
 

বনী ইসরাঈল AlIsra      

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله
1.  পরম পবিত্র ও মহিমাময ়

সত্তা তিনি, যিনি সব্ীয় 

বানদ্াকে রাত্রি বেলায ়

ভর্মণ করিয়েছিলেন 

মসজিদে হারাম থেকে 

মসজিদে আকসা পরয্ানত্-

যার চার দিকে আমি 

পরয্াপ্ত বরকত দান করেছি 

যাতে আমি তাাঁকে কদুরতের 

কিছু নিদর্শন দেখিযে় দেই। 

নিশচ্য়ই তিনি পরম 

শর্বণকারী ও দরশ্নশীল। 

1.  Glorified be He who 

took for a journey His 

servant (Muhammad) 

by   night   from   the 

Sacred Mosque to the 

Farthest Mosque, that 

the surroundings 

whereof We have 

blessed, that We might 

show him of Our signs. 

Indeed, He (Allah) is 

the All Hearer, the All 

Seer.  

 ً َّياۡل ُسبٰۡحنَّ ال َِّذۡىۤۡ اَّۡسٰرى بِعَّبِۡدٖه ل
َِّ َّۡسِجِد اۡل َّۡسِجِد م ِنَّ اۡۡل اِ  ا ِىَّ اۡۡل َرـرَّ

َّٗه  َّٗه لِنُِري ۡول ۡكنَّا حَّ ا ال َِّذۡى بٰرَّ اۡۡلَّقۡصَّ
َّا ي ُُۡ ِمۡن اٰيٰتِن ِِ وَّ الس َّ ُُ  اَِّ َّٗه 
َِّصۡيُِ  ِِ الۡب

2.  আমি মসূাকে কিতাব 

দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-

ইসরাঈলের জনয্ে হেদায়েতে 

পরিণত করেছি যে, তোমরা 

আমাকে ছাড়া কাউকে 

কার্যনিবাহী সথ্ির করো 

না। 

2. And We gave Moses 

the Scripture, and We 

made it a guidance for 

the Children of Israel, 

(saying): “That do not 

take other than Me as 

a guardian.”  

َۡرـِكتٰبَّ وَّ جَّعَّلۡنُٰه  َّا ُمۡوَسَّ ال اٰتَّيۡن وَّ
ٓاِءيۡلَّ اَّۡل َّ تَّت َِّ ۤۡ اِۡسرَّ َِّنۡ ًدى ل ِب ِخُذۡوا ُُ

ًاِ  ِِِ ِمۡن ُدۡوِِنۡ وَِّكياۡل

3.  তোমরা তাদের সনত্ান, 

যাদেরকে আমি নহূের সাথে 

সওয়ার করিয়েছিলাম। 

নিশচ্য় সে ছিল কতৃজঞ্ 

3. (They were) the 

descendants of those 

whom We carried (in 

the ship) with Noah. 

Indeed, he was a 

َّا مَّ َُّ َُّۡوحِ  َّلۡن ي َّةَّ مَّۡن ۡحَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ ُذر ِ
 ِِِ عَّبًۡدا شَُّكۡوًرا



বানদ্া। grateful servant.  

4.  আমি বনী ইসরাঈলকে 

কিতাবে পরিষ্কার বলে 

দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর 

বুকে দবুার অনরথ্ সষৃট্ি 

করবে এবং অত্যন্ত বড ়

ধরনের অবাধ্যতায় লিপত্ 

হবে। 

4. And We decreed for 

the Children of Israel 

in the Scripture that 

indeed you would cause 

corruption on the earth 

twice, and you would 

surely be elated with 

mighty arrogance.  

ِۤۡءيۡلَّ ِِف  ۤۡ اِۡسرا ۤۡ ا ِٰى بَِّنۡ َّا يۡن وَّقَّضَّ
ََّرـتُۡفِسُد َ َّ ِِف اۡۡلَّۡرِض  الِۡكتِٰب ل

َّتَّعۡلُن َّ عُلُو ًِ ل تَّۡۡيِ وَّ  ِِِ ا كَّبِۡيًامَّر َّ

5.  অতঃপর যখন 

প্রতিশর্ুতি সেই প্রথম 

সময়টি এল, তখন আমি 

তোমাদের বিরদুধ্ে প্রেরণ 

করলাম আমার কঠোর 

যোদধ্া বান্দাদেরকে। 

অতঃপর তারা প্রতিটি 

জনপদের আনাচে-কানাচে 

পরয্ন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ 

ওয়াদা পূরণ্ হওয়ারই ছিল। 

5.     Then   when   the 

(time of) promise came 

for the first of the two, 

We sent against you 

servants of Ours, of 

great might. So they 

entered the very 

innermost parts of 

your homes. And it was 

a promise fulfilled. 

َّا  ا بَّعَّثۡن َِّ ٓاءَّ وَّعُۡد اُۡولٰٮُه فَّاِذَّا جَّ
َّادًا ل َّنَِّ َّيُۡكۡم ِعب ۤۡ اُو ِىۡ بَّاۡس  عَّل ا

َّارِِ ي اُسۡوا ِخلٰلَّ الد ِ  شَِّديۡد  فَّجَّ
 ِِِ وَََّّا ََّ وَّعًۡدا م َّۡفُعۡوۡلًِ

6.  অতঃপর আমি তোমাদের 

জনয্ে তাদের বিরদুধ্ে পালা 

ঘুয়িয়ে দিলাম, তোমাদেরকে 

ধন-সমপ্দ ও পুত্রসন্তান 

দব্ারা সাহায্য করলাম এবং 

তোমাদেরকে জনসংখয্ার 

দিক দিয়ে একটা বিরাট 

বাহিনীতে পরিণত করলাম। 

6. Then We gave back 

to you a return 

(victory) over them, 

and We helped you 

with wealth and sons 

and We made you 

more numerous in 

manpower. 

َّيِۡهۡم  ةَّ عَّل ََّرـُكُم الۡكَّر َّ َّا ل دَّۡدَّ ُثم َّ رَّ
بَِّنۡۡيَّ  َّۡموَّال  و َّ َٰرـُكۡم بِا ۡدَّ اَّۡمدَّ وَّ

َِّفۡيًاوَِّ َّرَّ َّ  ِِِ جَّعَّلۡنُٰكۡم اَّۡكث

7.  তোমরা যদি ভাল কর, 

তবে নিজেদেরই ভাল করবে 

এবং যদি মনদ্ কর তবে তাও 

নিজেদের জনয্েই। এরপর 

যখন দব্িতীয় সে সময়টি 

এল, তখন অনয্ 

বানদ্াদেরকে প্রেরণ 

7. (Saying): “If you do 

good, you do good for 

yourselves, and if you 

do evil, so it is for them 

(who do it).” Then, 

when the final (second) 

promise came, (We 

نۡتُۡم  نۡتُۡم اَّۡحسَّ ا َِۡ اَّۡحسَّ
َّهَّا وَّا َِِِۡۡلََُّّۡفِسُكۡمِ اُۡتۡم فَّل  اَّسَّ

ِٰ ٓاءَّ وَّعُۡد اۡۡل َُّسَرـو ءُِفَّاِذَّا جَّ ِة لِي  اِخرَّ
َّۡسِجدَّ  َّۡدُخلُوا اۡۡل لِي َُُّكۡم وَّ ُوُجۡو



করলাম, যাতে তোমাদের 

মখুমনড্ল বিকতৃ করে দেয,় 

আর মসজিদে ঢুকে পড়ে 

যেমন পর্থমবার ঢুকেছিল 

এবং যেখানেই জযী় হয,় 

সেখানেই পুরোপুরি 

ধব্ংসযজ্ঞ চালায়। 

raised against you other  

enemies) to disfigure 

your faces, and to enter 

the temple  as they 

entered it the first 

time, and to destroy 

what they took over, 

with (utter) destruction. 

ۡوا مَّا  ُ لِيُتَّّب ِ ة  و َّ لَّ مَّر َّ لُۡوُه اَّو َّ ا دَّخَّ َِّ كَّ
َّۡوا تَّتۡبِۡيًا  ِِِ عَّل

8.  হযত় তোমাদের 

পালনকরত্া তোমাদের 

প্রতি অনগুর্হ করবেন। 

কিন্তু যদি পুনরায় তদর্ূপ 

কর, আমিও পুনরায় তাই 

করব। আমি জাহানন্ামকে 

কাফেরদের জনয্ে কয়েদখানা 

করেছি। 

8.   It  may be that your 

Lord will have mercy 

upon you. And if you 

revert (to sin), We shall 

revert (to punishment). 

And We have made 

Hell a prison for the 

disbelievers.  

َُّكۡمِ ب ُُكۡم اَّ َۡ ي َّۡرۡحَّ وَّا َِۡ  عَّٰٰس رَّ
َّا هَّن َّمَّ عُدت ُۡم عُۡدَّ َّا جَّ  وَّجَّعَّلۡن

ِصۡيًا  ِِِ لِلۡكِٰفِريۡنَّ حَّ

9.  এই কোরআন এমন পথ 

প্রদরশ্ন করে, যা সর্বাধিক 

সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ 

মমুিনদেরকে সসুংবাদ দেয ়

যে, তাদের জনয্ে মহা 

পুরসক্ার রযে়ছে। 

9.  Indeed,  this  Quran  

guides to  that  which  

is  most  just,  and 

gives good tidings  to 

the believers  who  do  

righteous  deeds  that  

theirs  will  be  a great 

reward.  

َّۡهِدۡى لِل َِِّتۡ ِِهَّ  ا الُۡقۡرا ََّٰ ي ا َِ َّ ُٰذَّ
ُر اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَّ ال َِّذيۡنَّ  َّش ِ اَّقۡوَُّ  وَّ يُب

لِٰحِت اَِّ لُۡو ََّ الصه َِّ َّعۡ ُۡم اَّۡجًرا ي  َ َّ َلَّ
 ِِِ كَّبِۡيًا ِ

10.  এবং যারা পরকালে 

বিশব্াস করে না, আমি 

তাদের জনয্ে যন্তর্ণাদাযক় 

শাসত্ি প্রসত্ুত করেছি। 

10.    And  that  those  

who  do not  believe  in 

the Hereafter, We have 

prepared for them a 

painful punishment.  

اَّ َ َّ ال َِّ ِة و َّ ِذيۡنَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡو ََّ بِاۡۡلِٰخرَّ
ًِا َّلِيۡ ابًا ا ُۡم عَّذَّ َّا َلَّ  ِِِ اَّۡعتَّۡدَّ

11.  মানষু যেভাবে কলয্াণ 

কামনা করে, সেভাবেই 

অকলয্াণ কামনা করে। মানষু 

তো খবুই দর্ুততা প্রিয়। 

11.    And  man  

supplicates  for  evil  as  

he supplicates for good. 

And man is ever hasty.  

ِ ُدعَّٓاءَّٗه  ر  ا َُ بِالش َّ َّۡدُع اۡۡلَِّۡسَّ وَّي
َّۡيِِ ا َُ عَُّجۡوۡلًِبِاۡۡل    وَََّّا ََّ اۡۡلَِّۡسَّ



12.  আমি রাত্রি ও দিনকে 

দটুি নিদর্শন করেছি। 

অতঃপর নিস্পর্ভ করে 

দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং 

দিনের নিদর্শনকে দেখার 

উপযোগী করেছি, যাতে 

তোমরা তোমাদের 

পালনকরত্ার অনগুর্হ 

অনব্েষণ কর এবং যাতে 

তোমরা সথ্ির করতে পার 

বছরসমহূের গণনা ও হিসাব 

এবং আমি সব বিষয়কে 

বিসত্ারিত ভাবে বর্ণনা 

করেছি। 

12.  And We have 

made the night and the 

day as two signs. Then 

We have obscured the 

sign of the night, and 

made the sign of the 

day radiant that you 

may seek the bounty of 

your Lord, and that 

you may know the 

numbers of the years, 

and  the account (of 

time). And every thing 

We explained in 

details.  

َّتَّۡۡيِِ َّا ال َّيۡلَّ وَّالن َّهَّارَّ اٰي  وَّجَّعَّلۡن
َّةَّ ال َّيِۡل وَّجَِّ ۤۡ اٰي َّا ۡوَّ حَّ َِّ َّةَّ فَّ ۤۡ اٰي َّا عَّلۡن

َّغُۡوا فَّۡضالً م ِۡن  َّبۡت ةً ل ِت الن َّهَّاِر ُمبِۡصرَّ
ِنۡۡيَّ  ِ ۡوا عَّدَّدَّ الس  ُِ َّ َّعۡل لِت ب ُِكۡم وَّ ر َّ

ِ ابَّ لۡنُٰه وَّاۡلِسَّ ء  فَّص َّ ۡ ََّ  وََُّل َّ 
ًِ  ِِِ تَّۡفِصياۡل

13.  আমি প্রত্যেক মানষুের 

কর্মকে তার গর্ীবলগন্ করে 

রেখেছি। কেযা়মতের দিন বের 

করে দেখাব তাকে একটি 

কিতাব, যা সে খোলা 

অবস্থায ়পাবে। 

13. And to every man, 

We have fastened his 

fate to his neck. And 

We shall bring forth 

for him on the Day of 

Resurrection a book 

which he will find 

spread open.  

