
 

ত্বোয়ো-হো  Taaha   ٰٰٰطه  
পরম করুণোময় ও অসিম 
দয়োলু আল্লোহর নোমম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمٰ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ٰٰبِۡسِم اّٰلله

1.  ত্ োয়ো-হো 1. Ta. Ha.  ٰٰٰطه ٰٰٰ 
2.  আপনোমক ত্েশ ত্দবোর 
জনয আসম আপনোর প্রস  
ত্কোরআন অব ীণণ কসরসন। 

2.  We have not sent 

down to you 

(Muhammad) the 

Quran that you should 

be distressed.  

ۡـُقۡراٰنَّ  َّيۡكَّ ال ۡـنَّا عَّل ل ۤ اَّنۡزَّ مَّا
ۙ َّۡشٰٰقى  ٰٰٰ لِت

3.  সকন্তু  োমদরই 
উপমদমশর জনয যোরো ভয় 
কমর। 

3.  But as a reminder 

for those who fear 

(Allah).  

ٰٰۡشۙ َّۡن ّي َّ ةً ّل ِ  ٰٰٰ اِّل َّ تَّۡذِكرَّ

4.  এটো  োাঁর কোি ত্েমক 
অব ীণণ, সযসন ভূমন্ডল ও 
িমুচ্চ নমভোমন্ডল িসৃি 
কমরমিন। 

4. A revelation from 

Him who created the 

earth and the high 

heavens.  

َّقَّ اّۡلَّۡرضَّ  ل ِ َّۡن خَّ ً م  ياۡل تَّۡۡنِ
ٰۡ مٰوِٰت ال ؕوَّالس َّ   ُعَلَّ

5.  স সন পরম দয়োময়, 
আরমশ িমোিীন হময়মিন। 

5.  The Beneficent, (He 

is) on the Throne, 

established.  

ۡۡحُٰن عََّلَّ الۡعَّۡرِش اۡستَّوٰى  ٰٰٰ اَّلر َّ
6.  নমভোমন্ডমল, ভুমন্ডমল, 
এ দভুময়র মধ্যব ী স্থোমন 
এবং সিক্ত ভূগমভণ  যো আমি, 
 ো  োাঁরই। 

6.   To  Him  belongs   

whatever  is  in the  

heavens,  and whatever  

is  on  the  earth,  and   

whatever  is  between 

them, and  whatever  is  

beneath the soil.  

مٰوِٰت وَّمَّا ِِف اّۡلَّۡرِض  َّٗه مَّا ِِف الس َّ ل
ۡتَّ الث َّٰرى ا وَّمَّا َتَّ َُّهمَّ  ٰٰٰ وَّمَّا بَّيۡن



7.  যসদ  ুসম উচ্চকমেও 
কেো বল, স সন ত্ ো গুপ্ত ও 
 দমপক্ষোও গুপ্ত সবষয়বস্তু 
জোমনন। 

7.  And if you speak 

out aloud, then indeed 

He knows the secret 

and (what is yet) more 

hidden.  

َُّم  َّعۡل ۡهَّۡر بِالۡقَّۡوِل فَّاِن َّٗه ي وَّاِۡن َتَّ
ر َّ وَّاَّۡخٰفٰ ِ  ٰٰٰ الس 

8.  আল্লোহ স সন বয ী  
ত্কোন উপোিয ইলোহ ত্নই। 
িব ত্িৌন্দযণমসন্ড  নোম 
 োাঁরই। 

8.   Allah, there is no 

god except Him. His 

are the most beautiful 

names.  

ۤ اِلٰهَّ اِّل َّ ُهوَّٰ ُ ّلَّ َّءٓ ُُ اَّّٰلله ۡۡ َّ َّـُه اّۡل  ل
 ٰٰٰ اۡۡلُۡسٰنٰ

9.  আপনোর কোমি মূিোর 
বৃত্তোন্ত ত্পৌাঁমিমি সক। 

9. And has there come 

to you the story of 

Moses.  

ٰ ِديُۡث ُمۡوٰسى  ٰٰٰ وَّهَّۡل اَّتٰٮكَّ حَّ
10.  স সন যখন আগুন 
ত্দখমলন,  খন 
পসরবোরবগণমক বলমলনঃ 
ত্ োমরো এখোমন অবস্থোন 
কর আসম আগুন ত্দমখসি। 
িম্ভব ঃ আসম  ো ত্েমক 
ত্ োমোমদর কোমি সকিু 
আগুন জোসলময় আনম  
পোরব অেবো আগুমন ত্পৌমি 
পমের িন্ধোন পোব। 

10.    When  he  saw  a  

fire,  so  he said  to his 

family: “Wait,  indeed,  

I  see a fire, perhaps  I  

may  bring  to  you  

from it some burning 

brand, or I may find 

guidance at  the  fire.”  

َّۡهلِِه اۡمكُٰ َّاًرا فَّقَّالَّ ِّل ٰ ن ا ۤ اِۡذ رَّ ۡ ثُۡوۤا اِن ِ
ۤ اٰتِيُۡكۡم م ِنۡهَّا  ۡ َّاًرا ل َّعََّل ِ َّۡسُت ن اٰن
بِقَّبٍَّس اَّۡو اَِّجُد عََّلَّ الن َّاِر 

 ٰٰٰ ُهًدى

11.  অ ঃপর যখন স সন 
আগুমনর কোমি ত্পৌিমলন, 
 খন আওয়োজ আিল ত্হ 
মূিো, 

11.  Then  when  he  

came to it, he was 

called: “O Moses”  

ۤ اَّتٰٮهَّٰ ا َّم َّ  ٰٰٰ ا نُۡوِدىَّ ٰٰيُۡوٰسؕفَّل

12.  আসমই ত্ োমোর 
পোলনক ণ ো, অ এব  ুসম 
জ ুো খুমল ত্েল,  ুসম পসবত্র 
উপ যকো  ুয়োয় রময়ি। 

12. “Indeed, I am your 

Lord, so take off your 

shoes. Indeed, you are 

in a sacred valley of 

Tuwa.”  

َّـعٰۡ َّۡع ن ب ُكَّ فَّاۡخل َّا رَّ ۤ اَّن ۡ ٰاِن ِ َّيۡكَّ  اِن َّكَّ ل
ِس ُطوًىؕ  ٰٰٰ بِالۡوَّاِد اّۡلُقَّد َّ

13.  এবং আসম ত্ োমোমক 
মমনোনী  কমরসি, অ এব 

13. “And I have chosen 

you, so listen to that 
َّا  ُۡتكَّ فَّاۡستَِّمۡع ِّل َّا اۡخَتَّ اَّن وَّ



যো প্র যোমদশ করো হমে,  ো 
শুনম  েোক। 

which is inspired.”  ٰيُۡوٰح ٰٰٰٰ
14.  আসমই আল্লোহ আসম 
বয ী  ত্কোন ইলোহ ত্নই। 
অ এব আমোর এবোদ  কর 
এবং আমোর স্মরণোমেণ 
নোমোয কোময়ম কর। 

14.   “Indeed, I am 

Allah, there    is   no   

god except Me, so 

worship Me and 

establish prayer for 

My remembrance.”  

ۤ اِلٰهَّٰ ُ ّلَّ َّا اّٰلله ۤ اَّن ٰۡ اِن َِّنۡ َّا فَّاۡعبُۡدِن ۤ اَّن ۙۙ ٰاِّل َّ
لٰوةَّ لِِذۡكِرۡىٰ اَّقِِم الص َّ  ٰٰٰ وَّ

15.  ত্কয়োম  অবশযই 
আিমব, আসম  ো ত্গোপন 
রোখম  চোই; যোম  
প্রম যমকই  োর কমণোনযুোয়ী 
েল লোভ কমর। 

15. “Indeed, the Hour 

is coming. I will keep it 

hidden, so that every 

soul may be 

recompensed for what 

it strives.” 

َّاُد اُۡخِفيۡهَّا  ٌة اَّك َـّ اعَّةَّ اٰتِي اِن َّ الس َّ
َّۡفٍسٍۢ ِِبَّا تَّۡسٰعٰ ُ ن  ٰٰلِتُۡجزٰى كُل 

16.  ি ুরোং ত্য বযসক্ত 
ত্কয়োমম  সবশ্বোি রোমখ নো 
এবং সনজ খোমহমশর 
অনুিরণ কমর, ত্ি ত্যন 
ত্ োমোমক  ো ত্েমক সনবৃত্ত 
নো কমর। সনবৃত্ত হমল  ুসম 
ধ্বংি হময় যোমব। 

16.  “So do not let him 

turn you away from it 

who does not believe in 

it, and follows his 

desire, lest you then 

perish.”  

ن َّكَّ عَّنۡهَّا مَّۡن ّل َّ يُۡؤِمُن  َُّصد َّ فَّالَّ ي
ۡدٰى َّعَّ هٰوٮُه فََّتَّ  ٰٰٰ بِهَّا وَّات َّب

17.  ত্হ মূিো, ত্ োমোর 
ডোনহোম  ওটো সক? 

17.  “And what is that 

in your right hand, O 

Moses.”  

َِّميِۡنكَّ ٰٰيُۡوٰسٰ   وَّمَّا تِلۡكَّ بِي
18.  স সন বলমলনঃ এটো 
আমোর লোঠি, আসম এর 
উপর ভর ত্দই এবং এর 
দ্বোরো আমোর িোগপোমলর 
জমনয বৃক্ষপত্র ত্েম়ে ত্েসল 
এবং এম  আমোর অনযোনয 
কোজ ও চমল। 

18.   He  (Moses) said:  

“This  is  my  staff,  I  

lean  upon  it,  and  I 

shake down leaves with 

it for my sheep,  and  

for me   there are other 

uses with it.”  

ٰ اىَّ َّيۡهَّا قَّالَّ ِِهَّ عَّصَّ ُؤا عَّل  اَّتَّوَّك َّ
ِِلَّ فِيۡهَّا  نَِِّمۡ وَّ ٰ غَـّ ُ بِهَّا عََّلَّ وَّاَُّهش 

 ٰٰٰ مَّاِٰرُب اُۡخٰرى

19.  আল্লোহ বলমলনঃ ত্হ 
মূিো,  ুসম ওটো সনমক্ষপ 

19.  He (Allah) said: 

“Throw it down, O ٰقَّالَّ اَّلۡقِهَّا ٰٰيُۡوٰس ٰٰٰ 



কর। Moses.”  

20.  অ ঃপর স সন  ো 
সনমক্ষপ করমলন, অমসন  ো 
িোপ হময় িুটোিুটি করম  
লোগল। 

20.    So he threw it 

down, then behold, it 

was a serpent, moving 

swiftly.  

ي ٌَّة تَّۡسٰعٰ َّلۡقٰٮهَّا فَّاِذَّا ِِهَّ حَّ   فَّا

21.  আল্লোহ বলমলনঃ  ুসম 
 োমক ধ্র এবং ভয় কমরো 
নো, আসম এখসন এমক 
পবূণোবস্থোয় সেসরময় ত্দব। 

21.  He (Allah) said:  

“Seize  it   and  do  not  

fear.  We shall return 

it to its former state.”  

َّۡفٰ ا وَّّلَّ َتَّ ا  قَّالَّ ُخۡذهَّ نُعِيُۡدهَّ سَّ
َّا اّۡلُۡوِٰلٰ  ٰٰٰ ِسۡۡيََّتَّ

22.  ত্ োমোর হো  বগমল 
রোখ,  ো ত্বর হময় আিমব 
সনমণল উজ্জ্বল হময় অনয এক 
সনদশণন রূমপ; ত্কোন ত্দোষ 
িো়েোই। 

22.   “And draw in 

your hand to your side, 

it will come out white 

without disease, 

another sign.”  

ٰ جَّنَّاِحكَّ  وَّاۡضُمۡم يَّدَّكَّ اِِلَّ
َّةً  ى ٍُ اٰي ءٓ َُّ ِمۡن غَّۡۡيِ ُسۡو ُۡرۡج بَّيۡضَّ َتَّ

  اُۡخٰرىۙ
23.  এটো এজমনয ত্য, আসম 
আমোর সবরোট 
সনদশণনোবলীর সকিু 
ত্ োমোমক ত্দখোই। 

23. “That We may 

show you of Our 

greater signs.”  

