আল-ফুরকান

AlFurqan

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

1. পরম কলযাণময় সিসন 1. Blessed is He who
sent down the
সিসন িাাঁর বান্দার প্রসি has
ফয়িালার গ্রন্থ অবিীণ Criterion upon His
কমরমিন,
িামি
সি servant that he may be
warner
to
all
সবশ্বজগমির
জমনয a
mankind.
িিকককারী হয়,।
He is to whom
2. সিসন হমলন িাাঁর রময়মি 2.
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর belongs the sovereignty
রাজত্ব। সিসন সকান িন্তান of the heavens and the
গ্রহণ কমরনসন। রাজমত্ব earth, and who has not
িাাঁর সকান অংশীদার সনই। taken a son, nor there
is a partner to Him in
সিসন প্রমিযক বস্তু িৃসি
the sovereignty, and
কমরমিন, অিঃপর িামক
He has created every
সশাসিি
কমরমিন
thing,
then
has
পসরসমিভামব।
ordained its destiny.
3. িারা িাাঁর পসরবমিক 3. And they have taken
কি উপািয গ্রহণ কমরমি, other than Him gods
িারা সকিু ই িৃসি কমর না which do not create
anything and they are
এবং িারা সনমজরাই িৃি
(themselves) created,
এবং
সনমজমদর
ভালও and they do not possess
করমি পামর না, মন্দও for themselves any
করমি পামর না এবং harm, nor benefit, and
জীবন,
মরণ
ও they do not possess (any


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ َّ تَّ ٰٰب
ان ع َّ ٰٰل
َّ َّك الَّذ ۡى ن َّ َّز َّل ال ۡ ُـف ۡرق
َّ
ِ
ِ
ۡي
َّۡ عَّب ۡ ِد ٖه ل ِي َّ ُك ۡو َّن للۡعٰل َّ ِم


ِ َّ ن َّ ِذي ۡ َّرا

لس ٰموٰ ِت
َّ ك ا
ُ ۡ ال َّ ِذ ۡى ل َّ ٗه ُمل
َّو ۡاۡل َّ ۡر ِض َّول َّ ۡم يَّتَّ ِخ ۡذ َّول َّ ًدا َّول َّ ۡم
ِ ۡ ك ِِف اۡلۡ ل
يك ش
ك َّو َّخل َّ َّق
ُ ٌ ۡ َّ ُ ۡن ل َّ ٗه َّ ِري
َِِِش ٍء فَّقَّد ََّّر ٗه تَّ ۡق ِدي ۡ ًرا
ۡ َّ كُ َّل
َّو َّاّت َّ ُذ ۡوا ِم ۡن ُد ۡونِ ٖهٖۤ ا ٰ ِِلَّةً َّۡل ََّيۡل ُ ُق ۡو َّن
َّشي ۡ ًًٔـا َّو ُه ۡم َُيۡل َّ ُق ۡو َّن َّو َّۡل ََّيۡلِ ُك ۡو َّن
ِۡلَّن ۡ ُف ِس ِه ۡم َّض ًرا َّو َّۡل ن َّ ۡفعًا َّو َّۡل
ََّيۡلِ ُك ۡو َّن َّم ۡوتًا َّو َّۡل َّحيٰوةً َّو َّۡل

পুনরুজ্জীবমনর
মাসলক নয়।

ও

িারা power) over death, nor

কামফররা বমল, এটা
সমথ্যা বব নয়, িা সিসন
উদ্ভাবন কমরমিন এবং অনয
সলামকরা িাাঁমক িাহািয
কমরমি। অবশযই িারা
অসবচার ও সমথ্যার আশ্রয়
সনময়মি।

4.

5. িারা বমল, এগুমলা সিা
পুরাকামলর রূপকথ্া, িা
সিসন সলমে সরমেমিন।
এগুমলা িকাল-িন্ধ্যায় িাাঁর
কামি সশোমনা হয়।
বলুন, এমক সিসনই
অবিীণক কমরমিন, সিসন
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর
সগাপন
রহিয
অবগি
আমিন। সিসন ক্ষমাশীল,
সমমহরবান।

6.

িারা বমল, এ সকমন
রিূল সি, োদয আহার কমর
এবং
হামট-বাজামর
চলামফরা কমর? িাাঁর কামি
সকন
সকান
সফমরশিা
নাসিল করা হল না সি,
িাাঁর িামথ্ িিকককারী হময়
থ্াকি?

7.

life, nor resurrection.

4.
And those who ِ
َّ َّ ٰال ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوٖۤا اِ ۡن ه
َّ ََّّوق
disbelieve say: “This ٖۤ ذا ٖۤ اۡل
(Quran) is not except a
ِق
ُ اِ ۡف
ُ ٰ ك َّا ۡف ََّت
falsehood that he has ٮه َّوا َّعَّان َّ ٗه عَّلَّيۡه َّ ۡو ٌم
invented, and another
people have helped him ما
ُ ا ٰ َّخ ُر ۡو َّن ِۛ فَّقَّ ۡد َّج
ً ۡ ٓاء ۡو ُظل
with it.” So certainly,
َِِِِّو ُز ۡو ًرا
they have produced an
injustice and a lie.
5.
And they say:
ِ
ُۡ َّوقَّال ُ ۡوٖۤا ا ََّّسا ِط
َّۡ ۡي ۡاۡل َّ َّول
“Legends of the ancient ۡي ا ۡكتَّتَّبَّهَّا
people, which he has
ِ فَّ ِِه ُ ِت ۡ ٰٰل عَّلَّي
ِ
ك
ب
ۡ
ً ً
ِ
ي
َّي
ا
و
ة
ر
ه
ً
َّ
ُ
َّ
written down, so they
َّ
ۡ
ۡ
are dictated to him
ِِِ
morning and evening.”
6. Say: “This has been
sent down by Him, who
knows the secret within
the heavens and the
earth. Indeed, He is
All
Forgiving,
All
Merciful.”
7.
And they say:
“What
is
this
messenger that he eats
food and he walks in
the markets. Why was
not sent down to him
an angel, so he would
be a warner with him.”

“Or (why is not)
অথ্বা সিসন িন- 8.
ভান্ডার প্রাপ্ত হমলন না is bestowed on him a
8.

ِِِن ُ ُش ۡو ًرا

ِ ُق ۡل اَّن ۡ َّزلَّه ال َّ ِذ ۡى يعلَّم ا
لس َّر ِِف
ُ
ُ ۡ َّ
ِ ِ ِ لسمو ِت و ۡاۡلَّر
ان
ۡ َّ ٰ ٰ َّ ا
َّ َّ ض ان َّ ٗه ك
ِِِ َّغ ُف ۡو ًرا َّر ِحي ۡ ًما

َّوقَّال ُ ۡوا َّم ِال هٰ َِّذا ال َّر ُس ۡو ِل يَّاۡكُ ُل
ِ ۡالطعام و ََّي
ِِ ِش ِِف ۡاۡل َّ ۡس َّو
ٖۤ اق ل َّ ۡو َّۡل
ۡ َّ َّ َّ َّ

ك فَّي َّ ُك ۡو َّن مَّعَّ ٗه
ٌ َّ اُن ۡ ِز َّل اِلَّي ۡ ِه مَّل
ِِِن َّ ِذي ۡ ًرا

ۡن ا َّۡو تَّ ُك ۡو ُن ل َّ ٗه َّجنَّ ٌة
ٌ ۡ ا َّۡو يُل ۡ ٰىٰق اِِل َّي ۡ ِه َّك

সকন, অথ্বা িাাঁর একটি
বাগান হল না সকন, িা
সথ্মক
সিসন
আহার
করমিন? জামলমরা বমল,
সিামরা
সিা
একজন
জাদুগ্রস্ত বযসিরই অনুিরণ
করি।

treasure, or (why)
does he (not) have a
garden that he may
eat from it.” And the
wrongdoers say: “You
do not follow but a
man bewitched.”

