আল মু’মিনূন

AlMominoon

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.

1. মুমিনগণ সফলকাম হয়ে 1. Certainly, successful
গেছে,
are the believers.
2. যারা নিজেদের নামাযে 2. Those who
are
বিনয়-নম্র;
humble
in
their
prayers.
যারা অনর্থক কথা- 3.
And those who
বার্তায় নির্লিপ্ত,
turn away from vain

3.

conversation.
4.
থাকে

যারা যাকাত দান করে 4. And those who pay

poor due.

এবং যারা নিজেদের 5.
And those who
যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।
guard their private

5.

parts.
তবে তাদের স্ত্রী ও
মালিকানাভুকত
্
দাসীদের
ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে
তারা তিরস্কৃত হবে না।

6.

6. Except from their
wives or that their
right hands possess,
then indeed, they are
not blameworthy.
7. অতঃপর কেউ এদেরকে 7. Then whoever seeks
ছাড়া অন্যকে কামনা করলে beyond that, so it is
তারা সীমালংঘনকারী হবে।
they who are the
transgressors.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِِِ قَّ ۡد اَّفۡل ََّّح اۡلۡ ُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّ َۙن

ال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم ِِفۡ َّص ََّل ِ ِِت ۡم
ِ َٰۙخ ِش ُع ۡو َِّن
َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم عَّ ِن اللَّغۡ ِو
َُِِِۙم ۡعر ُِض ۡو َِّن

ِ ٰ وال َّ ِذيۡن ُهم لِل َّزك
ِِِ َۙوة فٰعِل ُ ۡو َِّن
ۡ َّ َّ
َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم ل ِ ُف ُر ۡو ِج ِه ۡم
ِ ِ ٰح ِف ُظ ۡو َّ َۙن
اِ َّّل عَّ ٰىٰل ا َّۡز َّوا ِج ِه ۡم ا َّۡو َّما َّملَّـ َّك ۡت
ِِِ ي
َِّ ۡ ۡي مَّل ُ ۡو ِم
ُۡ ا َّۡۡيَّ ُاُنُ ۡم فَّاِ َُّنُ ۡم َّغ

ِك
َّ ك فَّاُول ٰٮى
َّ ِ فَّ َّم ِن ابۡت َّ ٰٰغ َّو َّرٓاءَّ ذٰل
ِِِ ُه ُم الۡع ٰ ُد ۡو َِّن

এবং যারা আমানত ও 8. And those who,
অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার to their trusts
and
থাকে।
their covenants, are

8.

faithfully true.
এবং যারা তাদের 9.
And those who
নামাযসমূহের খবর রাখে।
guard
over
their

9.

prayers.
তারাই উত্তরাধিকার 10. It is those who are
লাভ করবে।
the inheritors.

10.

তারা শীতল ছায়াময় 11. Who shall inherit
উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ paradise. They shall
করবে। তারা তাতে চিরকাল abide therein forever.
থাকবে।

11.

আমি মানুষকে মাটির 12. And
certainly,
সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। We created man from

12.

an extract of clay.
অতঃপর আমি তাকে 13. Then We placed
শুকর
্ বিন্দু
রূপে
এক him as a (sperm) drop
সংরক্ষিত আধারে স্থাপন in a firm lodging.
করেছি।

13.

এরপর
আমি
শুকর
্ বিন্দক
ু ে
জমাট
রক্তরূপে সৃষট
্ ি করেছি,
অতঃপর জমাট রক্তকে
মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি,
এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে
অস্থি
সৃষট
্ ি
করেছি,
অতঃপর অস্থিকে মাংস
দ্বারা
আবৃত
করেছি,
অবশেষে তাকে নতুন রূপে
দাাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম
সৃষট
্ িকর্তা আল্লাহ কত
কল্যাণময়।

14.

14. Then We fashioned
the drop into a clot,
then We fashioned the
clot into a lump (of
flesh),
then
We
fashioned the lump into
bones, then We clothed
the bones with flesh,
then We brought it
forth
as
another
creation. So blessed be
Allah, the best of
creators.

َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم ِّل َّ ِم ٰنٰتِ ِه ۡم َّوعَّ ۡه ِد ِه ۡم
ِ ِٰر ُع ۡو َّ َۙن
َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم عَّ ٰٰل َّصلَّوٰ ِ ِِت ۡم
ن
َِّ ُُيَّافِ ُظ ۡو
ِِِ ِك ُه ُم ال ۡوٰ ِرث ُۡو َّ َۙن
َّ اُول ٰٮى

ال َّ ِذيۡ َّن ي َّ ِرث ُۡو َّن ال ۡ ِف ۡردَّ ۡو َّسَؕ ُه ۡم
ِِِ فِيۡهَّا ٰخلِ ُد ۡو َِّن
ان ِم ۡن ُسلٰل َّ ٍة
َّ َّولَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ۡاّلِن ۡ َّس
ِ ِ ي
ٍِ ۡ ِم ۡن ِط
ُث َّم َّجعَّلۡن ٰ ُه ن ُ ۡط َّفةً ِِفۡ قَّ َّرا ٍر
ِ ِ  ي
ٍِ ۡ َّم ِك

ُث َّم َّخل َّ ۡقنَّا النُ ۡط َّفةَّ عَّلَّقَّةً فَّ َّخل َّ ۡقنَّا
َّالۡعَّلَّقَّةَّ ُم ۡضغَّةً فَّ َّخل َّ ۡقنَّا اۡلۡ ُ ۡضغَّة
ِع ٰظ ًما فَّ َّكِ َّس ۡونَّا الۡعِ ٰظ َّم ََّل ۡ ًما
َ 
َّ َّٰٰ َّ ُث َّم اَّن ۡ َّشاۡن ٰ ُه َّخلۡقًا ا ٰ َّخ َِّر فَّت
َِِِؕي
َِّ ۡ ِاّٰلل ا َّ ۡح َّس ُن ا ۡۡلٰلِق
ُه

এরপর
মৃত্যব
ু রণ করবে

15.

তোমরা 15. Then indeed you,

after that, will surely
die.
16. অতঃপর কেয়ামতের 16. Then indeed you, on
দিন তোমরা পুনরুত্থিত the Day of Judgment,
হবে।
will be raised.
17. আমি তোমাদের উপর 17. And certainly, We
সুপ্তপথ সৃষট
্ ি করেছি এবং have created above you
আমি
সৃষট
্ ি
সম্বন্ধে seven heavens, and We
অনবধান নই।
are not unaware of the
creation.
18. আমি আকাশ থেকে 18. And We sent down
পানি বর্ষণ করে থাকি from the sky water in a
পরিমাণ মত অতঃপর আমি measured amount, then
জমিনে সংরক্ষণ করি এবং We gave it lodging in
আমি তা অপসারণও করতে the earth. And indeed,
We certainly have
সক্ষম।
Power over taking it
away.
19. অতঃপর আমি তা দ্বারা 19. Then We brought
তোমাদের জন্যে খেজুর ও
আঙ্গর
ু ের বাগান সৃষট
্ ি
করেছি। তোমাদের জন্যে
এতে প্রচুর ফল আছে এবং
তোমরা তা থেকে আহার
করে থাক।
এবং ঐ বৃক্ষ সৃষট
্ ি
করেছি, যা সিনাই পর্বতে
জন্মায় এবং আহারকারীদের
জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন
উৎপন্ন করে।

20.

forth for you therewith
gardens of date-palms
and
grapevines,
wherein is much fruit
for you, and from
which you eat.
20. And a tree that
springs forth from
Mount Sinai,
that
grows oil and relish
for those who eat.

