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 مقـدمة 

 أما بعد.     أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم،   كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على اإلنس واجلن  فالقرآن الكريم 

وفيه غاية الكمال والعظمة واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه  

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن   )....  نيب صلى اهلل عليه وسلم:قال تعاىل على لسان ال للناس،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  (ويقول تعاىل   ، ) هَذَا باَلغٌ لِلنَّاِس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ....(وقال تعاىل  (،  بَلَغَ...

وقال رسول   وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبرِيًا(،  (،  تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ....مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم  

 القرآن وعلمه( رواه البخاري.

من البشرية، فلن حيصل   تسعني يف املئة  الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون علىوحيث أن  

البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد  

 ترمجات متقنة بلغاهتم. 

لكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري  ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن ا

اللغات،  الواجب،   من  من  بشيء  اإلسالم  وللقيام  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز  بادر  فقد 

(www.islamhouse.com  التابع جلمعية الدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية )

بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات  

العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على بلغات  القرآن الكريم  موسوعة   وقعم متقنة وموثوقة ملعاني 

 ( www.quranenc.comالقرآن الكريم )

للناطقني هبذه اللغة،   ويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة اآلسامية، خدمة  

سَّر ووفق إلمتام هذا اإلجناز الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به،  وحنمد اهلل سبحانه أن ي

 ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري. 
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ستكون قاصرة عن أداء املعاني    -مهما بلغت دقتها  -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

نص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم  العظيمة اليت يدل عليها ال

 فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. 

وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة  

الكريم  املالحظ القرآن  موسوعة  موقع  يف  الرتمجة  هذه  ضمن  آية  كل  أمام  املوجود  ات 

(www.quranenc.com  وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن مراسلتنا عرب الربيد ،)

   info@quranenc.comاإللكرتوني:   

 النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد صالح ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و

http://www.quranenc.com/
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ভূমিকা 

সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ িোলি।  গলত দৰূদ আৰু ছো োম িবষিত হওক 

আমোৰ বপ্ৰয় নিী মুহোম্মদ চোল্লোল্লোহু আ োইবহ অছোল্লোম আৰু ততওৰঁ পবৰয়ো িগি আৰু সকল ো চোহোিোৰ 

ওপৰত। ইয়োৰ বপছতঃ 

 

এলতলক আ -লকোৰআনু  কোৰীম হহলছ মহোন আল্লোহৰ িোণী। এইখন হহলছ অৱবশষ্ট মুবজযো 

(অল ৌবককতো) তথো মোনৱ আৰু বজন জোবতৰ ওপৰত প্ৰবতবিত হুজ্জত (প্ৰমোণ)। এইখলনই হহলছ 

ইছ োমৰ প্ৰথম উৎস, এইখন সমূ্পণিৰূলপ বনখঁুত, তথো ইয়োৰ মোজত আলছ মহোনতো, অল ৌবককতো 

আৰু স্পষ্ট িযোখযো, ইয়োৰ দ্বোৰোই দোবয়ত্বশী সক ৰ ওপৰত হুজ্জত কোবয়ম কৰো হয়। পবৱত্ৰ মহোন আল্লোলহ 

এই তকোৰআনৰ িোণী মোনুহৰ ওচৰত তপৌঁচোই বদিল  আমোক বনলদি শ প্ৰদোন কবৰলছ। ততওঁ হকলছঃ  ....(

وِحيََ
ُ
نِذَرُكمََنَُآالُْقرََََْهَذاََإِلَيَ َََوأ

ُ
... (بَلَغَََََوَمنََبِهَََِلِأ   . . .  এই তকোৰআন তমোৰ ওচৰল  অহী কৰো 

হহলছ, যোলত মই ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক আৰু তসইসক  ত োকক বযসক ৰ ওচৰল  এইখন হগ 

পোি সতকি  কবৰি পোলৰোঁ।... মহোন আল্লোলহ আৰু হকলছঃ ََبِهََََِولُِينَْذُروَاََلِلن اِسَََبَلاغَ َََهَذا....  এইখন 

হহলছ মোনুহৰ িোলি এটো িোতি ো, যোলত ইয়োৰ দ্বোৰো মোনুহক সতকি  কবৰি পৰো যোয়।... মহোন আল্লোলহ আৰু 

হকলছঃ َهاََيَا يُّ
َ
نْزَِلََََماََبَل ِغَََْالر ُسوُلَََأ

ُ
....  رَِسالََتهَََُبَل ْغَتََََفَماَََتْفَعلَََْلَمََََْوِإنََََْرب َِكَََِمنَََْإِلَيَْكَََأ  তহ 

ৰোছু ! আলপোনোৰ প্ৰবতপো কৰ ফো ৰ পৰো আলপোনোল  বয অৱতীণি কৰো হহলছ তসয়ো আপুবন প্ৰচোৰ 

কৰক আৰু যবদ আপুবন এই দোবয়ত্ব পো ন নকলৰ ততলে আপুবন ততওৰঁ িোতি ো প্ৰচোৰ নকৰো িুব  গণয 

হ’ি।.... ততওঁ আৰু হকলছঃ ( َْكِبيًرا ِجَهاًدا  بِهِ  َوَجاِهْدهُم)  আপুবন তকোৰআনৰ সহোয়ত বসহঁতৰ হসলত 

কল োৰ সংগ্ৰোম চ োই যোওক। এইদলৰ ৰোছু ুল্লোহ চোল্লোল্লোহু আ োইবহ অছোল্লোলম হকলছঃ (َيعنََبلغوَا
(يةآََولو  তমোৰ ফো ৰ পৰো তপৌঁচোই বদয়ো যবদও এটো আয়োতলক নহওক বকয়। (িুখোৰী) এইদলৰ ততলখত 

চোল্লোল্লোহু আ োইবহ অছোল্লোলম আৰু হকলছঃ (وعلمهََنآالقرََتعلمََمنََخيركم)  ততোমোল োকৰ মোজত 

সিিলেি হহলছ তসইজন িযবি, বযলয় তকোৰআন বশলক আৰু বশকোয়। (িুখোৰী) 

 

ইবপলন অনোৰিীয়োনৰ সংখযো বদনক বদলন িৃবি হহ আলছ, িতি মোন অনোৰিীয়োনৰ সংখযো প্ৰোয় ৯০ 

শতোংশলৰো তিবছ। গবতলক এই অনোৰিীয় ত োকসক ৰ ওচৰল  পবৱত্ৰ তকোৰআনৰ তপোহৰ, অথি, যুবি, 

প্ৰমোণ, অল ৌবককতো আবদ তপৌঁচোই বদয়ো ততবতয়োল লক সম্ভৱ নহ’ি, তযবতয়োল লক ইয়োক বসহঁতৰ 

ভোষোত বনখঁুতভোলৱ অনুিোদ কৰো নহ’ি। 

 

তসলয় উি দোবয়ত্ব পো ন কৰোৰ  ক্ষ্যলৰ ৰোৱোদ অনুিোদ তচন্টোৰ আৰু ইছ োম হোউচ 

(www.islamhouse.com) এই তৱিছোইটলটো ৰোিৱোত অৱবিত দোওৱোহ তচন্টোৰৰ অধীনত 

পবৰচোব ত, উি প্ৰবতিোন দুটোৰ উলমহতীয়ো প্ৰলচষ্টোলৰ তকোৰআনু  কোৰীমৰ অথিোনুিোদ আৰু ইয়োৰ 

িযোখযো সম্প্ৰচোৰ কৰোৰ দোবয়ত্ব হোতত ত োৱো হহলছ। ইয়োৰ জবৰয়লত বিবভন্ন ভোষোৰ তকইিোটোও প্ৰলজক্ট 
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হোতত ত োৱো হহলছ, ইয়োৰ উলেশয হহলছ, বনভি ৰলযোগয তথো বনখঁুতভোলৱ তকোৰআনু  কোৰীমৰ 

অথিোনুিোদ বিশ্বৰ বিবভন্ন ভোষোত উপ ব্ধ কৰো। ইয়োৰ বপছত বপ্ৰন্ট কবৰ বিনোমু ীয়োলক বিতৰণ কৰো, 

 গলত তকোৰআনু  কোৰীমৰ বিশ্বলকোষ তৱিছোইটত প্ৰচোৰ কৰো। (www.quranenc.com) 

অসমীয়ো ভোষোত তকোৰআনু  কোৰীমৰ অথিোনুিোদ আগিঢোই আবম নলথ আনবিত হহলছোঁ তথো এইলটো 

হহলছ আমোৰ িোলি এটো তসৌভোগয, আবম অসমীয়োভোষী ত োকসক ৰ িোলি এই তসৱো আগিঢোইলছোঁ। 

মহোন পবৱত্ৰ আল্লোহৰ আবম প্ৰশংসো কলৰোঁ ততওঁ তযন আমোক এই প্ৰলজক্ট সমূ্পণি কৰোত সহোয় কলৰ 

তথো তোওফীক প্ৰদোন কলৰ। আবম এই প্ৰলচষ্টোৰ দ্বোৰো বনলভি জো ভোলৱ ততওঁৰ সন্তুবষ্ট কোমনো কলৰোঁ তথো 

ইয়োৰ দ্বোৰো ততওঁ যোলত আমোক উপকৃত কলৰ।  গলত তসইসক  ত োকলৰো আবম আেবৰক কৃতজ্ঞতো 

জ্ঞোপন কলৰোঁ বযসকল  এই মহোন প্ৰলজক্টত সিিলতো প্ৰকোলৰ সহোয় কবৰলছ। 

 
তশষত কওঁ তয, তকোৰআনু  কোৰীমৰ অথিোনুিোদ আপুবন বযমোলনই পুংখোনুপুংখভোলৱ নকৰক বকয়, 

তকোৰআনু  কোৰীমৰ অল ৌবকক ভোষযই িুলজোৱো মহোন অথি প্ৰকোশ কৰোলটো খুলিই কঠিন, তথো এই 

তক্ষ্ত্ৰত ভু -ত্ৰুটি থকোলটো স্বোভোবৱক। তসলয় অনুিোদত প্ৰকোশ তপোৱো অথিলটো হহলছ অনুিোদকৰ জ্ঞোনৰ 

ফ োফ , কোৰণ ততওঁ আল্লোহৰ বকতোিখনক বযদলৰ িুবজলছ তসইলটোলহ প্ৰবতফব ত কবৰলছ। এই কথো 

সিিজনবিদীত তয, মোনুহ মোলত্ৰই ভু , গবতলক মোনৱ বহচোলপ ভু  তহোৱোলটো স্বোভোবৱক। 

 

অনুিোদলিোৰ উবন্নত কবৰিল  আবম সদোয় সলচষ্ট। এলতলক সলদৌটিল  বিনম্ৰ অনুলৰোধ, বযলকোলনো 

সংলশোধনীৰ িোলি (www.quranenc.com) তৱিছোইটত প্ৰলতযক আয়োতৰ সনু্মখত থকো মেিযৰ 

িোনত আলপোনোৰ মেিয তথো সংলশোধনীবখবন ব বখ আমোল  তপ্ৰৰণ কবৰি িুব  আশো ৰোবখল োঁ। ইয়োৰ 

িোবহলৰও যবদ আলপোনোৰ তকোলনো পৰোমশি অথিো সুবধি গীয়ো থোলক ততলে আমোল  তমই  কৰক, 

আমোৰ তমই  আইবি হহলছঃ info@quranenc.com    

 

মহোন আল্লোহৰ ওচৰত আবম সহোয়, তোওফীক আৰু ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কলৰোঁ,  গলত আম  আৰু বনয়যতৰ 

সংলশোধনী প্ৰোথিনো কলৰোঁ। দৰূদ আৰু ছো োম িবষিত হওক আমোৰ বপ্ৰয় নিী মুহোম্মদ চোল্লোল্লোহু আ োইবহ 

অছোল্লোমৰ ওপৰত। 
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আ -ফোবতহো الفاتحة 

1. (আৰম্ভ কবৰলছোঁ) পৰম কৰুণোময় পৰম দয়ো ু আল্লোহৰ নোমত।  ِحیِْم ْحمهِن الٰرَّ ِ الٰرَّ َِبْسِم اّلٰله

2. সকল ো ধৰণৰ হোমদ (প্ৰশংসো) বিশ্বজগতৰ ৰি আল্লোহৰ িোলি।  ن لَّمِْیَّ ٰبِ الْعه ِ رَّ ْمُد ّلِلٰه َّلْحَّ َا

3. বযজন পৰম কৰুণোময়, পৰম দয়ো ু।  ِحیِْمن ْحمهِن الٰرَّ َالٰرَّ

4. বিচোৰ বদৱসৰ মোব ক।   یِْن َمهلِِك یَّْوِم الٰدِ

5. আবম তকৱ  ততোমোলৰই ইিোদত কলৰোঁ, আৰু ততোমোৰ ওচৰলতই 

সহোয় প্ৰোথিনো কলৰোঁ। 
یَّٰاكَّ نَّْعُبُد  یَّٰاكَّ نَّْستَِّعْیُ  اِ َوَّاِ

6. আমোক সৰ  পথৰ বহদোয়ত বদয়ো।  ن اطَّ الْمُْستَِّقْیمَّ رَّ َاِْهِدنَّا الٰصِ

7. ততওলঁ োকৰ পথ, বযসক ক তুবম বনয়োমত (অনুগ্ৰহ) প্ৰদোন 

কবৰছো, বসহঁতৰ নহয়, বযসক ৰ ওপৰত ততোমোৰ তৰোধ আপবতত 

হহলছ আৰু বসহঁতলৰো নহয় বযসক  পথভ্ৰষ্ট হহলছ। 

اطَّ  ۬ ۦ  ِصرَّ ْ ن ْمتَّ عَّلَّهْْیِ َّنْعَّ الَِّٰذیْنَّ ا
ْ وََّلَّ   ْْیِ الْمَّْغُضْوِب عَّلَّهْْیِ غَّ

ن  ٓالِْٰیَّ َ الٰضَّ
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আ -িোক্বোৰোহ البقرَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।    ٓآلٰم 

2. এইখন তসই গ্ৰন্থ; য’ত তকোলনো সলিহ নোই, 

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি (এইখন) পথ-বনলদি শক। 

لِكَّ  ُب  ذه ۬   َلَّ  الِْكته  ۬ یْبَّ ۛ ۬    رَّ  ُهًدی  فِْیِه ۛ
 لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ ن 

3. বযসকল  গোলয়িৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ, ছো োত 

কোলয়ম কলৰ আৰু আবম ততওঁল োকক বয প্ৰদোন কবৰলছোঁ তোৰ 

পৰো িযয় কলৰ। 

ْیِب  یُْؤِمُنْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یُِقْیُمْونَّ  ِبالْغَّ   وَّ
هوةَّ  ل ِمٰمَّا  الٰصَّ ْ  وَّ ُ زَّقْٰنه  یُْنِفُقْونَّ ن  رَّ

4. আৰু বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ তোৰ ওপৰত, বয 

ততোমোৰ প্ৰবত অৱতীণি কৰো হহলছ আৰু বয ততোমোৰ পূলিি 

অৱতীণি কৰো হহবছ  আৰু আবখৰোতৰ প্ৰবত ততওঁল োক পূণি 

বিশ্বোসী। 

ا   اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  ِبمَّا   یُْؤِمُنْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ   وَّ
ُنِْزلَّ  ةِ   قَّْبلِكَّ    ِمْن  ا ِباَْلهِخرَّ   ُهْم  وَّ

 یُْوقُِنْونَّ   

5. ততওঁল োলকই বনজ প্ৰবতপো কৰ বনলদি বশত বহদোয়তৰ 

ওপৰত আলছ আৰু ততওলঁ োলকই সোফ যমবিত। 

هٓى ِكَّ  له  اُول بِِٰهْم    ٰمِْن  ُهًدی عَّ هٓى ِكَّ   ٰرَّ   وَّاُول
 الْمُْفلُِحْونَّ  ُهُم 

6. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ, তুবম বসহঁতক সতকি  কৰো 

িো নকৰো এলকই কথো, বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  وَّٓاء   كَّفَّ ْ  سَّ  عَّلَّهْْیِ
ْرتَُّهْم  َّنْذَّ ا َّْم  ءَّ   َلَّ  ُتْنِذْرُهْم  لَّْم  ا
 یُْؤِمُنْونَّ 

7. আল্লোলহ বসহঁতৰ হৃদয়সমূহ আৰু বসহঁতৰ েৱণশবিৰ 

ওপৰত তমোহৰ মোবৰ বদলছ আৰু বসহঁতৰ দৃবষ্টৰ ওপৰত আলছ 

আৱৰণ।  গলত বসহঁতৰ িোলি আলছ মহোশোবি। 

تَّمَّ  ُ  خَّ له  اّلٰله له  قُلُْوِبِهْم  عَّ ْمِعِهْم    وَّعَّ   سَّ
له   اِرِهْم  وَّعَّ َّبْصَّ اوَّة  ؗ   ا لَُّهْم   ِغشَّ  ٰوَّ
اب   ِظْیم   عَّذَّ  عَّ

8. আৰু মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো আলছ 

বযসকল  কয়, ‘আবম আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন 

আবনলছোঁ’, অথচ বসহঁত মুবমন নহয়। 

ِمنَّ  نَّٰا  یَُّٰقْولُ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ مَّ ِ  اه   ِباّلٰله
ِبالْیَّْوِم  ا  اَْلهِخرِ  وَّ مَّ  ِبُمْؤِمِنْیَّ    ُهْم  وَّ
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9. বসহঁলত আল্লোহ আৰু মুবমনসক ক প্ৰতোবৰত কবৰি বিচোলৰ, 

প্ৰকৃতলত বসহঁত বনলজই বনজলক প্ৰতোবৰত কবৰ আলছ, অথচ 

বসহঁলত তসয়ো অনুধোৱন কবৰি তনোৱোলৰ। 

ِدُعْونَّ  َّ  یُخه ُنْوا    وَّالَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ ا   اه مَّ  وَّ
ُعْونَّ  ُهْم  اَِٰلَّ   یَّْخدَّ َّنُْفسَّ ا  ا مَّ  وَّ
 یَّْشُعُرْونَّ   

10. বসহঁতৰ অেৰসমূহত আলছ িযোবধ। এলতলক আল্লোলহ 

বসহঁতৰ িযোবধ আৰু িৃবি কবৰ বদলছ, আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

কষ্টদোয়ক শোবি, কোৰণ বসহঁত বমছ ীয়ো। 

ادَُّهُم   ٰمَّرَّض  ن  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  ُ  فَّزَّ  اّلٰله
ًضا    لَُّهْم   مَّرَّ اب   وَّ ۬   عَّذَّ ٌۢ ن َّلِْیم  َّانُْوا ِبمَّا   ا  ك

 یَّْكِذبُْونَّ 

11. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, 'ততোমোল োলক পৃবথৱীত 

ফোছোদ (বিপযিয়) সৃবষ্ট নকবৰিো', বসহঁলত কয়, 'আবম তকৱ  

সংলশোধনকোৰীলহ'। 

  اَْلَّْرِض ن  ِف  ُتْفِسُدْوا َلَّ  لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا
ا لُْو   ُمْصلُِحْونَّ  نَّْحُن  اِنَّٰمَّا  قَّا

12. সোৱধোন! ইহঁলতই ফোছোদ সৃবষ্টকোৰী, বকন্তু বসহঁলত তসয়ো 

অনুধোৱন নকলৰ। 

هِكْن  الْمُْفِسُدْونَّ  ُهُم  اِنَُّٰهْم  اََّلَّ   ل   َٰلَّ  وَّ
 یَّْشُعُرْونَّ 

13. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, 'ততোমোল োলক ঈমোন 

তপোষণ কৰো, তযলনলক ত োকসকল  ঈমোন তপোষণ কবৰলছ', 

বসহঁলত কয়, 'আবমও ততলনলক ঈমোন আবনম তনবক তযলনলক 

বনলিিোধ ত োকসকল  ঈমোন আবনলছ'? সোৱধোন! বনশ্চয় 

বসহঁলতই বনলিিোধ, বকন্তু বসহঁলত নোজোলন। 

ِمُنْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا مَّنَّ  كَّمَّا   اه   النَّٰاُس  اه
ا لُْو  َّنُْؤِمُن  قَّا مَّنَّ  كَّمَّا   ا ٓاُء    اه فَّهَّ  اََّلَّ    الٰسُ
نَُّٰهْم  ٓاءُ  ُهُم  اِ فَّهَّ هِكْن  الٰسُ ل  َٰلَّ  وَّ

 یَّْعلَّمُْونَّ 

14. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত মুবমনসক ৰ  গত সোক্ষ্োৎ কলৰ, 

ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ’, আৰু তযবতয়ো 

বসহঁলত অক শৰীয়োলক বসহঁতৰ চয়তোনসক ৰ  গত 

একবত্ৰত হয়, ততবতয়ো কয়, ‘বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ 

 গলতই আলছোঁ’। আবম তকৱ  উপহোসলহ কলৰোঁ'। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لَُّقوا وَّاِذَّا مَّ ا اه لُْو  ۬   قَّا نَّٰا   مَّ   اه
لَّْوا وَّاِذَّا ْ ن  اِله  خَّ ِطْیِٰنِ یه ا  شَّ لُْو    اِنَّٰا  قَّا

كُْم ن  نَّٰمَّا   مَّعَّ  ُمْستَّْهِزُءْونَّ  نَّْحُن  اِ

15. আল্লোলহও বসহঁতৰ হসলত উপহোসলহ কলৰ আৰু বসহঁতক 

বসহঁতৰ অিোধযতোৰ মোজত বিভ্ৰোেৰ দলৰ ঘূবৰ ফুৰোৰ অৱকোশ 

বদলয়। 

 ُ َّّلٰله ُهْم  ِبِهْم  یَّْستَّْهِزُئ  ا یَُّمٰدُ   ِفْ  وَّ
 یَّْعمَُّهْونَّ  ُطْغیَّانِِهْم 
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16. ইহঁলতই তসইসক  ত োক, বযসকল  বহদোয়তৰ 

বিবনময়ত ভ্ৰষ্টতো বকবন হ লছ। বকন্তু বসহঁতৰ িযৱসোয় 

 োভজনক তহোৱো নোই, আৰু বসহঁত বহদোয়তপ্ৰোপ্তও নহয়। 

هٓى ِكَّ  ُوا الَِّٰذیْنَّ  اُول َّ هلَّةَّ  اْشَتَّ ل   الٰضَّ
ی  ْت  فَّمَّا  ِبالُْهده ِبحَّ ُتُهْم  رَّ ارَّ ا  تِٰجَّ مَّ   وَّ
َّانُْوا  ُمْهتَِّدیْنَّ  ك

17. বসহঁতৰ উদোহৰণ তসই িযবিৰ দলৰ, বযলয় জুই জ্ব োল । 

তোৰবপছত তযবতয়ো তসই জুলয় তোৰ চোবৰওফোল  আল োবকত 

কবৰল , ততবতয়ো আল্লোলহ বসহঁতৰ তজযোবত অপসোৰণ কবৰ 

 ’ত  আৰু বসহঁতক এলনকুৱো অন্ধকোৰত এবৰ বদল  তয, 

বসহঁত তদবখিল  তনোলপোৱো হ’ । 

  نَّاًرا    اْستَّْوقَّدَّ  الَِّٰذی كَّمَّثَِّل  مَّثَّلُُهْم 
َّا   ٓاءَّْت  فَّلَّمٰ ا  اَّضَّ ْولَّه   مَّ ُ  ذَّهَّبَّ   حَّ  اّلٰله

كَُّهْم  ِبُنوِْرِهْم    َٰلَّ  ُظلُمهت   ِفْ  وَّتَّرَّ
 یُْبِصُرْونَّ 

18. বসহঁত ক ো, তিোিো, অন্ধ। তসলয় বসহঁত আৰু উভবত 

নোবহি। 

 ٌۢ  یَّْرِجُعْونَّ ن  َلَّ  فَُّهْم  ُعْم   بُْكم   ُصٰم 

19. অথিো (বসহঁতৰ উদোহৰণ) ধোৰোসোৰ িৰষুণৰ দলৰ, য'ত 

আলছ তঘোৰ অন্ধকোৰ, িজ্ৰধ্ববন আৰু বিদুযতৰ চমক। বসহঁলত 

িজ্ৰধ্ববনৰ সময়ত মৃতুযৰ ভয়ত আঙুব লৰ কোণত তসোপো 

বদলয়, আৰু আল্লোলহ কোবফৰসক ক চোবৰওফো ৰ পৰো আগুবৰ 

আলছ। 

َّوْ  ب   ا ٰیِ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  كَّصَّ ُظلُمهت    فِْیهِ  الٰسَّ
عْد   بَّْرق     ٰوَّرَّ لُْونَّ   ٰوَّ ُهْم  یَّْجعَّ اِبعَّ   ِفْ   اَّصَّ
نِِهْم  ذَّا وَّاِعِق  ٰمِنَّ  اه رَّ  الٰصَّ ذَّ   الْمَّْوِت    حَّ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله  ِبالْكهِفِریْنَّ  ُمِحْیط 

20. এলন  োলগ তযন বিজু ীৰ চমকবনলয় বসহঁতৰ দৃবষ্টশবি 

হৰণ কবৰ বনিবহ। তযবতয়োই অ প বসহঁতৰ িোলি তপোহৰ হয় 

ততবতয়োই বসহঁত আগিোবঢ যোয় আৰু তযবতয়োই অন্ধকোৰ হয় 

ততবতয়োই বসহঁত থমবক ৰয়। আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতৰ 

েৱণশবি আৰু দৃবষ্টশবি হৰণ কবৰি পোবৰল লহঁলতন। বনশ্চয় 

আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ُق  یَّكَّادُ  ْ ُف  الَْبَّ ُهْم    یَّْخطَّ ارَّ َّبْصَّ َّٰمَّا    ا   كُل
ٓاءَّ  ْوا لَُّهْم  اَّضَّ ۬   ٰمَّشَّ َّْظلَّمَّ  وَّاِذَّا    فِْیِه ن   ا
 ْ لَّوْ   قَّاُمْوا    عَّلَّهْْیِ ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ هَّبَّ  اّلٰله   لَّذَّ

ْمِعِهْم  اِرِهْم    ِبسَّ َّبْصَّ َّ  اِٰنَّ   وَّا له  اّلٰله  عَّ
ء   كُٰلِ  ْ  قَِّدیْر   َشَّ

21. তহ মোনৱ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ তসই ৰি 

(প্ৰবতপো ক)ৰ ইিোদত কৰো, বযজলন ততোমোল োকক আৰু 

ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ক সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত 

ততোমোল োলক তোক্বৱোৰ অবধকোৰী হ’ি পোৰো। 

ا  بَُّٰكُم  اْعُبُدْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ   الَِّٰذْی  رَّ
لَّقَُّكْم  لَّٰكُْم  قَّْبلِكُْم  ِمْن  وَّالَِّٰذیْنَّ  خَّ   لَّعَّ
 تَّٰتَُّقْونَّ ن 

22. বযজলন ততোমোল োকৰ িোলি পৃবথৱীখনক বিছনো কবৰ বদলছ 

আৰু আকোশখনক কবৰ বদলছ চো , আৰু আকোশৰ পৰো পোনী 
لَّ  الَِّٰذْی  عَّ اًشا اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ  فِرَّ

مَّٓاءَّ  لَّ  ِبنَّٓاًء  ٰوَّالٰسَّ َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ٰوَّا  الٰسَّ
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অৱতীণি কবৰ তোৰ দ্বোৰো ততোমোল োকৰ জীবৱকোৰ িোলি ফ মূ  

উৎপোদন কবৰলছ। গবতলক ততোমোল োলক জোবন-শুবন কোলকো 

আল্লোহৰ সমকক্ষ্ বথৰ নকবৰিো। 

جَّ  مَّٓاءً  َّْخرَّ ِت  ِمنَّ  ِبه   فَّا   ِرْزقًا  الثَّٰمَّره
لُْوا فَّلَّ   لَّٰكُْم    ِ  تَّْجعَّ َّنُْتْم  ّلِلٰه ادًا ٰوَّا َّنْدَّ   ا

 تَّْعلَّمُْونَّ 

23. আবম আমোৰ িোিোৰ ওপৰত বয অৱতীণি কবৰলছোঁ তোত 

যবদ ততোমোল োকৰ তকোলনো সলিহ থোলক ততলে ইয়োৰ অনুৰূপ 

তকোলনো এটো ছুৰো ৰচনো কবৰ আনো আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ সকল ো সোক্ষ্ী-সহোয়কোৰীক আহ্বোন কৰো, 

যবদলহ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো। 

یْب   ِفْ  ُكنُْتْم  وَّاِْن  ٰمَّا  رَّ لْنَّا  ٰمِ له  نَّٰزَّ   عَّ
ْبِدنَّا  ة   فَّاُْتْوا عَّ   وَّادُْعْوا ٰمِثْلِه   ٰمِْن   ِبُسوْرَّ

ُكْم  ٓاءَّ دَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  ُشهَّ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله
ِدقِْیَّ   صه

24. এলতলক যবদ ততোমোল োলক এলন নকৰো- আৰু 

ততোমোল োলক এইলটো তকবতয়োও কবৰি তনোৱোবৰিো, 

ততলনহ’ত  তসই জুইৰ পৰো িোবচিল  িযৱিো কৰো যোৰ ইন্ধন 

হ’ি মোনুহ আৰু বশ , বযলটো প্ৰস্তুত কৰো হহলছ কোবফৰসক ৰ 

িোলি। 

لُْوا لَّْٰم  فَّاِْن  لَّْن  تَّْفعَّ لُْوا وَّ  فَّاتَُّٰقوا تَّْفعَّ
۬   النَّٰاُس  وَّقُْودُهَّا  الَِّٰتْ  النَّٰارَّ  ةُ   ارَّ   وَّالِْحجَّ
ْت   لِلْكهِفِریْنَّ  اُعِٰدَّ

25. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকক সুসংিোদ বদয়ক তয, ততওল োকৰ িোলি আলছ 

জোন্নোত, যোৰ তল বদ নদী প্ৰিোবহত হয়, তযবতয়োই 

ততওঁল োকক তোৰ পৰো তকোলনো ফ  খোিল  বদয়ো হ’ি, 

ততবতয়োই ততওঁল োলক ক’ি, ইবতপুলিি আমোক এই ধৰণৰ 

ফ  খোিল  বদয়ো হহবছ , কোৰণ ততওঁল োকক ফ মূ  

সোদৃশযপূণি কবৰ বদয়ো হ’ি আৰু ততওঁল োকৰ িোলি তোত থোবকি 

পবৱত্ৰো-সবিনী, আৰু তোত ততওঁল োক বচৰকো  থোবকি। 

رِ  بَّٰشِ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
َّٰنَّ  نٰهت   لَُّهْم  ا ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ

ُر    َّٰمَّا   اَْلَّنْهه ا  ُرِزقُْوا كُل ة    ِمْن  ِمْنهَّ َّمَّرَّ   ث
ْزقًا ن  لُْوا  ٰرِ ا قَّا   ِمْن  ُرِزقْنَّا  الَِّٰذْی  ههذَّ
تُْوا  قَّْبُل ن  ُ اِبًها    ِبه   وَّا لَُّهْم   ُمتَّشَّ ا   وَّ   فِْیهَّ
َّْزوَّاج   ۬   ا ة  ن رَّ ٰهَّ ا  ٰوَُّهْم   ٰمُطَّ لُِدْونَّ   فِْیهَّ  خه

26. বনশ্চয় আল্লোলহ মহ অথিো তোলতোলক কু্ষ্দ্ৰ তকোলনো িস্তুৰ 

উপমো বদওঁলত সংলকোচলিোধ নকলৰ। এলতলক বযসকল  

ঈমোন আবনলছ ততওঁল োলক জোলন তয, বনশ্চয় এইলটো 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো সতয; আৰু বযসকল  

কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত কয় তয, 'আল্লোলহ এই উপমোৰ দ্বোৰো বক 

িুজোি বিচোবৰলছ'? ততওঁ ইয়োৰ দ্বোৰো িহুতলক বিভ্ৰোে কলৰ 

আৰু িহুতলক বহদোয়ত বদলয়। আৰু ততও ঁ ফোবছকসক ৰ 

িোবহলৰ আন কোলকো ইয়োৰ দ্বোৰো বিভ্ৰোে নকলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  َّْن  یَّْستَّْح    َلَّ  اّلٰله   ٰمَّا  مَّثًَّل  یَّْٰضِربَّ  ا
ةً  ا     فَّمَّا  بَُّعْوضَّ َّٰمَّا   فَّْوقَّهَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ   اه

َّنَّٰهُ  فَّیَّْعلَّمُْونَّ  ٰقُ  ا بِِٰهْم    ِمْن  الْحَّ ا   ٰرَّ َّٰمَّ   وَّا
ا ذَّا   فَّیَُّقْولُْونَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ادَّ  مَّ َّرَّ  ا
 ُ ا اّلٰله ذَّ ثًَّل    ِبهه ا ن  ِبه   یُِضٰلُ   مَّ  كَِّثْْیً

یَّْهِدْی  ا    ِبه   ٰوَّ ا   كَِّثْْیً مَّ  اَِٰلَّ  ِبه    یُِضٰلُ  وَّ
ِسِقْیَّ ن   الْفه
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27. বযসকল  আল্লোহৰ  গত দৃঢ অিীকোৰত আৱি তহোৱোৰ 

বপছত তসইলটো ভংগ কলৰ, আল্লোলহ বয সম্পকি  অটুট 

ৰোবখিল  বনলদি শ বদলছ তসইলটো বিবচ্ছন্ন কলৰ আৰু পৃবথৱীত 

বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰ ফুলৰ, বসহঁলতই ক্ষ্বতগ্ৰি। 

ْهدَّ  یَّْنُقُضْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِ  عَّ ْ  اّلٰله  بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ُعْونَّ  ِمیْثَّاقِه   یَّْقطَّ ا   وَّ رَّ  مَّ َّمَّ ُ  ا َّْن  ِبه    اّلٰله  ا
لَّ  یُْفِسُدْونَّ  یُْٰوصَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
هٓى ِكَّ  ِسُرْونَّ  ُهُم  اُول  الْخه

28. ততোমোল োলক তকলনলক আল্লোহৰ  গত কুফৰী কৰো? 

অথচ ততোমোল োক প্ৰোণহীন আবছ ো। তোৰ বপছত ততলৱঁই 

ততোমোল োকক জীবৱত কবৰলছ আলকৌ ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

মৃতুয ঘটোি, তোৰ বপছত পুনৰ জীবৱত কবৰি আৰু তোৰ বপছত 

ততোমোল োকক ততওঁৰ ওচৰল লকই ওভতোই বনয়ো হ’ি। 

ِ  تَّْكُفُرْونَّ  كَّْیفَّ  تًا  وَُّكنُْتْم  ِباّلٰله َّْموَّا  ا
ُكْم    َّْحیَّا   ثُٰمَّ  یُِمیُْتُكْم  ثُٰمَّ   فَّا
ُعْونَّ  اِلَّْیهِ  ثُٰمَّ  یُْحِیْیُكْم   ُتْرجَّ

29. ততলৱঁই পৃবথৱীৰ সকল ো িস্তু ততোমোল োকৰ িোলি সৃবষ্ট 

কবৰলছ। তোৰ বপছত ততওঁ আকোশৰ বপলন মলনোবনলিশ কবৰ 

তসইলটোক সোতখন আকোশত বিনযি কবৰলছ; আৰু ততও ঁ

সকল ো িস্তু সম্পলকি  সবিলশষ অৱগত। 

لَّقَّ  ُهوَّالَِّٰذْی    اَْلَّْرِض  ِف  ٰمَّا  لَّكُْم  خَّ
ِمْیًعا    مَّٓاءِ  اِلَّ  اْستَّوه ی ثُٰمَّ   جَّ  الٰسَّ

ىُهٰنَّ  ٰوه ْبعَّ   فَّسَّ مهوهت      سَّ ِبكُٰلِ   سَّ ء   وَُّهوَّ ْ  َشَّ
 عَّلِْیم  

30. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

বফবৰিোসক ক ক’ত , বনশ্চয় মই পৃবথৱীত খব ফো সৃবষ্ট 

কবৰিল  বথৰ কবৰলছোঁ। ততওলঁ োলক ক’ত , তুবম পৃবথৱীত 

এলন এটো জীৱ সৃবষ্ট কবৰি বিচৰো তনবক, বযলয় পৃবথৱীত বিপযিয় 

সৃবষ্ট কবৰি আৰু ততজ প্ৰিোবহত কবৰি? আৰু আবমলতো ততোমোৰ 

হোম্দসহ তছিীহ পো  কলৰোলৱঁই  গলত ততোমোৰ পবৱত্ৰতোও 

তঘোষণো কলৰোঁ। ততও ঁ ক’ত , বনশ্চয় মই বযলটো জোলনো 

ততোমোল োলক তসইলটো নোজোনো।I 

بُٰكَّ  قَّالَّ  وَّاِذْ  كَّةِ  رَّ هٓى ِ ْ  لِلْمَّل اعِل   اِٰنِ   ِف   جَّ
لِْیفًَّة    اَْلَّْرِض  ا  خَّ لُْو  ُل  قَّا َّتَّْجعَّ ا   ا   فِْیهَّ
ا  یُْٰفِسُد  مَّْن  یَّْسِفُك   فِْیهَّ مَّٓاءَّ    وَّ   الٰدِ

ُح   وَّنَّْحُن  بِٰ ْمِدكَّ  نُسَّ ُس  ِبحَّ   لَّكَّ    وَّنُقَّٰدِ
ْ   قَّالَّ  َّعْلَُّم  اِٰنِ ا  ا  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

31. আৰু ততওঁ আদমক যোৱতীয় নোমৰ বশক্ষ্ো বদল , তোৰ 

বপছত তসইলিোৰ বফবৰিোসক ৰ আগত উপিোপন কবৰ 

ক’ত , যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী ততলে তমোক এইলিোৰৰ 

নোম তকোৱো। 

دَّمَّ  وَّعَّلَّٰمَّ  ا  اَْلَّْسمَّٓاءَّ  اه َّٰهَّ   ثُٰمَّ  كُل
ُهْم  ضَّ رَّ لَّ  عَّ كَِّة ن  عَّ هٓى ِ َّنٌِْۢبـ ُْوِنْ  فَّقَّالَّ   الْمَّل   ا
ءِ  ِباَّْسمَّٓاءِ  ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  هه ُؤاَلَّ  صه

 
I খলিফা- প্ৰলিলিলি 
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32. ততওঁল োলক ক’ত , তুবম পবৱত্ৰ। তুবম আমোক বয বশক্ষ্ো 

বদছো তোৰ িোবহলৰ আমোৰ আন তকোলনো জ্ঞোন নোই। বনশ্চয় 

তুবম সিিজ্ঞ প্ৰজ্ঞোময়। 

نَّكَّ  قَّالُْوا ا  اَِٰلَّ  لَّنَّا   عِلْمَّ   َلَّ  ُسْبحه   مَّ
َّنْتَّ  اِنَّٰكَّ   عَّلَّٰمْتَّنَّا    لِْیُم  ا ِكْیُم   الْعَّ الْحَّ

 

33. ততওঁ ক’ত , ‘তহ আদম, এইলিোৰৰ নোম তুবম বসহঁতক 

জনোই বদয়ো’। তোৰ বপছত তযবতয়ো ততওঁ (আদলম) 

এইলিোৰৰ নোম জনোই বদল , ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘মই 

ততোমোল োকক তকোৱো নোবছল োঁলন তয, বনশ্চয় মই 

আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ গোলয়ি (অদৃশয) সম্পলকি  

জোলনো? মই তসইলিোলৰো জোলনো বযলিোৰ ততোমোল োলক প্ৰকোশ 

কৰো আৰু বযলিোৰ ততোমোল োলক তগোপন কৰো’। 

َّنٌِْۢبْئُهْم  یه اهدَُّم  قَّالَّ  َّا    ِباَّْسمَّٓاى ِِهْم    ا   فَّلَّمٰ
َُّهْم  َّنٌْۢبَّا َّلَّْم  قَّالَّ   ِباَّْسمَّٓاى ِِهْم ن  ا َّقُْل  ا  ا
ْ   لَّٰكُْم  َّعْلَُّم  اِٰنِ ْیبَّ   ا مهوهِت  غَّ  الٰسَّ

َّعْلَُّم   وَّاَْلَّْرِض ن  ا  وَّا ا   ُتْبُدْونَّ  مَّ مَّ   وَّ
 تَّْكُتُمْونَّ  ُكنُْتْم 

34. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম বফবৰিোসক ক 

হকবছল োঁ, ততোমোল োলক আদমক ছোজদো কৰো। ততবতয়ো 

ইিব ছৰ িোবহলৰ সকল োলৱ ছোজদো কবৰবছ । বস অস্বীকোৰ 

কবৰল  আৰু অহংকোৰ কবৰল , আৰু বস কোবফৰসক ৰ 

অেভুি ি হ’ । 

كَّةِ  قُلْنَّا  وَّاِذْ  هٓى ِ   َِلهدَّمَّ  اْسُجُدْوا لِلْمَّل
ا ُدْو  جَّ َّ ؗ   اَّبه   اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   فَّسَّ  وَّاْستَّْكَبَّ

َّانَّ   الْكهِفِریْنَّ  ِمنَّ  وَّك

35. আৰু আবম ক’ত োঁ, তহ আদম, তুবম আৰু ততোমোৰ স্ত্ৰীলয় 

জোন্নোতত িসিোস কৰো আৰু য’ৰ পৰো ইচ্ছো স্বোচ্ছলি আহোৰ 

গ্ৰহণ কৰো, বকন্তু এই গছলজোপোৰ ওচৰল  নোযোিো, অনযথো 

ততোমোল োক যোব মসক ৰ অেভুি ি হহ যোিো। 

َّنْتَّ  اْسكُْن  یه اهدَُّم  وَّقُلْنَّا    وَّزَّْوُجكَّ  ا
نَّٰةَّ  ا  وَّكُلَّ  الْجَّ غًَّدا ِمْنهَّ یُْث  رَّ  ِشْئُتمَّا  حَّ
بَّا وََّلَّ  ِذهِ  تَّْقرَّ ةَّ  هه رَّ جَّ   ِمنَّ  فَّتَُّكْونَّا  الٰشَّ

لِمِْیَّ   الٰظه

36. অৱলশষত চয়তোলন তোৰ পৰো ততওঁল োকক পদস্খব ত 

কবৰল  আৰু ততওঁল োক য’ত আবছ  তোৰ পৰো ততওলঁ োকক 

িবহসৃ্কত কৰোল , আৰু আবম ক’ত োঁ, ‘ততোমোল োলক নোবম 

তযোৱো; ততোমোল োলক ইজলন বসজনৰ শত্ৰু; আৰু ততোমোল োকৰ 

িোলি পৃবথৱীত আলছ বনবদি বষ্ট সময়ল লক আিোস আৰু তভোগ-

উপলভোগৰ উপকৰণ’। 

لَُّٰهمَّا  َّزَّ ُن  فَّا ْیطه ا  الٰشَّ ْنهَّ ُهمَّا   عَّ جَّ َّْخرَّ   فَّا
َّانَّا  ِمٰمَّا    بَّْعُضكُْم  اْهِبُطْوا وَّقُلْنَّا   فِْیِه  ك

لَّكُْم   عَُّدٰو     لِبَّْعض    اَْلَّْرِض  ِف   وَّ
مَّتَّاع    ِحْی   اِله  ُمْستَّقَّر  ٰوَّ

37. তোৰ বপছত আদলম ততওৰঁ প্ৰবতপো কৰ পৰো বকছুমোন 

িোকয বশবক  ’ত ; ফ ত আল্লোলহ ততওঁৰ তোওিো কিু  

কবৰল । বনশ্চয় ততওঁ তোওিো কিু কোৰী অবত দয়ো ু। 

دَُّم  فَّتَّلَّٰقه   بِٰه   ِمْن  اه َّلِمهت   ٰرَّ   عَّلَّْیِه    فَّتَّابَّ  ك
نَّٰه   ِحیُْم  الٰتَّٰوَّاُب  ُهوَّ  اِ  الٰرَّ
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38. আবম ক’ত োঁ, ‘ততোমোল োক আটোলয় ইয়োৰ পৰো নোবম 

তযোৱো। তযবতয়ো তমোৰ ফো ৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওচৰত 

তকোলনো বহদোয়ত আবহি, ততবতয়ো বযসকল  আমোৰ বহদোয়তৰ 

অনুসৰণ কবৰি, ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু 

ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি’। 

ا  اْهِبُطْوا قُلْنَّا  ِمْیًعا    ِمْنهَّ ا   جَّ   فَّاِٰمَّ
ْ  یَّاْتِیَّنَُّٰكْم  ٰنِ ایَّ  تَِّبعَّ  فَّمَّْن  ُهًدی ٰمِ  ُهدَّ

ْوف   فَّلَّ  ْ   خَّ نُْونَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ یَّْحزَّ
 

39. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ, বসহঁলতই জুইৰ অবধিোসী। তোত বসহঁলত 

বচৰকো  থোবকি। 

بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  هٓى ِكَّ  ِباهیهِتنَّا   وَّكَّٰذَّ   اُول
ُب  ا  ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

40. তহ ঈছৰোঈ ৰ িংশধৰসক ! ততোমোল োলক তমোৰ তসই 

অনুগ্ৰহসমূহৰ কথো স্মৰণ কৰো, বয অনুগ্ৰহ মই ততোমোল োকক 

প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু ততোমোল োলক তমোৰ অিীকোৰ পূৰণ 

কৰো, মলয়ো ততোমোল োকৰ অিীকোৰ পূৰণ কবৰম, আৰু 

ততোমোল োলক তকৱ  তমোলকই ভয় কৰো। 

ٓاِءیْلَّ  یهبَِّنْ   ُكُرْوا اِْسرَّ   الَِّٰتْ   نِْعمَِّتَّ  اذْ
ْمُت  َّنْعَّ َّْوفُْوا عَّلَّْیُكْم  ا ْهِدْی   وَّا  اُْوِف  ِبعَّ
ْهِدُكْم    یَّٰایَّ   ِبعَّ  فَّاْرهَُّبْوِن  وَّاِ

41. আৰু মই বয অৱতীণি কবৰলছোঁ ততোমোল োলক তোৰ প্ৰবত 

ঈমোন তপোষণ কৰো। এইখন হহলছ ততোমোল োকৰ ওচৰত থকো 

গ্ৰন্থৰ সতযতো প্ৰমোণকোৰী। গবতলক ততোমোল োলকই ইয়োৰ 

প্ৰথম অস্বীকোৰকোৰী নহ’িো আৰু ততোমোল োলক তমোৰ 

আয়োতসমূহক সোমোনয মূ যত বিৰী নকবৰিো।  গলত 

ততোমোল োলক তকৱ  তমোলকই ভয় কৰো। 

ِمُنْوا لُْت  ِبمَّا   وَّاه َّنْزَّ قًا  ا ٰدِ كُْم  لِٰمَّا   ُمصَّ   مَّعَّ
لَّ  تَُّكْونُْو ا وََّلَّ  َّٰوَّ َّافِر    ا ْوا وََّلَّ  ِبه   ك ُ  تَّْشَتَّ
َّمًَّنا  ِباهیهِتْ  یَّٰایَّ   قَّلِْیًل ؗ  ث  فَّاتَُّٰقْوِن  وَّاِ

42. আৰু ততোমোল োলক সতযক বমছোৰ  গত বমবেত নকবৰিো 

আৰু জোবন-শুবন সতয তগোপন নকবৰিো। 

ٰقَّ  تَّلِْبُسوا وََّلَّ   وَّتَّْكُتُموا ِبالْبَّاِطِل  الْحَّ
ٰقَّ  َّنُْتْم  الْحَّ  تَّْعلَّمُْونَّ  وَّا

43. আৰু ততোমোল োলক ছো োত প্ৰবতিো কৰো আৰু যোকোত 

প্ৰদোন কৰো  গলত ৰুকুকোৰীসক ৰ হসলত ৰুকু কৰো। 

َّقِْیُموا هوةَّ  وَّا ل تُوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه   الٰزَّ
ِكِعْیَّ  مَّعَّ  وَّاْركَُّعْوا  الٰره

44. ততোমোল োলক মোনুহক সৎকমিৰ আলদশ বদয়ো আৰু 

বনজলক পোহবৰ তযোৱো তনবক? অথচ ততোমোল োলক বকতোি 

অধযয়ন কৰো। ততোমোল োলক নুিুজো তনবক? 

تَّاُْمُرْونَّ  َّ ْونَّ  ِبالَِْبِٰ  النَّٰاسَّ  ا   وَّتَّنْسَّ
كُْم  َّنُْفسَّ َّنُْتْم  ا َّفَّلَّ   الِْكتهبَّ    تَّْتلُْونَّ  وَّا   ا
 تَّْعِقلُْونَّ 
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45. ততোমোল োলক হধযিয আৰু ছো োতৰ দ্বোৰো সহোয় প্ৰোথিনো 

কৰো। বনশ্চয় বিনয়ীসক ৰ িোবহলৰ আনৰ িোলি ই িৰ কঠিন 

কোম। 

َْبِ  وَّاْستَِّعیُْنْوا هوةِ     ِبالٰصَّ ل ا   وَّالٰصَّ نَّٰهَّ   وَّاِ
ة   لَّ  اَِٰلَّ  لَّكَِّبْْیَّ ِشِعْیَّ ن  عَّ  الْخه

46. বযসকল  বিশ্বোস কলৰ তয, বনশ্চয় বসহঁলত বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ  গত সোক্ষ্োৎ কবৰি আৰু বনশ্চয় বসহঁত ততওঁৰ 

ফোল ই উভবত যোি। 

َّنَُّٰهْم  یَُّظنُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  هُقْوا ا ل بِِٰهْم  ٰمُ   رَّ
َّنَُّٰهْم  ِجُعْونَّ  اِلَّْیهِ  وَّا  ره

47. তহ ইছৰোঈ ৰ িংশধৰসক ! তমোৰ তসই অনুগ্ৰহৰ কথো 

মনত তপল োৱো, বযলিোৰ মই ততোমোল োকক প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, 

আৰু বনশ্চয় মই ততোমোল োকক সমগ্ৰ জোবতৰ ওপৰত তেিত্ব 

প্ৰদোন কবৰবছল োঁ। 

ٓاِءیْلَّ  یهبَِّنْ   ُكُرْوا اِْسرَّ   الَِّٰتْ   نِْعمَِّتَّ  اذْ
ْمُت  َّنْعَّ ْ  عَّلَّْیُكْم  ا َّٰنِ لُْتُكْم  وَّا لَّ  فَّٰضَّ  عَّ
لَّمِْیَّ   الْعه

48. আৰু ততোমোল োলক তসইবদনলটোক ভয় কৰো বযবদনো 

তকোলনোলৱই কোলৰো কোমত নোবহি, আৰু কোলৰো িোলিই 

মধযিতো গৃহীত নহ’ি  গলত কোলৰো পৰোই তকোলনো বিবনময় 

ত োৱো নহ’ি, আৰু বসহঁলত সহোয় প্ৰোপ্তও নহ’ি। 

تَُّٰقْوا ْن  نَّْفس   تَّْجِزْی  َٰلَّ  یَّْوًما  وَّا  عَّ
ْیـ ًا ٰوََّلَّ  نَّْٰفس   ا  یُْقبَُّل  شَّ ة   ِمْنهَّ فَّاعَّ شَّ
ذُ  ٰوََّلَّ  ا  یُْؤخَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّْدل    ِمْنهَّ

ُرْونَّ   یُْنصَّ

49. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোল োকক 

বফৰআউনৰ িংশৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ। বসহঁলত 

ততোমোল োকক বনমিম শোবি বিবহবছ । ততোমোল োকৰ পুত্ৰ 

সেোনক হতযো কবৰবছ  আৰু কনযোসেোনক জীয়োই ৰোবখবছ , 

আৰু ইয়োৰ মোজত আবছ  ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এক মহোপৰীক্ষ্ো। 

یْنهُكْم  وَّاِذْ  ِل  ٰمِْن  نَّٰجَّ ْونَّ  اه   فِْرعَّ
اِب  ُسْوٓءَّ  یَُّسْوُمْونَُّكْم  ذَّ بُِٰحْونَّ  الْعَّ   یُذَّ
ُكْم  َّبْنَّٓاءَّ یَّْستَّْحُیْونَّ  ا ُكْم    وَّ ٓاءَّ   نِسَّ

لِكُْم  وَِّفْ  ء   ذه بُِٰكْم  ٰمِْن  بَّاَلَّ ِظْیم   ٰرَّ  عَّ

50. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোল োকৰ িোলি 

সোগৰক দুভোগ কবৰবছল োঁ আৰু ততোমোল োকক উিোৰ 

কবৰবছল োঁ আৰু ততোমোল োকৰ চকুৰ সনু্মখলত বফৰআউনৰ 

িংশক িুিোই মোবৰবছল োঁ। 

قْنَّا  وَّاِذْ  یْنهُكْم  الْبَّْحرَّ  ِبكُُم  فَّرَّ َّنْجَّ   فَّا
قْنَّا   َّْغرَّ ْونَّ  اهلَّ  وَّا َّنُْتْم  فِْرعَّ تَّْنُظُرْونَّ   وَّا

 

51. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম মূছোৰ হসলত চবল্লশ ৰোবতৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত হ বছল োঁ, ততওঁ (গুবচ তযোৱো)ৰ বপছত 
عَّْدنَّا  وَّاِذْ  َّْربَِّعْیَّ  ُمْوسه   وه   ثُٰمَّ  لَّْیلَّةً  ا

ْذُتُم  تَّٰخَّ ْ  الِْعْجلَّ  ا َّنُْتْم  بَّْعِده   ِمنٌۢ   وَّا
لِمُْونَّ   ظه
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ততোমোল োলক দোমুবৰ এটোক (উপোসযৰূলপ) গ্ৰহণ কবৰবছ ো, 

আৰু ততোমোল োক যোব ম হহ হগবছ ো। 

52. ইয়োৰ বপছলতো আবম ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰবছল োঁ 

যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপন কৰো। 

فَّْونَّا  ثُٰمَّ  ْنُكْم  عَّ ْ  عَّ لِكَّ  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   ذه
لَّٰكُْم   تَّْشكُُرْونَّ  لَّعَّ

53. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম মূছোক বকতোি আৰু 

ফুৰকোন দোন কবৰবছল োঁ যোলত ততোমোল োলক বহদোয়ত  োভ 

কবৰি পোৰো। 

تَّیْنَّا  وَّاِذْ    وَّالُْفْرقَّانَّ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه
لَّٰكُْم   تَّْهتَُّدْونَّ  لَّعَّ

54. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মূছোই বনজ সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , 

তহ তমোৰ জোবত! ততোমোল োলক দোমুবৰলটোক (উপোসযৰূলপ) 

গ্ৰহণ কবৰ বনজৰ ওপৰত অনযোয় কবৰছো। এলতলক 

ততোমোল োলক বনজৰ প্ৰোণ বনলজই বিসজি ন বদ সৃবষ্টকতি োৰ 

ওচৰত তোওিো কৰো। এইলটোলৱই হহলছ ততোমোল োকৰ 

সৃবষ্টকতি োৰ ওচৰত ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ। তোৰ 

বপছত ততওঁ ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰবছ । বনশ্চয় ততও ঁ

ক্ষ্মোশী  অবত দয়ো ু। 

نَُّٰكْم  یهقَّْوِم  لِقَّْوِمه   ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ    اِ
لَّمُْتْم  كُْم  ظَّ َّنُْفسَّ ُكُم  ا اذِ   الِْعْجلَّ  ِباتِٰخَّ
ا ا بَّاِرى ِكُْم  اِله  فَُّتْوبُْو  كُْم    فَّاقُْتلُْو  َّنُْفسَّ   ا
لِكُْم  ْْی   ذه   فَّتَّابَّ   بَّاِرى ِكُْم    ِعْندَّ  لَّٰكُْم  خَّ
نَّٰه    عَّلَّْیُكْم    ِحیُْم  الٰتَّٰوَّاُب  ُهوَّ  اِ  الٰرَّ

55. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক হকবছ ো, তহ 

মুছো! আবম আল্লোহক প্ৰকোশযভোলৱ তনলদখোল লক ততোমোক 

বিশ্বোস নকলৰোঁ, ফ ত ততোমোল োলক চোই থোলকোঁলতই হ োৎ 

ততোমোল োকক িজ্ৰপোলত আৰমণ কবৰবছ । 

ٰته  لَّكَّ  نُْٰؤِمنَّ  لَّْن  یهُمْوسه  قُلُْتْم  وَّاِذْ    حَّ
ی َّ  نَّرَّ ةً  اّلٰله ْهرَّ ْتُكُم  جَّ ذَّ ِعقَّةُ  فَّاَّخَّ  الٰصه
َّنُْتْم   تَّْنُظُرْونَّ  وَّا

56. তোৰ বপছত ততোমোল োকৰ এই মৃতুযৰ বপছলতো আবম 

ততোমোল োকক পুনৰ জীৱন দোন কবৰল োঁ যোলত ততোমোল োলক 

কৃতজ্ঞ তহোৱো। 

ثْنهُكْم  ثُٰمَّ  ْ  بَّعَّ ْوتِكُْم  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ لَّٰكُْم  مَّ   لَّعَّ
 تَّْشكُُرْونَّ 

57. আৰু আবম ততোমোল োকৰ ওপৰত তমঘৰ ছোঁ বিিোৰ 

কবৰবছল োঁ আৰু ততোমোল োকৰ িোলি অৱতীণি কবৰবছল োঁ 

‘মোন্নো’ আৰু ‘ছো ৱো’। (হকবছল োঁ) ‘আবম ততোমোল োকক দোন 

কৰো পবৱত্ৰ (উত্তম) জীবৱকোৰ পৰো ততোমোল োলক আহোৰ 

لَّٰلْنَّا  مَّامَّ  عَّلَّْیُكُم  وَّظَّ لْنَّا  الْغَّ َّنْزَّ   وَّا
لْوهی    الْمَّٰنَّ  عَّلَّْیُكُم   ِمْن  كُلُْوا  وَّالٰسَّ
ِت  یِٰبه ا  طَّ ُكْم    مَّ زَّقْنه ا   رَّ مَّ لَّمُْونَّا  وَّ   ظَّ
هِكْن  ل ا وَّ َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا
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কৰো’। দৰোচ লত বসহঁলত আমোৰ এলকো অনযোয় কবৰি পৰো 

নোবছ  িৰং বসহঁলত বনলজই বনজৰ প্ৰবতলহ অনযোয় কবৰবছ । 

58. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম হকবছল োঁ, ‘ততোমোল োলক 

এই গোওঁখনত প্ৰলৱশ কবৰ তোৰ পৰো বয ইচ্ছো আনিবচলত্ত 

আহোৰ কৰো আৰু দুৱোৰত প্ৰলৱশ কলৰোঁলত বশৰ নত কবৰ 

প্ৰলৱশ কবৰিো। আৰু ক’িো ‘বহত্তোতুন’ (ক্ষ্মো বিচোলৰোঁ)। 

ফ ত আবম ততোমোল োকৰ অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰম আৰু 

সৎকমিশী সক ক আৰু অবধক (অনুগ্ৰহ) দোন কবৰম’। 

ِذهِ  ادُْخلُْوا قُلْنَّا  وَّاِذْ    فَّكُلُْوا الْقَّْریَّةَّ  هه
ا  یُْث  ِمْنهَّ غًَّدا ٰوَّادُْخلُوا ِشْئُتْم  حَّ  رَّ
ًدا ٰوَّقُْولُْوا الْبَّابَّ  ة   ُسٰجَّ   لَّكُْم  نَّْٰغِفرْ  ِحٰطَّ

ُكْم    یه طه ِیُْد   خَّ َنَّ  الْمُْحِسِنْیَّ  وَّسَّ

59. বকন্তু যোব মসকল  তসই কথোষোৰক পবৰিতি ন কবৰল  বয 

কথোষোৰ ক’িল  বসহঁতক তকোৱো হহবছ , ফ ত আবম 

যোব মসক ৰ প্ৰবত বসহঁতৰ অিোধযতোৰ কোৰলণ আকোশৰ পৰো 

শোবি অৱতীণি কবৰল োঁ। 

لَّ  لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّبَّٰدَّ ْْیَّ  قَّْوًَل  ظَّ  الَِّٰذْی  غَّ
لْنَّا  لَُّهْم  قِْیلَّ  َّنْزَّ لَّ  فَّا لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  عَّ  ظَّ
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِرْجًزا َّانُْوا ِبمَّا  الٰسَّ یَّْفُسُقْونَّ   ك
 

60. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মূছোই ততওঁৰ জোবতৰ িোলি পোনী 

বিচোবৰল , আবম ক’ত োঁ, ‘ততোমোৰ  োখুটিিোল লৰ বশ ত 

আঘোত কৰো’, ফ ত িোৰটো জ প্ৰপোত প্ৰিোবহত হ’ । 

প্ৰলতযক তগোত্ৰই বনজৰ বনজৰ পোনী তখোৱোৰ  োই জোবন  ’ত । 

(মই ক’ত োঁ) ‘ততোমোল োলক আল্লোলহ বদয়ো জীবৱকোৰ পৰো 

তখোৱো আৰু তসৱন কৰো আৰু পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰ 

নুফুবৰিো’। 

  فَُّقلْنَّا   لِقَّْوِمه   ُمْوسه  اْستَّْسقه  وَّاِذِ 
اكَّ  اْضِرْب  رَّ    بِٰعَّصَّ جَّ ْت   الْحَّ رَّ  فَّانْفَّجَّ
ا  ِمْنهُ  ثْنَّتَّ ةَّ  ا ْشرَّ  كُٰلُ  عَّلِمَّ  قَّْد   عَّیًْنا    عَّ
ُنَّاس   بَُّهْم    ا بُْوا كُلُْوا  ٰمَّْشرَّ  ِمْن  وَّاْشرَّ
ْزِق  ِ  ٰرِ  اَْلَّْرِض  ِف  تَّْعثَّْوا وََّلَّ  اّلٰله

 ُمْفِسِدیْنَّ 

61. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক হকবছ ো, ‘তহ মূছো! আবম 

এলকই ধৰণৰ খোদযৰ ওপৰত তকবতয়োও হধযিয ধোৰণ কবৰি 

তনোৱোবৰম। এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আমোৰ িোলি প্ৰোথিনো কৰো... ততও ঁতযন আমোৰ িোলি ভূবমজোত 

দ্ৰৱয শোক-পোচব , বতয়ঁহ, গম, দোই  আৰু বপঁয়োজ উত্পোদন 

কলৰ’। মূছোই ক’ত , ‘ততোমোল োলক উত্তম িস্তুৰ পবৰিলতি  

বনম্নমোনৰ িস্তু বিচৰো তনবক? ততলে তকোলনো চহৰল  গুবচ 

তযোৱো, তোত বনশ্চয় ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ বিচৰো 

িস্তুলিোৰ পোিো’; আৰু বসহঁতৰ ওপৰত  োঞ্ছনো আৰু দোবৰদ্ৰ 

له  نَّْٰصَِبَّ  لَّْن  یهُمْوسه  قُلُْتْم  وَّاِذْ  ام   عَّ عَّ   طَّ
بَّٰكَّ  لَّنَّا  فَّادْعُ  ٰوَّاِحد     ِمٰمَّا  لَّنَّا  یُْخِرْج  رَّ
ْ  اَْلَّْرُض  ُتنٌِْۢبُت  ا  ِمنٌۢ ا  بَّْقلِهَّ   وَّقِثَّٰٓاى ِهَّ
ا  فُْوِمهَّ ا   وَّ ِسهَّ ا    وَّعَّدَّ لِهَّ بَّصَّ   قَّالَّ   وَّ

تَّْستَّبِْدلُْونَّ  َّ َّدْنه  الَِّٰذْی  ا  ِبالَِّٰذْی  ُهوَّا
ْْی       ٰمَّا  لَّكُْم  فَّاِٰنَّ  ِمْصًرا اِْهِبُطْوا  ُهوَّخَّ
َّلُْتْم    ا ُ  وَُّضِربَّْت   سَّ لَّٰةُ  عَّلَّهْْیِ   الٰذِ

بَّٓاُءوْ   وَّالْمَّْسكَّنَُّة    ب   وَّ ِ  ٰمِنَّ  ِبغَّضَّ     اّلٰله
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আপবতত হ’  আৰু বসহঁত আল্লোহৰ গযিৰ বচকোৰ হ’ । 

এইলটো এই িোলি তয, বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু নিীসক ক অনযোয়ভোলৱ হতযো 

কবৰবছ । অিোধযতো আৰু সীমো ঙ্ঘন কৰোৰ িোলিই বসহঁতৰ 

এই পবৰণবত হহবছ । 

لِكَّ  َّانُْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه ِ  ِباهیهِت  یَّْكُفُرْونَّ  ك   اّلٰله
یَّْقُتلُْونَّ  َّ  وَّ ْْیِ  النَِّٰبٰی  ٰقِ    ِبغَّ لِكَّ   الْحَّ   ذه

ْوا ِبمَّا  صَّ َّانُْوا عَّ  یَّْعتَُّدْونَّ  وَّك

62. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু বযসকল  ইয়োহুবদ 

হহলছ  গলত নোছোৰো আৰু ছোলিয়ীসক ৰ বযহঁলতই আল্লোহ 

আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ আৰু সৎকমি কলৰ, 

বসহঁতৰ িোলি বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত পুৰস্কোৰ আলছ; 

আৰু বসহঁতৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু বসহঁত বচবেতও নহ’ি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ  هَّادُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اه
ی ره ِبـ ِْیَّ  وَّالنَّٰصه مَّنَّ  مَّْن  وَّالٰصه ِ  اه  ِباّلٰله
ِملَّ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  لًِحا  وَّعَّ   فَّلَُّهْم  صَّ
َّْجُرُهْم  بِِٰهْم    ِعْندَّ  ا ْوف   وََّلَّ   رَّ  خَّ
 ْ نُْونَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ  یَّْحزَّ

63. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোল োকৰ পৰো 

অংগীকোৰ হ বছল োঁ আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত ‘তুৰ’ পিিত 

উলত্তো ন কবৰবছল োঁ (আৰু হকবছল োঁ) ‘আবম বয (গ্ৰন্থ) বদল োঁ 

তসইখন দৃঢতোলৰ হসলত গ্ৰহণ কৰো আৰু তোত বয (বিবধ-বিধোন 

আৰু উপলদশ) আলছ তসয়ো স্মৰণ ৰোবখিো, যোলত 

ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰি পোৰো’। 

ْذنَّا  وَّاِذْ  فَّْعنَّا  ِمیْثَّاقَُّكْم  اَّخَّ   فَّْوقَُّكُم  وَّرَّ
وْرَّ    ا   ُخُذْوا  الٰطُ تَّیْنهُكْم  مَّ ِبُقٰوَّة    اه

ُكُرْوا ا  ٰوَّاذْ لَّٰكُْم  فِْیهِ  مَّ  تَّٰتَُّقْونَّ  لَّعَّ

64. ইয়োৰ বপছলতো ততোমোল োক বিমুখ হহবছ ো! এলতলক 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু অনুকম্পো 

নোথোবকল  ততোমোল োক বনশ্চয় ক্ষ্বতগ্ৰি হ' োলহঁলতন। 

لَّٰیُْتْم  ثُٰمَّ  ْ  تَّوَّ لِكَّ    بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   فَّلَّْو َلَّ   ذه
ِ  فَّْضُل  ْحمَُّته   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله   لَّكُنُْتْم  وَّرَّ
ِسِریْنَّ  ٰمِنَّ   الْخه

65. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  শবনিোৰ (বিেোমৰ 

বদন) সম্পলকি  সীমো ংঘন কবৰবছ  বসহঁতক ততোমোল োলক 

বনবশ্চতভোলৱ ভো লকলয় জোনো। ফ ত আবম বসহঁতক 

হকবছল োঁ, ‘ততোমোল োক বনকৃষ্ট িোিৰত পবৰণত হহ তযোৱো’। 

لَّقَّْد  ْوا الَِّٰذیْنَّ  عَّلِمُْتُم  وَّ  ِمْنُكْم  اْعتَّدَّ
ْبِت  ِف  دَّةً  ُكْونُْوا لَُّهْم  فَُّقلْنَّا  الٰسَّ  قِرَّ

ِسـ ِْیَّ     خه

66. এলতলক আবম এই ঘটনোক বসহঁতৰ সমসোমবয়ক আৰু 

পৰিতীসক ৰ িোলি এটো বশক্ষ্োমূ ক দৃষ্টোে িনোইলছোঁ, আৰু 

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি িনোইলছোঁ উপলদশ। 

ا  لْنههَّ عَّ ا  بَّْیَّ  لِٰمَّا  نَّكَّاًَل  فَّجَّ یْهَّ ا  یَّدَّ مَّ   وَّ
ا  لْفَّهَّ ةً  خَّ ْوِعظَّ مَّ  لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ  وَّ
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67. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুছোই ততওঁৰ জোবতক হকবছ , 

‘আল্লোলহ ততোমোল োকক এজনী গোই গৰু জলিহ কবৰিল  

বনলদি শ বদলছ’, বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোৰ  গত তধমোব  

কবৰছো তনবক’? মুছোই ক’ত , ‘মই অজ্ঞসক ৰ অেভুি ি 

তহোৱোৰ পৰো আল্লোহৰ আেয় বিচোলৰোঁ’। 

َّ  اِٰنَّ  لِقَّْوِمه    ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ   اّلٰله
َّْن  یَّاُْمُرُكْم  ةً    تَّْذبَُّحْوا ا ا  بَّقَّرَّ لُْو    قَّا
تَّٰتَِّخُذنَّا  َّ َُّعْوذُ  قَّالَّ   ُهُزًوا    ا ِ  ا َّْن  ِباّلٰله  ا
ُكْونَّ  َّ ِهلِْیَّ  ِمنَّ  ا  الْجه

68. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোৰ িোলি ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত দুআ কৰো, ততও ঁতযন আমোক স্পষ্টভোলৱ জনোই বদলয় 

তয, তসই গোইজনী তকলনকুৱো হ’ি  োলগ?’ মুছোই ক’ত , 

‘আল্লোলহ হকলছ, তসইজনী এলনকুৱো গোই হ’ি  োলগ বযজনী 

িৃিোও নহয় তপোৱো ীও নহয়, িৰং মধযিয়সী। এলতলক 

ততোমোল োকক বয আলদশ কৰো হহলছ তসইলটো পো ন কৰো’। 

بَّٰكَّ  لَّنَّا  ادْعُ  قَّالُوا ْ  رَّ ا  لَّٰنَّا  یُبَّٰیِ   ِِهَّ    مَّ
نَّٰه   قَّالَّ  ا  یَُّقْولُ  اِ نَّٰهَّ ة   اِ   فَّاِرض   َٰلَّ  بَّقَّرَّ
ٌۢ   ِبكْر     وََّلَّ  وَّان  لِكَّ    بَّْیَّ  عَّ لُْوا  ذه ا  فَّافْعَّ   مَّ

ُرْونَّ   ُتْؤمَّ

69. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আমোৰ িোলি দুআ কৰো, ততওঁ তযন আমোক স্পষ্ট কবৰ বদলয় 

তয, তোইৰ ৰং তকলনকুৱো হ’ি  োলগ?’ মুছোই ক’ত , ‘ততও ঁ

হকলছ, গোইজনী হো ধীয়ো ৰঙৰ হ’ি  োলগ, অবত উজ্জ  ৰং 

বিবশষ্ট, তদবখল ই তযন দশিকসকল  উৎফুবল্লত হয়’। 

بَّٰكَّ  لَّنَّا  ادْعُ  قَّالُوا ْ  رَّ ا  لَّٰنَّا  یُبَّٰیِ ا    مَّ  لَّْونُهَّ
نَّٰه   قَّالَّ  ا  یَُّقْولُ  اِ نَّٰهَّ ة   اِ ٓاُء ن  بَّقَّرَّ ْفرَّ  صَّ
ا  فَّاقِع   ِظِریْنَّ  تَُّسرُٰ  لَّْٰونُهَّ  النٰه

70. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আমোৰ িোলি দুআ কৰো, ততওঁ তযন আমোক স্পষ্টভোলৱ িণিনো 

কবৰ বদলয় তয, তসইজনী তকলনকুৱো হ’ি  োলগ? বনশ্চয় 

গোইজনী আমোৰ িোলি সলিহপূণি হহলছ; আৰু আল্লোলহ ইচ্ছো 

কবৰল  বনশ্চয় আবম বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হ’ম’। 

بَّٰكَّ  لَّنَّا  ادْعُ  قَّالُوا ْ  رَّ ا  لَّٰنَّا  یُبَّٰیِ  اِٰنَّ   ِِهَّ ن  مَّ
بَّهَّ  الْبَّقَّرَّ  َّا    عَّلَّیْنَّا    تَّشه نٰ ٓاءَّ  اِْن  وَّاِ ُ  شَّ   اّلٰله

 لَّمُْهتَُّدْونَّ 

71. মুছোই ক’ত , ‘ততও ঁহকলছ, তসইজনী এলনকুৱো গোই, 

বযজনীক মোটি চহোিল  িো তখবতত পোনী বদিল  িযৱহোৰ কৰো 

তহোৱো নোই, সুি আৰু বনখঁুত’। বসহঁলত ক’ত , ‘এবতয়ো তুবম 

সতয হ  আবহছো’। অৱলশষত বসহঁলত গোইজনীক জলিহ 

কবৰল , যবদও বসহঁলত তসয়ো কবৰিল  প্ৰস্তুত নোবছ । 

نَّٰه   قَّالَّ  ا  یَُّقْولُ  اِ نَّٰهَّ ة   اِ لُْول   َٰلَّ  بَّقَّرَّ   ذَّ
ْرثَّ    تَّْسِق  وََّلَّ  اَْلَّْرضَّ  ُتِثْْیُ    الْحَّ

لَّٰمَّة   ا    ِشیَّةَّ  َٰلَّ  ُمسَّ  الْـ هنَّ  قَّالُوا  فِْیهَّ
ٰقِ    ِجْئتَّ  بَُّحْوهَّا   ِبالْحَّ ا  فَّذَّ مَّ َّادُْوا وَّ   ك

لُْونَّ   یَّْفعَّ

72. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক এজন িযবিক 

হতযো কবৰবছ ো, তোৰ বপছত এজলন আনজনৰ প্ৰবত 
ْءُتْم  نَّْفًسا قَّتَّلُْتْم  وَّاِذْ  ا    فَّادٰهرَّ  فِْیهَّ
 ُ  تَّْكُتُمْونَّ    ُكنُْتْم  ٰمَّا  ُمْخِرج   وَّاّلٰله
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তদোষোলৰোপ কবৰবছ ো, আৰু ততোমোল োলক বয তগোপন কবৰবছ ো 

তসয়ো আল্লোলহ প্ৰকোশ কবৰল । 

73. তোৰ বপছত আবম ক’ত োঁ, ‘ইয়োৰ তকোলনো এটো অংশলৰ 

(অথিোৎ গোইজনীৰ মোংসলৰ) তোক আঘোত কৰো’। এইদলৰই 

আল্লোলহ মৃতক জীবৱত কলৰ আৰু ততও ঁততোমোল োকক ততওঁৰ 

বনদশিনসমূহ তদখুৱোয় যোলত ততোমোল োলক অনুধোৱন কবৰি 

পোৰো। 

ا    اْضِربُْوهُ  فَُّقلْنَّا  لِكَّ   ِببَّْعِضهَّ   یُْحِ  كَّذه
 ُ یُِریُْكْم   الْمَّْوٰته ن  اّلٰله یهِته   وَّ لَّٰكُْم   اه   لَّعَّ

 تَّْعِقلُْونَّ 

74. ইয়োৰ বপছলতো ততোমোল োকৰ হৃদয় কঠিন হহ পবৰবছ , 

তযবনিো বশ  অথিো তোলতোলক কঠিন। অথচ বকছুমোন বশ  

এলনকুৱোও আলছ বযলটোৰ পৰো হন-বনজৰো প্ৰিোবহত হয়, আৰু 

বকছুমোন এলনকুৱোও আলছ বযলটো বিদীণি তহোৱোৰ বপছত তোৰ 

পৰো পোনী বনগিত হয়, আৰু বকছুমোন আলছ আল্লোহৰ ভয়ত খবহ 

পলৰ, আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ 

অমলনোলযোগী নহয়। 

ْت  ثُٰمَّ  ْ  قُلُْوبُُكْم  قَّسَّ لِكَّ  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   ذه
ةِ  فَِّهَّ  ارَّ َّالِْحجَّ َّوْ  ك ٰدُ  ا َّشَّ   وَّاِٰنَّ   قَّْسوَّةً    ا
ةِ  ِمنَّ  ارَّ رُ  لَّمَّا   الِْحجَّ ُر    ِمْنهُ  یَّتَّفَّٰجَّ  اَْلَّنْهه
ا  وَّاِٰنَّ  ٰقَُّق  لَّمَّا  ِمْنهَّ   ِمْنهُ  فَّیَّْخُرُج  یَّٰشَّ
ا  وَّاِٰنَّ   الْمَّٓاُء      ِمْن  یَّْهِبُط  لَّمَّا  ِمْنهَّ
ْشیَّةِ  ِ    خَّ ا   اّلٰله مَّ ُ  وَّ ٰمَّا  ِبغَّافِل   اّلٰله   عَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ 

75. ততোমোল োলক এই আশো কবৰছো তনবক তয, বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ কথোত ঈমোন আবনি? অথচ বসহঁতৰ এটো দল  

আল্লোহৰ িোণী েৱণ কলৰ আৰু বসহঁলত তসই িোণী অনুধোৱন 

কৰোৰ বপছলতো জোবন িুবজ বিকৃত কলৰ। 

َّفَّتَّْطمَُّعْونَّ  َّْن  ا َّانَّ  وَّقَّْد  لَّكُْم  یُْٰؤِمُنْوا ا   ك
ْ  فَِّریْق   همَّ  یَّْسمَُّعْونَّ  ٰمِْٰنُ َّل ِ  ك   ثُٰمَّ  اّلٰله

فُْونَّه   ٰرِ ْ  یُحَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ قَّلُْوهُ  مَّ   وَُّهْم  عَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ 

76. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত মুবমনসক ৰ  গত সোক্ষ্োৎ কলৰ 

ততবতয়ো কয়, 'আবম ঈমোন আবনলছোঁ'। আলকৌ তযবতয়ো 

বসহঁলত তগোপলন ইজলন বসজনৰ  গত বমব ত হয় ততবতয়ো 

কয়, 'ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত তসই কথোলিোৰ বকয় 

আল োচনো কৰো বযলিোৰ আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ওচৰত উনু্মি 

কবৰ বদলছ; বসহঁলত ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত ততোমোল োকৰ বিৰুলি প্ৰমোণ দোবঙ ধবৰি তসইলটো 

ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱো তনবক'? 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لَُّقوا وَّاِذَّا مَّ ا اه لُْو  ۬   قَّا نَّٰا   مَّ   اه
لَّ  وَّاِذَّا ا بَّْعض   اِله  بَّْعُضُهْم  خَّ لُْو   قَّا

ثُْونَُّهْم  ٰدِ َّتُحَّ ُ  فَّتَّحَّ  ِبمَّا  ا   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله
ْوُكْم  ٓاٰجُ بُِٰكْم    ِعْندَّ  ِبه   لُِیحَّ َّفَّلَّ   رَّ  ا
 تَّْعِقلُْونَّ 
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77. বসহঁলত নোজোলন তনবক তয, বসহঁলত বয তগোপন কলৰ আৰু 

বয প্ৰকোশ কলৰ, তসয়ো আল্লোলহ জোলন? 
َّوََّلَّ  َّٰنَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  ا َّ  ا ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله   مَّ

ْونَّ  ا  یُِسٰرُ مَّ  یُْعلُِنْونَّ  وَّ

78. আৰু বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন বনৰক্ষ্ৰ মোনুলহো 

আলছ বযসকল  বমছো আশোৰ িোবহলৰ বকতোি (ঐশীগ্ৰন্থ) 

সম্পলকি  এলকোলৱই নোজোলন, বসহঁলত তকৱ  অমূ ক 

ধোৰণোলহ তপোষণ কলৰ। 

 ْ ِمْٰنُ ٰیُْونَّ  وَّ  اَِٰلَّ   الِْكتهبَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  اُٰمِ
 َّ اِنٰ َّمَّ  یَُّظنُْٰونَّ  اَِٰلَّ  ُهْم  وَّاِْن  ا

79. এলতলক দুলভি োগ বসহঁতৰ িোলি বযসকল  বনজ হোলত 

বকতোি ৰচনো কলৰ আৰু তোৰ বপছত সোমোনয মূ য তপোৱোৰ িোলি 

কয়, ‘এইলটো আল্লোহৰ পৰো (অৱতীণি)’। এলতলক বসহঁতৰ 

হোলত বয ৰচনো কবৰলছ তোৰ কোৰলণ বসহঁতৰ িোলি আলছ ধ্বংস 

আৰু বসহঁলত বয উপোজি ন কবৰলছ তোৰ কোৰলণও বসহঁতৰ িোলি 

আলছ ধ্বংস। 

یْل   َِّٰذیْنَّ  فَّوَّ  الِْكتهبَّ  یَّْكتُبُْونَّ  لِٰل
ا یَُّقْولُْونَّ  ثُٰمَّ   ِباَّیِْدیِْهْم     ِعْندِ  ِمْن  ههذَّ

 ِ ْوا اّلٰله ُ َّمًَّنا  ِبه   لِیَّْشَتَّ یْل    قَّلِْیًل    ث   فَّوَّ
ٰمَّا  لَُّٰهْم  َّیِْدیِْهْم  كَّتَّبَّْت  ٰمِ  لَُّٰهْم   وَّوَّیْل   ا
ٰمَّا   یَّْكِسُبْونَّ  ٰمِ

80. আৰু বসহঁলত কয়, 'সোমোনয বকছু বদনৰ িোবহলৰ জুলয় 

(জোহোন্নোলম) আমোক তকবতয়োও স্পশি কবৰি তনোৱোবৰি'। 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ পৰো এলন তকোলনো অিীকোৰ 

হ ছো তনবক, বয অিীকোৰ আল্লোলহ তকবতয়োও ভংগ নকবৰি? 

তন ততোমোল োলক আল্লোহ সম্পলকি  এলন কথো তকোৱো বযলটো 

ততোমোল োলক নোজোনো?’ 

نَّا  لَّْن  وَّقَّالُْوا َّیَّٰاًما  اَِٰلَّ   النَّٰارُ  تَّمَّٰسَّ   ا
ْذُتْم  قُْل   ٰمَّْعُدْودَّةً    تَّٰخَّ َّ ِ  ِعْندَّ  ا  اّلٰله
ْهًدا ْ  عَّ ُ  یُْٰخلِفَّ  فَّلَّ ه    اّلٰله ْهدَّ َّْم  عَّ   ا

لَّ  تَُّقْولُْونَّ  ِ  عَّ ا  اّلٰله  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

81. হয়, বযলয় তিয়ো উপোজি ন কবৰলছ আৰু তোৰ পোপৰোবশলয় 

তোক পবৰলিষ্টন কবৰ ৰোবখলছ, বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ 

অবধিোসী, তোত বসহঁলত বচৰকো  থোবকি। 

بَّ  مَّْن  بَّله  ْت   كَّسَّ اطَّ یِٰئًَّة ٰوَّاَّحَّ   ِبه   سَّ
ـ َُّته   ِطْیٓ هٓى ِكَّ  خَّ ُب  فَّاُول   ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه
ا  لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

82. আনহোলত বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তনক আম  

কবৰলছ, ততওঁল োলকই হহলছ জোন্নোতৰ অবধিোসী, ততওলঁ োক 

তোত বচৰিোয়ী হ’ি। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
هٓى ِكَّ  ُب  اُول نَِّٰة    اَّْصحه ا  ُهْم   الْجَّ   فِْیهَّ
لُِدْونَّ    خه

83. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম িনী ইছৰোঈ ৰ পৰো 

প্ৰবতশ্ৰুবত হ বছল োঁ তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ আন 

কোলৰো ইিোদত নকবৰিো, বপতৃ-মোতৃ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম 

ْذنَّا  وَّاِذْ  ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   ِمیْثَّاقَّ  اَّخَّ  َلَّ  اِْسرَّ
َّ  اَِٰلَّ  تَّْعُبُدْونَّ  یِْن  اّلٰله ِبالْوَّالِدَّ   وَّ

انًا ٰوَّذِی   وَّالْیَّتهمه  الُْقْربه  اِْحسَّ
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আৰু দবৰদ্ৰৰ হসলত সদোয় সদ্বযৱহোৰ কবৰিো আৰু মোনুহৰ  গত 

উত্তম িযৱহোৰ কবৰিো তথো ছো োত প্ৰবতিো কবৰিো  গলত 

যোকোত প্ৰদোন কবৰিো, তোৰ বপছলতো ততোমোল োকৰ বকছু 

সংখযক ত োকৰ িোবহলৰ সকল োলৱ অৱজ্ঞো কবৰ মুখ ঘূৰোই 

হ বছ । 

ِكْیِ  ُحْسًنا   لِلنَّٰاِس  وَّقُْولُْوا وَّالْمَّسه
َّقِْیُموا هوةَّ  ٰوَّا ل تُوا الٰصَّ وةَّ    وَّاه كه  ثُٰمَّ   الٰزَّ
لَّٰیُْتْم  َّنُْتْم  ٰمِْنُكْم  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  تَّوَّ   وَّا

ْعِرُضْونَّ   ٰمُ

84. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োকৰ পৰো আবম 

প্ৰবতশ্ৰুবত হ বছল োঁ তয, ততোমোল োলক পৰস্পলৰ ৰিপোত 

নকবৰিো আৰু এজলন আনজনক স্বলদশৰ পৰো িবহষ্কোৰ 

নকবৰিো। ততোমোল োলক এই বিষয়লটোক মোবন হ বছ ো আৰু 

ততোমোল োলকই ইয়োৰ সোক্ষ্ী। 

ْذنَّا  وَّاِذْ    تَّْسِفكُْونَّ  َلَّ  ِمیْثَّاقَُّكْم  اَّخَّ
ُكْم  كُْم  ُتْخِرُجْونَّ  وََّلَّ  دِمَّٓاءَّ َّنُْفسَّ   ا

ْرُتْم  ثُٰمَّ   دِیَّاِرُكْم  ٰمِْن  َّقْرَّ َّنُْتْم  ا   وَّا
ُدْونَّ   تَّْشهَّ

85. এলতলক ততোমোল োলকই তসইসক  ত োক, বযসকল  

বনজৰ মোজলতই হতযোযজ্ঞ চ োইছো আৰু ততোমোল োকলৰ এটো 

দ ক বসহঁতৰ বনজ তদশৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰছো। অনযোয় আৰু 

সীমো ংঘনৰ দ্বোৰো বসহঁতৰ বিৰুলি ততোমোল োলক এজলন 

আনজনৰ সহলযোবগতো কবৰছো আৰু বসহঁত তযবতয়ো িিীৰূলপ 

ততোমোল োকৰ ওচৰত উপবিত হয় ততবতয়ো ততোমোল োলক 

মুবিপণ আদোয় কবৰ বসহঁতক মুি কৰো; অথচ বসহঁতক 

িবহষ্কোৰ কৰোলটোলৱ ততোমোল োকৰ ওপৰত হোৰোম আবছ । 

ততলে ততোমোল োলক বকতোিৰ বকছু অংশক বিশ্বোস কৰো আৰু 

বকছু অংশক অস্বীকোৰ কৰো তনবক? ততলনহ’ত  (জোবন তথোৱো) 

ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  এলন কলৰ পৃবথৱীৰ জীৱনত 

বসহঁতৰ িোলি একমোত্ৰ প্ৰবতফ  হহলছ  োঞ্ছনো আৰু অপমোন 

তথো বকয়োমতৰ বদনো বসহঁতক ওভতোই বনয়ো হ’ি অবত কঠিন 

শোবিৰ বপলন আৰু বসহঁলত বয কলৰ তসই সম্পলকি  আল্লোহ 

অমলনোলযোগী নহয়। 

َّنُْتْم  ثُٰمَّ  ءِ  ا كُْم  تَّْقُتلُْونَّ  هه ُؤاَلَّ َّنُْفسَّ  ا
  ٰمِْن  ٰمِْنُكْم  فَِّریًْقا  وَُّتْخِرُجْونَّ 
ُرْونَّ   دِیَّاِرِهْم ؗ  هَّ ْ  تَّظه  ِباَْلِثِْم  عَّلَّهْْیِ

ی یَّٰاُْتْوُكْم  وَّاِْن   وَّالُْعْدوَّاِن    ره  اُسه
ُدْوُهْم  م   ُتفه ٰرَّ   عَّلَّْیُكْم  وَُّهوَُّمحَّ
اُجُهْم    َّفَُّتْؤِمُنْونَّ   اِْخرَّ   ِببَّْعِض  ا
ِب  ٓاءُ  فَّمَّا   ِببَّْعض     وَّتَّْكُفُرْونَّ  الِْكته زَّ  جَّ
ُل  مَّْن  لِكَّ  یَّْٰفعَّ   ِف  ِخْزی   اَِٰلَّ  ِمْنُكْم  ذه

وةِ  یه نْیَّا    الْحَّ یَّْومَّ   الٰدُ مَّةِ  وَّ دُْٰونَّ  الِْقیه   یُرَّ
ٰدِ  اِله   َّشَّ اِب    ا ذَّ ا   الْعَّ مَّ ُ  وَّ افِل   اّلٰله ٰمَّا  ِبغَّ   عَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

86. ইহঁলতই আবখৰোতৰ বিবনময়ত পৃবথৱীৰ জীৱন বকবন 

হ লছ; তসলয় বসহঁতৰ শোবি অকলণো কলমোৱো নহ’ি আৰু 

বসহঁতক সহোয়ও কৰো নহ’ি। 

هٓى ِكَّ  ُوا الَِّٰذیْنَّ  اُول َّ وةَّ  اْشَتَّ یه نْیَّا  الْحَّ  الٰدُ
ةِ ؗ  ٰفَُّف  فَّلَّ   ِباَْلهِخرَّ ُ  یُخَّ اُب  عَّْٰنُ ذَّ   الْعَّ

ن  ُهْم  وََّلَّ  ُرْونَّ  یُْنصَّ
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87. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু 

ততওঁৰ বপছত পযিোয়ৰলম ৰোছু সক ক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ 

আৰু আবম মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোক স্পষ্ট প্ৰমোণ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ 

আৰু ‘ৰূহু  কুদুছ’ৰ দ্বোৰো ততওঁক শবিশো ী কবৰবছল োঁ। 

এইলটো সঁচো নহয় জোলনো তযবতয়োই ততোমোল োকৰ ওচৰত 

তকোলনো ৰোছুল  ততোমোল োকৰ প্ৰিৃবত্তৰ বিপৰীত তকোলনো িস্তু 

হ  আবহবছ  ততবতয়োই ততোমোল োলক অহংকোৰ কবৰবছ ো? 

তোৰ বপছত ততোমোল োলক নিীসক ৰ এটো দ ক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো আৰু এটো দ ক হতযো কবৰবছ ো। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   وَّقَّٰفَّیْنَّا  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه
 ْ ُسِل ؗ  بَّْعِده   ِمنٌۢ تَّیْنَّا   ِبالٰرُ   ِعْیسَّ  وَّاه
ْریَّمَّ  ابْنَّ  هُ  الْبَّیِٰنهِت  مَّ َّیَّْٰدنه   ِبُرْوِح  وَّا

َّٰمَّا   الُْقُدِس    َّفَّكُل ُكْم  ا ٓاءَّ ٌۢ  جَّ ُسْول    ِبمَّا  رَّ
َّنُْفُسكُُم  تَّْهوه ی َلَّ  ُتْم    ا ْ   اْستَّْكَبَّ

بُْتْم ؗ  فَّفَِّریًْقا  فَِّریًْقا   كَّٰذَّ  تَّْقُتلُْونَّ  وَّ

88. আৰু বসহঁলত হকবছ , ‘আমোৰ অেৰসমূহ হহলছ 

আচ্ছোবদত’, িৰং বসহঁতৰ কুফৰীৰ কোৰলণ আল্লোলহ বসহঁতক 

অবভশোপ কবৰলছ। এলতলক বসহঁতৰ কম সংখযলকই ঈমোন 

তপোষণ কবৰি। 

ُ  بَّْل   غُلْف     قُلُْوبُنَّا  وَّقَّالُْوا ُ ُ  لَّٰعَّٰنَّ   اّلٰله
ا  فَّقَّلِْیًل  ِبكُْفِرِهْم   یُْؤِمُنْونَّ  ٰمَّ

89. ইবপলন তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো 

এলন এখন বকতোি আবহ  বযখলন বসহঁতৰ  গত থকো গ্ৰন্থক 

সমথিন কলৰ, অথচ ইয়োৰ পূলিি বসহঁলত ইয়োৰ সহোয় বিচোবৰ 

কোবফৰসক ৰ বিৰুলি বিজয় প্ৰোথিনো কবৰবছ । এলতলক 

তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  তসয়ো আবহ পোল  যোক বসহঁলত 

ভো দলৰ বচবন পোয়, (তথোবপও) অস্বীকোৰ কবৰল । তসলয় 

কোবফৰসক ৰ ওপৰত আল্লোহৰ  ো’নত। 

لَّمَّٰا  ُهْم  وَّ ٓاءَّ ِ  ِعْندِ  ٰمِْن  ِكتهب   جَّ  اّلٰله
ق   ٰدِ ُهْم ن  لِٰمَّا  ُمصَّ َّانُْوا  مَّعَّ   قَّْبُل  ِمْن  وَّك

لَّ  یَّْستَّْفِتُحْونَّ  ۬   الَِّٰذیْنَّ  عَّ   فَّلَّمَّٰا   كَّفَُّرْوا  
ُهْم  ٓاءَّ ا  جَّ فُْوا ٰمَّ رَّ   فَّلَّْعنَّةُ   ِبه  ؗ  كَّفَُّرْوا عَّ

 ِ لَّ  اّلٰله  الْكهِفِریْنَّ  عَّ

90. বযলটোৰ বিবনময়ত বসহঁলত বনজলক বিৰী কবৰলছ তসয়ো 

বকমোন তয বনকৃষ্ট! তসয়ো হহলছ, আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ, 

বসহঁলত তোৰ  গত কুফৰী কবৰলছ, এই বজদৰ িশৱতী হহ তয, 

আল্লোলহ ততওঁৰ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ 

ওপৰত ততওঁৰ অনুগ্ৰহ অৱতীণি কলৰ। তসলয় বসহঁলত তৰোধৰ 

ওপৰত তৰোধ অজি ন কবৰলছ আৰু কোবফৰসক ৰ িোলি আলছ 

 োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

مَّا  ْوا ِبْئسَّ َّ ُهْم  ِبه    اْشَتَّ َّنُْفسَّ َّْن  ا  ا
لَّ  ِبمَّا   یَّْٰكُفُرْوا َّنْزَّ ُ  ا َّْن  بَّْغًیا  اّلٰله ِٰلَّ  ا   یَُٰنَّ
 ُ ٓاءُ  مَّْن  عَّله  فَّْضلِه   ِمْن  اّلٰله   ِمْن  یَّٰشَّ

ب   فَّبَّٓاُءوْ   ِعبَّادِه     له  ِبغَّضَّ ب     عَّ   غَّضَّ
لِلْكهِفِریْنَّ  اب   وَّ  ٰمُِهْی   عَّذَّ

91. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘আল্লোলহ বয অৱতীণি 

কবৰলছ তোৰ প্ৰবত ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো’, ততবতয়ো 
ِمُنْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا لَّ  ِبمَّا   اه َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
لُْوا   عَّلَّیْنَّا  اُنِْزلَّ  ِبمَّا   نُْؤِمُن  قَّا
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বসহঁলত কয়, ‘আমোৰ প্ৰবত বয নোবয  হহলছ আবম তকৱ  তোৰ 

প্ৰবতলহ ঈমোন তপোষণ কলৰোঁ’। অথচ বসহঁলত ইয়োৰ িোবহলৰ 

বয আলছ তসই সকল ো অস্বীকোৰ কলৰ, যবদও তসয়ো সতয আৰু 

বসহঁতৰ ওচৰত বয আলছ তোৰ সমথিনকোৰী। তকোৱো, ‘যবদ 

ততোমোল োলক মুবমন ততলে ততোমোল োলক অতীতত বকয় 

আল্লোহৰ নিীসক ক হতযো কবৰবছ ো?’ 

یَّْكُفُرْونَّ  ه     ِبمَّا  وَّ ٓاءَّ ٰقُ   وَّرَّ  وَُّهوَّالْحَّ
قًا  ٰدِ ُهْم    لِٰمَّا  ُمصَّ عَّ  تَّْقُتلُْونَّ  فَّلِمَّ  قُْل   مَّ
َّنٌِْۢبیَّٓاءَّ  ِ  ا   ُكنُْتْم  اِْن  قَّْبُل  ِمْن  اّلٰله
ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

92. বনশ্চয় মুছো ততোমোল োকৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণসহ 

আবহবছ , তোৰ বপছলতো ততোমোল োলক ততওঁৰ অনুপবিবতত 

দোমুবৰলটোক (উপোসযৰূলপ) গ্ৰহণ কবৰবছ ো। িোিবিকলতই 

ততোমোল োক হহছো যোব ম। 

لَّقَّْد  ُكْم  وَّ ٓاءَّ   ثُٰمَّ  ِبالْبَّیِٰنهِت  ٰمُْوسه  جَّ
ْذُتُم  تَّٰخَّ ْ  الِْعْجلَّ  ا َّنُْتْم  بَّْعِده   ِمنٌۢ   وَّا
لِمُْونَّ   ظه

93. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোল োকৰ পৰো 

প্ৰবতশ্ৰুবত হ বছল োঁ আৰু তুৰ পিিতক ততোমোল োকৰ ওপৰত 

উলত্তো ন কবৰবছল োঁ, (আৰু হকবছল োঁ) ‘আবম বয প্ৰদোন 

কবৰল োঁ তসয়ো দৃঢভোলৱ গ্ৰহণ কৰো আৰু (মলনোলযোগ সহকোলৰ) 

শুনো’। বসহঁলত হকবছ , ‘আবম শুবনল োঁ আৰু অমোনয 

কবৰল োঁ’, আৰু কুফৰীৰ কোৰলণ বসহঁতৰ অেৰত দোমুবৰপ্ৰীবত 

তসোলমোৱোই বদয়ো হহবছ । তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োক মুবমন 

ততলে ততোমোল োকৰ ঈমোলন ততোমোল োকক বয বনলদি শ বদলয় 

তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট!’ 

ْذنَّا  وَّاِذْ  فَّْعنَّا  ِمیْثَّاقَُّكْم  اَّخَّ   فَّْوقَُّكُم  وَّرَّ
وْرَّ    ا   ُخُذْوا  الٰطُ تَّیْنهُكْم  مَّ ِبُقٰوَّة    اه

لُْوا  ٰوَّاْسمَُّعْوا    ِمْعنَّا  قَّا یْنَّا    سَّ صَّ   وَّعَّ
  ِبكُْفِرِهْم    الِْعْجلَّ  قُلُْوِبِهُم  ِفْ  وَّاُْشِربُْوا

مَّا  قُْل  یْمَّانُُكْم  ِبه    یَّاُْمُرُكْم  ِبْئسَّ  اِْن  اِ
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم   ٰمُ

94. তকোৱো, ‘অনযোনয মোনুহৰ িোবহলৰ আল্লোহৰ ওচৰত যবদ 

আবখৰোতৰ িোসিোন তকৱ  ততোমোল োকৰ িোলিই বনবদি ষ্ট হয় 

ততলে ততোমোল োলক মৃতুয কোমনো কৰো, যবদ ততোমোল োলক 

সতযিোদী তহোৱো’। 

َّانَّْت  اِْن  قُْل  ارُ  لَّكُُم  ك ةُ  الٰدَّ   ِعْندَّ  اَْلهِخرَّ
 ِ ةً  اّلٰله الِصَّ  فَّتَّمَّنَُّٰوا النَّٰاِس  دُْوِن  ٰمِْن  خَّ

ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْمَّْوتَّ   صه

95. বকন্তু বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি বসহঁলত তকবতয়োও এয়ো 

কোমনো নকবৰি; আৰু আল্লোহ যোব মসক ৰ বিষলয় সমযক 

জ্ঞোনী। 

لَّْن  ا یَّٰتَّمَّنَّْٰوهُ  وَّ َّبًَّدٌۢ مَّْت  ِبمَّا  ا َّیِْدیِْهْم    قَّٰدَّ  ا
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله لِمِْیَّ  عَّلِْیم   ِبالٰظه

96. আৰু তুবম বনশ্চয় বসহঁতক জীৱনৰ প্ৰবত আন আন 

ত োকতলক তিবছ ত োভী তদবখিল  পোিো, আনবক 

মুশ্ববৰকসক তলকও তিবছ। বসহঁতৰ প্ৰলতযলকই আশো কলৰ 

نَُّٰهْم  لَّتَِّجدَّ َّْحرَّصَّ  وَّ له  النَّٰاِس  ا   عَّ
  ۬ وة  ۛ یه ِمنَّ   حَّ ۬   الَِّٰذیْنَّ  وَّ ُكْوا ۛ َّْشرَّ  یَّوَّدُٰ   ا
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যবদ হোজোৰ িছৰ আয়ু বদয়ো হ’ লহঁলতন; অথচ দীঘিোয়ুলয় 

তোক শোবিৰ পৰো বনষৃ্কবত বদি তনোৱোবৰি। বসহঁলত বয কলৰ তসই 

সম্পলকি  আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ُدُهْم  ٰمَّرُ  لَّوْ  اَّحَّ َّلْفَّ  یُعَّ نَّة     ا ا   سَّ مَّ   وَّ
ْحِزِحه   ِبُمزَّ اِب  ِمنَّ  ُهوَّ ذَّ َّْن  الْعَّ ٰمَّرَّ    ا   یُٰعَّ

 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله  یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  بَِّصْْی 

97. তকোৱো, ‘বযলয় বজব্ৰী ৰ প্ৰবত শত্ৰুতো তপোষণ কবৰি, 

এইকোৰলণ তয, ততওঁ আল্লোহৰ অনুমবতৰলম ততোমোৰ হৃদয়ত 

তকোৰআন অৱতীণি কবৰলছ, বযখন পূিিৱতী গ্ৰন্থলৰো সমথিনকোৰী 

আৰু বযখন মুবমনসক ৰ িোলি পথপ্ৰদশিক আৰু শুভ সংিোদ। 

َّانَّ  مَّْن  قُْل  یْلَّ  عَُّدٰوًا ك   فَّاِنَّٰه    لِِٰجَْبِ
لَّه   له  نَّٰزَّ ِ  ِباِذِْن  قَّلِْبكَّ  عَّ قًا  اّلٰله ٰدِ   لِٰمَّا  ُمصَّ
یْهِ  بَّْیَّ  ی وَُّهًدی یَّدَّ بُْشره لِلْمُْؤِمِنْیَّ   وَّ
 

98. আল্লোহ, ততওঁৰ বফবৰিোসক , ততওঁৰ ৰোছু সক , 

বজব্ৰী  আৰু মীকোই ৰ হসলত বযলয় শত্ৰুতো তপোষণ কবৰি, 

ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোহ কোবফৰসক ৰ শত্ৰু’। 

ْن  َّانَّ  مَّ ِ  عَُّدٰوًا ك ٰه كَِّته   ّلٰلِ هٓى ِ ل مَّ   وَُّرُسلِه    وَّ
یْلَّ  ِمْیكهىلَّ   وَِّجَْبِ َّ  فَّاِٰنَّ  وَّ   عَُّدٰو   اّلٰله
 لِٰلْكهِفِریْنَّ 

99. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, ফোবছকসক ৰ িোবহলৰ আন তকোলনোলৱই 

ইয়োক অস্বীকোৰ নকলৰ। 

لَّقَّْد  لْنَّا   وَّ َّنْزَّ یهت    اِلَّْیكَّ  ا ا   بَّیِٰنهت     اه مَّ   وَّ
ا   یَّْكُفرُ  ِسُقْونَّ  اَِٰلَّ  ِبهَّ  الْفه

100. এয়ো সঁচো নহয় জোলনো, তযবতয়োই বসহঁলত তকোলনো 

অংগীকোৰ কবৰলছ ততবতয়োই বসহঁতৰ তকোলনো এটো দল  

ইয়োক দব য়োই বদলছ? িৰং বসহঁতৰ অবধকোংশই বিশ্বোস 

নকলৰ। 

َّٰمَّا  َّوَّكُل ُدْوا ا هَّ ْهًدا عه ه   عَّ   فَِّریْق   نَّٰبَّذَّ
   ْ ْكثَُّرُهْم  بَّْل   ٰمِْٰنُ َّ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  ا

101. আৰু তযবতয়ো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো বসহঁতৰ ওচৰল  

এজন ৰোছু  আবহ , বসহঁতৰ ওচৰত বয আলছ তোক 

সমথিনকোৰী বহচোলপ, ততবতয়ো বকতোিীসক ৰ এটো দল  

আল্লোহৰ বকতোিক বপছফোল  দব য়োই বদল , তযবনিো বসহঁলত 

এলকোলৱই নোজোলন। 

لَّمَّٰا  ُهْم  وَّ ٓاءَّ ُسْول   جَّ ِ  ِعْندِ  ٰمِْن  رَّ   اّلٰله
ق   ٰدِ ُهْم  لِٰمَّا  ُمصَّ   ٰمِنَّ  فَِّریْق   نَّبَّذَّ  مَّعَّ
۬   اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ِ  ِكتهبَّ   الِْكتهبَّ ن ٓاءَّ  اّلٰله   وَّرَّ

َّنَُّٰهْم  ُظُهوِْرِهْم  َّا  یَّْعلَّمُْونَّ ؗ  َلَّ  ك

102. আৰু ছু োইমোনৰ ৰোজত্বত চয়তোনসকল  বয আিৃবত্ত 

কবৰবছ  তসয়ো বসহঁলত অনুসৰণ কবৰলছ আৰু ছু োইমোলন 

(তকবতয়োও) কুফৰী কৰো নোবছ , িৰং চয়তোলনলহ কুফৰী 

কবৰবছ । বসহঁলত মোনুহক যোদু বশক্ষ্ো বদবছ  আৰু (তসই 

বিষলয় বশক্ষ্ো বদবছ ) বযলটো িোবি  চহৰত হোৰূত আৰু মোৰূত 

تَّٰبَُّعْوا ا  وَّا ِطْیُ  تَّْتلُوا مَّ یه له  الٰشَّ   ُملِْك  عَّ
ا   ُسلَّْیمهنَّ    مَّ هِكٰنَّ  ُسلَّْیمهُن  كَّفَّرَّ  وَّ ل   وَّ

ِطْیَّ  یه لِٰمُْونَّ  كَّفَُّرْوا الٰشَّ   النَّٰاسَّ  یُعَّ
ْحرَّ    ا    الٰسِ مَّ لَّ  اُنِْزلَّ  وَّ   الْمَّلَّكَّْیِ  عَّ
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বফবৰিোদয়ৰ ওপৰত অৱতীণি হহবছ । ততওলঁ োক উভলয়ই 

এই কথো তনোলকোৱোল লক কোলকো বশক্ষ্ো বদয়ো নোবছ  তয, 

‘আবম তকৱ  এটো পৰীক্ষ্োলহ’; তসলয় তুবম কুফৰী নকবৰিো। 

ইয়োৰ বপছলতো বসহঁলত বফবৰিোদ্বয়ৰ পৰো এলন যোদু বশবক 

হ বছ  বযলটোৰ দ্বোৰো বসহঁলত স্বোমী-স্ত্ৰীৰ মোজত বিলচ্ছদ 

ঘটোইবছ । অথচ বসহঁলত আল্লোহৰ অনুমবতবিলন তোৰ দ্বোৰো 

কোলৰো ক্ষ্বত কবৰি পৰো নোবছ ; আৰু বসহঁলত তকৱ  

তসইলটোলৱ বশবকবছ  বযলটো বসহঁতক ক্ষ্বত কবৰবছ , তকোলনো 

উপকোৰ কৰো নোবছ ; আৰু বসহঁলত বনবশ্চতভোলৱ জোলন তয, 

বযলয় ইয়োক ৰয় কলৰ (অথিোৎ যোদুৰ আেয়  য়) তোৰ িোলি 

আবখৰোতত তকোলনো অংশ নোই। যোৰ বিবনময়ত বসহঁলত 

বনজলক বিৰী কবৰ আলছ, তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট, যবদ বসহঁত 

জোবনল লহঁলতন! 

اُرْوتَّ     هَّاُرْوتَّ  ِببَّاِبلَّ  مَّ ا   وَّ مَّ لِٰمهِن  وَّ   یُعَّ
د   ِمْن  ٰته  اَّحَّ  فِتْنَّة   نَّْحُن  اِنَّٰمَّا  یَُّقْوَلَّ   حَّ
لَّٰمُْونَّ   تَّْكُفْر    فَّلَّ  ا  ِمْنُهمَّا  فَّیَّتَّعَّ   مَّ

قُْونَّ  ٰرِ ْوِجه     الْمَّْرءِ  بَّْیَّ  ِبه   یُفَّ ا   وَّزَّ مَّ   وَّ
ٓاٰرِیْنَّ  ُهْم  د   ِمْن  ِبه   ِبضَّ  ِباِذِْن  اَِٰلَّ  اَّحَّ
   ِ لَّٰمُْونَّ   اّلٰله یَّتَّعَّ ا  وَّ ُهْم  مَّ   وََّلَّ  یَُّضٰرُ

لَّقَّْد   یَّْنفَُّعُهْم    ىهُ  لَّمَِّن  عَّلِمُْوا وَّ ه ا  اْشَتَّ   مَّ
ةِ  ِف  لَّه   ۬    ِمْن  اَْلهِخرَّ ق    لَّ لَِّبْئسَّ   خَّ ا  وَّ   مَّ

ْوا رَّ ُهْم    ِبه    شَّ َّنُْفسَّ َّانُْوا لَّوْ   ا یَّْعلَّمُْونَّ   ك
 

103. আৰু যবদ বসহঁলত ঈমোন আবনল লহঁলতন আৰু তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কবৰল লহঁলতন, ততলে আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো 

পোি গীয়ো তছোৱোি বনবশ্চতভোলৱ (বসহঁতৰ িোলি) অবধক 

ক যোণকৰ হ’ লহঁলতন, এই কথো যবদ বসহঁত 

জোবনল লহঁলতন! 

لَّوْ  َّنَُّٰهْم  وَّ ُنْوا ا مَّ تَّٰقَّْوا اه  ٰمِْن  لَّمَّثُْوبَّة   وَّا
ِ  ِعْندِ  ْْی     اّلٰله َّانُْوا لَّوْ   خَّ ن  ك  یَّْعلَّمُْونَّ

104. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক ‘ৰো-বয়নো’ িুব  

নক’িো, িৰং ‘উনযুৰনো’ িুব  তকোৱো আৰু শুনো; আৰু 

কোবফৰসক ৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ اِعنَّا   تَُّقْولُْوا َلَّ  اه  رَّ
لِلْكهِفِریْنَّ   وَّاْسمَُّعْوا    انُْظْرنَّا  وَّقُْولُوا  وَّ
اب   َّلِْیم   عَّذَّ  ا

105. বকতোিীসক ৰ মোজত বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁত 

আৰু মুশ্ববৰকসকল  এইলটো বনবিচোলৰ তয, ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওপৰত তকোলনো 

ক যোণ অৱতীণি হওক। অথচ আল্লোলহ যোক ইচ্ছো বনজ 

ৰহমতৰ দ্বোৰো বিলশবষত কলৰ; আৰু আল্লোহ মহোন 

অনুগ্ৰহদোতো। 

ا  َّْهِل  ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّوَّدُٰ  مَّ ِب  ا   الِْكته
َّْن  الْمُْشِرِكْیَّ  وََّلَّ  َّٰلَّ  ا  ٰمِْن  عَّلَّْیُكْم  یَُٰنَّ
ْْی   بُِٰكْم    ٰمِْن  خَّ ُ   ٰرَّ   یَّْختَّٰصُ  وَّاّلٰله

ْحمَِّته   ٓاُء    مَّْن  ِبرَّ ُ   یَّٰشَّ   الْفَّْضِل  ذُو وَّاّلٰله
ِظْیِم   الْعَّ
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106. আবম তকোলনো আয়োত ৰবহত কবৰল  িো পোহৰোই বদল  

তোলতোলক উত্তম অথিো তোৰ সমপযিোয়ৰ তকোলনো আয়োত আবন 

বদওঁ। তুবম নোজোনোলন তয, বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ا  خْ  مَّ یَّة   ِمْن  نَّنْسَّ َّوْ  اه ا  ا   نَّاِْت  نُنِْسهَّ
ْْی   ا   ِبخَّ َّوْ  ٰمِْنهَّ ا    ا َّلَّْم   ِمثْلِهَّ َّٰنَّ  تَّْعلَّْم  ا   ا
 َّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

107. তুবম নোজোনোলন তয, আকোমি  আৰু পৃবথৱীৰ 

সোিিলভৌমত্ব একমোত্ৰ আল্লোহলৰই? (জোবন তথোৱো) আল্লোহৰ 

িোবহলৰ ততোমোল োকৰ তকোলনো অবভভোৱক নোই আৰু তকোলনো 

সহোয়কোৰীও নোই। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّْعلَّْم  ا َّ  ا مهوهِت  ُملُْك  لَّه   اّلٰله  الٰسَّ
ا   وَّاَْلَّْرِض    مَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَّكُْم  وَّ   ِمْن  اّلٰله

ِلٰ    نَِّصْْی   وََّلَّ  ٰوَّ

108. ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ ৰোছু ক এলনকুৱো প্ৰশ্ন 

কবৰি বিচৰো তনবক তযলনকুৱো প্ৰশ্ন ইয়োৰ পূলিি মূছোক কৰো 

হহবছ ? আৰু বযলয় ঈমোনক কুফৰীল  পবৰিতি ন কলৰ, 

বনবশ্চয় বস তপোন পথ তহৰুৱোয়। 

َّْم  َّْن  ُتِریُْدْونَّ  ا ُسْولَّكُْم  تَّْسـ َّلُْوا ا   كَّمَّا  رَّ
لَّ  مَّْن   قَّْبُل    ِمْن  ُمْوسه  ُسى ِ ِل  وَّ   یَّٰتَّبَّٰدَّ
ٰلَّ  فَّقَّْد  ِباَْلِیْمَّاِن  الْكُْفرَّ  وَّٓاءَّ  ضَّ  سَّ

ِبیِْل   الٰسَّ

109. বকতোিীসক ৰ িহুলতই বিচোলৰ, যবদ বসহঁলত 

ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত 

কোবফৰৰূলপ ওভতোই বনি পোবৰল লহঁলতন! সতয স্পষ্ট তহোৱোৰ 

বপছলতো বসহঁতৰ বনজৰ ফো ৰ পৰো বিলদ্বষিশতঃ (বসহঁলত 

এইলটো কবৰ থোলক)। এলতলক ততোমোল োলক ক্ষ্মো কৰো আৰু 

উলপক্ষ্ো কৰো আল্লোলহ ততওৰঁ তকোলনো বনলদি শনো 

বনবদয়োল লক--- বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত 

ক্ষ্মতোৱোন। 

َّْهِل  ٰمِْن  كَِّثْْی   وَّدَّٰ  ِب  ا   لَّوْ  الِْكته
ْ  یَُّردُْٰونَُّكْم  ۬   اِیْمَّانِكُْم  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   ُكٰفَّاًرا  
ًدا سَّ َّنُْفِسِهْم  ِعْندِ  ٰمِْن  حَّ ْ  ا   بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ

ا  َّ  مَّ ٰقُ    لَُّهُم  تَّبَّٰیَّ   فَّاْعُفْوا  الْحَّ
ٰته  وَّاْصفَُّحْوا َّ  حَّ ُ  یَّاِْٰت  اِٰنَّ   ِباَّْمِره     اّلٰله

 َّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

110. আৰু ততোমোল োলক ছো োত প্ৰবতিো কৰো আৰু যোকোত 

প্ৰদোন কৰো আৰু বযবখবন তনক আম  ততোমোল োলক বনজৰ 

িোলি আগল  তপ্ৰৰণ কবৰিো তসইলটো ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

ওচৰত পোিো। বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

َّقِْیُموا هوةَّ  وَّا ل تُوا الٰصَّ وةَّ    وَّاه كه ا   الٰزَّ مَّ   وَّ
ُمْوا ْْی   ٰمِْن  َِلَّنُْفِسكُْم  ُتقَّٰدِ   تَِّجُدْوهُ  خَّ
ِ    ِعْندَّ  َّ  اِٰنَّ   اّلٰله بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله
 

111. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ইয়োহূদী অথিো নোছোৰোৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনও তকবতয়োও জোন্নোতত প্ৰলৱশ নকবৰি’। এইলটো 

نَّٰةَّ  یَّْٰدُخلَّ  لَّْن  وَّقَّالُْوا َّانَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  الْجَّ  ك
َّوْ  ُهْودًا ی    ا ره ْ    تِلْكَّ   نَّصه ُ انهِْٰیُ َّمَّ  قُْل   ا
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বসহঁতৰ বমছো আশো মোলথোন। তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক 

সতযিোদী তহোৱো ততলনহ’ত  প্ৰমোণ হ  আহো’। 

ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  بُْرهَّانَُّكْم  هَّاُتْوا صه
 

112. হয়, বযলয় আল্লোহৰ ওচৰত সমূ্পণিৰূলপ আত্মসমপিণ 

কলৰ আৰু সৎকমিশী  হয় তোৰ প্ৰবতদোন তোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত আলছ; আৰু ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু 

ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি। 

َّْسلَّمَّ  مَّْن   بَّله    ه   ا ِ  وَّْجهَّ   وَُّهوَُّمْحِسن   ّلِلٰه
َّْجُره   فَّلَّه    بِٰه   ِعْندَّ  ا ْوف   وََّلَّ  رَّ ْ  خَّ   عَّلَّهْْیِ
ن  ُهْم  وََّلَّ  نُْونَّ  یَّْحزَّ

113. আৰু ইয়োহূদীসকল  কয়, ‘নোছোৰোসক ৰ তকোলনো বভবত্ত 

নোই’ আৰু নোছোৰোসকল  কয়, ‘ইয়োহূদীসক ৰ তকোলনো বভবত্ত 

নোই’ অথচ বসহঁলত বকতোি অধযোয়ন কলৰ। এলনলক বযসকল  

এলকোলৱই নোজোলন বসহঁলতও তসই এলকই কথো কয়। 

এলতলক বয বিষলয় বসহঁলত মতলভদ কবৰবছ  বক্বয়োমতৰ বদনো 

আল্লোলহ বসহঁতৰ মোজত (তসই বিষলয়) মীমোংসো কবৰ বদি। 

ِت  الْیَُّهْودُ  وَّقَّالَِّت  ی لَّیْسَّ ره له  النَّٰصه  عَّ
ء   ْ ی وَّقَّالَِّت  َشَّ ره ِت  النَّٰصه   الْیَُّهْودُ  لَّیْسَّ
له  ء  ن  عَّ ْ   الِْكتهبَّ    یَّْتلُْونَّ  وَُّهْم   َشَّ

لِكَّ    ِمثْلَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  كَّذه
ُ   قَّْولِِهْم    ْ  یَّْحكُُم  فَّاّلٰله ُ   یَّْومَّ  بَّیْٰنَّ
مَّةِ  َّانُْوا فِْیمَّا  الِْقیه  یَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ  ك

114. আৰু তসইজনতলক অবধক যোব ম আৰু তকোন হ’ি 

পোলৰ, বযলয় আল্লোহৰ মছবজদসমূহত ততওঁৰ নোম স্মৰণ 

কবৰিল  িোধো বদলয় আৰু তসইলিোৰৰ অবনষ্ট সোধন কবৰিল  

তচষ্টো কলৰ? অথচ বসহঁতৰ উবচত আবছ  ভীত-সন্ত্ৰি হহ 

তোত প্ৰলৱশ কৰো। বসহঁতৰ িোলি পৃবথৱীত আলছ  োঞ্ছনো আৰু 

আৰু আবখৰোতত বসহঁতৰ িোলি আলছ মহোশোবি। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ِجدَّ  ٰمَّنَّعَّ   ِمٰمَّْن  ا ِ  مَّسه َّْن  اّلٰله  ا
ا  یُْٰذكَّرَّ  عه  اْسُمه   فِْیهَّ ا     ِفْ  وَّسَّ اِبهَّ رَّ   خَّ
هٓى ِكَّ  ا  اُول َّانَّ  مَّ َّْن  لَُّهْم  ك  اَِٰلَّ  یَّْٰدُخلُْوهَّا   ا
  ۬ ٓاى ِِفْیَّ   نْیَّا  ِف  لَُّهْم   خَّ لَُّهْم  ِخْزی   الٰدُ  وَّ

ةِ  ِف  اب   اَْلهِخرَّ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ

115. পূৱ আৰু পবশ্চম আল্লোহলৰই; এলতলক ততোমোল োলক বয 

ফোল ই মুখ নকৰো বকয়, তসইলটোলৱই আল্লোহৰ বদশ। বনশ্চয় 

আল্লোহ সিিিযোপী, সিিজ্ঞ। 

 ِ َّیْنَّمَّا   وَّالْمَّْغِرُب    الْمَّْشِرُق  وَّّلِلٰه   ُتوَّلُْٰوا فَّا
ِ    وَّْجهُ  فَّثَّٰمَّ  َّ  اِٰنَّ   اّلٰله عَّلِْیم   وَّاِسع   اّلٰله
 

116. আৰু বসহঁলত কয়, আল্লোলহ সেোন গ্ৰহণ কবৰলছ। ততও ঁ

(ইয়োৰ পৰো) অবত পবৱত্ৰ। িৰং আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয 

বয আলছ তসই সকল ো আল্লোহলৰই। সকল ো ততওলঁৰই 

একোে অনুগত। 

ذَّ  وَّقَّالُوا تَّٰخَّ ُ  ا لًَّدا ن  اّلٰله نَّه      وَّ  بَّْل   ُسْبحه
ا  لَّٰه   مهوهِت  ِف  مَّ   لَّٰه   كُٰل    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ

 قهِنُتْونَّ 
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117. ততও ঁআকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ উদ্ভোৱক; আৰু ততও ঁ

তযবতয়ো বকিো কৰোৰ বসিোে  য়, ততবতয়ো তোৰ িোলি তকৱ  

কয়, ‘হ’, ফ ত ই হহ যোয়। 

مهوهِت  بَِّدیْعُ   قَّضه   وَّاِذَّا  وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
َّْمًرا  فَّیَُّكْوُن   ُكْن  لَّه   یَُّقْولُ  فَّاِنَّٰمَّا  ا

118. আৰু বযহঁলত এলকোলৱই নোজোলন বসহঁলত কয়, ‘আল্লোলহ 

আমোৰ  গত কথো নকয় বকয়? অথিো আমোৰ ওচৰত তকোলনো 

বনদশিন নোলহ বকয়?’ এলনলক বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও 

বসহঁতৰ দলৰই কথো হকবছ । বসহঁতৰ অেৰসমূহ এলকই 

ধৰণৰ। বনশ্চয় আবম আয়োতসমূহক স্পষ্টভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ 

তসইসক  ত োকৰ িোলি, বযসকল  দৃঢ বিশ্বোস তপোষণ কলৰ। 

  یُكَّلِٰمُنَّا  لَّْو َلَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ 
 ُ َّوْ  اّلٰله یَّة     تَّاْتِیْنَّا   ا لِكَّ   اه  الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  كَّذه
ْت   قَّْولِِهْم    ٰمِثْلَّ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  ابَّهَّ   تَّشَّ

  لِقَّْوم   اَْلهیهِت  بَّیَّٰنَّٰا  قَّْد   قُلُْوبُُهْم   
 یُْٰوقُِنْونَّ 

119. বনশ্চয় আবম ততোমোক তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ সতয সহকোলৰ, 

সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপ; আৰু জোহোন্নোমীসক ৰ 

বিষলয় ততোমোক তকোলনো তসোধ-তপোচ কৰো নহ’ি। 

َّا   نٰ لْنهكَّ  اِ َّْرسَّ ٰقِ  ا ا ٰوَّنَِّذیًْرا ن  ِبالْحَّ   بَِّشْْیً
ْن  ُتْسـ َُّل  وََّلَّ  ِب  عَّ ِحْیِم  اَّْصحه  الْجَّ

120. ইয়োহূদী আৰু নোছোৰোসকল  তকবতয়োও ততোমোৰ প্ৰবত 

সন্তুষ্ট নহ’ি, তযবতয়োল লক তুবম বসহঁতৰ বমল্লোতৰ অনুসৰণ 

নকবৰিো। তকোৱো, ‘বনশ্চয় আল্লোহৰ বহদোয়লতই প্ৰকৃত 

বহদোয়ত’; আৰু ততোমোৰ ওচৰত বয জ্ঞোন আবহলছ তোৰ 

বপছলতো যবদ তুবম বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কৰো ততলে 

আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ তকোলনো অবভভোৱক আৰু 

তকোলনো সহোয়কোৰীও নোথোবকি। 

لَّْن  ْنكَّ  تَّْرضه  وَّ  وََّلَّ  الْیَُّهْودُ  عَّ
ی ره ٰته  النَّٰصه ْ    تَّتَِّٰبعَّ  حَّ ُ   اِٰنَّ  قُْل   ِملَّٰهَتَّ
ی ِ  ُهدَّ ی    اّلٰله ِن   ُهوَّالُْهده لَّى ِ تَّٰبَّْعتَّ  وَّ  ا

ُهْم  َّْهوَّٓاءَّ ٓاءَّكَّ  الَِّٰذْی  بَّْعدَّ  ا  ِمنَّ  جَّ
ا   الِْعلِْم ن  ِ  ِمنَّ  لَّكَّ  مَّ ِلٰ    ِمْن  اّلٰله   وََّلَّ  ٰوَّ
ر   نَِّصْْی 

121. বযসক ক আবম বকতোি প্ৰদোন কবৰলছোঁ, বসহঁতৰ মোজত 

বযসকল  যথোযথভোলৱ তসয়ো বত োৱত কলৰ, ততওঁল োলকই 

ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ; আনহোলত বযসকল  ইয়োক 

অস্বীকোৰ কলৰ, বসহঁলতই হহলছ ক্ষ্বতগ্ৰি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُ  ا ُ تَّْیٰنه ٰقَّ  یَّْتلُْونَّه   الِْكتهبَّ  اه   حَّ
وَّتِه     هٓى ِكَّ   تِلَّ مَّْن   ِبه     یُْؤِمُنْونَّ  اُول   وَّ
هٓى ِكَّ  ِبه   یَّْٰكُفرْ  ن  ُهُم  فَّاُول ِسُرْونَّ  الْخه

122. তহ ঈছৰোঈ ৰ িংশধৰসক ! তমোৰ তসই অনুগ্ৰহৰ কথো 

মনত তপল োৱো, বয অনুগ্ৰহ মই ততোমোল োকক প্ৰদোন 

কবৰবছল োঁ, আৰু বনশ্চয় মই (লসই সময়ত) ততোমোল োকক 

সমগ্ৰ বিশ্বত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰবছল োঁ। 

ٓاِءیْلَّ  یهبَِّنْ   ُكُرْوا اِْسرَّ   الَِّٰتْ   نِْعمَِّتَّ  اذْ
ْمُت  َّنْعَّ ْ  عَّلَّْیُكْم  ا َّٰنِ لُْتُكْم  وَّا لَّ  فَّٰضَّ  عَّ
لَّمِْیَّ   الْعه
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123. আৰু ততোমোল োলক তসই বদৱসক ভয় কৰো, বযবদনো 

তকোলনলৱই কোলৰো উপকোৰত নোবহি আৰু তকোলনো িযবিৰ পৰো 

বিবনময় গ্ৰহণ কৰো নহ’ি আৰু তকোলনো মধযিতোও তোৰ 

তকোলনো কোমত নোবহি আৰু বসহঁত সহোয়প্ৰোপ্তও নহ’ি। 

تَُّٰقْوا ْن  نَّْفس   تَّْجِزْی  َٰلَّ  یَّْوًما  وَّا  عَّ
ْیـ ًا ٰوََّلَّ  نَّْٰفس   ا  یُْقبَُّل  شَّ  وََّلَّ   عَّْدل   ِمْنهَّ
ا  ة  ٰوََّلَّ  تَّْنفَُّعهَّ فَّاعَّ ُرْونَّ  ُهْم  شَّ  یُْنصَّ

124. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীমক ততওৰঁ 

প্ৰবতপো লক তকইটোমোন িোণীৰ দ্বোৰো পৰীক্ষ্ো কবৰবছ , আৰু 

ততওঁ তসইলিোৰ পূৰণ কবৰবছ । আল্লোলহ ক’ত , ‘বনশ্চয় মই 

ততোমোক মোনৱ জোবতৰ ইমোম িনোম’। ততও ঁক’ত , ‘আৰু 

তমোৰ িংশধৰসক ৰ পৰোও? আল্লোলহ ক’ত , ‘তমোৰ এই 

প্ৰবতশ্ৰুবত যোব মসক ক অেভুি ি নকবৰি’। 

مَّ  ابْتَّله   وَّاِذِ  ه  بُٰه   اِبْره َّتَّٰمَُّهٰنَّ    ِبكَّلِمهت   رَّ   فَّا
ْ  قَّالَّ  اعِلُكَّ  اِٰنِ اًما    لِلنَّٰاِس  جَّ   قَّالَّ   اِمَّ
ِمْن  یَِّٰتْ    وَّ ْهِدی یَّنَّالُ  َلَّ  قَّالَّ   ذُٰرِ   عَّ

لِمِْیَّ   الٰظه

125. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম কো’িোঘৰক মোনৱ 

জোবতৰ বম ন তকন্দ্ৰ আৰু বনৰোপত্তোি  িনোল োঁ; আৰু (আলদশ 

বদল োঁ তয,) ‘ততোমোল োলক মোকোলম ইব্ৰোহীমক ছো োতৰ 

িোনৰূলপ গ্ৰহণ কৰো। ইব্ৰোহীম আৰু ইছমোঈ ক দোবয়ত্ব 

বদবছল োঁ তয, ততোমোল োলক তমোৰ ঘৰক তোৱোফকোৰী, 

এ’ততকোফকোৰী আৰু ৰুকু’ আৰু ছোজদোকোৰীসক ৰ িোলি 

পবৱত্ৰ ৰোবখিো’। 

لْنَّا  وَّاِذْ  عَّ   لِٰلنَّٰاِس  مَّثَّابَّةً  الْبَّیْتَّ  جَّ
َّْمًنا    تَِّٰخُذْوا  وَّا مَّ  ٰمَّقَّاِم   ِمْن  وَّا ه    اِبْره
ٰلً    ِهْدنَّا    ُمصَّ مَّ  اِله   وَّعَّ ه  ِعْیلَّ   اِبْره   وَّاِْسمه
َّْن  ا ا رَّ ٰهِ ٓاى ِِفْیَّ  بَّْیِتَّ  طَّ ِكِفْیَّ  لِلٰطَّ  وَّالْعه

ٰكَِّع  ُجْودِ   وَّالٰرُ  الٰسُ

126. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! ইয়োক তুবম বনৰোপদ চহৰ িনোই বদয়ো আৰু ইয়োৰ 

অবধিোসীসক ৰ মোজত বযসকল  আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ 

প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ ততওলঁ োকক ফ -মূ ৰ জীবৱকো 

প্ৰদোন কৰো’। ততও ঁ (আল্লোলহ) ক’ত , ‘বযলয় কুফৰী কবৰি 

তোলকো মই অ প সময়ৰ িোলি জীৱলনোপলভোগ কবৰিল  

সুবিধো বদম, তোৰ বপছত মই তোক জুইৰ শোবি তভোগ কবৰিল  

িোধয কৰোম আৰু তসইলটো তয বকমোন বনকৃষ্ট প্ৰতযোৱতি নি ’! 

ُم  قَّالَّ  وَّاِذْ  ه  ٰبِ  اِبْره ْل  رَّ ا اْجعَّ   بَّلًَّدا ههذَّ
ِمًنا ٰوَّاْرُزْق  َّْهلَّه   اه ِت  ِمنَّ  ا   مَّْن  الثَّٰمَّره

مَّنَّ  ْ  اه ِ  ِمْٰنُ   قَّالَّ   اَْلَِّخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله
مَّْن  ٰتُِعه   كَّفَّرَّ  وَّ ه    ثُٰمَّ   قَّلِْیًل  فَّاُمَّ ٰرُ َّْضطَّ  ا
اِب  اِله  ِبْئسَّ   النَّٰاِر    عَّذَّ  الْمَِّصْْیُ  وَّ

127. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীম আৰু ইছমোঈল  

কো’িোঘৰৰ আধোৰবশ ো িোপন কবৰবছ , (আৰু হকবছ ) ‘তহ 

আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ ফো ৰ পৰো তুবম কিু  কৰো। 

বনশ্চয় তুবম সিিলেোতো, সিিজ্ঞ’। 

ُم  یَّْرفَّعُ  وَّاِذْ  ه    الْبَّیِْت  ِمنَّ  الْقَّوَّاعِدَّ  اِبْره
ِعْیُل    بَّٰنَّا   وَّاِْسمه َّنْتَّ  اِنَّٰكَّ   ِمنَّٰا    تَّقَّبَّْٰل  رَّ   ا
ِمْیعُ  لِْیُم  الٰسَّ  الْعَّ



 

আ -িোক্বোৰোহ 

 

25 

 

 ابلقرة

128. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোক উভয়লক ততোমোৰ 

একোে অনুগত কৰো আৰু আমোৰ িংশধৰৰ পৰো ততোমোৰ এটো 

অনুগত জোবত উবিত কৰো; আৰু আমোক ইিোদতৰ বনয়ম-

পিবত তদখুৱোই বদয়ো আৰু আমোৰ তোওিো কিু  কৰো। বনশ্চয় 

তুবম অবধক তোওিো গ্ৰহণকোৰী, পৰম দয়ো ু’। 

بَّٰنَّا  لْنَّا  رَّ ِمْن  لَّكَّ  ُمْسلِمَّْیِ  وَّاْجعَّ   وَّ
یَِّٰتنَّا   َِّرنَّا  لَّٰكَّ  ٰمُْسلِمَّةً  اُٰمَّةً  ذُٰرِ   وَّا

َّنْتَّ  اِنَّٰكَّ   عَّلَّیْنَّا    وَُّتْب  مَّنَّاِسكَّنَّا    ا
ِحیُْم  الٰتَّٰوَّاُب   الٰرَّ

129. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই 

বসহঁতৰ ওচৰল  এজন ৰোছু  তপ্ৰৰণ কৰো, বযলয় ততোমোৰ 

আয়োতসমূহ বসহঁতৰ ওচৰত বত োৱত কবৰি; আৰু বসহঁতক 

বকতোি আৰু বহকমতৰ বশক্ষ্ো বদি আৰু বসহঁতক পবৰশুি 

কবৰি। বনশ্চয় তুবম পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

بَّٰنَّا  ْث  رَّ ْ  وَّابْعَّ ُسْوًَل  فهِْْیِ ْ  رَّ   یَّْتلُْوا ٰمِْٰنُ
 ْ یهِتكَّ  عَّلَّهْْیِ لِٰمُُهُم  اه یُعَّ   الِْكتهبَّ  وَّ

ْ    وَّالِْحكْمَّةَّ  ٰكِهْْیِ یُزَّ نَّٰكَّ   وَّ َّنْتَّ  اِ   ا
ِزیْزُ  ِكْیُمن  الْعَّ  الْحَّ

130. ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোতৰ পৰো তকৱ  তসই িযবিলয়ই বিমুখ 

হ’ি পোলৰ বযলয় বনজলক বনলিিোধ িনোই হ লছ। বনশ্চয় আবম 

ততওঁক পৃবথৱীত মলনোনীত কবৰলছোঁ আৰু আবখৰোতলতো ততও ঁ

সৎকমিশী সক ৰ অনযতম হ’ি। 

ْن  مَّ ُب  وَّ ْن  یَّْٰرغَّ مَّ  ٰمِلَّٰةِ  عَّ ه    مَّْن  اَِٰلَّ  اِبْره
ِفهَّ  ه     سَّ لَّقَّدِ   نَّْفسَّ فَّیْنههُ  وَّ  ِف   اْصطَّ
نْیَّا    نَّٰه    الٰدُ ةِ  ِف   وَّاِ   لَّمِنَّ  اَْلهِخرَّ

لِِحْیَّ   الٰصه

131. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওঁক 

হকবছ , ‘তুবম আত্মসমপিণ কৰো’। ততও ঁ হকবছ , ‘মই 

বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ ওচৰত আত্মসমপিণ 

কবৰল োঁ’। 

بُٰه    لَّه   قَّالَّ  اِذْ  َّْسلِْم ن  رَّ َّْسلَّمُْت  قَّالَّ   ا   ا
ٰبِ  لَّمِْیَّ  لِرَّ  الْعه

132. ইব্ৰোহীম আৰু ইয়োকূলি ততওঁল োকৰ পুত্ৰসক ক 

ইয়োলৰই বনলদি শ বদ হকবছ , ‘তহ তমোৰ পুত্ৰসক ! বনশ্চয় 

আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি এই দ্বীনক মলনোনীত কবৰলছ। 

এলতলক ততোমোল োলক আত্মসমপিণকোৰী (মুছব ম) 

তনোলহোৱোল লক মৃতুয িৰণ নকবৰিো’। 

ا   وَّوَّٰصه  ُم  ِبهَّ ه  یَّْعُقْوُب    بَِّنْیهِ  اِبْره  وَّ
َّ  اِٰنَّ  یهبَِّنَّٰ  فه  اّلٰله یْنَّ  لَّكُُم  اْصطَّ   فَّلَّ  الٰدِ
َّنُْتْم  اَِٰلَّ  تَُّمْوُتٰنَّ   ٰمُْسلِمُْونَّ   وَّا

133. ইয়োকূিৰ মৃতুযৰ সময়ত ততোমোল োলক তোত উপবিত 

আবছ ো তনবক? ততও ঁতযবতয়ো বনজ সেোনসক ক হকবছ , 

‘তমোৰ বপছত ততোমোল োলক কোৰ ইিোদত কবৰিো? বসহঁলত 

হকবছ , ‘আবম আলপোনোৰ ই োহ আৰু আলপোনোৰ বপতৃ-পুৰুষ 

ইব্ৰোহীম, ইছমোঈ  আৰু ইছহোকৰ ই োহ- তসই এজন 

َّْم  ٓاءَّ  ُكنُْتْم  ا دَّ رَّ  اِذْ  ُشهَّ ضَّ  یَّْعُقْوبَّ  حَّ
ا  لِبَِّنْیهِ  قَّالَّ  اِذْ   الْمَّْوُت ن    تَّْعُبُدْونَّ  مَّ
 ْ لُْوا  بَّْعِدْی    ِمنٌۢ ههَّكَّ  نَّْعُبُد  قَّا ههَّ  اِل   وَّاِل
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ই োহলৰই ইিোদত কবৰম; আৰু আবম ততওঁৰ ওচৰলতই 

আত্মসমপিণকোৰী’। 

بَّٓاى ِكَّ  مَّ  اه ه  ِعْیلَّ  اِبْره قَّ  وَّاِْسمه  وَّاِْسحه
هًها  ۬   اِل  ُمْسلِمُْونَّ  لَّه   وَّنَّْحُن   ٰوَّاِحًدا  

134. ততওঁল োক আবছ  এলনকুৱো এটো জোবত, বযসক  

অতীত হহ হগলছ। ততওঁল োলক বয অজি ন কবৰলছ তসয়ো 

ততওঁল োকৰ িোলি, আৰু ততোমোল োলক বয অজি ন কবৰছো তসয়ো 

ততোমোল োকৰ িোলি; আৰু ততওঁল োলক বয কবৰবছ  তসই 

সম্পলকি  ততোমোল োকক প্ৰশ্ন কৰো নহ’ি। 

لَّْت    قَّْد  اُٰمَّة   تِلْكَّ  ا   خَّ ا  لَّهَّ بَّْت  مَّ   كَّسَّ
لَّكُْم  ا  وَّ ْبُتْم    ٰمَّ ٰمَّا  ُتْسـ َّلُْونَّ  وََّلَّ   كَّسَّ  عَّ
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

135. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক ইয়োহূদী িো নোছোৰো হহ 

তযোৱো, সঠিক পথ পোিো’। তকোৱো, ‘িৰং আবম একবনি হহ 

ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোতৰ অনুসৰণ কবৰম; আৰু ততওঁ মুশ্ববৰকসক ৰ 

অেভুি ি নোবছ ’। 

َّوْ  ُهْودًا ُكْونُْوا وَّقَّالُْوا ی ا ره   تَّْهتَُّدْوا    نَّصه
مَّ  ِملَّٰةَّ  بَّْل  قُْل  ه  ِنْیًفا    اِبْره ا   حَّ مَّ َّانَّ  وَّ  ك
 الْمُْشِرِكْیَّ  ِمنَّ 

136. ততোমোল োলক তকোৱো, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ আল্লোহৰ 

প্ৰবত আৰু বয আমোৰ প্ৰবত অৱতীণি হহলছ,  গলত তোৰ প্ৰবতও 

ঈমোন আবনলছোঁ বয অৱতীণি হহলছ ইব্ৰোহীম, ইছমোঈ , 

ইছহোক্ব, ইয়োকূি আৰু ততওঁৰ িংশধৰসক ৰ প্ৰবত, আৰু মুছো, 

ঈছো  গলত অনযোনয নিীসক ক ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো বয প্ৰদোন কৰো হহলছ (তোৰ প্ৰবতও ঈমোন 

আবনলছোঁ)। আবম ততওঁল োকৰ মোজত তকোলনো পোথিকয 

নকলৰোঁ; আৰু আবম ততওলঁৰই ওচৰত আত্মসমপিণকোৰী। 

نَّٰا  قُْولُْو ا مَّ ِ  اه ا   ِباّلٰله مَّ ا   اِلَّیْنَّا  اُنِْزلَّ  وَّ مَّ   وَّ
ُنِْزلَّ  مَّ  اِله   ا ه  ِعْیلَّ  اِبْره قَّ  وَّاِْسمه   وَّاِْسحه

یَّْعُقْوبَّ  ا   وَّاَْلَّْسبَّاِط  وَّ مَّ َّ  وَّ   ُمْوسه  اُْوِٰت
ا   وَِّعْیسه  مَّ َّ  وَّ بِِٰهْم    ِمْن  النَِّٰبیُْٰونَّ  اُْوِٰت   ٰرَّ

ُق  َلَّ  ٰرِ د   بَّْیَّ  نُفَّ ْ  ؗ  اَّحَّ   لَّه   وَّنَّْحُن   ٰمِْٰنُ
 ُمْسلِمُْونَّ 

137. এলতলক ততোমোল োলক তযলনলক ঈমোন আবনছো 

বসহঁলতও যবদ ততলনলক ঈমোন আলন, ততলে বনশ্চয় বসহঁত 

বহদোয়ত প্ৰোপ্ত হ’ি; আৰু যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়, ততলে 

বসহঁত আলছ তকৱ  বিলৰোবধতোত ব প্ত, এলতলক বসহঁতৰ 

বিপলক্ষ্ ততোমোৰ িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট; আৰু ততও ঁ

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ُنْوا فَّاِْن  مَّ ا   ِبِمثِْل  اه مَّنُْتْم  مَّ   فَّقَّدِ  ِبه   اه
ْوا    لَّْٰوا وَّاِْن   اْهتَّدَّ   ِفْ  ُهْم  فَّاِنَّٰمَّا  تَّوَّ
یَّْكِفْیكَُّهُم   ِشقَّاق     ُ    فَّسَّ  اّلٰله

ِمْیعُ  لِْیُم   وَُّهوَّالٰسَّ  الْعَّ

138. আল্লোহৰ ৰলঙলৰ ৰবিত তহোৱো; আৰু আল্লোহৰ ৰঙতলক 

আৰু কোৰ ৰং তিবছ সুিৰ হ’ি পোলৰ? আবম ততওঁলৰই 

ইিোদতকোৰী। 

ِ    ِصْبغَّةَّ  مَّْن   اّلٰله ُن  وَّ ِ  ِمنَّ  اَّْحسَّ   اّلٰله
ًة ؗ  ِبُدْونَّ  لَّه    وَّنَّْحُن   ِصْبغَّ  عه
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139. তকোৱো, ‘আল্লোহ সম্পলকি  ততোমোল োলক আমোৰ  গত 

বিতকি ত ব প্ত হ’ি বিচৰো তনবক? অথচ ততওঁ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক আৰু ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক! আমোৰ িোলি 

আমোৰ আম , আৰু ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ 

আম ; আৰু আবম ততওঁলৰই প্ৰবত একবনি। 

ْونَّنَّا  قُْل  ٓاٰجُ َّتُحَّ ِ  ِف  ا بُٰنَّا  اّلٰله   وَُّهوَّرَّ
بُُٰكْم    لَّنَّا    وَّرَّ َّْعمَّالُنَّا  وَّ لَّكُْم  ا   وَّ

َّْعمَّالُكُْم    ن  لَّه   وَّنَّْحُن   ا  ُمْخلُِصْونَّ

140. ততোমোল োলক এইলটো ক’ি বিচৰো তনবক তয, ইব্ৰোহীম, 

ইছমোঈ , ইছহোক্ব, ইয়োকূি আৰু ততওঁৰ িংশধৰসক  

ইয়োহূদী িো নোছোৰো আবছ ? তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তিবছ জোনো 

তন আল্লোলহ তিবছ জোলন’? তসইজনতলক তিবছ যোব ম আৰু 

তকোন হ’ি পোলৰ বযলয় আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো  োভ কৰো সোক্ষ্য 

তগোপন কলৰ? আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ অমলনোলযোগী নহয়। 

َّْم  مَّ  اِٰنَّ  تَُّقْولُْونَّ  ا ه  ِعْیلَّ  اِبْره   وَّاِْسمه
قَّ  یَّْعُقْوبَّ  وَّاِْسحه َّانُْوا وَّاَْلَّْسبَّاطَّ   وَّ   ك
َّوْ  ُهْودًا ی    ا ره َّنُْتْم  قُْل   نَّصه ا َّعْلَُّم  ءَّ َِّم  ا  ا
   ُ مَّْن   اّلٰله َّْظلَُّم  وَّ ادَّةً  كَّتَّمَّ   ِمٰمَّْن  ا هَّ   شَّ

ه   ِ    ِمنَّ  ِعْندَّ ا   اّلٰله مَّ ُ  وَّ افِل   اّلٰله ٰمَّا  ِبغَّ   عَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ 

141. ততওঁল োক আবছ  এলনকুৱো এটো জোবত, বযসক  

অতীত হহ হগলছ। ততওঁল োলক বয অজি ন কবৰলছ তসয়ো 

ততওঁল োকৰ িোলি, আৰু ততোমোল োলক বয অজি ন কবৰছো তসয়ো 

ততোমোল োকৰ িোলি; আৰু ততওঁল োলক বয কবৰবছ  তসই 

সম্পলকি  ততোমোল োকক প্ৰশ্ন কৰো নহ’ি। 

لَّْت    قَّْد  اُٰمَّة   تِلْكَّ  ا   خَّ ا  لَّهَّ بَّْت  مَّ   كَّسَّ
لَّكُْم  ا  وَّ ْبُتْم    ٰمَّ ٰمَّا  ُتْسـ َّلُْونَّ  وََّلَّ   كَّسَّ  عَّ
َّانُْوا ن  ك  یَّْعمَّلُْونَّ

142. মোনুহৰ মোজৰ বনলিিোধসকল  অনবতপ লম ক’ি তয, 

‘ইমোন বদলন বসহঁলত বয বকি োৰ অনুসৰণ কবৰ আবহবছ  তোৰ 

পৰো বসহঁতক বকলহ বিমুখ কৰোল ? তকোৱো, ‘পূৱ আৰু পবশ্চম 

আল্লোহলৰই। ততও ঁ যোক ইচ্ছো কলৰ সৰ  পথৰ বহদোয়ত 

প্ৰদোন কলৰ’। 

یَُّقْولُ  ٓاءُ  سَّ فَّهَّ ا  النَّٰاِس  ِمنَّ  الٰسُ   مَّ
لٰههُىْ  ْن  وَّ ُ  عَّ َّانُْوا الَِّٰتْ  قِْبلَّهَِتِ ا    ك  عَّلَّْیهَّ
ِ  قُْل  ٰه  یَّْهِدْی   وَّالْمَّْغِرُب    الْمَّْشِرُق  ّلٰلِ
ٓاءُ  مَّْن  اط   اِله  یَّٰشَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

143. আৰু এলনলক আবম ততোমোল োকক এটো মধযপন্থী 

জোবতত পবৰণত কবৰলছোঁ, যোলত ততোমোল োক মোনৱ জোবতৰ 

ওপৰত সোক্ষ্ী তহোৱো আৰু ৰোছুল  ততোমোল োকৰ ওপৰত সোক্ষ্ী 

হ’ি পোলৰ; আৰু তুবম ইমোন বদলন বযলটো বকি োৰ অনুসৰণ 

কবৰ আবছ ো তসইলটোক আবম এই উলেলশয বকি োত পবৰণত 

কবৰবছল োঁ, যোলত প্ৰকোশ কবৰ বদি পোলৰোঁ তয, তকোলন ৰোছু ৰ 

অনুসৰণ কলৰ আৰু তকোলন বপছফোল  উভবত যোয়? আল্লোলহ 

বযসক ক বহদোয়ত কবৰলছ বসহঁতৰ িোবহলৰ আনৰ িোলি 

لِكَّ  لْنهُكْم  وَّكَّذه عَّ ًطا  جَّ   لِٰتَُّكْونُْوا اُٰمًَّة ٰوَّسَّ
ٓاءَّ  دَّ لَّ  ُشهَّ یَُّكْونَّ  النَّٰاِس  عَّ ُسْولُ  وَّ   الٰرَّ
ِهْیًدا    عَّلَّْیُكْم  ا   شَّ مَّ لْنَّا  وَّ عَّ   الِْقْبلَّةَّ  جَّ
ا   ُكْنتَّ  الَِّٰتْ    یَّٰتَِّٰبعُ  مَّْن  لِنَّْعلَّمَّ  اَِٰلَّ  عَّلَّْیهَّ

ُسْولَّ  له  یَّْٰنقَّلُِب  ِمٰمَّْن  الٰرَّ ِقبَّیِْه    عَّ  عَّ
َّانَّْت  وَّاِْن  ةً  ك لَّ  اَِٰلَّ  لَّكَِّبْْیَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
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এইলটো এটো বনবশ্চত কঠিন কোম। আল্লোহ এলনকুৱো নহয় তয, 

ততোলমোো কৰ ঈমোন িযথি কবৰ বদি। বনশ্চয় আল্লোহ মোনুহৰ 

প্ৰবত সহোনুভূবতশী , পৰম দয়ো ু। 

ی ُ    هَّدَّ ا   اّلٰله مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك   لُِیِضْیعَّ  اّلٰله
یْمَّانَُّكْم    َّ  اِٰنَّ   اِ ُءْوف   ِبالنَّٰاِس  اّلٰله   لَّرَّ
 ٰرَِّحیْم  

144. আকোশৰ ফোল  ততোমোৰ িোলৰ িোলৰ চোই থকোলটো বনশ্চয় 

আবম  ক্ষ্য কবৰলছোঁ। এলতলক আবম ততোমোক এলন বকি োৰ 

ফোল  বনশ্চয় ওভতোই বদম বযলটোক তুবম পছি কৰো। 

এলতলক তুবম মছবজলদ হোৰোমৰ ফোল  মুখ কৰো; আৰু 

ততোমোল োলক য’ততই নোথোকো বকয় ইয়োৰ ফোল ই 

ততোমোল োকৰ তচহোৰো ঘূৰোই ত োৱো; আৰু বনশ্চয় বযসক ক 

বকতোি বদয়ো হহলছ বসহঁলত বনবশ্চতভোলৱ জোলন তয, এইলটো 

বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো সতয; আৰু বসহঁলত বয কলৰ তসই 

সম্পলকি  আল্লোহ অমলনোযোগী নহয়। 

ی قَّْد  مَّٓاِء    ِف  وَّْجِهكَّ  تَّقَّلُٰبَّ  نَّره   الٰسَّ
ا  قِْبلَّةً  فَّلَُّنوَّلِٰیَّنَّٰكَّ  ىهَّ ٰلِ  تَّْرضه  فَّوَّ
ْطرَّ  وَّْجهَّكَّ  اِم    الْمَّْسِجدِ  شَّ رَّ  الْحَّ
یُْث  ا  وَّحَّ   ُوُجْوهَّكُْم  فَّوَّلُْٰوا ُكنُْتْم  مَّ
ه     ْطرَّ   الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاِٰنَّ   شَّ

َّنَّٰهُ  لَّیَّْعلَّمُْونَّ  ٰقُ  ا بِِٰهْم    ِمْن  الْحَّ ا   ٰرَّ مَّ   وَّ
 ُ افِل   اّلٰله ٰمَّا  ِبغَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  عَّ

145. আৰু বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহলছ, তুবম যবদ 

বসহঁতৰ ওচৰত সকল ো দব  -প্ৰমোণ দোবঙ ধৰো, তথোবপও 

বসহঁলত ততোমোৰ বকি োৰ অনুসৰণ নকবৰি; আৰু তুবমও 

বসহঁতৰ বকি োৰ অনুসোৰী নহয়; আৰু বসহঁলতও পৰস্পৰৰ 

বকি োৰ অনুসোৰী নহয়। ততোমোৰ ওচৰত সতযৰ জ্ঞোন অহোৰ 

বপছলতো যবদ তুবম বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কৰো, ততলে 

বনশ্চয় তুবম যোব মসক ৰ অেভুি ি হ’িো। 

ْن  لَّى ِ تَّْیتَّ  وَّ َّ   الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ا
یَّة   ِبكُٰلِ  ا  اه ا    قِْبلَّتَّكَّ    تَِّبُعْوا ٰمَّ مَّ َّنْتَّ  وَّ   ا
ْ    ِبتَّاِبع   ُ ا   قِْبلَّهَتَّ مَّ   ِبتَّاِبع   بَّْعُضُهْم  وَّ
ِن   بَّْعض     قِْبلَّةَّ  لَّى ِ تَّٰبَّْعتَّ  وَّ ُهْم  ا َّْهوَّٓاءَّ  ا
 ْ ا  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ ٓاءَّكَّ  مَّ نَّٰكَّ   الِْعلِْم ن  ِمنَّ  جَّ   اِ
لِمِْیَّ   لَّٰمِنَّ  اِذًا  الٰظه

146. আবম বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কবৰলছোঁ, বসহঁলত ততওঁক 

এলনলক বচবন পোয় তযলনলক বসহঁলত বনজৰ সেোনক বচবন পোয়; 

আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ এটো দল  জোবন িুবজ সতয তগোপন কবৰ 

থোলক। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُ  ا ُ تَّْیٰنه   كَّمَّا  یَّْعِرفُْونَّه   الِْكتهبَّ  اه
ُهْم    یَّْعِرفُْونَّ  َّبْنَّٓاءَّ   فَِّریًْقا  وَّاِٰنَّ   ا
 ْ ٰقَّ  لَّیَّْكُتُمْونَّ  ٰمِْٰنُ   وَُّهْم  الْحَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ ر 

147. সতয ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো তপ্ৰবৰত। গবতলক তুবম 

তকবতয়োও সলিহ তপোষণকোৰীসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

ٰقُ  َّلْحَّ بِٰكَّ  ِمْن  ا   ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ  فَّلَّ  ٰرَّ
ن  ِیْنَّ  الْمُْمَتَّ

148. আৰু প্ৰলতযকলৰ এলকোটোলক (বনবদি ষ্ট) বদশ আলছ, তসই 

ফোল ই বস মুখ কলৰ, এলতলক ততোমোল োলক সৎকমিত 
ُٰل   لِك ة   وَّ ا  ٰوِْجهَّ   فَّاْستَِّبُقْوا  ُهوَُّموَّلِْٰیهَّ

  ۬ ِت ر ْْیه َّیْنَّ   الْخَّ ا  ا   ِبكُُم  یَّاِْت  تَُّكْونُْوا مَّ
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প্ৰবতলযোবগতো কৰো। ততোমোল োলক য’ততই নোথোকো বকয় 

আল্লোলহ ততোমোল োক সকল োলক সমলিত কবৰি। বনশ্চয় 

আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

 ُ ِمْیًعا    اّلٰله َّ  اِٰنَّ   جَّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  

149. আৰু তুবম য’ৰ পৰোই তনোল োৱো বকয়, তুবম মছবজদু  

হোৰোমৰ ফোল  মুখ কবৰিো; বনশ্চয় এইলটো ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ পৰো পল োৱো সতয; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো 

তসই সম্পলকি  আল্লোহ অমলনোলযোগী নহয়। 

ِمْن  یُْث  وَّ ْجتَّ  حَّ رَّ ٰلِ  خَّ   وَّْجهَّكَّ  فَّوَّ
ْطرَّ  اِم    الْمَّْسِجدِ  شَّ رَّ نَّٰه    الْحَّ ٰقُ  وَّاِ   لَّلْحَّ
بِٰكَّ    ِمْن  ا   ٰرَّ مَّ ُ  وَّ ٰمَّا  ِبغَّافِل   اّلٰله   عَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

150. আৰু তুবম য’ৰ পৰোই তনোল োৱো বকয়, মছবজদু  হোৰোমৰ 

ফোল  ততোমোৰ মুখ ঘূৰোই ত োৱো, আৰু ততোমোল োলকও য’ততই 

নোথোকো বকয় ইয়োৰ ফোল ই ততোমোল োলক মুখ কবৰিো, যোলত 

ততোমোল োকৰ বিপলক্ষ্ মোনুহৰ িোলি বিতকি  কৰোৰ এলকো 

নোথোলক; বকন্তু বসহঁতৰ মোজত থকো যোব মসক ৰ িোবহলৰ। 

গবতলক ততোমোল োলক বসহঁতক ভয় নকবৰিো, তকৱ  তমোলকই 

ভয় কৰোঁ; এই কোৰলণ তয, যোলত আবম ততোমোল োকৰ ওপৰত 

তমোৰ অনুগ্ৰহ পবৰপূণি কবৰি পোলৰোঁ আৰু যোলত ততোমোল োলক 

বহদোয়ত প্ৰোপ্ত তহোৱো। 

ِمْن  یُْث  وَّ ْجتَّ  حَّ رَّ ٰلِ  خَّ   وَّْجهَّكَّ  فَّوَّ
ْطرَّ  اِم    الْمَّْسِجدِ  شَّ رَّ یُْث   الْحَّ ا  وَّحَّ   مَّ
ه  ن  ُوُجْوهَّكُْم  فَّوَّلُْٰوا ُكنُْتْم  ْطرَّ   لِئَّٰلَّ   شَّ
۬   عَّلَّْیُكْم  لِلنَّٰاِس  یَُّكْونَّ  ة  ن   اَِٰلَّ   ُحٰجَّ
لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  ْ    ظَّ ْوُهْم  فَّلَّ   ِمْٰنُ   تَّْخشَّ

ْوِنْ     عَّلَّْیُكْم   نِْعمَِّتْ  وََِّلُتِٰمَّ   وَّاْخشَّ
لَّٰكُْم  لَّعَّ ن۬ۛ  وَّ  تَّْهتَُّدْونَّ

151. তযলনলক আবম ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো ততোমোল োকৰ 

ওচৰলতই এজন ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, বযজলন ততোমোল োকৰ 

ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ বত োৱত কলৰ, আৰু 

ততোমোল োকক পবৰশুি কলৰ তথো ততোমো কক বকতোি আৰু 

বহকমতৰ বশক্ষ্ো বদলয়, এলন বশক্ষ্ো বদলয় বযলটো ততোমোল োলক 

জনো নোবছ ো। 

لْنَّا  كَّمَّا   َّْرسَّ ُسْوًَل  فِْیُكْم   ا   ٰمِْنُكْم  رَّ
یهِتنَّا  عَّلَّْیُكْم  یَّْتلُْوا ْیُكْم   اه ٰكِ یُزَّ   وَّ

لِٰمُكُُم  یُعَّ  وَّالِْحكْمَّةَّ  الِْكتهبَّ  وَّ
لِٰمُكُْم  یُعَّ  تَّْعلَّمُْونَّ ۬ۛ  تَُّكْونُْوا لَّْم  ٰمَّا  وَّ

152. এলতলক, ততোমোল োলক তমোলকই স্মৰণ কৰো, মলয়ো 

ততোমোল োকক স্মৰণ কবৰম; আৰু ততোমোল োলক তমোৰ প্ৰবত 

কৃতজ্ঞ তহোৱো আৰু অকৃতজ্ঞ নহ’িো। 

ُكُرْوِنْ   ُكْرُكْم  فَّاذْ َّذْ   وََّلَّ  ِلْ  وَّاْشكُُرْوا ا
 تَّْكُفُرْوِنن 

153. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক হধযিয আৰু ছো োতৰ 

মোধযমত সহোয় প্ৰোথিনো কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ হধযিযশী সক ৰ 

 গত আলছ। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ َْبِ  اْستَِّعیُْنْوا اه  ِبالٰصَّ
هوةِ    ل َّ  اِٰنَّ   وَّالٰصَّ یْنَّ  مَّعَّ  اّلٰله َِبِ  الٰصه
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154. আৰু বযসকল  আল্লোহৰ পথত বনহত হয়, ততওঁল োকক 

মৃত িুব  নোমোবতিো, িৰং ততওঁল োক হহলছ জীবৱত; বকন্তু 

ততোমোল োলক উপ বব্ধ কবৰি তনোৱোৰো। 

ُل  لِمَّْن  تَُّقْولُْوا وََّلَّ  ِبیِْل   ِفْ  یُْٰقتَّ ِ  سَّ   اّلٰله
َّْموَّات     َّْحیَّٓاء   بَّْل   ا هِكْن  ا ل   َٰلَّ  وَّ

 تَّْشُعُرْونَّ 

155. আৰু আবম ততোমোল োকক বনশ্চয় পৰীক্ষ্ো কবৰম অ প 

ভয়-ভীবত, তভোক আৰু ধন-সম্পদ, জীৱন আৰু ফচ ৰ ক্ষ্য়-

ক্ষ্বতৰ দ্বোৰো; আৰু তুবম হধযিযশী সক ক সুসংিোদ বদয়ো-- 

لَّنَّْبلُوَّنَُّٰكْم  ء   وَّ ْ ْوِف  ٰمِنَّ  ِبَشَّ  الْخَّ
  اَْلَّْموَّاِل  ٰمِنَّ  وَّنَّْقص   وَّالُْجْوِع 

ِت    وَّاَْلَّنُْفِس  رِ   وَّالثَّٰمَّره بَّٰشِ  وَّ
ن  یْنَّ َِبِ  الٰصه

156. বযসকল  বিপদত আৰোে হ’ত  কয়, ‘আবমলতো 

আল্লোহলৰই, আৰু বনশ্চয় আবম ততওঁৰ বপলনই 

প্ৰতযোৱতি নকোৰী’। 

ْ  اِذَّا   الَِّٰذیْنَّ  ابَّهَْتُ ا  ٰمُِصیْبَّة  ن  اَّصَّ لُْو   قَّا
نَّٰا  ِ  اِ َّا   ّلِلٰه نٰ ِجُعْونَّ   اِلَّْیهِ  وَّاِ  ره

157. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ প্ৰবত 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো বিলশষ অনুগ্ৰহ আৰু ৰহমত 

িবষিত হয়, আৰু এওলঁ োলকই সৎপথত পবৰচোব ত। 

هٓى ِكَّ  ْ  اُول لَّوهت   عَّلَّهْْیِ بِِٰهْم  ٰمِْن  صَّ   ٰرَّ
ْحمَّة   هٓى ِكَّ  وَّرَّ  الْمُْهتَُّدْونَّ   ُهُم  وَّاُول

158. বনশ্চয় চোফো আৰু মোৰৱো আল্লোহৰ বনদশিনসমূহৰ 

অেভুি ি। এলতলক বযলয় (কোিো) ঘৰৰ হজ্জ অথিো ওমৰোহ 

সম্পন্ন কলৰ, এই দুটোৰ মোজত ছোয়ী (প্ৰদবক্ষ্ণ) কবৰল  তোৰ 

তকোলনো পোপ নহ’ি; আৰু বযলয় স্বতঃসূ্ফতি ভোলৱ তকোলনো 

সৎকমি কবৰি, ততলে বনশ্চয় আল্লোহ উত্তম পুৰস্কোৰদোতো, 

সিিজ্ঞ। 

ا  اِٰنَّ  فَّ ٓاى ِرِ  ِمْن  وَّالْمَّْروَّةَّ  الٰصَّ عَّ ِ    شَّ   اّلٰله
ٰجَّ  فَّمَّْن  َّوِ  الْبَّیْتَّ  حَّ   ُجنَّاحَّ  فَّلَّ  اْعتَّمَّرَّ  ا
َّْن  عَّلَّْیهِ  ٰوَّفَّ  ا مَّْن   ِبِهمَّا    یَّٰٰطَّ ٰوَّعَّ  وَّ  تَّطَّ
ا ن  ْْیً َّ  فَّاِٰنَّ   خَّ ِكر   اّلٰله ا  عَّلِْیم   شَّ

159. বনশ্চয় আবম বযলিোৰ সু-স্পষ্ট বনদশিন আৰু বহদোয়ত 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, মোনুহৰ িোলি বকতোিত তসইলিোৰ স্পষ্টভোলৱ 

িযি কৰোৰ বপছলতো বযসকল  তসইলিোৰ তগোপন কলৰ, 

বসহঁতক আল্লোলহ অবভশোপ কলৰ আৰু অবভশোপকোৰীসকল ও 

বসহঁতক অবভশোপ কলৰ। 

ا   یَّْكُتُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  لْنَّا  مَّ َّنْزَّ   ِمنَّ  ا
ی الْبَّیِٰنهِت  ْ  وَّالُْهده ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   بَّیَّٰنٰههُ  مَّ
ِب ن  ِف  لِلنَّٰاِس  هٓى ِكَّ   الِْكته ُ  اُول   یَّلْعَُّٰنُ
 ُ ُ  اّلٰله ُٰنُ یَّلْعَّ ن  وَّ  اللٰهِعُنْونَّ

160. বকন্তু বযসকল  তোওিো কবৰলছ আৰু বনজলক সংলশোধন 

কবৰলছ আৰু সতযক সুস্পষ্টভোলৱ িযি কবৰলছ। 

ততওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ তোওিো 

َّْصلَُّحْوا تَّابُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  بَّیَُّٰنْوا وَّا   وَّ
هٓى ِكَّ  تُْوُب  فَّاُول َّ ْ    ا َّنَّا   عَّلَّهْْیِ   الٰتَّٰوَّاُب  وَّا
ِحیُْم   الٰرَّ
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আবম কিু  কলৰোঁ; আৰু মই অবধক তোওিো কিু কোৰী, পৰম 

দয়ো ু। 

161. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু কোবফৰ 

অৱিোলতই মৃতুযিৰণ কবৰলছ, বসহঁতৰ ওপৰত আল্লোহৰ, 

বফবৰিোসক ৰ আৰু সকল ো মোনুহৰ অবভশোপ। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  اُتْوا كَّفَّ مَّ   ُكٰفَّار   وَُّهْم  وَّ
هٓى ِكَّ  ْ  اُول ِ  لَّْعنَّةُ  عَّلَّهْْیِ كَّةِ  اّلٰله هٓى ِ   وَّالْمَّل
ن  وَّالنَّٰاِس  َّْجمَِّعْیَّ  ا

162. তোত বসহঁত িোয়ী হ’ি। বসহঁতৰ শোবি অকলণো বশবথ  

কৰো নহ’ি আৰু বসহঁতক অৱকোলশো বদয়ো নহ’ি। 

لِِدیْنَّ  ا    خه ٰفَُّف  َلَّ   فِْیهَّ ُ  یُخَّ ْٰنُ   عَّ
اُب  ذَّ ُرْونَّ  ُهْم  وََّلَّ  الْعَّ  یُْنظَّ

163. আৰু ততোমোল োকৰ ই োহ তকৱ  এজন ই োহ। ততওঁৰ 

িোবহলৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। ততওঁ পৰম 

কৰুণোময়, পৰম দয়ো ু। 

هُهكُْم  هه   وَّاِل ههَّ  َلَّ    ٰوَّاِحد     اِل  اَِٰلَّ  اِل
ْحمهُن  ِحیُْمن  ُهوَّالٰرَّ  الٰرَّ

164. বনশ্চয় আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্টৰ মোজত, ৰোবত 

আৰু বদনৰ পবৰিতি নৰ মোজত, মোনুহৰ উপকোৰী দ্ৰৱযিোহী 

সোগৰত চ োচ  কৰো জোহোজত আৰু আকোশৰ পৰো আল্লোলহ 

পোনী িষিণ কবৰ মৃত ভূবমক পুনজীবৱত কৰোৰ মোজত, আৰু 

তোৰ মোজত আল্লোলহ প্ৰসোবৰত কবৰলছ সকল ো প্ৰকোৰ 

বিচৰণশী  প্ৰোণী,  গলত িতোহৰ বদশ পবৰিতি নত তথো 

আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ মোজত বনয়বন্ত্ৰত তমঘমো োৰ মোজত 

বিলিকৱোন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ িহুলতো বনদশিন। 

لِْق  ِفْ  اِٰنَّ  مهوهِت  خَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ِف  ارِ  الَّْٰیِل  وَّاْخِتلَّ   الَِّٰتْ  وَّالُْفلِْك  وَّالنَّٰهَّ
ا   النَّٰاسَّ  یَّْنفَّعُ  ِبمَّا  الْبَّْحرِ  ِف  تَّْجِرْی  مَّ   وَّ
لَّ  َّنْزَّ ُ  ا مَّٓاءِ  ِمنَّ  اّلٰله   ٰمَّٓاء   ِمْن  الٰسَّ
َّْحیَّا  ا  بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ِبهِ  فَّا ْوتِهَّ بَّٰثَّ  مَّ   وَّ
ا  یهِح  وَّتَّْصِریِْف  دَّٓابَّٰة   كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ  الٰرِ

اِب  حَّ رِ  وَّالٰسَّ ٰخَّ مَّٓاءِ  بَّْیَّ  الْمُسَّ  الٰسَّ
هیهت   وَّاَْلَّْرِض   یَّْٰعِقلُْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

165. আৰু মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো আলছ, 

বযসকল  আল্লোহৰ িোবহলৰ আনক আল্লোহৰ সমকক্ষ্ৰূলপ গ্ৰহণ 

কলৰ, বসহঁলত বসহঁতক ভো  পোয়, আল্লোহক ভো লপোৱোৰ 

দলৰই; আনহোলত বযসকল  ঈমোন আবনলছ বসহঁলত আল্লোহক 

সিিোবধক ভো  পোয়; আৰু বযসকল  অনযোয় কবৰলছ বসহঁলত 

যবদ আযোি তদবখিল  পোল লহঁলতন (ততলে বসহঁত বনবশ্চত 

হ’ লহঁলতন তয,) বনশ্চয় সকল ো শবি আল্লোহলৰই; আৰু 

বনশ্চয় আল্লোহ শোবি প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

ِمنَّ  ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّٰٰتَِّخذُ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ  اّلٰله
ادًا َّنْدَّ ِ    كَُّحٰبِ  یُِٰحبُْٰونَُّهْم  ا  وَّالَِّٰذیْنَّ   اّلٰله
ا ُنْو  مَّ ٰدُ  اه َّشَّ ِ    ُحبًٰا  ا ٰه لَّوْ   ّلٰلِ ی وَّ   الَِّٰذیْنَّ  یَّرَّ
ا لَّمُْو  ْونَّ  اِذْ  ظَّ ابَّ ن  یَّرَّ ذَّ َّٰنَّ   الْعَّ ِ  الُْقٰوَّةَّ  ا   ّلِلٰه
ِمْیًعا ن  َّٰنَّ   جَّ َّ  وَّا ِدیُْد  اّلٰله اِب  شَّ ذَّ  الْعَّ
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166. তযবতয়ো, তনতোসকল  (বযসক ক অনুসৰণ কৰো 

হহবছ ) বসহঁতৰ অনুসোৰীসক ৰ পৰো বনজলক মুি কবৰ  ি 

আৰু বসহঁলত শোবি তদবখিল  পোি (ততবতয়ো) বসহঁতৰ যোৱতীয় 

পোৰস্পবৰক সম্পকি  বিবচ্ছন্ন হহ যোি। 

َّ  اِذْ  ا َّ ٰ تُِٰبُعْوا الَِّٰذیْنَّ  تََّبَّ   الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ا
تَّٰبَُّعْوا َُّوا ا ا ابَّ  وَّرَّ ذَّ ْت  الْعَّ عَّ   ِبِهُم  وَّتَّقَّٰطَّ

 اَْلَّْسبَّاُب  

167. আৰু বযসকল  অনুসৰণ কবৰবছ  বসহঁলত ক’ি, ‘হোয়!’, 

আলকৌ এিোৰ যবদ আবম উভবত যোিল  সুলযোগ 

পোল োলহঁলতন, ততলনহ’ত  আবমও বসহঁতৰ পৰো সম্পকি  

বিবচ্ছন্ন কবৰল োলহঁলতন তযলনলক বসহঁলত আমোৰ পৰো সম্পকি  

বিবচ্ছন্ন কবৰলছ। এলনলক আল্লোলহ বসহঁতৰ কোযিোৱ ী বসহঁতক 

তদখুৱোি, বসহঁতৰ িোলি আলক্ষ্পস্বৰূপ; আৰু বসহঁত তকবতয়োও 

জুইৰ পৰো ও োি তনোৱোবৰি। 

تَّٰبَُّعْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  َّٰنَّ  لَّوْ  ا ةً  لَّنَّا  ا ٰرَّ   كَّ
 َّ ا َّ ٰ ْ  فَّنَّتََّبَّ ُءْوا كَّمَّا  ِمْٰنُ َّٰ لِكَّ   ِمنَّٰا    تََّبَّ   كَّذه
ُ  یُِریِْهُم  َّْعمَّالَُّهْم  اّلٰله ت   ا ره سَّ ْ    حَّ   عَّلَّهْْیِ
ا  مَّ ِرِجْیَّ  ُهْم  وَّ  النَّٰاِرن  ِمنَّ  ِبخه

168. তহ মোনৱ সম্প্ৰদোয়! পৃবথৱীত থকো হো ো  আৰু পবৱত্ৰ 

িস্তুলিোৰ ততোমোল োলক ভক্ষ্ণ কৰো; আৰু ততোমোল োলক 

চয়তোনৰ পদোনুসৰণ নকবৰিো। বনশ্চয় বস ততোমোল োকৰ 

প্ৰকোশয শত্ৰু। 

ا  هًل  اَْلَّْرِض  ِف  ِمٰمَّا  كُلُْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ل   حَّ
یًِٰبا  ؗ  ِن    ُخُطوهِت   تَّتَِّٰبُعْوا وََّلَّ   طَّ ْیطه  الٰشَّ
نَّٰه    ٰمُِبْی   عَُّدٰو    لَّكُْم  اِ

169. বস ততোমোল োকক তকৱ  তিয়ো আৰু অশ্লী  কোমৰ 

আলদশ বদলয় আৰু আল্লোহ সম্পলকি  এলনলিোৰ কথো তকোৱোৰ 

(আলদশ বদলয়) বযলটো ততোমোল োলক নোজোনো। 

نَّٰمَّا  ْوٓءِ  یَّاُْمُرُكْم  اِ ٓاءِ  ِبالٰسُ  وَّالْفَّْحشَّ
َّْن  لَّ  تَُّقْولُْوا وَّا ِ  عَّ ا  اّلٰله  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

170. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘আল্লোলহ বয অৱতীণি 

কবৰলছ তসয়ো ততোমোল োলক অনুসৰণ কৰো’, (ততবতয়ো) 

বসহঁলত কয়, ‘নহয়, িৰং আবম অনুসৰণ কবৰম তসইলটোৰ, 

বযলটোৰ ওপৰত আবম আমোৰ বপতৃ পুৰুষসক ক পোইলছোঁ’। 

যবদও বসহঁতৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  এলকো িুজো নোবছ  আৰু 

বসহঁত সৎপথলতো পবৰচোব ত নোবছ , (তথোবপও বসহঁলত 

তোলৰই অনুসৰণ কবৰিলন?) 

تَِّٰبُعْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا   ا لَّ  مَّ َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
لُْوا ا    نَّتَِّٰبعُ  بَّْل  قَّا َّلْفَّیْنَّا  مَّ نَّا    عَّلَّْیهِ  ا بَّٓاءَّ   اه
لَّوْ  َّوَّ َّانَّ  ا بَّٓاُؤُهْم  ك ْیـ ًا ٰوََّلَّ  یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ  اه  شَّ

 یَّْهتَُّدْونَّ 

171. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ উদোহৰণ হহলছ 

তসই িযবিৰ দলৰ, বযলয় এলন কোলৰোিোক মোবতলছ বযলয় 

বচঞৰ িোখৰৰ িোবহলৰ এলকো নুশুলন। বসহঁত ক ো, তিোিো, 

অন্ধ; তসলয় বসহঁলত নুিুলজ। 

مَّثَُّل    الَِّٰذْی  كَّمَّثَِّل  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ
ٓاًء    اَِٰلَّ  یَّْسمَّعُ  َلَّ  ِبمَّا  یَّْنِعُق   دُعَّٓاًء ٰوَّنِدَّ
 ٌۢ  یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ  فَُّهْم  ُعْم   بُْكم   ُصٰم 
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172. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকক আবম বযলিোৰ 

জীবৱকো প্ৰদোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো ততোমোল োলক পবৱত্ৰ 

িস্তুলিোৰ ভক্ষ্ণ কৰো, আৰু আল্লোহৰ কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো, 

যবদলহ ততোমোল োলক তকৱ  ততওলঁৰই ইিোদত কৰো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ِت  ِمْن  كُلُْوا اه یِٰبه ا  طَّ  مَّ
زَّقْنهُكْم  ِ  وَّاْشكُُرْوا رَّ یَّٰاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  ّلِلٰه  اِ
 تَّْعُبُدْونَّ 

173. বনশ্চয় ততওঁ ততোমোল োকৰ ওপৰত হোৰোম কবৰলছ মৃত 

জন্তু, ততজ, গোহবৰৰ মোংস আৰু বযলটো গোয়ৰুল্লোহৰ নোমত 

(জলিহ কৰোৰ সময়ত আল্লোহৰ নোম নল  আনৰ নোমত) 

জলিহ কৰো হহলছ। বকন্তু বযলয় বনৰূপোয় হহ (অ প ভক্ষ্ণ 

কলৰ) অিোধয িো সীমো ংঘন নকলৰ ততলে তোৰ তকোলনো পোপ 

নহ’ি। বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

نَّٰمَّا  مَّ  اِ ٰرَّ مَّ  الْمَّیْتَّةَّ  عَّلَّْیُكُم  حَّ   وَّالٰدَّ
لَّْحمَّ  ا   الِْخَْنِیْرِ  وَّ مَّ ْْیِ  ِبه   اُِهٰلَّ  وَّ ِ    لِغَّ   اّلٰله
ْْیَّ  اْضُطٰرَّ  فَّمَِّن  ثْمَّ  فَّلَّ   عَّاد   وََّلَّ  بَّاغ   غَّ   اِ
َّ  اِٰنَّ   عَّلَّْیِه    ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

174. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোলহ অৱতীণি কৰো গ্ৰন্থৰ পৰো বকছু 

কথো তগোপন কলৰ আৰু ইয়োৰ বিবনময়ত সোমোনয মূ য গ্ৰহণ 

কলৰ, বসহঁলত বনজৰ তপটত জুইৰ িোবহলৰ আন এলকো 

নভৰোয়। বক্বয়োমতৰ বদনো আল্লোলহ বসহঁতৰ  গত কথো নক’ি 

আৰু বসহঁতক পবৱত্ৰও নকবৰি; আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ا   یَّْكُتُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  لَّ  مَّ َّنْزَّ ُ  ا   ِمنَّ  اّلٰله
ِب  ْونَّ  الِْكته ُ یَّْشَتَّ َّمًَّنا  ِبه   وَّ   قَّلِْیًل ن  ث
هٓى ِكَّ  ا  اُول   النَّٰارَّ  اَِٰلَّ  بُُطْونِِهْم  ِفْ  یَّاْكُلُْونَّ  مَّ
ُ  یُكَّلِٰمُُهُم  وََّلَّ  مَّةِ  یَّْومَّ  اّلٰله  وََّلَّ  الِْقیه

  ۬   ْ ٰكِهْْیِ لَُّهْم   یُزَّ اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

175. বসহঁলতই বহদোয়তৰ বিবনময়ত ভ্ৰষ্টতো আৰু মোগবফৰোতৰ 

পবৰিলতি  শোবি বকবন হ লছ; এলতলক জুই সহয কবৰিল  

বসহঁত বকমোন তয হধযিযশী ! 

هٓى ِكَّ  ُوا الَِّٰذیْنَّ  اُول َّ هلَّةَّ  اْشَتَّ ل   الٰضَّ
ی ابَّ  ِبالُْهده ذَّ ةِ    وَّالْعَّ  فَّمَّا    ِبالْمَّْغِفرَّ
ُهْم  َّ لَّ  اَّْصَبَّ  النَّٰاِر  عَّ

176. এয়ো এইিোলিই তয, আল্লোলহ সতযসহ বকতোি অৱতীণি 

কবৰলছ আৰু বযসকল  বকতোি সম্বলন্ধ মতলভদ সৃবষ্ট কবৰলছ, 

বসহঁত বনশ্চয় সুদূৰ মতোলনকযত ব প্ত। 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ٰقِ    الِْكتهبَّ  نَّٰزَّلَّ  اّلٰله   ِبالْحَّ
ِب  ِف  اْختَّلَُّفْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاِٰنَّ   لَِّفْ  الِْكته
ن  ِشقَّاق     بَِّعْید 

177. পূৱ িো পবশ্চম বদশত ততোমোল োকৰ মুখ কৰোলটোলৱ 

সৎকমি নহয়, িৰং সৎকমি হহলছ, বযলয় আল্লোহ, তশষ বদৱস, 

বফবৰিোসক , বকতোিসমূহ আৰু নিীসক ৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ কলৰ আৰু সম্পদৰ প্ৰবত আসবি থকো সলেও 

আত্মীয়-স্বজন, ইয়োতীম, অভোৱগ্ৰি, মুছোবফৰ, সোহোযযপ্ৰোথী 

আৰু দোসমুবিৰ িোলি িযয় কলৰ আৰু ছো োত প্ৰবতিো কলৰ, 

َّ  لَّیْسَّ  َّْن  الَِْبٰ  قِبَّلَّ  ُوُجْوهَّكُْم  ُتوَّلُْٰوا ا
هِكٰنَّ  وَّالْمَّْغِرِب  الْمَّْشِرِق  ل َّ  وَّ   مَّْن  الَِْبٰ

مَّنَّ  ِ  اه كَّةِ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله هٓى ِ   وَّالْمَّل
ِب  َّ    وَّالِْكته ٰتَّ   وَّالنَِّٰبٰی  له  الْمَّالَّ  وَّاه   عَّ
ه     وَّالْیَّتهمه  الُْقْربه  ذَِّوی ُحبِٰ
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যোকোত প্ৰদোন কলৰ, প্ৰবতশ্ৰুবত বদল  তসয়ো পূৰণ কলৰ, অথি-

সংকটত, দুখ-কষ্টত আৰু সংগ্ৰোম-সংকটত হধযিয ধোৰণ 

কলৰ। এওলঁ োলকই সতযিোদী আৰু এওঁল োলকই হহলছ 

মুত্তোক্বী। 

ِكْیَّ  ِبیِْل ن  وَّابْنَّ  وَّالْمَّسه  الٰسَّ
ٓاى ِلِْیَّ  قَّاِب    وَِّف  وَّالٰسَّ َّقَّامَّ   الٰرِ   وَّا

هوةَّ  ل ٰتَّ  الٰصَّ وةَّ    وَّاه كه   وَّالْمُْوفُْونَّ   الٰزَّ
ْهِدِهْم  ُدْوا    اِذَّا ِبعَّ هَّ یْنَّ   عه َِبِ   ِف  وَّالٰصه
ٓاءِ  ٓاءِ  الْبَّاْسَّ ٰرَّ   الْبَّاِْس    وَِّحْیَّ  وَّالٰضَّ
هٓى ِكَّ  قُْوا    الَِّٰذیْنَّ  اُول دَّ هٓى ِكَّ   صَّ  ُهُم  وَّاُول
 ٰتَُّقْونَّ الْمُ 

178. তহ ঈমোিোৰসক ! হতযোৰ তক্ষ্ত্ৰত ততোমোল োকৰ 

ওপৰত বকচোচৰ (প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণৰ) বিধোন ফৰজ কৰো 

হহলছ। স্বোধীন িযবিৰ পবৰৱলতি  স্বোধীন িযবি, ৰীতদোসৰ 

পবৰৱলতি  ৰীতদোস, নোৰীৰ পবৰৱলতি  নোৰী। বকন্তু তোৰ ভোতৃৰ 

ফো ৰ পৰো ক্ষ্মো প্ৰদশিন কৰো হ'ত  যথোযথ বিবধৰ অনুসৰণ 

কবৰ সততোৰ হসলত তোৰ ৰি-বিবনময় আদোয় কৰো কতি িয। 

এইলটো হহলছ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ফো ৰ পৰো 

বশবথ তো আৰু অনুগ্ৰহ। এলতলক ইয়োৰ বপছলতো বযলয় 

সীমো ংঘন কবৰি তোৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   عَّلَّْیُكُم  ُكِتبَّ  اه
اُص  َّلُْحرُٰ   الْقَّْتله    ِف  الِْقصَّ   ِبالُْحرِٰ  ا
ْبُد  ْبدِ  وَّالْعَّ   ِباَْلُنْثهی    وَّاَْلُنْثهی ِبالْعَّ
َِّخْیهِ  ِمْن  لَّه   ُعِفَّ  فَّمَّْن  ء   ا ْ ٌۢ  َشَّ   فَّاتِٰبَّاع 

َّدَّٓاء   ِبالْمَّْعُرْوِف  ان     اِلَّْیهِ  وَّا  ِباِْحسَّ
لِكَّ  بُِٰكْم  ٰمِْن  تَّْخِفْیف   ذه   مَّة    وَّرَّحْ  ٰرَّ
ی فَّمَِّن  لِكَّ  بَّْعدَّ  اْعتَّده اب   فَّلَّه   ذه   عَّذَّ
َّلِْیم    ا

179. আৰু তহ বিলিকসম্পন্ন ত োকসক ! বকচোচৰ মোজত 

ততোমোল োকৰ িোলি আলছ জীৱন, যোলত ততোমোল োলক তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো। 

لَّكُْم  اِص  ِف  وَّ وة   الِْقصَّ یه   یٰه اُوِل  حَّ
لَّٰكُْم  اَْلَّلْبَّاِب   تَّٰتَُّقْونَّ  لَّعَّ

180. ততোমোল োকৰ মোজত যোৰ মৃতুযৰ সময় উপবিত হ’ি, 

বস যবদ ধন-সম্পদ ৰোবখ যোয়, ততলে প্ৰচব ত নযোয়নীবত 

অনুযোয়ী তোৰ বপতৃ-মোতৃ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ িোলি অবছয়ত 

কৰোৰ বিধোন ততোমোল োকক বদয়ো হ’ । এইলটো 

মুত্তোক্বীসক ৰ এটো কতি িয। 

رَّ  اِذَّا عَّلَّْیُكْم  ُكِتبَّ  ضَّ ُكُم  حَّ دَّ  اَّحَّ
كَّ  اِْن  الْمَّْوُت  ۬   تَّرَّ ا   ْْیَّ  لْوَِّصٰیَّةُ   خَّ

یِْن  ِبْیَّ  لِلْوَّالِدَّ   ِبالْمَّْعُرْوِف    وَّاَْلَّقْرَّ
ٰقًا  لَّ  حَّ  الْمُٰتَِّقْیَّ   عَّ

181. এলতলক এইলটো শুনোৰ বপছলতো বযলয় ইয়োত পবৰিতি ন 

সোধন কবৰি, ততলে বযসকল  পবৰিতি ন কবৰি অপৰোধ 

বসহঁতলৰ হ’ি। বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞোনী। 

 ْ لَّه   فَّمَّنٌۢ ا  بَّٰدَّ ه    بَّْعدَّ مَّ ِمعَّ ثُْمه   فَّاِنَّٰمَّا   سَّ   اِ
لَّ  لُْونَّه     الَِّٰذیْنَّ  عَّ َّ  اِٰنَّ   یُبَّٰدِ ِمْیع   اّلٰله  سَّ

 عَّلِْیم   
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182. বকন্তু যবদ তকোলনোিোই অবছয়তকোৰীৰ পক্ষ্পোবতত্ব 

অথিো গুনোহৰ আশংকো কলৰ, তোৰ বপছত বসহঁতৰ মোজত 

মীমোংসো কবৰ বদলয় ততলে তোৰ তকোলনো অপৰোধ নোই। বনশ্চয় 

আল্লোহ ক্ষ্মোপৰোয়ণ, পৰম দয়ো ু। 

افَّ  فَّمَّْن  نًَّفا  ٰمُْوص   ِمْن  خَّ َّوْ  جَّ ثًْما  ا   اِ
َّْصلَّحَّ  ْ  فَّا ُ ثْمَّ  فَّلَّ   بَّیْٰنَّ  اِٰنَّ   عَّلَّْیِه    اِ
 َّ ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

183. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ ওপৰত বছয়োম ফৰজ 

কৰো হহলছ তযলনলক ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ৰ ওপৰত 

ফৰজ কৰো হহবছ , যোলত ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰি পোৰো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   عَّلَّْیُكُم  ُكِتبَّ  اه
یَّاُم  لَّ  ُكِتبَّ  كَّمَّا  الٰصِ   ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
لَّٰكُْم  قَّْبلِكُْم  ن  لَّعَّ  تَّٰتَُّقْونَّ

184. (লৰোজো) বনবদি ষ্ট বকছুমোন বদনৰ িোলি। এলতলক 

ততোমোল োকৰ মোজত তকোলনোিোই অসুি হ’ত  অথিো ভ্ৰমণত 

থোবকল , আন বদনলিোৰত এই সংখযো পূৰণ কবৰ  ি, আৰু 

বযসক ৰ িোলি বছয়োম পো ন কৰো কষ্টসোধয বসহঁতৰ কতি িয 

হহলছ ইয়োৰ পবৰিলতি  বফবদয়ো- এজন বমছবকনক খোদয দোন 

কৰো। যবদ তকোলনোিোই তস্বচ্ছোই সৎকমি কলৰ ততলে তসয়ো 

তোৰ িোলি ক যোণকৰ; আৰু বছয়োম পো ন কৰোলটোলৱ 

ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ, যবদ ততোমোল োলক 

জোবন োলহঁলতন! 

َّیَّٰاًما  َّانَّ  فَّمَّْن   ٰمَّْعُدْودهت     ا  ِمْنُكْم  ك
َّوْ  ٰمَِّریًْضا  له  ا فَّر    عَّ ة   سَّ َّیَّٰام   ٰمِْن  فَِّعٰدَّ   ا
رَّ    لَّ   اُخَّ  فِْدیَّة   یُِطْیُقْونَّه   الَِّٰذیْنَّ  وَّعَّ
اُم  عَّ ٰوَّعَّ  فَّمَّْن   ِمْسِكْی     طَّ ا تَّطَّ ْْیً   خَّ

ْْی   َّْن   لَّٰه     فَُّهوَّخَّ ْْی   تَُّصْوُمْوا وَّا   لَّٰكُْم  خَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  ُكنُْتْم  اِْن 

185. ৰমজোন হহলছ তসই মোহ, বয মোহত তকোৰআন অৱতীণি 

কৰো হহলছ মোনৱ জোবতৰ বহদোয়তৰ িোলি আৰু বহদোয়তৰ স্পষ্ট 

বনদশিন বহচোলপ আৰু সতয-অসতযৰ 

পোথিকযকোৰীৰূলপ।এলতলক ততোমোল োকৰ মোজত বযলয় এই 

মোহত উপনীত হ’ি বস তযন এই মোহত বছয়োম পো ন কলৰ। 

বকন্তু ততোমোল োকৰ তকোলনোিোই অসুি থোবকল  অথিো 

ভ্ৰমণোৱিোত থোবকল  তিল গ বদনলিোৰত এই সংখযো পূৰণ 

কবৰি। আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি সহজলটো বিচোলৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ কষ্ট বনবিচোলৰ, কোৰণ যোলত ততোমোল োলক 

সংখযো পূৰণ কবৰি পোৰো আৰু ততও ঁ বযলহতু ততোমোল োকক 

বহদোয়ত বদলছ তসলয় ততোমোল োলক যোলত আল্লোহৰ মবহমো 

তঘোষণো কবৰি পোৰো আৰু যোলত ততোমোল োক কৃতজ্ঞ হ’ি 

পোৰো। 

ْهرُ  انَّ  شَّ ُنِْزلَّ  الَِّٰذْی   رَّمَّضَّ   فِْیهِ  ا
ُن  بَّیِٰنهت   لِٰلنَّٰاِس  ُهًدی الُْقْراه   ٰمِنَّ  وَّ
ی ِهدَّ  فَّمَّْن   وَّالُْفْرقَّاِن    الُْهده   ِمْنُكُم  شَّ
ْهرَّ  مَّْن   فَّلْیَُّصْمُه    الٰشَّ َّانَّ  وَّ ِریًْضا  ك َّوْ  مَّ   ا
له  فَّر   عَّ ة   سَّ َّیَّٰام   ٰمِْن  فَِّعٰدَّ رَّ    ا   یُِریُْد   اُخَّ
 ُ  ِبكُُم  یُِریُْد  وََّلَّ  الْیُْسرَّ  ِبكُُم  اّلٰله

لُِتْكِملُوا  الُْعْسرَّ ؗ  ةَّ  وَّ وا الِْعٰدَّ ُ لُِتكََّٰبِ   وَّ
 َّ له  اّلٰله ا  عَّ ىكُْم  مَّ لَّٰكُْم  هَّده لَّعَّ   وَّ

 تَّْشكُُرْونَّ 
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186. আৰু তমোৰ িোিোসকল  তযবতয়ো তমোৰ বিষলয় ততোমোক 

তসোলধ, (ততবতয়ো তুবম হক বদয়ো) বনশ্চয় মই অবত ওচৰত 

আলছোঁ। মই প্ৰোথিনোকোৰীৰ প্ৰোথিনো কিু  কলৰোঁ, তযবতয়ো বস 

প্ৰোথিনো কলৰ। এলতলক বসহঁলতও তযন তমোৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বদলয় আৰু তমোৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ, যোলত বসহঁত সঠিক 

পথত পবৰচোব ত হ’ি পোলৰ। 

َّلَّكَّ  وَّاِذَّا ا ْ  ِعبَّادِْی  سَّ ٰنِ ْ  عَّ   قَِّریْب     فَّاِٰنِ
اِع  دَّْعوَّةَّ  اُِجْیُب    دَّعَّاِن ن  اِذَّا الٰدَّ

لُْیْؤِمُنْوا ِلْ  فَّلْیَّْستَِّجیُْبْوا لَُّٰهْم  ِبْ  وَّ   لَّعَّ
 یَّْرُشُدْونَّ 

187. বছয়োমৰ ৰোবতত ততোমোল োকৰ িোলি স্ত্ৰী-সলম্ভোগ হিধ 

কৰো হহলছ। বসহঁত ততোমোল োকৰ তপোছোকস্বৰূপ আৰু 

ততোমোল োলকও বসহঁতৰ তপোছোকস্বৰূপ। আল্লোলহ জোলন তয, 

ততোমোল োলক বনজৰ  গত বখয়োনত কবৰবছ ো। এলতলক 

ততওঁ ততোমোল োকৰ তোওিো কিু  কবৰলছ আৰু ততোমোল োকক 

মোজি নো কবৰলছ। ততোমোল োলক এবতয়ো বসহঁতৰ  গত বমব ত 

হ’ি পোবৰিো আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি বয বিবধিি কবৰ 

ৰোবখলছ তসইলটো কোমনো কৰো; আৰু ততোমোল োলক পোনোহোৰ 

কৰো তযবতয়োল লক ৰোবতৰ ক' ো তৰখোৰ পৰো ঊষোৰ িগো তৰখো 

স্পষ্টৰূলপ ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ নহয়। তোৰ বপছত 

ৰোবতৰ আগমন পযিে বছয়োম পো ন কৰো; আৰু ততোমোল োলক 

মছবজদত এ’বতকোফ অৱিোত বসহঁতৰ  গত সহিোস 

নকবৰিো। এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ সীমোলৰখো। তসলয় 

এইলিোৰৰ বনকটৱতী নহ’িো। এলনলক আল্লোলহ ততওঁৰ 

আয়োতসমূহ মোনুহৰ িোলি সুস্পষ্টভোলৱ িণিনো কলৰ, যোলত 

বসহঁত তোক্বৱোৰ অবধকোৰী হ’ি পোলৰ। 

یَّاِم  لَّْیلَّةَّ   لَّكُْم  اُِحٰلَّ  فَُّث  الٰصِ  اِله  الٰرَّ
ٓاى ِكُْم    َّنُْتْم  لَّٰكُْم  لِبَّاس   هُٰنَّ   نِسَّ   وَّا
ُ  عَّلِمَّ   لَُّٰهٰنَّ    لِبَّاس   َّنَُّٰكْم  اّلٰله  ُكنُْتْم  ا

كُْم  تَّْختَّانُْونَّ  َّنُْفسَّ   عَّلَّْیُكْم  فَّتَّابَّ  ا
ا  فَّ ْنُكْم    وَّعَّ لْـ هنَّ   عَّ   بَّاِشُرْوهُٰنَّ  فَّا

ا  وَّابْتَُّغْوا ُ  كَّتَّبَّ  مَّ  وَّكُلُْوا لَّكُْم  اّلٰله
بُْوا ٰته  وَّاْشرَّ َّ  حَّ ْیُط  لَّكُُم  یَّتَّبَّٰیَّ  الْخَّ
ْیِط  ِمنَّ  اَْلَّبْیَُّض    ِمنَّ  اَْلَّْسوَّدِ  الْخَّ
تِٰمُوا ثُٰمَّ  الْفَّْجِر  َّ یَّامَّ  ا   الَّْٰیِل    اِلَّ  الٰصِ
َّنُْتْم  ُتبَّاِشُرْوُهٰنَّ  وََّلَّ  ِكُفْونَّ ن  وَّا  ِف   عه

ِجِد    ِ  ُحُدْودُ  تِلْكَّ   الْمَّسه   فَّلَّ  اّلٰله
بُْوهَّا    لِكَّ   تَّْقرَّ ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ یهِته   اّلٰله   اه
لَُّٰهْم  لِلنَّٰاِس   یَّٰتَُّقْونَّ  لَّعَّ

188. আৰু ততোমোল োলক বনজৰ মোজলত এজলন আনজনৰ 

অথি-সম্পদ অনযোয়ভোলৱ নোখোিো আৰু মোনুহৰ ধন-সম্পবত্তৰ 

বকছু অংশ জোবন িুবজ অনযোয়ভোলৱ আত্মসোৎ কবৰিল  

বিচোৰকসক ক উৎলকোচ প্ৰদোন নকবৰিো। 

َّْموَّالَّكُْم  تَّاْكُلُْو ا وََّلَّ   ِبالْبَّاِطِل  بَّیْنَُّكْم  ا
ا   وَُّتْدلُْوا اْكُلُْوا الُْحكَّٰاِم  اِلَّ  ِبهَّ   فَِّریًْقا  لِتَّ
َّْموَّاِل  ٰمِْن  َّنُْتْم  ِباَْلِثِْم  النَّٰاِس  ا   وَّا

ن   تَّْعلَّمُْونَّ

189. বসহঁলত ততোমোক নতুন তজোন সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ (বকয় 

এইলটো সৰু হয় আৰু িোঙৰ হয়)। তকোৱো, 'এইলটো মোনুহৰ 

ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ    ِِهَّ  قُْل   اَْلَِّهلَِّٰة    عَّ
وَّاقِْیُت  ٰجِ    لِلنَّٰاِس  مَّ لَّیْسَّ   وَّالْحَّ  الَِْبُٰ  وَّ



 

আ -িোক্বোৰোহ 

 

37 

 

 ابلقرة

(বিবভন্ন কোমকোজৰ) আৰু হজ্জৰ িোলি সময় বনধিোৰক; আৰু 

বপছফোল লৰ ঘৰত প্ৰলৱশ কৰোলটো তকোলনো পূণযৰ কোম নহয়, 

িৰং পূণয হহলছ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। এলতলক 

ততোমোল োলক (সনু্মখৰ) দুৱোলৰলৰই ঘৰত প্ৰলৱশ কৰো আৰু 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোলত 

ততোমোল োলক সফ তো অজি ন কবৰি পোৰো'। 

هِكٰنَّ  ُظُهوِْرهَّا  ِمْن  الُْبیُْوتَّ  تَّاُْتوا ِباَّْن  ل   وَّ
 َّ تَّٰقه    مَِّن  الَِْبٰ تُوا  ا ْ   ِمْن  الُْبیُْوتَّ  وَّا

ا  َّبْوَّاِبهَّ تَُّٰقوا ا َّ  وَّا لَّٰكُْم  اّلٰله ُتْفلُِحْونَّ  لَّعَّ
 

190. আৰু বযসকল  ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুি কলৰ, 

ততোমোল োলকও আল্লোহৰ পথত বসহঁতৰ বিৰুলি যুি কৰো; 

বকন্তু সীমো ংঘন নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ 

সীমো ংঘনকোৰীসক ক ভো  নোপোয়। 

ِبیِْل  ِفْ  وَّقَّاتِلُْوا ِ  سَّ  الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله
َّ  اِٰنَّ   تَّْعتَُّدْوا    وََّلَّ  یُقَّاتِلُْونَُّكْم   َلَّ  اّلٰله

 الْمُْعتَِّدیْنَّ   یُِحٰبُ 

191. আৰু বসহঁতক য’ততই পোিো হতযো কবৰিো, আৰু বয িোনৰ 

পৰো বসহঁলত ততোমোল োকক িবহষ্কোৰ কবৰবছ  ততোমোল োলকও 

তসই িোনৰ পৰো বসহঁতক িবহষ্কোৰ কবৰিো। (জোবন তথোৱো) 

বফতনো (অশোবে, বশ্বকি  িো ধমিলদ্ৰোবহতো) হহলছ হতযো 

কৰোতলকও সোংঘোবতক; আৰু মছবজদু  হোৰোমৰ ওচৰত 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত যুি নকবৰিো তযবতয়োল লক 

বসহঁলত ততোমোল োকৰ বিৰুলি তোত যুি নকলৰ। এলতলক যবদ 

বসহঁলত ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুি কলৰ ততলে 

ততোমোল োলকও বসহঁতক হতযো কবৰিো, এইলটোলৱই 

কোবফৰসক ৰ পবৰণোম। 

یُْث  وَّاقُْتلُْوُهْم  َِّقْفُتُمْوُهْم  حَّ   ث
َّْخِرُجْوُهْم  یُْث  ٰمِْن  وَّا ُجْوُكْم  حَّ َّْخرَّ   ا
ٰدُ  وَّالِْفتْنَّةُ  َّشَّ  وََّلَّ   الْقَّْتِل    ِمنَّ  ا
ِتلُْوُهْم  اِم  الْمَّْسِجدِ  ِعْندَّ  ُتقه رَّ  الْحَّ

ٰته  ِتلُْوُكْم  حَّ   قهتَّلُْوُكْم  فَّاِْن   فِْیِه    یُقه
لِكَّ   فَّاقُْتلُْوُهْم    ٓاءُ  كَّذه زَّ الْكهِفِریْنَّ   جَّ

 

192. এলতলক যবদ বসহঁত বিৰত হয়, ততলে বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ْوا فَّاِِن  نْتَّهَّ َّ  فَّاِٰنَّ  ا ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم    غَّ

193. আৰু ততোমোল োলক বসহঁতৰ বিৰুলি যুি কবৰলয়ই 

থোবকিো তযবতয়োল লক বফতনো চুডোেভোলৱ দূৰীভূত নহয় আৰু 

দ্বীন একমোত্ৰ আল্লোহৰ িোলি প্ৰবতবিত নহয়। বকন্তু যবদ 

বসহঁলত বিৰত হয় ততলে যোব মসক ৰ িোবহলৰ আন কোলৰো 

ওপৰত আৰমণ কৰো হিধ নহয়। 

ٰته  وَّقهِتلُْوُهْم  یَُّكْونَّ  تَُّكْونَّ  َلَّ  حَّ   فِتْنَّة  ٰوَّ
یُْن  ِ    الٰدِ ْوا فَّاِِن   ّلِلٰه نْتَّهَّ  عُْدوَّانَّ   فَّلَّ  ا
لَّ  اَِٰلَّ  لِمِْیَّ  عَّ  الٰظه
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194. পবৱত্ৰ মোহৰ পবৰৱলতি  পবৱত্ৰ মোহ। যোৰ পবৱত্ৰতো 

অ ংঘনীয় তোৰ অৱমোননো বকচোচৰ অেভুি ি। এলতলক বযলয় 

ততোমোল োকক আৰমণ কবৰি ততোমোল োলকও তোক অনুৰূপ 

আৰমণ কবৰিো আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰিো; আৰু জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ মুত্তোক্বীসক ৰ  গত 

আলছ। 

ْهرُ  َّلٰشَّ اُم  ا رَّ ْهرِ  الْحَّ اِم   ِبالٰشَّ رَّ   الْحَّ
اص     وَّالُْحُرمهُت  ی فَّمَِّن   قِصَّ   اْعتَّده
ا  ِبِمثِْل  عَّلَّْیهِ  فَّاْعتَُّدْوا عَّلَّْیُكْم    مَّ
ی تَُّٰقوا عَّلَّْیُكْم  اْعتَّده َّ  وَّا ا اّلٰله   وَّاعْلَّمُْو 

َّٰنَّ  َّ  ا  الْمُٰتَِّقْیَّ  مَّعَّ  اّلٰله

195. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ পথত িযয় কৰো আৰু বনজ 

হোলতলৰ বনজলক ধ্বংসৰ মুখত ত ব  বনবদিো, আৰু 

ততোমোল োলক ইহছোন কৰো, বনশ্চয় আল্লোলহ 

ইহছোনকোৰীসক ক ভো পোয়। 

َّنِْفُقْوا ِبیِْل  ِفْ  وَّا ِ  سَّ   ُتلُْقْوا وََّلَّ  اّلٰله
۬   اِلَّ  ِباَّیِْدیُْكْم   ۬ ۬    الٰتَّْهلُكَِّة ۛ َّْحِسُنْوا ۛ  اِٰنَّ   وَّا

 َّ  الْمُْحِسِنْیَّ  یُِحٰبُ  اّلٰله

196. আৰু ততোমোল োলক হজ্জ আৰু ওমৰোহ আল্লোহৰ িোলিই 

সম্পোদন কৰো। এলতলক যবদ ততোমোল োলক (ইহৰোম িবন্ধ 

ত োৱোৰ বপছত) িোধোপ্ৰোপ্ত তহোৱো ততলে সহজ ভয হোদ’য়ী 

(কুৰিোনী) প্ৰদোন কৰো, আৰু হোদ’য়ী (কুৰিোনীৰ জন্তু) তোৰ 

বনবদি ষ্ট িোন তনোপোৱোল লক ততোমোল োলক মূৰ নুখুৰোিো। বকন্তু 

ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই যবদ অসুি হয় অথিো মূৰত 

কষ্টদোয়ক বকিো হয় (আৰু ইয়োৰ ফ ত যবদ মূৰ খুৰোি গীয়ো 

হয়) ততলে বছয়োম অথিো ছোদক্বো নোইিো পশু জলিহ কবৰ তোৰ 

বফবদয়ো বদি  োবগি। এলতলক তযবতয়ো ততোমোল োলক বনৰোপদ 

হ’িো ততবতয়ো ততোমোল োকৰ মোজত বযলয় ওমৰোক হজ্জৰ 

 গত বম োই তোমোতু্ত কবৰি বিচোলৰ, বস সহজ ভয হোদ’য়ী 

জলিহ কবৰি। বকন্তু যবদ তকোলনোিোই এইলটো কবৰি তনোৱোলৰ, 

ততলে তোৰ িোলি হজ্জৰ সময়ত বতবন বদন আৰু ঘৰত উভবত 

আবহ সোত বদন, এই সমূ্পণি দহ বদন বছয়োম পো ন কবৰি 

 োবগি। এইলটো তকৱ  তসই িযবিৰ িোলি যোৰ পবৰয়ো িগি 

মছবজদু  হোৰোমৰ অবধিোসী নহয়; আৰু ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু জোবন তথোৱো তয, বনশ্চয় 

আল্লোহ শোবি প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

تِٰمُوا َّ ٰجَّ  وَّا ةَّ  الْحَّ ِ    وَّالُْعْمرَّ   فَّاِْن   ّلِلٰه
رَّ  فَّمَّا  اُْحِصْرُتْم  ْدِی    ِمنَّ  اْستَّیْسَّ   الْهَّ

كُْم  تَّْحلُِقْوا وََّلَّ  ٰته   ُرُءْوسَّ   یَّْبلُغَّ  حَّ
ْدُی  ِحلَّٰه     الْهَّ َّانَّ  فَّمَّْن   مَّ   ِمْنُكْم  ك
َّوْ  ٰمَِّریًْضا  َّذًی ِبه    ا  فَِّفْدیَّة   ٰرَّاِْسه   ٰمِْن  ا
َّوْ  ِصیَّام   ٰمِْن  قَّة    ا دَّ َّوْ  صَّ   فَّاِذَّا    نُُسك     ا

َِّمنُْتْم  ةِ  تَّمَّٰتَّعَّ  فَّمَّْن  ا ٰجِ  اِلَّ  ِبالُْعْمرَّ  الْحَّ
رَّ  فَّمَّا  ْدِی    ِمنَّ  اْستَّیْسَّ   لَّْٰم  فَّمَّْن   الْهَّ
هثَّةِ   فَِّصیَّاُم  یَِّجْد  َّل َّیَّٰام   ث ٰجِ  ِف  ا   الْحَّ

ة   ْبعَّ ْعُتْم    اِذَّا وَّسَّ ة   تِلْكَّ   رَّجَّ رَّ   عَّشَّ
َّاِملَّة     لِكَّ   ك َّْهلُه   یَُّكْن  لَّْٰم  لِمَّْن  ذه   ا

اِضِری اِم    الْمَّْسِجدِ  حَّ رَّ تَُّٰقوا  الْحَّ   وَّا
 َّ ا اّلٰله َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا ِدیُْد  اّلٰله  الِْعقَّاِبن  شَّ
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197. হজ্জ হহলছ বনবদি ষ্ট মোহসমূহত (শ্বোওৱো , জু কোদোহ 

আৰু জু বহজ্জো মোহত)। এলতলক বযলয় এই মোহসমূহত হজ্জ 

কবৰিল  বিৰ কলৰ বস তযন হজ্জৰ সময়ত স্ত্ৰী-সলম্ভোগ, অনযোয় 

আচৰণ আৰু ক হ-বিিোদ নকলৰ; আৰু ততোমোল োলক বয 

সৎকমিই নকৰো বকয় তসয়ো আল্লোলহ জোলন আৰু ততোমোল োলক 

সম্ব  সংগ্ৰহ কৰো। বনশ্চয় আটোইতলক উত্তম সম্ব  হহলছ 

তোক্বৱো। তহ বিলিকসম্পন্ন িযবিসক ! ততোমোল োলক তকৱ  

তমোলৰই তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। 

ٰجُ  َّلْحَّ َّْشُهر   ا   فَّرَّضَّ  فَّمَّْن   ٰمَّْعلُْومهت     ا
ٰجَّ  فِْیِهٰنَّ  فَّثَّ  فَّلَّ  الْحَّ  فُُسْوقَّ ن  وََّلَّ  رَّ
الَّ  وََّلَّ  ٰجِ    ِف  ِجدَّ ا   الْحَّ مَّ لُْوا وَّ   ِمْن  تَّْفعَّ
ْْی   ۬   یَّْٰعلَّمْهُ  خَّ ُ ر ٰوَّدُْوا  اّلٰله ْْیَّ  فَّاِٰنَّ  وَّتَّزَّ   خَّ
ادِ  تَُّٰقْوِن   الٰتَّْقوهی ؗ  الٰزَّ  یه اُوِل  وَّا

 اَْلَّلْبَّاِب 

198. (হজ্জৰ সময়ত) ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ 

সন্ধোন (িযৱসোয়-িোবণজয) কৰোত ততোমোল োকৰ তকোলনো পোপ 

নহয়। এলতলক ততোমোল োলক তযবতয়ো আৰোফোতৰ পৰো 

উভবত আবহিো ততবতয়ো (মুজদোব ফোত) মোশ্বআৰু  হোৰোমৰ 

ওচৰত আল্লোহক স্মৰণ কবৰিো আৰু ততও ঁ ততোমোল োকক 

তযলনলক বশক্ষ্ো বদলছ ঠিক ততলনলকলয় ততোমোল োলক ততওঁক 

স্মৰণ কবৰিো। যবদও ইয়োৰ আগত ততোমোল োলক 

বিভ্ৰোেসক ৰ অেভুি ি আবছ ো। 

َّْن  ُجنَّاح   عَّلَّْیُكْم  لَّیْسَّ    فَّْضًل  تَّْبتَُّغْوا ا
بُِٰكْم    ٰمِْن  َّفَّْضُتْم  فَّاِذَّا    ٰرَّ فهت   ٰمِْن  ا رَّ   عَّ

َّ  فَّاذُْكُروا رِ  ِعْندَّ  اّلٰله اِم  الْمَّْشعَّ رَّ  الْحَّ
ُكُرْوهُ  ىكُْم    كَّمَّا  وَّاذْ   ُكنُْتْم  وَّاِْن   هَّده

ٓالِْٰیَّ  لَّمِنَّ  قَّْبلِه   ٰمِْن   الٰضَّ

199. তোৰ বপছত (কুৰোইশ্বৰ দলৰ আৰোফোতত নলগ তকৱ  

মুজদোব ফোৰ পৰো উভবত নোবহিো িৰং) অনযোনয ত োলক য'ৰ 

পৰো উভবত আলহ ততোমোল োলকও তসই িোনৰ পৰো 

(আৰোফোতৰ পৰো মুজদোব ফোল ) উভবত আবহিো আৰু 

আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , 

পৰম দয়ো ু। 

َّفِْیُضْوا ثُٰمَّ  یُْث   ِمْن  ا َّفَّاضَّ  حَّ   النَّٰاُس  ا
َّ    وَّاْستَّْغِفُروا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ُفوْر   اّلٰله  غَّ

 ٰرَِّحیْم  

200. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততোমোল োলক হজ্জৰ যোৱতীয় 

কোমসমূহ সমোপ্ত কবৰিো ততবতয়ো (বমনোত) আল্লোহক এলনলক 

স্মৰণ কবৰিো তযলনলক (অজ্ঞতো যুগত) ততোমোল োলক বনজৰ 

বপতৃ-পুৰুষসক ক স্মৰণ কবৰবছ ো অথিো তোতলকও অবধক। 

মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো মোনুলহো আলছ বযলয় কয়, ‘তহ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আমোক পৃবথৱীলতই (সকল ো) বদ বদয়ো’। (জোবন 

তথোৱো) আবখৰোতত তোৰ িোলি তকোলনো অংশ নোই। 

یُْتْم  فَّاِذَّا ُكُروا  ٰمَّنَّاِسكَّكُْم   قَّضَّ َّ  فَّاذْ  اّلٰله
ُكْم  كَِّذْكِرُكْم  بَّٓاءَّ َّوْ  اه ٰدَّ  ا َّشَّ ْكًرا    ا   ذِ

بَّٰنَّا   یَُّٰقْولُ  مَّْن  النَّٰاِس  فَِّمنَّ  تِنَّا  رَّ   ِف  اه
نْیَّا  ا  الٰدُ مَّ ةِ  ِف   لَّه   وَّ ق     ِمْن  اَْلهِخرَّ لَّ خَّ
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201. আনহোলত বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো মোনুলহো আলছ 

বযলয় কয়, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোক পৃবথৱীত ক যোণ 

প্ৰদোন কৰো আৰু আবখৰোতলতো ক যোণ বদয়ো আৰু আমোক 

জোহোন্নোমৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো’। 

 ْ ِمْٰنُ بَّٰنَّا   یَُّٰقْولُ  ٰمَّْن  وَّ تِنَّا  رَّ نْیَّا  ِف  اه  الٰدُ
نًَّة ٰوَِّف  سَّ ةِ  حَّ نًَّة ٰوَّقِنَّا  اَْلهِخرَّ سَّ   حَّ

ابَّ   النَّٰاِر  عَّذَّ

202. এওঁল োলক বয অজি ন কবৰলছ তসই প্ৰোপয অংশ 

এওঁল োকৰ িোলিই, আৰু আল্লোহ বহচোপ গ্ৰহণত অতযে 

তৎপৰ। 

هٓى ِكَّ  ٰمَّا  نَِّصْیب   لَُّهْم  اُول ُبْوا    ٰمِ ُ   كَّسَّ   وَّاّلٰله
ِریْعُ  اِب  سَّ  الِْحسَّ

203. আৰু ততোমোল োলক বনবদি ষ্ট বদনসমূহত (জু বহজ্জো মোহৰ 

১১, ১২ আৰু ১৩ তোবৰখ এই বতবনবদন মীনোত অৱিোন কৰো 

সময়ত) আল্লোহক স্মৰণ কবৰিো। এলতলক তকোলনোিোই যবদ 

খৰলখদোলক দুবদনলতই গুবচ আলহ ততলে তোৰ তকোলনো পোপ 

নহ’ি আৰু যবদ তকোলনোিোই প মলক আলহ তোলৰো তকোলনো 

পোপ নহ’ি। এইলটো (বনয়ম) তসই িযবিৰ িোলি বযলয় তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কলৰ, আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো  গলত জোবন তথোৱো তয, ততোমোল োকক ততওঁৰ ওচৰলতই 

সমলিত কৰো হ’ি। 

ُكُروا َّ  وَّاذْ َّیَّٰام   ِفْ   اّلٰله   فَّمَّْن   ٰمَّْعُدْودهت     ا
لَّ  ٰجَّ ثْمَّ  فَّلَّ   یَّْومَّْیِ  ِفْ  تَّعَّ مَّْن   عَّلَّْیِه     اِ   وَّ
رَّ  َّٰخَّ ثْمَّ  فَّلَّ    تَّا تَّٰقه    لِمَِّن   عَّلَّْیِه ن   اِ   ا
تَُّٰقوا َّ  وَّا ا اّلٰله َّنَُّٰكْم  وَّاعْلَّمُْو   اِلَّْیهِ  ا

ُرْونَّ   ُتْحشَّ

204. আৰু মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো িযবিও আলছ, পোবথিৱ 

জীৱনত যোৰ কথোিোতি োই ততোমোক মুগ্ধ কলৰ আৰু তোৰ অেৰত 

বয আলছ তসই সম্পলকি  বস আল্লোহক সোক্ষ্ী ৰোলখ। বকন্তু 

প্ৰকৃতলত বস ভীষণ ক হবপ্ৰয়। 

ِمنَّ    ِف  قَّْولُه   یُْٰعِجبُكَّ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ
وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ یُْشِهُد  الٰدُ َّ  وَّ له  اّلٰله ا  عَّ   ِفْ  مَّ
َّلَّٰدُ   قَّلِْبه  ن  اِم  وَُّهوَّا  الِْخصَّ

205. আৰু তযবতয়ো বস (লতোমোৰ ওচৰৰ পৰো) উভবত যোয়, 

ততবতয়ো বস পৃবথৱীত ফোছোদ (অশোবে) সৃবষ্ট কলৰ,  গলত 

শসযলক্ষ্ত্ৰ আৰু প্ৰোণী ধ্বংস কবৰিল  তচষ্টো কলৰ; বকন্তু 

আল্লোলহ ফোছোদ ভো  নোপোয়। 

ٰله  وَّاِذَّا عه  تَّوَّ   لُِیْفِسدَّ  اَْلَّْرِض  ِف  سَّ
ا  یُْهلِكَّ  فِْیهَّ ْرثَّ  وَّ ُ   وَّالنَّْٰسلَّ    الْحَّ  وَّاّلٰله
ادَّ  یُِحٰبُ  َلَّ   الْفَّسَّ

206. আৰু তযবতয়ো তোক তকোৱো হয়, ‘আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো’, ততবতয়ো তোৰ আত্মোবভমোলন তোক পোপ 

কবৰিল  উৎসোহ বদলয়, এলতলক তোৰ িোলি জোহোন্নোলমই 

যলথষ্ট। বনশ্চয় ই বনকৃষ্ট বিেোমি । 

تَِّٰق  لَّهُ  قِْیلَّ  وَّاِذَّا َّ  ا ْتهُ  اّلٰله ذَّ ةُ  اَّخَّ  الِْعٰزَّ
ْسُبه   ِباَْلِثِْم  نَُّٰم    فَّحَّ هَّ لَِّبْئسَّ   جَّ  وَّ
ادُ   الْمِهَّ
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207. পক্ষ্োেলৰ মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো ত োলকো আলছ, 

বযলয় আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ িোলি বনজলক বিৰী কবৰ বদলয়। 

আল্লোহ ততওঁৰ িোিোসক ৰ প্ৰবত অতযে সহোনুভূবতশী । 

ِمنَّ  هُ  یَّْٰشِرْی  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ   نَّْفسَّ
اِت  ابِْتغَّٓاءَّ  ِ    مَّْرضَّ ُ   اّلٰله ٌۢ  وَّاّلٰله ُءْوف   رَّ
 ِبالِْعبَّادِ 

208. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক পবৰপূণিভোলৱ ইছ োমত 

প্ৰলৱশ কৰো আৰু চয়তোনৰ পদোনুসৰণ নকবৰিো। বনশ্চয় বস 

ততোমোল োকৰ প্ৰকোশয শত্ৰু। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ لِْم  ِف  ادُْخلُْوا اه  الٰسِ
َّٓافًَّٰة  ِن    ُخُطوهِت  تَّتَِّٰبُعْوا وََّلَّ  ك ْیطه   الٰشَّ
نَّٰه    ٰمُِبْی   عَُّدٰو    لَّكُْم  اِ

209. এলতলক ততোমোল োকৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণোবদ অহোৰ 

বপছলতো যবদ ততোমোল োকৰ পদস্খ ন ঘলট, ততলে জোবন 

তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّلُْتْم  فَّاِْن  ْ  زَّ ا  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ ْتُكُم  مَّ ٓاءَّ  جَّ
ا الْبَّیِٰنهُت  َّٰنَّ  فَّاعْلَّمُْو  َّ  ا ِزیْز   اّلٰله   عَّ
ِكْیم    حَّ

210. বসহঁলত এই অলপক্ষ্োত আলছ তনবক তয, আল্লোহ আৰু 

বফবৰিোসক  তমঘৰ ছোঁত বসহঁতৰ ওচৰত আবহ উপবিত 

হ’ি? আৰু ততবতয়ো সকল ো বিষয়ৰ মীমোংসো হহ যোি? আৰু 

সকল ো বিষয় আল্লোহৰ ওচৰলতই প্ৰতযোৱবতি ত হ’ি। 

َّْن  اَِٰلَّ   یَّْنُظُرْونَّ  هَّْل  ُ  ا ُ ُ  یَّٰاْتهِْیَّ   ِفْ  اّلٰله
مَّاِم  ٰمِنَّ  ُظلَّل   كَّةُ  الْغَّ هٓى ِ  وَّقُِضَّ  وَّالْمَّل
ِ  وَّاِلَّ   اَْلَّْمُر    عُ  اّلٰله  اَْلُُموُْرن  ُتْرجَّ

211. ইছৰোঈ ৰ িংশধৰসক ক সুবধ তচোৱো, আবম বসহঁতক 

বকমোন স্পষ্ট বনদশিন প্ৰদোন কবৰবছল োঁ! আৰু আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ 

অহোৰ বপছত তকোলনোিোই তোক পবৰিতি ন কবৰল  ততলে 

(জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোহ শোবি প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

ْل  ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   سَّ ْ  كَّْم  اِْسرَّ ُ تَّْیٰنه   ٰمِْن  اه
یَّة    مَّْن   بَّیِٰنَّة     اه لْ  وَّ ِ  نِْعمَّةَّ   یُٰبَّٰدِ ْ  اّلٰله   ِمنٌۢ
ا  بَّْعدِ  ْتهُ  مَّ ٓاءَّ َّ  فَّاِٰنَّ  جَّ ِدیُْد  اّلٰله  شَّ

 الِْعقَّاِب 

212. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি পৃবথৱীৰ জীৱন 

সুলশোবভত কৰো হহলছ আৰু বসহঁলত মুবমনসক ক উপহোস 

কলৰ; আৰু বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ ততওঁল োলক 

বক্বয়োমতৰ বদনো বসহঁতৰ ওপৰত (জোন্নোতত) থোবকি; আৰু 

আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ অপবৰবমত জীবৱকো প্ৰদোন কলৰ। 

َِّٰذیْنَّ  ُزیِٰنَّ  وةُ  كَّفَُّروا لِل یه نْیَّا  الْحَّ  الٰدُ
ُرْونَّ  یَّْسخَّ ُنْوا    الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  وَّ مَّ   اه
تَّٰقَّْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَِّة    یَّْومَّ  فَّْوقَُّهْم  ا   الِْقیه
 ُ ٓاءُ  مَّْن  یَّْرُزُق  وَّاّلٰله ْْیِ  یَّٰشَّ اب    ِبغَّ ِحسَّ
 

213. (আবদলত) সকল ো মোনুহ এটোই উম্মতৰ অেভুি ি 

আবছ । (বপছল  তোত মোনুলহ বিলভদ সৃবষ্ট কবৰলছ) ফ ত 

আল্লোলহ নিীসক ক সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপ 

َّانَّ  ةً  النَّٰاُس  ك ُ  فَّبَّعَّثَّ  اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ  اّلٰله
 َّ ِریْنَّ  النَِّٰبٰی  ُمْنِذِریْنَّ  ُمبَّٰشِ لَّ  وَّ َّنْزَّ   وَّا
ُهُم  عَّ ٰقِ  الِْكتهبَّ  مَّ   بَّْیَّ  لِیَّْحكُمَّ  ِبالْحَّ
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তপ্ৰৰণ কবৰল  আৰু ততওলঁ োকৰ  গত সতযসহ বকতোি 

অৱতীণি কবৰল  যোলত মোনুলহ বযলিোৰ বিষয়ত মতলভদ 

কবৰবছ  তসইলিোৰৰ মীমোংসো কবৰি পোলৰ; আৰু বযসক ক 

এইলটো বদয়ো হহবছ , স্পষ্ট বনদশিন বসহঁতৰ ওচৰল  অহোৰ 

বপছলতো তকৱ  পৰস্পৰ বিলদ্বষিশতঃ বসহঁলত তসই বিষয়ত 

মতলভদ সৃবষ্ট কবৰবছ । তোৰ বপছত আল্লোলহ ততওৰঁ 

ইচ্ছোৰলম ঈমোিোৰসক ক তসই সতয বিষয়ত বহদোয়ত 

কবৰলছ, বয বিষলয় বসহঁলত মতোলনকয সৃবষ্ট কবৰবছ ; আৰু 

আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ সৰ  পথৰ ফোল  বহদোয়ত কলৰ। 

ا   فِْیِه    اْختَّلَُّفْوا فِْیمَّا  النَّٰاِس  مَّ   وَّ
ْ  اُْوُتْوهُ  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  فِْیهِ  اْختَّلَّفَّ    بَّْعدِ  ِمنٌۢ

ا  ْتُهُم  مَّ ٓاءَّ ٌۢا  الْبَّیِٰنهُت  جَّ ْ    بَّْغًی ُ   بَّیْٰنَّ
ی ُ  فَّهَّدَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ   اْختَّلَُّفْوا لِمَّا  اه
ٰقِ  ِمنَّ  فِْیهِ  ُ   ِباِذْنِه     الْحَّ  یَّْهِدْی  وَّاّلٰله
ٓاءُ  مَّْن  اط   اِله  یَّٰشَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

214. ততোমোল োলক ভোবিছো তনবক তয, ততোমোল োলক 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কবৰিো অথচ ততোমোল োকৰ ওচৰল  

এবতয়োও ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ৰ দলৰ অৱিো আবহ 

তপোৱো নোই? অথি-সংকট আৰু দুখ-কষ্টই বসহঁতক স্পশি 

কবৰবছ  আৰু বসহঁত ভীত-কবম্পত হহবছ । আনবক ৰোছু  

আৰু ততওঁৰ সংগী-সোৰবথ ঈমোিোৰসকল  হক উঠিবছ , 

‘আল্লোহৰ সহোয় তকবতয়ো আবহি’? জোবন তথোৱো, বনশ্চয় 

আল্লোহৰ সহোয় অবত বনকটৱতী। 

َّْم  ِسْبُتْم  ا َّْن  حَّ نَّٰةَّ  تَّْدُخلُوا ا لَّمَّٰا  الْجَّ   وَّ
لَّْوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمَّثَُّل  یَّاْتِكُْم    قَّْبلِكُْم    ِمْن  خَّ
 ُ هَْتُ ٓاءُ  مَّٰسَّ ٓاءُ  الْبَّاْسَّ ٰرَّ   وَُّزلِْزلُْوا وَّالٰضَّ
ٰته  ُسْولُ  یَُّقْولَّ  حَّ ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  الٰرَّ مَّ  اه
ه   ِ    نَّْصرُ  مَّته  مَّعَّ ِ  نَّْصرَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ    اّلٰله   اّلٰله

 قَِّریْب  

215. ততওঁল োলক ততোমোক প্ৰশ্ন কলৰ তয, ততওঁল োলক বক 

িযয় কবৰি? তকোৱো, বয ধন-সম্পদ ততোমোল োলক িযয় কবৰিো 

তোৰ অবধক হকদোৰ হহলছ, বপতৃ-মোতৃ, আত্মীয়-স্বজন, 

ইয়োতীম (বপতৃহীন), বমছকীন (অভোৱগ্ৰি) আৰু (দুদি শোগ্ৰি) 

মুছোবফৰসক ; আৰু ততোমোল োলক বয সৎকমিই নকৰো বকয় 

তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱগত। 

ا ذَّا یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ۬   مَّ ا   قُْل   یُْنِفُقْونَّ     مَّ
َّنْفَّْقُتْم  ْْی   ٰمِْن  ا یِْن  خَّ  فَّلِلْوَّالِدَّ

ِبْیَّ  ِكْیِ  وَّالْیَّتهمه  وَّاَْلَّقْرَّ   وَّالْمَّسه
ِبیِْل    وَّابِْن  ا   الٰسَّ مَّ لُْوا وَّ ْْی   ِمْن  تَّْفعَّ   خَّ
َّ  فَّاِٰنَّ   عَّلِْیم   ِبه   اّلٰله

216. ততোমোল োকৰ ওপৰত যুিৰ বিধোন অবনিোযি কৰো হহলছ 

যবদও এইলটো ততোমোল োকৰ িোলি অপছিনীয়। বকন্তু 

ততোমোল োলক বযলটো অপছি কৰো, হয়লতো তসইলটো 

ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ আৰু বযলটোক ততোমোল োলক 

ভো  তপোৱো হয়লতো তসইলটো ততোমোল োকৰ িোলি 

অক যোণকৰ; আৰু আল্লোলহ জোলন ততোমোল োলক নোজোনো। 

  لَّٰكُْم    وَُّهوَُّكْره    الِْقتَّالُ  عَّلَّْیُكُم  ُكِتبَّ 
َّْن  وَّعَّسه   ُهْوا ا ْْی   تَّْكرَّ ْیـ ًا ٰوَُّهوَّخَّ  لَّٰكُْم    شَّ
َّْن  وَّعَّسه   ٰر   ُتِحبُْٰوا ا ْیـ ًا ٰوَُّهوَّشَّ  لَّٰكُْم    شَّ
 ُ َّنُْتْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله ن  َلَّ  وَّا  تَّْعلَّمُْونَّ



 

আ -িোক্বোৰোহ 

 

43 

 

 ابلقرة

217. পবৱত্ৰ মোহত যুি কৰো সম্পলকি  মোনুলহ ততোমোক প্ৰশ্ন 

কলৰ; তকোৱো, ‘এলন মোহত যুি কৰোলটো কঠিন অপৰোধ। বকন্তু 

আল্লোহৰ পথত িোধো প্ৰদোন কৰো, আল্লোহৰ  গত কুফৰী কৰো, 

মছবজদু  হোৰোমত িোধো বদয়ো আৰু ইয়োৰ অবধিোসীসক ক 

ইয়োৰ পৰো িবহষ্কোৰ কৰোলটো আল্লোহৰ ওচৰত তোলতোলক তিবছ 

অপৰোধ; আৰু বফতনো (বশ্বকি ) হহলছ হতযো কৰোতলকও কঠিন 

অপৰোধ। (জোবন তথোৱো) যবদ বসহঁত সক্ষ্ম হয় ততলে 

ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ (সুপ্ৰবতবিত) দ্বীনৰ পৰো 

ওভতোই হ  তনোলযোৱো পযিে বসহঁলত ততোমোল োকৰ বিৰুলি 

যুি কবৰ যোি। এলতলক ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো বযলয় 

বনজৰ ধমি তযোগ কবৰ কোবফৰ অৱিোত মৃতুযিৰণ কবৰি ততলে 

(জোবন তথোৱো) পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত বসহঁতৰ আম সমূহ 

বনষ্ফ  হহ যোি; আৰু বসহঁলতই জোহোন্নোমৰ অবধিোসী, তোত 

বসহঁত বচৰকো  থোবকি’। 

ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ْهرِ  عَّ اِم  الٰشَّ رَّ   قِتَّال   الْحَّ
ٰد    كَِّبْْی     فِْیهِ   قِتَّال   قُْل   فِْیِه    ْن  وَّصَّ   عَّ

ِبیِْل  ِ  سَّ ٌۢ  اّلٰله  وَّالْمَّْسِجدِ  ِبه   وَُّكْفر 
اِم    رَّ اُج   الْحَّ َّْهلِه   وَّاِْخرَّ ُ  ِمْنهُ  ا ْكَبَّ َّ   ا
ِ    ِعْندَّ  ُ  وَّالِْفتْنَّةُ   اّلٰله ْكَبَّ َّ   الْقَّْتِل    ِمنَّ   ا
الُْونَّ  وََّلَّ  ٰته  یُقَّاتِلُْونَُّكْم  یَّزَّ  حَّ

ْن  یَُّردُْٰوُكْم  اُعْوا    اِِن  دِیِْنكُْم  عَّ  اْستَّطَّ
مَّْن  ْن  ِمْنُكْم  یَّْٰرتَِّددْ  وَّ   فَّیَُّمْت  دِیِْنه   عَّ

َّافِر   هٓى ِكَّ  وَُّهوَّك ْت   فَّاُول ِبطَّ َّْعمَّالُُهْم  حَّ   ِف  ا
نْیَّا  ةِ    الٰدُ هٓى ِكَّ   وَّاَْلهِخرَّ ُب  وَّاُول  اَّْصحه
ا  ُهْم   النَّٰاِر    لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

218. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু বযসকল  বহজৰত 

কবৰলছ আৰু আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ, ততওঁল োলকই 

আল্লোহৰ ৰহমত কোমনো কলৰ; আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোপৰোয়ণ, পৰম 

দয়ো ু। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ُرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اه   هَّاجَّ
ُدْوا هَّ ِبیِْل  ِفْ  وَّجه ِ ن  سَّ هٓى ِكَّ   اّلٰله  اُول
ْحمَّتَّ  یَّْرُجْونَّ  ِ    رَّ ُ   اّلٰله ُفوْر   وَّاّلٰله   غَّ
 ٰرَِّحیْم  

219. বসহঁলত ততোমোক মদ আৰু জুৱো সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ। 

তকোৱো, ‘দুলয়োটোৰ মোজলত আলছ মহোপোপ আৰু মোনুহৰ িোলি 

(বকছু পবৰমোণ) উপকোলৰো আলছ; আৰু দুলয়োটোলৰ পোপ 

উপকোৰতলক িহু গুলণ িোঙৰ’। আৰু বসহঁলত ততোমোক 

তসোলধ, বসহঁলত (আল্লোহৰ পথত) বক িযয় কবৰি? তকোৱো, 

‘বযলটো প্ৰলয়োজনৰ অবতবৰি’। এলনলকলয় আল্লোহ তোআ োই 

ততোমোল োকৰ িোলি আয়োতসমূহ স্পষ্টভোলৱ িণিনো কলৰ, যোলত 

ততোমোল োলক বচেো-গলৱষণো কৰো, 

ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ْمرِ  عَّ  قُْل   وَّالْمَّیِْسِر    الْخَّ
ثْم   فِْیِهمَّا   مَّنَّافِعُ  اِ  لِلنَّٰاِس ؗ   كَِّبْْی  ٰوَّ
ثُْمُهمَّا   ُ  وَّاِ ْكَبَّ َّ   نَّْٰفِعِهمَّا    ِمْن  ا

یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ا ذَّا وَّ ۬   مَّ ْفوَّ   قُِل   یُْنِفُقْونَّ    الْعَّ
لِكَّ  ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ لَّٰكُْم  اَْلهیهِت  لَّكُُم  اّلٰله   لَّعَّ

ن   تَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ

220. পৃবথৱী আৰু আবখৰোতৰ বিষলয়। মোনুলহ ততোমোক 

এতীমসক ৰ বিষলয় প্ৰশ্ন কলৰ; তকোৱো, ‘বসহঁতৰ িোলি 

সুিযৱিো কৰো উত্তম’। ততোমোল োলক যবদ বসহঁতৰ  গত 

نْیَّا  ِف  ةِ    الٰدُ یَّْسـ َّلُْونَّكَّ   وَّاَْلهِخرَّ ِن  وَّ  عَّ
ح   قُْل   الْیَّتهمه    ْْی     لَُّٰهْم  اِْصلَّ  وَّاِْن   خَّ

الُِطْوُهْم  نُُكْم    ُتخَّ ُ   فَّاِْخوَّا  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله
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এলক লগ থোকো ততলে বসহঁত ততোমোল োকলৰ ভোই। আল্লোলহ 

জোলন তকোন উপকোৰী আৰু তকোন অবনষ্টকোৰী। আল্লোলহ ইচ্ছো 

কবৰল  এই বিষলয় বনশ্চয় ততোমোল োকক কষ্টত তপ োি 

পোবৰল লহঁলতন। বনশ্চয় আল্লোহ প্ৰি  পৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّوْ   الْمُْصلِِح    ِمنَّ  الْمُْفِسدَّ  ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ   اّلٰله
َّْعنَّتَُّكْم    َّ  اِٰنَّ   َلَّ ِزیْز   اّلٰله ِكْیم   عَّ  حَّ

221. আৰু মুশ্ববৰকো নোৰীক ঈমোন তপোষণ নকৰোল লক 

ততোমোল োলক বিিোহ নকবৰিো। যবদও মুশ্ববৰকো নোৰীলয় 

ততোমোল োকক মুগ্ধ নকৰক বকয়, এজনী মুবমনো কৃতদোসী 

মুশ্ববৰকো নোৰীতলক উত্তম। আৰু মুশ্ববৰক পুৰুষ ঈমোন তপোষণ 

নকৰোল লক (মুছব ম তছোৱো ী) বিিোহ বনবদিো, মুশ্ববৰক পুৰুষ 

ততোমোল োকক মুগ্ধ কবৰল ও এজন মুবমন কৃতদোস মুশ্ববৰক 

িযবিতলক উত্তম। কোৰণ বসহঁলত জোহোন্নোমৰ বপলন আহ্বোন 

কলৰ আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক বনজ ইচ্ছোত জোন্নোত আৰু 

ক্ষ্মোৰ বপলন আহ্বোন কলৰ; আৰু ততওঁ মোনুহৰ িোলি ততওঁৰ 

আয়োতসমূহ সুস্পষ্টভোলৱ িণিনো কলৰ, যোলত বসহঁলত উপলদশ 

গ্ৰহণ কবৰি পোলৰ। 

ِت  تَّْنِكُحوا وََّلَّ  ٰته  الْمُْشِركه   یُْؤِمٰنَّ    حَّ
َّمَّة   ْؤِمنَّة   وََّلَّ ْْی   ٰمُ لَّوْ  ٰمِْن  خَّ  ٰمُْشِركَّة  ٰوَّ

بَّْتُكْم    َّْعجَّ   الْمُْشِرِكْیَّ  ُتْنِكُحوا وََّلَّ   ا
ٰته  ْبد    یُْؤِمُنْوا    حَّ لَّعَّ ْؤِمن   وَّ ْْی    ٰمُ   ٰمِْن  خَّ

لَّوْ  ٰمُْشِرك   بَُّكْم    وَّ َّْعجَّ هٓى ِكَّ   ا   اُول
۬   اِلَّ  یَّْدُعْونَّ  ُ   النَّٰاِر   ا وَّاّلٰله  اِلَّ  یَّْدُعْو 
نَّٰةِ  ةِ  الْجَّ ُ   ِباِذْنِه     وَّالْمَّْغِفرَّ یُبَّٰیِ یهِته   وَّ   اه
لَُّٰهْم  لِلنَّٰاِس  ن  لَّعَّ ٰكَُّرْونَّ  یَّتَّذَّ

222. আৰু বসহঁলত ততোমোক হোলয়জ সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ, 

তকোৱো, ‘ই এবিধ অশুবচ’। এলতলক ততোমোল োলক হোলয়জ 

অৱিোত স্ত্ৰী-সংগমৰ পৰো বিৰত থোকো আৰু পবৱত্ৰ 

তনোলহোৱোল লক (সংগমৰ িোলি) বসহঁতৰ বনকটৱতী নহ’িো। 

তোৰ বপছত বসহঁলত তযবতয়ো উত্তমৰূলপ পবৰশুি হ’ি 

ততবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  ঠিক ততলনলক গমন কবৰিো 

তযলনলক আল্লোলহ ততোমোল োকক আলদশ বদলছ। বনশ্চয় 

আল্লোলহ তোওিোকোৰীসক ক ভো  পোয় আৰু বসহঁতলকো ভো  

পোয় বযসকল  অবধক পবৱত্ৰতো অজি ন কলৰ। 

یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ِن  وَّ   قُْل   الْمَِّحْیِض    عَّ
َّذًی ن  ٓاءَّ  فَّاْعتَِّزلُوا  ُهوَّا   ِف  النِٰسَّ

بُْوُهٰنَّ  وََّلَّ   الْمَِّحْیِض ن  ٰته  تَّْقرَّ   حَّ
ْرنَّ  فَّاِذَّا  یَّْطُهْرنَّ    ٰهَّ   ِمْن  فَّاُْتْوُهٰنَّ  تَّطَّ
یُْث  ُكُم  حَّ َّمَّرَّ ُ    ا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  یُِحٰبُ  اّلٰله

یُِحٰبُ  الٰتَّٰوَّاِبْیَّ  ِریْنَّ  وَّ ٰهِ  الْمُتَّطَّ

223. ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক  ততোমোল োকৰ িোলি 

শসযলক্ষ্ত্ৰ(স্বৰূপ)। এলতলক ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

শসযলক্ষ্ত্ৰত তযলনলক ইচ্ছো গমন কবৰি পোৰো, আৰু 

ততোমোল োলক বনজৰ ভবৱষযতৰ িোলি আগল  সম্ব  তপ্ৰৰণ 

ٓاُؤُكْم  ْرث   نِسَّ َُّكْم  فَّاُْتْوا  لَّٰكُْم  حَّ ْرث  حَّ
َّٰنه  ُمْوا  ِشْئُتْم ؗ  ا   َِلَّنُْفِسكُْم    وَّقَّٰدِ
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কৰো আৰু আল্লোহক ভয় কৰো  গলত জোবন তথোৱো! বনশ্চয় 

ততোমোল োক আল্লোহৰ সনু্মখীন হ’িো আৰু মুবমনসক ক 

সুসংিোদ বদয়ো। 

تَُّٰقوا َّ  وَّا ا اّلٰله َّنَُّٰكْم  وَّاعْلَّمُْو  هُقْوهُ    ا ل   ٰمُ
رِ  بَّٰشِ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ

224. ততোমোল োলক সৎকমি আৰু তোক্বৱো আৰু মোনুহৰ মোজত 

শোবে িোপনৰ পৰো বিৰত থকোৰ িোলি আল্লোহৰ নোমৰ শপতক 

প্ৰবতিন্ধক বহচোলপ িযৱহোৰ নকবৰিো; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ 

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

لُوا وََّلَّ  َّ  تَّْجعَّ ةً  اّلٰله َّیْمَّانِكُْم  ُعْرضَّ َّْن  َٰلِ  ا
ْوا ُٰ  النَّٰاِس    بَّْیَّ  وَُّتْصلُِحْوا وَّتَّٰتَُّقْوا تََّبَّ
 ُ ِمْیع   وَّاّلٰله  عَّلِْیم   سَّ

225. ততোমোল োকৰ অনথিক শপতৰ িোলি আল্লোলহ 

ততোমোল োকক তসোধ-তপোচ নকবৰি; বকন্তু ততও ঁ তসইলিোৰ 

শপতৰ বিষলয় তসোধ-তপোচ কবৰি, বযলিোৰ ততোমোল োকৰ 

অেলৰ দৃঢভোলৱ সংকল্প কবৰবছ , আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোপৰোয়ণ, 

পৰম সহনশী । 

ُ  یُؤَّاِخُذُكُم  َلَّ  َّیْمَّانِكُْم  ِفْ   ِباللَّْٰغوِ  اّلٰله  ا
هِكْن  ل بَّْت  ِبمَّا  یُٰؤَّاِخُذُكْم  وَّ  قُلُْوبُُكْم    كَّسَّ
 ُ ُفوْر   وَّاّلٰله لِْیم   غَّ  حَّ

226. বযসকল  বনজৰ স্ত্ৰীৰ হসলত বমব ত তনোলহোৱোৰ শপত 

কলৰ বসহঁলত চোবৰ মোহ অলপক্ষ্ো কবৰি  োবগি। এই 

সময়লছোৱোত যবদ বসহঁলত মত পবৰিতি ন কলৰ (তথো 

সহিোসল  উভবত আবহি বিচোলৰ) ততলে বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

َِّٰذیْنَّ  ٓاى ِِهْم  ِمْن  یُْؤلُْونَّ  لِل بُُٰص  نِٰسَّ  تَّرَّ
ةِ  َّْربَّعَّ َّْشُهر     ا َّ  فَّاِٰنَّ  فَّٓاُءوْ  فَّاِْن   ا  اّلٰله
ُفوْر    ٰرَِّحیْم   غَّ

227. আনহোলত যবদ বসহঁলত তো োক্ব বদয়োৰ সংকল্প কলৰ 

ততলে বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ُموا وَّاِْن  زَّ قَّ  عَّ لَّ َّ  فَّاِٰنَّ  الٰطَّ ِمْیع   اّلٰله   سَّ
 عَّلِْیم  

228. আৰু তো োক্বপ্ৰোপ্তো স্ত্ৰীসকল  বতবন কুৰূল লক 

অলপক্ষ্োত থোবকি, আৰু বসহঁলত যবদ আল্লোহ আৰু আবখৰোতৰ 

প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ ততলে বসহঁতৰ গভি োশয়ত আল্লোলহ 

বয সৃবষ্ট কবৰলছ তসয়ো তগোপন কৰো বসহঁতৰ িোলি হিধ নহয়; 

আৰু যবদ বসহঁলত সংলশোধন বিচোলৰ ততলে এই সময়লছোৱোত 

পুনৰ গ্ৰহণ কৰোৰ তিবছ অবধকোৰ হহলছ বসহঁতৰ স্বোমীৰ; আৰু 

নোৰীসক লৰো ততলনলকলয় নযোয়সংগত অবধকোৰ আলছ 

তযলনলক বসহঁতৰ ওপৰত পুৰুষসক ৰ অবধকোৰ আলছ; বকন্তু 

নোৰীসক ৰ ওপৰত পুৰুষসক ৰ মযিোদো (বকছু পবৰমোলণ 

তিবছ) আলছ; আল্লোহ মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّٰقهُت  بَّْٰصنَّ  وَّالْمُطَّ َّ هثَّةَّ  ِباَّنُْفِسِهٰنَّ  یََّتَّ َّل  ث
ء     َّْن  لَُّهٰنَّ  یَِّحٰلُ  وََّلَّ   قُُرْوٓ ا  ْكُتْمنَّ یَّٰ  ا   مَّ
لَّقَّ  ُ  خَّ اِمِهٰنَّ  ِفْ   اّلٰله َّْرحَّ   یُْؤِمٰنَّ  ُكٰنَّ  اِْن  ا
 ِ بُُعْولَُّتُهٰنَّ   اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله ٰقُ  وَّ   اَّحَّ

دِِٰهٰنَّ  لِكَّ  ِفْ  ِبرَّ ا اِْن  ذه ادُْو  َّرَّ ًحا    ا   اِْصلَّ
لَُّهٰنَّ    ِبالْمَّْعُرْوِف  عَّلَّْیِهٰنَّ  الَِّٰذْی  ِمثُْل  وَّ

اِل  لِلٰرِجَّ ة     عَّلَّْیِهٰنَّ  وَّ ُ   دَّرَّجَّ ِزیْز   وَّاّلٰله   عَّ
ن  ِكْیم   حَّ
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229. তো োক্ব হহলছ দুিোৰ। তোৰ বপছত (স্ত্ৰীক) হ’ত  

বিবধমলত ৰোবখ বদয়ো, নহ’ত  সদ্ভোলৱ এবৰ বদয়ো; আৰু 

ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ক বয প্ৰদোন কবৰছো তোৰ 

পৰো বকিো ওভতোই ত োৱোলটো ততোমোল োকৰ িোলি হিধ নহয়। 

বকন্তু যবদ বসহঁত উভয়লৰ আশংকো হয় তয, বসহঁলত আল্লোহৰ 

সীমোলৰখো ৰক্ষ্ো কবৰি তনোৱোবৰি (ততলে তসয়ো সুকীয়ো কথো)। 

এলতলক যবদ ততোমোল োলক আশংকো কৰো তয, বসহঁলত 

আল্লোহৰ সীমোলৰখো ৰক্ষ্ো কবৰি তনোৱোবৰি, এলন অৱিোত স্ত্ৰীলয় 

তকোলনো িস্তুৰ বিবনময়ত বনজলক মুবি কবৰ  ’ত  তকোলনো 

অপৰোধ নহ’ি। এইলিোৰ আল্লোহৰ সীমোলৰখো, এলতলক 

ততোমোল োলক ইয়োক উ ংঘন নকবৰিো; আৰু বযসকল  

আল্লোহৰ সীমোলৰখো  ংঘন কলৰ বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

ُق  لَّ َّلٰطَّ ِن  ا ته ٰرَّ ٌۢ  مَّ اك  َّوْ  ِبمَّْعُرْوف   فَّاِْمسَّ   ا
 ٌۢ ان     تَّْسِریْح  َّْن  لَّكُْم   یَِّحٰلُ  وََّلَّ   ِباِْحسَّ   ا
تَّیُْتُمْوهُٰنَّ  ِمٰمَّا   تَّاُْخُذْوا ْیـ ًا  اه َّْن  اَِٰلَّ   شَّ  ا
افَّا   ََّٰلَّ  یَّٰخَّ ِ    ُحُدْودَّ  یُِقْیمَّا  ا   فَّاِْن   اّلٰله
ََّٰلَّ  ِخْفُتْم  ِ ن  ُحُدْودَّ  یُِقْیمَّا  ا   فَّلَّ   اّلٰله
ْت  فِْیمَّا  عَّلَّْیِهمَّا  ُجنَّاحَّ   تِلْكَّ   ِبه     افْتَّدَّ
ِ  ُحُدْودُ  مَّْن   تَّْعتَُّدْوهَّا    فَّلَّ  اّلٰله ٰدَّ  وَّ   یَّٰتَّعَّ
ِ  ُحُدْودَّ  هٓى ِكَّ  اّلٰله لِمُْونَّ  ُهُم  فَّاُول  الٰظه

230. এলতলক যবদ বস স্ত্ৰীক তো োক্ব বদলয় ততলে তসই স্ত্ৰী 

তোৰ িোলি হো ো  নহ’ি, তযবতয়োল লক তোই আন এজন 

স্বোমীৰ  গত বমব ত নহ’ি। তোৰ বপছত বস (বদ্বতীয় স্বোমী) 

যবদ তো োক বদলয় আৰু বসহঁত উভলয় (স্ত্ৰী আৰু প্ৰথম স্বোমী) 

অনুভৱ কলৰ তয, বসহঁলত আল্লোহৰ সীমোলৰখো ৰক্ষ্ো কবৰি 

পোবৰি, ততলে বসহঁতৰ পুনৰ বম নত কোলৰো এলকো অপৰোধ 

নহ’ি। এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ সীমোলৰখো, বযলিোৰ ততও ঁ

স্পষ্টভোলৱ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি িণিনো কলৰ বযসকল  জোলন। 

ا  فَّاِْن  لَّٰقَّهَّ ْ  لَّه   تَِّحٰلُ  فَّلَّ  طَّ ٰته  بَّْعُد  ِمنٌۢ   حَّ
ْوًجا  تَّْنِكحَّ  ه      زَّ ْْیَّ ا  فَّاِْن   غَّ لَّٰقَّهَّ   فَّلَّ   طَّ
َّْن  عَّلَّْیِهمَّا   ُجنَّاحَّ  ا   ا عَّ اجَّ َّ نَّٰا   اِْن  یََّٰتَّ َّْن  ظَّ   ا
ِ    ُحُدْودَّ  یُِٰقْیمَّا  ِ  ُحُدْودُ  وَّتِلْكَّ   اّلٰله  اّلٰله
ا   یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم   یُبَّیُِٰنهَّ

231. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক স্ত্ৰীক তো োক্ব বদিো, তোৰ 

বপছত বসহঁত ইেত সমূ্পণি কৰোৰ বনকটৱতী হ’ি ততবতয়ো 

ততোমোল োলক হ’ত  বিবধ অনুযোয়ী বসহঁতক ৰোবখ বদিো নোইিো 

বিবধমলত বসহঁতক এবৰ বদিো। বসহঁতক ক্ষ্বত সোধন কবৰিল  

সীমো ংঘনৰ উলেলশয বসহঁতক আটক কবৰ নোৰোবখিো। বযলয় 

এলনকুৱো কলৰ, বস বনজৰ ওপৰলত অনযোয় কলৰ; আৰু 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ বিবধ-বিধোনক  োট্টো-বিদ্ৰূপৰ বিষয়ৰূলপ 

গ্ৰহণ নকবৰিো; আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ বনয়োমতসমূহক 

স্মৰণ কৰো বযলিোৰ ততওঁ ততোমোল োকক দোন কবৰলছ  গলত 

ততওঁ ততোমোল োকৰ ওপৰত অৱতীণি কবৰলছ বকতোি আৰু 

لَّْٰقُتُم  وَّاِذَّا ٓاءَّ  طَّ لَُّهٰنَّ  فَّبَّلَّْغنَّ  النِٰسَّ َّجَّ  ا
َّْمِسكُْوُهٰنَّ  َّوْ  ِبمَّْعُرْوف   فَّا ُحْوُهٰنَّ  ا ٰرِ   سَّ
اًرا  ُتْمِسكُْوُهٰنَّ  وََّلَّ  ِبمَّْعُرْوف    ِضرَّ
مَّْن   لِٰتَّْعتَُّدْوا    ْل  وَّ لِكَّ  یَّْٰفعَّ لَّمَّ  فَّقَّْد  ذه  ظَّ
ه     ا وََّلَّ   نَّْفسَّ یهِت  تَّٰتَِّخُذْو  ِ  اه   ُهُزًوا ؗ  اّلٰله

ُكُرْوا ِ  نِْعمَّتَّ  وَّاذْ ا   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله مَّ   وَّ
لَّ  َّنْزَّ ِب  ٰمِنَّ  عَّلَّْیُكْم   ا  وَّالِْحكْمَّةِ  الِْكته
تَُّٰقوا  ِبه     یَِّعُظكُْم  َّ  وَّا ا اّلٰله َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو   ا
 َّ ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ ن  َشَّ  عَّلِْیم 
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বহকমত, যোৰ দ্বোৰো ততওঁ ততোমোল োকক উপলদশ বদলয়; 

এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু 

জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তু সম্পলকি  

সুপবৰজ্ঞোত। 

232. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক স্ত্ৰীসক ক তো োক্ব বদয়ো 

আৰু বসহঁলত বসহঁতৰ ইেতকো  পূণি কলৰ, ইয়োৰ বপছত যবদ 

বসহঁলত বিবধ মুতোবিক পৰস্পলৰ সন্মত হয়, ততলে স্ত্ৰীসকল  

বনজৰ (পূিি) স্বোমীৰ  গত বিিোহ পোশত আৱি হ’ি বিচোবৰল  

ততোমোল োলক বসহঁতক িোধো প্ৰদোন নকবৰিো। ইয়োৰ দ্বোৰো তসই 

িযবিক উপলদশ বদয়ো হহলছ ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় 

আল্লোহ আৰু আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ, এইলটোলৱ 

ততোমোল োকৰ িোলি শুি আৰু পবৱত্ৰ; আৰু আল্লোলহ জোলন 

ততোমোল োলকলহ নোজোনো। 

لَّْٰقُتُم  وَّاِذَّا ٓاءَّ  طَّ لَُّهٰنَّ  فَّبَّلَّْغنَّ  النِٰسَّ َّجَّ  ا
َّْن  تَّْعُضلُْوُهٰنَّ  فَّلَّ  ُهٰنَّ  یَّْٰنِكْحنَّ  ا َّْزوَّاجَّ   ا
ْوا اِذَّا اضَّ ْ  تَّرَّ ُ لِكَّ   ِبالْمَّْعُرْوِف    بَّْیٰنَّ   ذه

ُظ  َّانَّ  مَّْن  ِبه   یُْوعَّ ِ  یُْؤِمُن  ِمْنُكْم  ك  ِباّلٰله
لِكُْم   اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  َّْزكه  ذه   لَّكُْم  ا
ُر    َّْطهَّ ُ   وَّا َّنُْتْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله   َلَّ  وَّا
 تَّْعلَّمُْونَّ 

233. আৰু মোতৃসকল  বসহঁতৰ সেোনসক ক পবৰপূণি দুিছৰ 

িনয পোন কৰোি, যবদ তকোলনোিোই িনযপোন কলৰোৱোৰ সময় 

সমূ্পণি কবৰি বিচোলৰ। বপতোৰ কতি িয হহলছ বিবধ মুতোবিক 

বসহঁতৰ (মোতৃসক ৰ) ভৰণ-তপোষণ কৰো। সোধযৰ অবতবৰি 

তকোলনো িযবিক দোবয়ত্ব প্ৰদোন কৰো নহয়। তকোলনো মোতৃক 

তোইৰ সেোনৰ িোলি আৰু যোৰ সেোন (বপতো) তোলকো তোৰ 

সেোনৰ িোলি কষ্ট বদয়ো উবচত নহয়, আৰু উত্তৰোবধকোবৰলৰো 

তসই এলকই কতি িয। বকন্তু যবদ বসহঁলত পৰস্পৰৰ সন্মবত আৰু 

পৰোমশিৰলম (দুিছৰৰ মোজলতই) িনযপোন এৰোি বিচোলৰ, 

ততলে বসহঁতৰ তকোলনো অপৰোধ নহ’ি; আৰু যবদ 

ততোমোল োলক (তকোলনো ধোত্ৰীৰ দ্বোৰো) ততোমোল োকৰ 

সেোনসক ক িনয পোন কৰোি বিচৰো, ততলে যবদ 

ততোমোল োলক প্ৰচব ত বিবধ মুতোবিক বিবনময় প্ৰদোন কৰো 

ততলে ততোমোল োকৰ তকোলনো পোপ নহ’ি; আৰু ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো  গলত জোবন তথোৱো, 

ততোমোল োলক বয কৰো বনশ্চয় আল্লোহ তসয়ো প্ৰতযক্ষ্কোৰী। 

ُت  دَّهُٰنَّ  یُْرِضْعنَّ  وَّالْوَّالِده َّْوَلَّ ْولَّْیِ  ا  حَّ
َّاِملَّْیِ  ادَّ  لِمَّْن  ك َّرَّ َّْن  ا ةَّ    یُِٰتٰمَّ  ا اعَّ ضَّ   الٰرَّ
لَّ    وَِّكْسوَُّتُهٰنَّ  ِرْزقُُهٰنَّ  لَّه   الْمَّْولُْودِ  وَّعَّ

 اَِٰلَّ  نَّْفس   ُتكَّلَُّٰف  َلَّ   ِبالْمَّْعُرْوِف   
ا    هَّ ٓاٰرَّ  َلَّ   ُوْسعَّ ٌۢ  ُتضَّ ة    وََّلَّ  ِبوَّلَِّدهَّا  وَّالِدَّ
ْولُْود   لَّ   ِبوَّلَِّده     لَّٰه   مَّ   ِمثُْل  ِرِث الْوَّا وَّعَّ
لِكَّ    ادَّا فَّاِْن   ذه َّرَّ اًَل  ا ْن  فِصَّ اض   عَّ   تَّرَّ
اُور   ٰمِْنُهمَّا    عَّلَّْیِهمَّا     ُجنَّاحَّ  فَّلَّ  وَّتَّشَّ
دْتُْٰم  وَّاِْن  َّرَّ َّْن  ا ا ا ِضُعْو  ْ ُكْم  تَّْسَتَّ دَّ َّْوَلَّ   ا
لَّٰمُْتْم  اِذَّا عَّلَّْیُكْم   ُجنَّاحَّ  فَّلَّ    ٰمَّا   سَّ

تَّیُْتْم  تَُّٰقوا  ِبالْمَّْعُرْوِف    اه َّ  وَّا  اّلٰله
ا َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا  بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله
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234. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  স্ত্ৰী হথ মৃতুযিৰণ 

কলৰ, বসহঁতৰ স্ত্ৰীসকল  চোবৰ মোহ দহবদন অলপক্ষ্ো কবৰি 

(ইেত পো ন কবৰি)। তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁলত বনজৰ 

ইেতকো  পূণি কবৰি, ততবতয়ো বিবধ মুতোবিক বনজৰ িোলি 

বকিো (লসৌিযি িো বিিোহ) কবৰল  তোত ততোমোল োকৰ তকোলনো 

পোপ নহ’ি; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ 

সমযক অৱগত। 

فَّْٰونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ُرْونَّ  ِمْنُكْم  یُتَّوَّ یَّذَّ  وَّ
َّْزوَّاًجا  بَّْٰصنَّ  ا َّ ةَّ  ِباَّنُْفِسِهٰنَّ  یََّٰتَّ َّْربَّعَّ  ا
َّْشُهر   ْشًرا   ا لَُّهٰنَّ  بَّلَّْغنَّ  فَّاِذَّا  ٰوَّعَّ َّجَّ   فَّلَّ  ا
ْلَّ  فِْیمَّا  عَّلَّْیُكْم  ُجنَّاحَّ    ِفْ   فَّعَّ

َّنُْفِسِهٰنَّ  ُ   ِبالْمَّْعُرْوِف    ا   ِبمَّا  وَّاّلٰله
ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ   خَّ

235. আৰু যবদ ততোমোল োলক আকোৰ-ইবিতত (তসইজনী) 

নোৰীক বিিোহৰ প্ৰিোৱ বদয়ো অথিো অেৰলত তগোপন ৰখো 

ততলে ততোমোল োকৰ তকোলনো পোপ নহ’ি। আল্লোলহ জোলন 

তয, ততোমোল োলক বসহঁতৰ বিষলয় বনশ্চয় আল োচনো কবৰিো; 

বকন্তু বিবধ মুতোবিক কথো-িতৰোৰ িোবহলৰ তগোপলন বসহঁতৰ 

 গত তকোলনো প্ৰবতশ্ৰুবত বনবদিো; আৰু বনবদি ষ্ট কো  পূণি 

তনোলহোৱোল লক বিিোহ িন্ধনৰ সংকল্প নকবৰিো; আৰু জোবন 

তথোৱো, ততোমোল োকৰ অেৰত বয আলছ তসয়ো আল্লোলহ জোলন। 

এলতলক ততওঁক ভয় কৰো, আৰু জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোপৰোয়ণ, পৰম সহনশী । 

ْضُتْم  فِْیمَّا  عَّلَّْیُكْم  ُجنَّاحَّ  وََّلَّ  ٰرَّ   ِبه   عَّ
ٓاءِ  ِخْطبَّةِ  ِمْن  َّوْ  النِٰسَّ ْكنَّنُْتْم  ا َّ  ِفْ   ا

َّنُْفِسكُْم    ُ  عَّلِمَّ   ا َّنَُّٰكْم  اّلٰله  ا
تَّْذُكُرْونَُّهٰنَّ  هِكْن  سَّ ل   ُتوَّاعُِدْوهُٰنَّ  َٰلَّ  وَّ

ا َّْن  اَِٰلَّ   ِسٰرً ۬   قَّْوًَل  تَُّقْولُْوا ا   وََّلَّ   ٰمَّْعُرْوفًا  
ةَّ  تَّْعِزُمْوا ٰته  النِٰكَّاِح  ُعْقدَّ   یَّْبلُغَّ  حَّ
ُب  لَّه     الِْكته ا  اَّجَّ َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله

ا  َّنُْفِسكُْم  ِفْ   مَّ ُرْوهُ   فَّاحْ  ا ا  ذَّ َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو   ا
 َّ ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ لِْیم   حَّ

236. যবদ ততোমোল োলক স্ত্ৰীসক ক স্পশি কৰোৰ িো তমোহৰোনো 

বনধিোৰণ কৰোৰ পূলিিই তো োক্ব বদয়ো ততলে ততোমোল োকৰ 

তকোলনো পোপ নহয়; বকন্তু ততোমোল োলক বসহঁতক উপযুি 

(ক্ষ্বতপূৰণ) সংিোন কবৰ বদিো, সচ্ছল  তোৰ সোধযমলত আৰু 

অসচ্ছল  তোৰ সোমথিোনুযোয়ী, বিবধমলত সংিোন কবৰি, এইলটো 

সৎকমিশী  ত োকৰ কতি িয। 

لَّْٰقُتُم  اِْن  عَّلَّْیُكْم  ُجنَّاحَّ  َلَّ  ٓاءَّ  طَّ   النِٰسَّ
ا  ْوُهٰنَّ  لَّْم  مَّ َّوْ  تَّمَّٰسُ   لَُّهٰنَّ  تَّْفِرُضْوا ا

  ۬ ًة   ُعْوهُٰنَّ     فَِّریْضَّ ٰتِ مَّ لَّ   وَّ   الْمُْوِسِع  عَّ
ُره   لَّ  قَّدَّ ُره     الْمُْقَِتِ  وَّعَّ ٌۢا   قَّدَّ   مَّتَّاعً

ٰقًا   ِبالْمَّْعُرْوِف    لَّ  حَّ  الْمُْحِسِنْیَّ  عَّ

237. আনহোলত ততোমোল োলক যবদ বসহঁতক স্পশি কৰোৰ 

আগলত তো োক্ব বদয়ো, অথচ বসহঁতৰ িোলি তমোহৰোনো ধোযিয 

কবৰছো, ততলে বয বনধিোৰণ কবৰছো তোৰ অলিি ক আদোয় বদি 

 োবগি। বকন্তু যবদ স্ত্ৰীসকল  ক্ষ্মো কবৰ বদলয় অথিো যোৰ 

হোতত বিিোহ িন্ধনৰ দোবয়ত্ব আলছ বস যবদ মোফ কবৰ বদলয় 

(লতলে তসইলটো সুকীয়ো কথো)। ক্ষ্মো কবৰ বদয়োলটোলৱই 

তোক্বৱোৰ অবধক বনকটৱতী; ততোমোল োলক বনজৰ মোজত 

لَّْٰقُتُمْوُهٰنَّ  وَّاِْن  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  طَّ   ا
ْوُهٰنَّ  ْضُتْم  وَّقَّْد  تَّمَّٰسُ ةً  لَُّهٰنَّ  فَّرَّ  فَِّریْضَّ
ا  فَِّنْصُف  ْضُتْم   مَّ َّْن  اَِٰلَّ   فَّرَّ َّوْ  یَّْٰعُفْونَّ  ا  ا
ةُ  ِبیَِّده   الَِّٰذْی  یَّْعُفوَّا   النِٰكَّاِح    ُعْقدَّ
َّْن  ا وَّا ُب  تَّْعُفْو  َّقْرَّ ُوا وََّلَّ   لِلٰتَّْقوهی    ا  تَّنْسَّ
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অনুগ্ৰহৰ কথো পোহবৰ নোযোিো। ততোমোল োলক বয কৰো বনশ্চয় 

আল্লোহ তসয়ো সবিলশষ প্ৰতযক্ষ্কোৰী। 

َّ  اِٰنَّ   بَّیْنَُّكْم    الْفَّْضلَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله
 بَِّصْْی  

238. ততোমোল োলক ছো োতৰ প্ৰবত যত্নৱোন তহোৱো, বিলশষলক 

মধযৱতী (আচৰ) ছো োতৰ প্ৰবত, আৰু আল্লোহৰ িোলি 

বিবনতভোলৱ বথয় তহোৱো। 

ِفُظْوا لَّ  حه لَّوهِت  عَّ هوةِ  الٰصَّ ل   وَّالٰصَّ
ِ  وَّقُْوُمْوا  الُْوْسٰطه     قهِنِتْیَّ  ّلِلٰه

239. বকন্তু যবদ ততোমোল োলক বিপদ আশংকো কৰো, ততলে 

তখোজকঢো অথিো আলৰোহী অৱিোলতই (ছো োত আদোয় 

কবৰিো)। তোৰ বপছত তযবতয়ো ততোমোল োলক বনৰোপদ তিোধ 

কবৰিো ততবতয়ো ততোমোল োলক আল্লোহক তসইদলৰ স্মৰণ 

কবৰিো, তযলনলক ততওঁ ততোমোল োকক বশক্ষ্ো বদলছ, বযলটো 

ততোমোল োলক জনো নোবছ ো। 

اًَل  ِخْفُتْم  فَّاِْن  َّوْ  فَِّرجَّ   فَّاِذَّا    ُرْكبَّانًا    ا
َِّمنُْتْم  ُكُروا ا َّ  فَّاذْ ا  عَّلَّٰمَّكُْم   كَّمَّا  اّلٰله   ٰمَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  تَُّكْونُْوا لَّْم 

240. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  স্ত্ৰী হথ মৃতুযিৰণ 

কলৰ, বসহঁলত বনজৰ স্ত্ৰীসক ৰ বিষলয় এই অবছয়ত কবৰি তয, 

ততওঁল োকক তযন সমূ্পণি এিছৰল লক ভৰণ-তপোষণ বদয়ো 

হয় আৰু যোলত ঘৰৰ পৰো উব য়োই বদয়ো নহয়। বকন্তু যবদ 

বসহঁলত (বনজ ইচ্ছোলত) ও োই যোয়, ততলে বিবধ মুতোবিক 

বসহঁলত বনজৰ িোলি বয কবৰি তোত ততোমোল োকৰ তকোলনো পোপ 

নহয়; আৰু আল্লোহ প্ৰি  পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

فَّْٰونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ُرْونَّ  ِمْنُكْم  یُتَّوَّ یَّذَّ  وَّ
  ۬ َّْزوَّاًجا   َّْزوَّاِجِهْم  ٰوَِّصٰیَّةً   ا   اِلَّ  ٰمَّتَّاعًا  َٰلِ
ْوِل  ْْیَّ  الْحَّ اج     غَّ ْجنَّ  فَّاِْن   اِْخرَّ رَّ   فَّلَّ   خَّ
ا  ِفْ  عَّلَّْیُكْم  ُجنَّاحَّ  ْلَّ   مَّ   ِفْ   فَّعَّ

َّنُْفِسِهٰنَّ  ُ   ٰمَّْعُرْوف     ِمْن  ا ِزیْز   وَّاّلٰله   عَّ
ِكْیم    حَّ

241. আৰু তো োক্বপ্ৰোপ্তো নোৰীসকল ও বিবধ মুতোবিক ভৰণ-

তপোষণ (ক্ষ্বতপূৰণ)  োভ কবৰি। মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি এইলটো 

অৱশয কতি িয। 

لَّٰقهِت  لِلْمُطَّ ٌۢ  وَّ ٰقًا   ِبالْمَّْعُرْوِف    مَّتَّاع    حَّ
لَّ   الْمُٰتَِّقْیَّ  عَّ

242. এলনলকলয় আল্লোলহ ততওঁৰ আয়োতসমূহ ততোমোল োকৰ 

িোলি স্পষ্টভোলৱ িণিনো কলৰ যোলত ততোমোল োলক িুবজি পোৰো। 

لِكَّ  ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ یهِته   لَّكُْم  اّلٰله لَّٰكُْم  اه   لَّعَّ
ن   تَّْعِقلُْونَّ

243. তুবম বসহঁতক তদখো নোইলন, বযসকল  মৃতুযৰ ভয়ত 

হোজোলৰ হোজোলৰ বনজ আিোসভূবম পবৰতযোগ কবৰবছ ? তোৰ 

বপছত আল্লোলহ বসহঁতক হকবছ , ‘ততোমোল োলক মৃতুযিৰণ 

কৰো’। ইয়োৰ বপছত আল্লোলহ বসহঁতক (আলকৌ) জীবৱত 

َّلَّْم  ُجْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا رَّ   ِمْن  خَّ
ُلُْوف   وَُّهْم  دِیَّاِرِهْم  رَّ  ا ذَّ   الْمَّْوِت  حَّ
ُ  لَُّهُم  فَّقَّالَّ  َّْحیَّاُهْم    ثُٰمَّ  ُمْوُتْوا  اّلٰله  ا
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কবৰবছ । বনশ্চয় আল্লোহ মোনুহৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহশী ; বকন্তু 

অবধকোংশ মোনুলহ কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  لَّ  فَّْضل   لَُّذوْ  اّلٰله هِكٰنَّ  النَّٰاِس  عَّ ل   وَّ
ْكثَّرَّ  َّ  یَّْشكُُرْونَّ  َلَّ  النَّٰاِس  ا

244. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ পথত যুি কৰো আৰু জোবন 

তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ِبیِْل  ِفْ  وَّقَّاتِلُْوا ِ  سَّ ا اّلٰله َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا  اّلٰله
ِمْیع    عَّلِْیم   سَّ

245. তকোলনোিো আলছলন, বযলয় আল্লোহক উত্তম ঋণ প্ৰদোন 

কবৰি? ততওঁ ইয়োক তোৰ িোলি িহুগুলণ িৃবি কবৰ বদি; আৰু 

আল্লোলহই জীবৱকো সংকুবচত আৰু সম্প্ৰসোবৰত কলৰ আৰু 

ততওঁৰ বপলনই ততোমোল োকক প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি। 

ْن  َّ  یُْقِرُض  الَِّٰذْی  ذَّا مَّ  قَّْرًضا  اّلٰله
ًنا  سَّ ِعفَّه    حَّ افًا  لَّه    فَُّیضه َّْضعَّ ةً    ا  كَِّثْْیَّ
 ُ ُط  یَّْقِبُض  وَّاّلٰله ُ یَّْبص  ُعْونَّ   وَّاِلَّْیهِ  وَّ ُتْرجَّ
 

246. তুবম মুছোৰ পৰৱতী ইছৰোঈ  িংশীয় তনতোসক ক 

তদখো নোইলন? বসহঁলত তযবতয়ো বসহঁতৰ নিীক হকবছ , 

‘আমোৰ িোলি এজন ৰজো বনযুি কবৰ বদয়ক যোলত আবম 

আল্লোহৰ পথত যুি কবৰি পোলৰোঁ’, ততওঁ ক’ত , ‘এলনকুৱো 

নহয়লতো তয, ততোমোল োকক যুিৰ বিধোন বদয়ো হ’ত  ততবতয়ো 

ততোমোল োলক আৰু যুি নকবৰিো’? বসহঁলত ক’ত , ‘আবম 

বযলহতু বনজৰ আিোসভূবম আৰু বনজ সেোন-সেবতৰ পৰো 

িবহষৃ্কত হহলছোঁ, ততবতয়োহ’ত  আল্লোহৰ পথত বকয় যুি 

নকবৰম’? এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ প্ৰবত যুিৰ বিধোন বদয়ো 

হ’  ততবতয়ো বসহঁতৰ বকছুমোনৰ িোবহলৰ আটোলয় পৃি প্ৰদশিন 

কবৰল ; আৰু আল্লোলহ যোব মসক ৰ বিষলয় ভো লকলয় 

অৱগত। 

َّلَّْم  ِ  اِلَّ  تَّرَّ  ا ْ  الْمَّلَّ ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   ِمنٌۢ   اِْسرَّ
 ْ لُْوا اِذْ   ُمْوسه    بَّْعدِ  ِمنٌۢ   لَُّٰهُم  لِنَِّبٰ   قَّا

ْث  ِبیِْل  ِفْ  نُٰقَّاتِْل  مَّلِكًا لَّنَّا  ابْعَّ ِ    سَّ  اّلٰله
یُْتْم  هَّْل  قَّالَّ   عَّلَّْیُكُم  ُكِتبَّ  اِْن  عَّسَّ

ََّٰلَّ  الِْقتَّالُ  لُْوا  ُتقَّاتِلُْوا    ا ا  قَّا مَّ ََّٰلَّ  لَّنَّا   وَّ  ا
ِبیِْل  ِفْ  نُقَّاتِلَّ  ِ  سَّ   اُْخِرْجنَّا  وَّقَّْد  اّلٰله
َّبْنَّٓاى ِنَّا    دِیَّاِرنَّا  ِمْن    ُكِتبَّ  فَّلَّمَّٰا   وَّا

 ُ لَّْٰوا الِْقتَّالُ  عَّلَّهْْیِ ْ    قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  تَّوَّ   ٰمِْٰنُ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله لِمِْیَّ  عَّلِْیم   ِبالٰظه

247. আৰু বসহঁতৰ নিীলয় বসহঁতক হকবছ , ‘বনশ্চয় আল্লোলহ 

তো ুতক ততোমোল োকৰ িোলি ৰজো বহচোলপ তপ্ৰৰণ কবৰলছ’। 

বসহঁলত ক’ত , ‘তোৰ ৰোজত্ব আমোৰ ওপৰত তকলনলক সম্ভৱ? 