কলযানময় সিসন,
সিসন ইচ্ছা করমল আপনামক
িদমপক্ষা উত্তম বস্তু সদমি
পামরন-বাগ-বাসগচা, িার
িলমদমশ নহর প্রবাসহি হয়
এবং
সদমি
পামরন
আপনামক প্রািাদিমূহ।

10.
Blessed is He
who, if He willed,
could have made for
you better than that,
gardens
underneath
which rivers flow, and
He could make for
you palaces.
11.
But they have
denied the Hour. And
We have prepared for
those who deny the
Hour a blazing Fire.

ال ا هلّٰلِ ُم ۡو َّن اِ ۡن
َّ َّيَّاۡكُ ُل ِمنۡهَّا َّوق
ِِِ تَّتَّبِ ُع ۡو َّن اِ َّۡل َّر ُجً ً َّم ۡس ُح ۡو ًرا

9. সদেুন, িারা আপনার 9. See, how they bring
ـك ۡاۡلَّمثال
َّ َّ اُن ْ ُّٰ ۡر َّكي ۡ َّف َّض َّر ُب ۡوا ل
সকমন দৃিান্ত বণক না কমর! forth similitudes for َّ َّ ۡ
অিএব
িারা
পথ্ভ্রি you, so they have gone
ً ً
ِ ۡ فَّ َّضل ُ ۡوا فَّ ًَّ ي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن َّس ِبي
astray,
then
they
হময়মি, এেন িারা পথ্
cannot find a way.
সপমি পামর না।
10.

বরং
িারা
সকয়ামিমক অস্বীকার কমর
এবং
সি
সকয়ামিমক
অস্বীকার কমর, আসম িার
জমনয অসি প্রস্তুি কমরসি।

11.

12. অসি িেন দূর সথ্মক 12. When it (the Fire)
িামদরমক সদেমব, িেন sees them from a
িারা শুনমি পামব িার distant place, they will
hear its raging and
গজকন ও হুঙ্কার।
roaring.
13.
িেন এক সশকমল 13. And when they are
therein,
a
কময়কজন বাাঁিা অবস্থায় thrown
জাহান্নামমর সকান িংকীণক narrow place, bound in

ك
َّ َّ ك ال َّ ِذ ۡ ٖۤى اِ ۡن َّشٓاءَّ َّجعَّ َّل ل
َّ ٰب
َّ ٰ َِّت
ك َّجنه ٍت َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن
َّ ِ َّخ ۡۡيًا ِم ۡن ذٰل
ك
َّ َّ َّ َۡتتِهَّا ۡاۡل َّ ۡۡن ٰ ُر َّو ََّيۡعَّ ۡل ل
ِِِ ُق ُص ۡو ًرا

الساعَّ ِِة َّوا َّۡعت َّ ۡدنَّا
َّ ِب َّ ۡل َّك َّذ ُب ۡوا ب
ِ
ِِِالساعَّ ِة َّسعِ ۡۡيًا
َّ ِۡل َّ ۡن َّك َّذ َّب ب

ِ َّ اِذَّا را َّۡۡتُم ِم ۡن َّمكَّانٍ ٍۢ بَّعِي ٍد
َس ُع ۡوا
ۡ َّ
ۡ
َِِِِّلَّا تَّغَّي ُ ًّٰا َّوزَّفِ ۡۡيًا
َّواِذَّا ٖۤ اُل ۡ ُق ۡوا ِمنۡهَّا َّمكَّانًـا َّضيِقًا

স্থামন সনমক্ষপ করা হমব, chains, they will call
িেন
সিোমন
িারা therein for death.
মৃিুযমক ডাকমব।

(It will be said):
বলা হমব, আজ 14.
সিামরা এক মৃিুযমক সডমকা “Do not call today for
one death, and call for
না অমনক মৃিুযমক ডাক।
14.

many deaths.”

15. বলুন এটা উত্তম, না 15. Say: “Is that better
সচরকাল
বিবামির or the Garden of
which
is
জান্নাি, িার িুিংবাদ সদয়া Eternity
to
the
হময়মি
মুত্তাকীমদরমক? promised
সিটা হমব িামদর প্রসিদান righteous.” It will be
their recompense and
ও প্রিযাবিকন স্থান।
the final destination.
16.
িারা সচরকাল 16. For them will be
বিবািরি
অবস্থায় therein whatever they
সিোমন িা চাইমব, িাই desire, abiding forever.
পামব। এই প্রাসথ্ক ি ওয়াদা It is upon your Lord a
পূরণ আপনার পালনকিকার promise that must be
fulfilled.
দাসয়ত্ব।
17. সিসদন আল্লাহ একসিি 17. And on the Day
করমবন িামদরমক এবং He will gather them
িারা আল্লাহর পসরবমিক and that which they
িামদর
এবাদি
করি worship other than
িামদরমক, সিসদন সিসন Allah. Then He will
say: “Did you mislead
উপািযমদরমক
বলমবন,
these servants of Mine,
সিামরাই সক আমার এই
or
did
they
বান্দামদরমক
পথ্ভ্রান্ত
(themselves)
stray
কমরসিমল,
না
িারা from the path.”
সনমজরাই পথ্ভ্রান্ত হময়সিল?

They will say:
িারা বলমব-আপসন 18.
পসবি, আমরা আপনার “Glorified be You, it
পসরবমিক
অনযমক was not right for us
18.

ِ
ِِِؕك ُثب ُ ۡو ًرا
َّ ِ ۡي دَّعَّ ۡوا ُهن َّ ِال
َّۡ ُمقَّ َّرن
َّۡل تَّ ۡد ُعوا الۡي َّ ۡو َّم ُثب ُ ۡو ًرا َّوا ِح ًدا
عوا ُثبورا كَّثِ ۡۡيا
ً ً ۡ ُ ۡ ُ َّو ۡاد
ك َّخ ۡۡيٌ ا َّۡم َّجنَّ ُة ا ۡۡلـُل ۡ ِد
َّ ِ ُق ۡل ا َّذٰل
ِ َّ
ِت ُوعِ َّد اۡلۡ ُتَّ ُق ۡو َِّن كَّان َّ ۡت َِّل ُ ۡم
ۡ ال
ِِِ َّج َّزٓاءً َّو َّم ِص ۡۡيًا
ِ َّ
ِٓاء ۡو َّن ٰخلِ ِدي ۡ َّن
ُ ِل ُ ۡم فيۡهَّا َّما ي َّ َّش
ًِِِ ك َّوعۡ ًدا َّم ۡ ًسُـ ۡو ِۡل
َّ ِان ع َّ ٰٰل َّرب
َّ َّ ك
َّوي َّ ۡو َّم ََّيۡ ُش ُر ُه ۡم َّو َّما ي َّ ۡعب ُ ُد ۡو َّن ِم ۡن
ِ دو ِن ه
اّٰلل فَّي َّ ُق ۡو ُل ءَّاَّنۡتُ ۡم ا َّۡضلَّلۡتُ ۡم
ُۡ
م َّضل ُ ۡوا
ِۡ ِعبَّا ِد ۡى هٰى ُؤ َّاَل ِء ا َّۡم ُه

ل
ؕ َّ الس ِبي
َّ

ۡ

ِۡ َّ ان يَّنٍۢۡب
ٖۤ ِغ لَّنا
َّ َّ ِقَّال ُ ۡوا ُسب ۡ ٰحن
َّ َّ ك َّما ك

মুরুব্বীরূমপ গ্রহণ করমি
পারিাম না; সকন্তু আপসনই
সিা িামদরমক এবং িামদর
সপিৃ পুরুষমদরমক
সভাগিম্ভার
সদময়সিমলন,
ফমল িারা আপনার স্মসৃ ি
সবস্মি
ৃ হময়সিল এবং িারা
সিল ধ্বংিপ্রাপ্ত জাসি।

that we would take
other than You any
guardian. But You
provided comforts (of
life) for them and their
forefathers, until they
forgot the admonition.
And they became a
people ruined.”