21. এবং তোমাদের জন্যে 21. And indeed, in the
চতুস্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে cattle there is surely a
চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। lesson for you. We give

ِِِ َؕك َّۡل َّ ِيتُ ۡو َِّن
َّ ِ ُث َّم اِن َّ ُك ۡم بَّ ۡع َّد ذٰل
ُث َّم اِن َّ ُك ۡم ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة
ِ ِ ُتبۡعَّثُ ۡو َِّن

َّولَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقنَّا فَّ ۡوقَّ ُك ۡم َّسب ۡ َّع
َّط َّرٓا ِٮ َِّق َّو َّما ُكنَّا عَّ ِن ا ۡۡلـ َّل ِۡق
ِ ِي
َِّ ۡ ِغ ٰ ِفل
ِ السم
ٓاء َّمٓاءً ًۢ بِقَّ َّد ٍر
ََّّ َّواَّن ۡ َّزلۡنَّا ِم َّن
ض َّواِنَّا عَّ ٰٰل
ِ ِ فَّا َّ ۡس َِّكنه ُه ِِف ۡاّل َّ ۡر
ِِِ اب بِ ٖه لَّق ٰ ِد ُر ۡو َِّن
ًۢ ٍ ذَّ َّه
فَّاَّن ۡ َّشاۡنَّا لـ َّ ُك ۡم بِ ٖه َّجنه ٍت ِم ۡن َّّنِي ۡ ٍل
اب لـ َّ ُك ۡم فِيۡهَّا ِفَّ َِّوا ِك ُه
ِ ٍ َّ َِّو ا َّۡعن
ِِِ كَّثِ ۡۡي َّ ٌة َّو ِمنۡهَّا تَّاۡكُل ُ ۡو َّ َۙن
ِ و َّش َّجرةً ََّتۡرج
ِ
م
ط
ٓاء
ن
ي
س
ر
و
ن
ُ
ۡ
َّ
ُ ُ َّ َّ
ۡ
َّ َّ ۡ
َّو ِصب ۡ ٍغ
ِ ِ الد ۡه
ن
ُ ِتَّنًۡۢب ُ ُت ب
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِل ِ َۡل ٰ ِكل
َِؕؕ ًٰة
َّۡ َِّو اِ َّن لـ َّ ُك ۡم ِِف ۡاّلَّنۡعَّا ِم لَّع

আমি তোমাদেরকে তাদের
উদরস্থিত বস্তু থেকে পান
করাই এবং তোমাদের জন্যে
তাদের
মধ্যে
প্রচুর
উপকারিতা আছে। তোমরা
তাদের কতককে ভক্ষণ কর।

you to drink (milk) of
what is in their bellies.
And for you in them
there
are
many
benefits, and of them
you eat.

22. তাদের পিঠে ও জলযানে 22. And on them and
তোমরা আরোহণ করে on the ship you are
চলাফেরা করে থাক।
carried.
আমি নূহকে তার
সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ
করেছিলাম। সে বলেছিলঃ হে
আমার সম্প্রদায়, তোমরা
আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি
ব্যতীত তোমাদের কোন
মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয়
কর না।

23.

23. And certainly, We
sent Noah to his
people, so he said: “O
my people, worship
Allah. You do not have
any god other than
Him. Will you then not
fear (Him).”

24. তখন তার সম্প্রদায়ের 24. But the chiefs of
কাফের-প্রধানরা বলেছিলঃ those who disbelieved
এ তো তোমাদের মতই among his people said:
একজন মানুষ বৈ নয়। সে “This is not but a
তোমাদের উপর নেতৃত্ব human being like you,
করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা he seeks that he could
করলে ফেরেশতাই নাযিল make himself superior
করতেন। আমরা আমাদের to you. And if Allah
পূরব
্ পুরুষদের মধ্যে এরূপ had willed, He surely
would have sent down
কথা শুনিনি।
angels. We have not
heard of this among
our fathers of old.”
25. সে তো এক উম্মাদ 25. He is not but a man

ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং
in whom is a madness,
কিছুকাল
তার
ব্যাপারে so wait regarding him

ن ُ ۡسقِي ۡ ُك ۡم ِمَّا ِِفۡ ُب ُط ۡو ِ ُِن َّا َّولـ َّ ُك ۡم
فِيۡهَّا َّمنَّافِ ُع َّكثِ ۡۡي َّ ٌة َّو ِمنۡهَّا
ن
َۙ َّ تَّاۡكُل ُ ۡو
ِ ۡ ال ۡ ُـفل
ك

َّوعَّ َّٰل

َّوعَّلَّيۡهَّا
ن
َِّ ُ ُۡت َّمل ُ ۡو

ال
َّ ََّّولَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ن ُ ۡو ًحا اِ ٰٰل قَّ ۡو ِم ٖه فَّق
اّٰللَّ مَّا لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ۡ يٰقَّ ۡو ِم
اعب ُ ُد ۡوا ه
ن
َِّ ۡيهَؕ اَّفَّ ََّل تَّتَّ ُق ۡو
ُۡ اِل ٰ ٍه َّغ
ال اۡلۡ َّل َّ ُؤا ال َّ ِذيۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ِم ۡن
َّ َّفَّق
َۙقَّ ۡو ِم ٖه َّما هٰ َّذا ۤ اِ َّّل بَّ َّش ٌر ِمثۡل ُ ُك ۡم
م َّول َّ ۡو
َؕ ۡ يُ ِريۡ ُد ا َّۡن يَّـت َّ َّف َّض َّل عَّلَّي ۡ ُك
ِ َّ اّٰلل َّّلَّن ۡ َّز َّل َّمل ٰى ِٮ َّك ِةً ِؕ َّما
َس ۡعنَّا
ُ َّشٓاءَّ ه
ِِِي
َِّ ۡ ِ بِه ٰ َّذا ِِفۡ ۤاٰبَّ ِٓاٮنَّا ۡاّل َّ َّول
اِ ۡن ُه َّو اِ َّّل َّر ُج ٌ ًۢل بِ ٖه ِجنَّ ٌة فَّ ََّتَّبَّ ُص ۡوا

অপেক্ষা কর।

for a while.

26. নূহ বলেছিলঃ হে আমার 26.
He said: “My
পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য Lord, help me because
কর; কেননা, তারা আমাকে they have denied me.”
মিথ্যাবাদী বলছে।

অতঃপর আমি তার
কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম
যে, তুমি আমার দৃষট
্ ির
সামনে এবং আমার নির্দেশে
নৌকা তৈরী কর। এরপর
যখন আমার আদেশ আসে
এবং চুলল
্ ী প্লাবিত হয়,
তখন নৌকায় তুলে নাও,
প্রত্যেক জীবের এক এক
জোড়া
এবং
তোমার
পরিবারবর্গকে,
তাদের
মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূরব
্ ে
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের
ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের
সম্পর্কে আমাকে কিছু
বলো না। নিশ্চয় তারা
নিমজ্জত হবে।

27.

28. যখন তুমি ও তোমার
সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ
করবে, তখন বলঃ আল্লাহর
শোকর, যিনি আমাদেরকে
জালেম সম্প্রদায়ের কবল
থেকে উদ্ধার করেছেন।

29. আরও বলঃ পালনকর্তা,
আমাকে কল্যাণকর ভাবে
নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ

27.
So We inspired
him that: “Make the
ship within Our sight
and Our inspiration.
Then,
when
Our
command comes and
the oven boils over,
then take on board of
every
(kind)
two
spouses, and your
household, except those
against whom the word
has already gone forth,
of them. And do not
address Me for those
who have done wrong.
Indeed, they will be
drowned.”
28. “Then when you
are firmly seated, you
and whoever is with
you, in the ship, then
say, praise be to Allah
who has saved us from
the
wrong
doing
people”
29. And say: “My Lord,
cause me to land at a
blessed landing place,

ي
ٍِ ۡ بِ ٖه َّح هّٰت ِح

ال َّر ِب ان ْ ُص ۡر ِِن ۡ ِِبَّا
َّ َّق
ِ ِ َّك َّذ ُب ۡو ِِن

ك
َّ ۡ فَّا َّ ۡو َّحيۡنَّا ۤ اِلَّي ۡ ِه ا َِّن ا ۡصن َّ ِع ال ۡ ُفل
بِاَّعۡيُ ِننَّا َّو َّو ۡح ِينَّا فَّاِذَّا َّجٓاءَّ ا َّ ۡم ُرنَّا
ك فِيۡهَّا ِم ۡن كُ ٍل
ۡ ُ ار التَّـنُ ۡو ُِر فَّ ۡاسل
َّ ََّّوف
ِ ۡ َّ ي ا ۡثن
ِ ۡ زَّ ۡو َّج
ك اِ َّّل َّم ۡن
َّ َّ ي َّوا َّ ۡهل
م َّو َّّل
ِۡ َّسب َّ َّق عَّلَّي ۡ ِه الۡقَّ ۡو ُل ِمنۡ ُه
ِ
ِن ِ ِِف ال َّ ِذيۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا اِ َُّنُ ۡم
ۡ ِ ۡ َُتَّاطب
ُِِِمغۡ َّر ُق ۡو َِّن

ك
َّ َّت َّو َّم ۡن َّمع
َّ ۡ ت اَّن
َّ ۡفَّاِذَّا ا ۡست َّ َّوي
ِ ك فَّ ُق ِل ا َۡلم ُد ِ ه
ِ ۡ عَّ َّٰل ال ۡ ُـفل
ّٰلل
ۡ َّ
ال َّ ِذ ۡى ََّنهٮنَّا ِم َّن الۡقَّ ۡو ِم
ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
ِۡ ۡ َّو ُقل َّر ِب اَّن ۡ ِزل
ٰكًا
َّ ۡ ِن ُم
َّٰ ۡنّل ً ُم