ۡـُكۡۡبَّىلِنُِريَّكَّ مِٰ َّا ال  ٰٰٰ ۡن اٰيٰتِن

24.  ত্েরোউমনর সনকট 
যোও, ত্ি দোরুণ উদ্ধ  হময় 
ত্গমি। 

24. “Go to Pharaoh. 

Indeed, he has 

transgressed.”  

ٰغٰ   اِۡذهَّۡب اِِٰل فِۡرعَّۡونَّ اِن َّٗه طَّ

25.  মূিো বলমলনঃ ত্হ 
আমোর পোলনক ণ ো আমোর 
বক্ষ প্রশস্ত কমর সদন। 

25.  He said: “My 

Lord, open up for me 

my chest.”  

ۡدِرىۙ ۡح ِِلۡ صَّ ب ِ اۡشرَّ  ٰٰٰ قَّالَّ رَّ

26.  এবং আমোর কোজ 
িহজ কমর সদন। 

26.  “And ease for me 

my task.”  ۙاَّۡمِرى ۤ ۡر ِِلۡ ِ َّس   ٰٰٰ وَّي
27. এবং আমোর সজহবো 
ত্েমক জ়ে ো দরূ কমর সদন। 

27.  “And untie the 

knot from my tongue.”  ۙاِن  ٰٰٰ وَّاۡحلُۡل ُعۡقدَّةً م ِۡن ل ِسَّ
28.  যোম   োরো আমোর 
কেো বুেম  পোমর। 

28.   “That they may 

understand my speech.”  َّٰۡفقَُّهۡوا قَّۡوِِل  ٰٰٰ ي



29.  এবং আমোর 
পসরবোরবমগণর মধ্য ত্েমক 
আমোর একজন িোহোযযকোরী 
কমর সদন। 

29. “And appoint for 

me an assistant from 

my family.” 

ۡ وَِّزيًۡرا م ِۡن اَّۡهَِلۙ  ٰٰٰ وَّاۡجعَّۡل  ِل ِ

30.  আমোর ভোই 
হোরুনমক। 

30.  “Aaron, my 

brother.”  ۙهُٰرۡونَّ اَِِّخ ٰٰٰ 
31.   োর মোধ্যমম আমোর 
ত্কোমর মজবু  করুন। 

31.  “Increase through 

him my strength.”  ٰۡاَّۡزِرىۙ اۡشُدد ۤ  ٰٰٰ بِه 
32.  এবং  োমক আমোর 
কোমজ অংশীদোর করুন। 

32.  “And let him share 

in my task.”  ۙاَّۡمِرى ۤ اَّۡشِرۡكُه ِِفۡ  ٰٰ وَّ
33. যোম  আমরো ত্বশী কমর 
আপনোর পসবত্র ো ও মসহমো 
ত্ োষনো করম  পোসর। 

33. “That we may 

glorify You much.”  ٰٰ كَّ ب ِحَّ ۡ نُسَّ  ٰٰٰ كَّثِۡۡيًاۙ َكَّ

34.  এবং ত্বশী পসরমোমণ 
আপনোমক স্মরণ করম  
পোসর। 

34. “And remember 

You much.”  ؕكَّ كَّثِۡۡيًا َّۡذُكرَّ ن  ٰٰٰ و َّ

35.  আপসন ত্ ো আমোমদর 
অবস্থো িবই ত্দখমিন। 

35.  “Indeed, You are 

ever seeing at us.”  َّا بَِّصۡۡيًا  ٰٰٰ اِن َّكَّ ُكنۡتَّ بِن
36.  আল্লোহ বলমলনঃ ত্হ 
মূিো,  ুসম যো ত্চময়ি  ো 
ত্ োমোমক ত্দয়ো হল। 

36.  He (Allah)  said: 

“Indeed, you  have 

been  granted your 

request, O Moses.”  

َّـكَّ  قَّالَّ قَّۡد اُۡوتِيۡتَّ ُسۡؤل
 ٰٰٰ ٰٰيُۡوٰسٰ

37.  আসম ত্ োমোর প্রস  
আরও একবোর অনুগ্রহ 
কমরসিলোম। 

37.  “And indeed, We 

have done favor upon 

you another time.”  

ةً  َّيۡكَّ مَّر َّ ن َّا عَّل َّـقَّۡد مَّنَـّ ل وَّ
ىۙ  ٰٰٰ اُۡخٰرى

38.  যখন আসম ত্ োমোর 
মো োমক সনমদণ শ সদময়সিলোম 
যো অ ঃপর বসণণ  হমে। 

38. “When We inspired 

to your mother that 

which is inspired.”  

ٰۤ َّا يۡن ۙ اِۡذ اَّۡوحَّ  ٰٰٰ اِِٰلى اُم ِكَّ مَّا يُۡوٰحى

39.  ত্য,  ুসম (মিূোমক) 
সিন্দমুক রোখ, অ ঃপর  ো 
দসরয়োয় ভোসিময় দোও, 

39. (Saying): “That put 

him into the chest, then 

put it into the river, 

اَِّن اۡقِذفِيِۡه ِِف الت َّابُۡوِت فَّاقِۡذفِيِۡه 



অ ঃপর দসরয়ো  োমক 
 ীমর ত্েমল ত্দমব।  োমক 
আমোর শক্র ও  োর শক্র 
উঠিময় ত্নমব। আসম ত্ োমোর 
প্রস  মহব্ব  িঞ্চোসর  
কমরসিলোম আমোর সনমজর 
পক্ষ ত্েমক, যোম   ুসম 
আমোর দসৃির িোমমন প্রস  
পোসল  হও। 

then the river shall cast 

it onto the bank. There 

shall take him an 

enemy to Me and an 

enemy to him. And I 

bestowed upon you 

love from Me, and that 

you would be brought 

up under My sight.”  

اِحِل  ُ بِالس َّ َّم  َّم ِ فَّلۡيُلۡقِِه الۡي ِِف الۡي
ٌ ل َّهٰٗ ۡ وَّعَُّدو  ٌ ِل ِ َّاُۡخۡذُه عَُّدو  اَّلۡقَّيُۡت ي  وَّ

ٰۡ ِ ب َّةً م ِن  َـّ َّيۡكَّ َمَّ لِتُۡصنَّعَّ عََّٰل ٰعَّل  وَّ
ۡۘ  ٰٰٰ عَّيِۡنۡ

40.  যখন ত্ োমোর ভসগনী 
এমি বললঃ আসম সক 
ত্ োমোমদরমক বমল ত্দব ত্ক 
 োমক লোলন পোলন করমব। 
অ ঃপর আসম ত্ োমোমক 
ত্ োমোর মো োর কোমি 
সেসরময় সদলোম, যোম   োর 
চকু্ষ শী ল হয় এবং দঃুখ নো 
পোয়।  ুসম এক বযসক্তমক 
হ যো কমরসিমল, অ ঃপর 
আসম ত্ োমোমক এই দসুিন্তো 
ত্েমক মুসক্ত ত্দই; আসম 
ত্ োমোমক অমনক পরীক্ষো 
কমরসি। অ ঃপর  ুসম 
কময়ক বির মোদইয়োন 
বোিীমদর মমধ্য অবস্থোন 
কমরসিমল; ত্হ মূিো, 
অ ঃপর  ুসম সনধ্ণোসর  
িমময় এমিি। 

40. “When your sister 

went and she said: 

‘Shall I direct you to 

someone who will be 

responsible for him.’  

So We restored you to 

your mother, that she 

might cool her eyes   

and   she   might   not 

grieve.  And  you  did   

kill  a man, then  We  

saved  you  from   great   

distress,  and  We tried 

you  with a trial. Then 

you stayed (some) 

years among the people 

of Midian. Then you 

came (now) at (the time) 

ordained, O Moses.”  

ۡل  ۤ اُۡختُكَّ فَّتَُّقۡوُل هَّ ِٰۡشۡ اِۡذ َتَّ
ُـُكۡم عََّٰل مَّۡن ي َّۡكُفلُهٰٗ َُّدل  جَّعۡنٰكَّ ا  فَّرَّ

ۡزَّنَّٰ ۡ تَّقَّر َّ عَّيۡنُهَّا وَّّلَّ َتَّ ۙؕ ٰٰاِِٰلى اُم ِكَّ َكَّ
َّم ِ  يۡنٰكَّ ِمنَّ الۡغ َّۡفًسا فَّنَّج َّ وَّقَّتَّلۡتَّ ن

نهكَّ ُفتُۡونًا ۤ ٰ وَّفَّتَـّ َِّبثۡتَّ ِسِنۡۡيَّ ِِفۡ فَّل
َّنَّٰاَّۡهِل مَّٰ ٍر ٰٰۡدي ٰ قَّدَّ ۙۙ ُثم َّ ِجئۡتَّ عََّلَّ
ُۡوٰسٰ  ٰٰٰ ٰيه

41.  এবং আসম ত্ োমোমক 
আমোর সনমজর জনয ত রী 
কমর সনময়সি। 

41. “And I have chosen 

you for Myself.”  َّٰۡفِس نَّعۡتُكَّ لِن  ٰٰٰ وَّاۡصطَّ

42.   ুসম ও ত্ োমোর ভোই 
আমোর সনদশণনোবলীিহ 

42. “Go, you and your 

brother, with My signs, 
اِۡذهَّۡب اَّنۡتَّ وَّاَُّخۡوكَّ بِاٰيِِٰتۡ وَّّلَّ 



যোও এবং আমোর স্মরমণ 
তশসেলয কমরো নো। 

and do not slacken in 

My remembrance.”  َّا ِِفۡ ِذۡكِرى  ٰٰٰ تَِّني
43.  ত্ োমরো উভময় 
ত্েরআউমনর কোমি যোও 
ত্ি খুব উদ্ধ  হময় ত্গমি। 

43. “Go both of you to 

Pharaoh. Indeed, he 

has transgressed.”  

ٰغٰ ۤ اِِٰل فِۡرعَّۡونَّ اِن َّٗه طَّ َّا  ٰٰٰ ٰۙ اِۡذهَّب

44.  অ ঃপর ত্ োমরো 
 োমক নম্র কেো বল, হয়ম ো 
ত্ি সচন্তো-ভোবনো করমব 
অেবো ভী  হমব। 

44. “Then speak to him 

a gentle speech, that 

perhaps he may take 

heed or fear (Allah).”  

َّۡو  َّتَّذَّك َُّر ا َّٗه قَّۡوّلً ل َّي ِنًا ل َّعَّل َّٗه ي فَُّقۡوّلَّ ل
ٰٰۡشٰ  ٰٰٰ ّيَّ

45.   োরো বললঃ ত্হ 
আমোমদর পোলনক ণ ো, 
আমরো আশঙ্কো কসর ত্য, ত্ি 
আমোমদর প্রস  জলুুম করমব 
সকংবো উমত্তসজ  হময় 
উেমব। 

45. They (Moses and 

Aaron) said:  “Our 

Lord, indeed, we fear 

that he may commit 

excesses against us, or 

that he may transgress 

all bounds.”  

َّاُف اَّۡن ي َّۡفُرطَّ  ۤ اِن َـّنَّا َنَّ ب َّنَّا قَّاّلَّ رَّ
ۤ اَّۡو اَّۡن ي َّۡطٰغٰ َّا َّيۡن  ٰٰٰ عَّل

46.  আল্লোহ বলমলনঃ 
ত্ োমরো ভয় কমরো নো, 
আসম ত্ োমোমদর িোমে 
আসি, আসম শুসন ও ত্দসখ। 

46.     He  (Allah) said:  

“Do not fear,   indeed,  

I am  with   you   both,   

I  hear  and I  see.”  

َّافَّءٓ َُّع  قَّالَّ ّلَّ َتَّ ۡۡ َّ ۤ ا ا اِن َِّنۡ مَّعَُّكمَّ
  وَّاَّٰرى

47.  অ এব ত্ োমরো  োর 
কোমি যোও এবং বলঃ 
আমরো উভময়ই ত্ োমোর 
পোলনক ণ োর ত্প্রসর  রিলূ, 
অ এব আমোমদর িোমে 
বনী ইিরোঈলমক ত্যম  দোও 
এবং  োমদরমক সনপী়েন 
কমরো নো। আমরো ত্ োমোর 
পোলনক ণ োর কোি ত্েমক 
সনদশণন সনময় ত্ োমোর 
কোমি আগমন কমরসি। 
এবং ত্য িৎপে অনুিরণ 
কমর,  োর প্রস  শোসন্ত। 

47. So go  you  both  to  

him and say: “Indeed, 

we are   messengers  of  

your  Lord,  so send  

with us the  Children 

of Israel, and  do not 

punish  them. We have 

indeed come to you 

with a sign from your 

Lord. And peace will 

be upon him who 

follows the guidance.”  

