
 

কাহফ AlKahaf      

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  িব প্রশংিা আল্লাহর 
সিসন সনমের বান্দার প্রসি 
এ গ্রন্থ নাসিল কমরমিন এবং 
িামি ককান বক্রিা 
রামেনসন। 

1.   All the praises be to 

Allah, who has sent 

down upon His slave 

the Book, and has not 

placed therein any 

deviance.  

َّٰٰل عَّبِۡدِه  لَّ ع َّنۡزَّ ِ ال َِّذۡىۤۡ ا َّۡمُد ّٰلِله َّۡۡل ا
اؕ ۡعَّل ل َّٗه ِعوَّجَّ َّۡم َيَّ ل   الِۡكتٰبَّ وَّ

2.  এমক িপু্রসিসিি 
কমরমিন িা আল্লাহর পক্ষ 
কেমক একটি ভীষণ সবপমদর 
ভয় প্রদশশন কমর এবং 
মুসমনমদরমক িারা িৎকমশ 
িম্পাদন কমর-িামদরমক 
িিুংবাদ দান কমর কি, 
িামদর েমনে উত্তম 
প্রসিদান রময়মি। 

2. (He has made it) 
straight in order that 
He may warn (the 
disbelievers) of a severe 
punishment from Him, 
and that He may give 
good tidings to the 
believers who do 
righteous deeds that 
theirs will be a fair 
reward.  

َّاًۡسا شَِّديًۡدا م ِۡن  قَّي ًِما ل ِيُنِۡذرَّ ب
رَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَّ ال َِّذيۡنَّ  َّش ِ ل َُّدنُۡه وَّيُب

َِّ ُۡم ا َّن َّ َلَّ لِٰحِت ا لُۡونَّ الصه َّعۡمَّ ۡجًرا ي
نًاۙ سَّ  ِِِ حَّ

3.  িারা িামি সিরকাল 
অবস্থান করমব। 

3. They shall remain 

therein forever.  ًَّۙدا َّب  ِِِ م َّاِكثِۡۡيَّ فِيِۡه ا
4.  এবং িামদরমক ভয় 
প্রদশশন করার েমনে িারা 
বমল কি, আল্লাহর িন্তান 
রময়মি। 

4.  And He may warn 

those who say: “Allah 

has taken a son.”  

 ُ َّذَّ اّٰلله يُنِۡذرَّ ال َِّذيۡنَّ قَّالُوا اّت َّ و َّ
ًَّدا ل  ِِِ وَّ

5.  এ িম্পমকশ  িামদর ককান 
জ্ঞান কনই এবং িামদর 

5.   They do not have 

any knowledge of it, nor 
ِهۡمِ َّٓاٮ ِ َّب َلَّ َِل ُۡم بِٖه ِمۡن عِلٍۡم و َّ  مَّا َلَّ



সপিৃপরুুষমদরও কনই। কি 
কঠিন িামদর মুমের কো। 
িারা িা বমল িা কিা িবই 
সমেো। 

(had) their forefathers.  

Dreadful is the word 

that comes out of their 

mouths. They do not 

speak except a lie.  

َّفۡوَّاِهِهۡمِ ُۡرُج ِمۡن ا ةً ّتَّ َّلِمَّ  كَُُّبَّۡت ك
 ِِِ اِۡن ي َُّقۡولُۡونَّ اَِل َّ كَِّذبًا

6.  িসদ িারা এই 
সবষয়বস্তুর প্রসি সবশ্বাি 
স্থাপন না কমর, িমব 
িামদর পশ্চামি িম্ভবিঃ 
আপসন পসরিাপ করমি 
করমি সনমের প্রাণ সনপাি 
করমবন। 

6.  Then  perhaps   you 

(Muhammad) would 

torment yourself to 

death, following after 

them, in grief, if they 

do not believe in this 

message. 

َّٰٰلى  كَّ ع َّاِخٌع ن َـّۡفسَّ َّعَّل َّكَّ ب فَّل
ا  اٰثَّاِرِهۡم اِۡن ل َّۡم يُۡؤمِنُۡوا بِهٰذَّ

فًا َّسَّ َّـِديِۡث ا   اۡۡل

7.  আসম পসৃেবীস্থ িব 
সকিুমক পসৃেবীর েমনে 
কশাভা কমরসি, িামি 
কলাকমদর পরীক্ষা কসর কি, 
িামদর মমযে কক ভাল কাে 
কমর। 

7. Indeed, We have 

made that which is on 

the earth an adornment 

for it, that We may test  

them,  (as  to) which of 

them are best in deeds. 

َّا  َّةً َل َّ َّۡرِض ِزيۡن َّٰلَّ اَۡل َّا مَّا ع عَّلۡن اِن َّا جَّ
ًِ ل ُن عَّمَّ َّۡحسَّ َّي ُُهۡم ا َّبۡلُوَُّهۡم ا ِن   ل

8.  এবং িার উপর িাসকিু 
রময়মি, অবশেই িা আসম 
উসিদশন্ে মাটিমি পসরণি 
কমর কদব। 

8.      And  indeed,  We 

shall make that which 

is upon it (earth) a 

barren dry soil. 

عِيًۡدا  َّيۡهَّا صَّ َّل اِن َّا َلَّٰعِلُۡونَّ مَّا ع وَّ
 ِِِ ُجُرزًاؕ

9.  আপসন সক যারণা 
কমরন কি, গুহা ও গমিশ র 
অসযবািীরা আমার 
সনদশশনাবলীর মমযে 
সবস্ময়কর সিল? 

9.   Or do you think 

that the companions of 

the cave and the 

inscription were a 

wonder   among   Our 

signs.   

هِۡف  ۡـكَّ َّۡصٰحبَّ ال َّن َّ ا ِسبۡتَّ ا َّۡم حَّ ا
َّا  َّانُۡوا ِمۡن اٰيٰتِن قِيِۡمۙ ك وَّالر َّ

بًا  ِِِ عَّجَّ
10. িেন িবুকরা 
পাহাম়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ 
কমর িেন কদাআ কমরঃ কহ 
আমামদর পালনকিশ া, 
আমামদরমক সনমের কাি 

10. When the youths 

retreated to the cave 

and they said: “Our 

Lord, bestow on us 

mercy from Yourself, 

هِۡف فَّقَّالُۡوا  ۡـكَّ َُّة اَِلَّ ال َّوَّى الِۡفتۡي اِۡذ ا
ي ِئۡ  هَّ ۡۡحَّةً و َّ َّا ِمۡن ل َُّدنۡكَّ رَّ ۤۡ اٰتِن َّا ب َّن رَّ



কেমক রহমি দান করুন 
এবং আমামদর েমনে 
আমামদর কাে িঠিকভামব 
পণ্শ করুন। 

and facilitate for us 

from our affair right 

guidance.” 

 

شًَّدا َّا رَّ َّۡمِرن َّا ِمۡن ا َّـن  ِِِ ل

11.  িেন আসম কময়ক 
বিমরর েমনে গুহায় িামদর 
কামনর উপর সনদ্রার পদশ া 
কফমল কদই। 

11. So We cast (a cover 

of sleep) over their   

ears  in  the  cave  (for) 

a number of years.  

هِۡف  ۡـكَّ َّٰٰلى اٰذَّاِِنِۡم ِِف ال َّا ع بۡن رَّ فَّضَّ
َّدَّدًاۙ  ِِِ ِسِنۡۡيَّ ع

12. অিঃপর আসম িামদরমক 
পনুরসিি কসর, একো 
োনার েমনে কি, দইু দমলর 
মমযে ককান দল িামদর 
অবস্থানকাল িম্পমকশ  অসযক 
সনণশয় করমি পামর। 

12.  Then We raised 

them up that We might 

know which of the two 

factions would best 

calculate what (extent) 

of time they had tarried.  

َّۡۡيِ  ُ اۡۡلِۡزب َّى  َّمَّ ا َّعۡل َّعَّثۡنُٰهۡم لِن ُثم َّ ب
َّمَِّ ۤۡا ا َِّبثُۡو َّا ل َّۡحٰٰص ِۡل  ِِِ ًداا

13.  আপনার কামি িামদর 
ইসিবৃত্তান্ত িঠিকভামব 
বণশনা করসি। িারা সিল 
কময়কেন িবুক। িারা 
িামদর পালনকিশ ার প্রসি 
সবশ্বাি স্থাপন কমরসিল এবং 
আসম িামদর িৎপমে িলার 
শসি বাস়েময় সদময়সিলাম। 

13. We narrate unto 

you (O Muhammad) 

their story with truth. 

Indeed, they were 

youths who believed in 

their Lord, and We 

increased them in 

guidance.  

ِِ َّـق  َُّهۡم بِاۡۡل َّا َّب َّيۡكَّ ن َّل ُ ع َُّقص  ُۡن ن  َنَّ
ب ِِهۡم وَِّزۡدِٰنُۡم  ٌَّة اٰمَّنُۡوا بِرَّ ُۡم فِتۡي اِِن َّ

  ُهًدى

14.  আসম িামদর মন দঢৃ় 
কমরসিলাম, িেন িারা 
উমে দাাঁস়েময়সিল। অিঃপর 
িারা বললঃ আমামদর 
পালনকিশ া আিমান ও 
িমীমনর পালনকিশ া আমরা 
কেনও িার পসরবমিশ  অনে 
ককান উপািেমক আহবান 
করব না। িসদ কসর, িমব 
িা অিেন্ত গসহশ ি কাে হমব। 

14.    And We gave 

strength to their hearts 

when they stood and 

said:  “Our Lord is the 

Lord of the heavens 

and the earth.  Never 

shall we call upon any 

god other than Him. 

Certainly, we would   

then have uttered an 

enormity.”  

َّٰٰل ُقلُۡوبِِهۡم اِۡذ قَّاُمۡوا  َّا ع َّۡطن ب رَّ و َّ
مٰوِٰت  ُ الس َّ ب  َّا رَّ ب ُن فَّقَّالُۡوا رَّ

َّۡن ن َّۡدُعوَّا۫ ِمۡنِ َّۡرِض ل ُدۡونِٖهۤۡ  وَّاَۡل
ًـا ًطا اَِٰل ۤۡ اِذًا شَّطَّ َّا  ِِِ ل َّـقَّۡد ُقلۡن



15.  এরা আমামদরই স্ব-
োসি, এরা িাাঁর পসরবমিশ  
অমনক উপািে গ্রহণ 
কমরমি। িারা এমদর 
িম্পমকশ  প্রকাশে প্রমাণ 
উপসস্থি কমর না ককন? কি 
আল্লাহ িম্পমকশ  সমেো 
উিাবন কমর, িার িাইমি 
অসযক কগানাহগার আর কক? 

15.    “These  our  

people, have taken  

gods other  than  Him. 

Why do they not bring 

for them a clear 

authority.   So who 

does greater wrong 

than he who invents 

against Allah a lie.”  

ىِ َُّذۡوا ِمۡن ُدۡونِٖهۤۡ هٰ َّا اّت َّ ِء قَّۡوُمن ُؤَلَّۤۡ
َّةًِ َّيِۡهۡم بُِسلٰۡطٍنٍۢ ِاَِٰل َّل َّاُۡتۡونَّ ع َّۡو َلَّ ي ؕؕ ل
ٍِ ِ َّۡي  َّٰلَّ ب ٰى ع ََّ ِِ َِّن اۡف َُّم  ل ۡۡ َّ ۡن ا  فَّمَّ

ِ كَِّذبًاؕ  ِِِ اّٰلله

16.  কিামরা িেন িামদর 
কেমক পেৃক হমল এবং িারা 
আল্লাহর পসরবমিশ  িামদর 
এবাদি কমর িামদর কেমক, 
িেন কিামরা গুহায় 
আশ্রয়গ্রহণ কর। কিামামদর 
পালনকিশ া কিামামদর 
েমনে দয়া সবস্তার করমবন 
এবং সিসন কিামামদর েনে 
কিামামদর কাে কমশমক 
ফলপ্রিু করার বেবস্থা 
করমবন। 

16. “And when you 

have withdrawn from  

them,  and  that which 

they worship except  

Allah,  then  retreat  to   

the  cave,  your  Lord  

will    spread   out   for   

you of His mercy, and 

will make easy  for  

you  of  your affair.”  