19. আল্লাহ মুশসরকমদরমক 19. So certainly, they
বলমবন, সিামামদর কথ্া (false gods) will deny
সিা িারা সমথ্যা িাবযস্ত you in what you say,
করল, এেন সিামরা শাসস্ত then you will not be
to
avert
প্রসিমরাি করমি পারমব না able
এবং
িাহািযও
করমি (punishment), nor get
পারমব না। সিামামদর help. And whoever does
মমিয সি সগানাহগার আসম wrong among you, We
shall make him taste a
িামক
গুরুির
শাসস্ত
great punishment.
আস্বাদন করাব।

আপনার পূমবক িি
রিূল সপ্ররণ কমরসি, িারা
িবাই োদয গ্রহণ করি
এবং
হামট-বাজামর
চলামফরা করি। আসম
সিামামদর একমক অপমরর
জমনয পরীক্ষাস্বরূপ কমরসি।
সদসে, সিামরা িবর কর
সকনা। আপনার পালনকিকা
িব সকিু সদমেন।

20. And We did not
send before you (O
Muhammad)
any
among the messengers,
but indeed, they verily
ate food and walked
in the markets. And
We have made some
of you a trial for
others. Will you be
steadfast, and your
Lord is ever Seer.
21. িারা আমার িাক্ষাৎ 21. And those who do
আশা কমর না, িারা বমল, not expect the meeting
আমামদর কামি সফমরশিা with Us say: “Why are
20.

ك ِم ۡن ا َّۡولِيَّٓاءَّ َّو
َّ ِا َّۡن نَّـتَّ ِخ َّذ ِم ۡن ُد ۡون
لـ ٰ ِك ۡن َّمتَّ ۡعت َّ ُه ۡم َّواٰبَّٓاءَّ ُه ۡم َّح هِت
ِ نَّسوا
الذك َِّۡر َّوكَّان ُ ۡوا قَّ ۡومًٍۢا
ُ

ُبورا

ًۡ

فَّقَّ ۡد َّك َّذ ُب ۡو ُك ۡم ِِبَّا تَّ ُق ۡول ُ ۡو َّن فَّ َّما
تَّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َّن َّي ۡرفًا َّو َّۡل ن َّ ۡـص ًرا
َّو َّم ۡن ي َّ ّٰۡلِ ۡم ِمنۡ ُك ۡم ن ُ ِذقۡ ُه ع َّ َّذابًا
ِِِ َّكبِ ۡۡيًا
ِ َّ َّ وما ٖۤا َّرسلۡنا قَّبل
ۡي
َّۡ ِك م َّن اۡلۡ ُ ۡر َّسل
ۡ َّ َّ ۡ َّ َّ
ِاِ َّ ِۡل ٖۤ ا
َّ
ل
ك
ۡ
َّ
ام
ع
الط
ن
و
ا
ي
ل
م
ۡن
ُ
ُ
َّ
َّ ۡ َّ ۡ ُ
َّ َّ

اق َّو َّجعَّلۡنَّا
ِِ َّو ََّيۡ ُش ۡو َّن ِِف ۡاۡل َّ ۡس َّو
ِؕۛ ًب َّ ۡع َّض ُك ۡم لِب َّ ۡع ٍض فِتۡنَّة
ِ اَّتَّ ۡص
ك ب َّ ِص ۡۡيًا
ِ َّ ُان َّرب
َّ َّ ٰب ۡو َِّن َّو ك
ُ
ِ

ال ال َّ ِذي ۡ َّن َّۡل ي َّ ۡر ُج ۡو َّن لِقَّٓاءَّنَّا
َّ ََِّّوق

অবিীণক করা হল না সকন?
অথ্বা আমরা আমামদর
পালনকিকামক সদসে না
সকন?
িারা
সনমজমদর
অন্তমর অহংকার সপাষণ
কমর
এবং
গুরুির
অবািযিায় সমমি উমেমি।
সিসদন
িারা
সফমরশিামদরমক
সদেমব,
সিসদন অপরািীমদর জমনয
সকান িুিংবাদ থ্াকমব না
এবং িারা বলমব, সকান
বািা িসদ িা আটমক
রােি।

22.

23. আসম িামদর কৃিকমমক র
প্রসি মমনাসনমবশ করব,
অিঃপর সিগুমলামক সবসক্ষপ্ত
িুসলকণারূমপ কমর সদব।

angels not sent down to
us, or (why) do we
(not) see our Lord.”
Certainly, they have
become
arrogant
within themselves and
are scornful with great
insolence.
22. The day when they
will see the angels,
there will not be
rejoicing that day for
the criminals, and they
(angels) will say: “A
barrier, forbidden (to
you).”
23. And We shall turn
to what they have done
of deeds, then make
them as scattered dust.

সিসদন জান্নািীমদর 24. The dwellers of
বািস্থান হমব উত্তম এবং Paradise on that Day
have the best abode,
সবশ্রামস্থল হমব মমনারম।

24.

সিসদন আকাশ
সমঘমালািহ সবদীণক হমব
এবং সিসদন সফমরশিামদর
নাসমময় সদয়া হমব,

25.

সিসদন িসিযকার
রাজত্ব
হমব
দয়াময়
আল্লাহর এবং কামফরমদর

26.

and the fairest resting
place.
25. And the day when
the heaven with the
clouds will split open
and the angels will be
sent down in successive
descent.
26. The sovereignty on
that Day will be the
true, belonging to the
Beneficent. And it will

ل َّ ۡو َّۡل ٖۤاُن ۡ ِز َّل عَّلَّيۡنَّا اۡلۡ َّلٰىٮِ َّك ُة ا َّۡو ن َّ ٰرى
ٰب ۡوا ِِف ۡ ٖۤاَّن ۡ ُف ِس ِه ۡم
َُّ َّربَّنَّاؕ لـ َّقَّ ِد ۡاست َّ ۡك
ِ  َّوعَّت َّ ۡو ُعتُ ًوا َّكبِ ۡۡيًا
ي َّ ۡو َّم ي َّ َّر ۡو َّن اۡلۡ َّلٰىٮِ َّكةَّ َّۡل ُب ۡش ٰرى
ِۡ يَّومٮِ ٍذ لِـل ۡ ُم ۡج ِر
ۡي َّو ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن
م
َّ ۡ
َّ
َّ ِح ۡجرا
ّم
جورا
ۡ
ُ
ًۡ ً
َّوقَّ ِد ۡمنَّا ٖۤاِ ٰٰل َّما عَّ ِمل ُ ۡوا ِم ۡن عَّ َّم ٍل

ِِِفَّ َّجعَّلۡن ٰ ُه َّهبَّٓاءً َّمنۡثُ ۡو ًرا

ۡي
ٌۡ ا َّۡي ٰح ُب ا ۡۡلَّنَّ ِة ي َّ ۡو َّمٮِ ٍذ َّخ
ِِِ ً ً
ِ ۡ ُم ۡستَّقَّ ًرا َّوا َّ ۡح َّس ُن َّمقِي
ٓاء بِالۡـغ َّ َّما ِم
َّ َّوي َّ ۡو َّم تَّ َّش َّق ُق
ُ الس َّم

ِِِ ً ً
ِ ۡ َّون ُ ِز َّل اۡلۡ َّلٰىٮِ َِّك ُة تَّ ۡ ِۡني

ِلِل َّر ۡۡح ٰ ِن
الۡكٰ ِفرِي ۡ َّن

ي َّ ۡو َّمٮِ ِذ ا ۡۡلـ َّ ُق
ي َّ ۡومًا ع َّ َّٰل

ك
ُ ۡ ا َّۡلۡ ُل
ان
َّ َّ َّوك

পমক্ষ সদনটি হমব কঠিন।

be a harsh Day for the
disbelievers.