ٗه ِِفِۡ ٮ ِرَّ ۡمنُٰه ٰطۤۡ ا َ  اَّلۡزَّ  وََُّل َّ اَِّۡسَّ
ِة ُعنُقِهِٖ َِّ ٰ َّۡو َّ الۡقِي َّٗه ي ُُ ل ِۡر ُُ  وَّ

 ِِِ ِكتٰبًا ي َّلۡقٰٮُه مَّنُۡشۡوًرا

14.  পাঠ কর তুমি তোমার 

কিতাব। আজ তোমার হিসাব 

গর্হণের জনয্ে তুমিই 

যথেষ্ট। 

14. (It will be said): 

“Read your book. 

Sufficient is your own 

self this Day against 

you as a reckoner.”  

َّۡو َّ  َّۡفِسكَّ الۡي ا كَّٰٰف بِن َّكَّ اۡ ِكتٰب اِقۡرَّ
ِسيۡبًاا َّيۡكَّ حَّ  ِِِ عَّل

15.  যে কেউ সৎপথে চলে, 

তারা নিজের মঙগ্লের 

জনয্েই সৎ পথে চলে। আর 

যে পথভ্রষট্ হয,় তারা 

নিজের অমঙগ্লের জনয্েই 

পথ ভর্ষ্ট হয।় কেউ অপরের 

বোঝা বহন করবে না। 

15. Whoever is guided, 

so he is guided only for 

his own self. And 

whoever goes astray, so 

he goes astray only 

against it (his own self). 

And no bearer of 

َّۡفِسهِٖ َّۡهتَِّدۡى لِن َّا ي تَّدٰى فَّاِّن َّ ُۡ  م َِّن ا
َّيۡهَّا ُ عَّل َّا يَِّضل  ل َّ فَّاِّن َّ  وَّۡلَّ وَّمَّۡن ضَّ

ۡزرَّ اُۡخٰرى ٌة و ِ  وَّمَّا ُكن َّا تَِّزُر وَّاِزرَّ



কোন রাসলূ না পাঠানো 

পরয্ন্ত আমি কাউকেই 

শাসত্ি দান করি না। 

burdens will bear 

another’s burden. And 

We would never 

punish until We have 

sent a messenger.    

ُسۡوۡلًِ َّبۡعَّثَّ رَّ بِۡۡيَّ حَِّته َّ  ِِِ ُمعَّذ ِ

16.  যখন আমি কোন 

জনপদকে ধব্ংস করার ইচ্ছা 

করি তখন তার অবস্থাপন্ন 

লোকদেরকে উদধ্দুধ্ করি 

অতঃপর তারা পাপাচারে 

মেতে উঠে। তখন সে 

জনগোষট্ীর উপর আদেশ 

অবধারিত হযে় যায।় অতঃপর 

আমি তাকে উঠিয়ে আছাড ়

দেই। 

16.  And when We 

intend to destroy a 

town, We command its 

affluent, so they commit 

abomination therein, 

then the word (decree) 

is justified against it, 

then We destroy it, a 

(complete) destruction.  

َّا  َّةً اَّمَّۡرَّ ۡلِكَّ قَّۡري ُ ۤۡ اَّ َۡ ّن  َّا ۡدَّ ۤۡ اَّرَّ اِذَّا وَّ
ق َّ  ُقۡوا فِيۡهَّا فَّحَّ ُمۡۡتَّفِيۡهَّا فَّفَّسَّ
َّا  َّيۡهَّا الۡقَّۡوُل فَّدَّم َّۡرّٰن عَّل

 ِِِ اتَّۡدِمۡيًِ

17.  নহূের পর আমি অনেক 

উমম্তকে ধ্বংস করেছি। 

আপনার পালনকরত্াই 

বানদ্াদের পাপাচারের সংবাদ 

জানা ও দেখার জনয্ে 

যথেষ্ট। 

17. And how many have 

We destroyed from the 

generations after Noah. 

And Sufficient is your 

Lord of the sins of His 

servants as Knower,  

All Seer.  

َّۡكنَّا ِمنَّ الُۡقُرۡو َِ ِمۡنۢۡ  ل ُۡ َّ وَّكَّۡم ا
ب ِكَّ بُِذَُّۡوِب بَّعِۡد َُّۡوحِ   وَّكَّٰٰف بِرَّ

ۢۡا بَِّصۡيًا ً بِۡي َّاِدٖه خَّ  ِِِ ِعب
18.  যে কেউ ইহকাল কামনা 

করে, আমি সেসব লোককে 

যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। 

অতঃপর তাদের জনয্ে 

জাহানন্াম নিরধ্ারণ করি। 

ওরা তাতে নিনদ্িত-বিতাড়িত 

অবস্থায ়প্রবেশ করবে। 

18.  Whoever should 

desire what hastens 

away (worldly life), We 

hasten for him therein 

what We will, for 

whom We intend. Then 

We have appointed for 

him Hell. He will (enter 

to) burn therein, 

condemned, rejected.  

َّٗه  َّا ل لۡن َّةَّ عَّج َّ مَّۡن ََّا ََّ يُِريُۡد الۡعَّاِجل
َّا  َّۡن َّ ُِريُۡد ُثم َّ جَّعَّلۡن ٓاُء ِۡل َّشَّ فِيۡهَّا مَّا َّ

هَّن َّمَِّ َّٗه جَّ َّۡصلٰٮهَّا مَّۡذُمۡومًا ل  ي
 ِِِ م َّۡدُحۡوًرا

19.  আর যারা পরকাল 

কামনা করে এবং মমুিন 

অবস্থায ়তার জনয্ যথাযথ 

19. And whoever desires 

the Hereafter and 

strives for it with the 

َّا  ٰٰع َلَّ ةَّ وَّسَّ ادَّ اۡۡلِٰخرَّ وَّمَّۡن اَّرَّ



চেষ্টা-সাধনা করে, এমন 

লোকদের চেষ্টা সব্ীকতৃ 

হযে় থাকে। 

effort due to it, while 

he is a believer, then it 

is those whose effort 

shall be appreciated.     

ُُِ َّهَّا وَّ عۡي ۤۡٮ ِكَّ ََّا ََّ سَّ ٰ وَّ ُمۡؤِمٌن فَّاُول
ۡشُكۡوًرا عۡيُُهۡم م َّ  ِِِ سَّ

20.  এদেরকে এবং ওদেরকে 

প্রত্যেককে আমি আপনার 

পালনকরত্ার দান পৌছে 

দেই এবং আপনার 

পালকরত্ার দান অবধারিত। 

20. To each We bestow,  

these and (as well as) 

those, from the bounty 

of your Lord.  And the 

bounty of your Lord 

can not be restricted. 

ٓاِء  ِء ِمۡن عَّطَّ ُٰٓؤۡلَّۤۡ ِء وَُّٰ ُٰٓؤۡلَّۤۡ ُٰ ُ ِد  ُ َاُل ً ّن 
ِ ب ِكَّ ب ِكَّ رَّ ٓاُء رَّ  وَّمَّا ََّا ََّ عَّطَّ

ُۡظۡوًرا  ِِِ َمَّ
21.  দেখনু, আমি তাদের 

একদলকে অপরের উপর 

কিভাবে শর্েষঠ্ত্ব দান 

করলাম। পরকাল তো 

নিশচ্য়ই মরত্বায ় শর্েষঠ্ 

এবং ফযীলতে শর্েষঠ্তম। 

21. Look how We have 

exalted some of them 

above others, and the 

Hereafter will be 

greater in degrees and 

greater in preference.  

ُهۡم عَّٰٰل  َّا بَّعۡضَّ لۡن اَُّ ُظۡر كَّيۡفَّ فَّض َّ
ِ جٰت  بَّعۡض  ُ دَّرَّ ُة اَّۡكّبَّ ََّرـاۡلِٰخرَّ ل  وَّ
اَّكِۡ ًِو َّ ُ تَّۡفِضياۡل  ِِِ ّبَّ

22.  সথ্ির করো না 

আলল্াহর সাথে অনয্ কোন 

উপাসয্। তাহলে তুমি নিনদ্িত 

ও অসহায় হযে় পড়বে। 

22.    Do  not  make  

with  Allah  any  other 

god, lest you will sit in 

humiliated, forsaken.  

رَّ فَّتَِّ ِ اَِٰلًا اٰخَّ ۡعَّۡل مَّ َُّ اّٰلله ۡقُعدَّ ۡل َّ َتَّ
ُۡذۡوۡلًِ   مَّۡذُمۡومًا ّم َّ

23.  তোমার পালনকরত্া 

আদেশ করেছেন যে, তাাঁকে 

ছাড়া অনয্ কারও এবাদত 

করো না এবং পিতা-মাতার 

সাথে সদব্-ব্যবহার কর। 

তাদের মধয্ে কেউ অথবা 

উভয়েই যদি তোমার 

জীবদদ্শায় বারধ্কয্ে 

উপনীত হয;় তবে তাদেরকে 

‘উহ’ শবদ্টিও বলো না এবং 

তাদেরকে ধমক দিও না এবং 

বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূরণ্ 

কথা। 

23.   And  your  Lord 

has decreed that  you 

worship none  except  

Him, and (show)  

kindness to parents. If 

they attain old age 

(while) with you, one of 

them or both of them, 

do not say to them a 

word of disrespect, nor 

shout at them, and 

speak to them a 

gracious word.  

ۤۡ اِي َّاُه  ۤۡا اِۡل َّ ب ُكَّ اَّۡل َّ تَّعۡبُُدۡو وَّقَّٰٰض رَّ
اًَّا َّن َّ ِوَّبِالۡوَّالِدَّيِۡن اِۡحسَّ ََّرـبۡلُغ ؕا اِم َّا ي

ا  َِّ َِلُٰه ۤۡ اَّۡو  ُدُُهَّا َّ اَّحَّ ِعنۡدَّكَّ الِۡكّبَّ
ِ ۡلَّ ۤۡ اُف   و َّ ا َِّ ُ تَّنۡهَّۡرُُهَّا  فَّالَّ تَُّقۡل َل َّ
ا قَّۡوۡلً كَِّرۡۡيًا َِّ ُ  ِِِ وَُّقۡل َل َّ



24.  তাদের সামনে 

ভালবাসার সাথে, নমর্ভাবে 

মাথা নত করে দাও এবং বলঃ 

হে পালনকরত্া, তাদের 

উভয়ের প্রতি রহম কর, 

যেমন তারা আমাকে 

শৈশবকালে লালন-পালন 

করেছেন। 

24. And lower unto 

them the wing of 

submission through 

mercy, and say: “My 

Lord, have mercy on 

them both as they did 

care for me (when I 

was) little.”  

ا جَّنَّاحَّ الذ ُل ِ ِمنَّ  َِّ ُ وَّاۡخِفۡض َلَّ
ا  َِّ ُه ۡ ب ِ اۡرۡحَّ ۡۡحَِّة وَُّقل ر َّ الر َّ

غِۡيًااِ ب َّيِٰنۡ صَّ ا رَّ َِّ  ِِِ كَّ

25.  তোমাদের পালনকরত্া 

তোমাদের মনে যা আছে তা 

ভালই জানেন। যদি তোমরা 

সৎ হও, তবে তিনি 

তওবাকারীদের জনয্ে 

কষ্মাশীল। 

25.   Your Lord is best 

aware of what is within 

yourselves. If you 

should be righteous, 

then indeed He is ever 

Forgiving to those who 

turn (to Him). 

َُّم ِِبَّا ِِفۡ  ب ُُكۡم اَّعۡل  ا َِۡ َُُّفۡوِسُكۡمِر َّ
تَُّكۡوَُّۡوا ٰصلِِحۡۡيَّ فَّاَِّ َّٗه ََّا ََّ 

ابِۡۡيَّ غَُّفۡوًرا َّو َّ   لاِۡل
26.  আত্নীয-়স্বজনকে তার 

হক দান কর এবং 

অভাবগর্স্ত ও মসুাফিরকেও। 

এবং কিছুতেই অপবয্য ়

করো না। 

26. And give to the 

near of kin his right, 

and the needy, and the 

wayfarer, and do not 

squander (your wealth) 

extravagantly. 

ق َّٗه وَّاۡۡلِۡسِكۡۡيَّ  وَّاِٰت ذَّا الُۡقۡرٰٰب حَّ
ۡر  َّذ ِ ِبيِۡل وَّۡلَّ تُب وَّابۡنَّ الس َّ

 ِِِ تَّبِۡذيًۡرا
27. নিশচ্য় অপব্যয়কারীরা 

শযত়ানের ভাই। শযত়ান সব্ীয় 

পালনকরত্ার প্রতি অতিশয় 

অকতৃজঞ্। 

27.  Indeed, the 

squanderers are   

brothers of Satan, and 

Satanis ever ungrateful 

to his Lord.  

ۤۡا اِۡخو ََّٰ  َّاَُّۡو ِريۡنَّ َ َّذ ِ ا َِ َّ اۡۡلُب
يِٰطۡۡيِِ ب ِٖه الش َّ يٰۡطُن لِرَّ  وَََّّا ََّ الش َّ
  كَُّفۡوًرا

28.  এবং তোমার 

পালনকরত্ার করুণার 

প্রত্যাশায় অপেকষ্ামান 

থাকাকালে যদি কোন সময ়

তাদেরকে বিমুখ করতে হয,় 

তখন তাদের সাথে নমর্ভাবে 

কথা বল। 

28.     And  if  you have 

to turn away from 

them (needy), awaiting 

mercy from your Lord, 

which you expect, then 

speak  to  them a  word  

of kindness. 