ب ِكَّ  ُسۡوّلَّ رَّ ۤ اِن َّا رَّ فَّاۡتِيُٰه فَُّقۡوّلَّ
ۤ اِۡسرٓا ُِيٰۡ َّۡرِسۡل مَّعَّنَّا بَِّنۡ ٰفَّا ۙۙ وَّّلَّ ٰٰلَّ

بُۡهۡمٰ ٍَّة م ِۡن تُعَّذ ِ  قَّۡد ِجۡۡنٰكَّ بِاٰي
ٰ ب ِكَّ َّعَّ ر َّ لُٰم عََّٰل مَِّن ات َّب  وَّالس َّ
 ٰٰٰ اۡۡلُدٰى



48.  আমরো ওহী লোভ 
কমরসি ত্য, ত্য বযসক্ত 
সমেযোমরোপ কমর এবং মুখ 
সেসরময় ত্নয়,  োর উপর 
আযোব প়েমব। 

48. “Indeed, it has been 

revealed to us that the 

punishment will be 

upon him who denies 

and turns away.”  

ۤ اَّن َّ الۡعَّذَّابَّ عََّٰل  َّا َّـيۡن اِن َّا قَّۡد اُۡوِحَّ اِل
ٰ  ٰٰٰ مَّۡن كَّذ َّبَّ وَّتَّوَِّله

49.  ত্ি বললঃ  মব ত্হ 
মূিো, ত্ োমোমদর পোলনক ণ ো 
ত্ক? 

49. He (Pharaoh) said: 

“Who then is your 

Lord, O Moses.”  

ا ٰٰيُۡوٰسٰ ب ُُكمَّ ۡن ر َّ  ٰٰٰ قَّالَّ فَّمَّ

50. মূিো বলমলনঃ আমোমদর 
পোলনক ণ ো স সন, সযসন 
প্রম যক বস্তুমক  োর ত্যোগয 
আকৃস  দোন কমরমিন, 
অ ঃপর পেপ্রদশণন 
কমরমিন। 

50. He said: “Our Lord 

is He who gave to every 

thing its nature, then 

guided (it).”  

ۡ ٍُ قَّالَّ رَّٰ َّا ال َِّذۡىۤ اَّۡعٰطـى كُل َّ َشَّ ب ُن
لۡقَّٗه ُثم َّ هَّدٰى  ٰٰٰ خَّ

51.  ত্েরোউন বললঃ 
 োহমল অ ী  যমুগর 
ত্লোকমদর অবস্থো সক? 

51.  He said: “What 

then is the state of the 

generations of old.”  

ا بَّاُل الُۡقُرۡوِن اّۡلُۡوِٰلٰ   قَّالَّ فَّمَّ

52.  মূিো বলমলনঃ  োমদর 
খবর আমোর পোলনক ণ োর 
কোমি সলসখ  আমি। 
আমোর পোলনক ণ ো ভ্রোন্ত হন 
নো এং সবস্ম ৃও হন নো। 

52. He said: “The 

knowledge thereof is 

with my Lord in a 

Record. My Lord does 

not err, nor does He 

forget.”  

ۡ ِِفۡ ِكتٍٰبٰ ّب ِ  ّل َّ قَّالَّ عِلُۡمهَّا ِعنۡدَّ رَّ
ٰ ُ ٰ يَِّضل  َّنۡسَّ ۡ وَّّلَّ ي ّب ِ  ٰٰٰ رَّ

53.  স সন ত্ োমোমদর জমনয 
পসৃেবীমক শযযো কমরমিন 
এবং  োম  চলোর পে 
কমরমিন, আকোশ ত্েমক 
বৃসি বষণণ কমরমিন এবং  ো 
দ্বোরো আসম সবসভন্ন প্রকোর 
উসিদ উৎপন্ন কমরসি। 

53. “(He it is) who has 
made for you the earth 
as a bed (spread), and 
made for you in it 
roadways, and sent 
down water from the 
sky.” Then We brought 
forth through it species 
of diverse plants.   

َّـُكُم اّۡلَّۡرضَّ مَّهًۡدا  ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
ً و َّ اَّنۡزَّلَّ  َّـُكۡم فِيۡهَّا ُسباُل َّكَّ ل ل سَّ و َّ

ۡجنَّا َّۡخرَّ ءٓ ُِ مَّءٓ ًُؕ فَّا مَّ ۤ  ِمنَّ الس َّ بِه 
ٰ َّاٍت شَِّته  ٰٰٰ اَّۡزوًٰجا م ِۡن ن َّب

54.  ত্ োমরো আহোর কর 
এবং ত্ োমোমদর চ ুস্পদ 

54.   Eat you and 

pasture your cattle. 
 اِن َّ ِِفۡ كُلُۡوا وَّاۡرعَّۡوا اَّنۡعَّامَُّكۡمٰ



জন্তু চরোও। সনিয় এম  
সবমবক বোনমদর জমনয 
সনদশণন রময়মি। 

Indeed, in that there 

are certainly signs for 

those of understanding.  

ُوِِل الـن ُٰهٰ َّيٍٰت ِّل   ٰٰٰ ذٰلِكَّ ّلَّ

55.  এ মোটি ত্েমকই আসম 
ত্ োমোমদরমক িজৃন কমরসি, 
এম ই ত্ োমোমদরমক সেসরময় 
সদব এবং পনুরোয় এ ত্েমকই 
আসম ত্ োমোমদরমক উসি  
করব। 

55. From it We created 

you, and into it We 

shall return you, and 

from it We shall bring 

you out another time. 

َّقۡنُٰكۡم وَّفِيۡهَّا نُعِيُۡدُكۡم  ل مِنۡهَّا خَّ
ةً اُۡخٰرى  وَّمِنۡهَّا َُنِۡرُجُكۡم تَّارَّ

ٰٰٰ 
56.  আসম ত্েরোউনমক 
আমোর িব সনদশণন ত্দসখময় 
সদময়সি, অ ঃপর ত্ি সমেযো 
আমরোপ কমরমি এবং 
অমোনয কমরমি। 

56.  And indeed, We 

showed him (Pharaoh) 

Our signs, all of them, 

but  he  denied  and 

refused.  

بَّ  َّا كُل َّهَّا فَّكَّذ َّ يۡنُٰه اٰيٰتِن َّـقَّۡد اَّرَّ ل وَّ
اَّّٰبٰ  ٰٰٰ وَّ

57.  ত্ি বললঃ ত্হ মূিো, 
 ুসম সক যোদরু ত্জোমর 
আমোমদরমক ত্দশ ত্েমক 
বসহষ্কোর করোর জমনয 
আগমন কমরি? 

57.  He said: “Have 

you come to us that 

you drive us out of our 

land with your magic, 

O Moses.”  

قَّالَّ اَِّجئۡتَّنَّا لِتُۡخِرجَّنَّا ِمۡن اَّۡرِضنَّا 
  بِِسۡحِركَّ ٰٰيُۡوٰسٰ

58.  অ এব, আমরোও 
ত্ োমোর ত্মোকোমবলোয় 
ত্ োমোর সনকট অনুরূপ যোদ ু
উপসস্থ  করব। ি ুরোং 
আমোমদর ও ত্ োমোর মমধ্য 
একটি ওয়োদোর সদন ঠিক 
কর, যোর ত্খলোে আমরোও 
করব নো এবং  ুসমও করমব 
নো একটি পসরষ্কোর প্রোন্তমর। 

58. “Then we will 

surely bring you magic   

the like thereof. So  

make between  us  and  

you an appointment, 

which we shall  not fail  

to  keep, (neither)  we,  

nor  you, in an open 

wide place.”  

َّنَّاۡتِيَّن َّكَّ بِِسۡحٍر م ِثۡلِه  فَّاۡجعَّۡل  فَّل
ُۡن  َّنَّا وَّبَّيۡنَّكَّ مَّۡوعًِدا ّل َّ َُنۡلُِفٗه َنَّ بَّيۡن

ًـا ُسوًى كَّان ۤ اَّنۡتَّ مَّ ٰٰٰٰ وَّّلَّ

59.  মূিো বললঃ ত্ োমোমদর 
ওয়োদোর সদন উৎিমবর সদন 
এবং পবূণোমহ? ত্লোকজন 
িমমব  হমব। 

59. He (Moses) said: 
“Your appointment 
shall be the day of the 
festival, and let the 
people be assembled at 
mid morning.”  

اَّۡن  َِّة وَّ يۡن َّۡوُم الز ِ قَّالَّ مَّۡوعُِدُكۡم ي
رَّ الن َّاُس ُضًحٰ ۡشَّ ُ  ٰٰٰ ّي 



60.  অ ঃপর ত্েরোউন 
প্রস্থোন করল এবং  োর িব 
কলোমকৌশল জমো করল 
অ ঃপর উপসস্থ  হল। 

60.    So  Pharaoh  

withdrew, then  he  

devised his plot, then 

came.    

ٗه ُثم َّ  عَّ كَّيۡدَّ مَّ فَّتَّوَِّله فِۡرعَّۡوُن فَّجَّ
 ٰٰٰ اَّٰتٰ

61.  মিূো (আঃ)  োমদরমক 
বলমলনঃ দভুণ োগয 
ত্ োমোমদর; ত্ োমরো 
আল্লোহর প্রস  সমেযো 
আমরোপ কমরো নো।  োহমল 
স সন ত্ োমোমদরমক আযোব 
দ্বোরো ধ্বংি কমর ত্দমবন। 
ত্য সমেযো উদভোবন কমর, 
ত্িই সবেল মমনোরে 
হময়মি। 

61.  Moses said to them 

(magicians): “Woe 

unto you, do not invent 

a lie against Allah, lest 

He should destroy you 

by a punishment. And 

surely, he will fail who  

invents  a  lie.” 

ُۡوا  َُّكۡم ّلَّ تَّۡفَتَّ ُۡم م ُۡوٰس وَّيۡل قَّالَّ ۡلَّ
ِ كَِّذبًا فَّيُۡسِحتَُّكۡم  عََّلَّ اّٰلله

ابَّ مَِّن بِعَّذَّاٍبٰ  وَّقَّۡد خَّ
ٰى  ٰٰٰ افَۡتَّ

62.  অ ঃপর  োরো  োমদর 
কোমজ সনমজমদর মমধ্য 
সব কণ  করল এবং ত্গোপমন 
পরোমশণ করল। 

62.  So they disputed 

their affair among 

themselves, and they 

kept secret the private 

counsel.  

وا  ر ُ َُّهۡم وَّاَّسَّ ُهۡم بَّيۡن فَّتَّنَّازَُّعۡوۤا اَّۡمرَّ
 ٰٰٰ الن َّۡجوٰى

63.   োরো বললঃ এই 
দইুজন সনসি ই যোদকুর, 
 োরো  োমদর যোদ ু দ্বোরো 
ত্ োমোমদরমক ত্ োমোমদর 
ত্দশ ত্েমক বসহস্কোর করম  
চোয় এবং ত্ োমোমদর উৎকৃি 
জীবন বযবস্থো রসহ  করম  
চোয়। 

63. They said: “Indeed, 

these are  two  

magicians, they  intend  

that   they   drive   you  

out  from your land 

with their magic, and  

do  away with your 

exemplary traditions.”  

َّٰسِحٰرِن يُِريۡدِٰنٰ  قَّالُۡوۤا اِۡن هٰذٰٮِن ل
ِۡرٰجُكۡم م ِۡن اَّۡرِضُكۡم  ُ اَّۡن ّي 
ِريۡقَّتُِكُم  َّا بِطَّ َّۡذهَّب بِِسۡحِرِِهَّا وَّي

  اّۡلُثَٰۡلٰ
64.  অ এব, ত্ োমরো 
ত্ োমোমদর কলোমকৌশল 
িিুংহ  কর, অ ঃপর 
িোসরবদ্ধ হময় আি। আজ 
ত্য জয়ী হমব, ত্িই 
িেলকোম হমব। 

64.     “So resolve upon 

your plot, then come in 

rank. And certainly he 

will succeed this day 

who is uppermost.”  

