শাতি কভাগ কতৰছ , আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
ۡمرِهِمَۡ

َ
َذاقُواََْوبَاَلَأ َۡۖ َولَُهۡمََََكَمَثِلَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَقَرِيٗبا

لِيمَ 
َ
َأ  ١٥ََعَذاب 

16. ইহোঁ ছি চয়িানৰ দছৰ, তস মানুহক কয়, ‘কুফুৰী কৰা’; িাৰ তপ ি 

কিতিয়া তস কুফুৰী কছৰ কিতিয়া তস কয়, ‘কিামাৰ লগি কমাৰ ককাছনা সম্পকথ  

নাই, তনশ্চয় মই সৃতষ্টজগিৰ প্ৰতিপালক আল্লাহক ভয় কছৰা’। 

ۡيَطَِٰنَإِۡذَقَاَلَلِلِۡإنَسَِٰنَٱۡكفَُ اََكَفَرَََكَمَثِلَٱلش  ۡرَفَلَم 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ََرب  َ َخاُفَٱَّلل 

َ
ِنَكَإِن ِٓيَأ م  ِيَبَرِٓيءَ 

 ١٦َقَاَلَإِن 

17. ফলি তসহোঁ ি দ্যজনৰ পতৰণাম হ’ি কি, তসহোঁ ি দ্যজছনই জাহান্নামী; িাি 

তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি আৰু এইছটাছৱ িাতলমসকলৰ প্ৰতিদান। 
َا ن ُهَماَفِيَٱلن 

َ
َٰقَِبَتُهَمآَأ َٰلَِكََفَكَاَنََع َوَذ رََِخَٰلَِديِۡنَفِيَهاَْۚ
َٰلِِمينََ ُؤاَْٱلظ   ١٧ََجَزَٰٓ

18. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা; আৰু 

প্ৰছিযকছৰ তচন্তা কৰা উতচি কি, তস অহাকাতলৰ িাছি তক কপ্ৰৰণ কতৰছ ; আৰু 

কিামাছলাছক আল্লাহক ভয় কৰা; কিামাছলাছক তি কৰা কসই সম্পছকথ  তনশ্চয় 

আল্লাহ সতিছশষ অৱতহি। 

اََ َم  ََولَۡتنُظۡرََنۡفس  َ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْٱت ُقواَْٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

بَِماََتۡعَملُونََ َُۢ ََخبِيُر َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َمۡتَلَِغدَِٖۖ  ١٨َقَد 

19. কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ দছৰ নহ’িা তিসকছল আল্লাহক পাহতৰ হগছ ; 

ফলি আল্লাছহও তসহোঁ িক আত্মতিসৃ্মি কতৰছ , ইহোঁ ছিই হহছ  ফাত ক্ব। 
نُفَسُهۡمََْۚ

َ
َُٰهۡمَأ نَسى

َ
َفَأ َ َولَاَتَُكونُواََْكٱل ِذيَنَنَُسواَْٱَّلل 

ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡفَِٰسُقونََ
ُ
 ١٩َأ

20. জাহান্নামৰ অতধিাসী আৰু জান্নািৰ অতধিাসী ককতিয়াও সমান নহয়। 

প্ৰকৃি সফলিাৰ অতধকাৰী ককৱল জান্নািৰ অতধিাসীসকলছহ। 
ۡصَحَُٰبََ

َ
أ ۡصَحَُٰبَٱلۡجَن ةَِِۚ

َ
ارََِوأ ۡصَحَُٰبَٱلن 

َ
لَاَيَۡسَتوِٓيَأ

 ٢٠َٱلۡجَن ةَُِهُمَٱلَۡفآئُِزونََ
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21. িতদ আতম এই ককাৰআনক ককাছনা পিথিৰ ওপৰি অৱিীণথ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন কিছন্ত িুতম ইয়াক আল্লাহৰ ভয়ি তিনীি তিদীণথ অৱস্থাি 

কদতখলাছহোঁ ছিন, আৰু আতম এইছিাৰ উদাহৰণ িণথনা কছৰা মানুহৰ িাছি িাছি 

তসহোঁ ছি তচন্তা-গছৱষণা কছৰ। 

ۡيَتُهۥََخَِٰشٗعاََ
َ
ََجبَٖلَل َرأ نَزلَۡناََهََٰذاَٱلُۡقۡرَءاَنَعَلَىَٰ

َ
لَۡوَأ

ۡمَثَُٰلَنَۡضِربَُهاَ
َ
َوتِلَۡكَٱلۡأ َِْۚ ِۡنََخۡشَيةَِٱَّلل  ٗعاَم  ِ َتَصد  مُّ

ُرونَََلِلن اِسَلََعل ُهمَۡ  ٢١ََيَتَفك 

22. কিছৱোঁই আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, কিওোঁ 

অদৃশয আৰু প্ৰকাশয তিষয়সমূহৰ জ্ঞানী; কিওোঁ পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু। 
ُهَوََ َهََٰدةَِِۖ َٰلُِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  َع ََٰهَإِل اَُهَوَۖۡ َٱل ِذيَلَٓاَإَِل ُ ُهَوَٱَّلل 

 ٢٢َٱلر ۡحَمَُٰنَٱلر ِحيمَُ

23. কিছৱোঁই আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা সিয ইলাহ নাই, কিছৱোঁই 

অতধপতি, মহাপতৱি, শাতন্তৰ উৎস ত্ৰুটিমুি, তনৰাপত্তাদানকাৰী, ৰক্ষক, 

মহাপৰাৰমশালী, মহাপ্ৰিাপশালী, অতি মতহমাতেি। তসহোঁ ছি তি অংশীস্থাপন 

কছৰ িাৰ পৰা আল্লাহ পতৱি, মহান। 

َٱل ِذي ُ َلَُٰمََََُهَوَٱَّلل  وُسَٱلس  ََٰهَإِل اَُهَوَٱلَۡملُِكَٱلُۡقدُّ لَٓاَإَِل
ََِ ُسۡبَحََٰنَٱَّلل  ٱلُۡمۡؤِمُنَٱلُۡمَهۡيِمُنَٱلَۡعزِيُزَٱلۡجَب اُرَٱلُۡمَتَكب ُِرَْۚ

اَيُۡشِرُكونََ  ٢٣ََعم 

24. কিছৱোঁই আল্লাহ, স্ৰষ্টা উদ্ভাৱনকিথ া, আকাৰ-আকৃতিদানকাৰী, সছিথাত্তম 

নামসমূহ কিওোঁছৰই। আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলাছৱ কিওোঁৰ 

পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ। কিওোঁ পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

ََِۚ ۡسَمآُءَٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
لَُهَٱلۡأ َۡۖ ُِر َٱلَۡخَٰلُِقَٱلَۡبارُِئَٱلُۡمَصو  ُ ُهَوَٱَّلل 

ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو يَُسب ُِحَلَُهۥََماَفِيَٱلس 

 ٢٤َٱلۡحَِكيمَُ
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আল-মুমিাতহনাহ الممتحنَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক কমাৰ শত্ৰু আৰু কিামাছলাকৰ শত্ৰুক 

িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ নকতৰিা, কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ প্ৰতি িনু্ধত্বৰ িািথ া কপ্ৰৰণ কতৰ া, 

অৰ্চ তসহোঁ ছি, কিামাছলাকৰ ওচৰি তি সিয আতহছ , কসইছটা প্ৰিযাখযান 

কতৰছ , ৰা ুলক আৰু কিামাছলাকক িতহষ্কাৰ কতৰছ  এই কাৰছণ কি, 

কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান আতন া। িতদ 

কিামাছলাছক কমাৰ পৰ্ি তজহাদ কতৰিকল আৰু কমাৰ সন্তুতষ্ট লাভৰ িাছি 

ওলাই া, কিছন্ত তকয় কিামাছলাছক তসহোঁ িৰ লগি কগাপছন িনু্ধত্ব কতৰ া? আৰু 

কিামাছলাছক তি কগাপন কৰা আৰু কিামাছলাছক তি প্ৰকাশ কৰা কসই তিষছয় 

মই সমযক অৱগি। কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় এছনকুৱা কতৰি তস সৰল পৰ্ৰ 

পৰা তিচুযি হ’ি। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتت ِخُذواَْعََ يُّ
َ
أ ۡولَِيآَءَََيَٰٓ

َ
ُكۡمَأ ِيَوََعُدو  ُدو 

َِنََ ةََِوَقۡدََكَفُرواَْبَِماََجآَءُكمَم  تُلُۡقوَنَإِلَۡيِهمَبِٱلَۡمَود 
ََِرب ُِكۡمََ نَتُۡؤِمُنواَْبِٱَّلل 

َ
َُيخۡرُِجوَنَٱلر ُسوَلََوِإي اُكۡمَأ ِ ٱلۡحَق 

َِۚإِنَُكنُتۡمََخرَۡجُتۡمَِجَهَٰٗداَفِيََسبِيلِىََوٱبۡتَِغآَءََمۡرَضَا تِي
ۡعلَنُتۡمََْۚ

َ
ۡخَفۡيُتۡمََوَمآَأ

َ
ۡعلَُمَبَِمآَأ

َ
نَاَ۠أ
َ
ةََِوأ وَنَإِلَۡيِهمَبِٱلَۡمَود  تُِسرُّ

بِيلَِ ََسَوآَءَٱلس   ١ََوَمنََيۡفَعلُۡهَِمنُكۡمََفَقۡدََضل 

2. তসহোঁ ছি িতদ কিামাছলাকৰ ওপৰি প্ৰধানয লাভ কছৰ কিছন্ত তসহোঁ ি 

কিামাছলাকৰ শত্ৰু হ’ি লগছি হাি আৰু তজভাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকক অতনষ্ট 

সাধন কতৰি, আৰু তসহোঁ ছি কামনা কছৰ িতদ কিামাছলাছক কুফুৰী 

কতৰলাছহোঁ ছিন! 

ۡعَداٗٓءََويَبُۡسُطٓواَْإِلَۡيُكۡمََ
َ
إِنََيۡثَقُفوُكۡمَيَُكونُواَْلَُكۡمَأ

وِٓءََوَودُّواَْلَۡوَتَۡكُفُرونََ لِۡسنََتُهمَبِٱلسُّ
َ
يِۡدَيُهۡمََوأ

َ
 ٢َأ

3. কিামাছলাকৰ আত্মীয়-স্বজন আৰু সন্তান-সন্ততি তক্বয়ামিৰ তদনা ককাছনা 

উপকাৰ কতৰি কনাৱাতৰি। আল্লাছহ কিামাছলাকৰ মাজি ফয়চালা কতৰ তদি; আৰু 

কিামাছলাছক তি কৰা কসই তিষছয় আল্লাহ সিথদ্ৰষ্টা। 

ۡوَلَُٰدُكۡمَْۚيَوَۡمَٱلۡقَِيََٰمةََِ
َ
رَۡحاُمُكۡمََولَٓاَأ

َ
لَنَتَنَفَعُكۡمَأ

َُ  ٣ََبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصير ََيۡفِصُلَبَيَۡنُكۡمََْۚوٱَّلل 

4. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি ইব্ৰাহীম আৰু কিওোঁৰ লগি তিসকল আত ল 

কিওোঁছলাকৰ মাজি উত্তম আদশথ আছ । কিতিয়া কিওোঁছলাছক তনজ সম্প্ৰদায়ক 

হকত ল, ‘কিামাছলাকৰ লগি আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ পতৰিছিথ  তিসকলৰ 

উপাসনা কৰা কসইসকলৰ পৰা আতম সম্পকথ মুি। আতম কিামাছলাকক অস্বীকাৰ 

কছৰা। আমাৰ আৰু কিামাছলাকৰ মাজি তচৰকালৰ িাছি শত্ৰুিা আৰু তিছদ্বষ 

সৃতষ্ট হ’ল; কিতিয়াকলছক কিামাছলাছক এক আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ 

নকতৰিা’। তকন্তু ইব্ৰাহীমৰ তনজ তপিাৰ প্ৰতি কৰা এই উতিছটা িযতিৰম কি, 

‘মই তনশ্চয় আছপানাৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰম তকন্তু মই আছপানাৰ হছক 

আল্লাহৰ পৰা তকিা উপকাৰ কতৰিকল কমাৰ সাধয নাই’। (ইব্ৰাহীম আৰু কিওোঁৰ 

অনুসাৰীসকছল হকত ল) কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! ‘আতম কিামাছৰই প্ৰতি তনভথ ৰ 

কতৰছ া, আৰু কিামাছৰই অতভমুখী হহছ া আৰু কিামাৰ ওচৰকলছকই আমাৰ 

প্ৰিযাৱিথ ন’। 

َإِۡذَََقَۡدََكانَۡتَلَُكمَۡ ۥٓ فِٓيَإِبَۡرَٰهِيَمََوٱل ِذيَنََمَعُه ۡسَوة ََحَسَنةَ 
ُ
أ

اََتۡعُبُدوَنَِمنَُدوِنََ قَالُواَْلَِقۡوِمِهۡمَإِن اَبَُرَٰٓءُؤاَِْمنُكۡمََوِمم 
ََِكَفۡرنَاَبُِكۡمََوبََداَبَيَۡنَناََوبَۡيَنُكُمَٱلَۡعَدََٰوةََُ ٱَّلل 

َْ َتُۡؤِمُنوا بًَداََحت يَٰ
َ
َإِل اَقَۡوَلََََوٱلَۡبۡغَضآُءَأ ۥٓ َِوَۡحَدهُ بِٱَّلل 

َِِمنََ ۡملُِكَلََكَِمَنَٱَّلل 
َ
َلََكََوَمآَأ ۡسَتۡغفَِرن 

َ
بِيهَِلَأ

َ
إِبَۡرَٰهِيَمَلِأ

نَبَۡناََوِإلَۡيَكَٱلَۡمِصيرَُ
َ
ب َناََعلَۡيَكَتَوَك لَۡناََوِإلَۡيَكَأ ر   ٤ََشۡيٖءَِۖ
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5. ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম আমাক কাতফৰসকলৰ তফিনাৰ পাি নকতৰিা। 

কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম আমাক ক্ষমা কতৰ তদয়া; তনশ্চয় িুতম 

পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়’। 

إِن َكََ َۡۖ َرب َناَلَاََتجَۡعلَۡناَفِۡتَنٗةَل ِل ِذيَنََكَفُرواََْوٱۡغفِۡرَلََناََرب َنآ
نَتَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ

َ
 ٥َأ

6. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি উত্তম আদশথ আছ  কসইসকল কলাকৰ মাজি, 

তিসকছল আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰিযাশা কছৰ; আৰু তিছয় মুখ ঘূৰাই লয় 

(তস জাতন কলাৱা উতচি কি) তনশ্চয় আল্লাছহই হহছ  অভাৱমুি, স্বয়ং 

প্ৰশংতসি। 

ََ َ ل َِمنَكَاَنَيَرُۡجواَْٱَّلل  ۡسَوة ََحَسَنةَ 
ُ
لََقۡدََكاَنَلَُكۡمَفِيِهۡمَأ

َْۚ َٱلۡحَِميدََُوٱلَۡيۡوَمَٱٓأۡلِخَر َُهَوَٱلَۡغنِيُّ َ َٱَّلل  َفَإِن   ٦ََوَمنََيَتَول 

7. তিসকলৰ লগি কিামাছলাকৰ শত্ৰুিা আছ  সম্ভৱি আল্লাছহ তসহোঁ িৰ আৰু 

কিামাছলাকৰ মাজি িনু্ধত্ব সৃতষ্ট কতৰ তদি; আৰু আল্লাহ ক্ষমিািান: আৰু আল্লাহ 

পৰম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। 

نََيجَۡعَلَبَيَۡنكَُ
َ
َأ ُ ۡمََوبَيَۡنَٱل ِذيَنَعَاَدۡيُتمََ۞َعَسيَٱَّلل 

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ َوٱَّلل  َْۚ َقَِدير  ُ َوٱَّلل  َْۚ ٗة َود  ِۡنُهمَم   ٧َم 

8. দ্বীনৰ তিষছয় তিসকছল কিামাছলাকৰ তিৰুছি িুি কৰা নাই আৰু 

কিামাছলাকক স্বছদশৰ পৰা িতহষ্কাছৰা কৰা নাই, তসহোঁ িৰ প্ৰতি মহানুভৱিা 

কদখুৱািকল আৰু নযায়তিচাৰ কতৰিকল আল্লাছহ কিামাছলাকক তনছষধ নকছৰ। 

তনশ্চয় আল্লাহ নযায়পৰায়ণসকলক ভালপায়। 

يِنََولَۡمََ ِ ََعِنَٱل ِذيَنَلَۡمَيَُقَٰتِلُوُكۡمَفِيَٱلد  ُ ل اََيۡنَهىَُٰكُمَٱَّلل 
ََ وُهۡمََوُتۡقِسُطٓواَْإِلَۡيِهۡمَْۚإِن  نََتبَرُّ

َ
َٰرُِكۡمَأ ِنَدَِي رُِجوُكمَم 

ُيخۡ
َٱلُۡمۡقِسِطَي َُيحِبُّ َ  ٨َنََٱَّلل 

9. আল্লাছহ ককৱল তসহোঁ িৰ লগি িনু্ধত্ব কতৰিকল তনছষধ কতৰছ , তিসকছল দ্বীন 

সম্পছকথ  কিামাছলাকৰ তিৰুছি িুি কতৰছ , কিামাছলাকক স্বছদশৰ পৰা িতহষ্কাৰ 

কতৰছ  আৰু কিামাছলাকক িতহষ্কাৰ কতৰিকল সহায় কতৰছ । তসহোঁ িৰ লগি 

তিহোঁ ছি িনু্ধত্ব কছৰ তসহোঁ ছিই িাতলম। 

ِيِنََإِن َماَ ََٰتلُوُكۡمَفِيَٱلد  ََعِنَٱل ِذيَنََق ُ َيۡنَهىَُٰكُمَٱَّلل 
نََ
َ
َإِۡخَراِجُكۡمَأ َٰرُِكۡمََوَظََٰهُرواَْعَلَىَٰٓ ِنَدَِي ۡخرَُجوُكمَم 

َ
َوأ

َٰلُِمونََ ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلظ 
ُ
 ٩َتََول وُۡهۡمََْۚوَمنََيَتَول ُهۡمَفَأ

10. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকৰ ওচৰি মুতমনা নাৰীসকল তহজৰি কতৰ 

আতহছল কিামাছলাছক তসহোঁ িক পৰীক্ষা কতৰিা; আল্লাছহই তসহোঁ িৰ ঈমান 

সম্পছকথ  সমযক অৱগি। িাৰ তপ ি িতদ কিামাছলাছক জাতনি পাৰা কি, তসহোঁ ি 

মুতমনা নাৰী, কিছন্ত তসহোঁ িক কাতফৰসকলৰ ওচৰকল উভিাই তনতদিা। মুতমনা 

নাৰীসকল কাতফৰসকলৰ িাছি হিধ নহয় আৰু কাতফৰসকছলা মুতমনা নাৰীসকলৰ 

িাছি হিধ নহয়। কাতফৰসকছল তি খৰচ কতৰছ  কসয়া কিামাছলাছক তসহোঁ িক 

উভিাই তদয়া। িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তসহোঁ িক তিিাহ কতৰছল কিামাছলাকৰ 

ককাছনা অপৰাধ নহ’ি িতদ কিামাছলাছক তসহোঁ িক কমাহৰ আদায় তদয়া; আৰু 

কিামাছলাছক কাতফৰা নাৰীসকলৰ লগি দাম্পিয সম্পকথ  িজায় নাৰাতখিা। 

কিামাছলাছক তি িযয় কতৰ া কসয়া উভিাই লিা আৰু কাতফৰসকছল তি িযয় 

কতৰছ  কসয়া তসহোঁ ছি তিচাতৰ কলাৱা উতচি। এইছটাছৱ আল্লাহৰ তিধান; কিওোঁ 

কিামাছলাকৰ মাজি ফয়চালা কতৰ তদছয়; আৰু আল্লাহ সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 

َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاََجآَءُكُمَٱلُۡمۡؤِمَنَُٰتَُمَهَِٰجَرَٰٖتََ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َۡۖ ََفَٱۡمَتِحُنوُهن  فَإِۡنََعلِۡمُتُموُهن  َۡۖ ۡعلَُمَبِإِيَمَٰنِِهن 
َ
َأ ُ َٱَّلل 

َل ُهۡمََولَاََ َِحل   لَاَُهن  ارَِِۖ َإِلَيَٱلُۡكف  ُمۡؤِمَنَٰٖتَفَلَاَتَرِۡجُعوُهن 
ََولَاَُجَناَحََعلَۡيُكۡمََ ْْۚ نَفُقوا

َ
آَأ َوَءاتُوُهمَم  َۡۖ ُهۡمََيحِلُّوَنَلَُهن 

َإَِذآََءاتَيَۡ نَتَنِكُحوُهن 
َ
َولَاَُتۡمِسُكواََْأ َْۚ ُجورَُهن 

ُ
َأ ُتُموُهن 

ََ ْْۚ نَفُقوا
َ
نَفۡقُتۡمََولۡيَۡسـ َلُواََْمآَأ

َ
بِعَِصِمَٱلَۡكَوافِرَِوَۡسـ َلُواََْمآَأ

ََ ََعلِيم  ُ َوٱَّلل  ََِيحُۡكُمَبَيَۡنُكۡمَۖۡ َٰلُِكۡمَُحۡكُمَٱَّلل  َذ
 ١٠ََحِكيمَ 
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11. আৰু কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজি িতদ ককাছনািাই হাি এৰাতদ 

কাতফৰসকলৰ ওচৰি গুতচ িায়, িাৰ তপ ি িতদ কিামাছলাছক িুিি তিজয়ী 

হহ গনীমি লাভ কৰা, কিছনহ’কল তিসকলৰ স্ত্ৰীসকল গুতচ হগছ , তসহোঁ িক 

তসহোঁ ছি তি িযয় কতৰছ , িাৰ সমপতৰমাণ প্ৰদান কৰা; আৰু কিামাছলাছক 

আল্লাহক ভয় কৰা, িাৰ প্ৰতি কিামাছলাছক তিশ্বাস স্থাপন কতৰ া। 

ارََِفَعاَقۡبُتۡمََوِإنَفَاتَكَُ ۡزَوَِٰجُكۡمَإِلَيَٱلُۡكف 
َ
ِۡنَأ م  ۡمََشۡيءَ 

ََ َ ََوٱت ُقواَْٱَّلل  ْْۚ نَفُقوا
َ
ِۡثَلََمآَأ ۡزَوَُٰجُهمَم 

َ
فَـ َاتُواَْٱل ِذيَنََذَهَبۡتَأ

نُتمَبِهِۦَُمۡؤِمُنونََ
َ
 ١١َٱل ِذٓيَأ

12. কহ নিী! কিতিয়া মুতমনা নাৰীসকছল কিামাৰ ওচৰি আতহ এই সম্পছকথ  

িাইআি কছৰ কি, তসহোঁ ছি আল্লাহৰ লগি আন কাছকা অংশীদাৰ স্থাপন 

নকতৰি, চুতৰ নকতৰি, িযতভচাৰ নকতৰি, তনজ সন্তানসকলক হিযা নকতৰি, 

ইচ্ছাকৃিভাছৱ তনছজ অপিাদ ৰচনা কতৰ ৰটনা কতৰ নুফুতৰি আৰু সৎকামি 

কিামাৰ অিাধয নহ’ি, কিতিয়া িুতম তসহোঁ িৰ িাইআি গ্ৰহণ কৰা আৰু তসহোঁ িৰ 

িাছি আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা। তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

نَل اََ
َ
َأ َإَِذاََجآَءَكَٱلُۡمۡؤمَِنَُٰتَُيَبايِۡعَنَكَعَلَىَٰٓ ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

اََولَاَيَۡسرِۡقَنََولَاَيَۡزنِيَنََولَاََيۡقُتلَۡنََ ََِشۡيـ ٗ يُۡشِرۡكَنَبِٱَّلل 
َِ تِيَنَب

ۡ
ََولَاَيَأ ۡوَلََٰدُهن 

َ
ََأ يِۡديِهن 

َ
ُبۡهَتَٰٖنََيۡفتَِريَنُهۥََبيَۡنَأ

ََوٱۡسَتۡغفِۡرََ ََولَاََيۡعِصيَنَكَفِيََمۡعُروٖفََفَبايِۡعُهن  رُۡجلِِهن 
َ
َوأ

ر ِحيمَ  ََغُفورَ  َ َٱَّلل  إِن  َْۚ َ َٱَّلل   ١٢َلَُهن 

13. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক কসই সম্প্ৰদায়ৰ লগি িনু্ধত্ব নকতৰিা, 

তিসকলৰ প্ৰতি আল্লাহ কৰাধাতেি হহছ । তসহোঁ ছি আতখৰাি সম্পছকথ  তনৰাশ হহ 

পতৰছ , কিছনকক কাতফৰসকছল কিৰিাসী সম্পছকথ  তনৰাশ হহ পতৰছ । 

ََعلَۡيِهۡمََ ُ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاََتَتَول ۡواَْقَۡوًماََغِضَبَٱَّلل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

اُرَِمنَۡ ۡصَحَِٰبََقَۡدَيَئُِسواَِْمَنَٱٓأۡلِخَرةََِكَماَيَئَِسَٱلُۡكف 
َ
َأ

ُقُبورَِ
 ١٣َٱلۡ
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আচ-চফ الصف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  কসই সকছলাছিাছৰই আল্লাহৰ পতৱিিা 

আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ; আৰু কিওোঁ পৰাৰমশালী প্ৰজ্ঞাময়। 
ۡرِضَِۖوَُهَوَٱلَۡعزِيُزََ

َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  َسب َحََّلِل 

 ١َٱلۡحَِكيمَُ

2. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক তিছটা নকৰা কসইছটা তকয় ককাৱা? َََهاَٱل ِذين يُّ
َ
أ  ٢ََءاَمُنواَْلَِمََتُقولُوَنََماَلَاََتۡفَعلُونََََيَٰٓ

3. কিামাছলাছক তিছটা নকৰা কিামাছলাকৰ কসইছটা ককাৱা আল্লাহৰ দৃতষ্টি িৰ 

অসছন্তাষজনক। 
نََتُقولُواََْماَلَاََتۡفَعلُونََ

َ
َِأ  ٣ََكبَُرََمۡقًتاَِعنَدَٱَّلل 

4. তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁছলাকক ভালপায়, তিসকছল কিওোঁৰ পৰ্ি শাৰীিিভাছৱ 

িুি কছৰ; কিতনিা তসহোঁ ি গতলি সীছহছৰ তনতমথি সুদৃ়ি প্ৰাচীৰ। 
ن ُهمََ

َ
اََكأ َٱل ِذيَنَيَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيلِهِۦََصف ٗ َُيحِبُّ َ َٱَّلل  إِن 

َ ۡرُصوص  َم   ٤َُبۡنَيَٰن 

5. আৰু স্মৰণ কৰা, মূ াই কিতিয়া কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক হকত ল, ‘কহ কমাৰ 

সম্প্ৰদায়! কিামাছলাছক তকয় কমাক কষ্ট তদ আ া? অৰ্চ কিামাছলাছক জানা কি, 

তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ প্ৰতি (কপ্ৰতৰি) আল্লাহৰ ৰা ুল’। িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি 

কিতিয়া িৰ পৰ্ অৱলম্বন কতৰছল কিতিয়া আল্লাছহ তসহোঁ িৰ হৃদয়সমূহক িৰ 

কতৰ তদছল; আৰু আল্লাছহ ফাত ক্ব সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

َلَِقۡوِمهِۦََيَٰقََ وِۡمَلَِمَتُۡؤُذونَنِيََوَقدَت ۡعلَُموَنَََوِإۡذَقَاَلَُموَسيَٰ
َقُلُوبَُهۡمََْۚ ُ َزاَغَٱَّلل 

َ
اََزاُغٓواَْأ فَلَم  َِإِلَۡيُكۡمَۖۡ ن ِيَرَُسوُلَٱَّلل 

َ
أ

َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلَۡفَِٰسقِينََ ُ  ٥ََوٱَّلل 

6. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মাৰয়ামৰ পুি ঈ াই হকত ল, কহ িনী ই ৰাঈল! 

‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ প্ৰতি কপ্ৰতৰি আল্লাহৰ ৰা ুল আৰু কমাৰ পূিথৱিী 

িাওৰািৰ সিযায়নকাৰী আৰু এজন ৰা ুলৰ সুসংিাদদািা, তিজন কমাৰ তপ ি 

আতহি, িাৰ নাম আহমদ’। িাৰ তপ ি কিওোঁ কিতিয়া সুস্পষ্ট তনদশথনসমূহ হল 

আগমন কতৰছল, কিতিয়া তসহোঁ ছি ক’কল, ‘এয়া স্পষ্ট িাদ্য’। 

َََِوِإۡذَقَاَلَِعيَسيَٱۡبُنَ َِٰٓءيَلَإِن ِيَرَُسوُلَٱَّلل  َمۡريََمََيََٰبنِٓيَإِۡسَر
َرُۢاََ ِ َٰةََِوُمبَش  ۡوَرى َِمَنَٱلت  ٗقاَل َِماََبيَۡنَيََدي  ِ َصد  إِلَۡيُكمَمُّ
اََجآَءُهمََ فَلَم  ۡحمَُدَۖۡ

َ
َأ ۥٓ ََبۡعِديَٱۡسُمُه تِيَِمنُۢ

ۡ
بِرَُسوٖلَيَأ

بِينَ   ٦َبِٱلَۡبي َِنَِٰتَقَالُواََْهََٰذاَِسۡحر َمُّ

7. কসই িযতিিকক অতধক িাতলম আৰু ককান হ’ি পাছৰ? তিছয় আল্লাহ সম্পছকথ  

তম া ৰচনা কছৰ, অৰ্চ িাক ই লামৰ প্ৰতি আহ্বান কৰা হয়; আৰু আল্লাছহ 

িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

َإِلَيََ َِٱلَۡكِذَبَوَُهَوَيُۡدَعيَٰٓ َعَلَىَٱَّلل  ِنَٱۡفتََرىَٰ ۡظلَُمَِمم 
َ
َوَمۡنَأ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقۡوَمَٱلظ  ُ  ٧َٱلۡإِۡسَلَِٰمََِۚوٱَّلل 

8. তসহোঁ ছি আল্লাহৰ কজযাতিক মুছখছৰ ফুোঁ  মাতৰ তনিথাতপি কতৰি তিচাছৰ, আৰু 

আল্লাছহ তনজ কজযাতিক পূণথিাদানকাৰী। িতদও কাতফৰসকছল ইয়াক অপ ে 

কছৰ। 

َٰهِِهۡمَ فَۡو
َ
َِبِأ َنُورِهِۦََولَۡوََيُرِيُدوَنَلُِيۡطفِـ ُواَْنُوَرَٱَّلل  َُمتِمُّ ُ َوٱَّلل 

َٰفُِرونََ  ٨ََكرَِهَٱلَۡك
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9. কিছৱোঁই তনজ ৰা ুলক কপ্ৰৰণ কতৰছ  তহদায়ি আৰু সিয দ্বীনসহ সকছলা দ্বীনৰ 

ওপৰি কিওোঁক তিজয়ী কৰাৰ িাছি, িতদও মুশ্বতৰকসকছল ইয়াক অপ ে কছৰ। 
َِ َل ِ ََوِديِنَٱلۡحَق  ۡرَسَلَرَُسولَُهۥَبِٱلُۡهَدىَٰ

َ
ُيۡظِهَرُهۥََُهَوَٱل ِذٓيَأ

ِيِنَُكل ِهِۦََولَۡوََكرَِهَٱلُۡمۡشِرُكونََ  ٩َعَلَىَٱلد 

10. কহ ঈমাোৰসকল! মই কিামাছলাকক এছন এটা িযৱসায়ৰ সন্ধান তদমছন, 

তিছটা কিামাছলাকক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰি? 

َتَِجََٰرةَٖتُنِجَي ُدلُُّكۡمَعَلَىَٰ
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْهۡلَأ يُّ

َ
أ ُكمَََيَٰٓ

لِيمَٖ
َ
ِۡنََعَذاٍبَأ  ١٠َم 

11. কসয়া হহছ , কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ প্ৰতি ঈমান আতনিা 

আৰু কিামাছলাছক তনজৰ ধন-সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ পৰ্ি তজহাদ 

কতৰিা। এইছটাছৱই কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ, িতদ কিামাছলাছক জানা। 

ََِورَُسولِهِۦََوتَُجََٰ ََِتُۡؤِمُنوَنَبِٱَّلل  ِهُدوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل 
ل ُكۡمَإِنَُكنُتۡمََ َٰلُِكۡمََخيۡرَ  نُفِسُكۡمََْۚذ

َ
َٰلُِكۡمََوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ١١ََتۡعلَُمونََ

12. কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ পাপসমূহ ক্ষমা কতৰ তদি; আৰু 

কিামাছলাকক এছন জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি িাৰ িছলতদ নদীসমূহ প্ৰিাতহি, আৰু 

তচৰস্থায়ী জান্নািসমূহৰ উত্তম িাসগৃহসমূহছিা (প্ৰছৱশ কৰাি)। এইছটাছৱ 
মহাসফলিা। 

َٰٖتََتجۡرِيَِمنََ َيۡغفِۡرَلَُكۡمَُذنُوبَُكۡمََويُۡدِخلُۡكۡمََجن 
َٰلَِكََ ََذ َِٰتََعۡدٖنِۚ نَۡهَُٰرََوَمَسَِٰكَنََطي َِبٗةَفِيََجن 

َ
َتحۡتَِهاَٱلۡأ

 ١٢َٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ

13. লগছি (কিওোঁ প্ৰদান কতৰি) আৰু এটা অনুগ্ৰহ, তিছটা কিামাছলাছক প ে 

কৰা। (অৰ্থাৎ) আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা সহায় আৰু তনকটিিী তিজয়; আৰু িুতম 

মুতমনসকলক সুসংিাদ তদয়া। 

ِرََ ِ َوبَش  َُۗ َقَرِيب  ََِوَفۡتح  َِنَٱَّلل  نَۡصر َم  َُتحِبُّوَنَهاَۖۡ ۡخَرىَٰ
ُ
َوأ

 ١٣َٱلُۡمۡؤِمنِينََ

14. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ সহায়কাৰী কহাৱা, কিছনকক 

মাৰয়ামৰ পুি ঈ াই হাৱাৰীসকলক হকত ল, ‘আল্লাহৰ পৰ্ি ককাছন কমাৰ 

সহায়ক হ’িা’? হাৱাৰীসকছল হকত ল, ‘আতমছয়ই আল্লাহৰ পৰ্ি সহায়কাৰী’। 
িাৰ তপ ি িনী ই ৰাঈলৰ এটা দছল ঈমান আতনছল আৰু আন এটা দছল কুফুৰী 

কতৰছল। কসছয়, তিসকছল ঈমান আতনত ল আতম কিওোঁছলাকক কিওোঁছলাকৰ 

শত্ৰুিাতহনীৰ ওপৰি শতিশালী কতৰছলা। ফলি কিওোঁছলাক তিজয়ী হ’ল। 

ََِكَماَقَاَلَِعيَسيََ نَصاَرَٱَّلل 
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَُْكونُٓواَْأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

قَاَلَ َِۡۖ نَصارِٓيَإِلَيَٱَّلل 
َ
ٱۡبُنََمۡريََمَلِلَۡحَوارِي ِـَۧنََمۡنَأ

فَـ ََ َِۡۖ نَصاُرَٱَّلل 
َ
َبَنِٓيََٱلۡحََوارِيُّوَنََنحُۡنَأ ِنُۢ م  آئَِفةَ  اَمَنتَط 

ََ ي ۡدنَاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْعَلَىَٰ
َ
ۖۡفَأ آئَِفة  َِٰٓءيَلََوَكَفَرتَط  إِۡسَر
ۡصَبُحواََْظَِٰهرِينََ

َ
 ١٤ََعُدو ِهِۡمَفَأ



 

আল-জুমুআহ 

 

615 

 

 الجمعة 

আল-জুমুআহ الجمعَة 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকাশমিলি তি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি তি আছ  সকছলাছৱ আল্লাহৰ 

পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ, তিজন অতধপতি, মহাপতৱি, পৰাৰমশালী, 

প্ৰজ্ঞাময়। 

ۡرِضَٱلَۡملِِكََ
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َمََٰو ََِماَفِيَٱلس  يَُسب ُِحََّلِل 

وِسَٱلَۡعزِيزَِ ُقدُّ
 ١َٱلۡحَِكيمََِٱلۡ

2. কিছৱোঁই উম্মীসকলৰ মাজি তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰাই এজন ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰছ , 

তিজছন তসহোঁ িৰ ওচৰি কিওোঁৰ আয়ািসমূহ তিলাৱাি কছৰ, তসহোঁ িক পতৱি কছৰ 

আৰু তসহোঁ িক তকিাপ ও তহকমিৰ তশক্ষা তদছয়; িতদও ইতিপূছিথ তসহোঁ ি কঘাৰ 

তিভ্ৰাতন্তি আত ল; 

َ
ُ
ِۡنُهۡمََيۡتلُواََْعلَۡيِهۡمََُهَوَٱل ِذيََبَعَثَفِيَٱلۡأ ِي ِـَۧنَرَُسولٗاَم  م 

ِيِهۡمََويَُعل ُِمُهُمَٱلِۡكَتََٰبََوٱلۡحِۡكَمَةََوِإنََكانُواََْ َءاَيَٰتِهِۦََويَُزك 
بِينَٖ  ٢َِمنََقۡبُلَلَِفىََضَلَٰٖلَمُّ

3. আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা অনযানযসকলৰ প্ৰতিও, (এই ৰা ুলছকই কপ্ৰৰণ কৰা 

হহছ ) তিসকছল এতিয়াও তসহোঁ িৰ লগি তমতলি কহাৱা নাই আৰু আল্লাহ 

মহাপৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। 

َحُقواَْبِِهۡمَْۚوَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيمَُ
اَيَلۡ  ٣ََوَءاَخرِيَنَِمۡنُهۡمَلَم 

4. এইছটা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ, কিওোঁ িাক ইচ্ছা িাক কসয়া দান কছৰ; আৰু আল্লাহ 

মহানুগ্ৰহৰ অতধকাৰী। 
َٰلَِكَ َُذوَٱلَۡفۡضِلَََذ ُ َوٱَّلل  َْۚ َِيُۡؤتِيهََِمنَيََشآُء فَۡضُلَٱَّلل 
 ٤َٱلَۡعِظيمَِ

5. তিসকলক িাওৰািৰ দাতয়ত্বভাৰ তদয়া হহত ল, তকন্তু তসহোঁ ছি ইয়াক িহন কৰা 

নাত ল। তসহোঁ িৰ উদাহৰণ হহছ - গাধৰ দছৰ! তিছয় িহু তকিাপৰ কিাজা িহন 

কছৰ। তকমান কি তনকৃষ্ট কসই সম্প্ৰদায়ৰ দৃষ্টান্ত তিহোঁ ছি আল্লাহৰ আয়ািসমূহক 

তম া িুতল অমানয কছৰ; আৰু আল্লাছহ িাতলম সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি নকছৰ। 

َلَۡمََيحِۡملُوَهاََكَمَثِلَٱلۡحَِمارََِ ََٰةَُثم  ۡوَرى َمَثُلَٱل ِذيَنَُحم ِلُواَْٱلت 
ِْۚ بُواَْأَـِبَيَِٰتَٱَّلل  َبِۡئَسََمَثُلَٱلَۡقۡوِمَٱل ِذيَنََكذ  ۡسَفاَرُۢاْۚ

َ
َََيحِۡمُلَأ

َٰلِِمينََ َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلظ  ُ  ٥ََوٱَّلل 

6. ককাৱা, কহ ইয়াহুদীসকল! িতদ কিামাছলাছক ভািা কি, আন আন মানুহৰ 

িাতহছৰ অকল কিামাছলাছকই আল্লাহৰ িনু্ধ, কিছন্ত কিামাছলাছক মৃিুয কামনা 

কৰা িতদ কিামাছলাছক সিযিাদী। 

َهاَٱل ِذيَنََهاُدٓواَْإِنَزََعۡمُتمَۡ يُّ
َ
أ َِِمنََقُۡلََيَٰٓ ۡولَِيآُءََّلِل 

َ
ن ُكۡمَأ

َ
َأ

اِسََفَتَمن ُواَْٱلَۡموَۡتَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٦َُدوِنَٱلن 

7. তকন্তু তসহোঁ িৰ হাছি আগকল তি কপ্ৰৰণ কতৰছ  িাৰ কাৰছণ তসহোঁ ছি ককতিয়াও 

মৃিুয কামনা নকতৰি; আৰু আল্লাহ িাতলমসকলৰ তিষছয় সমযক অৱগি। 
بََ
َ
َأ ۥٓ َََُۢولَاََيَتَمن ۡونَُه ََعلِيُم ُ يِۡديِهۡمََْۚوٱَّلل 

َ
َمۡتَأ َدُۢاَبَِماَقَد 

َٰلِِمينََ  ٧َبِٱلظ 

8. ককাৱা, তি মৃিুযৰ পৰা কিামাছলাছক পলায়ন কৰা কসয়া তনশ্চয় কিামাছলাকৰ 

লগি সাক্ষাৎ কতৰি। িাৰ তপ ি কিামাছলাকক প্ৰিযািিথ ন কছৰাৱা হ’ি গাছয়ি 

আৰু প্ৰকাশযৰ জ্ঞান আল্লাহৰ ওচৰি। কিওোঁ কিামাছলাকক জনাই তদি তি 

কিামাছলাছক আমল কতৰত লা। 

ََ ُثم  وَنَِمۡنُهَفَإِن ُهۥَُمَلَٰقِيُكۡمَۖۡ َٱلَۡمۡوَتَٱل ِذيَتَفِرُّ قُۡلَإِن 
َهََٰدةََِفُينَب ِئُُكمَبَِماَُكنُتۡمََ َٰلِِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش  ََع تَُردُّوَنَإِلَيَٰ

 ٨ََتۡعَملُونََ
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9. কহ ঈমাোৰসকল! জুমুআৰ তদনা কিতিয়া  ালািৰ িাছি আহ্বান কৰা হয়, 

কিতিয়া কিামাছলাছক আল্লাহৰ স্মৰণৰ ফাছল ধাতৱি কহাৱা আৰু কিচা-তকনা িন্ধ 

কৰা। এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ িাছি সছিথাত্তম, িতদ কিামাছলাছক উপলতি কৰা। 

ةَِِمنَيَۡوِمَٱلۡجُُمَعةََِ لَوَٰ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإَِذاَنُودَِيَلِلص  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َذِۡكرَِٱ ل ُكۡمَإِنََفَٱۡسَعۡواَْإِلَيَٰ َٰلُِكۡمََخيۡرَ  ََِوَذُرواَْٱلَۡبۡيَعََْۚذ َّلل 
 ٩َُكنُتۡمََتۡعلَُمونََ

10. িাৰ তপ ি  ালাি সমাপ্ত হ’কল কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীি প্ৰসাতৰি হহ কিাৱা 

আৰু আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কৰা লগছি আল্লাহক কিত  কিত  স্মৰণ কৰা, িাছি 

কিামাছলাছক সফলিা অজথ ন কতৰি পাৰা। 

ۡرِضََوٱۡبَتُغواَِْمنََ
َ
ُةَفَٱنتَِشُرواَْفِيَٱلۡأ لَوَٰ فَإَِذاَقُِضَيِتَٱلص 

ََكثِيٗراَل َعل ُكۡمَُتۡفلُِحونََ َ ََِوٱۡذُكُرواَْٱَّلل   ١٠َفَۡضِلَٱَّلل 

11. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া িযৱসায় অৰ্িা ৰীডা-ককৌিুক কদখা পায় কিতিয়া 

তসহোঁ ছি কিামাক তৰ্য় অৱস্থাছিই ৰাতখ কসইফাছল ধাতৱি হয়। ককাৱা, আল্লাহৰ 

ওচৰি তি আছ  কসয়া ৰীডা-ককৌিুক আৰু িযৱসায়-িাতণজযিককছয়া উৎকৃষ্ট; 

আৰু আল্লাহ সিথছশ্ৰষ্ঠ জীতৱকাদািা। 

قُۡلََ ٓواَْإِلَۡيَهاََوتََرُكوَكَقَآئِٗماَْۚ ۡوَلَۡهًواَٱنَفضُّ
َ
ۡواَْتَِجََٰرةًَأ

َ
َوِإَذاََرأ

َِنَٱلل ۡهوََِوِم م  ََِخيۡرَ  ََخيُۡرَََماَِعنَدَٱَّلل  ُ َوٱَّلل  َِجََٰرةَِِۚ َنَٱلت 
َٰزِقِينََ  ١١َٱلر 
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আল-মুনাতফকূন المنافقوَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া মুনাতফকসকল কিামাৰ ওচৰি আছহ কিতিয়া তসহোঁ ছি কয়, আতম 

সাক্ষয তদওোঁ কি, ‘তনশ্চয় আপুতন আল্লাহৰ ৰা ুল’; আৰু আল্লাছহ জাছন কি, িুতম 

তনশ্চয় কিওোঁৰ ৰা ুল আৰু আল্লাছহ সাক্ষয তদছয় কি, তনশ্চয় মুনাতফকসকল 

তম লীয়া। 

ََ ُ َوٱَّلل  َُِۗ إَِذاََجآَءَكَٱلُۡمَنَٰفُِقوَنَقَالُواَْنَۡشَهُدَإِن َكَلَرَُسوُلَٱَّلل 
َ ُ َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََيۡعلَُمَإِن َكَلَرَُسولُُهۥََوٱَّلل  يَۡشَهُدَإِن 

َِٰذبُونََ  ١َلََك

2. তসহোঁ ছি তনজৰ শপিছিাৰক ঢালৰূছপ িযৱহাৰ কছৰ। ফলি তসহোঁ ছি আল্লাহৰ 

পৰ্ৰ পৰা মানুহক তনিৃত্ত কছৰ। তসহোঁ ছি তি কছৰ কসয়া তকমান কি তনকৃষ্ট! 
يَۡمََٰنُهمَۡ

َ
خَُذٓواَْأ إِن ُهۡمََسآَءَََٱت  َِْۚ واََْعنََسبِيِلَٱَّلل  ُجن ٗةَفََصدُّ

 ٢ََماََكانُواََْيۡعَملُونََ

3. এয়া এই িাছিই কি, তসহোঁ ছি ঈমান আনাৰ তপ ি কুফুৰী কতৰছ । ফলি 

তসহোঁ িৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ তদয়া হহছ ; কসছয় তসহোঁ ি নুিুজা হহছ । 
ََكَفُرواََْفطَُ ن ُهۡمََءاَمُنواَُْثم 

َ
َٰلَِكَبِأ َقُلُوبِِهۡمََفُهۡمَََذ بَِعَعَلَىَٰ

 ٣َلَاََيۡفَقُهونََ

4. আৰু িুতম কিতিয়া তসহোঁ িৰ প্ৰতি লক্ষয কতৰিা কিতিয়া তসহোঁ িৰ কদহৰ 

আকৃতি কিামাক মুগ্ধ কতৰি আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া কৰ্া কয় িুতম তসহোঁ িৰ কৰ্া 

আগ্ৰছহছৰ শুতন ৰ্াকা। তসহোঁ ি কিৰি লগাই কৰ্াৱা কাঠৰ খুটাৰ দছৰ; তসহোঁ ছি 

তিছকাছনা শব্দক তনজৰ তিৰুছি ধাৰণা কছৰ। তসহোঁ ছিই শত্ৰু, এছিছক তসহোঁ িৰ 

তিষছয় সিকথ  কহাৱা; আল্লাছহ তসহোঁ িক ধ্বংস কৰক! তসহোঁ িক ক’হল উভিাই 

তনয়া হহছ ! 