َّعۡبُُدۡونَّ  ۡـتُُمۡوُهۡم وَّمَّا ي ل َّزَّ وَّاِِذ اۡعت
َّنُۡشۡر  هِۡف ي ۡـكَّ َّ فَّاٗۡوۤۡا اَِلَّ ال اَِل َّ اّٰلله
ۡۡحَّتِٖه وَّيُهَّي ِئۡ  ب ُُكۡم م ِۡن ر َّ َّـُكۡم رَّ ل

َّۡمِرُكۡم م ِِ َّـُكۡم م ِۡن ا  ِِِ ۡرفَّقًال

17.  িুসম িি্শমক কদেমব, 
িেন উসদি হয়, িামদর 
গুহা কেমক পাশ ককমে ডান 
সদমক িমল িায় এবং িেন 
অস্ত িায়, িামদর কেমক 
পাশ ককমে বামসদমক িমল 
িায়, অেি িারা গুহার 
প্রশস্ত িত্বমর অবসস্থি। এো 
আল্লাহর সনদশশনাবলীর 
অনেিম। আল্লাহ িামক 
িৎপমে িালান, কিই িৎপে 

17.  And  (if you were 

there) you would see 

the  sun  when  it rose, 

moving away from 

their cave on the right, 

and when it set, 

passing away from 

them on the  left, while  

they were (laying)  in 

the midst of it. That 

was from the signs of 

Allah. He whom Allah 

ۡمسَّ اِذَّا وَِّ ى الش َّ ُر تَّرَّ َّعَّۡت ت َّزٰوَّ ل طَّ
َِّمۡۡيِ وَّاِذَّا  عَّۡن كَّهِۡفِهۡم ذَّاتَّ الۡي
اِل  مَّ َّۡت ت َّۡقِرُضُهۡم ذَّاتَّ الش ِ ب غَّرَّ

ۡ فَّۡجوٍَّة م ِنۡهُِ  ذٰلِكَّ ِمۡن اٰيِٰت وَُّهۡم ِِف
ِِ َّدِِاّٰلله ُ فَُّهوَّ اۡۡلُهۡت  وَّمَّۡن  مَّۡن ي َّهِۡد اّٰلله

لِي ًا  َّٗه وَّ ِدَّ ل َّۡن َتَّ ي ُۡضلِۡل فَّل



প্রাপ্ত এবং সিসন িামক 
পেভ্রষ্ট কমরন, আপসন 
কেনও িার েমনে 
পেপ্রদশশনকারী ও 
িাহািেকারী পামবন না। 

guides, so he is (rightly) 

guided. And he whom 

He sends astray, then 

for him you will never 

find a guiding friend.  

 ِِِ ام ُۡرِشدًِ

18.  িুসম মমন করমব িারা 
োগ্রি, অেি িারা 
সনসদ্রি। আসম িামদরমক 
পাশ্বশ পসরবিশ ন করাই ডান 
সদমক ও বাম সদমক। িামদর 
কুকুর সিল িামমনর পা দটুি 
গুহাদ্বামর প্রিাসরি কমর। 
িসদ িুসম উাঁসক সদময় 
িামদরমক কদেমি, িমব 
কপিন সফমর পলায়ন করমি 
এবং িামদর ভময় আিংক 
গ্রস্ত হময় প়েমি। 

18. And you would have 

thought them awake 

while they were asleep. 

And We turned them 

to the right and to the 

left. And their dog 

stretched out his 

foreleg sat the entrance. 

If you had looked at 

them, you would have 

turned back from them 

in flight, and would 

certainly have been 

filled with awe of them.  

ُهۡم ُرُقۡودٌِ وَِّ ا و َّ ًۡ َّيۡقَّا بُُهۡم ا ۡسَّ  َتَّ
َِّمۡۡيِ وَّ ذَّاتَّ  وَّنُـقَّل ِبُُهۡم ذَّاتَّ الۡي

اِلِ مَّ اعَّيِۡه  الش ِ َّاِسٌط ِذرَّ َّلۡبُُهۡم ب وَّك
َّيِۡهۡم بِالۡوَِّصيۡدِِ َّل َّعۡتَّ ع ل َِّو اط َّ  ل

َّوَّل َِّ ُلِئۡتَّ ل ۡلَّ اًرا و َّ يۡتَّ مِنُۡهۡم فِرَّ
 ِِِ مِنُۡهۡم ُرۡعبًا

19.  আসম এমসন ভামব 
িামদরমক োগ্রি করলাম, 
িামি িারা পরস্পর 
সেজ্ঞািাবাদ কমর। িামদর 
একেন বললঃ কিামরা 
কিকাল অবস্থান কমরি? 
িামদর ককউ বললঃ একসদন 
অেবা একসদমনর সকিু 
অংশ অবস্থান করসি। ককউ 
ককউ বললঃ কিামামদর 
পালনকিশ াই ভাল োমনন 
কিামরা কিকাল অবস্থান 
কমরি। এেন কিামামদর 
একেনমক কিামামদর এই 
মুদ্রািহ শহমর কপ্ররণ কর; 

19. And in like manner, 

We awakened them 

that they might question 

one another. A speaker 

from among them said: 

“How long have you 

stayed.” The said: “We 

have stayed a day or 

some part of a day.  

(Others) said: “Your 

Lord best knows how 

long you have stayed.  

So send one of you with 

this your silver coin to 

the city, then let him 

see what food is purest 

ٓاءَّلُۡواوَِّ َّسَّ َّت َّعَّثۡنُٰهۡم لِي  كَّذٰلِكَّ ب
َُّهۡمِ َّيۡن  قَّالَّ قَّٓاٮ ٌِل م ِنُۡهۡم كَّۡم ب

َّعۡضَّ  َّۡو ب َّۡومًا ا َّا ي َّبِثۡن َّبِثۡتُۡمؕ قَّالُۡوا ل ل
َّۡومٍِ َّبِثۡتُۡمؕ ي َّا ل ِِ َُّم  َّعۡل ب ُُكۡم ا  قَّالُۡوا رَّ

 ۡۤ دَُّكۡم بِوَِّرقُِكۡم هِٰذٖه َّحَّ ۤۡا ا فَّابۡعَّثُۡو
َّۡزٰٰك  ۤۡ ا َّي ُهَّا َّنُۡظۡر ا َِّة فَّلۡي َِّديۡن اَِلَّ اۡۡل

عَّامًا َّاۡتُِكۡم بِِرۡزٍق م ِنُۡه  طَّ فَّلۡي
ن َّ بُِكۡم  ۡف وََّلَّ يُۡشعِرَّ َّط َّ َّل َّت لۡي وَّ



কি কিন কদমে ককান োদে 
পসবত্র। অিঃপর িা কেমক 
কিন সকিু োদে সনময় আমি 
কিামামদর েনে; কি কিন 
নম্রিা িহকামর িায় ও 
সকিুমিই কিন কিামামদর 
েবর কাউমক না োনায়। 

there and bring you a 

provision from it. And 

let him be careful, and 

let no one know of 

you.”  

ًدا َّحَّ   ا

20.  িারা িসদ কিামামদর 
েবর োনমি পামর, িমব 
পাের কমমর কিামামদরমক 
হিো করমব, অেবা 
কিামামদরমক িামদর যমমশ 
সফসরময় কনমব। িাহমল 
কিামরা কেনই িাফলে 
লাভ করমব না। 

20.   Indeed,  if   they   

come to know of you, 

they will stone you or 

they will turn you back 

to their religion,  and  

you will never then be 

successful, ever.  

َّيُۡكۡم  َّل ُۡم اِۡن ي َّۡظهَُّرۡوا ع اِِن َّ
َّۡو يُعِيُۡدۡوُكۡم ِِفۡ  ۡوُكۡم ا َّۡرُُجُ ي

ِۡۤ َّۡن تُۡفلُِحۡو ل ًَّداِمل َّتِِهۡم وَّ َّب  ِِِ ا اِذًا ا

21.  এমসনভামব আসম 
িামদর েবর প্রকাশ কমর 
সদলাম, িামি িারা জ্ঞাি 
হয় কি, আল্লাহর ওয়াদা 
িিে এবং ককয়ামমি ককান 
িমন্দহ কনই। িেন িারা 
সনমেমদর কিশ বে সবষময় 
পরস্পর সবিকশ  করসিল, 
িেন িারা বললঃ িামদর 
উপর কিৌয সনমশাণ কর। 
িামদর পালনকিশ া িামদর 
সবষময় ভাল োমনন। 
িামদর কিশ বে সবষময় 
িামদর মি প্রবল হল, িারা 
বললঃ আমরা অবশেই 
িামদর স্থামন মিসেদ 
সনমশান করব। 

21. And similarly, We 

made their case known 

to them (the people) 

that they might know 

that the promise of 

Allah is true. And that, 

the Hour, there is no 

doubt about it. When 

they disputed among 

themselves of their 

affair, they said: “Build 

over them a building. 

Their Lord knows best 

about them.” Those 

who prevailed in their 

matter said, “We surely 

shall make over them a 

place of worship.”  

ۤۡا وَّكَِّ َُّمۡو عۡل َـّ َّيِۡهۡم لِي َّل َّا ع َّۡرن َّۡعث ذٰلِكَّ ا
اعَّةَّ َلَّ  َّن َّ الس َّ ا ٌ و َّ ق  ِ حَّ َّن َّ وَّعۡدَّ اّٰلله ا

يۡبَّ فِيۡهَّا َُّهۡم  رَّ َّيۡن َّازَُّعۡونَّ ب ن َـّ َّت اِۡذ ي
ُهۡمِ َّۡمرَّ َّيِۡهۡم  ا َّل فَّقَّالُوا ابۡنُۡوا ع

َّانًا نۡي َُّم بِِهۡمِِبُ َّعۡل ب ُُهۡم ا  قَّالَّ ؕؕ ر َّ
ُِ َّب َّل َّۡمِرِهۡم ال َِّذيۡنَّ غ َّٰٰلى ا ۡوا ع

ۡسِجًدا َّيِۡهۡم م َّ َّل ن َّ ع ت َِّخذَّ َـّ َّـن  ِِِ ل



22.  অজ্ঞাি সবষময় 
অনুমামনর উপর সভসত্ত কমর 
এেন িারা বলমবঃ িারা 
সিল সিন েন; িামদর 
িিুেশটি িামদর কুকুর। 
একোও বলমব; িারা পাাঁি 
েন। িামদর িিটি সিল 
িামদর কুকুর। আরও 
বলমবঃ িারা সিল িাি 
েন। িামদর অষ্টমটি সিল 
িামদর কুকুর। বলুনঃ 
আমার পালনকিশ া িামদর 
িংেো ভাল োমনন। 
িামদর েবর অল্প কলাকই 
োমন। িাযারণ আমলািনা 
িা়ো আপসন িামদর 
িম্পমকশ  সবিকশ  করমবন না 
এবং িামদর অবস্থা িম্পমকশ  
িামদর কাউমক সেজ্ঞািাবাদ 
ও করমবন না। 

22. They will say: 

“(They were) three, 

their dog the fourth of 

them.” And (others) 

will say: “Five, their 

dog the sixth of them.” 

Guessing at the unseen. 

And (others) will say: 

“Seven, and their dog 

the eighth of them.” 

Say (O Muhammad): 

“My Lord is best 

aware of their number. 

None knows them but 

a few.” So debate not 

about them except with 

the clear proof. And do 

not inquire, about 

them, anyone of these.  

َّلۡبُُهۡمِ ابُِعُهۡم ك ٌَّة ر َّ ُقۡولُۡونَّ ثَّلٰث َـّ ي  سَّ
اِدُسُهۡم  ٌة سَّ ۡسَّ َُّقۡولُۡونَّ َخَّ ي وَّ

َّيِۡبِ ٍۢا بِالۡغ ُۡجً َّلۡبُُهۡم رَّ َُّقۡولُۡونَّ ك ي  وَّ
َّلۡبُُهۡمِ ثَّامِنُُهۡم ك بۡعٌَّة و َّ ۤۡ سَّ ۡ ِ ِّ  ُقۡل ر َّ

َُّمُهۡم اَِل َّ  َّعۡل ِِتِۡم م َّا ي َُّم بِعِد َّ َّعۡل ا
َِِّ قَّلِيٌۡلِ ًءءً فَّلَّ ُت اِر فِيِۡهۡم اَِل َّ ِمرَّ

اِهًرا َّۡفِت فِيِۡهۡم  َّۡ َلَّ تَّۡست و َّ
ًدا َّحَّ   م ِنُۡهۡم ا

23.  আপসন ককান কামের 
সবষময় বলমবন না কি, কিটি 
আসম আগামী কাল করব। 

23.    And  do  not  say 

of anything: “I shall 

surely do that 

tomorrow.” 

اۡىءٍِ َّن َّ لِشَّ ۡ فَّاعٌِل ذٰلِكَّ  وََّلَّ تَُّقۡول اِّن ِ
ًَّداۙ  ِِِ غ

24.  ‘আল্লাহ ইচ্ছা করমল’ 
বলা বেসিমরমক। িেন 
ভুমল িান, িেন আপনার 
পালনকিশ ামক স্মরণ করুন 
এবং বলুনঃ আশা কসর 
আমার পালনকিশ া আমামক 
এর িাইমিও সনকেিম 
িমিের পে সনমদশ শ করমবন। 

24.   Except if Allah 

wills. And remember 

your Lord when  you  

forget, and say: “It  

may  be  that  my  

Lord will  guide   me   

unto a nearer way of 

truth than this.”  

ُِ ٓاءَّ اّٰلله َّۡن ي َّشَّ ۤۡ ا ب َّكَّ  اَِل َّ وَّاۡذُكْر ر َّ
َّۡن  َِّسيۡتَّ وَُّقۡل عَّٰٰسى ا اِذَّا ن
ا  بَّ ِمۡن هٰذَّ َّقۡرَّ ۡ َِل ِ ِّ َِّن رَّ ي َّهِۡدي

شَّدًِ  ِِِ ارَّ



25.  িামদর উপর িামদর 
গুহায় সিনশ বির, 
অসিসরি আরও নয় বির 
অসিবাসহি হময়মি। 

25.     And  they stayed 

in their cave three 

hundred years and add 

nine.  