ف ًا َّۡۡجُِعۡوا كَّيۡدَُّكۡم ُثم َّ اۡئتُۡوا صَّ  فَّا
َّۡومَّ مَِّن اۡستَّعَٰۡلٰ َّحَّ الۡي   وَّقَّۡد اَّفۡل



65.   োরো বললঃ ত্হ মিূো, 
হয়  ুসম সনমক্ষপ কর, নো 
হয় আমরো প্রেমম সনমক্ষপ 
কসর। 

65.   They said:  “O 

Moses, either that  you  

throw,  or  that  we  

will  be  the first who  

throw.”  

ۤ اَّۡن  ا اِم َّ ۤ اَّۡن ُتلِٰۡقَّ وَّ ا قَّالُۡوا ٰٰيُۡوٰسى اِم َّ
لَّ مَّۡن اَّلٰٰۡقٰ  ٰٰٰ ن َُّكۡونَّ اَّو َّ

66.  মূিো বলমলনঃ বরং 
ত্ োমরোই সনমক্ষপ কর। 
 োমদর যোদরু প্রভোমব হেোৎ 
 োাঁর মমন হল, ত্যন  োমদর 
রসশগুমলো ও লোঠিগুমলো 
চুটোিুটি করমি। 

66. He said: “Rather, 

you throw.” Then 

behold, their ropes and 

their staffs appeared to 

him, from their magic, 

as though they moved 

(like snakes).  

َّاُۡلُۡم قَّالَّ بَّۡل اَّلُۡقۡوا  فَّاِذَّا ِحب
َّيِۡه ِمۡن وَِّعِصي ُُهۡم ُّيَّي َُّل  اِل
َّا تَّۡسٰعٰ   ِسۡحِرِهۡم اَّّن َّ

67.  অ ঃপর মূিো মমন 
মমন সকিুটো ভীস  অনুভব 
করমলন। 

67.   So Moses 

conceived a fear within 

himself.  

َّۡفِسه  ِخيۡفَّةً  َّۡوجَّسَّ ِِفۡ ن فَّا
 ٰٰٰ م ُۡوٰسٰ

68.  আসম বললোমঃ ভয় 
কমরো নো,  ুসম সবজয়ী 
হমব। 

68.  We said: “Do not 

fear, indeed, it is you 

who will prevail.”  

َّۡف اِن َّكَّ اَّنۡتَّ اّۡلَّعَٰۡلٰ َّا ّلَّ َتَّ   ُقلۡن

69.  ত্ োমোর ডোন হোম  যো 
আমি  ুসম  ো সনমক্ষপ কর। 
এটো যো সকিু  োরো কমরমি 
 ো গ্রোি কমর ত্েলমব। 
 োরো যো কমরমি  ো ত্ ো 
ত্কবল যোদকুমরর 
কলোমকৌশল। যোদকুর 
ত্যখোমনই েোকুক, িেল 
হমব নো। 

69. “And throw what   

is in your right hand,   

it will swallow up what 

they have crafted. What 

they have crafted is only 

a trick of a magician.  

And the magician will 

not succeed wherever 

he is.”  

ِيِۡنكَّ تَّلۡقَّۡف مَّا اَّلِۡق مَّا ِِفۡ ٰيَّ  وَّ
نَُّعۡوا نَُّعۡوا كَّيُۡد ٰسِحرٍٰصَّ َّا صَّ ّلَّ اَِّ َّ  و َّ

يُۡث اَّٰتٰ ِحُر حَّ  ٰٰٰ يُۡفلُِح السه

70.  অ ঃপর যোদকুররো 
ত্িজদোয় পম়ে ত্গল।  োরো 
বললঃ আমরো হোরুন ও 
মূিোর পোলনক ণ োর প্রস  
সবশ্বোি স্থোপন করলোম। 

70.  So the magicians 

fell down in 

prostration. They said: 

“We have believed in 

the Lord of Aaron and 

Moses.”  

ًدا قَّالُۡوۤا اٰمَّن َّا  ُة ُسج َّ رَّ حَّ فَّاُلِٰۡقَّ الس َّ
ب ِ هُٰرۡونَّ وَُّمۡوٰسٰ  ٰٰٰ بِرَّ



71.  ত্েরোউন বললঃ 
আমোর অনুমস  দোমনর 
পমূবণই? ত্ োমরো সক  োর 
প্রস  সবশ্বোি স্থোপন করমল; 
ত্দখসি ত্িই ত্ োমোমদর 
প্রধ্োন, ত্ি ত্ োমোমদরমক 
যোদ ুসশক্ষো সদময়মি। অ এব 
আসম অবশযই ত্ োমোমদর 
হস্তপদ সবপরী  সদক ত্েমক 
ক ণ ন করব এবং আসম 
ত্ োমোমদরমক খজুণ র বৃমক্ষর 
কোমন্ড শমূল চ়েোব এবং 
ত্ োমরো সনসি  রূমপই 
জোনম  পোরমব আমোমদর 
মমধ্য কোর আযোব 
কমেোর র এবং অসধ্ক্ষণ 
স্থোয়ী। 

71. He (Pharaoh) said: 

“Believe you in him 

before that I give 

permission to you. 

Indeed, He is your 

chief who taught you 

magic. So surely, I 

shall cut off your 

hands and your feet on 

opposite sides, and I 

shall surely crucify you 

on the trunks of palm 

trees, and you shall 

know for certain which 

of us is more severe in 

(giving) punishment 

and more enduring.” 

َّـُكۡمٰ َّٗه قَّبۡلَّ اَّۡن اٰذَّنَّ ل نۡتُۡم ل  قَّالَّ اٰمَّ
ُكُم  َّـكَّبِۡۡيُُكُم ال َِّذۡى عَّل َّمَّ اِن َّٗه ل

ۡحرَّٰ ِ َُّكۡم الس  عَّن َّ اَّيِۡدي ِ ُقَّط   فَّالَّ
ٍف  َُّكۡم م ِۡن ِخالَّ اَّۡرُجل وَّ
َـّن َُّكۡم ِِفۡ ُجُذۡوِع الن َّۡخِلٰ ل ِب ُصَّ ّلَّ  و َّ
ًٰ اب ُ عَّذَّ ۤ اَّشَّد  َّا َُّمن َّ اَّي ُن َّـتَّعۡل ل ا وَّ

اَّبٰٰۡقٰ  ٰٰٰ و َّ

72.  যোদকুররো বললঃ 
আমোমদর কোমি ত্য, িসু্পি 
প্রমোণ এমিমি  োর উপর 
এবং সযসন আমোমদর ত্ক 
িসৃি কমরমিন,  োাঁর উপর 
আমরো সকিুম ই ত্ োমোমক 
প্রোধ্োনয ত্দব নো। অ এব, 
 ুসম যো ইেো করম  পোর। 
 ুসম ত্ ো শুধ্ু এই পোসেণব 
জীবমনই যো করোর করমব। 

72. They said: “We 

shall never prefer you 

above what has come to 

us of the clear proofs, 

and (above) Him who 

created us. So decree 

whatever you will 

decree. You can only 

decree (regarding) this 

life of the world.”  

َّا  ءٓ َُّن كَّ عََّٰل مَّا جَّ َّۡن ن ُۡؤثِرَّ قَّالُۡوا ل
َّاِمنَّ ا ن رَّ ال َِّذۡى فَّطَّ َّي ِنِٰت وَّ  لۡب

ۤ اَّنۡتَّ قَّاٍضٰ ۡ فَّاۡقِض مَّا ِِ َّا تَّۡق  اَِّ َّ
َّاؕ نۡي ُ َّيٰوةَّ الد   ٰٰٰ هِٰذِه اۡۡل

73.  আমরো আমোমদর 
পোলনক ণ োর প্রস  সবশ্বোি 
স্থোপন কমরসি যোম  স সন 
আমোমদর পোপ এবং  ুসম 
আমোমদরমক ত্য যোদ ুকরম  
বোধ্য কমরি,  ো মোজণ নো 

73.  “Indeed, We have 

believed in our Lord, 

that He may forgive us 

our faults, and that 

upon which you have 

compelled us, of the 

ٰطٰ َّـنَّا خَّ َـّغِۡفرَّ ل َّا لِي ب ِن ۤ اٰمَّن َّا بِرَّ َّا اِن َّا يٰن
ۡحِرؕ ِ َّيِۡه ِمنَّ الس  نَّا عَّل ۡهتَـّ ۤ اَّۡكرَّ  وَّمَّا

اَّبٰٰۡقٰ ۡۡيٌ و َّ ُ خَّ  ٰٰٰ وَّاّٰلله



কমরন। আল্লোহ ত্েষ্ঠ ও 
সচরস্থোয়ী। 

magic. And Allah is 

better and more 

enduring.”  

74.  সনিয়ই ত্য  োর 
পোলনক ণ োর কোমি 
অপরোধ্ী হময় আমি,  োর 
জনয রময়মি জোহোন্নোম। 
ত্িখোমন ত্ি মরমব নো এবং 
বোাঁচমবও নো। 

74.    Indeed, he who 

comes to his Lord as a 

criminal, then surely, 

for him is Hell. He will 

neither die therein nor  

live. 

َّٗه  ب َّٗه ُُمِۡرمًا فَّاِن َّ ل اِن َّٗه مَّۡن ي َّاِۡت رَّ
ن َّمَّٰ هَـّ ُۡوُت فِيۡهَّا وَّ ّلَّ جَّ  ّلَّ ٰيَّ
ٰۡيٰ  ٰٰٰ ّيَّ

75.  আর যোরো  োাঁর কোমি 
আমি এমন ঈমোনদোর হময় 
যোয় িৎকমণ িম্পোদন 
কমরমি,  োমদর জমনয 
রময়মি িউুচ্চ ম ণ বো। 

75. And he who comes 

to Him as a believer, 

who has indeed done 

righteous deeds.  Then 

for such there will be 

the high ranks (in the 

Hereafter). 

وَّمَّۡن ي َّاۡتِه  ُمۡؤمِنًا قَّۡد عَِّملَّ 
ُُم  ىٮ ِكَّ ۡلَّ ٰ لِٰحِت فَّاُول الصه

جُٰت الُۡعَٰلۙالد َّٰ  ٰٰٰ رَّ
76.  বিবোমির এমন 
পমুপোদযোন রময়মি যোর 
 লমদমশ সদময় 
সনেণ সরণীিমূহ প্রবোসহ  
হয়। ত্িখোমন  োরো 
সচরকোল েোকমব এটো 
 োমদরই পরুস্কোর, যোরো 
পসবত্র হয়। 

76.  Gardens of Eden, 

beneath which rivers 

flow, wherein they will 

abide forever. And that 

is the reward for those 

who purify themselves.  

ۡتِهَّا  ِۡرۡى ِمۡن َتَّ جَّنهُت عَّۡدٍن َتَّ
َّّۡنُٰر ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ٓا ُُ اّۡل  وَّذٰلِكَّ جَّزَّ

ٰ  ٰٰٰ مَّۡن تَّزََّكه

77.  আসম মূিো প্রস  এই 
মমমণ ওহী করলোম ত্য, 
আমোর বোন্দোমদরমক সনময় 
রোসত্রমযোমগ ত্বর হময় যোও 
এবং  োমদর জমনয িমুমে 
শুষ্কপে সনমণোণ কর। ত্পিন 
ত্েমক এমি ত্ োমোমদর ধ্মর 
ত্েলোর আশঙ্কো কমরো নো 
এবং পোসনম  ডুমব যোওয়োর 

77.  And indeed, We 

inspired to Moses, 

(saying): “That travel 

by night with My 

slaves, then strike for  

them a dry path 

through the sea, you    

will    not    fear    being 

overtaken (by 

Pharaoh), nor be 

ٰ ۤ اِِٰل ُمۡوٰسى َّا يۡن َّقَّۡد اَّۡوحَّ ل ۙۙ اَّۡن اَّۡسِر ٰٰوَّ
ِريۡقًا ِِف  ُۡم طَّ َّاِدۡى فَّاۡضِرۡب ۡلَّ بِعِب

َّبًَّسا َّۡحِر ي ّلَّ ٰالۡب كًا و َّ ُٰف دَّرَّ ۙۙ ّل َّ َتَّ
ٰٰۡشٰ  ٰٰٰ َتَّ



ভয় কমরো নো। afraid (of drowning).”  

78.  অ ঃপর ত্েরোউন 
 োর তিনযবোসহনী সনময় 
 োমদর পিোদ্ধোবন করল 
এবং িমুে  োমদরমক 
িম্পণূণরূমপ সনমজ্জ  করল। 

78. So Pharaoh pursued 

them with his forces, 

then covered them of 

the sea water that 

which did cover them.  

