
 

আল কলম  AlQalam        

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  ননূ। শপথ কলমমর 
এবং সিই সবষময়র যা তারা 
সলসপবদ্ধ কমর, 

1.   Noon. By the Pen, 

and that which they 

ascribe. 
َِّم  نِ  َۙوَّمَّا وَّالۡقَّل َّۡسُطُرۡونَّ ِِِِ ي

2.  আপনার পালনকতত ার 
অনুগ্রমহ আপসন উম্মাদ নন। 

2.    You are not, by the 

favor of your Lord a 

madman.  

 ۤ ِة اَّنۡتَّ مَّا ب ِكَّ بِـنِعۡمَّ رَّ
ِ ِِ ِِبَّۡجنُۡون 

3.  আপনার জমনে অবশেই 
রময়মি অমশষ পরুস্কার। 

3.  And indeed, for you 

is a payment, never 

ending.  
َّڪَّ  اِن َِّوَِّ َّۡجًرال ِغَّۡۡيَّ  َلَّ ۡنُۡون  ِِِِ َمَّ

4.  আপসন অবশেই মহান 
চসরমের অসিকারী। 

4. And indeed, you are 

exalted to a great 

character.  

َّعَّٰٰل كَّ اِن َِّوَِّ ِِ عَِّظيۡم ُِخلُق  ل
5.  িত্ত্বরই আপসন সদমে 
সনমবন এবং তারাও সদমে 
সনমব। 

5.      So  soon  you  will  

see  and   they will see.   تُبِۡصُر َۙفَّسَّ ِِِِ وَّيُبِۡصُرۡونَّ
6.  সক সতামামদর মমিে 
সবকারগ্রস্ত। 

6.   Which of you is 

afflicted with madness.  
َّي ِٮُكُم  َّۡفتُۡوُنِبِا ِِِِ اۡۡل

7.  আপনার পালনকতত া 
িমেক জামনন সক তাাঁর পথ 
সথমক সবচুেত হময়মি এবং 
সতসন জামনন যারা িৎপথ 
প্রাপ্ত। 

7.    Indeed  your Lord, 

He knows best of  him  

who  has  strayed from  

His path. And He 

knows best of those 

who are rightly guided.  

ِاِن َّ  ب َّكَّ َُّمُِهوَّ  رَّ ِِِبَّۡن  اَّعۡل ل َّ عَّۡن  ضَّ
ِبيۡلِهِ  َُّمِوَُّهوَّ  سَّ  اَّعۡل

ِِِِ بِاۡۡلُهۡتَِّديۡنَِّ



8.  অতএব, আপসন 
সমথোমরাপকারীমদর 
আনুগতে করমবন না। 

8.       So  do  not  obey  

the deniers.  
بِۡيَِّ ُتِطعِِفََّلَّ  ِِِِ اۡۡلُكَّذ ِ

9.  তারা চায় যসদ আপসন 
নমনীয় হন, তমব তারাও 
নমনীয় হমব। 

9. They wish if you 

would compromise so 

they would 

compromise. 

َّوِۡوَّد ُۡوا  ِِِِ فَّيُۡدِهنُۡونَُِّتۡدِهُن  ل

10.  সয অসিক শপথ কমর, 

সয লাসিত, আপসন তার 
আনুগতে করমবন না। 

10. And do not obey to 

every habitual swearer, 

worthless.  
ِوَِّ ِ ُتِطۡع َلَّ ف   كُل َّ َۙحََّل َّ ِهۡي  ِِِِ م َّ

11.  সয পশ্চামত সনন্দা কমর 
এমকর কথা অপমরর সনকট 
লাসগময় সিমর। 

11. Scorner, a 

slanderer, a backbiter.    از ٓاء  ِهَّ َّ َۙ م َّش َّ َِّميۡم  ِِِِ بِن

12.  সয ভাল কামজ বািা 
সদয়, সি িীমালংঘন কমর, 

সি পাসপষ্ঠ, 

12.  A hinderer of 

good, a transgressor, 

sinful.  