অবতারণকারী।

and You are the best of
those who bring to
landing.”
30.
এতে নিদর্শনাবলী 30. Indeed, in that are
রয়েছে
এবং
আমি sure signs. And indeed,
পরীক্ষাকারী।
We are ever putting
(mankind) to the test.
31. অতঃপর অন্য এক 31. Then We raised
সম্প্রদায়
আমি
তার after them another
স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম।
generation.
32. এবং তাদেরই একজনকে 32. And We sent among
তাদের
মধ্যে
রসূলরূপে them a messenger of
প্রেরণ করেছিলাম এই বলে their own, (saying)
যে,
তোমরা
আল্লাহর that: “Worship Allah,
বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত you do not have any
তোমাদের অন্য কোন god other than Him.
মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা Will you then not fear
(Him)”
ভয় করবে না?
তাাঁর সম্প্রদায়ের
প্রধানরা যারা কাফের ছিল,
পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা
বলত এবং যাদেরকে আমি
পার্থিব
জীবনে
সুখস্বাচ্ছন্দয
্
দিয়েছিলাম,
তারা বললঃ এতো আমাদের
মতই একজন মানুষ বৈ নয়।
তোমরা যা খাও, সেও তাই
খায় এবং তোমরা যা পান
কর, সেও তাই পান করে।

33.

33. And the chiefs of
his people said, those
who had disbelieved
and denied the meeting
of the Hereafter and to
whom We had given
the
luxuries in the
worldly life: “This is
not but a human being
like you. He eats of
that from which you
eat, and drinks of what
you drink.”

34. যদি তোমরা তোমাদের 34. “And if you should
মতই
একজন
মানুষের obey
a man like
আনুগত্য কর, তবে তোমরা yourselves, indeed, you

ِِِ ي
َِّ ۡ ِ ۡي اۡلۡ ُ ۡ ِۡنل
َّ ۡ َّواَّن
ُ ۡ ت َّخ
ك َّّلَّي ٰ ٍت َّواِ ۡن ُكنَّا
َّ ِ اِ َّن ِِفۡ ذٰل
ِ ِ ي
َِّ ۡ َِّۡلُبۡتَّل
ُث َّم اَّن ۡ َّشاۡنَّا ِم ۡ ًۢن بَّ ۡع ِد ِه ۡم قَّ ۡرنًا
ِ ِ ن
َِّ ۡا ٰ َّخرِي
فَّا َّ ۡر َّسلۡنَّا فِي ۡ ِه ۡم َّر ُس ۡوّل ً ِمنۡ ُه ۡم ا َِّن
ِ
ِۡيه
ِۡ
ُۡ َّاّٰللَّ َّما لـ َّ ُك ۡم م ۡن اِل ٰ ٍه غ
اعب ُ ُد ۡوا ه
ِِِ اَّفَّ ََّل تَّتَّ ُق ۡو َِّن
ال اۡلۡ َّ ََّل ُ ِم ۡن قَّ ۡو ِم ِه ال َّ ِذيۡ َّن
َّ ََّّوق
ِ ََّّك َّفروا وكَّ َّذ ُبوا بِلِق
ٓاء ۡاّل ٰ ِخ َّر ِة
ۡ َّ ۡ ُ
ِ واَّتۡرفۡنهم ِِف ا َۡلَّي
الدنۡيَّاَۙ َّما
ُ وة
ۡ ُ ٰ َّ َّ
ٰ
م يَّاۡكُ ُل ِمَّا
َۙ ۡ هٰ َّذا ۤ اِ َّّل بَّ َّش ٌِر ِمثۡل ُ ُك
تَّاۡكُل ُ ۡو َّن ِمنۡ ُه َّوي َّ ۡش َّر ُب ِمَّا
ِِِ تَّ ۡش َّر ُب ۡو َِّن
َّول َّ ِٮ ۡن ا ََّّط ۡعتُ ۡم بَّ َّش ًرا ِمثۡلَّـ ُك ۡم

নিশ্চিতরূপেই
হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত would

সে কি তোমাদেরকে
এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা
মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও
অস্থিতে
পরিণত
হলে
তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত
করা হবে?

35.

then be sure

losers.”
35. “Does he promise
you that when you are
dead and you have
become dust and bones
that you shall be
brought forth.”

36. তোমাদেরকে যে ওয়াদা 36. “How far, how
দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে far is that which you
পারে?
are promised.”

َِِِۙاِن َّ ُك ۡم اِذًا َّۡل ٰ ِس ُر ۡو َِّن
ا َّيَّعِ ُد ُك ۡم ا َّن َّ ُك ۡم اِذَّا ِمتُ ۡم َّو ُكنۡتُ ۡم
َّو ِع َّظامًا ا َّن َّ ُك ۡم
ُت َّرابًا
ِِِ  ُّم ۡ َّر ُج ۡو َِّن
ِۡلَّا

ات
َّ ََّّهيۡه
ِِِ 

ات
َّ ََّّهيۡه
ُت ۡوع َّ ُد ۡو َِّن

37. “It is not but
our life of the world,
we die and we live,
and we shall not be
raised.”

الدنۡيَّا ََّنُ ۡو ُت
ُ اِ ۡن ِِهَّ اِ َّّل َّحيَّا ُتنَّا
ِِِ  ي
َِّ ۡ َِّو ََّنۡيَّا َّو َّما ََّنۡ ُن ِِبَّب ۡ ُع ۡوث

38. সে তো এমন ব্যক্তি 38. “He is not but a
বৈ নয়, যে আল্লাহ সম্বন্ধে man
who
has
মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং invented against Allah
আমরা তাকে বিশ্বাস করি a lie. And we will not
believe in him.”
না।
39.
তিনি বললেনঃ হে 39. He said: “O my
আমার পালনকর্তা, আমাকে Lord, help me because
সাহায্য কর, কারণ তারা they denied me.”

ِ اِ ۡن ُهو اِ َّّل رج ُل ۨا ۡف ََّتى عَّ َّٰل ه
اّٰلل
ُ َّ َّ
ٰ
ِِِ ي
َِّ ۡ َّك ِذبًا َّو َّما ََّنۡ ُن لَّه ِ ُِب ۡؤ ِم ِن

40. আল্লাহ বললেনঃ কিছু 40. He (Allah) said:
দিনের মধ্যে তারা সকাল “In a little, they will
বেলা অনুতপ্ত হবে।
surely be regretful.”

ال عَّ َّما قَّلِي ۡ ٍل لَّيُ ۡصبِ ُح َّن
َّ َّق
ي
َِّ ۡ ن ٰ ِد ِم

আমাদের
পার্থিবজীবনই
একমাত্র
জীবন। আমরা মরি ও বাাঁচি
এখানেই
এবং
আমারা
পুনরুত্থিত হবো না।

37.

আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

41. অতঃপর সত্য সত্যই 41. So an awful cry
এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে seized them in truth,
হতচকিত করল এবং আমি then We made them as
তাদেরকে
বাত্যা-তাড়িত (plant) stubble. So a

ال َّر ِب ان ْ ُص ۡر ِِن ۡ ِِبَّا
َّ َّق
ِ ِ كَّ َّذ ُب ۡو ِِن

بِا َۡلـ َّ ِق
لِـلۡقَّ ۡو ِم

الصي ۡ َّح ُة
َّ فَّا َّ َّخ َّذ ِۡت ُ ُم
ٓاءً فَّب ُ ۡع ًدا
ِ َّ فَّ َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم ُغث

আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। far
removal
for
অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী wrongdoing people.
সম্প্রদায়।
এরপর তাদের পরে 42. Then We brought
আমি বহু সম্প্রদায় সৃষট
্ ি forth after them other
করেছি।
generations.

42.

43. কোন সম্প্রদায় তার 43. Never can precede
নির্দিষ্ট কালের অগ্রে যেতে any nation its term,
পারে না। এবং পশ্চাতেও nor can they delay it.
থকাতে পারে না।

ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
ُث َّم اَّن ۡ َّشاۡنَّا ِم ۡ ًۢن بَّ ۡع ِد ِه ۡم ُق ُر ۡونًا
ِ ِ َؕن
َِّ ۡا ٰ َّخرِي
َّما تَّ ۡسبِ ُق ِم ۡن اُ َّم ٍة ا ََّّجلَّهَّا َّو َّما
ِِِ ي َّ ۡستَّـا ۡ ِخ ُر ۡو َّ َؕن

44.
Then We sent
Our messengers in
succession. Whenever
there came to a nation
their messenger, they
denied him, so We
caused them to follow
one
another
(to
disaster) and We made
them mere tales. A far
removal for a people
who do not believe.