27. জামলম সিসদন আপন 27. And on that Day,
হস্তদ্বয় দংশন করমি করমি the wrongdoer will bite
বলমব, হায় আফমিাি! on his hands, he will
“Would that I
আসম িসদ রিূমলর িামথ্ say:
had taken a way along
পথ্ অবলম্বন করিাম।
with the Messenger.”
হায় আমার দূভকাগয, 28. “O, woe to me,
আসম
িসদ
অমুকমক would that I had not
বন্ধ্ুরূমপ গ্রহণ না করিাম। taken so and so as a

28.

friend.”

29. আমার কামি উপমদশ 29. “Certainly, he led
আিার পর সি আমামক িা me astray from the
সথ্মক সবভ্রান্ত কমরসিল। reminder after when it
শয়িান
মানুষমক had reached me. And
Satan was ever to
সবপদকামল সিাাঁকা সদয়।
man, a betrayer.”
রিূল বলমলনঃ সহ
আমার পালনকিকা, আমার
িম্প্রদায় এই সকারআনমক
প্রলাপ িাবযস্ত কমরমি।

30.

এমসনভামব প্রমিযক
নবীর
জমনয
আসম
অপরািীমদর মিয সথ্মক
শত্রু কমরসি। আপনার
জমনয আপনার পালনকিকা
পথ্প্রদশক ক
ও
িাহািযকারীরূমপ িমথ্ি।

31.

ِِِ عَّ ِس ۡۡيًا

َّ ض
الّٰال ِ ُم ع َّ ٰٰل ي َّ َّدي ۡ ِه
ُ ََّّوي َّ ۡو َّم يَّع
ي َّ ُق ۡو ُل يٰلَّيۡت َّ ِِن َّاّت َّ ۡذ ُت َّم َّع ال َّر ُس ۡو ِل

ِ ً ً
ِ س ِبي

ۡ َّ
ِن ل َّ ۡم ا َّ َِّّت ۡذ ُف ًَّنًا
ۡ ِ َّ ي ٰ َّويۡل َّ ِٰت لَّيۡت
ِِِ ً ً
ِ ۡ َّخلِي

ِ ِل َّقَّ ۡد ا ََّّضل َّ ِِن عَّ ِن
الذ ۡك ِر ب َّ ۡع َّد اِ ۡذ
ۡ
َّ ان ا
ِ ۡ ِ لشي ۡ ٰط ُن ل
ِ ًن ۡ َّس
ان
َّ َّ َّجٓاءَّ ِ ِن ۡ َّوك
ًِِِ َّخ ُذ ۡو ِۡل

30. And the Messenger
ِ ال ال َّر ُس ۡو ُ ي ِ ِ ق
َّ ََّّوق
will say: “O my Lord, ل ٰ َّرب ا َّن َّ ۡوِم
indeed my people had
َّ
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جورا
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ذ
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ُ
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taken this Quran as (an
ۡ
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object) abandoned.”
31. And thus have We
ِ
ِ
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ل
ا
ن
ل
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ج
ك
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ۡ
ُ
َّ
َّ
ً
ُ َّ
َّ َّ َّ َّو َّكذٰل
made for every prophet
an enemy from among
َِّ ۡ ِم َّن اۡلۡ ُ ۡج ِر ِم
َّ ِۡي َّو َّك ٰٰ بِ َّرب
the criminals. And ك
sufficient is your Lord
ِ ِ
ِ ص ۡۡيا
as a guide and a
ً َّ َّهاديًا َّون
helper.

32. িিয প্রিযাোনকারীরা 32. And those who
বমল, িাাঁর প্রসি িমগ্র disbelieve say: “Why
has not the (entire)
সকারআন
একদফায়
Quran been sent down

ال ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا ل َّ ۡو َّۡل ن ُ ِز َّل
َّ ََّّو ِق
ِۛ ًُجلَّةً َّوا ِح َّدة
ۡ ُ عَّلَّي ۡ ِه الـۡ ُق ۡرا ٰ ُن

অবিীণক হল না সকন? আসম
এমসনভামব অবিীণক কমরসি
এবং ক্রমম ক্রমম আবৃসত্ত
কমরসি
আপনার
অন্তকরণমক মজবুি করার
জমনয।

to him all at once.”
Thus (it is), that We
may strengthen thereby
your heart. And We
have
revealed
it
gradually, in stages.

33. িারা আপনার কামি 33. And no similitude
সকান িমিযা উপস্থাসপি do they bring to you,
করমলই আসম আপনামক but We bring to you
িার িঠিক জওয়াব ও the truth and the
better explanation.
িুন্দর বযােযা দান কসর।
34. িামদরমক মুে থ্ুবম়ে 34. Those who will
পম়ে
থ্াকা
অবস্থায় be gathered on their
জাহান্নামমর সদমক একসিি faces to Hell, those
করা হমব, িামদরই স্থান are the worst in plight
farther astray
হমব সনকৃি এবং িারাই and
from the path.
পথ্ভ্রি।
আসম সিা মূিামক
সকিাব সদময়সি এবং িাাঁর
িামথ্ িাাঁর ভ্রািা হারুনমক
িাহািযকারী কমরসি।

35.

36. অিঃপর আসম বমলসি,
সিামরা সিই িম্প্রদাময়র
কামি িাও, িারা আমার
আয়ািিমূহমক
সমথ্যা
অসভসহি কমরমি। অিঃপর
আসম িামদরমক িমূমল
ধ্বংি কমর সদময়সি।

35. And certainly, We
gave Moses
the
Scripture,
and We
appointed with him
his brother Aaron as
a counselor.
36. Then We said: “Go
both of you to the
people who have denied
Our signs.” Then We
destroyed them, a total
destruction.

37. নূমহর িম্প্রদায় িেন 37. And the people of
when
they
রিূলগমণর প্রসি সমথ্যামরাপ Noah,
করল,
িেন
আসম denied the messengers,

َِّ ك ِۛ لِنََُّب
ِك
ِ َّ ِ كَّذٰل
َّ َّت بِ ٖه ُف َّؤاد
ًِِِ ً
ِ ۡ َّو َّرتَّلۡن ٰ ُه تَّ ۡرتِي
ك
َّ ٰ ك ِِبَّث َّ ٍل اِ َّۡل ِج ئۡن
َّ َّ َّو َّۡل يَّا ۡ ُت ۡون
ِِِؕبِا ۡۡلـ َّ ِق َّوا َّ ۡح َّس َّن تَّ ۡف ِس ۡۡيًا
اَّل َّ ِذي ۡ َّن َُيۡ َّش ُر ۡو َّن ع َّ ٰٰل ُو ُج ۡو ِه ِه ۡم
ِك َّش ٌر َّمكَّانًا
َّ اِ ٰٰل َّجهَّـنَّ َّم اُول ٰٮى
ِِِ ً ً
ِ ۡ َّوا ََّّض ُل َّس ِبي
ب َّو َّجعَّلۡنَّا
َّٰ َّولَّقَّ ۡد اٰتَّيۡنَّا ُم ۡو ََّس ال ۡ ِكت
ِِِِۛ َّمعَّ ٖٗۤه ا ََّّخ ُاه هٰ ُر ۡو َّن َّوزِي ۡ ًرا

فَّ ُقلۡنَّا ا ۡذ َّهبَّا ٖۤ اِ َّٰل الۡقَّ ۡو ِم ال َّ ِذي ۡ َّن
َّك َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّاؕ فَّ َّد َّم ۡر ٰۡنُ ۡم
ِِِؕتَّ ۡد ِم ۡۡيًا
َّوقَّ ۡو َّم ن ُ ۡو ٍح َّۡلَّا كَّ َّذ ُبوا ال ُر ُس َّل

িামদরমক সনমজ্জি করলাম
এবং
িামদরমক
মানবমন্ডলীর জমনয সনদশক ন
কমর সদলাম। জামলমমদর
জমনয আসম িন্ত্রণাদায়ক
শাসস্ত প্রস্তুি কমর সরমেসি।

We drowned them and
We made them a sign
for mankind. And We
have prepared for the
wrongdoers a painful
punishment.