ۡۡيِ م َّن َّاع   َُۙمعۡتَّد  ل ِلۡخَّ ِِ اَّثِيۡم 

13.  কম ার স্বভাব, তদপুসর 
কুেোত; 

13. Violent, after all 

that, ignoble by birth.  ِ َۙذٰلِكَّ بَّعۡدَّ ۢ  ُِعتُل   ِِِِ زَّنِيۡم 
14.  এ কারমণ সয, সি িন-
িম্পদ ও িন্তান িন্তসতর 
অসিকারী। 

14. Because he is 

possessor of wealth and 

children.  

َّااَّۡن  ِذَّا نَّ ك َؕو َِّ مَّال  ِِِِ بَِّنۡيَّ

15.  তার কামি আমার 
আয়াত পা  করা হমল সি 
বমল; সিকামলর উপকথা। 

15.   When Our verses   

are recited to him, he 

says: “Tales of the 

ancient people.”  

َّيِۡه  ُتتٰٰۡلِاِذَّا  َّاعَّل اِطۡۡيُِقَّالَّ  اٰيٰتُن  اَّسَّ
لِۡيَِّ َّو َّ ِِِِ اَۡل

16.  আসম তার নাসিকা 
দাসগময় সদব। 

16. Soon shall We 

brand  him  on  the  

snout.  

نَِّسُمٗه  ِسَّ ُـۡرُطۡومِِ عَّٰلَّ ِِ اۡۡل
17.  আসম তামদরমক 
পরীক্ষা কমরসি, সযমন 
পরীক্ষা কমরসি 
উদোনওয়ালামদর, যেন 

17.    Indeed,  We  have  

tried  them,   same  as  

We  tried the people of 

the garden, when they 

َّۡوٰٰنُۡم اِن َّا  ا بَّل ۤ كَّمَّ َّا َّۡون اَّۡصٰحبَّ بَّل
َّـن َّةِِ ُمۡوا  اِۡذ اۡۡل َّۡصِرُمن َّهَّا اَّۡقسَّ َّي ل



তারা শপথ কমরসিল সয, 

িকামল বাগামনর িল 
আহরণ করমব, 

swore that they would 

surely pluck its fruit in 

the morning. 

َۙ ِ ُمۡصبِِحۡيَّ

18.  ইনশাআল্লাহ না বমল। 18.     And they did not 

make any exception 

(by saying Inshaullah - 

If Allah wills).  

َّۡستَّثۡنُۡونَِّوََّلَّ  ِِِِ ي

19.  অতঃপর আপনার 
পালনকতত ার পক্ষ সথমক 
বাগামন এক সবপদ এমি 
পসতত হমলা। যেন তারা 
সনসিত সিল। 

19.  Then there came 

upon it a calamity 

from your Lord while 

they were asleep. 

افَّ  َّيۡهَّا فَّطَّ ٓاٮ ٌِف عَّل ب ِكَّ م ِۡن طَّ ر َّ
ُمۡونَِّ وَُّهۡمِ َّٓاٮ ِ ِِِِ ن

20.  িমল িকাল পযতন্ত হময় 
সগল সিন্নসবসিন্ন তৃণিম। 

20. Then it became as 

though it had been 

reaped.  

ۡت  َّحَّ َّۡصب ِريِۡمَۙفَّا َّالص َّ ِِِِ ك
21.  িকামল তারা এমক 
অপরমক সেমক বলল, 

21.    Then they called 

out to one another in 

the morning.  

َۙفَّتَّنَّادَّۡوا  ِِِِ ُمۡصبِِحۡيَّ
22.  সতামরা যসদ িল 
আহরণ করমত চাও, তমব 
িকাল িকাল সক্ষমত চল। 

22.    (Saying):  “Go 

forth to your  crop if 

you would pluck the 

fruit.”  