অথচ আবম তোতলক ৰোজত্বৰ তিবছ হকদোৰ আৰু তোক প্ৰচুৰ 

ঐশ্বযিও বদয়ো তহোৱো নোই’! ততওঁ ক’ত , ‘আল্লোলহ বনশ্চয় 

তোক ততোমোল োকৰ িোলি মলনোনীত কবৰলছ আৰু ততও ঁতোক 

জ্ঞোন আৰু শোৰীবৰকভোলৱ সমৃি কবৰলছ; আৰু আল্লোলহ যোক 

ইচ্ছো কলৰ বনজ ৰোজত্ব প্ৰদোন কলৰ আৰু আল্লোহ সিিিযোপী-

প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ’। 

ْ  لَُّهْم  وَّقَّالَّ  ُ َّ  اِٰنَّ  نَِّبهْٰیُ  بَّعَّثَّ  قَّْد  اّلٰله
الُْوتَّ  لَّكُْم  لِكًا    طَّ ا  مَّ لُْو  َّٰنه  قَّا   لَّهُ  یَُّكْوُن  ا
ٰقُ  وَّنَّْحُن   عَّلَّیْنَّا  الْمُلُْك    ِبالْمُلِْك  اَّحَّ
لَّْم  ِمْنهُ  ةً  یُْؤتَّ  وَّ عَّ   قَّالَّ   الْمَّاِل    ٰمِنَّ  سَّ
َّ  اِٰنَّ  فهىهُ  اّلٰله   وَّزَّادَّه   عَّلَّْیُكْم  اْصطَّ

ةً  ُ   وَّالِْجْسِم    الِْعلِْم  ِف  بَّْسطَّ ْ  وَّاّلٰله   یُْؤِٰت
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ٓاُء    مَّْن  ُملْكَّه   ُ   یَّٰشَّ عَّلِْیم    وَّاِسع   وَّاّلٰله
 

248. বসহঁতৰ নিীলয় বসহঁতক এই কথোও হকবছ  তয, ‘তোৰ 

ৰোজত্বৰ বনদশিন হ’ি এই তয, ততোমোল োকৰ ওচৰত তোিূত 

(চিুক) আবহি য’ত থোবকি ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো প্ৰশোবে  গলত তোত থোবকি বকছু পবৰতযি 

আচিোি বযলিোৰ মুছো আৰু হোৰূনৰ িংশধৰসকল  এবৰ হথ 

হগলছ; বফবৰিোসকল  তসইলটো িহন কবৰ আবনি। যবদ 

ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো বনশ্চয় ততোমোল োকৰ িোলি ইয়োত 

আলছ বনদশিন’। 

ْ  لَُّهْم  وَّقَّالَّ  ُ یَّةَّ  اِٰنَّ  نَِّبهْٰیُ َّْن  ُملِْكه    اه  ا
ِكیْنَّة   فِْیهِ  الٰتَّابُْوُت  یَّٰاْتِیَُّكُم    ٰمِْن  سَّ
بُِٰكْم  بَِّقٰیَّة   ٰرَّ ٰمَّا  وَّ كَّ  ٰمِ لُ  تَّرَّ لُ  ُمْوسه  اه  وَّاه
ُرْونَّ  كَُّة    تَّْحِملُهُ  هه هٓى ِ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   الْمَّل  ذه
هیَّةً  ن  ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  َلَّ ْؤِمِنْیَّ  ٰمُ

249. তোৰ বপছত তো ুলত তযবতয়ো তসনোিোবহনীসহ ও োই 

আবহ , ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘আল্লোলহ ততোমোল োকক এটো 

নদীৰ দ্বোৰো পৰীক্ষ্ো কবৰি। বযলয় তোৰ পৰো পোনী খোি বস তমোৰ 

দ ৰ অেৰভুি নহয়; আৰু বযলয় তোৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ নকবৰি 

বস তমোৰ দ ভুি; ইয়োৰ িোবহলৰ বযলয় এচ ু পোনী গ্ৰহণ কবৰি 

বসও (তমোৰ দ ৰ অেভুি ি)’। এলতলক বকছুসংখযক ত োকৰ 

িোবহলৰ আটোলয় তোৰ পৰো পোনী পোন কবৰল । ইয়োৰ বপছত 

ততওঁ আৰু ততওঁৰ সংগী ঈমোিোৰসকল  তযবতয়ো নদী 

অবতৰম কবৰল  ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , ‘জো ুত আৰু তোৰ 

তসনোিোবহনীৰ বিৰুলি যুি কৰোৰ শবি আবজ আৰু আমোৰ 

ওচৰত নোই’। বকন্তু বযসকল  দৃঢ বিশ্বোস কবৰবছ  তয, 

আল্লোহৰ  গত ততওঁল োকৰ সোক্ষ্োৎ হ’ি, ততওঁল োলক 

ক’ত , ‘আল্লোহৰ আলদশত বকমোন তয কু্ষ্দ্ৰ দল  বকমোন িৃহৎ 

দ ক পৰোজয় কবৰলছ’! আৰু আল্লোহ হধযিযশী সক ৰ  গত 

আলছ। 

لَّ   فَّلَّمَّٰا  الُْوُت  فَّصَّ   اِٰنَّ  قَّالَّ   ِبالُْجُنْودِ ن  طَّ
 َّ ر     ُمْبتَّلِْیُكْم  اّلٰله ِربَّ  فَّمَّْن   ِبنَّهَّ   ِمْنهُ  شَّ

ْ    فَّلَّیْسَّ  مَّْن   ِمٰنِ ْمهُ  لَّْٰم  وَّ   فَّاِنَّٰه    یَّْطعَّ
  ْ َّفَّ  مَِّن  اَِٰلَّ  ِمٰنِ   ِبیَِّده     ُغْرفًَّةٌۢ   اْغَتَّ

ِربُْوا ْ    قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  ِمْنهُ  فَّشَّ   فَّلَّمَّٰا   ٰمِْٰنُ
اوَّزَّه   ُنْوا ُهوَّوَّالَِّٰذیْنَّ  جَّ مَّ ه  ن  اه لُْوا  مَّعَّ  َلَّ  قَّا
اقَّةَّ  الُْوتَّ  الْیَّْومَّ  لَّنَّا  طَّ   وَُّجُنْودِه     ِبجَّ
َّنَُّٰهْم  یَُّظنُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  هُقوا ا ل ِ ن  ٰمُ   اّلٰله
ٌۢ  فِئَّةً  غَّلَّبَّْت  قَّلِْیلَّة   فِئَّة   ٰمِْن  كَّْم  ةً   كَِّثْْیَّ
ِ    ِباِذِْن  ُ   اّلٰله یْنَّ  مَّعَّ  وَّاّلٰله َِبِ  الٰصه

250. আৰু ততওঁল োলক তযবতয়ো যুি কবৰিল  জো ুত আৰু 

তোৰ তসনোিোবহনীৰ মুখোমুবখ হ’ , ততবতয়ো ততওলঁ োলক 

ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ ওপৰত হধযিয ঢোব  

বদয়ো আৰু আমোৰ ভবৰ অবিচব ত ৰোখো আৰু কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ৰ 

বিৰুলি আমোক জয়যুি কৰো’। 

لَّمَّٰا  ُزْوا وَّ الُْوتَّ  بَّرَّ   قَّالُْوا وَُّجُنْودِه   لِجَّ
بَّٰنَّا   َّفِْرغْ  رَّ ْت   عَّلَّیْنَّا  ا َّبِٰ ا ٰوَّث َْبً امَّنَّا  صَّ َّقْدَّ   ا

نُْصْرنَّا  لَّ  وَّا  الْكهِفِریْنَّ   الْقَّْوِم  عَّ
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251. এলতলক ততওঁল োলক আল্লোহৰ আলদশত বসহঁতক 

(কোবফৰসক ক) পৰোবজত কবৰল  আৰু দোঊলদ জো ুতক 

হতযো কবৰল । আল্লোলহ ততওঁক ৰোজত্ব আৰু বহকমত দোন 

কবৰল   গলত ততওঁ বয ইচ্ছো কবৰল  তসইলটোলৱই ততওকঁ 

বশক্ষ্ো বদল ; আৰু আল্লোলহ যবদ মোনুহৰ এটো দ ক আন এটো 

দ ৰ দ্বোৰো প্ৰবতহত নকবৰল লহঁলতন ততলে পৃবথৱী বিপযিি 

হহ গ' লহঁলতন। বকন্তু আল্লোহ সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবত 

অনুগ্ৰহশী । 

ُمْوُهْم  زَّ ۬   ِباِذِْن  فَّهَّ ِ ن   دَّاو دُ  وَّقَّتَّلَّ   اّلٰله
الُْوتَّ  ىهُ  جَّ ته ُ  وَّاه   وَّالِْحكْمَّةَّ  الْمُلْكَّ  اّلٰله
ٓاُء    ِمٰمَّا  وَّعَّلَّٰمَّه   لَّْو َلَّ   یَّشَّ ِ  دَّفْعُ  وَّ  اّلٰله
ُهْم  النَّٰاسَّ  ِت   ِببَّْعض  ن  بَّْعضَّ دَّ   لَّٰفَّسَّ
هِكٰنَّ  اَْلَّْرُض  ل َّ  وَّ لَّ  فَّْضل    ذُوْ  اّلٰله   عَّ
لَّمِْیَّ   الْعه

252. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ আয়োত, আবম ততোমোৰ ওপৰত 

এইলিোৰ যথোযথভোলৱ বত োৱত কলৰোঁ; আৰু বনশ্চয় তুবম 

ৰোছু সক ৰ অেভুি ি। 

یهُت  تِلْكَّ  ِ  اه ٰقِ    عَّلَّیْكَّ  نَّْتلُْوهَّا  اّلٰله   ِبالْحَّ
نَّٰكَّ  لِْیَّ  لَّمِنَّ  وَّاِ  الْمُْرسَّ

253. তসই ৰোছু সক , আবম ততওঁল োকৰ বকছুমোনক আন 

বকছুমোনৰ ওপৰত তেষ্টত্ব প্ৰদোন কবৰলছোঁ। ততওঁল োকৰ 

মোজৰ বকছুমোনৰ হসলত আল্লোলহ কথোও পোবতলছ, আলকৌ 

বকছুমোনক উচ্চ মযিোদো প্ৰদোন কবৰলছ; আৰু মোৰয়োমৰ পুত্ৰ 

ঈছোক আবম স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ  গলত ৰূহু  

কুদুছ (বজব্ৰী  বফবৰিো)ৰ দ্বোৰো ততওঁক শবিশো ী কবৰবছল োঁ; 

আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতৰ পৰৱতী ত োকসকল  বসহঁতৰ 

ওচৰত স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ সমোগত তহোৱোৰ বপছলতো পোৰস্পোবৰক 

যুি-বিগ্ৰহত ব প্ত নহ’ লহঁলতন; বকন্তু বসহঁলত মতলভদ 

কবৰবছ । ফ ত বসহঁতৰ বকছুমোলন ঈমোন আবনবছ  আৰু 

বকছুমোলন কুফুৰী কবৰবছ ; বকন্তু আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁত 

পোৰস্পোবৰক যুি-বিগ্ৰহত ব প্ত নহ’ লহলতন; বকন্তু আল্লোলহ 

বযলটো ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱই কলৰ। 

ُسُل  تِلْكَّ  لْنَّا  الٰرُ ُهْم  فَّٰضَّ له  بَّْعضَّ   عَّ
ْ   بَّْعض     َّلَّٰمَّ  ٰمَّْن  ِمْٰنُ ُ  ك فَّعَّ  اّلٰله   وَّرَّ

ُهْم  ت     بَّْعضَّ تَّیْنَّا   دَّرَّجه   ابْنَّ  ِعْیسَّ  وَّاه
ْریَّمَّ  هُ  الْبَّیِٰنهِت  مَّ َّیَّْٰدنه   ِبُرْوِح  وَّا
لَّوْ   الُْقُدِس    ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ ا  اّلٰله  اقْتَّتَّلَّ  مَّ
ْ  الَِّٰذیْنَّ  ْ  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ ا  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   مَّ

ْتُهُم  ٓاءَّ هِكِن  الْبَّیِٰنهُت  جَّ ل   اْختَّلَُّفْوا وَّ
 ْ مَّنَّ  ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ ْ  اه ِمْٰنُ   كَّفَّرَّ    ٰمَّْن  وَّ
لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ ا  اّلٰله هِكٰنَّ  اقْتَّتَّلُْوا  مَّ ل َّ  وَّ  اّلٰله

ُل  ا  یَّْفعَّ  یُِریُْدن  مَّ

254. তহ মুবমনসক ! আবম ততোমোল োকক বয জীবৱকো প্ৰদোন 

কবৰলছোঁ তোৰ পৰো ততোমোল োলক িযয় কৰো, তসই (লশষ 

বিচোৰৰ) বদৱস অহোৰ আগলত, বযবদনো িযৱসোয়, িনু্ধত্ব আৰু 

চুপোবৰছ আবদ এলকো নোথোবকি, আৰু কোবফৰসকল ই হহলছ 

যোব ম। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّنِْفُقْوا اه   ِمٰمَّا  ا
ُكْم  زَّقْنه َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  رَّ َّ  ا  َٰلَّ  یَّْوم   یَّٰاِْٰت

ة     ُخلَّٰة  ٰوََّلَّ  وََّلَّ   فِْیهِ  بَّْیع   فَّاعَّ   شَّ
لِمُْونَّ  ُهُم  وَّالْكهِفُرْونَّ   الٰظه
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255. আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। 

ততওঁ বচৰিীৱ, সকল ো সেোৰ ধোৰক। ততওঁক ক োঘূমটিও 

স্পশি কবৰি তনোৱোলৰ আৰু তটোপবনও নহয়। আকোশমি ত বয 

আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ সকল ো ততওঁলৰই। তকোন 

আলছ এলনকুৱো, বযলয় ততওঁৰ অনুমবত অবিহলন ততওঁৰ 

ওচৰত চুপোবৰছ কবৰি পোবৰি? বসহঁতৰ সনু্মখত আৰু পোছত 

বয বয আলছ তসই সকল ো ততও ঁজোলন; আৰু ততও ঁবয ইচ্ছো 

কলৰ তসইবখবনৰ িোবহলৰ ততওঁৰ জ্ঞোনৰ এলকোলৱই বসহঁলত 

আয়ত্ত কবৰি তনোৱোলৰ। ততওঁৰ কুৰছী আকোশমি  আৰু 

পৃবথৱীক পবৰিযপ্ত কবৰ আলছ; আৰু এই দুটোৰ ৰক্ষ্ণোলিক্ষ্ণ 

ততওঁৰ িোলি তিোজো নহয়; আৰু ততও ঁসুউচ্চ, সুমহোন। 

 ُ َّّلٰله ههَّ  َلَّ   ا ُٰ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل َّلْحَّ ۬   ا ٰیُْوُم     َلَّ   الْقَّ
ا  لَّه    نَّْوم     ٰوََّلَّ ِسنَّة    تَّاُْخُذه     ِف  مَّ
وهِت  مه ا  الٰسَّ مَّ  ذَّا  مَّْن   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
هْ   یَّْشفَّعُ  الَِّٰذْی    یَّْعلَُّم   ِباِذْنِه     اَِٰلَّ  ِعْندَّ
ا  َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  مَّ ا  ا مَّ لْفَُّهْم     وَّ  وََّلَّ   خَّ

ء   یُِحْیُطْونَّ  ْ ٓاءَّ    ِبمَّا  اَِٰلَّ  عِلْمِه     ٰمِْن  ِبَشَّ   شَّ
مهوهِت  ُكْرِسٰیُهُ  وَِّسعَّ   وََّلَّ   وَّاَْلَّْرضَّ    الٰسَّ
ِلُٰ   ِحْفُظُهمَّا    یَـّ ُْودُه   ِظْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْعَّ

256. দ্বীন গ্ৰহণৰ তক্ষ্ত্ৰত তকোলনো তজোৰ-জিৰদবি নোই; সতয 

পথ ভ্ৰোে পথৰ পৰো সুস্পষ্ট হহলছ। এলতলক বযলয় তোগুতক 

(অথিোৎ আল্লোহৰ িোবহলৰ অনযোনয িোবত  উপোসযসমূহক) 

অস্বীকোৰ কবৰি আৰু আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনি, বস 

দৰোচ লত এলনকুৱো এিো  ৰছীত খোমুবচ ধবৰি বযলটো 

তকবতয়োও বিবচ্ছন্ন নহ’ি; আৰু আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞোনী। 

اهَّ  َلَّ   ْكرَّ ۬   ِف  اِ یِْن ن َّ  قَّْد   الٰدِ ْشُد  تَّٰبَّٰیَّ  الٰرُ
ِٰ    ِمنَّ  اُغْوِت  یَّْٰكُفرْ  فَّمَّْن   الْغَّ  ِبالٰطَّ

 ْ یُْؤِمنٌۢ ِ  وَّ كَّ  فَّقَّدِ  ِباّلٰله   ِبالُْعْروَّةِ  اْستَّْمسَّ
امَّ  َلَّ   الُْوثْقه    ا    انِْفصَّ ُ   لَّهَّ ِمْیع   وَّاّلٰله   سَّ
 عَّلِْیم  

257. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আল্লোলহই ততওলঁ োকৰ 

অবভভোৱক, ততলৱঁই ততওঁল োকক (কুফৰীৰ) অন্ধকোৰৰ পৰো 

উব য়োই (ঈমোনৰ) তপোহৰৰ ফোল  হ  যোয়; আনহোলত 

বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, তোগুত হহলছ বসহঁতৰ অবভভোৱক, 

এইলিোলৰ বসহঁতক (ঈমোনৰ) তপোহৰৰ পৰো (কুফৰীৰ) 

অন্ধকোৰৰ বপলন হ  যোয়। বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ 

অবধিোসী, তোত বসহঁলত বচৰকো  অৱিোন কবৰি। 

 ُ َّّلٰله ِلُٰ  ا ُنْوا ن  الَِّٰذیْنَّ  وَّ مَّ  ٰمِنَّ  یُْخِرُجُهْم   اه
لُمهِت  ۬   اِلَّ  الٰظُ ا وَّالَِّٰذیْنَّ   النُٰوِْر   ُرْو    كَّفَّ
ٓـ ُُهُم  َّْولِیه اُغْوُت ن  ا  ٰمِنَّ  یُْخِرُجْونَُّهْم   الٰطَّ
ِت    اِلَّ  النُٰوْرِ  لُمه هٓى ِكَّ   الٰظُ ُب  اُول   اَّْصحه
ا  ُهْم   النَّٰاِر    ن  فِْیهَّ لُِدْونَّ  خه

258. তুবম তসইজন িযবিৰ (নমৰূদৰ) কথো ভোবৱ তচোৱো 

নোইলন? বযলয় ইব্ৰোহীমৰ  গত ততওৰঁ প্ৰবতপো ক সম্পলকি  

বিতকি ত ব প্ত হহবছ , বযলহতু আল্লোলহ তোক ৰোজত্ব প্ৰদোন 

কবৰবছ । তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘ততও ঁ হহলছ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক, বযজলন জীৱন দোন কলৰ আৰু মৃতুয প্ৰদোন কলৰ’, 

َّلَّْم  ٓاٰجَّ  الَِّٰذْی  اِلَّ  تَّرَّ  ا مَّ  حَّ ه  بِٰه    ِفْ  اِبْره  رَّ
َّْن  ىهُ  ا ته ُ  اه ُم  قَّالَّ  اِذْ   الْمُلْكَّ    اّلٰله ه    اِبْره
 َّ ٰبِ یُِمْیُت ن  یُْح   الَِّٰذْی  رَّ َّنَّا  قَّالَّ   وَّ   اُْح   ا

ُم  قَّالَّ   وَّاُِمْیُت    ه  َّ  فَّاِٰنَّ  اِبْره ْ  اّلٰله  یَّاِْٰت
ْمِس  ا  فَّاِْت  الْمَّْشِرِق  ِمنَّ  ِبالٰشَّ   ِمنَّ  ِبهَّ
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বস ক’ত , ‘মলয়ো জীৱন দোন কলৰোঁ আৰু মৃতুয ঘটোও’ঁ। 

ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘বনশ্চয় আল্লোলহ সূযিক পূৱৰ পৰো উদয় 

কলৰ, তুবম ইয়োক পবশ্চমৰ পৰো উদয় কবৰ তদখুওৱোলচোন’। 

ফ ত কোবফৰজন িুবিহীন হহ পবৰ ; আৰু আল্লোহ যোব ম 

সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

ُ   كَّفَّرَّ    الَِّٰذْی  فَُّبِهتَّ  الْمَّْغِرِب   َلَّ  وَّاّلٰله
لِمِْیَّ   الْقَّْومَّ  یَّْهِدی  الٰظه

259. অথিো তসই িযবিৰ কথো ভোবৱ তচোৱো নোইলন, বযলয় 

এলনকুৱো এটো জনপদ অবতৰম কবৰ আবছ  বযলটো 

সমূ্পণিৰূলপ বিধ্বি হহবছ । তসই িযবিজলন ক'ত , 'মৃতুযৰ 

বপছত আলকৌ তকলনলক আল্লোলহ ইয়োক জীবৱত কবৰি'? তোৰ 

বপছত আল্লোলহ তোক এশ িছৰ মৃত অৱিোত ৰোবখল । 

অৱলশষত তোক পুনজীবৱত কবৰল । আল্লোলহ ক'ত , 'তুবম 

বকমোন বদন অৱিোন কবৰ ো'? বস ক'ত , 'এবদন িো 

এবদনতলকও কম সময় অৱিোন কবৰলছোঁ'। ততও ঁক'ত , 'িৰং 

তুবম এশ িছৰ অৱিোন কবৰছো। এলতলক তুবম ততোমোৰ 

খোদযসোমগ্ৰী আৰু পোনীয় িস্তুৰ ফোল   ক্ষ্য কৰো, তসইলিোৰ 

অবিকৃত আলছ আৰু তচোৱো, ততোমোৰ গোধলটোৰ বপলন, আৰু 

(এয়ো কবৰলছোঁ) যোলত আবম ততোমোক মোনুহৰ িোলি বনদশিন 

িনোি পোলৰোঁ, আৰু (গোধৰ) অবিসমূহৰ বপলন তচোৱো; তকলনলক 

তসইলিোৰ সংলযোবজত কলৰোঁ আৰু মোংসবপিলৰ ঢোবক বদওঁ'। 

তোৰ বপছত তযবতয়ো তোৰ ওচৰত স্পষ্ট হ’  ততবতয়ো বস 

ক’ত , 'মই জোলনো, বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত 

ক্ষ্মতোৱোন'। 

َّوْ  َّالَِّٰذْی  ا ٰرَّ  ك له  مَّ اِویَّة   قَّْریَّة  ٰوَِِّهَّ  عَّ  خَّ
له  ا    عَّ َّٰنه  قَّالَّ   ُعُرْوِشهَّ ِذهِ  یُْح   ا ُ  هه  اّلٰله
ا    بَّْعدَّ  ْوتِهَّ َّمَّاتَّهُ   مَّ ُ  فَّا   ثُٰمَّ   عَّام   ِمائَّةَّ  اّلٰله
ثَّه       لَِّبثُْت  قَّالَّ   لَِّبثْتَّ     كَّْم  قَّالَّ   بَّعَّ
َّوْ  یَّْوًما    لَِّٰبثْتَّ  بَّْل  قَّالَّ   یَّْوم     بَّْعضَّ  ا
اِمكَّ  اِله  فَّانُْظرْ  عَّام   ِمائَّةَّ  عَّ   طَّ

اِبكَّ  رَّ نَّْٰه    لَّْم  وَّشَّ  اِله  وَّانُْظرْ   یَّتَّسَّ
لَّكَّ  ِحمَّاِركَّ  لِنَّْجعَّ یَّةً  وَّ  وَّانُْظرْ   لِٰلنَّٰاِس  اه

اِم  اِلَّ    ثُٰمَّ   نُْنِشُزهَّا  كَّْیفَّ  الِْعظَّ
َّ  فَّلَّمَّٰا   لَّْحًما    نَّْكُسْوهَّا    قَّالَّ   لَّه  ن  تَّبَّٰیَّ
َّعْلَُّم  َّٰنَّ  ا َّ  ا له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

260. আৰু তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তুবম তকলনলক মৃতক জীবৱত কৰো তমোক তদখুৱোই বদয়ো’, 

ততওঁ ক’ত , ‘ততলে তুবম বিশ্বোস কৰো নোই তনবক’? ইব্ৰোহীলম 

ক’ত , ‘বনশ্চয় কলৰোঁ, বকন্তু তমোৰ মনৰ প্ৰশোবেৰ িোলি (চোি 

বিচোলৰোঁ)’, আল্লোলহ ক’ত , ‘ততলে চোবৰটো চৰোই ত োৱো আৰু 

তসইলিোৰক তপোহ মনোই ত োৱো (যোলত মোবতল ই ততোমোৰ 

ওচৰল  আলহ)। তোৰ বপছত তসইলিোৰৰ টুকুৰো-টুকুৰ কবৰ 

এটো এটো ভোগ প্ৰলতযক পোহোৰত িোপন কৰো। তোৰ বপছত 

ُم  قَّالَّ  وَّاِذْ  ه  ٰبِ  اِبْره َِّرِنْ  رَّ   ُتْحِ  كَّْیفَّ  ا
لَّْم  قَّالَّ   الْمَّْوٰته    َّوَّ   بَّله  قَّالَّ   ُتْؤِمْن    ا
هِكْن  ل ٰنَّ  وَّ  فَُّخذْ  قَّالَّ   قَّلِْبْ    لِٰیَّْطمَّى ِ
ةً  َّْربَّعَّ ْْیِ  ٰمِنَّ  ا   ثُٰمَّ  اِلَّْیكَّ  فَُّصْرهُٰنَّ  الٰطَّ
ْل  له  اْجعَّ بَّل   كُٰلِ  عَّ   ثُٰمَّ  ُجْزًءا ٰمِْنُهٰنَّ  جَّ
ْعًیا    یَّاْتِیْنَّكَّ  ادُْعُهٰنَّ  َّٰنَّ  وَّاعْلَّْم   سَّ  ا
 َّ ِزیْز   اّلٰله ن  عَّ ِكْیم   حَّ
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তসইলিোৰক মোতো, (চোিো) তসইলিোৰ ততোমোৰ ওচৰল  

দ্ৰুতগবতত গুবচ আবহি, আৰু জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ 

প্ৰি  পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়’। 

261. বযসকল  বনজৰ ধন-সম্পদ আল্লোহৰ পথত িযয় কলৰ, 

ততওঁল োকৰ (এই িযয়ৰ) উদোহৰণ হহলছ শসযৰ এটো িীজৰ 

দলৰ, বযলটোৰ পৰো সোতটোলক বসহ (লথোক) ও োয়, প্ৰলতযক 

তথোকত থোলক এশটোলক শসয দোনো; আৰু আল্লোলহ যোক ইচ্ছো 

কলৰ িহু গুলণ িৃবি কবৰ বদলয়; আৰু আল্লোহ সিিিযোপী-

প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ। 

َّْموَّالَُّهْم  یُْنِفُقْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  مَّثَُّل    ِفْ  ا
ِبیِْل  ِ  سَّ بَّٰة   كَّمَّثَِّل  اّلٰله َّنٌْۢبَّتَّْت  حَّ ْبعَّ  ا   سَّ
نَّاِبلَّ  بَّٰة     ٰمِائَّةُ  ُسنٌُْۢبلَّة    كُٰلِ  ِفْ  سَّ   حَّ
 ُ ِعُف  وَّاّلٰله ٓاُء    لِمَّْن   یُضه ُ   یَّٰشَّ   وَّاِسع   وَّاّلٰله
 عَّلِْیم  

262. বযসকল  আল্লোহৰ পথত বনজৰ ধন-সম্পদ িযয় কলৰ, 

আৰু তসই দোনৰ কথো মোনুহৰ ওচৰত গোই নুফুলৰ  গলত (এই 

দোনৰ বিবনময়ত মোনুহক) তকোলনো প্ৰকোৰ কষ্টও বনবদলয়, 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতদোন আলছ ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত আৰু ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই  গলত 

ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  َّْموَّالَُّهْم  یُْنِفُقْونَّ  ا ِبیِْل  ِفْ  ا  سَّ
 ِ ا   یُتِْبُعْونَّ  َلَّ  ثُٰمَّ  اّلٰله َّنْفَُّقْوا مَّ ًنا ٰوََّلَّ   ا   مَّ
َّذًی ن  َّْجُرُهْم  لَُّٰهْم   ا بِِٰهْم    ِعْندَّ  ا  وََّلَّ   رَّ
ْوف   ْ  خَّ نُْونَّ  ُهْم   وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ  یَّْحزَّ

263. বয দোনৰ বপছত (দোন গ্ৰহণকোৰীক) কষ্ট বদয়ো হয়, তসই 

দোনতলক ভো  কথো তকোৱো আৰু ক্ষ্মো কৰোই উত্তম, আৰু 

আল্লোহ অভোৱমুি, পৰম সহনশী । 

ة   ٰمَّْعُرْوف   قَّْول   ْغِفرَّ مَّ ْْی   وَّ   ٰمِْن  خَّ
قَّة   دَّ ا   صَّ َّذًی    یَّٰتْبَُّعهَّ ُ   ا ِنٰ   وَّاّلٰله   غَّ
لِْیم    حَّ

264. তহ ঈমোিোৰসক ! দোনৰ কথো প্ৰচোৰ কবৰ আৰু (দোন 

গ্ৰহণকোৰীক) কষ্ট প্ৰদোন কবৰ ততোমোল োলক বনজৰ দোনক তসই 

িযবিৰ দলৰ বনষ্ফ  নকবৰিো বযলয় বনজৰ ধন-সম্পদ ত োকক 

তদখুৱোিল  িযয় কলৰ,  গলত আল্লোহ আৰু আবখৰোতৰ প্ৰবত 

বিশ্বোস তপোষণ নকলৰ। ফ ত তোৰ উপমো হহলছ এলনকুৱো 

এটো মসৃণ বশ ৰ দলৰ, যোৰ ওপৰত অ প মোটি আলছ, তোৰ 

বপছত ধোৰোষোৰ িৰষুলণ তসইলটোক পবৰষ্কোৰ কবৰ বদলয়। 

ইহঁলত বয উপোজি ন কবৰলছ তোৰ এলকোলৱই বনজৰ কোমত 

খটোিল  সক্ষ্ম নহয়; আৰু আল্লোলহ কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ক 

বহদোয়ত নকলৰ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   ُتْبِطلُْوا َلَّ  اه
قهِتكُْم  دَّ َّالَِّٰذْی   وَّاَْلَّذهی ن  ِبالْمَّٰنِ  صَّ   ك

الَّه   یُْنِفُق    یُْؤِمُن  وََّلَّ  النَّٰاِس  ِرئَّٓاءَّ  مَّ
 ِ   كَّمَّثَِّل  فَّمَّثَّلُه    اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله

ْفوَّان   اب   عَّلَّْیهِ  صَّ ابَّه   ُترَّ   وَّاِبل   فَّاَّصَّ
كَّه   َّ لًْدا    فََّتَّ له  یَّْقِدُرْونَّ  َلَّ   صَّ ء   عَّ ْ   َشَّ
ٰمَّا  ُبْوا    ٰمِ ُ   كَّسَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله

 الْكهِفِریْنَّ 
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265. আনহোলত বযসকল  আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ িোলি আৰু 

বনজৰ আত্মো িব ি কৰোৰ িোলি ধন-সম্পদ িযয় কলৰ, 

ততওঁল োকৰ উপমো হহলছ তকোলনো ওখ ভূবমত অৱবিত এখন 

উদযোনৰ দলৰ, য'ত ধোৰোষোৰ িৰষুণ হয়, ফ ত তোত বদ্বগুণ 

ফ -মূ  উৎপোদন হয়; আৰু ধোৰোষোৰ িৰষুণ নহ’ত ও অ প 

িৰষুলণই তোৰ িোলি যলথষ্ট হয়। ততোমোল োলক বয কৰো তসই 

বিষলয় আল্লোহ যথোথি প্ৰতযক্ষ্কোৰী। 

مَّثَُّل  َّْموَّالَُّهُم  یُْنِفُقْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ   ا
اِت  ابِْتغَّٓاءَّ  ِ  مَّْرضَّ   ٰمِْن  وَّتَّثِْبیًْتا  اّلٰله
َّنُْفِسِهْم  نَّٰة    كَّمَّثَِّل  ا بْوَّة   جَّ ا  ِبرَّ ابَّهَّ   اَّصَّ
ا  فَّاهتَّْت  وَّاِبل     لَّْٰم  فَّاِْن   ِضْعفَّْیِ    اُكُلَّهَّ
ا  ٰل      وَّاِبل   یُِصْبهَّ ُ   فَّطَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله
 بَِّصْْی  

266. ততোমোল োকৰ তকোলনোিোই বিচৰোলন তয, তোৰ িোলি 

তখজুৰ আৰু আঙুৰৰ এখন উদযোন হওক, যোৰ মোলজলৰ নদী 

প্ৰিোবহত থোবকি,  গলত তসই উদযোনত তোৰ িোলি সকল ো 

ধৰণৰ ফ মূ  থোবকি, ততলন অৱিোলত তোক িোধিকযই পোি 

আৰু ইবপলন তোৰ বকছুমোন দুিি  সেোন-সেবতও থোবকি, 

এলনকুৱো পবৰবিবতত তোৰ এই উদযোনৰ ওপৰত এটো অবিসহ 

প্ৰচি ঘুবণি িতোহ আবহ উদযোনখন দোহ কবৰ যোি (এইলটো 

ততোমোল োকৰ তকোলনোিোই বিচৰোলন)? এইদলৰই আল্লোলহ 

ততওঁৰ বনদশিনসমূহ ততোমোল োকৰ িোলি সুস্পষ্টভোলৱ িযি 

কলৰ, যোলত ততোমোল োলক বচেো-ভোৱনো আৰু গলৱষণো কৰো। 

َّیَّوَّدُٰ  ُدُكْم  ا َّْن  اَّحَّ نَّٰة   لَّه   تَُّكْونَّ  ا   ٰمِْن  جَّ
َّْعنَّاب   ا  ِمْن  تَّْجِرْی  نَِّٰخْیل  ٰوَّا   تَّْحِتهَّ

ُر ن  ا  لَّه    اَْلَّنْهه ِت ن  كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ   الثَّٰمَّره
ابَّهُ  ُ  وَّاَّصَّ لَّه   الِْكَبَّ یَّٰة    وَّ فَّٓاُء     ذُٰرِ  ُضعَّ
ا   ابَّهَّ ار   فَّاَّصَّ قَّْت    نَّار   فِْیهِ  اِْعصَّ َّ   فَّاْحَتَّ
لِكَّ  ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ لَّٰكُْم  اَْلهیهِت  لَّكُُم  اّلٰله   لَّعَّ

ن   تَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ

267. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক বয উপোজি ন কৰো আৰু 

আবম মোটিৰ পৰো ততোমোল োকৰ িোলি বয উৎপোদন কলৰোঁ, তোৰ 

পৰো বযলটো উৎকৃষ্ট সম্পদ তসইলটো দোন কৰো; আৰু বনম্নমোনৰ 

িস্তু দোন কৰোৰ সংকল্প নকবৰিো, অথচ ততোমোল োলক বনলজই 

এলনকুৱো িস্তু চকু িন্ধ নকৰোল লক গ্ৰহণ নকৰো। জোবন তথোৱো, 

বনশ্চয় আল্লোহ অভোৱমুি, প্ৰশংবসত। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّنِْفُقْوا اه ِت  ِمْن  ا یِٰبه  طَّ
ا  ْبُتْم  مَّ ِمٰمَّا   كَّسَّ ْجنَّا  وَّ َّْخرَّ   ٰمِنَّ  لَّكُْم  ا

ِبیْثَّ  تَّیَّٰمَُّموا وََّلَّ  اَْلَّْرِض   ِمْنهُ  الْخَّ
لَّْسُتْم  ُتْنِفُقْونَّ  َّْن  اَِٰلَّ   ِباهِخِذیْهِ  وَّ   ا
ا  فِْیِه    ُتْغِمُضْوا َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا ِنٰ   اّلٰله   غَّ
ِمْید    حَّ

268. চয়তোলন ততোমোল োকক দবৰদ্ৰতোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলয় 

(ভয় তদখুৱোয়) আৰু অবশ্ল তোৰ বনলদি শ বদলয়। আনহোলত 

আল্লোলহ ততোমোল োকক ততওঁৰ ক্ষ্মো আৰু অনুগ্ৰহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

বদলয়; আৰু আল্লোহ সিিিযোপী-প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ। 

ُن  ْیطه َّلٰشَّ یَّاُْمُرُكْم  الْفَّْقرَّ  یَِّعُدُكُم  ا   وَّ
ٓاِء    ُ وَّ   ِبالْفَّْحشَّ ةً  یَِّعُدُكْم  اّلٰله   ٰمَّْغِفرَّ

فَّْضًل    ٰمِْنهُ  ُ   وَّ  عَّلِْیم  ۬ن   وَّاِسع   وَّاّلٰله
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269. ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ বহকমত দোন কলৰ, আৰু যোক 

বহকমত প্ৰদোন কৰো হয়, তোক প্ৰকৃতলত প্ৰচুৰ ক যোণ প্ৰদোন 

কৰো হয়; আৰু বিলিকসম্পন্ন িযবিসকল ই তকৱ  উপলদশ 

গ্ৰহণ কলৰ। 

ٓاُء    مَّْن  الِْحكْمَّةَّ  یُْٰؤِٰت  مَّْن   یَّٰشَّ   یُْٰؤتَّ  وَّ
َّ  فَّقَّْد  الِْحكْمَّةَّ  ا اُْوِٰت ْْیً ا    خَّ ا   كَِّثْْیً مَّ   وَّ
ٰكَّرُ   اَْلَّلْبَّاِب  اُولُوا اَِٰلَّ   یَّٰذَّ

270. আৰু বযলটো ততোমোল োলক িযয় কৰো অথিো ততোমোল োলক 

বযলটো মোন্নত কৰো বনশ্চয় তসয়ো আল্লোলহ জোলন; আৰু 

যোব মসক ৰ িোলি তকোলনো সহোয়কোৰী নোই। 

ا   مَّ َّنْفَّْقُتْم  وَّ َّوْ  نَّٰفَّقَّة   ٰمِْن  ا ْرُتْم  ا   ٰمِْن  نَّذَّ
َّ  فَّاِٰنَّ  نَّْٰذر   ا   یَّْعلَّمُه     اّلٰله مَّ لِمِْیَّ   وَّ  لِلٰظه
ار   ِمْن  َّنْصَّ  ا

271. ততোমোল োলক যবদ প্ৰকোশযভোলৱ চোদোকো কৰো ততলে 

এয়ো ভো  কথো; আৰু যবদ তগোপলন কৰো আৰু অভোৱগ্ৰিক 

প্ৰদোন কৰো ততলে এয়ো ততোমোল োকৰ িোলি আৰু উত্তম; আৰু 

(ইয়োৰ ফ ত) ততওঁ ততোমোল োকৰ িোলি বকছু পবৰমোণ পোপ 

তমোচন কবৰি; প্ৰকৃতলত ততোমোল োলক বয আম  কৰো তসই 

সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱবহত। 

قهِت  ُتْبُدوا اِْن  دَّ  وَّاِْن   ِِهَّ    فَِّنِعٰمَّا  الٰصَّ
ٓاءَّ  وَُّتْؤُتْوهَّا  ُتْخُفْوهَّا  ْْی   الُْفقَّرَّ  فَُّهوَّخَّ
رُ   لَّٰكُْم    یُكَّٰفِ ْنُكْم  وَّ اهتِكُْم    ٰمِْن  عَّ ٰیِ   سَّ
 ُ ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله  خَّ

272. বসহঁতক বহদোয়ত প্ৰদোনৰ দোবয়ত্ব ততোমোৰ নহয়; িৰং 

আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ বহদোয়ত বদলয়; ততোমোল োলক বয ধন-

সম্পদ দোন কৰো তসইলটো তকৱ  ততোমোল োকৰ বনজৰ িোলিই 

উপকোৰী। এলতলক ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ (সন্তুবষ্ট 

অজি নৰ) িোলিই দোন কৰো; আৰু ততোমোল োলক উত্তম তকোলনো 

িস্তু দোন কবৰল  তোৰ পুৰস্কোৰ ততোমোল োকক পবৰপূণিভোলৱ 

প্ৰদোন কৰো হ'ি আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবত অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ىُهْم  عَّلَّْیكَّ  لَّیْسَّ  هِكٰنَّ  ُهده ل َّ  وَّ   اّلٰله
ٓاُء    مَّْن  یَّْهِدْی  ا   یَّٰشَّ مَّ   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وَّ
ْْی   َّنُْفِسكُْم    خَّ ا   فَِّل مَّ  اَِٰلَّ  ُتْنِفُقْونَّ  وَّ

ِ    وَّْجهِ  ابِْتغَّٓاءَّ  ا   اّلٰله مَّ   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وَّ
ْْی   َّنُْتْم  اِلَّْیُكْم  یُٰوَّٰفَّ  خَّ ُتْظلَّمُْونَّ   َلَّ  وَّا
 

273. (চোদোকো হহলছ) তসইসক  অভোৱগ্ৰি ত োকৰ প্ৰোপয, 

বযসকল  আল্লোহৰ পথত এলনলক িযোপৃত তয, (জীবৱকোৰ 

সন্ধোনত) পৃবথৱীত চ ো ফুৰো কবৰি তনোৱোলৰ; 

আত্মসন্মোনলিোধৰ িোলি ততওঁল োলক আনৰ ওচৰত খুবজ 

তনোলখোৱোৰ কোৰলণ অজ্ঞ ত োকসকল  ততওঁল োকক 

অভোৱমুি িুব  ধোৰণো কলৰ; তুবম ততওলঁ োকৰ  ক্ষ্ণ 

তদবখলয় বচবনি পোবৰিো। ততওঁল োলক মোনুহৰ পোলছ পোলছ হগ 

িযোকু ভোলৱ সহোয় বভক্ষ্ো কবৰ নুফুলৰ; আৰু বয ধন-সম্পদ 

ٓاءِ  ِبیِْل  ِفْ  اُْحِصُرْوا الَِّٰذیْنَّ  لِلُْفقَّرَّ  سَّ
 ِ ْربًا یَّْستَِّطْیُعْونَّ  َلَّ  اّلٰله  اَْلَّْرِض ؗ  ِف  ضَّ

 ُ ُُبُ اِهُل  یَّْحسَّ َّْغِنیَّٓاءَّ  الْجَّ   ِمنَّ  ا
ٰفُِف     َلَّ   ِبِسْیمههُىْ    تَّْعِرفُُهْم   الٰتَّعَّ
افًا    النَّٰاسَّ  یَّْسـ َّلُْونَّ  ا   اِلْحَّ مَّ  ُتْنِفُقْوا وَّ

ْْی   ِمْن  َّ  فَّاِٰنَّ  خَّ ن  ِبه   اّلٰله  عَّلِْیم 
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ততোমোল োলক দোন কৰো, বনশ্চয় আল্লোহ তসই বিষলয় সবিলশষ 

জোলন। 

274. বযসকল  বনজৰ ধন-সম্পদ বদলন-ৰোবত, তগোপলন আৰু 

প্ৰকোশযভোলৱ দোন কলৰ, ততওঁল োকৰ িোলি ততওঁল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আলছ পুৰস্কোৰ; ততওঁল োকৰ তকোলনো 

ভয় নোই আৰু ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  َّْموَّالَُّهْم  یُْنِفُقْونَّ  ا لَّْٰیِل  ا  ِبا
ارِ  نِیَّةً  وَّالنَّٰهَّ َّْجُرُهْم  فَّلَُّهْم  ِسًرا ٰوَّعَّلَّ  ا
بِِٰهْم    ِعْندَّ  ْوف   وََّلَّ   رَّ ْ  خَّ  وََّلَّ   عَّلَّهْْیِ
نُْونَّ ر  ُهْم   یَّْحزَّ

275. বযসকল  সুত খোয়, বসহঁলত তসই িযবিৰ দলৰই (কিৰৰ 

পৰো) উঠিি, যোক চয়তোলন স্পশি কবৰ িব য়ো িনোইলছ। 

এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত কয়, িযৱসোয়-িোবণজযও 

তদলখোন সুতৰ দলৰই। অথচ আল্লোলহ িযৱসোয়.-িোবণজযক 

হো ো  কবৰলছ আৰু সুতক হোৰোম কবৰলছ। এলতলক যোৰ 

ওচৰত ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ উপলদশ আবহ পোইলছ, তোৰ 

বপছত বস (সুত তখোৱোৰ পৰো) বিৰত হহলছ, গবতলক (বনবষি 

তহোৱোৰ পূলিি) বয অতীত হহলছ তসইলটো হহলছই; তোৰ বহচোপ 

বনকোচ আল্লোহৰ অধীনত; আনহোলত বযসকল  অমোনয কবৰ 

উভবত যোি (অথিোৎ পুনৰ সুত খোি) বসহঁলতই জোহোন্নোমৰ 

অবধিোসী, তোত বসহঁত বচৰিোয়ী হ’ি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  بهوا یَّاْكُلُْونَّ  ا   اَِٰلَّ  یَُّقْوُمْونَّ  َلَّ  الٰرِ
بَُّٰطهُ  الَِّٰذْی  یَُّقْوُم  كَّمَّا  ُن  یَّتَّخَّ ْیطه   الٰشَّ
لِكَّ   الْمَّٰسِ    ِمنَّ  ا ِباَّنَُّٰهْم  ذه لُْو   اِنَّٰمَّا  قَّا

بهوا    ِمثُْل  الْبَّیْعُ  ٰلَّ   الٰرِ ُ  وَّاَّحَّ   الْبَّیْعَّ  اّلٰله
مَّ  ٰرَّ بهوا    وَّحَّ ه   فَّمَّْن   الٰرِ ٓاءَّ ة   جَّ ْوِعظَّ   مَّ
بِٰه   ٰمِْن  ا  فَّلَّه   فَّانْتَّهه  ٰرَّ لَّفَّ    مَّ َّْمُره     سَّ  وَّا
ِ    اِلَّ  مَّْن   اّلٰله هٓى ِكَّ  عَّادَّ  وَّ ُب  فَّاُول   اَّْصحه

ا  ُهْم   النَّٰاِر    لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

276. আল্লোলহ সুতক বনবশ্চহ্ন কলৰ আৰু চোদোকোক িৃবি কলৰ; 

আল্লোলহ তকোলনো অকৃতজ্ঞ, পোপীক ভো  নোপোয়। 

ُق  ُ  یَّْمحَّ بهوا اّلٰله یُْرِب  الٰرِ قهِت    وَّ دَّ  الٰصَّ
 ُ ٰفَّار   كُٰلَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  وَّاّلٰله ثِْیم   كَّ َّ  ا

277. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ, তনক আম  কবৰলছ, 

ছো োত প্ৰবতিো কবৰলছ আৰু যোকোত প্ৰদোন কবৰলছ, 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতদোন আলছ ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত; ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু ততওঁল োক 

বচবেতও নহ’ি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
َّقَّاُموا هوةَّ  وَّا ل تَُّوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه   لَُّهْم  الٰزَّ
َّْجُرُهْم  بِِٰهْم    ِعْندَّ  ا ْوف   وََّلَّ   رَّ  خَّ
 ْ نُْونَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ  یَّْحزَّ

278. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু সুতৰ বয অৱবশষ্ট আলছ তসইবখবন এবৰ 

বদয়ো, যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا ا  وَّذَُّرْوا اّلٰله  مَّ
به وا ِمنَّ  بَِّقَّ  ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الٰرِ  ٰمُ
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279. বকন্তু যবদ ততোমোল োলক (সুত িজি ন) নকৰো ততলে 

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ পৰো যুি সুবনবশ্চত িুব  জোবন 

তথোৱো, আৰু যবদ ততোমোল োলক তোওিো কৰো ততলে 

ততোমোল োকৰ মূ ধন ততোমোল োকলৰই থোবকি। ততোমোল োলক 

অনযোয় নকবৰিো আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰলতো অনযোয় কৰো 

নহ’ি। 

لُْوا لَّْٰم  فَّاِْن  ْرب   فَّاْذَّنُْوا تَّْفعَّ   ٰمِنَّ  ِبحَّ
 ِ ُسْولِه     اّلٰله   فَّلَّكُْم  ُتْبُتْم  وَّاِْن   وَّرَّ

َّْموَّالِكُْم    ُرُءْوُس   وََّلَّ  تَّْظلِمُْونَّ  َلَّ   ا
 ُتْظلَّمُْونَّ 

280. আৰু যবদ (খোতক) অভোৱগ্ৰি হয় ততলে সচ্ছ তো 

তনোলহোৱোল লক তোৰ অৱকোশ আলছ; আৰু যবদ ততোমোল োলক 

ছোদোকো (ক্ষ্মো) কবৰ বদয়ো ততলে এইলটো ততোমোল োকৰ িোলি 

ক যোণকৰ, যবদ ততোমোল োলক জোবন োলহঁলতন। 

َّانَّ  وَّاِْن  ة   ذُوْ  ك ة   ُعْسرَّ  اِله  فَّنَِّظرَّ
ة     رَّ َّْن   مَّیْسَّ قُْوا وَّا ٰدَّ ْْی   تَّصَّ   اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  ُكنُْتْم 

281. আৰু ততোমোল োলক তসই বদৱসক ভয় কৰো বযবদনো 

ততোমোল োকক আল্লোহৰ বপলন ওভতোই হ  তযোৱো হ'ি। তোৰ 

বপছত প্ৰলতযকলক তোৰ কমিফ  পবৰপূণিভোলৱ প্ৰদোন কৰো 

হ’ি আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো ধৰণৰ অনযোয় কৰো নহ’ি। 

تَُّٰقْوا ُعْونَّ  یَّْوًما  وَّا ِ    اِلَّ  فِْیهِ  ُتْرجَّ  اّلٰله
ا  نَّْفس   كُٰلُ  ُتوَّٰفه  ثُٰمَّ  بَّْت  ٰمَّ   َلَّ  وَُّهْم   كَّسَّ

ن   یُْظلَّمُْونَّ

282. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক তযবতয়ো এজলন 

আনজনৰ  গত বনধিোবৰত সময়ৰ িোলি ঋণ আদোন-প্ৰদোন 

কবৰিো ততবতয়ো তসইলটো ব বখ ৰোবখিো; ততোমোল োকৰ মোজত 

তকোলনো ত খলক যোলত তসইলটো নযোয়ভোলৱ ব বখ বদলয়; আৰু 

তযলনলক আল্লোলহ তোক বশক্ষ্ো বদলছ ততলনলক ব বখিল  

তকোলনো ত খলক তযন অস্বীকোৰ নকলৰ। এলতলক তোৰ ব বখ 

বদয়োলটোলৱ উবচত; আৰু বয িযবিৰ ওপৰত হক আলছ 

(ঋণগ্ৰহীতো) ততও ঁ তযন ব খোৰ বিষয়িস্তু হক বদলয়  গলত 

ততওঁ তযন ততওঁৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কলৰ; আৰু তোৰ পৰো এলকো যোলত হ্ৰোস নকলৰ (অথিোৎ ব খোৰ 

মোজত যোলত তকোলনো কম তিবছ নকলৰ)। আনহোলত 

ঋণগ্ৰহীতো যবদ বনলিিোধ হয় িো দুিি  হয় অথিো ব খোৰ 

বিষয়িস্তু হক বদি তনোৱোলৰ ততলে তোৰ অবভভোৱলক তযন 

নযোয়ভোলৱ ব খোৰ বিষয়িস্তু হক বদলয়। ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ মোজৰ দুজন পুৰুষক (এই আদোন-প্ৰদোনৰ) 

সোক্ষ্ী ৰোবখিো, এলতলক যবদ দুজন পুৰুষ নোথোলক ততলে এজন 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ایَّنُْتْم  اِذَّا اه   تَّدَّ
یْن   ل   اِله   ِبدَّ ٰمً  اَّجَّ ْكتُبُْوهُ    ٰمُسَّ   فَّا

لْیَّْكُتْب  ٌۢ  بَّٰیْنَُّكْم  وَّ َّاتِب  ْدِل  ك   وََّلَّ  ِبالْعَّ
َّاتِب   یَّاْبَّ  َّْن  ك ُ  عَّلَّٰمَّهُ  كَّمَّا  یَّْٰكُتبَّ  ا   اّلٰله

لُْیْملِِل   فَّلْیَّْكُتْب    ٰقُ  عَّلَّْیهِ  الَِّٰذْی  وَّ   الْحَّ
لْیَّٰتَِّق  َّ  وَّ بَّٰه   اّلٰله ْس  وََّلَّ  رَّ ْیـ ًا    ِمْنهُ  یَّْبخَّ   شَّ
َّانَّ  فَّاِْن  ٰقُ  عَّلَّْیهِ  ِذْی الَّٰ  ك ِفْیًها  الْحَّ َّوْ  سَّ   ا

ِعْیًفا  َّوْ  ضَّ َّْن  یَّْستَِّطْیعُ  َلَّ  ا   یُِٰمٰلَّ  ا
فَّلُْیْملِْل  لِٰیُه   ُهوَّ ْدِل    وَّ   ِبالْعَّ
یِْن  وَّاْستَّْشِهُدْوا ِهْیدَّ الِكُْم    ِمْن  شَّ  ٰرِجَّ

ُجلَّْیِ  یَُّكْونَّا  لَّْٰم  فَّاِْن  ُجل   رَّ   فَّرَّ
ِن  ته َّ ا ْونَّ  ِمٰمَّْن  وَّاْمرَّ   ِمنَّ  تَّْرضَّ
ٓاءِ  دَّ هَّ َّْن  الٰشُ ىُهمَّا  تَِّضٰلَّ  ا رَّ  اِْحده ٰكِ   فَُّتذَّ
ىُهمَّا  ی    اِْحده  یَّاْبَّ  وََّلَّ   اَْلُْخره
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পুৰুষ আৰু দুজনী নোৰীক সোক্ষ্ী িনোই  িো, বযসক ক 

ততোমোল োলক সোক্ষ্ী বহচোলপ পছি কৰো, যোলত নোৰীসক ৰ 

মোজৰ তকোলনোিোই পোহবৰ গ'ত  এজনীলয় আনজনীক স্মৰণ 

কৰোই বদি পোলৰ; আৰু সোক্ষ্ীসক ক তযবতয়ো (সোক্ষ্ী বদিল ) 

মোতো হ'ি ততবতয়ো বসহঁলত তযন অস্বীকোৰ নকলৰ; ঋণ সৰু 

হওক িো িোঙৰ, বনধিোবৰত সময় ব বখিল  ততোমোল োলক 

তকোলনো ধৰণৰ অ সতো নকবৰিো। এইলটোলৱই আল্লোহৰ 

ওচৰত নযোয় আৰু সোক্ষ্যদোনৰ িোলি দৃঢতৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজত সলিলহ িোন তনোলপোৱোৰ িোলি অবধক উপযুি। বকন্তু 

ততোমোল োলক পৰস্পলৰ বয নগদ িযৱসোয় পবৰচো নো কৰো 

তসইলটো ততোমোল োলক বনব বখল ও তকোলনো তদোষ নোই, আৰু 

ততোমোল োলক তযবতয়ো পৰস্পলৰ তিচো-বকনো কৰো ততবতয়ো 

সোক্ষ্ী ৰোবখিো; (মন কবৰিো) তকোলনো ত খক আৰু সোক্ষ্ীলয় 

যোলত ক্ষ্বতগ্ৰি নহয়, আৰু যবদ ততোমোল োলক ততওঁল োকক 

তকোলনো ক্ষ্বত কৰো ততলে এইলটো হ'ি ততোমোল োকৰ িোলি 

গুনোহৰ বিষয়। ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, 

এইলটোলৱ আল্লোলহ ততোমোল োকক বশক্ষ্ো বদলয় আৰু আল্লোহ 

সকল ো বিষলয় সিিজ্ঞ। 

ٓاءُ  دَّ هَّ ا  اِذَّا الٰشُ َّْن  تَّْسـ َُّمْو ا وََّلَّ   دُُعْوا    مَّ   ا
ا  تَّْكتُبُْوهُ  ِغْْیً َّوْ  صَّ ا ا لِه     اِله   كَِّبْْیً   اَّجَّ
لِكُْم  ُط  ذه َّقْسَّ ِ  ِعْندَّ  ا َّقْوَُّم  اّلٰله  وَّا

ادَّةِ  هَّ َّدْنه   لِلٰشَّ ََّٰلَّ  وَّا ا ا َّْن  اَِٰلَّ   تَّْرتَّابُْو   ا
ةً  تَُّكْونَّ  ارَّ ةً   تِجَّ اِضرَّ ا  حَّ   ُتِدیُْرْونَّهَّ
ََّٰلَّ  ُجنَّاح   عَّلَّْیُكْم  فَّلَّیْسَّ  بَّیْنَُّكْم   ا
ا  تَّْكتُبُْوهَّا    َّْشِهُدْو    وََّلَّ  تَّبَّایَّْعُتْم  اِذَّا وَّا
ٓاٰرَّ  َّاتِب   یُضَّ ِهیْ  وََّلَّ  ك ۬  شَّ لُْوا وَّاِْن   د     تَّْفعَّ
ٌۢ  فَّاِنَّٰه   تَُّٰقوا  ِبكُْم    فُُسْوق  َّ    وَّا   اّلٰله

لِٰمُكُُم  یُعَّ ُ    وَّ ُ   اّلٰله ء   ِبكُٰلِ  وَّاّلٰله ْ  َشَّ
 عَّلِْیم  

283. যবদ ততোমোল োলক ভ্ৰমণত থকো আৰু তকোলনো ত খক 

তনোলপোৱো ততলে হিোেৰকৃত িন্ধক ৰোবখিো। এলতলক যবদ 

ততোমোল োলক এজলন আনজনক বিশ্বোস কৰো, ততলে যোৰ 

ওচৰত আমোনত ৰখো হহলছ ততওঁ (লসই বিশ্বোস িজোয় ৰোবখ) 

আমোনত প্ৰতযোপিন কৰো উবচত, আৰু ততওঁৰ প্ৰবতপো ক 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো উবচত; আৰু ততোমোল োলক 

সোক্ষ্ী তগোপন নকবৰিো, কোৰণ বযলয় ইয়োক তগোপন কলৰ 

বনশ্চয় তোৰ অেৰ হহলছ পোপী; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো 

তসই সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

له  ُكنُْتْم  وَّاِْن  لَّْم  عَّ فَّر  ٰوَّ  تَِّجُدْوا سَّ
َّاتًِبا  ة     فَِّرههن   ك َِّمنَّ  فَّاِْن   ٰمَّْقُبْوضَّ   ا

 اْؤُتِمنَّ  الَِّٰذی فَّلُْیؤَّدِٰ  بَّْعًضا  بَّْعُضكُْم 
انَّتَّه   َّمَّ لْیَّٰتَِّق  ا َّ  وَّ بَّٰه     اّلٰله   تَّْكُتُموا وََّلَّ   رَّ
ادَّةَّ    هَّ مَّْن   الٰشَّ ا  وَّ ثِم   فَّاِنَّٰه     یَّْٰكُتْمهَّ   اه
ُ   قَّلُْبه     ن  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله  عَّلِْیم 

284. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই 

সকল োলিোৰ আল্লোহলৰই। ততোমোল োকৰ মনত বয আলছ 

তসয়ো প্ৰকোশ কৰো িো তগোপন কৰো, আল্লোলহ তসইলিোৰৰ বহচোি 

ততোমোল োকৰ পৰো  ি। তোৰ বপছত যোক ইচ্ছো কবৰি ততও ঁ

 ِ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
ا  ُتْبُدْوا وَّاِْن  َّنُْفِسكُْم  ِفْ   مَّ َّوْ  ا   ُتْخُفْوهُ  ا

اِسْبُكْم  ُ    ِبهِ  یُحَّ ٓاءُ  لِمَّْن  فَّیَّْغِفرُ   اّلٰله  یَّٰشَّ
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তোক ক্ষ্মো কবৰি আৰু যোক ইচ্ছো কবৰি শোবি বিবহি; আৰু 

আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত পূণি ক্ষ্মতোৱোন। 

ُب  ٰذِ یُعَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ ُ   یَّٰشَّ له  وَّاّلٰله  كُٰلِ  عَّ
ء   ْ  قَِّدیْر   َشَّ

285. ৰোছুল  ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততওঁৰ ওচৰত 

বয অৱতীণি হহলছ তোৰ ওপৰত ঈমোন আবনলছ আৰু 

মুবমনসকল ও। প্ৰলতযলকই ঈমোন আবনলছ আল্লোহৰ ওপৰত, 

ততওঁৰ বফবৰিোসক ৰ ওপৰত, ততওঁৰ বকতোিসমূহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ ওপৰত। আবম ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ 

মোজত তকোলনো পোথিকয নকলৰোঁ; আৰু এওঁল োলক কয়, ‘আবম 

শুবনলছোঁ আৰু মোবন হ লছোঁ। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ততোমোৰ 

ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কলৰোঁ আৰু ততোমোৰ বপলনই (আবম) উভবত যোি 

 োবগি’। 

مَّنَّ  ُسْولُ  اه بِٰه   ِمْن  اِلَّْیهِ  اُنِْزلَّ  ِبمَّا   الٰرَّ   ٰرَّ
مَّنَّ  كُٰل    وَّالْمُْؤِمُنْونَّ    ِ  اه كَِّته   ِباّلٰله هٓى ِ ل مَّ   وَّ

ُق  َلَّ  وَُّرُسلِه   وَُّكتُِبه   ٰرِ د   بَّْیَّ  نُفَّ  اَّحَّ
ُسلِه   ٰمِْن  لُْوا  ٰرُ ِمْعنَّا  وَّقَّا ا ؗ   سَّ ْعنَّ َّطَّ   وَّا

نَّكَّ  ا بَّٰنَّا  ُغْفرَّ  الْمَِّصْْیُ  وَّاِلَّْیكَّ  رَّ

286. আল্লোলহ কোলকো তোৰ সোমথিৰ িোবহৰত তকোলনো দোবয়ত্ব 

বনবদলয়। বযলয় ভো  উপোজি ন কবৰি তোৰ প্ৰবতফ  বস বনলজ 

পোি, আৰু বযলয় তিয়ো উপোজি ন কবৰি তোৰ প্ৰবতফল ো বস 

বনলজই তভোগ কবৰি। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! যবদ আবম 

বিসৃ্মত হওঁ অথিো ভু  কলৰোঁ ততলে তুবম আমোক অপৰোধ 

নধবৰিো। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ পূিিৱতীসক ৰ 

ওপৰত তযলনলক তুবম তিোজো অপিণ কবৰবছ ো আমোৰ ওপৰত 

ততলনকুৱো তিোজো অপিণ নকবৰিো। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তুবম আমোক এলনকুৱো তিোজো িহন নকৰোিো বযলটো িহন কৰোৰ 

সোমথি আমোৰ নোই; আৰু তুবম আমোৰ পোপ তমোচন কবৰ বদয়ো, 

আমোক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো, আমোৰ প্ৰবত দয়ো কৰো, তুবমলয়ই 

আমোৰ অবভভোৱক। গবতলক কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ৰ বিৰুলি 

আমোক সহোয় কৰো। 

ُ  یُكَّلُِٰف  َلَّ  ا    اَِٰلَّ  نَّْفًسا اّلٰله هَّ ا   ُوْسعَّ ا  لَّهَّ   مَّ
بَّْت  ا  كَّسَّ ا  وَّعَّلَّْیهَّ بَّْت    مَّ ْكتَّسَّ بَّٰنَّا   ا   َلَّ  رَّ
َّوْ  نَِّٰسیْنَّا   اِْن  ُتؤَّاِخْذنَّا   اْنَّا    ا َّْخطَّ بَّٰنَّا   ا   رَّ

مَّلْتَّه    كَّمَّا  اِْصًرا عَّلَّیْنَّا   تَّْحِمْل  وََّلَّ    حَّ
لَّ  بَّٰنَّا   قَّْبلِنَّا    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّ   وََّلَّ  رَّ

ٰمِلْنَّا  ا  ُتحَّ اقَّةَّ  َلَّ  مَّ نَّٰا  وَّاْعُف   ِبه     لَّنَّا  طَّ   عَّ
ْمنَّا  لَّنَّا  وَّاْغِفرْ  َّنْتَّ  وَّاْرحَّ هىنَّا مَّ  ا   ْول
لَّ  فَّانُْصْرنَّا  ن  الْقَّْوِم  عَّ  الْكهِفِریْنَّ
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আল  ইমৰোণ لَعمرانآ  

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।  
 آلٰمَّٓ ن 

2. আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো প্ৰকৃত ই োহ নোই, 

ততওঁ বচৰিীৱ, সিিসেোৰ ধোৰক। 

 ُ ههَّ  َلَّ   اّلٰله ن  اَِٰلَّ  اِل ُٰ   ُهوَّ ٰیُْوُم   الْحَّ  الْقَّ

3. ততওঁ সতয সহকোলৰ ততোমোৰ প্ৰবত বকতোি অৱতীণি কবৰলছ, 

ইয়োৰ আগত বয আবহলছ তোৰ সতযতো প্ৰবতপন্নকোৰী বহচোলপ, 

আৰু ততলৱঁই অৱতীণি কবৰবছ  তোওৰোত আৰু ইিী । 

لَّ  ٰقِ  الِْكتهبَّ  عَّلَّْیكَّ   نَّٰزَّ قًا  ِبالْحَّ ٰدِ   ُمصَّ
یْهِ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  َّنْزَّلَّ  یَّدَّ ىةَّ  وَّا  الٰتَّوْره

ن   وَّاَْلِنِْجْیلَّ

4. ইবতপূলিি মোনুহক বহদোয়ত বদিল  (লতলৱঁই তোওৰোত আৰু 

ইিী  অৱতীণি কবৰবছ ); আৰু ততলৱঁই ফুৰকোন (নযোয়-

অনযোয়ৰ মীমোংসোকোৰী, তকোৰআন) অৱতীণি কবৰলছ। বনশ্চয় 

বযসকল  আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ বসহঁতৰ িোলি 

আলছ কল োৰ শোবি। প্ৰকৃতলত আল্লোহ মহো-পৰোৰমশো ী, 

প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণকোৰী। 

لَّ  لِٰلنَّٰاِس  ُهًدی قَّْبُل  ِمْن  َّنْزَّ   وَّا
  ۬ ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   الُْفْرقَّانَّ     ِباهیهِت  كَّفَّ

 ِ اب   لَُّهْم  اّلٰله ِدیْد     عَّذَّ ُ   شَّ ِزیْز   وَّاّلٰله   عَّ
نِْتقَّام   ذُو  ا

5. বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ এলকোলৱই 

তগোপন নহয়। 

َّ  اِٰنَّ  ء   عَّلَّْیهِ  یَّْخفه  َلَّ  اّلٰله ْ  ِف  َشَّ
مَّٓاِء   ِف  وََّلَّ  اَْلَّْرِض   الٰسَّ

6. ততলৱঁই মোতৃগভি ত তযলনলক ইচ্ছো ততোমোল োকৰ আকৃবত 

গ ণ কলৰ। ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই; 

(ততও)ঁ প্ৰি  পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

وُِٰرُكْم  ُهوَّالَِّٰذْی  اِم  ِف  یُصَّ  اَْلَّْرحَّ
ٓاُء    كَّْیفَّ  ههَّ  َلَّ    یَّشَّ ِزیْزُ  اَِٰلَّ  اِل   ُهوَّالْعَّ

ِكْیُم   الْحَّ



 

আল  ইমৰোণ 

 

63 

 

 آل عمران 

7. ততলৱঁই ততোমোৰ প্ৰবত এই বকতোি (লকোৰআন) অৱতীণি 

কবৰলছ যোৰ বকছুমোন আয়োত ‘মুহকোম’(সুস্পষ্ট, দ্বযথিহীন), 

তসইলিোলৰই হহলছ বকতোিৰ মূ ; আৰু আন বকছুমোন হহলছ 

মুতোশ্বোবিহ, এলতলক বযহঁতৰ অেৰত িৰতো আলছ তকৱ  

বসহঁলতই বফতনো আৰু ভু  িযোখযোৰ উলেলশয মুতোশ্বোবিহোতৰ 

অনুসৰণ কলৰ। অথচ আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনও ইয়োৰ 

িযোখযো নোজোলন; আৰু বযসক  জ্ঞোনত সুগভীৰ ততওলঁ োলক 

কয়, ‘আবম এইলিোৰৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰোঁ, এই 

সকল োলিোৰ আমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰোই আবহলছ’; 

দৰোচ লত জ্ঞোন-িুবিসম্পন্ন ত োকৰ িোবহলৰ আন তকোলনও 

উপলদশ গ্ৰহণ নকলৰ। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّنْزَّ   ِمْنهُ  الِْكتهبَّ  عَّلَّیْكَّ  ا
یهت   ِب  اُٰمُ  هُٰنَّ  ٰمُْحكَّمهت   اه رُ  الِْكته   وَّاُخَّ

ت     ِبهه َّٰمَّا   ُمتَّشه  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  فَّا
ا  فَّیَّتَِّٰبُعْونَّ  زَّیْغ   ابَّهَّ  مَّ   ِمْنهُ  تَّشَّ

۬   وَّابِْتغَّٓاءَّ  الِْفتْنَّةِ  ابِْتغَّٓاءَّ    تَّاِْویْلِه  ر
ا  مَّ ۬   اَِٰلَّ  تَّاِْویْلَّه    یَّْعلَُّم  وَّ ُر   اّلٰله

ِسُخْونَّ  نَّٰا  یَُّقْولُْونَّ  الِْعلِْم  ِف   وَّالٰره مَّ  اه
بِٰنَّا    ِعْندِ  ٰمِْن  كُٰل    ِبه  ن  ا   رَّ مَّ ٰكَّرُ  وَّ   اَِٰلَّ   یَّٰذَّ

 اَْلَّلْبَّاِب  اُولُوا

8. তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! সৰ  পথ প্ৰদোন কৰোৰ বপছত তুবম 

আমোৰ অেৰসমূহক িৰ কবৰ বনবদিো আৰু ততোমোৰ তৰফৰ পৰো 

আমোক ৰহমত দোন কৰো, বনশ্চয় তুবম মহোদোতো। 

بَّٰنَّا  یْتَّنَّا  اِذْ  بَّْعدَّ  قُلُْوبَّنَّا  ُتِزغْ  َلَّ  رَّ   هَّدَّ
ْحمًَّة    لَُّٰدنْكَّ   ِمْن  لَّنَّا  وَّهَّْب  نَّٰكَّ   رَّ   اِ
َّنْتَّ   الْوَّهَّٰاُب  ا

9. তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় তুবম এবদনোখন মোনুহক 

সমলিত কবৰিো তোত তকোলনো সলিহ নোই; বনশ্চয় আল্লোলহ 

প্ৰবতশ্ৰুবত ভংগ নকলৰ। 

بَّٰنَّا   اِمعُ  اِنَّٰكَّ  رَّ   َٰلَّ  لِیَّْوم   النَّٰاِس  جَّ
یْبَّ  َّ  اِٰنَّ   فِْیِه    رَّ   یُْخلُِف  َلَّ  اّلٰله

ادَّن   الْمِْیعَّ

10. বনশ্চয় বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, আল্লোহৰ ওচৰত বসহঁতৰ 

ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত তকোলনো কোমত নোবহি, আৰু 

ইহঁলতই হহলছ জুইৰ (জোহোন্নোমৰ) ইন্ধন। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْ  ُتْغِنَّ  لَّْن  كَّفَّ ْٰنُ   عَّ
َّْموَّالُُهْم  دُُهْم  وََّلَّ   ا َّْوَلَّ ِ  ٰمِنَّ  ا  اّلٰله
ْیـ ًا    هٓى ِكَّ   شَّ  النَّٰاِرن  وَّقُْودُ  ُهْم  وَّاُول

11. বসহঁতৰ অভযোস বফৰআউনী সম্প্ৰদোয় আৰু বসহঁতৰ 

পূিিৱতীসক ৰ অভযোসৰ দলৰই, বসহঁলত আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰবছ , ফ ত আল্লোলহ বসহঁতৰ পোপ কমিৰ িোলি 

বসহঁতক কৰোয়ত্ত কবৰবছ , আৰু আল্লোহ শোবি প্ৰদোনত অবত 

কল োৰ। 

اِْب  ِل  كَّدَّ ْونَّ ن  اه  ِمْن  وَّالَِّٰذیْنَّ   فِْرعَّ
بُْوا  قَّْبلِِهْم    ُهُم   ِباهیهِتنَّا    كَّٰذَّ ذَّ   فَّاَّخَّ
 ُ ُ   ِبُذنُْوِبِهْم    اّلٰله ِدیُْد  وَّاّلٰله الِْعقَّاِب  شَّ
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12. বযসকল  কুফুৰী কলৰ বসহঁতক তকোৱো, ‘ততোমোল োলক 

অনবতপ লম পৰোবজত হ’িো আৰু ততোমোল োকক জোহোন্নোমত 

একবত্ৰত কৰো হ’ি আৰু তসইলটো অবত বনকৃষ্ট আিোসি !’ 

َِّٰذیْنَّ  قُْل  ُتْغلَُّبْونَّ  كَّفَُّرْوا لِٰل  سَّ
ُرْونَّ  نَّٰمَّ    اِله  وَُّتْحشَّ هَّ ِبْئسَّ   جَّ  وَّ

ادُ   الْمِهَّ

13. (িদৰৰ যুিত) দুটো দ ৰ পৰস্পৰ সনু্মখীন তহোৱোৰ মোজত 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ িোলি আলছ বনদশিন। এটো দল  আল্লোহৰ 

পথত যুি কবৰবছ  আৰু আনলটো দ  আবছ  কোবফৰ। বসহঁলত 

িোবহযক দৃবষ্টত ততওঁল োকক বসহঁতৰ বদ্বগুণ তদখো পোইবছ । 

আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ বনজ সোহোযযৰ দ্বোৰো শবিশো ী কলৰ। 

বনশ্চয় ইয়োত অেদৃিবষ্টসম্পন্ন ত োকসক ৰ িোলি বশক্ষ্ো আলছ। 

َّانَّ  قَّْد  یَّة   لَّكُْم  ك ا    فِئَّتَّْیِ  ِفْ  اه   الْتَّقَّتَّ
ِبیِْل  ِفْ  ُتقَّاتُِل  فِئَّة   ِ  سَّ ی اّلٰله   وَّاُْخره
ة   َّافِرَّ ْونَُّهْم  ك ْ  یَّٰرَّ اْیَّ  ٰمِثْلَّهْْیِ ْیِ    رَّ   الْعَّ
 ُ یُِٰد  وَّاّلٰله ٓاُء    مَّْن  ِبنَّْصِره   یُؤَّ   ِفْ  اِٰنَّ   یَّٰشَّ
لِكَّ  ةً  ذه ُوِل  لَِّعَْبَّ اِر   َٰلِ  اَْلَّبْصَّ

14. নোৰী, সেোন-সেবত, তসোণ-ৰূপৰ ভোিোৰ, (পছিনীয়) 

বচবহ্নত তঘোঁৰো, ঘৰচীয়ো জন্তু আৰু তখবত-পথোৰ আবদক মোনুহৰ 

িোলি সুলশোবভত তথো ত োভনীয় কবৰ বদয়ো হহলছ। এইলিোৰ 

হহলছ পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগসোমগ্ৰী; আনহোলত আল্লোহৰ ওচৰত 

আলছ উত্তম আেয়ি । 

وهِت  ُحٰبُ  لِلنَّٰاِس  ُزیِٰنَّ  هَّ  ِمنَّ  الٰشَّ
ٓاءِ    وَّالْقَّنَّاِطْْیِ  وَّالْبَِّنْیَّ  النِٰسَّ
ةِ  رَّ هَِّب  ِمنَّ  الْمُقَّْنطَّ ةِ  الٰذَّ   وَّالِْفٰضَّ
ْیِل  ٰوَّمَّةِ  وَّالْخَّ اِم  الْمُسَّ   وَّاَْلَّنْعَّ
ْرِث    لِكَّ   وَّالْحَّ وةِ  مَّتَّاعُ  ذه یه نْیَّا    الْحَّ   الٰدُ
 ُ ه   وَّاّلٰله  الْمَّاهِب  ُحْسُن  ِعْندَّ

15. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক এইলিোৰ িস্তুতলক উৎকৃষ্ট 

তকোলনো িস্তুৰ সংিোদ বদমলন? (লতলে শুনো) বযসকল  তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কলৰ ততওঁল োকৰ িোলি ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত আলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত হয়, তোত 

ততওঁল োক িোয়ী হ’ি; আৰু আলছ পবৱত্ৰ স্ত্ৰীসক   গলত 

আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো সন্তুবষ্ট; আৰু আল্লোহ িোিোসক ৰ বিষলয় 

সমযক দ্ৰষ্টো। 

ُئكُْم  قُْل  َُّؤنَّٰبِ ْْی   ا لِكُْم    ٰمِْن  ِبخَّ  ذه
َِّٰذیْنَّ  تَّٰقَّْوا لِل بِِٰهْم  ِعْندَّ  ا نٰهت   رَّ   جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه   خه
ا  َّْزوَّاج   فِْیهَّ ة  ٰوَِّرْضوَّان   وَّا رَّ ٰهَّ   ٰمِنَّ  ٰمُطَّ
   ِ ُ   اّلٰله ٌۢ  وَّاّلٰله  ِبالِْعبَّادِ   بَِّصْْی 

16. বযসকল  কয়, তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় আবম ঈমোন 

আবনলছোঁ; গবতলক তুবম আমোৰ গুণোহসমূহ ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো আৰু 

আমোক জোহোন্নোমৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো’। 

َّلَِّٰذیْنَّ  بَّٰنَّا   یَُّقْولُْونَّ  ا نَّٰا  اِنَّٰنَّا   رَّ مَّ  اه
ابَّ  وَّقِنَّا  ذُنُْوبَّنَّا   لَّنَّا  فَّاْغِفرْ    عَّذَّ
 النَّٰاِر  
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17. ততওঁল োক হধযিযশী , সতযিোদী, অনুগত, দোনশী  আৰু 

ৰোবতৰ তশষ ভোগত ক্ষ্মো প্ৰোথিনোকোৰী। 

یْنَّ  َِبِ َّلٰصه ِدقِْیَّ  ا ِنِتْیَّ  وَّالٰصه   وَّالْقه
 وَّالْمُْستَّْغِفِریْنَّ  وَّالْمُْنِفِقْیَّ 
اِر    ِباَْلَّْسحَّ

18. আল্লোলহ সোক্ষ্য বদলয় তয, বনশ্চয় ততওঁৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনো সতয ই োহ (উপোসয) নোই, আৰু বফবৰিোসক   গলত 

জ্ঞোনীসকল ও (এই সোক্ষ্য বদলয়); ততওঁ নযোয়নীবতৰ ওপৰত 

প্ৰবতবিত। আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, 

(ততও)ঁ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ِهدَّ  ُ  شَّ َّنَّٰه   اّلٰله ههَّ  َلَّ   ا ن  اَِٰلَّ  اِل   ُهوَّ
كَّةُ  هٓى ِ ٌۢا  الِْعلِْم  وَّاُولُوا وَّالْمَّل ًم  قَّٓاى ِ
ههَّ  َلَّ    ِبالِْقْسِط    ِزیْزُ  اَِٰلَّ  اِل   ُهوَّالْعَّ
ِكْیُم    الْحَّ

19. বনশ্চয় ইছ োলমই হহলছ আল্লোহৰ ওচৰত একমোত্ৰ 

(মলনোনীত) দ্বীন; আৰু বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহবছ  

বসহঁলত তকৱ মোত্ৰ পৰস্পৰ বিলদ্বষিশতঃ বসহঁতৰ ওচৰত জ্ঞোন 

অহোৰ বপছলতো মতোলনকয কবৰবছ । এলতলক বযলয় আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰি ততলে (বস জোবন তথোৱো উবচত) 

বনশ্চয় আল্লোলহ বহচোপ গ্ৰহণ কৰোত প ম নকলৰ। 

یْنَّ  اِٰنَّ  ِ  ِعْندَّ  الٰدِ ُم  اّلٰله ا  اَْلِْسلَّ مَّ   وَّ
ْ  اَِٰلَّ  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  اْختَّلَّفَّ   ِمنٌۢ
ا  بَّْعدِ  ُهُم  مَّ ٓاءَّ ٌۢا  الِْعلُْم  جَّ ْ    بَّْغًی ُ  بَّْیٰنَّ
مَّْن  ِ  ِباهیهِت  یَّْٰكُفرْ  وَّ َّ  فَّاِٰنَّ  اّلٰله  اّلٰله
ِریْعُ  اِب  سَّ  الِْحسَّ

20. এলতলক বসহঁলত যবদ ততোমোৰ হসলত বিতকি ত ব প্ত হয় 

ততলে তুবম তকোৱো, ‘মই আল্লোহৰ ওচৰত আত্মসমপিণ কবৰলছোঁ 

আৰু তমোৰ অনুসোৰীসকল ও’। আৰু বযসক ক বকতোি বদয়ো 

হহলছ বসহঁতক আৰু বনৰক্ষ্ৰসক ক তকোৱো, ‘ততোমোল োলকও 

আত্মসমপিণ কবৰছো তনবক?’ যবদ বসহঁলত আত্মসমপিণ কলৰ 

ততলে বনশ্চয় বসহঁলতও বহদোয়ত পোি; আৰু যবদ বসহঁলত মুখ 

ঘূৰোই  য় ততলে ততোমোৰ কতি িয হহলছ তকৱ  প্ৰচোৰ কৰো; 

আৰু (জোবন তথোৱো) আল্লোহ িোিোসক ৰ বিষলয় সমযক দ্ৰষ্টো। 

ْوكَّ  فَّاِْن  ٓاٰجُ َّْسلَّمُْت  فَُّقْل  حَّ   وَّْجِهَّ  ا
 ِ مَِّن  ّلِلٰه ِن    وَّ تَّٰبَّعَّ َِّٰذیْنَّ  وَّقُْل   ا   اُْوُتوا لِٰل

َّ  الِْكتهبَّ  َّْسلَّمُْتْم    وَّاَْلُٰمِٰی  ا   فَّاِْن   ءَّ
َّْسلَّمُْوا ْوا    فَّقَّدِ  ا لَّْٰوا وَّاِْن   اْهتَّدَّ  تَّوَّ
هُغ    عَّلَّْیكَّ  فَّاِنَّٰمَّا  ُ   الْبَّل ٌۢ  وَّاّلٰله   بَِّصْْی 

 ِبالِْعبَّادِن 
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21. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ আয়োতসমূহৰ  গত কুফুৰী 

কলৰ, অনযোয়ভোলৱ নিীসক ক হতযো কলৰ আৰু 

ততওঁল োকলকো হতযো কলৰ বযসকল  মোনুহৰ মোজত 

নযোয়পৰোয়ণতোৰ বনলদি শ বদলয়, তুবম বসহঁতক যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবিৰ সংিোদ বদয়ো। 

ِ  ِباهیهِت  یَّْكُفُرْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ    اّلٰله
یَّْقُتلُْونَّ  َّ  وَّ ْْیِ  النَِّٰبٰی  ٰق  ن  ِبغَّ   حَّ
یَّْقُتلُْونَّ    ِبالِْقْسِط  یَّاُْمُرْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ

ْرُهْم   النَّٰاِس ن  ِمنَّ  اب   فَّبَّٰشِ ذَّ   ِبعَّ
َّلِْیم    ا

22. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ তগোলটই 

আম  পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত বনষ্ফ  হহলছ আৰু বসহঁতৰ 

তকোলনো সহোয়কোৰীও নোই। 

هٓى ِكَّ  ْت  الَِّٰذیْنَّ  اُول ِبطَّ َّْعمَّالُُهْم  حَّ  ِف  ا
نْیَّا  ةِ ؗ  الٰدُ ا   وَّاَْلهِخرَّ مَّ   ٰمِْن  لَُّهْم  وَّ
 نٰهِصِریْنَّ 

23. তুবম বসহঁতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসক ক বকতোিৰ 

অংশ বিলশষ প্ৰদোন কৰো হহবছ ? বসহঁতক আল্লোহৰ বকতোিৰ 

ফোল  আহ্বোন কৰো হহবছ  যোলত ই বসহঁতৰ মোজত (থকো 

বিিোদসমূহ) মীমোংসো কবৰ বদলয়; তোৰ বপছলতো বসহঁতৰ এদ  

ত োলক বিমুখ হহ উভবত গ’ । 

َّلَّْم   ٰمِنَّ  نَِّصیًْبا  اُْوُتْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا
ِب  ْونَّ  الِْكته ِب  اِله  یُْدعَّ ِ  ِكته  اّلٰله
ْ  لِیَّْحكُمَّ  ُ ٰله  ثُٰمَّ  بَّیْٰنَّ   فَِّریْق   یَّتَّوَّ
 ْ  ٰمُْعِرُضْونَّ  وَُّهْم  ٰمِْٰنُ

24. এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত কয়, ‘মোত্ৰ তকইটোমোন 

বদনৰ িোবহলৰ জুলয় আমোক তকবতয়োও স্পশি নকবৰি’; 

দৰোচ লত বসহঁতৰ বনজৰ দ্বীন সম্পলকি  বসহঁতৰ বমছো উদ্ভোৱলন 

বসহঁতক প্ৰিবিত কবৰলছ। 

لِكَّ  لُْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه نَّا  لَّْن  قَّا   النَّٰارُ  تَّمَّٰسَّ
َّیَّٰاًما  اَِٰلَّ   ُهْم  ٰمَّْعُدْودهت   ا ٰرَّ   ِفْ  وَّغَّ

 ْ َّانُْوا ٰمَّا  دِیِْٰنِ ْونَّ  ك ُ  یَّْفَتَّ

25. এলতলক (তসইবদনো বসহঁতৰ) বক অৱিো হ’ি? বযবদনো আবম 

বসহঁতক একবত্ৰত কবৰম, বযবদন সম্পলকি  তকোলনো সলিহ নোই 

আৰু প্ৰলতযকলক বসহঁতৰ অবজি ত আম ৰ প্ৰবতদোন 

পবৰপূণিভোলৱ বদয়ো হ’ি; আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় কৰো 

নহ'ি। 

ْ  اِذَّا فَّكَّْیفَّ  ُ مَّْعٰنه یْبَّ  َٰلَّ  لِیَّْوم   جَّ  رَّ
ُوفِٰیَّْت  فِْیِه  ا  نَّْفس   كُٰلُ  وَّ بَّْت  ٰمَّ  كَّسَّ
 یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم 

26. তকোৱো, ‘তহ সোিিলভৌম শবিৰ মোব ক আল্লোহ! তুবম যোক 

ইচ্ছো কৰো ক্ষ্মতো প্ৰদোন কৰো, আৰু যোৰ পৰো ইচ্ছো কৰো ক্ষ্মতো 

কোবঢ ত োৱো; যোক ইচ্ছো কৰো তুবম সন্মোবনত কৰো, আৰু যোক 

ইচ্ছো কৰো তুবম অপমোবনত কৰো। ততোমোৰ হোতলতই যোৱতীয় 

ক যোণ। বনশ্চয় তুবম সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

  الْمُلْكَّ  ُتْؤِٰت  الْمُلِْك  مهلِكَّ  اللٰهُهٰمَّ  قُِل 
ٓاءُ  مَّْن  ٓاُء ؗ  ِمٰمَّْن  الْمُلْكَّ  وَّتََّْنِعُ  تَّشَّ   تَّشَّ
ٓاءُ  مَّْن  وَُّتِعزُٰ  ٓاُء    مَّْن  وَُّتِذلُٰ  تَّشَّ  تَّشَّ
ْْیُ    ِبیَِّدكَّ  نَّٰكَّ   الْخَّ له  اِ ء   كُٰلِ  عَّ ْ   َشَّ
 قَِّدیْر  
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27. তুবমলয়ই ৰোবতক বদনৰ মোজত আৰু বদনক ৰোবতৰ মোজত 

প্ৰলৱশ কলৰোৱো; তুবমলয়ই মৃতৰ পৰো জীৱেৰ আবিভি োৱ ঘলটোৱো 

আলকৌ জীৱেৰ পৰো মৃতৰ আবিভি োৱ ঘলটোৱো; আৰু যোক তুবম 

ইচ্ছো কৰো অপবৰবমত জীবৱকো প্ৰদোন কৰো। 

ارِ  ِف  الَّْٰیلَّ  ُتْولُِج  ارَّ  وَُّتْولُِج  النَّٰهَّ   النَّٰهَّ
َّٰ  وَُّتْخِرُج   الَّْٰیِل ؗ  ِف  ِت  ِمنَّ  الْحَّ   الْمَّٰیِ

تَّ  وَُّتْخِرُج  ِٰ ؗ  ِمنَّ  الْمَّٰیِ  وَّتَّْرُزُق   الْحَّ
ٓاءُ  مَّْن  ْْیِ  تَّشَّ اب    ِبغَّ  ِحسَّ

28. মুবমনসকল  তযন মুবমনসক ৰ িোবহলৰ কোবফৰসক ক 

অবভভোৱক (িো অেৰংগ িনু্ধৰূলপ) গ্ৰহণ নকলৰ; আৰু বযলয় 

এলনকুৱো কবৰি তোৰ  গত আল্লোহৰ তকোলনো সম্পকি  নোথোবকি। 

বকন্তু িযবতৰম, যবদ ততোমোল োলক বসহঁতৰ পৰো আত্মৰক্ষ্োৰ 

িোলি সতকি তো অৱ ম্বন কৰো (ততলনহ’ত  তসয়ো সুকীয়ো কথো); 

আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক ততওঁৰ বনজৰ বিষলয় সোৱধোন 

কবৰলছ আৰু (জোবন তথোৱো) আল্লোহৰ ফোল ই (লতোমোল োকৰ) 

প্ৰতযোৱতি ন। 

  الْكهِفِریْنَّ  الْمُْؤِمُنْونَّ  یَّٰتَِّخذِ  َلَّ 
َّْولِیَّٓاءَّ  مَّْن   الْمُْؤِمِنْیَّ    دُْوِن  ِمْن  ا  وَّ
ْل  لِكَّ  یَّْٰفعَّ ِ  ِمنَّ  فَّلَّیْسَّ  ذه ء   ِفْ  اّلٰله ْ  َشَّ
َّْن  اَِٰلَّ   ْ  تَّٰتَُّقْوا ا   ُتقهىًة    ِمْٰنُ

ُرُكُم  ٰذِ یُحَّ ُ  وَّ ه     اّلٰله ِ  وَّاِلَّ   نَّْفسَّ  اّلٰله
 الْمَِّصْْیُ 

29. তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ অেৰত বয আলছ তসয়ো যবদ 

ততোমোল োলক তগোপন কৰো অথিো িযি কৰো, (তথোবপও) 

আল্লোলহ তসয়ো জোলন; আকোশসমূহত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত 

বয আলছ তসয়োও ততও ঁজোলন। আনবক আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰলত ক্ষ্মতোৱোন’। 

ا  ُتْخُفْوا اِْن  قُْل  َّوْ  ُصُدْوِرُكْم  ِفْ  مَّ   ا
ُ    یَّْعلَّمْهُ  ُتْبُدْوهُ  یَّْعلَُّم   اّلٰله ا  وَّ   ِف  مَّ

وهِت  مه ا  الٰسَّ مَّ ُ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ له  وَّاّلٰله   عَّ
ء   كُٰلِ  ْ  قَِّدیْر   َشَّ

30. বযবদনো প্ৰলতযলকই বনজৰ ভো  আম  আৰু তিয়ো আম  

উপবিত পোি, তসইবদনো বস কোমনো কবৰি- যবদ তোৰ আৰু ইয়োৰ 

মোজত বিশো  িযৱধোন হ’ লহলতন! আল্লোলহ ততোমোল োকক 

ততওঁৰ বনজৰ বিষলয় সোৱধোন কবৰলছ; আৰু আল্লোহ িোিোসক ৰ 

প্ৰবত অতযে তেহশী । 

ا  نَّْفس   كُٰلُ  تَِّجُد  یَّْومَّ  ِملَّْت  ٰمَّ   ِمْن  عَّ
ْْی   ۬   خَّ  ۬ ًرا ۛ ا   ٰمُْحضَّ مَّ ِملَّْت  وَّ ۬    ِمْن  عَّ  ُسْوٓء  ۛ
َّٰنَّ  لَّوْ  تَّوَّدُٰ  ا  ا بَّیْنَّه    بَّیْنَّهَّ ا وَّ ًدٌۢ َّمَّ   بَِّعْیًدا    ا

ُرُكُم  ٰذِ یُحَّ ُ  وَّ ه     اّلٰله ُ   نَّْفسَّ  وَّاّلٰله
 ٌۢ ُءْوف   ِبالِْعبَّادِن  رَّ

31. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক যবদ আল্লোহক ভো  তপোৱো ততলে 

তমোক অনুসৰণ কৰো, আল্লোলহ ততোমোল োকক ভো  পোি আৰু 

ততোমোল োকৰ অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰি। আল্লোহ অতযে 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

َّ  ُتِحبُْٰونَّ  ُكنُْتْم  اِْن  قُْل    فَّاتَِّٰبُعْوِنْ  اّلٰله
ُ  یُْحِببُْكُم  یَّْغِفرْ  اّلٰله   ذُنُْوبَُّكْم     لَّكُْم  وَّ

 ُ ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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32. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয 

কৰো’। তোৰ বপছলতো যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়, ততলে (জোবন 

তথোৱো) আল্লোলহ বনশ্চয় কোবফৰসক ক পছি নকলৰ। 

َِّطْیُعوا قُْل  َّ  ا ُسْولَّ    اّلٰله   فَّاِْن   وَّالٰرَّ
لَّْٰوا َّ  فَّاِٰنَّ  تَّوَّ  الْكهِفِریْنَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله

33. বনশ্চয় আল্লোলহ আদম, নুহ, ইব্ৰোহীমৰ িংশধৰ আৰু 

ইমৰোণৰ িংশধৰক সমগ্ৰ সৃবষ্টজগতৰ ওপৰত মলনোনীত 

কবৰলছ। 

َّ  اِٰنَّ  فه   اّلٰله دَّمَّ  اْصطَّ   وَّاهلَّ  وَّنُْوًحا  اه
ِهْیمَّ  بْره لَّ  اِ نَّ  وَّاه لَّ  ِعْمره  عَّ
ن  لَّمِْیَّ  الْعه

34. ততওঁল োক হহলছ ইজলন বসজনৰ িংশধৰ; আৰু আল্লোহ 

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

یًَّٰةٌۢ  ا  ذُٰرِ ْ  بَّْعُضهَّ ُ   بَّْعض     ِمنٌۢ ِمْیع   وَّاّلٰله   سَّ
 عَّلِْیم   

35. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইমৰোণৰ স্ত্ৰীলয় হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! তমোৰ গভি ত বয আলছ বনশ্চয় মই তসয়ো একোে 

মলন ততোমোৰ িোলি মোন্নত কবৰল োঁ। তসলয় তুবম তমোৰ পৰো 

এইলটো কিু  কৰো, বনশ্চয় তুবম সিিলেোতো, সিিজ্ঞ’। 

َُّت  قَّالَِّت  اِذْ  ا نَّ  اْمرَّ ٰبِ  ِعْمره ْ  رَّ  اِٰنِ
ْرُت  ا  لَّكَّ  نَّذَّ ًرا بَّْطِنْ  ِفْ  مَّ ٰرَّ  ُمحَّ
ْ    فَّتَّقَّبَّْٰل  نَّٰكَّ   ِمٰنِ َّنْتَّ  اِ ِمْیعُ  ا   الٰسَّ
لِْیُم   الْعَّ

36. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততওঁ (ইমৰোণৰ স্ত্ৰীলয়) তসই সেোন 

প্ৰসৱ কবৰল , ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

বনশ্চয় মই কনযো সেোনলহ প্ৰসৱ কবৰলছোঁ। প্ৰকৃতলত ততও ঁবয 

প্ৰসৱ কবৰলছ তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱগত; আৰু পুত্ৰ 

সেোন কনযো সেোনৰ দলৰ নহয়; (বযবকনহওক) মই ইয়োৰ নোম 

ৰোবখলছোঁ মোৰয়োম  গলত অবভশপ্ত চয়তোনৰ পৰো ততওঁক আৰু 

ততওঁৰ িংশধৰসক ক ততোমোৰ আেয়ত বদলছোঁ। 

ا   فَّلَّمَّٰا  ْتهَّ عَّ ٰبِ  قَّالَّْت  وَّضَّ ْ  رَّ ا   اِٰنِ ْعُتهَّ   وَّضَّ
ُنْثهی    ُ   ا َّعْلَُّم  وَّاّلٰله ْت    ِبمَّا  ا عَّ   وَّضَّ
لَّیْسَّ  كَّرُ  وَّ َّاَْلُنْثهی    الٰذَّ ْ   ك  وَّاِٰنِ
ا  ٰمَّیُْتهَّ ْریَّمَّ  سَّ ْ    مَّ   ِبكَّ  اُِعْیُذهَّا  وَّاِٰنِ
ا  یَّٰتَّهَّ ِن  ِمنَّ  وَّذُٰرِ ْیطه ِجْیِم  الٰشَّ  الٰرَّ
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37. এলতলক ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওঁক আগ্ৰলহলৰ কিু  

কবৰল  আৰু ততওকঁ উত্তমৰূলপ  ো ন-পো ন কবৰল  আৰু 

যোকোবৰয়যোৰ তেোৱধোনত ৰোবখল । তযবতয়োই যোকোবৰয়যোহ 

ততওঁৰ তকো োত প্ৰলৱশ কবৰবছ , ততবতয়োই ততওঁৰ ওচৰত 

খোদয সোমগ্ৰী তদবখিল  পোইবছ । ততওঁ হকবছ , ‘তহ মোৰয়োম! 

এইলিোৰ তুবম ক’ত পো ো? ততও ঁ (মোৰয়োলম) হকবছ , 

‘এইলিোৰ আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো (অহো)’। বনশ্চয় আল্লোলহ যোক 

ইচ্ছো কলৰ অপবৰবমত জীবৱকো দোন কলৰ। 

ا  ا  فَّتَّقَّبَّٰلَّهَّ بُٰهَّ ن    ِبقَُّبْول   رَّ سَّ حَّ
ا  َّنٌْۢبَّتَّهَّ ًنا ن  نَّبَّاًتا  ٰوَّا سَّ ا   حَّ ٰفَّلَّهَّ ۬   وَّكَّ   زَّكَِّریَّٰا  
َّٰمَّا  لَّ  كُل ا  دَّخَّ ابَّ ن  زَّكَِّریَّٰا عَّلَّْیهَّ   الْمِْحرَّ
دَّ  هَّا  وَّجَّ َّٰنه  یهمَّْریَُّم  قَّالَّ   ِرْزقًا    ِعْندَّ   ا
ا    لَِّك  ِ    ِعْندِ  ُهوَِّمْن  قَّالَّْت   ههذَّ  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ٓاءُ  مَّْن  یَّْرُزُق  اّلٰله ْْیِ  یَّٰشَّ اب    ِبغَّ ِحسَّ

 

38. তসই  োইলত যোকোবৰয়যোই ততওৰঁ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

প্ৰোথিনো কবৰ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তমোক ততোমোৰ 

ফো ৰ পৰো উত্তম িংশধৰ দোন কৰো। বনশ্চয় তুবম প্ৰোথিনো 

েৱণকোৰী’। 

بَّٰه     زَّكَِّریَّٰا دَّعَّا  ُهنَّالِكَّ  ٰبِ  قَّالَّ   رَّ   رَّ
یَّٰةً  لَُّٰدنْكَّ  ِمْن  ِلْ  هَّْب  یِٰبًَّة    ذُٰرِ نَّٰكَّ   طَّ   اِ

ِمْیعُ  عَّٓاِء  سَّ  الٰدُ

39. তোৰ বপছত যোকোবৰয়যো তযবতয়ো ইিোদত কক্ষ্ত ছো োতত 

বথয় হ’ , ততবতয়ো বফবৰিোসকল  ততওঁক আহ্বোন কবৰ ক’ত , 

‘বনশ্চয় আল্লোলহ আলপোনোল  ইয়োহয়োৰ সুসংিোদ বদলছ, ততও ঁ

হ’ি আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো আগমনকৃত এটো কব মো (ঈছো)ৰ 

সতযোয়নকোৰী,  গলত ততও ঁ হ’ি এজন তনতো, তভোগ-

আসবিমুি আৰু পূণযৱোনসক ৰ অেভুি ি এজন নিী’। 

كَّةُ  فَّنَّادَّْتهُ  هٓى ِ ْ  وَُّهوَّقَّٓاى ِم   الْمَّل ٰلِ   ِف   یُٰصَّ
اِب ن  َّٰنَّ   الْمِْحرَّ َّ  ا ُركَّ  اّلٰله   ِبیَّْحیه  یُبَّٰشِ
ٌۢا  قً ٰدِ ِ  ٰمِنَّ  ِبكَّلِمَّة   ُمصَّ ًدا   اّلٰله ٰیِ وَّسَّ

ُصوًْرا ٰوَّنَِّبیًٰا  لِِحْیَّ  ٰمِنَّ  ٰوَّحَّ  الٰصه

40. ততও ঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ সেোন 

তকলনলক হ’ি? অথচ তমোৰ িোধিকয আবহ পবৰলছ আৰু তমোৰ 

স্ত্ৰীও হহলছ িন্ধযো’। ততওঁ (আল্লোলহ) ক’ত , ‘এইদলৰই’। 

আল্লোলহ বযলটো ইচ্ছো তসইলটোলৱ কলৰ। 

ٰبِ  قَّالَّ  َّٰنه  رَّ هم   ِلْ  یَُّكْوُن  ا  وَّقَّْد  غُل
ِنَّ  ُ  بَّلَّغَّ ْ  الِْكَبَّ َِّٰت ا  قَّالَّ   عَّاقِر     وَّاْمرَّ
لِكَّ  ُ  كَّذه ُل  اّلٰله ا  یَّْفعَّ ٓاُء  مَّ  یَّشَّ

41. ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক এটো বনদশিন 

বদয়ো’। ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোৰ বনদশিন এইলটোলৱ তয, বতবন 

বদনল লক তুবম আকোৰ-ইবিতৰ িোবহলৰ মোনুহৰ  গত কথো 

ক’ি তনোৱোবৰিো। এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কক অবধক 

স্মৰণ কৰো আৰু পুৱো-গধূব  ততওঁৰ পবৱত্ৰতো-মবহমো তঘোষণো 

কৰো’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْل  رَّ ْ   اْجعَّ یًَّة    ٰلِ یَُّتكَّ  قَّالَّ   اه   اه
ََّٰلَّ  هثَّةَّ  النَّٰاسَّ  ُتكَّلِٰمَّ  ا َّل َّیَّٰام   ث ْمًزا    اَِٰلَّ  ا   رَّ

ُكرْ  بَّٰكَّ  وَّاذْ ْح  ٰرَّ بِٰ ا ٰوَّسَّ َِشِٰ  كَِّثْْیً  ِبالْعَّ
َّاِرن   وَّاَْلِبْك
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42. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বফবৰিোসকল  হকবছ , ‘তহ 

মোৰয়োম! বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোক মলনোনীত কবৰলছ আৰু পবৱত্ৰ 

কবৰলছ  গলত বিশ্বজগতৰ নোৰীসক ৰ ওপৰত ততোমোক 

মলনোনীত কবৰলছ’। 

كَّةُ  قَّالَِّت  وَّاِذْ  هٓى ِ َّ  اِٰنَّ  یهمَّْریَُّم  الْمَّل  اّلٰله
فهىِك  ِك  اْصطَّ رَّ ٰهَّ فهىِك  وَّطَّ له  وَّاْصطَّ   عَّ
ٓاءِ  لَّمِْیَّ  نِسَّ  الْعه

43. তহ মোৰয়োম! তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগত তহোৱো, 

 গলত (লতওঁক) ছোজদো কৰো আৰু ৰুকুকোৰীসক ৰ  গত ৰুকু 

কৰো’। 

بِِٰك  اقُْنِتْ  یهمَّْریَُّم    وَّاْسُجِدْی  لِرَّ
ِكِعْیَّ  مَّعَّ  وَّاْركَِّعْ   الٰره

44. এইলটো অদৃশয সংিোদসমূহৰ অেভুি ি, বযলটো আবম 

ততোমোক অহীৰ দ্বোৰো অৱবহত কবৰলছোঁ; আৰু মোৰয়োমৰ 

তেোৱধোনৰ দোবয়ত্ব বসহঁতৰ মোজৰ তকোলন গ্ৰহণ কবৰি তোৰ িোলি 

তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ ক ম বনলক্ষ্প কবৰবছ  ততবতয়ো তুবম 

বসহঁতৰ ওচৰত উপবিত নোবছ ো আৰু বসহঁলত তযবতয়ো (এই 

বিষলয়) িোদোনুিোদ কবৰ আবছ  ততবতয়োও তুবম তোত উপবিত 

নোবছ ো। 

لِكَّ  َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن  ذه ْیِب  ا   نُْوِحیْهِ  الْغَّ
ا   اِلَّْیكَّ    مَّ یِْهْم  ُكْنتَّ  وَّ   یُلُْقْونَّ  اِذْ  لَّدَّ

ُهْم  مَّ َّقْلَّ َّیُُٰهْم  ا ْریَّمَّ  یَّْكُفُل  ا ا  مَّ مَّ  وَّ
یِْهْم  ُكْنتَّ   یَّْختَِّصُمْونَّ  اِذْ  لَّدَّ

45. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বফবৰিোসকল  হকবছ , ‘তহ মোৰয়োম! 

বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোক ততওঁৰ তৰফৰ পৰো এটো কোব মোৰ 

(দ্বোৰো সৃবষ্ট হ’ি গীয়ো সেোনৰ) সুসংিোদ বদলছ। যোৰ নোম হ’ি 

মছীহ, মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছো, ততও ঁ পৃবথৱী আৰু পৰকো ত 

সন্মোবনত আৰু সোবন্নধযপ্ৰোপ্তসক ৰ অনযতম হ’ি। 

كَّةُ  قَّالَِّت  اِذْ  هٓى ِ َّ  اِٰنَّ  یهمَّْریَُّم  الْمَّل  اّلٰله
ُرِك  ۬   ِبكَّلِمَّة   یُبَّٰشِ   الْمَِّسْیُح  اْسُمهُ   ٰمِْنُه  
ْریَّمَّ  ابُْن  ِعْیسَّ  نْیَّا  ِف   وَِّجْیًها  مَّ   الٰدُ

ةِ  ِمنَّ  وَّاَْلهِخرَّ ن  وَّ ِبْیَّ ٰرَّ  الْمُقَّ

46. ততও ঁ তেঁচুৱো অৱিোত (তদো নোত) আৰু পূণি িয়সলতো 

মোনুহৰ  গত কথো ক’ি আৰু ততওঁ পূণযৱোনসক ৰ অেভুি ি 

হ’ি। 

یُكَّلُِٰم  ِمنَّ  وَّكَّْهًل  الْمَّْهدِ  ِف  النَّٰاسَّ  وَّ   وَّ
لِِحْیَّ   الٰصه

47. ততও ঁ(মোৰয়োলম) ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তকলনলক 

তমোৰ সেোন হ’ি? অথচ তকোলনো পুৰুলষই তমোক স্পশি কৰো 

নোই’। ততও ঁ(আল্লোলহ) ক’ত , ‘এলনলকলয়’, আল্লোলহ বয ইচ্ছো 

কলৰ সৃবষ্ট কলৰ। ততওঁ তযবতয়ো তকোলনো বিষলয় বসিোে  য় 

ততবতয়ো তকৱ  ততও ঁকয়, ‘হ’, ফ ত তসইলটো তৎক্ষ্ণোত হহ 

যোয়। 

ٰبِ  قَّالَّْت  َّٰنه  رَّ لَّد   ِلْ  یَُّكْوُن  ا لَّْم  وَّ   وَّ
ْسِنْ  ر     یَّْمسَّ لِِك  قَّالَّ   بَّشَّ ُ  كَّذه   اّلٰله
ا  یَّْخلُُق  ٓاُء    مَّ َّْمًرا قَّضه   اِذَّا  یَّشَّ   ا
 فَّیَُّكْوُن   ُكْن  لَّه   یَُّقْولُ  فَّاِنَّٰمَّا 
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48. আৰু ততও ঁতোক বকতোি, বহকমত, তোওৰোত আৰু ইিী ৰ 

বশক্ষ্ো বদি’। 

لِٰمُهُ  یُعَّ ىةَّ  وَّالِْحكْمَّةَّ  الِْكتهبَّ  وَّ  وَّالٰتَّوْره
 وَّاَْلِنِْجْیلَّ  

49. আৰু ততওঁক িনী ইছৰোঈ ৰ িোলি ৰোছু  বহচোলপ (তপ্ৰৰণ 

কবৰি,) (লতও ঁক’ি) ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওচৰল  বনদশিন হ  আবহলছো তয, 

বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি তিোকো মোটিৰ দ্বোৰো এটো চৰোই 

সদৃশ আকৃবত গ ণ কবৰম; তোৰ বপছত তোত মই ফঁু বদম; ফ ত 

আল্লোহৰ আলদশত তসইলটো চৰোই হহ যোি;  গলত মই আল্লোহৰ 

আলদশত জন্মোন্ধ আৰু কুি িযোবধগ্ৰি ত োকক বনৰোময় কবৰম 

আৰু মৃত িযবিলকো জীবৱত কবৰ তদখুৱোম। ততোমোল োলক বনজৰ 

ঘৰত বয তখোৱো আৰু বয সিয় কৰো তসয়োও মই ততোমোল োকক 

জনোই বদম। বনশ্চয় ইয়োত ততোমোল োকৰ িোলি বনদশিন আলছ 

যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো’। 

ُسْوًَل  ۬   بَِّنْ   اِله  وَّرَّ ٓاِءیْلَّ ن ْ   اِْسرَّ َّٰنِ  قَّْد  ا
بُِٰكْم ن  ٰمِْن  ِباهیَّة   ِجْئُتُكْم  ْ    ٰرَّ َّٰنِ َّْخلُُق  ا  ا
ْیِ  ٰمِنَّ  لَّكُْم  ْیـ َّةِ  الٰطِ ْْیِ  كَّهَّ  الٰطَّ
َّنُْفخُ  ٌۢا فَّیَُّكْوُن   فِْیهِ  فَّا ْْیً ِ    ِباِذِْن  طَّ  اّلٰله
ْكمَّهَّ  وَّاُبِْرُئ    وَّاُْحِ  وَّاَْلَّبْرَّصَّ  اَْلَّ
ِ    ِباِذِْن  الْمَّْوٰته  ُئكُْم   اّلٰله ُنَّٰبِ   ِبمَّا  وَّا
ا  تَّاْكُلُْونَّ  مَّ ِخُرْونَّ ن  وَّ   بُُیْوتِكُْم    ِفْ   تَّٰدَّ
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیَّةً  ذه   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  َلَّ

ْؤِمِنْیَّ    ٰمُ

50. ‘আৰু (মই আবহলছোঁ) তমোৰ সনু্মখত থকো তোওৰোতৰ 

(িোণীক) সতযোয়নকোৰীৰূলপ আৰু ততোমোল োকৰ িোলি বযলিোৰ 

হোৰোম আবছ  তোলৰ বকছুমোন হো ো  কবৰিল  আৰু মই 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো ততোমোল োকৰ িোলি বনদশিন 

হ  আবহলছোঁ। গবতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু তমোৰ আনুগতয কৰো’। 

قًا  ٰدِ ُمصَّ ٰیَّ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  وَّ ىةِ  ِمنَّ  یَّدَّ   الٰتَّوْره
  ُحٰرِمَّ  الَِّٰذْی  بَّْعضَّ  لَّكُْم  وََِّلُِحٰلَّ 
بُِٰكْم  ٰمِْن  ِباهیَّة   وَِّجْئُتُكْم  عَّلَّْیُكْم   ٰرَّ
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن  اّلٰله  وَّا

51. ‘বনশ্চয় আল্লোলহই হহলছ তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক, এলতলক ততোমোল োলক ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। 

এইলটোলৱই হহলছ সৰ  পথ’। 

َّ  اِٰنَّ  ْ  اّلٰله ٰبِ بُُٰكْم  رَّ ا  فَّاْعُبُدْوهُ    وَّرَّ  ههذَّ
اط    ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ
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52. তোৰ বপছত তযবতয়ো ঈছোই বসহঁতৰ অিোধযতোৰ কথো 

উপ বব্ধ কবৰল  ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘আল্লোহৰ পথত তকোলন 

তমোক সহোয় কবৰিো? হোওৱোৰী (বশষয)সকল  ক’ত , ‘আবম 

সকল োলৱ আল্লোহৰ (পথত) সহোয় কবৰম। আবম আল্লোহৰ প্ৰবত 

ঈমোন আবনলছোঁ আৰু আপুবন সোক্ষ্ী থোকক তয, বনশ্চয় আবম 

মুছব ম। 

َّا   ٰسَّ  فَّلَّمٰ ُ  ِعْیسه  اَّحَّ   قَّالَّ  الْكُْفرَّ  ِمْٰنُ
اِرْی   مَّْن  َّنْصَّ ِ    اِلَّ  ا   قَّالَّ   اّلٰله

وَّاِریُْٰونَّ  ارُ  نَّْحُن  الْحَّ َّنْصَّ ِ    ا نَّٰا   اّلٰله مَّ  اه
   ِ ْد   ِباّلٰله  ُمْسلِمُْونَّ  ِباَّنَّٰا  وَّاْشهَّ

53. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম বয অৱতীণি কবৰছো তোৰ প্ৰবত 

আবম ঈমোন আবনলছোঁ আৰু আবম ৰোছু ৰ অনুসৰণ কবৰলছোঁ। 

এলতলক আমোক সোক্ষ্যদোনকোৰীসক ৰ তোব কোভুি কবৰ 

ত োৱো’। 

بَّٰنَّا   نَّٰا  رَّ مَّ لْتَّ  ِبمَّا   اه َّنْزَّ تَّٰبَّْعنَّا  ا   وَّا
ُسْولَّ  ْكُتْبنَّا  الٰرَّ ِهِدیْنَّ  مَّعَّ  فَّا  الٰشه

54. আৰু বসহঁলত ষডযন্ত্ৰ ৰবচবছ  আৰু আল্লোলহও তকৌশ  

কবৰবছ ; আৰু আল্লোহ উত্তম তকৌশ কোৰী। 

كَُّرْوا مَّ كَّرَّ  وَّ مَّ ُ    وَّ ُ   اّلٰله ْْیُ  وَّاّلٰله   خَّ
ن  ِكِریْنَّ  الْمه

55. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ হকবছ , ‘তহ ঈছো! বনশ্চয় 

মই ততোমোক পবৰগ্ৰহণ কবৰম, আৰু ততোমোক তমোৰ ওচৰল  

উ োই আবনম আৰু বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁতৰ পৰো 

ততোমোক পবৱত্ৰ কবৰম আৰু ততোমোৰ অনুসোৰীসক ক বক্বয়োমত 

পযিে কোবফৰসক ৰ ওপৰত প্ৰোধোনয বদম, তোৰ বপছত 

ততোমোল োলক তমোৰ ওচৰলতই উভবত আবহিো’। ততবতয়ো মই 

ততোমোল োকৰ মোজত মীমোংসো কবৰ বদম বযলিোৰ বিষয়কল  

ততোমোল োলক মতোলনকয কবৰবছ ো। 

ُ  قَّالَّ  اِذْ  ْ  یهِعْیسه   اّلٰله فِٰیْكَّ  اِٰنِ   ُمتَّوَّ
افُِعكَّ  َّٰ  وَّرَّ ُركَّ  اِلَّ ٰهِ ُمطَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  وَّ
اعُِل  كَّفَُّرْوا تَّٰبَُّعْوكَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّجَّ   فَّْوقَّ  ا
ا الَِّٰذیْنَّ  ُرْو  مَِّة    یَّْوِم  اِله   كَّفَّ  ثُٰمَّ   الِْقیه
 َّٰ ْرِجُعكُْم  اِلَّ َّْحُكُم  مَّ   فِْیمَّا  بَّیْنَُّكْم  فَّا

 تَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ  ُكنُْتْم 

56. এলতলক বযসকল  কুফৰী কবৰলছ মই বসহঁতক পৃবথৱী আৰু 

আবখৰোতত কল োৰ শোবি প্ৰদোন কবৰম আৰু বসহঁতৰ তকোলনো 

সহোয়কোৰীও নোথোবকি। 

ا  َّٰمَّ بُُهْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا ابًا فَّاُعَّٰذِ   عَّذَّ
ِدیًْدا نْیَّا  ِف  شَّ ةِ ؗ  الٰدُ ا   وَّاَْلهِخرَّ مَّ   وَّ
 نٰهِصِریْنَّ  ٰمِْن  لَُّهْم 

57. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তনক আম  কবৰলছ 

ততওঁ বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰবতফ  পবৰপূণিভোলৱ প্ৰদোন কবৰি; 

আৰু আল্লোলহ যোব মসক ক পছি নকলৰ। 

ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
 ْ ُهْم    فَُّیوَّفهِْْٰیِ ُ   اُُجوْرَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  وَّاّلٰله
لِمِْیَّ   الٰظه
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58. এইলিোৰ আবম ততোমোৰ ওপৰত আয়োত আৰু বহকমত ভৰো 

(প্ৰজ্ঞোপূণি) উপলদশৰ পৰো বত োৱত কবৰ আলছোঁ। 

لِكَّ    اَْلهیهِت  ِمنَّ  عَّلَّیْكَّ  نَّْتلُْوهُ  ذه
ْكرِ  ِكْیِم  وَّالٰذِ  الْحَّ

59. বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত ঈছোৰ উদোহৰণ আদমৰ দলৰ, 

ততলখলত ততওঁক মোটিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰবছ । তোৰ বপছত 

ততওঁক হকবছ , ‘হ’, ফ ত ততওঁ হহ গ’ । 

ِ  ِعْندَّ  ِعْیسه  مَّثَّلَّ  اِٰنَّ   كَّمَّثَِّل  اّلٰله
دَّمَّ    لَّقَّه    اه اب   ِمْن  خَّ   لَّه   قَّالَّ  ثُٰمَّ   ُترَّ
 فَّیَُّكْوُن  ُكْن 

60. সতয ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো তপ্ৰবৰত। গবতলক তুবম 

তকবতয়োও সলিহ তপোষণকোৰীসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

ٰقُ  َّلْحَّ بِٰكَّ  ِمْن  ا   ٰمِنَّ  تَُّكْن  فَّلَّ  ٰرَّ
ِیْنَّ   الْمُْمَتَّ

61. এলতলক ততোমোৰ ওচৰল  জ্ঞোন অহোৰ বপছলতো বযলয় এই 

বিষলয় (ঈছো সম্পলকি ) ততোমোৰ  গত তকি  কলৰ তোক তকোৱো, 

‘আহো, আবম আমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ পুত্ৰসক ক আহ্বোন 

কলৰোঁ, আমোৰ স্ত্ৰীসক ক আৰু ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক লকো 

আহ্বোন কলৰোঁ, আবমও আলহোঁ আৰু ততোমোল োলকো আহো, তোৰ 

বপছত আবম মুিোহো ো (বিনীত প্ৰোথিনো) কলৰোঁ তয, 

বমছ ীয়োসক ৰ ওপৰত আল্লোহৰ অবভসম্পোত হওক। 

كَّ  فَّمَّْن  ٓاٰجَّ ْ  فِْیهِ  حَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ٓاءَّكَّ  مَّ  جَّ
الَّْوا فَُّقْل  الِْعلِْم  ِمنَّ  نَّا  نَّْدعُ  تَّعَّ َّبْنَّٓاءَّ   ا

ُكْم  َّبْنَّٓاءَّ نَّا  وَّا ٓاءَّ ُكْم  وَّنِسَّ ٓاءَّ   وَّنِسَّ
نَّا  َّنُْفسَّ كُْم  وَّا َّنُْفسَّ   نَّْبتَِّهْل  ثُٰمَّ   وَّا
ْل  ِ  لَّْٰعنَّتَّ  فَّنَّْجعَّ لَّ  اّلٰله الْكهِذِبْیَّ  عَّ

 

62. বনশ্চয় এইলটোলৱ হহলছ সতয বিৱৰণ আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই; বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই হহলছ 

পৰম পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا اِٰنَّ  ُص  ههذَّ ٰقُ    لَُّهوَّالْقَّصَّ ا   الْحَّ مَّ   ِمْن  وَّ
هه   ُ    اَِٰلَّ  اِل َّ  وَّاِٰنَّ   اّلٰله ِزیْزُ  اّلٰله   لَُّهوَّالْعَّ

ِكْیُم   الْحَّ

63. তথোবপও যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় (অথিোৎ ঈছো সম্পকীয় 

সতয ইবতহোসক অস্বীকোৰ কলৰ), ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় 

আল্লোহ ফোছোদকোৰীসক ৰ বিষলয় সমযক অৱগত। 

لَّْٰوا فَّاِْن  َّ  فَّاِٰنَّ  تَّوَّ ٌۢ  اّلٰله   عَّلِْیم 
ن   ِبالْمُْفِسِدیْنَّ
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64. তকোৱো, ‘তহ বকতোিীসক ! আহো তসই কথোৰ বপলন বযলটো 

আমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত বম  আলছ; তসয়ো হহলছ- 

আবম তযন একমোত্ৰ আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰো ইিোদত 

নকলৰোঁ, ততওঁৰ  গত আন কোলকো অংশী িোপন নকলৰোঁ আৰু 

আমোৰ মোজৰ তকোলনোলৱই যোলত ইজলন বসজনক ৰব্ব বহচোলপ 

গ্ৰহণ নকলৰ’। তথোবপও যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়, 

ততলনহ’ত  ততোমোল োলক তকোৱো, ‘ততোমোল োলক সোক্ষ্ী থোকো 

তয, বনশ্চয় আবম মুছব ম’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل  الَّْوا الِْكته َّلِمَّة   اِله  تَّعَّ  ك
وَّٓاء    بَّیْنَُّكْم  بَّْینَّنَّا  سَّ ََّٰلَّ  وَّ  اَِٰلَّ  نَّْعُبدَّ  ا
 َّ ْیـ ًا ٰوََّلَّ  ِبه   نُْشِركَّ  وََّلَّ  اّلٰله   یَّٰتَِّخذَّ  شَّ

َّْربَّابًا بَّْعًضا  بَّْعُضنَّا  ِ    دُْوِن  ٰمِْن  ا   اّلٰله
لَّْٰوا فَّاِْن  ُدْوا فَُّقْولُوا تَّوَّ  ِباَّنَّٰا  اْشهَّ

 ُمْسلِمُْونَّ 

65. তহ আহল  বকতোিসক ! ইব্ৰোহীমৰ বিষলয় বকয় 

ততোমোল োলক তকি  কৰো? অথচ তোওৰোত আৰু ইিী  ততওঁৰ 

বপছতলহ অৱতীণি হহবছ । এলতলক ততোমোল োলক নিুজো 

তনবক? 

ِب  یه اَّْهلَّ  ْونَّ  لِمَّ  الِْكته ٓاٰجُ   ِفْ   ُتحَّ
ِهْیمَّ  بْره ا   اِ مَّ ىةُ  اُنِْزلَِّت  وَّ   الٰتَّوْره

ْ  اَِٰلَّ  وَّاَْلِنِْجْیُل  َّفَّلَّ   بَّْعِده     ِمنٌۢ   ا
 تَّْعِقلُْونَّ 

66. সোৱধোন! ততোমোল োলকই তসইসক  ত োক, বযসকল  

সোমোনয জ্ঞোনল  তকি -বিতকি  কবৰছো, বকন্তু বয বিষলয় 

ততোমোল োকৰ তকোলনো জ্ঞোলনই নোই তসই বিষয়কল  বকয় 

ততোমোল োলক তকি -বিতকি  কৰো? আল্লোলহ জোলন ততোমোল োলক 

এলকোলৱই নোজোনো। 

َّنُْتْم  ا ءِ  هه  ْجُتْم  هه ُؤاَلَّ اجَّ   لَّكُْم   فِْیمَّا  حَّ
ْونَّ  فَّلِمَّ  عِلْم   ِبه   ٓاٰجُ   لَّیْسَّ  فِْیمَّا  ُتحَّ

ُ   عِلْم     ِبه   لَّكُْم  َّنُْتْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله   َلَّ  وَّا
 تَّْعلَّمُْونَّ 

67. ইব্ৰোহীম ইয়োহুদীও নোবছ , নোছোৰোও নোবছ ; িৰং ততও ঁ

আবছ  একবনি মুছব ম আৰু ততও ঁমুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি 

নোবছ । 

ا  َّانَّ  مَّ ِهْیُم  ك بْره   یَُّهْودِیًا ٰوََّلَّ  اِ
هِكْن  ل نًِیا ٰوَّ ا َّانَّ  نَّْصرَّ ِنْیًفا  ك  ٰمُْسلِمًا    حَّ

ا  مَّ َّانَّ  وَّ  الْمُْشِرِكْیَّ  ِمنَّ  ك

68. বনশ্চয় মোনুহৰ মোজত ততওঁল োলকই হহলছ ইব্ৰোহীমৰ 

ঘবনিতম িযবি বযসকল  ততওঁৰ অনুসৰণ কবৰবছ   গলত 

এই নিী আৰু মুবমনসক ; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ হহলছ 

মুবমনসক ৰ অবভভোৱক। 

َّْولَّ  اِٰنَّ  ِهْیمَّ  النَّٰاِس  ا   لَّلَِّٰذیْنَّ  ِباِبْره
تَّٰبَُّعْوهُ  ا ا ُنْوا    وَّالَِّٰذیْنَّ  النَِّٰبُٰ  وَّههذَّ مَّ   اه
 ُ ِلُٰ  وَّاّلٰله  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ
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69. বকতোিীসক ৰ এটো দল  বিচোলৰ যবদ ততোমোল োকক 

বসহঁলত বিপথগোমী কবৰি পোবৰল লহঁলতন, অথচ বসহঁত বনলজই 

বনজলক বিপথগোমী কবৰ আলছ; বকন্তু বসহঁলত উপ বব্ধ কবৰি 

পৰো নোই। 

ٓاى ِفَّة   وَّدَّْٰت  َّْهِل  ٰمِْن  ٰطَّ ِب  ا   لَّوْ  الِْكته
ا   یُِضلُْٰونَُّكْم    مَّ  اَِٰلَّ   یُِضلُْٰونَّ  وَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ ا  ا مَّ  یَّْشُعُرْونَّ   وَّ

70. তহ আহল  বকতোি! বকয় ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহৰ  গত কুফুৰী কৰো, অথচ ততোমোল োলকই ইয়োৰ 

সোক্ষ্য িহন কবৰছো? 

ِب  یه اَّْهلَّ    ِباهیهِت  تَّْكُفُرْونَّ  لِمَّ  الِْكته
 ِ َّنُْتْم  اّلٰله ُدْونَّ  وَّا  تَّْشهَّ

71. তহ আহল  বকতোি! ততোমোল োলক বকয় সতযক বমছোৰ 

হসলত বমবেত কৰো,  গলত জোবন িুবজ বকয় সতযক তগোপন 

কৰো? 

ِب  یه اَّْهلَّ  ٰقَّ  تَّلِْبُسْونَّ  لِمَّ  الِْكته   الْحَّ
ٰقَّ  وَّتَّْكُتُمْونَّ  ِبالْبَّاِطِل  َّنُْتْم  الْحَّ  وَّا
ن   تَّْعلَّمُْونَّ

72. আৰু বকতোিীসক ৰ এটো দল  কয়, ‘বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ বসহঁতৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ ততোমোল োলক বদনৰ 

প্ৰথমোংশত তোৰ ওপৰত ঈমোন আবনিো আৰু বদনৰ তশষ ভোগত 

কুফুৰী কবৰিো; যোলত বসহঁলত (ইছ োমৰ পৰো) উভবত আলহ। 

ٓاى ِفَّة   وَّقَّالَّْت  َّْهِل  ٰمِْن  ٰطَّ ِب  ا  الِْكته
ِمُنْوا ُنِْزلَّ  ِبالَِّٰذْی   اه لَّ  ا  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
ُنْوا مَّ ارِ  وَّْجهَّ  اه ا النَّٰهَّ ْكُفُرْو  ه   وَّا   اهِخرَّ
لَُّٰهْم   یَّْرِجُعْونَّ ۬   لَّعَّ

73. আৰু বযসকল  ততোমোল োকৰ দ্বীনৰ অনুসৰণ কলৰ 

ততওঁল োকৰ িোবহলৰ আন কোলকো বিশ্বোস নকবৰিো’। তকোৱো, 

‘বনশ্চয় আল্লোহৰ বনলদি বশত পলথই হহলছ একমোত্ৰ পথ। 

(বসহঁলত এই কথোও কয় তয, ততোমোল োলক এইলটোও বিশ্বোস 

নকবৰিো তয) ততোমোল োকক বযলটো বদয়ো হহলছ তসয়ো আনলকো 

বদয়ো হ’ি, অথিো ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুবি উিোপন কবৰি’। তকোৱো, ‘বনশ্চয় 

অনুগ্ৰহ হহলছ আল্লোহৰ হোতত, ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ তোক 

তসইলটো প্ৰদোন কলৰ; আৰু আল্লোহ প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ। 

  دِیْنَُّكْم    تَِّبعَّ  لِمَّْن  اَِٰلَّ  ُتْؤِمُنْو ا وََّلَّ 
ی اِٰنَّ  قُْل  ی الُْهده ِ ن  ُهدَّ َّْن   اّلٰله  یُْٰؤٰته   ا
د   ا   ٰمِثْلَّ  اَّحَّ َّوْ  اُْوتِیُْتْم  مَّ ْوُكْم  ا ٓاٰجُ   یُحَّ
بُِٰكْم    ِعْندَّ    ِبیَّدِ  الْفَّْضلَّ  اِٰنَّ  قُْل   رَّ
   ِ ٓاُء    مَّْن  یُْؤتِْیهِ   اّلٰله ُ   یَّٰشَّ  وَّاِسع   وَّاّلٰله

 عَّلِْیم  ۬ن 

74. ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ ততওঁৰ অনুগ্ৰহৰ িোলি একোেভোলৱ 

বনিিোবচত কবৰ  য়; আৰু আল্লোহ মহোন অনুগ্ৰহশী । 

ْحمَِّته   یَّْٰختَّٰصُ  ٓاُء    مَّْن  ِبرَّ ُ   یَّٰشَّ  وَّاّلٰله
ِظْیِم  الْفَّْضِل  ذُو  الْعَّ
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75. আৰু বকতোিীসক ৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো 

আলছ, যোৰ ওচৰত বিপু  সম্পদ আমোনত ৰোবখল ও (ঘূৰোই 

বিচৰোৰ  লগ  লগ) বস ঘূৰোই বদি; আলকৌ বসহঁতৰ মোজত 

এলনকুৱো মোনুলহো আলছ, যোৰ ওচৰত এটো দীনোৰ আমোনত 

ৰোবখল ও তোৰ ওপৰত সলিিোচ্চ তোবগদ বনবদয়োল লক বস 

তসইলটো ঘূৰোই বনবদি। এইলটো এইিোলি তয, বসহঁলত কয়, ‘এই 

অবশবক্ষ্তসক ৰ অবধকোৰ হৰণত আমোৰ তকোলনো পোপ নহয়; 

দৰোচ লত বসহঁলত জোবন িুবজ আল্লোহৰ নোমত বমছো কথো কয়। 

ِمْن  َّْهِل  وَّ ِب  ا   تَّاْمَّْنهُ  اِْن  مَّْن  الِْكته
ار   ْ   اِلَّْیكَّ    یُٰؤَّدِٰه    ِبِقْنطَّ ِمْٰنُ   اِْن  ٰمَّْن   وَّ
ا  اَِٰلَّ  اِلَّْیكَّ  یُؤَّدِٰه    َٰلَّ  ِبِدیْنَّار   تَّاْمَّْنهُ    مَّ
ًما    عَّلَّْیهِ  دُْمتَّ  لِكَّ   قَّٓاى ِ لُْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه  قَّا
َّ  ِف  عَّلَّیْنَّا  لَّیْسَّ  ِبیْل     اَْلُٰمِٰی   سَّ

یَُّقْولُْونَّ  لَّ  وَّ ِ  عَّ   وَُّهْم  الْكَِّذبَّ  اّلٰله
 یَّْعلَّمُْونَّ 

76. হয় বনশ্চয়, যবদ তকোলনোিোই বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পূৰণ কলৰ 

আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় 

আল্লোলহ মত্তোক্বীসক ক ভো  পোয়। 

َّْوفه  مَّْن  بَّله  ْهِده   ا تَّٰقه  ِبعَّ َّ  فَّاِٰنَّ   وَّا   اّلٰله
 الْمُٰتَِّقْیَّ  یُِحٰبُ 

77. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ  গত কৰো প্ৰবতশ্ৰুবত আৰু 

বনজৰ শপতক তুচ্ছ মু যৰ বিবনময়ত বিৰী কলৰ, আবখৰোতত 

বসহঁতৰ তকোলনো অংশ নোই; আৰু বক্বয়োমতৰ বদনো আল্লোলহ 

বসহঁতৰ  গত কথো নক’ি, বসহঁতৰ প্ৰবত দৃবষ্টও বনবদি আৰু 

বসহঁতক পবৰশুিও নকবৰি; আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ُ ْهدِ  یَّْشَتَّ ِ  ِبعَّ   اّلٰله
َّیْمَّانِِهْم  َّمًَّنا  وَّا هٓى ِكَّ  قَّلِْیًل  ث   َلَّ  اُول
قَّ  لَّ ةِ  ِف  لَُّهْم  خَّ   یُكَّلِٰمُُهُم  وََّلَّ  اَْلهِخرَّ
 ُ ْ  یَّْنُظرُ  وََّلَّ  اّلٰله مَّةِ  یَّْومَّ  اِلَّهْْیِ   الِْقیه
ْ  وََّلَّ  ٰكِهْْیِ لَُّهْم  یُزَّ اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

78. আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো এটো দল ো আলছ, 

বযসকল  বকতোিক বজভোৰ দ্বোৰো বিকৃত কলৰ যোলত 

ততোমোল োলক তসইলটোক আল্লোহৰ বকতোিৰ অংশ িুব  ভৱো; 

অথচ তসইলটো বকতোিৰ অংশ নহয়। বকন্তু বসহঁলত কয়, 

‘এইলটো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো অহো’; অথচ তসইলটো আল্লোহৰ 

তৰফৰ পৰো (অৱতীণি) নহয়। িৰং বসহঁলত জোবন-িুবজ আল্লোহৰ 

ওপৰত বমছো কথো কয়। 

ْ  وَّاِٰنَّ  ْ  یَّٰلْو نَّ  لَّفَِّریًْقا  ِمْٰنُ ُ َّلِْسنَّهَتَّ   ا
ِب  ُبْوهُ  ِبالِْكته ِب  ِمنَّ  لِتَّْحسَّ ا  الِْكته مَّ   وَّ
ِب    ُهوَِّمنَّ  یَُّقْولُْونَّ   الِْكته   ُهوَِّمْن  وَّ
ِ  ِعْندِ  ا  اّلٰله مَّ ِ    ِعْندِ  ُهوَِّمْن  وَّ   اّلٰله

یَُّقْولُْونَّ  لَّ  وَّ ِ  عَّ   وَُّهْم  الْكَِّذبَّ  اّلٰله
 یَّْعلَّمُْونَّ 
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79. তকোলনো মোনুহৰ িোলি সংগত নহয় তয, আল্লোলহ ততওঁক 

বকতোি, বহকমত আৰু নুিুওৱত দোন কৰোৰ পোছত ততওঁ মোনুহক 

ক’ি, ‘আল্লোহৰ পবৰিলতি  ততোমোল োলক তমোৰ দোস হহ তযোৱো’, 

িৰং ততওঁ (এই িুব লহ) ক’ি, বযলহতু ততোমোল োলক বকতোি 

বশক্ষ্ো বদয়ো আৰু বযলহতু ততোমোল োলক অধযয়ন কৰো, গবতলক 

‘ততোমোল োলক ৰোব্বোনী হহ তযোৱো,’। 

ا  َّانَّ  مَّ ر   ك َّْن  لِبَّشَّ ُ  یُْٰؤتِیَّهُ  ا   الِْكتهبَّ  اّلٰله
  لِلنَّٰاِس  یَُّقْولَّ  ثُٰمَّ  وَّالنُُٰبٰوَّةَّ  وَّالُْحكْمَّ 
ْ  ِعبَّادًا ُكْونُْوا ِ  دُْوِن  ِمْن  ٰلِ هِكْن  اّلٰله ل   وَّ
َّ  ُكْونُْوا بٰهِنٰی  لِٰمُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  رَّ   ُتعَّ
ِبمَّا  الِْكتهبَّ  ن  ُكنُْتْم  وَّ  تَّْدُرُسْونَّ

80. এইদলৰ ততও ঁততোমোল োকক এইলটোও বনলদি শ বনবদি তয, 

ততোমোল োলক বফবৰিো আৰু নিীসক ক ৰব্ব বহচোলপ গ্ৰহণ 

কৰো। ততোমোল োক মুছব ম তহোৱোৰ বপছত ততওঁ ততোমোল োকক 

কুফুৰীৰ বনলদি শ বদিলন? 

ُكْم  وََّلَّ  َّْن  یَّاُْمرَّ كَّةَّ  تَّٰتَِّخُذوا ا هٓى ِ  الْمَّل
 َّ َّْربَّابًا    وَّالنَِّٰبٰی  َّیَّاُْمُرُكْم   ا   ِبالْكُْفرِ  ا

َّنُْتْم  اِذْ  بَّْعدَّ  ن  ا  ٰمُْسلِمُْونَّ

81. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ নিীসক ৰ পৰো 

অিীকোৰ হ বছ  তয, ‘বযলহতু মই ততোমোল োকক বকতোি আৰু 

বহকমত(ৰ বশক্ষ্ো) বদলছোঁ; গবতলক ততোমোল োকৰ ওচৰত থকো 

তথযৰ সতযোয়নকোৰীৰূলপ তযবতয়ো ততোমোল োকৰ ওচৰল  এজন 

ৰোছু  আবহি- ততবতয়ো ততোমোল োলক অৱশযই তোৰ প্ৰবত ঈমোন 

আবনিো আৰু ততওঁক সহোয় কবৰিো’। ততওঁ ক’ত , 

‘ততোমোল োলক স্বীকোৰ কবৰ োলন? আৰু এই বিষলয় তমোৰ 

অিীকোৰ গ্ৰহণ কবৰ োলন’? ততওঁল োলক ক’ত , ‘আবম স্বীকোৰ 

কবৰল োঁ’। ততও ঁক’ত , ‘ততলে ততোমোল োলক সোক্ষ্ী থোকো 

আৰু মলয়ো ততোমোল োকৰ  গত সোক্ষ্ী থোবকল োঁ। 

ذَّ  وَّاِذْ  ُ  اَّخَّ َّ  ِمیْثَّاقَّ  اّلٰله   لَّمَّا   النَِّٰبٰی 
تَّیُْتُكْم    ثُٰمَّ  ِكتهب  ٰوَِّحْكمَّة   ٰمِْن  اه
ُكْم  ٓاءَّ ُسْول   جَّ ق   رَّ ٰدِ كُْم  لِٰمَّا  ٰمُصَّ   مَّعَّ
لَّتَّنُْصُرنَّٰه     ِبه   لَُّتْؤِمُنٰنَّ    قَّالَّ   وَّ
ْرُتْم  َّقْرَّ ا ْذُتْم  ءَّ له  وَّاَّخَّ لِكُْم  عَّ  ذه
ا  اِْصِرْی    لُْو  ْرنَّا    قَّا َّقْرَّ ُدْوا قَّالَّ   ا  فَّاْشهَّ
َّنَّا  كُْم  وَّا ِهِدیْنَّ  ٰمِنَّ  مَّعَّ  الٰشه

82. এলতলক ইয়োৰ বপছত বযসকল  মুখ ঘূৰোই  ি, বসহঁলতই 

হহলছ ফোবছক (সতযতযোগী)। 

ٰله  فَّمَّْن  لِكَّ  بَّْعدَّ  تَّوَّ هٓى ِكَّ  ذه   ُهُم  فَّاُول
ِسُقْونَّ   الْفه

83. বসহঁলত আল্লোহৰ দ্বীনৰ পবৰিলতি  আন বকিো বিচোলৰ তনবক? 

অথচ আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয আলছ সকল োলৱ ইচ্ছোলত 

হওক িো অবনচ্ছোলত ততওঁৰ ওচৰত আত্মসমপিণ কবৰলছ; আৰু 

ততওঁৰ ওচৰল লকই বসহঁলত প্ৰতযোৱতি ন কবৰি। 

ْْیَّ  َّفَّغَّ ِ  دِیِْن  ا لَّه    یَّْبُغْونَّ  اّلٰله َّْسلَّمَّ  وَّ   ا
مهوهِت  ِف  مَّْن  ْوعًا   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ طَّ

ُعْونَّ  وَّاِلَّْیهِ  ٰوَّكَّْرًها   یُْرجَّ
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84. ততোমোল োলক তকোৱো, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ আল্লোহৰ প্ৰবত 

আৰু বয আমোৰ প্ৰবত অৱতীণি হহলছ  গলত তোৰ প্ৰবতও ঈমোন 

আবনলছোঁ বয অৱতীণি হহলছ ইব্ৰোহীম, ইছমোঈ , ইছহোক্ব, 

ইয়োকূি আৰু ততওঁৰ িংশধৰসক ৰ প্ৰবত, আৰু মুছো, ঈছো 

 গলত অনযোনয নিীসক ক ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো বয প্ৰদোন কৰো হহলছ (তোৰ প্ৰবতও ঈমোন আবনলছোঁ)। আবম 

ততওঁল োকৰ মোজত তকোলনো ধৰণৰ পোথিকয নকলৰোঁ; আৰু আবম 

ততওঁৰ ওচৰলতই আত্মসমপিণকোৰী। 

نَّٰا  قُْل  مَّ ِ  اه ا   ِباّلٰله مَّ ا    عَّلَّیْنَّا  اُنِْزلَّ  وَّ مَّ   وَّ
ُنِْزلَّ  له   ا ِهْیمَّ  عَّ   وَّاِْسمهِعْیلَّ  اِبْره

قَّ  یَّْعُقْوبَّ  وَّاِْسحه ا   وَّاَْلَّْسبَّاِط   وَّ مَّ   وَّ
 َّ   ِمْن  وَّالنَِّٰبیُْٰونَّ  وَِّعْیسه  ُمْوسه  اُْوِٰت
بِِٰهْم  ُق  َلَّ  ٰرَّ ٰرِ د   بَّْیَّ  نُفَّ ْ ؗ  اَّحَّ   ٰمِْٰنُ
 ُمْسلِمُْونَّ  لَّه    وَّنَّْحُن 

85. আৰু বযলয় ইছ োমৰ িোবহলৰ আন তকোলনো দ্বীন সন্ধোন কবৰি 

তোৰ পৰো তসইলটো তকবতয়োও গ্ৰহণ কৰো নহ’ি আৰু বস 

পৰকো ত ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হ’ি। 

ْن  مَّ ْْیَّ   یَّْٰبتَِّغ  وَّ ِم  غَّ ْ  دِیًْنا  اَْلِْسلَّ   فَّلَّ
ةِ  وَُّهوَِّف   ِمْنُه    یُْٰقبَّلَّ    ِمنَّ  اَْلهِخرَّ

ِسِریْنَّ   الْخه

86. আল্লোলহ তকলনলক তসই সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত কবৰি, 

বযসকল  ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত আৰু ৰোছু ক সতয িুব  

সোক্ষ্য বদয়োৰ বপছত  গলত বসহঁতৰ ওচৰল  স্পষ্ট বনদশিন 

অহোৰ বপছত কুফুৰী কবৰলছ? আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক 

বহদোয়ত বনবদলয়। 

ُ  یَّْهِدی كَّْیفَّ    بَّْعدَّ  كَّفَُّرْوا قَّْوًما  اّلٰله
یْمَّانِِهْم  ا اِ ِهُدْو  َّٰنَّ  وَّشَّ ُسْولَّ  ا ٰق   الٰرَّ   حَّ
ُهُم  ٓاءَّ ُت    وَّجَّ ُ   الْبَّیِٰنه  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله
لِمِْیَّ  الْقَّْومَّ   الٰظه

87. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ প্ৰবতদোন 

হহলছ এই তয, ইহঁতৰ ওপৰত আল্লোহৰ আৰু বফবৰিোসক ৰ 

তথো সকল ো মোনুহলৰ অবভসম্পোত। 

هٓى ِكَّ  ٓاُؤُهْم  اُول زَّ َّٰنَّ  جَّ ْ  ا  لَّْعنَّةَّ  عَّلَّهْْیِ
 ِ كَّةِ  اّلٰله هٓى ِ ن  وَّالنَّٰاِس  وَّالْمَّل َّْجمَِّعْیَّ  ا

88. বসহঁলত তোত (জোহোন্নোমত) িোয়ী হ’ি। বসহঁতৰ শোবি 

অকলণো বশবথ  কৰো নহ’ি আনবক বসহঁতক অৱকোলশো বদয়ো 

নহ’ি। 

لِِدیْنَّ  ا    خه ٰفَُّف  َلَّ   فِْیهَّ ُ  یُخَّ ْٰنُ   عَّ
اُب  ذَّ ن  ُهْم  وََّلَّ  الْعَّ ُرْونَّ  یُْنظَّ

89. বকন্তু তসইসক  ত োকৰ িোবহলৰ, বযসকল  ইয়োৰ বপছত 

তোওিো কবৰলছ আৰু বনজলক সংলশোধন কবৰলছ। এই তক্ষ্ত্ৰত 

বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ْ  تَّابُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  لِكَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ  ذه
َّْصلَُّحْوا  َّ  فَّاِٰنَّ  وَّا ُفوْر    اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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90. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত কুফুৰী 

কবৰলছ, তোৰ বপছত বসহঁলত কুফুৰী কোযিত অবধক আগুৱোই 

হগলছ, বসহঁতৰ তোওিো তকবতয়োও কিু  কৰো নহ’ি; আৰু 

বসহঁলতই হহলছ পথভ্ৰষ্ট। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  یْمَّانِِهْم  بَّْعدَّ  كَّفَّ   ثُٰمَّ  اِ
ْ    ُتْقبَّلَّ  لَّْٰن  ُكْفًرا اْزدَّادُْوا   تَّْوبَّهَُتُ
هٓى ِكَّ  ٓالُْٰونَّ  ُهُم  وَّاُول  الٰضَّ

91. বনশ্চয় বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ আৰু কোবফৰ অৱিোলতই 

মৃতুযিৰণ কবৰলছ, বসহঁতৰ তকোলনোিোই পৃবথৱী ভৰো তসোণ 

বিবনময় বহচোলপ প্ৰদোন কবৰল ও তসইলটো তকবতয়োও গ্ৰহণ কৰো 

নহ’ি। ইহঁলতই তসইসক  ত োক, বযসক ৰ িোলি আলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি আৰু বসহঁতৰ িোলি তকোলনো সহোয়কোৰীও 

নোই। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  اُتْوا كَّفَّ مَّ   ُكٰفَّار   وَُّهْم  وَّ
 ْ ِدِهْم  ِمْن  یُْٰقبَّلَّ  فَّلَّ  ٰمِْلءُ  اَّحَّ

لَّوِ  اَْلَّْرِض  ی ذَّهًَّبا ٰوَّ   ِبه     افْتَّده
هٓى ِكَّ  اب   لَُّهْم  اُول َّلِْیم   عَّذَّ ا  ا مَّ   لَُّهْم  وَّ
ن  ٰمِْن   نٰهِصِریْنَّ

92. ততোমোল োলক বয ভো লপোৱো তোৰ পৰো িযয় (দোন) 

নকৰোল লক ততোমোল োলক তকবতয়োও তছোৱোি অজি ন কবৰি 

তনোৱোবৰিো; আৰু ততোমোল োলক বয িযয় (দোন) কৰো, বনশ্চয় 

আল্লোহ তসই সম্পলকি  সবিলশষ অৱগত। 

َّ  تَّنَّالُوا لَّْن  ٰته  الَِْبٰ   ِمٰمَّا  ُتْنِفُقْوا حَّ
  ۬ ا   ُتِحبُْٰونَّ   مَّ ء   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وَّ ْ   فَّاِٰنَّ  َشَّ
 َّ  عَّلِْیم   ِبه   اّلٰله

93. তোওৰোত অৱতীণি তহোৱোৰ আগলত ইছৰোঈল  বনজৰ 

ওপৰত বয হোৰোম কবৰবছ  তোৰ িোবহলৰ িনী ইছৰোঈ ৰ িোলি 

যোৱতীয় খোদয হো ো  আবছ । তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক 

সতযিোদী তহোৱো ততলনহ’ত  তোওৰোত হ  আহো আৰু তসয়ো 

পো  কৰো’। 

اِم  كُٰلُ  عَّ َّانَّ  الٰطَّ   لِٰبَِّنْ   ِحٰلً  ك
ٓاِءیْلَّ  ا  اَِٰلَّ  اِْسرَّ مَّ  مَّ ٰرَّ ٓاِءیُْل  حَّ  اِْسرَّ

له  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  نَّْفِسه   عَّ َّٰلَّ  ا   ُتَنَّ
ىُة    ىةِ  فَّاُْتْوا قُْل   الٰتَّوْره   فَّاْتلُْوهَّا   ِبالٰتَّوْره

ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن   صه

94. এলতলক ইয়োৰ বপছলতো বযসকল  আল্লোহৰ ওপৰত বমছো 

ৰটনো কলৰ বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

ی فَّمَِّن  ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ ْ  الْكَِّذبَّ  اّلٰله   ِمنٌۢ
لِكَّ  بَّْعدِ  هٓى ِكَّ  ذه لِمُْونَّ ر  ُهُم  فَّاُول  الٰظه

95. তকোৱো, ‘আল্লোলহ সতয হকলছ। তসলয় ততোমোল োলক 

একবনিভোলৱ ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোতৰ অনুসৰণ কৰো, আৰু ততও ঁ

মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নোবছ ’। 

قَّ  قُْل  دَّ ُ  صَّ  ِملَّٰةَّ  فَّاتَِّٰبُعْوا اّلٰله
ِهْیمَّ  بْره ِنْیًفا    اِ ا   حَّ مَّ َّانَّ  وَّ   ِمنَّ  ك

 الْمُْشِرِكْیَّ 
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96. বনশ্চয় মোনৱজোবতৰ িোলি সিিপ্ৰথম বয ঘৰ প্ৰবতবিত 

হহবছ  তসয়ো মক্কোত অৱবিত, তসইখন হহলছ িৰকতময় আৰু 

বিশ্বিোসীৰ িোলি বহদোয়ত। 

لَّ  اِٰنَّ  َّٰوَّ   لَّلَِّٰذْی  لِلنَّٰاِس  ٰوُِضعَّ  بَّْیت   ا
كًا ِببَّكَّٰةَّ  َّ لَّمِْیَّ   وَُّهًدی ُمَبه  لِٰلْعه

97. তোত িহুলতো সুস্পষ্ট বনদশিন আলছ, তযলন মোকোলম 

ইব্ৰোহীম (বশ ৰ ওপৰত ইব্ৰোহীমৰ পদবচহ্ন); বযলয় তোত প্ৰলৱশ 

কবৰি বস বনৰোপত্তো  োভ কবৰি; আৰু মোনুহৰ মোজৰ পৰো তোত 

যোিল  যোৰ সোমথি আলছ, আল্লোহৰ উলেলশয তসই ঘৰৰ হজ্জ 

কৰো তোৰ িোলি অৱশয কতি িয (অবনিোযি); আৰু বযলয় কুফুৰী 

কবৰি বস জোবন তথোৱো উবচত, বনশ্চয় আল্লোহ সৃবষ্টজগতৰ 

মুখোলপক্ষ্ী নহয়। 

ٌۢ  فِْیهِ  یهت  ۬   ٰمَّقَّاُم  بَّیِٰنهت   اه ِهْیمَّ   بْره  اِ
مَّْن  لَّه   وَّ َّانَّ  دَّخَّ ِمًنا    ك ِ   اه لَّ  وَّّلِلٰه   عَّ
اعَّ  مَِّن  الْبَّیِْت  ِحٰجُ  النَّٰاِس    اْستَّطَّ
ِبیًْل    اِلَّْیهِ  مَّْن   سَّ َّ  فَّاِٰنَّ  كَّفَّرَّ  وَّ  اّلٰله
ِنٰ   ِن  غَّ لَّمِْیَّ  عَّ  الْعه

98. তকোৱো, ‘তহ আহল  বকতোি! ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহক (বনদশিনসমূহক) বকয় অস্বীকোৰ কৰো? আৰু 

ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোলহই সোক্ষ্ী’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل   تَّْكُفُرْونَّ  لِمَّ  الِْكته
۬   ِباهیهِت    ِ ُ   اّلٰله ِهْید   وَّاّلٰله له  شَّ ا  عَّ  مَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

99. তকোৱো, ‘তহ আহল  বকতোি! বযজন িযবিলয় ঈমোন 

আবনলছ ততোমোল োলক িৰতো অনুসন্ধোন কবৰ আল্লোহৰ পথত 

ততওঁক বকয় িোধো বদয়ো? অথচ ততোমোল োলকই (এই বিষলয়) 

সোক্ষ্ী; (জোবন তথোৱো) ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ অমলনোলযোগী নহয়’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل  ْونَّ  لِمَّ  الِْكته ْن  تَُّصٰدُ   عَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ مَّنَّ  مَّْن  اّلٰله ا  اه ِعوًَّجا   تَّْبُغْونَّهَّ
َّنُْتْم  ٓاُء    ٰوَّا دَّ ا   ُشهَّ مَّ ُ  وَّ افِل   اّلٰله ٰمَّا  ِبغَّ   عَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ 

100. তহ মুবমনসক ! বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহলছ, 

ততোমোল োলক যবদ বসহঁতৰ এটো দ ৰ আনুগতয কৰো, ততলে 

বসহঁলত ততোমোল োকক ঈমোন আনোৰ বপছত আলকৌ কোবফৰ 

অৱিোত ওভতোই হ লহ এবৰি। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ   ُتِطْیُعْوا اِْن  اه
 الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  فَِّریًْقا 

یْمَّانِكُْم  بَّْعدَّ  یَُّردُْٰوُكْم  ِفِریْنَّ  اِ  كه

101. আৰু তকলনলক ততোমোল োলক কুফুৰী কৰো অথচ আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহ ততোমোল োকৰ ওচৰত বত োৱত কৰো হয় আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত ততওঁৰ ৰোছুল ো উপবিত আলছ? আৰু বয 

িযবিলয় আল্লোহক দৃঢভোলৱ অৱ ম্বন কবৰি, বস বনশ্চয় সৰ  

পথৰ বহদোয়ত  োভ কবৰি। 

َّنُْتْم  تَّْكُفُرْونَّ  وَّكَّْیفَّ    ُتْتله  وَّا
یهُت  عَّلَّْیُكْم  ِ  اه فِْیُكْم  اّلٰله ُسْولُه     وَّ   رَّ
مَّْن  ِ  یَّْٰعتَِّصْم  وَّ   اِله  ُهِدیَّ  فَّقَّْد  ِباّلٰله
اط   ن  ِصرَّ  ٰمُْستَِّقْیم 
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102. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক যথোথিভোলৱ আল্লোহৰ 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু ততোমোল োলক মুছব ম (পবৰপূণি 

আত্মসমপিণকোৰী) তনোলহোৱোল লক মৃতুযিৰণ নকবৰিো। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا ٰقَّ  اّلٰله  حَّ
ِته   َّنُْتْم  اَِٰلَّ  تَُّمْوُتٰنَّ  وََّلَّ  ُتقه  وَّا

 ٰمُْسلِمُْونَّ 

103. আৰু ততোমোল োক সকল োলৱ আল্লোহৰ ৰছীক দৃঢভোলৱ 

ধোৰণ কৰো আৰু পৰস্পলৰ বিবচ্ছন্ন নহ’িো;  গলত ততোমোল োকৰ 

প্ৰবত আল্লোলহ কৰো অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক 

পৰস্পলৰ শত্ৰু আবছ ো। তোৰ বপছত ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

হৃদয়ত প্ৰীবতৰ সিোৰ কবৰলছ, ফ ত ততওঁৰ অনুগ্ৰহত 

ততোমোল োলক পৰস্পৰ ভোই-ভোই হহ হগছো। ততোমোল োক 

আবছ ো অবিগতি ৰ দুৱোৰত, ততলৱঁই ততোমোল োকক তোৰ পৰো 

ৰক্ষ্ো কবৰলছ। এইদলৰ আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি ততওৰঁ 

আয়োতসমূহ স্পষ্টভোলৱ বিিৃত কলৰ যোলত ততোমোল োলক 

বহদোয়ত তপোৱো। 

ْبِل  وَّاْعتَِّصُمْوا ِ  ِبحَّ ِمْیًعا ٰوََّلَّ  اّلٰله   جَّ
قُْوا  ٰرَّ ُكُرْوا تَّفَّ ِ  نِْعمَّتَّ  وَّاذْ  عَّلَّْیُكْم  اّلٰله

ٓاءً  ُكنُْتْم  اِذْ  َّعْدَّ َّلَّٰفَّ  ا   قُلُْوِبكُْم  بَّْیَّ  فَّا
َّْصبَّْحُتْم  نًا    ِبِنْعمَِّته    فَّا  وَُّكنُْتْم   اِْخوَّا

له  ا  عَّ فَّ ة   شَّ ُكْم  النَّٰارِ  ٰمِنَّ  ُحْفرَّ َّنْقَّذَّ  فَّا
ا    لِكَّ   ٰمِْنهَّ ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ یهِته   لَّكُْم  اّلٰله   اه

لَّٰكُْم   تَّْهتَُّدْونَّ  لَّعَّ

104. আৰু ততোমোল োকৰ মোজত এলনকুৱো এটো দ  তহোৱো 

উবচত, বযসকল  ক যোণৰ ফোল  (মোনুহক) আহ্বোন কবৰি আৰু 

সৎকমিৰ বনলদি শ বদি আৰু অসৎকমিৰ পৰো বনলষধ কবৰি; আৰু 

ততওঁল োলকই হ’ি সোফ যমবিত। 

لْتَُّكْن    اِلَّ  یَّْٰدُعْونَّ  اُٰمَّة   ٰمِْنُكْم  وَّ
ْْیِ  یَّاُْمُرْونَّ  الْخَّ   ِبالْمَّْعُرْوِف  وَّ
ْونَّ  یَّْنهَّ ِن  وَّ هٓى ِكَّ   الْمُْنكَِّر    عَّ   ُهُم  وَّاُول

 الْمُْفلُِحْونَّ 

105. ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ’িো, বযসকল  স্পষ্ট 

বনদশিনসমূহ অহোৰ বপছলতো (বিবভন্ন দ ত) বিভি হহলছ আৰু 

বনজৰ মোজলতই মতোলনকয সৃবষ্ট কবৰলছ; আৰু বসহঁতৰ িোলিই 

আলছ মহোশোবি। 

َّالَِّٰذیْنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  قُْوا ك ٰرَّ   تَّفَّ
ْ  وَّاْختَّلَُّفْوا ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ُهُم  مَّ ٓاءَّ   جَّ
ُت    هٓى ِكَّ   الْبَّیِٰنه اب   لَُّهْم  وَّاُول   عَّذَّ
ن  ِظْیم   عَّ

106. তসইবদনো বকছুমোন মুখমি  উজ্জ  হ’ি আৰু বকছুমোন 

মুখ ক' ো পবৰি; বযহঁতৰ মুখ ক' ো পবৰি (বসহঁতক তকোৱো 

হ’ি), ‘ততোমোল োলক ঈমোন আনোৰ বপছত আলকৌ কুফুৰী 

কবৰবছ ো তনবক? এলতলক ততোমোল োলক শোবি তভোগ কৰো, 

বযলহতু ততোমোল োলক কুফুৰী কবৰবছ ো’। 

  ُوُجْوه     وَّتَّْسوَّدُٰ  ُوُجْوه   تَّْبیَّٰضُ  یَّْٰومَّ 
ا  َّٰمَّ   ُوُجْوُهُهْم  اْسوَّدَّْٰت  الَِّٰذیْنَّ  فَّا

كَّفَّْرُتْم  َّ یْمَّانِكُْم  بَّْعدَّ  ا   فَُّذْوقُوا اِ
ابَّ  ذَّ  تَّْكُفُرْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  الْعَّ
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107. আৰু বযসক ৰ মুখ উজ্জ  হ’ি ততওলঁ োলক আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহত থোবকি, তোত ততওলঁ োক বচৰিোয়ী হ’ি। 

ا  َّٰمَّ ْت  الَِّٰذیْنَّ  وَّا   فَِّفْ  ُوُجْوُهُهْم  ابْیَّٰضَّ
ْحمَّةِ  ِ    رَّ ا  ُهْم   اّلٰله لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

108. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ আয়োত (বনদশিন), বযলিোৰ আবম 

ততোমোৰ ওচৰত যথোযথভোলৱ বত োৱত কবৰলছোঁ; আৰু আল্লোলহ 

সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবত অনযোয়-অবিচোৰ কবৰি বনবিচোলৰ। 

یهُت  تِلْكَّ  ِ  اه ٰقِ    عَّلَّیْكَّ  نَّْتلُْوهَّا  اّلٰله   ِبالْحَّ
ا  مَّ ُ  وَّ لَّمِْیَّ  ُظلْمًا  یُِریُْد  اّلٰله  لِٰلْعه

109. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই, আৰু আল্লোহৰ ওচৰলতই সকল ো 

প্ৰতযোৱবতি ত হ’ি। 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
ِ  وَّاِلَّ  عُ  اّلٰله  اَْلُُموُْرن  ُتْرجَّ

110. ততোমোল োলকই তেি উম্মত, মোনৱজোবতৰ (বহদোয়তৰ) 

িোলি (লতোমোল োকক) উব ওৱো হহলছ, (কোৰণ) ততোমোল োলক 

সৎকমিৰ আলদশ বদয়ো আৰু অসৎকমিৰ পৰো বনলষধ কৰো  গলত 

আল্লোহৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কৰো। আহল  বকতোিসকল  যবদ 

ঈমোন আবনল লহঁলতন ততলে বসহঁতৰ িোলি এয়ো ভো  

হ’ লহঁলতন। বসহঁতৰ মোজত বকছুমোন মুবমলনো আলছ; বকন্তু 

বসহঁতৰ অবধকোংশই হহলছ ফোবছক্ব। 

ْْیَّ  ُكنُْتْم  ْت  اُٰمَّة   خَّ   لِلنَّٰاِس  اُْخِرجَّ
ْونَّ  ِبالْمَّْعُرْوِف  تَّاُْمُرْونَّ  ِن  وَّتَّْنهَّ   عَّ
ِ    وَُّتْؤِمُنْونَّ  الْمُْنكَّرِ  لَّوْ   ِباّلٰله مَّنَّ  وَّ  اه
َّْهُل  ِب  ا ا لَّكَّانَّ  الِْكته ْْیً   لَُّٰهْم    خَّ
 ُ ْكثَُّرُهُم  الْمُْؤِمُنْونَّ  ِمْٰنُ َّ   وَّا

ِسُقْونَّ   الْفه

111. সোমোনয কষ্ট বদয়োৰ িোবহলৰ বসহঁলত ততোমোল োকৰ তকোলনো 

ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি আৰু যবদ বসহঁলত ততোমোল োকৰ  গত 

যুি কলৰ ততলে বসহঁলত পৃি প্ৰদশিন কবৰি, তোৰ বপছত 

বসহঁতক সহোয় কৰো নহ’ি। 

ْوُكْم  لَّْن  َّذًی    اَِٰلَّ   یَُّٰضٰرُ  وَّاِْن   ا
  َلَّ  ثُٰمَّ  اَْلَّدْبَّارَّ  یُوَّلُْٰوُكُم  یُٰقَّاتِلُْوُكْم 
ُرْونَّ   یُْنصَّ

112. আল্লোহ আৰু মোনুহৰ আেয়ৰ িোবহলৰ বসহঁলত য’ততই 

অৱিোন নকৰক বকয়, তোলতই বসহঁতৰ িোলি  োঞ্ছনো বনধিোৰণ 

কৰো হহলছ, বসহঁত আল্লোহৰ তৰোধৰ পোত্ৰ হহলছ  গলত বসহঁতৰ 

ওপৰত দোবৰদ্ৰতো বনধিোৰণ কবৰ বদয়ো হহলছ; এইকোৰলণ তয, 

বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু 

অনযোয়ভোলৱ নিীসক ক হতযো কবৰবছ ;  গলত এইকোৰলণও 

তয, বসহঁত অিোধয হহবছ  আৰু সীমো ংঘন কবৰবছ । 

ُ  ُضِربَّْت  لَّٰةُ  عَّلَّهْْیِ َّیْنَّ  الٰذِ ا  ا ا مَّ  ثُِقُفْو 
ْبل   اَِٰلَّ  ِ  ٰمِنَّ  ِبحَّ بْل   اّلٰله   ٰمِنَّ  وَّحَّ

بَّٓاُءوْ  النَّٰاِس  ب   وَّ ِ  ٰمِنَّ  ِبغَّضَّ   اّلٰله
ُ  وَُّضِربَّْت  لِكَّ   الْمَّْسكَّنَُّة    عَّلَّهْْیِ   ذه
َّانُْوا ِباَّنَُّٰهْم  ِ   ِباهیهِت  یَّْكُفُرْونَّ  ك   اّلٰله

یَّْقُتلُْونَّ  ْْیِ  اَْلَّنٌِْۢبیَّٓاءَّ  وَّ ٰق     ِبغَّ لِكَّ   حَّ   ذه
ْوا ِبمَّا  صَّ َّانُْوا عَّ  یَّْعتَُّدْونَّ   وَّك
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113. বসহঁত সকল ো সমোন নহয়। বকতোিীসক ৰ মোজত 

অবিচব ত এটো দল ো আলছ; বসহঁলত ৰোবত আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহ বত োৱত কলৰ আৰু বসহঁলত ছোজদো কলৰ। 

وَّٓاًء    لَّیُْسْوا َّْهِل  ِمْن   سَّ ِب  ا  اُٰمَّة   الِْكته
یهِت  یَّْٰتلُْونَّ  قَّٓاى ِمَّة   ِ  اه نَّٓاءَّ  اّلٰله  الَّْٰیِل  اه
 یَّْسُجُدْونَّ  وَُّهْم 

114. বসহঁলত আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ, সৎকমিৰ বনলদি শ বদলয় অসৎকমিৰ পৰো বনলষধ কলৰ, 

 গলত বসহঁলত ক যোণকৰ কোমত প্ৰবতলযোবগতো কলৰ; আৰু 

এওঁল োলকই হহলছ পূণযৱোনসক ৰ অেভুি ি। 

ِ  یُْؤِمُنْونَّ    اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله
یَّاُْمُرْونَّ  ْونَّ  ِبالْمَّْعُرْوِف  وَّ یَّْنهَّ ِن  وَّ   عَّ
اِرُعْونَّ  الْمُْنكَّرِ  یُسَّ ِت    ِف  وَّ ْْیه  الْخَّ
هٓى ِكَّ  لِِحْیَّ  ِمنَّ  وَّاُول  الٰصه

115. বসহঁলত বয ভো  কোম কবৰলছ, তোৰ পৰো বসহঁতক 

তকবতয়োও িবিত কৰো নহ’ি; আৰু আল্লোহ মুত্তোক্বীসক ৰ 

বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 

ا  مَّ لُْوا وَّ ْْی    ِمْن  یَّْفعَّ ْ  خَّ   یُْٰكفَُّرْوهُ    فَّلَّ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله  ِبالْمُٰتَِّقْیَّ  عَّلِْیم 

116. বনশ্চয় বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, আল্লোহৰ ওচৰত বসহঁতৰ 

ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত তকোলনো কোমত নোবহি। 

বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ অবধিোসী, আৰু তোত বসহঁত 

বচৰকো  থোবকি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْ  ُتْغِنَّ  لَّْن  كَّفَّ ْٰنُ   عَّ
َّْموَّالُُهْم  دُُهْم  وََّلَّ   ا َّْوَلَّ ِ  ٰمِنَّ  ا  اّلٰله
ْیـ ًا    هٓى ِكَّ   شَّ ُب  وَّاُول   ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه
ا  لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

117. এই পোবথিৱ জীৱনত বসহঁলত বয িযয় কলৰ তোৰ উদোহৰণ 

বহম-শীত  িতোহৰ দলৰ, বযলটোলৱ অনযোয়কোৰী সম্প্ৰদোয়ৰ শসয 

তখবতত আঘোত কলৰ; আৰু তোক ধ্বংস কবৰ বদলয়। প্ৰকৃতলত 

আল্লোলহ বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় কৰো নোই, বসহঁত বনলজই 

বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰলছ। 

ا  مَّثَُّل  ِذهِ  ِفْ  یُْنِفُقْونَّ  مَّ وةِ  هه یه   الْحَّ
نْیَّا  ا  ِریْح   كَّمَّثَِّل  الٰدُ ابَّْت  ِصٰر   فِْیهَّ   اَّصَّ
ْرثَّ  ا قَّْوم   حَّ لَّمُْو  ُهْم  ظَّ َّنُْفسَّ   ا

َّْهلَّكَّْتُه    ا   فَّا مَّ لَّمَُّهُم  وَّ ُ  ظَّ هِكْن  اّلٰله ل   وَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا
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118. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক বনজৰ িোবহলৰ আন 

(অবিশ্বোসী) কোলৰোিোক অেৰি িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো। বসহঁলত 

ততোমোল োকক অবনষ্ট কবৰিল  ত্ৰুটি নকবৰি; বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ মোৰোত্মক ক্ষ্বতৰ কোমনো কলৰ। বনশ্চয় বসহঁতৰ 

মুখৰ পৰো শত্ৰুতো প্ৰকোশ পোইলছ আৰু বসহঁতৰ অেলৰ বযলটো 

তগোপন কলৰ তসয়ো আৰু অবধক ভয়োৱহ। বনশ্চয় ততোমোল োকৰ 

িোলি আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ বিিৃত কবৰলছোঁ, যবদ 

ততোমোল োলক অনুধোৱন কৰো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ انَّةً  تَّٰتَِّخُذْوا َلَّ  اه   ِبطَّ
بَّاًَل    یَّاْلُْونَُّكْم  َلَّ  دُْونِكُْم  ٰمِْن   خَّ
ا  وَّدُْٰوا ِنٰتُْم    مَّ ِت  قَّْد   عَّ ٓاءُ  بَّدَّ  الْبَّْغضَّ
۬   ِمْن  َّفْوَّاِهِهْم   ا   ا مَّ   ُصُدْوُرُهْم   ُتْخِفْ  وَّ
   ُ ْكَبَّ َّ  اِْن  اَْلهیهِت  لَّكُُم  بَّیَّٰنَّٰا  قَّْد   ا
 تَّْعِقلُْونَّ  ُكنُْتْم 

119. তচোৱো, ততোমোল োলকই বসহঁতক ভো লপোৱো, বসহঁলত বকন্তু 

ততোমোল োকক ভো  নোপোয়, আনহোলত ততোমোল োলক সকল ো 

ঐশীগ্ৰন্থক বিশ্বোস কৰো (বকন্তু বসহঁলত ততোমোল োকৰ গ্ৰন্থক 

বিশ্বোস নকলৰ)।  গলত বসহঁলত তযবতয়ো ততোমোল োকৰ 

সংস্পশিত আলহ ততবতয়ো কয়, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ’, বকন্তু 

তযবতয়ো অক শৰীয়োলক (পৰস্পলৰ) বমব ত হয় ততবতয়ো 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত আলৰোশত বসহঁলত বনজৰ আঙুব ৰ 

অগ্ৰভোগ কোমুবৰিল  ধলৰ। তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ তৰোধত 

ততোমোল োলকই মৰো’। বনশ্চয় অেৰত বয আলছ তসই বিষলয় 

আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

َّنُْتْم  ا ءِ  هه    وََّلَّ  ُتِحبُْٰونَُّهْم  اُواَلَّ
ِب  وَُّتْؤِمُنْونَّ  یُِحبُْٰونَُّكْم  ِٰه     ِبالِْكته   كُل

ا لَُّقْوُكْم  وَّاِذَّا لُْو  ۬   قَّا  ۬ نَّٰا   مَّ لَّْوا وَّاِذَّا  اه   خَّ
ْوا ٰضُ ْیِظ    ِمنَّ  اَْلَّنَّاِملَّ  عَّلَّْیُكُم  عَّ   الْغَّ
ْیِظكُْم    ُمْوُتْوا قُْل  َّ  اِٰنَّ   ِبغَّ ٌۢ  اّلٰله  عَّلِْیم 

اِت  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

120. ততোমোল োকৰ মি  হ’ত  বসহঁলত কষ্ট অনুভৱ কলৰ 

আৰু ততোমোল োকৰ অমি  হ’ত  বসহঁলত আনবিত হয়। 

ততোমোল োলক যবদ হধযিযশী  তহোৱো আৰু মুত্তোক্বী তহোৱো ততলে 

বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰই ততোমোল োকক এলকো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি। 

বসহঁলত বয কলৰ বনশ্চয় আল্লোলহ তসয়ো পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

ْسكُْم  اِْن  نَّة   تَّْمسَّ سَّ   تَُّسْؤُهْم ؗ  حَّ
یِٰئَّة   ُتِصْبُكْم  وَّاِْن  ُحْوا سَّ ا    یَّْٰفرَّ   ِبهَّ
ْوا وَّاِْن  ُكْم  َلَّ  وَّتَّٰتَُّقْوا تَّْصَِبُ  یَُّضٰرُ

ْیـ ًا    كَّْیُدُهْم  َّ  اِٰنَّ   شَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله
ن   ُمِحْیط 

121. আৰু স্মৰণ কৰো, (উহুদৰ বদনো) তযবতয়ো তুবম পুৱোৰ 

ভোগত বনজৰ পবৰয়ো ৰ পৰো ও োই হগ যুিৰ িোলি 

মুবমনসক ক ৰণলক্ষ্ত্ৰত বিনযি কবৰবছ ো; আৰু আল্লোহ 

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ْوتَّ  وَّاِذْ  َّْهلِكَّ  ِمْن  غَّدَّ   ُتبَّٰوُِئ  ا
اِل    مَّقَّاعِدَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  ُ   لِلِْقتَّ  وَّاّلٰله
ِمْیع   ن  سَّ  عَّلِْیم 
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122. তযবতয়ো ততোমোল োকৰ মোজৰ দুটো দ  হতোশ হহ সোহস 

তহৰুৱোৰ উপৰম হহবছ , অথচ আল্লোহ আবছ  উভয়লৰ 

সহোয়ক, আৰু আল্লোহৰ ওপৰলতই মুবমনসকল  তোৱোকু্ক  

(বনভি ৰ) কৰো উবচত। 

ِ  هَّٰمَّْت  اِذْ  ٓاى ِفَّته َّْن  ِمْنُكْم  ٰطَّ لَّ ن  ا   تَّْفشَّ
 ُ لِٰیُُهمَّا    وَّاّلٰله لَّ   وَّ ِ  وَّعَّ َِّٰل  اّلٰله   فَّلْیَّتَّوَّك

 الْمُْؤِمُنْونَّ 

123. আৰু বনশ্চয় িদৰৰ যুিত আল্লোলহ ততোমোল োকক সহোয় 

কবৰছ , তসই সময়ত ততোমোল োক অবত দুিি  আবছ ো। 

এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোলত 

ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কবৰি পোৰো। 

لَّقَّْد  ُكُم  وَّ رَّ ُ  نَّصَّ َّنُْتْم  اّلٰله  ِببَّْدر  ٰوَّا
لَّٰة     َّذِ َّ  فَّاتَُّٰقوا  ا لَّٰكُْم  اّلٰله تَّْشكُُرْونَّ   لَّعَّ
 

124. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো তুবম মুবমনসক ক হকবছ ো, 

‘এইলটো ততোমোল োকৰ িোলি যলথষ্ট নহয় তনবক তয, 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক বতবন তহজোৰ বফবৰিো অৱতীণি কবৰ 

ততোমোল োকক সহলযোবগতো কবৰি’? 

َّلَّْن  لِلْمُْؤِمِنْیَّ  تَُّقْولُ  اِذْ    یَّْٰكِفیَُّكْم  ا
َّْن  ُكْم  ا بُُٰكْم  یُِٰمٰدَّ هثَّةِ  رَّ هف   ِبثَّل ل  ٰمِنَّ  اه

كَّةِ  هٓى ِ لِْیَّ   الْمَّل  ُمَْنَّ

125. হয়, বনশ্চয়, যবদ ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো আৰু 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, ততলে বসহঁলত দ্ৰুত গবতত 

ততোমোল োকৰ ওপৰত আৰমণ কবৰল  ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক পোঁচ তহজোৰ (বিলশষৰূলপ) বচবহ্নত বফবৰিো প্ৰদোন 

কবৰ ততোমোল োকক সহোয় কবৰি। 

ْوا اِْن   بَّله  ن  یَّاُْتْوُكْم  وَّتَّٰتَُّقْوا تَّْصَِبُ  وَّ
ا فَّوِْرِهْم  ٰمِْن  ُكْم  ههذَّ بُُٰكْم  یُْمِددْ  رَّ

ةِ  ْمسَّ هف   ِبخَّ ل كَّةِ  ٰمِنَّ  اه هٓى ِ  الْمَّل
ٰوِِمْیَّ   ُمسَّ

126. আৰু আল্লোলহ (এই সহোয়ক) ততোমোল োকৰ িোলি সুসংিোদ 

িনোইলছ, যোলত ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকৰ অেলৰ প্ৰশোবে  োভ 

কলৰ; বকয়লনো সহোয় তকৱ  পৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময় আল্লোহৰ 

তৰফৰ পৰোলহ আলহ। 

ا  مَّ لَّهُ  وَّ عَّ ُ  جَّ ی اَِٰلَّ  اّلٰله   لَّكُْم  بُْشره
ٰنَّ  لِتَّْطمَّى ِ ا   ِبه     قُلُْوبُُكْم  وَّ مَّ  النَّْٰصرُ  وَّ

ِ  ِعْندِ  ِمْن  اَِٰلَّ  ِزیْزِ  اّلٰله   الْعَّ
ِكْیِمن   الْحَّ

127. যোলত ততও ঁকোবফৰসক ৰ এটো অংশক ধ্বংস কবৰি 

পোলৰ অথিো  োবঞ্ছত কবৰি পোলৰ; ফ ত যোলত বসহঁলত বনৰোশ 

হহ উভবত যোয়। 

عَّ  فًا  لِیَّْقطَّ رَّ ا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  طَّ ُرْو  َّوْ  كَّفَّ   ا
 ْ ُ ٓاى ِِبْیَّ  فَّیَّْنقَّلُِبْوا یَّْكِبهَتَّ  خَّ

128. ততওঁ বসহঁতৰ তোওিো কিু  কলৰ তন বসহঁতক শোবি 

বদলয়- এই বিষলয় ততোমোৰ তকোলনো অবধকোৰ নোই; কোৰণ বসহঁত 

হহলছ যোব ম। 

ء   اَْلَّْمرِ  ِمنَّ  لَّكَّ  لَّیْسَّ  ْ َّوْ  َشَّ   یَُّتْوبَّ  ا
 ْ َّوْ  عَّلَّهْْیِ بَُّهْم  ا ٰذِ لِمُْونَّ   فَّاِنَُّٰهْم  یُعَّ ظه
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129. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই। ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ ক্ষ্মো কবৰ বদলয় 

আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ শোবি বিলহ; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
ٓاءُ  لِمَّْن  یَّْغِفرُ  ُب  یَّٰشَّ ٰذِ یُعَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ   یَّٰشَّ
 ُ ُفوْر   وَّاّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

130. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক চৰ িৃবি হোৰত সুত 

নোখোিো, আৰু আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো যোলত 

ততোমোল োলক সফ  হ’ি পোৰো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ به وا تَّاْكُلُوا َلَّ  اه   الٰرِ
افًا  َّْضعَّ فًَّة  ا عَّ تَُّٰقوا ٰمُضه َّ  وَّا لَّٰكُْم  اّلٰله  لَّعَّ
 ُتْفلُِحْونَّ  

131. আৰু ততোমোল োলক তসই জুইক ভয় কৰো বযলটো 

কোবফৰসক ৰ িোলি প্ৰস্তুত কৰো হহলছ। 

تَُّٰقوا ْت  الَِّٰتْ   النَّٰارَّ  وَّا  اُعِٰدَّ
 لِلْكهِفِریْنَّ  

132.  গলত ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো, 

যোলত ততোমোল োলক কৃপো  োভ কবৰি পোৰো। 

َِّطْیُعوا َّ  وَّا ُسْولَّ  اّلٰله لَّٰكُْم  وَّالٰرَّ   لَّعَّ
ُمْونَّ    ُتْرحَّ

133. আৰু ততোমোল োলক দ্ৰুত অগ্ৰসৰ তহোৱো বনজ প্ৰবতপো কৰ 

ক্ষ্মোৰ বপলন আৰু তসই জোন্নোতৰ বপলন যোৰ পবৰবধ আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীৰ সমোন, বযলটো প্ৰস্তুত কৰো হহলছ মুত্তোক্বীসক ৰ 

িোলি। 

اِرُعْو ا ة   اِله  وَّسَّ ْغِفرَّ بُِٰكْم  ٰمِْن  مَّ   ٰرَّ
نَّٰة   ا  وَّجَّ ْرُضهَّ مهوهُت  عَّ   وَّاَْلَّْرُض ن  الٰسَّ
ْت  ن  اُعِٰدَّ  لِلْمُٰتَِّقْیَّ

134. বযসকল  সচ্ছ  আৰু অসচ্ছ  অৱিোত দোন কলৰ, আৰু 

তৰোধ সংিৰণ কলৰ তথো মোনুহক ক্ষ্মো কলৰ; আল্লোলহ (লসই) 

সৎকমিশী  ত োকসক ক ভো  পোয়; 

ٓاءِ  ِف  یُْنِفُقْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ٰرَّ   الٰسَّ
ٓاءِ  ٰرَّ   الْغَّْیظَّ  وَّالْكهِظِمْیَّ  وَّالٰضَّ
افِْیَّ  ِن  وَّالْعَّ ُ   النَّٰاِس    عَّ  یُِحٰبُ  وَّاّلٰله
 الْمُْحِسِنْیَّ  

135. আৰু বযসকল  তকোলনো অশ্লী  কোম কবৰল  িো বনজৰ 

প্ৰবত অনযোয় কবৰল  আল্লোহক স্মৰণ কলৰ আৰু বনজৰ পোপ 

কোযিৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কলৰ। আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলন 

পোপ ক্ষ্মো কবৰি? আৰু ততওলঁ োলক বযলটো (গুনোহ) কবৰ 

তপ োইলছ তসইলটো জোবন িুবজ পুনৰ নকলৰ। 

لُْوا اِذَّا وَّالَِّٰذیْنَّ  ةً  فَّعَّ َّوْ  فَّاِحشَّ ا ا لَّمُْو   ظَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ كَُّروا ا َّ  ذَّ  فَّاْستَّْغفَُّروا اّلٰله
مَّْن  لُِذنُْوِبِهْم  نُْوبَّ  یَّْٰغِفرُ  وَّ  اَِٰلَّ  الٰذُ

 ُ لَّْم  اّلٰله ْوا وَّ له  یُِصٰرُ ا  عَّ لُْوا مَّ  وَُّهْم  فَّعَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ 
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136. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ পুৰস্কোৰ 

হহলছ ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ক্ষ্মো আৰু জোন্নোত, 

যোৰ ত লদশত নদী প্ৰিোবহত থোবকি, তোত ততওঁল োক িোয়ী 

হ’ি; আৰু সৎকমিশী  ত োকৰ পুৰস্কোৰ বকমোন তয উত্তম! 

هٓى ِكَّ  ٓاُؤُهْم  اُول زَّ ة   جَّ بِِٰهْم  ٰمِْن  ٰمَّْغِفرَّ  ٰرَّ
نٰهت   ا  ِمْن  تَّْجِرْی  وَّجَّ رُ  تَّْحِتهَّ  اَْلَّنْهه
لِِدیْنَّ  ا    خه َّْجرُ  وَّنِْعمَّ   فِْیهَّ  ا
ِملِْیَّ    الْعه

137. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ পূলিি িহু (জোবতৰ) চবৰত অতীত 

হহ হগলছ, তসলয় ততোমোল োলক পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো আৰু তচোৱো 

বমছ ীয়োসক ৰ বক পবৰণোম হহবছ । 

لَّْت  قَّْد   ُسنَّن  ن   قَّْبلِكُْم  ِمْن  خَّ
ْوا   كَّْیفَّ  فَّانُْظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  فَِّسْْیُ

َّانَّ  ِبْیَّ  عَّاقِبَّةُ  ك  الْمُكَّٰذِ

138. এইলিোৰ হহলছ মোনুহৰ িোলি স্পষ্ট িণিনো আৰু 

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি বহদোয়ত আৰু উপলদশ। 

ا ة   وَُّهًدی لِٰلنَّٰاِس  بَّیَّان   ههذَّ ْوِعظَّ مَّ  وَّ
 لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ 

139. ততোমোল োলক দুিি  নহ’িো আৰু বচবেতও নহ’িো; 

ততোমোল োলকই বিজয়ী হ’িো, যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো। 

نُْوا وََّلَّ  تَِّهُنْوا وََّلَّ  َّنُْتُم  تَّْحزَّ  وَّا
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  اَْلَّعْلَّْونَّ   ٰمُ

140. (উহুদ যুিত) যবদ ততোমোল োলক আঘোত পোইছো ততলে 

বসহঁলতও (িদৰৰ যুিত) ততলনই আঘোত পোইলছ। আবম 

মোনুহৰ মোজত পযিোয়ৰলম এই বদনলিোৰৰ আৱতি ন ঘটোই 

থোলকোঁ, যোলত আল্লোলহ মুবমনসক ক প্ৰকোশ কবৰি পোলৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো বকছুমোনক শ্বহীদৰূলপ গ্ৰহণ কবৰি 

পোলৰ; আৰু আল্লোলহ যোব মসক ক পছি নকলৰ। 

ْسكُْم  اِْن   مَّٰسَّ  فَّقَّْد  قَّْرح   یَّْٰمسَّ
 اَْلَّیَّٰاُم  وَّتِلْكَّ   ٰمِثْلُه     قَّْرح   الْقَّْومَّ 
ا  اِولُهَّ لِیَّْعلَّمَّ   النَّٰاِس    بَّْیَّ  نُدَّ ُ  وَّ  اّلٰله
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّ یَّٰتَِّخذَّ  اه   ِمْنُكْم  وَّ
ٓاءَّ    دَّ ُ   ُشهَّ ن  یُِحٰبُ  َلَّ  وَّاّلٰله لِمِْیَّ  الٰظه

141.  গলত যোলত আল্লোলহ মুবমনসক ক পবৰশুি কবৰি 

পোলৰ আৰু কোবফৰসক ক বনবশ্চহ্ন কবৰি পোলৰ। 

صَّ  لُِیمَّٰحِ ُ  وَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ   اه
قَّ  یَّْمحَّ  الْكهِفِریْنَّ  وَّ

142. ততোমোল োলক ভিো তনবক তয, ততোমোল োলক (এলনই) 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কবৰিো অথচ আল্লোলহ এবতয়োও ততোমোল োকৰ 

মোজৰ তকোলন বজহোদ কবৰলছ আৰু তকোন হধযিযশী  তসয়ো 

প্ৰকোশ কৰো নোই? 

َّْم  ِسْبُتْم  ا َّْن  حَّ نَّٰةَّ  تَّْدُخلُوا ا لَّمَّٰا  الْجَّ   وَّ
ُ  یَّْعلَِّم  ُدْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله هَّ   ِمْنُكْم  جه
یَّْعلَّمَّ  یْنَّ  وَّ َِبِ  الٰصه
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143. বনশ্চয় ততোমোল োলক মৃতুযৰ সনু্মখীন তহোৱোৰ আগত তসয়ো 

(মৃতুয) কোমনো কবৰবছ ো, এলতলক এবতয়োলতো ততোমোল োলক 

বনজ চকুলৰ তোক প্ৰতযক্ষ্ কবৰ ো। 

لَّقَّْد    قَّْبِل  ِمْن  الْمَّْوتَّ  تَّمَّنَّْٰونَّ  ُكنُْتْم  وَّ
َّْن  َّیُْتُمْوهُ  فَّقَّْد  تَّلْقَّْوهُ  ا ا َّنُْتْم  رَّ   وَّا

ن   تَّْنُظُرْونَّ

144. আৰু মুহোম্মদ তকৱ  এজন ৰোছু ; ততওঁৰ আগত িহুলতো 

ৰোছু  অতীত হহলছ। এলতলক যবদ ততওঁ মৃতুযিৰণ কলৰ 

অথিো বনহত হয় ততলে ততোমোল োলক পৃিপ্ৰদশিন কবৰিো 

তনবক? প্ৰকৃতলত বযলয় পৃি প্ৰদশিন কবৰি বস তকবতয়োও 

আল্লোহৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি; আৰু আল্লোলহ 

অনবতপ লম কৃতজ্ঞসক ক পুৰসৃ্কত কবৰি। 

ا  مَّ ٰمَّد   وَّ ُسْول     اَِٰلَّ  ُمحَّ لَّْت  قَّْد   رَّ   ِمْن  خَّ
ُسُل    قَّْبلِهِ  َّفَّاۡى ِْن   الٰرُ َّوْ  ٰمَّاتَّ  ا   قُِتلَّ  ا

نْقَّلَّْبُتْم  له   ا َّْعقَّاِبكُْم    عَّ مَّْن   ا   وَّ
له  یَّْٰنقَّلِْب  ِقبَّیْهِ  عَّ ْ  عَّ َّ  یَُّٰضٰرَّ  فَّلَّ  اّلٰله
ْیـ ًا    یَّْجِزی  شَّ ُ  وَّسَّ ِكِریْنَّ  اّلٰله  الٰشه

145. আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন কোলৰো মৃতুয হ’ি তনোৱোলৰ, 

বযলহতু এয়ো সুবনবদি ষ্টভোলৱ ব বখত আলছ। বযলয় পোবথিৱ পুৰস্কোৰ 

বিচোলৰ আবম তোক ইয়োৰ পৰো প্ৰদোন কলৰোঁ আৰু বযলয় 

আবখৰোতৰ পুৰস্কোৰ বিচোলৰ আবম তোক তোৰ পৰোই প্ৰদোন কলৰোঁ, 

আৰু অনবতপ লম আবম কৃতজ্ঞসক ক পুৰসৃ্কত কবৰম। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  لِنَّْفس   ك   ِباِذِْن  اَِٰلَّ  تَُّمْوتَّ  ا
 ِ ًل    ِكتهبًا  اّلٰله مَّْن   ٰمُؤَّٰجَّ َّوَّابَّ   یُِٰردْ  وَّ   ث

نْیَّا  ا    نُْؤتِه   الٰدُ مَّْن   ِمْنهَّ َّوَّابَّ  یُِٰردْ  وَّ   ث
ةِ  ا    نُْؤتِه   اَْلهِخرَّ نَّْجِزی  ِمْنهَّ   وَّسَّ

ِكِریْنَّ   الٰشه

146. আৰু এলনকুৱো িহুলতো নিী আবছ , বযসক ৰ  গত থোবক 

িহু সংখযক (ঈমোন আৰু আমল  ছল হৰ ওপৰত 

প্ৰবশক্ষ্ণপ্ৰোপ্ত) ত োলক যুি কবৰলছ। আল্লোহৰ পথত 

ততওঁল োকৰ বয বিপযিয় ঘটিবছ  তোত ততওলঁ োলক মলনোি  

তহৰুৱো নোবছ , দুিি ও তহোৱো নোবছ  আৰু নত তহোৱোও নোবছ ; 

প্ৰকৃতলত আল্লোহ হধযিযশী সক ক ভো  পোয়। 

َّیِْٰن  َّا ه    قهتَّلَّ ن  نَِّٰبٰ   ٰمِْن  وَّك ٰیُْونَّ  مَّعَّ   ِربِٰ
ابَُّهْم  لِمَّا   وَّهَُّنْوا  فَّمَّا   كَِّثْْی       ِفْ  اَّصَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ ا  اّلٰله مَّ ُعُفْوا  وَّ ا  ضَّ مَّ   وَّ

ُ   اْستَّكَّانُْوا    یْنَّ  یُِحٰبُ  وَّاّلٰله َِبِ  الٰصه

147. এই কথোৰ িোবহলৰ ততওঁল োকৰ (মুখত) আন তকোলনো 

কথো নোবছ , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ পোপসমূহ আৰু 

কমিজীৱনৰ সীমো ংঘনসমূহ তুবম ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো আৰু আমোৰ 

ভবৰক অবিচ  ৰখো,  গলত কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ৰ বিৰুলি আমোক 

সহোয় কৰো’। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  اَِٰلَّ   قَّْولَُّهْم  ك لُْوا ا بَّٰنَّا  قَّا  رَّ
افَّنَّا  ذُنُْوبَّنَّا  لَّنَّا  اْغِفرْ  َّْمِرنَّا  ِفْ   وَّاِْسرَّ   ا
ْت  َّبِٰ امَّنَّا  وَّث َّقْدَّ نُْصْرنَّا  ا لَّ  وَّا   الْقَّْوِم  عَّ

 الْكهِفِریْنَّ 



 

আল  ইমৰোণ 

 

89 

 

 آل عمران 

148. ফ ত আল্লোলহ ততওঁল োকক পৃবথৱীৰ পুৰস্কোৰ আৰু 

আবখৰোতৰ উত্তম পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰলছ; কোৰণ আল্লোলহ 

সৎকমিশী  ত োকসক ক ভো পোয়। 

هُىُ  ُ  فَّاهته َّوَّابَّ  اّلٰله نْیَّا  ث   وَُّحْسنَّ  الٰدُ
َّوَّاِب  ةِ    ث ُ   اَْلهِخرَّ  یُِحٰبُ  وَّاّلٰله

ن   الْمُْحِسِنْیَّ

149. তহ মুবমনসক ! যবদ ততোমোল োলক কোবফৰসক ৰ 

আনুগতয কৰো ততলে বসহঁলত ততোমোল োকক বিপৰীত ফোল  

(পূিিোৱিোল ) ওভতোই হ  যোি, ফ ত ততোমোল োক ক্ষ্বতগ্ৰি 

হহ পবৰিো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ   ُتِطْیُعوا اِْن  اه
له   یَُّردُْٰوُكْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ   عَّ

َّْعقَّاِبكُْم  ِسِریْنَّ  فَّتَّنْقَّلُِبْوا ا  خه

150. িৰং আল্লোলহই হহলছ ততোমোল োকৰ অবভভোৱক আৰু 

ততলৱঁই উত্তম সহোয়কোৰী। 

ُ  بَِّل  هىكُْم    اّلٰله ْول ْْیُ   مَّ   وَُّهوَّخَّ
 النٰهِصِریْنَّ 

151. অনবতপ লম আবম কোবফৰসক ৰ হৃদয়ত ভীবতৰ সিোৰ 

কবৰম, বযলহতু বসহঁলত আল্লোহৰ  গত অংশীদোৰ িোপন 

কবৰলছ, যোৰ সপলক্ষ্ আল্লোলহ তকোলনো প্ৰমোণ অৱতীণি কৰো নোই; 

বসহঁতৰ আিোস হহলছ জোহোন্নোম, আৰু যোব মসক ৰ আিোস 

বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ُنلِْقْ   كَّفَُّروا الَِّٰذیْنَّ  قُلُْوِب  ِفْ  سَّ
ْعبَّ  ُكْوا ِبمَّا   الٰرُ َّْشرَّ ِ  ا ا  ِباّلٰله  لَّْم  مَّ
ِٰلْ  ًنا    ِبه   یَُنَّ ىُهُم   ُسلْطه اْوه مَّ  النَّٰاُر    وَّ
ِبْئسَّ  لِمِْیَّ  مَّثْوَّی وَّ  الٰظه

152. বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকৰ  গত ততওঁৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

পূৰণ কবৰবছ  তযবতয়ো ততোমোল োলক আল্লোহৰ অনুমবতৰলম 

বসহঁতক বিনোশ কবৰবছ ো, বকন্তু তযবতয়ো ততোমোল োলক সোহস 

তহৰুৱোইবছ ো আৰু (ৰোছু ৰ) বনলদি শ সম্পলকি  মতলভদ সৃবষ্ট 

কবৰবছ ো আৰু বয ততোমোল োলক ভো লপোৱো (বিজয়) তসয়ো 

তদখুৱোৰ বপছত ততোমোল োলক অিোধয হহবছ ো। কোৰণ, 

ততোমোল োকৰ বকছুমোলন পোবথিৱ সম্পদৰ অবভ োষী আবছ  আৰু 

বকছুমোন আবছ  আবখৰোতৰ অবভ োষী। ততবতয়ো ততও ঁ

ততোমোল োকক পৰীক্ষ্ো কৰোৰ িোলি বসহঁতৰ (ততোমোল োকৰ 

শত্ৰুসক ৰ) পৰো পশ্চোদিতী কৰোল । তথোবপও (বকন্তু) ততওঁ 

ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰ বদলছ। কোৰণ আল্লোহ মুবমনসক ৰ 

প্ৰবত অনুগ্ৰহশী । 

لَّقَّْد  قَُّكُم  وَّ دَّ ُ  صَّ ه    اّلٰله   اِذْ  وَّعْدَّ
ْونَُّهْم  ٰته    ِباِذْنِه     تَُّحٰسُ   فَِّشلُْتْم  اِذَّا حَّ
یُْتْم  اَْلَّْمرِ  ِف  وَّتَّنَّازَّْعُتْم  ْ  وَّعَّصَّ   ٰمِنٌۢ

ا   بَّْعدِ  ىكُْم  مَّ َّره ا  ا  ِمْنُكْم   ُتِحبُْٰونَّ    ٰمَّ
نْیَّا  یُِٰریُْد  ٰمَّْن  ِمْنُكْم  الٰدُ   یُِٰریُْد  ٰمَّْن  وَّ

ةَّ    فَُّكْم  ثُٰمَّ   اَْلهِخرَّ رَّ ْ  صَّ   عَّْٰنُ
لَّقَّْد   لِیَّْبتَّلِیَُّكْم    ا  وَّ فَّ ْنُكْم    عَّ   عَّ

 ُ لَّ  فَّْضل   ذُوْ  وَّاّلٰله  الْمُْؤِمِنْیَّ  عَّ
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153. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক পোহোৰ িগোই আবছ ো 

আৰু কোলৰো ফোল  ঘূবৰ তচোৱো নোবছ ো, আৰু ৰোছুল  

ততোমোল োকক বপছফো ৰ পৰো মোবত আবছ । ফ ত ততও ঁ

(আল্লোলহ) ততোমোল োকক বিপদৰ ওপৰত বিপদ বদবছ , যোলত 

ততোমোল োলক বয তহৰুৱোইছো আৰু বয বিপদ ততোমোল োকৰ 

ওপৰত আবহলছ তোৰ িোলি ততোমোল োলক দুঃবখত তনোলহোৱো; 

আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ সবিলশষ 

অৱগত। 

له   تَّلْو نَّ  وََّلَّ  ُتْصِعُدْونَّ  اِذْ  د   عَّ اَّحَّ
ُسْولُ  ىكُْم  ِفْ   یَّْدُعْوُكْم  ٰوَّالٰرَّ   اُْخره
َّابَُّكْم  َّث ٌۢا  فَّا ٰمً نُْوا لِٰكَّْیلَّ  ِبغَّٰم   غَّ   تَّْحزَّ

له  ا  عَّ ا   وََّلَّ  فَّاتَُّكْم  مَّ ابَُّكْم    مَّ  اَّصَّ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  خَّ

154. দুখৰ বপছত ততও ঁ ততোমোল োকক তন্দ্ৰোৰূলপ প্ৰশোবে 

প্ৰদোন কবৰল , বযলটো ততোমোল োকৰ এটো দ ক আচ্ছন্ন কবৰবছ  

আৰু এটো দল  অজ্ঞতো যুগৰ অজ্ঞতোৰ দলৰ আল্লোহ সম্পলকি  

অিোিৱ ধোৰণো কবৰ বনলজই বনজলক উবদ্বি কবৰবছ  এই কথো 

হক তয, ‘আমোলৰো বকিো অবধকোৰ আলছলন? তকোৱো, ‘সকল ো 

বিষয় আল্লোহলৰই ইখবতয়োৰত’। বসহঁলত বনজৰ অেৰত 

এলনকুৱো বকছুমোন বিষয় তগোপন ৰোলখ বযলিোৰ ততোমোৰ ওচৰত 

প্ৰকোশ নকলৰ। বসহঁলত কয়, ‘এই বিষলয় আমোৰ বকিো অবধকোৰ 

থোবকল  আবম ইয়োত এইদলৰ বনহত নহ’ত োলহঁলতন’। তকোৱো, 

‘যবদ ততোমোল োলক বনজ ঘৰলতো অৱিোন কবৰ োলহঁলতন 

তথোবপও বনহত তহোৱো বযসক ৰ িোলি অৱধোবৰত আবছ  

বসহঁলত বনজৰ মৃতুযিোনত ও োই আবহ লহঁলতন’। এইলটো 

এইিোলি তয, ততোমোল োকৰ অেৰত বয আলছ তসয়ো যোলত 

আল্লোলহ পৰীক্ষ্ো কলৰ আৰু ততোমোল োকৰ মনত বয আলছ তসয়ো 

পবৰলশোধন কলৰ; আৰু অেৰত বয আলছ তসই সম্পলকি  আল্লোহ 

সবিলশষ অৱগত। 

لَّ  ثُٰمَّ  َّنْزَّ ْ  عَّلَّْیُكْم  ا ٰمِ  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   الْغَّ
َّمَّنَّةً  اًسا ا ٓاى ِفَّةً  یَّْٰغَشه  نُٰعَّ   ٰمِْنُكْم ن  طَّ

ٓاى ِفَّة   ْ  قَّْد  وَّطَّ َّهَّٰمَّهَْتُ َّنُْفُسُهْم  ا  ا
ِ  یَُّظنُْٰونَّ  ْْیَّ  ِباّلٰله ٰقِ  غَّ ٰنَّ  الْحَّ   ظَّ

اِهلِٰیَِّة      ِمنَّ  لَّٰنَّا  هَّْل  یَُّقْولُْونَّ   الْجَّ
ء     ِمْن  اَْلَّْمرِ  ْ َّٰه   اَْلَّْمرَّ  اِٰنَّ  قُْل   َشَّ   كُل
   ِ َّنُْفِسِهْم  ِفْ   یُْخُفْونَّ   ّلِلٰه ا  ا   َلَّ  ٰمَّ

َّانَّ  لَّوْ  یَُّقْولُْونَّ   لَّكَّ    یُْبُدْونَّ    ِمنَّ  لَّنَّا  ك
ء   اَْلَّْمرِ  ْ ُهنَّا    قُِتلْنَّا  ٰمَّا  َشَّ   لَّٰوْ  قُْل   هه
زَّ  بُُیْوتِكُْم  ِفْ  ُكنُْتْم  َّ  ُكِتبَّ  الَِّٰذیْنَّ  لََّبَّ
 ُ اِجِعِهْم    اِله  الْقَّْتُل  عَّلَّهْْیِ   مَّضَّ
لِیَّْبتَِّلَّ  ُ  وَّ ا  اّلٰله   ُصُدْوِرُكْم  ِفْ  مَّ
صَّ  لُِیمَّٰحِ ا  وَّ ُ   قُلُْوِبكُْم    ِفْ  مَّ   وَّاّلٰله

 ٌۢ اِت  عَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

155. বযবদনো দুলয়ো দ  পৰস্পৰৰ সনু্মখীন হহবছ  তসইবদনো 

ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো বযসকল  পৃি প্ৰদশিন কবৰবছ , 

বসহঁতৰ বকছুমোন কৃতকমিৰ ফ লত চয়তোলন বসহঁতৰ পদস্খ ন 

ঘটোইবছ । বনশ্চয় আল্লোলহ বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰলছ। 

বনঃসলিলহ আল্লোহ ক্ষ্মোপৰোয়ণ আৰু পৰম সহনশী । 

لَّْٰوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   الْتَّقَّ  یَّْومَّ  ِمْنُكْم  تَّوَّ
ِن ن  ْمعه نَّٰمَّا   الْجَّ لَُّٰهُم  اِ ُن  اْستَّزَّ ْیطه   الٰشَّ
ا  ِببَّْعِض  ُبْوا    مَّ لَّقَّْد   كَّسَّ ا  وَّ فَّ ُ  عَّ  اّلٰله
   ْ ْٰنُ َّ  اِٰنَّ   عَّ ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ لِْیم   حَّ
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156. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ’িো 

বযসকল  কুফুৰী কলৰ আৰু বসহঁতৰ ভোতৃসকল  তযবতয়ো তদশ-

বিলদশল  ভ্ৰমণ কলৰ িো যুিত ব প্ত হয় ততবতয়ো বসহঁতৰ 

বিষলয় কয়, ‘বসহঁত যবদ আমোৰ  গত থোবক লহঁলতন ততলে 

বসহঁত নমবৰ লহঁলতন আৰু বনহত নহ’ লহঁলতন’। ফ ত 

আল্লোলহ এই বিষয়লটোক বসহঁতৰ মনত দুখ আৰু বচেো সৃবষ্টৰ 

কোৰণত পবৰণত কবৰল ; দৰোচ লত আল্লোলহই জীৱন দোন কলৰ 

আৰু মৃতুয ঘটোয়, আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَُّكْونُْوا َلَّ  اه
َّالَِّٰذیْنَّ  ُرْوا ك نِِهْم  وَّقَّالُْوا كَّفَّ  َِلِْخوَّا

بُْوا اِذَّا رَّ َّوْ  اَْلَّْرِض  ِف  ضَّ َّانُْوا ا   ُغٰزًی ك
َّانُْوا لَّٰوْ  نَّا  ك ا  ِعْندَّ اُتْوا مَّ ا  مَّ مَّ   قُِتلُْوا    وَّ

لَّ  ُ  لِیَّْجعَّ لِكَّ  اّلٰله ةً  ذه ْسرَّ   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  حَّ
 ُ یُِمْیُت    یُْح   وَّاّلٰله ُ   وَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله
 بَِّصْْی  

157. যবদ ততোমোল োলক আল্লোহৰ পথত বনহত তহোৱো অথিো 

ততোমোল োলক মৃতুযিৰণ কৰো, (লতলে জোবন তথোৱো) আল্লোহৰ 

ক্ষ্মো আৰু দয়ো বসহঁলত সিয় কৰো সম্পদতলকও উত্তম। 

ْن  لَّى ِ ِبیِْل  ِفْ  قُِتلُْتْم  وَّ ِ  سَّ َّوْ  اّلٰله  ُمٰتُْم  ا
ة   ِ  ٰمِنَّ  لَّمَّْغِفرَّ ْْی   وَّرَّْحمَّة   اّلٰله ٰمَّا  خَّ   ٰمِ
 یَّْجمَُّعْونَّ 

158. আৰু যবদ ততোমোল োলক মৃতুযিৰণ কৰো অথিো 

ততোমোল োকক হতযো কৰো হয় ততলে ততোমোল োকক আল্লোহৰ 

ওচৰলতই সমলিত কৰো হ’ি। 

ْن  لَّى ِ ٰتُْم  وَّ َّوْ  ٰمُ ۡاِلَّ  قُِتلُْتْم  ا ِ  َلَّ  اّلٰله
ُرْونَّ   ُتْحشَّ

159. এলতলক আল্লোহৰ কৃপোত তুবম বসহঁতৰ প্ৰবত তকোম -

হৃদয় হহবছ ো; যবদ তুবম ৰূঢ আৰু কল োৰবচত্ত হ’ োলহঁলতন 

ততলে বসহঁত বনশ্চয় ততোমোৰ সি তযোগ কবৰল লহঁলতন। 

এলতলক তুবম বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো আৰু বসহঁতৰ িোলি ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কৰো আৰু কোম-কোজৰ িোলি বসহঁতৰ  গত পৰোমশি কৰো, 

তোৰ বপছত তুবম তকোলনো সংকল্প কবৰল  আল্লোহৰ ওপৰত 

বনভি ৰ কৰো; বনশ্চয় আল্লোলহ (ততওঁৰ ওপৰত) 

বনভি ৰকোৰীসক ক ভো পোয়। 

ْحمَّة   فَِّبمَّا  ِ  ٰمِنَّ  رَّ لَّوْ   لَُّهْم    لِْنتَّ  اّلٰله  وَّ
ا  ُكْنتَّ  ْوا الْقَّلِْب  غَّلِْیظَّ  فَّٰظً  َلَّ نْفَّٰضُ
ْولِكَّ  ِمْن  ْ  فَّاْعُف  حَّ  وَّاْستَّْغِفرْ  عَّْٰنُ
اوِْرُهْم  لَُّهْم    فَّاِذَّا  اَْلَّْمِر    ِف  وَّشَّ

ْمتَّ  زَّ َّْٰل  عَّ لَّ  فَّتَّوَّك ِ    عَّ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  اّلٰله
 الْمُتَّوَّكِٰلِْیَّ  یُِحٰبُ 

160. আল্লোলহ ততোমোল োকক সহোয় কবৰল  ততোমোল োকৰ 

ওপৰত তকোলনও জয়ী হ’ি তনোৱোবৰি; আনহোলত ততও ঁ

ততোমোল োকক সহোয় নকবৰল , ততওৰঁ িোবহলৰ তকোন আলছ, 

বযলয় ততোমোল োকক সহোয় কবৰি? এলতলক মুবমনসকল  

আল্লোহৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কৰো উবচত। 

ُ  یَّْٰنُصْرُكُم  اِْن   لَّكُْم    غَّالِبَّ  فَّلَّ  اّلٰله
 الَِّٰذْی  ذَّا فَّمَّْن  یَّْٰخُذلْكُْم  وَّاِْن 

ْ  یَّْنُصُرُكْم  لَّ   بَّْعِده     ٰمِنٌۢ ِ  وَّعَّ   اّلٰله
َِّٰل   الْمُْؤِمُنْونَّ  فَّلْیَّتَّوَّك
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161. আৰু তকোলনো নিীৰ িোলি উবচত নহয় তয, ততওঁ ‘গ ু ’ 

(অনযোয়ভোলৱ তকোলনো িস্তু তগোপন িো আত্মসোৎ) কবৰি, এইলটো 

অসম্ভৱ। বযলয় অনযোয়ভোলৱ বকিো তগোপন কবৰি, বকয়োমতৰ 

বদনো বস তসই অনযোয়ভোলৱ তগোপন কৰো িস্তু  গত হ  উপবিত 

হ’ি। তোৰ বপছত প্ৰলতযকলক বনলজ বয উপোজি ন কবৰলছ  তোৰ 

প্ৰবতফ  পূণি মোত্ৰোত প্ৰদোন কৰো হ’ি। বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো 

অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  لِنَِّبٰ   ك مَّْن   یَُّٰغٰلَّ    ا   یَّْٰغلُْل  وَّ
مَِّة    یَّْومَّ  غَّٰلَّ  ِبمَّا  یَّاِْت    ُتوَّٰفه  ثُٰمَّ   الِْقیه
ا  نَّْفس   كُٰلُ  بَّْت  ٰمَّ   َلَّ  وَُّهْم  كَّسَّ

 یُْظلَّمُْونَّ 

162. বযলয় আল্লোহৰ সন্তুবষ্টৰ অনুসৰণ কবৰলছ, ততওঁ তসই 

িযবিৰ দলৰ হ’ি পোলৰ তনবক বযলয় আল্লোহৰ তৰোধৰ পোত্ৰ হহলছ 

আৰু জোহোন্নোলমই যোৰ আিোস? তসইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট 

প্ৰতযোৱতি নি ! 

َّفَّمَِّن  تَّٰبَّعَّ  ا ِ  ِرْضوَّانَّ  ا ْ  اّلٰله   بَّٓاءَّ  كَّمَّنٌۢ
ط   خَّ ِ  ٰمِنَّ  ِبسَّ ىهُ  اّلٰله اْوه مَّ نَُّٰم    وَّ هَّ   جَّ
ِبْئسَّ   الْمَِّصْْیُ  وَّ

163. আল্লোহৰ ওচৰত ততওঁল োক বিবভন্ন িৰৰ; ততওলঁ োলক 

বয কলৰ তসই বিষলয় আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ت   ُهْم  ِ    ِعْندَّ  دَّرَّجه ُ   اّلٰله ٌۢ  وَّاّلٰله  بَِّصْْی 
 یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا 

164. বনশ্চয় আল্লোলহ মুবমনসক ৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰলছ তয, 

ততওঁ বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই বসহঁতৰ ওচৰল  এজন ৰোছু  

পঠিয়োইলছ, বযজলন ততওঁৰ আয়োতসমূহ বসহঁতৰ ওচৰত 

বত োৱত কলৰ, বসহঁতক পবৰশুি কলৰ  গলত বসহঁতক বকতোি 

আৰু বহকমতৰ বশক্ষ্ো বদলয়, যবদও বসহঁত আগলত স্পষ্ট 

বিভ্ৰোবেত আবছ । 

ٰنَّ  لَّقَّْد  ُ  مَّ لَّ  اّلٰله   بَّعَّثَّ  اِذْ  الْمُْؤِمِنْیَّ  عَّ
 ْ ُسْوًَل  فهِْْیِ َّنُْفِسِهْم  ٰمِْن  رَّ  یَّْتلُْوا ا
 ْ یهِته   عَّلَّهْْیِ ْ  اه ٰكِهْْیِ یُزَّ لِٰمُُهُم  وَّ یُعَّ   وَّ
َّانُْوا وَّاِْن   وَّالِْحكْمَّةَّ    الِْكتهبَّ    ِمْن  ك
هل   لَِّفْ  قَّْبُل  ل  ٰمُِبْی   ضَّ

165. বক হ’  ততোমোল োকৰ! তযবতয়ো ততোমোল োকৰ ওপৰত 

বিপদ আবহবছ  (উহুদৰ যুিত) ততবতয়ো ততোমোল োলক 

হকবছ ো, ‘এইলটো ক’ৰ পৰো আবহ ’? অথচ ততোমোল োলক 

(িদৰৰ যুিত) বসহঁতৰ ওপৰত বদ্বগুণ বিপদ আবনবছ ো। 

তকোৱো, ‘এইলটো ততোমোল োকৰ বনজৰ (তদোষৰ) কোৰলণই 

আবহলছ’; বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত পূণি 

ক্ষ্মতোৱোন। 

َّا   لَّمٰ َّوَّ ابَّْتُكْم  ا ْبُتْم  قَّْد  ٰمُِصیْبَّة   اَّصَّ   اَّصَّ
ا ن  َّٰنه  قُلُْتْم   ٰمِثْلَّْیهَّ ا    ا   ُهوَِّمْن  قُْل   ههذَّ
َّنُْفِسكُْم    ِعْندِ  َّ  اِٰنَّ   ا له  اّلٰله  كُٰلِ  عَّ
ء   ْ  قَِّدیْر   َشَّ
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166. আৰু বযবদনো দুলয়ো দ  পৰস্পৰ সনু্মখীন হহবছ , 

তসইবদনো ততোমোল োকৰ ওপৰত বয বিপযিয় ঘটিবছ  তসয়ো 

আল্লোহৰ অনুমবতৰলমই হহবছ ; যোলত ততও ঁপ্ৰকোশ কলৰ, 

তকোন ততোমোল োকৰ মোজত প্ৰকৃত মুবমন। 

ا   مَّ ابَُّكْم  وَّ ِن  الْتَّقَّ  یَّْومَّ  اَّصَّ ْمعه   الْجَّ
ِ  فَِّباِذِْن  لِیَّْعلَّمَّ  اّلٰله ن  وَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ

167. আৰু মুনোবফকসক ক প্ৰকোশ কৰোৰ িোলি; আৰু বসহঁতক 

তকোৱো হহবছ , ‘আহো, ততোমোল োলক আল্লোহৰ পথত যুি 

কবৰিো অথিো প্ৰবতৰক্ষ্ো কবৰিো’। বসহঁলত হকবছ , ‘যবদ যুি 

হ’ি িুব  জোবনল োলহঁলতন ততলে আবম ততোমোল োকৰ অনুসৰণ 

কবৰল োলহঁলতন’। তসইবদনো বসহঁত ঈমোনতলক কুফৰীৰ তিবছ 

ওচৰত আবছ । বসহঁলত মুলখলৰ বযলিোৰ কয় আচ লত তসয়ো 

বসহঁতৰ অেৰত নোই আৰু বসহঁলত বযলিোৰ তগোপন কবৰ ৰোলখ, 

তসই বিষলয় আল্লোহ অবধক অৱগত। 

لِیَّْعلَّمَّ  ۬   الَِّٰذیْنَّ  وَّ  لَُّهْم  وَّقِْیلَّ   نَّافَُّقْوا  
لَّْوا ا ِبیِْل  ِفْ  قَّاتِلُْوا تَّعَّ ِ  سَّ َّوِ  اّلٰله   ا
لُْوا  ادْفَُّعْوا    َٰلَّ  قِتَّاًَل  نَّْعلَُّم  لَّوْ  قَّا
ُكْم    ذ   لِلْكُْفرِ  ُهْم   تَّٰبَّْعنه ى ِ ُب  یَّْومَّ َّقْرَّ   ا
 ْ  ِباَّفْوَّاِهِهْم  یَُّقْولُْونَّ   لِْلِیْمَّاِن    ِمْٰنُ
ا  ُ   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  لَّیْسَّ  ٰمَّ َّعْلَُّم  وَّاّلٰله  ِبمَّا  ا

 یَّْكُتُمْونَّ  

168. বযসকল  ঘৰলত িবহ বনজ ভোতৃসক ৰ বিষলয় হকবছ  

তয, ‘যবদ বসহঁত আমোৰ অনুসৰণ কবৰল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় 

বসহঁত বনহত নহ’ লহঁলতন’। বসহঁতক তকোৱো, ‘যবদ 

ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো ততলে বনজলক মৃতুযৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

কৰোলচোন’। 

َّلَِّٰذیْنَّ  لُْوا ا نِِهْم  قَّا ُدْوا َِلِْخوَّا  لَّوْ  وَّقَّعَّ
اُعْونَّا  َّطَّ ا  ا ُءْوا قُْل   قُِتلُْوا    مَّ ْن  فَّادْرَّ   عَّ
َّنُْفِسكُُم  ِدقِْیَّ   ُكنُْتْم  اِْن  الْمَّْوتَّ  ا صه

 

169. বযসকল  আল্লোহৰ পথত বনহত হহলছ ততওঁল োকক 

তকবতয়োও মৃত িুব  ধোৰণো নকবৰিো; িৰং ততওঁল োক বনজ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত জীবৱত আলছ আৰু ততওঁল োকক 

জীবৱকোও বদয়ো হয়। 

َّٰ  وََّلَّ  بَّ ِبیِْل  ِفْ  قُِتلُْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّْحسَّ   سَّ
 ِ تًا    اّلٰله َّْموَّا َّْحیَّٓاء   بَّْل   ا بِِٰهْم  ِعْندَّ  ا  رَّ

ن   یُْرزَّقُْونَّ

170. আল্লোলহ বনজ অনুগ্ৰহত ততওঁল োকক বয প্ৰদোন কবৰলছ 

তোকল  ততওলঁ োক আনবিত আৰু (যুিৰ সময়ত) 

ততওঁল োকৰ বপছত বযসকল  এবতয়োও ততওঁল োকৰ  গত 

বমব ত তহোৱো নোই ততওঁল োকৰ িোলিও আনি প্ৰকোশ কলৰ তয, 

ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু ততওলঁ োক বচবেতও 

নহ’ি। 

هُىُ  ِبمَّا   فَِّرِحْیَّ  ته ُ  اه  فَّْضلِه  ن  ِمْن  اّلٰله
یَّْستَّْبِشُرْونَّ  ُقْوا لَّْم  ِبالَِّٰذیْنَّ  وَّ   یَّلْحَّ

لِْفِهْم ن  ٰمِْن  ِبِهْم  ََّٰلَّ   خَّ ْوف   ا ْ  خَّ   عَّلَّهْْیِ
نُْونَّ   ُهْم  وََّلَّ   یَّْحزَّ
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171. ততওঁল োলক আল্লোহৰ বনয়োমত আৰু অনুগ্ৰহ পোই আনি 

প্ৰকোশ কলৰ। বনশ্চয় আল্লোলহ মুবমনসক ৰ েমফ  বিনষ্ট 

নকলৰ। 

ِ  ٰمِنَّ  ِبِنْعمَّة   یَّْستَّْبِشُرْونَّ    وَّفَّْضل  ن  اّلٰله
َّٰنَّ  َّ  وَّا َّْجرَّ  یُِضْیعُ  َلَّ  اّلٰله  الْمُْؤِمِنْیَّ  ا

172. বযসকল  আহত তহোৱোৰ বপছলতো আল্লোহ আৰু ৰোছু ৰ 

আহ্বোনত সঁহোবৰ বদবছ । ততওলঁ োকৰ মোজৰ বযসকল  সৎকমি 

কবৰলছ আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ, ততওঁল োকৰ িোলি 

আলছ মহোপুৰস্কোৰ। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ابُْوا ا ِ  اْستَّجَّ ُسْوِل  ّلِلٰه ْ   وَّالٰرَّ   ِمنٌۢ
ا   بَّْعدِ  ابَُّهُم  مَّ ۬   اَّصَّ َِّٰذیْنَّ   الْقَّْرُح ۛ  لِل

ُنْوا ْ  اَّْحسَّ تَّٰقَّْوا ِمْٰنُ َّْجر   وَّا  ا
ِظْیم     عَّ

173. ততওঁল োকক মোনুলহ হকবছ , ‘ততোমোল োকৰ বিৰুলি 

হসনযিোবহনী সমলিত হহলছ, গবতলক ততোমোল োলক বসহঁতক 

ভয় কৰো উবচত’, বকন্তু এই কথোই ততওঁল োকৰ ঈমোন আৰু 

অবধক িৃবিলহ কবৰল   গলত ততওলঁ োলক ক’ত , ‘আল্লোলহই 

আমোৰ িোলি যলথষ্ট আৰু ততও ঁবকমোন তয উত্তম কমিবিধোয়ক’! 