ۡ كَّهِۡفِهۡم ثَّلٰثَّ ِمائٍَّة  َِّبثُۡوا ِِف ل وَّ
  ِسِنۡۡيَّ وَّاۡزدَّاُدۡوا تِۡسعًا

26.  বলুনঃ িারা কিকাল 
অবস্থান কমরমি, িা 
আল্লাহই ভাল োমনন। 
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমলর 
অদশৃে সবষময়র জ্ঞান িাাঁরই 
কামি রময়মি। সিসন কি 
িমৎকার কদমেন ও 
কশামনন। সিসন বেিীি 
িামদর েনে ককান 
িাহািেকারী কনই। সিসন 
কাউমক সনে কিৃশ মত্ব শরীক 
কমরন না। 

26.  Say: “Allah knows 

best how long they 

stayed. With Him is 

(the knowledge of) the 

unseen of the heavens 

and the earth. How 

well Seeing is He, and 

how well Hearing. 

They do not have other 

than Him any 

protecting friend, and 

He does not share in 

His authority anyone.”  

َّعِۡقُِ ُ ا َِّبثُۡواِل اّٰلله َّا ل ِِ َُّم  َّٗه غَّيُۡب ل  ل
َّۡرِضِ مٰوِٰت وَّاَۡل َّبِۡصۡر بِٖه الس َّ  ا

عِۡ َّۡۡسِ َِل ٍِوَّا ُۡم م ِۡن ُدۡونِٖه ِمۡن و َّ   مَّا َلَّ
ًدا َّحَّ َلَّ يُۡشِرُك ِِفۡ ُحۡكِمٖهۤۡ ا   و َّ

27.  আপনার প্রসি 
আপনার পালনকিশ ার কি, 
সকিাব প্রিোসদষ্ট করা 
হময়মি, িা পাে করুন। 
িাাঁর বাকে পসরবিশ ন করার 
ককউ নাই। িাাঁমক বেিীি 
আপসন কেনই ককান আশ্রয় 
স্থল পামবন না। 

27. And recite that 

which has been revealed 

to you of the Book of 

your Lord. There is 

none who can change 

His words, and never 

will you find in other 

than Him a refuge.  

َّاِب وَِّ َّيۡكَّ ِمۡن ِكت َّ اِل ۤۡ اُۡوِِح اتُۡل مَّا
ِ ب ِكَّ لَّ لََِّلِمٰتِهِٖرَّ َّد ِ ِدَّ   َلَّ ُمب َّۡن َتَّ ل  وَّ

ًدا َّحَّ  ِِِ ِمۡن ُدۡونِٖه ُملۡت

28.  আপসন সনমেমক 
িামদর িংিমগশ আবদ্ধ 
রােুন িারা িকাল ও 
িন্ধ্োয় িামদর 
পালনকিশ ামক িাাঁর িন্তুসষ্ট 
অেশ মনর উমেমশে আহবান 
কমর এবং আপসন পাসেশব 
েীবমনর কিৌন্দিশ কামনা 

28.  And keep yourself 

patient with those who 

call upon their Lord in 

the morning and the 

evening, seeking His 

countenance. And let 

not your eyes overlook 

them, desiring 

adornments of the life 

كَّ مَّعَّ ال َِّذيۡنَّ وَِّ َّۡفسَّ اۡصُِبۡ ن
َّدٰوِة وَّالۡعَِّش ِ  ب َُّهۡم بِالۡغ َّۡدُعۡونَّ رَّ ي

َّاكَّ  يُِريُۡدۡونَّ وَّۡجهَّهِٗ َّيۡن وََّلَّ تَّعُۡد ع
َّاعَّنُۡهۡمِ نۡي ُ َّيٰوِة الد  َّةَّ اۡۡل  وَّ  ُتِريُۡد ِزيۡن



কমর িামদর কেমক সনমের 
দসৃষ্ট সফসরময় কনমবন না। 
িার মনমক আমার স্মরণ 
কেমক গামফল কমর সদময়সি, 
কি, সনমের প্রবৃসত্তর 
অনুিরণ কমর এবং িার 
কািশ কলাপ হমচ্ছ িীমা 
অসিক্রম করা, আপসন িার 
অনুগিে করমবন না। 

of the world. And do 

not obey him whose 

heart We have made 

heedless of Our 

remembrance, and who 

follows his own desire 

and whose affair has 

been abandoned.  

 

َّٗه عَّۡن  َّا قَّلۡب َّۡغفَّلۡن َلَّ ُتِطۡع مَّۡن ا
َّعَّ هٰوٮُه وَِّ َّا وَّات َّب َّۡمُرٗه ِذۡكِرن َّانَّ ا ك

 ِِِ ُفُرًطا

29.  বলুনঃ িিে কিামামদর 
পালনকিশ ার পক্ষ কেমক 
আগি। অিএব, িার ইচ্ছা, 
সবশ্বাি স্থাপন করুক এবং 
িার ইচ্ছা অমানে করুক। 
আসম োমলমমদর েমনে 
অসি প্রস্তুি কমর করমেসি, 
িার কবষ্টনী িামদর কক 
পসরমবষ্টন কমর োকমব। 
িসদ িারা পানীয় প্রােশনা 
কমর, িমব পুাঁমের নোয় 
পানীয় কদয়া হমব িা 
িামদর মুেমন্ডল দগ্ধ 
করমব। কি সনকৃষ্ট পানীয় 
এবং েুবই মন্দ আশ্রয়। 

29. And say: “The truth 

is from your Lord. 

Then whoever wills, let 

him believe, and 

whoever wills, let him 

disbelieve.”Indeed, We 

have prepared for the 

wrongdoers a fire, its 

walls will be 

surrounding them. And 

if they ask for water, 

they will be showered 

with water like molten 

lead which will burn 

the faces. Dreadful is 

the drink and evil is 

the resting place.  

ب ُِكۡمِ ُ ِمۡن ر َّ َّـق  ۡن  وَُّقِل اۡۡل فَّمَّ
َّۡكُفۡر  مَّۡن شَّٓاءَّ فَّلۡي شَّٓاءَّ فَّلۡيُۡؤِمۡن و َّ
ا ََّ  َّحَّ َّاًراۙ ا لِِمۡۡيَّ ن َّا لِلظه َّۡدن َّۡعت ۤۡ ا اِن َّا

اِدُقهَّا َّغِيۡثُۡوا بِِهۡم ُسرَّ  وَّاِۡن ي َّۡست
َّۡشِوى  َّاۡۡلُهِۡل ي َّٓاٍء ك ِِ َّاُثۡوا  يُغ

ٓاءَّۡت الُۡوُجۡوهَِّ اُب وَّسَّ رَّ  بِۡۡسَّ الش َّ
 ِِِ ُمۡرتَّفَّقًا

30.  িারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমর এবং িৎকমশ িম্পাদন 
কমর আসম িৎকমশশীলমদর 
পরুস্কার নষ্ট কসর না। 

30.   Indeed, those who 

believe and do righteous 

deeds, certainly We 

shall not cause to be 

lost the reward of those 

who did good in deeds.   

يۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا ن َّ ال َّذِِاِِ
َّۡجرَّ مَّۡن  لِٰحِت اِن َّا َلَّ نُِضيُۡع ا الصه

ًِ ل نَّ عَّمَّ َّۡحسَّ  ِِِ ا
31.  িামদরই েমনে আমি 
বিবামির োন্নাি। িামদর 

31.   (For)  such,  theirs  

will  be  Gardens  of  
ِۡرۡى اُِ َّۡدٍن َتَّ ُۡم جَّنهُت ع ۤۡٮ ِكَّ َلَّ ٰ ول



পাদমদমশ প্রবাসহি হয় 
নহরিম্হ। িামদর িোয় 
স্বণশ-কংকমন অলংকৃি করা 
হমব এবং িারা পািলা ও 
কমাো করশমমর িবুে 
কাপর পসরযান করমব 
এমিাবস্থায় কি, িারা 
সিংহািমন িমািীন হমব। 
িমৎকার প্রসিদান এবং 
কি উত্তম আশ্রয়। 

Eden,  beneath of them 

rivers will flow. They 

will be adorned therein 

with bracelets of gold 

and they will wear 

green garments of fine 

silk and gold 

embroidery, reclining 

therein upon thrones. 

Excellent is the 

reward, and good is the 

resting place. 

َّل َّۡونَّ فِيۡهَّا ِمۡن  َِّۡنُٰر ُُي ۡتِِهُم اَۡل ِمۡن َتَّ
ٍب و َّ  اِورَّ ِمۡن ذَّهَّ َّسَّ َّابًا ا َُّسۡونَّ ثِي َّلۡب ي

َُّۡبٍَّق  اِۡست ُخۡضًرا م ِۡن ُسنُۡدٍس و َّ
ًءٮ ِِكِ َّرَّ َّٰلَّ اَۡل ُت َِّكـ ِۡۡيَّ فِيۡهَّا ع  م 
َّۡت  ُسن نِعۡمَّ الث َّوَّاُب وَّحَّ

 ِِِ ُمۡرتَّفَّقًا
32.  আপসন িামদর কামি 
দ ু বেসির উদাহরণ বণশনা 
করুন। আসম িামদর 
একেনমক দটুি আঙ্গমুরর 
বাগান সদময়সি এবং এ 
দ’ুটিমক েেুশ র বৃক্ষ দ্বারা 
পসরমবসষ্টি কমরসি এবং দ ু
এর মাঝোমন কমরসি 
শিেমক্ষত্র। 

32.   And set forth to 

them the parable of 

two men. We had 

provided, to one of 

them, two gardens of 

grapes, and We had 

surrounded both with 

date palms and had 

placed between them 

green crops.  

َّا  عَّلۡن َّۡۡيِ جَّ ُجل ً ر َّ َّل ُۡم م َّث وَّاۡضِرۡب َلَّ
َّاٍب  َّعۡن َّۡۡيِ ِمۡن ا ِدِِهَّا جَّن َّت َّحَّ َِل
َّا  عَّلۡن جَّ َّۡخٍل و َّ ا بِن فَّۡفنُٰهمَّ حَّ و َّ

ا زَّۡرعًاؕ َُّهمَّ َّيۡن  ِِِ ب

33.  উভয় বাগানই 
ফলদান কমর এবং িা 
কেমক সকিুই হ্রাি করি না 
এবং উভময়র ফাাঁমক ফাাঁমক 
আসম নহর প্রবাসহি 
কমরসি। 

33. Each of the gardens 

brought forth its 

produce, and did not 

fall short thereof in 

anything. And We 

caused to gush forth in 

the midst of them a 

river.   

َّۡم  ل َّهَّا وَّ َّۡۡيِ اٰتَّۡت اُكُل َّـن َّت َّا اَۡل ِكلۡت
يۡـًًاتَّۡظلِۡم م ِنُۡه  َّا ِشَّ ۡرن فَّج َّ ؕۙ و َّ

ًَّراۙ ا ِنَّ َُّهمَّ  ِِِ ِخلٰل

34.  কি ফল কপল। অিঃপর 
কো প্রিমঙ্গ িঙ্গীমক বললঃ 
আমার যন-িম্পদ কিামার 
িাইমি কবশী এবং েনবমল 
আসম অসযক শসিশালী। 

34. And he had fruit. 

So he said to his 

companion, while he 

was conversing with 

him: “I am more than 

ٌَّرِوَِّ َّٗه َثَّ َّانَّ ل اِحبِٖه وَُّهوَّ ك  فَّقَّالَّ لِصَّ
 ُ َّعَّز  ا ً و َّ َُّر مِنۡكَّ مَّاَل َّۡكث َّا ا َّن َّاِوُرٗهۤۡ ا ُُي

َّفًَّرا  ِِِ ن



you in wealth, and 

stronger in (number 

of) men.”  

35.  সনমের প্রসি েলুুম 
কমর কি িার বাগামন 
প্রমবশ করল। কি বললঃ 
আমার মমন হয় না কি, এ 
বাগান কেনও ধ্বংি হময় 
িামব। 

35. And he entered his 

garden while he was 

unjust to himself. He 

said: “I do not think 

that (all) this will ever 

perish.”  

َّۡفِسهِٖ الٌِم ل ِن َّۡ َّٗه وَُّهوَّ  ن َّت لَّ جَّ  وَّدَّخَّ
ِۡۤ َّۡن تَِّبيۡدَّ هِٰذٖه ُ ا ن  ُۡ َّ ۤۡ ا  قَّالَّ مَّا

ًَّداۙ َّب  ِِِ ا
36.  এবং আসম মমন কসর 
না কি, ককয়ামি অনসুিি 
হমব। িসদ কেনও আমার 
পালনকিশ ার কামি আমামক 
কপৌাঁমি কদয়া হয়, িমব 
কিোমন এর িাইমি উৎকৃষ্ট 
পাব। 

36. “And I do not think 

that the Hour will ever 

come. And if I am 

brought back to my 

Lord, I surely shall 

find better than this as 

a return.”    

ةًِو َِّ مَّ اعَّةَّ قَّٓاٮ ِ ُ الس َّ ن  ُۡ َّ ۤۡ ا َّٮ ِۡن ِمَّا ل ؕۙ و َّ
ۡۡيًا م ِنۡهَّا  َِّجدَّن َّ خَّ ۡ َلَّ ِ ِّ ُ اَِٰل رَّ ِددت  ر ُ

َّبًا  ِِِ ُمنۡقَّل

37.  িার িঙ্গী িামক কো 
প্রিমঙ্গ বললঃ িুসম িাাঁমক 
অস্বীকার করি, সিসন 
কিামামক িসৃষ্ট কমরমিন 
মাটি কেমক, অিঃপর বীিশ 
কেমক, অিঃপর প্শনাঙ্গ 
কমরমিন কিামামক 
মানবাকৃসিমি? 

37. His companion said 

to him, while he was 

conversing with him: 

“Have you disbelieved 

in Him who created 

you from dust, then 

from a sperm drop, 

then proportioned you 

(as) a man.”  