َُّث َّم ا َّۡر َّسلۡنَّا ُر ُسلَّنَّا تَّ َۡتَّا كُل َّ َّما َّجٓاء
اُ َّمةً َّر ُس ۡو ُُلَّا َّك َّذ ُب ۡو ُِه فَّا َّ ۡتب َّ ۡعنَّا

45. অতঃপর আমি মূসা ও 45. Then We sent Moses
হারুণকে প্রেরণ করেছিলাম and his brother Aaron
আমার নিদর্শনাবলী ও with Our signs and a
সুসপ
্ ষ্ট সনদসহ,
manifest authority.
46.
ফেরআউন ও তার 46. To Pharaoh and his
অমাত্যদের কাছে। অতঃপর chiefs, but they were
তারা অহংকার করল এবং arrogant and were a
তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। people self-exalting.
47. তারা বললঃ আমরা কি 47. So they said: “Shall
আমাদের মতই এ দুই we believe in two
ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন mortals like ourselves,

َِِۙؕ ُث َّم ا َّۡر َّسلۡنَّا ُم ۡو ٰٰس َّوا ََّّخ ُاه هٰ ُر ۡو َِّن

এরপর
আমি
একাদিক্রমে আমার রসূল
প্রেরণ
করেছি।
যখনই
কোন উম্মতের কাছে তাাঁর
রসূল আগমন করেছেন,
তখনই
তারা
তাাঁকে
মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর
আমি তাদের একের পর এক
ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে
কাহিনীর বিষয়ে পরিণত
করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক
অবিশ্বাসীরা।

44.

بَّ ۡع َّض ُه ۡم بَّ ۡع ًضا َّو َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم
ث فَّب ُ ۡع ًدا لِـقَّ ۡو ٍم َّّل
ِ َّ ۡا ََّّحا ِدي
ِ ِ يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن

ِِِ َۙي
ٍِ ۡ ِبِا ٰيٰتِنَّا َّو ُسل ۡ ٰطنٍ ُمب
ِ ِ َّ اِ ٰٰل فِ ۡرعَّون وم
ٰ ۡوا
َُّ َلِ۟ئ ٖه فَّ ۡاست َّ ۡك
َّ َّ َّ ۡ
ِِِي
َِّ ۡ ِ َّوكَّان ُ ۡوا قَّ ۡو ِمًا عَّال
فَّقَّالـُ ۡوۤا اَّن ُ ۡؤ ِم ُن لِب َّ َّش َّريۡ ِن ِمثۡلِنَّا

করব;
অথচ
তাদের and their people are
সম্প্রদায় আমাদের দাস?
slaves to us.”

48. অতঃপর তারা উভয়কে 48.
So they denied
মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা them
both,
then
ধ্বংস প্রাপ্ত হল।
became of those who
were destroyed.
49. আমি মূসাকে কিতাব 49.
And certainly,
দিয়েছিলাম
যাতে
তারা We gave Moses the
সৎপথ পায়।
Scripture that they
may be guided.
50. এবং আমি মরিয়ম তনয় 50. And We made the
ও তাাঁর মাতাকে এক নিদর্শন son of Mary and his
দান
করেছিলাম।
এবং mother a sign, and We
তাদেরকে
এক gave them refuge on a
অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি high ground, a place of
and water
বিশিষ্ট
টিলায়
আশ্রয় security
springs.
দিয়েছিলাম।
51. হে রসূলগণ, পবিত্র 51.
O
(you)
বস্তু আহার করুন এবং messengers, eat from
সৎকাজ করুন। আপনারা যা the good things, and
করেন সে বিষয়ে আমি do righteous deeds.
Indeed, I am Aware of
পরিজ্ঞাত।
what you do.
52. আপনাদের এই উম্মত 52. And indeed, this
সব তো একই ধর্মের religion of yours is one
অনুসারী
এবং
আমি religion, and I am your
আপনাদের
পালনকর্তা; Lord, so fear Me.
অতএব আমাকে ভয় করুন।

53. অতঃপর মানুষ তাদের 53. But they (mankind)
বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে have
divided their
দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় affair among them into
নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে sects.
Each faction
rejoicing in what they
আনন্দিত হচ্ছে।
have.

ِم َّن

ِِِ َّوقَّ ۡو ُم ُه َّما لَّـنَّا عٰبِ ُد ۡو َِّن

ُها
َّ ُ فَّ َّك َّذ ُب ۡو
ِِِ ي
َِّ ۡ اۡلۡ ُ ۡهلَّـ ِك
ب لَّعَّل َّ ُه ۡم
َّٰ َّولـ َّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ُم ۡو َّٰس الـۡ ِكت
فَّكَّان ُ ۡوا

ِ ِ ي َّ ۡهت َّ ُد ۡو َِّن

ًَّو َّجعَّل ۡ ِن َّا ابۡ َّن َّم ۡري َّ َّم َّواُ َّم ۤه اٰيَّة
ِ ََّّواٰويۡن ٰ ُهما ۤ اِ ٰٰل ربۡو ٍة ذ
ات قَّ َّرا ٍر
َّ َّ
َّ َّ

ِ ِ ي
ٍِ ۡ َِّو َّمع

َّ يٰۤاَّيُهَّا ال ُر ُس ُل كُل ُ ۡوا ِم َّن
الط ِيب ٰ ِت
َّوا ۡع َّمل ُ ْوا َّص ِاَلًـا اِ ِِن ۡ ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن
ِ َِؕم
ٌِ ۡ عَّلِي

ً َّواِ َّن هٰ ِذ ٖه ۤ اُ َّمتُ ُك ۡم اُ َّمةً َّوا ِح َّدة
َِِِّوا َّنَّا َّربُ ُك ۡم فَّاتَّ ُق ۡو ِِن

فَّتَّقَّ َّط ُع ۡوۤا ا َّ ۡم َّر ُه ۡم بَّيۡن َّ ُه ۡم ُز ُب ًرا
كُ ُل ِح ۡز ٍ ًۢب ِِبَّا ِل َّ َّديۡ ِه ۡم
ِ ِ فَّر ُِح ۡو َِّن

অতএব তাদের কিছু 54. So leave them in
কালের
জন্যে
তাদের their error until a time.
অজ্ঞানতায়
নিমজ্জত
থাকতে দিন।

54.

55. তারা কি মনে করে যে, 55. Do they think that
আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও because
We
have
সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। granted them with
abundance of wealth
and sons.
56. তাতে করে তাদেরকে 56. We hasten for
দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে them
with
good
যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। things. But they do not
perceive.
57. নিশ্চয় যারা তাদের 57. Indeed, those who
পালনকর্তার
ভয়ে are
apprehensive
সন্ত্রস্ত,
from fear of their
Lord.
58.
যারা
তাদের 58.
And those who
পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস believe
in
the
স্থাপন করে,
revelations of their
Lord.
59.
যারা
তাদের 59. And those who do
পালনকর্তার সাথে কাউকে not assign partners
শরীক করে না
with their Lord.
এবং যারা যা দান
করবার, তা ভীত, কম্পিত
হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে,
তারা তাদের পালনকর্তার
কাছে প্রত্যাবর্তন করবে,

60.

60. And those who
give that which they
give with their hearts
full of fear, because
they will return to
their Lord.

তারাই কল্যাণ দ্রত
ু
61. It is those who
অর্জন করে এবং তারা তাতে hasten in good deeds
অগ্রগামী।
and those who are

61.

فَّ َّذ ۡر ُه ۡم ِِفۡ َّغ ۡم َّر ِ ِِت ۡم َّح هّٰت
ِ ِ ي
ٍِ ۡ ِح
ا َّ َُّيۡ َّسب ُ ۡو َّن ا َََّّنَّا ُ َِن ُد ُه ۡم بِ ٖه ِم ۡن
ِِِي
َۙ َّ ۡ َّم ٍال َّوبَّ ِن

ت بَّل َّّل
ِ ِ ٰ ن ُ َّسا ِر ُع َُّل ُ ۡم ِِف ا ۡۡل َّ ۡۡي

ِِِ ي َّ ۡش ُع ُر ۡو َِّن

اِ َّن ال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم ِم ۡن َّخ ۡشي َّ ِة َّربِ ِه ۡم
َُِِِۙم ۡش ِف ُق ۡو َِّن

َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم بِا ٰي ٰ ِت َّربِ ِه ۡم
ِ ِ يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّ َۙن
َّوال َّ ِذيۡ َّن ُه ۡم بِ َّربِ ِه ۡم َّّل
ن
َۙ َّ يُ ۡش ِر ُك ۡو
َّوال َّ ِذيۡ َّن يُ ۡؤ ُت ۡو َّن َّما ۤاٰتَّوا َّو ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم
َّو ِجل َّ ٌة ا ََُّّنُ ۡم اِ ٰٰل َّربِ ِه ۡم
ِ ِ َٰۙر ِج ُع ۡو َِّن
ِك يُ ٰسر ُِع ۡو َّن ِِف ا ۡۡل َّ ۡۡي ٰ ِت
َّ ِاُول ٰٮى

َِِِّو ُه ۡم َُّلَّا ٰسبِ ُق ۡو َِّن

foremost in them.
আমি কাউকে তার
সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন
করি না। আমার এক কিতাব
আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে
এবং তাদের প্রতি জুলম
ু করা
হবে না।

62.