َوِإنََيُقولُواَْتَۡسَمۡعََ ۡجَساُمُهۡمَۖۡ
َ
ۡيَتُهۡمَُتۡعِجُبَكَأ

َ
۞َوِإَذاََرأ

َيحَۡسُبونََ َسن َدة َۖۡ َمُّ ن ُهۡمَُخُشب 
َ
َكأ ََصۡيَحٍةََلَِقۡولِِهۡمَۖۡ َُكل 

ََ ن يَٰ
َ
أ َۡۖ ُ ََٰتلَُهُمَٱَّلل  َفَٱۡحَذۡرُهۡمََْۚق َعلَۡيِهۡمَُْۚهُمَٱلَۡعُدوُّ

 ٤َيُۡؤَفُكونََ

5. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘আহা, আল্লাহৰ ৰা ুছল কিামাছলাকৰ 

িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰি’, কিতিয়া তসহোঁ ছি মূৰ জুকাতৰ অস্বীকৃতি জনায়, আৰু 

িুতম তসহোঁ িক অহংকাৰ কতৰ তিমুখ হহ গুতচ কিাৱা কদতখিকল পািা। 

ۡواََْ َِلَو  َوِإَذاَقِيَلَلَُهۡمََتَعالَۡواَْيَۡسَتۡغفِۡرَلَُكۡمَرَُسوُلَٱَّلل 
ۡسَتۡكبُِرونََ وَنَوَُهمَمُّ ۡيَتُهۡمَيَُصدُّ

َ
 ٥َُرُءوَسُهۡمََوَرأ

6. িুতম তসহোঁ িৰ িাছি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা িা নকৰা, উভয়ছটা তসহোঁ িৰ িাছি 

সমান। আল্লাছহ তসহোঁ িক ককতিয়াও ক্ষমা নকতৰি। তনশ্চয় আল্লাহ ফাত ক্ব 

সম্প্ৰদায়ক তহদায়ি তনতদছয়। 

ۡمَلَۡمَتَۡسَتۡغفِۡرَلَُهۡمَلَنََيۡغفَِرََ
َ
ۡسَتۡغَفۡرَتَلَُهۡمَأ

َ
َسَوآء ََعلَۡيِهۡمَأ

َلَاََيۡهِديَٱلَۡقوَۡمَٱلَۡفَِٰسقِينََ َ َٱَّلل  َلَُهۡمَْۚإِن  ُ  ٦َٱَّلل 

7. তসহোঁ ছি কয়, ‘কিামাছলাছক আল্লাহৰ ৰা ুলৰ সহচৰসকলৰ িাছি িযয় 

নকতৰিা, িাছি তসহোঁ ি আোঁিতৰ িায়’। অৰ্চ আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীৰ ধন-

ভািাৰ আল্লাহছৰই, তকন্তু মুনাতফক্বসকছল নুিুছজ। 

ََِ ََمۡنَِعنَدَرَُسوِلَٱَّلل  ُهُمَٱل ِذيَنََيُقولُوَنَلَاَتُنفُِقواَْعَلَىَٰ
ََ َََحت يَٰ ۡرِضََوَلَِٰكن 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو ََِخَزآئُِنَٱلس  ََوَّلِل  ُْۗ وا يَنَفضُّ

 ٧َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَلَاََيۡفَقُهونََ
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8. তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম মদীনাি উভতি গ’কল তনশ্চয় িাৰ পৰা 

শতিশালীসকছল দ্যিথলসকলক িতহষ্কাৰ কতৰি’। অৰ্চ শতি-সন্মান ককৱল 

আল্লাহৰ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ আৰু মুতমনসকলৰ। তকন্তু মুনাতফক্বসকছল কসয়া 

নাজাছন। 

َِمۡنَهاََ َعزُّ
َ
َٱلۡأ َيُقولُوَنَلَئِنَر َجۡعَنآَإِلَيَٱلَۡمِدينَةَِلَُيۡخرَِجن 

ََ ُةََولِرَُسولِهِۦََولِلُۡمۡؤِمنِيَنََوَلَِٰكن  َِٱلۡعِز  َوَّلِل  َْۚ َذل 
َ
ٱلۡأ

 ٨َٱلُۡمَنَٰفِقِيَنَلَاََيۡعلَُمونََ

9. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি িাছি 

কিামাছলাকক আল্লাহৰ স্মৰণৰ পৰা উদাসীন নকছৰ; আৰু তিহোঁ ি এছনকুৱা 

উদাসীন হ’ি তসহোঁ ছিই ক্ষতিগ্ৰি। 

َٰلُُكۡمََولَٓاََ ۡمَو
َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْلَاَتُلِۡهُكۡمَأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ
ُ
َٰلَِكَفَأ َوَمنََيۡفَعۡلََذ َِْۚ ۡوَلَُٰدُكۡمََعنَذِۡكرَِٱَّلل 

َ
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمََأ

 ٩َٱلَۡخَِٰسُرونََ

10. আৰু মই কিামাছলাকক তি জীতৱকা দান কতৰছ া কিামাছলাকৰ ওচৰি 

মৃিুয অহাৰ আগছি িাৰ পৰা িযয় কৰা, (কাৰণ মৃিুয অহাৰ তপ ি তস ক’ি) 

কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! ‘কমাক আৰু তক ু সময়ৰ িাছি অৱকাশ তদছল মই  াদক্বা 

কতৰছলাছহোঁ ছিন আৰু সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অন্তভুথ ি হ’কলাছহোঁ ছিন’! 

َحَدُكُمََ
َ
تَِيَأ
ۡ
نَيَأ
َ
ِنََقۡبِلَأ اََرَزقَۡنَُٰكمَم  نفُِقواَِْمنَم 

َ
َوأ

َجٖلَقَرِيٖبََ
َ
َأ ۡرتَنِٓيَإِلَيَٰٓ خ 

َ
َلَۡولَٓاَأ ِ ٱلَۡمۡوُتََفَيُقوَلََرب 

َٰلِِحينََ َِنَٱلص  ُكنَم 
َ
َقََوأ د  ص 

َ
 ١٠َفَأ

11. আৰু কিতিয়া কাছৰািাৰ তনতদথ ষ্ট সময় উপতস্থি হ’ি, কিতিয়া আল্লাছহ িাক 

ককতিয়াও অৱকাশ তনতদি। কিামাছলাছক তি আমল কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ 

সতিছশষ অৱগি। 

بَِماََ َُۢ ََخبِيُر ُ َوٱَّلل  َجلَُهاَْۚ
َ
ََنۡفًساَإَِذاََجآَءَأ ُ َرَٱَّلل  ِ َولَنَيَُؤخ 

 ١١ََتۡعَملُونََ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকাশমিলি তি তি আছ  আৰু পৃতৰ্ৱীি তি তি আছ  সকছলাছৱ আল্লাহৰ 

পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কছৰ, কিওোঁছৰই আতধপিয আৰু কিওোঁছৰই 

প্ৰশংসা; আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

َمََٰ ََِماَفِيَٱلس  ۡرِضَِۖلَُهَٱلُۡملُۡكََولَُهََيَُسب ُِحََّلِل 
َ
َِٰتََوَماَفِيَٱلۡأ َو

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل  وَُهَوَعَلَىَٰ  ١َٱلۡحَۡمُدَۖۡ

2. কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ । িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ মাজি 

তক ুমান হহছ  কাতফৰ আৰু তক ুমান হহছ  মুতমন; আৰু কিামাছলাছক তি 

আমল কৰা কসই সম্পছকথ  আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্টা। 

ََ ُ َوٱَّلل  َْۚ ۡؤِمن  ُهَوَٱل ِذيََخلََقُكۡمَفَِمنُكۡمَكَافِر ََوِمنُكمَمُّ
 ٢َبَِماََتۡعَملُوَنَبَِصيرَ 

3. কিছৱোঁই আকাশমিল আৰু পৃতৰ্ৱীক িৰ্ািৰ্ভাছৱ সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু 

কিামাছলাকক আকৃতি দান কতৰছ , িাৰ তপ ি কিামাছলাকৰ আকৃতি উৎকৃষ্ট 

কতৰছ ; আৰু প্ৰিযািিথ ন কিওোঁৰ ফাছলই। 

ۡحَسَنََ
َ
َرُكۡمَفَأ َوََصو  ِ ۡرَضَبِٱلۡحَق 

َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َخلََقَٱلس 
َوِإلَۡيهَِٱلَۡمِصيرَُ  ٣َُصَوَرُكۡمَۖۡ

4. আকাশমিলি আৰু পৃতৰ্ৱীি তি আছ  সকছলা কিওোঁ জাছন আৰু 

কিামাছলাছক তি কগাপন কৰা আৰু তি প্ৰকাশ কৰা কসয়াও কিওোঁ জাছন; আৰু 

অন্তৰসমূহি তি আছ  কসই তিষছয় আল্লাহ সমযক জ্ঞানী। 

وَنََوَماََ ۡرِضََويَۡعلَُمََماَتُِسرُّ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َيۡعلَُمََماَفِيَٱلس 

ُدورَِ بَِذاِتَٱلصُّ َُۢ ََعلِيُم ُ  ٤َُتۡعلُِنوَنََْۚوٱَّلل 

5. ইয়াৰ আগি তিসকছল কুফুৰী কতৰছ  তসহোঁ িৰ সংিাদ কিামাছলাকৰ ওচৰি 

আতহ কপাৱা নাইছন? তসহোঁ ছি তনজ কমথৰ কিয়া পতৰণতি কভাগ কতৰছ  আৰু 

তসহোঁ িৰ িাছি আছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 

تُِكۡمََنَبُؤاَْٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمنََقۡبُلَفََذاقُواََْوبَاَلََ
ۡ
لَۡمَيَأ

َ
أ

لِيمَ 
َ
َأ ۡمرِهِۡمََولَُهۡمََعَذاب 

َ
 ٥َأ

6. এয়া এই িাছিই কি, তসহোঁ িৰ ওচৰি তসহোঁ িৰ ৰা ুলসকছল সুস্পষ্ট 

প্ৰমাণাতদসহ আতহত ল অৰ্চ তসহোঁ ছি হকত ল, ‘মানুছহই আমাক পৰ্ৰ সন্ধান 

তদি কনতক’? িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কুফুৰী কতৰছল আৰু মুখ ঘূৰাই ল’কল; আৰু 

আল্লাছহও (তসহোঁ িৰ ঈমানৰ তিষছয়) ভ্ৰুছক্ষপ নকতৰছল; আৰু আল্লাহ 

অভাৱমুি, সপ্ৰশংতসি। 

َْ تِيِهۡمَرُُسلُُهمَبِٱلَۡبي َِنَِٰتََفَقالُٓوا
ۡ
ن ُهۥََكانَتَت أ

َ
َٰلَِكَبِأ بََشر َََََذ

َ
أ
ََ ََغنِيٌّ ُ َوٱَّلل  َْۚ ُ َو ٱۡستَۡغَنيَٱَّلل  ْۡۖ َيۡهُدوَنَناَفََكَفُرواََْوتََول وا

 ٦ََحمِيدَ 

7. কাতফৰসকছল ধাৰণা কছৰ কি, তসহোঁ িক ককতিয়াও পুনৰুতিি কৰা নহ’ি। 

ককাৱা, ‘তনশ্চয় কৰা হ’ি, কমাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি! কিামাছলাকক তনশ্চয় 

পুনৰুতিি কৰা হ’ি। িাৰ তপ ি কিামাছলাছক তি কতৰত লা কসই তিষছয় 

কিামাছলাকক তনশ্চয় অৱগি কছৰাৱা হ’ি আৰু এইছটা আল্লাহৰ পছক্ষ কিছনই 

সহজ’। 

َ ََوَرب ِيَلَُتۡبَعثُن  َقُۡلَبَلَىَٰ ْْۚ نَل نَُيۡبَعُثوا
َ
زََعَمَٱل ِذيَنََكَفُرٓواَْأ

َِ َٰلَِكَعَلَىَٱَّلل  َبَِماََعِملُۡتۡمََْۚوَذ َلَُتنَب ُؤن   ٧َيَِسير ََُثم 
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8. এছিছক কিামাছলাছক আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ লগছি আতম তি নূৰ 

অৱিীণথ কতৰছ া িাৰ প্ৰতি ঈমান আনা; আৰু কিামাছলাকৰ কৃিকমথ সম্পছকথ  

আল্লাহ সতিছশষ অৱতহি। 

َبَِماََ ُ َوٱَّلل  نَزلَۡناَْۚ
َ
ََِورَُسولِهِۦََوٱلنُّورَِٱل ِذٓيَأ فَـ َاِمُنواَْبِٱَّلل 

 ٨َير ََتۡعَملُوَنََخبَِ

9. স্মৰণ কৰা, তিতদনা কিওোঁ কিামাছলাকক সমাছিশ তদৱসৰ উছেছশয সমছিি 

কতৰি, কসইতদনছটাছৱ হ’ি ক্ষতিৰ তদন; আৰু তিজছন আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান ৰাছখ 

আৰু সৎকাম কছৰ, কিওোঁ িাৰ পাপসমূহ কমাচন কতৰ তদি আৰু িাক জান্নািি 

প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি তসহোঁ ি তচৰস্থায়ী হ’ি। 

এইছটাছৱ মহাসাফলিা। 

ََ َغابُِنََِۗوَمنَيُۡؤِمنُۢ َٰلَِكَيَوُۡمَٱلت  َذ يَۡوَمََيجَۡمُعُكۡمَلَِيۡوِمَٱلۡجَۡمِعَِۖ
ِۡرََعۡنُهََسي ِـ َاتِهِۦََويُۡدِخلُۡهََ ََِويَۡعَمۡلََصَٰلِٗحاَيَُكف  بِٱَّلل 
بَٗداَْۚ
َ
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َٰلَِكََََجن  َذ
 ٩َٱلَۡفۡوُزَٱلَۡعِظيمَُ

10. তকন্তু তিহোঁ ছি কুফুৰী কছৰ আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ 

তসহোঁ ছিই জাহান্নামৰ অতধিাসী, িাি তসহোঁ ি তচৰকাল অৱস্থান কতৰি। তকমান 

তনকৃষ্ট কসই প্ৰিযািিথ নস্থল। 

ۡصَ
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
بُواَْأَـِبَيَٰتَِنآَأ ارَََِوٱل ِذيَنََكَفُرواََْوَكذ  َحَُٰبَٱلن 
َوبِئَۡسَٱلَۡمِصيرَُ  ١٠ََخَٰلِِديَنَفِيَهاَۖۡ

11. আল্লাহৰ অনুমতিতিহীন ককাছনা তিপছদই আপতিি নহয়। তিছয় আল্লাহক 

তিশ্বাস কছৰ কিওোঁ িাৰ অন্তৰক সৎপৰ্ি পতৰচাতলি কছৰ। আল্লাহ সকছলা 

তিষছয় সমযক অৱগি। 

َوَمنََ َُِۗ ِصيَبٍةَإِل اَبِإِذِۡنَٱَّلل  َصاَبَِمنَمُّ
َ
َََِمآَأ َبِٱَّلل  يُۡؤِمنُۢ

ََشۡيٍءََعلِيمَ  ِ
َبِكُل  ُ ََوٱَّلل  ۚۥْ  ١١ََيۡهِدَقَلَۡبُه

12. কিামাছলাছক আল্লাহৰ আনুগিয কৰা আৰু ৰা ুলৰ আনুগিয কৰা। তকন্তু 

কিামাছলাছক িতদ মুখ ঘূৰাই কলাৱা কিছন্ত (জাতন কৰ্াৱা) কমাৰ ৰা ুলৰ দাতয়ত্ব 

ককৱল স্পষ্টভাছৱ প্ৰচাৰ কৰা। 

َ
َ
ََوأ َ ِطيُعواَْٱَّلل 

َ
َََوأ فَإِنَتََول ۡيُتۡمَفَإِن َماَعَلَىَٰ َْۚ ِطيُعواَْٱلر ُسوَل

 ١٢َرَُسولَِناَٱلَۡبَلَُٰغَٱلُۡمبِينَُ

13. আল্লাহ, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা (সিয) ইলাহ নাই আৰু আল্লাহৰ 

ওপৰছিই মুতমনসকছল িাৱাকু্কল কৰা উতচি। 
َِ وَعَلَىَٱَّلل  اَُهَوَْۚ

ََٰهَإِل  َلَٓاَإَِل ُ  ١٣َفَلَۡيَتوَك ِلَٱلُۡمۡؤِمُنونََٱَّلل 

14. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাকৰ স্ত্ৰী-স্বামী আৰু সন্তান-সন্ততিসকলৰ 

মাজি তক ুমান কিামাছলাকৰ শত্ৰু; এছিছক তসহোঁ িৰ তিষছয় কিামাছলাছক 

সিকথ  ৰ্াতকিা। িতদ কিামাছলাছক তসহোঁ িক মাজথ না কতৰ তদয়া, তসহোঁ িৰ কদাষ-

ত্ৰুটি উছপক্ষা কৰা আৰু তসহোঁ িক ক্ষমা কতৰ তদয়া, কিছন্ত তনশ্চয় আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

اََ ۡوَلَِٰدُكۡمََعُدو ٗ
َ
ۡزَوَِٰجُكۡمََوأ

َ
َِمۡنَأ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِن  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ََ ل ُكۡمَفَٱۡحَذُروُهۡمََْۚوِإنََتۡعُفواََْوتَۡصَفُحواََْوَتۡغفُِرواَْفَإِن 
ََغُفور َر ِحيمَ  َ  ١٤َٱَّلل 

15. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি ককৱল এটা পৰীক্ষা 

তিছশষ; আৰু আল্লাহৰ ওচৰছিই আছ  মহাপুৰষ্কাৰ। 
ََ ۡجر 
َ
َأ ۥٓ َِعنَدهُ ُ َوٱَّلل  َْۚ ۡوَلَُٰدُكۡمَفِۡتَنة 

َ
َٰلُُكۡمََوأ ۡمَو

َ
إِن َمآَأ
 ١٥ََعِظيمَ 

16. এছিছক কিামাছলাছক িৰ্াসাধয আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, শ্ৰৱণ 

কৰা, আনুগিয কৰা আৰু কিামাছলাকৰ তনজৰ কলযাণৰ িাছি িযয় কৰা; আৰু 

তিসকলৰ অন্তৰ কাপথণযৰ পৰা ৰক্ষা কৰা হয়, তসহোঁ ছিই সাফলযমতিি। 

نفُِقواََْخيٗۡراََ
َ
ِطيُعواََْوأ

َ
ََماَٱۡسَتَطۡعُتۡمََوٱۡسَمُعواََْوأ َ فَٱت ُقواَْٱَّلل 

ْوَلَٰٓئَِكَ
ُ
ََنۡفِسهِۦَفَأ َوَمنَيُوَقَُشح  نُفِسُكۡمَُۗ

َ
َُهُمََل ِأ

 ١٦َٱلُۡمۡفلُِحونََ
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17. িতদ কিামাছলাছক আল্লাহক উত্তম ঋণ প্ৰদান কৰা, কিওোঁ কিামাছলাকৰ 

িাছি িাক িহু গুণ িৃতি কতৰ তদি আৰু কিওোঁ কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰি; আৰু 

আল্লাহ গুণগ্ৰাহী, পৰম হধিথশীল। 

َقَۡرًضاََحَسٗناَيَُضَٰعِۡفُهَلَُكۡمََويَۡغفِۡرََ َ إِنَُتۡقرُِضواَْٱَّلل 
ََحلِيمَ لََ ََشُكور  ُ  ١٧َُكۡمََْۚوٱَّلل 

18. কিওোঁ দৃশয আৰু অদৃশয িাৱিীয় তিষয়ৰ জ্ঞানী, পৰাৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়। ََُهََٰدةَِٱلَۡعزِيُزَٱلۡحَِكيم َٰلُِمَٱلَۡغۡيِبََوٱلش   ١٨ََع
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَ  ٱَّلل 

1. কহ নিী (ককাৱা), কিামাছলাছক কিতিয়া স্ত্ৰীসকলক িালাক তদিা, কিতিয়া 

তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ ইেিৰ প্ৰতি লক্ষয ৰাতখ িালাক তদিা আৰু কিামাছলাছক 

ইেিৰ তহচাপ ৰাতখিা; আৰু কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন 

কৰা। কিামাছলাছক তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ ঘৰৰ পৰা িতহষ্কাৰ নকতৰিা আৰু তসহোঁ ি 

তনছজও িাতহৰ নহ’ি, িতদ তসহোঁ ছি ককাছনা স্পষ্ট অতশ্ললিাি তলপ্ত নহয়। 

এইছিাৰ আল্লাহৰ তনধথাতৰি সীমাছৰখা; আৰু তিছয় আল্লাহৰ সীমাছৰখা লঙ্ঘন 

কছৰ তস তনজৰ ওপৰি অিযাচাৰ কছৰ। িুতম নাজানা, সম্ভৱি আল্লাছহ ইয়াৰ 

তপ ি ককাছনা উপায় উদ্ভাৱন কতৰ তদি। 

ََ تِِهن  َلِعِد  َإَِذاََطل ۡقُتُمَٱلن َِسآَءََفَطل ُِقوُهن  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََ َِمنُۢ لَاَُتخۡرُِجوُهن  ََرب ُكۡمَۖۡ َ َوٱت ُقواَْٱَّلل  َۡۖ ةَ ۡحُصواَْٱلۡعِد 
َ
َوأ

َبي َِنةََِٖۚ تِيَنَبَِفَِٰحَشةَٖمُّ
ۡ
نَيَأ
َ
ََولَاََيخۡرُۡجَنَإِل ٓاَأ ُبُيوتِِهن 

ََِفَقۡدََظلََمَََوتِلَۡكَُحدَُ َُحُدوَدَٱَّلل  َوَمنََيَتَعد  َِْۚ وُدَٱَّلل 
ۡمٗرا
َ
َٰلَِكَأ َُيحِۡدُثََبۡعَدََذ َ َٱَّلل  َلَاَتَۡدرِيَلََعل  ۚۥْ  ١ََنۡفَسُه

2. িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ইেিৰ কশষ সীমাি উপনীি হ’ি, 

কিতিয়া কিামাছলাছক তসহোঁ িক িৰ্াতিতধ ৰাতখ তদিা নহ’কল তসহোঁ িক িৰ্াতিতধ 

পতৰিযাগ কতৰিা আৰু কিামাছলাকৰ মাজৰ পৰা দ্যজন নযায়পৰায়ণ কলাকক 

সাক্ষী ৰাতখিা; আৰু কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাছি সঠিকভাছৱ সাক্ষয তদিা। ইয়াৰ 

দ্বাৰা কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান ৰাছখ 

িাক উপছদশ তদয়া হহছ ; আৰু তিছয় আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰি আল্লাছহ 

িাৰ িাছি উত্তৰণৰ পৰ্ উতলয়াই তদি, 

ََ ۡوَفَارِقُوُهن 
َ
َبَِمۡعُروٍفَأ ۡمِسُكوُهن 

َ
َفَأ َجلَُهن 

َ
فَإَِذاَبَلَۡغَنَأ

قِيُمواََْ
َ
ِنُكۡمََوأ ۡشِهُدواََْذَوۡيََعۡدٖلَم 

َ
بَِمۡعُروٖفََوأ

ََِ َٰلُِكۡمَيُوَعُظَبِهِۦََمنََكاَنَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل  َذ َِْۚ َهََٰدةَََّلِل  ٱلش 
ََيجَۡعلَل ُهۥََمخۡرَٗجَاَوٱلَۡيوَۡ َ َوَمنََيت ِقَٱَّلل   ٢َِمَٱٓأۡلِخرَِِۚ

3. আৰু কিওোঁ িাক িাৰ ধাৰণািীি উৎসৰ পৰা জীতৱকা দান কতৰি; আৰু তি 

িযতি আল্লাহৰ প্ৰতি িাৱাকু্কল কতৰি িাৰ িাছি আল্লাছহই িছৰ্ষ্ট। তনশ্চয় 

আল্লাছহ কিওোঁৰ উছেশয পূৰণ কতৰিই; তনশ্চয় আল্লাছহ প্ৰতিছটা িস্তুৰ িাছি এটা 

সময়সীমা তনধথাৰণ কতৰ তদছ । 

ََِ َويَۡرُزقُۡهَِمۡنََحۡيُثَلَاََيحۡتَِسُبََْۚوَمنََيَتوَك ۡلَعَلَىَٱَّلل 
ََ ِ
َلِكُل  ُ َقَۡدََجَعَلَٱَّلل  ِۚۦْ ۡمرِه

َ
ََبَٰلُِغَأ َ َٱَّلل  َإِن  ۥْٓۚ َفُهَوََحۡسُبُه

 ٣ََشۡيٖءَقَۡدٗرا

4. কিামাছলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজি তিসকছল ঋিুমতি কহাৱাৰ কাল অতিৰম 

কতৰছ , তসহোঁ িৰ ইেি সম্পছকথ  িতদ কিামাছলাছক সংশয় কৰা কিছনহ’কল 

তসহোঁ িৰ ইেিকাল হ’ি তিতন মাহ আৰু তিসকছল এতিয়াও ঋিুৰ িয়সি 

উপনীি কহাৱা নাই তসহোঁ িছৰা (তিতন মাহ); আৰু গভথ ৱিী নাৰীসকলৰ ইেিকাল 

সন্তান প্ৰসৱ কনাছহাৱা হলছক; আৰু তিছয় আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কছৰ 

আল্লাছহ িাৰ িাছি িাৰ কমথক সহজ কতৰ তদছয়। 

َٰٓـ ِيَيَئِۡسَنَِمَنَٱلَۡمِحيِضَِمنَن َِسآئُِكۡمَإِِنَٱۡرتَبُۡتۡمََ َوٱل 
ْوَلَُٰتََ

ُ
َوأ َٰٓـ ِيَلَۡمََيحِۡضَنَْۚ ۡشُهرََٖوٱل 

َ
ََٰثُةَأ َثََل ُتُهن  فَعِد 

َوَمنََيتَ  َْۚ نَيََضۡعَنََحمۡلَُهن 
َ
َأ َجلُُهن 

َ
ۡحمَاِلَأ

َ
ََٱلۡأ َ ِقَٱَّلل 

ۡمرِهِۦَيُۡسٗرا
َ
 ٤ََيجَۡعلَل ُهۥَِمۡنَأ

5. এইছটা আল্লাহৰ তিধান, তিছটা কিওোঁ কিামাছলাকৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ ; 

আৰু তিছয় আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰি কিওোঁ িাৰ পাপসমূহ কমাচন কতৰ 

তদি আৰু িাক প্ৰদান কতৰি মহাপুৰষ্কাৰ। 

َإِلَيَۡ ۥٓ نَزلَُه
َ
َِأ ۡمُرَٱَّلل 

َ
َٰلَِكَأ ِۡرَََذ َيَُكف  َ ُكۡمََْۚوَمنََيت ِقَٱَّلل 

ۡجًرَا
َ
َأ ۥٓ  ٥ََعۡنُهََسي ِـ َاتِهِۦََويُۡعِظۡمَلَُه
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6. কিামাছলাকৰ সামৰ্থ অনুিায়ী ি’ি কিামাছলাছক িসিাস কৰা িাছিই 

তসহোঁ িছকা িাস কতৰিকল তদয়া, তসহোঁ িক সঙ্কটি কপলািকল কষ্ট তনতদিা; আৰু 

তসহোঁ ি গভথ ৱিী ৰ্াতকছল সন্তান প্ৰসৱ নকৰাকলছক তসহোঁ িৰ িাছি িযয় কৰা। িাৰ 

তপ ি িতদ তসহোঁ ছি কিামাছলাকৰ সন্তানসকলক তপয়াহ খুৱায় কিছনহ’কল 

তসহোঁ িক পাতৰশ্ৰতমক প্ৰদান কতৰিা আৰু (সন্তানৰ কলযাণ সম্পছকথ ) কিামাছলাছক 

তনজৰ মাজছিই সংগিভাছৱ পৰামশথ কৰা; আৰু িতদ কিামাছলাছক পৰস্পছৰ 

ঐকযমি হ’িকল টান কপাৱা কিছনহ’কল তপিাৰ পক্ষৰ পৰা আন তিছৰািাই 

তপয়াহ খুৱাি। 

ِنَوُۡجِدُكۡمََولَاََ َِمۡنََحۡيُثََسَكنُتمَم  ۡسِكُنوُهن 
َ
أ

ْوَلَِٰتََحمٖۡلََ
ُ
َأ َوِإنَُكن  َْۚ َلُِتَضي ُِقواََْعلَۡيِهن  وُهن  تَُضآرُّ

ۡرَضۡعَنَ
َ
فَإِۡنَأ َْۚ َيََضۡعَنََحمۡلَُهن  ََحت يَٰ نفُِقواََْعلَۡيِهن 

َ
فَأ

تَِمُرواَْبَيَۡنُكمَبَِمۡعُروٖفََِۖلَُكۡمَفَـ َاتُو
ۡ
ََوأ ُجورَُهن 

ُ
َأ ُهن 

ۡخَرىََٰ
ُ
َأ ۥٓ  ٦ََوِإنََتَعاَسۡرُتۡمَفََستُرِۡضُعَلَُه

7. তিত্তিাছন তনজ সামৰ্থ অনুিায়ী িযয় কতৰি আৰু িাৰ জীৱছনাপকৰণ সীতমি 

িাক আল্লাছহ তি দান কতৰছ  িাৰ পৰা িযয় কতৰি। আল্লাছহ িাক তি সামৰ্থ 

তদছ  িািকক কিত  গুৰুিৰ কিাজা কিওোঁ িাৰ ওপৰি জাতপ তনতদছয়। তনশ্চয় 

আল্লাছহ কঠিন অৱস্থাৰ তপ ি সচ্চলিা প্ৰদান কতৰি। 

ََوَمنَقُِدَرََعلَۡيهَِرِۡزقُُهۥََ ِنََسَعتِهِۖۦۡ لُِينفِۡقَُذوََسَعةَٖم 
ََنۡفًساَإِل اََمآََ ُ لَاَيُكَل ُِفَٱَّلل  َْۚ ُ َُٰهَٱَّلل  آََءاتَى فَلُۡينفِۡقَِمم 

سََ ََٰهاَْۚ ََبۡعَدَُعۡسٖرَيُۡسٗراَءاتَى ُ  ٧ََيۡجَعُلَٱَّلل 

8. আৰু িহুছিা জনপছদ তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালক আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলৰ তনছদথ শৰ 

তিৰুিাচাৰণ কতৰত ল। ফলি আতম তসহোঁ িৰ পৰা কঠিন তহচাপ হলত ছলা আৰু 

আতম তসহোঁ িক কঠিন শাতি তিতহত ছলা। 

ۡمرََِرب َِهاََورَُ
َ
ِنَقَۡريٍَةََعَتۡتََعۡنَأ ي ِنَم 

َ
ُسلِهِۦَََوَكأ

بَۡنََٰهاََعَذاٗباَنُّۡكٗرا  ٨َفََحاَسۡبَنََٰهاَِحَساٗباََشِديٗداَوََعذ 

9. ফলি তসহোঁ ছি তনজ কৃিকমথৰ কসাৱাদ পাছল; আৰু তসহোঁ িৰ কমথৰ পতৰণাম 

আত ল ক্ষতিছয়ই ক্ষতি। 
ۡمرَِهاَُخۡسًرَا

َ
َٰقِبَُةَأ ۡمرَِهاَوََكاَنََع

َ
 ٩َفََذاقَۡتََوبَاَلَأ

10. আল্লাছহ তসহোঁ িৰ িাছি কঠিন শাতি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ । এছিছক 

কিামাছলাছক আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, কহ কিাধসম্পন্ন িযতিসকল! 

তিসকছল ঈমান আতন া। তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকৰ প্ৰতি অৱিীণথ কতৰছ  

এটা উপছদশ--- 

َِ ْول
ُ
أ ََيَٰٓ َ فَٱت ُقواَْٱَّلل  َلَُهۡمََعَذاٗباََشِديٗداَۖۡ ُ َٱَّلل  َعد 

َ
يََأ

َإِلَۡيُكۡمَذِۡكٗرا ُ نَزَلَٱَّلل 
َ
َقَۡدَأ ْْۚ لَۡبَِٰبَٱل ِذيَنََءاَمُنوا

َ
 ١٠َٱلۡأ

11. এজন ৰা ুল, তিছয় কিামাছলাকৰ ওচৰি আল্লাহৰ সুস্পষ্ট আয়ািসমূহ 

তিলাৱাি কছৰ, িাছি কসইসকল কলাকক অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰকল উতলয়াই 

আতনি পাছৰ তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সৎকমথ কতৰছ ; আৰু তিছয় আল্লাহৰ 

ওপৰি ঈমান আতনি আৰু সৎকাম কতৰি কিওোঁ িাক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, 

িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি তসহোঁ ি তচৰকাল অৱস্থান কতৰি। তনশ্চয় 

আল্লাছহ িাক উত্তম জীতৱকা প্ৰদান কতৰি। 

ُِيۡخرَِجََ
َُِمَبي َِنَٰٖتَل  ر ُسولٗاََيۡتلُواََْعلَۡيُكۡمََءاَيَِٰتَٱَّلل 

لَُمَِٰتَإِلَيََ َٰلَِحَِٰتَِمَنَٱلظُّ ٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
َٰٖتََ ََِويَۡعَمۡلََصَٰلِٗحاَيُۡدِخلُۡهََجن  َبِٱَّلل  َوَمنَيُۡؤِمنُۢ َِۚ ٱلنُّورِ
ۡحَسَنََ

َ
قَۡدَأ بَٗداَۖۡ

َ
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َتجۡ
َلَُهۥَرِۡزًقَا ُ  ١١َٱَّلل 

12. কিছৱোঁই আল্লাহ, তিজছন সািখন আকাশ সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু অনুৰূপ 

পৃতৰ্ৱীও, এইছিাৰৰ মাজি নাতম আছহ কিওোঁৰ তনছদথ শ; িাছি কিামাছলাছক 

জাতনি পাৰা কি, আল্লাহ সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিািান আৰু আল্লাহৰ জ্ঞাছন 

সকছলা িস্তুছক পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । 

َٰٖتََومَِ َٱل ِذيََخلََقََسۡبَعََسَمََٰو ُ ََۖۡٱَّلل  ۡرِضَِمۡثلَُهن 
َ
َنَٱلۡأ

ََشۡيءََٖ ِ
َُكل  َعَلَىَٰ َ َٱَّلل  ن 

َ
َلَِتۡعلَُمٓواَْأ ۡمُرَبَيَۡنُهن 

َ
ُلَٱلۡأ يَتَنَز 

َُۢا ََشۡيٍءَِعلَۡم ِ
َحاَطَبِكُل 

َ
َقَۡدَأ َ َٱَّلل  ن 

َ
 ١٢َقَِدير ََوأ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ নিী! আল্লাছহ কিামাৰ িাছি তি হিধ কতৰছ  কসয়া িুতম তনজৰ িাছি 

তনতষি কতৰ া তকয়? িুতম কিামাৰ স্ত্ৰীসকলৰ সন্তুতষ্ট তিচৰা কনতক; আৰু আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َحل َ
َ
ُِمََمآَأ َلَِمَُتحَر  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ

َ
أ تَبَۡتِغىََمۡرَضاَتَََيَٰٓ َلََكَۖۡ ُ َٱَّلل 

ََغُفور َر ِحيمَ  ُ َوٱَّلل  ۡزَوَِٰجَكَْۚ
َ
 ١َأ

2. তনশ্চয় আল্লাছহ কিামাছলাকৰ িাছি শপিৰ পৰা মুতি লাভৰ িযৱস্থা 

কতৰছ ; আৰু আল্লাহ কিামাছলাকৰ অতভভাৱক আৰু কিছৱোঁই সিথজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। 
يَۡمَٰنُِكۡمَْۚ

َ
َلَُكۡمََتحِل َةَأ ُ َُٰكۡمََۖۡقَۡدَفَرََضَٱَّلل  ََمۡولَى ُ ََوٱَّلل 

 ٢َوَُهَوَٱلَۡعلِيُمَٱلۡحَِكيمَُ

3. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া নিীছয় তনজ স্ত্ৰীসকলৰ এগৰাকীক কগাপন কৰ্া 

এষাৰ হকত ল; িাৰ তপ ি কসইগৰাকীছয় আন এগৰাকীক জনাই তদত ল আৰু 

আল্লাছহ কিওোঁৰ নিীৰ ওচৰি কসয়া প্ৰকাশ কতৰ তদছল, িাৰ তপ ি নিীছয় এই 

তিষছয় অলপ িযি কতৰছল আৰু অলপ অৱজ্ঞা কতৰ এতৰ তদছল। কিতিয়া নিীছয় 

তিষয়ছটা কসই স্ত্ৰীক জনাছল, কিতিয়া স্ত্ৰীগৰাকীছয় ক’কল, ‘আছপানাক এই 

কৰ্াষাৰ ককাছন জনাছল’? নিীছয় ক’কল, ‘কমাক কিওোঁ জনাইছ , তিজন 

সিথজ্ঞ, সমযক অৱগি’। 

ۡزَوَِٰجهِۦََحِديثَٗ
َ
ََبۡعِضَأ َإِلَيَٰ ِبيُّ َٱلن  َسر 

َ
ۡتَََوِإۡذَأ

َ
اََنب أ اَفَلَم 
ََ ۡعرََضََعنُۢ

َ
ََعلَۡيهََِعر َفََبۡعَضُهۥََوأ ُ ۡظَهَرهَُٱَّلل 

َ
بِهِۦََوأ

نَِيََ
َ
قَاَلََنب أ َكََهََٰذاَۖۡ

َ
ۢنَبأ
َ
َهاَبِهِۦَقَالَۡتََمۡنَأ

َ
اََنب أ َبۡعٖضَِۖفَلَم 
 ٣َٱلَۡعلِيُمَٱلۡخَبِيرَُ

4. িতদ কিামাছলাক উভছয় আল্লাহৰ ওচৰি িাওিা কৰা (কিছন্ত ই 

কিামাছলাকৰ িাছি কলযাণকৰ), কাৰণ কিামাছলাকৰ হৃদয় ঢাল খাইছ । তকন্তু 

িতদ কিামাছলাছক নিীৰ তিৰুছি ইজছন তসজনক কপাষকিা কৰা কিছন্ত জাতন 

কৰ্াৱা, তনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁৰ সহায়কাৰী আৰু জীব্ৰীল লগছি সৎকমথশীল 

মুতমনসকছলও, ইয়াৰ িাতহছৰও আন আন তফতৰিাসকছলা কিওোঁৰ সহায়কাৰী। 

َوِإنَتََظََٰهَراََإِنََتُتوبَآَ ََِفَقۡدََصَغۡتَقُلُوبُُكَماَۖۡ إِلَيَٱَّلل 
َُٰهَوَِجبِۡريُلََوَصَٰلُِحَٱلُۡمۡؤِمنِيَنَۖۡ َُهَوََمۡولَى َ َٱَّلل  َعلَۡيهَِفَإِن 

َٰلَِكََظِهيرَ   ٤ََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََبۡعَدََذ

5. িতদ নিীছয় কিামাছলাকক িালাক তদছয় কিছন্ত কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক সম্ভৱি 

কিামাছলাকৰ স্থানি কিওোঁক কিামাছলাকিককছয়া উত্তম স্ত্ৰী প্ৰদান কতৰি--- 

তিসকল হ'ি মু তলমাহ, মুতমনাহ, অনুগি, িাওিাকাৰীণী, ইিাদিকাৰীণী, 

ত য়াম পালনকাৰীণী, অকুমাৰী আৰু কুমাৰী। 

ۡزَوًَٰجاََخيٗۡراََ
َ
َأ ۥٓ نَُيۡبِدلَُه

َ
َأ َإِنََطل َقُكن  ۥٓ ََربُُّه َعَسيَٰ
ۡؤِمَنَٰتَٖ َُمۡسلَِمَٰٖتَمُّ ِنُكن  َٰبَِدَٰٖتََم  ئَِبٍَٰتََع َٰنَِتَٰٖتََتَٰٓ ََق
بۡكَاٗرا

َ
ئَِحَٰٖتََثي َِبَٰٖتََوأ  ٥ََسَٰٓ

6. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক তনজছক আৰু কিামাছলাকৰ পতৰয়ালিগথক 

জাহান্নামৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, িাৰ ইন্ধন হ’ি মানুহ আৰু শীল, ি’ি তনছয়াতজি 

আছ  তনমথম, কছঠাৰস্বভাৱ তফতৰিাসকল, তিসকছল আল্লাহৰ আছদশ অমানয 

নকছৰ; আৰু তসহোঁ ছি তি কতৰিকল আছদশ প্ৰাপ্ত হয় কসইছটাছৱই কছৰ। 

ۡهلِيُكۡمَنَاٗراَ
َ
نُفَسُكۡمََوأ

َ
َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْقُٓواَْأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َِشَداد ََ َِغلَاظ  اُسََوٱلۡحَِجاَرُةََعلَۡيَهاََمَلَٰٓئَِكة  َوقُوُدَهاَٱلن 
مََ
َ
ََمآَأ َ  ٦َرَُهۡمََويَۡفَعلُوَنََماَيُۡؤَمُرونََل اََيۡعُصوَنَٱَّلل 

7. কহ কাতফৰসকল! আতজ কিামাছলাছক ওজৰ কপচ কতৰিকল কচষ্টা নকতৰিা। 

কিামাছলাছক তি কতৰত লা িাছৰই প্ৰতিফল কিামাছলাকক তদয়া হহছ । 
إِن َماَُتجَۡزۡوَنََ َۡۖ َهاَٱل ِذيَنََكَفُرواَْلَاََتۡعَتِذُرواَْٱلَۡيوَۡم يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٧َونَََماَُكنُتۡمََتۡعَملَُ
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8. কহ ঈমাোৰসকল! কিামাছলাছক আল্লাহৰ ওচৰি িাওিা কৰা-- তিশুি 

িাওিা; আশা কৰা িায় কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিামাছলাকৰ পাপসমূহ 

কমাচন কতৰ তদি আৰু কিামাছলাকক জান্নািি প্ৰছৱশ কৰাি, িাৰ িলি 

নদীসমূহ প্ৰিাতহি। কসইতদনা আল্লাছহ নিী আৰু কিওোঁৰ লগি তিসকছল ঈমান 

আতনছ  কিওোঁছলাকক লাতঞ্ছি নকতৰি। কিওোঁছলাকৰ নূৰ কিওোঁছলাকৰ সনু্মখি 

আৰু কসাোঁ  হাছি ধাতৱি হ’ি। কিওোঁছলাছক ক’ি, ‘কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! আমাৰ 

িাছি আমাৰ নূৰক পূণথিা দান কৰা আৰু আমাক ক্ষমা কতৰ তদয়া, তনশ্চয় িুতম 

সকছলা িস্তুৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান’। 

ََ َهاَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْتُوبُٓواَْإِل يُّ
َ
أ َََيَٰٓ َِتَۡوبَٗةَن ُصوًحاََعَسيَٰ يَٱَّلل 

َِرََعنُكۡمََسي ِـ َاتُِكۡمََويُۡدِخلَُكۡمََ نَيَُكف 
َ
َربُُّكۡمَأ

ََ ُ نَۡهَُٰرَيَوَۡمَلَاَُيخۡزِيَٱَّلل 
َ
رِيَِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

َٰٖتََتجۡ َجن 
يِۡديِهۡمََ

َ
ََبيَۡنَأ َنُورُُهۡمَيَۡسَعىَٰ ۖۥۡ ََوٱل ِذيَنََءاَمُنواََْمَعُه ِبي  ٱلن 

َ
َ
إِن َكَََوبِأ َۡۖ تِۡمۡمَلََناَنُوَرنَاََوٱۡغفِۡرَلََنآ

َ
يَۡمَٰنِِهۡمََيُقولُوَنََرب َنآَأ

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل   ٨َعَلَىَٰ

9. কহ নিী! কাতফৰ আৰু মুনাতফকসকলৰ তিৰুছি তজহাদ কৰা আৰু তসহোঁ িৰ 

প্ৰতি কছঠাৰ কহাৱা। তসহোঁ িৰ আশ্ৰয়স্থল জাহান্নাম আৰু কসইছটা তকমান কি তনকৃষ্ট 

গন্তিযস্থল! 

اَرََوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنََوٱۡغلُۡظََعلَۡيِهۡمََْۚ ََجَِٰهِدَٱلُۡكف  ِبيُّ َهاَٱلن  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َوبِۡئَسَٱلَۡمِصيرَُ َُٰهۡمََجَهن ُمَۖۡ َوى
ۡ
 ٩ََوَمأ

10. তিহোঁ ছি কুফুৰী কছৰ, তসহোঁ িৰ িাছি আল্লাছহ নূহৰ স্ত্ৰী আৰু লূিৰ স্ত্ৰীৰ 

উদাহৰণ তদছ ; তসহোঁ ি আমাৰ িাোসকলৰ মাজৰ দ্যজন সৎ িাোৰ অধীনি 

আত ল, তকন্তু তসহোঁ ি উভছয় কিওোঁছলাকৰ লগি তিশ্বাসঘািকিা কতৰত ল। 

ফলি আল্লাহৰ শাতিৰ পৰা ৰক্ষা কতৰিকল নূহ আৰু লূি তসহোঁ িৰ ককাছনা কামি 

নাতহল, আৰু তসহোঁ িক ককাৱা হ’ল, ‘কিামাছলাক উভছয় প্ৰছৱশকাৰীসকলৰ 

লগি জাহান্নামি প্ৰছৱশ কৰা’। 

ََمَثلٗا ُ َتَََََضَرَبَٱَّلل 
َ
َتَنُوٖحََوٱۡمَرأ

َ
ل ِل ِذيَنََكَفُرواَْٱۡمَرأ

َكاَنَتاََتحَۡتََعۡبَديِۡنَِمۡنَِعَبادِنَاََصَٰلَِحيِۡنََ لُوٖطَِۖ
اََوقِيَلَ ََِشۡيـ ٗ فََخاَنَتاُهَماَفَلَۡمَُيۡغنَِياََعۡنُهَماَِمَنَٱَّلل 

َِٰخلِينََ اَرََمَعَٱلد   ١٠َٱۡدُخلَاَٱلن 

11. আৰু মুতমনসকলৰ িাছি আল্লাছহ তফৰআউনৰ স্ত্ৰীৰ উদাহৰণ দাতঙ ধতৰছ , 

কিতিয়া কিওোঁ এই িুতল প্ৰাৰ্থনা কতৰত ল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কিামাৰ ওচৰি 

কমাৰ িাছি জান্নািি এটা ঘৰ তনমথাণ কৰা আৰু কমাক তফৰআউন আৰু িাৰ 

কমথৰ পৰা উিাৰ কৰা আৰু কমাক উিাৰ কৰা িাতলম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা’। 

َِ ََمَثلٗاَل  ُ َتَفِرَۡعۡوَنَإِۡذَََوَضَرَبَٱَّلل 
َ
ل ِذيَنََءاَمُنواَْٱۡمَرأ

َٱبِۡنَلِيَِعنَدَكَبَيٗۡتاَفِيَٱلۡجَن ةََِوَنج ِنِيَِمنََ ِ قَالَۡتََرب 
َٰلِِمينََ  ١١َفِرَۡعۡوَنَوََعَملِهِۦََوَنج ِنِيَِمَنَٱلَۡقۡوِمَٱلظ 

12. (আল্লাছহ আৰু উদাহৰণ তদছ ) ইমৰাণৰ জীছয়ক মাৰয়ামৰ---- তিছয় 

তনজ লজ্জাস্থানৰ পতৱিিা ৰক্ষা কতৰত ল, ফলি আতম িাি আমাৰ ৰূহৰ পৰা 

ফুোঁ ৱাই তদত ছলা আৰু কিওোঁ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ িাণী আৰু কিওোঁৰ তকিাপসমূহ 

সিয িুতল গ্ৰহণ কতৰত ল আৰু কিওোঁ আত ল অনুগিসকলৰ অনযিম। 

ۡحَصَنۡتَفَرَۡجَهاََفَنَفۡخَناََ
َ
َوَمۡريََمَٱۡبَنَتَِعۡمَرََٰنَٱل تِٓيَأ

قَۡتَبِكَلَِمَِٰتََرب َِهاََوُكُتبِهِۦَوََكانَۡتََفِيهَِِمنَرَُّ وِحَناَوََصد 
 ١٢َِمَنَٱلَۡقَٰنِتِينََ
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আল-মুল্ক الملَك 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. িৰকিময় কিওোঁ িাৰ হািি সিথময় কিৃথ ত্ব; আৰু কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ 

ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

ََشۡيٖءَقَِديرَ  ِ
َُكل   ١َتََبََٰرَكَٱل ِذيَبَِيِدهَِٱلُۡملُۡكَوَُهَوَعَلَىَٰ

2. তিজছন মৃিুয আৰু জীৱন সৃতষ্ট কতৰছ , িাছি কিামাছলাকক পৰীক্ষা কতৰি 

পাছৰ কি, কিামাছলাকৰ মাজি ককান আটাইিকক উত্তম আমল কতৰি পাছৰ? 