ۡرثُِكۡم  عَّٰٰلِاَِّن اغُۡدۡوا  ُكنۡتُۡم  اِۡنِحَّ
ِِ ٰصِرِمۡيَِّ

23.  অতঃপর তারা চলল 
সিিসিি কমর কথা বলমত 
বলমত, 

23.   So  they  departed,   

and   they   were  

whispering.  

َُّقۡوا  ل َُۙهۡم وَِّفَّانطَّ افَّتُۡونَّ َّتَّخَّ ِِِِ ي

24.  অদে সযন সকান 
সমিকীন বেসি সতামামদর 
কামি বাগামন প্রমবশ করমত 
না পামর। 

24.   (Saying):  “There 

will surely not enter it 

today upon you  any  

needy  person.”  

ِاَّۡن  َّن َّهَّا  َل َّ َّۡدُخل َّۡومَّ ي َّيُۡكۡم الۡي عَّل
َۙ ِِِِ م ِۡسِكۡيٌ

25.  তারা িকামল লাসিময় 
লাসিময় িমজামর রওয়ানা 
হল। 

25.  And they went 

early with the resolve 

(not to give as if) they 

had the power.  

ۡردِ عَّٰٰل  غَّدَّۡواوَِّ ِِِِ قِٰدِريۡنَِّ حَّ



26.  অতঃপর যেন তারা 
বাগান সদেল, তেন বললঃ 
আমরা সতা পথ ভূমল সগসি। 

26. But when they saw 

it (garden) they said: 

“We surely have lost 

our way.”  

ا  َّم َّ ا فَّل اَّۡوهَّ  اِن َّاقَّالُۡوۤا رَّ
َۙ ٓال ُۡونَّ َّـضَّ ِِِِ ل

27.  বরং আমরা সতা 
কপালমপাডা, 

27.    “Nay, but we 

have been deprived.”  
ُۡنِبَّۡل  ُۡرۡوُمۡونَِّ َنَّ ِِِِ َمَّ

28.  তামদর উত্তম বেসি 
বললঃ আসম সক 
সতামামদরমক বসলসন? 

এেনও সতামরা আল্লাহ 
তা’আলার পসবেতা বণতনা 
করমিা না সকন? 

28.    The moderate of 

them said:  “Did I not 

say to you, why do you 

not glorify (Allah).”  

ُطُهۡمِقَّالَّ  َّۡم  اَّۡوسَّ َّل ِل َُّكۡم  اَُّقلا َّۡوَلَّ  ل
ب ُِحۡونَِّ ِِِِ ُتسَّ

29.  তারা বললঃ আমরা 
আমামদর পালনকতত ার 
পসবেতা সঘাষণা করসি, 

সনসশ্চতই আমরা 
িীমালংঘনকারী সিলাম। 

29.    They said: 

“Glorified is our Lord, 

indeed we were 

wrongdoers.”   

ۤ  ُسبٰۡحنَِّقَّالُۡوا  َّا ب ِن ُكن َّا  اِن َّارَّ
ِِٰظلِِمۡيَِّ

30.  অতঃপর তারা এমক 
অপরমক ভৎিতনা করমত 
লাগল। 

30. Then they turned, 

some of them against 

others, blaming.  

َّلَّ  َّقۡب ِعَّٰٰل  بَّعُۡضُهۡمِفَّا  بَّعۡض 
وَُّمۡونَِّ ِِِِ ي َّتََّلَّ

31.  তারা বললঃ হায়! 
দমুভত াগ আমামদর আমরা 
সিলাম িীমাসতক্রমকারী। 

31.    They said: “Alas 

for us, indeed we were 

rebellious.”  