আসম ধ্বংি কমরসি
আদ, িামুদ, কপবািী এবং
িামদর মিযবিী অমনক
িম্প্রদায়মক।

38. And the Aad and
the Thamud and the
companions of the
Rass,
and
many
generations in between
them.
39. And each, We
presented to them
examples (as warnings)
and each (of them) We
destroyed to utter ruin.
40. And certainly, they
have passed by the town
which was rained with
an evil rain. Can then
it be that they have not
seen it. But they are
not
expecting
for
resurrection.

38.

আসম প্রমিযমকর
জমনযই দৃিান্ত বণক না কমরসি
এবং প্রমিযকমকই িম্পুণকরূমপ
ধ্বংি কমরসি।

39.

িারা সিা সিই
জনপমদর উপর সদময়ই
িািায়াি কমর, িার ওপর
বসষক ি হময়মি মন্দ বৃসি।
িমব সক িারা িা প্রিযক্ষ
কমর না? বরং িারা
পুনরুজ্জীবমনর আশঙ্কা কমর
না।

40.

41. িারা িেন আপনামক 41. And when they see
সদমে, িেন আপনামক you, (O Muhammad)
সকবল সবদ্রুমপর পািরূমপ they take you not
গ্রহণ কমর, বমল, এ-ই সক except as a mockery.
সি িামক আল্লাহ ‘রিূল’ (Saying): “Is this the
one whom Allah has
কমর সপ্ররণ কমরমিন?
sent as a messenger.”
42. সি সিা আমামদরমক 42. “He had almost led
আমামদর
উপািযগমণর us astray from our

ِ َّا َّ ۡغ َّر ۡقن ٰ ُه ۡم َّو َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم لِلن
ِؕۛ ًاس اٰيَّة
ِ وا َّۡعت َّ ۡدنَّا ل
ِۡ ِلّٰل
ۡي ع َّ َّذابًا
م
ه
َّ
َّ
ِِِِاَّلِي ۡ ًما
ََّث
ب ال َّر ِس
َّ َّوعَّادًا َّو ُ ۡودَّا۟ َّو ا َّۡي ٰح
ِِِ ۡي ًا
ِ ۡ ِك كَّث
َّ ِ ۡي ذٰل
َّ ۡ َّ َّو ُق ُر ۡونًٍۢا ب

ً ًُالِ َِّوك
َّ َّ َّوكًُ ً َّض َّربۡنَّا ل َّ ُه ۡاۡل َّ ۡمث
ِِِٰبنَّا تَّـتۡبِ ۡۡيًا
ۡ َّ َّت
ِ َّ الۡقَّ ۡري َّ ِة ال
ِٖۤت
ۡ
لس ۡو ِِء اَّفَّل َّ ۡم
َّ ا

َّولَّقَّ ۡد اَّتَّ ۡوا ع َّ َّٰل
اُ ۡم ِط َّر ۡت َّم َّط َّر

ي َّ ُك ۡون ُ ۡوا ي َّ َّر ۡو َّۡنَّا ب َّ ۡل كَّان ُ ۡوا َّۡل
ِِِي َّ ۡر ُج ۡو َّن ن ُ ُِش ۡو ًرا
ك اِ َّۡل
َّ َّ ك اِ ۡن يَّتَّ ِخ ُذ ۡون
َّ َّواِذَّا َّرا َّۡو
اّٰلل
َّ َُّه ُز ًواؕ ا َّهٰ َّذا ال َّ ِذ ۡى بَّع
ث ُه
ِِِ ً َّر ُس ۡو ِۡل

اِ ۡن كَّادَّ لَّيُ ِضلُنَّا عَّ ۡن ا ٰ ِِلَّتِنَّا ل َّ ۡو َّۡل ٖۤا َّۡن

gods, if it was not that
we had remained firm
with
regard
to
(worshipping) them.”
And soon they will
know when they see
the punishment, who is
farther astray from the
path.
43. Have you seen
him who has taken his
desire as his god. Then
would
you
be
responsible for him.

ٰبنَّا عَّلَّيۡهَّا َّو َّس ۡو ََّ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن
ۡ َّ َّي
ِ
اب َّم ۡن ا ََّّض ُل
َّ ۡي ي َّ َّر ۡو َّن الۡعَّ َّذ
َّ ۡ ح
ًِِِ ً
ِ ۡ َّس ِبي

44. আপসন সক মমন কমরন 44. Or do you think
সি,
িামদর
অসিকাংশ that most of them hear
সশামন অথ্বা সবামে? িারা or understand. They
সিা চিু স্পদ জন্তুর মি; are not except like the
cattle. But they are
বরং আরও পথ্ভ্রান্ত
even farther astray
from the path.

ا َّۡم َّ َۡت َّس ُب ا ََّّن ا َّ ۡكث َّ َّر ُه ۡم
ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َّن ِا َّ ۡو ي َّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن اِ ۡن ُه ۡم اِ َّۡل
ك َّ ۡاۡلَّنۡعَّا ِم ب َّ ۡل ُه ۡم ا ََّّض ُل
ِِِ ً ً
ِ ۡ َّس ِبي

কাি সথ্মক িসরময়ই সদি,
িসদ আমরা িামদরমক
আাঁকম়ে িমর না থ্াকিাম।
িারা িেন শাসস্ত প্রিযক্ষ
করমব,
িেন
জানমি
পারমব সক অসিক পথ্ভ্রি।

আপসন সক িামক
সদমেন না, সি িারা
প্রবৃসত্তমক উপািযরূমপ গ্রহণ
কমর? িবুও সক আপসন
িার সিম্মাদার হমবন?

43.

ؕٮه
ُ ٰت َّم ِن َّاّت َّ َّذ اِ ِٰل َّ ٗه َّهو
َّ ۡ ا ََّّرءَّي
ِِِ ً ًۡت تَّ ُك ۡو ُن عَّلَّي ۡ ِه َّو ِكي
َّ ۡ اَّفَّاَّن

45.
Have you not
ِ
ِ ك َّكي َّف م َّد
ِ َّ ّٰال
turned your vision ل
َّ ۡ َّ ِاَّل َّ ۡم تَّ َّر ا ٰٰل َّرب
toward your Lord, how
ِ ولَّو َّشٓاء َّۡلـعل َّ ٗه سا
ا
ن
ل
ع
ج
ِ
م
ث
ا
ن
ك
ُ
ۡ
َّ
َّ
ً
َّ
He lengthens out the
َّ
َّ َّ َّ َّ ۡ َّ
shadow. And if He
ِ
َّ
لشم
ً ًه دلِي
willed, He could have
ۡ َّ ۡ ا ۡ َّس عَّلَّي
made it stationary.
Then We made the sun
a guide upon it.
46. অিঃপর আসম এমক 46. Then We withdraw
ُِث َّم قَّب ۡضن ُه ا
ِ
ِ

ا
ۡي
س
ي
ا
ض
ب
ق
ا
ن
ـي
ل
َّ
َّ
َّ
ً
ۡ
َّ
ۡ
ٰ َّ
ۡ
সনমজর সদমক িীমর িীমর it unto Us, a gradual
ً
withdrawal.
গুটিময় আসন।
িু সম সক সিামার
পালনকিকামক সদে না,
সিসন সকভামব িায়ামক
সবলসম্বি কমরন? সিসন
ইচ্ছা করমল এমক সস্থর
রােমি পারমিন। এরপর
আসম িূিকমক কমরসি এর
সনমদক শক।

45.