কিওোঁ পৰাৰমশালী, অতিক্ষমাশীল। 

ۡحَسُنََ
َ
يُُّكۡمَأ

َ
َةَلَِيبۡلَُوُكۡمَأ ٱل ِذيََخلََقَٱلَۡمۡوَتََوٱلۡحََيوَٰ

وَُهَوَٱلَۡعزِيُزَٱلَۡغُفورَُ  ٢ََعَملٗاَْۚ

3. তিজছন সািখন আকাশ িছৰ িছৰ সৃতষ্ট কতৰছ । ৰহমানৰ সৃতষ্টি িুতম 

ককাছনা ত্ৰুটি কদতখিকল নাপািা; িুতম আছকৌ ঘুতৰ কচাৱা, ককাছনা ত্ৰুটি কদতখিকল 

পাই াছন? 

َفِيََخلِۡقََ اَتََرىَٰ م  َٰٖتَِطَباٗقاَۖۡ ٱل ِذيََخلََقََسۡبَعََسَمََٰو
َِمنََ ٱلر ِنَٰمۡحَِمنَتََفَُٰوٖتَِۖفَٱرِۡجِعَٱلَۡبَصَرََهۡلَتََرىَٰ

 ٣َُفُطورَٖ

4. িাৰ তপ ি আছকৌ িুতম তদ্বিীয়িাৰ দৃতষ্টপাি কৰা, এই দৃতষ্ট িযৰ্থ আৰু ক্লান্ত 

হহ কিামাৰ ফাছল উভতি আতহি। 
َتيِۡنَيَنَقلِۡبَإِلَۡيَكَٱلَۡبَصُرََخاِسٗئاََ َٱرِۡجِعَٱلَۡبَصَرََكر  ُثم 

 ٤َوَُهَوََحِسير َ

5. তনশ্চয় আতম তনকটৱিী আকাশক প্ৰদীপপুিৰ দ্বাৰা সুছশাতভি কতৰছ া আৰু 

কসইছিাৰক চয়িানসকলৰ প্ৰতি তনছক্ষপৰ উপকৰণ িনাইছ া আৰু তসহোঁ িৰ িাছি 

প্ৰস্তুি কতৰছ া জ্বলন্ত অতিকুিৰ শাতি। 

ۡنَياَبَِمَصَٰبِيَحَوََجَعلَۡنََٰهاَرُُجوٗماَ َمآَءَٱلدُّ َولََقۡدََزي ن اَٱلس 
عِيِرَ ۡعَتۡدنَاَلَُهۡمََعَذاَبَٱلس 

َ
َوأ َيَِٰطيِنَِۖ  ٥َل ِلش 

6. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকক অস্বীকাৰ কতৰছ , তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

জাহান্নামৰ শাতি; আৰু তকমান কি তনকৃষ্ট কসই প্ৰিযাৱিথ নস্থল। 
َوبِۡئَسََ َولِل ِذيَنََكَفُرواَْبَِرب ِِهۡمََعَذاُبََجَهن َمَۖۡ

 ٦َٱلَۡمِصيرَُ

7. কিতিয়া তসহোঁ িক িাি তনছক্ষপ কৰা হ'ি, িাি তসহোঁ ছি ইয়াৰ তিকট শব্দ 

শুতনিকল পাি। আৰু ই উৰ্তল উঠিি। 
َْ لُۡقوا
ُ
 ٧َفِيَهاََسِمُعواَْلََهاََشِهيٗقاََوِهَيََتُفورَََُإَِذآَأ

8. কৰাধি ই ত ন্ন-তভন্ন কহাৱাৰ উপৰম হ'ি। কিতিয়াই িাি ককাছনা দলক 

তনছক্ষপ কৰা হ'ি, ইয়াৰ প্ৰহৰীসকছল তসহোঁ িক সুতধি, ‘কিামাছলাকৰ ওচৰি 

ককাছনা সিকথ কাৰী অহা নাত ল কন’? 

لِۡقَ
ُ
لَُهۡمََتَكَاُدََتَمي ُزَِمَنَٱلَۡغۡيِظَُِۖكل َمآَأ

َ
ََسأ َىَفِيَهاَفَۡوج 

تُِكۡمَنَِذير َ
ۡ
لَۡمَيَأ

َ
 ٨ََخَزَنُتَهآَأ

9. তসহোঁ ছি ক'ি হয়, 'তনশ্চয় আমাৰ ওচৰি সিকথ কাৰী আতহত ল। কিতিয়া 

আতম (কিওোঁছলাকক) তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ছলা আৰু হকত ছলা, ‘আল্লাছহ এছকাছৱ 

অৱিীণথ কৰা নাই। কিামাছলাছক মহাতিভ্ৰাতন্তি আ া’। 

َقََ ََقَالُواَْبَلَىَٰ ُ َلَٱَّلل  ۡبَناََوقُلَۡناََماَنَز  ۡدََجآَءنَاَنَِذير َفََكذ 
نُتۡمَإِل اَفِيََضَلَٰٖلََكبِيرَٖ

َ
 ٩َِمنََشۡيٍءَإِۡنَأ



 

আল-মুল্ক 

 

627 

 

 الملك

10. আৰু তসহোঁ ছি ক'ি, ‘িতদ আতম শুতনছলাছহোঁ ছিন আৰু তিছিক-িুতি প্ৰছয়াগ 

কতৰছলাছহোঁ ছিন, কিছন্ত আতম জ্বলন্ত জুইৰ অতধিাসী নহ'কলাছহোঁ ছিন’। 
ََ ۡصَحَِٰبَََوَقالُواَْل

َ
ۡوََنۡعقُِلََماَُكن اَفِٓيَأ

َ
ۡوَُكن اَنَۡسَمُعَأ

عِيرَِ  ١٠َٱلس 

11. ফলি তসহোঁ ছি তনজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কতৰি। এছিছক ধ্বংস জ্বলন্ত জুইৰ 

অতধিাসীসকলৰ িাছি। 
عِيِرَ ۡصَحَِٰبَٱلس 

َ
 ١١َفَٱۡعتََرفُواَْبَِذۢنبِِهۡمَفَُسۡحٗقاَل ِأ

12. তনশ্চয় তিসকছল কনছদখাকক তনজ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ কিওোঁছলাকৰ 

িাছি আছ  ক্ষমা আৰু ডাঙৰ প্ৰতিদান। 
ۡجر ََ
َ
َوأ  َ ۡغفَِرة َٱل ِذيَنََيخَۡشۡوَنََرب ُهمَبِٱلَۡغيِۡبَلَُهمَم  إِن 

 ١٢ََكبِير َ

13. আৰু কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ কৰ্া কগাপছন ককাৱা অৰ্িা প্ৰকাশযভাছৱ 

ককাৱা, তনশ্চয় কিওোঁ অন্তৰসমূহি তি আছ  কসই তিষছয় সমযক অৱগি। 
بَِذاِتََ َُۢ َإِن ُهۥََعلِيُم ۦٓۖۡ وَِٱۡجَهُرواَْبِهِ

َ
واَْقَۡولَُكۡمَأ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدورَِ  ١٣َٱلصُّ

14. তিজছন সৃতষ্ট কতৰছ , কিছৱোঁই নাজাতনিছন? অৰ্চ কিওোঁ সূক্ষ্মদশী, সমযক 

অৱতহি। 
لَاََيۡعلَُمََمۡنََخلََقَوَُهَوَٱلل ِطيُفَٱلۡخَبِيرَُ

َ
 ١٤َأ

15. কিছৱোঁই কিামাছলাকৰ িাছি পৃতৰ্ৱীখনক সুগম কতৰ তদছ , এছিছক 

কিামাছলাছক ইয়াৰ পৰ্-প্ৰান্তৰি তিচৰণ কৰা আৰু কিওোঁৰ জীতৱকাৰ পৰা 

কিামাছলাছক আহাৰ কৰা; আৰু কিওোঁৰ ওচৰছিই পুনৰুিান। 

ۡرَضََذلُولٗاَفَٱۡمُشواَْفِيََ
َ
ُهَوَٱل ِذيََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ

ََوِإلَۡيهَِ ِۡزقِهِۖۦۡ  ١٥َٱلنُُّشورَََُمَناكِبَِهاَوَُكلُواَِْمنَر 

16. কিামাছলাছক কিওোঁৰ পৰা তনভথ য় হহ া কনতক কি, তিজন আকাশি আছ  

কিওোঁ কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীসহ (পুতি কপলাই) ধ্বংস কতৰি আৰু হঠাৎ ই 

(পৃতৰ্ৱীখন) ৰ্ৰ ৰ্ৰকক েঁতপিকল ধতৰি? 

ۡرَضَفَإَِذاََ
َ
نََيخِۡسَفَبُِكُمَٱلۡأ

َ
َمآِءَأ نَفِيَٱلس  ِمنُتمَم 

َ
َءأ

 ١٦َِهَيََتُمورَُ

17. অৰ্িা কিামাছলাছক ইয়াৰ পৰা তনভথ য় হহ া কনতক কি, তিজন আকাশি 

আছ , কিওোঁ কিামাছলাকৰ ওপৰি তশল িষথণকাৰী প্ৰিল ধুমুহা পঠাি? কিতিয়া 

কিামাছলাছক জাতনিকল পািা ককছনকুৱা আত ল কমাৰ সিকথ িাণী! 

ََۡۖ نَيُرِۡسَلََعلَۡيُكۡمََحاِصٗبا
َ
َمآِءَأ نَفِيَٱلس  ِمنُتمَم 

َ
ۡمَأ
َ
أ

 ١٧ََكۡيَفَنَِذيرَِفََسَتۡعلَُموَنَ

18. আৰু তনশ্চয় তসহোঁ িৰ পুিথৱিীসকছলও তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ল। ফলি 

ককছনকুৱা আত ল কমাৰ প্ৰিযাখযান (ইয়াৰ শাতি)? 

َبَٱل ِذيَنَِمنََقۡبلِِهۡمَفََكۡيَفََكاَنَنَِكيرَِ  ١٨ََولََقۡدََكذ 

19. তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ ওপৰি (উতৰ ফুৰা) চৰাইছিাৰৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা নাইছন, 

তিছিাছৰ পাখী কমতল তদছয় আৰু সংকুতচি কছৰ? পৰম কৰুণাময় আল্লাছহই 

এইছিাৰক তস্থৰ কতৰ ৰাছখ। তনশ্চয় কিওোঁ সকছলা িস্তুৰ সমযক দ্ৰষ্টা। 

َماََ َٰٖتََويَۡقبِۡضَنَْۚ ف  يِۡرَفَوَۡقُهۡمََصَٰٓ َولَۡمَيََرۡواَْإِلَيَٱلط 
َ
أ

ََشَ ِ
إِن ُهۥَبِكُل  اَٱلر ۡحَمَُٰنَْۚ

َإِل  بَِصيرَ ُيۡمِسُكُهن   ١٩َۡيءَِۭ

20. পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ িাতহছৰ কিামাছলাকৰ এছন ককাছনা হসনযিাতহনী 

আছ ছন, তিসকছল কিামাছলাকক সহায় কতৰি? কাতফৰসকল আছ  মাছৰ্ান 

প্ৰিিনাৰ মাজি। 

ِنَُدوِنََ َل ُكۡمَيَنُصُرُكمَم  ۡنََهََٰذاَٱل ِذيَُهَوَُجند  م 
َ
أ

َِ اَف
َٰفُِروَنَإِل  َإِِنَٱلَۡك  ٢٠َيَُغُرورٍَٱلر ِنَٰمۡحْۚ
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21. ককান আছ  এছনকুৱা, তিজছন কিামাছলাকক জীতৱকা দান কতৰি িতদ 

কিওোঁ কিওোঁৰ জীতৱকা িন্ধ কতৰ তদছয়? িৰং তসহোঁ ি অিাধযিা আৰু তিমুখিাি 

আতিচল হহ আছ । 

َبَلَل جُّواََْ ۚۥْ ۡمَسَكَرِۡزقَُه
َ
ۡنََهََٰذاَٱل ِذيَيَۡرُزُقُكۡمَإِۡنَأ م 

َ
أ

ََٖوُنُفورٍَ  ٢١َفِيَُعُتو 

22. তি িযতি নি হহ মুখৰ ওপৰি ভৰ তদ কখাজ কাছ়ি, তসছয়ই অতধক 

তহদায়ি প্ৰাপ্ত, কন কসই িযতি, তিজছন কপান হহ সৰল পৰ্ি কখাজ কাছ়ি? 

نََيۡمِشيََ م 
َ
َأ ۡهَدىَٰٓ

َ
ۦَٓأ َوَۡجِههِ َفَمنََيۡمِشيَُمِكبًّاَعَلَىَٰ

َ
أ

ۡسَتقِيمَٖ َِصَرَٰٖطَمُّ  ٢٢ََسوِيًّاَعَلَىَٰ

23. ককাৱা, কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ  আৰু কিামাছলাকৰ িাছি শ্ৰৱণ 

আৰু দৃতষ্টশতি লগছি অন্তঃকৰণসমূহ প্ৰদান কতৰছ । কিামাছলাছক খুছিই কম 

কৃিজ্ঞিা প্ৰকাশ কৰা। 

بَۡصََٰرََ
َ
ۡمَعََوٱلۡأ ُكۡمَوََجَعَلَلَُكُمَٱلس 

َ
نَشأ
َ
قُۡلَُهَوَٱل ِذٓيَأ

اَتَۡشُكُرونََ قَلِيلٗاَم  َْۚ فۡـ َِدةَ
َ
 ٢٣ََوٱلۡأ

24. ককাৱা, কিছৱোঁই কিামাছলাকক পৃতৰ্ৱীি সৃতষ্ট কতৰ প্ৰসাতৰি কতৰছ  আৰু 

কিওোঁৰ ওচৰছিই কিামাছলাকক সমছিি কৰা হ'ি। 
ۡرِضََوِإلَۡيهَُِتحَۡشُرونََ

َ
ُكۡمَفِيَٱلۡأ

َ
 ٢٤َقُۡلَُهَوَٱل ِذيََذَرأ

25. আৰু তসহোঁ ছি কয়, 'কিামাছলাছক িতদ সিযিাদী কহাৱা কিছন্ত ককাৱাছচান 

এই প্ৰতিশ্ৰুতি ককতিয়া িািিাতয়ি হ’ি'?। 
ََهََٰذاَٱلۡوَۡعُدَإِنَُكنُتۡمََصَِٰدقِينََ  ٢٥ََويَُقولُوَنََمَتيَٰ

26. ককাৱা, এই তিষয়ৰ জ্ঞান ককৱল আল্লাহৰ ওচৰছিই আছ । আৰু মইছিা 

ককৱল স্পষ্ট সিকথ কাৰী মাি। 

بِينَ  نَاَ۠نَِذير َمُّ
َ
ََِوِإن َمآَأ  ٢٦َقُۡلَإِن َماَٱلۡعِلُۡمَِعنَدَٱَّلل 

27. িাৰ তপ ি কিতিয়া তসহোঁ ছি ইয়াক তনছচই ওচৰি কদখা পাি কিতিয়া 

কাতফৰসকলৰ কচহাৰা ম্লান হহ পতৰি আৰু ককাৱা হ’ি, ‘এইছটাছৱই হহছ  

কসইছটা, তিছটা কিামাছলাছক দািী কতৰত লা’। 

ۡوُهَُزلَۡفٗةَِسٓيـ َۡتَوُُجوُهَٱل ِذيَنََكَفُرواََْوقِيَلََ
َ
اََرأ فَلَم 

ُعونََ  ٢٧ََهََٰذاَٱل ِذيَُكنُتمَبِهِۦَتَد 

28. ককাৱা, ককাৱাছচান কিামাছলাছক িতদ আল্লাছহ কমাক আৰু কমাৰ 

সিীসকলক ধ্বংস কতৰ তদছয় অৰ্িা আমাৰ প্ৰতি দয়া প্ৰদশথন কছৰ, কিছন্ত 

কাতফৰসকলক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ পৰা ককাছন ৰক্ষা কতৰি? 

ۡوََرِحمََناََفَمنََ
َ
ِعَىَأ ََوَمنَم  ُ ۡهلََكنَِيَٱَّلل 

َ
َرَءۡيُتۡمَإِۡنَأ

َ
قُۡلَأ
لِيمَٖيَُ

َ
َٰفِرِيَنَِمۡنََعَذاٍبَأ َك

 ٢٨َِجيُرَٱلۡ

29. ককাৱা, কিছৱোঁই পৰম কৰুণাময়। আতম কিওোঁৰ ওপৰছিই ঈমান আতনছ া 

আৰু কিওোঁৰ ওপৰছিই ভৰসা কতৰছ া। গতিছক কিামাছলাছক অনতিপলছম 

জাতনিকল পািা ককাছন স্পষ্ট তিভ্ৰাতন্তি আছ । 

فََسَتۡعلَُموَنََقُۡلَُهَوَٱلر ۡحَمَُٰنََءاَمن اَبِهِۦَوََعلَۡيهَِتَوَك لَۡ َۡۖ َنا
بِينَٖ  ٢٩ََمۡنَُهَوَفِيََضَلَٰٖلَمُّ

30. ককাৱা, কিামাছলাছক ভাতি াছন, িতদ কিামাছলাকৰ পানী ভূগভথ ি গুতচ 

িায়, কিতিয়া ককাছন কিামাছলাকক প্ৰিাহমান পানী আতন তদি? 

تِيُكمََ
ۡ
ۡصَبَحََمآؤُُكۡمََغۡوٗراََفَمنَيَأ

َ
َرَءۡيُتۡمَإِۡنَأ

َ
قُۡلَأ
عِيِۭنبَِمآٖءَ  ٣٠َم 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. নূন; কলমৰ শপি আৰু তসহোঁ ছি তি তলছখ িাৰ শপি! ََ١َٓنََْۚوٱلَۡقلَِمََوَماَيَۡسُطُرون 

2. কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ কি, িুতম উন্মাদ নহয়। َٖنَتَبِنِۡعَمةََِرب َِكَبَِمۡجُنون
َ
 ٢ََمآَأ

3. আৰু তনশ্চয় কিামাৰ িাছি আছ  তনৰতিতচ্ছন্ন পুৰষ্কাৰ। َٖۡجًراََغيَۡرََمۡمُنون
َ
َلََكَلَأ  ٣ََوِإن 

4. আৰু তনশ্চয় িুতম মহান চতৰিৰ উচ্চ শৃিি অতধতষ্ঠি। ََُٖخلٍُقََعِظيم  ٤ََوِإن َكَلََعلَىَٰ

5. এছিছক অনতিপলছম িুতম কদতখিকল পািা আৰু তসহোঁ ছিও কদতখিকল পাি-- ََ٥َفََستُۡبِصُرََويُۡبِصُرون 

6. কিামাছলাকৰ মাজি ককান তিকাৰগ্ৰস্থ? َُيي ُِكُمَٱلَۡمۡفُتون
َ
 ٦َبِأ

7. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালক সমযক অৱগি তসহোঁ িৰ তিষছয় তিহোঁ ছি কিওোঁৰ 

পৰ্ৰ পৰা তিচুযি হহছ , আৰু কিওোঁ তহদায়ি প্ৰাপ্তসকলৰ তিষছয়ও সমযক 

পতৰজ্ঞাি। 

ۡعلَُمََ
َ
ََعنََسبِيلِهِۦَوَُهَوَأ ۡعلَُمَبَِمنََضل 

َ
ََرب َكَُهَوَأ إِن 
 ٧َبِٱلُۡمۡهَتِدينََ

8. গতিছক িুতম তমৰ্যাছৰাপকাৰীসকলৰ আনুগিয নকতৰিা। ََبِين ِ  ٨َفَلَاَتُِطِعَٱلُۡمَكذ 

9. তসহোঁ ছি কামনা কছৰ কি, িুতম আছপাষকামী কহাৱা, কিছন্ত তসহোঁ ছিও 

আছপাষকামী হ'ি। 
واَْلَۡوَتُۡدهُِنََفُيۡدهُِنونََ  ٩ََودُّ

10. আৰু িুতম আনুগিয নকতৰিা প্ৰছিযক এছন িযতিৰ তিছয় অতধক 

শপিকাৰী, লাতঞ্ছি, 

ِهينٍَ ََحل اٖفَم   ١٠ََولَاَتُِطۡعَُكل 

11. তপঠিৰ আোঁৰি তনোকাৰী আৰু তিজছন কচাগলখুৰী কতৰ ফুছৰ, بَِنِمي َِۭ آء ش  ازَٖم   ١١َمََٖهم 

12. কলযাণৰ কামি িাধা প্ৰদানকাৰী, সীমালঙ্ঘনকাৰী, পাতপষ্ঠ, ٍَثِيم
َ
ن اٖعَل ِلَۡخيِۡرَُمۡعَتٍدَأ  ١٢َم 

13. দ্যষ্ট প্ৰকৃতিৰ, িদ্যপতৰ কুখযাি; ٍََٰلَِكََزنِيم  ١٣َُعُتِّۭلََبۡعَدََذ

14. এই িাছিই কি, তস আত ল ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততিৰ অতধকাৰী। َنََكاَن
َ
 ١٤ََذاََماٖلََوبَنِينََأ
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15. কিতিয়া িাৰ ওচৰি আমাৰ আয়ািসমূহ তিলাৱাি কৰা হয় কিতিয়া তস 

কয়, এইছিাৰ পূিথৱিীসকলৰ কল্প-কাতহনী মাি। 
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
ََعلَۡيهََِءاَيَُٰتَناَقَاَلَأ  ١٥َإَِذاَُتۡتلَىَٰ

16. অতি শীছে আতম িাৰ শুৰি (নাকি) দাগ তদম। ََ١٦َلَىَٱلۡخُۡرُطومََِسنَِسُمُهۥَع 

17. তনশ্চয় আতম ইহোঁ িক পৰীক্ষা কতৰছ া, কিছনকক পৰীক্ষা কতৰত ছলা 

উদযান-অতধপতিসকলক, কিতিয়া তসহোঁ ছি শপি কতৰত ল কি, অৱছশয 

ৰাতিপুৱাই তসহোঁ ছি িাগানৰ ফল আহৰণ কতৰি। 

قَۡسُمواََْ
َ
ۡصَحََٰبَٱلۡجَن ةَِإِۡذَأ

َ
إِن اَبَلَۡوَنَُٰهۡمََكَماَبَلَۡونَآَأ

 ١٧َُمن َهاَُمۡصبِِحينََلََيۡصرَِ

18. আৰু তসহোঁ ছি ‘ইন শ্বা আল্লাহ’ ককাৱা নাত ল। ََ١٨ََولَاَيَۡستَۡثُنون 

19. কসছয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰৰ পৰা এটা প্ৰদতক্ষণকাৰী (তিপিথয়, জুই) 

িাগানৰ ওপৰি প্ৰদতক্ষণ কতৰছল, কসই সময়ি তসহোঁ ি আত ল কটাপতনি। 
َِ ب  ِنَر  َم   ١٩ََكَوَُهۡمَنَآئُِمونَََفَطاَفََعلَۡيَهاََطآئِف 

20. ফলি ই (জুই লাতগ) কলািণথৰ তনতচনা হহ গ’ল। َِِريم ۡصَبَحۡتََكٱلص 
َ
 ٢٠َفَأ

21. ৰাতিপুৱাই তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক মাতি ক’কল, ََ٢١ََفَتَناَدۡواَُْمۡصبِِحين 

22. ‘িতদ কিামাছলাছক ফল আহৰণ কতৰি তিচৰা কিছনহ’কল পুৱতি তনশাই 

কিামাছলাকৰ িাগানকল কিাৱা’। 
ََحۡرثُِكۡمَإِنَُكنُتۡمََصَٰرِِمينََ ِنَٱۡغُدواَْعَلَىَٰ

َ
 ٢٢َأ

23. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি িািকল ধতৰছল, আৰু তনম্নস্বছৰ এই কৰ্া হক আত ল-- ََ٢٣َفَٱنَطلَُقواَْوَُهۡمََيَتَخََٰفُتون 

24. কি ‘আতজ িাি কিামাছলাকৰ ওচৰি িাছি ককাছনা দ্যখীয়া-অভাৱী 

প্ৰছৱশ কতৰি কনাৱাছৰ’। 
نَل اَيََ

َ
ِۡسِكينَ أ  ٢٤َۡدُخلَن َهاَٱلَۡيۡوَمََعلَۡيُكمَم 

25. আৰু তসহোঁ ছি পুৱতি তনশাই দৃ়ি ইচ্ছা শতি হল সক্ষম অৱস্থাি (িাগানকল) 

িািা কতৰছল। 
َِٰدرِينََ ََحۡرٖدََق  ٢٥َوََغَدۡواَْعَلَىَٰ

26. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি কিতিয়া িাগানখন কদতখিকল পাছল, কিতিয়া তসহোঁ ছি 

ক’কল, ‘তনশ্চয় আতম পৰ্ কহৰুৱাইছ া’। 
ُّونََ ۡوَهاَقَالُٓواَْإِن اَلََضآل

َ
اََرأ  ٢٦َفَلَم 

27. ‘িৰং আতম িতিি’। ََ٢٧َبَۡلََنحُۡنََمحُۡروُمون 

28. তসহোঁ িৰ মাজৰ কশ্ৰষ্ঠ িযতিজছন ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক ককাৱা 

নাত ছলাছন কি, কিামাছলাছক তকয় আল্লাহৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা 

নকৰা’? 

ۡوسََ
َ
قُلَل ُكۡمَلَۡولَاَتَُسب ُِحونََقَاَلَأ

َ
لَۡمَأ
َ
 ٢٨َُطُهۡمَأ
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29. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ পতৱিিা কঘাষণা কছৰাোঁ । তনশ্চয় 

আতম িাতলম আত ছলা’। 
 ٢٩َقَالُواَُْسۡبَحََٰنََرب َِنآَإِن اَُكن اََظَٰلِِمينََ

30. িাৰ তপ ি তসহোঁ ছি ইজছন তসজনক কদাষাছৰাপ কতৰিকল ধতৰছল। ََََبۡعٖضََيَتَلََٰوُمون ۡقَبَلََبۡعُضُهۡمَعَلَىَٰ
َ
 ٣٠َفَأ

31. তসহোঁ ছি ক’কল, ‘হায়, আমাৰ ধ্বংস! তনশ্চয় আতম সীমালঙ্ঘনকাৰী 

আত ছলা’। 
 ٣١َقَالُواََْيََٰوۡيلََنآَإِن اَُكن اََطَٰغِينََ

32. সম্ভৱিঃ আমাৰ প্ৰতিপালছক আমাক ইয়ািককছয়া উৎকৃষ্ট তিতনময় প্ৰদান 

কতৰি। অৱছশয আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। 
ََرب َِناََرَِٰغُبونََ ِنَۡهآَإِن آَإِلَيَٰ نَُيۡبِدلََناََخيٗۡراَم 

َ
ََربَُّنآَأ  ٣٢ََعَسيَٰ

33. এইদছৰই হয় শাতি, আৰু আতখৰািৰ শাতি ইয়ািককও ডাঙৰ, িতদ 

তসহোঁ ছি জাতনছলছহোঁ ছিন। 
ۡكبَُرَْۚ

َ
َولََعَذاُبَٱٓأۡلِخَرةَِأ لَۡوََكانُواَََْكَذَٰلَِكَٱلَۡعَذاُبَۖۡ

 ٣٣ََيۡعلَُمونََ

34. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আছ  

তনয়ামিপূণথ জান্নাি। 
َِٰتَٱلن عِيمَِ َلِلُۡمت قِيَنَِعنَدََرب ِِهۡمََجن   ٣٤َإِن 

35. আতম মু তলম (অনুগি)সকলক অপৰাধীসকলৰ দছৰ গণয কতৰম কনতক? َََفَنۡجَعُلَٱلُۡمۡسلِِمين
َ
 ٣٥َََكٱلُۡمۡجرِِمينََأ

36. কিামাছলাকৰ তক হহছ , কিামাছলাছক এইছটা ককছনকুৱা তসিান্ত কৰা? ََ٣٦ََماَلَُكۡمََكۡيَفََتحُۡكُمون 

37. কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা পুতৰ্ আছ  কনতক ি’ি কিামাছলাছক 

অধযয়ন কৰা-- 
َفِيهَِتَۡدرُُسونََ ۡمَلَُكۡمَكَِتَٰب 

َ
 ٣٧َأ

38. কি, তনশ্চয় কিামাছলাকৰ িাছি িাি এছনকুৱা িস্তু আছ  তি 

কিামাছলাছক প ে কৰা? 

َلَُكۡمَفِيهَِلََماََتخَي ُرونََ  ٣٨َإِن 

39. অৰ্িা কিামাছলাকৰ িাছি আমাৰ লগি তক্বয়ামি পিথন্ত িলিৎ ৰ্কা 

এছনকুৱা ককাছনা অিীকাৰ আছ  কনতক কি, কিামাছলাছক তনজৰ িাছি তিছটাছৱ 

ফয়চালা কতৰিা কসইছটাছৱ পািা? 

َعََ يَۡمَٰن 
َ
ۡمَلَُكۡمَأ

َ
َلَُكۡمََأ َيَوِۡمَٱلۡقَِيََٰمةَِإِن  َإِلَيَٰ لَۡيَناََبَٰلَِغة 

 ٣٩َلََماََتحُۡكُمونََ

40. িুতম তসহোঁ িক কসাধা, তসহোঁ িৰ মাজি এই দািীৰ তজম্মাদাৰ ককান?  ََٰلَِكَزَِعيم ُهمَبَِذ يُّ
َ
 ٤٠ََسلُۡهۡمَأ

41. অৰ্িা তসহোঁ িৰ িাছি (আল্লাহৰ লগি) িহুছিা অংশীদাৰ আছ  কনতক? 

আছ  িতদ কিছন্ত তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ অংশীদাৰসকলক উপতস্থি কৰক—িতদ 

তসহোঁ ি সিযিাদী হয়। 

تُواَْبُِشَرَكآئِِهۡمَإِنََكانُواََْصَِٰدقِينََ
ۡ
ۡمَلَُهۡمَُشَرَكآُءَفَلَۡيأ

َ
 ٤١َأ
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42. কসইতদনা ভতৰৰ কলাফুতল উছন্মাতচি কৰা হ’ি, কসইতদনা তসহোঁ িক মািা 

হ’ি  াজদাহ কতৰিকল, তকন্তু তসহোঁ ি সক্ষম নহ’ি; 
ُجوِدَفَلَاََيَۡوَمَيَُ ۡكَشُفََعنََساٖقََويُۡدَعۡوَنَإِلَيَٱلسُّ

 ٤٢َيَۡسَتِطيُعونََ

43. তসহোঁ িৰ দৃতষ্টসমূহ অৱনি অৱস্থাি ৰ্াতকি, অপমাছন তসহোঁ িক আচ্ছন্ন 

কতৰি অৰ্চ কিতিয়া তসহোঁ ি তনৰাপদ আত ল কিতিয়া তসহোঁ িক মািা হহত ল 

 াজদা কতৰিকল (তকন্তু তসহোঁ ছি  াজদা কৰা নাত ল)। 

ََۖۡوَقۡدََكانُواَْيُۡدَعۡوَنَإِلَيََ بَۡصَٰرُُهۡمَتَۡرَهُقُهۡمَذِل ة 
َ
َخَِٰشَعًةَأ

ُجوِدَوَُهۡمََسَٰلُِمونََ  ٤٣َٱلسُّ

44. এছিছক এতৰ তদয়া কমাক আৰু তসহোঁ িক, তিসকছল এই িাণী প্ৰিযাখযান 

কছৰ। আতম তসহোঁ িক লাছহ লাছহ এছনকক ধতৰম কি, তসহোঁ ছি গছমই নাপাি। 
ِۡنََفََذۡرنِيََوَمنَيَُكذ َِ ُبَبَِهََٰذاَٱلۡحَِديِثََِۖسنَۡسَتۡدرُِجُهمَم 
 ٤٤ََحۡيُثَلَاََيۡعلَُمونََ

45. আৰু মই তসহোঁ িক অৱকাশ তদম। তনশ্চয় কমাৰ ককৌশল অিযন্ত িতলষ্ঠ।  َََكۡيِديََمتِين ۡملِىَلَُهۡمَْۚإِن 
ُ
 ٤٥ََوأ

46. িুতম তসহোঁ িৰ ওচৰি পাতৰশ্ৰতমক (তিতনময়) দািী কতৰ া কনতক, িাৰ ফলি 

তসহোঁ ছি ঋণৰ কাৰছণ ভাৰাৰান্ত হহ পতৰছ ? 

ۡثَقلُونََ ۡغَرٖمَمُّ ِنَم  ۡجٗراََفُهمَم 
َ
ۡمَتَۡسـ َلُُهۡمَأ

َ
 ٤٦َأ

47. কন তসহোঁ িৰ ওচৰি গাছয়িৰ জ্ঞান আছ , তিছটা তসহোঁ ছি তলতখ ৰাছখ! ََۡمَِعنَدُهُمَٱلَۡغۡيُبََفُهۡمَيَۡكُتبُون
َ
 ٤٧َأ

48. এছিছক িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশৰ অছপক্ষাি হধিথ ধাৰণ কৰা, 

আৰু িুতম মা ৰ গৰাকীৰ দছৰ নহ’িা, কিতিয়া কিওোঁ তিষাদ আচ্ছন্ন অৱস্থাি 

আহ্বান কতৰত ল। 

فَٱۡصبِۡرَِلحُۡكِمََرب َِكََولَاَتَُكنََكَصاِحِبَٱلۡحُوِتَإِذََۡ
َوَُهَوََمۡكُظوم َ  ٤٨َنَاَدىَٰ

49. িতদ কিওোঁৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহ কিওোঁৰ ওচৰি আতহ নাপাছলছহোঁ ছিন, 

কিছন্ত কিওোঁ লাতঞ্ছি অৱস্থাি উনু্মি প্ৰান্তৰি তনতক্ষপ্ত হ’কলছহোঁ ছিন। 
ب ِهِۦَلَُنبَِذَبِٱلَۡعَرآِءَوَُهَوََ ِنَر  م  ََٰرَكُهۥَنِۡعَمةَ  نَتََد

َ
ل ۡولَٓاَأ
 ٤٩ََمۡذُموم َ

50. িাৰ তপ ি কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁক মছনানীি কতৰছল আৰু কিওোঁক 

সৎকমথপৰায়ণসকলৰ অন্তভূথ ি কতৰছল। 
َٰلِِحينََ  ٥٠َفَٱۡجَتَبَُٰهََربُُّهۥَفََجَعلَُهۥَِمَنَٱلص 

51. আৰু কাতফৰসকছল কিতিয়া উপছদশিাণী (ককাৰআন) শুছন কিতিয়া 

তসহোঁ ছি এছনকুৱা দৃতষ্টছৰ কিামাৰ ফাছল চায় কিতনিা কিামাক িাগৰাই তদি, আৰু 

তসহোঁ ছি কয়, ‘তনশ্চয় এওোঁ এজন উন্মাদ (িতলয়া)’। 

اَََوِإنَيَكَاُدَٱل َ بَۡصَٰرِهِۡمَلَم 
َ
ِذيَنََكَفُرواَْلَيُۡزلُِقونََكَبِأ
ِۡكَرََويَُقولُوَنَإِن ُهۥَلََمۡجُنونَ   ٥١ََسِمُعواَْٱلذ 

52. অৰ্চ এই ককাৰআন ককৱল তিশ্বিাসীৰ িাছি উপছদশ। ََ٥٢ََوَماَُهَوَإِل اَذِۡكر َل ِلَۡعَٰلَِمين 
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আল-হা-ক্বাহ الحاقَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কসই অৱশযম্ভাৱী ঘটনা, (তক্বয়ামি) َُ١َٱلۡحَآق ة 

2. তক কসই অৱশযম্ভাৱী ঘটনা? َُ٢ََماَٱلۡحَآق ة 

3. আৰু তকছহ কিামাক জনাি কসই অৱশযম্ভাৱী ঘটনাছটাছনা তক? َََٰٓكََماَٱلۡحَآق ةََُوَما ۡدَرى
َ
 ٣َأ

4.  ামুদ আৰু আদ সম্প্ৰদাছয় তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ল ভীতিপ্ৰদ মহাতিপদক। َِبِٱلَۡقارَِعة َُۢ بَۡتََثُموُدَوَعَاُد  ٤ََكذ 

5. কসছয়  ামুদ সম্প্ৰদায়ক ধ্বংস কৰা হহত ল এটা প্ৰলয়ংকৰ তিপিথয়কাৰী 

প্ৰচি শব্দৰ দ্বাৰা। 
َْ ۡهلُِكوا

ُ
اََثُموُدَفَأ م 

َ
اِغَيةِفَأ  ٥ََبِٱلط 

6. আৰু আদ সম্প্ৰদায়ক ধ্বংস কৰা হহত ল ঠািা প্ৰিল ধুমুহা িিাহৰ দ্বাৰা, َٖۡهلُِكواَْبِرِيٖحََصۡرَصٍرَعَاتَِية
ُ
فَأ اَعَادَ  م 

َ
 ٦ََوأ

7. ইয়াক কিওোঁ সাি ৰাতি আৰু আঠ তদন অতিৰামভাছৱ তসহোঁ িৰ ওপৰি 

প্ৰিাতহি কতৰত ল; ফলি িুতম উি সম্প্ৰদায়ক কদতখিকল পালাছহোঁ ছিন---কি 

তসহোঁ ি এছনকক তসচতৰি হহ পতৰ আছ  কিছন সাৰশূনয কখজুৰ গ ৰ কািছহ। 

َفتََرىََ ي اٍمَُحُسوٗماَۖۡ
َ
رََهاََعلَۡيِهۡمََسۡبَعَلََياٖلََوثََمَٰنَِيَةَأ َسخ 

ۡعَجاُزََنخٍۡلََخاوِيَةَٖ
َ
ن ُهۡمَأ

َ
ََكأ  ٧َٱلَۡقوَۡمَفِيَهاََصۡرَعيَٰ

8. ইয়াৰ তপ ি তসহোঁ িৰ িাছি িুতম তকিা অৱতশষ্ট কদতখিকল কপাৱাছন? ََٖبَاقَِية ِنُۢ َلَُهمَم   ٨ََفَهۡلَتََرىَٰ

9. আৰু তফৰআউন, িাৰ পূিথৱিীসকছল লগছি ওছলাটাই তদয়া জনপদিাসীছয় 

জঘনয পাপ কামি তলপ্ত আত ল। 
َُٰتَبِٱلۡخَاِطئَةِ  ٩َوََجآَءَفِرَۡعۡوُنََوَمنََقۡبلَُهۥََوٱلُۡمۡؤتَفَِك

10. আৰু তসহোঁ ছি তনজ প্ৰতিপালকৰ ৰা ুলক অমানয কতৰত ল, ফলি কিওোঁ 

তসহোঁ িক অিযন্ত কছঠাৰভাছৱ কগ্ৰপ্তাৰ কতৰছল। 
ابَِيةًَ ۡخَذٗةَر 

َ
َخَذُهۡمَأ

َ
 ١٠ََفَعَصۡواَْرَُسوَلََرب ِِهۡمَفَأ

11. কিতিয়া িানপানী তিপদৰ সীমা কচৰাই হগত ল তনশ্চয় কিতিয়া আতম 

কিামাছলাকক নাৱোঁি আছৰাহণ কৰাইত ছলা। 
اََطغََ  ١١َاَٱلَۡمآُءََحمَلَۡنَُٰكۡمَفِيَٱلۡجَارِيَةِإِن اَلَم 

12. আতম এইছটা কতৰত ছলা কিামাছলাকক এটা স্মৰণীয় তশক্ষা তদয়াৰ িাছি 

আৰু এই িাছি কি, িাছি শ্ৰুতিধৰ কাছণ ইয়াক সংৰক্ষণ কতৰ ৰাছখ। 
ََوَِٰعَية َ ُذن 

ُ
 ١٢َلَِنۡجَعلََهاَلَُكۡمَتَۡذكَِرٗةََوتَعَِيَهآَأ

13. এছিছক কিতিয়া তশঙাি ফু তদয়া হ’ি—ককৱল এটা ফু। َ َوَِٰحَدة ورََِنۡفَخةَ   ١٣َفَإَِذاَنُفَِخَفِيَٱلصُّ
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14. আৰু পৃতৰ্ৱীসহ পিথিসমূহক উঠাই তনয়া হ’ি আৰু মাি এটা আঘািি 

এইছিাৰ চূণথ-তিচূণথ হহ িাি। 
ٗةََوَِٰحَدةَٗ َتاََدك  ۡرُضََوٱلِۡجَباُلَفَُدك 

َ
 ١٤ََوُحمِلَِتَٱلۡأ

15. ফলি কসইতদনা মহাঘটনা সংঘটিি হ’ি। َُ١٥ََفَيۡوَمئِٖذََوَقَعِتَٱلَۡواقَِعة 

16. আৰু আকাশ তিদীণথ হহ িাি, ফলি কসইতদনা ই দ্যিথল-তিতক্ষপ্ত হহ পতৰি। َ َمآُءَفَِهَيَيَۡوَمئِٖذََواهَِية ِتَٱلس   ١٦ََوٱنَشق 

17. আৰু তফতৰিাসকল আকাশৰ তিতভন্ন প্ৰান্তি ৰ্াতকি। কসইতদনা আঠজন 

তফতৰিাই কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ আৰ ক িহন কতৰি। 
َويَۡحِمُلََعۡرَشََرب َِكَفَوَۡقُهۡمَيَۡوَمئِٖذََ رَۡجآئَِهاَْۚ

َ
َأ َوٱلَۡملَُكَعَلَىَٰٓ

 ١٧َثََمَٰنَِية َ

18. কসইতদনা কিামাছলাকক উপতস্থি কছৰাৱা হ’ি লগছি কিামাছলাকৰ 

ককাছনা কগাপনীয়িাই আৰু কগাপন নাৰ্াতকি। 
َِمَن  ١٨َُكۡمََخافَِية َيَۡوَمئِٖذَُتۡعرَُضوَنَلَاََتخَۡفىَٰ

19. কিতিয়া িাৰ আমলনামা িাৰ কসাোঁ  হািি তদয়া হ’ি তস ক’ি, ‘কলাৱা, 

কমাৰ আমলনামা পত়ি কচাৱা’। 
وتَِيَكَِتََٰبُهۥَبَِيِمينِهِۦََفَيُقوُلََهآُؤُمَٱقَۡرُءواََْ

ُ
اََمۡنَأ م 

َ
فَأ

 ١٩َكَِتَٰبَِيهَۡ

20. ‘কমাৰ দৃ়ি তিশ্বাস আত ল কি, মই কমাৰ তহচাপৰ সনু্মখীন হম’। َۡن ِيَُمَلٍَٰقَِحَسابَِيه
َ
 ٢٠َإِن ِيََظَننُتَأ

21. কিওোঁ ৰ্াতকি সছন্তাষজনক জীৱনি; َٖاِضَية  ٢١ََفُهَوَفِيَِعيَشةَٖر 

22. সুউচ্চ জান্নািি, َٖ٢٢َفِيََجن ٍةَعَالَِية 

23. িাৰ ফল-মূল তনছচই ওচৰি ওলতম ৰ্াতকি। َ ٢٣َُقُطوُفَهاََدانَِية 

24. (ককাৱা হ’ি) ‘তিগি তদনসমূহি কিামাছলাছক আগকল তি কপ্ৰৰণ 

কতৰত লা িাৰ তিতনময়ি কিামাছলাছক িৃতপ্ত সহকাছৰ কখাৱা আৰু পান কৰা’। 
ي اِمَٱلۡخَالَِيةِ

َ
ۡسلَۡفُتۡمَفِيَٱلۡأ

َ
ُۢاَبَِمآَأ  ٢٤َُكلُواََْوٱۡشَربُواََْهنِٓيـ َ

25. তকন্তু িাৰ আমলনামা িাওোঁ হািি তদয়া হ’ি তস ক’ি, ‘হায়, কমাক িতদ 

কমাৰ আমলনামা তনতদছলছহোঁ ছিন’! 
وَتََ

ُ
وتَِيَكَِتََٰبُهۥَبِِشَمالِهِۦََفَيُقوُلََيَٰلَۡيتَنِيَلَۡمَأ

ُ
اََمۡنَأ م 

َ
َوأ

 ٢٥َكَِتَٰبَِيهَۡ

26. ‘আৰু িতদ মই নাজাতনছলাছহোঁ ছিন কমাৰ তহচাপ! َۡۡدرََِماَِحَسابَِيه
َ
 ٢٦ََولَۡمَأ

27. ‘হায়, কমাৰ মৃিুযছৱই িতদ কমাৰ চূডান্ত ফায়চালা হ’কলছহোঁ ছিন! ََ٢٧ََهاََكانَِتَٱلَۡقاِضَيةَََيَٰلَۡيت 
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28. ‘কমাৰ ধন-সম্পদ কমাৰ ককাছনা কামি নাতহল।  َََۡعن ِيََمالَِيه ۡغَنيَٰ
َ
 ٢٨ََمآَأ

29. ‘কমাৰ ক্ষমিা শতিও তিনষ্ট হহছ ’। َۡ٢٩ََهلََكََعن ِيَُسلَۡطَٰنَِيه 

30. (তফতৰিাসকলক ককাৱা হ’ি) ‘ধৰা িাক আৰু গলি পঘা লগাই তদয়া’। َ٣٠ََفُغلُّوُهََُخُذوُه 

31. ‘িাৰ তপ ি িাক জাহান্নামি তনছক্ষপ কৰা’। ََٱلۡجَِحيَمََصلُّوُه  ٣١َُثم 

32. িাৰ তপ ি িাক িাতন্ধ কৰ্াৱা, এছন এডাল তশকতলছৰ িাৰ হদঘথ সত্তৰ 

হাি। 
َفِيَِسلِۡسلَةََٖذرُۡعَهاََسۡبُعوَنَذَِراٗعاَفَٱۡسلُُكوُهَ  ٣٢َُثم 

33. তনশ্চয় তস মহান আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা নাত ল, ََِِٱلَۡعِظيم  ٣٣َإِن ُهۥََكاَنَلَاَيُۡؤِمُنَبِٱَّلل 

34. আৰু তম তকনক খাদযদানি উৎসাতহি কৰাও নাত ল। َََِطَعاِمَٱلِۡمۡسِكين َعَلَىَٰ  ٣٤ََولَاََيحُضُّ

35. এছিছক আতজ ইয়াি িাৰ ককাছনা অন্তৰি িনু্ধ নাৰ্াতকি। َِ٣٥َيمَ فَلَيَۡسَلَُهَٱلَۡيوَۡمََهَُٰهَناََحم 

36. আৰু ক্ষি-তনঃসৃি পুোঁজৰ িাতহছৰ আন ককাছনা খাদয নাৰ্াতকি, ََٖإِل اَِمۡنَِغۡسلِين  ٣٦ََولَاََطَعام 