َّعَُّهۡم فِۡرعَّۡوُن ِِبُنُوٰۡ َّتۡب ِده  فَّا
َّم ِ مَّا  َُّهۡم م ِنَّ الۡي فَّغَِّشي

َُّهۡمؕ  ٰٰٰ غَِّشي
79.  ত্েরআউন  োর 
িম্প্রদোয়মক সবভ্রোন্ত 
কমরসিল এবং িৎপে 
ত্দখোয়সন। 

79. And Pharaoh led 

his people astray, and 

he did not guide.  

ل َّ فِۡرعَّۡوُن قَّۡومَّٗه وَّمَّا  وَّاَّضَّ
 ٰٰٰ هَّدٰى

80.  ত্হ বনী-ইিরোঈল! 
আসম ত্ োমোমদরমক 
ত্ োমোমদর শকু্রর কবল 
ত্েমক উদ্ধোর কমরসি,  ুর 
পোহোম়ের দসক্ষণ পোমশ্বণ 
ত্ োমোমদরমক প্রস শ্রুস  
দোন কমরসি এবং ত্ োমোমদর 
কোমি ‘মোন্নো’ ও ‘িোলওয়ো’ 
নোসযল কমরসি। 

80. O Children of 

Israel, indeed, We 

delivered you from 

your enemy, and We 

made a covenant with 

you   on the right side 

of the mount, and We 

sent down to you the 

manna and the quails.  

ۤ اِۡسرٓا ُِيۡلَّ قَّۡد اَّۡۡنَّيۡنُٰكۡم م ِۡن  َِّنۡ يٰب
انِبَّ  َّۡدنُٰكۡم جَّ ُكۡم وَّوٰع عَُّدو ِ
َّيُۡكُم  َّا عَّل لۡن َّز َّ ۡوِر اّۡلَّٰۡيَّنَّ وَّن ُ الط 

ٰۡ ل َّن َّ وَّالس َّ  ٰٰٰ وٰىاّۡل

81.  বমলসিঃ আমোর ত্দয়ো 
পসবত্র বস্তুিমূহ খোও এবং 
এম  িীমোলং ন কমরো নো, 
 ো হমল ত্ োমোমদর উপর 
আমোর ত্ক্রোধ্ ত্নমম আিমব 
এবং যোর উপর আমোর 
ত্ক্রোধ্ ত্নমম আমি ত্ি ধ্বংি 
হময় যোয়। 

81. (Saying): “Eat from 

the good things with 

which We have 

provided you, and do 

not transgress therein, 

lest My anger should 

descend upon you.  

And he upon whom 

My anger descends has 

then indeed fallen.”  

زَّقۡنُٰكۡم وَّّلَّ  ي ِبِٰت مَّا رَّ كُلُۡوا ِمۡن طَّ
ِبٰۡ َّيُۡكۡم غَّضَّ َِّحل َّ عَّل َّۡوا فِيِۡه فَّي  تَّۡطغ
ِبۡ فَّٰ َّيِۡه غَّضَّ ۡلِۡل عَّل قَّۡد وَّمَّۡن ّي َّ

 ٰٰٰ هَّوٰى

82.  আর ত্য  ওবো কমর, 
ঈমোন আমন এবং িৎকমণ 
কমর অ ঃপর িৎপমে 
অটল েোমক, আসম  োর 

82.  “And  indeed,  I 

am Most Forgiving 

towards him who 

repents and believes 

اِٰ َّۡن تَّابَّ وَّاٰمَّنَّ وَّ َّـغَّف َّاٌر ّل ِ ۡ ل ن ِ
ًـا ُثم َّ اۡهتَّدٰى اِۡل  ٰٰٰ وَّعَِّملَّ صَّ



প্রস  অবশযই ক্ষমোশীল। and does righteous 

deeds, then keeps to 

the right way.”  

83.  ত্হ মূিো, ত্ োমোর 
িম্প্রদোয়মক ত্পিমন ত্েমল 
 ুসম বরো করমল ত্কন? 

83.  (It was said): “And 

what has made you 

hasten from your 

people, O Moses.”  

َّكَّ عَّۡن قَّوٰۡ ل ۤ اَّۡعجَّ ِمكَّ وَّمَّا
 ٰٰٰ ٰٰيُۡوٰسٰ

84.  স সন বলমলনঃ এই ত্ ো 
 োরো আমোর ত্পিমন 
আিমি এবং ত্হ আমোর 
পোলনক ণ ো, আসম 
 ো়েো োস়ে ত্ োমোর কোমি 
এলোম, যোম   ুসম িন্তুি 
হও। 

84.  He said:  “They 

are those (close) upon 

my footsteps. And I 

hastened to You, my 

Lord, that You might 

be pleased.”  

قَّالَّ ُهۡم اُواَلَّ ُِ عََّٰلى اَّثَِّرۡى وَّ 
ٰۡضٰ ب ِ لَِتَّ َّيۡكَّ رَّ  ٰٰٰ عَِّجلُۡت اِل

85.  বলমলনঃ আসম 
ত্ োমোর িম্প্রদোয়মক 
পরীক্ষো কমরসি ত্ োমোর পর 
এবং িোমমরী  োমদরমক 
পেভ্রি কমরমি। 

85. He said: “Then 

indeed, We have tried 

your people in your 

absence, and AsSamiri 

has misled them.”  

ن َّا قَّۡومَّكَّ ِمۡنٍۢ  قَّالَّ فَّاِن َّا قَّۡد فَّتَـّ
ٰ ُ اِمِرى  ل َُّهُم الس َّ   بَّعِۡدكَّ وَّاَّضَّ

86.  অ ঃপর মূিো  োাঁর 
িম্প্রদোময়র কোমি সেমর 
ত্গমলন ক্রদ্ধ ও অনু প্ত 
অবস্থোয়। স সন বলমলনঃ ত্হ 
আমোর িম্প্রদোয়, ত্ োমোমদর 
পোলনক ণ ো সক ত্ োমোমদরমক 
একটি উত্তম প্রস শ্রুস  
ত্দনসন?  মব সক প্রস শ্রুস র 
িময়কোল ত্ োমোমদর কোমি 
দী ণ হময়মি, নো ত্ োমরো 
ত্চময়ি ত্য, ত্ োমোমদর উপর 
ত্ োমোমদর পোলনক ণ োর 
ত্ক্রোধ্ ত্নমম আিকু, ত্য 
কোরমণ ত্ োমরো আমোর 

86. So Moses returned 

to his people, angry 

(and) sad. He said:  “O 

my people, did your 

Lord not promise you 

a fair promise. Did 

then   the    promise 

seem   too   long    to     

you (in fulfillment), or 

did you desire that 

wrath from your Lord 

should descend upon 

you, so you broke your 

promise to me.”  

َّانَّ فَّٰ ۤ اِِٰل قَّۡوِمه  غَّۡضب ٰ عَّ ُمۡوسَّ جَّ رَّ
َّعِۡدُكۡم  ٰٰۙۙاَِّسفًا َّۡم ي َّل قَّالَّ يٰقَّۡوِم ا

نًا سَّ ب ُُكۡم وَّعًۡدا حَّ الَّ ٰٰرَّ ۙؕ اَّفَّطَّ
ِل َّ  دْت ُۡم اَّۡن ّي َّ َّيُۡكُم الۡعَّهُۡد اَّۡم اَّرَّ عَّل
ب ُِكۡم  ٌب م ِۡن ر َّ َّيُۡكۡم غَّضَّ عَّل

َّۡفتُۡم م َّۡوعِِدْىٰ َّۡخل  ٰٰٰ فَّا



িোমে কৃ  ওয়োদো ভঙ্গ 
করমল? 
87.   োরো বললঃ আমরো 
ত্ োমোর িোমে কৃ  ওয়োদো 
ত্েেোয় ভঙ্গ কসরসন; সকন্তু 
আমোমদর উপর 
ত্েরউনীমদর অলংকোমরর 
ত্বোেো চোসপময় ত্দয়ো 
হময়সিল। অ ঃপর আমরো 
 ো সনমক্ষপ কমর সদময়সি। 
এমসন ভোমব িোমমরীও 
সনমক্ষপ কমরমি। 

87. They said: “We did 

not break  the  promise  

to  you by  our  own 

will, but we were  

laden   with   burdens 

of ornaments of the 

people,  so  we threw 

them (in the fire),  and  

that  was  what 

AsSamiri  suggested.”  

َـّۡفنَّا مَّۡوعِدَّكَّ ِِبَّلِۡكنَّا  ۤ اَّۡخل قَّالُۡوا مَّا
َّةِٰ ۤ اَّۡوزَّاًرا م ِۡن ِزيۡن َّا لۡن ٰـِكن َّا ُۡح ِ ل  وَّ
فۡنٰهَّا فَّكَّذٰلِكَّ اَّلٰۡقَّ  الۡقَّۡوِم فَّقَّذَّ

ۙ ُ اِمِرى    الس َّ

88.  অ ঃপর ত্ি  োমদর 
জনয ত রী কমর ত্বর করল 
একটি ত্গো-বৎি, একটো 
ত্দহ, যোর মমধ্য গরুর শব্দ 
সিল।  োরো বললঃ এটো 
ত্ োমোমদর উপোিয এবং 
মূিোর ও উপোিয, অ ঃপর 
মূিো ভুমল ত্গমি। 

88.  Then he brought 

out (of the fire) for 

them, a statue of a calf, 

which had a lowing 

(sound).  So they said: 

“This is your god and 

the god of Moses, but 

he (Moses) has 

forgotten.”  

ًدا ل َّٗه  سَّ ُۡم ِعۡجالً جَّ جَّ ۡلَّ َّۡخرَّ فَّا
ۤ اِٰۡلُُكۡم وَّاِلُٰه  ا ُخوَّاٌر فَّقَّالُۡوا هٰذَّ

َّٰٰ ُمۡوٰسٰ ؕفَّن  ٰٰٰ ِسَّ

89.   োরো সক ত্দমখ নো ত্য, 
এটো  োমদর ত্কোন কেোর 
উত্তর ত্দয় নো এবং  োমর 
ত্কোন ক্ষস  ও উপকোর 
করোর ক্ষম োও রোমখ নো? 

89. Did  they   not   see  

that it could not return   

to  them  a  word (for 

answer), and it had  no  

power  for  them   to   

harm,  nor to benefit. 

َّيِۡهۡم قَّۡوّلًٰ َّۡرِجُع اِل ۡونَّ اَّّل َّ ي َّرَّ ۙۙ ٰٰاَّفَّالَّ ي
َّۡفعًا ّلَّ ن ا و َّ ر ً ُۡم ضَّ ۡلُِك ۡلَّ ّلَّ ٰيَّ  و َّ

ٰٰٰ 
90.  হোরুন  োমদরমক পমুবণই 
বমলসিমলনঃ ত্হ আমোর 
কওম, ত্ োমরো ত্ ো এই 
ত্গো-বৎি দ্বোরো পরীক্ষোয় 
সনপস   হময়ি এবং 
ত্ োমোমদর পোলনক ণ ো 

90. And Aaron indeed 

had said   to    them   

before:   “O my people, 

you are only being 

tried by this. And 

indeed, your Lord is 

the Beneficent, so 

ُۡم هُٰرٰ َّـقَّۡد قَّالَّ ۡلَّ ل ۡوُن ِمۡن قَّبُۡل وَّ
َّا ُفتِنۡتُۡم بِهٰ  ب َُّكُم يٰقَّۡوِم اَِّ َّ  وَّاِن َّ رَّ

اَِّطيُۡعۡوۤا  ۡ وَّ ۡۡحُٰن فَّات َّبُِعۡوِن الر َّ



দয়োময়। অ এব, ত্ োমরো 
আমোর অনুিরণ কর এবং 
আমোর আমদশ ত্মমন চল। 

follow me and obey my 

order.”  ٰاَّۡمِرْى ٰٰٰ 

91.   োরো বললঃ মিূো 
আমোমদর কোমি সেমর আিো 
পযণন্ত আমরো িদোিবণদো এর 
িোমেই িংযকু্ত হময় বমি 
েোকব। 

91. They said: “We 

shall never cease being 

devoted to it (the calf) 

until Moses returns to 

us.”  