47. সিসনই সিা সিামামদর 47. And He it is who
َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ُم الَّي ۡ َّل
জমনয রাসিমক কমরমিন has made for you the
আবরণ, সনদ্রামক সবশ্রাম night as a garment,
ِ
لن
ار
ه
الن
ل
ع
ج
و
ا
ت
ا
ب
س
ِ
م
َّو
ا
و
ا
اس
ب
َّ
َّ
ً
َّ
َّ
َّ َّ َّ ُ َّ ۡ ً َّ ل
এবং
সদনমক
কমরমিন and the sleep as a َّ َّ
repose, and He has
বাইমর গমমনর জমনয।
ِِِن ُ ُش ۡو ًرا
made the day as the
return to life.
48. সিসনই স্বীয় রহমমির 48. And He it is who
َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡ ٖۤى ا َّۡر َّس َّل الرِيح ب ۡشرا
প্রাক্কামল
বািািমক sends the winds as ٍۢ ً ُ َّ ٰ
িুিংবাদবাহীরূমপ
সপ্ররণ heralds of good tidings,
ِ بۡي ي َّدى ر ۡۡحتِ ِٖه واَّن ۡ َّزلۡنا
م
ن
َّ َّ َّ َّ ۡ َّ َّ ۡ َّ
His
mercy َّ
কমরন। এবং আসম আকাশ before
ِ السم
সথ্মক পসবিিা অজকমনর (rainfall), and We send
ٓاء مٓاء َّط ُهورا
down
from
the
sky
ً ۡ ً َّ َّ َّ
জমনয পাসন বষক ণ কসর।
pure water.
That We may ِ ِ
49. িদ্দ্বারা মৃি ভূভাগমক 49.
ِل
ٖ
ـن
ِ
ِ
ا
م
ه
ي
ق
س
ن
و
ا
ت
ي
م
ة
د
ل
ب
ه
ب
ۦ
ْح
ۡ
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ٗ
ْ
َّ
িঞ্জীসবি করার জমনয এবং bring to life with it
َّ ۡ ً ۡ
আমার িৃি জীবজন্তু ও the dead land, and
ِ َّ ِخل َّ ۡقنا ٖۤاَّنۡعاما َّوا َّن
ِِِاَس َّكثِ ۡۡيًا
َّ
We
give
it
to
drink
to
ً َّ َّ َّ
অমনক
মানুমষর
িৃ ষ্ণা
those We created,
সনবারমণর জমনয।
numerous
livestock
and mankind.
50. এবং আসম িা িামদর 50. And certainly, We
َّ ولـ َّقَّ ۡد َّي َّر ۡفن ٰ ُه بَّيۡن َّ ُهم لِي َّذ
ك
ا
ِ
و
ر
َّ
মমিয সবসভন্নভামব সবিরণ have repeated it among ْ ُ
َّ ۡ
কসর, িামি িারা স্মরণ them that they may
ِ َِّۛ فَّا َّ ٰىٰب ا َّ ۡكث َّ ُر الن
َّ ِاس ا
ك ُفورا
ۡل
ُ
remember,
then
most
ۡ
ً
কমর। সকন্তু অসিকাংশ
সলাক অকৃিজ্ঞিা িা়ো of the people decline
ِِِ
except
ingratitude.
সকিু ই কমর না।
আসম ইচ্ছা করমল 51. And if We had
We
could
প্রমিযক জনপমদ একজন willed,
ভয় প্রদশক নকারী সপ্ররণ certainly have raised
in each township a
করমি পারিাম।

َّول َّ ۡو ِش ئۡنَّا لَّبَّـعََّۡنَّا ِِف ۡ كُ ِل قَّ ۡري َّ ٍة
ِِِ ن َّ ِذي ۡ ًرا

অিএব আপসন 52. So do not obey the
কামফরমদর
আনুগিয disbelievers, and strive

فَّ ًَّ ُت ِط ِع الۡكٰ ِفرِي ۡ َّن َّو َّجا ِه ۡد ُه ۡم

51.

warner.

52.

করমবন না এবং িামদর against them with it
the great
িামথ্ এর িাহামিয কমোর (Quran),
striving.
িংগ্রাম করুন।

53. সিসনই িমান্তরামল দুই 53. And He it is who
িমুদ্র প্রবাসহি কমরমিন, has let loose the two
এটি সমি, িৃ ষ্ণা সনবারক ও seas, this one palatable
এটি
সলানা,
সবস্বাদ; sweet, and the other
উভময়র
মােোমন bitter salty, and He
has set between them a
সরমেমিন একটি অন্তরায়,
partition,
and
an
একটি দুমভকদয আ়োল।
insurmountable
barrier.
54. সিসনই পাসন সথ্মক 54. And He it is who
িৃসি কমরমিন মানবমক, has created man from
then
has
অিঃপর িামক রিগি, water,
for him
বংশ
ও
বববাসহক appointed
িম্পককশীল
কমরমিন। kindred by blood and
kindred by marriage.
সিামার
পালনকিকা
And your Lord is All
িবসকিু করমি িক্ষম।
Powerful.
55. িারা এবাদি কমর 55. And they worship
আল্লাহর পসরবমিক এমন other than Allah that
সকিু র, িা িামদর উপকার which does not benefit
করমি পামর না এবং them, nor harm them.
ক্ষসিও করমি পামর না। And the disbeliever is a
helper
(to
Satan)
কামফর
সিা
িার
against his Lord.
পালনকিকার
পৃষ্ঠপ্রদশক নকারী।

َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى َّم َّر َِّج الۡب َّ ۡح َّري ۡ ِن هٰ َّذا
ِۛ اج
ٌ ع َّ ۡذ ٌب ُف َّر
ٌ ات َّوهٰ َّذا ِمل ۡ ٌِح اُ َّج
َّو َّجعَّ َّل بَّيۡن َّ ُه َّما ب َّ ۡرزَّ ًخا َّو ِح ۡج ًرا
َِِِّّم ۡ ُج ۡو ًرا
ِ ۡو ُهو ال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق ِمن اۡل
ٓاء ب َّ َّش ًرا
َّ َّ
َّ َّ
ِ
ك
َّ ُان َّرب
َّ َّ فَّ َّجعَّل َّ ٗه ن َّ َّسبًا َّو ي ۡه ًرا َّوك
ِِِقَّ ِدي ۡ ًرا
ِ وي َّ ۡعب ُدون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل َّما َّۡل
ُۡ
َّ ۡ ُ َّ
ان
ِۡ يَّنۡ َّف ُع ُه ۡم َّو َّۡل ي َّ ُض ُر ُه
َّ َّ م َّوك
ِِِالـۡكَّافِ ُر ع َّ ٰٰل َّربِ ٖه َّظ ِه ۡۡيًا

প্রসি

আপনামক 56. And We have not
িুিংবাদ
ও sent you except as a
িিকককারীরূমপই
সপ্ররণ bearer of good tidings
and a warner.
কমরসি।

56.

ِِِ بِ ٖه ِجهَّادًا كَّبِ ۡۡيًا

আসম

Say: “I do
57. বলুন, আসম সিামামদর 57.
কামি এর সকান সবসনময় not ask of you for

ك اِ َّۡل ُمب َّ ِش ًرا
َّ ٰ َّو َّما ٖۤ ا َّۡر َّسلۡن
ِِِ َّون َّ ِذي ۡ ًرا

ُق ۡل َّما ٖۤ ا َّۡسٔـًَّل ُ ُك ۡم عَّلَّي ۡ ِه ِم ۡن ا َّ ۡج ٍر

চাই না, সকন্তু সি ইচ্ছা this any recompense,
কমর, সি িার পালনকিকার except that whoever
wills, that he may take
পথ্ অবলম্বন করুক।

a path to his Lord.”