37. তিছটা অপৰাধীসকলৰ িাতহছৰ আন ককাছনও নাখাি। َََإِل اَٱلَۡخَِٰطـ ُون ۥٓ ُكلُُه
ۡ
 ٣٧َل اَيَأ

38. এছিছক মই শপি কছৰা কসইছিাৰ িস্তুৰ তিছিাৰ কিামাছলাছক কদখা 

কপাৱা, 
قِۡسُمَبَِماَُتۡبِصُرونََ

ُ
 ٣٨َفَلَآَأ

39. আৰু িাছৰা শপি কছৰা তিছিাৰ কিামাছলাছক কদখা কনাছপাৱা; ََ٣٩ََوَماَلَاَُتۡبِصُرون 

40. তনশ্চয় এয়া (ককাৰআন) এক সন্মাতনি ৰা ুলৰ (িাতহি) িাণী। َٖ٤٠َإِن ُهۥَلََقۡوُلَرَُسوٖلََكرِيم 

41. আৰু এয়া ককাছনা কতিৰ কৰ্া নহয়; কিামাছলাছক খুছিই কম ঈমান 

কপাষণ কৰা। 
اَتُۡؤِمُنونََ قَلِيلٗاَم   ٤١ََوَماَُهَوَبَِقۡوِلََشاِعرَِٖۚ

42. আৰু এয়া ককাছনা গণকৰ কৰ্াও নহয়; কিামাছলাছক খুছিই কম উপছদশ 

গ্ৰহণ কৰা। 
ُرونََ اَتََذك  َقَلِيلٗاَم   ٤٢ََولَاَبَِقۡوِلََكاهِٖنِۚ

43. এয়া তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা নাতিলকৃি। َََٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِنَر ب  َم   ٤٣َتَنِزيل 
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44. িতদ কিওোঁ আমাৰ নামি ককাছনা তম া ৰচনা কতৰছলছহোঁ ছিন, ََِقاوِيل
َ
َلََعلَۡيَناََبۡعَضَٱلۡأ  ٤٤ََولَۡوََتَقو 

45. কিছন্ত তনশ্চয় আতম িাক কসাোঁ  হাছিছৰ ধতৰছলাছহোঁ ছিন, ََِخۡذنَاَِمۡنُهَبِٱلَۡيِمين
َ
 ٤٥َلَأ

46. িাৰ তপ ি আতম িাৰ হৃদতপিৰ তশৰা কাটি তদছলাছহোঁ ছিন, َََلََقَطۡعَناَِمۡنُهَٱلَۡوتِين  ٤٦َُثم 

47. এছিছক কিামাছলাকৰ মাজি এছন ককাছনা নাই, তিছয় িাক ৰক্ষা কতৰি। َََحٍدََعۡنُهََحَِٰجزِين
َ
ِۡنَأ  ٤٧ََفَماَِمنُكمَم 

48. আৰু এয়া (ককাৰআন) মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি তনতশ্চি এটা উপছদশ। َل ِلُۡمت قِينَََوِإن ُهۥ  َ  ٤٨َلََتۡذكَِرة

49. আৰু আতম তনশ্চয় জাছনা কি, কিামাছলাকৰ মাজি তক ুমান 

তমৰ্যাছৰাপকাৰী আছ । 
بِينََ ِ َكذ  َِمنُكمَمُّ ن 

َ
 ٤٩ََوِإن اَلََنۡعلَُمَأ

50. আৰু এইছটা (ককাৰআন) তনশ্চয় কাতফৰসকলৰ িাছি এক তনতশ্চি 

অনুছশাচনাৰ কাৰণ। 
ََٰ  ٥٠َفِرِينَََوِإن ُهۥَلَحَۡسَرة َعَلَىَٱلَۡك

51. আৰু তনশ্চয় এইছটা সুতনতশ্চি সিয। ََِٱلَۡيقِين  ٥١ََوِإن ُهۥَلَحَقُّ

52. এছিছক িুতম কিামাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ নামি ি িীহ পাঠ কৰা। َِ٥٢َفََسب ِۡحَبِٱۡسِمََرب َِكَٱلَۡعِظيم 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আছিদনকাৰীছয় আছিদন কতৰছল, এছন শাতি সম্পছকথ  তিছটা আপতিি 

হ’ি-- 
َبَِعَذاٖبََواقِعَٖ َلََسآئُِلُۢ

َ
 ١ََسأ

2. কাতফৰসকলৰ ওপৰি, িাৰ ককাছনা প্ৰতিছৰাধকাৰী নাই।  ََٰفِرِيَنَلَيَۡسَلَُهۥََدافِع  ٢َل ِلَۡك

3. এইছটা আতহি আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা, তিজন ঊধ্বথ াছৰাহণৰ খটখটীছিাৰৰ 

(জখলা) অতধকাৰী, 
َِذِيَٱلَۡمَعارِجَِ َِنَٱَّلل   ٣َم 

4. তফতৰিাসকল আৰু ৰূহ এছন এটা তদনি আল্লাহৰ তদছশ ঊিথ গামী হয়, িাৰ 

পতৰমাণ পিাশ হাজাৰ ি ৰ। 
وُحَإِلَۡيهَِفِيَيَۡوٖمََكاَنَِم ۡقَداُرُهۥَََتۡعُرُجَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََوٱلرُّ

لَۡفََسَنةَٖ
َ
 ٤ََخمِۡسيَنَأ

5. এছিছক িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা পৰম হধিথ। ٥َفَٱۡصبِۡرََصبٗۡراََجمِيلًا 

6. তসহোঁ ছি এই তদনক িহু দূৰি ৰ্কা িুতল ভাছৱ। ٦َإِن ُهۡمَيََرۡونَُهۥَبَعِيٗدا 

7. আৰু আতম ইয়াক তনছচই ওচৰি কদতখ আছ া। َُٰهَقَرِيٗبَا  ٧ََونََرى

8. কসইতদনা আকাশ হহ িাি গতলি ধািুৰ দছৰ, ََِمآُءََكٱلُۡمۡهل  ٨َيَۡوَمَتَُكوُنَٱلس 

9. আৰু পিথিসমূহ হহ িাি ৰঙ-তিৰঙৰ ঊণৰ দছৰ, َِ٩ََوتَُكوُنَٱلِۡجَباُلََكٱلۡعِۡهن 

10. আৰু ককাছনা অন্তৰি িনু্ধছৱ অন্তৰি িনু্ধৰ খা-খিৰ নুসুতধি, َ  ١٠ََحمِيٗمَاَولَاَيَۡسـ َُلََحمِيم 

11. তসহোঁ িক ইজছন-তসজনৰ দৃতষ্টছগাচৰ কছৰাৱা হ’ি। অপৰাধীছয় কসইতদনাৰ 

শাতিৰ তিতনময়ি তদি তিচাতৰি িাৰ সন্তান-সন্ততিক, 

َٱلُۡمۡجرُِمَلَۡوََيۡفَتِديَِمۡنََعَذاِبَيَۡوِمئِذََِۭ ُروَنُهۡمَْۚيََودُّ ُيَبص 
 ١١َبِبَنِيهَِ

12. আৰু িাৰ স্ত্ৰী আৰু ভািৃক, َِِخيه
َ
 ١٢ََوَصَِٰحَبتِهِۦََوأ

13. আৰু িাৰ জাতি-কগাতষ্ঠক, তিসকছল িাক আশ্ৰয় তদত ল, َِ١٣ََوَفِصيلَتِهَِٱل تِيَتُـ ۡوِيه 
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14. আৰু পৃতৰ্ৱীি তিসকল আছ  কসই সকছলাছক (তদি তিচাতৰি), িাছি এই 

তিতনমছয় িাক মুতি তদছয়। 
َيُنِجيهَِ ۡرِضََجمِيٗعاَُثم 

َ
 ١٤ََوَمنَفِيَٱلۡأ

15. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় এইছটা কলতলহান জুই, ََٰإِن َهاَلََظى َۡۖ  ١٥ََكل آ

16. তিছয় মূৰৰ  াল খহাই কপলাি। َََٰوى اَعٗةَل ِلش   ١٦َنَز 

17. জাহান্নাছম কসই িযতিক মাতিি, তিছয় সিযৰ প্ৰতি পৃষ্ঠ প্ৰদশথন কতৰত ল 

আৰু মুখ ঘূৰাই হলত ল। 
ۡدبَرََ
َ
 ١٧ََوتََول يَََٰتَۡدُعواََْمۡنَأ

18. আৰু সম্পদ সিয় কতৰত ল আৰু কসইছিাৰ সংৰক্ষণ কতৰ ৰাতখত ল। ََٰٓۡوَعي
َ
 ١٨ََوَجمََعَفَأ

19. তনশ্চয় মানুহক সৃতষ্ট কৰা হহছ  অতিশয় হধিথহীন অতস্থৰতচত্তৰূছপ। َٱلۡإِنَسََٰنَُخلَِقََهلُوعًا  ١٩َ۞إِن 

20. কিতিয়া িাক তিপছদ স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস অতিমািা উৎকতন্ঠি হহ 

পছৰ। 
ََجُزوٗعا رُّ ُهَٱلش   ٢٠َإَِذاََمس 

21. আৰু কিতিয়া িাক কলযাছণ স্পশথ কছৰ কিতিয়া তস অতিশয় কৃপণ হহ 

পছৰ। 
ُهَٱلۡخَيُۡرََمُنوعًا  ٢١ََوِإَذاََمس 

22. তকন্তু  ালাি প্ৰতিষ্ঠাকাৰীসকলৰ িাতহছৰ, ََ٢٢َإِل اَٱلُۡمَصل ِين 

23. তিসকছল তনজ  ালািৰ কক্ষিি সদায় প্ৰতিতষ্ঠি, ََََصلَاتِِهۡمََدآئُِمون  ٢٣َٱل ِذيَنَُهۡمَعَلَىَٰ

24. আৰু তিসকলৰ ধন-সম্পদি তনধথাতৰি হক্ব আছ , َ ۡعلُوم َم  َٰلِِهۡمََحق   ۡمَو
َ
 ٢٤ََوٱل ِذيَنَفِٓيَأ

25. কখাজনীয়া-মগনীয়া আৰু িতিিসকলৰ িাছি, َِآئِِلََوٱلَۡمۡحُروم  ٢٥َل ِلس 

26. আৰু তিসকছল প্ৰতিফল তদৱসক সিয িুতল তিশ্বাস কছৰ। َِِين قُوَنَبَِيوِۡمَٱلد  ِ  ٢٦ََوٱل ِذيَنَيَُصد 

27. আৰু তিসকছল তনজ প্ৰতিপালকৰ শাতি সম্পছকথ  ভীি-সন্ত্ৰি-- ََۡشفُِقون ِۡنََعَذاِبََرب ِِهمَمُّ  ٢٧ََوٱل ِذيَنَُهمَم 

28. তনশ্চয় কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ শাতিৰ পৰা তনৰাপদ হহ ৰ্কা নািায়; َُٖمون
ۡ
ََعَذاَبََرب ِِهۡمََغيُۡرََمأ  ٢٨َإِن 

29. আৰু তিসকল তনজৰ কিৌনািসমূহৰ তহফাজিকাৰী, ََ٢٩ََوٱل ِذيَنَُهۡمَلُِفُروِجِهۡمََحَٰفُِظون 
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30. তকন্তু তসহোঁ িৰ পত্নী অৰ্িা অতধকাৰভুি দাসীৰ িাতহছৰ, এছন কক্ষিি 

তসহোঁ ি তনেনীয় নহ’ি-- 
يَۡمَُٰنُهۡمَفَإِن ُهۡمََغيُۡرََ

َ
ۡوََماََملََكۡتَأ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡمَأ

َ
َأ إِل اَعَلَىَٰٓ
 ٣٠ََملُوِمينََ

31. তকন্তু তিসকছল এওোঁছলাকৰ িাতহছৰ আনক কামনা কছৰ, তসহোঁ ছিই 

সীমালঙ্ঘনকাৰী। 
ْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡعاُدونََ

ُ
َٰلَِكَفَأ ََوَرآَءََذ  ٣١ََفَمِنَٱۡبَتَغىَٰ

32. আৰু তিসকছল তনজৰ আমানি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কছৰ, َََمََٰنَٰتِِهۡمَوََعۡهِدهِۡمََرَُٰعون
َ
 ٣٢ََوٱل ِذيَنَُهۡمَلِأ

33. আৰু তিসকছল তনজ সাক্ষযদানি অটল, ََ٣٣ََوٱل ِذيَنَُهمَبَِشَهََٰدَٰتِِهۡمَقَآئُِمون 

34. আৰু তিসকছল তনজৰ  ালািৰ তহফাজি কছৰ, َ  ٣٤ََصلَاتِِهۡمَُيحَافُِظونَََوٱل ِذيَنَُهۡمَعَلَىَٰ

35. কিওোঁছলাছকই জান্নািসমূহি সন্মাতনি হ’ি। ََۡكَرُمون َٰٖتَمُّ ْوَلَٰٓئَِكَفِيََجن 
ُ
 ٣٥َأ

36. কাতফৰসকলৰ তক হ’ল, তসহোঁ ছি কদখুন কিামাৰ ফাছল ঢপলীয়াই আতহ 

আছ ? 

 ٣٦ََفَماِلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْقَِبلََكَُمۡهِطعِينََ

37. কসাোঁ  ফালৰ পৰা আৰু িাওোঁ ফালৰ পৰা, দছল দছল। َََماِلَِعزِين ِ  ٣٧ََعِنَٱلَۡيِميِنَوََعِنَٱلش 

38. তসহোঁ িৰ প্ৰছিযছকই এইছটা আশা কছৰ কনতক কি, িাক প্ৰাচুিথময় 

জান্নািি প্ৰছৱশ কছৰাৱা হ’ি? 

نَيُۡدَخَلََجن َةَنَعِيمَٖ
َ
ِۡنُهۡمَأ َم  َٱۡمرِيٖٕ

َيۡطَمُعَُكلُّ
َ
 ٣٨َأ

39. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় তসহোঁ িক তিছটাছৰ সৃতষ্ট কতৰছ া কসয়া তসহোঁ ছি 

জাছন। 
اََيۡعلَُمونََ ِم  إِن اََخلَۡقَنَُٰهمَم  َۡۖ  ٣٩ََكل آ

40. এছিছক মই শপি কতৰছ া উদয়স্থল আৰু অিাচলসমূহৰ প্ৰতিপালকৰ, 

অৱছশয আতম সক্ষম, 
َٱلَۡمَشَٰرِِقََوٱلَۡمَغَٰرِِبَإِن اَلََقَِٰدُرونََ ِ قِۡسُمَبَِرب 

ُ
 ٤٠َفَلَآَأ

41. তসহোঁ িিকক উৎকৃষ্টসকলক তসহোঁ িৰ স্থলৱিী কতৰিকল, আৰু এছন কৰাি 

আতম অক্ষম নহয়। 
ِۡنُهۡمََوَماََنحُۡنَبَِمۡسُبوقِينََ َلََخيٗۡراَم  ِ نَنَُّبد 

َ
َأ  ٤١َعَلَىَٰٓ

42. এছিছক তসহোঁ িক তনৰৰ্থক কৰ্া-িিৰা আৰু কখল-কধমাতলি মত্ত হহ 

ৰ্াতকিকল তদয়া-- তি তদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তসহোঁ িক তদয়া হহছ  কসই তদনৰ সনু্মখীন 

কনাছহাৱা পিথন্ত। 

َُٰقواَْيَۡوَمُهُمَٱل ِذيََ َيَُل فََذۡرُهۡمََيخُوُضواََْويَلَۡعُبواََْحت يَٰ
 ٤٢َيُوَعُدونََ
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43. কসইতদনা তসহোঁ ি কিৰৰ পৰা দ্ৰুিছিগি ওলাই আতহি, এছন লাতগি 

কিতনিা তসহোঁ ছি ককাছনা লক্ষযস্থলৰ ফাছল ধাতিি হহছ , 
َنُُصٖبََيَۡوَمَ ن ُهۡمَإِلَيَٰ

َ
ۡجَداِثَِسَراٗعاََكأ

َ
َيخۡرُُجوَنَِمَنَٱلۡأ

 ٤٣َيُوفُِضونََ

44. তসহোঁ িৰ দৃতষ্টসমূহ অৱনি অৱস্থাি ৰ্াতকি, অপমাছন তসহোঁ িক আচ্ছন্ন 

কতৰি এইছটাছৱ কসইতদন িাৰ তিষছয় তসহোঁ িক সিকথ  কৰা হহত ল। 
َٰلَِكَٱلۡيََ َذ َْۚ بَۡصَٰرُُهۡمَتَۡرَهُقُهۡمَذِل ة 

َ
وُۡمَٱل ِذيََكانُواَََْخَِٰشَعًةَأ
 ٤٤َيُوَعُدونََ
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নূহ نوح 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তনশ্চয় আতম নূহক কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি এই তনছদথ শসহ কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা 

কি, ‘তসহোঁ িৰ ওচৰি িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি অহাৰ পূছিথ িুতম তসহোঁ িক সিকথ  কতৰ 

তদয়া’। 

نََ
َ
نِذۡرَقَۡوَمَكَِمنََقۡبِلَأ

َ
ۡنَأ
َ
ۦَٓأ َقَۡوِمهِ ۡرَسلَۡناَنُوًحاَإِلَيَٰ

َ
إِن آَأ

لِيمَ 
َ
َأ تَِيُهۡمََعَذاب 

ۡ
 ١َيَأ

2. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ িাছি স্পষ্ট 

সিকথ কাৰী-- 
بِينَ َقَاَلََيََٰقۡومَِ  ٢َإِن ِيَلَُكۡمَنَِذير َمُّ

3. ‘এই তিষছয় কি, কিামাছলাছক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা আৰু কিওোঁৰ িাক্বৱা 

অৱলম্বন কৰা, আৰু কমাৰ আনুগিয কৰা; 
ِطيُعونَِ

َ
ََوٱت ُقوُهََوأ َ ِنَٱۡعُبُدواَْٱَّلل 

َ
 ٣َأ

4. কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি কিামাছলাকৰ পাপসমূহ ক্ষমা কতৰি আৰু 

কিামাছলাকক এটা তনতদথ ষ্ট সময় পিথন্ত অৱকাশ তদি। তনশ্চয় আল্লাহৰ তনধথাতৰি 

সময় উপতস্থি হ’কল কসয়া (ককতিয়াও) তিলম্ব কৰা নহয়; িতদ কিামাছলাছক 

এইছটা জাতনলাছহোঁ ছিন!’ 

ََ َإِن  يِۚ َسمًّ َجٖلَمُّ
َ
َأ ۡرُكۡمَإِلَيَٰٓ ِ ِنَُذنُوبُِكۡمََويَُؤخ  َيۡغفِۡرَلَُكمَم 

َْۚ ُر َِإَِذاََجآَءَلَاَيَُؤخ  َجَلَٱَّلل 
َ
 ٤َلَۡوَُكنُتۡمََتۡعلَُمونََأ

5. কিওোঁ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তনশ্চয় মই কমাৰ সম্প্ৰদায়ক তদছন 

ৰাতিছয় আহ্বান কতৰছ া, 
َإِن ِيََدَعۡوُتَقَۡومِيَلَۡيلٗاََوَنَهاٗرا ِ  ٥َقَاَلََرب 

6. ‘তকন্তু কমাৰ আহ্বানি তসহোঁ িৰ আোঁিতৰ কিাৱাছটাছহ িৃতি পাইছ ’। َِ٦َٓيَإِل اَفَِراٗرافَلَۡمَيَزِۡدُهۡمَُدعَآء 

7. আৰু কিতিয়াই মই তসহোঁ িক আহ্বান কতৰছ া িাছি িুতম তসহোঁ িক ক্ষমা কৰা, 

তসহোঁ ছি তনজৰ কাণি আঙুতলছৰ কসাপা তদছ  আৰু কাছপাছৰছৰ তনজছক ঢাতক 

হলছ , আৰু আোঁছকাৰছগাোঁ জ হহ ৰ্াতকছ  লগছি অতি দাতম্ভকিাছৰ ঔিিয 

প্ৰকাশ কতৰছ । 

َصَٰبَِعُهۡمَفِٓيَََوِإن ِيَُكل َماَ
َ
َدَعۡوُتُهۡمَلَِتۡغفَِرَلَُهۡمََجَعلُٓواَْأ

واََْوٱۡسَتۡكبَُرواََْ َصرُّ
َ
َءاَذانِِهۡمََوٱۡسَتۡغَشۡواَْثَِياَبُهۡمََوأ

 ٧َٱۡستِۡكَباٗرا

8. ‘িাৰ তপ ছিা মই তসহোঁ িক প্ৰকাশয আহ্বান কতৰছ া, َإِن ِيََدَعۡوُتُهۡمَِجَهاٗرا  ٨َُثم 

9. ‘আছকৌ তসহোঁ িক মই প্ৰকাশয আৰু অতি কগাপনীয়ভাছৱও আহ্বান কতৰছ া’। ۡسَرۡرُتَلَُهۡمَإِۡسَراٗرا
َ
ۡعلَنُتَلَُهۡمََوأ

َ
َإِن ِٓيَأ  ٩َُثم 

10. আৰু হকছ া, কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা, 

তনশ্চয় কিওোঁ মহাক্ষমাশীল, 

اٗرا  ١٠ََفُقلُۡتَٱۡسَتۡغفُِرواََْرب ُكۡمَإِن ُهۥََكاَنََغف 

11. কিওোঁ কিামাছলাকৰ িাছি প্ৰচুৰ পতৰমাছণ িৰষুণ িষথাি, ِۡدَراٗرا َمآَءََعلَۡيُكمَم   ١١َيُۡرِسِلَٱلس 
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12. ‘আৰু কিামাছলাকক ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততি প্ৰদান কতৰ সহায় 

কতৰি আৰু কিামাছলাকৰ িাছি উদযান স্থাপন কতৰি আৰু নদ-নদী প্ৰিাতহি 

কতৰি। 

َٰٖلََوبَنَِ ۡمَو
َ
َٰٖتَََويُۡمِدۡدُكمَبِأ يَنََويَۡجَعلَل ُكۡمََجن 

نَۡهَٰٗرا
َ
 ١٢ََويَۡجَعلَل ُكۡمَأ

13. কিামাছলাকৰ তক হ'ল, কিামাছলাছক আল্লাহৰ কশ্ৰষ্ঠত্ব উপলতি নকৰা 

তকয়? 

ََِوَقاٗرا اَلَُكۡمَلَاَتَرُۡجوَنََّلِل   ١٣َم 

14. ‘অৰ্চ কিছৱোঁই কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ  পিথায়ৰছম। َۡطَواًرَاَوَقۡد
َ
 ١٤ََخلََقُكۡمَأ

15. কিামাছলাছক লক্ষয কৰা নাইছন, আল্লাছহ ককছনকক িছৰ িছৰ সািখন 

আকাশ সৃতষ্ট কতৰছ ? 

َٰٖتَِطَباٗقَا ََسۡبَعََسَمََٰو ُ لَۡمَتََرۡواََْكۡيَفََخلََقَٱَّلل 
َ
 ١٥َأ

16. আৰু এইছিাৰৰ মাজি চন্দ্ৰক সৃতষ্ট কতৰছ  কপাহৰ তহচাছপ আৰু সূিথক 

িনাইছ  প্ৰদীপ। 
ۡمَسَِسَراٗجَا َنُوٗراَوََجَعَلَٱلش   ١٦َوََجَعَلَٱلَۡقَمَرَفِيِهن 

17. ‘আৰু আল্লাছহ কিামাছলাকক মাটিৰ পৰা উদ্ভূি কতৰছ , ۡرِضََنَباٗتَا
َ
َِنَٱلۡأ ۢنَبَتُكمَم 

َ
َأ ُ  ١٧ََوٱَّلل 

18. ‘িাৰ তপ ি কিওোঁ কিামাছলাকক িাকল উভিাই তনি আৰু তনতশ্চিভাছৱ 

কিামাছলাকক পুনৰুতিি কতৰি, 
َيُعِيُدُكۡمَفِيَهاََويُۡخرُِجُكۡمَإِۡخَراٗجَاثَُ  ١٨َم 

19. ‘আৰু আল্লাছহ পৃতৰ্ৱীখনক কিামাছলাকৰ িাছি তিিৃি কতৰছ , ۡرَضَبَِساٗطَا
َ
ََجَعَلَلَُكُمَٱلۡأ ُ  ١٩ََوٱَّلل 

20. ‘িাছি কিামাছলাছক িাি প্ৰশি পৰ্ি চলাচল কতৰি পাৰা’। ٢٠َل ِتَۡسلُُكواَِْمۡنَهاَُسُبلٗاَفَِجاٗجَا 

21. নুছহ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! তসহোঁ ছি কমাক অমানয কতৰছ  আৰু 

এছন কলাকৰ অনুসৰণ কতৰছ  িাৰ ধন-সম্পদ আৰু সন্তান-সন্ততিছয় ককৱল 

িাৰ ক্ষতিছহ িৃতি কতৰছ ’। 

َإِن ُهۡمََعَصۡونِيََوٱت َبُعواََْمنَل ۡمَيَزِۡدهََُمالُُهۥََ ِ َر ب  قَاَلَنُوح 
َإِل اََخَسارَٗ ۥٓ  ٢١َاَوَولَُدهُ

22. আৰু তসহোঁ ছি ভয়াৱহ ষডিন্ত্ৰ কতৰছ ; ٢٢ََوَمَكُرواََْمۡكٗراَُكب اٗرا 

23. আৰু তসহোঁ ছি হকছ , ‘কিামাছলাছক ককতিয়াও কিামাছলাকৰ 

উপাসযসকলক িজথ ন নকতৰিা; আৰু পতৰিযাগ নকতৰিা অে,  ুৱাআ, ইয়াগু , 

ইয়াউক্ব আৰু না ৰক’। 

ََ ََءالَِهَتُكۡمََول اََولَاَُسَواٗعاََولَاَََوَقالُواَْلَاَتََذُرن  ََود ٗ اَتََذُرن 
 ٢٣ََيُغوَثََويَُعوَقََونَۡسٗرا

24. ‘তনশ্চয় তসহোঁ ছি িহুছলাকক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰছ , আৰু (কহ আল্লাহ) িুতম 

িাতলমসকলৰ িাছি ভ্ৰষ্টিাৰ িাতহছৰ আন এছকা িৃতি নকতৰিা’। 
َولَاَتَزِِدَ َضلُّواََْكثِيٗراَۖۡ

َ
َٰلِِميَنَإِل اََضَلَٰلٗاَوَقۡدَأ  ٢٤َٱلظ 



 

নূহ 

 

643 

 

 نوح

25. তসহোঁ িৰ অপৰাধৰ িাছি তসহোঁ িক ডুিাই তদয়া হ’ল িাৰ তপ ি তসহোঁ িক 

জুইি প্ৰছৱশ কছৰাৱা হ’ল, এছিছক তসহোঁ ছি আল্লাহৰ িাতহছৰ আন কাছকা 

সহায়কাৰী তহচাছপ কপাৱা নাত ল। 

َْ ۡدِخلُواَْنَاٗراَفَلَۡمََيِجُدوا
ُ
ۡغرِقُواَْفَأ

ُ
اََخِطٓئَٰـتِِهۡمَأ ِم  ِنَََم  لَُهمَم 
نَصاٗرا

َ
َِأ  ٢٥َُدوِنَٱَّلل 

26. আৰু নুছহ ক’কল, ‘কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! পৃতৰ্ৱীৰ কাতফৰসকলৰ মাজৰ 

পৰা ককাছনা গৃহিাসীছক অৱতশষ্ট নাৰাতখিা। 
َٰفِرِيَنََ ۡرِضَِمَنَٱلَۡك

َ
َلَاَتََذۡرَعَلَىَٱلۡأ ِ َر ب  َوَقاَلَنُوح 

 ٢٦ََدي اًرَا

27. ‘িতদ িুতম তসহোঁ িক অৱতশষ্ট ৰাখা কিছন্ত তসহোঁ ছি কিামাৰ িাোসকলক 

পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰি আৰু তসহোঁ ছি ককৱল দ্যসৃ্কতিকাৰী কাতফৰকছহ জন্ম তদি। 
إِن َكَإِنَتََذۡرُهۡمَيُِضلُّواَِْعَباَدَكََولَاَيَلُِدٓواَْإِل اَفَاِجٗراََ

اٗرا  ٢٧ََكف 

28. কহ কমাৰ প্ৰতিপালক! কমাক আৰু কমাৰ তপিৃ-মািৃক আৰু তিছয় মুতমন হহ 

কমাৰ ঘৰি প্ৰছৱশ কতৰি লগছি মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীসকলক ক্ষমা কতৰ 

তদয়া; আৰু িাতলমসকলৰ িাছি ধ্বংসৰ িাতহছৰ আন এছকা িৃতি নকতৰিা’। 

ََولَِمنََدَخَلَبَيۡتَِيَُمۡؤِمٗناََ َٰلَِدي  َٱۡغفِۡرَلِيََولَِو ِ ر ب 
َٰلِِميَنَإِل اَتََ  ٢٨ََباَرُۢاَولِلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتََِۖولَاَتَزِِدَٱلظ 



 

আল-তজ্বন 

 

644 

 

 الجن

আল-তজ্বন الجن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ককাৱা, কমাৰ প্ৰতি অহী নাতিল হহছ  কি, তনশ্চয় তজনসকলৰ এটা দছল 

মছনাছিাগ সহকাছৰ শুতনছ ; িাৰ তপ ি হকছ , ‘তনশ্চয় আতম এক তিস্ময়কৰ 

ককাৰআন শুতনছ া, 

ََفَقالُٓواَْإِن اَ ِ َِنَٱلِۡجن  ن ُهَٱۡسَتَمَعََنَفر َم 
َ
َأ وِحَيَإِلَي 

ُ
قُۡلَأ

 ١ََسِمۡعَناَقُۡرَءانًاََعَجٗبَا

2. ‘তিছটা সিযৰ পৰ্ কদখুৱায়, কসছয় আতম িাৰ ওপৰি ঈমান আতনছ া। 

গতিছক আতম ককতিয়াও আমাৰ প্ৰতিপালকৰ লগি আন কাছকা অংশী িুতল 

গণয নকতৰম, 

ُّۡشرَِكَبَِرب َِنآََََيۡهِديَٓ ََولَنَن إِلَيَٱلرُّۡشِدَفَـ َاَمن اَبِهِۖۦۡ
َحٗدا
َ
 ٢َأ

3. ‘আৰু তনশ্চয় আমাৰ প্ৰতিপালকৰ মিথাদা সুউচ্চ’ কিওোঁ ককাছনা সতিনী আৰু 

ককাছনা সন্তাছনা গ্ৰহণ কৰা নাই। 
خََذََصَِٰحَبٗةََولَاََولَٗدا ََرب َِناََماَٱت  ََجدُّ ن ُهۥَتََعَٰلَىَٰ

َ
 ٣ََوأ

4. ‘আৰু আমাৰ মাজৰ তনছিথাধসকছল আল্লাহৰ তিষছয় অিািৱ কৰ্া-িিৰা 

হকত ল’। 
ََِشَطٗطَا ن ُهۥََكاَنََيُقوُلََسفِيُهَناَعَلَىَٱَّلل 

َ
 ٤ََوأ

5. ‘অৰ্চ আতম ধাৰণা কতৰত ছলা কি, মানুহ আৰু তজন জাতিছয় ককতিয়াও 

আল্লাহ সম্পছকথ  তম া আছৰাপ নকতৰি। 
ن اََظَنن آَ

َ
ََََِوأ َعَلَىَٱَّلل  نَل نََتُقوَلَٱلۡإِنُسََوٱلِۡجنُّ

َ
أ

 ٥ََكِذٗبَا

6. ‘আৰু তনশ্চয় তক ুমান মানুছহ তক ুমান তজনৰ আশ্ৰয় হলত ল, ফলি তসহোঁ ছি 

তজনসকলৰ অহংকাৰ িৃতি কতৰত ল’। 
ََ ِ َِنَٱلِۡجن  َِنَٱلۡإِنِسََيُعوُذوَنَبِرَِجاٖلَم  َم  ن ُهۥََكاَنَرَِجال 

َ
َوأ

 ٦ََافََزاُدوُهۡمَرََهقَٗ

7. ‘আৰু তনশ্চয় তসহোঁ ছিও ধাৰণা কতৰত ল কিছনকক কিামাছলাছক ধাৰণা কতৰ া 

কি, আল্লাছহ কাছকা ককতিয়াও পুনৰুতিি নকতৰি’। 
َحٗدا
َ
َأ ُ نَل نََيۡبَعَثَٱَّلل 

َ
ن ُهۡمََظنُّواََْكَماََظَننُتۡمَأ

َ
 ٧ََوأ

8. ‘আৰু তনশ্চয় আতম আকাশৰ িৰ্য সংগ্ৰহ কতৰি তিচাতৰত ছলা, তকন্তু আতম 

কদতখছলা কি, আকাশখন কছঠাৰ প্ৰহৰী আৰু উল্কাতপিৰ দ্বাৰা পতৰপূণথ; 
َمآَءَفَوََجۡدَنََٰهاَُملِئَۡتََحرَٗساََشِديٗداََ ن اَلََمۡسَناَٱلس 

َ
َوأ

 ٨َوَُشُهٗبَا

9. ‘আৰু আতম আগছি আকাশৰ তিতভন্ন ঘাোঁ টিি সংিাদ শুনাৰ িাছি িতহত ছলা 

তকন্তু এতিয়া ককাছনািাই সংিাদ শুতনিকল তিচাতৰছল তস িাৰ ওপৰি তনছক্ষপৰ 

িাছি প্ৰস্তুি জলন্ত উল্কাতপিৰ সনু্মখীন হয়। 

َفَمنَيَۡسَتِمِعَٱٓأۡلَنََ ۡمِعَِۖ ن اَُكن اََنۡقُعُدَِمۡنَهاََمَقَٰعَِدَلِلس 
َ
َوأ

 ٩ََيِجۡدَلَُهۥَِشَهاٗباَر َصٗدا

10. ‘আৰু তনশ্চয় আতম নাজাছনা কি, পৃতৰ্ৱীিাসীৰ িাছি অমিল তিচৰা হহছ , 

কন তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িৰ মিল তিচাতৰছ । 
َراَدَبِِهۡمََ

َ
ۡمَأ
َ
ۡرِضَأ

َ
رِيَدَبَِمنَفِيَٱلۡأ

ُ
َأ َشرٌّ

َ
ن اَلَاَنَۡدرِٓيَأ

َ
َوأ

 ١٠ََربُُّهۡمَرََشٗدا
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11. আৰু তনশ্চয় আমাৰ মাজৰ তক ুমান হহছ  সৎকমথশীল আৰু তক ুমান ইয়াৰ 

িযতিৰম, আতম আত ছলা তিতভন্ন পৰ্ৰ অনুসাৰী; 
َا ن اَِمن 

َ
ُكن اََطَرآئَِقََََوأ َٰلَِكَۖۡ َٰلُِحوَنََوِمن اَُدوَنََذ ٱلص 

 ١١َقَِدٗدَا

12. ‘আৰু আতম িুতজ পাইছ া কি, আতম পৃতৰ্ৱীি ককতিয়াও আল্লাহক অপাৰগ 

কতৰি কনাৱাতৰম আৰু পলায়ন কতৰও কিওোঁক িযৰ্থ কতৰি কনাৱাতৰম। 
ۡرِضََولَنَنُّعَۡ

َ
َفِيَٱلۡأ َ نَل نَنُّۡعِجَزَٱَّلل 

َ
ن اََظَنن آَأ

َ
ِجَزهُۥَََوأ

 ١٢ََهَرٗبَا

13. ‘আৰু তনশ্চয় আতম কিতিয়া তহদায়িৰ িাণী শুতনছলা, কিতিয়া িাৰ প্ৰতি 

ঈমান আতনছলা। এছিছক তি িযতি িাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি ঈমান আতনি, িাৰ 

ককাছনা ক্ষতি আৰু ককাছনা অনযায়ৰ আশংকা নাৰ্াতকি। 

َ ََءاَمن اَبِهِۖۦۡ اََسِمۡعَناَٱلُۡهَدىَٰٓ ن اَلَم 
َ
َبَِرب ِهِۦََََوأ َفَمنَيُۡؤِمنُۢ

 ١٣َفَلَاََيخَاُفََبخٗۡساََولَاَرََهٗقَا

14. ‘আৰু তনশ্চয় আমাৰ মাজি আছ  তক ু সংখযক আত্মসমপথনকাৰী আৰু 

তক ু সংখযক আছ  সীমালংঘনকাৰী; এছিছক তিসকছল ই লাম গ্ৰহণ কতৰছ  

তসহোঁ ছিই সঠিক পৰ্ িাত  হলছ । 

ن اَِمن اَٱلُۡمۡسلُِموَنََوِمن اَ
َ
ۡسلََمَََوأ

َ
َفَمۡنَأ ٱلَۡقَِٰسُطوَنَۖۡ

ۡواَْرََشٗدا ْوَلَٰٓئَِكََتحَر 
ُ
 ١٤َفَأ

15. ‘আৰু তিসকল সীমালংঘনকাৰী, তসহোঁ ছিই হহছ  জাহান্নামৰ ইন্ধন’। اَٱلَۡقَِٰسُطوَنَفَكَانُواَِْلجََهن َمََحَطٗبَا م 
َ
 ١٥ََوأ

16. আৰু িতদ তসহোঁ ছি সঠিক পৰ্ি অতিচল ৰ্াতকছলছহোঁ ছিন, কিছনহ’কল আতম 

তনশ্চয় তসহোঁ িক প্ৰচুৰ পতৰমাছণ পানী পান কৰাছলাছহোঁ ছিন, 
آًءََغَدٗقَا ۡسَقۡيَنَُٰهمَم 

َ
رِيَقةَِلَأ ل وَِٱۡسَتَقَُٰمواَْعَلَىَٱلط 

َ
 ١٦ََوأ

17. িাছি আতম ইয়াৰ দ্বাৰা তসহোঁ িক পৰীক্ষা কতৰি পাছৰা; আৰু তিছয় তনজ 

প্ৰতিপালকৰ স্মৰণৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয়, িাক কিওোঁ কঠিন শাতিি প্ৰছৱশ 

কৰাি। 

َِنۡفتَِنُهۡمَفِيهََِِۚوَمنَُيۡعرِۡضََعنَذِۡكرََِرب ِهِۦَيَۡسلُۡكُهََ
ل 

 ١٧ََعَذاٗباََصَعٗدا

18. আৰু তনশ্চয় ম তজদসমূহ আল্লাহৰ িাছিই, গতিছক কিামাছলাছক আল্লাহৰ 

লগি আন কাছকা নামাতিিা। 
َحٗدَا
َ
َِأ َِفَلَاَتَۡدُعواََْمَعَٱَّلل  َٱلَۡمَسَِٰجَدََّلِل  ن 

َ
 ١٨ََوأ

19. আৰু তনশ্চয় কিতিয়া আল্লাহৰ িাোই কিওোঁক প্ৰাৰ্থনা কতৰিকল তৰ্য় তদছল, 

কিতিয়া তসহোঁ ছি কিওোঁৰ ওচৰি আতহ তভৰ কতৰছল। 
َِيَۡدُعوهََُكاُدواَْيَُكونُوَنََعلَۡيهََِ اَقَاَمََعۡبُدَٱَّلل  ن ُهۥَلَم 

َ
َوأ
 ١٩َلَِبٗدَا

20. ককাৱা, ‘মই ককৱল কমাৰ প্ৰতিপালকছকই আহ্বান কছৰা আৰু কিওোঁৰ 

লগি আন কাছকা আংশী নকছৰা’। 
َحٗدا
َ
ۦَٓأ ۡشرُِكَبِهِ

ُ
ۡدُعواََْرب ِيََولَٓاَأ

َ
 ٢٠َقُۡلَإِن َمآَأ

21. ককাৱা, ‘তনশ্চয় মই কিামাছলাকৰ ককাছনা ক্ষতি আৰু কলযাণৰ মাতলক 

নহয়’। 
اََولَاَرََشٗدَا ۡملُِكَلَُكۡمََضر ٗ

َ
 ٢١َقُۡلَإِن ِيَلَٓاَأ
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22. ককাৱা, তনশ্চয় আল্লাহৰ পৰা ককাছনও কমাক ৰক্ষা কতৰি কনাৱাতৰি আৰু 

কিওোঁৰ িাতহছৰ মই ককতিয়াও ককাছনা আশ্ৰয় নাপাম। 
ِجَدَِمنَُدونِهِۦََ

َ
ََولَۡنَأ َحد 

َ
َِأ قُۡلَإِن ِيَلَنَُيِجيَرنِيَِمَنَٱَّلل 

 ٢٢َُملَۡتَحًدا

23. ‘ককৱল আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কিওোঁৰ তৰ ালিৰ িাণী প্ৰচাৰ কৰাছটাছৱ 

কমাৰ দাতয়ত্ব। আৰু তিছয় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ৰা ুলক অমানয কতৰি িাৰ িাছি 

আছ  জাহান্নামৰ জুই, িাি তসহোঁ ছি তচৰকাল ৰ্াতকি’। 

ََورَُسولَُهۥََ َ ََوَمنََيۡعِصَٱَّلل  ََِورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َِنَٱَّلل  َٰٗغاَم  اَبََل
إِل 

بًَدَا
َ
َلَُهۥَنَاَرََجَهن َمََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ  ٢٣َفَإِن 

24. অৱছশষি কিতিয়া তসহোঁ ছি ইয়াক প্ৰিযক্ষ কতৰি, তি তিষছয় তসহোঁ িক 

সাৱধান কৰা হহত ল। কিতিয়া তসহোঁ ছি জাতনিকল পাি কি, সহায়কাৰী তহচাছপ 

ককান কিত  দ্যিথল আৰু সংখযাি ককান আটাইিকক কম। 

ۡضَعُفََ
َ
ۡواََْماَيُوَعُدوَنَفََسيَۡعلَُموَنََمۡنَأ

َ
َإَِذاََرأ َحت يَٰٓ

ََعَدٗدا قَلُّ
َ
 ٢٤َنَاِصٗراََوأ

25. ককাৱা, ‘মই নাজাছনা কিামাছলাকক তিছটাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ , 

কসইছটা তনকটৱিী কন কমাৰ প্ৰতিপালছক ইয়াৰ িাছি ককাছনা দীঘথ মযাদ তনধথাৰণ 

কতৰি’। 

ۡمََيجَۡعُلَلَُهۥََرب ِٓيََ
َ
اَتُوَعُدوَنَأ َم  قَرِيب 

َ
ۡدرِٓيَأ

َ
قُۡلَإِۡنَأ
َمًدا
َ
 ٢٥َأ

26. কিওোঁ অদৃশয তিষয়ৰ জ্ঞানী, আৰু কিওোঁ তনজৰ অদৃশযৰ জ্ঞান কাছৰা ওচৰি 

প্ৰকাশ নকছৰ, 
َحًدَا
َ
ۦَٓأ ََغۡيبِهِ َٰلُِمَٱلَۡغۡيِبَفَلَاَُيۡظِهُرَعَلَىَٰ  ٢٦ََع

27. তকন্তু কিওোঁৰ মছনানীি ৰা ুলৰ িাতহছৰ। কিছন কক্ষিি আল্লাছহ কিওোঁৰ 

ৰা ুলৰ সনু্মখি আৰু তপ ি প্ৰহৰী তনিুি কছৰ, 
َِمنَر ُسوٖلَفَإِن ُهۥَيَسَۡ ََبيِۡنَيََديۡهََِإِل اََمِنَٱۡرتََضيَٰ لُُكَِمنُۢ

 ٢٧ََوِمۡنََخلۡفِهِۦَرََصٗدا

28. িাছি কিওোঁ প্ৰকাশ কছৰ কি, তনশ্চয় কিওোঁছলাছক কিওোঁছলাকৰ 

প্ৰতিপালকৰ তৰ ালি কপৌোঁচাই তদছ । আৰু কিওোঁছলাকৰ ওচৰি তি আছ  কসয়া 

কিওোঁ জ্ঞানৰ দ্বাৰা পতৰছিষ্টন কতৰ ৰাতখছ  আৰু কিওোঁ প্ৰতিছটা িস্তু গণনা কতৰ 

তহচাপ কতৰ ৰাতখছ । 

َحاَطَبَِماَلََديِۡهۡمََ
َ
بۡلَُغواَْرَِسََٰلَِٰتََرب ِِهۡمََوأ

َ
نَقَۡدَأ

َ
ل َِيۡعلََمَأ

ُۢا ََشۡيٍءََعَدَد َُكل  ۡحَصيَٰ
َ
 ٢٨ََوأ
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আল-মুঝ্ঝাতম্মল المزمَل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ িস্ত্ৰািৃি! َُِل َهاَٱلُۡمز م  يُّ
َ
أ  ١ََيَٰٓ

2. ৰাতি  ালাি আদায় কৰা, তক ু অংশৰ িাতহছৰ, ٢َقُِمَٱل ۡيَلَإِل اَقَلِيلٗا 

3. আধা ৰাতি িা িাছিাকক অলপ কম; وَِٱنُقۡصَِمۡنُهَقَلِيلًا
َ
َأ ۥٓ  ٣َن ِۡصَفُه

4. অৰ্িা িাছিাকক অলপ কিত । আৰু স্পষ্টভাছৱ ধীছৰ ধীছৰ ককাৰআন 

তিলাৱাি কৰা। 
ۡوَزِۡدََعلَۡيهََِوَرت ِِلَٱلُۡقۡرَءاَنَتَۡرتِيلًا

َ
 ٤َأ

5. তনশ্চয় আতম কিামাৰ প্ৰতি এটি গধুৰ িাণী অৱিীণথ কতৰম। ٥َإِن اََسُنلِۡقىََعلَۡيَكَقَۡولٗاَثَقِيلًا 

6. তনশ্চয় ৰাতি-জাগৰণ আত্মসংিমৰ িাছি অতধক প্ৰিল আৰু িাকসু্ফৰণি 

অতধক উপছিাগী। 
َنَاِشئََ قَۡوُمَقِيلًاإِن 

َ
اََوأ ََوۡطـ ٗ َشدُّ

َ
 ٦ََةَٱل ۡيِلَِهَيَأ

7. তনশ্চয় তদনৰ ভাগি কিামাৰ িাছি আছ  দীঘথ কমথিযিিা। َهارََِسۡبٗحاََطوِيلَٗا َلََكَفِيَٱلن   ٧َإِن 

8. আৰু িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ নাম স্মৰণ কৰা আৰু একতনষ্ঠভাছৱ কিওোঁৰ 

প্ৰতি মছনাতনছিশ কৰা। 
 ٨ََوٱۡذُكرَِٱۡسَمََرب َِكََوتَبَت ۡلَإِلَۡيهَِتَبۡتِيلٗا

9. কিছৱোঁই পূৱ আৰু পতশ্চমৰ ৰি, কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনা (সিয) ইলাহ 

নাই। এছিছক কিওোঁছকই িুতম কািথ সম্পাদনকাৰীৰূছপ গ্ৰহণ কৰা। 
خِۡذهََُ ََٰهَإِل اَُهَوَفَٱت  َٱلَۡمۡشِرِقََوٱلَۡمۡغرِِبَلَٓاَإَِل ر بُّ

 ٩َاَوكِيلَٗ

10. আৰু মানুছহ তি কয় িাৰ ওপৰি িুতম হধিথ ধাৰণ কৰা আৰু কসৌজনযৰ 

হসছি তসহোঁ িক পতৰহাৰ কতৰ চলা। 
ََماََيُقولُوَنََوٱۡهُجرُۡهۡمََهۡجٗراََجمِيلٗا  ١٠ََوٱۡصبِۡرَعَلَىَٰ