 ٰ َّيِۡه عِٰكِفۡۡيَّ حَِّت َّ َّۡن ن َّۡۡبَّحَّ عَّل قَّالُۡوا ل
َّا ُمۡوٰسٰ َّيۡن َّۡرِجعَّ اِل  ٰٰٰ ي

92.  মূিো বলমলনঃ ত্হ 
হোরুন,  ুসম যখন 
 োমদরমক পে ভ্রি হম  
ত্দখমল,  খন ত্ োমোমক 
সকমি সনবৃত্ত করল? 

92. He (Moses) said: 

“O Aaron, what 

prevented you when 

you saw them going 

astray.”  

َُّهۡم  اَّيۡت قَّالَّ يٰهُٰرۡوُن مَّا مَّنَّعَّكَّ اِۡذ رَّ
ىاۙ ل ُۡو  ٰٰٰ ضَّ

93.  আমোর পদোঙ্ক 
অনুিরণ করো ত্েমক?  মব 
 ুসম সক আমোর আমদশ 
অমোনয কমরি? 

93. “That you did not 

follow me. Have you 

then disobeyed my 

order.” 

يۡتَّ اَّۡمِرْىٰاَّّل َّ تَّت َّبِعَِّنٰ  ٰٰٰ  اَّفَّعَّصَّ

94.  স সন বলমলনঃ ত্হ 
আমোর জননী- নয়, 
আমোর শ্মশ্রু ও মোেোর চুল 
ধ্মর আকষণণ কমরো নো; 
আসম আশঙ্কো করলোম ত্য, 
 ুসম বলমবঃ  ুসম বনী-
ইিরোঈমলর মমধ্য সবমভদ 
িসৃি কমরি এবং আমোর 
কেো স্মরমণ রোখসন। 

94. He (Aaron) said: 

“O son of my mother, 

Seize (me) not by my 

beard nor by my head. 

Indeed, I feared that 

you would say, you 

caused division among 

the Children of Israel, 

and you have not 

respected my word.”  

َُّؤم َّ ّلَّ تَّاُۡخۡذ بِلِٰ َّبۡن ۡحيَِِّتۡ وَّّلَّ قَّالَّ ي
اِۡسٰۡ ِشيُۡت اَّۡن تَُّقۡولَّ بِرَّ ۡ خَّ  اِن ِ

َّۡم  ل ۤ اِۡسرٓا ُِيۡلَّ وَّ ۡقتَّ بَّۡۡيَّ بَِّنۡ فَّر َّ
 ٰٰٰ تَّۡرُقۡب قَّۡوِِلٰ

95.  মূিো বলমলন ত্হ 
িোমমরী, এখন ত্ োমোর 
বযোপোর সক? 

95. He (Moses) said: 

“Then what have you 

to say, O Samiri.”  

ا خَّٰ ٰقَّالَّ فَّمَّ ُ اِمِرى    ۡطبُكَّ يٰسَّ

96.  ত্ি বললঃ আসম 
ত্দখলোম যো অমনযরো 
ত্দমখসন। অ ঃপর আসম 

96.  He said:  “I saw 

that what they did   not   

see.  So  I  took   a  

بُۡصُرۡوا بِه   َـّ َّۡم ي قَّالَّ بَُّصۡرُت ِِبَّا ل



ত্িই ত্প্রসর  বযসক্তর 
পদসচমহ?র নীচ ত্েমক এক 
মুঠি মোটি সনময় সনলোম। 
অ ঃপর আসম  ো সনমক্ষপ 
করলোম। আমোমক আমোর 
মন এই মন্ত্রণোই সদল। 

handful  (dust) from 

the footprint of the  

messenger,     then   I    

threw  it   (in  the  fire).  

And thus did my soul 

suggest to me.”  

ُسۡوِل  ةً م ِۡن اَّثَِّر الر َّ َـّۡضُت قَّبۡضَّ فَّقَّب
َّذٰۡ َّۡت ِِلۡ فَّنَّب ل و َّ َّا وَّكَّذٰلِكَّ سَّ َُت
َّۡفِسٰ  ٰٰٰ ن

97.  মূিো বলমলনঃ দরূ হ, 
ত্ োর জনয িোরো জীবন এ 
শোসস্তই রইল ত্য,  ুই বলসব; 
আমোমক স্পশণ কমরো নো, 
এবং ত্ োর জনয একটি 
সনসদণ ি ওয়োদো আমি, যোর 
বযস ক্রম হমব নো।  ুই 
ত্ োর ত্িই ইলোমহর প্রস  
লক্ষয কর, যোমক  ুই স মর 
েোকস । আমরো ত্িটি 
জোসলময় ত্দবই। অ ঃপর 
এমক সবসক্ষপ্ত কমর িোগমর 
িস়েময় ত্দবই। 

97.   He (Moses) said:  

“So go away.  Then  

indeed, for you  in  this  

life it  is  to  say,  touch  

me not.  And indeed, 

there is for you a 

promise which will not 

be broken.  And   look 

at   your   god,   that  to  

which   you  have  been  

devoted.   We   will 

certainly burn it, then  

we  will  surely scatter 

its  dust  in  the  sea.”  

َّيٰوِة  َّـكَّ ِِف اۡۡل قَّالَّ فَّاۡذهَّۡب فَّاِن َّ ل
ٰ اسَّ َّـكَّ  اَّۡن تَُّقۡولَّ ّلَّ ِمسَّ وَّاِن َّ ل

َّفَّهٰٗمَّۡوعًِدا ل َّٰ ۡر اِِٰلى اِٰۡلِكَّ ۡن َُتۡل ُُ ْ  وَّان
َّيِۡه عَّاِكفًا لۡتَّ عَّل  ال َِّذۡى ظَّ
َّم ِ  َّـنَّنِۡسفَّن َّٗه ِِف الۡي قَّن َّٗه ُثم َّ ل ِ ر  ل َّـنُحَّ

َّۡسفًا  ٰٰٰ ن

98.  ত্ োমোমদর ইলোহ ত্ ো 
ত্কবল আল্লোহই, সযসন 
বয ী  অনয ত্কোন ইলোহ 
ত্নই। িব সবষয়  োাঁর 
জ্ঞোমনর পসরসধ্ভুক্ত। 

98.   Your god is only 

Allah, Whom, there is 

no deity except Him.  

He has encompassed 

all things in 

knowledge.  

ٰـهَّ اِّل َّ  ۤ اِل ُ ال َِّذۡى ّلَّ ۤ اِٰۡلُُكُم اّٰلله َّا اَِّ َّ
ۡ ٍُ عِلًۡماُهوَّٰ  ٰٰٰ  وَِّسعَّ كُل َّ َشَّ

99.  এমসনভোমব আসম পমূবণ 
যো  মটমি,  োর িংবোদ 
আপনোর কোমি বণণনো কসর। 
আসম আমোর কোি ত্েমক 
আপনোমক দোন কমরসি 
প়েোর গ্রন্থ। 

99. Thus do We relate   

to you (Muhammad) 

from the news of what 

has preceded of old.  

And indeed, We have 

given you from Us a 

reminder.  

َّءٓ ُِ مَّا  ٍۢۡب َّيۡكَّ ِمۡن اَّن ُ عَّل َُّقص  كَّذٰلِكَّ ن
َّقَّٰ ب  وَّقَّۡد اٰتَّيۡنٰكَّ ِمۡن ل َُّدن َّا قَّۡد سَّ
 ٰٰٰ ٰۙ ِذۡكًرا

100. ত্য এ ত্েমক মুখ 100.    Whoever   turns  َّٰضَّ ع َّۡومَّ م َّۡن اَّۡعرَّ ِۡمُل ي نُۡه فَّاِن َّٗه ّيَّ



সেসরময় ত্নমব, ত্ি 
ত্কয়োমম র সদন ত্বোেো 
বহন করমব। 

away  from it,  then  

indeed he will bear on 

the Day of Resurrection  

a burden. 

ِة ِوۡزًراۙ  ٰٰٰ الۡقِيٰمَّ

101.   োরো  োম  সচরকোল 
েোকমব এবং ত্কয়োমম র 
সদন এই ত্বোেো  োমদর 
জমনয মন্দ হমব। 

101.   Abiding    in   it.  

And evil will be the   

load for them on the 

Day of Resurrection. 

َّۡومَّ  وَّٰٰخلِِديۡنَّ فِيۡهِٰ ُۡم ي ءٓ َُّ ۡلَّ سَّ
ِة ِۡحۡالًۙ  ٰٰٰ الۡقِيٰمَّ

102.  ত্যসদন সিঙ্গোয় 
েূৎকোর ত্দয়ো হমব, ত্িসদন 
আসম অপরোধ্ীমদরমক 
িমমব  করব নীল চকু্ষ 
অবস্থোয়। 

102. The day when the 

Trumpet will be blown. 

And We shall gather 

criminals that day, 

their eyes turned blue 

with terror. 

ۡورِٰ ُ ُۡشُر  ي َّۡومَّ يُنۡفَُّخ ِِف الص  وََّنَّ
َّۡومَّٮ ٍِذ ُزۡرقًا  ٰٰٰ ٰۙ اّۡلُۡجِرِمۡۡيَّ ي

103.   োরো চুসপিোমর 
পরস্পমর বলোবসল করমবঃ 
ত্ োমরো মোত্র দশ সদন 
অবস্থোন কমরসিমল। 

103. They shall whisper 

among themselves: 

“You stayed not except 

ten (day sin the world).” 

َُّهۡم اِۡن ل َّبِثۡتُۡم اِّل َّ  تُۡونَّ بَّيۡن افَـّ ي َّتَّخَّ
 ٰٰ عَّۡشًرا

104.   োরো সক বমল  ো 
আসম ভোমলোভোমব জোসন। 
 োমদর মমধ্য ত্য, 
অমপক্ষোকৃ  উত্তম পমের 
অনুিোরী ত্ি বলমবঃ 
ত্ োমরো মোত্র একসদন 
অবস্থোন কমরসিমল। 

104.   We   know  well  

what  they will say, 

when the best among  

them in conduct will 

say:  “You  stayed  not  

except   a  day.”  

َُّقۡوُل ٰ َُّقۡولُۡونَّ اِۡذ ي َُّم ِِبَّا ي ُۡن اَّعۡل َن َّ
ِريۡقَّةً اِۡن ل َّبِثۡتُۡم اِّل َّ  َّلُُهۡم طَّ اَّۡمث

َّۡومًا  ٰٰٰ ي

105.  োরো আপনোমক 
পোহো়ে িম্পমকণ  প্রশ্ন করো। 
অ এব, আপসন বলুনঃ 
আমোর পোলনক ণ ো 
পহো়েিমূহমক িমূমল 
উৎপোটন কমর সবসক্ষপ্ত কমর 
সদমবন। 

105. And they ask you 

about the mountains. 

Say: “My Lord will 

blow them away with a 

blast.”  

َّاِل فَُّقۡل  َّكَّ عَِّن اۡۡلِب َّۡســَّلُۡون وَّي
َّۡسفًاۙ ۡ ن ّب ِ َّنِۡسُفهَّا رَّ  ٰٰٰ ي

106.  অ ঃপর পসৃেবীমক 
মিণৃ িম লভূসম কমর 

106. “Then He shall 

leave them as plains, ۙفًا ۡفصَّ ا قَّاعًا صَّ ُرهَّ َّذَّ  ٰٰٰ فَّي



িো়েমবন। smooth.”  

107.   ুসম  োম  ত্মো়ে ও 
টিলো ত্দখমব নো। 

107.    “Wherein   you   

will see neither curve 

nor ruggedness.”  

ۤ اَّۡمتًاؕ ّل َّ تَّٰرى ّلَّ  ٰٰٰ فِيۡهَّا ِعوًَّجا و َّ
108.  ত্িই সদন  োরো 
আহবোনকোরীর অনুিরণ 
করমব, যোর কেো এসদক-
ত্িসদক হমব নো এবং 
দয়োময় আল্লোহর ভময় িব 
শব্দ ক্ষীণ হময় যোমব। 
ি ুরোং মদৃ ু গুঞ্জন বয ী  
 ুসম সকিুই শুনমব নো। 

108.     That Day, they 

shall follow the 

summoner, no 

crookedness (can they 

show) to him. And the 

voices shall humble 

before the Beneficent, 

so you will hear nothing 

but a faint murmur.  