َّلَِّٰذیْنَّ    النَّٰاسَّ  اِٰنَّ  النَّٰاُس  لَُّهُم  قَّالَّ  ا
مَُّعْوا قَّْد  ْوُهْم  لَّكُْم  جَّ   فَّاْخشَّ

ادَُّهْم  ۬   فَّزَّ یْمَّانًا   لُْوا  اِ ْسُبنَّا  وَّقَّا ُ  حَّ   اّلٰله
 الْوَِّكْیُل  وَّنِْعمَّ 

174. তোৰ বপছত ততওলঁ োক আল্লোহৰ বনয়োমত আৰু 

অনুগ্ৰহসহ উভবত আবহবছ , তকোলনো অবনষ্টই ততওঁল োকক 

স্পশি কৰো নোবছ  আৰু ততওঁল োলক আল্লোহৰ সন্তুবষ্টৰ অনুসৰণ 

কবৰবছ ; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ মহো অনুগ্ৰহশী । 

ِ  ٰمِنَّ  ِبِنْعمَّة   فَّانْقَّلَُّبْوا   لَّْٰم  وَّفَّْضل   اّلٰله
ْسُهْم  تَّٰبَُّعْوا  ُسْوٓء  ن  یَّْمسَّ   ِرْضوَّانَّ  وَّا

   ِ ُ   اّلٰله ِظْیم   فَّْضل   ذُوْ  وَّاّلٰله  عَّ

175. দৰোচ লত তসই (ভয় তদখুৱো িযবি)জন আবছ  

চয়তোন। বযলয় ততোমোল োকক তোৰ (কোবফৰ) িনু্ধসক ৰ ভয় 

তদখুৱোয়; এলতলক যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো, ততলে 

বসহঁতক তকবতয়োও ভয় নকবৰিো, তকৱ  তমোলকই ভয় কৰো। 

نَّٰمَّا  لِكُُم  اِ ُن  ذه ْیطه ٰوُِف  الٰشَّ  یُخَّ
ه   َّْولِیَّٓاءَّ افُْوُهْم  فَّلَّ  ا افُْوِن  تَّخَّ   اِْن  وَّخَّ
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم   ٰمُ

176. বযসকল  কুফুৰীৰ ফোল  দ্ৰুতগোমী, বসহঁতৰ আচৰলণ 

তযন ততোমোক দুবশ্চেোগ্ৰি নকলৰ। বসহঁলত তকবতয়োও আল্লোহৰ 

ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি। আল্লোলহ আবখৰোতত বসহঁতক তকোলনো 

অংশ বদি বনবিচোলৰ; আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ মহো শোবি। 

اِرُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْحُزنْكَّ  وََّلَّ    ِف  یُسَّ
نَُّٰهْم   الْكُْفِر    وا لَّْن  اِ َّ  یَُّٰضٰرُ ْیـ ًا    اّلٰله   شَّ
ُ  یُِریُْد  ََّٰلَّ  اّلٰله لَّ  ا ا  لَُّهْم  یَّْجعَّ ٰظً  ِف   حَّ
ةِ    لَُّهْم   اَْلهِخرَّ اب   وَّ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ
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177. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোনৰ বিবনময়ত কুফুৰী বকবন হ লছ 

বসহঁলত তকবতয়োও আল্লোহৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি। 

বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ُوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّ  ِباَْلِیْمَّاِن  الْكُْفرَّ  اْشَتَّ
وا لَّْن  َّ  یَُّٰضٰرُ ْیـ ًا    اّلٰله لَُّهْم   شَّ اب   وَّ  عَّذَّ

َّلِْیم    ا

178. কোবফৰসকল  তযন কদোবপও এইলটো ধোৰণো নকলৰ তয, 

আবম বসহঁতক বযলটো অৱকোশ বদওঁ তসয়ো বসহঁতৰ িোলি 

মি জনক; িৰং আবম বসহঁতক এইকোৰলণ অৱকোশ বদওঁ যোলত 

বসহঁতৰ পোপ িৃবি হয়। কোৰণ বসহঁতৰ িোলি আলছ  োঞ্ছনোদোয়ক 

শোবি। 

َّٰ  وََّلَّ  بَّ ا الَِّٰذیْنَّ  یَّْحسَّ ُرْو  َّنَّٰمَّا  كَّفَّ  ا
ْْی   لَُّهْم  نُْمِلْ  َّنُْفِسِهْم    خَّ نَّٰمَّا   َٰلِ   نُْمِلْ  اِ
ا لَُّهْم  ثًْما    لِیَّْزدَّادُْو  لَُّهْم   اِ اب   وَّ  عَّذَّ
 ٰمُِهْی  

179. পবৱত্ৰক (মুবমনক) অপবৱত্ৰৰ (মুনোবফকৰ) পৰো পৃথক 

নকৰোল লক ততোমোল োলক বয অৱিোত আছো তসই অৱিোত 

আল্লোলহ মুবমনসক ক এবৰ বদি তনোৱোলৰ। এইদলৰ গোলয়ি 

(অদৃশয) সম্পলকি  ততোমোল োকক অৱবহত কৰোলটোও আল্লোহৰ 

বনয়ম নহয়; বকন্তু (এইলক্ষ্ত্ৰত) আল্লোলহ ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ 

মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো মলনোনীত কলৰ। গবতলক ততোমোল োলক 

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ ওপৰত ঈমোন তপোষণ কৰো। 

যবদ ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো ততলে ততোমোল োকৰ িোলি আলছ মহো পুৰস্কোৰ। 

ا  َّانَّ  مَّ ُ  ك رَّ  اّلٰله له  الْمُْؤِمِنْیَّ  لِیَّذَّ ا   عَّ   مَّ
َّنُْتْم  ٰته  عَّلَّْیهِ  ا ِبیْثَّ  یَِّمْیزَّ  حَّ   ِمنَّ  الْخَّ
ِب    ٰیِ ا   الٰطَّ مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك كُْم  اّلٰله لَّ  لُِیْطلِعَّ   عَّ
ْیِب  هِكٰنَّ  الْغَّ ل َّ  وَّ ِبْ  اّلٰله ُسلِه   ِمْن  یَّْجتَّ   ٰرُ
ْن  ٓاُء  مَّ ِمُنْوا یَّٰشَّ ِ  فَّاه   وَُّرُسلِه     ِباّلٰله
َّْجر   فَّلَّكُْم  وَّتَّٰتَُّقْوا ُتْؤِمُنْوا وَّاِْن   ا

ِظْیم    عَّ

180. আৰু আল্লোলহ বনজ অনুগ্ৰহৰ পৰো বসহঁতক বয দোন কবৰলছ 

তোকল  বযসকল  কৃপণতো কলৰ বসহঁলত তযন এই ধোৰণো নকলৰ 

তয, বসহঁতৰ িোলি এইলটো ক যোণকৰ। িৰং এই (কৃপণতো) 

বসহঁতৰ িোলি অমি । বসহঁলত বয সম্পবত্তকল  কৃপণতো কবৰ 

আলছ বকয়োমতৰ বদনো তসইলটোলৱ বসহঁতৰ গ োৱি কবৰ বদয়ো 

হ’ি। আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ স্বত্বোবধকোৰ একমোত্ৰ 

আল্লোহলৰই। ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ 

সবিলশষ অৱগত। 

َّٰ  وََّلَّ  بَّ لُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْحسَّ   ِبمَّا   یَّْبخَّ
هُىُ  ته ُ  اه ا فَّْضلِه   ِمْن  اّلٰله ْْیً   لَُّٰهْم    ُهوَّخَّ
ٰر   بَّْل  ٰوَّقُْونَّ   لَُّٰهْم    ُهوَّشَّ ُیطَّ ا  سَّ   بَِّخلُْوا مَّ
مَِّة    یَّْومَّ  ِبه   ِ   الِْقیه اُث  وَّّلِلٰه   ِمْْیَّ

وهِت  مه ُ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله
ن  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبْْی   خَّ
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181. বনশ্চয় আল্লোলহ বসহঁতৰ কথো শুবনলছ বযসকল  কয়, 

‘বনশ্চয় আল্লোহ অভোৱগ্ৰি আৰু আবমলহ অভোৱমুি’। বনশ্চয় 

আবম ব বখ ৰোবখম বসহঁতৰ এই কথো আৰু নিীসক ক 

অনযোয়ভোলৱ হতযোৰ বিষয়লটোও; আৰু আবম ক’ম, 

‘ততোমোল োলক দহন যন্ত্ৰণোৰ তসোৱোদ ত োৱো’। 

ِمعَّ  لَّقَّْد  ُ  سَّ ا الَِّٰذیْنَّ  قَّْولَّ  اّلٰله لُْو   اِٰنَّ  قَّا
 َّ َّْغِنیَّٓاُء    فَِّقْْی  ٰوَّنَّْحُن  اّلٰله نَّْكُتُب   ا  سَّ
ا  ْْیِ  اَْلَّنٌِْۢبیَّٓاءَّ  وَّقَّْتلَُّهُم  قَّالُْوا مَّ   ِبغَّ
ٰق  ن  ابَّ  ذُْوقُْوا وَّنَُّقْولُ   حَّ ِریِْق   عَّذَّ الْحَّ
 

182. এয়োই হহলছ ততোমোল োকৰ কৃতকমিৰ ফ  আৰু বনশ্চয় 

আল্লোহ িোিোহসক ৰ প্ৰবত অনযোয়কোৰী নহয়। 

لِكَّ  مَّْت  ِبمَّا  ذه َّیِْدیُْكْم  قَّٰدَّ َّٰنَّ  ا َّ  وَّا   اّلٰله
م   لَّیْسَّ  ٰلَّ ِبیِْد   ِبظَّ  لِٰلْعَّ

183. বযসকল  কয়, ‘বনশ্চয় আল্লোলহ আমোক অিীকোৰ বদবছ  

তয, আবম যোলত তকোলনো ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰোঁ, 

তযবতয়োল লক ততওঁ আমোৰ ওচৰত এলনকুৱো কুৰিোনী নকবৰি 

বযলটোক অবি বশখোই খোই তপ োি’। বসহঁতক তকোৱো, ‘তমোৰ 

আগত িহুলতো ৰোছু  স্পষ্ট বনদশিনল  আৰু ততোমোল োলক বয 

হক আছো তসইলটোসহ ততোমোল োকৰ ওচৰল  আবহবছ , যবদ 

ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো ততলে বকয় ততোমোল োলক 

ততওঁল োকক হতযো কবৰবছ ো’। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ا ا لُْو  َّ  اِٰنَّ  قَّا ِهدَّ   اّلٰله ََّٰلَّ  اِلَّیْنَّا   عَّ   ا
ُسْول   نُْؤِمنَّ  ٰته  لِرَّ   ِبُقْربَّان   یَّاْتِیَّنَّا  حَّ
ُكْم  قَّْد  قُْل   النَّٰاُر    تَّاْكُلُهُ  ٓاءَّ   ُرُسل   جَّ
ِبالَِّٰذْی  ِبالْبَّیِٰنهِت  قَّْبِلْ  ٰمِْن    قُلُْتْم  وَّ
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  قَّتَّلُْتُمْوُهْم  فَّلِمَّ  صه
 

184. এলতলক যবদ বসহঁলত ততোমোৰ প্ৰবত বমথযোলৰোপ কলৰ, 

ততলে (জোবন তথোৱো) ততোমোৰ আগত বযসক  ৰোছু  স্পষ্ট 

বনদশিনল , আচমোনী ছহীফো আৰু বদবপ্তমোন বকতোিল  

আবহবছ  ততওঁল োকৰ প্ৰবতও বমথযোলৰোপ কৰো হহবছ । 

بُْوكَّ  فَّاِْن  بَّ  فَّقَّْد  كَّٰذَّ   ٰمِْن  ُرُسل   ُكٰذِ
ٓاُءوْ  قَّْبلِكَّ  بُرِ  ِبالْبَّیِٰنهِت  جَّ  وَّالٰزُ

ِب   الْمُِنْْیِ  وَّالِْكته

185. প্ৰবতলটো প্ৰোণীলয়ই মৃতুযৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কবৰি; আৰু 

বকয়োমতৰ বদনো ততোমোল োকৰ কমিফ  পবৰপূণিভোলৱ প্ৰদোন 

কৰো হ’ি। এলতলক যোক জুইৰ পৰো আঁতৰত ৰখো হ’ি আৰু 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কলৰোৱো হ’ি ততলৱঁই সফ । পোবথিৱ জীৱনলটো 

ছ নোময় তভোগৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়। 

نَّٰمَّا   الْمَّْوِت    ذَّٓاى ِقَّةُ  نَّْفس   كُٰلُ   وَّاِ
فَّْٰونَّ  ُكْم  ُتوَّ مَِّة    یَّْومَّ  اُُجوْرَّ   فَّمَّْن   الِْقیه
ِن  ُزْحِزحَّ  نَّٰةَّ  وَّاُدِْخلَّ  النَّٰارِ  عَّ  الْجَّ
ا   فَّازَّ    فَّقَّْد  مَّ وةُ  وَّ یه نْیَّا   الْحَّ   اَِٰلَّ  الٰدُ
 الُْغُرْوِر  مَّتَّاعُ 
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186. বনশ্চয় ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ ধন-সম্পদ আৰু 

বনজৰ জীৱন সম্পলকি  পৰীক্ষ্ো কৰো হ’ি। ততোমোল োকৰ পূলিি 

বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহবছ  বসহঁতৰ পৰো আৰু 

মুশ্ববৰকসক ৰ পৰো ততোমোল োলক িহুলতো কষ্টদোয়ক কথো 

শুবনিল  পোিো। যবদ ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো আৰু 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো ততলে বনশ্চয় তসয়ো হ’ি দৃঢ সংকল্পৰ 

কোম। 

َّْموَّالِكُْم  ِفْ   لَّتُبْلَُّوٰنَّ  َّنُْفِسكُْم  ا   وَّا
لَّتَّْسمَُّعٰنَّ   الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ   وَّ

ِمنَّ  قَّْبلِكُْم  ِمْن  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ُكْو  َّْشرَّ   ا
َّذًی ا    ا ْوا وَّاِْن   كَِّثْْیً  وَّتَّٰتَُّقْوا تَّْصَِبُ
لِكَّ  فَّاِٰنَّ  ْزِم  ِمْن  ذه  اَْلُُموِْر  عَّ

187. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ বকতোিীসক ৰ পৰো 

প্ৰবতশ্ৰুবত হ বছ  তয, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক ইয়োক মোনুহৰ 

ওচৰত স্পষ্টভোলৱ প্ৰকোশ কবৰিো আৰু ইয়োক তগোপন নকবৰিো’। 

ইয়োৰ বপছলতো বসহঁলত ইয়োক (অগ্ৰোহয কবৰ) বসহঁতৰ বপছফোল  

তপ োই বদবছ  আৰু তুচ্ছ মু যত বিৰী কবৰবছ , গবতলক 

বসহঁলত বযলটো ৰয় কলৰ তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ذَّ  وَّاِذْ  ُ  اَّخَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ِمیْثَّاقَّ  اّلٰله
نُنَّٰه   الِْكتهبَّ    وََّلَّ  لِلنَّٰاِس  لَُّتبَّٰیِ
ٓاءَّ   فَّنَّبَُّذْوهُ   تَّْكُتُمْونَّه  ؗ   ُظُهوِْرِهْم  وَّرَّ
ْوا َّ َّمًَّنا  ِبه   وَّاْشَتَّ ا  فَِّبْئسَّ   قَّلِْیًل    ث   مَّ
ْونَّ  ُ  یَّْشَتَّ

188. বযসকল  বনজৰ কৃতকমিকল  আনি প্ৰকোশ কলৰ আৰু 

বযলটো কোম বনলজ কৰো নোই ততলনকুৱো কোমৰ িোলিও প্ৰশংবসত 

হ’িল  ভো পোয়, তুবম তকবতয়োও ধোৰণো নকবৰিো তয, বসহঁলত 

শোবিৰ পৰো মুবি পোি; বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

َّٰ  َلَّ  بَّ ُحْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  تَّْحسَّ  ِبمَّا   یَّْفرَّ
تَّْوا َّ یُِحبُْٰونَّ  ا َّْن  وَّ   لَّْم  ِبمَّا  یُْٰحمَُّدْوا ا

لُْوا ْ  فَّلَّ  یَّْفعَّ ُ بَّٰٰنَّ ة   تَّْحسَّ   ٰمِنَّ  ِبمَّفَّازَّ
اِب    ذَّ لَُّهْم   الْعَّ اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

189. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌম ৰোজত্ব একমোত্ৰ 

আল্লোহলৰই; আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  وَّّلِلٰه ُ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  وَّاّلٰله
له  ء   كُٰلِ  عَّ ْ ن  َشَّ  قَِّدیْر 

190. বনশ্চয় আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্টত,  গলত ৰোবত 

আৰু বদনৰ বিৱতি নৰ মোজত বিলিকসম্পন্ন ত োকসক ৰ িোলি 

িহুলতো বনদশিনোৱ ী আলছ। 

لِْق  ِفْ  اِٰنَّ  مهوهِت  خَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ِف  ارِ  الَّْٰیِل  وَّاْخِتلَّ هیهت   وَّالنَّٰهَّ   َلَّ

ُوِل   اَْلَّلْبَّاِب ۬ن  َٰلِ
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191. বযসকল  বথয় হহ, িবহ আৰু শুই শুই আল্লোহক স্মৰণ 

কলৰ আৰু আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্ট সম্পলকি  বচেো কলৰ, 

 গলত কয়, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম এইলিোৰ অনথিক 

সৃবষ্ট কৰো নোই, তুবম অতযে পবৱত্ৰ, এলতলক তুবম আমোক জুইৰ 

শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো’। 

َّ  یَّْذُكُرْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ًما ٰوَّقُُعْودًا   اّلٰله قِیه
له  یَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ  ُجُنْوِبِهْم  ٰوَّعَّ لِْق  ِفْ  وَّ   خَّ

مهوهِت  بَّٰنَّا   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ ا  رَّ لَّْقتَّ   مَّ   خَّ
ا نَّكَّ   بَّاِطًل    ههذَّ ابَّ   فَِّقنَّا  ُسْبحه   عَّذَّ
 النَّٰاِر 

192. তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ‘তুবম যোক জুইত বনলক্ষ্প 

কবৰিো, বনশ্চয় তুবম তোক অপমোন কবৰিো; আৰু যোব মসক ৰ 

িোলি তকোলনো সহোয়কোৰী নোই’। 

بَّٰنَّا    فَّقَّْد   النَّٰارَّ  ُتْدِخِل  مَّْن  اِنَّٰكَّ  رَّ
یْتَّه     َّْخزَّ ا   ا مَّ لِمِْیَّ  وَّ ار    ِمْن  لِلٰظه َّنْصَّ ا

 

193. তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ‘আবম এজন আহ্বোয়কক ঈমোনৰ 

বপলন আহ্বোন কৰো শুবনলছোঁ তয, ‘ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো’। তসলয় আবম ঈমোন 

আবনলছোঁ। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ‘তুবম আমোৰ পোপসমূহ 

ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো, আৰু আমোৰ ত্ৰুটি-বিচুযবতসমূহ দূৰ কৰো,  গলত 

আমোক সৎকমিপৰোয়ণ ত োকসক ৰ সহগোমী কবৰ মৃতুয প্ৰদোন 

কৰো’। 

بَّٰنَّا   ِمْعنَّا  اِنَّٰنَّا  رَّ   یُٰنَّادِْی  ُمنَّادِیًا سَّ
َّْن  لِْلِیْمَّاِن  ِمُنْوا ا بُِٰكْم  اه ۬   ِبرَّ نَّٰا     فَّاهمَّ
بَّٰنَّا  رْ  ذُنُْوبَّنَّا  لَّنَّا  فَّاْغِفرْ  رَّ ٰفِ نَّٰا  وَّكَّ   عَّ

اهتِنَّا  ٰیِ اِر   مَّعَّ   وَّتَّوَّفَّٰنَّا  سَّ  اَْلَّبْرَّ

194. তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ‘ততোমোৰ ৰোছু সক ৰ মোধযমত 

আমোক বযলটো বদিল  প্ৰবতশ্ৰুবত বদছো তসয়ো আমোক দোন কৰো 

আৰু বকয়োমতৰ বদনো আমোক অপমোন নকবৰিো। বনশ্চয় তুবম 

প্ৰবতশ্ৰুবতৰ িযবতৰম নকৰো’। 

بَّٰنَّا  تِنَّا  رَّ ا  وَّاه له  وَّعَّْدتَّٰنَّا   مَّ   ُرُسلِكَّ  عَّ
مَِّة    یَّْومَّ  ُتْخِزنَّا  وََّلَّ  نَّٰكَّ   الِْقیه  َلَّ  اِ

ادَّ  ُتْخلُِف   الْمِْیعَّ
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195. তোৰ বপছত বসহঁতৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ আহ্বোনত 

সঁহোবৰ বদ ক’ত , ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ মোজৰ আম কোৰী 

তকোলনো নৰ িো নোৰীৰ আম  বিনষ্ট নকলৰোঁ ততোমোল োলক ইজলন 

বসজনৰ অংশ। এলতলক বযসকল  বহজৰত কবৰলছ, বনজ ঘৰৰ 

পৰো উৎখোত হহলছ, আৰু তমোৰ পথত বনযিোবতত হহলছ তথো 

যুি কবৰলছ  গলত বনহতও হহলছ, বনশ্চয় মই বসহঁতৰ 

পোপসমূহ তমোচন কবৰ বদম আৰু বসহঁতক জোন্নোতত প্ৰলৱশ 

কৰোম, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত থোবকি। এইলটোলৱ হহলছ 

আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো পুৰস্কোৰ; আৰু উত্তম পুৰস্কোৰ আল্লোহৰ 

ওচৰলতই আলছ’। 

ابَّ  بُُٰهْم  لَُّهْم  فَّاْستَّجَّ ْ  رَّ َّٰنِ   اُِضْیعُ  َلَّ   ا
مَّلَّ  َّوْ  ذَّكَّر   ٰمِْن  ٰمِْنُكْم  عَّاِمل   عَّ  ا
ُنْثهی    ْ  بَّْعُضكُْم   ا لَِّٰذیْنَّ   بَّْعض     ٰمِنٌۢ  فَّا

ُرْوا   دِیَّاِرِهْم  ِمْن  وَّاُْخِرُجْوا هَّاجَّ
ِبیِْلْ  ِفْ  وَّاُْوذُْوا  وَّقُِتلُْوا وَّقهتَّلُْوا سَّ

ٰنَّ  رَّ ٰفِ كَّ ُ ْ  َلَّ ْٰنُ اهتِِهْم  عَّ ٰیِ   سَّ
 ْ ُ ُدِْخلَّٰٰنَّ نٰهت   وََّلَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ

ا  ُر    تَّْحِتهَّ َّوَّابًا  اَْلَّنْهه ِ    ِعْندِ  ٰمِْن  ث  اّلٰله
 ُ ه   وَّاّلٰله  الثَّٰوَّاِب  ُحْسُن  ِعْندَّ

196. বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, তদশ-বিলদশল  বসহঁতৰ অিোধ 

বিচৰলণ তযন ততোমোক বিচব ত নকলৰ। 

نَّٰكَّ  َلَّ  ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّقَّلُُٰب  یَُّغٰرَّ  ِف  كَّفَّ
دِ    الِْبلَّ

197. এইলিোৰ হহলছ সোমোনয তভোগ-বি োস মোত্ৰ। ইয়োৰ বপছত 

জোহোন্নোলমই হহলছ বসহঁতৰ আিোস; আৰু তসইলটো বকমোন তয 

বনকৃষ্ট বিেোমি ! 

ىُهْم  ثُٰمَّ  قَّلِْیل   مَّتَّاع   اْوه نَُّٰم    مَّ هَّ   جَّ
ِبْئسَّ  ادُ  وَّ  الْمِهَّ

198. বকন্তু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক ভয় কলৰ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত 

থোবকি, তোত ততওলঁ োক িোয়ী হ’ি। এয়ো হহলছ আল্লোহৰ 

তৰফৰ পৰো আবতথয; আৰু আল্লোহৰ ওচৰত বয আলছ তসয়ো 

সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ িোলি অবত উত্তম। 

هِكِن  تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  ل بَُّٰهْم  ا نٰهت   لَُّهْم  رَّ   جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه   خه
ا  ِ    ِعْندِ  ٰمِْن  نُُزًَل  فِْیهَّ ا   اّلٰله مَّ  ِعْندَّ  وَّ
 ِ ْْی   اّلٰله اِر  خَّ َّبْرَّ  لِْٰل

199. আৰু বনশ্চয় বকতোিীসক ৰ মোজত এলনকুৱো ত োলকো 

আলছ বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত বিনয়োৱনত হহ ততওঁৰ প্ৰবত 

ঈমোন তপোষণ কলৰ আৰু ততও ঁ বয ততোমোল োকৰ আৰু 

ততওঁল োকৰ প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছ তোৰ প্ৰবতও ঈমোন আলন। 

ততওঁল োলক আল্লোহৰ আয়োতসমূহক তুচ্ছ মূ যত বিৰী 

নকলৰ। ততওলঁ োকৰ িোলিই আলছ আল্লোহৰ ওচৰত পুৰস্কোৰ। 

বনশ্চয় আল্লোহ দ্ৰুত বহচোপ গ্ৰহণকোৰী। 

َّْهِل  ِمْن  وَّاِٰنَّ  ِب  ا   یُْٰؤِمُن  لَّمَّْن  الِْكته
 ِ ا   ِباّلٰله مَّ ا   اِلَّْیُكْم  اُنِْزلَّ  وَّ مَّ   اُنِْزلَّ  وَّ
 ْ ِشِعْیَّ  اِلَّهْْیِ ِ ن  خه ْونَّ  َلَّ   ّلِلٰه ُ   یَّْشَتَّ
ِ  ِباهیهِت  َّمًَّنا  اّلٰله هٓى ِكَّ   قَّلِْیًل    ث   لَُّهْم  اُول

َّْجُرُهْم  بِِٰهْم    ِعْندَّ  ا َّ  اِٰنَّ   رَّ ِریْعُ  اّلٰله  سَّ
اِب   الِْحسَّ
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200. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো আৰু 

হধযিয ধোৰণত প্ৰবতলযোবগতো কৰো,  গলত সদোয় যুিৰ িোলি 

প্ৰস্তুত থোবকিো। আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো যোলত সফ  

হ’ি পোৰো। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ْوا اه اِبُرْوا اْصَِبُ  وَّصَّ
اِبُطْوا  تَُّٰقوا وَّرَّ َّ  وَّا لَّٰكُْم  اّلٰله   لَّعَّ
ن ُتْفلُِح   ْونَّ
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 النساء

আন-বনছো النساء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ মোনৱ! ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো, বযজলন ততোমোল োকক এটো প্ৰোণৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু 

তোৰ পৰো ততওৰঁ স্ত্ৰী সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু ততওঁল োক দুজনৰ পৰো 

িহুলতো নৰ-নোৰী বিিোৰ কবৰলছ; ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো যোৰ নোমৰ তদোহোই বদ ততোমোল োলক পৰস্পলৰ 

অবধকোৰ সোিযি কৰো,  গলত ততজ-সম্পকীয় আত্মীয়তো বছন্ন 

কৰোৰ তক্ষ্ত্ৰলতো ভয় কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ ততোমোল োকৰ 

ওপৰত পযিলিক্ষ্ক। 

ا  تَُّٰقْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ بَُّٰكُم  ا   الَِّٰذْی  رَّ
لَّقَُّكْم  لَّقَّ  نَّْٰفس   ٰمِْن  خَّ ة  ٰوَّخَّ   ٰوَّاِحدَّ
ا  ا  ِمْنهَّ هَّ بَّٰثَّ  زَّْوجَّ اًَل  ِمْنُهمَّا  وَّ   ِرجَّ

ٓاًء    ا ٰوَّنِسَّ تَُّٰقوا  كَِّثْْیً َّ  وَّا   الَِّٰذْی  اّلٰله
لُْونَّ  ٓاءَّ امَّ    ِبه   تَّسَّ َّ  اِٰنَّ   وَّاَْلَّْرحَّ   اّلٰله

َّانَّ  قِیًْبا  عَّلَّْیُكْم  ك  رَّ

2. আৰু এতীমসক ক ততোমোল োলক বসহঁতৰ ধন-সম্পদ 

সমপিণ কৰো; আৰু (শুনো!) ততোমোল োলক অপবৱত্ৰ িস্তুক পবৱত্ৰ 

িস্তুৰ দ্বোৰো স বন নকবৰিো  গলত ততোমোল োলক বনজৰ সম্পদৰ 

হসলত বসহঁতৰ সম্পদ বমবেত কবৰ গ্ৰোস নকবৰিো। বনশ্চয় 

এইলটো মহোপোপ। 

تُوا َّْموَّالَُّهْم  الْیَّتهمه   وَّاه لُوا وََّلَّ  ا  تَّتَّبَّٰدَّ
ِبیْثَّ  ِب  الْخَّ ٰیِ   تَّاْكُلُْو ا وََّلَّ  ِبالٰطَّ
َّْموَّالَُّهْم  َّْموَّالِكُْم    اِله   ا نَّٰه    ا َّانَّ  اِ  ك
ا  ُحْوبًا  كَِّبْْیً

3. আৰু যবদ ততোমোল োলক অশংকো কৰো তয, এতীম 

তছোৱো ীসক ৰ প্ৰবত ততোমোল োলক সুবিচোৰ কবৰি তনোৱোবৰিো, 

ততলে (স্বোধীন) নোৰীসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ততোমোল োকৰ 

ভো   োলগ দুজনী, বতবনজনী অথিো চোবৰজনীক বিিোহ কবৰি 

পোৰো; আৰু যবদ আশংকো কৰো তয, (বসহঁতৰ মোজত) সুবিচোৰ 

কবৰি তনোৱোবৰিো ততলনহ’ত  এজনীলকই (বিিোহ কৰো) অথিো 

ততোমোল োকৰ অবধকোৰভুি দোসীলকই গ্ৰহণ কৰো। অবিচোৰ 

কৰোৰ পৰো িচোৰ এইলটোলৱই সম্ভৱপৰ উপোয়। 

ََّٰلَّ  ِخْفُتْم  وَّاِْن    الْیَّتهمه  ِف  ُتْقِسُطْوا ا
ا  فَّانِْكُحْوا ابَّ  مَّ ٓاءِ  ٰمِنَّ  لَّكُْم  طَّ  النِٰسَّ
هثَّ  مَّثْنه  ََّٰلَّ  ِخْفُتْم   فَّاِْن   وَُّربهعَّ    وَّثُل   ا
ةً  تَّْعِدلُْوا َّوْ  فَّوَّاِحدَّ ا  ا   مَّلَّكَّْت  مَّ
َّیْمَّانُُكْم    لِكَّ   ا َّدْنه   ذه ََّٰلَّ  ا  تَُّعْولُْوا   ا

4. আৰু ততোমোল োলক নোৰীসক ক সন্তুষ্টবচলত্ত বসহঁতৰ তমোহৰ 

প্ৰদোন কৰো; ইয়োৰ বপছত বসহঁলত যবদ সন্তুষ্টবচলত্ত তমোহৰৰ বকছু 

অংশ তৰহোই বদলয় ততলে ততোমোল োলক তসয়ো আনিৰ হসলত 

তৃবপ্তসহকোলৰ তভোগ কৰো। 

تُوا ٓاءَّ  وَّاه ُدقهِتِهٰنَّ  النِٰسَّ   نِْحلًَّة    صَّ
ْن  لَّكُْم  ِطْبَّ  فَّاِْن  ء   عَّ ْ  نَّْفًسا ٰمِْنهُ  َشَّ
ـ ًا  فَّكُلُْوهُ   ٰمَِّریْٓـ ًا   هَِّنْیٓ
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5. আৰু ততোমোল োলক বনলিিোধসক ৰ হোতত ততোমোল োকৰ ধন-

সম্পদ অপিণ নকবৰিো; বযলিোৰক আল্লোলহ ততোমোল োকৰ 

জীবৱকোৰ মোধযম িনোইলছ। অৱলশয তোৰ পৰোই বসহঁতৰ তখোৱো-

তিোৱো বপন্ধোৰ িযৱিো কৰো আৰু ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত 

সদো োপ কবৰিো। 

ٓاءَّ  ُتْؤُتوا وََّلَّ  فَّهَّ َّْموَّالَّكُُم  الٰسُ   الَِّٰتْ  ا
لَّ  عَّ ُ  جَّ ًما ٰوَّاْرُزقُْوُهْم  لَّكُْم  اّلٰله   قِیه
ا  ْكُسْوُهْم  فِْیهَّ   قَّْوًَل  لَُّهْم  وَّقُْولُْوا وَّا

 ٰمَّْعُرْوفًا 

6. আৰু ততোমোল োলক এতীমসক ক বসহঁতৰ বিিোহৰ িয়সত 

উপনীত তনোলহোৱোল লক পৰীক্ষ্ো কবৰিো; তোৰ বপছত বসহঁতৰ 

মোজত ভো  তিয়ো বিচোৰৰ জ্ঞোন তদবখিল  পোল  বসহঁতৰ সম্পদ 

বসহঁতক ওভতোই বদিো। আৰু বসহঁত িোঙৰ হহ যোি িুব  

ততোমোল োলক  ৰো- বৰলক অপচয় কবৰ খোই তশষ নকবৰিো। 

বযজন অভোৱমুি ততওঁ তযন বনিৃত্ত থোলক আৰু বযজন বিত্তহীন 

ততওঁ তযন সংযত পবৰমোলণ তভোগ কলৰ। তোৰ বপছত তযবতয়ো 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ সম্পদ ওভতোই বদিো ততবতয়ো সোক্ষ্ী 

ৰোবখিো; আৰু বহচোি গ্ৰহণত আল্লোলহই যলথষ্ট। 

ٰته   الْیَّتهمه  وَّابْتَّلُوا  بَّلَُّغوا اِذَّا حَّ
نَّْسُتْم  فَّاِْن   النِٰكَّاحَّ    ْ  اه  ُرْشًدا ٰمِْٰنُ
ا ْ  فَّادْفَُّعْو  َّْموَّالَُّهْم    اِلَّهْْیِ  وََّلَّ   ا
اًرا تَّاْكُلُْوهَّا   ِبدَّ افًا ٰوَّ َّْن  اِْسرَّ ْوا    ا ُ   یَّْٰكَبَّ
مَّْن  َّانَّ  وَّ ِنٰیًا  ك مَّْن   فَّلْیَّْستَّْعِفْف    غَّ   وَّ
َّانَّ  ا ك   فَّاِذَّا  ِبالْمَّْعُرْوِف    فَّلْیَّاْكُْل  فَِّقْْیً

ْ  دَّفَّْعُتْم  َّْموَّالَُّهْم  اِلَّهْْیِ َّْشِهُدْوا ا   فَّا
   ْ ِ  وَّكَّفه   عَّلَّهْْیِ ِسیًْبا  ِباّلٰله  حَّ

7. বপতৃ-মোতৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পবৰতযি সম্পবত্তত পুৰুষৰ 

অংশ আলছ আৰু বপতৃ-মোতৃ  গলত আত্মীয়-স্বজনৰ পবৰতযি 

সম্পবত্তত নোৰীলৰো অংশ আলছ, তসয়ো কম হওক িো তিবছ, 

এইলটো বনধিোবৰত অংশ। 

اِل  ٰمَّا  نَِّصْیب   لِلٰرِجَّ كَّ  ٰمِ ِن  تَّرَّ   الْوَّالِده
بُْونَّ  ٓاءِ  وَّاَْلَّقْرَّ لِلنِٰسَّ ٰمَّا  نَِّصْیب   وَّ   ٰمِ

كَّ  ِن  تَّرَّ بُْونَّ  الْوَّالِده  قَّٰلَّ  ِمٰمَّا  وَّاَْلَّقْرَّ
َّوْ  ِمْنهُ   ٰمَّْفُرْوًضا  نَِّصیًْبا   كَّثُرَّ    ا

8. আৰু সম্পবত্ত িন্টন কৰোৰ সময়ত আত্মীয়, এতীম আৰু 

অভোৱগ্ৰি ত োক উপবিত থোবকল  বসহঁতক তোৰ পৰো অ প 

হ'ত ও প্ৰদোন কবৰিো আৰু বসহঁতৰ  গত সদো োপ কবৰিো। 

رَّ  وَّاِذَّا ضَّ  الُْقْربه  اُولُوا الِْقْسمَّةَّ  حَّ
ِكْیُ  وَّالْیَّتهمه    فَّاْرُزقُْوُهْم  وَّالْمَّسه
 ٰمَّْعُرْوفًا  قَّْوًَل  لَُّهْم  وَّقُْولُْوا ٰمِْنهُ 

9. আৰু বসহঁতৰ ভয় কৰো উবচত তয, যবদ বসহঁলত বনজৰ বপছত 

বনঃসহোয় সেোন এবৰ হথ যোয় ততলে বসহঁলতও বসহঁতৰ বিষলয় 

উবদ্বি হ’ লহঁলতন। এলতলক বসহঁলত তযন আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কলৰ আৰু সিত কথো কয়। 

لْیَّْخشَّ  ُكْوا لَّوْ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ   ِمْن  تَّرَّ
لِْفِهْم  یَّٰةً  خَّ ًفا  ذُٰرِ افُْوا  ِضعه ْ  خَّ   عَّلَّهْْیِ
َّ  فَّلْیَّٰتَُّقوا لْیَُّقْولُْوا اّلٰله ِدیًْدا   قَّْوًَل  وَّ سَّ
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10. বনশ্চয় বযসকল  এতীমসক ৰ সম্পদ অনযোয়ভোলৱ গ্ৰোস 

কলৰ, দৰোচ লত বসহঁলত বনজৰ তপটত অবি ভৰোই  য় 

অনবতপ লম বসহঁত প্ৰজ্জ্বব ত জুইত প্ৰলৱশ কবৰি। 

َّْموَّالَّ  یَّاْكُلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   الْیَّتهمه  ا
  نَّاًرا    بُُطْونِِهْم  ِفْ  یَّاْكُلُْونَّ  اِنَّٰمَّا  ُظلْمًا 

یَّْصلَّْونَّ  ان  وَّسَّ ِعْْیً  سَّ

11. আল্লোলহ ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ সেোন সম্পলকি  এই 

বনলদি শ বদলছ তয, এজন পুত্ৰৰ অংশ দুজনী কনযোৰ অংশৰ 

সমোন; বকন্তু যবদ তকৱ  দুজনীতলক তিবছ কনযো থোলক ততলে 

ততওঁল োকৰ িোলি পবৰতযি সম্পবত্তৰ বতবন ভোগৰ দুভোগ, 

আৰু তকৱ  এজনী কনযো থোবকল  ততলে তোইৰ িোলি অধিোংশ। 

সেোন থোবকল  (মৃত িযবিৰ) বপতৃ-মোতৃ উভলয় পবৰতযি 

সম্পবত্তৰ ছয় ভোগৰ এভোগ পোি; আনহোলত (মৃত িযবি) 

বনঃসেোন হ’ত  আৰু বপতৃ-মোতৃ উত্তৰোবধকোৰী হ’ত  তোৰ 

মোকৰ িোলি বতবন ভোগৰ এভোগ; আৰু যবদ তোৰ ভোই-ভনী থোলক 

ততলনহ’ত  মোকৰ িোলি ছয় ভোগৰ এভোগ; এইলিোৰ িন্টন হ’ি 

তোৰ অবছয়ত আৰু ঋণ পবৰলশোধ কৰোৰ বপছত। ততোমোল োকৰ 

বপতো আৰু সেোনসক ৰ মোজত তকোন তিবছ উপকোৰী তসয়ো 

ততোমোল োলক নোজোনো। এই বিধোন আল্লোহৰ; বনশ্চয় আল্লোহ 

সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُ  یُْوِصْیُكُم  ُكْم    ِفْ   اّلٰله دِ َّْوَلَّ كَّرِ   ا  لِلٰذَّ
ٰظِ  ِمثُْل    ُكٰنَّ  فَّاِْن   اَْلُنْثَّیَّْیِ    حَّ
ٓاءً  ثْنَّتَّْیِ  فَّْوقَّ  نِسَّ ا  ثُلُثَّا  فَّلَُّهٰنَّ  ا   مَّ
كَّ    َّانَّْت  وَّاِْن   تَّرَّ ةً  ك ا  وَّاِحدَّ   فَّلَّهَّ

یْهِ   النِْٰصُف    ُٰلِ   وََِّلَّبَّوَّ   ٰمِْنُهمَّا  وَّاِحد    لِك
ُدُس  كَّ  ِمٰمَّا  الٰسُ َّانَّ  اِْن  تَّرَّ لَّد     لَّه   ك   وَّ

لَّد   لَّٰه    یَُّكْن  لَّْٰم  فَّاِْن  َّه    وَّ وَِّرث َّبَّوههُ  وَّ   ا
َّانَّ  فَّاِْن   الثُٰلُُث    فَِّلُٰمِهِ    اِْخوَّة   لَّه    ك
ُدُس  فَِّلُٰمِهِ  ْ  الٰسُ  وَِّصٰیَّة   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یُْٰوِصْ  َّوْ  ِبهَّ بَّٓاُؤُكْم   دَّیْن     ا   اه

َّبْنَّٓاُؤُكْم  َّیُُٰهْم  تَّْدُرْونَّ  َلَّ  وَّا ُب  ا َّقْرَّ   ا
ةً   نَّْفًعا    لَّكُْم  ِ    ٰمِنَّ  فَِّریْضَّ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  اّلٰله
َّانَّ  ِكْیًما  عَّلِْیًما  ك  حَّ
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12. ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ পবৰতযি সম্পবত্তৰ অধিোংশ 

ততোমোল োলক পোিো, যবদ বসহঁতৰ তকোলনো সেোন নোথোলক, বকন্তু 

বসহঁতৰ সেোন থোবকল  ততোমোল োকৰ িোলি বসহঁতৰ পবৰতযি 

সম্পবত্তৰ চোবৰ ভোগৰ এভোগ; অবছয়ত পো ন আৰু ঋণ 

পবৰলশোধ কৰোৰ বপছত। ততোমোল োকৰ সেোন নোথোবকল  

বসহঁতৰ িোলি ততোমোল োকৰ পবৰতযি সম্পবত্তৰ চোবৰ ভোগৰ 

এভোগ, আৰু ততোমোল োকৰ সেোন থোবকল  বসহঁতৰ িোলি 

ততোমোল োকৰ পবৰতযি সম্পবত্তৰ আ  ভোগৰ এভোগ; 

ততোমোল োলক বয অবছয়ত কবৰিো তসয়ো প্ৰদোন কৰোৰ বপছত আৰু 

ঋণ পবৰলশোধ কৰোৰ বপছত। যবদ তকোলনো পুৰুষ অথিো নোৰীৰ 

‘কো ো োহ’ িো বপতৃ-মোতৃ আৰু সেোনহীন উত্তৰোবধকোৰী হয়, 

আৰু তকৱ  তোৰ এজন ককোলয়ক-ভোলয়ক অথিো এজনী 

িোলয়ক-ভনীলয়ক থোলক ততলে প্ৰলতযকলৰ (অংশ হ’ি) ছয় 

ভোগৰ এভোগ। আনহোলত বসহঁত ইয়োৰ অবধক হ’ত  সকল োলৱ 

বতবন ভোগৰ এভোগত সমোন অংশীদোৰ হ’ি; এইলিোৰ বযলটো 

অবছয়ত কৰো হয় তসইলটো পো ন কৰোৰ বপছত আৰু ঋণ 

পবৰলশোধ কৰোৰ বপছত, কোলৰো ক্ষ্বত নকৰোলক। এইলটো হহলছ 

আল্লোহৰ বনলদি শ; আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, সহনশী । 

لَّكُْم  ا  نِْصُف  وَّ كَّ  مَّ َّْزوَّاُجكُْم  تَّرَّ  اِْن  ا
لَّد     لَُّٰهٰنَّ  یَُّكْن  لَّْٰم  َّانَّ  فَّاِْن   وَّ   لَُّهٰنَّ  ك
لَّد   بُعُ  فَّلَّكُُم  وَّ ْكنَّ  ِمٰمَّا  الٰرُ ْ  تَّرَّ   ِمنٌۢ
ا   یُْٰوِصْیَّ  وَِّصٰیَّة   بَّْعدِ  َّوْ  ِبهَّ  دَّیْن     ا
لَُّهٰنَّ  بُعُ  وَّ ْكُتْم  ِمٰمَّا  الٰرُ   لَّْٰم  اِْن  تَّرَّ
لَّد      لَّٰكُْم  یَُّكْن  َّانَّ  فَّاِْن   وَّ لَّد   لَّكُْم  ك   وَّ
ْكُتْم  ِمٰمَّا  الثُُٰمُن  فَّلَُّهٰنَّ  ْ  تَّرَّ   بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ
ا   ُتْوُصْونَّ  وَِّصٰیَّة   َّوْ  ِبهَّ َّانَّ  وَّاِْن   دَّیْن     ا  ك
ُث  رَُّجل   هلَّةً  یُٰوْرَّ َّل َّوِ  ك لَّه    ا َّة  ٰوَّ ا َّوْ   اَّخ   اْمرَّ  ا
ُدُس    ٰمِْنُهمَّا  وَّاِحد    فَّلِكُٰلِ  اُْخت     الٰسُ
ا فَّاِْن  َّانُْو  ْكثَّرَّ  ك َّ لِكَّ   ِمْن  ا   فَُّهْم  ذه

َّٓاءُ  ك ْ  الثُٰلُِث  ِف  ُشرَّ   وَِّصٰیَّة   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یُْٰوصه  َّوْ  ِبهَّ ْْیَّ   دَّیْن  ن  ا ٓاٰر     غَّ   ُمضَّ
ِ    ٰمِنَّ  وَِّصٰیَّةً  ُ   اّلٰله   عَّلِْیم   وَّاّلٰله
لِْیم     حَّ

13. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ বনধিোবৰত সীমোলৰখো। বযলয় আল্লোহ 

আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ আনুগতয কবৰি আল্লোলহ ততওঁক জোন্নোতত 

প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত ততওঁল োক 

বচৰিোয়ী হ’ি; আৰু এইলটোলৱই হহলছ মহো সফ তো। 

ِ    ُحُدْودُ  تِلْكَّ  مَّْن   اّلٰله َّ  یُِٰطِع  وَّ   اّلٰله
ُسْولَّه   نٰهت   یُْدِخلْهُ  وَّرَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ
ا  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا    خه لِكَّ   فِْیهَّ   وَّذه
ِظْیُم  الْفَّوْزُ   الْعَّ

14. আনহোলত বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ অিোধযতো 

কবৰি আৰু ততওঁৰ বনধিোবৰত সীমোলৰখো  ংঘন কবৰি আল্লোলহ 

তোক জুইত বনলক্ষ্প কবৰি, তোত বস বচৰিোয়ী হ’ি;  গলত তোৰ 

িোলি আলছ  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

ْن  مَّ َّ  یَّْٰعِص  وَّ ُسْولَّه   اّلٰله ٰدَّ  وَّرَّ یَّتَّعَّ   وَّ
الًِدا نَّاًرا  یُْدِخلْهُ  ُحُدْودَّه   ا  خَّ   فِْیهَّ
لَّه   اب   وَّ ن  عَّذَّ  ٰمُِهْی 
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15. আৰু ততোমোল োকৰ নোৰীসক ৰ মোজৰ পৰো বযলয় িযবভচোৰ 

কলৰ বসহঁতৰ বিৰুলি ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো চোবৰজন (পুৰুষ) 

সোক্ষ্ী ত ি কৰো। এলতলক যবদ বসহঁলত সোক্ষ্ী বদলয় ততলে 

বসহঁতক (নোৰীসক ক) ঘৰত অৱৰুি কবৰ ৰোখো তযবতয়োল লক 

বসহঁতৰ মৃতুয নহয় অথিো আল্লোলহ বসহঁতৰ িোলি আন তকোলনো 

িযৱিো কবৰ বনবদলয়। 

ةَّ  یَّاْتِْیَّ  وَّالٰهِتْ   ِمْن  الْفَّاِحشَّ
ٓاى ِكُْم    عَّلَّْیِهٰنَّ  فَّاْستَّْشِهُدْوا نِٰسَّ
ةً  َّْربَّعَّ ِهُدْوا فَّاِْن   ٰمِْنُكْم    ا   شَّ

َّْمِسكُْوُهٰنَّ  ٰته   الُْبیُْوِت  ِف   فَّا   حَّ
فٰهُهٰنَّ  َّوْ  الْمَّْوُت  یَّتَّوَّ لَّ  ا ُ  یَّْجعَّ   لَُّهٰنَّ  اّلٰله
ِبیًْل    سَّ

16. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বয দুজন (নৰ-নোৰী) এলন 

অপকমিত ব প্ত হ’ি বসহঁতক শোবি বদয়ো। যবদ বসহঁলত তোওিো 

কলৰ আৰু বনজলক সংলশোধন কবৰ  য় ততলে বসহঁতক এবৰ 

বদয়ো। বনশ্চয় আল্লোহ পৰম তোওিো কিু কোৰী, পৰম দয়ো ু। 

ِن  ا  وَّالَّٰذه   فَّاهذُْوُهمَّا    ِمْنُكْم  یَّاْتِیهِنهَّ
ا  تَّابَّا فَّاِْن  َّْصلَّحَّ َّْعِرُضْوا وَّا ْنُهمَّا    فَّا   عَّ
َّ  اِٰنَّ  َّانَّ  اّلٰله  ٰرَِّحیًْما  تَّٰوَّابًا ك

17. বনশ্চয় আল্লোলহ তসইসক  ত োকৰ তোওিো কিু  কলৰ 

বযসকল  অজ্ঞতোিশতঃ তিয়ো কোম কবৰ তপ োয় আৰু  লগ 

 লগ তোওিো কলৰ, এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক 

বযসক ৰ তোওিো আল্লোলহ কিু  কলৰ। (জোবন তথোৱো) আল্লোহ 

সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

نَّٰمَّا  لَّ  الٰتَّْوبَّةُ  اِ ِ  عَّ َِّٰذیْنَّ  اّلٰله   یَّْعمَّلُْونَّ  لِل
ْوٓءَّ  الَّة   الٰسُ هَّ   ِمْن  یَُّتْوبُْونَّ  ثُٰمَّ  ِبجَّ
هٓى ِكَّ  قَِّریْب   ُ  یَُّتْوُب  فَّاُول ْ    اّلٰله  عَّلَّهْْیِ
َّانَّ  ُ  وَّك ِكْیًما  عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ

18. পক্ষ্োেলৰ তোওিো বসহঁতৰ িোলি নহয় বযসকল  আজীৱন 

তিয়ো কোম কলৰ, অৱলশষত বসহঁতৰ কোলৰোিোৰ মৃতুয উপবিত 

হ’ত  বস কয়, ‘মই এবতয়ো তোওিো কবৰলছোঁ’, এইদলৰ বসহঁতৰ 

িোলিও নহয়, বযসক ৰ মৃতুয কোবফৰ অৱিোত হয়। ইহঁলতই 

তসইসক  ত োক বযসক ৰ িোলি আবম কষ্টদোয়ক শোবি প্ৰস্তুত 

কবৰ ৰোবখলছোঁ। 

ِت  لَّیْسَّ َِّٰذیْنَّ  الٰتَّْوبَّةُ  وَّ  یَّْعمَّلُْونَّ   لِل
اهِت    ٰیِ ٰته    الٰسَّ رَّ  اِذَّا حَّ ضَّ ُهُم  حَّ دَّ  اَّحَّ
ْ  قَّالَّ  الْمَّْوُت   الَِّٰذیْنَّ  وََّلَّ  الْـ هنَّ  ُتْبُت  اِٰنِ
هٓى ِكَّ   ُكٰفَّار     وَُّهْم  یَُّمْوُتْونَّ  َّْعتَّْدنَّا  اُول   ا
ابًا لَُّهْم  َّلِْیًما  عَّذَّ  ا
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19. তহ ঈমোিোৰসক ! ি পূিিকভোলৱ বনজলক নোৰীসক ৰ 

উত্তৰোবধকোৰী িুব  গণয কৰোলটো ততোমোল োকৰ িোলি হিধ নহয়। 

ততোমোল োলক বসহঁতক বয প্ৰদোন কবৰছো তোৰ পৰো বকছু অংশ 

আত্মসোৎ কৰোৰ উেলশয বসহঁতক অৱৰুি কবৰ নোৰোবখিো, বকন্তু 

যবদ বসহঁলত স্পষ্ট তিয়ো আচৰণ কলৰ (তযলন- িযবভচোৰ িো 

বগবৰলয়কৰ অিোধযোচৰণ ততলে তসয়ো সুকীয়ো কথো)। আৰু 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত সৎভোলৱ জীৱন-যোপন কবৰিো; 

ততোমোল োলক যবদ বসহঁতক অপছি কৰো ততলে এলনকুৱোও 

হ’ি পোলৰ তয, বযলটোত আল্লোলহ িহু ক যোণ বনবহত কবৰ ৰোবখলছ 

আৰু ততোমোল োলক তসইলটোলক অপছি কবৰ আছো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ َّْن  لَّكُْم  یَِّحٰلُ  َلَّ  اه  ا
ٓاءَّ  تَِّرثُوا   تَّْعُضلُْوُهٰنَّ  وََّلَّ   كَّْرًها    النِٰسَّ

ا   ِببَّْعِض  لِتَّْذهَُّبْوا تَّیُْتُمْوُهٰنَّ  مَّ   اَِٰلَّ   اه
َّْن  ة   یَّٰاْتِْیَّ  ا   ٰمُبَّیِٰنَّة     ِبفَّاِحشَّ

  فَّاِْن   ِبالْمَّْعُرْوِف    وَّعَّاِشُرْوهُٰنَّ 
َّْن  فَّعَّسه   كَِّرْهُتُمْوُهٰنَّ  ُهْوا ا ْیـ ًا  تَّْكرَّ شَّ
لَّ  یَّْجعَّ ُ  ٰوَّ ا  فِْیهِ  اّلٰله ْْیً ا  خَّ  كَِّثْْیً

20. আৰু ততোমোল োলক যবদ এজনী স্ত্ৰীৰ  োইত আন এজনী স্ত্ৰী 

গ্ৰহণ কবৰিল  বথৰ কৰো আৰু বসহঁতৰ এজনীক িহু পবৰমোলণ 

অথিও বদছো, তথোবপও তোইৰ পৰো এলকোলৱই ওভতোই ন ’িো। 

ততোমোল োলক বমছো অপিোদ আৰু প্ৰকোশয পোপোচৰণৰ দ্বোৰো 

তসয়ো গ্ৰহণ কবৰিোলন? 

دْتُُٰم  وَّاِْن  َّرَّ الَّ  ا   ٰمَّكَّانَّ  زَّْوج    اْسِتبْدَّ
ْوج  ن  تَّیُْتْم   زَّ ىُهٰنَّ  وَّاه اًرا اِْحده   فَّلَّ  قِْنطَّ

ْیـ ًا    ِمْنهُ  تَّاُْخُذْوا َّتَّاُْخُذْونَّه    شَّ   ا
ثًْما  ِبیًْنا   بُْهتَّانًا ٰوَّاِ  ٰمُ

21. আৰু তকলনলক ততোমোল োলক তসয়ো গ্ৰহণ কবৰিো? অথচ 

ততোমোল োলক ইজলন বসজনৰ  গত সংগত হহবছ ো (সলম্ভোগ 

কবৰছো) আৰু বসহঁলতও ততোমোল োকৰ পৰো দৃঢ অিীকোৰ 

হ বছ । 

َّفْضه  وَّقَّْد  تَّاُْخُذْونَّه   وَّكَّْیفَّ   ا
ْذنَّ   بَّْعض   اِله  بَّْعُضكُْم   ِمْنُكْم  وَّاَّخَّ
 غَّلِْیًظا   ٰمِیْثَّاقًا 

22. নোৰীসক ৰ মোজৰ পৰো বযসক ক ততোমোল োকৰ বপতৃ 

পুৰুলষ বিিোহ কবৰলছ, ততোমোল োলক বসহঁতক বিিোহ নকবৰিো, 

বকন্তু পূলিি বয সংঘটিত হহলছ (তসয়ো ক্ষ্মো কৰো হ’ )। বনশ্চয় 

তসয়ো আবছ  অশ্লী তো, মোৰোত্মক ঘৃবণত বিষয় আৰু বনকৃষ্ট পথ। 

ا  تَّْنِكُحْوا وََّلَّ  بَّٓاُؤُكْم  نَّكَّحَّ  مَّ   ٰمِنَّ  اه
ٓاءِ  ا  اَِٰلَّ  النِٰسَّ لَّفَّ    قَّْد  مَّ نَّٰه    سَّ َّانَّ  اِ   ك

ْقًتا    مَّ ًة ٰوَّ ٓاءَّ   فَّاِحشَّ ِبیًْلن  وَّسَّ  سَّ
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23. ততোমোল োকৰ ওপৰত হোৰোম কৰো হহলছ, ততোমোল োকৰ 

মোতৃসক ক, জীলয়কসক ক, িোই-ভনীসক ক, তজ োই-

তপহীসক ক, তজ োই-মোহীসক ক, ভবতজীসক ক, 

ভোবগনীসক ক, ধোই মোতৃসক ক, বপয়োহ সম্বন্ধীয় িোই-

ভনীসক ক, শোহুলয়ক আৰু ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ মোজত 

যোৰ  গত সলম্ভোগ কবৰছো তোইৰ আগৰ স্বোমীৰ দ্বোৰো গভি জোত 

তছোৱো ীক, যোক ততোমোল োলক  ো ন-পো ন কবৰছো; বকন্তু যবদ 

সলম্ভোগ কৰো নোই ততলে ততোমোল োকৰ িোলি তকোলনো অপৰোধ 

নোই। ততোমোল োকৰ িোলি আৰু বনবষি কৰো হহলছ ততোমোল োকৰ 

ঔৰষজোত পুত্ৰৰ স্ত্ৰীসক ক আৰু দুজনী ভনীক-িোলয়কক 

একবত্ৰত কৰো, অতীতত বয হ’ , তসয়ো হ’ । বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

مَّْت  ُتُكْم  عَّلَّْیُكْم  ُحٰرِ بَّنهُتُكْم  اُٰمَّهه  وَّ
ُتُكْم  وه ُتُكْم  وَّاَّخَّ ٰمه هُتُكْم  وَّعَّ ل   وَّخه
بَّنهُت  بَّنهُت  اَْلَِّخ  وَّ  اَْلُْخِت  وَّ

ُتُكُم  ْعنَُّكْم  الٰهِتْ   وَّاُٰمَّهه َّْرضَّ  ا
ُتُكْم  وه ةِ  ٰمِنَّ  وَّاَّخَّ اعَّ ضَّ ُت  الٰرَّ  وَّاُٰمَّهه
ٓاى ِكُْم  بَّٓاى ُِبُكُم  نِسَّ   ِفْ  الٰهِتْ  وَّرَّ
ٓاى ِكُُم  ٰمِْن  ُحُجوِْرُكْم   الٰهِتْ  نِٰسَّ
لُْتْم    تَُّكْونُْوا لَّْٰم  فَّاِْن   ِبِهٰنَّ ؗ  دَّخَّ
لُْتْم   عَّلَّْیُكْم ؗ   ُجنَّاحَّ  فَّلَّ  ِبِهٰنَّ  دَّخَّ
ُل  ى ِ اَلَّ َّبْنَّٓاى ِكُُم  وَّحَّ   ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  ا
ِبكُْم ن  َّْن   اَّْصلَّ  بَّْیَّ  تَّْجمَُّعْوا وَّا
ا  اَِٰلَّ  اَْلُْختَّْیِ  لَّفَّ    قَّْد  مَّ َّ  اِٰنَّ   سَّ  اّلٰله

َّانَّ  ُفوًْرا ك  ٰرَِّحیًْمان  غَّ

24. আৰু নোৰীসক ৰ মোজৰ ততোমোল োকৰ অবধকোৰভুি 

দোসীৰ িোবহলৰ আনৰ বিিোহ িন্ধনত থকো বতলৰোতোসক  

ততোমোল োকৰ িোলি বনবষি কৰো হহলছ, ততোমোল োকৰ িোলি 

এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ বিধোন। উলল্লবখত নোৰীসক ৰ িোবহলৰ 

অনয সকল ো নোৰীক বিিোহ কৰোলটো ততোমোল োকৰ িোলি হিধ 

কৰো হহলছ, এই চতি ত তয ততোমোল োলক বসহঁতক বনজৰ 

সম্পদৰ বিবনময়ত (লমোহৰ প্ৰদোন কবৰ) বিিোহৰ মোধযমত গ্ৰহণ 

কবৰিো, অলিধ তযৌন সম্পকি ৰ িোলি নহয়। বসহঁতৰ মোজৰ 

বযসক ৰ হসলত ততোমোল োলক সলম্ভোগ কবৰছো বসহঁতক 

বসহঁতৰ বনধিোবৰত তমোহৰ অপিণ কবৰিো। তমোহৰ বনধিোৰণৰ বপছত 

ততোমোল োলক তকোলনো (কম-তিবছ কৰোৰ) বিষয়ত পৰস্পৰ 

সহমত হ’ত  তোত ততোমোল োকৰ তকোলনো তদোষ নোই। বনশ্চয় 

আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

نهُت  ٓاءِ  ِمنَّ  وَّالْمُْحصَّ ا  اَِٰلَّ  النِٰسَّ  مَّ
َّیْمَّانُُكْم    مَّلَّكَّْت  ِ  ِكتهبَّ   ا   عَّلَّْیُكْم    اّلٰله
ا  لَّكُْم  وَّاُِحٰلَّ  ٓاءَّ   ٰمَّ لِكُْم  وَّرَّ َّْن  ذه  ا
ْْیَّ  ٰمُْحِصِنْیَّ  ِباَّْموَّالِكُْم  تَّْبتَُّغْوا   غَّ

ِفِحْیَّ      ِبه   اْستَّْمتَّْعُتْم  فَّمَّا   ُمسه
هُٰنَّ  فَّاهُتْوهُٰنَّ  ِمْنُهٰنَّ  ًة    اُُجوْرَّ  فَِّریْضَّ
یُْتْم  فِْیمَّا  عَّلَّْیُكْم  ُجنَّاحَّ  وََّلَّ  ضَّ   تَّره
ْ  ِبه   ِة    بَّْعدِ  ِمنٌۢ َّ  اِٰنَّ   الْفَِّریْضَّ َّانَّ  اّلٰله   ك

ِكْیًما  عَّلِْیًما   حَّ
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25. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ যোৰ স্বোধীন ঈমোিোৰ নোৰী বিিোহ 

কৰোৰ সোমথি নোই, বস তযন ততোমোল োকৰ অবধকোৰভুি 

ঈমোিোৰ দোসীক বিিোহ কলৰ; আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ঈমোন 

সম্পলকি  পবৰজ্ঞোত। ততোমোল োক ইজলন বসজনৰ সমোন; 

এলতলক ততোমোল োলক বসহঁতক বসহঁতৰ মোব কৰ 

অনুমবতৰলম বিিোহ কবৰিো আৰু বসহঁতক বসহঁতৰ তমোহৰ 

নযোয়সংগত বহচোলপ প্ৰদোন কবৰিো। বসহঁত হ’ি সজচবৰত্ৰো, 

িযবভচোবৰণী নহয় আৰু উপপবত (তগোপন তযৌনসিী) 

গ্ৰহণকোৰীণীও নহয়। এলতলক বিিোবহতো তহোৱোৰ বপছত যবদ 

বসহঁলত িযবভচোৰ কলৰ ততলে বসহঁতৰ শোবি হ’ি স্বোধীন নোৰীৰ 

শোবিৰ অলিি ক; এই (দোসী বিিোহৰ) বিধোন ততোমোল োকৰ মোজৰ 

তসইসক  ত োকৰ িোলি বযসকল  িযবভচোৰক ভয়; আনহোলত 

যবদ ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো ততলে ততোমোল োকৰ িোলি 

মি  আলছ। আল্লোহ ক্ষ্মোপৰোয়ণ, পৰম দয়ো ু। 

ْن  مَّ ْوًَل  ِمْنُكْم  یَّْستَِّطعْ  لَّْٰم  وَّ َّْن  طَّ  ا
نهِت  یَّْٰنِكحَّ  ا  فَّمِْن  الْمُْؤِمنهِت  الْمُْحصَّ   ٰمَّ
َّیْمَّانُُكْم  مَّلَّكَّْت    فَّتَّیهِتكُُم  ٰمِْن  ا

ِت    ُ   الْمُْؤِمنه َّعْلَُّم  وَّاّلٰله   ِباِیْمَّانِكُْم    ا
ْ  بَّْعُضكُْم    فَّانِْكُحْوهُٰنَّ   بَّْعض     ٰمِنٌۢ
َّْهلِِهٰنَّ  ِباِذِْن  تُْوُهٰنَّ  ا هُٰنَّ  وَّاه   اُُجوْرَّ

نهت   ِبالْمَّْعُرْوِف    ْْیَّ غَّ  ُمْحصَّ
ت  ٰوََّلَّ  ِفحه ِت  ُمسه ان     ُمٰتَِّخذه َّْخدَّ   ا

تَّْیَّ  فَّاِْن  اُْحِصٰنَّ  فَّاِذَّا   َّ ة   ا  ِبفَّاِحشَّ
لَّْیِهٰنَّ  ا  نِْصُف  فَّعَّ لَّ  مَّ نهِت  عَّ   الْمُْحصَّ

اِب    ِمنَّ  ذَّ لِكَّ   الْعَّ َِشَّ   لِمَّْن  ذه   خَّ
نَّتَّ  َّْن   ِمْنُكْم    الْعَّ ْوا وَّا ْْی   تَّْصَِبُ   خَّ
ُ   لَّٰكُْم    ُفوْر   وَّاّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

26. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ওচৰত (লতওঁৰ বিধোন) বিশদভোলৱ 

িণিনো কবৰি বিচোলৰ, আৰু ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ৰ 

ৰীবতনীবত ততোমোল োকক অৱবহত কবৰি বিচোলৰ  গলত 

ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰি বিচোলৰ। আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُ  یُِریُْد  َّ  اّلٰله یَّْهِدیَُّكْم  لَّكُْم  لِیُبَّٰیِ   وَّ
یَُّتْوبَّ  قَّْبلِكُْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  ُسنَّنَّ    وَّ

ُ   عَّلَّْیُكْم    ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله  حَّ

27. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ তোওিো কিু  কবৰি বিচোলৰ; আৰু 

বযসকল  কুপ্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কলৰ বসহঁলত বিচোলৰ তয, 

ততোমোল োলক প্ৰি ভোলৱ (সতয পথৰ পৰো) বিচুযত তহোৱো। 

 ُ َّْن  یُِریُْد  وَّاّلٰله   عَّلَّْیُكْم  یَُّٰتْوبَّ  ا
یُِریُْد  وهِت  یَّتَِّٰبُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ هَّ َّْن  الٰشَّ   ا
ْیًل  تَِّمْیلُْوا ِظْیًما  مَّ  عَّ

28. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ পৰো (তিোজো)  ঘু কবৰি বিচোলৰ, 

কোৰণ মোনুহক সৃবষ্ট কৰো হহলছ অবত দুিি  বহচোলপ। 

ُ  یُِریُْد  َّْن  اّلٰله ٰفِفَّ  ا ْنُكْم    یُٰخَّ   عَّ
اُن  وَُّخلِقَّ  ِعْیًفا  اَْلِنْسَّ  ضَّ
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29. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক ইজলন বসজনৰ সম্পবত্ত 

অনযোয়ভোলৱ গ্ৰোস নকবৰিো; বকন্তু পোৰস্পবৰক সন্মবতৰলম 

িযৱসোয়-িোবণজযৰ মোধযমত হ’ত  তসয়ো বভন্ন কথো; আৰু বনলজই 

বনজক হতযো নকবৰিো; বনশ্চয় আল্লোহ ততোমোল োকৰ প্ৰবত পৰম 

দয়ো ু। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَّاْكُلُْو ا َلَّ  اه
َّْموَّالَّكُْم  َّْن  اَِٰلَّ   ِبالْبَّاِطِل  بَّیْنَُّكْم  ا   ا
ةً  تَُّكْونَّ  ارَّ ْن  تِجَّ اض   عَّ   وََّلَّ  ٰمِْنُكْم  تَّرَّ
ا كُْم    تَّْقُتلُْو  َّنُْفسَّ َّ  اِٰنَّ   ا َّانَّ  اّلٰله  ِبكُْم  ك
ِحیًْما   رَّ

30. আৰু বযলয় সীমো ংঘন কবৰ অনযোয়ভোলৱ এলনকুৱো কবৰি, 

অনবতপ লম আবম তোক জুইত বনলক্ষ্প কবৰম, আৰু এই কোম 

আল্লোহৰ িোলি অবত সহজ। 

ْن  مَّ ْل  وَّ لِكَّ  یَّْٰفعَّ نًا ٰوَُّظلْمًا  ذه   عُْدوَّا
ْوفَّ  َّانَّ   نَّاًرا    نُْصلِْیهِ  فَّسَّ لِكَّ  وَّك لَّ  ذه   عَّ
 ِ ا  اّلٰله  یَِّسْْیً

31. ততোমোল োকক বয বনলষধ কৰো হহলছ তোৰ মোজৰ পৰো 

বযলিোৰ কিীৰো গুণোহ তসইলিোৰৰ পৰো ততোমোল োলক যবদ বিৰত 

থোকো ততলে আবম ততোমোল োকৰ সৰু-সুৰো পোপসমূহ ক্ষ্মো কবৰ 

বদম আৰু ততোমোল োকক সন্মোনজনক িোনত প্ৰলৱশ কৰোম। 

ا  كَّبَّٓاى ِرَّ  تَّْجتَِّنُبْوا اِْن  ْونَّ  مَّ ْنهُ  ُتْنهَّ   عَّ
رْ  ْنُكْم  نُكَّٰفِ اهتِكُْم  عَّ ٰیِ   وَّنُْدِخلْكُْم  سَّ
ًل   كَِّریًْما   ٰمُْدخَّ

32. আৰু ততোমোল োলক আকোংক্ষ্ো নকবৰিো তসইলিোৰ িস্তুৰ, 

যোৰ দ্বোৰো আল্লোলহ ততোমোল োকৰ মোজৰ এজনক আনজনৰ 

ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছ। পুৰুষসকল  বয অজি ন কলৰ 

তসয়ো বসহঁতৰ প্ৰোপয অংশ আৰু নোৰীসকল  বয অজি ন কলৰ 

তসয়ো তোইহঁতৰ প্ৰোপয অংশ; (গবতলক ততোমোল োলক) আল্লোহৰ 

ওচৰত ততওঁৰ অনুগ্ৰহ প্ৰোথিনো কৰো, বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তু 

সম্পলকি  সিিজ্ঞ। 

ا  تَّتَّمَّنَّْٰوا وََّلَّ  لَّ  مَّ ُ  فَّٰضَّ كُْم  ِبه   اّلٰله   بَّْعضَّ
له  اِل   بَّْعض     عَّ ٰمَّا  نَِّصْیب   لِلٰرِجَّ   ٰمِ

ُبْوا    ْكتَّسَّ ٓاءِ   ا لِلنِٰسَّ ٰمَّا  نَِّصْیب   وَّ  ٰمِ
ْبَّ    ْكتَّسَّ َّ  وَّْسـ َّلُوا  ا   فَّْضلِه     ِمْن  اّلٰله

َّ  اِٰنَّ  َّانَّ  اّلٰله ء   ِبكُٰلِ  ك ْ  عَّلِْیًما  َشَّ

33. বপতৃ-মোতৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পবৰতযি সম্পবত্তত 

(নোৰী-পুৰুষ) প্ৰলতযকলক আবম উত্তৰোবধকোৰী কবৰলছোঁ আৰু 

বযসক ৰ  গত ততোমোল োলক অিীকোৰোৱি বসহঁতৰ (প্ৰোপয) 

অংশ বসহঁতক বদ বদয়ো। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো বিষয়ৰ 

প্ৰতযক্ষ্দশী। 

ُٰل   لِك لْنَّا  وَّ عَّ وَّاِلَّ  جَّ كَّ  ِمٰمَّا  مَّ  تَّرَّ
ِن  بُْونَّ    الْوَّالِده   وَّالَِّٰذیْنَّ   وَّاَْلَّقْرَّ
ْت  قَّدَّ َّیْمَّانُُكْم  عَّ ْ    فَّاهُتْوُهْم  ا ُ   نَِّصْیُبَّ

َّ  اِٰنَّ  َّانَّ  اّلٰله له  ك ء   كُٰلِ  عَّ ْ ِهْیًدان   َشَّ  شَّ
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34. পুৰুষসক  হহলছ নোৰীসক ৰ তেোৱধোয়ক, কোৰণ আল্লোলহ 

বসহঁতৰ এজনক আনজনৰ ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছ আৰু 

এইিোলিও তয, পুৰুষসকল  (তোইহঁতৰ ওপৰত) বনজৰ ধন-

সম্পদ িযয় কলৰ। তসলয় পূণযৱতী স্ত্ৰীসক  অনুগত হহ থোলক 

আৰু ত োকচকুৰ অেৰো লতো (স্বোমীৰ সম্পদ আৰু বনজৰ মোন-

সন্মোন) সংৰক্ষ্ণ কলৰ বযলিোৰ আল্লোলহ সংৰক্ষ্ণ কবৰলছ; আৰু 

ততোমোল োলক স্ত্ৰীসক ৰ মোজৰ বযসক কল  অিোধযতোৰ 

আশংকো কৰো বসহঁতক সদুপলদশ বদয়ো, আৰু বসহঁতৰ শযযো 

িজি ন কৰো  গলত বসহঁতক (শোসনমূ ক) প্ৰহোৰ কৰো। যবদ 

বসহঁলত ততোমোল োকৰ অনুগত হয় ততলে বসহঁতৰ বিৰুলি 

তকোলনো পথ অলেষণ নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ তেি, মহোন। 

الُ  َّلٰرِجَّ لَّ  قَّٰوهُمْونَّ  ا ٓاءِ  عَّ  ِبمَّا  النِٰسَّ
لَّ  ُ  فَّٰضَّ ُهْم  اّلٰله ِبمَّا   بَّْعض   عَّله  بَّْعضَّ   وَّ
َّنْفَُّقْوا َّْموَّالِِهْم    ِمْن  ا ُت   ا لِحه   فَّالٰصه
ت   قهِنتهت   ِفظه ْیِب  حه ِفظَّ  ِبمَّا  لِٰلْغَّ ُ    حَّ   اّلٰله
افُْونَّ  وَّالٰهِتْ   فَِّعُظْوهُٰنَّ  نُُشوْزَّهُٰنَّ  تَّخَّ

اِجِع  ِف   وَّاْهُجُرْوُهٰنَّ    الْمَّضَّ
ْعنَُّكْم  فَّاِْن   وَّاْضِربُْوُهٰنَّ    َّطَّ  فَّلَّ  ا

ِبیًْل    عَّلَّْیِهٰنَّ  تَّْبُغْوا َّ  اِٰنَّ   سَّ َّانَّ  اّلٰله  ك
ا  عَّلِٰیًا   كَِّبْْیً

35. আৰু যবদ ততোমোল োলক বসহঁত উভয়ৰ মোজত বিলৰোধ 

আশংকো কৰো ততলে ততোমোল োলক স্বোমীৰ পবৰয়ো ৰ পৰো 

এজন আৰু স্ত্ৰীৰ পবৰয়ো ৰ পৰো এজন বিচোৰক বনযুি কৰো; 

বসহঁত উভলয় যবদ বনষ্পবত্ত বিচোলৰ ততলে আল্লোলহ বসহঁতৰ 

মোজত মীমোংসোৰ অনুকূ  অৱিো সৃবষ্ট কবৰ বদি। বনশ্চয় আল্লোহ 

সিিজ্ঞ, সবিলশষ অৱবহত। 

ثُْوا بَّیِْنِهمَّا  ِشقَّاقَّ  ِخْفُتْم  وَّاِْن    فَّابْعَّ
كًَّما  َّْهلِه   ٰمِْن  حَّ كًَّما   ا ا    ٰمِْن  وَّحَّ َّْهلِهَّ   ا
ا   اِْن  ًحا  یُِٰریْدَّ فِِٰق  اِْصلَّ ُ  یُٰوَّ  بَّیْنَُّهمَّا    اّلٰله
َّ  اِٰنَّ  َّانَّ  اّلٰله ا  عَّلِْیًما  ك ِبْْیً  خَّ

36. ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো, আৰু ততওঁৰ  গত 

আন কোলকো অংশীদোৰ িোপন নকবৰিো;  গলত বপতৃ-মোতৃ আৰু 

আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভোৱগ্ৰি, বনকট প্ৰবতলৱশী, দূৰ-

প্ৰবতলৱশী, সিী-সোৰবথ, মুছোবফৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

অবধকোৰভুি দোস-দোসীসক ৰ প্ৰবত সদ্বযৱহোৰ কৰো। বনশ্চয় 

আল্লোলহ দোবম্ভক, অহংকোৰীক পছি নকলৰ। 

َّ  وَّاْعُبُدوا ْیـ ًا  ِبه   ُتْشِرُكْوا وََّلَّ  اّلٰله شَّ
یِْن  ِبالْوَّالِدَّ ِبِذی  ٰوَّ انًا ٰوَّ  الُْقْربه  اِْحسَّ
ِكْیِ  وَّالْیَّتهمه  ارِ  وَّالْمَّسه   ذِی وَّالْجَّ
ارِ  الُْقْربه  اِحِب  الُْجُنِب  وَّالْجَّ   وَّالٰصَّ
ِْب  نٌۢ ِبیِْل ن  وَّابِْن  ِبالْجَّ ا   الٰسَّ مَّ   وَّ
َّیْمَّانُُكْم    مَّلَّكَّْت  َّ  اِٰنَّ   ا  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله
َّانَّ  مَّْن  ان  ُمْختَّاًَل  ك  فَُّخوْرَّ
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37. বযসকল  বনলজ কৃপণতো কলৰ আৰু মোনুহলকো কৃপণতোৰ 

বনলদি শ বদলয় আৰু আল্লোলহ বনজ অনুগ্ৰহত বসহঁতক বয প্ৰদোন 

কবৰলছ তসয়ো তগোপন কলৰ (আল্লোলহ বসহঁতক ভো  নোপোয়); 

আৰু আবম কোবফৰসক ৰ িোলি  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি প্ৰস্তুত কবৰ 

ৰোবখলছোঁ। 

لُْونَّ  لَِّٰذیْنَّ  یَّاُْمُرْونَّ  یَّْبخَّ   النَّٰاسَّ  وَّ
یَّْكُتُمْونَّ  ِبالُْبْخِل  ا   وَّ هُىُ  مَّ ته ُ  اه   اّلٰله

َّْعتَّْدنَّا   فَّْضلِه     ِمْن    لِلْكهِفِریْنَّ  وَّا
ابًا ِهیًْنا   عَّذَّ  ٰمُ

38. আৰু বযসকল  মোনুহক তদখুৱোিল  বনজৰ ধন-সম্পদ িযয় 

কলৰ  গলত আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

নকলৰ (আল্লোলহ বসহঁতলকো ভো  নোপোয়) আৰু চয়তোন যোৰ 

সংগী হয় এলতলক বস বকমোন তয বনকৃষ্ট সংগী! 

الَُّهْم  یُْنِفُقْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  َّْموَّ   ِرئَّٓاءَّ  ا
ِ  یُْؤِمُنْونَّ  وََّلَّ  النَّٰاِس    وََّلَّ  ِباّلٰله
مَّْن   اَْلهِخِر    ِبالْیَّْوِم  ُن  یَّٰكُِن  وَّ ْیطه   الٰشَّ

ٓاءَّ   قَِّریًْنا  لَّه    قَِّریًْنا  فَّسَّ

39. বসহঁলত আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল  আৰু 

আল্লোলহ বসহঁতক বয প্ৰদোন কবৰলছ তোৰ পৰো িযয় কবৰল  

বসহঁতৰ বক ক্ষ্বত হ’ লহঁলতন? আৰু আল্লোলহ বসহঁতৰ বিষলয় 

সমযক অৱগত। 

ا ذَّا مَّ ْ  وَّ ُنْوا لَّوْ  عَّلَّهْْیِ مَّ ِ  اه  وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله
َّنْفَُّقْوا اَْلهِخرِ  زَّقَُّهُم  ِمٰمَّا  وَّا ُ    رَّ   اّلٰله
َّانَّ  ُ  وَّك  عَّلِْیًما  ِبِهْم  اّلٰله

40. বনশ্চয় আল্লোলহ অণু পবৰমোণও অনযোয় নকলৰ আৰু যবদ 

তসয়ো তকোলনো ধৰণৰ পূণয হয়, ততলে ততও ঁতসইলটোক িহুগুণ 

িৃবি কবৰ বদলয় আৰু বনজৰ ফো ৰ পৰো মহোপ্ৰবতদোন প্ৰদোন 

কলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  ة     ِمثْقَّالَّ  یَّْظلُِم  َلَّ  اّلٰله  وَّاِْن   ذَّٰرَّ
نَّةً  تَُّك  سَّ ا  حَّ ِعْفهَّ یُْؤِت  یُٰضه   لَُّٰدنْهُ  ِمْن  وَّ
َّْجًرا ِظْیًما  ا  عَّ

41. এলতলক তযবতয়ো আবম প্ৰলতযক উম্মতৰ পৰো এজন সোক্ষ্ী 

(নিী) উপবিত কবৰম আৰু ততোমোলকো বসহঁতৰ বিৰুলি 

সোক্ষ্ীৰূলপ উপবিত কবৰম ততবতয়ো বসহঁতৰ বক অৱিো হ’ি? 

 اُٰمَّة    كُٰلِ  ِمْن  ِجْئنَّا  اِذَّا فَّكَّْیفَّ 
ِهْید  ٰوَِّجْئنَّا  له  ِبكَّ  ِبشَّ ءِ  عَّ   هه ُؤاَلَّ

ِهْیًدا ۬ر   شَّ

42. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু ৰোছু ৰ অিোধয হহলছ 

বসহঁলত তসইবদনো কোমনো কবৰি, বসহঁত যবদ মোটিৰ  গত বমহব  

সমোন হহ গ’ লহঁলতন! আৰু বসহঁলত (লসইবদনো) আল্লোহৰ পৰো 

তকোলনো কথোই তগোপন কবৰি তনোৱোবৰি। 

ذ   ى ِ ُوا كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّٰوَّدُٰ  یَّْومَّ صَّ   وَّعَّ
ُسْولَّ  ٰوهی لَّوْ  الٰرَّ   اَْلَّْرُض    ِبِهُم  ُتسَّ

َّ  یَّْكُتُمْونَّ  وََّلَّ  ِدیْثًان  اّلٰله  حَّ
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43. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক বনচোগ্ৰি অৱিোত মুলখলৰ 

বয তকোৱো তসয়ো নুিুজোল লক ছো োতৰ বনকটৱতী নহ’িো, আৰু 

জুনুিী (অপবৱত্ৰ) অৱিোলতো নহয়, তযবতয়োল লক ততোমোল োলক 

তগোছ  নকৰো, বকন্তু মুছোবফৰ হ’ত  তসয়ো সুকীয়ো কথো; আৰু 

যবদ ততোমোল োলক অসুি তহোৱো অথিো ভ্ৰমণত থকো নোইিো 

ততোমোল োকৰ তকোলনোিোই তশৌচিোনৰ পৰো আবহ অথিো 

ততোমোল োলক নোৰী সলম্ভোগ কৰোৰ বপছত পোনী তনোলপোৱো ততলে 

পবৱত্ৰ মোটিৰ দ্বোৰো তোয়োমু্মম কৰো, এলতলক ততোমোল োলক বনজৰ 

মুখমি  আৰু হোত মলছহ কৰো; বনশ্চয় আল্লোহ পোপ 

তমোচনকোৰী, ক্ষ্মোশী । 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ بُوا َلَّ  اه هوةَّ  تَّْقرَّ ل  الٰصَّ
َّنُْتْم  ی وَّا ره ٰته  ُسكه ا  تَّْعلَّمُْوا حَّ   مَّ
ِبیْل   عَّاِبِرْی  اَِٰلَّ  ُجنًُبا  وََّلَّ  تَُّقْولُْونَّ    سَّ
ٰته    ٰمَّْرضه   ُكنُْتْم  وَّاِْن   تَّْغتَِّسلُْوا    حَّ
َّوْ  له  ا فَّر   عَّ َّوْ  سَّ ٓاءَّ  ا د   جَّ  ٰمِنَّ  ٰمِْنُكْم  اَّحَّ

َّوْ  الْغَّٓاى ِِط  همَّْسُتُم  ا ٓاءَّ  ل  فَّلَّْم  النِٰسَّ
ِعْیًدا فَّتَّیَّٰمَُّمْوا مَّٓاءً  تَِّجُدْوا یًِٰبا  صَّ   طَّ

ُحْوا َّیِْدیُْكْم    ِبُوُجْوِهكُْم  فَّاْمسَّ  اِٰنَّ   وَّا
 َّ َّانَّ  اّلٰله ُفٰوًا ك ُفوًْرا  عَّ  غَّ

44. তুবম বসহঁতক তদখো নোইলন বযসক ক বকতোিৰ এটো অংশ 

প্ৰদোন কৰো হহবছ ? বসহঁলত পথভ্ৰষ্টতো ৰয় কলৰ আৰু বসহঁলত 

বিচোলৰ তয, ততোমোল োলকও পথভ্ৰষ্ট তহোৱো। 

َّلَّْم   ٰمِنَّ  نَِّصیًْبا  اُْوُتْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا
ِب  ْونَّ  الِْكته ُ هلَّةَّ  یَّْشَتَّ ل  الٰضَّ

یُِریُْدْونَّ  َّْن  وَّ ِبیْلَّ   تَِّضلُٰوا ا  الٰسَّ

45. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ শত্ৰুসক ক ভো দলৰই বচবন পোয়; 

আৰু অবভভোৱক বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট,  গলত সহোয়কোৰী 

বহচোলপও আল্লোলহই যলথষ্ট। 

 ُ َّعْلَُّم  وَّاّلٰله ٓاى ِكُْم    ا ِ  وَّكَّفه   ِباَّعْدَّ   ِباّلٰله
ا ؗ   لِٰیً ِ  وَّكَّفه   وَّ ا  ِباّلٰله  نَِّصْْیً

46. ইয়োহুদীসক ৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন ত োলকো আলছ 

বযসকল  (তোওৰোতৰ) কো োমসমূহক তোৰ িোনৰ পৰো পবৰিতি ন 

কবৰ বিকৃত কলৰ আৰু (মুহোম্মদক) কয়, ‘আবম শুবনল োঁ আৰু 

অমোনয কবৰল োঁ, আৰু শুনো নুশুনোৰ দলৰ’; আৰু বনজৰ বজভো 

ঘূৰোই  গলত দ্বীনৰ প্ৰবত তোবচ্ছ য কবৰ কয়, ‘ৰো-ঈনো’। বকন্তু 

বসহঁলত যবদ ক’ত লহঁলতন, ‘আবম শুবনল োঁ আৰু মোবনল োঁ, আৰু 

শুনো আৰু আমোৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো’, ততলে এয়ো বসহঁতৰ িোলি 

ভো  আৰু সিত হ’ লহঁলতন। বকন্তু বসহঁতৰ কুফৰীৰ িোলি 

আল্লোলহ বসহঁতক অবভসম্পোত কবৰলছ। ফ ত বসহঁতৰ অবত 

কম সংখযক ত োলক ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

فُْونَّ  هَّادُْوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ٰرِ   الْكَّلِمَّ  یُحَّ
ْن  یَُّقْولُْونَّ  ٰمَّوَّاِضِعه   عَّ ِمْعنَّا  وَّ   سَّ

یْنَّا  صَّ ْْیَّ   وَّاْسمَّعْ  وَّعَّ اِعنَّا  ُمْسمَّع   غَّ   وَّرَّ
ٌۢا  ْ  لَّٰیً ْعًنا  ِباَّلِْسنَّهَِتِ یِْن    ِف  وَّطَّ   الٰدِ
لَّوْ  َّنَُّٰهْم  وَّ لُْوا ا ِمْعنَّا  قَّا ْعنَّا  سَّ َّطَّ   وَّا

نُْظْرنَّا  وَّاْسمَّعْ  ا لَّكَّانَّ  وَّا ْْیً   لَُّٰهْم  خَّ
َّقْوَّمَّ ن  هِكْن   وَّا ل ُ  وَّ ُ ُ  لَّٰعَّٰنَّ   ِبكُْفِرِهْم  اّلٰله
 قَّلِْیًل   اَِٰلَّ  یُْؤِمُنْونَّ  فَّلَّ 
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47. তহ বকতোিপ্ৰোপ্তসক ! আবম মুখমি সমূহক বিকৃত কবৰ 

পশ্চোদফোল  ঘূৰোই বদয়োৰ আগলত অথিো আচহোিুচ 

ছোিতক(শবনিোৰ অমোনযকোৰীসক ক) বযদলৰ অবভসম্পোত 

কবৰবছল োঁ তসইদলৰ অবভসম্পোত কৰোৰ আগলত ততোমোল োকৰ 

ওচৰত বয আলছ তোৰ সমথিকৰূলপ আবম বয অৱতীণি কবৰলছোঁ 

তোৰ প্ৰবত ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো; (জোবন তথোৱো) 

আল্লোহৰ আলদশ কোযিকৰী হ’িই হ’ি। 

ا  ِمُنْوا الِْكتهبَّ   اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ  ِبمَّا  اه
لْنَّا  قًا  نَّٰزَّ ٰدِ كُْم  لِٰمَّا  ُمصَّ   قَّْبِل  ٰمِْن  مَّعَّ
َّْن  له   فَّنَُّردَّٰهَّا  ُوُجْوًها  نَّْٰطِمسَّ  ا   عَّ

َّدْبَّاِرهَّا   َّوْ  ا ْ  ا ُ نَّٰا   كَّمَّا  نَّلْعَّٰنَّ بَّ  لَّعَّ   اَّْصحه
ْبِت    َّانَّ   الٰسَّ َّْمرُ  وَّك ِ  ا ْفُعْوًَل  اّلٰله  مَّ

48. বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁৰ  গত অংশী িোপন (বশ্বকি ) কৰোক 

ক্ষ্মো নকলৰ। ইয়োৰ িোবহলৰ অনযোনয অপৰোধসমূহ যোক ইচ্ছো 

ক্ষ্মো কলৰ আৰু বযলয় আল্লোহৰ  গত আনক অংশী কলৰ বস 

বনশ্চয় মহোপোপ ৰচনো কলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  َّْن  یَّْغِفرُ  َلَّ  اّلٰله كَّ  ا   ِبه   یُْٰشرَّ
یَّْغِفرُ  ا  وَّ لِكَّ  دُْونَّ  مَّ ٓاُء    لِمَّْن  ذه  یَّٰشَّ
مَّْن  ِ  یُْٰشِرْك  وَّ ی فَّقَّدِ  ِباّلٰله ه  ثًْما  افَْتَّ   اِ
ِظْیًما   عَّ

49. তুবম বসহঁতক তদখো নোইলন, বযসকল  বনজলক পবৱত্ৰ িুব  

ধোৰণো কলৰ? অথচ আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ পবৱত্ৰ কলৰ, আৰু 

বসহঁতৰ ওপৰত সূতো পবৰমোলণো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

َّلَّْم  ٰكُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا ُهْم    یُزَّ َّنُْفسَّ   ا
ُ  بَِّل  ْ  اّلٰله ٰكِ ٓاءُ  مَّْن  یُزَّ  یُْظلَّمُْونَّ  وََّلَّ  یَّٰشَّ

 فَِّتیًْل 

50. তচোৱো, বসহঁলত আল্লোহ সম্পলকি  তকলনলক বমছো উদ্ভোৱন 

কবৰ আলছ, আৰু প্ৰকোশয পোপ বহচোলপ এইলটোলৱই যলথষ্ট। 
ُنُْظرْ  ْونَّ  كَّْیفَّ  ا ُ لَّ  یَّْفَتَّ ِ  عَّ  اّلٰله

ثًْما  ِبه    وَّكَّفه   الْكَِّذبَّ    ِبیًْنان  اِ  ٰمُ

51. তুবম বসহঁতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসক ক বকতোিৰ 

এটো অংশ প্ৰদোন কৰো হহবছ ? বসহঁলত বজি’ত (চয়তোন, বশ্বকি  

আৰু যোদু আবদ) আৰু তোগুতক (িোবত  উপোসযক) বিশ্বোস 

কলৰ,  গলত বসহঁলত কোবফৰসক ৰ বিষলয় কয়, ‘এওঁল োলকই 

মুবমনসক তলক অবধক সঠিক পথপ্ৰোপ্ত’। 

َّلَّْم   ٰمِنَّ  نَِّصیًْبا  اُْوُتْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا
ِب    ِبالِْجْبِت  یُْؤِمُنْونَّ  الِْكته

اُغْوِت  یَُّقْولُْونَّ  وَّالٰطَّ َِّٰذیْنَّ  وَّ  كَّفَُّرْوا لِل
ءِ  ی هه ُؤاَلَّ َّْهده ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ا مَّ  اه
ِبیًْل    سَّ

52. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ ওপৰত 

আল্লোলহ অবভসম্পোত কবৰলছ আৰু আল্লোলহ যোক অবভসম্পোত 

কলৰ তুবম তকবতয়োও তোৰ তকোলনো সহোয়কোৰী নোপোিো। 

هٓى ِكَّ  ُ  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ ُ    لَّعَّٰنَّ مَّْن   اّلٰله   وَّ
ِن  ُ  یَّٰلْعَّ ْ  اّلٰله ا   لَّه   تَِّجدَّ  فَّلَّ  نَِّصْْیً
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53. (আল্লোহৰ) ৰোজত্বত বসহঁতৰ তকোলনো অংশ আলছ তনবক? 

(যবদ থোবক লহঁলতন) ততবতয়োহ’ত  বসহঁলত তখজুৰৰ গুটিৰ 

ওপৰত থকো বমবহ আৱৰণ পবৰমোলণো তকোলনো িস্তু মোনুহক 

বনবদল  হয়। 

َّْم    َٰلَّ  فَّاِذًا الْمُلِْك  ٰمِنَّ  نَِّصْیب   لَُّهْم  ا
ان  النَّٰاسَّ  یُْؤُتْونَّ   نَِّقْْیً

54. অথিো আল্লোলহ বনজ অনুগ্ৰহত মোনুহক বয প্ৰদোন কবৰলছ 

তসইিোলি বসহঁলত মোনুহক ঈষিো কলৰ তনবক? ততলনহ’ত  

আবমলতো ইব্ৰোহীমৰ িংশধৰসক লকো বকতোি আৰু বহকমত 

প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু আবম ততওঁল োকক বিশো  ৰোজয দোন 

কবৰবছল োঁ। 

َّْم  له  النَّٰاسَّ  یَّْحُسُدْونَّ  ا ا   عَّ هُىُ  مَّ ته   اه
 ُ تَّیْنَّا   فَّقَّْد   فَّْضلِه     ِمْن  اّلٰله   اهلَّ  اه

ِهْیمَّ  بْره ْ  وَّالِْحكْمَّةَّ  الِْكتهبَّ  اِ ُ تَّْیٰنه   وَّاه
ِظْیًما  ٰمُلْكًا  عَّ

55. তোৰ বপছত বসহঁতৰ বকছুমোলন ঈমোন আবনবছ  আৰু আন 

বকছুমোলন ইয়োৰ পৰো বিমুখ হহবছ ; প্ৰকৃতলত দগ্ধ কবৰিল  

জোহোন্নোলমই যলথষ্ট। 

 ْ مَّنَّ  ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ ْ  ِبه   اه ِمْٰنُ ٰدَّ   ٰمَّْن  وَّ   صَّ
ْنُه    نَّٰمَّ  وَّكَّفه   عَّ هَّ ا  ِبجَّ ِعْْیً  سَّ

56. বনশ্চয় বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ, 

অবচলৰই আবম বসহঁতক জুইত প্ৰলৱশ কৰোম; তযবতয়োই 

বসহঁতৰ ছো  জুইত পুবৰ পবক যোি (দগ্ধ হ’ি), ততবতয়োই ইয়োৰ 

 োইত নতুন ছো  স বন কবৰ বদম, যোলত বসহঁলত শোবি তভোগ 

কবৰি পোলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْوفَّ  ِباهیهِتنَّا  كَّفَّ   سَّ
 ْ َّٰمَّا   نَّاًرا    نُْصلهِْْیِ ْت  كُل   نَِّضجَّ
ْ  ُجلُْودُُهْم  ُ لْٰنه هَّا  ُجلُْودًا بَّٰدَّ ْْیَّ   غَّ
ابَّ    لِیَُّذْوقُوا ذَّ َّ  اِٰنَّ   الْعَّ َّانَّ  اّلٰله   ك
ِزیًْزا ِكْیًما  عَّ  حَّ

57. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তনক আম  কবৰলছ, 

অবতশীলে আবম ততওলঁ োকক এলনকুৱো জোন্নোতত প্ৰলৱশ 

কৰোম, যোৰ ত ত বনজৰোসমূহ প্ৰিোবহত; তোত ততওলঁ োক 

বচৰিোয়ী হ’ি,  গলত তোত থোবকি ততওঁল োকৰ িোলি পবৱত্ৰ স্ত্ৰী, 

আৰু ততওঁল োকক আবম বিিৃত ঘন ছোঁত আেয় দোন কবৰম। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ُنْدِخلُُهْم  نٰهت   سَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ

ا  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ   ا
ا   لَُّهْم  َّْزوَّاج   فِْیهَّ ة  ؗ  ا رَّ ٰهَّ   ٰمُطَّ

لِْیًل  ِظٰلً  وَّنُْدِخلُُهْم   ظَّ
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58. বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকক আমোনতসমূহ তোৰ 

গৰোকীল  ঘূৰোই বদয়োৰ বনলদি শ বদলছ। ততোমোল োলক তযবতয়ো 

মোনুহৰ মোজত বিচোৰকোযি পবৰচো নো কবৰিো ততবতয়ো 

ততোমোল োলক নযোয়পৰোয়ণতোৰ হসলত বিচোৰ কবৰিো। আল্লোলহ 

ততোমোল োকক বয উপলদশ বদলয় তসয়ো বকমোন তয উৎকৃষ্ট! 

বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো। 

َّ  اِٰنَّ  َّْن  یَّاُْمُرُكْم  اّلٰله  اَْلَّمهنهِت  ُتؤَّدُٰوا  ا
ا ن  اِله   َّْهلِهَّ كَّْمُتْم  وَّاِذَّا  ا   النَّٰاِس  بَّْیَّ  حَّ
َّْن  ْدِل    تَّْحكُُمْوا ا َّ  اِٰنَّ   ِبالْعَّ   نِِعٰمَّا  اّلٰله

َّ  اِٰنَّ   ِبه     یَِّعُظكُْم  َّانَّ  اّلٰله ِمْیًعٌۢا  ك   سَّ
ا   بَِّصْْیً

59. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতয কৰো 

আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো  গলত আনুগতয কৰো 

ততোমোল োকৰ মোজৰ ক্ষ্মতোশী সক ৰ, তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ মোজত তকোলনো বিষয়ল  মতলভদ ঘটিল  তসয়ো 

উপিোপন কৰো আল্লোহ আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ ওচৰত, যবদ 

ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু আবখৰোতক বিশ্বোস কৰো। এই পন্থোই 

উত্তম আৰু পবৰণোমত প্ৰকৃষ্টতৰ। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َِّطْیُعوا اه َّ  ا  اّلٰله
َِّطْیُعوا ُسْولَّ  وَّا   اَْلَّْمرِ  وَّاُوِل  الٰرَّ
ء   ِفْ  تَّنَّازَّْعُتْم  فَّاِْن   ِمْنُكْم    ْ  َشَّ
ِ  اِلَّ  فَُّردُْٰوهُ  ُسْوِل  اّلٰله   ُكنُْتْم  اِْن  وَّالٰرَّ
ِ  ُتْؤِمُنْونَّ  لِكَّ   اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله  ذه
ْْی   ُن خَّ  تَّاِْویًْلن  ٰوَّاَّْحسَّ

60. তুবম বসহঁতক তদখো নোইলন? বযসকল  দোিী কলৰ তয, 

ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ আৰু ততোমোৰ পূলিি বয অৱতীণি 

হহলছ তোত বসহঁলত ঈমোন আবনলছ, অথচ বসহঁলত তোগুতৰ 

ওচৰত বিচোৰপ্ৰোথী হ’ি বিচোলৰ, যবদও তসইলটোক প্ৰতযোখযোন 

কৰোৰ িোলি বসহঁতক বনলদি শ বদয়ো হহবছ ; আৰু চয়তোলন 

বসহঁতক ভীষণভোলৱ পথভ্ৰষ্ট কবৰি বিচোলৰ। 

َّلَّْم  َّنَُّٰهْم  یَّْزُعُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا   ا
ُنْوا مَّ ا   اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  ِبمَّا   اه مَّ   ِمْن  اُنِْزلَّ  وَّ
َّْن  یُِریُْدْونَّ  قَّْبلِكَّ  ا ا ُمْو  كَّ ا   اِلَّ  یَّٰتَّحَّ

اُغْوِت  ا وَّقَّْد  الٰطَّ َّْن  اُِمُرْو    ِبه     یَّْٰكُفُرْوا ا
یُِریُْد  ُن  وَّ ْیطه َّْن  الٰشَّ هًلٌۢ  یُِٰضلَُّٰهْم  ا ل   ضَّ
 بَِّعْیًدا 

61. বসহঁতক তযবতয়ো তকোৱো হয়, আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ 

তোৰ বপলন আৰু ৰোছু ৰ বপলন আহো, ততবতয়ো তুবম 

মুনোবফকসক ক তদবখিো তয, বসহঁলত ততোমোৰ পৰো ফো বৰ কোটি 

আঁতবৰ হগলছ। 

لَّْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا ا   اِله  تَّعَّ لَّ  مَّ َّنْزَّ   ا
 ُ ُسْوِل  وَّاِلَّ  اّلٰله َّیْتَّ  الٰرَّ ا ِفِقْیَّ  رَّ   الْمُنه

ْونَّ  ْنكَّ  یَُّصٰدُ  ُصُدْودًا   عَّ

62. এলতলক ততবতয়ো বসহঁতৰ বক অৱিো হ’ি, তযবতয়ো বসহঁতৰ 

কৃতকমিৰ িোলি বসহঁলত তকোলনো মুবছিতত পবতত হ’ি? তোৰ 

বপছত বসহঁলত আল্লোহৰ শপতল  ততোমোৰ ওচৰত আবহ ক’ি, 

‘আবম ক যোণ আৰু সম্প্ৰীবতৰ িোবহলৰ আন এলকো বিচৰো 

নোবছল োঁ’। 

ْ  اِذَّا   فَّكَّْیفَّ  ابَّهَْتُ ٌۢ  اَّصَّ   ِبمَّا  ٰمُِصیْبَّة 
مَّْت  َّیِْدیِْهْم  قَّٰدَّ ٓاُءْوكَّ  ثُٰمَّ  ا   جَّ
  ۬ ِ   یَّْحلُِفْونَّ   دْنَّا   اِْن  ِباّلٰله َّرَّ انًا   اَِٰلَّ   ا اِْحسَّ
 ٰوَّتَّْوفِْیًقا 
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63. এওঁল োকৰ অেৰত বয আলছ তসয়ো আল্লোলহ ভো দলৰই 

জোলন। তসলয় তুবম বসহঁতক িজি ন কৰো, বসহঁতক সদুপলদশ 

বদয়ো আৰু বসহঁতৰ  গত বসহঁতৰ বনজৰ বিষলয় মমিস্পশিকোৰী 

কথো তকোৱো। 

هٓى ِكَّ  ُ  یَّْعلَُّم  الَِّٰذیْنَّ  اُول ا  اّلٰله  ِفْ  مَّ
َّْعِرْض   قُلُْوِبِهْم    ْ  فَّا  وَِّعْظُهْم  عَّْٰنُ
َّنُْفِسِهْم  ِفْ   لَُّٰهْم  وَّقُْل  بَّلِْیًغا   قَّْوًَلٌۢ  ا
 

64. আৰু আবম বযলকোলনো ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ তসয়ো তকৱ  

এইিোলি তয, যোলত আল্লোহৰ অনুমবতৰলম ততওলঁ োকৰ 

আনুগতয কৰো হয়, তযবতয়ো বসহঁলত বনজৰ প্ৰবত অনযোয় 

কবৰবছ  ততবতয়ো যবদ বসহঁত ততোমোৰ ওচৰল  আবহ লহঁলতন 

আৰু আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰল লহঁলতন,  গলত 

ৰোছুল ও যবদ বসহঁতৰ হহ ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰল লহঁলতন ততলে 

বনশ্চয় বসহঁলত আল্লোহক পৰম ক্ষ্মোশী  আৰু পৰম দয়ো ুৰূলপ 

পোল লহঁলতন। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ اعَّ  اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول   ِمْن   ا   لُِیطَّ
ِ    ِباِذِْن  لَّوْ   اّلٰله َّنَُّٰهْم  وَّ ا اِذْ  ا لَّمُْو   ٰظَّ

ُهْم  َّنُْفسَّ ٓاُءْوكَّ  ا َّ  فَّاْستَّْغفَُّروا جَّ  اّلٰله
ُسْولُ  لَُّهُم  وَّاْستَّْغفَّرَّ  ُدوا الٰرَّ   لَّوَّجَّ

 َّ  ٰرَِّحیًْما  تَّٰوَّابًا اّلٰله

65. বকন্তু নহয়, ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শপত! বসহঁত 

(লকবতয়োও প্ৰকৃত) মুবমন হ’ি তনোৱোলৰ তযবতয়োল লক বসহঁলত 

বনজৰ মোজত সৃবষ্ট তহোৱো বিিোদ-বিসম্বোদৰ বিচোৰ কোযিৰ িোলি 

ততোমোক মীমোংসোকোৰী বহচোলপ মোবন ন ’ি; তোৰ বপছত 

ততোমোৰ মীমোংসো সম্পলকি  বসহঁতৰ মনত তকোলনো বদ্বধো থোবকি 

নো োলগ,  গলত তযবতয়োল লক সিিোেকৰলণ তসই বসিোেক 

মোবন ন ’ি। 

بِٰكَّ  فَّلَّ  ٰته  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  وَّرَّ ُمْوكَّ  حَّ كِٰ   یُحَّ
رَّ  فِْیمَّا  جَّ ْ  شَّ ُ   ِفْ   یَِّجُدْوا َلَّ  ثُٰمَّ   بَّْیٰنَّ

َّنُْفِسِهْم  ًجا  ا رَّ ٰمَّا  حَّ ْیتَّ  ٰمِ   قَّضَّ
لِٰمُْوا یُسَّ  تَّْسلِْیًما  وَّ

66. আৰু যবদ আবম বসহঁতক আলদশ কবৰল োলহঁলতন তয, 

ততোমোল োলক বনলজই বনজলক হতযো কৰো অথিো বনজ ঘৰৰ পৰো 

ও োই তযোৱো ততলে বসহঁতৰ বকছু সংখযলকই এই আলদশ 

পো ন কবৰল লহঁলতন। বযলটো বসহঁতক আলদশ কৰো হহবছ  

তসয়ো বসহঁলত পো ন কবৰল , বনশ্চয় বসহঁতৰ িোলি ক যোণকৰ 

হ’ লহঁলতন আৰু বচত্তবিৰতোত বসহঁত দৃঢতৰ হ’ লহঁলতন। 

لَّوْ  َّنَّٰا  وَّ ْ   كَّتَّْبنَّا  ا َِّن  عَّلَّهْْیِ ا ا  اقُْتلُْو 
كُْم  َّنُْفسَّ َّوِ  ا   دِیَّاِرُكْم   ِمْن  اْخُرُجْوا ا

ا  لُْوهُ  ٰمَّ ْ    قَّلِْیل   اَِٰلَّ  فَّعَّ لَّوْ   ٰمِْٰنُ َّنَُّٰهْم  وَّ  ا
لُْوا ا  فَّعَّ ُظْونَّ  مَّ ا لَّكَّانَّ  ِبه   یُْوعَّ ْْیً   خَّ
ٰدَّ  لَُّٰهْم  َّشَّ  تَّثِْبیًْتان  وَّا

67. আৰু ততবতয়ো আবম বনশ্চয় বসহঁতক আমোৰ তৰফৰ পৰো 

মহোপুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰল োলহঁলতন। 
ْ  وَّاِذًا ُ هتَّْیٰنه َّا   ٰمِْن  َٰلَّ َّْجًرا لَُّٰدنٰ  ا

ِظْیًمان   عَّ
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68. আৰু বনশ্চয় বসহঁতক সৰ  পথত পবৰচোব ত 

কবৰল োলহঁলতন। 
 ْ ُ یْٰنه دَّ لَّهَّ اًطا  وَّ  ٰمُْستَِّقْیًما  ِصرَّ

69. আৰু বযলয় আল্লোহ আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কবৰি ততওঁ নিী, 

বছেীক্ব (সতযবনি), শ্বহীদ আৰু সৎকমিপৰোয়ণ- বযসক ৰ প্ৰবত 

আল্লোলহ অনুগ্ৰহ কবৰলছ ততওলঁ োকৰ সিী হ’ি আৰু এওলঁ োক 

বকমোন তয উত্তম সিী! 

ْن  مَّ َّ  یُِٰطِع  وَّ ُسْولَّ  اّلٰله هٓى ِكَّ   وَّالٰرَّ  فَّاُول
مَّ  الَِّٰذیْنَّ  مَّعَّ  َّنْعَّ ُ  ا ْ  اّلٰله   ٰمِنَّ  عَّلَّهْْیِ

 َّ یِْقْیَّ  النَِّٰبٰی  ٰدِ ٓاءِ  وَّالٰصِ دَّ هَّ   وَّالٰشُ
لِِحْیَّ    ُسنَّ   وَّالٰصه هٓى ِكَّ  وَّحَّ   اُول

فِْیًقا    رَّ

70. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ ফো ৰ পৰো অনুগ্ৰহ। সিিজ্ঞ 

বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 
لِكَّ  ِ    ِمنَّ  الْفَّْضُل  ذه ِ  وَّكَّفه   اّلٰله  ِباّلٰله
 عَّلِْیًمان 

71. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক বনজৰ সতকি তো অৱ ম্বন 

কৰো, তোৰ বপছত সুবিধোনুযোয়ী দল  দল  বিভি হহ অগ্ৰসৰ 

তহোৱো অথিো একলগোট হহ অগ্ৰসৰ তহোৱো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُكْم  ُخُذْوا اه   ِحْذرَّ
َّوِ  ثُبَّات   فَّانِْفُرْوا نِْفُرْوا ا ِمْیًعا  ا  جَّ

72. আৰু ততোমোল োকৰ মোজত বকছুমোন এলনকুৱো ত োলকো 

আলছ বযলয় বনশ্চয় বপছলহোঁহকো মোবৰি। তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ ওপৰত তকোলনো বিপদ আপবতত হ’ত  বস ক’ি, 

‘আল্লোলহ তমোৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কবৰলছ তয, মই বসহঁতৰ  গত 

উপবিত নোবছল োঁ’। 

ئَّٰنَّ    لَّمَّْن  ِمْنُكْم  وَّاِٰنَّ    فَّاِْن   لَّٰیُبَّٰطِ
ابَّْتُكْم  مَّ  قَّْد  قَّالَّ  ٰمُِصیْبَّة   اَّصَّ َّنْعَّ   ا

 ُ َّ  اّلٰله ٰ لَّ ُكْن  لَّْم  اِذْ  عَّ َّ ُهْم  ا ِهْیًدا   ٰمَّعَّ شَّ
 

73. আৰু আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ প্ৰবত তকোলনো 

অনুগ্ৰহ আবহল  বনশ্চয় বস এলনলক ক’ি তযবনিো ততোমোল োকৰ 

আৰু তোৰ মোজত তকোলনো সম্পকি ই নোবছ , ‘হোয়, যবদ বসহঁতৰ 

 গত থোবকল োঁলহঁলতন ততলে মলয়ো বিৰোট সোফ য  োভ 

কবৰল োঁলহঁলতন’। 

ْن  لَّى ِ ابَُّكْم  وَّ ِ  ٰمِنَّ  فَّْضل   اَّصَّ  اّلٰله
َّْن  لَّیَُّقْولَّٰنَّ  َّا ْ  لَّْٰم  ك بَّیْنَّه   بَّیْنَُّكْم  تَُّكنٌۢ   وَّ
وَّدَّٰة   ِنْ  مَّ ُهْم  ُكْنُت  یٰهلَّیْتَّ َّفُوْزَّ  مَّعَّ   فَّا
ِظْیًما  فَّوًْزا  عَّ
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74. এলতলক বযসকল  আবখৰোতৰ বিবনময়ত পোবথিৱ জীৱন 

বিৰী কলৰ ততওঁল োলক আল্লোহৰ পথত যুি কৰো উবচত। কোৰণ 

বযলয় আল্লোহৰ পথত যুি কবৰি ততওঁ শ্বহীদ হওক অথিো 

জয় োভ কৰক, আবম তোক মহো পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰম। 

ِبیِْل  ِفْ  فَّلُْیقَّاتِْل  ِ  سَّ  الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله
وةَّ  یَّْشُرْونَّ  یه نْیَّا  الْحَّ ةِ    الٰدُ   ِباَْلهِخرَّ
مَّْن  ِبیِْل   ِفْ  یُٰقَّاتِْل  وَّ ِ  سَّ ْل  اّلٰله   فَُّیْقتَّ
َّوْ  ْوفَّ  یَّْغلِْب  ا َّْجًرا نُْؤتِْیهِ  فَّسَّ ِظْیًما  ا عَّ

 

75. ততোমোল োকৰ বক হ’  তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ পথত 

যুি নকৰো, অথচ বনঃসহোয় নৰ-নোৰী আৰু বশশুসকল  এই িুব  

প্ৰোথিনো কবৰ আলছ তয, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোক এই 

জনপদৰ পৰো উিোৰ কৰো, ইয়োৰ অবধিোসীসক  হহলছ 

অতযোচোৰী; ততোমোৰ ফো ৰ পৰো আমোৰ িোলি এজন অবভভোৱক 

বনধিোৰণ কৰো আৰু ততোমোৰ ফো ৰ পৰো আমোৰ িোলি এজন 

সহোয়কোৰী বনধিোৰণ কৰো। 

ا  مَّ ِبیِْل   ِفْ  ُتقَّاتِلُْونَّ  َلَّ  لَّكُْم  وَّ ِ  سَّ   اّلٰله
ِفْیَّ  اِل  ِمنَّ  وَّالْمُْستَّْضعَّ   الٰرِجَّ

ٓاءِ  اِن  وَّالنِٰسَّ   یَُّقْولُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ   وَّالْوِلْدَّ
بَّٰنَّا   َّْخِرْجنَّا  رَّ ِذهِ  ِمْن  ا   الْقَّْریَّةِ  هه

الِِم  ا    الٰظَّ َّْهلُهَّ ْل   ا   ِمْن  لَّٰنَّا  وَّاْجعَّ
۬   لَُّٰدنْكَّ  ا ن لِٰیً ْل   وَّ   لَُّٰدنْكَّ  ِمْن  لَّٰنَّا  وَّاْجعَّ
ا    نَِّصْْیً

76. বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওলঁ োলক আল্লোহৰ পথত যুি 

কলৰ, আৰু কোবফৰসকল  তোগুতৰ পথত যুি কলৰ। এলতলক 

ততোমোল োলক চয়তোনৰ িনু্ধসক ৰ বিৰুলি যুি কৰো; চয়তোনৰ 

চৰোে বনশ্চয় দুিি । 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ ِبیِْل  ِفْ  یُقَّاتِلُْونَّ  اه ِ    سَّ  اّلٰله
ِبیِْل  ِفْ  یُقَّاتِلُْونَّ  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   سَّ
اُغْوِت  ا الٰطَّ َّْولِیَّٓاءَّ  فَّقَّاتِلُْو  ِن    ا ْیطه  الٰشَّ

ِن  كَّْیدَّ  اِٰنَّ  ْیطه َّانَّ  الٰشَّ ِعْیًفان  ك  ضَّ

77. তুবম বসহঁতক তদখো নোইলন? বযসক ক তকোৱো হহবছ , 

‘ততোমোল োলক বনজৰ হোত সংিৰণ কৰো, ছো োত কোলয়ম কৰো 

আৰু যোকোত প্ৰদোন কৰো’; তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁতক যুিৰ 

বিধোন বদয়ো হ’  ততবতয়ো বসহঁতৰ এটো দল  মোনুহক এলনলক 

ভয় কবৰবছ  তযলনলক আল্লোহক ভয় কৰো হয় অথিো তোলতোলক 

তিবছ ভয় কবৰবছ  আৰু হকবছ , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! 

আমোক যুিৰ বিধোন বকয় প্ৰদোন কবৰ ো? আমোক তকইটোমোন 

বদনৰ অৱকোশ বকয় বনবদ ো? তকোৱো, ‘পোবথিৱ তভোগ-বি োস 

অবত সোমোনয আৰু বযলয় তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ তোৰ িোলি 

আবখৰোলতই উত্তম, আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবত সোমোনয পবৰমোলণো 

অনযোয় কৰো নহ’ি’। 

َّلَّْم  ا لَُّهْم  قِْیلَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا   ُكٰفُْو 
َّیِْدیَُّكْم  َّقِْیُموا ا هوةَّ  وَّا ل تُوا الٰصَّ  وَّاه
وةَّ    كه ُ  ُكِتبَّ  فَّلَّمَّٰا   الٰزَّ   الِْقتَّالُ  عَّلَّهْْیِ

ْ  فَِّریْق   اِذَّا ْونَّ  ٰمِْٰنُ   النَّٰاسَّ  یَّْخشَّ
ْشیَّةِ  ِ  كَّخَّ َّوْ  اّلٰله ٰدَّ  ا َّشَّ ْشیًَّة    ا   وَّقَّالُْوا  خَّ

بَّٰنَّا   لَّْو َلَّ    الِْقتَّالَّ    عَّلَّیْنَّا   كَّتَّبْتَّ  لِمَّ  رَّ
ْرتَّنَّا   َّٰخَّ ل   اِله   ا   مَّتَّاعُ  قُْل   قَِّریْب     اَّجَّ
نْیَّا  ةُ   قَّلِْیل     الٰدُ ْْی   وَّاَْلهِخرَّ   لِٰمَِّن  خَّ
تَّٰقه   فَِّتیًْل  ُتْظلَّمُْونَّ  وََّلَّ  ا
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78. ততোমোল োলক য’ততই নোথোকো বকয় মৃতুযলৱ ততোমোল োকক 

 গ পোিই, যবদও ততোমোল োলক সুউচ্চ সুদৃঢ দুগিত অৱিোন 

নকৰো বকয়। যবদ বসহঁতৰ তকোলনো ক যোণ হয় ততলে বসহঁলত 

কয়, ‘এইলটো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো আবহলছ’, আৰু যবদ বসহঁতৰ 

তকোলনো অক যোণ হয় ততলে বসহঁলত কয়, ‘এইলটো ততোমোৰ 

কোৰলণই হহলছ’। তকোৱো, ‘সকল ো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো হয়’। 

এই সম্প্ৰদোয়ৰ বক হ’  তয, ইহঁলত এলকিোলৰই তকোলনো কথো 

নুিুলজ! 

ا  َّیْنَّ مَّ لَّوْ  الْمَّْوُت  یُْدِرْككُُٰم  تَُّكْونُْوا ا   وَّ
ة     بُُرْوج   ِفْ  ُكنُْتْم  ٰیَّدَّ  وَّاِْن   ٰمُشَّ
 ْ نَّة   ُتِصُْبُ سَّ ِذه   یَُّٰقْولُْوا حَّ   ِمْن  هه
ِ    ِعْندِ  ْ  وَّاِْن   اّلٰله یِٰئَّة   ُتِصُْبُ  سَّ
ِذه   یَُّٰقْولُْوا   ٰمِْن  كُٰل   قُْل   ِعْنِدكَّ    ِمْن  هه
ِ    ِعْندِ  ءِ  فَّمَّاِل   اّلٰله   َلَّ  الْقَّْوِم  هه ُؤاَلَّ

ِدیْثًا  یَّْفقَُّهْونَّ  یَّكَّادُْونَّ   حَّ

79. ততোমোৰ ওচৰত বয ক যোণ আলহ তসয়ো আল্লোহৰ তৰফৰ 

পৰো আলহ, আৰু ততোমোৰ বয অক যোণ হয় তসয়ো ততোমোৰ বনজৰ 

কোৰলণ হয় আৰু আবম ততোমোক মোনুহৰ িোলি ৰোছু  বহচোলপ 

তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ; সোক্ষ্ী বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

ا   ابَّكَّ  مَّ نَّة   ِمْن  اَّصَّ سَّ ِ ؗ  فَّمِنَّ  حَّ   اّلٰله
ا   مَّ ابَّكَّ  وَّ یِٰئَّة   ِمْن  اَّصَّ  نَّْٰفِسكَّ    فَّمِْن  سَّ

لْنهكَّ  َّْرسَّ ُسْوًَل    لِلنَّٰاِس  وَّا   وَّكَّفه   رَّ
 ِ ِهْیًدا  ِباّلٰله  شَّ

80. বযলয় ৰোছু ৰ আনুগতয কবৰল  বনশ্চয় ততওঁ আল্লোহলৰই 

আনুগতয কবৰল , আৰু তকোলনোিোই বিমুখ হ’ত  ততলে (জোবন 

তথোৱো) আবম ততোমোক বসহঁতৰ ওপৰত তেোৱধোয়কৰূলপ তপ্ৰৰণ 

কৰো নোই। 

ْن  ُسْولَّ  یُِٰطِع  مَّ اعَّ  فَّقَّْد   الٰرَّ َّطَّ َّ    ا   اّلٰله
مَّْن  ٰله  وَّ لْنهكَّ  فَّمَّا   تَّوَّ َّْرسَّ ْ   ا   عَّلَّهْْیِ
ِفْیًظا    حَّ

81. আৰু বসহঁলত কয়, ‘(আবম) আনুগতয কলৰোঁ’; তোৰ বপছত 

তযবতয়ো ততোমোৰ ওচৰৰ পৰো বসহঁত গুবচ যোয়, ততবতয়ো বসহঁতৰ 

এটো দল  বয কয় ৰোবতত তোৰ বিপৰীত পৰোমশি কলৰ। ৰোবতত 

বসহঁলত বয পৰোমশি কলৰ আল্লোলহ তসয়ো ব বপিি কবৰ ৰোলখ। 

তসলয় তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো আৰু আল্লোহৰ প্ৰবত ভৰসো 

কৰো; আৰু কমিবিধোয়ক বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

یَُّقْولُْونَّ  ة  ؗ  وَّ اعَّ ُزْوا فَّاِذَّا  طَّ   ِمْن  بَّرَّ
ٓاى ِفَّة   بَّٰیَّتَّ  ِعْنِدكَّ  ْ  طَّ ْْیَّ  ٰمِْٰنُ   غَّ
ُ   تَُّقْوُل    الَِّٰذْی  ا  یَّْكُتُب  وَّاّلٰله  مَّ

َّْعِرْض   یُبَّیُِٰتْونَّ    ْ  فَّا ْٰنُ َّْٰل   عَّ  وَّتَّوَّك
لَّ  ِ    عَّ ِ  وَّكَّفه   اّلٰله  وَِّكْیًل  ِباّلٰله

82. বসহঁলত তকোৰআনকল  গভীৰভোলৱ বচেো-চচি ো নকলৰ 

তনবক? যবদ এয়ো আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰোিোৰ পৰো অহো 

হ’ লহঁলতন, ততলে বনশ্চয় বসহঁলত ইয়োৰ মোজত িহুলতো 

অসিবত পোল লহঁলতন। 

َّفَّلَّ  بَُّٰرْونَّ  ا نَّ    یَّتَّدَّ لَّوْ   الُْقْراه َّانَّ  وَّ  ك
ْْیِ  ِعْندِ  ِمْن  ِ  غَّ ُدْوا اّلٰله  فِْیهِ  لَّوَّجَّ

فًا  ا   اْخِتلَّ  كَِّثْْیً
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83. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  শোবে অথিো শংকোৰ তকোলনো 

সংিোদ আলহ ততবতয়ো বসহঁলত তসইলটো প্ৰচোৰ কবৰ ফুলৰ। যবদ 

বসহঁলত তসই সংিোদলটো ৰোছু  অথিো বসহঁতৰ মোজত বযসকল  

বনলদি শ প্ৰদোনৰ অবধকোৰী ততওলঁ োকক জনোল লহঁলতন ততলে 

বসহঁতৰ মোজত বযসকল  তথয অনুসন্ধোন কলৰ ততওঁল োলক 

তসইলটোৰ যথোথিতো বনণিয় কবৰি পোবৰল লহঁলতন। ততোমোল োকৰ 

প্ৰবত যবদ আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু ৰহমত নোথোবক লহঁলতন 

ততলে ততোমোল োকৰ মোজৰ বকছুমোনৰ িোবহলৰ আটোলয় 

চয়তোনৰ অনুসৰণ কবৰল লহঁলতন। 

ُهْم  وَّاِذَّا ٓاءَّ َّْمر   جَّ َّوِ  اَْلَّْمِن  ٰمِنَّ  ا  ا
ْوِف  َّذَّاُعْوا الْخَّ لَّوْ   ِبه     ا دُْٰوهُ  وَّ   اِلَّ  رَّ
ُسْوِل  ْ  اَْلَّْمرِ  اُوِل  وَّاِله   الٰرَّ   ِمْٰنُ
لِمَّهُ  ْ    یَّْستَّنٌِْۢبُطْونَّه   الَِّٰذیْنَّ  لَّعَّ  ِمْٰنُ
لَّْو َلَّ  ِ  فَّْضُل  وَّ ْحمَُّته   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله   وَّرَّ

تَّٰبَّْعُتُم  نَّ  َلَّ ْیطه  قَّلِْیًل   اَِٰلَّ  الٰشَّ

84. এলতলক তুবম আল্লোহৰ পথত যুি কৰো, তুবম ততোমোৰ 

বনজৰ িোবহলৰ আনৰ িোলি দোয়ী তনোলহোৱো আৰু মুবমনসক ক 

(যুিৰ িোলি) উদু্বি কৰো; সম্ভৱতঃ আল্লোলহ কোবফৰসক ৰ 

শবি সংযত কবৰি; আৰু আল্লোহৰ শবি সিিলপক্ষ্ো প্ৰি  আৰু 

শোবি দোনত অবত কল োৰ। 

ِبیِْل  ِفْ  فَّقَّاتِْل  ِ    سَّ   اَِٰلَّ  ُتكَّلَُّٰف  َلَّ   اّلٰله
كَّ  ٰرِِض  نَّْفسَّ   عَّسَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ    وَّحَّ
 ُ َّْن  اّلٰله   كَّفَُّرْوا    الَِّٰذیْنَّ  بَّاْسَّ  یَُّٰكٰفَّ  ا
 ُ ٰدُ  وَّاّلٰله َّشَّ ٰدُ  ا َّشَّ  تَّْنِكْیًل  بَّاًْسا ٰوَّا

85. বযলয় ভো  কোমৰ িোলি চুপোবৰছ কবৰি তোৰ িোলি তোত এটো 

অংশ থোবকি আৰু বযলয় তিয়ো কোমৰ িোলি চুপোবৰছ কবৰি তোৰ 

িোলিও তোত এটো অংশ থোবকি। (জোবন তথোৱো) আল্লোহ প্ৰবতলটো 

িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ْن  ةً  یَّْٰشفَّعْ  مَّ فَّاعَّ نَّةً  شَّ سَّ   لَّٰه   یَُّٰكْن  حَّ
ا    نَِّصْیب   ْن   ٰمِْنهَّ مَّ ةً  یَّْٰشفَّعْ  وَّ فَّاعَّ   شَّ
یِٰئَّةً  ا     ِكْفل   لَّٰه   یَُّٰكْن  سَّ َّانَّ   ٰمِْنهَّ ُ  وَّك  اّلٰله
له  ء   كُٰلِ  عَّ ْ ِقیًْتا  َشَّ  ٰمُ

86. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োকক ছো োম বদয়ো হয় ততবতয়ো 

ততোমোল োলক তোলতোলক উত্তম ছো োম বদিো নোইিো অনুৰূপ 

প্ৰতুযত্তৰ বদিো। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো বিষলয় পূণি বহচোপ 

গ্ৰহণকোৰী। 

یُْتْم  وَّاِذَّا ٰیُْوا ِبتَِّحٰیَّة   ُحیِٰ نَّ  فَّحَّ   ِباَّْحسَّ
ا   َّوْ  ِمْنهَّ َّ  اِٰنَّ   ُردُْٰوهَّا    ا َّانَّ  اّلٰله له  ك   كُٰلِ  عَّ
ء   ْ ِسیًْبا  َشَّ  حَّ

87. আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই; 

বনশ্চয় ততলৱঁই ততোমোল োকক বক্বয়োমতৰ বদনো একবত্ৰত কবৰি, 

ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই; আৰু কথোত আল্লোহতলক অবধক 

সতযিোদী আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? 

 ُ َّّلٰله ههَّ  َلَّ   ا نَُّٰكْم   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل  اِله  لَّیَّْجمَّعَّ
مَّةِ  یَّْوِم  یْبَّ  َلَّ  الِْقیه مَّْن   فِْیِه    رَّ   وَّ

ُق  َّْصدَّ ِ  ِمنَّ  ا ِدیْثًان  اّلٰله  حَّ
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88. ততোমোল োকৰ বক হহলছ তয, ততোমোল োলক 

মুনোবফকসক ৰ বিষলয় দুই দ ত বিভি হহ গ’ ো? অথচ 

বসহঁলত বয অজি ন কবৰলছ তোৰ িোলি আল্লোলহ বসহঁতক 

পূিিোৱিোল  ওভতোই বদলছ। আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট কবৰলছ 

ততোমোল োলক তোক সৎপথত পবৰচোব ত কবৰি বিচৰো তনবক? 

আৰু আল্লোলহ কোলৰোিোক পথভ্ৰষ্ট কবৰল  তুবম তোৰ িোলি 

তকবতয়োও তকোলনো পথ বিচোবৰ নোপোিো। 

ِفِقْیَّ  ِف   لَّكُْم  فَّمَّا  ُ  فِئَّتَّْیِ  الْمُنه  وَّاّلٰله
ُهْم  َّْركَّسَّ ُبْوا    ِبمَّا  ا َّتُِریُْدْونَّ   كَّسَّ َّْن  ا  ا
ٰلَّ  مَّْن  تَّْهُدْوا ُ    اَّضَّ مَّْن   اّلٰله   یُْٰضلِِل  وَّ
 ُ ْ  اّلٰله ِبیًْل  لَّه   تَِّجدَّ  فَّلَّ  سَّ

89. বসহঁলত এইলটোলৱই কোমনো কলৰ তয, বসহঁলত তযলনলক 

কুফৰী কবৰলছ ততোমোল োলকও ততলনলক কুফৰী কৰো, যোলত 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ সমোন হ’ি পোৰো। তসলয় আল্লোহৰ পথত 

বহজৰত নকৰোল লক বসহঁতৰ কোলকো িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো। 

যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়, ততলে বসহঁতক য’ততই পোিো 

তগ্ৰফতোৰ কবৰিো আৰু হতযো কবৰিো আৰু বসহঁতৰ মোজৰ কোলকো 

িনু্ধ আৰু সহোয়কৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো। 

 كَّفَُّرْوا كَّمَّا  تَّْكُفُرْونَّ  لَّوْ  وَّدُْٰوا
وَّٓاءً  فَّتَُّكْونُْونَّ  ْ  تَّٰتَِّخُذْوا فَّلَّ  سَّ   ِمْٰنُ
َّْولِیَّٓاءَّ  ٰته  ا اِجُرْوا حَّ ِبیِْل  ِفْ  یُهَّ ِ    سَّ  اّلٰله
لَّْٰوا فَّاِْن    وَّاقُْتلُْوُهْم   فَُّخُذْوُهْم  تَّوَّ
یُْث  ْدتُُٰمْوُهْم  حَّ   تَّٰتَِّخُذْوا وََّلَّ  وَّجَّ
 ْ لًِیا ٰوََّلَّ  ِمْٰنُ ان  وَّ  نَِّصْْیً

90. বকন্তু (বসহঁতক হতযো নকবৰিো) বযসকল  এলন এটো 

সম্প্ৰদোয়ৰ  গত বমব ত হয় যোৰ মোজত আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজত সবন্ধচুবি আলছ অথিো বযসকল  ততোমোল োকৰ ওচৰত 

এলনকুৱো অৱিোত আগমন কলৰ তযবতয়ো বসহঁতৰ মন 

ততোমোল োকৰ  গত িো বসহঁতৰ সম্প্ৰদোয়ৰ  গত যুি কবৰিল  

সংকুবচত হয়। আল্লোলহ যবদ ইচ্ছো কবৰল লহঁলতন ততলে 

বসহঁতক ততোমোল োকৰ ওপৰত ক্ষ্মতো বদল লহঁলতন ফ ত 

বসহঁলত ততোমোল োকৰ  গত যুি কবৰল লহঁলতন। এলতলক 

বসহঁলত যবদ ততোমোল োকৰ পৰো আতঁবৰ যোয়, ততোমোল োকৰ 

 গত যুি নকলৰ আৰু ততোমোল োকৰ ওচৰত শোবেৰ প্ৰিোৱ 

উপিোপন কলৰ ততলে আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি বসহঁতৰ 

বিৰুলি তকোলনো িযৱিো অৱ ম্বনৰ পথ ৰখো নোই। 

 بَّیْنَُّكْم  قَّْوم    اِله  یَِّصلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ 
 ْ ُ بَّْیٰنَّ َّوْ  ٰمِیْثَّاق   وَّ ٓاُءْوُكْم  ا   جَّ
ْت  ِصرَّ َّْن  ُصُدْوُرُهْم  حَّ َّوْ  یُٰقَّاتِلُْوُكْم  ا   ا
ُهْم    یُقَّاتِلُْوا لَّوْ   قَّْومَّ ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ   اّلٰله

ُهْم  لَّٰطَّ   فَّاِِن   فَّلَّقهتَّلُْوُكْم    عَّلَّْیُكْم  لَّسَّ
لُْوُكْم  َّلْقَّْوا یُقَّاتِلُْوُكْم  فَّلَّْم  اْعتَّزَّ  وَّا
لَّمَّ ن  اِلَّْیُكُم  لَّ  فَّمَّا   الٰسَّ عَّ ُ  جَّ   لَّكُْم  اّلٰله
 ْ ِبیًْل  عَّلَّهْْیِ  سَّ
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91. ততোমোল োলক অনবতপ লম বকছুমোন ত োকক তদবখিল  

পোিো, বযসকল  ততোমোল োকৰ  গত আৰু বসহঁতৰ সম্প্ৰদোয়ৰ 

 গত শোবে বিচোবৰি। তযবতয়োই বসহঁতক বফতনোৰ ফোল  

মলনোবনলিশ কলৰোৱো হয় ততবতয়োই এই বিষলয় বসহঁলত বসহঁতৰ 

আগৰ অৱিোল  উভবত যোয়। যবদ বসহঁলত ততোমোল োকৰ পৰো 

বিৰত নোথোলক, ততোমোল োকৰ ওচৰত শোবে প্ৰিোৱ নকলৰ আৰু 

বসহঁতৰ হি সংিৰণ নকলৰ ততলে বসহঁতক য’ততই পোিো 

তগ্ৰফতোৰ কবৰিো আৰু হতযো কবৰিো, আৰু আবম ততোমোল োকক 

ইহঁতৰ বিৰুিোচৰণৰ স্পষ্ট অবধকোৰ বদলছোঁ। 

تَِّجُدْونَّ  ِریْنَّ  سَّ خَّ َّْن  یُِریُْدْونَّ  اه   ا
ُنْوُكْم  ُنْوا یَّٰاْمَّ یَّاْمَّ ُهْم    وَّ ا  كُٰلَّ   قَّْومَّ   مَّ

ا ا    اُْرِكُسْوا الِْفتْنَّةِ  اِلَّ  ُردُْٰو    فَّاِْن   فِْیهَّ
ا یَّْعتَِّزلُْوُكْم  لَّْٰم  یُلُْقْو   اِلَّْیُكُم  وَّ

لَّمَّ  ا الٰسَّ یَُّكٰفُْو  َّیِْدیَُّهْم  وَّ   فَُّخُذْوُهْم  ا
یُْث  وَّاقُْتلُْوُهْم  َِّقْفُتُمْوُهْم    حَّ   ث
كُْم  هٓى ِ لْنَّا  وَّاُول عَّ ْ  لَّكُْم  جَّ   عَّلَّهْْیِ

ِبیًْنان  ًنا ُسلْطه   ٰمُ

92. তকোলনো এজন মুবমলন আন তকোলনো মুবমনক হতযো কৰো 

হিধ নহয়, বকন্তু ভু িশতঃ কবৰল  তসয়ো সুকীয়ো কথো; আৰু 

বযলয় তকোলনো মুবমনক ভু িশতঃ হতযো কবৰলছ ততলে তোৰ 

িোলি এজন মুবমন দোস মুি কৰো আৰু তোৰ পবৰয়ো িগিক 

ৰিপণ আদোয় কৰো কতি িয, যবদ বসহঁলত ক্ষ্মো নকলৰ; আৰু 

যবদ তসইজন ততোমোল োকৰ শত্ৰু পক্ষ্ৰ ত োক হয় ততলে এজন 

মুবমন দোস মুি কৰো কতি িয; আৰু যবদ তসইজন এলন 

সম্প্ৰদোয়ভুি হয় বযসক ৰ  গত ততোমোল োক অিীকোৰোৱি 

ততলে তোৰ পবৰয়ো িগিক ৰিপণ আদোয় বদয়োৰ  গলত এজন 

মুবমন দোস মুি কৰো কতি িয। আনহোলত যবদ (উি দোস) নোপোয় 

(িো মুি কৰোৰ সোমথি নোথোলক) ততলে বস একোবদৰলম দুমোহ 

বছয়োম পো ন কবৰি। এইলটো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো ক্ষ্মোস্বৰূপ; 

আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  لِمُْؤِمن   ك   اَِٰلَّ  ُمْؤِمًنا  یَّْٰقُتلَّ  ا
ـ ًا    طَّ مَّْن   خَّ ـ ًا   ُمْؤِمًنا  قَّتَّلَّ  وَّ طَّ   خَّ

قَّبَّة   فَّتَّْحِریْرُ  ْؤِمنَّة  ٰوَّدِیَّة   رَّ لَّٰمَّة   ٰمُ   ٰمُسَّ
َّْهلِه    اِله   َّْن  اَِٰلَّ   ا قُْوا    ا ٰدَّ َّانَّ  فَّاِْن   یَّٰٰصَّ  ك
  وَُّهوَُّمْؤِمن   لَّٰكُْم   عَُّدٰو   قَّْوم   ِمْن 

قَّبَّة   فَّتَّْحِریْرُ  ْؤِمنَّة     رَّ َّانَّ  وَّاِْن   ٰمُ   ك
ْ  بَّیْنَُّكْم  قَّْوم    ِمْن  ُ بَّیْٰنَّ   ٰمِیْثَّاق   وَّ
لَّٰمَّة   فَِّدیَّة   َّْهلِه   اِله   ٰمُسَّ   وَّتَّْحِریْرُ  ا
قَّبَّة   ْؤِمنَّة     رَّ   فَِّصیَّاُم  یَِّجْد  لَّْٰم  فَّمَّْن   ٰمُ

یِْن  ْهرَّ ْیِ ؗ  شَّ ِ    ٰمِنَّ  تَّْوبَّةً   ُمتَّتَّاِبعَّ  اّلٰله
َّانَّ  ُ  وَّك ِكْیًما  عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ

93. পক্ষ্োেলৰ বযলয় ইচ্ছোকৃতভোলৱ তকোলনো মুবমনক হতযো 

কবৰি তোৰ শোবি হহলছ জোহোন্নোম, তোত বস িোয়ী হ’ি; আৰু 

আল্লোলহ তোৰ প্ৰবত ৰুি হ’ি  গলত তোৰ ওপৰত অবভসম্পোত 

কবৰি আৰু তোৰ িোলি প্ৰস্তুত ৰোবখি মহোশোবি। 

ْن  مَّ ٰمًِدا ُمْؤِمًنا  یَّْٰقُتْل  وَّ ٓاُؤه   ٰمُتَّعَّ زَّ  فَّجَّ
نَُّٰم  هَّ لًِدا جَّ ا  خه ُ  وَّغَِّضبَّ   فِْیهَّ  اّلٰله
نَّه   عَّلَّْیهِ  لَّعَّ َّعَّٰدَّ  وَّ ابًا لَّه   وَّا ِظْیًما   عَّذَّ عَّ
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94. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক তযবতয়ো আল্লোহৰ পথত 

যোত্ৰো কবৰিো ততবতয়ো পোথিকয বনণিয় কবৰিো আৰু তকোলনোিোই 

ততোমোল োকক ছো োম কবৰল  পোবথিৱ জীৱনৰ সম্পদৰ আশোত 

তোক এই িুব  নক’িো তয, ‘তুবম মুবমন নহয়’, কোৰণ আল্লোহৰ 

ওচৰত অনোয়োস ভয সম্পদ প্ৰচুৰ আলছ। ততোমোল োলকও 

আগলত এলনকুৱোই আবছ ো, তোৰ বপছত আল্লোলহ 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰলছ, তসলয় ততোমোল োলক 

পোথিকয বনণিয় কবৰিো। বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় 

আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ بُْتْم  اِذَّا اه رَّ   ِفْ  ضَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ   لِمَّْن  تَُّقْولُْوا وََّلَّ  فَّتَّبَّیَُّٰنْوا اّلٰله
َّلْقه   همَّ  اِلَّْیُكُم  ا ل  ُمْؤِمًنا    لَّْستَّ  الٰسَّ

رَّضَّ  تَّْبتَُّغْونَّ  وةِ  عَّ یه نْیَّا ؗ  الْحَّ   الٰدُ
ِ  فَِّعْندَّ  انُِم  اّلٰله ة     مَّغَّ لِكَّ   كَِّثْْیَّ   كَّذه

ُ  فَّمَّٰنَّ   قَّْبُل  ٰمِْن  نُْتْم كُ    عَّلَّْیُكْم  اّلٰله
َّ  اِٰنَّ   فَّتَّبَّیَُّٰنْوا    َّانَّ  اّلٰله  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  ك
ا  ِبْْیً  خَّ

95. মুবমনসক ৰ মোজত বযসক  অক্ষ্ম নহয় তথোবপও ঘৰত 

িবহ থোলক, আৰু বযসকল  আল্লোহৰ পথত বনজৰ ধন-প্ৰোণৰ দ্বোৰো 

বজহোদ কলৰ ততওঁল োক সমোন নহয়। বযসকল  বনজৰ ধন-

প্ৰোণৰ দ্বোৰো বজহোদ কলৰ আল্লোলহ ততওলঁ োকক বসহঁতৰ ওপৰত 

মযিোদো প্ৰদোন কবৰলছ বযসকল  ঘৰত িবহ থোলক, আল্লোলহ 

প্ৰলতযকলক ক যোণৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ। আল্লোলহ 

মুজোবহদসক ক মহোপুৰস্কোৰৰ জবৰয়লত ঘৰত িবহ থকো 

ত োকসক ৰ ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছ। 

ِعُدْونَّ  ییَّْستَّوِ  َلَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  الْقه
ْْیُ  رِ  اُوِل  غَّ رَّ ِهُدْونَّ  الٰضَّ   ِفْ   وَّالْمُجه

ِبیِْل  ِ  سَّ َّنُْفِسِهْم    ِباَّْموَّالِِهْم  اّلٰله   وَّا
لَّ  ُ  فَّٰضَّ ِهِدیْنَّ  اّلٰله  ِباَّْموَّالِِهْم  الْمُجه

َّنُْفِسِهْم  لَّ  وَّا ِعِدیْنَّ  عَّ ًة    الْقه  دَّرَّجَّ
ُ  ٰوَّعَّدَّ  وَّكُٰلً  لَّ   الُْحْسنه    اّلٰله فَّٰضَّ ُ  وَّ  اّلٰله

ِهِدیْنَّ  لَّ  الْمُجه ِعِدیْنَّ  عَّ َّْجًرا الْقه  ا
ِظْیًمان   عَّ

96. এইলিোৰ হহলছ ততওঁৰ তৰফৰ পৰো মযিোদো, ক্ষ্মো আৰু 

ৰহমত; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 
ت   ْحمًَّة    ٰمِْنهُ  دَّرَّجه ةً ٰوَّرَّ ْغِفرَّ مَّ َّانَّ   وَّ  وَّك
 ُ ُفوًْرا اّلٰله  ٰرَِّحیًْمان  غَّ

97. বনশ্চয় বযসকল  বনজৰ ওপৰত অনযোয় কলৰ বসহঁতৰ 

প্ৰোণগ্ৰহণৰ সময়ত বফবৰিোসকল  কয়, ‘ততোমোল োলক বক 

অৱিোত আবছ ো’? বসহঁলত কয়, ‘পৃবথৱীত আবম বনঃসহোয় 

আবছল োঁ’, বসহঁলত কয়, ‘আল্লোহৰ পৃবথৱী ইমোন প্ৰশি 

নোবছ লন তয ততোমোল োলক আন  োইল  বহজৰত কবৰ যোি 

তনোৱোবৰ ো’? ইহঁতলৰই আিোসি  জোহোন্নোম, আৰু এইলটো 

বকমোন তয বনকৃষ্ট আিোস! 

فٰههُىُ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  كَّةُ  تَّوَّ هٓى ِ الِِمْ   الْمَّل   ظَّ
َّنُْفِسِهْم  لُْوا ا لُْوا  ُكنُْتْم    فِْیمَّ  قَّا   قَّا

ِفْیَّ  ُكنَّٰا  ا  اَْلَّْرِض    ِف  ُمْستَّْضعَّ لُْو    قَّا
َّلَّْم  َّْرُض  تَُّكْن  ا ِ  ا ةً  اّلٰله   وَّاِسعَّ

اِجُرْوا ا    فَُّتهَّ هٓى ِكَّ   فِْیهَّ ىُهْم  فَّاُول اْوه   مَّ
نَُّٰم    هَّ ٓاءَّْت   جَّ ان  وَّسَّ  مَِّصْْیً
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98. বকন্তু বযসক  অসহোয় পুৰুষ, নোৰী আৰু বশশুলৱ তকোলনো 

উপোয় অৱ ম্বন কবৰি তনোৱোলৰ আৰু তকোলনো পথ বিচোবৰও 

নোপোয় (বসহঁতৰ কথোলটো সুকীয়ো)। 

ِفْیَّ  اَِٰلَّ  اِل  ِمنَّ  الْمُْستَّْضعَّ   الٰرِجَّ
ٓاءِ  اِن  وَّالنِٰسَّ   یَّْستَِّطْیُعْونَّ   َلَّ  وَّالْوِلْدَّ
ِبیًْلن  یَّْهتَُّدْونَّ  ِحیْلًَّة ٰوََّلَّ   سَّ

99. আল্লোলহ হয়লতো শীলেই বসহঁতৰ পোপ তমোচন কবৰি, কোৰণ 

আল্লোহ পোপ তমোচনকোৰী, ক্ষ্মোশী । 
هٓى ِكَّ  ُ  عَّسَّ  فَّاُول َّْن  اّلٰله ْ    ا   یَّْٰعُفوَّعَّْٰنُ
َّانَّ  ُ  وَّك ُفٰوًا اّلٰله ُفوًْرا  عَّ  غَّ

100. আৰু বযলয় আল্লোহৰ পথত বহজৰত কবৰি ততও ঁপৃবথৱীত 

িহুলতো আেয়ি  আৰু প্ৰোচুযি  োভ কবৰি;  গলত আল্লোহ আৰু 

ৰোছু ৰ উলেলশয বনজ ঘৰৰ পৰো মুহোবজৰ হহ ও োই তযোৱোৰ 

বপছত যোৰ মৃতুয ঘটিি তোৰ পুৰস্কোৰৰ দোবয়ত্ব হহলছ আল্লোহৰ 

ওপৰত; আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ْن  مَّ اِجرْ  وَّ ِبیِْل  ِفْ  یُٰهَّ ِ  سَّ   ِف  یَِّجْد  اّلٰله
ًما  اَْلَّْرِض  غَّ ًة    ُمره عَّ ا ٰوَّسَّ مَّْن   كَِّثْْیً   وَّ
ْ  یَّْٰخُرْج  اِجًرا بَّیِْته   ِمنٌۢ ِ  اِلَّ  ُمهَّ  اّلٰله
ُسْولِه     وَّقَّعَّ  فَّقَّْد   الْمَّْوُت  یُْدِرْكهُ  ثُٰمَّ   وَّرَّ
َّْجُره   لَّ  ا ِ    عَّ َّانَّ   اّلٰله ُ  وَّك ُفوًْرا اّلٰله  غَّ
 ٰرَِّحیًْمان 

101. আৰু ততোমোল োলক তযবতয়ো তদশ-বিলদশল  ছফৰ কবৰিো 

ততবতয়ো যবদ ততোমোল োকৰ আশংকো হয় তয, কোবফৰসকল  

ততোমোল োকৰ িোলি বফতনো সৃবষ্ট কবৰি ততলে ছো োত কছৰ 

(সংবক্ষ্প্ত) কবৰল  ততোমোল োকৰ িোলি তকোলনো তদোষণীয় নহয়। 

বনশ্চয় কোবফৰসক  ততোমোল োকৰ প্ৰকোশয শত্ৰু। 

بُْتْم  وَّاِذَّا رَّ  فَّلَّیْسَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ضَّ
َّْن  ُجنَّاح   عَّلَّْیُكْم   ِمنَّ  تَّْقُصُرْوا ا
  ۬ هوةِ   ل َّْن  ِخْفُتْم  اِْن   الٰصَّ   یَّْٰفِتنَُّكُم  ا
ا    الَِّٰذیْنَّ  ُرْو  َّانُْوا الْكهِفِریْنَّ   اِٰنَّ   كَّفَّ   ك
ِبیًْنا  عَُّدٰوًا لَّكُْم   ٰمُ
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102. আৰু তযবতয়ো তুবম বসহঁতৰ মোজত অৱিোন কবৰিো তোৰ 

বপছত বসহঁতৰ  গত ছো োত কোলয়ম কবৰিো, ততবতয়ো বসহঁতৰ 

এটো দ  যোলত ততোমোৰ হসলত বথয় হয় আৰু বসহঁত তযন সশস্ত্ৰ 

থোলক। এলতলক বসহঁতৰ ছোজদোহ (নোমোজ পঢো) কৰো হ’ত  

বসহঁত তযন ততোমোল োকৰ বপছফোল  হগ অৱিোন কলৰ, আৰু 

আন এটো দ  বযসকল  ছো োতত অংশ ত োৱো নোবছ  বসহঁলত 

তযন আবহ ততোমোৰ  গত ছো োতত অংশ  য় আৰু বসহঁলত তযন 

সতকি  আৰু সশস্ত্ৰ থোলক। কোবফৰসকল  কোমনো কলৰ তয, 

ততোমোল োলক যোলত ততোমোল োকৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু আচিোি-পত্ৰ 

সম্পলকি  অসতকি  তহোৱো যোলত বসহঁলত ততোমোল োকৰ ওপৰত 

এিোৰলতই আৰমণ কবৰি পোলৰ। যবদ ততোমোল োলক িৰষুণৰ 

িোলি কষ্ট তপোৱো অথিো অসুি অৱিোত থকো ততলে এলন 

অৱিোত অস্ত্ৰ ৰোবখ থল  ততোমোল োকৰ িোলি তকোলনো তদোষণীয় 

নহয়; বকন্তু ততোমোল োলক সতকি তো অৱ ম্বন কবৰিো। বনশ্চয় 

আল্লোলহ কোবফৰসক ৰ িোলি  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি প্ৰস্তুত কবৰ 

হথলছ। 

ْ  ُكْنتَّ  وَّاِذَّا َّقَّْمتَّ  فهِْْیِ   لَُّهُم  فَّا
هوةَّ  ل ٓاى ِفَّة   فَّلْتَُّقْم  الٰصَّ ْ  طَّ   ٰمَّعَّكَّ  ٰمِْٰنُ

ا لْیَّاُْخُذْو  ْ  وَّ ُ هَتَّ َّْسلِحَّ ُدْوا فَّاِذَّا ا جَّ   سَّ
ٓاى ِكُْم  ِمْن  فَّلْیَُّكْونُْوا اِْت  ٰوَّرَّ لْتَّ   وَّ
ٓاى ِفَّة   ی طَّ لُْٰوا لَّْم  اُْخره لُْٰوا یُصَّ   فَّلُْیصَّ
لْیَّاُْخُذْوا مَّعَّكَّ  ُهْم  وَّ   ِحْذرَّ

   ْ ُ هَتَّ َّْسلِحَّ  لَّوْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّدَّٰ   وَّا
ْن  تَّْغُفلُْونَّ  ِتكُْم  عَّ َّْسلِحَّ   ا

ِتكُْم  َّْمِتعَّ ٰمَّْیلًَّة   عَّلَّْیُكْم  فَّیَِّمْیلُْونَّ  وَّا
ةً    َّانَّ  اِْن  ْم عَّلَّْیكُ  ُجنَّاحَّ  وََّلَّ   ٰوَّاِحدَّ   ك
َّذًی ِبكُْم  ر   ٰمِْن  ا َّوْ  ٰمَّطَّ  ٰمَّْرضه   ُكنُْتْم  ا
َّْن  ا ا ُعْو  تَُّكْم    تَّضَّ َّْسلِحَّ  وَُّخُذْوا  ا

ُكْم    َّ  اِٰنَّ   ِحْذرَّ َّعَّٰدَّ  اّلٰله  لِلْكهِفِریْنَّ  ا
ابًا  ٰمُِهیًْنا  عَّذَّ

103. এলতলক তযবতয়ো ততোমোল োলক ছো োত সমোপ্ত কবৰিো 

ততবতয়ো ততোমোল োলক বথয় হহ, িবহ আৰু শুই থকো অৱিোলতো 

আল্লোহক স্মৰণ কবৰিো, তোৰ বপছত তযবতয়ো ততোমোল োলক 

বনৰোপদ হ’িো ততবতয়ো যথোযথভোলৱ ছো োত কোলয়ম কবৰিো; 

বনশ্চয় বনধিোবৰত সময়ত ছো োত কোলয়ম কৰোলটো মুবমনসক ৰ 

িোলি অৱশয কতি িয। 

یُْتُم  فَّاِذَّا هوةَّ  قَّضَّ ل َّ  فَّاذُْكُروا الٰصَّ  اّلٰله
ًما    فَّاِذَّا  ُجُنْوِبكُْم    ٰوَّقُُعْودًا ٰوَّعَّله قِیه

َّقِْیُموا اْطمَّاْنَّنُْتْم  هوةَّ    فَّا ل  اِٰنَّ   الٰصَّ
هوةَّ  ل َّانَّْت  الٰصَّ لَّ  ك   ِكتهبًا  الْمُْؤِمِنْیَّ  عَّ
 ٰمَّْوقُْوًتا 

104. আৰু শত্ৰু সম্প্ৰদোয়ৰ অনুসন্ধোনত ততোমোল োলক দুিি  

নহ’িো। যবদ ততোমোল োলক যন্ত্ৰণো পোই আছো ততলে বসহঁলতও 

ততোমোল োকৰ দলৰই যন্ত্ৰণো পোই আলছ বকন্তু আল্লোহৰ ওচৰত 

ততোমোল োলক বযলটো আশো কৰো বসহঁলত তসইলটো আশো নকলৰ; 

আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

 اِْن   الْقَّْوِم    ابِْتغَّٓاءِ  ِف  تَِّهُنْوا وََّلَّ 
  كَّمَّا  یَّاْلَّمُْونَّ  فَّاِنَُّٰهْم  تَّاْلَّمُْونَّ  تَُّكْونُْوا
ِ  ِمنَّ  وَّتَّْرُجْونَّ   تَّاْلَّمُْونَّ    ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ
َّانَّ   یَّْرُجْونَّ    ُ  وَّك ِكْیًمان  عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ
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105. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত সতয সহকোলৰ বকতোি 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত আল্লোলহ ততোমোক বয জনোইলছ তসই 

অনুযোয়ী তুবম মোনুহৰ মোজত বিচোৰ মীমোংসো কবৰি পোৰো; 

 গলত (জোবন তথোৱো) তুবম বিশ্বোস ভংগকোৰীসক ৰ সমথিনত 

তকি  নকবৰিো। 

َّا   نٰ لْنَّا   اِ َّنْزَّ ٰقِ  الِْكتهبَّ  اِلَّْیكَّ  ا   ِبالْحَّ
ىكَّ  ِبمَّا   النَّٰاِس  بَّْیَّ  لِتَّْحكُمَّ  َّره ُ    ا   اّلٰله

ٓاى ِِنْیَّ  تَُّكْن  وََّلَّ  ِصْیًمان  لِٰلْخَّ  خَّ

106. আৰু তুবম আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো। বনশ্চয় 

আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 
َّ    وَّاْستَّْغِفرِ  َّ  اِٰنَّ   اّلٰله َّانَّ  اّلٰله ُفوًْرا ك  غَّ
 ٰرَِّحیًْما  

107. আৰু বযসকল  বনজলক প্ৰতোবৰত কলৰ তুবম বসহঁতৰ 

সমথিনত বিতকি  নকবৰিো; বনশ্চয় আল্লোলহ বিশ্বোস ভংগকোৰী 

পোপীক পছি নকলৰ। 

ادِلْ  وََّلَّ  ِن  ُتجَّ   یَّْختَّانُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
ُهْم    َّنُْفسَّ َّ  اِٰنَّ   ا َّانَّ  مَّْن  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله  ك
نًا  ٰوَّا َّثِْیًما ۬ن  خَّ  ا

108. বসহঁলত মোনুহৰ পৰো তগোপন কবৰি বিচোলৰ অথচ আল্লোহৰ 

পৰো তগোপন নকলৰ, অথচ ততওঁ বসহঁতৰ  গলতই আলছ, 

তযবতয়ো বসহঁলত ৰোবতত এলনকুৱো কথোৰ পবৰকল্পনো কলৰ বযলটো 

ততওঁ পছি নকলৰ, আৰু বসহঁলত বয কলৰ তসয়ো আল্লোলহ 

পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

  وََّلَّ  النَّٰاِس  ِمنَّ  یَّْٰستَّْخُفْونَّ 
ِ  ِمنَّ  یَّْستَّْخُفْونَّ  ُهْم  اّلٰله   اِذْ  وَُّهوَّمَّعَّ
ا  یُبَّیُِٰتْونَّ    الْقَّْوِل    ِمنَّ  یَّْرضه  َلَّ  مَّ
َّانَّ  ُ  وَّك  ُمِحْیًطا   یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله

109. তচোৱো, ততোমোল োলকই তসইসক  ত োক বযসকল  পোবথিৱ 

জীৱনত বসহঁতৰ সমথিনত বিতকি  কবৰছো; বকন্তু বক্বয়োমতৰ বদনো 

আল্লোহৰ সনু্মখত তকোলন বসহঁতৰ সমথিনত বিতকি  কবৰি অথিো 

তকোন হ’ি বসহঁতৰ তেোৱধোয়ক? 

َّنُْتْم  ا ءِ  هه  لُْتْم  هه ُؤاَلَّ دَّ ْ  جه   ِف  عَّْٰنُ
وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ ادِلُ  فَّمَّْن  الٰدُ َّ  یُٰجَّ   اّلٰله
 ْ ْٰنُ مَّةِ  یَّْومَّ  عَّ َّْم  الِْقیه   یَُّٰكْوُن  ٰمَّْن  ا
 ْ  وَِّكْیًل  عَّلَّهْْیِ

110. আনহোলত (যবদ) তকোলনোিোই পোপ কোম কলৰ অথিো 

বনজৰ ওপৰত অনযোয় কলৰ, তোৰ বপছত (যবদ) আল্লোহৰ ওচৰত 

ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কলৰ ততলে ততওঁ (বনশ্চয়) আল্লোহক ক্ষ্মোশী , 

পৰম দয়ো ুৰূলপ পোি। 

ْن  مَّ َّوْ  ُسْوًٓءا  یَّْٰعمَّْل  وَّ ه   یَّْظلِْم  ا  نَّْفسَّ
َّ  یَّْستَّْغِفرِ  ثُٰمَّ  َّ  یَِّجدِ  اّلٰله ُفوًْرا اّلٰله  غَّ

 ٰرَِّحیًْما 

111. এলতলক বযলয় পোপ কোম কলৰ, প্ৰকৃতলত বস বনজলৰই 

ক্ষ্বত কলৰ, আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 
ْن  مَّ ثًْما  یَّْٰكِسْب  وَّ له  یَّْكِسُبه   فَّاِنَّٰمَّا  اِ   عَّ
َّانَّ   نَّْفِسه     ُ  وَّك ِكْیًما  عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ
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112.  গলত বয িযবিলয় তকোলনো অপৰোধ কলৰ িো পোপ কোম 

কলৰ, তোৰ বপছত তসইলটো তকোলনো বনলদি োষ িযবিল  আলৰোপ 

কলৰ, ততলে বস দৰোচ লত বমছো অপিোদ আৰু স্পষ্ট গুণোহৰ 

তিোজোলহ িহন কলৰ। 

ْن  مَّ ِطیْٓئَّةً  یَّْٰكِسْب  وَّ َّوْ  خَّ ثًْما  ا   ثُٰمَّ   اِ
بُْهتَّانًا   اْحتَّمَّلَّ  فَّقَّدِ  بَِّریْٓـ ًا  ِبه   یَّْرِم 
ثًْما  ِبیًْنان  ٰوَّاِ  ٰمُ

113. আৰু ততোমোৰ ওপৰত যবদ আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়ো 

নোথোবক লহঁলতন ততলে বসহঁতৰ মোজৰ এটো দল  ততোমোক 

পথভ্ৰষ্ট কৰোৰ সংকল্প কবৰলয় তপ োইবছ । বকন্তু বসহঁলত বনজৰ 

িোবহলৰ আন কোলকো পথভ্ৰষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ আৰু ততোমোলৰো 

তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোলৰ। আল্লোলহ ততোমোৰ প্ৰবত বকতোি 

আৰু বহকমত অৱতীণি কবৰলছ আৰু তুবম বয জনো নোবছ ো তসয়ো 

ততোমোক বশক্ষ্ো বদলছ, ততোমোৰ প্ৰবত আল্লোহৰ মহো অনুগ্ৰহ 

আলছ। 

لَّْو َلَّ  ِ  فَّْضُل  وَّ ْحمَُّته   عَّلَّْیكَّ  اّلٰله   وَّرَّ
ٰمَّْت  ٓاى ِفَّة   لَّهَّ ْ  ٰطَّ َّْن  ٰمِْٰنُ  یُِٰضلُْٰوكَّ    ا
ا  مَّ ُهْم  اَِٰلَّ   یُِضلُْٰونَّ  وَّ َّنُْفسَّ ا  ا مَّ   وَّ

ْونَّكَّ  ء     ِمْن  یَُّضٰرُ ْ لَّ   َشَّ َّنْزَّ ُ  وَّا   اّلٰله
ا  وَّعَّلَّٰمَّكَّ  وَّالِْحكْمَّةَّ  الِْكتهبَّ  عَّلَّْیكَّ    مَّ
َّانَّ   تَّْعلَُّم    تَُّكْن  لَّْم  ِ  فَّْضُل  وَّك  اّلٰله

ِظْیًما  عَّلَّْیكَّ   عَّ

114. বসহঁতৰ অবধকোংশ তগোপন পৰোমশিলৰ তকোলনো ক যোণ 

নোই, বকন্তু ক যোণ আলছ (তোৰ পৰোমশিত) বযলয় ছোদোকোহ, 

সৎকমি আৰু মোনুহৰ মোজত শোবে িোপনৰ বনলদি শ বদলয়, 

আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ আশোত বযলয় এইলটো পো ন কবৰি 

বনশ্চয় আবম তোক মহো পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰম। 

ْْیَّ  َلَّ  ىُهْم  ٰمِْن  كَِّثْْی   ِفْ  خَّ   اَِٰلَّ  نَّْٰجوه
رَّ  مَّْن  َّمَّ قَّة   ا دَّ َّوْ  ِبصَّ ْعُرْوف   ا َّوْ  مَّ  ا

ح    مَّْن   النَّٰاِس    بَّْیَّ  اِْصلَّ ْل  وَّ   یَّْٰفعَّ
لِكَّ  اِت  ابِْتغَّٓاءَّ  ذه ِ  مَّْرضَّ ْوفَّ  اّلٰله   فَّسَّ
َّْجًرا نُْؤتِْیهِ  ِظْیًما  ا  عَّ

115. আৰু যোৰ ওচৰত সৎপথ প্ৰকোশ তহোৱোৰ বপছলতো ৰোছু ৰ 

বিৰুিোচৰণ কলৰ আৰু মুবমনসক ৰ পথৰ িোবহলৰ অনয পথ 

অনুসৰণ কলৰ, ততলে আবম তোক তসইফোল ই ওভতোই বদম 

বযফোল  বস উভবত যোয়, আৰু তোক জোহোন্নোমত প্ৰলৱশ কৰোম, 

আৰু তসয়ো বকমোন তয তিয়ো আিোসি ! 

ْن  مَّ اقِِق  وَّ ُسْولَّ  یُٰشَّ ْ  الٰرَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
 َّ ی لَّهُ  تَّبَّٰیَّ یَّتَِّٰبعْ  الُْهده ْْیَّ  وَّ ِبیِْل   غَّ   سَّ

ا  نُوَّلِٰه   الْمُْؤِمِنْیَّ  ٰله  مَّ   وَّنُْصلِه   تَّوَّ
نَّٰمَّ    هَّ ٓاءَّْت   جَّ ان  وَّسَّ  مَِّصْْیً

116. বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁৰ  গত অংশী িোপন (বশ্বকি ) কৰোক 

ক্ষ্মো নকবৰি। ইয়োৰ িোবহলৰ অনযোনয অপৰোধসমূহ যোক ইচ্ছো 

কবৰি ক্ষ্মো কবৰ বদি আৰু বযলয় আল্লোহৰ  গত আনক অংশী 

কলৰ বস ভীষণভোলৱ পথভ্ৰষ্ট হয়। 

َّ  اِٰنَّ  َّْن  یَّْغِفرُ  َلَّ  اّلٰله كَّ  ا   ِبه   یُْٰشرَّ
یَّْغِفرُ  ا  وَّ لِكَّ  دُْونَّ  مَّ ٓاُء    لِمَّْن  ذه  یَّٰشَّ
مَّْن  ِ  یُْٰشِرْك  وَّ ٰلَّ  فَّقَّْد  ِباّلٰله هًلٌۢ   ضَّ ل   ضَّ
 بَِّعْیًدا 
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117. ততওঁৰ পবৰিলতি  বসহঁলত তকৱ  তদৱীলৰই পূজো-পো  

কলৰ  গলত বিলদ্ৰোহী চয়তোনৰ পূজো কলৰ। 
ثًا    اَِٰلَّ   دُْونِه    ِمْن  یَّْٰدُعْونَّ  اِْن   وَّاِْن   اِنه

ًنا  اَِٰلَّ  یَّْٰدُعْونَّ  ْیطه  ٰمَِّریًْدان  شَّ

118. আল্লোলহ তোক (চয়তোনক) অবভসম্পোত কবৰলছ আৰু বস 

(চয়তোলন) কয়, ‘বনশ্চয় মই ততোমোৰ িোিোসক ৰ পৰো এটো 

বনবদি ষ্ট অংশক তমোৰ অনুসোৰী িনোই  ম। 

نَّهُ  ُ    لَّٰعَّ ٰنَّ  وَّقَّالَّ   اّلٰله َّتَِّٰخذَّ   ِمْن  َلَّ
 ٰمَّْفُرْوًضان  نَِّصیًْبا  ِعبَّادِكَّ 

119. ‘আৰু মই বনশ্চয় বসহঁতক পথভ্ৰষ্ট কবৰম,  গলত বসহঁতৰ 

হৃদয়ত বমছো িোসনোৰ সৃবষ্ট কবৰম, আৰু বনশ্চয় মই বসহঁতক 

বনলদি শ কবৰম ফ ত বসহঁলত পশুৰ কোণ ফুটো কবৰি, আৰু 

অৱলশয মই বসহঁতক বনলদি শ কবৰম ফ ত বসহঁলত আল্লোহৰ 

সৃবষ্টলকো বিকৃত কবৰি’। এলতলক বযলয় আল্লোহৰ পবৰিলতি  

চয়তোনক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কবৰি বস বনশ্চয় স্পষ্ট 

ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ি। 

 ْ ُ ُِضلَّٰٰٰنَّ ْ  وََّلَّ ُ نِٰیَّٰٰنَّ ُمَّ نَُّٰهْم  وََّلَّ هُمرَّ   وََّلَّ
ُكٰنَّ  ذَّانَّ  فَّلَُّیبَّتِٰ اِم  اه   اَْلَّنْعَّ
نَُّٰهْم  هُمرَّ ٰنَّ  وََّلَّ ُ ْٰیِ لْقَّ  فَّلَُّیغَّ ِ    خَّ   اّلٰله

مَّْن  نَّ  یَّٰٰتَِّخذِ  وَّ ْیطه لِٰیًا  الٰشَّ   دُْوِن  ٰمِْن  وَّ
 ِ ِسرَّ  فَّقَّْد  اّلٰله نًا  خَّ ا ِبیًْنا   ُخْسرَّ  ٰمُ

120. বস (চয়তোলন) বসহঁতক প্ৰবতশ্ৰুবত বদলয় আৰু বসহঁতৰ 

হৃদয়ত বমছো িোসনোৰ সৃবষ্ট কলৰ, (জোবন তথোৱো) চয়তোলন 

বসহঁতক তকৱ  প্ৰতোৰণোমূ ক প্ৰবতশ্ৰুবতলহ বদলয়। 

ْ    یَِّعُدُهْم  یُمَّنِٰهْْیِ ا   وَّ مَّ   یَِّعُدُهُم  وَّ
ُن  ْیطه  ُغُرْوًرا  اَِٰلَّ  الٰشَّ

121. এইসক  ত োকলৰই আেয়ি  হহলছ জোহোন্নোম, তোৰ 

পৰো বসহঁলত বনষৃ্কবতৰ উপোয় বিচোবৰ নোপোি। 
هٓى ِكَّ  ىُهْم  اُول اْوه نَُّٰم ؗ  مَّ هَّ  وََّلَّ   جَّ
ا  یَِّجُدْونَّ  ْنهَّ  مَِّحْیًصا  عَّ

122. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তনক আম  কবৰলছ, 

অনবতপ লম আবম ততওলঁ োকক এলনকুৱো জোন্নোতত প্ৰলৱশ 

কৰোম, যোৰ ত ত বনজৰোসমূহ প্ৰিোবহত; তোত ততওলঁ োক 

বচৰিোয়ী হ’ি, আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয, কথোত আল্লোহতলক 

অবধক সতযিোদী আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ُنْدِخلُُهْم  نٰهت   سَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ

ا  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ   ا
ِ  وَّعْدَّ  ٰقًا    اّلٰله مَّْن   حَّ ُق  وَّ َّْصدَّ ِ  ِمنَّ  ا  اّلٰله
 قِْیًل 

123. (লশষ পবৰণবত) ততোমোল োকৰ আশোৰ ওপৰত অথিো 

বকতোিীসক ৰ কোমনোৰ ওপৰত বনভি ৰ নকলৰ; িৰং বযলয় তিয়ো 

আম  কবৰি বস তোৰ প্ৰবতফ  তভোগ কবৰি, আৰু বস 

এইলক্ষ্ত্ৰত আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো অবভভোৱক আৰু 

সহোয়ক বিচোবৰ নোপোি। 

ُكْم  لَّیْسَّ  انِٰیِ اِنِٰ  وََّلَّ   ِباَّمَّ َّمَّ َّْهِل  ا   ا
ِب     ِبه  ن  یُْٰجزَّ  ُسْوًٓءا یَّْٰعمَّْل  مَّْن   الِْكته
ِ  دُْوِن  ِمْن  لَّه   یَِّجْد  وََّلَّ  لًِیا ٰوََّلَّ  اّلٰله   وَّ

ا   نَِّصْْیً
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124. আনহোলত পুৰুলষই হওক িো নোৰী বযলয়ই ঈমোনৰ 

অৱিোত সৎকমি কবৰি, ততওঁল োলকই জোন্নোতত প্ৰলৱশ কবৰি 

আৰু ততওঁল োকৰ প্ৰবত অণু পবৰমোলণো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ْن  مَّ ِت  ِمنَّ  یَّْٰعمَّْل  وَّ لِحه كَّر    ِمْن  الٰصه   ذَّ
َّوْ  ُنْثهی ا هٓى ِكَّ  وَُّهوَُّمْؤِمن   ا   فَّاُول

نَّٰةَّ  یَّْدُخلُْونَّ  ا   یُْظلَّمُْونَّ  وََّلَّ  الْجَّ نَِّقْْیً
 

125. তসই িযবিতলক দ্বীনৰ মোজত আৰু তকোন উত্তম হ’ি 

পোলৰ? বযলয় সৎকমিপৰোয়ণ হহ আল্লোহৰ ওচৰত আত্মসমপিণ 

কলৰ আৰু একবনিভোলৱ ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোতক অনুসৰণ কলৰ, 

(জোবন তথোৱো) আল্লোলহ ইব্ৰোহীমক অেৰি িনু্ধ বহচোলপ গ্ৰহণ 

কবৰলছ। 

ْن  مَّ ُن  وَّ ٰمَّْن  دِیًْنا  اَّْحسَّ َّْسلَّمَّ  ٰمِ  ا
ه   ِ  وَّْجهَّ تَّٰبَّعَّ  وَُّهوَُّمْحِسن   ّلِلٰه  ِملَّٰةَّ   وَّا

ِهْیمَّ  بْره ِنْیًفا    اِ ذَّ   حَّ تَّٰخَّ ُ  وَّا   اّلٰله
ِهْیمَّ  بْره لِْیًل  اِ  خَّ

126. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই আৰু আল্লোলহ সকল োলক (বনজৰ জ্ঞোনৰ 

দ্বোৰো) পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
َّانَّ  ُ  وَّك ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ ِحْیًطان  َشَّ  ٰمُ

127. আৰু মোনুলহ ততোমোৰ ওচৰত নোৰীসক ৰ বিষলয় সমোধোন 

বিচোলৰ। তকোৱো, ‘আল্লোলহ ততোমোল োকক বসহঁতৰ বিষলয় 

সমোধোন বদলছ আৰু বকতোিৰ পৰো ততোমোল োকক বয পো  কবৰ 

শুলনোৱো হয়, তসইলটো হহলছ তসইসক  বপতৃহীন নোৰীৰ বিধোন 

বযসক ৰ বনধিোবৰত প্ৰোপয ততোমোল োলক প্ৰদোন নকৰো, অথচ 

ততোমোল োলক বসহঁতক বিিোহ কবৰিল  আগ্ৰহী (নহয়)।  গলত 

অসহোয় বশশুসক ৰ বিষলয় বিধোন এই তয, নযোয়পৰোয়ণতোৰ 

হসলত ততোমোল োলক এতীমসক ক তচোৱোবচতো কৰো। এলতলক 

(জোবন তথোৱো) ততোমোল োলক বয সৎকমিই নকৰো বকয় বনশ্চয় 

আল্লোহ তসই সম্পলকি  সবিলশষ অৱগত। 

یَّْستَّْفُتْونَّكَّ  ٓاِء    ِف  وَّ ُ  قُِل   النِٰسَّ  اّلٰله
ا   فِْیِهٰنَّ ن  یُْفِتیُْكْم  مَّ   عَّلَّْیُكْم  یُْتله  وَّ

ِب  ِف  ٓاءِ  یَّتهمَّ  ِفْ  الِْكته  َلَّ  الٰهِتْ  النِٰسَّ
ا  ُتْؤُتْونَُّهٰنَّ  ُبْونَّ  لَُّهٰنَّ  ُكِتبَّ   مَّ   وَّتَّْرغَّ

َّْن  ِفْیَّ  تَّْنِكُحْوُهٰنَّ  ا   ِمنَّ  وَّالْمُْستَّْضعَّ
اِن ن  َّْن   الْوِلْدَّ  لِلْیَّتهمه  تَُّقْوُمْوا وَّا
ا   ِبالِْقْسِط    مَّ لُْوا وَّ ْْی    ِمْن  تَّْفعَّ   فَّاِٰنَّ  خَّ

 َّ َّانَّ  اّلٰله  عَّلِْیًما  ِبه   ك

128. যবদ তকোলনো স্ত্ৰীলয় তোইৰ স্বোমীৰ ফো ৰ পৰো দুিিযৱহোৰ 

অথিো উলপক্ষ্োৰ আশংকো কলৰ ততলে বসহঁত উভলয় 

আলপোচ-বনষ্পবত্ত কবৰি বিচোবৰল  বসহঁতৰ তকোলনো গুণোহ নোই; 

আৰু আলপোচ-বনষ্পবত্ত কৰোলটোলৱই তেয়। মোনুহৰ অেৰত 

ত োভণীয় কৃপণতো আলছ। যবদ ততোমোল োলক সৎকমিপৰোয়ণ 

তহোৱো আৰু মুত্তোক্বী তহোৱো, ততলে ততোমোল োলক বয কৰো তসই 

সম্পলকি  আল্লোলহলতো জোলনই। 

َّة   وَّاِِن  ا افَّْت  اْمرَّ ْ  خَّ ا  ِمنٌۢ   نُُشوًْزا بَّْعلِهَّ
َّوْ  اًضا  ا َّْن  عَّلَّْیِهمَّا    ُجنَّاحَّ  فَّلَّ  اِْعرَّ  ا

ا  لُْح   ُصلًْحا     بَّیْنَُّهمَّا  یُْٰصلِحَّ ْْی     وَّالٰصُ   خَّ
ِت  ٰحَّ    اَْلَّنُْفُس  وَّاُْحِضرَّ  وَّاِْن   الٰشُ
َّ  فَّاِٰنَّ  وَّتَّٰتَُّقْوا ُتْحِسُنْوا َّانَّ  اّلٰله  ِبمَّا  ك
ا  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبْْیً  خَّ
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129. আৰু ততোমোল োলক বযমোলনই ইচ্ছো নকৰো বকয় 

ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ মোজত ততোমোল োলক তকবতয়োও 

সমোন িযৱহোৰ কবৰি তনোৱোবৰিো, বকন্তু ততোমোল োলক তকোলনো 

এজনীৰ প্ৰবত সমূ্পণিৰূলপ ধোবৱত নহ’িো আৰু আনজনীক 

ওল োমো অৱিোত এবৰ বনবদিো; যবদ ততোমোল োলক বনজলক 

সংলশোধন কৰো আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো ততলে বনশ্চয় 

আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

لَّْن  ا وَّ َّْن  تَّْستَِّطْیُعْو    بَّْیَّ  تَّْعِدلُْوا ا
ٓاءِ  لَّوْ  النِٰسَّ ْصُتْم  وَّ رَّ  تَِّمْیلُْوا فَّلَّ  حَّ

ُرْوهَّا  الْمَّْیِل  كُٰلَّ  لَّٰقَِّة    فَّتَّذَّ َّالْمُعَّ  وَّاِْن   ك
َّ  فَّاِٰنَّ  وَّتَّٰتَُّقْوا ُتْصلُِحْوا َّانَّ  اّلٰله ُفوًْرا ك  غَّ
 ٰرَِّحیًْما 

130. এলতলক যবদ বসহঁলত পৰস্পলৰ পৃথক হহ যোয় ততলে 

আল্লোলহ ততওঁৰ প্ৰোচুযিৰ দ্বোৰো প্ৰলতযকলক অভোৱমুি কবৰি; 

আল্লোহ প্ৰোচুযিময়, প্ৰজ্ঞোময়। 

قَّا  وَّاِْن  ٰرَّ ُ  یُْغِن  یَّٰتَّفَّ ِته     ٰمِْن  كُٰلً  اّلٰله عَّ   سَّ
َّانَّ  ُ  وَّك ِكْیًما   وَّاِسًعا  اّلٰله  حَّ

131. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই, ততোমোল োকৰ পূলিি বযসক ক বকতোি 

বদয়ো হহবছ  বসহঁতক আৰু ততোমোল োকলকো বনলদি শ বদলছোঁ তয, 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। আৰু যবদ 

ততোমোল োলক কুফৰী কৰো তথোবপও আকোশমি ত বয আলছ 

আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল ো আল্লোহলৰই, আল্লোহ 

অভোৱমুি, প্ৰশংবসত। 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
لَّقَّْد  یْنَّا  وَّ  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّٰصَّ
ُكْم  قَّْبلِكُْم  ِمْن  َِّن  وَّاِیَّٰا تَُّٰقوا ا َّ    ا   اّلٰله
ِ  فَّاِٰنَّ  تَّْكُفُرْوا وَّاِْن  ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ  الٰسَّ
ا  مَّ َّانَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ ُ  وَّك ِنٰیًا  اّلٰله   غَّ

ِمْیًدا   حَّ

132. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই। (এলতলক জোবন তথোৱো) কমি-বিধোয়ক 

বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
ِ  وَّكَّفه   وَِّكْیًل   ِباّلٰله

133. তহ মোনৱজোবত! ততও ঁ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক 

অপসোবৰত কবৰ অনয ত োকক আবনি পোলৰ; আৰু আল্লোহ এই 

কোম কবৰিল  সমূ্পণি সক্ষ্ম। 

ْ  اِْن  ا ا  یُْذِهْبُكْم  یَّٰشَّ َّیُٰهَّ یَّاِْت   النَّٰاُس  ا   وَّ
ِریْنَّ    َّانَّ   ِباهخَّ ُ  وَّك له  اّلٰله لِكَّ  عَّ  ذه
 قَِّدیًْرا 

134. বযলয় পৃবথৱীৰ প্ৰবতদোন বিচোলৰ ততলে (বস জোবন ত োৱো 

উবচত তয) পৃবথৱী আৰু আবখৰোতৰ পুৰস্কোৰ তকৱ  আল্লোহৰ 

ওচৰলতই আলছ; আৰু আল্লোহ সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো। 

ْن  َّانَّ  مَّ َّوَّابَّ  یُِریُْد  ك نْیَّا  ث   فَِّعْندَّ  الٰدُ
 ِ َّوَّاُب  اّلٰله نْیَّا  ث ةِ    الٰدُ َّانَّ   وَّاَْلهِخرَّ  وَّك
 ُ ِمْیًعٌۢا  اّلٰله ان  سَّ  بَِّصْْیً
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135. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক নযোয় বিচোৰত দৃঢ 

প্ৰবতবিত থোবকিো, আল্লোহৰ উলেলশয সোক্ষ্ী বদিো, যবদও তসয়ো 

ততোমোল োকৰ বনজৰ িো বপতৃ-মোতৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ 

বিৰুলিই নহওক বকয়, বস বিত্তিোলন হওক অথিো বিত্তহীন, 

আল্লোহ উভয়লৰই ঘবনষ্টতৰ। তসলয় ততোমোল োলক নযোয় বিচোৰ 

কবৰিল  প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো। ততোমোল োলক যবদ পোক 

 গোই কথো তকোৱো আৰু অলমোলনোলযোগী তহোৱো ততলে 

ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱগত। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   قَّٰوهِمْیَّ  ُكْونُْوا اه
ٓاءَّ  ِبالِْقْسِط  دَّ ِ  ُشهَّ لَّوْ  ّلِلٰه له   وَّ  عَّ
َّنُْفِسكُْم  َّوِ  ا یِْن  ا ِبْیَّ    الْوَّالِدَّ   وَّاَْلَّقْرَّ

ِنٰیًا  یَُّٰكْن  اِْن  َّوْ  غَّ ا  ا ُ  فَِّقْْیً َّْوله  فَّاّلٰله   ا
وه ی تَّتَِّٰبُعوا فَّلَّ  ِبِهمَّا  َّْن  الْهَّ  تَّْعِدلُْوا    ا
ا وَّاِْن  َّوْ  تَّلْو   َّ  فَّاِٰنَّ  ُتْعِرُضْوا ا َّانَّ  اّلٰله  ك
ا  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  ِبْْیً  خَّ

136. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো 

আল্লোহৰ প্ৰবত, ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত আৰু তসই গ্ৰন্থৰ প্ৰবত বযখন 

ততওঁ ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছ আৰু তসই গ্ৰন্থৰ 

প্ৰবতও ঈমোন তপোষণ কৰো বযখন ততওঁ ইয়োৰ পূলিি অৱতীণি 

কবৰবছ । আনহোলত বযলয় আল্লোহক, ততওঁৰ বফবৰিোসক ক, 

ততওঁৰ বকতোিসমূহক, ততওঁৰ ৰোছু সক ক আৰু তশষ বদৱসক 

অস্বীকোৰ কবৰি, বস দৰোচ লত ভ্ৰষ্টতোত িহু দূৰ আতঁবৰ হগলছ। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ِمُنْوا اه ِ  اه   ِباّلٰله
ُسْولِه   ِب   وَّرَّ لَّ  الَِّٰذْی  وَّالِْكته  عَّله  نَّٰزَّ
ُسْولِه   ِب  رَّ لَّ  الَِّٰذْی   وَّالِْكته َّنْزَّ   ِمْن  ا
مَّْن   قَّْبُل    ِ  یَّْٰكُفرْ  وَّ كَِّته   ِباّلٰله هٓى ِ ل مَّ   وَّ
  فَّقَّْد  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  وَُّرُسلِه   وَُّكتُِبه  
ٰلَّ  هًلٌۢ  ضَّ ل  بَِّعْیًدا  ضَّ

137. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ তোৰ বপছত কুফৰী 

কবৰলছ, আলকৌ ঈমোন আবনলছ আলকৌ কুফৰী কবৰলছ, তোৰ 

বপছত বসহঁতৰ কুফৰী প্ৰিৃবত্ত িৃবি পোইলছ, আল্লোলহ বসহঁতক 

তকবতয়োও ক্ষ্মো নকবৰি আৰু বসহঁতক তকোলনো পলথো 

তনলদখুৱোি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ  ثُٰمَّ  كَّفَُّرْوا ثُٰمَّ  اه
ُنْوا مَّ   ُكْفًرا اْزدَّادُْوا ثُٰمَّ  كَّفَُّرْوا ثُٰمَّ  اه
ُ  یَُّكِن  لَّْٰم   وََّلَّ  لَُّهْم  لِیَّْغِفرَّ  اّلٰله

ِبیًْل   لِیَّْهِدیَُّهْم   سَّ

138. মুনোবফকসক ক সুসংিোদ বদয়ো তয, বনশ্চয় বসহঁতৰ িোলি 

কষ্টদোয়ক শোবি আলছ। 
رِ  ِفِقْیَّ  بَّٰشِ ابًا لَُّهْم  ِباَّٰنَّ  الْمُنه  عَّذَّ
َّلِْیمَّان   ا

139. মুবমনসক ৰ পবৰিলতি  বযসকল  কোবফৰসক ক িনু্ধৰূলপ 

গ্ৰহণ কলৰ, তসইসক  ত োলক বসহঁতৰ ওচৰত সন্মোন বিচোলৰ 

তনবক? অথচ যোৱতীয় সন্মোন আল্লোহলৰই। 

َّْولِیَّٓاءَّ  الْكهِفِریْنَّ  یَّٰتَِّخُذْونَّ  لَِّٰذیْنَّ   ا
َّیَّْبتَُّغْونَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ    دُْوِن  ِمْن    ا

ُهُم  ةَّ  ِعْندَّ ةَّ  فَّاِٰنَّ  الِْعٰزَّ ِ  الِْعٰزَّ  ّلِلٰه
ِمْیًعا    جَّ
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140. বকতোিত ততওঁ ততোমোল োকৰ িোলি (এই বিধোন) অৱতীণি 

কবৰলছ তয, তযবতয়ো ততোমোল োলক শুবনিো তয, আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কৰো হহ আলছ আৰু বিদ্ৰূপ কৰো হহ 

আলছ ততবতয়ো ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত নিবহিো, 

তযবতয়োল লক বসহঁলত তিল গ তকোলনো প্ৰসিল  ঘূবৰ নোলহ; 

অনযথো ততোমোল োলকও বসহঁতৰ দলৰই গণয হ’িো। বনশ্চয় 

আল্লোলহ মুনোবফকসক ক আৰু কোবফৰসক ক জোহোন্নোমত 

একবত্ৰত কবৰি। 

ِب  ِف  عَّلَّْیُكْم   نَّٰزَّلَّ  وَّقَّْد  َّْن  الِْكته  اِذَّا ا
ِمْعُتْم  یهِت  سَّ ِ  اه ا  یُْكفَّرُ  اّلٰله   ِبهَّ
 ُ ا یُْستَّْهزَّ ا  وَّ ُهْم  تَّْقُعُدْوا فَّلَّ  ِبهَّ عَّ   مَّ

ٰته  ِدیْث   ِفْ  یَُّخْوُضْوا حَّ ْْیِه    ؗ  حَّ   غَّ
نَُّٰكْم  َّ  اِٰنَّ   ٰمِثْلُُهْم    اِذًا اِ اِمعُ  اّلٰله  جَّ

ِفِقْیَّ  نَّٰمَّ  ِفْ  وَّالْكهِفِریْنَّ  الْمُنه هَّ  جَّ
ان  ِمْیعَّ  جَّ

141. বযসকল  ততোমোল োকৰ অমি ৰ অলপক্ষ্োত থোলক, তোৰ 

বপছত আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো যবদ ততোমোল োলক বিজয়  োভ 

কৰো ততলে বসহঁলত কয়, ‘আবম ততোমোল োকৰ  গত 

নোবছল োলন’? আনহোলত যবদ কোবফৰসকল  আংবশক জয় োভ 

কলৰ ততলে কয়, ‘আবম ততোমোল োকৰ বিৰুলি প্ৰি  

নোবছল োলন আৰু আবম ততোমোল োকক মুবমনসক ৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

কৰো নোইলন’? এলতলক আল্লোলহ বক্বয়োমতৰ বদনো ততোমোল োকৰ 

মোজত বিচোৰ মীমোংসো কবৰি আৰু আল্লোলহ কোবফৰসক ৰ িোলি 

তকবতয়োও মুবমনসক ৰ বিৰুলি তকোলনো পথ (উনু্মি) নোৰোলখ। 

بَُّٰصْونَّ  لَِّٰذیْنَّ  َّ َّانَّ  فَّاِْن   ِبكُْم    یََّتَّ  ك
ِ  ٰمِنَّ  فَّْتح   لَّكُْم  ا اّلٰله لُْو  َّلَّْم  قَّا  نَُّكْن  ا
كُْم  ؗ  َّانَّ  وَّاِْن   ٰمَّعَّ   نَِّصْیب  ن  لِلْكهِفِریْنَّ  ك
ا لُْو  َّلَّْم  قَّا   عَّلَّْیُكْم  نَّْستَّْحوِذْ  ا

ُ   الْمُْؤِمِنْیَّ    ٰمِنَّ  وَّنَّْمنَّْعكُْم    فَّاّلٰله
مَِّة    یَّْومَّ  بَّیْنَُّكْم  یَّْحكُُم  لَّْن   الِْقیه   وَّ
لَّ  ُ  یَّْٰجعَّ لَّ  لِلْكهِفِریْنَّ  اّلٰله   عَّ

ِبیًْلن  الْمُْؤِمِنْیَّ   سَّ

142. বনশ্চয় মুনোবফকসকল  আল্লোহৰ  গত প্ৰতোৰণো কবৰি 

বিচোলৰ, প্ৰকৃতলত ততলৱঁই বসহঁতক প্ৰতোবৰত কলৰ, আৰু 

তযবতয়ো বসহঁলত ছো োতত বথয় হয় ততবতয়ো অ সতো কবৰ 

তকৱ  মোনুহক তদখুৱোিল  ছো োতত বথয় হয়। আল্লোহক 

বসহঁলত খুলিই কম স্মৰণ কলৰ। 

ِفِقْیَّ  اِٰنَّ  ِدُعْونَّ  الْمُنه َّ  یُخه   اّلٰله
ادُِعُهْم    ا وَّاِذَّا  وَُّهوَّخَّ   اِلَّ  قَّاُمْو 

هوةِ  ل اله ن  قَّاُمْوا الٰصَّ ٓاُءْونَّ   ُكسَّ  یُرَّ
َّ  یَّْذُكُرْونَّ  وََّلَّ  النَّٰاسَّ   اَِٰلَّ  اّلٰله
 قَّلِْیًلؗن 

143. বসহঁত তদোদু যমোন অৱিোত থোলক, ইফোল ও নহয় 

বসফোল ও নহয়। আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট কলৰ, তুবম তোৰ িোলি 

তকবতয়োও তকোলনো পথ বিচোবৰ নোপোিো। 

ِبْیَّ  بْذَّ ۬   بَّْیَّ  ٰمُذَّ لِكَّ   ءِ  اِله  َلَّ    ذه  هه ُؤاَلَّ
ِء    اِله  وََّلَّ   مَّْن   هه ُؤاَلَّ ُ  یُْٰضلِِل  وَّ   اّلٰله
 ْ ِبیًْل   لَّه   تَِّجدَّ  فَّلَّ  سَّ
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144. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক মুবমনসক ৰ িোবহলৰ 

কোবফৰসক ক িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো। ততোমোল োলক বনজৰ 

ওপৰত আল্লোহৰ প্ৰকোশয অবভলযোগ কোলয়ম কবৰি বিচৰো 

তনবক? 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَّٰتَِّخُذوا َلَّ  اه
َّْولِیَّٓاءَّ  الْكهِفِریْنَّ    دُْوِن  ِمْن  ا
تُِریُْدْونَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ    َّ َّْن  ا لُْوا ا  تَّْجعَّ

 ِ ًنا  عَّلَّْیُكْم  ّلِلٰه ِبیًْنا  ُسلْطه  ٰمُ

145. বনশ্চয় মুনোবফকসকল  জোহোন্নোমৰ সিিবনম্ন িৰত থোবকি 

আৰু বসহঁতৰ িোলি তুবম তকবতয়োও তকোলনো সহোয়ক নোপোিো। 
ِفِقْیَّ  اِٰنَّ  ْرِك  ِف  الْمُنه ِل  الٰدَّ   اَْلَّْسفَّ
لَّْن   النَّٰاِر    ِمنَّ  ان  لَُّهْم  تَِّجدَّ  وَّ  نَِّصْْیً

146. বকন্তু বযসকল  তোওিো কলৰ, বনজলক সংলশোধন কলৰ, 

আৰু আল্লোহক দৃঢভোলৱ অৱ ম্বন কলৰ,  গলত আল্লোহৰ 

উলেলশয বনলভি জো ভোলৱ বনজৰ দ্বীন পো ন কলৰ, ততলে 

ততওঁল োক মুবমনসক ৰ  গত থোবকি। (জোবন তথোৱো) শীলেই 

আল্লোলহ মুবমনসক ক মহোপুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰি। 

َّْصلَُّحْوا تَّابُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ    وَّا
ُمْوا ِ  وَّاْعتَّصَّ َّْخلَُّصْوا ِباّلٰله ْ  وَّا ُ  دِیْٰنَّ

 ِ هٓى ِكَّ  ّلِلٰه ْوفَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ    مَّعَّ  فَّاُول   وَّسَّ
ُ  یُْؤِت  َّْجًرا الْمُْؤِمِنْیَّ  اّلٰله ِظْیًما  ا  عَّ

147. যবদ ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো আৰু ঈমোন 

তপোষণ কৰো, ততলনহ’ত  ততোমোল োকক শোবি প্ৰদোন কবৰ 

আল্লোহৰ বক হ’ি? (জোবন তথোৱো) প্ৰকৃতলত আল্লোহ হহলছ 

গুণগ্ৰোহী, সিিজ্ঞ। 

ا  ُل  مَّ ُ  یَّْفعَّ اِبكُْم  اّلٰله ذَّ كَّْرُتْم  اِْن  ِبعَّ  شَّ
مَّنُْتْم    َّانَّ   وَّاه ُ  وَّك ِكًرا اّلٰله ا عَّلِْیًما  شَّ

 

148. তিয়ো কথো প্ৰকোশ কৰোক আল্লোলহ পছি নকলৰ, বকন্তু 

যোৰ ওপৰত অতযোচোৰ কৰো হহলছ তোৰ বিষয়লটো সুকীয়ো; আৰু 

আল্লোহ সিিলেোতো সিিজ্ঞোনী। 

ُ  یُِحٰبُ  َلَّ  ْهرَّ  اّلٰله ْوٓءِ  الْجَّ  ِمنَّ  ِبالٰسُ
َّانَّ   ُظلِمَّ    مَّْن  اَِٰلَّ  الْقَّْوِل  ُ  وَّك  اّلٰله
ِمْیًعا   عَّلِْیًما   سَّ

149. যবদ ততোমোল োলক সৎকমি প্ৰকোশ কৰো অথিো তগোপন 

কৰো নোইিো তদোষ ক্ষ্মো কৰো ততলে আল্লোলহও তদোষ 

তমোচনকোৰী, ক্ষ্মতোৱোন। 

ا ُتْبُدْوا اِْن  ْْیً َّوْ  خَّ َّوْ  ُتْخُفْوهُ  ا  تَّْعُفْوا ا
ْن  َّ  فَّاِٰنَّ  ُسْوٓء   عَّ َّانَّ  اّلٰله ُفٰوًا ك قَِّدیًْرا   عَّ
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150. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ হসলত 

কুফৰী কলৰ  গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ মোজত 

পোথিকয কবৰি বিচোলৰ আৰু বসহঁলত কয়, ‘আবম বকছুমোনৰ 

ওপৰত ঈমোন তপোষণ কলৰোঁ আৰু বকছুমোনৰ  গত কুফৰী 

কলৰোঁ’; আৰু বসহঁলত ইয়োৰ মধযৱতী এটো পথ অৱ ম্বন কবৰি 

বিচোলৰ। 

ِ  یَّْكُفُرْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   وَُّرُسلِه   ِباّلٰله
یُِریُْدْونَّ  َّْن  وَّ قُْوا ا ٰرِ ِ  بَّْیَّ  یُٰفَّ  اّلٰله
یَُّقْولُْونَّ  وَُّرُسلِه     ِببَّْعض   نُْؤِمُن  وَّ
یُِریُْدْونَّ   ِببَّْعض  ن  وَّنَّْكُفرُ  َّْن  وَّ   ا
لِكَّ  بَّْیَّ  یَّٰٰتَِّخُذْوا ِبیًْلن  ذه  سَّ

151. ইহঁলতই হহলছ প্ৰকৃত কোবফৰ; (জোবন তথোৱো) আবম 

কোবফৰসক ৰ িোলি  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ। 

هٓى ِكَّ  ٰقًا    الْكهِفُرْونَّ  ُهُم  اُول  حَّ
َّْعتَّْدنَّا  ابًا لِلْكهِفِریْنَّ  وَّا  ٰمُِهیًْنا   عَّذَّ

152. আনহোলত বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ 

প্ৰবত ঈমোন আবনলছ আৰু ততওলঁ োকৰ কোলৰো মোজত তকোলনো 

পোথিকয কৰো নোই, অবতলসোনকোল  ততওঁল োকক ততওঁল োকৰ 

প্ৰবতদোন বদয়ো হ’ি, আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِ  اه لَّْم  وَُّرُسلِه   ِباّلٰله  وَّ
قُْوا ٰرِ د   بَّْیَّ  یُفَّ ْ  اَّحَّ هٓى ِكَّ  ٰمِْٰنُ  اُول
ْوفَّ  ْ  سَّ ُهْم    یُْؤتهِْْیِ َّانَّ   اُُجوْرَّ ُ  وَّك  اّلٰله
ُفوًْرا  ٰرَِّحیًْمان  غَّ

153. বকতোিীসকল  বিচোলৰ তয, তুবম আকোশৰ পৰো বসহঁতৰ 

িোলি এখন বকতোি অৱতীণি কৰো, বসহঁলত মুছোৰ ওচৰত 

ইয়োতলকও িোঙৰ দোিী কবৰবছ । বসহঁলত হকবছ , ‘আমোক 

প্ৰকোশযভোলৱ আল্লোহক তদখুওৱো’। ফ ত বসহঁতৰ সীমো ংঘনৰ 

কোৰলণ বসহঁতক িজ্ৰপোলত ধবৰবছ , তোৰ বপছত বসহঁতৰ ওচৰত 

স্পষ্ট প্ৰমোণ অহোৰ বপছলতো বসহঁলত দোমুৰী এটোক উপোসযৰূলপ 

গ্ৰহণ কবৰবছ , তথোবপও আবম তসয়ো ক্ষ্মো কবৰবছল োঁ আৰু 

আবম মুছোক স্পষ্ট প্ৰমোণ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ। 

َّْهُل  یَّْسـ َّلُكَّ  ِب  ا َّْن  الِْكته ِٰلَّ  ا  ُتَنَّ
 ْ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِكتهبًا  عَّلَّهْْیِ  فَّقَّْد  الٰسَّ
َّلُْوا ا َّ  ُمْوسه   سَّ ْكَبَّ َّ لِكَّ  ِمْن  ا ا ذه لُْو   فَّقَّا
َِّرنَّا  َّ  ا ةً  اّلٰله ْهرَّ ْتُهُم  جَّ ذَّ ِعقَّةُ  فَّاَّخَّ  الٰصه

ُذوا ثُٰمَّ   ِبُظلْمِِهْم    تَّٰخَّ ْ  الِْعْجلَّ  ا   ِمنٌۢ
ا  بَّْعدِ  ْتُهُم  مَّ ٓاءَّ فَّْونَّا  الْبَّیِٰنهُت  جَّ  فَّعَّ
ْن  لِكَّ    عَّ تَّیْنَّا   ذه ًنا   ُمْوسه  وَّاه   ُسلْطه

ِبیًْنا   ٰمُ

154. আৰু বসহঁতৰ অিীকোৰ গ্ৰহণ কবৰিল  তূৰ পিিতক আবম 

বসহঁতৰ ওপৰত উলত্তো ন কবৰবছল োঁ আৰু বসহঁতক হকবছল োঁ, 

‘বশৰ নত কবৰ দুৱোলৰলৰ প্ৰলৱশ কৰো’। আবম বসহঁতক আৰু 

হকবছল োঁ তয, ‘শবনিোলৰ (বিেোমৰ বদনো মোছ ধবৰ) সীমো ংঘন 

নকবৰিো’,  গলত আবম বসহঁতৰ পৰো দৃঢ অিীকোৰ হ বছল োঁ। 

فَّْعنَّا  وْرَّ  فَّْوقَُّهُم  وَّرَّ   ِبِمیْثَّاقِِهْم  الٰطُ
ًدا   الْبَّابَّ  ادُْخلُوا لَُّهُم  وَّقُلْنَّا  ُسٰجَّ
ْبِت  ِف  تَّْعُدْوا َلَّ  لَُّهْم  ٰوَّقُلْنَّا   الٰسَّ
ْذنَّا  ْ  وَّاَّخَّ  غَّلِْیًظا  ٰمِیْثَّاقًا  ِمْٰنُ
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155. তোৰ বপছত (বসহঁতক শোবি বদয়ো হহবছ ) কোৰণ বসহঁলত 

অিীকোৰ ভংগ কবৰবছ , আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ  আৰু এই িুব  হকবছ  তয, ‘আমোৰ হৃদয়সমূহ 

আচ্ছোবদত’। িৰং বসহঁতৰ কুফৰীৰ িোলি আল্লোলহ বসহঁতৰ 

অেৰসমূহত তমোহৰ মোবৰ বদবছ । গবতলক বসহঁতৰ তকৱ  

বকছুসংখযক ত োলকই ঈমোন আবনি। 

  وَُّكْفِرِهْم  ٰمِیْثَّاقَُّهْم  نَّْقِضِهْم  فَِّبمَّا 
ِ  ِباهیهِت  ْْیِ  اَْلَّنٌِْۢبیَّٓاءَّ  وَّقَّْتلِِهُم  اّلٰله   ِبغَّ
ٰق   بَّعَّ  بَّْل   غُلْف     قُلُْوبُنَّا  وَّقَّْولِِهْم  حَّ   طَّ
 ُ ا  اّلٰله  اَِٰلَّ  یُْؤِمُنْونَّ  فَّلَّ  ِبكُْفِرِهْم  عَّلَّْیهَّ
 قَّلِْیًل  

156.  গলত বসহঁলত কুফৰী কৰোৰ কোৰলণ আৰু মোৰয়োমৰ 

বিৰুলি গুৰুতৰ অপিোদ আলৰোপ কৰোৰ কোৰলণ (অবভশপ্ত 

হহবছ )। 

ِبكُْفِرِهْم  له  وَّقَّْولِِهْم  وَّ ْریَّمَّ  عَّ   مَّ
ِظْیًمان  بُْهتَّانًا   عَّ

157.  গলত বসহঁতৰ এই উবিৰ কোৰলণ (অবভশপ্ত হহবছ ) 

তয, আবমলয়ই আল্লোহৰ ৰোছু  মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোক হতযো 

কবৰবছল োঁ। অথচ বসহঁলত ততওঁক হতযোও কৰো নোই আৰু 

ৰুছবিিও কৰো নোবছ ; িৰং বসহঁতৰ িোলি (তিল গ এজন 

ত োকক) ততওঁৰ সদৃশ কবৰ বদয়ো হহবছ । বনশ্চয় বযসকল  

ততওঁৰ বিষলয় মতলভদ কবৰবছ , বসহঁত এই বিষলয় সলিহত 

আবছ ; এই বিষলয় অনুমোনৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ ওচৰত তকোলনো 

জ্ঞোলনই নোই। এইলটো বনবশ্চত তয বসহঁলত ততওঁক হতযো কৰো 

নোবছ । 

نَّٰا  وَّقَّْولِِهْم    ِعْیسَّ  الْمَِّسْیحَّ  قَّتَّلْنَّا  اِ
ْریَّمَّ  ابْنَّ  ُسْولَّ  مَّ ِ    رَّ ا   اّلٰله مَّ   قَّتَّلُْوهُ  وَّ
ا  مَّ لَُّبْوهُ  وَّ هِكْن  صَّ ل هَّ  وَّ  وَّاِٰنَّ   لَُّهْم    ُشبِٰ

ٰك   لَِّفْ  فِْیهِ  اْختَّلَُّفْوا الَِّٰذیْنَّ   ٰمِْنُه    شَّ
ا  تِٰبَّاعَّ  اَِٰلَّ  عِلْم   ِمْن  ِبه   لَُّهْم  مَّ ٰنِ    ا   الٰظَّ
ا  مَّ ٌۢان  قَّتَّلُْوهُ  وَّ  یَِّقیًْن

158. িৰং আল্লোলহ ততওঁক বনজৰ ওচৰল  উ োই হ লছ আৰু 

আল্লোহ মহো পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
هُ  بَّْل  فَّعَّ ُ  ٰرَّ َّانَّ   اِلَّْیِه    اّلٰله ُ  وَّك  اّلٰله

ِزیًْزا ِكْیًما  عَّ  حَّ

159. বকতোিীসক ৰ মোজৰ পৰো প্ৰলতযলকই ততওঁৰ মৃতুযৰ 

পূলিি ততওঁৰ ওপৰত ঈমোন আবনি আৰু বক্বয়োমতৰ বদনো ততও ঁ

বসহঁতৰ বিৰুলি সোক্ষ্ী হ’ি। 

َّْهِل  ٰمِْن  وَّاِْن  ِب  ا   لَُّیْؤِمنَّٰنَّ  اَِٰلَّ  الِْكته
ْوتِه     قَّْبلَّ  ِبه   یَّْومَّ   مَّ مَّةِ  وَّ  یَُّكْوُن  الِْقیه

 ْ ِهْیًدا   عَّلَّهْْیِ  شَّ

160. িহুলতো পবৱত্ৰ িস্তু আবম ইয়োহুদীসক ৰ দুৰোচোৰীতোৰ 

কোৰলণ আৰু আল্লোহৰ পথৰ পৰো িহুতক িোধো বদয়োৰ কোৰলণ 

বসহঁতৰ ওপৰত হোৰোম কবৰবছল োঁ বযলিোৰ বসহঁতৰ িোলি হো ো  

আবছ । 

ْمنَّا  هَّادُْوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  فَِّبُظلْم   ٰرَّ   حَّ
 ْ یِٰبهت   عَّلَّهْْیِ  لَُّهْم   اُِحلَّْٰت  طَّ

ِهْم  ٰدِ ِبصَّ ْن  وَّ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ ان  اّلٰله  كَِّثْْیً
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161.  গলত বসহঁতৰ সুত গ্ৰহণৰ কোৰলণ, অথচ ইয়োৰ পৰো 

বসহঁতক বনলষধ কৰো হহবছ ; আৰু অনযোয়ভোলৱ মোনুহৰ ধন-

সম্পদ গ্ৰোস কৰোৰ কোৰলণও। আৰু আবম বসহঁতৰ মোজৰ 

কোবফৰসক ৰ িোলি কষ্টদোয়ক শোবি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ। 

َّْخِذِهُم  بهوا وَّا ْنهُ  نُُهْوا وَّقَّْد  الٰرِ  عَّ
َّكْلِِهْم  َّْموَّالَّ  وَّا   ِبالْبَّاِطِل    النَّٰاِس  ا
َّْعتَّْدنَّا  ْ  لِلْكهِفِریْنَّ  وَّا ابًا  ِمْٰنُ  عَّذَّ
َّلِْیًما   ا

162. বকন্তু বসহঁতৰ মোজৰ গভীৰ জ্ঞোনী ত োকসকল  আৰু 

মুবমনসকল  ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কৰো হহলছ আৰু ততোমোৰ 

পূলিি বয অৱতীণি কৰো হহবছ  তোৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

ছো োত প্ৰবতিো কলৰ, যোকোত প্ৰদোন কলৰ  গলত আল্লোহ আৰু 

তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ, অবতলসোনকোল  আবম 

এইসক  ত োকক মহো পুৰস্কোৰ দোন কবৰম। 

هِكِن  ِسُخْونَّ  ل ْ  الِْعلِْم  ِف  الٰره   ِمْٰنُ
  اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  ِبمَّا   یُْؤِمُنْونَّ  وَّالْمُْؤِمُنْونَّ 

ا   مَّ   وَّالْمُِقْیِمْیَّ  قَّْبلِكَّ  ِمْن  اُنِْزلَّ  وَّ
هوةَّ  ل وةَّ  وَّالْمُْؤُتْونَّ  الٰصَّ كه   الٰزَّ

ِ  وَّالْمُْؤِمُنْونَّ   اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله
هٓى ِكَّ  ْ  اُول ُنْؤتهِْْیِ َّْجًرا سَّ ِظْیًمان  ا  عَّ

163. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ ওচৰল  অহী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, 

তযলনলক নূহ আৰু ততওঁৰ পৰৱতী নিীসক ৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ; আৰু ইব্ৰোহীম, ইছমোঈ , ইছহোক্ব, ইয়োকূ্বি আৰু 

ততওঁৰ িংশধৰ, ঈছো, আইউি, ইউনুছ, হোৰুন আৰু ছু োইমোনৰ 

ওচৰলতো অহী তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ,  গলত দোঊদক প্ৰদোন 

কবৰবছল োঁ যোিূৰ। 

َّا   نٰ یْنَّا   اِ َّْوحَّ یْنَّا   كَّمَّا   اِلَّْیكَّ  ا َّْوحَّ   اِله  ا
َّ  نُْوح   ْ  وَّالنَِّٰبٰی  یْنَّا    بَّْعِده     ِمنٌۢ َّْوحَّ   وَّا
ِهْیمَّ  اِله   بْره ِعْیلَّ  اِ قَّ   وَّاِْسمه   وَّاِْسحه

یَّْعُقْوبَّ  َّیُْٰوبَّ  وَِّعْیسه  وَّاَْلَّْسبَّاِط  وَّ   وَّا
یُْونُسَّ  ُرْونَّ  وَّ تَّیْنَّا   وَُّسلَّْیمهنَّ    وَّهه   وَّاه
بُوًْرا   دَّاو دَّ   زَّ

164. আৰু িহুলতো ৰোছু , বযসক ৰ িণিনো আবম ততোমোক বদলছোঁ 

আৰু িহুলতো ৰোছু  বযসক ৰ িণিনো আবম ততোমোক বদয়ো নোই, 

(জোবন তথোৱো) আল্লোলহ মুছোৰ হসলত সুস্পষ্টৰূলপ কথো হকলছ। 

ْ  قَّْد  وَُّرُسًل  ُ ْصٰنه   ِمْن  عَّلَّْیكَّ   قَّصَّ
  عَّلَّْیكَّ    نَّْقُصْصُهْم  لَّْٰم  وَُّرُسًل  قَّْبُل 
َّلَّٰمَّ  ُ  وَّك  تَّكْلِْیًما   ُمْوسه  اّلٰله

165. সুসংিোদিোহী আৰু সোৱধোনকোৰী ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, 

যোলত ৰোছু সক  অহোৰ বপছত আল্লোহৰ বিৰুলি মোনুহৰ িোলি 

তকোলনো অবভলযোগ নোথোলক; আৰু আল্লোহ পৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

ِریْنَّ  ُرُسًل  ُمْنِذِریْنَّ  ٰمُبَّٰشِ   لِئَّٰلَّ  وَّ
لَّ  لِلنَّٰاِس  یَُّكْونَّ  ِ  عَّ ٌۢ  اّلٰله ة    بَّْعدَّ  ُحٰجَّ
ُسِل    َّانَّ   الٰرُ ُ  وَّك ِزیًْزا اّلٰله ِكْیًما  عَّ  حَّ
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166. বকন্তু আল্লোলহ ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কবৰলছ ততও ঁ

বনলজই তোৰ সোক্ষ্ী। ততওঁ তসয়ো অৱতীণি কবৰলছ বনজ জ্ঞোনৰ 

বভবত্তত আৰু বফবৰিোসকল ও সোক্ষ্য বদলছ, যবদও সোক্ষ্ীৰূলপ 

আল্লোলহই যলথষ্ট। 

هِكِن  ُ  ل ُد  اّلٰله لَّ  ِبمَّا   یَّْشهَّ َّنْزَّ   اِلَّْیكَّ  ا
لَّه   َّنْزَّ كَّةُ   ِبِعلْمِه     ا هٓى ِ ُدْونَّ    وَّالْمَّل  یَّْشهَّ
ِ  وَّكَّفه  ِهْیًدا   ِباّلٰله  شَّ

167. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আল্লোহৰ পথত িোধো 

প্ৰদোন কবৰলছ, বসহঁত বনবশ্চতৰূলপ ভীষণভোলৱ পথভ্ৰষ্ট হহলছ। 
ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْوا كَّفَّ ٰدُ ْن  وَّصَّ   عَّ

ِبیِْل  ِ  سَّ لُْٰوا قَّْد  اّلٰله هًلٌۢ  ضَّ ل  بَِّعْیًدا  ضَّ

168. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু অনযোয়-অতযোচোৰ 

কবৰলছ, আল্লোলহ বসহঁতক ক্ষ্মো নকবৰি আৰু বসহঁতক তকোলনো 

পলথো তনলদখোি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  لَّمُْوا كَّفَّ  یَُّكِن  لَّْم  وَّظَّ
 ُ   لِیَّْهِدیَُّهْم  وََّلَّ  لَُّهْم  لِیَّْغِفرَّ  اّلٰله

ِریًْقان   طَّ

169. তকৱ  জোহোন্নোমৰ পথৰ িোবহলৰ। তোত বসহঁলত বচৰকো  

থোবকি আৰু এইলটো আল্লোহৰ িোলি অবত সহজ। 
ِریْقَّ  اَِٰلَّ  نَّٰمَّ  طَّ هَّ لِِدیْنَّ  جَّ ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ   ا

َّانَّ  لِكَّ  وَّك لَّ  ذه ِ  عَّ ا  اّلٰله  یَِّسْْیً

170. তহ মোনৱজোবত! বনশ্চয় ৰোছুল  ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো সতয হ  আবহলছ, এলতলক 

ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো, এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ 

িোলি ক যোণকৰ হ’ি। আনহোলত যবদ ততোমোল োলক কুফৰী 

কৰো ততলে (জোবন তথোৱো) আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয আলছ 

তসই সকল ো আল্লোহলৰই; আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  ُكُم  قَّْد  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٓاءَّ ُسْولُ  جَّ   الٰرَّ
ٰقِ  بُِٰكْم  ِمْن  ِبالْحَّ ِمُنْوا ٰرَّ ا فَّاه ْْیً   خَّ
ِ  فَّاِٰنَّ  تَّْكُفُرْوا وَّاِْن   لَّٰكُْم    ا  ّلِلٰه   ِف  مَّ

وهِت  مه َّانَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ ُ  وَّك  عَّلِْیًما  اّلٰله
ِكْیًما   حَّ
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171. তহ আহল  বকতোি! ততোমোল োলক বনজৰ ধমিত গু ু 

(সীমো ংঘন) নকবৰিো আৰু আল্লোহৰ বিষলয় সতযৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নক’িো। মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছো মছীহ তকৱ  এজন আল্লোহৰ 

ৰোছু  আৰু ততওঁৰ িোণীলহ, বযলটো ততওঁ মোৰয়োমৰ ওচৰত 

তপ্ৰৰণ কবৰবছ  আৰু ততওঁৰ তৰফৰ পৰো এটো ৰূহ। তসলয় 

ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু সক ৰ ওপৰত ঈমোন 

তপোষণ কৰো আৰু (আল্লোহক) বতবন িুব  নক’িো, (এলন উবি) 

পবৰতযোগ কৰো, এইলটোলৱই ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ। 

আল্লোলহই হহলছ একমোত্ৰ ই োহ, ততওঁৰ সেোন হ’ি—ততও ঁ

এলন কথোৰ পৰো পবৱত্ৰ-মহোন। আকোশমি ত বয আলছ আৰু 

পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল ো আল্লোহলৰই; আৰু কমি-

বিধোয়কৰূলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

ِب  یه اَّْهلَّ    وََّلَّ  دِیِْنكُْم  ِفْ  تَّْغلُْوا َلَّ  الِْكته
لَّ  تَُّقْولُْوا ِ  عَّ ٰقَّ    اَِٰلَّ  اّلٰله نَّٰمَّا   الْحَّ   اِ

ْریَّمَّ  ابُْن  ِعْیسَّ  الْمَِّسْیُح  ُسْولُ  مَّ   رَّ
 ِ َّلِمَُّته     اّلٰله ا    وَّك َّلْقهىهَّ ْریَّمَّ  اِله  ا   مَّ

ِمُنْوا  ٰمِْنُه ؗ  وَُّرْوح   ِ  فَّاه   وَُّرُسلِه     ِباّلٰله
هثَّة     تَُّقْولُْوا وََّلَّ  َّل نْتَُّهْوا  ث ا اِ ْْیً   لَّٰكُْم    خَّ
نَّٰمَّا  ُ  اِ هه   اّلٰله نَّه     ٰوَّاِحد     اِل َّْن  ُسْبحه   ا
لَّد     لَّه   یَُّٰكْونَّ  ا  لَّه    وَّ مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   وَّ
ِ  وَّكَّفه   اَْلَّْرِض    ِف   ِكْیًلن وَّ  ِباّلٰله

172. মছীলহ আল্লোহৰ িোিো হ’িল  তকবতয়োও তোবচ্ছ য তিোধ 

নকলৰ, আৰু ঘবনষ্ট বফবৰিোসকল ও নকলৰ। দৰোচ লত বযলয় 

ততওঁৰ ইিোদতক তোবচ্ছ য জ্ঞোন কলৰ আৰু অহংকোৰ কলৰ, 

ততওঁ বসহঁত আটোইলক শীলেই ততওঁৰ ওচৰত একবত্ৰত কবৰি। 

َّْن  الْمَِّسْیُح  یَّْٰستَّنِْكفَّ  لَّْن    یَُّٰكْونَّ  ا
ْبًدا ِ  عَّ ٰه كَّةُ  وََّلَّ  ّلٰلِ هٓى ِ بُْونَّ    الْمَّل ٰرَّ   الْمُقَّ
مَّْن  ْن  یَّْٰستَّنِْكْف  وَّ   ِعبَّادَّتِه   عَّ

یَّْستَّْكَِبْ  یَّْحُشُرُهْم   وَّ   اِلَّْیهِ  فَّسَّ
ِمْیًعا   جَّ

173. আনহোলত বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

আল্লোলহ ততওঁল োকক ততওলঁ োকৰ পুৰস্কোৰ পবৰপূণিভোলৱ দোন 

কবৰি,  গলত বনজ অনুগ্ৰহত আৰু তিবছলক প্ৰদোন কবৰি। 

আনহোলত বযসকল  (আল্লোহৰ ইিোদত কৰোক) তোবচ্ছ য জ্ঞোন 

কবৰলছ আৰু অহংকোৰ কবৰলছ, বসহঁতক ততওঁ কষ্টদোয়ক শোবি 

বদি। আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁলত তকোলনো অবভভোৱক আৰু সহোয়ক 

নোপোি। 

ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
 ْ ُهْم  فَُّیوَّفهِْْٰیِ یَِّزیُْدُهْم  اُُجوْرَّ   ٰمِْن  وَّ
ا   فَّْضلِه     َّٰمَّ  اْستَّنْكَُّفْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا

ْوا ُ بُُهْم  وَّاْستَّْكَبَّ ٰذِ ابًا فَُّیعَّ ۬   عَّذَّ َّلِْیًما ن   ا
ِ  دُْوِن   ٰمِْن  لَُّهْم  یَِّجُدْونَّ  وََّلَّ  لًِیا   اّلٰله وَّ
ا  ٰوََّلَّ   نَِّصْْیً

174. তহ মোনৱজোবত! ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  প্ৰমোণ আবহলছ আৰু আবম 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত স্পষ্ট তজযোবত অৱতীণি কবৰলছোঁ। 

ا  ُكْم  قَّْد  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٓاءَّ   بُْرهَّان   جَّ
بُِٰكْم  ٰمِْن  لْنَّا   ٰرَّ َّنْزَّ  نُوًْرا اِلَّْیُكْم  وَّا

ِبیًْنا   ٰمُ
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175. এলতলক বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ আৰু 

ততওঁক দৃঢভোলৱ অৱ ম্বন কবৰলছ, আল্লোলহ ততওঁল োকক 

বনশ্চয় ততওঁৰ দয়ো আৰু অনুগ্ৰহৰ মোজত প্ৰলৱশ কৰোি আৰু 

ততওঁল োকক সৰ  পথত ততওঁৰ ফোল  পবৰচোব ত কবৰি। 

ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ ِ  اه ُمْوا ِباّلٰله   وَّاْعتَّصَّ
ُیْدِخلُُهْم  ِبه   ْحمَّة   ِفْ  فَّسَّ   ٰمِْنهُ  رَّ

یَّْهِدیِْهْم   وَّفَّْضل  ن  اًطا   اِلَّْیهِ  وَّ   ِصرَّ
 ٰمُْستَِّقْیًما  

176. মোনুলহ ততোমোৰ ওচৰত সমোধোন বিচোলৰ। তকোৱো, বপতৃ-

মোতৃহীন বনঃসেোন িযবি সম্পলকি  আল্লোলহ ততোমোল োকক 

সমোধোন বদলছ, তকোলনো পুৰুষ মৃতুযিৰণ কবৰল  বস যবদ 

সেোনহীন হয় আৰু তোৰ এজনী ভনীলয়ক িো িোলয়ক থোলক 

ততলে তোই পবৰতযি সম্পবত্তৰ অধিোংশ পোি। আৰু যবদ তোই 

(মৃত নোৰী) সেোনহীনো হয় ততলনহ’ত  তোইৰ ভোলয়ক িো 

ককোলয়ক তোইৰ উত্তৰোবধকোৰী হ’ি। এইদলৰ যবদ দুজনী 

ভনীলয়ক িো িোলয়ক থোলক ততলে তোইহঁলত তোৰ পবৰতযি 

সম্পবত্তৰ বতবন ভোগৰ দুভোগ পোি। আৰু যবদ তকইিোজলনো ভোই-

ককোই িো িোই-ভনী থোলক ততলে এজন পুৰুষৰ অংশ দুজনী 

নোৰীৰ অংশৰ সমোন। ততোমোল োলক পথভ্ৰষ্ট হ’িো- এই 

আশংকোত আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি স্পষ্টভোলৱ িণিনো 

কবৰলছ; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ সকল ো িস্তু সম্পলকি  সবিলশষ 

অৱগত। 

ُ  قُِل   یَّْستَّْفُتْونَّكَّ      ِف  یُْفِتیُْكْم  اّلٰله
هلَِّة    ا اِِن   الْكَّل  لَّه   لَّیْسَّ  هَّلَّكَّ  اْمُرؤ 
لَّد   لَّه    وَّ ا  اُْخت   وَّ ا   نِْصُف  فَّلَّهَّ كَّ    مَّ   تَّرَّ

ا   یَِّرثُهَّ ا  یَُّكْن  لَّْٰم  اِْن  وَُّهوَّ لَّد      لَّٰهَّ   فَّاِْن   وَّ
ا  َّانَّتَّ ثْنَّتَّْیِ  ك   ِمٰمَّا  الثُٰلُثهِن  فَّلَُّهمَّا  ا
كَّ    ا وَّاِْن   تَّرَّ َّانُْو  اًَل  اِْخوَّةً  ك ٓاءً  ٰرِجَّ   وَّنِسَّ

كَّرِ  ٰظِ  ِمثُْل  فَّلِلٰذَّ ُ   اَْلُنْثَّیَّْیِ    حَّ   یُبَّٰیِ
 ُ َّْن  لَّكُْم  اّلٰله ُ   تَِّضلُْٰوا    ا ء   ِبكُٰلِ  وَّاّلٰله ْ  َشَّ

ن   عَّلِْیم 
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আ -মোবয়দোহ المائدَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক অিীকোৰসমূহ (আৰু 

চুবিসমূহ) পূৰণ কৰো। বযলিোৰ (জন্তুৰ কথো) ততোমোল োকৰ 

ওচৰত পো  কৰো হহলছ তসইলিোৰৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ িোলি 

ঘৰচীয়ো চতুষ্পদ জন্তু হো ো  কৰো হহলছ, বকন্তু ইহৰোম অৱিোত 

বচকোৰ কৰোক হিধ িুব  নোভোবিিো। বনশ্চয় আল্লোলহ বয বিচোলৰ 

আলদশ বদলয়। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّْوفُْوا اه ۬   ا   ِبالُْعُقْودِ  
اِم  بَِّهْیمَّةُ  لَّكُْم  اُِحلَّْٰت  ا  اَِٰلَّ  اَْلَّنْعَّ   مَّ
ْْیَّ  عَّلَّْیُكْم  یُْتله  ْیدِ  ُمِحٰلِ  غَّ   الٰصَّ

َّنُْتْم  َّ  اِٰنَّ   ُحُرم     وَّا ا  یَّْحكُُم  اّلٰله   مَّ
 یُِریُْد 

2. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ বনদশিনসমূহক, 

পবৱত্ৰ মোহক, কুৰিোনীৰ িোলি কো’িোল  তপ্ৰৰণ কৰো পশুক, 

বিবঙত পবৰধোন কলৰোৱো বচহ্নবিবশষ্ট পশুক আৰু বনজ 

প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহক  গলত সন্তুবষ্টৰ অনুসন্ধোনত পবৱত্ৰ ঘৰৰ 

অবভমুলখ ৰোৱোনো তহোৱো যোত্ৰীসক ক অপমোন নকবৰিো। আৰু 

তযবতয়ো ততোমোল োলক ইহৰোমমুি তহোৱো ততবতয়ো বচকোৰ কবৰি 

পোৰো। ততোমোল োকক মছবজদু  হোৰোমত প্ৰলৱশ কবৰিল  

বনলষধ কৰোৰ কোৰলণ তকোলনো সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবত শত্ৰুতোই 

ততোমোল োকক যোলত তকবতয়োও সীমো ংঘনত প্ৰলৰোবচত 

নকলৰ। সৎকমি আৰু তোক্বৱোৰ বিষয়ত ততোমোল োলক পৰস্পলৰ 

পৰস্পৰক সহোয়-সহলযোবগতো কবৰিো, আনহোলত পোপকমি আৰু 

সীমো ংঘনত এজলন আনজনৰ সহোয়-সহলযোবগতো নকবৰিো, 

আৰু আল্লোহৰ তোক্বৱো আৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ শোবি 

দোনত অবত কল োৰ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ٓاى ِرَّ  ُتِحلُْٰوا َلَّ  اه عَّ   شَّ
 ِ ْهرَّ  وََّلَّ  اّلٰله امَّ  الٰشَّ رَّ ْدیَّ  وََّلَّ  الْحَّ   الْهَّ
ى ِدَّ  وََّلَّ  ٰٓمِْیَّ  وََّلَّ   الْقَّاَلَّ  الْبَّیْتَّ  اه

امَّ  رَّ بِِٰهْم  ٰمِْن  فَّْضًل  یَّْبتَُّغْونَّ  الْحَّ   ٰرَّ
نًا    لَّلُْتْم  وَّاِذَّا  وَِّرْضوَّا ادُْوا    حَّ   فَّاْصطَّ

نَُّٰكْم  وََّلَّ  نَّاهُن  یَّْجِرمَّ َّْن  قَّْوم   شَّ  ا
ْوُكْم  ٰدُ ِن  صَّ اِم  الْمَّْسِجدِ  عَّ رَّ َّْن  الْحَّ  ا
اوَّنُْوا  تَّْعتَُّدْوا    لَّ  وَّتَّعَّ   الَِْبِٰ  عَّ
اوَّنُْوا وََّلَّ  وَّالٰتَّْقوهی  لَّ  تَّعَّ   اَْلِثِْم  عَّ
تَُّٰقوا وَّالُْعْدوَّاِن  َّ    وَّا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله   اّلٰله

ِدیُْد   الِْعقَّاِب  شَّ
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3. ততোমোল োকৰ িোলি হোৰোম কৰো হহলছ মৃত জন্তু, ততজ, 

গোহবৰৰ মোংস, আল্লোহৰ িোবহলৰ আনৰ নোমত জলিহ কৰো পশু, 

বিবঙ তচবপ িধ কৰো জন্তু, প্ৰহোৰ কবৰ িধ কৰো জন্তু, ওপৰৰ পৰো 

পবৰ মৰো পশু, অনয প্ৰোণীৰ বশঙৰ আঘোতত মৰো জন্তু আৰু 

বহংস্ৰ পশুলৱ ভক্ষ্ণ কৰো জন্তু বকন্তু বযলটোক ততোমোল োলক 

জলিহ কবৰি পোবৰছো তসইলটোৰ িোবহলৰ, আৰু তসইলটোও হোৰোম 

কৰো হহলছ বযলটো মূবতি  পূজোৰ তিদীত িব  বদয়ো হয়। তীৰ তখ ৰ 

জুৱোলৰ ভোগয বনণিয় কৰোও বনবষি কৰো হহলছ। এই সকল োলিোৰ 

মহোপোপ। আবজ কোবফৰসক  ততোমোল োকৰ বিৰুিোচৰণত 

হতোশ হহলছ, তসলয় বসহঁতক ভয় নকবৰিো তকৱ  তমোলকই ভয় 

কৰো। আবজ মই ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ দ্বীনক 

পবৰপূণি কবৰল োঁ আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত তমোৰ অনুগ্ৰহ 

সমূ্পণি কবৰল োঁ, আৰু ততোমোল োকৰ িোলি ইছ োমক দ্বীন 

বহচোলপ মলনোনীত কবৰল োঁ। এলতলক বযলয় পোপকমিৰ ফোল  

ধোবৱত নলহ তকৱ  তভোকৰ তোডনোত িোধয হহ (ভক্ষ্ণ কবৰলছ) 

ততলে বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

مَّْت  ُم  الْمَّیْتَّةُ  عَّلَّْیُكُم  ُحٰرِ   وَّالٰدَّ
لَّْحُم  ا   الِْخَْنِیْرِ  وَّ مَّ ْْیِ  اُِهٰلَّ  وَّ ِ  لِغَّ  اّلٰله
ِنقَّةُ  ِبه     وَّالْمَّْوقُْوذَّةُ  وَّالْمُْنخَّ

دِٰیَّةُ  َّ ةُ  وَّالْمَُتَّ ا   وَّالنَِّٰطْیحَّ مَّ َّكَّلَّ  وَّ  ا
ُبعُ  ا  اَِٰلَّ  الٰسَّ ٰكَّیُْتْم  مَّ ا  ذَّ مَّ لَّ  ذُِبحَّ  وَّ   عَّ
َّْن  النُُٰصِب  ِم    تَّْستَّْقِسُمْوا وَّا   ِباَْلَّْزَلَّ
لِكُْم  َّلْیَّْومَّ   فِْسق     ذه   الَِّٰذیْنَّ  یَّى ِسَّ  ا
ْوُهْم  فَّلَّ  دِیِْنكُْم  ِمْن  كَّفَُّرْوا   تَّْخشَّ

ْوِن    َّلْیَّْومَّ   وَّاْخشَّ ْكمَّلُْت  ا َّ   لَّكُْم  ا
تْمَّْمُت  دِیْنَُّكْم  َّ  نِْعمَِّتْ  ْیُكْم عَّلَّ  وَّا
ِضْیُت  مَّ  لَّكُُم  وَّرَّ  فَّمَِّن   دِیًْنا    اَْلِْسلَّ
ة   ِفْ  اْضُطٰرَّ  ْْیَّ  مَّْخمَّصَّ انِف   غَّ   ُمتَّجَّ
ِثْم  ن  َّ  فَّاِٰنَّ   َٰلِ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

4. মোনুলহ ততোমোক প্ৰশ্ন কলৰ, বসহঁতৰ িোলি বক বক হো ো  কৰো 

হহলছ? তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ িোলি সকল ো ধৰণৰ পবৱত্ৰ িস্তু 

হো ো  কৰো হহলছ, আৰু বচকোৰী জীৱ-জন্তু বযলিোৰক 

ততোমোল োলক বচকোৰ প্ৰবশক্ষ্ণ বদছো, ততোমোল োলক তসইলিোৰক 

তসই বশক্ষ্োই বদছো, বয বশক্ষ্ো আল্লোলহ ততোমোল োকক বশকোইলছ। 

এলতলক এলনকুৱো (বচকোৰী) জীৱ-জন্তুলৱ ততোমোল োকৰ িোলি 

বয ধবৰ আলন তসইলিোৰ ততোমোল োলক তখোৱো, অৱলশয তোৰ 

ওপৰত আল্লোহৰ নোম  ’িো, আৰু (শুনো) ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ অবত দ্ৰুত বহচোপ 

গ্ৰহণকোৰী। 

ا ذَّا   یَّْسـ َّلُْونَّكَّ    اُِحٰلَّ  قُْل   لَُّهْم    اُِحٰلَّ  مَّ
ُت ن  لَّكُُم  یِٰبه ا   الٰطَّ مَّ   ٰمِنَّ  عَّلَّٰمُْتْم  وَّ

وَّاِرِح  لِٰمُْونَُّهٰنَّ  ُمكَّلِِٰبْیَّ  الْجَّ   ِمٰمَّا  ُتعَّ
ُ ؗ  عَّلَّٰمَّكُُم  كْنَّ  ِمٰمَّا   فَّكُلُْوا  اّلٰله َّْمسَّ   ا
ُكُروا عَّلَّْیُكْم  ِ  اْسمَّ  وَّاذْ   عَّلَّْیِه  اّلٰله
تَُّٰقوا َّ    وَّا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ِریْعُ  اّلٰله  سَّ

اِب   الِْحسَّ
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5. আবজ ততোমোল োকৰ িোলি সকল ো ধৰণৰ পবৱত্ৰ িস্তু হো ো  

কৰো হ’  আৰু বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহলছ বসহঁতৰ 

খোদযদ্ৰৱযও ততোমোল োকৰ িোলি হো ো  কৰো হহলছ আৰু 

ততোমোল োকৰ খোদযদ্ৰৱযও বসহঁতৰ িোলি হো ো  কৰো হহলছ। 

মুবমনো সচ্চবৰত্ৰো নোৰী আৰু ততোমোল োকৰ আগত বযসক ক 

বকতোি প্ৰদোন কৰো হহবছ  বসহঁতৰ সচ্চবৰত্ৰো নোৰীসক ক 

ততোমোল োকৰ িোলি হিধ কৰো হহলছ, যবদলহ ততোমোল োলক 

বিিোহৰ িোিত তমোহৰ প্ৰদোন কৰো, প্ৰকোশয িযবভচোৰ িো তগোপন 

তযৌনসিীনী বহচোলপ নহয়। (জোবন তথোৱো) বযলয় ঈমোনৰ হসলত 

কুফৰী কবৰি বনশ্চয় তোৰ আম  বনষ্ফ  হ’ি আৰু বস পৰকো ত 

ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হ’ি। 

َّلْیَّْومَّ  ُت    لَّكُُم  اُِحٰلَّ  ا یِٰبه اُم   الٰطَّ عَّ   وَّطَّ
  لَّٰكُْم  ِحٰل   الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ 

اُمكُْم  عَّ نهُت   لَُّٰهْم ؗ  ِحٰل   وَّطَّ   وَّالْمُْحصَّ
نهُت  الْمُْؤِمنهِت  ِمنَّ    ِمنَّ  وَّالْمُْحصَّ

  اِذَّا   قَّْبلِكُْم  ِمْن  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ 
تَّیُْتُمْوُهٰنَّ  ُهٰنَّ  اه ْْیَّ  ُمْحِصِنْیَّ  اُُجوْرَّ   غَّ
ِفِحْیَّ  ان     ُمٰتَِّخِذْی   وََّلَّ  ُمسه َّْخدَّ   ا

مَّْن  ِبطَّ  فَّقَّْد  ِباَْلِیْمَّاِن  یَّْٰكُفرْ  وَّ  حَّ
مَّلُه  ؗ  ةِ  وَُّهوَِّف   عَّ   ِمنَّ  اَْلهِخرَّ

ن  ِسِریْنَّ  الْخه

6. তহ মুবমনসক ! তযবতয়ো ততোমোল োলক ছো োতৰ িোলি বথয় 

হ’ি বিচৰো ততবতয়ো ততোমোল োলক বনজৰ মুখমি  ধুই  ’িো 

 গলত বক োকুটিল লক হোত ধুই  ’িো, ততোমোল োকৰ মূৰ 

মলছহ কবৰিো আৰু সৰুগোঁঠিল লক ভবৰ ধুই  ’িো, আনহোলত 

যবদ ততোমোল োলক জুনুিী অৱিোত থোকো ততলনহ’ত  

বিলশষভোলৱ পবৱত্ৰতো অজি ন কবৰ  ’িো। যবদ ততোমোল োলক 

অসুি তহোৱো অথিো ভ্ৰমণত থোকো নোইিো ততোমোল োকৰ মোজৰ 

বযলয় ম -মুত্ৰ তযোগ কবৰ আবহলছ অথিো স্ত্ৰীৰ  গত সহিোস 

কবৰলছ আৰু (পবৱত্ৰ হ’িল ) পোনী তপোৱো নোই ততলে (লতলন 

সময়ত) পবৱত্ৰ মোটিৰ দ্বোৰো তোয়োমু্মম কবৰ  ’িো, অথিোৎ তোৰ 

দ্বোৰো মুখমি  আৰু হোত (ৰ সৰুগোঁঠিল লক) মলছহ কবৰিো। 

আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ওপৰত তকোলনো ধৰণৰ সংকীণিতো কবৰি 

বনবিচোলৰ; িৰং ততওঁ ততোমোল োকক পবৱত্ৰ কবৰি বিচোলৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ ওপৰত ততওঁৰ বনয়োমত সমূ্পণি কবৰি বিচোলৰ, 

যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপন কৰো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ   اِلَّ  قُْمُتْم  اِذَّا اه
هوةِ  ل   ُوُجْوهَّكُْم  فَّاْغِسلُْوا الٰصَّ

َّیِْدیَُّكْم  افِِق  اِلَّ  وَّا ُحْوا الْمَّرَّ  وَّاْمسَّ
َّْرُجلَّكُْم  ِبُرُءْوِسكُْم    الْكَّْعبَّْیِ    اِلَّ  وَّا

ُرْوا    ُجنًُبا  ُكنُْتْم  وَّاِْن  ٰهَّ  وَّاِْن   فَّاٰطَّ
َّوْ  ٰمَّْرضه   ُكنُْتْم  له  ا فَّر   عَّ َّوْ  سَّ ٓاءَّ  ا  جَّ
د   َّوْ  الْغَّٓاى ِِط  ٰمِنَّ  ٰمِْنُكْم  اَّحَّ همَّْسُتُم  ا   ل

ٓاءَّ    فَّتَّیَّٰمَُّمْوا مَّٓاءً  تَِّجُدْوا فَّلَّْم  النِٰسَّ
ِعْیًدا یًِٰبا  صَّ ُحْوا  طَّ  ِبُوُجْوِهكُْم  فَّاْمسَّ

َّیِْدیُْكْم  ا   ٰمِْنُه    وَّا ُ  یُِریُْد  مَّ  اّلٰله
لَّ  ج   ٰمِْن  عَّلَّْیُكْم  لِیَّْجعَّ رَّ هِكْن  حَّ ل   وَّ
ُكْم  یُِٰریُْد  رَّ ٰهِ لِیُِتٰمَّ  لُِیطَّ   نِْعمَّتَّه   وَّ

لَّٰكُْم  عَّلَّْیُكْم   تَّْشكُُرْونَّ  لَّعَّ



 

আ -মোবয়দোহ 

 

143 

 

 املائدة 

7. আৰু স্মৰণ কৰো, ততোমোল োকৰ ওপৰত থকো আল্লোহৰ 

বনয়োমতলিোৰৰ কথো আৰু তসই অিীকোৰৰ কথো বযলটো ততও ঁ

ততোমোল োকৰ পৰো হ বছ , তযবতয়ো ততোমোল োলক হকবছ ো, 

‘আবম শুবনল োঁ আৰু মোবন  ’ত োঁ’, গবতলক ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় অেৰত বয আলছ তসই 

সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

ُكُرْوا ِ  نِْعمَّةَّ  وَّاذْ  عَّلَّْیُكْم  اّلٰله
ِمیْثَّاقَّهُ  َّقَُّكْم  الَِّٰذْی  وَّ ث  اِذْ   ِبه   ن  وَّا
ِمْعنَّا  قُلُْتْم  ْعنَّا ؗ  سَّ َّطَّ تَُّٰقوا  وَّا َّ    وَّا   اّلٰله
َّ  اِٰنَّ  ٌۢ  اّلٰله اِت  عَّلِْیم  ُدْورِ  ِبذَّ  الٰصُ

8. তহ মুবমনসক ! আল্লোহৰ উলেলশয নযোয় সোক্ষ্যদোনত 

ততোমোল োলক অবিচ  থোবকিো, তকোলনো সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবত 

শত্ৰুতোই ততোমোল োকক যোলত সুবিচোৰ িজি নত প্ৰলৰোবচত 

নকলৰ। ততোমোল োলক সুবিচোৰ কবৰিো, এইলটোলৱই তোক্বৱোৰ 

অবধক বনকটৱতী। ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো। বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো আল্লোহ তসই বিষলয় সমযক 

অৱবহত। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ِ  قَّٰوهِمْیَّ  ُكْونُْوا اه   ّلِلٰه
ٓاءَّ  دَّ نَُّٰكْم  وََّلَّ   ِبالِْقْسِط ؗ  ُشهَّ  یَّْجِرمَّ
نَّاهُن  له   قَّْوم   شَّ ََّٰلَّ  عَّ  اِعِْدلُْوا   تَّْعِدلُْوا    ا

ُب  َّقْرَّ تَُّٰقوا  لِلٰتَّْقوهی ؗ  ُهوَّا َّ    وَّا  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ٌۢ  اّلٰله ِبْْی   مَّلُْونَّ تَّعْ  ِبمَّا  خَّ

9. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, আল্লোলহ 

ততওঁল োকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ তয, ততওঁল োকৰ িোলি আলছ 

ক্ষ্মো আৰু মহোপুৰস্কোৰ। 

ُ  وَّعَّدَّ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت ن  لِحه َّْجر   لَُّهْم   الٰصه ة  ٰوَّا   ٰمَّْغِفرَّ
ِظْیم    عَّ

10. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ, বসহঁত হহলছ প্ৰজ্বব ত জুইৰ আবধিোসী। 
بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ِباهیهِتنَّا   وَّكَّٰذَّ
هٓى ِكَّ  ُب  اُول ِحْیِم  اَّْصحه  الْجَّ

11. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোলহ কৰো বনয়োমত 

স্মৰণ কৰো তযবতয়ো এটো সম্প্ৰদোলয় ততোমোল োকৰ বিৰুলি 

বসহঁতৰ হোত প্ৰসোবৰত কবৰিল  মনি কবৰবছ , তোৰ বপছত 

আল্লোলহই বসহঁতৰ হোত ততোমোল োকৰ পৰো বনিৃত ৰোবখবছ । 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু আল্লোহৰ 

ওপৰলতই মুবমনসকল  ভৰসো কৰো উবচত। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُكُرْوا اه  نِْعمَّتَّ  اذْ
 ِ َّْن  قَّْوم   هَّٰمَّ  اِذْ  عَّلَّْیُكْم  اّلٰله ا ا  یَّْٰبُسُطْو 

َّیِْدیَُّهْم  اِلَّْیُكْم  َّیِْدیَُّهْم  فَّكَّٰفَّ  ا  ا
ْنُكْم    تَُّٰقوا  عَّ َّ    وَّا لَّ   اّلٰله ِ  وَّعَّ  اّلٰله

َِّٰل  ن  فَّلْیَّتَّوَّك  الْمُْؤِمُنْونَّ
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12. আৰু বনশ্চয় আল্লোলহ িনী ইছৰোঈ ৰ পৰো অিীকোৰ গ্ৰহণ 

কবৰবছ  আৰু আবম বসহঁতৰ মোজৰ পৰো িোৰজন ত োকক তনতো 

বনযুবি বদ পঠিয়োইবছল োঁ। আল্লোলহ হকবছ , ‘বনশ্চয় আবম 

ততোমোল োকৰ  গত আলছোঁ, যবদ ততোমোল োলক ছো োত কোলয়ম 

কৰো, যোকোত প্ৰদোন কৰো, আৰু আমোৰ ৰোছু সক ৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ কৰো, ততওঁল োকক সন্মোন সহলযোবগতো কৰো আৰু 

আল্লোহক উত্তম ঋণ প্ৰদোন কৰো ততলে বনশ্চয় আবম 

ততোমোল োকৰ পোপসমূহ তমোচন কবৰম আৰু ততোমোল োকক 

অৱলশয জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোম যোৰ ত লদশত নদীসমূহ 

প্ৰিোবহত’। ইয়োৰ বপছলতো বযলয় কুফুৰী কবৰি বস বনবশ্চতভোলৱ 

সৰ  পথৰ পৰো আতঁবৰ যোি। 

لَّقَّْد  ذَّ  وَّ ُ  اَّخَّ  بَِّنْ   ِمیْثَّاقَّ  اّلٰله
ٓاِءیْلَّ    ثْنَّا   اِْسرَّ بَّعَّ ُ  وَّ ْ  ِمْٰنُ ثْنَّ  ا

رَّ  ُ  وَّقَّالَّ   نَِّقیًْبا    عَّشَّ ْ  اّلٰله كُْم    اِٰنِ  مَّعَّ
ْن  َّقَّْمُتُم  لَّى ِ هوةَّ  ا ل تَّیُْتُم  الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه   الٰزَّ

مَّنُْتْم  ْرُتُمْوُهْم  ِبُرُسِلْ  وَّاه ٰزَّ  وَّعَّ
ْضُتُم  َّقْرَّ َّ  وَّا ًنا  قَّْرًضا  اّلٰله سَّ   حَّ
رَّ  ٰفِ كَّ ُ ْنُكْم  ٰنَّ َٰلَّ اهتِكُْم  عَّ ٰیِ   سَّ

ُدِْخلَّنَُّٰكْم  نٰهت   وََّلَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ
ا  ُر    تَّْحِتهَّ لِكَّ  بَّْعدَّ  كَّفَّرَّ  فَّمَّْن   اَْلَّنْهه   ذه
ٰلَّ  فَّقَّْد  ِمْنُكْم  وَّٓاءَّ  ضَّ ِبیِْل  سَّ  الٰسَّ

13. তোৰ বপছত বসহঁলত অিীকোৰ ভংগ কৰোৰ কোৰলণ বসহঁতক 

আবম অবভসম্পোত কবৰলছোঁ আৰু বসহঁতৰ হৃদয়ক কঠিন কবৰ 

বদলছোঁ, বসহঁলত শব্দলিোৰক বনজ িোনৰ পৰো বিকৃত কলৰ আৰু 

বসহঁতক বয উপলদশ বদয়ো হহবছ  তোৰ একোংশ বসহঁলত পোহবৰ 

হগলছ। তুবম সদোয় বসহঁতৰ বকছুসংখযকৰ িোবহলৰ 

অবধকোংশলকই বিশ্বোসঘোতকতো কলৰোঁলত তদবখিল  পোিো, 

তসলয় বসহঁতক ক্ষ্মো কৰো আৰু উলপক্ষ্ো কৰো। বনশ্চয় আল্লোলহ 

সৎকমিপৰোয়ণকোৰীসক ক ভো পোয়। 

ْ  ٰمِیْثَّاقَُّهْم  نَّْقِضِهْم  فَِّبمَّا  ُ   لَّعَّٰٰنه
لْنَّا  عَّ فُْونَّ   قهِسیًَّة    قُلُْوبَُّهْم  وَّجَّ ٰرِ   یُحَّ
ْن  الْكَّلِمَّ  ا  وَّنَُّسْوا  ٰمَّوَّاِضِعه  ن  عَّ ٰظً   حَّ
ٰمَّا  ُرْوا ٰمِ ٰكِ الُ  وََّلَّ   ِبه     ذُ لِعُ  تَّزَّ له  تَّٰطَّ   عَّ

ٓاى ِنَّة   ْ  خَّ ْ  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  ٰمِْٰنُ  ٰمِْٰنُ
ْ  فَّاْعُف  َّ  اِٰنَّ   وَّاْصفَّْح    عَّْٰنُ  اّلٰله
 الْمُْحِسِنْیَّ  یُِحٰبُ 

14. আৰু বযসকল  কয়, ‘আবম নোছোৰো’, বসহঁতলৰো আবম 

অিীকোৰ গ্ৰহণ কবৰবছল োঁ; তোৰ বপছত বসহঁতক বয উপলদশ 

বদয়ো হহবছ  তোলৰ একোংশ বসহঁলত পোহবৰ হগবছ । ফ ত 

আবম বসহঁতৰ মোজত বকয়োমত পযিে িোয়ী শত্ৰুতো আৰু বিলদ্বষ 

সবৰয় কবৰ ৰোবখলছোঁ। বসহঁলত বয কবৰবছ  তসয়ো আল্লোলহ 

অবচলৰই বসহঁতক জনোই বদি। 

ِمنَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ لُْو  ی اِنَّٰا  قَّا ره  ْذنَّا  نَّصه  اَّخَّ
ا  فَّنَُّسْوا ِمیْثَّاقَُّهْم  ٰظً ٰمَّا  حَّ ُرْوا  ٰمِ ٰكِ   ِبه   ذُ
یْنَّا  َّْغرَّ ُ  فَّا ُ اوَّةَّ  بَّیْٰنَّ دَّ ٓاءَّ  الْعَّ  وَّالْبَّْغضَّ

مَِّة    یَّْوِم  اِله  ْوفَّ   الِْقیه ُئُهُم  وَّسَّ   یُنَّٰبِ
 ُ َّانُْوا ِبمَّا  اّلٰله  یَّْصنَُّعْونَّ  ك
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15. তহ বকতোিীসক ! বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ওচৰল  আমোৰ 

ৰোছু  আবহ পোইলছ, ততোমোল োলক বকতোিৰ পৰো বয তগোপন 

কবৰবছ ো তোলৰ তিবছ ভোগ ততওঁ ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ 

কবৰলছ আৰু িহুবখবন এবৰ বদলছ। বনশ্চয় আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো 

এটো তজযোবত তথো স্পষ্ট বকতোি ততোমোল োকৰ ওচৰল  

আবহলছ। 

ِب  یه اَّْهلَّ  ُكْم  قَّْد  الِْكته ٓاءَّ ُسْولُنَّا  جَّ   رَّ
 ُ ا لَّكُْم  یُبَّٰیِ ٰمَّا  كَِّثْْیً   ُكنُْتْم  ٰمِ

ِب  ِمنَّ  ُتْخُفْونَّ  یَّْعُفْوا الِْكته ْن  وَّ   عَّ
  ۬ ُكْم  قَّْد   كَِّثْْی    ٓاءَّ ِ  ٰمِنَّ  جَّ نُوْر    اّلٰله
ن  ٰوَِّكتهب   ِبْی   ٰمُ

16. বযসকল  আল্লোহৰ সন্তুবষ্টৰ অনুসৰণ কলৰ, ইয়োৰ মোধযমত 

ততওঁ বসহঁতক শোবেৰ পথত পবৰচোব ত কলৰ আৰু বসহঁতক 

বনজ অনুমবতৰলম অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  উব য়োই আলন 

 গলত বসহঁতক সৰ  পথৰ বহদোয়ত বদলয়। 

ُ  ِبهِ  یَّْٰهِدْی  تَّٰبَّعَّ  مَِّن  اّلٰله نَّه   ا  ِرْضوَّا
هِم  ُسُبلَّ  ل یُْخِرُجُهْم  الٰسَّ   ٰمِنَّ  وَّ

لُمهِت  یَّْهِدیِْهْم  ِباِذْنِه   النُٰوْرِ  اِلَّ  الٰظُ   وَّ
اط   اِله   ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

17. বনশ্চয় বসহঁলত কুফুৰী কবৰলছ বযসকল  কয় তয, 

‘মোৰয়োমৰ পুত্ৰ মছীলহই হহলছ আল্লোহ’। তকোৱো, ‘যবদ আল্লোলহ 

মছীহ ইিলন মোৰয়োমক আৰু ততওঁৰ মোকক  গলত পৃবথৱীত 

থকো সকল োলক ধ্বংস কবৰি বিচোলৰ ততলে ততওকঁ িোধো 

বদিল  কোৰ শবি আলছ’? আকোশমি  আৰু পৃবথৱী আৰু এই 

দুলয়োলৰ মোজত বয আলছ তসই সকল োলিোৰৰ সোিিলভৌমত্ব 

তকৱ  আল্লোহলৰই। ততও ঁবয ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱ সৃবষ্ট কলৰ, 

আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ا الَِّٰذیْنَّ  كَّفَّرَّ  لَّقَّْد  لُْو  َّ  اِٰنَّ  قَّا   اّلٰله
ْریَّمَّ    ابُْن  ُهوَّالْمَِّسْیُح    فَّمَّْن  قُْل   مَّ

ِ  ِمنَّ  یَّْٰملُِك  ْیـ ًا  اّلٰله ادَّ  اِْن  شَّ َّرَّ َّْن  ا  ا
ْریَّمَّ  ابْنَّ  الْمَِّسْیحَّ  یُْٰهلِكَّ    وَّاُٰمَّه   مَّ
مَّْن  ِمْیًعا    اَْلَّْرِض  ِف  وَّ ِ   جَّ  ُملُْك  وَّّلِلٰه

مهوهِت  ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا    وَّ
ا  یَّْخلُُق  ٓاُء    مَّ ُ   یَّشَّ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  

18. ইয়োহূদী আৰু নোছোৰোসকল  কয়, ‘আবম আল্লোহৰ পুত্ৰ আৰু 

ততওঁৰ বপ্ৰয়পোত্ৰ’। তকোৱো, ‘ততলে বকয় ততও ঁততোমোল োকক 

ততোমোল োকৰ গুণোহৰ কোৰলণ শোবি বদি? িৰং ততোমোল োলকো 

হহছো মোনুহ, বযসক ক ততও ঁ সৃবষ্ট কবৰলছ। যোক ইচ্ছো কলৰ 

ততওঁ ক্ষ্মো কবৰ বদলয় আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ ততওঁ শোবি বদলয়, 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত বয 

আলছ তসই সকল োলিোৰৰ সোিিলভৌমত্ব আল্লোহলৰই, আৰু 

ততওঁৰ ওচৰল লকই উভবত যোি  োবগি। 

ی الْیَُّهْودُ  وَّقَّالَِّت  ره   نَّْحُن  وَّالنَّٰصه
ُٓؤا َّبْنه ِ  ا َِّحبَّٰٓاُؤه     اّلٰله  فَّلِمَّ  قُْل   وَّا

بُُكْم  ٰذِ َّنُْتْم  بَّْل   ِبُذنُْوِبكُْم    یُعَّ ر   ا  بَّشَّ
ٰمَّْن  لَّقَّ    ٰمِ ٓاءُ  لِمَّْن  یَّْغِفرُ   خَّ   یَّٰشَّ

ُب  ٰذِ یُعَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ ِ   یَّٰشَّ   ُملُْك  وَّّلِلٰه
وهِت  مه ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا ؗ  وَّ
 الْمَِّصْْیُ  وَّاِلَّْیهِ 
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19. তহ বকতোিীসক ! ৰোছু  তপ্ৰৰণৰ এটো (দীঘি) বিৰবতৰ 

বপছত ততোমোল োকৰ ওচৰল  আমোৰ ৰোছু  (মুহোম্মদ) 

আবহলছ। ততও ঁ ততোমোল োকৰ ওচৰত স্পষ্টভোলৱ (চৰীয়ত) 

িযোখযো কবৰলছ, যোলত ততোমোল োলক এইলটো ক’ি তনোৱোৰো তয, 

‘আমোৰ ওচৰল  তকোলনো সুসংিোদিোহী আৰু সোৱধোনকোৰী অহো 

নোবছ ’। এলতলক (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় এবতয়ো ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  সুসংিোদদোতো আৰু সোৱধোনকোৰী আবহলছ। আল্লোহ 

সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ِب  یه اَّْهلَّ  ُكْم  قَّْد  الِْكته ٓاءَّ ُسْولُنَّا  جَّ   رَّ
 ُ له  لَّكُْم  یُبَّٰیِ ة   عَّ ُسِل  ٰمِنَّ  فََّْتَّ َّْن  الٰرُ   ا
ا  تَُّقْولُْوا نَّا  مَّ ٓاءَّ ْ  جَّ   بَِّشْْی  ٰوََّلَّ  ِمنٌۢ
ُكْم  فَّقَّْد   نَِّذیْر  ؗ  ٓاءَّ  بَِّشْْی  ٰوَّنَِّذیْر     جَّ
 ُ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ ن  َشَّ  قَِّدیْر 

20. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুছোই ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক 

হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ত োকসক ! ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ ওপৰত থকো আল্লোহৰ অনুগ্ৰহলিোৰ স্মৰণ কৰো 

তযবতয়ো ততওঁ ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰোই নিী িনোইবছ  আৰু 

ততোমোল োকক ৰজো-িোদশ্বোহ িনোইবছ ।  গলত 

ততোমোল োকক তসইলটো প্ৰদোন কবৰবছ  বযলটো সৃবষ্টজগতৰ 

কোলকো দোন কৰো নোবছ ’। 

ُكُرْوا یهقَّْوِم  لِقَّْوِمه   ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ    اذْ
ِ  نِْعمَّةَّ  لَّ  اِذْ  عَّلَّْیُكْم  اّلٰله عَّ  فِْیُكْم  جَّ
َّنٌِْۢبیَّٓاءَّ  لَّكُْم  ا عَّ ۬   وَّجَّ ىكُْم   ٰمُلُْوكًا   ته ا  وَّاه   ٰمَّ
ًدا یُْؤِت  لَّْم  لَّمِْیَّ  ٰمِنَّ  اَّحَّ  الْعه

21. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি বযলটো 

পবৱত্ৰ ভূবম ব বখ বদলছ তোত ততোমোল োলক প্ৰলৱশ কৰো আৰু 

পশ্চোদপসৰণ নকবৰিো, এলন কবৰল  ততোমোল োলক ক্ষ্বতগ্ৰি 

হহ প্ৰতযোৱতি ন কবৰিো’। 

ةَّ  اَْلَّْرضَّ  ادُْخلُوا یهقَّْوِم  سَّ   الْمُقَّٰدَّ
ُ  كَّتَّبَّ  الَِّٰتْ  ْوا وََّلَّ  لَّكُْم  اّلٰله له   تَّْرتَّٰدُ  عَّ

َّدْبَّاِرُكْم  ِسِریْنَّ  فَّتَّنْقَّلُِبْوا ا  خه

22. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ মুছো! বনশ্চয় তোত এটো শবিশো ী 

সম্প্ৰদোয় আলছ আৰু বসহঁত তোৰ পৰো ও োই তনোলযোৱোল লক 

আবম তকবতয়োও তোত প্ৰলৱশ নকলৰোঁ। এলতলক বসহঁত তোৰ 

পৰো ও োই গ'ত  বনশ্চয় আবম তোত প্ৰলৱশ কবৰম’। 

ا  اِٰنَّ  یهُمْوسه   قَّالُْوا ۬   قَّْوًما  فِْیهَّ بَّٰاِریْنَّ     جَّ
نَّٰا  ا  لَّْن  وَّاِ ٰته  نَّْٰدُخلَّهَّ ا    یَّْخُرُجْوا حَّ   ِمْنهَّ
ا  یَّْٰخُرُجْوا فَّاِْن   دهِخلُْونَّ   فَّاِنَّٰا  ِمْنهَّ

23. বযসকল  ভয় কবৰবছ  বসহঁতৰ মোজৰ দুজলন, বয দুজনৰ 

প্ৰবত আল্লোলহ অনুগ্ৰহ কবৰবছ , বসহঁলত ক’ত , ‘ততোমোল োলক 

বসহঁতৰ মুকোবি ো কবৰ নগৰদ্বোৰত প্ৰলৱশ কৰো, প্ৰলৱশ কবৰল ই 

ততোমোল োলক জয় োভ কবৰিো আৰু যবদ ততোমোল োলক মুবমন 

তহোৱো, ততলনহ’ত  আল্লোহৰ ওপৰলতই ভৰসো কৰো’। 

ِ  قَّالَّ  افُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  رَُّجله   یَّخَّ
مَّ  َّنْعَّ ُ  ا ُ  ادُْخلُْوا عَّلَّْیِهمَّا  اّلٰله   عَّلَّهْْیِ
لُْتُمْوهُ  فَّاِذَّا  الْبَّابَّ     فَّاِنَُّٰكْم  دَّخَّ
  ۬ لَّ   غهلُِبْونَّ   ِ  وَّعَّ ا اّلٰله َّٰلُْو   اِْن  فَّتَّوَّك
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم   ٰمُ
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24. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ মুছো! বসহঁত তযবতয়োল লক তোত 

থোবকি আবম তকবতয়োও তোত প্ৰলৱশ নকলৰোঁ, এলতলক তুবম 

আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক হগ যুি কৰোলগ। বনশ্চয় আবম 

ইয়োলতই িবহ থোবকম’। 

نَّٰا  یهُمْوسه   قَّالُْوا ا   لَّْن  اِ َّبًَّدا نَّْٰدُخلَّهَّ ا  ا   ٰمَّ
ا  دَّاُمْوا َّنْتَّ  فَّاذْهَّْب  فِْیهَّ بُٰكَّ  ا   وَّرَّ
نَّٰا  فَّقَّاتِلَّ   ُهنَّا   اِ  قهِعُدْونَّ  هه

25. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! মই আৰু তমোৰ ভোতৃৰ 

িোবহলৰ আন কোলৰো ওপৰত তমোৰ আবধপতয নোই, গবতলক তুবম 

আমোৰ আৰু ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়ৰ মোজত বিলচ্ছদ কবৰ বদয়ো’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْ  رَّ َّْملُِك  َلَّ   اِٰنِ َِّخْ  نَّْفِسْ  اَِٰلَّ  ا  وَّا
بَّْیَّ  بَّْینَّنَّا  فَّافُْرْق    الْقَّْوِم  وَّ

ِسِقْیَّ   الْفه

26. আল্লোলহ ক’ত , ‘ততলনহ’ত  ইয়োক (এই ভূবমক) বসহঁতৰ 

ওপৰত চবল্লশ িছৰল লক বনবষি কৰো হ’ , বসহঁলত পৃবথৱীত 

উদ্ভ্ৰোে হহ ঘূবৰ ফুবৰি, গবতলক তুবম ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

দুখ নকবৰিো’। 

ا  قَّالَّ  مَّة   فَّاِنَّٰهَّ ٰرَّ ْ  ُمحَّ َّْربَِّعْیَّ  عَّلَّهْْیِ   ا
نًَّة      تَّاْسَّ  فَّلَّ   اَْلَّْرِض    ِف   یَِّتیُْهْونَّ   سَّ
لَّ  ن  الْقَّْوِم  عَّ ِسِقْیَّ  الْفه

27. আৰু তুবম আদমৰ দুই পুত্ৰৰ (হোিী  আৰু কোিী ৰ) 

কোবহনীলটো বসহঁতক যথোযথভোলৱ িণিনো কবৰ শুলনোৱো। তযবতয়ো 

বসহঁত উভলয় কুৰিোনী কবৰবছ , ফ ত এজনৰ পৰো (কুৰিোনী) 

কিু  কৰো হহবছ  আৰু আনজনৰ পৰো কিু  কৰো তহোৱো 

নোবছ ।(যোৰ কুৰিোনী কিূ  তহোৱো নোবছ ) বস ক’ত , ‘বনশ্চয় 

মই ততোমোক হতযো কবৰম’। আনজলন ক’ত , ‘বনশ্চয় আল্লোলহ 

তকৱ  মুত্তোক্বীসক ৰ পৰোই (কুৰিোনী) কিু  কলৰ’। 

تُْل  ْ  وَّا َّ  عَّلَّهْْیِ ْ  نَّبَّا دَّمَّ  ابْنَّ ٰقِ    اه   ِبالْحَّ
بَّا اِذْ  لَّ  قُْربَّانًا  قَّٰرَّ ِدِهمَّا  ِمْن  فَُّتُقبِٰ   اَّحَّ

لَّْم  ِر    ِمنَّ  یُتَّقَّبَّْٰل  وَّ   قَّالَّ   اَْلهخَّ
َّقُْتلَّنَّٰكَّ    نَّٰمَّا  قَّالَّ   َلَّ ُ  یَّتَّقَّبَُّٰل  اِ   ِمنَّ  اّلٰله
 الْمُٰتَِّقْیَّ 

28. ‘তমোক হতযো কবৰিল  তুবম তমোৰ প্ৰবত ততোমোৰ হোত 

প্ৰসোবৰত কবৰল ও, ততোমোক হতযো কবৰিল  মই বকন্তু ততোমোৰ 

প্ৰবত তমোৰ হোত প্ৰসোবৰত নকলৰোঁ; বনশ্চয় মই আল্লোহক ভয় 

কলৰোঁ, ততলৱঁই সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো ক’। 

 ْ نٌۢ ْطٰتَّ  لَّى ِ َّٰ  بَّسَّ كَّ  اِلَّ ا   لِتَّْقُتلَِّنْ  یَّدَّ َّنَّا  مَّ   ا
ْ    َِلَّقُْتلَّكَّ    اِلَّْیكَّ  یَِّٰدیَّ  ِببَّاِسط     اِٰنِ
اُف  َّ  اَّخَّ ٰبَّ  اّلٰله لَّمِْیَّ  رَّ  الْعه

29. ‘বনশ্চয় মই বিচোলৰোঁ তুবম তমোৰ আৰু ততোমোৰ পোপ হ  

উভবত তযোৱো, ইয়োৰ ফ ত তুবম জোহোন্নোমৰ অবধিোসী হ’িো, 

আৰু এইলটোলৱই হহলছ যোব মসক ৰ প্ৰবতদোন’। 

  ْ َّْن  اُِریُْد  اِٰنِ ۡ  ا ا ثِْمْ  تَُّبْوٓءَّ ثِْمكَّ  ِباِ  وَّاِ
ِب  ِمْن  فَّتَُّكْونَّ  لِكَّ   النَّٰاِر    اَّْصحه   وَّذه
ُؤا ٓ زه لِمِْیَّ   جَّ  الٰظه
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30. তথোবপও তোৰ ভোলয়কক হতযো কবৰিল  তোৰ নফলছ 

(প্ৰিৃবত্তলয়) তোক উচটবন বদল । ফ ত বস তোক হতযো কবৰল  

আৰু এইদলৰ বস ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হ’ । 

ْت  ٰوَّعَّ َِّخْیهِ  قَّْتلَّ  نَّْفُسه   لَّه   فَّطَّ   ا
َّْصبَّحَّ  فَّقَّتَّلَّه   ِسِریْنَّ  ِمنَّ  فَّا  الْخه

31. তোৰ বপছত আল্লোলহ এটো কোউৰী প োল , বযলটোলৱ তোৰ 

ভোলয়কৰ মৃতলদহ তকলনলক তগোপন কবৰি  োলগ তসইলটো 

তদখুওৱোিল  মোটি খুচবৰিল  ধবৰল । (এই তদবখ) বস ক’ত , 

‘হোয়! মই এই কোউৰীলটোৰ দলৰও হ’ি তনোৱোবৰল োলন তয তমোৰ 

ভোতৃৰ মৃতলদহলটো ঢোবকি পোলৰোঁ? ফ ত বস অনুতপ্ত হ’ । 

ُ  فَّبَّعَّثَّ  ابًا اّلٰله ُث  ُغرَّ   اَْلَّْرِض  ِف  یَّْٰبحَّ
ةَّ   یُوَّاِرْی  كَّْیفَّ  لُِْیِیَّه   ْوءَّ َِّخْیِه    سَّ  ا
یْلَّته   قَّالَّ  ْزُت  یهوَّ جَّ َّْن  اَّعَّ ُكْونَّ  ا َّ   ا
ا ِمثْلَّ  اِب  ههذَّ ةَّ  فَّاُوَّاِریَّ  الُْغرَّ ْوءَّ  سَّ
َِّخْ   َّْصبَّحَّ   ا  النٰهِدِمْیَّ  ِمنَّ  فَّا

32. এই কোৰলণই িনী ইছৰোঈ ৰ িোলি এই বিধোন বদবছল োঁ তয, 

হতযোৰ পবৰিলতি  নোইিো পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্ট তৰোধ কৰোৰ 

িোবহলৰ যবদ তকোলনোিোই কোলৰোিোক হতযো কলৰ বস তযবনিো সমগ্ৰ 

মোনৱ জোবতকলহ হতযো কবৰল  আৰু বযলয় কোলৰোিোৰ প্ৰোণ ৰক্ষ্ো 

কবৰল  বস তযবনিো সমগ্ৰ মোনুহৰ প্ৰোণ ৰক্ষ্ো কবৰল । বনশ্চয় 

বসহঁতৰ ওচৰল  আমোৰ ৰোছু সকল  স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ হ  

আবহবছ , ইয়োৰ বপছলতো বসহঁতৰ অবধকোংশই পৃবথৱীত 

সীমো ংঘন কবৰবছ । 

َّْجِل  ِمْن  ۬   ا ۛ۬ لِكَّ ر له  كَّتَّْبنَّا   ذه   بَِّنْ   عَّ
ٓاِءیْلَّ  َّنَّٰه   اِْسرَّ ا قَّتَّلَّ  مَّْن  ا ْْیِ  نَّْفًسٌۢ   ِبغَّ

َّوْ  نَّْفس   اد   ا َّنَّٰمَّا  اَْلَّْرِض  ِف  فَّسَّ   فَّكَّا
ِمْیًعا    النَّٰاسَّ  قَّتَّلَّ  مَّْن   جَّ َّْحیَّاهَّا  وَّ   ا
َّنَّٰمَّا   َّْحیَّا  فَّكَّا ِمْیًعا    النَّٰاسَّ  ا لَّقَّْد   جَّ   وَّ

ْتُهْم  ٓاءَّ ِت ؗ  ُرُسلُنَّا  جَّ  اِٰنَّ  ثُٰمَّ   ِبالْبَّیِٰنه
ا ْ  كَِّثْْیً لِكَّ  بَّْعدَّ  ٰمِْٰنُ   اَْلَّْرِض  ِف  ذه

 لَّمُْسِرفُْونَّ 

33. বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ বিৰুলি যুি কলৰ 

আৰু পৃবথৱীত ধ্বংসোত্মক কোম কবৰ ফুলৰ, বসহঁতৰ শোবি তকৱ  

এইলটোলৱই তয, বসহঁতক হতযো কৰো হ’ি অথিো ৰুছবিি কৰো 

হ’ি নোইিো বিপৰীত বদশৰ পৰো হোত ভবৰ কোটি তপল োৱো হ’ি 

িো বসহঁতক তদশৰ পৰো বনিিোবসত কৰো হ’ি। পৃবথৱীত 

এইলটোলৱই বসহঁতৰ  োঞ্ছনো আৰু আবখৰোতত বসহঁতৰ িোলি 

আলছ মহো শোবি। 

نَّٰمَّا  ُؤا اِ ٓ زه اِربُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  جَّ َّ  یُحَّ  اّلٰله
ُسْولَّه   ْونَّ   وَّرَّ یَّْسعَّ ادًا اَْلَّْرِض  ِف  وَّ  فَّسَّ

َّْن  ا ا ٰتَّلُْو  َّوْ  یُٰقَّ ا ا لَُّٰبْو  َّوْ   یُصَّ عَّ  ا  ُتقَّٰطَّ
َّیِْدیِْهْم  َّْرُجلُُهْم  ا ف   ٰمِْن  وَّا َّوْ  ِخلَّ   ا
لِكَّ   اَْلَّْرِض    ِمنَّ  یُْنفَّْوا   ِخْزی    لَُّهْم  ذه
نْیَّا  ِف  لَُّهْم  الٰدُ ةِ  ِف  وَّ اب   اَْلهِخرَّ   عَّذَّ

ن  ِظْیم   عَّ
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34. বকন্তু বসহঁতৰ িোবহলৰ, বযসকল  ততোমোল োকৰ 

আয়ত্তোধীনত অহোৰ পূলিিই তোওিো কবৰলছ। এলতলক জোবন 

তথোৱো তয, বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

َّْن  قَّْبِل  ِمْن  تَّابُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ   ا
ْ    تَّْقِدُرْوا ا  عَّلَّهْْیِ َّٰنَّ  فَّاعْلَّمُْو  َّ  ا  اّلٰله
ُفوْر   ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

35. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু ততওঁৰ হনকটয  োভৰ উপোয় অলেষণ কৰো 

 গলত ততওৰঁ পথত বজহোদ কৰো, যোলত ততোমোল োলক সফ  

হ’ি পোৰো। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا   اّلٰله
ا ُغْو  اِهُدْوا الْوَِّسْیلَّةَّ  اِلَّْیهِ  وَّابْتَّ  ِفْ  وَّجَّ
ِبیْلِه   لَّٰكُْم  سَّ  ُتْفلُِحْونَّ  لَّعَّ

36. বনশ্চয় বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো যবদ বসহঁতৰ হয়  গলত ইয়োৰ সমপবৰমোণ আৰু থোলক, 

যোলত বসহঁলত ইয়োৰ মোধযমত বক্বয়োমতৰ বদনো শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

পোিল  মুবিপণ বহচোলপ বদি পোলৰ, তথোবপও বসহঁতৰ পৰো 

তসয়ো গ্ৰহণ কৰো নহ’ি আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ কষ্টদোয়ক 

শোবি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّٰنَّ  لَّوْ  كَّفَّ ا  لَُّهْم  ا  ِف  ٰمَّ
ِمثْلَّه   اَْلَّْرِض  ِمْیًعا ٰوَّ ه   جَّ   مَّعَّ
اِب  ِمْن  ِبه   لِیَّْفتَُّدْوا مَّةِ  یَّْوِم  عَّذَّ  الِْقیه

ا  لَّ  مَّ ْ    ُتُقبِٰ لَُّهْم   ِمْٰنُ اب   وَّ َّلِْیم    عَّذَّ ا
 

37. বসহঁলত জুইৰ পৰো ও োি খুবজি, বকন্তু বসহঁলত তোৰ পৰো 

ও োি তনোৱোবৰি আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ বচৰিোয়ী শোবি। 
َّْن  یُِریُْدْونَّ  ا  النَّٰارِ  ِمنَّ  یَّْٰخُرُجْوا ا مَّ   وَّ

ِرِجْیَّ  ُهْم  ا ؗ  ِبخه لَُّهْم   ِمْنهَّ اب   وَّ  عَّذَّ
ِقْیم    ٰمُ

38. তচোৰ পুৰুষ আৰু তচোৰ নোৰী উভয়লৰ হোত কোটি বদয়ো, এয়ো 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ ফ  আৰু আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো বশক্ষ্ণীয় 

শোবি; (জোবন তথোৱো) আল্লোহ মহো পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

اِرُق  اِرقَّةُ  وَّالٰسَّ ا وَّالٰسَّ ُعْو   فَّاقْطَّ
َّیِْدیَُّهمَّا  ٓاًءٌۢ  ا زَّ بَّا  ِبمَّا  جَّ   ٰمِنَّ  نَّكَّاًَل  كَّسَّ

   ِ ُ   اّلٰله ِزیْز   وَّاّلٰله ِكْیم   عَّ  حَّ

39. এলতলক সীমো ংঘন কৰোৰ বপছত যবদ তকোলনোিোই তোওিো 

কলৰ আৰু বনজলক সংলশোধন কলৰ ততলে বনশ্চয় আল্লোলহ তোৰ 

তোওিো কিু  কবৰি; বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ْ  تَّابَّ  فَّمَّْن  َّْصلَّحَّ  ُظلْمِه   بَّْعدِ  ِمنٌۢ   وَّا
َّ  فَّاِٰنَّ  َّ  اِٰنَّ   عَّلَّْیِه     یَُّتْوُب  اّلٰله ُفوْر   اّلٰله  غَّ

 ٰرَِّحیْم  

40. তুবম নোজোনো তনবক তয, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

সোিিলভৌমত্ব তকৱ  আল্লোহলৰই? ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ শোবি 

বদলয় আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ ক্ষ্মো কবৰ বদলয় আৰু আল্লোহ সকল ো 

িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّْعلَّْم  ا َّ  ا مهوهِت  ُملُْك  لَّه   اّلٰله  الٰسَّ
ُب   وَّاَْلَّْرِض    ٰذِ ٓاءُ  مَّْن  یُعَّ یَّْغِفرُ  یَّٰشَّ  وَّ

ٓاُء    لِمَّْن  ُ   یَّٰشَّ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  
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41. তহ ৰোছু ! তুবম বসহঁতৰ িোলি বচবেত নহ’িো বযসকল  

কুফুৰীৰ ফোল  দ্ৰুত গবতত আগুৱোই যোয়—বযসকল  মুলখলৰ 

কয়, ‘ঈমোন আবনলছোঁ’, অথচ বসহঁতৰ অেলৰ ঈমোন আনো নোই- 

আৰু বযসকল  ইয়োহুদী হহলছ, বসহঁত (সকল োলৱই) বমছো কথো 

শুবনিল  (আৰু অনুসৰণ কবৰিল ) অবধক তৎপৰ, অনযোনয 

বযলিোৰ সম্প্ৰদোয় ততোমোৰ ওচৰল  অহো নোই ইহঁলত তসইসক  

ত োকৰ িোলি (লতোমোৰ কথোত) কোণ পোবত (লচোৰোংলচোৱোবগবৰ 

কবৰ) থোলক। (তোওৰোতৰ) শব্দসমূহ যথোযথ সুবিনযি থকোৰ 

বপছলতো বসহঁলত তসইলিোৰৰ অথি বিকৃত কলৰ। বসহঁলত কয়, 

‘যবদ ততোমোল োকক এলনকুৱো বিধোন বদলয় ততলনহ’ত  গ্ৰহণ 

কবৰিো আৰু যবদ এলনকুৱো বিধোন বনবদলয় ততলনহ’ত  িজি ন 

কবৰিো’। আল্লোলহ যোক বফতনোত তপ োি বিচোলৰ তোৰ িোলি 

আল্লোহৰ ওচৰত ততোমোৰ কবৰিল  এলকো নোই। ইহঁলতই হহলছ 

তসইসক  ত োক বযসক ৰ হৃদয়ক আল্লোলহ বিশুি কবৰি 

বনবিচোলৰ; বসহঁতৰ িোলি আলছ পৃবথৱীত  োঞ্ছনো আৰু 

আবখৰোতত আলছ মহোশোবি। 

ا  ُسْولُ  یه اَّیُٰهَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْحُزنْكَّ  َلَّ  الٰرَّ
اِرُعْونَّ   الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  الْكُْفرِ  ِف  یُسَّ

ا لُْو  نَّٰا  قَّا مَّ لَّْم  ِباَّفْوَّاِهِهْم  اه  ُتْؤِمْن  وَّ
  ۬ ِمنَّ   قُلُْوبُُهْم ۛ ۬   الَِّٰذیْنَّ  وَّ   هَّادُْوا ۛ
ُعْونَّ  ٰمه ُعْونَّ  لِلْكَِّذِب  سَّ ٰمه  لِقَّْوم   سَّ
ِریْنَّ ن  خَّ فُْونَّ   یَّاُْتْوكَّ    لَّْم   اه ٰرِ   یُحَّ
ْ  الْكَّلِمَّ   یَُّقْولُْونَّ   مَّوَّاِضِعه     بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ا اُْوتِیُْتْم  اِْن    لَّْٰم  وَّاِْن  فَُّخُذْوهُ  ههذَّ

ُرْوا    ُتْؤتَّْوهُ  مَّْن   فَّاْحذَّ ُ  یُِٰردِ  وَّ   اّلٰله
ْ  فِْتنَّتَّه   ِ  ِمنَّ  لَّه   تَّْملِكَّ  فَّلَّ ْیـ ًا    اّلٰله  شَّ
هٓى ِكَّ  ُ  یُِردِ  لَّْم  الَِّٰذیْنَّ  اُول َّْن  اّلٰله رَّ  ا ٰهِ   یُٰطَّ
نْیَّا  ِف  لَُّهْم   قُلُْوبَُّهْم    ۬   الٰدُ  ِخْزی   
لَُّهْم  ةِ  ِف  وَّ اب   اَْلهِخرَّ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ

42. বসহঁলত বমছো শুবনিল  িৰ আগ্ৰহশী  আৰু অলিধ সম্পদ 

খোিল  অতযে আসি; এলতলক বসহঁলত যবদ ততোমোৰ ওচৰল  

আলহ ততলে বসহঁতৰ বিচোৰ মীমোংসো কবৰিো অথিো বসহঁতক 

উলপক্ষ্ো কবৰিো। তুবম যবদ বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো ততলে 

বসহঁলত ততোমোৰ এলকো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি আৰু তুবম যবদ 

বসহঁতৰ বিচোৰ বনষ্পবত্ত কৰো ততলে বসহঁতৰ মোজত নযোয় বিচোৰ 

কবৰিো; বনশ্চয় আল্লোলহ নযোয়পৰোয়ণকোৰীসক ক ভো পোয়। 

ُعْونَّ  ٰمه ٰهلُْونَّ  لِلْكَِّذِب  سَّ َّك ْحِت    ا  لِلٰسُ
ٓاُءْوكَّ  فَّاِْن  ْ  فَّاْحُكْم  جَّ ُ َّوْ  بَّیْٰنَّ   ا

َّْعِرْض  ْ    ا ْٰنُ ْ  ُتْعِرْض  وَّاِْن   عَّ   عَّْٰنُ
 ْ ْوكَّ  فَّلَّ ْیـ ًا    یَُّٰضٰرُ كَّْمتَّ  وَّاِْن   شَّ   حَّ

ْ  فَّاْحُكْم  ُ َّ  اِٰنَّ   ِبالِْقْسِط    بَّیْٰنَّ   اّلٰله
 الْمُْقِسِطْیَّ  یُِحٰبُ 

43. আৰু বসহঁলত তকলনলক ততোমোক ফয়চো োকোৰী িনোয়? 