َّاِوُرٗهۤۡ قَِّ اِحبُٗه وَُّهوَّ ُُي َّٗه صَّ الَّ ل
َّقَّكَّ ِمۡن  ل َّكَّفَّۡرتَّ بِال َِّذۡى خَّ ا
وهٮكَّ  اٍب ُثم َّ ِمۡن ن ُـۡطفٍَّة ُثم َّ سَّ ُترَّ

ًؕ ُجل  ِِِ رَّ
38. সকন্তু আসম কিা 
একোই বসল, আল্লাহই 
আমার পালনকিশ া এবং 
আসম কাউমক আমার 
পালনকিশ ার শরীক মাসন 
না। 

38.  But He is Allah, 

my Lord, and I do not 

associate anyone (as 

partner) with my Lord.  

هِ ۤۡ ل ۡ ِ ِّ ۤۡ اُۡشِرُك بِرَّ ۡ وََّلَّ ِ ِّ ُ رَّ ـِكن َّا ُهوَّ اّٰلله
ًدا َّحَّ   ا

39.  িসদ িুসম আমামক 
যমন ও িন্তামন কিামার 

39. And why did you 

not say, when you ََِّّكَّ ُقلۡتَّ مَّا و ن َّت لۡتَّ جَّ ۤۡ اِۡذ دَّخَّ َّۡوَلَّ ل



িাইমি কম কদে, িমব িেন 
িুসম কিামার বাগামন 
প্রমবশ করমল, িেন একো 
ককন বলমল না; আল্লাহ িা 
িান, িাই হয়। আল্লাহর 
কদয়া বেিীি ককান শসি 
কনই। 

entered your garden: 

“What Allah wills 

(comes to pass). There 

is no power except with 

Allah. If you see me 

less than you in wealth 

and children.”  

ِِ ةَّ اَِل َّ بِاّٰلله ُۙ َلَّ ُقو َّ ِن شَّٓاءَّ اّٰلله  اِۡن تَّرَّ
ًَّدا ل وَّ ً و َّ َّقَّل َّ مِنۡكَّ مَّاَل َّا ا َّن  ِِِ ا

40.  আশাকসর আমার 
পালকিশ া আমামক কিামার 
বাগান অমপক্ষা উৎকৃষ্টির 
সকিু কদমবন এবং িার 
(মিামার বাগামনর) উপর 
আিমান কেমক আগুন 
কপ্ররণ করমবন। অিঃপর 
িকাল কবলায় িা পসরষ্কার 
ময়দান হময় িামব। 

40. “So it may be that 

my Lord will give me 

better than your 

garden, and He will 

send on it a bolt from 

heaven so it will 

become a barren dusty 

ground.” 

ۡۡيًا م ِۡن فَِّ ِ خَّ َّۡن ي ُۡؤتِۡيَّ ۤۡ ا ۡ ِ ِّ عَّٰٰس رَّ
َّانًا  َّيۡهَّا ُحۡسب َّل ن َّتِكَّ وَّيُۡرِسلَّ ع جَّ
عِيًۡدا  ٓاِء فَّتُۡصبِحَّ صَّ مَّ م ِنَّ الس َّ

َّـقًاۙ  ِِِ زَّل

41.  অেবা িকামল িার 
পাসন শুসকময় িামব। 
অিঃপর িুসম িা িালাশ 
কমর আনমি পারমব না। 

41. “Or the water of it 

(garden) will be drained 

deep (into the ground) 

so you would never be   

able to seek it.”  

َِّ َّۡن ا ا غَّۡوًرا فَّل ۡو يُۡصبِحَّ مَّٓاُؤهَّ
َّبًا ل َّٗه طَّ َِّطيۡعَّ ل  ِِِ تَّۡست

42.  অিঃপর িার িব ফল 
ধ্বংি হময় কগল এবং কি 
িামি িা বেয় কমরসিল, 
িার েনে িকামল হাি 
কিসলময় আমক্ষপ করমি 
লাগল। বাগনটি কােিহ 
পমু়ে সগময়সিল। কি বলমি 
লাগলঃ হায়, আসম িসদ 
কাউমক আমার 
পালনকিশ ার িামে শরীক 
না করিাম। 

42.  And  his  fruit 

were encircled (with 

destruction). Then 

began he turning his 

hands over what he had 

spent on it, and which 

had (now) tumbled to 

pieces upon its 

foundations. And he 

could only say, “Would 

that I had not associated 

anyone (as partners) 

with my Lord.”  

َّحَّ يُقَّل ُِب  َّۡصب ِرٖه فَّا َّمَّ وَّاُِحيۡطَّ بِث
 َّ َّنۡفَّقَّ فِيۡهَّا وَِِّه ۤۡ ا ٰ مَّا َّٰلَّ يِۡه ع كَّف َّ

َّٰٰل ُعُرۡوِشهَّا وَِّ ٌَّة ع اِوي َُّقۡوُل خَّ ي
ًدا َّحَّ ۤۡ ا ۡ ِ ِّ َّۡم اُۡشِرۡك بِرَّ َِِّنۡ ل َّيۡت  يٰل

ِِ 



43.  আল্লাহ বেিীি িামক 
িাহািে করার ককান কলাক 
হল না এবং কি সনমেও 
প্রসিকার করমি পারল না। 

43. And he had no 

troop of men to help 

him other than Allah, 

nor could he defend 

himself.  

َّۡم تَّكُِوَِّ َّٗه ِمۡن ل نُۡصُرۡون ٌَّة ي َـّ ۡن ل َّٗه فِئ
َِّصًراؕ نۡت َّانَّ ُم ِ وَّمَّا ك   ُدۡوِن اّٰلله

44.  এরূপ কক্ষমত্র িব 
অসযকার িিে আল্লাহর। 
িারই পরুস্কার উত্তম এবং 
িারই প্রদত্ত প্রসিদান কশ্রি। 

44. There, the authority 

is with Allah, the True 

One.  He  is  the  Best  

for  reward,  and  the  

Best for  the  final  end.  

ِِ َّـق  ِ اۡۡل َُّة ّٰلِله َّالِكَّ الۡوَّلٰي ۡۡيٌ ُهن  ُهوَّ خَّ
ۡۡيٌ ُعۡقبًا خَّ  ِِِ ثَّوَّابًا و َّ

45.  িামদর কামি পাসেশব 
েীবমনর উপমা বণশনা 
করুন। িা পাসনর নোয়, 
িা আসম আকাশ কেমক 
নাসিল কসর। অিঃপর এর 
িংসমশ্রমণ শোমল িবুে 
ভ্সমে লিা-পািা সনগশি 
হয়; অিঃপর িা এমন শুস্ক 
িুণশ-সবিুণশ হয় কি, বািামি 
উম়ে িায়। আল্লাহ এ 
িবসকিুর উপর শসিমান। 

45. And set forth to 

them the similitude of 

the life of the world, as 

water which We send 

down from the sky, so 

the vegetation of the 

earth mingles with it, 

then it becomes dry 

stubble that the winds 

scatter. And Allah is 

Perfect in Ability over 

all things.  

َّا  نۡي ُ َّيٰوِة الد  َّلَّ اۡۡل ُۡم م َّث وَّاۡضِرۡب َلَّ
ٓاِء  مَّ لۡنُٰه ِمنَّ الس َّ َّنۡزَّ ٓاٍء ا كَّمَّ
َّۡرِضِ َّاُت اَۡل َّب َّطَّ بِٖه ن َّل  فَّاۡخت
يٰحُِ ِ ِشيًۡما تَّۡذُرۡوُه الر  َّحَّ هَّ َّۡصب  فَّا
ٍء  ۡ ِ َشَّ َّٰٰل كُل  ُ ع َّانَّ اّٰلله وَّك

َِّدًرا ُۡقت  ِِِ م 
46.  যননশ্বিশ ও িন্তান-
িন্তসি পাসেশব েীবমনর 
কিৌন্দিশ এবং স্থায়ী 
িৎকমশিম্হ আপনার 
পালনকিশ ার কামি 
প্রসিদান প্রাসপ্ত ও আশা 
লামভর েমনে উত্তম। 

46. Wealth and children 

are the adornment of 

the life of this world. 

And the righteous deeds 

which endure are 

better with your Lord 

for reward, and better 

in respect of hope.  

َّيٰوِة  َُّة اۡۡل َـّنُۡونَّ ِزيۡن َّاُل وَّ الۡب َّۡۡل ا
َّا نۡي ُ ۡۡيٌِالد  لِٰحُت خَّ   وَّالۡبٰقِيُٰت الصه

ًِ َّمَّل ۡۡيٌ ا خَّ ب ِكَّ ثَّوَّابًا و َّ  ِِِ ِعنۡدَّ رَّ

47.  কিসদন আসম 
পবশিিম্হমক পসরিালনা 
করব এবং আপসন 
পসৃেবীমক কদেমবন একটি 

47. And the Day We 

shall cause the 

mountains to pass away 

(like clouds of dust), 

and you will see the 

ى  َّالَّ و تَّرَّ ُ اَۡلِب ۡي ِ َّۡومَّ نُسَّ وَّي
َّۡم  ۡرِٰنُۡم فَّل شَّ حَّ ً و َّ َّاِرزَّة َّۡرضَّ ب اَۡل



উম্মিু প্রান্তর এবং আসম 
মানষুমক একসত্রি করব 
অিঃপর িামদর কাউমক 
িা়েব না। 

earth as a leveled plain, 

and we shall gather 

them, and shall not leave 

out from them anyone. 

ًدا َّحَّ َّاِدۡر مِنُۡهۡم ا  ِِِ نُغ

48.  িারা আপনার 
পালনকিশ ার িামমন কপশ 
হমব িাসরবদ্ধ ভামব এবং 
বলা হমবঃ কিামরা আমার 
কামি এমি কগি; কিমন 
কিামামদরমক প্রেম বার 
িসৃষ্ট কমরসিলাম। না, 
কিামরা কিা বলমি কি, 
আসম কিামামদর েমনে 
ককান প্রসিশ্রুি িময় সনসদশ ষ্ট 
করব না। 

48.  And they will be 

presented before your 

Lord in ranks, (it will 

be said): “Indeed, you 

have come to Us just as 

We created you the 

first time. But you 

claimed that We would 

never make for you an 

appointment.”  

اؕ ل َّقَّۡد  ف ً ب ِكَّ صَّ َّٰٰل رَّ وَُّعِرُضۡوا ع
لَِّ َّو َّ َّقۡنُٰكۡم ا ل ا خَّ َّا كَّمَّ ۡۡتُُمۡون  ِج

ٍِۢ ٍة ۡعَّلَّ  ِمَّر َّ َّل َّۡن ّن َّ َّۡل زَّعَّۡمتُۡم ا ب
َّـُكۡم م َّۡوعًِدا  ِِِ ل

49.  আর আমলনামা 
িামমন রাো হমব। িামি 
িা আমি; িার কারমণ 
আপসন অপরাযীমদরমক 
ভীি-িন্ত্রস্ত কদেমবন। িারা 
বলমবঃ হায় আফমিাি, এ 
ককমন আমলনামা। এ কি 
কিাে ব়ে ককান সকিুই বাদ 
কদয়সন-িবই এমি রময়মি। 
িারা িামদর কৃিকমশমক 
িামমন উপসস্থি পামব। 
আপনার পালনকিশ া কারও 
প্রসি েলুুম করমবন না। 

49.   And  the book (of 

deeds) will  be  placed,  

and  you will see   the  

criminals fearful of 

that which is 

(recorded) therein, and 

they will say: “Woe to 

us, what is this  book 

that  leaves  neither a 

small  thing nor a  big  

thing,  except takes 

account thereof.” And 

they will find what 

they did, presented 

(before them). And 

your Lord does not do 

injustice to  anyone.  

َّى اۡۡلُۡجِرِمۡۡيَّ  ََّ وَُّوِضعَّ الِۡكتُٰب فَّ
َُّقۡولُۡونَّ ُمۡشفِِ ِِ َّا فِيِۡه وَّ ي قِۡۡيَّ 

ۡـِكتِٰب َلَّ  ا ال َّا مَّاِل هٰذَّ ن َـّ ت َـّ يٰوَّيۡل
 ۡۤ ً اَِل َّ َّة َلَّ كَّبِۡۡي ً و َّ َّة غِۡۡي َّاِدُر صَّ يُغ

َّۡحٰصٮهَّا ُدۡوا مَّا عَِّملُۡوا ا  وَّوَّجَّ
اِضًرا ب ُكَّ حَّ َّۡظلُِم رَّ  وَّ َلَّ ي

ًدا َّحَّ   ا

50.  িেন আসম 
কফমরশিামদরমক বললামঃ 

50. And when We said 

to the angels: “Prostrate ََِّّدَّمَّ و ۤۡٮ ِكَِّة اۡسُجُدۡوا َِل ٰ ل َّا لِلۡمَّ اِۡذ ُقلۡن



আদমমক কিেদা কর, িেন 
িবাই কিেদা করল ইবলীি 
বেিীি। কি সিল সেনমদর 
একেন। কি িার 
পালনকিশ ার আমদশ 
অমানে করল। অিএব 
কিামরা সক আমার 
পসরবমিশ  িামক এবং িার 
বংশযরমক বনু্ধ্রূমপ গ্রহণ 
করি? অেি িারা 
কিামামদর শত্রু। এো 
োমলমমদর েমনে েুবই 
সনকৃষ্ট বদল। 

before Adam,” so they 

fell prostrate, except 

Iblis. He was of the 

jinns, so he departed 

from the command of 

his Lord. Will you then 

take him and his 

offspring as your 

protecting friends other 

than Me, and they are 

an enemy to you. Evil 

would be the exchange 

for the wrongdoers.  