63. না, তাদের অন্তর এ
বিষয়ে
অজ্ঞানতায়
আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের
আরও কাজ রয়েছে, যা তারা
করছে।
এমনকি, যখন আমি
তাদের
ঐশ্বর্যশালী
লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা
পাকড়াও করব, তখনই তারা
চীৎকার জুডে় দেবে।

64.

62. And We do not
lay a burden on a soul
beyond his capacity,
and with Us is a record
which speaks with
truth, and they will
not be wronged.
63. But their hearts
are in ignorance of this
(Quran), and they have
deeds, other than that
(disbelief) which they
are doing.
64.
Until, when We
seize their affluent ones
with the punishment,
behold, they will groan
in supplication.

65. অদ্য চীৎকার করো 65. “Do not groan in
না। তোমরা আমার কাছ supplication this day.
থেকে নিস্কৃতি পাবে না।
Assuredly, you will not
be helped by Us.”
66. তোমাদেরকে আমার 66. “Indeed, My verses
আয়াতসমূহ শোনানো হত, were recited to you,
তখন তোমরা উল্টো পায়ে but you used to turn
সরে পড়তে।
back on your heels.”
67. অহংকার করে এ বিষয়ে 67.
“In arrogance
অর্থহীন গল্প-গুজব করে regarding
it
(the
যেতে।
Quran),
talking
nonsense, telling fables
(at night).”

َّو َّّل نُـكَّلِ ُف ن َّ ۡف ًسا اِ َّّل ُو ۡسعَّهَّا
ِ
ب يَّـنۡ ِط ُق بِا َۡلـ َّ ِِق َّو ُه ۡم
ٌ ٰ َّول َّ َّديۡنَّا كت

ِِِ َّّل يُ ۡظل َّ ُم ۡو َِّن

بَّ ۡل ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم ِِفۡ َّغ ۡم َّر ٍة ِم ۡن هٰ َّذا
ك ُه ۡم
َّ ِ ال ِم ۡن ُد ِۡو ِن ذٰل
ٌ َّو َُّل ُ ۡم ا َّۡع َّم
ِِِ َُّلَّا ع ٰ ِمل ُ ۡو َِّن
َّح ه ّٰۤت اِذَّا ۤ ا ََّّخ ۡذنَّا ُم َۡتَّفِي ۡ ِه ۡم
ِ بِالۡعَّ َّذ
ِِِ َؕاب اِذَّا ُه ۡم ََّيۡــَّ ُر ۡو َِّن

َّّل َّ َۡتــَّ ُروا الۡي َّ ۡو َّمِ اِن َّ ُك ۡم ِمنَّا َّّل
ِِِ ُتنۡ َّص ُر ۡو َِّن
ِ
ّٰت ُتتۡ ٰٰل عَّلَّي ۡ ُِك ۡم
ۡ ٰ قَّ ۡد كَّان َّ ۡت اٰي
فَّـ ُكنۡتُ ۡم عَّ ٰىٰل ا َّۡعقَّابِ ُك ۡم
َۙن
َِّ تَّـنۡ ِك ُص ۡو
ِٰ
َس ًرا

بِ ٖه

ِ ِ م ۡست َّ ۡك
ِٰي ۡ َّن
ُ
ِِِِتَّ ۡ ُج ُر ۡو َِّن

68. Then have they not
pondered over the م
ۡ اَّفَّل َّ ۡم ي َّ َّدب َُّروا الۡقَّ ۡو َّل ا َّۡم َّجٓاءَّ ُه
word (the Quran), or
ِ َّما لَّم يا ۡ ِت اٰبٓاءهم ۡاّل َّ َّول
 ي
ِ
has there come to them
َّ ۡ
ُ ُ َّ َّ َّ ۡ
that which had not
ِِ
come to their fathers of
old.
69. না তারা তাদের রসূলকে 69. Or did they not
চেনে না, ফলে তারা তাাঁকে recognize
their م لَّه
ۡ ا َّۡم ل َّ ۡم ي َّ ۡع ِر ُف ۡوا َّر ُس ۡو َُّل ُ ۡم فَّ ُه
অস্বীকার করে?
messenger,
so they
ِ ۡمن
ك
ِِِ

ِ
ن
و
ر
reject him.
َّ ۡ ُ ُ
70. না তারা বলে যে, তিনি 70. Or do they say:
ٖ
পাগল? বরং তিনি তাদের “There is a madness in م
ۡ ا َّۡم يَّـ ُق ۡول ُ ۡو َّن بِه ِجنَّ ٌِة َِؕؕ بَّ ۡل َّجٓاءَّ ُه
কাছে সত্য নিয়ে আগমন him.” But he brought
ِ بِا َۡلـ ِق وا َّ ۡكثَّرهم ل
ح
ل
ِ
ۡ
ق
َّ
َّ
করেছেন
এবং
তাদের them the truth, and
ۡ ُ ُ َّ
অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ most of them are
ِ ِ كٰر ُِه ۡو َِّن
averse to the truth.
করে।
71. সত্য যদি তাদের কাছে 71. And if the truth
َّ
কামনা-বাসনার অনুসারী হত, had followed
their م
ۡ َّول َّ ِو اتب َّ َّع ا َۡلـ َّ ُق ا َّ ۡه َّوٓاءَّ ُه
তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল desires,
truly
the
ِ ل َّ َّفس َّد
م
لس
ض
ر
اّل
و
ت
و
ا
ت
ۡ
َّ
َّ
ُ
ُ
এবং এগুলোর মধ্যবর্তী heavens
and
the
ۡ َّ ٰ ٰ
َّ
সবকিছুই বিশৃঙখ
্ ল হয়ে earth and whoever is
ِومن ف
ِ
ه
ي
م
ه
ن
ي
ت
ا
ل
ب
ِ
ن
َّ
ۡ
َّ
َّ
َّ
ۡ ۡ َّ َّ
পড়ত। বরং আমি তাদেরকে therein would have ۡ ُ ٰ ۡ
দান করেছি উপদেশ, কিন্তু been corrupted. But
ِ بِ ِذ ۡك ِر ِهم فَّ ُهم عَّ ۡن ِذ ۡك ِر
م
ه
We
have
brought
them
ۡ
ۡ ۡ
তারা
তাদের
উপদেশ
their reminder, then
অনুধাবন করে না।
ِِِ َُؕم ۡعر ُِض ۡو َِّن
they
from
their
reminder turn away.
72. না আপনি তাদের কাছে 72. Or do you (O
َّا َّم تَّس ِــ
خ
ف
خ
ر
ا
ج
ر
م
ه
ل
َّ
ُ
َّ
َّ
কোন
প্রতিদান
চান? Muhammad) ask them ج
ُ ٰ
ً ۡ ۡ ُ ۡ ۡ
আপনার
পালনকর্তার for some recompense,
ك َّخ ۡ ِ ه
َّ َِّرب
প্রতিদান
উত্তম
এবং but the recompense of ۡي
ُ ۡ ۡيٌ َّو ُ َّو َّخ
your Lord is better, and
তিনিই রিযিকদাতা।
ِال هر ِزق
ِِ
ِ
ي
ِ
ۡ
He is the best of those
َّ
who give sustenance.
অতএব তারা কি এই
কালাম সম্পêক চিন্তাভাবনা করে না? না তাদের
কাছে এমন কিছু এসেছে, যা
তাদের পিতৃপর
ু ুষদের কাছে
আসেনি?

68.