11. আৰু তিলাসী সামগ্ৰীৰ অতধকাৰী তমৰ্যাছৰাপকাৰীসকলক কমাকল এতৰ তদয়া 

আৰু তসহোঁ িক তক ু সময় অৱকাশ তদয়া। 
ِلُۡهۡمَقَلِيلًا ۡعَمةََِوَمه  ْولِيَٱلن 

ُ
بِيَنَأ ِ  ١١ََوَذۡرنِيََوٱلُۡمَكذ 

12. তনশ্চয় আমাৰ ওচৰি আছ  তশকতলসমূহ আৰু প্ৰজ্বতলি জুই, نكَالٗاَوََجِحيٗمَا
َ
َلََدۡيَنآَأ  ١٢َإِن 

13. আৰু আছ  কাইটিুি খাদয আৰু িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। لِيٗمَاََوَطَعاٗمَا
َ
ةَٖوََعَذابًاَأ  ١٣ََذاَُغص 
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14. তিতদনা পৃতৰ্ৱী আৰু পিথিসমূহ প্ৰকতম্পি হ’ি আৰু পিথিসমূহ তিতক্ষপ্ত 

চলমান িালীময়ি পতৰণি হ’ি। 
ۡرُضََوٱلِۡجَباُلَوَكَانَِتَٱلِۡجَباُلََكثِيٗباَ

َ
يَۡوَمَتَرُۡجُفَٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤َم 

15. তনশ্চয় আতম কিামাছলাকৰ িাছি সাক্ষী স্বৰূছপ কিামাছলাকৰ ওচৰি ৰা ুল 

কপ্ৰৰণ কতৰছ া কিছনকক তফৰআউনৰ ওচৰি ৰা ুল কপ্ৰৰণ কতৰত ছলা। 
ۡرَسلَۡنآَ

َ
ۡرَسلَۡنآَإِلَۡيُكۡمَرَُسولٗاََشَِٰهًداََعلَۡيُكۡمََكَمآَأ

َ
إِن آَأ

َفِرَۡعۡوَنَرَُسولٗا  ١٥َإِلَيَٰ

16. তকন্তু তফৰআউছন ৰা ুলক অমানয কতৰছ , কসছয় আতম িাক শাতি 

তিতহছ া। 
ۡخٗذاََوبِيلٗا

َ
َخۡذَنَُٰهَأ

َ
َفِرَۡعۡوُنَٱلر ُسوَلَفَأ  ١٦ََفَعَصيَٰ

17. এছিছক কিামাছলাছক িতদ কুফুৰী কৰা কিছন্ত কিামাছলাছক কসই 

তদনছটাি ককছনকক আত্ম ৰক্ষা কতৰিা তি তদৱছস তশশুসকলক িৃিি পতৰণি 

কতৰি, 

فََكۡيَفََتت ُقوَنَإِنََكَفۡرُتۡمَيَوٗۡماََيجَۡعُلَٱلۡوِلَۡدََٰنََ
 ١٧َيًبَاشَِ

18. কসই তদনা আকাশখন তিদীণথ হ’ি, কিওোঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি িািিাতয়ি হ’ি। ََكاَنَوَۡعُدهُۥََمۡفُعولًا بِهۚۦِْ َُۢ َمآُءَُمنَفِطُر  ١٨َٱلس 

19. তনশ্চয় এইছটা এটা উপছদশ, এছিছক তিছয় ইচ্ছা কছৰ তস তনজ 

প্ৰতিপালকৰ পৰ্ অৱলম্বন কৰক। 
ََهَِٰذهِۦََ ََرب ِهِۦََسبِيلًاإِن  خََذَإِلَيَٰ َفَمنََشآَءَٱت   ١٩َتَۡذكَِرة َۖۡ

20. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক জাছন কি, িুতম  ালািৰ িাছি তৰ্য় তদয়া 

ককতিয়ািা ৰাতিৰ প্ৰায় দ্যই-িৃিীয়াংশি, ককতিয়ািা অধথাংশি আৰু ককতিয়ািা 

এক-িৃিীয়াংশি আৰু কিামাৰ লগি ৰ্কাসকলৰ এটা দছলও তৰ্য় তদছয়। আৰু 

আল্লাছহই তনধথাৰণ কছৰ তদন আৰু ৰাতিৰ পতৰমাণ। কিওোঁ জাছন কি, 

কিামাছলাছক ইয়াৰ সঠিক তনধথাৰণ পালন কতৰি কনাৱাতৰিা, কসছয় কিওোঁ 

কিামাছলাকক ক্ষমা কতৰছল। এছিছক কিামাছলাছক ককাৰআনৰ পৰা তিমানতখতন 

সহজ হয় তসমানতখতন পাঠ কৰা। কিওোঁ জাছন কি, কিামাছলাকৰ মাজৰ তক ুমান 

অসুস্থ হহ পতৰি, আছকৌ তক ুমাছন আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ সন্ধান কতৰিকল ভ্ৰমণ কতৰি 

আৰু আন তক ুমাছন আল্লাহৰ পৰ্ি িুিৰি অৱস্থাি ৰ্াতকি। কসছয় 

কিামাছলাছক ককাৰআনৰ পৰা তিমানতখতন সহজ হয় কসইতখতন পাঠ কৰা; আৰু 

কিামাছলাছক  ালাি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা লগছি আল্লাহক 

উত্তম ঋণ প্ৰদান কৰা। কিামাছলাকৰ তনজৰ মিলৰ িাছি কিামাছলাছক তি 

আগিীয়াকক কপ্ৰৰণ কতৰিা কসয়া আল্লাহৰ ওচৰি পািা। ই উৎকৃষ্টিম আৰু 

পুৰষ্কাৰ তহচাছপ িৰ মহৎ। আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰ ৰ্াকা; তনশ্চয় 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। 

َِمنَثُلَُثِيَٱل ۡيِلََ ۡدنَيَٰ
َ
ن َكََتُقوُمَأ

َ
ََرب َكََيۡعلَُمَأ ۞إِن 

ُرََ ِ َُيَقد  ُ َوٱَّلل  َِنَٱل ِذيَنََمَعَكَْۚ م  َونِۡصَفُهۥََوثُلَُثُهۥََوَطآئَِفةَ 
نَل نَُتحُۡصوُهََفَتاَبََعلَۡيُكۡمََۖۡ

َ
َعلَِمَأ َْۚ َهاَر ٱل ۡيَلََوٱلن 

نََسَيُكوُنََ
َ
ََعلَِمَأ َرَِمَنَٱلُۡقۡرَءاِنِۚ فَٱقَۡرُءواََْماَتَيَس 
ََوَءاَخُروَنَيَۡضِربُو ۡرَضيَٰ ۡرِضَيَبَۡتُغوَنََِمنُكمَم 

َ
َنَفِيَٱلۡأ

ََِۡۖ ََِوَءاَخُروَنَيَُقَٰتِلُوَنَفِيََسبِيِلَٱَّلل  ِمنَفَۡضِلَٱَّلل 
ةَََ َكوَٰ َةََوَءاتُواَْٱلز  لَوَٰ قِيُمواَْٱلص 

َ
َرَِمۡنُهََْۚوأ فَٱقَۡرُءواََْماَتَيَس 

ِۡنََ نُفِسُكمَم 
َ
ُمواَْلِأ ِ َوَماَُتَقد  َقَۡرًضاََحَسٗناَْۚ َ قۡرُِضواَْٱَّلل 

َ
َوأ
ۡجٗراََْۚخََ

َ
ۡعَظَمَأ

َ
َُِهَوََخيٗۡراََوأ يٖۡرََتِجُدوُهَِعنَدَٱَّلل 

َُۢ ر ِحيُم ََغُفورَ  َ َٱَّلل  إِن  َۡۖ َ  ٢٠ََوٱۡسَتۡغفُِرواَْٱَّلل 
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আল-মুোতচ্ছৰ المدثَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَ  ٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. কহ িস্ত্ৰািৃি! َُث ِر َهاَٱلُۡمد  يُّ
َ
أ  ١ََيَٰٓ

2. উঠা, আৰু সিকথ  কৰা, َۡنِذر
َ
 ٢َُقۡمَفَأ

3. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ কশ্ৰষ্ঠত্ব কঘাষণা কৰা। َۡ٣ََوَرب َكَفََكب ِر 

4. আৰু কিামাৰ কপা াক-পতৰচ্ছদ পতৱি কৰা, َِۡر  ٤ََوثَِيابََكََفَطه 

5. আৰু অপতৱিিা (তশ্বকথ ) পতৰহাৰ কৰা, َۡ٥ََوٱلرُّۡجَزَفَٱۡهُجر 

6. আৰু অতধক কপাৱাৰ আশাি কাছকা অনুগ্ৰহ নকতৰিা। َُ٦ََولَاََتۡمنُنَتَۡسَتۡكثِر 

7. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ িাছিই হধিথ ধাৰণ কৰা। َۡ٧ََولَِرب َِكَفَٱۡصبِر 

8. এছিছক কিতিয়া তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি, َِاقُور  ٨َفَإَِذاَنُقَِرَفِيَٱلن 

9. কসই তদনছটা হ’ি এটা সংকটৰ তদন-  َََعِسير  ٩َفََذَٰلَِكَيَۡوَمئِٖذَيَۡوم 

10. তিছটা কাতফৰসকলৰ িাছি সহজ নহয়। ََٰفِرِيَنََغيُۡرَيَِسيٖر  ١٠َعَلَىَٱلَۡك

11. িাক মই অকলশৰীয়াকক সৃতষ্ট কতৰছ া িাক কমাৰ হািি এতৰ তদয়া। ََ١١ََخلَۡقُتَوَِحيٗدَاَذۡرنِيََوَمۡن 

12. আৰু িাক মই প্ৰদান কতৰছ া তিপুল ধন-সম্পদ, ۡمُدوٗدا  ١٢َوََجَعلُۡتَلَُهۥََمالٗاَم 

13. আৰু (প্ৰদান কতৰছ া) তনিযসিী পুিছিাৰ। ١٣ََوبَنِيَنَُشُهوٗدا 

14. আৰু িাক প্ৰদান কতৰছ া স্বাচ্ছে জীৱনৰ প্ৰচুৰ উপকৰণ- َََلَُهۥ  ١٤ََتۡمِهيٗداَوَمه دتُّ

15. িৰ্াতপও তস কামনা কছৰ কি, মই িাক আৰু অতধক তদওোঁ! ََزِيد
َ
ۡنَأ
َ
ََيۡطَمُعَأ  ١٥َُثم 



 

আল-মুোতচ্ছৰ 
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16. ককতিয়াও নহয়, তস আমাৰ তনদশথনসমূহৰ তিৰুিাচাৰী। إِن ُهۥََكاَنَٓأِلَيَٰتَِناََعنِيٗدا َۡۖ  ١٦ََكل آ

17. অনতিপলছম মই িাক (জাহান্নামৰ তপচল তশলি) আছৰাহণ কতৰিকল 

িাধয কৰাম। 
ۡرهُِقُهۥََصُعوًدَا

ُ
 ١٧ََسأ

18. তনশ্চয় তস তচন্তা কতৰছল আৰু তসিান্ত গ্ৰহণ কতৰছল। ََر َرََوَقد   ١٨َإِن ُهۥَفَك 

19. এছিছক তস ধ্বংস হওক! ককছনকক তস (এই) তসিান্ত গ্ৰহণ কতৰছল? ََر  ١٩ََفُقتَِلََكۡيَفَقَد 

20. আছকৌ তস ধ্বংস হওক! ককছনকক তস (এই) তসিান্ত গ্ৰহণ কতৰছল? ََر َقُتَِلََكۡيَفَقَد   ٢٠َُثم 

21. িাৰ তপ ি তস লক্ষয কতৰছল। ََََنَظر  ٢١َُثم 

22. িাৰ তপ ি তস ভ্ৰুোঁ ককাচ কখাৱাছল আৰু মুখ তিকৃি কতৰছল। ََََعبََسََوبََسر  ٢٢َُثم 

23. িাৰ তপ ি তস উভতিছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল। َۡدبََر
َ
َأ  ٢٣ََوٱۡسَتۡكبَرََُثم 

24. িাৰ তপ ি তস ক’কল, ‘এয়া পূিথছৰ পৰা চতল অহা িাদ্যৰ িাতহছৰ আন 

এছকা নহয়’, 
 ٢٤ََفَقاَلَإِۡنََهََٰذآَإِل اَِسۡحر َيُۡؤثَرَُ

25. ‘এয়াছিা মানুহছৰই কৰ্া’। َِ٢٥َإِۡنََهََٰذآَإِل اَقَۡوُلَٱلۡبََشر 

26. অনতিপলছম মই িাক  াক্বাৰি (জাহান্নামি) প্ৰছৱশ কৰাম। ََۡصلِيهََِسَقر
ُ
 ٢٦ََسأ

27. আৰু তকছহ কিামাক জনাি  াক্বাৰ তক? َََُٰكََماََسَقر ۡدَرى
َ
 ٢٧ََوَمآَأ

28. ই এছকা অৱতশষ্ট নাৰাতখি আৰু এতৰও তনতদি। َُ٢٨َلَاَُتۡبِقىََولَاَتََذر 

29. ই শৰীৰৰ  াল জ্বলাই ক'লা কতৰ তদি। َِل ِلۡبََشر  ٢٩َلَو اَحةَ 

30.  াক্বাৰৰ িোৱধানি আছ  ঊকনশজন (প্ৰহৰী)। ََ٣٠ََعلَۡيَهاَتِۡسَعَةََعَشر 
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31. আৰু আতম ককৱল তফতৰিাসকলছকই জাহান্নামৰ িোৱধায়ক িনাইছ া; 

আৰু কাতফৰসকলৰ পৰীক্ষাস্বৰূপ আতম তসহোঁ িৰ সংখযা তনধথাৰণ কতৰছ া িাছি 

তকিাপপ্ৰাপ্তসকছল দৃ়ি তিশ্বাস কছৰ, আৰু মুতমনসকলৰ ঈমান িৃতি পায় আৰু 

িাছি আৰু মুতমনসকছল সছেহ কপাষণ নকছৰ; আৰু িাছি ইয়াৰ ফলি তিহোঁ িৰ 

অন্তৰি িযাতধ আছ  তসহোঁ ছি আৰু কাতফৰসকছল কয়, আল্লাছহ এই (সংখযাৰ) 

উদাহৰণ তদ তক িুজাি তিচাতৰছ ? এছনকক আল্লাছহ িাক ইচ্ছা পৰ্ভ্ৰষ্ট কছৰ 

আৰু িাক ইচ্ছা িাছকই তহদায়ি প্ৰদান কছৰ; আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ 

হসনযিাতহনী সম্পছকথ  কিওোঁৰ িাতহছৰ আন ককাছনাছৱ নাজাছন; আৰু জাহান্নামৰ 

এই উদাহৰণ মানুহৰ িাছি এটা উপছদশ মাি। 

ََۖۡوَماََجَعلَۡناَ ارَِإِل اََمَلَٰٓئَِكٗة ۡصَحََٰبَٱلن 
َ
َوَماََجَعلَۡنآَأ

َتُهۡمَإِل اَفِۡتَنٗةَل ِل ِذيَنََكَفُرواَْ وتُواََِْعد 
ُ
لِيَۡستَۡيقَِنَٱل ِذيَنَأ

ٱلِۡكَتََٰبََويَۡزَداَدَٱل ِذيَنََءاَمُنٓواَْإِيَمَٰٗناََولَاَيَۡرتَاَبَٱل ِذيَنََ
وتُواَْٱلِۡكَتََٰبََوٱلُۡمۡؤِمُنوَنََولَِيُقوَلَٱل ِذيَنَفِيَقُلُوبِِهمََ

ُ
أ

كََ َبَِهََٰذاََمَثلٗاَْۚ ُ َراَدَٱَّلل 
َ
َٰفُِروَنََماَذآَأ ََوٱلَۡك رَض  َذَٰلَِكََم 

َوَماََيۡعلَُمَُجُنوَدََ َْۚ ََمنَيََشآُءََويَۡهِديََمنَيََشآُء ُ َٱَّلل  يُِضلُّ
َلِلۡبََشرَِ َوَماَِهَيَإِل اَذِۡكَرىَٰ اَُهَوَْۚ

 ٣١ََرب َِكَإِل 

32. ককতিয়াও নহয়, চন্দ্ৰৰ শপি, َِاََوٱلَۡقَمر
 ٣٢ََكل 

33. ৰাতিৰ শপি, কিতিয়া ইয়াৰ অৱসান ঘছট, َ
َ
 ٣٣َۡدبَرَََوٱل ۡيِلَإِۡذَأ

34. প্ৰভািৰ শপি, কিতিয়া ই আছলাছকাজ্জ্বল হয়- ََۡسَفر
َ
ۡبِحَإَِذآَأ  ٣٤ََوٱلصُّ

35. তনশ্চয় জাহান্নাম মহাতিপদসমূহৰ অনযিম, َ٣٥َإِن َهاَلَإِۡحَدىَٱلُۡكبَِر 

36. মানুহৰ িাছি সিকথ কাৰীস্বৰূপ- َِ٣٦َنَِذيٗراَل ِلۡبََشر 

37. কিামাছলাকৰ মাজি তিছয় অগ্ৰসৰ হ’ি তিচাছৰ অৰ্িা তপ মুৱা হ’ি 

তিচাছৰ িাৰ িাছি। 
رََ خ 
َ
ۡوََيَتأ

َ
َمَأ نََيَتَقد 

َ
 ٣٧َلَِمنََشآَءَِمنُكۡمَأ

38. প্ৰছিযক িযতি তনজ কৃিকমথৰ িাছি দায়িি,  َََنۡفِۭسَبَِماََكَسَبۡتَرَهِيَنة  ٣٨َُكلُّ

39. তকন্তু কসাোঁ পন্থী কলাকসকলৰ িাতহছৰ, َِۡصَحََٰبَٱلَۡيِمين
َ
 ٣٩َإِل ٓاَأ

40. জান্নািি কিওোঁছলাছক ইজছন তসজনক সুতধি, َََٰٖتَيَتََسآَءلُون  ٤٠َفِيََجن 

41. অপৰাধীতিলাকৰ তিষছয়, ََ٤١ََعِنَٱلُۡمۡجرِِمين 

42. তকছহ কিামাছলাকক  াক্বাৰি (জাহান্নামি) তনছক্ষপ কতৰছ ? ََ٤٢ََماََسلََكُكۡمَفِيََسَقر 

43. তসহোঁ ছি ক’ি, ‘আতম  ালাি আদায়কাৰীসকলৰ অন্তভুথ ি নাত ছলা, ََ٤٣َقَالُواَْلَۡمَنَُكَِمَنَٱلُۡمَصل ِين 
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44. ‘আৰু আতম দ্যখীয়াক খাদয দান কৰা নাত ছলা, ََ٤٤ََولَۡمَنَُكَُنۡطعُِمَٱلِۡمۡسِكين 

45. আৰু আতম অনৰ্থক আছলাচনাকাৰীসকলৰ লগি কিহুদা আলচ কৰাি মি 

আত ছলা। 
 ٤٥َنَََوُكن اََنخُوُضََمَعَٱلۡخَآئِِضَي

46. আৰু আতম প্ৰতিদান তদৱসক অস্বীকাৰ কতৰত ছলা, َِِين ُبَبَِيوِۡمَٱلد  ِ  ٤٦ََوُكن اَنَُكذ 

47. অৱছশষি আমাৰ ওচৰি মৃিুয আতহ পাছল’। َََُٰناَٱلَۡيقِين تَى
َ
َأ  ٤٧ََحت يَٰٓ

48. এছিছক  ুপাতৰ কাৰীসকলৰ  ুপাতৰছ  তসহোঁ িৰ ককাছনা উপকাৰ নকতৰি। ََٰۡفِعِينََََفَماَتَنَفُعُهم  ٤٨ََشَفََٰعُةَٱلش 

49. এছিছক তসহোঁ িৰ তক হহছ , তকয় তসহোঁ ছি উপছদশ িাণীৰ পৰা তিমুখ 

হহছ ? 

ۡذكَِرةَُِمۡعرِِضينََ  ٤٩ََفَماَلَُهۡمََعِنَٱلت 

50. তসহোঁ ছি কিন ভীি-সন্ত্ৰি হহ পলায়নৰি িনৰীয়া গাধ। َ ۡستَنفَِرة ن ُهۡمَُحمُر َمُّ
َ
 ٥٠ََكأ

51. তিছিাছৰ তসংহৰ ভয়ি পলায়ন কতৰছ । َِۭ  ٥١َفَر ۡتَِمنَقَۡسَوَرة

52. িৰং তসহোঁ িৰ মাজৰ প্ৰছিযক িযতিছয়ই কামনা কছৰ কি িাক উনু্মি গ্ৰন্থ 

প্ৰদান কৰা হওক। 
َرةَٗ نَش  َُصُحٗفاَمُّ نَيُۡؤتَيَٰ

َ
ِۡنُهۡمَأ َم  َٱۡمرِيٖٕ

 ٥٢َبَۡلَيُرِيُدَُكلُّ

53. ককতিয়াও নহয়, িৰং তসহোঁ ছি আতখৰািক ভয় নকছৰ। َۡۖ  ٥٣َبَلَل اََيخَافُوَنَٱٓأۡلِخَرَةََكل ا

54. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় এই ককাৰআন সকছলাছৰ িাছি উপছদশিাণী। َ ٥٤ََكل آَإِن ُهۥَتَۡذكَِرة 

55. গতিছক তিছয় ইচ্ছা কতৰি তসছয়ই ইয়াক স্মৰণ ৰাতখি, ٥٥ََفَمنََشآَءََذَكَرهُۥ 

56. আৰু আল্লাহৰ ইচ্ছাতিহীন ককাছনাছৱই উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি কনাৱাছৰ 

কিছৱোঁই ভয়ৰ কিাগয, ককৱল কিওোঁছৰই িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, আৰু কিছৱোঁই 

ক্ষমা কৰাৰ অতধকাৰী। 

ۡهُلََ
َ
ََوأ ۡقَوىَٰ ۡهُلَٱلت 

َ
ُهَوَأ َْۚ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 

َ
َوَماَيَۡذُكُروَنَإِل ٓاَأ

 ٥٦َٱلَۡمۡغفَِرةَِ
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আল-তক্বয়ামাহ القيامة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মই শপি কতৰছ া তক্বয়ামিৰ তদনৰ, َِقِۡسُمَبَِيوِۡمَٱلۡقَِيََٰمة
ُ
 ١َلَٓاَأ

2. মই আৰু শপি কতৰছ া আত্মতনোকাৰী আত্মাৰ, ِاَمة ۡفِسَٱلل و  قِۡسُمَبِٱلن 
ُ
 ٢ََولَٓاَأ

3. মানুছহ ভাছৱ কনতক কি, আতম ককতিয়াও িাৰ অতস্থসমূহ একতিি কতৰি 

কনাৱাতৰম? 

جَۡمَعَِعَظاَمُهۥ ل نَن 
َ
َيحَۡسُبَٱلۡإِنَسَُٰنَأ

َ
 ٣َأ

4. তকয় কনাৱাতৰম, আতম িাৰ আঙুতলৰ অগ্ৰভাগসমূহছকা (পািছিাৰছকা) 

পুনতিথনযি কতৰিকল সক্ষম। 
َِيََبَنانَُهۥ َُّسو  نَن

َ
َأ َِٰدرِيَنَعَلَىَٰٓ ََق  ٤َبَلَىَٰ

5. িৰং মানুছহ িাৰ ভতৱষযছিও পাপকমথ কতৰিকল তিচাছৰ। َماَمُهۥ
َ
 ٥َبَۡلَيُرِيُدَٱلۡإِنَسَُٰنَلَِيۡفُجَرَأ

6. তস প্ৰশ্ন কছৰ, তক্বয়ামিৰ তদনছটা ককতিয়া আতহি? ِي اَنَيَوُۡمَٱلۡقَِيََٰمة
َ
 ٦َيَۡسـ َُلَأ

7. কিতিয়া চকু তস্থৰ হহ িাি, َُ٧َفَإَِذاَبَرَِقَٱلَۡبَصر 

8. আৰু চন্দ্ৰ তকৰণতিহীন হহ পতৰি, َُ٨َوََخَسَفَٱلَۡقَمر 

9. আৰু কিতিয়া সূিথ আৰু চন্দ্ৰক একতিি কৰা হ’ি- َُۡمُسََوٱلَۡقَمر  ٩ََوُجمَِعَٱلش 

10. কসইতদনা মানুছহ ক’ি, ‘আতজ পলািকল স্থান ক’ি’? َُّۡيَنَٱلَۡمَفر
َ
 ١٠ََيُقوُلَٱلۡإِنَسَُٰنَيَۡوَمئٍِذَأ

11. ককতিয়াও নহয়, ককাছনা আশ্ৰয়স্থল নাই। ََ١١ََكل اَلَاََوَزر 

12. কসইতদনা ঠাই হ’ি ককৱল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি। َََُّرب َِكَيَۡوَمئٍِذَٱلُۡمۡسَتَقر  ١٢َإِلَيَٰ

13. কসইতদনা মানুহক অৱতহি কছৰাৱা হ’ি তস আগকল তক পঠিয়াইত ল আৰু 

তপ ি তক হৰ্ আতহছ । 
رَََيُنَب ُؤاَْٱلۡإِنَسَُٰنَيَۡوَمئِذَِۭ خ 

َ
َمََوأ  ١٣َبَِماَقَد 

14. িৰং মানুছহ তনছজই তনজৰ তিষছয় সমযক অৱগি, َ ََنۡفِسهِۦَبَِصيَرة  ١٤َبَِلَٱلۡإِنَسَُٰنَعَلَىَٰ
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15. িতদও তস নানা অজুহাি কদখুৱায়। ََمَعاذِيَرُهۥ لَۡقىَٰ
َ
 ١٥ََولَۡوَأ

16. িিাকিয়াকক অহী আয়ে কৰাৰ িাছি িুতম কিামাৰ তজভাক দ্ৰুি 

সিালন নকতৰিা। 
ۦَٓ  ١٦َلَاَُتحَر ِۡكَبِهِۦَلَِسانََكَلَِتۡعَجَلَبِهِ

17. তনশ্চয় ইয়াৰ সংৰক্ষণ আৰু পাঠ কছৰাৱাৰ দাতয়ত্ব আমাছৰই। ََعلَۡيَناََجمَۡعُهۥََوُقۡرَءانَُهۥ  ١٧َإِن 

18. এছিছক আতম কিতিয়া ইয়াক পাঠ কছৰা িুতম কিতিয়া কসই পাঠৰ 

অনুসৰণ কতৰিা, 
َنَُٰهَفَٱت بَِ

ۡ
ۥَفَإَِذاَقََرأ  ١٨َۡعَقُۡرَءانَُه

19. িাৰ তপ ি ইয়াৰ িণথনাৰ দাতয়ত্ব তনতশ্চিভাছৱ আমাছৰই। ََعلَۡيَناََبَيانَُهۥ َإِن   ١٩َُثم 

20. ককতিয়াও নহয়, িৰং কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনক ভাল কপাৱা; ََ٢٠ََكل اَبَۡلَُتحِبُّوَنَٱلَۡعاِجلَة 

21. আৰু কিামাছলাছক আতখৰািক অৱছহলা কৰা। َ٢١ََوتََذُروَنَٱٓأۡلِخَرَة 

22. কসইতদনা তক ুমান মুখমিল উজ্জ্বল হ’ি, َ يَوَۡمئِٖذَن اِضَرة  َ  ٢٢َوُُجوه

23. তসহোঁ ি তনজ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি চাই ৰ্াতকি। َ ََرب َِهاَنَاِظَرة  ٢٣َإِلَيَٰ

24. আৰু কসইতদনা তক ুমান মুখমিল তিিণথ হহ পতৰি, َ بَاِسَرة يَۡوَمئِذَِۭ  َ  ٢٤ََووُُجوه

25. তসহোঁ ছি ধাৰণা কতৰি কি, এটা ধ্বংসকাৰী তিপিথয় তসহোঁ িৰ ওপৰি 

আপতিি হ’ি। 
نَُيۡفَعَلَبَِهاَفَاقَِرة َ

َ
َأ  ٢٥ََتُظنُّ

26. তনশ্চয়, কিতিয়া প্ৰাণ কন্ঠাগি হ’ি, ََ٢٦ََكل آَإَِذاَبَلََغِتَٱلت َراقِي 

27. আৰু ককাৱা হ’ি, ‘ককাছন িাক ৰক্ষা কতৰি’?  َۡ٢٧ََراقَََٖوقِيَلََمن 

28. কিতিয়া িাৰ প্ৰছিযয় হ’ি কি, এইছটাছৱ তিদায়ক্ষণ। َن ُهَٱلۡفَِراُق
َ
َأ  ٢٨ََوَظن 

29. আৰু ভতৰৰ লগি ভতৰ কজাোঁ ট খাই িাি। َِاق اُقَبِٱلس  ِتَٱلس   ٢٩ََوٱلَۡتف 

30. কসইতদনা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই সকছলাছক কখতদ তনয়া হ’ি। ََََرب َِك  ٣٠َيَۡوَمئٍِذَٱلَۡمَساُقَإِلَيَٰ
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31. এছিছক তস তিশ্বাস কৰা নাই আৰু  ালাছিা আদায় কৰা নাই। َََٰقََولَاََصل ى  ٣١َفَلَاََصد 

32. িৰং তস সিয প্ৰিযাখযান কতৰত ল আৰু মুখ ঘূৰাই হলত ল। َََٰبََوتََول ي  ٣٢ََوَلَِٰكنََكذ 

33. িাৰ তপ ি তস অহংকাৰ কতৰ তনজ পতৰয়ালৰ ওচৰকল উভতি হগত ল, ََٰٓى ۡهلِهِۦََيَتَمط 
َ
َأ ََذَهَبَإِلَيَٰٓ  ٣٣َُثم 

34. দ্যছভথ াগ কিামাৰ িাছি আৰু দ্যছভথ াগ! ََٰۡولَي
َ
َلََكَفَأ ۡولَيَٰ

َ
 ٣٤َأ

35. আছকৌ দ্যছভথ াগ কিামাৰ িাছি আৰু দ্যছভথ াগ! ََٰٓۡولَي
َ
َلََكَفَأ ۡولَيَٰ

َ
َأ  ٣٥َُثم 

36. মানুছহ ভাছৱ কনতক কি, িাক এছনই এতৰ তদয়া হ’ি? نَُيتَۡرَكَُسًدى
َ
َيحَۡسُبَٱلۡإِنَسَُٰنَأ

َ
 ٣٦َأ

37. তস িীিথৰ শুৰতিেু নাত লছন, তিছটা স্খতলি হয়? َََُٰيۡمَني نِي ٖ ِنَم  لَۡمَيَُكَُنۡطَفٗةَم 
َ
 ٣٧َأ

38. িাৰ তপ ি কসইছটা ‘আলাক্বাি’ পতৰণি হয়। িাৰ তপ ি আল্লাছহ িাক 

সৃতষ্ট কছৰ আৰু সুঠাম কছৰ। 
ََكاَنََعلََقٗةَفَخََ ىََُٰثم   ٣٨َلََقَفََسو 

39. িাৰ তপ ি কিওোঁ িাৰ পৰা কিাৰ কিাৰ তহচাছপ নৰ-নাৰী সৃতষ্ট কছৰ। ََٰٓنَثي
ُ
َكَرََوٱلۡأ وَۡجيِۡنَٱلذ   ٣٩َفََجَعَلَِمۡنُهَٱلز 

40. িৰ্াতপও কসই স্ৰষ্টা মৃিক পুনজীতৱি কতৰিকল সক্ষম নহয়ছন িাৰু? ََنَُيحۡـَِۧيَٱلۡم
َ
َأ َٰلَِكَبَِقَِٰدٍرَعَلَىَٰٓ لَيَۡسََذ

َ
 ٤٠َۡوتَيََٰأ



 

আল-ইন ান 

 

656 

 

 االنسان

আল-ইন ান الانسان 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কালপ্ৰিাহি মানুহৰ ওপৰি এছন এটা সময় অহা নাইছন কিতিয়া তস 

উছল্লখছিাগয এছকাছৱই নাত ল? 

َعَلَىَٱلۡإِنَسَٰنَِ تَيَٰ
َ
اَََََهۡلَأ ۡهرَِلَۡمَيَُكنََشۡيـ ٗ َِنَٱلد  َم  ِحين 

ۡذُكوًرَا  ١َم 

2. আতম মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ া তমশ্ৰ শুৰতিেুৰ পৰা, আতম িাক পৰীক্ষা কতৰম, 

কসছয় আতম িাক শ্ৰৱণশতি আৰু দৃতষ্টশতি সম্পন্ন িনাইছ া। 
ۡمَشاٖجَ

َ
ن بَۡتلِيهَِفََجَعلَۡنَُٰهَإِن اََخلَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَِمنَنُّۡطَفٍةَأ

ُۢاَبَِصيًرَا  ٢ََسِميَع

3. তনশ্চয় আতম িাক পৰ্ তনছদথ শ তদছ া, হয় তস কৃিজ্ঞ হ’ি, নহয় তস 

অকৃিজ্ঞ হ’ি। 
اََكُفوًرَا اََشاكِٗراََوِإم  بِيَلَإِم   ٣َإِن اََهَديَۡنَُٰهَٱلس 

4. তনশ্চয় আতম কাতফৰসকলৰ িাছি প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ া তশকতল, গলছিতৰ 

আৰু কলতলহান জুই। 
ۡغَلَٰلٗاَوََسعِيًرَا

َ
َٰفِرِيَنََسَلَِٰسلَاََْوأ ۡعَتۡدنَاَلِلَۡك

َ
 ٤َإِن آَأ

5. তনশ্চয় সৎকমথশীলসকছল পান কতৰি এছন পূণথপািৰ পৰা িাৰ তমশ্ৰন হ’ি 

কাফূৰৰ লগি। 
ٖسََكاَنَِمَزاُجَهاََكافُوًرَا

ۡ
بَۡراَرَيَۡشَربُوَنَِمنََكأ

َ
َٱلۡأ  ٥َإِن 

6. এছনকুৱা এটা তনজৰা ি’ৰ পৰা আল্লাহৰ িাোসকছল পান কতৰি, তসহোঁ ছি 

ইয়াক তনজ ইচ্ছামছি প্ৰিাতহি কতৰি। 
ُروَنَهاََتۡفِجيٗرَا ِ َُِيَفج   ٦ََعۡيٗناَيَۡشَرُبَبَِهاَِعَباُدَٱَّلل 

7. (কাৰণ) তসহোঁ ছি মান্নি পূৰণ কছৰ, আৰু কসই তদনছটাক ভয় কছৰ তি 

তদনছটাৰ অকলযাণ হ’ি সুতিিৃি। 
ُهۥَُمۡسَتِطيٗرا  ٧َيُوفُوَنَبِٱلن ۡذرََِويََخافُوَنَيَۡوٗماَكَاَنََشرُّ

8. কিওোঁছলাছক খাদযৰ প্ৰতি আসতি ৰ্কা সছেও অভাৱগ্ৰি, ইয়ািীম আৰু 

িেীক খাদয দান কছৰ। 
ِسيًرَا

َ
َُحب ِهِۦَِمۡسِكيٗناََويَتِيٗماََوأ َعاَمَعَلَىَٰ  ٨ََويُۡطعُِموَنَٱلط 

9. তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম ককৱল আল্লাহৰ সন্তুতষ্টৰ উছেছশয কিামাছলাকক খাদয 

দান কছৰা, আতম কিামাছলাকৰ ওচৰি প্ৰতিদান তনতিচাছৰা আৰু কৃিজ্ঞিাও 

তনতিচাছৰা। 

َِلَاَنُرِيُدَِمنُكۡمََجَزاٗٓءََولَاََ إِن َماَُنۡطعُِمُكۡمَلِوَۡجهَِٱَّلل 
 ٩َُشُكوًرَا

10. তনশ্চয় আতম আমাৰ প্ৰতিপালকৰ িৰফৰ পৰা এটা ভয়ংকৰ ভীতিপ্ৰদ 

তদৱসৰ ভয় কপাষণ কছৰা’। 
ب َِناَيَوًۡماََعُبوٗساََقۡمَطرِيٗرا  ١٠َإِن اََنخَاُفَِمنَر 

11. ফলি আল্লাছহ তসহোঁ িক ৰক্ষা কতৰি কসই তদনৰ অতনষ্টৰ পৰা আৰু তসহোঁ িক 

প্ৰদান কতৰি উজ্জ্বলিা আৰু উৎফুল্লিা। 
َٰلَِكَٱلَۡيۡوِمَ ََذ ََشر  ُ َُٰهُمَٱَّلل  َُٰهۡمَنَۡضَرٗةََوُسُروٗرافََوقَى ى  ١١ََولَق 



 

আল-ইন ান 

 

657 

 

 االنسان

12. আৰু কিওোঁছলাকৰ হধিথৰ পুৰষ্কাৰস্বৰূছপ কিওোঁ কিওোঁছলাকক প্ৰদান কতৰি 

উদযান আৰু কৰচমী িস্ত্ৰ। 
َُٰهمَبَِماََصبَُرواََْجن ٗةَوََحرِيٗرا  ١٢َوََجَزى

13. িাি কিওোঁছলাছক সুসতজ্জি আসনি আউতজ িতহ ৰ্াতকি, িাি 

কিওোঁছলাছক প্ৰখৰ গৰম আৰু অিযাতধক শীছিা অনুভৱ নকতৰি। 
َرآئِِكَِۖلَاَيََرۡوَنَفِيَهاََشۡمٗساََولَاََ

َ
ت ِكـ ِيَنَفِيَهاَعَلَىَٱلۡأ مُّ

 ١٣ََزۡمَهرِيٗرا

14. কিওোঁছলাকৰ ওপৰি সতন্নতহি ৰ্াতকি উদযানৰ  াোঁ  আৰু ইয়াৰ ফলমূলৰ 

কৰ্াকছিাৰ কিওোঁছলাকৰ সমূ্পণথ আয়ত্তাধীন কৰা হ’ি। 
 ١٤ََهاََوُذل ِلَۡتَُقُطوُفَهاَتَۡذلِيلٗاَوَدانَِيًةََعلَۡيِهۡمَِظَلَٰلَُ

15. আৰু কিওোঁছলাকক ঘূতৰ ঘূতৰ পতৰছিশন কৰা হ’ি ৰূপৰ পািি আৰু ফটিকৰ 

দছৰ স্বচ্ছ পান পািি- 

ۡكَواٖبََكانَۡتََ
َ
ةََٖوأ ِنَفِض  َويَُطاُفََعلَۡيِهمَأَـِبنَِيةَٖم 

َ۠  ١٥َقََوارِيَرا

16. ৰূপৰ শুভ্ৰ ফটিক পাি, তসহোঁ ছি ইয়াৰ পতৰমাণ কতৰি সমূ্পণথ পতৰতমিভাছৱ। ُروَهاََتۡقِديٗرا ةَٖقَد   ١٦َقََوارِيَراَِْمنَفِض 

17. আৰু িাি কিওোঁছলাকক পান কছৰাৱা হ’ি শুকান আদাৰ তমতশ্ৰি পূণথপাি-

পানীয়, 
ٗساََكاَنَِمَزاُجَهاََزنجَبِيلًا

ۡ
 ١٧ََويُۡسَقۡوَنَفِيَهاََكأ

18. জান্নািৰ এছনকুৱা এটা তনজৰা িাৰ নাম হ’ি  াল ািীল। ََسلَۡسبِيلٗا يَٰ  ١٨ََعۡيٗناَفِيَهاَتَُسم 

19. আৰু কিওোঁছলাকৰ চাতৰওফাছল প্ৰদতক্ষণ কতৰি তচৰ তকছশাৰসকছল; 

কিতিয়া িুতম তসহোঁ িক কদতখিা কিামাৰ এছন লাতগি কিন তসহোঁ ি তিতক্ষপ্ত মুকুিা। 
ۡيَتُهۡمَ

َ
خَل ُدوَنَإَِذاََرأ َمُّ َحِسبَۡتُهۡمََ۞َويَُطوُفََعلَۡيِهۡمَوِلَۡدَٰن 

نُثوٗرا  ١٩َلُۡؤلُٗؤاَم 

20. আৰু িুতম কিতিয়া িাি কদতখিা, কদতখিকল পািা স্বাচ্ছেয আৰু তিৰাট 

সাম্ৰাজয। 
يَۡتَنَعِيٗماََوُملۡٗكاََكبِيًرَا

َ
ََرأ يَۡتََثم 

َ
 ٢٠ََوِإَذاََرأ

21. কিওোঁছলাকৰ আৱৰণ হ’ি সূক্ষ্ম কসউজীয়া কৰচম আৰু কমাটা কৰচমী 

কপা াক আৰু কিওোঁছলাক অলংকৃি হ’ি ৰূছপছৰ তনতমথি গামখাৰুছৰ, আৰু 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁছলাকক পতৱি পানীয় পান কৰাি। 

َساوَِرَِمنََ
َ
وَُحلُّٓواَْأ َۡۖ َٰلَِيُهۡمَثَِياُبَُسنُدٍسَُخۡضر ََوِإۡستَبَۡرق  َع

َُٰهۡمََربُُّهۡمََشَراٗباََطُهوًرَا ةَٖوََسَقى  ٢١َفِض 

22. তনশ্চয় এইছটাছৱ কিামাছলাকৰ পুৰষ্কাৰ; আৰু কিামাছলাকৰ কমথপ্ৰছচষ্টা 

আত ল প্ৰসংশাছিাগয। 
ۡشُكوًرَا ََهََٰذاَكَاَنَلَُكۡمََجَزاٗٓءَوََكاَنََسۡعُيُكمَم   ٢٢َإِن 

23. তনশ্চয় আতম কিামাৰ প্ৰতি পিথায়ৰছম আল-ককাৰআন অৱিীণথ কতৰছ া। لَۡناََعلَۡيَكَٱلُۡقۡرَءاَنَتَنِزيلٗا  ٢٣َإِن اََنحُۡنَنَز 

24. এছিছক িুতম হধিথৰ হসছি কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তনছদথ শৰ প্ৰিীক্ষা কৰা 

আৰু তসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা ককাছনা পাতপষ্ঠ িা কঘাৰ অকৃিজ্ঞ কাতফৰৰ আনুগিয 

নকতৰিা। 

ۡوََكُفوٗرا
َ
 ٢٤َفَٱۡصبِۡرَِلحُۡكِمََرب َِكََولَاَتُِطۡعَِمۡنُهۡمََءاثًِماَأ
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25. আৰু পুৱা-গধূতল কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ নাম স্মৰণ কৰা। ِصيلٗا
َ
 ٢٥ََوٱۡذُكرَِٱۡسَمََرب َِكَبُۡكَرٗةََوأ

26. আৰু ৰাতিৰ একাংশি কিওোঁৰ প্ৰতি  াজদাৱনি কহাৱা আৰু ৰাতিৰ দীঘথ 

সময় কিওোঁৰ পতৱিিা কঘাষণা আৰু িা িীহ পাঠ কৰা। 
 ٢٦ََوِمَنَٱل ۡيِلَفَٱۡسُجۡدَلَُهۥَوََسب ِۡحُهَلَۡيلٗاََطوِيلًا

27. তনশ্চয় তসহোঁ ি পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনক ভাল পায় আৰু তসহোঁ ছি তসহোঁ িৰ সনু্মখৰ 

কঠিন তদনছটাক উছপক্ষা কছৰ। 
ُؤلَآِءَُيحِبُّوَنَٱلَۡعاِجلََةََويََذُروَنََوَرآَءُهۡمَيَۡوٗماََ ََهَٰٓ إِن 

 ٢٧َثَقِيلٗا

28. আতমছয়ই তসহোঁ িক সৃতষ্ট কতৰছ া আৰু তসহোঁ িৰ গঠন সুদৃ়ি কতৰছ া। আৰু 

আতম কিতিয়া ইচ্ছা কতৰম কিতিয়াই তসহোঁ িৰ স্থানি তসহোঁ িৰ দছৰ (কাছৰািাক) 

আতন পতৰিিথ ন কতৰ তদম। 

ۡمَثَٰلَُهۡمََ
َ
لَۡنآَأ َوِإَذاَِشۡئَناَبَد  ۡسَرُهۡمَۖۡ

َ
حُۡنََخلَۡقَنَُٰهۡمَوََشَدۡدنَآَأ ن 

 ٢٨ََتۡبِديلًا

29. তনশ্চয় এইছটা এটা উপছদশ; এছিছক তিছয় ইচ্ছা কছৰ তস কিন িাৰ 

প্ৰতিপালকৰ ফাছল কিাৱাৰ পৰ্ িাত  লয়। 
ََهََٰ ََرب ِهِۦََسبِيلٗاإِن  خََذَإِلَيَٰ َفَمنََشآَءَٱت   ٢٩َِذهِۦَتَۡذكَِرة َۖۡ

30. আৰু আল্লাছহ ইচ্ছা নকতৰছল কিামাছলাছক ইচ্ছা কতৰিকল সক্ষম নহ’িা; 

তনশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্ৰজ্ঞাময়। 
ََ َٱَّلل  إِن  َْۚ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 

َ
َكاَنََعلِيًماََََوَماَتََشآُءوَنَإِل ٓاَأ

 ٣٠ََحِكيٗمَا

31. কিওোঁ িাক ইচ্ছা িাছকই তনজ ৰহমিৰ অন্তভুথ ি কছৰ, আৰু 

িাতলমসকলৰ িাছি কিওোঁ প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখছ  িন্ত্ৰণাদায়ক শাতি। 
َلَُهۡمََعَذابًاََ َعد 

َ
َٰلِِميَنَأ ََوٱلظ  يُۡدِخُلََمنَيََشآُءَفِيََرۡحمَتِهۚۦِْ

لِيَمُۢا
َ
 ٣١َأ
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আল-মুৰ ালাি المرسلاَت 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি কলযাণস্বৰূপ কপ্ৰতৰি িিাহৰ, ١ََوٱلُۡمۡرَسَلَِٰتَُعۡرٗفَا 

2. িাৰ তপ ি প্ৰচি কিগি প্ৰিাতহি ধুমুহাৰ, ٢َفَٱلَۡعَِٰصَفَِٰتََعۡصٗفَا 

3. শপি প্ৰচি সিালনকাৰীৰ, َِٰشَرَِٰتَنَۡشٗرا  ٣ََوٱلن 

4. িাৰ তপ ি সুস্পষ্টৰূছপ পাৰ্থকযকাৰীৰ, َِٰتَفَۡرٗقَا  ٤َفَٱلَۡفَٰرَِق

5. িাৰ তপ ি তসহোঁ িৰ, তিসকছল মানুহৰ অন্তৰি উপছদশ কপৌোঁচাই তদছয়--- ٥َفَٱلُۡملۡقَِيَِٰتَذِۡكًرَا 

6. ওজৰ-আপতত্ত দূৰীকৰণ আৰু সিকথ  কৰাৰ িাছি, َُۡوَن
َ
 ٦َۡذًرَاُعۡذًراَأ

7. তনশ্চয় কিামাছলাকক তি প্ৰতিশ্ৰুতি তদয়া হহছ  কসয়া অৱছশয সংঘটিি হ’ি।  ََٰقِع  ٧َإِن َماَتُوَعُدوَنَلََو

8. কিতিয়া নক্ষিৰাতজ আছলাহীন হ’ি, َ٨َفَإَِذاَٱلنُُّجوُمَُطِمَسۡت 

9. আৰু কিতিয়া আকাশখন তিদীণথ কৰা হ’ি, ََمآُءَفُرَِجۡت  ٩ََوِإَذاَٱلس 

10. আৰু কিতিয়া পিথিসমূহক চূণথতিচূণথ কৰা হ’ি, َ١٠ََوِإَذاَٱلِۡجَباُلَنُِسَفۡت 

11. আৰু কিতিয়া ৰা ুলসকলক তনধথাতৰি সময়ি উপতস্থি কৰা হ’ি, ََِتۡت ق 
ُ
 ١١ََوِإَذاَٱلرُُّسُلَأ