َّانَّ ِمنَّ  ؕ ك ۤۡ اِبۡلِيۡسَّ ۤۡا اَِل َّ ُدۡو جَّ فَّسَّ
ب ِٖهؕ  َّۡمِر رَّ قَّ عَّۡن ا اَۡلِن ِ فَّفَّسَّ
َّٓاءَّ ِمۡن  َّۡولِي َّٗهۤۡ ا ي َّت َّٗه وَُّذر ِ ت َِّخُذۡون َـّ َّفَّت ا

َُّدو ٌِ َّـُكۡم ع ۡ وَُّهۡم ل ؕؕ بِۡۡسَّ ُِدۡوِّن
ًِ َّدََّل لِِمۡۡيَّ ب  ِِِ لِلظه

51. নমভামন্ডল ও 
ভুমন্ডমলর িেৃনকামল আসম 
িামদরমক িাক্ষে রাসেসন 
এবং িামদর সনমেমদর 
িেৃনকামলও না। এবং 
আসম এমনও নই কি, সবভ্রান্ত 
কারীমদরমক 

িাহািেকারীরূমপ গ্রহণ 
করমবা। 

51.    I  did  not  make  

them    witness  to  the 

creation of the heavens 

and  the earth, nor 

their own creation, nor 

was I to take the 

misleaders as helpers.   

مٰوِٰت  لۡقَّ الس َّ ُۡم خَّ ُ َّۡشهَّدِت  ۤۡ ا ا م َّ
َّنُۡفِسِهۡمِ لۡقَّ ا َّۡرِض وََّلَّ خَّ  وَّاَۡل

وَّمَّا ُكنُۡت ُمت َِّخذَّ اۡۡلُِضل ِۡۡيَّ 
 ِِِ عَُّضًدا

52.  কিসদন সিসন বলমবনঃ 
কিামরা িামদরমক আমার 
শরীক মমন করমি 
িামদরমক ডাক। িারা 
িেন িামদরমক ডাকমব, 
সকন্তু িারা এ আহবামন 
িা়ো কদমব না। আসম 
িামদর মযেস্থমল করমে কদব 
একটি মৃিুে গহবর। 

52. And the Day 

(when) He will say: 

“Call those (so called) 

partners of Mine 

whom you pretended.” 

Then they will cry unto 

them, but they will not 

answer them, and We 

shall put a barrier 

(enmity) between them.  

َّٓاِءىَّ  ك َّاُدۡوا ُشرَّ َُّقۡوُل ن َّۡومَّ ي وَّي
َّۡم  ال َِّذيۡنَّ زَّعَّۡمتُۡم فَّدَّعَّۡوُهۡم فَّل
َُّهۡم  َّيۡن َّا ب عَّلۡن ُۡم وَّجَّ َِّجيۡبُۡوا َلَّ َّۡست ي

 ِِِ م َّۡوبِقًا



53.  অপরাযীরা আগুন 
কদমে কবামঝ কনমব কি, 
িামদরমক িামি পসিি 
হমি হমব এবং িারা িা 
কেমক রাস্তা পসরবিশ ন 
করমি পারমব না। 

53.  And the criminals 

shall see the Fire and 

apprehend that they 

have to fall therein. And 

they will find no way of 

escape from there.  

َّ اۡۡلُۡجِرُمۡونَّ الن َّاوَِّ ا ُۡم رَّ َِّن َّ ۤۡا ا ن ُۡو رَّ فَّظَّ
ُِدۡوا عَّنۡهَّا  َّۡم َيَّ ا وَّ ل م ُوَّاقُِعۡوهَّ

 ِِِ مَّۡصِرفًا
54.  সনশ্চয় আসম এ 
ককারআমন মানষুমক 
নানাভামব সবসভন্ন উপমার 
দ্বারা আমার বাণী 
বুসঝময়সি। মানষু িব বস্তু 
কেমক অসযক িকশ সপ্রয়। 

54.  And  indeed  We 

have put  forth,  in  this  

Quran,  for mankind, 

example of every  kind.  

And man is ever more 

quarrelsome than 

anything. 

ا الُۡقۡراِٰن  ۡ هٰذَّ َّا ِِف فۡن ر َّ َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ٍَّلِ ِ مَّث َّانَّ لِلن َّاِس ِمۡن كُل   وَّك

ًِ دََّل ٍء جَّ ۡ َّرَّ َشَّ َّۡكث اُن ا  ِِِ اَۡلِنۡسَّ
55.  কহদাময়ি আিার পর 
এ প্রিীক্ষাই শুযু মানষুমক 
সবশ্বাি স্থাপন করমি এবং 
িামদর পালনকিশ ার কামি 
ক্ষমা প্রােশনা করমি সবরি 
রামে কি, কেন আিমব 
িামদর কামি পব্শবিীমদর 
রীসিনীসি অেবা কেন 
আিমব িামদর কামিআিাব 
িামনািামসন। 

55. And nothing 

prevents the people 

from believing when 

guidance has come to 

them, and from asking 

forgiveness of their 

Lord, except that there 

should befall them 

precedent  of   the 

former people, or that 

the punishment should 

come to them face to 

face.   

ۤۡا اِۡذ  َّۡن ي ُۡؤمِنُۡو َّعَّ الن َّاسَّ ا وَّمَّا مَّن
َِّ َّۡست ٓاءَُّهُم اَۡلُدٰى وَّي غِۡفُرۡوا جَّ

َُّهۡم ُسن َُّة  َّۡن تَّاۡتِي ۤۡ ا ب َُّهۡم اَِل َّ رَّ
اُب  َُّهُم الۡعَّذَّ َّاۡتِي َّۡو ي لِۡۡيَّ ا َّو َّ اَۡل

ًِ   قُبُل

56.  আসম রািল্গনমক 
িিুংবাদ দািা ও ভয় 
প্রদশশন কারীরূমপই কপ্ররণ 
কসর এবং কামফররাই 
সমেো অবলম্বমন সবিকশ  
কমর, িা দ্বারা িিেমক বেেশ 
কমর কদয়ার উমেমশ এবং 
িারা আমার সনদশশনাবলীও 

56.  And We do not 

send the messengers 

except as giver of good 

tidings and warners. 

And those who 

disbelieve dispute with 

false argument in order 

to refute the truth 

thereby. And they take 

لِۡۡيَّ اَِل َّ  وَّمَّا نُۡرِسُل اۡۡلُۡرسَّ
ِريۡنَّ وَُّمنِۡذِريۡنَِّ َّش ِ َّاِدُل ُمب  وََُّي

َّاِطِل  ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِالۡب
ِ َّـق َّ َِّ لِيُۡدِحُضۡوا بِِه اۡۡل ۤۡا اٰيِِٰتۡ وَّاّت َّ ُذۡو



িদ্বারা িামদরমক ভয় 
প্রদশশন করা হয়, কিগুমলামক 
োট্টারূমপ গ্রহণ কমরমি। 

My revelations and that 

with which they are 

warned as mockery. 

ۤۡ اُنِۡذُرۡوا ُهُزًوا  ِِِ وَّمَّا

57.  িার িাইমি অসযক 
োমলম কক, িামক িার 
পালনকিশ ার কালাম দ্বারা 
কবাঝামনা হয়, অিঃপর কি 
িা কেমক মুে সফসরময় কনয় 
এবং িার পব্শবিী 
কৃিকমশিম্হ ভুমল িায়? 
আসম িামদর অন্তমরর উপর 
পদশ া করমে সদময়সি, কিন িা 
না কবামঝ এবং িামদর 
কামন রময়মি বসযরিার 
কবাঝা। িসদ আপসন 
িামদরমক িৎপমের প্রসি 
দাওয়াি কদন, িমব কেনই 
িারা িৎপমে আিমব না। 

57. And who does 

greater wrong than he 

who has been reminded 

of the revelations of his 

Lord, yet turns away 

from them and forgets 

what his hands have 

sent forth.   Indeed, We 

have placed coverings 

over their hearts lest 

they should understand 

this (Quran), and in 

their ears a deafness. 

And if you call them to 

guidance, they will never 

be guided, then ever. 

رَّ بِاٰيِٰتِ ِِ َّۡن ُذك ِ َُّم  ل ۡۡ َّ ب ِٖه  وَّمَّۡن ا رَّ
مَّۡت  َِّٰسَّ مَّا قَّد َّ ضَّ عَّنۡهَّا وَّن َّۡعرَّ فَّا

َّدٰهُِ َِّكن َّةً ي َّٰٰل ُقلُۡوبِِهۡم ا َّا ع عَّلۡن  اِن َّا جَّ
ۤۡ اٰذَّاِِنِۡم وَّقًۡرا ۡ ِِف َّۡن ي َّۡفقَُّهۡوُه وَّ اِۡن ا  و َّ

ۤۡا  َُّدۡو َّۡن ي َّهۡت تَّۡدُعُهۡم اَِلَّ اَۡلُدٰى فَّل
ًَّدا َّب   اِذًا ا

58.  আপনার পালনকিশ া 
ক্ষমাশীল, দয়ালু, িসদ সিসন 
িামদরমক িামদর 
কৃিকমমশর েমনে পাক়োও 
কমরন িমব িামদর শাসস্ত 
ত্বরাসম্বি করমিন, সকন্তু 
িামদর েনে রময়মি একটি 
প্রসিশ্রুি িময়, িা কেমক 
িারা িমর িাওয়ার োয়গা 
পামব না। 

58. And your Lord is 

Most Forgiving, Owner 

of Mercy. If He were to 

call them to account 

for what they have 

earned, surely He would 

have hastened for them 

the punishment. But 

for them is an 

appointed time, they 

will never find beyond 

which an escape.  

ۡۡحَّةِِ َُّفۡوُر ُذۡو الر َّ ب ُكَّ الۡغ َّۡو وَّرَّ  ل
ُِ ب َّا كَّسَّ ِِ اِخُذُهۡم  لَّ يُؤَّ َّعَّج َّ ۡوا ل

ِ ابَّ ُُم الۡعَّذَّ ُۡم م َّۡوعٌِد ل َّۡن َلَّ َّل َل َّ  ب
ًِ ُِدۡوا ِمۡن ُدۡونِٖه مَّۡوٮ ِل  ِِِ َي َّ

59.  এিব েনপদও 
িামদরমক আসম যংি কমর 
সদময়সি, িেন িারা 

59. And (all) those 

townships, We 

destroyed them when 

َّۡكنُٰهۡم ۡلَّ َّا وَِّ َّۡهل ى ا تِلۡكَّ الُۡقٰرى
َّهۡلِِكِهۡم  َّا ِۡل عَّلۡن َُّمۡوا وَّجَّ ل َّۡ



োমলম হময় সগময়সিল এবং 
আসম িামদর ধ্বংমির েমনে 
একটি প্রসিশ্রুি িময় 
সনসদশ ষ্ট কমরসিলাম। 

they did wrong, and 

We appointed a fixed 

time for their 

destruction.  

 ِِِ م َّۡوعًِدا

60.  িেন ম্িা িাাঁর িবুক 
(িঙ্গী) কক বলমলনঃ দইু 
িমুমদ্রর িঙ্গমস্থমল না কপৌিা 
পিশন্ত আসম আিব না 
অেবা আসম িগু িগু যমর 
িলমি োকব। 

60.    And when Moses 

said to his servant:  “I 

will not give up until I 

reach where the two 

seas meet, or I march 

on for ages.”  

ُح اِۡذ قَّالَّ ُمۡوٰٰس لِفَّتٰٮُه وَِّ َّبۡرَّ ۤۡ ا َلَّ
َّۡو  يِۡن ا َّۡحرَّ عَّ الۡب ۡمَّ َّبۡلُغَّ َمَّ ۤۡ ا ِته حَّ

َّۡمِِضَّ ُحُقبًا   ا
61.  অিঃপর িেন িাাঁরা 
দইু িমুুমদ্রর িঙ্গমস্থমল 
কপৌিামলন, িেন িাাঁরা 
সনমেমদর মামির কো ভুমল 
কগমলন। অিঃপর মািটি 
িমুমদ্র ি়ুেঙ্গ পে িসৃষ্ট কমর 
কনমম কগল। 

61.    Then  when  they 

reached the junction 

between them  (two 

seas), they forgot  their  

fish, and it took its way 

into the sea as in a 

tunnel.  

َّا  َِّسي ا ن َّيِۡنِهمَّ عَّ ب ۡمَّ َّا َمَّ َّغ َّل ا ب َّم َّ فَّل
َّۡحِر  َّٗه ِِف الۡب ِبيۡل َّذَّ سَّ ا فَّاّت َّ ُمَّ ُحۡوِتَّ

بًا رَّ  ِِِ سَّ

62.  িেন িাাঁরা কি স্থানটি 
অসিক্রম কমর কগমলন, ম্িা 
িঙ্গী কক বলমলনঃ আমামদর 
নাশিা আন। আমরা এই 
িফমর পসরশ্রান্ত হময় 
পম়েসি। 

62.  So when they had 

gone further, he said to 

his servant: “Bring us 

our morning meal. 

Certainly we have 

suffered fatigue in this, 

our journey.”  