َّٓا ن َّ عَّنُۡهُم ابۡتِغ اِم َّا تُعِۡرضَّ ءَّ وَّ
ا فَُّقل  َُّ ب ِكَّ تَّۡرُجۡو ۡۡحَّة  م ِۡن ر َّ رَّ

يُۡسۡورًِ ُۡم قَّۡوۡلً م َّ  ِِِ َل َّ



29.  তুমি একেবারে ব্যয-়

কষুঠ্ হযো়না এবং একেবারে 

মকুত্ হস্তও হযো় না। 

তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, 

নিঃসব্ হয়ে বসে থাকবে। 

29.   And Do not keep 

your hand fastened to 

your neck, nor 

outspread it altogether 

widespread, for you will 

thenbe sitting rebuked, 

destitute.  

َّةً ا ِٰى  ۡعَّۡل يَّدَّكَّ مَّغۡلُۡول وَّۡلَّ َتَّ
َّۡسِط  ُعنُقِكَّ وَّۡلَّ تَّبُۡسۡطهَّا َُل َّ الۡب

ُۡسۡوًرا  ِِِ فَّتَّۡقُعدَّ مَّلُۡومًا َم َّ
30. নিশচ্য় তোমার 

পালকরত্া যাকে ইচ্ছা অধিক 

জীবনোপকরণ দান করেন 

এবং তিনিই তা সংকচুিতও 

করে দেন। তিনিই তাাঁর 

বানদ্াদের সমপ্রক্ে 

ভালোভাবে অবহিত,-সব 

কিছু দেখছেন। 

30.   Indeed, your Lord 

enlarges the provision 

for whom He wills, and 

straitens (it for whom 

He wills). Indeed, He is 

All Knower, All Seer of 

His servants. 

َّۡن  ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ب َّكَّ ي ا َِ َّ رَّ
َّۡقِدرُِ ٓاُء وَّي َّاِدٖه ي َّشَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ بِعِب
ۢۡا بَِّصۡيًا ً بِۡي  ِِِ خَّ

31.  দারিদ্রের ভয়ে 

তোমাদের সনত্ানদেরকে 

হতয্া করো না। তাদেরকে 

এবং তোমাদেরকে আমিই 

জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। 

নিশচ্য় তাদেরকে হতয্া করা 

মারাত্নক অপরাধ। 

31.   And do not kill 

your children for fear 

of poverty. We provide 

for them and for you. 

Indeed, the killing of 

them is a great sin. 

َّةَّ  ۡشي دَُّكۡم خَّ ۤۡا اَّۡوۡلَّ وَّۡلَّ تَّۡقتُلُۡو
ِ ق  اِي َّاُكۡمِاِۡمالَّ َّۡرُزُقُهۡم وَّ ُۡن َّ ََّ  ا َِ َّ  

ً كَّبِۡيًاقَّتِۡ َُّهۡم ََّا ََّ ِخۡطا  ِِِ ل

32.  আর ব্যভিচারের 

কাছেও যেয়ো না। নিশচ্য ়

এটা অশল্ীল কাজ এবং মনদ্ 

পথ। 

32. And do not come 

near to adultery. 

Indeed,   it   is  an 

abomination and an 

evil way.  

ِٰنٰٓ اَِّ َّٗه ََّا ََّ  بُوا الز ِ وَّۡلَّ تَّۡقرَّ
ةًِ ًِؕا و َِِّفَّاِحشَّ ِبياۡل ٓاءَّ سَّ   سَّ

33.  সে প্রাণকে হত্যা 

করো না, যাকে আলল্াহ 

হারাম করেছেন; কিন্ত ু

নয্ায়ভাবে। যে ব্যক্তি 

অনয্ায়ভাবে নিহত হয,় আমি 

তার উত্তরাধিকারীকে 

কষ্মতা দান করি। অতএব, 

33. And do not kill a 

person, whom Allah 

has forbidden,   except 

by right. And him who 

is killed wrongfully, We 

indeed   have   granted 

his heir the authority 

(of retribution), so let 

ُ وَِّ ر َّ َّ اّٰلله ۡلَّ تَّۡقتُلُوا الن َّۡفسَّ ال َِِّتۡ حَّ
ِِ ََّرـق   وَّمَّۡن ُقتِلَّ مَّۡظلُۡومًا فَّقَّۡد اِۡل َّ بِاۡل

َّا لَرِـوَّلِي ِٖه ُسلٰۡطنًا فَّالَّ يُۡسِرف  جَّعَّلۡن



সে যেন হত্যার ব্যাপারে 

সীমা লঙঘ্ন না করে। নিশচ্য় 

সে সাহাযয্পর্াপ্ত। 

him not exceed limits 

in taking life. He shall 

be surely helped (by 

the law). 

 ِِِ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ مَّنُۡصۡوًراِف ِ الۡقَّتِۡلِ

34.  আর, এতিমের মালের 

কাছেও যেয়ো না, একমাত্র 

তার কলয্াণ আকাংখা ছাড়া; 

সংশল্িষ্ট ব্যকত্ির যৌবনে 

পদারপ্ন করা পরয্ন্ত এবং 

অঙগ্ীকার পূরন্ কর। নিশচ্য ়

অঙগ্ীকার সমপ্রক্ে 

জিজঞ্াসাবাদ করা হবে। 

34.     And  do  not   go   

near the wealth  of the 

orphan, except in a way 

that is  the best until he 

comes to his strength 

(maturity). And fulfill 

the covenant. Indeed, 

the covenant, will be 

questioned about.  

َّتِيِۡم اِۡل َّ بِال َِِّتۡ  بُۡوا مَّالَّ الۡي وَّۡلَّ تَّۡقرَّ
هِٗ َّبۡلُغَّ اَُّشد َّ ُن حَِّته ي  ِِهَّ اَّۡحسَّ

اَّۡوُفۡوا بِالۡعَّهۡدِِ  ا َِ َّ الۡعَّهۡدَّ ََّا ََّ وَّ
 ِِِ مَّۡسـُۡـوۡلًِ

35.  মেপে দেয়ার সময ়পূরণ্ 

মাপে দেবে এবং সঠিক 

দাাঁডি়পালায় ওজন করবে। এটা 

উত্তম; এর পরিণাম শভু। 

35.    And  give  full 

measure when you 

measure, and weigh 

with a balance that is 

straight. That is fair, 

and better in 

consequence.  

يۡلَّ اِِ َۡرـكَّ اَّۡوُفوا ال َِلۡتُۡم وَِّزَُّۡوا وَّ ذَّا 
اِس اۡۡلُۡستَّقِيِۡمِ  ذٰلِكَّ بِالۡقِۡسطَّ

ًِ ُن تَّاِۡوياۡل اَّۡحسَّ ۡيٌ و َّ  ِِِ خَّ
36.  যে বিষয়ে তোমার 

কোন জঞ্ান নেই, তার 

পিছনে পড়ো না। নিশচ্য় 

কান, চকষ্ু ও অনত্ঃকরণ 

এদের প্রত্যেকটিই 

জিজঞ্াসিত হবে। 

36. And do not follow 

that of which you have 

no knowledge. Indeed, 

the hearing, and the 

sight, and the heart, 

each of these shall be 

called to account. 

ََّرـكَّ بِٖه عِلٌۡمِ ََّرـيۡسَّ ل  وَّۡلَّ تَّۡقُف مَّا ل
 ُ ادَّ َُل  الُۡفؤَّ رَّ وَّ َّصَّ ِۡ َُّ وَّالۡب ا َِ َّ الس َّ

ۡوۡلًِ ۤۡٮ ِكَّ ََّا ََّ عَّنُۡه مَّۡسَرــُ ٰ  ِِِ اُول
37.  পৃথিবীতে দমভ্ভরে 

পদচারণা করো না। নিশচ্য ়

তুমি তো ভ ূপৃষ্ঠকে কখনই 

বিদীরণ্ করতে পারবে না 

এবং উচচ্তায় তুমি কখনই 

পরব্ত প্রমাণ হতে পারবে 

না। 

37.  And do not walk 

upon the earth in 

arrogance. Indeed, you 

can never tear the earth 

(apart), and never can 

you reach to the 

mountains in height.   

ًحا ِۡش ِِف اۡۡلَّۡرِض مَّرَّ  اَِّ َّكَّ وَّۡلَّ َتَّ
َّۡن تَّبۡلُغَّ  ل ِۡرقَّ اۡۡلَّۡرضَّ وَّ َّۡن َتَّ ل

َّالَّ ُطۡوۡلًِ  ِِِ اۡۡلِب



38.  এ সবের মধয্ে যেগলুো 

মনদ্কাজ, সেগুলো তোমার 

পালনকরত্ার কাছে 

অপছন্দনীয।় 

38.    All  such  (things),  

its   evil  is  hateful  in  

the  sight  of  your 

Lord. 

ب ِكَّ  ئُٗه ِعنۡدَّ رَّ ي ِ ُ ذٰلِكَّ ََّا ََّ سَّ َُل 
ًُا  ِِِ مَّۡكُرۡو

39.  এটা ঐ হিকমতের 

অনত্রভ্কূত্, যা আপনার 

পালনকরত্া আপনাকে ওহী 

মারফত দান করেছেন। 

আলল্াহর সাথে অনয্ কোন 

উপাসয্ সথ্ির করবেন না। 

তাহলে অভিযকু্ত ও 

আলল্াহর অনগুর্হ থেকে 

বিতাডি়ত অবস্থায ়

জাহানন্ামে নিক্ষিপ্ত হবেন। 

39.   That is from what 

your Lord has revealed 

to you (O Muhammad) 

from the wisdom. And 

do not take with Allah 

any other god, lest you 

are thrown into Hell, 

blameworthy, 

abandoned.  

ِٰ ب ُكَّ ِمنَّ ذ َّيۡكَّ رَّ ۤۡ اِل ۤۡ اَّۡوٰٰح لِكَّ ِم َّا
َِّةِِ ِ اَِٰلًا اۡلِۡك ۡعَّۡل مَّ َُّ اّٰلله  وَّۡلَّ َتَّ

هَّن َّمَّ مَّلُۡومًا  رَّ فَّتُلٰٰۡق ِِفۡ جَّ اٰخَّ
 ِِِ م َّۡدُحۡوًرا

40.  তোমাদের পালনকরত্া 

কি তোমাদের জনয্ে পুতর্ 

সনত্ান নির্ধারিত করেছেন 

এবং নিজের জনয্ে 

ফেরেশতাদেরকে কনয্ারূপে 

গর্হণ করেছেন? নিশচ্য় 

তোমরা গরুুতর গরহ্িত 

কথাবার্তা বলছ। 

40. Has your Lord then 

chosen you for (having) 

sons, and has taken 

(for Himself) daughters 

from among the angels.  

Indeed, you utter a 

dreadful saying.  

َِّ ب ُُكۡم بِالۡب َّۡصفٰٮُكۡم رَّ َرـِنۡۡيَّ وَّ اَّفَّا
َّاثًا ۤۡٮ ِكَِّة اَِّ ٰ َّل َّذَّ ِمنَّ اۡۡل ؕا اَِّ َُّكۡم ِاَت َّ
ا ًِ ۡ َّتَُّقۡولُۡو ََّ قَّۡوۡلً عَِّظي  ِِِ ل

41.  আমি এই কোরআনে 

নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে 

তারা চিনত্া করে। অথচ এতে 

তাদের কেবল বিমখুতাই 

বৃদধ্ি পায।় 

41. And indeed, We 

have fully explained in 

this Quran that they 

may take admonition, 

but it does not increase 

them except in aversion.  

ا الُۡقۡرا َِٰ  َّا ِِفۡ ُٰذَّ فۡن ر َّ َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ۡم اِۡل َّ  ُُ َِّزيُۡد ك َُّرۡواا وَّمَّا ي َّذ َّ لِي

 ِِِ َُُّفۡوًرا
42.  বলুনঃ তাদের কথামত 

যদি তাাঁর সাথে অনয্ানয্ 

উপাসয্ থাকত; তবে তারা 

আরশের মালিক পরয্ন্ত 

পৌছার পথ অনব্েষন করত। 

42. Say (O 

Muhammad): “If there 

had been (other) gods 

along with Him, as they 

say, then they would 

have sought a way to the 

َُّقۡولُۡو ََّ  ا ي َِّ ٌَّة كَّ ُقل ل َّۡو ََّا ََّ مَّعَّٗهۤۡ اَِٰل
ِ َّغَّۡوا ا ِٰى ِذى الۡعَّۡر ِِ اِذًا ۡل َّ بۡت
ًِ ِبياۡل  ِِِ سَّ



Lord of the Throne.”  

43.  তিনি নেহায়েত পবিতর্ 

ও মহিমানব্িত এবং তারা যা 

বলে থাকে তা থেকে বহ ু

উর্ধ্বে। 

43.    Glory  be  to Him,  

and He is high above 

what they say, Exalted,  

Great. 

ُِ َُّقۡولُۡو ََّ عُل ا ي َّ ِ تَّعٰٰٰل عَّ ا ُسبٰۡحنَّٗه وَّ و ً
  كَّبِۡيًا

44.  সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী 

এবং এগলুোর মধয্ে যাকিছ ু

আছে সমসত্ কিছ ু তাাঁরই 

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 

করে। এবং এমন কিছ ুনেই যা 

তার সপ্রশংস পবিতর্তা ও 

মহিমা ঘোষনা করে না। 

কিন্তু তাদের পবিত্রতা, 

মহিমা ঘোষণা তোমরা 

অনধুাবন করতে পার না। 

নিশচ্য ় তিনি অতি সহনশীল, 

কষ্মাপরাযণ়। 

44.   Glorify   Him   the 

seven heavens and the 

earth and whatever is 

therein.  And   there  is   

not  any  thing   but    

glorifies   His     praise,   

but   you   do  not 

understand their 

glorification. Indeed, 

He is ever Clement, 

Forgiving.  