12. ককানছটা তদনৰ িাছি এইছিাৰ স্থতগি ৰখা হহছ ? َلَۡت ِ ج 
ُ
َيَۡوٍمَأ ي ِ

َ
 ١٢َلِأ

13. তিচাৰ তদনৰ িাছি। َِ  ١٣ََيۡوِمَٱلَۡفۡصلَِل

14. আৰু তকছহ কিামাক জনাি তিচাৰ তদৱস তক? َََِٰكََماَيَۡوُمَٱلَۡفۡصل ۡدَرى
َ
 ١٤ََوَمآَأ

15. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ١٥ََوۡيل 
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16. আতম পূিথৱিীসকলক ধ্বংস কৰা নাইছন? َلَۡمَُنۡهلِِك
َ
لِينََأ و 

َ
 ١٦َٱلۡأ

17. িাৰ তপ ি পৰিিীসকলছকা তসহোঁ িৰ অনুগামী িনাম। َََنُتۡبُِعُهُمَٱٓأۡلِخرِين  ١٧َُثم 

18. অপৰাধীতিলাকৰ লগি আতম এছনকুৱা আচৰছণই কছৰা। ََ١٨ََكَذَٰلَِكََنۡفَعُلَبِٱلُۡمۡجرِِمين 

19. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, َِ َيَۡوَمئِٖذَل  بِينَََوۡيل  ِ  ١٩َلُۡمَكذ 

20. আতম কিামাছলাকক ঘৃণনীয় পানীৰ পৰা সৃতষ্ট কৰা নাইছন? َِٖهين آٖءَم  ِنَم  مَم  لَۡمََنخۡلُقكُّ
َ
 ٢٠َأ

21. িাৰ তপ ি আতম ইয়াক তনৰাপদ স্থানি সুৰতক্ষি কতৰ ৰাতখছ া, ٍَِكين  ٢١َفََجَعلَۡنَُٰهَفِيَقََرارَٖم 

22. এটা তনতদথ ষ্ট সময় হলছক, َٖۡعلُوم َقََدرَٖم   ٢٢َإِلَيَٰ

23. িাৰ তপ ি আতম পতৰমাপ কতৰছ া, এছিছক আতম তকমান তনপুণ 

পতৰমাপকাৰী! 
 ٢٣ََفَقَدۡرنَاَفَنِۡعَمَٱلَۡقَِٰدُرونََ

24. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٢٤ََوۡيل 

25. আতম পৃতৰ্ৱীখনক ধাৰণকাৰীৰূছপ সৃতষ্ট কৰা নাইছন? ۡرَضَكَِفاتًَا
َ
لَۡمََنجَۡعِلَٱلۡأ

َ
 ٢٥َأ

26. জীতৱিসকল আৰু মৃিসকলৰ িাছি? َٰٗتَا ۡمَو
َ
ۡحَياٗٓءََوأ

َ
 ٢٦َأ

27. আৰু আতম িাি স্থাপন কতৰছ া সুদৃ়ি আৰু সুউচ্চ পিথিসমূহ আৰু 

কিামাছলাকক পান কৰাইছ া িৃৃ় ষ্ণা তনিাৰণকাৰী তমঠা উপছিাগী পানী। 
اٗٓءَََوََجَعلَۡنَا ۡسَقۡيَنَُٰكمَم 

َ
فِيَهاََرَوَِٰسَيََشَِٰمَخَٰٖتََوأ

 ٢٧َفَُراٗتَا

28. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٢٨ََوۡيل 

29. (তসহোঁ িক ককাৱা হ’ি) কিামাছলাছক িাক অস্বীকাৰ কতৰত লা, এতিয়া গতি 

কৰা িাৰফাছল। 
ََمَا بُونَََٱنَطلُِقٓواَْإِلَيَٰ ِ  ٢٩َُكنُتمَبِهِۦَتَُكذ 

30. কিাৱা তিতনটা শাখা তিতশষ্ট জুইৰ  াোঁ ৰ তপছন, ََٖذِيَثََلَِٰثَُشَعب ٖ
َِظل   ٣٠َٱنَطلُِقٓواَْإِلَيَٰ

31. তিছটা  াোঁ  শীিল নহয় আৰু ই অতিতশখাৰ পৰা ৰক্ষাও নকতৰি, َِ٣١َل اََظلِيٖلََولَاَُيۡغنِيَِمَنَٱلل َهب 
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32. তনশ্চয় জাহান্নাছম উৎছক্ষপন কতৰি িৃহৎ অট্ৰাতলকা সদৃশ তফতৰঙতি, َِ٣٢َإِن َهاَتَۡرمِيَبَِشَررََٖكٱلَۡقۡصر 

33. এছনকুৱা কিন হালধীয়া উটৰ কশ্ৰণী,  ََُصۡفر ن ُهۥَِجَمَٰلَت 
َ
 ٣٣ََكأ

34. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٣٤ََوۡيل 

35. এইছটা এছনকুৱা তদন তিতদনা তসহোঁ ছি কৰ্া ক’ি কনাৱাতৰি, ََ٣٥ََهََٰذاَيَوُۡمَلَاَيَنِطُقون 

36. আৰু তসহোঁ িক অজুহাি কপচ কৰাৰ অনুমতিও তদয়া নহ’ি। ََ٣٦ََولَاَيُۡؤَذُنَلَُهۡمََفَيۡعَتِذُرون 

37. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََيَۡوَمئِٖذ بِينَََوۡيل  ِ  ٣٧َل ِلُۡمَكذ 

38. ‘এইছটা ফয়চালাৰ তদন, আতম একতিি কতৰছ া কিামাছলাকক আৰু 

পূিথৱিীসকলক’। 
لِينََ و 

َ
َجمَۡعَنَُٰكۡمََوٱلۡأ  ٣٨ََهََٰذاَيَوُۡمَٱلَۡفۡصِلَِۖ

39. এছিছক িতদ কিামাছলাকৰ ককাছনা ককৌশল আছ  কিছন্ত প্ৰছয়াগ কৰা 

কমাৰ তিৰুছি। 
َفَِكيُدونَِ  ٣٩َفَإِنََكاَنَلَُكۡمََكۡيد 

40. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٤٠ََوۡيل 

41. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকল ৰ্াতকি  াোঁ ৰ িলি আৰু তনজৰা িহুল স্থানি, ََٖٱلُۡمت قِيَنَفِيَِظَلَٰٖلَوَُعُيون  ٤١َإِن 

42. আৰু কিওোঁছলাকৰ কহোঁ পাহ অনুিায়ী ফলমূলৰ মাজি। ََٰ اَيَۡشَتُهونَََوَفَو  ٤٢َكَِهَِمم 

43. (কিওোঁছলাকক ককাৱা হ'ি) কিামাছলাছক তি আমল কতৰত লা িাৰ 

প্ৰতিদানস্বৰূছপ িৃতপ্তৰ হসছি পানাহাৰ কৰা; 
ُۢاَبَِماَُكنُتۡمََتۡعَملُونََ  ٤٣َُكلُواََْوٱۡشَربُواََْهنِٓيـ َ

44. সৎকমথশীলসকলক আতম এছনকুৱাই প্ৰতিদান তদ ৰ্াছকা। ََ٤٤َإِن اََكَذَٰلَِكََنجۡزِيَٱلُۡمۡحِسنِين 

45. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٤٥ََوۡيل 

46. (কহ কাতফৰসকল!) কিামাছলাছক আহাৰ কৰা আৰু কভাগ কৰা খছন্তকৰ 

িাছি; তনশ্চয় কিামাছলাক অপৰাধী। 
جۡرُِمونََُكلُواََْوَتَمت ُعواَْقَلِيلًاَإِن َ  ٤٦َُكمَمُّ

47. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٤٧ََوۡيل 
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48. কিতিয়া তসহোঁ িক ককাৱা হয়, ‘ৰুকু’ কৰা, (কিতিয়া) তসহোঁ ছি ৰুকু’ নকছৰ’। ََ٤٨ََوِإَذاَقِيَلَلَُهُمَٱۡرَكُعواَْلَاَيَۡرَكُعون 

49. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ٤٩ََوۡيل 

50. এছিছক ককাৰআনৰ পতৰিছিথ  তসহোঁ ছি আৰু ককান িাণীৰ প্ৰতি ঈমান 

আতনি? 

ََبۡعَدهُۥَيُۡؤِمُنونََ ََحِديثِۭ ي ِ
َ
 ٥٠َفَبِأ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তসহোঁ ছি তক তিষছয় পৰস্পছৰ কসাধ-কপাচ কতৰ আছ ? َََيَتََسآَءلُون  ١ََعم 

2. মহা সংিাদছটাৰ তিষছয়, ََِبإَِٱلَۡعِظيم  ٢ََعِنَٱلن 

3. তি তিষছয় তসহোঁ ছি মিাকনকয কতৰছ । ََ٣َٱل ِذيَُهۡمَفِيهَُِمخَۡتلُِفون 

4. ককতিয়াও নহয়, তসহোঁ ছি অতিশীছেই জাতনিকল পাি। ََ٤ََكل اََسَيۡعلَُمون 

5. িাৰতপ ি, ককতিয়াও নহয়, তসহোঁ ছি অতিশীছেই জাতনিকল পাি। ََََكل اََسَيۡعلَُمون  ٥َُثم 

6. আতম পৃতৰ্ৱীখনক শিযা িছনাৱা নাইছন? ۡرَضَِمَهَٰٗدا
َ
لَۡمََنجَۡعِلَٱلۡأ

َ
 ٦َأ

7. আৰু পিথিসমূহক কপছৰক? ۡوتَاٗداَوَٱ
َ
 ٧َلِۡجَباَلَأ

8. আৰু আতম কিামাছলাকক সৃতষ্ট কতৰছ া কিাৰা-কিাৰা। ۡزَوَٰٗجَا
َ
 ٨َوََخلَۡقَنَُٰكۡمَأ

9. আৰু কিামাছলাকৰ কটাপতনক কতৰছ া তিশ্ৰাম। ٩َوََجَعلَۡناَنَۡوَمُكۡمَُسَباٗتَا 

10. আৰু ৰাতিক কতৰ তদছ া আৱৰণ। ١٠َوََجَعلَۡناَٱل ۡيَلَلَِباٗسَا 

11. আৰু তদনক কতৰ তদছ া জীতৱকা উপাজথ নৰ সময়। َهاَرََمَعاٗشَا  ١١َوََجَعلَۡناَٱلن 

12. আৰু আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি তনমথান কতৰছ া সুদৃ়ি সািখন আকাশ। ١٢ََوبََنيَۡناَفَۡوَقُكۡمََسۡبٗعاَِشَداٗدا 

13. আৰু আতম সৃতষ্ট কতৰছ া এটি উজ্জল প্ৰদীপ। اٗجَا  ١٣َوََجَعلَۡناَِسَراٗجاَوَه 

14. আৰু আতম িষথণ কতৰছ া কমঘমালাৰ পৰা প্ৰচুৰ পানী। نَزلَۡناَِمَنَٱلُۡمۡعِصَرَِٰتََماٗٓءََثج اٗجَا
َ
 ١٤ََوأ

15. িাছি িাৰ দ্বাৰা আতম উৎপন্ন কতৰি পাছৰা শসয আৰু উতদ্ভদ। اََوَنَباٗتَا ُِنۡخرَِجَبِهِۦََحب ٗ
 ١٥َل 
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16. আৰু ঘন সতন্নতিষ্ট উদযান। لَۡفافًَا
َ
ٍَٰتَأ  ١٦َوََجن 

17. তনশ্চয় তনধথাতৰি আছ  তিচাৰৰ তদন। َيَۡوَمَٱلَۡفۡصِلََكاَنَِميَقَٰٗتَا  ١٧َإِن 

18. কসই তদনা তশঙাি ফুোঁ  তদয়া হ’ি কিতিয়া কিামাছলাছক দছল দছল আতহিা। فَۡواٗجَا
َ
تُوَنَأ

ۡ
ورََِفَتأ  ١٨َيَۡوَمَيُنَفُخَفِيَٱلصُّ

19. আৰু আকাশখন খুতল তদয়া হ’ি, ফলি ই হ’ি িহু দ্যৱাৰতিতশষ্ট। َٰٗبَا بَۡو
َ
َمآُءَفَكَانَۡتَأ  ١٩ََوفُتَِحِتَٱلس 

20. আৰু পিথিসমূহক চাতলি কৰা হ’ি, ফলি কসইছিাৰ হহ িাি িাতলময় 

মৰীতচকাৰ দছৰ। 
 ٢٠َوَُسي َِرِتَٱلِۡجَباُلَفَكَانَۡتََسَرابًَا

21. তনশ্চয় জাহান্নাম খাপ পাতি হৰ আছ । ََجَهن َمََكانَۡتَِمۡرَصاٗدَا  ٢١َإِن 

22. সীমালঙ্ঘনকাৰী সকলৰ িাছি প্ৰিযাৱিথ নস্থল। َٰغِيَنََمـ َاٗبَا  ٢٢َل ِلط 

23. িাি তসহোঁ ছি িুগ িুগ ধতৰ অৱস্থান কতৰি। ۡحَقاٗبَا
َ
َٰبِثِيَنَفِيَهآَأ  ٢٣َل 

24. িাি তসহোঁ ছি শীিলিা িা উপিুি পানীও কভাগ কতৰি কনাৱাতৰি। ٢٤َل اَيَُذوقُوَنَفِيَهاَبَۡرٗداََولَاََشَرابًَا 

25. উিলা পানী আৰু দ্যগথন্ধময় পুোঁজৰ িাতহছৰ। اٗقَا  ٢٥َإِل اََحمِيٗماَوََغس 

26. এইছটাছৱই উপিুি প্ৰতিফল। ٢٦ََجَزاٗٓءَوَِفاقًَا 

27. তনশ্চয় তসহোঁ ছি ককতিয়াও তহচাি-তনকাচৰ আশা কৰা নাত ল। ٢٧َإِن ُهۡمََكانُواَْلَاَيَرُۡجوَنَِحَساٗبَا 

28. আৰু তসহোঁ ছি আমাৰ তনদশথনাৱলীক কছঠাৰভাছৱ তমৰ্যাছৰাপ কতৰত ল। اٗبَا بُواَْأَـِبَيَٰتَِناَكِذ   ٢٨ََوَكذ 

29. আৰু আতম প্ৰতিছটা িস্তু তলতখিভাছৱ সংৰক্ষণ কতৰ ৰাতখছ া। ۡحَصۡيَنَُٰهَكَِتَٰٗبَا
َ
ََشۡيٍءَأ  ٢٩َوَُكل 

30. এছিছক কভাগ কৰা, আতম কিামাছলাকৰ িাছি শাতিৰ িাতহছৰ আন এছকা 

িৃতি নকছৰা। 
نَن زِيَدُكۡمَإِل اََعَذابًَا

 ٣٠َفَُذوقُواَْفَلَ

31. তনশ্চয় মুত্তাক্বীসকলৰ িাছি আছ  সফলিা। َلِلُۡمت قِيَنََمَفاًزَا  ٣١َإِن 
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32. উদযানসমূহ আৰু আিুৰসমূহ। ۡعَنَٰٗبَا
َ
 ٣٢ََحَدآئَِقََوأ

33. আৰু সমিয়সীয়া উতদ্ভন্ন নৱ-িুৱিী িৰুণী। تَۡراٗبَا
َ
 ٣٣ََوَكَواِعَبَأ

34. আৰু পতৰপূণথ পানপাি। ٗساَدَِهاٗقَا
ۡ
 ٣٤ََوَكأ

35. িাি কিওোঁছলাছক ককাছনা অনৰ্থক কৰ্া আৰু তম া িাকযও শুনা নাপাি। َٰٗبَا  ٣٥َل اَيَۡسَمُعوَنَفِيَهاَلَۡغٗواََولَاَكِذ 

36. আছপানাৰ প্ৰতিপালকৰ ফালৰ পৰা পুৰষ্কাৰ, িছৰ্াতচি দানস্বৰূপ। َٗب َِكََعَطآًءَِحَساٗبَاَجَزآء ِنَر   ٣٦ََم 

37. তিজন আকাশসমূহ আৰু পৃতৰ্ৱী আৰু এই দ্যটাৰ মাজি তি আছ  

সকছলাছৰ প্ৰতিপালক, পৰম কৰুণাময়, কিওোঁৰ ওচৰি আছিদন-তনছিদনৰ 

শতি তসহোঁ িৰ কাছৰা নাৰ্াতকি। 

لَاََيۡملُِكوَنََ ۡرِضََوَماَبَيۡنَُهَماَٱلر ِنَٰمۡحَۖۡ
َ
َِٰتََوٱلۡأ َمََٰو َٱلس  ِ ر ب 

 ٣٧َِمۡنُهَِخَطاٗبَا

38. কসইতদনা ৰূহ আৰু তফতৰিাসকল শাৰীিিভাছৱ তৰ্য় হ’ি; ৰহমাছন িাক 

অনুমতি তদি িাৰ িাতহছৰ ককাছনও কৰ্া নক’ি, আৰু কিওোঁ সঠিক কৰ্া ক’ি। 
ل اََيَتكَل ُموَنَإِل اََمۡنََ َۡۖ ا وُحََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََصف ٗ يَۡوَمََيُقوُمَٱلرُّ

ذَِنَلَُهَٱلر ۡحَمَُٰنََوَقَ
َ
 ٣٨َاَلََصَواٗبَاأ

39. এই তদনছটা সিয, এছিছক িাৰ ইচ্ছা তসছয় িাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 

আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰক। 
ََرب ِهِۦََمـ َابًَا خََذَإِلَيَٰ ََۖۡفَمنََشآَءَٱت  َٰلَِكَٱلَۡيوُۡمَٱلۡحَقُّ  ٣٩ََذ

40. তনশ্চয় আতম কিামাছলাকক অতি তনকটৱিী শাতি সম্পছকথ  সিকথ  

কতৰছলা। তিতদনা মানুছহ তনজ কৃিকমথ কদতখিকল পাি আৰু কাতফছৰ ক’ি, হায়! 

মই িতদ মাটি হ'কলাছহোঁ ছিন। 

َمۡتََ نَذۡرَنَُٰكۡمََعَذاٗباَقَرِيٗباَيَۡوَمَيَنُظُرَٱلَۡمۡرُءََماَقَد 
َ
إِن آَأ

ُۢا َٰبَ  ٤٠َيََداهََُويَُقوُلَٱلۡكَافُِرََيَٰلَۡيتَنِيَُكنُتَتَُر
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আন-নাতিআি النازعات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি তনমথমভাছৱ উত্পটনকাৰীসকলৰ। َِٰتََغۡرٗقَا َٰزَِع  ١ََوٱلن 

2. আৰু মৃদ্যভাছৱ িন্ধনমূিকাৰীসকলৰ। َِٰشَطَِٰتَنَۡشٗطَا  ٢ََوٱلن 

3. আৰু িীব্ৰগতিি সাোঁ িুতৰ ফুৰাসকলৰ। َٰبَِحَِٰتََسۡبٗحَا  ٣ََوٱلس 

4. আৰু দ্ৰুিগতিি আগিাত়ি কিাৱাসকলৰ। َٰبَِقَِٰتََسۡبٗقَا  ٤َفَٱلس 

5. িাৰ তপ ি িাৱিীয় কাম তনিথাহকাৰীসকলৰ। ۡمٗرا
َ
َِٰتَأ  ٥َفَٱلُۡمَدب َِر

6. কসইতদনা কম্পনকাৰীছয় প্ৰকতম্পি কতৰি। َُاِجَفة  ٦َيَۡوَمَتَرُۡجُفَٱلر 

7. িাক অনুসৰণ কতৰি পৰিিী কম্পনকাৰী। َُادِفَة  ٧َتَتَۡبُعَهاَٱلر 

8. কসইতদনা তক ুমান হৃদয়, ভয়ি সন্ত্ৰি হ’ি।  ََيَۡوَمئِٖذََواِجَفة  ٨َقُلُوب 

9. তসহোঁ িৰ দৃতষ্টসমূহ আিংতকি হহ নি হ’ি। َ بَۡصَٰرَُهاََخَِٰشَعة
َ
 ٩َأ

10. তসহোঁ ছি কয়, ‘আতম আছকৌ আগৰ অৱস্থাি উভতি িাম কন? َِِءن اَلََمۡرُدوُدوَنَفِيَٱلۡحَافَِرة
َ
 ١٠ََيُقولُوَنَأ

11. কিতিয়া আতম চূণথতিচূণথ অতস্থি পতৰণি হম’? َٗخَِرة ِءَذاَُكن اَِعَظَٰٗماَن 
َ
 ١١َأ

12. তসহোঁ ছি কয়, ‘িতদ এইছটাছৱ হয় কিছন্ত এইছটা এটা ক্ষতিকৰ 

প্ৰিযাৱিথ ন’। 
ة ََخاِسَرة ََقَالُواَْتِلَۡكَإِٗذا  ١٢ََكر 

13. প্ৰকৃিছি এইছটা এটা তিৰাট শব্দ। َ َوَِٰحَدة  َ  ١٣َفَإِن َماَِهَيَزَۡجَرة

14. িত্ক্ষণাি ভূ-পৃষ্ঠি তসহোঁ িৰ আতিভথ াৱ হ’ি। َِاهَِرة  ١٤َفَإَِذاَُهمَبِٱلس 

15. মূ াৰ ঘটনাছটা িুতম পাই াছন? ََََٰٰٓكََحِديُثَُموَسي تَى
َ
 ١٥ََهۡلَأ
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16. কিতিয়া কিওোঁৰ প্ৰতিপালছক কিওোঁক পতৱি িুৱা উপিযকাি মাতি 

হকত ল, 

ِسَُطًوى َُٰهََربُُّهۥَبِٱلَۡوادَِٱلُۡمَقد   ١٦َإِۡذَنَاَدى

17. ‘তফৰআউনৰ ওচৰকল কিাৱা, তনশ্চয় তস সীমালঙ্ঘন কতৰছ , َََٰفِرَۡعۡوَنَإِن ُهۥََطَغى  ١٧َٱۡذَهۡبَإِلَيَٰ

18. িাৰ তপ ি িাক ককাৱা ‘িুতম পতৱি হ’ি তিচৰা কন? ََٰنَتََزك ي
َ
َأ  ١٨ََفُقۡلََهلَل َكَإِلَيَٰٓ

19. আৰু মই কিামাক কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ তপছন পৰ্প্ৰদশথন কছৰা, 

িাছি িুতম কিওোঁক ভয় কৰা’। 
ََرب َِكََفَتۡخَشيََٰ ۡهِديََكَإِلَيَٰ

َ
 ١٩ََوأ

20. িাৰ তপ ি, কিওোঁ িাক মহা তনদশথন কদখুৱাছল। ََُٰهَٱٓأۡليََة َرى
َ
 ٢٠َٱلُۡكبَۡرىََٰفَأ

21. তকন্তু তস অস্বীকাৰ কতৰছল আৰু অমানয কতৰছল। َََٰبَوََعَصي  ٢١َفََكذ 

22. িাৰ তপ ি তস তপ ফাছল উভতি প্ৰতিতিধানি সছচষ্ট হ’ল। ََٰۡدبََرَيَۡسَعى
َ
َأ  ٢٢َُثم 

23. িাৰ তপ ি সকছলাছক একতিি কতৰ কঘাষণা কতৰছল, ََٰ٢٣َفََحَشَرََفَناَدى 

24. আৰু ক’কল, ‘মছয় কিামাছলাকৰ সছিথাচ্চ প্ৰতিপালক’। ََٰعۡلَى
َ
نَاََ۠ربُُّكُمَٱلۡأ

َ
 ٢٤ََفَقاَلَأ

25. অৱছশষি আল্লাছহ িাক আতখৰাি আৰু পৃতৰ্ৱীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাতি 

প্ৰদান কতৰছল। 

ولَيََٰٓ
ُ
َنَكَاَلَٱٓأۡلِخَرةََِوٱلۡأ ُ َخَذهَُٱَّلل 

َ
 ٢٥َفَأ

26. তনশ্চয় তিছয় ভয় কছৰ িাৰ িাছি ইয়াি তশক্ষা আছ । َََٰٰٓلَِكَلَعِبَۡرٗةَل َِمنََيخَۡشي َفِيََذ  ٢٦َإِن 

27. কিামাছলাকক সৃতষ্ট কৰাছটা কঠিন কন আকাশ সৃতষ্ট কৰা কঠিন? 

কিছৱোঁই ইয়াক তনমথান কতৰছ । 
ََٰهَا بَنَى َْۚ َمآُء ِمَٱلس 

َ
ََخلًۡقاَأ َشدُّ

َ
نُتۡمَأ

َ
 ٢٧ََءأ

28. কিছৱোঁই ইয়াৰ চালখনক সুউচ্চ কতৰছ  আৰু সুতিনযি কতৰছ । َََٰهَاَرَفَع ى  ٢٨ََسۡمَكَهاَفََسو 

29. আৰু কিছৱোঁই ইয়াৰ ৰাতিক কতৰছ  অন্ধকাৰ আৰু প্ৰকাশ কতৰছ  

পূিথাহ্নৰ কপাহৰ। 
ََٰهَا ۡخَرَجَُضَحى

َ
ۡغَطَشَلَۡيلََهاََوأ

َ
 ٢٩ََوأ

30. িাৰ তপ ি, কিওোঁ পৃতৰ্ৱীখনক তিিৃি কতৰছ । َََٰٓها َٰلَِكََدَحى ۡرَضََبۡعَدََذ
َ
 ٣٠ََوٱلۡأ
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31. কিছৱোঁই িাৰ পৰা উতলয়াইছ  পানী আৰু িৃণভূতম, ََٰهَا ۡخَرَجَِمۡنَهاََمآَءَهاََوَمرَۡعى
َ
 ٣١َأ

32. আৰু পিথিসমূহক কিছৱোঁই স্থাপন কতৰছ , ََٰهَا ۡرَسى
َ
 ٣٢ََوٱلِۡجَباَلَأ

33. এইছিাৰ কিামাছলাকৰ আৰু কিামাছলাকৰ ঘৰচীয়া জন্তুছিাৰৰ িাছি 

জীৱছনাপকৰণ স্বৰূপ। 
نَۡعَِٰمُكمَۡ

َ
 ٣٣ََمَتَٰٗعاَل ُكۡمََولِأ

34. আৰু তিতদনা মহাসংকট উপতস্থি হ’ি, ََُٰةَٱلُۡكبَۡرى آم   ٣٤َفَإَِذاََجآَءِتَٱلط 

35. কসইতদনা মানুছহ স্মৰণ কতৰি তিছটা তস (তিগি তদনি) কতৰছ , ََُٰرَٱلۡإِنَسَُٰنََماََسَعى  ٣٥َيَۡوَمََيَتَذك 

36. আৰু প্ৰিযক্ষকাৰী সকলৰ িাছি জাহান্নাম প্ৰকাশ কৰা হ’ি দৃতষ্টমান। َََِٰزِتَٱلۡجَِحيُمَلَِمنَيََرى  ٣٦ََوبُر 

37. এছিছক তিছয় সীমালঙ্ঘন কছৰ, ََٰاََمنََطَغى م 
َ
 ٣٧َفَأ

38. আৰু পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনক অগ্ৰাতধকাৰ তদছয়, ۡنَيَا َةَٱلدُّ  ٣٨ََوَءاثََرَٱلۡحََيوَٰ

39. তনশ্চয় জাহান্নাছমই হ’ি িাৰ আিাসস্থল। َََٰوى
ۡ
َٱلۡجَِحيَمَِهَيَٱلَۡمأ  ٣٩َفَإِن 

40. আৰু তিছয় িাৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি তৰ্য় হ’িকল ভয় কছৰ আৰু 

কুপ্ৰিৃতত্তৰ পৰা তনজছক তিৰি ৰাছখ, 

ۡفَسََعِنََ اََمۡنََخاَفََمَقاَمََرب ِهِۦََوَنَهيَٱلن  م 
َ
َوأ

 ٤٠َٱلَۡهَوىََٰ

41. তনশ্চয় জান্নাছিই হ’ি কিওোঁৰ আিাসস্থল। َََٰوى
ۡ
َٱلۡجَن َةَِهَيَٱلَۡمأ  ٤١َفَإِن 

42. তসহোঁ ছি কিামাক তক্বয়ামি সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কছৰ কি, ই ককতিয়া 

সংঘটিি হ’ি? 

ََٰهَا ي اَنَُمۡرَسى
َ
اَعةَِأ  ٤٢َيَۡسـ َلُونََكََعِنَٱلس 

43. কসইছটা আছলাচনা কৰাৰ (প্ৰকৃি) জ্ঞান কিামাৰ আছ ছন? َََٰٓها نَتَِمنَذِۡكَرى
َ
 ٤٣َفِيَمَأ

44. ইয়াৰ প্ৰকৃি জ্ঞান (ককৱল) কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি; َََٰٓها ََرب َِكَُمنَتَهى  ٤٤َإِلَيَٰ

45. তিছয় ইয়াক ভয় কছৰ িুতম ককৱল িাৰ িাছি সিকথ কাৰী। ََٰهَا نَتَُمنِذُرََمنََيخَۡشى
َ
 ٤٥َإِن َمآَأ
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46. তিতদনা তসহোঁ ছি ইয়াক কদতখি কসইতদনা তসহোঁ িৰ এইছটা ধাৰণা হি কি, 

তসহোঁ ছি পৃতৰ্ৱীি ককৱল এটা সতন্ধয়া অৰ্িা এটা প্ৰভািিকক কিত  সময় 

অৱস্থান কৰা নাত ল। 

ۡوََ
َ
ن ُهۡمَيَۡوَمَيََرۡوَنَهاَلَۡمَيَلَۡبُثٓواَْإِل اََعِشي ًةَأ

َ
َكأ

ََٰهَا  ٤٦َُضَحى
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিওোঁ তিৰি প্ৰকাশ কতৰছল আৰু মুখ ঘুৰাই ল’কল, ََٰٓ١ََعبََسََوتََول ي 

2. কিওোঁৰ ওচৰি অন্ধ িযতিজন অহাৰ কাৰছণ। ََٰۡعَمي
َ
نََجآَءهَُٱلۡأ

َ
 ٢َأ

3. তকছহ কিামাক জনাি কি, হয়ছিা তস পতৰশুি হ’ি, ََٰٓك ي  ٣ََوَماَيُۡدرِيَكَلََعل ُهۥَيَز 

4. অৰ্িা উপছদশ গ্ৰহণ কতৰি আৰু কসই উপছদশ িাৰ িাছি লাভজনক 

হ’ি। 

ِۡكَرىََٰٓ ُرََفَتنَفَعُهَٱلذ  ك  ۡوَيَذ 
َ
 ٤َأ

5. আনহাছি তিছয় তনজছক অমুখাছপক্ষী িুতল ভাছৱ, ََٰاََمِنَٱۡسَتۡغَني م 
َ
 ٥َأ

6. িুতম িাৰ প্ৰতি মছনাছিাগ তদ া। ََٰى نَتَلَُهۥَتََصد 
َ
 ٦َفَأ

7. অৰ্চ তস পতৰশুি নহ’কল কিামাৰ ককাছনা দাতয়ত্ব নাই, َك يََََٰوَماََعلَۡيَك ل اَيَز 
َ
 ٧َأ

8. আনহাছি তিছয় কিামাৰ ওচৰকল কদৌতৰ আতহছল, ََٰاََمنََجآَءَكَيَۡسَعى م 
َ
 ٨ََوأ

9. আৰু তস (আল্লাহক) ভছয়া কছৰ, ََٰ٩َوَُهَوََيخَۡشي 

10. িাৰ প্ৰতি িুতম উদাসীন হ’লা। ََٰي نَتََعۡنُهَتَلَه 
َ
 ١٠َفَأ

11. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় এইছটা উপছদশ িাণী, َ ١١ََكل آَإِن َهاَتَۡذكَِرة 

12. গতিছক তিছয় ইচ্ছা কতৰি তসছয়ই ইয়াক স্মৰণ ৰাতখি, ١٢ََفَمنََشآَءََذَكَرهُۥ 

13. এইছটা মিথদা সম্পন্ন  হীফাি তলতপিি। ََٖمة َكر   ١٣َفِيَُصُحٖفَمُّ

14. সমুন্নি, পতৱি, َِۭ َرة َطه  ۡرفُوَعةَٖمُّ  ١٤َم 

15. কলখক িা দূিসকলৰ হািি। َٖيِۡديََسَفَرة
َ
 ١٥َبِأ
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16. (তিসকল) মহাসন্মাতনি, পূণযিান। َٖ١٦َكَِراِۭمَبََرَرة 

17. মানুহ ধ্বংস হওোঁক, তকমান কি অকৃিজ্ঞ! َۥ ۡكَفَرُه
َ
 ١٧َقُتَِلَٱلۡإِنَسَُٰنََمآَأ

18. কিওোঁ িাক তক িস্তুৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ ? َۥ ََشۡيٍءََخلََقُه ي ِ
َ
 ١٨َِمۡنَأ

19. শুৰতিেুৰ পৰা, কিওোঁ িাক সৃতষ্ট কতৰছ , তপ ি িাৰ পতৰতমি তিকাশ 

সাধন কতৰছ , 
َرهُۥ  ١٩َِمنَنُّۡطَفٍةََخلََقُهۥََفَقد 

20. িাৰ তপ ি িাৰ িাছি পৰ্ সহজ কতৰ তদছ ; َرُهۥ بِيَلَيَس  َٱلس   ٢٠َُثم 

21. িাৰ তপ ি িাক মৃিুয প্ৰদান কছৰ আৰু কিৰস্থ কছৰ। َََماتَُهۥَف
َ
َأ ۡقبََرهُۥُثم 

َ
 ٢١َأ

22. আছকৌ কিতিয়া কিওোঁ ইচ্ছা কতৰি িাক পুনজীতৱি কতৰি। نَشَرُهۥ
َ
َإَِذاََشآَءَأ  ٢٢َُثم 

23. ককতিয়াও নহয়, কিওোঁ িাক তি আছদশ কতৰত ল কসয়া তস এতিয়াও 

পূণথ কৰা নাই। 
َمَرُهۥ

َ
اََيۡقِضََمآَأ  ٢٣ََكل اَلَم 

24. এছিছক মানুছহ তনজ খাদযৰ প্ৰতি লক্ষয কৰা উতচি। َٓۦ ََطَعاِمهِ  ٢٤َفَلَۡينُظرَِٱلۡإِنَسَُٰنَإِلَيَٰ

25. তনশ্চয় আতম প্ৰচুৰ পতৰমাছণ পানী িষথণ কছৰাোঁ َا , ن اََصَببَۡناَٱلَۡمآَءََصب ٗ
َ
 ٢٥َأ

26. িাৰ তপ ি আতম পৃতৰ্ৱীক িৰ্ািৰ্ভাছৱ তিদীণথ কছৰাোঁ َا ; ۡرَضََشق ٗ
َ
ََشَقۡقَناَٱلۡأ  ٢٦َُثم 

27. িাৰ তপ ি আতম িাি উত্পন্ন কছৰাোঁ  শসয; َا ۢنَبتَۡناَفِيَهاََحب ٗ
َ
 ٢٧َفَأ

28. আঙুৰ আৰু শাক-পাচতল, ٢٨َوَِعَنٗباََوَقۡضٗبَا 

29. িায়িুন আৰু কখজুৰ গ , ٢٩ََوَزۡيُتوٗناََوَنخۡلٗا 

30. ঘন গ -গ তন তিতশষ্ট উদযান, ٣٠َوََحَدآئَِقَُغلٗۡبَا 

31. ফল-মূল আৰু িৃণ-ঘাোঁ হ, ََِٰكَهٗة ب َٗاَوَف
َ
 ٣١ََوأ
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32. এইছিাৰ কিামাছলাকৰ আৰু কিামাছলাকৰ ঘৰচীয়া জন্তুৰ 

জীৱছনাপকৰণৰ িাছি। 
نَۡعَِٰمُكمَۡ

َ
َتَٰٗعاَل ُكۡمََولِأ  ٣٢َم 

33. এছিছক কিতিয়া িীক্ষ্ন (তিকট) শব্দ আতহি, َُة آخ   ٣٣َفَإَِذاََجآَءِتَٱلص 

34. কসইতদনা মানুছহ পলায়ন কতৰি িাৰ ভািৃৰ পৰা, َۡ َٱل ِخيهَِيَۡوَمَيَفِرُّ
َ
 ٣٤ََمۡرُءَِمۡنَأ

35. আৰু িাৰ মাক-িাছপকৰ পৰা, َِبِيه
َ
ِهِۦََوأ م 

ُ
 ٣٥ََوأ

36. িাৰ স্ত্ৰী আৰু সন্তানৰ পৰা, َِ٣٦ََوَصَِٰحَبتِهِۦََوبَنِيه 

37. কসইতদনা তসহোঁ ি প্ৰিযকছৰ হ’ি, এছন এক গুৰুিৰ অৱস্থা তিছটা িাক 

সমূ্পণথৰূছপ িযি ৰাতখি। 
َ َٱۡمرِيٖٕ ِ

َُيۡغنِيهَِلِكُل  ن 
ۡ
ِۡنُهۡمَيَۡوَمئِٖذََشأ  ٣٧َم 

38. কসইতদনা তক ুমান কচছহৰা হ’ি উজ্জ্বল, َ ۡسفَِرة يَوَۡمئِٖذَمُّ  َ  ٣٨َوُُجوه

39. হাোঁ তহছৰ ভৰা, আনেি উত্ফুতল্লি, َ ۡسَتبِۡشَرة مُّ  ٣٩ََضاِحَكةَ 

40. আৰু কসইতদনা তক ুমান কচছহৰা ধূতলছৰ মতলন হ’ি, ََيَۡوَمئٍِذََعل  َ  ٤٠َۡيَهاََغبََرة ََووُُجوه

41. ক’লা আৱৰছণ আৱতৰ ধতৰি। َ ٤١َتَۡرَهُقَهاََقتََرة 

42. এওোঁছলাছকই কাতফৰ, অিযন্ত পাপী। َْوَلَٰٓئَِكَُهُمَٱلَۡكَفَرةَُٱلَۡفَجَرُة
ُ
 ٤٢َأ
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আি-িাকৱীৰ التكويَر 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. সূিথক কিতিয়া তনষ্প্ৰভ কৰা হ’ি, ََِرۡت ۡمُسَُكو   ١َإَِذاَٱلش 

2. আৰু নক্ষিৰাতজ কিতিয়া খতহ পতৰি, َُجوُمَٱنَكَدَرۡت  ٢ََوِإَذاَٱلنُّ

3. পিথিসমূহক কিতিয়া সিাতলি কৰা হ’ি, َ٣ََوِإَذاَٱلِۡجَباُلَُسي َِرۡت 

4. আৰু কিতিয়া পূণথ গাতভনী উটছিাৰক অিছত্ন এতৰ তদয়া হ’ি, َِلَۡت  ٤ََوِإَذاَٱلۡعَِشاُرَُعط 

5. আৰু কিতিয়া িনৰীয়া পশুছিাৰক একতিি কৰা হ’ি, َ٥ََوِإَذاَٱلۡوُُحوُشَُحِشَرۡت 

6. আৰু কিতিয়া সাগৰসমূহক অতিউত্তাল কৰা হ’ি, ََرۡت ِ  ٦ََوِإَذاَٱلۡبَِحاُرَُسج 

7. আৰু কিতিয়া আত্মাসমূহক (সমছগািীয়সকলৰ লগি) তমতলি কৰা হ’ি, َُفوُسَُزو َِجۡت  ٧ََوِإَذاَٱلنُّ

8. আৰু কিতিয়া জীৱন্ত সমাতধস্থ কনযাতশশুক কসাধা হ’ি, َ٨ََوِإَذاَٱلَۡموُۡءۥَدةَُُسئِلَۡت 

9. তক অপৰাধি িাইক হিযা কৰা হহত ল? َََذۢنٖبَقُتِلَۡت ي ِ
َ
 ٩َبِأ

10. আৰু কিতিয়া আমলনামাসমূহ উছন্মাতচি কৰা হ’ি, َُحُفَنُِشَرۡت  ١٠ََوِإَذاَٱلصُّ

11. আৰু কিতিয়া আকাশৰ আৱৰণ অপসাতৰি কৰা হ’ি, ََمآُءَُكِشَطۡت  ١١ََوِإَذاَٱلس 

12. আৰু কিতিয়া জাহান্নামক ভীষণভাছৱ প্ৰজ্জ্বতলি কৰা হ’ি, ََِرۡت  ١٢ََوِإَذاَٱلۡجَِحيُمَُسع 

13. আৰু জান্নািক কিতিয়া তনকটিিী কৰা হ’ি, َُۡزلَِفۡتََوِإَذاَٱلۡجَن ة
ُ
 ١٣ََأ

14. কিতিয়া প্ৰছিযক িযতিছয়ই জাতনি তস তক উপতস্থি কতৰছ । َۡحَضَرۡت
َ
آَأ َم   ١٤ََعلَِمۡتََنۡفس 

15. এছিছক মই শপি কতৰছ া আৱিথ নশীল নক্ষিছিাৰৰ, َقِۡسُمَبِٱلۡخُن ِس
ُ
 ١٥َفَلَآَأ
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16. তিছিাৰ গতিশীল, অদৃশয, َ١٦َٱلۡجََوارَِٱلُۡكن ِس 

17. আৰু ৰাতিৰ শপি কিতিয়া ই তিদায় লয়, َ١٧ََوٱل ۡيِلَإَِذاََعۡسَعَس 

18. আৰু প্ৰভািৰ শপি কিতিয়া ইয়াৰ আতিভথ াৱ হয়, ََس ۡبِحَإَِذاََتَنف   ١٨ََوٱلصُّ

19. তনশ্চয় এই ককাৰআন সন্মাতনি ৰা ুছল হল অহা িাণী। َٖ١٩َإِن ُهۥَلََقۡوُلَرَُسوٖلََكرِيم 

20. তিজন শতিশালী, আৰশ্বৰ মাতলকৰ ওচৰি মিথদাসম্পন্ন, ٍَٖةَِعنَدَذِيَٱلَۡعۡرِشََمِكين  ٢٠َذِيَقُو 

21. মানযিৰ, িাি কিওোঁ তিশ্বি। َِٖمين
َ
َأ َطاٖعََثم   ٢١َمُّ

22. আৰু কিামাছলাকৰ সিী উন্মাদ নহয়, َٖ٢٢ََوَماََصاِحُبُكمَبَِمۡجُنون 

23. আৰু কিছখছি (নিীছয়) কিছখিক (তজব্ৰীলক) স্পষ্ট তদগন্তি কদতখছ , َِفُِقَٱلُۡمبِين
ُ
 ٢٣ََولََقۡدََرَءاهَُبِٱلۡأ

24. আৰু কিওোঁ গাছয়িী তিষয় সম্পছকথ  কৃপণাতলও নকছৰ। َٖ٢٤ََوَماَُهَوَعَلَىَٱلَۡغۡيِبَبَِضنِين 

25. আৰু এয়া ককাছনা অতভশপ্ত চয়িানছৰা িাকয নহয়। َٖ٢٥ََوَماَُهَوَبَِقۡوِلََشۡيَطَٰٖنَر ِجيم 

26. এছিছক কিামাছলাছক ককানফাছল গতি কতৰ া? ََۡيَنَتَۡذَهُبون
َ
 ٢٦َفَأ

27. এইছটা ককৱল সমগ্ৰ জগিিাসীৰ িাছি উপছদশ িাণী, ََ٢٧َإِۡنَُهَوَإِل اَذِۡكر َل ِلَۡعَٰلَِمين 

28. িাৰ িাছি, কিামাছলাকৰ মাজৰ তিছয় সৰল পৰ্ি চতলি তিচাছৰ। ََنَيَۡسَتقِيم
َ
 ٢٨َلَِمنََشآَءَِمنُكۡمَأ

29. কিামাছলাছক ইচ্ছা কতৰি কনাৱাৰা, কিতিয়া হলছক তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালক 

আল্লাছহ ইচ্ছা নকছৰ। 
َٱلَۡعَٰلَِمينََ ََربُّ ُ نَيََشآَءَٱَّلل 

َ
 ٢٩ََوَماَتََشآُءوَنَإِل ٓاَأ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া আকাশখন তিদীণথ হ’ি, ََمآُءَٱنَفَطَرۡت  ١َإَِذاَٱلس 

2. আৰু কিতিয়া নক্ষিসমূহ তিতক্ষপ্তভাছৱ খতহ পতৰি, َ٢ََوِإَذاَٱلَۡكَواكُِبَٱنتَثَرَۡت 

3. আৰু কিতিয়া সাগৰসমূহক তিছস্ফাতৰি কৰা হ’ি, ََرۡت ِ  ٣ََوِإَذاَٱلۡبَِحاُرَفُج 

4. আৰু কিতিয়া কিৰসমূহক উছন্মাতচি কৰা হ’ি, َ٤ََوِإَذاَٱلُۡقُبوُرَُبۡعثَِرۡت 

5. কিতিয়া প্ৰছিযছকই জাতনি, তস তক আগকল পঠিয়াইছ  আৰু তপ ি তক ৰাতখ 

আতহছ । 
َرۡتَ خ 

َ
َمۡتََوأ اَقَد  َم   ٥ََعلَِمۡتََنۡفس 

6. কহ মানৱ! তকছহ কিামাক কিামাৰ প্ৰতিপালক সম্পছকথ  তিভ্ৰান্ত কতৰছ ? َََٰهاَٱلۡإِنَس يُّ
َ
أ َكَبَِرب َِكَٱلَۡكرِيمََِيَٰٓ  ٦َُنََماََغر 

7. তিজছন কিামাক সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি কিামাক সুঠাম কতৰছ  আৰু 

সুসামিসয কতৰছ , 

ََٰكََفَعَدلََكَ ى  ٧َٱل ِذيََخلََقَكَفََسو 

8. আৰু তি আকৃতিি তিচাতৰছ , কিওোঁ কিামাক (কসই আকৃতিছি) গঠন 

কতৰছ । 
َبَكََفِيَٓ اََشآَءََرك  َُصوَرةَٖم  ي ِ
َ
 ٨َأ

9. ককতিয়াও নহয়, িৰং কিামাছলাছক প্ৰতিদান তদৱসক অস্বীকাৰ কৰা; َِِين بُوَنَبِٱلد  ِ  ٩ََكل اَبَۡلَتَُكذ 

10. আৰু তনশ্চয় কিামাছলাকৰ ওপৰি তনছয়াতজি আছ  সংৰক্ষকদল; ََََعلَۡيُكۡمَلََحَٰفِِظين  ١٠ََوِإن 

11. সন্মাতনি কলখক িৃে; َٗ١١َاََكَٰتِبِينََكَِرام 

12. কিামাছলাছক তি কৰা কসয়া কিওোঁছলাছক জাছন। ََ١٢ََيۡعلَُموَنََماََتۡفَعلُون 

13. তনশ্চয় সত্কমথপৰায়ণসকল ৰ্াতকি পৰম সুখ-শাতন্তি। َٖبَۡراَرَلَِفىَنَعِيم
َ
َٱلۡأ  ١٣َإِن 

14. আৰু তনশ্চয় পাপীসকল ৰ্াতকি জাহান্নামি। ََار َٱلُۡفج   ١٤َلَِفىََجِحيمََََٖوِإن 
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15. তসহোঁ ছি প্ৰতিদান তদৱসি িাি প্ৰছৱশ কতৰি; َِِين  ١٥َيَۡصلَۡوَنَهاَيَوَۡمَٱلد 

16. আৰু তসহোঁ ছি িাৰ পৰা অনুপতস্থি ৰ্াতকি কনাৱাতৰি। ََ١٦ََوَماَُهۡمََعۡنَهاَبَِغآئِبِين 

17. আৰু কিামাক তকছহ জনাি কি, প্ৰতিদান তদৱস তক? َََٰكََماَيَۡوُم ۡدَرى
َ
ِينََِوَمآَأ  ١٧َٱلد 

18. আছকৌ হকছ া, তকছহ কিামাক জনাি প্ৰতিদান তদৱস তক? َِِين ََٰكََماَيَۡوُمَٱلد  ۡدَرى
َ
ََمآَأ  ١٨َُثم 