افَِّ ا جَّ َّم َّ َّا ل وَّزَّا قَّالَّ لِفَّتٰٮُه اٰتِن
َّا َّدًَّءءَّن َّا  غ فَِّرن َّا ِمۡن سَّ َّقِيۡن َّقَّۡد ل ل

بًا َّصَّ ا ن  ِِِ هٰذَّ
63.  কি বললঃ আপসন সক 
লক্ষে কমরমিন, আমরা 
িেন প্রস্তর েমন্ড আশ্রয় 
সনময়সিলাম, িেন আসম 
মামির কো ভুমল 
সগময়সিলাম। শয়িানই 
আমামক একো স্মরণ 
রােমি ভুসলময় সদময়সিল। 
মািটি আশ্চিশ েনক ভামব 

63.  He said:  “Did  you 

see,  when  we  took 

refuge  on the  rock,  so  

indeed  I forgot the 

fish.  And  none made  

me   forget but  Satan,  

that I  should  mention 

it.  And   it   took   its 

way into the  sea   

amazingly.” 

ِة  ۡخرَّ ۤۡ اَِلَّ الص َّ َّا َّوَّيۡن ءَّيۡتَّ اِۡذ ا َّرَّ قَّالَّ ا
ِ َِّسيُۡت اۡۡلُۡوتَّ ۡ ن ۤۡ  وَِِّفَّاِّن ِ مَّا

هِٗ َّۡذُكرَّ َّۡن ا يٰۡطُن ا ِنيُۡه اَِل َّ الش َّ َّنٰۡسٮ  ا
َّۡحر َّٗه ِِف الۡب ِبيۡل َّذَّ سَّ بًاوَّاّت َّ  عَّجَّ

ِِِ 



িমুমদ্র সনমের পে কমর 
সনময়মি। 
64.  ম্িা বলমলনঃ আমরা 
কিা এ স্থানটিই েুাঁেসিলাম। 
অিঃপর িাাঁরা সনমেমদর 
সিহ্ন যমর সফমর িলমলন। 

64.  He said: “That is 

what we have been 

seeking.” So they went 

back on their footsteps 

following (the path).  

َّبۡغِِقَِّ َّٰٰلى  الَّ ذٰلِكَّ مَّا ُكن َّا ن ا ع فَّاۡرتَّد َّ
ًصاۙ  ِِِ اٰثَّاِرِِهَّا قَّصَّ

65.  অিঃপর িাাঁরা আমার 
বান্দামদর মমযে এমন 
একেমনর িাক্ষাি কপমলন, 
িামক আসম আমার পক্ষ 
কেমক রহমি দান 
কমরসিলাম ও আমার পক্ষ 
কেমক সদময়সিলাম এক 
সবমশষ জ্ঞান। 

65.  Then they found a 

servant among Our 

servants, unto whom 

We had bestowed 

mercy from Us, and 

We had taught him 

knowledge from Us.  

ۤۡ اٰتَّيۡنُٰه  َّا َّاِدن دَّا عَّبًۡدا م ِۡن ِعب فَّوَّجَّ
َّل َّۡمنُٰه ِمۡن  َّا وَّع ۡۡحَّةً م ِۡن ِعنِۡدن رَّ

 ِِِ ل َُّدن َّا عِلًۡما

66.  ম্িা িাাঁমক বলমলনঃ 
আসম সক এ শমিশ  আপনার 
অনুিরণ করমি পাসর কি, 
িিেপমের কি জ্ঞান 
আপনামক কশোমনা হময়মি, 
িা কেমক আমামক সকিু 
সশক্ষা কদমবন? 

66.   Moses  said  to  

him: “May  I  follow  

you  on that you  teach  

me  from what you 

have been taught of 

wisdom.”  

َّۡن  َّٰٰلى ا َّت َّبُِعكَّ ع ۡل ا َّٗه ُمۡوٰٰس هَّ قَّالَّ ل
ِِ َّا عُل ِۡمتَّ ُرۡشًدا ِن   ِ تُعَّل ِمَّ

67.  সিসন বলমলনঃ আপসন 
আমার িামে সকিুমিই 
ধযিশেযারণ কমর োকমি 
পারমবন না। 

67. He said: “Indeed, 

you will never be able 

to have patience with 

me.”  

َِّطيۡعَّ مَِِّعَّ قَِّ َّۡن تَّۡست الَّ اِن َّكَّ ل
ُۡبًا  ِِِ صَّ

68.  কি সবষয় কবাঝা 
আপনার আয়ত্তাযীন নয়, 
িা কদমে আপসন ধযিশেযারণ 
করমবন ককমন কমর? 

68.    “And  how  can 

you have patience with 

that  whereof  you can  

not encompass in 

knowledge.”  

َّۡم َُتِۡط بِٖه  َّٰٰل مَّا ل وَّكَّيۡفَّ تَّۡصُِبُ ع
 ِِِ ُخُۡبًا

69.  ম্িা বলমলনঃ আল্লাহ 
িামহন কিা আপসন আমামক 

69. He (Moses) said: 

“You shall find me, if 
ابًِرا قَِّ ُ صَّ ۤۡ اِۡن شَّٓاءَّ اّٰلله ۡ َِّجُدِّن ت الَّ سَّ



ধযিশেশীল পামবন এবং আসম 
আপনার ককান আমদশ 
অমানে করব না। 

Allah wills, patient and 

I shall not disobey you 

in (any) order.”  

َّۡمًرا َّكَّ ا َّۡعِٰصۡ ل ۤۡ ا َلَّ  ِِِ و َّ

70.  সিসন বলমলনঃ িসদ 
আপসন আমার অনুিরণ 
কমরনই িমব ককান সবষময় 
আমামক প্রশ্ন করমবন না, 
কি পিশন্ত না আসম সনমেই 
কি িম্পমকশ  আপনামক সকিু 
বসল। 

70.   He said: “So if you 

follow me, then do not 

ask me about anything 

until I myself make   

mention to you about 

it.”  

ِقَِّ َِِّنۡ فَّلَّ َّعۡت  تَّۡسـًَّلِِۡنۡ الَّ فَّاِِن ات َّب
َّـكَّ مِنُۡه  ى اُۡحِدثَّ ل ِته ٍء حَّ ۡ عَّۡن َشَّ

  ِذۡكًرا

71.  অিঃপর িারা িলমি 
লাগলঃ অবমশমষ িেন 
িারা কনৌকায় আমরাহণ 
করল, িেন সিসন িামি 
সিদ্র কমর সদমলন। ম্িা 
বলমলনঃ আপসন সক এর 
আমরাহীমদরমক ডুসবময় 
কদয়ার েমনে এমি সিদ্র কমর 
সদমলন? সনশ্চয়ই আপসন 
একটি গুরুির মন্দ কাে 
করমলন। 

71. So they both 

proceeded, until, when 

they embarked on the 

ship, he made a hole in 

it. He (Moses) said: 

“Have you made a hole 

therein so as to drown 

its people. Certainly, 

you have done a grave 

thing.”  

َّقَّافَِّ ل َّا ِِف حَِّ انطَّ ِكب ۤۡ اِذَّا رَّ ِته
قَّهَّا رَّ َِّة خَّ ِفيۡن َّهَّا الس َّ قۡت رَّ َّخَّ  قَّالَّ ا

َّهَّا َّۡهل ـًًا لِتُغِۡرقَّ ا ۡ ي َّقَّۡد ِجئۡتَّ شَّ  ل
 ِِِ اِۡمًرا

72.  সিসন বলমলনঃ আসম 
সক বসলসন কি, আপসন 
আমার িামে সকিুমিই 
ধযিশে যরমি পারমবন না? 

72.   He   said:   “Did I 

not say that you would 

never be able to have 

patience with me.” 

َِّطيۡعَّ قَِّ َّۡن تَّۡست َُّقۡل اِن َّكَّ ل َّۡم ا َّل الَّ ا
ُۡبًا  ِِِ مَِِّعَّ صَّ

73.  ম্িা বলমলনঃ আমামক 
আমার ভুমলর েমনে 
অপরাযী করমবন না এবং 
আমার কামে আমার উপর 
কমোরিা আমরাপ করমবন 
না। 

73.  He (Moses) said: 

“Call me not to 

account for what I 

forgot, and do not be 

hard upon me for my 

affair.”  

َِّسيُۡت وََّلَّ قَِّ َّا ن ِِ  ۡ اِخۡذِّن الَّ َلَّ ُتؤَّ
َّۡمِرۡى ُعۡسًرا  ِِ ُتۡرِهۡقِِنۡ ِمۡن ا



74.  অিঃপর িারা িলমি 
লাগল। অবমশমষ িেন 
একটি বালমকর িাক্ষাি 
কপমলন, িেন সিসন িামক 
হিো করমলন। ম্িা 
বলমলন? আপসন সক একটি 
সনস্পাপ েীবন কশষ কমর 
সদমলন প্রামণর সবসনময় 
িা়োই? সনশ্চয়ই আপসন 
কিা এক গুরুির অনোয় 
কাে করমলন। 

74.   So they both 

proceeded until, when 

they met a boy, so he 

killed him. He (Moses) 

said: “Have you killed 

aninnocent soul without 

(him killing another) 

soul. Certainly, you 

have done a horrible 

thing.”  

َّقَّافَِّ ل ِانْطَّ ۡۤ ِته َّا غُلًٰما حَّ َّقِي  اِذَّا ل
  ٍۢ َّۡفًسا زَِّكي َّةً َّلۡتَّ  ن َّقَّت َّٗهۙ  قَّالَّ  ا َّل فَّقَّت

ـًا ۡ ي َّۡفٍس  ؕل َّـقَّۡد  ِجئۡتَّ  شَّ َّۡۡيِ ن  بِغ
ِن ُۡكًرا

75.  সিসন বলমলনঃ আসম 
সক বসলসন কি, আপসন 
আমার িামে ধযিশে যমর 
োকমি পারমবন না। 

75.  He said: “Did I not 

say to you that you 

would never be able to 

have patience with me.”  

َّۡن قَِّ َُّقل ل َّكَّ اِن َّكَّ ل َّۡم ا َّل الَّ ا
ُۡبًا َِّطيۡعَّ مَِِّعَّ صَّ  ِِِ تَّۡست

76.  ম্িা বলমলনঃ এরপর 
িসদ আসম আপনামক ককান 
সবষময় প্রশ্ন কসর, িমব 
আপসন আমামক িামে 
রােমবন না। আপসন আমার 
পক্ষ কেমক অসভমিাগ মুি 
হময় কগমিন। 

76.  He (Moses) said: 

“If I ask you about 

anything after this, 

then do not keep me in 

your company. Indeed, 

You have received 

from me an excuse.”  

ا  َّعۡدَّهَّ ٍءٍۢ ب ۡ ۡـتُكَّ عَّۡن َشَّ َّل ا قَّالَّ اِۡن سَّ
ۡ فَّلَّ ُتٰصِحبِِۡنِۡ َـّغۡتَّ ِمۡن ل َُّدّن ِ َّل  قَّۡد ب

  عُۡذًرا

77.  অিঃপর িারা িলমি 
লাগল, অবমশমষ িেন 
একটি েনপমদর 
অসযবািীমদর কামি কপৌমি 
িামদর কামি োবার িাইল, 
িেন িারা িামদর 
অসিমেয়িা করমি 
অস্বীকার করল। অিঃপর 
িারা কিোমন একটি 
পিমনাম্মেু প্রািীর কদেমি 

77.   So  they both  

proceeded  until,  when  

they came to the people  

of  a  town,  they asked  

its  people for food, but 

they refused to make 

them guests. And they 

found therein a wall 

that was about to 

collapse, so he set it up 

straight. He (Moses) 

َّقَّاافَِّ ل َّۡهلَّ  نطَّ ۤۡ ا َّا َّتَّي ۤۡ ا ۤۡ اِذَّا ِته حَّ
َّۡن  َّۡوا ا َّب َّهَّا فَّا َّۡهل ۤۡ ا ا َّۡطعَّمَّ َِّة ۨاۡست قَّۡري
دَّا فِيۡهَّا ِجدَّاًرا  ي ُِفۡوُِهَّا فَّوَّجَّ ي ُضَّ

َّقَّامَّهِٗ نۡقَّض َّ فَّا َّۡن ي َـّ َّۡو ي ُِريُۡد ا  قَّالَّ ل
َّۡجًرا َّيِۡه ا َّل ۡذتَّ ع َّـت َّخَّ   ِشئۡتَّ ل



কপমলন, কিটি সিসন কিাো 
কমর দাাঁ়ে কসরময় সদমলন। 
ম্িা বলমলনঃ আপসন ইচ্ছা 
করমল িামদর কাি কেমক 
এর পাসরশ্রসমক আদায় 
করমি পারমিন। 

said: “If you had 

wished, you could have 

taken payment for it.”  

78.  সিসন বলমলনঃ 
এোমনই আমার ও আপনার 
মমযে িম্পকশ মচ্ছদ হল। 
এেন কি সবষময় আপসন 
ধযিশে যরমি পামরনসন, 
আসম িার িাৎপিশ বমল 
সদসচ্ছ। 

78. He said: “This is 

the parting between me 

and you. I will inform 

you of the 

interpretation of that 

over which you were 

not able to have 

patience.”  