ب ُُۡ  ِٰوُٰت الس َّ َُّه الس َّ ب ُِح ل ُتسَّ
ِ  وَّا َِۡ م ِۡن وَّاۡۡلَّۡرُض وَّمَّۡن فِيِۡهن َّ

َٰرـِكۡن ۡل َّ  ل ِدٖه وَّ ِۡ ب ُِح ِِبَّ ء  اِۡل َّ يُسَّ ۡ ََّ
ُهۡمِ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ تَّۡفقَُّهۡو ََّ تَّۡسِبيۡحَّ

ًِا غَُّفۡوًرا ۡ لِي  ِِِ حَّ

45.  যখন আপনি কোরআন 

পাঠ করেন, তখন আমি 

আপনার মধয্ে ও পরকালে 

অবিশ্বাসীদের মধয্ে 

প্রচছ্নন্ পরদ্া ফেলে দেই। 

45.  And when you 

recite the Quran, we 

place between you and 

those who do not 

believe in the Hereafter, 

a hidden barrier.  

َّا بَّيۡنَّكَّ  اۡتَّ الُۡقۡرا ََّٰ جَّعَّلۡن اِذَّا قَّرَّ وَّ
ِة وَّبَّۡۡيَّ ال َِّذيِۡ نَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡو ََّ بِاۡۡلِٰخرَّ

ۡستُۡوًرا ِ ابًا م َّ  ِِِ ِحجَّ
46.  আমি তাদের অন্তরের 

উপর আবরণ রেখে দেই, 

যাতে তারা একে উপলব্ধি 

করতে না পারে এবং তাদের 

কর্ণকহুরে বোঝা চাপিয়ে 

দেই। যখন আপনি 

কোরআনে পালনকরত্ার 

একত্ব আবৃতত্ি করেন, 

তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা 

পৃষট্ প্রদরশ্ন করে চলে 

যায়। 

46. And We have 

placed upon their 

hearts coverings, lest 

they should understand 

it, and in their ears a 

deafness. And when 

you make mention of 

your Lord alone in the 

Quran, they turn on 

their backs in aversion.  

َّا عَّٰٰل قُِ جَّعَّلۡن لُۡوبِِهۡم اَِّكن َّةً اَّ َۡ و َّ
ۤۡ اٰذَّاِّنِۡم وَّقًۡرا ِِفۡ اِذَّا ي َّۡفقَُّهۡوُه وَّ  وَّ

ٗه  ب َّكَّ ِِف الُۡقۡرا َِٰ وَّۡحدَّ ذَّكَّۡرتَّ رَّ
ۡم َُُّفۡوًرا ُِ ل َّۡوا عَّٰٰلٰٓ اَّۡدبَّاِر  ِِِ وَّ



47.  যখন তারা কান পেতে 

আপনার কথা শোনে, তখন 

তারা কেন কান পেতে তা 

শোনে, তা আমি ভাল জানি 

এবং এও জানি গোপনে 

আলোচনাকালে যখন 

জালেমরা বলে, তোমরা তো 

এক যাদগুর্স্থ ব্যক্তির 

অনসুরণ করছ। 

47.  We  know  best  of  

what they  listen  to, 

when  they  listen   to  

you  and  when they 

take secret counsel. 

When the wrong doers 

say: “You follow none 

but a man bewitched.”  

ُعۡو ََّ بِٖهۤۡ اِۡذ  ِِ َّۡستَّ َُّم ِِبَّا ي ُۡن اَّعۡل َّ َ
ٰٓى  ۡوٰ ۡم َنَّ ُُ اِۡذ  َّيۡكَّ وَّ ُعۡو ََّ اِل ِِ َّۡستَّ ي
ۡو ََّ ا َِۡ تَّت َّبُِعۡو ََّ اِۡل َّ  ُِ لِ َُّقۡوُل الظه اِۡذ ي

ۡسُحۡوًرا ُجالً م َّ  ِِِ رَّ

48.  দেখনু, ওরা আপনার 

জনয্ে কেমন উপমা দেয়। 

ওরা পথভ্রষট্ হযে়ছে। 

অতএব, ওরা পথ পেতে পারে 

না। 

48.    Look how they 

put forward for you 

similitudes. So they 

have gone  astray, then 

they can not find a 

way. 

َّالَّ  َّۡمث َّكَّ اۡۡل بُۡوا ل رَّ اَُّ ُظۡر كَّيۡفَّ ضَّ
َّۡستَِّطيُۡعۡو ََّ  ل ُۡوا فَّالَّ ي فَّضَّ

ًِ ِبياۡل  ِِِ سَّ
49.  তারা বলেঃ যখন আমরা 

অসথ্িতে পরিণত ও চরূ্ণ 

বিচরূ্ণ হয়ে যাব, তখনও কি 

নতুন করে সজৃিত হয়ে 

উত্থিত হব? 

49.    And  they  say: 

“When we  are  bones  

and fragments, shall we  

really be resurrected  

(to be) a new creation.” 

ُرفَّاتًا  امًا و َّ ۤۡا ءَّاِذَّا ُكن َّا ِعظَّ وَّقَّالُۡو
ِديًۡدااَِّءَّ َِّ لۡقًا جَّ َّبُۡعۡوُثۡو ََّ خَّ  ِِ ا ۡلَّ

50.  বলুনঃ তোমরা পাথর 

হযে় যাও কিংবা লোহা। 
50.   Say (O 

Muhammad): “Be you 

stones or iron.”  

ِديًۡدا  ةً اَّۡو حَّ ارَّ   ُقۡل ُكۡوَُّۡوا ِحجَّ
51.  অথবা এমন কোন 

বস্ত,ু যা তোমাদের ধারণায় 

খবুই কঠিন; তথাপি তারা 

বলবেঃ আমাদের কে 

পুরন্বার কে সষৃট্ি করবে। 

বলুনঃ যিনি তোমাদেরকে 

প্রথমবার সজৃন করেছেন। 

অতঃপর তারা আপনার 

সামনে মাথা নাড়বে এবং 

বলবেঃ এটা কবে হবে? বলুনঃ 

হবে, সমভ্বতঃ শর্ীঘর্ই। 

51. “Or some created 

thing that is yet greater 

in your breasts.” Then 

they will say: “Who 

shall bring us back (to 

life).”  Say: “He who 

created you in the first 

instance.” Then they 

will shake their heads 

at you, and say: “When 

will it be.” Say: 

“perhaps that it is 

َّۡكُّبُ ِِفۡ ُصُدۡوِرُكۡمِ ِ َّا ي لۡقًا م   اَّۡو خَّ
ََّرـُقۡولُۡو ََّ  ي َّافَّسَّ  ُقِل مَّۡن ي ُعِيُۡدَّ

ةِ  لَّ مَّر َّ ُكۡم اَّو َّ رَّ  ال َِّذۡى فَّطَّ
ُهۡم  َّيۡكَّ ُرُءۡوسَّ يُنۡغُِضۡو ََّ اِل فَّسَّ

وَِّ ُُ َُّقۡولُۡو ََّ مَِّٰت   ُقۡل عَّٰٰسٰٓ اَّ َۡ وَّي



near.”  ي َُّكۡو ََّ قَِّريۡبًا ِِِ 
52.  যেদিন তিনি 

তোমাদেরকে আহবান 

করবেন, অতঃপর তোমরা 

তাাঁর প্রশংসা করতে করতে 

চলে আসবে। এবং তোমরা 

অনমুান করবে যে, সামান্য 

সময়ই অবস্থান করেছিলে। 

52.   On the day (when) 

He will call you, then 

you will answer with 

His praise, and you will 

think that you had not 

stayed (in the world) 

except for a little.  

ُِ َّۡدُعۡوُكۡم فَّتَّۡستَِّجيۡب َّۡو َّ ي ۡو ََّ ي
تَُّظن ُۡو ََّ ا َِۡ ل َّبِثۡتُۡم اِۡل َّ  ِدٖه وَّ ِۡ ِِبَّ

ًِ  ِِِ قَّلِياۡل

53.  আমার বানদ্াদেরকে 

বলে দিন, তারা যেন যা 

উত্তম এমন কথাই বলে। 

শযত়ান তাদের মধয্ে সংঘর্ষ 

বাধায।় নিশচ্য় শযত়ান 

মানষুের প্রকাশয্ শত্র।ু 

53.    And   say   to   My 

servants to speak that 

which is best. Indeed, 

Satan sows discord 

among   them.  Indeed, 

Satan is to mankind a 

clear enemy. 

َُّقۡولُوا ال َِِّتۡ ِِهَّ  َّاِدۡى ي ُقۡل ل ِعِب وَّ
ُنِ َّ ُُ اَّۡحسَّ ۡۡ َّ يٰۡطنَّ ي  ا َِ َّ الش َّ
َُّهۡمِ يٰۡطنَّ ََّا ََّ بَّيۡن  ا َِ َّ الش َّ

ًِ ا م ُبِيۡن ا َِ عَُّدو ً  ِِِ الاِۡلَِّۡسَّ
54.  তোমাদের পালনকরত্া 

তোমাদের সমপ্রক্ে 

ভালভাবে জঞ্াত আছেন। 

তিনি যদি চান, তোমাদের 

প্রতি রহমত করবেন কিংবা 

যদি চান, তোমাদের আযাব 

দিবেন। আমি আপনাকে 

ওদের সবার ততত্্বাবধায়ক 

রূপে প্রেরণ করিনি। 

54.  Your Lord knows 

you best. If He wills, He 

will have mercy upon 

you, or if He wills, He 

will punish you. And 

We have not sent you 

(O Muhammad) over 

them as a guardian.   

َُّم بُِكۡمِ ب ُُكۡم اَّعۡل اۡ رَّ  ا َِۡ ي َّشَّ
بُۡكۡمِ اۡ يُعَّذ ِ ُۡكۡم اَّۡو ا َِۡ ي َّشَّ َّۡرۡحَّ  ي

ًِ َّيِۡهۡم وَِّكياۡل لۡنٰكَّ عَّل ۤۡ اَّۡرسَّ  ِِِ وَّمَّا

55.  আপনার পালনকরত্া 

তাদের সমপ্রক্ে ভালভাবে 

জঞ্াত আছেন, যারা 

আকাশসমহূে ও ভুপৃষ্ঠে 

রযে়ছে। আমি তো কতক 

পযগ়মব্রকে কতক 

পযগ়মব্রের উপর শর্েষঠ্তব্ 

দান করেছি এবং দাউদকে 

55.  And your Lord 

knows best of whoever 

is in the heavens and 

the earth. And indeed, 

We have preferred 

some of the prophets 

above others, and to 

David We gave the 

ِٰوِٰت  َُّم ِِبَّۡن ِِف الس َّ ب ُكَّ اَّعۡل وَّرَّ
َّا بَّۡعضَّ وَّاۡۡلَّۡرِضِ لۡن َّقَّۡد فَّض َّ ل  وَّ

ِ َّ عَّٰٰل بَّعۡض  َّا دَّاٗودَّ  الن َّبِۡي ٖ اٰتَّيۡن و َّ
 ِِِ زَّبُۡوًرا



যবরু দান করেছি। Psalms.  

56.  বলনুঃ আলল্াহ ব্যতীত 

যাদেরকে তোমরা উপাসয্ 

মনে কর, তাদেরকে আহবান 

কর। অথচ ওরা তো 

তোমাদের কষট্ দরু করার 

কষ্মতা রাখে না এবং তা 

পরিবর্তনও করতে পারে না। 

56.  Say: “Call unto 

those whom you claim 

(to be gods) other than 

Him. For they have no 

power to remove the 

adversity from you, 

nor to shift it.”  

تُۡم م ِۡن  ِۡ ُقِل اۡدُعوا ال َِّذيۡنَّ زَّعَّ
 ِ ر  ۡلُِكۡو ََّ كَّۡشفَّ الض ُ ُدۡوَِّٖه فَّالَّ ۡيَّ

ًِ ِۡوياۡل  ِِِ عَّنُۡكۡم وَّۡلَّ َتَّ

57.  যাদেরকে তারা আহবান 

করে, তারা নিজেরাই তো 

তাদের পালনকরত্ার নৈকট্য 

লাভের জন্য মধয্স্থ তালাশ 

করে যে, তাদের মধয্ে কে 

নৈকট্যশীল। তারা তাাঁর 

রহমতের আশা করে এবং 

তাাঁর শাসত্িকে ভয় করে। 

নিশচ্য ় আপনার 

পালনকরত্ার শাসত্ি ভয়াবহ। 

57. Those unto whom 

they call upon, are 

themselves seeking to 

their Lord the means 

of access, as to which 

of them should be the 

nearest, and  they hope 

for His  mercy  and  

they fear His 

punishment. Surely, 

punishment of your 

Lord is to be feared.  

َّغُۡو ََّ  َّبۡت َّۡدُعۡو ََّ ي ۤۡٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ ي ٰ اُول
ُب  َّةَّ اَّي ُُهۡم اَّقۡرَّ ب ِِهُم الۡوَِّسيۡل ا ِٰى رَّ
َّاُفۡو ََّ  ۡۡحَّتَّٗه وََّيَّ َّۡرُجۡو ََّ رَّ وَّي

ابَّٗها ب ِكَّ ََّا ََّ  عَّذَّ ا َِ َّ عَّذَّابَّ رَّ
ُۡذۡوًرا  ِِِ َمَّ

58.  এমন কোন জনপদ 

নেই, যাকে আমি কেয়ামত 

দিবসের পূরব্ে ধব্ংস করব 

না অথবা যাকে কঠোর 

শাসত্ি দেব না। এটা তো 

গর্নথ্ে লিপিবদধ্ হয়ে গেছে। 

58.     And   there   is   

not any township but 

that We shall destroy it 

before the Day of 

Resurrection, or punish 

it with a severe 

punishment. This is 

written down in the 

Book (of our decrees). 