73. আপনি তো তাদেরকে 73. And indeed, you
সোজা
পথে
দাওয়াত (O Muhammad) call
দিচ্ছেন;
them to the straight
path.
74. আর যারা পরকালে 74. And indeed, those
বিশ্বাস করে না, তারা who do not believe in
সোজা পথ থেকে বিচ্যুত the
Hereafter
are
হয়ে গেছে।
surely deviating from
the path.
75. যদি আমি তাদের প্রতি 75. And even if We had
দয়া করি এবং তাদের কষ্ট mercy on them and
দূর করে দেই, তবুও তারা removed what is upon
তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা them of the distress,
they would persist in
হয়ে লেগে থাকবে।
their
transgression
wandering blindly.
76. আমি তাদেরকে শাস্তি 76. And certainly, We
দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, seized
them
with
কিন্তু
তারা
তাদের punishment, but they
পালনকর্তার সামনে নত হল did
not
humble
না এবং কাকুতি-মিনুতিও themselves to their
Lord, nor did they
করল না।
supplicate
with
submission.
77. অবশেষে যখন আমি 77. Until when We
তাদের জন্য কঠিন শাস্তির have opened upon them
দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে the door of severe
তাদের আশা ভঙ্গ হবে।
punishment,
behold,
they will be plunged
in despair therein.
78. তিনি তোমাদের কান, 78. And He it is who
চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষট
্ ি has created for you
করেছেন; তোমরা খুবই hearing (ears), and
অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার sight (eyes), and hearts
(intellect). Little
is
করে থাক।

ٍ ك لَّـت َّ ۡد ُع ۡو ُه ۡم اِ ٰٰل ِص َّر
اط
َّ َّ َّواِن
ِِِ م
ٍِ ۡ ُم ۡستَّقِي

َّواِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِ ۡاّل ٰ ِخ َّر ِة
ِ عَّ ِن ا
ِ لص َّر
ِِِ اط لَّـن ٰ ِكب ُ ِۡو َِّن
ِ ولَّو ر
ۡحن ٰ ُه ۡم َّوكَّ َّش ۡفنَّا َّما بِ ِه ۡم
ۡ َّ ۡ َّ
ِ ِ ِم ۡن ُض ٍر لـَّل َّ ُج ۡوا ِِفۡ ُطغۡي
اُن ۡم
َّ
ِِِي َّ ۡع َّم ُه ۡو َِّن
ِ َّولَّقَّ ۡد ا ََّّخ ۡذ ُٰنُ ۡم بِالۡعَّ َّذ
اب فَّ َّما
َّو َّما
ۡاستَّكَّان ُ ۡوا ل ِ َّربِ ِه ۡم

ِِِ يَّت َّ َّض َّر ُع ۡو َِّن

َّح ه ىّٰت اِذَّا فَّت َّ ۡحنَّا عَّلَّي ۡ ِه ۡم بَّابًا ذَّا
اب َّش ِديۡ ٍد اِذَّا ُه ۡم فِي ۡ ِه
ِ ٍ ع َّ َّذ
ِ ِ ُمبۡلِ ُس ۡو َِّن
لس ۡم َّع
َّ َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡ ۤى اَّن ۡ َّشا َّ لـ َّ ُك ُم ا
ار َّو ۡاّل َّ ِۡفـ َّد ِةَّ َِؕؕ قَّلِيَۡل ً َّما
َّ َّو ۡاّلَّبۡ َّص

what you thank.
তিনিই তোমাদেরকে
পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন
এবং
তারই
দিকে
তোমাদেরকে সমবেত করা
হবে।

79.

79. And He it is who
has dispersed you on
the earth, and to Him
you shall be gathered.

80. তিনিই প্রাণ দান করেন 80. And He it is who
এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা- gives life and causes
রাত্রির বিবর্তন তাাঁরই death, and His is the
কাজ, তবু ও কি তোমরা alternation of the night
and the day. Will you
বুঝবে না?
then not understand.
81. বরং তারা বলে যেমন 81.
But they say
তাদের পূরব
্ বর্তীরা বলত।
the like of that what
the ancient (people)
said.
82. তারা বলেঃ যখন আমরা 82. They said: “Is it
মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও that when we are dead
অস্থিতে পরিণত হব, তখনও and have become dust
কি আমরা পুনরুতথ
্ িত হব?
and bones, shall we
indeed be raised again.”
83. অতীতে আমাদেরকে 83. “Certainly,
we
এবং
আমাদের have been promised,
পিতৃপর
ু ুষদেরকে এই ওয়াদাই we and our fathers this
দেয়া হয়েছে। এটা তো before. This is not but
পূরব
্ বতীদের কল্প-কথা বৈ the legends of the
ancient (people).”
কিছুই নয়।
84.
বলুন পৃথিবী এবং 84.
Say: “To whom
পৃথিবীতে যারা আছে, তারা belongs the earth and
কার? যদি তোমরা জান, whoever is therein, if
তবে বল।
you have knowledge.”
85. এখন তারা বলবেঃ সবই 85. They will say: “To
আল্লাহর। বলুন, তবুও কি Allah.” Say: “Will you

ِِِ تَّ ۡش ُك ُر ۡو َِّن

َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى ذَّ َّرا َّ ُك ۡم ِِف ۡاّل َّ ۡر ِض
ِِِ َّواِلَّي ۡ ِه ُُتۡ َّش ُر ۡو َِّن

َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى ُُيۡ ٖى َّو ُ ِۡيي ۡ ُت َّول َّ ُـه
اختِ ََّل ُف الَّي ۡ ِل َّوالنَّهَّا ِر اَّفَّ ََّل
ۡ
ِ ِ تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
ال
َّ َّبَّ ۡل قَّال ُ ۡوا ِمثۡ َّل َّما ق
ِ ۡاّل َّ َّول ُ ۡو َِّن
قَّال ُ ۡوۤا ءَّاِذَّا ِمتۡنَّا َّو ُكنَّا ُت َّرابًا َّو
ِِِِع َّظامًا ءَّاِنَّا َّۡلَّب ۡ ُع ۡوث ُۡو َِّن

ٓاؤنَّا هٰ َّذا ِم ۡن
ُ َّلـ َّقَّ ۡد ُوعِ ۡدنَّا ََّنۡ ُن َّواٰب
ۡي
ُۡ قَّب ۡ ُل اِ ۡن هٰ َّذا ۤ ِاِ َّّل ۤ ا ََّّسا ِط
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِ ۡاّل َّ َّول

ُق ْل ِۡل َّ ِن ۡاّل َّ ۡر ُض َّو َّم ۡن فِيۡهَّا ۤ اِ ۡن
ِِِ م تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ِۡ ُُكنۡت
ِ َّسي ُقولُون ِ ه
ّٰلل ُق ۡل اَّفَّ ََّل
َّ ۡ ۡ َّ

তোমরা চিন্তা কর না?

then not remember.”

বলুনঃ সপ্তাকাশ ও 86. Say: “Who is Lord
মহা-আরশের মালিক কে?
of the seven heavens

86.

and Lord of the
Tremendous Throne.”

ِِِتَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن

لسب ۡ ِع
َّ لسمٰوٰ ِت ا
َّ ُق ۡل َّم ۡن َّر ُب ا
ِِِم
ِِ ۡ َّو َّر ُب الۡعَّ ۡر ِش الۡعَّ ِظي

এখন তারা বলবেঃ 87. They will say: “To
ِ َّسي ُقولُون ِ ه
َِّ ّٰلل ُق ۡل اَّفَّ ََّل تَّتَّ ُق ۡو
আল্লাহ। বলুন, তবুও কি Allah
(all
that ن
َّ ۡ ۡ َّ
তোমরা ভয় করবে না?
belongs).” Say: “Will
ِِ
you then not fear

87.

88. বলুনঃ তোমাদের জানা
থাকলে বল, কার হাতে সব
বস্তুর কতৃরê
্ ত্ব, যিনি
রক্ষা করেন এবং যার কবল
থেকে কেউ রক্ষা করতে
পারে না?
এখন তারা বলবেঃ
আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে
কোথা থেকে তোমাদেরকে
জাদু করা হচ্ছে?

89.

(Him).”
88. Say: “Who is in
whose hand is the
sovereignty of every
thing and He protects,
while there is no
protection against him,
if you should know.”
89. They will say: “To
Allah (all that belongs).
Say: “How then are
you deluded.”

90. কিছুই নয়, আমি তাদের 90. But We have
কাছে সত্য পৌাঁছিয়েছি, আর brought
them
the
তারা তো মিথ্যাবাদী।
truth, and indeed they
are certainly liars.
91. আল্লাহ কোন সন্তান 91. Allah has not taken
গ্রহণ করেননি এবং তাাঁর any son, nor is there
সাথে কোন মাবুদ নেই। along with Him any
থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ god, else each god
নিজ সৃষট
্ ি নিয়ে চলে যেত would have assuredly
এবং একজন অন্যজনের taken away that what
উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা he created, and some of
যা বলে, তা থেকে আল্লাহ them would assuredly
have overcome others.