অথচ বসহঁতৰ ওচৰত আলছ তোওৰোত, য’ত আলছ আল্লোহৰ 

বিধোন, তথোবপও বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় আৰু বসহঁত মুবমলনো 

নহয়। 

ُمْونَّكَّ  وَّكَّْیفَّ  كِٰ ُهُم   یُحَّ   وَِّعْندَّ
ىةُ  ا  الٰتَّوْره ِ  ُحْكُم  فِْیهَّ لَّْٰونَّ  ثُٰمَّ  اّلٰله   یَّتَّوَّ
 ْ لِكَّ    بَّْعدِ  ِمنٌۢ ا    ذه مَّ هٓى ِكَّ  وَّ   اُول

ن   ِبالْمُْؤِمِنْیَّ
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44. বনশ্চয় আবমলয়ই তোওৰোত অৱতীণি কবৰবছল োঁ, তোত 

আবছ  বহদোয়ত আৰু তজযোবত, ইয়োৰ মোধযমত ইয়োহুবদসক ৰ 

িোলি ফয়চো ো প্ৰদোন কবৰবছ  অনুগত নিীসকল  আৰু 

ৰোব্বোনীসকল   গলত বিদ্বোনসকল ও। কোৰণ ততওঁল োকক 

আল্লোহৰ বকতোিৰ ৰক্ষ্ক বহচোলপ দোবয়ত্ব বদয়ো হহবছ  আৰু 

ততওঁল োক আবছ  ইয়োৰ (সতযতোৰ) সোক্ষ্ী। তসলয় 

ততোমোল োলক মোনুহক ভয় নকবৰিো তকৱ  তমোলকই ভয় কৰো, 

আৰু তমোৰ আয়োতসমূহৰ বিবনময়ত তুচ্ছ মূ য বকবন ন ’িো। 

আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ তসই অনুযোয়ী বযসকল  বিধোন 

বনবদলয় বসহঁলতই হহলছ কোবফৰ। 

َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّنْزَّ ىةَّ  ا ا  الٰتَّوْره   وَّنُوْر      ُهًدی فِْیهَّ
ا  یَّْحكُُم  َّْسلَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  النَِّٰبیُْٰونَّ  ِبهَّ   ا
َِّٰذیْنَّ  بٰهِنٰیُْونَّ  هَّادُْوا لِل   وَّاَْلَّْحبَّارُ  وَّالٰرَّ
ِب  ِمْن  اْسُتْحِفُظْوا ِبمَّا  ِ  ِكته َّانُْوا اّلٰله  وَّك

ٓاءَّ    عَّلَّْیهِ  دَّ ُوا فَّلَّ   ُشهَّ   النَّٰاسَّ  تَّْخشَّ
ْوِن  ْوا وََّلَّ  وَّاْخشَّ ُ َّمًَّنا  ِباهیهِتْ  تَّْشَتَّ   ث
مَّْن   قَّلِْیًل    لَّ  ِبمَّا   یَّْحكُْم  لَّْٰم  وَّ َّنْزَّ   ا
 ُ هٓى ِكَّ  اّلٰله  الْكهِفُرْونَّ  ُهُم  فَّاُول

45. আৰু তোত (তোওৰোতত) আবম বসহঁতৰ িোলি (এই বিধোন) 

অতযোৱশযক কবৰ বদবছল োঁ তয, প্ৰোণৰ পবৰিলতি  প্ৰোণ, চকুৰ 

পবৰিলতি  চকু, নোকৰ পবৰিলতি  নোক, কোণৰ পবৰিলতি  কোণ, 

দোঁতৰ পবৰিলতি  দোঁত আৰু আঘোতৰ পবৰিলতি  অনুৰূপ আঘোত। 

এলতলক তকোলনোিোই ক্ষ্মো কবৰল  তোৰ িোলি তসইলটো 

কোফফোৰো হ’ি। আৰু আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ তসই অনুযোয়ী 

বযসকল  বিধোন বনবদলয় বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

ْ  وَّكَّتَّْبنَّا  ا   عَّلَّهْْیِ َّٰنَّ  فِْیهَّ   النَّْٰفسَّ  ا
ْیَّ   ِبالنَّْٰفِس ن  ْیِ  وَّالْعَّ   وَّاَْلَّنْفَّ  ِبالْعَّ
ٰنَّ  ِباَْلُذُِن  وَّاَْلُذُنَّ  ِباَْلَّنِْف    وَّالٰسِ
ٰنِ ن  اص     وَّالُْجُرْوحَّ   ِبالٰسِ   فَّمَّْن   قِصَّ
قَّ  ٰدَّ ة   ِبه   تَّصَّ ٰفَّارَّ ْن   لَّٰه     فَُّهوَّكَّ مَّ   لَّْٰم  وَّ
لَّ  ِبمَّا   یَّْحكُْم  َّنْزَّ ُ  ا هٓى ِكَّ  اّلٰله   ُهُم   فَّاُول

لِمُْونَّ   الٰظه

46. আৰু আবম ততওঁল োকৰ বপছলতই মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোক 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, ততওঁৰ পূলিি অৱতীণি তহোৱো তোওৰোতৰ 

সমথিক বহচোলপ। আবম ততওঁক ইিী  প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, তোত 

আবছ  বহদোয়ত আৰু তজযোবত, আৰু এইখলনও তোৰ পূলিি 

অৱতীণি তহোৱো তোওৰোতৰ সতযতোৰ সমথিনকোৰী আবছ , 

 গলত তোত আবছ  মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি বহদোয়ত আৰু 

উপলদশ। 

له   وَّقَّٰفَّیْنَّا  َّاِرِهْم  عَّ ث   ابِْن  ِبِعْیسَّ  اه
ْریَّمَّ  قًا  مَّ ٰدِ یْهِ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  ُمصَّ   ِمنَّ  یَّدَّ
ىِة  تَّیْنههُ  الٰتَّوْره   فِْیهِ  اَْلِنِْجْیلَّ  وَّاه
قًا   وَّنُوْر  ن  ُهًدی ٰدِ ُمصَّ یْهِ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  وَّ  یَّدَّ
ىةِ  ِمنَّ  ةً  وَُّهًدی الٰتَّوْره ْوِعظَّ مَّ  وَّ

 لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ  

47. ইিী ৰ অনুসোৰীসকল  তসই অনুসোলৰই ফয়চো ো কৰো 

উবচত, বযলিোৰ বিধোন আল্লোলহ তোত অৱতীণি কবৰলছ। কোৰণ 

আল্লোলহ বযলিোৰ বিধোন অৱতীণি কবৰলছ তসই অনুযোয়ী বযসকল  

ফয়চো ো নকলৰ বসহঁলতই হহলছ ফোবছক্ব। 

لْیَّْحكُْم  َّْهُل  وَّ لَّ  ِبمَّا   اَْلِنِْجْیِل  ا َّنْزَّ   ا
 ُ مَّْن   فِْیِه    اّلٰله لَّ  ِبمَّا   یَّْحكُْم  لَّْٰم  وَّ َّنْزَّ   ا
 ُ هٓى ِكَّ  اّلٰله ِسُقْونَّ  ُهُم  فَّاُول  الْفه
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48. আৰু আবম ততোমোৰ প্ৰবত সতযসহ বকতোি অৱতীণি কবৰলছোঁ, 

ইয়োৰ পূলিি অৱতীণি তহোৱো বকতোিসমূহৰ সতযতোৰ সমথিনকোৰী 

আৰু তসইলিোৰৰ তদোৰককোৰীৰূলপ। এলতলক আল্লোলহ বয 

অৱতীণি কবৰলছ তসই অনুযোয়ী তুবম বসহঁতৰ বিচোৰ বনষ্পবত্ত কৰো 

আৰু বয সতয ততোমোৰ ওচৰল  আবহলছ তসইলটো এবৰ বসহঁতৰ 

প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো। ততোমোল োকৰ প্ৰলতযকলৰ িোলি 

আবম এলকোটোলক চৰীয়ত আৰু স্পষ্ট পথ বনধিোৰণ কবৰ বদলছোঁ। 

আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক এটো উম্মত কবৰি 

পোবৰল লহঁলতন, বকন্তু ততও ঁততোমোল োকক বয প্ৰদোন কবৰলছ 

তোৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক পৰীক্ষ্ো কবৰি বিচোলৰ। তসলয় 

ততোমোল োলক সৎকমিত প্ৰবতলযোবগতো কৰো। আল্লোহৰ বপলনই 

ততোমোল োক সকল োলৱ প্ৰতযোৱতি ন কবৰি  োবগি। এলতলক 

ততোমোল োলক বয বিষয়ত মতলভদ কবৰবছ ো, তসই বিষলয় 

ততওঁ ততোমোল োকক অৱগত কৰোি। 

لْنَّا   َّنْزَّ ٰقِ  الِْكتهبَّ  اِلَّْیكَّ  وَّا  ِبالْحَّ
قًا  ٰدِ یْهِ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  ُمصَّ ِب  ِمنَّ  یَّدَّ  الِْكته
ْیِمًنا  ُمهَّ ْ  فَّاْحُكْم  عَّلَّْیهِ  وَّ ُ   ِبمَّا   بَّیْٰنَّ
لَّ  َّنْزَّ ُ  ا ُهْم  تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ  اّلٰله َّْهوَّٓاءَّ ٰمَّا  ا   عَّ
ٓاءَّكَّ  ٰقِ    ِمنَّ  جَّ لْنَّا  لِكُٰل    الْحَّ عَّ   جَّ
اًجا    ِمْنُكْم  ِمْنهَّ ًة ٰوَّ لَّوْ   ِشْرعَّ ٓاءَّ  وَّ   شَّ
 ُ لَّكُْم  اّلٰله عَّ هِكْن  لَّجَّ ل ةً ٰوَّ   اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ
َّْبلُ  ا   ِفْ  وَُّكْم لِٰی ىكُْم  مَّ ته   فَّاْستَِّبُقوا اه

ِت    ْْیه ِ  اِلَّ   الْخَّ ْرِجُعكُْم  اّلٰله ِمْیًعا  مَّ   جَّ
ُئكُْم    فِْیهِ  ُكنُْتْم   ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ
ن   تَّْختَّلُِفْونَّ

49. (আলকৌ হকলছোঁ) আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ তসই 

অনুযোয়ী তুবম বসহঁতৰ মোজত বিচোৰ বনষ্পবত্ত কৰো, আৰু বসহঁতৰ 

প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো,  গলত বসহঁতৰ বিষলয় সতকি  

থোবকিো, কোৰণ আল্লোলহ ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কবৰলছ 

বসহঁলত যোলত ইয়োৰ তকোলনো বিষয়ৰ পৰো ততোমোক বিচুযত কবৰি 

তনোৱোলৰ। যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় ততলে জোবন তথোৱো তয, 

আল্লোলহ বসহঁতক তকৱ  বসহঁতৰ বকছুমোন গুণোহৰ িোলি শোবি 

বদি বিচোলৰ। বনশ্চয় মোনুহৰ মোজৰ িহুলতই হহলছ ফোবছক্ব। 

َِّن  ْ  اْحُكْم  وَّا ُ لَّ  ِبمَّا   بَّْیٰنَّ َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
ُهْم  تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ  َّْهوَّٓاءَّ ْرُهْم  ا َّْن  وَّاْحذَّ  ا

ْ  یَّْٰفِتنُْوكَّ  نٌۢ ا   بَّْعِض  عَّ لَّ  مَّ َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
لَّْٰوا فَّاِْن   اِلَّْیكَّ    َّنَّٰمَّا  فَّاعْلَّْم  تَّوَّ  یُِریُْد  ا
 ُ َّْن  اّلٰله ْ  ا ُ  ذُنُْوِبِهْم    ِببَّْعِض  یُِٰصْیُبَّ
ا وَّاِٰنَّ  ِسُقْونَّ   النَّٰاِس  ٰمِنَّ  كَِّثْْیً  لَّفه

50. বসহঁলত জোবহব য়যোত যুগৰ বিচোৰ-িযৱিো কোমনো কলৰ 

তনবক? দৃঢ বিশ্বোসী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বিচোৰ-িযৱিো প্ৰদোনত 

আল্লোহতলক তেি আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? 

َّفَُّحكْمَّ  اِهلِٰیَّةِ  ا مَّْن   یَّْبُغْونَّ    الْجَّ   وَّ
ُن  ِ  ِمنَّ  اَّْحسَّ   لِٰقَّْوم   ُحْكًما  اّلٰله
ن   یُْٰوقُِنْونَّ



 

আ -মোবয়দোহ 

 

153 

 

 املائدة 

51. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক ইয়োহুদী আৰু 

নোছোৰোসক ক িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো, বসহঁত হহলছ পৰস্পলৰ 

পৰস্পৰৰ িনু্ধ। ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই বসহঁতক 

িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ কবৰল  বস বনশ্চয় বসহঁতলৰই এজন িুব  গণয 

হ’ি। বনশ্চয় আল্লোলহ অতযোচোৰী সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَّٰتَِّخُذوا َلَّ  اه
ی الْیَُّهْودَّ  ره  ۬   وَّالنَّٰصه َّْولِیَّٓاءَّ ر  بَّْعُضُهْم   ا
َّْولِیَّٓاءُ  مَّْن   بَّْعض     ا لَُّٰهْم  وَّ   ٰمِْنُكْم  یَّٰتَّوَّ
ْ    فَّاِنَّٰه   َّ  اِٰنَّ   ِمْٰنُ   یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله
لِمِْیَّ  الْقَّْومَّ   الٰظه

52. এলতলক বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ বসহঁতক তুবম 

অবতলসোনকোল  বসহঁতৰ হসলত বমব ত তহোৱো তদবখিল  পোিো। 

বসহঁলত কয়, ‘আবম আশংকো কবৰলছোঁ তয, তকোলনো এটো বিপলদ 

আমোক আৰোে কবৰি’। তোৰ বপছত এলনকুৱোও হ’ি পোলৰ 

তয, আল্লোলহ (ততোমোল োকক) বিজয় দোন কবৰি অথিো ততওঁৰ 

পৰো এলনকুৱো বকিো প্ৰদোন কবৰি যোলত বসহঁলত বসহঁতৰ অেৰত 

বয তগোপন ৰোবখবছ  তসই িোলি  বজ্জত হয়। 

َّی   ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  فََّتَّ
اِرُعْونَّ  ْ  یُٰسَّ َّْن  نَّْخَشه   یَُّقْولُْونَّ  فهِْْیِ   ا
ة     ُتِصْیبَّنَّا  ُ  فَّعَّسَّ   دَّٓاى ِرَّ َّْن  اّلٰله َّ  ا  یَّٰاِْٰت
َّوْ  ِبالْفَّْتِح  َّْمر   ا  فَُّیْصِبُحْوا ِعْنِده   ٰمِْن  ا
له  ا   عَّ ْوا مَّ ٰرُ َّسَّ َّنُْفِسِهْم  ِفْ   ا   ا

ِدِمْیَّ    نه

53. আৰু মুবমনসকল  ক’ি, ‘ইহঁলতই আল্লোহৰ নোমত 

দৃঢভোলৱ শপত কবৰবছ  তনবক তয, বনশ্চয় বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ  গত আলছ’? বসহঁতৰ আম সমূহ বনষ্ফ  

হহলছ, ফ ত বসহঁত ক্ষ্বতগ্ৰি হহলছ। 

یَُّقْولُ  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ُنْو  مَّ ءِ  اه َّهه ُؤاَلَّ   الَِّٰذیْنَّ  ا
ُمْوا َّقْسَّ ِ  ا ْهدَّ  ِباّلٰله َّیْمَّانِِهْم ن   جَّ نَُّٰهْم   ا  اِ
كُْم    ْت   لَّمَّعَّ ِبطَّ َّْعمَّالُُهْم  حَّ َّْصبَُّحْوا ا  فَّا
ِسِریْنَّ   خه

54. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই যবদ 

দ্বীনৰ পৰো উভবত যোয় (লতলে জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোলহ 

এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয় আবনি বযসক ক ততওঁ ভো পোয় আৰু 

ততওঁল োলকও ততওঁক ভো  পোি; ততওঁল োক মুবমনসক ৰ 

প্ৰবত তকোম  আৰু কোবফৰসক ৰ প্ৰবত অবত কল োৰ হ’ি; 

ততওঁল োলক আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰি আৰু তকোলনো 

ভৎি সনোকোৰীৰ ভৎি সনোল  ভ্ৰূলক্ষ্প নকবৰি। এইলটো আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহ, ততও ঁ যোক ইচ্ছো কলৰ তোলকই দোন কলৰ। (জোবন 

তথোৱো) আল্লোহ প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   ِمْنُكْم  یَّْٰرتَّٰدَّ  مَّْن  اه
ْن  ْوفَّ   دِیِْنه   عَّ ُ  یَّاِْٰت  فَّسَّ   ِبقَّْوم   اّلٰله

 ْ ُ یُِحبُْٰونَّه   ن  یُِٰحُٰبُ لَّٰة    وَّ َّذِ لَّ  ا  عَّ
ة   الْمُْؤِمِنْیَّ  َِّعٰزَّ لَّ  ا  الْكهِفِریْنَّ ؗ  عَّ
اِهُدْونَّ  ِبیِْل  ِفْ   یُجَّ ِ  سَّ   وََّلَّ  اّلٰله
افُْونَّ  ى ِم      لَّْومَّةَّ  یَّخَّ لِكَّ   اَلَّ   فَّْضُل  ذه

 ِ ٓاُء    مَّْن  یُْؤتِْیهِ  اّلٰله ُ   یَّٰشَّ   وَّاِسع   وَّاّلٰله
 عَّلِْیم  
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55. (জোবন তথোৱো) ততোমোল োকৰ (প্ৰকৃত) িনু্ধ হহলছ তকৱ  

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু  আৰু মুবমনসক - বযসকল  বিনীত 

হহ ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু যোকোত প্ৰদোন কলৰ। 

نَّٰمَّا  لِٰیُُكُم  اِ ُ  وَّ ُسْولُه   اّلٰله  وَّالَِّٰذیْنَّ  وَّرَّ
مَُّنوا هوةَّ  یُِقْیُمْونَّ   الَِّٰذیْنَّ  اه ل  الٰصَّ

یُْؤُتْونَّ  وةَّ  وَّ كه ِكُعْونَّ  وَُّهْم  الٰزَّ  ره

56. এলতলক বযলয় আল্লোহক আৰু ততওঁৰ ৰোছু ক  গলত 

মুবমনসক ক িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ কবৰি (লতলৱঁই হ’ি আল্লোহৰ 

দ ভুি)। (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোহৰ দল ই জয়যুি 

হ’ি। 

ْن  مَّ ٰلَّ  وَّ َّ  یَّٰتَّوَّ ُسْولَّه   اّلٰله   وَّالَِّٰذیْنَّ  وَّرَّ
ُنْوا مَّ ِ  ِحْزبَّ  فَّاِٰنَّ  اه   ُهُم  اّلٰله

ن  لُِبْونَّ  الْغه

57. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ পূলিি বযসক ক বকতোি 

বদয়ো হহবছ  বসহঁতৰ মোজৰ বযসকল  ততোমোল োকৰ দ্বীনক 

উপহোস আৰু তখ -তধমোব ৰ িস্তুৰূলপ গ্ৰহণ কলৰ বসহঁতক আৰু 

কোবফৰসক ক ততোমোল োলক তকবতয়োও িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো 

আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যবদ 

ততোমোল োলক প্ৰকৃত মুবমন তহোৱো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَّٰتَِّخُذوا َلَّ  اه
ُذْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّٰخَّ لَِّعًبا  ُهُزًوا دِیْنَُّكْم  ا  وَّ
  قَّْبلِكُْم  ِمْن  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ 

َّْولِیَّٓاءَّ    وَّالْكُٰفَّارَّ  تَُّٰقوا  ا َّ  وَّا   اِْن  اّلٰله
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم   ٰمُ

58. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক ছো োতৰ প্ৰবত আহ্বোন কৰো 

ততবতয়ো বসহঁলত ইয়োক উপহোস আৰু তখ -তধমোব ৰ িস্তুৰূলপ 

গ্ৰহণ কলৰ- এইলটো এইিোলি তয, বসহঁত হহলছ এলনকুৱো এটো 

সম্প্ৰদোয় বযসকল  এলকোলৱ নিুলজ। 

هوةِ  اِلَّ  نَّادَّیُْتْم  وَّاِذَّا ل ُذْوهَّا  الٰصَّ تَّٰخَّ   ا
لَِّعًبا    ُهُزًوا لِكَّ   وَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ِباَّنَُّٰهْم  ذه

 یَّْعِقلُْونَّ 

59. তকোৱো, ‘তহ বকতোিীসক ! ততোমোল োলক আমোৰ হসলত 

এইকোৰলণ শত্ৰুতো তপোষণ কৰো তনবক তয, আবম আল্লোহৰ প্ৰবত 

ঈমোন আবনলছোঁ আৰু আমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ তথো বয 

আমোৰ পূলিি অৱতীণি হহবছ  তসইলিোৰক আবম বিশ্বোস কলৰোঁ। 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ অবধকোংশই হহছো ফোবছক্ব’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل    ِمنَّٰا   تَّْنِقُمْونَّ  هَّْل  الِْكته
َّْن  اَِٰلَّ   نَّٰا  ا مَّ ِ  اه ا   ِباّلٰله مَّ   اِلَّیْنَّا  اُنِْزلَّ  وَّ
ا   مَّ َّٰنَّ   قَّْبُل ن  ِمْن  اُنِْزلَّ  وَّ ُكْم  وَّا ْكثَّرَّ َّ   ا

 فهِسُقْونَّ 
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60. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক ইয়োতলকও বনকৃষ্ট পবৰণোমৰ 

সংিোদ বদমলন বযলটো আল্লোহৰ ওচৰত আলছ? যোৰ ওপৰত 

আল্লোলহ অবভসম্পোত কবৰলছ আৰু যোৰ ওপৰত ততও ঁ

তৰোধোবেত হহলছ। বযসক ৰ মোজৰ পৰো বকছুমোনক িোিৰ আৰু 

বকছুমোনক গোহবৰ িনোইবছ  আৰু (বসহঁতৰ বকছুমোলন) তোগুতৰ 

উপোসনো কবৰবছ । বসহঁলতই অৱিোনৰ বদশৰ পৰো বনকৃষ্ট আৰু 

সৰ  পথৰ পৰো আটোইতলক তিবছ বিচুযত’। 

ُنَّٰبُِئكُْم  هَّْل  قُْل  ٰر   ا لِكَّ   ٰمِْن  ِبشَّ   ذه
ِ    ِعْندَّ  مَّثُْوبَّةً  نَّهُ  مَّْن   اّلٰله ُ  لَّٰعَّ   اّلٰله
لَّ  عَّلَّْیهِ  وَّغَِّضبَّ  عَّ ُ  وَّجَّ دَّةَّ  ِمْٰنُ   الِْقرَّ

نَّاِزیْرَّ  بَّدَّ  وَّالْخَّ اُغْوتَّ    وَّعَّ  الٰطَّ
هٓى ِكَّ  ٰر   اُول ٰلُ  شَّ ْن  ٰمَّكَّانًا ٰوَّاَّضَّ وَّٓاءِ  عَّ  سَّ

ِبیِْل   الٰسَّ

61. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো ততোমোল োকৰ ওচৰল  আলহ 

ততবতয়ো কয়, আবম ঈমোন আবনলছোঁ, অথচ বসহঁত কুফুৰী হ  

প্ৰলৱশ কবৰলছ আৰু এইলটো হ লয় ও োই হগলছ। আৰু বসহঁলত 

বয তগোপন কলৰ, তসই সম্পলকি  আল্লোলহ ভো দলৰই জোলন। 

ٓاُءْوُكْم  وَّاِذَّا لُْو ا جَّ نَّٰا  قَّا مَّ  وَّقَّْد  اه
لُْوا ُجْوا قَّْد  وَُّهْم  ِبالْكُْفرِ  دَّٰخَّ رَّ  ِبه     خَّ
 ُ َّعْلَُّم  وَّاّلٰله َّانُْوا ِبمَّا  ا  یَّْكُتُمْونَّ  ك

62. বসহঁতৰ মোজৰ িহুতলক তুবম তদবখিল  পোিো পোপকমিত, 

সীমো ংঘনত আৰু অলিধ ভক্ষ্ণত তৎপৰ; বসহঁলত বয কলৰ 

তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ی ا وَّتَّره ْ  كَِّثْْیً اِرُعْونَّ  ٰمِْٰنُ   ِف  یُسَّ
َّكْلِِهُم  وَّالُْعْدوَّاِن  اَْلِثِْم  ْحتَّ    وَّا   الٰسُ
ا  لَِّبْئسَّ  َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

63. ৰোব্বোনীসকল  আৰু পবিতসকল  বসহঁতক তিয়ো কথো 

তকোৱোৰ পৰো আৰু অলিধ ভক্ষ্ণৰ পৰো বকয় বনলষধ নকলৰ? 

ইহঁলত বয কবৰ আলছ বনশ্চয় এয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

هُىُ  لَّْو َلَّ  بٰهِنٰیُْونَّ  یَّْنهه   وَّاَْلَّْحبَّارُ  الٰرَّ
ْن  َّكْلِِهُم  اَْلِثْمَّ  قَّْولِِهُم  عَّ ْحتَّ    وَّا  الٰسُ

ا  لَِّبْئسَّ  َّانُْوا مَّ  یَّْصنَُّعْونَّ  ك

64. আৰু ইয়োহুদীসকল  কয়, ‘আল্লোহৰ হোত ৰুি’। িৰং ৰুি 

হওক বসহঁতৰ হোত আৰু বসহঁলত বয কয় তসইকোৰলণ বসহঁত 

অবভশপ্ত হওক, জোবন তথোৱো আল্লোহৰ উভয় হোলতই প্ৰসোবৰত; 

ততওঁ তযলনলক ইচ্ছো ততলনলক দোন কলৰ। ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কৰো হহলছ 

তসয়ো বনশ্চয় বসহঁতৰ িহুতলৰ অিোধযতো আৰু কুফুৰী িৃবি 

কবৰি। আবম বসহঁতৰ মোজত বক্বয়োমত পযিে িোয়ী শত্ৰুতো আৰু 

বিলদ্বষ ঢোব  বদলছোঁ। তযবতয়োই বসহঁলত যুিৰ জুই  গোয় 

ততবতয়োই আল্লোলহ তসয়ো নুমোই বদলয় আৰু বসহঁলত পৃবথৱীত 

বিপযিয় কবৰ ফুলৰ; আৰু আল্লোলহ বিপযিয়কোৰীসক ক ভো  

নোপোয়। 

ِ  یَُّد  الْیَُّهْودُ  وَّقَّالَِّت  ْغلُْولَّة     اّلٰله   مَّ
َّْٰت  َّیِْدیِْهْم  غُل لُِعُنْوا ا لُْوا    ِبمَّا  وَّ   بَّْل   قَّا
هُ  ِ ن  یَّده ته ٓاُء    كَّْیفَّ  یُْنِفُق   مَّْبُسْوطَّ  یَّشَّ

ٰنَّ  لَّیَِّزیْدَّ ا وَّ ْ  كَِّثْْیً ا   ٰمِْٰنُ   اُنِْزلَّ  ٰمَّ
بِٰكَّ  ِمْن  اِلَّْیكَّ    ُطْغیَّانًا ٰوَُّكْفًرا    ٰرَّ

َّلْقَّیْنَّا  ُ  وَّا ُ اوَّةَّ  بَّیْٰنَّ دَّ ٓاءَّ  الْعَّ  وَّالْبَّْغضَّ
مَِّة    یَّْوِم  اِله  َّٰمَّا    الِْقیه َّْوقَُّدْوا كُل   نَّاًرا ا

ْرِب  َّهَّا  لِٰلْحَّ ا َّْطفَّ ُ ن  ا ْونَّ   اّلٰله یَّْسعَّ  ِف   وَّ
ادًا    اَْلَّْرِض  ُ   فَّسَّ   یُِحٰبُ  َلَّ  وَّاّلٰله

 الْمُْفِسِدیْنَّ 
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65. আৰু যবদ বকতোিীসকল  ঈমোন আবনল লহঁলতন আৰু 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰল লহঁলতন ততলনহ’ত  বনশ্চয় আবম 

বসহঁতৰ পোপসমূহ মবচ বদল োলহঁলতন আৰু বসহঁতক সুখময় 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোল োঁলহঁলতন। 

لَّوْ  َّٰنَّ  وَّ َّْهلَّ  ا ِب  ا ُنْوا الِْكته مَّ تَّٰقَّْوا اه   وَّا
ْ  لَّكَّٰفَّْرنَّا  ْٰنُ اهتِِهْم   عَّ ٰیِ   سَّ

 ْ ُ َّدْخَّلْٰنه نٰهِت  وََّلَّ  النَِّٰعْیِم  جَّ

66. আৰু বসহঁলত যবদ তোওৰোত, ইিী  আৰু বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বসহঁতৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কৰো হহলছ 

তসয়ো প্ৰবতবিত কবৰল লহঁলতন, ততলনহ’ত  বসহঁলত 

বনবশ্চতভোলৱ বসহঁতৰ ওপৰৰ পৰো আৰু ভবৰৰ ত ৰ পৰো খোদয 

 োভ কবৰল লহঁলতন। বসহঁতৰ মোজৰ এটো দ  আলছ মধযপন্থী, 

বকন্তু বসহঁতৰ মোজৰ অবধকোংশই অবত বনকৃষ্ট কোম কলৰ! 

لَّوْ  َّنَُّٰهْم  وَّ َّقَّاُموا ا ىةَّ  ا  وَّاَْلِنِْجْیلَّ  الٰتَّوْره
ا   مَّ ْ  اُنِْزلَّ  وَّ بِِٰهْم  ٰمِْن  اِلَّهْْیِ َّلُْوا ٰرَّ َّك  َلَّ
ِمْن  فَّْوقِِهْم  ِمْن  َّْرُجلِِهْم    تَّْحِت  وَّ   ا

 ْ ة     اُٰمَّة   ِمْٰنُ ْقتَِّصدَّ ْ  وَّكَِّثْْی    ٰمُ   ٰمِْٰنُ
ٓاءَّ  ا  سَّ ن  مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ

67. তহ ৰোছু ! ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত 

বয অৱতীণি হহলছ তসয়ো প্ৰচোৰ কৰো; আৰু যবদ তুবম এলন নকৰো 

ততলে তুবম ততওঁৰ িোতি ো প্ৰচোৰ নকবৰ ো। আল্লোলহই ততোমোক 

মোনুহৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰি। বনশ্চয় আল্লোলহ কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ক 

বহদোয়ত নকলৰ। 

ا  ُسْولُ  یه اَّیُٰهَّ ا   بَّلِٰغْ  الٰرَّ   اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  مَّ
بِٰكَّ    ِمْن  ْل  لَّْٰم  وَّاِْن   ٰرَّ   بَّلَّْٰغتَّ  فَّمَّا  تَّْفعَّ

الَّتَّه     ُ   ِرسَّ  النَّٰاِس    ِمنَّ  یَّْعِصُمكَّ  وَّاّلٰله
َّ  اِٰنَّ  الْكهِفِریْنَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله

 

68. তকোৱো, ‘তহ বকতোিীসক ! তোওৰোত, ইিী  আৰু 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ প্ৰবত বয 

অৱতীণি কৰো হহলছ তসয়ো প্ৰবতিো নকৰোল লক ততোমোল োকৰ 

তকোলনো বভবত্ত নোই। আনহোলত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো (লহ মুহোম্মদ) ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কৰো হহলছ তসয়ো 

বসহঁতৰ িহুতলৰ অিোধযতো আৰু কুফুৰীলহ িৃবি কবৰি। গবতলক 

তুবম কোবফৰ সম্প্ৰদোয়কল  দুখ নকবৰিো’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل  له  لَّْسُتْم  الِْكته ء   عَّ ْ  َشَّ
ٰته  ىةَّ  ُتِقْیُموا حَّ ا   وَّاَْلِنِْجْیلَّ  الٰتَّوْره مَّ   وَّ
ُنِْزلَّ  بُِٰكْم    ٰمِْن  اِلَّْیُكْم  ا ٰنَّ   ٰرَّ لَّیَِّزیْدَّ  وَّ
ا ْ  كَِّثْْیً ا   ٰمِْٰنُ   ِمْن  اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  ٰمَّ
بِٰكَّ  لَّ  تَّاْسَّ  فَّلَّ   ُطْغیَّانًا ٰوَُّكْفًرا    ٰرَّ   عَّ
 الْكهِفِریْنَّ  الْقَّْوِم 

69. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ, আৰু বযসক  ইয়োহুদী 

আৰু ছোলিয়ী  গলত নোছোৰোসক ৰ মোজৰ বযসকল  আল্লোহ 

আৰু তশষ বদৱসৰ ওপৰত ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু ততওঁল োক বচবেতও 

নহ’ি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ  هَّادُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اه
ِبـ ُْونَّ  ی وَّالٰصه ره مَّنَّ  مَّْن  وَّالنَّٰصه ِ  اه  ِباّلٰله
ِملَّ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  الًِحا  وَّعَّ   فَّلَّ   صَّ
ْوف   ْ  خَّ نُْونَّ  ُهْم   وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ  یَّْحزَّ
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70. বনশ্চয় আবম িনী ইছৰোঈ ৰ পৰো অিীকোৰ হ বছল োঁ আৰু 

বসহঁতৰ ওচৰল  িহুলতো ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। তযবতয়োই 

তকোলনো ৰোছুল  বসহঁতৰ ওচৰল  এলন বকিো হ  আবহবছ  

বযলটো বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ বিপৰীত আবছ , ততবতয়োই বসহঁলত 

বকছুমোন ৰোছু ক বমথযোলৰোপ কবৰবছ  আৰু বকছুমোনক হতযো 

কবৰবছ । 

ْذنَّا  لَّقَّْد  ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   ِمیْثَّاقَّ  اَّخَّ  اِْسرَّ
لْنَّا   َّْرسَّ ْ  وَّا َّٰمَّا   ُرُسًل    اِلَّهْْیِ ُهْم  كُل ٓاءَّ   جَّ
 ٌۢ ُسْول  َّنُْفُسُهْم ن  تَّْهوه ی َلَّ  ِبمَّا  رَّ   ا
بُْوا فَِّریًْقا  فَِّریًْقا  كَّٰذَّ  یَّْٰقُتلُْونَّ   وَّ

71. আৰু বসহঁলত ভোবিবছ  তয, বসহঁতৰ তকোলনো শোবি নহ’ি, 

ফ ত বসহঁত অন্ধ আৰু িবধৰ হহ পবৰবছ । তোৰ বপছলতো 

আল্লোলহ বসহঁতৰ তোওিো কিু  কবৰবছ । ইয়োৰ বপছলতো বসহঁতৰ 

িহুলতই অন্ধ আৰু িবধৰ হহবছ । বসহঁলত বয আম  কলৰ তসই 

বিষলয় আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ِسُبْو ا ََّٰلَّ  وَّحَّ ُمْوا فِتْنَّة   تَُّكْونَّ  ا  فَّعَّ
ٰمُْوا ُ  تَّابَّ  ثُٰمَّ  وَّصَّ ْ  اّلٰله ُمْوا ثُٰمَّ   عَّلَّهْْیِ  عَّ
ٰمُْوا ْ    كَِّثْْی   وَّصَّ ُ   ٰمِْٰنُ ٌۢ  وَّاّلٰله  ِبمَّا  بَِّصْْی 
 یَّْعمَّلُْونَّ 

72. বযসকল  কয়, ‘মছীহ ইিলন মোৰয়োলমই হহলছ আল্লোহ’, 

বনশ্চয় বসহঁলত কুফুৰী কবৰলছ। অথচ মছীলহ হকলছ, ‘তহ 

ইছৰোঈ ৰ সেোনসক ! ততোমোল োলক তসই আল্লোহৰ ইিোদত 

কৰো বযজন তমোৰ প্ৰবতপো ক আৰু ততোমোল োকলৰো 

প্ৰবতপো ক’। বনশ্চয় বযলয় আল্লোহৰ  গত অংশীদোৰ িোপন 

কবৰি আল্লোলহ তোৰ ওপৰত জোন্নোত হোৰোম কবৰ বদলছ আৰু তোৰ 

ঠিকনো হ’ি জোহোন্নোম; আৰু যোব মসক ৰ িোলি তকোলনো 

সহোয়কোৰী নোই। 

ا الَِّٰذیْنَّ  كَّفَّرَّ  لَّقَّْد  لُْو  َّ  اِٰنَّ  قَّا   اّلٰله
ْریَّمَّ    ابُْن  ُهوَّالْمَِّسْیُح   وَّقَّالَّ   مَّ
ٓاِءیْلَّ  یهبَِّنْ   الْمَِّسْیُح   اْعُبُدوا اِْسرَّ

 َّ ْ  اّلٰله ٰبِ بَُّٰكْم    رَّ نَّٰه    وَّرَّ   یُْٰشِرْك  مَّْن  اِ
 ِ مَّ  فَّقَّْد  ِباّلٰله ٰرَّ ُ  حَّ نَّٰةَّ  عَّلَّْیهِ  اّلٰله  الْجَّ

ىهُ  اْوه مَّ ا   النَّٰاُر    وَّ مَّ لِمِْیَّ  وَّ   ِمْن  لِلٰظه
ار   َّنْصَّ  ا

73. বসহঁলতও বনবশ্চতভোলৱ কুফুৰী কবৰলছ- বযসকল  কয়, 

‘আল্লোহ হহলছ বতবনজনৰ এজন’, অথচ এক আল্লোহৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই; আৰু বসহঁলত বয কয় তোৰ পৰো 

বসহঁলত বিৰত নোথোবকল  বসহঁতৰ মোজত বযসকল  কুফুৰী 

কবৰলছ, বনশ্চয় বসহঁতৰ ওপৰত কষ্টদোয়ক শোবি আপবতত 

হ’ি। 

ا الَِّٰذیْنَّ  كَّفَّرَّ  لَّقَّْد  لُْو  َّ  اِٰنَّ  قَّا َّالُِث  اّلٰله  ث
هثَّة     َّل ا   ث مَّ هه   ِمْن  وَّ هه   اَِٰلَّ   اِل  ٰوَّاِحد     اِل
ٰمَّا  یَّنْتَُّهْوا لَّْٰم  وَّاِْن  ٰنَّ  یَُّقْولُْونَّ  عَّ   لَّیَّمَّٰسَّ

ْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  اب   ِمْٰنُ َّلِْیم   عَّذَّ ا
 

74. বসহঁলত আল্লোহৰ ফোল  উভবত নোবহি তনবক আৰু ততওঁৰ 

ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো নকবৰিলন? (জোবন তথোৱো) আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

َّفَّلَّ  ِ  اِلَّ  یَُّتْوبُْونَّ  ا یَّْستَّْغِفُرْونَّه     اّلٰله   وَّ
 ُ ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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75. মোৰয়োমৰ পুত্ৰ মছীহ হহলছ তকৱ  এজন ৰোছু । ততওঁৰ 

পূলিি িহুলতো ৰোছু  অতীত হহলছ আৰু ততওঁৰ মোক আবছ  

অতযে সতযিোদী। ততওঁল োক দুজলনই তখোৱো-তিোৱো কবৰবছ । 

তচোৱো, আবম বসহঁতৰ িোলি আয়োতসমূহ তকলনলক 

বিিোবৰতভোলৱ িণিনো কলৰোঁ, তথোবপও তচোৱো, বসহঁত তকলনলক 

সতযবিমুখ হয়। 

ا  ْریَّمَّ  ابُْن  الْمَِّسْیُح  مَّ ُسْول     اَِٰلَّ  مَّ  رَّ
لَّْت  قَّْد  ُسُل    قَّْبلِهِ  ِمْن  خَّ   وَّاُٰمُه    الٰرُ

یْقَّة     َّانَّا   ِصٰدِ ِ  ك ُكله امَّ    یَّاْ عَّ ُنُْظرْ   الٰطَّ  ا
ُ  كَّْیفَّ  َّٰنه  انُْظرْ  ثُٰمَّ  اَْلهیهِت  لَُّهُم  نُبَّٰیِ   ا

 یُْؤفَُّكْونَّ 

76. তকোৱো, ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ এলন িস্তুৰ ইিোদত 

কৰো তনবক বযলয় ততোমোল োকৰ তকোলনো ক্ষ্বত িো উপকোৰ কৰোৰ 

ক্ষ্মতো নোৰোলখ? আৰু আল্লোলহই সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

تَّْعُبُدْونَّ  قُْل  َّ ِ  دُْوِن   ِمْن  ا ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ
ًرا ٰوََّلَّ  لَّكُْم  یَّْملُِك  ُ   نَّْفًعا    ضَّ  وَّاّلٰله

ِمْیعُ  لِْیُم  ُهوَّالٰسَّ  الْعَّ

77. তকোৱো, ‘তহ বকতোিীসক ! ততোমোল োলক সতযৰ িোবহলৰ 

বনজ দ্বীনৰ বিষলয় সীমো ংঘন নকবৰিো আৰু ইয়োৰ পূলিি বযলিোৰ 

সম্প্ৰদোলয় বনলজ পথভ্ৰষ্ট হহলছ আৰু আন িহুতলক পথভ্ৰষ্ট 

কবৰলছ,  গলত সৰ  পথৰ পৰো বিচুযত হহলছ বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ 

অনুসৰণ নকবৰিো’। 

ِب  یه اَّْهلَّ  قُْل    دِیِْنكُْم  ِفْ  تَّْغلُْوا َلَّ  الِْكته
ْْیَّ  ٰقِ  غَّ َّْهوَّٓاءَّ  تَّتَِّٰبُعْو ا وََّلَّ  الْحَّ  قَّْوم   ا
لُْٰوا قَّْد  لُْٰوا قَّْبُل  ِمْن  ضَّ ا   وَّاَّضَّ كَِّثْْیً

لُْٰوا ْن  ٰوَّضَّ وَّٓاءِ  عَّ ِبیِْلن  سَّ  الٰسَّ

78. িনী ইছৰোঈ ৰ মোজৰ বযসকল  কুফুৰী কবৰবছ  বসহঁত 

দোঊদ আৰু মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোৰ মুলখলৰ অবভশপ্ত হহবছ । 

এইকোৰলণ তয, বসহঁলত অিোধযতো কবৰবছ  আৰু বসহঁলত 

সীমো ংঘন কবৰবছ । 

ْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  لُِعنَّ    بَِّنْ   ِمنٌۢ
ٓاِءیْلَّ  له  اِْسرَّ اِن  عَّ   وَِّعْیسَّ  دَّاو دَّ  لِسَّ

ْریَّمَّ    ابِْن  لِكَّ   مَّ ْوا ِبمَّا  ذه صَّ َّانُْوا عَّ  وَّك
 یَّْعتَُّدْونَّ 

79. বসহঁলত বযলিোৰ গবহি ত কোম কবৰবছ  তসইলিোৰৰ পৰো 

বসহঁলত ইজলন বসজনক বনলষধ কৰো নোবছ । বসহঁলত কৰো 

কোমলিোৰ বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

َّانُْوا ْن  یَّتَّنَّاهَّْونَّ  َلَّ  ك لُْوهُ    ٰمُْنكَّر   عَّ   فَّعَّ
ا  لَِّبْئسَّ  َّانُْوا مَّ لُْونَّ  ك  یَّْفعَّ

80. বসহঁতৰ মোজৰ িহুতলক তুবম কোবফৰসক ৰ  গত িনু্ধত্ব 

কৰো তদবখিল  পোিো। বসহঁতৰ অেলৰ বসহঁতৰ িোলি বয তপচ 

কবৰলছ (বসহঁতৰ কৃতকমি) তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! তসই 

কোৰলণ আল্লোলহ বসহঁতৰ ওপৰত তৰোধোবেত হহলছ আৰু বসহঁত 

বচৰকো  শোবিলতই থোবকি। 

ی ا تَّره ْ  كَِّثْْیً لَّْٰونَّ  ٰمِْٰنُ  الَِّٰذیْنَّ  یَّتَّوَّ
ا  لَِّبْئسَّ   كَّفَُّرْوا    مَّْت  مَّ   لَُّهْم  قَّٰدَّ

َّنُْفُسُهْم  َّْن  ا ِخطَّ  ا ُ  سَّ ْ  اّلٰله   وَِّف  عَّلَّهْْیِ
اِب  ذَّ لُِدْونَّ  ُهْم  الْعَّ  خه
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81. বসহঁলত যবদ আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল লহঁলতন আৰু 

নিীৰ প্ৰবত  গলত ততওঁৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ তোৰ প্ৰবত 

ঈমোন আবনল লহঁলতন ততলে কোবফৰসক ক (লকবতয়োও) 

িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰল লহঁলতন, বকন্তু বসহঁতৰ তিবছভোলগই 

হহলছ ফোবছক্ব। 

لَّوْ  َّانُْوا وَّ ِ  یُْؤِمُنْونَّ  ك ا   وَّالنَِّٰبِٰ  ِباّلٰله مَّ  وَّ
ُنِْزلَّ  ا  اِلَّْیهِ  ا ُذْوُهْم  مَّ تَّٰخَّ َّْولِیَّٓاءَّ  ا  ا
هِكٰنَّ  ل ا وَّ ْ  كَِّثْْیً  فهِسُقْونَّ  ٰمِْٰنُ

82. মুবমনসক ৰ হসলত শত্ৰুতোৰ তক্ষ্ত্ৰত মোনুহৰ মোজৰ পৰো 

ইয়োহুদী আৰু মুশ্ববৰকসক লকই তুবম অবধক উগ্ৰ তদবখিল  

পোিো। আনহোলত মুবমনসক ৰ িোলি িনু্ধত্বৰ বদশত আটোইতলক 

বনকটৱতী পোিো তসইসক  ত োকক বযসকল  কয়, ‘আবম 

নোছোৰো’,। কোৰণ বসহঁতৰ মোজত িহুলতো পবিত আৰু 

সংসোৰবিৰোগী আলছ, বযসকল  অহংকোৰ নকলৰ। 

ٰنَّ  ٰدَّ  لَّتَِّجدَّ َّشَّ اوَّةً  النَّٰاِس  ا َِّٰذیْنَّ  عَّدَّ  لِٰل
ُنوا مَّ ُكْوا     وَّالَِّٰذیْنَّ  الْیَُّهْودَّ  اه َّْشرَّ   ا

ٰنَّ  لَّتَِّجدَّ بَُّهْم  وَّ َّقْرَّ َِّٰذیْنَّ  ٰمَّوَّدَّٰةً  ا   لِٰل
ُنوا مَّ ا  الَِّٰذیْنَّ  اه لُْو  ی    اِنَّٰا  قَّا ره لِكَّ   نَّصه  ذه
ْ  ِباَّٰنَّ  یِْسْیَّ  ِمْٰنُ وَُّرْهبَّانًا   قِٰسِ

َّنَُّٰهْم  ْونَّ  َلَّ  ٰوَّا  یَّْستَّْكَِبُ

83. আৰু ৰোছু ৰ প্ৰবত অৱতীণি তহোৱো িোণী তযবতয়ো বসহঁলত 

শুলন, ততবতয়ো বসহঁলত বয সতয উপ বব্ধ কলৰ তোৰ ফ ত তুবম 

বসহঁতৰ চকু অশ্ৰুবসি তদবখিল  পোিো। বসহঁলত কয়, ‘তহ 

আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম ঈমোন আবনলছোঁ, এলতলক তুবম 

আমোক সোক্ষ্য দোনকোৰীসক ৰ তোব কোভুি কৰো’। 

ِمُعْوا وَّاِذَّا ا   سَّ ُسْوِل  اِلَّ  اُنِْزلَّ  مَّ   الٰرَّ
ی ْ  تَّره  ُ ْمِع  ِمنَّ  تَِّفْیُض  اَّْعُیٰنَّ   الٰدَّ
فُْوا ِمٰمَّا  رَّ ٰقِ    ِمنَّ  عَّ بَّٰنَّا   یَُّقْولُْونَّ   الْحَّ  رَّ
نَّٰا  مَّ ْكُتْبنَّا  اه ِهِدیْنَّ  مَّعَّ  فَّا  الٰشه

84. ‘আৰু আমোৰ বক হহলছ, আবম বকয় আল্লোহৰ প্ৰবত আৰু বয 

সতয আমোৰ ওচৰল  আবহলছ তোৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন নকবৰম? 

বযলহতু আবম প্ৰতযোশো কলৰোঁ তয, আমোৰ প্ৰবতপো লক আমোক 

পূণযৱোন সম্প্ৰদোয়ৰ অেভুি ি কবৰি’। 

ا  مَّ ِ  نُْؤِمُن  َلَّ  لَّنَّا  وَّ ا  ِباّلٰله مَّ نَّا  وَّ ٓاءَّ   جَّ
ٰقِ ن  ِمنَّ  َّْن  وَّنَّْطمَّعُ   الْحَّ بُٰنَّا  یُْٰدِخلَّنَّا  ا   رَّ
لِِحْیَّ   الْقَّْوِم  مَّعَّ   الٰصه

85. ফ ত বসহঁতৰ এই কথোৰ কোৰলণ আল্লোলহ বসহঁতৰ িোলি 

পুৰস্কোৰ বনধিোৰণ কবৰলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, 

তোত বসহঁত িোয়ী হ’ি; আৰু এইলটো হহলছ সৎকমিশী সক ৰ 

পুৰস্কোৰ। 

َّابَُّهُم  َّث ُ  فَّا لُْوا ِبمَّا  اّلٰله نٰهت   قَّا  تَّْجِرْی  جَّ
ا  ِمْن  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا    خه  فِْیهَّ

لِكَّ  ٓاءُ  وَّذه زَّ  الْمُْحِسِنْیَّ  جَّ

86. আনহোলত বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ 

আয়োতসমূহক বমথযোলৰোপ কবৰলছ, বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমী। 
بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ِباهیهِتنَّا   وَّكَّٰذَّ
هٓى ِكَّ  ُب  اُول ِحْیِمن  اَّْصحه  الْجَّ
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87. তহ মুবমনসক ! আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি উৎকৃষ্ট 

বযলিোৰ িস্তু হো ো  কবৰলছ তসইলিোৰক ততোমোল োলক হোৰোম 

নকবৰিো আৰু সীমো ংঘন নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোলহ 

সীমো ংঘনকোৰীসক ক পছি নকলৰ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُمْوا َلَّ  اه ٰرِ   ُتحَّ
ِت  یِٰبه ا   طَّ ٰلَّ  مَّ ُ  اَّحَّ   وََّلَّ  لَّكُْم  اّلٰله
َّ  اِٰنَّ   تَّْعتَُّدْوا    الْمُْعتَِّدیْنَّ   یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله

 

88. আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক বযলিোৰ জীবৱকো প্ৰদোন কবৰলছ 

তোৰ পৰো ততোমোল োলক হো ো  আৰু উৎকৃষ্ট িস্তুলিোৰ তখোৱো 

আৰু আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোৰ প্ৰবত ততোমোল োলক 

বিশ্বোস িোপন কবৰছো। 

زَّقَُّكُم  ِمٰمَّا  وَّكُلُْوا ُ  رَّ هًل  اّلٰله ل یًِٰبا  حَّ   طَّ
تَُّٰقوا َّ  وَّا َّنُْتْم  الَِّٰذْی   اّلٰله ُمْؤِمُنْونَّ   ِبه   ا
 

89. ততোমোল োকৰ অনথিক শপতৰ িোলি আল্লোলহ 

ততোমোল োকৰ দোয়-লদোষ নধবৰি, বকন্তু বযলিোৰ শপত 

ততোমোল োলক ইচ্ছোকৃতভোলৱ কৰো তসইলিোৰৰ িোলি ততও ঁ

ততোমোল োকৰ তদোষ ধবৰি। এলতলক ইয়োৰ কোফফোৰো হহলছ, 

দহজন বমছকীনক মধযম ধৰণৰ খোদয প্ৰদোন কৰো, বযলিোৰ খোদয 

ততোমোল োলক বনজ পবৰয়ো ক খুওৱো, অথিো বসহঁতক িস্ত্ৰ দোন 

কবৰিো নোইিো এজন দোস মুি কবৰিো। যোৰ সোমথি নোই বস বতবন 

বদন বছয়োম পো ন কবৰি। ততোমোল োলক শপত কবৰল  

এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ শপতৰ কোফফোৰো। ততোমোল োলক 

বনজৰ শপত ৰক্ষ্ো কবৰিো। এইদলৰ আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি 

ততওঁৰ আয়োতসমূহ িণিনো কলৰ, যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো 

জ্ঞোপন কৰো। 

ُ  یُؤَّاِخُذُكُم  َلَّ    ِفْ   ِباللَّْٰغوِ  اّلٰله
َّیْمَّانِكُْم  هِكْن  ا ل   ِبمَّا  یُٰؤَّاِخُذُكْم  وَّ
ٰقَّْدتُُٰم  ُته     اَْلَّیْمَّانَّ    عَّ اُم  فَّكَّٰفَّارَّ   اِْطعَّ
ةِ  رَّ ِكْیَّ  عَّشَّ ِط  ِمْن  مَّسه َّْوسَّ ا  ا  مَّ
َّْهلِْیُكْم  ُتْطِعُمْونَّ  َّوْ  ا َّوْ  ِكْسوَُّتُهْم  ا  ا
قَّبَّة     تَّْحِریْرُ    فَِّصیَّاُم  یَِّجْد  لَّْٰم  فَّمَّْن   رَّ
هثَّةِ  َّل َّیَّٰام     ث لِكَّ   ا ةُ  ذه ٰفَّارَّ َّیْمَّانِكُْم  كَّ   اِذَّا ا

لَّْفُتْم    ا  حَّ َّیْمَّ  وَّاْحفَُّظْو    انَُّكْم   ا
لِكَّ  ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ یهِته   لَّكُْم  اّلٰله لَّٰكُْم  اه   لَّعَّ

 تَّْشكُُرْونَّ 

90. তহ মুবমনসক ! মদ, জুৱো, মূবতি পূজোৰ তিদী আৰু ভোগয 

বনণিয় কৰো তীৰ এইলিোৰ হহলছ তকৱ  ঘৃণোৰ িস্তু তথো চয়তোনৰ 

কোম। তসলয় ততোমোল োলক এইলিোৰ িজি ন কৰো, যোলত 

ততোমোল োলক সফ  হ’ি পোৰো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ْمرُ  اِنَّٰمَّا  اه   الْخَّ
اُب  وَّالْمَّیِْسرُ  ُم   وَّاَْلَّنْصَّ  وَّاَْلَّْزَلَّ
مَِّل  ٰمِْن  ِرْجس   ِن  عَّ ْیطه   الٰشَّ

لَّٰكُْم  فَّاْجتَِّنُبْوهُ   ُتْفلُِحْونَّ  لَّعَّ
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91. চয়তোলন ততোমোল োকৰ মোজত মদ আৰু জুৱোৰ দ্বোৰো শত্ৰুতো 

তথো বিলদ্বষ সিোৰ কবৰি বিচোলৰ আৰু ততোমোল োকক আল্লোহৰ 

স্মৰণত  গলত ছো োতত িোধো প্ৰদোন কবৰি বিচোলৰ। তথোবপও 

ততোমোল োলক বিৰত তনথোবকিোলন? 

نَّٰمَّا  ُن  یُِریُْد  اِ ْیطه َّْن  الٰشَّ   یُْٰوقِعَّ  ا
اوَّةَّ  بَّیْنَُّكُم  دَّ ٓاءَّ  الْعَّ  ِف  وَّالْبَّْغضَّ
ْمرِ  ُكْم  وَّالْمَّیِْسرِ  الْخَّ یَُّصٰدَّ ْن  وَّ   عَّ
ْكرِ  ِ  ذِ ِن  اّلٰله هوةِ    وَّعَّ ل ْل   الٰصَّ َّنُْتْم  فَّهَّ   ا

 ٰمُنْتَُّهْونَّ 

92. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতয কৰো আৰু ৰোছু ৰ 

আনুগতয কৰো  গলত সোৱধোনতো অৱ ম্বন কৰো; তথোবপও যবদ 

ততোমোল োলক বিমুখ তহোৱো ততলে জোবন তথোৱো তয, আমোৰ 

ৰোছু ৰ দোবয়ত্ব হহলছ তকৱ  সুস্পষ্টভোলৱ প্ৰচোৰ কৰো। 

َِّطْیُعوا َّ  وَّا َِّطْیُعوا اّلٰله ُسْولَّ  وَّا   الٰرَّ
ُرْوا    لَّٰیُْتْم  فَّاِْن   وَّاْحذَّ ا تَّوَّ َّنَّٰمَّا  فَّاعْلَّمُْو    ا

له  ُسْولِنَّا  عَّ هغُ  رَّ  الْمُِبْیُ  الْبَّل

93. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ ততওঁল োলক 

ইয়োৰ আগলত বযলিোৰ পোনোহোৰ কবৰলছ তোৰ িোলি ততওঁল োকৰ 

তকোলনো গুণোহ নহ’ি, যবদ ততওঁল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ, 

ঈমোন আলন আৰু সৎকমি কলৰ। তোৰ বপছত ততওলঁ োলক 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ আৰু ঈমোন আলন। তোৰ বপছত 

ততওঁল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ আৰু ইহছোন কলৰ। ততলে 

(জোবন তথোৱো) আল্লোলহ মুহছীনসক ক পছি কলৰ। 

لَّ  لَّیْسَّ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  عَّ مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه ا فِْیمَّا  ُجنَّاح   الٰصه ِعُمْو  ا  اِذَّا طَّ   مَّ
تَّٰقَّْوا ُنْوا ا مَّ ِملُوا وَّاه ِت  وَّعَّ لِحه  ثُٰمَّ  الٰصه
تَّٰقَّْوا ُنْوا ا مَّ تَّٰقَّْوا ثُٰمَّ  وَّاه ُنْوا    ا   وَّاَّْحسَّ
 ُ ن  یُِحٰبُ  وَّاّلٰله  الْمُْحِسِنْیَّ

94. তহ ঈমোিোৰসক ! আল্লোলহ ততোমোল োকক বনশ্চয় পৰীক্ষ্ো 

কবৰি বচকোৰৰ এলনকুৱো িস্তুৰ দ্বোৰো বযলিোৰ ততোমোল োকৰ হোতৰ 

আৰু িল্লমৰ আওতোত থোলক, যোলত আল্লোলহ প্ৰকোশ কবৰ বদলয় 

তয, তকোলন ততওঁক তনলদখোলকলয় ভয় পোয়। গবতলক ইয়োৰ 

বপছলতো তকোলনোিোই সীমো ংঘন কবৰল  তোৰ িোলি কষ্টদোয়ক 

শোবি আলছ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُ  لَّیَّْبلُوَّنَُّٰكُم  اه   اّلٰله
ء   ْ ْیدِ  ٰمِنَّ  ِبَشَّ َّیِْدیُْكْم  تَّنَّالُه    الٰصَّ  ا

اُحُكْم  ُ  لِیَّْعلَّمَّ  وَِّرمَّ افُه   مَّْن  اّلٰله   یَّٰخَّ
ْیِب    ی فَّمَِّن   ِبالْغَّ لِكَّ  بَّْعدَّ  اْعتَّده   ذه

اب   فَّلَّه   َّلِْیم   عَّذَّ  ا
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95. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক ইহৰোমত থকো অৱিোত 

বচকোৰ (জন্তু হতযো) নকবৰিো, আৰু যবদ ততোমোল োকৰ মোজত 

তকোলনোিোই তসয়ো ইচ্ছোকৃতভোলৱ হতযো কলৰ ততলে বস বযলটো 

হতযো কবৰলছ তোৰ বিবনময় হহলছ অনুৰূপ গৃহপোব ত জন্তু, যোৰ 

ফয়চো ো কবৰি ততোমোল োকৰ মোজৰ দুজন নযোয়বিচোৰক 

ত োলক- কুৰিোনীৰ জন্তু বহচোলপ কো’িোল  তপৌঁচোি  োবগি নোইিো 

ইয়োৰ কোফফোৰো হ’ি দবৰদ্ৰক খোদয দোন কৰো অথিো তসই 

অনুপোলত বছয়োম পো ন কৰো, যোলত বস বনজৰ কৃতকমিৰ ফ  

তভোগ কবৰি পোলৰ। আগলত বয হহলছ আল্লোলহ তসয়ো ক্ষ্মো 

কবৰলছ। বকন্তু তকোলনোিোই যবদ পুনৰ কলৰ ততলে আল্লোলহ তোৰ 

পৰো প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কবৰি আৰু আল্লোহ পৰোৰমশো ী, 

প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণকোৰী। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ْیدَّ  تَّْقُتلُوا  َلَّ  اه  الٰصَّ
َّنُْتْم  مَّْن   ُحُرم     وَّا  ِمْنُكْم  قَّتَّلَّه   وَّ
ٰمًِدا ٓاء   ٰمُتَّعَّ زَّ ا  ٰمِثُْل  فَّجَّ   ِمنَّ  قَّتَّلَّ  مَّ
ِم    ٰمِْنُكْم  عَّْدل   ذَّوَّا ِبه   یَّْحكُُم  النَّٰعَّ
ٌۢا َّوْ  الْكَّْعبَّةِ  بهلِغَّ  هَّْدیً ة   ا ٰفَّارَّ اُم  كَّ عَّ  طَّ

ِكْیَّ  َّوْ  مَّسه لِكَّ  عَّْدلُ  ا   ِصیَّاًما  ذه
بَّالَّ  لِٰیَُّذْوقَّ  َّْمِره     وَّ ا   ا فَّ ُ  عَّ ٰمَّا  اّلٰله   عَّ
لَّفَّ    مَّْن   سَّ ُ  فَّیَّنْتَِّقُم   عَّادَّ   وَّ   ِمْنُه    اّلٰله
 ُ ِزیْز   وَّاّلٰله نِْتقَّام   ذُو عَّ  ا

96. ততোমোল োকৰ িোলি সোগৰৰ বচকোৰ আৰু তসয়ো ভক্ষ্ণ কৰো 

হো ো  কৰো হহলছ, ততোমোল োকৰ আৰু পযিটকসক ৰ তভোগৰ 

িোলি। ততোমোল োলক তযবতয়োল লক ইহৰোমত থোবকিো 

ততবতয়োল লক ততোমোল োকৰ িোলি ি ৰ বচকোৰ কৰো হোৰোম; 

আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোৰ ওচৰত 

ততোমোল োকক একবত্ৰত কৰো হ’ি। 

ْیُد   لَّكُْم  اُِحٰلَّ  اُمه   الْبَّْحرِ  صَّ عَّ   وَّطَّ
ةِ     لَّٰكُْم  مَّتَّاعًا  ٰیَّارَّ لِلٰسَّ   وَُّحٰرِمَّ   وَّ
ْیُد  عَّلَّْیُكْم  ِٰ  صَّ ا  الَْبَّ   ُحُرًما    دُْمُتْم  مَّ
تَُّٰقوا َّ  وَّا ُرْونَّ  اِلَّْیهِ  الَِّٰذْی   اّلٰله ُتْحشَّ
 

97. আল্লোলহ পবৱত্ৰ কোিো ঘৰক, পবৱত্ৰ মোহক, হোদবয় আৰু 

গ োৱি জন্তুলকো মোনুহৰ ক যোণৰ িোলি বনধিোবৰত কবৰলছ। 

এইলটো এইিোলি তয, যোলত ততোমোল োলক জোবনি পোৰো, বনশ্চয় 

আকোশসমূহত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ আল্লোলহ তসয়ো 

জোলন আৰু বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তু সম্পলকি  সমযক অৱগত। 

لَّ  عَّ ُ  جَّ امَّ  الْبَّیْتَّ  الْكَّْعبَّةَّ  اّلٰله رَّ   الْحَّ
ًما  ْهرَّ  لِٰلنَّٰاِس  قِیه امَّ  وَّالٰشَّ رَّ   الْحَّ

ْدیَّ  ى ِدَّ    وَّالْهَّ لِكَّ   وَّالْقَّاَلَّ ا ذه  لِتَّْعلَّمُْو 
َّٰنَّ  َّ  ا ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ

َّٰنَّ  اَْلَّْرِض  َّ  وَّا ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ عَّلِْیم    َشَّ
 

98. জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ শোবি দোনত অবত কল োৰ, 

আৰু আল্লোহ পৰম ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 
َّٰنَّ  اِعْلَّمُْو ا َّ  ا ِدیُْد  اّلٰله َّٰنَّ  الِْعقَّاِب  شَّ  وَّا
 َّ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم    غَّ

99. ৰোছু ৰ দোবয়ত্ব হহলছ তকৱ  প্ৰচোৰ কৰো; আৰু 

ততোমোল োলক বয প্ৰকোশ কৰো আৰু বয তগোপন কৰো তসয়ো 

আল্লোলহ জোলন। 

ا  لَّ  مَّ ُسْوِل  عَّ هُغ    اَِٰلَّ  الٰرَّ ُ   الْبَّل  وَّاّلٰله
ا  یَّْعلَُّم  ا  ُتْبُدْونَّ  مَّ مَّ  تَّْكُتُمْونَّ  وَّ
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100. তকোৱো, অপবৱত্ৰ আৰু পবৱত্ৰ সমোন নহয়, যবদও অপবৱত্ৰৰ 

আবধকযই ততোমোক মুগ্ধ কলৰ। তসলয়, তহ তিোধসম্পন্ন 

িযবিসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

যোলত ততোমোল োলক সফ  হ’ি পোৰো। 

ِبیُْث  یَّْستَّوِی َٰلَّ  قُْل  ُب  الْخَّ ٰیِ  وَّالٰطَّ
لَّوْ  بَّكَّ  وَّ َّْعجَّ ةُ  ا ِبیِْث    كَّثْرَّ  فَّاتَُّٰقوا  الْخَّ
 َّ لَّٰكُْم  اَْلَّلْبَّاِب  یه اُوِل  اّلٰله  لَّعَّ

ن   ُتْفلُِحْونَّ

101. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক এলন তকোলনো বিষয় 

সম্পলকি  প্ৰশ্ন নকবৰিো বযলটো ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ কৰো 

হ’ত  ততোমোল োলক কষ্ট পোিো। তকোৰআন অৱতীণি তহোৱোৰ 

সময়ত ততোমোল োলক যবদ ততলনকুৱো তকোলনো প্ৰশ্ন কৰো ততলে 

ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ কবৰ বদয়ো হ’ি। আল্লোলহ (আগৰ) 

তসইলিোৰ ক্ষ্মো কবৰলছ আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , সহনশী । 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ْن   تَّْسـ َّلُْوا َلَّ  اه  عَّ
َّْشیَّٓاءَّ  ُكْم    لَّكُْم  ُتْبدَّ  اِْن  ا  وَّاِْن   تَُّسْؤ
ا  تَّْسـ َّلُْوا ْنهَّ َّٰلُ  ِحْیَّ  عَّ ُن  یَُنَّ  الُْقْراه
ا   لَّكُْم    ُتْبدَّ  فَّ ُ  عَّ ا    اّلٰله ْنهَّ ُ   عَّ   وَّاّلٰله
ُفوْر   لِْیم   غَّ  حَّ

102. ততোমোল োকৰ আগলতও এটো সম্প্ৰদোলয় এলনকুৱো ধৰণৰ 

প্ৰশ্ন কবৰবছ ; তোৰ বপছত বসহঁলত ইয়োৰ কোৰলণ কোবফৰ হহ 

হগবছ । 

ا  قَّْد  َّلَّهَّ ا   ثُٰمَّ   قَّْبلِكُْم  ٰمِْن  قَّْوم   سَّ
َّْصبَُّحْوا ا  ا ِفِریْنَّ  ِبهَّ  كه

103. িোহীৰোহ, ছোলয়িোহ, অছী োহ আৰু হোম (এইলিোৰ বিধোন) 

আল্লোলহ প্ৰৱতি ন কৰো নোই; বকন্তু কোবফৰসকল  (এইলিোৰ 

প্ৰণয়ন কবৰ) আল্লোহৰ প্ৰবত বমথযোলৰোপ কবৰলছ। বসহঁতৰ 

অবধকোংশই নুিুলজ। 

ا  لَّ  مَّ عَّ ُ  جَّ ْ  اّلٰله ة  ٰوََّلَّ  ِمنٌۢ ٓاى ِبَّة   بَِّحْْیَّ سَّ
ام  ن  وَِّصْیلَّة  ٰوََّلَّ  ٰوََّلَّ  هِكٰنَّ   حَّ ل  الَِّٰذیْنَّ  وَّ

ْونَّ  كَّفَُّرْوا ُ لَّ  یَّْفَتَّ ِ  عَّ   الْكَِّذبَّ    اّلٰله
ْكثَُّرُهْم  َّ  یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ  وَّا

104. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘আল্লোলহ বয অৱতীণি 

কবৰলছ তসইবপলন আৰু ৰোছু ৰ বপলন আহো’, ততবতয়ো বসহঁলত 

কয়, ‘আবম আমোৰ পূিিপুৰুষসক ক বযলটোত পোইলছোঁ 

তসইলটোলৱই আমোৰ িোলি যলথষ্ট’। যবদও বসহঁতৰ 

পূিিপুৰুষসকল  এলকো জনো নোবছ  আৰু সৎপথ প্ৰোপ্তও নোবছ , 

(তথোবপও বসহঁতৰ অনুসৰণ কবৰিলন?) 

لَّْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا ا   اِله  تَّعَّ لَّ  مَّ َّنْزَّ   ا
 ُ ُسْوِل  وَّاِلَّ  اّلٰله ْسُبنَّا  قَّالُْوا الٰرَّ ا  حَّ   مَّ

ْدنَّا  نَّا    عَّلَّْیهِ  وَّجَّ بَّٓاءَّ لَّوْ   اه َّوَّ َّانَّ  ا  ك
بَّٓاُؤُهْم  ْیـ ًا ٰوََّلَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  اه   شَّ
 یَّْهتَُّدْونَّ 
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105. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ দোবয়ত্ব ততোমোল োকৰ 

ওপৰলতই। ততোমোল োলক যবদ সৎপথত পবৰচোব ত তহোৱো 

ততলে বযলয় পথভ্ৰষ্ট হহলছ বস ততোমোল োকৰ তকোলনো ক্ষ্বত 

কবৰি তনোৱোবৰি। আল্লোহৰ বপলনই ততোমোল োক সকল োলৰ 

প্ৰতযোৱতি ন হ’ি, তোৰ বপছত ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তসই 

সম্বলন্ধ ততওঁ ততোমোল োকক অৱবহত কবৰি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   عَّلَّْیُكْم  اه
كُْم    َّنُْفسَّ ُكْم  َلَّ   ا ٰلَّ  ٰمَّْن  یَُّضٰرُ   اِذَّا ضَّ
یُْتْم    ِ  اِلَّ   اْهتَّدَّ ْرِجُعكُْم  اّلٰله   مَّ
ِمْیًعا  تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  فَُّینَّٰبُِئكُْم  جَّ
 

106. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ কোলৰোিোৰ তযবতয়ো মৃতুয 

উপবিত হয় ততবতয়ো অবছয়ত কৰোৰ সময়ত ততোমোল োকৰ 

মোজৰ দুজন নযোয়পৰোয়ণ ত োকক সোক্ষ্ী ৰোবখিো; অথিো যবদ 

ততোমোল োক ভ্ৰমণত থোলকোঁলত ততোমোল োকক মৃতুযৰ বিপলদ 

আবহ ধলৰ ততলে আন মোনুহৰ (অমুছব মসক ৰ) পৰো দুজন 

মোনুহক সোক্ষ্ী মলনোনীত কবৰিো। যবদ ততোমোল োকৰ সলিহ হয় 

ততলে উভয়লক ছো োতৰ বপছত অলপক্ষ্োত ৰোবখিো। তোৰ 

বপছত বসহঁলত আল্লোহৰ নোমত শপত কবৰ ক’ি, ‘আবম ইয়োৰ 

বিবনময়ত তকোলনো মূ য গ্ৰহণ নকলৰোঁ যবদও বস আমোৰ তকোলনো 

আত্মীয়ই নহওক বকয় আৰু আবম আল্লোহৰ সোক্ষ্ী তগোপন 

নকবৰম, (যবদ আবম এলনকুৱো কলৰোঁ ততলে) বনশ্চয় আবম 

পোবপিসক ৰ অেভুি ি হম’। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ادَّةُ  اه هَّ   بَّیِْنكُْم  شَّ
رَّ  اِذَّا ضَّ ُكُم  حَّ دَّ  ِحْیَّ  الْمَّْوُت  اَّحَّ

ثْنهِن  الْوَِّصٰیَّةِ  َّوْ  ٰمِْنُكْم  عَّْدل    ذَّوَّا ا   ا
ِن  ره خَّ ْْیُِكْم   ِمْن  اه َّنُْتْم  اِْن  غَّ   ا
بُْتْم  رَّ ابَّْتُكْم  اَْلَّْرِض  ِف  ضَّ   فَّاَّصَّ
ْ   تَّْحِبُسْونَُّهمَّا   الْمَّْوِت    ٰمُِصیْبَّةُ    ِمنٌۢ
هوةِ  بَّْعدِ  ل ِ  فَُّیْقِسمهِن  الٰصَّ   اِِن  ِباّلٰله

ِْی  َلَّ  اْرتَّْبُتْم  لَّوْ  ِبه   نَّْشَتَّ َّمًَّنا ٰوَّ َّانَّ  ث  ك
ادَّةَّ ن  نَّْكُتُم  وََّلَّ   قُْربه ن  ذَّا هَّ ِ   شَّ َّا   اّلٰله نٰ  اِ
 اَْلهثِِمْیَّ  لَّٰمِنَّ  اِذًا

107. বকন্তু যবদ এইলটো প্ৰকোশ হয় তয, বসহঁত দুজন অপৰোধত 

ব প্ত হহলছ ততলে বযসক ৰ স্বোথিহোনী হহলছ বসহঁতৰ মোজৰ 

পৰো (মৃত িযবিৰ) বনকটতম দুজন িযবি বসহঁত দুজনৰ 

ি োবভবষি হ’ি আৰু আল্লোহৰ নোমত শপত কবৰ ক’ি, 

‘আমোৰ সোক্ষ্য বনশ্চয় বসহঁতৰ সোক্ষ্যৰ পৰো অবধক সতয আৰু 

আবম সীমো ংঘন কৰো নোই, (আৰু যবদ আবম এলনকুৱো কবৰ 

থোলকোঁ ততলে) বনশ্চয় আবম যোব মসক ৰ অেভুি ি হম’। 

له   ُعِثرَّ  فَّاِْن  َّنَُّٰهمَّا  عَّ ٰقَّا   ا ثًْما  اْستَّحَّ   اِ
ِن  ره ُهمَّا  یَُّقْومهِن  فَّاهخَّ   ِمنَّ  مَّقَّامَّ
ٰقَّ  الَِّٰذیْنَّ  ُ  اْستَّحَّ ِ  عَّلَّهْْیِ  اَْلَّْولَّیه

ِ  فَُّیْقِسمهِن  ادَُّتنَّا   ِباّلٰله هَّ ٰقُ  لَّشَّ   ِمْن  اَّحَّ
ادَّتِِهمَّا  هَّ ا  شَّ مَّ یْنَّا   ؗ  وَّ َّا    اْعتَّدَّ نٰ   لَّٰمِنَّ  اِذًا اِ
لِمِْیَّ   الٰظه

108. এই পিবতলয়ই হহলছ অবত বনকটতম তয, বসহঁলত সোক্ষ্য 

সঠিকভোলৱ উপিোপন কবৰি অথিো বসহঁলত (বমছো সোক্ষ্য 

প্ৰদোনকোৰীসকল ) ভয় কবৰি তয, বসহঁতৰ (বনকটোত্মীসক ৰ) 

শপতৰ বপছত (পূলিিোি) শপত প্ৰতযোখযোন কৰো হ’ি। 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু শুনো, 

আল্লোলহ ফোবছক সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

لِكَّ  َّدْنه   ذه َّْن  ا ادَّةِ  یَّٰاُْتْوا ا هَّ له  ِبالٰشَّ   عَّ
ا   َّوْ  وَّْجِههَّ ا ا افُْو  َّْن  یَّخَّ دَّٰ  ا ٌۢ  ُترَّ َّیْمَّان    بَّْعدَّ  ا
َّیْمَّانِِهْم    تَُّٰقوا  ا َّ  وَّا  وَّاْسمَُّعْوا    اّلٰله
 ُ ن  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله ِسِقْیَّ  الْفه
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109. (স্মৰণ কৰো) বযবদনো আল্লোলহ ৰোছু সক ক একবত্ৰত 

কবৰি আৰু সুবধি, ‘(উম্মতৰ ফো ৰ পৰো) ততোমোল োকক বক 

উত্তৰ বদয়ো হহবছ ’? ততওঁল োলক ক’ি, ‘এই বিষলয় আমোৰ 

তকোলনো জ্ঞোন নোই, বনশ্চয় গোলয়ি সম্পলকি  তুবমলয়ই 

সিিজ্ঞোনী’। 

ُ  یَّْجمَّعُ  یَّْومَّ  ُسلَّ  اّلٰله ا ذَّا   فَّیَُّقْولُ  الٰرُ   مَّ
لُْوا  اُِجْبُتْم      اِنَّٰكَّ   لَّنَّا    عِلْمَّ  َلَّ  قَّا
َّنْتَّ  ُم  ا  الُْغُیْوِب  عَّٰلَّ

110. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ ক’ি, ‘তহ মোৰয়োমৰ পুত্ৰ 

ঈছো! ততোমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোৰ মোকৰ প্ৰবত তমোৰ বনয়োমত 

স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ৰুহু  কুদুছ প্ৰদোন কবৰ মই ততোমোক 

শবিশো ী কবৰবছল োঁ আৰু তুবম তদো নোত থকো অৱিোত 

 গলত পবৰণত িয়সলতো মোনুহৰ  গত কথো ক’ি পোবৰবছ ো, 

ততোমোক বকতোি, বহকমত, তোওৰোত আৰু ইিী  বশক্ষ্ো 

বদবছল োঁ, তুবম তিোকো মোটিলৰ তমোৰ অনুমবতৰমত চৰোইৰ দলৰ 

আকৃবত গ ণ কবৰবছ ো আৰু তোত ফঁু মোবৰবছ ো, ফ ত তমোৰ 

অনুমবতৰলম তসইলটো চৰোই হহ হগবছ , জন্মোন্ধ আৰু কুি 

তৰোগীসক ক তুবম তমোৰ অনুমবতৰলম বনৰোময় কবৰি 

পোবৰবছ ো আৰু তুবম তমোৰ অনুমবতৰলম মৃতক জীবৱত কবৰি 

পোবৰবছ ো, আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মই ততোমোৰ পৰো িনী 

ইছৰোঈ ক বিৰত ৰোবখবছল োঁ, তযবতয়ো তুবম বসহঁতৰ ওচৰল  

স্পষ্ট বনদশিন আবনবছ ো ততবতয়ো বসহঁতৰ মোজৰ বযসকল  

কুফুৰী কবৰবছ  বসহঁলত হকবছ , ‘এয়ো স্পষ্ট যোদুৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নহয়’। 

ُ  قَّالَّ  اِذْ  ْریَّمَّ  ابْنَّ  یهِعْیسَّ  اّلٰله  اذُْكرْ  مَّ
تِكَّ    وَّعَّله  عَّلَّْیكَّ  نِْعمَِّتْ   اِذْ   وَّالِدَّ
َّیَّْٰدتُٰكَّ   ُتكَّلُِٰم  الُْقُدِس  ِبُرْوِح  ا
  عَّلَّٰمُْتكَّ  وَّاِذْ   وَّكَّْهًل    الْمَّْهدِ  ِف  النَّٰاسَّ 
ىةَّ  وَّالِْحكْمَّةَّ  الِْكتهبَّ   وَّالٰتَّوْره

ْیِ  ِمنَّ  تَّْخلُُق  وَّاِذْ   وَّاَْلِنِْجْیلَّ     الٰطِ
ْیـ َّةِ  ْْیِ  كَّهَّ ا   فَّتَّنُْفخُ  ِباِذِْنْ  الٰطَّ   فِْیهَّ
ٌۢا فَّتَُّكْوُن  ْْیً ْكمَّهَّ  وَُّتَْبُِئ  ِباِذِْنْ  طَّ   اَْلَّ

  الْمَّْوٰته  ُتْخِرُج  وَّاِذْ   ِباِذِْنْ    وَّاَْلَّبْرَّصَّ 
ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   كَّفَّْفُت  وَّاِذْ   ِباِذِْنْ     اِْسرَّ
ْنكَّ  ْ  اِذْ  عَّ ُ  فَّقَّالَّ  ِبالْبَّیِٰنهِت  ِجْئهَتَّ
ْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ا   اِْن  ِمْٰنُ   اَِٰلَّ   ههذَّ
 ٰمُِبْی   ِسْحر  

111. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মই হোৱোৰীসক ৰ মনত 

ই হোম কবৰবছল োঁ তয, ‘ততোমোল োলক তমোৰ প্ৰবত আৰু তমোৰ 

ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো’, বসহঁলত হকবছ , ‘আবম 

ঈমোন আবনল োঁ আৰু তুবম সোক্ষ্ী থোকো তয, বনশ্চয় আবম 

মুছব ম’। 

یُْت  وَّاِذْ  َّْوحَّ نَّ  اِلَّ  ا وَّاِریٰ  َّْن  الْحَّ ِمُنْوا ا  اه
ُسْوِلْ    ِبْ  ِبرَّ ا  وَّ لُْو  نَّٰا  قَّا مَّ ْد  اه  وَّاْشهَّ

 ُمْسلِمُْونَّ  ِباَّنَّٰنَّا 

112. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো হোৱোৰীসকল  হকবছ , ‘তহ 

মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছো! ততোমোৰ প্ৰবতপো লক আমোল  আকোশৰ 

পৰো খোদয িস্তুলৰ ভৰো পোটী (িোইবনং তটিু ) তপ্ৰৰণ কবৰিল  

সক্ষ্মলন? ততওঁ হকবছ , ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো’। 

وَّاِریُْٰونَّ  قَّالَّ  اِذْ    ابْنَّ  یهِعْیسَّ  الْحَّ
ْریَّمَّ  بُٰكَّ  یَّْستَِّطْیعُ  هَّْل  مَّ َّْن  رَّ ِٰلَّ  ا   یَُٰنَّ
ةً  عَّلَّیْنَّا  مَّٓاِء    ٰمِنَّ  مَّٓاى ِدَّ   قَّالَّ   الٰسَّ
تَُّٰقوا َّ  ا ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله  ٰمُ
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113. বসহঁলত হকবছ , ‘আবম তোৰ পৰো খোি বিচোলৰোঁ যোলত 

আমোৰ হৃদলয় প্ৰশোবে  োভ কবৰি, আৰু যোলত আবম জোবনি 

পোলৰোঁ তয, তুবম তকোৱো কথোলিোৰ সতয আৰু আবম এই বিষলয় 

সোক্ষ্ী হ’ি বিচোলৰোঁ’। 

یُْد  قَّالُْوا َّْن  نُِر ا  نَّٰاْكُلَّ  ا ٰنَّ  ِمْنهَّ  وَّتَّْطمَّى ِ
َّْن  وَّنَّْعلَّمَّ  قُلُْوبُنَّا  قْتَّنَّا  قَّْد  ا دَّ   صَّ
ا  وَّنَُّكْونَّ  ِهِدیْنَّ  ِمنَّ  عَّلَّْیهَّ  الٰشه

114. মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোই ক’ত , ‘তহ আল্লোহ (তুবম) আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আমোৰ িোলি আকোশৰ পৰো দিৰখোন (খোদয ভৰো 

পোটী) অৱতীণি কৰো; এইলটো আমোৰ আৰু আমোৰ পূিিৱতী 

 গলত পৰৱতী সকল োলৰ িোলি হ’ি আনলিোৎসৱ স্বৰূপ আৰু 

এয়ো হ'ি ততোমোৰ ফো ৰ পৰো এটো বনদশিন। আমোক জীবৱকো দোন 

কৰো, তুবমলয়ইলতো তেি জীবৱকোদোতো’। 

ْریَّمَّ  ابُْن  ِعْیسَّ  قَّالَّ  بَّٰنَّا   اللٰهُهٰمَّ  مَّ  رَّ
َّنِْزلْ  ةً  عَّلَّیْنَّا   ا مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  مَّٓاى ِدَّ   الٰسَّ
لِنَّا  ِعْیًدا لَّنَّا  تَُّكْوُن  َّٰوَّ ِخِرنَّا  َٰلِ یَّةً   وَّاه   وَّاه
َّنْتَّ  وَّاْرُزقْنَّا   ٰمِْنكَّ    ْْیُ   وَّا ِزقِْیَّ   خَّ الٰره
 

115. আল্লোলহ ক’ত , ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ ওপৰত তসয়ো 

অৱতীণি কবৰম, বকন্তু ইয়োৰ বপছত ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো 

তকোলনোিোই কুফুৰী কবৰল  তোক মই এলনকুৱো শোবি বিবহম, 

বযলটো শোবি সৃবষ্টজগতৰ আন কোলকো বনবদওঁ’। 

ُ  قَّالَّ  ْ  اّلٰله ا  اِٰنِ ِٰلُهَّ  فَّمَّْن   عَّلَّْیُكْم     ُمَنَّ
ْ   ِمْنُكْم  بَّْعُد  یَّْٰكُفرْ  بُه   فَّاِٰنِ ابًا اُعَّٰذِ   عَّذَّ
بُه    َٰلَّ   ًدا اُعَّٰذِ ن  ٰمِنَّ  اَّحَّ لَّمِْیَّ  الْعه

116. আৰু স্মৰণ কৰো, আল্লোলহ তযবতয়ো ক’ি, ‘তহ মোৰয়োমৰ 

পুত্ৰ ঈছো! তুবম মোনুহক এই কথো হকবছ ো তনবক তয, 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ তমোক আৰু তমোৰ মোকক 

উপোসযৰূলপ গ্ৰহণ কৰো? ততও ঁক’ি, ‘তুবম মবহমোবেত! বযলটো 

তকোৱোৰ অবধকোৰ তমোৰ নোই তসইলটো তকোৱো তমোৰ পলক্ষ্ 

তকবতয়োও তশোভনীয় নহয়। যবদ মই এলনলক ক’ত োলহঁলতন 

ততলে তুবমলতো তসয়ো জোবন োলহঁলতন। তমোৰ অেৰৰ কথোলতো 

তুবম জোনোই, বকন্তু ততোমোৰ অেৰৰ কথো মই নোজোলনো, বনশ্চয় 

তুবম অদৃশয সম্পলকি  সিিজ্ঞোনী’। 

ُ  قَّالَّ  وَّاِذْ  ْریَّمَّ  ابْنَّ  یهِعیْسَّ  اّلٰله   مَّ
َّنْتَّ  ا تَِّٰخُذْوِنْ  لِلنَّٰاِس  قُلْتَّ  ءَّ َّ   ا   وَّاُٰمِ
ْیِ  ههَّ ِ    دُْوِن  ِمْن  اِل نَّكَّ  قَّالَّ   اّلٰله   ُسْبحه
ا  َّْن  ِلْ   یَُّكْوُن  مَّ َّقُْولَّ  ا ا  ا  ِلْ    لَّیْسَّ  مَّ

  ۬ ٰق  ر   عَّلِمْتَّه     فَّقَّْد  قُلُْته   ُكْنُت  اِْن   ِبحَّ
ا  تَّْعلَُّم  َّعْلَُّم  وََّلَّ   نَّْفِسْ  ِفْ  مَّ ا  ا   ِفْ   مَّ
نَّٰكَّ   نَّْفِسكَّ    َّنْتَّ  اِ ُم  ا الُْغُیْوِب   عَّٰلَّ
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117. ‘তুবম তমোক বয আলদশ কবৰবছ ো তোৰ িোবহলৰ মই 

বসহঁতক এলকো তকোৱো নোবছল োঁ, তসইলটো আবছ  এই তয, 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো বযজন তমোলৰো প্ৰবতপো ক 

আৰু ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক; আৰু বযমোন বদনল লক মই 

বসহঁতৰ মোজত আবছল োঁ বসমোন বদনল লক মই বসহঁতৰ 

কোযিকমিৰ সোক্ষ্ী আবছল োঁ, বকন্তু তযবতয়ো তুবম তমোক উ োই 

আবন ো ততবতয়ো তুবমলয়ইলতো আবছ ো বসহঁতৰ কৃতকমিৰ 

তেোৱধোয়ক আৰু তুবমলয়ই সকল ো িস্তুৰ পযিলিক্ষ্ক। 

ا  ا   اَِٰلَّ  لَُّهْم  قُلُْت  مَّ ْرتَِّنْ  مَّ َّمَّ َِّن  ِبه    ا  ا
َّ  اْعُبُدوا ْ  اّلٰله ٰبِ بَُّٰكْم    رَّ  وَُّكْنُت   وَّرَّ
 ْ ِهْیًدا عَّلَّهْْیِ ا  شَّ ْ     دُْمُت  ٰمَّ   فَّلَّمَّٰا   فهِْْیِ
ِنْ  فَّٰیْتَّ َّنْتَّ  ُكْنتَّ  تَّوَّ قِْیبَّ  ا ْ    الٰرَّ  عَّلَّهْْیِ
َّنْتَّ  له  وَّا ء   كُٰلِ  عَّ ْ ِهْید   َشَّ  شَّ

118. যবদ তুবম বসহঁতক শোবি বদয়ো ততলে বসহঁতলতো 

ততোমোলৰই িোিো, আৰু যবদ বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো ততলে 

বনশ্চয় তুবম মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

بُْهْم  اِْن  ٰذِ   وَّاِْن   ِعبَّادُكَّ    فَّاِنَُّٰهْم  ُتعَّ
َّنْتَّ  فَّاِنَّٰكَّ  لَُّهْم  تَّْغِفرْ  ِزیْزُ  ا  الْعَّ

ِكْیُم   الْحَّ

119. আল্লোলহ ক’ি, ‘এইলটোলৱ হহলছ তসই বদন, বযবদনো 

সতযিোদীসক ৰ সতযিোদীতোই ততওলঁ োকক উপকৃত কবৰি, 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ 

প্ৰিোবহত। ততওঁল োলক তোত বচৰিোয়ী হ’ি, আল্লোহ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হ’ি আৰু ততওঁল োলকও আল্লোহৰ 

প্ৰবত সন্তুষ্ট হ’ি, এইলটোলৱই হহলছ মহোসফ তো। 

ُ  قَّالَّ  ا اّلٰله ِدقِْیَّ  یَّْنفَّعُ  یَّْوُم  ههذَّ   الٰصه
نٰهت   لَُّهْم   ِصْدقُُهْم      ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ
ا  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ   ا
ُ  رَِّضَّ  ْ  اّلٰله ْٰنُ ُضْوا عَّ ْنُه    وَّرَّ لِكَّ   عَّ  ذه
ِظْیُم  الْفَّوْزُ   الْعَّ

120. আকোশমি  আৰু পৃবথৱী  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত বয 

আলছ তসই সকল োলিোৰৰ ৰোজত্ব আল্লোহলৰই আৰু ততও ঁ

সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  ّلِلٰه ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   وَّ
له   فِْیِهٰنَّ    ء   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ ْ ن  َشَّ  قَِّدیْر 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই বযজলন 

আকোশমি  আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ, আৰু সৃবষ্ট কবৰলছ 

অন্ধকোৰ আৰু তজযোবত। ইয়োৰ বপছলতো কোবফৰসকল  বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ সমকক্ষ্ বিৰ কলৰ। 

ْمُد  َّلْحَّ ِ  ا لَّقَّ  الَِّٰذْی  ّلِلٰه مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
لَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  عَّ لُمهِت  وَّجَّ ۬   الٰظُ   ثُٰمَّ   وَّالنُٰوْرَّ  
بِِٰهْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ   یَّْعِدلُْونَّ  ِبرَّ

2. ততলৱঁই ততোমোল োকক তিোকো মোটিলৰ সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ 

বপছত এটো সময় বনবদি ষ্ট কবৰলছ আৰু আন এটো বনধিোবৰত সময় 

আলছ বযলটো তকৱ  ততলৱঁই জোলন, ইয়োৰ বপছলতো 

ততোমোল োলক সলিহ কৰো। 

لَّقَُّكْم  ُهوَّالَِّٰذْی    قَّضه   ثُٰمَّ  ِطْی   ٰمِْن  خَّ
ًل    َّجَّ ل    ا ٰمً  وَّاَّجَّ ه   ٰمُسَّ َّنُْتْم  ثُٰمَّ  ِعْندَّ   ا

ْونَّ  ُ  تَّْمَتَّ

3. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত তকৱ  ততলৱঁই আল্লোহ, 

ততোমোল োকৰ তগোপন আৰু প্ৰকোশয সকল ো ততও ঁজোলন আৰু 

ততোমোল োলক বয অজি ন কৰো তসয়োও ততওঁ জোলন। 

 ُ مهوهِت  ِف  وَُّهوَّاّلٰله  اَْلَّْرِض    وَِّف  الٰسَّ
ُكْم  یَّْعلَُّم  ُكْم  ِسٰرَّ ْهرَّ یَّْعلَُّم  وَّجَّ ا  وَّ   مَّ

 تَّْكِسُبْونَّ 

4. আৰু বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বসহঁতৰ ওচৰল  

তকোলনো বনদশিন আবহল ই বসহঁলত তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য়। 
ا  مَّ ْ  وَّ یَّة   ٰمِْن  تَّاْتهِْْیِ یهِت  ٰمِْن  اه بِِٰهْم  اه   رَّ
َّانُْوا اَِٰلَّ  ا  ك ْنهَّ  ُمْعِرِضْیَّ  عَّ

5. এলতলক বসহঁতৰ ওচৰল  তযবতয়োই সতয আবহলছ, 

ততবতয়োই বসহঁলত তোক অস্বীকোৰ কবৰলছ। গবতলক বয বিষলয় 

বসহঁলত উপহোস কবৰবছ  তোৰ (পবৰণোমৰ) যথোথি সংিোদ 

অনবতপ লম বসহঁতৰ ওচৰল  আবহ পোি। 

بُْوا فَّقَّْد  ٰقِ  كَّٰذَّ ُهْم    لَّمَّٰا  ِبالْحَّ ٓاءَّ  جَّ
ْوفَّ  ْ  فَّسَّ ُٓؤا یَّاْتهِْْیِ َّنٌْۢبه ا  ا َّانُْوا مَّ  ِبه   ك

 یَّْستَّْهِزُءْونَّ 

6. বসহঁলত তচোৱো নোইলন তয, আবম বসহঁতৰ পূলিি িহু প্ৰজন্মক 

বিনোশ কবৰলছোঁ? বসহঁতক পৃবথৱীত এলনলক প্ৰবতবিত 

কবৰবছল োঁ তয, ততলনলক প্ৰবতবিত ততোমোল োকলকো কৰো নোই 

আৰু বসহঁতৰ ওপৰত ধোৰোষোৰ িৰষুণ িষিোইবছল োঁ, আৰু সৃবষ্ট 

কবৰবছল োঁ নদীসমূহ বযলিোৰ বসহঁতৰ ত ত প্ৰিোবহত আবছ , 

তোৰ বপছত বসহঁতৰ পোপকমিৰ িোলি বসহঁতক বিনোশ কবৰলছোঁ 

আৰু বসহঁতৰ বপছত আন প্ৰজন্মক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ। 

َّلَّْم  ْوا ا َّْهلَّكْنَّا  كَّْم  یَّرَّ   ٰمِْن  قَّْبلِِهْم  ِمْن  ا
ْ  قَّْرن   ُ ا  اَْلَّْرِض  ِف  ٰمَّكَّٰٰٰنه ْن  لَّْم   مَّ   نُمَّكِٰ
لْنَّا  لَّٰكُْم  َّْرسَّ مَّٓاءَّ  وَّا ْ  الٰسَّ   عَّلَّهْْیِ

اًرا  لْنَّا  ٰمِْدرَّ عَّ رَّ  وَّجَّ  ِمْن  تَّْجِرْی  اَْلَّنْهه
 ْ ْ  تَّْحهَِتِ ُ َّْهلَّكْٰنه   ِبُذنُْوِبِهْم  فَّا
َّا  اْن َّنْشَّ ْ  وَّا ِریْنَّ  قَّْرنًا  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ  اهخَّ
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7. আৰু আবম যবদ ততোমোৰ প্ৰবত কোগজত ব বখত গ্ৰন্থও 

অৱতীণি কবৰল োলহঁলতন, ফ ত বসহঁলত যবদ তসইখনক 

হোলতলৰ স্পশিও কবৰল লহঁলতন তথোবপও কোবফৰসকল  

ক’ত লহঁলতন তয, ‘এইখন স্পষ্ট যোদুৰ িোবহলৰ আন এলকো 

নহয়’। 

لَّوْ  لْنَّا  وَّ اس   ِفْ  ِكتهبًا  عَّلَّیْكَّ  نَّٰزَّ   قِْرطَّ
 الَِّٰذیْنَّ  لَّقَّالَّ  ِباَّیِْدیِْهْم  فَّلَّمَُّسْوهُ 
ا ُرْو  ا   اِْن  كَّفَّ  ٰمُِبْی   ِسْحر   اَِٰلَّ  ههذَّ

8. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততওঁৰ ওচৰল  তকোলনো বফবৰিো বকয় 

অৱতীণি কৰো নহয়?’ আৰু যবদ আবম বফবৰিো অৱতীণি 

কবৰল োঁলহঁলতন, ততলে বিষয়লটোৰ চুডোে ফয়চো োই হহ 

গ’ লহঁলতন, তোৰ বপছত বসহঁতক আৰু তকোলনো অৱকোশ বদয়ো 

নহ’ লহঁলতন। 

لَّوْ   مَّلَّك     عَّلَّْیهِ   اُنِْزلَّ  لَّْو َلَّ   وَّقَّالُْوا  وَّ
لْنَّا  َّنْزَّ   َلَّ  ثُٰمَّ  اَْلَّْمرُ  لَُّٰقِضَّ  مَّلَّكًا ا

ُرْونَّ   یُْنظَّ

9. আৰু যবদ ততওঁক বফবৰিো কবৰল োঁলহঁলতন ততলে ততওঁক 

পুৰুষ মোনুহৰ আকৃবতলতই পঠিয়োল োঁলহঁলতন, আৰু বসহঁতক 

ততলনকুৱো বিভ্ৰমলতই ৰোবখল োঁলহঁলতন তযলনকুৱো বিভ্ৰমত 

বসহঁত এবতয়ো আলছ। 

لَّوْ  لْنههُ  وَّ عَّ لْنههُ  مَّلَّكًا جَّ عَّ ُجًل  لَّٰجَّ   رَّ
لَّلَّبَّْسنَّا  ْ   وَّ  یَّلِْبُسْونَّ  ٰمَّا  عَّلَّهْْیِ

10. আৰু ততোমোৰ পূলিিও িহুলতো ৰোছু ক উপহোস কৰো 

হহবছ । ফ ত বযসকল  ততওঁল োকৰ  গত উপহোস 

কবৰবছ  বসহঁতক বসহঁতৰ উপহোলসই পবৰলিষ্টন কবৰ 

হ বছ । 

لَّقَّدِ    قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئَّ  وَّ
اقَّ  ِخُرْوا ِبالَِّٰذیْنَّ  فَّحَّ ْ  سَّ ا   ِمْٰنُ َّانُْوا ٰمَّ   ك
ن  ِبه    یَّْستَّْهِزُءْونَّ

11. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত পবৰভ্ৰমণ কৰো, তোৰ 

বপছত তচোৱো, বযসকল  বমথযোলৰোপ কবৰবছ  বসহঁতৰ পবৰণোম 

বক হহবছ ’! 

ْوا قُْل  َّنُْظُرْوا ثُٰمَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ِسْْیُ  ا
َّانَّ  كَّْیفَّ  ِبْیَّ  عَّاقِبَّةُ  ك  الْمُكَّٰذِ

12. তকোৱো, ‘আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসয়ো 

কোৰ’? তকোৱো, ‘আল্লোহলৰই’, ততওঁ বনজৰ ওপৰত 'দয়োক' 

কতি িয বহচোলপ ব বখ হ লছ। বক্বয়োমতৰ বদনো ততওঁ বনশ্চয় 

ততোমোল োকক একবত্ৰত কবৰি, ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই। 

বযসকল  বনলজই বনজৰ ক্ষ্বত কবৰলছ বসহঁলত ঈমোন তপোষণ 

নকবৰি। 

ا  لِٰمَّْن  قُْل  مهوهِت  ِف  ٰمَّ   قُْل   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
   ِ ٰه له  كَّتَّبَّ   ّلٰلِ ْحمَّةَّ    نَّْفِسهِ  عَّ   الٰرَّ

نَُّٰكْم  مَّةِ  یَّْوِم  اِله  لَّیَّْجمَّعَّ یْبَّ  َلَّ  الِْقیه  رَّ
َّلَِّٰذیْنَّ   فِْیِه    ا ا ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ   فَُّهْم  ا
 یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ 
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13. ৰোবত আৰু বদনত বয বয অৱিোন কলৰ তসই সকল োলিোৰ 

ততওঁলৰই, আৰু ততও ঁসিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 
لَّه   ا  وَّ كَّنَّ  مَّ اِر    الَّْٰیِل  ِف   سَّ  وَّالنَّٰهَّ

ِمْیعُ  لِْیُم  وَُّهوَّالٰسَّ  الْعَّ

14. তকোৱো, ‘আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ স্ৰষ্টো আল্লোহক এবৰ 

মই আনক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কবৰম তনবক? ততলৱঁই 

আহোৰ প্ৰদোন কলৰ বকন্তু ততওঁক আহোৰ প্ৰদোন কৰো নহয়’। 

তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোক আলদশ কৰো হহলছ তয, বযসকল  

ইছ োম গ্ৰহণ কবৰলছ মলয়ই তযন বসহঁতৰ মোজত প্ৰথম হও,ঁ 

(তমোক আৰু আলদশ কৰো হহলছ তয) তুবম তকবতয়োও 

মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নহ’িো’। 

ْْیَّ  قُْل  َّغَّ ِ  ا تَِّٰخذُ  اّلٰله َّ لِٰیًا  ا   فَّاِطرِ  وَّ
وهِت  مه یُْطِعُم  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ  وََّلَّ   وَُّهوَّ
ُم    ْ   قُْل   یُْطعَّ َّْن  اُِمْرُت  اِٰنِ ُكْونَّ  ا َّ لَّ  ا َّٰوَّ  ا
َّْسلَّمَّ  مَّْن    ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ  وََّلَّ  ا

 الْمُْشِرِكْیَّ 

15. তকোৱো, ‘মই যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ অিোধযতো কলৰোঁ, 

ততলে বনশ্চয় মই ভয় কলৰোঁ তয, মহো বদৱসৰ শোবি তমোৰ 

ওপৰত আপবতত হ’ি’। 

ْ   قُْل  اُف  اِٰنِ ْیُت  اِْن  اَّخَّ صَّ ْ  عَّ ٰبِ ابَّ  رَّ   عَّذَّ
ِظْیم   یَّْوم    عَّ

16. ‘তসই বদনো যোৰ পৰো এই শোবি আতঁৰোই ত োৱো হ’ি, তোৰ 

প্ৰবতলহ আল্লোলহ দয়ো কবৰি, আৰু এইলটোলৱই হহলছ স্পষ্ট 

সফ তো’। 

ْن  ْف  مَّ ْنهُ  یُْٰصرَّ ذ   عَّ ى ِ ِحمَّه     فَّقَّْد  یَّْومَّ  رَّ
لِكَّ   الْمُِبْیُ  الْفَّوْزُ  وَّذه

17. আৰু আল্লোলহ যবদ ততোমোক তকোলনো বিপদৰ দ্বোৰো স্পশি 

কলৰ, ততলে ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনও তসয়ো দূৰ কবৰি 

তনোৱোবৰি, আৰু যবদ ততও ঁ ততোমোক তকোলনো ক যোণৰ দ্বোৰো 

স্পশি কলৰ, ততলে (জোবন তথোৱো) ততওঁ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত 

ক্ষ্মতোৱোন। 

ْسكَّ  وَّاِْن  ُ  یَّْٰمسَّ َّاِشفَّ  فَّلَّ  ِبُضٰر   اّلٰله   لَّه     ك
ْسكَّ  وَّاِْن   ُهوَّ   اَِٰلَّ  ْْی   یَّْٰمسَّ له   ِبخَّ   فَُّهوَّعَّ
ء   كُٰلِ  ْ  قَِّدیْر   َشَّ

18. আৰু ততলৱঁই বনজ িোিোসক ৰ ওপৰত পূণি বনয়ন্ত্ৰণকোৰী, 

আৰু ততওঁ প্ৰজ্ঞোময়, সমযক অৱবহত। 
ِكْیُم   ِعبَّادِه     فَّْوقَّ  وَُّهوَّالْقَّاِهرُ    وَُّهوَّالْحَّ
ِبْْیُ   الْخَّ
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19. তকোৱো, ‘তকোনলটো িস্তু আটোইতলক িোঙৰ সোক্ষ্ী’? তুবম 

তকোৱো, ‘আল্লোহ, (লতলৱঁই) তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত 

(লেি) সোক্ষ্ী, আৰু এই তকোৰআন তমোৰ ওচৰল  অহী কৰো 

হহলছ যোলত ততোমোল োকক আৰু যোৰ ওচৰল লক ই হগ পোি 

বসহঁতক ইয়োৰ দ্বোৰো সতকি  কবৰি পোলৰোঁ। ততোমোল োলক এই 

সোক্ষ্য িহন কৰো তনবক তয, আল্লোহৰ  গত আন তকোলনোিো 

ই োহ (উপোসয) আলছ’? তকোৱো, ‘মই এই সোক্ষ্য বনবদওঁ’। 

তকোৱো, ‘ততলৱঁই হহলছ একমোত্ৰ প্ৰকৃত ই োহ আৰু 

ততোমোল োলক বয অংশীদোৰ িোপন কৰো তোৰ  গত বনশ্চয় 

তমোৰ তকোলনো সম্পকি  নোই’। 

َّٰیُ  قُْل  ء   ا ْ ُ  َشَّ ْكَبَّ َّ ادَّةً    ا هَّ ۬   قُِل   شَّ ُ ن  اّلٰله
 ٌۢ ِهْید  بَّیْنَُّكْم  بَّْیِنْ  شَّ َّٰ  وَّاُْوِحَّ  وَّ ا اِلَّ  ههذَّ
ُن  ُكْم  الُْقْراه ْ  ِبه   َِلُنِْذرَّ مَّنٌۢ   بَّلَّغَّ    وَّ
َّى ِنَُّٰكْم  ُدْونَّ  ا َّٰنَّ  لَّتَّْشهَّ ِ  مَّعَّ  ا ةً  اّلٰله لِهَّ   اه
ی    ُد    َٰلَّ   قُْل   اُْخره َّْشهَّ نَّٰمَّا  قُْل   ا هه   اِ  ُهوَّاِل
نَِّٰنْ  ٰوَّاِحد   ء   وَّاِ ٰمَّا  بَِّرْیٓ  ُتْشِرُكْونَّ   ٰمِ

20. আবম বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কবৰলছোঁ বসহঁলত ততওঁক 

এলনলক বচবন পোয় তযলনলক বসহঁলত বনজ সেোনক বচবন পোয়। 

বযসকল  বনলজই বনজৰ ক্ষ্বত সোধন কবৰলছ বসহঁলত ঈমোন 

তপোষণ নকবৰি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُ  ا ُ تَّْیٰنه   كَّمَّا  یَّْعِرفُْونَّه   الِْكتهبَّ  اه
ُهْم    یَّْعِرفُْونَّ  َّبْنَّٓاءَّ َّلَِّٰذیْنَّ   ا ا ا ِسُرْو   خَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ ن  َلَّ  فَُّهْم  ا  یُْؤِمُنْونَّ

21. বয িযবিলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো কলৰ অথিো 

ততওঁৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ, তসই িযবিতলক িোঙৰ 

যোব ম আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? বনশ্চয় যোব মসকল  সফ তো 

 োভ কবৰি তনোৱোবৰি। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
َّوْ  كَِّذبًا بَّ  ا نَّٰه    ِباهیهِته     كَّٰذَّ   یُْفلُِح  َلَّ  اِ

لِمُْونَّ   الٰظه

22. আৰু বযবদনো আবম বসহঁত আটোইলক একবত্ৰত কবৰম, তোৰ 

বপছত বযসকল  বশ্বকি  কবৰলছ বসহঁতক সুবধম, ‘বযসক ক 

ততোমোল োলক তমোৰ  গত অংশী িোপন কবৰবছ ো বসহঁত 

এবতয়ো ক’ত’? 

یَّْومَّ  ِمْیًعا  نَّْحُشُرُهْم  وَّ   نَُّقْولُ  ثُٰمَّ  جَّ
َِّٰذیْنَّ  ا لِل ُكْو  َّْشرَّ َّیْنَّ   ا َّٓاُؤُكُم  ا ك   ُشرَّ
 تَّْزُعُمْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰذیْنَّ 

23. ততবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰত এই কথোৰ িোবহলৰ আন তকোলনো 

অজুহোত নোথোবকি তয, ‘আমোৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ শপত! 

আবম মুশ্ববৰক নোবছল োঁ’। 

ْ  تَُّكْن  لَّْم  ثُٰمَّ  َّْن  اَِٰلَّ   فِتْنَّهَُتُ لُْوا ا   قَّا
 ِ بِٰنَّا  وَّاّلٰله ا  رَّ  ُمْشِرِكْیَّ  ُكنَّٰا  مَّ

24. তচোৱো, বসহঁলত তকলনলক বনলজই বনজলক বমছো প্ৰমোবণত 

কবৰ আলছ,  গলত (লচোৱো) বসহঁলত বয বমছো ৰচনো কবৰবছ  

তসয়ো তকলনলক বসহঁতৰ পৰো তহৰোই গ’ । 

ُنُْظرْ  بُْوا كَّْیفَّ  ا له   كَّذَّ َّنُْفِسِهْم  عَّ  ا
ٰلَّ  ْ  وَّضَّ ْٰنُ َّانُْوا ٰمَّا  عَّ ْونَّ  ك ُ  یَّْفَتَّ
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25. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোলন ততোমোৰ কথো কোণ পোবত 

শুলন, বকন্তু আবম বসহঁতৰ অেৰত আৱৰণ কবৰ বদলছোঁ যোলত 

বসহঁলত তসয়ো উপ বব্ধ কবৰি তনোৱোলৰ, আৰু বসহঁতৰ কোণত 

আলছ িবধৰতো। যবদ বসহঁলত যোৱতীয় বনদশিন প্ৰতযক্ষ্ কলৰ 

তথোবপও বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। আনবক বসহঁলত 

তযবতয়ো ততোমোৰ ওচৰত আবহ উপবিত হয়, ততবতয়ো বসহঁলত 

ততোমোৰ  গত বিকি ত ব প্ত হয়, বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ 

বসহঁলত কয়, ‘এয়ো তদলখোন আগৰ বদনৰ উপকথোৰ িোবহলৰ 

আন এলকো নহয়’। 

 ْ ِمْٰنُ لْنَّا   اِلَّْیكَّ    یَّْٰستَِّمعُ  ٰمَّْن  وَّ عَّ   وَّجَّ
له  ِكنَّٰةً  قُلُْوِبِهْم  عَّ َّ َّْن  ا  وَِّفْ   یَّْٰفقَُّهْوهُ  ا

نِِهْم  ذَّا ْوا وَّاِْن   وَّقًْرا    اه یَّة   كُٰلَّ  یَّٰرَّ   َٰلَّ  اه
ا    یُْؤِمُنْوا ٰته    ِبهَّ ٓاُءْوكَّ  اِذَّا حَّ   جَّ

لُْونَّكَّ  ادِ ا الَِّٰذیْنَّ  یَُّقْولُ  یُجَّ ُرْو    اِْن  كَّفَّ
ا   اِطْْیُ  اَِٰلَّ   ههذَّ لِْیَّ  اَّسَّ  اَْلَّٰوَّ

26. আৰু বসহঁলত আনক এইলিোৰ শুনোৰ পৰো বিৰত ৰোলখ আৰু 

বনলজও এইলিোৰ শুনোৰ পৰো দূৰত থোলক। বসহঁলত বনলজই 

বনজলক ধ্বংস কলৰ, অথচ বসহঁলত উপ বব্ধ নকলৰ। 

ْونَّ  وَُّهْم  ْنهُ  یَّْنهَّ یَّْنـ َّْونَّ  عَّ ْنُه    وَّ  وَّاِْن   عَّ
ُهْم  اَِٰلَّ   یُْٰهلِكُْونَّ  َّنُْفسَّ ا  ا مَّ یَّْشُعُرْونَّ   وَّ

 

27. তুবম যবদ তদবখ োলহঁলতন তযবতয়ো বসহঁতক জুইৰ ওপৰত 

বথয় কলৰোৱো হ’ি ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি, ‘হোয়’! যবদ আমোক 

(পৃবথৱীল ) ওভতোই বদয়ো হ’ লহঁলতন, ততলে আবম আমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহক (দুনোই) অস্বীকোৰ নকবৰল োঁ হয় 

আৰু আবম মুবমনসক ৰ অেভুি ি হ’ত োঁ হয়। 

لَّوْ  ی وَّ لَّ  ُوقُِفْوا اِذْ  تَّره  الُْوا النَّٰارِ  عَّ  فَّقَّ
دُٰ  یهلَّْیتَّنَّا  بَّ  وََّلَّ  نُرَّ بِٰنَّا  ِباهیهِت  نُكَّٰذِ   رَّ
 الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  وَّنَُّكْونَّ 

28. িৰং পূলিি বসহঁলত বয তগোপন কবৰবছ  তসয়ো এবতয়ো 

বসহঁতৰ ওচৰত প্ৰকোশ পোইলছ; আৰু বসহঁতক আলকৌ (দুনোই 

পৃবথৱীল ) পল োৱো হ’ত ও বসহঁতক বয কবৰিল  বনলষধ কৰো 

হহবছ  আলকৌ বসহঁলত তসইলটোলক কবৰল  হয়; আৰু বনশ্চয় 

বসহঁত বমছ ীয়ো। 

ا بَّْل  ا  لَُّهْم  بَّدَّ َّانُْوا ٰمَّ  قَّْبُل    ِمْن  یُْخُفْونَّ  ك
لَّوْ  ادُْوا ُردُْٰوا وَّ ْنهُ  نُُهْوا لِمَّا  لَّعَّ نَُّٰهْم   عَّ   وَّاِ

 لَّكهِذبُْونَّ 

29. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আমোৰ পোবথিৱ জীৱলনই হহলছ 

একমোত্ৰ জীৱন, আৰু আমোক পুনৰুবিত কৰো নহ’ি’। 

لُْو ا یَّاُتنَّا  اَِٰلَّ  ِِهَّ  اِْن  وَّقَّا نْیَّا  حَّ ا  الٰدُ مَّ   وَّ
 ِبمَّْبُعْوثِْیَّ  نَّْحُن 
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30. আৰু যবদ তুবম তদবখ োলহঁলতন, তযবতয়ো বসহঁতক বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত বথয় কলৰোৱো হ’ি, ততও ঁক’ি, ‘এইলটো 

প্ৰকৃত সতয নহয় জোলনো’? বসহঁলত ক’ি, ‘আমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ শপত! বনশ্চয় এয়ো সতয’। ততওঁ ক’ি, ‘ততলে 

ততোমোল োলক বয কুফুৰী কবৰবছ ো তোৰ িোলি ততোমোল োলক 

এবতয়ো শোবি তভোগ কৰো’। 

لَّوْ  ی وَّ له  ُوقُِفْوا اِذْ  تَّره  بِِٰهْم    عَّ  قَّالَّ   رَّ
َّلَّیْسَّ  ا ا ٰقِ    ههذَّ لُْوا  ِبالْحَّ بِٰنَّا    بَّله  قَّا   وَّرَّ
ابَّ  فَُّذْوقُوا قَّالَّ  ذَّ   ُكنُْتْم   ِبمَّا  الْعَّ

ن   تَّْكُفُرْونَّ

31. বযসকল  আল্লোহৰ সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ কবৰলছ, বনশ্চয় 

বসহঁত ক্ষ্বতগ্ৰি হহলছ, আনবক বসহঁতৰ ওচৰল  তযবতয়ো 

হ োৎ বকয়োমত আবহ উপবিত হ’ি ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি, 

‘হোয় আফলচোচ! ইয়োক আবম বকমোন তয অৱলহ ো 

কবৰবছল োঁ’। বসহঁলত বসহঁতৰ পোপসমূহ বনজৰ বপঠিত িহন 

কবৰি। সোৱধোন! বসহঁলত বয িহন কবৰি তসয়ো অবত বনকৃষ্ট! 

ِسرَّ  قَّْد  بُْوا الَِّٰذیْنَّ  خَّ ِ    ِبلِقَّٓاءِ  كَّٰذَّ   اّلٰله
ٰته   ْتُهُم  اِذَّا حَّ ٓاءَّ ةُ  جَّ اعَّ لُْوا بَّْغتَّةً  الٰسَّ   قَّا

تَّنَّا  ْسرَّ له  یهحَّ ا  عَّ ْطنَّا   مَّ ا ن  فَّٰرَّ  وَُّهْم   فِْیهَّ
ُهْم  یَّْحِملُْونَّ  َّْوزَّارَّ له  ا  اََّلَّ   ُظُهوِْرِهْم    عَّ
ٓاءَّ  ا  سَّ  یَِّزُرْونَّ  مَّ

32. আৰু পোবথিৱ জীৱন তকৱ  তখ -তধমোব ৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নহয় আৰু বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ 

ততওঁল োকৰ িোলি আবখৰোতৰ আিোলসই উত্তম; তথোবপও 

ততোমোল োলক নুিুজোলন? 

ا  مَّ وةُ  وَّ یه نْیَّا   الْحَّ لَّْهو     لَِّعب   اَِٰلَّ  الٰدُ   وَّ
ارُ  لَّلٰدَّ ةُ  وَّ ْْی   اَْلهِخرَّ َِّٰذیْنَّ  خَّ   یَّٰتَُّقْونَّ    لِٰل
َّفَّلَّ   تَّْعِقلُْونَّ  ا

33. আবম বনশ্চয় জোলনো তয, বসহঁলত বয কয় তসয়ো ততোমোক 

কষ্ট বদলয়; বকন্তু বসহঁলত ততোমোৰ প্ৰবত বমথযোলৰোপ নকলৰ, িৰং 

যোব মসকল  আল্লোহৰ আয়োতসমূহকলহ অস্বীকোৰ কলৰ। 

نَّٰه   نَّْعلَُّم  قَّْد    الَِّٰذْی  لَّیَّْحُزنُكَّ  اِ
بُْونَّكَّ  َلَّ  فَّاِنَُّٰهْم  یَُّقْولُْونَّ  هِكٰنَّ  یُكَّٰذِ ل   وَّ
لِمِْیَّ  ِ  ِباهیهِت  الٰظه ُدْونَّ  اّلٰله  یَّْجحَّ

34. বনশ্চয় ততোমোৰ পূলিিও িহুলতো ৰোছু ৰ ওপৰত 

বমথযোলৰোপ কৰো হহবছ , বকন্তু ততওলঁ োকক বমথযোলৰোপ কৰোৰ 

আৰু কষ্ট বদয়োৰ বপছলতো ততওলঁ োলক হধযিয ধোৰণ কবৰবছ , 

অৱলশষত ততওঁল োকৰ ওচৰল  আমোৰ সহোয় আবহবছ । 

(জোবন তথোৱো) আল্লোহৰ (প্ৰবতশ্ৰুত) িোণীসমূহক পবৰৱতি ন 

কবৰি পৰো তকোলনো নোই। বনশ্চয় ৰোছু সক ৰ বকছু সংিোদ 

ততোমোৰ ওচৰল লকও আবহলছ। 

لَّقَّْد  بَّْت  وَّ   قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ُرُسل   ُكٰذِ
ْوا ُ َبَّ له  فَّصَّ ا  عَّ بُْوا مَّ ٰته   وَّاُْوذُْوا ُكٰذِ   حَّ
هُىْ  َّته لَّ  وََّلَّ   نَّْصُرنَّا    ا َّلِمهِت   ُمبَّٰدِ ِ    لِك  اّلٰله
لَّقَّْد  ٓاءَّكَّ  وَّ لِْیَّ  نَّٰبَّاِی ِمْن  جَّ  الْمُْرسَّ



 

আ -আনআম 

 

174 

 

 األنعام 

35. আৰু যবদ বসহঁতৰ উলপক্ষ্ো (অনোগ্ৰহ) ততোমোৰ িোলি 

কষ্টকৰ হয় ততলে পোবৰল  ভূগভি ত সুৰংগ অথিো আকোশত 

জখ ো অলেষণ কবৰ বসহঁতৰ িোলি তকোলনো বনদশিন হ  আহো। 

(জোবন তথোৱো) যবদ আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল লহঁলতন ততলে 

বসহঁত আটোইলক বনশ্চয় সৎপথত একবত্ৰত কবৰল লহঁলতন। 

তসলয় তুবম মূখিসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

َّانَّ  وَّاِْن  اُضُهْم  عَّلَّْیكَّ  كََُّبَّ  ك   فَّاِِن  اِْعرَّ
ْعتَّ  َّْن  اْستَّطَّ   اَْلَّْرِض  ِف  نَّفًَّقا  تَّْبتَِّغَّ  ا

َّوْ  مَّٓاءِ  ِف  ُسلَّٰمًا  ا ْ  الٰسَّ ُ لَّوْ   ِباهیَّة     فَّتَّاْتهِْیَّ  وَّ
ٓاءَّ  ُ  شَّ ُهْم  اّلٰله مَّعَّ لَّ  لَّجَّ ی عَّ  فَّلَّ  الُْهده

ِهلِْیَّ  ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ   الْجه

36. বযসকল  শুনো পোয় তকৱ  ততওঁল োলকই আহ্বোনত 

সঁহোবৰ বদলয়। মৃতসক ক আল্লোলহই পুনৰ জীবৱত কবৰি; তোৰ 

বপছত বসহঁতক ততওঁৰ বপলনই প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হ’ি। 

نَّٰمَّا  ۬   الَِّٰذیْنَّ  یَّْستَِّجْیُب  اِ   یَّْسمَُّعْونَّ ر
ُ  وَّالْمَّْوٰته  ُ  یَّ بْعَُُّثُ   اِلَّْیهِ  ثُٰمَّ  اّلٰله
ُعْونَّ   یُْرجَّ

37. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততওৰঁ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

ততওঁৰ ওচৰল  বনদশিন বকয় নোলহ’? তকোৱো, ‘বনদশিন 

অৱতীণি কবৰিল  আল্লোহ বনশ্চয় সক্ষ্ম’, বকন্তু বসহঁতৰ 

অবধকোংশই (এই কথো) নোজোলন। 

یَّة   عَّلَّْیهِ   نُٰزِلَّ  لَّْو َلَّ  وَّقَّالُْوا بِٰه     ٰمِْن  اه   ٰرَّ
َّ  اِٰنَّ  قُْل  له   قَّادِر   اّلٰله َّْن  عَّ ِٰلَّ  ا یًَّة  یَُٰنَّ اه

هِكٰنَّ  ل ُهْم  ٰوَّ ْكثَّرَّ َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ا

38. আৰু পৃবথৱীত বিচৰণশী  প্ৰবতলটো প্ৰোণী আৰু 

(িোয়ুমি ত) দুই তিউকোলৰ উৰো প্ৰবতলটো চৰোই, 

ততোমোল োকৰ দলৰই এলকো এলকোটো উম্মত। এই বকতোিত 

( োওলহ মোহফুজত) আবম এলকো এবৰ বদয়ো নোই; তোৰ বপছত 

বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ বপলনই একবত্ৰত কৰো হ’ি। 

ا  مَّ ر   وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  دَّٓابَّٰة    ِمْن  وَّ ى ِ ٓ  طه
یْهِ  یَِّٰطْْیُ  نَّاحَّ َّْمثَّالُكُْم    اُمَّم   اَِٰلَّ   ِبجَّ ا   ا   مَّ
ْطنَّا  ِب  ِف  فَّٰرَّ ء   ِمْن  الِْكته ْ   اِله  ثُٰمَّ  َشَّ
بِِٰهْم  ُرْونَّ  رَّ  یُْحشَّ

39. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ, 

বসহঁত হহলছ ক ো আৰু তিোিো, অন্ধকোৰত আলছ। আল্লোলহ 

যোক ইচ্ছো কলৰ বিপথগোমী কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ ততও ঁ

সৰ  পথত িোপন কলৰ। 

بُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  بُْكم    ُصٰم   ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ   ِف  وَّ
ِت    لُمه اِ  مَّْن   الٰظُ ُ  یَّٰشَّ مَّْن   یُْضلِلُْه    اّلٰله   وَّ
 ْ ا لْهُ  یَّٰشَّ له  یَّْجعَّ اط   عَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

40. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বক বিলিচনো কৰো, যবদ 

ততোমোল োকৰ ওপৰত আল্লোহৰ শোবি আপবতত হয় অথিো 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  বক্বয়োমত আবহ পলৰ, তথোবপও 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰোিোক মোবতিোলন? 

যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো (ততলে তকোৱো)। 

یْتَُّكْم  قُْل  ءَّ َّرَّ ىكُْم  اِْن  ا ته َّ اُب  ا ِ  عَّذَّ  اّلٰله
َّوْ  تَّْتُكُم  ا َّ ةُ  ا اعَّ ْْیَّ   الٰسَّ َّغَّ ِ  ا   تَّْدُعْونَّ    اّلٰله
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن   صه
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41. (নহয়) িৰং ততোমোল োলক তকৱ  ততওঁলকই মোবতিো। 

এলতলক ততোমোল োলক বয উলেলশয ততওঁক মোবতিো ততও ঁ

ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকৰ তসই উলেশয পূৰণ কবৰি আৰু 

ততোমোল োলক বযলিোৰক ততওঁৰ অংশী কবৰবছ ো তসইলিোৰক 

পোহবৰ যোিো। 

یَّٰاهُ  بَّْل  ا  فَّیَّْكِشُف  تَّْدُعْونَّ  اِ  تَّْدُعْونَّ  مَّ
ٓاءَّ  اِْن  اِلَّْیهِ  ْونَّ  شَّ ا  وَّتَّنْسَّ  مَّ

ن   ُتْشِرُكْونَّ

42. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ পূলিি িহুলতো জোবতৰ ওচৰল  ৰোছু  

তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, বকন্তু (ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কৰোৰ কোৰলণ) 

বসহঁতক অথিসংকট আৰু দুখ-কষ্টত পবতত কবৰবছল োঁ, যোলত 

বসহঁত বিনীত হয়। 

لَّقَّْد  لْنَّا   وَّ َّْرسَّ   قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  اُمَّم   اِله   ا
ُهْم  ْذنه ٓاءِ  فَّاَّخَّ ٓاءِ  ِبالْبَّاْسَّ ٰرَّ  وَّالٰضَّ
لَُّٰهْم  ُعْونَّ  لَّعَّ ٰرَّ  یَّتَّضَّ

43. এলতলক তযবতয়ো আমোৰ শোবি আবহ বসহঁতৰ ওপৰত 

আপবতত হ’ , ততবতয়ো বসহঁলত বকয় বিনীত তহোৱো নোবছ ? 

কোৰণ বসহঁতৰ হৃদয় বনিুৰ হহবছ  আৰু বসহঁলত বয কবৰবছ  

তসইলিোৰক চয়তোলন বসহঁতৰ িোলি তশোভনীয় কবৰ বদবছ । 

ُهْم  اِذْ  فَّلَّْو َلَّ   ٓاءَّ ُعْوا بَّاُْسنَّا  جَّ ٰرَّ  تَّضَّ
هِكْن  ل ْت  وَّ یَّٰنَّ  قُلُْوبُُهْم  قَّسَّ  لَُّهُم  وَّزَّ

ُن  ْیطه ا  الٰشَّ َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

44. বসহঁতক বয উপলদশ বদয়ো হহবছ  তসয়ো তযবতয়ো বসহঁলত 

পোহবৰ গ’ , ততবতয়ো আবম বসহঁতৰ িোলি সকল ো িস্তুৰ দুৱোৰ 

মুকব  কবৰ বদল োঁ; অৱলশষত বসহঁতক বয প্ৰদোন কৰো হহবছ  

তযবতয়ো বসহঁলত তসইলিোৰকল  উৎফুবল্লত হ’  ততবতয়ো 

হ োৎ বসহঁতক আটক কবৰল োঁ, ফ ত ততবতয়োই বসহঁত 

বনৰোশ হহ পবৰ । 

ا  نَُّسْوا فَّلَّمَّٰا  ُرْوا مَّ ٰكِ ْ  فَّتَّْحنَّا  ِبه   ذُ   عَّلَّهْْیِ
َّبْوَّابَّ  ء     كُٰلِ  ا ْ ٰته    َشَّ   ِبمَّا   فَِّرُحْوا اِذَّا حَّ
ا ُهْم  اُْوُتْو  ْذنه   ُهْم  فَّاِذَّا بَّْغتَّةً  اَّخَّ

ْبلُِسْونَّ   ٰمُ

45. ফ ত যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ মূল োলচ্ছদ কৰো হ'  আৰু 

সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো ক 

আল্লোহৰ িোলিই। 

لَّمُْوا    الَِّٰذیْنَّ  الْقَّْوِم  دَّاِبرُ  فَُّقِطعَّ    ظَّ
ْمُد  ِ  وَّالْحَّ ٰبِ  ّلِلٰه لَّمِْیَّ  رَّ  الْعه

46. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ভোবৱ তচোৱো নোইলন, আল্লোলহ যবদ 

ততোমোল োকৰ েৱণশবি আৰু দৃবষ্টশবি হৰণ কবৰ  য় আৰু 

ততোমোল োকৰ হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ বদলয় ততলে আল্লোহৰ 

িোবহলৰ ততোমোল োকৰ তকোন উপোসয আলছ বযলয় এইলিোৰ 

ওভতোই আবন বদি’? তচোৱো, তকলনলক আবম আয়োতসমূহ 

বিশদভোলৱ িণিনো কলৰোঁ, ইয়োৰ বপছলতো বসহঁলত মুখ ঘূৰোই 

 য়। 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ ذَّ  اِْن  ا ُ  اَّخَّ كُْم  اّلٰله ْمعَّ   سَّ
ُكْم  ارَّ َّبْصَّ تَّمَّ  وَّا له  وَّخَّ   ٰمَّْن  قُلُْوِبكُْم  عَّ

هه   ْْیُ  اِل ِ  غَّ ُنُْظرْ   ِبه     یَّاْتِْیُكْم  اّلٰله   كَّْیفَّ  ا
ُف  ٰرِ  یَّْصِدفُْونَّ  ُهْم  ثُٰمَّ  اَْلهیهِت  نُصَّ
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47. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকোৱোলচোন যবদ আল্লোহৰ শোবি 

হ োৎ িো প্ৰকোশযভোলৱ ততোমোল োকৰ ওপৰত আবহ পলৰ 

ততলে যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ িোবহলৰ আন তকোলনোিোক ধ্বংস কৰো 

হ’িলন’? 

یْتَُّكْم  قُْل  ءَّ َّرَّ ىكُْم  اِْن  ا ته َّ اُب  ا ِ  عَّذَّ  اّلٰله
َّوْ  بَّْغتَّةً  ةً  ا ْهرَّ  الْقَّْوُم  اَِٰلَّ  یُْهلَُّك  هَّْل  جَّ

لِمُْونَّ   الٰظه

48. আৰু আবম ৰোছু সক ক তকৱ  সুসংিোদিোহী আৰু 

সতকি কোৰীৰূলপই তপ্ৰৰণ কলৰোঁ। এলতলক বযসকল  ঈমোন 

আবনি আৰু বনজলক সংলশোধন কবৰি, ততওলঁ োকৰ তকোলনো 

ভয় নোই আৰু ততওঁল োক বচেতও নহ’ি। 

ا  مَّ لِْیَّ  نُْرِسُل  وَّ ِریْنَّ  اَِٰلَّ  الْمُْرسَّ   ُمبَّٰشِ
ُمْنِذِریْنَّ    مَّنَّ  فَّمَّْن   وَّ َّْصلَّحَّ  اه   فَّلَّ  وَّا

ْوف   ْ  خَّ نُْونَّ  ُهْم   وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ  یَّْحزَّ

49. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, 

বসহঁতক শোবিলয় স্পশি কবৰি, কোৰণ বসহঁলত অিোধযতো 

কবৰবছ । 

بُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ُهُم  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ   یَّمَّٰسُ
اُب  ذَّ َّانُْوا ِبمَّا  الْعَّ  یَّْفُسُقْونَّ  ك

50. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক এইলটো নকওঁ তয, তমোৰ 

ওচৰত আল্লোহৰ ধন-ভোিোৰ আলছ, আৰু মই গোলয়িও 

নোজোলনো আৰু ততোমোল োকক এইলটোও নকও ঁতয, মই এজন 

বফবৰিো, তমোৰ প্ৰবত বয অহীৰূলপ তপ্ৰৰণ কৰো হয়, মই তকৱ  

তসইলটোলকই অনুসৰণ কলৰোঁ’। তকোৱো, ‘অন্ধ আৰু দৃবষ্টৱোন 

িযবি উভলয় সমোন হ’ি পোলৰলন? ততোমোল োলক বচেো নকৰো 

তনবক’? 

َّقُْولُ  َٰلَّ   قُْل  ٓاى ُِن  ِعْنِدْی  لَّكُْم  ا زَّ ِ  خَّ   اّلٰله
َّعْلَُّم  وََّلَّ   َّقُْولُ  وََّلَّ   الْغَّْیبَّ  ا ْ  لَّكُْم  ا   اِٰنِ
تَِّٰبعُ  اِْن   مَّلَّك     َّ ا  اَِٰلَّ  ا َّٰ    یُْوحه   مَّ   قُْل   اِلَّ
َّفَّلَّ   وَّالْبَِّصْْیُ    اَْلَّْعمه  یَّْستَّوِی هَّْل   ا

ن   تَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ

51. আৰু ইয়োৰ দ্বোৰো তুবম তসইসক  ত োকক সতকি  কৰো, 

বযসকল  ভয় কলৰ তয, বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰল  এলনকুৱো অৱিোত একবত্ৰত কৰো হ’ি তয, ততওঁৰ 

িোবহলৰ বসহঁতৰ িোলি তকোলনো অবভভোৱক আৰু তকোলনো 

চুপোবৰছকোৰী নোথোবকি। যোলত বসহঁলত তোক্বৱোৰ অবধকোৰী হয়। 

َّنِْذرْ  افُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِبهِ  وَّا َّْن  یَّخَّ  ا
ا ُرْو  بِِٰهْم  اِله  یُْٰحشَّ   ٰمِْن  لَُّهْم  لَّیْسَّ  رَّ
ِلٰ   دُْونِه   ِفْیع   وََّلَّ   وَّ لَُّٰهْم  شَّ یَّٰتَُّقْونَّ   لَّٰعَّ
 

52. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক পুৱো-গধূব  ততওঁৰ 

সন্তুবষ্ট  োভৰ িোলি প্ৰোথিনো কলৰ ততওলঁ োকক তুবম আতঁৰোই 

বনবদিো। ততওঁল োকৰ কমিৰ জিোিবদবহতোৰ দোবয়ত্ব ততোমোৰ 

ওপৰত নহয় আৰু ততোমোৰ তকোলনো কমিৰ জিোিবদবহতোৰ 

দোবয়ত্বও ততওঁল োকৰ ওপৰত নহয়, যোৰ িোলি তুবম 

ততওঁল োকক আতঁৰোই বদিো, এলন কবৰল  তুবম যোব মসক ৰ 

অেভুি ি হ’িো। 

بَُّٰهْم  یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  تَّْطُردِ  وََّلَّ    رَّ
وةِ  َِشِٰ  ِبالْغَّده ه     یُِریُْدْونَّ  وَّالْعَّ ا   وَّْجهَّ   مَّ
اِبِهْم  ِمْن  عَّلَّْیكَّ  ء   ٰمِْن  ِحسَّ ْ ا  َشَّ مَّ   وَّ
اِبكَّ  ِمْن  ْ  ِحسَّ ء   ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ ْ   َشَّ

لِمِْیَّ  ِمنَّ  فَّتَُّكْونَّ  فَّتَّْطُردَُّهْم   الٰظه
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53. এইদলৰ আবম বসহঁতৰ বকছুমোনৰ দ্বোৰো আন বকছুমোনক 

পৰীক্ষ্ো কবৰলছোঁ, যোলত বসহঁলত কয়, ‘আমোৰ মোজৰ পৰো 

আল্লোলহ ইহঁতৰ ওপৰলতই অনুগ্ৰহ কবৰল লন’? 

(লকোৱোলচোন) আল্লোহ কৃতজ্ঞসক ৰ বিষলয় সবিলশষ অৱগত 

নহয়লন িোৰু? 

لِكَّ  ُهْم  فَّتَّنَّٰا  وَّكَّذه ا ِببَّْعض   بَّْعضَّ   لِٰیَُّقْولُْو 
ءِ  َّهه ُؤاَلَّ ٰنَّ  ا ُ  مَّ ْ  اّلٰله ْ  عَّلَّهْْیِ   بَّْیِننَّا    ٰمِنٌۢ
َّلَّیْسَّ  ُ  ا ِكِریْنَّ  ِباَّعْلَّمَّ  اّلٰله  ِبالٰشه

54. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ, ততওঁল োলক তযবতয়ো ততোমোৰ ওচৰল  আলহ ততবতয়ো 

তুবম ততওঁল োকক তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবত শোবে িবষিত 

হওক’, ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক ততওঁৰ বনজৰ ওপৰত 

দয়ো ধোযিয কবৰ হ লছ। ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই যবদ 

অজ্ঞতোিশতঃ অসৎকমি কলৰ, তোৰ বপছত তোওিো কলৰ আৰু 

বনজলক সংলশোধন কলৰ, ততলে বনশ্চয় ততওঁ (আল্লোহ) 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ٓاءَّكَّ  وَّاِذَّا  ِباهیهِتنَّا  یُْؤِمُنْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  جَّ
هم   فَُّقْل  ل بُُٰكْم  كَّتَّبَّ  عَّلَّْیُكْم  سَّ له  رَّ  عَّ
ْحمَّةَّ ن  نَّْفِسهِ  َّنَّٰه    الٰرَّ ِملَّ  مَّْن  ا   ِمْنُكْم  عَّ
ًءٌۢا الَّة   ُسْوٓ هَّ ْ  تَّابَّ  ثُٰمَّ  ِبجَّ   بَّْعِده   ِمنٌۢ
َّْصلَّحَّ  َّنَّٰه   وَّا ُفوْر   فَّا  ٰرَِّحیْم   غَّ

55. আৰু এলনলকলয় আবম আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো 

কলৰোঁ; যোলত অপৰোধীসক ৰ পথ স্পষ্টভোলৱ প্ৰকোশ পোয়। 
لِكَّ  ُل  وَّكَّذه لِتَّْستَِّبْیَّ  اَْلهیهِت  نُفَّٰصِ   وَّ
ِبیُْل  ن  سَّ  الْمُْجِرِمْیَّ

56. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ বযসক ক আহ্বোন 

কৰো, বসহঁতৰ ইিোদত কবৰিল  তমোক বনলষধ কৰো হহলছ’। 

তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকলৰোঁ, কবৰল  

মই বিপথগোমী হম আৰু সৎপথপ্ৰোপ্তসক ৰ অেভুি ি হ’ি 

তনোৱোবৰম’। 

ْ  قُْل  َّْن  نُِهْیُت  اِٰنِ َّْعُبدَّ  ا   الَِّٰذیْنَّ  ا
ِ    دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  َّتَِّٰبعُ  َٰلَّ   قُْل   اّلٰله  ا
ُكْم ن  َّْهوَّٓاءَّ لَّلُْت  قَّْد   ا ا   اِذًا ضَّ مَّ َّنَّا  وَّ   ِمنَّ  ا
 الْمُْهتَِّدیْنَّ 

57. তকোৱো, ‘বনশ্চয় মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো স্পষ্ট 

প্ৰমোণৰ ওপৰত প্ৰবতবিত; অথচ ততোমোল োলক ইয়োক 

অস্বীকোৰ কবৰছো। ততোমোল োলক বযলটো ততোব লক পোি বিচৰো 

তসইলটো তমোৰ ওচৰত নোই। কতৃি ত্ব একমোত্ৰ আল্লোহলৰই, ততও ঁ

সতয িণিনো কলৰ আৰু ফয়চো োকোৰী-সক ৰ মোজত ততলৱঁই 

তেি’। 

ْ  قُْل  له  اِٰنِ ْ  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   عَّ ٰبِ بُْتْم  ٰرَّ  ِبه     وَّكَّٰذَّ
ا  ا  ِعْنِدْی  مَّ  اِِن   ِبه     تَّْستَّْعِجلُْونَّ  مَّ

ِ    اَِٰلَّ  الُْحكُْم  ٰقَّ  یَُّقٰصُ   ّلِلٰه ْْیُ  الْحَّ   وَُّهوَّخَّ
ِصلِْیَّ   الْفه
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58. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বযলটো ততোব লক পোি বিচৰো 

তসইলটো যবদ তমোৰ ওচৰত থোবক লহঁলতন, ততলে তমোৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত ফয়চো োই হহ গ’ লহঁলতন, (জোবন 

তথোৱো) আল্লোহ যোব মসক ৰ বিষলয় অবধক অৱগত’। 

َّٰنَّ  لَّٰوْ  قُْل  ا  ِعْنِدْی  ا   ِبه   تَّْستَّْعِجلُْونَّ  مَّ
بَّیْنَُّكْم    بَّْیِنْ  اَْلَّْمرُ  لَُّقِضَّ  ُ   وَّ  وَّاّلٰله
َّعْلَُّم  لِمِْیَّ  ا  ِبالٰظه

59. আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই আলছ গোলয়িৰ চোবি-কোঠি, ততওৰঁ 

িোবহলৰ তকোলনও তসয়ো নোজোলন। ি  আৰু সোগৰৰ 

অন্ধকোৰসমূহত বয আলছ তসয়ো তকৱ  ততলৱঁই অৱগত, 

ততওঁৰ অজোবনলত গছৰ এটো পোলতো নসলৰ। মোটিৰ অন্ধকোৰত 

এলন তকোলনো শসযকণোও অংকুবৰত নহয় অথিো ৰসযুি 

নোইিো শুকোন এলন তকোলনো িস্তু নোই বযলটো স্পষ্ট বকতোিত 

উলল্লখ নোই। 

ه   فَّاتُِح  وَِّعْندَّ ْیِب  مَّ ا   َلَّ  الْغَّ   اَِٰلَّ  یَّْعلَّمُهَّ
یَّْعلَُّم   ُهوَّ   ا  وَّ ِٰ  ِف  مَّ ا   وَّالْبَّْحِر     الَْبَّ مَّ   وَّ

قَّة   ِمْن  تَّْسُقُط  ا  اَِٰلَّ  ٰوَّرَّ بَّٰة    وََّلَّ  یَّْعلَّمُهَّ   حَّ
 یَّاِبس   رَّْطب  ٰوََّلَّ  وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ُظلُمهِت  ِفْ 
 ٰمُِبْی   ِكتهب   ِفْ  اَِٰلَّ 

60. ততলৱঁই ৰোবতত ততোমোল োকৰ মৃতুয ঘটোয় আৰু বদনত 

ততোমোল োলক বয উপোজি ন কৰো তসয়ো ততওঁ জোলন। তোৰ বপছত 

বনধিোবৰত সময় পূণি কৰোৰ কোৰলণ বদনত ততওঁ ততোমোল োকক 

আলকৌ জীবৱত কলৰ। তোৰ বপছত ততওঁৰ বপলনই 

ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন হ’ি। তোৰ বপছত ততোমোল োলক বয 

কবৰবছ ো তসই বিষলয় ততওঁ ততোমোল োকক অৱবহত কবৰি। 

فٰهىكُْم  وَُّهوَّالَِّٰذْی  یَّْعلَُّم  ِبالَّْٰیِل  یَّتَّوَّ ا  وَّ   مَّ
ْحُتْم  رَّ ارِ  جَّ ثُُكْم  ثُٰمَّ  ِبالنَّٰهَّ   فِْیهِ  یَّْبعَّ
ل   لُِیْقضه   ٰمً    اَّجَّ   اِلَّْیهِ  ثُٰمَّ   ٰمُسَّ

ْرِجُعكُْم  ُئكُْم  ثُٰمَّ  مَّ   ُكنُْتْم  ِبمَّا  یُنَّٰبِ
ن   تَّْعمَّلُْونَّ

61. আৰু ততও ঁবনজ িোিোসক ৰ ওপৰত পূণি বনয়ন্ত্ৰণোবধকোৰী 

আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ ওপৰত বহফোযতকোৰীসক ক 

তপ্ৰৰণ কলৰ। অৱলশষত ততোমোল োকৰ কোলৰোিোৰ তযবতয়ো 

মৃতুযকো  উপবিত হয় ততবতয়ো আমোৰ তপ্ৰবৰত দূতসকল  

(বফবৰিোসকল ) তোৰ মৃতুয ঘটোয় আৰু ততওলঁ োলক (বনজৰ 

কতি িযত) তকোলনো ত্ৰুটি নকলৰ। 

یُْرِسُل  ِعبَّادِه   فَّْوقَّ  وَُّهوَّالْقَّاِهرُ    وَّ
ًة    عَّلَّْیُكْم  فَّظَّ ٰته    حَّ ٓاءَّ  اِذَّا حَّ   جَّ
ُكُم  دَّ فَّْٰتهُ  الْمَّْوُت  اَّحَّ   َلَّ  وَُّهْم  ُرُسلُنَّا  تَّوَّ
ُطْونَّ  ٰرِ  یُفَّ

62. তোৰ বপছত বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰকৃত প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ 

ফোল  প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি। জোবন তথোৱো, হুকুম (কতৃি ত্ব) 

তকৱ  ততওলঁৰই আৰু ততও ঁ আটোইতলক দ্ৰুত বহচোপ 

গ্ৰহণকোৰী। 

ا ثُٰمَّ  ِ  اِلَّ  ُردُْٰو  ههُىُ  اّلٰله ْول ٰقِ    مَّ  اََّلَّ   الْحَّ
عُ  الُْحكُْم  لَّهُ  َّْسرَّ ِسِبْیَّ  وَُّهوَّا  الْحه
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63. তকোৱো, ‘ি ভোগৰ আৰু সোগৰৰ অন্ধকোৰৰ পৰো তকোলন 

ততোমোল োকক নোজোত বদলয়? তযবতয়ো ততোমোল োলক অনুনয় 

বিনয় কবৰ আৰু তগোপনভোলৱ ততওঁলকই প্ৰোথিনো কৰো তয, 

আমোক ইয়োৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰল  আবম বনশ্চয় কৃতজ্ঞসক ৰ 

অেভুি ি হম’। 

ْیُكْم  مَّْن  قُْل  ِٰ  ُظلُمهِت  ٰمِْن  یُٰنَّٰجِ   الَْبَّ
عًا ٰوَُّخْفیًَّة    تَّْدُعْونَّه   وَّالْبَّْحرِ  ٰرُ   تَّضَّ
ْن  ىنَّا  لَّى ِ َّنْجه ِذه   ِمْن  ا   ِمنَّ  لَّنَُّكْونَّٰنَّ  هه

ِكِریْنَّ   الٰشه

64. তকোৱো, ‘আল্লোলহই ততোমোল োকক তোৰ পৰো আৰু সকল ো 

দুখ-কষ্টৰ পৰো মুবি বদলয়। ইয়োৰ বপছলতো ততোমোল োলক বশ্বকি  

কৰো’। 

ُ  قُِل  ْیُكْم  اّلٰله ا  یُنَّٰجِ ِمْن  ٰمِْنهَّ   كُٰلِ  وَّ
َّنُْتْم  ثُٰمَّ  كَّْرب    ُتْشِرُكْونَّ  ا

65. তকোৱো, ‘ততও ঁততোমোল োকৰ ওপৰৰ পৰো িো ত ৰ পৰো 

শোবি প োিল , নোইিো ততোমোল োকক বিবভন্ন (সলিহপূণি) 

দ ত বিভি কবৰিল  অথিো এটো দ ক আন এটো দ ৰ 

সংঘষিৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কৰোিল  পূণি সক্ষ্ম’। তচোৱো, আবম 

তকলনলক বিবভন্ন ধৰলণ আয়োতসমূহ বিিৃত কলৰোঁ যোলত 

বসহঁলত ভো লক িুবজি পোলৰ। 

له   ُهوَّالْقَّادِرُ  قُْل  َّْن  عَّ   عَّلَّْیُكْم  یَّْٰبعَّثَّ  ا
ابًا َّوْ  فَّْوقِكُْم  ٰمِْن  عَّذَّ   تَّْحِت  ِمْن  ا

َّْرُجلِكُْم  َّوْ  ا كُْم  ا یُِذیْقَّ  یَّلِْبسَّ   ِشیًَّعا ٰوَّ
كُْم  ُنُْظرْ   بَّْعض     بَّاْسَّ  بَّْعضَّ  كَّْیفَّ  ا
ُف  ٰرِ لَُّٰهْم  اَْلهیهِت  نُصَّ  یَّْفقَُّهْونَّ  لَّعَّ

66. আৰু ততোমোৰ সম্প্ৰদোলয় ইয়োক বমছো িুব  হকলছ অথচ 

এইলটো সতয। তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকৰ কোযিবনিিোহক 

নহয়’। 

بَّ  ٰقُ    قَّْوُمكَّ  ِبه   وَّكَّٰذَّ  قُْل   وَُّهوَّالْحَّ
 ِبوَِّكْیل    عَّلَّْیُكْم  لَّْٰسُت 

67. প্ৰলতযক সংিোদৰ িোলি এটো বনধিোবৰত সময় আলছ আৰু 

অনবতপ লম ততোমোল োলক জোবনিল  পোিো। 
ُٰلِ  ٰر  ؗ  نَّبَّا   لِك ْوفَّ   ٰمُْستَّقَّ  تَّْعلَّمُْونَّ  وَّسَّ

68. আৰু তুবম তযবতয়ো বসহঁতক তদবখিল  পোিো, বযসকল  

আমোৰ আয়োতসমূহকল  উপহোসমূ ক আল োচনোত মি হয়, 

ততবতয়ো তুবম বসহঁতৰ পৰো মূখ ঘূৰোই  ’িো, তযবতয়োল লক 

বসহঁলত আন তকোলনো প্ৰসংগ আৰম্ভ নকবৰি; আৰু যবদ 

চয়তোলন ততোমোক পোহৰোই বদলয় ততলে স্মৰণ তহোৱোৰ বপছত 

যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ  গত নিবহিো। 

َّیْتَّ  وَّاِذَّا ا یهتِنَّا  ِفْ   یَُّخْوُضْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  رَّ   اه
َّْعِرْض  ْ  فَّا ٰته  عَّْٰنُ   ِفْ  یَُّخْوُضْوا حَّ
ِدیْث   ْْیِه     حَّ ا   غَّ   یُنِْسیَّنَّٰكَّ  وَّاِٰمَّ
ُن  ْیطه ی بَّْعدَّ  تَّْقُعْد  فَّلَّ  الٰشَّ ْكره   مَّعَّ  الٰذِ
لِمِْیَّ  الْقَّْوِم   الٰظه

69. আৰু বসহঁতৰ আম ৰ জিোিবদবহৰ দোবয়ত্ব মুত্তোক্বীসক ৰ 

ওপৰত নহয়। বকন্তু উপলদশ বদয়ো ততওঁল োকৰ কতি িয, যোলত 

বসহঁলতও তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ। 

ا  مَّ لَّ  وَّ اِبِهْم  ِمْن  یَّٰتَُّقْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ   ِحسَّ
ء   ٰمِْن  ْ هِكْن  َشَّ ل ی وَّ ْكره لَُّٰهْم  ذِ   لَّعَّ

 یَّٰتَُّقْونَّ 
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70. আৰু বযসকল  বনজৰ ধমিক তখ -তধমোব ৰূলপ গ্ৰহণ 

কবৰলছ,  গলত পোবথিৱ জীৱলন বযসক ক প্ৰতোবৰত কবৰলছ 

তুবম বসহঁতক পবৰতযোগ কৰো। তুবম এই তকোৰআনৰ দ্বোৰো 

বসহঁতক উপলদশ বদয়ো, যোলত তসই সময়ত তকোলনোিোই বনজ 

কৃতকমিৰ িোলি ধ্বংস নহয় তযবতয়ো আল্লোহৰ িোবহলৰ তোৰ 

তকোলনো অবভভোৱক আৰু চুপোবৰছকোৰী নোথোবকি আৰু 

বিবনময়ত সকল ো িস্তু বদল ও তসয়ো গ্ৰহণ কৰো নহ’ি। 

বসহঁলতই বনজ কৃতকমিৰ িোলি ধ্বংস হহলছ; কুফুৰী কৰোৰ 

কোৰলণ বসহঁতক তসৱন কলৰোৱো হ’ি অবত উত্তপ্ত পোনী তথো 

বিহো হ’ি কষ্টদোয়ক শোবি। 

ُذْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّذَّرِ  تَّٰخَّ ْ  ا ُ لَِّعًبا   دِیْٰنَّ
لَّْهًوا ْتُهُم  ٰوَّ ٰرَّ وةُ  وَّغَّ یه نْیَّا  الْحَّ رْ  الٰدُ ٰكِ  وَّذَّ
َّْن  ِبه    لَّ  ا ٌۢ  ُتْبسَّ ۬   ِبمَّا  نَّْفس  بَّْت     كَّسَّ

ا  لَّیْسَّ  ِ  دُْوِن  ِمْن  لَّهَّ ِلٰ   اّلٰله ِفْیع     وََّلَّ  وَّ   شَّ
ذْ  َٰلَّ  عَّْدل   كُٰلَّ  تَّْعِدلْ  وَّاِْن  ا    یُْؤخَّ  ِمْنهَّ

هٓى ِكَّ  ُبْوا    ِبمَّا  اُبِْسلُْوا الَِّٰذیْنَّ  اُول   كَّسَّ
اب   لَُّهْم  رَّ اب   ٰمِْن  شَّ ِمْیم  ٰوَّعَّذَّ ٌۢ  حَّ َّلِْیم    ا
َّانُْوا ِبمَّا  ن  ك  یَّْكُفُرْونَّ

71. তকোৱো, ‘আল্লোহৰ িোবহলৰ আবম এলন কোলৰোিোক আহ্বোন 

কবৰম তনবক, বযলয় আমোৰ তকোলনো উপকোৰ অথিো অপকোৰ 

এলকোলৱই কবৰি তনোৱোলৰ? আৰু আল্লোলহ আমোক বহদোয়ত 

বদয়োৰ বপছত আবম আলকৌ তসই িযবিৰ দলৰ পূিিোৱিোল  

উভবত যোমলন, যোক চয়তোলন পৃবথৱীত এলনলক  বম্ভলছ তয 

বস পথ তহৰুৱোই উৱোবদহ তনোলপোৱো হহলছ? তোৰ আলছ 

বকছুমোন (ঈমোিোৰ) সহচৰিৃি, ততওলঁ োলক তোক বহদোয়তৰ 

প্ৰবত আহ্বোন কবৰ কয়, ‘আহো আমোৰ ফোল  আহো’। তকোৱো, 

‘আল্লোহৰ বহদোয়লতই সঠিক বহদোয়ত আৰু আমোক 

সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আত্মসমপিণ কবৰিল  

আলদশ বদয়ো হহলছ’। 

َّنَّْدُعْوا قُْل  ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ا  اّلٰله  َلَّ  مَّ
نَّا  وََّلَّ  یَّْنفَُّعنَّا  دُٰ  یَُّضٰرُ له   وَّنُرَّ َّْعقَّاِبنَّا  عَّ   ا
ىنَّا  اِذْ  بَّْعدَّ  ُ  هَّده َّالَِّٰذی اّلٰله  اْستَّْهوَّْتهُ  ك

ِطْیُ  یه ْْیَّانَّ  اَْلَّْرِض  ِف  الٰشَّ   لَّه    حَّ
ب   ی اِلَّ  یَّْٰدُعْونَّه    اَّْصحه   اْئِتنَّا    الُْهدَّ
ی اِٰنَّ  قُْل  ِ  ُهدَّ ی    اّلٰله  وَّاُِمْرنَّا   ُهوَّالُْهده

ٰبِ  لِنُْسلِمَّ  ن  لِرَّ لَّمِْیَّ  الْعه

72. ‘ গলত (আলদশ কৰো হহলছ) ছো োত প্ৰবতিো কবৰিল  

আৰু ততওঁৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰিল । ততলৱঁই হহলছ তসই 

সত্বো, যোৰ ওচৰল  ততোমোল োকক একবত্ৰত কৰো হ’ি’। 

َّْن  َّقِْیُموا وَّا هوةَّ  ا ل تَُّٰقْوهُ    الٰصَّ   وَّا
ُرْونَّ  اِلَّْیهِ  وَُّهوَّالَِّٰذْی    ُتْحشَّ

73. ততলৱঁই যথোযথভোলৱ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট 

কবৰলছ। (লসই বদৱসক স্মৰণ কৰো) বযবদনো ততওঁ তকৱ  ক’ি, 

‘হ’, ততবতয়োই তসয়ো হহ যোি। ততওৰঁ কথোই সতয। বযবদনো 

বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি তসইবদনোৰ কতৃি ত্ব তকৱ  ততওঁলৰই। 

অদৃশয আৰু প্ৰকোশয বিষলয় ততলৱঁই পবৰজ্ঞোত, আৰু ততও ঁ

প্ৰজ্ঞোময়, সবিলশষ অৱগত। 

لَّقَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  مهوهِت  خَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ
ٰقِ    یَّْومَّ   ِبالْحَّ ۬   ُكْن  یَُّقْولُ  وَّ   فَّیَُّكْوُن  
ٰقُ    قَّْولُهُ  لَّهُ   الْحَّ   ِف  یُْنفَّخُ  یَّْومَّ  الْمُلُْك  وَّ
وِْر    ْیِب  عهلُِم   الٰصُ ادَّةِ    الْغَّ هَّ   وَّالٰشَّ

ِكْیُم  ِبْْیُ  وَُّهوَّالْحَّ  الْخَّ
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74. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম ততওঁৰ বপতো আঝৰক 

হকবছ , ‘আপুবন মূবতি ক ই োহৰূলপ গ্ৰহণ কলৰ তনবক? মই 

আলপোনোক আৰু আলপোনোৰ সম্প্ৰদোয়ক স্পষ্ট ভ্ৰষ্টতোৰ মোজত 

তদবখ আলছোঁ’। 

ِهْیُم  قَّالَّ  وَّاِذْ  زَّرَّ  َِلَِّبْیهِ  اِبْره تَّٰتَِّخذُ  اه َّ  ا
َّْصنَّاًما  ًة    ا لِهَّ ْ    اه ىكَّ  اِٰنِ َّره   ِفْ  وَّقَّْومَّكَّ  ا
هل   ل  ٰمُِبْی   ضَّ

75. এইদলৰ আবম ইব্ৰোহীমক আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

ৰোজত্ব তদখুৱোইলছোঁ, যোলত ততও ঁদৃঢ বিশ্বোসীসক ৰ অেভুি ি 

হয়। 

لِكَّ  ِهْیمَّ  نُِرْی   وَّكَّذه  مَّلَّكُْوتَّ  اِبْره
مهوهِت  لِیَُّكْونَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ  ِمنَّ  وَّ
 الْمُْوقِِنْیَّ 

76. তোৰ বপছত ৰোবতৰ অন্ধকোলৰ তযবতয়ো ততওঁক আচ্ছন্ন 

কবৰল  ততবতয়ো ততওঁ তৰো এটো তদবখ ক’ত , ‘এইলটো চোলগ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক’। তোৰ বপছত তযবতয়ো তসইলটো অিবমত 

হ’  ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘অিবমত তযোৱো িস্তুক মই ভো  

নোপোওঁ’। 

ٰنَّ  فَّلَّمَّٰا  اه  الَّْٰیُل  عَّلَّْیهِ  جَّ   قَّالَّ   كَّْوكًَّبا    رَّ
ا ْ    ههذَّ ٰبِ َّا    رَّ َّفَّلَّ  فَّلَّمٰ  اُِحٰبُ  َلَّ   قَّالَّ  ا

 اَْلهفِلِْیَّ 

77. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততও ঁ চন্দ্ৰক সমুজ্জ ৰূলপ উদয় 

তহোৱো তদবখল  ততবতয়ো ক’ত , ‘এইলটো চোলগ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক’। তযবতয়ো তসইলটোও অিবমত গ’  ততবতয়ো 

ক’ত , ‘তমোক তমোৰ প্ৰবতপো লক বহদোয়ত নকবৰল  মই 

বনশ্চয় পথভ্ৰষ্ট সম্প্ৰদোয়ৰ অেভুি ি হম’। 

َّ  فَّلَّمَّٰا  ا ا قَّالَّ  بَّاِزغًا  الْقَّمَّرَّ  رَّ ْ    ههذَّ ٰبِ َّا    رَّ   فَّلَّمٰ
َّفَّلَّ  ْن  قَّالَّ  ا ْ  یَّْهِدِنْ  لَّْٰم  لَّى ِ ٰبِ ُكْونَّٰنَّ  رَّ َّ   َلَّ
ٓالِْٰیَّ  الْقَّْوِم  ِمنَّ   الٰضَّ

78. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততও ঁ সূযিক দীবপ্তমোনৰূলপ উদয় 

তহোৱো তদবখল  ততবতয়ো ক’ত , ‘এইলটোলৱ হহলছ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক, এইলটো আটোইতলক িোঙৰ’। তযবতয়ো তসইলটোও 

অি গ’  ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ততোমোল োলক যোক আল্লোহৰ  গত অংশী কৰো তোৰ  গত 

তমোৰ তকোলনো সম্পকি  নোই (তোৰ পৰো মই মুি)’। 

َّ  فَّلَّمَّٰا  ا ْمسَّ  رَّ ا  قَّالَّ  بَّاِزغَّةً  الٰشَّ ْ  ههذَّ ٰبِ  رَّ
ا   ُ    ههذَّ ْكَبَّ َّ َّا    ا َّفَّلَّْت  فَّلَّمٰ ْ  یهقَّْوِم  قَّالَّ  ا   اِٰنِ

ء   ٰمَّا  بَِّرْیٓ  ُتْشِرُكْونَّ  ٰمِ

79. মই একবনিভোলৱ ততওঁৰ ফোল  মুখ কবৰলছোঁ বযজলন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু মই মুশ্ববৰকসক ৰ 

অেভুি ি নহয়। 

 ْ ْهُت  اِٰنِ َِّٰذْی  وَّْجِهَّ  وَّٰجَّ رَّ  لِل  فَّطَّ
مهوهِت  ا   وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ ِنْیًفا ٰوَّ َّنَّا  حَّ   ِمنَّ  ا

 الْمُْشِرِكْیَّ  
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80. (এই শুবন) ততওঁৰ সম্প্ৰদোলয় ততওঁৰ  গত বিতকি ত 

ব প্ত হ’ । ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক তমোৰ  গত আল্লোহ 

সম্পলকি  বিতকি ত ব প্ত হহছো? অথচ ততলৱঁই তমোক বহদোয়ত 

বদলছ। ততোমোল োলক ততওঁৰ  গত যোক অংশীদোৰ িোপন কবৰ 

আছো মই তোক (লকবতয়োও) ভয় নকলৰোঁ বকন্তু তমোৰ 

প্ৰবতপো লক যবদ বকিো কলৰ (তসয়ো সুকীয়ো কথো)। তমোৰ 

প্ৰবতপো লক জ্ঞোনৰ দ্বোৰো সকল ো িস্তুলক পবৰিযোপ্ত কবৰ 

আলছ। তথোবপও ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ নকবৰিোলন’? 

ه   ٓاٰجَّ ْ  قَّالَّ   قَّْوُمه     وَّحَّ ْوٰٓنِ ٓاٰجُ َّتُحَّ ِ  ِف  ا   اّلٰله
ىِن    وَّقَّْد  اُف  وََّلَّ    هَّده ا  اَّخَّ   ُتْشِرُكْونَّ  مَّ
َّْن  اَِٰلَّ   ِبه    ٓاءَّ  ا ْ  یَّٰشَّ ٰبِ ْیـ ًا    رَّ ْ  وَِّسعَّ   شَّ ٰبِ  رَّ
ء   كُٰلَّ  ْ َّفَّلَّ   عِلْمًا    َشَّ ٰكَُّرْونَّ  ا  تَّتَّذَّ

81. ‘ততোমোল োলক যোক আল্লোহৰ  গত অংশী কবৰ আছো মই 

তোক বকয় ভয় কবৰম? অথচ ততোমোল োলক আল্লোহৰ  গত 

এলনকুৱো িস্তুক অংশী কবৰিল  তকোলনো ভয় নকৰো, যোৰ 

সপলক্ষ্ ততওঁ ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰমোণ অৱতীণি 

কৰো নোই। এলতলক যবদ ততোমোল োলক জোনো ততলে 

তকোৱোলচোন! দুই দ ৰ মোজত তকোনলটো দ  বনৰোপত্তো  োভৰ 

তিবছ হকদোৰ’। 

اُف  وَّكَّْیفَّ  ا   اَّخَّ ْكُتْم  مَّ َّْشرَّ  وََّلَّ  ا
افُْونَّ  َّنَُّٰكْم  تَّخَّ ْكُتْم  ا َّْشرَّ ِ  ا ا  ِباّلٰله   لَّْم  مَّ
ِٰلْ  ًنا    عَّلَّْیُكْم  ِبه   یَُنَّ َّٰیُ   ُسلْطه   فَّا

ٰقُ  الْفَِّریْقَّْیِ   ُكنُْتْم  اِْن   ِباَْلَّْمِن    اَّحَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  

82. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু বনজৰ ঈমোনক যু ুমৰ 

(বশ্বকি ৰ) দ্বোৰো ক ুবষত কৰো নোই, বনৰোপত্তো তকৱ  

ততওঁল োকৰ িোলিই আৰু ততওলঁ োলকই হহলছ বহদোয়তপ্ৰোপ্ত। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ لَّْم  اه ا وَّ   اِیْمَّانَُّهْم  یَّلِْبُسْو 
هٓى ِكَّ  ِبُظلْم     وَُّهْم  اَْلَّْمُن  لَُّهُم  اُول

ن  ْهتَُّدْونَّ  ٰمُ

83. আৰু এইলটোলৱই আমোৰ যুবি-প্ৰমোণ বযলটো ইব্ৰোহীমক 

বদবছল োঁ তোৰ জোবতৰ  গত তমোকোবি ো কবৰিল , আবম যোক 

ইচ্ছো কলৰোঁ উচ্চ মযিোদো দোন কলৰোঁ। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক প্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ। 

تُنَّا   وَّتِلْكَّ  ا   ُحٰجَّ تَّیْنههَّ ِهْیمَّ  اه له  اِبْره   عَّ
ت    نَّْرفَّعُ   قَّْوِمه     ٓاُء    ٰمَّْن  دَّرَّجه  اِٰنَّ   نَّٰشَّ
بَّٰكَّ  ِكْیم   رَّ  عَّلِْیم   حَّ

84. আৰু আবম ততওঁক দোন কবৰবছল োঁ ইছহোক্ব আৰু ইয়োকূি, 

এওঁল োকৰ প্ৰলতযকলক আবম সৎপথত পবৰচোব ত 

কবৰবছল োঁ; ইয়োৰ পূলিি নুহলকো আবম বহদোয়ত বদবছল োঁ আৰু 

ততওঁৰ িংশধৰ দোউদ, ছু োইমোন, আইউি, ইউছুফ, মুছো 

আৰু হোৰূনলকো; এইদলৰই আবম মুহবছনসক ক পুৰসৃ্কত 

কলৰোঁ; 

قَّ  لَّه     وَّوَّهَّْبنَّا  یَّْعُقْوبَّ    اِْسحه   كُٰلً   وَّ
یْنَّا    یْنَّا  وَّنُْوًحا   هَّدَّ ِمْن  قَّْبُل  ِمْن  هَّدَّ   وَّ
یَِّٰته   َّیُْٰوبَّ  وَُّسلَّْیمهنَّ  دَّاو دَّ  ذُٰرِ یُْوُسفَّ  وَّا   وَّ
ُمْوسه  ُرْونَّ    وَّ لِكَّ   وَّهه   نَّْجِزی وَّكَّذه

ن   الْمُْحِسِنْیَّ
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85. আৰু যোকোবৰয়যোহ, ইয়োহয়ো, ঈছো আৰু ই য়োছলকো (আবম 

বহদোয়ত বদবছল োঁ)। এওঁল োকৰ প্ৰলতযলকই সৎকমিপৰোয়ণ 

আবছ ; 

یَّْحیه  وَّزَّكَِّریَّٰا   كُٰل    وَّاِلْیَّاسَّ     وَِّعْیسه  وَّ
ن  ٰمِنَّ  لِِحْیَّ  الٰصه

86.  গলত ইছমোঈ , আ -য়োছো, ইউনুছ আৰু  ূতলকো 

(আবম বহদোয়ত বদবছল োঁ); আৰু ততওঁল োকৰ প্ৰলতযকলক 

আবম সৃবষ্টজগতৰ ওপৰত তেিত্ব দোন কবৰবছল োঁ। 

ِعْیلَّ  عَّ  وَّاِْسمه یُْونُسَّ   وَّالْیَّسَّ لُْوًطا    وَّ   وَّ
لْنَّا  وَّكُٰلً  ن  عَّلَّ  فَّٰضَّ لَّمِْیَّ  الْعه

87. আৰু (আবম বহদোয়ত প্ৰদোন কবৰবছল োঁ) ততওলঁ োকৰ 

বপতৃপুৰুষ, িংশধৰ আৰু ভোতৃসক ৰ বকছুমোনক; আৰু আবম 

ততওঁল োকক মলনোনীত কবৰবছল োঁ আৰু সৰ  পথত 

পবৰচোব ত কবৰবছল োঁ। 

ِمْن  بَّٓاى ِِهْم  وَّ ْ  اه یٰههَِتِ نِِهْم    وَّذُٰرِ   وَّاِْخوَّا
 ْ ُ ْ  وَّاْجتَّبَّیْٰنه ُ یْٰنه اط   اِله  وَّهَّدَّ  ِصرَّ
 ٰمُْستَِّقْیم  

88. এইলটো হহলছ আল্লোহৰ বহদোয়ত, ইয়োৰ দ্বোৰো ততওঁ বনজ 

িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কলৰ বহদোয়ত প্ৰদোন কলৰ। 

বকন্তু যবদ ততওঁল োলক বশ্বকি  কবৰল লহঁলতন ততলে 

ততওঁল োকৰ সকল ো আম  বনষ্ফ  হহ গ’ লহঁলতন। 

لِكَّ  ی ذه ِ  ُهدَّ ٓاءُ  مَّْن  ِبه   یَّْهِدْی  اّلٰله   یَّٰشَّ
لَّوْ   ِعبَّادِه     ِمْن  ُكْوا وَّ َّْشرَّ ِبطَّ  ا ْ  لَّحَّ ْٰنُ  عَّ
ا  َّانُْوا ٰمَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

89. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ক আবম 

বকতোি, কতৃি ত্ব আৰু নিুওৱত দোন কবৰবছল োঁ, এলতলক যবদ 

বসহঁলত (কোবফৰসকল ) ইয়োৰ  গত কুফুৰী কলৰ, ততলে 

(জোবন তথোৱো) আবম ইয়োৰ দোবয়ত্বভোৰ এলন এটো সম্প্ৰদোয়ক 

বদলছোঁ বযসকল  ইয়োৰ  গত কুফুৰী নকবৰি। 

هٓى ِكَّ  ُ  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ تَّْیٰنه  الِْكتهبَّ  اه
ا  یَّْٰكُفرْ  فَّاِْن   وَّالنُُٰبٰوَّةَّ    وَّالُْحكْمَّ    ِبهَّ
ءِ  َّٰلْنَّا  فَّقَّْد  هه ُؤاَلَّ ا  وَّك ا  لَّٰیُْسْوا قَّْوًما  ِبهَّ   ِبهَّ

ِفِریْنَّ   ِبكه

90. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ক 

আল্লোলহ বহদোয়ত কবৰলছ, এলতলক তুবম ততওঁল োকৰ পথৰ 

অনুসৰণ কৰো। তকোৱো, ‘ইয়োৰ িোলি আবম ততোমোল োকৰ 

ওচৰত তকোলনো পোবৰেবমক বনবিচোলৰোঁ, এইলটো তকৱ  

সৃবষ্টজগতৰ িোলি উপলদশমোত্ৰ’। 

هٓى ِكَّ  ی الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ  هَّدَّ ىُهُم  اّلٰله   فَِّبُهده
َّْسـ َّلُكُْم  َٰلَّ   قُْل   اقْتَِّدهْ    َّْجًرا    عَّلَّْیهِ   ا   ا
ی ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن  ْكره ن  ذِ لَّمِْیَّ  لِلْعه
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91. আৰু বসহঁলত আল্লোহক ততওঁৰ যথোথি মযিোদো প্ৰদোন কৰো 

নোই, তযবতয়ো বসহঁলত হকবছ , ‘আল্লোলহ তকোলনো মোনুহৰ প্ৰবত 

এলকো অৱতীণি কৰো নোই’। তকোৱো, ‘তকোলন অৱতীণি কবৰবছ  

তসইখন বকতোি বযখন মুছোই আবনবছ , মোনুহৰ িোলি আবছ  

তজযোবত আৰু বহদোয়তস্বৰূপ; বযখনক ততোমোল োলক বিবভন্ন 

পৃিোত ব বপিি কবৰ বকছু কথো প্ৰকোশ কবৰছো আৰু 

িহুতবখবনলক তগোপন কবৰছো, আৰু (লসই গ্ৰন্থৰ দ্বোৰো) 

ততোমোল োকক এলনকুৱো বশক্ষ্ো বদয়ো হহবছ  বযলটো 

ততোমোল োলক আৰু ততোমোল োকৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  জনো 

নোবছ ো। তকোৱো, (লসইখনক) ‘আল্লোলহই (অৱতীণি 

কবৰবছ )’, তোৰ বপছত বসহঁতক বসহঁতৰ অিোেৰ 

সমোল োচনোৰ ওপৰত এবৰ বদয়ো, বসহঁলত তখব  থোকক। 

ا وَّ  ُروا مَّ َّ  قَّدَّ ٰقَّ  اّلٰله لُْوا اِذْ  قَّْدِره    حَّ ا   قَّا   مَّ
لَّ  َّنْزَّ ُ  ا له  اّلٰله ر   عَّ ء     ٰمِْن  بَّشَّ ْ  قُْل   َشَّ
لَّ  مَّْن  َّنْزَّ ٓاءَّ  الَِّٰذْی  الِْكتهبَّ  ا   ِبه   جَّ

لُْونَّه   لِٰلنَّٰاِس  نُوًْرا ٰوَُّهًدی ُمْوسه   تَّْجعَّ
اِطیْسَّ  ا  قَّرَّ ا    وَُّتْخُفْونَّ  ُتْبُدْونَّهَّ   كَِّثْْیً
ِٰمُْتْم  ا لَّْم  ٰمَّا  وَّعُل َّنُْتْم  تَّْعلَّمُْو    وََّلَّ   ا
بَّٓاُؤُكْم    ُ ن  قُِل   اه   ِفْ  ذَّْرُهْم  ثُٰمَّ   اّلٰله
ْوِضِهْم  ُبْونَّ  خَّ  یَّلْعَّ

92. আৰু এইখন হহলছ িৰকতময় বকতোি বযখনক আবম 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, বযখন ইয়োৰ আগৰ সকল ো গ্ৰন্থৰ সমথিক 

আৰু বযখনৰ দ্বোৰো তুবম মক্কো আৰু ইয়োৰ চোবৰওফোল  থকো 

মোনুহক সতকি  কৰো। বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ ততওঁল োলক ইয়োৰ প্ৰবতও ঈমোন তপোষণ কলৰ,  গলত 

ততওঁল োক ছো োতৰ প্ৰবতও যত্নৱোন। 

ا لْنههُ  ِكتهب   وَّههذَّ َّنْزَّ َّك   ا ُق  ُمَبه ٰدِ   ٰمُصَّ
یْهِ  بَّْیَّ  الَِّٰذْی  لِتُنِْذرَّ  یَّدَّ ی اُٰمَّ  وَّ   الُْقره
مَّْن  ا    وَّ ْولَّهَّ  یُْؤِمُنْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   حَّ

ةِ  له  وَُّهْم   ِبه   یُْؤِمُنْونَّ  ِباَْلهِخرَّ   عَّ
تِِهْم  لَّ افُِظْونَّ  صَّ  یُحَّ

93. আৰু তসই িযবিতলক িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন হ’ি 

পোলৰ? বযলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰটনো কলৰ, অথিো কয়, 

‘তমোৰ ওচৰল  অহী আলহ’, অথচ তোৰ ওচৰত এলকোলৱই 

অহী কৰো নহয়, আৰু বযলয় কয়, ‘আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ 

মলয়ো বসলটোৰ দলৰ অৱতীণি কবৰি পোলৰোঁ’; আৰু যবদ তুবম 

তদবখ োলহঁলতন, তযবতয়ো যোব মসক  মৃতুয যন্ত্ৰণোত থোবকি 

আৰু বফবৰিোসকল  হোত িঢোই ক’ি, ‘ততোমোল োলক বনজৰ 

প্ৰোণ উব য়োই আনো। আবজ ততোমোল োকক  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি 

বদয়ো হ’ি, কোৰণ ততোমোল োলক আল্লোহৰ ওপৰত অসতয কথো 

হকবছ ো আৰু ততওঁৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত অহংকোৰ 

কবৰবছ ো’। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
َّوْ  كَِّذبًا َّٰ  اُْوِحَّ  قَّالَّ  ا لَّْم  اِلَّ   اِلَّْیهِ  یُْوحَّ  وَّ
ء   ْ مَّْن  َشَّ اُنِْزلُ   قَّالَّ  وَّ ا   ِمثْلَّ  سَّ لَّ  مَّ َّنْزَّ   ا
   ُ لَّوْ   اّلٰله ی وَّ لِمُْونَّ  اِذِ  تَّره  ِت  ِفْ  الٰظه مَّره  غَّ

كَّةُ  الْمَّْوِت  هٓى ِ ا وَّالْمَّل َّیِْدیِْهْم    بَّاِسُطْو    ا
ا َّْخِرُجْو  كُْم    ا َّنُْفسَّ َّلْیَّْومَّ   ا ْونَّ  ا  ُتْجزَّ
ابَّ  لَّ  تَُّقْولُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  الُْهْوِن  عَّذَّ   عَّ
 ِ ْْیَّ  اّلٰله ٰقِ  غَّ ْن  وَُّكنُْتْم  الْحَّ یهِته   عَّ   اه

ْونَّ   تَّْستَّْكَِبُ
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94. বনশ্চয় (আবজ) ততোমোল োলক আমোৰ ওচৰল  বনঃসি 

অৱিোত আবহছো, বযদলৰ আবম ততোমোল োকক প্ৰথমিোৰ সৃবষ্ট 

কবৰবছল োঁ, আৰু আবম ততোমোল োকক বয প্ৰদোন কবৰবছল োঁ 

তসইলিোৰ ততোমোল োলক বনজৰ বপছফোল  এবৰ হথ আবহছো। 

ততোমোল োলক বযসক ক (আল্লোহৰ হসলত) অংশী িুব  

ভোবৱবছ ো, তসই চুপোবৰছকোৰী বি োলকো তদলখোন (আবজ) 

ততোমোল োকৰ  গত নোই। বনশ্চয় ততোমোল োকৰ মোজৰ সম্পকি  

আবজ বিবচ্ছন্ন হহলছ আৰু ততোমোল োলক বযলটো ধোৰণো কবৰবছ ো 

তসইলটোও ততোমোল োকৰ পৰো তহৰোই হগলছ। 

لَّقَّْد  ادهی ِجْئُتُمْونَّا  وَّ ُكْم   كَّمَّا  فُرَّ لَّْقنه   خَّ
َّٰوَّلَّ  ْكُتْم  ا ة  ٰوَّتَّرَّ ٰرَّ ا  مَّ ُكْم  ٰمَّ ٰوَّلْنه ٓاءَّ  خَّ  وَّرَّ

ا   ُظُهوِْرُكْم    مَّ ی وَّ كُْم  نَّره   مَّعَّ
ُكُم  ٓاءَّ ْمُتْم  الَِّٰذیْنَّ  ُشفَّعَّ َّنَُّٰهْم  زَّعَّ   ا

ُؤا    فِْیُكْم  ٓ كه عَّ  لَّقَّْد   ُشرَّ   بَّیْنَُّكْم  تَّٰقَّٰطَّ
ٰلَّ  ْنُكْم  وَّضَّ ا  عَّ ن  ُكنُْتْم  ٰمَّ  تَّْزُعُمْونَّ

95. বনশ্চয় আল্লোলহই শসয-িীজ আৰু গুটি আবদক অংকুবৰত 

কলৰ, ততলৱঁই প্ৰোণহীনৰ পৰো জীৱেক উব য়োয় আৰু জীৱেৰ 

পৰো প্ৰোণহীনক উব য়োয়। ততলৱঁই আল্লোহ, এলতলক 

ততোমোল োক ক’হ  উভবত যোিো? 

َّ  اِٰنَّ  ٰبِ  فَّالُِق  اّلٰله   یُْخِرُج   وَّالنَّٰوهی    الْحَّ
 َّٰ ِت  ِمنَّ  الْحَّ ُمْخِرُج  الْمَّٰیِ ِت  وَّ   ِمنَّ  الْمَّٰیِ
   ِٰ لِكُُم   الْحَّ ُ  ذه َّٰنه  اّلٰله  ُتْؤفَُّكْونَّ   فَّا

96. ততলৱঁই প্ৰভোতৰ উদ্ভোসক, আৰু ততলৱঁই ৰোবতক প্ৰশোবেৰ 

িোলি  গলত সূযি আৰু চন্দ্ৰক সময়ৰ বনৰুপক িনোইলছ, 

এইলিোৰ পৰোৰমশো ী, মহোজ্ঞোনী আল্লোহৰ বনধিোৰণ। 

لَّ   اَْلِْصبَّاِح    فَّالُِق  عَّ كًَّنا   الَّْٰیلَّ  وَّجَّ سَّ
ْمسَّ  لِكَّ   ُحْسبَّانًا    وَّالْقَّمَّرَّ  ٰوَّالٰشَّ   ذه
ِزیْزِ  تَّْقِدیْرُ  لِْیِم  الْعَّ  الْعَّ

97. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি তৰোমি  সৃবষ্ট কবৰলছ 

যোলত ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োলক ি ৰ আৰু সোগৰৰ অন্ধকোৰত 

পথ বিচোবৰ তপোৱো। বনশ্চয় আবম জ্ঞোনী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ বিিৃত কবৰলছোঁ। 

لَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  عَّ   النُُٰجْومَّ  لَّكُُم  جَّ
ا  لِتَّْهتَُّدْوا ِٰ  ُظلُمهِت  ِفْ  ِبهَّ  وَّالْبَّْحِر    الَْبَّ

لْنَّا  قَّْد   یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم   اَْلهیهِت  فَّٰصَّ

98. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক এজন িযবিৰ পৰো সৃবষ্ট 

কবৰলছ, এলতলক (ততোমোল োকৰ িোলি) আলছ িোয়ী আৰু 

অিোয়ী িোসিোন। বনশ্চয় আবম অনুধোৱনকোৰী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ। 

ُكْم  وَُّهوَّالَِّٰذْی   َّ ا َّنْشَّ   نَّْٰفس   ٰمِْن  ا
ة   ُمْستَّْودَّع    فَُّمْستَّقَّر   ٰوَّاِحدَّ  قَّْد   ٰوَّ
لْنَّا   یَّْٰفقَُّهْونَّ  لِقَّْوم   اَْلهیهِت  فَّٰصَّ
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99. ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰ, তোৰ বপছত ইয়োৰ 

দ্বোৰো আবম সকল ো ধৰণৰ উবদ্ভদৰ পুব  উৎপন্ন কলৰোঁ, আৰু 

উৎপন্ন কলৰোঁ তসউজীয়ো িো -পোত, যোৰ পৰো আবম ঘন 

সবন্নবিষ্ট শসযদোনো উৎপোদন কলৰোঁ, আৰু তখজুৰ গছৰ মূৰৰ 

পৰো উব য়োওঁ ও বম থকো তখজুৰৰ তথোক, আৰু উৎপোদন 

কলৰোঁ আঙুৰ, যোয়তুন  গলত িোব মৰ িোবগছো। বকছুমোন 

আলছ সদৃশপূণি আৰু আন বকছুমোন আলছ অবম । তচোৱো, তসই 

ফ লিোৰৰ প্ৰবত তযবতয়ো তসইলিোৰ পুৰ  হয় আৰু  ক্ষ্য কৰো 

ইয়োৰ পবকি ধৰো অৱিোৰ প্ৰবত। বনশ্চয় মুবমন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

আলছ তসইলিোৰৰ মোজত বনদশিনোৱ ী। 

لَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی   َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا   مَّٓاًء    الٰسَّ
ْجنَّا  َّْخرَّ ء   كُٰلِ  نَّبَّاتَّ  ِبه   فَّا ْ ْجنَّا  َشَّ َّْخرَّ  فَّا

ِضًرا ِمْنهُ  بًٰا  ِمْنهُ  نُْٰخِرُج  خَّ ِكًبا    حَّ ا َّ  ٰمَُتَّ
ِمنَّ  ا  ِمْن  النَّْٰخِل  وَّ لِْعهَّ نِیَّة    قِْنوَّان   طَّ دَّا
نٰهت   یُْتْونَّ  ٰمِْن  ٰوَّجَّ َّْعنَّاب  ٰوَّالٰزَّ   ا
ٰمَّانَّ  ْْیَّ  ُمْشتَِّبًها  وَّالٰرُ اِبه     وَّغَّ   ُمتَّشَّ
ا ُنُْظُرْو  َّمَِّره    اِله  ا َّثْمَّرَّ  اِذَّا   ث یَّْنِعه     ا  اِٰنَّ   وَّ

لِكُْم  ِفْ  هیهت   ذه  یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

100. আৰু বসহঁলত বজ্বনক আল্লোহৰ হসলত শ্বৰীক সোিযি 

কলৰ, অথচ ততলৱঁই এইলিোৰক সৃবষ্ট কবৰলছ; আৰু বসহঁলত 

অজ্ঞতোিশতঃ আল্লোহৰ প্ৰবত পুত্ৰ-কনযো আলৰোপ কলৰ; ততও ঁ

পবৱত্ৰ মবহমোবেত আৰু বসহঁলত বয কয় ততও ঁতোৰ পৰো িহু 

ঊিি ত। 

لُْوا عَّ ِ  وَّجَّ َّٓاءَّ  ّلِلٰه ك لَّقَُّهْم  الِْجٰنَّ  ُشرَّ   وَّخَّ
قُْوا رَّ بَّنهت     بَِّنْیَّ  لَّه   وَّخَّ ْْیِ  وَّ  عِلْم     ِبغَّ
نَّه   له   ُسْبحه ٰمَّا  وَّتَّعه ن  عَّ  یَِّصُفْونَّ

101. ততলৱঁই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ স্ৰষ্টো, ততওঁৰ সেোন 

হ’ি তকলনলক? অথচ ততওঁৰ তকোলনো সবিনীলয়ই নোই! 

ততলৱঁই সকল ো িস্তু সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু প্ৰলতযক িস্তু সম্পলকি  

ততওঁ সবিলশষ অৱগত। 

مهوهِت  بَِّدیْعُ  َّٰنه   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ   یَُّكْوُن  ا
لَّد   لَّه   لَّْم  وَّ اِحبَّة      لَّٰه   تَُّكْن  وَّ لَّقَّ   صَّ   وَّخَّ
ء     كُٰلَّ  ْ ِبكُٰلِ   َشَّ ء   وَُّهوَّ ْ  عَّلِْیم   َشَّ

102. ততলৱঁই আল্লোহ, ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক; ততওৰঁ 

িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। ততলৱঁই সকল ো িস্তুৰ 

স্ৰষ্টো; এলতলক ততোমোল োলক তকৱ  ততওঁলৰই ইিোদত কৰো; 

ততলৱঁই সকল ো িস্তুৰ তত্বোৱধোয়ক। 

لِكُُم  ُ  ذه بُُٰكْم    اّلٰله ههَّ  َلَّ    رَّ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
الُِق  ء   كُٰلِ  خَّ ْ له   فَّاْعُبُدْوهُ    َشَّ   وَُّهوَّعَّ
ء   كُٰلِ  ْ  ٰوَِّكْیل   َشَّ

103. দৃবষ্টসমূলহ ততওঁক আয়ত্ব কবৰি তনোৱোলৰ অথচ ততও ঁ

সকল ো দৃবষ্টলক আয়ত্ব কলৰ আৰু ততওঁ সূক্ষ্মদশী, সমযক 

অৱবহত। 

اُر ؗ  ُتْدِرُكهُ  َلَّ  یُْدِرُك   اَْلَّبْصَّ   وَُّهوَّ
ارَّ    ِبْْیُ  وَُّهوَّاللَِّٰطْیُف   اَْلَّبْصَّ  الْخَّ
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104. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ চোি পৰো মোধযম আবহ 

পবৰলছ। এলতলক বযলয় তসইলটোৰ দ্বোৰো প্ৰতযক্ষ্ কবৰি বস 

বনলজই  োভৱোন হ’ি, আৰু বযলয় অন্ধ সোবজি তোত বস বনলজই 

ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ি। গবতলক মই ততোমোল োকৰ সংৰক্ষ্ক নহয়। 

ُكْم  قَّْد  ٓاءَّ ٓاى ِرُ  جَّ بُِٰكْم    ِمْن  بَّصَّ   فَّمَّْن   ٰرَّ
رَّ  َّبْصَّ مَّْن   فَّلِنَّْفِسه     ا ِمَّ  وَّ ا    عَّ لَّْیهَّ   فَّعَّ
ا   مَّ َّنَّا  وَّ ِفْیظ   عَّلَّْیُكْم   ا  ِبحَّ

105. এইদলৰই আবম নোনো ধৰলণ আয়োতসমূহ বিিৃত কলৰোঁ। 

যোলত বসহঁলত কয় তয, ‘তুবম (পূিিৱতী গ্ৰন্থৰ পৰো) বশবক 

হ ছো’,  গলত আবম ইয়োক সুস্পষ্টভোলৱ িণিনো কলৰোঁ জ্ঞোনী 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি। 

لِكَّ  ُف  وَّكَّذه ٰرِ لِیَُّقْولُْوا اَْلهیهِت  نُصَّ  وَّ
لُِنبَّیِٰنَّه   دَّرَّْستَّ   یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم   وَّ

106. ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী 

হহলছ তুবম তকৱ  তসইলটোলক অনুসৰণ কৰো, ততওঁৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই আৰু মুশ্ববৰকসক ৰ পৰো মুখ 

ঘূৰোই ত োৱো। 

تَِّٰبعْ  ا   اِ بِٰكَّ    ِمْن  اِلَّْیكَّ  اُْوِحَّ  مَّ ههَّ  َلَّ    ٰرَّ  اِل
َّْعِرْض   ُهوَّ   اَِٰلَّ  ِن  وَّا  الْمُْشِرِكْیَّ  عَّ

107. আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁলত বশ্বকি  নকবৰল লহঁলতন। 

 গলত (জোবন তথোৱো) আবম ততোমোক বসহঁতৰ িোলি সংৰক্ষ্ক 

িলনোৱো নোই আৰু তুবম বসহঁতৰ তত্বোৱধোয়লকো নহয়। 

لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ ا   اّلٰله ُكْوا    مَّ َّْشرَّ ا   ا مَّ لْنهكَّ  وَّ عَّ   جَّ
 ْ ِفْیًظا    عَّلَّهْْیِ ا    حَّ مَّ َّنْتَّ  وَّ ْ  ا   عَّلَّهْْیِ
 ِبوَِّكْیل  

108. আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁলত বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ 

তসইলিোৰক ততোমোল োলক গোব -শপবন নোপোবৰিো। বকয়লনো 

বসহঁলত সীমো ংঘন কবৰ অজ্ঞোনতোিশতঃ আল্লোহলকো গোব  

বদি পোলৰ। এইদলৰ আবম প্ৰলতযক জোবতৰ দৃবষ্টলত বসহঁতৰ 

কোযিক োপ তশোভনীয় কবৰ বদলছোঁ; তোৰ বপছত বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই বসহঁতৰ প্ৰতযোৱতি ন হ’ি। ইয়োৰ 

বপছত ততওঁ বসহঁতক বসহঁতৰ কোযিক োপ সম্পলকি  জনোই 

বদি। 

 دُْوِن  ِمْن  یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  تَُّسبُٰوا وََّلَّ 
 ِ َّ  فَّیَُّسبُٰوا اّلٰله ْْیِ  عَّْدًوٌۢا اّلٰله   عِلْم     ِبغَّ

لِكَّ  یَّٰنَّٰا  كَّذه ُٰلِ  زَّ مَّلَُّهْم  اُٰمَّة   لِك  اِله  ثُٰمَّ  عَّ
بِِٰهْم  ُئُهْم  ٰمَّْرِجُعُهْم  رَّ َّانُْوا ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ  ك

 یَّْعمَّلُْونَّ 



 

আ -আনআম 

 

188 

 

 األنعام 

109. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ নোমত দৃঢ শপত খোই কয়, 

বসহঁতৰ ওচৰত যবদ তকোলনো বনদশিন আবহ লহঁলতন ততলে 

বনশ্চয় বসহঁলত ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল লহঁলতন। তকোৱো, 

‘বনশ্চয় বনদশিনসমূহ হহলছ আল্লোহৰ অধীনি’। (তহ 

ঈমোিোৰসক !) বকদলৰ ততোমোল োকৰ উপ বব্ধত আবহি তয, 

তযবতয়ো তসই (বনদশিন) আবহ যোি, ততবতয়োও বসহঁলত ঈমোন 

তপোষণ নকবৰি? 

ُمْوا َّقْسَّ ِ  وَّا ْهدَّ  ِباّلٰله َّیْمَّانِِهْم  جَّ ْن  ا  لَّى ِ
ْتُهْم  ٓاءَّ یَّة   جَّ ا    لَُّٰیْؤِمُنٰنَّ  اه نَّٰمَّا  قُْل   ِبهَّ   اِ
ِ  ِعْندَّ  اَْلهیهُت  ا  اّلٰله مَّ ا    یُْشِعُرُكْم ن  وَّ َّنَّٰهَّ  ا
ٓاءَّْت  اِذَّا  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  جَّ

110. আৰু বসহঁলত তযলনলক প্ৰথমিোৰলত ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ কৰো নোই, ঠিক ততলনলক আবমও বসহঁতৰ অেৰসমূহ 

আৰু দৃবষ্টসমূহ ওল োটোই বদম আৰু আবম বসহঁতক বসহঁতৰ 

অিোধযতোত উদ্ভ্ৰোেৰ দলৰ ঘূৰপোক তখোৱো অৱিোত এবৰ বদম। 

تَُّهْم  وَّنُقَّلُِٰب  َّفْـ ِدَّ ُهْم  ا ارَّ َّبْصَّ  لَّْم   كَّمَّا  وَّا
لَّ  ِبه    یُْؤِمُنْوا َّٰوَّ ة   ا ٰرَّ ُرُهْم مَّ   ِفْ  ٰوَّنَّذَّ

ن  ُطْغیَّانِِهْم   یَّْعمَُّهْونَّ

111. আৰু আবম বসহঁতৰ ওচৰল  বফবৰিো তপ্ৰৰণ কবৰল ও 

আৰু মৃতসকল  বসহঁতৰ  গত কথো পোবতল ও তথো সকল ো 

িস্তুক বসহঁতৰ সনু্মখত সমলিত কবৰল ও আল্লোহৰ ইচ্ছো 

নহ’ত  বসহঁলত তকবতয়োও ঈমোন তপোষণ নকবৰি; বকন্তু 

বসহঁতৰ অবধকোংশই হহলছ মূখি। 

لَّوْ  َّنَّٰنَّا  وَّ لْنَّا   ا ُ  نَّٰزَّ كَّةَّ  اِلَّهْْیِ هٓى ِ   الْمَّل
َّلَّٰمَُّهُم  ْرنَّا  الْمَّْوٰته  وَّك شَّ ْ  وَّحَّ   كُٰلَّ  عَّلَّهْْیِ
ء   ْ ا  قُُبًل  َشَّ َّانُْوا ٰمَّ ا ك َّْن  اَِٰلَّ   لُِیْؤِمُنْو   ا
ٓاءَّ  ُ  یَّٰشَّ هِكٰنَّ  اّلٰله ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ لُْونَّ  ا یَّْجهَّ
 

112. আৰু এইদলৰ আবম মোনৱ আৰু বজ্বনৰ মোজৰ পৰো 

চয়তোনসক ক প্ৰলতযক নিীৰ শত্ৰু িনোইলছোঁ, প্ৰতোৰণোৰ 

উলেলশয বসহঁলত ইজলন বসজনক চমকপ্ৰদ িোকযৰ দ্বোৰো 

কুমন্ত্ৰণো বদলয়। ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ইচ্ছো কবৰল  বসহঁলত 

এইলিোৰ নকবৰল লহঁলতন, গবতলক তুবম বসহঁতক আৰু 

বসহঁতৰ বমছো ৰটনোক পবৰতযোগ কৰো। 

لِكَّ  لْنَّا  وَّكَّذه عَّ ُٰلِ  جَّ   عَُّدٰوًا نَِّبٰ   لِك
ِطْیَّ  یه   یُْوِحْ  وَّالِْجٰنِ  اَْلِنِْس  شَّ
  الْقَّْوِل  ُزْخُرفَّ  بَّْعض   اِله  بَّْعُضُهْم 
لَّوْ   ُغُرْوًرا    ٓاءَّ  وَّ بُٰكَّ  شَّ ا  رَّ لُْوهُ  مَّ   فَّعَّ
ْرُهْم  ا  فَّذَّ مَّ ْونَّ  وَّ ُ  یَّْفَتَّ

113. আৰু বসহঁলত এইকোৰলণ কুমন্ত্ৰণো বদলয় তয, বযসকল  

আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ বসহঁতৰ মন যোলত তসই 

চমকপ্ৰদ কথোৰ প্ৰবত অনুৰোগী হয় আৰু যোলত বসহঁলত পছি 

কলৰ; আৰু বসহঁলত বয অপকমি কলৰ তসইলটোলৱই তযন 

বসহঁলত কবৰ থোলক। 

لِتَّْصغه   ةُ  اِلَّْیهِ  وَّ َّفْـ ِدَّ   َلَّ   الَِّٰذیْنَّ  ا
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  ْوهُ  ِباَْلهِخرَّ ْضَّ لِْیَّ   وَّ

ِفُْوا لِیَّْقَتَّ ا  وَّ ِفُْونَّ  ُهْم  مَّ  ٰمُْقَتَّ
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114. (তকোৱো) ‘মই আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰোিোক 

ফয়চো োকোৰী বহচোলপ অলেষণ কবৰম তনবক? অথচ ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত বিিোবৰত বকতোি অৱতীণি কবৰলছ’! আৰু 

আবম বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কবৰলছোঁ বসহঁলত জোলন তয, 

বনশ্চয় এইখন ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

যথোযথভোলৱ নোবয কৃত। গবতলক তুবম সলিহ তপোষণকোৰী 

সক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

ْْیَّ  َّفَّغَّ ِ  ا َّبْتَِّغْ  اّلٰله كًَّما ٰوَُّهوَّالَِّٰذْی   ا   حَّ
لَّ  َّنْزَّ ًل    الِْكتهبَّ  اِلَّْیُكُم  ا   ُمفَّٰصَّ

تَّیْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ُ اه ُ َّنَّٰه   یَّْعلَّمُْونَّ  الِْكتهبَّ  ٰنه  ا
َّٰل   بِٰكَّ  ٰمِْن  ُمَنَّ ٰقِ  ٰرَّ   تَُّكْونَّٰنَّ  فَّلَّ  ِبالْحَّ
ِیْنَّ  ِمنَّ   الْمُْمَتَّ

115. সতয আৰু নযোয়ৰ ফো ৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোণী 

পবৰপূণি। ততওঁৰ িোকযসমূহ পবৰিতি ন কবৰি পৰো তকোলনো নোই। 

ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

َّلِمَُّت  وَّتَّٰمَّْت  بِٰكَّ  ك  َلَّ   ِصْدقًا ٰوَّعَّْدًَل    رَّ
لَّ  ِته     ُمبَّٰدِ َّلِمه ِمْیعُ   لِك لِْیُم   وَُّهوَّالٰسَّ الْعَّ
 

116. আৰু যবদ তুবম পৃবথৱীৰ অবধকোংশ ত োকৰ কথোমলত 

চ ো, ততলে বসহঁলত ততোমোক আল্লোহৰ পথৰ পৰো বিচুযত 

কবৰি। বসহঁলত তকৱ  ধোৰণোৰলহ অনুসৰণ কলৰ, আৰু তকৱ  

অনুমোন বভবত্তকলহ কথো কয়। 

ْكثَّرَّ  ُتِطعْ  وَّاِْن  َّ  اَْلَّْرِض  ِف   مَّْن  ا
ْن  یُِضلُْٰوكَّ  ِبیِْل   عَّ ِ    سَّ   یَّٰتَِّٰبُعْونَّ  اِْن   اّلٰله

ٰنَّ  اَِٰلَّ   یَّْخُرُصْونَّ  اَِٰلَّ  ُهْم  وَّاِْن  الٰظَّ

117. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক তসই িযবি সম্পলকি  অবধক 

অৱগত বযলয় ততওঁৰ পথৰ পৰো বিপথগোমী হয়।  গলত 

বযসক  সৎপথত আলছ ততওঁল োকৰ বিষলয়ও ততওঁ অবধক 

অৱগত। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  َّعْلَُّم  رَّ ْن  یَِّٰضٰلُ  مَّْن  ُهوَّا   عَّ
ِبیْلِه     َّعْلَُّم   سَّ  ِبالْمُْهتَِّدیْنَّ  وَُّهوَّا

118. যবদ ততোমোল োলক ততওঁৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত বিশ্বোসী 

তহোৱো ততলে বযলটোক জলিহ কৰোৰ সময়ত আল্লোহৰ নোম 

ত োৱো হহলছ তসইলটো ভক্ষ্ণ কৰো; 

ِ  اْسُم  ذُِكرَّ  ِمٰمَّا  فَّكُلُْوا   اِْن  عَّلَّْیهِ  اّلٰله
 ُمْؤِمِنْیَّ  ِباهیهِته   ُكنُْتْم 

119. ততোমোল োকৰ বক হহলছ, বযলটোৰ (জন্তুৰ) ওপৰত 

আল্লোহৰ নোম ত োৱো হহলছ ততোমোল োলক তসই জন্তুৰ (মোংস) 

বকয় ভক্ষ্ণ নকবৰিো? ততোমোল োকৰ িোলি ততও ঁবযলটো হোৰোম 

কবৰলছ তসয়ো ততও ঁততোমোল োকৰ ওচৰত বিশদভোলৱই িণিনো 

কবৰলছ, বকন্তু ততোমোল োলক বনৰুপোয় হ’ত  তসয়ো সুকীয়ো 

কথো। বনশ্চয় িহুলত অজ্ঞতোিশতঃ বনজৰ প্ৰিৃবত্তৰ দ্বোৰো 

আনক বিপথগোমী কলৰ; বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ বিষলয় অবধক অৱগত। 

ا  مَّ ََّٰلَّ  لَّكُْم  وَّ ِ  اْسُم  ذُِكرَّ  ِمٰمَّا  تَّاْكُلُْوا ا   اّلٰله
لَّ  وَّقَّْد  عَّلَّْیهِ  ا  لَّكُْم  فَّٰصَّ مَّ   ٰمَّ ٰرَّ   حَّ

ا  اَِٰلَّ  عَّلَّْیُكْم   وَّاِٰنَّ   اِلَّْیِه    اْضُطِرْرُتْم  مَّ
ا ْْیِ  ِباَّْهوَّٓاى ِِهْم  لَُّٰیِضلُْٰونَّ  كَِّثْْیً   عِلْم     ِبغَّ
بَّٰكَّ  اِٰنَّ  َّعْلَُّم  رَّ  ِبالْمُْعتَِّدیْنَّ  ُهوَّا
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120. এলতলক ততোমোল োলক প্ৰকোশয আৰু তগোপন উভয় 

প্ৰকোৰ পোপ িজি ন কৰো, বনশ্চয় বযসকল  পোপ অজি ন কলৰ 

অনবতপ লম বসহঁতক বসহঁতৰ পোপ কমিৰ প্ৰবতফ  বদয়ো হ’ি। 

اِهرَّ  وَّذَُّرْوا بَّاِطنَّه     اَْلِثِْم  ظَّ  اِٰنَّ   وَّ
ْونَّ  اَْلِثْمَّ  یَّْكِسُبْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ُیْجزَّ  سَّ
َّانُْوا ِبمَّا  ِفُْونَّ  ك  یَّْقَتَّ

121. আৰু বযলটোৰ (জন্তুৰ) ওপৰত আল্লোহৰ নোম ত োৱো তহোৱো 

নোই, তোৰ (মোংসৰ) পৰো ততোমোল োলক এলকো নোখোিো; আৰু 

বনশ্চয় তসয়ো গবহি ত। বনশ্চয় চয়তোনসকল  বসহঁতৰ 

িনু্ধসক ক ততোমোল োকৰ হসলত বিিোদ কবৰিল  প্ৰলৰোচনো 

বদলয়; আৰু যবদ ততোমোল োলক বসহঁতৰ আনুগতয কৰো, ততলে 

ততোমোল োলকও মুশ্ববৰক হহ পবৰিো। 

ِ  اْسُم  یُْذكَّرِ  لَّْم  ِمٰمَّا  تَّاْكُلُْوا وََّلَّ    اّلٰله
نَّٰه   عَّلَّْیهِ  ِطْیَّ  وَّاِٰنَّ   لَِّفْسق     وَّاِ یه  الٰشَّ

ِهْم  اِله   لَُّیْوُحْونَّ  ٓـ ِ َّْولِیه لُْوُكْم    ا ادِ  لُِیجَّ
ْعُتُمْوُهْم  وَّاِْن  َّطَّ نَُّٰكْم  ا ن  اِ  لَّمُْشِرُكْونَّ

122. বয িযবি মৃত আবছ  (অথিোৎ যোৰ অবিত্ব নোবছ ), যোক 

আবম বপছত জীবৱত কবৰলছোঁ আৰু তোৰ িোলি বনধিোৰণ কবৰলছোঁ 

তজযোবত, যোৰ মোধযমত ততও ঁমোনুহৰ বভতৰত চ ো-ফুৰো কলৰ, 

তসইজন িযবি তসই িযবিৰ দলৰ তনবক বযজন এলনকুৱো 

অন্ধকোৰত আলছ য’ৰ পৰো বস তকবতয়োও ও োি তনোৱোবৰি? 

এইদলৰই কোবফৰসক ৰ কৃতকমিক তশোভনীয় কবৰ বদয়ো 

হহলছ। 

ْن  مَّ َّوَّ َّانَّ  ا َّْحیَّیْنههُ  مَّیًْتا  ك لْنَّا  فَّا عَّ   لَّه   وَّجَّ
  ِف  ٰمَّثَّلُه   كَّمَّْن  النَّٰاِس  ِف  ِبه   یَّْٰمَِشْ  نُوًْرا

لُمهِت  اِرج   لَّیْسَّ  الٰظُ ا    ِبخَّ لِكَّ   ٰمِْنهَّ   كَّذه
ا  لِلْكهِفِریْنَّ  ُزیِٰنَّ  َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

123. আৰু এইদলৰ আবম প্ৰবতলটো জনপদৰ প্ৰধোনক অপৰোধী 

বহচোলপ এবৰ বদলছোঁ, যোলত বসহঁলত তোত চৰোে কলৰ; বকন্তু 

বসহঁলত তকৱ  বনজৰ বিৰুলিলহ চৰোে কলৰ, অথচ বসহঁলত 

উপ বব্ধ নকলৰ। 

لِكَّ  لْنَّا  وَّكَّذه عَّ َِبَّ  قَّْریَّة   كُٰلِ  ِفْ  جَّ كه َّ   ا
ا  ا    لِیَّْمكُُرْوا ُمْجِرِمْیهَّ ا   فِْیهَّ مَّ   وَّ
ا  ِباَّنُْفِسِهْم  اَِٰلَّ  یَّْمكُُرْونَّ  مَّ یَّْشُعُرْونَّ  وَّ

 

124. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  তকোলনো বনদশিন আলহ 

ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘আল্লোহৰ ৰোছু সক ক বয প্ৰদোন কৰো 

হহবছ  তসয়ো আমোক প্ৰদোন নকৰোল লক আবম তকবতয়োও 

ঈমোন তপোষণ নকলৰোঁ’। আল্লোলহ ততওৰঁ বৰছো ত ক’ত অপিন 

কবৰি তসইলটো ততলৱঁই ভো লক জোলন। বযসকল  অপৰোধ 

কবৰলছ, বসহঁতৰ চৰোেৰ কোৰলণ আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো  োঞ্ছনো 

আৰু কল োৰ শোবি অনবতপ লম বসহঁতৰ ওপৰত আপবতত 

হ’ি। 

ْتُهْم  وَّاِذَّا ٓاءَّ یَّة   جَّ لُْوا اه   نُْٰؤِمنَّ  لَّْن  قَّا
ٰته  ا   ِمثْلَّ  نُْؤٰته  حَّ َّ  مَّ ۬   ُرُسُل  اُْوِٰت  ۬ ِ ر ُ   اّلٰله َّّلٰله  ا
َّعْلَُّم  یُْث  ا ُل  حَّ الَّتَّه     یَّْجعَّ   ِرسَّ

ُیِصْیُب  ُمْوا الَِّٰذیْنَّ  سَّ َّْجرَّ ار   ا غَّ  ِعْندَّ  صَّ
 ِ اب   اّلٰله ٌۢ  وَّعَّذَّ ِدیْد  َّانُْوا ِبمَّا  شَّ یَّْمكُُرْونَّ  ك
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125. এলতলক আল্লোলহ কোলৰোিোক সৎপথত পবৰচোব ত 

কবৰি বিচোবৰল  ততওঁ তোৰ িুকু ইছ োমৰ িোলি প্ৰশি কবৰ 

বদলয়, আৰু কোলৰোিোক বিপথগোমী কবৰি বিচোবৰল  ততওঁ তোৰ 

িুকু অবত সংকীণি কবৰ বদলয়, (ফ ত তসই িযবিৰ িোলি 

ইছ োমৰ অনুসৰণ) এলন  োলগ তযন বস িহু কষ্টলৰ আকোশল  

উঠি আলছ। এইদলৰই আল্লোলহ শোবি বদলয় বসহঁতক, বযসকল  

ঈমোন তপোষণ নকলৰ। 

ُ  یُِٰردِ  فَّمَّْن  َّْن  اّلٰله ْح  یَّْٰهِدیَّه   ا  یَّْشرَّ
ه   ْدرَّ ِم    صَّ مَّْن   لِْلِْسلَّ َّْن  یُِٰردْ  وَّ   یُِٰضلَّٰه   ا
ْل  ه    یَّْجعَّ ْدرَّ ًقا  صَّ ٰیِ ًجا  ضَّ رَّ َّنَّٰمَّا  حَّ َّا   ك
ُد  ٰعَّ مَّٓاِء    ِف  یَّٰصَّ لِكَّ   الٰسَّ ُل  كَّذه ُ  یَّْجعَّ   اّلٰله

لَّ  الٰرِْجسَّ   یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ

126. আৰু এইলটোলৱই ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বনলদি বশত সৰ  

পথ। বযসকল  উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ আবম ততওঁল োকৰ িোলি 

বনদশিনসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ। 

ا اُط  وَّههذَّ بِٰكَّ  ِصرَّ  قَّْد   ُمْستَِّقْیًما    رَّ
لْنَّا  ٰكَُّرْونَّ  لِقَّْوم   اَْلهیهِت  فَّٰصَّ  یَّٰٰذَّ

127. ততওঁল োকৰ িোলি ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আলছ শোবেৰ আিোস আৰু ততওঁল োলক বয আম  কবৰবছ , 

তোৰ িোলি ততলৱঁই ততওঁল োকৰ অবভভোৱক। 

هِم  دَّارُ  لَُّهْم  ل بِِٰهْم  ِعْندَّ  الٰسَّ   رَّ
 ْ ُ لهِْٰیُ َّانُْوا ِبمَّا  وَُّهوَّوَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

128. আৰু বযবদনো ততওঁ বসহঁত সকল োলক একবত্ৰত কবৰি 

(আৰু ক’ি), ‘তহ বজ্বন সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক িহুলতো 

ত োকক পথভ্ৰষ্ট কবৰবছ ো’, আৰু মোনুহৰ মোজৰ পৰো বসহঁতৰ 

িনু্ধসকল  ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম ইজলন 

বসজনৰ পৰো উপকৃত হহবছল োঁ আৰু তুবম আমোৰ িোলি বয 

সময় বনধিোৰণ কবৰবছ ো এবতয়ো আবম তোত উপনীত হহলছোঁ’। 

আল্লোলহ ক’ি, ‘জোহোন্নোলমই হহলছ ততোমোল োকৰ িোসিোন, 

ততোমোল োলক তোত বচৰকো  থোবকিো’, বকন্তু আল্লোলহ 

(উব ওৱোৰ) ইচ্ছো কবৰল  তসয়ো সুকীয়ো কথো। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক প্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ। 

یَّْومَّ  ِمْیًعا    یَّْحُشُرُهْم  وَّ رَّ   جَّ  یهمَّْعشَّ
  اَْلِنِْس    ٰمِنَّ  اْستَّْكثَّْرُتْم  قَّدِ  الِْجٰنِ 
ُٓؤُهْم  وَّقَّالَّ  َّْولِیه بَّٰنَّا  اَْلِنِْس  ٰمِنَّ  ا   رَّ

بَّلَّْغنَّا   ِببَّْعض   بَّْعُضنَّا  اْستَّْمتَّعَّ  لَّنَّا  وَّ   اَّجَّ
لْتَّ  الَِّٰذْی   َّٰجَّ   مَّثْوهىكُْم   النَّٰارُ  قَّالَّ   لَّنَّا    ا

لِِدیْنَّ  ا   خه ا  اَِٰلَّ  فِْیهَّ ٓاءَّ  مَّ ُ    شَّ  اِٰنَّ   اّلٰله
بَّٰكَّ  ِكْیم   رَّ  عَّلِْیم   حَّ

129. আৰু এইদলৰই আবম যোব মসক ৰ বকছুমোনক আন 

বকছুমোনৰ  গত িনু্ধত্ব গঢোই বদওঁ, বসহঁলত বয অজি ন কবৰবছ  

তোৰ কোৰলণ। 

لِكَّ  ْ  وَّكَّذه ٰلِ لِمِْیَّ  بَّْعضَّ  نُوَّ ا  الٰظه   بَّْعًضٌۢ
َّانُْوا ِبمَّا  ن  ك  یَّْكِسُبْونَّ
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130. ‘তহ বজ্বন আৰু মোনৱ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োকৰ মোজৰ 

পৰোই ততোমোল োকৰ ওচৰল  ৰোছু সক  অহো নোবছ লন? 

বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহ ততোমোল োকৰ ওচৰত বিৱৰণ 

বদবছ  আৰু ততোমোল োকক এই বদৱসৰ সনু্মখীন তহোৱো 

সম্পলকি  সতকি  কবৰবছ ? বসহঁলত ক’ি, ‘আবম আমোৰ বনজৰ 

বিৰুলিই সোক্ষ্ী বদল োঁ’। প্ৰকৃতলত পোবথিৱ জীৱলনই বসহঁতক 

প্ৰতোবৰত কবৰবছ , আৰু বসহঁলত বনজৰ বিৰুলি এই সোক্ষ্ীও 

বদি তয, বসহঁলত কোবফৰ আবছ । 

رَّ  َّلَّْم  وَّاَْلِنِْس  الِْجٰنِ  یهمَّْعشَّ  یَّاْتِكُْم  ا
ْونَّ  ٰمِْنُكْم  ُرُسل   یهِتْ  عَّلَّْیُكْم  یَُّقٰصُ   اه

یُْنِذُرْونَُّكْم  ا    یَّْوِمكُْم  لِقَّٓاءَّ  وَّ لُْوا  ههذَّ  قَّا
ِهْدنَّا  له   شَّ َّنُْفِسنَّا  عَّ ْتُهُم  ا ٰرَّ وةُ  وَّغَّ یه  الْحَّ
نْیَّا  ِهُدْوا الٰدُ له   وَّشَّ َّنُْفِسِهْم  عَّ َّنَُّٰهْم  ا  ا
َّانُْوا ِفِریْنَّ  ك  كه

131. এইলটো এইকোৰলণ তয, অবধিোসীসক  (দ্বীন সম্পলকি ) 

উদোসীন থকো অৱিোত জনপদসমূহৰ অনযোয় আচৰণৰ 

কোৰলণ বসহঁতক ধ্বংস কৰোলটো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ কোম 

নহয়। 

لِكَّ  َّْن  ذه بُٰكَّ  یَُّكْن  لَّْٰم  ا ی ُمْهلِكَّ  ٰرَّ  الُْقره
ا  َّْهلُهَّ ِفلُْونَّ  ِبُظلْم  ٰوَّا  غه

132. আৰু বসহঁলত বয আম  কলৰ, তসই অনুসোলৰ প্ৰলতযকলৰ 

মযিোদো আলছ আৰু বসহঁলত বয কলৰ তসই সম্পলকি  ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক অমলনোলযোগী নহয়। 

ُٰل   لِك ت   وَّ ٰمَّا  دَّرَّجه ِملُْوا    ٰمِ ا   عَّ مَّ بُٰكَّ  وَّ   رَّ
افِل   ٰمَّا  ِبغَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  عَّ

133. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো ক হহলছ অভোৱমুি তথো 

দয়োশী । ততওঁ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক অপসোবৰত কবৰি 

পোলৰ আৰু ততোমোল োকৰ বপছত ততওঁ বনজৰ ইচ্ছোমলত 

তিল গক ততোমোল োকৰ ি োবভবষি কবৰি পোলৰ, বযদলৰ 

ততওঁ ততোমোল োকক আন এটো সম্প্ৰদোয়ৰ িংশৰ পৰো সৃবষ্ট 

কবৰলছ। 

بُٰكَّ  ِنُٰ  وَّرَّ ْحمَِّة    ذُو الْغَّ ْ  اِْن   الٰرَّ ا  یَّٰشَّ
یَّْستَّْخلِْف  یُْذِهْبُكْم  ْ  وَّ   ٰمَّا  بَّْعِدُكْم  ِمنٌۢ
ٓاءُ  َّنْ  كَّمَّا   یَّشَّ ُكْم ا َّ ا یَّٰةِ  ٰمِْن  شَّ  قَّْوم   ذُٰرِ
ِریْنَّ   خَّ  اه

134. ততোমোল োকৰ  গত বযলটো প্ৰবতশ্ৰুবত কৰো হহলছ 

তসইলটো বনশ্চয় আবহি আৰু ততোমোল োলক তোক িযথি কবৰি 

তনোৱোবৰিো। 

ا  اِٰنَّ  هت  ن  ُتْوعَُّدْونَّ  مَّ ا    َلَّ مَّ َّنُْتْم  وَّ   ا
 ِبُمْعِجِزیْنَّ 

135. তকোৱো, ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ অৱিোনত থোবক কোম কৰো, বনশ্চয় মলয়ো তমোৰ 

কোম কবৰ আলছোঁ। ততোমোল োলক অবত তসোনকোল  জোবনি 

পোবৰিো, কোৰ পবৰণোম মি ময়। বনশ্চয় যোব মসক  সফ  

নহয়’। 

له  اْعمَّلُْوا یهقَّْوِم  قُْل  كَّانَِّتكُْم  عَّ ْ  مَّ   اِٰنِ
ْوفَّ   عَّاِمل       تَُّكْوُن  مَّْن   تَّْعلَّمُْونَّ ن  فَّسَّ
اِر    عَّاقِبَّةُ  لَّه   نَّٰه    الٰدَّ   یُْفلُِح  َلَّ  اِ

لِمُْونَّ   الٰظه
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136. আল্লোলহ বয শসয আৰু চতুষ্পদ জন্তু সৃবষ্ট কবৰলছ 

তসইলিোৰৰ পৰো বসহঁলত আল্লোহৰ িোলি এটো অংশ বনবদি ষ্ট কলৰ 

আৰু বনজৰ ধোৰণো অনুযোয়ী কয়, ‘এইলটো আল্লোহৰ িোলি আৰু 

এইলটো আমোৰ শ্বৰীকসক ৰ িোলি’। এলতলক বযলটো বসহঁতৰ 

শ্বৰীকসক ৰ অংশ তসয়ো আল্লোহৰ ওচৰত হগ নোপোয় বকন্তু 

বযলটো আল্লোহৰ অংশ তসয়ো বসহঁতৰ শ্বৰীকসক ৰ ওচৰত 

যোয়, বসহঁলত বয ফয়চো ো কলৰ তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

لُْوا عَّ ِ  وَّجَّ َّ  ِمٰمَّا  ّلِلٰه ا ْرِث  ِمنَّ  ذَّرَّ   الْحَّ
اِم  الُْوا نَِّصیًْبا  وَّاَْلَّنْعَّ ا فَّقَّ ِ  ههذَّ  ّلِلٰه
ْعِمِهْم  ا ِبزَّ َّٓاى ِنَّا    وَّههذَّ ك َّانَّ  فَّمَّا   لُِشرَّ  ك

َّٓاى ِِهْم  ك ِ    اِلَّ  یَِّصُل  فَّلَّ  لُِشرَّ ا   اّلٰله مَّ   وَّ
َّانَّ  ِ  ك یَِّصُل  ّلِلٰه َّٓاى ِِهْم    اِله  فَُّهوَّ ك ٓاءَّ   ُشرَّ   سَّ
ا   یَّْحكُُمْونَّ   مَّ

137. আৰু এইদলৰ িহুলতো মুশ্ববৰকৰ দৃবষ্টত বসহঁতৰ 

শ্বৰীকসকল  বসহঁতৰ সেোনসক ক হতযো কৰো তশোভনীয় 

কবৰ বদলছ, যোলত বসহঁতক ধ্বংস কবৰি পোলৰ আৰু বসহঁতৰ ধমি 

সম্পলকি  বসহঁতৰ মোজত বিভ্ৰোবে সৃবষ্ট কবৰি পোলৰ; আৰু 

আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁলত এইলিোৰ নকবৰল লহঁলতন। 

গবতলক বসহঁতক বসহঁতৰ বমছো ৰটনো হ লয় থোবকি বদয়ো। 

لِكَّ  یَّٰنَّ  وَّكَّذه  الْمُْشِرِكْیَّ  ٰمِنَّ  لِكَِّثْْی   زَّ
دِِهْم  قَّْتلَّ  َّْوَلَّ َّٓاُؤُهْم  ا ك دُْوُهْم  ُشرَّ   لُِْیْ

لِیَّلِْبُسْوا ْ  وَّ ْ     عَّلَّهْْیِ ُ لَّوْ   دِیْٰنَّ ٓاءَّ  وَّ  شَّ
 ُ ا  اّلٰله لُْوهُ  مَّ ْرُهْم   فَّعَّ ا  فَّذَّ مَّ ْونَّ   وَّ ُ یَّْفَتَّ

 

138. আৰু বসহঁলত বসহঁতৰ ধোৰণো অনুযোয়ী কয়, ‘এইলিোৰ 

চতুষ্পদ জন্তু আৰু শসযলক্ষ্ত্ৰ বনবষি, আবম যোক ইচ্ছো কলৰোঁ 

তোৰ িোবহলৰ তকোলনও এইলিোৰ খোি তনোৱোবৰি’, এইদলৰ 

বকছুসংখযক চতুষ্পদ জন্তুৰ বপঠিত আলৰোহণ বনবষি কৰো 

হহলছ আৰু বকছুসংখযক জন্তুক জলিহ কৰোৰ সময়ত বসহঁলত 

আল্লোহৰ নোম ন য়। এইলিোৰ দৰোচ লত বসহঁলত আল্লোহ 

সম্পলকি  বমছো ৰটনোৰ উলেলশয হক ফুলৰ; বসহঁতৰ এই বমছো 

ৰটনোৰ প্ৰবতফ  ততও ঁঅবচলৰই বসহঁতক প্ৰদোন কবৰি। 

ِذه    وَّقَّالُْوا ام   هه َّنْعَّ ْرث   ا ۬   وَّحَّ  َٰلَّ   ِحْجر   
ا   ُمهَّ ٓاءُ  مَّْن  اَِٰلَّ  یَّْطعَّ ْعِمِهْم  نَّٰشَّ  ِبزَّ
ام   َّنْعَّ مَّْت   وَّا ام   ُظُهوُْرهَّا  ُحٰرِ َّنْعَّ   َٰلَّ  وَّا
ِ  اْسمَّ  یَّْذُكُرْونَّ  ا  اّلٰله ٓاءً  عَّلَّْیهَّ   افَِْتَّ
یَّْجِزیِْهْم   عَّلَّْیِه    َّانُْوا ِبمَّا  سَّ ْونَّ  ك ُ یَّْفَتَّ
 

139. বসহঁলত আৰু কয়, ‘এইলিোৰ চতুষ্পদ জন্তুৰ তপটত বয 

আলছ তসয়ো আমোৰ মোজৰ পুৰুষসক ৰ িোলি বনবদি ষ্ট আৰু 

এইলটো আমোৰ স্ত্ৰীসক ৰ িোলি অলিধ, আৰু তসইলটো যবদ মৃত 

হয় ততলে (নোৰী-পুৰুষ) সকল োলৱ ইয়োৰ অংশীদোৰ’। 

বসহঁতৰ এইদলৰ তকোৱোৰ প্ৰবতফ  অনবতপ লম ততও ঁ

বসহঁতক প্ৰদোন কবৰি; বনশ্চয় ততও ঁপ্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ। 

ا  وَّقَّالُْوا ِذهِ  بُُطْوِن  ِفْ  مَّ اِم  هه   اَْلَّنْعَّ
ة   الِصَّ م   لُِٰذُكوِْرنَّا  خَّ ٰرَّ ُمحَّ له   وَّ   عَّ
َّْزوَّاِجنَّا      فِْیهِ  فَُّهْم  ٰمَّیْتَّةً  یَُّٰكْن  وَّاِْن   ا
َّٓاُء    ك یَّْجِزیِْهْم   ُشرَّ نَّٰه    وَّْصفَُّهْم    سَّ   اِ
ِكْیم    عَّلِْیم   حَّ
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140. বনশ্চয় বসহঁলত ক্ষ্বতগ্ৰি হহলছ বযসকল  বনিুিবিতোৰ 

িোলি আৰু অজ্ঞতোিশতঃ বনজৰ সেোনসক ক হতযো কবৰলছ 

আৰু আল্লোহৰ ওপৰত বমছো ৰটনো কবৰ আল্লোলহ প্ৰদোন কৰো 

জীবৱকোক বনবষি গণয কবৰলছ। বনশ্চয় বসহঁত বিপথগোমী 

হহলছ আৰু বসহঁত বহদোয়তপ্ৰোপ্তও নোবছ । 

ِسرَّ  قَّْد  ا الَِّٰذیْنَّ  خَّ دَُّهْم   قَّتَّلُْو  َّْوَلَّ  ا
ًهٌۢا  فَّ ُمْواعِلْم    ِبغَّْْیِ  سَّ ٰرَّ ا  ٰوَّحَّ زَّقَُّهُم  مَّ   رَّ
 ُ ٓاءً  اّلٰله لَّ  افَِْتَّ ِ    عَّ لُْٰوا قَّْد   اّلٰله ا  ضَّ مَّ  وَّ
َّانُْوا ن  ك  ُمْهتَِّدیْنَّ

141. আৰু ততলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ এলনকুৱো িোবগছোসমূহ 

বযলিোৰৰ বকছুমোন চোং বনভি ৰশী  আৰু আন বকছুমোন চোং 

বনভি ৰশী  নহয়  গলত তখজুৰ গছ আৰু শসয, যোৰ তসোৱোদ 

বিবভন্ন ধৰণৰ, যোয়তুন আৰু িোব ম, এইলিোৰৰ বকছুমোন সদৃশ 

আৰু বকছুমোন বভন্ন। তযবতয়ো তসইলিোৰ পবকি ততবতয়ো তোৰ 

পৰো তখোৱো আৰু ফচ  চলপোৱোৰ বদনো তসইলিোৰৰ হক প্ৰদোন 

কবৰিো। অপচয় নকবৰিো, বনশ্চয় ততওঁ অপচয়কোৰীসক ক 

পছি নকলৰ। 

َّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی   ا َّنْشَّ نٰهت   ا ت    جَّ ٰمَّْعُرْوشه
ْْیَّ  ت  ٰوَّالنَّْٰخلَّ  ٰوَّغَّ ْرعَّ  مَّْعُرْوشه   وَّالٰزَّ

یُْتْونَّ  اُكُلُه   ُمْختَّلًِفا  ٰمَّانَّ  وَّالٰزَّ   وَّالٰرُ
اِبًها  ْْیَّ  ُمتَّشَّ اِبه     وَّغَّ   ِمْن  كُلُْوا  ُمتَّشَّ

َّمَِّره    َّثْمَّرَّ  اِذَّا   ث تُْوا ا ٰقَّه   وَّاه ادِه   ؗ  یَّْومَّ  حَّ صَّ  حَّ
  یُِحٰبُ  َلَّ  اِنَّٰه    ُتْسِرفُْوا    وََّلَّ 

ن   الْمُْسِرفِْیَّ

142. আৰু (ততলৱঁই) চতুষ্পদ জন্তুৰ মোজত বকছুমোনক ভোৰ 

িহনকোৰী আৰু বকছুমোনক কু্ষ্দ্ৰোকোৰ পশু বহচোলপ সৃবষ্ট 

কবৰলছ। আল্লোলহ ততোমোল োকক বয জীবৱকো প্ৰদোন কবৰলছ 

তোৰ পৰো তখোৱো আৰু চয়তোনৰ পদোংক অনুসৰণ নকবৰিো; 

বনশ্চয় বস ততোমোল োকৰ প্ৰকোশয শত্ৰু। 

ِمنَّ  اِم  وَّ ُمْولًَّة ٰوَّفَّْرًشا    اَْلَّنْعَّ  كُلُْوا  حَّ
زَّقَُّكُم  ِمٰمَّا  ُ  رَّ   ُخُطوهِت  تَّتَِّٰبُعْوا وََّلَّ  اّلٰله

ِن    ْیطه نَّٰه    الٰشَّ ن  عَُّدٰو   لَّكُْم  اِ ِبْی   ٰمُ

143. (লতলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ) মতো-মোইকী আ  তযোৰ, তভৰোৰ 

দুটো আৰু ছোগ ীৰ দুটো; তকোৱো, ‘ততওঁ মতো দুটোক বনবষি 

কবৰলছ তন মোইকী দুজনীক, তন মোইকী দুজনীৰ গভি ত বয 

আলছ তসয়ো বনবষি কবৰলছ’? যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী 

তহোৱো ততলে প্ৰমোণসহ তমোক অৱবহত কৰো; 

ِنیَّةَّ  َّمه َّْزوَّاج     ث اِْن  ِمنَّ   ا ثْنَّْیِ  الٰضَّ  ا
ِمنَّ  ثْنَّْیِ    الْمَّْعزِ  وَّ یِْن  قُْل   ا كَّرَّ ٓالٰذَّ  ءه
مَّ  ٰرَّ َِّم  حَّ ا  اَْلُنْثَّیَّْیِ  ا َّٰمَّ  اْشتَّمَّلَّْت  ا
اُم  عَّلَّْیهِ  َّْرحَّ ـ ُْوِنْ   اَْلُنْثَّیَّْیِ    ا  ِبِعلْم   نَّبِٰ
ن  ُكنُْتْم  اِْن  ِدقِْیَّ  صه
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144.  গলত উটৰ দুটো আৰু গৰুৰ দুটো। তকোৱো, ‘ততওঁ মতো 

দুটোক বনবষি কবৰলছ তন মোইকী দুজনীক, তন মোইকী দুজনীৰ 

গভি ত বয আলছ তসয়ো বনবষি কবৰলছ’? অথিো আল্লোলহ 

তযবতয়ো ততোমোল োকক এইলিোৰৰ বনলদি শ বদবছ  ততবতয়ো 

ততোমোল োক তোত উপবিত আবছ োলন? গবতলক বয িযবিলয় 

জ্ঞোন তনোলহোৱোলক মোনুহক বিভ্ৰোে কৰোৰ িোলি আল্লোহ 

সম্পলকি  বমছো ৰটনো কলৰ তোতলক িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন 

হ’ি পোলৰ? বনশ্চয় আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত 

নকলৰ। 

ِمنَّ  ثْنَّْیِ  اَْلِِبِل  وَّ ِمنَّ  ا  الْبَّقَّرِ  وَّ
ثْنَّْیِ    یِْن  قُْل   ا كَّرَّ ٓالٰذَّ مَّ  ءه ٰرَّ َِّم  حَّ  ا

ا  اَْلُنْثَّیَّْیِ  َّٰمَّ اُم  عَّلَّْیهِ  اْشتَّمَّلَّْت  ا َّْرحَّ   ا
َّْم   اَْلُنْثَّیَّْیِ    ٓاءَّ  ُكنُْتْم  ا دَّ   اِذْ  ُشهَّ
ىكُُم  ُ  وَّٰصه ا    اّلٰله ذَّ َّْظلَُّم  فَّمَّْن   ِبهه   ِمٰمَِّن  ا
ی ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ  النَّٰاسَّ  لُِٰیِضٰلَّ  كَِّذبًا اّلٰله
ْْیِ  َّ  اِٰنَّ   عِلْم     ِبغَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله

ن  لِمِْیَّ  الٰظه

145. তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবত বয অহী হহলছ তোত, মোনুলহ বয খোয় 

তোৰ মোজত মই এলকোলৱই হোৰোম তপোৱো নোই, বকন্তু মৰো শ, 

প্ৰিোবহত ততজ আৰু গোহবৰৰ মোংসৰ িোবহলৰ। বকয়লনো 

বনবশ্চতভোলৱ এইলিোৰ হহলছ অপবৱত্ৰ। অথিো (জলিহ কৰোৰ 

সময়ত) আল্লোহৰ িোবহলৰ আনৰ নোম ত োৱোৰ কোৰলণ বযলিোৰ 

অলিধ’। বকন্তু যবদ তকোলনোিোই অিোধযতো নকবৰ আৰু 

সীমো ংঘন নকবৰ বনৰুপোয় অৱিোত তসয়ো গ্ৰহণ কবৰিল  িোধয 

হয় (তসয়ো তিল গ কথো), ততলে বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

َِّجُد  َٰلَّ   قُْل  ا   ِفْ  ا َّٰ  اُْوِحَّ  مَّ ًما  اِلَّ ٰرَّ   عَّله  ُمحَّ
اِعم   ُمه    طَّ َّْن  اَِٰلَّ   یَّْٰطعَّ َّوْ  مَّیْتَّةً  یَُّٰكْونَّ  ا  ا
َّوْ  ٰمَّْسُفْوًحا  دًَّما    فَّاِنَّٰه   ِخَْنِیْر   لَّْحمَّ  ا

َّوْ  ِرْجس   ْْیِ  اُِهٰلَّ  فِْسًقا  ا ِ  لِغَّ   ِبه     اّلٰله
ْْیَّ  اْضُطٰرَّ  فَّمَِّن    فَّاِٰنَّ  عَّاد   وََّلَّ  بَّاغ   غَّ
بَّٰكَّ  ُفوْر   رَّ  ٰرَِّحیْم   غَّ

146. আৰু আবম ইয়োহুবদসক ৰ ওপৰত নখযুি সকল ো 

জন্তুলকই হোৰোম কবৰবছল োঁ আৰু গৰু ছোগ ীৰ চবিিও বসহঁতৰ 

িোলি হোৰোম কবৰবছল োঁ, বকন্তু এইলিোৰৰ বপঠিত থকো নোইিো 

নোডী-ভুৰুত থকো অথিো অবিসং ি চবিিৰ িোবহলৰ, বসহঁতৰ 

অিোধযতোৰ কোৰলণ বসহঁতক এই প্ৰবতফ  বদবছল োঁ। বনশ্চয় 

আবম সতযিোদী। 

لَّ  ْمنَّا  هَّادُْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّعَّ ٰرَّ   ذِْی   كُٰلَّ  حَّ
ِمنَّ   ُظُفر     ْمنَّا  وَّالْغَّنَِّم  الْبَّقَّرِ  وَّ ٰرَّ  حَّ

 ْ ُهمَّا   عَّلَّهْْیِ ا  اَِٰلَّ  ُشُحْومَّ مَّلَّْت  مَّ   حَّ
َّوِ  ُظُهوُْرُهمَّا   وَّایَّا   ا َّوْ  الْحَّ ا  ا   اْختَّلَّطَّ  مَّ
ْظم     لِكَّ   ِبعَّ ْ  ذه ُ یْٰنه زَّ ْ  ؗ  جَّ نَّٰا   ِببَّْغهِْیِ   وَّاِ

ِدقُْونَّ   لَّصه

147. এলতলক বসহঁলত যবদ ততোমোৰ ওপৰত বমথযোলৰোপ কলৰ, 

ততলে তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক সিিিযোপী দয়োৰ 

অবধকোৰী আৰু অপৰোধী সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো ততওঁৰ শোবি ৰদ 

নহয়’। 

بُْوكَّ  فَّاِْن  بُُٰكْم  فَُّقْل  كَّٰذَّ ْحمَّة   ذُوْ  ٰرَّ رَّ
ة     دُٰ  وََّلَّ   ٰوَّاِسعَّ ِن  بَّاُْسه   یُرَّ   الْقَّْوِم  عَّ

 الْمُْجِرِمْیَّ 
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148. বযসকল  বশ্বকি  কবৰলছ অবতশীলে বসহঁলত ক’ি, 

‘আল্লোলহ যবদ ইচ্ছো কবৰল লহঁলতন ততলে আবম আৰু আমোৰ 

পুিিপুৰুষসকল  বশ্বকি  নকবৰল োঁলহঁলতন আৰু এলকোলৱই হোৰোম 

নকবৰল োঁলহঁলতন’। এইদলৰ বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও 

বমথযোলৰোপ কবৰবছ , অৱলশষত বসহঁলত আমোৰ শোবি তভোগ 

কবৰবছ । তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো জ্ঞোন 

আলছলন? থোবকল  আমোৰ ওচৰত প্ৰকোশ কৰো। ততোমোল োলক 

তকৱ  ধোৰণোৰলহ অনুসৰণ কৰো আৰু তকৱ  মলনসজো 

কথোলহ তকোৱো’। 

یَُّقْولُ  ُكْوا الَِّٰذیْنَّ  سَّ َّْشرَّ ٓاءَّ  لَّوْ  ا ُ  شَّ   اّلٰله
ا   ْكنَّا  مَّ َّْشرَّ بَّٓاُؤنَّا  وََّلَّ   ا ْمنَّا  وََّلَّ  اه ٰرَّ   ِمْن  حَّ

ء     ْ لِكَّ   َشَّ بَّ  كَّذه   ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  كَّٰذَّ
ٰته  قَّْبلِِهْم  نَّا    ذَّاقُْوا حَّ   هَّْل  قُْل   بَّاْسَّ
ُكْم   اِْن   لَّنَّا    فَُّتْخِرُجْوهُ  عِلْم   ٰمِْن  ِعْندَّ
ٰنَّ  اَِٰلَّ  تَّتَِّٰبُعْونَّ  َّنُْتْم  وَّاِْن  الٰظَّ   اَِٰلَّ  ا

 تَّْخُرُصْونَّ 

149. তকোৱো, ‘চূডোে প্ৰমোণ তকৱ  আল্লোহলৰই, এলতলক 

ততওঁ যবদ ইচ্ছো কবৰল লহঁলতন, ততলে ততোমোল োক 

আটোইলক বনশ্চয় বহদোয়ত বদল লহঁলতন’। 

ٰههِ  قُْل  ةُ  فَّلِل ُة    الُْحٰجَّ ٓاءَّ  فَّلَّوْ   الْبَّالِغَّ  شَّ
ىكُْم  ده َّْجمَِّعْیَّ  لَّهَّ  ا

150. তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ সোক্ষ্ীসক ক হ  আহো, 

বযসকল  এই সোক্ষ্ী বদি তয, আল্লোলহ এইলটো হোৰোম 

কবৰলছ’। বসহঁলত সোক্ষ্ী বদল ও তুবম বসহঁতৰ  গত সোক্ষ্ী 

বনবদিো। তুবম বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো, বযসকল  

আমোৰ আয়োতসমূহক বমথযোলৰোপ কলৰ আৰু বযসকল  

আবখৰোতত বিশ্বোস িোপন নকলৰ। বসহঁলতই বনজ প্ৰবতপো কৰ 

সমকক্ষ্ বনধিোৰণ কলৰ। 

ُكُم  هَّلُٰمَّ  قُْل  ٓاءَّ دَّ   الَِّٰذیْنَّ  ُشهَّ
ُدْونَّ  َّٰنَّ  یَّْشهَّ َّ  ا مَّ  اّلٰله ٰرَّ ا    حَّ   فَّاِْن   ههذَّ
ِهُدْوا ْد  فَّلَّ  شَّ ُهْم    تَّْشهَّ عَّ   تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ   مَّ
َّْهوَّٓاءَّ  بُْوا الَِّٰذیْنَّ  ا  وَّالَِّٰذیْنَّ  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  بِِٰهْم  وَُّهْم  ِباَْلهِخرَّ   ِبرَّ

ن   یَّْعِدلُْونَّ
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151. তকোৱো, ‘আহো, ততোমোল োকৰ ওপৰত ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক বয হোৰোম কবৰলছ তসয়ো বত োৱত কবৰ শুনোওঁ। 

তসয়ো হহলছ এই তয, ‘ততোমোল োলক ততওঁৰ  গত কোলকো 

অংশীদোৰ িোপন নকবৰিো, বপতৃ-মোতৃৰ  গত সদ্বযৱহোৰ 

কবৰিো, দবৰদ্ৰতোৰ ভয়ত ততোমোল োলক বনজৰ সেোনক হতযো 

নকবৰিো, আবমলয়ই ততোমোল োকক আৰু বসহঁতক জীবৱকো দোন 

কলৰোঁ। প্ৰকোশয হওক অথিো তগোপলনই হওক, অশ্লী  কমিৰ 

ওচৰল লকও নোযোিো। আল্লোলহ হোৰোম কৰো তকোলনো নফছক 

যথোথি কোৰণবিহীন ততোমোল োলক তোক হতযো নকবৰিো’। ততও ঁ

ততোমোল োকক এই বনলদি শ বদলছ যোলত ততোমোল োলক িুবজি 

পোৰো। 

الَّْوا قُْل  َّتُْل  تَّعَّ ا  ا مَّ  مَّ ٰرَّ بُُٰكْم  حَّ   رَّ
ََّٰلَّ  عَّلَّْیُكْم  ْیـ ًا  ِبه   ُتْشِرُكْوا ا شَّ

یِْن  ِبالْوَّالِدَّ انًا     ٰوَّ   تَّْقُتلُْو ا وََّلَّ   اِْحسَّ
ُكْم  دَّ َّْوَلَّ ق     ٰمِْن  ا   نَّْرُزقُُكْم  نَّْحُن   اِْملَّ
یَّٰاُهْم    بُوا وََّلَّ   وَّاِ ا  الْفَّوَّاِحشَّ  تَّْقرَّ   مَّ
رَّ  هَّ ا  ظَّ ا  ِمْنهَّ مَّ نَّ    وَّ   تَّْقُتلُوا وََّلَّ   بَّطَّ

مَّ  ِتْ الَّٰ  النَّْٰفسَّ  ٰرَّ ُ  حَّ ٰقِ    اَِٰلَّ  اّلٰله   ِبالْحَّ
لِكُْم  ىكُْم  ذه لَّٰكُْم  ِبه   وَّٰصه  تَّْعِقلُْونَّ  لَّعَّ

152. আৰু এতীম বশশু িয়ঃপ্ৰোপ্ত তনোলহোৱোল লক উত্তম 

িযৱিোৰ িোবহলৰ ততোমোল োলক তোৰ সম্পবত্তৰ বনকটৱতী 

নহ’িো আৰু পবৰমোপ তথো ওজন নযোয়ভোলৱ পবৰপূণিৰূলপ 

প্ৰদোন কবৰিো। আবম তকোলনো নফছক তোৰ ক্ষ্মতোতলক অবধক 

ভোৰ অপিণ নকলৰোঁ।  গলত তযবতয়ো ততোমোল োলক কথো ক’িো 

ততবতয়ো ইনচোফপূণি কথো ক’িো, যবদও তসইজন ততোমোৰ 

ঘবনষ্ট আত্মীয় নহওক বকয়, আৰু আল্লোহক বদয়ো প্ৰবতশ্ৰুবত 

পূৰণ কবৰিো। এইদলৰ আল্লোলহ ততোমোল োকক বনলদি শ প্ৰদোন 

কলৰ যোলত ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

بُْوا وََّلَّ   ِِهَّ  ِبالَِّٰتْ  اَِٰلَّ  الْیَِّتیِْم  مَّالَّ  تَّْقرَّ
ُن  ٰته  اَّْحسَّ ه     یَّْبلُغَّ  حَّ َُّشٰدَّ َّْوفُوا  ا  وَّا
انَّ  الْكَّْیلَّ  َّلُِٰف  َلَّ   ِبالِْقْسِط    وَّالْمِْیزَّ   نُك
ا    اَِٰلَّ  نَّْفًسا هَّ  فَّاعِْدلُْوا قُلُْتْم  وَّاِذَّا  ُوْسعَّ
لَّوْ  َّانَّ  وَّ ْهدِ   قُْربه    ذَّا ك ِبعَّ ِ  وَّ َّْوفُْوا    اّلٰله   ا

لِكُْم  ىكُْم  ذه لَّٰكُْم  ِبه   وَّٰصه   لَّعَّ
ن  ٰكَُّرْونَّ  تَّذَّ

153. বনশ্চয় এইলটোলৱই হহলছ তমোৰ সৰ  পথ। এলতলক 

ততোমোল োলক ইয়োৰ অনুসৰণ কৰো আৰু বিবভন্ন পথৰ অনুসৰণ 

নকবৰিো, অনযথো তসইলিোলৰ ততোমোল োকক ইয়োৰ পৰো বিবচ্ছন্ন 

কবৰি। এইদলৰ আল্লোলহ ততোমোল োকক বনলদি শ প্ৰদোন কলৰ, 

যোলত ততোমোল োলক তোক্বৱোৰ অবধকোৰী তহোৱো। 

َّٰنَّ  ا وَّا اِطْ  ههذَّ  فَّاتَِّٰبُعْوهُ    ُمْستَِّقْیًما  ِصرَّ
ُبلَّ  تَّتَِّٰبُعوا وََّلَّ  قَّ  الٰسُ ْن  ِبكُْم  فَّتَّفَّٰرَّ   عَّ

ِبیْلِه     لِكُْم   سَّ ىكُْم  ذه لَّٰكُْم   ِبه   وَّٰصه   لَّعَّ
 تَّٰتَُّقْونَّ 

154. এলতলক আবম মুছোক প্ৰদোন কবৰবছল োঁ বকতোি, বযলয় 

সৎকমি কবৰলছ তোৰ িোলি পবৰপূণিতোস্বৰূপ, প্ৰবতলটো িস্তুৰ 

বিশদ বিৱৰণ, বহদোয়ত আৰু ৰহমতস্বৰূপ—যোলত বসহঁলত 

বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ সোক্ষ্োৎ সম্বলন্ধ ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

تَّیْنَّا  ثُٰمَّ  لَّ  تَّمَّاًما  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه   عَّ
نَّ  الَِّٰذْی   ُٰلِ  وَّتَّْفِصْیًل  اَّْحسَّ ء   لِٰك ْ  َشَّ
ْحمَّةً  وَُّهًدی لَُّٰهْم  وَّرَّ بِِٰهْم  ِبلِقَّٓاءِ  لَّٰعَّ  رَّ
ن   یُْؤِمُنْونَّ
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155. আৰু এইখন বকতোি, বযখন আবম অৱতীণি কবৰলছোঁ – 

িৰকতময়ৰূলপ। তসলয় ততোমোল োলক ইয়োৰ অনুসৰণ কৰো 

আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোলত ততোমোল োলক ৰহমতপ্ৰোপ্ত 

তহোৱো। 

ا لْنههُ  ِكتهب   وَّههذَّ َّنْزَّ َّك   ا   فَّاتَِّٰبُعْوهُ  ُمَبه
تَُّٰقْوا لَّٰكُْم  وَّا ن  لَّعَّ ُمْونَّ  ُتْرحَّ

156. যোলত ততোমোল োলক এইলটো ক’ি তনোৱোৰো তয, বকতোি 

তকৱ  আমোৰ পূলিি দুটো সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবতলহ অৱতীণি হহবছ ; 

আৰু আবম বসহঁতৰ অধযয়ন সম্পলকি  গোবফ  আবছল োঁ’, 

َّْن  ا ا ُب  اُنِْزلَّ  اِنَّٰمَّا   تَُّقْولُْو  له  الِْكته   عَّ
ٓاى ِفَّتَّْیِ  ْن  ُكنَّٰا  وَّاِْن  قَّْبلِنَّا  ِمْن  طَّ   عَّ
 ْ هَِتِ ن  دِرَّاسَّ ِفلِْیَّ  لَّغه

157. অথিো ততোমোল োলক তযন এইলটো ক’ি তনোৱোৰো তয, 

‘যবদ আমোৰ প্ৰবত বকতোি অৱতীণি হ’ লহঁলতন, ততলে আবম 

বসহঁততলক তিবছ বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হ’ত োঁলহঁলতন’। এলতলক 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ওচৰল  ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো স্পষ্ট প্ৰমোণ, বহদোয়ত আৰু ৰহমত আবহলছ। ইয়োৰ 

বপছলতো বযলয় আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰি আৰু 

তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  ি, তোতলক িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন 

হ’ি পোলৰ? বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহৰ পৰো মুখ ঘূৰোই 

 য়, সতয বিমুখতোৰ িোলি অবত শীলে আবম বসহঁতক বনকৃষ্ট 

শোবি প্ৰদোন কবৰম। 

َّوْ  َّا   لَّوْ  تَُّقْولُْوا ا َّنٰ ُب  عَّلَّیْنَّا   اُنِْزلَّ  ا   الِْكته
ی لَّكُنَّٰا   َّْهده ْ    ا ُكْم  فَّقَّْد   ِمْٰنُ ٓاءَّ  جَّ
بُِٰكْم  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   ْحمَّة     وَُّهًدی ٰرَّ   فَّمَّْن   وَّرَّ
َّْظلَُّم  بَّ  ِمٰمَّْن  ا ِ  ِباهیهِت  كَّٰذَّ فَّ  اّلٰله دَّ   وَّصَّ
ا    ْنهَّ نَّْجِزی  عَّ ْن  یَّْصِدفُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  سَّ  عَّ
یهِتنَّا  اِب  ُسْوٓءَّ  اه ذَّ َّانُْوا ِبمَّا  الْعَّ یَّْصِدفُْونَّ   ك
 

158. বসহঁলত তকৱ  এইলটোৰ প্ৰতীক্ষ্োত আলছ তনবক তয, 

বসহঁতৰ ওচৰল  বফবৰিো আবহি, অথিো ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

স্বয়ং অৱতৰণ কবৰি, নোইিো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তকোলনো 

বনদশিন আবহি? (জোবন তথোৱো) বযবদনো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

তকোলনো বনদশিন আবহি তসইবদনো বযলয় পূলিি ঈমোন তপোষণ 

কৰো নোবছ  তোৰ ঈমোন তকোলনো কোমত নোবহি, অথিো বয 

িযবিলয় ঈমোনৰ মোধযমত ক যোণ  োভ কৰো নোবছ  (তোৰ 

ঈমোলনো তকোলনো কোমত নোবহি)। তকোৱো, ‘ততোমোল োলক 

প্ৰতীক্ষ্ো কৰো, আবমও প্ৰতীক্ষ্োত থোবকল োঁ’। 

َّْن  اَِٰلَّ   یَّْنُظُرْونَّ  هَّْل  ُ  ا ُ كَّةُ  تَّاْتهِْیَّ هٓى ِ  الْمَّل
َّوْ  َّ  ا بُٰكَّ  یَّاِْٰت َّوْ  رَّ َّ  ا یهِت  بَّْعُض  یَّاِْٰت بِٰكَّ    اه   رَّ

ْ  یَّْومَّ  یهِت  بَّْعُض  یَّاِْٰت بِٰكَّ  اه   یَّْنفَّعُ  َلَّ  رَّ
ا  نَّْفًسا یْمَّانُهَّ مَّنَّْت  تَُّكْن  لَّْم  اِ   ِمْن  اه
َّوْ  قَّْبُل  بَّْت  ا ا  ِفْ   كَّسَّ یْمَّانِهَّ ا    اِ ْْیً  قُِل   خَّ

ا نْتَِّظُرْو   ُمنْتَِّظُرْونَّ  اِنَّٰا  ا
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159. বনশ্চয় বযসকল  বনজৰ দ্বীনক বিবচ্ছন্ন কবৰলছ আৰু 

বিবভন্ন দ ত বিভি হহলছ, বসহঁতৰ  গত ততোমোৰ তকোলনো 

সম্পকি  নোই; বসহঁতৰ বিষয়লটো আল্লোহৰ অধীনি, তোৰ বপছত 

ততলৱঁই বসহঁতৰ কৃতকমি সম্পলকি  বসহঁতক অৱগত কৰোি। 

قُْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْ  فَّٰرَّ ُ َّانُْوا دِیْٰنَّ  ِشیًَّعا  وَّك
ْ  لَّْٰستَّ  ء     ِفْ  ِمْٰنُ ْ نَّٰمَّا    َشَّ َّْمُرُهْم  اِ  اِلَّ  ا
 ِ ُئُهْم  ثُٰمَّ  اّلٰله َّانُْوا ِبمَّا  یُنَّٰبِ لُْونَّ  ك  یَّْفعَّ

160. বযলয় সৎকমি হ  আবহি ততও ঁতোৰ দহগুণ (তছোৱোি) 

 োভ কবৰি, আৰু বযলয় অসৎকমি হ  আবহি তোক তকৱ  তোৰ 

সমপবৰমোণ প্ৰবতদোনলহ বদয়ো হ’ি আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো 

অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ْن  ٓاءَّ  مَّ نَّةِ  جَّ سَّ ْشرُ  فَّلَّه   ِبالْحَّ ا    عَّ َّْمثَّالِهَّ   ا
مَّْن  ٓاءَّ  وَّ یِٰئَّةِ  جَّ ی فَّلَّ  ِبالٰسَّ  اَِٰلَّ  یُْجزه 
ا   یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم  ِمثْلَّهَّ

161. তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক সৎপথত পবৰচোব ত 

কবৰলছ। এইলটোলৱ সুপ্ৰবতবিত দ্বীন, ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোত 

(আদশি), ততওঁ একবনি আবছ , আৰু ততও ঁমুশ্ববৰকসক ৰ 

অেভুি ি নোবছ ’। 

نَِّٰنْ  قُْل  ىِنْ  اِ ْ   هَّده ٰبِ اط   اِله  رَّ  ِصرَّ
  ۬ ِهْیمَّ  ٰمِلَّٰةَّ  قِیًَّما  دِیًْنا   ٰمُْستَِّقْیم    بْره   اِ
ِنْیًفا    ا   حَّ مَّ َّانَّ  وَّ  الْمُْشِرِكْیَّ  ِمنَّ  ك

162. তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোৰ ছো োত, তমোৰ কুৰিোনী, তমোৰ 

জীৱন আৰু তমোৰ মৰণ, বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ 

িোলিই’। 

ْ  اِٰنَّ  قُْل  ِٰت لَّ مَّْحیَّایَّ   وَّنُُسِكْ   صَّ   وَّ
 ْ مَّاِٰت مَّ ِ  وَّ ٰبِ  ّلِلٰه ن  رَّ لَّمِْیَّ  الْعه

163. ‘ততওঁৰ তকোলনো অংশীদোৰ নোই, আৰু তমোক ইয়োলৰই 

বনলদি শ বদয়ো হহলছ, আৰু মুছব ম (আত্মসমপিণকোৰী) সক ৰ 

মোজত মলয়ই প্ৰথম’। 

ِریْكَّ  َلَّ  لِكَّ   لَّه     شَّ ِبذه َّنَّا  اُِمْرُت  وَّ   وَّا
َّٰوَّلُ   الْمُْسلِمِْیَّ  ا

164. তকোৱো, ‘মই আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো প্ৰবতপো ক 

অনুসন্ধোন কবৰম তনবক? অথচ ততলৱঁই সকল ো িস্তুৰ 

প্ৰবতপো ক’। প্ৰলতযলকই বনজ বনজ কৃতকমিৰ িোলি দোয়ী হ’ি 

আৰু তকোলনোলৱই আনৰ তিোজো িহন নকবৰি। তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰলতই হ’ি, এলতলক বয বিষলয় ততোমোল োলক মতোলনকয 

কবৰবছ ো, তসয়ো ততওঁ ততোমোল োকক অৱবহত কৰোি। 

ْْیَّ  قُْل  َّغَّ ِ  ا َّبِْغْ  اّلٰله ٰبُ  ا بًا ٰوَُّهوَّرَّ   كُٰلِ  رَّ
ء     ْ ا    اَِٰلَّ  نَّْفس   كُٰلُ  تَّْكِسُب  وََّلَّ   َشَّ   عَّلَّْیهَّ
ة   تَِّزرُ  وََّلَّ  ی    ٰوِْزرَّ  وَّاِزرَّ   اِله  ثُٰمَّ   اُْخره

بُِٰكْم  ُئكُْم  ٰمَّْرِجُعكُْم  رَّ   ُكنُْتْم  ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ
 تَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ 
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165. ততলৱঁই ততোমোল োকক পৃবথৱীত খব ফো (প্ৰবতবনবধ) 

বনযুি কবৰলছ আৰু ততও ঁ ততোমোল োকক বয প্ৰদোন কবৰলছ 

তসই বিষলয় পৰীক্ষ্োৰ উলেলশয ততোমোল োকৰ বকছুমোনক 

আন বকছুমোনৰ ওপৰত মযিোদো প্ৰদোন কবৰলছ। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক দ্ৰুত শোবি প্ৰদোনকোৰী আৰু বনশ্চয় ততও ঁ

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

لَّكُْم  وَُّهوَّالَِّٰذْی  عَّ هٓى ِفَّ  جَّ ل   اَْلَّْرِض  خَّ
فَّعَّ  كُْم  وَّرَّ ت   بَّْعض   فَّْوقَّ   بَّْعضَّ   دَّرَّجه

َّْبلُوَُّكْم  ا   ِفْ  لِٰی ىكُْم    مَّ ته بَّٰكَّ  اِٰنَّ   اه   رَّ
ِریْعُ  نَّٰه    الِْعقَّاِب  ؗ  سَّ ُفوْر   وَّاِ ن  لَّغَّ  ٰرَِّحیْم 
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আ -আ'ৰোফ الأعراَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম-চোদ।   آلمٰٓٓص 

2. এইখন বকতোি ততোমোৰ প্ৰবত অৱতীণি কৰো হহলছ, যোলত 

এই সম্পলকি  ততোমোৰ মনত তকোলনো সংকীণিতো নোথোলক, 

 গলত যোলত তুবম ইয়োৰ দ্বোৰো (মোনুহক) সতকি  কবৰি পোৰো। 

মুবমনসক ৰ িোলি এইখন হহলছ উপলদশ। 

ُنِْزلَّ  ِكتهب   ْدِركَّ   ِفْ  یَّكُْن  فَّلَّ   اِلَّْیكَّ  ا  صَّ
ج   رَّ ی ِبه   لِتُنِْذرَّ  ٰمِْنهُ  حَّ  وَّذِْكره

 لِلْمُْؤِمِنْیَّ 

3. ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  বয অৱতীণি কৰো হহলছ, ততোমোল োলক তোৰ অনুসৰণ 

কৰো আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ আন কোলকো অবভভোৱকৰূলপ 

অনুসৰণ নকবৰিো। ততোমোল োলক খুি কলমই উপলদশ গ্ৰহণ 

কৰো। 

تَِّٰبُعْوا ا   اِ بُِٰكْم  ٰمِْن  اِلَّْیُكْم  اُنِْزلَّ  مَّ   وََّلَّ  ٰرَّ
َّْولِیَّٓاءَّ    دُْونِه    ِمْن  تَّتَِّٰبُعْوا   ٰمَّا  قَّلِْیًل   ا

ٰكَُّرْونَّ   تَّذَّ

4. আৰু এলনকুৱো িহুলতো জনিসবত আবম ধ্বংস কবৰলছোঁ। 

বসহঁতৰ ওপৰত আমোৰ শোবি আপবতত হহবছ  তকবতয়োিো 

ৰোবতত অথিো বদনদুপুৰলত, তযবতয়ো বসহঁত বিেোমৰত 

অৱিোত আবছ । 

ا  قَّْریَّة   ٰمِْن  وَّكَّْم  َّْهلَّكْنههَّ ٓاءَّهَّا  ا   فَّجَّ
َّوْ  بَّیَّاًتا  بَّاُْسنَّا   قَّٓاى ِلُْونَّ  ُهْم  ا

5. এলতলক তযবতয়ো আমোৰ শোবি বসহঁতৰ ওপৰত আপবতত 

হহবছ , ততবতয়ো বসহঁতৰ কথো তকৱ  এইলটোলৱ আবছ  তয, 

বসহঁলত হকবছ , ‘বনশ্চয় আবম যোব ম আবছল োঁ’। 

َّانَّ  فَّمَّا  ُهْم  اِذْ  دَّْعوهىُهْم  ك ٓاءَّ   بَّاُْسنَّا   جَّ
َّْن  اَِٰلَّ   ا ا لُْو  لِمِْیَّ  ُكنَّٰا  اِنَّٰا  قَّا  ظه

6. এলতলক বযসক ৰ ওচৰল  ৰোছু  তপ্ৰৰণ কৰো হহবছ  

বনশ্চয় আবম বসহঁতক তসোধ-তপোচ কবৰম আৰু ৰোছু  

সকল োলকো প্ৰশ্ন কবৰম। 

 َّ ٰ ْ  اُْرِسلَّ  الَِّٰذیْنَّ  فَّلَّنَّْسـ َّلَّ  اِلَّهْْیِ
 َّ ٰ لَّنَّْسـ َّلَّ ن  وَّ لِْیَّ  الْمُْرسَّ

7. তোৰ বপছত বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওচৰত পূণি জ্ঞোনৰ হসলত 

বসহঁতৰ কমিসমূহ বিিৃত কবৰম, (জোবন তথোৱো) আবম 

অনুপবিত নোবছল োঁ। 

ٰنَّ  ْ  فَّلَّنَُّقٰصَّ ا  عَّلَّهْْیِ مَّ  ُكنَّٰا  ِبِعلْم  ٰوَّ
 غَّٓاى ِِبْیَّ 
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8. আৰু তসই বদনো পবৰমোপ হ’ি যথোযথভোলৱ। এলতলক 

বযসক ৰ তু োচনী গধুৰ হ’ি ততওলঁ োলকই সফ তো অজি ন 

কবৰি। 

ذِ  وَّالْوَّْزُن  ى ِ ٰقُ    یَّْومَّ َُّقلَّْت   فَّمَّْن   لْحَّ  ث
وَّاِزیُْنه   هٓى ِكَّ  مَّ  الْمُْفلُِحْونَّ  ُهُم  فَّاُول

9. আনহোলত বযসক ৰ তু োচনী পোত  হ’ি, বসহঁলতই হহলছ 

তসইসক  ত োক, বযসকল  বনলজই বনজৰ ক্ষ্বত সোধন 

কবৰলছ, বযলহতু বসহঁলত আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত অনযোয় 

কবৰবছ । 

ْن  مَّ ٰفَّْت  وَّ وَّاِزیُْنه   خَّ هٓى ِكَّ  مَّ  الَِّٰذیْنَّ  فَّاُول
ا ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ َّانُْوا ِبمَّا  ا  ِباهیهِتنَّا  ك
 یَّْظلِمُْونَّ 

10. বনশ্চয় আবমলয়ই ততোমোল োকক পৃবথৱীত প্ৰবতবিত 

কবৰলছোঁ আৰু তোত ততোমোল োকৰ িোলি জীবৱকোৰ িযৱিোও কবৰ 

বদলছোঁ; (তথোবপও) ততোমোল োলক খুলিই কম কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপন 

কৰো। 

لَّقَّْد  كَّٰنٰهُكْم  وَّ لْنَّا  اَْلَّْرِض  ِف  مَّ عَّ   وَّجَّ
ا  لَّكُْم  ایِشَّ    فِْیهَّ   ٰمَّا  قَّلِْیًل   مَّعَّ

ن   تَّْشكُُرْونَّ

11. বনশ্চয় আবমলয়ই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, তোৰ 

বপছত আবমলয়ই ততোমোল োকক আকৃবত প্ৰদোন কবৰলছোঁ, তোৰ 

বপছত আবম বফবৰিোসক ক হকবছল োঁ, ‘আদমক ছোজদো 

কৰো’। ফ ত ইি ীছৰ িোবহলৰ সকল োলৱ ছোজদো কবৰবছ , 

বস ছোজদোকোৰীসক ৰ অেভুি ি নহ’ । 

لَّقَّْد  لَّْقنهُكْم  وَّ ُكْم   ثُٰمَّ  خَّ ٰوَّْرنه   ثُٰمَّ   صَّ
كَّةِ  قُلْنَّا  هٓى ِ ۬   اْسُجُدْوا لِلْمَّل   َِلهدَّمَّ  

ا ُدْو  جَّ   ٰمِنَّ  یَُّكْن  لَّْم   اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   فَّسَّ
ِجِدیْنَّ   الٰسه

12. ততও ঁক’ত , ‘মই তযবতয়ো ততোমোক আলদশ বদল োঁ, 

ততবতয়ো বকলহ ততোমোক িোধো বদল  তয, তুবম ছোজদো 

নকবৰ ো’? বস ক’ত , ‘মই এওতঁলক (আদমতলক) তেি, 

তুবম তমোক জুলয়লৰ সৃবষ্ট কবৰছো আৰু তোক সৃবষ্ট কবৰছো তিোকো 

মোটিলৰ’। 

ا  قَّالَّ  ََّٰلَّ  مَّنَّعَّكَّ  مَّ ْرُتكَّ    اِذْ  تَّْسُجدَّ  ا َّمَّ   ا
َّنَّا  قَّالَّ  ْْی   ا لَّْقتَِّنْ   ٰمِْنُه    خَّ نَّٰار     ِمْن  خَّ

لَّْقتَّه    ِطْی   ِمْن  ٰوَّخَّ

13. ততও ঁক’ত , ‘ততলে তুবম ইয়োৰ পৰো নোবম তযোৱো, ইয়োত 

থোবক তুবম অহংকোৰ কবৰিো এইলটো তকবতয়োও হ’ি তনোৱোলৰ। 

এলতলক তুবম ও োই তযোৱো, বনশ্চয় তুবম  োবঞ্ছতলিোৰৰ 

অেভুি ি’। 

ا  فَّاْهِبْط  قَّالَّ  َّْن  لَّكَّ  یَُّكْوُن  فَّمَّا   ِمْنهَّ   ا
 َّ ا  تَّتَّكََّٰبَّ نَّٰكَّ  فَّاْخُرْج  فِْیهَّ   ِمنَّ  اِ

ِغِریْنَّ   الٰصه

14. বস ক’ত , ‘তমোক তুবম তসই বদৱসল লক অৱকোশ বদয়ো, 

বযবদনো বসহঁত পুনৰুবিত হ’ি’। 

َّنِْظْرِنْ   قَّالَّ  ثُْونَّ  یَّْوِم  اِله  ا  یُْبعَّ
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15. ততওঁ ক’ত , ‘বনশ্চয় তুবম অৱকোশ প্ৰোপ্তসক ৰ 

অেভুি ি’। 

نَّٰكَّ  قَّالَّ  ِریْنَّ  ِمنَّ  اِ  الْمُْنظَّ

16. বস ক’ত , ‘তুবম তমোক বয কোৰলণ পথভ্ৰষ্ট কবৰছো, মই 

বসহঁতৰ িোলি ততোমোৰ সৰ  পথত খোপ পোবত িবহ থোবকম’। 

ِنْ  فَِّبمَّا   قَّالَّ  یْتَّ َّْغوَّ ٰنَّ  ا َّقُْعدَّ   لَُّهْم  َلَّ
كَّ  اطَّ ن  ِصرَّ  الْمُْستَِّقْیمَّ

17. ‘তোৰ বপছত বনশ্চয় মই বসহঁতৰ ওচৰল  আবহম বসহঁতৰ 

সনু্মখৰ পৰো আৰু বসহঁতৰ বপছফো ৰ পৰো, বসহঁতৰ তসোঁফো ৰ 

পৰো আৰু বসহঁতৰ িোওঁফো ৰ পৰো, আৰু তুবম বসহঁতৰ 

অবধকোংশলকই কৃতজ্ঞৰূলপ নোপোিো’। 

ْ  ثُٰمَّ  ُ هتِیَّٰٰنَّ ْ  َلَّ َّیِْدیِْهْم  بَّْیِ  ٰمِنٌۢ ِمْن  ا   وَّ
لِْفِهْم  ْن  خَّ َّیْمَّانِِهْم  وَّعَّ ْن  ا   وَّعَّ
مَّٓاى ِلِِهْم    ُهْم  تَِّجُد  وََّلَّ   شَّ ْكثَّرَّ َّ   ا
ِكِریْنَّ   شه

18. ততওঁ ক’ত , ‘ইয়োৰ পৰো  োবঞ্ছত অপমোবনত হহ ও োই 

যো, মোনুহৰ মোজত বযলয় ততোৰ অনুসৰণ কবৰি, বনশ্চয় মই 

তহঁত আটোলয়লৰ জোহোন্নোম পূৰণ কবৰম’। 

ا  اْخُرْج  قَّالَّ    ٰمَّْدُحوًْرا    مَّْذُءْوًما   ِمْنهَّ
ْ  تَِّبعَّكَّ  لَّمَّْن  َّْملَـّ َّٰنَّ  ِمْٰنُ نَّٰمَّ  َلَّ هَّ   جَّ

َّْجمَِّعْیَّ  ِمْنُكْم   ا

19. আৰু তহ আদম! ‘তুবম আৰু ততোমোৰ স্ত্ৰীলয় জোন্নোতত 

িসিোস কৰো, আৰু বয  োইৰ পৰো ইচ্ছো আহোৰ কৰো বকন্তু এই 

গছলজোপোৰ ওচৰল লক নোযোিো, অনযথো ততোমোল োক উভলয় 

যোব মসক ৰ অেভুি ি হ’িো’। 

یه اهدَُّم  َّنْتَّ  اْسكُْن  وَّ نَّٰةَّ  وَّزَّْوُجكَّ   ا  الْجَّ
یُْث  ِمْن  فَّكُلَّ  بَّا وََّلَّ  ِشْئُتمَّا  حَّ ِذهِ  تَّْقرَّ  هه

ةَّ  رَّ جَّ لِمِْیَّ  ِمنَّ  فَّتَُّكْونَّا  الٰشَّ  الٰظه

20. তোৰ বপছত ততওঁল োকৰ  জ্জোিোন, বযলটোক 

ততওঁল োকৰ ওচৰত তগোপন ৰখো হহবছ  তসইলটোক 

ততওঁল োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ কৰোৰ িোলি চয়তোলন 

ততওঁল োকক কুমন্ত্ৰণো বদল  আৰু ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক ততোমোল োকক এই গছলজোপোৰ পৰো 

এইকোৰলণই বনলষধ কবৰলছ তয, (এই গছলজোপোৰ ফ  খোল ) 

ততোমোল োক উভলয় বফবৰিো হহ যোিো অথিো ততোমোল োক 

িোয়ীসক ৰ অেভুি ি হহ যোিো’। 

ُن  لَُّهمَّا  فَّوَّْسوَّسَّ  ْیطه   لَُّهمَّا  لِیُْبِدیَّ  الٰشَّ
ا  ْنُهمَّا  و ِریَّ  مَّ تِِهمَّا  ِمْن  عَّ ْواه ا   وَّقَّالَّ  سَّ   مَّ

ىكُمَّا  بُُٰكمَّا  نَّهه ْن  رَّ ِذهِ   عَّ ةِ  هه رَّ جَّ   اَِٰلَّ   الٰشَّ
َّْن  َّوْ  مَّلَّكَّْیِ  تَُّكْونَّا  ا   ِمنَّ  تَُّكْونَّا  ا

لِِدیْنَّ   الْخه

21. আৰু ততওঁল োক উভয়লৰ ওচৰত বস শপত কবৰ ক’ত , 

‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ শুভোকোংক্ষ্ীসক ৰ এজন’। 

مَُّهمَّا   ْ  وَّقَّاسَّ ن  لَّمِنَّ  لَّكُمَّا  اِٰنِ  النٰهِصِحْیَّ
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22. ফ ত বস ততওঁল োকক প্ৰিিনোৰ দ্বোৰো পদস্খব ত 

কবৰল । ইয়োৰ বপছত তযবতয়ো ততওলঁ োলক তসই গছলজোপোৰ 

ফ  খোল , ততবতয়ো ততওঁল োকৰ  জ্জোিোন ততওলঁ োকৰ 

ওচৰত দৃশযমোন হহ পবৰ , আৰু ততওঁল োলক জোন্নোতৰ 

পোলতলৰ বনজলক আিৃত কবৰিল  ধবৰল । ততবতয়ো 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক ততওলঁ োকক মোবত ক’ত , ‘মই 

ততোমোল োকক এই গছলজোপোৰ পৰো বনলষধ কৰো নোবছল োঁলন? 

আৰু মই ততোমোল োকক তকোৱো নোবছল োঁলন তয, বনশ্চয় 

চয়তোন হহলছ ততোমোল োক দুলয়োলৰ প্ৰকোশয শত্ৰু? 

لٰهىُهمَّا  ةَّ  ذَّاقَّا  فَّلَّمَّٰا   ِبُغُرْور     فَّدَّ رَّ جَّ   الٰشَّ
ْت  تُُهمَّا  لَُّهمَّا  بَّدَّ ْواه ا  سَّ ِفقَّ ِن  وَّطَّ   یَّْخِصفه
ِق  ِمْن  عَّلَّْیِهمَّا  نَِّٰة    ٰوَّرَّ   وَّنَّادهىُهمَّا   الْجَّ
بُُٰهمَّا   َّلَّْم  رَّ كُمَّا  ا َّنْهَّ ْن  ا ةِ  تِلْكُمَّا  عَّ رَّ جَّ   الٰشَّ
َّقُْل  نَّ  اِٰنَّ  لَّٰكُمَّا   وَّا ْیطه  عَُّدٰو   لَّكُمَّا  الٰشَّ
 ٰمُِبْی  

23. ততওঁল োলক ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম 

বনজলৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰলছোঁ, আৰু যবদ তুবম আমোক ক্ষ্মো 

কবৰ বনবদয়ো আৰু আমোৰ প্ৰবত দয়ো নকৰো, ততলে বনশ্চয় আবম 

ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হ'ম’। 

بَّٰنَّا  قَّاَلَّ  لَّمْنَّا   رَّ نَّا    ظَّ َّنُْفسَّ  لَّْٰم  وَّاِْن   ا
ْمنَّا  لَّنَّا  تَّْغِفرْ    ِمنَّ  لَّنَُّكْونَّٰنَّ  وَّتَّْرحَّ

ِسِریْنَّ   الْخه

24. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক নোবম তযোৱো, ততোমোল োলক 

ইজলন বসজনৰ শত্ৰু আৰু পৃবথৱীত আলছ ততোমোল োকৰ িোলি 

ক্ষ্ণিোয়ী িসিোস আৰু জীবৱকো’। 

  عَُّدٰو      لِبَّْعض   بَّْعُضكُْم  اْهِبُطْوا قَّالَّ 
لَّكُْم  مَّتَّاع   اَْلَّْرِض  ِف  وَّ   اِله  ُمْستَّقَّر  ٰوَّ
 ِحْی  

25. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক তোলতই জীৱন-যোপন 

কবৰিো আৰু তোলতই ততোমোল োক মৃতুযিৰণ কবৰিো, আৰু তোৰ 

পৰোই ততোমোল োকক উব য়োই আনো হ’ি’। 

ا  قَّالَّ  ا  تَّْحیَّْونَّ  فِْیهَّ  تَُّمْوُتْونَّ  وَّفِْیهَّ
ا  ِمْنهَّ ن  وَّ ُجْونَّ  ُتْخرَّ

26. তহ আদম সেোন! বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি 

তপোছোক অৱতীণি কবৰলছোঁ, ততোমোল োকৰ  জ্জোিোন আিৃত 

কৰোৰ িোলি আৰু তসৌিযিৰ িোলি। বকন্তু তোক্বৱোৰ তপোছোলকই 

হহলছ সলিিোত্তম। এইলটো আল্লোহৰ বনদশিনসমূহৰ অনযতম, 

যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

دَّمَّ  یهبَِّنْ   لْنَّا  قَّْد  اه َّنْزَّ   لِبَّاًسا عَّلَّْیُكْم  ا
تِكُْم  یُٰوَّاِرْی  ْواه لِبَّاُس   وَِّریًْشا    سَّ   وَّ
لِكَّ   الٰتَّْقوهی ن  ْْی     ذه لِكَّ   خَّ یهِت  ِمْن  ذه  اه
 ِ لَُّٰهْم  اّلٰله ٰكَُّرْونَّ  لَّعَّ  یَّٰذَّ
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27. তহ আদম সেোন! চয়তোলন তযন ততোমোল োকক তকোলনো 

মলতই প্ৰ ুব্ধ কবৰি তনোৱোলৰ—বযদলৰ বস ততোমোল োকৰ 

বপতৃ-মোতৃক (প্ৰ ুব্ধ কবৰ) জোন্নোতৰ পৰো উব য়োইবছ , বস 

ততওঁল োকক ততওলঁ োকৰ  জ্জোিোন তদখুৱোৰ িোলি বিিস্ত্ৰ 

কবৰবছ । বনশ্চয় বস বনলজ আৰু তোৰ দল  ততোমোল োকক 

এলনলক তদলখ, ততোমোল োলক বসহঁতক তদবখি তনোৱোৰো। 

বনশ্চয় আবম চয়তোনক তসইসক  ত োকৰ অবভভোৱক কবৰ 

বদলছোঁ বযসকল  ঈমোন তপোষণ নকলৰ। 

دَّمَّ  یهبَِّنْ   ُن  یَّْفِتنَّنَُّٰكُم  َلَّ  اه ْیطه   كَّمَّا   الٰشَّ
جَّ  َّْخرَّ یُْكْم  ا َّبَّوَّ نَّٰةِ  ٰمِنَّ  ا  یََّْنِعُ  الْجَّ
ْنُهمَّا  ُهمَّا  عَّ تِِهمَّا    لُِْیِیَُّهمَّا  لِبَّاسَّ ْواه   اِنَّٰه    سَّ
ىكُْم  یُْث  ِمْن  ُهوَّوَّقَِّبیْلُه   یَّره  َلَّ  حَّ
ْونَُّهْم    نَّٰا   تَّرَّ لْنَّا  اِ عَّ یهِطْیَّ  جَّ   الٰشَّ
َّْولِیَّٓاءَّ  َِّٰذیْنَّ  ا  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  لِل

28. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত তকোলনো অশ্লী  আচৰণ কলৰ 

ততবতয়ো কয়, ‘আবম আমোৰ পূিিপুৰুষসক ক এইদলৰই কৰো 

পোইলছোঁ, আৰু আল্লোলহও আমোক এইলটোলৱই কৰোৰ বনলদি শ 

বদলছ’। তকোৱো, ‘আল্লোলহ তকবতয়োও অশ্লী তোৰ বনলদি শ 

বনবদলয়। ততোমোল োলক আল্লোহৰ বিষলয় এলন কথো তকোৱো 

তনবক, বযলটো ততোমোল োলক নোজোনো’? 

لُْوا وَّاِذَّا ةً  فَّعَّ ْدنَّا  قَّالُْوا فَّاِحشَّ   وَّجَّ
ا   نَّا  عَّلَّْیهَّ بَّٓاءَّ ُ  اه نَّا  وَّاّلٰله َّمَّرَّ ا    ا  اِٰنَّ  قُْل   ِبهَّ
 َّ ٓاِء    یَّاُْمرُ  َلَّ  اّلٰله تَُّقْولُْونَّ   ِبالْفَّْحشَّ َّ  ا
لَّ  ِ  عَّ ا  اّلٰله  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

29. তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক নযোয় বিচোৰৰ বনলদি শ বদলছ’। 

আৰু ততোমোল োলক প্ৰলতযক ছোজদোৰ সময়ত িো ইিোদতত 

ততোমোল োকৰ  ক্ষ্য তকৱ  আল্লোহলকই বনধিোৰণ কৰো আৰু 

ততওঁলৰই আনুগতযত বিশুিবচত্ত হহ একবনিভোলৱ ততওৰঁ 

ওচৰলতই প্ৰোথিনো কৰো। ততওঁ ততোমোল োকক তযলনলক 

প্ৰথমিোৰ সৃবষ্ট কবৰলছ ততোমোল োলক তসইদলৰই উভবত 

আবহিো। 

رَّ  قُْل  َّمَّ ْ  ا ٰبِ َّقِْیُمْوا ِبالِْقْسِط  رَّ   وَّا
  مَّْسِجد  ٰوَّادُْعْوهُ  كُٰلِ  ِعْندَّ  ُوُجْوهَّكُْم 
۬   لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  یْنَّ   ُكْم  كَّمَّا   الٰدِ َّ ا   بَّدَّ
 تَُّعْودُْونَّ  

30. এটো দ ক ততওঁ বহদোয়ত বদলছ, আৰু সিত কোৰণলতই 

আন এটো দ ৰ ওপৰত পথভ্ৰষ্টতো সোিযি হহলছ। বনশ্চয় 

বসহঁলত আল্লোহক এবৰ চয়তোনক বসহঁতৰ অবভভোৱক-ৰূলপ 

গ্ৰহণ কবৰবছ  আৰু ধোৰণো কবৰবছ  তয বসহঁলতই 

বহদোয়তপ্ৰোপ্ত। 

ی فَِّریًْقا  ٰقَّ  وَّفَِّریًْقا  هَّده ُ  حَّ   عَّلَّهْْیِ
هلَُّة    ل نَُّٰهُم   الٰضَّ ُذوا اِ تَّٰخَّ ِطْیَّ  ا یه  الٰشَّ
َّْولِیَّٓاءَّ  ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ُبْونَّ  اّلٰله یَّْحسَّ   وَّ
َّنَُّٰهْم  ْهتَُّدْونَّ  ا  ٰمُ

31. তহ আদম সেোন! প্ৰলতযক ছো োতৰ সময়ত 

ততোমোল োলক সুিৰ তপোছোক পবৰধোন কৰো। পোনোহোৰ কৰো 

বকন্তু অপচয় নকবৰিো। বনশ্চয় ততওঁ অপচয়কোৰীসক ক 

পছি নকলৰ। 

دَّمَّ  یهبَِّنْ     كُٰلِ  ِعْندَّ  ِزیْنَّتَُّكْم  ُخُذْوا اه
بُْوا مَّْسِجد  ٰوَّكُلُْوا   ُتْسِرفُْوا    وََّلَّ  وَّاْشرَّ

نَّٰه   ن  یُِحٰبُ  َلَّ  اِ  الْمُْسِرفِْیَّ
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32. তকোৱো, ‘আল্লোলহ ততওঁৰ িোিোসক ৰ িোলি বযলিোৰ 

তশোভো-তসৌিযিৰ িস্তু আৰু বিশুি জীবৱকো সৃবষ্ট কবৰলছ 

তসইলিোৰক তকোলন বনবষি কবৰলছ’? তকোৱো, ‘পোবথিৱ জীৱনত 

আৰু বিলশষলক বক্বয়োমতৰ বদনো এইলিোৰ হহলছ ততওলঁ োকৰ 

িোলি, বযসকল  ঈমোন আবনলছ’। এইদলৰ আবম জ্ঞোনী 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ বিিৃত কলৰোঁ। 

مَّ  مَّْن  قُْل  ٰرَّ ِ  ِزیْنَّةَّ   حَّ جَّ  الَِّٰتْ   اّلٰله َّْخرَّ   ا
ِت  لِِعبَّادِه   یِٰبه  ِِهَّ  قُْل   الٰرِْزِق    ِمنَّ  وَّالٰطَّ
َِّٰذیْنَّ  ُنْوا لِل مَّ وةِ  ِف  اه یه نْیَّا  الْحَّ  الٰدُ
ةً  الِصَّ مَِّة    یَّْٰومَّ  خَّ لِكَّ   الِْقیه ُل  كَّذه  نُفَّٰصِ
 یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم   اَْلهیهِت 

33. তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক প্ৰকোশয আৰু তগোপন 

উভয় প্ৰকোৰ অশ্লী তোক হোৰোম কবৰলছ, আৰু (হোৰোম 

কবৰলছ) পোপ আৰু অনযোয়ভোলৱ সীমো ংঘন আৰু তকোলনো 

িস্তুক আল্লোহৰ অংশীদোৰ িোপন কৰোক—যোৰ তকোলনো দ ী - 

প্ৰমোণ আল্লোলহ অৱতীণি কৰো নোই; আৰু আল্লোহ সম্পলকি  এলন 

তকোলনো কথো তকোৱোলটোও (হোৰোম) বযলটো ততোমোল োলক 

নোজোনো’। 

نَّٰمَّا  قُْل  مَّ  اِ ٰرَّ َّ  حَّ ٰبِ ا  الْفَّوَّاِحشَّ  رَّ رَّ  مَّ هَّ  ظَّ
ا  ا  ِمْنهَّ مَّ نَّ  وَّ ْْیِ  وَّالْبَّْغَّ   وَّاَْلِثْمَّ  بَّطَّ   ِبغَّ
ٰقِ  َّْن  الْحَّ ِ  ُتْشِرُكْوا وَّا ا  ِباّلٰله ِٰلْ  لَّْم  مَّ  یَُنَّ
َّْن  ِبه   ًنا ٰوَّا لَّ  تَُّقْولُْوا ُسلْطه ِ  عَّ ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ

 تَّْعلَّمُْونَّ 

34. আৰু প্ৰলতযক জোবতৰ িোলি এটো বনবদি ষ্ট সময় আলছ। 

এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ বনবদি ষ্ট সময় আবহ পবৰি ততবতয়ো 

বসহঁলত এক প  সময় প লমো কবৰি তনোৱোবৰি আৰু এটো 

মুহূতি  আগুৱোইও আবনি তনোৱোবৰি। 

ُٰلِ  لِك ل     اُٰمَّة   وَّ ٓاءَّ  فَّاِذَّا  اَّجَّ لُُهْم  جَّ  َلَّ  اَّجَّ
ًة ٰوََّلَّ  یَّْستَّاِْخُرْونَّ  اعَّ یَّْستَّْقِدُمْونَّ   سَّ

 

35. তহ আদম সেোন! তযবতয়ো ততোমোল োকৰ ওচৰল  

ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰোই ৰোছু সক  আবহ আমোৰ 

আয়োতসমূহ ততোমোল োকৰ ওচৰত বিিৃত কবৰি, ততবতয়ো 

বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰি আৰু বনজলক সংলশোধন 

কবৰি, ততওঁল োকৰ তকোলনো ভয় নোথোবকি আৰু ততওঁল োক 

বচবেতও নহ’ি। 

دَّمَّ  یهبَِّنْ   ا  اه  ٰمِْنُكْم  ُرُسل   یَّاْتِیَّنَُّٰكْم  اِٰمَّ
ْونَّ  یهِتْ ن  عَّلَّْیُكْم  یَُّقٰصُ تَّٰقه  فَّمَِّن   اه   ا
َّْصلَّحَّ  ْوف   فَّلَّ  وَّا ْ   خَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ
نُْونَّ   یَّْحزَّ

36. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ 

আৰু এই বিষয়ত অহংকোৰ কবৰলছ, বসহঁলতই অবিিোসী, তোত 

বসহঁত বচৰকো  থোবকি। 

بُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ْوا ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ُ   وَّاْستَّكَْبَّ
ا   ْنهَّ هٓى ِكَّ  عَّ ُب  اُول ا  ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه   فِْیهَّ

لُِدْونَّ    خه
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37. এলতলক বয িযবিলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো কলৰ 

অথিো ততওৰঁ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ তসইজনতলক 

িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? বসহঁতৰ ভোগযত ব বখত 

অংশ বসহঁলত পোিই। অৱলশষত তযবতয়ো আমোৰ 

বফবৰিোসক  বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ প্ৰোণ হৰণ কৰোৰ িোলি 

আবহি, ততবতয়ো ততওলঁ োলক সুবধি, ‘আল্লোহৰ িোবহলৰ 

বযসক ক ততোমোল োলক আহ্বোন কবৰবছ ো বসহঁত এবতয়ো 

ক’ত’? বসহঁলত ক’ি, ‘বসহঁত আমোৰ পৰো উধোও হহলছ’, 

আৰু বসহঁলত বনলজই বনজৰ বিপলক্ষ্ সোক্ষ্ী বদি তয, বনশ্চয় 

বসহঁত কোবফৰ আবছ । 

َّْظلَُّم  فَّمَّْن  ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
َّوْ  كَِّذبًا بَّ  ا هٓى ِكَّ   ِباهیهِته     كَّٰذَّ  یَّنَّالُُهْم  اُول

 ْ ِب    ٰمِنَّ  نَِّصْیُُبُ ٰته    الِْكته   اِذَّا حَّ
ْتُهْم  ٓاءَّ فَّْٰونَُّهْم ن  ُرُسلُنَّا  جَّ ا  یَّتَّوَّ لُْو   قَّا

َّیْنَّ  ا  ا ِ    دُْوِن   ِمْن  تَّْدُعْونَّ  ُكنُْتْم  مَّ   اّلٰله
لُْوا لُْٰوا قَّا نَّٰا  ضَّ ِهُدْوا عَّ له   وَّشَّ  عَّ

َّنُْفِسِهْم  َّنَُّٰهْم  ا َّانُْوا ا ِفِریْنَّ  ك  كه

38. আল্লোলহ ক’ি, ‘ততোমোল োকৰ পূলিি বযসক  বজ্বন আৰু 

মোনৱদ  পোৰ হহলছ বসহঁতৰ হসলত ততোমোল োলকও জুইত 

প্ৰলৱশ কৰো’। তযবতয়োই তকোলনো দ  তোত প্ৰলৱশ কবৰি 

ততবতয়োই আন দ ক বসহঁলত অবভসম্পোত কবৰি। অৱলশষত 

তযবতয়ো বসহঁত সকল োলৱ তোত একবত্ৰত হ’ি, ততবতয়ো 

বসহঁতৰ পৰিতীসকল  পূিিৱতীসক ৰ বিষলয় ক’ি, ‘তহ 

আমোৰ প্ৰবতপো ক! ইহঁলতই আমোক বিভ্ৰোে কবৰবছ ; 

গবতলক ইহঁতক তুবম বদ্বগুণ জুইৰ শোবি বদয়ো’। আল্লোলহ 

ক’ি, ‘প্ৰলতযকলৰ িোলি আলছ বদ্বগুণ শোবি বকন্তু 

ততোমোল োলক নোজোনো’। 

لَّْت  قَّْد  اُمَّم   ِفْ   ادُْخلُْوا قَّالَّ    ِمْن  خَّ
 النَّٰاِر    ِف  وَّاَْلِنِْس  الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  قَّْبلِكُْم 
َّٰمَّا  لَّْت  كُل نَّْت  اُٰمَّة   دَّخَّ ا    لَّٰعَّ ٰته    اُْختَّهَّ   حَّ
ُكْوا اِذَّا ا  ادَّٰارَّ ِمْیًعا ن  فِْیهَّ   قَّالَّْت   جَّ

ىُهْم  ههُىْ  اُْخره بَّٰنَّا  َِلُْول ءِ  رَّ   هه ُؤاَلَّ
لُْٰونَّا  ابًا فَّاهتِِهْم  اَّضَّ ۬   ٰمِنَّ  ِضْعًفا  عَّذَّ  النَّٰاِر  
ُٰل   قَّالَّ  هِكْن   ِضْعف   لِك ل    تَّْعلَّمُْونَّ  َٰلَّ  وَّ

39. আৰু বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল  পৰিতীসক ক ক’ি, 

আমোৰ ওপৰত ততোমোল োকৰ তকোলনো তেিত্ব নোই, গবতলক 

ততোমোল োলক বয অজি ন কবৰবছ ো তোৰ িোলি এবতয়ো শোবি 

তভোগ কৰো’। 

ههُىْ  وَّقَّالَّْت  ىُهْم  اُْول َّانَّ  فَّمَّا   َِلُْخره   ك
  فَُّذْوقُوا فَّْضل    ِمْن  عَّلَّیْنَّا  لَّكُْم 

ابَّ  ذَّ ن  ُكنُْتْم  ِبمَّا  الْعَّ  تَّْكِسُبْونَّ

40. বনশ্চয় বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ 

আৰু এই বিষয়ত অহংকোৰ কবৰলছ, বসহঁতৰ িোলি আকোশৰ 

দুৱোৰ তখো ো নহ’ি আৰু বসহঁলত জোন্নোতলতো প্ৰলৱশ কবৰি 

তনোৱোবৰি তযবতয়োল লক উট তিজীৰ জ োলৰ তনোলসোমোি। 

এইদলৰই আবম অপৰোধীসক ক প্ৰবতফ  বদওঁ। 

بُْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْوا ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ُ   وَّاْستَّْكَبَّ
ا  ْنهَّ َّبْوَّاُب  لَُّهْم  ُتفَّٰتَُّح  َلَّ  عَّ مَّٓاءِ  ا   الٰسَّ
نَّٰةَّ  یَّْدُخلُْونَّ  وََّلَّ  ٰته  الْجَّ مَُّل  یَّلِجَّ  حَّ   الْجَّ
ٰمِ  ِفْ  لِكَّ   الِْخیَّاِط    سَّ   نَّْجِزی وَّكَّذه

 الْمُْجِرِمْیَّ 
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41. বসহঁতৰ শযযো হ’ি জোহোন্নোম আৰু বসহঁতৰ ওপৰলতো 

থোবকি জুইৰ আৱৰণ; আৰু এইদলৰই আবম যোব মসক ক 

প্ৰবতদোন বদও।ঁ 

نَّٰمَّ  ٰمِْن  لَُّهْم  هَّ اد   جَّ ِمْن   ِمهَّ   فَّْوقِِهْم  وَّ
وَّاش     لِكَّ   غَّ لِمِْیَّ  نَّْجِزی وَّكَّذه  الٰظه

42. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, আবম 

কোলৰো ওপৰত তোৰ ক্ষ্মতোৰ অবতবৰি তিোজো অপিন নকলৰোঁ- 

ততওঁল োলকই জোন্নোতিোসী, তোত ততওঁল োক িোয়ী হ’ি। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  َلَّ  الٰصه
َّلُِٰف  ا  ؗ  اَِٰلَّ  نَّْفًسا نُك هَّ هٓى ِكَّ   ُوْسعَّ   اُول
ُب  نَِّٰة    اَّْصحه ا  ُهْم   الْجَّ لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

43. আৰু আবম ততওঁল োকৰ অেৰৰ পৰো ঈষিো দূৰ কবৰম, 

ততওঁল োকৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত হ’ি। ততওলঁ োলক 

ক’ি, ‘যোৱতীয় প্ৰশংসো আল্লোহৰ িোলি বযজলন আমোক এই 

পথৰ বহদোয়ত কবৰলছ। আল্লোলহ আমোক বহদোয়ত নকবৰল , 

আবম তকবতয়োও বহদোয়ত নোপোল োঁলহঁলতন। বনশ্চয় আমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ৰোছু সকল  সতয হ  আবহবছ ’। 

ততওঁল োকক সলম্বোধন কবৰ তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োলক বয 

কবৰবছ ো তোৰ িোলিই ততোমোল োকক এই জোন্নোতৰ 

উত্তৰোবধকোৰী কৰো হহলছ’। 

ْعنَّا  ا   وَّنَّزَّ   غِٰل   ٰمِْن  ُصُدْوِرِهْم   ِفْ  مَّ
ُ  ِمْن  تَّْجِرْی  ُر    تَّْحهَِتِ  وَّقَّالُوا  اَْلَّنْهه
ْمُد  ِ  الْحَّ ىنَّا  الَِّٰذْی  ّلِلٰه ا  هَّده ذَّ ا  لِهه مَّ  ُكنَّٰا  وَّ
َّْن  لَّْو َلَّ   لِنَّْهتَِّدیَّ  ىنَّا  ا ُ    هَّده   لَّقَّْد   اّلٰله
ٓاءَّْت  بِٰنَّا  ُرُسُل  جَّ ٰقِ    رَّ ا  ِبالْحَّ َّْن  وَّنُْودُْو    ا
نَّٰةُ  تِلْكُُم    ُكنُْتْم  ِبمَّا  اُْوِرثُْتُمْوهَّا  الْجَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

44. আৰু জোন্নোতীসকল  জোহোন্নোমীসক ক সলম্বোধন কবৰ 

ক’ি, ‘আমোৰ প্ৰবতপো লক আমোৰ  গত বয প্ৰবতশ্ৰুবত 

কবৰবছ  তসয়ো আবম সঁচোলকলয় পোইলছোঁ। বকন্তু ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক ততোমোল োকক বয প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছ  তসয়ো 

ততোমোল োলক সঁচোলকলয় পোইছোলন? বসহঁলত ক’ি, ‘হয়’। 

তোৰ বপছত এজন তঘোষণোকোৰীলয় বসহঁতৰ মোজত তঘোষণো 

কবৰ ক’ি, ‘যোব মসক ৰ ওপৰত আল্লোহৰ  োনত-- 

ُب  وَّنَّاده ی نَّٰةِ  اَّْصحه بَّ  الْجَّ   النَّٰارِ  اَّْصحه
َّْن  ْدنَّا  قَّْد  ا ا  وَّجَّ نَّا  مَّ بُٰنَّا  وَّعَّدَّ ٰقًا  رَّ   حَّ
ْل  ْدتُْٰم  فَّهَّ ا  وَّجَّ بُُٰكْم  وَّعَّدَّ  ٰمَّ ٰقًا    رَّ   حَّ
ْم    قَّالُْوا َّذَّٰنَّ   نَّعَّ ٌۢ  فَّا ْ  ُمؤَّذِٰن  ُ َّْن  بَّْیٰنَّ   ا
ِ  لَّْٰعنَّةُ  لَّ  اّلٰله ن  عَّ لِمِْیَّ  الٰظه

45. ‘বযসকল  আল্লোহৰ পথত (মোনুহক) িোধো প্ৰদোন কবৰবছ  

আৰু তোত পথত িৰতো অনুসন্ধোন কবৰ ফুবৰবছ ; আৰু বসহঁত 

আবছ  আবখৰোতক অস্বীকোৰকোৰী’। 

ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ْن  یَُّصٰدُ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ  اّلٰله
ا  یَّْبُغْونَّهَّ ةِ  وَُّهْم   ِعوًَّجا    وَّ   ِباَْلهِخرَّ
ِفُرْونَّ    كه
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46. আৰু বসহঁত উভয়লৰ মোজত থোবকি পদি ো,  গলত 

আ’ৰোফৰ মোজত থোবকি বকছুমোন ত োক, বযসকল  

প্ৰলতযকলক তোৰ  ক্ষ্ণৰ দ্বোৰো বচবন পোি। ততওঁল োলক 

জোন্নোতীসক ক সলম্বোধন কবৰ ক’ি, ‘ছো োম িবষিত হওক 

আলপোনোল োকৰ ওপৰত’। ততওলঁ োক ততবতয়োল লক 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰো নোই বকন্তু প্ৰলৱশৰ আকোংক্ষ্োত আলছ। 

بَّیْنَُّهمَّا  اب     وَّ لَّ   ِحجَّ اِف  وَّعَّ  اَْلَّْعرَّ
ال   ٌۢ  یَّْٰعِرفُْونَّ  ِرجَّ  ِبِسْیمههُىْ    كُٰلً
بَّ  وَّنَّادَّْوا نَّٰةِ  اَّْصحه َّْن  الْجَّ هم   ا ل  سَّ
یَّْطمَُّعْونَّ   وَُّهْم  یَّْدُخلُْوهَّا  لَّْم  عَّلَّْیُكْم 

 

47. আৰু তযবতয়ো ততওঁল োকৰ দৃবষ্ট জোহোন্নোমীসক ৰ ফোল  

ঘূৰোই বদয়ো হ’ি, ততবতয়ো ততওলঁ োলক ক’ি, ‘তহ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আমোক তকবতয়োও যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ সিী 

নকবৰিো’। 

اُرُهْم  ُصِرفَّْت  وَّاِذَّا َّبْصَّ ِب  تِلْقَّٓاءَّ  ا   اَّْصحه
لُْوا  النَّٰاِر ن  بَّٰنَّا  قَّا لْنَّا  َلَّ  رَّ   الْقَّْوِم  مَّعَّ  تَّْجعَّ

ن  لِمِْیَّ  الٰظه

48. আৰু আ’ৰোফৰ অবধিোসীসকল  এলনকুৱো বকছুমোন 

ত োকক মোবতি, বযসক ক ততওলঁ োলক বসহঁতৰ  ক্ষ্ণৰ দ্বোৰো 

বচবন পোি। ততওঁল োলক ক’ি, ‘ততোমোল োকৰ দ  আৰু 

ততোমোল োকৰ অহংকোৰ তকোলনো কোমত নোবহ ’। 

ُب  وَّنَّاده ی اِف  اَّْصحه اًَل  اَْلَّْعرَّ  ِرجَّ
ا   قَّالُْوا ِبِسْیمههُىْ  یَّْٰعِرفُْونَُّهْم    اَّْغنه  مَّ
ْنُكْم  ْمُعكُْم  عَّ ا  جَّ مَّ   ُكنُْتْم  وَّ

ْونَّ   تَّْستَّْكَِبُ

49. তচোৱোলচোন! এওলঁ োলকই তসইসক  ত োকলন? 

বযসক ৰ বিষলয় ততোমোল োলক শপত খোই হকবছ ো তয, 

‘আল্লোলহ ততওঁল োকক ৰহমত নকবৰি’; (এওঁল োকলকই 

তকোৱো হ’ি) ‘ততোমোল োলক জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰো, 

ততোমোল োকৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু ততোমোল োলক বচবেতও 

নহ’িো’। 

ءِ  َّهه ُؤاَلَّ ْمُتْم  الَِّٰذیْنَّ  ا َّقْسَّ   یَّنَّالُُهُم  َلَّ  ا
 ُ ْحمَّة     اّلٰله نَّٰةَّ  اُدُْخلُوا  ِبرَّ ْوف   َلَّ  الْجَّ   خَّ

َّنُْتْم  وََّلَّ   عَّلَّْیُكْم  نُْونَّ  ا  تَّْحزَّ

50. জোহোন্নোমীসকল  জোন্নোতীসক ক সলম্বোধন কবৰ ক’ি, 

‘আমোৰ ওপৰত অকণমোন পোনী ঢোব  বদয়ো, নোইিো আল্লোলহ 

ততোমোল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছ তোৰ পৰো অ প 

বদয়ো’। ততওলঁ োলক ক’ি, ‘বনশ্চয় আল্লোলহ কোবফৰসক ৰ 

িোলি এই দুটো হোৰোম কবৰলছ’। 

ُب  وَّنَّاده ی بَّ  النَّٰارِ  اَّْصحه نَّٰةِ  اَّْصحه  الْجَّ
َّْن  َّفِْیُضْوا ا َّوْ  الْمَّٓاءِ  ِمنَّ  عَّلَّیْنَّا  ا   ِمٰمَّا  ا

زَّقَُّكُم  ُ    رَّ ا  اّلٰله لُْو  َّ  اِٰنَّ  قَّا ُهمَّا  اّلٰله مَّ ٰرَّ  حَّ
لَّ  ن  عَّ  الْكهِفِریْنَّ
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51. বযসকল  বনজৰ ধমিক তখ -তধমোব ৰূলপ গ্ৰহণ কবৰবছ , 

আৰু পোবথিৱ জীৱলন বযসক ক প্ৰতোবৰত কবৰবছ । এলতলক 

আবজ আবম বসহঁতক (জোহোন্নোমত) এবৰ বদম, তযলনলক 

বসহঁলত বসহঁতৰ এই বদৱসৰ সোক্ষ্োতৰ িোলি আম  কৰো এবৰ 

বদবছ , আৰু (তযলনলক) বসহঁলত আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰবছ । 

ُذْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّٰخَّ ْ  ا ُ لَِّعًبا  لَّْهًوا دِیْٰنَّ وَّ
ْتُهُم  ٰرَّ وةُ  ٰوَّغَّ یه نْیَّا    الْحَّ   فَّالْیَّْومَّ   الٰدُ
هُىْ  ا ن  یَّْوِمِهْم  لِقَّٓاءَّ  نَُّسْوا كَّمَّا  نَّنْسه  ههذَّ

ا  مَّ َّانُْوا وَّ ُدْونَّ  ِباهیهِتنَّا  ك  یَّْجحَّ

52. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওচৰল  এলনকুৱো এখন বকতোি 

আবনলছোঁ, বযখনক আবম জ্ঞোনৰ দ্বোৰো বিশদভোলৱ িযোখযো 

কবৰলছোঁ, আৰু তসইখন হহলছ মুবমন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বহদোয়ত 

আৰু ৰহমতস্বৰূপ। 

لَّقَّْد  ْ  وَّ ُ لْنههُ  ِبِكتهب   ِجْئٰنه له  فَّٰصَّ   عَّ
ْحمَّةً  ُهًدی عِلْم    یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم   وَّرَّ

53. বসহঁলত তকৱ  তসই পবৰণোমৰ (সংিোদ-সতযতো িো 

বকয়োমতৰ) অলপক্ষ্োত আলছ তনবক? বযবদনোখন তসই পবৰণোম 

প্ৰকোশ পোি, তসইবদনো বযসকল  আগলত ইয়োৰ কথো পোহবৰ 

হগবছ , বসহঁলত ক’ি, ‘আমোৰ প্ৰবতপো কৰ ৰোছু সকল  

সতয িোণী হ  আবহবছ , আমোৰ িোলি এলন তকোলনো 

চুপোবৰছকোৰী আলছ তনবক বযলয় আমোৰ িোলি চুপোবৰছ কবৰি 

অথিো আমোক আলকৌ উভবত তযোৱোৰ অৱকোশ বদয়ো হ’ি—

যোলত আবম আগলত বয কবৰলছোঁ তোতলক তিল গ বকিো কবৰি 

পোলৰোঁ’? বনশ্চয় বসহঁলত বনলজই বনজৰ ক্ষ্বত সোধন কবৰলছ 

আৰু বসহঁলত বয বমছো ৰচনো কবৰবছ , তসয়ো বসহঁতৰ পৰো 

বি ুপ্ত হহ হগলছ। 

ْ  یَّْومَّ   تَّاِْویْلَّه     اَِٰلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  هَّْل    یَّاِْٰت
 قَّْبُل  ِمْن  نَُّسْوهُ  الَِّٰذیْنَّ  یَُّقْولُ  تَّاِْویْلُه  
ٓاءَّْت  قَّْد  بِٰنَّا  ُرُسُل  جَّ ٰقِ    رَّ ْل   ِبالْحَّ   فَّهَّ
ٓاءَّ  ِمْن  لَّٰنَّا  َّوْ  لَّنَّا   فَّیَّْشفَُّعْوا ُشفَّعَّ دُٰ   ا   نُرَّ

ْْیَّ  فَّنَّْعمَّلَّ   قَّْد   نَّْعمَُّل     ُكنَّٰا  الَِّٰذْی  غَّ
ا ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ ٰلَّ  ا ْ  وَّضَّ ْٰنُ   ٰمَّا  عَّ
َّانُْوا ن  ك ْونَّ ُ  یَّْفَتَّ

54. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক হহলছ আল্লোহ, বযজলন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক ছয় বদনত সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ 

বপছত ততও ঁআৰশ্বৰ ওপৰত উঠিলছ। ততলৱঁই বদনক ৰোবতলৰ 

আচ্ছন্ন কলৰ। তসইলিোৰৰ এটোই আনলটোক দ্ৰুতগবতত 

অনুসৰণ কলৰ। ( গলত ততলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ) সূযি, চন্দ্ৰ আৰু 

নক্ষ্ত্ৰসমূহক, বযলিোৰ ততওঁৰ আলদশলৰই অনুগত। জোবন 

তথোৱো, সৃজন আৰু আলদশ তকৱ  ততওঁলৰই। বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোহ মহো িৰকতময়! 

بَُّٰكُم  اِٰنَّ  ُ  رَّ لَّقَّ  الَِّٰذْی  اّلٰله مهوهِت  خَّ   الٰسَّ
َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ  ِفْ  وَّاَْلَّْرضَّ    اْستَّوهی ثُٰمَّ  ا

لَّ  ْرِش  عَّ ارَّ  الَّْٰیلَّ  یُْغَِش  الْعَّ  النَّٰهَّ
ثِیْثًا ن  یَّْطلُُبه   ْمسَّ   حَّ  وَّالْقَّمَّرَّ  وَّالٰشَّ

ت    وَّالنُُٰجْومَّ  ره ٰخَّ  لَّهُ  اََّلَّ   ِباَّْمِره     ُمسَّ
لُْق  َّكَّ   وَّاَْلَّْمُر    الْخَّ ُ  تََّبه ٰبُ  اّلٰله   رَّ
لَّمِْیَّ   الْعه
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55. ততোমোল োলক বিনীতভোলৱ আৰু তগোপলন বনজ 

প্ৰবতপো কক আহ্বোন কৰো; বনশ্চয় ততও ঁ

সীমো ংঘনকোৰীসক ক পছি নকলৰ। 

بَُّٰكْم  اُدُْعْوا عًا ٰوَُّخْفیًَّة    رَّ ٰرُ نَّٰه    تَّضَّ   َلَّ  اِ
 الْمُْعتَِّدیْنَّ   یُِحٰبُ 

56. পৃবথৱীত শোবে িোপনৰ বপছত ততোমোল োলক তোত বিপযিয় 

সৃবষ্ট নকবৰিো; আৰু আল্লোহক ভয় আৰু আশোৰ হসলত প্ৰোথিনো 

কৰো। বনশ্চয় আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ সৎকমিশী সক ৰ অবত 

বনকটৱতী। 

 بَّْعدَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ُتْفِسُدْوا وََّلَّ 
ا  ِحهَّ مًَّعا    وَّادُْعْوهُ  اِْصلَّ ْوفًا ٰوَّطَّ  اِٰنَّ   خَّ
ْحمَّتَّ  ِ  رَّ الْمُْحِسِنْیَّ   ٰمِنَّ  قَِّریْب   اّلٰله

 

57. আৰু ততলৱঁই তসই সেো, বযজলন ততওঁৰ ৰহমতৰ 

(িৰষুণৰ) আগত িতোহক সুসংিোদৰূলপ প্ৰিোবহত কলৰ, 

অৱলশষত তযবতয়ো তসই িতোলহ গধুৰ তমঘ িহন কবৰ হ  

আলহ, ততবতয়ো আবম তসইলটোক মৃত জনপদ (মৃত ভূ-খি)ৰ 

ফোল  তপ্ৰবৰত কলৰোঁ, তোৰ বপছত আবম তোৰ পৰোই পোনী িষিণ 

কলৰোঁ, আৰু তোৰ দ্বোৰোই আবম বিবভন্ন ধৰণৰ ফ মূ  উৎপোদন 

কলৰোঁ। এইদলৰই আবম মৃতসক ক জীবৱত কলৰোঁ, যোলত 

ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি পোৰো। 

یهحَّ  یُْرِسُل  وَُّهوَّالَِّٰذْی    بَّْیَّ  بُْشًرٌۢا الٰرِ
ْی  ْحمَِّته     یَّدَّ ٰته    رَّ َّقَّلَّْٰت  اِذَّا   حَّ ابًا ا حَّ  سَّ
ت   لِبَّلَّد   ُسْقنههُ  ثِقَّاًَل  لْنَّا   ٰمَّٰیِ َّنْزَّ   ِبهِ  فَّا
ْجنَّا  الْمَّٓاءَّ  َّْخرَّ ِت    كُٰلِ  ِمْن  ِبه   فَّا  الثَّٰمَّره
لِكَّ  لَّٰكُْم  الْمَّْوٰته  نُْخِرُج  كَّذه   لَّعَّ

ٰكَُّرْونَّ   تَّذَّ

58. আৰু উৎকৃষ্ট ভূবম- ইয়োৰ ফচ  তোৰ প্ৰবতপো কৰ 

আলদশত উৎপন্ন হয়। আনহোলত বযলটো বনকৃষ্ট, তোত কল োৰ 

পবৰেম নকৰোল লক এলকোলৱ নজলন্ম। এইদলৰ আবম কৃতজ্ঞ 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বনদশিনসমূহ বিবভন্নভোলৱ বিৱৰণ কলৰোঁ। 

ُب  وَّالْبَّلَُّد  ٰیِ   ِباِذِْن  نَّبَّاُته   یَّْخُرُج  الٰطَّ
بِٰه     ُبثَّ  وَّالَِّٰذْی   رَّ  نَِّكًدا    اَِٰلَّ  یَّْخُرُج  َلَّ  خَّ

لِكَّ  ُف  كَّذه ٰرِ   لِقَّْوم   اَْلهیهِت  نُصَّ
ن   یَّْٰشكُُرْونَّ

59. বনশ্চয় আবম নূহক ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। তোৰ বপছত ততওঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ততোমোল োলক একমোত্ৰ আল্লোহৰ ইিোদত কৰো, ততওঁৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকৰ ওপৰত মহোবদৱসৰ শোবিৰ আশংকো কবৰ 

আলছোঁ’। 

لْنَّا  لَّقَّْد  َّْرسَّ   فَّقَّالَّ  قَّْوِمه   اِله  نُْوًحا   ا
َّ  اْعُبُدوا یهقَّْوِم  ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ   اِل
ه     ْْیُ ْ    غَّ اُف  اِٰنِ ابَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ   یَّْوم   عَّذَّ
ِظْیم    عَّ

60. ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰধোনসকল  হকবছ , ‘আবম ততোমোক 

স্পষ্ট ভ্ৰষ্টতোৰ মোজত বনপবতত তদবখ আলছোঁ’। 

ُ  قَّالَّ  نَّٰا  قَّْوِمه    ِمْن  الْمَّلَّ ىكَّ  اِ   ِفْ  لَّنَّره
هل   ل  ٰمُِبْی   ضَّ
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61. ততও ঁহকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তমোৰ মোজত তকোলনো 

ভ্ৰষ্টতো নোই, িৰং মই হহলছোঁ বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো (লপ্ৰবৰত) এজন ৰোছু লহ’। 

ْ  ِبْ  لَّیْسَّ  یهقَّْوِم  قَّالَّ  هِكٰنِ ل هلَّة  ٰوَّ ل   ضَّ
ُسْول   لَّمِْیَّ  ٰرَّٰبِ  ٰمِْن  رَّ  الْعه

62. ‘মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ বৰছো ত (বযলটো প্ৰদোন কবৰ 

তমোক তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ তসয়ো) ততোমোল োকক তপৌঁচোই 

আলছোঁ,  গলত মই ততোমোল োকৰ ক যোণ কোমনো কলৰোঁ, আৰু 

ততোমোল োলক বযলিোৰ নোজোনো তসয়ো মই আল্লোহৰ পৰো 

জোলনো’। 

َّلُِٰغكُْم  ُب هِت  ا ل ْ  ِرسه ٰبِ ُح  رَّ َّنْصَّ   لَّكُْم  وَّا
َّعْلَُّم  ِ  ِمنَّ  وَّا ا  اّلٰله  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

63. ততোমোল োলক আশ্চযিলিোধ কবৰ আছো তনবক তয, 

ততোমোল োকলৰই এজনৰ মোধযমত ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওচৰল  উপলদশ আবহলছ, যোলত 

ততও ঁততোমোল োকক সতকি  কবৰি পোলৰ আৰু ততোমোল োলক 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰি পোৰো আৰু যোলত ততোমোল োলক 

ৰহমতপ্ৰোপ্ত তহোৱো? 

ِجْبُتْم  َّوَّعَّ َّْن  ا ُكْم  ا ٓاءَّ ْكر   جَّ   ٰمِْن  ذِ
بُِٰكْم  له  ٰرَّ ُكْم  ٰمِْنُكْم  رَُّجل   عَّ   لِیُْنِذرَّ

لِتَّتَُّٰقْوا لَّٰكُْم  وَّ لَّعَّ ُمْونَّ  وَّ  ُتْرحَّ

64. তথোবপও বসহঁলত ততওঁক অস্বীকোৰ কবৰবছ । ফ ত 

ততওঁক আৰু ততওৰঁ হসলত বযসকল  নোৱঁত আলৰোহণ 

কবৰবছ  আবম ততওঁল োকক উিোৰ কবৰবছল োঁ আৰু বযসকল  

আমোৰ আয়োতসমূহক বমছো প্ৰবতপন্ন কবৰবছ  বসহঁতক আবম 

িুিোই মোবৰবছল োঁ। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  এটো অন্ধ সম্প্ৰদোয়। 

بُْوهُ  یْنههُ  فَّكَّٰذَّ َّنْجَّ ه   وَّالَِّٰذیْنَّ  فَّا   ِف  مَّعَّ
قْنَّا  الُْفلِْك  َّْغرَّ بُْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا   ِباهیهِتنَّا    كَّٰذَّ
نَُّٰهْم  َّانُْوا اِ ن  قَّْوًما  ك ِمْیَّ  عَّ

65. আৰু ‘আদ জোবতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোই হূদক তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। ততও ঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ততোমোল োলক একমোত্ৰ আল্লোহৰ ইিোদত কৰো, ততওঁৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। (তথোবপও) 

ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন’? 

اُهْم  عَّاد   وَّاِله    یهقَّْوِم  قَّالَّ   ُهْودًا    اَّخَّ
َّ  اْعُبُدوا ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ ه     اِل ْْیُ   غَّ
َّفَّلَّ   تَّٰتَُّقْونَّ  ا

66. ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ কোবফৰ তনতৃিৃিই হকবছ , ‘আমোৰ 

দৃবষ্টত তুবম হহছো এজন বনলিিোধ মোনুহ আৰু আবম ততোমোক 

বমছ ীয়োসক ৰ অেভুি ি িুব  গণয কলৰোঁ’। 

ُ  قَّالَّ  نَّٰا  قَّْوِمه    ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَّ   اِ
ىكَّ  نَّٰا  ِفْ  لَّنَّره فَّاهَّة  ٰوَّاِ   ِمنَّ  لَّنَُّظنُٰكَّ  سَّ

 الْكهِذِبْیَّ 
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67. ততও ঁহকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তমোৰ মোজত তকোলনো 

বনিুিবিতো নোই, িৰং মই হহলছোঁ বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ 

তৰফৰ পৰো (লপ্ৰবৰত) এজন ৰোছু ’। 

فَّاهَّة   ِبْ  لَّیْسَّ  یهقَّْوِم  قَّالَّ  ْ سَّ هِكٰنِ ل   ٰوَّ
ُسْول   لَّمِْیَّ  ٰرَّٰبِ  ٰمِْن  رَّ  الْعه

68. ‘মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ বৰছো ত (বযলটো প্ৰদোন কবৰ 

তমোক তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ তসয়ো) ততোমোল োকৰ ওচৰল  

তপৌঁচোই আলছোঁ,  গলত মই হহলছোঁ ততোমোল োকৰ এজন 

বিশ্বি বহতোকোংক্ষ্ী। 

َّلُِٰغكُْم  ُب هِت  ا ل ْ  ِرسه ٰبِ َّنَّا  رَّ   نَّاِصح   لَّكُْم  وَّا
َِّمْی    ا

69. ‘ততোমোল োলক বিবস্মত হহছো তনবক তয, ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  ততোমোল োকলৰই এজনৰ মোধযমত ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকক সতকি  কৰোৰ িোলি 

উপলদশ আবহলছ? আৰু স্মৰণ কৰো তয, আল্লোলহ 

ততোমোল োকক নূহৰ সম্প্ৰদোয়ৰ (ধ্বংসৰ) বপছত 

(ততোমোল োকৰ আগৰ ত োকসক ৰ) ি োবভবষি কবৰলছ 

আৰু সৃবষ্টত (হদবহক গ নত) ততোমোল োকক তিবছ পবৰমোলণ 

হৃষ্টপুষ্ট- িব ি কবৰলছ। গবতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহসমূহ স্মৰণ কৰো, যোলত ততোমোল োলক সফ  হ’ি 

পোৰো’। 

ِجْبُتْم  َّوَّعَّ َّْن  ا ُكْم  ا ٓاءَّ ْكر   جَّ   ٰمِْن  ذِ
بُِٰكْم  له  ٰرَّ ُكْم    ٰمِْنُكْم  رَُّجل   عَّ   لِیُْنِذرَّ

ا ُكُرْو  لَّكُْم  اِذْ  وَّاذْ عَّ ْ  ُخلَّفَّٓاءَّ   جَّ   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ُكْم  نُْوح   قَّْوِم  لِْق  ِف  وَّزَّادَّ ًة    الْخَّ طَّ ْ   بَّص 

ا ُكُرْو  ءَّ  فَّاذْ ِ  اهاَلَّ لَّٰكُْم  اّلٰله ُتْفلُِحْونَّ   لَّعَّ
 

70. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোৰ ওচৰল  এই উলেশযত 

আবহছো তনবক তয, আবম যোলত তকৱ  এক আল্লোহৰ ইিোদত 

কলৰোঁ আৰু আমোৰ বপতৃপুৰুষসকল  বযলিোৰৰ ইিোদত কবৰবছ  

তসইলিোৰক এবৰ বদওঁ? গবতলক যবদ তুবম সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তসই (শোবি)লটো হ  আহো বযলটোৰ পৰো তুবম আমোক 

ভয় তদখুৱোই আছো’। 

لُْو ا َِّجْئتَّنَّا  قَّا َّ  لِنَّْعُبدَّ  ا ه   اّلٰله رَّ  وَّْحدَّ  وَّنَّذَّ
ا  َّانَّ  مَّ بَّٓاُؤنَّا    یَّْعُبُد  ك   تَِّعُدنَّا   ِبمَّا  فَّاْتِنَّا   اه
ِدقِْیَّ  ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن   الٰصه
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71. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ শোবি আৰু 

তৰোধ ততোমোল োকৰ ওপৰত বনধিোবৰত হহলয় আলছ; বকন্তু 

ততোমোল োলক তমোৰ  গত বিতকি ত ব প্ত হ’ি বিচৰো তনবক 

এলনকুৱো বকছুমোন নোমকল  বযলিোৰ নোম ততোমোল োলক আৰু 

ততোমোল োকৰ বপতৃপুৰুষসকল  ৰোবখছো, বয বিষলয় আল্লোলহ 

তকোলনো দ ী -প্ৰমোণ অৱতীণি কৰো নোই? গবতলক 

ততোমোল োলক অলপক্ষ্ো কৰো, মলয়ো ততোমোল োকৰ  গত 

অলপক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ। 

بُِٰكْم  ٰمِْن  عَّلَّْیُكْم   وَّقَّعَّ  قَّْد  قَّالَّ    ٰرَّ
ب     لُْونَِّنْ   ِرْجس  ٰوَّغَّضَّ ادِ َّتُجَّ   ِفْ   ا

َّْسمَّٓاء   ٰمَّیُْتُمْوهَّا   ا َّنُْتْم  سَّ بَّٓاُؤُكْم  ا   ٰمَّا  وَّاه
لَّ  ُ  نَّٰزَّ ا  اّلٰله ن      ِمْن   ِبهَّ ا  ُسلْطه   فَّانْتَِّظُرْو 
 ْ كُْم  اِٰنِ  الْمُنْتَِّظِریْنَّ  ٰمِنَّ  مَّعَّ

72. তোৰ বপছত আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ সিীসক ক 

আমোৰ অনুগ্ৰহত উিোৰ কবৰবছল োঁ; আৰু আমোৰ 

আয়োতসমূহক বযসকল  অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু বযসকল  

মুবমন নোবছ  বসহঁতক বনমূি  কবৰবছল োঁ। 

هُ  یْنه َّنْجَّ ه   وَّالَِّٰذیْنَّ  فَّا ْحمَّة   مَّعَّ   ٰمِنَّٰا  ِبرَّ
ْعنَّا  بُْوا الَِّٰذیْنَّ  دَّاِبرَّ   وَّقَّطَّ  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ
ا  مَّ َّانُْوا وَّ ن  ك  ُمْؤِمِنْیَّ

73. আৰু ছোমূদ জোবতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোতৃ ছল হক তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। ততও ঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত কৰো। ততওঁৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। বনশ্চয় 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো স্পষ্ট বনদশিন আবহ পবৰলছ। এইজনী আল্লোহৰ উট, 

ততোমোল োকৰ িোলি এটো বনদশিন। এলতলক ততোমোল োলক 

ইয়োক আল্লোহৰ পৃবথৱীত চবৰ ফুবৰ খোিল  বদয়ো আৰু তোইক 

তকোলনো ধৰণৰ কষ্ট বনবদিো, অনযথো যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিলয় 

ততোমোল োকক আগুবৰ ধবৰি’। 

َُّمْودَّ  وَّاِله  اُهْم  ث لًِحا     اَّخَّ   یهقَّْوِم  قَّالَّ   صه
َّ  اْعُبُدوا ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ ه     اِل ْْیُ   غَّ

ْتُكْم  قَّْد  ٓاءَّ بُِٰكْم    ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   جَّ ِذه    ٰرَّ  هه
ِ  نَّاقَّةُ  یَّةً  لَّكُْم  اّلٰله ُرْوهَّا  اه   ِفْ   تَّاْكُْل  فَّذَّ
َّْرِض  ِ  ا ْوهَّا  وََّلَّ  اّلٰله   ِبُسْوٓء   تَّمَّٰسُ

ُكْم  اب    فَّیَّاُْخذَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

74. ‘আৰু স্মৰণ কৰো, আদ জোবতৰ (ধ্বংসৰ) বপছত ততলৱঁই 

ততোমোল োকক (ততোমোল োকৰ আগৰ ত োকসক ৰ  োইত) 

ি োবভবষি কবৰলছ, আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক পৃবথৱীত 

এলনলক প্ৰবতবিত কবৰলছ তয, ততোমোল োলক সমত  ভূবমত 

প্ৰোসোদ বনমিোণ কবৰি পোৰো আৰু পোহোৰ কোটি িোসগৃহ হতয়োৰ 

কবৰি পোৰো। গবতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ 

কৰো আৰু পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰ নুফুবৰিো’। 

ا ُكُرْو  لَّكُْم  اِذْ  وَّاذْ عَّ ْ  ُخلَّفَّٓاءَّ   جَّ   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ُكْم  َّ بَّٰوَّا   تَّٰتَِّخُذْونَّ  اَْلَّْرِض  ِف  عَّاد  ٰوَّ

ا  ِمْن    الِْجبَّالَّ  قُُصوًْرا ٰوَّتَّْنِحُتْونَّ  ُسُهْولِهَّ
ا  بُُیْوًتا    ُكُرْو  ءَّ  فَّاذْ ِ  اهاَلَّ  ِف  تَّْعثَّْوا وََّلَّ  اّلٰله

 ُمْفِسِدیْنَّ  اَْلَّْرِض 
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75. ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ অহংকোৰী তনতোসকল  তসই 

সম্প্ৰদোয়ৰ বযসকল  ঈমোন আবনবছ - বযসক ক দুিি  িুব  

ভৱো হহবছ  ততওলঁ োকক ক’ত , ‘ততোমোল োলক জোনোলন 

তয, ছল হ ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত? 

ততওঁল োলক (উত্তৰত) ক’ত , ‘বনশ্চয় ততওঁ বয হ  তপ্ৰবৰত 

হহলছ, আবম তোৰ ওপৰত বিশ্বোসী’। 

ُ  قَّالَّ  ْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَّ ُ   ِمْن  اْستَّْكَبَّ
َِّٰذیْنَّ  قَّْوِمه   مَّنَّ  لِمَّْن  اْسُتْضِعُفْوا لِل   اه
 ْ تَّْعلَّمُْونَّ  ِمْٰنُ َّ َّٰنَّ  ا لًِحا   ا ل   صه   ٰمُْرسَّ
بِٰه     ٰمِْن  ا  ٰرَّ لُْو    ِبه   اُْرِسلَّ  ِبمَّا   اِنَّٰا  قَّا

 ُمْؤِمُنْونَّ 

76. অহংকোৰীসকল  ক’ত , ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক বযলিোৰ 

বিশ্বোস কবৰছো আবম তসইলিোৰ অবিশ্বোস কলৰোঁ’। 

ا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  ْو  ُ  ِبالَِّٰذْی   اِنَّٰا  اْستَّْكَبَّ
مَّنُْتْم  ِفُرْونَّ  ِبه   اه  كه

77. তোৰ বপছত বসহঁলত তসই উটজনীক হতযো কবৰল  আৰু 

আল্লোহৰ আলদশ অমোনয কবৰল  আৰু ক’ত , ‘তহ ছল হ! 

যবদ তুবম (সঁচোই) ৰোছু সক ৰ অেভুি ি ততলে তুবম আমোক 

বযলটোৰ ভয় তদখুৱোইছো তসয়ো হ  আহো’। 

قَُّروا تَّْوا النَّٰاقَّةَّ  فَّعَّ ْن  وَّعَّ َّْمرِ  عَّ بِِٰهْم  ا  رَّ
لُِح  وَّقَّالُْوا   ُكْنتَّ  اِْن  تَِّعُدنَّا   ِبمَّا  اْئِتنَّا  یهصه
لِْیَّ  ِمنَّ   الْمُْرسَّ

78. তোৰ বপছত ভূবমকম্পই বসহঁতক কৰোয়ত্ব কবৰল , ফ ত 

বসহঁলত বনজ বনজ ঘৰলত উিুবৰ খোই পবৰ (মবৰ) থোবক । 
ْتُهُم  ذَّ ْجفَّةُ  فَّاَّخَّ َّْصبَُّحْوا الٰرَّ   ِفْ  فَّا
ِثِمْیَّ  دَّاِرِهْم   جه

79. ইয়োৰ বপছত ততওঁ বসহঁতৰ পৰো মুখ ঘূৰোই হ  ক’ত , 

‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ বৰছো ত (বযলটো 

প্ৰদোন কবৰ তমোক তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ তসয়ো) ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  তপৌঁচোই বদবছল োঁ আৰু ততোমোল োকৰ ক যোণ কোমনো 

কবৰবছল োঁ, বকন্তু ততোমোল োলকলহ ক যোনকোমীসক ক পছি 

নকৰো’। 

ٰله  ْ  فَّتَّوَّ ْٰنُ   لَّقَّْد  یهقَّْوِم  وَّقَّالَّ  عَّ
َّبْلَّْغُتُكْم  الَّةَّ  ا ْ  ِرسَّ ٰبِ ْحُت  رَّ   لَّكُْم  وَّنَّصَّ
هِكْن  ل  النٰهِصِحْیَّ  ُتِحبُْٰونَّ  َٰلَّ  وَّ

80. আৰু (আবমলয়ই)  ূতক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। ততওঁ বনজ 

সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ‘ততোমোল োলক এলনকুৱো জঘনয অশ্লী  

কোম কবৰ আছোলন? বযলটো ততোমোল োকৰ পূলিি সৃবষ্টজগতৰ 

তকোলনও কৰো নোই’। 

لُْوًطا  تَّاُْتْونَّ  لِقَّْوِمه    قَّالَّ  اِذْ  وَّ َّ  ا
ةَّ  ا  الْفَّاِحشَّ بَّقَُّكْم   مَّ ا  سَّ د   ِمْن  ِبهَّ   اَّحَّ

لَّمِْیَّ  ٰمِنَّ   الْعه

81. ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক তযৌন কোমনো-তৃবপ্তৰ িোলি 

নোৰীসক ৰ পবৰিলতি  পুৰুষসক ৰ ওচৰল  তযোৱো, িৰং 

ততোমোল োক হহছো সীমো ংঘনকোৰী সম্প্ৰদোয়’। 

نَُّٰكْم  اُْتْونَّ  اِ الَّ  لَّتَّ ْهوَّةً  الٰرِجَّ   ٰمِْن  شَّ
ٓاِء    دُْوِن  َّنُْتْم  بَّْل   النِٰسَّ  قَّْوم   ا

 ٰمُْسِرفُْونَّ 
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82. উত্তৰত ততওঁৰ সম্প্ৰদোলয় তকৱ  এই িুব  ক’ত , 

‘এওঁল োকক ততোমোল োকৰ জনপদৰ পৰো উব য়োই বদয়ো, 

বনশ্চয় এওঁল োক হহলছ এলনকুৱো ত োক, বযসকল  অবত 

পবৱত্ৰ হ’ি বিচোলৰ’। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ وَّابَّ  ك َّْن  اَِٰلَّ   قَّْوِمه    جَّ ا ا لُْو   قَّا
َّْخِرُجْوُهْم  نَُّٰهْم   قَّْریَِّتكُْم    ٰمِْن  ا   اِ

ُنَّاس   ُرْونَّ   ا ٰهَّ  یَّٰتَّطَّ

83. তোৰ বপছত আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ পবৰয়ো ক উিোৰ 

কবৰবছল োঁ তকৱ  ততওঁৰ স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ, তোই আবছ  বপছত 

অৱিোনকোৰীসক ৰ অেভুি ি। 

هُ  یْنه َّنْجَّ َّْهلَّه    فَّا تَّه   ؗ  اَِٰلَّ  وَّا َّ ا َّانَّْت   اْمرَّ  ك
یْنَّ  ِمنَّ  َِبِ  الْغه

84. আৰু আবম বসহঁতৰ ওপৰত প্ৰি  ধোৰোষোৰ িৰষুণ 

িষিোইবছল োঁ। এলতলক তচোৱো, অপৰোধীসক ৰ পবৰণোম 

তকলনকুৱো আবছ । 

ْرنَّا  َّْمطَّ ْ  وَّا ًرا    عَّلَّهْْیِ   كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ   ٰمَّطَّ
َّانَّ  ن  عَّاقِبَّةُ  ك  الْمُْجِرِمْیَّ

85. আৰু মোদইয়োনিোসীসক ৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোতৃ 

শু্বআইিক (তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ)। ততওঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত কৰো। 

ততওঁৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  স্পষ্ট প্ৰমোণ আবহ পোইলছ। গবতলক ততোমোল োলক 

তজোখ-মোপত ওজন পবৰপূণিৰূলপ প্ৰদোন কবৰিো, মোনুহক 

বসহঁতৰ প্ৰোপয িস্তু কম বনবদিো,  গলত পৃবথৱীত শোবে িোপনৰ 

বপছত বিপযিয় সৃবষ্ট নকবৰিো, এইলটোলৱই ততোমোল োকৰ িোলি 

ক যোণকৰ, যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো’। 

اُهْم  مَّْدیَّنَّ  وَّاِله  یًْبا    اَّخَّ   قَّالَّ   ُشعَّ
َّ  اْعُبُدوا یهقَّْوِم  ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ   اِل
ه     ْْیُ ْتُكْم  قَّْد   غَّ ٓاءَّ بُِٰكْم  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   جَّ  ٰرَّ
َّْوفُوا انَّ  الْكَّْیلَّ  فَّا ُسوا وََّلَّ  وَّالْمِْیزَّ  تَّْبخَّ
ُهْم  النَّٰاسَّ  َّْشیَّٓاءَّ  ِف  ُتْفِسُدْوا وََّلَّ  ا
ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرِض  ِحهَّ لِكُْم   اِْصلَّ ْْی    ذه  خَّ
ْؤِمِنْیَّ   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم   ٰمُ

86. ‘ গলত বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োকক ভয় তদখুৱোিল  আৰু আল্লোহৰ পথত 

ততওঁল োকক িোধো প্ৰদোন কবৰিল  তথো তোত িৰতো (লদোষ-

ত্ৰুটি) অনুসন্ধোন কবৰিল  ততোমোল োলক প্ৰবতলটো পথত িবহ 

নোথোবকিো। স্মৰণ কৰো, ততোমোল োলক তযবতয়ো সংখযোত কম 

আবছ ো, ততবতয়ো ততলৱঁই ততোমোল োকৰ সংখযো িৃবি 

কবৰবছ ।  গলত  ক্ষ্য কবৰ তচোৱোলচোন, বিপযিয় 

সৃবষ্টকোৰীসক ৰ পবৰণোম তকলনকুৱো আবছ ’। 

اط   ِبكُٰلِ  تَّْقُعُدْوا وََّلَّ   ُتْوعُِدْونَّ  ِصرَّ
ْونَّ  ْن  وَّتَُّصٰدُ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ مَّنَّ  مَّْن  اّلٰله   اه

ا  ِبه   ا  ِعوًَّجا    وَّتَّْبُغْونَّهَّ ُكُرْو    اِذْ  وَّاذْ
ُكْم  قَّلِْیًل  ُكنُْتْم  نُْظُرْوا فَّكَّثَّٰرَّ  وَّا
َّانَّ  كَّْیفَّ   الْمُْفِسِدیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك
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87. মই বয হ  তপ্ৰবৰত হহলছোঁ তোত যবদ ততোমোল োকৰ 

তকোলনো এটো দল  ঈমোন তপোষণ কলৰ আৰু আনলটো দল  

ঈমোন তপোষণ নকলৰ, ততলে আল্লোলহ আমোৰ মোজত ফয়চো ো 

নকৰোল লক হধযিয ধোৰণ কৰো, আৰু ততলৱঁই তেি 

ফয়চো োকোৰী। 

َّانَّ  وَّاِْن  ٓاى ِفَّة   ك ُنْوا ٰمِْنُكْم  طَّ مَّ   ِبالَِّٰذْی   اه
ٓاى ِفَّة   ِبه   اُْرِسلُْت    یُْؤِمُنْوا لَّْٰم  وَّطَّ
ْوا ٰته  فَّاْصَِبُ ُ  یَّْحكُمَّ  حَّ   بَّْینَّنَّا    اّلٰله
ْْیُ  ِكِمْیَّ  وَُّهوَّخَّ  الْحه

88. ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ অহংকোৰী তনতোসকল  ক’ত , ‘তহ 

শু্বআইি! বনশ্চয় আবম ততোমোক আৰু ততোমোৰ  গত বযসকল  

ঈমোন আবনলছ বসহঁতক আমোৰ জনপদৰ পৰো উব য়োই বদম 

নোইিো ততোমোল োলক আমোৰ ধমিল  ধমিোেবৰত হ’িই  োবগি’। 

ততও ঁক’ত , ‘যবদও আবম তসইলটোক ঘৃণো কলৰোঁ তথোবপও 

(িোধয কৰোিোলন)’? 

ُ  قَّالَّ  ْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَّ ُ   ِمْن  اْستَّْكَبَّ
نَّٰكَّ  قَّْوِمه   ْیُب  لَُّنْخِرجَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  یهُشعَّ
ُنْوا مَّ َّوْ  قَّْریَِّتنَّا   ِمْن  مَّعَّكَّ  اه   ِفْ  لَّتَُّعْودُٰنَّ  ا
لَّوْ  قَّالَّ   ِملَِّٰتنَّا    َّوَّ ِرِهْیَّ   ُكنَّٰا  ا  كه

89. ‘ততোমোল োকৰ ধমিোদশিৰ পৰো আল্লোলহ আমোক উিোৰ 

কৰোৰ বপছত, যবদ আবম তোত আলকৌ উভবত যোওঁ ততলে 

আবম আল্লোহৰ ওপৰত বমছো কথো আলৰোপ কৰো হ’ি। আমোৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোলহ ইচ্ছো নকবৰল  তোত উভবত তযোৱো 

আমোৰ িোলি সমীচীন নহয়। আমোৰ প্ৰবতপো লক জ্ঞোনৰ দ্বোৰো 

সকল ো িস্তুলক পবৰিযপ্ত কবৰ আলছ, আবম আল্লোহৰ 

ওপৰলতই বনভি ৰ কলৰোঁ। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ আৰু 

আমোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ মোজত নযোয়ভোলৱ ফয়চো ো কবৰ বদয়ো আৰু 

তুবমলয়ই তেি ফয়চো োকোৰী’। 

یْنَّا  قَّدِ  َّ لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ  ِفْ  عُْدنَّا  اِْن  كَِّذبًا اّلٰله
ىنَّا  اِذْ  بَّْعدَّ  ِملَِّٰتكُْم  ُ  نَّٰجه ا    اّلٰله ا   ِمْنهَّ مَّ   وَّ
َّْن  لَّنَّا   یَُّكْوُن  ا   نَُّٰعْودَّ  ا َّْن  اَِٰلَّ   فِْیهَّ ٓاءَّ  ا  یَّٰشَّ
 ُ بُٰنَّا    اّلٰله بُٰنَّا  وَِّسعَّ   رَّ ء   كُٰلَّ  رَّ ْ   عِلْمًا    َشَّ
لَّ  ِ  عَّ َّٰلْنَّا    اّلٰله بَّٰنَّا   تَّوَّك   بَّْینَّنَّا  افْتَّْح  رَّ
بَّْیَّ  ٰقِ  قَّْوِمنَّا  وَّ َّنْتَّ  ِبالْحَّ ْْیُ  وَّا   خَّ

ِتِحْیَّ   الْفه

90. আৰু ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ কোবফৰ তনতোসকল  ক’ত , 

‘ততোমোল োলক যবদ শু্বআইিক অনুসৰণ কৰো ততলে বনশ্চয় 

ততোমোল োলক ক্ষ্বতগ্ৰি হ’িো’। 

ُ  وَّقَّالَّ    قَّْوِمه   ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَّ
ِن  تَّٰبَّْعُتْم  لَّى ِ یًْبا  ا   اِذًا اِنَُّٰكْم  ُشعَّ

ِسُرْونَّ   لَّٰخه

91. তোৰ বপছত ভূবমকম্পই বসহঁতক আৰোে কবৰল , ফ ত 

বসহঁলত বনজ বনজ ঘৰলত উিুবৰ খোই পবৰ (মবৰ) থোবক । 
ْتُهُم  ذَّ ْجفَّةُ  فَّاَّخَّ َّْصبَُّحْوا الٰرَّ   ِفْ  فَّا
ِثِمْیَّ  دَّاِرِهْم   جه

92. শু্বআইিক বযসকল  বমছ ীয়ো িুব  হকবছ , এলন  োবগ  

তযবনিো বসহঁলত তোত িসিোলসই কৰো নোবছ । শু্বআইিক 

বযসকল  বমছ ীয়ো িুব  হকবছ  বসহঁলতই ক্ষ্বতগ্ৰি হহবছ । 

بُْوا الَِّٰذیْنَّ  یًْبا  كَّٰذَّ َّْن  ُشعَّ َّا  یَّْغنَّْوا لَّْٰم  ك
  ۬ ا ۛ َّلَِّٰذیْنَّ   فِْیهَّ بُْوا ا یًْبا  كَّٰذَّ َّانُْوا ُشعَّ  ُهُم  ك

ِسِریْنَّ   الْخه
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93. তোৰ বপছত ততওঁ বসহঁতৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  ’ত  আৰু 

ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তমোৰ প্ৰবতপো কৰ বৰছো ত 

(প্ৰোপ্ত িোণী) মই ততোমোল োকৰ ওচৰল  তপৌঁচোই বদলছোঁ আৰু 

ততোমোল োকৰ ক যোণ কোমনো কবৰলছোঁ। এলতলক মই কোবফৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি তকলনলক আলক্ষ্প কবৰম’! 

ٰله  ْ  فَّتَّوَّ ْٰنُ   لَّقَّْد  یهقَّْوِم  وَّقَّالَّ  عَّ
َّبْلَّْغُتُكْم  هِت  ا ل ْ  ِرسه ٰبِ ْحُت  رَّ   لَّكُْم    وَّنَّصَّ
له  اهسه  فَّكَّْیفَّ  ن  قَّْوم   عَّ ِفِریْنَّ  كه

94. আৰু আবম বয  োইলতই নিী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ তসই  োইৰ 

অবধিোসীসক ক অথি-সংকট আৰু দুখ-কষ্টৰ দ্বোৰো আৰোে 

কবৰলছোঁ, যোলত বসহঁলত কোকূবত-বমনবত কলৰ। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   اَِٰلَّ   نَِّٰبٰ   ٰمِْن  قَّْریَّة   ِفْ   ا
ْذنَّا   ا  اَّخَّ َّْهلَّهَّ ٓاءِ  ا ٓاءِ  ِبالْبَّاْسَّ ٰرَّ   وَّالٰضَّ
لَُّٰهْم  ُعْونَّ  لَّعَّ ٰرَّ  یَّٰضَّ

95. তোৰ বপছত আবম (বসহঁতৰ) তিয়ো অৱিোক ভো  অৱিোলৰ 

পবৰিতি ন কবৰ বদওঁ। অৱলশষত বসহঁলত প্ৰোচুযিৰ অবধকোৰী হয় 

আৰু কয়, ‘আমোৰ পূিিপুৰুষসকল ও সুখ-দুখ তভোগ কবৰলছ’। 

তোৰ বপছত আবম হ োৎ বসহঁতক এলনলক ধবৰ তপ োওঁ তয, 

বসহঁলত উপ বব্ধও কবৰি তনোৱোলৰ। 

لْنَّا  ثُٰمَّ  كَّانَّ  بَّٰدَّ یِٰئَّةِ  مَّ نَّةَّ  الٰسَّ سَّ   الْحَّ
ٰته  فَّْوا حَّ نَّا  مَّٰسَّ  قَّْد  وَّقَّالُْوا عَّ بَّٓاءَّ   اه

ٓاءُ  ٰرَّ ٓاءُ  الٰضَّ ٰرَّ ُهْم  وَّالٰسَّ ْذنه بَّْغتًَّة  فَّاَّخَّ
 یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  ٰوَُّهْم 

96. আৰু যবদ তসইলিোৰ জনপদৰ অবধিোসীসকল  ঈমোন 

আবনল লহঁলতন আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰল লহঁলতন ততলে 

বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ িোলি আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ িৰকতসমূহ 

উনু্মি কবৰ বদল োঁলহঁলতন, বকন্তু বসহঁলত বমছো প্ৰবতপন্ন 

কবৰবছ ; তসলয় আবম বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি বসহঁতক 

কৰোয়ত্ব কবৰলছোঁ। 

لَّوْ  َّٰنَّ  وَّ َّْهلَّ  ا ی ا ُنْوا الُْقره  مَّ تَّٰقَّْوا اه   وَّا
ْ  لَّفَّتَّْحنَّا  ت   عَّلَّهْْیِ كه مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  بَّرَّ   الٰسَّ
هِكْن  وَّاَْلَّْرِض  ل بُْوا وَّ ُهْم  كَّٰذَّ ْذنه   ِبمَّا  فَّاَّخَّ

َّانُْوا  یَّْكِسُبْونَّ  ك

97. জনপদৰ অবধিোসীবি োলক ৰোবতৰ ভোগত বসহঁতৰ 

ওচৰল  আমোৰ শোবি নোবহি িুব  বনৰোপদ হহলছ তনবক, 

তযবতয়ো বসহঁত তটোপবনত থোবকি? 

َِّمنَّ  َّفَّا َّْهُل  ا ی ا َّْن  الُْقره  ْ  ا ُ   بَّاُْسنَّا  یَّٰاْتهِْیَّ
 نَّٓاى ُِمْونَّ   بَّیَّاًتا ٰوَُّهْم 

98. তন জনপদৰ অবধিোসীবি োলক বদনৰ ভগত আমোৰ শোবি 

নোবহি িুব  বনবশ্চে হহলছ, তযবতয়ো বসহঁলত তখ -তধমোব ত 

মি থোবকি? 

َِّمنَّ  َّوَّا َّْهُل  ا ی ا َّْن  الُْقره  ْ  ا ُ  بَّاُْسنَّا  یَّٰاْتهِْیَّ
ُبْونَّ  وَُّهْم  ُضًح   یَّلْعَّ

99. বসহঁলত আল্লোহৰ তকৌশ ৰ পৰোও বনৰোপদ হহলছলন? 

প্ৰকৃতলত ক্ষ্বতগ্ৰি সম্প্ৰদোয়ৰ িোবহলৰ তকোলনও আল্লোহৰ 

তকৌশ ৰ পৰো (বনজলক) বনৰোপদ িুব  নোভোলৱ। 

َِّمُنْوا َّفَّا كْرَّ  ا ِ    مَّ كْرَّ  یَّاْمَُّن  فَّلَّ   اّلٰله ِ  مَّ  اّلٰله
ن  الْقَّْوُم  اَِٰلَّ  ِسُرْونَّ  الْخه



 

আ -আ'ৰোফ 

 

219 

 

 األعراف 

100. তকোলনো তদশৰ জনগণৰ (ধ্বংসৰ) বপছত বযসকল  

তসই তদশৰ উত্তৰোবধকোৰী হয় বসহঁতৰ ওচৰত এইলটো 

প্ৰতীয়মোন তহোৱো নোইলন তয, আবম ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতৰ 

পোপকমিৰ ফ ত বসহঁতক শোবি বদি পোলৰোঁ? আৰু আবম 

বসহঁতৰ হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ বদম, ফ ত বসহঁলত এলকো শুনো 

নোপোি। 

لَّْم  َّوَّ َِّٰذیْنَّ  یَّْهدِ  ا ْ  اَْلَّْرضَّ  یَِّرثُْونَّ  لِل   ِمنٌۢ
ا   بَّْعدِ  َّْهلِهَّ َّْن  ا ٓاءُ  لَّٰوْ  ا ْ  نَّشَّ ُ ْبٰنه   اَّصَّ

له  وَّنَّْطبَّعُ   ِبُذنُْوِبِهْم      فَُّهْم  قُلُْوِبِهْم  عَّ
 یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ 

101. তসইলিোৰ জনপদৰ বকছু বিৱৰণ আবম ততোমোৰ ওচৰত 

িণিনো কবৰ আলছোঁ, বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ৰোছু সকল  

স্পষ্ট প্ৰমোণসহ আবহবছ ; বকন্তু পূলিি বসহঁলত বযলটোক বমছো 

িুব  অগ্ৰোহয কবৰবছ  তসইলটোক দুনোই বিশ্বোস কবৰিল  

বসহঁলত মোবে নহয়। এইদলৰই আল্লোলহ কোবফৰসক ৰ 

অেৰত তমোহৰ মোবৰ বদলয়। 

ی تِلْكَّ  ا    ِمْن  عَّلَّْیكَّ  نَُّقٰصُ  الُْقره َّنٌْۢبَّٓاى ِهَّ   ا
لَّقَّْد  ْتُهْم  وَّ ٓاءَّ ِت    ُرُسلُُهْم  جَّ   ِبالْبَّیِٰنه
َّانُْوا فَّمَّا  بُْوا ِبمَّا  لُِیْؤِمُنْوا ك   قَّْبُل    ِمْن  كَّٰذَّ

لِكَّ  ُ  یَّْطبَّعُ  كَّذه له  اّلٰله   قُلُْوِب  عَّ
 الْكهِفِریْنَّ 

102. আৰু আবম বসহঁতৰ অবধকোংশলকই প্ৰবতশ্ৰুবত ৰক্ষ্োকোৰী 

তপোৱো নোই, িৰং আবম বসহঁতৰ অবধকোংশলকই ফোবছক্ব 

পোইলছোঁ। 

ا  مَّ ْدنَّا  وَّ ْكثَِّرِهْم  وَّجَّ ْهد     ٰمِْن  َِلَّ  وَّاِْن   عَّ
ْدنَّا   ُهْم  ٰوَّجَّ ْكثَّرَّ َّ ِسِقْیَّ  ا  لَّفه

103. বসহঁতৰ বপছত আবম মুছোক আমোৰ বনদশিনসহ 

বফৰআউন আৰু তোৰ পবৰষদিগিৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; 

বকন্তু বসহঁলত তসইলিোৰৰ  গত অতযোচোৰ কবৰবছ । এলতলক 

বিপযিয় সৃবষ্টকোৰীসক ৰ বক পবৰণোম হহবছ  তসয়ো  ক্ষ্য কবৰ 

তচোৱো। 

ثْنَّا  ثُٰمَّ  ْ  بَّعَّ   ِباهیهِتنَّا   ٰمُْوسه  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ْونَّ  اِله  ۡى ِه   فِْرعَّ مَّلَّ لَّمُْوا وَّ ا    فَّظَّ  ِبهَّ

َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ  الْمُْفِسِدیْنَّ   عَّاقِبَّةُ  ك
 

104. মুছোই ক’ত , ‘তহ বফৰআউন! বনশ্চয় মই হহলছোঁ 

বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত এজন ৰোছু ’। 

ْوُن  ُمْوسه  وَّقَّالَّ  ْ  یهِفْرعَّ ُسْول   اِٰنِ   ٰمِْن  رَّ
ٰبِ  ن  ٰرَّ لَّمِْیَّ  الْعه

105. ‘এইলটো বিৰ বনবশ্চত তয, মই আল্লোহ সম্বলন্ধ সতযৰ 

িোবহলৰ এলকো নকও।ঁ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

স্পষ্ট বনদশিন হ  মই ততোমোল োকৰ ওচৰল  আবহলছোঁ, তসলয় 

িনী ইছৰোঈ ক তুবম তমোৰ  গত যোিল  বদয়ো’। 

ِقْیق   له   حَّ َّْن  عَّ َّقُْولَّ  َٰلَّ   ا لَّ  ا ِ  عَّ   اَِٰلَّ  اّلٰله
ٰقَّ    بُِٰكْم  ٰمِْن  ِببَّیِٰنَّة   ِجْئُتُكْم  قَّْد   الْحَّ  ٰرَّ
َّْرِسْل  ٓاِءیْلَّ   بَِّنْ   مَِّعَّ  فَّا  اِْسرَّ
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106. বস (বফৰআউলন) ক’ত , ‘যবদ তুবম তকোলনো বনদশিন 

হ  আবহছো, ততলে তসয়ো উপিোপন কৰো, যবদলহ তুবম 

সতযিোদী’। 

ا   فَّاِْت  ِباهیَّة   ِجْئتَّ  ُكْنتَّ  اِْن  قَّالَّ    اِْن  ِبهَّ
ِدقِْیَّ  ِمنَّ  ُكْنتَّ   الٰصه

107. ততবতয়ো মুছোই বনজৰ হোতৰ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প 

কবৰল  আৰু  লগ  লগ তসয়ো এিো  অজগৰ সোপত পবৰণত 

হ’ । 

َّلْقه  اهُ  فَّا صَّ ِبْی  ۬   ثُْعبَّان   ِِهَّ  فَّاِذَّا عَّ  ٰمُ

108. আৰু ততওঁ বনজৰ হোত িোবহৰল  উব য়োই আবনল  আৰু 

 লগ  লগ তসয়ো দশিকৰ দৃবষ্টত শুভ্ৰ উজ্জ্ব  তদখো গ’ । 
عَّ  ه   وَّنَّزَّ ٓاءُ  ِِهَّ  فَّاِذَّا یَّدَّ  بَّْیضَّ

ن  ِظِریْنَّ  لِلنٰه

109. বফৰআউন সম্প্ৰদোয়ৰ তনতোসকল  ক’ত , ‘বনশ্চয় 

এওঁ এজন সুদক্ষ্ যোদুকৰ’, 
ُ  قَّالَّ  ْونَّ  قَّْوِم  ِمْن  الْمَّلَّ ا اِٰنَّ  فِْرعَّ  ههذَّ

ِحر   ن  لَّسه  عَّلِْیم 

110. ‘এওঁ ততোমোল োকক বনজ তদশৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰি 

বিচোলৰ, এবতয়ো ততোমোল োলক বক পৰোমশি বদয়ো’? 
َّْن  یُِٰریُْد  كُْم  ا َّْرِضكُْم    ٰمِْن  یُْٰخِرجَّ فَّمَّا    ا
 تَّاُْمُرْونَّ  ذَّا

111. বসহঁলত ক’ত , ‘ততওঁক আৰু ততওঁৰ ভোতৃক অ প 

অৱকোশ বদয়ক, আৰু চহলৰ-নগলৰ সংগ্ৰোহকসক ক প োই 

বদয়ক’, 

لُْو ا َّْرِجهْ  قَّا اهُ  ا َّْرِسْل   وَّاَّخَّ  ِف   وَّا
ٓاى ِِن  ن  الْمَّدَّ ِشِریْنَّ  حه

112. ‘যোলত বসহঁলত আলপোনোৰ ওচৰল  প্ৰবতজন সুদক্ষ্ 

যোদুকৰক উপবিত কলৰ’। 

ِحر   ِبكُٰلِ  یَّاُْتْوكَّ   عَّلِْیم   سه

113. যোদুকৰসকল  বফৰআউনৰ ওচৰত আবহ ক’ত , 

‘আবম যবদ বিজয়ী হও ঁততলে আমোৰ িোলি পুৰস্কোৰ থোবকি তন 

নোই’? 

ٓاءَّ  ةُ  وَّجَّ رَّ حَّ ْونَّ  الٰسَّ ا فِْرعَّ لُْو   لَّنَّا  اِٰنَّ  قَّا
َّْجًرا لِِبْیَّ  نَّْحُن  ُكنَّٰا  اِْن  َلَّ  الْغه

114. বস ক’ত , ‘হয়, বনশ্চয় ততোমোল োক তমোৰ ঘবনষ্টসক ৰ 

অেভুি ি হ’িো’। 

ْم  قَّالَّ  نَُّٰكْم  نَّعَّ ِبْیَّ  لَّمِنَّ  وَّاِ ٰرَّ  الْمُقَّ

115. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ মুছো! তুবম (আগলত) বনলক্ষ্প 

কবৰিো তন আবম (আগলত) বনলক্ষ্প কবৰম’? 
ا   یهُمْوسه   قَّالُْوا َّْن  اِٰمَّ ا   ُتلِْقَّ  ا َّْن  وَّاِٰمَّ  ا
 الْمُلِْقْیَّ  نَّْحُن  نَُّٰكْونَّ 
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116. ততওঁ (মুছোই) ক’ত , ‘ততোমোল োলকই (আগলত) 

বনলক্ষ্প কৰো’। তযবতয়ো বসহঁলত বনলক্ষ্প কবৰল , ততবতয়ো 

বসহঁলত মোনুহৰ চকুত যোদু কবৰল , বসহঁতক আতংবকত 

কবৰল  আৰু এটো িোঙৰ যোদু প্ৰদশিন কবৰল । 

َّلُْقْوا    قَّالَّ  َّا    ا َّلْقَّْوا فَّلَّمٰ ا  ا ُرْو  حَّ َّْعُیَّ  سَّ  ا
هَُّبْوُهْم  النَّٰاِس  ْ ٓاُءوْ   وَّاْسَتَّ   ِبِسْحر   وَّجَّ
ِظْیم    عَّ

117. আৰু আবম মুছোৰ প্ৰবত অহী কবৰল োঁ তয, ‘তুবমও 

ততোমোৰ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প কৰো’।  লগ  লগ তসই 

 োখুটিিোল  (অজগৰ সোপত পবৰণত হহ) বসহঁলত বয অ ীক 

িস্তু িনোইবছ  তসইলিোৰক বগব  তপ োিল  ধবৰল ; 

یْنَّا   َّْوحَّ َّْن  ُمْوسه   اِله  وَّا َّلِْق  ا اكَّ    ا  عَّصَّ
ا  تَّلْقَُّف  ِِهَّ  فَّاِذَّا  یَّاْفِكُْونَّ   مَّ

118. ফ ত সতয প্ৰবতবিত হ’  আৰু বসহঁলত বয কবৰবছ  

তসয়ো িোবত  িুব  প্ৰবতপন্ন হ’ । 
ٰقُ  فَّوَّقَّعَّ  لَّ  الْحَّ بَّطَّ ا  وَّ َّانُْوا مَّ  ك

 یَّْعمَّلُْونَّ  

119. এলতলক বসহঁলত তোত পৰোবজত হ’  আৰু  োবঞ্ছত হহ 

উভবত গ’ , 
نْقَّلَُّبْوا ُهنَّالِكَّ  فَُّغلُِبْوا ِغِریْنَّ   وَّا  صه

120. আৰু যোদুকৰবি োক ছোজদোৱনত হ’ ।  َُّلِْق ةُ  وَّا رَّ حَّ ِجِدیْنَّ ۬   الٰسَّ  سه

121. ততওঁল োলক ক’ত , ‘আবম ঈমোন আবনল োঁ বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত’। 

لُْو ا نَّٰا  قَّا مَّ ٰبِ  اه ن  ِبرَّ لَّمِْیَّ  الْعه

122. ‘মুছো আৰু হোৰুনৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত’।  ِٰب ُرْونَّ  ُمْوسه  رَّ  وَّهه

123. বফৰআউলন ক’ত , ‘বক! মই ততোমোল োকক অনুমবত 

বদয়োৰ আগলতই ততোমোল োলক ইয়োৰ ওপৰত ঈমোন আবন ো? 

বনশ্চয় এইলটো এটো চৰোে; ততোমোল োলক নগৰিোসীসক ক 

ইয়োৰ পৰো উব য়োই বদয়োৰ িোলি এই চৰোে কবৰছো। এলতলক 

ততোমোল োলক অবতশীলে ইয়োৰ পবৰণোম জোবনি পোবৰিো’। 

ْوُن  قَّالَّ  مَّنُْتْم  فِْرعَّ َّْن  قَّْبلَّ  ِبه   اه ذَّنَّ  ا   اه
ا اِٰنَّ   لَّكُْم      ِف  ٰمَّكَّْرُتُمْوهُ  لَّمَّكْر   ههذَّ

ا   لُِتْخِرُجْوا الْمَِّدیْنَّةِ  ا    ِمْنهَّ َّْهلَّهَّ  ا
ْوفَّ   تَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

124. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ হোত-ভবৰ বিপৰীত ফো ৰ 

পৰো কোটি টুকুৰো-টুকুৰ কবৰ বদম; তোৰ বপছত বনশ্চয় মই 

ততোমোল োক আটোইলক শূ ত বদম’। 

ٰنَّ  عَّ ُقَّٰطِ َّیِْدیَُّكْم  َلَّ َّْرُجلَّكُْم  ا   ٰمِْن  وَّا
ف   لِٰبَّنَُّٰكْم  ثُٰمَّ   ِخلَّ ُصَّ َّْجمَِّعْیَّ  َلَّ  ا
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125. ততওঁল োলক ক’ত , ‘বনশ্চয় আবম আমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰল লকলহ উভবত যোম; 
لُْو ا َّا   قَّا نٰ بِٰنَّا  اِله  اِ  ُمْنقَّلُِبْونَّ   رَّ

126. ‘আৰু তুবম আমোক শোবি বদিল  ও োইছো তকৱ  

এইকোৰলণ তয, আবম আমোৰ প্ৰবতপো কৰ বনদশিনৰ ওপৰত 

ঈমোন আবনলছোঁ তযবতয়ো তসয়ো আমোৰ ওচৰল  আবহ পোইলছ। 

তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোক পবৰপূণিৰূলপ হধযিয দোন কৰো, 

 গলত মুছব মৰূলপ আমোক মৃতুয দোন কৰো’। 

ا  مَّ َّْن  اَِٰلَّ   ِمنَّٰا   تَّْنِقُم  وَّ نَّٰا  ا مَّ بِٰنَّا  ِباهیهِت  اه  رَّ
ْتنَّا    لَّمَّٰا  ٓاءَّ بَّٰنَّا    جَّ َّفِْرغْ  رَّ ا    عَّلَّیْنَّا   ا َْبً صَّ

فَّٰنَّا  ن  ٰوَّتَّوَّ  ُمْسلِمِْیَّ

127. আৰু বফৰআউন সম্প্ৰদোয়ৰ তনতোসকল  ক’ত , 

‘আপুবন মুছোক আৰু ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট 

কবৰিল  আৰু আলপোনোক  গলত আলপোনোৰ উপোসযসমূহক 

িজি ন কবৰিল  এবৰ বদি তনবক? বস ক’ত , ‘শীলেই আবম 

বসহঁতৰ পুত্ৰসক ক হতযো কবৰম আৰু বসহঁতৰ নোৰীসক ক 

জীবৱত ৰোবখম। বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওপৰত শবিধৰ’। 

ُ  وَّقَّالَّ  ْونَّ  قَّْوِم  ِمْن  الْمَّلَّ رُ  فِْرعَّ تَّذَّ َّ  ا
  اَْلَّْرِض  ِف  لُِیْفِسُدْوا وَّقَّْومَّه   ُمْوسه 
رَّكَّ  یَّذَّ تَّكَّ    وَّ لِهَّ ُل   قَّالَّ   وَّاه ٰتِ ُنقَّ   سَّ
ُهْم  َّبْنَّٓاءَّ ُهْم     وَّنَّْستَّْح   ا ٓاءَّ نَّٰا   نِسَّ   وَّاِ
 قهِهُرْونَّ  فَّْوقَُّهْم 

128. মুছোই ততওৰঁ সম্প্ৰদোয়ক ক’ত , ‘আল্লোহৰ ওচৰত 

সহোয় প্ৰোথিনো কৰো আৰু হধযিয ধোৰণ কৰো; বনশ্চয় পৃবথৱী 

আল্লোহলৰই। ততলৱঁই বনজ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো 

কলৰ ইয়োৰ উত্তৰোবধকোৰী িনোয়। আৰু শুভ পবৰণোম তকৱ  

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলিই’। 

ِ  اْستَِّعیُْنْوا لِقَّْوِمهِ  ُمْوسه  قَّالَّ   ِباّلٰله
ْوا    ۬   اَْلَّْرضَّ  اِٰنَّ   وَّاْصَِبُ ِ ن ا   ّلِلٰه   مَّْن  یُوِْرثُهَّ
ٓاءُ  اقِبَّةُ   ِعبَّادِه     ِمْن  یَّٰشَّ لِلْمُٰتَِّقْیَّ   وَّالْعَّ
 

129. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোৰ ওচৰল  অহোৰ আগলতও 

আবম বনযিোবতত হহলছোঁ আৰু তুবম অহোৰ বপছলতো’। ততও ঁ

ক’ত , ‘অবত তসোনকোল  ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক 

ততোমোল োকৰ শত্ৰুক ধ্বংস কবৰি আৰু ততওঁ ততোমোল োকক 

পৃবথৱীত ি োবভবষি কবৰি, তোৰ বপছত ততোমোল োলক বক 

কৰো তসয়ো ততওঁ  ক্ষ্য কবৰি’। 

لُْو ا َّْن  قَّْبِل  ِمْن  اُْوذِیْنَّا  قَّا ْ  تَّاْتِیَّنَّا  ا ِمنٌۢ   وَّ
ا  بَّْعدِ  بُُٰكْم  عَّسه  قَّالَّ   ِجْئتَّنَّا    مَّ َّْن  رَّ  ا
یَّْستَّْخلِفَُّكْم  عَُّدٰوَُّكْم  یُْٰهلِكَّ    ِف  وَّ
ن  كَّْیفَّ  فَّیَّْنُظرَّ  اَْلَّْرِض   تَّْعمَّلُْونَّ

130. আৰু বনশ্চয় আবম বফৰআউনৰ অনুসোৰীসক ক দুবভি ক্ষ্ 

আৰু ফচ ৰ ক্ষ্বতৰ দ্বোৰো আৰোে কবৰবছল োঁ, যোলত বসহঁলত 

উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

لَّقَّْد  ْذنَّا   وَّ ْونَّ  اهلَّ  اَّخَّ ِنْیَّ  فِْرعَّ  ِبالٰسِ
ِت  ٰمِنَّ  وَّنَّْقص   لَُّٰهْم  الثَّٰمَّره ٰكَُّرْونَّ  لَّعَّ یَّٰذَّ
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131. এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  তকোলনো ক যোণ 

আবহবছ , ততবতয়ো বসহঁলত হকবছ , ‘এইলটো আমোৰ প্ৰোপয’। 

আনহোলত তযবতয়ো তকোলনো অক যোলণ স্পশি কবৰবছ  

ততবতয়ো বসহঁলত মুছো আৰু ততওৰঁ সিীসক ক অমি  িুব  

গণয কবৰবছ । সোৱধোন! বসহঁতৰ অক যোণ তকৱ  আল্লোহৰ 

বনয়ন্ত্ৰণোধীন, বকন্তু বসহঁতৰ িহুলতই তসয়ো নোজোলন। 

ْتُهُم  فَّاِذَّا ٓاءَّ نَّةُ  جَّ سَّ ِذه     لَّنَّا  قَّالُْوا الْحَّ   هه
ْ  وَّاِْن  یِٰئَّة   ُتِصُْبُ ْوا سَّ ُ ْٰیَّ   ِبُمْوسه  یَّٰٰطَّ
مَّْن  ه     وَّ ُرُهْم  اِنَّٰمَّا  اََّلَّ    ٰمَّعَّ ى ِ ٓ ِ  ِعْندَّ  طه   اّلٰله
هِكٰنَّ  ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ا

132. আৰু বসহঁলত হকবছ , ‘আমোক যোদু কবৰিল  তুবম 

বযলকোলনো বনদশিলনই আমোৰ ওচৰল  হ  নোহো বকয়, আবম 

ততোমোৰ ওপৰত তকবতয়োও বিশ্বোস িোপন নকলৰোঁ’। 

ْهمَّا  وَّقَّالُْوا یَّة   ِمْن  ِبه   تَّاْتِنَّا  مَّ   اه
نَّا  رَّ ا ن  لِٰتَّْسحَّ ِبُمْؤِمِنْیَّ   لَّكَّ  نَّْحُن  فَّمَّا   ِبهَّ

 

133. তোৰ বপছত আবম বসহঁতৰ ওপৰত বিিোবৰত বনদশিন 

বহচোলপ প্লোৱন, কোকবত ফবৰং, ওকবণ, তভকু ী আৰু ততজ 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। ইয়োৰ বপছলতো বসহঁলত অহংকোৰ 

কবৰবছ ; আৰু বসহঁত আবছ  এটো অপৰোধী সম্প্ৰদোয়। 

لْنَّا  َّْرسَّ ُ   فَّا ْوفَّانَّ  عَّلَّهْْیِ ادَّ  الٰطُ رَّ   وَّالْجَّ
فَّادِعَّ  وَّالُْقٰمَّلَّ  مَّ  وَّالٰضَّ یهت   وَّالٰدَّ   اه
هت   ل فَّٰصَّ ْوا ٰمُ ُ َّانُْوا فَّاْستَّْكَبَّ   قَّْوًما  وَّك
 ٰمُْجِرِمْیَّ 

134. আৰু তযবতয়োই বসহঁতৰ ওপৰত শোবি আবহবছ  

ততবতয়োই বসহঁলত হকবছ , ‘তহ মুছো! তুবম ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আমোৰ িোলি প্ৰোথিনো কৰো ততোমোৰ  গত 

ততওঁ বয অিীকোৰ কবৰলছ তসই অনুযোয়ী; যবদ তুবম আমোৰ 

পৰো শোবি দূৰ কবৰ বদি পোৰো ততলে আবম বনশ্চয় ততোমোৰ 

ওপৰত ঈমোন আবনম আৰু বনশ্চয় িনী ইছৰোঈ ক ততোমোৰ 

 গত যোিল  বদম’। 

لَّمَّٰا  ُ  وَّقَّعَّ  وَّ ْجزُ  عَّلَّهْْیِ  یهُمْوسَّ  قَّالُْوا الٰرِ
بَّٰكَّ  لَّنَّا  ادْعُ  ِهدَّ  ِبمَّا  رَّ كَّ    عَّ ْن   ِعْندَّ   لَّى ِ

ْفتَّ  نَّٰا  كَّشَّ ْجزَّ  عَّ   لَّكَّ  لَُّنْؤِمنَّٰنَّ  الٰرِ
 َّ ٰ لَُّنْرِسلَّ ٓاِءیْلَّ   بَِّنْ   مَّعَّكَّ  وَّ  اِْسرَّ

135. এলতলক তযবতয়োই আবম বসহঁতৰ পৰো এটো বনবদি ষ্ট 

সময়ৰ িোলি শোবি দূৰ কবৰ বদবছল োঁ বযলটো বসহঁতৰ িোলি 

বনধিোবৰত আবছ , ততবতয়োই বসহঁলত বসহঁতৰ অিীকোৰ ভংগ 

কবৰবছ । 

ْفنَّا  فَّلَّمَّٰا  ُ  كَّشَّ ْجزَّ  عَّْٰنُ ل   اِله   الٰرِ  اَّجَّ
 یَّْنُكثُْونَّ  ُهْم  اِذَّا بهلُِغْوهُ  ُهْم 

136. তসলয় আবম বসহঁতৰ পৰো প্ৰবতলশোধ হ বছল োঁ আৰু 

বসহঁতক অত  সোগৰত িুিোই বদবছল োঁ। কোৰণ বসহঁলত 

আমোৰ বনদশিনক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু এই সম্বলন্ধ বসহঁত 

আবছ  অমলনোলযোগী। 

ْ  فَّانْتَّقَّْمنَّا  ْ   ِمْٰنُ ُ قْٰنه َّْغرَّ   الْیَّٰمِ  ِف  فَّا
بُْوا ِباَّنَُّٰهْم  َّانُْوا ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ا  وَّك ْنهَّ   عَّ
ِفلِْیَّ   غه
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137. আৰু বয সম্প্ৰদোয়ক দুিি  িুব  গণয কৰো হহবছ  

ততওঁল োকক আবম আমোৰ ক যোণপ্ৰোপ্ত ৰোজযৰ পূৱ আৰু 

পবশ্চমৰ উত্তৰোবধকোৰী কবৰবছল োঁ; আৰু িনী ইছৰোঈ  

সম্পলকি  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শুভ িোণী সতযত পবৰণত 

হহবছ , বযলহতু ততওঁল োলক হধযিয ধবৰবছ ;  গলত 

বফৰআউন আৰু তোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ বশল্প আৰু বযলিোৰ প্ৰোসোদ 

বসহঁলত বনমিোণ কবৰবছ  তসয়ো ধ্বংস কবৰবছল োঁ। 

ثْنَّا  َّْورَّ َّانُْوا الَِّٰذیْنَّ  الْقَّْومَّ  وَّا   ك
ُفْونَّ  اِرقَّ  یُْستَّْضعَّ   اَْلَّْرِض  مَّشَّ
ا  اِربَّهَّ غَّ مَّ ْكنَّا  الَِّٰتْ  وَّ ا    بهرَّ  وَّتَّٰمَّْت   فِْیهَّ
َّلِمَُّت  بِٰكَّ  ك له  الُْحْسنه  رَّ   بَِّنْ   عَّ

  ۬ ٓاِءیْلَّ ن ْوا    ِبمَّا   اِْسرَّ ُ َبَّ ا  وَّدَّٰمَّْرنَّا   صَّ   مَّ
َّانَّ  ْوُن  یَّْصنَّعُ  ك ا  وَّقَّْوُمه   فِْرعَّ مَّ َّانُْوا وَّ   ك

 یَّْعِرُشْونَّ 

138. আৰু িনী ইছৰোঈ ক আবমলয়ই সোগৰ পোৰ কৰোই 

বদবছল োঁ, তোৰ বপছত বসহঁলত মূবতি পূজোত আসি এটো 

জোবতৰ ওচৰত উপবিত হহবছ । বসহঁলত হকবছ , ‘তহ মুছো! 

এওঁল োকৰ উপোসযৰ দলৰ আমোৰ িোলিও এজন উপোসয বিৰ 

কবৰ বদয়ক’। ততওঁ ক’ত , ‘বনশ্চয় ততোমোল োক এটো মূখি 

সম্প্ৰদোয়’। 

وَّْزنَّا  ٓاِءیْلَّ  ِببَِّنْ   وَّجه َّتَّْوا الْبَّْحرَّ  اِْسرَّ  فَّا
له  له   یَّْٰعكُُفْونَّ  قَّْوم   عَّ َّْصنَّام   عَّ  لَُّٰهْم    ا
لُْوا ْل  یهُمْوسَّ  قَّا هًها  لَّٰنَّا   اْجعَّ   لَُّهْم  كَّمَّا  اِل
ة     لِهَّ نَُّٰكْم  قَّالَّ   اه لُْونَّ  قَّْوم   اِ  تَّْجهَّ

139. ‘বনশ্চয় এইসক  ত োক য’ত ব প্ত হহ আলছ তসইলিোৰ 

হহলছ ধ্বংসশী  আৰু বসহঁলত বয কবৰ আলছ তসইলিোলৰো 

অমূ ক’। 

ءِ  اِٰنَّ  بهِطل   فِْیهِ  ُهْم  ٰمَّا  ُمتََّٰبَّ   هه ُؤاَلَّ   ٰمَّا  وَّ
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

140. ততওঁ আৰু ক’ত , ‘মই আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ 

িোলি আন তকোলনোিো ই োহ (উপোসয) সন্ধোন কবৰম তনবক 

অথচ ততলৱঁই ততোমোল োকক বিশ্বজগতৰ ওপৰত তেিত্ব 

প্ৰদোন কবৰলছ’? 

ْْیَّ  قَّالَّ  َّغَّ ِ  ا َّبِْغْیُكْم  اّلٰله هًها  ا   اِل
لَّكُْم  فَّٰضَّ لَّ  وَُّهوَّ لَّمِْیَّ  عَّ  الْعه

141. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোল োকক 

বফৰআউনৰ অনুসোৰীসক ৰ হোতৰ পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ, 

বযসকল  ততোমোল োকক বনকৃষ্ট শোবি প্ৰদোন কবৰবছ । বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ পুত্ৰ সেোনসক ক হতযো কবৰবছ  আৰু 

নোৰীসক ক জীবৱত ৰোবখবছ ; ইয়োত আবছ  ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এটো মহো পৰীক্ষ্ো। 

یْنهُكْم  وَّاِذْ  َّنْجَّ ِل  ٰمِْن  ا ْونَّ  اه   فِْرعَّ
اِب    ُسْوٓءَّ  یَُّسْوُمْونَُّكْم  ذَّ  یُقَّٰتِلُْونَّ   الْعَّ
ُكْم  َّبْنَّٓاءَّ یَّْستَّْحُیْونَّ  ا ُكْم    وَّ ٓاءَّ   نِسَّ

لِكُْم  وَِّفْ  ء   ذه بُِٰكْم  ٰمِْن  بَّاَلَّ ن  ٰرَّ ِظْیم   عَّ
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142. আৰু মুছোৰ িোলি আবম বত্ৰশ ৰোবতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত কবৰবছল োঁ 

 গলত দহ তযোগ কবৰ তসয়ো পূণি কবৰবছল োঁ। এইদলৰ ততওৰঁ 

প্ৰবতপো কৰ বনধিোবৰত সময় চবল্লশ ৰোবতত পূণি হহবছ । মুছোই 

ততওঁৰ ভোতৃ হোৰুনক হকবছ , ‘তমোৰ অনুপবিবতত তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ মোজত তুবম তমোৰ প্ৰবতবনবধত্ব কবৰিো, সংলশোধন 

কবৰিো আৰু বিপযিয় সৃবষ্টকোৰীসক ৰ পথ অনুসৰণ নকবৰিো’। 

عَّْدنَّا  هِثْیَّ  ُمْوسه  وَّوه َّل ا  ث تْمَّْمنههَّ َّ   لَّْیلًَّة ٰوَّا
ْشر   بِٰه    ِمْیقَّاُت  فَّتَّٰمَّ  ِبعَّ َّْربَِّعْیَّ  رَّ   لَّْیلًَّة    ا
ُرْونَّ  َِلَِّخْیهِ  ُمْوسه  وَّقَّالَّ    ِفْ  اْخلُْفِنْ  هه
َّْصلِْح  قَّْوِمْ  ِبیْلَّ  تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ  وَّا   سَّ

 الْمُْفِسِدیْنَّ 

143. আৰু মুছো তযবতয়ো আমোৰ বনধিোবৰত সময়ত আবহ 

উপবিত হ’  আৰু ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওৰঁ  গত কথো 

পোবতল , ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম 

তমোক দশিন বদয়ো, মই ততোমোক তদবখম’। ততওঁ ক’ত , ‘তুবম 

তমোক তদবখি তনোৱোবৰিো। তুবম িৰং পোহোৰৰ ফোল ই 

তচোৱোলচোন, তসইখন যবদ বনজৰ  োইলত বিৰ থোলক 

ততলনহ’ত  তুবম তমোক তদবখি পোবৰিো’। তযবতয়ো ততওঁৰ 

প্ৰবতপো লক পোহোৰত তজযোবত প্ৰকোশ কবৰল  ততবতয়ো ই 

পোহোৰক চূণি-বিচূণি কবৰল  আৰু মুছো সংজ্ঞোহীন হহ পবৰ । 

তযবতয়ো ততওঁ জ্ঞোন উভবত পোল  ততবতয়ো ক’ত , ‘মবহমোময় 

তুবম, মই অনুতপ্ত হহ ততোমোৰ ওচৰত তোওিো কবৰলছোঁ আৰু 

মুবমনসক ৰ মোজত মলয়ই প্ৰথম’। 

لَّمَّٰا  ٓاءَّ  وَّ َّلَّٰمَّه    لِمِْیقَّاتِنَّا  ُمْوسه  جَّ بُٰه  ن  وَّك  رَّ
ٰبِ  قَّالَّ  َِّرِنْ   رَّ َّنُْظرْ  ا   لَّْن  قَّالَّ   اِلَّْیكَّ    ا
ىِنْ  هِكِن  تَّره ل بَِّل  اِلَّ  انُْظرْ  وَّ   فَّاِِن  الْجَّ
ٰرَّ  كَّانَّه   اْستَّقَّ ْوفَّ  مَّ ىِنْ    فَّسَّ   فَّلَّمَّٰا   تَّره
ٰله  بُٰه   تَّجَّ بَِّل  رَّ لَّه   لِلْجَّ عَّ ٰرَّ  دَّكًٰا جَّ   وَّخَّ
ِعًقا    ُمْوسه  َّا    صَّ َّفَّاقَّ  فَّلَّمٰ   قَّالَّ  ا

نَّكَّ  َّنَّا  اِلَّْیكَّ  ُتْبُت  ُسْبحه َّٰوَّلُ  وَّا   ا
 الْمُْؤِمِنْیَّ 

144. ততও ঁক’ত , ‘তহ মুছো! মই ততোমোক তমোৰ বৰছো ত 

আৰু িোকযো োপৰ দ্বোৰো মোনুহৰ ওপৰত বনিিোবচত কবৰলছোঁ; 

তসলয় মই ততোমোক বয প্ৰদোন কবৰল োঁ তসয়ো গ্ৰহণ কৰো আৰু 

কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপনকোৰীসক ৰ অেভুিু্ ি তহোৱো’। 

فَّیُْتكَّ  اِٰنِ  یهُمْوسه   قَّالَّ    عَّلَّ  اْصطَّ
هِتْ  النَّٰاِس  ل ِمْ  ؗ  ِبِرسه ِبكَّلَّ ا   فَُّخذْ   وَّ   مَّ
تَّیُْتكَّ  ِكِریْنَّ  ٰمِنَّ  وَُّكْن  اه  الٰشه

145. আৰু আবম তোৰ িোলি ফ কসমূহত সিি বিষলয় উপলদশ 

আৰু সকল ো বিষয়ৰ স্পষ্ট িযোখযো ব বখ বদলছোঁ; গবতলক তসয়ো 

দৃঢভোলৱ ধোৰণ কৰো আৰু ততোমোৰ সম্প্ৰদোয়ক ইয়োৰ মোজৰ বয 

উত্তম তসয়ো গ্ৰহণ কবৰিল  বনলদি শ বদয়ো। মই অনবতপ লম 

ফোবছক্বসক ৰ িোসিোন ততোমোল োকক তদখুৱোম। 

ء   كُٰلِ  ِمْن  اَْلَّلْوَّاِح  ِف  لَّه   وَّكَّتَّْبنَّا  ْ  َشَّ
ًة ٰوَّتَّْفِصْیًل  ُٰلِ  ٰمَّْوِعظَّ ء     لِٰك ْ   فَُّخْذهَّا   َشَّ

ا    یَّاُْخُذْوا قَّْومَّكَّ  ِبُقٰوَّة  ٰوَّاُْمرْ  ِنهَّ   ِباَّْحسَّ
اُوِریُْكْم  ِسِقْیَّ  دَّارَّ  سَّ  الْفه
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146. পৃবথৱীত বযসকল  অনযোয়ভোলৱ অহংকোৰ কবৰ ফুলৰ 

বসহঁতক মই তমোৰ বনদশিনসমূহৰ পৰো বনশ্চয় আঁতৰত ৰোবখম। 

দৰোচ লত বসহঁলত প্ৰবতলটো বনদশিন তদবখল ও ঈমোন তপোষণ 

নকবৰি আৰু বসহঁলত সৎপথ তদবখল ও তসইলটোক পথ িুব  

গ্ৰহণ নকবৰি, বকন্তু বসহঁলত ভু  পথ তদবখল  তসইলটোক পথ 

িুব  গ্ৰহণ কবৰি। এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত আমোৰ 

বনদশিনসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ আৰু তসই সম্পলকি  বসহঁত 

আবছ  অমলনোলযোগী। 

اَّْصِرُف  ْن  سَّ یهِتَّ  عَّ ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اه ُ   یَّتَّكََّٰبَّ
ْْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  ٰقِ    ِبغَّ ْوا وَّاِْن   الْحَّ  كُٰلَّ  یَّٰرَّ
یَّة   ا    یُْؤِمُنْوا َٰلَّ  اه ْوا وَّاِْن   ِبهَّ ِبیْلَّ  یَّٰرَّ   سَّ

ْشدِ  ِبیًْل    یَّٰتَِّخُذْوهُ  َلَّ  الٰرُ ْوا وَّاِْن   سَّ  یَّٰرَّ
ِبیْلَّ  ِٰ  سَّ ِبیًْل    یَّٰتَِّخُذْوهُ  الْغَّ لِكَّ   سَّ   ذه
بُْوا ِباَّنَُّٰهْم  َّانُْوا ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ا  وَّك ْنهَّ   عَّ
ِفلِْیَّ   غه

147. আৰু বযসকল  আমোৰ বনদশিনসমূহক আৰু আবখৰোতৰ 

সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ কবৰলছ বসহঁতৰ কৃতকমি বিফ  হহলছ। 

বসহঁলত বয কলৰ তসই অনুপোলতই বসহঁতক প্ৰবতফ  বদয়ো 

হ’ি। 

بُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  لِقَّٓاءِ  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ةِ  وَّ   اَْلهِخرَّ
ْت  ِبطَّ َّْعمَّالُُهْم    حَّ ْونَّ  هَّْل   ا ا  اَِٰلَّ  یُْجزَّ   مَّ
َّانُْوا ن  ك  یَّْعمَّلُْونَّ

148. আৰু (স্মৰণ কৰো) মুছোৰ সম্প্ৰদোলয় ততওঁৰ অনুপবিবতত 

বনজৰ অ ংকোলৰলৰ এটো দোমুৰী সোবজবছ , এটো তদহ (ৰ দলৰ 

প্ৰবতমো) বযলটো ‘হোম্বো’ (গৰুৰ দলৰ) শব্দ ও োইবছ । বসহঁলত 

তচোৱো নোই তনবক তয, এইলটোলৱ বসহঁতৰ  গত কথো ক’ি 

তনোৱোলৰ আৰু বসহঁতক তকোলনো পথৰ সন্ধোলনো বদি তনোৱোলৰ? 

(তথোবপও) বসহঁলত ইয়োলকই উপোসযৰূলপ গ্ৰহণ কবৰবছ  আৰু 

বসহঁত আবছ  যোব ম। 

ذَّ  تَّٰخَّ ْ  ُمْوسه  قَّْوُم  وَّا   ِمْن  بَّْعِده   ِمنٌۢ
 ْ ِ ًدا ِعْجًل  ُحلهِْٰیِ سَّ َّلَّْم   ُخوَّار      لَّٰه   جَّ  ا
ْوا َّنَّٰه   یَّرَّ  یَّْهِدیِْهْم  وََّلَّ  یُكَّلِٰمُُهْم  َلَّ  ا
ِبیًْل    ُذْوهُ   سَّ تَّٰخَّ َّانُْوا اِ لِمِْیَّ   وَّك  ظه

149. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো অনুতপ্ত হ’  আৰু তদবখল  তয, 

বসহঁলত বিপথগোমী হহ হগলছ, ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , 

‘আমোৰ প্ৰবতপো লক যবদ আমোৰ প্ৰবত দয়ো নকলৰ আৰু 

আমোক ক্ষ্মো কবৰ বনবদলয় ততলে বনশ্চয় আবম 

ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হহ যোম’। 

لَّمَّٰا  َّیِْدیِْهْم  ِفْ   ُسِقطَّ   وَّ َّْوا ا ا َّنَُّٰهْم  وَّرَّ  قَّْد  ا
لُْٰوا ن  ْن  قَّالُْوا  ضَّ ْمنَّا  لَّْٰم  لَّى ِ بُٰنَّا  یَّْرحَّ   رَّ
یَّْغِفرْ  ِسِریْنَّ   ِمنَّ  لَّنَُّكْونَّٰنَّ  لَّنَّا  وَّ الْخه
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150. আৰু মুছোই তযবতয়ো ৰুি আৰু বিকু্ষ্ব্ধ হহ বনজ 

সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  উভবত আবহ , ততবতয়ো ক’ত , ‘তমোৰ 

অনুপবিবতত ততোমোল োলক তমোৰ বকমোন বনকৃষ্ট প্ৰবতবনবধত্ব 

কবৰছো! ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশৰ আগলতই 

ততোমোল োলক বকয় খৰলখদো কবৰ ো’? এই িুব  ততও ঁ

ফ কসমূহ দব য়োই তপ োল  আৰু ততওঁৰ ভোতৃক চুব ত ধবৰ 

বনজৰ বপলন টোবন আবনি ধবৰল । হোৰুলন ক’ত , ‘তহ তমোৰ 

সলহোদৰ! মোনুলহ তমোক দুিি  িুব  ভোবিবছ  আৰু তমোক প্ৰোয় 

হতযোই কবৰ তপ োইবছ । তসলয় তুবম তমোৰ  গত এলন 

আচৰণ নকবৰিো, বয আচৰণ কবৰল  শত্ৰুসকল  আনবিত 

হয়।  গলত তমোক যোব মসক ৰ অেভুি ি িুব  নোভোবিিো’। 

لَّمَّٰا  عَّ  وَّ ْضبَّانَّ   قَّْوِمه   اِله  ُمْوسه   رَّجَّ   غَّ
َِّسًفا ن  مَّا  قَّالَّ   ا لَّْفُتُمْوِنْ  ِبْئسَّ ْ  خَّ   ِمنٌۢ
ِجلُْتْم   بَّْعِدْی    َّعَّ َّْمرَّ  ا بُِٰكْم    ا َّلْقَّ   رَّ   وَّا
ذَّ  اَْلَّلْوَّاحَّ  اِْس  وَّاَّخَّ َِّخْیهِ  ِبرَّ ه    ا   یَُّجٰرُ
  الْقَّْومَّ  اِٰنَّ  اُٰمَّ  ابْنَّ  قَّالَّ   اِلَّْیِه   

ُفْوِنْ  َّادُْوا اْستَّْضعَّ   فَّلَّ   یَّْقُتلُْونَِّنْ  ؗ  وَّك
ٓاءَّ  ِبَّ  ُتْشِمْت  لِْنْ  وََّلَّ  اَْلَّعْدَّ   مَّعَّ  تَّْجعَّ
لِمِْیَّ  الْقَّْوِم   الٰظه

151. মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক আৰু তমোৰ 

ভোতৃক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো আৰু আমোক ততোমোৰ ৰহমতৰ মোজত 

প্ৰলৱশ কলৰোৱো; আৰু তুবমলয়ই সিিলেি দয়ো ু’। 

ٰبِ  قَّالَّ  َّدِْخلْنَّا  وََِّلَِّخْ  ِلْ  اْغِفرْ  رَّ   ِفْ  وَّا
ْحمَِّتكَّ  ؗ  َّنْتَّ   رَّ ُم  وَّا َّْرحَّ ن  ا ِحِمْیَّ  الٰره

152. (আল্লোলহ ক’ত ) বনশ্চয় বযসকল  দোমুৰীলটোক 

(উপোসযৰূলপ) গ্ৰহণ কবৰবছ , শীলেই পোবথিৱ জীৱনত বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰোধ আৰু  োঞ্ছনো বসহঁতৰ ওপৰত আপবতত 

হ’ি। এইদলৰই আবম বমছো ৰটনোকোৰীসক ক প্ৰবতফ  বদ 

থোলকোঁ। 

ُذوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  تَّٰخَّ یَّنَّالُُهْم  الِْعْجلَّ  ا   سَّ
ب   بِِٰهْم  ٰمِْن  غَّضَّ لَّٰة   ٰرَّ وةِ  ِف  وَّذِ یه   الْحَّ
نْیَّا    لِكَّ   الٰدُ ِیْنَّ  نَّْجِزی وَّكَّذه  الْمُْفَتَّ

153. আনহোলত বযসকল  অসৎকমি কবৰলছ, বকন্তু তোৰ 

বপছত (যবদ) বসহঁলত তোওিো কবৰলছ আৰু ঈমোন আবনলছ, 

ততলে বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক ইয়োৰ বপছলতো পৰম 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ِملُوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اهِت   عَّ ٰیِ ْ  تَّابُْوا ثُٰمَّ  الٰسَّ   ِمنٌۢ
ا ؗ  بَّْعِدهَّا  ُنْو  مَّ بَّٰكَّ  اِٰنَّ   وَّاه ْ  رَّ   بَّْعِدهَّا  ِمنٌۢ
ُفوْر    ٰرَِّحیْم   لَّغَّ

154. আৰু তযবতয়ো মুছোৰ খং প্ৰশবমত হ’ , ততবতয়ো ততও ঁ

ফ কসমূহ তুব   ’ত । বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক ভয় 

কলৰ বসহঁতৰ িোলি তসই ফ কসমূহত বয ব খো আবছ , তসয়ো 

আবছ  বহদোয়ত আৰু ৰহমত। 

لَّمَّٰا  كَّتَّ   وَّ ْن  سَّ ُب  ٰمُْوسَّ  عَّ ذَّ  الْغَّضَّ   اَّخَّ
  ۬ ا  وَِّفْ   اَْلَّلْوَّاحَّ   ِتهَّ ْحمَّة    ُهًدی نُْسخَّ   وَّرَّ
َِّٰذیْنَّ  بِِٰهْم  ُهْم  لِٰل  یَّْرهَُّبْونَّ  لِرَّ
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155. আৰু মুছোই ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো সত্তৰজন ত োকক 

আমোৰ বনধিোবৰত িোনত একবত্ৰত তহোৱোৰ িোলি মলনোনীত 

কবৰল । তোৰ বপছত বসহঁলত তযবতয়ো ভূবমকম্পৰ দ্বোৰো 

আৰোে হ’ , ততবতয়ো মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তুবম ইচ্ছো কবৰল  আগলতই ইহঁতক আৰু তমোলকো ধ্বংস 

কবৰি পোবৰ োলহঁলতন, আমোৰ মোজৰ বনলিিোধসকল  বয কবৰলছ 

তোৰকোৰলণ তুবম আমোক ধ্বংস কবৰিোলন? এইলটো হহলছ 

তকৱ  ততোমোৰ পৰীক্ষ্ো, বযলটোৰ দ্বোৰো তুবম যোক ইচ্ছো কৰো 

বিপথগোমী কৰো আৰু যোক ইচ্ছো কৰো তুবম সৎপথত 

পবৰচোব ত কৰো। তুবমলয়ই আমোৰ অবভভোৱক; তসলয় তুবম 

আমোক ক্ষ্মো কৰো আৰু আমোৰ প্ৰবত দয়ো কৰো। 

ক্ষ্মোশী সক ৰ বভতৰত তুবমলয়ই তেি’। 

ْبِعْیَّ   قَّْومَّه   ُمْوسه  وَّاْختَّارَّ  ُجًل  سَّ   رَّ
َّا    لِٰمِْیقَّاتِنَّا    ْتُهُم  فَّلَّمٰ ذَّ ْجفَّةُ  اَّخَّ   قَّالَّ  الٰرَّ

ٰبِ  ْ  ِشْئتَّ  لَّوْ  رَّ ُ َّْهلَّكهَْتَّ   قَّْبُل  ٰمِْن  ا
یَّٰایَّ    تُْهلِكُنَّا   وَّاِ َّ لَّ  ِبمَّا  ا ٓاءُ  فَّعَّ فَّهَّ  الٰسُ
ا  ُتِضٰلُ   فِْتنَُّتكَّ    اَِٰلَّ  ِِهَّ  اِْن   ِمنَّٰا      مَّْن  ِبهَّ

ٓاءُ  ٓاُء    مَّْن  وَّتَّْهِدْی  تَّشَّ َّنْتَّ   تَّشَّ لِیُٰنَّا  ا   وَّ
ْمنَّا   ا لَّنَّ  فَّاْغِفرْ  َّنْتَّ  وَّاْرحَّ ْْیُ   وَّا  خَّ

ِفِریْنَّ   الْغه

156. ‘ গলত তুবম আমোৰ িোলি এই পৃবথৱীত ক যোণ ব বখ 

বদয়ো আৰু আবখৰোতলতো। বনশ্চয় আবম ততোমোৰ ওচৰল  

উভবত আবহলছোঁ’। আল্লোলহ ক’ত , ‘তমোৰ শোবি মই যোক 

ইচ্ছো কলৰোঁ তোলকই বদও ঁআৰু তমোৰ দয়ো- তসয়োলতো প্ৰলতযক 

িস্তুলকই আৱবৰ আলছ। গবতলক মই তসইলটো ব বখ বদম তকৱ  

বসহঁতৰ িোলি বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ, যোকোত প্ৰদোন 

কলৰ আৰু আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কলৰ’। 

ْكُتْب  ِذهِ  ِفْ  لَّنَّا  وَّا نْیَّا  هه نًَّة ٰوَِّف  الٰدُ سَّ   حَّ
ةِ  نَّٰا  اَْلهِخرَّ اِبْ    قَّالَّ   اِلَّْیكَّ    ُهْدنَّا   اِ  عَّذَّ
ٓاُء    مَّْن  ِبه   اُِصْیُب  ْحمَِّتْ   اَّشَّ ْت  وَّرَّ   وَِّسعَّ
ء     كُٰلَّ  ْ ا   َشَّ ْكتُبُهَّ َّ ا َِّٰذیْنَّ  فَّسَّ   یَّٰتَُّقْونَّ  لِل

یُْؤُتْونَّ  وةَّ  وَّ كه   ِباهیهِتنَّا  ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  الٰزَّ
 یُْؤِمُنْونَّ  

157. বযসকল  অনুসৰণ কলৰ ৰোছু ৰ, বনৰক্ষ্ৰ নিীৰ, যোৰ 

উলল্লখ বসহঁলত বসহঁতৰ ওচৰত থকো তোওৰোত আৰু ইিী ত 

ব বপিি পোয়, বযজলন বসহঁতক সৎকমিৰ আলদশ বদলয়, 

অসৎকমিৰ পৰো বনলষধ কলৰ, বসহঁতৰ িোলি পবৱত্ৰ িস্তুলিোৰ 

হো ো  কলৰ আৰু অপবৱত্ৰ িস্তুলিোৰ হোৰোম কলৰ। বযলয় 

বসহঁতক বসহঁতৰ ওপৰত থকো তিোজোৰ পৰো আৰু শৃংখ ৰ পৰো 

মুি কলৰ। এলতলক বযসকল  ততওৰঁ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ, ততওকঁ সন্মোন কলৰ, ততওঁক সহোয় কলৰ আৰু বয নূৰ 

ততওঁৰ প্ৰবত অৱতীণি হহলছ তসইলটোৰ অনুসৰণ কলৰ, 

ততওঁল োলকই হহলছ সোফ যমবিত। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُسْولَّ  یَّتَِّٰبُعْونَّ  ا َّ  النَِّٰبَّٰ  الٰرَّ ٰ  اَْلُٰمِ
كُْتْوبًا یَِّجُدْونَّه   الَِّٰذْی  ُهْم  مَّ   ِف  ِعْندَّ
ىةِ   یَّاُْمُرُهْم   وَّاَْلِنِْجْیِل ؗ  الٰتَّوْره

هُىْ  ِبالْمَّْعُرْوِف  یَّْنهه ِن  وَّ   الْمُْنكَّرِ  عَّ
یُِحٰلُ  ِت  لَُّهُم   وَّ یِٰبه ُم  الٰطَّ ٰرِ یُحَّ ُ  وَّ   عَّلَّهْْیِ
ٓى ِثَّ  به عُ  الْخَّ یَّضَّ ْ  وَّ ُهْم  عَّْٰنُ   اِْصرَّ
هلَّ  َّانَّْت  الَِّٰتْ  وَّاَْلَّغْل ْ    ك لَِّٰذیْنَّ   عَّلَّهْْیِ  فَّا
ُنْوا مَّ ُرْوهُ  ِبه   اه ٰزَّ ُرْوهُ  وَّعَّ تَّٰبَُّعوا وَّنَّصَّ   وَّا
ُنِْزلَّ  الَِّٰذْی   النُٰوْرَّ  ه   ن  ا هٓى ِكَّ   مَّعَّ   ُهُم  اُول

ن   الْمُْفلُِحْونَّ
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158. তকোৱো, ‘তহ মোনৱ! বনশ্চয় মই ততোমোল োক সকল োলৰ 

প্ৰবত আল্লোহৰ (লপ্ৰবৰত) ৰোছু , বযজন আকোশসমূহ আৰু 

পৃবথৱীৰ সোিিলভৌমত্বৰ অবধকোৰী। ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনো 

(সতয) ই োহ নোই; ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই 

মৃতুয ঘটোয়। তসলয় ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো আল্লোহৰ 

প্ৰবত আৰু ততওঁৰ ৰোছু  বনৰক্ষ্ৰ নিীৰ প্ৰবত, বযজলন আল্লোহ 

আৰু ততওঁৰ িোণীসমূহৰ ওপৰত ঈমোন তপোষণ কলৰ; আৰু 

ততোমোল োলক ততওঁৰ অনুসৰণ কৰো যোলত ততোমোল োলক 

বহদোয়তপ্ৰোপ্ত তহোৱো’। 

ا  قُْل  ْ  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ُسْولُ  اِٰنِ ِ  رَّ   اّلٰله
ا  اِلَّْیُكْم  ِمْیعَّ   ُملُْك  لَّه   لَِّٰذْی  جَّ
وهِت  مه ههَّ  َلَّ    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ یُْح   اَِٰلَّ  اِل   ُهوَّ
یُِمْیُت  ِمُنْوا وَّ ِ  فَّاه ُسْولِهِ  ِباّلٰله   النَِّٰبِٰ  وَّرَّ
 ِٰ ِ  یُْؤِمُن  الَِّٰذْی  اَْلُٰمِ ِته   ِباّلٰله َّلِمه   وَّك

تَِّٰبُعْوهُ  لَّٰكُْم  وَّا  تَّْهتَُّدْونَّ  لَّعَّ

159. আৰু মুছোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ বভতৰত এলনকুৱো এটো দল ো 

আলছ বযসকল  আনক নযোয়ভোলৱ পথ তদখুৱোয় আৰু তসই 

অনুযোয়ী (বিচোৰত) ইনচোফ কলৰ। 

ِمْن  ٰقِ  یَّْٰهُدْونَّ  اُٰمَّة   ُمْوسه   قَّْوِم  وَّ  ِبالْحَّ
ِبه    یَّْعِدلُْونَّ  وَّ

160. আৰু বসহঁতক আবম িোৰটো তগোত্ৰত বিভি কবৰবছল োঁ। 

মুছোৰ সম্প্ৰদোলয় তযবতয়ো ততওঁৰ ওচৰত পোনী বিচোবৰল , 

ততবতয়ো আবম ততওঁৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কবৰল োঁ, ‘ততোমোৰ 

 োখুটিিোল লৰ বশ ত আঘোত কৰো’; ফ ত তোৰ পৰো িোৰটো 

ঝণিোৰ উৎপবত্ত হ’ । প্ৰলতযক তগোত্ৰই বনজৰ বনজৰ পোনী 

তখোৱো িোন বনণিয় কবৰ  ’ত । আবম তমঘৰ দ্বোৰো বসহঁতৰ 

ওপৰত ছোঁ কবৰ বদবছল োঁ আৰু বসহঁতৰ ওপৰত আবম মোন্নো আৰু 

ছো ৱো অৱতীণি কবৰবছল োঁ। (হকবছল োঁ) ‘ততোমোল োকক বয 

জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো পবৱত্ৰ িস্তুলিোৰ তখোৱো’। 

বসহঁলত আমোৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় কৰো নোবছ , িৰং বসহঁলত 

বনলজই বনজৰ ক্ষ্বত সোধন কবৰবছ । 

 ُ ُ ْعٰنه ْ  وَّقَّٰطَّ ثْنَّتَّ ةَّ  ا ْشرَّ َّْسبَّاًطا  عَّ ًما    ا   اُمَّ
یْنَّا   َّْوحَّ   اْستَّْسقهىهُ  اِذِ  ُمْوسه   اِله  وَّا
َِّن  قَّْوُمه    اكَّ  اْضِرْب  ا رَّ    بِٰعَّصَّ جَّ   الْحَّ

ْت  سَّ ا  ِمْنهُ  فَّانٌْۢبَّجَّ ثْنَّتَّ ةَّ  ا ْشرَّ   عَّیًْنا    عَّ
ُنَّاس   كُٰلُ  عَّلِمَّ  قَّْد  بَُّهْم    ا لَّٰلْنَّا   ٰمَّْشرَّ   وَّظَّ

 ُ مَّامَّ  عَّلَّهْْیِ لْنَّا  الْغَّ َّنْزَّ ُ   وَّا   الْمَّٰنَّ  عَّلَّهْْیِ
لْوهی    ِت  ِمْن  كُلُْوا  وَّالٰسَّ یِٰبه ا  طَّ   مَّ
ُكْم    زَّقْنه ا   رَّ مَّ لَّمُْونَّا  وَّ هِكْن  ظَّ ل ا وَّ َّانُْو    ك
ُهْم  َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا

161. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হহবছ , 

‘ততোমোল োলক এই জনপদত িোস কৰো আৰু য’ৰ পৰো ইচ্ছো 

তখোৱো  গলত তকোৱো, ‘বহত্তোতুন’ (ক্ষ্মো বিচোলৰোঁ) আৰু 

নতবশলৰ দুৱোলৰলৰ প্ৰলৱশ কবৰিো; আবম ততোমোল োকৰ 

অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰম। বনশ্চয় আবম সৎকমিশী সক ক 

অবধক দোন কবৰম’। 

ِذهِ  اْسكُُنْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذْ   الْقَّْریَّةَّ  هه
ا  وَّكُلُْوا یُْث  ِمْنهَّ ة   وَّقُْولُْوا ِشْئُتْم  حَّ ِحٰطَّ

ًدا الْبَّابَّ  ٰوَّادُْخلُوا   لَّكُْم  نَّْٰغِفرْ  ُسٰجَّ
ـ هِتكُْم    ِطْیٓ ِیُْد   خَّ َنَّ  الْمُْحِسِنْیَّ  سَّ
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162. তথোবপও বসহঁতৰ মোজৰ বযসক  যোব ম আবছ  

বসহঁতক বয তকোৱো হহবছ , তোৰ পবৰিলতি  বসহঁলত অনয কথো 

ক’ত । তসলয় আবম আকোশৰ পৰো বসহঁতৰ প্ৰবত শোবি 

প োল োঁ, কোৰণ বসহঁলত অনযোয় কবৰবছ । 

لَّ  لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّبَّٰدَّ ْ  ظَّ ْْیَّ  قَّْوًَل  ِمْٰنُ  غَّ
لْنَّا  لَُّهْم  قِْیلَّ  الَِّٰذْی  َّْرسَّ ْ  فَّا   عَّلَّهْْیِ
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِرْجًزا َّانُْوا ِبمَّا  الٰسَّ   ك

ن   یَّْظلِمُْونَّ

163. আৰু বসহঁতক সোগৰৰ হসকতত িোস কৰো জনিসবতৰ 

বিষলয় তসোধোলচোন, তযবতয়ো বসহঁলত শবনিোলৰ সীমো ংঘন 

কবৰবছ , তযবতয়ো শবনিোৰ পো নৰ বদনো মোছলিোৰ পোনীত 

ভোবহ ভোবহ বসহঁতৰ ওচৰল  আবহবছ । বকন্তু বযবদনো বসহঁলত 

শবনিোৰ পো ন কৰো নোবছ  তসইবদনো তসই মোছলিোৰ বসহঁতৰ 

ওচৰল  অহো নোবছ । এইদলৰ আবম বসহঁতক পৰীক্ষ্ো 

কবৰবছল োঁ, কোৰণ বসহঁলত ফোলছক্বী কবৰবছ । 

ِن  وَّْسـ َّلُْهْم  َّانَّْت  الَِّٰتْ  الْقَّْریَّةِ  عَّ   ك
ةَّ  اِضرَّ ْبِت  ِف  یَّْعُدْونَّ  اِذْ   الْبَّْحِر    حَّ   الٰسَّ

ْ  اِذْ  ْ  یَّْومَّ  ِحیْتَّانُُهْم  تَّاْتهِْْیِ بهَِْتِ   سَّ
یَّْومَّ  عًا ٰوَّ ۬   َلَّ   یَّْسِبُتْونَّ ن  َلَّ  ُشٰرَّ ۛ ْ   تَّاْتهِْْیِ

  ۬ لِكَّ ۛ َّانُْوا ِبمَّا  نَّْبلُْوُهْم   كَّذه یَّْفُسُقْونَّ   ك
 

164. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বসহঁতৰ দ  এটোই হকবছ , 

‘আল্লোলহ বযসক ক ধ্বংস কবৰি অথিো কল োৰ শোবি বদি, 

ততোমোল োলক বসহঁতক বকয় সদুপলদশ বদয়ো? বসহঁলত 

হকবছ , ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত দোবয়ত্ব-মুবিৰ 

িোলি আৰু যোলত বসহঁলত তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ 

তসইকোৰলণ’। 

ْ  اُٰمَّة   قَّالَّْت  وَّاِذْ  ا ن  تَِّعُظْونَّ  لِمَّ  ٰمِْٰنُ  قَّْومَّ
 ُ َّوْ  ُمْهلِكُُهْم  ّلٰله بُُهْم  ا ٰذِ ابًا ُمعَّ   عَّذَّ

ِدیًْدا    ةً  قَّالُْوا  شَّ ْعِذرَّ بُِٰكْم  اِله  مَّ   رَّ
لَُّٰهْم  لَّعَّ  یَّٰتَُّقْونَّ  وَّ

165. তোৰ বপছত বয উপলদশ বসহঁতক বদয়ো হহবছ , বসহঁলত 

তযবতয়ো তসয়ো পোহবৰ গ’ , ততবতয়ো বযসকল  অসৎকমিৰ 

পৰো বনলষধ কবৰবছ  ততওঁল োকক আবম উিোৰ কবৰবছল োঁ, 

আৰু বযসকল  অনযোয় কবৰবছ  বসহঁতক আবম কল োৰ শোবি 

বিবহবছল োঁ, কোৰণ বসহঁলত ফোলছক্বী কবৰবছ । 

ا  نَُّسْوا فَّلَّمَّٰا  ُرْوا مَّ ٰكِ یْنَّا  ِبه    ذُ َّنْجَّ   ا
ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِن  یَّْنهَّ ْوٓءِ  عَّ ْذنَّا  الٰسُ  وَّاَّخَّ
لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  اب    ظَّ ذَّ یْس    ِبعَّ َّانُْوا ِبمَّا  بَّى ِ  ك

 یَّْفُسُقْونَّ 

166. ইয়োৰ বপছলতো তযবতয়ো বসহঁলত বনবষি কোমত সীমো 

তচৰোই গ'  ততবতয়ো আবম বসহঁতক ক’ত োঁ, ‘ততোমোল োলক 

বনকৃষ্ট িোিৰ হহ তযোৱো’! 

تَّْوا فَّلَّمَّٰا  ْن  عَّ ا  عَّ ْنهُ  نُُهْوا  ٰمَّ   لَُّهْم  قُلْنَّا  عَّ
دَّةً  ُكْونُْوا ْیَّ  قِرَّ ِسى ِ  خه
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167. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক তঘোষণো 

কবৰবছ  তয, বনশ্চয় ততও ঁ বক্বয়োমত পযিে বসহঁতৰ ওপৰত 

এলনকুৱো বকছুমোন ত োকক (ক্ষ্মতো প্ৰদোন কবৰ) প োি, 

বযসকল  বসহঁতক কঠিন শোবি বদ থোবকি। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক শোবি দোনত তৎপৰ আৰু বনশ্চয় ততও ঁক্ষ্মোশী , 

পৰম দয়ো ু। 

َّذَّٰنَّ  وَّاِذْ  بُٰكَّ  تَّا ثَّٰنَّ   رَّ ْ  لَّیَّْبعَّ  اِله  عَّلَّهْْیِ
مَّةِ  یَّْوِم   ُسْوٓءَّ   یَُّٰسْوُمُهْم  مَّْن  الِْقیه

اِب    ذَّ بَّٰكَّ  اِٰنَّ   الْعَّ ِریْعُ  رَّ ۬   لَّسَّ  الِْعقَّاِب  
نَّٰه   ُفوْر   وَّاِ  ٰرَِّحیْم   لَّغَّ

168. আৰু আবম বসহঁতক পৃবথৱীত বিবভন্ন দ ত বিভি 

কবৰলছোঁ, বসহঁতৰ বকছুমোন হহলছ সৎকমিপৰোয়ণ আৰু বকছুমোন 

অনয ধৰণৰ। আবম বসহঁতক মি  আৰু অমি ৰ দ্বোৰো পৰীক্ষ্ো 

কবৰলছোঁ, যোলত বসহঁলত প্ৰতযোৱতি ন কলৰ। 

 ْ ُ ْعٰنه ًما    اَْلَّْرِض  ِف   وَّقَّٰطَّ ُ   اُمَّ   ِمْٰنُ
لُِحْونَّ  ْ  الٰصه ِمْٰنُ لِكَّ ؗ  دُْونَّ   وَّ  ذه
ُهْم  بَّلَّْونه نهِت  وَّ سَّ اهِت  ِبالْحَّ ٰیِ  وَّالٰسَّ
لَُّٰهْم   یَّْرِجُعْونَّ  لَّعَّ

169. বসহঁতৰ বপছত এলন বকছুমোন অলযোগয ত োক এটোৰ 

বপছত এটোলক বসহঁতৰ ি োবভবষিৰূলপ বকতোিৰ 

উত্তৰোবধকোৰী হহলছ, বযসকল  পৃবথৱীৰ এই তুচ্ছ অসোৰ 

সোমগ্ৰী সিয়ত ব প্ত থোলক, আৰু বসহঁলত কয়, ‘আমোক ক্ষ্মো 

কবৰ বদয়ো হ’ি’। বকন্তু এইলিোৰৰ অনুৰূপ সোমগ্ৰী বসহঁতৰ 

ওচৰল  আবহল  তসয়োও বসহঁলত গ্ৰহণ কবৰি; বকতোিৰ 

অিীকোৰ বসহঁতৰ পৰো ত োৱো তহোৱো নোবছ লন তয, বসহঁলত 

আল্লোহ সম্পলকি  সতযৰ িোবহলৰ আন এলকো নক’ি? অথচ 

বসহঁলত তোত বয আলছ তসয়ো অধযয়লনো কলৰ। বকন্তু বযসকল  

তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ বসহঁতৰ িোলি আবখৰোতৰ আিোলসই 

হহলছ উত্তম; ততোমোল োলক এয়ো অনুধোৱন নকৰোলন? 

لَّفَّ  ْ  فَّخَّ لْف   بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ   ٰوَِّرثُوا  خَّ
رَّضَّ  یَّاُْخُذْونَّ  الِْكتهبَّ  ا عَّ  اَْلَّدْنه  ههذَّ

یَُّقْولُْونَّ  ُیْغفَّرُ  وَّ  یَّٰاْتِِهْم  وَّاِْن   لَّنَّا    سَّ
رَّض   َّلَّْم   یَّاُْخُذْوهُ    ٰمِثْلُه   عَّ ذْ  ا   یُْؤخَّ
 ْ ِب  ٰمِیْثَّاُق  عَّلَّهْْیِ َّْن  الِْكته  یَُّقْولُْوا َٰلَّ  ا
لَّ  ِ  عَّ ٰقَّ  اَِٰلَّ  اّلٰله ُسْوا الْحَّ ا  وَّدَّرَّ   فِْیِه    مَّ

ارُ  ةُ  وَّالٰدَّ ْْی   اَْلهِخرَّ َِّٰذیْنَّ  خَّ  یَّٰتَُّقْونَّ    لِٰل
َّفَّلَّ   تَّْعِقلُْونَّ  ا

170. বযসকল  বকতোিক দৃঢভোলৱ ধোৰণ কলৰ আৰু ছো োত 

কোলয়ম কলৰ; বনশ্চয় আবম সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ েমফ  

বিনষ্ট নকলৰোঁ। 

كُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ِب  یُمَّٰسِ َّقَّاُموا ِبالِْكته  وَّا
هوةَّ    ل نَّٰا   الٰصَّ َّْجرَّ  نُِضْیعُ  َلَّ  اِ الْمُْصلِِحْیَّ   ا
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171. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম পিিতক বসহঁতৰ ওপৰত 

তুব  ধবৰবছল োঁ, আৰু তসয়ো আবছ  তযবনিো তমঘৰ এটো খি। 

বসহঁলত ভোবিবছ  তয, তসয়ো বসহঁতৰ ওপৰত পবৰ যোি। (আবম 

ক’ত োঁ) ‘আবম বয প্ৰদোন কবৰলছোঁ তসয়ো দৃঢভোলৱ ধোৰণ কৰো 

আৰু তোত বয আলছ তসয়ো স্মৰণ কৰো, যোলত ততোমোল োলক 

তোক্বৱোৰ অবধকোৰী হ’ি পোৰো’। 

بَّلَّ  نَّتَّْقنَّا  وَّاِذْ  َّنَّٰه   فَّْوقَُّهْم  الْجَّ َّا ُظلَّٰة    ك
نُْٰو ا َّنَّٰه   ٰوَّظَّ ٌۢ  ا ا   ُخُذْوا  ِبِهْم    وَّاقِع    مَّ

ُكْم  تَّیْنه ُكُرْوا اه ا  ِبُقٰوَّة  ٰوَّاذْ   فِْیهِ  مَّ
لَّٰكُْم  ن  لَّعَّ  تَّٰتَُّقْونَّ

172. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক আদম 

সেোনৰ বপঠিৰ পৰো তোৰ িংশধৰক উব য়োইবছ  আৰু বসহঁতৰ 

বনজৰ বিষলয় স্বীকোলৰোবি গ্ৰহণ কবৰবছ  আৰু হকবছ , ‘মই 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক নহয়লন? বসহঁলত হকবছ , ‘হয় 

বনশ্চয়, আবম সোক্ষ্ী থোবকল োঁ’। এইলটো এইকোৰলণ তয, যোলত 

ততোমোল োলক বক্বয়োমতৰ বদনো ক’ি তনোৱোৰো তয, আবম এই 

বিষলয় জনোই নোবছল োঁ। 

ذَّ  وَّاِذْ  بُٰكَّ  اَّخَّ ْ  رَّ دَّمَّ  بَِّنْ   ِمنٌۢ   ِمْن  اه
ْ  ُظُهوِْرِهْم  ُ ُهْم  ذُٰرِیَّٰهَتَّ دَّ َّْشهَّ له   وَّا   عَّ
َّنُْفِسِهْم  َّلَّْسُت  ا بُِٰكْم    ا لُْوا  ِبرَّ ۬   قَّا   بَّله ۛ
  ۬ ِهْدنَّا ۛ َّْن   شَّ مَّةِ  یَّْومَّ  تَُّقْولُْوا ا نَّٰا  الِْقیه  اِ
ْن  ُكنَّٰا  ا عَّ ن  ههذَّ ِفلِْیَّ  غه

173. অথিো ততোমোল োলক যোলত এইলটো ক’ি তনোৱোৰো তয, 

আমোৰ বপতৃপুৰুষসকল ও আমোৰ আগত বশ্বকি  কবৰবছ , আৰু 

আবম আবছল োঁ ততওলঁ োকৰ পৰিতী িংশধৰ; এলতলক 

(বশ্বকি ৰ মোধযমত) বযসকল  বনজৰ আম ক িোবত  কবৰলছ 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি তুবম আমোক ধ্বংস কবৰিোলন? 

َّوْ  ا ا كَّ  اِنَّٰمَّا   تَُّقْولُْو  َّْشرَّ بَّٓاُؤنَّا  ا   قَّْبُل  ِمْن  اه
یَّٰةً  وَُّكنَّٰا  ْ  ذُٰرِ َّفَُّتْهلِكُنَّا   بَّْعِدِهْم    ٰمِنٌۢ   ِبمَّا  ا
لَّ   الْمُْبِطلُْونَّ   فَّعَّ

174. আৰু এইদলৰই আবম আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো 

কলৰোঁ যোলত বসহঁলত উভবত আলহ। 
لِكَّ  ُل  وَّكَّذه لَُّٰهْم  اَْلهیهِت  نُفَّٰصِ لَّعَّ  وَّ
 یَّْرِجُعْونَّ 

175. আৰু বসহঁতক তসই িযবিৰ সংিোদ পো  কবৰ শুলনোৱো, 

যোক আবম বনদশিনসমূহ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, তোৰ বপছত বস তোৰ 

পৰো বিবচ্ছন্ন হহ হগবছ , আৰু চয়তোলন তোৰ বপছ হ বছ । 

ফ ত বস বিপথগোমীসক ৰ অেভুি ি হহ হগবছ । 

تُْل  ْ  وَّا َّ  عَّلَّهْْیِ تَّیْنههُ  الَِّٰذْی   نَّبَّا یهِتنَّا  اه   اه
لَّخَّ  ا  فَّانْسَّ هُ   ِمْنهَّ َّْتبَّعَّ ُن  فَّا ْیطه   الٰشَّ
یْنَّ  ِمنَّ  فَّكَّانَّ  وِ  الْغه
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176. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  ইয়োৰ দ্বোৰো তোক উচ্চ মযিোদো 

দোন কবৰল োঁলহঁলতন, বকন্তু বস দুবনয়োৰ প্ৰবতলহ আকৃষ্ট হহলছ 

আৰু বনজ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কবৰলছ। এলতলক তোৰ উপমো 

হহলছ কুকুৰৰ দলৰ, তোৰ ওপৰত তিোজো জোবপ বদল  বস বজভো 

উব য়োই তহঁপোই থোলক আৰু তিোজো বনবদল ও বস বজভো 

উব য়োই তহঁপোই থোলক। বয সম্প্ৰদোলয় আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ বসহঁতৰ অৱিোও এইলটোলৱই। এলতলক তুবম 

িৃত্তোে িণিনো কৰো যোলত বসহঁলত বচেো কলৰ। 

لَّوْ  فَّْعنههُ  ِشْئنَّا  وَّ ا  لَّرَّ هِكنَّٰه    ِبهَّ ل َّْخلَّدَّ  وَّ   ا
تَّٰبَّعَّ  اَْلَّْرِض  اِلَّ  ىُه    وَّا   فَّمَّثَّلُه    هَّوه

ْث  عَّلَّْیهِ  تَّْحِمْل  اِْن   الْكَّلِْب    كَّمَّثَِّل   یَّلْهَّ
َّوْ  ْكهُ  ا ْث    تََّْتُ لِكَّ   یَّلْهَّ   الْقَّْوِم  مَّثَُّل  ذه

بُْوا الَِّٰذیْنَّ    فَّاقُْصِص   ِباهیهِتنَّا    كَّٰذَّ
صَّ  لَُّٰهْم  الْقَّصَّ   یَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لَّعَّ

177. তসই সম্প্ৰদোয়ৰ উপমো বকমোন তয বনকৃষ্ট! বযসকল  

আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, আৰু বসহঁলত বনজৰ 

প্ৰবতলহ অনযোয় কবৰবছ । 

ٓاءَّ  بُْوا الَِّٰذیْنَّ  لْقَّْوُم  مَّثَّلَّ  سَّ   ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ َّانُْوا وَّا  یَّْظلِمُْونَّ  ك

178. আল্লোলহ যোক বহদোয়ত বদলয় তসইজনলহ বহদোয়তপ্ৰোপ্ত, 

আৰু ততও ঁ বযসক ক বিপথগোমী কলৰ বসহঁলতই হহলছ 

ক্ষ্বতগ্ৰি। 

ْن  ُ  یَّْٰهدِ  مَّ مَّْن   فَُّهوَّالْمُْهتَِّدْی    اّلٰله   وَّ
هٓى ِكَّ  یُْٰضلِْل  ِسُرْونَّ  ُهُم  فَّاُول  الْخه

179. বনশ্চয় আবম িহুলতো বজ্বন আৰু মোনৱক জোহোন্নোমৰ িোলি 

সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, বসহঁতৰ হৃদয় আলছ বকন্তু তোৰ দ্বোৰো বসহঁলত 

উপ বব্ধ নকলৰ, বসহঁতৰ চকু আলছ বকন্তু তোৰ দ্বোৰো বসহঁলত 

তনলদলখ আৰু বসহঁতৰ কোণ আলছ বকন্তু তোৰ দ্বোৰো বসহঁলত 

নুশুলন, বসহঁত চতুষ্পদ জন্তুৰ দলৰ, িৰং তোলতোলক অবধক 

বিভ্ৰোে। বসহঁলতই হহলছ উদোসীন। 

لَّقَّْد  ْنَّا  وَّ ا نَّٰمَّ  ذَّرَّ هَّ ا لِجَّ   الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  كَِّثْْیً
ا ؗ  یَّْفقَُّهْونَّ  َٰلَّ  قُلُْوب   لَُّهْم   وَّاَْلِنِْس  ؗ    ِبهَّ
لَُّهْم  َّْعُی   وَّ ا ؗ  یُْبِصُرْونَّ  َٰلَّ  ا لَُّهْم   ِبهَّ  وَّ
ذَّان   ا    یَّْسمَُّعْونَّ  َٰلَّ  اه هٓى ِكَّ   ِبهَّ  اُول

اِم  َّاَْلَّنْعَّ ٰلُ    ُهْم  بَّْل  ك هٓى ِكَّ   اَّضَّ  ُهُم  اُول
ِفلُوْ   نَّ الْغه

180. আৰু আল্লোহৰ িোলি আলছ সুিৰ সুিৰ নোম। এলতলক 

ততোমোল োলক ততওঁক তসইলিোৰ নোলমলৰই আহ্বোন কৰো; আৰু 

বযসকল  ততওৰঁ নোমসমূহক বিকৃত কলৰ বসহঁতক িজি ন কৰো; 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ ফ  অনবতপ লম বসহঁতক বদয়ো হ’ি। 

 ِ ا  فَّادُْعْوهُ  الُْحْسنه  اَْلَّْسمَّٓاءُ  وَّّلِلٰه   ِبهَّ
َّْسمَّٓاى ِه     ِفْ   یُلِْحُدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّذَُّروا   ا

ْونَّ  ُیْجزَّ ا  سَّ َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

181. আৰু বযসক ক আবম সৃবষ্ট কবৰলছোঁ বসহঁতৰ মোজত 

এলনকুৱো এটো দ  আলছ বযসকল  নযোয়ভোলৱ পথ তদখুৱোয় 

আৰু তসই অনুযোয়ী (বিচোৰ মীমোংসোত) ইনচোলফো কলৰ। 

ِمٰمَّْن  لَّْقنَّا   وَّ ٰقِ  یَّْٰهُدْونَّ  اُٰمَّة   خَّ   ِبالْحَّ
ِبه   ن  وَّ  یَّْعِدلُْونَّ
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182. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, 

অনবতপ লম আবম বসহঁতক এলনলক  োলহ  োলহ ধ্বংসৰ 

বপলন হ  যোম তয, বসহঁলত গলমই নোপোি। 

بُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  نَّْستَّْدِرُجُهْم  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ   سَّ
یُْث  ٰمِْن   یَّْعلَّمُْونَّ ۬   َلَّ  حَّ

183. আৰু মই বসহঁতক অৱকোশ বদম। বনশ্চয় তমোৰ তকৌশ  

অতযে িব ি। 
 مَِّتْی   كَّْیِدْی  اِٰنَّ   لَُّهْم    وَّاُْمِلْ 

184. বসহঁলত তকবতয়োও বচেো নকলৰ তনবক তয, বসহঁতৰ 

সহচৰজন কোহোবনও উন্মোদ নহয়? ততওঁ হহলছ তকৱ  এজন 

স্পষ্ট সতকি কোৰী। 

لَّْم  َّوَّ ا   یَّتَّفَّكَُّٰرْوا    ا ْ  مَّ اِحُِبِ   ٰمِْن  ِبصَّ
 ٰمُِبْی   نَِّذیْر   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن   ِجنَّٰة    

185. বসহঁলত আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌম কতৃি ত্ব 

সম্পলকি   গলত আল্লোলহ বয সৃবষ্ট কবৰলছ তসই বিষলয় বচেো-

চচি ো কৰো নোইলন, আৰু এই বিষলয়ও তয, সম্ভৱতঃ বসহঁতৰ 

বনধিোবৰত সময় অবত বনকটৱতী হহলছ; গবতলক ইয়োৰ বপছত 

বসহঁলত আৰু তকোন কথোত ঈমোন আবনি? 

لَّْم  َّوَّ مهوهِت  مَّلَّكُْوِت  ِفْ  یَّْنُظُرْوا ا   الٰسَّ
ا  وَّاَْلَّْرِض  مَّ لَّقَّ  وَّ ُ  خَّ ء  ن  ِمْن  اّلٰله ْ  َشَّ

َّْن  َّْن  عَّسه   وَّا َّبَّ  قَّدِ  یَُّٰكْونَّ  ا  اقَْتَّ
لُُهْم    َّٰیِ   اَّجَّ ِدیْث    فَِّبا ه   حَّ یُْؤِمُنْونَّ   بَّْعدَّ

 

186. আল্লোলহ যোক বিপথগোমী কলৰ তোৰ তকোলনো পথপ্ৰদশিক 

নোই; আৰু ততও ঁবসহঁতক বসহঁতৰ অিোধযতোত  ক্ষ্যহীনৰ দলৰ 

ঘূবৰ ফুবৰিল  এবৰ বদলয়। 

ْن  ُ  یُْٰضلِِل  مَّ  لَّه     هَّادِیَّ  فَّلَّ  اّلٰله
ُرُهْم  یَّذَّ  یَّْعمَُّهْونَّ  ُطْغیَّانِِهْم  ِفْ  وَّ

187. বসহঁলত ততোমোক বক্বয়োমত সম্পলকি  প্ৰশ্ন কবৰ কয়, 

‘তসয়ো তকবতয়ো সংঘটিত হ’ি’? তকোৱো, ‘এই বিষয়ৰ জ্ঞোন 

তকৱ  তমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই আলছ। তকৱ  ততলৱঁই 

যথোসময়ত তসইলটোৰ প্ৰকোশ ঘটোি। আকোশমি  আৰু 

পৃবথৱীত তসইলটো হ’ি এটো ভয়ংকৰ ঘটনো। আকবস্মকভোলৱ 

তসয়ো ততোমোল োকৰ ওপৰত আবহ পবৰি’। বসহঁলত ততোমোক 

প্ৰশ্ন কবৰলছ তযবনিো তুবম এই বিষলয় সবিলশষ অৱবহত। 

তকোৱো, ‘এই বিষয়ৰ জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰতলহ আলছ, 

বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই (এই সতযলটো) নোজোলন’। 

ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ةِ  عَّ اعَّ َّیَّٰانَّ  الٰسَّ ا    ا ىهَّ   ُمْرسه
نَّٰمَّا  قُْل  ا  اِ ْ    ِعْندَّ  عِلْمُهَّ ٰبِ ا  َلَّ   رَّ لِْٰیهَّ   یُجَّ

ا   ۬ ۬   اَِٰلَّ  لِوَّقِْتهَّ َُّقلَّْت   ُهوَّر مهوهِت  ِف  ث   الٰسَّ
  بَّْغتًَّة    اَِٰلَّ  تَّاْتِْیُكْم  َلَّ   وَّاَْلَّْرِض   
َّنَّٰكَّ  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  َّا ِفٰ   ك ا    حَّ ْنهَّ نَّٰمَّا  قُْل   عَّ   اِ
ا  ِ  ِعْندَّ  عِلْمُهَّ هِكٰنَّ  اّلٰله ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   النَّٰاِس  ا
 یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ 
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188. তকোৱো, ‘আল্লোলহ বয ইচ্ছো কলৰ তোৰ িোবহলৰ তমোৰ বনজৰ 

 োভ-ত োকচোনৰ ওপৰলতো তমোৰ তকোলনো অবধকোৰ নোই। 

গোলয়ি িো অদৃশযৰ জ্ঞোন যবদ তমোৰ থোবক লহঁলতন ততলে মই 

িহুলতো ক যোণ  োভ কবৰল োঁলহঁলতন আৰু তকোলনো ধৰণৰ 

অক যোলণই তমোক স্পশি কবৰি তনোৱোবৰল লহঁলতন। মই 

তকৱ  ঈমোিোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি সতকি কোৰী আৰু 

সুসংিোদদোতোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

َّْملُِك  َٰلَّ   قُْل  ا نَّْفًعا ٰوََّلَّ  لِنَّْفِسْ  ا ٰرً  اَِٰلَّ  ضَّ
ا  ٓاءَّ  مَّ ُ    شَّ لَّوْ   اّلٰله َّعْلَُّم  ُكْنُت  وَّ   الْغَّْیبَّ  ا

۬   ِمنَّ  َلَّ ْستَّْكثَّْرُت   ۬ ْْیِ ۛ ا   الْخَّ مَّ ِنَّ  وَّ ٰسَّ   مَّ
  ۬ ُء ۛ ْوٓ َّنَّا  اِْن   الٰسُ بَِّشْْی   اَِٰلَّ  ا   لِٰقَّْوم   نَِّذیْر  ٰوَّ
ن   یُْٰؤِمُنْونَّ

189. ততলৱঁই ততোমোল োকক এজন িযবিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ 

আৰু তোৰ পৰো ততওৰঁ স্ত্ৰীক সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত ততও ঁস্ত্ৰীৰ 

ওচৰত প্ৰশোবে  োভ কলৰ। তোৰ বপছত তযবতয়ো ততও ঁস্ত্ৰীৰ 

হসলত বমব ত হ’  ততবতয়ো স্ত্ৰীজনী এটি  ঘু গভি ধোৰণ 

কবৰল  আৰু এইলটো হ  অনোয়োলস চ ো-ফুৰো কবৰি ধবৰল । 

অৱলশষত তযবতয়ো গো-ভোৰী হ’ , ততবতয়ো ততওঁল োক 

উভলয় ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ ওচৰত প্ৰোথিনো 

কবৰি ধবৰল , ‘যবদ তুবম আমোক এজন সুসেোন দোন কৰো 

ততলে বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত কৃতজ্ঞ থোবকম’। 

لَّقَُّكْم  ُهوَّالَِّٰذْی  ة    نَّْٰفس   ٰمِْن  خَّ ٰوَّاِحدَّ
لَّ  عَّ ا  ٰوَّجَّ ا  ِمْنهَّ هَّ ا    لِیَّْسكُنَّ  زَّْوجَّ  اِلَّْیهَّ
ا  فَّلَّمَّٰا  ىهَّ مَّلَّْت  تَّغَّٰشه ْمًل  حَّ ِفْیًفا   حَّ   خَّ
ْت  َّا    ِبه     فَّمَّٰرَّ َّثْقَّلَّْت  فَّلَّمٰ وَّا ا َّ  دَّٰعَّ   اّلٰله
بَُّٰهمَّا  ْن  رَّ تَّْیتَّنَّا  لَّى ِ الًِحا   اه   لَّٰنَُّكْونَّٰنَّ  صَّ
ِكِریْنَّ  ِمنَّ   الٰشه

190. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততওঁ বসহঁতক এজন পূণিোি 

সুসেোন দোন কলৰ, ততবতয়ো বসহঁতক ততওঁ বয প্ৰদোন কবৰলছ 

তসই বিষলয় বসহঁলত িহুলতো অংশীদোৰ (শ্বৰীক) বনধিোৰণ 

কলৰ। প্ৰকৃতলত বসহঁলত বযসক ক (ততওঁৰ  গত) অংশী 

িোপন কলৰ, আল্লোহ তসইলিোৰৰ পৰো িহু উিি ত। 

َّا   ىُهمَّا  فَّلَّمٰ ته الًِحا   اه عَّلَّ  صَّ َّٓاءَّ  لَّه   جَّ ك  ُشرَّ
ىُهمَّا    فِْیمَّا   ته لَّ   اه ُ  فَّتَّعه ٰمَّا  اّلٰله   عَّ

 یُْشِرُكْونَّ 

191. বসহঁলত এলনকুৱো িস্তুক অংশী কলৰ তনবক বযসকল  

এলকোলৱই সৃবষ্ট কৰো নোই? িৰং বসহঁত বনলজই সৃষ্ট। 
َّیُْشِرُكْونَّ  ا  ا ْیـ ًا ٰوَُّهْم  یَّْخلُُق  َلَّ  مَّ   شَّ
  ؗ  یُْخلَُّقْونَّ

192. এইলিোলৰ বসহঁতক কদোবপও সহোয় কবৰি তনোৱোলৰ, 

আনবক বনজলৰো সহোয় কবৰি তনোৱোলৰ। 
 نَّْصًرا ٰوََّلَّ   لَُّهْم  یَّْستَِّطْیُعْونَّ  وََّلَّ 

ُهْم  َّنُْفسَّ  یَّْنُصُرْونَّ  ا

193. আৰু ততোমোল োলক বসহঁতক সৎপথৰ বপলন আহ্বোন 

কবৰল ও বসহঁলত ততোমোল োকক অনুসৰণ নকবৰি; 

ততোমোল োলক বসহঁতক আহ্বোন কৰো িো বনৰলৱ থোকো, 

ততোমোল োকৰ িোলি উভলয়ই সমোন। 

ی اِلَّ  تَّْدُعْوُهْم  وَّاِْن    َلَّ  الُْهده
وَّٓاء    یَّتَِّٰبُعْوُكْم     عَّلَّْیُكْم  سَّ

ْوُتُمْوُهْم  َّدَّعَّ َّْم  ا َّنُْتْم  ا اِمُتْونَّ  ا  صَّ
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194. আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োলক বযসক ক আহ্বোন কৰো 

বসহঁত ততোমোল োকৰ দলৰই িোিোহ, গবতলক যবদ 

ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো ততলে বসহঁতক আহ্বোন কৰো, 

(তচোৱোলচোন) বসহঁলত ততোমোল োকৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদলয়লন 

নোই। 

ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   اّلٰله
َّْمثَّالُكُْم  ِعبَّاد     فَّادُْعْوُهْم  ا

  ُكنُْتْم  اِْن  لَّكُْم  فَّلْیَّْستَِّجیْبَّْوا
ِدقِْیَّ   صه

195. বসহঁতৰ ভবৰ আলছলন যোৰ দ্বোৰো বসহঁলত তখোজ কোলঢ? 

বসহঁতৰ হোত আলছলন যোৰ দ্বোৰো বসহঁলত ধবৰি পোলৰ? বসহঁতৰ 

চকু আলছলন যোৰ দ্বোৰো বসহঁলত তদলখ? বসহঁতৰ কোণ আলছলন 

যোৰ দ্বোৰো বসহঁলত শুলন? তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বযসক ক 

আল্লোহৰ  গত অংশী কবৰছো বসহঁতক মোবত ত োৱো আৰু তোৰ 

বপছত তমোৰ বিৰুলি ষডযন্ত্ৰ কৰো, আৰু তমোক অকলণো 

অৱকোশ বনবদিো’। 

َّلَُّهْم  َّْرُجل   ا ا  ؗ  یَّْٰمُشْونَّ  ا َّْم   ِبهَّ َّیْد   لَُّهْم  ا  ا
ا  ؗ  یَّْٰبِطُشْونَّ  َّْم   ِبهَّ َّْعُی   لَُّهْم  ا   ا
ا  ؗ  یُْٰبِصُرْونَّ  َّْم   ِبهَّ ذَّان   لَُّهْم  ا   یَّْٰسمَُّعْونَّ  اه

ا    ُكْم  ادُْعْوا قُِل   ِبهَّ َّٓاءَّ ك  ثُٰمَّ  ُشرَّ
 ُتْنِظُرْوِن  فَّلَّ  ِكْیُدْوِن 

196. ‘বনশ্চয় তমোৰ অবভভোৱক হহলছ তকৱ  আল্লোহ, 

বযজলন বকতোি অৱতীণি কবৰলছ আৰু ততলৱঁই 

সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অবভভোৱকত্ব কলৰ’। 

َّ  اِٰنَّ  ِلِٰ   ُ  وَّ لَّ  الَِّٰذْی  اّلٰله  الِْكتهبَّ  ؗ  نَّٰزَّ
ٰلَّ  یَّتَّوَّ لِِحْیَّ  وَُّهوَّ  الٰصه

197. আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োলক বযসক ক আহ্বোন 

কৰো বসহঁলত ততোমোল োকক কদোবপও সহোয় কবৰি তনোৱোলৰ, 

আনবক বসহঁলত বনজলৰো সহোয় কবৰি তনোৱোলৰ। 

  َلَّ  دُْونِه   ِمْن  تَّْدُعْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ 
ْونَّ  ُكْم  یَّْستَِّطْیعَّ ُهْم  وََّلَّ   نَّْصرَّ َّنُْفسَّ   ا
 یَّْنُصُرْونَّ 

198. তুবম যবদ বসহঁতক সৎপথৰ বপলন আহ্বোন কৰো ততলে 

বসহঁলত নুশুবনি আৰু তুবম তদবখিল  পোিো তয, িোবহযকভোলৱ 

বসহঁলত ততোমোৰ ফোল  চোই আলছ, অথচ বসহঁলত তনলদলখ। 

ی اِلَّ  تَّْدُعْوُهْم  وَّاِْن    یَّْسمَُّعْوا    َلَّ  الُْهده
ىُهْم   َلَّ  وَُّهْم  اِلَّْیكَّ  یَّْنُظُرْونَّ  وَّتَّره
 یُْبِصُرْونَّ 

199. মোনুহৰ (চবৰত্ৰ আৰু কমিৰ) উৎকৃষ্ট অংশ গ্ৰহণ কৰো, 

সৎকমিৰ আলদশ বদয়ো আৰু অজ্ঞসক ক এৰোই চ ো। 
ْفوَّوَّاُْمرْ  ُخذِ  َّْعِرْض  ِبالُْعْرِف  الْعَّ   وَّا
ِن  ِهلِْیَّ  عَّ  الْجه

200. আৰু যবদ চয়তোনৰ কুমন্ত্ৰণোই ততোমোক প্ৰলৰোবচত কলৰ, 

ততলে আল্লোহৰ আেয় বিচোবৰিো। বনশ্চয় ততওঁ সিিলেোতো, 

সিিজ্ঞ। 

ا  نَّٰكَّ  وَّاِٰمَّ غَّ ِن  ِمنَّ  یََّْنَّ ْیطه   نَّْزغ   الٰشَّ
ِ    فَّاْستَِّعذْ  نَّٰه    ِباّلٰله ِمْیع   اِ  عَّلِْیم   سَّ
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201. বনশ্চয় বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ, 

ততওঁল োকক চয়তোলন তযবতয়ো কুমন্ত্ৰণো বদলয় ততবতয়ো 

ততওঁল োলক আত্মসলচতন হয়, আৰু  লগ  লগ ততওঁল োকৰ 

দৃবষ্ট প্ৰকট হয়। 

تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ُهْم  اِذَّا ا ٰسَّ ى ِف   مَّ ٓ  ٰمِنَّ  طه
ِن  ْیطه ٰكَُّرْوا الٰشَّ   ُهْم  فَّاِذَّا تَّذَّ
 ٰمُْبِصُرْونَّ  

202. আৰু চয়তোনৰ ভোতৃসকল  বসহঁতক ভ্ৰোবেৰ বপলন টোবন 

হ  যোয়। এই কোমত বসহঁলত অকলণো ত্ৰুটি নকলৰ। 

نُُهْم  ْونَُّهْم  وَّاِْخوَّا ِٰ  ِف  یَُّمٰدُ  َلَّ  ثُٰمَّ  الْغَّ
 یُْقِصُرْونَّ 

203. তুবম তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  (বসহঁলত বিচৰো মলত) 

তকোলনো আয়োত হ  নোহো, ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘তুবম বনলজই 

এটো আয়োত িনোই তনোল োৱো বকয়’? তকোৱো, ‘তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তমোৰ প্ৰবত অহী বহচোলপ বয তপ্ৰৰণ 

কৰো হয়, মই তকৱ  তোলৰই অনুসৰণ কলৰোঁ। এই 

(লকোৰআন)খন হহলছ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো স্পষ্ট প্ৰমোণ;  গলত এইখন ঈমোিোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

বহদোয়ত আৰু ৰহমত’। 

لُْوا ِباهیَّة   تَّاْتِِهْم  لَّْم  وَّاِذَّا   لَّْو َلَّ  قَّا
ا    نَّٰمَّا   قُْل   اْجتَّبَّیْتَّهَّ َّتَِّٰبعُ  اِ ا  ا َّٰ  یُْوحه   مَّ   اِلَّ

ْ    ِمْن  ٰبِ ا  ٰرَّ ٓاى ِرُ  ههذَّ بُِٰكْم  ِمْن  بَّصَّ   ٰرَّ
ْحمَّة   وَُّهًدی  یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم   وَّرَّ

204. আৰু তযবতয়ো তকোৰআন বত োৱত কৰো হয় ততবতয়ো 

ততোমোল োলক মলনোলযোগ সহকোলৰ তসয়ো শুবনিো আৰু বনৰৱ-

বনিব্ধ হহ থোবকিো, যোলত ততোমোল োকৰ প্ৰবত ৰহমত িষিণ 

হয়। 

ُن  قُِرئَّ  وَّاِذَّا   لَّه   فَّاْستَِّمُعْوا الُْقْراه
َّنِْصُتْوا لَّٰكُْم  وَّا ُمْونَّ  لَّعَّ  ُتْرحَّ

205. আৰু তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কক পুৱো-গধূব  মলন মলন 

সবিনলয়, সশংকবচলত্ত আৰু অনুচ্চস্বলৰ স্মৰণ কৰো।  গলত 

তুবম উদোসীনসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

ُكرْ  بَّٰكَّ  وَّاذْ عًا   نَّْفِسكَّ  ِفْ  ٰرَّ ٰرُ تَّضَّ
ْهرِ  ٰوَِّخْیفًَّة ٰوَّدُْونَّ    الْقَّْوِل  ِمنَّ  الْجَّ

اِل  ِبالُْغُدوِٰ    ٰمِنَّ  تَُّكْن  وََّلَّ  وَّاَْلهصَّ
ِفلِْیَّ   الْغه

206. বনশ্চয় বযসক  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ সোবন্নধযত আলছ, 

ততওঁল োলক ততওঁৰ ইিোদতৰ পৰো অহংকোৰ নকলৰ; আৰু 

ততওঁল োলক তকৱ  ততওঁলৰই তোছিীহ পো  কলৰ আৰু তকৱ  

ততওঁলকই ছোজদো কলৰ। (ছোজদোহ নং ১) 

بِٰكَّ   ِعْندَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْونَّ  َلَّ  رَّ   یَّْستَّْكَِبُ
ْن  ُحْونَّه   ِعبَّادَّتِه   عَّ بِٰ یُسَّ لَّه   وَّ   وَّ

ن۩   یَّْسُجُدْونَّ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মোনুলহ ততোমোক আনফো  (যুি ব্ধ সম্পদ) সম্পলকি  প্ৰশ্ন 

কলৰ; তকোৱো, ‘যুি ব্ধ সম্পদ আল্লোহ আৰু ৰোছু ৰ িোলি; 

এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু 

বনজৰ মোজত সদ্ভোৱ িোপন কৰো  গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো, যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো’। 

ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  اِل    عَّ   اَْلَّنْفَّالُ  قُِل   اَْلَّنْفَّ
 ِ ُسْوِل    ّلِلٰه َّ  فَّاتَُّٰقوا  وَّالٰرَّ َّْصلُِحْوا اّلٰله   وَّا
َِّطْیُعوا بَّیِْنكُْم  ذَّاتَّ  َّ  وَّا ُسْولَّه    اّلٰله  اِْن  وَّرَّ
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم   ٰمُ

2. প্ৰকৃত মুবমন হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ হৃদয় 

আল্লোহক স্মৰণ কৰোৰ সময়ত কবম্পত হয় আৰু তযবতয়ো 

ততওঁল োকৰ সনু্মখত ততওঁৰ আয়োতসমূহ বত োৱত কৰো হয়, 

ততবতয়ো ই ততওলঁ োকৰ ঈমোন িৃবি কলৰ,  গলত 

ততওঁল োলক তকৱ  বনজ প্ৰবতপো কৰ ওপৰলতই ভৰসো 

কলৰ। 

نَّٰمَّا  ِكرَّ  اِذَّا الَِّٰذیْنَّ  الْمُْؤِمُنْونَّ  اِ ُ  ذُ  اّلٰله
ْ  ُتلِیَّْت  وَّاِذَّا قُلُْوبُُهْم  وَِّجلَّْت   عَّلَّهْْیِ
یهُته   له  زَّادَّْتُهْم  اه یْمَّانًا ٰوَّعَّ بِِٰهْم  اِ   رَّ

َّٰلُْونَّ ۬    یَّتَّوَّك

3. বযসকল  ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু আবম ততওঁল োকক বয 

জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো িযয় কলৰ; 
هوةَّ  یُِقْیُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ل ِمٰمَّا  الٰصَّ ْ  وَّ ُ زَّقْٰنه  رَّ
 یُْنِفُقْونَّ  

4. ততওঁল োলকই হহলছ প্ৰকৃত মুবমন। ততওলঁ োকৰ িোলি 

আলছ ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত উচ্চ মযিোদো, ক্ষ্মো 

আৰু সন্মোনজনক জীবৱকো। 

هٓى ِكَّ  ٰقًا    الْمُْؤِمُنْونَّ  ُهُم  اُول  لَُّهْم   حَّ
ت   بِِٰهْم  ِعْندَّ  دَّرَّجه ة  ٰوَِّرْزق   رَّ ْغِفرَّ مَّ  وَّ
 كَِّریْم   

5. এইলটো এলনকুৱো, তযলনলক ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

নযোয়ভোলৱ ততোমোক ঘৰৰ পৰো উব য়োই আবনবছ  অথচ 

মুবমনসক ৰ এটো দল  তসয়ো অপছি কবৰবছ । 

كَّ  كَّمَّا   جَّ َّْخرَّ بُٰكَّ  ا ْ  رَّ ٰقِ  بَّیِْتكَّ  ِمنٌۢ   ِبالْحَّ
  الْمُْؤِمِنْیَّ  ٰمِنَّ  فَِّریًْقا  وَّاِٰنَّ 

ن   لَّكهِرُهْونَّ

6. সতয স্পষ্টভোলৱ প্ৰকোবশত তহোৱোৰ বপছলতো বসহঁলত 

ততোমোৰ  গত বিতকি  কলৰ। এলন  োবগবছ  তযবনিো বসহঁতক 

মৃতুযৰ ফোল  তখবদ হ  তযোৱো হহলছ আৰু বসহঁলত তসইলটো 

তদবখ আলছ। 

لُْونَّكَّ  ادِ ٰقِ  ِف  یُجَّ ا  الْحَّ َّ  بَّْعدَّ مَّ  تَّبَّٰیَّ
َّنَّٰمَّا  َّا اقُْونَّ  ك   وَُّهْم  الْمَّْوِت  اِلَّ  یُسَّ

 یَّْنُظُرْونَّ  
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7. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ ততোমোল োকক 

প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছ  তয, দুই দ ৰ বযলকোলনো এটো দ  

ততোমোল োকৰ আয়ত্তোধীন হ'ি, অথচ ততোমোল োলক 

বিচোবৰবছ ো তয, অস্ত্ৰহীন দ লটো ততোমোল োকৰ আয়ত্তোধীন 

হওক, বকন্তু আল্লোলহ বিচোবৰবছ  ততওঁ বনজৰ িোণীৰ দ্বোৰো 

সতযক প্ৰবতবিত কবৰি আৰু কোবফৰসক ক বনমূি  কবৰি। 

ُ  یَِّعُدُكُم  وَّاِذْ  ی اّلٰله ٓاى ِفَّتَّْیِ  اِْحدَّ  الٰطَّ
ا  َّنَّٰهَّ َّٰنَّ  وَّتَّوَّدُْٰونَّ   لَّكُْم  ا ْْیَّ  ا   ذَّاِت  غَّ

ْوكَّةِ  یُِریُْد  لَّكُْم  تَُّكْوُن  الٰشَّ ُ  وَّ َّْن  اّلٰله   ا
ٰقَّ  یُِٰحٰقَّ  ِته   الْحَّ عَّ  ِبكَّلِمه یَّْقطَّ   دَّاِبرَّ  وَّ

ن   الْكهِفِریْنَّ

8. যোলত ততও ঁসতযক সতযৰূলপ আৰু িোবত ক িোবত ৰূলপ 

প্ৰবতপন্ন কবৰি পোলৰ, যবদও অপৰোধীসকল  এইলটোক 

অপছি কলৰ। 

ٰقَّ  لُِیِحٰقَّ  یُْبِطلَّ  الْحَّ لَّوْ  الْبَّاِطلَّ  وَّ  وَّ
 الْمُْجِرُمْونَّ   كَِّرهَّ 

9. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত উিোৰ প্ৰোথিনো কবৰবছ ো, ফ ত ততও ঁ

ততোমোল োকৰ প্ৰোথিনোত সহোঁবৰ বদবছ  তয, ‘বনশ্চয় আবম 

ততোমোল োকক সহোয় কবৰম এলহজোৰ বফবৰিোৰ দ্বোৰো, 

বযসকল  দল  দল  এটোৰ বপছত এটোলক আবহি’। 

بَُّٰكْم  تَّْستَِّغیْثُْونَّ  اِذْ  ابَّ  رَّ   لَّكُْم   فَّاْستَّجَّ
 ْ َّٰنِ ُكْم  ا كَّةِ  ٰمِنَّ  ِباَّلْف   ُمِمٰدُ هٓى ِ  الْمَّل

 ُمْردِفِْیَّ 

10. আৰু আল্লোলহ এইলটো কবৰলছ সুসংিোদস্বৰূলপ  গলত এই 

উলেলশয যোলত ততোমোল োকৰ অেৰসমূলহ ইয়োৰ দ্বোৰো 

প্ৰশোবে  োভ কলৰ; সহোয় তকৱ  আল্লোহৰ পৰোই আলহ; 

বনশ্চয় আল্লোহ প্ৰি  পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  مَّ لَّهُ  وَّ عَّ ُ  جَّ ی اَِٰلَّ  اّلٰله ٰنَّ  بُْشره لِتَّْطمَّى ِ   وَّ
ا   قُلُْوبُُكْم    ِبه   مَّ  ِعْندِ  ِمْن  اَِٰلَّ  النَّْٰصرُ  وَّ
   ِ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ِزیْز   اّلٰله ن  عَّ ِكْیم   حَّ

11. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততওঁ ততওঁৰ ফো ৰ পৰো স্ববিৰ িোলি 

ততোমোল োকক তন্দ্ৰোচ্ছন্ন কবৰবছ  আৰু আকোশৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ িোলি পোনী িষিণ কবৰবছ  যোলত ইয়োৰ দ্বোৰো 

ততওঁ ততোমোল োকক পবৱত্ৰ কলৰ, আৰু ততোমোল োকৰ পৰো 

চয়তোনৰ কুমন্ত্ৰণো দূৰ কলৰ, ততোমোল োকৰ হৃদয়সমূহ দৃঢ 

ৰোলখ আৰু ইয়োৰ মোধযমত ততোমোল োকৰ ভবৰসমূহ বিৰ ৰোলখ। 

ْیُكُم  اِذْ  ٰشِ اسَّ  یُغَّ َّمَّنَّةً  النُٰعَّ  ٰمِْنهُ  ا
ِٰلُ  یَُنَّ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  عَّلَّْیُكْم  وَّ  مَّٓاءً  الٰسَّ

ُكْم  رَّ ٰهِ یُْذِهبَّ  ِبه   لُِٰیطَّ ْنُكْم  وَّ  ِرْجزَّ  عَّ
ِن  ْیطه ِبطَّ  الٰشَّ ْ لِْیَّ له  وَّ   قُلُْوِبكُْم  عَّ
یُثَّبِٰتَّ  امَّ   ِبهِ  وَّ  اَْلَّقْدَّ
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12. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বফবৰিোসক ৰ 

প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কবৰবছ  তয, ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ 

 গত আলছোঁ, এলতলক ততোমোল োলক মুবমনসক ক 

অবিচব ত ৰোখো’। বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ অবচলৰই মই 

বসহঁতৰ হৃদয়ত ভীবতৰ সিোৰ কবৰম; তসলয় ততোমোল োলক 

বসহঁতৰ বিবঙত আঘোত কৰো আৰু বসহঁতৰ প্ৰলতযক গোঠিলয় 

গোঠিলয় আঘোত কৰো। 

بُٰكَّ  یُْوِحْ  اِذْ  كَّةِ  اِلَّ  رَّ هٓى ِ ْ  الْمَّل َّٰنِ كُْم   ا   مَّعَّ
ُتوا ُنْوا    الَِّٰذیْنَّ  فَّثَّٰبِ مَّ اُلِْقْ   اه  قُلُْوِب  ِفْ  سَّ
ْعبَّ   كَّفَُّروا الَِّٰذیْنَّ    فَّْوقَّ  فَّاْضِربُْوا الٰرُ

ْ  وَّاْضِربُْوا اَْلَّْعنَّاِق   بَّنَّان    كُٰلَّ  ِمْٰنُ

13. এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ বিলৰোবধতো কবৰলছ; আৰু বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ বিলৰোবধতো কবৰি ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোহ 

শোবি দোনত অবত কল োৰ। 

لِكَّ  ٓاقُٰوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه َّ  شَّ ُسْولَّه     اّلٰله مَّْن   وَّرَّ   وَّ
اقِِق  َّ  یُٰشَّ ُسْولَّه   اّلٰله َّ  فَّاِٰنَّ   وَّرَّ ِدیُْد  اّلٰله  شَّ
 الِْعقَّاِب 

14. এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ শোবি, এলতলক ততোমোল োলক 

ইয়োৰ তসোৱোদ ত োৱো। বনশ্চয় কোবফৰসক ৰ িোলি আলছ 

জোহোন্নোমৰ শোবি। 

لِكُْم  َّٰنَّ  فَُّذْوقُْوهُ  ذه ابَّ  لِلْكهِفِریْنَّ  وَّا   عَّذَّ
 النَّٰاِر 

15. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক তযবতয়ো (যুিৰ সময়ত) 

কোবফৰ িোবহনীৰ সনু্মখীন হ’িো পৰস্পৰ বনকটৱতী অৱিোত, 

ততবতয়ো ততোমোল োলক বসহঁতক পৃি প্ৰদশিন (কবৰ প োয়ন) 

নকবৰিো; 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ   الَِّٰذیْنَّ  لَِّقیُْتُم  اِذَّا اه
 اَْلَّدْبَّارَّ   ُتوَّلُْٰوُهُم  فَّلَّ  زَّْحًفا  كَّفَُّرْوا

16. আৰু তসইবদনো যুিৰ িোলি তকৌশ গত বদশ পবৰিতি ন 

কবৰিল  অথিো বনজ দ ত আেয় গ্ৰহণৰ িোবহলৰ তকোলনোিোই 

যবদ পশ্চোদমুখী হয় ততলে বস আল্লোহৰ গজি হ  উভবতি 

আৰু তোৰ আেয়ি  হ’ি জোহোন্নোম, আৰু তসইলটো বকমোন তয 

বনকৃষ্ট প্ৰতযোৱতি নি ! 

ْن  مَّ ذ   یُٰوَّلِِٰهْم  وَّ ى ِ ه    یَّْومَّ فًا  اَِٰلَّ  دُبُرَّ ٰرِ   ُمتَّحَّ
َّوْ  لِِٰقتَّال   ًزا ا ٰیِ  بَّٓاءَّ  فَّقَّْد  فِئَّة   اِله  ُمتَّحَّ
ب   ِ  ٰمِنَّ  ِبغَّضَّ ىهُ  اّلٰله اْوه مَّ نَُّٰم    وَّ هَّ   جَّ
ِبْئسَّ   الْمَِّصْْیُ  وَّ

17. এলতলক ততোমোল োলক বসহঁতক হতযো কৰো নোবছ ো িৰং 

আল্লোলহই বসহঁতক হতযো কবৰবছ । তযবতয়ো তুবম বনলক্ষ্প 

কবৰবছ ো, ততবতয়ো তুবম বনলক্ষ্প কৰো নোবছ ো িৰং আল্লোলহই 

বনলক্ষ্প কবৰবছ । যোলত ততওঁ মুবমনসক ক বনজৰ তৰফৰ 

পৰো উত্তমৰূলপ পৰীক্ষ্ো (কবৰ উচ্চ মযিোদো প্ৰদোন) কবৰি পোলৰ, 

বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

هِكٰنَّ  تَّْقُتلُْوُهْم  فَّلَّْم  ل َّ  وَّ ا قَّتَّلَُّهْم  اّلٰله مَّ   وَّ
مَّْیتَّ  مَّْیتَّ  اِذْ  رَّ هِكٰنَّ  رَّ ل َّ  وَّ  رَّمه    اّلٰله
لِیُْبِلَّ  ءً  ِمْنهُ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ ًنا    بَّاَلَّ سَّ   حَّ
َّ  اِٰنَّ  ِمْیع   اّلٰله  عَّلِْیم   سَّ
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18. এয়ো আবছ  ততোমোল োকৰ িোলি, আৰু বনশ্চয় আল্লোলহ 

কোবফৰসক ৰ ষডযন্ত্ৰ দুিি  কবৰ বদলয়। 
لِكُْم  َّٰنَّ  ذه َّ  وَّا الْكهِفِریْنَّ   كَّْیدِ  ُمْوِهُن  اّلٰله
 

19. যবদ ততোমোল োলক বিজয় কোমনো কবৰছো ততলনহ’ত  

তসয়ো ততোমোল োকৰ ওচৰত আবহ পোইলছবহ; আৰু যবদ 

ততোমোল োলক বিৰত তহোৱো ততলে তসয়ো হহলছ ততোমোল োকৰ 

িোলি ক যোণকৰ; বকন্তু যবদ ততোমোল োলক আলকৌ যুি 

কবৰিল  আহো ততলে আবমও আলকৌ শোবি হ  আবহম। 

ততোমোল োকৰ দ  সংখযোগবৰি হ’ত ও তথোবপও 

ততোমোল োকৰ তকোলনো কোমত নোবহি। বনশ্চয় আল্লোহ 

মুবমনসক ৰ  গত আলছ। 

ُكُم  فَّقَّْد  تَّْستَّْفِتُحْوا اِْن  ٓاءَّ   الْفَّْتُح    جَّ
ْْی   تَّنْتَُّهْوا وَّاِْن   وَّاِْن   لَّٰكُْم    فَُّهوَّخَّ

لَّْن   نَُّعْد    تَُّعْودُْوا ْنُكْم  ُتْغِنَّ  وَّ   عَّ
لَّوْ  فِئَُّتُكْم  ْیـ ًا ٰوَّ ْت ن  شَّ َّٰنَّ   كَّثُرَّ َّ  وَّا   مَّعَّ  اّلٰله

ن   الْمُْؤِمِنْیَّ

20. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো আৰু ততোমোল োলক ততওঁৰ কথো শুনোৰ 

বপছত তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই ন ’িো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َِّطْیُعوا اه َّ  ا  اّلٰله
ُسْولَّه   لَّْٰوا وََّلَّ   وَّرَّ ْنهُ  تَّوَّ َّنُْتْم  عَّ   وَّا
 تَّْسمَُّعْونَّ ۬  

21. আৰু ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ’িো, বযসকল  কয়, 

‘আবম শুবনলছোঁ’; আচ লত বসহঁলত নুশুলন। 

َّالَِّٰذیْنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  لُْوا ك ِمْعنَّا  قَّا   وَُّهْم  سَّ
 یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ 

22. বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত বিচৰণশী  জীৱৰ মোজত অবত 

বনকৃষ্ট হহলছ তসইসক  ক ো, তিোিো, বযসকল  এলকোলৱ 

নুিুলজ। 

ٰرَّ  اِٰنَّ  وَّٓاٰبِ  شَّ ِ  ِعْندَّ  الٰدَّ ٰمُ   اّلٰله  الٰصُ
 یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ   الَِّٰذیْنَّ  الُْبْكُم 

23. আল্লোলহ যবদ বসহঁতৰ মোজত বকিো ভো  গুণ 

তদবখ লহঁলতন ততলে বনশ্চয় বসহঁতক শুবনিল  (সুলযোগ) 

বদল লহঁলতন। বকন্তু ততওঁ বসহঁতক শুনোল ও বসহঁলত 

উলপক্ষ্ো কবৰ মুখ ঘূৰোই  ’ত লহঁলতন। 

لَّوْ  ُ  عَّلِمَّ  وَّ ْ  اّلٰله ا فهِْْیِ ْْیً ُهْم    خَّ َّْسمَّعَّ   َٰلَّ
لَّوْ  ُهْم  وَّ َّْسمَّعَّ لَّْٰوا ا ْعِرُضْونَّ   وَُّهْم  لَّتَّوَّ ٰمُ

 

24. তহ মুবমনসক ! ৰোছুল  তযবতয়ো ততোমোল োকক এলনকুৱো 

তকোলনো বিষয়ৰ প্ৰবত আহ্বোন কলৰ বযলটোলৱ ততোমোল োকক 

জীৱন দোন কবৰি, ততবতয়ো ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদিো আৰু জোবন তথোৱো, বনশ্চয় মোনুহৰ 

আৰু তোৰ হৃদয়ৰ মোজত আল্লোহ অেৰোয় হহ যোয়। বনশ্চয় 

ততওঁৰ বপলনই ততোমোল োকক একবত্ৰত কৰো হ’ি। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ِ  اْستَِّجیُْبْوا اه  ّلِلٰه
ُسْوِل  لِلٰرَّ ُكْم  اِذَّا وَّ  یُْحِیْیُكْم    لِمَّا  دَّعَّا
ا َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا  الْمَّْرءِ  بَّْیَّ  یَُّحْولُ  اّلٰله
َّنَّٰه    وَّقَّلِْبه   ُرْونَّ  اِلَّْیهِ  وَّا  ُتْحشَّ
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25. আৰু ততোমোল োলক বফতনো-ফোছোদৰ পৰো আতঁৰত 

থোবকিো, (বকয়লনো ইয়োৰ অশুভ পবৰণোম) তকৱ  

ততোমোল োকৰ মোজৰ যোব মসক ৰ মোজলতই বিলশষলক 

সীমোিি নোথোলক।  গলত জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ শোবি 

দোনত অবত কল োৰ। 

تَُّٰقْوا َّٰ  َٰلَّ  فِتْنَّةً  وَّا لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  ُتِصْیبَّ  ظَّ
ًة    ِمْنُكْم  ٓاٰصَّ ا  خَّ َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا ِدیُْد  اّلٰله  شَّ
 الِْعقَّاِب 

26. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক সংখযোত অবত 

তোকৰ আবছ ো, পৃবথৱীত ততোমোল োকক দুিি  বহচোলপ গণয 

কৰো হহবছ । ততোমোল োলক আশংকো কবৰবছ ো তয, মোনুলহ 

ততোমোল োকক অকস্মোৎ আবহ অপহৰণ কবৰি। তোৰ বপছত 

ততলৱঁই (আল্লোলহই) ততোমোল োকক আেয় বদলছ, বনজৰ 

সহোয়ৰ জবৰয়লত ততোমোল োকক শবিশো ী কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োকক উত্তম িস্তুলিোৰ জীবৱকো বহচোলপ দোন কবৰলছ 

যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞ তহোৱো। 

ا ُكُرْو  َّنُْتْم  اِذْ  وَّاذْ   قَّلِْیل   ا
ُفْونَّ  افُْونَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ٰمُْستَّْضعَّ َّْن  تَّخَّ   ا
فَُّكُم  ٰطَّ ىكُْم  النَّٰاُس  یَّٰتَّخَّ ُكْم   فَّاهوه َّیَّٰدَّ   وَّا
زَّقَُّكْم  ِبنَّْصِره   ِت  ٰمِنَّ  وَّرَّ یِٰبه لَّٰكُْم  الٰطَّ   لَّعَّ

 تَّْشكُُرْونَّ 

27. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক জোবন-িুবজ আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ৰ হসলত বখয়োনত (বিশ্বোসঘোতকতো) নকবৰিো 

আৰু ততোমোল োকৰ পৰস্পৰৰ আমোনতলতো বখয়োনত নকবৰিো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ َّ  تَُّخْونُوا َلَّ  اه   اّلٰله
ُسْولَّ  ا وَّالٰرَّ َّمهنهِتكُْم  وَّتَُّخْونُْو  َّنُْتْم  ا   وَّا
 تَّْعلَّمُْونَّ 

28. আৰু জোবন তথোৱো, ততোমোল োকৰ ধন-সম্পদ আৰু সেোন-

সেবত হহলছ এটো পৰীক্ষ্ো; আৰু (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় 

আল্লোহৰ ওচৰলতই আলছ মহোপুৰস্কোৰ। 

َّنَّٰمَّا   وَّاعْلَّمُْو ا َّْموَّالُكُْم  ا ُكْم  ا دُ َّْوَلَّ   وَّا
َّٰنَّ   فِتْنَّة  ن  َّ  وَّا ه    اّلٰله َّْجر   ِعْندَّ ن  ا ِظْیم   عَّ

29. তহ মুবমনসক ! যবদ ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো ততলে ততও ঁ ততোমোল োকক ফুৰকোন তথো 

নযোয়-অনযোয় পোথিকয কৰোৰ শবি প্ৰদোন কবৰি, ততোমোল োকৰ 

পোপ তমোচন কবৰি আৰু ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰি আৰু 

আল্লোহ হহলছ মহো ক যোণৰ অবধকোৰী। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّ   تَّٰتَُّقوا اِْن  اه   اّلٰله
ْل  رْ  لَّٰكُْم  یَّْجعَّ یُكَّٰفِ ْنُكْم  فُْرقَّانًا ٰوَّ  عَّ

اهتِكُْم  ٰیِ یَّْغِفرْ  سَّ ُ   لَّكُْم    وَّ   ذُو وَّاّلٰله
ِظْیِم  الْفَّْضِل   الْعَّ

30. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো কোবফৰসকল  ততোমোক িিী 

কৰোৰ িোলি অথিো হতযো কৰোৰ িোলি নোইিো বনিিোবসত কৰোৰ 

িোলি ষডযন্ত্ৰ কবৰবছ । বসহঁলত ষডযন্ত্ৰ কবৰবছ  ইবপলন 

আল্লোলহও (বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰৰ বিপলক্ষ্) তোৰ প্ৰবতিযৱিো 

কবৰবছ , আৰু আল্লোহ সিিলেি তকৌশ ী। 

 لُِیثِْبُتْوكَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ِبكَّ  یَّْمكُرُ  وَّاِذْ 
َّوْ  َّوْ  یَّْقُتلُْوكَّ  ا یَّْمكُُرْونَّ   یُْخِرُجْوكَّ    ا   وَّ

یَّْمكُرُ  ُ    وَّ ُ   اّلٰله ْْیُ  وَّاّلٰله  الْمهِكِریْنَّ  خَّ
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31. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ পো  

কৰো হয় ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘আবম শুবনল োঁ, ইচ্ছো কবৰল  

আবমও এইদলৰ ক’ি পোলৰোঁ, এইলিোৰ পুৰবণ বদনৰ 

ত োকসক ৰ উপকথোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ لُْوا اه  قَّْد  قَّا
ِمْعنَّا  ٓاءُ  لَّوْ  سَّ ا  ن  ِمثْلَّ  لَُّقلْنَّا  نَّشَّ  اِْن   ههذَّ
ا   اِطْْیُ  اَِٰلَّ   ههذَّ لِْیَّ  اَّسَّ  اَْلَّٰوَّ

32. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বসহঁলত হকবছ , ‘তহ আল্লোহ! 