ا  َُّ ُۡن ُمهۡلُِكۡو ََّ َّة  اِۡل َّ  وَّا َِۡ م ِۡن قَّۡري
ا  َُّ بُۡو ِة اَّۡو ُمعَّذ ِ َِّ ٰ َّۡوِ  الۡقِي قَّبۡلَّ ي

ابًا شَِّديًۡدا   ََّا ََّ ذٰلِكَّ ِِفِعَّذَّ
َۡرـِكتِٰب مَّۡسُطۡوًرا  ِِِ ال

59.  পূরব্বরত্ীগণ কতêৃক 

নিদর্শন অস্বীকার করার 

ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী 

প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে 

হযে়ছে। আমি তাদেরকে 

বোঝাবার জনয্ে সামুদকে 

59.  And nothing 

prevented Us from 

sending signs but that 

the people of old denied 

them. And We gave 

Thamud the she-camel, 

ِۡۤ ۤۡ  وَّمَّا مَّنَّعَّنَّا اَّ َۡ َّ ُۡرِسلَّ بِاۡۡلٰيِٰت اِۡل َّ
لُۡو ََِّ َّا اَّ َۡ كَّذ َّبَّ بِهَّا اۡۡلَّو َّ اٰتَّيۡن  وَّ

ۡوا بِهَّا ُِ َّ ل ةً فَّظَّ ُۡودَّ الن َّاقَّةَّ ُمبِۡصرَّ  َثَّ



উষট্্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর 

তারা তার প্রতি জলুমু 

করেছিল। আমি ভীতি 

প্রদরশ্নের উদদ্েশেই 

নিদর্শন প্রেরণ করি। 

a clear sign, but they 

wronged her.  And We 

do not send the signs 

except to cause (people 

to) fear. 

وَّمَّا َُّۡرِسُل بِاۡۡلٰيِٰت اِۡل َّ 
ِۡويۡفًا  ِِِ َتَّ

60.  এবং সম্রণ করুন, আমি 

আপনাকে বলে দিয়েছিলাম 

যে, আপনার পালনকরত্া 

মানষুকে পরিবেষ্টন করে 

রেখেছেন এবং যে দশৃয্ আমি 

আপনাকে দেখিযে়ছি তাও 

কোরআনে উলল্েখিত 

অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল 

মানষুের পরীক্ষার জনয্ে। 

আমি তাদেরকে ভয ়

প্রদরশ্ন করি। কিন্ত ু এতে 

তাদের অবাধ্যতাই আরও 

বৃদধ্ি পায।় 

60.   And (O 

Muhammad) when We 

said to you:  “Indeed, 

your Lord has 

encompassed 

mankind.” And We did 

not make   the  vision  

which We  have  shown  

you  except as a trial  

for  mankind,  and  the 

tree  accursed  in  the 

Quran. And We warn 

them, but it does not 

increase them except in 

greater transgression. 

اطَّ وَِّ ب َّكَّ اَّحَّ ََّرـكَّ ا َِ َّ رَّ َّا ل اِۡذ ُقلۡن
ۤۡ بِالن َّاِسِ َّا ال َِِّتۡ ۡءي ُ َّا الر   وَّمَّا جَّعَّلۡن

َّةً ل ِلن َّاِس وَّ  يۡنٰكَّ اِۡل َّ فِتۡن اَّرَّ
َّةَّ ِِف الُۡقۡرا َِِٰ َّلُۡعۡوَّ ةَّ اۡۡل رَّ جَّ  الش َّ
ۡم اِۡل َّ  ُُ َِّزيُۡد ا ي َِّ ُفُهۡم  فَّ َّو ِ ُُ وَّ

َّاًَّا كَّبِۡيًا  ِِِ ُطغۡي

61.  সম্রণ কর, যখন আমি 

ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 

আদমকে সেজদা কর, তখন 

ইবলীস ব্যতীত সবাই 

সেজদায় পড়ে গেল। কিন্ত ুসে 

বললঃ আমি কি এমন 

ব্যকত্িকে সেজদা করব, 

যাকে আপনি মাটির দব্ারা 

সষৃট্ি করেছেন? 

61.    And   when   We 

said  to the angels: 

“Prostrate unto 

Adam,” so they fell 

prostrate except Iblis.  

He said: “Shall I 

prostrate to one whom 

You created from 

clay.”  

ۤۡٮ ِكَِّة اۡسُجُدۡوا ِۡلَّدَّ َّ  ٰ ل َِّ ۡ َّا لِل اِۡذ ُقلۡن وَّ
ۤۡ اِبۡلِيۡسَّ قَّالَّ  ۤۡا اِۡل َّ ُدۡو جَّ فَّسَّ

َّۡقتَّ ِطيۡنًا ل َّۡن خَّ  ِِِ ءَّاَّۡسُجُد ِۡل

62.  সে বললঃ দেখনু তো, 

এনা সে ব্যক্তি, যাকে 

আপনি আমার চাইতেও উচচ্ 

মার্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি 

আপনি আমাকে কেয়ামত 

দিবস পর্যন্ত সময় দেন, 

62.  He  (Iblis)  said: 

“See  You, this one 

whom You have 

honored above  me,  if  

You  give me  respite  

until  the Day of 

ۡمتَّ  ا ال َِّذۡى كَّر َّ ءَّيۡتَّكَّ ُٰذَّ قَّالَّ اَّرَّ
ِة  عَّٰلَّ َِّ َِّ ٰ َّۡوِ  الۡقِي ۡرتَِّن ا ِٰى ي َّٮ ِۡن اَّخ َّ ل

ِۡ ي َّتَّٗهۤۡ اِۡل َّ قَّلِي َّۡحتَِّنكَّن َّ ُذر ِ  ِِِ الًِۡلَّ



তবে আমি সামান্য সংখয্ক 

ছাড়া তার বংশধরদেরকে 

সমলূে নষট্ করে দেব। 

Resurrection, I will 

surely seize his 

offspring, (all) except a 

few.”  

63.  আলল্াহ বলেনঃ চলে 

যা, অতঃপর তাদের মধয্ 

থেকে যে তোর অনগুামী 

হবে, জাহানন্ামই হবে তাদের 

সবার শাসত্ি-ভরপুর শাস্তি। 

63.   He    (Allah)   said:  

“Go,  so  whoever  of  

them follows you,  then   

indeed   Hell    will   be  

your  recompense, an 

ample recompense.”  

ۡن تَّبِعَّكَّ مِنُۡهۡم  َِّ َُّۡب فَّ قَّالَّ اۡذ
هََّرـن َّمَّ جَّزَّٓاُؤُكۡم جَّزَّٓاءً  فَّاِ َ َّ جَّ

  م َّۡوُفۡوًرا
64.  তুই সত্যচয্ুত করে 

তাদের মধয্ থেকে যাকে 

পারিস সব্ীয় আওয়ায দব্ারা, 

সব্ীয় অশব্ারোহী ও 

পদাতিক বাহিনী নিয়ে 

তাদেরকে আকর্মণ কর, 

তাদের অরথ্-সমপ্দ ও 

সনত্ান-সনত্তিতে শরীক 

হযে় যা এবং তাদেরকে 

প্রতিশর্ুতি দে। ছলনা ছাড়া 

শযত়ান তাদেরকে কোন 

প্রতিশর্ুতি দেয ়না। 

64. “And entice whoever 

you can among them, 

with your voice, and 

make assaults on them 

with your cavalry and 

your infantry, and be a 

partner with them in 

wealth and children, 

and promise them.” 

And Satan does not 

promise them except 

deceit.  

عۡتَّ مِنُۡهۡم  وَّاۡستَّۡفِزۡز مَِّن اۡستَّطَّ
َّيِۡهۡم ِِبَّيۡلِكَّ  اَّۡجلِۡب عَّل ۡوتِكَّ وَّ بِصَّ
ِجلِكَّ وَّشَّاِرۡكُهۡم ِِف اۡۡلَّۡموَّاِل  وَّرَّ

ُُِ ِد وَّعِۡد ُم ۡمِوَّاۡۡلَّۡوۡلَّ ُُ َّعُِد  وَّمَّا ي
يٰۡطُن اِۡل َّ ُغُرۡوًرا  ِِِ الش َّ

65.  আমার বানদ্াদের উপর 

তোর কোন কষ্মতা নেই 

আপনার পালনকরত্া যথেষ্ট 

কার্যনিরব্াহী। 

65.   “Indeed, My 

servants, you have no 

authority over them. 

And sufficient is your 

Lord as a Guardian.” 

َّيِۡهۡم ا َِ َّ عِِ ََّرـكَّ عَّل ََّرـيۡسَّ ل َّاِدۡى ل ب
ًُِسلٰۡطٌنِ ب ِكَّ وَِّكياۡل  ِِِ  وَّكَّٰٰف بِرَّ

66.  তোমাদের পালনকরত্া 

তিনিই, যিনি তোমাদের 

জনয্ে সমদুর্ে জলযান চালনা 

করেন, যাতে তোমরা তার 

অনগুর্হ অনব্েষন করতে 

পারো। নিঃ সনদ্েহে তিনি 

তোমাদের প্রতি পরম 

দযা়লূ। 

66.   (O mankind), your 

Lord   is   He    who 

drives  for  you  the 

ship upon the sea  that  

you  may seek of His 

bounty. Indeed, He is 

ever Merciful towards 

you.  

ََّرـُكُم الُۡفلۡكَّ  ب ُُكُم ال َِّذۡى يُۡزِِجۡ ل رَّ
َّغُۡوا ِمۡن فَّۡضلِٖها اَِّ َّٗه  َّبۡت َّۡحِر لِت ِِف الۡب

ًِاََّا ََّ بِكُِ ِحيۡ  ِِِ ۡم رَّ



67.  যখন সমদুর্ে 

তোমাদের উপর বিপদ আসে, 

তখন শধু ু আলল্াহ ব্যতীত 

যাদেরকে তোমরা আহবান 

করে থাক তাদেরকে তোমরা 

বিসম্তৃ হযে় যাও। অতঃপর 

তিনি যখন তোমাদেরকে 

সথ্লে ভিডি়যে় উদধ্ার করে 

নেন, তখন তোমরা মখু 

ফিরিযে় নাও। মানুষ বড়ই 

অকতৃজঞ্। 

67. And when distress 

touches you at sea, 

those whom   you   call   

upon vanish except   

Him. But when He 

brings   you   safe   to 

land, you turn away. 

And  man  is  ever 

ungrateful.  

ل َّ  َّۡحِر ضَّ ُ ِِف الۡب ر  ُكُم الض ُ اِذَّا مَّس َّ وَّ
ۤۡ اِي َّاهُِ هٮُكۡم مَّۡن تَّۡدُعۡو ََّ اِۡل َّ ا َنَّ َّ ِ َّ  فَّل

ۡضتُۡمِ  وَََّّا ََّ ا ِىَّ الّۡبَّ ِ اَّۡعرَّ
ا َُ كَُّفۡوًرا  ِِِ اۡۡلَِّۡسَّ

68.  তোমরা কি এ বিষয়ে 

নিশচ্িনত্ রযে়ছ যে, তিনি 

তোমাদেরকে সথ্লভাগে 

কোথাও ভগূরভ্সথ্ করবেন 

না। অথবা তোমাদের উপর 

প্রসত্র বর্ষণকারী 

ঘুর্ণিঝড ়প্রেরণ করবেন না, 

তখন তোমরা নিজেদের 

জনয্ে কোন কর্মবিধাযক় 

পাবে না। 

68.   Then do you feel 

secure that He will not 

cause a part of the land 

to swallow you, or send 

upon you a sand-

storm, then you will 

not find a protector for 

you.  

اَِّبَّ  ِۡسفَّ بُِكۡم جَّ َِّمنۡتُۡم اَّ َۡ َي َّ اَّفَّا
اِصبًا الّۡبَّ ِِ َّيُۡكۡم حَّ  اَّۡو يُۡرِسلَّ عَّل

 ً ََّرـُكۡم وَِّكياۡل ُِدۡوال  ِِِ ُثم َّ ۡلَّ َتَّ

69.  অথবা তোমরা কি এ 

বিষয়ে নিশচ্িনত্ যে, তিনি 

তোমাদেরকে আরেকবার 

সমদুর্ে নিযে় যাবেন না, 

অতঃপর তোমাদের জনয্ে 

মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন 

না, অতঃপর অকতৃজ্ঞতার 

শাসত্িসব্রূপ তোমাদেরকে 

নিমজজ্ত করবেন না, তখন 

তোমরা আমার বিরদুধ্ে এ 

বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে 

পাবে না। 

69.   Or  do you feel  

secure  that  He  will  

(not) return you into 

that (the sea) a  second  

time, and send upon 

you a hurricane of 

wind,  then  drown you 

for your ingratitude.  

Then you will not find 

for  yourselves  any 

avenger therein against 

Us.  