َّهٰٗ اِِعَّ ّلَّ ِعوَّجَّ ل َّۡومَّٮ ٍِذ ي َّت َّبُِعۡونَّ الد َّ  ي
ۡۡحِٰن  عَِّت اّۡلَّۡصوَّاُت لِلر َّ شَّ وَّخَّ

ٰ ُع اِّل َّ ًسا فَّالَّ تَّۡسمَّ ۡ  ٰٰٰ ِهَّ

109.  দয়োময় আল্লোহ যোমক 
অনুমস  ত্দমবন এবং যোর 
কেোয় িন্তুি হমবন ত্ি 
িো়েো কোরও িপুোসরশ 
ত্িসদন ত্কোন উপকোমর 
আিমব নো। 

109.  That Day, no 

intercession shall 

benefit, except the one 

for whom the 

Beneficent has given 

permission, and whose 

word is acceptable to 

Him. 

فَّاعَُّة اِّل َّ مَّۡن  َّۡومَّٮ ٍِذ ّل َّ تَّنۡفَُّع الش َّ ي
َّـٗه  ِضَّ ل ۡۡحُٰن وَّرَّ َّـُه الر َّ اَِّذنَّ ل

 ٰٰٰ قَّۡوّلًٰ

110.  স সন জোমনন যো 
সকিু  োমদর িোমমন ও 
পিোম  আমি এবং  োরো 
 োমক জ্ঞোন দ্বোরো আয়ত্ত 
করম  পোমর নো। 

110. He (Allah) knows   

what is before them 

and what is behind 

them, and they cannot 

encompass it with 

(their) knowledge.  

َُّم مَّا بَّۡۡيَّ اَّيِۡديِۡهۡم وَّمَّا  َّعۡل ي
لۡفَُّهۡم وَّّلَّ ُّيِيُۡطۡونَّ بِه  عِلًۡما  خَّ

ٰٰٰ 
111.  ত্িই সচরঞ্জীব 
সচরস্থোয়ীর িোমমন িব 
মুখমন্ডল অবনসম  হমব 
এবং ত্ি বযেণ হমব ত্য 
জলুুমমর ত্বোেো বহন 
করমব। 

111. And faces shall be 

humbled before the 

Ever Living, the 

Eternal.  And indeed, 

he will be a failure who 

carries (a burden of) 

wrongdoings.    

 وَّقَّۡد وَّعَّنَِّت الُۡوُجۡوُه لِلۡحَّ ِ الۡقَّي ُۡومِٰ
ٰ َّلَّ ابَّ مَّۡن ۡحَّ  ٰٰٰ ُظلًۡما خَّ



112.  ত্য ঈমোনদোর 
অবস্থোয় িৎকমণ িম্পোদন 
কমর, ত্ি জলুুম ও ক্ষস র 
আশঙ্কো করমব নো। 

112.  And he who does  

any righteous deeds,  

and  he  is a believer  

then  he  will  have  no  

fear of   injustice,   nor   

curtailment (of his 

reward). 

لِٰحِت وَُّهوَّ وَّمَّٰ ۡل ِمنَّ الصه ۡن ي َّعۡمَّ
ّلَّ  ُٰف ُظلًۡما و َّ ُمۡؤِمٌن فَّالَّ ّيَّ

 ٰٰٰ هَّۡضًما
113.  এমসনভোমব আসম 
আরবী ভোষোয় ত্কোরআন 
নোসযল কমরসি এবং এম  
নোনোভোমব ি কণ বোণী বযক্ত 
কমরসি, যোম   োরো 
আল্লোহভীরু হয় অেবো 
 োমদর অন্তমর সচন্তোর 
ত্খোরোক ত্যোগোয়। 

113.    And  thus  have 

We sent it  down  as a 

Quran in Arabic, and 

We have explained in 

details therein of the 

warnings, that perhaps 

they may fear (Allah), 

or that it may cause 

them to remember. 

بِي ًا و َّ  لۡنُٰه ُقۡراٰنًا عَّرَّ وَّكَّذٰلِكَّ اَّنۡزَّ
َّا فِيۡهِٰ فۡن ر َّ َّعَّل َُّهۡم  صَّ ِمنَّ الۡوَِّعيِۡد ل

ُۡم ِذۡكًرا َّت َُّقۡونَّ اَّۡو ُّيِۡدُث ۡلَّ  ٰٰٰ ي

114.  িস যকোর অধ্ীশ্বর 
আল্লোহ মহোন। আপনোর 
প্রস  আল্লোহর ওহী িম্পণুণ 
হওয়োর পমূবণ আপসন 
ত্কোরআন গ্রহমণর বযপোমর 
 ো়েোহু়েো করমবন নো এবং 
বলুনঃ ত্হ আমোর 
পোলনক ণ ো, আমোর জ্ঞোন 
বৃসদ্ধ করুন। 

114.   So  exalted  be  

Allah, the Sovereign, 

the Truth. And do not 

hasten (O Muhammad) 

with the Quran before 

that its revelation has 

been completed to you, 

and say: “My Lord, 

increase me in 

knowledge.”  

ٰ ُ َّـق  َّلُِك اۡۡل ُ اّۡل ٰفَّتَّعَٰلَّ اّٰلله ۡل  وَّّلَّ  تَّعۡجَّ
ى  ِٰ بِالُۡقۡراِٰن ِمۡن قَّبِۡل اَّۡن ي ُۡق

َّيۡكَّ وَّۡحيُهٰٗ ب ِ ِزۡدِنۡ  اِل وَُّقل ر َّ
 ٰٰٰ عِلًۡما

115.  আসম ইস পমূবণ 
আদমমক সনমদণ শ 
সদময়সিলোম। অ ঃপর ত্ি 
ভুমল সগময়সিল এবং আসম 
 োর মমধ্য দঢৃ় ো পোইসন। 

115.  And   indeed, We 

made a covenant with 

Adam before, but he 

forgot, and We did not 

find in him 

determination.  

ۤ اِِٰلى اٰدَّمَّ ِمۡن قَّبُۡل  َّا َّـقَّۡد عَِّهۡدن ل وَّ
َّٗه عَّۡزمًا ِۡد ل َّۡم ۡنَّ ل  ٰٰٰ فَّنَِّسَّ وَّ

116.  যখন আসম 
ত্েমরশ োমদরমক বললোমঃ 
ত্ োমরো আদমমক ত্িজদো 

116.  And when We 

said to the angels: 

“Fall prostrate before 

ىٮ ِكَِّة اۡسُجُدۡوا ِّلٰدَّمَّ  ٰ ل َّا لِلۡمَّ اِۡذ ُقلۡن وَّ



কর,  খন ইবলীি বয ী  
িবোই ত্িজদো করল। ত্ি 
অমোনয করল। 

Adam.” So they fell 

prostrate (all) except 

Iblis.  He refused.  

ۤ اِبۡلِيۡسَّ اَّّٰبٰ ُدۡوۤا اِّل َّ جَّ  ٰٰٰ فَّسَّ

117.  অ ঃপর আসম 
বললোমঃ ত্হ আদম, এ 
ত্ োমোর ও ত্ োমোর স্ত্রীর 
শত্রু, ি ুরোং ত্ি ত্যন ত্বর 
কমর নো ত্দয় ত্ োমোমদর 
জোন্নো  ত্েমক।  োহমল 
ত্ োমরো কমি পস   হমব। 

117. So We said: “O 

Adam, indeed, this is 

an enemy to you and to 

your wife. So let him 

not drive you out from 

the Paradise, so you 

would suffer.”  

ٌ ل َّكَّ  ا عَُّدو  َّا يٰۤاٰدَُّم اِن َّ هٰذَّ فَُّقلۡن
ا ِمنَّ  لِزَّۡوِجكَّ فَّالَّ ُّيِۡرجَّن َُّكمَّ وَّ

َّـن َِّة فَّتَّۡشٰٰقٰ   اۡۡل

118.  ত্ োমোমক এই ত্দয়ো 
হল ত্য,  ুসম এম  কু্ষধ্ো ণ  
হমব নো এবং বস্ত্রহীণ হমব 
নো। 

118. “Indeed, there is 

(enough provision) for 

you, that you will not 

be hungry therein, nor 

you will be unclothed.” 

ُۡوعَّ فِيۡهَّا وَّّلَّ  َّـكَّ اَّّل َّ َتَّ اِن َّ ل
 ٰٰٰ تَّعٰۡرىۙ

119.  এবং ত্ োমোর 
সপপোিোও হমব নো এবং 
ত্রৌমেও কি পোমব নো। 

119. “And indeed, you 

will not suffer from 

thirst therein, nor from 

the sun's heat.” 

ُؤا فِيۡهَّا وَّّلَّ  مَّ ُۡ اَّن َّكَّ ّلَّ تَّ وَّ
 ٰٰٰ تَّۡضٰحٰ

120.  অ ঃপর শয় োন 
 োমক কুমন্ত্রনো সদল, বললঃ 
ত্হ আদম, আসম সক 
ত্ োমোমক বমল সদব 
অনন্তকোল জীসব  েোকোর 
বৃমক্ষর কেো এবং অসবনশ্বর 
রোজমবর কেো? 

120.  Then Satan 

whispered to him, he 

said: “O Adam, shall I 

lead you to the tree of 

eternal life and a 

kingdom that will not 

waste away.”  

يٰۡطُن قَّالَّ يٰۤاٰدَُّم  َّيِۡه الش َّ فَّوَّۡسوَّسَّ اِل
ِة اۡۡلُلِۡد  رَّ ۡل اَُّدل ُكَّ عََّٰل شَّجَّ هَّ

َّبَٰۡلٰ  ٰٰٰ وَُّملٍۡك ّل َّ ي

121.  অ ঃপর  োরো 
উভময়ই এর েল ভক্ষণ 
করল,  খন  োমদর িোমমন 
 োমদর লজ্জোস্থোন খুমল ত্গল 
এবং  োরো জোন্নোম র বৃক্ষ-
পত্র দ্বোরো সনমজমদরমক 
আবৃ  করম  শুরু করল। 

121. Then they both ate 

of that (tree), so their 

shameful parts became 

apparent to them, and 

they began to cover 

themselves with the 

leaves of the Paradise. 

ا  ُمَّ َّدَّۡت ۡلَّ َّكَّالَّ مِنۡهَّا فَّب فَّا
ِۡصفِٰن  ِفقَّا ّيَّ ا وَّطَّ ۡو ُٰاُتُہمَّ سَّ

َّـن َّةِٰ ِق اۡۡل رَّ ا ِمۡن و َّ َّيِۡهمَّ وَّعَّٰٰصۤ  عَّل



আদম  োর পোলনক ণ োর 
অবোধ্য ো করল, েমল ত্ি 
পে ভ্রষ্ঠ হময় ত্গল। 

And Adam disobeyed 

his Lord, so he went 

astray.  

ب َّهٰٗ  ٰٰٰ فَّغَّوٰى اٰدَُّم رَّ

122. এরপর  োর 
পোলনক ণ ো  োমক মমনোনী  
করমলন,  োর প্রস  
মমনোমযোগী হমলন এবং  োমক 
িপুমে আনয়ন করমলন। 

122.   Then  his  Lord  

chose him, and  turned  

to  him  in forgiveness 

and  guided (him).  

َّيِۡه  ب ُٗه فَّتَّابَّ عَّل ُثم َّ اۡجتَّبُٰه رَّ
 ٰٰٰ ىوَّهَّدٰٰ

123.  স সন বলমলনঃ 
ত্ োমরো উভময়ই এখোন 
ত্েমক এক িমঙ্গ ত্নমম যোও। 
ত্ োমরো এমক অপমরর শত্রু। 
এরপর যসদ আমোর পক্ষ 
ত্েমক ত্ োমোমদর কোমি 
ত্হদোময়  আমি,  খন ত্য 
আমোর বসণণ  পে অনুিরণ 
করমব, ত্ি পেভ্রষ্ঠ হমব নো 
এবং কমি পস   হমব নো। 

123. He said: “Go down, 

both of you, from it 

(Paradise), all together, 

some of you will be an 

enemy to others. Then 

if there comes to you 

from Me a guidance, 

then whoever follows 

My guidance, he will 

then not go astray, nor 

fall into misery.”  