َش ٍء
ۡ َّ ُق ۡل َّم ۡ ًۢن بِي َّ ِد ٖه َّمل َّ ُك ۡو ُت كُ ِل
ه
ۡي َّو َّّل َُي َّ ُار عَّلَّي ۡ ِه اِ ۡن ُكنۡتُ ۡم
ُ ۡ َّو ُ َّو ُ َِي
ِ تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ِ َّسي ُقولُون ِ ه
ّٰلل ُق ۡل فَّا َّ هِن
َّ ۡ ۡ َّ
ِِِ ُت ۡس َّح ُر ۡو َِّن

بَّ ۡل اَّتَّيۡن ٰ ُه ۡم بِا َۡلـ َّ ِق َّواِ َُّنُ ۡم
ِِِ لَّكٰ ِذ ُب ۡو َِّن
ِ ما َّاَتَّ َّذ اّٰلل
ٍ
م
ان َّمعَّه
ك
ا
م
و
د
ل
و
ن
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ ُه
َّ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
م
َّ
ب كُ ُل اِل ٰ ٍۭ ٍه ِِبَّا
ه
ذ
ل
ا
ذ
ا
ِ
ه
ل
ا
ن
َّ
ٰ
ً
ۡ
َّ َّ
ِ ٍ َّخل َّ َّق َّولَّعَّ ََّل بَّ ۡع ُض ُه ۡم عَّ ٰٰل بَّ ۡع
ض

ِ س ِب ۡ ٰح َّن ه
ِِِ اّٰلل عَّ َّما ي َّ ِص ُف ۡو َّ َۙن
ُ

পবিত্র।

92. তিনি দৃশয
্ ও অদৃশয
্ ের
জ্ঞানী। তারা শরীক করে,
তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।

বলুনঃ হে আমার
পালনকর্তা!
যে
বিষয়ে
তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে
তা যদি আমাকে দেখান,

93.

94. হে আমার পালনকর্তা!
তবে
আপনি
আমাকে
গোনাহগার
সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভক
ূ ত
্ করবেন না।

Glorified be Allah above
all that they attribute.
92. Knower of the
invisible and the visible.
So exalted be He over
all that they ascribe as
partners (to Him).
93.
Say
(O
Muhammad):
“My
Lord, if You should
show me that which
they are promised.”
94. “My Lord, then do
not make me among
the
wrongdoing
people.”

َّ عٰلِ ِم الۡغَّي ۡ ِب َّو
الشهَّ ِادَّ ِة فَّتَّع ٰ ٰٰل عَّ َّما

ن
ِ يُ ۡش ِر ُكو

َّ ۡ

ِۡ َّ ُق ۡل َّر ِب اِ َّما ُت ِري
ِن َّما
ِِِ يُ ۡو ِع َّ ُد ۡو َّ َۙن
ِن ِِف الۡقَّ ۡو ِم
ۡ ِ ۡ َّر ِب فَّ ََّل َّ َۡتعَّل
ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه

95. And indeed, We
واِنَّا عَّ ٰى
ِ
ن
ُ
ِ
م
ه
د
ع
ن
ا
م
ك
ي
ر
َّن
ا
ٰل
َّ
َّ
ُ
ُ
certainly have Power ۡ
َّ َّ ۡ
َّ
over that We can show
ِ ِلَّق ٰ ِد ُر ۡو َِّن
you what We have
promised them.
96. মন্দের জওয়াবে তাই 96. Repel the evil with
ِ َّ اِ ۡدفَّ ۡع بِال
ِ َّ الس ِيئ
َّ ّٰت ِِهَّ ا َّ ۡح َّس ُن
বলুন, যা উত্তম। তারা যা that which is better. َِؕؕ َّة
ۡ
বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ We are best Aware of
ِ َّ ََّنۡن ا َّعۡلَّم ِِبا ي
ف
ص
ِِِ

ِ
ن
و
ُ
অবগত।
that which they allege.
َّ ۡ
َّ ُ ُ
97.
বলুনঃ হে আমার 97. And say: “My Lord,
ِ ك ِم ۡ ُه
َّ َِّو ُق ۡل َّر ِب ا َّ ُع ۡو ُذ ب
পালনকর্তা! আমি শয়তানের I seek refuge in You ن َّ َّزٰت
প্ররোচনা থেকে আপনার from the suggestions of
َّ
ِِِ َۙي
ِ ۡ الشي ٰ ِط
আশ্রয় প্রার্থনা করি,
the evil ones.”
98.
এবং হে আমার 98.
“And I seek
ِِ ك َّر ِب ا َّۡن َُّيۡ ُض ُر ۡو
َّ َِّوا َّ ُع ۡو ُذ ب
পালনকর্তা! আমার নিকট refuge
in You, my ن
তাদের উপস্থিতি থেকে Lord, lest they be
ِِ
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা present with me.”
আমি তাদেরকে যে
বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা
আপনাকে দেখাতে অবশ্যই
সক্ষম।

95.

করি।

যখন তাদের কারও
কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে
বলেঃ হে আমার পালণকর্তা!
আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে )
প্রেরণ করুন।

99.

99.
Until,
when
death comes to one of
them, he says: “My
Lord, send me back.”

ى
ال
َّ ََّّح هّٰت اِذَّا َّجٓاءَّ ا ََّّح َّد ُه ُم اۡلۡ َّ ۡو ُت ق
َِِِّر ِب ۡار ِج ُع ۡو ِ َۙن

100. যাতে আমি সৎকর্ম 100. “That I might
ِ ُ لَّعَّ ِ ٰۡل ۤ ا َّۡع َّم ُل َّص ِاَلًـا فِي ۡ َّما تَّ َّر ۡك
করতে পারি, যা আমি করিনি। do righteousness
in ت
কখনই নয়, এ তো তার that which I have left
ِ َل َِؕؕ اِ َُّنا كَّلِم ٌة ُهو قَّ ِٓاٮلُها و
م
ن
ۡ
একটি কথার কথা মাত্র। behind.” No,
it is
َّ َّ َّ َّ َّ ِ َّ َّ ك
তাদের সামনে পর্দা আছে merely a word that he
ِ َّور ِٓاٮ ِهم بَّ ۡرزَّ ٌ ِ ي
speaks. And behind خ ا ٰٰل َّ ۡوم
ۡ َّ
পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।
them is a barrier
ِ ِ يُبۡعَّثُ ۡو َِّن
until the day when
they will be raised.
101. অতঃপর যখন শিংগায় 101. Then when the
ِ ُ فَّاِذَّا ن
ِ
ِ
ف
لص
س
ن
ا
َل
ف
ر
و
ا
ِف
خ
َّ
ُ
َّ
ۤ
َّ
ۡ
َّ
ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন trumpet is blown, then اب
ۡ
َّ َّ
তাদের
পারস্পরিক there will be no kinship
َِّ بَّيۡن َّ ُه ۡم ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ َّو َّّل يَّت َّ َّسٓاءَِّل ُ ۡو
আত্নীয়তার বন্ধন থাকবে among them that day, ن
না এবং একে অপরকে nor will they ask of one
ِِ
another.
জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।
102. যাদের পাল্লা ভারী 102. Then those whose
َّ فَّ َّم ۡن ثَّ ُقل َّ ۡت َّموا ِزيۡنُه فَّاُول ٰٮى
হবে, তারাই হবে সফলকাম,
scales are heavy, so it is ِك
they, who are the
ِِِ ُه ُم اۡلۡ ُ ۡفلِ ُح ۡو َِّن
successful.
103. এবং যাদের পাল্লা 103. And those whose
َّ َّو َّم ۡن َّخ َّف ۡت َّموا ِزيۡنُه فَّاُول ٰٮى
হাল্কা হবে তারাই নিজেদের scales are light, so it is ِك
ক্ষতিসাধন করেছে, তারা they, those who have
ِ ال َّ ِذيۡن َّخ
ِ
س
ِف
م
ه
س
ف
ن
ا
ا
ِ
و
ر
َّ
ۤ
ۡ
ُ
দোযখেই চিরকাল বসবাস lost their own selves, ۡ
َّ
ُۡ
ۡ ُ َّ
in Hell will they
করবে।
َِِِّجهَّـنَّ َّم ٰخلِ ُد ۡو َِّن
abide.
104.
আগুন তাদের 104. The fire will burn
ِ تَّل ۡ َّفح و ُجو َّههم النَّار و ُه
মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং their faces, and they م ف ِي ۡهَّا
ۡ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ ُ
তারা তাতে বীভৎস আকার therein will grin with
ِ ِ كٰلِ ُح ۡو َِّن
ধারন করবে।
disfigured lips.