ةً  اَّۡ  اَِّمنۡتُۡم اَّ َۡ ي ُعِيۡدَُّكۡم فِيِۡه تَّارَّ
َّيُۡكۡم قَّاِصفًا  اُۡخٰرى فَُّيِۡسلَّ عَّل
يِۡح فَّيُغِۡرقَُّكۡم ِِبَّا كَّفَّۡرُتۡمِ ِ  م ِنَّ الر 

َِّ َّيۡن ََّرـُكۡم عَّل ُِدۡوا ل ا بِٖه ُثم َّ ۡلَّ َتَّ
 ِِِ تَِّبيۡعًا

70.  নিশচ্য় আমি আদম 

সনত্ানকে মর্যাদা দান 
70. And indeed, We 

have honored the 
َّلۡنُٰهۡم  ۤۡ اٰدَّ َّ وَّۡحَّ ۡمنَّا بَِّنۡ ََّرـقَّۡد كَّر َّ ل وَّ



করেছি, আমি তাদেরকে 

সথ্লে ও জলে চলাচলের 

বাহন দান করেছি; তাদেরকে 

উত্তম জীবনোপকরণ 

প্রদান করেছি এবং 

তাদেরকে অনেক সষৃট্ 

বস্তুর উপর শর্েষঠ্ত্ব দান 

করেছি। 

children of Adam, and 

We have carried them 

on the land and the 

sea, and We have 

provided them with 

good things, and We 

have preferred them 

above many of those 

whom We created, (a 

sure) preference.  

زَّقۡنُٰهۡم م ِنَّ  ِِف الّۡبَّ ِِ َّۡحِر وَّرَّ وَّالۡب
لۡنُٰهۡم عَّٰٰل كَّثِۡي   ي ِبِٰت وَّفَّض َّ الط َّ

ًِ َّا تَّۡفِضياۡل َّقۡن ل ِ َّۡن خَّ  ِِِ م 

71.  সম্রণ কর, যেদিন 

আমি প্রত্যেক দলকে 

তাদের নেতাসহ আহবান 

করব, অতঃপর যাদেরকে 

তাদের ডান হাতে আমলনামা 

দেয়া হবে, তারা নিজেদের 

আমলনামা পাঠ করবে এবং 

তাদের প্রতি সামানয্ 

পরিমাণও জলুমু হবে না। 

71. The day (when) We 

shall summon all 

mankind with their 

leaders (or their record 

of deeds). Then whoever 

is given his book in his 

right hand, such will 

read their book and 

they will not be 

wronged a shred.  

ۢۡ بِاِمَّاِمِهۡمِ َّاس  َّۡدُعۡوا َُل َّ اَُّ َّۡو َّ َّ  ي
ۤۡٮ ِكَّ  ٰ يِۡنٖه فَّاُول ِِ َّ َّٗه بِي َّ ِكتٰب ۡن اُۡوِِت َِّ فَّ
ۡو ََّ  ُِ َّ َُّهۡم وَّۡلَّ يُۡظل ُءۡو ََّ ِكتٰب َّۡقرَّ ي

ًِ  ِِِ فَّتِياۡل

72.  যে ব্যক্তি ইহকালে 

অনধ্ ছিল সে পরকালেও 

অনধ্ এবং অধিকতর 

পথভ্রানত্। 

72.   And  whoever  is  

blind (to see the truth) 

in this (life), he will be 

blind in the Hereafter, 

and even farther astray 

from the path.  

ٰ فَُّهوَّ ِِف  ۤۡ اَّۡعَمَّ وَّمَّۡن ََّا ََّ ِِفۡ ُِٰذٖه
ًِ ِبياۡل ُ سَّ ل  ِة اَّۡعَٰم وَّاَّضَّ  ِاۡۡلِٰخرَّ

73.  তারা তো আপনাকে 

হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয ়

আমি আপনার প্রতি ওহীর 

মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি 

তা থেকে আপনার পদঙখ্লন 

ঘটানোর জনয্ে তারা 

চডুা়ন্ত চেষট্া করেছে, যাতে 

আপনি আমার প্রতি কিছ ু

মিথ্যা সমব্নধ্যুক্ত করেন। 

73. And indeed, they 

were about to tempt 

you away from that 

which We have 

revealed (the Quran) to 

you, that you should 

invent against Us other 

than it, and then they 

would surely have 

َّكَّ عَِّن ال َِّذۡىۤۡ  ََّرـۡفتِنُۡوَّ َّي َّاُدۡوا ل وَّا َِۡ َ
َّيِۡ ِىَّ عَّل َّۡفۡتَّ َّيۡكَّ لِت ۤۡ اِل َّا يۡن نَّا اَّۡوحَّ

ًِ غَّۡيَّهِٗ لِياۡل َُّذۡوكَّ خَّ َت َّ  وَّاِذًا ۡل َّ

ِِِ 



এতে সফল হলে তারা 

আপনাকে বনধ্রুূপে গর্হণ 

করে নিত। 

taken you a friend.  

74.  আমি আপনাকে দঢৃ়পদ 

না রাখলে আপনি তাদের 

প্রতি কিছুটা ঝুাঁকেই পড়তেন। 

74.  And   if   that  We   

had not strengthened 

you, indeed, you might   

have inclined to them a 

little.  

ۤۡ اَّ َۡ ثَِّ َّۡوۡلَّ ل َّقَّۡد ِكدت َّ وَّ ب َّتۡنٰكَّ ل
ًِ يۡـًـا قَّلِياۡل َّيِۡهۡم شَّ  ِِِ   ِتَّۡركَُّن اِل

75.  তখন আমি অবশয্ই 

আপনাকে ইহজীবনে ও 

পরজীবনে দব্িগুণ শাস্তির 

আসব্াদন করাতাম। এ সময ়

আপনি আমার মোকাবিলায ়

কোন সাহাযয্কারী পেতেন 

না। 

75. Then, We should 

have made you taste a 

double (punishment) in 

this life and a double 

(punishment) after 

death, then you would 

have found none to 

help you against Us.  

َّيٰوِة  َّذَّقۡنٰكَّ ِضعۡفَّ اۡل اِذًا ۡل َّ
ََّرـكَّ  ُِد ل اِت ُثم َّ ۡلَّ َتَّ َِّ َّ وَِّضعۡفَّ اۡۡل

َِّصۡيًا َّا َّ َّيۡن  ِِِ عَّل

76.  তারা তো আপনাকে এ 

ভখুনড্ থেকে উৎখাত করে 

দিতে চডুা়ন্ত চেষ্টা করেছিল 

যাতে আপনাকে এখান থেকে 

বহিস্কার করে দেয়া যায।় 

তখন তারাও আপনার পর 

সেখানে অলপ্ কালই মাত্র 

টিকে থাকত। 

76. And indeed, they 

were about to scare 

you off the land that 

they might drive you 

out from there. And 

then they would not 

have stayed (there) 

after you but a little.  

َّكَّ ِمنَّ  ۡوَّ ُ َّيَّۡستَِّفز  َّاُدۡوا ل وَّا َِۡ َ
وَّاِذًا ۡل َّ  اۡۡلَّۡرِض لِيُۡخِرُجۡوكَّ مِنۡهَّا
ًِ َّثُۡو ََّ ِخلٰفَّكَّ اِۡل َّ قَّلِياۡل َّلۡب  ِِِ ي

77.  আপনার পূরব্ে আমি 

যত রসূল প্রেরণ করেছি, 

তাদের কষ্েতর্েও এরূপ 

নিযম় ছিল। আপনি আমার 

নিযম়ের কোন ব্যতিক্রম 

পাবেন না। 

77. (Such was Our) way 

for those whom We 

had sent before you (O 

Muhammad) among 

the messengers. And 

you will not find any 

change in Our way.  

َّكَّ ِمۡن  َّا قَّبۡل لۡن ُسن َّةَّ مَّۡن قَّۡد اَّۡرسَّ
ُسلِِ ُ ًِ نَّار  ِۡوياۡل َّا َتَّ ُِد لُِسن َّتِن  ِ وَّۡلَّ َتَّ

78.  সরূ্য ঢলে পড়ার সময ়

থেকে রাত্রির অনধ্কার 

পরয্ন্ত নামায কায়েম করুন 

এবং ফজরের কোরআন 

78.  Establish prayer 

from the decline of the 

sun to the darkness of 

the night, and (recite) 

ِس  ِۡ لٰوةَّ لُِدلُۡوِك الش َّ اَّقِِم الص َّ
َۡرـفَّۡجرِِ ُقۡرا ََّٰ ال ِق ال َّيِۡل وَّ  ا ِٰى غَّسَّ



পাঠও। নিশচ্য় ফজরের 

কোরআন পাঠ মখুোমখুি 

হয।় 

the Quran at dawn. 

Indeed, (reciting) the 

Quran at dawn is ever 

witnessed.  

َۡرـفَّۡجِرا ََّا ََّ  ا َِ َّ ُقۡرا ََّٰ ال
 ِِِ مَّۡشُهۡودًا

79.  রাত্রির কিছু অংশ 

কোরআন পাঠ সহ জাগর্ত 

থাকুন। এটা আপনার জনয্ে 

অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার 

পালনকরত্া আপনাকে 

মোকামে মাহমদুে 

পৌাঁছাবেন। 

79. And at night, wake 

up and pray with 

(Quran) it, an 

additional prayer for 

you. It may be that 

your Lord will raise you 

to an honored position.  

ِ َّةً ل َّكَّ َّافِل ۡد بِٖه َّ  وَِّمنَّ ال َّيِۡل فَّتَّهَّج َّ
ب ُكَّ مَّقَّامًا  عَّٰٰسۤۡ اَّ َۡ ي َّبۡعََّرـثَّكَّ رَّ

ۡودًا ُِ ۡ  ِِِ َم َّ

80.  বলুনঃ হে পালনকরত্া! 

আমাকে দাখিল করুন 

সত্যরূপে এবং আমাকে বের 

করুন সত্যরূপে এবং দান 

করুন আমাকে নিজের কাছ 

থেকে রাষট্্রীয় সাহাযয্। 

80. And say: “My Lord, 

cause to enter me with 

a true entrance, and to 

exit me with a true 

exit. And grant me 

from Your presence a 

supporting authority.”  

لَّ ِصۡدق   ب ِ اَّۡدِخلِۡنۡ ُمۡدخَّ وَُّقل ر َّ
اۡجعَّل  َُّ ِصۡدق  و َّ و َّ اَّۡخِرۡجِنۡ ُّمۡرَّ

ِ ۡ ِمۡن ل َُّدَّۡكَّ  ِِِ ُسلٰۡطنًا َّ َِّصۡيًا  ى ِ
81.  বলুনঃ সত্য এসেছে 

এবং মিথ্যা বিলুপত্ হযে়ছে। 

নিশচ্য ় মিথ্যা বিলুপ্ত 

হওযা়রই ছিল। 

81. And say: “Truth 

has come and 

falsehood has vanished 

away. Indeed, 

falsehood is ever bound 

to vanish.”  

ِ َُّقَّ ُ وَّزَّ ََّرـق  ٓاءَّ اۡل َّاِطُلِ وَُّقۡل جَّ  الۡب
ۡوقًا ُُ َّاِطلَّ ََّا ََّ زَّ  ِِِ ا َِ َّ الۡب

82.  আমি কোরআনে এমন 

বিষয ়নাযিল করি যা রোগের 

সচুিকিৎসা এবং মমুিনের 

জনয্ রহমত। 

গোনাহগারদের তো এতে 

শধু ুকষ্তিই বৃদধ্ি পায।় 

82.   And We send 

down of the Quran 

that which is a healing 

and a mercy for those 

who believe. And it 

does not increase but 

loss to the wrong doers.  

وَّ ِشفَّٓاٌء  ُُ َۡرـُقۡرا َِٰ مَّا  ُل ِمنَّ ال ِ َّۡ ُ َّ وَّ
ۡؤمِِنۡۡيَِّ ُِ ۡ ۡۡحٌَّة ل َرِـل رَّ َِّزيُۡد و َّ  وَّۡلَّ ي
اًرا سَّ ۡۡيَّ اِۡل َّ خَّ ِِ لِ  ِِِ الظه

83.  আমি মানুষকে নেযা়মত 

দান করলে সে মখু ফিরিযে় 

নেয ়এবং অহংকারে দরুে সরে 

যায;় যখন তাকে কোন 

83.  And when We 

bestow favor upon man, 

he turns away and 

drifts off to one side. 

نَّا عَّٰلَّ اۡۡلِِ ِۡ ۤۡ اََّّۡعَّ اِذَّا ا َِ وَّ َّۡسَّ
ٰ ِِبَّاَِّبِهِٖ َّا ضَّ وََّّ ُه اَّۡعرَّ اِذَّا مَّس َّ  وَّ



অনিষ্ট সপ্রশ্ করে, তখন 

সে একেবারে হতাশ হযে় পড়ে। 
And when evil touches 

him, he is in despair.  ُۡـوًسا َـّ ُ ََّا ََّ ي ر   ِِِ الش َّ
84.  বলুনঃ প্রত্যেকেই নিজ 

রীতি অনযুায়ী কাজ করে। 

অতঃপর আপনার 

পালনকরত্া বিশেষ রূপে 

জানেন, কে সর্বাপেকষ্া 

নির্ভূল পথে আছে। 

84. Say: “Each one 

does according to his 

rule of conduct. And 

your Lord knows best 

him who is best guided 

on the way.” 