اِ َّۡل َّم ۡن َّشٓاءَّ ا َّۡن يَّـتَّ ِخ َّذ اِ ٰٰل َّربِ ٖه

ًِِِ ً
ِ ۡ َّس ِبي

And trust upon
58. আপসন সিই সচরঞ্জীমবর 58.
উপর ভরিা করুন, িার him who is Ever
মৃিুয সনই এবং িাাঁর Living, who does not
প্রশংিািহ পসবিিা সঘাষণা die. And glorify His
করুন।
সিসন
বান্দার praise. And sufficient
is He to be aware of the
সগানাহ িম্পমকক
িমথ্ি
sins of His servants.

َّوتَّ َّوك َّ ۡل ع َّ َّٰل ا ۡۡلـ َّ ِى ال َّ ِذ ۡى َّۡل َّ َُي ۡو ُت
َّو َّسبِ ۡح ِِبَّ ۡم ِد ِٖه َّو َّك ٰٰ بِ ٖه بِ ُذن ُ ۡو ِب

সিসন নমভামন্ডল,
ভূমন্ডল ও এিদুভময়র
অন্তবক িী িবসকিু িয়সদমন
িৃসি কমরমিন, অিঃপর
আরমশ িমািীন হময়মিন।
সিসন পরম দয়াময়। িাাঁর
িম্পমকক
সিসন
অবগি,
িামক সজমজ্ঞি কর।

لس ٰموٰ ِت َّو ۡاۡل َّ ۡر َّض
َّ ال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق ا
َّو َّما بَّيۡن َّ ُه َّما ِِف ۡ ِستَّ ِة ا َّيَّا ٍم ُث َّم

েবরদার।

59.

60. িামদরমক িেন বলা
হয়, দয়াময়মক সিজদা কর,
িেন িারা বমল, দয়াময়
আবার সক? িু সম কাউমক
সিজদা
করার
আমদশ
করমলই সক আমরা সিজদা
করব?
এমি
িামদর
পলায়নপরিাই বৃসি পায়।
AsSajda

61. কলযাণময় সিসন, সিসন
নমভামন্ডমল রাসশচক্র িৃসি
কমরমিন
এবং
িামি

59. He who created the
heavens and the earth
and
whatever
is
between them in six
days.
Then
He
established (Himself)
on the Throne. The
Beneficent, so ask
about Him anyone well
informed.
60. And when it is said
to them: “Prostrate to
the Beneficent.” They
say: “And what is the
Beneficent. Shall we fall
down in prostration to
that
which
you
command us.” And it
increases
them
in
hatred. AsSajda
61. Blessed is He who
has placed in the
heaven mansions of the

ِِِِۛ َّ ِعبَّا ِد ٖه َّخبِ ۡۡي َّا

ش اَّل َّر ۡۡح ٰ ُن
ِۛ ِ ا ۡستَّوٰى ع َّ َّٰل الۡعَّ ۡر
ِِِفَّ ۡ ًَّسـ ۡل بِ ٖه َّخبِ ۡۡيًا

َّواِذَّا قِي ۡ َّل َِّل ُ ُم ۡاس ُج ُد ۡوا لِل َّر ۡۡح ٰ ِن
ن ا َّن َّ ۡس ُج ُد ِۡلَّا
ِ ُ ٰ قَّال ُ ۡوا َّو َّما ال َّر ۡۡح
ِِِ ۩ تَّا ۡ ُم ُرنَّا َّوزَّادَّ ُه ۡم ن ُ ُف ۡو ًرا

ِ السم
ٓاء
َّ ٰب
ََّّ ك ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل ِِف
َّ ٰ َِّت
ُب ُر ۡو ًجا َّو َّجعَّ َّل فِيۡهَّا ِس ٰر ًجا

َِِِّوقَّ َّم ًرا ُم ِن ۡۡيًا

সরমেমিন িূিক ও দীসপ্তময় stars and placed therein
a great lamp and a
চন্দ্র।
িারা অনুিন্ধ্ানসপ্রয়
অথ্বা িারা কৃিজ্ঞিাসপ্রয়
িামদর জমনয সিসন রাসি ও
সদবি
িৃসি
কমরমিন
পসরবিকনশীলরূমপ।

62.

রহমান-এর বান্দা
িারাই, িারা পৃসথ্বীমি
নম্রভামব চলামফরা কমর
এবং িামদর িামথ্ িেন
মুেকরা কথ্া বলমি থ্ামক,
িেন িারা বমল, িালাম।

63.

64. এবং িারা রাসি িাপন
কমর পালনকিকার উমেমশয
সিজদাবনি
হময়
ও
দন্ডায়মান হময়;
এবং িারা বমল, সহ
আমার
পালনকিকা,
আমামদর
কািমথ্মক
জাহান্নামমর শাসস্ত হটিময়
দাও। সনশ্চয় এর শাসস্ত
সনসশ্চি সবনাশ;

65.

moon giving light.
62. And He it is who
has appointed the night
and
the
day
in
succession, for him
who desires that he
should remember, or
desires thankfulness.
63. And the slaves of
the Beneficent are those
who walk upon the
earth humbly. And
when the ignorant
people address them,
they say: “Peace.”
64. And those who
spend night before their
Lord, prostrating and
standing.
65.
And those who
say: “Our Lord, avert
from
us
the
punishment of Hell.
Indeed, its punishment
is anguish.”

66. বিবাি ও অবস্থানস্থল 66. “Indeed it is evil
সহমিমব িা কি সনকৃি as an abode and as a
place to dwell.”
জায়গা।
67. এবং িারা িেন বযয় 67. And those who
কমর, িেন অিথ্া বযয় when they spend are
extravagant,
কমর না কৃপণিাও কমর না neither
nor
miserly,
and

ِ
ار
َّ ََِّّو ُه َّو الَّذ ۡى َّجعَّ َّل الَّي ۡ َّل َّوالنَّه
ِخل ۡ َّفةً ِۡل َّ ۡن ا ََّّرادَّ ا َّۡن ي َّ َّذ َّك َّر ا َّۡو ا ََّّر َّاد

ِِِ ُش ُك ۡو ًرا

َِّو ِعب َّ ُاد ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّ ِذي ۡ َّن ََّيۡ ُش ۡو َّن
ع َّ َّٰل ۡاۡل َّ ۡر ِض َّه ۡونًا َّواِذَّا َّخ َّاطب َّ ُه ُم
ِِِا ۡۡل ٰ ِهل ُ ۡو َّن قَّال ُ ۡوا َّسل ٰ ًما
َّوال َّ ِذي ۡ َّن يَّبِيۡتُ ۡو َّن ل ِ َّربِ ِه ۡم ُس َّج ًدا
ِِِ َّوقِيَّامًا
َۡ َِّوال َّ ِذي ۡ َّن ِي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّربَّنَّا ا ۡي ِر
م اِ َّن ع َّ َّذابَّهَّا
َِّ َّاب َّجهَّـن
َّ عَّنَّا ع َّ َّذ
ِِِ ان َّغ َّرامًا
َّ َّ ك
ستَّقَّ ًرا َّوم ِقَّاما
ۡ اِ َّۡنَّا سٓاء ۡت ُم

ً ُ

َّ َّ

َّو ِال َّ ِذي ۡ َّن اِذَّا ٖۤ اَّن ۡ َّف ُق ۡوا ل َّ ۡم يُ ۡس ِر ُف ۡوا
ك
َّ ِ ۡي ذٰل
َّ َّ َت ۡوا َّوك
َّ ۡ َّ ان ب
ُ ُ َّول َّ ۡم ي َّ ۡق

এবং িামদর পন্থা
এিদুভময়র মিযবিী।

হয় between

এবং িারা আল্লাহর
িামথ্
অনয
উপামিযর
এবাদি কমর না, আল্লাহ
িার হিযা অববি কমরমিন,
িঙ্গি কারণ বযিীি িামক
হিযা
কমর
না
এবং
বযসভচার কমর না। িারা
একাজ কমর, িারা শাসস্তর
িম্মুেীন হমব।

68.