ِ َّيِۡنكَّ َّيِِۡنۡ وَّب اُق ب ا فِرَّ  قَّالَّ هٰذَّ
َِّطع  َّۡم تَّۡست َّاِۡويِۡل مَّا ل ئُكَّ بِت َّـب ِ اُن سَّ

ُۡبًا َّيِۡه صَّ  ِِِ ع َّل

79.  কনৌকাটির বোপামর-
কিটি সিল কময়কেন দসরদ্র 
বেসির। িারা িমুমদ্র 
েীসবকা অমেষন করি। 
আসম ইচ্ছা করলাম কি, 
কিটিমক ক্রটিিিু কমর কদই। 
িামদর অপরসদমক সিল এক 
বাদশাহ। কি বলপ্রময়ামগ 
প্রমিেকটি কনৌকা সিসনময় 
সনি। 

79.   “As  for  the  ship, 

it belonged to poor 

people working  at  the  

sea, so I intended to 

cause a defect in  it, for 

there was a king 

behind  them who was 

taking every ship by 

force.”  

َّٰسِكۡۡيَّ  َّۡت ِۡل َُّة فَََّّان ِفيۡن َّم َّا الس َّ ا
َّۡن  ُ ا دت  َّرَّ َّۡحِر فَّا لُۡونَّ ِِف الۡب َّعۡمَّ ي
ًءءَُّهۡم م َّلٌِك  َّانَّ وَّرَّ َّهَّا وَّك َّعِيۡب ا

ٍَّة غَّۡصبًا ِفيۡن   ي َّاُۡخُذ كُل َّ سَّ

80.  বালকটির বোপার 
িার সপিা-মািা সিল 
ঈমানদার। আসম আশঙ্কা 
করলাম কি, কি অবাযেিা 
ও কুফর দ্বারা িামদরমক 
প্রভাসবি করমব। 

80. “And as for the 

boy,   so   his    parents 

were believers and we   

feared lest he would 

oppress them by 

rebellion and disbelief.”  

َّۡۡيِ وَِّ َّوُٰه ُمۡؤمِن َّب َّم َّا الۡغُلُٰم فَََّّانَّ ا ا
ُِ َّۡن ي  ۤۡ ا َّا ِشيۡن َّانًا فَّخَّ ا ُطغۡي ۡرِهقَُّهمَّ

ُكۡفًرا  ِِِ و َّ
81.  অিঃপর আসম ইচ্ছা 
করলাম কি, িামদর 
পালনকিশ া িামদরমক 
মহত্তর, িার িাইমি 

81.  “So we intended 

that their Lord should 

change for them one 

better than him in 

ۡۡيًا  ا خَّ ب ُُهمَّ ا رَّ ُمَّ َّۡن ي ُبِۡدَلَّ ۤۡ ا َّا ۡدن َّرَّ فَّا
بَّ ُرۡۡحًا َّقۡرَّ ا  ِِِ م ِنُۡه زَّكٰوةً و َّ



পসবত্রিায় ও ভালবািায় 
ঘসনিির একটি কশ্রি িন্তান 
দান করুক। 

purity and nearer to 

mercy.”  

82.  প্রািীমরর বোপার-
কিটি সিল নগমরর দেুন 
সপিৃহীন বালমকর। এর 
নীমি সিল িামদর গুপ্তযন 
এবং িামদর সপিা সিল 
িৎকমশ পরায়ন। িিুরাং 
আপনার পালনকিশ া 
দায়বশিঃ ইচ্ছা করমলন 
কি, িারা কিৌবমন পদাপশন 
করুক এবং সনমেমদর 
গুপ্তযন উদ্ধার করুক। 
আসম সনে মমি এো 
কসরসন। আপসন কি সবষময় 
ধযিশেযারণ করমি অক্ষম 
হময়সিমলন, এই হল িার 
বোেো। 

82.   “And  as  for  the 

wall, so it belonged to 

two youths, orphans   

in  the  city, and there 

was beneath it a 

treasure for them, and 

their father had been 

righteous. So your 

Lord intended that 

they should reach to 

their full strength and 

should take out their 

treasure, as a mercy 

from your Lord. And I 

did not do this upon 

my own command. 

That is the 

interpretation of that 

for which you could 

not keep patience.”  

ۡۡيِ وَِّ َّم َّا اَۡلِدَّاُر فَََّّانَّ لِغُلٰمَّ ا
َّٗه  ۡت َّانَّ َتَّ َِّة وَّك َِّديۡن ۡۡيِ ِِف اۡۡل َّتِيۡمَّ ي
ًـۚا  اِۡل َّبُۡوُِهَّا صَّ َّانَّ ا ا وَّك ُمَّ كَّۡۡنٌ َل َّ

ِ ب ُكَّ ادَّ رَّ َّرَّ ُِهَّا  فَّا َُّشد َّ ۤۡ ا َّا َّۡن ي َّبۡلُغ ا
ا كَّۡۡنَُِّهَّاۖ َّۡخِرجَّ َّۡست ۡۡحَّةً م ِۡن  وَّي رَّ

ِ ب ِكَّ َّۡمِرۡىِر َّ  ذٰلِكَّ  وَّمَّا فَّعَّلۡتُٗه عَّۡن ا
َّيِۡه  َّۡم تَّۡسِطْع ع َّل تَّاِۡويُۡل مَّا ل

ُۡبًاؕ  ِِِ صَّ

83.  িারা আপনামক 
িলুকারনাইন িম্পমকশ  
সেজ্ঞািা কমর। বলুনঃ 
আসম কিামামদর কামি িাাঁর 
সকিু অবস্থা বণশনা করব। 

83.   And  they  ask you 

about Dhul-Qarneyn. 

Say: “I shall recite to 

you story about him.”  

َّۡۡيِِ َّكَّ عَّۡن ِذ ى الۡقَّۡرن َّۡسـًَّلُۡون  وَّي
َّيُۡكۡم م ِنُۡه ِذۡكًراؕ َّل َّتۡلُۡوا ع ا  ُقۡل سَّ

ِِِ 
84.  আসম িামক পসৃেবীমি 
প্রসিসিি কমরসিলাম এবং 
প্রমিেক সবষময়র 
কামিশাপকরণ দান 
কমরসিলাম। 

84.  Indeed, We 

established him upon 

the earth, and We gave 

him the means of every 

thing.  

َّۡرِض وَّاٰتَّيۡنُٰه ِمۡن اِِ َّٗه ِِف اَۡل ن َّا مَّك َّن َّا ل
َّبًاۙ ب ٍء سَّ ۡ ِ َشَّ   كُل 



85.  অিঃপর সিসন এক 
কামিশাপকরণ অবলম্বন 
করমলন। 

85. So he followed a 

way. َِّ َّبًاِفَّا ب َّعَّ سَّ  ِِِ تۡب

86.  অবমশমষ সিসন িেন 
িমুিশর অস্তািমল কপৌিমলন; 
িেন সিসন িিুশমক এক 
পসঙ্কল েলাশময় অস্ত কিমি 
কদেমলন এবং সিসন কিোমন 
এক িম্প্রদায়মক কদেমি 
কপমলন। আসম বললাম, কহ 
িলুকারনাইন! আপসন 
িামদরমক শাসস্ত সদমি পামরন 
অেবা িামদরমক িদয়ভামব 
গ্রহণ করমি পামরন। 

86.    Until,  when  he  

reached the setting 

place of the sun, he 

found it setting in a 

muddy spring, and he 

found  near it a people. 

We said: “O Dhul-

Qarneyn, either that 

you punish (them) or 

that adopt   among 

them (a way of) 

kindness.”  

ۡمِس حَِّ َّغَّ مَّغِۡربَّ الش َّ َّل ى اِذَّا ب ِته
ٍَّة  ئ ِ َّۡۡيٍ ۡحَّ ۡ ع ا تَّغُۡرُب ِِف دَّهَّ وَّجَّ

ا قَّۡومًا دَّ ِعنۡدَّهَّ وَّجَّ ا ِِو َّ َّا يٰذَّ ؕؕ ُقلۡن
َّۡن  ۤۡ ا ا اِم َّ بَّ وَّ َّۡن تُعَّذ ِ ۤۡ ا ا َّۡۡيِ اِم َّ الۡقَّۡرن

 ِِِ تَّت َِّخذَّ فِيِۡهۡم ُحۡسنًا

87.  সিসন বলমলনঃ কি 
ককউ িীমালঙ্ঘনকারী হমব 
আসম িামক শাসস্ত কদব। 
অিঃপর সিসন িাাঁর 
পালনকিশ ার কামি সফমর 
িামবন। সিসন িামক 
কমোর শাসস্ত কদমবন। 

87.   He said: “As for 

him who does wrong, 

we shall punish him. 

Then he will be 

brought back to his 

Lord, so He will punish 

him with an awful 

punishment.”  

بُٗه  ۡوفَّ نُعَّذ ِ َّمَّ فَّسَّ ل َّۡ َّم َّا مَّۡن  قَّالَّ ا
ابًا  َّذَّ بُٗه ع ب ِٖه فَّيُعَّذ ِ ُ اَِٰل رَّ د  ُثم َّ يُرَّ

  ن ُۡكًرا

88.  এবং কি সবশ্বাি স্থাপন 
কমর ও িৎকমশ কমর িার 
েনে প্রসিদান রময়মি 
কলোণ এবং আমার কামে 
িামক িহে সনমদশ শ কদব। 

88.    “And  as  for  him  

who believes and  does  

righteously, so his  will  

be a goodly reward. 

And we shall speak to 

him gently about our 

command.”  

َّٗه وَِّ ًـا فَّل اِۡل َّم َّا مَّۡن اٰمَّنَّ وَّعَِّملَّ صَّ ا
ًءءَّ ۨاۡۡلُۡسِٰنِ زَّ َِّجَّ َُّقۡوُل ل ن ٗه ِمۡن  وَّسَّ

َّا يُۡسًراؕ َّۡمِرن  ِِِ ا
89.  অিঃপর সিসন এক 
উপায় অবলম্বন করমলন। 

89.   Then he followed 

a way.  َّبًا ب َّعَّ سَّ َّتۡب  ِِِ ُثم َّ ا
90.  অবমশমষ সিসন িেন 
িম্িশর উদয়ািমল কপৌিমলন, 

90.     Until,  when  he  

reached the  rising   
ۡمِس  َّغَّ مَّۡطلِعَّ الش َّ َّل ى اِذَّاب ِته حَّ



িেন সিসন িামক এমন 
এক িম্প্রদাময়র উপর উদয় 
হমি কদেমলন, িামদর েমনে 
িি্শিাপ কেমক আত্নরক্ষার 
ককান আ়োল আসম িসৃষ্ট 
কসরসন। 

place  of  the  sun,  he  

found it rising on a 

people for whom We 

had not provided any 

shelter from it. 

ُِ ا تَّۡطل دَّهَّ ۡعَّْل وَّجَّ َّٰٰل قَّۡوٍم ل َّۡم ّنَّ ُع ع
ًاۙ َۡ َّا ِس ُۡم م ِۡن ُدۡوِِن  ِِِ َل َّ

91.  প্রকৃি ঘেনা এমসনই। 
িার বৃত্তান্ত আসম িমেক 
অবগি আসি। 

91.    Thus  (it  was). 

And indeed, We had 

encompassed what he 

had in knowledge.  

َّدَّيِۡه  َّا ل ِِ َّا  ۡطن َّحَّ ؕ وَّقَّۡد ا كَّذٰلِكَّ
 ِِِ ُخُۡبًا

92.  আবার সিসন এক পে 
যরমলন। 

92. Then he followed a 

way.  َّبًا ب َّعَّ سَّ َّتۡب  ِِِ ُثم َّ ا
93.  অবমশমষ িেন সিসন 
দইু পবশি প্রিীমরর মযেস্থমল 
কপৌিমলন, িেন সিসন 
কিোমন এক োসিমক 
কপমলন, িারা িাাঁর কো 
এমকবামরই বুঝমি পারসিল 
না। 

93.    Until,  when  he 

reached between   the  

two  mountains, he  

found  beside them a 

people who  could 

scarcely understood a 

word.  

دَّ  يِۡن وَّجَّ د َّ َّۡۡيَّ الس َّ َّغَّ ب َّل ى اِذَّا ب ِته حَّ
َّاُدۡونَّ  ََّ ا قَّۡومًاۙ َل َّ ي ِمۡن ُدۡوِِنِمَّ

ًِ َّۡفقَُّهۡونَّ قَّۡوَل  ِِِ ي

94.  িারা বললঃ কহ 
িলুকারনাইন, ইয়ােেু ও 
মােেু কদমশ অশাসন্ত িসৃষ্ট 
কমরমি। আপসন বলমল 
আমরা আপনার েমনে সকিু 
কর যািশ করব এই শমিশ  কি, 
আপসন আমামদর ও িামদর 
মমযে একটি প্রািীর সনমশাণ 
কমর কদমবন। 

94. They said: “O 

Dhul- Qarneyn, indeed 

Gog and Magog are 

causing mischief in the 

land. Shall we then pay 

you a tribute in order 

that you might set 

between us and them a 

barrier.” 