ِۤقَّالُۡوا  َّنَّا ِِِِ ٰطغِۡيَِّ ُكن َّااِن َّا  يٰوَّيۡل

32.  িম্ভবতঃ আমামদর 
পালনকতত া পসরবমতত  এর 
চাইমত উত্তম বাগান 
আমামদরমক সদমবন। 
আমরা আমামদর 
পালনকতত ার কামি 
আশাবাদী। 

32.    Perhaps that our 

Lord will give us in 

exchange better than 

this. Indeed, toward 

our Lord we turn.  

ِۤعَّٰٰس  َّا ب ُن َّـنَّااَّۡن  رَّ ۡۡيًا  ي ُبِۡدل ِۤخَّ  م ِنۡهَّا
 ۤ َّا  اِٰلِاِن َّا ب ِن ِِ ٰرِغبُۡونَِّرَّ



33.  শাসস্ত এভামবই আমি 
এবং পরকামলর শাসস্ত 
আরও গুরুতর; যসদ তারা 
জানত! 

33.   Such is the 

punishment, and the 

punishment of the 

Hereafter is far greater. 

If they (only) knew.  

َّعَّذَّاُب الۡعَّذَّاُبِكَّذٰلِكَّ  ل  وَّ
ةِِ ُِ اَۡلِٰخرَّ َّوِۡاَّۡكبَّ َّانُۡوا   ل ك
َُّمۡونَِّ َّعۡل ِِِِ ي

34.  সমাত্তাকীমদর জমনে 
তামদর পালনকতত ার কামি 
রময়মি সনয়ামমতর 
জান্নাত। 

34.    Indeed, for the 

righteous, with their 

Lord are the Gardens 

of Delight.  

ب ِِهۡمِِعنۡدَّ  لِلُۡمت َّقِۡيَِّاِن َّ  جَّنهِت  رَّ
ِِِِ الن َّعِيِۡمِ

35.  আসম সক 
আজ্ঞাবহমদরমক 
অপরািীমদর নোয় গণে 
করব? 

35.    Shall We then 

treat  the obedients like 

the criminals.  

 اۡۡلُۡسلِِمۡيَِّاَّفَّنَّۡجعَُّل 
َؕ َّاۡۡلُۡجِرِمۡيَّ ِ ك

36.  সতামামদর সক হল ? 

সতামরা সকমন সিদ্ধান্ত 
সদি? 

36.    What  is (the 

matter)  with you,  how 

do you  judge.  

َّـُكۡمِمَّا  ُۡكُمۡونَِّكَّيۡفَّ  ل ِِِِ َتَّ

37.  সতামামদর সক সকান 
সকতাব আমি, যা সতামরা 
পা  কর। 

37.     Or  do  you  have 

a book in which you 

study.  

َّـُكۡمِاَّۡم   فِيۡهِِِكتٌٰب  ل
َۙ ِِتَّۡدُرُسۡونَّ

38.  তামত সতামরা যা 
পিন্দ কর, তাই পাও? 

38.    That indeed, is 

for you through it 

whatever you choose. 

َّـُكۡم اِن َّ  َّافِيِۡه ل ُۡونَِّ ۡلَّ َّۡي َّ ِِِِ َتَّ
39.  না সতামরা আমার 
কাি সথমকমকয়ামত পযতন্ত 
বলবৎ সকান শপথ সনময়ি 
সয, সতামরা তাই পামব যা 
সতামরা সিদ্ধান্ত করমব? 

39.  Or do you have 

covenants (binding) 

upon Us, reaching until 

the Day of 

Resurrection, that 

indeed yours is 

whatever you judge.  

َّـُكۡمِاَّۡم  َّااَّۡۡيَّاٌن  ل َّيۡن ٌَّة  عَّل  اِٰلِبَّالِغ
َّۡوِم  ةِِاي َّـُكۡمِاِن َّ  لۡقِيٰمَّ َّا  ل ۡلَّ

ُۡكُمۡونَِّ ِِِِ َتَّ
40.  আপসন তামদরমক 
সজজ্ঞািা করুন তামদর সক 
এ সবষময় দাসয়ত্বশীল? 