َّتِٖها  َِل ُل عَّٰٰل شَّا َِّ ٌ ي َّعۡ ُقۡل َُل 
دٰى  ُۡ وَّ اَّ ُُ َُّم ِِبَّۡن  ب ُُكۡم اَّعۡل فَّرَّ

ًِ ِبياۡل   سَّ
85.  তারা আপনাকে রূহ 

সমপ্রক্ে জিজঞ্েস করে। 

বলে দিনঃ রূহ আমার 

পালনকরত্ার আদেশ ঘটিত। 

এ বিষয়ে তোমাদেরকে 

সামানয্ জঞ্ানই দান করা 

হযে়ছে। 

85.  And they ask you 

about the soul.  Say: 

“The soul is by the 

command of my Lord. 

And you have not been 

given of the knowledge 

except a little.”  

ۡوحِِ َّكَّ عَِّن الر ُ َّۡســَّلُۡوَّ  ُقِل وَّي
ۡوُح ِمۡنِ ُ ۤۡ اُۡوتِيۡتُۡم  الر  ۡ وَّمَّا ٰب ِ اَّۡمِر رَّ

ًِ  ِِِ م ِنَّ الۡعِلِۡم اِۡل َّ قَّلِياۡل

86.  আমি ইচ্ছা করলে 

আপনার কাছে ওহীর মাধমে 

যা প্রেরণ করেছি তা 

অবশয্ই প্রত্যাহার করতে 

পারতাম। অতঃপর আপনি 

নিজের জন্যে তা আনয়নের 

ব্যাপারে আমার 

মোকাবিলায ়কোন দায়িত্ব 

বহনকারী পাবেন না। 

86. And if We willed, 

We could surely take 

away that which We 

have revealed to you, 

then you would not 

find for you in that 

respect a defender 

against Us.  

َُّبَّ َّ بِال َِّذۡىۤۡ  َّنَّۡذ َّا ل َّٮ ِۡن ِشئۡن ل وَّ
ََّرـكَّ بِٖه  ُِد ل َّيۡكَّ ُثم َّ ۡلَّ َتَّ ۤۡ اِل َّا يۡن اَّۡوحَّ

ً عَِّ َّا وَِّكياۡل َّيۡن  ِِِ ل

87.  এ প্রত্যাহার না করা 

আপনার পালনকরত্ার 

মেহেরবানী। নিশচ্য় আপনার 

প্রতি তাাঁর করুণা বিরাট। 

87.   Except as a mercy 

from your Lord. 

Indeed, His kindness 

upon you is ever great.  

ِ ب ِكَّ ۡۡحَّةً م ِۡن ر َّ َّٗه اِۡل َّ رَّ  ا َِ َّ فَّۡضل
َِّ َّيۡكَّ كَّبِۡيًاَ  ِِِ ا ََّ عَّل

88.  বলুনঃ যদি মানব ও 

জব্িন এই কোরআনের 

অনরুূপ রচনা করে আনয়নের 

জনয্ে জডো় হয,় এবং তারা 

পরসপ্রের সাহায্যকারী হয;় 

তবওু তারা কখনও এর 

88.     Say: “Surely, if 

men and   jinn  were  

to get together in order  

to   produce  the  like  

of   this   Quran,  they 

will  not  (be   able  to) 

 ُ َِّعَِّت اۡۡلَُِّۡس وَّاۡۡلِن  ُقل ل َّٮ ِِن اۡجتَّ
ا الُۡقۡرا َِٰ عَّٰٰلٰٓ اَّ َۡ ي َّاُۡتۡوا ِِبِثِۡل ُٰذَِّ

َّۡو ََّا ََّ بَّعُۡضُهۡم  ل ثۡلِٖه وَّ َّاُۡتۡو ََّ ِِبِ ۡلَّ ي



অনরুূপ রচনা করে আনতে 

পারবে না। 
produce  the   like   of  

it, even  if   some  of  

them  were helpers to  

others.”  

ِهۡيًا َّعۡض  ظَّ  ِِِ لِب

89.  আমি এই কোরআনে 

মানষুকে বিভিনন্ উপকার 

দব্ারা সব রকম বিষয়বস্ত ু

বুঝিযে়ছি। কিন্ত ু অধিকাংশ 

লোক অসব্ীকার না করে 

থাকেনি। 

89. And indeed, We 

have fully explained 

for mankind in this 

Quran of every (kind 

of)  similitude,  but 

most  mankind refuse 

(anything) except 

disbelief.  

ا  َّا لِلن َّاِس ِِفۡ ُٰذَّ فۡن ر َّ َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ِ ِ مَّثَّل  َُّر  الُۡقۡرا َِٰ ِمۡن َُل  َّٰٰبٰٓ اَّۡكث فَّا

 ِِِ الن َّاِس اِۡل َّ ُكُفۡوًرا

90.  এবং তারা বলেঃ আমরা 

কখনও আপনাকে বিশব্াস 

করব না, যে পর্যন্ত না 

আপনি ভপূৃষ্ঠ থেকে 

আমাদের জনয্ে একটি ঝরণা 

প্রবাহিত করে দিন। 

90.    And  they  say: 

“We shall never believe 

you until you cause  to  

gush  forth for us from 

the earth a spring.”  

ِ ََّرـكَّ َّۡن َّ َرُـۡؤِمنَّ ل حَِّته تَّۡفُجرَّ  وَّقَّالُۡوا ل
ۢۡبُۡوعًا  َّنۡ َّنَّا ِمنَّ اۡۡلَّۡرِض ي  ِِِ ل

91.  অথবা আপনার জনয্ে 

খেজরুের ও আঙগ্রুের একটি 

বাগান হবে, অতঃপর আপনি 

তার মধয্ে নির্ঝরিনীসমহূ 

প্রবাহিত করে দেবেন। 

91.   “Or  that  there  

be  for you a garden of 

date-palms and grapes, 

and cause to gush forth 

rivers in their midst,  

abundantly.”  

ِيۡل   َّ ُ ََّرـكَّ جَّن ٌَّة م ِۡن  اَّۡو تَُّكۡو ََّ ل
َّهَّا  َّّۡنٰرَّ ِخلٰل رَّ اۡۡل ِعنَّب  فَّتُفَّج ِ و َّ

 ِِِ تَّۡفِجۡيًا ِ
92.  অথবা আপনি যেমন 

বলে থাকেন, তেমনিভাবে 

আমাদের উপর আসমানকে 

খনড্-বিখনড্ করে ফেলে 

দেবেন অথবা আলল্াহ ও 

ফেরেশতাদেরকে আমাদের 

সামনে নিয়ে আসবেন। 

92.     “Or  you  cause 

the heaven to  fall, as 

you have claimed,  

upon  us  in pieces, or 

you bring Allah  and  

the  angels before (us) 

face to face.”  

تَّ  ِۡ ا زَّعَّ َِّ ٓاءَّ كَّ َِّ اَّۡو ُتۡسقِطَّ الس َّ
فًِ َّا ِكسَّ َّيۡن ِ عَّل َّ بِاّٰلله ا اَّۡو تَّاِِۡت

ِ ً ۤۡٮ ِكَِّة قَِّبياۡل ٰ َّل اۡۡل  ِِِ وَّ

93.  অথবা আপনার কোন 

সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা 

আপনি আকাশে আরোহণ 

93. “Or that there come 

to be for you a house of 

gold, or you ascend up 

ََّرـكَّ بَّيٌۡت م ِۡن ُزۡخُرف   َُّكۡو ََّ ل اَّۡو ي



করবেন এবং আমরা আপনার 

আকাশে আরোহণকে কখনও 

বিশব্াস করবনা, যে পর্যনত্ 

না আপনি অবতীর্ণ করেন 

আমাদের প্রতি এক গর্নথ্, 

যা আমরা পাঠ করব। বলনুঃ 

পবিত্র মহান আমার 

পালনকরত্া, একজন মানব, 

একজন রসলূ বৈ আমি কে? 

into heaven, and (even 

then) we will never 

believe in your 

ascension until you 

bring down to us a 

book that we can 

read.” Say (O 

Muhammad): “Glory 

be to my Lord.  Am I 

(anything) but a man, 

(sent as) a Messenger.”  

َّۡن َّ َرُـۡؤِمنَّ  ل ٓاِءا وَّ َِّ اَّۡو تَّۡرٰٰق ِِف الس َّ
َّا ِكتٰبًا  َّيۡن لَّ عَّل ِ َّۡ لُِرقِي ِكَّ حَِّته ُت

ُؤهِٗ َِّۡ ََّرـۡقرَّ ۡل  ُقۡل ُسب َُّ  ۡ ٰب ِ ا ََّ رَّ حَّ
ُسۡوۡلًِ ًرا ر َّ  ِِِ ُكنُۡت اِۡل َّ بَّشَّ

94.  আলল্াহ কি মানুষকে 

পযগ়মব্র করে পাঠিযে়ছেন? 

তাদের এই উকত্িই মানষুকে 

ঈমান আনয়ন থেকে বিরত 

রাখে, যখন তাদের নিকট 

আসে হেদায়েত। 

94. And nothing 

prevented mankind 

from believing when 

the guidance came to 

them except that they 

said: “Has Allah sent a 

human being as 

messenger.”  

ۤۡا اِۡذ  وَّمَّا مَّنَّ َُّ الن َّاسَّ اَّ َۡ ي ُۡؤمِنُۡو
ۤۡا  َُرـۡو ۤۡ اَّ َۡ قَّال ُم اَۡلُدٰٰٓى اِۡل َّ ُُ ٓاءَّ جَّ

ُسۡوۡلًِ ًرا ر َّ ُ بَّشَّ  ِِِ اَّبَّعَّثَّ اّٰلله

95.  বলনুঃ যদি পৃথিবীতে 

ফেরেশতারা সব্চ্ছন্দে 

বিচরণ করত, তবে আমি 

আকাশ থেকে কোন 

ফেরেশতাকেই তাদের নিকট 

পযগ়ামব্র করে প্রেরণ 

করতাম। 

95. Say: “If there were 

in the earth angels 

walking in  peace, We 

would  surely  have  

sent down to  them  

from the heavens an 

angel as messenger.”  

َِّ ۤۡٮ ِكٌَّة ُقل ل َّۡو َ ٰ ا ََّ ِِف اۡۡلَّۡرِض مَّل
َّيِۡهۡم  َّا عَّل لۡن َّ َّۡ ََّرـ ٮ ِن ِۡۡيَّ ل َِّ ُۡشۡو ََّ ُمۡط ۡي َّ

ُسۡوۡلًِ ََّرـكًا ر َّ ٓاِء مَّل َِّ  ِِِ م ِنَّ الس َّ

96.  বলুনঃ আমার ও 

তোমাদের মধয্ে সত্য 

প্রতিষঠ্াকারী হিসেবে 

আলল্াহই যথেষ্ট। তিনি তো 

সব্ীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর 

রাখেন ও দেখেন। 

96.    Say:   “Sufficient   

is Allah   as   a   witness 

between me and you.  

Indeed He is, of His 

servants, the Knower, 

the Seer.” 

ۢۡا بَّيِۡنۡ  ِهيًۡد ِ شَّ ُقۡل كَّٰٰف بِاّٰلله
َُّكۡمِ بَّيۡن ۢۡا وَّ ً بِۡي َّاِدٖه خَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ بِعِب
 ِِِ بَِّصۡيًا

97.  আলল্াহ যাকে পথ 

প্রদরশ্ন করেন, সেই তো 
97. And he whom Allah 

guides, so he is rightly 
ُ فَُّهوَّ اۡۡلُهۡتَّدِِ  وَّمَّۡن وَّمَّۡن ي َّهِۡد اّٰلله



সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং 

যাকে পথ ভর্ষ্ট করেন, 

তাদের জনয্ে আপনি 

আলল্াহ ছাড়া কোন 

সাহাযয্কারী পাবেন না। আমি 

কেযা়মতের দিন তাদের 

সমবেত করব তাদের মখুে 

ভর দিয়ে চলা অবস্থায,় 

অনধ্ অবস্থায,় মকু 

অবস্থায ় এবং বধির 

অবস্থায।় তাদের 

আবাসসথ্ল জাহানন্াম। 

যখনই নির্বাপিত হওয়ার 

উপক্রম হবে আমি তখন 

তাদের জন্যে অগন্ি আরও 

বৃদধ্ি করে দিব। 

guided. And he whom 

He sends astray, you 

will never  then find 

for them protectors 

other than Him. And 

We shall assemble 

them on the Day of 

Resurrection on their 

faces, blind, and dumb, 

and deaf. Their refuge 

is Hell. Whenever it 

abates, We shall 

increase them in 

blazing fire.  

َّٓاءَِّ ُۡم اَّۡولِي ِدَّ َلَّ َّۡن َتَّ ِمۡن  ي ُۡضلِۡل فَّل
ِة ُدۡوَِّهِٖ َِّ ٰ َّۡو َّ الۡقِي ۡم ي ُُ ُۡشُر ََّ  وَّ

ا  ًِ بُۡك يًا و َّ ِۡ ِهۡم ُع ُِ عَّٰٰل ُوُجۡو
ا ً ِ ُص هََّرـن َُّمِو َّ ا  مَّاۡوٰهُهۡم جَّ َِّ  َُل َّ

عِۡيًا َّۡت ِزۡدّٰنُۡم سَّ ب  ِِِ خَّ

98.  এটাই তাদের শাসত্ি। 

কারণ, তারা আমার 

নিদর্শনসমহূ অসব্ীকার 

করেছে এবং বলেছেঃ আমরা 

যখন অসথ্িতে পরিণত ও 

চরু্ণ-বিচুরণ্ হয়ে যাব, 

তখনও কি আমরা নতুনভাবে 

সজৃিত হযে় উত্থিত হব? 

98.      That   is   their 

recompense because 

they disbelieved in Our 

verses and said: “Is it, 

when we are bones and 

fragments, shall we    

be raised up as a new 

creation.”  