19. কসইতদনা ককাছনও কাছৰা িাছি এছকা কৰাৰ ক্ষমিা নাৰাতখি; আৰু 

কসইতদনা সকছলা তিষয়ৰ কিৃথ ত্ব হ’ি আল্লাহৰ। 
َل َِنۡفٖسََ َِيَۡوَمَلَاََتۡملُِكََنۡفس   ِ ۡمُرَيَۡوَمئِٖذََّلل 

َ
َوٱلۡأ َۡۖ ا  ١٩ََشۡيـ ٗ
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আল-মুিাতফফফীন المطففين 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ধ্বংস তসহোঁ িৰ িাছি তিহোঁ ছি কজাখ-মাখি কম তদছয়, َ ِفِينَََوۡيل   ١َل ِلُۡمَطف 

2. তিহোঁ ছি আনৰ পৰা মাতপ লওোঁছি পূণথমািাি গ্ৰহণ কছৰ, ََاِسَيَۡسَتۡوفُون  ٢َٱل ِذيَنَإَِذاَٱۡكَتالُواَْعَلَىَٱلن 

3. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি মাতপ তদছয় অৰ্িা ওজন কতৰ তদছয়, কিতিয়া কম 

তদছয়। 
َزنُوُهۡمَ وَو 

َ
 ٣َُيخِۡسُرونَََوِإَذاََكالُوُهۡمَأ

4. তসহোঁ ছি তিশ্বাস নকছৰ কনতক কি, তসহোঁ ি পুৰনৰুতিি হ’ি? ََۡبُعوثُون ن ُهمَم 
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
َأ لَاََيُظنُّ

َ
 ٤َأ

5. মহাতদৱসি। َٖ٥َلَِيۡوٍمََعِظيم 

6. তিতদনা সকছলা মানুছহ তিশ্বজগিৰ প্ৰতিপালকৰ সনু্মখি তৰ্য় হ’ি। َََٱلَۡعَٰل ِ اُسَلَِرب   ٦َِمينََيَۡوَمََيُقوُمَٱلن 

7. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় পাপীসকলৰ আমলনামা ত তজ্জনি আছ । َٖين ِ ارَِلَِفىَِسج  َكَِتََٰبَٱلُۡفج  آَإِن 
 ٧ََكل 

8. আৰু কিামাক তকছহ জনাি কি, ত জ্জীন তক?  َين ِ ََٰكََماَِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ََوَمآَأ

9. তচতহ্নি আমলনামা। َ ۡرقُوم َم   ٩َكَِتَٰب 

10. কসইতদনা ধ্বংস অতনিািথ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ িাছি, ََبِين ِ َيَۡوَمئِٖذَل ِلُۡمَكذ   ١٠ََوۡيل 

11. তিহোঁ ছি প্ৰতিদান তদৱসক অস্বীকাৰ কছৰ। َِِين بُوَنَبَِيوِۡمَٱلد  ِ  ١١َٱل ِذيَنَيَُكذ 

12. আৰু ককৱল প্ৰছিযক পাতপষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকাৰীৰ িাতহছৰ আন ককাছনও 

ইয়াক অস্বীকাৰ নকছৰ। 
َِ ُبَب ِ ثِيمٍََوَماَيَُكذ 

َ
َُمۡعَتٍدَأ ۦَٓإِل اَُكلُّ  ١٢َهِ

13. আৰু কিতিয়া আমাৰ আয়ািসমূহ িাৰ ওচৰি তিলাৱি কৰা হয় 

কিতিয়া তস কয়, (এয়া হহছ ) ‘পুিথৱিীসকলৰ উপকৰ্া’। 
لِينََ و 

َ
َسَِٰطيُرَٱلۡأ

َ
ََعلَۡيهََِءاَيَُٰتَناَقَاَلَأ  ١٣َإَِذاَُتۡتلَىَٰ

14. ককতিয়াও নহয়, তসহোঁ িৰ কমথৰ ফলি তসহোঁ িৰ অন্তৰি মামৰ ধতৰছ । ََاََكانُواَْيَۡكِسُبون َقُلُوبِِهمَم  ََراَنَعَلَىَٰ بَلۡ   ١٤ََكل اَۖۡ
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15. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় তসহোঁ ি কসইতদনা তনজ প্ৰতিপালকৰ পৰা 

পদথ াৰ আোঁৰি ৰ্াতকি। 
ب ِِهۡمَيَۡوَمئِٖذَل َمۡحُجوبُونََ  ١٥ََكل آَإِن ُهۡمََعنَر 

16. িাৰ তপ ি তনশ্চয় তসহোঁ ছি প্ৰজ্জ্বতলি জাহান্নামি প্ৰছৱশ কতৰি; ََِإِن ُهۡمَلََصالُواَْٱلۡجَِحيم  ١٦َُثم 

17. িাৰ তপ ি ককাৱা হ’ি, ‘এইছটাছৱ কসইছটা িাক কিামাছলাছক 

অস্বীকাৰ কতৰত লা’। 
بُونََ ِ َُيَقاُلََهََٰذاَٱل ِذيَُكنُتمَبِهِۦَتَُكذ   ١٧َُثم 

18. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় পূণযৱানসকলৰ আমলনামা ইতল্লয়যীনি আছ । ََبَۡرارَِلَِفىَِعل ِي ِين
َ
َكَِتََٰبَٱلۡأ  ١٨ََكل آَإِن 

19. আৰু কিামাক তকছহ জনাি কি, ইতল্লয়যীন তক? ََََٰكََماَِعل ِيُّون ۡدَرى
َ
 ١٩ََوَمآَأ

20. তচতহ্নি আমলনামা। َ ۡرقُوم َم   ٢٠َكَِتَٰب 

21. সাতন্নধযপ্ৰাপ্তসকছলই ইয়াৰ অিছলাকন কছৰ। ََبُون  ٢١َيَۡشَهُدهَُٱلُۡمَقر 

22. তনশ্চয় সত্কমথপৰায়ণসকল ৰ্াতকি পৰম সুখ-শাতন্তি। ٍَبَۡراَرَلَِفىَنَعِيم
َ
َٱلۡأ  ٢٢َإِن 

23. সুসতজ্জি আসনি িতহ দশথন কতৰি। َََرآئِِكَيَنُظُرون
َ
 ٢٣َعَلَىَٱلۡأ

24. িুতম তসহোঁ িৰ মুখমিলি সূখ-শাতন্তৰ উজ্জলিা কদতখিকল পািা, َ٢٤َفِيَوُُجوهِِهۡمَنَۡضَرَةَٱلن عِيمََِتۡعرُِف 

25. তসহোঁ িক কমাহৰ মাতৰ কৰ্াৱা তিশুি পানীয় পান কছৰাৱা হ’ি; ٍَخُۡتوم  ٢٥َيُۡسَقۡوَنَِمنَر ِحيٖقَم 

26. আৰু িাৰ কমাহৰ হ'ি তম কৰ, কসছয় এই তিষছয় প্ৰতিছিাগীসকছল 

প্ৰতিছিাগীিা কৰা উতচি। 
َْۚ َٰلَِكَفَلَۡيتََنافَِسََِخَتَُٰمُهۥَِمۡسك  َوفِيََذ
 ٢٦َٱلُۡمَتَنَٰفُِسونََ

27. আৰু ইয়াৰ তমশ্ৰণ হ’ি িা নীমৰ দ্বাৰা, ٍَ٢٧ََوِمَزاُجُهۥَِمنَتَۡسنِيم 

28. (কসইছটা) এটা তনজৰা, িাৰ পৰা সাতন্নধযসকছল পান কতৰি। ََبُون  ٢٨ََعۡيٗناَيَۡشَرُبَبَِهاَٱلُۡمَقر 

29. তনশ্চয় তিহোঁ ছি অপৰাধ কতৰছ  তসহোঁ ছি মুতমনসকলক উপহাস 

কতৰত ল, 

ۡجَرُمواََْكانُواَِْمَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْ
َ
َٱل ِذيَنَأ إِن 
 ٢٩َيَۡضَحُكونََ
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30. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি মুতমনসকলৰ ওচছৰতদ হগত ল কিতিয়া তসহোঁ ছি 

চকু টিতপ তিদ্ৰূপ কতৰত ল। 
واَْبِِهۡمََيَتَغاَمُزونََ  ٣٠ََوِإَذاََمرُّ

31. আৰু কিতিয়া তসহোঁ ছি আছপানজনৰ ওচৰকল উভতি আতহত ল কিতিয়া 

উত্ফতল্লি হহ উভতিত ল, 

ۡهلِِهُمَٱنَقلَُبواَْفَِكِهينََ
َ
َأ  ٣١ََوِإَذاَٱنَقلَُبٓواَْإِلَيَٰٓ

32. আৰু তসহোঁ ছি কিতিয়া মুতমনসকলক কদতখত ল কিতিয়া হকত ল, 

‘তনশ্চয় ইহোঁ ি পৰ্ভ্ৰষ্ট’। 
َ ۡوُهۡمَقَالُٓواَْإِن 

َ
ُّونَََوِإَذاََرأ ُؤلَآِءَلََضآل  ٣٢ََهَٰٓ

33. অৰ্চ তসহোঁ িক মুতমনসকলৰ িেিধায়ক তহচাছপ পছঠাৱা কহাৱা নাই। ََۡرِسلُواََْعلَۡيِهۡمََحَٰفِِظين
ُ
 ٣٣ََوَمآَأ

34. এছিছক আতজ মুতমনসকছল উপহাস কতৰি কাতফৰসকলক। ََارَِيَۡضَحُكون  ٣٤َفَٱلَۡيۡوَمَٱل ِذيَنََءاَمُنواَِْمَنَٱلُۡكف 

35. সুসতজ্জি আসনি িতহ দশথন কতৰি। َََرآئِِكَيَنُظُرون
َ
 ٣٥َعَلَىَٱلۡأ

36. কাতফৰসকছল তসহোঁ িৰ কৃিকমথৰ ফল পাছলছন? ََاُرََماَكَانُواََْيۡفَعلُون  ٣٦ََهۡلَثُو َِبَٱلُۡكف 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া আকাশখন ভাতঙ পতৰি, َۡت َمآُءَٱنَشق   ١َإَِذاَٱلس 

2. আৰু িাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ পালন কতৰি আৰু এইছটাছৱ িাৰ কৰণীয়। َۡت ذِنَۡتَلَِرب َِهاَوَُحق 
َ
 ٢ََوأ

3. আৰু কিতিয়া পৃতৰ্ৱীক সম্প্ৰসাতৰি কৰা হ’ি। َۡتََوِإَذا ۡرُضَُمد 
َ
 ٣َٱلۡأ

4. আৰু পৃতৰ্ৱীছয় িাৰ তভিৰি ৰ্কা সকছলাছিাৰ িাতহৰকল তনছক্ষপ কতৰি আৰু 

ই গভথ শূনয হহ পতৰি। 
لَۡقۡتََماَفِيَهاََوَتخَل ۡتَ

َ
 ٤ََوأ

5. আৰু িাৰ প্ৰতিপালকৰ আছদশ পালন কতৰি আৰু এইছটাছৱ িাৰ কৰণীয়। َۡت ذِنَۡتَلَِرب َِهاَوَُحق 
َ
 ٥ََوأ

6. কহ মানৱ! িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ হনকটয পািকল কছঠাৰ পতৰশ্ৰম কতৰি 

লাতগি, কিতিয়াছহ কিওোঁৰ সাক্ষাি লাভ কতৰি পাতৰিা। 
ََرب َِكََكۡدٗحاَ َإِلَيَٰ َهاَٱلۡإِنَسَُٰنَإِن َكََكادِح  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦ََفُمَلَٰقِيهَِ

7. এছিছক িাৰ আমলনামা িাৰ কসাোঁ  হািি তদয়া হি; َوتَِي
ُ
اََمۡنَأ م 

َ
 ٧َكَِتََٰبُهۥَبَِيِمينِهِۦفَأ

8. অিযন্ত সহজ ভাছৱ িাৰ তহচাপ-তনকাচ কলাৱা হ’ি। ٨َفََسۡوَفَُيحَاَسُبَِحَساٗباَيَِسيٗرا 

9. আৰু কিওোঁ িাৰ আছপানজনৰ ওচৰকল প্ৰফুল্লতচছত্ত উভতি িাি; ۡهلِهِۦََمۡسُروٗرا
َ
َأ  ٩ََويَنَقلُِبَإِلَيَٰٓ

10. আৰু িাৰ আমলনামা তপ ফালৰ পৰা তদয়া হ’ি, ََوتَِيَكَِتََٰبُهۥََوَرآَءََظۡهرِهِۦو
ُ
اََمۡنَأ م 

َ
 ١٠َأ

11. তস তনজৰ ধ্বংস আহ্বান কতৰি; ١١َفََسۡوَفَيَۡدُعواَُْثُبوٗرا 

12. আৰু তস জ্বলন্ত জুইি প্ৰছৱশ কতৰি; ََسعِيًرَا  ١٢ََويَۡصلَىَٰ

13. তনশ্চয় তস তনজ পতৰয়ালৰ মাজি আনেি আত ল, َۡهلِهِۦََمۡسُروًرَاإِن ُهۥََكاَنَفِٓي
َ
 ١٣َأ

14. তনশ্চয় তস ভাতিত ল কি, তস ককতিয়াও উভতি নািাি; ََنَل نََيحُور
َ
َأ  ١٤َإِن ُهۥََظن 
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15. হয়, তনশ্চয় িাৰ প্ৰতিপালক িাৰ ওপৰি সমযক দৃতষ্ট দানকাৰী। ََرب ُهۥََكاَنَبِهِۦَبَِصيٗرا إِن  َْۚ  ١٥َبَلَىَٰٓ

16. এছিছক মই শপি কতৰছ া পতশ্চম আকাশৰ ৰঙা তকৰণৰ, ََِفق قِۡسُمَبِٱلش 
ُ
 ١٦َفَلَآَأ

17. ৰাতিৰ শপি আৰু ই তিছিাৰৰ সমাছিশ ঘটায়, ََ١٧ََوٱل ۡيِلََوَماَوََسق 

18. আৰু চন্দ্ৰৰ শপি, কিতিয়া ই পূণথিা লাভ কছৰ; َََقَمرَِإَِذاَٱت َسق
 ١٨ََوٱلۡ

19. অৱছশয কিামাছলাছক এটা িৰৰ পৰা আন এটা িৰকল আছৰাহণ কতৰিা। َََٖطَبًقاََعنََطَبق  ١٩َلَتَۡرَكبُن 

20. তকন্তু তসহোঁ িৰ তক হ’ল, তসহোঁ ছি ঈমান কপাষণ নকছৰ তকয়? ََ٢٠ََفَماَلَُهۡمَلَاَيُۡؤِمُنون 

21. আৰু কিতিয়া তসহোঁ িৰ ওচৰি ককাৰআন তিলাৱাি কৰা হয় কিতিয়া 

তসহোঁ ছি  াজদা নকছৰ তকয়? 

 ٢١ََ۩َوِإَذاَقُرَِئََعلَۡيِهُمَٱلُۡقۡرَءاُنَلَاََۤنوُدُجۡسَي

22. িৰং কাতফৰসকছল অস্বীকাৰ কছৰ। ََبُون ِ  ٢٢َبَِلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْيَُكذ 

23. আৰু তসহোঁ ছি (অন্তৰি) তি কপাষণ কছৰ আল্লাছহ কসই তিষছয় সতিছশষ 

অৱগি। 
ۡعلَُمَبَِماَيُوُعونََ

َ
َأ ُ  ٢٣ََوٱَّلل 

24. কসছয় িুতম তসহোঁ িক িন্ত্ৰণাদায়ক শাতিৰ সংিাদ তদয়া; ٍَلِيم
َ
ۡرُهمَبَِعَذاٍبَأ ِ  ٢٤َفَبَش 

25. তকন্তু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সত্কমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  তনৰতিতচ্ছন্ন প্ৰতিদান। 
ََغيُۡرََ ۡجر 

َ
َٰلَِحَِٰتَلَُهۡمَأ إِل اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

 ٢٥ََمۡمُنونَِۭ
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আল-িুৰূজ البروَج 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি িুৰূজতিতশষ্ট আকাশৰ, ََِمآِءََذاِتَٱلۡبُُروج  ١ََوٱلس 

2. শপি প্ৰতিশ্ৰুতিকৃি তদনৰ, َ٢ََوٱلَۡيۡوِمَٱلَۡموُۡعوِد 

3. শপি দ্ৰষ্টা আৰু দৃষ্টৰ, َٖ٣َوََشاهِٖدََوَمۡشُهود 

4. অতভশপ্ত হহত ল অতিকুিৰ অতধপতিসকল, ۡخُدوِد
ُ
ۡصَحَُٰبَٱلۡأ

َ
 ٤َقُتَِلَأ

5. ি’ি আত ল ইন্ধনপূণথ জুই। ارََِذاِتَٱلَۡوقُوِد  ٥َٱلن 

6. কিতিয়া তসহোঁ ি ইয়াৰ কাষি উপতিষ্ট আত ল; َ ٦َإِۡذَُهۡمََعلَۡيَهاَُقُعود 

7. আৰু তসহোঁ ছি মুতমনসকলৰ লগি তি কতৰত ল কসয়া প্ৰিযক্ষ কতৰত ল। َ ََماََيۡفَعلُوَنَبِٱلُۡمۡؤِمنِيَنَُشُهود  ٧َوَُهۡمَعَلَىَٰ

8. আৰু তসহোঁ ছি কিওোঁছলাকক তনিথািন কতৰত ল ককৱল এই কাৰছণ কি, 

কিওোঁছলাছক ঈমান আতনত ল পৰাৰমশালী আৰু প্ৰশংসাৰ কিাগয আল্লাহৰ ওপৰি, 

َِ نَيُۡؤِمُنواَْبِٱَّلل 
َ
 ٨َٱلَۡعزِيزَِٱلۡحَِميدََِوَماََنَقُمواَِْمۡنُهۡمَإِل ٓاَأ

9. িাৰ অতধকাৰি আছ  আকাশ আৰু পৃতৰ্ৱীৰ সািথছভৌম কিৃথ ত্ব; আৰু আল্লাহ 

সকছলা িস্তুৰ প্ৰিযক্ষদশী। 
َشۡيءََٖ َ ِ

ُكل  َ عَلَىَٰ َ ُ َوٱَّلل  َ ۡرِضِۚ
َ
َوٱلۡأ َِٰتَ َمََٰو ٱلس  ُملُۡكَ لَُهۥَ ٱل ِذيَ

 ٩ََشِهيدَ 

10. তনশ্চয় তিহোঁ ছি মুতমন পুৰুষ আৰু মুতমনা নাৰীক তিপদাপন্ন কতৰছ  িাৰ তপ ি 

িাওিা কৰা নাই, তসহোঁ িৰ িাছি আছ  জাহান্নামৰ শাতি, আৰু তসহোঁ িৰ িাছি আছ  

দহন িন্ত্ৰণা। 

َلَۡمََيُتوبُواَْفَلَُهۡمََ َٱل ِذيَنََفَتُنواَْٱلُۡمۡؤِمنِيَنََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَُثم  إِن 
 ١٠ََعَذاُبََجَهن َمََولَُهۡمََعَذاُبَٱلۡحَرِيقَِ

11. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সত্কমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  জান্নাি, িাৰ িলি নদী প্ৰিাতহি; এইছটাছৱ মহাসাফলয। 
رِيََ

َتجۡ َ َٰت  َجن  لَُهۡمَ َٰلَِحَِٰتَ ٱلص  وََعِملُواَْ َءاَمُنواَْ ٱل ِذيَنَ َ إِن 
َٰلَِكَٱلَۡفۡوُزَٱلَۡكبِيرَُ َذ َْۚ َُٰر نَۡه

َ
 ١١َِمنََتحۡتَِهاَٱلۡأ

12. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ কগ্ৰপ্তাৰী অতি কছঠাৰ।  َََبۡطَشََرب َِكَلََشِديد  ١٢َإِن 

13. কিছৱোঁই অতিত্ব প্ৰদান কছৰ আৰু কিছৱোঁই পুনৰাৱিথ ন ঘটায়, َُ١٣َإِن ُهۥَُهَوَُيۡبِدُئََويُعِيد 
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14. তনশ্চয় কিওোঁ ক্ষমাশীল, অতিছেহশীল। َُ١٤َوَُهَوَٱلَۡغُفوُرَٱلَۡوُدود 

15. আৰ ৰ অতধপতি, সন্মাতনি। َُ١٥َُذوَٱلَۡعۡرِشَٱلَۡمِجيد 

16. কিওোঁ তি তিচাছৰ কসইছটাছৱ কছৰ। ََُل َِماَيُرِيد ال   ١٦ََفع 

17. কিামাৰ ওচৰি হসনযিাতহনীৰ িৃত্তান্ত আতহ পাইছ ছন? ََٰكََحِديُثَٱلۡجُُنوِد تَى
َ
 ١٧ََهۡلَأ

18. তফৰআউনৰ আৰু  ামূদৰ। ََ١٨َفِرَۡعۡوَنََوَثُمود 

19. িৰ্াতপও কাতফৰসকল তমৰ্যাছৰাপ কৰাি তলপ্ত; َٖ١٩َبَِلَٱل ِذيَنََكَفُرواَْفِيَتَۡكِذيب 

20. আৰু আল্লাছহ তসহোঁ িক ককউফালৰ পৰা পতৰছিষ্টন কতৰ আছ । حِيَُۢط َِمنََوَرآئِِهمَمُّ ُ  ٢٠ََوٱَّلل 

21. প্ৰকৃিছি ই সন্মাতনি ককাৰআন,  َِجيد َم   ٢١َبَۡلَُهَوَقُۡرَءان 

22. সুৰতক্ষি ফলকি তলতপিি। َِۭحُۡفوظ  ٢٢َفِيَلَۡوٖحَم 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি আকাশৰ আৰু তি ৰাতিি আত্মপ্ৰকাশ কছৰ; َِارِق َمآِءََوٱلط   ١ََوٱلس 

2. আৰু তকছহ কিামাক জনাি কি, ৰাতিি তিছয় আত্মপ্ৰকাশ কছৰ, কসয়াছনা 

তক? 

ارُِقَ ََٰكََماَٱلط  ۡدَرى
َ
 ٢ََوَمآَأ

3. (কসয়া হহছ ) উজ্জ্বল নক্ষি। َاقُِب ۡجُمَٱلث   ٣َٱلن 

4. প্ৰছিযক জীৱৰ ওপৰছিই িোিধায়ক আছ । َ اََعلَۡيَهاََحافِظ  ََنۡفٖسَل م   ٤َإِنَُكلُّ

5. এছিছক মানুছহ তচন্তা কৰা উতচি কি, িাক তকছহছৰ সৃতষ্ট কৰা হহছ ! َََُخلِق  ٥َفَلَۡينُظرَِٱلۡإِنَسَُٰنَِمم 

6. িাক সৃতষ্ট কৰা হহছ  দ্ৰুিগতিি তনগথি কহাৱা পানীছৰ, َٖآٖءََدافِق  ٦َُخلَِقَِمنَم 

7. তিছটা তনগথি হয় কমৰুদি আৰু িুকুৰ মাজৰ পৰা। َلِۡب ََبيِۡنَٱلصُّ  ٧ََوٱلت َرآئِبََِيخُۡرُجَِمنُۢ

8. তনশ্চয় কিওোঁ িাক ওছভািাই আতনিকল সক্ষম। َ َرَۡجعِهِۦَلََقادِر  ٨َإِن ُهۥَعَلَىَٰ

9. তিতদনা কগাপন তিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰা হ’ি, ََُرآئِر  ٩َيَۡوَمَُتۡبلَىَٱلس 

10. কসইতদনা িাৰ ককাছনা শতি নাৰ্াতকি আৰু ককাছনা সহায়কাৰীও নাৰ্াতকি। َٖة  ١٠َََولَاَنَاِصرََٖفَماَلَُهۥَِمنَقُو 

11. শপি আকাশৰ, তিছয় িৰষুণ ধাৰণ কছৰ, ََِمآِءََذاِتَٱلر ۡجع  ١١ََوٱلس 

12. শপি পৃতৰ্ৱীৰ, তিছটা তিদীণথ হয়, َِۡدع ۡرِضََذاِتَٱلص 
َ
 ١٢ََوٱلۡأ

13. তনশ্চয় এইছটা (আল-ককাৰআন) মীমাংসাকাৰী িাণী।  ََفَۡصل  ١٣َإِن ُهۥَلََقۡول 

14. আৰু এইছটা তনৰৰ্থক নহয়। َِ١٤ََوَماَُهَوَبِٱلَۡهۡزل 

15. তনশ্চয় তসহোঁ ছি ভীষণ ষডিন্ত্ৰ কছৰ, ١٥َإِن ُهۡمَيَِكيُدوَنََكۡيٗدا 
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16. আৰু মছয়া ভীষণ ককৌশল কতৰছ া। ِكيُدََكۡيٗدا
َ
 ١٦ََوأ

17. এছিছক কাতফৰসকলক অৱকাশ তদয়া; তসহোঁ িক তক ু সময়ৰ িাছি 

অৱকাশ তদয়া। 
ِِلَ ۡمِهلُۡهۡمَُرَوۡيَدُۢاَفَمه 

َ
َٰفِرِيَنَأ  ١٧َٱلَۡك
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আল-আ'লা الأعلَى 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. িুতম কিামাৰ সুমহান প্ৰতিপালকৰ নামৰ পতৱিিা আৰু মতহমা কঘাষণা কৰা, َعۡلَىَسب ِِحَٱۡسَمََرب َِك
َ
 ١َٱلۡأ

2. তিজছন সৃতষ্ট কতৰছ , িাৰ তপ ি সুঠাম কতৰছ । ََٰى  ٢َٱل ِذيََخلََقَفََسو 

3. আৰু তিজছন (ভাগয) তনধথাৰণ কতৰছ  িাৰ তপ ি সত্পৰ্ প্ৰদশথন কতৰছ , َََٰرََفَهَدى  ٣ََوٱل ِذيَقَد 

4. আৰু তিজছন িৃণ-লিা উত্পন্ন কতৰছ , َۡخَرَج
َ
 ٤َٱلَۡمۡرَعيَََٰوٱل ِذٓيَأ

5. িাৰ তপ ি কসইছিাৰক ক'লা আিজথ নাি পতৰণি কতৰছ । ََٰۡحَوى
َ
 ٥َفََجَعلَُهۥَُغَثآًءَأ

6. অনতিপলছম আতম কিামাক পাঠ কৰাম, ফলি িুতম নাপাহতৰিা, ََٰٓ٦ََسُنۡقرِئَُكَفَلَاَتَنَسي 

7. ককৱল আল্লাছহ তি তিচাছৰ িাৰ িাতহছৰ। তনশ্চয় কিওোঁ প্ৰকাশয আৰু 

অপ্ৰকাশয সকছলা জাছন। 

إِن ُهۥََيۡعلَُمَٱلۡجَۡهَرََوَماََيخَۡفىََٰ َْۚ ُ  ٧َإِل اََماََشآَءَٱَّلل 

8. আৰু আতম কিামাৰ িাছি সহজ পৰ্ সুগম কতৰ তদম। ََُٰرَكَلِلۡيُۡسَرى ِ  ٨ََونُيَس 

9. এছিছক উপছদশ তদয়া, িতদ উপছদশ ফলপ্ৰসূ হয়; ََِٰۡكَرى ِۡرَإِنَن َفَعِتَٱلذ   ٩َفََذك 

10. উপছদশ তসছয়ই গ্ৰহণ কতৰি তিছয় ভয় কছৰ। ََُٰرََمنََيخَۡشي ك   ١٠ََسَيذ 

11. আৰু তি হিভাগয তস ইয়াক অগ্ৰাহয কতৰি, ۡشَقَى
َ
 ١١ََويََتَجن ُبَهاَٱلۡأ

12. তস ভয়াৱহ জুইি প্ৰছৱশ কতৰি। ََٰاَرَٱلُۡكبَۡرى  ١٢َٱل ِذيَيَۡصلَىَٱلن 

13. িাৰ তপ ি তস িাি মৃিুযিৰছণা কতৰি কনাৱাতৰি আৰু জীতৱিও ৰ্াতকি 

কনাৱাতৰি। 

َلَاََيُموُتَفِيَهاََولَاََيحَۡييََٰ  ١٣َُثم 

14. তনশ্চয় সফলিা লাভ কতৰি তিছয় আত্মশুতি কতৰি। ََٰفۡلََحََمنَتََزك ي
َ
 ١٤َقَۡدَأ
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15. আৰু িাৰ প্ৰতিপালকৰ নাম স্মৰণ কতৰি আৰু  ালাি আদায় কতৰি। ََٰ١٥ََوَذَكَرَٱۡسَمََرب ِهِۦَفََصل ى 

16. তকন্তু কিামাছলাছক পৃতৰ্ৱীৰ জীৱনক প্ৰাধানয তদয়া, ۡنَيَا َةَٱلدُّ  ١٦َبَۡلَتُۡؤثُِروَنَٱلۡحََيوَٰ

17. অৰ্চ আতখৰাি সছিথাত্তম আৰু স্থায়ী। ََٰٓۡبَقى
َ
َوأ  ١٧ََوٱٓأۡلِخَرُةََخيۡرَ 

18. তনশ্চয় ইয়াৰ িণথনা আছ  পূিথৱিী  হীফাসমূহি, ََٰولَي
ُ
ُحِفَٱلۡأ ََهََٰذاَلَِفىَٱلصُّ  ١٨َإِن 

19. ইব্ৰাহীম আৰু মূ াৰ  হীফাসমূহি। ََٰ١٩َُصُحِفَإِبَۡرَٰهِيَمََوُموَسي 
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আল-গাতশ্বয়াহ الغاشية 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিামাৰ ওচৰি আচ্ছন্নকাৰী (তক্বয়ামিৰ) সংিাদ আতহছ ছন? َََٰكََحِديُثَٱلَۡغَِٰشَيةَِهۡل تَى
َ
 ١َأ

2. কসইতদনা তক ুমান মুখমিল হ’ি অৱনি,  َيَوَۡمئٍِذََخَِٰشَعة  َ  ٢َوُُجوه

3. কমথক্লান্ত, পতৰশ্ৰান্ত, َ ن اِصَبة  ٣َعَاِملَةَ 

4. তসহোঁ ি প্ৰছৱশ কতৰি জ্বলন্ত জুইি; ََٗنَاًراََحاِمَية  ٤َتَۡصلَىَٰ

5. উত্তপ্ত উিলা তনজৰাৰ পানী পান কতৰিকল তদয়া হ’ি; ََِٖمۡنََعيٍۡنََءانَِية  ٥َتُۡسَقىَٰ

6. তসহোঁ িৰ িাছি কাোঁ ইটতিতশষ্ট ঘাোঁ হৰ িাতহছৰ আন ককাছনা খাদয নাৰ্াতকি, ََٖإِل اَِمنََضِريع  ٦َل يَۡسَلَُهۡمََطَعام 

7. ই তসহোঁ িৰ পুতষ্টও সাধন নকতৰি আৰু কু্ষধাও তনিৃত্ত নকতৰি। َٖ٧َل اَيُۡسِمُنََولَاَُيۡغنِيَِمنَُجوع 

8. কসইতদনা তক ুমান মুখমিল হ’ি আনছোজ্জ্বল, َ يَوَۡمئِٖذَن اِعَمة  َ  ٨َوُُجوه

9. তনজ কমথৰ সাফলযি পতৰিৃপ্ত, َ ٩َل َِسۡعيَِهاََراِضَية 

10. সুউচ্চ জান্নািি, َٖ١٠َفِيََجن ٍةَعَالَِية 

11. িাি তসহোঁ ছি ককাছনা অনৰ্থক কৰ্া শুতনিকল নাপাি, َُ١١َفِيَهاََلَٰغَِيةََٗل اَتَۡسَمع 

12. িাি ৰ্াতকি প্ৰিাহমান তনজৰা, َ ََجارِيَة  ١٢َفِيَهاََعيۡن 

13. িাি ৰ্াতকি উন্নি শিযাসমূহ, َ ۡرفُوَعة  ١٣َفِيَهاَُسُرر َم 

14. আৰু প্ৰস্তুি ৰ্াতকি পানপািসমূহ, َ وُۡضوَعة َم  ۡكَواب 
َ
 ١٤ََوأ

15. আৰু শাৰী শাৰীকক ৰখা গাৰুসমূহ, َ ١٥ََوَنَمارُِقََمۡصُفوفَة 
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16. আৰু তিিৃি পাতৰ কৰ্াৱা দতলচাসমূহ,  َََمۡبُثوثَة  ١٦ََوَزَرابِيُّ

17. ইহোঁ ছি উটৰ তপছন দৃতষ্টপাি নকছৰ কনতক, ককছনকক িাক সৃতষ্ট কৰা 

হহছ ? 

فَلَاَيَنُظُروَنَإِلَيَٱلِۡإبِِلََكۡيَفَُخلَِقۡتَ
َ
 ١٧َأ

18. আৰু আকাশৰ ফাছল, ককছনকক িাক উিথ ি স্থাপন কৰা হহছ ? ََمآِءََكۡيَفَُرفَِعۡت  ١٨ََوِإلَيَٱلس 

19. আৰু পিথিসমূহৰ ফাছল, কসইছিাৰ ককছনকক প্ৰতিতষ্ঠি কৰা হহছ ? َ١٩ََوِإلَيَٱلِۡجَباِلََكۡيَفَنُِصَبۡت 

20. আৰু পৃতৰ্ৱীখনৰ ফাছল, তকদছৰ িাক তিিৃি কৰা হহছ ? َۡرِضََكۡيَفَُسِطَحۡت
َ
 ٢٠ََوِإلَيَٱلۡأ

21. এছিছক িুতম উপছদশ তদয়া, িুতমছিা ককৱল এজন উপছদশদািা,  َِر نَتَُمَذك 
َ
ِۡرَإِن َمآَأ  ٢١َفََذك 

22. িুতম তসহোঁ িৰ ওপৰি শতি প্ৰছয়াগকাৰী নহয়। ٍَ٢٢َل ۡسَتََعلَۡيِهمَبُِمَصۡيِطر 

23. তকন্তু ককাছনািাই মুখ ঘুৰাই ল’কল অৰ্িা কুফৰী কতৰছল, ََََوَكَفر  ٢٣َإِل اََمنَتََول يَٰ

24. কিছন্ত আল্লাছহ িাক মহাশাতি প্ৰদান কতৰি। ََۡكبَر
َ
َٱلَۡعَذاَبَٱلۡأ ُ بُُهَٱَّلل  ِ  ٢٤ََفُيَعذ 

25. তনশ্চয় আমাৰ ওচৰছিই তসহোঁ িৰ প্ৰিযাৱিথ ন। ََۡإِلَۡيَنآَإِيَاَبُهم  ٢٥َإِن 

26. আৰু তসহোঁ িৰ তহচাপ-তনকাচ আমাছৰই দাতয়ত্ব। ََعلَۡيَنَا َإِن   ٢٦َِحَساَبُهَمَُثم 
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আল-ফজৰ الفجَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ফজৰৰ সময়ৰ শপি, ََِفۡجر
 ١ََوٱلۡ

2. শপি দহ ৰাতিৰ, َٖ٢ََولََياٍلََعۡشر 

3. শপি কিাৰ আৰু তিছিাৰৰ, َۡفِع  ٣ََوٱلَۡوتۡرََِوٱلش 

4. আৰু ৰাতিৰ শপি কিতিয়া ই তিদায় লয়, َِ٤ََوٱل ۡيِلَإَِذاَيَۡسر 

5. ইয়াৰ মাজি কিাধসম্পন্ন িযতিৰ িাছি দৃ়ি প্ৰমাণ নাইছন? ٍََٰلَِكَقََسم َل ِِذيَِحۡجر  ٥ََهۡلَفِيََذ

6. িুতম কদখা নাইছন, কিামাৰ প্ৰতিপালছক আদ সম্প্ৰদায়ৰ লগি তক আচৰণ 

কতৰত ল? 

لَۡمَتََ
َ
 ٦ََرََكۡيَفََفَعَلََربَُّكَبَِعادٍَأ

7. ইৰাম কগািৰ লগি, তিহোঁ ছি অতধকাৰী আত ল সুউচ্চ প্ৰাসাদৰ? ِ٧َإَِرَمََذاِتَٱلۡعَِماد 

8. িাৰ সমিুলয (জাতি) ককাছনা কদশছি সৃতষ্ট কৰা কহাৱা নাই; َِ٨َٱل تِيَلَۡمَُيخۡلَۡقَِمۡثلَُهاَفِيَٱلۡبَِلَٰد 

9. আৰু  ামূদ সম্প্ৰদায়ৰ লগি (তক আচৰণ কতৰত ল) তিসকছল হভয়ামি 

তশল কাটি ঘৰ তনমথাণ কতৰত ল; 

ۡخَرَبِٱلَۡوادِ  ٩ََوَثُموَدَٱل ِذيَنََجابُواَْٱلص 

10. আৰু শূলদিৰ অতধকাৰী তফৰআউনৰ লগি (তক আচৰণ কতৰত ল) ِۡوتَاد
َ
 ١٠ََوفِرَۡعۡوَنَذِيَٱلۡأ

11. তিসকছল কদশি সীমালঙ্ঘন কতৰত ল, َِ١١َٱل ِذيَنََطَغۡواَْفِيَٱلۡبَِلَٰد 

12. িাৰ তপ ি িাি অশাতন্ত িৃতি কতৰত ল। ََۡكثَُرواَْفِيَهاَٱلَۡفَساد
َ
 ١٢َفَأ

13. ফলি কিামাৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িৰ ওপৰি শাতিৰ চািুক মাতৰছল। َََعلَۡيِهۡمََربَُّكََسۡوَطََعَذاٍب  ١٣َفََصب 

14. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালছক সিকথ  দৃতষ্ট ৰাছখ। ََِرب َكَلَبِٱلِۡمۡرَصاد  ١٤َإِن 
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15. আৰু মানুহৰ প্ৰকৃতি এছনকুৱা কি, কিতিয়া িাৰ প্ৰতিপালছক িাক সন্মান 

আৰু অনুগ্ৰহ প্ৰদান কতৰ পৰীক্ষা কছৰ, কিতিয়া তস কয়, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক 

কমাক সন্মাতনি কতৰছ ’। 

َُٰهَ اَٱلۡإِنَسَُٰنَإَِذاََماَٱۡبَتلَى م 
َ
َمُهۥََفَأ ۡكَرَمُهۥََوَنع 

َ
َربُُّهۥَفَأ

ۡكَرَمنَِ
َ
 ١٥ََفَيُقوُلََرب ِٓيَأ

16. আৰু কিতিয়া িাক পৰীক্ষা কতৰিকল িাৰ জীতৱকা সংকুতচি কতৰ তদছয়, 

কিতিয়া তস কয়, ‘কমাৰ প্ৰতিপালছক কমাক লাতঞ্ছি কতৰছ ’। 
َِ
َُٰهََفَقَدَرََعلَۡيهَِرِۡزقَُهۥََفَيُقوُلََرب  آَإَِذاََماَٱۡبَتلَى م 

َ
ٓيَََوأ

َهَٰنَنَِ
َ
 ١٦َأ

17. ককতিয়াও নহয়, িৰং কিামাছলাছক এিীমক সমাদৰ নকৰা, ََبَلَل اَتُۡكرُِموَنَٱلَۡيتِيم  ١٧ََكل اَۖۡ

18. আৰু কিামাছলাছক তমচতকনক খাদয প্ৰদান কতৰিকল পৰস্পছৰ পৰস্পৰক 

উত্সাতহি নকৰা, 
ََطَعاِمَٱلِۡمۡسِكينَِ وَنَعَلَىَٰ  ١٨ََولَاَتََحَٰٓضُّ

19. আৰু কিামাছলাছক উত্তৰাতধকাৰৰ সম্পদ সমূ্পণথৰূছপ গ্ৰাস কতৰ কপছলাৱা, َا ۡكلٗاَل م ٗ
َ
ُكلُوَنَٱلتَُّراَثَأ

ۡ
 ١٩ََوتَأ

20. আৰু কিামাছলাছক ধন-সম্পদক অতিকক ভালছপাৱা; اََجم َٗا  ٢٠ََوُتحِبُّوَنَٱلَۡماَلَُحب ٗ

21. ককতিয়াও নহয়। কিতিয়া পৃতৰ্ৱীখনক চূণথ-তিচূণথ কৰা হ’ি, َۡۖ َاََكل آ اََدك ٗ ۡرُضََدك ٗ
َ
ِتَٱلۡأ  ٢١َإَِذاَُدك 

22. আৰু কিতিয়া কিামাৰ প্ৰতিপালছক আগমন কতৰি আৰু তফতৰিাসকল 

শাৰীিিভাছৱ উপতস্থি হ’ি, 
َا اََصف ٗ  ٢٢َوََجآَءََربَُّكََوٱلَۡملَُكََصف ٗ

23. আৰু কসইতদনা জাহান্নামক উপতস্থি কৰা হ’ি, কসইতদনা মানুছহ স্মৰণ 

কতৰি, তকন্তু এই স্মৰণ িাৰ ককান কামি আতহি? 