105. তোমাদের সামনে কি 105. (It will be said):
আমার আয়াত সমূহ পঠিত “Were not My verses
হত না? তোমরা তো recited to you, then you
সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।
used to deny them.”
106.
তারা বলবেঃ হে 106. They will say:
আমাদের
পালনকর্তা, “Our Lord, our evil
আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে fortune overcame us,
পরাভূত ছিলাম এবং আমরা and we were a people
ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি।
astray.”
107.
হে
আমাদের 107.
“Our
Lord,
পালনকর্তা!
এ
থেকে bring us out of this,
আমাদেরকে উদ্ধার কর; then if we were to
আমরা যদি পুনরায় তা করি, return (to evil), then
we shall be
তবে আমরা গোনাহগার হব। indeed
wrongdoers.”
108.
আল্লাহ বলবেনঃ 108.
He will say:
তোমরা ধিকৃত অবস্থায় “Remain you in
it
এখানেই পড়ে থাক এবং with ignominy, and
আমার সাথে কোন কথা do not speak to Me.”

تك
ِ
ّٰت ُتتۡ ٰٰل عَّلَّي ۡ ُك ۡم
ۡ ٰ اَّل َّ ۡم َّ ُ ۡن اٰي
ِِِفَّ ُكنۡتُ ۡم بِ ِهَّا ُت َّك ِذ ُب ۡو َِّن

আমার বান্দাদের
একদলে বলতঃ হে আমাদের
পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস
স্থাপন করেছি। অতএব তুমি
আমাদেরকে ক্ষমা কর ও
আমাদের প্রতি রহম কর।
তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

109. Indeed, there was
a party of My slaves
who said: “Our Lord,
we have believed, so
forgive us, and have
mercy on us, and You
are the best of those
who are merciful.”

ِا
َّ
ان فَّرِيۡ ٌق ِم ۡن ِعبَّا ِد ۡى
ك
ه
ن
َّ
َّ
ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّربَّنَّا ۤ ا ٰ َّمنَّا فَّا ۡغ ِف ۡر ِل َّـنَّا

অতঃপর তোমরা
তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে
গ্রহণ করতে। এমনকি, তা
তোমাদেরকে আমার স্মরণ
ভুলিয়ে
দিয়েছিল
এবং
তোমরা তাদেরকে দেখে

110.
“So you took
them in mockery until
they made you forget
My remembrance, and
you used to laugh at
them.”

বলো না।

109.

110.

قَّال ُ ۡوا َّربَّنَّا غَّلَّب َّ ۡت عَّل َّ ِيۡنَّا ِش ۡق َّو ُتنَّا
ِِِ ي
َِّ ۡ ِ َّو ُكنَّا قَّ ۡومًا َّضٓال
َّربَّنَّا ۤا َّ ۡخ ِر ۡجنَّا ِمنۡهَّا فَّ ِا ۡن عُ ۡدنَّا فَّاِنَّا
ِ ِ ٰظلِ ُم ۡو َِّن
اخ َّســُ ۡوا فِيۡهَّا َّو َّّل
ۡ ال
َّ َّق
ِ ِ ُتكَّلِ ُم ۡو ِِن

ۡي
ُ ۡ َّخ

ت
َّ ۡ َّواَّن

ۡحنَّا
ۡ َّ َّو ۡار
ِ ِ ال هر
ي
َِّ ۡ ۡح

فَّ َّاَتَّ ۡذ ُُتُ ۡو ُه ۡم ِس ۡخ ِريًا َّح ه ىّٰت
اَّن ۡ َّس ۡو ُك ۡم ِذ ۡك ِر ۡى َّو ُكنۡتُ ۡم ِمنۡ ُه ۡم

ِِِتَّ ۡض َّح ُك ۡو َِّن

পরিহাস করতে।

ِ اِ ِِن ۡ َّج َّزيتهم الۡيوم
َٰۙ ۡوۤا
ص
ا
ِب
ُ َّ َّ َّ َّ ۡ َّ ُ ُ ُ ۡ

111. আজ আমি তাদেরকে 111. “Indeed, I have
তাদের সবরের কারণে এমন rewarded them this
প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই day for their patience.
সফলকাম।
Indeed, they are those
who are successful.”
112.
আল্লাহ বলবেনঃ 112.
He will say:
তোমরা পৃথিবীতে কতদিন “How long did you stay
অবস্থান করলে বছরের on earth, counting by
গণনায়?
years.”
113. তারা বলবে, আমরা 113. They will say:
একদিন অথবা দিনের কিছু “We stayed a day or
অংশ অবস্থান করেছি। part of a day. So ask of
অতএব
আপনি those
who
keep
গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস account.”

َّق ٰ َّل كَّ ۡم لَّبِثۡتُ ۡم ِِفۡ ۡاّل َّ ۡر ِض ع َّ َّدد
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِس ِن

َل ً ل َّ ۡو ا َّن َّ ُك ۡم
ِ ۡ ق ٰ َّل اِ ۡن لَّبِثۡتُ ۡم اِ َّّل قَّلِي
ن
َِّ ُكنۡتُ ۡم تَّ ۡعل َّ ُم ۡو

করুন।

114.

আল্লাহ বলবেনঃ
তোমরা তাতে অল্পদিনই
অবস্থান
করেছ,
যদি
তোমরা জানতে?

114. He will say: “You
stayed not but a little,
if indeed you had
known.”

তোমরা কি ধারণা
কর যে, আমি তোমাদেরকে
অনর্থক সৃষট
্ ি করেছি এবং
তোমরা আমার কাছে ফিরে
আসবে না?

115. “Did you then
think that We had
created you without
any purpose, and that
you would not be
brought back to Us”
116. So exalted be
Allah, the Sovereign,
the Truth. There is no
god except Him, the
Lord of the Noble
Throne.
117. And whoever
invokes any other god

115.

116. অতএব শীর্ষ মহিমায়
আল্লাহ, তিনি সত্যিকার
মালিক, তিনি ব্যতীত কোন
মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত
আরশের মালিক।
যে কেউ আল্লাহর
সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে,

117.

ِِِ  ا ََُّّنُ ۡم ُه ُم ال ۡ َّفٓا ِٮ ُز ۡو َِّن

ض ي َّ ۡو ٍم
َّ قَّال ُ ۡوا لَّبِثۡنَّا ي َّ ۡومًا ا َّۡو بَّ ۡع
ِ َّفَّ ۡ َّسـ ِل الۡع
ِِِ ن
َِّ ۡٓادي
ـ

اَّفَّ َّح ِسبۡتُ ۡم ا َََّّنَّا َّخل َّ ۡقن ٰ ُك ۡم عَّبَّثًا
َِِِّوا َّن َّ ُك ۡم اِلَّيۡنَّا َّّل ُت ۡر َّج ُع ۡو َِّن
ك ا َۡلـ َّ ُِق َّّل ۤ اِل ٰ َّه اِ َّّل
ُ ِاّٰلل اۡلۡ َّل
فَّتَّع ٰ َّٰل ُه

ِِِ م
ِِ ۡب الۡعَّ ۡر ِش الـۡ َّك ِري
ِ ُ ُه َِّو َّر

ِ و َّم ۡن يَّ ۡد ُع َّم َّع ه
اّٰلل اِ ُٰلًا ا ٰ َّخ َّ َۙر َّّل
َّ

তার কাছে যার সনদ নেই,
তার
হিসাব
তার
পালণকর্তার কাছে আছে।
নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম
হবে না।

along with Allah, for
which he has no proof.
Then his reckoning is
only with his Lord.
Indeed, the disbelievers
will not be successful.

বলূনঃ হে আমার
পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও
রহম করুন। রহমকারীদের
মধ্যে
আপনি
শ্রেষ্ট
রহমকারী।

118.
And
(O
Muhammad) say: “My
Lord, forgive and have
mercy, for You are the
best of those who are
merciful.”

118.

ان لَّه بِ ٖ َۙه فَّاِ ََّنَّا ِح َّس ُابه ِعنۡ َّد
َّ ُب ۡر َّه
َّربِ ٖ َؕه اِنَّه َّّل يُ ۡفلِ ُح الـۡكٰ ِف ُر ۡو َّن

ِ ِ

ِ
ت
َّ ۡ َّو ُقل َّر ِب ا ۡغف ۡر َّو ۡار َّح ۡم َّواَّن
ِ ِ َِّخ ۡۡي ال هر
ي
َِّ ۡ ۡح
ُ