40.   Ask them which of 

them will guarantee for 

that.  

لُۡهۡم  ِِِِ ِۢ  زَِّعيٌۡمٌۚبِذٰلِكَّ  اَّي ُُهۡمِسَّ



41.  না তামদর সকান 
শরীক উপািে আমি? 

থাকমল তামদর শরীক 
উপািেমদরমক উপসিত 
করুক যসদ তারা িতেবাদী 
হয়। 

41.   Or do they have 

partners (to Allah).  

Then let them bring 

their partners if they 

are truthful.  

ُۡمِاَّۡم  َّٓاءُِ َلَّ ك َّاُۡتۡواۢ ٌۢۚ ُِِِشرَّ  فَّلۡي
ِهۡم  َّٓاٮ ِ ك َّانُۡوا  اِۡنِبُِشرَّ ك

ِِِِ ٰصِدقِۡيَِّ
42.  সগািা পযতন্ত পা 
সোলার সদমনর কথা স্মরণ 
কর, সিসদন তামদরমক 
সিজদা করমত আহবান 
জানামনা হমব, অতঃপর 
তারা িক্ষম হমব না। 

42.   The Day when the 

Shin shall be laid bare, 

and they shall be called 

upon to prostrate (to 

Allah), but they shall 

not be able to do so.  

َّۡومَّ  ُف عَّۡن ي اق  يُۡكشَّ يُۡدعَّۡونَّ و َِّسَّ
ِ ُجۡوِد  اِلَّ ُ ِالس  َۙ فََّلَّ َّۡستَِّطيُۡعۡونَّ  ي
ِِِِ

43.  তামদর দসৃি অবনত 
থাকমব; তারা লািনাগ্রস্ত 
হমব, অথচ যেন তারা িিু 
ও স্বাভাসবক অবিায় সিল, 

তেন তামদরমক সিজদা 
করমত আহবান জানামনা 
হত। 

43. Their eyes 

downcast, humiliation 

covering them. And 

indeed, they used to be 

called upon to 

prostrate while they 

were sound. 

اِشعَّةً  اُرُهۡم خَّ ُقُهۡم اَّبۡصَّ تَّۡرهَّ
َّانُۡوا  قَّدَِۡۢؕ و َِِِِّةٌِِذل َِّ اِلَّ  يُۡدعَّۡونَِّك

ُجۡودِِ اِۡلُۡونَِّوَُّهۡم  الس ُ ِِِِ سَّ

44.  অতএব, যারা এই 
কালামমক সমথো বমল, 

তামদরমক আমার হামত 
সিমড সদন, আসম এমন 
িীমর িীমর তামদরমক 
জাহান্নামমর সদমক সনময় 
যাব সয, তারা জানমত 
পারমব না। 

44.     So  leave Me  and   

whoever denies this 

statement (Quran). We 

shall lead them (to 

ruin) by degrees from 

where they do not 

know.  

 ۡ ۡرِِن ُبِي ُكَِّمَّۡن وَِّفَّذَّ ا  ذ ِ بِهٰذَّ
َّـدِِ نَّۡستَّۡدِرُجُهۡم يِۡثِاۡۡل  م ِۡنِ سَّ
يُۡث  ِحَّ َۙ َلَّ َُّمۡونَّ َّعۡل ِِِِ ي

45.  আসম তামদরমক িময় 
সদই। সনশ্চয় আমার 
সকৌশল মজবুত। 

45.    And I will give 

respite to them. 

Indeed, My scheme is 

firm.  

ُۡمِ اُۡمِٰلِۡوَِّ ِِِِ مَّتِۡيٌِكَّيِۡدۡى  اِن َِّ َلَّ



46.  আপসন সক তামদর 
কামি পাসরশ্রসমক চান? 

িমল তামদর উপর 
জসরমানার সবাঝা পডমি? 