সকয়ামমির সদন
িামদর শাসস্ত সদ্বগুন হমব
এবং িথ্ায় লাসিি অবস্থায়
সচরকাল বিবাি করমব।

69.

সকন্তু িারা িওবা
কমর সবশ্বাি স্থাপন কমর
এবং িৎকমক কমর, আল্লাহ
িামদর সগানাহমক পুনয
দ্বারা পসরবিকি কমর এবং
সদমবন। আল্লাহ ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।

70.

সি িওবা কমর ও
িৎকমক কমর, সি সফমর
আিার স্থান আল্লাহর সদমক
সফমর আমি।

71.

এবং িারা সমথ্যা
কামজ সিাগদান কমর না
এবং
িেন
অিার

72.

those (two
extremes) there is a
medium (way).
68. And those who do
not call upon along
with Allah any other
god, nor kill a soul,
which
Allah
has
forbidden, except in
(course of) justice, nor
commit adultery. And
he who does this shall
meet the penalty.
69.
His punishment
shall be doubled on the
Day of Resurrection,
and he shall abide
therein humiliated.
70. Except those who
repent and believe and
do righteous deeds,
then for those Allah
will replace their evil
deeds with good deeds.
And Allah is Oft
Forgiving, Merciful.
71.
And whoever
repents
and
does
righteous deeds, then
indeed, he repents
towards Allah with
true repentance.
72. And those who
do not bear witness to
falsehood
and when

قَّواما

ً َّ

ِ ِوال َّ ِذي ۡ َّن َّ ِۡل ي َّ ۡد ُعون مَّ َّع ه
اّٰلل اِ ِٰلًا
َّ ۡ
َّ
يقتل لنف
خ
ِ َّ
ِت
ۡ ا ٰ َّ َّر َّو َّۡل َّ ۡ ُ ُ ۡو َّن ا َّ ۡ َّس ال
ح
اّٰلل اِ َّۡل بِا ۡۡلـ َّ ِق َّو َّۡل ي َّ ۡزن ُ ۡو َِّن
ُ َّ َّر َّم ه
ِِِ ك يَّل َّۡق اَّثَّامًا
َّ ِ َّو َّم ۡن ي َّ ۡفعَّ ۡل ذٰل
اب ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة
ُ ِيُ ٰضعَّ ۡف ل َّ ُه الۡعَّ َّذ
ِِِ ِۛ َّو ََّيۡل ُ ۡد فِي ۡ ٖه ُمهَّانًا
ِِا
َّ
م
ت
ن
ۡل
َّ
ً ًاب َّوا ٰ َّم َّن َّوعَّ ِم َّل عَّ َّم
َّ
ۡ
َّ
اّٰلل
َّ َّي ِاۡلًـا فَّاُول ٰٮى
ِك يُب َّ ِد ُل ُه
اّٰلل
ِ ٍ ٰ َّسيِا ٰ ِ ِۡت ۡم َّح َّسن
ان ُه
َّ َّ ت َّوك
َِِِّغ ُف ۡو ًرا َّر ِحي ۡ ًما
اب َّوعَّ ِم َّل َّي ِاۡلًـا فَّاِن َّ ٗه
َّ ََّّو َّم ۡن ت
ِ يَّتُوب اِ َّٰل ه
ِِِاّٰلل َّمتَّابًا
ُ ۡ
َّوال َّ ِذي ۡ َّن َّۡل ي َّ ۡشهَّ ُد ۡو َّن ال ُز ۡو َّر َّو اِذَّا

সক্রয়াকমমক র িম্মুেীন হয়, they pass by what is
িেন
মান
রক্ষামথ্ক vain, pass by like
dignified people.
ভদ্রভামব চমল িায়।

73. এবং িামদরমক িামদর 73. And those, when
পালনকিকার আয়ািিমূহ they are reminded of
সবাোমনা হমল িামি অন্ধ্ the revelations of their
ও বসির িদৃশ আচরণ কমর Lord, do not fall at
them deaf and blind.
না।
এবং িারা বমল, সহ
আমামদর
পালনকিকা,
আমামদর স্ত্রীমদর পক্ষ সথ্মক
এবং আমামদর িন্তামনর পক্ষ
সথ্মক
আমামদর
জমনয
সচামের শীিলিা দান কর
এবং
আমামদরমক
মুত্তাকীমদর
জমনয
আদশক স্বরূপ কর।

74.

74. And those who
say: “Our Lord, grant
us among our wives
and our children the
comfort of our eyes,
and make us leaders
for the righteous.”

িামদরমক িামদর
িবমরর প্রসিদামন জান্নামি
কক্ষ সদয়া হমব এবং
িামদরমক িথ্ায় সদায়া ও
িালাম িহকামর অভযথ্ক না
করা হমব।

75. Such are those who
will be rewarded with
high palaces because of
their patience. And
they will be welcomed
wherein with greetings
and salutations.
76. িথ্ায় িারা সচরকাল 76. Abiding eternally
বিবাি করমব। অবস্থানস্থল therein, an excellent
and resting
ও বািস্থান সহমিমব িা কি abode
place.
উত্তম।
75.

বলুন,
আমার
পালনকিকা পরওয়া কমরন
না িসদ সিামরা িাাঁমক না
ডাক।
সিামরা
সমথ্যা

77.

77. Say: “What would
My Lord care for you
if you do not invoke
Him. Then indeed, you
have denied, so soon

ِِِ َِّم ُر ۡوا بِاللَّغۡ ِو َّم ُر ۡوا ِك َّرامًا
َّوال َّ ِذي ۡ َّن اِذَّا ُذ ِك ُر ۡوا بِا ٰي ٰ ِت َّربِ ِه ۡم
ل َّ ۡم ََّي ِ ُر ۡوا عَّلَّيۡهَّا ُي ًما
ِِِ َّو ُع ۡميَّانًا

ِ
ب لَّـنَّا ِم ۡن
ۡ َّوالَّذي ۡ َّن ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّربَّنَّا َّه
ٍ ُ ۡا َّۡز َّوا ِجنَّا َّو ُذ ِريهتِنَّا ُق َّرةَّ ا َّع
ۡي
ِ
ِِِۡي اِ َّمامًا
ۡ َّو
َّۡ ِاجعَّلۡنَّا لل ۡ ُمتَّق

ِ
ٰب ۡوا
َّ اُول ٰٮى
َُّ ِك َُي ۡ َّز ۡو َّن الۡغُ ۡرفَّةَّ ِبَّا َّي
ِِِ َّويُل َّ َّق ۡو َّن فِيۡهَّا َّ َِتيَّةً َّو َّسل ٰ ًما
ٰخلِ ِدي ۡ َّن فِيۡهَّا َّح ُسن َّ ۡت ُم ۡستَّقَّ ًرا
ِ  َّو ُمقَّامًا

ُِق ۡل َّما ي َّ ۡعبَّـ ُؤا بِ ُك ۡم َّر ِٰبۡ ل َّ ۡو َّۡل
ََّ م فَّقَّ ۡد َّك َّذبۡتُ ۡم ِفَّ َّس ۡو
ِۡ ٓاؤ ُك
ُ َّ ُدع

বমলি। অিএব িত্বর সনমম will be the inevitable
(punishment).”
আিমব অসনবািক শাসস্ত।

ِ

زاما
َّ ي َّ ُكون ل

ً

ُۡ