এইখন (লকোৰআন) যবদ ততোমোৰ ফো ৰ পৰো সঁচোই সতয হয়, 

ততলে আমোৰ ওপৰত তুবম বশ ো-িৃবষ্ট িষিণ কৰো অথিো 

আমোৰ ওপৰত তকোলনো যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি হ  আহো’। 

َّانَّ  اِْن  اللٰهُهٰمَّ  قَّالُوا وَّاِذْ  ا ك ٰقَّ  ههذَّ   ُهوَّالْحَّ
َّْمِطرْ  ِعْنِدكَّ  ِمْن  ةً  عَّلَّیْنَّا  فَّا ارَّ   ٰمِنَّ  ِحجَّ

مَّٓاءِ  َّوِ  الٰسَّ اب   اْئِتنَّا  ا ذَّ َّلِْیم   ِبعَّ  ا

33. আল্লোহ এলনকুৱো নহয় তয, তুবম বসহঁতৰ মোজত থকো 

অৱিোলত ততও ঁ বসহঁতক শোবি বদি;  গলত আল্লোহৰ নীবত 

এইলটোও নহয় তয, বসহঁলত আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰ 

থোবকি আৰু আল্লোলহ বসহঁতক শোবি বদি। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك بَُّهْم  اّلٰله ٰذِ َّنْتَّ  لُِیعَّ ْ    وَّا   فهِْْیِ
ا  مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك بَُّهْم  اّلٰله ٰذِ   وَُّهْم  ُمعَّ

 یَّْستَّْغِفُرْونَّ 

34. বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো বক (গুণ) আলছ, আল্লোলহ 

বসহঁতক বকয় শোবি বনবদি? অথচ বসহঁলত মোনুহক মছবজদু  

হোৰোমৰ পৰো বনিৃত্ত কলৰ; আনবক বসহঁত তসই মছবজদৰ 

অবভভোৱলকো নহয়; ইয়োৰ অবভভোৱক হহলছ তকৱ  

মুত্তোক্বীসক ; বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই (এই কথো) নোজোলন। 

ا  مَّ ََّٰلَّ  لَُّهْم  وَّ بَُّهُم  ا ٰذِ ُ  یُعَّ  وَُّهْم  اّلٰله
ْونَّ  ِن  یَُّصٰدُ اِم  الْمَّْسِجدِ  عَّ رَّ ا  الْحَّ مَّ   وَّ
ا َّانُْو  ه     ك َّْولِیَّٓاءَّ َّْولِیَّٓاُؤه    اِْن   ا   اَِٰلَّ  ا

هِكٰنَّ  الْمُٰتَُّقْونَّ  ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا
 

35. আৰু কোিো ঘৰৰ ওচৰত উৰুব  আৰু হোত তোব ৰ িোবহলৰ 

বসহঁতৰ আন এলকো উপোসনো নোবছ । গবতলক ততোমোল োলক 

শোবি তভোগ কৰো, কোৰণ ততোমোল োলক কুফুৰী কবৰবছ ো। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ُتُهْم  ك لَّ   اَِٰلَّ  الْبَّیِْت  ِعْندَّ  صَّ
ابَّ  فَُّذْوقُوا  ُمكَّٓاًء ٰوَّتَّْصِدیًَّة    ذَّ  ِبمَّا  الْعَّ

 تَّْكُفُرْونَّ  ُكنُْتْم 

36. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ, বসহঁলত আল্লোহৰ পথৰ 

পৰো মোনুহক বনিৃত্ত কবৰিল  বসহঁতৰ ধন-সম্পদ িযয় কলৰ, 

এলতলক বসহঁলত এইদলৰ িযয় কবৰলয় থোবকি, অৱলশষত 

তসয়ো বসহঁতৰ মনিোপৰ কোৰণ হ’ি; ইয়োৰ বপছত বসহঁলত 

পৰোভূত হ’ি; আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতক 

জোহোন্নোমত একবত্ৰত কৰো হ’ি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  الَُّهْم  یُْنِفُقْونَّ  كَّفَّ َّْموَّ   ا
ْوا ْن  لِیَُّصٰدُ ِبیِْل  عَّ ِ    سَّ   اّلٰله

ا  یُْنِفُقْونَّهَّ ْ  تَُّكْوُن  ثُٰمَّ  فَّسَّ   عَّلَّهْْیِ
ةً  ْسرَّ ۬   ثُٰمَّ  حَّ ا وَّالَِّٰذیْنَّ   یُْغلَُّبْونَّ   ُرْو   كَّفَّ
نَّٰمَّ  اِله  هَّ ن  جَّ ُرْونَّ  یُْحشَّ
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37. যোলত আল্লোলহ অপবৱত্ৰলিোৰক পবৱত্ৰসক ৰ পৰো পৃথক 

কবৰি পোলৰ। ততওঁ অপবৱত্ৰলিোৰক এটোৰ বপছত আনলটোক 

ৰোবখ সকল োলক িূপত পবৰণত কবৰি, তোৰ বপছত তসই 

িূপক জোহোন্নোমত বনলক্ষ্প কবৰি। বসহঁলতই হহলছ ক্ষ্বতগ্ৰি। 

ُ  لِیَِّمْیزَّ  ِبیْثَّ  اّلٰله ِب  ِمنَّ  الْخَّ ٰیِ   الٰطَّ
لَّ  یَّْجعَّ ِبیْثَّ  وَّ ه   الْخَّ له  بَّْعضَّ   بَّْعض   عَّ
ُكمَّه   ْ ِمْیًعا  فَّْیَّ لَّه    جَّ نَّٰمَّ    ِفْ  فَّیَّْجعَّ هَّ   جَّ
هٓى ِكَّ  ن  ُهُم  اُول ِسُرْونَّ  الْخه

38. বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁতক তকোৱো, ‘যবদ বসহঁলত 

(কুফুৰী) পবৰহোৰ কলৰ ততলে অতীতত বয (পোপ) হহলছ 

তসয়ো আল্লোলহ ক্ষ্মো কবৰি; বকন্তু বসহঁলত যবদ অনযোয়ৰ 

পুনৰোিৃবত্ত কলৰ ততলে পুিিৱতীসক ৰ ৰীবতলতো জোনোই 

(বসহঁতৰ বক পবৰণবত হহবছ )’। 

َِّٰذیْنَّ  قُْل  ا لِٰل ُرْو    یُْغفَّرْ  یَّٰنْتَُّهْوا اِْن  كَّفَّ
ا  لَُّهْم  لَّفَّ    قَّْد  ٰمَّ   فَّقَّْد  یَُّٰعْودُْوا وَّاِْن   سَّ
ْت  لِْیَّ  ُسنَُّٰت  مَّضَّ  اَْلَّٰوَّ

39. আৰু ততোমোল োলক বফতনোৰ অৱসোন নঘটোল লক বসহঁতৰ 

বিৰুলি সংগ্ৰোম কবৰ থোবকিো,  গলত দ্বীন পূণিৰূলপ তকৱ  

আল্লোহৰ িোলি প্ৰবতিো তনোলহোৱোল লক (এই সংগ্ৰোম চ োই 

যোিো)। তোৰ বপছত যবদ বসহঁলত বিৰত থোলক ততলে বসহঁলত 

বয কলৰ তসই বিষলয় আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ٰته  وَّقَّاتِلُْوُهْم  فِتْنَّة    تَُّكْونَّ  َلَّ  حَّ
یَُّكْونَّ  یُْن  ٰوَّ ِ    كُلُٰه   الٰدِ ْوا فَّاِِن   ّلِلٰه نْتَّهَّ   ا
َّ  فَّاِٰنَّ   بَِّصْْی   یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله

40. আৰু যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় ততলে জোবন তথোৱো, 

আল্লোলহই ততোমোল োকৰ অবভভোৱক, ততওঁ বকমোন তয উত্তম 

অবভভোৱক আৰু বকমোন তয উত্তম সহোয়কোৰী। 

لَّْٰوا وَّاِْن  ا تَّوَّ َّٰنَّ  فَّاعْلَّمُْو  َّ  ا هىكُْم    اّلٰله ْول  مَّ
 النَِّٰصْْیُ  وَّنِْعمَّ  الْمَّْوله  نِْعمَّ 

41. আৰু জোবন তথোৱো, যুি তক্ষ্ত্ৰত ততোমোল োলক গবনমত 

(যুি ব্ধ সম্পদ) বহচোলপ বয  োভ কবৰছো, তোৰ এক-পিমোংশ 

হহলছ আল্লোহৰ, ৰোছু ৰ, ৰোছু ৰ বনকট আত্মীয়ৰ, 

ইয়োতীমসক ৰ, বমছকীনসক ৰ আৰু মুছোবফৰসক ৰ িোলি 

বনবদি ষ্ট, যবদ ততোমোল োলক আল্লোহৰ প্ৰবত বিশ্বোস কৰো আৰু 

তসইলটোৰ প্ৰবত বিশ্বোস কৰো বযলটো আবম মীমোংসোৰ বদনো 

আমোৰ িোিোৰ ওপৰত অৱতীণি কবৰবছল োঁ, বযবদনো দুলয়ো দল  

পৰস্পৰৰ সনু্মখীন হহবছ । আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত 

ক্ষ্মতোৱোন। 

َّنَّٰمَّا  وَّاعْلَّمُْو ا ِنْمُتْم   ا ء   ٰمِْن  غَّ ْ َّٰنَّ  َشَّ   فَّا
 ِ ه   ّلِلٰه ُسْوِل   ُخمُسَّ لِلٰرَّ لِِذی  وَّ  الُْقْربه  وَّ

ِكْیِ  وَّالْیَّتهمه  ِبیِْل ن  وَّابِْن  وَّالْمَّسه   الٰسَّ
مَّنُْتْم  ُكنُْتْم  اِْن  ِ  اه ا   ِباّلٰله مَّ لْنَّا  وَّ َّنْزَّ   ا
له  ْبِدنَّا  عَّ   الْتَّقَّ  یَّْومَّ  الُْفْرقَّاِن  یَّْومَّ  عَّ

ِن    ْمعه ُ   الْجَّ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ قَِّدیْر    َشَّ
 



 

আ -আনফো  

 

245 

 

 األنفال 

42. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক উপতযকোৰ বনকটৱতী 

প্ৰোেত আবছ ো আৰু বসহঁত আবছ  দূৰৱতী প্ৰোেত আৰু 

আলৰোহী দ  আবছ  ততোমোল োকৰ পৰো বনম্নভূবমত। যবদ 

ততোমোল োলক পৰস্পলৰ যুি সম্পলকি  তকোলনো পূিিবসিোেত 

থোবক োলহঁলতন ততলে এই বসিোে সম্পলকি  ততোমোল োলক 

বনশ্চয় মতলভদ কবৰ োলহঁলতন। বকন্তু বয ঘটিি গীয়ো আবছ , 

আল্লোলহ তসয়ো সম্পন্ন কবৰল , যোলত বযলয় ধ্বংস হ’ি বস তযন 

সুস্পষ্ট প্ৰমোণ তপোৱোৰ বপছত ধ্বংস হয় আৰু বযলয় জীবৱত 

থোবকি বস তযন সুস্পষ্ট প্ৰমোণ তপোৱোৰ বপছত জীবৱত থোলক; 

আৰু বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

َّنُْتْم  اِذْ  نْیَّا  ِبالُْعْدوَّةِ  ا   وَُّهْم  الٰدُ
ْكُب  الُْقْصوهی ِبالُْعْدوَّةِ  َّْسفَّلَّ  وَّالٰرَّ   ا
لَّوْ   ِمْنُكْم    ْختَّلَّْفُتْم  تَّوَّاعَّْدتُْٰم  وَّ   ِف  َلَّ
ِد ن  هِكْن   الْمِْیعه ل ُ  لِٰیَّْقِضَّ  وَّ َّْمًرا اّلٰله َّانَّ  ا   ك
  ۬ ْفُعْوًَل ن ْ  هَّلَّكَّ  مَّْن  لِٰیَّْهلِكَّ   مَّ بَّیِٰنَّة    عَّنٌۢ
یَّْحیه  َّٰ   مَّْن  ٰوَّ ْ  حَّ نٌۢ َّ  وَّاِٰنَّ   بَّیِٰنَّة     عَّ  اّلٰله
ِمْیع   ن  لَّسَّ  عَّلِْیم 

43. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আল্লোলহ ততোমোক সলপোনত 

তদখুৱোইবছ  তয, বসহঁত সংখযোত তোকৰ হ’ি; যবদ ততোমোক 

বসহঁতৰ সংখযো তিবছ তদখুৱোল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় 

ততোমোল োলক সোহস তহৰুৱো োলহঁলতন আৰু যুিৰ বিষলয় 

বনজৰ মোজলত বিলৰোধ সৃবষ্ট কবৰ োলহঁলতন। বকন্তু আল্লোলহ 

ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো কবৰলছ। বনশ্চয় অেৰত বয আলছ তসই 

বিষলয় ততলৱঁই সবিলশষ অৱগত। 

ُ  یُِریْكَُّهُم  اِذْ  لَّوْ   قَّلِْیًل    مَّنَّاِمكَّ  ِفْ  اّلٰله  وَّ
ىكَُّهْم  َّره ا ا لَّتَّنَّازَّْعُتْم  لَّٰفَِّشلُْتْم  كَِّثْْیً   وَّ

هِكٰنَّ  اَْلَّْمرِ  ِف  ل َّ  وَّ لَّٰمَّ    اّلٰله نَّٰه    سَّ ٌۢ  اِ   عَّلِْیم 
اِت  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

44. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক পৰস্পৰৰ সনু্মখীন 

হহবছ ো ততবতয়ো ততও ঁততোমোল োকৰ দৃবষ্টত বসহঁতৰ সংখযো 

কম তদখুৱোইবছ  আৰু বসহঁতৰ দৃবষ্টলতো ততোমোল োকক 

সংখযোত কম তদখুৱোইবছ , যোলত আল্লোলহ তসই কোমলটো 

সম্পন্ন কবৰি পোলৰ বযলটো ঘটিি গীয়ো আবছ । (জোবন তথোৱো) 

সকল ো বিষয় আল্লোহৰ বপলনই প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হয়। 

 ِفْ   الْتَّقَّیُْتْم  اِذِ  یُِریُْكُمْوُهْم  وَّاِذْ 
َّعْیُِنكُْم  یُقَّلِٰلُكُْم  قَّلِْیًل  ا ْ  ِفْ   وَّ َّْعیُِٰنِ  ا
ُ  لِیَّْقِضَّ  َّْمًرا  اّلٰله َّانَّ  ا ْفُعْوًَل    ك  وَّاِلَّ   مَّ
 ِ عُ  اّلٰله  اَْلُُموُْرن  ُتْرجَّ

45. তহ মুবমনসক ! তযবতয়ো ততোমোল োলক তকোলনো দ ৰ 

সনু্মখীন হ’িো ততবতয়ো অবিচ  থোবকিো আৰু আল্লোহক তিবছ 

পবৰমোলণ স্মৰণ কবৰিো, যোলত ততোমোল োলক সফ তো  োভ 

কবৰি পোৰো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ  فِئَّةً  لَِّقیُْتْم  اِذَّا اه
ثُْبُتْوا َّ  وَّاذُْكُروا فَّا ا اّلٰله لَّٰكُْم  كَِّثْْیً   لَّٰعَّ
 ُتْفلُِحْونَّ  
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46. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয 

কৰো,  গলত বনজৰ মোজলত বিিোদ নকবৰিো, এলন কবৰল  

ততোমোল োলক সোহস তহৰুৱোিো আৰু ততোমোল োকৰ শবি-সোমথি 

বি ুপ্ত হ’ি। ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো; বনশ্চয় আল্লোহ 

হধযিযশী সক ৰ  গত আলছ। 

َِّطْیُعوا َّ  وَّا ُسْولَّه   اّلٰله   تَّنَّازَُّعْوا وََّلَّ  وَّرَّ
لُْوا ْوا    ِریُْحكُْم  وَّتَّْذهَّبَّ  فَّتَّْفشَّ   وَّاْصَِبُ

َّ  اِٰنَّ  یْنَّ   مَّعَّ  اّلٰله َِبِ  الٰصه

47. আৰু ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ’িো বযসকল  বনজ 

ঘৰৰ পৰো অহংকোৰ আৰু মোনুহক তদখুৱোিল  ও োইবছ  আৰু 

বসহঁলত মোনুহক আল্লোহৰ পথৰ পৰো বনিৃত্ত কলৰ। বকন্তু বসহঁলত 

বয কলৰ আল্লোলহ তসয়ো পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

َّالَِّٰذیْنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  ُجْوا ك رَّ   ِمْن  خَّ
ًرا ٰوَِّرئَّٓاءَّ  دِیَّاِرِهْم    النَّٰاِس  بَّطَّ
ْونَّ  یَُّصٰدُ ْن  وَّ ِبیِْل   عَّ ِ    سَّ ُ   اّلٰله   ِبمَّا  وَّاّلٰله
 ُمِحْیط   یَّْعمَّلُْونَّ 

48. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো চয়তোলন বসহঁতৰ িোলি বসহঁতৰ 

কোযিোৱ ীক তশোভনীয় কবৰবছ  আৰু হকবছ , ‘আবজ মোনুহৰ 

মোজত তকোলনোলৱই ততোমোল োকৰ ওপৰত বিজয়  োভ কবৰি 

তনোৱোলৰ, আৰু বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ কোষলতই অৱিোন 

কবৰম’। এলতলক তযবতয়ো দুলয়ো দ  পৰস্পলৰ দৃশযমোন হ’  

ততবতয়ো বস বপছ তহোঁলহোবকল  আৰু ক’ত , ‘বনশ্চয় 

ততোমোল োকৰ হসলত তমোৰ তকোলনো সম্পকি  নোই, বনশ্চয় মই 

এলনকুৱো বকিো তদবখ আলছোঁ বযলটো ততোমোল োলক তদখো 

তনোলপোৱো। বনশ্চয় মই আল্লোহক ভয় কলৰোঁ’, কোৰণ আল্লোহ 

শোবি প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

یَّٰنَّ  وَّاِذْ  ُن  لَُّهُم  زَّ ْیطه َّْعمَّالَُّهْم  الٰشَّ  ا
  ِمنَّ  الْیَّْومَّ  لَّكُُم  غَّالِبَّ  َلَّ  وَّقَّالَّ 
ْ  النَّٰاِس  ار   وَّاِٰنِ ٓاءَِّت  فَّلَّمَّٰا   لَّٰكُْم    جَّ   تَّرَّ
 ِ له  نَّكَّصَّ  الِْفئَّته ِقبَّیْهِ  عَّ ْ  وَّقَّالَّ  عَّ   اِٰنِ
ء   ْ   ٰمِْنُكْم  بَِّرْیٓ ی اِٰنِ َّره ا  ا ْونَّ  َلَّ  مَّ ْ   تَّرَّ  اِٰنِ
اُف  َّ    اَّخَّ ُ   اّلٰله ِدیُْد  وَّاّلٰله  الِْعقَّاِبن  شَّ

49. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুনোবফকসকল  আৰু বযসক ৰ 

অেৰত িযোবধ আলছ বসহঁলত হকবছ , ‘এওলঁ োকৰ দ্বীলন 

এওঁল োকক বিভ্ৰোে কবৰলছ’। প্ৰকৃতলত বযলয় আল্লোহৰ 

ওপৰত বনভি ৰ কলৰ (লতওঁলহ জয় োভ কলৰ)। (জোবন তথোৱো) 

বনশ্চয় আল্লোহ প্ৰি  পৰোৰোে, প্ৰজ্ঞোময়। 

ِفُقْونَّ  یَُّقْولُ  اِذْ    ِفْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  الْمُنه
ٰرَّ  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ءِ  غَّ ْ    هه ُؤاَلَّ   دِیُْٰنُ
مَّْن  َّْٰل  وَّ لَّ  یَّٰتَّوَّك ِ  عَّ َّ  فَّاِٰنَّ  اّلٰله ِزیْز   اّلٰله   عَّ

ِكْیم    حَّ

50. আৰু যবদ তুবম তদবখ োলহঁলতন তযবতয়ো বফবৰিোসকল  

কোবফৰসক ৰ প্ৰোণ হৰণ কবৰবছ , ততবতয়ো বসহঁতৰ 

মুখমি ত আৰু বপঠিত আঘোত কবৰ হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

দহনযন্ত্ৰণো তভোগ কৰো’। 

لَّوْ  ی وَّ ُروا ن  الَِّٰذیْنَّ  یَّتَّوَّٰفَّ  اِذْ  تَّره    كَّفَّ
كَّةُ  هٓى ِ   ُوُجْوهَُّهْم  یَّْضِربُْونَّ  الْمَّل
ُهْم    َّدْبَّارَّ ابَّ  وَّذُْوقُْوا  وَّا ِریِْق   عَّذَّ الْحَّ
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51. এয়ো হহলছ ততোমোল োলক পূলিি বনজ হোলতলৰ পল োৱো 

কমিৰ প্ৰবতফ । বনশ্চয় আল্লোলহ ততওৰঁ িোিোসক ৰ ওপৰত 

তকবতয়োও অবিচোৰ নকলৰ। 

لِكَّ  مَّْت  ِبمَّا  ذه َّیِْدیُْكْم  قَّٰدَّ َّٰنَّ  ا َّ  وَّا   اّلٰله
م   لَّیْسَّ  ٰلَّ ِبیِْدن  ِبظَّ  لِٰلْعَّ

52. বফৰআউন িংশধৰ আৰু বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ 

অভযোসৰ দলৰ, বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ 

কবৰলছ; ফ ত আল্লোলহ বসহঁতৰ পোপকমিৰ িোলি বসহঁতক 

তগ্ৰপ্তোৰ কবৰলছ। বনশ্চয় আল্লোহ সিিশবিমোন, শোবি দোনত 

অবত কল োৰ। 

اِْب  ِل  كَّدَّ ْونَّ ن  اه  ِمْن  وَّالَِّٰذیْنَّ   فِْرعَّ
ِ  ِباهیهِت  كَّفَُّرْوا  قَّْبلِِهْم    ُهُم  اّلٰله ذَّ  فَّاَّخَّ
 ُ َّ  اِٰنَّ   ِبُذنُْوِبِهْم    اّلٰله ِدیُْد  قَّوِٰی   اّلٰله   شَّ

 الِْعقَّاِب 

53. এইলটো এইকোৰলণ তয, যবদ তকোলনো সম্প্ৰদোলয় বনজৰ 

অৱিোৰ পবৰিতি ন বনলজ নকলৰ ততলে আল্লোহ এলন নহয় তয, 

ততওঁ বসহঁতক বয বনয়োমত দোন কবৰলছ তোত তকোলনো 

পবৰিতি ন আবনি; বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ا یَُّك  لَّْم  اّلٰله ً ْٰیِ  نِْٰعمَّةً  ُمغَّ
ا  مَّهَّ َّنْعَّ له  ا ٰته  قَّْوم   عَّ ْوا حَّ ُ ْٰیِ ا  یُغَّ   مَّ

َّٰنَّ   ِباَّنُْفِسِهْم ن  َّ  وَّا ِمْیع   اّلٰله ن  سَّ  عَّلِْیم 

54. বফৰআউনৰ িংশধৰ আৰু বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ 

অভযোসৰ দলৰ ইহঁলত বনজ প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কলৰ। ফ ত বসহঁতৰ পোপকমিৰ িোলি আবম বসহঁতক 

ধ্বংস কবৰবছল োঁ আৰু বফৰআউনৰ িংশধৰসক ক িুিোই 

মোবৰবছল োঁ; আৰু বসহঁত আটোলয় আবছ  যোব ম। 

اِْب  ِل  كَّدَّ ْونَّ ن  اه  ِمْن  وَّالَِّٰذیْنَّ   فِْرعَّ
بُْوا  قَّْبلِِهْم    بِِٰهْم  ِباهیهِت  كَّٰذَّ   رَّ

 ْ ُ َّْهلَّكْٰنه قْنَّا   ِبُذنُْوِبِهْم  فَّا َّْغرَّ   اهلَّ  وَّا
ْونَّ    َّانُْوا وَّكُٰل    فِْرعَّ لِمِْیَّ  ك  ظه

55. বনশ্চয় বিচৰণকোৰী প্ৰোণীলিোৰৰ মোজত আল্লোহৰ ওচৰত 

আটোইতলক বনকৃষ্ট প্ৰোণী হহলছ তসইসক , বযসকল  কুফুৰী 

কবৰলছ। তসলয় বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 

ٰرَّ  اِٰنَّ  وَّٓاٰبِ  شَّ ِ  ِعْندَّ  الٰدَّ   الَِّٰذیْنَّ   اّلٰله
 یُْؤِمُنْونَّ ۬   َلَّ  فَُّهْم  كَّفَُّرْوا

56. বসহঁতৰ মোজৰ পৰো বযসক ৰ হসলত তুবম চুবি কবৰছো, 

বসহঁলত িোলৰ িোলৰ বসহঁতৰ তসই চুবি ভংগ কলৰ, আৰু 

বসহঁলত তোক্বৱো অৱ ম্বন নকলৰ। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ْدٰتَّ  ا هَّ ْ  عه  یَّْنُقُضْونَّ  ثُٰمَّ  ِمْٰنُ
ُهْم  ْهدَّ ة  ٰوَُّهْم  كُٰلِ  ِفْ  عَّ ٰرَّ یَّٰتَُّقْونَّ  َلَّ  مَّ

 

57. এলতলক যবদ তুবম বসহঁতক যুিত বনজৰ আয়ত্তত  ’ি 

পোৰো ততলে বসহঁতক এলনকুৱো কল োৰ শোবি প্ৰদোন কবৰিো, 

যোলত বসহঁতৰ বপছফোল  বযসক  আলছ বসহঁত ছত্ৰভংগ বদ 

প োয়ন কলৰ, সম্ভৱতঃ বসহঁলত (ইয়োৰ পৰো) বশক্ষ্ো  োভ 

কবৰি। 

ا  ٰمَّ ْ  فَّاِ ُ ْرِب  ِف   تَّثْقَّفَّٰٰنَّ دْ  الْحَّ ٰرِ   ِبِهْم  فَّشَّ
لْفَُّهْم  ٰمَّْن  لَُّٰهْم   خَّ ٰكَُّرْونَّ  لَّعَّ  یَّٰذَّ



 

আ -আনফো  

 

248 

 

 األنفال 

58. আৰু যবদ তুবম তকোলনো সম্প্ৰদোয়ৰ চুবি ভংগৰ আশংকো 

কৰো ততলে বসহঁতৰ চুবি প্ৰকোশযভোলৱ বসহঁতল  দব য়োই 

বদিো, বনশ্চয় আল্লোলহ বিশ্বোসঘোতকসক ক পছি নকলৰ। 

ا  افَّٰنَّ  وَّاِٰمَّ  فَّانٌِْۢبذْ  ِخیَّانَّةً  قَّْوم   ِمْن  تَّخَّ
 ْ له  اِلَّهْْیِ وَّٓاء     عَّ َّ  اِٰنَّ   سَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله

ن  ٓاى ِِنْیَّ  الْخَّ

59. আৰু কোবফৰসকল  তযন এইলটো তকবতয়োও নোভোলি তয, 

বসহঁত (আমোৰ) আয়ত্বৰ িোবহৰত গুবচ হগলছ; বনশ্চয় বসহঁলত 

(আল্লোহক) অপোৰগ কবৰিল  সক্ষ্ম নহয়। 

َّٰ  وََّلَّ  بَّ بَُّقْوا    كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّْحسَّ   سَّ
نَُّٰهْم   یُْعِجُزْونَّ  َلَّ  اِ

60. আৰু ততোমোল োলক বসহঁতৰ মুকোবি োৰ িোলি যথোসোধয 

শবি-সোমথি আৰু অশ্ব-িোবহনী প্ৰস্তুত কৰো, বযলটোৰ দ্বোৰো 

ততোমোল োলক ভীত-সন্ত্ৰি কবৰিো আল্লোহৰ শত্ৰুক আৰু 

ততোমোল োকৰ শত্ৰুক  গলত ইয়োৰ িোবহলৰও আন আন 

ত োকসক ক বযসক ক ততোমোল োলক বচবন তনোলপোৱো, বকন্তু 

আল্লোলহ বসহঁতক জোলন। আল্লোহৰ পথত ততোমোল োলক বয িযয় 

কবৰিো তোৰ পূণি প্ৰবতদোন ততোমোল োকক প্ৰদোন কৰো হ’ি আৰু 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত অকলণো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ْوا َّعِٰدُ ا  لَُّهْم  وَّا ْعُتْم  ٰمَّ قُٰوَّة    ٰمِْن  اْستَّطَّ
ِمْن  بَّاِط  ٰوَّ ْیِل  ٰرِ  ِبه   ُتْرِهُبْونَّ  الْخَّ

 ِ ِریْنَّ  وَّعَُّدٰوَُّكْم  عَُّدوَّاّلٰله خَّ   ِمْن  وَّاه
ُ   تَّْعلَّمُْونَُّهْم    َلَّ   دُْونِِهْم    َّّلٰله   یَّْعلَّمُُهْم    ا
ا  مَّ ء   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وَّ ْ ِبیِْل  ِفْ  َشَّ ِ  سَّ   اّلٰله
َّنُْتْم  اِلَّْیُكْم  یُوَّٰفَّ   ُتْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَّا

61. আৰু যবদ বসহঁলত (শোবে িোপনৰ িোলি) সবন্ধৰ বপলন ঢো  

খোয় ততলে তুবমও তোৰ িোলি আগ্ৰহী হ’িো আৰু আল্লোহৰ 

ওপৰত বনভি ৰ কবৰিো; বনশ্চয় ততও ঁসিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

نَُّحْوا وَّاِْن  لِْم  جَّ ا  فَّاْجنَّْح  لِلٰسَّ   لَّهَّ
َّْٰل  لَّ  وَّتَّوَّك ِ    عَّ نَّٰه    اّلٰله ِمْیعُ  اِ   ُهوَّالٰسَّ
لِْیُم   الْعَّ

62. আনহোলত যবদ বসহঁলত ততোমোক প্ৰতোবৰত কবৰি বিচোলৰ 

ততলে ততোমোৰ িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট, বনশ্চয় ততওঁ ততোমোক 

বনজ সহোয়ৰ দ্বোৰো আৰু মুবমনসক ৰ দ্বোৰো শবিশো ী কবৰলছ। 

ا وَّاِْن  َّْن  یُِٰریُْدْو  ُعْوكَّ  ا   فَّاِٰنَّ  یَّْٰخدَّ
ْسبَّكَّ  ُ    حَّ كَّ  ُهوَّالَِّٰذْی    اّلٰله َّیَّٰدَّ  ِبنَّْصِره   ا

ن  ِبالْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ

63. আৰু ততলৱঁই বসহঁতৰ পৰস্পৰৰ হৃদয়ৰ মোজত প্ৰীবত 

িোপন কবৰলছ। পৃবথৱীৰ যোৱতীয় সম্পদ িযয় কবৰল ও তুবম 

বসহঁতৰ হৃদয়ত প্ৰীবত িোপন কবৰি তনোৱোবৰ োলহঁলতন; বকন্তু 

আল্লোলহ বসহঁতৰ মোজত প্ৰীবত িোপন কবৰলছ, বনশ্চয় ততও ঁ

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

َّلَّٰفَّ  َّنْفَّْقتَّ  لَّوْ   قُلُْوِبِهْم    بَّْیَّ  وَّا ا  ا   ِف  مَّ
ِمْیًعا  اَْلَّْرِض  ا   جَّ َّلَّْٰفتَّ  ٰمَّ  قُلُْوِبِهْم  بَّْیَّ  ا
هِكٰنَّ  ل َّ  وَّ َّلَّٰفَّ  اّلٰله ْ    ا ُ نَّٰه    بَّْیٰنَّ ِزیْز   اِ  عَّ
ِكْیم    حَّ

64. তহ নিী! ততোমোৰ িোলি আৰু ততোমোৰ অনুসোৰীসক ৰ 

িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট। 
ا  ْسُبكَّ  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ ُ  حَّ مَِّن  اّلٰله تَّٰبَّعَّكَّ  وَّ   ا
ن  ِمنَّ   الْمُْؤِمِنْیَّ
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65. তহ নিী! তুবম মুবমনসক ক যুিৰ িোলি উদু্বি কৰো, 

ততোমোল োকৰ মোজৰ বিশজন হধযিযশী  িযবিলয় দুশজনক 

পৰোি কবৰি আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ এশজলন এলহজোৰ 

কোবফৰৰ ওপৰত বিজয়ী  োভ কবৰি। কোৰণ বসহঁত 

(কোবফৰসক ) হহলছ এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয় বযসক ৰ 

তিোধশবি নোই। 

ا  ِض  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ ٰرِ لَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  حَّ   عَّ
اِل      ِعْشُرْونَّ  ٰمِْنُكْم  یَُّٰكْن  اِْن   الِْقتَّ
ْونَّ  َِبُ   یَُّٰكْن  وَّاِْن   ِمائَّتَّْیِ    یَّْغلُِبْوا صه
ا ٰمِائَّة   ٰمِْنُكْم  َّلًْفا  یَّْٰغلُِبْو   الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  ا
 یَّْفقَُّهْونَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ِباَّنَُّٰهْم  كَّفَُّرْوا

66. আল্লোলহ এবতয়ো ততোমোল োকৰ ভোৰ  োঘৱ কবৰলছ আৰু 

ততও ঁ অৱগত তয, ততোমোল োকৰ মোজত দুিি তো আলছ, 

তসলয় ততোমোল োকৰ মোজৰ এশজন হধযিযশী  িযবিলয় 

দুশজনৰ ওপৰত বিজয়ী  োভ কবৰি, আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজত এলহজোৰ থোবকল  আল্লোহৰ অনুজ্ঞোৰলম বসহঁলত 

দুলহজোৰৰ ওপৰত বিজয়ী হ’ি। প্ৰকৃলত আল্লোহ 

হধযিযশী সক ৰ  গত আলছ। 

َّلْـ هنَّ  ٰفَّفَّ  ا ُ  خَّ ْنُكْم  اّلٰله َّٰنَّ  وَّعَّلِمَّ  عَّ  ا
ْعًفا    فِْیُكْم    ٰمِائَّة   ٰمِْنُكْم  یَُّٰكْن  فَّاِْن   ضَّ
ة   اِبرَّ   یَُّٰكْن  وَّاِْن   ِمائَّتَّْیِ    یَّْٰغلُِبْوا صَّ
َّلْف   ٰمِْنُكْم  ا ا َّلْفَّْیِ  یَّْٰغلُِبْو  ِ    ِباِذِْن  ا  اّلٰله
 ُ یْنَّ  مَّعَّ  وَّاّلٰله َِبِ  الٰصه

67. পৃবথৱীত সমূ্পণিৰূলপ শত্ৰুক উচ্ছন্ন নকৰোল লক যুিিিী 

ৰখোলটো তকোলনো নিীৰ িোলিই সংগত নহয়। ততোমোল োলক 

কোমনো কৰো পোবথিৱ সম্পদ বকন্তু আল্লোলহ বিচোলৰ আবখৰোত; 

আৰু আল্লোহ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  َّانَّ  مَّ َّْن  لِنَِّبٰ   ك ی لَّه    یَُّٰكْونَّ  ا َّْسره ٰته  ا   حَّ
رَّضَّ  ُتِریُْدْونَّ   اَْلَّْرِض    ِف  یُثِْخنَّ    عَّ
  ۬ ا   نْیَّ ُ   الٰدُ ةَّ    یُِریُْد  وَّاّلٰله ُ   اَْلهِخرَّ  وَّاّلٰله
ِزیْز   ِكْیم   عَّ  حَّ

68. আল্লোহৰ পূিি বিধোন (ব বপিি) নোথোবকল  ততোমোল োলক 

বয গ্ৰহণ কবৰছো, তোৰকোৰলণ ততোমোল োকৰ ওপৰত মহোশোবি 

আপবতত হ’ লহঁলতন। 

ِ  ٰمِنَّ  ِكتهب   لَّْو َلَّ  بَّقَّ  اّلٰله كُْم  سَّ   لَّمَّٰسَّ
ْذُتْم  فِْیمَّا   اب   اَّخَّ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ

69. এলতলক ততোমোল োলক বয গনীমত  োভ কবৰছো তসয়ো 

হিধ আৰু উত্তম িুব  তভোগ কৰো আৰু আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো, বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ِنْمُتْم  ِمٰمَّا  فَّكُلُْوا هًل   غَّ ل یًِٰبا  ؗ  حَّ تَُّٰقوا  طَّ  وَّا
   َّ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

70. তহ নিী! ততোমোল োকৰ কৰোয়ত্ত যুিিিীসক ক তকোৱো, 

‘আল্লোলহ যবদ ততোমোল োকৰ হৃদয়ত ভো  বকিো তদলখ ততলে 

ততোমোল োকৰ পৰো (মুবিপণ বহচোলপ) বয ত োৱো হহলছ 

তোতলকও উত্তম বকিো ততওঁ ততোমোল োকক প্ৰদোন কবৰি আৰু 

ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰি, আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু’। 

ا  َّیِْدیُْكْم  ِفْ   لِٰمَّْن  قُْل  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ   ٰمِنَّ  ا
ی ن  ُ  یَّْٰعلَِّم  اِْن   اَْلَّْسره   قُلُْوِبكُْم  ِفْ  اّلٰله
ا ْْیً ا یُْٰؤتِكُْم  خَّ ْْیً ٰمَّا   خَّ  ِمْنُكْم  اُِخذَّ  ٰمِ
یَّْغِفرْ  ُ   لَّكُْم    وَّ ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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71. আৰু বসহঁলত যবদ ততোমোৰ  গত বিশ্বোসঘোতকতো কলৰ, 

ততলে (জোবন তথোৱো) ইবতপূলিি বসহঁলত আল্লোহৰ  গলতো 

বিশ্বোসঘোতকতো কবৰলছ; তোৰ বপছত ততওঁ বসহঁতৰ ওপৰত 

(ততোমোক) শবিশো ী কবৰলছ; আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

انُوا فَّقَّْد  ِخیَّانَّتَّكَّ  یُِٰریُْدْوا وَّاِْن  َّ  خَّ  اّلٰله
َّْمكَّنَّ  قَّْبُل  ِمْن  ْ    فَّا ُ   ِمْٰنُ  عَّلِْیم   وَّاّلٰله

ِكْیم    حَّ

72. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ, বহজৰত কবৰলছ, জীৱন 

আৰু সম্পদৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ, আৰু 

বযসকল  (মুবমনসক ক) আেয় প্ৰদোন কবৰলছ আৰু সহোয় 

কবৰলছ, ততওলঁ োলক পৰস্পলৰ পৰস্পৰৰ িনু্ধ। বকন্তু বযসকল  

ঈমোন আবনলছ অথচ বহজৰত কৰো নোই, বসহঁলত বহজৰত 

নকৰোল লক বসহঁতৰ অবভভোৱকত্বৰ দোবয়ত্ব ততোমোল োকৰ 

ওপৰত নোই; আৰু যবদ বসহঁলত দ্বীন সম্পলকি  ততোমোল োকৰ 

ওচৰত সহোয় প্ৰোথিনো কলৰ ততবতয়ো বসহঁতক সহোয় কৰোলটো 

ততোমোল োকৰ কতি িয, বকন্তু বয সম্প্ৰদোয় আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজত চুবি আলছ বসহঁতৰ বিৰুলি নহয়। ততোমোল োলক বয 

কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ُرْوا اه ُدْوا وَّهَّاجَّ هَّ  وَّجه
َّنُْفِسِهْم  ِباَّْموَّالِِهْم  ِبیِْل  ِفْ  وَّا ِ  سَّ  اّلٰله
ْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  وَّ ا اه ُرْو  هٓى ِكَّ  وَّنَّصَّ  بَّْعُضُهْم  اُول
َّْولِیَّٓاءُ  ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   بَّْعض     ا مَّ لَّْم  اه   وَّ
اِجُرْوا ا  یُهَّ ْ  ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ یَّهَِتِ   ٰمِْن  ٰوََّلَّ
ء   ْ ٰته  َشَّ اِجُرْوا    حَّ  وَّاِِن   یُهَّ

ُرْوُكْم  یِْن  ِف  اْستَّنْصَّ لَّْیُكُم  الٰدِ   فَّعَّ
له  اَِٰلَّ  رُ النَّْٰص  ْ  بَّیْنَُّكْم  قَّْوم    عَّ ُ بَّْیٰنَّ  وَّ
ُ   ٰمِیْثَّاق      بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله

73. আনহোলত বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁলত পৰস্পলৰ 

পৰস্পৰৰ িনু্ধ, তসলয় যবদ ততোমোল োলক এলন নকৰো ততলে 

পৃবথৱীত বফতনো আৰু মহোবিপযিলয় তদখো বদি। 

َّْولِیَّٓاءُ  بَّْعُضُهْم  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ    ا
لُْوهُ  اَِٰلَّ   بَّْعض      ِف  فِتْنَّة   تَُّكْن  تَّْفعَّ
اد   اَْلَّْرِض   كَِّبْْی    وَّفَّسَّ

74. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ, বহজৰত কবৰলছ আৰু 

আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ, আৰু বযসকল  

(মুবমনসক ক) আেয় প্ৰদোন কবৰলছ  গলত সহোয় কবৰলছ, 

ততওঁল োলকই হহলছ প্ৰকৃত মুবমন; ততওঁল োকৰ িোলিই 

আলছ ক্ষ্মো আৰু সন্মোনজনক জীবৱকো। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ُرْوا اه ُدْوا وَّهَّاجَّ هَّ   ِفْ  وَّجه
ِبیِْل  ِ  سَّ ْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اّلٰله وَّ ا اه ُرْو   وَّنَّصَّ
هٓى ِكَّ  ٰقًا    الْمُْؤِمُنْونَّ  ُهُم  اُول  لَُّهْم   حَّ

ة  ٰوَِّرْزق    كَِّریْم   ٰمَّْغِفرَّ

75. আৰু বযসকল  বপছত ঈমোন আবনলছ, বহজৰত কবৰলছ 

আৰু ততোমোল োকৰ  গত থোবক বজহোদ কবৰলছ ততওঁল োলকও 

ততোমোল োকৰ অেভুি ি আৰু আল্লোহৰ বিধোনত 

বনকটআত্মীয়সক  হহলছ (আনৰ তু নোত) ইজলন বসজনৰ 

তিবছ হক্বদোৰ। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো বিষলয় সমযক অৱগত। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ْ  اه ُرْوا بَّْعُد  ِمنٌۢ  وَّهَّاجَّ
ُدْوا هَّ كُْم  وَّجه هٓى ِكَّ  مَّعَّ   ِمْنُكْم    فَّاُول
اِم  وَّاُولُوا َّْوله  بَّْعُضُهْم  اَْلَّْرحَّ   ِببَّْعض   ا
ِب  ِفْ  ِ    ِكته َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ   َشَّ

ن   عَّلِْیم 
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আত-তোওিোহ التوبَة 

1. এইলটো আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ তৰফৰ পৰো 

সম্পকি লচ্ছদৰ তঘোষণো, তসই সক  মুশ্ববৰকৰ প্ৰবত বযসক ৰ 

 গত ততোমোল োলক পোৰস্পবৰক চুবিত আৱি হহবছ ো। 

ة   ٓاءَّ ِ  ٰمِنَّ  بَّرَّ ُسْولِه    اّلٰله  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  وَّرَّ
ْدتُْٰم  هَّ  الْمُْشِرِكْیَّ   ٰمِنَّ  عه

2. এলতলক (লহ মুশ্ববৰকসক ) ততোমোল োলক তদশত চোবৰ 

মোহল লক (বনৰোপলদ) বিচৰণ কৰো আৰু জোবন তথোৱো, 

ততোমোল োলক (কদোবপও) আল্লোহক হীনি  কবৰি তনোৱোবৰিো, 

আৰু বনশ্চয় আল্লোলহই কোবফৰসক ক অপদি কবৰি। 

ةَّ  اَْلَّْرِض  ِف  فَِّسْیُحْوا َّْربَّعَّ َّْشُهر   ا ا
ا َّنَُّٰكْم  ٰوَّاعْلَّمُْو  ْْیُ  ا ِ ن  ُمْعِجِزی غَّ   اّلٰله
َّٰنَّ  َّ  وَّا  الْكهِفِریْنَّ  ُمْخِزی اّلٰله

3. মহোন হজ্জৰ বদনো আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ তৰফৰ পৰো 

মোনুহৰ প্ৰবত এইলটো এটো তঘোষণো তয, বনশ্চয় আল্লোহৰ হসলত 

মুশ্ববৰকসক ৰ তকোলনো সম্পকি  নোই  গলত ততওঁৰ ৰোছু লৰো 

(লকোলনো সম্পকি ) নোই। এলতলক ততোমোল োলক যবদ তোওিো 

কৰো ততলে তসয়ো ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ হ’ি আৰু যবদ 

মুখ ঘূৰোই ত োৱো ততলে জোবন তথোৱো তয, ততোমোল োলক 

(কদোবপও) আল্লোহক অক্ষ্ম কবৰি তনোৱোবৰিো। আৰু (তহ নিী!) 

কোবফৰসক ক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ সুসংিোদ বদয়ো। 

َّذَّان   ِ  ٰمِنَّ  وَّا ُسْولِه    اّلٰله   النَّٰاِس  اِلَّ  وَّرَّ
ٰجِ  یَّْومَّ  ِ  الْحَّ ْكَبَّ َّٰنَّ  اَْلَّ َّ  ا ء   اّلٰله  بَِّرْیٓ
۬   ٰمِنَّ  ُسْولُه      الْمُْشِرِكْیَّ ن   فَّاِْن   وَّرَّ
ْْی   ُتْبُتْم  لَّٰیُْتْم  وَّاِْن   لَّٰكُْم    فَُّهوَّخَّ  تَّوَّ
ا َّنَُّٰكْم  فَّاعْلَّمُْو  ْْیُ  ا ِ    ُمْعِجِزی غَّ   اّلٰله
رِ  بَّٰشِ اب   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ذَّ  ِبعَّ
ن  َّلِْیم   ا

4. বকন্তু মুশ্ববৰকসক ৰ মোজৰ বযসক ৰ হসলত ততোমোল োকৰ 

চুবি আলছ, এলতলক বসহঁলত ততোমোল োকৰ চুবি ৰক্ষ্োত 

তকোলনো ত্ৰুটিও কৰো নোই আৰু ততোমোল োকৰ বিৰুলি আনক 

সহোয়ও কৰো নোই, ততলে ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত বনবদি ষ্ট 

মযোদ পযিে চুবি পো ন কৰো; বনশ্চয় আল্লোলহ মুত্তোক্বীসক ক 

পছি কলৰ। 

ْدتُْٰم  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  هَّ   الْمُْشِرِكْیَّ  ٰمِنَّ  عه
لَّْم  یَّْنُقُصْوُكْم  لَّْم  ثُٰمَّ  ْیـ ًا ٰوَّ  شَّ

اِهُرْوا ًدا عَّلَّْیُكْم  یُظَّ ا اَّحَّ َّتِٰمُْو   فَّا
 ْ ُهْم  اِلَّهْْیِ ْهدَّ تِِهْم    اِله  عَّ َّ  اِٰنَّ   ُمٰدَّ  اّلٰله
 الْمُٰتَِّقْیَّ  یُِحٰبُ 
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5. এলতলক বনবষি মোহসমূহ অবতিোবহত হহ তযোৱোৰ বপছত 

ততোমোল োলক মুশ্ববৰকসক ক য’ততই পোিো হতযো কবৰিো, 

বসহঁতক তগ্ৰপ্তোৰ কবৰিো, অৱলৰোধ কবৰিো আৰু ঘোঁটিলয় ঘোঁটিলয় 

বসহঁতৰ িোলি খোপ পোবত হৰ থোবকিো। বকন্তু যবদ বসহঁলত তোওিো 

কলৰ, ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু যোকোত প্ৰদোন কলৰ ততলে 

বসহঁতৰ পথ এবৰ বদিো; বনশ্চয় আল্লোহ অবতশয় ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু। 

لَّخَّ  فَّاِذَّا  الُْحُرُم  اَْلَّْشُهرُ  انْسَّ
یُْث  الْمُْشِرِكْیَّ  فَّاقُْتلُوا   حَّ

ْدتُُٰمْوُهْم    وَُّخُذْوُهْم  وَّجَّ
  كُٰلَّ  لَُّهْم  وَّاقُْعُدْوا وَّاْحُصُرْوُهْم 

د     َّقَّاُموا تَّابُْوا فَّاِْن   مَّْرصَّ هوةَّ  وَّا ل   الٰصَّ
تَُّوا وةَّ  وَّاه كه لُْٰوا الٰزَّ ِبیْلَُّهْم    فَّخَّ  اِٰنَّ   سَّ
 َّ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

6. আৰু মুশ্ববৰকসক ৰ মোজৰ তকোলনোিোই যবদ ততোমোৰ ওচৰত 

আেয় বিচোলৰ ততলে তুবম তোক আেয় বদয়ো, যোলত বস আল্লোহৰ 

িোণী শুবনি পোলৰ, তোৰ বপছত তোক বনৰোপদ িোনল  তপৌঁচোই 

বদিো; কোৰণ বসহঁত এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয় বযসকল  এলকোলৱ 

নোজোলন। 

د   وَّاِْن    الْمُْشِرِكْیَّ  ٰمِنَّ  اَّحَّ
ارَّكَّ  َِّجْرهُ  اْستَّجَّ ٰته  فَّا همَّ  یَّْسمَّعَّ  حَّ َّل   ك

 ِ َّبْلِْغهُ  ثُٰمَّ  اّلٰله اْمَّنَّه     ا لِكَّ   مَّ  ِباَّنَُّٰهْم  ذه
ن  َٰلَّ  قَّْوم    یَّْعلَّمُْونَّ

7. আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ ওচৰত মুশ্ববৰকসক ৰ চুবি 

তকলনলক ি ৱৎ থোবকি? বকন্তু বযসক ৰ হসলত মছবজদু  

হোৰোমৰ সবন্নকটত ততোমোল োলক পোৰস্পোবৰক চুবিত আিি 

হহবছ ো, তযবতয়োল লক বসহঁলত ততোমোল োকৰ চুবিত বিৰ 

থোবকি, ততোমোল োলকও বসহঁতৰ চুবিত বিৰ থোবকিো, বনশ্চয় 

আল্লোলহ মুত্তোক্বীসক ক পছি কলৰ। 

ْهد   لِلْمُْشِرِكْیَّ  یَُّكْوُن  كَّْیفَّ   ِعْندَّ  عَّ
 ِ ُسْولِه    وَِّعْندَّ  اّلٰله   الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  رَّ

ْدتُْٰم  هَّ اِم    الْمَّْسِجدِ  ِعْندَّ  عه رَّ   الْحَّ
  لَُّهْم    فَّاْستَِّقْیُمْوا لَّكُْم  اْستَّقَّاُمْوا فَّمَّا 
َّ  اِٰنَّ   الْمُٰتَِّقْیَّ  یُِحٰبُ  اّلٰله

8. তকলনলক চুবি ি ৱৎ থোবকি? অথচ বসহঁলত যবদ 

ততোমোল োকৰ ওপৰত বিজয়  োভ কলৰ ততলে বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ আত্মীয়তোৰ আৰু অিীকোৰৰ তকোলনো মযিোদো 

বনবদি; বসহঁলত তকৱ  মুলখলৰলহ ততোমোল োকক সন্তুষ্ট কলৰ; 

বকন্তু বসহঁতৰ হৃদলয় তসয়ো অস্বীকোৰ কলৰ; আৰু বসহঁতৰ 

অবধকোংশই হহলছ ফোবছক্ব। 

ُرْوا وَّاِْن  كَّْیفَّ   َلَّ  عَّلَّْیُكْم  یَّْٰظهَّ
  ذِٰمًَّة    وََّلَّ  اَِٰلً  فِْیُكْم  یَّْرقُُبْوا

  قُلُْوبُُهْم    وَّتَّاْبه  ِباَّفْوَّاِهِهْم  یُْرُضْونَُّكْم 
ْكثَُّرُهْم  َّ  فهِسُقْونَّ   وَّا

9. বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক তুচ্ছ মূ যত বিৰী কবৰ 

বদলছ ফ ত বসহঁলত মোনুহক ততওঁৰ পথৰ পৰো বনিৃত্ত কবৰলছ, 

বনশ্চয় বসহঁলত বয কবৰলছ তসয়ো অবত বনকৃষ্ট! 

ْوا َّ ِ   ِباهیهِت  اِْشَتَّ َّمًَّنا  اّلٰله ْوا قَّلِْیًل  ث ٰدُ  فَّصَّ
ْن  ِبیْلِه     عَّ نَُّٰهْم   سَّ ٓاءَّ  اِ ا  سَّ َّانُْوا مَّ  ك

 یَّْعمَّلُْونَّ 
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10. বসহঁলত তকোলনো মুবমনৰ হসলত আত্মীয়তোৰ আৰু অিীকোৰৰ 

মযিোদো ৰক্ষ্ো নকলৰ, আৰু বসহঁলতই হহলছ সীমো ংঘনকোৰী। 
  ذِٰمًَّة    وََّلَّ  اَِٰلً  ُمْؤِمن   ِفْ  یَّْرقُُبْونَّ  َلَّ 

هٓى ِكَّ   الْمُْعتَُّدْونَّ  ُهُم  وَّاُول

11. এলতলক বসহঁলত যবদ তোওিো কলৰ, ছো োত কোলয়ম কলৰ 

আৰু যোকোত প্ৰদোন কলৰ, ততলে বসহঁত হ’ি ততোমোল োকৰ দ্বীবন 

ভোই; আৰু আবম জ্ঞোনী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আয়োতসমূহ স্পষ্টভোলৱ 

িণিনো কলৰোঁ। 

َّقَّاُموا تَّابُْوا فَّاِْن  هوةَّ  وَّا ل تَُّوا الٰصَّ  وَّاه
وةَّ  كه نُُكْم  الٰزَّ یِْن    ِف  فَّاِْخوَّا  الٰدِ
ُل   یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم   اَْلهیهِت  وَّنُفَّٰصِ

12. আৰু যবদ বসহঁলত বসহঁতৰ চুবিৰ বপছত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

ভংগ কলৰ আৰু ততোমোল োকৰ দ্বীন সম্পলকি  কটুবি কলৰ, 

ততলে কুফৰৰ তনতোসক ৰ  গত যুি কৰো; বনশ্চয় বসহঁত 

হহলছ এলনকুৱো ত োক, বযসক ৰ তকোলনো প্ৰবতশ্ৰুবত (িো শপত) 

নোই; যোলত বসহঁলত বিৰত থোলক। 

ا وَّاِْن  َّیْمَّانَُّهْم  نَّٰكَّثُْو  ْ  ا   بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ
ْهِدِهْم  ُنْوا عَّ عَّ  فَّقَّاتِلُْو ا دِیِْنكُْم  ِفْ  وَّطَّ

ٰمَّةَّ  َّى ِ نَُّٰهْم   الْكُْفِر ن  ا َّیْمَّانَّ  َلَّ   اِ  لَُّهْم  ا
لَُّٰهْم   یَّنْتَُّهْونَّ  لَّعَّ

13. ততোমোল োলক তসই সম্প্ৰদোয়ৰ  গত যুি নকবৰিোলন, 

বযসকল  বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত ভংগ কবৰলছ আৰু ৰোছু ক িবহষ্কোৰ 

কৰোৰ সংকল্প কবৰলছ? আৰু বসহঁলতই প্ৰথলম ততোমোল োকৰ 

 গত (যুি) আৰম্ভ কবৰলছ। ততোমোল োলক বসহঁতক ভয় কৰো 

তনবক? আল্লোহক ভয় কৰোলহ ততোমোল োকৰ িোলি তিবছ 

সমীচীন, যবদ ততোমোল োলক (প্ৰকৃত) মুবমন তহোৱো। 

ا قَّْوًما  ُتقَّاتِلُْونَّ  اََّلَّ  َّیْمَّانَُّهْم  نَّٰكَّثُْو   ا
اِج  وَّهَّٰمُْوا ُسْوِل  ِباِْخرَّ   وَُّهْم  الٰرَّ

ُءْوُكْم  َّٰوَّلَّ  بَّدَّ ة     ا ٰرَّ ْونَُّهْم     مَّ َّتَّْخشَّ   ا
 ُ ٰقُ  فَّاّلٰله َّْن  اَّحَّ ْوهُ  ا   ُكنُْتْم  اِْن  تَّْخشَّ

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

14. ততোমোল োলক বসহঁতৰ  গত যুি কৰো। ততোমোল োকৰ 

হোতত আল্লোলহ বসহঁতক শোবি বদি, বসহঁতক অপদি কবৰি, 

বসহঁতৰ ওপৰত ততোমোল োকক জয়যুি কবৰি আৰু মুবমন 

সম্প্ৰদোয়ৰ অেৰসমূহক প্ৰশোবে দোন কবৰি, 

بُْهُم  قَّاتِلُْوُهْم  ٰذِ ُ  یُعَّ   ِباَّیِْدیُْكْم  اّلٰله
یُْخِزِهْم  یَّْنُصْرُكْم  وَّ ْ  وَّ   عَّلَّهْْیِ
یَّْشِف  ن  قَّْوم   ُصُدْورَّ   وَّ ْؤِمِنْیَّ  ٰمُ

15. আৰু ততলৱঁই ততওঁল োকৰ অেৰৰ তক্ষ্োভ দূৰ কবৰি আৰু 

আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কবৰি তোলৰই তোওিো কিু  কবৰি। কোৰণ 

আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

یُْذِهْب  ْیظَّ  وَّ یَُّتْوُب   قُلُْوِبِهْم    غَّ ُ  وَّ  اّلٰله
له  ٓاُء    مَّْن  عَّ ُ   یَّٰشَّ ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله حَّ
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16. ততোমোল োলক এইলটো ধোৰণো কবৰছো তনবক তয, 

ততোমোল োকক এলনই এবৰ বদয়ো হ’ি? অথচ আল্লোলহ এবতয়োও 

প্ৰকোশ কৰো নোই তয, ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলন বজহোদ 

কবৰলছ আৰু তকোলন আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু   গলত 

মুবমনসক ৰ িোবহলৰ আন কোলকো অেৰি িনু্ধ বহচোলপ গ্ৰহণ 

কৰো নোই; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ 

সমযক অৱগত। 

َّْم  ِسْبُتْم  ا َّْن  حَّ ُكْوا ا لَّمَّٰا  ُتَْتَّ  یَّْعلَِّم  وَّ
 ُ ُدْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله هَّ لَّْم  ِمْنُكْم  جه   وَّ

ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّٰتَِّخُذْوا ُسْولِه   وََّلَّ  اّلٰله   رَّ
ًة    الْمُْؤِمِنْیَّ  وََّلَّ  لِْیجَّ ُ   وَّ ٌۢ  وَّاّلٰله ِبْْی   خَّ
ن  ِبمَّا   تَّْعمَّلُْونَّ

17. মুশ্ববৰকসক ৰ তকোলনো অবধকোৰ নোই তয, বসহঁলত আল্লোহৰ 

মছবজদসমূহৰ তত্বোৱধোয়ক হ’ি, বযলহতু বসহঁত বনলজই বনজৰ 

কুফুৰীৰ সোক্ষ্য বদলছ। বসহঁতৰ সকল ো আম  বিনষ্ট হহলছ আৰু 

বসহঁত জোহোন্নোমলতই িোয়ীভোলৱ অৱিোন কবৰি। 

ا  َّانَّ  مَّ َّْن  لِلْمُْشِرِكْیَّ  ك   یَّْٰعُمُرْوا ا
ِجدَّ  ِ  مَّسه ِهِدیْنَّ  اّلٰله له   شه َّنُْفِسِهْم  عَّ   ا
هٓى ِكَّ   ِبالْكُْفِر    ْت  اُول ِبطَّ ۬   حَّ َّْعمَّالُُهْم    ا
لُِدْونَّ    ُهْم  النَّٰارِ  وَِّف   خه

18. একমোত্ৰ ততওঁল োলকই আল্লোহৰ মছবজদসমূহৰ 

তত্বোৱধোয়ন  ি, বযসকল  ঈমোন আবনলছ আল্লোহৰ প্ৰবত আৰু 

তশষ বদৱসৰ প্ৰবত, ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু যোকোত প্ৰদোন 

কলৰ  গলত আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলকো ভয় নকলৰ। এলতলক 

আশো কৰো যোয় তয, ততওলঁ োলকই হ’ি সৎপথ প্ৰোপ্তসক ৰ 

অেভুি ি। 

نَّٰمَّا  ِجدَّ  یَّْعُمرُ  اِ ِ  مَّسه مَّنَّ  مَّْن  اّلٰله   اه
 ِ َّقَّامَّ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله هوةَّ  وَّا ل   الٰصَّ
ٰتَّ  وةَّ  وَّاه كه لَّْم  الٰزَّ َّ  اَِٰلَّ  یَّْخشَّ  وَّ  اّلٰله
هٓى ِكَّ  فَّعَّسه   َّْن  اُول   ِمنَّ  یَُّٰكْونُْوا ا

 الْمُْهتَِّدیْنَّ 

19. হোজীসক ক পোনী পোন কলৰোৱো আৰু মছবজদু  হোৰোমৰ 

তত্বোৱধোন কৰো কোযিক ততোমোল োলক তসই িযবিৰ দলৰ ধোৰণো 

কৰো তনবক, বযলয় আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ 

আৰু আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ? বসহঁত আল্লোহৰ ওচৰত 

সমোন নহয়। আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

لُْتْم  عَّ ٓاٰجِ  ِسقَّایَّةَّ  اَّجَّ ةَّ  الْحَّ   وَِّعمَّارَّ
اِم  الْمَّْسِجدِ  رَّ مَّنَّ  كَّمَّْن  الْحَّ ِ  اه   ِباّلٰله
دَّ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  هَّ ِبیِْل  ِفْ  وَّجه ِ    سَّ  اّلٰله

ِ    ِعْندَّ  یَّْستَّو نَّ  َلَّ  ُ   اّلٰله  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله
لِمِْیَّ   الْقَّْومَّ   الٰظه

20. বযসকল  ঈমোন আবনলছ, বহজৰত কবৰলছ আৰু বনজৰ 

সম্পদ আৰু বনজৰ জীৱনৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ, 

ততওঁল োক হহলছ আল্লোহৰ ওচৰত তেি মযিোদোৰ অবধকোৰী, 

আৰু ততওঁল োলকই সোফ যমবিত। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ ُرْوا اه ُدْوا وَّهَّاجَّ هَّ   ِفْ  وَّجه
ِبیِْل  ِ  سَّ َّنُْفِسِهْم ن  ِباَّْموَّالِِهْم  اّلٰله   وَّا
ُم  َّْعظَّ ةً  ا ِ  ِعْندَّ  دَّرَّجَّ هٓى ِكَّ      اّلٰله   وَّاُول
 الْفَّٓاى ُِزْونَّ  ُهُم 
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21. ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো লক ততওলঁ োকক সুসংিোদ বদলছ, 

ততওঁৰ দয়ো আৰু সন্তুবষ্টৰ আৰু এলনকুৱো জোন্নোতৰ য’ত আলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি িোয়ী বনয়োমত। 

ُرُهْم  بُُٰهْم  یُبَّٰشِ ْحمَّة   رَّ   ٰمِْنهُ  ِبرَّ
نٰهت   ا  لَُّٰهْم  وَِّرْضوَّان  ٰوَّجَّ   نَِّعْیم    فِْیهَّ

ن  ِقْیم   ٰمُ

22. তোত ততওলঁ োক বচৰিোয়ী হ’ি। বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত 

আলছ মহো পুৰস্কোৰ। 
لِِدیْنَّ  ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ َّ  اِٰنَّ   ا ه    اّلٰله  ِعْندَّ
َّْجر   ِظْیم   ا  عَّ

23. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমল োকৰ বপতৃিগি আৰু ভোতৃিৃিই 

যবদ ঈমোনৰ মুকোবি োত কুফুৰীক পছি কলৰ, ততলে বসহঁতক 

অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো। ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  

বসহঁতক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কলৰ বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا َلَّ  اه   تَّٰتَِّخُذْو 
ُكْم  بَّٓاءَّ نَُّكْم  اه َّْولِیَّٓاءَّ  وَّاِْخوَّا  اِِن  ا
بُٰوا لَّ  الْكُْفرَّ  اْستَّحَّ مَّْن   اَْلِیْمَّاِن    عَّ   وَّ
لَُّٰهْم  هٓى ِكَّ  ٰمِْنُكْم  یَّٰتَّوَّ  ُهُم  فَّاُول
لِمُْونَّ   الٰظه

24. তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ ওচৰত যবদ আল্লোহ, ততওৰঁ ৰোছু  

আৰু ততওঁৰ (আল্লোহৰ) পথত বজহোদ কৰোতলক তিবছ বপ্ৰয় হয় 

ততোমোল োকৰ বপতৃিগি, ততোমোল োকৰ সেোন-সেবত, 

ততোমোল োকৰ ভোতৃসক , ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক , 

ততোমোল োকৰ বনজ িংশলগোত্ৰ, ততোমোল োকৰ অবজি ত সম্পদ, 

ততোমোল োকৰ িযৱসোয়-িোবণজয যোৰ ক্ষ্বতৰ আশংকো 

ততোমোল োলক কৰো আৰু ততোমোল োকৰ িোসিোন বযলটোক 

ততোমোল োলক ভো  তপোৱো ততলে অলপক্ষ্ো কৰো আল্লোলহ 

ততওঁৰ বনলদি শ হ  নহোল লক’; আৰু আল্লোলহ ফোবছক্ব 

সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

َّانَّ  اِْن  قُْل  بَّٓاُؤُكْم  ك َّبْنَّٓاُؤُكْم  اه   وَّا
نُُكْم  َّْزوَّاُجكُْم  وَّاِْخوَّا  وَّا
ُتُكْم  ِشْْیَّ َّْموَّالُ  وَّعَّ فُْتُمْوهَّا  وَّا َّ   قَْتَّ

ة   ارَّ ْونَّ  وَّتِجَّ ادَّهَّا  تَّْخشَّ ِكُن  كَّسَّ   وَّمَّسه
ا   ْونَّهَّ ٰبَّ  تَّْرضَّ ِ  ٰمِنَّ  اِلَّْیُكْم  اَّحَّ  اّلٰله
ُسْولِه   اد    وَّرَّ ِبیْلِه    ِفْ  وَِّجهَّ بَُّٰصْوا  سَّ َّ  فََّتَّ
ٰته  َّ  حَّ ُ  یَّاِْٰت ُ   ِباَّْمِره     اّلٰله  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله
ن  الْقَّْومَّ  ِسِقْیَّ  الْفه

25. বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকক িহু তক্ষ্ত্ৰত সহোয় কবৰলছ 

আৰু হুনোইনৰ যুিৰ বদনো তযবতয়ো ততোমোল োকৰ 

সংখযোগবৰিতোই ততোমোল োকক উৎফুল্ল কবৰবছ , বকন্তু তসয়ো 

ততোমোল োকৰ তকোলনো কোমত অহো নোবছ  আৰু পৃবথৱী প্ৰশি 

তহোৱো সলত্বও ততোমোল োকৰ িোলি সংকীণি হহ হগবছ । তোৰ 

বপছত ততোমোল োলক পৃি প্ৰদশিন কবৰ প োয়ন কবৰবছ ো। 

ُكُم  لَّقَّْد  رَّ ُ  نَّصَّ ة  ن  مَّوَّاِطنَّ  ِفْ  اّلٰله   كَِّثْْیَّ
یَّْومَّ  بَّْتُكْم  اِذْ   ُحنَّْی  ن  وَّ َّْعجَّ  ا

ُتُكْم  ْنُكْم  ُتْغِن  فَّلَّْم  كَّثْرَّ ْیـ ًا  عَّ شَّ
اقَّْت  ُحبَّْت  ِبمَّا  اَْلَّْرُض  عَّلَّْیُكُم   ٰوَّضَّ   رَّ

لَّٰیُْتْم  ثُٰمَّ   ٰمُْدِبِریْنَّ   وَّ
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26. তোৰ বপছত আল্লোলহ ততওৰঁ ফো ৰ পৰো ততওঁৰ ৰোছু ৰ 

ওপৰত আৰু মুবমনসক ৰ ওপৰত প্ৰশোবে নোবয  কবৰবছ  আৰু 

এলনকুৱো এটো হসনয িোবহনী অৱতীণি কবৰবছ  বযলটো 

ততোমোল োলক তদখো তপোৱো নোবছ ো, আৰু ততলৱঁই 

কোবফৰসক ক শোবি বদবছ , এইলটোলৱই আবছ  

কোবফৰসক ৰ প্ৰবতফ । 

لَّ  ثُٰمَّ  َّنْزَّ ُ  ا ِكْینَّتَّه   اّلٰله له  سَّ ُسْولِه   عَّ   رَّ
لَّ  لَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّعَّ َّنْزَّ  لَّْٰم  ُجُنْودًا وَّا
ْوهَّا  بَّ  تَّرَّ لِكَّ   كَّفَُّرْوا    الَِّٰذیْنَّ  وَّعَّٰذَّ   وَّذه
ٓاءُ  زَّ  الْكهِفِریْنَّ  جَّ

27. ইয়োৰ বপছলতো যোৰ প্ৰবত ইচ্ছো আল্লোলহ তোৰ তোওিো কিু  

কবৰি; আৰু আল্লোহ অবত ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 
ُ  یَُّتْوُب  ثُٰمَّ  ْ  اّلٰله لِكَّ   بَّْعدِ  ِمنٌۢ له  ذه   عَّ
ٓاُء    مَّْن  ُ   یَّٰشَّ ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

28. তহ ঈমোিোৰসক ! বনশ্চয় মুশ্ববৰকসক  হহলছ অপবৱত্ৰ, 

গবতলক এই িছৰৰ বপছত বসহঁলত যোলত মছবজদু  হোৰোমৰ 

বনকটৱতী নহয়; আৰু যবদ ততোমোল োলক দবৰদ্ৰতোৰ আশংকো 

কৰো ততলে আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  ততওঁৰ বনজ অনুগ্ৰহত 

ততোমোল োকক অভোৱমুি কবৰি। বনশ্চয় আল্লোহ মহোজ্ঞোনী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ  الْمُْشِرُكْونَّ  اِنَّٰمَّا  اه
س   بُوا فَّلَّ  نَّجَّ امَّ  الْمَّْسِجدَّ  یَّْقرَّ رَّ   الْحَّ
ا    عَّاِمِهْم  بَّْعدَّ  ْیلَّةً  ِخْفُتْم  وَّاِْن   ههذَّ   عَّ

ْوفَّ  ُ  یُْغِنْیُكُم  فَّسَّ   اِْن  فَّْضلِه     ِمْن  اّلٰله
ٓاءَّ    َّ  اِٰنَّ   شَّ ِكْیم   عَّلِْیم   اّلٰله  حَّ

29. বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কৰো হহবছ  বসহঁতৰ মোজৰ 

বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত বিশ্বোস নকলৰ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবতও 

ঈমোন তপোষণ নকলৰ,  গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছুল  বয 

হোৰোম কবৰলছ তোক হোৰোম িুব  গণয নকলৰ; আৰু সতয দ্বীনৰ 

অনুসৰণ নকলৰ; বসহঁলত নত হহ বনজ হোলত বজবযয়ো (কৰ) 

বনবদয়োল লক বসহঁতৰ  গত যুি কৰো। 

ِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  قَّاتِلُوا   وََّلَّ  ِباّلٰله
ُمْونَّ  وََّلَّ  اَْلهِخرِ  ِبالْیَّْوِم  ٰرِ ا  یُحَّ   مَّ
مَّ  ٰرَّ ُ  حَّ ُسْولُه   اّلٰله  دِیْنَّ  یَِّدیُْنْونَّ  وََّلَّ  وَّرَّ
ٰقِ  ٰته  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  الْحَّ  حَّ
ْن  الِْجْزیَّةَّ  یُْعُطوا  یَّٰد  ٰوَُّهْم  عَّ

ن  ِغُرْونَّ  صه

30. আৰু ইয়োহুদীসকল  কয়, ‘উযোইৰ হহলছ আল্লোহৰ পুত্ৰ’, 

আৰু খ্ৰীষ্টোনসকল  কয়, ‘মছীহ হহলছ আল্লোহৰ পুত্ৰ’। এইলটো 

হহলছ তকৱ  বসহঁতৰ মুখৰ কথো। পূলিি বযসকল  কুফুৰী 

কবৰবছ  বসহঁতৰ দলৰই ইহঁলত কথো কয়। আল্লোলহ ইহঁতক 

ধ্বংস কৰক। তকোন বপলন ইহঁতক ওভতোই বনয়ো হহলছ! 

یْرُ  الْیَُّهْودُ  وَّقَّالَِّت  ِ  بُْن  ُعزَّ   اّلٰله
ی وَّقَّالَِّت  رَّ ِ    ابُْن  الْمَِّسْیُح  النَّٰصه  اّلٰله
لِكَّ  اِهـ ُْونَّ   ِباَّفْوَّاِهِهْم    قَّْولُُهْم  ذه   یُضَّ
  قَّْبُل    ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  قَّْولَّ 

ُ ؗ   قهتَّلَُّهُم  َّٰنه   اّلٰله  یُْؤفَُّكْونَّ  ا
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31. বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ পবিত আৰু সংসোৰ-

বিৰোগীসক ক বসহঁতৰ প্ৰভু িনোই হ লছ আৰু মোৰয়োমৰ পুত্ৰ 

মছীহলকো। অথচ বসহঁতক এক ই োহৰ ইিোদত কৰোৰ িোলিই 

আলদশ কৰো হহবছ । যোৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই। বসহঁলত বয অংশী িোপন কলৰ তোৰ পৰো ততওঁ অবত পবৱত্ৰ! 

ا ُذْو  تَّٰخَّ ُهْم  اِ َّْحبَّارَّ  وَُّرْهبَّانَُّهْم  ا
َّْربَّابًا ِ  دُْوِن  ٰمِْن  ا   ابْنَّ  وَّالْمَِّسْیحَّ  اّلٰله
ْریَّمَّ    ا    مَّ مَّ ا وَّ ا اَِٰلَّ  اُِمُرْو  هًها  لِیَّْعُبُدْو    اِل
ههَّ  َلَّ    ٰوَّاِحًدا    نَّه    ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل ٰمَّا  ُسْبحه   عَّ

 یُْشِرُكْونَّ 

32. বসহঁলত বনজৰ মুলখলৰ ফঁু মোবৰ আল্লোহৰ নূৰক নুমোই বদি 

বিচোলৰ। বকন্তু আল্লোলহ ততওঁৰ নূৰ পবৰপূণি কৰোৰ িোবহলৰ আন 

এলকো বনবিচোলৰ। যবদও কোবফৰসকল  ইয়োক অপছি কলৰ। 

َّْن  یُِریُْدْونَّ  ِ  نُوْرَّ  یُْٰطِفـ ُْوا ا  اّلٰله
یَّاْبَّ  ِباَّفْوَّاِهِهْم  ُ  وَّ َّْن  اَِٰلَّ   اّلٰله   یُِٰتٰمَّ  ا

ه   لَّوْ  نُوْرَّ  الْكهِفُرْونَّ  كَِّرهَّ  وَّ

33. ততলৱঁই তসই সেো বযজলন ততওৰঁ ৰোছু ক বহদোয়ত আৰু 

সতয দ্বীনসহ তপ্ৰৰণ কবৰলছ, যোলত ততওঁ ইয়োক সকল ো দ্বীনৰ 

ওপৰত জয়যুি কবৰি পোলৰ, যবদও মুশ্ববৰকসকল  এইলটো 

অপছি কলৰ। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّْرسَّ ُسْولَّه   ا ی رَّ  ِبالُْهده
ٰقِ  وَّدِیِْن  ه   الْحَّ لَّ  لُِیْظِهرَّ یِْن  عَّ   الٰدِ
ِٰه  ن  لَّوْ   كُل  الْمُْشِرُكْونَّ  كَِّرهَّ  وَّ

34. তহ ঈমোিোৰসক ! পবিত আৰু সংসোৰ-বিৰোগীসক ৰ 

মোজৰ িহুলতই জনসোধোৰণৰ ধন-সম্পদ অনযোয়ভোলৱ ভক্ষ্ণ 

কলৰ আৰু মোনুহক আল্লোহৰ পথৰ পৰো বনিৃত্ত কলৰ। বযসকল  

তসোণ-ৰূপ সিয় কলৰ আৰু তসয়ো আল্লোহৰ পথত িযয় নকলৰ, 

তুবম বসহঁতক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ সুসংিোদ বদয়ো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ا اِٰنَّ  اه  ٰمِنَّ  كَِّثْْیً
ْهبَّاِن  اَْلَّْحبَّارِ  َّْموَّالَّ  لَّیَّاْكُلُْونَّ  وَّالٰرُ   ا
ْونَّ  ِبالْبَّاِطِل  النَّٰاِس  یَُّصٰدُ ْن  وَّ   عَّ
ِبیِْل  ِ    سَّ ْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   اّلٰله   یَّْكَِنُ
هَّبَّ  ةَّ  الٰذَّ ا  وََّلَّ  وَّالِْفٰضَّ  ِفْ  یُْنِفُقْونَّهَّ
ِبیِْل  ِ ن  سَّ ْرُهْم   اّلٰله اب   فَّبَّٰشِ ذَّ   ِبعَّ
ن  َّلِْیم   ا

35. বযবদনো তসইলিোৰক জোহোন্নোমৰ অবিত উত্তপ্ত কৰো হ’ি 

আৰু তসইলিোলৰলৰ বসহঁতৰ কপো , শৰীৰৰ দুলয়োকোলষ আৰু 

বপঠিত দোগ বদয়ো হ’ি, ( গলত তকোৱো হ’ি), ‘এইলিোলৰই 

হহলছ ততোমোল োকৰ তসইলিোৰ সম্পদ বযলিোৰক ততোমোল োলক 

বনজৰ িোলি সিয় কবৰবছ ো। গবতলক ততোমোল োলক বয সিয় 

কবৰবছ ো তোৰ তসোৱোদ উপলভোগ কৰো’। 

ا   یُْحمه  یَّْٰومَّ  نَّٰمَّ  نَّارِ  ِفْ  عَّلَّْیهَّ هَّ   جَّ
ا  فَُّتْكوهی  وَُّجُنْوبُُهْم  ِجبَّاُهُهْم  ِبهَّ

ا  وَُّظُهوُْرُهْم    ا  ههذَّ ُتْم  مَّ ْ  كََّنَّ
ا  فَُّذْوقُْوا َِلَّنُْفِسكُْم    ُكنُْتْم  مَّ
ْونَّ   تَّْكَِنُ
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36. বনশ্চয় আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্টৰ বদনৰ পৰোই 

আল্লোহৰ বিধোনত মোহলিোৰৰ গণনো হহলছ িোৰটো। তোলৰ চোবৰটো 

মোহ হহলছ বনবষি (পবৱত্ৰ িো সন্মোনীয়), এইলটোলৱ হহলছ 

প্ৰবতবিত দ্বীন। এলতলক এই মোহলিোৰত ততোমোল োলক বনজৰ 

প্ৰবত যু ুম নকবৰিো, আৰু ততোমোল োলক মুশ্ববৰকসক ৰ  গত 

সিিোত্মকভোলৱ যুি কৰো, তযলনলক বসহঁলত ততোমোল োকৰ 

বিৰুলি সিিোত্মকভোলৱ যুি কবৰ থোলক; আৰু জোবন তথোৱো, বনশ্চয় 

আল্লোহ মুত্তোক্বীসক ৰ  গত আলছ। 

ةَّ  اِٰنَّ  ُهوْرِ  عِٰدَّ ِ  ِعْندَّ  الٰشُ ثْنَّا  اّلٰله رَّ  ا   عَّشَّ
ْهًرا ِب  ِفْ  شَّ ِ  ِكته لَّقَّ  یَّْومَّ  اّلٰله   خَّ

مهوهِت  ا   وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ ة   ِمْنهَّ َّْربَّعَّ  ا
لِكَّ   ُحُرم     یُْن  ذه ۬   الٰدِ ُم ن ٰیِ   فَّلَّ   الْقَّ
كُْم  فِْیِهٰنَّ  تَّْظلِمُْوا َّنُْفسَّ  وَّقَّاتِلُوا  ا

َّٓافَّٰةً  الْمُْشِرِكْیَّ   یُقَّاتِلُْونَُّكْم  كَّمَّا  ك
َّٓافًَّٰة    ا  ك َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا الْمُٰتَِّقْیَّ  مَّعَّ  اّلٰله
 

37. (এই মোহলিোৰৰ পবৱত্ৰতোক) অনয তকোলনো মোহল  বপছুৱোই 

বদয়োলটো হহলছ তকৱ  কুফৰীত িৃবি সোধন কৰো, ইয়োৰ দ্বোৰো 

কোবফৰসক ক বিভ্ৰোে কৰো হয়। বসহঁলত ইয়োক তকোলনো িছৰত 

হিধ কলৰ আলকৌ তকোলনো িছৰত অলিধ কলৰ, যোলত বসহঁলত 

আল্লোলহ বযলিোৰক বনবষি কবৰলছ তসইলিোৰৰ গণনো পূণি কবৰি 

পোলৰ; ফ ত আল্লোলহ বয হোৰোম কবৰলছ তসয়ো বসহঁলত হো ো  

কলৰ। বসহঁতৰ তিয়ো কমিলিোৰ বসহঁতৰ িোলি তশোভনীয় কবৰ বদয়ো 

হহলছ, আৰু আল্লোলহ কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

نَّٰمَّا  ءُ  اِ ٰلُ  الْكُْفرِ  ِف  ِزیَّادَّة   النَِّٰسْٓ  یُضَّ
عَّاًما   یُِحلُْٰونَّه   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ِبهِ 

ُمْونَّه   ٰرِ یُحَّ ةَّ  لُِٰیوَّاِطـ ُْوا عَّاًما  ٰوَّ ا  عِٰدَّ   مَّ
مَّ  ٰرَّ ُ  حَّ ا  فَُّیِحلُْٰوا اّلٰله مَّ  مَّ ٰرَّ ُ    حَّ  اّلٰله
َّْعمَّالِِهْم    ُسْوٓءُ  لَُّهْم  ُزیِٰنَّ  ُ   ا  َلَّ  وَّاّلٰله
ن  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی  الْكهِفِریْنَّ

38. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ বক হ’ , ততোমোল োকক 

তযবতয়ো আল্লোহৰ পথত তকোলনো অবভযোনত ও োিল  তকোৱো 

হয়, ততবতয়ো বকয় ততোমোল োলক ভোৰোৰোে হহ মোটিক সোৱটি 

ধৰো? ততোমোল োলক আবখৰোতৰ পবৰিলতি  পোবথিৱ জীৱনত সন্তুষ্ট 

হহছো তনবক? আবখৰোতৰ তু নোত পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগৰ 

উপকৰণ অবত নগণয। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا  اه   قِْیلَّ  اِذَّا لَّكُْم  مَّ
نِْفُرْوا لَّكُُم  ِبیِْل  ِفْ  ا ِ  سَّ َّٰاقَّلُْتْم  اّلٰله ث   ا
ِضیُْتْم   اَْلَّْرِض    اِلَّ  َّرَّ وةِ  ا یه   ِبالْحَّ

نْیَّا  ةِ    ِمنَّ  الٰدُ   مَّتَّاعُ  فَّمَّا   اَْلهِخرَّ
وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ ةِ  ِف  الٰدُ قَّلِْیل    اَِٰلَّ  اَْلهِخرَّ

 

39. যবদ ততোমোল োলক অবভযোনল  ও োই তনোলযোৱো, ততলে 

ততওঁ ততোমোল োকক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি প্ৰদোন কবৰি আৰু অনয 

এটো জোবতক ততোমোল োকৰ পবৰিলতি  প্ৰবতবিত কবৰি আৰু 

ততোমোল োলক ততওঁৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰিো। কোৰণ 

আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

بُْكْم  تَّْنِفُرْوا اَِٰلَّ  ٰذِ ابًا یُعَّ ۬   عَّذَّ َّلِْیًما ن   ا
یَّْستَّبِْدلْ  ُكْم  قَّْوًما  وَّ ْْیَّ   وََّلَّ  غَّ
ْوهُ  ْیـ ًا    تَُّضٰرُ ُ   شَّ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  
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40. যবদ ততোমোল োলক ততওকঁ (আল্লোহৰ ৰোছু ক) সহোয় 

নকৰো, ততলে আল্লোলহই (লতওঁক সহোয় কবৰি বযদলৰ ততও)ঁ 

ততওঁক সহোয় কবৰবছ  তযবতয়ো কোবফৰসকল  ততওঁক (মক্কোৰ 

পৰো) িবহষ্কোৰ কবৰবছ  আৰু ততওঁ আবছ  দুজনৰ বদ্বতীয়জন, 

তযবতয়ো ততওঁল োক উভলয় গুহোৰ মোজত আবছ , ততও ঁ

ততবতয়ো বনজৰ  গৰজনক হকবছ , ‘বিষণ্ণ নহ’িো, আল্লোহ 

আলছ আমোৰ  গত’। তোৰ বপছত আল্লোলহ ততওঁৰ ওপৰত 

বনজৰ প্ৰশোবে অৱতীণি কবৰবছ  আৰু ততওঁক শবিশো ী 

কবৰবছ  এলনকুৱো এটো হসনয িোবহনীৰ দ্বোৰো বযসক ক 

ততোমোল োলক তদখো তপোৱো নোবছ ো আৰু ততওঁ কোবফৰসক ৰ 

কথোক ত  তপ োই বদবছ ; আৰু আল্লোহৰ কথোই সমুন্নত আৰু 

আল্লোহ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

هُ  فَّقَّْد  تَّْنُصُرْوهُ  اَِٰلَّ  رَّ ُ  نَّصَّ   اِذْ  اّلٰله
هُ  جَّ َّْخرَّ َّاِنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ا ثْنَّْیِ  ث   اِذْ  ا
ارِ  ِف  ُهمَّا  اِحِبه   یَُّقْولُ  اِذْ  الْغَّ   َلَّ  لِصَّ

ْن  َّ  اِٰنَّ  تَّْحزَّ نَّا    اّلٰله عَّ لَّ   مَّ َّنْزَّ ُ  فَّا   اّلٰله
ِكْینَّتَّه   ه   عَّلَّْیهِ   سَّ َّیَّٰدَّ   لَّْٰم  ِبُجُنْود   وَّا
ْوهَّا  لَّ  تَّرَّ عَّ َّلِمَّةَّ  وَّجَّ  كَّفَُّروا الَِّٰذیْنَّ  ك
ْفله    َّلِمَّةُ   الٰسُ ِ  وَّك ُ   الُْعلْیَّا    ِِهَّ  اّلٰله  وَّاّلٰله
ِزیْز   ِكْیم   عَّ  حَّ

41. অবভযোনল  ও োই পৰো, পোত  অৱিোলতই হওক নোইিো 

গধূৰ অৱিোত আৰু বজহোদ কৰো আল্লোহৰ পথত ততোমোল োকৰ 

সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বোৰো। এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম, 

যবদ ততোমোল োলক জোবন োলহঁলতন! 

نِْفُرْوا اِهُدْوا ِخفَّافًا ٰوَّثِقَّاًَل  اِ   وَّجَّ
َّنُْفِسكُْم  ِباَّْموَّالِكُْم  ِبیِْل  ِفْ  وَّا ِ    سَّ   اّلٰله
لِكُْم  ْْی   ذه تَّْعلَّمُْونَّ   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
 

42. যবদ সহজলত সম্পদ  োভৰ আশো থোবক লহঁলতন আৰু 

ভ্ৰমণ সুগম হ’ লহঁলতন ততলে বনশ্চয় বসহঁলত ততোমোৰ 

অনুসৰণ কবৰল লহঁলতন; বকন্তু বসহঁলত যোত্ৰোপথক সুদীঘি িুব  

ভোবিবছ , আৰু অনবতপ লম বসহঁলত আল্লোহৰ শপত হ  ক’ি, 

‘আমোৰ সোধয থোবকল  আবম বনশ্চয় ততোমোল োকৰ  গত ও োই 

গ’ত োঁলহঁলতন’। বসহঁলত (বমছো কথো হক) বনলজই বনজলক 

ধ্বংস কলৰ, আৰু আল্লোলহ জোলন তয, বনশ্চয় বসহঁত বমছ ীয়ো। 

َّانَّ  لَّوْ  ًضا  ك رَّ فًَّرا عَّ   قَّاِصًدا قَِّریًْبا ٰوَّسَّ
تَّٰبَُّعْوكَّ  ْ  َٰلَّ هِكنٌۢ ل ْت  وَّ ُ  بَُّعدَّ   عَّلَّهْْیِ
ٰقَُّة    یَّْحلُِفْونَّ   الٰشُ ِ  وَّسَّ  لَّوِ  ِباّلٰله

ْعنَّا  ْجنَّا  اْستَّطَّ رَّ كُْم    لَّخَّ  یُْهلِكُْونَّ   مَّعَّ
ُهْم    َّنُْفسَّ ُ   ا نَُّٰهْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله  اِ
ن   لَّكهِذبُْونَّ

43. আল্লোলহ ততোমোক ক্ষ্মো কবৰলছ। তকোনসক  ত োক 

সতযিোদী তসয়ো ততোমোৰ ওচৰত স্পষ্ট তনোলহোৱোল লক আৰু 

তকোনসক  ত োক বমছ ীয়ো তসই কথো তুবম নজনোল লক বকয় 

বসহঁতক অিযোহবত প্ৰদোন কবৰ ো? 

ا  فَّ ُ  عَّ ْنكَّ    اّلٰله َّذِنْتَّ  لِمَّ   عَّ ٰته  لَُّهْم  ا   حَّ
 َّ قُْوا الَِّٰذیْنَّ  لَّكَّ  یَّتَّبَّٰیَّ دَّ   وَّتَّْعلَّمَّ  صَّ

 الْكهِذِبْیَّ 
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44. বযসকল  আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ, ততওঁল োলক বনজৰ সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বোৰো বজহোদ 

কৰোৰ পৰো অিযোহবত পোিল  ততোমোৰ পৰো অনুমবত বনবিচোবৰি; 

আৰু আল্লোহ মুত্তোক্বীসক ৰ বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 

اْذِنُكَّ  َلَّ  ِ  یُْؤِمُنْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْستَّ  ِباّلٰله
َّْن  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  اِهُدْوا ا  یُٰجَّ

َّنُْفِسِهْم    ِباَّْموَّالِِهْم  ُ   وَّا ٌۢ  وَّاّلٰله  عَّلِْیم 
 ِبالْمُٰتَِّقْیَّ 

45. ততোমোৰ ওচৰত অিযোহবত বিচোলৰ তকৱ  তসইসক  

ত োলক বযসকল  আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

নকলৰ। কোৰণ বসহঁতৰ অেৰসমূহ সংশয়গ্ৰি হহ হগলছ, 

এলতলক বসহঁলত বনজৰ সংশয়ত বদ্বধোগ্ৰি। 

نَّٰمَّا  اْذِنُكَّ  اِ   یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْستَّ
 ِ   وَّاْرتَّابَّْت  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله

ْ  ِفْ  فَُّهْم  قُلُْوبُُهْم  یُِْبِ دَّٰدُْونَّ   رَّ َّ یََّتَّ
 

46. আৰু যবদ বসহঁলত ও োিল  ইচ্ছো কবৰল লহঁলতন ততলে 

বনশ্চয় বসহঁলত তোৰ িোলি প্ৰস্তুবতৰ িযৱিো কবৰল লহঁলতন, বকন্তু 

বসহঁতৰ অবভযোত্ৰোক আল্লোলহ অপছি কবৰলছ। তসলয় ততওঁ 

বসহঁতক অ সতোৰ মোধযমত বিৰত ৰোবখলছ আৰু বসহঁতক তকোৱো 

হ’ , ‘িবহ থোকো (অক্ষ্ম) ত োকসক ৰ হসলত ততোমোল োলকও 

িবহ থোকো’। 

لَّوْ  ادُوا وَّ َّرَّ ْوا الُْخُرْوجَّ  ا َّعَّٰدُ ةً   لَّه   َلَّ عُٰدَّ
هِكْن  ل ُ  كَِّرهَّ  ٰوَّ َُّهْم  اّلٰله ث ا نٌِْۢبعَّ ُهْم   ا   فَّثَّبَّٰطَّ
 الْقهِعِدیْنَّ  مَّعَّ  اقُْعُدْوا وَّقِْیلَّ 

47. যবদ বসহঁত ততোমোল োকৰ হসলত ও ো লহঁলতন, ততলে 

ততোমোল োকৰ অশোবে অসুবিধোলহ িৃবি কবৰল লহঁলতন আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত বফতনো সৃবষ্ট কবৰিল  যথোসোধয তচষ্টো 

কবৰল লহঁলতন।  গলত ততোমোল োকৰ মোজত বসহঁতৰ 

বকছুমোন অনুগত (গুপ্তচৰ) আলছ। আল্লোহ যোব মসক ৰ 

বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 

ُجْوا لَّوْ  رَّ ا  فِْیُكْم  خَّ   اَِٰلَّ  زَّادُْوُكْم   ٰمَّ
بَّاًَل  ُعْوا خَّ َّْوضَّ ۡا هلَّكُْم  وََّلَّ   ِخل

فِْیُكْم   الِْفتْنَّةَّ    یَّْبُغْونَُّكُم  ٰمهُعْونَّ  وَّ   سَّ
ُ   لَُّهْم    ٌۢ  وَّاّلٰله لِمِْیَّ  عَّلِْیم   ِبالٰظه

48. বনশ্চয় বসহঁলত ইয়োৰ আগলতও বফতনো সৃবষ্ট কবৰি 

বিচোবৰবছ  আৰু বসহঁলত ততোমোৰ িহুলতো কোম ও ট-পো ট 

কবৰবছ , অৱলশষত সতয সমোগত হ’  আৰু আল্লোহৰ আলদশ 

জয়যুি হ’ , যবদও বসহঁলত ইয়োক অপছি কবৰবছ । 

ُوا لَّقَّدِ    وَّقَّلَُّٰبْوا قَّْبُل  ِمْن  الِْفتْنَّةَّ  ابْتَّغَّ
ٰته  اَْلُُموْرَّ  لَّكَّ  ٓاءَّ  حَّ ٰقُ  جَّ رَّ  الْحَّ هَّ   وَّظَّ
َّْمرُ  ِ  ا ِرُهْونَّ  وَُّهْم  اّلٰله  كه
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49. আৰু বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো মোনুলহো আলছ বযলয় কয়, 

‘তমোক (যুিত অংশ গ্ৰহণ নকবৰিল ) অনুমবত বদয়ক আৰু 

তমোক বফতনোত পবতত নকবৰি’। সোৱধোন! বসহঁত বফতনোলতই 

পবতত হহ আলছ; আৰু বনশ্চয় জোহোন্নোলম কোবফৰসক ক তিষ্টন 

কবৰলয় আলছ। 

 ْ ِمْٰنُ ْن  یَُّٰقْولُ  ٰمَّْن  وَّ ْ  اْئذَّ   وََّلَّ  ٰلِ
   ْ قَُّطْوا    الِْفتْنَّةِ  ِف  اََّلَّ   تَّْفِتٰنِ  وَّاِٰنَّ   سَّ
نَّٰمَّ  هَّ ٌۢ  جَّ ة   ِبالْكهِفِریْنَّ  لَّمُِحْیطَّ

50. যবদ ততোমোৰ তকোলনো মি  হয় ততলে এইলটোলৱ বসহঁতক 

কষ্ট বদলয়, আৰু ততোমোৰ বিপদ ঘটিল  বসহঁলত কয়, ‘আবম 

আগলতই আমোৰ বনজৰ বিষলয় সতকি তো অৱ ম্বন কবৰবছল োঁ’, 

আৰু বসহঁলত উৎফুল্ল বচলত্ত মুখ ঘূৰোই  য়। 

نَّة   ُتِصْبكَّ  اِْن  سَّ  وَّاِْن   تَُّسْؤُهْم    حَّ
ْذنَّا   قَّْد  یَُّٰقْولُْوا ُمِصیْبَّة   ُتِصْبكَّ   اَّخَّ
نَّا  َّْمرَّ لَّْٰوا قَّْبُل  ِمْن  ا یَّتَّوَّ   وَُّهْم  وَّ

 فَِّرُحْونَّ 

51. তকোৱো, ‘আমোৰ  গত তকৱ  তসইলটোলৱ ঘটিি বযলটো 

আল্লোলহ আমোৰ িোলি ব বখ ৰোবখলছ; ততলৱঁই আমোৰ 

অবভভোৱক; আৰু আল্লোহৰ ওপৰলতই মুবমনসকল  বনভি ৰ কৰো 

উবচত’। 

ا  اَِٰلَّ  یُِٰصْیبَّنَّا   لَّْٰن  قُْل  ُ  كَّتَّبَّ  مَّ   لَّنَّا    اّلٰله
هىنَّا    ْول لَّ   ُهوَّمَّ ِ  وَّعَّ َِّٰل  اّلٰله   فَّلْیَّتَّوَّك
 الْمُْؤِمُنْونَّ 

52. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকৱ  আমোৰ িোলি দুটো ক যোণৰ 

পৰো বযলকোলনো এটোৰ অলপক্ষ্ো কবৰ আছো, আৰু আবম প্ৰতীক্ষ্ো 

কবৰ আলছোঁ তয, আল্লোলহ ততোমোল োকক ততওঁৰ বনজৰ ফো ৰ 

পৰো অথিো আমোৰ হতুৱোই শোবি প্ৰদোন কবৰি। এলতলক 

ততোমোল োলক প্ৰতীক্ষ্ো কৰো, আবমও ততোমোল োকৰ  গত 

প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ’। 

بَُّٰصْونَّ  هَّْل  قُْل  ی اَِٰلَّ   ِبنَّا   تَّرَّ  اِْحدَّ
بَُّٰص  وَّنَّْحُن   الُْحْسنَّیَّْیِ    َّ   ِبكُْم  نََّتَّ

َّْن  ُ  یُِٰصیْبَُّكُم  ا اب   اّلٰله ذَّ   ِعْنِده    ٰمِْن  ِبعَّ
َّوْ  ا  ؗ  ا ا  ِباَّیِْدیْنَّ بَُّٰصْو  َّ كُْم  اِنَّٰا  فََّتَّ   مَّعَّ

بُِٰصْونَّ  َّ  ٰمَُتَّ

53. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ইচ্ছোকৃতভোলৱ দোন কৰো অথিো 

অবনচ্ছোকৃতভোলৱ, ততোমোল োকৰ পৰো তসই দোন তকবতয়োও 

গ্ৰহণ কৰো নহ’ি, বনশ্চয় ততোমোল োক হহছো ফোবছক্ব 

সম্প্ৰদোয়’। 

َّنِْفُقْوا قُْل  ْوعًا  ا َّوْ  طَّ   یُٰتَّقَّبَّٰلَّ  لَّْٰن  كَّْرًها  ا
نَُّٰكْم   ِمْنُكْم    فهِسِقْیَّ   قَّْوًما  ُكنُْتْم  اِ
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54. আৰু বসহঁতৰ অথিসোহোযয গ্ৰহণ কবৰিল  বনলষধ কৰো হহলছ 

এই কোৰলণ তয, বসহঁলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ হসলত 

কুফুৰী কবৰলছ  গলত বসহঁলত ছো োতত উপবিত হয় তকৱ  

হশবথ যৰ হসলত, আৰু দোন কলৰ তকৱ  অবনচ্ছোকৃতভোলৱ। 

ا  مَّ ُهْم  وَّ َّْن  مَّنَّعَّ ْ  ُتْقبَّلَّ  ا   ِمْٰنُ
 ْ َّنَُّٰهْم  اَِٰلَّ   نَّفَّقههَُتُ ِ  كَّفَُّرْوا ا   ِباّلٰله
ُسْولِه   ِبرَّ هوةَّ  یَّاُْتْونَّ  وََّلَّ  وَّ ل  اَِٰلَّ  الٰصَّ

اله  وَُّهْم   وَُّهْم  اَِٰلَّ  یُْنِفُقْونَّ  وََّلَّ  ُكسَّ
ِرُهْونَّ   كه

55. এলতলক বসহঁতৰ সম্পদ আৰু সেোন-সেবতলয় যোলত 

ততোমোক বিমুগ্ধ নকলৰ, আল্লোলহ এইলিোৰৰ দ্বোৰোই বসহঁতক 

পোবথিৱ জীৱনত শোবি বদি বিচোলৰ; আৰু কোবফৰ অৱিোলতই 

বসহঁতৰ আত্মোই তদহ তযোগ কবৰি। 

َّْموَّالُُهْم  ُتْعِجْبكَّ  فَّلَّ  دُُهْم    وََّلَّ   ا َّْوَلَّ   ا
نَّٰمَّا  ُ  یُِریُْد  اِ بَُّهْم  اّلٰله ٰذِ ا  لُِیعَّ   ِف  ِبهَّ

وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ َّنُْفُسُهْم  وَّتَّْزهَّقَّ  الٰدُ  ا
ِفُرْونَّ  وَُّهْم   كه

56. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ নোমত শপত খোই কয় তয, বসহঁত 

ততোমোল োকলৰই অেভুি ি, অথচ বসহঁত ততোমোল োকৰ 

অেভুি ি নহয়; প্ৰকৃতলত বসহঁত হহলছ এটো ভীতু সম্প্ৰদোয়। 

یَّْحلُِفْونَّ  ِ  وَّ نَُّٰهْم  ِباّلٰله ا   لَّمِْنُكْم    اِ مَّ   وَّ
ْ  ٰمِْنُكْم  ُهْم  ُ هِكٰٰنَّ ل قُْونَّ   قَّْوم   وَّ یَّْٰفرَّ
 

57. যবদ বসহঁলত তকোলনো আেয়ি  নোইিো তকোলনো বগবৰ-গুহো 

অথিো  ুকোই থোবকিল  তকোলনো প্ৰলৱশি  পোয় ততলে বসহঁলত 

তসইফোল ই দ্ৰুত গবতত তদৌবৰ  ুকোি। 

ً  یَِّجُدْونَّ  لَّوْ  ا َّوْ  مَّلْجَّ ت   ا ره َّوْ  مَّغه  ا
ًل  خَّ لَّْٰوا ُمٰدَّ یَّْجمَُّحْونَّ   وَُّهْم  اِلَّْیهِ  لَّٰوَّ

 

58. আৰু বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো মোনুলহো আলছ, বযলয় 

ছোদোক্বো িন্টন সম্পলকি  ততোমোক তদোষোলৰোপ কলৰ, এলতলক 

যবদ বসহঁতক ইয়োৰ পৰো বকছু বদয়ো হয় ততলে বসহঁত সন্তুষ্ট হয়, 

আৰু যবদ ইয়োৰ পৰো বকিো বদয়ো নহয় ততলে  লগ  লগ বিকু্ষ্ব্ধ 

হয়। 

 ْ ِمْٰنُ قهِت    ِف  یَّٰلْمُِزكَّ  ٰمَّْن  وَّ دَّ  الٰصَّ
ا  اُْعُطْوا فَّاِْن  ُضْوا ِمْنهَّ   لَّْٰم  وَّاِْن  رَّ
ْوا ا   یُْعطَّ ُطْونَّ  ُهْم  اِذَّا ِمْنهَّ  یَّْسخَّ

59. ভো  হ’ লহঁলতন আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছুল  বসহঁতক বয 

প্ৰদোন কবৰলছ তোত যবদ বসহঁলত সন্তুষ্ট থোবক লহঁলতন আৰু যবদ 

ক’ত লহঁলতন, ‘আল্লোলহই আমোৰ িোলি যলথষ্ট, অবচলৰই 

আল্লোলহ আমোক ততওঁৰ বনজ অনুগ্ৰলহলৰ প্ৰদোন কবৰি আৰু 

ততওঁৰ ৰোছুল ও (দোন কবৰি); বনশ্চয় আবম আল্লোহলৰই প্ৰবত 

অনুৰি’। 

لَّوْ  َّنَُّٰهْم  وَّ ُضْوا ا ا   رَّ هُىُ  مَّ ته ُ  اه  اّلٰله
ُسْولُه  ن  لُْوا  وَّرَّ ْسُبنَّا  وَّقَّا ُ  حَّ   اّلٰله
ُیْؤتِیْنَّا  ُ  سَّ ُسْولُه   ن  فَّْضلِه   ِمْن  اّلٰله  وَّرَّ

َّا   نٰ ِ  اِلَّ  اِ ن  اّلٰله ِغُبْونَّ  ره
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60. (ফৰজ) ছোদোক্বো হহলছ তকৱ  ফকীৰ, বমছকীন আৰু 

ছোদোক্বো আদোয়ৰ কোমত বনলয়োবজত কমিচোৰীসক ৰ িোলি, আৰু 

যোৰ অেৰ (সতযৰ প্ৰবত) আকৃষ্ট কৰোৰ আৱশযক তোৰ িোলি, 

দোসমুবিৰ িোলি, ঋণগ্ৰিসক ৰ িোলি, আল্লোহৰ পথৰ িোলি 

 গলত (বিপদগ্ৰি) মুছোবফৰসক ৰ িোলি। এইলটো হহলছ 

আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো বনধিোবৰত (ফৰজ বিধোন)। আল্লোহ সিিজ্ঞ, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

نَّٰمَّا  قهُت  اِ دَّ ٓاءِ  الٰصَّ ِكْیِ  لِلُْفقَّرَّ   وَّالْمَّسه
ِملِْیَّ  ا  وَّالْعه  قُلُْوبُُهْم  وَّالْمُؤَّلَّٰفَّةِ  عَّلَّْیهَّ

قَّاِب  وَِّف  ِرِمْیَّ  الٰرِ ِبیِْل  وَِّفْ  وَّالْغه   سَّ
 ِ ِبیِْل    وَّابِْن  اّلٰله ةً   الٰسَّ   ٰمِنَّ  فَِّریْضَّ
   ِ ُ   اّلٰله ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله  حَّ

61. আৰু বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো আলছ 

বযসকল  নিীক কষ্ট বদলয় আৰু কয়, ‘এওঁ তদলখোন প্ৰলতযক 

কথোলত কণিপোত কলৰ’। তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ িোলি বয মি  

ততওঁ তকৱ  তসইলটোলৱ শুলন’। ততও ঁআল্লোহৰ ওপৰত বিশ্বোস 

কলৰ আৰু মুবমনসক লকো বিশ্বোস কলৰ; আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওঁল োকৰ িোলি ততও ঁহহলছ 

ৰহমত। বযসকল  আল্লোহৰ ৰোছু ক কষ্ট বদলয়, বসহঁতৰ িোলি 

আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

 ُ ِمْٰنُ  النَِّٰبَّٰ  یُْؤذُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ
یَُّقْولُْونَّ  ْْی   اُذُُن  قُْل   ُهوَّاُذُن     وَّ   خَّ

ِ  یُْؤِمُن  لَّٰكُْم  یُْؤِمُن  ِباّلٰله  لِلْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ
ْحمَّة   َِّٰذیْنَّ  وَّرَّ ُنْوا لِٰل مَّ   ِمْنُكْم    اه
ُسْولَّ  یُْؤذُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ِ  رَّ  لَُّهْم  اّلٰله
اب   َّلِْیم   عَّذَّ  ا

62. বসহঁলত ততোমোল োকক সন্তুষ্ট কবৰিল লহ ততোমোল োকৰ 

ওচৰত আল্লোহৰ শপত  য়। অথচ আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু কলহ তিবছ সন্তুষ্ট কৰো উবচত, যবদলহ বসহঁত প্ৰকৃত মুবমন। 

ِ  یَّْحلُِفْونَّ  ُضْوُكْم     لَّكُْم  ِباّلٰله  لُِْیْ
 ُ ُسْولُه    وَّاّلٰله ٰقُ  وَّرَّ َّْن  اَّحَّ   اِْن  یُْٰرُضْوهُ  ا
َّانُْوا  ُمْؤِمِنْیَّ  ك

63. বসহঁলত নোজোলন তনবক তয, বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ বিলৰোবধতো কবৰি তোৰ িোলি আলছ জোহোন্নোমৰ জুই, য’ত 

বস বচৰকো  থোবকি? এইলটোলৱই হহলছ চৰম  োঞ্ছনো। 

َّلَّْم  ا ا َّنَّٰه   یَّْعلَّمُْو  ادِدِ  مَّْن  ا َّ  یُٰحَّ   اّلٰله
ُسْولَّه   َّٰنَّ   وَّرَّ نَّٰمَّ  نَّارَّ  لَّه   فَّا هَّ الًِدا جَّ   خَّ
ا    لِكَّ   فِْیهَّ ِظْیُم  الِْخْزُی  ذه  الْعَّ

64. মুনোবফকসকল  (সদোয়) আশংকো কলৰ তয, জোলনোচো 

বসহঁতৰ বিষলয় এলন তকোলনো ছুৰো অৱতীণি হলয়ই তনবক, 

বযলটোলৱ বসহঁতৰ অেৰৰ কথোলিোৰ প্ৰকোশ কবৰ বদি! তকোৱো, 

‘ততোমোল োলক বিদ্ৰূপ কবৰ থোকো; ততোমোল োলক বযলটো বিষয়ক 

ভয় কবৰ আছো বনশ্চয় আল্লোলহ তসইলটো প্ৰকোশ কবৰ বদি’। 

رُ  ِفُقْونَّ  یَّْحذَّ َّْن  الْمُنه َّٰلَّ  ا ْ  ُتَنَّ  عَّلَّهْْیِ
ة   ُئُهْم  ُسوْرَّ   قُِل   قُلُْوِبِهْم    ِفْ   ِبمَّا  ُتنَّٰبِ

َّ  اِٰنَّ   اْستَّْهِزُءْوا    ا  ُمْخِرج   اّلٰله   ٰمَّ
ُرْونَّ   تَّْحذَّ
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65. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো ততলে বনশ্চয় বসহঁলত ক’ি, 

‘আবম তকৱ  আ োপ-আল োচনো আৰু হোঁবহ-তধমোব লহ 

কবৰবছল োঁ’। তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

আয়োতসমূহক  গলত ততওৰঁ ৰোছু লকই বিদ্ৰূপ কবৰিল  

পো োলন’? 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ نَّٰمَّا  لَّیَُّقْولُٰنَّ  سَّ   ُكنَّٰا  اِ
ُب    نَُّخْوُض  ِ  قُْل   وَّنَّلْعَّ َِّباّلٰله یهِته   ا   وَّاه
ُسْولِه    تَّْستَّْهِزُءْونَّ  ُكنُْتْم  وَّرَّ

66. ‘ততোমোল োলক এবতয়ো ওজৰ-আপবত্ত নকবৰিো। (কোৰণ) 

বনশ্চয় ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত আলকৌ কুফুৰী 

কবৰছো। আবম ততোমোল োকৰ মোজৰ বকছুমোনক ক্ষ্মো কবৰল ও 

আন বকছুমোনক শোবি প্ৰদোন কবৰলমই—কোৰণ বনবশ্চতভোলৱ 

বসহঁত হহলছ অপৰোধী’। 

  بَّْعدَّ  كَّفَّْرُتْم  قَّْد  تَّْعتَِّذُرْوا َلَّ 
یْمَّانِكُْم    ْن  نَّْٰعُف  اِْن   اِ ٓاى ِفَّة   عَّ  طَّ
ْب  ٰمِْنُكْم  ٰذِ ٓاى ِفًَّةٌۢ  نُعَّ َّانُْوا ِباَّنَُّٰهْم  طَّ   ك

ن   ُمْجِرِمْیَّ

67. মুনোবফক পুৰুষ আৰু মুনোবফক নোৰীসক  ইজলন বসজনৰ 

অনুৰূপ, বসহঁলত অসৎকমিৰ আলদশ বদলয় আৰু সৎকমিৰ পৰো 

বিৰত ৰোলখ,  গলত বসহঁলত (আল্লোহৰ পথত িযয় কৰোৰ 

তক্ষ্ত্ৰত) বনজৰ হোত সংকুবচত কবৰ ৰোলখ, দৰোচ লত বসহঁলত 

আল্লোহক পোহবৰ হগলছ, ফ ত আল্লোলহও বসহঁতক এবৰ বদলছ; 

বনশ্চয় মুনোবফকসক  হহলছ ফোবছক্ব (অবত অিোধয)। 

ِفُقْونَّ  َّلْمُنه ِفقهُت  ا ْ  بَّْعُضُهْم  وَّالْمُنه   ٰمِنٌۢ
ْونَّ  ِبالْمُْنكَّرِ  یَّاُْمُرْونَّ   بَّْعض     یَّْنهَّ  وَّ
ِن  یَّْقِبُضْونَّ  الْمَّْعُرْوِف  عَّ َّیِْدیَُّهْم    وَّ   ا
َّ  نَُّسوا ْ    اّلٰله ُ ِفِقْیَّ  اِٰنَّ   فَّنَِّسهْیَّ   الْمُنه
ِسُقْونَّ  ُهُم   الْفه

68. আল্লোলহ মুনোবফক পুৰুষ, মুনোবফক নোৰী আৰু 

কোবফৰসক ক জোহোন্নোমৰ অবিৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ। য’ত 

বসহঁলত বচৰকো  থোবকি, এইলটোলৱ বসহঁতৰ িোলি যলথষ্ট; আৰু 

আল্লোলহ বসহঁতক অবভশোপ কবৰলছ আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

িোয়ী শোবি; 

ُ  وَّعَّدَّ  ِفِقْیَّ  اّلٰله ِفقهِت  الْمُنه  وَّالْمُنه
نَّٰمَّ  نَّارَّ   وَّالْكُٰفَّارَّ  هَّ لِِدیْنَّ  جَّ ا    خه   فِْیهَّ

ْ    ِِهَّ  ْسُُبُ ُ   حَّ ُ لَّعَّٰنَّ ُ    وَّ لَُّهْم   اّلٰله  وَّ
اب   ن  عَّذَّ ِقْیم   ٰمُ
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69. (লতোমোল োলকও) বসহঁতৰ দলৰই, বযসক  ততোমোল োকৰ 

পূলিি আবছ , বসহঁত শবি-সোমথিত ততোমোল োকতলকও অবধক 

প্ৰি  আবছ  আৰু বসহঁতৰ ধন-সম্পদ তথো সেোন-সেবত 

আবছ  ততোমোল োকতলকও তিবছ। এলতলক বসহঁতৰ ভোগযত বয 

আবছ  তসইলটো বসহঁলত তভোগ কবৰলছ; আৰু ততোমোল োলকও 

ততোমোল োকৰ ভোগযত বয আবছ  তসইলটো উপলভোগ কবৰ ো, 

তযলনলক ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসকল  বসহঁতৰ ভোগযত বয 

আবছ  তভোগ কবৰলছ। ততোমোল োলকও তসইদলৰই অনথিক 

আ োপ-আল োচনোত ব প্ত আছো তযলনকুৱো অনথিক আ োপ-

আল োচনোত বসহঁত ব প্ত আবছ । বসহঁতৰ (লনক) আম সমূহ 

পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত বনষ্ফ  হহ হগলছ, আৰু বসহঁলতই হহলছ 

ক্ষ্বতগ্ৰি। 

َّالَِّٰذیْنَّ  ا قَّْبلِكُْم  ِمْن  ك َّانُْو  ٰدَّ  ك َّشَّ   ا
ْكثَّرَّ  ِمْنُكْم  َّ َّْموَّاًَل  قُٰوَّةً ٰوَّا دًا    ا َّْوَلَّ   وَّا

قِِهْم  فَّاْستَّْمتَُّعْوا لَّ   فَّاْستَّْمتَّْعُتْم  ِبخَّ
قِكُْم  لَّ  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  اْستَّْمتَّعَّ  كَّمَّا   ِبخَّ
قِِهْم  قَّْبلِكُْم  لَّ َّالَِّٰذْی  وَُّخْضُتْم  ِبخَّ  ك
اُضْوا    هٓى ِكَّ   خَّ ِبطَّ  اُول َّْعمَّالُُهْم  ْت حَّ   ِف  ا
نْیَّا  ةِ    الٰدُ هٓى ِكَّ   وَّاَْلهِخرَّ   ُهُم  وَّاُول

ِسُرْونَّ   الْخه

70. বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ পূিিৱতী সম্প্ৰদোয়সমূহ তযলন নূহ, 

আদ আৰু ছোমূদ সম্প্ৰদোয়,  গলত ইব্ৰোহীমৰ সম্প্ৰদোয় আৰু 

মোদয়োনৰ অবধিোসীসক ৰ  গলত বিধ্বি নগৰৰ 

অবধিোসীসক ৰ সংিোদ অহো নোইলন? বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ৰোছু সকল  স্পষ্ট প্ৰমোণ হ  আবহবছ । এলতলক আল্লোলহ 

বসহঁতৰ ওপৰত অনযোয় কৰো নোই িৰং বসহঁত বনলজই বনজৰ 

প্ৰবতলহ অনযোয় কবৰবছ । 

َّلَّْم  ُ  یَّاْتِِهْم  ا   قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  نَّبَّا
۬  وَّعَّاد   نُْوح   قَّْوِم  َُّمْودَّ ن ث  وَّقَّْوِم   ٰوَّ

ِهْیمَّ  بْره ِب  اِ  مَّْدیَّنَّ  وَّاَّْصحه
ِت    ْ   وَّالْمُْؤتَِّفكه َّتَّهَْتُ   ُرُسلُُهْم  ا
ِت    َّانَّ  فَّمَّا   ِبالْبَّیِٰنه ُ  ك  لِیَّْظلِمَُّهْم  اّلٰله
هِكْن  ل ا وَّ َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا

71. মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰী হহলছ ইজলন বসজনৰ 

অবভভোৱক, ততওঁল োলক সৎকমিৰ আলদশ বদলয় আৰু 

অসৎকমিৰ পৰো িোধো প্ৰদোন কলৰ, ছো োত কোলয়ম কলৰ, যোকোত 

প্ৰদোন কলৰ,  গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয 

কলৰ; এওলঁ োকৰ ওপৰলতই আল্লোলহ অনবতপ লম দয়ো কবৰি। 

বনশ্চয় আল্লোহ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

  بَّْعُضُهْم  وَّالْمُْؤِمنهُت  وَّالْمُْؤِمُنْونَّ 
َّْولِیَّٓاءُ   ِبالْمَّْعُرْوِف  یَّاُْمُرْونَّ   بَّْعض     ا
ْونَّ  یَّْنهَّ ِن  وَّ یُِقْیُمْونَّ  الْمُْنكَّرِ  عَّ   وَّ
هوةَّ  ل یُْؤُتْونَّ  الٰصَّ وةَّ  وَّ كه یُِطْیُعْونَّ   الٰزَّ   وَّ
 َّ ُسْولَّه     اّلٰله هٓى ِكَّ   وَّرَّ ُمُهُم  اُول ْحَّ ْیَّ   سَّ
   ُ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ِزیْز   اّلٰله ِكْیم   عَّ  حَّ
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72. আল্লোলহ মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰীসক ক এলনকুৱো 

জোন্নোতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ—যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, 

তোত ততওঁল োক িোয়ী হ’ি; আৰু (প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ) িোয়ী 

জোন্নোতসমূহত উত্তম িোসিোনৰ, আৰু আল্লোহৰ সন্তুবষ্টলয়ই 

হহলছ সিিলেি। এইলটোলৱই হহলছ মহোসফ তো। 

ُ  وَّعَّدَّ    وَّالْمُْؤِمنهِت  الْمُْؤِمِنْیَّ  اّلٰله
نٰهت   ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ رُ  تَّْحِتهَّ  اَْلَّنْهه

لِِدیْنَّ  ا  خه ِكنَّ  فِْیهَّ یِٰبَّةً  وَّمَّسه   ِفْ  طَّ
نٰهِت  ِ  ٰمِنَّ  وَِّرْضوَّان    عَّْدن     جَّ  اّلٰله
   ُ ْكَبَّ َّ لِكَّ   ا ِظْیُمن  ُهوَّالْفَّوْزُ  ذه  الْعَّ

73. তহ নিী! কোবফৰ আৰু মুনোবফকসক ৰ বিৰুলি তুবম বজহোদ 

কৰো, বসহঁতৰ প্ৰবত কল োৰ তহোৱো; বসহঁতৰ আিোসি  হহলছ 

জোহোন্নোম, আৰু তসইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট প্ৰতযোৱতি নি ! 

ا  اِهدِ  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ   الْكُٰفَّارَّ  جَّ
ِفِقْیَّ  ْ    وَّاغْلُْظ  وَّالْمُنه   عَّلَّهْْیِ
ىُهْم  اْوه مَّ نَُّٰم    وَّ هَّ ِبْئسَّ   جَّ الْمَِّصْْیُ  وَّ

 

74. বসহঁলত আল্লোহৰ শপত খোই কয় তয, বসহঁলত এলকো তকোৱো 

নোই; অথচ বসহঁলত কুফুৰী িোকয হকলছ আৰু ইছ োম গ্ৰহণৰ 

বপছত আলকৌ কুফুৰী কবৰলছ; বসহঁলত এলনকুৱো বিষয়ৰ সংকল্প 

কবৰবছ  বযলটো বসহঁলত কোযিকৰী কবৰি পৰো নোই। আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছুল  বনজ অনুগ্ৰহত ততওঁল োকক (মুছব মসক ক) 

অভোৱমুি কবৰবছ  িুব লয় বসহঁলত (কোবফৰ-মুনোবফকসকল ) 

বিলৰোবধতো কবৰবছ । এলতলক যবদ বসহঁলত তোওিো কলৰ ততলে 

বসহঁতৰ িোলি ক যোণকৰ হ’ি, আৰু যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় 

ততলে আল্লোলহ পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত বসহঁতক যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি বদি; ভূ-পৃিত বসহঁতৰ তকোলনো অবভভোৱক নোই আৰু নোই 

তকোলনো সোহোযযকোৰীও নোই। 

ِ  یَّْحلُِفْونَّ  ا  ِباّلٰله لُْوا    مَّ لَّقَّْد   قَّا   قَّالُْوا وَّ
َّلِمَّةَّ  ِمِهْم  بَّْعدَّ  وَّكَّفَُّرْوا الْكُْفرِ  ك   اِْسلَّ
لُْوا    لَّْم  ِبمَّا  وَّهَّٰمُْوا ا   یَّنَّا مَّ ا وَّ ُمْو   اَِٰلَّ   نَّقَّ
َّْن  َّْغنههُىُ  ا ُ  ا ُسْولُه   اّلٰله  فَّْضلِه      ِمْن  وَّرَّ
ا  یَُّك  یَُّٰتْوبُْوا فَّاِْن  ْْیً   وَّاِْن   لَُّٰهْم    خَّ
لَّْٰوا بُْهُم  یَّٰتَّوَّ ٰذِ ُ  یُعَّ ابًا اّلٰله َّلِْیًما ن  عَّذَّ   ِف   ا
نْیَّا  ةِ    الٰدُ مَّ   وَّاَْلهِخرَّ   ِف  لَُّهْم  ا وَّ
ِلٰ   ِمْن  اَْلَّْرِض   نَِّصْْی   وََّلَّ  ٰوَّ

75. আৰু বসহঁতৰ বকছুমোলন আল্লোহৰ ওচৰত অিীকোৰ কবৰবছ  

তয, ‘আল্লোলহ বনজ কৃপোত আমোক দোন কবৰল  আবম বনশ্চয় 

ছোদোক্বো কবৰম তথো সৎকমিশী সক ৰ অেভুি ি হম’। 

 ْ ِمْٰنُ دَّ  ٰمَّْن  وَّ هَّ َّ  عه ْن  اّلٰله ىنَّا  لَّى ِ ته   ِمْن  اه
قَّٰنَّ  فَّْضلِه   ٰدَّ لَّنَُّكْونَّٰنَّ   لَّنَّٰصَّ   ِمنَّ  وَّ

لِِحْیَّ   الٰصه

76. তোৰ বপছত তযবতয়ো ততও ঁবসহঁতক বনজ অনুগ্ৰহৰ পৰো দোন 

কবৰল , ততবতয়ো বসহঁলত এই বিষলয় কৃপণতো কবৰল  আৰু 

বিমুখ হহ উভবত গ' । 

َّا   هُىْ  فَّلَّمٰ ته   ِبه   بَِّخلُْوا فَّْضلِه    ٰمِْن  اه
لَّْٰوا ْعِرُضْونَّ  وَُّهْم  وَّتَّوَّ  ٰمُ
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77. পবৰণোমস্বৰূলপ ততওঁ বসহঁতৰ অেৰত বনফোক্ব ৰোবখ বদল  

তসই বদৱসল লক বযবদনো বসহঁলত আল্লোহৰ  গত সোক্ষ্োৎ 

কবৰি। কোৰণ বসহঁলত আল্লোহৰ হসলত কৰো অিীকোৰ ভংগ 

কবৰবছ ,  গলত বমছো হকবছ  । 

 ْ ُ   یَّْوِم  اِله  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  نِفَّاقًا  فَّاَّْعقَُّبَّ
َّْخلَُّفوا ِبمَّا   یَّلْقَّْونَّه   َّ  ا ا  اّلٰله   وَّعَُّدْوهُ  مَّ
ِبمَّا  َّانُْوا وَّ  یَّْكِذبُْونَّ  ك

78. বসহঁলত নোজোলন তনবক তয, আল্লোলহ বসহঁতৰ অেৰৰ 

তগোপন কথো আৰু বসহঁতৰ তগোপন পৰোমশিৰ বিষলয় জোলন? আৰু 

বনশ্চয় আল্লোহ গোলয়ি সম্পলকি  সমযক অৱগত। 

َّلَّْم  ا ا َّٰنَّ  یَّْعلَّمُْو  َّ  ا ُهْم  یَّْعلَُّم  اّلٰله   ِسٰرَّ
ىُهْم  َّٰنَّ  وَّنَّْجوه َّ  وَّا ُم  اّلٰله   عَّٰلَّ
 الُْغُیْوِب  

79. মুবমনসক ৰ মোজৰ বযসকল  স্বতঃসূ্ফতি ভোলৱ ছোদোক্বো 

বদলয় আৰু বযসকল  বনজ েমৰ িোবহলৰ এলকোলৱ নোপোয়, 

ততওঁল োকক বযসকল  তদোষোলৰোপ কলৰ। তোৰ বপছত বসহঁতক 

হ  উপহোস কলৰ, (এলন প্ৰকৃবতৰ ত োকক) আল্লোলহ উপহোস 

কলৰ আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ٰوِِعْیَّ  یَّلْمُِزْونَّ  ا   ِمنَّ  الْمُٰطَّ
قهِت  ِف  الْمُْؤِمِنْیَّ  دَّ  َلَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  الٰصَّ
ُهْم  اَِٰلَّ  یَِّجُدْونَّ  ُرْونَّ  ُجْهدَّ   فَّیَّْسخَّ
   ْ خِ   ِمْٰنُ ُ  رَّ سَّ ْ ؗ  اّلٰله لَُّهْم   ِمْٰنُ  وَّ
اب   َّلِْیم   عَّذَّ  ا

80. তুবম বসহঁতৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো িো নকৰো এলকই কথো; 

তুবম যবদ বসহঁতৰ িোলি সত্তৰ িোলৰো ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো তথোবপও 

আল্লোলহ বসহঁতক তকবতয়োও ক্ষ্মো নকলৰ। এইলটো এই কোৰলণ 

তয, বসহঁলত আল্লোহ আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ হসলত কুফুৰী কবৰলছ; 

আৰু আল্লোলহ ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

َّوْ  لَُّهْم  اِْستَّْغِفرْ    لَُّهْم    تَّْستَّْغِفرْ  َلَّ  ا
ْبِعْیَّ  لَُّهْم  تَّْستَّْغِفرْ  اِْن  ةً  سَّ ٰرَّ ْ  مَّ   فَّلَّ

ُ  یَّْٰغِفرَّ  لِكَّ   لَُّهْم    اّلٰله   كَّفَُّرْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه
 ِ ُسْولِه     ِباّلٰله ُ   وَّرَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله

ن  ِسِقْیَّ  الْفه

81. (তোিুকৰ অবভযোনত) বপছত হৰ তযোৱো ত োকসকল  

আল্লোহৰ ৰোছু ৰ বিৰুিোচৰণ কবৰ িবহ থকোলক আনিলিোধ 

কবৰল  আৰু বসহঁতৰ ধন-সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ 

পথত বজহোদ কৰোক অপছি কবৰল । ইয়োৰ ওপবৰও বসহঁলত 

ক’ত , ‘গৰমৰ মোজত ততোমোল োলক অবভযোনল  ও োই 

নোযোিো’। তকোৱো, ‘জোহোন্নোমৰ জুই ইয়োতলকও তিবছ উত্তপ্ত’, 

যবদ বসহঁলত িুবজল লহঁলতন! 

لَُّٰفْونَّ  فَِّرحَّ  ِدِهْم  الْمُخَّ هفَّ   ِبمَّْقعَّ   ِخل
ُسْوِل  ِ  رَّ ا اّلٰله َّْن  وَّكَِّرُهْو  اِهُدْوا ا   یُٰجَّ

َّنُْفِسِهْم  ِباَّْموَّالِِهْم  ِبیِْل  ِفْ  وَّا ِ  سَّ  اّلٰله
ٰرِ    ِف  تَّْنِفُرْوا َلَّ  وَّقَّالُْوا   نَّارُ  قُْل   الْحَّ
نَّٰمَّ  هَّ ٰدُ  جَّ َّشَّ ا    ا ٰرً َّانُْوا لَّوْ   حَّ یَّْفقَُّهْونَّ   ك
 

82. দৰোচ লত বসহঁলত বয অজি ন কবৰলছ তোৰ প্ৰবতফ  বহচোলপ 

বসহঁলত কমলক হঁহো উবচত আৰু তিবছলক কোিো উবচত। 
كُْوا لْیَّْبُكْوا قَّلِْیًل  فَّلْیَّْضحَّ ا    وَّ  كَِّثْْیً

ٓاًءٌۢ  زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ  یَّْكِسُبْونَّ  ك
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83. এলতলক যবদ আল্লোলহ ততোমোক (মোদীনোল ) বসহঁতৰ 

তকোলনো দ ৰ ওচৰত ঘূৰোই আলন আৰু বসহঁলত (লকোলনো 

অবভযোনত) ও োিল  ততোমোৰ ওচৰত অনুমবত বিচোলৰ, 

ততবতয়ো তুবম (বসহঁতক) ক’িো, ‘ততোমোল োলক তমোৰ  গত 

তকবতয়োও ও োি তনোৱোৰো আৰু ততোমোল োলক তমোৰ সংগী হহও 

তকবতয়োও শত্ৰুৰ  গত যুি কবৰি তনোৱোবৰিো। ততোমোল োলক 

প্ৰথলমই িবহ থকোক পছি কবৰবছ ো; তসলয় ততোমোল োলক 

বপছত হৰ তযোৱোবি োকৰ  গত িবহ থোকো’। 

عَّكَّ  فَّاِْن  ُ  ٰرَّجَّ ٓاى ِفَّة   اِله  اّلٰله ْ  طَّ   ٰمِْٰنُ
  لَّْٰن  فَُّقْل  لِلُْخُرْوِج  فَّاْستَّاْذَّنُْوكَّ 
ِعَّ  تَّْخُرُجْوا لَّْن  مَّ َّبًَّدا ٰوَّ ِعَّ  ُتقَّاتِلُْوا ا   مَّ
ا    ِضیُْتْم  اِنَُّٰكْم   عَُّدٰوً لَّ  ِبالُْقُعْودِ  رَّ َّٰوَّ   ا
ة   ٰرَّ لِِفْیَّ  مَّعَّ  فَّاقُْعُدْوا مَّ  الْخه

84. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ কোলৰোিোৰ মৃতুয হ’ত ও তুবম 

তকবতয়োও তোৰ জোনোযোৰ ছো োত নপবঢিো আৰু তোৰ কিৰৰ 

ওচৰলতো বথয় নহ’িো; বনশ্চয় বসহঁলত আল্লোহ আৰু ততওৰঁ 

ৰোছু ক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু ফোবছক্ব অৱিোলতই বসহঁতৰ 

মৃতুয হহলছ। 

ٰلِ  وََّلَّ  له   ُتصَّ د   عَّ ْ  اَّحَّ َّبًَّدا  ٰمَّاتَّ  ٰمِْٰنُ ا
له  تَُّقْم  ٰوََّلَّ  نَُّٰهْم   قََّْبِه     عَّ  كَّفَُّرْوا اِ
 ِ ُسْولِه   ِباّلٰله اُتْوا وَّرَّ مَّ فهِسُقْونَّ   وَُّهْم  وَّ
 

85. বসহঁতৰ ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবতলয় যোলত ততোমোক 

বিমুগ্ধ নকলৰ, আল্লোলহ এইলিোৰৰ দ্বোৰোই বসহঁতক পোবথিৱ 

জীৱনত শোবি বদি বিচোলৰ; আৰু বসহঁতৰ আত্মোই কোবফৰ 

অৱিোলতই তদহ তযোগ কবৰি। 

َّْموَّالُُهْم  ُتْعِجْبكَّ  وََّلَّ  دُُهْم    ا َّْوَلَّ  وَّا
نَّٰمَّا  ُ  یُِریُْد  اِ َّْن  اّلٰله بَُّهْم  ا ٰذِ ا  یُٰعَّ   ِف  ِبهَّ

نْیَّا  َّنُْفُسُهْم  وَّتَّْزهَّقَّ  الٰدُ  وَُّهْم  ا
ِفُرْونَّ   كه

86. আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো আৰু ৰোছু ৰ সংগী হহ 

বজহোদ কৰো—এই বিষলয় তযবতয়ো তকোলনো ছুৰো অৱতীণি হয় 

ততবতয়ো বসহঁতৰ মোজৰ বযসক ৰ শবি-সোমথি আলছ বসহঁলত 

ততোমোৰ ওচৰল  আবহ অনুমবত বিচোবৰ কয়, ‘আমোক তৰহোই 

বদয়ক, আবম িবহ থকো িযবিসক ৰ  গলত থোবকম’। 

ة    اُنِْزلَّْت  وَّاِذَّا   َّْن  ُسوْرَّ ِمُنْوا ا ِ  اه  ِباّلٰله
اِهُدْوا ُسْولِهِ  مَّعَّ  وَّجَّ   اْستَّاْذَّنَّكَّ  رَّ

ْوِل  اُولُوا ْ  الٰطَّ   نَُّكْن  ذَّْرنَّا  وَّقَّالُْوا ِمْٰنُ
ِعِدیْنَّ  ٰمَّعَّ   الْقه

87. বসহঁলত অেঃপুৰ বনিোবসনীসক ৰ  গত অৱিোন কৰোলকই 

পছি কবৰল  আৰু বসহঁতৰ অেৰত তমোহৰ মোবৰ বদয়ো হ’ ; 

ফ ত বসহঁলত এলকো িুবজ নোপোয়। 

ُضْوا وَّالِِف  مَّعَّ  یَُّٰكْونُْوا ِباَّْن  رَّ  الْخَّ
له  وَُّطِبعَّ  یَّْفقَُّهْونَّ  َلَّ  فَُّهْم  قُلُْوِبِهْم  عَّ
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88. বকন্তু ৰোছু  আৰু ততওৰঁ  গত বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োলক বনজৰ সম্পদ আৰু জীৱনৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ পথত 

বজহোদ কবৰলছ; ততওঁল োকৰ িোলিই আলছ যোৱতীয় ক যোণ 

আৰু ততওঁল োলকই হহলছ সোফ যমবিত। 

هِكِن  ُسْولُ  ل ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  الٰرَّ مَّ ه   اه  مَّعَّ
ُدْوا هَّ َّنُْفِسِهْم    ِباَّْموَّالِِهْم  جه   وَّا
هٓى ِكَّ  ُت ؗ  لَُّهُم  وَّاُول ْْیه هٓى ِكَّ   الْخَّ   وَّاُول

 الْمُْفلُِحْونَّ  ُهُم 

89. আল্লোলহ ততওঁল োকৰ িোলি জোন্নোত প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ, 

যোৰ ত ত প্ৰিোবহত আলছ নদীসমূহ, ততওঁল োলক তোত (লসই 

জোন্নোতত) বচৰকো  থোবকি; এইলটোলৱই হহলছ মহোসফ তো। 

َّعَّٰدَّ  ُ  ا نٰهت   لَُّهْم  اّلٰله  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ
ا  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا    خه لِكَّ   فِْیهَّ  ذه
ِظْیُمن  الْفَّوْزُ   الْعَّ

90. আৰু মৰুিোসীসক ৰ মোজৰ বকছুমোন ত োলক অজুহোত হ  

আবহ  যোলত বসহঁতলকো অিযোহবত বদয়ো হয় আৰু বযসকল  

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ হসলত বমছো হকবছ , বসহঁলত 

িবহলয় থোবক ; বসহঁতৰ মোজৰ বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ 

অবচলৰই বসহঁলত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি পোি। 

ٓاءَّ  ُرْونَّ  وَّجَّ ٰذِ اِب  ِمنَّ  الْمُعَّ   اَْلَّْعرَّ
دَّ  لَُّهْم  لُِیْؤذَّنَّ  بُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّعَّ  كَّذَّ
 َّ ُسْولَّه     اّلٰله ُیِصْیُب   وَّرَّ  الَِّٰذیْنَّ  سَّ

ْ  كَّفَُّرْوا اب   ِمْٰنُ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

91. তকোলনো তদোষ নোই দুিি সক ৰ, অসুিসক ৰ আৰু 

বযসক  অথি িযয় কবৰিল  অসমথি, যবদ বসহঁত আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত বহতোকোঙ্ক্ষী হয়। মুহবছনসক ৰ বিৰুলি 

অবভলযোগৰ তকোলনো পথ নোই; আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু। 

لَّ  لَّیْسَّ  فَّٓاءِ  عَّ عَّ لَّ  وََّلَّ  الٰضُ  عَّ
لَّ  وََّلَّ  الْمَّْرضه   یَِّجُدْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ

ا  ج   یُْنِفُقْونَّ  مَّ رَّ ُحْوا اِذَّا حَّ ِ  نَّصَّ   ّلِلٰه
ُسْولِه     ا   وَّرَّ   ِمْن  الْمُْحِسِنْیَّ  عَّلَّ  مَّ
ِبیْل     ُ   سَّ ُفوْر   وَّاّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

92. আৰু তসইসক  ত োকলৰো তকোলনো তদোষ নোই, বযসকল  

ততোমোৰ ওচৰল  িোহন তপোৱোৰ আশোত আবহবছ , তুবম 

হকবছ ো, ‘ততোমোল োকৰ িোলি মই তকোলনো িোহন তপোৱো নোই’; 

ততবতয়ো ততওঁল োলক িোধয হহ চকুল ো টুবক উভবত হগবছ  এই 

দুখত তয, ততওঁল োকৰ ওচৰত িযয় কবৰি পৰো এলকো নোই। 

لَّ  وََّلَّ  ا   اِذَّا الَِّٰذیْنَّ  عَّ َّتَّْوكَّ  مَّ  ا
َِّجُد  َلَّ   قُلْتَّ  لِتَّْحِملَُّهْم  ا   ا َّْحِملُكُْم  مَّ   ا

لَّْٰوا عَّلَّْیِه  ْ  تَّوَّ َّْعُیُٰنُ   ِمنَّ  تَِّفْیُض  وَّا
ْمِع  نًا  الٰدَّ زَّ ََّٰلَّ  حَّ ا  یَِّجُدْوا ا   مَّ
 یُْنِفُقْونَّ  
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93. বকন্তু বযসক  ত োলক অভোৱমুি হহও (যুিত তনোলযোৱোৰ) 

অনুমবত বিচোবৰবছ , বনশ্চয় বসহঁতৰ বিৰুলি অবভলযোগৰ কোৰণ 

আলছ। বসহঁলত অেঃপুৰ বনিোবসনীসক ৰ  গত থকোলকই 

পছি কবৰবছ । তসলয় আল্লোলহ বসহঁতৰ অেৰত তমোহৰ মোবৰ 

বদলছ, ফ ত বসহঁলত জ্ঞোন  োভ কবৰি তনোৱোলৰ। 

نَّٰمَّا  ِبیُْل  اِ لَّ  الٰسَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
اْذِنُْونَّكَّ  َّْغِنیَّٓاُء    وَُّهْم  یَّْستَّ ُضْوا  ا  رَّ

وَّالِِف ن  مَّعَّ  یَُّٰكْونُْوا ِباَّْن  بَّعَّ   الْخَّ   وَّطَّ
 ُ له  اّلٰله  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  فَُّهْم  قُلُْوِبِهْم  عَّ

94. তযবতয়ো ততোমোল োলক বসহঁতৰ ওচৰল  উভবত যোিো, 

ততবতয়ো বসহঁলত ততোমোল োকৰ ওচৰত অজুহোত তদখুৱোি। 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক অজুহোত তনলদখুৱোিো, আবম 

ততোমোল োকক তকবতয়োও বিশ্বোস নকলৰোঁ; বনশ্চয় আল্লোলহ 

আমোক ততোমোল োকৰ বিষলয় জনোই বদলছ আৰু (ভবৱষযলতও) 

আল্লোলহ ততোমোল োকৰ কোযিক োপ পযিলিক্ষ্ণ কবৰি আৰু 

ততওঁৰ ৰোছুল ও। তোৰ বপছত ততোমোল োকক অদৃশয আৰু 

প্ৰকোশয সম্পলকি  অৱগত মহোজ্ঞোনীৰ ওচৰল লক ওভতোই বনয়ো 

হ’ি, ততবতয়ো ততলৱঁই ততোমোল োকক জনোি ততোমোল োলক বক 

কবৰবছ ো’। 

ْعُتْم  اِذَّا اِلَّْیُكْم  یَّْعتَِّذُرْونَّ   رَّجَّ
   ْ   نُْٰؤِمنَّ  لَّْن  تَّْعتَِّذُرْوا َٰلَّ  قُْل   اِلَّهْْیِ
َّنَّا  قَّْد  لَّكُْم  ُ  نَّبَّٰا َّْخبَّاِرُكْم    ِمْن  اّلٰله  ا

َّی ْیَّ ُ  وَّسَّ مَّلَّكُْم  اّلٰله ُسْولُه   عَّ   ثُٰمَّ   وَّرَّ
دُْٰونَّ  ْیِب  عهلِِم  اِله  ُترَّ ادَّةِ  الْغَّ هَّ   وَّالٰشَّ

ُئكُْم   تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم   ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ

95. ততোমোল োলক তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  উভবত যোিো, 

অবচলৰই বসহঁলত ততোমোল োকৰ সনু্মখত আল্লোহৰ শপত খোি, 

যোলত ততোমোল োলক বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো। তসলয় 

ততোমোল োলকও বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো; বনশ্চয় বসহঁত অপবৱত্ৰ 

আৰু বসহঁতৰ কৃতকমিৰ ফ স্বৰূলপ জোহোন্নোলমই হহলছ বসহঁতৰ 

আিোসি । 

یَّْحلُِفْونَّ  ِ  سَّ   انْقَّلَّْبُتْم  اِذَّا لَّكُْم  ِباّلٰله
 ْ ْ    لُِتْعِرُضْوا اِلَّهْْیِ ْٰنُ َّْعِرُضْوا  عَّ   فَّا
   ْ ْٰنُ نَُّٰهْم   عَّ ىُهْم   ِرْجس  ؗ  اِ اْوه مَّ   وَّ
نَُّٰم    هَّ ٓاًءٌۢ   جَّ زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ یَّْكِسُبْونَّ   ك
 

96. বসহঁলত ততোমোল োকৰ সনু্মখত শপত কবৰি, যোলত 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট তহোৱো। এলতলক 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হ’ত ও আল্লোলহ ফোবছক্ব 

সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবত তকবতয়োও সন্তুষ্ট নহয়। 

ْوا لَّكُْم  یَّْحلُِفْونَّ  ضَّ ْ ْ    لَِتَّ ْٰنُ   فَّاِْن   عَّ
ْوا ْ  تَّْرضَّ ْٰنُ َّ  فَّاِٰنَّ  عَّ  یَّْرضه  َلَّ  اّلٰله
ِن  ِسِقْیَّ  الْقَّْوِم  عَّ  الْفه

97. আ’ৰোি িো মৰুিোসীসক  কুফুৰী আৰু বনফোক্বত দৃঢতৰ; 

আৰু আল্লোলহ ততওৰঁ ৰোছু ৰ ওপৰত বয অৱতীণি কবৰলছ, তোৰ 

সীমোলৰখো সম্পলকি  অজ্ঞ থকোৰ বসহঁলত অবধক উপযুি; আৰু 

(জোবন তথোৱো) আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

اُب  ََّْلَّْعرَّ ٰدُ  ا َّشَّ رُ  ا َّْجدَّ  ُكْفًرا ٰوَّنِفَّاقًا ٰوَّا
ََّٰلَّ  ا   ُحُدْودَّ  یَّْعلَّمُْوا ا َّنْزَّلَّ  مَّ ُ  ا له  اّلٰله   عَّ

ُسْولِه     ُ   رَّ ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله  حَّ
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98. আৰু মৰুিোসীসক ৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো 

আলছ বযসকল  আল্লোহৰ পথত িযয় কৰো দোনক জবৰমনো িুব  

গণয কলৰ,  গলত ততোমোল োকৰ প্ৰবত (কো ৰ) আৱতি ন 

(দুঃসময়)ৰ প্ৰতীক্ষ্ো কলৰ। বসহঁতৰ ওপৰলতই হওক বনকৃষ্ট 

বিপযিয়; আৰু আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞোনী। 

ِمنَّ  اِب  وَّ ا  یَّٰٰتَِّخذُ  مَّْن  اَْلَّْعرَّ   یُْنِفُق  مَّ
بَُّٰص  َّ یََّتَّ ًما ٰوَّ ْغرَّ وَّٓاى ِرَّ    ِبكُُم  مَّ  الٰدَّ

 ْ ةُ  عَّلَّهْْیِ ْوِء    دَّٓاى ِرَّ ُ   الٰسَّ ِمْیع   وَّاّلٰله   سَّ
 عَّلِْیم  

99. আৰু মৰুিোসীসক ৰ মোজত এলনকুৱো িযবিও আলছ বযলয় 

আল্লোহ আৰু তশষ বদৱসৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ  গলত বয 

িযয় কলৰ তোক আল্লোহৰ সোবন্নধয আৰু ৰোছু ৰ দুআ  োভৰ উপোয় 

িুব  গণয কলৰ। জোবন তথোৱো, বনঃসলিলহ ততওঁল োকৰ এই দোন 

হহলছ (আল্লোহৰ) সোবন্নধয  োভৰ উপোয়; অবচলৰই আল্লোলহ 

ততওঁল োকক বনজৰ ৰহমতত প্ৰলৱশ কৰোি। বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ِمنَّ  اِب  وَّ ِ  یُْٰؤِمُن  مَّْن  اَْلَّْعرَّ   ِباّلٰله
یَّٰتَِّخذُ  اَْلهِخرِ  وَّالْیَّْوِم  ا  وَّ   یُْنِفُق  مَّ
ِ  ِعْندَّ  قُُربهت   لَّوهِت  اّلٰله ُسْوِل    وَّصَّ   الٰرَّ
ا  اََّلَّ   ُیْدِخلُُهُم   لَُّٰهْم    قُْربَّة   اِنَّٰهَّ ُ  سَّ  اّلٰله
ْحمَِّته     ِفْ  َّ  اِٰنَّ   رَّ ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

100. মুহোবজৰ আৰু আনছোৰসক ৰ মোজত বযসক  (ঈমোন 

তপোষণ কৰোৰ তক্ষ্ত্ৰত) প্ৰথম অগ্ৰগোমী,  গলত বযসকল  

ইহছোনৰ হসলত ততওলঁ োকক অনুসৰণ কলৰ, আল্লোলহ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হহলছ আৰু ততওঁল োলকও আল্লোহৰ 

প্ৰবত সন্তুষ্ট হহলছ। আল্লোলহ ততওঁল োকৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰলছ 

জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত ততওঁল োক 

বচৰিোয়ী হ’ি। এইলটোলৱ হহলছ মহোসফ তো। 

ِبُقْونَّ  لُْونَّ  وَّالٰسه َّٰوَّ  ِمنَّ  اَْل
ِجِریْنَّ  ارِ  الْمُهه  وَّالَِّٰذیْنَّ   وَّاَْلَّنْصَّ
تَّٰبَُّعْوُهْم  ان  ن  ا ُ  ٰرَِّضَّ   ِباِْحسَّ  اّلٰله
 ْ ْٰنُ ُضْوا عَّ ْنهُ  وَّرَّ َّعَّٰدَّ  عَّ نٰهت   لَُّهْم  وَّا  جَّ
ا  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحتَّهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا   خه   فِْیهَّ
َّبًَّدا    لِكَّ   ا ِظْیُم  الْفَّوْزُ  ذه  الْعَّ

101. মৰুিোসীসক ৰ মোজৰ বযসকল  ততোমোল োকৰ ওচলৰ 

পোঁজলৰ আলছ বসহঁতৰ বকছুমোন হহলছ মুনোবফক,  গলত 

মদীনোিোসীৰ মোজলতো আলছ (বকছুমোন মুনোবফক), বসহঁলত 

বনফোক্বৰ চৰম সীমোত উপনীত হহলছ। তুবম বসহঁতক নোজোনো; 

বকন্তু আবম বসহঁতক বচবন পোওঁ। অনবতপ লম আবম বসহঁতক 

দুিোৰ শোবি প্ৰদোন কবৰম তোৰ বপছত বসহঁতক মহোশোবিৰ বপলন 

প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হ’ি। 

ِمٰمَّْن  ْولَّكُْم  وَّ اِب  ٰمِنَّ  حَّ   اَْلَّْعرَّ
  ۬ ِفُقْونَّ ۛ ِمْن   ُمنه َّْهِل  وَّ ۬   ا ۛ۬   الْمَِّدیْنَِّة ر
دُْوا لَّ  مَّرَّ   تَّْعلَّمُُهْم    َلَّ  النِٰفَّاِق  عَّ
بُُهْم   نَّْعلَّمُُهْم    نَّْحُن  ٰذِ ُنعَّ تَّْیِ  سَّ ٰرَّ   ٰمَّ
دُْٰونَّ  ثُٰمَّ  اب   اِله  یُرَّ ِظْیم    عَّذَّ  عَّ
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102. আৰু আন বকছুমোন ত োলক বনজৰ অপৰোধ স্বীকোৰ 

কবৰলছ, বসহঁলত এটো সৎকমিৰ  গত আন এটো অসৎকমিৰ 

বমেণ ঘটোইলছ; সম্ভৱতঃ আল্লোলহ বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰি, বনশ্চয় 

আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ُرْونَّ  خَّ فُْوا وَّاه َّ لَُّطْوا ِبُذنُْوِبِهْم  اْعَتَّ   خَّ
مًَّل  الًِحا  عَّ رَّ  صَّ خَّ یًِٰئا    وَّاه ُ  عَّسَّ   سَّ  اّلٰله
َّْن  ْ    یَُّٰتْوبَّ  ا َّ  اِٰنَّ   عَّلَّهْْیِ ُفوْر   اّلٰله   غَّ

 ٰرَِّحیْم  

103. তুবম বসহঁতৰ সম্পদৰ পৰো চোদোক্বো গ্ৰহণ কৰো। ইয়োৰ দ্বোৰো 

তুবম বসহঁতক পবৱত্ৰ কবৰিো আৰু পবৰলশোবধত কবৰিো।  গলত 

তুবম বসহঁতৰ িোলি দুআ কৰো। বনঃসলিলহ ততোমোৰ দুআ হহলছ 

বসহঁতৰ িোলি প্ৰশোবেকৰ; আৰু আল্লোহ সিিলেোতো, সিিজ্ঞোনী। 

َّْموَّالِِهْم  ِمْن  ُخذْ  قَّةً  ا دَّ ُرُهْم  صَّ ٰهِ  ُتطَّ
 ْ ٰكِهْْیِ ا  وَُّتزَّ ٰلِ   ِبهَّ ْ     وَّصَّ  اِٰنَّ   عَّلَّهْْیِ
هوتَّكَّ  ل كَّن   صَّ ُ   لَُّٰهْم     سَّ ِمْیع   وَّاّلٰله   سَّ
 عَّلِْیم  

104. বসহঁলত নোজোলন তনবক তয, বনশ্চয় আল্লোলহই ততওঁৰ 

িোিোসক ৰ তোওিো কিু  কলৰ আৰু চোদোক্বোহ গ্ৰহণ কলৰ? 

আৰু বনশ্চয় আল্লোহ তোওিো কিু কোৰী, পৰম দয়ো ু। 

َّلَّْم  ا ا َّٰنَّ  یَّْعلَّمُْو  َّ  ا یَّْقبَُّل  اّلٰله  الٰتَّْوبَّةَّ  ُهوَّ
ْن  یَّاُْخذُ  ِعبَّادِه   عَّ قهِت  وَّ دَّ َّٰنَّ  الٰصَّ   وَّا
 َّ ِحیُْم  ُهوَّالٰتَّٰوَّاُب  اّلٰله  الٰرَّ

105. আৰু তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আম  কৰো, আল্লোলহ 

ততোমোল োকৰ আম  তদবখি আৰু ততওঁৰ ৰোছুল ও আৰু 

মুবমনসকল ও (লদবখি)। অনবতপ লম ততোমোল োকক 

ওভতোই বনয়ো হ’ি অদৃশয আৰু প্ৰকোশয সম্পলকি  সিিজ্ঞ সেো 

(আল্লোহ)ৰ ওচৰল ; অৱলশষত ততলৱঁই ততোমোল োকক জনোই 

বদি ততোমোল োলক বক কবৰবছ ো’। 

َّی اْعمَّلُْوا وَّقُِل  ْیَّ ُ  فَّسَّ مَّلَّكُْم  اّلٰله  عَّ
ُسْولُه   دُْٰونَّ   وَّالْمُْؤِمُنْونَّ     وَّرَّ َُتَّ   اِله  وَّسَّ
ْیِب  عهلِِم  ادَّةِ  الْغَّ هَّ   فَُّینَّٰبُِئكُْم  وَّالٰشَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ   ُكنُْتْم  ِبمَّا 

106. আৰু আন বকছুমোন ত োকৰ বিষলয় বসিোে আল্লোহৰ 

আলদশৰ অলপক্ষ্োত বপছুৱোই বদয়ো হ’  --- ততলৱঁই বসহঁতক 

শোবি বদি নহ’ত  ক্ষ্মো কবৰি। আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُرْونَّ  خَّ ْونَّ  وَّاه ِ  َِلَّْمرِ  ُمْرجَّ ا  اّلٰله  اِٰمَّ
بُُهْم  ٰذِ ا  یُعَّ ْ    یَُّتْوُب  وَّاِٰمَّ ُ   عَّلَّهْْیِ  وَّاّلٰله
ِكْیم   عَّلِْیم    حَّ
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107. আৰু (বকছুমোন আলছ) বযসকল  ক্ষ্বতসোধন কৰোৰ 

উলেলশয, কুফুৰী কৰোৰ উলেলশয আৰু মুবমনসক ৰ মোজত 

বিলভদ সৃবষ্ট কৰোৰ উলেলশয,  গলত ইবতপূলিি আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ৰ বিৰুলি বযসকল  যুি কবৰবছ  বসহঁতৰ তগোপন 

ঘোঁটি বহচোলপ িযৱহোৰৰ উলেলশয (এখন নতুন) মছবজদ বনমিোণ 

কবৰলছ । বসহঁলত বনশ্চয় শপত খোই ক’ি, ‘আবম তকৱ  

ক যোণলহ কোমনো কবৰবছল োঁ’; আৰু আল্লোলহ সোক্ষ্য বদলয় তয, 

বনঃসলিলহ বসহঁত বমছ ীয়ো। 

ُذْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  تَّٰخَّ اًرا   مَّْسِجًدا ا ِضرَّ
 الْمُْؤِمِنْیَّ  بَّْیَّ  ٰوَُّكْفًرا ٰوَّتَّْفِریًْقٌۢا 

ادًا ارَّبَّ  لِٰمَّْن  وَّاِْرصَّ َّ  حَّ ُسْولَّه   اّلٰله   وَّرَّ
لَّیَّْحلُِفٰنَّ   قَّْبُل    ِمْن  دْنَّا   اِْن  وَّ َّرَّ  اَِٰلَّ  ا

ُ   الُْحْسنه    ُد  وَّاّلٰله نَُّٰهْم  یَّْشهَّ   اِ
 لَّكهِذبُْونَّ 

108. তুবম তোত তকবতয়োও (ছো োতৰ িোলি) বথয় নহ’িো; 

(আনহোলত) বয মছবজদৰ বভবত্ত প্ৰথম বদনোৰ পৰোই িোবপত 

হহলছ তোক্বৱোৰ ওপৰত, তসইখনতলহ ছো োতৰ িোলি বথয় 

তহোৱো ততোমোৰ িোলি তিবছ উপযুি। তোত এলনকুৱো ত োক 

আলছ বযসকল  উত্তমৰূলপ পবৱত্ৰতো অজি ন কবৰিল  ভো পোয়, 

আৰু পবৱত্ৰতো অজি নকোৰীসক ক আল্লোলহ ভো পোয়। 

َّبًَّدا    فِْیهِ  تَُّقْم  َلَّ  سَّ  لَّمَّْسِجد    ا   اُٰسِ
لَّ  ِل  ِمْن  الٰتَّْقوهی عَّ َّٰوَّ ٰقُ  یَّْوم   ا َّْن  اَّحَّ   ا
ال   فِْیهِ   فِْیِه    تَُّقْومَّ  َّْن  یُِٰحبُْٰونَّ  ِرجَّ   ا

ُرْوا    ٰهَّ ُ   یَّٰتَّطَّ ِریْنَّ  یُِحٰبُ  وَّاّلٰله ٰهِ  الْمُٰطَّ

109. এলতলক বয িযবিলয় তোৰ ঘৰৰ বভবত্ত আল্লোহৰ তোক্বৱো 

আৰু সন্তুবষ্টৰ ওপৰত িোপন কবৰলছ বস উত্তম তন তসই িযবি 

উত্তম বযলয় তোৰ ঘৰৰ বভবত্ত িোপন কবৰলছ খবহ পবৰি ধৰো গৰোৰ 

কোষত? ফ ত ই তোকল  জোহোন্নোমৰ অবিত খবহ পবৰ ; আৰু 

আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

َّفَّمَّْن  سَّ  ا َّٰسَّ له  بُنْیَّانَّه   ا   ِمنَّ  تَّْقوهی عَّ
 ِ ْْی   وَِّرْضوَّان   اّلٰله َّْم  خَّ سَّ  ٰمَّْن  ا َّٰسَّ   ا

له  بُنْیَّانَّه   ا  عَّ فَّ ارَّ  هَّار   ُجُرف   شَّ  فَّانْهَّ
نَّٰمَّ    نَّارِ  ِفْ  ِبه   هَّ ُ   جَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله

لِمِْیَّ  الْقَّْومَّ   الٰظه

110. বসহঁতৰ বনবমিত গৃহ, বসহঁতৰ অেৰত সদোয় সলিহৰ 

কোৰণ হহ থোবকি, তযবতয়োল লক বসহঁতৰ অেৰ বছন্ন-বিবছন্ন হহ 

নোযোয়। আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

الُ  َلَّ    ِریْبَّةً  بَّنَّْوا الَِّٰذْی  بُنْیَّانُُهُم  یَّزَّ
َّْن  اَِٰلَّ   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  عَّ  ا   قُلُْوبُُهْم    تَّقَّٰطَّ

 ُ ن  عَّلِْیم   وَّاّلٰله ِكْیم   حَّ
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111. বনশ্চয় আল্লোলহ মুবমনসক ৰ পৰো ততওলঁ োকৰ জীৱন 

আৰু সম্পদ জোন্নোতৰ বিবনময়ত বকবন হ লছ। ততওলঁ োলক 

আল্লোহৰ পথত যুি কলৰ, ফ ত ততওঁল োলক (শত্ৰুক) হতযো 

কলৰ আৰু বনলজও বনহত হয়। এলতলক তোওৰোত, ঈিী  আৰু 

তকোৰআনত এই বিষলয় সতয প্ৰবতশ্ৰুবত আলছ; প্ৰবতজ্ঞো 

পো নত আল্লোহতলক তেি আন তকোন আলছ? তসলয় 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ  গত বয তিচো-বকনো কবৰছো তোৰ িোলি 

সুসংিোদ গ্ৰহণ কৰো; বকয়লনো এইলটোলৱই হহলছ মহোসফ তো। 

َّ  اِٰنَّ  ی اّلٰله ه  الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  اْشَتَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ َّْموَّالَُّهْم  ا   لَُّهُم  ِباَّٰنَّ  وَّا
نَّٰةَّ    ِبیِْل  ِفْ  یُقَّاتِلُْونَّ   الْجَّ ِ  سَّ  اّلٰله

یُْقتَّلُْونَّ  فَّیَّْقُتلُْونَّ    عَّلَّْیهِ  وَّعًْدا وَّ
ٰقًا  ىةِ  ِف  حَّ ِن     وَّاَْلِنِْجْیِل  الٰتَّوْره  وَّالُْقْراه
مَّْن  َّْوفه  وَّ ْهِده   ا ِ  ِمنَّ  ِبعَّ  اّلٰله

 الَِّٰذْی  ِببَّیِْعكُُم  فَّاْستَّْبِشُرْوا
لِكَّ   ِبه     بَّایَّْعُتْم  ِظْیُم   ُهوَّالْفَّوْزُ  وَّذه الْعَّ

 

112. ততওঁল োক হহলছ তোওিোকোৰী, ইিোদতকোৰী, আল্লোহৰ 

প্ৰশংসোকোৰী, বছয়োম পো নকোৰী, ৰুকুকোৰী, ছোজদোকোৰী, 

সৎকমিৰ আলদশদোতো, অসৎকমিৰ বনলষধকোৰী আৰু আল্লোহৰ 

বনধিোবৰত সীমোলৰখো সংৰক্ষ্ণকোৰী, আৰু তুবম মুবমনসক ক 

শুভ সংিোদ বদয়ো। 

َّلٰتَّٓاى ُِبْونَّ  ِبُدْونَّ  ا ِمُدْونَّ  الْعه  الْحه
ٓاى ُِحْونَّ  ِكُعْونَّ  الٰسَّ ِجُدْونَّ  الٰره   الٰسه
  وَّالنَّٰاُهْونَّ  ِبالْمَّْعُرْوِف  اَْلهِمُرْونَّ 

ِن  ِفُظْونَّ  الْمُْنكَّرِ  عَّ ِ    لُِحُدْودِ  وَّالْحه   اّلٰله
رِ  بَّٰشِ  ِنْیَّ الْمُْؤمِ  وَّ

113. নিী আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওঁল োকৰ িোলি 

উবচত নহয় মুশ্ববৰকসক ৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো, যবদও 

বসহঁত বনকটোত্মীয় নহওক বকয়, তযবতয়ো এই কথো সুস্পষ্ট হহ 

হগলছ তয, বনশ্চয় বসহঁত প্ৰজ্বব ত অবিৰ অবধিোসী। 

ا  َّانَّ  مَّ ا وَّالَِّٰذیْنَّ  لِلنَِّٰبِٰ  ك ُنْو  مَّ َّْن   اه   ا
لَّوْ  لِلْمُْشِرِكْیَّ  یَّْٰستَّْغِفُرْوا ا وَّ َّانُْو   ك

ْ  قُْربه  اُوِلْ  ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ َّ  مَّ   لَُّهْم  تَّبَّٰیَّ
َّنَُّٰهْم  ُب  ا ِحْیِم  اَّْصحه  الْجَّ

114. আৰু ইব্ৰোহীলম ততওঁৰ বপতৃৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰবছ  

এটো প্ৰবতশ্ৰুবতৰ কোৰলণ, তোৰ বপছত তযবতয়ো এইলটো ততওঁৰ 

ওচৰত স্পষ্ট হ’  তয, ততও ঁ(ৰ বপতো হহলছ) আল্লোহৰ শত্ৰু, 

ততবতয়ো ইব্ৰোহীলম তোৰ  গত সম্পকি  বিবছন্ন কবৰবছ । বনশ্চয় 

ইব্ৰোহীম আবছ  অবধক তকোম  হৃদয়ৰ অবধকোৰী, সহনশী । 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ِهْیمَّ  اْسِتْغفَّارُ  ك بْره   َِلَِّبْیهِ  اِ
ْن  اَِٰلَّ  ة   عَّ هَّا  ٰمَّْوعِدَّ   فَّلَّمَّٰا   اِیَّٰاهُ    ٰوَّعَّدَّ

 َّ َّنَّٰه   لَّه    تَّبَّٰیَّ ِ  عَُّدٰو   ا ٰه َّ  ّلٰلِ ا َّ ٰ  اِٰنَّ   ِمْنُه    تََّبَّ
ِهْیمَّ  بْره َّٰوَّاه   اِ لِْیم    َلَّ  حَّ



 

আত-তোওিোহ 

 

275 

 

 اتلوبة 

115. আৰু আল্লোহ এলনকুৱো নহয় তয, ততওঁ তকোলনো সম্প্ৰদোয়ক 

বহদোয়ত বদয়োৰ বপছত, বসহঁলত বিৰত থোবকি গীয়ো বিষয়সমূহ 

বিতংভোলৱ জনোই বনবদয়োৰ আগলতই বসহঁতক বিভ্ৰোে কবৰি। 

বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো বিষলয় সিিজ্ঞ। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك   اِذْ  بَّْعدَّ  قَّْوًمٌۢا  لُِیِضٰلَّ  اّلٰله
ىُهْم  ٰته  هَّده َّ  حَّ   یَّٰتَُّقْونَّ    ٰمَّا  لَُّهْم  یُبَّٰیِ

َّ  اِٰنَّ  ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ  عَّلِْیم   َشَّ

116. বনশ্চয় আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ ৰোজত্ব একমোত্ৰ 

আল্লোহলৰই; ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয ঘটোয়। 

আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো অবভভোৱলকো নোই 

আৰু তকোলনো সহোয়কোৰীও নোই। 

َّ  اِٰنَّ  مهوهِت  ُملُْك  لَّه   اّلٰله   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
یُِمْیُت    یُْح   ا   وَّ مَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَّكُْم  وَّ   اّلٰله
ِلٰ   ِمْن   نَِّصْْی   وََّلَّ  ٰوَّ

117. বনশ্চয় আল্লোলহ নিীৰ, মুহোবজৰ আৰু আনছোৰসক ৰ 

তোওিো কিু  কবৰলছ, বযসকল  সংকটময় মুহূতি ত ততওৰঁ 

অনুসৰণ কবৰবছ – আনবক ততওলঁ োকৰ মোজৰ এটো দ ৰ 

হৃদয় সতযচুত তহোৱোৰ উপৰম হহবছ । তোৰ বপছত আল্লোলহ 

ততওঁল োকৰ তোওিো কিু  কবৰলছ; বনশ্চয় আল্লোহ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবত অবত তেহশী , পৰম দয়ো ু। 

ُ  تَّٰابَّ  لَّقَّْد  لَّ  اّلٰله  النَِّٰبِٰ  عَّ
ِجِریْنَّ  ارِ  وَّالْمُهه  الَِّٰذیْنَّ  وَّاَْلَّنْصَّ

تَّٰبَُّعْوهُ  ةِ  ِفْ  ا اعَّ ةِ  سَّ ْ  الُْعْسرَّ   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ا  َّادَّ  مَّ ْ  فَِّریْق   قُلُْوُب  یَِّزیْغُ  ك  ثُٰمَّ  ٰمِْٰنُ
ْ    تَّابَّ  نَّٰه    عَّلَّهْْیِ ُءْوف   ِبِهْم  اِ  رَّ

ن   ٰرَِّحیْم 

118. আৰু তসই বতবনজন িযবিলৰো ততওঁ তোওিো কিু  

কবৰল , বযসক ৰ বিষলয় বসিোে গ্ৰহণ িবগত ৰখো হহবছ , 

আনবক পৃবথৱী প্ৰশি তহোৱো সলত্বও ততওঁল োকৰ িোলি সংকীণি 

হহ হগবছ  আৰু ততওঁল োকৰ জীৱন ততওঁল োকৰ িোলি দুবিিষহ 

হহ পবৰবছ  আৰু ততওলঁ োলক বনবশ্চত উপ বব্ধ কবৰবছ  তয, 

আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো পোিল  ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো 

আেয়ি  নোই। তোৰ বপছত ততওঁ ততওঁল োকৰ তোওিো কিু  

কবৰল  যোলত ততওলঁ োলক তোওিোত বিৰ থোলক। বনশ্চয় আল্লোহ 

অবধক তোওিো কিু কোৰী, পৰম দয়ো ু। 

لَّ  هثَّةِ  وَّعَّ ٰته    ُخلُِٰفْوا    الَِّٰذیْنَّ  الثَّٰل   اِذَّا حَّ
اقَّْت  ُ  ضَّ ُحبَّْت  ِبمَّا  اَْلَّْرُض  عَّلَّهْْیِ   رَّ
اقَّْت  ْ   وَّضَّ َّنُْفُسُهْم  عَّلَّهْْیِ ا ا نُْٰو  َّْن  وَّظَّ   ا

َّ  َٰلَّ  ا ِ  ِمنَّ  مَّلْجَّ   تَّابَّ  ثُٰمَّ   اِلَّْیِه    اَِٰلَّ   اّلٰله
 ْ َّ  اِٰنَّ   لِیَُّتْوبُْوا    عَّلَّهْْیِ  ُهوَّالٰتَّٰوَّاُب  اّلٰله
ِحیُْمن   الٰرَّ

119. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো আৰু সতযিোদীসক ৰ সংগী তহোৱো। 
ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا   وَُّكْونُْوا اّلٰله
ِدقِْیَّ  مَّعَّ   الٰصه
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120. আল্লোহৰ ৰোছু ৰ  গত তযোৱোৰ পৰো বিৰত থোবক বপছত 

হৰ তযোৱো আৰু ৰোছু ৰ জীৱনতলক বনজৰ জীৱনক তিবছ গুৰুত্ব 

বদয়োলটো মদীনোিোসী আৰু ততওঁল োকৰ ওচলৰ-পোঁজলৰ থকো 

মৰুিোসীসক ৰ িোলি উবচত নহয়; কোৰণ আল্লোহৰ পথত 

ততওঁল োকৰ বয তৃষ্ণো, ক্লোবে আৰু তভোক  োলগ আৰু 

কোবফৰসক ৰ তৰোধ উলদ্ৰক কৰো  োইত গমণ কৰো 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতলটো পদলক্ষ্প বযলটোলৱ শত্ৰুসক ক তকোলনো 

কষ্ট প্ৰদোন কলৰ, তসইলিোৰ ততওঁল োকৰ িোলি সৎকমিৰূলপ 

ব বপিি কৰো হয়। বনশ্চয় আল্লোহ মুহবছনসক ৰ কমিৰ 

প্ৰবতফ  বিনষ্ট নকলৰ। 

ا  َّانَّ  مَّ مَّْن  الْمَِّدیْنَّةِ  َِلَّْهِل  ك ْولَُّهْم  وَّ   حَّ
اِب  ٰمِنَّ  َّْن  اَْلَّْعرَّ لَُّٰفْوا ا ْن  یَّٰتَّخَّ   عَّ

ُسْوِل  ِ  ٰرَّ ُبْوا وََّلَّ  اّلٰله  ِباَّنُْفِسِهْم  یَّْرغَّ
ْن  لِكَّ   نَّْٰفِسه     عَّ  َلَّ  ِباَّنَُّٰهْم  ذه

 ْ مَّا   یُِصْیُُبُ ب   وََّلَّ  ظَّ   وََّلَّ  نَّصَّ
ة   ِبیِْل  ِفْ  مَّْخمَّصَّ ِ  سَّ ـ ُْونَّ  وََّلَّ  اّلٰله   یَّطَّ
ْوِطًئا   یَّنَّالُْونَّ  وََّلَّ  الْكُٰفَّارَّ  یَِّٰغْیُظ  مَّ
  ِبه   لَُّهْم  ُكِتبَّ  اَِٰلَّ  نَّْٰیًل  عَُّدٰو   ِمْن 
مَّل   الِح     عَّ َّ  اِٰنَّ   صَّ َّْجرَّ  یُِضْیعُ  َلَّ  اّلٰله  ا

ن   الْمُْحِسِنْیَّ

121. ততওঁল োলক সৰু-িোঙৰ বযলটোলৱ িযয় নকৰক বকয় আৰু 

বযলকোলনো উপতযকোই অবতৰম নকৰক বকয় তসইলটোলৱ 

ততওঁল োকৰ িোলি ব বপিি কবৰ তথোৱো হয় – যোলত আল্লোলহ 

ততওঁল োকক ততওঁল োকৰ কমিৰ উৎকৃষ্ট পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰি 

পোলৰ। 

ةً ٰوََّلَّ  نَّفَّقَّةً  یُْنِفُقْونَّ  وََّلَّ  ِغْْیَّ  صَّ
ةً ٰوََّلَّ  ُعْونَّ  كَِّبْْیَّ   ُكِتبَّ  اَِٰلَّ  وَّادِیًا یَّْقطَّ

ُ  لِیَّْجِزیَُّهُم  لَُّهْم  نَّ  اّلٰله ا  اَّْحسَّ َّانُْوا مَّ   ك
 یَّْعمَّلُْونَّ 

122. আৰু মুবমনসকল  সকল োলৱ এলক লগ অবভযোনত 

ওল োৱো উবচত নহয়। এলতলক ততওঁল োকৰ প্ৰলতযক দ ৰ 

একোংশই বকয় তনো োয়, যোলত ততওঁল োলক দ্বীনৰ গভীৰ জ্ঞোন 

অজি ন কবৰি পোলৰ, আৰু তযবতয়ো ততওঁল োলক বনজ সম্প্ৰদোয়ৰ 

ওচৰল  উভবত আবহি ততবতয়ো ততওঁল োকক ভীবতপ্ৰদশিন 

কবৰি পোলৰ, যোলত ততওঁল োলকো সতকি  হ’ি পোলৰ। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّٓافًَّٰة    لِیَّْنِفُرْوا الْمُْؤِمُنْونَّ  ك   ك
ْ  فِْرقَّة   كُٰلِ  ِمْن  نَّفَّرَّ  فَّلَّْو َلَّ   ٰمِْٰنُ
ٓاى ِفَّة   ٰقَُّهْوا طَّ یِْن  ِف  لِٰیَّتَّفَّ   الٰدِ

لِیُْنِذُرْوا ُهْم  وَّ ا اِذَّا قَّْومَّ ُعْو  ْ  رَّجَّ   اِلَّهْْیِ
لَُّٰهْم  ن  لَّعَّ ُرْونَّ  یَّْحذَّ

123. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ ওচলৰ-পোঁজলৰ থকো 

কোবফৰসক ৰ বিৰুলি যুি কৰো আৰু বসহঁলত তযন 

ততোমোল োকৰ মোজত কল োৰতো তদবখিল  পোয়। জোবন তথোৱো, 

বনশ্চয় আল্লোহ মুত্তোক্বীসক ৰ  গত আলছ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   الَِّٰذیْنَّ  قَّاتِلُوا اه
لْیَِّجُدْوا الْكُٰفَّارِ  ٰمِنَّ  یَّلُْونَُّكْم    وَّ
ا  ًة   غِلْظَّ  فِْیُكْم  َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو  َّ  ا   مَّعَّ  اّلٰله

 الْمُٰتَِّقْیَّ 
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124. আৰু তযবতয়োই তকোলনো ছুৰো অৱতীণি হয় ততবতয়োই 

বসহঁতৰ বকছুমোলন কয়, ‘এই ছুৰোই ততোমোল োকৰ মোজৰ কোৰ 

ঈমোন িৃবি কবৰল ’? এলতলক (লকোৱো) বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ (এই ছুৰোই) ততওঁল োকলৰই ঈমোন িৃবি কবৰলছ আৰু 

ততওঁল োলকই আনবিত হয়। 

ا   وَّاِذَّا ة   اُنِْزلَّْت  مَّ ْ  ُسوْرَّ   ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ
َّیُُٰكْم  یَُّٰقْولُ  ِذه    زَّادَّْتهُ  ا یْمَّانًا    هه َّٰمَّا   اِ   فَّا
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّ ادَّْتُهْم  اه یْمَّانًا ٰوَُّهْم  فَّزَّ   اِ

 یَّْستَّْبِشُرْونَّ 

125. আনহোলত বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ, এই ছুৰোই 

বসহঁতৰ ক ুষৰ  গত অবধক ক ুষ িৃবি কবৰলছ; আৰু বসহঁলত 

কোবফৰ অৱিোলতই মৃতুযিৰণ কলৰ। 

ا  َّٰمَّ  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  وَّا
ادَّْتُهْم    ِرْجِسِهْم  اِله  ِرْجًسا فَّزَّ
اُتْوا مَّ ِفُرْونَّ  وَُّهْم  وَّ  كه

126. বসহঁলত তদখো নোপোয়লন তয, বসহঁতক প্ৰবত িছলৰ এিোৰ 

িো দুিোৰলক বিপযিি কৰো হয়? ইয়োৰ বপছলতো বকয় বসহঁলত 

তোওিো নকলৰ আৰু উপলদশ গ্ৰহণ নকলৰ। 

َّوََّلَّ  ْونَّ  ا َّنَُّٰهْم  یَّرَّ  كُٰلِ  ِفْ  یُْفتَّنُْونَّ  ا
ةً  عَّام   ٰرَّ َّوْ  ٰمَّ تَّْیِ  ا ٰرَّ   یَُّتْوبُْونَّ  َلَّ  ثُٰمَّ  مَّ
ٰكَُّرْونَّ  ُهْم  وََّلَّ   یَّٰذَّ

127. আৰু তযবতয়োই তকোলনো ছুৰো অৱতীণি হয় ততবতয়োই 

বসহঁলত ইজলন বসজনৰ প্ৰবত দৃবষ্টপোত কবৰ কয়, 

‘ততোমোল োকক তকোলনোিোই  ক্ষ্য কৰো নোইলতো’? তোৰ বপছত 

বসহঁত আতঁবৰ যোয়। আল্লোলহ বসহঁতৰ হৃদয়ক সতযবিমুখ কবৰ 

বদলছ; কোৰণ বসহঁত এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয় বযসক ৰ 

তিোধশবি নোই। 

ا   وَّاِذَّا ة   اُنِْزلَّْت  مَّ رَّ  ُسوْرَّ   بَّْعُضُهْم  نَّٰظَّ
ىكُْم  هَّْل   بَّْعض     اِله  د   ٰمِْن  یَّره   ثُٰمَّ  اَّحَّ

فُْوا    رَّ فَّ   انْصَّ رَّ ُ  صَّ  قُلُْوبَُّهْم  اّلٰله
 یَّْفقَُّهْونَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ِباَّنَُّٰهْم 

128. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ওচৰল  ততোমোল োকৰ মোজৰ 

পৰোই এজন ৰোছু  আবহলছ, ততোমোল োকৰ বয দুখ-কষ্ট হয় 

ততওঁ তোৰ িোলি িৰ মলনোকষ্ট পোয়। ততওঁ ততোমোল োকৰ 

বহতোকোংক্ষ্ী, মুবমনসক ৰ প্ৰবত ততওঁ কৰুণোশী  আৰু অবত 

দয়ো ু। 

ُكْم  لَّقَّْد  ٓاءَّ ُسْول   جَّ َّنُْفِسكُْم  ٰمِْن  رَّ   ا
ِزیْز   ا  عَّلَّْیهِ  عَّ ِنٰتُْم  مَّ ِریْص   عَّ   حَّ
ُءْوف   ِبالْمُْؤِمِنْیَّ  عَّلَّْیُكْم  ٰرَِّحیْم    رَّ

 

129. এলতলক বসহঁলত যবদ আঁতবৰ যোয় ততলে তুবম তকোৱো, 

‘তমোৰ িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট, ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনো 

সতয ই োহ নোই। মই ততওঁৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কবৰলছোঁ আৰু 

ততলৱঁই হহলছ মহো আৰছৰ প্ৰবতপো ক’। 

لَّْٰوا فَّاِْن  ْسِبَّ  فَُّقْل  تَّوَّ ۬ ؗ  حَّ   ُ ههَّ  َلَّ    اّلٰله  اِل
َّٰلُْت  عَّلَّْیهِ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  ٰبُ  تَّوَّك   وَُّهوَّرَّ

ْرِش  ِظْیِمن  الْعَّ  الْعَّ
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ইউনুছ يونَس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ  োম-ৰো। এইলিোৰ হহলছ প্ৰজ্ঞোপূণি বকতোিৰ 

আয়োত। 
یهُت  تِلْكَّ  آلره  ِب  اه ِكْیِم   الِْكته  الْحَّ

2. মোনুহৰ িোলি এইলটো বিস্ময়কৰ বিষয় তনবক তয, আবম 

বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই এজনৰ ওচৰল  অহী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ 

তয, তুবম মোনুহক সতকি  কৰো আৰু মুবমনসক ক সুসংিোদ 

বদয়ো তয, ততওঁল োকৰ িোলি ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত আলছ উচ্চ মযিোদো। কোবফৰসকল  কয়, ‘বনশ্চয় এও ঁ

এজন প্ৰকোশয যোদুকৰ’। 

َّانَّ  َّك ًبا  لِلنَّٰاِس  ا جَّ َّْن  عَّ یْنَّا   ا َّْوحَّ   اِله  ا
ْ  رَُّجل   َّْن  ٰمِْٰنُ َّنِْذرِ  ا رِ  النَّٰاسَّ  ا بَّٰشِ   وَّ
ا الَِّٰذیْنَّ  ُنْو  مَّ َّٰنَّ   اه مَّ  لَُّهْم  ا  ِصْدق   قَّدَّ
۬   ِعْندَّ  بِِٰهْم ر ا اِٰنَّ  الْكهِفُرْونَّ  قَّالَّ   رَّ  ههذَّ
ِحر    ٰمُِبْی   لَّسه

3. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক হহলছ (মহোন) আল্লোহ, 

বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক ছয় বদনত সৃবষ্ট কবৰলছ, 

তোৰ বপছত ততওঁ আৰছৰ ওপৰত উঠিলছ। ততলৱঁই সকল ো 

বিষয় পবৰচো নো কলৰ। ততওঁৰ অনুমবত  োভ নকৰোলক 

চুপোবৰছ কৰোৰ ক্ষ্মতো কোলৰো নোই। তসইজন (স্ৰষ্টো আৰু 

পবৰচো লকই) হহলছ আল্লোহ, ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক; 

গবতলক ততোমোল োলক ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। তথোবপও 

ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ নকবৰিোলন? 

بَُّٰكُم  اِٰنَّ  ُ  رَّ لَّقَّ  الَِّٰذْی  اّلٰله مهوهِت  خَّ   الٰسَّ
َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ  ِفْ  وَّاَْلَّْرضَّ    اْستَّوهی ثُٰمَّ  ا

لَّ  ْرِش  عَّ بِٰرُ  الْعَّ ا   اَْلَّْمرَّ    یُدَّ  ِمْن  مَّ
ِفْیع   ْ  اَِٰلَّ  شَّ لِكُُم   اِذْنِه     بَّْعدِ  ِمنٌۢ ُ  ذه  اّلٰله
بُُٰكْم  َّفَّلَّ   فَّاْعُبُدْوهُ    رَّ ٰكَُّرْونَّ  ا  تَّذَّ

4. ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োক সকল োলৰ প্ৰতযোৱতি ন, 

আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয। বনশ্চয় ততলৱঁই সৃবষ্টৰ সূচনো কবৰলছ, 

তোৰ বপছত ততলৱঁই তসইলটোৰ পুনৰোিৃবত্ত ঘটোি, যোলত 

তসইসক  ত োকক ইনচোফপূণি প্ৰবতফ  প্ৰদোন কবৰি পোলৰ 

বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ। আনহোলত 

বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি আলছ অতযে গৰম 

পোনী আৰু অবত কষ্টদোয়ক শোবি; কোৰণ বসহঁলত কুফুৰী 

কবৰবছ । 

ْرِجُعكُْم  اِلَّْیهِ  ِمْیًعا    مَّ ِ  وَّعْدَّ   جَّ ٰقًا    اّلٰله   حَّ
نَّٰه   ُؤا اِ لْقَّ  یَّْبدَّ  لِیَّْجِزیَّ  یُِعْیُده   ثُٰمَّ  الْخَّ

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
اب   لَُّهْم  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ    ِبالِْقْسِط    رَّ  شَّ

ِمْیم   ٰمِْن  اب    حَّ ٌۢ  ٰوَّعَّذَّ َّلِْیم  َّانُْوا  ِبمَّا  ا   ك
 یَّْكُفُرْونَّ 
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5. ততলৱঁই সূযিক দীবপ্তমোন আৰু চন্দ্ৰক তজযোবতমিয় কবৰলছ 

আৰু তোৰ (গবতৰ) িোলি বনবদি ষ্ট কবৰলছ বিবভন্ন মনবয  

(কক্ষ্পথ), যোলত ততোমোল োলক িছৰ গণনো কবৰি পোৰো আৰু 

সময়ৰ বহচোপ জোবনি পোৰো। আল্লোলহ এইলিোৰক 

যথোযথভোলৱই সৃবষ্ট কবৰলছ। ততওঁ জ্ঞোনী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

এইলিোৰ বনদশিন বিশদভোলৱ িণিনো কলৰ। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی  عَّ ْمسَّ  جَّ ِضیَّٓاًء  الٰشَّ
ه   ٰوَّالْقَّمَّرَّ  رَّ  لِتَّْعلَّمُْوا  مَّنَّاِزلَّ  نُوًْرا ٰوَّقَّٰدَّ
دَّ  ِنْیَّ  عَّدَّ ابَّ    الٰسِ ا   وَّالِْحسَّ لَّقَّ  مَّ   خَّ
 ُ لِكَّ  اّلٰله ٰقِ    اَِٰلَّ  ذه ُل   ِبالْحَّ   اَْلهیهِت  یُفَّٰصِ
 یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِقَّْوم  

6. বনশ্চয় বদন আৰু ৰোবতৰ পবৰিতি নত আৰু আল্লোলহ 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয সৃবষ্ট কবৰলছ তোৰ মোজত 

িহুলতো বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কলৰ। 

ِف  ِف  اِٰنَّ  ارِ  الَّْٰیِل  اْخِتلَّ ا   وَّالنَّٰهَّ مَّ   وَّ
لَّقَّ  ُ  خَّ مهوهِت  ِف  اّلٰله هیهت   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ  َلَّ
 یَّٰٰتَُّقْونَّ  لِٰقَّْوم  

7. বনশ্চয় বযসকল  আমোৰ সোক্ষ্োতৰ আশো তপোষণ নকলৰ, 

আৰু পোবথিৱ জীৱনক হ লয় সন্তুষ্ট হহলছ,  গলত ইয়োকল লয় 

পবৰতৃপ্ত, আৰু বযসকল  আমোৰ বনদশিনোৱ ী সম্পলকি  গোবফ , 

نَّا  یَّْرُجْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ُضْوا لِقَّٓاءَّ   وَّرَّ
وةِ  یه نْیَّا  ِبالْحَّ َّنُْٰوا الٰدُ ا  وَّاْطمَّا  وَّالَِّٰذیْنَّ  ِبهَّ

ْن  ُهْم  یهتِنَّا  عَّ ن   اه ِفلُْونَّ  غه

8. বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলিই বসহঁতৰ ঠিকনো হ’ি অবি 

(জোহোন্নোম)। 

هٓى ِكَّ  ىُهُم  اُول اْوه َّانُْوا ِبمَّا  النَّٰارُ  مَّ   ك
 یَّْكِسُبْونَّ 

9. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক ততওলঁ োকক পথ বনলদি শ কবৰি, 

কোৰণ ততওঁল োলক ঈমোন তপোষণ কবৰলছ; বনয়োমলতলৰ 

পবৰপূণি জোন্নোতত ততওঁল োকৰ (িোসিোনৰ) ত ত নদীসমূহ 

প্ৰিোবহত থোবকি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
بُُٰهْم  یَّْهِدیِْهْم    تَّْجِرْی   ِباِیْمَّانِِهْم    رَّ

ُ  ِمْن  رُ  تَّْحهَِتِ نٰهِت  ِفْ  اَْلَّنْهه النَِّٰعْیِم  جَّ
 

10. তোত ততওঁল োকৰ ধ্ববন হ’িঃ ‘তহ আল্লোহ! তুবম মহোন, 

পবৱত্ৰ’! আৰু তোত ততওঁল োকৰ (পৰস্পৰৰ) অবভিোদন হ’ি, 

‘ছো োম’  গলত ততওলঁ োকৰ তশষ ধ্ববন হ’িঃ ‘সকল ো 

ধৰণৰ প্ৰশংসো সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ িোলি’। 

ىُهْم  ا  دَّْعوه نَّكَّ   فِْیهَّ  اللٰهُهٰمَّ  ُسْبحه
 ْ ا  وَّتَِّحٰیَّهَُتُ هم     فِْیهَّ ل ِخرُ   سَّ  وَّاه
َِّن  دَّْعوهىُهْم  ْمُد  ا ِ  الْحَّ ٰبِ  ّلِلٰه  رَّ
ن  لَّمِْیَّ  الْعه
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11. আৰু যবদ আল্লোলহ মোনুহৰ অক যোণ (প্ৰোথিনোত সহোঁবৰ 

বদওঁলত) খৰলখদো কবৰল লহঁলতন, তযলনলক ততও ঁ বসহঁতৰ 

ক যোণ (প্ৰোথিনোত সহোঁবৰ বদওঁলত) খৰধৰ কলৰ, ততলে বনশ্চয় 

বসহঁতৰ বনবদি বষ্ট সময় তকবতয়োিোই আবহ গ’ লহঁলতন। গবতলক 

বযসকল  আমোৰ সোক্ষ্োতৰ আশো তপোষণ নকলৰ বসহঁতক 

আবম বসহঁতৰ অিোধযতোত উদ্ভ্ৰোেৰ দলৰ ঘূবৰ ফুবৰিল  এবৰ 

বদওঁ। 

لَّوْ  ُل  وَّ ٰجِ ُ  یُعَّ ٰرَّ  لِلنَّٰاِس  اّلٰله   الٰشَّ
الَُّهْم  ْْیِ  اْسِتْعجَّ ْ  لَُّقِضَّ  ِبالْخَّ   اِلَّهْْیِ

لُُهْم    رُ   اَّجَّ   یَّْرُجْونَّ  َلَّ   الَِّٰذیْنَّ  فَّنَّذَّ
نَّا   یَّْعمَُّهْونَّ  ُطْغیَّانِِهْم  ِفْ  لِقَّٓاءَّ

12. আৰু মোনুহক তযবতয়ো দুখ-হদনযই স্পশি কলৰ ততবতয়ো বস 

শুই, িবহ অথিো বথয় হহও আমোক আহ্বোন কলৰ। তোৰ বপছত 

তযবতয়ো আবম তোৰ তসই দুখ-হদনয দূৰ কবৰ বদওঁ, ততবতয়ো বস 

এলনলক চ ো-ফুৰো কলৰ তয তোক আৰোে কৰো দুখ-হদনযৰ 

পৰো পবৰত্ৰোণ কবৰিল  বস তযবনিো আমোক আহ্বোন কৰোই 

নোবছ । এইদলৰই সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ কৃতকমিক বসহঁতৰ 

ওচৰত তশোভনীয় কবৰ বদয়ো হহলছ। 

انَّ  مَّٰسَّ  وَّاِذَّا رُٰ  اَْلِنْسَّ   دَّعَّانَّا  الٰضُ
نٌِْۢبه    َّوْ  لِجَّ َّوْ  قَّاعًِدا ا ًما    ا   فَّلَّمَّٰا   قَّٓاى ِ
ْفنَّا  ْنهُ  كَّشَّ ه   عَّ ٰرَّ  ُضٰرَّ َّْن  مَّ َّا  یَّْدُعنَّا   لَّْٰم  ك

ه     ُضٰر   اِله  لِكَّ   ٰمَّٰسَّ  ُزیِٰنَّ  كَّذه
ا  لِلْمُْسِرفِْیَّ  َّانُْوا مَّ  نَّ یَّْعمَّلُوْ  ك

13. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ পূলিি িহু প্ৰজন্মক ধ্বংস 

কবৰলছোঁ, তযবতয়ো বসহঁলত যু ুম (সীমো ংঘন) কবৰবছ ; আৰু 

বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ৰোছু সকল  স্পষ্ট প্ৰমোণোবদসহ 

আগমন কবৰবছ , তথোবপও বসহঁলত ঈমোন তপোষণ কবৰিল  

প্ৰস্তুত নোবছ । এইদলৰই আবম অপৰোধী সম্প্ৰদোয়ক প্ৰবতফ  

বদ থোলকোঁ। 

لَّقَّْد  َّْهلَّكْنَّا  وَّ   لَّمَّٰا  قَّْبلِكُْم  ِمْن  الُْقُرْونَّ  ا
لَّمُْوا ن  ْتُهْم   ظَّ ٓاءَّ  ِبالْبَّیِٰنهِت  ُرُسلُُهْم  وَّجَّ
ا  مَّ َّانُْوا وَّ لِكَّ   لُِیْؤِمُنْوا    ك  نَّْجِزی كَّذه

 الْمُْجِرِمْیَّ  الْقَّْومَّ 

14. তোৰ বপছত আবম ততোমোল োকক বসহঁতৰ বপছত পৃবথৱীত 

ি োবভবষি কবৰলছোঁ, যোলত আবম এইলটো চোি পোলৰোঁ তয 

ততোমোল োলক তকলনকুৱো আম  কৰো। 

لْنهُكْم  ثُٰمَّ  عَّ هٓى ِفَّ  جَّ ل ْ  اَْلَّْرِض  ِف  خَّ   ِمنٌۢ
 تَّْعمَّلُْونَّ  كَّْیفَّ  لِنَّْنُظرَّ  بَّْعِدِهْم 
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15. আৰু তযবতয়ো আমোৰ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ বসহঁতৰ ওচৰত 

পো  কৰো হয়, ততবতয়ো বযসকল  আমোৰ সোক্ষ্োতৰ আশো 

তপোষণ নকলৰ বসহঁলত কয়, ‘ইয়োৰ িোবহলৰ আন এখন 

তকোৰআন হ  আহো, অথিো ইয়োলক পবৰিতি ন কৰো’। তকোৱো, 

‘মই তমোৰ বনজৰ ফো ৰ পৰো ইয়োত সো -স বন কৰোলটো সম্ভৱ 

নহয়। তমোৰ প্ৰবত বয অহী তপ্ৰৰণ কৰো হয় মই তকৱ  

তসইলটোৰলহ অনুসৰণ কলৰোঁ। যবদ মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

অিোধযতো কলৰোঁ ততলে মই ভয় কলৰোঁ বনশ্চয় মহো বদৱসৰ 

শোবিলয় তমোক আৰোে কবৰি’। 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یَّاُتنَّا  عَّلَّهْْیِ   قَّالَّ   بَّیِٰنهت  ن  اه
نَّا  یَّْرُجْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  ن   اْئِت  لِقَّٓاءَّ   ِبُقْراه
ْْیِ  ا   غَّ َّوْ  ههذَّ لُْه    ا ا  قُْل   بَّٰدِ َّْن  ِلْ   یَُّكْوُن  مَّ   ا
لَّه   َّٰدِ ُب تَِّٰبعُ  اِْن   نَّْفِسْ     تِلْقَّٓاِئ  ِمْن  ا َّ  اَِٰلَّ  ا
ا  َّٰ    یُْوحه   مَّ ْ    اِلَّ اُف  اِٰنِ ْیُت  اِْن  اَّخَّ صَّ ْ  عَّ ٰبِ  رَّ

ابَّ  ِظْیم   یَّْوم   عَّذَّ  عَّ

16. তকোৱো, ‘আল্লোলহ যবদ বিচোবৰল লহঁলতন ততলে মলয়ো 

ততোমোল োকৰ ওচৰত এইলটো বত োৱত নকবৰল োঁলহঁলতন আৰু 

ততলৱোঁ ততোমোল োকক এই বিষলয় নজনোল লহঁলতন। মইলতো 

ইয়োৰ আগলতও ততোমোল োকৰ মোজত জীৱনৰ এটো দীঘিকো  

অৱিোন কবৰলছোঁ, তথোবপও ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱোলন’? 

ٓاءَّ  لَّٰوْ  قُْل  ُ  شَّ ا  اّلٰله  وََّلَّ   عَّلَّْیُكْم  تَّلَّْوُته   مَّ
ىكُْم  َّدْره  ُعُمًرا فِْیُكْم  لَِّبثُْت  فَّقَّْد    ِبه   ؗ  ا

َّفَّلَّ   قَّْبلِه     ٰمِْن   تَّْعِقلُْونَّ  ا

17. এলতলক বয িযবিলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো কলৰ িো 

আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ, তসইজনতলক িোঙৰ 

যোব ম আৰুলনো তকোন হ’ি পোলৰ? বনশ্চয় অপৰোধীসক  

তকবতয়োও সফ  হ’ি তনোৱোলৰ। 

َّْظلَُّم  فَّمَّْن  ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
َّوْ  كَِّذبًا بَّ  ا نَّٰه    ِباهیهِته     كَّٰذَّ   یُْفلُِح  َلَّ  اِ

 الْمُْجِرُمْونَّ 

18. আৰু বসহঁলত আল্লোহক এবৰ তিল গৰ ইিোদত কলৰ 

বযসকল  বসহঁতৰ ক্ষ্বতও কবৰি তনোৱোলৰ আৰু উপকোলৰো 

কবৰি তনোৱোলৰ;  গলত বসহঁলত কয়, ‘এইসক  হহলছ 

আল্লোহৰ ওচৰত আমোৰ চুপোবৰছকোৰী’। তকোৱো, 

‘ততোমোল োলক আল্লোহক আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ এলনকুৱো 

তকোলনো বিষয়ৰ সংিোদ বদ আছো তনবক, বয বিষলয় ততওঁ 

নোজোলন?, ততও ঁমহোন, পবৱত্ৰ’, আৰু বসহঁলত বযলিোৰক ততওঁৰ 

হসলত অংশী কলৰ, ততও ঁতোৰ পৰো িহু ঊিি ত। 

یَّْعُبُدْونَّ  ِ  دُْوِن   ِمْن   وَّ ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ
ُهْم  یَُّقْولُْونَّ  یَّْنفَُّعُهْم  وََّلَّ  یَُّضٰرُ  وَّ
ءِ  ٓاُؤنَّا  هه ُؤاَلَّ ِ    ِعْندَّ  ُشفَّعَّ  قُْل   اّلٰله

ـ ُْونَّ  تُنَّبِٰ َّ َّ  ا مهوهِت  ِف   یَّْعلَُّم  َلَّ  ِبمَّا  اّلٰله   الٰسَّ
نَّه    اَْلَّْرِض    ِف  وََّلَّ  له  ُسْبحه ٰمَّا  وَّتَّعه   عَّ

 یُْشِرُكْونَّ 
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19. আৰু (আৰম্ভবণত) মোনুহৰ এটোই উম্মত আবছ , 

বপছতলহ বসহঁলত মতলভদ সৃবষ্ট কবৰলছ। ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ পূিি-তঘোষণো নোথোবকল , বসহঁলত বযলিোৰ বিষয়ত 

মতলভদ কবৰলছ তসইলিোৰৰ মীমোংসো হহলয় গ’ লহঁলতন। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ةً  اَِٰلَّ   النَّٰاُس  ك  اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ
لَّْوَلَّ   فَّاْختَّلَُّفْوا    َّلِمَّة   وَّ بَّقَّْت  ك   ِمْن  سَّ

بِٰكَّ  ْ  لَُّقِضَّ  ٰرَّ ُ   فِْیهِ  فِْیمَّا  بَّیْٰنَّ
 یَّْختَّلُِفْونَّ 

20. আৰু বসহঁলত কয়, ‘এওঁৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এওঁৰ 

ওচৰল  তকোলনো বনদশিন অৱতীণি নহয় বকয়’? এলতলক তুবম 

তকোৱো, ‘গোলয়িৰ জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰতলহ আলছ। 

গবতলক ততোমোল োলক অলপক্ষ্ো কৰো, মলয়ো ততোমোল োকৰ 

 গত অলপক্ষ্ো কবৰলছোঁ’। 

یَُّقْولُْونَّ  یَّة   عَّلَّْیهِ  اُنِْزلَّ  لَّْوَلَّ   وَّ   ٰمِْن  اه
بِٰه     نَّٰمَّا  فَُّقْل    ٰرَّ ْیُب  اِ ِ  الْغَّ   فَّانْتَِّظُرْوا    ّلِلٰه
 ْ كُْم  اِٰنِ ن  ٰمِنَّ  مَّعَّ  الْمُنْتَِّظِریْنَّ

21. দুখ-দনযই বসহঁতক স্পশি কৰোৰ বপছত তযবতয়োই আবম 

মোনুহক অনুগ্ৰহৰ তসোৱোদ বদওঁ ততবতয়োই বসহঁলত আমোৰ 

আয়োতসমূহৰ বিৰুলি অপলকৌশ  আৰম্ভ কলৰ। তকোৱো, 

‘আল্লোহ তকৌশ  অৱ ম্বনত আৰু অবধক তৎপৰ’। 

ততোমোল োলক বয অপলকৌশ  কৰো, বনশ্চয় আমোৰ 

বফবৰিোসকল  তসইলিোৰ ব বখ ৰোলখ। 

َّذَّقْنَّا  وَّاِذَّا   ْحمَّةً  النَّٰاسَّ  ا ْ  رَّ   بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ
ٓاءَّ  ٰرَّ ْ  ضَّ هَْتُ  ِفْ   ٰمَّكْر   لَُّهْم  اِذَّا مَّٰسَّ
یَّاتِنَّا    ُ  قُِل   اه عُ  اّلٰله َّْسرَّ كًْرا    ا  اِٰنَّ   مَّ
ا  یَّْكتُبُْونَّ  ُرُسلَّنَّا   تَّْمكُُرْونَّ  مَّ

22. ততলৱঁই ততোমোল োকক জ -ি ত ভ্ৰমণ কৰোয়। আনবক 

ততোমোল োলক তযবতয়ো তনৌযোনত আলৰোহণ কৰো, আৰু তসই 

তনৌযোনলিোলৰ আলৰোহীসক কল  অনুকূ  িতোহৰ সহোয়ত 

চ োচ  কলৰ ততবতয়ো বসহঁত আনবিত হয়, বকন্তু হ োৎ 

তযবতয়ো প্ৰি  ধুমুহো আলহ, আৰু চোবৰওফো ৰ পৰো তঢৌ 

আবহিল  ধলৰ ততবতয়ো বসহঁলত বনবশ্চত ধোৰণো কলৰ তয, 

বসহঁত (বিপদৰ দ্বোৰো) পবৰলিবষ্টত হহলছ, (লতবতয়ো) বসহঁলত 

সৰ বচলত্ত আনুগতয সহকোলৰ তকৱ  আল্লোহলকই প্ৰোথিনো 

কলৰ তয, ‘তুবম যবদ আমোক ইয়োৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো, বনশ্চয় 

আবম কৃতজ্ঞসক ৰ অেভুি ি হহ যোম’। 

ُكْم   ُهوَّالَِّٰذْی  ُ ْٰیِ ِٰ   ِف   یُسَّ   وَّالْبَّْحِر     الَْبَّ
ٰته   یْنَّ    الُْفلِْك     ِف   ُكنُْتْم   اِذَّا  حَّ رَّ  وَّجَّ
یِٰبَّة  ٰوَّفَِّرُحْوا  ِبِریْح    ِبِهْم  ا   طَّ ا  ِبهَّ ْتهَّ ٓاءَّ   جَّ
ُهُم   عَّاِصف    ِریْح   ٓاءَّ  كُٰلِ   ِمْن   الْمَّْوُج   ٰوَّجَّ

ا نُْٰو  كَّان  ٰوَّظَّ َّنَُّٰهْم  مَّ    ِبِهْم ن  اُِحیْطَّ  ا
ُوا َّ  دَّعَّ یْنَّ    لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  اّلٰله   ۬   الٰدِ
ْن  ْیتَّنَّا  لَّى ِ َّنْجَّ ِذه  ِمْن  ا  لَّنَُّكْونَّٰنَّ ۬    هه
ِكِریْنَّ  ِمنَّ   الٰشه
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23. তোৰ বপছত ততও ঁ তযবতয়ো বসহঁতক বিপদমুি কলৰ 

ততবতয়ো বসহঁলত পৃবথৱীত অনযোয়ভোলৱ সীমো ংঘন কবৰ 

থোলক। তহ মোনৱ! (জোবন তথোৱো) ততোমোল োকৰ সীমো ংঘন 

তকৱ  ততোমোল োকৰ বিৰুলিই (ক্ষ্বতকৰ) হয়; পোবথিৱ জীৱনৰ 

সুখ উপলভোগ কবৰ ত োৱো, বপছত আমোৰ ওচৰল লকই 

ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন হ’ি। ততবতয়ো আবম ততোমোল োকক 

জনোই বদম ততোমোল োলক বক কবৰবছ ো। 

َّا   هُىْ  فَّلَّمٰ َّنْجه   ِف  یَّْبُغْونَّ  ُهْم  اِذَّا ا
ْْیِ  اَْلَّْرِض  ٰقِ    ِبغَّ ا   الْحَّ   النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ
نَّٰمَّا  له   بَّْغُیُكْم  اِ َّنُْفِسكُْم ن  عَّ   ٰمَّتَّاعَّ   ا

وةِ  یه نْیَّا ؗ  الْحَّ ْرِجُعكُْم  اِلَّیْنَّا  ثُٰمَّ   الٰدُ   مَّ
ُئكُْم   تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  فَُّننَّٰبِ

24. পোবথিৱ জীৱনৰ উদোহৰণ পোনীৰ দলৰ, বযলটো আবম 

আকোশৰ পৰো িষিণ কলৰোঁ, ইয়োৰ দ্বোৰো ভূবমজ উবদ্ভদ ঘন 

সবন্নবিষ্ট হহ উৎপন্ন হয়, বযলিোৰ মোনুলহ আৰু জীৱ-জন্তুলৱ 

খোয়। তোৰ বপছত তযবতয়ো ভূবম সুজ ো-সুফ ো আৰু 

মলনোলমোহো হহ উল  আৰু তোৰ বগবৰহঁলত ভোলৱ তয, তসইলিোৰ 

বসহঁতৰ আয়ত্তোধীন, ততবতয়ো বদনলত হওক িো ৰোবতত আমোৰ 

আলদশ আবহ পলৰ, তোৰ বপছত আবম তসইলিোৰ এলনলক 

বনমূি  কবৰ বদওঁ তযবনিো তযোৱোকোব  ইয়োৰ তকোলনো অবিত্বই 

নোবছ । এইদলৰই আবম বচেোশী  সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো কলৰোঁ। 

نَّٰمَّا  وةِ  مَّثَُّل  اِ یه نْیَّا  الْحَّ   كَّمَّٓاء   الٰدُ
لْنههُ  َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا   نَّبَّاُت  ِبه   فَّاْختَّلَّطَّ  الٰسَّ
اُم    النَّٰاُس  یَّاْكُُل  ِمٰمَّا  اَْلَّْرِض   وَّاَْلَّنْعَّ
ٰته   ِت  اِذَّا   حَّ ذَّ ا  اَْلَّْرُض  اَّخَّ   ُزْخُرفَّهَّ

ٰنَّ  وَّاٰزَّیَّٰنَّْت  ا   وَّظَّ َّْهلُهَّ َّنَُّٰهْم  ا   قهِدُرْونَّ  ا
ا  ن  ا    عَّلَّْیهَّ ىهَّ َّته َّْمُرنَّا  ا َّوْ  لَّْیًل  ا اًرا ا   نَّهَّ

ا  لْنههَّ عَّ ِصْیًدا  فَّجَّ َّْن  حَّ َّا   تَّْغنَّ  لَّْٰم  ك
لِكَّ   ِباَْلَّْمِس    ُل  كَّذه   لِقَّْوم   اَْلهیهِت  نُفَّٰصِ
 یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ 

25. আল্লোলহ (মোনুহক) শোবেৰ আিোসৰ ফোল  আহ্বোন কলৰ 

আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ সৰ  পথত পবৰচোব ত কলৰ। 
 ُ ا وَّاّلٰله هِم    دَّارِ  اِله  یَّْدُعْو  ل یَّْهِدْی   الٰسَّ  وَّ
ٓاءُ  مَّْن  اط   اِله  یَّٰشَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

26. বযসকল  ইহছোনৰ হসলত আম  কলৰ (উত্তমৰূলপ কোম 

কলৰ) ততওঁল োকৰ িোলি আলছ জোন্নোত িৰং আৰু অবধক 

(আল্লোহৰ সোক্ষ্োৎ)। মব নতো আৰু হীনতোই ততওঁল োকৰ 

মুখমি ক আচ্ছন্ন নকবৰি। ততওঁল োলকই হহলছ জোন্নোতৰ 

অবধিোসী, ততওঁল োলক তোত অনেকো  িসিোস কবৰি। 

َِّٰذیْنَّ  ُنوا لِل  وََّلَّ   وَِّزیَّادَّة     الُْحْسنه  اَّْحسَّ
لَّٰة     قََّتَّ  ٰوََّلَّ  ُوُجْوهَُّهْم  یَّْرهَُّق  هٓى ِكَّ   ذِ  اُول
ُب  نَِّٰة    اَّْصحه ا  ُهْم   الْجَّ لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه
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27. আনহোলত বযসকল  তিয়ো কোম কলৰ, প্ৰবতলটো তিয়ো 

কোমৰ প্ৰবতদোন হ’ি তসই অনুপোলতই;  গলত হীনতোই 

বসহঁতক আচ্ছন্ন কবৰি; আল্লোহৰ (শোবিৰ) পৰো বসহঁতক ৰক্ষ্ো 

কবৰিল  তকোলনো নোথোবকি; বসহঁতৰ মুখমি  এলনলক 

অন্ধকোৰোচ্ছন্ন হহ থোবকি তযবনিো ৰোবতৰ অন্ধকোৰৰ আৱৰলণ 

বসহঁতক ছোটি ধবৰলছ। বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ অবধিোসী, 

তোত বসহঁত বচৰিোয়ী হ’ি। 

ُبوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اهِت  كَّسَّ ٰیِ ٓاءُ  الٰسَّ زَّ   جَّ
یِٰئَّة    ا ن  سَّ لَّٰة     وَّتَّْرهَُّقُهْم   ِبِمثْلِهَّ ا  ذِ  لَُّهْم  مَّ
ِ  ٰمِنَّ  َّنَّٰمَّا    عَّاصم      ِمْن  اّلٰله َّا   اُْغِشیَّْت  ك

ًعا  ُوُجْوُهُهْم     ُمْظلِمًا    الَّْٰیِل  ٰمِنَّ  قِطَّ
هٓى ِكَّ  ُب  اُول ا  ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه   فِْیهَّ
لُِدْونَّ    خه

28. আৰু (স্মৰণ কৰো) বযবদনো আবম বসহঁত সকল োলক 

একবত্ৰত কবৰম। তোৰ বপছত মুশ্ববৰকসক ক সুবধম, 

‘ততোমোল োক আৰু ততোমোল োলক বনৰূপণ কৰো অংশীবি োক 

(আটোলয়) বনজৰ বনজৰ িোনত অৱিোন কৰো’; তোৰ বপছত 

আবম বসহঁতক পৰস্পৰৰ পৰো পৃথক কবৰ বদম, ততবতয়ো 

বসহঁতৰ অংশীবি োলক (বসহঁতক সলম্বোধন কবৰ) ক’ি, 

‘ততোমোল োলক আমোৰ ইিোদত কৰো নোবছ ো’। 

یَّْومَّ  ِمْیًعا  نَّْحُشُرُهْم  وَّ   نَُّقْولُ  ثُٰمَّ  جَّ
َِّٰذیْنَّ  ُكْوا لِل َّْشرَّ كَّانَُّكْم  ا َّنُْتْم  مَّ   ا

َّٓاُؤُكْم    ك یَّٰلْنَّا   وَُّشرَّ ْ  فَّزَّ ُ   وَّقَّالَّ  بَّْیٰنَّ
َّٓاُؤُهْم  ك ا  ُشرَّ یَّٰانَّا  ُكنُْتْم  ٰمَّ تَّْعُبُدْونَّ  اِ

 

29. ‘প্ৰকৃতলত আল্লোলহই আমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত 

সোক্ষ্ী বহচোলপ যলথষ্ট তয, বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ ইিোদত 

সম্পলকি  অজ্ঞোত আবছল োঁ’। 

ِ  فَّكَّفه  ا ِباّلٰله ِهْیًدٌۢ بَّیْنَُّكْم  بَّْینَّنَّا  شَّ  اِْن  وَّ
ْن  ُكنَّٰا  ِفلِْیَّ   ِعبَّادَّتِكُْم  عَّ  لَّغه

30. তসইবদনো প্ৰলতযলকই পূলিি কৰো বনজৰ কৃতকমিসমূহ 

পৰীক্ষ্ো কবৰ  ি আৰু বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰকৃত অবভভোৱক 

আল্লোহৰ ওচৰল  ওভতোই বনয়ো হ’ি, ততবতয়ো বসহঁতৰ 

উদ্ভোবৱত বমছো আলৰোপীসক  বসহঁতৰ পৰো উধোও হহ যোি। 

ا   نَّْفس   كُٰلُ  تَّْبلُْوا ُهنَّالِكَّ  َّْسلَّفَّْت  ٰمَّ   ا
ا ِ  اِلَّ  وَُّردُْٰو  ههُىُ  اّلٰله ْول ٰقِ  مَّ ٰلَّ  الْحَّ   وَّضَّ
 ْ ْٰنُ ا  عَّ َّانُْوا ٰمَّ ن  ك ْونَّ ُ  یَّْفَتَّ

31. তকোৱো, ‘তকোলন ততোমোল োকক আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ পৰো 

জীৱলনোপকৰণ সৰিৰোহ কলৰ অথিো েৱণ আৰু দৃবষ্টশবি কোৰ 

কতৃি ত্বোধীন; জীবৱতৰ পৰো মৃতক তকোলন উব য়োয় আৰু মৃতক 

জীবৱতৰ পৰো তকোলন উব য়োয়,  গলত সকল ো বিষয় তকোলন 

বনয়ন্ত্ৰণ কলৰ’? ততবতয়ো বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি, ‘আল্লোহ’। 

এলতলক তকোৱো, ‘তথোবপও ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন 

নকবৰিোলন’? 

مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  یَّْٰرُزقُُكْم  مَّْن  قُْل   الٰسَّ
َّٰمَّْن  وَّاَْلَّْرِض  ْمعَّ  یَّْٰملُِك  ا  الٰسَّ
ارَّ  مَّْن  وَّاَْلَّبْصَّ َّٰ  یُْٰخِرُج  وَّ   ِمنَّ  الْحَّ
ِت  یُْخِرُج  الْمَّٰیِ تَّ  وَّ ِٰ  ِمنَّ  الْمَّٰیِ مَّْن  الْحَّ   وَّ
بِٰرُ  یَُّقْولُْونَّ    اَْلَّْمرَّ   یُٰدَّ ُ    فَّسَّ  فَُّقْل   اّلٰله
َّفَّلَّ   تَّٰتَُّقْونَّ  ا
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32. এলতলক ততলৱঁই আল্লোহ, ততোমোল োকৰ প্ৰকৃত 

প্ৰবতপো ক। সতয তযোগ কৰোৰ বপছত বিভ্ৰোবেৰ িোবহলৰ আন 

বক থোবকি পোলৰ? গবতলক (সতযক এবৰ) ততোমোল োকক তকোন 

ফোল  আঁতৰোই বনয়ো হহলছ? 

لِكُُم  ُ  فَّذه بُُٰكُم  اّلٰله ٰقُ    رَّ   بَّْعدَّ  فَّمَّاذَّا  الْحَّ
ٰقِ  ۬   اَِٰلَّ  الْحَّ هُل   ل َّٰنه    الٰضَّ فُْونَّ  فَّا  ُتْصرَّ

33. বযসকল  অিোধয হহলছ এইদলৰই বসহঁতৰ বিষলয় 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোণী সতয প্ৰবতপন্ন হহলছ তয, বসহঁলত 

ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 

لِكَّ  ٰقَّْت  كَّذه َّلِمَُّت  حَّ بِٰكَّ  ك لَّ  رَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
ا ُقْو  َّنَُّٰهْم  فَّسَّ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  ا

34. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক অংশী িোপন কৰো 

(উপোসয)বি োকৰ মোজত এলনকুৱো তকোলনোিো আলছ তনবক 

বযলয় সৃবষ্টৰ সূচনো কবৰি পোলৰ আৰু তোৰ বপছত তসইলটোৰ 

পুনৰোিৃবত্তও কবৰি পোলৰ’? তকোৱো, ‘তকৱ  আল্লোলহই সৃবষ্টক 

অবিত্বত আবনি পোলৰ আৰু ততলৱঁই পুনৰোিৃবত্তও ঘটোি’। 

গবতলক (সতযৰ পৰো) ততোমোল োকক তকোন বপলন ওভতোই 

বনয়ো হহলছ। 

َّٓاى ِكُْم  ِمْن  هَّْل  قُْل  ك ُؤا ٰمَّْن  ُشرَّ  یَّْٰبدَّ
لْقَّ  ُ  قُِل   یُِعْیُده     ثُٰمَّ  الْخَّ ُؤا اّلٰله   یَّْبدَّ
لْقَّ  َّٰنه  یُِعْیُده   ثُٰمَّ  الْخَّ  ُتْؤفَُّكْونَّ  فَّا

35. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বযসক ক অংশী িোপন কৰো 

বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো তকোলনোিো আলছ তনবক, বযলয় সতযৰ 

পথ বনলদি শ কলৰ’? তকোৱো, ‘আল্লোলহই সতযৰ পথ বনলদি শ 

কলৰ। ততলনহ’ত  (তকোৱোলচোন) আনুগতযৰ তিবছ হকদোৰ 

তকোন? বযজলন সতযৰ পথৰ বনলদি শ বদলয় ততওঁ, তন যোক পথ 

তনলদখুৱোল  পথ বিচোবৰ নোপোয় তসইজন? এলতলক 

ততোমোল োকৰ বক হহলছ? ততোমোল োলক তকলনকুৱো বসিোে 

গ্ৰহণ কৰো? 

َّٓاى ِكُْم  ِمْن  هَّْل  قُْل  ك   اِلَّ  یَّْٰهِدْی   ٰمَّْن  ُشرَّ
ٰقِ    ُ  قُِل   الْحَّ ٰقِ    یَّْهِدْی  اّلٰله َّفَّمَّْن   لِلْحَّ  ا
ٰقِ  اِلَّ  یَّْٰهِدْی   ٰقُ  الْحَّ َّْن  اَّحَّ َّٰمَّْن  یُٰتَّٰبَّعَّ  ا   ا

ْی   َٰلَّ  َّْن  اَِٰلَّ   یَِّهٰدِ ی    ا   لَّكُْم  فَّمَّا   یُْٰهده
 تَّْحكُُمْونَّ  كَّْیفَّ 

36. আৰু বসহঁতৰ অবধকোংশই তকৱ  অনুমোনৰলহ অনুসৰণ 

কলৰ, অথচ সতযৰ বিপৰীলত ধোৰণো তকোলনো কোমত নোলহ, 

বসহঁলত বয কলৰ বনশ্চয় আল্লোহ তসই বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 

ا  مَّ ْكثَُّرُهْم  یَّتَِّٰبعُ  وَّ َّ نًٰا    اَِٰلَّ  ا ٰنَّ  اِٰنَّ   ظَّ  الٰظَّ
ٰقِ  ِمنَّ  یُْغِنْ  َلَّ  ْیـ ًا    الْحَّ َّ  اِٰنَّ   شَّ  اّلٰله

 ٌۢ لُْونَّ  ِبمَّا  عَّلِْیم   یَّْفعَّ
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37. আৰু এই তকোৰআন আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰোিোৰ দ্বোৰো 

ৰচনো তহোৱোলটো সম্ভৱ নহয়। িৰং এইখন হহলছ ইয়োৰ পূলিি বয 

অৱতীণি হহলছ তসইলিোৰৰ সতযতো সোিযিকোৰী আৰু আ -

বকতোিৰ বিশদ িযোখযো। ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই তয, এইখন 

সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো (অৱতীণি)। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ا ك ُن  ههذَّ َّْن  الُْقْراه ی ا ه  ِمْن  یُْٰفَتَّ
ِ  دُْوِن  هِكْن  اّلٰله ل  بَّْیَّ  الَِّٰذْی  تَّْصِدیْقَّ  وَّ
یْهِ  ِب  وَّتَّْفِصْیلَّ  یَّدَّ یْبَّ  َلَّ  الِْكته  فِْیهِ  رَّ
ٰبِ  ِمْن  لَّمِْیَّ   ٰرَّ  الْعه

38. বসহঁলত এই কথো কয় তনবক তয, ‘ততও ঁবনলজই এইখন 

ৰচনো কবৰলছ’? তকোৱো, ‘ততলে ততোমোল োলক ইয়োৰ অনুৰূপ 

এটো ছুৰো হ  আহোলচোন আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ আন যোলকই 

ইচ্ছো তোলকই মোবত ত োৱো, যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী 

তহোৱো’। 

َّْم  ىُه    یَُّقْولُْونَّ  ا ه ة   فَّاُْتْوا قُْل   افَْتَّ   ِبُسوْرَّ
ْعُتْم  مَِّن  وَّادُْعْوا ٰمِثْلِه     ٰمِْن  اْستَّطَّ
ِ  دُْوِن  ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله  صه

39. িৰং বসহঁলত এলনকুৱো এটো বিষয়ক বমছো িুব  ধোৰণো 

কবৰলছ বযলটোক বসহঁলত বনজৰ জ্ঞোনৰ দ্বোৰো আয়ত্ত কবৰি পৰো 

নোই, আৰু এবতয়োও বসহঁতৰ ওচৰল  ইয়োৰ প্ৰকৃত পবৰণবত 

আবহ তপোৱো নোই। এইদলৰই বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও 

অস্বীকোৰ কবৰবছ , গবতলক তচোৱো, যোব মসক ৰ বক পবৰণোম 

হহবছ । 

بُْوا بَّْل  لَّمَّٰا   ِبِعلْمِه   یُِحْیُطْوا لَّْم  ِبمَّا  كَّٰذَّ  وَّ
لِكَّ   تَّاِْویْلُه     یَّاْتِِهْم  بَّ  كَّذه  الَِّٰذیْنَّ  كَّٰذَّ
َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ  قَّْبلِِهْم  ِمْن    عَّاقِبَّةُ  ك

لِمِْیَّ   الٰظه

40. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোলন ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ আৰু বকছুমোলন ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ। (জোবন 

তথোৱো) ততোমোৰ প্ৰবতপো ক ফোছোদ সৃবষ্টকোৰীসক ৰ বিষলয় 

ভো দলৰই অৱগত। 

 ْ ِمْٰنُ ْ  ِبه   یُْٰؤِمُن  ٰمَّْن  وَّ ِمْٰنُ   َٰلَّ  ٰمَّْن  وَّ
بُٰكَّ   ِبه     یُْؤِمُن  َّعْلَُّم  وَّرَّ   ا

ن   ِبالْمُْفِسِدیْنَّ

41. আৰু যবদ বসহঁলত ততোমোক বমছো িুব  অস্বীকোৰ কলৰ 

ততলে তুবম তকোৱো, তমোৰ কোমৰ দোবয়ত্ব তমোৰ ওপৰত আৰু 

ততোমোল োকৰ কোমৰ দোবয়ত্ব ততোমোল োকৰ ওপৰত। মই বয 

কোম কলৰোঁ তোৰ  গত ততোমোল োকৰ তকোলনো সম্পকি  নোই আৰু 

ততোমোল োলক বয কৰো তোৰ  গত তমোলৰো তকোলনো সম্পকি  

নোই। 

بُْوكَّ  وَّاِْن  ْ  فَُّقْل  كَّٰذَّ مَِّلْ  ٰلِ لَّكُْم  عَّ   وَّ
مَّلُكُْم    َّنُْتْم   عَّ َّْعمَُّل  ِمٰمَّا   بَِّریْٓـ ُْونَّ  ا  ا
َّنَّا  ء   وَّا ٰمَّا  بَِّرْیٓ  تَّْعمَّلُْونَّ  ٰمِ

42. আৰু বসহঁতৰ বকছুমোলন ততোমোৰ প্ৰবত কোণ পোবত থোলক। 

বকন্তু তুবম িবধৰবি োকক বকিো শুনোি পোবৰিোলন যবদও বসহঁলত 

এলকো িুবজ নোপোয়? 

 ْ ِمْٰنُ َّنْتَّ   اِلَّْیكَّ    یَّْٰستَِّمُعْونَّ  ٰمَّْن  وَّ َّفَّا   ا
ٰمَّ  ُتْسِمعُ  لَّوْ  الٰصُ َّانُْوا وَّ  یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ  ك
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43. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোলন ততোমোৰ প্ৰবত চোই থোলক। 

এলতলক তুবম অন্ধক পথ তদখুৱোি পোবৰিোলন, যবদও বসহঁতৰ 

দৃবষ্টশবি নোথোলক? 

 ْ ِمْٰنُ َّنْتَّ     اِلَّْیكَّ     یَّْٰنُظرُ   ٰمَّْن   وَّ َّفَّا   ا
لَّوْ  الُْعْمَّ  تَّْهِدی َّانُْوا  وَّ  ك

 یُْبِصُرْونَّ  َلَّ  

44. বনশ্চয় আল্লোলহ মোনুহৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় নকলৰ, িৰং 

মোনুলহ বনলজই বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰ থোলক। 
َّ   اِٰنَّ  هِكٰنَّ   النَّٰاسَّ   یَّْظلُِم   َلَّ   اّلٰله ل ٰوَّ ْیـ ًا    شَّ

ُهْم  النَّٰاسَّ  َّنُْفسَّ   ا
 یَّْظلِمُْونَّ 

45. আৰু বযবদনো ততও ঁ বসহঁতক একবত্ৰত কবৰি (তসই বদনো 

বসহঁতৰ এলন  োবগি তযবনিো পৃবথৱীত) তকৱ  বসহঁতৰ 

অৱবিবত বদনৰ মুহূতি কো  মোত্ৰ আবছ ; বসহঁলত পৰস্পৰক 

বচবন পোি। অৱলশয বসহঁত ক্ষ্বতগ্ৰি হহলছ বযসকল  আল্লোহৰ 

সোক্ষ্োতক বমছো িুব  ভোবিবছ  আৰু বসহঁত সৎপথ প্ৰোপ্ত 

নোবছ । 

یَّْومَّ  َّْن  یَّْحُشُرُهْم  وَّ َّا ا لَّْٰم  ك  اَِٰلَّ  یَّلْبَّثُْو 
ةً  اعَّ ارِ  ٰمِنَّ  سَّ فُْونَّ  النَّٰهَّ ارَّ ْ    یَّتَّعَّ ُ  بَّْیٰنَّ
ِسرَّ  قَّْد  بُْوا الَِّٰذیْنَّ  خَّ ِ  ِبلِقَّٓاءِ  كَّٰذَّ   اّلٰله
ا  مَّ َّانُْوا وَّ  ُمْهتَِّدیْنَّ  ك

46. আৰু আবম বসহঁতক বয (শোবিৰ) প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছোঁ তোলৰ 

অ প যবদ ততোমোক (পৃবথৱীলত) তদখুৱোই বদওঁ অথিো 

(বসহঁতৰ ওপৰত তসই শোবি অহোৰ আগলতই) ততোমোক মৃতুয 

প্ৰদোন কলৰোঁ, তথোবপও বসহঁলত আমোৰ ওচৰল লকই উভবত 

আবহি  োবগি; তদুপবৰ বসহঁলত বয কলৰ আল্লোলহই তোৰ সোক্ষ্ী। 

ا  َّوْ  نَِّعُدُهْم  الَِّٰذْی  بَّْعضَّ  نُِریَّنَّٰكَّ  وَّاِٰمَّ   ا
فَّٰیَّنَّٰكَّ  ْرِجُعُهْم  فَّاِلَّیْنَّا   نَّتَّوَّ ُ  ثُٰمَّ   مَّ   اّلٰله
ِهْید   له  شَّ ا  عَّ لُْونَّ  مَّ  یَّْفعَّ

47. আৰু প্ৰলতযক উম্মতৰ িোলিই এলকোজনলক ৰোছু  

আবছ । এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  ৰোছু  আবহবছ  

ততবতয়ো বসহঁতৰ মোজত নযোয়বভবত্তক মীমোংসো কৰো হহবছ  

আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় কৰো তহোৱো নোবছ । 

ُٰلِ  لِك ُسْول     اُٰمَّة   وَّ ٓاءَّ  فَّاِذَّا  ٰرَّ ُسْولُُهْم  جَّ   رَّ
ْ  قُِضَّ  ُ   َلَّ  وَُّهْم  ِبالِْقْسِط  بَّْیٰنَّ

 یُْظلَّمُْونَّ 

48. আৰু বসহঁলত কয়, ‘যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো, 

(ততলে তকোৱো) এই প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়ো পূণি হ’ি’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه
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49. তকোৱো, ‘আল্লোলহ বয ইচ্ছো কলৰ তোৰ িোবহলৰ তমোৰ বনজৰ 

তকোলনো অপকোৰ িো উপকোৰ কৰোলৰো অবধকোৰ নোই। প্ৰলতযক 

উম্মতৰ িোলিই বনধিোবৰত আলছ এটো বনবদি ষ্ট সময়-সীমো; 

তযবতয়ো বসহঁতৰ তসই বনবদি ষ্ট সময় আবহি পবৰি, ততবতয়ো 

বসহঁলত মুহূতি কোল ো বপছুৱোি তনোৱোবৰি আৰু আগুৱোিও 

তনোৱোবৰি’। 

َّْملُِك  َٰلَّ   قُْل  ًرا ٰوََّلَّ  لِنَّْفِسْ  ا   اَِٰلَّ  نَّْفًعا  ضَّ
ا  ٓاءَّ   مَّ ُ     شَّ ُٰلِ   اّلٰله ل     اُٰمَّة    لِك   اِذَّا    اَّجَّ

ٓاءَّ  لُُهْم  جَّ ةً  یَّْستَّاِْخُرْونَّ  فَّلَّ  اَّجَّ اعَّ  سَّ
 یَّْستَّْقِدُمْونَّ  وََّلَّ  

50. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকোৱোলচোন, যবদ ততওঁৰ শোবি 

ততোমোল োকৰ ওপৰত ৰোবতত অথিো বদনলতই আবহ পলৰ, 

ততলে (লসই শোবিৰ মোজত) এলনকুৱো বক আলছ বযলটোক 

অপোৰধীসকল  অবত তসোনকোল  পোি বিচোলৰ’? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ ىكُْم  اِْن  ا ته َّ ابُه   ا   بَّیَّاًتا  عَّذَّ
َّوْ  اًرا ا   ِمْنهُ  یَّْستَّْعِجُل  ٰمَّاذَّا نَّهَّ

 الْمُْجِرُمْونَّ 

51. ততলে ততোমোল োলক এইলটো সংঘটিত তহোৱোৰ বপছত 

ঈমোন আবনিো তনবক? (লকোৱো হ’ি) এবতয়ো (মোবন োলন)?! 

অথচ ততোমোল োলক ইয়োৰ আগমনকল  খৰলখদো কবৰবছ ো। 

ثُٰمَّ  َّ ا  اِذَّا ا مَّنُْتْم  وَّقَّعَّ  مَّ لْـ هنَّ   ِبه     اه ٓ   وَّقَّْد  اه
 تَّْستَّْعِجلُْونَّ   ِبه   ُكنُْتْم 

52. তোৰ বপছত যোব মসক ক তকোৱো হ’ি, ‘িোয়ী শোবিৰ 

তসোৱোদ ত োৱো; ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো ততোমোল োকক 

তকৱ  তোলৰই প্ৰবতফ  বদয়ো হহলছ’। 

َِّٰذیْنَّ  قِْیلَّ  ثُٰمَّ  لَّمُْوا لِل ابَّ  ذُْوقُْوا ظَّ   عَّذَّ
ْونَّ  هَّْل   الُْخلِْد      ُكنُْتْم  ِبمَّا  اَِٰلَّ  ُتْجزَّ

 تَّْكِسُبْونَّ 

53. আৰু বসহঁলত ততোমোৰ ওচৰত জোবনি বিচোলৰ তয, ‘এই 

(শোবি)লটো সঁচোই তনবক’? তকোৱো, ‘হয়, তমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

শপত! এইলটো বনশ্চয় সতয আৰু ততোমোল োলক তকবতয়োও 

প্ৰবতলৰোধ কবৰি তনোৱোবৰিো’। 

ِْبـ ُْونَّكَّ  یَّْستَّنٌۢ ٰق   وَّ ۬   اَّحَّ ْ   اِْی  قُْل   ُهوَّر ٰبِ  وَّرَّ
نَّٰه   ۬   اِ  ۬ ٰق  ر ا       لَّحَّ مَّ َّنُْتْم  وَّ ن  ا  ِبُمْعِجِزیْنَّ

54. যবদ প্ৰলতযক অনযোয়কোৰী িযবিৰ ওচৰত পৃবথৱীৰ 

সমপবৰমোণ সম্পদ থোলক, ততলে বস তসই তগোলটইলিোৰ 

মুবিপণ বহচোলপ প্ৰদোন কবৰ হ’ত ও বনজলক ৰক্ষ্ো কবৰিল  

উদযত হ’ি আৰু তযবতয়ো বসহঁলত শোবি প্ৰতযক্ষ্ কবৰি 

ততবতয়ো বসহঁলত (বনজৰ) অনুতোপ তগোপন কবৰি। তথোবপও 

বসহঁতৰ মীমোংসো নযোয়বভবত্তক কৰো হ’ি আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত 

তকোলনো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

لَّوْ  َّٰنَّ   وَّ ُٰلِ   ا لَّمَّْت   نَّْفس    لِك ا   ظَّ   ِف   مَّ
ْت  اَْلَّْرِض  فْتَّدَّ  ِبه     َلَّ

وا  ٰرُ َّسَّ امَّةَّ  وَّا َُّوا لَّمَّٰا  النَّٰدَّ ا ابَّ    رَّ ذَّ   الْعَّ
ْ  وَّقُِضَّ  ُ   َلَّ  وَُّهْم  ِبالِْقْسِط  بَّْیٰنَّ

 یُْظلَّمُْونَّ 
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55. জোবন তথোৱো! আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ 

তসই সকল োলিোৰ আল্লোহলৰই। জোবন তথোৱো! আল্লোহৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত সতয, বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই নোজোলন। 

ِ  اِٰنَّ  اََّلَّ   ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ   ٰق   اّلٰله هِكٰنَّ  حَّ ل ُهْم  ٰوَّ ْكثَّرَّ َّ  ا
 یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ 

56. ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয প্ৰদোন কলৰ 

আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োকক ওভতোই বনয়ো হ’ি। 
یُْح   یُِمْیُت  ُهوَّ ُعْونَّ  وَّاِلَّْیهِ  وَّ  ُتْرجَّ

57. তহ মোনৱ! ততোমোল োকৰ প্ৰবত ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো উপলদশ আৰু অেৰত বয (িযোবধ) 

আলছ তোৰ প্ৰবতলষধক  গলত মুবমনসক ৰ িোলি বহদোয়ত 

আৰু ৰহমত আবহলছ। 

ا  ْتُكْم  قَّْد  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٓاءَّ ة   جَّ   ٰمَّْوِعظَّ
بُِٰكْم  ٰمِْن  ۬     ِف   لِٰمَّا  وَِّشفَّٓاء   ٰرَّ ُدْوِر ن  الٰصُ

ْحمَّة   وَُّهًدی  لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ  وَّرَّ

58. তকোৱো, ‘এইলটো আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু ততওঁৰ কৃপোত 

(আবহলছ); এলতলক বসহঁলত এই বিষলয় আনবিত তহোৱো 

উবচত’। বসহঁলত বয পুিীভূত কলৰ তোতলক এইলটো অবধক 

উত্তম। 

ِ  ِبفَّْضِل  قُْل  ْحمَِّته   اّلٰله ِبرَّ لِكَّ  وَّ   فَِّبذه
ُحْوا     ْْی   فَّلْیَّْفرَّ ٰمَّا  ُهوَّخَّ  یَّْجمَُّعْونَّ  ٰمِ

59. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক এই বিষলয় বক তকোৱো, আল্লোলহ 

ততোমোল োকক বয জীবৱকো প্ৰদোন কবৰলছ তোৰ পৰো 

ততোমোল োলক বকছুমোনক হো ো  আৰু আন বকছুমোনক হোৰোম 

কবৰ হ ছো’, তকোৱো, ‘আল্লোলহ ততোমোল োকক ইয়োৰ অনুমবত 

বদলছ তনবক, তন ততোমোল োলক আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো 

কৰো’? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ ا   ا لَّ  ٰمَّ َّنْزَّ ُ  ا   ٰمِْن  لَّكُْم  اّلٰله
لُْتْم  ٰرِْزق   عَّ هًل    ٰمِْنهُ  فَّجَّ ل اًما ٰوَّحَّ رَّ      حَّ
ُ  قُْل  ّٓلٰله َّذِنَّ  اه َّْم  لَّكُْم  ا لَّ  ا ِ  عَّ  اّلٰله

ْونَّ  ُ  تَّْفَتَّ

60. আৰু বযসকল  আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰটনো কলৰ, 

বক্বয়োমত বদৱস সম্পলকি  বসহঁতৰ ধোৰণো বক? বনশ্চয় আল্লোহ 

মোনুহৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহপৰোয়ণ, বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকলৰ। 

ا  مَّ ٰنُ  وَّ ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ظَّ ُ لَّ  یَّْفَتَّ ِ  عَّ  اّلٰله
مَِّة    یَّْومَّ  الْكَِّذبَّ  َّ  اِٰنَّ   الِْقیه  لَُّذوْ  اّلٰله
لَّ  فَّْضل   هِكٰنَّ  النَّٰاِس  عَّ ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ   َلَّ  ا

ن   یَّْشكُُرْونَّ
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61. আৰু তুবম বয অৱিোলতই নথকো বকয় আৰু তুবম তসই 

সম্পলকি  তকোৰআনৰ পৰো বযলটোলৱই বত োৱত কৰো আৰু 

ততোমোল োলক বয আমল ই নকৰো বকয়, আবম ততোমোল োকৰ 

সোক্ষ্ী থোলকোঁ, তযবতয়ো ততোমোল োলক তোত প্ৰিৃত্ত তহোৱো। 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ অণু পবৰমোণ িস্তুও ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ দৃবষ্টৰ অলগোচৰ নহয় আৰু তোতলকও কু্ষ্দ্ৰ িো 

িৃহত এলকোলৱই নোই বযলটোৰ বিষলয় সুস্পষ্ট বকতোিত ( োওলহ 

মোহফুজত ব বপিি) নোই। 

ا  مَّ ا  ِفْ  تَُّكْوُن  وَّ مَّ اْن  ٰوَّ   ِمْن  ِمْنهُ  تَّْتلُْوا شَّ
ن  ٰوََّلَّ  مَّل   ِمْن  تَّْعمَّلُْونَّ  قُْراه  ُكنَّٰا  اَِٰلَّ  عَّ
ا   فِْیِه    ُتِفْیُضْونَّ  اِذْ  ُشُهْودًا عَّلَّْیُكْم  مَّ   وَّ
ْن  یَّْعُزُب  بِٰكَّ  عَّ ة   ٰمِثْقَّاِل  ِمْن  ٰرَّ   ِف  ذَّٰرَّ
مَّٓاءِ  ِف  وََّلَّ  اَْلَّْرِض  َّْصغَّرَّ  وََّلَّ   الٰسَّ   ِمْن  ا
لِكَّ  َّ  وََّلَّ   ذه ْكَبَّ َّ  ٰمُِبْی   ِكتهب   ِفْ  اَِٰلَّ  ا

62. জোবন তথোৱো! আল্লোহৰ িনু্ধসক ৰ তকোলনো ভয় নোই আৰু 

ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি। 
َّْولِیَّٓاءَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ   ِ  ا ْوف   َلَّ  اّلٰله ْ  خَّ   عَّلَّهْْیِ
نُْونَّ ۬   ُهْم  وََّلَّ   یَّْحزَّ

63. বযসকল  ঈমোন আবনবছ  আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰবছ । 
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّ َّانُْوا اه ك  یَّٰتَُّقْونَّ   وَّ

64. ততওঁল োকৰ িোলিই আলছ সুসংিোদ পোবথিৱ জীৱনত আৰু 

আবখৰোতলতো, আল্লোহৰ িোণীৰ তকোলনো পবৰিতি ন নোই; 

এইলটোলৱই হহলছ মহোসফ তো। 

ی لَُّهُم  وةِ  ِف  الُْبْشره یه نْیَّا  الْحَّ   وَِّف  الٰدُ
ةِ    َّلِمهِت  تَّْبِدیْلَّ  َلَّ   اَْلهِخرَّ ِ    لِك لِكَّ   اّلٰله   ذه
ِظْیُم   ُهوَّالْفَّوْزُ   الْعَّ

65. আৰু বসহঁতৰ কথোই যোলত ততোমোক বচবেত নকলৰ। 

বনশ্চয় সকল ো ধৰণৰ সন্মোন-মযিোদো তকৱ  আল্লোহৰ িোলিই; 

ততওঁ সিিলেোতো সিিজ্ঞ। 

ةَّ  اِٰنَّ   قَّْولُُهْم    یَّْحُزنْكَّ  وََّلَّ  ِ  الِْعٰزَّ  ّلِلٰه
ِمْیًعا    ِمْیعُ   جَّ لِْیُم  ُهوَّالٰسَّ  الْعَّ

66. জোবন তথোৱো! বনশ্চয় বযসক  আকোশত আলছ আৰু 

বযসক  পৃবথৱীত আলছ বসহঁত আল্লোহলৰই; আৰু বযসকল  

আল্লোহৰ িোবহলৰ আনক শ্বৰীকৰূলপ আহ্বোন কলৰ, বসহঁলত 

বকহৰ অনুসৰণ কলৰ? বসহঁলত তকৱ মোত্ৰ ধোৰণোৰলহ অনুসৰণ 

কলৰ,  গলত বসহঁলত তকৱ  বমছো কথোলহ কয়। 

ِ  اِٰنَّ  اََّلَّ   مهوهِت  ِف  مَّْن  ّلِلٰه مَّْن  الٰسَّ   ِف  وَّ
ا   اَْلَّْرِض    مَّ  یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّتَِّٰبعُ  وَّ
ِ  دُْوِن  ِمْن  َّٓاءَّ    اّلٰله ك   اَِٰلَّ  یَّٰتَِّٰبُعْونَّ  اِْن   ُشرَّ
ٰنَّ   یَّْخُرُصْونَّ  اَِٰلَّ  ُهْم  وَّاِْن  الٰظَّ

67. ততলৱঁই তসই সত্তো, বযজলন ততোমোল োকৰ িোলি সৃবষ্ট 

কবৰলছ ৰোবত, যোলত ততোমোল োলক বিেোম কবৰি পোৰো আৰু 

তদবখিল  (সৃবষ্ট কবৰলছ) বদন। বয সম্প্ৰদোলয় কথো শুলন বনশ্চয় 

বসহঁতৰ িোলি ইয়োত আলছ িহুলতো বনদশিন। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی  عَّ   لِتَّْسكُُنْوا الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  جَّ
ارَّ  فِْیهِ  لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ُمْبِصًرا     وَّالنَّٰهَّ   ذه
هیهت    یَّْٰسمَُّعْونَّ   لِٰقَّْوم   َلَّ
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68. বসহঁলত কয়, ‘আল্লোলহ সেোন গ্ৰহণ কবৰলছ’। ততও ঁ

মহোন পবৱত্ৰ! ততও ঁঅভোৱমুি! আকোশসমূহত বয আলছ আৰু 

পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল ো ততওঁলৰই। এই বিষলয় 

ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰমোলণো নোই। ততোমোল োলক 

আল্লোহ সম্পলকি  এলন কথো তকোৱো তনবক বযলটো ততোমোল োলক 

বনলজই নোজোনো? 

ذَّ  قَّالُوا تَّٰخَّ ُ  ا لًَّدا اّلٰله نَّه     وَّ   ُسْبحه
ِنُٰ    ا  لَّه    ُهوَّالْغَّ مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
ُكْم  اِْن   اَْلَّْرِض    ن    ٰمِْن  ِعْندَّ   ُسلْطه
ا    ذَّ َّتَُّقْولُْونَّ   ِبهه لَّ  ا ِ  عَّ ا  اّلٰله  َلَّ  مَّ

 تَّْعلَّمُْونَّ 

69. তকোৱো, ‘বযসকল  আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰটনো কলৰ, 

বসহঁত তকবতয়োও সফ  হ’ি তনোৱোবৰি’। 

ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  قُْل  ُ لَّ  یَّْفَتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
 یُْفلُِحْونَّ   َلَّ  الْكَِّذبَّ 

70. পৃবথৱীলতই বসহঁতৰ িোলি আলছ অ প তভোগসোমগ্ৰী; তোৰ 

বপছত আমোৰ ওচৰলতই বসহঁলত প্ৰতযোৱতি ন কবৰি  োবগি। 

ততবতয়ো আবম বসহঁতক কল োৰ শোবিৰ তসোৱোদ তভোগ কৰোম; 

কোৰণ বসহঁলত কুফুৰী কবৰবছ । 

نْیَّا  ِف  مَّتَّاع   ْرِجُعُهْم  اِلَّیْنَّا  ثُٰمَّ   الٰدُ   مَّ
ابَّ  نُِذیُْقُهُم  ثُٰمَّ  ذَّ ِدیْدَّ  الْعَّ  ِبمَّا  الٰشَّ
َّانُْوا ن  ك  یَّْكُفُرْونَّ

71. আৰু তুবম বসহঁতক নূহৰ সংিোদ পো  কবৰ শুলনোৱো। 

তযবতয়ো ততওঁ বনজ সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

তমোৰ অৱবিবত আৰু আল্লোহৰ আয়োতসমূহৰ দ্বোৰো তমোৰ 

উপলদশ প্ৰদোন কৰো ততোমোল োকৰ ওচৰত যবদ অসহয হয় 

ততলে মইলতো তকৱ  আল্লোহৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কলৰোঁ। 

এলতলক ততোমোল োলক বনজৰ কতি িয বিৰ কবৰ ত োৱো আৰু 

ততোমোল োলক বযসক ক অংশী কবৰছো বসহঁতলকো মোতো, 

বপছত যোলত কতি িয বিষয়ত ততোমোল োকৰ তকোলনো অস্পষ্টতো 

নোথোলক। তোৰ বপছত তমোৰ বিষলয় ততোমোল োকৰ বয 

কবৰি গীয়ো আলছ কৰো আৰু তমোক অকলণো অৱকোশ 

বনবদিো’। 

تُْل  ْ  وَّا َّ  عَّلَّهْْیِ   لِقَّْوِمه   قَّالَّ  اِذْ   نُْوح     نَّبَّا
َّانَّ  اِْن  یهقَّْوِم    ٰمَّقَّاِمْ  عَّلَّْیُكْم  كََُّبَّ  ك

ِ  ِباهیهِت  وَّتَّْذِكْْیِْی  لَّ  اّلٰله ِ  فَّعَّ َّٰلُْت  اّلٰله   تَّوَّك
ا َّْجِمُعْو  ُكْم  فَّا َّْمرَّ ُكْم  ا َّٓاءَّ ك   َلَّ  ثُٰمَّ  وَُّشرَّ
َّْمُرُكْم  یَُّكْن  ا ثُٰمَّ  ُغٰمَّةً  عَّلَّْیُكْم  ا  اقُْضْو 
 َّٰ  ُتْنِظُرْوِن  وََّلَّ  اِلَّ

72. ‘তথোবপও যবদ ততোমোল োলক তমোৰ পৰো ফো বৰ কোটি 

তযোৱো ততলে মইলতো ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো 

পোবৰেবমক বিচৰো নোই, তমোৰ পোবৰেবমক আলছ তকৱ  

আল্লোহৰ ওচৰত, আৰু মই মুছব মসক ৰ অেভুি ি হ’িল  

আলদশপ্ৰোপ্ত হহলছোঁ’। 

لَّٰیُْتْم  فَّاِْن  َّلُْتُكْم  فَّمَّا  تَّوَّ ا َّْجر     ٰمِْن  سَّ   ا
َّْجِریَّ  اِْن  لَّ  اَِٰلَّ  ا ِ ن  عَّ َّْن  وَّاُِمْرُت   اّلٰله   ا

ُكْونَّ  َّ  الْمُْسلِمِْیَّ  ِمنَّ  ا
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73. তথোবপও বসহঁলত ততওঁক বমছো িুব  অস্বীকোৰ কবৰবছ ; 

ফ ত আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ হসলত বযসকল  নোৱঁত 

আলৰোহণ কবৰবছ  ততওঁল োকক উিোৰ কবৰবছল োঁ আৰু 

ততওঁল োকক প্ৰবতবনবধ িনোইবছল োঁ; আনহোলত বযসকল  

আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰবছ  বসহঁতক িুিোই 

মোবৰবছল োঁ। গবতলক তচোৱো, বযসক ক সতকি  কৰো হহবছ  

বসহঁতৰ তকলনকুৱো পবৰণোম হহবছ ? 

بُْوهُ  یْنههُ  فَّكَّٰذَّ مَّْن  فَّنَّٰجَّ ه   وَّ   الُْفلِْك  ِف  ٰمَّعَّ
 ْ ُ لْٰنه عَّ هٓى ِفَّ  وَّجَّ ل قْنَّا  خَّ َّْغرَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّا

بُْوا َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ   ِباهیهِتنَّا    كَّٰذَّ  ك
ِریْنَّ  عَّاقِبَّةُ   الْمُْنذَّ

74. নূহৰ বপছত আবম িহুলতো ৰোছু ক ততওঁল োকৰ বনজ 

বনজ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; এলতলক 

ততওঁল োলক বসহঁতৰ ওচৰল  স্পষ্ট প্ৰমোণোবদসহ আগমন 

কবৰবছ । বকন্তু বসহঁলত বযলটোক আগলতই অস্বীকোৰ কবৰবছ  

তোত ঈমোন আবনিল  বসহঁত দুনোই প্ৰস্তুত নোবছ । এইদলৰই 

আবম সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ বদওঁ। 

ثْنَّا  ثُٰمَّ  ْ  بَّعَّ  قَّْوِمِهْم  اِله  ُرُسًل  بَّْعِده   ِمنٌۢ
ٓاُءْوُهْم  َّانُْوا فَّمَّا  ِبالْبَّیِٰنهِت  فَّجَّ   ك
بُْوا ِبمَّا  لُِیْؤِمُنْوا   قَّْبُل    ِمْن  ِبه   كَّٰذَّ
لِكَّ  له  نَّْطبَّعُ  كَّذه الْمُْعتَِّدیْنَّ  قُلُْوِب  عَّ
 

75. তোৰ বপছত আবম মুছো আৰু হোৰুনক আমোৰ বনদশিনসহ 

বফৰআউন আৰু তোৰ পবৰষদিগিৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। 

বকন্তু বসহঁলত অহংকোৰ কবৰবছ , কোৰণ বসহঁত আবছ  

অপৰোধী সম্প্ৰদোয়। 

ثْنَّا  ثُٰمَّ  ْ  بَّعَّ ُرْونَّ  ٰمُْوسه  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ   وَّهه
ْونَّ  اِله  ۡى ِه   فِْرعَّ مَّلَّ   ِباهیهِتنَّا  وَّ

ْوا ُ َّانُْوا فَّاْستَّكَْبَّ  ٰمُْجِرِمْیَّ  قَّْوًما  وَّك

76. এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  আমোৰ তৰফৰ পৰো 

সতয আবহ  ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , ‘এয়ো বনশ্চয় স্পষ্ট 

যোদু’। 

ُهُم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ ٰقُ  جَّ ا ِعْنِدنَّا  ِمْن  الْحَّ لُْو   قَّا
ا اِٰنَّ   ٰمُِبْی   لَِّسْحر   ههذَّ

77. মুছোই ক’ত , ‘সতয বযলহতু ততোমোল োকৰ ওচৰল  

আবহলছ এবতয়ো ততোমোল োলক এইদলৰ (যোদু িুব ) হক আছো? 

এইলটো যোদু তনবক? অথচ যোদুকৰসকল  তকবতয়োও সফ  

নহয়’। 

تَُّقْولُْونَّ  ُمْوسه   قَّالَّ  َّ ٰقِ  ا   لَّمَّٰا  لِلْحَّ
ُكْم   ٓاءَّ َِّسْحر     جَّ ا    ا   یُْفلُِح  وََّلَّ   ههذَّ

ِحُرْونَّ   الٰسه

78. বসহঁলত ক’ত , তুবম আমোক তসই পথৰ পৰো বিচুযত 

কবৰিল  আবহছো তনবক বয পথত আবম আমোৰ বপতৃ-

পুৰুষসক ক পোইলছোঁ,  গলত পৃবথৱীত ততোমোল োক দুজনৰ 

আবধপতয বিিোৰ কবৰিল  আবহছো তনবক? ততোমোল োক 

দুজনৰ ওপৰত আবম বিশ্বোস নকলৰোঁ’। 

لُْو ا َِّجْئتَّنَّا  قَّا ٰمَّا  لِتَّلِْفتَّنَّا  ا ْدنَّا  عَّ   وَّجَّ
نَّا  عَّلَّْیهِ  بَّٓاءَّ یَّٓاءُ  لَّكُمَّا  وَّتَُّكْونَّ  اه   الِْكَْبِ
ا   اَْلَّْرِض    ِف  مَّ ِبُمْؤِمِنْیَّ   لَّكُمَّا  نَّْحُن  وَّ
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79. আৰু বফৰআউলন (বনজৰ মন্ত্ৰীসভোক সলম্বোধন কবৰ) 

ক’ত , ‘তমোৰ ওচৰল  সকল ো সুদক্ষ্ যোদুকৰক উপবিত 

কৰো’। 

ْوُن  وَّقَّالَّ  ِحر    ِبكُٰلِ  ائُْتْوِنْ  فِْرعَّ   سه
 عَّلِْیم  

80. এলতলক তযবতয়ো যোদুকৰসক  আবহ উপবিত হ’  

ততবতয়ো মুছোই ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ বয বনলক্ষ্প 

কবৰি গীয়ো আলছ বনলক্ষ্প কৰো’। 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  ةُ  جَّ رَّ حَّ   ٰمُْوسه   لَُّهْم  قَّالَّ  الٰسَّ
َّلُْقْوا ا   ا َّنُْتْم  مَّ  ٰمُلُْقْونَّ  ا

81. ফ ত তযবতয়ো বসহঁলত বনলক্ষ্প কবৰল , ততবতয়ো মুছোই 

ক’ত , ‘ততোমোল োলক বয হ  আবহছো তসয়ো হহলছ যোদু, 

বনশ্চয় আল্লোলহ এইলিোৰক এবতয়োই অসোৰ (িোবত ) কবৰ বদি। 

বনশ্চয় আল্লোলহ অশোবে সৃবষ্টকোৰীসক ৰ কমিক সোথিক 

নকলৰ’। 

َّا   َّلْقَّْوا فَّلَّمٰ ا  ُمْوسه  قَّالَّ  ا   ِبِه ن  ِجْئُتْم  مَّ
ْحُر    َّ  اِٰنَّ   الٰسِ یُْبِطلُه     اّلٰله َّ  اِٰنَّ   سَّ   َلَّ  اّلٰله
مَّلَّ  یُْصلُِح   الْمُْفِسِدیْنَّ  عَّ

82. আৰু আল্লোলহ ততওঁৰ িোণীৰ দ্বোৰো সতযক প্ৰবতবিত কবৰি 

যবদও অপৰোধীসকল  ইয়োক অপছি কলৰ। 

یُِحٰقُ  ُ  وَّ ٰقَّ  اّلٰله ِته   الْحَّ لَّوْ  ِبكَّلِمه   كَِّرهَّ  وَّ
ن   الْمُْجِرُمْونَّ

83. বকন্তু বফৰআউন আৰু তোৰ পবৰষদিগিই বনযিোতন কবৰি 

িুব  আশংকো কবৰ মুছোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ এটো সৰু যুৱক দ ৰ 

িোবহলৰ আন তকোলনও ততওঁৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো নোবছ । 

কোৰণ বফৰআউন আবছ  তদশৰ শবিশো ী িযবি আৰু বনশ্চয় 

বস আবছ  সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ অেভুি ি। 

مَّنَّ  فَّمَّا   یَّٰة   اَِٰلَّ  لِمُْوسه   اه   قَّْوِمه   ٰمِْن  ذُٰرِ
له  ْوف   عَّ ْونَّ  ٰمِْن  خَّ ۡى ِِهْم  فِْرعَّ مَّلَّ َّْن  وَّ   ا

   ْ ُ ْونَّ  وَّاِٰنَّ   یَّْٰفِتٰنَّ ال   فِْرعَّ   ِف  لَّعَّ
نَّٰه    اَْلَّْرِض     الْمُْسِرفِْیَّ  لَّمِنَّ  وَّاِ

84. আৰু মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! যবদ 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ ওপৰত ঈমোন আবনছো, ততলে 

ততোমোল োলক তকৱ  ততওঁৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কৰো, যবদ 

ততোমোল োলক (প্ৰকৃত) মুছব ম’। 

مَّنُْتْم   ُكنُْتْم   اِْن   یهقَّْوِم   ُمْوسه   وَّقَّالَّ   اه
 ِ لَّْیهِ  ِباّلٰله ا فَّعَّ َّٰلُْو    تَّوَّك
 ٰمُْسلِمِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن 

85. ততবতয়ো ততওঁল োলক ক’ত , ‘আবম আল্লোহৰ ওপৰলতই 

বনভি ৰ কবৰল োঁ। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোক যোব ম 

সম্প্ৰদোয়ৰ উৎপীডনৰ পোত্ৰ নকবৰিো’। 

الُْوا لَّ  فَّقَّ ِ  عَّ َّٰلْنَّا    اّلٰله بَّٰنَّا   تَّوَّك  َلَّ  رَّ
لْنَّا  ن  لِٰلْقَّْوِم  فِتْنَّةً  تَّْجعَّ لِمِْیَّ  الٰظه

86. ‘আৰু তুবম আমোক ততোমোৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বোৰো কোবফৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো’। 

نَّا  ْحمَِّتكَّ  وَّنَّٰجِ   الْقَّْوِم  ِمنَّ  ِبرَّ
 الْكهِفِریْنَّ 
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87. আবম মুছো আৰু ততওৰঁ ভোতৃৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কবৰল োঁ 

তয, ‘বমচৰত ততোমোল োকৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বকছুমোন ঘৰ 

বনমিোণ কৰো আৰু ততোমোল োকৰ ঘৰলিোৰক ‘বকি ো’ তথো 

ইিোদতৰ িোন কবৰ ত োৱো, আৰু ছো োত কোলয়ম কৰো  গলত 

মুবমনসক ক সুসংিোদ বদয়ো’। 

یْنَّا   َّْوحَّ َِّخْیهِ  ُمْوسه  اِله  وَّا َّْن  وَّا   تَّبَّٰوَّاه  ا
لُْوا ِبِمْصرَّ  لِقَّْوِمكُمَّا    بُُیْوًتا ٰوَّاْجعَّ
َّقِْیُمواقِْبلًَّة  بُُیْوتَُّكْم  هوةَّ    ٰوَّا ل رِ   الٰصَّ بَّٰشِ  وَّ

 الْمُْؤِمِنْیَّ 

88. মুছোই ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবমলয়ই 

বফৰআউন আৰু তোৰ পবৰষদিগিক পোবথিৱ জীৱনত তসৌিযি 

আৰু ধন-সম্পদ প্ৰদোন কবৰছো, তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! 

বসহঁলত ইয়োৰ দ্বোৰোই মোনুহক ততোমোৰ পথৰ পৰো বিভ্ৰোে কলৰ। 

তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বসহঁতৰ এই ধন-সম্পদ বিনষ্ট কবৰ 

বদয়ো আৰু বসহঁতৰ হৃদয়সমূহক কঠিন কবৰ বদয়ো, যোলত 

বসহঁলত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি প্ৰতযক্ষ্ নকৰোল লক ঈমোন তপোষণ 

কবৰি তনোৱোলৰ’। 

بَّٰنَّا   ُمْوسه  وَّقَّالَّ  تَّْیتَّ  اِنَّٰكَّ  رَّ ْونَّ  اه  فِْرعَّ
َّه   مَّلَّ َّْموَّاًَل ِزیْنًَّة  وَّ وةِ  ِف  ٰوَّا یه نْیَّا ن  الْحَّ  الٰدُ
بَّٰنَّا  ْن  لُِیِضلُْٰوا رَّ ِبیْلِكَّ     عَّ بَّٰنَّا   سَّ   رَّ

له   اْطِمْس  َّْموَّالِِهْم  عَّ له  وَّاْشُددْ  ا   عَّ
ٰته  یُْؤِمُنْوا فَّلَّ  قُلُْوِبِهْم  ُوا حَّ  یَّرَّ
ابَّ  ذَّ  اَْلَّلِْیمَّ  الْعَّ

89. ততও ঁক’ত , ‘ততোমোল োক দুলয়োলৰ দুআ কিু  কৰো 

হ’ । এলতলক ততোমোল োক দৃঢ হহ থোকো আৰু ততোমোল োলক 

তকবতয়োও নজনোসক ৰ পথ অনুসৰণ নকবৰিো’। 

  فَّاْستَِّقْیمَّا  دَّْٰعوَُّتُكمَّا  اُِجیْبَّْت  قَّْد  قَّالَّ 
ٰنِ  وََّلَّ  ٓ ِبیْلَّ  تَّتَِّٰبعه یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  سَّ

 

90. আৰু আবম িনী ঈছৰোই ক সোগৰ পোৰ কৰোল োঁ। 

বফৰআউন আৰু তোৰ হসনযিোবহনীলয় ঔিতয সহকোলৰ আৰু 

বিলদ্বষিশতঃ ততওলঁ োকৰ বপছ  ’ত । অৱলশষত তযবতয়ো 

বস িুবিিল  ধবৰল  ততবতয়ো ক’ত , ‘মই ঈমোন আবনল োঁ তয, 

বনশ্চয় ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, যোৰ 

প্ৰবত িনী ঈছৰোইল  ঈমোন আবনলছ, আৰু মই মুছব মসক ৰ 

অেভুি ি’। 

وَّْزنَّا  ٓاِءیْلَّ  ِببَِّنْ   وَّجه  الْبَّْحرَّ  اِْسرَّ
ُهْم  َّْتبَّعَّ ْوُن  فَّا بَّْغًیا   وَُّجُنْودُه   فِْرعَّ
ٰته    ٰوَّعَّْدًوا    كَّهُ  اِذَّا   حَّ َّدْرَّ ُق ن  ا   قَّالَّ   الْغَّرَّ
ْنُت  مَّ َّنَّٰه   اه ههَّ  َلَّ   ا مَّنَّْت  الَِّٰذْی   اَِٰلَّ  اِل   ِبه   اه
ا ٓاِءیْلَّ  بَُّنْو  َّنَّا  اِْسرَّ الْمُْسلِمِْیَّ   ِمنَّ  وَّا
 

91. এবতয়ো (ঈমোন আবনছো)! অথচ ইবতপূলিি তুবম অমোনয 

কবৰবছ ো আৰু তুবম অশোবে সৃবষ্টকোৰীসক ৰ অেভুি ি 

আবছ ো। 

لْـ هنَّ  ٓ ْیتَّ  وَّقَّْد  اه   ِمنَّ  وَُّكْنتَّ  قَّْبُل  عَّصَّ
 الْمُْفِسِدیْنَّ 
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92. ‘এলতলক আবজ আবম ততোমোৰ শৰীৰলটোক ৰক্ষ্ো কবৰম 

যোলত তুবম ততোমোৰ পৰিতীসক ৰ িোলি বনদশিন হহ থোকো। 

বনশ্চয় মোনুহৰ মোজত িহুলতই আমোৰ বনদশিন সম্পলকি  

উদোসীন’। 

یْكَّ  فَّالْیَّْومَّ  نِكَّ  نُنَّٰجِ   لِمَّْن  لِتَُّكْونَّ   ِببَّدَّ
لْفَّكَّ  یًَّة    خَّ ا وَّاِٰنَّ   اه   النَّٰاِس  ٰمِنَّ  كَِّثْْیً
ْن  یهتِنَّا  عَّ ن  اه ِفلُْونَّ  لَّغه

93. আৰু অৱলশয আবম িনী ইছৰোঈ ক উৎকৃষ্ট আিোস 

ভূবমত িোসিোন প্ৰদোন কবৰবছল ো আৰু আবম বসহঁতক উত্তম 

জীবৱকো প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, তথোবপও বসহঁতৰ ওচৰল  জ্ঞোন 

অহোৰ বপছত বসহঁলত বিলভদ সৃবষ্ট কবৰবছ । বনশ্চয় বসহঁলত বয 

বিষলয় বিলভদ সৃবষ্ট কবৰবছ  ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ 

মোজত বক্বয়োমতৰ বদনো তসইলটোৰ মীমোংসো কবৰ বদি। 

لَّقَّْد  ْنَّا  وَّ ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   بَّٰوَّا َّ  اِْسرَّ   ِصْدق   ُمبَّٰوَّا
 ْ ُ زَّقْٰنه ِت    ٰمِنَّ  ٰوَّرَّ یِٰبه   اْختَّلَُّفْوا فَّمَّا   الٰطَّ

ٰته  ُهُم  حَّ ٓاءَّ بَّٰكَّ  اِٰنَّ   الِْعلُْم    جَّ  یَّْقِضْ  رَّ
 ْ ُ مَّةِ  یَّْومَّ  بَّْیٰنَّ َّانُْوا فِْیمَّا  الِْقیه   فِْیهِ  ك
 ْونَّ یَّْختَّلِفُ 

94. এলতলক (লহ নিী!) আবম ততোমোৰ বয অৱতীণি কবৰলছোঁ 

তসই বিষলয় যবদ তুবম সলিহ তপোষণ কৰো ততলে তুবম 

বসহঁতক সুবধ তচোৱো বযসকল  ততোমোৰ পূলিি অৱতীণি তহোৱো গ্ৰন্থ 

পো  কলৰ; বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ 

ওচৰল  সতয আবহলছ। তসলয় তুবম তকবতয়োও সলিহ 

তপোষণকোৰীসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

ٰك   ِفْ  ُكْنتَّ  فَّاِْن  ٰمَّا   شَّ لْنَّا   ٰمِ َّنْزَّ   اِلَّْیكَّ  ا
ُءْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  فَّْسـ َِّل   ِمْن  الِْكتهبَّ  یَّْقرَّ
ٓاءَّكَّ  لَّقَّْد   قَّْبلِكَّ    ٰقُ  جَّ بِٰكَّ  ِمْن  الْحَّ   ٰرَّ
ن  ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ  فَّلَّ  ِیْنَّ  الْمُْمَتَّ

95.  গলত তসইসক  ত োকলৰো অেভুি ি নহ’িো বযসকল  

আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ- অনযথো তুবমও 

ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হহ যোিো। 

بُْوا  الَِّٰذیْنَّ   ِمنَّ   تَُّكْونَّٰنَّ   وََّلَّ  ٰذَّ   ِباهیهِت   كَّ
 ِ    ِمنَّ  فَّتَُّكْونَّ  اّلٰله

ِسِریْنَّ   الْخه

96. বনশ্চয় বযসক ৰ বিৰুলি ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোণী 

সোিযি হহ হগলছ, বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 
ٰقَّْت  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْ  حَّ َّلِمَُّت  عَّلَّهْْیِ بِٰكَّ  ك   رَّ
ن  َلَّ   یُْؤِمُنْونَّ

97. যবদও বসহঁতৰ ওচৰল  সকল ো বনদশিন আবহ যোয় 

তথোবপও বসহঁলত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি তনলদখোল লক (ঈমোন 

তপোষণ নকবৰি)। 

لَّوْ  ْتُهْم  وَّ ٓاءَّ یَّة   كُٰلُ  جَّ ٰته  اه ُوا حَّ  یَّرَّ
ابَّ  ذَّ  اَْلَّلِْیمَّ  الْعَّ
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98. এলতলক (বসহঁতৰ) তকোলনো এটো জনপদিোসীলয় বকয় 

ঈমোন তপোষণ নকবৰল , বযসক ৰ ঈমোলন বসহঁতক উপকোৰ 

কবৰল লহঁলতন? বকন্তু ইউনুছৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোবহলৰ, 

ততওঁল োলক তযবতয়ো ঈমোন আবনবছ  ততবতয়ো আবম 

ততওঁল োকৰ পৰো পোবথিৱ জীৱনৰ  োঞ্ছনোমূ ক শোবি দূৰ 

কবৰবছল োঁ আৰু বসহঁতক বকছু সময়ৰ িোলি জীৱলনোপলভোগ 

কবৰিল  বদবছল োঁ। 

َّانَّْت  فَّلَّْوَلَّ  مَّنَّْت  قَّْریَّة   ك ا   اه هَّ  فَّنَّفَّعَّ
ا   یْمَّانُهَّ َّا    یُْونُسَّ    قَّْومَّ  اَِٰلَّ  اِ ُنْوا لَّمٰ مَّ   اه
ْفنَّا  ْ  كَّشَّ ْٰنُ ابَّ   عَّ   ِف   الِْخْزِی  عَّذَّ
وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ ْ  الٰدُ ُ ٰتَّْعٰنه مَّ  ِحْی   اِله  وَّ

99. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ইচ্ছো কবৰল  পৃবথৱীৰ 

সকল োলৱই ঈমোন আবনল লহঁলতন; ততলে তুবম মোনুহক 

মুবমন হ’িল  িোধয কবৰিো তনবক? 

لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ بُٰكَّ  شَّ همَّنَّ  رَّ   اَْلَّْرِض  ِف  مَّْن  َلَّ
ِمْیًعا    كُلُُٰهْم  َّنْتَّ   جَّ َّفَّا   النَّٰاسَّ  ُتْكِرهُ  ا
ٰته   ُمْؤِمِنْیَّ  یَُّكْونُْوا حَّ

100. অথচ আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন কোলৰো পলক্ষ্ ঈমোন 

তপোষণ কৰো সম্ভৱ নহয়, আৰু বযসকল  নুিুলজ আল্লোলহ 

বসহঁতৰ ওপৰলতই (কুফৰীৰ) অপবৱত্ৰতো িোপন কবৰ বদলয়। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  لِنَّْفس   ك  ِباِذِْن  اَِٰلَّ  ُتْؤِمنَّ  ا
   ِ ُل   اّلٰله یَّْجعَّ لَّ  الٰرِْجسَّ  وَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ

 یَّْعِقلُْونَّ 

101. তকোৱো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ 

তসইলিোৰৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো। (জোবন তথোৱো) বযসকল  ঈমোন 

তপোষণ নকলৰ, বনদশিনোৱ ী আৰু ভীবত প্ৰদশিন ততলনকুৱো 

ত োকৰ তকোলনো কোমত নোলহ’। 

نُْظُرْوا قُِل  ا ذَّا ا مهوهِت  ِف  مَّ  الٰسَّ
ا   وَّاَْلَّْرِض    مَّ   وَّالنُُٰذرُ  اَْلهیهُت  ُتْغِن  وَّ

ْن   یُْؤِمُنْونَّ  َٰلَّ  قَّْوم   عَّ

102. ততলে বসহঁলত তকৱ  বসহঁতৰ পূলিি বয ঘটিলছ তসই 

অনুৰূপ ঘটনোৰ প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছ তনবক? তকোৱো, 

‘ততোমোল োলক প্ৰতীক্ষ্ো কৰো, মলয়ো ততোমোল োকৰ  গত 

প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ’। 

ْل  َّیَّٰاِم  ِمثْلَّ  اَِٰلَّ  یَّنْتَِّظُرْونَّ  فَّهَّ   الَِّٰذیْنَّ  ا
لَّْوا ا قُْل   قَّْبلِِهْم    ِمْن  خَّ ْ  فَّانْتَِّظُرْو   اِٰنِ
كُْم   الْمُنْتَِّظِریْنَّ  ٰمِنَّ  مَّعَّ

103. তোৰ বপছত আবম আমোৰ ৰোছু সক ক আৰু বযসকল  

ঈমোন আবনলছ ততওঁল োকক উিোৰ কবৰলছোঁ। এইদলৰ 

মুবমনসক ক উিোৰ কৰোলটো হহলছ আমোৰ দোবয়ত্ব। 

ْ  ثُٰمَّ  ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ُرُسلَّنَّا  نُنَّٰجِ مَّ لِكَّ    اه   كَّذه
ٰقًا  ن  نُْنِج  عَّلَّیْنَّا  حَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ
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104. তকোৱো, ‘তহ মোনৱজোবত! ততোমোল োলক যবদ তমোৰ দ্বীন 

সম্পলকি  সলিহ তপোষণ কৰো ততলে জোবন তথোৱো! 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ বযসক ৰ ইিোদত কৰো মই 

বসহঁতৰ ইিোদত নকলৰোঁ। িৰং মই ইিোদত কলৰোঁ আল্লোহৰ, 

বযজলন ততোমোল োকক মৃতুয প্ৰদোন কলৰ; আৰু মই আবদষ্ট 

হহলছোঁ তয মই যোলত মুবমনসক ৰ অেভুি ি হও’ঁ। 

ا  قُْل  ٰك   ِفْ  ُكنُْتْم  اِْن  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ   شَّ
َّْعُبُد  فَّلَّ    دِیِْنْ  ٰمِْن   تَّْعُبُدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ا
ِ  دُْوِن  ِمْن  هِكْن  اّلٰله ل َّْعُبُد  وَّ َّ  ا  الَِّٰذْی  اّلٰله

  ۬ فٰهىكُْم   َّْن  وَّاُِمْرُت   یَّتَّوَّ ُكْونَّ  ا َّ   ِمنَّ  ا
ن   الْمُْؤِمِنْیَّ

105.  গলত (এই বনলদি শ বদলছ) তয, তুবম একবনিভোলৱ 

বনজলক দ্বীনৰ ওপৰত প্ৰবতবিত ৰোখো আৰু তকবতয়োও 

মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

َّْن  َّقِْم  وَّا یِْن  وَّْجهَّكَّ  ا ِنْیًفا    لِلٰدِ  وََّلَّ   حَّ
 الْمُْشِرِكْیَّ  ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ 

106. আৰু তুবম আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলকো আহ্বোন নকবৰিো, 

বযলিোলৰ ততোমোৰ তকোলনো উপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ আৰু 

অপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ; আৰু যবদ তুবম এলনকুৱো কৰো 

ততলে বনশ্চয় তুবম যোব মসক ৰ অেভুি ি হ’িো। 

ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْدعُ  وََّلَّ  ا  اّلٰله   یَّْنفَُّعكَّ  َلَّ  مَّ
كَّ    وََّلَّ  لْتَّ  فَّاِْن   یَُّضٰرُ   ٰمِنَّ  اِذًا فَّاِنَّٰكَّ   فَّعَّ

لِمِْیَّ   الٰظه

107. আৰু যবদ আল্লোলহ ততোমোক তকোলনো ক্ষ্বতৰ দ্বোৰো স্পশি 

কৰোয়, ততলে ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনও তসইলটোক দূৰ 

কবৰি তনোৱোলৰ; আৰু যবদ আল্লোলহ ততোমোৰ মি  বিচোলৰ, 

ততলে ততওঁৰ অনুগ্ৰহক প্ৰবতহত কবৰিল ও তকোলনো নোই। 

ততওঁৰ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ততও ঁইচ্ছো কলৰ তোৰ 

ওচৰলতই তসইলটো তপৌঁচোই বদলয়; আৰু ততওঁ পৰম ক্ষ্মোশী , 

অবত দয় ু। 

ْسكَّ  وَّاِْن  ُ  یَّْٰمسَّ َّاِشفَّ  فَّلَّ  ِبُضٰر   اّلٰله   لَّه     ك
ْْی   یُِٰردْكَّ  وَّاِْن   ُهوَّ   اَِٰلَّ  ٓادَّٰ  فَّلَّ  ِبخَّ  رَّ

ٓاءُ  مَّْن  ِبه   یُِصْیُب   لِفَّْضلِه       ِمْن  یَّٰشَّ
ُفوْرُ   ِعبَّادِه     ِحیُْم  وَُّهوَّالْغَّ  الٰرَّ

108. তকোৱো, ‘তহ মোনৱজোবত! বনশ্চয় ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওচৰল  সতয আবহ 

পোইলছ। গবতলক বযলয় সৎপথ অৱ ম্বন কবৰি বস বনজৰ 

মি ৰ িোলিই সৎপথ ধবৰি আৰু বযলয় পথভ্ৰষ্ট হ’ি বস বনজৰ 

ধ্বংসৰ িোলিই পথভ্ৰষ্ট হ’ি; আৰু মই ততোমোল োকৰ ওপৰত 

কমিবিধোয়ক নহয়’। 

ا  قُْل  ُكُم  قَّْد  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٓاءَّ ٰقُ  جَّ  الْحَّ
بُِٰكْم    ِمْن  ی فَّمَِّن   ٰرَّ   فَّاِنَّٰمَّا  اْهتَّده

مَّْن   لِنَّْفِسه     یَّْهتَِّدْی  ٰلَّ   وَّ   فَّاِنَّٰمَّا  ضَّ
ا    یَِّضٰلُ  ا    عَّلَّْیهَّ مَّ َّنَّا  وَّ   عَّلَّْیُكْم  ا
 ِبوَِّكْیل   

109. আৰু ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী অৱতীণি হহলছ তুবম তকৱ  

তোলৰই অনুসৰণ কৰো,  গলত আল্লোলহ ফয়চো ো নকৰোল লক 

তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো, আৰু ততলৱঁই সলিিোত্তম ফয়চো ো 

প্ৰদোনকোৰী। 

تَِّٰبعْ  ا  وَّا ٰته  وَّاْصَِبْ  اِلَّْیكَّ  یُْوحه   مَّ   حَّ
۬   یَّْحكُمَّ    ُ ْْیُ   اّلٰله ن  وَُّهوَّخَّ ِكِمْیَّ  الْحه
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হূদ هوَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-ৰো, এই (লকোৰআন) এলনকুৱো এখন বকতোি 

যোৰ আয়োতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিনযি আৰু তোৰ বপছত 

বিশদভোলৱ বিিৃত প্ৰজ্ঞোময়, সবিলশষ অৱবহত সত্তোৰ তৰফৰ 

পৰো; 

یهُته   اُْحِكمَّْت  ِكتهب   آلره  لَّْت  ثُٰمَّ  اه   فُٰصِ
ِكْیم   لَُّٰدْن  ِمْن  ن   حَّ ِبْْی   خَّ

2. (এই কথো তকোৱো হহলছ) তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

িোবহলৰ আন কোলৰো ইিোদত নকবৰিো, বনশ্চয় মই ততওঁৰ 

তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ িোলি সতকি কোৰী আৰু 

সুসংিোদদোতো। 

ََّٰلَّ  ا ا َّ    اَِٰلَّ  تَّْعُبُدْو  نَِّٰنْ   اّلٰله   ٰمِْنهُ  لَّكُْم  اِ
ن نَِّذیْر   بَِّشْْی   ٰوَّ

3.  গলত ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কৰো, তোৰ বপছত ততওঁৰ বপলন উভবত আহো, ততও ঁ

ততোমোল োকক এটো বনবদি ষ্ট সময়ৰ িোলি এটো উত্তম জীৱন 

উপলভোগ কবৰিল  বদি আৰু ততও ঁপ্ৰলতযক গুণী িযবিক 

তোৰ প্ৰোপয মযিোদো প্ৰদোন কবৰি; আৰু যবদ ততোমোল োলক মুখ 

ঘূৰোই ত োৱো, ততলে বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ ওপৰত মহো 

বদৱসৰ শোবিৰ আশংকো কলৰোঁ। 

َِّن  بَُّٰكْم  اْستَّْغِفُرْوا ٰوَّا ا ثُٰمَّ  رَّ  اِلَّْیهِ  ُتْوبُْو 
ْعكُْم  ًنا   ٰمَّتَّاعًا  یُمَّٰتِ سَّ ل   اِله   حَّ  اَّجَّ
ٰمً  یُْؤِت  ٰمُسَّ   فَّْضلَّه     فَّْضل   ذِْی  كُٰلَّ  ٰوَّ
لَّْٰوا وَّاِْن  ْ   تَّوَّ اُف  فَّاِٰنِ ابَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ   عَّذَّ
 كَِّبْْی   یَّْوم  

4. আল্লোহৰ ওচৰলতই ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন আৰু ততও ঁ

সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 
ِ  اِلَّ  ْرِجُعكُْم    اّلٰله له   مَّ ء   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ ْ   َشَّ

 قَِّدیْر  

5. জোবন তথোৱো! বসহঁলত ততওঁৰ পৰো  ুকোিল  বনজৰ িুকু 

জপোই ৰোলখ। জোবন তথোৱো! বসহঁলত তযবতয়ো বনজলক িস্ত্ৰৰ দ্বোৰো 

আচ্ছোবদত কলৰ ততবতয়ো বসহঁলত বয তগোপন কলৰ আৰু বয 

প্ৰকোশ কলৰ, ততওঁ তসয়োও জোলন। অেৰত বয আলছ, বনশ্চয় 

ততওঁ তসই বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 

ُهْم  یَّثُْنْونَّ  اِنَُّٰهْم  اََّلَّ     ُصُدْورَّ
 ِحْیَّ  اََّلَّ   ِمْنُه    لِیَّْستَّْخُفْوا
ا  یَّْعلَُّم   ثِیَّابَُّهْم ن   یَّْستَّْغُشْونَّ    مَّ
ْونَّ  ا  یُِسٰرُ مَّ نَّٰه    یُْعلُِنْونَّ    وَّ ٌۢ  اِ   عَّلِْیم 
اِت  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ
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6. আৰু পৃবথৱীত বিচৰণকোৰী প্ৰবতলটো প্ৰোণীৰ জীবৱকোৰ দোবয়ত্ব 

হহলছ তকৱ  আল্লোহলৰই, আৰু ততওঁ তসইলিোৰৰ িোয়ী ও 

অিোয়ী অৱবিবত সম্পলকি ও অৱবহত; প্ৰবতলটো বিষয় সুস্পষ্ট 

বকতোিত ( ওলহ মোহফুজত ব বপিি) আলছ। 

ا  مَّ لَّ  اَِٰلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  دَّٓابَّٰة    ِمْن  وَّ ِ  عَّ  اّلٰله
ا  یَّْعلَُّم  ِرْزقُهَّ هَّا  وَّ ٰرَّ   ُمْستَّقَّ

ا    هَّ ُمْستَّْودَّعَّ  ٰمُِبْی   ِكتهب   ِفْ  كُٰل    وَّ

7. আৰু ততলৱঁই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক ছয় বদনত সৃবষ্ট 

কবৰলছ; আৰু ততওঁৰ আৰশ্ব আবছ  পোনীৰ ওপৰত; যোলত 

ততও ঁততোমোল োকক পৰীক্ষ্ো কবৰি পোলৰ তয, আম ৰ তক্ষ্ত্ৰত 

ততোমোল োকৰ মোজত উত্তম তকোন? আৰু যবদ তুবম তকোৱো তয, 

‘বনশ্চয় মৃতুযৰ বপছত ততোমোল োকক পুনৰুিোন কৰো হ’ি’, 

ততবতয়ো কোবফৰসকল  অৱলশয ক’ি, ‘এয়ো হহলছ স্পষ্ট 

যোদু’। 

لَّقَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  مهوهِت  خَّ  ِفْ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ
َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ  َّانَّ  ا ْرُشه   ٰوَّك لَّ  عَّ  الْمَّٓاءِ  عَّ

َّیُُٰكْم  لِیَّْبلُوَُّكْم  ُن  ا مًَّل    اَّْحسَّ ْن   عَّ لَّى ِ   وَّ
نَُّٰكْم  قُلْتَّ  ْ  ٰمَّْبُعْوثُْونَّ  اِ   الْمَّْوِت  بَّْعدِ  ِمنٌۢ

ا الَِّٰذیْنَّ  لَّیَُّقْولَّٰنَّ  ُرْو  ا   اِْن  كَّفَّ   اَِٰلَّ   ههذَّ
 ٰمُِبْی   ِسْحر  

8. আৰু যবদ বনবদি ষ্ট সময়ৰ িোলি আবম বসহঁতৰ পৰো শোবি 

িবগত ৰোলখোঁ ততলে বসহঁলত অৱলশয ক’ি, ‘শোবিক বকলহ 

আটক কবৰলছ’? সোৱধোন! বযবদনো বসহঁতৰ ওচৰল  এইলটো 

আবহি, তসইবদনো এইলটোক বসহঁতৰ পৰো বনিৃত্ত কৰো নহ’ি 

আৰু বয বিষয়লটোক বসহঁলত  োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ  তসইলটোলৱই 

বসহঁতক আগুবৰ ধবৰি। 

ْن  لَّى ِ ْرنَّا  وَّ َّٰخَّ ُ  ا ْٰنُ ابَّ  عَّ ذَّ  اُٰمَّة   اِله   الْعَّ
ا  لَّٰیَُّقْولُٰنَّ  ٰمَّْعُدْودَّة     یَّْومَّ  اََّلَّ   یَّْحِبُسه     مَّ
 ْ ْ  مَّْصُرْوفًا  لَّیْسَّ  یَّاْتهِْْیِ ْٰنُ اقَّ  عَّ   وَّحَّ
ا  ِبِهْم  َّانُْوا ٰمَّ ن  ِبه   ك  یَّْستَّْهِزُءْونَّ

9. আৰু যবদ আবম মোনুহক আমোৰ ফো ৰ পৰো ৰহমতৰ 

তসোৱোদ  িল  বদও ঁআৰু বপছত তোৰ পৰো তসয়ো কোবঢ  ও ঁ

ততলে বনশ্চয় বস হতোশ আৰু অকৃতজ্ঞ হহ পলৰ। 

ْن  لَّى ِ َّذَّقْنَّا  وَّ انَّ  ا ْحمَّةً  ِمنَّٰا  اَْلِنْسَّ   ثُٰمَّ  رَّ
ا  ْعنههَّ نَّٰه    ِمْنُه    نَّزَّ  كَُّفوْر   لَّیَّـ ُْوس   اِ

10. আৰু যবদ দুখ-হদনযই স্পশি কৰোৰ বপছত আবম তোক সুখৰ 

তসোৱোদ  িল  বদও ঁ ততবতয়ো বস অৱলশয ক’ি, ‘তমোৰ পৰো 

বিপদ-আপদ দূৰ হহলছ’, আৰু (লতবতয়ো) বস উৎফুবল্লত 

অহংকোৰী হহ পলৰ। 

ْن  لَّى ِ َّذَّقْنههُ  وَّ ٓاءَّ  بَّْعدَّ  نَّْعمَّٓاءَّ  ا ٰرَّ  ضَّ
ْتهُ  ٰسَّ اهُت  ذَّهَّبَّ   لَّیَُّقْولَّٰنَّ  مَّ ٰیِ ْ    الٰسَّ ٰنِ   عَّ
نَّٰه   ن  لَّفَِّرح   اِ  فَُّخوْر 

11. বকন্তু বযসকল  হধযিয ধোৰণ কবৰলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

(লতওলঁ োলক এলনকুৱো নকলৰ) ততওঁল োকৰ িোলিই আলছ 

ক্ষ্মো আৰু মহোপুৰস্কোৰ। 

ْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  ُ َبَّ ِملُوا صَّ ِت    وَّعَّ لِحه   الٰصه
هٓى ِكَّ  َّْجر   لَُّهْم  اُول ة  ٰوَّا  كَِّبْْی   ٰمَّْغِفرَّ
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12. ততলে ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কৰো হহলছ তোৰ পৰো 

বকিো তুবম িজি ন কবৰিো তনবক আৰু বসহঁতৰ এলনকুৱো কথোৰ 

িোলি ততোমোৰ মন সংকুবচত হ’ি তনবক তয, ‘তোৰ ওচৰল  

ধন-ভোিোৰ বকয় অৱতীণি কৰো নহয় অথিো তোৰ  গত বফবৰিো 

বকয় নোলহ’? (বকন্তু তহ নিী!) তুবম তকৱ  এজন 

সতকি কোৰীলহ আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত কমিবিধোয়ক। 

لَّٰكَّ  ٌۢ  فَّلَّعَّ ا  بَّْعضَّ  تَّاِرك    اِلَّْیكَّ  یُْوحه   مَّ
 ٌۢ ٓاى ِق  ْدُركَّ   ِبه   وَّضَّ َّْن  صَّ  لَّْو َلَّ   یَُّٰقْولُْوا ا
ُنِْزلَّ  َّوْ  كََّْن   عَّلَّْیهِ   ا ٓاءَّ  ا ه   جَّ   مَّلَّك     مَّعَّ
نَّٰمَّا   َّنْتَّ  اِ ُ   نَِّذیْر     ا له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ

 ٰوَِّكْیل   

13. অথিো বসহঁলত এই কথো কয় তনবক তয, ‘ততওঁ এইখন 

বনলজই ৰচনো কবৰলছ’? তকোৱো, ‘ততোমোল োলক যবদ 

(ততোমোল োকৰ দোিীত) সতযিোদী তহোৱো ততলে ততোমোল োলক 

ইয়োৰ দলৰ দহটো ছুৰো ৰচনো কবৰ হ  আহো আৰু আল্লোহৰ 

িোবহলৰ আন যোক ইচ্ছো (এই বিষলয় সহলযোগৰ িোলি) মোবত 

ত োৱো’। 

َّْم  ىُه    یَُّقْولُْونَّ  ا ه ْشرِ  فَّاُْتْوا قُْل   افَْتَّ  ِبعَّ
یهت  ٰوَّادُْعْوا ٰمِثْلِه   ُسوَّر   َّ   مَِّن  ُمْفَتَّ

ْعُتْم  ِ  دُْوِن  ٰمِْن  اْستَّطَّ   ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله
ِدقِْیَّ   صه

14. তথোবপও যবদ বসহঁলত ততোমোল োকৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বনবদলয় ততলে জোবন তথোৱো, এইলটো আল্লোহৰ জ্ঞোন অনুসোলৰই 

অৱতীণি কৰো হহলছ আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয 

ই োহ নোই। এলতলক ততোমোল োলক আত্মসমপিণকোৰী 

(মুছব ম) হ’িোলন? 

لَّْٰم  ا لَّكُْم  یَّْستَِّجیُْبْوا فَّاِ َّنَّٰمَّا   فَّاعْلَّمُْو    ا
ُنِْزلَّ  ِ  ِبِعلِْم  ا َّْن  اّلٰله ههَّ  َٰلَّ   وَّا   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
ْل  َّنُْتْم  فَّهَّ  ٰمُْسلِمُْونَّ  ا

15. বযলয় পোবথিৱ জীৱন আৰু ইয়োৰ তসৌিযি কোমনো কলৰ, 

আবম এলনকুৱো ত োকক পৃবথৱীলতই বসহঁতৰ আম ৰ পবৰপূণি 

ফ োফ  প্ৰদোন কলৰোঁ আৰু এইলক্ষ্ত্ৰত বসহঁতক কম বদয়ো 

নহয়। 

ْن  َّانَّ  مَّ وةَّ  یُِریُْد  ك یه نْیَّا  الْحَّ   الٰدُ
ا  ْ  نُوَّٰفِ  وَِّزیْنَّتَّهَّ َّْعمَّالَُّهْم  اِلَّهْْیِ ا  ا   فِْیهَّ
ا  وَُّهْم  ُسْونَّ  َلَّ  فِْیهَّ  یُْبخَّ

16. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ িোলি 

আবখৰোতত (জোহোন্নোমৰ) জুইৰ িোবহলৰ আন এলকো নোই; আৰু 

বসহঁলত পোবথিৱ জীৱনত বয (আম ) কবৰবছ  আবখৰোতত 

তসইলিোৰ বনষ্ফ  হহ যোি আৰু বসহঁলত বয কবৰবছ  তসইলিোৰ 

আবছ  বনৰথিক। 

هٓى ِكَّ  ةِ  ِف  لَُّهْم  لَّیْسَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول  اَْلهِخرَّ
ِبطَّ   النَّٰاُر  ؗ  اَِٰلَّ  ا  وَّحَّ نَُّعْوا  مَّ ا  صَّ   فِْیهَّ

بهِطل   ا  وَّ َّانُْوا ٰمَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك
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17. বযলয় বনজ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো অহো স্পষ্ট প্ৰমোণৰ 

ওপৰত প্ৰবতবিত আৰু যোৰ  গত আলছ ততওঁৰ তপ্ৰবৰত সোক্ষ্ী 

 গলত যোৰ আগত আবছ  মুছোৰ বকতোি আদশি আৰু 

অনুগ্ৰহস্বৰূপ, (এলনকুৱো িযবি তসইসক  ত োকৰ দলৰ তন 

বযসকল  পৃবথৱীৰ কোমনোত বিলভোৰ) িৰং উি গুণ সম্পন্ন 

িযবিসকল ই এই (লকোৰআনৰ) ওপৰত ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

আনহোলত বিবভন্ন দ ৰ বযসকল  ইয়োক অস্বীকোৰ কবৰি, 

অবিলয়ই হ’ি বসহঁতৰ প্ৰবতশ্ৰুত িোন। এলতলক তুবম 

তকবতয়োও ইয়োত সলিহ তপোষণ নকবৰিো। এইখন ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত সতয (গ্ৰন্থ); বকন্তু 

অবধকোংশ মোনুলহই বিশ্বোস নকলৰ। 

َّفَّمَّْن  َّانَّ  ا له  ك بِٰه   ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   عَّ یَّْتلُْوهُ  ٰرَّ   وَّ
اِهد   ِمْن  ٰمِْنهُ  شَّ ُب  قَّْبلِه   وَّ   ُمْوسه   ِكته

ْحمًَّة    اًما ٰوَّرَّ هٓى ِكَّ   اِمَّ   ِبه     یُْؤِمُنْونَّ  اُول
مَّْن  اِب  ِمنَّ  ِبه   یَّْٰكُفرْ  وَّ   فَّالنَّٰارُ   اَْلَّْحزَّ
ْوعُِده     نَّٰهُ   ٰمِْنُه    ِمْریَّة   ِفْ  تَُّك  فَّلَّ   مَّ   اِ
ٰقُ  بِٰكَّ  ِمْن  الْحَّ هِكٰنَّ  ٰرَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   النَّٰاِس  ا
 یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ 

18. তসই িযবিতলক অবধক অনযোয়কোৰী আৰুলনো তকোন হ’ি 

পোলৰ বযলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো কলৰ? এলনকুৱো 

ত োকক বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত উপবিত কলৰোৱো হ’ি 

আৰু সোক্ষ্ী (বফবৰিো)সকল  ক’ি, ‘ইহঁলত হহলছ তসইসক  

ত োক, বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ বিষলয় বমছো হকবছ ’। 

সোৱধোন! যোব মসক ৰ ওপৰত আল্লোহৰ অবভশোপ। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
هٓى ِكَّ   كَِّذبًا    ُضْونَّ  اُول له  یُْعرَّ بِِٰهْم  عَّ   رَّ

یَُّقْولُ  ادُ  وَّ ءِ  اَْلَّْشهَّ بُْوا الَِّٰذیْنَّ  هه ُؤاَلَّ  كَّذَّ
له  بِِٰهْم    عَّ ِ  لَّْعنَّةُ  اََّلَّ   رَّ لَّ  اّلٰله  عَّ

ن  لِمِْیَّ  الٰظه

19. বযসকল  আল্লোহৰ পথত (মোনুহক) িোধো বদলয় আৰু তোত 

িৰতো অনুসন্ধোন কলৰ; আৰু ইহঁলতই হহলছ আবখৰোত 

অস্বীকোৰকোৰী। 

ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ْن  یَُّصٰدُ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ  اّلٰله
ا  یَّْبُغْونَّهَّ ةِ  وَُّهْم   ِعوًَّجا    وَّ   ُهْم   ِباَْلهِخرَّ
ِفُرْونَّ   كه

20. পৃবথৱীত আল্লোহক িযথি কৰোৰ ক্ষ্মতো বসহঁতৰ নোবছ  আৰু 

আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ তকোলনো সহোয়কোৰীও নোবছ ; 

বসহঁতৰ শোবি বদ্বগুণ কৰো হ’ি; বসহঁতৰ শুবনিল ও সোমথি 

নোবছ  আৰু তদবখিল ও নোবছ । 

هٓى ِكَّ   ِف  ُمْعِجِزیْنَّ  یَُّكْونُْوا لَّْم  اُول
ا  اَْلَّْرِض  مَّ َّانَّ  وَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَُّهْم  ك   اّلٰله
َّْولِیَّٓاءَّ    ِمْن  ُف   ا عَّ اُب    لَُّهُم  یُضه ذَّ ا   الْعَّ   مَّ
َّانُْوا ْمعَّ  یَّْستَِّطْیُعْونَّ  ك ا  الٰسَّ مَّ َّانُْوا وَّ   ك

 یُْبِصُرْونَّ 

21. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক বযসকল  বনলজই 

বনজৰ ক্ষ্বত সোধন কবৰলছ আৰু বসহঁলত বযলিোৰ বমছো 

(উপোসযক) কল্পনো কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁতৰ পৰো উধোও হহ 

হগলছ। 

هٓى ِكَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  اُول ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ   ا
ٰلَّ  ْ  وَّضَّ ْٰنُ َّانُْوا ٰمَّا  عَّ ْونَّ  ك ُ  یَّْفَتَّ
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22. এইলটো সুবনবশ্চত তয, বনঃসলিলহ বসহঁলতই আবখৰোতত 

সিিোবধক ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ি। 

مَّ  َلَّ  رَّ َّنَُّٰهْم  جَّ ةِ  ِف  ا   ُهُم  اَْلهِخرَّ
ُرْونَّ   اَْلَّْخسَّ

23. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

 গলত বনজ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত বিনীত হহলছ; ততওঁল োলকই 

হ’ি জোন্নোতৰ অবধিোসী, তোত ততওঁল োক বচৰকো  থোবকি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ا َّْخبَُّتْو  بِِٰهْم ن  اِله  وَّا هٓى ِكَّ   رَّ ُب  اُول   اَّْصحه
نَِّٰة    ا  ُهْم   الْجَّ لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

24. দুলয়ো দ ৰ উদোহৰণ হহলছ এলনকুৱো, এজন হহলছ অন্ধ 

আৰু িবধৰ, আৰু আনজন হহলছ দৃবষ্ট আৰু েৱণশবিসম্পন্ন। 

তু নোত এই দুলয়োজন িযবি সমোন হ’ি পোলৰলন? 

(লকবতয়োও নহয়) তথোবপও ততোমোল োলক বশক্ষ্ো গ্ৰহণ 

নকবৰিোলন? 

َّاَْلَّْعمه  الْفَِّریْقَّْیِ  مَّثَُّل  ٰمِ  ك   وَّاَْلَّصَّ
ِمْیِع    وَّالْبَِّصْْیِ  یهِن  هَّْل   وَّالٰسَّ  یَّْستَّوِ
ثًَّل    َّفَّلَّ   مَّ ن  ا ٰكَُّرْونَّ  تَّذَّ

25. বনশ্চয় আবম নূহক ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  

পঠিয়োইবছল োঁ। (লতওঁ হকবছ ,) ‘বনশ্চয় মই হহলছোঁ 

ততোমোল োকৰ িোলি প্ৰকোশয সতকি কোৰী’। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ْ   قَّْوِمه   ؗ  اِله  نُْوًحا  ا   لَّكُْم  اِٰنِ
ن  نَِّذیْر   ِبْی   ٰمُ

26. ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰো ইিোদত 

নকবৰিো, বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এটো যন্ত্ৰণোদোয়ক 

বদৱসৰ শোবিৰ আশংকো কবৰলছোঁ। 

َّْن  ا َٰلَّ  ا َّ    اَِٰلَّ  تَّْعُبُدْو  ْ    اّلٰله اُف  اِٰنِ   اَّخَّ
ابَّ  عَّلَّْیُكْم  َّلِْیم   یَّْوم   عَّذَّ  ا

27. তোৰ বপছত ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ কোবফৰ তনতোসকল  

ক’ত , ‘আবমলতো ততোমোক এজন আমোৰ বনবচনোই মোনুহ 

িুব লহ তদবখ আলছোঁ,  গলত আবম তদবখ আলছোঁ ততোমোক 

তকৱ  তসইসক  ত োলকই অনুসৰণ কলৰ, িোবহযক দৃবষ্টত 

বযসক  আমোৰ মোজত অধম আৰু আমোৰ ওপৰত 

ততোমোল োকৰ তকোলনো তেিত্ব আবম তদখো তপোৱো নোই, িৰং 

আবম ততোমোল োকক বমছ ীয়ো িুব  গণয কলৰোঁ’। 

ُ  فَّقَّالَّ    قَّْوِمه   ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَّ
ا  ىكَّ  مَّ ًرا اَِٰلَّ  نَّره ا  ٰمِثْلَّنَّا  بَّشَّ مَّ ىكَّ  وَّ   نَّره

تَّٰبَّعَّكَّ  لُنَّا  ُهْم  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  ا اذِ َّرَّ  بَّادِیَّ  ا
اِْی    ا   الٰرَّ مَّ ی وَّ   ِمْن  عَّلَّیْنَّا  لَّكُْم  نَّره
ِذِبْیَّ  نَُّظنُُٰكْم  بَّْل  فَّْضل     كه
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28. ততও ঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তকোৱোলচোন 

ততোমোল োলক, যবদ মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

তপ্ৰবৰত প্ৰমোণৰ ওপৰত প্ৰবতবিত থোলকোঁ আৰু ততওঁ যবদ 

তমোক ততওঁৰ তৰফৰ পৰো অনুগ্ৰহ (নিুওৱত) দোন কবৰ থোলক, 

আৰু তসইলটো যবদ ততোমোল োকৰ চকুত নপলৰ, ততলে মই 

ততোমোল োকক তসইলটো মোবনিল  িোধয কবৰম তনবক, অথচ 

ততোমোল োলক তসইলটোক অপছি কৰো’? 

ءَّیُْتْم  یهقَّْوِم  قَّالَّ  َّرَّ له  ُكْنُت  اِْن  ا   عَّ
ْ  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   ٰبِ ىِنْ  ٰرَّ ته ْحمَّةً  وَّاه   ِعْنِده   ٰمِْن  رَّ

َّنُلِْزُمكُُمْوهَّا   عَّلَّْیُكْم    فَُّعٰمِیَّْت  َّنُْتْم  ا   وَّا
ا  ِرُهْونَّ  لَّهَّ  كه

29. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ইয়োৰ বিবনময়ত মই ততোমোল োকৰ 

ওচৰত তকোলনো ধন-সম্পদ বনবিচোলৰোঁ। তমোৰ প্ৰবতদোন তকৱ  

আল্লোহৰ ওচৰত। বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওলঁ োকক 

তখবদ বদয়োলটোও তমোৰ কোম নহয়; ততওঁল োলক বনবশ্চতভোলৱ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কক সোক্ষ্োৎ কবৰি। বকন্তু তমোৰ দৃবষ্টত 

ততোমোল োক হহছো এটো অজ্ঞ সম্প্ৰদোয়’। 

یهقَّْوِم  َّْسـ َّلُكُْم  َلَّ   وَّ اًَل    عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   مَّ
َّْجِریَّ  لَّ  اَِٰلَّ  ا ِ  عَّ ا   اّلٰله مَّ َّنَّا  وَّ اِردِ  ا   ِبطَّ
ُنْوا    الَِّٰذیْنَّ  مَّ هُقْوا اِنَُّٰهْم   اه ل بِِٰهْم  ٰمُ   رَّ
  ْ هِكٰنِ ل ىكُْم  وَّ َّره لُْونَّ  قَّْوًما  ا  تَّْجهَّ

30. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! মই যবদ ততওঁল োকক তখবদ 

পঠিয়োওঁ ততলে আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো (ৰক্ষ্ো কৰোত) তমোক 

তকোলন সহোয় কবৰি? তথোবপও ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ 

নকবৰিোলন? 

یهقَّْوِم  ِ  ِمنَّ  یَّْٰنُصُرِنْ  مَّْن  وَّ   اِْن  اّلٰله
دْتُُٰهْم    رَّ َّفَّلَّ   طَّ ٰكَُّرْونَّ  ا  تَّذَّ

31. ‘আৰু মই ততোমোল োকক এই িুব ও নকওঁ তয, ‘তমোৰ 

ওচৰত আল্লোহৰ ধন-ভোিোৰ আলছ’। মই গোলয়ি নোজোলনো 

আৰু মই এই িুব ও নকও ঁ তয, ‘মই এজন বফবৰিো’। 

ততোমোল োকৰ দৃবষ্টত বযসক  হীন, বসহঁতৰ বিষলয়ও মই 

এইলটো নকওঁ তয, ‘আল্লোলহ বসহঁতক তকবতয়োও ক যোণ 

প্ৰদোন নকবৰি’; বসহঁতৰ অেৰত বয আলছ তসই বিষলয় 

আল্লোলহই অবধক অৱগত। (যবদ মই উি কথোলিোৰ 

তকোৱোলহঁলতন) ততলে বনশ্চয় মই যোব মসক ৰ অেভুি ি 

হ'ম’। 

َّقُْولُ  وََّلَّ   ٓاى ُِن  ِعْنِدْی  لَّكُْم  ا زَّ ِ  خَّ   اّلٰله
َّعْلَُّم  وََّلَّ   َّقُْولُ  وََّلَّ   الْغَّْیبَّ  ا ْ  ا  مَّلَّك   اِٰنِ
َّقُْولُ  ٰوََّلَّ   َِّٰذیْنَّ  ا َّعْیُُنُكْم  تَّْزدَِّرْی   لِل  لَّْن  ا

 ُ ُ ُ  یُْٰؤتهِْیَّ ا   اّلٰله ْْیً ُ   خَّ َّّلٰله َّعْلَُّم  ا   ِفْ   ِبمَّا  ا
  ۬ َّنُْفِسِهْم   ْ    ا لِمِْیَّ  لَّٰمِنَّ  اِذًا اِٰنِ  الٰظه

32. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ নূহ! তুবম তকৱ  আমোৰ হসলত 

িোদোনুিোদ কবৰছো--- অবতমোত্ৰো িোক-বিতিো কবৰছো; গবতলক 

যবদ তুবম সতযিোদী তহোৱো ততলে তুবম আমোৰ  গত বয 

প্ৰবতশ্ৰুবত কবৰছো তসয়ো আমোৰ ওচৰল  হ  আহো’। 

لْتَّنَّا  قَّْد  یهُنْوُح  قَّالُْوا دَّ ْكثَّْرتَّ  جه َّ   فَّا
ا لَّنَّا    ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن  تَِّعُدنَّا   ِبمَّا  فَّاْتِنَّا  ِجدَّ

ِدقِْیَّ   الٰصه
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33. ততওঁ ক’ত , ‘তসইলটো আল্লোইলহ ততোমোল োকৰ সনু্মখত 

আবনি পোবৰি যবদ ততও ঁ ইচ্ছো কলৰ, আৰু ততওঁক 

ততোমোল োলক িযথি কবৰি তনোৱোবৰিো’। 

نَّٰمَّا  قَّالَّ  ُ  ِبهِ  یَّاْتِْیُكْم  اِ ٓاءَّ  اِْن  اّلٰله ا   شَّ مَّ  وَّ
َّنُْتْم   ِبُمْعِجِزیْنَّ  ا

34. ‘যবদ আল্লোলহ ততোমোল োকক বিভ্ৰোে কবৰি বিচোলৰ ততলে 

মই ততোমোল োকক উপলদশ বদি বিচোবৰল ও তমোৰ উপলদশ 

ততোমোল োকৰ তকোলনো কোমত নোবহি। ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক, ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োকক ওভতোই বনয়ো 

হ’ি’। 

دْٰتُ  اِْن  نُْصِحْ   یَّْنفَُّعكُْم  وََّلَّ  َّرَّ َّْن  ا   ا
حَّ  َّنْصَّ َّانَّ  اِْن  لَّكُْم  ا ُ  ك َّْن  یُِریُْد  اّلٰله  ا

یَُّكْم    بُُٰكْم   یُْٰغوِ   وَّاِلَّْیهِ  ُهوَّرَّ
ُعْونَّ    ُتْرجَّ

35. অথিো বসহঁলত এই কথো কয় তনবক তয, ‘ততওঁ এইখন 

বনলজই ৰচনো কবৰলছ’? তকোৱো, ‘যবদ মই এইখন বনলজই 

ৰচনো কবৰলছোঁ ততলে এই অপৰোধৰ িোলি মলয়ই দোয়ী হ'ম। 

বকন্তু ততোমোল োলক বয অপৰোধ কবৰছো তোৰ  গত তমোৰ 

তকোলনো সম্পকি  নোই’। 

َّْم  ىُه    یَُّقْولُْونَّ  ا ه یُْته   اِِن  قُْل   افَْتَّ َّ  افَْتَّ
 َّ ٰ لَّ اِمْ  فَّعَّ َّنَّا  اِْجرَّ ء   وَّا ٰمَّا  بَِّرْیٓ   ٰمِ

ن   ُتْجِرُمْونَّ

36. আৰু নূহৰ প্ৰবত অহী কৰো হ’ , ‘বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োকৰ িোবহলৰ ততোমোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ আন তকোলনও ঈমোন 

তপোষণ নকবৰি। গবতলক বসহঁলত বয কলৰ তোৰ িোলি তুবম 

বচবেত নহ’িো’। 

َّنَّٰه   نُْوح   اِله  وَّاُْوِحَّ    ِمْن  یُْٰؤِمنَّ  لَّْن  ا
مَّنَّ  قَّْد  مَّْن  اَِٰلَّ  قَّْوِمكَّ  ْس  فَّلَّ  اه   تَّْبتَّى ِ
َّانُْوا ِبمَّا  لُْونَّ ۬   ك  یَّْفعَّ

37. ‘তুবম আমোৰ চকুৰ সনু্মখত আৰু আমোৰ অহী অনুযোয়ী 

এখন নোও বনমিোণ কৰো আৰু বযসকল  অপৰোধ কবৰলছ বসহঁতৰ 

বিষলয় তুবম তমোৰ ওচৰত তকোলনো আলিদন নকবৰিো; বনশ্চয় 

বসহঁতক পোনীত িুলিোৱো হ’ি’। 

  وََّلَّ  وَّوَّْحِینَّا  ِباَّعُْیِننَّا  الُْفلْكَّ  وَّاْصنَِّع 
اِطْبِنْ  لَّمُْوا    الَِّٰذیْنَّ  ِف  ُتخَّ  اِنَُّٰهْم   ظَّ
قُْونَّ  ْغرَّ  ٰمُ

38. আৰু ততওঁ নোও বনমিোণ কবৰিল  ধবৰল , তযবতয়োই ততওঁৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ তনতোসকল  ততওৰঁ ওচলৰবদ পোৰ হহবছ , 

ততবতয়োই ততওঁৰ প্ৰবত উপহোস কবৰবছ ; ততওঁ হকবছ , 

‘ততোমোল োলক যবদ আমোকল  উপহোস কৰো, ততলে বনশ্চয় 

আবমও ততোমোল োকক উপহোস কবৰম, তযলনলক 

ততোমোল োলক উপহোস কবৰ আছো’। 

یَّْصنَّعُ  َّٰمَّا  الُْفلْكَّ  وَّ ٰرَّ  وَّكُل  مَّلَّ   عَّلَّْیهِ  مَّ
ِخُرْوا  قَّْوِمه   ٰمِْن   اِْن  قَّالَّ   ِمْنُه    سَّ

ُرْوا رُ  فَّاِنَّٰا  ِمنَّٰا  تَّْسخَّ   كَّمَّا  ِمْنُكْم  نَّْسخَّ
ُرْونَّ    تَّْسخَّ
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39. এলতলক ততোমোল োলক অবতশীলে জোবনি পোবৰিো, কোৰ 

ওপৰত আবহি এলনকুৱো শোবি বযলটোলৱ তোক  োবঞ্ছত কবৰি, 

আৰু তোৰ ওপৰত আপবতত হ’ি িোয়ী শোবি। 

ْوفَّ  اب   یَّٰاْتِْیهِ  مَّْن   تَّْعلَّمُْونَّ ن  فَّسَّ   عَّذَّ
یَِّحٰلُ  یُْٰخِزیْهِ  اب   عَّلَّْیهِ  وَّ ِقْیم   عَّذَّ  ٰمُ

40. অৱলশষত তযবতয়ো আমোৰ আলদশ আবহ পবৰ  আৰু 

তচৌকো উথব  উঠি , আবম ক’ত োঁ, ‘প্ৰলতযক জোতলৰ এলযোৰ 

এলযোৰলক (প্ৰোণী) নোৱত তুব  ত োৱো,  গলত ততোমোৰ 

পবৰয়ো লকো তুব  ত োৱো বকন্তু বযসক ৰ বিৰুলি পূিি-বসিোে 

হহলছ বসহঁতৰ িোবহলৰ, আৰু অনযোনয মুবমনসক লকো তুব  

ত োৱো। প্ৰকৃতলত ততওঁৰ হসলত বকছুসংখযক ত োলকলহ 

ঈমোন আবনবছ ’। 

ٰته   ٓاءَّ  اِذَّا حَّ َّْمُرنَّا  جَّ فَّارَّ  ا  قُلْنَّا   التَّٰنُٰوُْر ن  وَّ
ا  اْحِمْل  ْیِ  كُٰل   ِمْن  فِْیهَّ ثْنَّْیِ  زَّْوجَّ   ا
َّْهلَّكَّ  بَّقَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  وَّا   الْقَّْولُ  عَّلَّْیهِ  سَّ
مَّْن  مَّنَّ    وَّ ا    اه مَّ مَّنَّ  وَّ ه    اه قَّلِْیل    اَِٰلَّ  مَّعَّ
 

41. আৰু ততও ঁক’ত , ‘ততোমোল োলক ইয়োত আলৰোহণ কৰো, 

ইয়োৰ গবত আৰু বিবত হ’ি আল্লোহৰ নোমত, বনশ্চয় তমোৰ 

প্ৰবতপো ক, অবত ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

ا  اْركَُّبْوا وَّقَّالَّ  ِ  ِبْسِم  فِْیهَّ ا  اّلٰله ىهَّ ْجر    مَّر
ا    ىهَّ ُمْرسه ْ  اِٰنَّ   وَّ ٰبِ ُفوْر   رَّ  ٰرَِّحیْم   لَّغَّ

42. আৰু তসই নোওখলন পিিতৰ দলৰ তৰিৰ মোজত 

ততওঁল োকক হ  গবত কবৰল ; নূলহ ততওঁৰ পুত্ৰক মোবতল , 

বযজন আবছ  বভন্ন িোনত, ‘তহ তমোৰ বপ্ৰয় পুত্ৰ! আমোৰ  গত 

আলৰোহণ কৰো আৰু কোবফৰসক ৰ সংগী নহ’িো’। 

َّالِْجبَّاِل  مَّْوج   ِفْ  ِبِهْم  تَّْجِرْی  وَِِّهَّ    ك
َّانَّ  بْنَّه    نُْوُح  وَّنَّادهی َّٰ  مَّْعِزل   ِفْ  وَّك   یٰهُبنَّ
نَّا  اْركَّْب  الْكهِفِریْنَّ   ٰمَّعَّ  تَُّكْن  وََّلَّ  ٰمَّعَّ
 

43. বস ক’ত , ‘ (নো োলগ বদয়ক) মই তকোলনো এখন পিিতত 

হগ আেয়  ম বযলয় তমোক পোনীৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰি’। ততও ঁ

ক’ত , ‘আবজ আল্লোহৰ আলদশৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰিল  তকোলনো 

নোই, বকন্তু যোক আল্লোলহ দয়ো কবৰি তোৰ িোবহলৰ’। এলনলত 

তৰি এটো আবহ বসহঁতৰ মোজত অেৰোয় হহ পবৰ , ফ ত বস 

িুবি মৰোসক ৰ অেভুি ি হহ গ’ ’। 

ِوْی   قَّالَّ  اه بَّل   اِله  سَّ   ِمنَّ  یَّْٰعِصُمِنْ  جَّ
َّْمرِ  ِمْن  الْیَّْومَّ  عَّاِصمَّ  َلَّ  قَّالَّ   الْمَّٓاِء     ا
 ِ الَّ   ٰرَِّحمَّ    مَّْن  اَِٰلَّ  اّلٰله   بَّیْنَُّهمَّا  وَّحَّ

قِْیَّ  ِمنَّ  فَّكَّانَّ  الْمَّْوُج   الْمُْغرَّ

44. অৱলশষত তকোৱো হ’ , ‘তহ মোটি! তুবম ততোমোৰ পোনী 

গ্ৰোস কবৰ ত োৱো, আৰু তহ আকোশ! তক্ষ্ে তহোৱো’। ফ ত 

পোনী হ্ৰোস কৰো হ’  আৰু বসিোে িোিৱোবয়ত হ’ ; আৰু 

নোওখন আ -জুদী পিিতৰ ওপৰত বিৰ হ’ , আৰু তকোৱো 

হ’ , ‘যোব ম সম্প্ৰদোয় ধ্বংস হওক’। 

ِك  ابْلَِّعْ  یه اَّْرُض  وَّقِْیلَّ  مَّٓاءُ  مَّٓاءَّ یهسَّ   وَّ
َّقْلِِعْ   اَْلَّْمرُ  وَّقُِضَّ  الْمَّٓاءُ  وَِّغْیضَّ  ا

لَّ  وَّاْستَّوَّْت    بُْعًدا وَّقِْیلَّ  الُْجْودِٰیِ  عَّ
لِمِْیَّ  لِٰلْقَّْوِم   الٰظه
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45. আৰু নূলহ ততওঁৰ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ ক’ত , ‘তহ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় তমোৰ পুত্ৰ তমোৰ পবৰয়ো লৰ 

অেভুি ি আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয, তুবম 

বিচোৰকসক ৰ মোজত আটোইতলক তেি বিচোৰক’। 

بَّٰه   نُْوح   وَّنَّادهی ٰبِ  فَّقَّالَّ   ٰرَّ   ابِْنْ  اِٰنَّ  رَّ
َّْهِلْ  ِمْن  كَّ  وَّاِٰنَّ  ا ٰقُ  وَّعْدَّ َّنْتَّ  الْحَّ   وَّا

َّْحكَُّم  ِكِمْیَّ  ا  الْحه

46. আল্লোলহ ক’ত , ‘তহ নূহ! বনশ্চয় বস ততোমোৰ পবৰয়ো ৰ 

অেভুি ি নহয়। অৱলশয বস হহলছ অসৎকমিপৰোয়ণ। তসলয় বয 

বিষলয় ততোমোৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই তসই বিষলয় তুবম তমোক 

অনুলৰোধ নকবৰিো। মই ততোমোক উপলদশ বদওঁ তয, তুবম 

অজ্ঞসক ৰ অেভুি ি নহ’িো’। 

نَّٰه   یهُنْوُح  قَّالَّ  َّْهلِكَّ    ِمْن  لَّیْسَّ  اِ نَّٰه    ا  اِ
مَّل   ْْیُ  عَّ الِح   ؗ   غَّ ا  تَّْسـ َّْلِ  فَّلَّ   صَّ   لَّیْسَّ  مَّ
ْ    عِلْم     ِبه   لَّكَّ  َِّعُظكَّ  اِٰنِ َّْن  ا   ِمنَّ  تَُّكْونَّ  ا

ِهلِْیَّ   الْجه

47. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বয বিষলয় তমোৰ 

তকোলনো জ্ঞোন নোই তসই বিষলয় মই যোলত ততোমোক অনুলৰোধ 

নকলৰোঁ তোৰ িোলি মই ততোমোৰ ওচৰত আেয় প্ৰোথিনো 

কবৰলছোঁ। তুবম যবদ তমোক ক্ষ্মো নকৰো আৰু তমোক দয়ো নকৰো, 

ততলে মই ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হহ যোম’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْ   رَّ َُّعْوذُ  اِٰنِ َّْن  ِبكَّ  ا َّْسـ َّلَّكَّ  ا ا   ا   مَّ
  ِلْ  تَّْغِفرْ  وَّاَِٰلَّ    عِلْم    ِبه   ِلْ  لَّیْسَّ 

ْمِنْ   ُكْن  وَّتَّْرحَّ َّ ِسِریْنَّ  ٰمِنَّ  ا  الْخه

48. তকোৱো হ’ , ‘তহ নূহ! আমোৰ ফো ৰ পৰো শোবে আৰু 

ক যোণৰ হসলত তুবম অৱতৰণ কৰো (নোৱৰ পৰো), (এই শোবে 

আৰু ক যোণ দোন কৰো হহলছ) ততোমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোৰ 

 গত থকো জোবতসক ৰ প্ৰবত; আৰু বকছুমোন এলনকুৱো 

সম্প্ৰদোলয়ো আলছ বযসক ক আবম বকছুকো  (পোবথিৱ) জীৱন 

উপলভোগ কবৰিল  বদম, বকন্তু বপছত আমোৰ ফো ৰ পৰো 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিলয় বসহঁতক স্পশি কবৰি; 

هم   اْهِبْط  یهُنْوُح  قِْیلَّ  ل ت   ٰمِنَّٰا  ِبسَّ كه بَّرَّ   وَّ
له   عَّلَّْیكَّ  ٰمَّْن  اُمَّم   وَّعَّ   وَّاُمَّم    ٰمَّعَّكَّ    ٰمِ

ُعُهْم  ُنمَّٰتِ ُهْم  ثُٰمَّ  سَّ اب   ٰمِنَّٰا  یَّمَّٰسُ   عَّذَّ
َّلِْیم    ا

49. ‘এইলিোৰ হহলছ গোলয়িৰ সংিোদ, আবম ততোমোক অহীৰ 

জবৰয়লত অৱবহত কবৰলছোঁ, বযলিোৰ ইয়োৰ আগত তুবম জনো 

নোবছ ো আৰু ততোমোৰ সম্প্ৰদোলয়ও জনো নোবছ । গবতলক তুবম 

হধযিয ধোৰণ কৰো। বনশ্চয় শুভ পবৰণোম তকৱ  মুত্তোক্বীসক ৰ 

িোলিই (বনধিোবৰত)’। 

َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن  تِلْكَّ  ْیِب  ا ا   الْغَّ   اِلَّْیكَّ    نُْوِحیْهَّ
ا  ا   ُكْنتَّ  مَّ َّنْتَّ  تَّْعلَّمُهَّ   ِمْن  قَّْوُمكَّ  وََّلَّ   ا

۬   قَّْبِل  ا ۛ ۬    ههذَّ اقِبَّةَّ  اِٰنَّ   فَّاْصَِبْ ۛ  الْعَّ
ن   لِلْمُٰتَِّقْیَّ
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50. আৰু আদ জোবতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোতৃ হূদক (নিী 

বহচোলপ) তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, ততও ঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত কৰো। 

ততওঁৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। 

ততোমোল োলক তকৱ  বমছোলহ ৰচনো কৰো’। 

اُهْم  عَّاد   وَّاِله    یهقَّْوِم  قَّالَّ   ُهْودًا    اَّخَّ
َّ  اْعُبُدوا ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ ه     اِل ْْیُ   غَّ

َّنُْتْم  اِْن  ْونَّ  اَِٰلَّ  ا ُ  ُمْفَتَّ

51. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ 

বিবনময় তকোলনো পোবৰেবমক বনবিচোলৰোঁ। তমোৰ পোবৰেবমকৰ 

দোবয়ত্ব হহলছ তসই সেোৰ ওপৰত, বযজলন তমোক সৃবষ্ট কবৰলছ। 

তথোবপও ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱোলন’? 

َّْسـ َّلُكُْم  َلَّ   یهقَّْوِم  َّْجًرا    عَّلَّْیهِ  ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  لَّ  اَِٰلَّ  ا ِنْ    الَِّٰذْی  عَّ رَّ َّفَّلَّ   فَّطَّ   ا
 تَّْعِقلُْونَّ 

52. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো, আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই তোওিো কৰো 

(উভবত আহো)। ততওঁ ততোমোল োকৰ ওপৰত ধোৰোষোৰ িৰষুণ 

অৱতীণি কবৰি; আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক শবি প্ৰদোন কবৰ 

অবধক শবিশো ী কবৰি। এলতলক ততোমোল োলক অপৰোধী হহ 

মুখ ঘূৰোই ন ’িো’। 

یهقَّْوِم  بَُّٰكْم  اْستَّْغِفُرْوا وَّ ا ثُٰمَّ  رَّ   ُتْوبُْو 
مَّٓاءَّ  یُْرِسِل  اِلَّْیهِ  اًرا   عَّلَّْیُكْم  الٰسَّ ٰمِْدرَّ

ُكْم  یَِّزدْ لَّْٰوا وََّلَّ  قُٰوَّتِكُْم  اِله  قُٰوَّةً  ٰوَّ   تَّتَّوَّ
 ُمْجِرِمْیَّ 

53. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ হূদ! তুবম আমোৰ ওচৰল  তকোলনো 

স্পষ্ট প্ৰমোণ হ  আহো নোই। গবতলক ততোমোৰ কথোত আবম 

আমোৰ উপোসযলিোৰক এবৰ বনবদও ঁআৰু আবম ততোমোৰ প্ৰবত 

বিশ্বোলসো নকলৰোঁ’। 

ا  یهُهْودُ  قَّالُْوا ا  ِجْئتَّنَّا  مَّ مَّ   نَّْحُن  ِببَّیِٰنَّة  ٰوَّ
اِرِكْ   ِتنَّا  ِبتَّ لِهَّ ْن  اه ا  قَّْولِكَّ  عَّ مَّ   نَّْحُن  وَّ
 ِبُمْؤِمِنْیَّ  لَّكَّ 

54. আবম তকৱ  এইলটোলৱ কও ঁ তয, ‘হয়লতো আমোৰ 

উপোসযলিোৰৰ তকোলনোিোই ততোমোক হোবন কবৰলছ’। ততও ঁ

ক’ত , ‘বনশ্চয় মই আল্লোহক সোক্ষ্ী কবৰল োঁ আৰু 

ততোমোল োলকও সোক্ষ্ী থোকো তয, বনশ্চয় তসইলিোৰৰ  গত 

তমোৰ তকোলনো সম্পকি  নোই বযলিোৰক ততোমোল োলক অংশী 

কৰো’, 

ىكَّ  اَِٰلَّ  نَُّٰقْولُ  اِْن  ه ِتنَّا  بَّْعُض  اْعَتَّ لِهَّ   اه
ْ   قَّالَّ   ِبُسْوٓء     َّ  اُْشِهُد  اِٰنِ ا اّلٰله ُدْو    وَّاْشهَّ
 ْ َّٰنِ ء   ا ٰمَّا  بَِّرْیٓ ن  ٰمِ  ُتْشِرُكْونَّ

55. ‘তকৱ  আল্লোহৰ িোবহলৰ। এলতলক ততোমোল োক 

সকল োলৱ বমব  তমোৰ বিৰুলি ষডযন্ত্ৰ কৰো; আৰু তমোক 

অকলণো অৱকোশ বনবদিো’। 

ِمْیًعا  فَِّكْیُدْوِنْ  دُْونِه   ِمْن    َلَّ  ثُٰمَّ   جَّ
 ُتْنِظُرْوِن 
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56. ‘বনশ্চয় মই তকৱ  বনভি ৰ কলৰোঁ তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ ওপৰত; (ভূ-পৃিত বিচৰণকোৰী) 

বযমোনলিোৰ জীৱ-জন্তু আলছ, প্ৰলতযকলৰ আগচুব  ততও ঁধবৰ 

আলছ (অথিোৎ তসইলিোৰ ততওঁৰ পূণি আয়ত্তোধীন); বনশ্চয় 

তমোৰ প্ৰবতপো ক সৰ  পথত আলছ’। 

 ْ َّٰلُْت  اِٰنِ لَّ  تَّوَّك ِ  عَّ ْ  اّلٰله ٰبِ بُِٰكْم    رَّ ا   وَّرَّ   مَّ
ٌۢ  اَِٰلَّ  دَّٓابَّٰة   ِمْن  ِخذ  ا    ُهوَّاه  اِٰنَّ   ِبنَّاِصیَِّتهَّ
 ْ ٰبِ له  رَّ اط   عَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

57. ‘এলতলক ততোমোল োলক যবদ বিমুখ তহোৱো, ততলে (জোবন 

তথোৱো) মই বয িোতি োসহ ততোমোল োকৰ ওচৰল  তপ্ৰবৰত হহলছোঁ 

তসয়ো মই ততোমোল োকক অৱগত কবৰলছোঁ; আৰু তমোৰ 

প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ  োইত তিল গ তকোলনো জোবতক 

ততোমোল োকৰ ি োবভবষি কবৰি আৰু ততোমোল োলক ততওঁৰ 

তকোলনো ক্ষ্বত সোধন কবৰি তনোৱোবৰিো। বনশ্চয় তমোৰ 

প্ৰবতপো ক সকল ো িস্তুৰ ৰক্ষ্ণোলিক্ষ্ণকোৰী’। 

لَّْٰوا فَّاِْن  َّبْلَّْغُتُكْم  فَّقَّْد  تَّوَّ   اُْرِسلُْت  ٰمَّا   ا
یَّْستَّْخلُِف   اِلَّْیُكْم    ِبه    ْ  وَّ ٰبِ   قَّْوًما  رَّ

ُكْم    ْْیَّ ْونَّه   وََّلَّ   غَّ ْیـ ًا    تَُّضٰرُ ْ  اِٰنَّ   شَّ ٰبِ  رَّ
له  ء   كُٰلِ  عَّ ْ ِفْیظ   َشَّ  حَّ

58. এলতলক তযবতয়ো আমোৰ (শোবিৰ) বনলদি শ আবহ , 

ততবতয়ো আবম হূদ আৰু ততওঁৰ  গত বযসকল  ঈমোন 

আবনবছ  ততওঁল োকক আমোৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বোৰো উিোৰ 

কবৰবছল োঁ আৰু ততওলঁ োকক ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ কঠিন শোবিৰ 

পৰো। 

لَّمَّٰا  ٓاءَّ  وَّ َّْمُرنَّا  جَّ یْنَّا  ا  ُهْودًا ٰوَّالَِّٰذیْنَّ  نَّٰجَّ
ُنْوا مَّ ه   اه ْحمَّة   مَّعَّ ْ   ٰمِنَّٰا    ِبرَّ ُ یْٰنه   وَّنَّٰجَّ
اب   ٰمِْن   غَّلِْیظ   عَّذَّ

59. আৰু এই আদ জোবতলয় বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ 

আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু অমোনয কবৰবছ  

ততওঁৰ ৰোছু সক ক। আনহোলত বসহঁলত প্ৰলতযক 

প্ৰতোপশো ী হস্বৰোচোৰীৰ বনলদি শৰ অনুসৰণ কবৰবছ । 

۬   وَّتِلْكَّ  ُدْوا  عَّاد  ن حَّ بِِٰهْم  ِباهیهِت  جَّ   رَّ
ْوا صَّ ا ُرُسلَّه   وَّعَّ تَّٰبَُّعْو  َّْمرَّ  وَّا بَّٰار   كُٰلِ  ا   جَّ
ِنْید    عَّ

60. আৰু এই পৃবথৱীলতই বসহঁতক অবভশপ্ত কৰো হহবছ  আৰু 

বক্বয়োমতৰ বদনোও বসহঁত অবভশপ্ত হ’ি। জোবন তথোৱো! আদ 

সম্প্ৰদোলয় বনজ প্ৰবতপো কলক অস্বীকোৰ কবৰবছ । জোবন 

তথোৱো! ধ্বংসই হহলছ হূদৰ সম্প্ৰদোয় আদ জোবতৰ পবৰণোম। 

تِْبُعْوا ُ ِذهِ  ِفْ  وَّا نْیَّا  هه یَّْومَّ  الٰدُ   لَّْعنًَّة ٰوَّ
مَِّة    بَُّٰهْم    كَّفَُّرْوا عَّادًا اِٰنَّ  اََّلَّ    الِْقیه  اََّلَّ   رَّ
اد   بُْعًدا  ُهْود ن  قَّْوِم  لِٰعَّ
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61. আৰু আবম ছোমূদ জোবতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোতৃ ছল হক 

(নিী বহচোলপ) তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। ততওঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো, ততওঁৰ 

িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। 

ততলৱঁই ততোমোল োকক মোটিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু তোলতই 

ততওঁ ততোমোল োকৰ িসিোস কৰোৰ িযৱিো কবৰলছ। গবতলক 

ততোমোল োলক ততওঁৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো আৰু ততওঁৰ 

বপলনই উভবত আহো। বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো ক অবত 

বনকটৱতী, আহ্বোনত সঁহোবৰ প্ৰদোনকোৰী’। 

َُّمْودَّ  وَّاِله  اُهْم  ث لًِحا     اَّخَّ   یهقَّْوِم  قَّالَّ   صه
َّ  اْعُبُدوا ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ ه     اِل ْْیُ   غَّ

ُكْم  َّ ا َّنْشَّ  اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  ُهوَّا
ُكْم  ا  وَّاْستَّْعمَّرَّ   ثُٰمَّ   فَّاْستَّْغِفُرْوهُ   فِْیهَّ

ا ْ  اِٰنَّ   اِلَّْیِه    ُتْوبُْو  ٰبِ  ٰمُِجْیب   قَِّریْب   رَّ

62. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ ছল হ! ইয়োৰ পূলিি তুবম আবছ ো 

আমোৰ আশোৰ পোত্ৰ। (এবতয়ো) তুবম আমোক তসইলিোৰ 

(উপোসয)ৰ উপোসনোৰ পৰো বনলষধ কবৰ আছো তনবক বযলিোৰৰ 

উপোসনো আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  কবৰবছ ? প্ৰকৃতলত তুবম 

আমোক বয ধমিৰ প্ৰবত আহ্বোন কবৰ আছো, তসই বিষলয় বনশ্চয় 

আবম বিভ্ৰোবেকৰ সলিহ তথো বদ্বধোদ্বিৰ মোজত আলছোঁ’। 

لُِح  قَّالُْوا ْرُجٰوًا فِیْنَّا  ُكْنتَّ  قَّْد  یهصه  مَّ
ا   قَّْبلَّ  ىنَّا   ههذَّ َّتَّْنهه َّْن  ا ا  نَّْٰعُبدَّ  ا   یَّْعُبُد  مَّ
بَّٓاُؤنَّا  نَّٰنَّا  اه ٰك   لَِّفْ  وَّاِ ٰمَّا  شَّ   تَّْدُعْونَّا   ٰمِ
 ُمِریْب   اِلَّْیهِ 

63. ততও ঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তকোৱোলচোন 

ততোমোল োলক, মই যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো তপ্ৰবৰত 

প্ৰমোণৰ ওপৰত প্ৰবতবিত থোলকোঁ আৰু ততও ঁ যবদ তমোক 

ততওঁৰ তৰফৰ পৰো অনুগ্ৰহ (নিুওৱত) দোন কলৰ, ইয়োৰ 

বপছলতো যবদ মই আল্লোহৰ অিোধয হওঁ, ততলে আল্লোহৰ শোবিৰ 

পৰো তমোক তকোলন ৰক্ষ্ো কবৰি? গবতলক ততোমোল োলক তকৱ  

তমোৰ ক্ষ্বতলহ িৃবি কবৰ আছো’। 

ءَّیُْتْم  یهقَّْوِم  قَّالَّ  َّرَّ له  ُكْنُت  اِْن  ا   عَّ
ْ  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   ٰبِ ىِنْ  ٰرَّ ته ْحمَّةً  ِمْنهُ  وَّاه  فَّمَّْن  رَّ

ِ  ِمنَّ  یَّْٰنُصُرِنْ  یُْته   اِْن  اّلٰله   فَّمَّا  عَّصَّ
ْْیَّ  تَِّزیُْدْونَِّنْ   تَّْخِسْْی   غَّ

64. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! এইজনী হহলছ আল্লোহৰ উট, 

ততোমোল োকৰ িোলি বনদশিনস্বৰূপ। এলতলক ইয়োক আল্লোহৰ 

ভূবমত চবৰ খোিল  বদয়ো। ইয়োক তকোলনো ধৰণৰ কষ্ট বনবদিো, 

অনযথো আশু শোবিলয় ততোমোল োকক আৰোে কবৰি’। 

یهقَّْوِم  ِذه   وَّ ِ  نَّاقَّةُ  هه یَّةً  لَّكُْم  اّلٰله   اه
ُرْوهَّا  َّْرِض  ِفْ   تَّاْكُْل  فَّذَّ ِ  ا  وََّلَّ  اّلٰله
ْوهَّا  ُكْم  ِبُسْوٓء   تَّمَّٰسُ اب   فَّیَّاُْخذَّ   عَّذَّ
 قَِّریْب  
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65. তথোবপও বসহঁলত তোইক হতযো কবৰল । ততবতয়ো ততও ঁ

ক’ত , ‘ততোমোল োলক বনজৰ ঘৰত বতবনবদন পযিে জীৱন 

উপলভোগ কবৰ ত োৱো। এইলটো এলনকুৱো এটো প্ৰবতশ্ৰুবত বযলটো 

তকবতয়োও বমছো নহয়’। 

قَُّرْوهَّا    دَّاِرُكْم   ِفْ  تَّمَّٰتَُّعْوا فَّقَّالَّ  فَّعَّ
هثَّةَّ  َّل َّیَّٰام     ث لِكَّ   ا ْْیُ  وَّعْد   ذه مَّكُْذْوب    غَّ
 

66. ফ ত তযবতয়ো আমোৰ (শোবিৰ) বনলদি শ আবহ পোল , 

ততবতয়ো আবম ছল হ আৰু ততওঁৰ  গত বযসকল  ঈমোন 

আবনবছ  ততওঁল োকক আমোৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বোৰো উিোৰ কবৰল োঁ 

আৰু ৰক্ষ্ো কবৰল োঁ তসইবদনোৰ  োঞ্ছনোৰ পৰো। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো শবিমোন, মহোপৰোৰমশো ী। 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  َّْمُرنَّا  جَّ یْنَّا  ا لًِحا   نَّٰجَّ  ٰوَّالَِّٰذیْنَّ   صه
ُنْوا مَّ ه   اه ْحمَّة   مَّعَّ ِمْن  ٰمِنَّٰا  ِبرَّ   ِخْزِی  وَّ
ذ     بَّٰكَّ  اِٰنَّ   یَّْوِمى ِ ِزیُْز  ُهوَّالْقَّوِٰیُ  رَّ  الْعَّ

67. আৰু বযসকল  অনযোয় কবৰবছ  বসহঁতক এটো ভীষণ 

শব্দই আৰোে কবৰল ; ফ ত বসহঁত বনজ বনজ গৃহলত (মৃত 

অৱিোত) নতজোনু হহ পবৰ ৰ’ ; 

ذَّ  لَّمُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاَّخَّ ةُ  ظَّ ْیحَّ  الٰصَّ
َّْصبَُّحْوا ن  دِیَّاِرِهْم  ِفْ  فَّا ِثِمْیَّ  جه

68. তযবনিো বসহঁলত তকবতয়োও তোত িোস কৰো নোবছ । জোবন 

তথোৱো! ছোমূদ সম্প্ৰদোলয় বনজ প্ৰবতপো কৰ  গত কুফুৰী 

কবৰবছ । জোবন তথোৱো! ধ্বংসই হহলছ ছোমূদ সম্প্ৰদোয়ৰ 

পবৰণোম। 

َّْن  َّا ا    یَّْغنَّْوا لَّْٰم  ك ۡ  اِٰنَّ  اََّلَّ    فِْیهَّ َُّمْودَّا  ث
بَُّٰهْم    كَّفَُّرْوا  لِٰثَُّمْودَّن  بُْعًدا اََّلَّ   رَّ

69. আৰু বনশ্চয় আমোৰ বফবৰিোসকল  সুসংিোদ হ  

ইব্ৰোহীমৰ ওচৰত আবহ ক’ত , ‘ছো োম’। ততলৱোঁ (উত্তৰত) 

ক’ত , ‘ছো োম’। তোৰ বপছত ততওঁ প ম নকবৰ এটো 

কোিোিকৃত দোমুবৰ হ  আবহ । 

لَّقَّْد  ٓاءَّْت   وَّ ِهْیمَّ   ُرُسلُنَّا    جَّ  اِبْره
ی لُْوا  ِبالُْبْشره همًا     قَّا ل هم    قَّالَّ    سَّ ل   فَّمَّا  سَّ

َّْن  لَِّبثَّ  ٓاءَّ  ا    ِبِعْجل   جَّ
ِنْیذ    حَّ

70. এলতলক ততওঁ তযবতয়ো তদবখল  তয, ততওঁল োকৰ হোত 

তসই খোদযৰ ফোল  প্ৰসোবৰত তহোৱো নোই, ততবতয়ো 

ততওঁল োকক অিোবঞ্ছত িুব  ভোবিল  আৰু ততওলঁ োকৰ 

বিষলয় ততওঁৰ মনত ভীবতৰ সিোৰ হ’ । ততওঁল োলক ক’ত , 

‘ভয় নকবৰি, আবম  ূত সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবতলহ তপ্ৰবৰত হহলছোঁ’। 

اه   فَّلَّمَّٰا  َّیِْدیَُّهْم  رَّ ُهْم  اِلَّْیهِ  تَِّصُل  َلَّ  ا  نَِّكرَّ
َّْوجَّسَّ  ْ  وَّا لُْوا  ِخْیفًَّة    ِمْٰنُ ْف  َلَّ  قَّا   تَّخَّ

َّا   نٰ  لُْوط    قَّْوِم  اِله  اُْرِسلْنَّا   اِ
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71. আৰু ততওঁৰ স্ত্ৰী বথয় হহ আবছ , ফ ত ততওঁ হোঁবহ উঠি । 

তোৰ বপছত আবম ততওঁক (ইব্ৰোহীমৰ স্ত্ৰীক) সুসংিোদ বদল োঁ 

ইছহোক্বৰ, আৰু ইছহোক্বৰ বপছত ইয়োকূিৰ। 

تُه   َّ ا ِحكَّْت  قَّٓاى ِمَّة   وَّاْمرَّ ا  فَّضَّ هَّ ْرنه   فَّبَّٰشَّ
قَّ ن  ِمْن   ِباِْسحه ٓاءِ  وَّ قَّ  ٰوَّرَّ یَّْعُقْوبَّ   اِْسحه

 

72. ততওঁ ক’ত , ‘হোয়, বক আচবৰত! মই সেোন জন্ম 

বদমলন! অথচ মই এজনী িৃিো নোৰী আৰু তমোৰ স্বোমীও হহলছ 

িৃি, বনশ্চয় এইলটো এটো অদু্ভদ কথো’! 

یْلَّته   قَّالَّْت  َّلُِد  یهوَّ ا َّنَّا  ءَّ ُجوْز   وَّا ا عَّ  ٰوَّههذَّ
ْیًخا    بَّْعِلْ  ا اِٰنَّ   شَّ ء   ههذَّ ْ ِجْیب    لََّشَّ عَّ
 

73. ততওঁল োলক ক’ত , ‘আল্লোহৰ কোমত তুবম বিস্ময়লিোধ 

কবৰছো তনবক? তহ নিীৰ পবৰয়ো ! ততোমোল োকৰ প্ৰবত আলছ 

আল্লোহৰ (বিলশষ) অনুগ্ৰহ আৰু ক যোণ। বনশ্চয় ততও ঁ

প্ৰশংসোৰ তযোগয আৰু অতযে সন্মোবনত’। 

لُْو ا ِبْیَّ  قَّا َّتَّْعجَّ َّْمرِ  ِمْن  ا ِ  ا ْحمَُّت  اّلٰله  رَّ
 ِ ُته   اّلٰله كه بَّرَّ َّْهلَّ  عَّلَّْیُكْم  وَّ   الْبَّیِْت    ا
نَّٰه   ِمْید   اِ  ٰمَِّجْید   حَّ

74. তোৰ বপছত তযবতয়ো ইব্ৰোহীমৰ তসই ভয় দূৰ হ’  আৰু 

ততওঁৰ ওচৰল  সুসংিোদ আবহ , ততবতয়ো ততও ঁ  ূতৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ বিষলয় আমোৰ (লপ্ৰবৰত বফবৰিোসক ৰ)  গত 

িোদোনুিোদ কবৰিল  ধবৰল । 

ْن  ذَّهَّبَّ   فَّلَّمَّٰا  ِهْیمَّ  عَّ بْره ْوعُ  اِ   الٰرَّ
ْتهُ  ٓاءَّ ی وَّجَّ لُنَّا  الُْبْشره ادِ   قَّْوِم  ِفْ   یُجَّ

 لُْوط   

75. বনশ্চয় ইব্ৰোহীম আবছ  অতযে সহনশী , তকোম  হৃদয়, 

সদোয় আল্লোহ অবভমুখী। 
ِهْیمَّ  اِٰنَّ  بْره لِْیم   اِ َّٰوَّاه   لَّحَّ  ٰمُِنْیب   ا

76. তহ ইব্ৰোহীম! তুবম এই (বিতকি ৰ) পৰো বিৰত তহোৱো; 

বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বিধোন আবহ পবৰলছ; আৰু 

অৱলশয বসহঁতৰ প্ৰবত আবহি এলনকুৱো এটো শোবি বযলটোক 

প্ৰবতলৰোধ কৰো সম্ভৱ নহয়। 

ِهْیُم  َّْعِرْض  یه اِبْره ْن  ا ا    عَّ  قَّْد  اِنَّٰه    ههذَّ
ٓاءَّ  َّْمرُ  جَّ بِٰكَّ    ا نَُّٰهْم   رَّ ْ  وَّاِ تهِْْیِ اب   اه   عَّذَّ
ْْیُ  ْردُْود    غَّ  مَّ

77. আৰু তযবতয়ো আমোৰ তপ্ৰবৰত বফবৰিোসক   ূতৰ 

ওচৰল  হগ উপবিত হ’ , ততবতয়ো ততওঁল োকৰ আগমনত 

ততওঁ বিষণ্ন হ’  আৰু ততওঁল োকৰ (সুৰক্ষ্োৰ) বিষয়লটোক 

বচেো কবৰ ততওঁৰ হৃদয় সংকুবচত হহ গ’  আৰু ক’ত , 

‘আবজৰ বদনলটো িৰ বিপদৰ বদন’! 

لَّمَّٰا  ٓاءَّْت  وَّ ءَّ  لُْوًطا   ُرُسلُنَّا  جَّ   ِبِهْم  ِسْٓ
اقَّ  ا ذَّْرعًا ٰوَّقَّالَّ  ِبِهْم  وَّضَّ  یَّْوم   ههذَّ
ِصْیب    عَّ
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78. আৰু ততওৰঁ সম্প্ৰদোয়ৰ ত োকসকল  ততওঁৰ ওচৰল  

উদ্ভ্ৰোে হহ তদৌবৰ আবহ  আৰু আগৰ পৰোই বসহঁত অসৎকমিত 

ব প্ত আবছ । ততওঁ ( ূলত) ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ইহঁত তমোৰ কনযো, ততোমোল োকৰ িোলি ইহঁতলহ তিবছ পবৱত্ৰ। 

গবতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু 

তমোৰ অবতবথ সম্বলন্ধ তমোক  বজ্জত নকবৰিো। ততোমোল োকৰ 

মোজত তকোলনো ভো  মোনুহ নোইলন’? 

ه   ٓاءَّ ُعْونَّ  قَّْوُمه   وَّجَّ ِمْن   اِلَّْیِه    یُْهرَّ   وَّ
َّانُْوا قَّْبُل  اهِت    یَّْعمَّلُْونَّ  ك ٰیِ   قَّالَّ   الٰسَّ
ءِ  یهقَّْوِم  ْ  هه ُؤاَلَّ رُ  ُهٰنَّ  بَّنَّاِٰت َّْطهَّ   لَّكُْم  ا
َّ  فَّاتَُّٰقوا ْیِفْ    ِفْ  ُتْخُزْوِن  وََّلَّ  اّلٰله   ضَّ
َّلَّیْسَّ   ٰرَِّشْید   رَُّجل   ِمْنُكْم  ا

79. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবমলতো জোনোই, ততোমোৰ কনযোসক ৰ 

প্ৰবত আমোৰ তকোলনো আগ্ৰহ নোই; আৰু আবম বযলটো বিচোলৰোঁ 

তসইলটোও তুবম বনশ্চয় জোনো’। 

ا   عَّلِمْتَّ  لَّقَّْد  قَّالُْوا   ِمْن   بَّنهِتكَّ  ِفْ  لَّنَّا  مَّ
ٰق     نَّٰكَّ   حَّ ا  لَّتَّْعلَُّم  وَّاِ  نُِریُْد  مَّ

80. ততওঁ ক’ত , ‘হোয়! ততোমোল োকৰ ওপৰত যবদ তমোৰ 

শবি থোবক লহঁলতন অথিো মই যবদ তকোলনো সুদৃঢ িম্ভৰ 

আেয়  ি পোবৰল োঁলহঁলতন’! 

َّٰنَّ  لَّوْ  قَّالَّ  َّوْ  قُٰوَّةً  ِبكُْم  ِلْ  ا ِوْی   ا   اِله  اه
ِدیْد   ُرْكن    شَّ

81. ততওঁল োলক (বফবৰিোসকল ) ক’ত , ‘তহ  ূত! বনশ্চয় 

আবম আলপোনোৰ প্ৰবতপো কৰ তপ্ৰবৰত বফবৰিো। বসহঁলত 

তকবতয়োও আলপোনোৰ ওচৰল লক আবহি তনোৱোবৰি। গবতলক 

আপুবন ৰোবতৰ তকোলনো এটো ভোগত আলপোনোৰ 

পবৰয়ো িগিকল  ও োই যোওক আৰু আলপোনোল োকৰ 

তকোলনোলৱই তযন বপছফোল  ঘূবৰ নোচোয়। তকৱ  আলপোনোৰ 

স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ, কোৰণ তোইৰ ওপৰলতো তসই শোবি আবহি বযলটো 

বসহঁতৰ ওপৰত আবহি। বনশ্চয় প্ৰভোত হহলছ বসহঁতৰ 

(শোবিৰ) িোলি বনধিোবৰত সময়। প্ৰভোতৰ সময় অবত বনকটৱতী 

নহয়লন িোৰু’? 

نَّٰا  یهلُْوُط  قَّالُْوا بِٰكَّ  ُرُسُل  اِ ا لَّْن  رَّ  یَِّٰصلُْو 
َّْسرِ  اِلَّْیكَّ    الَّْٰیِل  ٰمِنَّ  ِبِقْطع   ِباَّْهلِكَّ  فَّا
د   ِمْنُكْم  یَّلْتَِّفْت  وََّلَّ  َّتَّكَّ    اَِٰلَّ  اَّحَّ ا   اْمرَّ
نَّٰه   ا  اِ ا   ُمِصیُْبهَّ ابَُّهْم    مَّ  اِٰنَّ   اَّصَّ

ُهُم  ْبُح    مَّْوعِدَّ َّلَّیْسَّ   الٰصُ ْبُح  ا   الٰصُ
 ِبقَِّریْب  

82. এলতলক তযবতয়ো আমোৰ (শোবিৰ) আলদশ আবহ পবৰ  

ততবতয়ো আবম জনপদক ত -ওপৰ কবৰ বদল োঁ আৰু বসহঁতৰ 

ওপৰত ৰমোগত িষিণ কবৰল োঁ পকো মোটিৰ বশ , 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  َّْمُرنَّا  جَّ لْنَّا  ا عَّ ا  جَّ ا  عَّالِیَّهَّ افِلَّهَّ   سَّ
ْرنَّا  َّْمطَّ ا  وَّا ةً  عَّلَّْیهَّ ارَّ ۬    ٰمِْن  ِحجَّ ْیل  ن  ِسٰجِ
 ٰمَّْنُضْود ن 

83. বযলটো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত (বিলশষভোলৱ) 

বচবহ্নত আবছ ; আৰু এইলটো যোব মসক ৰ পৰো তিবছ 

আঁতৰত নোবছ । 

ٰوَّمَّةً  بِٰكَّ    ِعْندَّ  ٰمُسَّ ا   رَّ مَّ   ِمنَّ  ِِهَّ  وَّ
لِمِْیَّ  ن  الٰظه  ِببَِّعْید 
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84. আৰু মোবদয়োনিোসীসক ৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ভোতৃ 

শু্বআইিক (নিী বহচোলপ) তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। ততওঁ হকবছ , 

‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত 

কৰো, ততওঁৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই; আৰু (শুনো) তজোখ-মোখত কম নকবৰিো; বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকক সচ্ছ  অৱিোত তদবখ আলছোঁ, বকন্তু মই 

ততোমোল োকৰ বিষলয় এটো সিিগ্ৰোসী বদনৰ শোবিৰ আশংকো 

কবৰলছোঁ’। 

اُهْم  مَّْدیَّنَّ  وَّاِله  یًْبا    اَّخَّ   قَّالَّ   ُشعَّ
َّ  اْعُبُدوا یهقَّْوِم  ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ   اِل
ه     ْْیُ   الْمِكْیَّالَّ  تَّْنُقُصوا وََّلَّ   غَّ

انَّ  ْ   وَّالْمِْیزَّ ىكُْم  اِٰنِ َّره ْ   ا ْْی  ٰوَّاِٰنِ   ِبخَّ
اُف  ابَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ  ٰمُِحْیط   یَّْوم   عَّذَّ

85. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক নযোয়-সংগতভোলৱ 

তজোখ-মোখ কবৰিো, মোনুহক বসহঁতৰ প্ৰোপয িস্তু কম বনবদিো 

আৰু পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্ট কবৰ নুফুবৰিো’। 

یهقَّْوِم  َّْوفُوا وَّ انَّ  الْمِكْیَّالَّ  ا   وَّالْمِْیزَّ
ُسوا وََّلَّ  ِبالِْقْسِط    النَّٰاسَّ  تَّْبخَّ
ُهْم  َّْشیَّٓاءَّ  اَْلَّْرِض  ِف  تَّْعثَّْوا وََّلَّ  ا
 ُمْفِسِدیْنَّ 

86. যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো ততলে আল্লোহ প্ৰদত্ত 

অৱবশষ্ট ( োভোংশ)বখবনলয় হহলছ ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম; 

আৰু মই ততোমোল োকৰ তেোৱধোয়ক নহয়। 

ِ  بَِّقٰیَُّت  ْْی   اّلٰله   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
  ۬ ْؤِمِنْیَّ   ا    ٰمُ مَّ َّنَّا  وَّ ِفْیظ   عَّلَّْیُكْم  ا  ِبحَّ

87. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ শু্বআইি! ততোমোৰ ছো োলত ততোমোক 

এই বনলদি শ বদলয় তনবক তয, আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  

বযসক ৰ ইিোদত কবৰবছ  আবম বসহঁতক িজি ন কবৰি  োবগি 

আৰু আবম আমোৰ ধন-সম্পদত বনজৰ ইচ্ছোমলত বয কলৰোঁ 

তসয়োও (িজি ন কবৰি  োবগি তনবক)? তকৱ  তুবমলহ সবহষু্ণ, 

সদোচোৰী’! 

ْیُب  قَّالُْوا هوُتكَّ  یهُشعَّ ل َّْن  تَّاُْمُركَّ  اَّصَّ  ا
كَّ  ا  نََّْٰتُ بَّٓاُؤنَّا   یَّْعُبُد  مَّ َّوْ  اه َّْن  ا لَّ  ا   ِفْ   نَّْٰفعَّ
َّْموَّالِنَّا  ا  ا ُؤا    مَّ ٓ َّنْتَّ  اِنَّٰكَّ   نَّشه لِْیُم  َلَّ   الْحَّ
ِشْیُد   الٰرَّ
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88. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক 

ভোবিছোলন, মই যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ তপ্ৰবৰত স্পষ্ট প্ৰমোণৰ 

ওপৰত প্ৰবতবিত থোলকোঁ আৰু ততওঁ যবদ তমোক ততওঁৰ তৰফৰ 

পৰো উৎকৃষ্ট জীবৱকো দোন কলৰ (তথোবপও মই তমোৰ কতি িযৰ 

পৰো বিৰত থোবকমলন?) আৰু মই ততোমোল োকক বযলটো বনলষধ 

কলৰোঁ, মই বনলজও তোৰ বিপৰীত কবৰিল  ইচু্ছক নহয়। মই 

তকৱ  তমোৰ সক্ষ্ম অনুযোয়ী সংস্কোৰলহ কবৰি বিচোলৰোঁ। তমোৰ 

কোযিসোধন তকৱ  আল্লোহৰ তোওফীকত; মই তকৱ  ততওঁৰ 

ওপৰলতই বনভি ৰ কলৰোঁ আৰু মই ততওলঁৰই অবভমুখী’। 

ءَّیُْتْم  یهقَّْوِم  قَّالَّ  َّرَّ له  ُكْنُت  اِْن  ا   عَّ
ْ  ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   ٰبِ زَّقَِّنْ  ٰرَّ ًنا    ِرْزقًا  ِمْنهُ  وَّرَّ سَّ   حَّ
ا   مَّ َّْن  اُِریُْد  وَّ الِفَُّكْم  ا ا   اِله  اُخَّ   مَّ

ىكُْم  َّنْهه ْنُه    ا حَّ  اَِٰلَّ  اُِریُْد  اِْن   عَّ  اَْلِْصلَّ
ا  ْعُت    مَّ ا   اْستَّطَّ مَّ ِ    اَِٰلَّ  تَّْوفِیِْقْ   وَّ   ِباّلٰله

َّٰلُْت  عَّلَّْیهِ  ُنِْیُب  وَّاِلَّْیهِ  تَّوَّك  ا

89. ‘আৰু তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! তমোৰ  গত কৰো হিবৰতোই তযন 

ততোমোল োকক তকবতয়োও এলন অপৰোধ কবৰিল  প্ৰলৰোবচত 

নকলৰ যোৰ ফ ত ততোমোল োকৰ ওপৰলতো তসইদলৰই বিপদ 

আপবতত হ’ি বযদলৰ আপবতত হহবছ  নূহৰ সম্প্ৰদোয়ৰ 

ওপৰত অথিো হূদৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওপৰত নোইিো ছল হৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ ওপৰত; আৰু  ূত সম্প্ৰদোয় ততোমোল োকৰ পৰো 

তিবছ দূৰত নোবছ ’। 

یهقَّْوِم  نَُّٰكْم  َلَّ  وَّ اِقْ   یَّْجِرمَّ َّْن  ِشقَّ   ا
ا   ٰمِثُْل  یُِٰصیْبَُّكْم  ابَّ  مَّ َّوْ  نُْوح   قَّْومَّ  اَّصَّ   ا

َّوْ  ُهْود   قَّْومَّ  لِح     قَّْومَّ  ا ا   صه مَّ   لُْوط   قَّْوُم  وَّ
 ِببَِّعْید   ٰمِْنُكْم 

90. ‘আৰু ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কৰো আৰু ততওঁৰ বপলন উভবত আহো। বনশ্চয় তমোৰ 

প্ৰবতপো ক পৰম দয়ো ু, অবত তেহশী ’। 

بَُّٰكْم  وَّاْستَّْغِفُرْوا ا ثُٰمَّ  رَّ  اِٰنَّ   اِلَّْیِه    ُتْوبُْو 
 ْ ٰبِ ِحیْم   رَّ  ٰوَّدُْود   رَّ

91. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ শু্বআইি! তুবম বয তকোৱো তোলৰ িহু 

কথো আবম িুবজলয় নোপোওঁ, আৰু বনঃসলিলহ আবম ততোমোক 

আমোৰ মোজত দুিি  িুব লহ গম পোওঁ। ততোমোৰ আত্মীয়-স্বজন 

নোথোবকল  আবম ততোমোক বশ গুটি দব য়োই মোবৰ 

তপ োল োঁলহঁলতন। কোৰণ তুবম আমোতলক তিবছ শবিশো ী 

নহয়’। 

ْیُب  قَّالُْوا ا  یهُشعَّ ا نَّْفقَّهُ  مَّ ٰمَّا  كَِّثْْیً   ٰمِ
نَّٰا  تَُّقْولُ  ىكَّ  وَّاِ ِعْیًفا    فِیْنَّا  لَّنَّره لَّْو   ضَّ وَّ
ْهُطكَّ  َلَّ  ْمنهكَّ ؗ  رَّ جَّ ا    لَّرَّ مَّ َّنْتَّ  وَّ   عَّلَّیْنَّا  ا

ِزیْز    ِبعَّ
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92. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োকৰ ওচৰত 

তমোৰ আত্মীয়-স্বজন আল্লোহতলক তিবছ শবিশো ী তনবক? 

অথচ ততোমোল োলক ততওকঁ সমূ্পণিৰূলপ আওকোণ কবৰছো। 

ততোমোল োলক বয কৰো বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক তসয়ো 

পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ’। 

ْهِٰطْ   یهقَّْوِم  قَّالَّ  َّرَّ زُٰ  ا َّعَّ   ٰمِنَّ  عَّلَّْیُكْم  ا
   ِ ْذُتُمْوهُ   اّلٰله تَّٰخَّ ُكْم  وَّا ٓاءَّ   ِظْهِریًٰا    وَّرَّ
ْ  اِٰنَّ  ٰبِ  ُمِحْیط   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  رَّ

93. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক বনজ বনজ অৱিোনত 

কোম কবৰ তযোৱো, মলয়ো তমোৰ কোম কবৰ আলছোঁ। ততোমোল োলক 

শীলেই জোবনি পোবৰিো কোৰ ওপৰত আবহি  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি 

আৰু তকোন হহলছ বমছ ীয়ো। এলতলক ততোমোল োলক প্ৰতীক্ষ্ো 

কৰো, মলয়ো ততোমোল োকৰ  গত প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ। 

یهقَّْوِم  له  اْعمَّلُْوا وَّ كَّانَِّتكُْم  عَّ ْ  مَّ   اِٰنِ
ْوفَّ   عَّاِمل      یَّٰاْتِْیهِ  مَّْن   تَّْعلَّمُْونَّ ن  سَّ
اب   مَّْن  یُْٰخِزیْهِ  عَّذَّ َّاذِب     وَّ  ُهوَّك

ا ْ  وَّاْرتَِّقُبْو  كُْم  اِٰنِ قِْیب   مَّعَّ  رَّ

94. আৰু তযবতয়ো আমোৰ (শোবিৰ) আলদশ আবহ পোল  

ততবতয়ো আবম শু্বআইি আৰু ততওঁৰ  গত বযসকল  ঈমোন 

আবনবছ  ততওঁল োকক আমোৰ অনুগ্ৰহত ৰক্ষ্ো কবৰল োঁ; আৰু 

বযসকল  অনযোয় কবৰবছ  বসহঁতক এটো ভীষণ শব্দই আঘোত 

কবৰল , ফ ত বসহঁত বনজ বনজ ঘৰলত নতজোনু হহ (মৃত 

অৱিোত) পবৰ থোবক । 

لَّمَّٰا  ٓاءَّ  وَّ َّْمُرنَّا  جَّ یْنَّا  ا یًْبا   نَّٰجَّ ُشعَّ
ُنْوا ٰوَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ه   اه ْحمَّة   مَّعَّ  ٰمِنَّٰا  ِبرَّ
ِت  ذَّ لَّمُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاَّخَّ ةُ  ظَّ ْیحَّ  الٰصَّ
َّْصبَُّحْوا ن  دِیَّاِرِهْم  ِفْ  فَّا ِثِمْیَّ  جه

95. তযবনিো বসহঁলত তকবতয়োও তোত িসিোস কৰোই নোবছ । 

জোবন তথোৱো! ধ্বংসই আবছ  মোবদয়োনিোসীৰ পবৰণোম, 

তযলনলক ধ্বংস হহবছ  ছোমূদ সম্প্ৰদোয়। 

َّْن  َّا ا    یَّْغنَّْوا لَّْٰم  ك  لِٰمَّْدیَّنَّ  بُْعًدا اََّلَّ   فِْیهَّ
ْت  كَّمَّا  َُّمْودُن  بَِّعدَّ  ث

96. আৰু বনশ্চয় আবমলয়ই মুছোক আমোৰ বনদশিনোৱ ী তথো 

স্পষ্ট প্ৰমোণসহ তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ن   ِباهیهِتنَّا  ُمْوسه  ا   وَُّسلْطه
ن  ِبْی   ٰمُ

97. বফৰআউন আৰু তোৰ তনতৃিৃিসক ৰ ওচৰল । বকন্তু 

তনতোসকল  বফৰআউনৰ কোযিক োপৰ অনুসৰণ কবৰবছ ; 

অথচ বফৰআউনৰ কোযিক োপ সঠিক নোবছ । 

ْونَّ  اِله  ۡى ِه   فِْرعَّ مَّلَّ ا وَّ َّْمرَّ  فَّاتَّٰبَُّعْو   ا
ْونَّ    ا    فِْرعَّ مَّ َّْمرُ  وَّ ْونَّ  ا ِشْید   فِْرعَّ  ِبرَّ

98. বক্বয়োমতৰ বদনো বস তোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ সনু্মখত থোবকি। তোৰ 

বপছত বসলয়ই বসহঁতক জুইত উপনীত কবৰি। য’ত বসহঁত 

উপনীত হ’ি তসইলটো অতযে বনকৃষ্ট উপনীত তহোৱোৰ িোন! 

مَّةِ  یَّْومَّ  قَّْومَّه   یَّْقُدُم  َّْورَّدَُّهُم  الِْقیه   فَّا
ِبْئسَّ   النَّٰارَّ     الْمَّوُْرْودُ  الْوِْردُ  وَّ
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99. আৰু অবভশোলপ বসহঁতক এই পৃবথৱীলতো  গ এৰো নোবছ  

আৰু বক্বয়োমতৰ বদনোও তনবৰি। তসইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট 

পুৰস্কোৰ বযলটো বসহঁতক প্ৰদোন কৰো হ’ি! 

تِْبُعْوا ُ ِذه   ِفْ  وَّا یَّْومَّ  هه مَِّة    لَّْعنًَّة ٰوَّ   الِْقیه
فُْد  ِبْئسَّ   الْمَّْرفُْودُ  الٰرِ

100. এইলিোৰ হহলছ জনপদসমূহৰ বকছুমোন সংিোদ, বযলিোৰ 

আবম ততোমোৰ ওচৰত িণিনো কবৰল োঁ। এইলিোৰৰ বকছুমোন 

এবতয়োও বিদযমোন আলছ আৰু বকছুমোন বনমূি  হহলছ। 

لِكَّ  َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن  ذه ی ا ه   الُْقره   عَّلَّْیكَّ  نَُّقٰصُ
ا  ِصْید   قَّٓاى ِم   ِمْنهَّ  ٰوَّحَّ

101. আবম বসহঁতৰ প্ৰবত অকলণো অনযোয় কৰো নোবছল োঁ, 

বসহঁত বনলজই বনজৰ অনযোয় কবৰবছ । দৰোচ লত তযবতয়ো 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ (শোবিৰ) বনলদি শ আবহ পোইবছ , 

ততবতয়ো আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁলত বযলিোৰ উপোসযৰ ইিোদত 

কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁতৰ তকোলনো কোমত অহো নোবছ ; 

ওল োটো বসহঁলত বসহঁতৰ ধ্বংসৰ িোবহলৰ আন এলকো িৃবি কৰো 

নোবছ । 

ا  مَّ ْ   وَّ ُ لَّمْٰنه هِكْن   ظَّ ل ا  وَّ لَّمُْو  ُهْم   ظَّ َّنُْفسَّ   ا
َّْغنَّْت   فَّمَّا   ْ   ا ْٰنُ ُ   عَّ هَُتُ لِهَّ  الَِّٰتْ   اه

ِ   دُْوِن   ِمْن   یَّْدُعْونَّ  ء   ِمْن    اّلٰله ْ   لَّٰمَّٰا  َشَّ
ٓاءَّ  َّْمرُ  جَّ بِٰكَّ    ا ا   رَّ مَّ  زَّادُْوُهْم  وَّ
ْْیَّ    تَّْتِبیْب   غَّ

102. তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক তকোলনো অনযোয়কোৰী 

জনপদক আৰমণ কলৰ ততবতয়ো এইদলৰই আৰমণ কলৰ। 

বনঃসলিলহ ততওঁৰ আৰমণ অবত যন্ত্ৰণোদোয়ক, মহোকঠিন। 

لِكَّ  َّْخذُ  وَّكَّذه بِٰكَّ  ا ذَّ  اِذَّا   رَّ ی اَّخَّ   الُْقره
الِمَّة     وَِِّهَّ  ه    اِٰنَّ   ظَّ َّْخذَّ َّلِْیم   ا ِدیْد   ا  شَّ

103. বনশ্চয় ইয়োত আলছ তসই িযবিৰ িোলি বনদশিন, বযলয় 

আবখৰোতক ভয় কলৰ। তসইলটো হ’ি এলনকুৱো এটো বদন 

বযবদনো সকল ো মোনুহলক একবত্ৰত কৰো হ’ি; আৰু তসইবদনো 

সকল োলক উপবিত কৰো হ’ি; 

لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیَّةً  ذه افَّ   لِٰمَّْن  َلَّ ابَّ   خَّ   عَّذَّ
ةِ    لِكَّ   اَْلهِخرَّ   لَّٰهُ   ٰمَّْجُمْوع  ن  یَّْوم   ذه
لِكَّ  النَّٰاُس   ٰمَّْشُهْود    یَّْوم   وَّذه

104. আৰু আবম তসইলটোক তকৱ  বনবদি ষ্ট এটো সময়ৰ িোলি 

বি বম্বত কবৰলছোঁ। 

ا  مَّ ُره    وَّ ل   اَِٰلَّ  نُؤَّٰخِ  ٰمَّْعُدْود    َِلَّجَّ

105. তযবতয়ো তসই বদৱসলটো আবহি ততবতয়ো আল্লোহৰ 

অনুমবত অবিহলন তকোলনও কথোও ক’ি তনোৱোবৰি; এলতলক 

বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোন হ’ি দুভি গীয়ো আৰু বকছুমোন হ’ি 

তসৌভোগযৱোন। 

  ِباِذْنِه     اَِٰلَّ  نَّْفس   تَّكَّلَُّٰم  َلَّ  یَّاِْت  یَّْومَّ 
 ْ ِقٰ   فَِّمْٰنُ ِعْید   شَّ  ٰوَّسَّ
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106. ফ ত বযসক  দুভি গীয়ো হ’ি বসহঁত থোবকি 

(জোহোন্নোমৰ) জুইত, আৰু তোত বসহঁলত ভীষণ বচঞৰ আৰু 

আতি নোদ কবৰ থোবকি। 

ا  َّٰمَّ ُقْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا ا  لَُّهْم  النَّٰارِ  فَِّف  شَّ   فِْیهَّ
فِْْی   ن زَّ ِهْیق   ٰوَّشَّ

107. তোত বসহঁত বচৰকো  থোবকি, বযমোন বদন আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱী বিদযমোন থোবকি, অৱলশয ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

তিল গ তকোলনো ইচ্ছো নকৰোল লক; বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো লক তসইলটোলৱই কলৰ বযলটো ততওঁ ইচ্ছো কলৰ। 

لِِدیْنَّ  ا  خه ا  فِْیهَّ مهوهُت  دَّامَِّت  مَّ   الٰسَّ
ا  اَِٰلَّ  وَّاَْلَّْرُض  ٓاءَّ  مَّ بُٰكَّ    شَّ بَّٰكَّ  اِٰنَّ   رَّ  رَّ
ال    یُِریُْد  لِٰمَّا  فَّٰعَّ

108. আনহোলত বযসক  তসৌভোগযৱোন ততওঁল োক থোবকি 

জোন্নোতত। তোত ততওঁল োক বচৰিোয়ী হ’ি, বযমোন বদন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী বিদযমোন থোবকি, অৱলশয ততোমোৰ 

প্ৰবতপো লক তিল গ তকোলনো ইচ্ছো নকৰোল লক; এইলটো এটো 

বনৰৱবচ্ছন্ন পুৰস্কোৰ। 

ا  َّٰمَّ نَّٰةِ  فَِّف  ُسِعُدْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا   الْجَّ
لِِدیْنَّ  ا  خه ا  فِْیهَّ مهوهُت  دَّامَِّت  مَّ   الٰسَّ
ا  اَِٰلَّ  وَّاَْلَّْرُض  ٓاءَّ  مَّ بُٰكَّ    شَّ ٓاءً   رَّ طَّ ْْیَّ  عَّ   غَّ
 مَّْجُذْوذ  

109. এলতলক বসহঁলত বযলিোৰৰ ইিোদত কলৰ তসই বিষলয় 

তুবম সংশয়ত নপবৰিো, বসহঁলতও তসইদলৰই (বমছো উপোসযৰ) 

উপোসনো কলৰ বযদলৰ বসহঁতৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  কবৰবছ । 

বনশ্চয় আবম বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰোপয সমূ্পণিৰূলপ প্ৰদোন কবৰম-

-- অকলণো হ্ৰোস নকলৰোঁ। 

ٰمَّا  ِمْریَّة   ِفْ  تَُّك  فَّلَّ  ِء    یَّْعُبُد  ٰمِ ا   هه ُؤاَلَّ   مَّ
بَّٓاُؤُهْم  یَّْعُبُد  كَّمَّا  اَِٰلَّ  یَّْعُبُدْونَّ    ٰمِْن  اه

نَّٰا   قَّْبُل    ْ  لَّمُوَّفُْٰوُهْم  وَّاِ ُ ْْیَّ  نَِّصیُْبَّ  غَّ
ن   مَّْنُقْوص 

110. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, তোৰ 

বপছত তোত মতলভদ ঘটিবছ । ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পূিি 

বসিোে নোথোবকল  বসহঁতৰ মীমোংসো হহলয় গ’’ লহঁলতন। 

বনশ্চয় বসহঁত এই (লকোৰআন) সম্পলকি  বিভ্ৰোবেকৰ সলিহত 

বনপবতত। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   فَّاْخُتلِفَّ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه
لَّْو َلَّ   فِْیِه    َّلِمَّة   وَّ بَّقَّْت  ك بِٰكَّ  ِمْن  سَّ   ٰرَّ
ْ    لَُّقِضَّ  ُ نَُّٰهْم   بَّیْٰنَّ ٰك   لَِّفْ  وَّاِ   ٰمِْنهُ  شَّ
 ُمِریْب  

111. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ প্ৰলতযকলক 

তোৰ কমিফ  সমূ্পণিৰূলপ প্ৰদোন কবৰি। বসহঁলত বয কলৰ ততও ঁ

তসই বিষলয় সবিলশষ অৱবহত। 

ْ  لَّٰمَّٰا  كُٰلً  وَّاِٰنَّ  ُ فِٰیَّٰٰنَّ بُٰكَّ  لَُّیوَّ َّْعمَّالَُّهْم    رَّ   ا
نَّٰه   ِبْْی    یَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اِ  خَّ

112. এলতলক তুবম বযদলৰ আবদষ্ট হহছো তোত অবিচ  থোকো 

আৰু ততোমোৰ হসলত বযসকল  তোওিো কবৰলছ ততওঁল োলকও; 

আৰু ততোমোল োলক সীমো ংঘন নকবৰিো, ততোমোল োলক বয কৰো 

বনশ্চয় ততওঁ তসই বিষলয় সমযক দ্ৰষ্টো। 

مَّْن  اُِمْرتَّ  كَّمَّا   فَّاْستَِّقْم    مَّعَّكَّ  تَّابَّ  وَّ
ْوا    وََّلَّ   بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اِنَّٰه    تَّْطغَّ
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113. আৰু বযসকল  অনযোয় কবৰলছ বসহঁতৰ প্ৰবত 

ততোমোল োলক ঢো  নোখোিো; এলন কবৰল  ততোমোল োকক জুলয় 

স্পশি কবৰি। ততলন অৱিোত আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ 

আন তকোলনো সহোয়ক নোথোবকি। ফ ত ততোমোল োকক তকোলনো 

সহোয় কৰো নহ’ি। 

لَّمُْوا  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّْركَُّنْو ا وََّلَّ   ظَّ
كُُم  ا   النَّٰاُر ن  فَّتَّمَّٰسَّ مَّ   دُْوِن  ٰمِْن  لَّكُْم  وَّ

 ِ َّْولِیَّٓاءَّ  ِمْن  اّلٰله ُرْونَّ  َلَّ  ثُٰمَّ  ا  ُتْنصَّ

114. আৰু তুবম ছো োত কোলয়ম কৰো, বদনৰ দুলয়ো প্ৰোেভোগত 

আৰু ৰোবতৰ প্ৰথমোংশত। বনশ্চয় সৎকমিই অসৎকমিক দূৰ 

কলৰ। উপলদশ গ্ৰহণকোৰীসক ৰ িোলি এইলটো এটো উপলদশ। 

َّقِِم  هوةَّ  وَّا ل ِ  الٰصَّ فَّ رَّ ارِ  طَّ   ٰمِنَّ  وَُّزلًَّفا  النَّٰهَّ
نهِت  اِٰنَّ   الَّْٰیِل    سَّ اهِت    یُْذِهْبَّ  الْحَّ ٰیِ   الٰسَّ
لِكَّ  ی ذه ْكره ِكِریْنَّ   ذِ  لِلٰذه

115. আৰু তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো, কোৰণ বনশ্চয় আল্লোলহ 

সৎকমিশী সক ৰ প্ৰবতদোন বিনষ্ট নকলৰ। 
َّ  فَّاِٰنَّ  وَّاْصَِبْ  َّْجرَّ  یُِضْیعُ  َلَّ  اّلٰله   ا

 الْمُْحِسِنْیَّ 

116. এলতলক ততোমোল োকৰ পূলিি বযলিোৰ প্ৰজন্ম অবতিোবহত 

হহলছ বসহঁতৰ মোজত এলনকুৱো প্ৰজ্ঞোৱোন বকয় তহোৱো নোই, 

বযসকল  পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্টৰ পৰো বনলষধ কবৰল লহঁলতন? 

বকছুসংখযক ত োকৰ িোবহলৰ, বযসক ক আবম বসহঁতৰ মোজৰ 

পৰো ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ। আনহোলত বযসকল  অনযোয় কবৰবছ , 

বসহঁলত বি োবসতোৰ বপছত পবৰ আবছ , আৰু বসহঁত আবছ  

অপৰোধী। 

َّانَّ  فَّلَّْو َلَّ    قَّْبلِكُْم  ِمْن  الُْقُرْوِن  ِمنَّ  ك
ْونَّ  بَِّقٰیَّة   اُولُْوا ِن  یَّْٰنهَّ ادِ  عَّ  ِف  الْفَّسَّ

ٰمَّْن  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  اَْلَّْرِض  یْنَّا  ٰمِ َّنْجَّ ْ    ا  ِمْٰنُ
تَّٰبَّعَّ  لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا ا   ظَّ ُتِْرفُْوا مَّ   فِْیهِ  ا
َّانُْوا  ُمْجِرِمْیَّ  وَّك

117. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো ক এলনকুৱো নহয় তয, ততও ঁ

অনযোয়ভোলৱ তকোলনো জনপদক ধ্বংস কবৰি, অথচ তোৰ 

অবধিোসীসক  হহলছ সংলশোধনকোৰী। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ بُٰكَّ  ك ی لُِیْهلِكَّ  رَّ   ِبُظلْم   الُْقره
ا  َّْهلُهَّ  ُمْصلُِحْونَّ  ٰوَّا

118. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ইচ্ছো কবৰল  সকল ো 

মোনুহলকই এটো উম্মতত পবৰণত কবৰি পোবৰল হঁলতন, বকন্তু 

বসহঁলত সদোয় মত-বিলৰোধলহ কবৰ থোবকি, 

لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ بُٰكَّ  شَّ لَّ  رَّ عَّ اُٰمًَّة  النَّٰاسَّ  لَّجَّ
ةً ٰوََّلَّ  الُْونَّ  ٰوَّاِحدَّ ن  یَّزَّ  ُمْختَّلِِفْیَّ

119. বকন্তু ততওঁল োক নহয়, বযসক ক ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

দয়ো কবৰলছ। কোৰণ এই িোলিই ততওঁল োকক ততওঁ সৃবষ্ট 

কবৰলছ,  গলত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ এই কথোও চূডোে 

হহলছ তয, ‘বনবশ্চতভোলৱ আবম বজ্বন আৰু মোনৱ উভয়ৰ দ্বোৰো 

জোহোন্নোম পূণি কবৰম’। 

بُٰكَّ    ٰرَِّحمَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  لِكَّ   رَّ لِذه لَّقَُّهْم    وَّ  خَّ
َّلِمَّةُ  وَّتَّٰمَّْت  بِٰكَّ  ك َّْملَـّ َّٰنَّ  رَّ نَّٰمَّ  َلَّ هَّ   ِمنَّ  جَّ
َّْجمَِّعْیَّ  وَّالنَّٰاِس  الِْجنَّٰةِ   ا
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120. আৰু ৰোছু সক ৰ এইলিোৰ সংিোদ আবম ততোমোৰ 

ওচৰত িণিনো কবৰলছোঁ, যোৰ দ্বোৰো আবম ততোমোৰ মনক সুদৃঢ 

কলৰোঁ, ইয়োৰ মোধযমত ততোমোৰ ওচৰল  আবহলছ সতয আৰু 

মুবমনসক ৰ ওচৰল  আবহলছ উপলদশ আৰু স্মৰণ। 

َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن   عَّلَّْیكَّ  نَُّٰقٰصُ  وَّكُٰلً  ُسِل  ا   الٰرُ
ا  ُت  مَّ ٓاءَّكَّ   فُؤَّادَّكَّ    ِبه   نُثَّبِٰ ِذهِ  ِفْ  وَّجَّ   هه

ٰقُ  ی الْحَّ ْكره ة  ٰوَّذِ ْوِعظَّ مَّ لِلْمُْؤِمِنْیَّ   وَّ
 

121. আৰু (লহ নিী!) বযসকল  ঈমোন তপোষণ নকলৰ বসহঁতক 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বনজৰ বনজৰ অৱিোনত কোম কবৰ 

তযোৱো, আবমও আমোৰ কোম কবৰ আলছোঁ’। 

َِّٰذیْنَّ  وَّقُْل  له  اْعمَّلُْوا یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  لِٰل   عَّ
كَّانَِّتكُْم    نَّٰا   مَّ ن  اِ ِملُْونَّ  عه

122. ‘এলতলক ততোমোল োলকও প্ৰতীক্ষ্ো কৰো, আবমও 

প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ’। 

نْتَِّظُرْوا     ُمنْتَِّظُرْونَّ  اِنَّٰا   وَّا

123. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ গোলয়ি (ৰ সংিোদ) তকৱ  

আল্লোহলৰই কতৃি ত্বোধীন আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই সকল ো বিষয় 

প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হ’ি। তসলয় তুবম তকৱ  ততওলঁৰই 

ইিোদত কৰো আৰু ততওঁৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কৰো। কোৰণ 

ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

অমলনোলযোগী নহয়। 

 ِ ْیُب  وَّّلِلٰه مهوهِت  غَّ  وَّاِلَّْیهِ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
عُ  َّْٰل  فَّاْعُبْدهُ  كُلُٰه   اَْلَّْمرُ  یُْرجَّ   وَّتَّوَّك
ا   عَّلَّْیِه    مَّ بُٰكَّ  وَّ ٰمَّا  ِبغَّافِل   رَّ   عَّ

ن   تَّْعمَّلُْونَّ
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ইউছুফ يوسَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-ৰো। এইলিোৰ হহলছ সুস্পষ্ট বকতোিৰ 

আয়োত। 

یهُت  تِلْكَّ  آلره  ِب  اه  الْمُِبْیِ   الِْكته

2. বনশ্চয় আবম ইয়োক তকোৰআন বহচোলপ অৰিী ভোষোত 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত ততোমোল োলক িুবজি পোৰো। 

َّا   نٰ لْنههُ  اِ َّنْزَّ نًا  ا ِبٰیًا  قُْرءه رَّ لَّٰكُْم  عَّ   لَّٰعَّ
 تَّْعِقلُْونَّ 

3. আবম ততোমোৰ ওচৰত উত্তম কোবহনী িণিনো কবৰলছোঁ, অহীৰ 

মোধযমত ততোমোৰ ওচৰল  এই তকোৰআন তপ্ৰৰণ কবৰ; যবদও 

ইয়োৰ আগত তুবম আবছ ো অনৱবহতসক ৰ অেভুি ি। 

نَّ  عَّلَّْیكَّ   نَُّقٰصُ  نَّْحُن  ِص  اَّْحسَّ   الْقَّصَّ
یْنَّا   ِبمَّا   َّْوحَّ ا اِلَّْیكَّ  ا ۬   ههذَّ نَّ    وَّاِْن   الُْقْراه

ِفلِْیَّ  لَّمِنَّ   قَّْبلِه   ِمْن  ُكْنتَّ   الْغه

4. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইউছুলফ ততওৰঁ বপতোক হকবছ , ‘তহ 

তমোৰ বপতো! মই (সলপোনত) এঘোৰটো নক্ষ্ত্ৰ, সূযি আৰু চন্দ্ৰক 

তদবখলছোঁ, তসইলিোৰক তমোৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত অৱিোত 

তদবখলছোঁ’। 

ْ  یه اَّبَِّت  َِلَِّبْیهِ  یُْوُسُف  قَّالَّ  اِذْ  َّیُْت  اِٰنِ ا   رَّ
دَّ  رَّ  اَّحَّ ْمسَّ  عَّشَّ   وَّالْقَّمَّرَّ  كَّْوكًَّبا ٰوَّالٰشَّ

 ْ َّیهَُْتُ ا ِجِدیْنَّ  ِلْ  رَّ  سه

5. ততও ঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ পুত্ৰ! ততোমোৰ সলপোনৰ কথো 

তকবতয়োও ততোমোৰ ভোতৃসক ক নক’িো; অনযথো বসহঁলত 

ততোমোৰ বিৰুলি গভীৰ ষডযন্ত্ৰ কবৰি। বনশ্চয় চয়তোন হহলছ 

মোনুহৰ প্ৰকোশয শত্ৰু’। 

َّٰ  قَّالَّ  له   ُرْءیَّاكَّ  تَّْقُصْص  َلَّ  یهُبنَّ  عَّ
 اِٰنَّ   كَّْیًدا    لَّكَّ  فَّیَِّكْیُدْوا اِْخوَّتِكَّ 
نَّ  ْیطه اِن  الٰشَّ  ٰمُِبْی   عَُّدٰو   لِْلِنْسَّ

6. আৰু এইদলৰ ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ততোমোক মলনোনীত 

কবৰি আৰু ততোমোক সলপোনৰ িযোখযো বশক্ষ্ো বদি আৰু ততোমোৰ 

ওপৰত  গলত ইয়োকূিৰ পবৰয়ো ৰ ওপৰত ততওঁৰ অনুগ্ৰহ 

পূণি কবৰি, তযলনলক ততওঁ এইলটো পূণি কবৰবছ  ইয়োৰ আগত 

ততোমোৰ বপতৃ-পুৰুষ ইব্ৰোহীম আৰু ইছহোক্বৰ ওপৰত। বনশ্চয় 

ততোমোৰ প্ৰবতপো ক সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

لِكَّ  بُٰكَّ  یَّْجتَِّبیْكَّ  وَّكَّذه لِٰمُكَّ  رَّ یُعَّ   ِمْن  وَّ
ادِیِْث  تَّاِْویِْل  یُِتٰمُ  اَْلَّحَّ   نِْعمَّتَّه   وَّ
له   عَّلَّْیكَّ  ِل  وَّعَّ ا  كَّمَّا   یَّْعُقْوبَّ  اه َّتَّٰمَّهَّ له   ا   عَّ
یْكَّ  َّبَّوَّ ِهْیمَّ  قَّْبُل  ِمْن  ا بْره قَّ    اِ   وَّاِْسحه
بَّٰكَّ  اِٰنَّ  ن  عَّلِْیم   رَّ ِكْیم   حَّ
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7. বনশ্চয় ইউছুফ আৰু ততওঁৰ ভোতৃসক ৰ কোবহনীত 

প্ৰশ্নকোৰীসক ৰ িোলি িহুলতো বনদশিন আলছ। 

َّانَّ  لَّقَّْد  یهت   وَّاِْخوَّتِه    یُْوُسفَّ  ِفْ  ك   اه
ٓاى ِلِْیَّ   لِٰلٰسَّ

8. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো বসহঁলত (লতওঁৰ ভোতৃসকল ) 

হকবছ , ‘আমোৰ বপতৃৰ ওচৰত ইউছুফ আৰু ততওঁৰ 

(সলহোদৰ) ভোইলহ আমোতলক তিবছ বপ্ৰয়, অথচ আবম এটো 

সংহত দ ; বনশ্চয় আমোৰ বপতৃ স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আলছ’। 

لُْوا اِذْ  َُّخْوهُ  لَُّیْوُسُف  قَّا ٰبُ  وَّا َِّبیْنَّا  اِله   اَّحَّ   ا
َّبَّانَّا  اِٰنَّ   ُعْصبَّة     وَّنَّْحُن  ِمنَّٰا  هل   لَِّفْ  ا ل   ضَّ

ِبْیِ ۬    ٰمُ

9. ‘ততোমোল োলক ইউছুফক হতযো কৰো অথিো তকোলনো এটো 

(দূৰৱতী)  োইত তোক তপ োই হথ আহো, ততবতয়োলহ 

ততোমোল োকৰ বপতৃৰ দৃবষ্ট তকৱ  ততোমোল োকৰ বপলনই বনবিষ্ট 

হ’ি আৰু তোৰ বপছত ততোমোল োলক (তোওিো কবৰ) সৎ হহ 

যোিো’। 

َّوِ  یُْوُسفَّ  قُْتلُْوا ُحْوهُ  ا َّْرًضا  اْطرَّ   یَّْٰخُل  ا
َِّبْیُكْم  وَّْجهُ  لَّكُْم  ْ  وَّتَُّكْونُْوا ا   بَّْعِده   ِمنٌۢ
لِِحْیَّ  قَّْوًما   صه

10. বসহঁতৰ মোজৰ এজলন ক’ত , ‘ততোমোল োলক ইউছুফক 

হতযো নকবৰিো আৰু যবদ বকিো কবৰিই বিচৰো ততলনহ’ত  তোক 

তকোলনোিো এটো কঁুৱোত তপ োই বদয়োলগ, যোত্ৰীদ ৰ তকোলনোিোই 

তোক তুব  হ  যোি’। 

ْ  قَّٓاى ِل   قَّالَّ    یُْوُسفَّ  تَّْقُتلُْوا َلَّ  ٰمِْٰنُ
َّلُْقْوهُ    یَّلْتَِّقْطهُ  الُْجٰبِ  غَّیهبَِّت  ِفْ  وَّا
ةِ  بَّْعُض  ٰیَّارَّ  فهِعلِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الٰسَّ

11. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ বপতো! আলপোনোৰ বক হ’ , 

ইউছুফৰ বিষলয় আমোক আপুবন বকয় বনৰোপদ িুব  নোভোলি? 

অথচ আবম তোৰ শুভোকোংক্ষ্ী’। 

ا  یه اَّبَّانَّا  قَّالُْوا نَّٰا  َلَّ  لَّكَّ  مَّ له  تَّاْمَّ   عَّ
نَّٰا   یُْوُسفَّ   لَّنهِصُحْونَّ  لَّه   وَّاِ

12. ‘আপুবন অহোকোব  তোক আমোৰ  গত প োই বদয়ক, বস 

আনিত তখ -তধমোব  কবৰ ঘূবৰ ফুবৰি আৰু বনশ্চয় আবম তোৰ 

তচোৱোবচতো কবৰম’। 

َّْرِسلْهُ  نَّا  ا عَّ ْب  یَّْٰرتَّعْ  غًَّدا مَّ یَّلْعَّ نَّٰا  وَّ   وَّاِ
ِفُظْونَّ  لَّه    لَّحه

13. ততওঁ (বপতোই) ক’ত , ‘ততোমোল োলক তোক হ  গ’ত  

সঁচোলকলয় এইলটো তমোৰ িোলি দুবশ্চেোৰ কোৰণ হহ পবৰি আৰু 

মই আশংকো কলৰোঁ তয, ততোমোল োলক তোৰ প্ৰবত অসোৱধোন 

হ’ত  কুকুৰলনচীয়ো িোলঘ তোক খোই তপ োি পোলৰ’। 

ْ  قَّالَّ  َّْن  لَّیَّْحُزنُِنْ   اِٰنِ  ِبه   تَّْذهَُّبْوا ا
اُف  َّْن  وَّاَّخَّ ْئُب  یَّٰاْكُلَّهُ  ا َّنُْتْم  الٰذِ ْنهُ  وَّا   عَّ
ِفلُْونَّ   غه
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14. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম এটো সংহত দ  তহোৱো সলত্বও যবদ 

কুকুৰলনচীয়ো িোলঘ তোক খোই তপ োয়, ততলে বনশ্চয় আবম 

ক্ষ্বতগ্ৰি’। 

ْن  قَّالُْوا َّلَّهُ  لَّى ِ َّك ْئُب  ا   ُعْصبَّة   وَّنَّْحُن  الٰذِ
َّا   نٰ ِسُرْونَّ  اِذًا اِ  لَّٰخه

15. তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁলত তোক হ  গ’ , আৰু তোক 

কঁুৱোৰ মোজত বনলক্ষ্প কবৰিল  একমত হ’ , (ততবতয়ো) 

আবম তোৰ (ইউছুফৰ) প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কবৰ জনোই বদল োঁ 

তয, ‘বনশ্চয় তুবম বসহঁতক বসহঁতৰ এই কমি সম্পলকি  (পৰৱতী 

সময়ত) অৱগত কবৰিো; ততবতয়ো বসহঁলত কল্পনোই কবৰি 

তনোৱোবৰি’। 

ا ِبه   ذَّهَُّبْوا  فَّلَّمَّٰا  َّْجمَُّعْو  َّْن  وَّا لُْوهُ  ا   ِفْ  یَّْٰجعَّ
یْنَّا    الُْجٰبِ    غَّیهبَِّت  َّْوحَّ  اِلَّْیهِ  وَّا

 ْ ُ ا ِباَّْمِرِهْم  لَُّتنَّٰبِئَّٰٰنَّ  َلَّ  وَُّهْم  ههذَّ
 یَّْشُعُرْونَّ 

16. আৰু বসহঁলত ৰোবতৰ প্ৰথম প্ৰহৰত কোবি কোবি বসহঁতৰ 

বপতৃৰ ওচৰল  আবহ । 

ٓاُءْو   َّبَّاُهْم  وَّجَّ ٓاءً  ا  یَّْٰبُكْونَّ   ِعشَّ

17. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ বপতৃ! আবম তদৌৰ 

প্ৰবতলযোবগতো কবৰিল  হগবছল োঁ আৰু ইউছুফক আমোৰ িস্তু-

িোহোনীৰ ওচৰত ৰোবখ হথ হগবছল োঁ; ফ ত কুকুৰলনচীয়োই 

তোক খোই তপ োইলছ, বকন্তু আপুবনলতো বিশ্বোলসই নকবৰি, 

যবদওঁ আবম সতযিোদী হও।ঁ’ 

ْكنَّا  نَّْستَِّبُق  ذَّهَّْبنَّا  اِنَّٰا  یه اَّبَّانَّا   قَّالُْوا   وَّتَّرَّ
َّلَّهُ   مَّتَّاِعنَّا  ِعْندَّ  یُْوُسفَّ  َّك ْئُب    فَّا   الٰذِ
ا   مَّ َّنْتَّ  وَّ لَّوْ   لَّٰنَّا  ِبُمْؤِمن   ا ِدقِْیَّ   ا ُكنَّٰ  وَّ صه
 

18. আৰু বসহঁলত তোৰ তচো োত বমছো ততজ  গোই আবনবছ । 

ততওঁ ক’ত , ‘(এইলটো হ’ি তনোৱোলৰ), িৰং ততোমোল োকৰ কু-

প্ৰিৃবত্তলয় ততোমোল োকৰ িোলি এটো কোবহনী সজোই বদলছ। 

গবতলক উত্তম হধযিয ধোৰণ কৰোলটোলৱ হহলছ তমোৰ িোলি 

তেয়। ততোমোল োলক বয িণিনো কবৰছো তসই বিষলয় আল্লোলহই 

হহলছ তমোৰ একমোত্ৰ সোহোযযি ’। 

ٓاُءوْ  له  وَّجَّ م   قَِّمْیِصه   عَّ   قَّالَّ   كَِّذب     ِبدَّ
ٰوَّلَّْت  بَّْل  َّنُْفُسكُْم  لَّكُْم  سَّ َّْمًرا    ا  ا

َْب   ِمْیل     فَّصَّ ُ   جَّ اُن  وَّاّلٰله له  الْمُْستَّعَّ   عَّ
ا   تَِّصُفْونَّ  مَّ
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19. আৰু ইবপলন এটো যোত্ৰীদ  আবহ , বসহঁলত বসহঁতৰ পোনী 

সংগ্ৰোহকক পোনী আবনিল  প োই বদল , বস পোনী তুব িল  

বনজৰ িোবিলটো নমোই বদল । বস আনিত হক উঠি , ‘বক 

সুখিৰ! এয়ো তদলখোন এটো বশশু’! আৰু বসহঁলত তোক পণযদ্ৰিয 

বহচোলপ (বিৰী কবৰিল )  ুকোই ৰোবখল । বকন্তু বসহঁলত বয 

কবৰবছ  তসই বিষলয় আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

ٓاءَّْت  ة   وَّجَّ ٰیَّارَّ لُْوا سَّ َّْرسَّ   وَّاِردَُّهْم  فَّا
َّدْله  ه      فَّا لْوَّ ی قَّالَّ   دَّ ا یهُبْشره هم     ههذَّ   غُل

ْوهُ  ٰرُ َّسَّ ًة    وَّا اعَّ ُ   ِبضَّ ٌۢ  وَّاّلٰله  ِبمَّا  عَّلِْیم 
 یَّْعمَّلُْونَّ 

20. আৰু বসহঁলত তোক অবত নগণয মূ যত, মোত্ৰ তকইটোমোন 

বদৰহোমৰ বিবনময়ত বিৰী কবৰ বদল  আৰু বসহঁত আবছ  তোৰ 

বিষলয় অনোগ্ৰহী। 

ْوهُ  رَّ اِهمَّ  بَّْخس   ِبثَّمَّن    وَّشَّ ْعُدْودَّة     دَّرَّ   مَّ
َّانُْوا ن  ِمنَّ  فِْیهِ  وَّك اِهِدیْنَّ  الٰزَّ

21. আৰু বমচৰৰ বযজন িযবিলয় তোক বকবন হ বছ , ততও ঁ

বনজৰ স্ত্ৰীক ক’ত , ‘ইয়োৰ থকোৰ িোলি সন্মোনজনক িযৱিো 

কৰো, সম্ভৱতঃ ই আমোৰ উপকোৰত আবহি অথিো আবম ইয়োক 

পুত্ৰৰূলপও গ্ৰহণ কবৰি পোবৰ’। এইদলৰ আবম ইউছুফক তসই 

তদশত প্ৰবতবিত কবৰল োঁ; যোলত আবম তোক সলপোনৰ িযোখযো 

বশকোি পোলৰোঁ। কোৰণ আল্লোহ হহলছ বনজৰ কমি সম্পোদনত 

অপ্ৰবতহত, বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই এই কথো নোজোলন। 

ىهُ  الَِّٰذی وَّقَّالَّ  ه   ٰمِْصرَّ  ِمْن  اْشَتَّ
تِه    َّ ا ْكِرِمْ  َِلْمرَّ َّ َّْن  عَّسه   مَّثْوهىهُ  ا   ا
نَّا   َّوْ  یَّْٰنفَّعَّ ه   ا لًَّدا     نَّٰتَِّخذَّ لِكَّ   وَّ   وَّكَّذه
كَّٰنَّٰا  لِٰمَّه    اَْلَّْرِض ؗ  ِف   لُِیْوُسفَّ  مَّ لُِنعَّ   وَّ
ادِیِْث    تَّاِْویِْل  ِمْن  ُ   اَْلَّحَّ  غَّالِب   وَّاّلٰله
له   َّْمِره   عَّ هِكٰنَّ  ا ل َّ  وَّ   َلَّ  النَّٰاِس  ْكثَّرَّ ا

 یَّْعلَّمُْونَّ 

22. আৰু ততও ঁতযবতয়ো পূণি তযৌৱনত উপনীত হ’  ততবতয়ো 

আবম ততওঁক বহকমত আৰু জ্ঞোন দোন কবৰল োঁ। এইদলৰই 

আবম সৎকমিশী  ত োকসক ক পুৰসৃ্কত কলৰোঁ। 

لَّمَّٰا  ه    بَّلَّغَّ  وَّ َُّشٰدَّ تَّیْنههُ  ا  ُحْكًما ٰوَّعِلْمًا     اه
لِكَّ   الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی وَّكَّذه

23. আৰু ততওঁ বযজনী মবহ োৰ ঘৰত িোস কবৰবছ , 

তসইজনীলয় ততওঁক (উপযোবচকো হহ তযৌন-বম নৰ) 

কুপ্ৰলৰোচনো বদল  আৰু দুৱোৰসমূহ িন্ধ কবৰ বদল , আৰু ক’ত , 

‘আহো’। ততওঁ ক’ত , ‘মই আল্লোহৰ আেয় প্ৰোথিনো কলৰোঁ, 

বনশ্চয় ততওঁ তমোৰ মবনি; ততলৱঁই তমোৰ থকোৰ সুিৰ িযৱিো 

কবৰলছ। বনশ্চয় যোব মসক  তকবতয়োও সফ  নহয়’। 

اوَّدَّْتهُ  ا  ُهوَِّفْ  الَِّٰتْ  وَّرَّ ْن  بَّیِْتهَّ   نَّْٰفِسه   عَّ
 لَّكَّ    هَّْیتَّ  وَّقَّالَّْت  اَْلَّبْوَّابَّ  وَّغَّلَّٰقَِّت 
اذَّ  قَّالَّ  ِ  مَّعَّ نَّٰه   اّلٰله ْ   اِ ٰبِ نَّ  رَّ  مَّثْوَّایَّ    اَّْحسَّ
نَّٰه   لِمُْونَّ  یُْفلُِح  َلَّ  اِ  الٰظه
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24. আৰু তসই মবহ োজনী ততওঁৰ প্ৰবত আসি হহবছ  আৰু 

ততলৱোঁ তোইৰ প্ৰবত আসি হহ পবৰ লহঁলতন যবদ ততও ঁ

ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ বনদশিন তনলদবখল লহঁলতন। ততওঁক 

কুকমি আৰু অশ্লী তোৰ পৰো বিৰত ৰখোৰ িোলিই আবম এইদলৰ 

ততওঁক বনদশিন তদখুৱোইবছল োঁ। বনশ্চয় ততওঁ আবছ  আমোৰ 

মুখব চ িো বিশুিবচত্ত িোিোসক ৰ অেভুি ি। 

لَّقَّْد  ا  وَّهَّٰمَّ   ِبه     هَّٰمَّْت  وَّ َّْن  لَّْو َلَّ   ِبهَّ اه  ا  ٰرَّ
بِٰه     بُْرهَّانَّ  لِكَّ   رَّ ْنهُ  لِنَّْصِرفَّ  كَّذه  عَّ
ْوٓءَّ  ٓاءَّ    الٰسُ نَّٰه    وَّالْفَّْحشَّ   ِعبَّادِنَّا  ِمْن  اِ

 الْمُْخلَِّصْیَّ 

25. আৰু বসহঁত উভলয় তদৌবৰ দুৱোৰৰ বপলন গ’ , আৰু 

মবহ োজনীলয় বপছফো ৰ পৰো (লতওঁক টোবন ধবৰ ৰখোিল  

 ওঁলত) ততওঁৰ তচো ো ফোব  তপ োল , ততওঁল োক উভলয় 

মবহ োগৰোকীৰ স্বোমীক দুৱোৰৰ সনু্মখত পোল । মবহ োজনীলয় 

ক’ত , ‘বযলয় ততোমোৰ স্ত্ৰীৰ  গত অসৎকমি কৰোৰ ইচ্ছো কলৰ 

তোৰ িোলি কোৰোগোৰ অথিো আন তকোলনো যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ 

িোবহলৰ আৰুলনো বক দি হ’ি পোলৰ’? 

ْت   الْبَّابَّ  وَّاْستَّبَّقَّا  ه   وَّقَّٰدَّ   ِمْن  قَِّمْیصَّ
َّلْفَّیَّا  هَّا   دُبُر  ٰوَّا دَّ ٰیِ ا سَّ   قَّالَّْت   الْبَّاِب    لَّدَّ

ا  ٓاءُ  مَّ زَّ ادَّ  مَّْن  جَّ َّرَّ  اَِٰلَّ   ُسْوًٓءا ِباَّْهلِكَّ  ا
َّْن  نَّ  ا َّوْ  یُْٰسجَّ اب   ا َّلِْیم   عَّذَّ  ا

26. ইউছুলফ ক’ত , ‘এওলঁহ তমোক (লযৌন-বম নৰ িোলি) 

কুপ্ৰলৰোচনো বদবছ ’। মবহ োগৰোকীৰ পবৰয়ো ৰ এজন 

সোক্ষ্ীলয় সোক্ষ্য বদল  তয, ‘যবদ ততওঁৰ তচো োলটো সনু্মখৰ পৰো 

ফ ো হহলছ ততলে মবহ োগৰোকীলয় সতয কথো হকলছ আৰু 

ততওঁ (ইউছুফ) হহলছ বমছ ীয়ো’। 

اوَّدَّْتِنْ  ِِهَّ  قَّالَّ  ْن  رَّ ِهدَّ  نَّْٰفِسْ  عَّ   وَّشَّ
اِهد   ا    ٰمِْن  شَّ َّْهلِهَّ َّانَّ  اِْن   ا   قُٰدَّ  قَِّمْیُصه   ك
قَّْت  قُُبل   ِمْن  دَّ الْكهِذِبْیَّ  وَُّهوَِّمنَّ  فَّصَّ
 

27. আৰু যবদ ততওঁৰ তচো ো বপছফো ৰ পৰো ফ ো থোলক 

ততলে মবহ োগৰোকী হহলছ বমছ ীয়ো আৰু ততওঁ (ইউছুফ) 

হহলছ সতযিোদী। 

َّانَّ  وَّاِْن  بَّْت  دُبُر   ِمْن  قُٰدَّ  قَِّمْیُصه   ك  فَّكَّذَّ
ِدقِْیَّ  وَُّهوَِّمنَّ   الٰصه

28. এলতলক মবহ োগৰোকীৰ স্বোমীলয় তযবতয়ো তদবখল  তয, 

ইউছুফৰ তচো ো বপছফো ৰ পৰো ফ ো হহলছ ততবতয়ো ততও ঁ

ক’ত , ‘বনশ্চয় এইলটো হহলছ ততোমোল োকৰ (নোৰীসক ৰ) 

ছ নো, বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ছ নো অবত সোংঘোবতক’। 

اه  فَّلَّمَّٰا  ه   رَّ نَّٰه   قَّالَّ  دُبُر    ِمْن  قُٰدَّ  قَِّمْیصَّ   اِ
ُكٰنَّ  اِٰنَّ   كَّْیِدُكٰنَّ    ِمْن  ِظْیم   كَّْیدَّ  عَّ
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29. ‘তহ ইউছুফ! তুবম এই বিষয়লটোক উলপক্ষ্ো কৰো, আৰু 

তহ নোৰী! তুবম ততোমোৰ অপৰোধৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো; 

বনশ্চয় তুবম অপৰোধীসক ৰ অেভুি ি’। 

َّْعِرْض  یُْوُسُف  ْن  ا ا    عَّ  وَّاْستَّْغِفِرْی   ههذَّ
  ۬ نٌِْۢبِك   نَِّٰك   لِذَّ ن  ِمنَّ  ُكْنِت  اِ ِطـ ِْیَّ  الْخه

30. আৰু নগৰৰ বকছুমোন মবহ োই গোই ফুবৰবছ  তয, 

‘আজীজৰ স্ত্ৰীলয় তোইৰ কৃতদোস যুৱকৰ পৰো অসৎকমি কোমনো 

কবৰবছ , গভীৰ তপ্ৰলম তোইক উন্মত্ত কবৰলছ, বনশ্চয় আবম 

তোইক স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত তদবখ আলছোঁ’। 

َُّت  الْمَِّدیْنَّةِ  ِف  نِْسوَّة   وَّقَّالَّ  ا  اْمرَّ
ِزیْزِ  اِودُ  الْعَّ ا  ُترَّ ْن  فَّتهىهَّ   قَّْد   نَّْٰفِسه     عَّ
ا  غَّفَّهَّ ا  اِنَّٰا   ُحبًٰا    شَّ ىهَّ هل   ِفْ  لَّنَّره ل   ضَّ
 ٰمُِبْی  

31. ইবপলন তযবতয়ো মবহ োজনীলয় বসহঁতৰ এই চৰোেৰ কথো 

শুবনল , ততবতয়ো বসহঁতক মোবত পঠিয়োল  আৰু বসহঁতৰ িোলি 

আসন প্ৰস্তুত কবৰল । বসহঁতৰ প্ৰলতযকলক এলকোটোলক ছুবৰ-

কটোৰী প্ৰদোন কবৰল  আৰু ইউছফক ক’ত , ‘বসহঁতৰ 

সনু্মখল  ও োই আহো’। ফ ত বসহঁলত তযবতয়ো ততওঁক 

তদবখল  ততবতয়ো বসহঁলত ততওঁৰ তসৌিযিত অবভভূত হ’  

আৰু বনজলৰ হোত কোটি তপ োল  আৰু বসহঁলত ক’ত , ‘অদু্ভত 

আল্লোহৰ মোহোত্ময! এও ঁমোনুহ নহয়। বনশ্চয় এও ঁহহলছ এজন 

মবহমোবেত বফবৰিো’। 

ْت   فَّلَّمَّٰا  ِمعَّ لَّْت  ِبمَّكِْرِهٰنَّ  سَّ َّْرسَّ   اِلَّْیِهٰنَّ  ا
ْت  َّْعتَّدَّ ً  لَُّهٰنَّ  وَّا تَّْت  ُمٰتَّكَّا ة   كُٰلَّ  ٰوَّاه   وَّاِحدَّ
یًْنا ٰوَّقَّالَِّت  ٰمِْنُهٰنَّ   عَّلَّْیِهٰنَّ    اْخُرْج  ِسكِٰ
َّیْنَّه    فَّلَّمَّٰا  ا نَّه   رَّ ْ ْكَبَّ َّ ْعنَّ  ا َّیِْدیَُّهٰنَّ  وَّقَّٰطَّ  ا
اشَّ  وَّقُْلَّ  ِ  حَّ ا  ّلِلٰه ا مَّ ًرا    ههذَّ  اِْن   بَّشَّ
ا    كَِّریْم   مَّلَّك   اَِٰلَّ  ههذَّ

32. মবহ োগৰোকীলয় ক’ত , ‘এওলঁৱই হহলছ তসই িযবি যোৰ 

বিষলয় ততোমোল োলক তমোক বনিো কবৰবছ ো। মলয়ই ততওঁৰ 

পৰো অসৎকমি কোমনো কবৰবছল োঁ বকন্তু ততও ঁ বনজলক পবৱত্ৰ 

ৰোবখলছ; আৰু মই ততওঁক বয আলদশ কবৰলছোঁ তসইলটো যবদ 

ততওঁ পো ন নকলৰ, ততলে ততও ঁঅৱলশয কোৰোৰুি হ’ি আৰু 

বনশ্চয় ততওঁ অপদিসক ৰ অেভুি ি হ’ি’। 

لِكُٰنَّ  قَّالَّْت   فِْیِه     لُمْتُنَِّٰنْ  الَِّٰذْی  فَّذه
لَّقَّْد  اوَّدْتُٰه   وَّ ْن  رَّ مَّ     نَّْٰفِسه   عَّ  فَّاْستَّْعصَّ
ْن  لَّى ِ ْل  لَّْٰم  وَّ ا   یَّْفعَّ ُمُره   مَّ نَّٰنَّ  اه   لَّیُْسجَّ

لَّیَُّكْونًا  ِغِریْنَّ  ٰمِنَّ  وَّ  الٰصه
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33. ইউছুলফ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! এই নোৰীসকল  

তমোক বয কোমৰ প্ৰবত আহ্বোন কবৰ আলছ তোতলক িিীশোল ই 

হহলছ তমোৰ ওচৰত অবধক বপ্ৰয়। তুবম যবদ তমোক বসহঁতৰ 

ছ নোৰ পৰো ৰক্ষ্ো নকৰো ততলে মই বসহঁতৰ প্ৰবত আকৃষ্ট হহ 

পবৰম আৰু অজ্ঞসক ৰ অেভুি ি হহ যোম’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْجُن  رَّ ٰبُ  الٰسِ َّٰ  اَّحَّ   ِمٰمَّا  اِلَّ
ْ  تَّْصِرْف  وَّاَِٰلَّ   اِلَّْیِه    یَّْدُعْونَِّنْ   ٰنِ  عَّ
ُهٰنَّ  َّْصُب  كَّْیدَّ ُكْن   اِلَّْیِهٰنَّ  ا َّ   ٰمِنَّ  وَّا
ِهلِْیَّ   الْجه

34. তসলয় ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওঁৰ প্ৰোথিনোত সঁহোবৰ 

জনোল  আৰু ততওঁক বসহঁতৰ ছ নোৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰল । 

বনশ্চয় ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ابَّ  بُٰه   لَّه   فَّاْستَّجَّ فَّ  رَّ رَّ ْنهُ  فَّصَّ   عَّ
ُهٰنَّ    نَّٰه    كَّْیدَّ ِمْیعُ  اِ لِْیُم  ُهوَّالٰسَّ  الْعَّ

35. ফ ত বিবভন্ন বনদশিনোৱ ী তদখোৰ বপছলতো বসহঁলত 

ভোবিল  তয, ততওঁক বকছু সময়ৰ িোলি কোৰোৰুি কবৰিই 

 োবগি। 

ا ثُٰمَّ  ْ  لَُّهْم  بَّدَّ ا  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ َُّوا مَّ ا  اَْلهیهِت  رَّ
ٰته  لَّیَّْسُجنُنَّٰه   ن  حَّ  ِحْی 

36. ততওঁৰ হসলত আৰু দুজন যুৱক কোৰোগোৰত প্ৰলৱশ 

কবৰল । বসহঁতৰ এজলন ক’ত , ‘মই সলপোনত তদবখল োঁ তয, 

মই আঙুৰ বনঃসোৰণ কবৰ মদ প্ৰস্তুত কবৰ আলছোঁ’, আৰু 

আনজলন ক’ত , ‘মই সলপোনত তদবখল োঁ তয, মই তমোৰ 

মূৰত ৰুটি কবঢয়োই বনলছোঁ আৰু চৰোইলয় তোৰ পৰো খোই আলছ। 

আপুবন আমোক ইয়োৰ তোৎপযি জনোই বদয়ক, আবম তদবখলছোঁ 

আপুবন সৎকমিশী সক ৰ অেভুি ি’। 

لَّ  هُ  وَّدَّخَّ ْجنَّ  مَّعَّ ِ     الٰسِ   قَّالَّ   فَّتَّیه
ُدُهمَّا   ْ   اَّحَّ ىِنْ   اِٰنِ َّره َّْعِصرُ  ا مًْرا    ا   وَّقَّالَّ   خَّ
رُ  ْ   اَْلهخَّ ىِنْ   اِٰنِ َّره َّْحِمُل  ا اِْسْ  فَّْوقَّ  ا   رَّ
ْْیُ  تَّاْكُُل  ُخْبًزا ْئنَّا   ِمْنُه    الٰطَّ اِْویْلِه     نَّبِٰ  ِبتَّ
نَّٰا  ىكَّ  اِ  الْمُْحِسِنْیَّ  ِمنَّ  نَّره

37. ইউছুলফ ক’ত , ‘ততোমোল োকক বয খোদয বদয়ো হয় তসই 

খোদয অহোৰ আগলতই মই ততোমোল োকক সলপোনৰ িযোখযো 

জনোই বদম। মই ততোমোল োকক বযলটো জনোম তসইলটো তমোৰ 

প্ৰবতপো লক তমোক বশক্ষ্ো বদলছ। (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় মই 

তসই সম্প্ৰদোয়ৰ ধমি মতক িজি ন কবৰলছোঁ বযসকল  আল্লোহৰ 

ওপৰত ঈমোন তপোষণ নকলৰ, আৰু বযসকল  আবখৰোতক 

অস্বীকোৰ কলৰ’। 

ام   یَّاْتِْیُكمَّا  َلَّ  قَّالَّ  عَّ  اَِٰلَّ  ُتْرزَّقهِنه    طَّ
اِْویْلِه   نَّبَّٰاُْتُكمَّا  َّْن  قَّْبلَّ  ِبتَّ   یَّٰاْتِیَُّكمَّا    ا
لِكُمَّا  ْ    عَّلَّٰمَِّنْ  ِمٰمَّا  ذه ٰبِ ْ   رَّ ْكُت  اِٰنِ  ِملَّٰةَّ  تَّرَّ
ِ  یُْؤِمُنْونَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ةِ  وَُّهْم  ِباّلٰله   ِباَْلهِخرَّ
ِفُرْونَّ  ُهْم   كه
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38. ‘মই তমোৰ বপতৃ-পুৰুষ ইব্ৰোহীম, ইছহোক্ব আৰু ইয়োকূিৰ 

বমল্লোতৰ অনুসৰণ কলৰোঁ। আল্লোহৰ  গত আনক অংশীদোৰ 

কৰোলটো আমোৰ িোলি সংগত নহয়। এইলটো আমোৰ  গলত 

সমগ্ৰ মোনৱৰ প্ৰবত আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ; বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকলৰ’। 

تَّٰبَّْعُت  بَّٓاِءْی   ِملَّٰةَّ  وَّا ِهْیمَّ  اه بْره   اِ
قَّ  یَّْعُقْوبَّ    وَّاِْسحه ا   وَّ َّانَّ  مَّ َّْن  لَّنَّا   ك  ا
ِ  نُْٰشِركَّ  ء     ِمْن  ِباّلٰله ْ لِكَّ   َشَّ   ِمْن  ذه
ِ  فَّْضِل  هِكٰنَّ  النَّٰاِس  وَّعَّلَّ  عَّلَّیْنَّا  اّلٰله ل   وَّ
ْكثَّرَّ  َّ  یَّْشكُُرْونَّ  َلَّ  النَّٰاِس  ا

39. ‘তহ তমোৰ িিীশো ৰ সিীদ্বয়! বভন বভন অসংখয 

প্ৰবতপো ক উত্তম তন এক আল্লোহ উত্তম, বযজন 

মহোপ্ৰতোপশো ী’? 

 ِ اِحبَّ ْجِن  یهصَّ َّْربَّاب   الٰسِ ا قُْونَّ  ءَّ ٰرِ  ٰمُتَّفَّ
ْْی   َِّم  خَّ ُ  ا اُر   الْوَّاِحُد  اّلٰله ٰهَّ  الْقَّ

40. ‘ততওৰঁ িোবহলৰ ততোমোল োলক বকছুমোন নোমৰলহ ইিোদত 

কবৰ আছো, বযলিোৰ নোম ততোমোল োকৰ বপতৃপুৰুষ নোইিো 

ততোমোল োলক বনলজই ৰোবখছো; এইলিোৰৰ তকোলনো প্ৰমোণ 

আল্লোলহ অৱতীণি কৰো নোই। বিধোন বদয়োৰ অবধকোৰ তকৱ  

আল্লোহলৰই। ততলৱঁই বনলদি শ বদলছ তয, ‘ততওঁৰ িোবহলৰ আন 

কোলৰো ইিোদত নকবৰিো’। এইলটোলৱই হহলছ শোশ্বত দ্বীন বকন্তু 

অবধকোংশ মোনুলহই তসয়ো নোজোলন’। 

ا  َّْسمَّٓاءً  اَِٰلَّ   دُْونِه    ِمْن  تَّْعُبُدْونَّ  مَّ  ا
ٰمَّیُْتُمْوهَّا   َّنُْتْم  سَّ بَّٓاُؤُكْم   ا لَّ  ٰمَّا   وَّاه َّنْزَّ   ا

 ُ ا  اّلٰله ن     ِمْن  ِبهَّ  اَِٰلَّ  الُْحكُْم  اِِن   ُسلْطه
   ِ رَّ   ّلِلٰه َّمَّ ََّٰلَّ  ا ا ا لِكَّ   اِیَّٰاهُ    اَِٰلَّ   تَّْعُبُدْو   ذه

یُْن  ُم  الٰدِ ٰیِ هِكٰنَّ  الْقَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ  َلَّ  النَّٰاِس  ا
 یَّْعلَّمُْونَّ 

41. ‘তহ তমোৰ িিীশো ৰ সিীদ্বয়! ততোমোল োক দুজনৰ 

এজলন তোৰ মবনিক সুৰো পোন কৰোি আৰু আনজনক শূ বিি 

কৰো হ’ি; আৰু চৰোইলয় তোৰ মগজু খুটি খুটি খোি। বয বিষলয় 

ততোমোল োলক জোবনি বিচোবৰবছ ো তোৰ বসিোে হহ হগলছ’। 

 ِ اِحبَّ ْجِن  یهصَّ ا   الٰسِ َّٰمَّ ُدُكمَّا  ا   فَّیَّْسِقْ  اَّحَّ
بَّٰه   مًْرا    رَّ ا   خَّ َّٰمَّ رُ  وَّا   فَُّیْصلَُّب  اَْلهخَّ

اْكُُل  ْْیُ  فَّتَّ  اَْلَّْمرُ  قُِضَّ   ٰرَّاِْسه     ِمْن  الٰطَّ
ِ   فِْیهِ  الَِّٰذْی   تَّْستَّْفِتیه

42. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ বযজলন মুবি পোি িুব  ইউছুলফ 

ধোৰণো কবৰল , তোক ততও ঁক’ত , “ততোমোৰ মবনিৰ ওচৰত 

তমোৰ কথো উলল্লখ কবৰিো”। বকন্তু চয়তোলন তোক ততওৰঁ 

বিষলয় তোৰ মবনিৰ ওচৰত িযি কবৰিল  পোহৰোই বদল । 

ফ ত ইউছুফক আৰু তকইিো িছৰ কোৰোগোৰত থোবকি গীয়ো 

হ’ । 

َِّٰذْی  وَّقَّالَّ  ٰنَّ  لِل َّنَّٰه   ظَّ   ٰمِْنُهمَّا  نَّاج   ا
ُكْرِنْ  بِٰكَّ ؗ  ِعْندَّ  اذْ ىهُ   رَّ َّنْسه ُن  فَّا ْیطه   الٰشَّ
ْكرَّ  بِٰه   ذِ ْجِن  ِف  فَّلَِّبثَّ  رَّ   ِبْضعَّ  الٰسِ
 ِسِنْیَّ ۬ن 
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43. আৰু ৰজোই (এবদনোখন) ক’ত , ‘মই সলপোনত তদবখল োঁ, 

সোতজনী হৃষ্ট-পুষ্ট গোই, বসহঁতক আন সোতজনী ক্ষ্ীণ গোলয় 

ভক্ষ্ণ কবৰ আলছ আৰু তদবখল োঁ সোতটো সজীৱ শীহ  গলত 

আন সোতটো শুকোন শীহ। তহ পবৰষদিগি! যবদ ততোমোল োলক 

সলপোনৰ িযোখযো কবৰি পোৰো ততলে তমোৰ সলপোনৰ বিষলয় 

অবভমত বদয়ো’। 

ْ   الْمَّلُِك  وَّقَّالَّ  ی اِٰنِ َّره ْبعَّ   ا ت   سَّ   بَّقَّره
ْبع   یَّٰاْكُلُُهٰنَّ  ِسمَّان   اف   سَّ ْبعَّ  ِعجَّ   ٰوَّسَّ
هت   رَّ  ُسنٌُْۢبل ت     ُخْضر  ٰوَّاُخَّ ا   یهِبسه  یه اَّیُٰهَّ
 ُ َّفُْتْوِنْ  الْمَّلَّ  ُكنُْتْم  اِْن  ُرْءیَّایَّ  ِفْ   ا
ْءیَّا ْونَّ  لِلٰرُ  تَّْعَُبُ

44. বসহঁলত ক’ত , ‘এইলটো অথিহীন অ ীক সলপোন আৰু 

এলনকুৱো সলপোনৰ িযোখযোত আবম অবভজ্ঞ নহয়’। 

لُْو ا اُث  قَّا َّْضغَّ م     ا ا   اَّْحلَّ مَّ   نَّْحُن  وَّ
اِْویِْل  ِم  ِبتَّ لِمِْیَّ  اَْلَّْحلَّ  ِبعه

45. আৰু তসই দুজন কোৰোৰুিৰ মোজৰ বযজলন মুবি পোইবছ , 

দীঘিকো  বপছত তোৰ স্মৰণ হ’ , বস ক’ত , ‘মই ইয়োৰ 

তোৎপযি আলপোনোল োকক জনোি পোবৰম। তসলয় তমোক প োই 

বদয়ক’। 

ا  الَِّٰذْی  وَّقَّالَّ    بَّْعدَّ  وَّادَّٰكَّرَّ  ِمْنُهمَّا  نَّجَّ
َّنَّا  اُٰمَّة   ُئكُْم  ا َّٰبِ اِْویْلِه   اُن َّْرِسلُْوِن   ِبتَّ فَّا
 

46. বস আবহ ক’ত , ‘তহ ইউছুফ! তহ সতযিোদী! সোতজনী 

হৃষ্ট-পুষ্ট গোই, তসইলিোৰক ভক্ষ্ণ কবৰলছ সোতজনী দুিি  

গোলয় আৰু সোতটো সজীৱ শীহ  গলত আন সোতটো শুকোন শীহ 

সম্বলন্ধ আপুবন আমোক িযোখযো বদয়ক, যোলত মই মোনুহৰ 

ওচৰল  উভবত যোি পোলৰোঁ আৰু বসহঁলত অৱগত হ’ি পোলৰ’। 

ا  یُْوُسُف  َّیُٰهَّ یُْق  ا ٰدِ َّفْتِنَّا  الٰصِ ْبِع   ِفْ  ا   سَّ
ت   ْبع   یَّٰاْكُلُُهٰنَّ  ِسمَّان   بَّقَّره اف   سَّ   ِعجَّ
ْبِع  هت    ٰوَّسَّ رَّ  ُسنٌُْۢبل ت  ن  ُخْضر  ٰوَّاُخَّ  یهِبسه
  ْ ٰلِ َّْرِجعُ  لَّٰعَّ لَُّٰهْم  النَّٰاِس  اِلَّ  ا یَّْعلَّمُْونَّ   لَّعَّ
 

47. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক এলকৰোলহ সোত িছৰ পযিে 

তখবত-িোবত কবৰিো, তোৰ বপছত ততোমোল োলক বয শসয কোটিিো 

তোলৰ সোমোনয পবৰমোণ খোই িোকীবখবন শীহসহ হথ বদিো’; 

ُعْونَّ  قَّالَّ  ْبعَّ  تَّْزرَّ َّبًا    ِسِنْیَّ   سَّ   فَّمَّا   دَّا
ْدتُْٰم  صَّ ُرْوهُ  حَّ   قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  ُسنٌُْۢبلِه    ِفْ  فَّذَّ

ٰمَّا   تَّاْكُلُْونَّ  ٰمِ

48. ‘ইয়োৰ বপছত আবহি সোলতোটো কঠিন (দুবভি ক্ষ্ৰ) িছৰ, 

এই সোত িছৰত আগলত বয সিয় কবৰ ৰোবখিো, মোনুলহ তসয়ো 

খোি; তকৱ  সোমোনয পবৰমোণ বযলটো ততোমোল োলক সংৰক্ষ্ণ 

কবৰিো, তোৰ িোবহলৰ’। 

ْ  ثُٰمَّ  ْ  یَّاِْٰت لِكَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ْبع   ذه اد   سَّ   ِشدَّ
ُكْلَّ  ا  یَّٰاْ ْمُتْم  مَّ ٰمَّا  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  لَُّهٰنَّ  قَّٰدَّ   ٰمِ

 ُتْحِصُنْونَّ 
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49. ‘তোৰ বপছত আবহি এলনকুৱো এটো িছৰ, তসই িছৰত 

মোনুহৰ িোলি প্ৰচুৰ িৰষুণ হ’ি আৰু তসই িছৰত মোনুলহ ফ ৰ 

ৰস তচবপ উব য়োি’। 

ْ  ثُٰمَّ  ْ  یَّاِْٰت لِكَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ اُث  فِْیهِ  عَّام   ذه   یُغَّ
فِْیهِ  النَّٰاُس  ن  وَّ  یَّْعِصُرْونَّ

50. আৰু ৰজোই ক’ত , ‘ততোমোল োলক ইউছুফক তমোৰ 

ওচৰল  হ  আহো’। তোৰ বপছত তযবতয়ো (ৰজোৰ) দূত ততওঁৰ 

ওচৰত আবহ উপবিত হ’  ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘তুবম 

ততোমোৰ মবনিৰ ওচৰল  উভবত তযোৱো আৰু ততওঁক তসোধোলগ, 

বয নোৰীসকল  বনজলৰ হোত কোটি তপ োইবছ  বসহঁতৰ অৱিো 

বক! বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো ক বসহঁতৰ ছ নো সম্পলকি  সমযক 

অৱগত’। 

هُ  فَّلَّمَّٰا   ِبه     اْئُتْوِنْ  الْمَّلُِك  وَّقَّالَّ  ٓاءَّ   جَّ
ُسْولُ  بِٰكَّ  اِله  اْرِجعْ  قَّالَّ  الٰرَّ   فَّْسـ َّلْهُ  رَّ

ا  ْعنَّ  الٰهِتْ  النِْٰسوَّةِ  بَّالُ  مَّ َّیِْدیَُّهٰنَّ    قَّٰطَّ  ا
ْ  اِٰنَّ  ٰبِ  عَّلِْیم   ِبكَّْیِدِهٰنَّ  رَّ

51. ৰজোই নোৰীসক ক (মোবত আবন) ক’ত , ‘তযবতয়ো 

ততোমোল োলক ইউছুফৰ পৰো অসৎকমি কোমনো কবৰবছ ো, 

ততবতয়ো ততোমোল োকৰ বক হহবছ ’ (লতওঁ এই বিষলয় সন্মত 

হহবছ লন)? বসহঁলত ক’ত , ‘অদু্ভত আল্লোহৰ মোহোত্ময! আবম 

ততওঁৰ মোজত তকোলনো তদোষ তদখো তপোৱো নোবছল োঁ’। 

আজীজৰ স্ত্ৰীলয় ক’ত , ‘এবতয়োলহ সতয প্ৰকোশ পোল , মইলহ 

ততওঁক প্ৰিোৱ বদবছল োঁ, আৰু ততও ঁ বনশ্চয় সতযিোদীসক ৰ 

অেভুি ি’। 

ا  قَّالَّ  ْطُبكُٰنَّ  مَّ اوَّدْتُٰٰنَّ  اِذْ  خَّ   یُْوُسفَّ  رَّ
ْن  اشَّ  قُْلَّ   نَّْٰفِسه     عَّ ِ  حَّ ا  ّلِلٰه   عَّلِمْنَّا  مَّ
َُّت  قَّالَِّت   ُسْوٓء      ِمْن  عَّلَّْیهِ  ا ِزیْزِ  اْمرَّ   الْعَّ
صَّ  الْـ هنَّ  ْصحَّ ٰقُ ؗ  حَّ َّنَّا   الْحَّ اوَّدْتُٰه   ا ْن  رَّ   عَّ
نَّٰه   نَّْٰفِسه   ِدقِْیَّ  لَّمِنَّ  وَّاِ  الٰصه

52. ‘এইলটো এইকোৰলণ (কবৰল োঁ) তয, যোলত ততওঁ জোবনি 

পোলৰ, ততওঁৰ অনুপবিবতত মই ততওৰঁ প্ৰবত বিশ্বোসঘোতকতো 

কৰো নোবছল োঁ আৰু বনশ্চয় আল্লোলহ বিশ্বোসঘোতকসক ৰ 

ষডযন্ত্ৰ সফ  নকলৰ’। 

لِكَّ  ْ  لِیَّْعلَّمَّ  ذه َّٰنِ َُّخنْهُ  لَّْم  ا ْیِب  ا   ِبالْغَّ
َّٰنَّ  َّ  وَّا ٓاى ِِنْیَّ  كَّْیدَّ  یَّْهِدْی  َلَّ  اّلٰله  الْخَّ

53. ‘আৰু মই বনজলক বনলদি োষ িুব  ক'ি বিচৰো নোই, বকয়লনো, 

বনশ্চয় মোনুহৰ নফলচ তিয়ো কোমৰ বনলদি শ বদয়োলটোলৱ 

স্বোভোবৱক, বকন্তু তসই িযবিৰ িোবহলৰ যোৰ প্ৰবত তমোৰ 

প্ৰবতপো লক দয়ো কলৰ। বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো ক অবত 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

ا   مَّ ُئ  وَّ َّٰرِ ٌۢ  النَّْٰفسَّ  اِٰنَّ   نَّْفِسْ    اُب ة  َّٰمَّارَّ   َلَّ
ْوٓءِ  ا  اَِٰلَّ  ِبالٰسُ ْ    رَِّحمَّ  مَّ ٰبِ ْ  اِٰنَّ   رَّ ٰبِ   رَّ
ُفوْر    ٰرَِّحیْم   غَّ
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54. ৰজোই ক’ত , ‘ইউছুফক তমোৰ ওচৰল  হ  আহো; মই 

ততওঁক তমোৰ বনজৰ িোলি আলপোন কবৰ  ম’। তোৰ বপছত 

ৰজোই তযবতয়ো ততওঁৰ  গত কথো পোবতল , ততবতয়ো ৰজোই 

ক’ত , ‘বনশ্চয় আবজ আপুবন আমোৰ ওচৰত মযিোদোশী , পূণি 

বিশ্বি’। 

َّْستَّْخلِْصهُ  ِبه    اْئُتْوِنْ  الْمَّلُِك  وَّقَّالَّ    ا
َّلَّٰمَّه   فَّلَّمَّٰا   لِنَّْفِسْ    نَّٰكَّ  قَّالَّ  ك  الْیَّْومَّ  اِ
یْنَّا  ِكْی   لَّدَّ َِّمْی   مَّ  ا

55. ততওঁ ক’ত , ‘তমোক তদশৰ তকোষোগোৰৰ দোবয়ত্ব অপিণ 

কৰক। বনশ্চয় মই উত্তম ৰক্ষ্ক, সুবিজ্ঞ’। 

لِْنْ  قَّالَّ  له  اْجعَّ ٓاى ِِن   عَّ زَّ    اَْلَّْرِض    خَّ
 ْ ِفْیظ   اِٰنِ  عَّلِْیم   حَّ

56. আৰু এইদলৰই আবম ইউছুফক তসই তদশত প্ৰবতবিত 

কবৰল োঁ; তসই তদশত ততওঁৰ য’তত ইচ্ছো তোলতই অৱিোন 

কৰোৰ অবধকোৰ আবছ । আবম যোক ইচ্ছো কলৰোঁ তোলকই 

আমোৰ ৰহমত প্ৰদোন কলৰোঁ; আৰু আবম সৎকমিশী সক ৰ 

েমফ  বিনষ্ট নকলৰোঁ। 

لِكَّ  كَّٰنَّٰا  وَّكَّذه   اَْلَّْرِض    ِف  لُِیْوُسفَّ  مَّ
 ُ ا  یَّتَّبَّٰوَّا یُْث  ِمْنهَّ ٓاُء    حَّ  نُِصْیُب   یَّشَّ

ْحمَِّتنَّا  ٓاءُ  مَّْن  ِبرَّ َّْجرَّ  نُِضْیعُ  وََّلَّ  نَّٰشَّ  ا
 الْمُْحِسِنْیَّ 

57. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কলৰ ততওঁল োকৰ িোলি আবখৰোতৰ পুৰস্কোলৰই হহলছ উত্তম। 

َّْجرُ  ةِ  وََّلَّ ْْی   اَْلهِخرَّ َِّٰذیْنَّ  خَّ ُنْوا لِٰل مَّ   اه
َّانُْوا ن  وَّك  یَّٰتَُّقْونَّ

58. ইউছুফৰ ভোতৃসক  আবহ  আৰু ততওঁৰ ওচৰত প্ৰলৱশ 

কবৰল । ফ ত ততওঁ বসহঁতক বচবন পোল , বকন্তু বসহঁলত 

ততওঁক বচবন নোপোল । 

ٓاءَّ  لُْوا  یُْوُسفَّ  اِْخوَّةُ  وَّجَّ خَّ   عَّلَّْیهِ  فَّدَّ
فَُّهْم  رَّ  ُمْنِكُرْونَّ  لَّه   وَُّهْم  فَّعَّ

59. আৰু ততওঁ তযবতয়ো বসহঁতক বসহঁতৰ খোদয-সোমগ্ৰীৰ 

িযৱিো কবৰ বদল  ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক তমোৰ 

ওচৰল  ততোমোল োকৰ বপতৃ পক্ষ্ৰ হিমোলত্ৰয় ভোলয়কক হ  

আবহিোলচোন। ততোমোল োলক তদখো নোইলন, মই তকলনলক পূণি 

মোত্ৰোত প্ৰদোন কলৰোঁ আৰু মই বকমোন উত্তম অবথবতপৰোয়ণ’। 

لَّمَّٰا  ُهْم  وَّ زَّ ٰهَّ اِزِهْم  جَّ هَّ   اْئُتْوِنْ  قَّالَّ  ِبجَّ
َِّبْیُكْم    ٰمِْن  لَّٰكُْم  ِباَّخ   ْونَّ  اََّلَّ   ا ْ   تَّرَّ َّٰنِ  ا
َّنَّا  الْكَّْیلَّ  اُْوِف  ْْیُ  وَّا  الْمَُْنِلِْیَّ  خَّ

60. ‘আৰু যবদ ততোমোল োলক তোক হ  নোহো ততলে 

ততোমোল োকৰ িোলি তমোৰ ওচৰত তকোলনো খোদয-সোমগ্ৰী নোই, 

আনবক ততোমোল োলক তমোৰ ওচৰল লকও নোবহিো’। 

  لَّكُْم  كَّْیلَّ  فَّلَّ  ِبه   تَّاُْتْوِنْ  لَّْٰم  فَّاِْن 
بُْوِن  وََّلَّ  ِعْنِدْی   تَّْقرَّ
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61. বসহঁলত ক’ত , ‘তোৰ বিষলয় আবম তোৰ বপতৃক সন্মত 

কবৰিল  তচষ্টো কবৰম আৰু আবম এইলটো বনশ্চয় কবৰম’। 

اِودُ  قَّالُْوا ُنرَّ ْنهُ  سَّ َّبَّاهُ  عَّ نَّٰا  ا ِعلُْونَّ   وَّاِ لَّفه
 

62. আৰু ইউছুলফ ততওৰঁ কমিচোৰীসক ক ক’ত , ‘বসহঁলত 

বয পণযমূ য বদলছ তসয়ো বসহঁতৰ খোদয-সোমগ্ৰীৰ বভতৰলত ৰোবখ 

বদয়ো, যোলত বসহঁলত পবৰয়ো ৰ ওচৰল  উভবত তযোৱোৰ বপছত 

তসয়ো বচবন পোয়। ফ ত যোলত বসহঁলত আলকৌ উভবত 

আলহ’। 

لُْوا لِِفْتیهِنهِ  وَّقَّالَّ  ْ  اْجعَّ ُ اعَّهَتَّ   ِفْ  ِبضَّ
الِِهْم  لَُّٰهْم  ِرحَّ ا   لَّعَّ  اِذَّا یَّْعِرفُْونَّهَّ
ا نْقَّلَُّبْو  َّْهلِِهْم  اِله   ا لَُّٰهْم  ا   لَّعَّ
 یَّْرِجُعْونَّ 

63. এলতলক বসহঁলত তযবতয়ো বসহঁতৰ বপতৃৰ ওচৰল  উভবত 

আবহ , ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ বপতৃ! আমোৰ 

িোলি পবৰমোপকৃত খোদয-সোমগ্ৰী বনবষি কৰো হহলছ। গবতলক 

আমোৰ ভোলয়কক আমোৰ  গত প োই বদয়ক যোলত আবম 

পবৰমোপকৃত খোদয-সোমগ্ৰী পোওঁ। অৱলশয আবম তোৰ 

বহফোজত কবৰম’। 

ا فَّلَّمَّٰا  ُعْو  ْ  اِله   رَّجَّ َِّبهْْیِ لُْوا ا   یه اَّبَّانَّا  قَّا
َّْرِسْل  الْكَّْیُل  ِمنَّٰا  ُمِنعَّ  نَّا   فَّا عَّ انَّا  مَّ   اَّخَّ
ْل  نَّٰا  نَّْكتَّ ِفُظْونَّ  لَّه   وَّاِ  لَّحه

64. ততওঁ ক’ত , ‘মই ততোমোল োকক ইয়োৰ বিষলয় 

ততলনলকলয় বনৰোপদ িুব  ভোবিম তনবক, তযলনলক ইয়োৰ 

আগত ততোমোল োকক বনৰোপদ িুব  ভোবিবছল োঁ ইয়োৰ 

ভোলয়কৰ বিষলয়? বকন্তু আল্লোলহই ৰক্ষ্ণোলিক্ষ্ণত তেি আৰু 

ততলৱঁই সিিলেি দয়ো ু’। 

ُنُكْم  هَّْل  قَّالَّ  مَّ   كَّمَّا   اَِٰلَّ  عَّلَّْیهِ  اه
َِّمنُْتُكْم  له   ا َِّخْیهِ  عَّ ُ   قَّْبُل    ِمْن  ا   فَّاّلٰله
ْْی   ِفًظا  خَّ ُم  حه َّْرحَّ ِحِمْیَّ  ٰوَُّهوَّا  الٰره
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65. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ খোদয-সোমগ্ৰীৰ তটোলপো ো 

খুব ল  ততবতয়ো বসহঁলত তদবখিল  পোল  তয, বসহঁতৰ 

পণযমূ য বসহঁতক ওভতোই বদয়ো হহলছ। বসহঁলত ক’ত , ‘তহ 

আমোৰ বপতৃ! আবম আৰু বক প্ৰতযোশো কবৰি পোলৰোঁ? চোওক 

এয়ো আবম বদয়ো পণযমূ য, আমোক আলকৌ ওভতোই বদয়ো 

হহলছ। আবম আমোৰ পবৰয়ো িগিক খোদয-সোমগ্ৰী আবন বদম 

আৰু আবম আমোৰ ভোতৃৰ ৰক্ষ্ণোলিক্ষ্ণ কবৰম  গলত আবম 

অবতবৰি আৰু এটো উটৰ (বপঠিত) পণয আবনম; এই 

পবৰমোণৰ শসয হ  অহোলটো অবত সহজ’। 

لَّمَّٰا  ُهْم  فَّتَُّحْوا وَّ ُدْوا  مَّتَّاعَّ  وَّجَّ
 ْ ُ اعَّهَتَّ ْ    ُردَّْٰت  ِبضَّ لُْوا  اِلَّهْْیِ   یه اَّبَّانَّا  قَّا

ا  ِذه    نَّْبِغْ    مَّ اعَّتُنَّا  هه  اِلَّیْنَّا    ُردَّْٰت  ِبضَّ
َّْهلَّنَّا  وَّنَِّمْْیُ  انَّا  وَّنَّْحفَُّظ  ا  وَّنَّْزدَّادُ  اَّخَّ
لِكَّ   بَِّعْْی     كَّْیلَّ   یَِّٰسْْی   كَّْیل   ذه

66. বপতোলক ক’ত , ‘মই তোক তকবতয়োও ততোমোল োকৰ 

 গত নপ োওঁ তযবতয়োল লক ততোমোল োলক আল্লোহৰ নোমত 

এই অংগীকোৰ নকবৰিো তয, ততোমোল োলক তোক তমোৰ ওচৰল  

ঘূৰোই আবনিো, অৱলশয যবদ ততোমোল োকক আটক কৰো হয় 

(ততলে তসয়ো বভন্ন কথো)’। তোৰ বপছত বসহঁলত তযবতয়ো 

ততওঁৰ ওচৰত প্ৰবতজ্ঞো কবৰল  ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘আবম 

বয বিষলয় কথো পোবত আলছোঁ, আল্লোলহই ইয়োৰ বিধোয়ক’। 

كُْم  اُْرِسلَّه   لَّْن  قَّالَّ  ٰته   مَّعَّ   ُتْؤُتْوِن  حَّ
ْوثًِقا  ِ  ٰمِنَّ  مَّ اُْتنَِّٰنْ  اّلٰله َّْن  اَِٰلَّ   ِبه    لَّتَّ  ا
اطَّ  َّا    ِبكُْم    یُٰحَّ تَّْوهُ  فَّلَّمٰ ْوثِقَُّهْم  اه   قَّالَّ  مَّ
 ُ له  اّلٰله ا  عَّ  وَِّكْیل   نَُّقْولُ  مَّ

67. আৰু ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ পুত্ৰসক ! ততোমোল োলক 

এটো দুৱোলৰলৰ প্ৰলৱশ নকবৰিো, িৰং বভন বভন দুৱোলৰলৰ 

প্ৰলৱশ কবৰিো। আল্লোহৰ বসিোেৰ বিপৰীলত মই 

ততোমোল োকৰ িোলি এলকো কবৰি তনোৱোলৰোঁ। আলদশ তকৱ  

মোত্ৰ আল্লোহলৰই। মই ততওৰঁ ওপৰলতই বনভি ৰ কলৰোঁ, 

আল্লোহৰ ওপৰলতই বনভি ৰকোৰীসকল  বনভি ৰ কৰো উবচত’। 

ْ  تَّْدُخلُْوا َلَّ  یهبَِّنَّٰ  وَّقَّالَّ  بَّاب  ٰوَّاِحد    ِمنٌۢ
َّبْوَّاب   ِمْن  ٰوَّادُْخلُْوا قَّة     ا ٰرِ ا    ٰمُتَّفَّ مَّ   وَّ
ْنُكْم  اُْغِنْ  ِ  ٰمِنَّ  عَّ ء     ِمْن  اّلٰله ْ  اِِن   َشَّ

ِ    اَِٰلَّ  الُْحكُْم  َّٰلُْت    عَّلَّْیهِ   ّلِلٰه   وَّعَّلَّْیهِ   تَّوَّك
َِّٰل   الْمُتَّوَّكِٰلُْونَّ  فَّلْیَّتَّوَّك
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68. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ বপতৃৰ আলদশ মলত প্ৰলৱশ 

কবৰল , ততবতয়ো আল্লোহৰ আলদশৰ বিপৰীলত তসয়ো বসহঁতৰ 

তকোলনো কোমত অহো নোবছ ; ইয়োকূলি তকৱ  ততওঁৰ মনৰ 

এটি অবভপ্ৰোয় পূণি কবৰবছ , আৰু অৱলশয ততওঁ আবম বদয়ো 

বশক্ষ্োলৰ জ্ঞোনৱোন আবছ । বকন্তু তিবছ ভোগ মোনুলহই অৱগত 

নহয়। 

لَّمَّٰا  لُْوا وَّ یُْث  ِمْن  دَّخَّ ُهْم  حَّ َّمَّرَّ َّبُْوُهْم    ا   ا
ا  َّانَّ  مَّ ْ  یُْغِنْ  ك ْٰنُ ِ  ٰمِنَّ  عَّ ء   ِمْن  اّلٰله ْ  َشَّ
ةً  اَِٰلَّ  اجَّ ا    یَّْعُقْوبَّ  نَّْفِس  ِفْ  حَّ ىهَّ   قَّضه
نَّٰه   هِكٰنَّ  عَّلَّٰمْنههُ   لِٰمَّا  عِلْم   لَُّذوْ  وَّاِ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   ا
ن  َلَّ  النَّٰاِس   یَّْعلَّمُْونَّ

69. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো ইউছুফৰ ওচৰত প্ৰলৱশ কবৰল , 

ততবতয়ো ইউছুলফ ততওঁৰ সলহোদৰ ভোলয়কক বনজৰ ওচৰলত 

ৰোবখল  আৰু ক’ত , ‘বনশ্চয় মলয়ই ততোমোৰ সলহোদৰ 

ভোলয়ক, গবতলক বসহঁলত বয কবৰবছ  তোৰ িোলি তুবম দুখ 

নকবৰিো’। 

لَّمَّٰا  لُْوا وَّ له  دَّخَّ وه ی یُْوُسفَّ  عَّ  اِلَّْیهِ  اه
اهُ  ْ   قَّالَّ  اَّخَّ َّنَّا  اِٰنِ َُّخْوكَّ  ا ْس  فَّلَّ  ا  تَّْبتَّى ِ
َّانُْوا ِبمَّا   یَّْعمَّلُْونَّ  ك

70. তোৰ বপছত ততওঁ তযবতয়ো বসহঁতৰ সোমগ্ৰীৰ িযৱিো কবৰ 

বদল , ততবতয়ো ততওঁ বনজৰ সলহোদৰ ভোলয়কৰ তটোলপো োৰ 

মোজত পোনপোত্ৰ ৰোবখ বদল । তোৰ বপছত এজন আহ্বোয়লক 

বচঞবৰ ক’ত , ‘তহ যোত্ৰীদ ! বনশ্চয় ততোমোল োলক চুবৰ 

কবৰছো’। 

ُهْم  فَّلَّمَّٰا  زَّ ٰهَّ اِزِهْم  جَّ هَّ لَّ  ِبجَّ عَّ   جَّ
قَّایَّةَّ  ْحِل  ِفْ  الٰسِ َِّخْیهِ  رَّ َّذَّٰنَّ  ثُٰمَّ  ا   ا
ا  ُمؤَّذِٰن   َّیَُّٰتهَّ نَُّٰكْم  الِْعْْیُ  ا ِرقُْونَّ  اِ  لَّسه

71. বসহঁলত ততওঁল োকৰ ফোল  চোই সুবধল , 

‘আলপোনোল োকৰ বক তহৰোইলছ’? 
َّقْبَّلُْوا قَّالُْوا ْ  وَّا ا ذَّا عَّلَّهْْیِ تَّْفِقُدْونَّ  ٰمَّ
 

72. ততওলঁ োলক ক’ত , ‘আবম ৰজোৰ পোনপোত্ৰ তহৰোইলছোঁ। 

বযলয় তসইলটো আবন বদি, বস এটো উটৰ (বপঠিত) তিোজোই 

পবৰমোণ খোদয-সোমগ্ৰী উপহোৰ পোি; আৰু মই ইয়োৰ জোবমন’। 

لِمَّْن  الْمَّلِِك  ُصوَّاعَّ  نَّْفِقُد  قَّالُْوا ٓاءَّ  وَّ   جَّ
َّنَّا  ِحْمُل  ِبه    زَِّعْیم   ِبه   بَِّعْْی  ٰوَّا

73. বসহঁলত ক’ত , ‘আল্লোহৰ শপত! আলপোনোল োলক 

জোলনই তদলখোন তয, আবম এই তদশত দুষৃ্কবত কবৰিল  অহো 

নোই আৰু আবম তচোলৰো নহয়’। 

ِ  قَّالُْوا ا  عَّلِمُْتْم  لَّقَّْد  تَّاّلٰله   ِجْئنَّا  ٰمَّ
ا  اَْلَّْرِض  ِف  لُِنْفِسدَّ  مَّ ِرقِْیَّ   ُكنَّٰا  وَّ سه
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74. ততওঁল োলক ক’ত , ‘যবদ ততোমোল োলক বমছ ীয়ো তহোৱো 

ততলে ইয়োৰ শোবি বক হ'ি? 
ٓاُؤه    فَّمَّا  قَّالُْوا زَّ ِذِبْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  جَّ  كه

75. বসহঁলত ক’ত , ‘ইয়োৰ শোবি হ’ি, যোৰ তটোলপো োৰ 

মোজত তসই পোত্ৰলটো তপোৱো যোি, বসলয়ই তোৰ বিবনময়’। 

এইদলৰই আবম যোব মসক ক শোবি প্ৰদোন কলৰোঁ। 

ٓاُؤه   قَّالُْوا زَّ ْحلِه   ِفْ  ٰوُِجدَّ  مَّْن  جَّ   رَّ
ٓاُؤه     زَّ لِكَّ   فَُّهوَّجَّ لِمِْیَّ  نَّْجِزی كَّذه الٰظه

 

76. এলতলক ততওঁ বনজৰ সলহোদৰ ভোলয়কৰ তটোলপো ো 

তচোৱোৰ আগলত বসহঁতৰ তটোলপো োত তো োচী আৰম্ভ কবৰল , 

বপছত ততওঁৰ সলহোদৰ ভোলয়কৰ তটোলপো োৰ পৰো পোত্ৰলটো 

উব য়োই আবনল । এলনলক আবম ইউছুফৰ িোলি তকৌশ  

কবৰবছল োঁ। আল্লোলহ ইচ্ছো নকবৰল  ৰজোৰ আইনত ততওঁৰ 

ভোতৃক আটক কৰো সংগত নোবছ । আবম যোক ইচ্ছো কলৰোঁ 

মযিোদোত উচ্চ কবৰ বদওঁ। কোৰণ প্ৰলতযক জ্ঞোনৱোন িযবিৰ 

ওপৰত আলছ সিিজ্ঞোনী। 

 َّ ا ْ  فَّبَّدَّ َِّخْیهِ  ِوعَّٓاءِ  قَّْبلَّ  ِباَّْوِعیَّهَِتِ   ثُٰمَّ  ا
ا  هَّ جَّ َِّخْیِه    ٰوِعَّٓاءِ  ِمْن  اْستَّْخرَّ لِكَّ   ا   كَّذه

ا   لُِیْوُسفَّ    ِكْدنَّا  َّانَّ  مَّ اهُ  لِیَّاُْخذَّ  ك   ِفْ   اَّخَّ
َّْن  اَِٰلَّ   الْمَّلِِك  دِیِْن  ٓاءَّ  ا ُ    یَّٰشَّ   نَّْرفَّعُ   اّلٰله

ت   ٓاُء    ٰمَّْن  دَّرَّجه فَّْوقَّ   نَّٰشَّ   ذِْی  كُٰلِ  وَّ
 عَّلِْیم   عِلْم  

77. বসহঁলত ক’ত , ‘বস যবদ চুবৰ কবৰলছ ততলে (এয়ো তকোলনো 

আচবৰত কথো নহয়) ইয়োৰ পূলিি ইয়োৰ সলহোদলৰও চুবৰ 

কবৰবছ ’। বকন্তু ইউছুলফ প্ৰকৃত বিষয়লটো বনজৰ মনলত 

তগোপন ৰোবখল  আৰু বসহঁতৰ সনু্মখত প্ৰকোশ নকবৰল । ততও ঁ

(মলন মলন) ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ অৱিো অবত জঘনয আৰু 

ততোমোল োলক বয হক আছো তসই বিষলয় আল্লোলহই অবধক 

অৱগত’। 

لُْو ا قَّ  فَّقَّْد  یَّْٰسِرْق  اِْن  قَّا رَّ   ِمْن  لَّٰه   اَّخ   سَّ
هَّا   قَّْبُل    ٰرَّ لَّْم  نَّْفِسه   ِفْ  یُْوُسُف  فَّاَّسَّ   وَّ
َّنُْتْم  قَّالَّ   لَُّهْم    یُْبِدهَّا  ٰر   ا   ٰمَّكَّانًا    شَّ
 ُ َّعْلَُّم  وَّاّلٰله  تَِّصُفْونَّ  ِبمَّا  ا

78. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আজীজ! ইয়োৰ বপতৃ অতযে িৃি; 

গবতলক ইয়োৰ  োইত আমোৰ মোজৰ তকোলনোিো এজনক ৰোবখ 

বদয়ক। আমোৰ দৃবষ্টত আপুবন এজন সৎকমিশী  িযবি’। 

ا  قَّالُْوا ِزیْزُ  یه اَّیُٰهَّ َّبًا لَّه    اِٰنَّ  الْعَّ ْیًخا  ا  شَّ
ا نَّا  فَُّخذْ  كَِّبْْیً دَّ نَّٰا   مَّكَّانَّه     اَّحَّ ىكَّ  اِ   نَّره
 الْمُْحِسِنْیَّ  ِمنَّ 
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79. ততওঁ ক’ত , ‘যোৰ ওচৰত আবম আমোৰ িস্তুলটো পোইলছোঁ, 

তোৰ িোবহলৰ আনক আটক কৰোৰ অপৰোধৰ পৰো আবম 

আল্লোহৰ আেয় প্ৰোথিনো কবৰলছোঁ। এলন কবৰল  বনশ্চয় আবম 

যোব মত পবৰণত হ'ম’। 

اذَّ  قَّالَّ  ِ  مَّعَّ َّْن  اّلٰله   مَّْن  اَِٰلَّ  نَّٰاُْخذَّ  ا
ْدنَّا  نَّا  ٰوَّجَّ ه   ن  مَّتَّاعَّ َّا    ِعْندَّ نٰ   اِذًا اِ
ن  لِمُْونَّ  لَّٰظه

80. এলতলক তযবতয়ো বসহঁত তোৰ বিষলয় সমূ্পণিৰূলপ বনৰোশ 

হ’ , ততবতয়ো বসহঁলত পৰোমশি কবৰিল  একোেভোলৱ তগোট 

খোল । বসহঁতৰ মোজৰ িোঙৰ জলন ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ 

মনত আলছলন ততোমোল োকৰ বপতৃলয় ততোমোল োকৰ পৰো 

আল্লোহৰ নোমত অংগীকোৰ হ লছ আৰু ইয়োৰ আগলতও 

ততোমোল োলক ইউছুফৰ বিষলয় অনযোয় কবৰবছ ো। গবতলক 

মই তকবতয়োও এই তদশ এবৰ নোযোওঁ, তযবতয়োল লক তমোৰ 

বপতৃলয় তমোক অনুমবত বনবদি অথিো আল্লোলহ তমোৰ িোলি 

তকোলনো ফয়চো ো নকবৰি আৰু ততলৱঁই তেি ফয়চো োকোৰী’। 

لَُّصْوا ِمْنهُ  اْستَّیْـ َُّسْوا فَّلَّمَّٰا   نَِّجٰیًا    خَّ
ُهْم  قَّالَّ  َّلَّْم  كَِّبْْیُ ا ا َّٰنَّ  تَّْعلَّمُْو  ُكْم  ا َّبَّا   ا
ذَّ  قَّْد  ِ  ٰمِنَّ  ٰمَّْوثًِقا  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ ِمْن  اّلٰله   وَّ
ا  قَّْبُل  ْطٰتُْم  مَّ ْ   یُْوُسفَّ    ِفْ  فَّٰرَّ حَّ  فَّلَّ َّبْرَّ   ا

ٰته  اَْلَّْرضَّ  َِّبْ   ِلْ   یَّاْذَّنَّ  حَّ َّوْ  ا   یَّْحكُمَّ  ا
 ُ ْْیُ   ِلْ    اّلٰله ِكِمْیَّ  وَُّهوَّخَّ  الْحه

81. (গবতলক) ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ বপতৃৰ ওচৰল  

ঘূবৰ তযোৱো আৰু তকোৱোলগ, ‘তহ আমোৰ বপতৃ! আলপোনোৰ পুত্ৰই 

চুবৰ কবৰলছ আৰু আবম বয জোলনো তোলৰই প্ৰতযক্ষ্ বিৱৰণ 

বদল োঁ, আৰু আবম গোলয়িী বিষয় সম্পলকি  অৱগত নহয়’। 

َِّبْیُكْم  اِله   اِْرِجُعْو ا   اِٰنَّ  یه اَّبَّانَّا   فَُّقْولُْوا ا
قَّ    ابْنَّكَّ  رَّ ا   سَّ مَّ ِهْدنَّا   وَّ   عَّلِمْنَّا  ِبمَّا  اَِٰلَّ  شَّ
ا  مَّ ْیِب  ُكنَّٰا  وَّ ِفِظْیَّ  لِلْغَّ  حه

82. ‘(যবদ বিশ্বোস নহয়) ততলে বয জনপদত আবম আবছল োঁ 

তসই  োইৰ অবধিোসীসক ক তসোধক আৰু বয যোত্ৰীদ ৰ  গত 

আবম আবহলছোঁ ততওঁল োকলকো তসোধক। বনশ্চয় আবম সঁচো 

কথোলক হক আলছোঁ’। 

ا  ُكنَّٰا  الَِّٰتْ  الْقَّْریَّةَّ  وَّْسـ َِّل    وَّالِْعْْیَّ  فِْیهَّ
َّقْبَّلْنَّا  الَِّٰتْ   ا    ا نَّٰا   فِْیهَّ ِدقُْونَّ  وَّاِ  لَّصه

83. ততওঁ (ইয়োকূলি) ক’ত , ‘নহয়, িৰং ততোমোল োকৰ কু-

প্ৰিৃবত্তলয় ততোমোল োকৰ িোলি এটো কোবহনী সজোই বদলছ। 

গবতলক উত্তম হধযিযই হহলছ তমোৰ িোলি তেয়; সম্ভৱতঃ 

আল্লোলহ বসহঁত উভয়লক এলক লগ তমোৰ ওচৰল  আবন বদি। 

বনশ্চয় ততওঁ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়’। 

ٰوَّلَّْت   بَّْل  قَّالَّ  َّنُْفُسكُْم  لَّكُْم  سَّ َّْمًرا    ا  ا
َْب   ِمْیل     فَّصَّ ُ  عَّسَّ   جَّ َّْن  اّلٰله   یَّٰاْتِیَِّنْ  ا
ِمْیًعا    ِبِهْم  لِْیُم  اِنَّٰه    جَّ ِكْیُم   ُهوَّالْعَّ الْحَّ
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84. ততওঁ বসহঁতৰ পৰো মুখ ঘূৰোই বনল  আৰু ক’ত , ‘হোয় 

আফলচোচ! ইউছুফৰ িোলি’। তশোকত (কোবি কোবি) ততওৰঁ 

চকু দুটো তঘো ো হহ পবৰবছ  আৰু ততওঁ আবছ  অসহনীয় 

মনিোপত বক্লষ্ট। 

ٰله  ْ  وَّتَّوَّ ْٰنُ فه  وَّقَّالَّ  عَّ له  یه اَّسَّ   یُْوُسفَّ  عَّ
ْت   الُْحْزِن  ِمنَّ  عَّیْنههُ   وَّابْیَّٰضَّ
 فَُّهوَّكَِّظْیم  

85. বসহঁলত ক’ত , ‘আল্লোহৰ শপত! আপুবন ইউছুফৰ কথো 

সদোয় স্মৰণ কবৰ থোবকি তযবতয়োল লক আপুবন মুমূষি অৱিোত 

উপনীত নহয় অথিো আলপোনোৰ মৃতুয নহয়’। 

ِ  قَّالُْوا ٰته  یُْوُسفَّ  تَّْذُكرُ  تَّْفتَُّؤا تَّاّلٰله   حَّ
ًضا  تَُّكْونَّ  رَّ َّوْ  حَّ لِِكْیَّ  ِمنَّ  تَُّكْونَّ  ا الْهه
 

86. ততও ঁক’ত , ‘মই তমোৰ অসহনীয় তিদনো আৰু তমোৰ দুখ 

তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰলতই বনলিদন কলৰোঁ আৰু মই আল্লোহৰ 

তৰফৰ পৰো তসয়ো জোলনো বযলটো ততোমোল োলক নোজোনো’। 

نَّٰمَّا   قَّالَّ  َّْشكُْوا اِ ِ  اِلَّ  وَُّحْزِنْ   بَّثِْٰی  ا   اّلٰله
َّعْلَُّم  ِ  ِمنَّ  وَّا ا  اّلٰله  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

87. ‘তহ তমোৰ পুত্ৰসক ! ততোমোল োলক তযোৱো, ইউছুফ আৰু 

তোৰ সলহোদৰৰ সন্ধোন কৰোলগ আৰু আল্লোহৰ ৰহমতৰ পৰো 

ততোমোল োলক বনৰোশ নহ’িো। কোৰণ আল্লোহৰ ৰহমতৰ পৰো 

কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোবহলৰ আন তকোলনও বনৰোশ নহয়’। 

ُسْوا اذْهَُّبْوا یهبَِّنَّٰ  ٰسَّ   یُْٰوُسفَّ  ِمْن  فَّتَّحَّ
َِّخْیهِ  ْوِح  ِمْن  تَّایْـ َُّسْوا وََّلَّ  وَّا ِ    ٰرَّ نَّٰه    اّلٰله   اِ

ْوِح  ِمْن  یَّایْـ َُّس  َلَّ  ِ  ٰرَّ   الْقَّْوُم  اَِٰلَّ  اّلٰله
 الْكهِفُرْونَّ 

88. এলতলক তযবতয়ো বসহঁলত হগ ইউছুফৰ ওচৰত উপবিত 

হ’ , ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আজীজ! আবম আৰু 

আমোৰ পবৰয়ো িগি বিপন্ন হহ পবৰলছোঁ আৰু আবম তুচ্ছ পঁুবজ 

হ  আবহলছোঁ; গবতলক আপুবন আমোক খোদয-সোমগ্ৰী পূণি 

মোত্ৰোত প্ৰদোন কৰক আৰু আমোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কৰক; বনশ্চয় 

আল্লোলহ অনুগ্ৰহকোৰী-সক ক পুৰসৃ্কত কলৰ’। 

لُْوا  فَّلَّمَّٰا  ا  قَّالُْوا عَّلَّْیهِ  دَّخَّ ِزیْزُ  یه اَّیُٰهَّ  الْعَّ
نَّا  ٰسَّ َّْهلَّنَّا  مَّ رُٰ  وَّا ة   وَِّجْئنَّا  الٰضُ اعَّ  ِبِبضَّ
ىة   َّْوِف  ٰمُْزجه ْق  الْكَّْیلَّ  لَّنَّا  فَّا ٰدَّ   وَّتَّصَّ
َّ  اِٰنَّ   عَّلَّیْنَّا    قِْیَّ  یَّْجِزی اّلٰله ٰدِ الْمُتَّصَّ
 

89. ইউছুলফ ক’ত , ‘ততোমোল োলক জোনোলন, ততোমোল োলক 

ইউছুফ আৰু ততওঁৰ সলহোদৰৰ  গত বক আচৰণ কবৰবছ ো, 

তযবতয়ো ততোমোল োক আবছ ো (পবৰণোম সম্পলকি ) অজ্ঞ’? 

لُْتْم  ٰمَّا  عَّلِمُْتْم   هَّْل  قَّالَّ    ِبُیْوُسفَّ  فَّعَّ
َِّخْیهِ  َّنُْتْم  اِذْ  وَّا ِهلُْونَّ  ا  جه
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90. বসহঁলত ক’ত , ‘ততলে তুবমলয়ই ইউছুফ তনবক’? ততও ঁ

ক’ত , ‘হয়, মলয়ই ইউছুফ আৰু এওঁ হহলছ তমোৰ ভোইটি; 

বনশ্চয় আল্লোলহ আমোৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কবৰলছ। বনশ্চয় বয 

িযবিলয় তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ আৰু হধযিয ধোৰণ কলৰ, (জোবন 

তথোৱো) বনবশ্চতভোলৱ আল্লোলহ ততলনকুৱো সৎকমিশী  

ত োকসক ৰ েমফ  বিনষ্ট নকলৰ’। 

لُْو ا نَّٰكَّ  قَّا اِ َّنْتَّ  ءَّ َّنَّا  قَّالَّ   یُْوُسُف    َلَّ   ا
ا    یُْوُسُف  َِّخْ ؗ  وَّههذَّ ٰنَّ  قَّْد   ا ُ  مَّ   عَّلَّیْنَّا    اّلٰله
نَّٰه   یَّْصَِبْ  یَّٰٰتَِّق  مَّْن  اِ َّ  فَّاِٰنَّ   وَّ   َلَّ  اّلٰله

َّْجرَّ  یُِضْیعُ   الْمُْحِسِنْیَّ  ا

91. বসহঁলত ক’ত , ‘আল্লোহৰ শপত! আল্লোলহ বনশ্চয় 

ততোমোক আমোৰ ওপৰত প্ৰোধোনয বদলছ আৰু বনঃসলিলহ আবম 

আবছল োঁ অপৰোধী’। 

ِ  قَّالُْوا كَّ  لَّقَّْد  تَّاّلٰله َّرَّ ث ُ  اه   وَّاِْن  عَّلَّیْنَّا  اّلٰله
ِطـ ِْیَّ  ُكنَّٰا   لَّخه

92. ততওঁ ক’ত , ‘আবজ ততোমোল োকৰ বিৰুলি তকোলনো 

গবৰহণো নোই। আল্লোলহ ততোমোল োকক ক্ষ্মো কৰক আৰু 

ততলৱঁই তেি দয়ো ু’। 

 یَّْغِفرُ   الْیَّْومَّ    عَّلَّْیُكُم  تَّثِْریْبَّ  َلَّ  قَّالَّ 
 ُ ُم   لَّكُْم ؗ  اّلٰله َّْرحَّ ِحِمْیَّ  وَُّهوَّا  الٰره

93. ‘ততোমোল োলক তমোৰ এই তচো োলটো হ  তযোৱো আৰু 

এইলটো তমোৰ বপতৃৰ মুখমি ৰ ওপৰত ৰোবখিো; ততবতয়ো 

ততও ঁদৃবষ্ট শবি ঘূৰোই পোি।  গলত ততোমোল োকৰ পবৰয়ো ৰ 

সকল োলক তমোৰ ওচৰল  হ  আহোলগ’। 

ا ِبقَِّمْیِصْ  اِذْهَُّبْوا َّلُْقْوهُ  ههذَّ له  فَّا   وَّْجهِ  عَّ
َِّبْ  ا    یَّاِْت  ا تُْوِنْ   بَِّصْْیً ْ  ِباَّْهلِكُْم  وَّا

ن  َّْجمَِّعْیَّ  ا

94. আৰু তযবতয়ো যোত্ৰীদ  ও োই পবৰ  তসই সময়লত 

(ইয়োত) ততওলঁ োকৰ বপতৃলয় ক'ত , ততোমোল োলক যবদ 

তমোক ভোৰসোমযহীন িৃি িুব  নভিো ততলে মই কওঁ তয, ‘মই 

ইউছুফৰ েোণ পোই আলছোঁ’। 

لَّمَّٰا  لَِّت  وَّ َّبُْوُهْم  قَّالَّ  الِْعْْیُ  فَّصَّ ْ  ا   اِٰنِ
َِّجُد  َّْن  لَّْو َلَّ   یُْوُسفَّ  ِریْحَّ  َلَّ ُتفَّنُِٰدْوِن  ا
 

95. বসহঁলত ক’ত , ‘আল্লোহৰ শপত! আপুবন এবতয়োও তসই 

পুৰবণ বিভ্ৰোবেলতই আলছ’। 

ِ  قَّالُْوا نَّٰكَّ  تَّاّلٰله هلِكَّ   لَِّفْ  اِ ل الْقَِّدیِْم   ضَّ
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96. তোৰ বপছত তযবতয়ো সুসংিোদিোহক আবহ উপবিত হ’  

আৰু ততওঁৰ মুখমি ৰ ওপৰত তচো োলটো ৰোবখল , ততবতয়ো 

ততওঁ বনজৰ দৃবষ্ট শবি ঘূৰোই পোল । ততওঁ ক’ত , ‘মই 

ততোমোল োকক তকোৱো নোবছল োলন তয, মই আল্লোহৰ তৰফৰ 

পৰো বয জোলনো ততোমোল োলক তসয়ো নোজোনো’? 

َّا   َّْن  فَّلَّمٰ ٓاءَّ  ا َّلْقهىهُ  الْبَِّشْْیُ  جَّ له  ا   عَّ
ا    فَّاْرتَّٰدَّ  وَّْجِهه   َّلَّْم  قَّالَّ   بَِّصْْیً َّقُْل  ا  ا
  ۬ ْ    لَّٰكُْم ن َّعْلَُّم  اِٰنِ ِ  ِمنَّ  ا ا  اّلٰله تَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  مَّ
 

97. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ বপতৃ! আমোৰ গুনোহৰ িোলি 

ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰক; বনশ্চয় আবম অপৰোধী’। 

  اِنَّٰا  ذُنُْوبَّنَّا   لَّنَّا  اْستَّْغِفرْ  یه اَّبَّانَّا  قَّالُْوا
ِطـ ِْیَّ  ُكنَّٰا   خه

98. ততওঁ ক’ত , ‘অবচলৰই মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

ততোমোল োকৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰম। বনশ্চয় ততওঁ অবত 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

ْوفَّ  قَّالَّ  َّْستَّْغِفرُ  سَّ ْ    لَّكُْم  ا ٰبِ نَّٰه    رَّ   اِ
ُفوْرُ  ِحیُْم  ُهوَّالْغَّ  الٰرَّ

99. তোৰ বপছত ততওঁল োক তযবতয়ো ইউছুফৰ ওচৰত আবহ 

উপবিত হ’ , ততবতয়ো ততওঁ বপতৃ-মোতৃক বনজৰ কোষত িোন 

বদল , আৰু ক’ত , ‘আলপোনোল োলক আল্লোহৰ ইচ্ছোত 

বনৰোপলদ বমচৰত অৱিোন কৰক’। 

لُْوا  فَّلَّمَّٰا  له  دَّخَّ وه ی یُْوُسفَّ  عَّ   اِلَّْیهِ  اه
یْهِ  َّبَّوَّ ٓاءَّ  اِْن  ِمْصرَّ  ادُْخلُْوا وَّقَّالَّ   ا ُ   شَّ   اّلٰله
ِمِنْیَّ    اه

100. আৰু ইউছুলফ ততওঁৰ বপতৃ-মোতৃক উচ্চ আসনত 

িহুৱোল  আৰু ততওঁল োক সকল োলৱ ততওঁৰ সন্মোনত 

ছোজদোৱনত হ’ । ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ বপতৃ! 

এইলটোলৱই তমোৰ সলপোনৰ িযোখযো; তমোৰ প্ৰবতপো লক ইয়োক 

সতযত পবৰণত কবৰলছ আৰু ততলৱঁই তমোক কোৰোগোৰৰ পৰো 

মুি কবৰলছ আৰু চয়তোলন তমোৰ আৰু তমোৰ ভোতৃসক ৰ 

সম্পকি  বিনষ্ট কৰোৰ বপছলতো আলপোনোল োকক মৰুভূবম 

অি ৰ পৰো ইয়োত আবন ততওঁ তমোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰলছ। 

বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক বয ইচ্ছো কলৰ তসয়ো বনপুণতোৰ 

হসলত কলৰ। বনশ্চয় ততলৱঁই সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়’। 

فَّعَّ  یْهِ  وَّرَّ َّبَّوَّ لَّ  ا ْرِش  عَّ ْوا الْعَّ ٰرُ   لَّه   وَّخَّ
ًدا    ا یه اَّبَِّت  وَّقَّالَّ   ُسٰجَّ  تَّاِْویُْل  ههذَّ
ا  قَّْد   قَّْبُل ؗ  ِمْن  ُرْءیَّایَّ  لَّهَّ عَّ ْ  جَّ ٰبِ ٰقًا    رَّ  حَّ
نَّ  وَّقَّْد  ِنْ  اِذْ  ِبْ   اَّْحسَّ جَّ َّْخرَّ   ِمنَّ  ا

ْجِن  ٓاءَّ  الٰسِ ْ  الْبَّْدوِ  ٰمِنَّ  ِبكُْم  وَّجَّ   ِمنٌۢ
َّْن  بَّْعدِ  غَّ  ا ُن  نَّٰزَّ ْیطه بَّْیَّ  بَّْیِنْ  الٰشَّ   وَّ
   ْ ْ  اِٰنَّ   اِْخوَِّٰت ٰبِ نَّٰه    ٓاُء   یَّشَّ  لِٰمَّا  لَِّطْیف   رَّ   اِ

لِْیُم  ِكْیُم  ُهوَّالْعَّ  الْحَّ
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101. ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবমলয়ই তমোক ৰোজত্ব দোন 

কবৰছো আৰু সলপোনৰ িযোখযো বশক্ষ্ো বদছো। তহ আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীৰ স্ৰষ্টো! তুবমলয়ই পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত তমোৰ 

অবভভোৱক। তুবম তমোক মুছব ম অৱিোত মুতুয প্ৰদোন কৰো 

আৰু তমোক সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অেভুি ি কৰো’। 

ٰبِ  ِنْ  قَّْد  رَّ تَّیْتَّ ِنْ  الْمُلِْك  ِمنَّ  اه   وَّعَّلَّٰمْتَّ
ادِیِْث    تَّاِْویِْل  ِمْن    فَّاِطرَّ   اَْلَّحَّ

وهِت  مه َّنْتَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ ِلٰ   ا نْیَّا  ِف  وَّ   الٰدُ
ةِ   َّلِْحْقِنْ  تَّوَّفَِّٰنْ   وَّاَْلهِخرَّ   ُمْسلِمًا ٰوَّا

لِِحْیَّ   ِبالٰصه

102. এইলিোৰ হহলছ গোলয়িৰ সংিোদ, বযলিোৰ আবম অহীৰ 

দ্বোৰো ততোমোক জনোই আলছোঁ, তযবতয়ো বসহঁলত ঐকযমতত 

উপনীত হহ ষডযন্ত্ৰ ৰবচবছ , ততবতয়ো তুবম বসহঁতৰ কোষত 

নোবছ ো। 

لِكَّ  َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن  ذه ْیِب  ا  اِلَّْیكَّ    نُْوِحیْهِ  الْغَّ
ا  مَّ یِْهْم  ُكْنتَّ  وَّ ا اِذْ  لَّدَّ َّْجمَُّعْو  ُهْم  ا َّْمرَّ  ا
 یَّْمكُُرْونَّ  وَُّهْم 

103. আৰু তুবম বযমোলনই আকোংক্ষ্ো নকৰো বকয়, অবধকোংশ 

মোনুলহই ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 

ا   مَّ ْكثَّرُ  وَّ َّ لَّوْ   النَّٰاِس  ا ْصتَّ  وَّ رَّ   حَّ
 ِبُمْؤِمِنْیَّ 

104. অথচ তুবম বসহঁতৰ পৰো তকোলনো প্ৰবতদোলনো বিচৰো নোই। 

এই (তকোৰআন) হহলছ সৃবষ্টজগতৰ িোলি উপলদশমোত্ৰ। 

ا  مَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ  تَّْسـ َّلُُهْم  وَّ  اِْن   ا
ْكر   ُهوَّاَِٰلَّ  ن  ذِ لَّمِْیَّ  لِٰلْعه

105. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত িহুলতো বনদশিন আলছ; 

বসহঁলত এইলিোৰ তদলখ বকন্তু বসহঁলত এইলিোৰৰ প্ৰবত 

উদোসীন। 

َّیِْٰن  َّا یَّة   ٰمِْن  وَّك مهوهِت  ِف  اه   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ْونَّ  ا  یَُّمٰرُ ا  وَُّهْم  عَّلَّْیهَّ ْنهَّ ُمْعِرُضْونَّ   عَّ

 

106. বসহঁতৰ সৰহভোগ মোনুলহই ঈমোন তপোষণ কৰো সলত্বও 

আল্লোহৰ  গত অংশীদোৰ িোপন (বশ্বকি ) কলৰ। 

ا  مَّ ْكثَُّرُهْم  یُْؤِمُن  وَّ َّ ِ  ا   وَُّهْم  اَِٰلَّ  ِباّلٰله
 ٰمُْشِرُكْونَّ 

107. ততলে বসহঁত আল্লোহৰ সিিগ্ৰোসী শোবিৰ পৰো, নোইিো 

বসহঁতৰ অজোবনলত বক্বয়োমতৰ আকবস্মক আগমনৰ পৰো 

বসহঁত বনৰোপদ হহ হগলছ তনবক? 

َِّمُنْو ا َّفَّا َّْن  ا ْ  ا ُ   ٰمِْن  غَّاِشیَّة   تَّاْتهِْیَّ
اِب  ِ  عَّذَّ َّوْ  اّلٰله ُ  ا ُ ةُ  تَّاْتهِْیَّ اعَّ بَّْغتًَّة  الٰسَّ
 یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  ٰوَُّهْم 
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108. তকোৱো, ‘এইলটোলৱই হহলছ তমোৰ পথ, মই আৰু তমোৰ 

অনুসোৰীসকল  পূণি বিশ্বোসৰ হসলত জোবন-িুবজ আল্লোহৰ প্ৰবত 

আহ্বোন কলৰোঁ। আল্লোহ অবত পবৱত্ৰ, আৰু মই মুশ্ববৰকসক ৰ 

অেভুি ি নহয়’। 

ِذه   قُْل  ِبیِْلْ   هه َّدُْعْو ا سَّ ۬   اِلَّ  ا ِ ر له   اّلٰله  عَّ
ة   َّنَّا  بَِّصْْیَّ مَِّن  ا ِنْ    وَّ تَّٰبَّعَّ نَّ   ا   وَُّسْبحه
 ِ ا   اّلٰله مَّ َّنَّا  وَّ  الْمُْشِرِكْیَّ  ِمنَّ  ا

109. আৰু আবম ততোমোৰ পূলিিও জনপদিোসীৰ মোজৰ পৰো 

তকৱ  পুৰুষসক লকই বৰছো ত প্ৰদোন কবৰ তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ, বযসক ৰ ওপৰত আবম অহী অৱতীণি কবৰবছল োঁ। 

এই ত োকসকল  পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো নোই তনবক? ততবতয়োলহ 

তদবখি পোবৰল লহঁলতন তয, বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ বক 

পবৰণোম হহবছ ? বনশ্চয় বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আবখৰোতৰ আিোলসই হহলছ উত্তম; 

তথোবপও ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱোলন? 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ اًَل  اَِٰلَّ  قَّْبلِكَّ  ِمْن   ا  ِرجَّ
ْ  نُْٰوِحْ   َّْهِل  ٰمِْن  اِلَّهْْیِ ی    ا َّفَّلَّْم   الُْقره  ا

ْوا   كَّْیفَّ  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  ارُ   قَّْبلِِهْم    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك لَّدَّ  وَّ

ةِ  ْْی   اَْلهِخرَّ َِّٰذیْنَّ  خَّ ْوا    لِٰل تَّٰقَّ َّفَّلَّ   ا  ا
 تَّْعِقلُْونَّ 

110. অৱলশষত তযবতয়ো ৰোছু সকল  (ততওলঁ োকৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ ঈমোনৰ পৰো) বনৰোশ হ’  আৰু মোনুলহ ধোৰণো 

কবৰল  তয, ৰোছু সক ক বমছো প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ, 

ততবতয়ো ততওঁল োকৰ ওচৰল  আমোৰ সোহোযয আবহ পোল । 

তোৰ বপছত আবম যোক ইচ্ছো কবৰল োঁ তোক উিোৰ কৰো হ’ । 

বকন্তু অপৰোধী সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো আমোৰ শোবি তকবতয়োও ৰবহত 

কৰো নহয়। 

ٰته   ُسُل  اْستَّیْـ َّسَّ  اِذَّا حَّ ا  الٰرُ نُْٰو   وَّظَّ
َّنَُّٰهْم  ُهْم  ُكِذبُْوا قَّْد  ا ٓاءَّ َّ  نَّْصُرنَّا  جَّ  فَُّنٰجِ
ٓاُء    مَّْن  دُٰ  وََّلَّ   نَّٰشَّ ِن  بَّاُْسنَّا  یُرَّ   الْقَّْوِم  عَّ

 الْمُْجِرِمْیَّ 

111. বসহঁতৰ িৃত্তোেত অৱলশয তিোধশবি সম্পন্ন 

িযবিসক ৰ িোলি আলছ বশক্ষ্ো। এইলটো তকোলনো মলন সজো 

ৰচনো নহয়। িৰং এইলটো হহলছ আগৰ গ্ৰন্থলিোৰত বয আলছ 

তোলৰই সমথিক আৰু সকল ো বিষয়ৰ বিশদ বিৱৰণ,  গলত 

মুবমন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি ই হহলছ বহদোয়ত আৰু ৰহমত। 

َّانَّ  لَّقَّْد  ِصِهْم  ِفْ  ك ة   قَّصَّ ُوِل  ِعَْبَّ   َٰلِ
ا   اَْلَّلْبَّاِب    َّانَّ  مَّ ِدیْثًا  ك ی حَّ ه   یُْٰفَتَّ
هِكْن  ل یْهِ  بَّْیَّ  الَِّٰذْی  تَّْصِدیْقَّ  وَّ  یَّدَّ

ء   كُٰلِ  وَّتَّْفِصْیلَّ  ْ ْحمَّةً  ٰوَُّهًدی َشَّ  ٰوَّرَّ
ن  لِٰقَّْوم    یُْٰؤِمُنْونَّ
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আৰ-ৰোআদ الرعَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম-ৰো, এইলিোৰ হহলছ বকতোিৰ আয়োত, 

আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয 

অৱতীণি কৰো হহলছ তসয়ো সতয; বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই 

ঈমোন তপোষণ নকলৰ। 

یهُت  تِلْكَّ  آلمٰٓره  ِب    اه ُنِْزلَّ  وَّالَِّٰذْی    الِْكته   ا
بِٰكَّ  ِمْن  اِلَّْیكَّ  ٰقُ  ٰرَّ هِكٰنَّ  الْحَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ  ا
 یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  النَّٰاِس 

2. আল্লোহ তসইজন, বযজলন আকোশসমূহক খঁুটোবিহীন 

ওপৰত িোপন কবৰলছ, বযলটো ততোমোল োলক তদবখ আছো। তোৰ 

বপছত ততওঁ আৰশ্বৰ ওপৰত উঠিলছ আৰু সূযি আৰু চন্দ্ৰক 

বনয়মোধীন কবৰলছ, প্ৰলতযকলটোলৱ এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক 

আৱতি ন কবৰি। ততলৱঁই সকল ো বিষয় পবৰচো নো কলৰ, 

আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ িণিনো কলৰ, যোলত ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ  গত সোক্ষ্োত সম্পলকি  বনবশ্চত 

বিশ্বোস কবৰি পোৰো। 

 ُ َّّلٰله فَّعَّ  الَِّٰذْی  ا مهوهِت  رَّ ْْیِ  الٰسَّ مَّد   ِبغَّ   عَّ
ا  ْونَّهَّ لَّ  اْستَّوهی ثُٰمَّ  تَّرَّ ْرِش  عَّ   الْعَّ
رَّ  ٰخَّ ْمسَّ  وَّسَّ   یَّْٰجِرْی  كُٰل    وَّالْقَّمَّرَّ    الٰشَّ
ل   ٰمً    َِلَّجَّ بِٰرُ   ٰمُسَّ ُل  اَْلَّْمرَّ  یُدَّ   یُفَّٰصِ
لَّٰكُْم  اَْلهیهِت  بُِٰكْم  ِبلِقَّٓاءِ  لَّعَّ ُتْوقُِنْونَّ  رَّ
 

3. আৰু ততলৱঁই ভূ-পৃিক বিিৃত কবৰলছ আৰু তোত সুদৃঢ 

পিিত আৰু নদী সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু ততলৱঁই সকল ো ধৰণৰ ফ -

মূ  তযোৰো-তযোৰোলক সৃবষ্ট কবৰলছ। ততলৱঁই বদনক ৰোবতৰ দ্বোৰো 

ঢোবক বদলয়। বনশ্চয় ইয়োত বচেোশী  সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বনদশিন 

আলছ। 

ٰدَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  لَّ  اَْلَّْرضَّ  مَّ عَّ ا  وَّجَّ   فِْیهَّ
وَّاِسَّ  ًرا    رَّ َّنْهه ِمْن   وَّا ِت  كُٰلِ  وَّ  الثَّٰمَّره
لَّ  عَّ ا  جَّ ْیِ  فِْیهَّ ثْنَّْیِ  زَّْوجَّ   یُْغَِش  ا
ارَّ    الَّْٰیلَّ  لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   النَّٰهَّ هیهت   ذه   لِٰقَّْوم   َلَّ

 یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ 

4. আৰু পৃবথৱীত আলছ পৰস্পৰ সং ি ভূখি, আিুৰৰ 

িোবগচো, তখবত পথোৰ, এলকই মূ ৰ পৰো উদগত িো বভন বভন 

মূ ৰ পৰো উদগত তখজুৰ গছ বযলিোৰক এলক পোনীলয়ই 

জীপো  কলৰ, বকন্তু তসোৱোদৰ তক্ষ্ত্ৰত তসইলিোৰৰ বকছুমোনক 

আবম আন বকছুমোনৰ ওপৰত তেিত্ব বদওঁ। বনশ্চয় তিোধশবি 

সম্পন্ন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি ইয়োত আলছ বনদশিন। 

ع   اَْلَّْرِض  وَِّف  نٰهت   قِطَّ ت  ٰوَّجَّ وِره   ٰمُتَّجه
َّْعنَّاب   ٰمِْن   ِصْنوَّان   ٰوَّنَِّخْیل   ٰوَّزَّْرع  ا
ْْیُ    ٰوَّاِحد   ِبمَّٓاء   یُْٰسقه  ِصْنوَّان    ٰوَّغَّ

ُل  ا  وَّنُفَّٰضِ هَّ له  بَّْعضَّ   اَْلُكُِل    ِف  بَّْعض   عَّ
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیهت   ذه  یَّْٰعِقلُْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ
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5. আৰু যবদ তুবম বিবস্মত তহোৱো, ততলে (তোলতোলক) 

বিবস্ময়কৰ বিষয় হহলছ বসহঁতৰ এই কথোঃ ‘(মৃতুযৰ বপছত) 

আবম তযবতয়ো মোটিত পবৰণত হ'ম, তোৰ বপছলতো আবম নতুন 

জীৱন  োভ কবৰমলন’? ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক 

বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ  গত কুফৰী কবৰলছ, আৰু 

ইহঁতলৰই বিবঙত থোবকি বশকব , আৰু ইহঁলতই হ’ি অবিৰ 

অবধিোসী, তোত বসহঁত িোয়ী হ’ি। 

ْب  وَّاِْن  ب   تَّْعجَّ اِذَّا قَّْولُُهْم  فَّعَّجَّ  ُكنَّٰا  ءَّ
بًا نَّٰا  ُتره اِ لْق   لَِّفْ  ءَّ ۬   خَّ ِدیْد    هٓى ِكَّ   جَّ  اُول

بِِٰهْم    كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  هٓى ِكَّ   ِبرَّ  وَّاُول
هُل  َّْعنَّاقِِهْم    ِفْ   اَْلَّغْل هٓى ِكَّ   ا  وَّاُول
ُب  ا  ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

6. আৰু বসহঁলত মি ৰ পূলিিই অমি  আবনিল  ততোমোৰ 

ওচৰত খৰলখদো কলৰ। অথচ বসহঁতৰ পূলিি শোবিৰ অনুৰূপ 

িহু (বশক্ষ্ণীয়) দৃষ্টোে পোৰ হহলছ। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক মোনুহৰ অপৰোধৰ বপছলতো বসহঁতৰ প্ৰবত 

ক্ষ্মোশী , আৰু (শুনো) বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক শোবি 

প্ৰদোনলতো অবত কল োৰ। 

یَّْستَّْعِجلُْونَّكَّ  یِٰئَّةِ  وَّ   قَّْبلَّ  ِبالٰسَّ
نَّةِ  سَّ لَّْت  وَّقَّْد  الْحَّ   قَّْبلِِهُم  ِمْن  خَّ
هُت    بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ   الْمَّثُل ة   لَُّذوْ  رَّ ْغِفرَّ  مَّ
له  لِٰلنَّٰاِس  بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ   ُظلْمِِهْم    عَّ   رَّ
ِدیُْد   الِْعقَّاِب  لَّشَّ

7. আৰু বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁলত কয়, ‘এওঁৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এওঁৰ ওপৰত তকোলনো বনদশিন 

অৱতীণি নহয় বকয়’? বনশ্চয় তুবম হহছো এজন সতকি কোৰী, 

আৰু প্ৰলতযক সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ পথ প্ৰদশিক। 

یَُّقْولُ    اُنِْزلَّ  لَّْو َلَّ   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ
یَّة   عَّلَّْیهِ  بِٰه     ٰمِْن  اه نَّٰمَّا    ٰرَّ َّنْتَّ  اِ ُمْنِذر    ا
ُٰلِ  لِك  هَّاد ن  قَّْوم   ٰوَّ

8. প্ৰলতযক নোৰীলয় গভি ত বয ধোৰণ কলৰ আৰু গভি োশয়ত বয 

কলম আৰু িৃবি হয় তসয়ো আল্লোলহ জোলন, আৰু ততওঁৰ ওচৰত 

প্ৰলতযক িস্তুলৰ এটো বনবদি ষ্ট পবৰমোণ আলছ। 

 ُ َّّلٰله ا  یَّْعلَُّم  ا ُنْثهی كُٰلُ  تَّْحِمُل  مَّ ا  ا مَّ   وَّ
اُم  تَِّغْیُض  ا  اَْلَّْرحَّ مَّ  وَّكُٰلُ   تَّْزدَّادُ    وَّ
ء   ْ ه   َشَّ ار   ِعْندَّ  ِبِمْقدَّ

9. ততও ঁ গোলয়ি আৰু প্ৰকোশয সম্পলকি  অৱগত, মহোন, 

সলিিোচ্চ। 

ْیِب  عهلُِم  ادَّةِ  الْغَّ هَّ   الْكَِّبْْیُ  وَّالٰشَّ
اِل   الْمُتَّعَّ

10. ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় তগোপলন কথো কয় আৰু বযলয় 

প্ৰকোশযভোলৱ কথো কয়, ৰোবতত বযলয় আত্মলগোপন কলৰ আৰু 

বদনত বযলয় প্ৰকোশযৰূলপ বিচৰণ কলৰ, (আল্লোহৰ জ্ঞোনত) 

বসহঁত সকল োলৱ সমোন। 

وَّٓاء   ٰرَّ  ٰمَّْن  ٰمِْنُكْم  سَّ َّسَّ مَّْن  الْقَّْولَّ  ا   وَّ
رَّ  هَّ مَّْن  ِبه   جَّ   ِبالَّْٰیِل  ُهوَُّمْستَّْخف    وَّ

 ٌۢ اِرب  اِر  وَّسَّ  ِبالنَّٰهَّ
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11. মোনুহৰ িোলি তোৰ সনু্মখত আৰু বপছত এটোৰ বপছত 

এটোলক আগমনকোৰী প্ৰহৰী থোলক, ততওলঁ োলক আল্লোহৰ 

আলদশত তোৰ ৰক্ষ্ণোলিক্ষ্ণ কলৰ। বনশ্চয় আল্লোলহ তকোলনো 

সম্প্ৰদোয়ৰ অৱিো ততবতয়োল লক পবৰিতি ন নকলৰ 

তযবতয়োল লক বসহঁলত বনলজই বনজৰ অৱিো পবৰিতি ন 

নকলৰ।  গলত তকোলনো সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি যবদ আল্লোলহ অশুভ 

বকিো ইচ্ছো কলৰ ততলে তোক প্ৰবতলৰোধ কবৰি পৰো তকোলনো 

নোই আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ তকোলনো অবভভোৱলকো নোই। 

ٰقِبهت   لَّه   ْ  ُمعَّ یْهِ  بَّْیِ  ٰمِنٌۢ ِمْن  یَّدَّ لِْفه    وَّ   خَّ
َّْمرِ  ِمْن  یَّْحفَُّظْونَّه   ِ    ا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  َلَّ  اّلٰله

 ُ ْٰیِ ا  یُغَّ ٰته  ِبقَّْوم   مَّ ْوا حَّ ُ ْٰیِ ا  یُغَّ   مَّ
ادَّ  وَّاِذَّا    ِباَّنُْفِسِهْم    َّرَّ ُ  ا   ُسْوًٓءا ِبقَّْوم   اّلٰله

دَّٰ  فَّلَّ  ا   لَّه     مَّرَّ مَّ   ِمْن  دُْونِه   ٰمِْن  لَُّهْم   وَّ
 ٰوَّال  

12. ততলৱঁই ভয় আৰু আশো সিোৰ কৰোৰ িোলি ততোমোল োকক 

বিজু ীৰ চমক তদখুৱোয়, আৰু ততলৱঁই গধূৰ তমঘ সৃবষ্ট কলৰ; 
ْقَّ  یُِریُْكُم  ُهوَّالَِّٰذْی  مًَّعا   الَْبَّ ْوفًا ٰوَّطَّ خَّ
یُْنِشُئ  ابَّ  ٰوَّ حَّ  الثِٰقَّالَّ   الٰسَّ

13. আৰু ৰো’দ (িজ্ৰ অথিো বফবৰিোৰ নোম) আল্লোহৰ সপ্ৰশংস 

মবহমো আৰু পবৱত্ৰতো তঘোষণো কলৰ আৰু বফবৰিোসকল ও 

কলৰ ততওৰঁ ভয়ত। ততলৱঁই গজি নকোৰী িজ্ৰ প োয়, তোৰ 

বপছত যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ দ্বোৰো আঘোত কলৰ, কোৰণ বসহঁলত 

আল্লোহ সম্পলকি  িোক-বিতিো কলৰ, আৰু ততলৱঁই শবিত 

প্ৰি , শোবিত অবত কল োৰ। 

ُح  بِٰ یُسَّ عُْد  وَّ ْمِده   الٰرَّ كَّةُ  ِبحَّ هٓى ِ   ِمْن  وَّالْمَّل
یُْرِسُل   ِخْیفَِّته     وَّاِعقَّ  وَّ   فَُّیِصْیُب  الٰصَّ

ا  ٓاءُ  مَّْن  ِبهَّ لُْونَّ  وَُّهْم  یَّٰشَّ ادِ ِ    ِف  یُجَّ  اّلٰله
ِدیُْد  اِل   وَُّهوَّشَّ  الْمِحَّ

14. সতযৰ আহ্বোন ততওলঁৰই। বযসকল  ততওঁৰ িোবহলৰ 

আনক আহ্বোন কলৰ, বসহঁলত বসহঁতৰ আহ্বোনত অকলণো সঁহোবৰ 

বনবদলয়। িৰং বসহঁতৰ দৃষ্টোে তসই িযবিৰ দলৰই, বযজলন 

পোনীৰ ফোল  হোত প্ৰসোবৰত (কবৰ আহ্বোন) কলৰ, যোলত তোৰ 

মুখল  পোনী আলহ অথচ এলনলক পোনী  োভ কৰোলটো সম্ভৱ 

নহয়। প্ৰকৃতলত কোবফৰসক ৰ আহ্বোন তকৱ  ভ্ৰষ্টতোলতই 

বনপবতত। 

ٰقِ    دَّْعوَّةُ  لَّه    ِمْن  یَّْدُعْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   الْحَّ
ء   لَُّهْم  یَّْستَِّجیُْبْونَّ  َلَّ  دُْونِه   ْ  اَِٰلَّ  ِبَشَّ

ٰفَّْیهِ  كَّبَّاِسِط  ا  فَّاهُ  لِیَّْبلُغَّ  الْمَّٓاءِ  اِلَّ  كَّ مَّ   وَّ
ِببَّالِِغه     ا   ُهوَّ مَّ  ِفْ  اَِٰلَّ  الْكهِفِریْنَّ  دُعَّٓاءُ  وَّ
هل   ل  ضَّ
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15. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত থকো সকল ো িস্তুলৱই স্ব-

ইচ্ছোই হওক নোইিো অবনচ্ছোই হওক আল্লোহক ছোজদোহ কলৰ, 

আৰু পুৱো-গধূব  তসইলিোৰৰ ছোঁলিোলৰও (ততওলঁকই ছোজদোহ 

কলৰ)। (ছোজদোহ নং ২) 

 ِ مهوهِت  ِف   مَّْن  یَّْسُجُد  وَّّلِلٰه  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ْوعًا ٰوَّكَّْرًها  هلُُهْم  طَّ  ِبالُْغُدوِٰ  ٰوَِّظل
اِل۩   وَّاَْلهصَّ

16. তকোৱো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো ক তকোন’? 

তকোৱো, ‘আল্লোহ’। তকোৱো, ‘ততলে ততোমোল োলক ততওঁৰ 

িোবহলৰ এলন িস্তুক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কবৰছো তনবক 

বযসকল  বনজলৰই উপকোৰ িো অপকোৰ কবৰি তনোৱোলৰ’? 

তকোৱোলচোন, ‘অন্ধ আৰু দৃবষ্টসম্পন্ন িযবি সমোন হ’ি পোলৰলন? 

অথিো অন্ধকোৰ আৰু তপোহৰ সমোন হ’ি পোলৰলন’? তন বসহঁলত 

আল্লোহৰ  গত এলন বকছুমোনক অংশী কবৰলছ, বযসকল  

আল্লোহৰ সৃবষ্টৰ দলৰই সৃবষ্ট কবৰলছ, যোৰ িোলি বসহঁতৰ ওচৰত 

সদৃশ িুব  ধোৰণো হহলছ? তকোৱো, ‘তকৱ  আল্লোলহই সকল ো 

িস্তুৰ স্ৰষ্টো, আৰু ততওঁ একক, মহো প্ৰতোপশো ী’। 

ٰبُ  مَّْن  قُْل  وهِت  ٰرَّ مه   قُِل   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
   ُ ْذُتْم  قُْل   اّلٰله َّفَّاتَّٰخَّ َّْولِیَّٓاءَّ  دُْونِه    ٰمِْن  ا  ا
ا    نَّْفًعا ٰوََّلَّ  َِلَّنُْفِسِهْم  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ  ٰرً  ضَّ
۬   اَْلَّْعمه  یَّْستَّوِی هَّْل  قُْل    وَّالْبَِّصْْیُ ن
َّْم  لُمهُت  تَّْستَّوِی هَّْل  ا ۬   الٰظُ َّْم   وَّالنُٰوُْر     ا

لُْوا عَّ ِ  جَّ َّٓاءَّ  ّلِلٰه ك لَُّقْوا ُشرَّ لِْقه   خَّ   كَّخَّ
ابَّهَّ  لُْق  فَّتَّشَّ ْ    الْخَّ ُ  قُِل   عَّلَّهْْیِ  اّلٰله
الُِق  ء   كُٰلِ  خَّ ْ اُر  ٰوَُّهوَّالْوَّاِحُد  َشَّ ٰهَّ  الْقَّ

17. ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পোনী িৰষোয়, ফ ত 

উপতযকোসমূহ বনজ বনজ আয়তন অনুযোয়ী প্লোবৱত হয় আৰু 

প্লোৱলন তোৰ ওপৰৰ আৱজি নোলিোৰক িহন কবৰ হ  যোয়। 

এইদলৰই আৱজি নোলিোৰ উপবৰ ভোগল  ভোবহ আলহ তযবতয়ো 

অ ংকোৰ আৰু সৰিোম হতয়োৰ কবৰিল  ধোতুক জুইত উত্তপ্ত 

কৰো হয়। এইদলৰই আল্লোলহ সতয আৰু অসতযৰ উদোহৰণ 

বদলয়। ফ ত আৱজি নোলিোৰ বনঃলশষ হহ যোয় আৰু বযবখবন 

মোনুহৰ িোলি উপকোৰী তসইবখবন মোটিত বিবত  য়। এইদলৰই 

আল্লোলহ উপমো বদলয়। 

لَّ  َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا الَّْت  مَّٓاءً  الٰسَّ  فَّسَّ
 ٌۢ َّْودِیَّة  ِرهَّا  ا ْیُل  فَّاْحتَّمَّلَّ  ِبقَّدَّ بًَّدا الٰسَّ  زَّ
ِبًیا    ا ِمٰمَّا   ٰرَّ   النَّٰارِ  ِف   عَّلَّْیهِ  یُْوقُِدْونَّ  وَّ
َّوْ  ِحلْیَّة   ابِْتغَّٓاءَّ  بَّد   مَّتَّاع   ا   ٰمِثْلُه     زَّ
لِكَّ  ُ  یَّْضِرُب  كَّذه ٰقَّ  اّلٰله ۬   الْحَّ   وَّالْبَّاِطلَّ  
ا  َّٰمَّ بَُّد  فَّا ا   ُجفَّٓاًء    فَّیَّْذهَُّب  الٰزَّ َّٰمَّ ا  وَّا   مَّ
 اَْلَّْرِض    ِف  فَّیَّْمكُُث  النَّٰاسَّ  یَّْنفَّعُ 
لِكَّ  ُ  یَّْضِرُب  كَّذه  اَْلَّْمثَّالَّ   اّلٰله
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18. বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদলয়, 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ তেি প্ৰবতদোন; আৰু বযসকল  

ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদয়ো নোই, পৃবথৱীৰ িুকুত থকো 

সকল ো সম্পদ যবদ বসহঁতৰ হ’ লহঁলতন  গলত ইয়োৰ 

সমপবৰমোণ আৰু বকিোবকবি থোবক লহঁলতন, ততলনহ’ত  

(আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো পোিল ) বসহঁলত তসই সকল ো 

সম্পদ মুবিপণ বহচোলপ বদিল  অৱলশয প্ৰস্তুত হ’ লহঁলতন। 

(জোবন তথোৱো) বসহঁতৰ বহচোি-বনকোচ হ’ি অবত কল োৰ আৰু 

জোহোন্নোম হ’ি বসহঁতৰ আিোসি , আৰু তসইলটো বকমোন তয 

বনকৃষ্ট বিেোমি ! 

َِّٰذیْنَّ  ابُْوا لِل بِِٰهُم  اْستَّجَّ ۬   لِرَّ  الُْحْسنه ر
َّٰنَّ  لَّوْ  لَّه   یَّْستَِّجیُْبْوا لَّْم  وَّالَِّٰذیْنَّ   لَُّهْم  ا

ا  ِمثْلَّه   اَْلَّْرِض  ِف  ٰمَّ ِمْیًعا ٰوَّ ه   جَّ   مَّعَّ
ْوا فْتَّدَّ هٓى ِكَّ   ِبه     َلَّ   ُسْوٓءُ  لَُّهْم  اُول
  ۬ اِب ن ىُهْم   الِْحسَّ اْوه مَّ نَُّٰم    وَّ هَّ ِبْئسَّ   جَّ  وَّ
ادُن   الْمِهَّ

19. ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয 

অৱতীণি হহলছ তসইলটোক বয িযবিলয় সতয িুব  মোবন হ লছ, 

তসইজন িযবি আৰু অন্ধ িযবি সমোন তন? বনশ্চয় তকৱ  

বিলিকসম্পন্ন িযবিসকল ই উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

َّفَّمَّْن  َّنَّٰمَّا   یَّْٰعلَُّم  ا   ِمْن  اِلَّْیكَّ  اُنِْزلَّ  ا
بِٰكَّ  ٰقُ  ٰرَّ نَّٰمَّا   ُهوَّاَّْعمه    كَّمَّْن  الْحَّ   اِ

ٰكَّرُ   اَْلَّلْبَّاِبن  اُولُوا یَّتَّذَّ

20. বযসকল  আল্লোহৰ  গত কৰো অংগীকোৰ ৰক্ষ্ো কলৰ আৰু 

চুবি ভংগ নকলৰ, 
ْهدِ  یُْوفُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِ  ِبعَّ  وََّلَّ  اّلٰله

ن  یَّْنُقُضْونَّ   الْمِیْثَّاقَّ

21. আৰু আল্লোলহ বয সম্পকি  অটুট ৰোবখিল  আলদশ কবৰলছ 

বযসকল  তসয়ো অটুট ৰোলখ, আৰু বনজ প্ৰবতপো কক ভয় 

কলৰ আৰু ভয় কলৰ কল োৰ বহচোি-বনকোচক, 

ا   یَِّصلُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  رَّ  مَّ َّمَّ ُ  ا َّْن  ِبه    اّلٰله   ا
لَّ  ْونَّ  یُْٰوصَّ یَّْخشَّ بَُّٰهْم  وَّ افُْونَّ  رَّ یَّخَّ  وَّ
اِب   ُسْوٓءَّ   الِْحسَّ

22. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ মুখমি  (দশিন িো 

সন্তুবষ্ট)  োভৰ িোলি হধযিয ধোৰণ কলৰ আৰু ছো োত কোলয়ম 

কলৰ,  গলত আবম ততওঁল োকক বয জীৱলনোপকৰণ বদলছোঁ 

তোৰ পৰো তগোপলন আৰু প্ৰকোশযভোলৱ দোন কলৰ,  গলত ভো  

কমিৰ দ্বোৰো তিয়ো কমিক প্ৰবতহত কলৰ, ততওঁল োকৰ িোলিই 

আলছ আবখৰোতৰ শুভ পবৰণোম। 

وا وَّالَِّٰذیْنَّ  ُ َبَّ بِِٰهْم  وَّْجهِ  ابِْتغَّٓاءَّ  صَّ  رَّ
َّقَّاُموا هوةَّ  وَّا ل َّنْفَُّقْوا الٰصَّ ْ  ِمٰمَّا  وَّا ُ زَّقْٰنه   رَّ

ُءْونَّ  یَّْدرَّ نِیًَّة ٰوَّ نَّةِ  ِسًرا ٰوَّعَّلَّ سَّ   ِبالْحَّ
یِٰئَّةَّ  هٓى ِكَّ  الٰسَّ اِرن  ُعْقبَّ  لَُّهْم  اُول  الٰدَّ
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23. িোয়ী জোন্নোতসমূহ, তোত ততওঁল োক প্ৰলৱশ কবৰি আৰু 

ততওঁল োকৰ বপতৃ-মোতৃ, পবত-পত্নী  গলত সেোন-

সেবতসক ৰ মোজত বযসকল  সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োলকও (প্ৰলৱশ কবৰি)।  গলত বফবৰিোসকল  

ততওঁল োকৰ ওচৰল  উপবিত হ’ি প্ৰলতযক দুৱোলৰলৰ, 

نٰهُت  ا  عَّْدن   جَّ مَّْن  یَّْٰدُخلُْونَّهَّ لَّحَّ   وَّ   صَّ
بَّٓاى ِِهْم  ِمْن  َّْزوَّاِجِهْم  اه ْ  وَّا یٰههَِتِ   وَّذُٰرِ

كَّةُ  هٓى ِ ْ   یَّْدُخلُْونَّ  وَّالْمَّل   كُٰلِ  ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ
 بَّاب   

24. (লতওলঁ োলক আবহ ক’ি) ‘শোবে িবষিত হওক 

ততোমোল োকৰ ওপৰত, কোৰণ ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ 

কবৰবছ ো, আবখৰোতৰ এই পবৰণোম বকমোন তয উত্তম’! 

هم   ل ُتْم  ِبمَّا  عَّلَّْیُكْم  سَّ ْ َبَّ   فَِّنْعمَّ  صَّ
اِر   ُعْقبَّ   الٰدَّ

25. আনহোলত বযসকল  আল্লোহৰ  গত দৃঢ অংগীকোৰত 

আৱি তহোৱোৰ বপছত তসয়ো ভংগ কলৰ, আৰু বয সম্পকি  অটুট 

ৰোবখিল  আল্লোলহ আলদশ কবৰলছ তোক বছন্ন কলৰ আৰু 

পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্ট কবৰ ফুলৰ, বসহঁতৰ িোলি আলছ 

অবভশোপ,  গলত বসহঁতৰ িোলি আলছ আবখৰোতৰ বনকৃষ্ট 

আিোসি । 

ْهدَّ  یَّْنُقُضْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ِ  عَّ ْ  اّلٰله  بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ُعْونَّ  ِمیْثَّاقِه   یَّْقطَّ ا    وَّ رَّ  مَّ َّمَّ ُ  ا َّْن  ِبه    اّلٰله  ا
لَّ  یُْفِسُدْونَّ  یُْٰوصَّ   اَْلَّْرِض ن  ِف  وَّ
هٓى ِكَّ  لَُّهْم  اللَّْٰعنَّةُ  لَُّهُم  اُول اِر   ُسْوٓءُ  وَّ الٰدَّ

 

26. আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ িোলি জীৱলনোপকৰণ িৃবি 

কবৰ বদলয় আৰু সংকুবচত কলৰ; বকন্তু ইহঁত পোবথিৱ জীৱনক 

হ লয় আনবিত, অথচ পোবথিৱ জীৱন হহলছ আবখৰোতৰ 

তু নোত ক্ষ্ণিোয়ী তভোগমোত্ৰ। 

 ُ َّّلٰله ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  ا یَّْقِدُر    یَّٰشَّ   وَّ
فَِّرُحْوا وةِ  وَّ یه نْیَّا    ِبالْحَّ ا   الٰدُ مَّ وةُ  وَّ یه   الْحَّ
نْیَّا  ةِ  ِف  الٰدُ  مَّتَّاع ن  اَِٰلَّ  اَْلهِخرَّ

27. আৰু বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁলত কয়, ‘এওঁৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এওৰঁ ওচৰল  তকোলনো বনদশিন 

অৱতীণি নহয় বকয়’? তকোৱো, ‘বনশ্চয় আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ 

বিভ্ৰোে কলৰ, আৰু ততওঁ তসইসক  ত োককলহ ততওঁৰ পথ 

তদখুৱোয়, বযসকল  ততওঁৰ অবভমুখী হয়’। 

یَُّقْولُ    اُنِْزلَّ  لَّْو َلَّ   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ
یَّة   عَّلَّْیهِ  بِٰه     ٰمِْن  اه َّ  اِٰنَّ  قُْل   ٰرَّ   یُِضٰلُ  اّلٰله
ٓاءُ  مَّْن  یَّْهِدْی   یَّٰشَّ َّنَّابَّ ۬   مَّْن  اِلَّْیهِ  وَّ  ا

28. ‘বযসকল  ঈমোন আবনলছ, আৰু ততওঁল োকৰ মলন 

আল্লোহৰ স্মৰণৰ দ্বোৰো প্ৰশোবে  োভ কলৰ; জোবন তথোৱো! 

আল্লোহৰ স্মৰণৰ দ্বোৰোই অেলৰ শোবে  োভ কলৰ’; 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ ٰنُ  اه   ِبِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم  وَّتَّْطمَّى ِ
   ِ ِ  ِبِذْكرِ  اََّلَّ   اّلٰله ٰنُ  اّلٰله  الُْقلُْوُب   تَّْطمَّى ِ
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29. ‘বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

ততওঁল োকৰ িোলিই আলছ পৰম আনি আৰু সুিৰ 

প্ৰতযোৱতি নি ’। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  ُطْوبه  الٰصه
اهب   وَُّحْسُن  لَُّهْم   مَّ

30. এইদলৰ আবম ততোমোক তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ এলন এটো জোবতৰ 

প্ৰবত বযসক ৰ আগত িহুলতো জোবত পোৰ হহলছ, আবম 

ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি কবৰলছোঁ, তসয়ো যোলত তুবম বসহঁতৰ 

ওচৰত বত োৱত কৰো। তথোবপও বসহঁলত ৰহমোনক অস্বীকোৰ 

কলৰ। তকোৱো, ‘ততলৱঁই তমোৰ প্ৰবতপো ক, ততওঁৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। ততওৰঁ ওপৰলতই মই বনভি ৰ 

কলৰোঁ আৰু ততওঁৰ ওচৰল লকই তমোৰ প্ৰতযোৱতি ন’। 

لِكَّ  لْنهكَّ  كَّذه َّْرسَّ لَّْت  قَّْد  اُٰمَّة   ِفْ   ا   ِمْن  خَّ
ا   ۡ  اُمَّم   قَّْبلِهَّ ُ  لِٰتَّْتلُوَّا  الَِّٰذْی   عَّلَّهْْیِ
یْنَّا   َّْوحَّ  یَّْكُفُرْونَّ  وَُّهْم   اِلَّْیكَّ  ا

ِن    ْحمه ْ  قُْل   ِبالٰرَّ ٰبِ ههَّ  َلَّ   ُهوَّرَّ  ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
َّٰلُْت  عَّلَّْیهِ   مَّتَّاِب  وَّاِلَّْیهِ  تَّوَّك

31. আৰু যবদ তকোৰআনখন এলনকুৱো হ’ লহঁলতন যোৰ দ্বোৰো 

পিিতক গবতশী  কৰো গ’ লহঁলতন আৰু পৃবথৱীক টুকুৰো-টুকুৰ 

কৰো গ’ লহঁলতন নোইিো মৃত িযবিৰ  গত কথো ক’ি পৰো 

গ’ লহঁলতন, (তথোবপও বসহঁলত তোক বিশ্বোস 

নকবৰল লহঁলতন)। িৰং সকল ো বিষয় আল্লোহলৰই 

ইখবতয়োৰভুি। ততলে বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োলক নোজোলন তনবক তয, আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  

সকল োলক সৎপথত পবৰচোব ত কবৰি পোবৰল লহঁলতন? আৰু 

বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁতৰ কমিকোিৰ কোৰলণ বসহঁতৰ 

বিপযিয় ঘটিলয়ই থোবকি, অথিো বিপযিয় বসহঁতৰ আিোসৰ 

ওচলৰ-পোঁজলৰ আপবতত হহলয় থোবকি, তযবতয়োল লক 

আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত আবহ নপলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ প্ৰবতশ্ৰুবতৰ 

িযবতৰম নকলৰ। 

لَّوْ  َّٰنَّ  وَّ نًا  ا ْت  قُْراه َّ َّوْ  الِْجبَّالُ  ِبهِ  ُسْٰیِ   ا
ْت  عَّ َّوْ  اَْلَّْرُض  ِبهِ  قُٰطِ   الْمَّْوٰته    ِبهِ  كُلِٰمَّ  ا
ِ  بَّْل  ٰه ِمْیًعا    اَْلَّْمرُ  ّلٰلِ َّفَّلَّْم   جَّ   یَّایْـ َِّس  ا

ا الَِّٰذیْنَّ  ُنْو  مَّ َّْن   اه ٓاءُ  لَّٰوْ  ا ُ  یَّشَّ ی اّلٰله   لَّهَّدَّ
ِمْیًعا    النَّٰاسَّ  الُ  وََّلَّ   جَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّزَّ
ْ  كَّفَُّرْوا نَُّعْوا ِبمَّا  ُتِصْیُُبُ ة  قَّ  صَّ َّوْ  اِرعَّ   ا
ٰته  دَّاِرِهْم  ٰمِْن  قَِّریًْبا  تَُّحٰلُ  َّ  حَّ  یَّاِْٰت
ِ    وَّعُْد  َّ  اِٰنَّ   اّلٰله   یُْخلُِف  َلَّ  اّلٰله

ادَّن   الْمِْیعَّ

32. বনশ্চয় ততোমোৰ পূলিিও িহু ৰোছু ক উপহোস কৰো হহলছ 

আৰু বযসকল  কুফুৰী কবৰবছ  বসহঁতক মই অকণমোন 

অৱকোশ বদবছল োঁ, তোৰ বপছত বসহঁতক কৰোয়ত্ব কবৰবছল োঁ। 

এলতলক তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ শোবি! 