َلَُهََ ن يَٰ
َ
ُرَٱلۡإِنَسَُٰنََوأ ِبجََهن َمَْۚيَۡوَمئِٖذََيَتَذك  وَِجآْيَءَيَۡوَمئِذَِۭ

ِۡكَرىََٰ  ٢٣َٱلذ 

24. (কিতিয়া) তস ক’ি, ‘হায়! এই জীৱনৰ িাছি মই িতদ তকিা অতগ্ৰম 

পঠাছলাছহোঁ ছিন, 
ۡمُتَِلحََياتِي  ٢٤ََيُقوُلََيَٰلَۡيتَنِيَقَد 

25. কসইতদনা কিওোঁৰ শাতিৰ দছৰ শাতি ককাছনও তদি কনাৱাতৰি।  ََحد
َ
َأ ۥٓ ُبََعَذابَُه ِ  ٢٥ََفَيۡوَمئِٖذَل اَُيَعذ 

26. আৰু কিওোঁৰ িাছন্ধানৰ দছৰ িাছন্ধান আন ককাছনও তদি কনাৱাতৰি।  ََحد
َ
َأ ۥٓ  ٢٦ََولَاَيُوثُِقََوثَاقَُه

27. কহ প্ৰশান্ত আত্মা! َۡفُس ُتَهاَٱلن  ي 
َ
أ  ٢٧َٱلُۡمۡطَمئِن ةََُيَٰٓ

28. িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰকল উভতি আহা সন্তুষ্ট আৰু 

সছন্তাষভাজন হহ, 
ۡرِضي ةَٗ ََرب ِِكََراِضَيٗةَم   ٢٨َٱرِۡجِعٓىَإِلَيَٰ
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29. আৰু কমাৰ িাোসকলৰ অন্তভূথ ি হহ কিাৱা, ٢٩َفَٱۡدُخلِىَفِيَِعَبَِٰدَي 

30. আৰু কমাৰ জান্নািি প্ৰছৱশ কৰা। ٣٠ََوٱۡدُخلِىََجن تِي 
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আল-িালাদ البلد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মই শপি কতৰছ া এই নগৰখনৰ, َِقِۡسُمَبَِهََٰذاَٱلَۡبلَد
ُ
 ١َلَٓاَأ

2. আৰু িুতম এই নগৰৰ অতধিাসী, نَتَِحُّۢل
َ
 ٢َبَِهََٰذاَٱلَۡبلَدَََِوأ

3. শপি জন্মদািাৰ আৰু তিছটা তস জন্ম তদছ । ََ٣ََوَوالِٖدََوَماََولَد 

4. তনসছেছহ আতম মানুহক সৃতষ্ট কতৰছ া কছঠাৰ দ্যখ-কষ্টৰ মাজি। ٍَ٤َلََقۡدََخلَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَفِيََكَبد 

5. তস ভাছি কনতক কি, ককতিয়াও িাৰ ওপৰি ককাছনাছৱই ক্ষমিািান নহ’ি? ََۡيح
َ
َحدَ أ

َ
نَل نََيۡقِدَرََعلَۡيهَِأ

َ
 ٥ََسُبَأ

6. তস কয়, 'মই প্ৰচুৰ ধন-সম্পদ নাশ কতৰছ া'। َُّبًدا ۡهلَۡكُتََمالٗاَل
َ
 ٦ََيُقوُلَأ

7. তস ভাছি কনতক কি, ককাছনও িাক কদখা নাই?  ََحد
َ
َأ ۥٓ نَل ۡمَيََرُه

َ
َيحَۡسُبَأ

َ
 ٧َأ

8. িাৰ িাছি আতম দ্যটা চকু সৃতষ্ট কৰা নাইছন? َِلَۡمََنجَۡعلَل ُهۥََعۡينَيۡن
َ
 ٨َأ

9. এখন তজভা আৰু দ্যটা ওোঁঠ? َِ٩ََولَِساٗناَوََشَفَتيۡن 

10. আৰু আতম িাক দ্যটা পৰ্ কদখুৱাইছ া। َِۡجَديۡن  ١٠َوََهَديَۡنَُٰهَٱلن 

11. তকন্তু তস দ্যগথম তগতৰপৰ্ি প্ৰছৱশ কৰা নাই। ََ١١َفَلَاَٱۡقَتَحَمَٱلَۡعَقَبة 

12. আৰু কিামাক তকছহ জনাি কি, দ্যগথম তগতৰপৰ্ তক? َََُٰكََماَٱلَۡعَقَبة ۡدَرى
َ
 ١٢ََوَمآَأ

13. কসইছটা হহছ , দাসমুতি। ٍَََرَقَبة  ١٣َفَكُّ

14. অৰ্িা দ্যতভথ ক্ষৰ তদনি খাদযদান কৰা, َٖۡوَإِۡطَعَٰم َفِيَيَۡوٖمَذِيََمۡسَغَبة
َ
 ١٤َأ

15. তনকটাত্মীয় এিীমক, ٍَ١٥َيَتِيٗماََذاََمۡقَربَة 
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16. অৰ্িা দতৰদ্ৰ-তনছষ্পতষি অভাৱগ্ৰিক, َٖۡوَِمۡسِكيٗناََذاََمتَۡربَة
َ
 ١٦َأ

17. িাৰ তপ ি তস এছনছলাকৰ অন্তভূথ ি হহ িায় তিসকছল ঈমান আতনছ  

আৰু পৰস্পৰক হধিথ ধাৰণ কতৰিকল উপছদশ তদছ  আৰু উপছদশ তদছ  

পৰস্পৰক দয়া-অনুগ্ৰহ কতৰিকল; 

ََكاَنَِمَنَٱل ِذيَنََءاَمُنواََْوتََواَصَ بِۡرََوتََواَصۡواََُْثم  ۡواَْبِٱلص 
 ١٧َبِٱلَۡمۡرَحمَةِ

18. এওোঁছলাছকই কসৌভাগযশালী। ِۡصَحَُٰبَٱلَۡمۡيَمَنة
َ
ْوَلَٰٓئَِكَأ

ُ
 ١٨َأ

19. আৰু তিসকছল আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছ , তসহোঁ ছিই 

হিভাগয। 
ۡصَحَُٰبَ

َ
 ١٩َٱلَۡمۡشـ ََمةَِوٱل ِذيَنََكَفُرواَْأَـِبَيَٰتَِناَُهۡمَأ

20. তসহোঁ ি অিৰুি জুইি পতৰছিতষ্টি ৰ্াতকি। َُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ََعلَۡيِهۡمَنَار َمُّ
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আশ্ব-শ্বামচ الشمَس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি সূিথৰ আৰু িাৰ কপাহৰৰ, ََٰهَا ۡمِسَوَُضَحى  ١ََوٱلش 

2. শপি চন্দ্ৰৰ, কিতিয়া ই সূিথৰ তপ ি আতিভথ াৱ হয়, ََٰهَا َقَمرَِإَِذاَتَلَى
 ٢ََوٱلۡ

3. আৰু তদনৰ শপি, কিতিয়া সূিথক প্ৰকাশ কছৰ, ََٰهَا َهارَِإَِذاََجل ى  ٣ََوٱلن 

4. ৰাতিৰ শপি কিতিয়া ই সূিথক আচ্ছাতদি কছৰ, ََََٰهَاَوٱل ۡيِلَإَِذا  ٤ََيۡغَشى

5. শপি আকাশৰ আৰু কসই সত্তাৰ তিজছন ইয়াক তনমথাণ কতৰছ , ََٰهَا َمآِءََوَماَبَنَى  ٥ََوٱلس 

6. পৃতৰ্ৱীৰ শপি আৰু তিজছন ইয়াক তিিৃি কতৰছ , ََٰهَا ۡرِضََوَماََطَحى
َ
 ٦ََوٱلۡأ

7. শপি প্ৰাণৰ আৰু তিজছন ইয়াক সুতিনযি কতৰছ , ََٰهَا ى  ٧ََوَنۡفٖسََوَماََسو 

8. িাৰ তপ ি ইয়াক িাৰ সত্কমথৰ আৰু অসত্কমথৰ জ্ঞান দান কতৰছ , ََٰهَا لَۡهَمَهاَفُُجورََهاََوَتۡقَوى
َ
 ٨َفَأ

9. তনসছেছহ তসছয়ই সফল হহছ  তিছয় তনজছক পতৱি কতৰছ । ََٰهَا ى فۡلََحََمنََزك 
َ
 ٩َقَۡدَأ

10. আৰু তসছয়ই িযৰ্থ হহছ , তিছয় তনজছক কলুতষি কতৰছ । َََٰۡهَاََوَقد ى  ١٠ََخاَبََمنََدس 

11.  ামূদ সম্প্ৰদাছয় অিাধযিািশি অস্বীকাৰ কতৰত ল। َََٰٓها بَۡتََثُموُدَبَِطۡغَوى  ١١ََكذ 

12. কিতিয়া তসহোঁ িৰ মাজৰ হিভাগয িযতিজন িত্পৰ হহ উঠিল, ََٰهَا ۡشَقى
َ
 ١٢َإِذَِٱۢنَبَعَثَأ

13. কিতিয়া আল্লাহৰ ৰা ুছল তসহোঁ িক ক'কল, 'আল্লাহৰ উটজনীক আৰু িাইৰ 

পানী কখাৱা সম্পছকথ  সাৱধান কহাৱা'। 
َِوَُسۡقَيََٰهَا َِنَاقََةَٱَّلل   ١٣ََفَقاَلَلَُهۡمَرَُسوُلَٱَّلل 

14. তকন্তু তসহোঁ ছি অস্বীকাৰ কতৰছল আৰু উটজনীক িধ কতৰছল। ফলি তসহোঁ িৰ 

পাপৰ িাছি তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালছক তসহোঁ িক সমূছল ধ্বংস কতৰ একাকাৰ কতৰ 

তদছল। 

بُوُهََفَعَقُروَهاَفََدۡمَدَمََعلَۡيِهۡمََربُُّهمَبَِذۢنبِِهۡمََ فََكذ 
ََٰهَا ى  ١٤َفََسو 
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15. আৰু কিওোঁ ইয়াৰ পতৰণামক ভয় নকছৰ। ١٥ََولَاََيخَاُفَُعۡقَبََٰهَا 
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আল-লাইল الليَل 

َِ  ٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি ৰাতিৰ, কিতিয়া ই আচ্ছন্ন কছৰ, ََٰ١ََوٱل ۡيِلَإَِذاََيۡغَشي 

2. শপি তদনৰ, কিতিয়া ই উজ্জ্বল হয়, َََٰهارَِإَِذاََتجَل ى  ٢ََوٱلن 

3. আৰু শপি কসই সত্তাৰ, তিজছন নৰ আৰু নাৰী সৃতষ্ট কতৰছ । ََكَر نَثيَََٰٓوَماََخلََقَٱلذ 
ُ
 ٣ََوٱلۡأ

4. তনশ্চয় কিামাছলাকৰ কমথপ্ৰছচষ্টা তিতভন্ন প্ৰকৃতিৰ। ََََٰسۡعَيُكۡمَلََشت ي  ٤َإِن 

5. এছিছক ককাছনািাই দান কতৰছল আৰু িাক্বৱা অৱলম্বন কতৰছল, ََََٰوٱت َقى ۡعَطىَٰ
َ
اََمۡنَأ م 

َ
 ٥َفَأ

6. আৰু তি উত্তম িাক সিয িুতল গ্ৰহণ কতৰছল, ََق  ٦َبِٱلۡحُۡسَنيََٰوََصد 

7. আতম িাৰ িাছি সহজ পৰ্ি চলা সুগম কতৰ তদম। ََُٰرُهۥَلِلۡيُۡسَرى ِ  ٧َفََسُنيَس 

8. আৰু ককাছনািাই কৃপণাতল কতৰছল আৰু তনজছক অমুখাছপক্ষী ভাতিছল, ََََٰبخَِلََوٱۡسَتۡغَني اََمنُۢ م 
َ
 ٨ََوأ

9. আৰু তি উত্তম িাক অস্বীকাৰ কতৰছল, ََب  ٩َبِٱلۡحُۡسَنيَََٰوَكذ 

10. আতম িাৰ িাছি কঠিন পৰ্ি চলা সুগম কতৰ তদম। ََُٰرُهۥَلِلُۡعۡسَرى ِ  ١٠َفََسُنيَس 

11. আৰু িাৰ সম্পদ িাৰ ককাছনা কামি নাতহি, কিতিয়া তস ধ্বংস হ’ি। َََٰٓإَِذاَتََرد ى ۥٓ  ١١ََوَماَُيۡغنِيََعۡنُهََمالُُه

12. তনশ্চয় পৰ্প্ৰদশথন কৰাছটাছৱ আমাৰ কিথ িয।  َ١٢ََعلَۡيَناَلَلُۡهَدىَََٰإِن 

13. তনশ্চয় আতমছয়ই পৰকাল আৰু ইহকালৰ মাতলক। ََٰولَي
ُ
َلََناَلٓأَۡلِخَرَةََوٱلۡأ  ١٣ََوِإن 

14. এছিছক আতম কিামাছলাকক কলতলহান জুই সম্পছকথ  সিকথ  কতৰ তদছ া। ََٰى نَذۡرتُُكۡمَنَاٗراَتَلَظ 
َ
 ١٤َفَأ

15. িাি প্ৰছৱশ কতৰি ককৱল কসই িযতি তি হ’ি চৰম হিভাগয, ۡشَقَى
َ
ََٰهآَإِل اَٱلۡأ  ١٥َلَاَيَۡصلَى
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16. তিছয় অস্বীকাৰ কতৰছ  আৰু মুখ ঘূৰাই হলছ । َََٰبََوتََول ي  ١٦َٱل ِذيََكذ 

17. আৰু ইয়াৰ পৰা দ্যকৰি ৰখা হ’ি পৰম মুত্তাক্বী িযতিক, ۡتَقى
َ
 ١٧َوََسُيَجن ُبَهاَٱلۡأ

18. তিছয় আত্মশুতিৰ িাছি তনজৰ সম্পদ দান কছৰ, ََٰ١٨َٱل ِذيَيُۡؤتِيََمالَُهۥََيتََزك ي 

19. আৰু িাৰ প্ৰতি কাছৰা এছন অনুগ্ৰহ নাই িাৰ প্ৰতিদান তদি লাতগি, َََٰٓحٍدَِعنَدهُۥَِمنَن ِۡعَمةَُٖتجَۡزى
َ
 ١٩ََوَماَلِأ

20. ককৱল িাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ সন্তুতষ্টৰ প্ৰিযাশাি; َِعۡلَىَََٰإِل اَٱبۡتَِغآَءَوَۡجه
َ
 ٢٠ََرب ِهَِٱلۡأ

21. আৰু অনতিপলছম কিওোঁ সন্তুতষ্ট লাভ কতৰি। ََٰ٢١ََولََسۡوَفَيَۡرَضي 
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 الضحى 

আদ-জুহা الضحي 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পূিথাহ্নৰ শপি, َََٰحي  ١ََوٱلضُّ

2. শপি ৰাতিৰ, কিতিয়া ই অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হয়। ََٰ٢ََوٱل ۡيِلَإَِذاََسَجي 

3. কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিামাক পতৰিযাগ কৰা নাই আৰু অসন্তুষ্টও কহাৱা 

নাই। 
َعَكََربَُّكََوَماَقَلَىََٰ  ٣ََماََود 

4. তনশ্চয় কিামাৰ িাছি পৰিিী সময় পূিথৱিী সময়িকক উত্তম। َ ولَيَََٰولٓأَۡلِخَرةََُخيۡر
ُ
 ٤ََل َكَِمَنَٱلۡأ

5. তনশ্চয় অনতিপলছম কিামাৰ প্ৰতিপালছক কিামাক অনুগ্ৰহ প্ৰদান কতৰি, 

ফলি িুতম সন্তুষ্ট হ’িা। 

 ٥ََولََسۡوَفَُيۡعِطيَكََربَُّكََفتَۡرَضيََٰٓ

6. কিওোঁ কিামাক অনাৰ্ অৱস্থাি কপাৱা নাত লছন? িাৰ তপ ি কিছৱোঁই 

কিামাক আশ্ৰয় তদছ । 
لَۡمََيِجۡدَكَيَتِيمَٗ

َ
 ٦َاَفَـ َاَوىََٰأ

7. আৰু কিওোঁ কিামাক পাইত ল পৰ্হাৰা অৱস্থাি, িাৰ তপ ি কিছৱোঁই 

কিামাক পৰ্তনছদথ শ তদছ । 

اََفَهَدىََٰ
 ٧ََووََجَدَكََضآل ٗ

8. আৰু কিওোঁ কিামাক পাইত ল সম্বলহীন দতৰদ্ৰৰূছপ, িাৰ তপ ি কিছৱোঁই 

অভাৱমুি কতৰছল। 

ۡغَنيََٰ
َ
 ٨ََووََجَدَكَعَآئِلٗاَفَأ

9. এছিছক িুতম এিীমৰ (অনাৰ্ৰ) প্ৰতি কছঠাৰ নহ’িা। َۡاَٱلَۡيتِيَمَفَلَاََتۡقَهر م 
َ
 ٩َفَأ

10. আৰু তভখাৰীক ধমক তনতদিা। َۡآئَِلَفَلَاََتۡنَهر اَٱلس  م 
َ
 ١٠ََوأ

11. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ অনুগ্ৰহৰ কৰ্া প্ৰচাৰ কৰা। َۡث ِ اَبِنِۡعَمةََِرب َِكَفََحد  م 
َ
 ١١ََوأ
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 الشرح 

আশ্ব-শ্বাৰাহ الشرَح 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আতম কিামাৰ (কলযাণৰ) িাছি কিামাৰ িুকু প্ৰশি কতৰ তদয়া নাইছন? ََلَۡمَنَۡشَرۡحَلََكََصۡدَرك
َ
 ١َأ

2. আৰু আতম কিামাৰ পৰা কিামাৰ কিাজা অপসাৰণ কৰা নাইছন? ََ٢ََووََضۡعَناََعنَكَوِۡزَرك 

3. তি কিাজাই কিামাৰ তপঠি ভাতঙ কপলাইত ল, ََنَقَضََظۡهَرك
َ
 ٣َٱل ِذٓيَأ

4. আৰু আতমছয়ই কিামাৰ (মিথদা িৃতিৰ) িাছি কিামাৰ স্মৰণক সমুন্নি 

কতৰছ া। 
 ٤ََوَرَفۡعَناَلََكَذِۡكَركََ

5. এছিছক দ্যখৰ লগছিই আছ  সুখ َََمَعَٱلُۡعۡسِر  ٥َيُۡسًرَافَإِن 

6. তনশ্চয় দ্যখৰ লগছিই আছ  সুখ। ََمَعَٱلُۡعۡسِرَيُۡسٗرا  ٦َإِن 

7. এছিছক কিতিয়াই িুতম অৱসৰ কপাৱা কিতিয়াই কছঠাৰ ইিাদিি 

আত্মতনছয়াগ কৰা। 
 ٧َفَإَِذاَفَرَۡغَتَفَٱنَصۡبَ

8. আৰু কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি গভীৰ মছনাছিাগী কহাৱা। ََرب َِكَفَٱرَۡغب  ٨ََوِإلَيَٰ
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 التين 

আি-িীন التين 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপি িীন আৰু িায়িুনৰ, َِۡيُتون ِيِنََوٱلز   ١ََوٱلت 

2. শপি তচনাই পিথিৰ, ََ٢ََوُطورَِِسينِين 

3. শপি এই তনৰাপদ নগৰখনৰ, َِمينََِوَهََٰذا
َ
 ٣َٱلَۡبلَِدَٱلۡأ

4. তনশ্চয় আতম মানুহক সছিথাত্তম গঠনি সৃতষ্ট কতৰছ া, َٖۡحَسِنََتۡقوِيم
َ
 ٤َلََقۡدََخلَۡقَناَٱلۡإِنَسََٰنَفِٓيَأ

5. িাৰ তপ ি আতম িাক হীনিাগ্ৰস্থসকলৰ হীনিমি পতৰণি কতৰছ া, ََۡسَفَلََسَٰفِلِين
َ
ََرَدۡدَنَُٰهَأ  ٥َُثم 

6. তকন্তু তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সত্কমথ কতৰছ  কিওোঁছলাকৰ িাছি 

আছ  তনৰতিতচ্ছন্ন প্ৰতিদান। 
ََغيُۡرََ ۡجر 

َ
َٰلَِحَِٰتَفَلَُهۡمَأ إِل اَٱل ِذيَنََءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

 ٦ََمۡمُنونَٖ

7. এছিছক (কহ মানৱ!) ইয়াৰ তপ ছিা তকছহ কিামাক কমথফল তদন সম্পছকথ  

অতিশ্বাসী কতৰ িুছল? 

بَُكَبََ ِ ِينََِفَماَيَُكذ   ٧َۡعُدَبِٱلد 

8. আল্লাছহই তিচাৰকসকলৰ মাজি সিথছশ্ৰষ্ঠ তিচাৰক নহয়ছন িাৰু? ََۡحَكِمَٱلَۡحَِٰكِمين
َ
َبِأ ُ لَيَۡسَٱَّلل 

َ
 ٨َأ
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 العلق 

আল-আলাক্ব العلَق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. প়িা কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ নামি, তিজছন সৃতষ্ট কতৰছ , َََبِٱۡسِمََرب َِكَٱل ِذيََخلَق
ۡ
 ١َٱقَۡرأ

2. কিওোঁ মানুহক আলাক্বৰ পৰা সৃতষ্ট কতৰছ । ٍَ٢ََخلََقَٱلۡإِنَسََٰنَِمۡنََعلَق 

3. প়িা, কাৰণ কিামাৰ প্ৰতিপালক মহামতহম। َُۡكَرم
َ
ََوَربَُّكَٱلۡأ

ۡ
 ٣َٱقَۡرأ

4. তিজছন কলমৰ সহায়ি তশক্ষা তদছ । َِ٤َٱل ِذيََعل َمَبِٱلَۡقلَم 

5. কিওোঁ মানুহক এছন তশক্ষা তদছ , তিছটা মানুছহ জনা নাত ল। َۡ٥ََعل َمَٱلۡإِنَسََٰنََماَلَۡمََيۡعلَم 

6. িািৱ এই কি, মানুছহ সীমালঙ্ঘন কতৰ ৰ্াছক। َََٰٓٱلۡإِنَسََٰنَلََيۡطَغى  ٦ََكل آَإِن 

7. কাৰণ তস তনজছক স্বতনভথ ৰশীল িুতল ভাছৱ। ََٰٓنَر َءاهَُٱۡسَتۡغَني
َ
 ٧َأ

8. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰছিই প্ৰিযাৱিথ ন। ََََٰٓرب َِكَٱلرُّۡجَعى َإِلَيَٰ  ٨َإِن 

9. িুতম িাক কদখা নাইছন? তিছয় তনছষধ কছৰ। َََٰرَءيَۡتَٱل ِذيََيۡنَهي
َ
 ٩َأ

10. এজন িাোক, কিতিয়া কিওোঁ  ালাি আদায় কছৰ। ََٰٓ١٠ََعۡبًداَإَِذاََصل ى 

11. ককাৱাছচান, িতদও কিওোঁ তহদায়িৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি, َََٰٓرَءيَۡتَإِنََكاَنَعَلَىَٱلُۡهَدى
َ
 ١١َأ

12. অৰ্িা িাক্বৱাৰ তনছদথ শ তদছয়; (িৰ্াতপও কিওোঁক ককছনকক িাধা তদছয়?) ََٰٓۡقَوى َمَرَبِٱلت 
َ
ۡوَأ
َ
 ١٢َأ

13. ককাৱাছচান িতদ তস (তনছষধকাৰী) অস্বীকাৰ কছৰ আৰু মুখ ঘূৰাই লয়, َََٰٓبََوتََول ي َرَءيَۡتَإِنََكذ 
َ
 ١٣َأ

14. তস নাজাছন কনতক, তনশ্চয় আল্লাছহ কদতখ আছ ? َََٰيََرى َ َٱَّلل  ن 
َ
لَۡمََيۡعلَمَبِأ

َ
 ١٤َأ

15. ককতিয়াও নহয়, িতদ তস তিৰি নাৰ্াছক, কিছন্ত তনশ্চয় আতম িাক 

আগচুতলি ধতৰ টাতন আতনম। 

ُۢاَبِٱلنَ   ١٥َاِصَيةَِكل اَلَئِنَل ۡمَيَنَتهَِلَنَۡسَفَع
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 العلق 

16. তম লীয়া, পাতপষ্ঠৰ আগচুতল (কপাল)। َٖ١٦َنَاِصَيةََٖكَِٰذبٍَةََخاِطئَة 

17. এছিছক তস তনজ পতৰষদক মাতি আনক। ١٧َفَلَۡيۡدُعَنَادِيَُهۥ 

18. অনতিপলছম আতম মাতি আতনম জাহান্নামৰ কছঠাৰ প্ৰহৰীসকলক। ََبَانَِية  ١٨ََسَنۡدُعَٱلز 

19. ককতিয়াও নহয়, িুতম িাৰ অনুসৰণ নকতৰিা। আৰু িুতম (কিামাৰ 

প্ৰতিপালকক)  াজদা কৰা আৰু হনকটয লাভ কৰা। 
 ١٩ََكل اَلَاَتُِطۡعُهََوۤۡدُجۡسٱََوٱۡقتَرِب۩



 

আল-ক্বদৰ 
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 القدر

আল-ক্বদৰ القدَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তনশ্চয় আতম ইয়াক লাইলািুল ক্বদৰি অৱিীণথ কতৰছ া; ََِقۡدر
نَزلَۡنَُٰهَفِيَلَۡيلَةَِٱلۡ

َ
 ١َإِن آَأ

2. িুতম তক জাতনিা লাইলািুল ক্বদৰ তক? َََِٰكََماَلَۡيلَُةَٱلَۡقۡدر ۡدَرى
َ
 ٢ََوَمآَأ

3. লাইলািুল ক্বদৰ এছহজাৰ মাহিককছয়া কশ্ৰষ্ঠ। َٖلِۡفََشۡهر
َ
ِۡنَأ م   ٣َلَۡيلَُةَٱلَۡقۡدرََِخيۡرَ 

4. কসই ৰাতিি তফতৰিাসকল আৰু ৰূহ কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ অনুমতিৰছম 

িাৱিীয় তসিান্ত হল অৱিৰণ কছৰ। 
ۡمرَٖ
َ
َأ ِ
ِنَُكل  وُحَفِيَهاَبِإِۡذِنََرب ِِهمَم  ُلَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُةََوٱلرُّ  ٤ََتنَز 

5. শাতন্তময় কসই ৰাতি, ফজৰৰ আতিভথ াৱ কনাছহাৱাকলছক (শাতন্ত তিিৃি 

ৰ্াছক)। 
َفۡجرََََِسَلَٰمَ 

ََمۡطلَِعَٱلۡ  ٥َِهَيََحت يَٰ
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 البينة

আল-িাতয়যনাহ البينة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আহছল তকিািসকলৰ মাজি তিসকছল কুফৰী কতৰছ  আৰু মুশ্বতৰকসকল, 

তসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট প্ৰমাণ নহাকলছক তসহোঁ ছি তিৰি ৰ্াতকিকল প্ৰস্তুি নাত ল। 
ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََوٱلُۡمۡشِركِيَنََ

َ
لَۡمَيَُكِنَٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنَأ
تَِيُهُمَٱلَۡبي َِنةَُ

ۡ
َتَأ ِيَنََحت يَٰ  ١َُمنَفك 

2. আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা এজন ৰা ুল, তিজছন তিলাৱি কতৰ শুনাি পতৱি 

পিসমূহ, 
َِ َِنَٱَّلل  َم  َرةَٗرَُسول  َطه   ٢ََيۡتلُواَُْصُحٗفاَمُّ

3. ি’ি আছ  সঠিক তিতধিি তিধান। َ ََقي َِمة  ٣َفِيَهاَُكُتب 

4. আৰু তিসকলক তকিাপ তদয়া হহত ল তসহোঁ ছি তিভি হ’ল, তসহোঁ িৰ ওচৰি 

সুস্পষ্ট প্ৰমাণ অহাৰ তপ ি। 
ََبۡعِدََماََجآءََ وتُواَْٱلِۡكَتََٰبَإِل اَِمنُۢ

ُ
َقَٱل ِذيَنَأ ۡتُهُمَََوَماََتَفر 

 ٤َٱلَۡبي َِنةَُ

5. আৰু তসহোঁ িক ককৱল এই তনছদথ শ তদয়া হহত ল কি, তসহোঁ ছি কিন আল্লাহৰ 

ইিাদি কছৰ কিওোঁৰ িাছিই কিন দ্বীনক একতনষ্ঠ কছৰ আৰু কিন  ালাি প্ৰতিষ্ঠা 

কছৰ আৰু িাকাি প্ৰদান কছৰ, আৰু এইছটাছৱই হহছ  সঠিক দ্বীন। 

ََ ِمُرٓواَْإِل اَلَِيۡعُبُدواَْٱَّلل 
ُ
ِيَنَُحَنَفآَءَََوَمآَأ َُمخۡلِِصيَنَلَُهَٱلد 

َٰلَِكَدِيُنَٱلَۡقي َِمةِ َوَذ َْۚ َة َكوَٰ ةَََويُۡؤتُواَْٱلز  لَوَٰ  ٥ََويُقِيُمواَْٱلص 

6. তনশ্চয় আহছল তকিািসকলৰ মাজৰ তিসকছল কুফৰী কতৰছ  তসহোঁ ি আৰু 

মুশ্বতৰকসকল জাহান্নামৰ জুইি স্থায়ীভাছৱ অৱস্থান কতৰি; ইহোঁ ছিই হহছ  তনকৃষ্ট 

সৃতষ্ট। 

ۡهِلَٱلِۡكَتَِٰبََوٱلُۡمۡشِركِيَنَفِيَنَارََِ
َ
َٱل ِذيَنََكَفُرواَِْمۡنَأ إِن 

َٱلۡبَِري ةَِ ْوَلَٰٓئَِكَُهۡمََشرُّ
ُ
أ َْۚ  ٦ََجَهن َمََخَٰلِِديَنَفِيَهآ

7. তনশ্চয় তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু কনক কাম কতৰছ , কিওোঁছলাছকই 

হহছ  সৃতষ্টৰ কশ্ৰষ্ঠ। 
َٱل ِذينََ ْوَلَٰٓئَِكَُهۡمََخيُۡرََََإِن 

ُ
َٰلَِحَِٰتَأ َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 

 ٧َٱلۡبَِري ةَِ

8. কিওোঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি কিওোঁছলাকৰ পুৰষ্কাৰ আছ  স্থায়ী জান্নাি, 

িাৰ িলি নদীসমূহ প্ৰিাতহি, িাি কিওোঁছলাছক তচৰকাল ৰ্াতকি। আল্লাহ 

কিওোঁছলাকৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট আৰু কিওোঁছলাছকও কিওোঁৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট। এইছটা িাৰ 

িাছি, তিছয় তনজ প্ৰতিপালকক ভয় কছৰ। 

َُٰتََعۡدٖنََتجۡرِيَِمنََتحۡتَِهاََ َجَزآؤُُهۡمَِعنَدََرب ِِهۡمََجن 
ََعۡنُهۡمََورَُضواََْعۡنُهََْۚ ُ ر ِضَيَٱَّلل  بَٗداَۖۡ

َ
نَۡهَُٰرََخَٰلِِديَنَفِيَهآَأ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِكَلَِمۡنََخِشَيََرب ُهۥ  ٨ََذ



 

আঝ-ঝালঝালাহ 

 

706 

 

 الزلزلة 

আঝ-ঝালঝালাহ الزلزلة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া প্ৰিল কম্পনি পৃতৰ্ৱীখন প্ৰকতম্পি হ’ি, ۡرُضَزِلَۡزالََهَا
َ
 ١َإَِذاَُزلۡزِلَِتَٱلۡأ

2. আৰু পৃতৰ্ৱীছয় িাৰ তভিৰি ৰ্কা কিাজাছিাৰ উতলয়াই তদি, ۡثَقالََهَا
َ
ۡرُضَأ

َ
ۡخرََجِتَٱلۡأ

َ
 ٢ََوأ

3. আৰু মানুছহ ক’ি, ইয়াৰ তক হ’ল? ٣ََوَقاَلَٱلۡإِنَسَُٰنََماَلََهَا 

4. কসইতদনা পৃতৰ্ৱীছয় িাৰ িৃত্তান্ত িণথনা কতৰি, ۡخَبارََهَا
َ
ُثَأ ِ  ٤َيَۡوَمئِٖذَُتحَد 

5. কাৰণ কিামাৰ প্ৰতিপালছক িাক তনছদথ শ তদছ , َلََهَا ۡوَحيَٰ
َ
ََرب َكَأ ن 

َ
 ٥َبِأ

6. কসইতদনা মানুছহ তভন্ তভন্ দলি ওলাই আতহি িাছি তসহোঁ িক তসহোঁ িৰ 

কৃিকমথছিাৰ কদখুৱাি পৰা িায়, 
ۡعَمَٰلَُهمَۡ

َ
ۡشَتاٗتاَل ِيَُرۡواَْأ

َ
اُسَأ  ٦َيَۡوَمئِٖذَيَۡصُدُرَٱلن 

7. এছিছক তিছয় অণু পতৰমাণ সত্কমথ কতৰছ  কসয়া তস কদতখিকল পাি। ٍََةََخيٗۡراَيََرُهۥَفم  ٧َنََيۡعَمۡلَِمۡثَقاَلََذر 

8. আৰু তিছয় অণু পতৰমাণ অসত্কমথ কতৰছ  কসয়াও তস কদতখিকল পাি। اَيََرُهۥ ةََٖشر ٗ  ٨ََوَمنََيۡعَمۡلَِمۡثَقاَلََذر 
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 العاديات

আল-আতদয়াি العاديات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَ  ٱَّلل 

1. শপি ঊধ্বথ শ্বাসি কদৌতৰ কিাৱা কঘাোঁ ৰাসমূহৰ, ١ََوٱلَۡعَِٰدَيَِٰتََضۡبٗحَا 

2. তিছিাছৰ কু্ষৰৰ আঘািি তফতৰঙতি উৰুৱায়, ٢َفَٱلُۡمورَِيَِٰتَقَۡدٗحَا 

3. তিছিাছৰ প্ৰভািকালি আৰমণ কছৰ, ٣َفَٱلُۡمغِيَرَِٰتَُصۡبٗحَا 

4. ফলি তসহোঁ ছি ইয়াৰ দ্বাৰা ধূতল উৰুৱায়; ثَۡرَنَبِهِۦََنۡقٗعَا
َ
 ٤َفَأ

5. আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শত্ৰু দলৰ অভযন্তৰি কসামাই পছৰ। ٥َفَوََسۡطَنَبِهِۦََجمًۡعَا 

6. তনশ্চয় মানুহ িাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি অতিকক অকৃিজ্ঞ, َ َٱلۡإِنَسََٰنَلَِرب ِهِۦَلََكُنود  ٦َإِن 

7. তনশ্চয় তস এই তিষছয় সাক্ষী,  ََٰلَِكَلََشِهيد ََذ  ٧ََوِإن ُهۥَعَلَىَٰ

8. আৰু তনশ্চয় তস ধন-সম্পদৰ কলাভি প্ৰিল।  ََٱلۡخَيِۡرَلََشِديد ِ  ٨ََوِإن ُهۥَِلحُب 

9. তস নাজাছন কনতক কি, কিৰি তি আছ  কসয়া উতিি হ’ি, َُِقُبور
فَلَاََيۡعلَُمَإَِذاَُبۡعثَِرََماَفِيَٱلۡ

َ
 ٩َ۞أ

10. আৰু অন্তৰি তি আছ  কসয়া প্ৰকাতশি হ’ি? َُِدور َلََماَفِيَٱلصُّ ِ  ١٠َوَُحص 

11. তনশ্চয় তসহোঁ িৰ প্ৰতিপালক কসইতদনা তসহোঁ িৰ অৱস্থা সম্পছকথ  সতিছশষ 

অৱতহি। 
َُۢ ََرب ُهمَبِِهۡمَيَۡوَمئِٖذَل خَبِيُر  ١١َإِن 
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 القارعة 

আল-ক্বাতৰআহ القارعَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ভীতিপ্ৰদ মহা তিপদ। َُ١َٱلَۡقارَِعة 

2. ভীতিপ্ৰদ মহা তিপদ তক? َُ٢ََماَٱلَۡقارَِعة 

3. ভীতিপ্ৰদ মহা তিপদ সম্পছকথ  িুতম তক জানা? َََُٰكََماَٱلَۡقارَِعة ۡدَرى
َ
 ٣ََوَمآَأ

4. কসইতদনা মানুহ হ’ি তিতক্ষপ্ত কীট-পিিৰ দছৰ। َِاُسََكٱلَۡفَراِشَٱلَۡمۡبُثوث  ٤َيَۡوَمَيَُكوُنَٱلن 

5. আৰু পিথিসমূহ হ’ি ধূনা ৰতিন ঊণৰ দছৰ। َ٥ََوتَُكوُنَٱلِۡجَباُلََكٱلۡعِۡهِنَٱلَۡمنُفوِش 

6. এছিছক িাৰ িজুথ সমূহ গধুৰ হ’ি, َۥ َٰزِيُنُه اََمنََثُقلَۡتََمَو م 
َ
 ٦َفَأ

7. কিওোঁ ৰ্াতকি সছন্তাষজনক জীৱনি; اِضَيةََََٖفُهَوَفِي  ٧َِعيَشةَٖر 

8. আৰু িাৰ িজুথ সমূহ পািল হ’ি, َۥ َٰزِيُنُه ۡتََمَو اََمۡنََخف  م 
َ
 ٨ََوأ

9. িাৰ ঠিকনা হ’ি ‘হা-তৱয়াহ’। َ ُهۥََهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩َفَأ

10. আৰু িুতম তক জানা কসইছটাছনা তক? َََٰۡكََماَهَِيه ۡدَرى
َ
 ١٠ََوَمآَأ

11. ই এটা অিযন্ত উত্তপ্ত অতিকুি। ََحاِمَيُۢة  ١١َنَار 
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 التكاثر 

আি-িাকা ুৰ التكاثَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. প্ৰাচুিথৰ প্ৰতিছিাতগিায় কিামাছলাকক অমছনাছিাগী কতৰ ৰাতখছ । َُكَاثُر لَۡهىَُٰكُمَٱلت 
َ
 ١َأ

2. কিতিয়াকলছক কিামাছলাছক কিৰি উপনীি কনাছহাৱা। َََُزۡرُتُمَٱلَۡمَقابِر  ٢ََحت يَٰ

3. ককতিয়াও নহয়, অতি কসানকাছল কিামাছলাছক জাতনিকল পািা। ََ٣ََكل اََسوَۡفََتۡعلَُمون 

4. আছকৌ ককতিয়াও নহয়, অতি কসানকাছল কিামাছলাছক জাতনিকল পািা। ََََكل اََسوَۡفََتۡعلَُمون  ٤َُثم 

5. ককতিয়াও নহয়, িতদ কিামাছলাছক তনতশ্চিভাছৱ জাতনলাছহোঁ ছিন। َِ٥ََكل اَلَۡوََتۡعلَُموَنَِعلَۡمَٱلَۡيقِين 

6. তনশ্চয় কিামাছলাছক জাহীম (জাহান্নাম) কদতখিা। َََٱلۡجَِحيم  ٦َلَتََرُون 

7. আছকৌ, তনশ্চয় কিামাছলাছক ইয়াক পতিয়ন কিাৱাকক কদতখিা। ََِلَتََرُون َهاََعيَۡنَٱلَۡيقِين  ٧َُثم 

8. িাৰ তপ ি কসইতদনা অৱশযই কিামাছলাকক তনয়ামি সম্পছকথ  প্ৰশ্ন কৰা হ’ি। ََِيَۡوَمئٍِذََعِنَٱلن عِيم َلَتُۡسـ َلُن   ٨َُثم 
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 العصر 

আল-আচৰ العصر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সময়ৰ শপি, َِ١ََوٱلَۡعۡصر 

2. তনশ্চয় মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্থিাি তনপতিি, ٍََٱلۡإِنَسََٰنَلَِفىَُخۡسر  ٢َإِن 

3. তকন্তু কিওোঁছলাকৰ িাতহছৰ, তিসকছল ঈমান আতনছ  আৰু সত্কাম কতৰছ  

লগছি (তিসকছল) পৰস্পৰক সিযৰ উপছদশ তদছয় আৰু হধিথ ধাৰণ কতৰিকল 

উত্সাহ তদছয়। 

َََإِل اَٱل ِذينََ ِ َٰلَِحَِٰتََوتََواَصۡواَْبِٱلۡحَق  َءاَمُنواَْوََعِملُواَْٱلص 
بِۡرَ  ٣ََوتََواَصۡواَْبِٱلص 



 

আল-হুমাঝাহ 
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 الهمزة

আল-হুমাঝাহ الهمزَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. দ্যছভথ াগ প্ৰছিযক কসই িযতিৰ িাছি তিছয় সনু্মখি আৰু অনুপতস্থতিি 

পৰতনো কছৰ। 
َُّمَزةٍَ َُهَمَزةَٖل ِ

َل ِكُل   ١ََوۡيل 

2. তিছয় সম্পদ জমা কছৰ আৰু িাছৰ িাছৰ গণনা কছৰ। َدهُۥ  ٢َٱل ِذيََجمََعََمالٗاَوََعد 

3. তস ধাৰণা কছৰ কি, িাৰ সম্পছদ িাক তচৰজীতৱ কতৰ ৰাতখি। َ ۥٓ ََمالَُه ن 
َ
ۡخلََدهُۥَيحَۡسُبَأ

َ
 ٣َأ

4. ককতিয়াও নহয়, তনশ্চয় তস হুিামাি তনতক্ষপ্ত হ’ি। ََِفِيَٱلۡحَُطَمة لَُيۢنَبَذن  َۡۖ  ٤ََكل ا

5. আৰু িুতম জানাছন, হুিামা তক? َََُٰكََماَٱلۡحَُطَمة ۡدَرى
َ
 ٥ََوَمآَأ

6. ই আল্লাহৰ প্ৰজ্বতলি জুই। ََُِٱلُۡموقََدة  ٦َنَاُرَٱَّلل 

7. তিছয় হৃদতপিক গ্ৰাস কতৰি। َِفۡـ َِدة
َ
لُِعَعَلَىَٱلۡأ  ٧َٱل تِيََتط 

8. তনশ্চয় ই তসহোঁ িক আৱি কতৰ ৰাতখি। َ ۡؤَصَدة  ٨َإِن َهاََعلَۡيِهمَمُّ

9. ওখ ওখ িম্ভসমূহি। َِۭ َدة َمد   ٩َفِيََعَمٖدَمُّ



 

আল-ফীল 
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 الفيل

আল-ফীল الفيَل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََِمۡسِبَ  ٱَّلل 

1. িুতম কদখা নাইছন, কিামাৰ প্ৰতিপালছক হািীৰ অতধপতিসকলৰ লগি তক 

কতৰত ল? 

ۡصَحَِٰبَٱلۡفِيلَِ
َ
لَۡمَتََرََكۡيَفََفَعَلََربَُّكَبِأ

َ
 ١َأ

2. কিওোঁ তসহোঁ িৰ ষ়িিন্ত্ৰ িযৰ্থিাি পিথিতসি কৰা নাত লছন? َٖلَۡمََيجَۡعۡلََكۡيَدُهۡمَفِيَتَۡضلِيل
َ
 ٢َأ

3. আৰু তসহোঁ িৰ তিৰুছি কিওোঁ জাছক জাছক চৰাই পঠিওৱা নাত লছন? َبَابِيَل
َ
ۡرَسَلََعلَۡيِهۡمََطيًۡراَأ

َ
 ٣ََوأ

4. তিসকছল তসহোঁ িৰ ওপৰি পকা টান মাটিৰ তশলগুটি তনছক্ষপ কতৰত ল َٖيل ِ ِنَِسج   ٤َتَۡرِميِهمَِبحَِجاَرةَٖم 

5. ফলি কিওোঁ তসহোঁ িক ভতক্ষি িৃণ-সদৃশ কতৰত ল। َُِۭكول
ۡ
أ  ٥َفََجَعلَُهۡمََكَعۡصٖفَم 



 

কু্বৰাইশ্ব 
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 قريش 

কু্বৰাইশ্ব قريش 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তিছহিু কু্বৰাই সকল অভযি, َ١َلِِإيَلَِٰفَقَُرۡيٍش 

2. শীি আৰু গ্ৰীষ্মকালৰ ভ্ৰমণি তসহোঁ িৰ আসতি আছ । َيِۡف َتآِءََوٱلص  ِ  ٢َإِۦَلَٰفِِهۡمَرِۡحلََةَٱلش 

3. এছিছক তসহোঁ ছি কিন এই ঘৰৰ প্ৰতিপালকৰ ইিাদি কছৰ। َََِهََٰذاَٱلَۡبۡيت  ٣َفَلَۡيۡعُبُدواََْرب 

4. তিজছন তসহোঁ িক কু্ষধা অৱস্থাি খাদয প্ৰদান কতৰছ  আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰা 

তনৰাপত্তা তদছ । 
ِنَُجوٖعَ ۡطَعَمُهمَم 

َ
َٱل ِذٓيَأ ِۡنََخۡوفِۭ  ٤ََوَءاَمنَُهمَم 



 

আল-মাঊন 
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 الماعون

আল-মাঊন الماعوَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. িুতম িাক কদতখ াছন তিছয় তহচাপ প্ৰতিদানক অস্বীকাৰ কছৰ? َِِين ُبَبِٱلد  ِ َرَءيَۡتَٱل ِذيَيَُكذ 
َ
 ١َأ

2. তস কসইজছনই, তিছয় অনাৰ্ক কছঠাৰভাছৱ কখতদ পঠিয়ায়, َََٱلَۡيتِيم  ٢َفََذَٰلَِكَٱل ِذيَيَُدعُّ

3. আৰু তস দ্যতখয়াক খানা খুৱািকল উৎসাহ তনতদছয়। َََِطَعاِمَٱلِۡمۡسِكين َعَلَىَٰ  ٣ََولَاََيحُضُّ

4. এছিছক ধ্বংস কসইতিধ  ালাি আদায়কাৰীসকলৰ, َََل ِلُۡمَصل ِين  ٤َفََوۡيل 

5. তিসকছল তনজৰ  ালািি অমছনাছিাগী, ََ٥َٱل ِذيَنَُهۡمََعنََصلَاتِِهۡمََساُهون 

6. তিসকছল আনক কদখুৱািকলছহ কছৰ, ََ٦َٱل ِذيَنَُهۡمَيَُرآُءون 

7. আৰু সৰু-সুৰা গৃহসামগ্ৰী প্ৰদানি িাধা তদছয়। ََ٧ََويَۡمَنُعوَنَٱلَۡماُعون 



 

আল-কাউ াৰ 
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 الكوثر

আল-কাউ াৰ الكوثَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তনশ্চয় আতম কিামাক আল-কাউ াৰ প্ৰদান কতৰছ াোঁ । ََۡعَطۡيَنََٰكَٱلَۡكۡوثَر
َ
 ١َإِن آَأ

2. এছিছক িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ উছেছশয  ালাি আদায় কৰা আৰু 

ককাৰিানী কৰা। 
َلَِرب َِكََوٱۡنحَرَۡ ِ

 ٢َفََصل 

3. তনশ্চয় কিামাৰ প্ৰতি তিছদ্বষ কপাষণকাৰীছয়ই তনিথংশ। َُۡبتَر
َ
ََشانِئََكَُهَوَٱلۡأ  ٣َإِن 



 

আল-কাতফৰূন 
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 الكافرون 

আল-কাতফৰূন الكافروَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ককাৱা, ‘কহ কাতফৰসকল ! ََها يُّ
َ
أ َٰفُِرونََقُۡلََيَٰٓ  ١َٱلَۡك

2. কিামাছলাছক িাৰ ইিাদি কৰা, মই িাৰ ইিাদি নকছৰাোঁ ۡعُبُدََماََتۡعُبُدونََ ,
َ
 ٢َلَٓاَأ

3. আৰু মই িাৰ ইিাদি কছৰাোঁ , কিামাছলাছক কিওোঁৰ ইিাদিকাৰী নহয়, َُۡعُبد
َ
َٰبُِدوَنََمآَأ نُتۡمََع

َ
 ٣ََولَٓاَأ

4. আৰু মই িাৰ ইিাদিকাৰী নহয় িাৰ ইিাদি কিামাছলাছক কৰা। َۡاََعَبدتُّم َم  نَاَ۠عَابِد 
َ
 ٤ََولَٓاَأ

5. আৰু মই িাৰ ইিাদি কছৰাোঁ , কিামাছলাছক কিওোঁৰ ইিাদিকাৰী নহয়, َُۡعُبد
َ
َٰبُِدوَنََمآَأ نُتۡمََع

َ
 ٥ََولَٓاَأ

6. কিামাছলাকৰ দ্বীন কিামাছলাকৰ িাছি, আৰু কমাৰ দ্বীন কমাৰ িাছি। َِ٦َلَُكۡمَدِيُنُكۡمََولَِيَدِين 



 

আন-নাচৰ 
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 النصر

আন-নাচৰ النصر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কিতিয়া আল্লাহৰ সহায় আৰু তিজয় আতহি, َََُِوٱلَۡفۡتح  ١َإَِذاََجآَءَنَۡصُرَٱَّلل 

2. আৰু িুতম মানুহক দছল দছল আল্লাহৰ দ্বীনি প্ৰছৱশ কছৰাছি কদতখিা, َيَۡت
َ
فَۡواٗجَاَوَرأ

َ
َِأ اَسَيَۡدُخلُوَنَفِيَدِيِنَٱَّلل   ٢َٱلن 

3. কিতিয়া িুতম কিামাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰশংসাসহ কিওোঁৰ পতৱিিা আৰু মতহমা 

কঘাষণা কতৰিা আৰু কিওোঁৰ ওচৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰিা, তনশ্চয় কিওোঁ িাওিা 

গ্ৰহণকাৰী। 

إِن ُهۥََكانََ ُۢافََسب ِۡحَِبحَۡمِدََرب َِكََوٱۡسَتۡغفِۡرُهَْۚ ابَ  ٣ََتَو 



 

আল-মা াদ 
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 المسد

আল-মা াদ المسَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ধ্বংস হওক আিু লাহািৰ দ্যছয়া হাি আৰু তস তনছজও ধ্বংস হহছ । َ بِيَلََهٖبََوتَب 
َ
 ١ََتب ۡتَيََدآَأ

2. িাৰ ধন-সম্পদ আৰু িাৰ উপাজথ ন িাৰ ককাছনা কামি নাতহল। َََعۡنُهََمالُُهۥََوَماََكَسَب ۡغَنيَٰ
َ
 ٢ََمآَأ

3. অতিশীছেই তস কলতলহান জুইি পতিি হ’ি। ََٖنَاٗراََذاَتَلََهب  ٣ََسَيۡصلَىَٰ

4. আৰু িাৰ স্ত্ৰীও- তিজনীছয় ইন্ধন িহন কছৰ, َِتُُهۥََحم الََةَٱلۡحََطب
َ
 ٤ََوٱۡمَرأ

5. িাইৰ তডতঙি ৰ্াতকি পছকাৱা টান ৰত । ََِۭسد ِنَم  َم   ٥َفِيَِجيِدَهاََحۡبل 



 

আল-ইখলাচ 
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 اإلخالص 

আল-ইখলাচ الإخلاص 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ককাৱা, ‘কিওোঁ আল্লাহ, এক-অতদ্বিীয়,  ََحد
َ
َأ ُ  ١َقُۡلَُهَوَٱَّلل 

2. আল্লাহ হহছ   ামাদ; (কিওোঁ কাছৰা মুখাছপক্ষী নহয়, সকছলা কিওোঁছৰই 

মুখাছপক্ষী) 
َمدَُ َٱلص  ُ  ٢َٱَّلل 

3. কিওোঁ কাছকা জন্ম তদয়া নাই আৰু কিছৱাোঁ  জন্ম কলাৱা নাই, َۡ٣َلَۡمَيَلِۡدََولَۡمَيُولَد 

4. আৰু কিওোঁৰ সমিুলয ককাছনা নাই’। ََُۢحُد
َ
 ٤ََولَۡمَيَُكنَل ُهۥَُكُفًواَأ



 

আল-ফালাক্ব 
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 الفلق 

আল-ফালাক্ব الفلق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ককাৱা, মই আশ্ৰয় তিচাছৰা উষাৰ প্ৰতিপালকৰ। ََِٱلَۡفلَق ِ ُعوُذَبَِرب 
َ
 ١َقُۡلَأ

2. কিওোঁ তি সৃতষ্ট কতৰছ  িাৰ অতনষ্টৰ পৰা, ََََِماََخلَق  ٢َِمنََشر 

3. আৰু ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ অতনষ্টৰ পৰা, কিতিয়া ই গভীৰ হয়, ََِغَاِسٍقَإَِذاََوقََب  ٣ََوِمنََشر 

4. আৰু কসইসকল নাৰীৰ অতনষ্টৰ পৰা তিসকছল গাোঁ ঠিি ফুোঁ  তদছয়, َََِٰثَِٰتَفِيَٱلُۡعَقد َِٱلن ف   ٤ََوِمنََشر 

5. আৰু তহংসুকৰ অতনষ্টৰ পৰা, কিতিয়া তস তহংসা কছৰ। ََََِحاِسٍدَإَِذاََحَسد  ٥ََوِمنََشر 



 

আন-নাচ 
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 الناس

আন-নাচ الناس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ককাৱা- মই মানুহৰ প্ৰতিপালকৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থনা কতৰছ াোঁ اِسَ  َٱلن  ِ ُعوُذَبَِرب 
َ
 ١َقُۡلَأ

2. মানুহৰ অতধপতিৰ, َاِس  ٢ََملِِكَٱلن 

3. মানুহৰ ইলাহৰ ওচৰি, َاِس  ٣َإَِلَٰهَِٱلن 

4. আত্মছগাপনকাৰী কুমন্ত্ৰণাদািাৰ অতনষ্টৰ পৰা, ََِٱلۡوَۡسَواِسَٱلۡخَن اِس  ٤َِمنََشر 

5. তিছয় মানুহৰ মনি কুমন্ত্ৰণা তদছয়, َاِس  ٥َٱل ِذيَيُوَۡسوُِسَفِيَُصُدورَِٱلن 

6. তজনৰ মাজৰ পৰা আৰু মানুহৰ মাজৰ পৰা। َا  ٦َِسَِمَنَٱلِۡجن ةََِوٱلن 

 