46.    Or  do  you  ask  

of them   a  payment,  

so  they  are with    

debt  burdened. 

م ِۡن  فَُّهۡمِاَّۡجًرا  تَّۡسٔـََّلُُهۡمِاَّۡم 
مِ  ُثۡقَّلُۡونَِّ م َّغۡرَّ ِِ م 

47.  না তামদর কামি 
গায়মবর েবর আমি? 

অতঃপর তারা তা সলসপবদ্ধ 
কমর। 

47.   Or  do  they   have   

(knowledge  of)  the  

unseen, so they  write 

(it)  down.  

َّيُۡب  ِعنۡدَُّهُمِاَّۡم   فَُّهۡمِالۡغ
َّۡكتُبُۡونَِّ ِِِِ ي

48.  আপসন আপনার 
পালনকতত ার আমদমশর 
অমপক্ষায় িবর করুন এবং 
মািওয়ালা ইউনুমির মত 
হমবন না, যেন সি 
দঃুোকুল মমন প্রাথতনা 
কমরসিল। 

48.  Then be patient for 

the decision of your 

Lord, and do not be 

like the companion of 

the fish (Jonah) when 

he called out, while he 

was distressed.  

ب ِكَّ ِۡلُۡكِم فَّاۡصِبۡ  ِرَّ تَُّكۡن  وََّلَّ
اِحِبِ َّادٰى اِۡذ  اۡۡلُۡوِتِ كَّصَّ  وَُّهوَِّن
ِِِِ مَّۡكُظۡوٌمَؕ

49.  যসদ তার পালনকতত ার 
অনুগ্রহ তামক িামাল না 
সদত, তমব সি সনসন্দত 
অবিায় জনশুনে প্রান্তমর 
সনসক্ষপ্ত হত। 

49.  If not that the 

favor of his Lord had 

reached him, he would 

have been cast off on 

the barren ground 

while he was 

condemned.  

َّوِۡ ۤ ل كَّٗه اَّۡن َلَّ ٌة تَّدٰرَّ ب ِه  م ِۡن نِعۡمَّ ر َّ
َّنُبِذَِّ ٓاِء  ل ِِِِ مَّۡذُمۡومٌِ وَُّهوَِّبِالۡعَّرَّ

50.  অতঃপর তার 
পালনকতত া তামক মমনানীত 
করমলন এবং তামক 
িৎকমীমদর অন্তভুত ি কমর 
সনমলন। 

50.    Then his Lord 

chose him and made 

him among the 

righteous.  

ب ُٗه فَّاۡجتَّبُٰه  َّٗه رَّ عَّل  ِمنَِّفَّجَّ
لِِحۡيَِّ ِِِِ الصه

51.  কামিররা যেন 
সকারআন শুমন, তেন তারা 
তামদর দসৃি দ্বারা সযন 
আপনামক আিাড সদময় 
সিমল সদমব এবং তারা 

51.  And  indeed,  those 

who  disbelieve  would  

almost  make you  slip  

with  their  eyes  when  

they hear the reminder, 

كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّي َّكَّاُد  اِۡنِوَِّ
ِ َّكَّ َّيُۡزلُِقۡون اِرِهۡم   ل َّبۡصَّ   ۡلَّ َّابِا
ُعوا    ِ ۡكرََِّسَّ َُّقۡولُۡونَِّوَِّ   الذ ِ     اِن َّهِٗ   ي



বমলঃ সি সতা একজন 
পাগল। 

and they say: “Indeed, 

he is a madman.” 
َّۡجنُۡوٌنِ        ۡلَّ

52.  অথচ এই সকারআন 
সতা সবশ্বজগমতর জমনে 
উপমদশ বব নয়। 

52.   And it is not 

except a reminder to 

the worlds.  

ُِهوَّ      مَّاوَِّ َِّمۡيَِّل ِِِذۡكٌر      اَِل َّ  لۡعٰل

     
 