ُۡم كَّفَُّرۡوا  َّّن َّ ۡم بِا ُُ ٓاُؤ زَّ ذٰلِكَّ جَّ
امًا  ۤۡا ءَّاِذَّا ُكن َّا ِعظَّ َّا وَّقَّالُۡو بِاٰيٰتِن
لۡقًا  َّبُۡعۡوُثۡو ََّ خَّ ُرفَّاتًا ءَّاَِّ َّا ۡلَّ و َّ

ِديًۡدا   جَّ
99.  তারা কি দেখেনি যে, যে 

আলল্াহ আসমান ও যমিন 

সজৃিত করেছেন, তিনি তাদের 

মত মানষুও পুনরায় সষৃট্ি 

করতে সকষ্ম? তিনি তাদের 

জনয্ে সথ্ির করেছেন একটি 

নির্দিষট্ কাল, এতে কোন 

সনদ্েহ নেই; অতঃপর 

জালেমরা অস্বীকার ছাড়া 

কিছু করেনি। 

99. Have they not seen 

that Allah, who created 

the heavens and the 

earth has Power over 

that He can create the 

like of them. And He 

has decreed for them 

an appointed term, 

whereof there is no 

doubt. But wrong 

doers refuse except 

َّقَّ  ل َّ ال َِّذۡى خَّ ۡوا اَّ َ َّ اّٰلله َّرَّ َّۡم ي ل اَّوَّ
ِٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ قَّاِدٌر عَّٰٰلٰٓ اَّ َۡ  الس َّ
ُۡم اَّجَّالً ۡل َّ  َُّهۡم وَّجَّعَّلَّ َلَّ ۡلُقَّ ِمثۡل َي َّ

ِ يۡبَّ ۡو ََّ اِۡل َّ  رَّ ُِ لِ َّٰبَّ الظه فِيِۡها فَّا
  ُكُفۡوًرا



disbelief.  

100.  বলুনঃ যদি আমার 

পালনকরত্ার রহমতের 

ভানড্ার তোমাদের হাতে 

থাকত, তবে ব্যয়িত হযে় 

যাওয়ার আশঙক্ায় অবশয্ই 

তা ধরে রাখতে। মানষু তো 

অতিশয় কপৃণ। 

100.     Say: “If you 

owned the treasures of 

the mercy of my Lord, 

behold, you would 

surely hold them back 

for fear of spending.” 

And man is ever 

grudging.  

زَّٓاه ِنَّ  ۡلُِكۡو ََّ خَّ ُقل ل َّۡو اََّّۡتُۡم َتَّ
َّةَّ  ۡشي ۡكتُۡم خَّ َّۡمسَّ ۤۡ اِذًا ۡل َّ ۡ ٰب ِ ۡۡحَِّة رَّ رَّ

ا َُ اۡۡلَِّۡفَّاِقِ  وَََّّا ََّ اۡۡلَِّۡسَّ
 ِِِ قَّتُۡوًرا

101.  আপনি বণী-

ইসরাঈলকে জিজঞ্েস করুন, 

আমি মসূাকে নয়টি প্রকাশয্ 

নিদর্শন দান করেছি। যখন 

তিনি তাদের কাছে আগমন 

করেন, ফেরাউন তাকে বললঃ 

হে মসূা, আমার ধারনায় তুমি 

তো জাদগুর্স্থ। 

101.   And  indeed, We 

gave  to  Moses nine 

clear signs. Ask then 

the Children of Israel, 

when he came to them, 

then Pharaoh said to 

him: “Indeed, I 

consider you, O Moses, 

one bewitched.”  

 ۡۢ َّا ُمۡوَٰس تِۡس َُّ اٰيٰت  َّقَّۡد اٰتَّيۡن ل وَّ
ِ ِۤۡءيۡلَّ اِۡذ  بَّي ِنٰت  ا ۤۡ اِۡسرَّ فَّۡســَّۡل بَِّنۡ

 ۡ َّٗه فِۡرعَّۡو َُ اِِن ِ ۡم فَّقَّالَّ ل ُُ ٓاءَّ جَّ
َُّظن ُكَّ ٰۡيُۡوَٰسِ  ِِِ مَّۡسُحۡوًرا ۡلَّ

102.  তিনি বললেনঃ তুমি 

জান যে, আসমান ও যমীনের 

পালনকরত্াই এসব 

নিদর্শনাবলী প্রত্যকষ্ 

প্রমাণসব্রূপ নাযিল 

করেছেন। হে ফেরাউন, 

আমার ধারণায় তুমি ধব্ংস 

হতে চলেছো। 

102.  He (Moses) said: 

“Certainly, you know 

that no one has sent 

down these (signs) 

except the Lord of the 

heavens and the earth 

as evidence. And 

indeed I think of you, 

O Pharaoh, as 

doomed.”  

ِء  ُٰٓؤۡلَّۤۡ ۤۡ اََّّۡزَّلَّ ُٰ تَّ مَّا ِۡ َّقَّۡد عَّلِ قَّالَّ ل
ِٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض  ُ الس َّ ب  اِۡل َّ رَّ

ٓاه ِرَِّ َُّظن ُكَّ يِٰفۡرعَّۡو َُ بَّصَّ ۡ ۡلَّ  وَّاِِن ِ
ُِ   ۡوًرامَّثۡب

103.  অতঃপর সে বনী 

ইসরাঈলকে দেশ থেকে 

উৎখাত করতে চাইল, তখন 

আমি তাকে ও তার সঙগ্ীদের 

সবাইকে নিমজজ্ত করে 

দিলাম। 

103. So he intended to 

scare them away from 

the land, then We 

drowned him and those 

with him, all together.  

ادَّ اَّ َۡ ي َّۡستَّفِِ َّرَّ ۡم م ِنَّ اۡۡلَّۡرِض فَّا ُُ ز َّ
ِيۡعًا  قۡنُٰه وَّ مَّۡن م َّعَّٗه َجَّ َّۡغرَّ   فَّا



104.  তারপর আমি বনী 

ইসলাঈলকে বললামঃ এ দেশে 

তোমরা বসবাস কর। 

অতঃপর যখন পরকালের 

ওয়াদা বাসত্বায়িত হবে, 

তখন তোমাদের কে জডো় 

করে নিযে় উপস্থিত হব। 

104.   And  We  said,  

after him, to the 

Children of Israel: 

“Dwell in the land, 

then when the promise 

of the Hereafter comes 

to pass, We shall bring 

you forth as one  

gathering.  

ِۤۡءيۡلَّ  ا ۤۡ اِۡسرَّ َِّنۡ َّا ِمۡنۢۡ بَّعِۡدٖه لِب ُقلۡن و َّ
ٓاءَّ وَّعُۡد  اۡسُكنُوا اۡۡلَّۡرضَّ فَِّاذَّا جَّ

َّا بِِ ِة ِجئۡن َِّفيۡفًاااۡۡلِٰخرَّ  ِِِ ُكۡم ل

105.  আমি সত্যসহ এ 

কোরআন নাযিল করেছি 

এবং সত্য সহ এটা নাযিল 

হযে়ছে। আমি তো আপনাকে 

শধু ু সসুংবাদাতা ও 

ভয়প্রদরশ্ক করেই প্রেরণ 

করেছি। 

105. And with truth 

have We sent it 

(Quran) down, and 

with truth has it 

descended. And We 

have not sent you but a 

bearer of good tidings 

and a warner.  

َّزَّلَِّ َّ ِ ََّرـق  لۡنُٰه وَّبِاۡل ِ اََّّۡزَّ ََّرـق  ۤۡ وَّبِاۡل  وَّمَّا
َِّذيًۡرا َّ ًرا و َّ َّش ِ لۡنٰكَّ اِۡل َّ ُمب  اَّۡرسَّ

ِِِ 

106.  আমি কোরআনকে 

যতিচিহন্ সহ পৃথক 

পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী 

করেছি, যাতে আপনি একে 

লোকদের কাছে ধীরে ধীরে 

পাঠ করেন এবং আমি একে 

যথাযথ ভাবে অবতীর্ণ 

করেছি। 

106. And (it is) a 

Quran that We have 

divided (into parts), 

that you may recite it 

to mankind at 

intervals. And We have 

sent it down as a 

successive revelation.  

َّٗه  ا َّۡقرَّ قۡنُٰه لِت ُقۡراًَّٰا فَّرَّ عَّٰلَّ الن َّاِس وَّ
ًِ ياۡل ِ ۡۡ لۡنُٰه تَّ َّز َّ َّ  ِ عَّٰٰل ُمۡكث  و َّ

107.  বলুনঃ তোমরা 

কোরআনকে মান্য কর 

অথবা অমানয্ কর; যারা এর 

পূরব্ থেকে এলেম প্রাপত্ 

হযে়ছে, যখন তাদের কাছে 

এর তেলাওয়াত করা হয,় 

তখন তারা নতমস্তকে 

সেজদায় লটুিয়ে পড়ে। 

107.   Say: “Believe in 

it, or do not believe.” 

Indeed, those who were 

given knowledge 

before it, when it is 

recited to them, they 

fall down upon their 

faces in prostration.   

ٰٓا  ا َِ َّ ُقۡل اٰمِنُۡوا بِٖهۤۡ اَّۡو ۡلَّ ُتۡؤمِنُۡو
ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الۡعِلۡمَّ ِمۡن قَّبۡلِٖهۤۡ اِذَّا 

َّۡذقَّا َِ يُِ ۡو ََّ لاِۡل ِر ُ َّيِۡهۡم َيَّ تٰٰۡل عَّل
ًدا    ُسج َّ

108.  এবং বলেঃ আমাদের 

পালনকরত্া পবিতর্, মহান। 
108.   And they say: 

“Glory be to our Lord.  
ۤۡ ا َِۡ ََّا ََّ  َّا ب ِن َُّقۡولُۡو ََّ ُسبٰۡحنَّ رَّ ي و َّ



নিঃসনদ্েহে আমাদের 

পালকরত্ার ওয়াদা অবশয্ই 

পূরণ্ হবে। 

Surely, the promise of 

our Lord must be 

fulfilled.”  

َّۡفُعۡوۡلًِ َّا ۡلَّ ب ِن  ِِِ وَّعُۡد رَّ
109.  তারা কর্নদ্ন করতে 

করতে নতমস্তকে ভমুিতে 

লটুিয়ে পড়ে এবং তাদের 

বিনযভ়াব আরো বৃদধ্ি পায়। 
AsSajda 

109.   And they fall 

down upon their faces, 

weeping, and it 

increases them in 

humility.                AsSajda              

َّبُۡكۡو ََّ  َّۡذقَّا َِ ي ۡو ََّ لاِۡل ِر ُ وََّيَّ
ۡم ُخُشۡوعًا  ُُ َِّزيُۡد  ِِِ ۩وَّي

110.  বলনুঃ আলল্াহ বলে 

আহবান কর কিংবা রহমান 

বলে, যে নামেই আহবান কর 

না কেন, সব সনুদ্র নাম 

তাাঁরই। আপনি নিজের নামায 

আদায়কালে স্বর উচচ্গর্াসে 

নিযে় গিযে় পড়বেন না এবং 

নিঃশবদ্েও পড়বেন না। 

এতদভুয়ের মধ্যমপনথ্া 

অবলমব্ন করুন। 

110.  Say: “Call upon 

Allah,   or  call  upon 

the Beneficent. By 

whichever (name) you 

call upon. To Him 

belong the best names. 

And (O Muhammad), 

do not recite (too) 

loudly in your prayer, 

and be not (too) quiet 

in it, but seek between 

it a way.”  

ۡۡحٰنَِّ َّ اَِّو اۡدُعوا الر َّ  ُقِل اۡدُعوا اّٰلله
َُّه اۡۡلَّۡۡسَّٓاُء اۡلُۡسٰنِ  اَّي ًا م َّا تَّۡدُعۡوا فَّل
تِكَّ وَّۡلَّ َُتَّافِۡت  الَّ ۡهَّۡر بِصَّ وَّۡلَّ َتَّ

َِّغ بَِّ ًِبِهَّا وَّابۡت ِبياۡل  ِِِ ۡۡيَّ ذٰلِكَّ سَّ

111.  বলুনঃ সমসত্ প্রশংসা 

আলল্াহর যিনি না কোন 

সনত্ান রাখেন, না তাাঁর 

সারব্ভৌমত্বে কোন শরীক 

আছে এবং যিনি 

দরু্দশাগর্স্ত হন না, যে 

কারণে তাাঁর কোন 

সাহয্যকারীর প্রয়োজন 

হতে পারে। সুতরাং আপনি স-

সমভ্র্মে তাাঁর মাহাত্ন? 

বর্ণনা করতে থাকুন। 

111.  And say: “Praise 

be to Allah, who has 

not taken to Himself a 

son,   and  He  has no 

partner in the 

sovereignty, and He 

has no (need of a) 

protector out of 

weakness. And magnify 

Him with all 

magnificence.”  

َّۡمِ ِ ال َِّذۡى ل ُد ّٰلِله ِۡ َّ َّت َِّخۡذ  وَُّقِل اۡل ي
َُّكۡن ل َّٗه شَِّريٌۡك ِِفِۡ َّۡم ي ل ًَّدا و َّ ل  وَّ
ِ َُّكۡن ل َّٗه وَّ ِى ٌ م ِنَّ الذ ُل ِ َّۡم ي ل  اۡۡلُلِۡك وَّ

ُه تَّۡكبِۡيًا ۡ  وَّكَّّب ِ

     
 