ِيۡعًا ا مِنۡهَّا ۡجَّ   بَّعُۡضُكۡمٰقَّالَّ اۡهبِطَّ
َّعٍۡض عَُّدو ٌٰ ۡ ٰلِب ِ َّاۡتِيَّن َُّكۡم م ِن  ۙ  فَّاِم َّا ي

َّعَّ ُهدَّاىَّ فَّالَّ ُٰٰهًدى ِن ات َّب ۙۙ فَّمَّ
َّۡشٰٰقٰ ُ وَّّلَّ ي  ٰٰٰ يَِّضل 

124.  এবং ত্য আমোর স্মরণ 
ত্েমক মুখ সেসরময় ত্নমব, 
 োর জীসবকো িংকীণণ হমব 
এবং আসম  োমক 
ত্কয়োমম র সদন অন্ধ 
অবস্থোয় উসি  করব। 

124.  And whoever 

turns away from My 

remembrance,  indeed  

then for him is a life of 

hardship, and We shall 

gather him on the Day 

of Resurrection blind.” 

َّـٗه  ضَّ عَّۡن ِذۡكِرۡى فَّاِن َّ ل وَّمَّۡن اَّۡعرَّ
َّۡومَّ  ُۡشُرٗه ي َنَّ نۡكًا و َّ ةً ضَّ مَّعِيۡشَّ

ِة اَّۡعِٰمٰ  ٰٰٰ الۡقِيٰمَّ
125.  ত্ি বলমবঃ ত্হ আমোর 
পোলনক ণ ো আমোমক ত্কন 
অন্ধ অবস্থোয় উসি  
করমলন? আসম ত্ ো 
চকু্ষমোন সিলোম। 

125.     He  will  say:  

“My Lord, why  have  

you  raised  me    blind,   

and   indeed  I  was 

seeing (in the world).”  

َّٰ ۤ ا ۡرتَِّنۡ شَّ ب ِ لِمَّ حَّ ۡعِٰم وَّقَّۡد قَّالَّ رَّ
 ٰٰٰ ُكنُۡت بَِّصۡۡيًا

126.  আল্লোহ বলমবনঃ 
এমসনভোমব ত্ োমোর কোমি 
আমোর আয়ো িমূহ 

126.  He (Allah) will 

say:  “Thus did Our 

revelations come to 

َّا  تۡكَّ اٰيٰتُن قَّالَّ كَّذٰلِكَّ اَّتَـّ



এমিসিল, অ ঃপর  ুসম 
ত্িগুমলো ভুমল সগময়সিমল। 
ত্ মসনভোমব আজ ত্ োমোমক 
ভুমল যোব। 

you, but you did forget 

them.   And   thus,   

this  Day  you will be 

forgotten.”  

َّهَّا َّۡومَّ فَّنَِّسيۡت  وَّكَّذٰلِكَّ الۡي
 ٰٰٰ ُتنٰۡسٰ

127.  এমসনভোমব আসম 
 োমক প্রস েল ত্দব, ত্য 
িীমোলঙ্ঘন কমর এবং 
পোলনক ণ োর কেোয় সবশ্বোি 
স্থোপন নো কমর।  োর 
পরকোমলর শোসস্ত কমেোর র 
এবং অমনক স্থোয়ী। 

127.  And thus do We 

recompense him who 

transgresses and does 

not believe in the sings 

of his Lord. And the 

punishment of the 

Hereafter is far more 

severe and more 

enduring.  

َّۡم وَّٰ ل فَّ وَّ ِۡزۡى مَّۡن اَّۡسرَّ كَّذٰلِكَّ ۡنَّ
ب ِهٰ  َّعَّذَّاُب يُۡؤِمۡنٍۢ بِاٰيِٰت رَّ ل  وَّ
اَّبٰٰۡقٰ ُ وَّ ِة اَّشَّد   ٰٰٰ اّۡلِٰخرَّ

128.  আসম এমদর পমূবণ 
অমনক িম্প্রদোয়মক ধ্বংি 
কমরসি। যোমদর 
বোিভুসমম  এরো সবচরণ 
কমর, এটো সক এমদরমক 
িৎপে প্রদশণন করল নো? 
সনিয় এম  বুসদ্ধমোনমদর 
জমনয সনদশণনোবলী রময়মি। 

128.   Is it not then a 

guidance for them (to 

know) how many of the 

generations, before 

them, We have 

destroyed, in whose 

dwellings they walk. 

Surely, in that are 

indeed signs for those 

of understanding.  

َّٰ َّۡكنَّا ا ُۡم كَّۡم اَّۡهل َّهِۡد ۡلَّ َّۡم ي فَّل
َّٰ ُۡشۡونَّ ِِفۡ قَّبۡل ُهۡم م ِنَّ الُۡقُرۡوِن ٰيَّ

َّيٍٰت مَّٰسِكِنِهۡمٰ  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ ّلَّ
ُوِِلۡ الن ُٰهٰ  ٰٰٰ ِّل 

129.  আপনোর 
পোলনক ণ োর পক্ষ ত্েমক পবূণ 
সিদ্ধোন্ত এবং একটি কোল 
সনসদণ ি নো েোকমল শোসস্ত 
অবশযম্ভোবী হময় ত্য । 

129.  And if it was not 

for a word that went 

forth before from your 

Lord, the judgment 

would have come to 

pass, and (if not) a 

term already fixed. 

ب ِكَّ  َّقَّۡت ِمۡن ر َّ ب ٌة سَّ َّلِمَّ َّۡوّلَّ ك ل وَّ
ؕ ِم ً ٌل م ُسَّ اَّجَّ امًا و َّ كَّانَّ لِزَّ َـّ  ٰٰٰ ل

130.  ি ুরোং এরো যো বমল 
ত্ি সবষময় তধ্যণয ধ্োরণ 
করুন এবং আপনোর 
পোলনক ণ োর প্রশংিো 
পসবত্র ো ও মসহমো ত্ োষনো 

130. So bear patiently 

(O Muhammad), over 

what they say, and 

glorify the praise of 

your Lord before the 

ب ِۡح فَّٰ َُّقۡولُۡونَّ وَّسَّ اۡصِۡبۡ عََّٰل مَّا ي
ب ِكَّ قَّبۡلَّ ُطلُۡوِع  ِِبَّۡمِد رَّ



করুন িমূযণোদময়র পমূবণ, 
িযূণোমস্তর পমূবণ এবং পসবত্র ো 
ও মসহমো ত্ োষনো করুন 
রোসত্রর সকিু অংশ ও 
সদবোভোমগ, িম্ভব ঃ  োম  
আপসন িন্তুি হমবন। 

rising of the sun and 

before its setting.  And 

some hours of the night 

glorify Him, and at   

the two ends of the 

day, that you may find 

acceptance.  

ۡمِس وَّقَّبۡلَّ ُغُرۡوبِهَّا  وَِّمۡن الش َّ
افَّ  ب ِۡح وَّاَّۡطرَّ َّءٓى ِ ال َّيِۡل فَّسَّ اٰن

َّعَّل َّكَّ تَّۡرٰضٰ  ٰٰٰ الن َّهَّاِر ل
131.  আসম এমদর সবসভন্ন 
প্রকোর ত্লোকমক পরীক্ষো 
করোর জমনয 
পোসেণবজীবমনর ত্িৌন্দযণ 
েরূপ ত্ভোগ-সবলোমির ত্য 
উপকরণ সদময়সি, আপসন 
ত্িই িব বস্তুর প্রস  দসৃি 
সনমক্ষপ করমবন নো। 
আপনোর পোলনক ণ োর ত্দয়ো 
সরসযক উৎকৃি ও অসধ্ক 
স্থোয়ী। 

131.  And  do not strain     

your eyes towards  that  

by which We have 

given enjoyment to 

various groups of 

them, the splendor of 

the life of this world, 

that We may test them 

thereby. And the 

provision of your Lord 

is better and more 

enduring.  

 ۤ َّا بِه  َّيۡكَّ اِِٰل مَّا مَّت َّعۡن ن َّ عَّيۡن ُد َّ وَّّلَّ َتَّ
َّيٰوِة  ةَّ اۡۡل اَّۡزوَّاًجا م ِنُۡهۡم زَّۡهرَّ

َّا نۡي ُ َُّهۡم فِيۡهِٰٰٰالد  َّۡفتِن  وَِّرۡزُق ۙۙ لِن
ب ِٰ اَّبٰٰۡقٰرَّ ۡۡيٌ و َّ   كَّ خَّ

132.  আপসন আপনোর 
পসরবোমরর ত্লোকমদরমক 
নোমোমযর আমদশ সদন এবং 
সনমজও এর ওপর অসবচল 
েোকুন। আসম আপনোর 
কোমি ত্কোন সরসযক চোই 
নো। আসম আপনোমক 
সরসযক ত্দই এবং আল্লোহ 
ভীরু োর পসরণোম শুভ। 

132. And enjoin upon 

your household prayers 

and be steadfast 

therein.  We do not ask 

of you a provision. We 

provide for you. And 

the (best) outcome is 

for righteousness.  

ِۡبۡ وَّٰ لٰوِة وَّاۡصطَّ َّكَّ بِالص َّ اُۡمۡر اَّۡهل
َّيۡهَّا لُكَّ ِرۡزقًاعَّل َّۡســَّ ُۡن  ّلَّ ن  َن َّ

ٰ َّۡرُزُقكَّ َُّة لِلت َّۡقوٰىن  ٰٰٰ  وَّالۡعَّاقِب

133.  এরো বমলঃ ত্ি 
আমোমদর কোমি  োর 
পোলনক ণ োর কোি ত্েমক 
ত্কোন সনদশণন আনয়ন কমর 
নো ত্কন?  োমদর কোমি সক 
প্রমোণ আমিসন, যো পবূণব ী 
গ্রন্থিমূমহ আমি? 

133.   And  they  say:  

“Why does  he not 

bring to us a sign from 

his Lord.”  Has there 

not come to them the 

proof of what is in the 

former scriptures.”  

ب ِهٰ  ٍَّة م ِۡن ر َّ َّا بِاٰي َّاۡتِيۡن َّۡوّلَّ ي  وَّقَّالُۡوا ل
ُحِف  َُّة مَّا ِِف الص ُ َّۡم تَّاۡتِِہۡم بَّي ِن ل اَّوَّ

 ٰٰٰ اّۡلُۡوِٰلٰ



134.  যসদ আসম এমদরমক 
ইস পমূবণ ত্কোন শোসস্ত দ্বোরো 
ধ্বংি কর োম,  মব এরো 
বল ঃ ত্হ আমোমদর 
পোলনক ণ ো, আপসন 
আমোমদর কোমি একজন 
রিলূ ত্প্ররণ করমলন নো 
ত্কন?  োহমল ত্ ো আমরো 
অপমোসন  ও ত্হয় হওয়োর 
পমূবণই আপনোর সনদশণন 
িমূহ ত্মমন চল োম। 

134. And if indeed, We 

had destroyed them  

with a punishment 

before this, they would  

assuredly have said:  

“Our  Lord,  why did 

You  not  send  to  us a 

messenger, so we could 

have certainly followed 

Your revelations, 

before that  we were 

humiliated and we were 

disgraced.”  

َّۡكنُٰهۡم بِعَّذَّاٍب م ِۡن  ۤ اَّۡهل َّۡو اَّن َّا ل وَّ
لۡتَّ  ۤ اَّۡرسَّ َّۡوّلَّ ب َّنَّا ل َّـقَّالُۡوا رَّ قَّبۡلِه  ل

َّٰ َّـيۡن ُسۡوّلً فَّنَّت َّبِعَّ اٰيٰتِكَّ ِمۡن قَّبِۡل اِل ا رَّ
ۡزٰى   ٰٰٰ اَّۡن ن َِّذل َّ وََّنَّ

135.  বলুন, প্রম যমকই 
পেপোমন ত্চময় আমি, 
ি ুরোং ত্ োমরোও পেপোমন 
ত্চময় েোক। অদরূ 
ভসবষযম  ত্ োমরো জোনম  
পোরমব ত্ক িরল পমের 
পসেক এবং ত্ক িৎপে প্রোপ্ত 
হময়মি। 

135.  Say: “Each one is 

waiting, so wait you.  

Then soon you shall 

know who are the 

people on the straight 

path, and who are 

guided.” 

َّب َُّصۡواقُٰ َّب ٌِص      فََّتَّ ٌ م َُتَّ      ۡل كُل 
َُّمۡونَّ    مَّۡن    اَّۡصٰحُب     تَّعۡل فَّسَّ

اِطٰ رَّ ِ ِ وَّمَِّن  الص  ِوى  الس َّ
 اۡهتَّدٰى

     
 