َّاُۡجۡوجَّ قَِّ َّۡۡيِ اِن َّ ي ا الۡقَّۡرن الُۡوا يٰذَّ
َّۡرِض  وَّمَّاُۡجۡوجَّ ُمۡفِسُدۡونَّ ِِف اَۡل
َّۡن  َّٰٰلى ا ۡرًجا ع َّكَّ خَّ ۡعَُّل ل فَّهَّۡل ّنَّ

َّا ن َـّ َّيۡن ۡعَّلَّ ب ا َتَّ د ً َُّهۡم سَّ َّيۡن  ِِِ وَّب

95.  সিসন বলমলনঃ আমার 
পালনকিশ া আমামক কি 
িামেশ? সদময়মিন, িাই 
িমেষ্ট। অিএব, কিামরা 

95.   He  said:  “That in 

which my  Lord  has  

established  me  is  

better.  So  help  me 

with strength (of men), 

ۡۡيٌ  ۡ خَّ ِ ِّ ۡ فِيِۡه رَّ ِ ِن  قَّالَّ مَّا مَّك َّ
َُّكۡم  َّيۡن َّۡجعَّۡل ب ٍة ا ۡ بُِقو َّ َّعِيۡنُۡوِّن فَّا



আমামক শ্রম সদময় িাহািে 
কর। আসম কিামামদর ও 
িামদর মমযে একটি িদুঢৃ় 
প্রািীর সনমশাণ কমর কদব। 

I will set between you 

and them a strong 

barrier.”  

ۡدمًاۙ َُّهۡم رَّ َّيۡن ب  ِِِ وَّ

96.  কিামরা আমামক 
কলাহার পাি এমন দাও। 
অবমশমষ িেন পাহাম়ের 
মযেবিী ফাাঁকা স্থান পণ্শ 
হময় কগল, িেন সিসন 
বলমলনঃ কিামরা হাাঁপমর 
দম সদমি োক। অবমশমষ 
িেন িা আগুমন পসরণি 
হল, িেন সিসন বলমলনঃ 
কিামরা গসলি িামা সনময় 
এি, আসম িা এর উপমর 
কেমল কদই। 

96.    “Bring  me  sheets 

of  iron.”  Until,   when 

he had filled up (the 

gap) between the cliffs, 

he said: “Blow.”  Until, 

when he had made it a 

fire, he said: “Bring me 

that I may pour over it 

molten copper.”   

ِٰ َِّديۡدِِا َّرَّ اۡۡل ۡ ُزب اوٰى ُتۡوِّن ى اِذَّا سَّ ِته  حَّ
دَّفَّۡۡيِ قَّالَّ  َّۡۡيَّ الص َّ ى انُْفُخۡواب ِته  حَّ

ۤۡ اُفِۡرۡغ  ۡ َّاًراۙ قَّالَّ اُٰتۡوِّن َّٗه ن عَّل اِذَّا جَّ
َّيِۡه قِۡطًراؕ َّل  ِِِ ع

97.  অিঃপর ইয়ােেু ও 
মােেু িার উপমর 
আমরাহণ করমি পারল না 
এবং িা কভদ করমি ও 
িক্ষম হল না। 

97. So they (Gog and 

Magog) were not able 

to surmount it, nor 

were they able to 

pierce it.  

َّۡن ي َّۡظهَُّرۡوُه وَّمَّا  ۤۡا ا اُعۡو ا اۡسطَّ فَّمَّ
َّـۡقبًا َّٗه ن اُعۡوا ل َّطَّ  ِِِ اۡست

98. িলুকারনাইন বলমলনঃ 
এো আমার পালনকিশ ার 
অনুগ্রহ। িেন আমার 
পালনকিশ ার প্রসিশ্রুি িময় 
আিমব, িেন সিসন এমক 
ি্ণশ-সবি্ণশ কমর কদমবন এবং 
আমার পালনকিশ ার 
প্রসিশ্রুসি িিে। 

98. He said: “This is a 

mercy from my Lord. 

Then when the promise 

of my Lord shall come 

to pass, He shall make 

it into dust. And the 

promise of my Lord is 

true.”  

ِۡقَِّ ِ ِّ ۡۡحٌَّة م ِۡن ر َّ ا رَّ ٓاءَّ الَّ هٰذَّ  فَّاِذَّا جَّ
َّهِٗ عَّل ۡ جَّ ِ ِّ َّانَّ وَّعُۡد دَّك َّٓاءَِّ وَّعُۡد رَّ  وَّك

ق ًاؕ ۡ حَّ ِ ِّ  ِِِ رَّ

99.  আসম কিসদন িামদরমক 
দমল দমল িরমঙ্গর আকামর 
কিম়ে কদব এবং সশঙ্গায় 

99.   And  We  shall  

leave some of them, 

that day, to surge like 

waves on others, and 

ُۡوُج ِِفۡ  َّۡومَّٮ ٍِذ ّي َّ ُهۡم ي َّعۡضَّ َّا ب ۡكن وَّتَّرَّ
َّعٍۡضِ عۡنُٰهۡم  ب مَّ ۡوِر فَّجَّ ُ نُِفخَّ ِِفۡ الص  و َّ



ফুাঁ ৎকার কদয়া হমব। 
অিঃপর আসম িামদর 
িবাইমক একসত্রি কমর 
আনব। 

the Trumpet will be 

blown. Then We shall 

gather them all 

together.  

ۡعًاۙ  ِِِ ُجَّ

100.  কিসদন আসম 
কামফরমদর কামি 
োহান্নামমক প্রিেক্ষ ভামব 
উপসস্থি করব। 

100. And we shall 

present Hell that day 

to the disbelievers, 

plain to view.  

َّۡومَّٮ ٍِذ  ن َّمَّ ي هَـّ َّا جَّ ۡضن عَّرَّ و َّ
اۙ  ِ ل ِـلۡكِٰفِريۡنَّ عَّۡرضَّ

101.  িামদর িকু্ষিম্মহর 
উপর পদশ া সিল আমার 
স্মরণ কেমক এবং িারা 
শুনমিও িক্ষম সিল না। 

101.  Those  whose eyes  

had been within a cover 

from remembrance  of  

Me,  and   who  had   

not   been    able  (even)  

to  hear.  

ٓاٍء ِِ ۡ ِغطَّ َّعۡيُنُُهۡم ِِف َّۡت ا َّان ۨؕال َِّذيۡنَّ ك
َِّطيُۡعۡونَّ  َّۡست َّانُۡوا َلَّ ي عَّۡن ِذۡكِرۡى وَّك

ۡعًا  ِِِ ۡسَّ
102.  কামফররা সক মমন 
কমর কি, িারা আমার 
পসরবমিশ  আমার 
বান্দামদরমক অসভভাবক 
রূমপ গ্রহণ করমব? আসম 
কামফরমদর অভেেশনার 
েমনে োহান্নামমক প্রস্তুি 
কমর করমেসি। 

102. Do then those who 

disbelieve think that 

they can take My 

slaves instead of Me   

as protecting friends. 

Indeed, We have 

prepared Hell for the 

disbelievers as a 

lodging.  

َِّ َّۡن ا ۤۡا ا ِسبَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡو فَّحَّ
َّٓاءَِّ َّۡولِي ۤۡ ا ۡ َّاِدۡى ِمۡن ُدۡوِّن  ي َّت َِّخُذۡوا ِعب
ن َّمَّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ  هَـّ َّا جَّ َّۡدن َّۡعت ۤۡ ا اِن َّا

ًِ  ِِِ نُُزَل
103.  বলুনঃ আসম সক 
কিামামদরমক কিিব 
কলামকর িংবাদ কদব, িারা 
কমমশর সদক সদময় েুবই 
ক্ষসিগ্রস্ত। 

103.    Say: “Shall We 

inform you of the 

greatest losers in 

respect of (their) 

deeds.”  

ِريۡنَّ  َّۡخسَّ ئُُكۡم بِاَۡل َّب ِ ۡل نُـن ُقۡل هَّ
ًؕ اَل َّۡعمَّ   ا

104.  িারাই কি কলাক, 
িামদর প্রমিষ্টা 
পাসেশবেীবমন সবভ্রান্ত হয়, 
অেি িারা মমন কমর কি, 
িারা িৎকমশ কমরমি। 

104.  Those whose 

efforts have been 

wasted   in   the  life of 

the world, and they 

think that they are 

doing good in work.  

َِّ َّيٰوِة ا عۡيُُهۡم ِِف اۡۡل ل َّ سَّ ل َِّذيۡنَّ ضَّ
ُِ َِّن َّ بُۡونَّ ا ۡسَّ َّا وَُّهۡم ُيَّ نۡي ُ ۡم الد 

  ُُيِۡسنُۡونَّ ُصنۡعًا



105.  িারাই কি কলাক, 
িারা িামদর পালনকিশ ার 
সনদশশনাবলী এবং িাাঁর 
িামে িাক্ষামির সবষয় 
অস্বীকার কমর। ফমল 
িামদর কমশ সনষ্ফল হময় 
িায়। িিুরাং ককয়ামমির 
সদন িামদর েনে আসম 
ককান গুরুত্ব সস্থর করব না। 

105.  Those are they 

who disbelieve in the 

revelations of their 

Lord and in the 

meeting with Him. So 

worthless will be their 

deeds. Then We shall 

not assign to them any 

weight on the Day of 

Judgment.    

ۤۡٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِاٰيِٰت  ٰ اُول
ۡت  بِطَّ لِقَّٓاٮ ِٖه فَّحَّ ب ِِهۡم وَّ رَّ

َّعِۡ َّۡومَّ ا ُۡم ي اَُلُۡم فَّلَّ نُقِيُۡم َلَّ مَّ
ًـا ِة وَّۡزن  ِِِ الۡقِيٰمَّ

106.  োহান্নাম-এোই 
িামদর প্রসিফল; কারণ, 
িারা কামফর হময়মি এবং 
আমার সনদশশনাবলী ও 
রিল্গণমক সবদ্রূমপর সবষয় 
রূমপ গ্রহণ কমরমি। 

106.  That is their 

recompense, Hell, 

because they  

disbelieved, and took 

My revelations and My 

messengers in ridicule.  

ِٰ َّا ذ ِِ هَّن َُّم  ًءُؤُهۡم جَّ زَّ لِكَّ جَّ
ۤۡا اٰيِِٰتۡ وَُّرُسِٰلۡ  َُّذۡو كَّفَُّرۡوا وَّاّت َّ

 ِِِ ُهُزًوا
107.  িারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমর ও িৎকমশ িম্পাদন 
কমর, িামদর অভেেশনার 
েমনে আমি োন্নািুল 
কফরদাউি। 

107.    Indeed,  those 

who believe and do 

righteous deeds, theirs 

will be the Gardens of 

Paradise as a lodging.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا 
ُۡم جَّنهُت  َّۡت َلَّ َّان لِٰحِت ك الصه

ًۙ  ِِِ الِۡفۡردَّۡوِس نُُزَل
108.  কিোমন িারা 
সিরকাল োকমব, কিোন 
কেমক স্থান পসরবিশ ন করমি 
িাইমব না। 

108. Wherein they will 

abide (forever), no 

desire will they have to 

be removed there from.  

بۡغُۡونَّ عَّنۡهَّا  َـّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا َلَّ ي
ًِ  ِِِ ِحوََّل

109.  বলুনঃ আমার 
পালনকিশ ার কো, কলোর 
েমনে িসদ িমুমদ্রর পাসন 
কাসল হয়, িমব আমার 
পালনকিশ ার কো, কশষ 
হওয়ার আমগই কি িমুদ্র 
সনঃমশসষি হময় িামব। 

109.    Say:  “If  the  sea  

were ink   for  (writing)  

the  words  of my Lord, 

surely, the sea would   

be  exhausted  before 

that the  words  of  my 

Lord would be 

finished,  even  if  we 

َّۡحُر ِمدَّادًا ل ِـََّلِٰمِت  َّانَّ الۡب ُقۡل  ل َّۡو ك
نۡفَّدَّ  َّۡن تَـّ َّۡحُر قَّبۡلَّ ا َِّفدَّ الۡب َّـن ۡ ل ِ ِّ رَّ
ِثۡلِٖه  ِِ َّا  ۡۡن َّۡو ِج ل ۡ وَّ ِ ِّ َّلِٰمُت رَّ ك

  مَّدَّدًا



িাহািোমেশ  অনুরূপ 

আমরকটি িমুদ্র এমন সদমলও। 
brought  (another  sea)  

like it as aid.” 

110.  বলুনঃ আসম ও 
কিামামদর মিই একেন 
মানষু, আমার প্রসি 
প্রিোমদশ হয় কি, 
কিামামদর ইলাহই একমাত্র 
ইলাহ। অিএব, কি বেসি 
িার পালনকিশ ার িাক্ষাি 
কামনা কমর, কি কিন, 
িৎকমশ িম্পাদন কমর এবং 
িার পালনকিশ ার এবাদমি 
কাউমক শরীক না কমর। 

110.   Say:  “I  am  only  

a   man like you. It has 

been inspired to me 

that your god is only 

One God. So whoever 

is expecting for the 

meeting with his Lord, 

let him do righteous 

deed, and not associate 

anyone as a partner in 

the worship of his 

Lord.”  

َِّقُِ َّن ۤۡ ا َّا ٌر م ِثۡلُُكۡم يُۡوِٰحى ۡل اِّن َّ َّشَّ ا ب
اِحدٌِ ٰـٌه و َّ ۤۡ اَِٰلُُكۡم اِل َّا َّّن َّ ۡن  ۚاَِلَّ َّ ا  فَّمَّ

ۡل   ۡعمَّ َـّ ب ِٖه   فَّلۡي َّۡرُجۡوالِقَّٓاءَّ رَّ َّانَّ ي ك
ًِ ل َّادَِّة     عَّمَّ ًـاو َّ َلَّ  يُۡشِرۡك   بِعِب اِۡل صَّ

ًدا َّحَّ ب ِٖهۤۡ ا  رَّ

     
 