لَّقَّدِ    قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئَّ  وَّ
َّْملَّْیُت  َِّٰذیْنَّ  فَّا ْذُتُهْم  ثُٰمَّ  كَّفَُّرْوا لِل  اَّخَّ
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ   ِعقَّاِب   ك
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33. ততলে প্ৰলতযক মোনুলহ বয কলৰ তসইলিোৰৰ বযজন 

পযিলিক্ষ্ক (ততওঁ ইহঁতৰ এই অক্ষ্ম ই োহলিোৰৰ দলৰ 

তনবক?) অথচ বসহঁলত আল্লোহৰ  গত িহুলতো অংশীদোৰ িনোই 

হ লছ। তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ইহঁতৰ পবৰচয় বদয়ো। তন 

ততোমোল োলক পৃবথৱীৰ মোজৰ এলনকুৱো তকোলনো সংিোদ 

ততওঁক বদি বিচৰো বযলটো ততওঁ নোজোলন? তন (ততোমোল োলক 

তকৱ ) িোবহযক কথোলহ হক আছো’? িৰং বযসকল  কুফুৰী 

কবৰলছ বসহঁতৰ দৃবষ্টত বসহঁতৰ চৰোেক তশোভনীয় কবৰ বদয়ো 

হহলছ আৰু বসহঁতক সৎপথৰ পৰো আতঁৰত ৰখো হহলছ, আৰু 

আল্লোলহ যোক বিভ্ৰোে কলৰ তোৰ তকোলনো পথপ্ৰদশিক নোই। 

َّفَّمَّْن  له  ُهوَّقَّٓاى ِم   ا   ِبمَّا  نَّْفس    كُٰلِ  عَّ
بَّْت    لُْوا  كَّسَّ عَّ ِ  وَّجَّ َّٓاءَّ    ّلِلٰه ك  قُْل   ُشرَّ
ٰمُْوُهْم    َّْم   سَّ ـ ُْونَّه   ا   ِف  یَّْعلَُّم  َلَّ  ِبمَّا  ُتنَّبِٰ
َّْم  اَْلَّْرِض  اِهر   ا   بَّْل   الْقَّْوِل    ٰمِنَّ  ِبظَّ
َِّٰذیْنَّ  ُزیِٰنَّ  كُْرُهْم  كَّفَُّرْوا لِل ْوا مَّ  وَُّصٰدُ
ِن  ِبیِْل    عَّ مَّْن   الٰسَّ ُ  یُْٰضلِِل  وَّ   لَّه    فَّمَّا  اّلٰله
 هَّاد   ِمْن 

34. বসহঁতৰ িোলি পোবথিৱ জীৱনত আলছ শোবি, আৰু 

আবখৰোতৰ শোবি ইয়োতলকও কল োৰ! আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো 

ৰক্ষ্ো কবৰিল  বসহঁতৰ তকোলনো নোই। 

اب   لَُّهْم  وةِ  ِف  عَّذَّ یه نْیَّا  الْحَّ   الٰدُ
اُب  ذَّ لَّعَّ ةِ  وَّ ٰقُ    اَْلهِخرَّ َّشَّ ا   ا مَّ   ٰمِنَّ  لَُّهْم  وَّ

 ِ  ٰوَّاق   ِمْن  اّلٰله

35. মুত্তোক্বীসক ক বয জোন্নোতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ, তোৰ 

উপমো হহলছ এলনকুৱোঃ তোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোৰ 

ফ -মূ  আৰু ছোঁ হ’ি বচৰিোয়ী। বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰলছ এইলটো হহলছ ততওলঁ োকৰ প্ৰবতফ ; আনহোলত 

কোবফৰসক ৰ প্ৰবতফ  হহলছ অবি। 

نَّٰةِ  مَّثَُّل   الْمُٰتَُّقْونَّ    ُوعِدَّ  الَِّٰتْ  الْجَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  ُر    تَّْحِتهَّ ا   اَْلَّنْهه  اُكُلُهَّ
ا    دَّٓاى ِم     الَِّٰذیْنَّ  ُعْقبَّ  تِلْكَّ   ٰوَِّظلُٰهَّ
  ۬ ْوا   تَّٰقَّ  النَّٰاُر  الْكهِفِریْنَّ  ٰوَُّعْقبَّ   ا

36. আৰু আবম বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কবৰলছোঁ ততওঁল োলক 

ততোমোৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ তোকল  আনি প্ৰকোশ কলৰ। 

বকন্তু বকছুমোন দল  ইয়োৰ বকছু অংশক অস্বীকোৰ কলৰ। 

তকোৱো, ‘তমোক আলদশ কৰো হহলছ মই যোলত তকৱ  

আল্লোহলৰই ইিোদত কলৰোঁ আৰু ততওঁৰ  গত যোলত আন 

কোলকো অংশী নকলৰোঁ। মই ততওৰঁ বপলনই আহ্বোন কলৰোঁ আৰু 

ততওঁৰ ওচৰলতই তমোৰ প্ৰতযোৱতি ন’। 

ُ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ُ تَّْیٰنه ُحْونَّ  الِْكتهبَّ  اه   ِبمَّا   یَّْفرَّ
ُنِْزلَّ  ِمنَّ   اِلَّْیكَّ  ا اِب  وَّ   یُْٰنِكرُ  مَّْن  اَْلَّْحزَّ
ه     نَّٰمَّا   قُْل   بَّْعضَّ َّْن  اُِمْرُت  اِ َّْعُبدَّ  ا َّ  ا  اّلٰله
َّدُْعْوا اِلَّْیهِ   ِبه     اُْشِركَّ  وََّلَّ   اهِب   وَّاِلَّْیهِ  ا مَّ
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37. এইদলৰই আবম তকোৰআনক বিধোনৰূলপ আৰিী ভোষোত 

অৱতীণি কবৰলছোঁ। এলতলক জ্ঞোন তপোৱোৰ বপছলতো যবদ তুবম 

বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কৰো ততলে আল্লোহৰ বিৰুলি 

ততোমোৰ তকোলনো অবভভোৱক আৰু ৰক্ষ্ক নোথোবকি। 

لِكَّ  لْنههُ  وَّكَّذه َّنْزَّ ِبٰیًا    ُحْكًما  ا رَّ ِن   عَّ لَّى ِ   وَّ
تَّٰبَّْعتَّ  ُهْم  ا َّْهوَّٓاءَّ ا  ا ٓاءَّكَّ  بَّْعدَّ مَّ   ِمنَّ  جَّ
ا   الِْعلِْم ن  ِ  ِمنَّ  لَّكَّ  مَّ ِلٰ    ِمْن  اّلٰله   ٰوََّلَّ  ٰوَّ
ن   وَّاق 

38. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোৰ পূলিিও িহুলতো ৰোছু  তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁল োকলকো স্ত্ৰী আৰু সেোন-সেবত প্ৰদোন 

কবৰবছল োঁ। আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন তকোলনো বনদশিন 

উপবিত কৰোলটো তকোলনো ৰোছু ৰ দ্বোৰো সম্ভৱ নহয়। প্ৰলতযক 

বিষয়ৰ িোলিই বনধিোবৰত সময় ব বপিি আলছ। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ُرُسًل  ا
لْنَّا  عَّ یًَّٰة    لَُّهْم  وَّجَّ َّْزوَّاًجا ٰوَّذُٰرِ ا   ا مَّ َّانَّ  وَّ   ك
ُسْول   َّْن  لِرَّ َّ  ا ِ    ِباِذِْن  اَِٰلَّ  ِباهیَّة   یَّٰاِْٰت   اّلٰله
ُٰلِ  ل   لِك  ِكتَّاب   اَّجَّ

39. (তোৰ মোজৰ পৰো) আল্লোলহ বয ইচ্ছো কলৰ মবচ বদলয়, আৰু 

বয ইচ্ছো কলৰ িোহো  ৰোলখ, আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই আলছ 

উমু্ম  বকতোি। 

ُ  یَّْمُحوا ا  اّلٰله ٓاءُ  مَّ ۬   یَّشَّ یُثِْبُت   ه     وَّ  وَِّعْندَّ
ِب  اُٰمُ   الِْكته

40. আৰু আবম বসহঁতক বয (শোবিৰ) প্ৰবতশ্ৰুবত বদও,ঁ তোলৰ 

অ প যবদ ততোমোক (পৃবথৱীলত) তদখুৱোই বদওঁ অথিো 

(বসহঁতৰ ওপৰত তসয়ো অহোৰ আগলতই) ততোমোক যবদ মৃতুয 

প্ৰদোন কলৰোঁ, -- ততলে ততোমোৰ কতি িযলতো হহলছ তকৱ  

প্ৰচোৰ কৰো, আৰু আমোৰ দোবয়ত্ব হহলছ বহচোি-বনকোচ গ্ৰহণ 

কৰো। 

ا  وَّاِْن    نَِّعُدُهْم  الَِّٰذْی  بَّْعضَّ  نُِریَّنَّٰكَّ  ٰمَّ
َّوْ  فَّٰیَّنَّٰكَّ  ا هغُ  عَّلَّیْكَّ  فَّاِنَّٰمَّا   نَّتَّوَّ   الْبَّل

اُب  وَّعَّلَّیْنَّا   الِْحسَّ

41. বসহঁলত তদখো নোইলন তয, আবম পৃবথৱীক তকউফো ৰ পৰো 

সংকুবচত কবৰ আবন আলছোঁ? আৰু আল্লোলহই আলদশ কলৰ, 

ততওঁৰ আলদশ ৰদ কবৰি পৰো তকোলনো নোই আৰু ততও ঁবহচোি 

গ্ৰহণত অবত তৎপৰ। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّنَّٰا  یَّرَّ ا  اَْلَّْرضَّ  نَّاِْٰت  ا   نَّْنُقُصهَّ
ا    ِمْن  افِهَّ َّْطرَّ ُ   ا ٰقِبَّ  َلَّ  یَّْحكُُم  وَّاّلٰله  ُمعَّ

ِریْعُ   لُِحكِْمه     اِب  وَُّهوَّسَّ  الِْحسَّ
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42. বসহঁতৰ পূলিি বযসক  আবছ  বসহঁলতও চৰোে কবৰবছ ; 

বকন্তু সকল ো চৰোে আল্লোহৰ অধীনি। প্ৰলতযক িযবিলয় বয 

উপোজি ন কলৰ তসই বিষলয় ততওঁ অৱগত, আৰু কোবফৰসকল  

অনবতপ লম জোবনি পোবৰি তয, আবখৰোতৰ শুভ পবৰণোম কোৰ 

িোলি। 

كَّرَّ  وَّقَّْد  ٰههِ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  مَّ  فَّلِل
ِمْیًعا    الْمَّكْرُ  ا  یَّْعلَُّم   جَّ   كُٰلُ  تَّْكِسُب  مَّ
یَّْعلَُّم   نَّْفس       ُعْقبَّ  لِمَّْن  الْكُٰفهرُ  وَّسَّ
ارِ   الٰدَّ

43. আৰু বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁলত কয়, ‘তুবম 

আল্লোহৰ তপ্ৰবৰত নহয়’। তকোৱো, ‘তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

মোজত সোক্ষ্ী বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট, আৰু বযসক ৰ 

ওচৰত বকতোিৰ জ্ঞোন আলছ, ততওলঁ োলকও (এই বিষলয় 

সোক্ষ্ী)’। 

یَُّقْولُ  ًل    لَّْستَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ   ُمْرسَّ
ِ  كَّفه  قُْل  ا ِباّلٰله ِهْیًدٌۢ بَّیْنَُّكْم ن  بَّْیِنْ  شَّ  وَّ
مَّْن  ه   وَّ ِبن  عِلُْم  ِعْندَّ  الِْكته
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 ابراهيم

ইব্ৰোহীম ابراهيم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-ৰো, এইখন এখন বকতোি, বযখন আবম 

ততোমোৰ প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত তুবম মোনুহক বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ অনুমবতৰলম অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  

উব য়োই আবনি পোৰো, তসই সত্তোৰ পথৰ বপলন বযজন 

পৰোৰমশো ী, সিিপ্ৰশংবসত। 

لْنههُ  ِكتهب   آلره  َّنْزَّ   لُِتْخِرجَّ   اِلَّْیكَّ  ا
لُمهِت  ِمنَّ  النَّٰاسَّ  ۬   اِلَّ  الٰظُ  ِباِذِْن   النُٰوِْر ن
بِِٰهْم  اِط  اِله  رَّ ِزیْزِ  ِصرَّ ِمْیِدن  الْعَّ  الْحَّ

2. আল্লোহৰ পথত, বযজন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সকল ো 

িস্তুলৰই গৰোকী, আৰু কোবফৰসক ৰ িোলি আলছ কঠিন শোবিৰ 

দুলভি োগ, 

 ِ ا  لَّه   الَِّٰذْی  اّلٰله مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
اب    ِمْن  لِٰلْكهِفِریْنَّ  وَّوَّیْل    اَْلَّْرِض      عَّذَّ
ِدیِْدن   شَّ

3. বযসকল  পোবথিৱ জীৱনক আবখৰোততলক অবধক ভো পোয় 

আৰু মোনুহক আল্লোহৰ পথৰ পৰো বিৰত ৰোলখ, আৰু তোত 

িৰতো অনুসন্ধোন কলৰ; বসহঁলতই হহলছ তঘোৰ বিভ্ৰোবেত 

বনপবতত। 

وةَّ  یَّْستَِّحبُْٰونَّ  لَِّٰذیْنَّ  یه نْیَّا  الْحَّ لَّ  الٰدُ   عَّ
ةِ  ْونَّ  اَْلهِخرَّ یَُّصٰدُ ْن  وَّ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ   اّلٰله
ا  یَّْبُغْونَّهَّ هٓى ِكَّ   ِعوًَّجا    وَّ هل    ِفْ  اُول ل   ضَّ
 بَِّعْید  

4. আৰু আবম প্ৰবতজন ৰোছু লক ততওৰঁ স্ব-জোবতৰ ভোষোলতই 

তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, যোলত ততওঁ বসহঁতৰ ওচৰত স্পষ্টৰূলপ িযোখযো 

কবৰি পোলৰ। এলতলক আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ বিভ্ৰোে কলৰ 

আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ সৎপথত পবৰচোব ত কলৰ; আৰু ততও ঁ

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ اِن  اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول   ِمْن   ا  ِبلِسَّ
َّ  قَّْوِمه   ُ  فَُّیِضٰلُ   لَُّهْم    لِیُبَّٰیِ   مَّْن  اّلٰله
ٓاءُ  یَّْهِدْی  یَّٰشَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ   یَّٰشَّ

ِزیْزُ  ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ
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5. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক আমোৰ বনদশিনসহ তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ (আৰু হকবছল োঁ,) ‘তুবম ততোমোৰ সম্প্ৰদোয়ক 

অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  উব য়োই আনো, আৰু বসহঁতক 

আল্লোহৰ বদনলিোৰৰ (অথিোৎ বিবভন্ন সম্প্ৰদোয়ৰ শোবিৰ 

বদনলিোৰৰ) দ্বোৰো উপলদশ বদয়ো’। ইয়োত বনদশিন আলছ 

প্ৰলতযক পৰম হধযিযশী  আৰু পৰম কৃতজ্ঞ িযবিৰ িোলি। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ َّْن  ِباهیهِتنَّا   ُمْوسه  ا َّْخِرْج  ا   ا
لُمهِت  ِمنَّ  قَّْومَّكَّ  ۬   اِلَّ  الٰظُ   النُٰوِْر ن

ْرُهْم  ٰكِ ِ    ِباَّیٰهىِم  وَّذَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   اّلٰله   ذه
هیهت   ُٰلِ  َلَّ بَّٰار   لِٰك كُوْر   صَّ  شَّ

6. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মূছোই ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক 

হকবছ , ‘আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ওপৰত কৰো অনুগ্ৰহলিোৰক 

ততোমোল োলক স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততওঁ ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো 

কবৰবছ  বফৰআউন তগোিীৰ কি ৰ পৰো, বযসকল  

ততোমোল োকক বনকৃষ্ট শোবি প্ৰদোন কবৰবছ , ততোমোল োকৰ 

পুত্ৰ সেোনসক ক জলিহ কবৰবছ  আৰু ততোমোল োকৰ 

নোৰীসক ক জীবৱত ৰোবখবছ ; আৰু ইয়োত আবছ  

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এটো মহোপৰীক্ষ্ো’। 

ُكُرْوا لِقَّْوِمهِ  ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ   نِْعمَّةَّ  اذْ
 ِ ىكُْم  اِذْ  عَّلَّْیُكْم  اّلٰله َّنْجه ِل  ٰمِْن  ا   اه

ْونَّ  اِب  ُسْوٓءَّ  یَُّسْوُمْونَُّكْم  فِْرعَّ ذَّ   الْعَّ
بُِٰحْونَّ  یُذَّ ُكْم  وَّ َّبْنَّٓاءَّ یَّْستَّْحُیْونَّ  ا   وَّ
ُكْم    ٓاءَّ لِكُْم  وَِّفْ   نِسَّ ء   ذه بُِٰكْم  ٰمِْن  بَّاَلَّ   ٰرَّ
ن  ِظْیم   عَّ

7. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক 

তঘোষণো কবৰবছ , যবদ ততোমোল োক কৃতজ্ঞ তহোৱো ততলে 

বনশ্চয় মই ততোমোল োকক আৰু অবধক প্ৰদোন কবৰম, আৰু যবদ 

অকৃতজ্ঞ তহোৱো ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় তমোৰ শোবি অবত 

কল োৰ। 

َّذَّٰنَّ  وَّاِذْ  بُُٰكْم  تَّا ْن  رَّ كَّْرُتْم  لَّى ِ  شَّ
نَُّٰكْم  َِّزیْدَّ ْن  َلَّ لَّى ِ اِبْ  اِٰنَّ  كَّفَّْرُتْم  وَّ   عَّذَّ
ِدیْد    لَّشَّ

8. আৰু মূছোই হকবছ , ‘যবদ ততোমোল োলক আৰু পৃবথৱীৰ 

সকল োলৱ অকৃতজ্ঞ তহোৱো, তথোবপও বনশ্চয় আল্লোহ 

অভোৱমুি, সিিপ্ৰশংবসত’। 

ا اِْن  ُمْوسه   وَّقَّالَّ  َّنُْتْم  تَّْكُفُرْو  مَّْن  ا  وَّ
ِمْیًعا ن  اَْلَّْرِض  ِف  َّ  فَّاِٰنَّ   جَّ ِنٰ   اّلٰله   لَّغَّ

ِمْید    حَّ
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9. ততোমোল োকৰ ওচৰল  ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ৰ 

সংিোদ আবহ তপোৱো নোইলন, নূহ সম্প্ৰদোয়ৰ, আদ আৰু ছোমূদৰ 

 গলত বসহঁতৰ পৰিতীসক ৰ? বযসক ৰ বিষলয় আল্লোহৰ 

িোবহলৰ আন তকোলনও নোজোলন। বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ৰোছু সকল  স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ হ  আবহবছ , ততবতয়ো বসহঁলত 

বনজৰ হোত বনজলৰ মুখত িোপন কবৰ হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

বয হ  তপ্ৰবৰত হহছো তোক আবম বনবশ্চতভোলৱ অস্বীকোৰ 

কবৰলছোঁ,  গলত বনশ্চয় আবম বিভ্ৰোবেকৰ সলিহত আলছোঁ 

তসই বিষলয়, যোৰ বপলন ততোমোল োলক আমোক আহ্বোন কবৰ 

আছো’। 

َّلَّْم   قَّْبلِكُْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  نَّبَُّؤا یَّاْتِكُْم  ا
۬   ٰوَّعَّاد   نُْوح   قَّْوِم   ۬ َُّمْودَّ ۛ ث ْ  وَّالَِّٰذیْنَّ   ٰوَّ  ِمنٌۢ

  ۬ ُ    اَِٰلَّ  یَّْعلَّمُُهْم  َلَّ   بَّْعِدِهْم ۛ   اّلٰله
ْتُهْم  ٓاءَّ ا ِبالْبَّیِٰنهِت  ُرُسلُُهْم  جَّ دُْٰو    فَّرَّ
َّیِْدیَُّهْم  َّفْوَّاِهِهْم  ِفْ   ا ا ا لُْو    كَّفَّْرنَّا  اِنَّٰا  وَّقَّا

نَّٰا  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمَّا   ٰك   لَِّفْ  وَّاِ ٰمَّا  شَّ   ٰمِ
 ُمِریْب   اِلَّْیهِ  تَّْدُعْونَّنَّا  

10. বসহঁতৰ ৰোছু সকল  হকবছ , ‘আল্লোহ সম্পলকি  তকোলনো 

সলিহ আলছ তনবক, বযজন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

সৃবষ্টকতি ো? ততওঁ ততোমোল োকক আহ্বোন কলৰ ততোমোল োকৰ 

পোপসমূহ তমোচন কবৰিল  আৰু ততোমোল োকক বনবদি ষ্ট কো  

পযিে অৱকোশ বদিল ’। বসহঁলত ক’ত , ‘ততোমোল োলক 

তদলখোন আমোৰ দলৰই মোনুহ। আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  

বযসক ৰ ইিোদত কবৰবছ  ততোমোল োলক তকৱ  বসহঁতৰ 

ইিোদতৰ পৰো আমোক বিৰত ৰোবখি বিচৰো। এলতলক 

ততোমোল োলক আমোৰ ওচৰল  তকোলনো অকোটয প্ৰমোণ হ  

আহো’। 

َِّف  ُرُسلُُهْم  قَّالَّْت  ِ  ا ٰك   اّلٰله   فَّاِطرِ  شَّ
وهِت  مه  لِیَّْغِفرَّ  یَّْدُعْوُكْم   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ُكْم   ذُنُْوِبكُْم  ٰمِْن  لَّكُْم  رَّ یُؤَّٰخِ  اِله   وَّ
ل   ٰمً    اَّجَّ ا  ٰمُسَّ لُْو  َّنُْتْم  اِْن  قَّا ر   اَِٰلَّ  ا  بَّشَّ
َّْن  ُتِریُْدْونَّ   ٰمِثْلُنَّا    ْونَّا  ا ٰمَّا  تَُّصٰدُ َّانَّ  عَّ  ك
بَّٓاُؤنَّا  یَّْعُبُد  ن   فَّاُْتْونَّا  اه  ٰمُِبْی   ِبُسلْطه

11. বসহঁতৰ ৰোছু সকল  বসহঁতক ক’ত , ‘(সঁচো কথো) আবম 

ততোমোল োকৰ দলৰই মোনুহ, বকন্তু আল্লোলহ ততওঁৰ 

িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কলৰ অনুগ্ৰহ প্ৰদোন কলৰ 

আৰু আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰমোণ 

উপবিত কবৰিল  আমোৰ তকোলনো ক্ষ্মতো নোই’। আল্লোহৰ 

ওপৰলতই মুবমনসক ৰ তোৱোকু্ক  (ভৰসো) কৰো উবচত। 

ر   اَِٰلَّ  نَّْٰحُن  اِْن  ُرُسلُُهْم  لَُّهْم  قَّالَّْت    بَّشَّ
هِكٰنَّ  ٰمِثْلُكُْم  ل َّ  وَّ له  یَُّمٰنُ  اّلٰله   مَّْن  عَّ
ٓاءُ  ا   ِعبَّادِه     ِمْن  یَّٰشَّ مَّ َّانَّ  وَّ َّْن  لَّنَّا   ك   ا

ن   نَّٰاْتِیَُّكْم  ِ    ِباِذِْن  اَِٰلَّ  ِبُسلْطه لَّ   اّلٰله   وَّعَّ
 ِ َِّٰل  اّلٰله  الْمُْؤِمُنْونَّ  فَّلْیَّتَّوَّك
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12. ‘আৰু আমোৰ বক হহলছ, আবম বকয় আল্লোহৰ ওপৰত 

ভৰসো নকবৰম? অথচ ততলৱঁই আমোক পথ তদখুৱোইলছ। 

(আৰু শুনো) ততোমোল োলক আমোক বয কষ্ট বদ আছো, বনশ্চয় 

আবম এই তক্ষ্ত্ৰত হধযিয ধোৰণ কবৰম। এলতলক 

বনভি ৰকোৰীসক ৰ তকৱ  আল্লোহৰ ওপৰলতই বনভি ৰ কৰো 

উবচত’। 

ا  مَّ ََّٰلَّ  لَّنَّا   وَّ َّٰلَّ  ا لَّ  نَّتَّوَّك ِ  عَّ ىنَّا  وَّقَّْد  اّلٰله   هَّده
ٰنَّ   ُسُبلَّنَّا    لَّنَّْصَِبَّ له  وَّ ا   عَّ   اهذَّیُْتُمْونَّا    مَّ
لَّ  ِ  وَّعَّ َِّٰل  اّلٰله ن  فَّلْیَّتَّوَّك  الْمُتَّوَّكِٰلُْونَّ

13. আৰু কোবফৰসকল  বসহঁতৰ ৰোছু সক ক হকবছ , 

‘আবম ততোমোল োকক আমোৰ তদশৰ পৰো বনবশ্চতভোলৱ 

িবহষ্কোৰ কবৰম নোইিো ততোমোল োলক আমোৰ ধমিোদশিল  

ধমিোেবৰত হ’ি  োবগি’। তোৰ বপছত ৰোছু সক ক 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক অহী তপ্ৰৰণ কবৰল , 

‘যোব মসক ক আবম অৱলশযই বিনোশ কবৰম’; 

  لُِرُسلِِهْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ 
نَُّٰكْم  َّْرِضنَّا   ٰمِْن  لَُّنْخِرجَّ َّوْ  ا   لَّتَُّعْودُٰنَّ   ا

ْ  فَّاَّْوحه    ِملَِّٰتنَّا    ِفْ  بُُٰهْم  اِلَّهْْیِ   رَّ
ن  لَُّنْهلِكَّٰنَّ  لِمِْیَّ  الٰظه

14. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ বপছত ততোমোল োকক এই তদশত 

িোস কৰোম; এইলটো তসই িযবিৰ িোলি, বযলয় আমোৰ সনু্মখত 

উপবিত হ’িল  ভয় কলৰ আৰু ভয় কলৰ আমোৰ শোবিক। 

لَّنُْسِكنَّنَُّٰكُم  ْ  اَْلَّْرضَّ  وَّ  بَّْعِدِهْم    ِمنٌۢ
لِكَّ  افَّ  لِمَّْن  ذه افَّ  مَّقَّاِمْ  خَّ وَِّعْیِد   وَّخَّ
 

15. আৰু বসহঁলত বিজয় কোমনো কবৰল , বকন্তু প্ৰলতযক উিত 

হস্বৰোচোৰী িযথি হ’ । 

ابَّ  وَّاْستَّْفتَُّحْوا بَّٰار   كُٰلُ  وَّخَّ   جَّ
ن  ِنْید   عَّ

16. বসহঁতৰ প্ৰলতযকলৰ সনু্মখত আলছ জোহোন্নোম আৰু 

প্ৰলতযকলক তসৱন কলৰোৱো হ’ি পঁূজবমবেত পোনী; 
ٓاى ِه   ٰمِْن  نَُّٰم  ٰوَّرَّ هَّ یُْسقه  جَّ   ٰمَّٓاء   ِمْن  وَّ

ن  ِدیْد   صَّ

17. বযলটো বস অবত কষ্টলৰ তঢোলক তঢোলক বগব  খোিল  তচষ্টো 

কবৰি, বকন্তু সহলজ বগব ি তনোৱোবৰি। তকউফো ৰ পৰো তোৰ 

ওচৰল  আবহি মৃতুয-যন্ত্ৰণো, অথচ তোৰ মৃতুয নহ’ি,  গলত 

ইয়োৰ বপছত আলছ অবত কল োৰ শোবি। 

ُعه   ٰرَّ یَّاْتِْیهِ  یُِسْیُغه   یَّكَّادُ  وََّلَّ  یَّٰتَّجَّ   وَّ
ا  كُٰلِ  ِمْن  الْمَّْوُت  مَّ ت     مَّكَّان  ٰوَّ ِبمَّٰیِ  ُهوَّ
ِمْن  ٓاى ِه   وَّ اب   ٰوَّرَّ  غَّلِْیظ   عَّذَّ
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18. বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ  গত কুফুৰী কবৰলছ 

বসহঁতৰ উপমো এই তয, বসহঁতৰ আম লিোৰ হহলছ ভস্মৰ 

দলৰ, বযলিোৰক ধুমুহোৰ বদনত প্ৰি  িতোলহ প্ৰচি গবতত 

উৰুৱোই হ  যোয়। বসহঁলত বয উপোজি ন কলৰ তোৰ এলকোলৱই 

বসহঁলত বনজৰ কোমত  গোি তনোৱোলৰ। এইলটোলৱই হহলছ 

চৰম বিভ্ৰোবে। 

بِِٰهْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّثَُّل  َّْعمَّالُُهْم   ِبرَّ   ا
ادِ  مَّ ْت  كَّرَّ یُْح  ِبهِ  ْشتَّٰدَّ   یَّْوم   ِفْ  الٰرِ
ُبْوا ِمٰمَّا  یَّْقِدُرْونَّ  َلَّ   عَّاِصف     له  كَّسَّ   عَّ
ء     ْ لِكَّ   َشَّ هُل  ذه ل  الْبَِّعْیُد  ُهوَّالٰضَّ

19. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আল্লোলহ আকোশসমূহ আৰু 

পৃবথৱী যথোযথভোলৱই সৃবষ্ট কবৰলছ? ততওঁ ইচ্ছো কবৰল  

ততোমোল োকৰ অবিত্ব বিল োপ কবৰি পোলৰ আৰু এটো নতুন 

সৃবষ্টক অবিত্বল  আবনি পোলৰ, 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا لَّقَّ  اّلٰله مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
ٰقِ    وَّاَْلَّْرضَّ  ْ  اِْن   ِبالْحَّ ا  یُْذِهْبُكْم  یَّٰشَّ
یَّاِْت  لْق   وَّ ن  ِبخَّ ِدیْد   جَّ

20. আৰু এইলটো আল্লোহৰ িোলি এলকো টোন কোম নহয়।  ا مَّ لِكَّ  ٰوَّ لَّ  ذه ِ  عَّ ِزیْز   اّلٰله  ِبعَّ

21. আৰু বসহঁত সকল োলৱ আল্লোহৰ ওচৰত প্ৰকোবশত হ’ি। 

ততবতয়ো দুিি সকল  অহংকোৰীসক ক ক’ি, ‘বনশ্চয় আবম 

ততোমোল োকৰ অনুসোৰী আবছল োঁ, এবতয়ো ততোমোল োলক 

আমোক আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো অ প হ’ত ও ৰক্ষ্ো কবৰি 

পোবৰিোলন’? বসহঁলত ক’ি, ‘আল্লোলহ যবদ আমোক সৎপথত 

পবৰচোব ত কবৰল লহঁলতন ততলে আবমও ততোমোল োকক 

সৎপথত পবৰচোব ত কবৰল োঁলহঁলতন। এবতয়ো আবম 

হধযিযচুযত হও ঁঅথিো হধযিযশী - উভয় অৱিোই আমোৰ িোলি 

সমোন; আমোৰ পল োৱোৰ তকোলনো  োই নোই’। 

ُزْوا بَّرَّ ِ  وَّ ِمْیًعا  ّلِلٰه ُٓؤا فَّقَّالَّ  جَّ فه عَّ   الٰضُ
َِّٰذیْنَّ  ا لِل ْو  ُ   تَّبًَّعا  لَّكُْم  ُكنَّٰا  اِنَّٰا  اْستَّْكَبَّ
ْل  َّنُْتْم  فَّهَّ ْغُنْونَّ  ا نَّٰا  ٰمُ اِب   ِمْن   عَّ   عَّذَّ
 ِ ء     ِمْن  اّلٰله ْ ىنَّا  لَّوْ  قَّالُْوا  َشَّ ُ  هَّده   اّلٰله

ُكْم    یْنه دَّ وَّٓاء    لَّهَّ ِزْعنَّا   عَّلَّیْنَّا   سَّ َّْم  اَّجَّ  ا
نَّا  ْ َبَّ ا  صَّ ن  ِمْن  لَّنَّا  مَّ  ٰمَِّحْیص 
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22. আৰু তযবতয়ো বিচোৰকোযি সম্পন্ন হ’ি ততবতয়ো চয়তোলন 

ক’ি, ‘বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছ , সতয 

প্ৰবতশ্ৰুবত; মলয়ো ততোমোল োকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছল োঁ, বকন্তু মই 

ততোমোল োকক বদয়ো প্ৰবতশ্ৰুবত ভংগ কবৰলছোঁ। ততোমোল োকৰ 

ওপৰত তমোৰ তকোলনো আবধপতয নোবছ , মই তকৱ  

ততোমোল োকক আহ্বোন কবৰবছল োঁ ফ ত ততোমোল োলক তমোৰ 

আহ্বোনত সঁহোবৰ বদবছ ো। গবতলক ততোমোল োলক তমোক তদোষ 

বনবদিো, ততোমোল োলক বনলজই বনজলক তদোষ বদয়োলগ। মই 

ততোমোল োকৰ উিোৰকোৰী নহয় আৰু ততোমোল োলকও তমোৰ 

উিোৰকোৰী নহয়। ততোমোল োলক তমোক তয ইয়োৰ আগত 

আল্লোহৰ অংশী কবৰ হ বছ ো তসই বিষয়লটোক বনবশ্চতভোলৱ 

মই অস্বীকোৰ কবৰলছোঁ’। বনশ্চয় যোব মসক ৰ িোলি আলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ُن  وَّقَّالَّ  ْیطه   اِٰنَّ  اَْلَّْمرُ  قُِضَّ  لَّمَّٰا  الٰشَّ
 َّ ُكْم  اّلٰله ٰقِ  وَّعْدَّ  وَّعَّدَّ   وَّوَّعَّْدتُُٰكْم  الْحَّ

َّْخلَّْفُتُكْم    ا   فَّا مَّ َّانَّ  وَّ   ٰمِْن  عَّلَّْیُكْم   ِلَّ  ك
ن   َّْن  اَِٰلَّ   ُسلْطه ْوُتُكْم  ا ْبُتْم  دَّعَّ   فَّاْستَّجَّ

ا تَّلُْوُمْوِنْ  فَّلَّ   ِلْ    لُْوُمْو  كُْم    وَّ َّنُْفسَّ ا    ا   مَّ
َّنَّا  ا   ِبُمْصِرِخُكْم  ا مَّ َّنُْتْم  وَّ  ِبُمْصِرِخَّٰ    ا
 ْ ْكُتُمْوِن  ِبمَّا   كَّفَّْرُت  اِٰنِ َّْشرَّ   قَّْبُل    ِمْن  ا
لِمِْیَّ  اِٰنَّ  اب   لَُّهْم  الٰظه َّلِْیم   عَّذَّ  ا

23. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকক প্ৰলৱশ কলৰোৱো হ’ি জোন্নোতত, যোৰ ত ত 

নদীসমূহ প্ৰিোবহত। তোত ততওঁল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ 

অনুমবতৰলম িোবয়ত্ব  োভ কবৰি, তোত ততওঁল োকৰ 

অবভিোদন হ’ি ‘ছো োম’। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاُدِْخلَّ  مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه نٰهت   الٰصه ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ
رُ  لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا  خه بِِٰهْم    ِباِذِْن  فِْیهَّ   رَّ

 ْ ا  تَِّحٰیَّهَُتُ هم   فِْیهَّ ل  سَّ

24. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আল্লোলহ তকলনলক উপমো দোবঙ 

ধবৰলছ? কব মো তোবয়যিো (সৎিোকয)ৰ উপমো হহলছ উৎকৃষ্ট 

গছৰ দলৰ, যোৰ মূ  সুদৃঢ আৰু যোৰ শোখো-প্ৰশোখো হহলছ 

আকোশত বিিৃত, 

َّلَّْم  بَّ  كَّْیفَّ  تَّرَّ  ا رَّ ُ  ضَّ َّلِمَّةً  مَّثًَّل  اّلٰله  ك
یِٰبَّةً  ة   طَّ رَّ جَّ یِٰبَّة   كَّشَّ ا  طَّ َّْصلُهَّ َّاِبت     ا ث

ا  فَّْرُعهَّ مَّٓاِءن  ِف  ٰوَّ  الٰسَّ

25. বযলটোলৱ তোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুমবতৰলম সদোয় তোৰ ফ  

দোন কলৰ; আৰু আল্লোলহ মোনুহৰ িোলি উপমো দোবঙ ধলৰ, যোলত 

বসহঁলত বশক্ষ্ো গ্ৰহণ কলৰ। 

  ْ ا  ُتْؤِٰت ا    ِباِذِْن  ِحْی    كُٰلَّ  اُكُلَّهَّ بِٰهَّ  رَّ
یَّْضِرُب  ُ  وَّ لَُّٰهْم  لِلنَّٰاِس  اَْلَّْمثَّالَّ  اّلٰله   لَّعَّ

ٰكَُّرْونَّ   یَّتَّذَّ
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26. আনহোলত অসৎ িোকযৰ উপমো হহলছ এটো তিয়ো গছৰ 

দলৰ, যোৰ মূ  ভূপৃিৰ পৰো বিবচ্ছন্নকৃত, যোৰ তকোলনো িোবয়ত্ব 

নোই। 

مَّثَُّل  َّلِمَّة   وَّ ِبیْثَّة   ك ة   خَّ رَّ جَّ ِبیْثَّةِ   كَّشَّ  خَّ
ا  اَْلَّْرِض  فَّْوِق  ِمْن  ْجتُثَّْٰت  ا  مَّ   ِمْن  لَّهَّ
ار    قَّرَّ

27. বযসকল  ঈমোন আবনলছ, আল্লোলহ ততওঁল োকক সুদৃঢ 

িোকযৰ দ্বোৰো পোবথিৱ জীৱনত আৰু আবখৰোতত সুপ্ৰবতবিত 

ৰোবখি, আৰু আল্লোলহ যোব মসক ক বিভ্ৰোবেত ৰোবখি। কোৰণ 

আল্লোহৰ বয ইচ্ছো তসইলটোলৱই কলৰ। 

ُت  ُ  یُثَّبِٰ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ  ِبالْقَّْوِل  اه
وةِ  ِف  الثَّٰاِبِت  یه نْیَّا  الْحَّ ةِ    وَِّف  الٰدُ   اَْلهِخرَّ
یُِضٰلُ  ُ  وَّ ۬   اّلٰله لِمِْیَّ ن ُل   الٰظه یَّْفعَّ ُ  وَّ ا  اّلٰله   مَّ
ٓاُءن   یَّشَّ

28. তুবম বসহঁতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসকল  আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহক কুফুৰীৰ দ্বোৰো পবৰিতি ন কবৰলছ? আৰু বসহঁলত বনজৰ 

সম্প্ৰদোয়ক নমোই আবনলছ ধ্বংসৰ আিোসত--- 

َّلَّْم  لُْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا ِ  نِْعمَّتَّ  بَّٰدَّ   اّلٰله
لُْٰوا ُهْم  ُكْفًرا ٰوَّاَّحَّ  الْبَّوَّاِرن  دَّارَّ  قَّْومَّ

29. জোহোন্নোমত, যোৰ মোজত বসহঁত দগ্ধ হ’ি, আৰু বকমোন তয 

বনকৃষ্ট এই আিোসি ! 
نَّٰمَّ    هَّ ا     جَّ ِبْئسَّ   یَّْصلَّْونَّهَّ اُر  وَّ  الْقَّرَّ

30. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোলি সমকক্ষ্ বনধিোৰণ কলৰ, যোলত 

বসহঁলত ততওঁৰ পথৰ পৰো (মোনুহক) বিভ্ৰোে কবৰি পোলৰ। 

তকোৱো, তভোগ কবৰ ত োৱো, অৱলশষত জোহোন্নোলমই হহলছ 

ততোমোল োকৰ গেিযি । 

لُْوا عَّ ِ  وَّجَّ ادًا ّلِلٰه َّنْدَّ ْن  لُِٰیِضلُْٰوا ا  عَّ
ِبیْلِه     ُكْم  فَّاِٰنَّ  تَّمَّٰتَُّعْوا قُْل   سَّ   مَِّصْْیَّ
 النَّٰاِر  اِلَّ 

31. তমোৰ িোিোসক ৰ মোজৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োকক তুবম তকোৱো, ‘ছো োত কোলয়ম কবৰিল  আৰু মই 

ততওঁল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো তগোপলন আৰু 

প্ৰকোশযভোলৱ িযয় কবৰিল —তসই বদৱস অহোৰ পূলিিই 

বযবদনো তকোলনো ৰয়-বিৰয়ৰ সুবিধো নোথোবকি আৰু তকোলনো 

িনু্ধত্বও নোথোবকি’। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لِِٰعبَّادِیَّ  قُْل  مَّ   یُِقْیُموا  اه
هوةَّ  ل یُْنِفُقْوا الٰصَّ ْ  ِمٰمَّا  وَّ ُ زَّقْٰنه ِسًرا   رَّ
نِیَّةً  َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  ٰوَّعَّلَّ َّ  ا   بَّْیع   َٰلَّ  یَّْوم   یَّٰاِْٰت

هل   وََّلَّ  فِْیهِ   ِخل
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32. আল্লোহ তসইজন, বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট 

কবৰলছ, বযজলন আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰ আৰু তোৰ দ্বোৰো 

ততোমোল োকৰ জীবৱকোৰ িোলি ফ মূ  উৎপোদন কলৰ আৰু 

ততলৱঁই তনৌযোনক ততোমোল োকৰ অনুগত কবৰ বদলছ, যোলত 

ততওঁৰ বনলদি শত তসইলিোৰ সোগৰত বিচৰণ কলৰ আৰু ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত কবৰলছ নদীসমূহক। 

 ُ َّّلٰله لَّقَّ  الَِّٰذْی  ا مهوهِت  خَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ
َّنْزَّلَّ  مَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّا جَّ  مَّٓاءً  الٰسَّ َّْخرَّ   ِبه   فَّا
ِت  ِمنَّ  رَّ   لَّٰكُْم    ِرْزقًا  الثَّٰمَّره ٰخَّ   لَّكُُم  وَّسَّ

  ِباَّْمِره     الْبَّْحرِ  ِف  لِتَّْجِریَّ  الُْفلْكَّ 
رَّ  ٰخَّ رَّ   لَّكُُم  وَّسَّ  اَْلَّنْهه

33. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত কবৰলছ 

সূযি আৰু চন্দ্ৰক, বযলিোৰ অবিৰোমভোলৱ এলকই বনয়মৰ 

অনুিবতি ত,  গলত ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত 

কবৰলছ বদন আৰু ৰোবতক। 

رَّ  ٰخَّ ْمسَّ  لَّكُُم  وَّسَّ  دَّٓاى ِبَّْیِ    وَّالْقَّمَّرَّ  الٰشَّ
رَّ  ٰخَّ ارَّ   الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  وَّسَّ  وَّالنَّٰهَّ

34. আৰু ততওঁ ততোমোল োকক প্ৰলতযক তসই িস্তু প্ৰদোন 

কবৰলছ বযলটো ততোমোল োলক ততওঁৰ ওচৰত বিচোবৰছো। যবদ 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ গণনো কৰো ততলে 

(তকবতয়োও) তোৰ সংখযো বনণিয় কবৰি তনোৱোবৰিো। বনশ্চয় 

মোনুহ অবতমোত্ৰো যোব ম, অকৃতজ্ঞ। 

ىكُْم  ته ا  كُٰلِ  ٰمِْن  وَّاه َّلُْتُمْوهُ    مَّ ا   وَّاِْن   سَّ
ْوا ِ  نِْعمَّتَّ  تَُّعٰدُ  اِٰنَّ   ُتْحُصْوهَّا    َلَّ  اّلٰله

انَّ  لُْوم   اَْلِنْسَّ ن  لَّظَّ ٰفَّار   كَّ

35. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! এই চহৰখনক (মক্কোক) বনৰোপদ কবৰ বদয়ো, 

 গলত তমোক আৰু তমোৰ পুত্ৰসক ক মূবতি  পূজোৰ পৰো দূলৰত 

ৰখো’। 

ِهْیُم  قَّالَّ  وَّاِذْ  ٰبِ  اِبْره ْل  رَّ ا  اْجعَّ  ههذَّ
ِمًنا ٰوَّاْجنُْبِنْ  الْبَّلَّدَّ  بَِّنَّٰ  اه َّْن  وَّ  نَّْٰعُبدَّ  ا

 اَْلَّْصنَّامَّ  

36. ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! এইলিোৰ মূবতি লয় িহু মোনুহক 

বিভ্ৰোে কবৰলছ। এলতলক বযলয় তমোৰ অনুসৰণ কবৰি ততওলঁহ 

তমোৰ দ ভুি, আৰু বযলয় তমোৰ অিোধয হ’ি ততলে তুবমলতো 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

ٰبِ  نَُّٰهٰنَّ  رَّ َّْضلَّْلَّ  اِ ا ا   النَّٰاِس    ٰمِنَّ  كَِّثْْیً
ِنْ  فَّمَّْن  ْ    فَّاِنَّٰه    تَِّبعَّ مَّْن   ِمٰنِ اِنْ  وَّ صَّ   عَّ
ُفوْر    فَّاِنَّٰكَّ   ٰرَِّحیْم   غَّ
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37. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় মই তমোৰ িংশৰ বকছুমোন 

ত োকক অনুিিৰ উপতযকোত, ততোমোৰ পবৱত্ৰ ঘৰৰ ওচৰত 

িসিোস কৰোল োঁ। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! এই কোৰলণ তয, 

ততওঁল োলক তযন ছো োত কোলয়ম কলৰ। এলতলক তুবম 

বকছুমোন ত োকৰ অেৰ ততওলঁ োকৰ প্ৰবত অনুৰোগী কবৰ বদয়ো 

আৰু ফ মূল লৰ ততওঁল োকৰ জীবৱকোৰ িযৱিো কৰো, যোলত 

ততওঁল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ’। 

بَّٰنَّا   ْ   رَّ َّْسكَّْنُت  اِٰنِ یَِّٰتْ  ِمْن   ا ْْیِ  ِبوَّاد   ذُٰرِ   غَّ
ِم ن  بَّیِْتكَّ  ِعْندَّ  زَّْرع   ذِْی  ٰرَّ بَّٰنَّا   الْمُحَّ   رَّ

هوةَّ  لُِیِقْیُموا ل ْل  الٰصَّ ةً  فَّاْجعَّ دَّ َّفْى ِ   ٰمِنَّ  ا
ْ  تَّْهوِْی   النَّٰاِس    ٰمِنَّ  وَّاْرُزقُْهْم  اِلَّهْْیِ
ِت  لَُّٰهْم  الثَّٰمَّره  یَّْشكُُرْونَّ  لَّعَّ

38. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বযলিোৰ আবম তগোপন কলৰোঁ আৰু 

বয আবম প্ৰকোশ কলৰোঁ বনশ্চয় তসইলিোৰ তুবম জোনো, আকোশ 

আৰু পৃবথৱীৰ তকোলনো িস্তুলৱই আল্লোহৰ পৰো তগোপন নহয়’। 

بَّٰنَّا   ا  تَّْعلَُّم  اِنَّٰكَّ  رَّ ا  نُْخِفْ  مَّ مَّ   نُْعِلُ    وَّ
ا  مَّ ِ  عَّلَّ  یَّْخفه  وَّ ء   ِمْن  اّلٰله ْ   ِف  َشَّ

مَّٓاِء  ِف  وََّلَّ  اَْلَّْرِض   الٰسَّ

39. সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই প্ৰোপয, বযজলন 

তমোক তমোৰ িৃি অৱিোত ইছমোঈ  আৰু ইছহোক্ব দোন 

কবৰলছ। বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো ক দুআ েৱণকোৰী। 

ْمُد  َّلْحَّ ِ  ا لَّ  ِلْ  وَّهَّبَّ  الَِّٰذْی  ّلِلٰه ِ  عَّ  الِْكَبَّ
ِعْیلَّ  قَّ    اِْسمه ْ  اِٰنَّ   وَّاِْسحه ٰبِ ِمْیعُ  رَّ   لَّسَّ
عَّٓاِء   الٰدُ

40. ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক ছো োত প্ৰবতিোকোৰী িনোই 

বদয়ো  গলত তমোৰ িংশধৰসক ৰ পৰোও। তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আৰু তমোৰ দুআ কিু  কৰো’। 

ٰبِ  لِْنْ  رَّ هوةِ  ُمِقْیمَّ  اْجعَّ ل ِمْن  الٰصَّ   وَّ
  ۬ یَِّٰتْ   بَّٰنَّا   ذُٰرِ  دُعَّٓاِء   وَّتَّقَّبَّْٰل  رَّ

41. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বযবদনো বহচোপ-বনকোচ অনুবিত 

হ’ি তসইবদনো তমোক আৰু তমোৰ বপতৃ-মোতৃক  গলত 

মুবমনসক ক ক্ষ্মো কবৰ বদিো’। 

بَّٰنَّا  ٰیَّ  ِلْ  اْغِفرْ  رَّ لِوَّالِدَّ لِلْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ  وَّ
اُبن  یَُّقْوُم  یَّْومَّ   الِْحسَّ

42. যোব মসকল  বয কলৰ তসই বিষলয় তুবম তকবতয়োও 

আল্লোহক অমলনোলযোগী িুব  নোভোবিিো, দৰোচ লত ততও ঁ

বসহঁতক তসই বদৱসল লক অৱকোশ বদলয়, বযবদনো বসহঁতৰ চকু 

(আতংকত) বিৰ হহ পবৰি। 

َّٰ  وََّلَّ  بَّ َّ  تَّْحسَّ ٰمَّا  غَّافًِل  اّلٰله   یَّْعمَُّل  عَّ
  ۬ لِمُْونَّ   نَّٰمَّا   الٰظه ُرُهْم  اِ   لِیَّْوم   یُؤَّٰخِ
ُص  اُرن  فِْیهِ  تَّْشخَّ  اَْلَّبْصَّ
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43. ভীত-বিহ্ব  বচলত্ত ওপৰৰ বপলন চোই বসহঁলত প োিল  

তদৌবৰি, বনজৰ প্ৰবত বসহঁতৰ দৃবষ্ট উভবত নোবহি, আৰু বসহঁতৰ 

অেৰ হ’ি উদোস, (জ্ঞোন)শূনয। 

 یَّْرتَّٰدُ  َلَّ  ُرُءْوِسِهْم  ُمْقِنِعْ  ُمْهِطِعْیَّ 
 ْ ْرفُُهْم    اِلَّهْْیِ ُتُهْم   طَّ َّفْـ ِدَّ  هَّوَّٓاء    وَّا

44. আৰু বযবদনো বসহঁতৰ শোবি আবহি তসইবদন সম্পলকি  তুবম 

মোনুহক সতকি  কৰো, ততবতয়ো অনযোয়কোৰীসকল  ক’ি, ‘তহ 

আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোক অ প সময়ৰ িোলি অৱকোশ 

বদয়ো, আবম ততোমোৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদম আৰু ৰোছু সক ৰ 

অনুসৰণ কবৰম’। (উত্তৰত তকোৱো হ’ি) বকয় ততোমোল োলক 

জোলনো ইয়োৰ আগত শপত খোই তকোৱো নোবছ ো তয, 

ততোমোল োকৰ তকবতয়োও পতন নহয়? 

َّنِْذرِ  ُ  یَّْومَّ  النَّٰاسَّ  وَّا اُب  یَّاْتهِْْیِ ذَّ   الْعَّ
لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّیَُّقْولُ  بَّٰنَّا   ظَّ ْرنَّا   رَّ َّٰخِ   اِله   ا
ل     وَّنَّتَِّٰبِع  دَّْعوَّتَّكَّ  نُِٰجْب   قَِّریْب  ن  اَّجَّ

ُسلَّ    لَّْم   الٰرُ َّوَّ ا ا ْمُتْم  تَُّكْونُْو  َّقْسَّ  ٰمِْن  ا
ا  قَّْبُل  ن  ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ  زَّوَّال 

45. আৰু ততোমোল োলক িোস কবৰবছ ো বসহঁতৰ ভূবমত, 

বযসকল  বনজলৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰবছ  আৰু বসহঁতৰ  গত 

আবম বক ধৰণৰ (আচৰণ) কবৰবছল োঁ তসয়োও ততোমোল োকৰ 

ওচৰত স্পষ্ট আবছ ।  গলত আবম ততোমোল োকৰ িোলি 

িহুলতো দৃষ্টোেও উপিোপন কবৰবছল োঁ। 

كَّنُْتْم  ِكِن   ِفْ  ٰوَّسَّ ا الَِّٰذیْنَّ  مَّسه لَّمُْو   ظَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ َّ  ا لْنَّا  كَّْیفَّ  لَّكُْم  وَّتَّبَّٰیَّ   فَّعَّ

بْنَّا  ِبِهْم  رَّ  اَْلَّْمثَّالَّ   لَّكُُم  وَّضَّ

46. আৰু বসহঁলত ভীষণ চৰোে কবৰবছ , বকন্তু আল্লোহৰ 

ওচৰত বসহঁতৰ চৰোে (জনো) আবছ , বসহঁতৰ চৰোে 

এলনকুৱো নোবছ  তয, পিিতলকো ট োি পোবৰি। 

كَُّرْوا وَّقَّْد  ُهْم  مَّ كْرَّ ِ  وَِّعْندَّ  مَّ  اّلٰله
كُْرُهْم    َّانَّ  وَّاِْن   مَّ كُْرُهْم  ك   لِتَُّزْولَّ  مَّ
 الِْجبَّاُل   ِمْنهُ 

47. এলতলক তুবম তকবতয়োও নোভোবিিো তয, আল্লোলহ ততওঁৰ 

ৰোছু সক ক বদয়ো প্ৰবতশ্ৰুবত ভংগ কবৰি। বনশ্চয় আল্লোহ 

পৰোৰমশো ী, প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণকোৰী। 

َّٰ  فَّلَّ  بَّ َّ  تَّْحسَّ   ُرُسلَّه     وَّعِْده   ُمْخلِفَّ  اّلٰله
َّ  اِٰنَّ  ِزیْز   اّلٰله نِْتقَّام    ذُو عَّ  ا

48. (স্মৰণ কৰো) বযবদনো এইখন পৃবথৱী বভন্ন পৃবথৱীল  

ৰূপোেবৰত হ’ি আৰু আকোশসমূহও (ৰূপোেবৰত হ’ি); আৰু 

মোনুলহ (কিৰৰ পৰো) উনু্মিভোলৱ উপবিত হ’ি 

মহোপৰোৰমশো ী এক আল্লোহৰ সনু্মখত। 

لُ  یَّْومَّ  ْْیَّ  اَْلَّْرُض  ُتبَّٰدَّ   اَْلَّْرِض  غَّ
وهُت  مه ُزْوا وَّالٰسَّ بَّرَّ ِ  وَّ اِر  الْوَّاِحدِ  ّلِلٰه ٰهَّ الْقَّ
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49. তসইবদনো তুবম অপৰোধীবি োকক বশকব লৰ িোবন্ধ তথোৱো 

অৱিোত তদবখিল  পোিো, 
ذ   الْمُْجِرِمْیَّ  وَّتَّرَّی ى ِ نِْیَّ  یَّْومَّ ٰرَّ قَّ  ِف  ٰمُ

 اَْلَّْصفَّادِ  

50. বসহঁতৰ তপোছোক হ’ি আ কোতৰোৰ, আৰু জুলয় বসহঁতৰ 

মুখমি  আচ্ছন্ন কবৰ ৰোবখি; 
اِبْیلُُهْم  رَّ ان  ٰوَّتَّْغَشه  ٰمِْن  سَّ   قَِّطرَّ
 النَّٰاُرن  ُوُجْوهَُّهُم 

51. এইকোৰলণ তয, আল্লোলহ প্ৰলতযকলক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ 

প্ৰবতদোন বদি। বনশ্চয় আল্লোহ বহচোপ গ্ৰহণত অবত তৎপৰ। 

ُ  لِیَّْجِزیَّ  ا  نَّْفس   كُٰلَّ  اّلٰله بَّْت    ٰمَّ  اِٰنَّ   كَّسَّ
 َّ ِریْعُ  اّلٰله اِب  سَّ  الِْحسَّ

52. এইলটো হহলছ মোনুহৰ িোলি এটো িোতি ো, যোলত ইয়োৰ দ্বোৰো 

বসহঁতক সতকি  কৰো হয় আৰু যোলত বসহঁলত জোবনি পোলৰ তয, 

তকৱ  ততলৱঁই একক সতয ই োহ,  গলত যোলত 

বিলিকসম্পন্ন ত োকসকল  উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি পোলৰ। 

ا هغ   ههذَّ ُرْوا لِٰلنَّٰاِس  بَّل لِیُْنذَّ  ِبه   وَّ
ا لِیَّْعلَّمُْو  َّنَّٰمَّا  وَّ هه   ا ٰكَّرَّ  ٰوَّاِحد    ُهوَّاِل لِیَّٰذَّ  وَّ

 اَْلَّلْبَّاِبن  اُولُوا
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আ -বহজৰ الحجر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-ৰো, এইলিোৰ হহলছ মহোগ্ৰন্থ আৰু সুস্পষ্ট 

তকোৰআনৰ আয়োত। 

یهُت  تِلْكَّ  آلره  ِب  اه ن   الِْكته ٰمُِبْی    وَّقُْراه
 

2. কোবফৰসকল  এটো সময়ত আকোংক্ষ্ো কবৰি তয, যবদ 

বসহঁত মুবমন হ’ লহঁলতন! 
َّانُْوا لَّوْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّوَّدُٰ  ُربَّمَّا    ك

 ُمْسلِمِْیَّ 

3. এবৰ বদয়ো বসহঁতক, বসহঁত খোই থোকক আৰু তভোগ কবৰ 

থোকক,  গলত আশো-আকোংক্ষ্োই বসহঁতক তমোহোচ্ছন্ন কবৰ 

ৰোখক, এলতলক অবচলৰই বসহঁলত জোবনি পোবৰি। 

یَّتَّمَّٰتَُّعْوا یَّاْكُلُْوا ذَّْرُهْم  یُلِْهِهُم  وَّ   وَّ
ُل  ْوفَّ  اَْلَّمَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

4. আৰু আবম বয জনপদলকই ধ্বংস কবৰলছোঁ, তোৰ িোলি এটো 

বনবদি ষ্ট কো  ব বপিি আবছ । 

ا   مَّ َّْهلَّكْنَّا  وَّ ا  اَِٰلَّ  قَّْریَّة   ِمْن  ا لَّهَّ   ِكتَّاب   وَّ
 ٰمَّْعلُْوم  

5. তকোলনো জোবতলয়ই তোৰ বনবদি ষ্ট (ধ্বংসৰ) কো ক আগুৱোই 

আবনি তনোৱোলৰ আৰু বপছুৱোইলয়ো বনি তনোৱোলৰ। 

ا  ا  اُٰمَّة   ِمْن  تَّْسِبُق  مَّ لَّهَّ ا  اَّجَّ مَّ   وَّ
 یَّْستَّاِْخُرْونَّ 

6. আৰু বসহঁলত কয়, ‘তহৰো মোনুহজন! যোৰ প্ৰবত বযবকৰ 

(লকোৰআন) অৱতীণি হহলছ, বনশ্চয় তুবম হহছো এজন 

উন্মোদ’। 

ا  وَّقَّالُْوا ْكرُ  عَّلَّْیهِ  نُٰزِلَّ  الَِّٰذْی  یه اَّیُٰهَّ  الٰذِ
نَّٰكَّ   لَّمَّْجُنْون    اِ

7. যবদ তুবম সতযিোদীসক ৰ অেভুি ি তহোৱো ততলে আমোৰ 

ওচৰল  বফবৰিো উপবিত নকৰো বকয়? 
ا  لَّوْ  كَّةِ  تَّاْتِیْنَّا  مَّ هٓى ِ   ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن  ِبالْمَّل

ِدقِْیَّ   الٰصه

8. আবম বফবৰিোসক ক যথোথি কোৰণ তনোলহোৱোলক তপ্ৰৰণ 

নকলৰোঁ, আৰু (বফবৰিোসক ক অৱতীণি কবৰল ) ততবতয়ো 

বসহঁলত অৱকোশ নোপোল লহঁলতন। 

ا  ِٰلُ  مَّ كَّةَّ  نَُنَّ هٓى ِ ٰقِ  اَِٰلَّ  الْمَّل ا  ِبالْحَّ مَّ ا وَّ َّانُْو    ك
ِریْنَّ  اِذًا  ٰمُْنظَّ
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9. বনশ্চয় আবমলয়ই তকোৰআন অৱতীণি কবৰলছোঁ আৰু বনশ্চয় 

আবমলয়ই ইয়োৰ সংৰক্ষ্ক। 

نَّٰا  لْنَّا  نَّْحُن  اِ ْكرَّ  نَّٰزَّ نَّٰا  الٰذِ   لَّه   وَّاِ
ِفُظْونَّ   لَّحه

10. বনঃসলিলহ আবম ততোমোৰ পূলিি অতীত সম্প্ৰদোয়সমূহৰ 

মোজত ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   ِشیَِّع  ِفْ   قَّْبلِكَّ  ِمْن  ا
لِْیَّ   اَْلَّٰوَّ

11. বসহঁতৰ ওচৰল  এলন তকোলনো ৰোছু  অহো নোবছ , যোক 

বসহঁলত উপহোস কৰো নোবছ । 

ا  مَّ ْ  وَّ َّانُْوا اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول   ٰمِْن  یَّاْتهِْْیِ  ِبه   ك
 یَّْستَّْهِزُءْونَّ 

12. এইদলৰই আবম অপৰোধীসক ৰ অেৰত তসয়ো সিোৰ 

কলৰোঁ, 
لِكَّ    قُلُْوِب  ِفْ   نَّْسلُكُه   كَّذه

ن   الْمُْجِرِمْیَّ

13. ইহঁলত তকোৰআনৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকবৰি, আৰু 

অৱলশয পোৰ হহলছ পূিিৱতীসক ৰ ৰীবত। 

لَّْت  وَّقَّْد  ِبه   یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ    ُسنَّٰةُ  خَّ
لِْیَّ   اَْلَّٰوَّ

14. আৰু যবদ আবম বসহঁতৰ িোলি আকোশৰ দুৱোলৰো খুব  

বদল োঁলহঁলতন, আৰু বসহঁলত তোত আলৰোহণ কবৰল লহঁলতন, 
لَّوْ  ْ  فَّتَّْحنَّا  وَّ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  بَّابًا عَّلَّهْْیِ  الٰسَّ

لُْٰوا ن  فِْیهِ  فَّظَّ  یَّْعُرُجْونَّ

15. তথোবপও বসহঁলত ক’ত লহঁলতন তয, ‘আমোৰ দৃবষ্টক 

সলন্মোবহত কৰো হহলছ, িৰং আবম এটো যোদুগ্ৰি সম্প্ৰদোয়’। 

لُْو ا ا ْت  اِنَّٰمَّا  لَّقَّ رَّ اُرنَّا  ُسكِٰ َّبْصَّ   نَّْحُن  بَّْل  ا
ن  قَّْوم    ٰمَّْسُحوُْرْونَّ

16. আৰু বনশ্চয় আবম আকোশত িৰুজসমূহ (গ্ৰহ-নক্ষ্ত্ৰসমূহ) 

সৃবষ্ট কবৰলছোঁ আৰু দশিকসক ৰ িোলি তসইলিোৰক তসৌিযিময় 

কবৰলছোঁ। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ عَّ مَّٓاءِ  ِف  جَّ بُُرْوًجا   الٰسَّ
ا  یَّٰنٰههَّ ن  ٰوَّزَّ ِظِریْنَّ  لِلنٰه

17. আৰু প্ৰলতযক অবভশপ্ত চয়তোনৰ পৰো আবম তোক 

সুৰবক্ষ্ত কবৰলছোঁ; 
ا  ِفْظنههَّ ن   كُٰلِ  ِمْن  وَّحَّ ْیطه ن  شَّ  ٰرَِّجْیم 

18. বকন্তু তকোলনোিোই  ুকোই-চুৰলক শুবনি ধবৰল  প্ৰদীপ্ত 

বশখোই তোক তচোঁচো  য়। 
َّقَّ  مَِّن  اَِٰلَّ  ْمعَّ  اْسَتَّ ه   الٰسَّ َّْتبَّعَّ اب   فَّا   ِشهَّ

 ٰمُِبْی  
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19. আৰু পৃবথৱীক আবম বিিৃত কবৰলছোঁ, আৰু তোত আবম 

িোপন কবৰলছোঁ পিিতমো ো;  গলত তোত আবম প্ৰলতযক িস্তু 

উদগত কবৰলছোঁ সুপবৰবমতভোলৱ, 

ا  وَّاَْلَّْرضَّ  هَّ دْنه َّلْقَّیْنَّا  مَّدَّ ا  وَّا   فِْیهَّ
وَّاِسَّ  َّنٌْۢبَّتْنَّا  رَّ ا  وَّا ء   كُٰلِ  ِمْن   فِْیهَّ ْ   َشَّ
 ٰمَّوُْزْون  

20. আৰু আবম তোত ততোমোল োকৰ িোলি জীবৱকোৰ িযৱিো 

কবৰলছোঁ আৰু ততোমোল োলক বযলিোৰৰ জীবৱকোদোতো নহয় 

তসইলিোৰৰ িোলিও (জীবৱকোৰ িযৱিো কবৰলছোঁ)। 

لْنَّا  عَّ ا  لَّكُْم  وَّجَّ ایِشَّ   فِْیهَّ مَّْن  مَّعَّ   وَّ
ِزقِْیَّ  لَّه   لَّْٰسُتْم   ِبره

21. আৰু আমোৰ ওচৰলতই আলছ প্ৰলতযক িস্তুৰ ভোিোৰ, আৰু 

আবমলয়ই তসয়ো পবৰজ্ঞোত পবৰমোলণ অৱতীণি কলৰোঁ। 

ء   ٰمِْن  وَّاِْن  ْ نَّا  اَِٰلَّ  َشَّ ٓاى ُِنه  ؗ  ِعْندَّ زَّ   خَّ
ا  مَّ ِٰلُه    وَّ ر   اَِٰلَّ  نَُنَّ  ٰمَّْعلُْوم   ِبقَّدَّ

22. আৰু আবমলয়ই উিিৰ িোয়ু তপ্ৰৰণ কলৰোঁ, তোৰ বপছত 

আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰোঁ, তসই পোনী ততোমোল োকক 

তসৱন কৰোওঁ; অথচ ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ তকোলনো 

ভোিোৰ নোই। 

لْنَّا  َّْرسَّ یهحَّ  وَّا لْنَّا  لَّوَّاقِحَّ  الٰرِ َّنْزَّ   ِمنَّ   فَّا
مَّٓاءِ  ُكُمْوهُ    مَّٓاءً  الٰسَّ َّْسقَّیْنه ا    فَّا مَّ َّنُْتْم  وَّ   ا

ِزنِْیَّ  لَّه    ِبخه

23. বনশ্চয় আবমলয়ই জীৱন দোন কলৰোঁ আৰু মৃতুয ঘটোও,ঁ আৰু 

আবমলয়ই চুডোে মোব কোনোৰ অবধকোৰী। 

نَّٰا    وَّنَّْحُن  وَّنُِمْیُت   نُْح   لَّنَّْحُن  وَّاِ
 الْوهِرثُْونَّ 

24. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো বযসকল  

অগ্ৰগোমী হহলছ বসহঁতলকো জোলনো,  গলত তসইসক লকো 

জোলনো বযসকল  পশ্চোদগোমী হহলছ। 

لَّقَّْد    ِمْنُكْم  الْمُْستَّْقِدِمْیَّ  عَّلِمْنَّا  وَّ
لَّقَّْد   الْمُْستَّاِْخِریْنَّ  عَّلِمْنَّا  وَّ

25. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লকই বসহঁতক সমলিত কবৰি; 

বনশ্চয় ততওঁ প্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ। 

بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  یَّْحُشُرُهْم    رَّ نَّٰه    ُهوَّ ِكْیم   اِ   حَّ
ن   عَّلِْیم 

26. বনশ্চয় আবম মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ গন্ধযুি শুকোন টিংটিং 

শব্দ কৰো ক’ োিৰণীয়ো তিোকো মোটিৰ পৰো, 
لَّقَّْد  لَّْقنَّا  وَّ انَّ  خَّ ال    ِمْن  اَْلِنْسَّ لْصَّ   صَّ
مَّا   ٰمِْن   ٰمَّْسُنْون    حَّ

27. আৰু ইয়োৰ আগত আবম বজ্বনলিোৰক সৃবষ্ট কবৰবছল োঁ 

উত্তপ্ত অবিবশখোৰ পৰো। 

ٓاٰنَّ  لَّْقنههُ  وَّالْجَّ   نَّٰارِ  ِمْن   قَّْبُل  ِمْن  خَّ
ُمْوِم   الٰسَّ
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28. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

বফবৰিোসক ক হকবছ , ‘বনশ্চয় মই গন্ধযুি শুকোন টিংটিং 

শব্দ কৰো ক’ োিৰণীয়ো তিোকো মোটিলৰ মোনুহ সৃবষ্ট কবৰিল  

বথৰোং কবৰলছোঁ; 

بُٰكَّ  قَّالَّ  وَّاِذْ  كَّةِ  رَّ هٓى ِ ْ  لِلْمَّل ٌۢ   اِٰنِ الِق    خَّ
ًرا ال   ٰمِْن  بَّشَّ لْصَّ مَّا   ٰمِْن  صَّ ٰمَّْسُنْون    حَّ
 

29. এলতলক তযবতয়ো মই তোক সু োম কবৰম আৰু তোৰ মোজত 

তমোৰ ফো ৰ পৰো ৰূহ সিোৰ কবৰম, ততবতয়ো ততোমোল োলক 

তোৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত হ’িো, 

یُْته   فَّاِذَّا ٰوَّ ْوِحْ  ِمْن  فِْیهِ  وَّنَّفَّْخُت   سَّ   ٰرُ
ِجِدیْنَّ  لَّه   فَّقَُّعْوا  سه

30. তোৰ বপছত বফবৰিোসকল  সকল োলৱ এলক লগ 

ছোজদোহ কবৰল , 
دَّ  جَّ كَّةُ  فَّسَّ هٓى ِ ن  كُلُُٰهْم  الْمَّل َّْجمَُّعْونَّ  ا

31. তকৱ  ইি ীছৰ িোবহলৰ, বস ছোজদোহকোৰীসক ৰ 

অেভুি ি হ’িল  অস্বীকোৰ কবৰল । 

َّبه    اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   َّْن  ا  مَّعَّ  یَُّٰكْونَّ  ا
ِجِدیْنَّ   الٰسه

32. আল্লোলহ ক’ত , ‘তহ ইি ীছ! ততোমোৰ বক হ’ , তুবম 

বকয় ছোজদোহকোৰী- সক ৰ অেভুি ি নহ’ ো’? 
ا  یه اِبْلِیُْس  قَّالَّ  ََّٰلَّ  لَّكَّ  مَّ   مَّعَّ  تَُّكْونَّ  ا

ِجِدیْنَّ   الٰسه

33. বস ক’ত , ‘(তহ আল্লোহ!) তুবম গন্ধযুি শুকোন টিং টিং 

শব্দ কৰো ক’ োিৰণীয়ো তিোকো মোটিৰ পৰো বয মোনুহ সৃবষ্ট কবৰছো 

মই তোক ছোজদোহ নকলৰোঁ’। 

ُكْن  لَّْم  قَّالَّ  َّ َّْسُجدَّ  ا ر   َٰلِ لَّْقتَّه    لِبَّشَّ   خَّ
ال   ِمْن  لْصَّ مَّا   ٰمِْن  صَّ  ٰمَّْسُنْون   حَّ

34. ততওঁ ক’ত , ‘ততলে তই ইয়োৰ পৰো ও োই যো, কোৰণ 

বনশ্চয় তই অবভশপ্ত; 
ا  فَّاْخُرْج  قَّالَّ  ن  فَّاِنَّٰكَّ  ِمْنهَّ ِجْیم   رَّ

35. আৰু বনশ্চয় প্ৰবতদোন বদৱসল লক ততোৰ ওপৰত থোবক  

অবভসম্পোত। 

یِْن  یَّْوِم  اِله  اللَّْٰعنَّةَّ  عَّلَّْیكَّ  وَّاِٰنَّ   الٰدِ

36. বস ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! ততলনহ’ত  তমোক 

অৱকোশ বদয়ো তসই বদৱসল লক, বযবদনো বসহঁতক 

পুনৰুজ্জীবৱত কৰো হ’ি’। 

ٰبِ  قَّالَّ  َّنِْظْرِنْ    رَّ ثُْونَّ  یَّْوِم  اِله  فَّا  یُْبعَّ

37. ততওঁ ক’ত , ‘যো, বনশ্চয় ততোক অৱকোশ বদয়ো হ’ ,  َّن  ِمنَّ  فَّاِنَّٰكَّ  قَّال ِریْنَّ  الْمُْنظَّ
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38. ‘সুবনবদি ষ্ট সময় অহোৰ বদন পযিে’।  الْمَّْعلُْوِم  الْوَّقِْت  یَّْوِم  اِله 

39. বস ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তয তমোক 

বিপথগোমী কবৰ ো তসইকোৰলণ বনবশ্চতভোলৱ মই পৃবথৱীত 

পোপকমিসমূহক মোনুহৰ ওচৰত তশোভনীয় কবৰ উপিোপন 

কবৰম আৰু বনশ্চয় মই বসহঁতৰ আটোইলক বিপথগোমী কবৰম, 

ٰبِ  قَّالَّ  ِنْ  ِبمَّا   رَّ یْتَّ َّْغوَّ یِٰنَّٰنَّ  ا ُزَّ   ِف  لَُّهْم  َلَّ
ْ  اَْلَّْرِض  ُ یَّٰٰنَّ ُْغوِ ن  وََّلَّ َّْجمَِّعْیَّ  ا

40. ‘বকন্তু বসহঁতৰ মোজত ততোমোৰ একবনি িোিোসক ৰ 

িোবহলৰ’। 

ُ  ِعبَّادَّكَّ  اَِٰلَّ   الْمُْخلَِّصْیَّ  ِمْٰنُ

41. আল্লোলহ ক’ত , ‘এইলটোলৱ হহলছ তমোৰ ওচৰল  অহোৰ 

সৰ  পথ’। 

ا قَّالَّ  اط   ههذَّ َّٰ  ِصرَّ لَّ  ُمْستَِّقْیم   عَّ

42. ‘বনশ্চয় তমোৰ িোিোসক ৰ ওপৰত ততোমোৰ তকোলনো 

ক্ষ্মতো নোই, বকন্তু পথভ্ৰষ্টসক ৰ িোবহলৰ বযসকল  ততোমোক 

অনুসৰণ কবৰি’; 

ْ  لَّكَّ  لَّیْسَّ  ِعبَّادِْی  اِٰنَّ  ن   عَّلَّهْْیِ   ُسلْطه
تَّٰبَّعَّكَّ  مَِّن  اَِٰلَّ  یْنَّ  ِمنَّ  ا وِ  الْغه

43. ‘বনশ্চয় জোহোন্নোম হহলছ বসহঁত (লতোমোৰ 

অনুসোৰীসক ৰ) আটোলয়লৰ প্ৰবতশ্ৰুত িোন’, 
نَّٰمَّ  وَّاِٰنَّ  هَّ َّْجمَِّعْیَّ ۬ن  لَّمَّْوعُِدُهْم  جَّ  ا

44. ‘তসই(জোহোন্নোম)ৰ সোতখন দুৱোৰ আলছ, প্ৰলতযক 

দুৱোলৰলৰ প্ৰলৱশ কবৰিল  বসহঁতৰ (চয়তোনৰ 

অনুসোৰীসক ৰ) িোলি বনবদি ষ্ট অংশ আলছ’। 

ا  ةُ  لَّهَّ ْبعَّ َّبْوَّاب     سَّ ُٰلِ   ا ْ  بَّاب   لِك   ٰمِْٰنُ
ن  ُجْزء    ٰمَّْقُسْوم 

45. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি জোন্নোতত আৰু প্ৰস্ৰৱণসমূহৰ 

মোজত। 

نٰهت  ٰوَُّعُیْون    ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ   جَّ

46. (লতওঁল োকক তকোৱো হ’ি,) ‘ততোমোল োলক শোবে আৰু 

বনৰোপত্তোৰ হসলত ইয়োত প্ৰলৱশ কৰো’। 

هم   اُدُْخلُْوهَّا  ل ِمِنْیَّ  ِبسَّ  اه

47. আৰু আবম ততওলঁ োকৰ অেৰৰ পৰো বহংসো বিলদ্বষ 

আঁতৰোই বদম; ততওঁল োলক ভোতৃৰ দলৰ পৰস্পলৰ ইজলন 

বসজনৰ সনু্মখৰ আসনত অৱিোন কবৰি, 

ْعنَّا  ا   وَّنَّزَّ   غِٰل   ٰمِْن  ُصُدْوِرِهْم   ِفْ  مَّ
نًا  له  اِْخوَّا ِبلِْیَّ  ُسُرر   عَّ  ٰمُتَّقه
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48. তোত ততওঁল োকক অৱসোলদ (ক্লোবেলয়) স্পশি নকবৰি 

আৰু তোৰ পৰো ততওঁল োকক িবহষ্কোলৰো কৰো নহ’ি। 

ُهْم  َلَّ  ا  یَّمَّٰسُ ب   فِْیهَّ ا  نَّصَّ مَّ ا  ُهْم  وَّ   ٰمِْنهَّ
ِجْیَّ   ِبُمْخرَّ

49. তমোৰ িোিোসক ক জনোই বদয়ো তয, বনশ্চয় মই অবত 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু, 
ْئ  ْ   ِعبَّادِْی   نَّبِٰ َّٰنِ َّنَّا  ا ُفوْرُ  ا   الْغَّ

ِحیُْمن   الٰرَّ

50. আৰু বনশ্চয় তমোৰ শোবিলয়ই হহলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি!  ََّّٰن اِبْ  وَّا اُب  عَّذَّ ذَّ  اَْلَّلِْیُم  ُهوَّالْعَّ

51. আৰু তুবম বসহঁতক জনোই বদয়ো, ইব্ৰোহীমৰ অবতবথসক ৰ 

কথো, 
ْئُهْم  ْن  وَّنَّٰبِ ْیِف  عَّ ِهْیمَّ   ضَّ  اِبْره

52. তযবতয়ো ততওঁল োলক (বফবৰিোসকল ) ততওঁৰ ওচৰত 

উপবিত হহ হকবছ , ‘ছো োম’, ততবতয়ো ততও ঁ হকবছ , 

‘বনশ্চয় আবম আলপোনোল োকৰ বিষলয় শংবকত’। 

لُْوا اِذْ  الُْوا عَّلَّْیهِ  دَّخَّ همًا    فَّقَّ ل نَّٰا  قَّالَّ   سَّ   اِ
 وَِّجلُْونَّ  ِمْنُكْم 

53. ততওঁল োলক ক’ত , ‘ভয় নবকৰি, আবম আলপোনোক 

এজন জ্ঞোনী পুত্ৰৰ সুসংিোদ বদিল লহ আবহলছোঁ’। 

ْل  َلَّ  قَّالُْوا نَّٰا  تَّْوجَّ ُركَّ  اِ هم   نُبَّٰشِ   ِبُغل
 عَّلِْیم  

54. ততও ঁ ক’ত , ‘তমোক িোিি কযই স্পশি কৰো সলত্বও 

আলপোনোল োলক তমোক (সেোন  োভৰ) সুসংিোদ বদলছ তনবক? 

এলতলক আলপোনোল োলক বকহৰ (তকলনলক) সুসংিোদ বদ 

আলছ’? 

ْرُتُمْوِنْ  قَّالَّ  َّبَّٰشَّ له   ا َّْن  عَّ ِنَّ  ا ُ  ٰمَّٰسَّ   الِْكَبَّ
ُرْونَّ  فَِّبمَّ   ُتبَّٰشِ

55. ততওলঁ োলক ক’ত , ‘আবম আলপোনোক সতয সুসংিোদ বদ 

আলছোঁ; এলতলক আপুবন বনৰোশ নহ’ি’। 

ْرنهكَّ  قَّالُْوا ٰقِ  بَّٰشَّ   ٰمِنَّ  تَُّكْن  فَّلَّ  ِبالْحَّ
ِنِطْیَّ   الْقه

56. ততও ঁক’ত , ‘পথভ্ৰষ্টসক ৰ িোবহলৰ বনজ প্ৰবতপো কৰ 

ৰহমতৰ পৰো তকোলনলনো বনৰোশ হয়’? 
مَّْن  قَّالَّ  بِٰه    ٰرَّْحمَّةِ  ِمْن  یَّْٰقنَُّط  وَّ   اَِٰلَّ  رَّ

ٓالُْٰونَّ   الٰضَّ

57. ততও ঁ ক’ত , ‘তহ তপ্ৰবৰত (বফবৰিো)সক ! 

আলপোনোল োকৰ আৰু বকিো বিলশষ উলেশয আলছ তনবক’? 
ْطُبُكْم  فَّمَّا  قَّالَّ  ا  خَّ َّیُٰهَّ لُْونَّ  ا  الْمُْرسَّ
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58. ততওঁল োলক ক’ত , ‘বনশ্চয় আমোক এটো অপৰোধী 

সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবত তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ--- 
لُْو ا َّا   قَّا نٰ ن   قَّْوم   اِله  اُْرِسلْنَّا   اِ  ٰمُْجِرِمْیَّ

59. বকন্তু  ূতৰ পবৰয়ো ৰ বিৰুলি নহয়, বনশ্চয় আবম 

ততওঁল োক আটোইলক ৰক্ষ্ো কবৰম, 
نَّٰا   لُْوط     اهلَّ  اَِٰلَّ   ْوُهْم  اِ   لَّمُنَّٰجُ

ن  َّْجمَِّعْیَّ  ا

60. তকৱ  ততওঁৰ স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ; আবম বসিোে হ লছোঁ তয, 

বনশ্চয় তোই বপছত অৱিোনকোৰীসক ৰ অেভুি ি হ’ি’। 

تَّه   اَِٰلَّ  َّ ا ْرنَّا  ن  اْمرَّ ا   قَّٰدَّ  لَّمِنَّ  اِنَّٰهَّ
ن  یْنَّ َِبِ  الْغه

61. তোৰ বপছত বফবৰিোসকল  তযবতয়ো  ূত পবৰয়ো ৰ 

ওচৰল  আবহ , 
ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  لَّ  جَّ ن   لُْوِط  اه لُْونَّ  لْمُْرسَّ

62. ততবতয়ো  ূলত ক’ত , ‘আলপোনোল োক তদলখোন 

অপবৰবচত’। 

نَُّٰكْم  قَّالَّ   ٰمُْنكَُّرْونَّ  قَّْوم   اِ

63. ততওঁল োলক ক’ত , ‘নহয়, িৰং আবম আলপোনোৰ 

ওচৰল  তসইলটোলহ হ  আবহলছোঁ যোকল  বসহঁলত সলিহ 

তপোষণ কবৰবছ ’; 

َّانُْوا ِبمَّا  ِجْئنهكَّ  بَّْل  قَّالُْوا   فِْیهِ  ك
ْونَّ  ُ  یَّْمَتَّ

64. ‘আৰু আবম আলপোনোৰ ওচৰল  সতয সংিোদ হ  

আবহলছোঁ আৰু বনশ্চয় আবম সতযিোদী’; 
تَّیْنهكَّ  َّ ٰقِ  وَّا نَّٰا  ِبالْحَّ ِدقُْونَّ  وَّاِ  لَّصه

65. ‘এলতলক আপুবন ৰোবতৰ তকোলনো এটো ভোগত আলপোনোৰ 

পবৰয়ো িগিক হ  ও োই যোওক, আৰু আপুবন বসহঁতৰ বপলছ 

বপলছ হগ থোবকি। আলপোনোল োকৰ তকোলনোলৱই যোলত 

বপছল  ঘূবৰ নোচোয়; আলপোনোল োকক য’হ লক তযোৱোৰ 

আলদশ কৰো হহলছ তোল লক গুবচ যোওক’। 

َّْسرِ  تَِّٰبعْ  الَّْٰیِل  ٰمِنَّ  ِبِقْطع   ِباَّْهلِكَّ  فَّا   وَّا
ُهْم  َّدْبَّارَّ د   ِمْنُكْم  یَّلْتَِّفْت  وََّلَّ  ا  اَّحَّ
یُْث  وَّاْمُضْوا ُرْونَّ  حَّ  ُتْؤمَّ

66. আৰু আবম ততওকঁ এই বিষলয় ফয়চো ো জনোই বদবছল োঁ 

তয, বনশ্চয় বসহঁতক ঊষোৰ ভোগত  লগ  লগ সমূব  বিনোশ 

কৰো হ’ি। 

یْنَّا   لِكَّ  اِلَّْیهِ  وَّقَّضَّ َّٰنَّ  اَْلَّْمرَّ  ذه  دَّاِبرَّ  ا
ءِ  ْقُطْوع   هه ُؤاَلَّ  ٰمُْصِبِحْیَّ  مَّ

67. আৰু ইবপলন নগৰিোসীসক  উল্লোবসত হহ উপবিত হ’ ।  َّٓاء َّْهُل  وَّجَّ  یَّْستَّْبِشُرْونَّ  الْمَِّدیْنَّةِ  ا
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68. ততওঁ ক’ত , ‘বনশ্চয় এওঁল োক হহলছ তমোৰ অবতবথ; 

এলতলক ততোমোল োলক তমোক অপমোন নকবৰিো’। 

ءِ  اِٰنَّ  قَّالَّ  ْیِفْ  هه ُؤاَلَّ   فَّلَّ   ضَّ
ُحْوِنن   تَّْفضَّ

69. ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু তমোক 

 োবঞ্ছত নকবৰিো’। 

تَُّٰقوا َّ  وَّا  ُتْخُزْوِن  وََّلَّ  اّلٰله

70. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম পৃবথৱীৰ (বয বস) ত োকক আেয় 

বদিল  ততোমোক বনলষধ কৰো নোবছল োঁলন’? 
لُْو ا لَّْم  قَّا َّوَّ ِن  نَّْنهَّكَّ  ا لَّمِْیَّ  عَّ  الْعه

71.  ূলত ক’ত , ‘যবদ ততোমোল োলক বকিো কবৰিই বিচৰো 

ততলে তমোৰ এই তছোৱো ীলিোৰ আলছ (বিিোহৰ মোধযমত হিধ 

উপোলয়লৰ কৰো)’। 

ءِ  قَّالَّ  ِتْ   هه ُؤاَلَّ  فهِعلِْیَّ   ُكنُْتْم  اِْن  بَّنه

72. (লহ নিী) ততোমোৰ আয়ুৰ শপত! বনশ্চয় বসহঁত বনজৰ 

বনচোত মত ীয়ো হহ ঘূবৰ আবছ । 

ْمُركَّ  نَُّٰهْم  لَّعَّ تِِهْم  لَِّفْ  اِ كْرَّ یَّْعمَُّهْونَّ   سَّ
 

73. ফ ত সূলযিোদয়ৰ সময়ত প্ৰচি বচঞলৰ বসহঁতক আবহ 

ধবৰল ; 
ْتُهُم  ذَّ ةُ  فَّاَّخَّ ْیحَّ ن  الٰصَّ  ُمْشِرقِْیَّ

74. তোৰ বপছত আবম (বসহঁতৰ) জনপদক ওল োটোই ত -

ওপৰ কবৰ বদল োঁ আৰু বসহঁতৰ ওপৰত তপোৰো মোটিৰ বশ  িষিণ 

কবৰল োঁ। 

لْنَّا  عَّ ا   فَّجَّ ا   عَّالِیَّهَّ افِلَّهَّ ْرنَّا   سَّ َّْمطَّ   وَّا
 ْ ةً  عَّلَّهْْیِ ارَّ ْیل    ٰمِْن  ِحجَّ  ِسٰجِ

75. বনশ্চয় ইয়োত বনদশিন আলছ পযিলিক্ষ্ণ-শবিসম্পন্ন 

িযবিসক ৰ িোলি। 

لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیهت   ذه ِمْیَّ  َلَّ  لِٰلْمُتَّوَّٰسِ

76. আৰু বনশ্চয় তসয়ো মোনুহৰ চ োচ  পথৰ কোষলতই 

বিদযমোন। 

ا  نَّٰهَّ ِبیْل   وَّاِ ِقْیم    لَِّبسَّ  ٰمُ

77. বনশ্চয় ইয়োত মুবমনসক ৰ িোলি আলছ বনদশিন।  َّلِكَّ  ِفْ  اِٰن هیَّةً  ذه  لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ   َلَّ

78. আৰু আইকোহিোসীও আবছ  সীমো ংঘনকোৰী,  َّانَّ  وَّاِْن ُب  ك ن  اَْلَّیْكَّةِ  اَّْصحه لِمِْیَّ  لَّظه
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79. এলতলক আবম বসহঁতৰ পৰোও প্ৰবতলশোধ হ বছল োঁ, আৰু 

দুলয়োটো জনপলদই হহলছ প্ৰকোশয পথৰ দোঁবতলত অৱবিত। 

ْ    فَّانْتَّقَّْمنَّا  نَُّٰهمَّا   ِمْٰنُ   لَِّباِمَّام   وَّاِ
ِبْی  ۬ن   ٰمُ

80. আৰু বনশ্চয় বহজৰিোসীলয়ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ; 
لَّقَّْد  بَّ  وَّ ُب  كَّٰذَّ  الِْحْجرِ  اَّْصحه

ن  لِْیَّ  الْمُْرسَّ

81. আবম বসহঁতক আমোৰ বনদশিনসমূহ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, 

বকন্তু বসহঁলত তসইলিোৰক উলপক্ষ্ো কবৰবছ । 

 ْ ُ تَّْیٰنه یهتِنَّا  وَّاه ا  فَّكَّانُْوا اه ْنهَّ   عَّ
ن   ُمْعِرِضْیَّ

82. আৰু বসহঁলত বনৰোপলদ পোহোৰ কোটি ঘৰ বনমিোণ কবৰি 

পোবৰবছ । 

َّانُْوا   بُُیْوًتا  الِْجبَّاِل  ِمنَّ  یَّْنِحُتْونَّ  وَّك
ِمِنْیَّ   اه

83. তথোবপও পুৱোৰ ভোগত প্ৰচি শব্দই বসহঁতক আবহ 

ধবৰবছ । 

ْتُهُم  ذَّ ةُ  فَّاَّخَّ ْیحَّ ن  الٰصَّ  ُمْصِبِحْیَّ

84. এলতলক বসহঁলত বয অজি ন কবৰবছ  তসয়ো বসহঁতৰ 

তকোলনো কোমত অহো নোবছ । 

ْ  اَّْغنه  فَّمَّا   ا  عَّْٰنُ َّانُْوا ٰمَّ  یَّْكِسُبْونَّ   ك

85. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী,  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো তকোলনো িস্তুলকই আবম অযথো সৃবষ্ট কৰো নোই, আৰু 

বনশ্চয় বকয়োমত আবহি। এলতলক তুবম পৰম তসৌজনযৰ 

হসলত বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো। 

ا  مَّ لَّْقنَّا  وَّ مهوهِت  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ
ٰقِ    اَِٰلَّ  بَّیْنَُّهمَّا   ةَّ  وَّاِٰنَّ   ِبالْحَّ اعَّ   الٰسَّ
هتِیَّة   ْفحَّ  فَّاْصفَِّح  َلَّ ِمْیلَّ  الٰصَّ  الْجَّ

86. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই হহলছ মহোস্ৰষ্টো, 

মহোজ্ঞোনী। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  لٰهُق  رَّ لِْیُم  ُهوَّالْخَّ  الْعَّ

87. আৰু আবম ততোমোক প্ৰদোন কবৰলছোঁ পুনঃ পুনঃ পঠিত 

সোলতোটো আয়োত আৰু মহো তকোৰআন। 

لَّقَّْد  تَّیْنهكَّ  وَّ ْبًعا  اه   الْمَّثَّاِنْ  ٰمِنَّ  سَّ
نَّ  ِظْیمَّ  وَّالُْقْراه  الْعَّ
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88. আবম বসহঁতৰ বিবভন্ন তেণীক তভোগ-বি োসৰ বয উপকৰণ 

বদলছোঁ তোৰ প্ৰবত তুবম তকবতয়োও ততোমোৰ দুচকু প্ৰসোবৰত 

নকবৰিো। বসহঁতৰ িোলি তুবম দুখ নকবৰিো; আৰু তুবম 

মুবমনসক ৰ িোলি ততোমোৰ িোহু নত কৰো (অথিোৎ সদয় 

তহোৱো), 

ٰنَّ  َلَّ  ا  اِله  عَّْینَّْیكَّ  تَُّمٰدَّ ٰتَّْعنَّا  مَّ   ِبه    مَّ
َّْزوَّاًجا  ْ  ا ْن  وََّلَّ  ٰمِْٰنُ ْ  تَّْحزَّ   عَّلَّهْْیِ
كَّ  وَّاْخِفْض  نَّاحَّ  لِلْمُْؤِمِنْیَّ  جَّ

89. আৰু তকোৱো, ‘বনশ্চয় মই হহলছোঁ প্ৰকোশয সতকি কোৰী’।  وَّقُْل   ْ َّنَّا  اِٰنِ  الْمُِبْیُ   النَِّٰذیْرُ  ا

90. বযদলৰ আবম অৱতীণি কবৰবছল োঁ বিভিকোৰীসক ৰ 

ওপৰত; 
لْنَّا  كَّمَّا   َّنْزَّ لَّ  ا ن  عَّ  الْمُْقتَِّسِمْیَّ

91. বযসকল  তকোৰআনক বিবভন্নভোলৱ বিভি কবৰলছ।  َّلُوا الَِّٰذیْن عَّ نَّ  جَّ  ِعِضْیَّ  الُْقْراه

92. এলতলক ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শপত! বনশ্চয় আবম 

বসহঁত সকল োলক তজৰো কবৰম, 
بِٰكَّ  ْ  فَّوَّرَّ ُ ن  لَّنَّْسـ َّلَّٰٰنَّ َّْجمَِّعْیَّ  ا

93. তসই বিষলয়, বযলটো বসহঁলত আম  কবৰবছ ।  ٰمَّا َّانُْوا عَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

94. এলতলক তুবম বয বিষলয় আলদশপ্ৰোপ্ত হহছো তসয়ো 

প্ৰকোশযভোলৱ প্ৰচোৰ কৰো আৰু মুশ্ববৰকসক ৰ পৰো মুখ ঘূৰোই 

ত োৱো। 

عْ  َّْعِرْض  ُتْؤمَّرُ  ِبمَّا  فَّاْصدَّ ِن  وَّا   عَّ
 الْمُْشِرِكْیَّ 

95. বনশ্চয় বিদ্ৰূপকোৰীসক ৰ বিৰুলি আবমলয়ই ততোমোৰ 

িোলি যলথষ্ট, 
نَّٰا  ن  كَّفَّیْنهكَّ  اِ  الْمُْستَّْهِزِءیْنَّ

96. বযসকল  আল্লোহৰ হসলত আন তকোলনো উপোসয বনধিোৰণ 

কলৰ। বনশ্চয় অবতশীলেই বসহঁলত (ইয়োৰ পবৰণোম) জোবনি 

পোবৰি। 

لُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِ  مَّعَّ  یَّْجعَّ هًها  اّلٰله رَّ    اِل   اهخَّ
ْوفَّ   یَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

97. আবম এই কথো বনবশ্চতভোলৱ জোলনো তয, বসহঁতৰ কথোৰ 

দ্বোৰো ততোমোৰ মন সংকুবচত হয়; 
لَّقَّْد  َّنَّٰكَّ  نَّْعلَُّم  وَّ ْدُركَّ  یَِّضْیُق  ا   ِبمَّا  صَّ

ن   یَُّقْولُْونَّ
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98. এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তছিীহ পো  কৰো 

আৰু ছোজদোহকোৰীসক ৰ অেভুি ি তহোৱো। 

ْح  بِٰ ْمدِ  فَّسَّ بِٰكَّ  ِبحَّ   ٰمِنَّ  وَُّكْن  رَّ
ن  ِجِدیْنَّ  الٰسه

99. আৰু ততোমোৰ মৃতুয নহোল লক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ইিোদত কৰো। 

بَّٰكَّ  وَّاْعُبْد  ٰته  رَّ ن  یَّاْتِیَّكَّ  حَّ  الْیَِّقْیُ
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আন-নোহ  النحل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আল্লোহৰ আলদশ আবহিই; এলতলক ততোমোল োলক তোক 

তসোনকোল  আবনিল  খৰলখদো নকবৰিো। ততওঁ অবত পবৱত্ৰ 

মবহমোময়, আৰু বসহঁলত বয অংশীদোৰ িোপন কলৰ তোৰ পৰো 

ততওঁ (িহু) উিি ত। 

َّٰته   َّْمرُ  ا ِ  ا نَّه    تَّْستَّْعِجلُْوهُ    فَّلَّ  اّلٰله   ُسْبحه
له  ٰمَّا  وَّتَّعه  یُْشِرُكْونَّ  عَّ

2. ততওঁ বনজ িোিোসক ৰ মোজৰ যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ প্ৰবত 

বনলদি শ প্ৰদোন কবৰ ৰূহ (অহীসহ বফবৰিো) তপ্ৰৰণ কলৰ এই 

িুব  তয, ততোমোল োলক সতকি  কৰো, মই বিলন আন তকোলনো 

সতয ই োহ নোই; তসলয় ততোমোল োলক তমোৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কৰো। 

ِٰلُ  كَّةَّ  یَُنَّ هٓى ِ ْوِح  الْمَّل َّْمِره   ِمْن  ِبالٰرُ له  ا   عَّ
ٓاءُ  مَّْن  َّْن  ِعبَّادِه    ِمْن  یَّٰشَّ ا ا َّنِْذُرْو  َّنَّٰه   ا   ا
ههَّ  َلَّ   َّنَّا  اَِٰلَّ   اِل  فَّاتَُّٰقْوِن  ا

3. ততলৱঁই যথোযথভোলৱ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক সৃবষ্ট 

কবৰলছ; বসহঁলত বয অংশীদোৰ িোপন কলৰ ততও ঁতোৰ পৰো 

(িহু) উিি ত। 

لَّقَّ  مهوهِت  خَّ ٰقِ    وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ   ِبالْحَّ
له  ٰمَّا  تَّعه  یُْشِرُكْونَّ  عَّ

4. ততলৱঁই মোনুহক শুৰকীটৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ; অথচ তচোৱো, 

তসই মোনুলহই প্ৰকোশয বিতিোকোৰী! 
لَّقَّ  انَّ  خَّ   فَّاِذَّا نُْٰطفَّة   ِمْن  اَْلِنْسَّ

ِصْیم    ٰمُِبْی   ُهوَّخَّ

5. আৰু চতুষ্পদ জন্তুলিোৰ ততলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ, 

ততোমোল োকৰ িোলি তোত আলছ শীত বনিোৰণৰ উপকৰণ 

 গলত আৰু নোনো ধৰণৰ উপকোৰ আলছ আৰু তসইলিোৰৰ 

বকছুমোনক ততোমোল োলক ভক্ষ্লণো কৰো। 

امَّ  ا     وَّاَْلَّنْعَّ لَّقَّهَّ ا   لَّكُْم   خَّ  دِْفء   فِْیهَّ
مَّنَّافِعُ  ا  وَّ ِمْنهَّ  تَّاْكُلُْونَّ   وَّ

6. আৰু ততোমোল োকৰ িোলি তোত আলছ উপলভোগ কবৰি পৰো 

তসৌিযি, তযবতয়ো ততোমোল োলক তসইলিোৰক সবন্ধয়োৰ সময়ত 

চোৰণভূবমৰ পৰো ওভতোই আনো আৰু পুৱোৰ ভোগত তসইলিোৰক 

চোৰণভূবমল  তখবদ বনয়ো। 

لَّكُْم  ا  وَّ مَّال   فِْیهَّ   ُتِریُْحْونَّ  ِحْیَّ  جَّ
ُحْونَّ   وَِّحْیَّ   تَّْسرَّ
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7. আৰু তসইলিোলৰ ততোমোল োকৰ গধুৰ তিোজোলিোৰ িহন কবৰ 

হ  যোয় এলনকুৱো  োইল , য’ত প্ৰোণোেৰ কষ্টবিহীন 

ততোমোল োলক যোি তনোৱোবৰ োলহঁলতন। বনশ্চয় ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক অবত তেহশী , পৰম দয়ো ু। 

ثْقَّالَّكُْم  وَّتَّْحِمُل  َّ   تَُّكْونُْوا لَّْٰم  بَّلَّد   اِله  ا
بَُّٰكْم  اِٰنَّ   اَْلَّنُْفِس    ِبِشٰقِ  اَِٰلَّ  بهلِِغْیهِ   رَّ
ُءْوف   ن  لَّرَّ  ٰرَِّحیْم 

8. আৰু ততোমোল োকৰ আলৰোহণৰ িোলি  গলত তশোভোৰ িোলি 

ততওঁ সৃবষ্ট কবৰলছ তঘোঁৰো, খচ্চৰ আৰু গোধ আৰু ততওঁ এলনকুৱো 

িহুলতো িস্তু সৃবষ্ট কলৰ (আৰু কবৰি) বযলিোৰ ততোমোল োলক 

নোজোনো। 

ْیلَّ  ِمْْیَّ   وَّالِْبغَّالَّ  وَّالْخَّ ُكُبْوهَّا  وَّالْحَّ ْ   لَِتَّ
یَّْخلُُق   وَِّزیْنًَّة    ا  وَّ  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

9. আৰু সৰ  পলথ আল্লোহৰ ওচৰল লক হ  যোয়, বকন্তু 

পথলিোৰৰ মোজত িৰ পলথো আলছ। ততও ঁ ইচ্ছো কবৰল  

ততোমোল োক আটোইলক সৎপথত পবৰচোব ত কবৰি 

পোবৰল লহঁলতন। 

لَّ  ِ  وَّعَّ ِبیِْل  قَّْصُد  اّلٰله ا  الٰسَّ ِمْنهَّ ٓاى ِر     وَّ   جَّ
لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ ىكُْم  شَّ ده ن  لَّهَّ َّْجمَِّعْیَّ  ا

10. ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পোনী িৰষোয়। তোত ততোমোল োকৰ 

িোলি আলছ পোনীয় আৰু তোৰ পৰোই জন্মোয় উবদ্ভদ, যোৰ মোজত 

ততোমোল োলক পশুচোৰণ কৰো। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا   لَّٰكُْم  مَّٓاءً  الٰسَّ
اب   ٰمِْنهُ  رَّ ِمْنهُ  شَّ ر   وَّ جَّ ُتِسْیُمْونَّ   فِْیهِ  شَّ
 

11. ইয়োৰ মোধযমত ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি উৎপন্ন কলৰ 

শসয, যোয়তুন, তখজুৰ গছ, আিুৰ আৰু নোনো ধৰণৰ ফ মূ । 

বনশ্চয় ইয়োত আলছ বচেোশী  সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বনদশিন। 

ْرعَّ  ِبهِ  لَّكُْم  یُنٌِْۢبُت  یُْتْونَّ  الٰزَّ   وَّالٰزَّ
ِمْن   وَّاَْلَّْعنَّابَّ  وَّالنَِّٰخْیلَّ    كُٰلِ  وَّ
ِت    لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   الثَّٰمَّره هیَّةً  ذه  لِٰقَّْوم   َلَّ

 یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ 

12. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত কবৰলছ 

ৰোবত, বদন, সূযি আৰু চন্দ্ৰক; আৰু নক্ষ্ত্ৰৰোবজও ততওলঁৰই 

বনলদি শত বনলয়োবজত। বনশ্চয় ইয়োত তিোধশবি সম্পন্ন 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ িহুলতো বনদশিন। 

رَّ  ٰخَّ ارَّ ن  الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  وَّسَّ ْمسَّ   وَّالنَّٰهَّ  وَّالٰشَّ
ٌۢ  وَّالنُُٰجْوُم   وَّالْقَّمَّرَّ    ت  ره ٰخَّ   ِباَّْمِره     ُمسَّ

لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیهت   ذه ن  لِٰقَّْوم   َلَّ  یَّْٰعِقلُْونَّ
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13. আৰু ততওঁ ততোমোল োকৰ িোলি পৃবথৱীত বিবচত্ৰ ৰঙ-

বিৰঙৰ বয বয সৃবষ্ট কবৰলছ, বনশ্চয় তোলতো আলছ তসই 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বনদশিন, বযসকল  উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

ا  مَّ َّ  وَّ ا   ُمْختَّلًِفا  اَْلَّْرِض  ِف  لَّكُْم  ذَّرَّ
نُه     َّلْوَّا لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ا هیَّةً  ذه   لِٰقَّْوم   َلَّ

ٰكَُّرْونَّ   یَّٰٰذَّ

14. আৰু ততলৱঁই সোগৰক বনলয়োবজত কবৰলছ, যোলত 

ততোমোল োলক তোৰ পৰো (মোছৰ) সলতজ মোংস খোি পোৰো, 

 গলত যোলত ততোমোল োলক তোৰ পৰো ৰত্নোৱ ী আহৰণ কবৰি 

পোৰো বযলিোৰ ততোমোল োলক অ ংকোৰৰূলপ পবৰধোন কৰো; আৰু 

ততোমোল োলক তদবখিল  তপোৱো তয, সোগৰৰ িুকু তভদ কবৰ 

তনৌযোন চ োচ  কলৰ, যোলত ততোমোল োলক ততওঁৰ অনুগ্ৰহ 

সন্ধোন কবৰি পোৰো আৰু যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ 

কবৰি পোৰো; 

رَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  ٰخَّ  ِمْنهُ  لِتَّاْكُلُْوا الْبَّْحرَّ  سَّ
ِریًا ٰوَّتَّْستَّْخِرُجْوا لَّْحًما   ِحلْیَّةً  ِمْنهُ  طَّ

ا    ی  تَّلْبَُّسْونَّهَّ   فِْیهِ  مَّوَّاِخرَّ  الُْفلْكَّ  وَّتَّرَّ
لِتَّْبتَُّغْوا لَّٰكُْم  فَّْضلِه   ِمْن  وَّ لَّعَّ   وَّ
 تَّْشكُُرْونَّ 

15. আৰু ততলৱঁই পৃবথৱীত সুদৃঢ পিিতমো ো িোপন কবৰলছ, 

যোলত পৃবথৱীলয় ততোমোল োকক হ  থৰক-িৰক কবৰি 

তনোৱোলৰ, আৰু িোপন কবৰলছ নদ-নদী আৰু পথসমূহ, যোলত 

ততোমোল োলক বনজৰ গেিযি ত যোি পোৰো; 

َّلْقه  وَّاِسَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّا َّْن  رَّ  تَِّمْیدَّ  ا
ًرا ٰوَُّسُبًل  ِبكُْم  َّنْهه لَّٰكُْم  وَّا   لَّٰعَّ

ن   تَّْهتَُّدْونَّ

16. আৰু (ততলৱঁই) পথ বনলদি শক বচহ্নসমূহ (িোপন কবৰলছ)। 

 গলত তৰো নক্ষ্ত্ৰৰ দ্বোৰোও (মোনুলহ) পথ বনলদি শ পোয়। 

همهت     ِبالنَّْٰجِم   وَّعَّل  یَّْهتَُّدْونَّ  ُهْم  وَّ

17. এলতলক বযজলন সৃবষ্ট কলৰ, ততওঁ তোৰ দলৰ তনবক 

বযজলন সৃবষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ? তথোবপও ততোমোল োলক বশক্ষ্ো 

গ্ৰহণ নকবৰিোলন? 

َّفَّمَّْن  َّفَّلَّ   یَّْخلُُق    َٰلَّ  كَّمَّْن  یَّْٰخلُُق  ا   ا
ٰكَُّرْونَّ   تَّذَّ

18. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ গণনো কবৰল  

তকবতয়োও তোৰ সংখযো বনণিয় কবৰি তনোৱোবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ 

ক্ষ্মোপৰোয়ণ, পৰম দয়ো ু। 

ْوا وَّاِْن  ِ  نِْعمَّةَّ  تَُّعٰدُ   اِٰنَّ   ُتْحُصْوهَّا    َلَّ  اّلٰله
 َّ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   لَّغَّ

19. আৰু ততোমোল োলক বয তগোপন কৰো আৰু বয প্ৰকোশ কৰো 

তসয়ো আল্লোলহ (ভো দলৰই) জোলন। 

 ُ ا  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله ْونَّ  مَّ ا  ُتِسٰرُ مَّ ُتْعلُِنْونَّ  وَّ
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20. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ 

বসহঁলত এলকোলৱই সৃবষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ, িৰং বসহঁতলকই সৃবষ্ট 

কৰো হহলছ। 

ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّْدُعْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   َلَّ  اّلٰله
ْیـ ًا ٰوَُّهْم  یَّْخلُُقْونَّ   یُْخلَُّقْونَّ   شَّ

21. (িৰং বসহঁত) বনষ্প্ৰোণ, বনজীৱ আৰু বসহঁতক তকবতয়ো 

পুনৰুবিত কৰো হ’ি তসই বিষলয়ও বসহঁতৰ তকোলনো তচতনো 

(লিোধ) নোই। 

َّْموَّات   ْْیُ  ا َّْحیَّٓاء     غَّ ا   ا مَّ   یَّْشُعُرْونَّ ن  وَّ
َّیَّٰانَّ  ن  ا ثُْونَّ  یُْبعَّ

22. ততোমোল োকৰ ই োহ তকৱ  এজন ই োহ, এলতলক 

বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ বসহঁতৰ 

অেৰ হহলছ অস্বীকোৰকোৰী আৰু বসহঁত হহলছ অহংকোৰী। 

هُهكُْم  هه   اِل لَِّٰذیْنَّ   ٰوَّاِحد     اِل  َلَّ  فَّا
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  ة   قُلُْوبُُهْم  ِباَْلهِخرَّ ْنِكرَّ ٰمُ
ْونَّ  ٰوَُّهْم   ٰمُْستَّْكَِبُ

23. ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই তয, আল্লোলহ (ভো দলৰই) 

জোলন বসহঁলত বয তগোপন কলৰ আৰু বয প্ৰকোশ কলৰ। বনশ্চয় 

ততওঁ অহংকোৰীসক ক পছি নকলৰ। 

مَّ  َلَّ  رَّ َّٰنَّ  جَّ َّ  ا ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله ْونَّ  مَّ  یُِسٰرُ
ا  مَّ نَّٰه    یُْعلُِنْونَّ    وَّ   یُِحٰبُ  َلَّ  اِ

یْنَّ   الْمُْستَّْكَِبِ

24. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক বক অৱতীণি কবৰলছ’? ততবতয়ো বসহঁলত কয়, 

‘পূিিৱতীসক ৰ উপকথো’! 

ا ذَّا   لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا لَّ  ٰمَّ َّنْزَّ بُُٰكْم ن  ا   رَّ
ا لُْو  اِطْْیُ  قَّا ن  اَّسَّ لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ

25. ফ ত বকয়োমতৰ বদনো বসহঁলত বনজৰ পোপকমিৰ তিোজো 

সমূ্পণিৰূলপ িহন কবৰি আৰু বসহঁতৰ তিোজোও িহন কবৰি 

বযসক ক বসহঁলত অজ্ঞতোিশতঃ বিভ্ৰোে কবৰলছ। তচোৱো, 

বসহঁলত বয িহন কবৰি তসয়ো বকমোন বনকৃষ্ট! 

ُهْم  لِیَّْحِملُْو ا َّْوزَّارَّ َّاِملَّةً  ا مَِّة ن  یَّْٰومَّ  ك   الِْقیه
ِمْن  َّْوزَّارِ  وَّ ْْیِ  یُِضلُْٰونَُّهْم  الَِّٰذیْنَّ  ا   ِبغَّ
ٓاءَّ  اََّلَّ   عِلْم     ا  سَّ ن  مَّ  یَِّزُرْونَّ

26. বনশ্চয় বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল  চৰোে কবৰবছ , ফ ত 

আল্লোলহ বসহঁতৰ প্ৰোসোদৰ বভবত্তমূ ত আঘোত কবৰবছ ; ইয়োৰ 

ফ ত প্ৰোসোদৰ চোদ বসহঁতৰ ওপৰত খবহ পবৰবছ  আৰু 

বসহঁতৰ প্ৰবত শোবি এলনলক আবহবছ  তয, বসহঁলত এলকোলৱই 

উপ বব্ধ কবৰি পৰো নোবছ । 

كَّرَّ  قَّْد  ُ  فَّاَّٰتَّ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  مَّ  اّلٰله
ٰرَّ   الْقَّوَّاعِدِ  ٰمِنَّ  بُنْیَّانَُّهْم  ُ  فَّخَّ   عَّلَّهْْیِ
ْقُف  هُىُ  فَّْوقِِهْم  ِمْن  الٰسَّ َّته اُب  وَّا ذَّ   الْعَّ

یُْث  ِمْن   یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  حَّ
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27. ইয়োৰ বপছত বকয়োমতৰ বদনো ততওঁ বসহঁতক  োবঞ্ছত 

কবৰি আৰু ততওঁ ক’ি, ‘তমোৰ তসই অংশীদোৰলিোৰ ক’ত, 

বযলিোৰৰ বিষলয় ততোমোল োলক তঘোৰ িোক-বিতিো কবৰবছ ো’? 

বযসক ক জ্ঞোন দোন কৰো হহবছ , ততওঁল োলক ক’ি, ‘বনশ্চয় 

আবজ  োঞ্ছনো আৰু অমি  কোবফৰসক ৰ ওপৰত’-- 

مَّةِ  یَّْومَّ  ثُٰمَّ  یَُّقْولُ  یُْخِزیِْهْم  الِْقیه َّیْنَّ  وَّ   ا
َّٓاِءیَّ  ك ٓاقُْٰونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰذیْنَّ  ُشرَّ   ُتشَّ
   ْ   اِٰنَّ  الِْعلْمَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ   فهِْْیِ
ْوٓءَّ  الْیَّْومَّ  الِْخْزیَّ  لَّ  وَّالٰسُ  عَّ
ن   الْكهِفِریْنَّ

28. বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰ থকো অৱিোলতই বফবৰিোসকল  

তযবতয়ো বসহঁতৰ প্ৰোণ হৰণ কবৰি, ততবতয়ো বসহঁলত 

আত্মসমপিণ কবৰ ক’ি, ‘আবম তকোলনো তিয়ো কোম কৰো 

নোবছল োঁ’। হয়, ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তসই বিষলয় 

বনশ্চয় আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

فٰههُىُ  الَِّٰذیْنَّ  كَّةُ  تَّتَّوَّ هٓى ِ الِِمْ   الْمَّل   ظَّ
َّنُْفِسِهْم  َّلْقَُّوا ا لَّمَّ  فَّا ا  الٰسَّ   ُكنَّٰا  مَّ
َّ  اِٰنَّ  بَّله    ُسْوٓء      ِمْن  نَّْعمَُّل  ٌۢ  اّلٰله   ِبمَّا  عَّلِْیم 
 تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم 

29. এলতলক ততোমোল োলক জোহোন্নোমৰ দুৱোৰসমূহলৰ তোত 

িোয়ীভোলৱ থোবকিল  প্ৰলৱশ কৰো। এলতলক তচোৱো, 

অহংকোৰীসক ৰ আিোসি  বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

َّبْوَّابَّ  فَّادُْخلُْو ا نَّٰمَّ  ا هَّ لِِدیْنَّ  جَّ ا    خه  فِْیهَّ
یْنَّ  مَّثْوَّی فَّلَِّبْئسَّ  ِ  الْمُتَّكََّٰبِ

30. আৰু বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰবছ  ততওঁল োকক 

তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক বক অৱতীণি 

কবৰলছ’? ততওঁল োলক ক’ি, ‘মহোক যোণ’। বযসকল  

সৎকমি কবৰলছ ততওলঁ োকৰ িোলি আলছ এই পৃবথৱীত মি  

আৰু আবখৰোতৰ আিোস ইয়োতলকও উৎকৃষ্ট; আৰু 

মুত্তোক্বীসক ৰ আিোসি  বকমোন তয উৎকৃষ্ট! 

َِّٰذیْنَّ  وَّقِْیلَّ  تَّٰقَّْوا لِل ا ذَّا   ا لَّ  مَّ َّنْزَّ بُُٰكْم    ا   رَّ
لُْوا ا    قَّا ْْیً َِّٰذیْنَّ   خَّ ُنْوا لِل ِذهِ  ِفْ  اَّْحسَّ   هه
نْیَّا  نَّة     الٰدُ سَّ ارُ   حَّ لَّدَّ ةِ  وَّ ْْی     اَْلهِخرَّ   خَّ
لَِّنْعمَّ  ن  دَّارُ  وَّ  الْمُٰتَِّقْیَّ

31. য’ত ততওঁল োলক প্ৰলৱশ কবৰি তসইলটো হহলছ িোয়ী 

জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত; ততওঁল োলক বযলটো 

বিচোবৰি তসইলটোলৱই ততওঁল োকৰ িোলি তোত থোবকি। 

এইদলৰই আল্লোলহ মুত্তোক্বীসক ক পুৰসৃ্কত কলৰ, 

نٰهُت  ا  عَّْدن   جَّ   ِمْن  تَّْجِرْی  یَّْٰدُخلُْونَّهَّ
ا  رُ  تَّْحِتهَّ ا  لَُّهْم  اَْلَّنْهه ا  فِْیهَّ ٓاُءْونَّ    مَّ   یَّشَّ
لِكَّ  ُ  یَّْجِزی كَّذه ن  اّلٰله  الْمُٰتَِّقْیَّ
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32. বফবৰিোসকল  ততওলঁ োকৰ মৃতুয ঘটোয় উত্তমভোলৱ। 

বফবৰিোসকল  কয়, ‘ততোমোল োকৰ ওপৰত ছো োম (িবষিত 

হওক)! ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তোৰ বিবনময়ত জোন্নোতত 

প্ৰলৱশ কৰো’। 

فٰههُىُ  الَِّٰذیْنَّ  كَّةُ  تَّتَّوَّ هٓى ِ یِِٰبْیَّ ن  الْمَّل  طَّ
هم   یَُّقْولُْونَّ  ل نَّٰةَّ  ادُْخلُوا  عَّلَّْیُكُم ن  سَّ  الْجَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا 

33. বসহঁলত (কোবফৰসকল ) তকৱ  বসহঁতৰ ওচৰল  বফবৰিো 

অহোৰ প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছ অথিো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

তকোলনো বনলদি শ অহোৰলহ প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছ। বসহঁতৰ 

পূিিৱতীসকল ও এলনকুৱোই কবৰবছ । আল্লোলহ বসহঁতৰ প্ৰবত 

তকোলনো অনযোয় কৰো নোবছ , িৰং বসহঁত বনলজই বনজৰ প্ৰবত 

অনযোয় কবৰবছ । 

َّْن  اَِٰلَّ   یَّْنُظُرْونَّ  هَّْل  ُ  ا ُ كَّةُ  تَّاْتهِْیَّ هٓى ِ  الْمَّل
َّوْ  َّ  ا َّْمرُ  یَّاِْٰت بِٰكَّ    ا لِكَّ   رَّ لَّ  كَّذه  الَِّٰذیْنَّ  فَّعَّ
ا   قَّْبلِِهْم    ِمْن  مَّ لَّمَُّهُم  وَّ ُ  ظَّ هِكْن  اّلٰله ل   وَّ
ا َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا

34. এলতলক বসহঁতৰ ওপৰত আপবতত হহবছ  বসহঁতলৰই 

তিয়ো কমিৰ পবৰণবত আৰু বসহঁলত বয বিষয়লটোক হ  উপহোস 

কবৰবছ  তসইলটোলৱ বসহঁতক পবৰলিষ্টন কবৰবছ । 

ابَُّهْم  اهُت  فَّاَّصَّ ٰیِ ا  سَّ ِملُْوا مَّ اقَّ  عَّ   ِبِهْم  وَّحَّ
ا  َّانُْوا ٰمَّ ن  ِبه   ك  یَّْستَّْهِزُءْونَّ

35. আৰু বযসকল  বশ্বকি  কবৰলছ বসহঁলত কয়, ‘আল্লোলহ ইচ্ছো 

কবৰল  আবম আৰু আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসকল  ততওঁৰ িোবহলৰ 

আনৰ ইিোদত নকবৰল োঁলহঁলতন, আৰু ততওঁৰ বনলদি শ 

অবিহলন আবম তকোলনো িস্তুক হোৰোলমো নকবৰল োঁলহঁলতন’। 

বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও এলনকুৱোই কবৰবছ । এলতলক 

ৰোছু সক ৰ কতি িয তকৱ  সুস্পষ্ট িোণী তপৌঁচোই বদয়ো নহয় 

জোলনো? 

ُكْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  َّْشرَّ ٓاءَّ  لَّوْ  ا ُ   شَّ ا  اّلٰله  مَّ
بَّْدنَّا  ء   ِمْن  دُْونِه    ِمْن  عَّ ْ   وََّلَّ   نَّْٰحُن  َشَّ
بَّٓاُؤنَّا  ْمنَّا  وََّلَّ  اه ٰرَّ ء     ِمْن  دُْونِه   ِمْن  حَّ ْ  َشَّ
لِكَّ  لَّ  كَّذه ْل   قَّْبلِِهْم    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  فَّعَّ   فَّهَّ
لَّ  ُسِل  عَّ هغُ  اَِٰلَّ  الٰرُ  الْمُِبْیُ  الْبَّل
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36. আৰু বনশ্চয় আবম প্ৰলতযক জোবতৰ ওচৰল  এলকো 

এলকোজন ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, এই বনলদি শ প্ৰদোন কবৰ 

তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো আৰু তোগুতক 

পবৰহোৰ কৰো। তোৰ বপছত আল্লোলহ বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোনক 

বহদোয়ত বদবছ , আৰু বকছুমোনৰ ওপৰত পথভ্ৰষ্টতো অৱধোবৰত 

হহবছ ; এলতলক ততোমোল োলক পৃবথৱীত পবৰভ্ৰমণ কবৰ তচোৱো 

বমছ ীয়োসক ৰ পবৰণোম বক হহবছ ? 

لَّقَّْد  ثْنَّا  وَّ ُسْوًَل  اُٰمَّة   كُٰلِ  ِفْ  بَّعَّ َِّن  ٰرَّ  ا
َّ  اْعُبُدوا اُغْوتَّ    وَّاْجتَِّنُبوا اّلٰله   الٰطَّ
 ْ ی  ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ ُ  هَّدَّ ْ  اّلٰله ِمْٰنُ   ٰمَّْن  وَّ
ٰقَّْت  هلَُّة    عَّلَّْیهِ  حَّ ل ْوا  الٰضَّ  ِف  فَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظُرْوا اَْلَّْرِض    عَّاقِبَّةُ  ك

ِبْیَّ   الْمُكَّٰذِ

37. তুবম বসহঁতৰ বহদোয়তৰ িোলি ঐকোবেকভোলৱ আগ্ৰহী 

হ’ত ও আল্লোলহ যোক বিভ্ৰোে কলৰ তোক ততও ঁ তকবতয়োও 

বহদোয়ত বনবদলয়, আৰু বসহঁতৰ িোলি তকোলনো সহোয়কোৰীও 

নোই। 

له  تَّْحِرْص  اِْن  ىُهْم  عَّ َّ  فَّاِٰنَّ  ُهده   َلَّ  اّلٰله
ا  یُِٰضٰلُ  مَّْن  یَّْهِدْی  مَّ   ٰمِْن  لَُّهْم  وَّ
 نٰهِصِریْنَّ 

38. আৰু বসহঁলত দৃঢতোৰ হসলত আল্লোহৰ শপত খোই কয়, 

‘যোৰ মৃতুয হয় তোক আল্লোলহ তকবতয়োও পুনজীবৱত নকবৰি’। 

(শুনো) বকয় নকবৰি! বনশ্চয় ততওঁৰ ওপৰত কৃত প্ৰবতশ্ৰুবত 

ততও ঁ সতযত পবৰণত কবৰি। বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই 

নোজোলন। 

ُمْوا َّقْسَّ ِ  وَّا ْهدَّ  ِباّلٰله َّیْمَّانِِهْم ن  جَّ   َلَّ   ا
ُث  ُ  یَّْبعَّ   عَّلَّْیهِ  وَّعًْدا بَّله   یَُّٰمْوُت    مَّْن  اّلٰله

هِكٰنَّ  ل ًقا ٰوَّ ْكثَّرَّ  حَّ َّ   َلَّ  النَّٰاِس  ا
ن   یَّْعلَّمُْونَّ

39. (পুনজীবৱত এই কোৰলণ কবৰি তয) বয বিষলয় বসহঁলত 

মতোলনকয কবৰবছ , তসয়ো যোলত বসহঁতৰ ওচৰত স্পষ্ট কবৰি 

পোলৰ,  গলত কোবফৰসক ক এই কথো জনোিল  তয, বনশ্চয় 

বসহঁত আবছ  বমছ ীয়ো। 

 َّ   فِْیهِ  یَّْختَّلُِفْونَّ  الَِّٰذْی  لَُّهُم  لِیُبَّٰیِ
لِیَّْعلَّمَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ُرْو  َّنَُّٰهْم   كَّفَّ َّانُْوا ا   ك
ِذِبْیَّ   كه

40. (জোবন তথোৱো!) আবম তকোলনো িস্তুক (অবিত্বত 

আবনিল ) ইচ্ছো কবৰল  আবম তকৱ  কওঁ তয, ‘হ’; ফ ত 

ই হহ যোয়। 

نَّٰمَّا  ء   قَّْولُنَّا  اِ ْ هُ  اِذَّا   لَِشَّ دْنه َّرَّ َّْن  ا   نَُّٰقْولَّ  ا
 فَّیَُّكْوُنن   ُكْن  لَّه  
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41. আৰু বযসকল  বনযিোবতত তহোৱোৰ বপছত আল্লোহৰ পথত 

বহজৰত কবৰলছ, বনশ্চয় আবম ততওলঁ োকক পৃবথৱীত উত্তম 

আিোস প্ৰদোন কবৰম; আৰু আবখৰোতৰ পুৰস্কোৰ বনশ্চয় 

ইয়োতলকও তেি। যবদ বসহঁলত জোবনল লহঁলতন! 

ُرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ِ  ِف  هَّاجَّ ْ  اّلٰله ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
ْ  ُظلِمُْوا ُ نْیَّا  ِف  لَّنُبَّٰوِئَّٰٰنَّ نًَّة    الٰدُ سَّ  حَّ
َّْجرُ  ةِ  وََّلَّ ُ    اَْلهِخرَّ ْكَبَّ َّ َّانُْوا لَّوْ   ا  ك
ن   یَّْعلَّمُْونَّ

42. বযসকল  হধযিয ধোৰণ কলৰ আৰু ততওঁল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওপৰত ভৰসো (তোৱোকু্ক ) কলৰ। 

ْوا الَِّٰذیْنَّ  ُ َبَّ له  صَّ بِِٰهْم  وَّعَّ َّٰلُْونَّ  رَّ یَّتَّوَّك
 

43. আৰু আবম ততোমোৰ পূলিি তকৱ  পুৰুষসক লকই (ৰোছু  

বহচোলপ) তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, বযসক ৰ প্ৰবত আবম অহী 

পঠিয়োইবছল োঁ, এলতলক যবদ ততোমোল োলক নোজোনো ততলে 

জ্ঞোনীসক ক সুবধ ত োৱো, 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ اًَل  اَِٰلَّ  قَّْبلِكَّ  ِمْن   ا  ِرجَّ
ْ  نُْٰوِحْ   ا اِلَّهْْیِ َّْهلَّ  فَّْسـ َّلُْو  ْكرِ  ا   اِْن  الٰذِ
ن  َلَّ  ُكنُْتْم   تَّْعلَّمُْونَّ

44. স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ আৰু গ্ৰন্থোৱ ী সহকোলৰ। আবম ততোমোৰ 

প্ৰবত তকোৰআন অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত তুবম মোনুহক 

স্পষ্টভোলৱ িুজোই বদি পোৰো বযখন বসহঁতৰ প্ৰবত অৱতীণি কৰো 

হহলছ,  গলত যোলত মোনুলহ (এই বিষলয়) বচেো-চচি ো কলৰ। 

بُِر    ِبالْبَّیِٰنهِت  لْنَّا    وَّالٰزُ َّنْزَّ   اِلَّْیكَّ  وَّا
ْكرَّ  َّ  الٰذِ ا  لِلنَّٰاِس  لِتُبَّٰیِ ْ  نُٰزِلَّ  مَّ   اِلَّهْْیِ
لَُّٰهْم  لَّعَّ  یَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ  وَّ

45. বযসকল  তিয়ো কমি কবৰিল  ষডযন্ত্ৰ ৰলচ, আল্লোলহ 

বসহঁতক ভূগভি ত বি ীন নকবৰি িুব  বসহঁলত বনভি য় হহলছ 

তনবক, অথিো উপ বব্ধ কবৰি তনোৱোৰো  োইৰ পৰো বসহঁতৰ 

ওপৰত শোবি নোবহি িুব  বসহঁলত বনবশ্চে হহলছ তনবক? 

َِّمنَّ  َّفَّا كَُّروا الَِّٰذیْنَّ  ا اهِت  مَّ ٰیِ َّْن  الٰسَّ  ا
ُ  یَّْٰخِسفَّ  َّوْ  اَْلَّْرضَّ  ِبِهُم  اّلٰله ُ  ا ُ  یَّاْتهِْیَّ
اُب  ذَّ یُْث  ِمْن  الْعَّ ن  َلَّ  حَّ  یَّْشُعُرْونَّ

46. অথিো বসহঁলত চ ো-ফুৰো কৰো অৱিোত ততও ঁ বসহঁতক 

কৰোয়ত্ব নকবৰি িুব  বসহঁলত বনবশ্চে হহলছ তনবক? অথচ 

বসহঁলত তসয়ো িযথিও কবৰি তনোৱোবৰি। 

َّوْ  ُهْم  ا ْ  ِفْ  یَّاُْخذَّ   ُهْم  فَّمَّا  تَّقَّلُُِٰبِ
ن   ِبُمْعِجِزیْنَّ

47. অথিো ততওঁ বসহঁতক ভীত-সন্ত্ৰি অৱিোত তগ্ৰপ্তোৰ 

নকবৰি িুব  বনভি য় হহলছ তনবক? বনশ্চয় ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক অবত তেহশী , পৰম দয়ো ু। 

َّوْ  ُهْم  ا له  یَّاُْخذَّ ٰوُف     عَّ بَُّٰكْم  فَّاِٰنَّ   تَّخَّ   رَّ
ُءْوف    ٰرَِّحیْم   لَّرَّ
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48. বসহঁলত আল্লোলহ সৃবষ্ট কৰো িস্তুৰ প্ৰবত  ক্ষ্য নকলৰ তনবক, 

যোৰ ছোঁ তসোঁফোল  আৰু িোওঁফোল  আল্লোহৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত 

হহ ঢব  পলৰ, আৰু তসইলিোৰ একোে বিনীত? 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا ا  اِله  یَّرَّ لَّقَّ  مَّ ُ  خَّ ء   ِمْن  اّلٰله ْ  َشَّ
ٰیَُّؤا هلُه   یَّٰتَّفَّ ِن  ِظل ِل  الْیَِّمْیِ  عَّ مَّٓاى ِ   وَّالٰشَّ
ًدا ِ  ُسٰجَّ ٰه  دهِخُرْونَّ  وَُّهْم  ّلٰلِ

49. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বযমোন জীৱ-জন্তু আৰু 

বফবৰিো আলছ তসই সকল োলৱ তকৱ  আল্লোহলকই ছোজদোহ 

কলৰ, ততওঁল োলক অহংকোৰ নকলৰ। 

 ِ ا  یَّْسُجُد  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف   وَّ
كَّةُ  ِمْن  اَْلَّْرِض  هٓى ِ   َلَّ  وَُّهْم  دَّٓابَّٰة  ٰوَّالْمَّل

ْونَّ   یَّْستَّْكَِبُ

50. ততওঁল োলক ততওঁল োকৰ ওপৰত থকো প্ৰবতপো কক 

ভয় কলৰ আৰু ততওলঁ োকক বয বনলদি শ বদয়ো হয় ততওঁল োলক 

তসইলটোলৱ কলৰ। (ছোজদোহ ৩) 

افُْونَّ  بَُّٰهْم  یَّخَّ لُْونَّ  فَّْوقِِهْم  ٰمِْن  رَّ یَّْفعَّ   وَّ
ا  ن۩  مَّ ُرْونَّ  یُْؤمَّ

51. আৰু আল্লোলহ হকলছ, ‘ততোমোল োলক দুজন ই োহ গ্ৰহণ 

নকবৰিো; তকৱ  ততলৱঁই একমোত্ৰ ই োহ। গবতলক 

ততোমোল োলক তকৱ  তমোলকই ভয় কৰো’। 

ُ  وَّقَّالَّ  ا َلَّ  اّلٰله ْیِ  تَّٰتَِّخُذْو  ههَّ ثْنَّْیِ    اِل  ا
نَّٰمَّا  هه   اِ  فَّاْرهَُّبْوِن  فَّاِیَّٰایَّ   ٰوَّاِحد     ُهوَّاِل

52. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসইলিোৰ ততওলঁৰই 

আৰু সোিিক্ষ্বণক আনুগতয তকৱ  ততওঁলৰই প্ৰোপয। তথোবপও 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ আনক ভয় কবৰিোলন? 

لَّه   ا  وَّ مهوهِت  ِف  مَّ لَّهُ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ   وَّ
یُْن  ْْیَّ   وَّاِصًبا    الٰدِ َّفَّغَّ ِ  ا  تَّٰتَُّقْونَّ  اّلٰله

53. আৰু ততোমোল োকৰ ওচৰত বযলিোৰ বনয়োমত আলছ 

তসইলিোৰ আল্লোহৰ পৰোই আবহলছ। তোৰ বপছত তযবতয়ো 

ততোমোল োকক দুখ-হদনযই স্পশি কলৰ ততবতয়ো ততোমোল োলক 

িযোকু ভোলৱ ততওঁলকই আহ্বোন কৰো। 

ا  مَّ ِ  فَّمِنَّ  نِْٰعمَّة   ٰمِْن  ِبكُْم  وَّ  اِذَّا ثُٰمَّ  اّلٰله
كُُم  ٰسَّ رُٰ  مَّ  تَّْجـ َُّرْونَّ   فَّاِلَّْیهِ  الٰضُ

54. তোৰ বপছত তযবতয়ো আল্লোলহ ততোমোল োকৰ দুখ-হদনয 

দূৰীভূত কলৰ ততবতয়ো ততোমোল োকৰ এটো দল  বনজ 

প্ৰবতপো কৰ হসলত বশ্বকি  কলৰ-- 

فَّ  اِذَّا ثُٰمَّ  ٰرَّ  كَّشَّ ْنُكْم  الٰضُ  فَِّریْق   اِذَّا عَّ
بِِٰهْم  ٰمِْنُكْم  ن  ِبرَّ  یُْشِرُكْونَّ
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55. আবম বসহঁতক বয প্ৰদোন কবৰলছোঁ তসয়ো অস্বীকোৰ কৰোৰ 

িোলি। গবতলক ততোমোল োলক তভোগ কবৰ ত োৱো, অবচলৰই 

ততোমোল োলক (ইয়োৰ পবৰণোম) জোবনি পোবৰিো। 

ْ    ِبمَّا   لِیَّْكُفُرْوا ُ تَّْیٰنه   فَّتَّمَّٰتَُّعْوا   اه
ْوفَّ   تَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

56. আৰু আবম বসহঁতক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ বসহঁলত তোৰ 

পৰো এটো অংশ বনধিোৰণ কলৰ তসইলিোৰ (উপোসয)ৰ িোলি 

বযলিোৰৰ বিষলয় বসহঁলত এলকোলৱই নোজোলন। শপত আল্লোহৰ! 

ততোমোল োলক বয বমছো উদ্ভোৱন কৰো তসই বিষলয় অৱলশয 

ততোমোল োকক প্ৰশ্ন কৰো হ’ি। 

لُْونَّ  یَّْجعَّ ٰمَّا  نَِّصیًْبا  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  لِمَّا  وَّ   ٰمِ
   ْ ُ زَّقْٰنه ِ   رَّ َّ  تَّاّلٰله ٰمَّا  لَّتُْسـ َُّلٰ   ُكنُْتْم  عَّ
ْونَّ  ُ  تَّْفَتَّ

57. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোলি কনযো সেোন বনধিোৰণ কলৰ--

অথচ ততওঁ পবৱত্ৰ, মবহমোময়। আনহোলত বসহঁলত বনজৰ িোলি 

তসইলটোলৱ বনবদি ষ্ট কলৰ বযলটো বসহঁলত পছি কলৰ। 

لُْونَّ  یَّْجعَّ ِ  وَّ نَّه  ن   الْبَّنهِت  ّلِلٰه لَُّهْم   ُسْبحه  وَّ
ا   یَّْشتَُّهْونَّ   ٰمَّ

58. বসহঁতৰ কোলৰোিোক তযবতয়ো কনযো সেোনৰ সুসংিোদ বদয়ো 

হয় ততবতয়ো তোৰ মুখমি  ক’ ো পবৰ যোয় আৰু বস অসহনীয় 

মোনবসক যন্ত্ৰণোত বক্লষ্ট হহ পলৰ। 

رَّ  وَّاِذَّا ُدُهْم  بُٰشِ ٰلَّ  ِباَْلُنْثهی اَّحَّ  ظَّ
 ُمْسوَّدًا ٰوَُّهوَّكَِّظْیم    وَّْجُهه  

59. তোক বয সুসংিোদ বদয়ো হয়, তোৰ গ্লোবনৰ কোৰলণ বস বনজ 

সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো আত্মলগোপন কলৰ। বস বচেো কলৰ তয, হীনতো 

সলত্বও তোইক ৰোবখ বদি তন মোটিত পুবত থি? সোৱধোন! 

বসহঁলত বয বসিোে কলৰ তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ی ا  ُسْوٓءِ   ِمْن  الْقَّْوِم  ِمنَّ  یَّتَّوَّاره رَّ  مَّ  بُٰشِ
َّیُْمِسكُه    ِبه     له  ا َّْم  ُهْون   عَّ ه   ا   ِف  یَُّدٰسُ

اِب    َّ ٓاءَّ  اََّلَّ   الَٰتُ ا  سَّ  یَّْحكُُمْونَّ  مَّ

60. বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ, যোৱতীয় 

তিয়ো উদোহৰণ বসহঁতৰ িোলিই, আৰু তকৱ  আল্লোহৰ িোলিই 

হহলছ যোৱতীয় উৎকৃষ্ট উদোহৰণ (গুণোৱ ী), আৰু ততলৱঁই 

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

َِّٰذیْنَّ  ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  لِل   مَّثَُّل  ِباَْلهِخرَّ
ْوِء    ِ   الٰسَّ  اَْلَّْعله    الْمَّثَُّل  وَّّلِلٰه

ِزیْزُ  ِكْیُمن  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ
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61. আৰু আল্লোলহ যবদ মোনুহক বসহঁতৰ সীমো ংঘনৰ িোলি 

শোবি বদল লহঁলতন ততলে ভূ-পৃিত তকোলনো জীৱ-জন্তুলকই 

তৰহোই বনবদল লহঁলতন; বকন্তু ততও ঁএটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক 

বসহঁতক অৱকোশ বদলয়। এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ সময় 

আবহ পলৰ ততবতয়ো বসহঁলত এটো মুহূত্তি ও অগো-বপছো কবৰি 

তনোৱোলৰ। 

لَّوْ  ُ  یُؤَّاِخذُ  وَّ  ٰمَّا  ِبُظلْمِِهْم  النَّٰاسَّ  اّلٰله
كَّ  ا  تَّرَّ هِكْن  ِمْن  عَّلَّْیهَّ ل ُرُهْم  دَّٓابَّٰة  ٰوَّ   یُٰؤَّٰخِ
ل   اِله   ٰمً    اَّجَّ ٓاءَّ  فَّاِذَّا  ٰمُسَّ لُُهْم  جَّ  َلَّ  اَّجَّ

ًة ٰوََّلَّ  یَّْستَّاِْخُرْونَّ  اعَّ یَّْستَّْقِدُمْونَّ   سَّ
 

62. আৰু বসহঁলত বয অপছি কলৰ তসইলটোলৱই আল্লোহৰ প্ৰবত 

আলৰোপ কলৰ। বসহঁতৰ বজভোই বমছো বিৱৰণ বদলয় তয, মি  

তকৱ  বসহঁতৰ িোলিই বনবদি ষ্ট। বনঃসলিলহ বসহঁতৰ িোলি 

আলছ অবি, আৰু বনশ্চয় বসহঁতলকই সিিপ্ৰথম তোত বনলক্ষ্প 

কৰো হ’ি। 

لُْونَّ  یَّْجعَّ ِ  وَّ ا  ّلِلٰه ُهْونَّ  مَّ   وَّتَِّصُف  یَّْكرَّ
 ُ َّلِْسنَّهَُتُ َّٰنَّ  الْكَِّذبَّ  ا   الُْحْسنه    لَُّهُم  ا

مَّ  َلَّ  رَّ َّٰنَّ  جَّ َّنَُّٰهْم  النَّٰارَّ  لَُّهُم  ا  وَّا
ُطْونَّ  ْفرَّ  ٰمُ

63. আল্লোহৰ শপত! আবম ততোমোৰ পূলিিও িহু জোবতৰ 

ওচৰল  ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; বকন্তু চয়তোলন বসহঁতৰ 

দৃবষ্টত বসহঁতৰ কোযিক োপক তশোভনীয় কবৰ বদবছ , তসলয় 

আবজ বস হহলছ বসহঁতৰ অবভভোৱক আৰু বসহঁতৰ িোলিই 

আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

 ِ لْنَّا   لَّقَّْد  تَّاّلٰله َّْرسَّ   قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  اُمَّم   اِله   ا
یَّٰنَّ  ُن  لَُّهُم  فَّزَّ ْیطه َّْعمَّالَُّهْم  الٰشَّ  ا

 ُ ُ لهِْٰیُ لَُّهْم  الْیَّْومَّ  فَُّهوَّوَّ اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ ا
 

64. আৰু আবম ততোমোৰ প্ৰবত বকতোি এইকোৰলণ অৱতীণি 

কবৰলছোঁ যোলত তুবম তসইসক  ত োকক সুস্পষ্টভোলৱ িুজোই 

বদি পোৰো বযসকল  মতলভদ কবৰলছ,  গলত এইখন হহলছ 

মুবমনসক ৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বহদোয়ত আৰু ৰহমত। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّنْزَّ َّ  اَِٰلَّ  الِْكتهبَّ  عَّلَّیْكَّ  ا   لِتُبَّٰیِ
  وَُّهًدی  فِْیِه ن  اْختَّلَُّفْوا الَِّٰذی لَُّهُم 

ْحمَّةً   یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم   وَّرَّ

65. আৰু আল্লোলহই আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰ আৰু তোৰ 

দ্বোৰো ততও ঁ মৃত ভূবমক পুনজীবৱত কলৰ। বনশ্চয় ইয়োত 

বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  (আল্লোহৰ) কথো 

শুলন। 

 ُ لَّ  وَّاّلٰله َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا َّْحیَّا  مَّٓاءً  الٰسَّ   فَّا
ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ِبهِ  ْوتِهَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   مَّ   ذه

هیَّةً  ن  لِٰقَّْوم   َلَّ  یَّْٰسمَُّعْونَّ
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66. বনশ্চয় ঘৰচীয়ো জন্তুৰ মোজলতো ততোমোল োকৰ িোলি আলছ 

বশক্ষ্ো। তোৰ তপটৰ তগোিৰ আৰু ততজৰ মোজৰ পৰো 

ততোমোল োকক তসৱন কৰোওঁ বিশুি আৰু বনলভি জো  গোখীৰ, 

বযলটো তসৱনকোৰীসক ৰ িোলি অবত তৃবপ্তকৰ। 

اِم  ِف  لَّكُْم  وَّاِٰنَّ  ةً    اَْلَّنْعَّ   لَِّعَْبَّ
ٰمَّا  نُْسِقْیُكْم  ْ  بُُطْونِه   ِفْ  ٰمِ   فَّْرث   بَّْیِ  ِمنٌۢ

الًِصا   لَّٰبَّنًا  وَّدَّم   ٓاى ًِغا  خَّ ِرِبْیَّ  سَّ  لِٰلٰشه

67. আৰু তখজুৰ গছৰ ফ  আৰু আঙুৰৰ পৰো ততোমোল োলক 

মোদক আৰু উত্তম খোদয গ্ৰহণ কৰো; বনশ্চয় ইয়োত তিোধশবি 

সম্পন্ন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ বনদশিন। 

ِمْن  ِت  وَّ َّمَّره   وَّاَْلَّْعنَّاِب  النَِّٰخْیِل  ث
كًَّرا ٰوَِّرْزقًا  ِمْنهُ  تَّٰتَِّخُذْونَّ  ًنا    سَّ سَّ  حَّ

لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیَّةً  ذه  یَّْٰعِقلُْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

68. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক তমৌ-মোবখক প্ৰতযোলদশ কবৰলছ 

তয, ‘তুবম পোহোৰত, গছত আৰু মোনুলহ হতয়োৰ কৰো তহদোব ত 

তমৌচোক সোজো; 

َّْوحه  بُٰكَّ  وَّا َِّن  النَّْٰحِل  اِلَّ  رَّ تَِّٰخِذْی  ا   ا
ِمنَّ  الِْجبَّاِل  ِمنَّ  رِ  بُُیْوًتا ٰوَّ جَّ ِمٰمَّا  الٰشَّ   وَّ

ن   یَّْعِرُشْونَّ

69. ‘ইয়োৰ বপছত প্ৰলতযক ফ ৰ পৰো অ প অ প তখোৱো, 

আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ সহজ পথ অনুসৰণ কৰো’। তোৰ 

তপটৰ পৰো বনগিত হয় বিবভন্ন ৰঙৰ পোনীয়, ইয়োৰ মোজত 

মোনুহৰ িোলি আলছ আলৰোগয। বনশ্চয় ইয়োত আলছ বচেোশী  

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বনদশিন। 

ِت  كُٰلِ  ِمْن  كُِلْ  ثُٰمَّ    ُسُبلَّ  فَّاْسلُِكْ  الثَّٰمَّره
بِِٰك  لًُل    رَّ ْ  یَّْخُرُج   ذُ ا  ِمنٌۢ اب   بُُطْونِهَّ رَّ   شَّ

نُه   ٰمُْختَّلِف   َّلْوَّا  لِٰلنَّٰاِس    ِشفَّٓاء   فِْیهِ  ا
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیَّةً  ذه  یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

70. আৰু আল্লোলহই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ বপছত 

ততলৱঁই ততোমোল োকৰ মৃতুয ঘটোি আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ 

বকছুমোনক প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি বনকৃষ্টতম িয়সত; যোলত 

জ্ঞোন  োভৰ বপছত আলকৌ বস সকল ো নজনো হয়। বনশ্চয় 

আল্লোহ সিিজ্ঞ, পূণি ক্ষ্মতোৱোন। 

 ُ لَّقَُّكْم  وَّاّلٰله ۬   ثُٰمَّ  خَّ ِمْنُكْم   یَّتَّوَّفٰهىكُْم ن  وَّ
دُٰ  ٰمَّْن  َّْرذَِّل  اِله   یُٰرَّ ْ  الُْعُمرِ  ا   یَّْعلَّمَّ  َلَّ  لِكَّ
ْیـ ًا    عِلْم   بَّْعدَّ  َّ  اِٰنَّ   شَّ  عَّلِْیم   اّلٰله
ن   قَِّدیْر 
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71. আৰু আল্লোলহ জীৱলনোপকৰণত ততোমোল োকৰ মোজৰ 

বকছুমোনক আন বকছুমোনৰ ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছ। 

বকন্তু বযসক ক তেিত্ব বদয়ো হহলছ বসহঁলত বসহঁতৰ অধীনি 

দোস-দোসীসক ক বনজৰ জীৱলনোপকৰণৰ পৰো পযিোপ্ত 

পবৰমোণৰ দোন তকবতয়োও বনবদলয়, যোলত বসহঁলতও এই 

তক্ষ্ত্ৰত বসহঁতৰ সমোন হহ নোযোয়। এলতলক বসহঁলত আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহক অস্বীকোৰ কলৰ তনবক? 

 ُ لَّ  وَّاّلٰله كُْم  فَّٰضَّ له  بَّْعضَّ   ِف  بَّْعض   عَّ
لُْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّمَّا   الٰرِْزِق    ٓادِْٰی  فُٰضِ  ِبرَّ
له  ِرْزقِِهْم  ا  عَّ َّیْمَّانُُهْم  مَّلَّكَّْت  مَّ   فَُّهْم  ا
وَّٓاء     فِْیهِ  َّفَِّبِنْعمَّةِ   سَّ ِ  ا ُدْونَّ  اّلٰله یَّْجحَّ
 

72. আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকৰ পৰোই ততোমোল োকৰ সবিনী 

সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু ততোমোল োকৰ সবিনীৰ পৰোই ততোমোল োকৰ 

িোলি সেোন আৰু নোবতপুবত সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু ততলৱঁই 

ততোমোল োকক উত্তম জীৱলনোপকৰণ দোন কবৰলছ। তথোবপও 

বসহঁলত িোবত ক বিশ্বোস কবৰিলন আৰু আল্লোহৰ অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিলন? 

 ُ لَّ  وَّاّلٰله عَّ َّنُْفِسكُْم  ٰمِْن  لَّكُْم  جَّ   ا
لَّ  عَّ َّْزوَّاًجا ٰوَّجَّ َّْزوَّاِجكُْم  ٰمِْن  لَّكُْم  ا   ا

زَّقَُّكْم  بَِّنْیَّ  ةً ٰوَّرَّ فَّدَّ ِت    ٰمِنَّ  وَّحَّ یِٰبه   الٰطَّ
َّفَِّبالْبَّاِطِل  ِبِنْعمَِّت   یُْؤِمُنْونَّ  ا ِ  وَّ   ُهْم  اّلٰله
ن   یَّْكُفُرْونَّ

73. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰৰ উপোসনো কলৰ, 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ পৰো বসহঁতক জীৱলনোপকৰণ 

সৰিৰোহ কবৰিল  তসই উপোসযলিোৰৰ তকোলনো ক্ষ্মতো নোই 

আৰু কবৰিও তনোৱোবৰি। 

یَّْعُبُدْونَّ  ِ  دُْوِن   ِمْن   وَّ ا  اّلٰله   یَّْملُِك  َلَّ  مَّ
مهوهِت  ٰمِنَّ  ِرْزقًا  لَُّهْم  ْیـ ًا   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ شَّ
 یَّْستَِّطْیُعْونَّ   ٰوََّلَّ 

74. তসলয় ততোমোল োলক আল্লোহৰ তকোলনো সদৃশ বিৰ 

নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোলহ জোলন আৰু ততোমোল োলক নোজোনো। 

ِ  تَّْضِربُْوا فَّلَّ  َّ  اِٰنَّ   اَْلَّْمثَّالَّ    ّلِلٰه  اّلٰله
َّنُْتْم  یَّْعلَُّم   تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  وَّا

75. আল্লোলহ উপমো দোবঙ ধবৰলছ, আনৰ অবধকোৰভূি এজন 

দোসৰ, যোৰ তকোলনো িস্তুৰ ওপৰত অবধকোৰ নোই আৰু এলন 

এজন িযবিৰ যোক আবম আমোৰ তৰফৰ পৰো উত্তম জীবৱকো 

দোন কবৰলছোঁ আৰু ততও ঁতোৰ পৰো তগোপলন আৰু প্ৰকোশযভোলৱ 

িযয় কলৰ; (এলতলক তকোৱোলচোন!) উভয় িযবি সমোন হ’ি 

পোলৰলন? সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই প্ৰোপয; 

িৰং বসহঁতৰ অবধকোংশই (এই কথো) নোজোলন। 

بَّ  رَّ ُ  ضَّ ْبًدا مَّثًَّل  اّلٰله  یَّْقِدرُ  َٰلَّ  ٰمَّْملُْوكًا عَّ
له  ء   عَّ ْ مَّْن  َشَّ   ِرْزقًا  ِمنَّٰا  ٰرَّزَّقْنههُ  وَّ

ًنا  سَّ یُْنِفُق   حَّ ْهًرا     ِمْنهُ  فَُّهوَّ   ِسًرا ٰوَّجَّ
ْمُد   یَّْستَّو نَّ    هَّْل  َّلْحَّ ِ    ا  بَّْل   ّلِلٰه

ْكثَُّرُهْم  َّ  یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا
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76. আল্লোলহ আৰু উপমো বদলছ দুজন িযবিৰঃ বসহঁতৰ এজন 

হহলছ তিোিো, তকোলনো িস্তুৰ ওপৰত তোৰ অবধকোৰ নোই আৰু 

বস তোৰ অবভভোৱকৰ ওপৰত তিোজো হহ আলছ; য’ততই তোক 

পল োৱো নহওক বকয় বস তকোলনো ক যোণ হ  আবহি তনোৱোলৰ; 

ততলনহ’ত  এই িযবি তসই িযবিৰ সমোন হ’ি পোলৰলন বযলয় 

নযোয়ৰ বনলদি শ বদলয় আৰু বযজন আলছ সৰ  পথত? 

بَّ  رَّ ُ  وَّضَّ ُدُهمَّا   ٰرَُّجلَّْیِ  مَّثًَّل  اّلٰله   اَّحَّ
َّبْكَُّم  له  یَّْقِدرُ  َلَّ  ا ء   عَّ ْ َّٰل   َشَّ له  وَُّهوَّك  عَّ
هىُه ن  ْول َّیْنَّمَّا   مَّ ْههُٰ  ا ْْی     یَّاِْت  َلَّ  یُوَّٰجِ   ِبخَّ
ن  یَّْستَّوِْی  هَّْل  مَّْن  ُهوَّ ْدِل ن  یَّٰاُْمرُ  وَّ  ِبالْعَّ

له  اط   وَُّهوَّعَّ ن  ِصرَّ  ٰمُْستَِّقْیم 

77. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ অদৃশয বিষয়োবদ (ৰ জ্ঞোন 

তকৱ ) আল্লোহলৰই। বকয়োমত (সংঘটিত তহোৱো)ৰ বিষয়লটো 

চকুৰ প কৰ দলৰ, অথিো তোলতোলক কম সময়ৰ। বনশ্চয় 

আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

 ِ ْیُب  وَّّلِلٰه مهوهِت  غَّ ا    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ مَّ   وَّ
َّْمرُ  ةِ  ا اعَّ َّلَّمِْح  اَِٰلَّ  الٰسَّ رِ  ك َّوْ  الْبَّصَّ   ا

ُب    َّقْرَّ َّ  اِٰنَّ   ُهوَّا له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  

78. আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ মোতৃগভি ৰ 

পৰো এলনকুৱো অৱিোত উব য়োইলছ, তযবতয়ো ততোমোল োলক 

এলকোলৱ জনো নোবছ ো আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক বদলছ 

েৱণশবি, দৃবষ্টশবি আৰু হৃদয়, যোলত ততোমোল োলক 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। 

 ُ كُْم  وَّاّلٰله جَّ َّْخرَّ ْ  ا ِتكُْم  بُُطْوِن  ٰمِنٌۢ   اُٰمَّهه
ْیـ ًا ن  تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  لَّ   شَّ عَّ ْمعَّ  لَّكُُم  وَّجَّ   الٰسَّ

ارَّ  ةَّ ن  وَّاَْلَّبْصَّ لَّٰكُْم   وَّاَْلَّفْـ ِدَّ   لَّعَّ
 تَّْشكُُرْونَّ 

79. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন আকোশৰ শূনয গভি ত 

বনয়ন্ত্ৰণোধীন চৰোই-বচবৰকটিৰ প্ৰবত? আল্লোহৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনও তসইলিোৰক ধবৰ নোৰোলখ। বনশ্চয় ইয়োত মুবমন 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ বনদশিন। 

َّلَّْم  ْوا ا ْْیِ  اِلَّ  یَّرَّ ت   الٰطَّ ره ٰخَّ ٰوِ  ِفْ  ُمسَّ   جَّ
مَّٓاِء    ا   الٰسَّ ُ    اَِٰلَّ  یُْمِسكُُهٰنَّ  مَّ   ِفْ  اِٰنَّ   اّلٰله
لِكَّ  هیهت   ذه  یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ
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80. আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকৰ গৃহসমূহক ততোমোল োকৰ 

িোলি আিোসি  িনোইলছ আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি 

পশুৰ চোমৰোলৰ ঘৰ, তমু্বৰ িযৱিো কবৰলছ, ততোমোল োলক 

তসইলটোক ভ্ৰমণকো ত আৰু অৱিোনকো ত সহলজই িোনোেৰ 

কবৰি পোৰো। (ততলৱঁই িযৱিো কবৰলছ) তসইলিোৰৰ পচম, তনোম 

আৰু চুব ৰ পৰো বকছু কো ৰ িোলি গৃহ-সোমগ্ৰী আৰু িযৱহোবৰক-

উপকৰণ। 

 ُ لَّ  وَّاّلٰله عَّ ْ  لَّكُْم  جَّ كًَّنا   بُُیْوتِكُْم  ٰمِنٌۢ سَّ
لَّ  عَّ اِم  ُجلُْودِ  ٰمِْن  لَّكُْم  ٰوَّجَّ   بُُیْوًتا  اَْلَّنْعَّ

ا  ْعِنكُْم  یَّْومَّ  تَّْستَِّخٰفُْونَّهَّ یَّْومَّ  ظَّ   وَّ
ِتكُْم ن  ِمْن   اِقَّامَّ ا  وَّ َّْصوَّافِهَّ َّْوبَّاِرهَّا  ا   وَّا
اِرهَّا   َّْشعَّ ثًا  وَّا َّا َّث مَّتَّاعًا  ا  ِحْی   اِله  وَّ

81. আৰু আল্লোলহ বয সৃবষ্ট কবৰলছ তোৰ পৰোই ততও ঁ

ততোমোল োকৰ িোলি ছোঁৰ িযৱিো কবৰলছ আৰু ততোমোল োকৰ 

িোলি পোহোৰত আেয়ি  িনোইলছ আৰু ততোমোল োকৰ িোলি 

িযৱিো কবৰলছ পবৰলধয় িস্ত্ৰৰ; বযলিোলৰ ততোমোল োকক গৰমৰ 

তোপৰ পৰো ৰক্ষ্ো কলৰ আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি িমিৰ 

িযৱিো কবৰলছ, বযলয় ততোমোল োকক যুি তক্ষ্ত্ৰত ৰক্ষ্ো কলৰ। 

এইদলৰই ততও ঁ ততোমোল োকৰ প্ৰবত ততওঁৰ অনুগ্ৰহ পূণি 

কবৰলছ যোলত ততোমোল োলক আত্মসমপিণ কৰো। 

 ُ لَّ  وَّاّلٰله عَّ ٰمَّا  لَّكُْم  جَّ لَّقَّ  ٰمِ هًل  خَّ   ِظل
لَّ  عَّ ْكنَّانًا   الِْجبَّاِل  ٰمِنَّ  لَّكُْم  وَّجَّ َّ ا
لَّ  عَّ اِبْیلَّ  لَّكُْم  ٰوَّجَّ رَّ ٰرَّ  تَِّقْیُكُم  سَّ  الْحَّ

اِبْیلَّ  رَّ كُْم    تَِّقْیُكْم  وَّسَّ لِكَّ   بَّاْسَّ   كَّذه
لَّٰكُْم  عَّلَّْیُكْم  نِْعمَّتَّه   یُِتٰمُ    لَّعَّ

 ُتْسلِمُْونَّ 

82. এলতলক যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় ততলে ততোমোৰ 

কতি িয হহলছ তকৱ  সুস্পষ্টভোলৱ তপৌঁচোই বদয়ো। 

لَّْٰوا فَّاِْن  هغُ  عَّلَّْیكَّ   فَّاِنَّٰمَّا  تَّوَّ الْمُِبْیُ   الْبَّل
 

83. বসহঁলত আল্লোহৰ বনয়োমতক বচবন পোয়; তথোবপও বসহঁলত 

তসইলিোৰক অস্বীকোৰ কলৰ আৰু বসহঁতৰ অবধকোংশই হহলছ 

কোবফৰ। 

ِ  نِْعمَّتَّ  یَّْعِرفُْونَّ  ا  ثُٰمَّ  اّلٰله   یُْنِكُرْونَّهَّ
ْكثَُّرُهُم  َّ ن  وَّا  الْكهِفُرْونَّ

84. আৰু বযবদনো আবম প্ৰলতযক সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো এলকোজনলক 

সোক্ষ্ী উবিত কবৰম, তোৰ বপছত বযসকল  বশ্বকি  কবৰলছ 

বসহঁতক (ওজৰ-আপবত্ত দোবঙ ধবৰিল ) অনুমবত বদয়ো নহ’ি 

আৰু বসহঁতক (আল্লোহৰ) সন্তুবষ্ট  োভৰ সুলযোলগো বদয়ো নহ’ি। 

یَّْومَّ  ُث  وَّ ِهْیًدا اُٰمَّة   كُٰلِ  ِمْن  نَّْبعَّ  ثُٰمَّ  شَّ
َِّٰذیْنَّ  یُْؤذَُّن  َلَّ   ُهْم  وََّلَّ  كَّفَُّرْوا لِل

 یُْستَّْعتَّبُْونَّ 
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85. আৰু তযবতয়ো যোব মসকল  শোবি তদখো পোি, ততবতয়ো 

আৰু বসহঁতৰ শোবি  োঘৱ কৰো নহ’ি আৰু বসহঁতক অৱকোলশো 

বদয়ো নহ’ি। 

َّ  وَّاِذَّا ا لَّمُوا الَِّٰذیْنَّ  رَّ ابَّ  ظَّ ذَّ   فَّلَّ  الْعَّ
ٰفَُّف  ْ  یُخَّ ْٰنُ ُرْونَّ  ُهْم  وََّلَّ   عَّ  یُْنظَّ

86. আৰু মুশ্ববৰকবি োলক তযবতয়ো বসহঁতৰ অংশীদোৰসক ক 

তদবখি ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! 

ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক বযসক ক আবম ততোমোৰ 

অংশী কবৰবছল োঁ, বযসক ক ততোমোৰ পবৰিলতি  আবম আহ্বোন 

কবৰবছল োঁ’; ততবতয়ো অংশীসকল  এই কথো মুশ্ববৰকসক ৰ 

বপলন ওভতোই বদ ক’ি, ‘বনশ্চয় ততোমোল োক হহছো 

বমছ ীয়ো’। 

َّ  وَّاِذَّا ا ُكْوا  الَِّٰذیْنَّ  رَّ َّْشرَّ ُهْم  ا َّٓاءَّ ك   ُشرَّ
لُْوا بَّٰنَّا  قَّا ءِ  رَّ َّٓاُؤنَّا  هه ُؤاَلَّ ك  ُكنَّٰا  الَِّٰذیْنَّ  ُشرَّ
َّلْقَّْوا  دُْونِكَّ    ِمْن  نَّْدُعْوا ُ  فَّا   اِلَّهْْیِ
نَُّٰكْم  الْقَّْولَّ   لَّكهِذبُْونَّ   اِ

87. তসইবদনো বসহঁলত আল্লোহৰ ওচৰত আত্মসমপিণ কবৰি 

আৰু বসহঁলত বযলিোৰ বমছো উদ্ভোৱন কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁতৰ 

পৰো উধোও হহ যোি। 

َّلْقَّْوا ِ  اِلَّ  وَّا ذِ  اّلٰله ى ِ لَّمَّ  یَّْومَّ ٰلَّ  لٰسَّ   وَّضَّ
 ْ ْٰنُ ا  عَّ َّانُْوا ٰمَّ ْونَّ  ك ُ  یَّْفَتَّ

88. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আল্লোহৰ পথৰ পৰো 

(মোনুহক) বিৰত ৰোবখলছ, আবম বসহঁতৰ শোবিৰ ওপৰত শোবি 

িৃবি কবৰম; কোৰণ বসহঁলত অশোবে সৃবষ্ট কবৰবছ । 

َّلَِّٰذیْنَّ  ْوا كَّفَُّرْوا ا ٰدُ ْن  وَّصَّ ِبیِْل  عَّ   سَّ
 ِ ُهْم  اّلٰله ابًا ِزدْنه اِب  فَّْوقَّ  عَّذَّ ذَّ   ِبمَّا  الْعَّ
َّانُْوا  یُْفِسُدْونَّ  ك

89. (আৰু স্মৰণ কৰো,) বযবদনো আবম প্ৰলতযক উম্মতৰ পৰো, 

বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই বসহঁতৰ বিৰুলি এলকো এলকোজনলক 

সোক্ষ্ী উবিত কবৰম আৰু ততোমোক আবম ততওঁল োকৰ ওপৰত 

সোক্ষ্ীৰূলপ হ  আবহম; কোৰণ আবম ততোমোৰ প্ৰবত বকতোি 

অৱতীণি কবৰলছোঁ প্ৰলতযক বিষয়ৰ স্পষ্ট িযোখযো বহচোলপ,  গলত 

মুছব মসক ৰ িোলি পথ বনলদি শ, ৰহমত আৰু 

সুসংিোদস্বৰূলপ। 

یَّْومَّ  ُث  وَّ ِهْیًدا اُٰمَّة   كُٰلِ  ِفْ  نَّْبعَّ   شَّ
 ْ َّنُْفِسِهْم  ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ   ِبكَّ  وَِّجْئنَّا  ا
ِهْیًدا له  شَّ ِء    عَّ لْنَّا   هه ُؤاَلَّ   عَّلَّیْكَّ  وَّنَّٰزَّ
ُٰلِ  تِْبیَّانًا  الِْكتهبَّ  ء   لِٰك ْ   وَُّهًدی َشَّ

ی بُْشره ْحمًَّة ٰوَّ ن  وَّرَّ  لِلْمُْسلِمِْیَّ



 

আি-িাহি 

 

389 

 

 انلحل

90. বনশ্চয় আল্লোলহ আদ  (নযোয়পৰোয়ণতো), ইহছোন 

(সদোচৰণ) আৰু আত্মীয়-স্বজনক দোনৰ বনলদি শ বদলয়,  গলত 

ততওঁ অশ্লী তো, অসৎকমি আৰু সীমো ঙ্ঘনৰ পৰো বনলষধ 

কলৰ, ততওঁ ততোমোল োকক উপলদশ বদলয় যোলত 

ততোমোল োলক বশক্ষ্ো গ্ৰহণ কৰো। 

َّ  اِٰنَّ  ْدِل  یَّاُْمرُ  اّلٰله اِن  ِبالْعَّ  وَّاَْلِْحسَّ
یْتَّٓاِئ  یَّْنهه  الُْقْربه  ذِی  وَّاِ ِن  وَّ   عَّ

ٓاءِ    یَِّعُظكُْم   وَّالْبَّْغِ    وَّالْمُْنكَّرِ  الْفَّْحشَّ
لَّٰكُْم  ٰكَُّرْونَّ  لَّعَّ  تَّذَّ

91. ততোমোল োলক আল্লোহৰ অংগীকোৰ পূৰণ কবৰিো তযবতয়ো 

ততোমোল োলক অংগীকোৰ কৰো, আৰু ততোমোল োলক আল্লোহক 

সোক্ষ্ী কবৰ শপত দৃঢ কৰোৰ বপছত তসয়ো ভংগ নকবৰিো। 

বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো তসয়ো আল্লোলহ জোলন। 

َّْوفُْوا ْهدِ  وَّا ِ  ِبعَّ ْدتُْٰم  اِذَّا اّلٰله هَّ  وََّلَّ  عه
  وَّقَّْد  تَّْوِكْیِدهَّا  بَّْعدَّ  اَْلَّیْمَّانَّ  تَّْنُقُضوا
لُْتُم  عَّ َّ  جَّ َّ  اِٰنَّ   كَِّفْیًل    عَّلَّْیُكْم  اّلٰله  اّلٰله
ا  یَّْعلَُّم  لُْونَّ  مَّ  تَّْفعَّ

92. ততোমোল োলক তসই নোৰীৰ দলৰ নহ’িো, বয নোৰীলয় 

মজিুতলক সূতো কটোৰ বপছত তসই সূতো তোই বনলজই টুকুৰো-

টুকুৰ কবৰ তপ োয়। (বকয়লনো) ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

শপতক পৰস্পৰক প্ৰিিনো কৰোৰ িোলি িযৱহোৰ কবৰ থোকো, 

যোলত এটো দল  আনলটো দ তলক তিবছ  োভৱোন হয়। বনশ্চয় 

আল্লোলহ ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক পৰীক্ষ্ো কলৰ। অৱলশয 

আল্লোলহ বকয়োমতৰ বদনো তসয়ো ততোমোল োকৰ ওচৰত স্পষ্ট 

িণিনো কবৰ বদি বয বিষলয় ততোমোল োলক মতোলনকয কবৰছো। 

َّالَِّٰتْ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  ْت  ك ا  نَّقَّضَّ ْزلَّهَّ ْ  غَّ   ِمنٌۢ
َّاثًا    قُٰوَّة   بَّْعدِ  َّنْك َّیْمَّانَُّكْم  تَّٰتَِّخُذْونَّ   ا   ا
ًلٌۢ  َّْن  بَّیْنَُّكْم  دَّخَّ َّْربه  ِِهَّ  اُٰمَّة   تَُّكْونَّ  ا  ا
نَّٰمَّا   اُٰمَّة     ِمْن  ُ  یَّْبلُْوُكُم  اِ   ِبه     اّلٰله

لَُّیبَّیِٰنَّٰنَّ  مَّةِ  یَّْومَّ  لَّكُْم  وَّ ا  الِْقیه   ُكنُْتْم  مَّ
 تَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ 

93. আৰু আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক এটো জোবতত 

পবৰণত কবৰ বদি পোবৰল লহঁলতন, বকন্তু ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ 

বিভ্ৰোে কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ সৎপথত পবৰচোব ত কলৰ। 

ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তসই বিষলয় বনশ্চয় ততোমোল োকক 

প্ৰশ্ন কৰো হ’ি। 

لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ لَّكُْم  اّلٰله عَّ ةً   لَّجَّ اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ
هِكْن  ل ٓاءُ  مَّْن  یُِٰضٰلُ  ٰوَّ یَّْهِدْی  یَّٰشَّ   مَّْن  وَّ
ٓاُء    َّ   یَّٰشَّ لَّتُْسـ َُّلٰ ٰمَّا  وَّ تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  عَّ
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94. আৰু পৰস্পৰক প্ৰিিনো কৰোৰ িোলি ততোমোল োলক বনজৰ 

শপতক িযৱহোৰ নকবৰিো; এলন কবৰল , ভবৰ বিৰ তহোৱোৰ 

বপছত আলকৌ বপচব  যোি আৰু আল্লোহৰ পথত িোধো বদয়োৰ 

কোৰলণ ততোমোল োলক শোবিৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কবৰি  োবগি; আৰু 

ততোমোল োকৰ িোলি আলছ মহোশোবি। 

ا وََّلَّ  َّیْمَّانَُّكْم  تَّٰتَِّخُذْو  ًلٌۢ  ا  بَّیْنَُّكْم  دَّخَّ
ٌۢ  فَّتَِّزٰلَّ  م  ا  بَّْعدَّ  قَّدَّ   وَّتَُّذْوقُوا ثُُبْوتِهَّ
ْوٓءَّ  دْتُْٰم  ِبمَّا  الٰسُ دَّ ْن  صَّ ِبیِْل   عَّ ِ    سَّ   اّلٰله
لَّكُْم  اب   وَّ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ

95. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ অংগীকোৰক তুচ্ছ মূ যত 

বিৰী নকবৰিো। আল্লোহৰ ওচৰত বয আলছ তসইলটোলৱ 

ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম—(হোয়!) যবদ ততোমোল োক 

জোবন োলহঁলতন! 

ْوا وََّلَّ  ُ ْهدِ  تَّْشَتَّ ِ  ِبعَّ َّمًَّنا  اّلٰله  قَّلِْیًل    ث
نَّٰمَّا  ِ  ِعْندَّ  اِ ْْی   اّلٰله   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  ُهوَّخَّ

 تَّْعلَّمُْونَّ 

96. ততোমোল োকৰ ওচৰত বয আলছ তসয়ো বনঃলশষ হ’ি আৰু 

আল্লোহৰ ওচৰত বয আলছ তসয়ো হহলছ িোয়ী। তসলয় বযসকল  

হধযিয ধোৰণ কবৰলছ, বনশ্চয় আবম ততওঁল োকক ততওঁল োলক 

বয কবৰবছ  তোলতোলক তেি প্ৰবতদোন দোন কবৰম। 

ا  ُكْم  مَّ ا  یَّْنفَُّد  ِعْندَّ مَّ ِ  ِعْندَّ  وَّ   بَّاق     اّلٰله
لَّنَّْجِزیَّٰنَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ْو  ُ َبَّ ُهْم  صَّ َّْجرَّ  ا
ِن  ا  ِباَّْحسَّ َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

97. পুৰুষ হওক িো নোৰী ঈমোনৰ অৱিোত বযলয়ই সৎকমি 

কবৰি, বনশ্চয় আবম তোক পবৱত্ৰ জীৱন দোন কবৰম।  গলত 

অৱলশয আবম ততওলঁ োকক ততওলঁ োলক বয আম  কবৰবছ  

তোলতোলক তেি প্ৰবতদোন প্ৰদোন কবৰম। 

ْن  ِملَّ  مَّ الًِحا  عَّ َّوْ  ذَّكَّر   ٰمِْن  صَّ ُنْثهی ا   ا
یهوةً  فَّلَُّنْحِییَّنَّٰه   وَُّهوَُّمْؤِمن   یِٰبًَّة    حَّ   طَّ

 ْ ُ لَّنَّْجِزیَّٰٰنَّ ُهْم  وَّ َّْجرَّ ِن  ا ا  ِباَّْحسَّ  مَّ
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

98. এলতলক তযবতয়ো তুবম তকোৰআন পো  কবৰিো, ততবতয়ো 

অবভশপ্ত চয়তোনৰ পৰো আল্লোহৰ ওচৰত আেয় প্ৰোথিনো 

কবৰিো; 

اْتَّ  فَّاِذَّا نَّ  قَّرَّ ِ  فَّاْستَِّعذْ  الُْقْراه   ِمنَّ  ِباّلٰله
ِن  ْیطه ِجْیِم  الٰشَّ  الٰرَّ

99. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু বনজ প্ৰবতপো কৰ 

ওপৰলতই ভৰসো কলৰ, ততওঁল োকৰ ওপৰত তোৰ (চয়তোনৰ) 

তকোলনো আবধপতয নোই। 

نَّٰه   ن    لَّه   لَّیْسَّ  اِ لَّ  ُسلْطه ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  عَّ مَّ  اه
له  بِِٰهْم  وَّعَّ َّٰلُْونَّ  رَّ  یَّتَّوَّك
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100. তোৰ আবধপতয তকৱ  তসইসক  ত োকৰ ওপৰত, 

বযসকল  তোক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কলৰ আৰু বযসকল  

আল্লোহৰ  গত বশ্বকি  কলৰ। 

نَّٰمَّا  ُنه   اِ لَّ  ُسلْطه لَّْٰونَّه   الَِّٰذیْنَّ  عَّ   یَّتَّوَّ
ن  ِبه   ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ   ُمْشِرُكْونَّ

101. আৰু আবম তযবতয়ো এটো আয়োতৰ িোন পবৰিতি ন কবৰ 

আন এটো আয়োত অৱতীণি কলৰোঁ—আৰু আল্লোলহই ভো দলৰ 

জোলন ততওঁ বক অৱতীণি কবৰি--, ততবতয়ো বসহঁলত কয়, 

‘বনশ্চয় তুবম হহছো এজন বমছো ৰচনোকোৰী’, িৰং বসহঁতৰ 

অবধকোংশই নোজোলন। 

لْنَّا   وَّاِذَّا یَّةً  بَّٰدَّ یَّة  ن  ٰمَّكَّانَّ  اه ُ   اه َّعْلَُّم  وَّاّلٰله  ا
ِٰلُ  ِبمَّا  ا یَُنَّ لُْو  َّنْتَّ  اِنَّٰمَّا   قَّا  بَّْل   ُمْفَتَّ     ا

ْكثَُّرُهْم  َّ  یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا

102. তকোৱো, ‘ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ৰূহু -

কুদুলছ (জীব্ৰীল ) যথোযথভোলৱ ইয়োক অৱতীণি কবৰলছ, 

বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওলঁ োকক সুদৃঢ কৰোৰ িোলি, আৰু 

ই হহলছ বহদোয়ত  গলত মুছব মসক ৰ িোলি 

সুসংিোদস্বৰূপ’। 

لَّه   قُْل  بِٰكَّ  ِمْن  الُْقُدِس  ُرْوُح  نَّٰزَّ   ٰرَّ
ٰقِ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لُِیثَّبِٰتَّ  ِبالْحَّ مَّ   وَُّهًدی اه
ی بُْشره  لِلْمُْسلِمِْیَّ  وَّ

103. আৰু বনশ্চয় আবম জোলনো বসহঁলত কয়, ‘তোক এজন 

মোনুলহ বশক্ষ্ো বদলয়’। বসহঁলত যোৰ প্ৰবত ইংবগত কলৰ তোৰ 

ভোষোলতো আৰিী নহয়; অথচ এই (তকোৰআন) হহলছ সুস্পষ্ট 

আৰিী ভোষো। 

لَّقَّْد  َّنَُّٰهْم  نَّْعلَُّم  وَّ نَّٰمَّا  یَُّقْولُْونَّ  ا لِٰمُه   اِ   یُعَّ
ر     اُن   بَّشَّ  اِلَّْیهِ  یُلِْحُدْونَّ  الَِّٰذْی  لِسَّ

ِمٰ   َّْعجَّ ا ا ان   وَّههذَّ ٰ   لِسَّ ِب رَّ  ٰمُِبْی   عَّ

104. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ নকলৰ, আল্লোলহ বসহঁতক বহদোয়ত নকলৰ আৰু বসহঁতৰ 

িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ِ ن   ِباهیهِت  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   َلَّ   اّلٰله
ُ  یَّْهِدیِْهُم  لَُّهْم  اّلٰله اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

105. তকৱ  বসহঁলতই বমছো ৰটনো কলৰ বযসকল  আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন নকলৰ, আৰু বসহঁলতই 

হহলছ বমছ ীয়ো। 

نَّٰمَّا  ِی اِ   َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  الْكَِّذبَّ  یَّْفَتَّ
ِ    ِباهیهِت  یُْؤِمُنْونَّ  هٓى ِكَّ   اّلٰله   ُهُم  وَّاُول
 الْكهِذبُْونَّ 
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106. তকোলনোিোই ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত যবদ তোক 

কুফৰী কবৰিল  িোধয কলৰোৱো হয় অথচ তোৰ অেৰ ঈমোনত 

অবিচ  (ততলে তোৰ তকোলনো তদোষ নোই)। বকন্তু বযলয় উনু্মি 

হৃদয়ৰ হসলত কুফৰী কবৰি, বসহঁতৰ প্ৰবত আপবতত হ’ি 

আল্লোহৰ গযি আৰু বসহঁতৰ িোলিই আলছ মহোশোবি। 

ْن  ِ  كَّفَّرَّ  مَّ ْ  ِباّلٰله یْمَّانِه    بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّْن  اَِٰلَّ  اِ
ْكِرهَّ  ُ ٌۢ  وَّقَّلُْبه   ا ٰن  هِكْن  ِباَْلِیْمَّاِن  ُمْطمَّى ِ ل   وَّ
حَّ  ٰمَّْن  رَّ ْدًرا ِبالْكُْفرِ  شَّ ْ  صَّ لَّهْْیِ   فَّعَّ

ب   ِ    ٰمِنَّ  غَّضَّ لَُّهْم   اّلٰله اب   وَّ ِظْیم    عَّذَّ عَّ
 

107. এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত পোবথিৱ জীৱনক 

আবখৰোতৰ ওপৰত প্ৰোধোনয বদলয়; আৰু বনশ্চয় আল্লোলহ 

কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

لِكَّ  بُٰوا ِباَّنَُّٰهُم  ذه وةَّ  اْستَّحَّ یه نْیَّا  الْحَّ   الٰدُ
لَّ  ةِ ن  عَّ َّٰنَّ   اَْلهِخرَّ َّ  وَّا   یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله

 الْكهِفِریْنَّ  الْقَّْومَّ 

108. ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ অেৰত, 

কোণত আৰু চকুত আল্লোলহ তমোহৰ মোবৰ বদলছ; আৰু বসহঁলতই 

হহলছ উদোসীন। 

هٓى ِكَّ  بَّعَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ  طَّ له  اّلٰله   قُلُْوِبِهْم  عَّ
ْمِعِهْم  اِرِهْم    وَّسَّ َّبْصَّ هٓى ِكَّ   وَّا   ُهُم  وَّاُول
ِفلُْونَّ   الْغه

109. বনঃসলিলহ, এই কথো বনবশ্চত তয, বসহঁলতই 

আবখৰোতত হ’ি ক্ষ্বতগ্ৰি। 

مَّ  َلَّ  رَّ َّنَُّٰهْم  جَّ ةِ  ِف  ا   ُهُم  اَْلهِخرَّ
ِسُرْونَّ   الْخه

110. এলতলক বযসকল  বনযিোবতত তহোৱোৰ বপছত বহজৰত 

কলৰ, তোৰ বপছত বজহোদ কলৰ আৰু হধযিয ধোৰণ কলৰ, বনশ্চয় 

ততোমোৰ প্ৰবতপো ক ইয়োৰ বপছত ততওঁল োকৰ প্ৰবত 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  ثُٰمَّ  َِّٰذیْنَّ  رَّ ُرْوا لِل ْ  هَّاجَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ا  ُدْوا ثُٰمَّ  فُتِنُْوا مَّ هَّ ا ن  جه ْو  ُ َبَّ  اِٰنَّ   وَّصَّ

بَّٰكَّ  ْ  رَّ ُفوْر   بَّْعِدهَّا  ِمنٌۢ ن  لَّغَّ  ٰرَِّحیْم 

111. (স্মৰণ কৰো) তসই বদনলটোক, বযবদনো প্ৰলতযক িযবিলয় 

আত্মপক্ষ্ সমথিনত যুবি-তকি  হ  উপবিত হ’ি আৰু 

প্ৰলতযকলক তোৰ কমিৰ প্ৰবতফ  পবৰপূণিৰূলপ বদয়ো হ’ি আৰু 

বসহঁতৰ প্ৰবত (তকোলনো ধৰণৰ) অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ْ  یَّْومَّ  ادِلُ  نَّْفس   كُٰلُ  تَّاِْٰت ْن  ُتجَّ   عَّ
ا  ا  نَّْفس   كُٰلُ  وَُّتوَّٰفه  نَّْٰفِسهَّ ِملَّْت  ٰمَّ   عَّ
 یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم 
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112. আৰু আল্লোলহ উপমো দোবঙ ধবৰলছ এটো জনপদৰ বযলটো 

আবছ  বনৰোপদ আৰু বনবশ্চে, য’ত তকউফো ৰ পৰো তোৰ 

িোলি প্ৰচুৰ জীৱলনোপকৰণ আবহবছ । তথোবপও তসই 

জনপদিোসীলয় আল্লোহৰ অনুগ্ৰহক অস্বীকোৰ কবৰবছ , ফ ত 

আল্লোলহ বসহঁতক কু্ষ্ধো আৰু আতংকৰ আৱৰণ জোবপ বদ 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কৰোইবছ । 

بَّ  رَّ ُ  وَّضَّ َّانَّْت  قَّْریَّةً  مَّثًَّل  اّلٰله ِمنَّةً  ك   اه
نَّٰةً  ْطمَّى ِ ا  ٰمُ ا  یَّٰاْتِْیهَّ غًَّدا ِرْزقُهَّ  كُٰلِ  ٰمِْن  رَّ
كَّان   ْت  مَّ ِ  ِباَّنُْعِم  فَّكَّفَّرَّ ا  اّلٰله َّذَّاقَّهَّ   فَّا
 ُ ْوِف  الُْجْوِع  لِبَّاسَّ  اّلٰله َّانُْوا ِبمَّا  وَّالْخَّ  ك

 یَّْصنَُّعْونَّ 

113. আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই 

এজন ৰোছু  আবহবছ , বকন্তু বসহঁলত ততওঁক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ । ফ ত অনযোয়কোৰী অৱিোলতই শোবিলয় বসহঁতক 

গ্ৰোস কবৰবছ । 

لَّقَّْد  ُهْم  وَّ ٓاءَّ ُسْول   جَّ ْ  رَّ بُْوهُ  ٰمِْٰنُ   فَّكَّٰذَّ
ُهُم  ذَّ اُب  فَّاَّخَّ ذَّ لِمُْونَّ   وَُّهْم   الْعَّ  ظه

114. এলতলক আল্লোলহ ততোমোল োকক হো ো  আৰু পবৱত্ৰ বয 

জীবৱকো দোন কবৰলছ তোৰ পৰো ততোমোল োলক ভক্ষ্ণ কৰো আৰু 

আল্লোহৰ অনুগ্ৰহৰ িোলি কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো, যবদ 

ততোমোল োলক তকৱ  ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। 

زَّقَُّكُم  ِمٰمَّا  فَّكُلُْوا ُ  رَّ هًل  اّلٰله ل یًِٰبا  حَّ   طَّ
ِ  نِْعمَّتَّ  وَّاْشكُُرْوا یَّٰاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله  اِ
 تَّْعُبُدْونَّ 

115. আল্লোলহ তকৱ  মৃত জন্তু, ততজ, গোহবৰৰ মোংস আৰু 

বযলটোক জলিহ কৰোৰ সময়ত আল্লোহৰ পবৰিলতি  আনৰ নোম 

ত োৱো হহলছ তসইলিোৰকলহ ততোমোল োকৰ িোলি হোৰোম 

কবৰলছ, বকন্তু তকোলনোিোই অিোধয িো সীমো ংঘনকোৰী নলহ 

অনলনযোপোয় হ’ত  (তোৰ তকোলনো তদোষ নোই) ততলে বনশ্চয় 

আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

نَّٰمَّا  مَّ  اِ ٰرَّ مَّ  الْمَّیْتَّةَّ  عَّلَّْیُكُم  حَّ   وَّالٰدَّ
لَّْحمَّ  ا   الِْخَْنِیْرِ  وَّ مَّ ْْیِ  اُِهٰلَّ  وَّ ِ  لِغَّ   ِبه     اّلٰله
ْْیَّ  اْضُطٰرَّ  فَّمَِّن  َّ  فَّاِٰنَّ  عَّاد   وََّلَّ  بَّاغ   غَّ  اّلٰله
ُفوْر    ٰرَِّحیْم   غَّ

116. আৰু ততোমোল োকৰ বজভোৰ দ্বোৰো িনোই বমছোৰ ওপৰত 

বনভি ৰ কবৰ ‘এইলটো হো ো  আৰু এইলটো হোৰোম’ িুব  নক’িো। 

বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত বমছো আলৰোপ কলৰ বসহঁলত 

তকবতয়োও সফ  হ'ি তনোৱোলৰ। 

َّلِْسنَُّتُكُم  تَِّصُف  لِمَّا  تَُّقْولُْوا وََّلَّ    ا
ا الْكَِّذبَّ  هل   ههذَّ ل ا حَّ ام   وَّههذَّ رَّ   حَّ
ْوا ُ لَّ  لِٰتَّْفَتَّ ِ  عَّ   الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   الْكَِّذبَّ    اّلٰله
ْونَّ  ُ لَّ  یَّْفَتَّ ِ  عَّ  َلَّ  الْكَِّذبَّ  اّلٰله
 یُْفلُِحْونَّ  
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117. (পোবথিৱ জীৱনত) বসহঁতৰ সুখ-সলম্ভোগ অবত সোমোনয, 

(বকন্তু আবখৰোতত) বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

لَُّهْم  قَّلِْیل   مَّتَّاع   اب   وَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

118. আৰু ইয়োহুদীসক ৰ িোলি আবম তকৱ  তসইলটোলৱ 

হোৰোম কবৰলছোঁ বযলটো ততোমোৰ ওচৰত আবম ইবতপূলিি উলল্লখ 

কবৰলছোঁ; আৰু আবম বসহঁতৰ ওপৰত তকোলনো অনযোয় কৰো 

নোবছল োঁ, িৰং বসহঁলত বনলজই বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰবছ । 

لَّ  ْمنَّا  هَّادُْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّعَّ ٰرَّ ا  حَّ ْصنَّا  مَّ   قَّصَّ
ا   قَّْبُل    ِمْن  عَّلَّْیكَّ  مَّ ْ  وَّ ُ لَّمْٰنه هِكْن  ظَّ ل   وَّ
ا َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا

119. বযসকল  অজ্ঞতোিশতঃ তিয়ো কোম কলৰ, বপছত (যবদ) 

বসহঁলত তোওিো কলৰ আৰু বনজলক সংলশোধন কলৰ, ততলে 

ততওঁল োকৰ িোলি ততোমোৰ প্ৰবতপো ক বনশ্চয় অবত 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  ثُٰمَّ  َِّٰذیْنَّ  رَّ ِملُوا لِل ْوٓءَّ  عَّ   الٰسُ
الَّة   هَّ ْ  تَّابُْوا ثُٰمَّ  ِبجَّ لِكَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   ذه
ا ن  َّْصلَُّحْو  بَّٰكَّ  اِٰنَّ   وَّا ْ  رَّ ُفوْر   بَّْعِدهَّا  ِمنٌۢ   لَّغَّ
ن   ٰرَِّحیْم 

120. বনশ্চয় ইব্ৰোহীম আবছ  এটো উম্মত, আল্লোহৰ একোে 

অনুগত, একবনি আৰু ততও ঁ মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি 

নোবছ ; 

ِهْیمَّ  اِٰنَّ  بْره َّانَّ  اِ ِ  قَّانًِتا  اُٰمَّةً  ك ٰه ِنْیًفا    ّلٰلِ   حَّ
لَّْم  ن  ِمنَّ  یَُّك  وَّ  الْمُْشِرِكْیَّ

121. ততওঁ আবছ  আল্লোহৰ অনুগ্ৰহৰ িোলি কৃতজ্ঞ, আল্লোলহ 

ততওঁক মলনোনীত কবৰবছ  আৰু ততওকঁ সৎপথত পবৰচোব ত 

কবৰবছ । 

ِكًرا ا َّنُْعِمه     شَّ ىهُ  اِْجتَّبهىهُ   َٰلِ   اِله  وَّهَّده
اط    ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

122. আৰু আবম ততওঁক পৃবথৱীত ক যোণ দোন কবৰবছল োঁ, 

আৰু বনশ্চয় ততওঁ আবখৰোতলতো হ’ি সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ 

অেভুি ি। 

هُ  تَّیْنه نْیَّا  ِف  وَّاه نًَّة    الٰدُ سَّ نَّٰه    حَّ   ِف  وَّاِ
ةِ  لِِحْیَّ   لَّمِنَّ  اَْلهِخرَّ  الٰصه

123. তোৰ বপছত আবম ততোমোৰ প্ৰবত অহী কবৰল োঁ তয, ‘তুবম 

একবনি ইব্ৰোহীমৰ বমল্লোত (আদশি)ৰ অনুসৰণ কৰো’; আৰু 

ততওঁ মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নোবছ । 

یْنَّا   ثُٰمَّ  َّْوحَّ َِّن  اِلَّْیكَّ  ا تَِّٰبعْ  ا   ِملَّٰةَّ  ا
ِهْیمَّ  بْره ِنْیًفا    اِ ا   حَّ مَّ َّانَّ  وَّ   ِمنَّ  ك

 الْمُْشِرِكْیَّ 
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124. শবনিোৰ পো ন কৰোলটো তকৱ  বসহঁতৰ ওপৰত 

িোধযতোমূ ক কৰো হহবছ , বযসকল  এই বিষলয় মতলভদ 

কবৰবছ । বয বিষলয় বসহঁলত মতলভদ কবৰবছ  বনশ্চয় 

ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বকয়মোতৰ বদনো তসই বিষলয় বসহঁতৰ 

মোজত বিচোৰ-মীমোংসো কবৰ বদি। 

نَّٰمَّا  ْبُت  ُجِعلَّ  اِ لَّ  الٰسَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ   فِْیِه    اْختَّلَُّفْوا   لَّیَّْحكُُم  رَّ
 ْ ُ مَّةِ  یَّْومَّ  بَّْیٰنَّ َّانُْوا فِْیمَّا  الِْقیه   فِْیهِ  ك

 یَّْختَّلُِفْونَّ 

125. তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পথত মোনুহক আহ্বোন কৰো 

বহকমত আৰু সদুপলদশৰ দ্বোৰো আৰু বসহঁতৰ হসলত উত্তম 

পন্থোত তকি  কবৰিো। বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই 

ভো দলৰ জোলন তকোলন ততওঁৰ পথৰ পৰো বিভ্ৰোে হহলছ, আৰু 

তকোলন সৎপথত পবৰচোব ত হহলছ তসই বিষলয়ও ততও ঁ

অৱগত। 

ِبیِْل  اِله  اُدْعُ  بِٰكَّ  سَّ   ِبالِْحكْمَّةِ  رَّ
ةِ  نَّةِ  وَّالْمَّْوِعظَّ سَّ لُْهْم  الْحَّ ادِ  ِبالَِّٰتْ  وَّجَّ

ُن    ِِهَّ  بَّٰكَّ  اِٰنَّ   اَّْحسَّ َّعْلَُّم  رَّ  ِبمَّْن  ُهوَّا
ٰلَّ  ْن  ضَّ ِبیْلِه    عَّ َّعْلَُّم  سَّ   وَُّهوَّا

 ِبالْمُْهتَِّدیْنَّ 

126. যবদ ততোমোল োলক প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কৰো, ততলে তকৱ  

তসইবখবনলয় শোবি প্ৰদোন কবৰিো বযমোনবখবন অনযোয় 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত কৰো হহলছ। আনহোলত যবদ 

ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো ততলে হধযিযশী সক ৰ িোলি 

তসইলটো অৱলশয উত্তম। 

اقُِبْوا عَّاقَّْبُتْم  وَّاِْن  ا  ِبِمثِْل  فَّعَّ   مَّ
ْن   ِبه     ُعْوقِْبُتْم  لَّى ِ ُتْم  وَّ ْ َبَّ ْْی   صَّ   لَُّهوَّخَّ
یْنَّ   َِبِ  لِٰلٰصه

127. আৰু তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো, ততোমোৰ হধযিয তকৱ  

আল্লোহলৰই সহোয়ৰ ফ । তুবম বসহঁতৰ িোলি দুখ নকবৰিো আৰু 

বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰত তুবম অবতিও নহ’িো। 

ا  وَّاْصَِبْ  مَّ َْبُكَّ  وَّ ِ  اَِٰلَّ  صَّ  وََّلَّ  ِباّلٰله
ْن  ْ  تَّْحزَّ ْیق    ِفْ  تَُّك  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ ٰمَّا  ضَّ   ٰمِ

 یَّْمكُُرْونَّ 

128. বনশ্চয় আল্লোহ ততওঁল োকৰ  গত আলছ বযসকল  

তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ আৰু বযসক  সৎকমিপৰোয়ণ। 

َّ  اِٰنَّ  تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّعَّ  اّلٰله   ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  ا
ن   ٰمُْحِسُنْونَّ
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আ -ইছৰো الإسراَء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পবৱত্ৰ মবহমোময় ততও,ঁ বযজলন ততওঁৰ িোিোক ৰোবতৰ 

বভতৰলত ভ্ৰমণ কৰোইলছ, (মক্কোৰ) আ -মোছবজদু  হোৰোমৰ 

পৰো (লপব ষ্টোইনৰ) আ -মোছবজদু  আক্বছোল , যোৰ 

তকউফোল  আবম িৰকত প্ৰদোন কবৰলছোঁ, যোলত আবম ততওঁক 

আমোৰ বনদশিনসমূহ তদখুৱোি পোলৰোঁ; বনশ্চয় ততওঁ সিিলেোতো, 

সিিদ্ৰষ্টো। 

نَّ  ی الَِّٰذْی   ُسْبحه َّْسره ْبِده   ا   ٰمِنَّ  لَّْیًل  ِبعَّ
اِم  الْمَّْسِجدِ  رَّ   الْمَّْسِجدِ  اِلَّ  الْحَّ
ا  ْكنَّا  الَِّٰذْی  اَْلَّقْصَّ ْولَّه   بهرَّ   ِمْن   لُِنِریَّه   حَّ
یهِتنَّا    ِمْیعُ  اِنَّٰه    اه  الْبَِّصْْیُ  ُهوَّالٰسَّ

2. আৰু আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু তসইখনক 

আবম িনী ইছৰোঈ ৰ িোলি পথবনলদি শক কবৰ বদবছল োঁ। যোলত 

ততোমোল োলক তমোৰ িোবহলৰ আন কোলকো কমিবিধোয়কৰূলপ 

গ্ৰহণ নকৰো। 

تَّیْنَّا  لْنههُ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  وَّاه عَّ   ُهًدی وَّجَّ
ٓاِءیْلَّ  لِٰبَِّنْ   ََّٰلَّ  اِْسرَّ   دُْوِنْ  ِمْن  تَّٰتَِّخُذْوا ا
 وَِّكْیًل  

3. (লতোমোল োলকই হহছো) ততওঁল োকৰ িংশধৰ! বযসক ক 

আবম নূহৰ  গত (নোৱত) আলৰোহণ কৰোইবছল োঁ; বনশ্চয় 

ততওঁ আবছ  পৰম কৃতজ্ঞ িোিো। 

یَّٰةَّ  مَّلْنَّا  مَّْن  ذُٰرِ نَّٰه    نُْوح     مَّعَّ  حَّ َّانَّ  اِ  ك
ْبًدا كُوًْرا  عَّ  شَّ

4. আৰু আবম (তোওৰোত) বকতোিত িনী ইছৰোঈ ক জনোই 

বদবছল োঁ তয, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক পৃবথৱীত দুিোৰলক বিপযিয় 

সৃবষ্ট কবৰিো আৰু ততোমোল োলক অবতশয় অহংকোৰস্ফীত 

হ’িো’। 

یْنَّا   ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   اِله  وَّقَّضَّ ِب  ِف  اِْسرَّ  الِْكته
تَّْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  لَُّتْفِسُدٰنَّ  ٰرَّ َّ  مَّ لَّتَّْعُلٰ  وَّ

ا  عُلُٰوًا  كَِّبْْیً

5. তোৰ বপছত এই দুটোৰ প্ৰথমলটোৰ বনধিোবৰত সময় তযবতয়ো 

উপবিত হ’  ততবতয়ো ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুিত আবম 

আমোৰ অতযে শবিশো ী িোিোসক ক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, 

ফ ত ততওঁল োলক ঘলৰ ঘলৰ প্ৰলৱশ কবৰ ধ্বংসযজ্ঞ 

চ োইবছ । এইলটো আবছ  এলনকুৱো প্ৰবতশ্ৰুবত বযলটো 

কোযিকৰী তহোৱোলটো বনবশ্চত আবছ । 

ٓاءَّ  فَّاِذَّا هىُهمَّا  وَّعُْد  جَّ ل ثْنَّا  اُْو  عَّلَّْیُكْم   بَّعَّ
ِدیْد   بَّاْس   اُوِلْ  لَّٰنَّا   ِعبَّادًا اُسْوا شَّ  فَّجَّ
هلَّ  یَّارِ  ِخل َّانَّ  الٰدِ  ٰمَّْفُعْوًَل  وَّعًْدا وَّك
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6. তোৰ বপছত আবম ততোমোল োকক আলকৌ বসহঁতৰ ওপৰত 

প্ৰবতবিত কবৰল োঁ, ততোমোল োকক ধন আৰু সেোন-সেবতৰ 

দ্বোৰো সহোয় কবৰল োঁ আৰু সংখযোত গবৰিতো প্ৰদোন কবৰল োঁ। 

دَّدْنَّا  ثُٰمَّ  ةَّ  لَّكُُم  رَّ ْ  الْكَّٰرَّ   عَّلَّهْْیِ
ُكْم  دْنه َّْمدَّ بَِّنْیَّ  وَّا  ِباَّْموَّال  ٰوَّ
ُكْم  لْنه عَّ ْكثَّرَّ  وَّجَّ َّ ا  ا  نَِّفْْیً

7. যবদ ততোমোল োলক সৎকমি কৰো, ততলে তসয়ো 

ততোমোল োকৰ বনজলৰ উপকোৰ হ’ি আৰু যবদ তিয়ো কমি কৰো 

ততলে তসয়ো ততোমোল োকলৰ অপকোৰ হ’ি। তোৰ বপছত 

পৰৱতী বনধিোবৰত সময় উপবিত তহোৱোত (মই তমোৰ 

িোিোসক ক তপ্ৰৰণ কবৰল োঁ) ততোমোল োকৰ মুখমি ক 

কোব মোচ্ছন্ন কৰোৰ িোলি, প্ৰথমিোৰ বসহঁলত তযলনলক 

মছবজদত প্ৰলৱশ কবৰবছ  আলকৌ ততলনলত তোত প্ৰলৱশ 

কৰোৰ িোলি আৰু বসহঁতৰ কতৃি ত্বত বয আবছ  তোক সমূ্পণিৰূলপ 

ধ্বংস কৰোৰ িোলি। 

نُْتْم  اِْن  نُْتْم  اَّْحسَّ   َِلَّنُْفِسكُْم  اَّْحسَّ
اْتُْم  وَّاِْن  َّسَّ ا    ا ٓاءَّ  فَّاِذَّا  فَّلَّهَّ  وَّعُْد  جَّ

ةِ  ا اَْلهِخرَّ لِیَّْدُخلُوا ُوُجْوهَّكُْم  لِیَُّسْوٓء    وَّ
لُْوهُ  كَّمَّا  الْمَّْسِجدَّ  َّٰوَّلَّ  دَّخَّ ة    ا ٰرَّ مَّ
ْوا ُ لِیُتََّٰبِ ا  ٰوَّ ا  عَّلَّْوا مَّ  تَّتِْبْْیً

8. সম্ভৱতঃ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ প্ৰবত 

দয়ো কবৰি, বকন্তু ততোমোল োলক যবদ ততোমোল োকৰ আগৰ 

আচৰণৰ পুনৰোিৃবত্ত কৰো ততলে আবমও (আমোৰ শোবিৰ) 

পুনৰোিৃবত্ত কবৰম।  গলত জোহোন্নমক আবম কোবফৰসক ৰ 

িোলি কোৰোগোৰ কবৰ ৰোবখলছোঁ। 

بُُٰكْم  عَّسه  َّْن  رَّ مَّكُْم    ا  وَّاِْن   یَّْٰرحَّ
لْنَّا   عُْدنَّا    عُْدتُْٰم  عَّ نَّٰمَّ  وَّجَّ هَّ   جَّ

ا  لِلْكهِفِریْنَّ  ِصْْیً  حَّ

9. বনশ্চয় এই তকোৰআলন বহদোয়ত কলৰ তসই পথৰ বপলন 

বযলটো আক্বৱোম (সৰ , সুদৃঢ) আৰু সৎকমিপৰোয়ণ 

মুবমনসক ক সুসংিোদ বদলয় তয, ততওঁল োকৰ িোলি আলছ 

মহোপুৰস্কোৰ। 

ا اِٰنَّ  نَّ  ههذَّ َِّٰتْ  یَّْهِدْی  الُْقْراه َّقْوَُّم  ِِهَّ  لِل   ا
رُ  یُبَّٰشِ  یَّْعمَّلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ
ِت  لِحه َّٰنَّ  الٰصه َّْجًرا لَُّهْم  ا ان  ا  كَِّبْْیً

10. আৰু বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ, 

আবম বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত ৰোবখলছোঁ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

َّٰنَّ  ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّا  ِباَْلهِخرَّ
َّْعتَّْدنَّا  ابًا لَُّهْم  ا َّلِْیًمان  عَّذَّ  ا

11. আৰু মোনুলহ ক যোণ কোমনোৰ দলৰই অক যোণ কোমনো 

কলৰ; দৰোচ লত মোনুহ প্ৰকৃবতগতভোলৱই িৰ তিবছ 

শীেতোবপ্ৰয়। 

یَّْدعُ  اُن  وَّ رِٰ  اَْلِنْسَّ ه   ِبالٰشَّ   دُعَّٓاءَّ
ْْیِ    َّانَّ   ِبالْخَّ اُن  وَّك ُجْوًَل  اَْلِنْسَّ  عَّ
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12. আবম ৰোবত আৰু বদনক দুটো বনদশিন িনোইলছোঁ, তোৰ বপছত 

ৰোবতৰ বনদশিনক মবচ বদলছোঁ আৰু বদনৰ বনদশিনক আল োকপ্ৰদ 

কবৰলছোঁ; যোলত ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

অনুগ্ৰহ সন্ধোন কবৰি পোৰো আৰু যোলত ততোমোল োলক িছৰৰ 

সংখযো আৰু বহচোপ বিৰ কবৰি পোৰো; আৰু আবম সকল ো বিষয় 

বিশদভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ। 

لْنَّا  عَّ ارَّ  الَّْٰیلَّ  وَّجَّ یَّتَّْیِ  وَّالنَّٰهَّ ْونَّا   اه   فَّمَّحَّ
یَّةَّ  لْنَّا   الَّْٰیِل  اه عَّ یَّةَّ  وَّجَّ ارِ  اه ةً  النَّٰهَّ   ُمْبِصرَّ

بُِٰكْم  ٰمِْن  فَّْضًل  لِٰتَّْبتَُّغْوا لِتَّْعلَّمُْوا ٰرَّ   وَّ
دَّ  ِنْیَّ  عَّدَّ ابَّ    الٰسِ ء   وَّكُٰلَّ   وَّالِْحسَّ ْ  َشَّ

لْنههُ   تَّْفِصْیًل  فَّٰصَّ

13. আৰু আবম প্ৰলতযক মোনুহলৰ কৃতকমি তোৰ বিবঙত আঁবৰ 

হথলছোঁ, আৰু বকয়োমতৰ বদনো আবম তোৰ িোলি উব য়োম এখন 

বকতোি, বযখনক বস উনু্মি অৱিোত পোি। 

ان   وَّكُٰلَّ  نْسَّ ْمنههُ  اِ َّلْزَّ ه   ا رَّ ى ِ ٓ   ُعُنِقه     ِفْ   طه
مَّةِ  یَّْومَّ  لَّه   وَّنُْخِرُج    یَّٰلْقهىهُ  ِكتهبًا  الِْقیه
 مَّْنُشوًْرا 

14. (তোক তকোৱো হ’ি) তুবম ততোমোৰ বকতোি (আম নোমো) 

পো  কৰো, আবজ তুবম বনলজই ততোমোৰ বহচোপ-বনকোচৰ িোলি 

যলথষ্ট। 

 ْ ا   الْیَّْومَّ  ِبنَّْفِسكَّ  كَّفه   ِكتهبَّكَّ    اِقْرَّ
ِسیًْبا   عَّلَّْیكَّ   حَّ

15. বযলয় সৎপথ অৱ ম্বন কলৰ বনশ্চয় বস বনজৰ মি ৰ 

িোলিই সৎপথ অৱ ম্বন কলৰ আৰু বযলয় পথভ্ৰষ্ট হয় বনশ্চয় 

বস বনজৰ ধ্বংসৰ িোলিই পথভ্ৰষ্ট হয়। তকোলনো িহনকোৰীলয়ই 

আনৰ (পোপৰ) তিোজো িহন নকবৰি, আৰু আবম ৰোছু  তপ্ৰৰণ 

নকৰোলক শোবি প্ৰদোন নকলৰোঁ। 

ِن  ی مَّ  لِنَّْفِسه     یَّْهتَِّدْی  فَّاِنَّٰمَّا  اْهتَّده
مَّْن  ٰلَّ  وَّ ا    یَِّضٰلُ  فَّاِنَّٰمَّا   ضَّ  تَِّزرُ  وََّلَّ   عَّلَّْیهَّ
ة   ی    ٰوِْزرَّ  وَّاِزرَّ ا   اُْخره مَّ ِبْیَّ  ُكنَّٰا  وَّ ٰذِ  ُمعَّ
ٰته  ُسْوًَل  نَّْبعَّثَّ  حَّ  رَّ

16. আৰু তযবতয়ো আবম তকোলনো জনপদক ধ্বংস কবৰি 

বিচোলৰোঁ ততবতয়ো তসই  োইৰ সমৃিশো ী িযবিসক ক 

(সৎকমিৰ) আলদশ কলৰোঁ; বকন্তু বসহঁলত তোত অসৎকমি কলৰ; 

তোৰ বপছত তসই  োইৰ প্ৰবত দিোজ্ঞো নযোয়সংগত হহ যোয় আৰু 

আবম তসই  োইক সমূ্পণিৰূলপ বিধ্বি কবৰ বদওঁ। 

دْنَّا   وَّاِذَّا   َّرَّ َّْن  ا ْرنَّا  قَّْریَّةً  نُْٰهلِكَّ  ا َّمَّ   ا
ا  فِْیهَّ ُقْوا ُمَْتَّ ا  فَّفَّسَّ ٰقَّ  فِْیهَّ ا  فَّحَّ   عَّلَّْیهَّ
ا  الْقَّْولُ  هَّ ٰمَّْرنه ا  فَّدَّ  تَّْدِمْْیً

17. আৰু নূহৰ বপছত আবম িহুলতো প্ৰজন্মক ধ্বংস কবৰলছোঁ। 

ততোমোৰ প্ৰবতপো লকই ততওঁৰ িোিোসক ৰ পোপকমিৰ সংিোদ 

ৰোবখিল  আৰু পযিলিক্ষ্ণৰ িোলি যলথষ্ট। 

َّْهلَّكْنَّا  وَّكَّْم  ْ  الُْقُرْوِن  ِمنَّ  ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ
بِٰكَّ  وَّكَّفه   نُْوح       ِعبَّادِه   ِبُذنُْوِب  ِبرَّ

ٌۢا ِبْْیً ا  خَّ  بَِّصْْیً
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18. তকোলনোিোই আশু সুখ-সলম্ভোগ কোমনো কবৰল , আবম যোক 

ইচ্ছো কলৰোঁ ইয়োলতই ততোব লক বদ বদওঁ, তোৰ বপছত তোৰ 

িোলি জোহোন্নোম বনধিোবৰত কলৰোঁ, তোত বস  োবঞ্ছত আৰু অনুগ্ৰহৰ 

পৰো িবিত হহ প্ৰলৱশ কবৰি। 

ْن  َّانَّ  مَّ اِجلَّةَّ  یُِریُْد  ك لْنَّا  الْعَّ ٰجَّ   لَّه   عَّ
ا  ا  فِْیهَّ ٓاءُ   مَّ لْنَّا  ثُٰمَّ  نُِٰریُْد  لِمَّْن  نَّشَّ عَّ   جَّ
نَّٰمَّ    لَّه   هَّ ا   جَّ هىهَّ ٰمَّْدُحوًْرا   مَّْذُمْوًما  یَّْصل

 

19. আনহোলত বযসকল  মুবমন হহ আবখৰোত কোমনো কলৰ 

আৰু তোৰ িোলি যথোযথ তচষ্টো কলৰ, ততওলঁ োকৰ প্ৰলচষ্টো 

পুৰস্কোৰলযোগয। 

ْن  مَّ ادَّ  وَّ َّرَّ ةَّ  ا عه  اَْلهِخرَّ ا  وَّسَّ ا   لَّهَّ ْعیَّهَّ   سَّ
هٓى ِكَّ  وَُّهوَُّمْؤِمن   َّانَّ  فَّاُول ْ  ك ْعهُْیُ   سَّ
 ٰمَّْشكُوًْرا 

20. ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ দোনৰ পৰো আবম ইহঁতৰ আৰু 

বসহঁতৰ (পোবথিৱ জীৱন কোমনোকোৰী আৰু আবখৰোত 

কোমনোকোৰী) প্ৰলতযকলক সহোয় কলৰোঁ আৰু ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ দোন অিোবৰত (তকোলনও প্ৰবতলৰোধ কবৰি 

তনোৱোলৰ)। 

ءِ  نُِٰمٰدُ  كُٰلً  ءِ  هه ُؤاَلَّ ٓاءِ  ِمْن  وَّهه ُؤاَلَّ طَّ  عَّ
بِٰكَّ    ا   رَّ مَّ َّانَّ  وَّ ٓاءُ  ك طَّ بِٰكَّ  عَّ مَّْحُظوًْرا    رَّ
 

21.  ক্ষ্য কৰো, আবম তকলনলক বসহঁতৰ বকছুমোনক আন 

বকছুমোনৰ ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছোঁ। বনশ্চয় আবখৰোত 

হহলছ মযিোদোৰ তক্ষ্ত্ৰত আটোইতলক মহৎ আৰু তেিত্বৰ 

তক্ষ্ত্ৰলতো িৃহত্তৰ! 

ُنُْظرْ  لْنَّا  كَّْیفَّ  ا ُهْم  فَّٰضَّ له  بَّْعضَّ  بَّْعض     عَّ
ةُ  لَّْلهِخرَّ ُ  وَّ ْكَبَّ َّ ُ   ا ْكَبَّ َّ ت  ٰوَّا   دَّرَّجه
 تَّْفِضْیًل 

22. আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহ সোিযি নকবৰিো, এলন 

কবৰল  তুবম বনবিত আৰু  োবঞ্ছত হহ িবহ পবৰিো। 

ْل  َلَّ  ِ  مَّعَّ  تَّْجعَّ هًها  اّلٰله رَّ  اِل   فَّتَّْقُعدَّ   اهخَّ
 ٰمَّْخُذْوًَلن  مَّْذُمْوًما 

23. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক আলদশ কবৰলছ তয, ততওঁৰ 

িোবহলৰ আন কোলৰো ইিোদত নকবৰিো আৰু বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত 

সদ্বযৱহোৰ কবৰিো। ততওঁল োকৰ তকোলনোিো এজন অথিো 

উভলয়ই যবদ ততোমোৰ জীৱনকো ত িৃিোৱিোত উপনীত হয় 

ততলে তুবম ততওঁল োকক ‘উফ’ শব্দও নকবৰিো, আৰু 

ততওঁল োকক ধমলকো বনবদিো; ততওঁল োকৰ  গত সন্মোনসূচক 

নম্ৰ কথো ক’িো। 

بُٰكَّ  وَّقَّضه  ََّٰلَّ  رَّ ا ا  اِیَّٰاهُ  اَِٰلَّ   تَّْعُبُدْو 
یِْن  ِبالْوَّالِدَّ انًا     وَّ ا   اِْحسَّ ٰنَّ  اِٰمَّ   یَّْبلُغَّ

كَّ  َّ  ِعْندَّ ُدُهمَّا   الِْكَبَّ َّوْ  اَّحَّ هُهمَّا  ا  فَّلَّ  كِل
ْرُهمَّا  وََّلَّ  اُٰف   لَُّٰهمَّا   تَُّقْل    لَُّٰهمَّا  وَّقُْل  تَّْنهَّ
 كَِّریًْما  قَّْوًَل 
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24. আৰু ততওঁল োকৰ প্ৰবত মোয়ো-মমতোৰ হসলত নম্ৰতোৰ 

িোহু অৱনবমত কবৰিো আৰু (এই িুব  দুআ কবৰ) তকোৱো, ‘তহ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক! ততওঁল োকৰ প্ৰবত দয়ো কৰো, তযলনলক 

হশশৱত ততওঁল োলক তমোক প্ৰবতপো ন কবৰবছ ’। 

نَّاحَّ  لَُّهمَّا   وَّاْخِفْض  ٰلِ  جَّ   ِمنَّ  الٰذُ
ْحمَّةِ  ٰبِ  وَّقُْل  الٰرَّ ْمُهمَّا  ٰرَّ ِنْ  كَّمَّا  اْرحَّ بَّٰیه   رَّ
ا   ِغْْیً  صَّ

25. ততোমোল োকৰ অেৰত বয আলছ তসয়ো ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক ভো দলৰই জোলন; যবদ ততোমোল োক 

সৎকমিপৰোয়ণ তহোৱো ততলে (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় ততও ঁ

তসইসক  ত োকৰ প্ৰবত অবত ক্ষ্মোশী , বযসক  সদোয় 

আল্লোহ অবভমুখী। 

بُُٰكْم  َّعْلَُّم  رَّ  اِْن   نُُفْوِسكُْم    ِفْ  ِبمَّا  ا
لِِحْیَّ  تَُّكْونُْوا َّانَّ  فَّاِنَّٰه   صه َّٰوَّاِبْیَّ  ك   لِْل
ُفوًْرا   غَّ

26. আৰু আত্মীয় স্বজনক বসহঁতৰ প্ৰোপয প্ৰদোন কৰো,  গলত 

অভোৱগ্ৰি আৰু মুছোবফৰসক লকো দোন কৰো আৰু তকবতয়োও 

অপিযয় নকবৰিো। 

ِت  ٰقَّه   الُْقْربه  ذَّا وَّاه   وَّابْنَّ   وَّالْمِْسِكْیَّ  حَّ
ِبیِْل  رْ  وََّلَّ  الٰسَّ  تَّْبِذیًْرا  ُتبَّٰذِ

27. বনশ্চয় অপিযয়কোৰীসক  হহলছ চয়তোনৰ ভোই আৰু 

চয়তোন তোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত িৰ অকৃতজ্ঞ। 

ِریْنَّ  اِٰنَّ  ا الْمُبَّٰذِ َّانُْو  ِطْیِ     اِْخوَّانَّ  ك یه   الٰشَّ
َّانَّ  ُن  وَّك ْیطه بِٰه   الٰشَّ  كَُّفوًْرا  لِرَّ

28. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো অনুগ্ৰহ  োভৰ 

প্ৰতযোশোত যবদ বসহঁতৰ পৰো ততোমোৰ বিমুখ থোবকি গীয়োই 

হয়, ততবতয়ো বসহঁতৰ  গত নম্ৰভোলৱ কথো ক'িো। 

ا  ٰنَّ  وَّاِٰمَّ ُ  ُتْعِرضَّ ْحمَّة   ابِْتغَّٓاءَّ  عَّْٰنُ  رَّ
بِٰكَّ  ٰمِْن   قَّْوًَل  لَُّٰهْم  فَُّقْل   تَّْرُجْوهَّا  ٰرَّ

 ٰمَّیُْسوًْرا 

29. আৰু তুবম ততোমোৰ হোত বিবঙত িোবন্ধ নোৰোবখিো (কৃপণ 

নহ’িো) আৰু সমূ্পণিৰূলপ মুকব ও কবৰ বনবদিো (অপিযয় 

নকবৰিো), এলন কবৰল  তুবম বনিনীয় বনঃস্ব হহ িবহ পবৰিো। 

ْل  وََّلَّ  كَّ  تَّْجعَّ ْغلُْولَّةً  یَّدَّ   ُعُنِقكَّ  اِله  مَّ
ا  وََّلَّ    فَّتَّْقُعدَّ  الْبَّْسِط  كُٰلَّ  تَّْبُسْطهَّ

 ٰمَّْحُسوًْرا  مَّلُْوًما 

30. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ 

জীবৱকো িৃবি কবৰ বদলয় আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ সীবমত কবৰ 

বদলয়; বনশ্চয় ততও ঁ বনজ িোিোসক ৰ বিষলয় সমযক 

পবৰজ্ঞোত, সিিদ্ৰষ্টো। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  رَّ  یَّٰشَّ
یَّْقِدُر    نَّٰه    وَّ َّانَّ  اِ ٌۢا ِبِعبَّادِه   ك ِبْْیً   خَّ
ان   بَِّصْْیً
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31. অভোৱ-অনোটনৰ ভয়ত ততোমোল োলক বনজৰ 

সেোনসক ক হতযো নকবৰিো। আবমলয়ই বসহঁতক জীবৱকো 

বদওঁ আৰু ততোমোল োকলকো। বনশ্চয় বসহঁতক হতযো কৰো 

মহোপোপ। 

ُكْم  تَّْقُتلُْو ا وََّلَّ  دَّ َّْوَلَّ ْشیَّةَّ  ا ق     خَّ   اِْملَّ
ُكْم    نَّْرُزقُُهْم  نَّْحُن   قَّْتلَُّهْم  اِٰنَّ   وَّاِیَّٰا
َّانَّ  ً  ك ا  ِخْطا  كَِّبْْیً

32. আৰু ততোমোল োলক বযনোৰ (িযবভচোৰৰ) ওচৰল লকো 

নোযোিো, বনশ্চয় তসয়ো হহলছ অশ্লী  আৰু বনকৃষ্ট আচৰণ। 

بُوا وََّلَّ  نَّٰه   الٰزِنه   تَّْقرَّ َّانَّ  اِ ًة    ك   فَّاِحشَّ
ٓاءَّ  ِبیًْل   وَّسَّ  سَّ

33. আৰু আল্লোলহ যোক হতযো কবৰিল  বনবষি কবৰলছ যথোথি 

কোৰণবিহীন ততোমোল োলক তোক হতযো নকবৰিো! আৰু 

তকোলনোিোই অনযোয়ভোলৱ বনবহত হ’ত  তোৰ উত্তৰোবধকোৰীক 

আবম তোৰ প্ৰবতলশোধ ত োৱোৰ অবধকোৰ বদলছোঁ; বকন্তু হতযো 

সম্পলকি  বস তযন সীমো ঙ্ঘন নকলৰ; বনশ্চয় বস সোহোযযপ্ৰোপ্ত 

হ’ি। 

مَّ  الَِّٰتْ   النَّْٰفسَّ  تَّْقُتلُوا وََّلَّ  ٰرَّ ُ  حَّ   اَِٰلَّ  اّلٰله
ٰقِ    مَّْن   ِبالْحَّ ْظلُْوًما  قُِتلَّ  وَّ   فَّقَّْد  مَّ
لْنَّا  عَّ ه   جَّ ًنا   لِوَّلِٰیِ   ٰفِ  یُْسِرْف  فَّلَّ  ُسلْطه
نَّٰه    الْقَّْتِل    َّانَّ  اِ  مَّْنُصوًْرا  ك

34. আৰু ইয়োতীম (অনোথ) প্ৰোপ্ত িয়স্ক তনোলহোৱোল লক সৎ 

উলেশয িযতীত তোৰ সম্পবত্তৰ বনকটৱতী নহ’িো আৰু 

ততোমোল োলক প্ৰবতশ্ৰুবত পো ন কৰো; বনশ্চয় প্ৰবতশ্ৰুবত 

সম্পলকি  হকবফয়ত ত ি কৰো হ’ি। 

بُْوا وََّلَّ   ِِهَّ  ِبالَِّٰتْ  اَِٰلَّ  الْیَِّتیِْم  مَّالَّ  تَّْقرَّ
ُن  ٰته  اَّْحسَّ ه   یَّْبلُغَّ  حَّ َُّشٰدَّ َّْوفُْوا  ا   وَّا
ْهِد    ْهدَّ  اِٰنَّ   ِبالْعَّ َّانَّ  الْعَّ ْسـ ُْوًَل  ك  مَّ

35. আৰু মোবপ বদয়োৰ সময়ত পূণিমোত্ৰোত মোবপ বদিো আৰু 

ওজন কবৰিো সঠিক তু োচনীত, এইলটোলৱ উত্তম আৰু 

পবৰণোমত উৎকৃষ্ট। 

َّْوفُوا   وَِّزنُْوا كِلُْتْم  اِذَّا الْكَّْیلَّ  وَّا
اِس  لِكَّ   الْمُْستَِّقْیِم    ِبالِْقْسطَّ ْْی    ذه خَّ
ُن   تَّاِْویًْل  ٰوَّاَّْحسَّ

36. আৰু বয বিষলয় ততোমোৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই তোৰ অনুসৰণ 

নকবৰিো; বনশ্চয় কোণ, চকু আৰু হৃদয়- ইয়োৰ প্ৰলতযকলটোৰ 

বিষলয় হকবফয়ত ত ি কৰো হ’ি। 

ا  تَّْقُف  وََّلَّ   اِٰنَّ   عِلْم     ِبه   لَّكَّ  لَّیْسَّ  مَّ
ْمعَّ  رَّ  الٰسَّ هٓى ِكَّ  كُٰلُ  وَّالُْفؤَّادَّ  وَّالْبَّصَّ  اُول
َّانَّ  ْنهُ  ك ْسـ ُْوًَل  عَّ  مَّ
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37. আৰু পৃবথৱীত ফুটবনমোবৰ নুফুবৰিো, বনশ্চয় তুবম তকবতয়োও 

ভবৰলৰ ভূপৃিক বিদীণি কবৰি তনোৱোবৰিো আৰু কদোবপও পিিত-

সমোন উচ্চতো  োভ কবৰি তনোৱোবৰিো। 

ًحا    اَْلَّْرِض  ِف  تَّْمِش  وََّلَّ    لَّْن  اِنَّٰكَّ   مَّرَّ
لَّْن  اَْلَّْرضَّ  تَّْخِرقَّ    الِْجبَّالَّ  تَّْبلُغَّ  وَّ
 ُطْوًَل 

38. এই সকল োলিোৰ হহলছ তিয়ো কমি, ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত ঘৃণনীয়। 

لِكَّ  كُٰلُ  َّانَّ  ذه یُِٰئه   ك بِٰكَّ  ِعْندَّ  سَّ   رَّ
كُْرْوًها   مَّ

39. ততোমোৰ প্ৰবতপো লক অহীৰ মোধযমত ততোমোক বয 

বহকমত দোন কবৰলছ এইলিোৰ তোলৰই অেভুি ি; আৰু 

আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহ বিৰ নকবৰিো, অনযথো 

বনবিত আৰু  োবঞ্ছত অৱিোত জোহোন্নোমত বনবক্ষ্প্ত হ’িো। 

لِكَّ  َّْوحه   ِمٰمَّا   ذه بُٰكَّ  اِلَّْیكَّ  ا   ِمنَّ  رَّ
ْل  وََّلَّ   الِْحكْمَِّة    ِ  مَّعَّ  تَّْجعَّ هًها  اّلٰله رَّ  اِل   اهخَّ
نَّٰمَّ  ِفْ  فَُّتلْقه  هَّ  ٰمَّْدُحوًْرا  مَّلُْوًما  جَّ

40. (বক আচবৰত!) ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক 

ততোমোল োকক পুত্ৰ সেোনৰ িোলি বনিিোবচত কবৰলছ আৰু ততও ঁ

বনলজ বফবৰিোসক ক কনযোৰূলপ গ্ৰহণ কবৰলছ তনবক? বনশ্চয় 

ততোমোল োলক সোংঘোবতক কথো হক আছো। 

َّفَّاَّْصفهىكُْم  بُُٰكْم  ا ذَّ  ِبالْبَِّنْیَّ  رَّ تَّٰخَّ   وَّا
كَّةِ  ِمنَّ  هٓى ِ ثًا    الْمَّل نَّا   لَّتَُّقْولُْونَّ  اِنَُّٰكْم   اِ
ِظْیًمان  قَّْوًَل   عَّ

41. আৰু বনশ্চয় আবম এই তকোৰআনত (িহু বিষয়) িোলৰ িোলৰ 

বিিৃত কবৰলছোঁ যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। বকন্তু 

বসহঁতৰ বিমুখতোলহ িৃবি পোয়। 

لَّقَّْد  فْنَّا  وَّ ٰرَّ ا ِفْ  صَّ ِن  ههذَّ  الُْقْراه
ٰكَُّرْوا    ا   لِیَّٰذَّ مَّ  نُُفوًْرا  اَِٰلَّ  یَِّزیُْدُهْم  وَّ

42. তকোৱো, ‘যবদ ততওঁৰ  গত আন তকোলনো ই োহ 

থোবক লহঁলতন, বযদলৰ বসহঁলত দোিী কবৰ কয়, ততলে 

বসহঁলতও আৰছ-অবধপবতৰ (হনকটয  োভৰ) উপোয় অলেষণ 

কবৰ ফুবৰল লহঁলতন’। 

َّانَّ  لَّٰوْ  قُْل  ه    ك ة   مَّعَّ لِهَّ  اِذًا یَُّقْولُْونَّ  كَّمَّا  اه
ْوا بْتَّغَّ ْرِش  ذِی اِله  َٰلَّ ِبیًْل  الْعَّ  سَّ

43. ততওঁ পবৱত্ৰ মবহমোময় আৰু বসহঁলত বয কয় তোৰ পৰো 

ততওঁ িহু উধ্বি ত। 

نَّه   له   ُسْبحه ٰمَّا  وَّتَّعه  عُلُٰوًا  یَُّقْولُْونَّ  عَّ
ا   كَِّبْْیً



 

আি-ইছৰা 

 

403 

 

 اإلرساء 

44. সোলতোখন আকোশ আৰু পৃবথৱী  গলত ইয়োৰ মোজত বয 

আলছ তসই সকল ো ততওঁলৰই পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো 

কলৰ আৰু এলন তকোলনো িস্তু নোই বযলটোলৱ ততওঁৰ প্ৰশংসো 

সহকোলৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো নকলৰ; বকন্তু বসহঁতৰ 

পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো বিষয়লটো ততোমোল োলক 

িুবজ তনোলপোৱো; বনশ্চয় ততওঁ সহনশী , ক্ষ্মোপৰোয়ণ। 

ُح  بِٰ مهوهُت  لَّهُ  ُتسَّ ْبعُ  الٰسَّ   وَّاَْلَّْرُض  الٰسَّ
مَّْن  ء   ٰمِْن  وَّاِْن   فِْیِهٰنَّ    وَّ ْ حُ  اَِٰلَّ  َشَّ بِٰ   یُسَّ
ْمِده   هِكْن  ِبحَّ ل ُهْم    تَّْفقَُّهْونَّ  َٰلَّ  وَّ   تَّْسِبیْحَّ
نَّٰه   َّانَّ  اِ لِْیًما  ك ُفوًْرا   حَّ  غَّ

45. আৰু তুবম তযবতয়ো তকোৰআন পো  কৰো ততবতয়ো আবম 

ততোমোৰ আৰু তসইসক  ত োকৰ মোজত বযসকল  আবখৰোতৰ 

প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ এটো অদৃশয পদি ো আঁবৰ বদওঁ। 

اْتَّ  وَّاِذَّا نَّ  قَّرَّ لْنَّا  الُْقْراه عَّ  بَّیْنَّكَّ  جَّ
بَّْیَّ  ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ  ِباَْلهِخرَّ
ابًا  ٰمَّْسُتوًْران  ِحجَّ

46. আৰু আবম বসহঁতৰ অেৰৰ ওপৰত আৱৰণ ৰোবখ বদলছোঁ 

যোলত বসহঁলত তসয়ো িুবজি তনোৱোলৰ আৰু বসহঁতৰ কোণত 

বদলছোঁ িবধৰতো; তসলয় তযবতয়ো তুবম তকোৰআনৰ পৰো উলল্লখ 

কৰো তয, ‘ততোমোৰ প্ৰবতপো ক তকৱ  এজন’, ততবতয়ো 

বসহঁলত বপঠি তদখুৱোই আঁতবৰ যোয়। 

لْنَّا  عَّ له  وَّجَّ ِكنَّٰةً  قُلُْوِبِهْم  عَّ َّ َّْن  ا  ا
نِِهْم  وَِّفْ   یَّْٰفقَُّهْوهُ  ذَّا  وَّاِذَّا  وَّقًْرا    اه
كَّْرتَّ  بَّٰكَّ  ذَّ ِن  ِف  رَّ ه   الُْقْراه لَّْٰوا وَّْحدَّ  وَّ
له   َّدْبَّاِرِهْم  عَّ  نُُفوًْرا  ا

47. তযবতয়ো বসহঁলত ততোমোৰ প্ৰবত কোণপোবত শুলন, ততবতয়ো 

বসহঁলত বকয় কোণপোবত শুলন তসই কথো আবম ভো দলৰই 

জোলনো আৰু এইলটোও জোলনো তযবতয়ো তগোপলন আল োচনো 

কৰোৰ সময়ত যোব মসকল  কয়, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক 

এজন যোদুগ্ৰি িযবিৰ অনুসৰণ কবৰ আছো’। 

َّعْلَُّم  نَّْحُن    اِذْ  ِبه    یَّْستَِّمُعْونَّ  ِبمَّا  ا
  اِذْ  نَّْجوه ی ُهْم  وَّاِذْ  اِلَّْیكَّ  یَّْستَِّمُعْونَّ 

لِمُْونَّ  یَُّقْولُ  ُجًل  اَِٰلَّ  تَّتَِّٰبُعْونَّ  اِْن  الٰظه   رَّ
 ٰمَّْسُحوًْرا 

48. তচোৱো, বসহঁলত ততোমোৰ বিষলয় তকলনলিোৰ উপমো বদলয়! 

ফ ত বসহঁলত পথভ্ৰষ্ট হহলছ, গবতলক বসহঁত সৎপথ পোিল  

সক্ষ্ম নহয়। 

ُنُْظرْ  بُْوا كَّْیفَّ  ا رَّ   اَْلَّْمثَّالَّ  لَّكَّ  ضَّ
لُْٰوا ِبیًْل    یَّْستَِّطْیُعْونَّ  فَّلَّ  فَّضَّ  سَّ

49. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আবম তযবতয়ো অবিত পবৰণত হম 

আৰু চূণি-বিচূণি তহোৱোৰ বপছত আলকৌ আমোক নতুন সৃবষ্টৰূলপ 

উবিত কৰো হ’ি তনবক’? 

لُْو ا اِذَّا وَّقَّا اًما ٰوَُّرفَّاًتا  ُكنَّٰا  ءَّ نَّٰا  ِعظَّ اِ   ءَّ
لًْقا   لَّمَّْبُعْوثُْونَّ  ِدیًْدا  خَّ  جَّ

50. তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক বশ  িো ত ো হহ তযোৱো,  ةً  ُكْونُْوا قُْل ارَّ َّوْ  ِحجَّ ِدیًْدان  ا  حَّ
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51. ‘অথিো এলন তকোলনো সৃবষ্টত পবৰণত তহোৱো বযলটো 

ততোমোল োকৰ অেৰত িৰ িোঙৰ িুব  ভিো’; (তথোবপও 

ততোমোল োকক পুনৰুবিত কৰো হ’ি) ইয়োৰ বপছলতো বসহঁলত 

ক’ি, ‘তকোলন আমোক পুনৰুবিত কবৰি’? তকোৱো, ‘ততলৱঁই 

কবৰি, বযজলন প্ৰথমিোৰ ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰবছ ’। 

ততবতয়ো বসহঁলত মূৰ তজোকোবৰ সুবধি, ‘তসইলটোলনো তকবতয়ো 

হ’ি? তকোৱো, ‘সম্ভৱতঃ তসয়ো অবত শীলেই হ’ি’। 

َّوْ  لًْقا  ا ٰمَّا  خَّ   ُصُدْوِرُكْم     ِفْ  یَّْكَُبُ  ٰمِ
یَُّقْولُْونَّ   الَِّٰذْی  قُِل   یُِٰعْیُدنَّا    مَّْن  فَّسَّ
ُكْم  رَّ َّٰوَّلَّ  فَّطَّ ة     ا ٰرَّ یُْنِغُضْونَّ   مَّ   فَّسَّ
ُهْم  اِلَّْیكَّ  یَُّقْولُْونَّ  ُرُءْوسَّ  ُهوَّ   مَّته  وَّ
َّْن  عَّسه   قُْل   قَِّریًْبا  یَُّٰكْونَّ  ا

52. বযবদনো ততওঁ ততোমোল োকক আহ্বোন কবৰি, আৰু 

ততোমোল োলক ততওঁৰ প্ৰশংসোৰ হসলত ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বদিো,  গলত ততোমোল োলক ধোৰণো কবৰিো তয, ততোমোল োলক 

(তোত) অবত কম সময় অৱিোন কবৰবছ ো। 

ْمِده   فَّتَّْستَِّجیُْبْونَّ  یَّْدُعْوُكْم  یَّْومَّ    ِبحَّ
 قَّلِْیًلن  اَِٰلَّ  لَِّٰبثُْتْم  اِْن  وَّتَُّظنُْٰونَّ 

53. আৰু তমোৰ িোিোসক ক তকোৱো, ততওঁল োলক তযন 

এলনকুৱো কথো কয়, বযলটো উত্তম। বনশ্চয় চয়তোলন 

ততওঁল োকৰ মোজত বিলৰোধ সৃবষ্ট কলৰ। বনশ্চয় চয়তোন হহলছ 

মোনুহৰ প্ৰকোশয শত্ৰু। 

ُن    ِِهَّ  الَِّٰتْ  یَُّقْولُوا لِِٰعبَّادِْی  وَّقُْل   اَّْحسَّ
نَّ  اِٰنَّ  ْیطه غُ  الٰشَّ ْ    یََّْنَّ ُ  اِٰنَّ   بَّیْٰنَّ

نَّ  ْیطه َّانَّ  الٰشَّ اِن  ك ِبیًْنا   عَُّدٰوًا  لِْلِنْسَّ ٰمُ
 

54. ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক ততোমোল োকৰ বিষলয় অবধক 

অৱগত। ততওঁ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকৰ প্ৰবত দয়ো কবৰি 

পোলৰ, অথিো ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক শোবিও বদি পোলৰ, 

(আৰু তহ নিী!) আবম ততোমোক বসহঁতৰ ওপৰত কমিবিধোয়ক 

কবৰ পল োৱো নোই। 

بُُٰكْم  َّعْلَُّم  رَّ ْ  اِْن   ِبكُْم    ا ا ْمكُْم  یَّٰشَّ   یَّْرحَّ
َّوْ  ْ  اِْن  ا ا بُْكْم    یَّٰشَّ ٰذِ ا    یُعَّ مَّ لْنهكَّ  وَّ َّْرسَّ   ا

 ْ  وَِّكْیًل  عَّلَّهْْیِ

55. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বযসক  আলছ, বসহঁতৰ 

বিষলয়ও ততোমোৰ প্ৰবতপো ক অবধক অৱগত। বনশ্চয় আবম 

নিীসক ৰ মোজৰ বকছুমোনক আন বকছুমোনৰ ওপৰত মযিোদো 

প্ৰদোন কবৰলছোঁ আৰু দোউদক প্ৰদোন কবৰবছল োঁ ঝোিূৰ। 

بُٰكَّ  َّعْلَُّم  وَّرَّ مهوهِت  ِف   ِبمَّْن  ا  الٰسَّ
لَّقَّْد   وَّاَْلَّْرِض    لْنَّا  وَّ َّ  بَّْعضَّ  فَّٰضَّ  النَِّٰبٰی 

له  تَّیْنَّا  بَّْعض   عَّ بُوًْرا  دَّاو دَّ  وَّاه  زَّ
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56. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক ই োহ 

িুব  ধোৰণো কৰো বসহঁতক মোতোলচোন, ততবতয়োলহ গম পোিো, 

ততোমোল োকৰ দুখ-হদনয দূৰ কৰোৰ িো পবৰিতি ন কৰোৰ ক্ষ্মতো 

বসহঁতৰ নোই’। 

ْمُتْم  الَِّٰذیْنَّ  ادُْعوا قُِل    دُْونِه   ٰمِْن  زَّعَّ
رِٰ  كَّْشفَّ  یَّْملِكُْونَّ  فَّلَّ  ْنُكْم  الٰضُ   وََّلَّ  عَّ

یًْل   تَّْحوِ

57. বসহঁলত বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ, বসহঁত বনলজই বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ হনকটয  োভৰ উপোয় সন্ধোন কলৰ তয, বসহঁতৰ 

মোজত তকোন বকমোন ততওঁৰ বনকটৱতী হ’ি পোলৰ, আৰু 

বসহঁলত ততওৰঁ দয়ো প্ৰতযোশো কলৰ আৰু ততওৰঁ শোবিক ভয় 

কলৰ। বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শোবি অবত ভয়োৱহ। 

هٓى ِكَّ   اِله  یَّْبتَُّغْونَّ  یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول
بِِٰهُم  َّیُُٰهْم  الْوَِّسْیلَّةَّ  رَّ ُب  ا َّقْرَّ یَّْرُجْونَّ  ا   وَّ
ْحمَّتَّه   افُْونَّ  رَّ یَّخَّ ابَّه     وَّ ابَّ  اِٰنَّ   عَّذَّ   عَّذَّ
بِٰكَّ  َّانَّ  رَّ  مَّْحُذْوًرا  ك

58. আৰু এলন তকোলনো জনিসবত নোই যোক আবম বকয়োমতৰ 

পূলিি ধ্বংস নকবৰম অথিো যোক আবম কল োৰ শোবি বনবিবহম; 

এয়োলতো বকতোিত ব বপিি আলছ। 

  ُمْهلِكُْوهَّا  نَّْحُن  اَِٰلَّ  قَّْریَّة   ٰمِْن  وَّاِْن 
مَّةِ  یَّْوِم  قَّْبلَّ  َّوْ  الِْقیه بُْوهَّا  ا ٰذِ ابًا  ُمعَّ  عَّذَّ

ِدیًْدا    َّانَّ   شَّ لِكَّ  ك ِب  ِف  ذه مَّْسُطوًْرا  الِْكته
 

59. আৰু আবম বনদশিন তপ্ৰৰণ নকৰোৰ তকৱ  এইলটোলৱ কোৰণ 

তয, বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল  ইয়োক অস্বীকোৰ কবৰবছ । আবম 

বশক্ষ্োমূ ক বনদশিন স্বৰূলপ ছোমূদ জোবতক উট প্ৰদোন 

কবৰবছল োঁ, বকন্তু বসহঁলত তসইলটোৰ প্ৰবত অতযোচোৰ কবৰবছ । 

আবম তকৱ  ভয় তদখুৱোৰ কোৰলণলহ বনদশিন তপ্ৰৰণ কলৰোঁ। 

ا  مَّ نَّا   وَّ َّْن  مَّنَّعَّ َّْن  اَِٰلَّ   ِباَْلهیهِت  نُْٰرِسلَّ  ا  ا
بَّ  ا  كَّٰذَّ لُْونَّ    ِبهَّ َّٰوَّ تَّیْنَّا   اَْل َُّمْودَّ  وَّاه   ث
ةً  النَّٰاقَّةَّ  لَّمُْوا ُمْبِصرَّ ا    فَّظَّ ا   ِبهَّ مَّ   وَّ
یًْفا  اَِٰلَّ  ِباَْلهیهِت  نُْرِسُل   تَّْخوِ

60. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোক হকবছল োঁ তয, 

বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক মোনুহক পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

আবম বয দৃশয ততোমোক তদখুৱোইলছোঁ তসইলটো আৰু তকোৰআনত 

উলল্লবখত অবভশপ্ত গছলটোও তকৱ  মোনুহৰ পৰীক্ষ্োৰ িোলি 

বনধিোৰণ কবৰলছোঁ। আবম বসহঁতক ভয় তদখুৱোওঁ, বকন্তু ই 

বসহঁতৰ তঘোৰ অিোধযতোলহ িৃবি কলৰ। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  لَّكَّ  قُلْنَّا  وَّاِذْ  اطَّ  رَّ   ِبالنَّٰاِس    اَّحَّ
ا  مَّ لْنَّا  وَّ عَّ ْءیَّا جَّ یْنهكَّ  الَِّٰتْ   الٰرُ َّرَّ   اَِٰلَّ  ا
ةَّ   لِٰلنَّٰاِس  فِتْنَّةً  رَّ جَّ   ِف  الْمَّلُْعْونَّةَّ  وَّالٰشَّ

ِن    ٰوِفُُهْم ن   الُْقْراه  اَِٰلَّ  یَِّزیُْدُهْم  فَّمَّا   وَّنُخَّ
ان  ُطْغیَّانًا   كَِّبْْیً
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61. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম বফবৰিোসক ক 

হকবছল োঁ, ‘আদমক ছোজদোহ কৰো’, ততবতয়ো ইি ীছৰ 

িোবহলৰ সকল োলৱ ছোজদোহ কবৰবছ । বস হকবছ , ‘মই 

ইয়োক ছোজদোহ কবৰমলন, যোক তুবম তিোকো মোটিলৰ সৃবষ্ট 

কবৰছো’? 

كَّةِ  قُلْنَّا  وَّاِذْ  هٓى ِ   َِلهدَّمَّ  اْسُجُدْوا لِلْمَّل
ا ُدْو  جَّ َّْسُجُد  قَّالَّ   اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   فَّسَّ ا   ءَّ

لَّْقتَّ   لِمَّْن   ِطیًْنا   خَّ

62. বস (আৰু) হকবছ , ‘তচোৱোলচোন! এইজন যোক তুবম তমোৰ 

ওপৰত মযিোদো দোন কবৰ ো, বকয়োমতৰ বদৱসল লক যবদ তুবম 

তমোক অৱকোশ বদয়ো, ততলনহ’ত  শপত কবৰ হকলছোঁ, মই 

বকছু সংখযকৰ িোবহলৰ ইয়োৰ তগোলটই িংশধৰক বনশ্চয় তমোৰ 

কতৃি ত্বোধীন কবৰ তপ োম’। 

ءَّیْتَّكَّ  قَّالَّ  َّرَّ ا ا ْمتَّ  الَِّٰذْی  ههذَّ َّ ؗ  كَّٰرَّ ٰ لَّ  عَّ
ْن  ْرتَِّن  لَّى ِ َّٰخَّ مَّةِ  یَّْوِم  اِله  ا   الِْقیه

َّْحتَِّنكَّٰنَّ  یَّٰتَّه     َلَّ  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  ذُٰرِ

63. আল্লোলহ ক’ত , ‘তযোৱো, এলতলক বসহঁতৰ মোজৰ বযলয় 

ততোমোৰ অনুসৰণ কবৰি, বনশ্চয় পূণি প্ৰবতদোন বহচোলপ 

জোহোন্নোলমই হ’ি ততোমোল োক সকল োলৰ প্ৰবতদোন’। 

ْ  تَِّبعَّكَّ  فَّمَّْن  اذْهَّْب  قَّالَّ    فَّاِٰنَّ   ِمْٰنُ
نَّٰمَّ  هَّ ٓاُؤُكْم  جَّ زَّ ٓاءً  جَّ زَّ  ٰمَّْوفُوًْرا  جَّ

64. ‘আৰু ততোমোৰ কণ্ঠলৰ বসহঁতৰ মোজৰ যোলক পোৰো 

পদস্খব ত কৰোলগ, ততোমোৰ অশ্বোলৰোহী আৰু পদোবতক 

িোবহনীৰ দ্বোৰো বসহঁতক আৰমণ কৰো আৰু বসহঁতৰ ধন-সম্পদ 

 গলত সেোন-সেবতত অংশী তহোৱোলগ, আৰু বসহঁতক 

প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো’। অৱলশয চয়তোলন ছ নোৰ িোবহলৰ বসহঁতক 

তকোলনো প্ৰবতশ্ৰুবতলয় বনবদলয়। 

ْعتَّ  مَِّن  وَّاْستَّْفِززْ  ْ  اْستَّطَّ   ِمْٰنُ
ْوتِكَّ  َّْجلِْب  ِبصَّ ْ  وَّا ْیلِكَّ  عَّلَّهْْیِ   ِبخَّ
ِجلِكَّ  اِرْكُهْم  وَّرَّ   اَْلَّْموَّاِل  ِف  وَّشَّ
دِ  ا   وَّعِْدُهْم    وَّاَْلَّْوَلَّ مَّ   یَِّعُدُهُم  وَّ
ُن  ْیطه  ُغُرْوًرا اَِٰلَّ  الٰشَّ

65. ‘বনশ্চয় তমোৰ িোিোসক ৰ ওপৰত ততোমোৰ তকোলনো 

ক্ষ্মতো নোই’। কমিবিধোয়ক বহচোলপ ততোমোৰ প্ৰবতপো লকই 

যলথষ্ট। 

ْ  لَّكَّ  لَّیْسَّ  ِعبَّادِْی  اِٰنَّ  ن     عَّلَّهْْیِ   ُسلْطه
بِٰكَّ  وَّكَّفه   وَِّكْیًل  ِبرَّ

66. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক, বযজলন 

ততোমোল োকৰ িোলি সোগৰত তনৌযোন পবৰচোব ত কৰোয়, যোলত 

ততোমোল োলক ততওঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধোন কবৰি পোৰো। বনশ্চয় 

ততওঁ ততোমোল োকৰ প্ৰবত পৰম দয়ো ু। 

بُُٰكُم   ِف  الُْفلْكَّ  لَّكُُم  یُْزِجْ  الَِّٰذْی  رَّ
نَّٰه    فَّْضلِه     ِمْن  لِتَّْبتَُّغْوا الْبَّْحرِ  َّانَّ  اِ  ك
ِحیًْما   ِبكُْم   رَّ
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67. আৰু তযবতয়ো ততোমোল োকক সোগৰত বিপলদ স্পশি কলৰ, 

ততবতয়ো ততওঁৰ িোবহলৰ ততোমোল োলক বযলিোৰক আহ্বোন কৰো, 

তসইলিোৰ তসই সময়ত (ততোমোল োকৰ মনৰ পৰো) উধোও হহ 

যোয়; এলতলক ততওঁ তযবতয়ো ততোমোল োকক উিোৰ কবৰ 

ি ত আলন, ততবতয়ো ততোমোল োলক মুখ ঘূৰোই ত োৱো। 

প্ৰকৃতলত মোনুহ িৰ অকৃতজ্ঞ। 

كُُم  وَّاِذَّا ٰسَّ رُٰ  مَّ ٰلَّ  الْبَّْحرِ  ِف  الٰضُ   مَّْن  ضَّ
ىكُْم  فَّلَّمَّٰا   اِیَّٰاهُ    اَِٰلَّ   تَّْدُعْونَّ   اِلَّ  نَّٰجه
 ِٰ ْضُتْم    الَْبَّ َّْعرَّ َّانَّ   ا اُن  وَّك  اَْلِنْسَّ
 كَُّفوًْرا 

68. ততোমোল োলক এই বিষলয় বনবশ্চে আছো তনবক তয, ততও ঁ

ততোমোল োকক ি ৰ তকোলনো অি লতই ভূগভি ি নকবৰি, 

অথিো ততোমোল োকৰ ওপৰত বশ ো িষিণকোৰী প্ৰি  ধুমুহো 

নপ োি? ততবতয়ো বকন্তু ততোমোল োলক বনজৰ িোলি তকোলনো 

কমিবিধোয়ক বিচোবৰ নোপোিো। 

َِّمنُْتْم  َّفَّا َّْن  ا انِبَّ  ِبكُْم  یَّْٰخِسفَّ  ا   جَّ
 ِٰ َّوْ  الَْبَّ اِصًبا  عَّلَّْیُكْم  یُْرِسلَّ  ا   َلَّ  ثُٰمَّ  حَّ

 وَِّكْیًلن  لَّكُْم  تَِّجُدْوا

69. অথিো ততোমোল োলক এই বিষয়ত বনবশ্চে হহছো তনবক 

তয, ততও ঁততোমোল োকক বদ্বতীয়িোৰ সোগৰল  হ  নোযোি আৰু 

ততোমোল োকৰ বিৰুলি প্ৰচি ধুমুহো তপ্ৰৰণ নকবৰি আৰু 

ততোমোল োকৰ কুফৰী কৰোৰ িোলি ততোমোল োকক ততও ঁিুিোই 

নোমোবৰি? তোৰ বপছত ততোমোল োলক আমোৰ বিৰুলি তকোলনো 

সহোয়কোৰী বিচোবৰ নোপোিো। 

َّْم  َِّمنُْتْم  ا َّْن  ا ُكْم  ا ةً  فِْیهِ  یُِٰعْیدَّ   تَّارَّ
ی   ٰمِنَّ  قَّاِصًفا  عَّلَّْیُكْم  فَُّْیِْسلَّ  اُْخره
یِْح    َلَّ  ثُٰمَّ   كَّفَّْرُتْم ن  ِبمَّا  فَُّیْغِرقَُّكْم  الٰرِ
 تَِّبیًْعا  ِبه   عَّلَّیْنَّا  لَّكُْم  تَِّجُدْوا

70. বনশ্চয় আবম আদম সেোনক মযিোদো দোন কবৰলছোঁ, 

আবমলয়ই বসহঁতক ি ত আৰু সোগৰত চ োচ  কবৰিল  

িোহন বদলছোঁ; আৰু বসহঁতক উত্তম জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ আৰু 

আমোৰ সৃবষ্টৰ িহুতলৰ ওপৰত বসহঁতক তেিত্ব প্ৰদোন 

কবৰলছোঁ। 

لَّقَّْد  ْمنَّا  وَّ ٰرَّ دَّمَّ  بَِّنْ   كَّ ْ   اه ُ مَّلْٰنه  ِف   وَّحَّ
 ِٰ ْ  وَّالْبَّْحرِ  الَْبَّ ُ زَّقْٰنه ِت  ٰمِنَّ  وَّرَّ یِٰبه   الٰطَّ

 ْ ُ لْٰنه فَّٰضَّ ٰمَّْن  كَِّثْْی   عَّله  وَّ لَّْقنَّا  ٰمِ   خَّ
 تَّْفِضْیًلن 
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71. (স্মৰণ কৰো তসই বদৱসলটোক,) বযবদনো আবম প্ৰলতযক 

সম্প্ৰদোয়ক বসহঁতৰ ইমোমসহ আহ্বোন কবৰম। তোৰ বপছত 

বযসক ক বসহঁতৰ তসোঁ হোতত আম নোমো বদয়ো হ’ি, বসহঁলত 

বনজৰ আম নোমো পবঢি আৰু বসহঁতৰ ওপৰত তখজুৰৰ গুটিৰ 

ওপৰত থকো বমবহ সূতো পবৰমোলণো (অকলণো) অনযোয় কৰো 

নহ’ি। 

ُنَّاس    كُٰلَّ  نَّْدُعْوا یَّْومَّ  اِمِهْم    ا   فَّمَّْن   ِباِمَّ
 َّ هٓى ِكَّ  ِبیَِّمیِْنه   ِكتهبَّه   اُْوِٰت ُءْونَّ  فَّاُول  یَّْقرَّ

 ْ ُ  فَِّتیًْل   یُْظلَّمُْونَّ  وََّلَّ  ِكتهُبَّ

72. আৰু বযজন ইয়োত অন্ধ, বস আবখৰোতলতো অন্ধ, তথো 

আটোইতলক তিবছ পথভ্ৰষ্ট। 

ْن  مَّ َّانَّ  وَّ ِذه    ِفْ  ك ةِ  فَُّهوَِّف  اَّْعمه  هه   اَْلهِخرَّ
ٰلُ  اَّْعمه  ِبیًْل  وَّاَّضَّ  سَّ

73. আৰু আবম ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ তোৰ পৰো 

বসহঁলত ততোমোক পদস্খ ন ঘলটোৱোৰ তচষ্টো প্ৰোয় চুডোে 

কবৰবছ , যোলত তুবম আমোৰ নোমত ইয়োৰ বিপৰীলত বমছো 

ৰটোি পোৰো; আৰু ততবতয়ো বনঃসলিলহ বসহঁলত ততোমোক 

িন্ধৰূলপ গ্ৰহণ কবৰল লহঁলতন। 

َّادُْوا وَّاِْن  ِن  لَّیَّْفِتنُْونَّكَّ  ك  الَِّٰذْی   عَّ
یْنَّا   َّْوحَّ ِیَّ   اِلَّْیكَّ  ا ۬   عَّلَّیْنَّا  لِتَّْفَتَّ ه    ْْیَّ   غَّ
ُذْوكَّ  وَّاِذًا تَّٰخَّ لِْیًل  َٰلَّ  خَّ

74. আৰু আবম ততোমোক অবিচব ত নোৰোবখল  তুবম বনশ্চয় 

বসহঁতৰ ফোল  বকবিত হ’ত ও ঢো  খো োইলহঁলতন; 
لَّْو َلَّ   َّْن  وَّ َّبَّٰتْنهكَّ  ا   تَّْركَُّن  ِكْدٰتَّ  لَّقَّْد  ث
 ْ ْیـ ًا  اِلَّهْْیِ  قَّلِْیًل ۬ن  شَّ

75. যবদ এলন কবৰ োলহঁলতন ততলে বনশ্চয় আবম ততোমোক 

এই জীৱনত বদ্বগুণ আৰু পৰকো লতো বদ্বগুণ শোবিৰ তসোৱোদ 

বদল োঁলহঁলতন; ততবতয়ো তুবম আমোৰ বিৰুলি ততোমোৰ িোলি 

তকোলনো সহোয়কোৰীও নোপোল লহঁলতন। 

َّذَّقْنهكَّ  اِذًا وةِ  ِضْعفَّ  َٰلَّ یه   وَِّضْعفَّ  الْحَّ
ا   عَّلَّیْنَّا  لَّكَّ  تَِّجُد  َلَّ  ثُٰمَّ  الْمَّمَّاِت  نَِّصْْیً

 

76. আৰু বসহঁলত ততোমোক তদশৰ পৰো উৎখোত কবৰিল  প্ৰোয় 

চূডোে তচষ্টো কবৰবছ , যোলত ততোমোক তোৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰি 

পোলৰ, এলন কবৰল  বসহঁলতও ততোমোৰ বপছত তিবছ সময় 

বতবি থোবকি তনোৱোবৰল লহঁলতন। 

َّادُْوا وَّاِْن  ْونَّكَّ  ك ِفٰزُ   اَْلَّْرِض  ِمنَّ  لَّیَّْستَّ
ا  لُِیْخِرُجْوكَّ    یَّلْبَّثُْونَّ  َٰلَّ  وَّاِذًا ِمْنهَّ
هفَّكَّ   قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  ِخل
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77. আমোৰ ৰোছু সক ৰ মোজৰ পৰো ততোমোৰ পূলিি বযসক ক 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ ততওঁল োকৰ তক্ষ্ত্ৰলতো আবছ  এইলটোলৱই 

বনয়ম আৰু তুবম আমোৰ বনয়মৰ তকোলনো পবৰিতি ন নোপোিো। 

لْنَّا  قَّْد  مَّْن  ُسنَّٰةَّ  َّْرسَّ ُسلِنَّا  ِمْن  قَّْبلَّكَّ  ا   ٰرُ
یًْلن  لُِسنَِّٰتنَّا  تَِّجُد  وََّلَّ   تَّْحوِ

78. সূযি ঢো লখোৱোৰ বপছৰ পৰো ৰোবতৰ ঘন অন্ধকোৰ পযিে 

ছো োত কোলয়ম কৰো আৰু ফজৰৰ ছো োত (আদোয় কৰো)। 

বনশ্চয় ফজৰৰ ছো োত হহলছ (বফবৰিোসক ৰ) উপবিবতৰ 

সময়। 

َّقِِم  هوةَّ  ا ل ْمِس  لُِدلُْوِك  الٰصَّ  اِله  الٰشَّ
ِق  نَّ  الَّْٰیِل  غَّسَّ  اِٰنَّ   الْفَّْجِر    وَّقُْراه
نَّ  َّانَّ  الْفَّْجرِ  قُْراه  مَّْشُهْودًا  ك

79. আৰু ৰোবতৰ বকছু অংশত (লকোৰআনৰ দ্বোৰো) তোহোজু্জদ 

আদোয় কৰো, এইলটো হহলছ ততোমোৰ িোলি এটো অবতবৰি 

কতি িয। আশো কৰো যোয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ততোমোক 

প্ৰবতবিত কবৰি প্ৰশংবসত িোনত। 

ِمنَّ  ْد  الَّْٰیِل  وَّ ٰجَّ ۬   نَّافِلَّةً   ِبه   فَّتَّهَّ  لَّٰكَّ  
َّْن  عَّسه   ثَّكَّ  ا بُٰكَّ  یَّْٰبعَّ قَّاًما  رَّ ٰمَّْحُمْودًا   مَّ
 

80. আৰু তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তমোক সতযতোৰ 

হসলত প্ৰলৱশ কলৰোৱো আৰু তমোক িোবহৰ কৰো সতযতোৰ হসলত 

আৰু ততোমোৰ ফো ৰ পৰো তমোক দোন কৰো সোহোযযকোৰী শবি’। 

ٰبِ  وَّقُْل  َّدِْخلِْنْ  ٰرَّ لَّ  ا   ِصْدق   ُمْدخَّ
َّْخِرْجِنْ  جَّ  وَّا ْل  ِصْدق    ُمْخرَّ ْ  وَّاْجعَّ   ٰلِ

ًنا   لَُّٰدنْكَّ  ِمْن  ا  ُسلْطه  نَِّٰصْْیً

81. আৰু তকোৱো, ‘সতয আবহ পোইলছ আৰু িোবত  (অসতয) 

বি ুপ্ত হহলছ; বনশ্চয় িোবত  বি ুপ্ত হ’ি গীয়োই আবছ ’। 

ٓاءَّ  وَّقُْل  ٰقُ  جَّ  اِٰنَّ   الْبَّاِطُل    وَّزَّهَّقَّ  الْحَّ
َّانَّ  الْبَّاِطلَّ  ُهْوقًا  ك  زَّ

82. আৰু আবম তকোৰআন অৱতীণি কলৰোঁ, বযখন মুবমনসক ৰ 

িোলি আলৰোগয আৰু ৰহমত, বকন্তু ই যোব মসক ৰ ক্ষ্বতলহ 

িৃবি কলৰ। 

ِٰلُ  ِن  ِمنَّ  وَّنَُنَّ ا  الُْقْراه  ُهوَِّشفَّٓاء   مَّ
ْحمَّة    یَِّزیُْد  وََّلَّ   لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ ن  وَّرَّ
لِمِْیَّ  اًرا  اَِٰلَّ  الٰظه سَّ  خَّ

83. আৰু তযবতয়ো আবম মোনুহৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কলৰোঁ ততবতয়ো 

বস মুখ ঘূৰোই  য় আৰু আঁতৰ হহ যোয়। বকন্তু তযবতয়ো তোক 

অবনষ্টই স্পশি কলৰ ততবতয়ো বস এলকিোলৰ হতোশ হহ পলৰ। 

ْمنَّا  وَّاِذَّا   َّنْعَّ لَّ  ا اِن  عَّ َّْعرَّضَّ  اَْلِنْسَّ   وَّنَّاه  ا
انِِبه     هُ  وَّاِذَّا  ِبجَّ ٰسَّ رُٰ  مَّ َّانَّ  الٰشَّ یَـّ ُْوًسا   ك
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84. তকোৱো, ‘প্ৰলতযলকই বনজ বনজ প্ৰকৃবত অনুযোয়ী কোম কলৰ 

বকন্তু ততোমোৰ প্ৰবতপো কলহ অবধক অৱগত তয, তকোন 

সিিোবধক বনভুি   পথত পবৰচোব ত’। 

له  یَّْٰعمَُّل  كُٰل   قُْل  اكِلَِّته     عَّ بُُٰكْم   شَّ  فَّرَّ
َّعْلَُّم  ی ِبمَّْن  ا َّْهده ِبیًْلن  ُهوَّا  سَّ

85. আৰু বসহঁলত ততোমোক ৰূহ সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ। তকোৱো, 

‘ৰূহ হহলছ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ বিলশষ, আৰু 

ততোমোল োকক অবত সোমোনয জ্ঞোনলহ বদয়ো হহলছ’। 

یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ِن  وَّ ْوِح    عَّ ْوُح  قُِل   الٰرُ   الٰرُ
َّْمرِ  ِمْن  ْ  ا ٰبِ ا   رَّ مَّ   الِْعلِْم  ٰمِنَّ  اُْوتِیُْتْم  وَّ
 قَّلِْیًل  اَِٰلَّ 

86. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী কবৰলছোঁ 

তোক বনশ্চয় প্ৰতযোহোৰ কবৰি পোবৰল োঁলহঁলতন; তোৰ বপছত 

এই বিষলয় তুবম আমোৰ বিৰুলি তকোলনো কমিবিধোয়ক 

নোপো োলহঁলতন। 

ْن  لَّى ِ َّٰ  ِشْئنَّا  وَّ یْنَّا   ِبالَِّٰذْی   لَّنَّْذهَّبَّ َّْوحَّ   ا
  عَّلَّیْنَّا   ِبه   لَّكَّ  تَِّجُد  َلَّ  ثُٰمَّ  اِلَّْیكَّ 
 وَِّكْیًلن 

87. বকন্তু এয়ো প্ৰতযোহোৰ নকৰোলটো হহলছ ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ দয়ো; বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবত আলছ ততওঁৰ মহো 

অনুগ্ৰহ। 

ْحمَّةً  اَِٰلَّ  بِٰكَّ    ٰمِْن  رَّ َّانَّ  فَّْضلَّه   اِٰنَّ   ٰرَّ  ك
ا  عَّلَّْیكَّ   كَِّبْْیً

88. তকোৱো, ‘যবদ এই তকোৰআনৰ অনুৰূপ তকোৰআন 

আবনিল  মোনুহ আৰু বজন সমলিত হয় তথোবপও ইয়োৰ 

অনুৰূপ আবনি তনোৱোবৰি, যবদও বসহঁলত পৰস্পলৰ পৰস্পৰক 

সহোয় কলৰ’। 

ِن  قُْل  ِت  لَّٰى ِ   وَّالِْجٰنُ  اَْلِنُْس  اْجتَّمَّعَّ
له   َّْن  عَّ ا ِبِمثِْل  یَّٰاُْتْوا ا ِن   ههذَّ   َلَّ  الُْقْراه

لَّوْ  ِبِمثْلِه   یَّاُْتْونَّ  َّانَّ  وَّ   لِبَّْعض   بَّْعُضُهْم  ك
ا  ِهْْیً  ظَّ

89. আৰু বনশ্চয় আবম এই তকোৰআনত মোনুহৰ িোলি বিবভন্ন 

উপমো বিশদভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ; বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই 

কুফৰী নকৰোলক ক্ষ্োে তহোৱো নোই। 

لَّقَّْد  فْنَّا  وَّ ٰرَّ ا ِفْ   لِلنَّٰاِس  صَّ ِن  ههذَّ  الُْقْراه
ْكثَّرُ  فَّاَّبه    مَّثَّل  ؗ  كُٰلِ  ِمْن  َّ  اَِٰلَّ  النَّٰاِس  ا

 ُكُفوًْرا 

90. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আবম তকবতয়োও ততোমোৰ ওপৰত 

ঈমোন তপোষণ নকলৰোঁ, তযবতয়োল লক তুবম আমোৰ িোলি ভূবমৰ 

পৰো এটো প্ৰস্ৰৱন উৎসোবৰত নকবৰিো; 

ٰته   لَّكَّ  نُْٰؤِمنَّ  لَّْن  وَّقَّالُْوا   لَّنَّا  تَّْفُجرَّ  حَّ
 یَّنٌُْۢبْوعًان  اَْلَّْرِض  ِمنَّ 
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91. ‘অথিো ততোমোৰ িোলি তখজুৰ আৰু আঙুৰৰ এটো িোবগচো 

হ’ি, যোৰ মোজত তুবম বনজৰো প্ৰিোবহত কবৰিো’, 
َّوْ  نَّٰة   لَّكَّ  تَُّكْونَّ  ا   نَِّٰخْیل  ٰوَِّعنَّب   ٰمِْن  جَّ

رَّ  رَّ  فَُّتفَّٰجِ ا  اَْلَّنْهه هلَّهَّ ان  ِخل  تَّْفِجْْیً

92. ‘অথিো তুবম তযলনলক তকোৱো তসই অনুযোয়ী আকোশক 

খি-বিখি কবৰ আমোৰ ওপৰত তপ োই বদয়ো, নোইিো আল্লোহ 

আৰু বফবৰিোসক ক আমোৰ সনু্মখত উপবিত কৰো’, 

َّوْ  مَّٓاءَّ  ُتْسِقطَّ  ا ْمتَّ  كَّمَّا  الٰسَّ  عَّلَّیْنَّا  زَّعَّ
ًفا  َّوْ  ِكسَّ َّ  ا ِ  تَّاِْٰت كَّةِ  ِباّلٰله هٓى ِ  قَِّبیًْلن  وَّالْمَّل

93. ‘অথিো ততোমোৰ িোলি এটো তসোণৰ ঘৰ হ’ি নোইিো তুবম 

আকোশত আলৰোহণ কবৰিো বকন্তু ততোমোৰ আকোশ আলৰোহণত 

আবম তকবতয়োও ঈমোন তপোষণ নকলৰোঁ তযবতয়োল লক তুবম 

আমোৰ িোলি এখন বকতোি অৱতীণি নকবৰিো, বযখন আবম 

পবঢম। তকোৱো, ‘পবৱত্ৰ মহোন তমোৰ প্ৰবতপো ক! মই হহলছোঁ 

তকৱ  এজন মোনুহ, তথো ৰোছু ’। 

َّوْ  َّوْ  ُزْخُرف    ٰمِْن  بَّْیت   لَّكَّ  یَُّكْونَّ  ا   تَّْرقه  ا
مَّٓاِء    ِف  لَّْن   الٰسَّ كَّ   نُْٰؤِمنَّ  وَّ ٰته  لُِرقِٰیِ   حَّ

ِٰلَّ  ُؤه     ِكتهبًا  عَّلَّیْنَّا  ُتَنَّ انَّ  قُْل   نَّْٰقرَّ  ُسْبحَّ
 ْ ٰبِ ًرا اَِٰلَّ  ُكْنُت  هَّْل  رَّ ُسْوًَلن  بَّشَّ  ٰرَّ

94. আৰু তযবতয়ো মোনুহৰ ওচৰল  বহদোয়ত আবহ , ততবতয়ো 

বসহঁতক তকৱ  এই কথোই ঈমোন আবনিল  িোধো বদল  তয, 

‘আল্লোলহ এজন মোনুহক ৰোছু  বহচোলপ তপ্ৰৰণ কবৰলছ 

তনবক’? 

ا  مَّ َّْن  النَّٰاسَّ  مَّنَّعَّ  وَّ ا ا   اِذْ  یُْٰؤِمُنْو 
ُهُم  ٓاءَّ ی جَّ َّْن  اَِٰلَّ   الُْهده  ا ا لُْو  َّبَّعَّثَّ  قَّا  ا

 ُ ًرا اّلٰله ُسْوًَل  بَّشَّ  ٰرَّ

95. তকোৱো, ‘বফবৰিোসক  যবদ বনবশ্চে হহ পৃবথৱীত বিচৰণ 

কবৰি পোবৰল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় আবম আকোশৰ পৰো 

বসহঁতৰ ওচৰল  বফবৰিোলকই ৰোছু  িনোই তপ্ৰৰণ 

কবৰল োঁলহঁলতন’। 

َّانَّ  لَّٰوْ  قُْل  كَّة   اَْلَّْرِض  ِف  ك هٓى ِ ل  یَّْٰمُشْونَّ  مَّ
نِْٰیَّ  لْنَّا  ُمْطمَّى ِ َّٰ ْ   لََّنَّ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  عَّلَّهْْیِ  الٰسَّ

ُسْوًَل  مَّلَّكًا  ٰرَّ

96. তকোৱো, ‘তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত সোক্ষ্ী বহচোলপ 

আল্লোলহই যলথষ্ট; বনশ্চয় ততও ঁবনজৰ িোিোসক ৰ বিষলয় পূণি 

অৱবহত, পূণিদ্ৰষ্টো’। 

ِ  كَّفه  قُْل  ا ِباّلٰله ِهْیًدٌۢ بَّیْنَُّكْم    بَّْیِنْ  شَّ  وَّ
نَّٰه   َّانَّ  اِ ٌۢا  ِبِعبَّادِه   ك ِبْْیً ا  خَّ  بَِّصْْیً
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97. আৰু আল্লোলহ বযসক ক বহদোয়ত বদলয় বসহঁলতলহ 

বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হয় আৰু বযসক ক ততওঁ পথভ্ৰষ্ট কলৰ বসহঁতৰ 

িোলি তুবম তকবতয়োও ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো অবভভোৱক 

বিচোবৰ নোপোিো। বকয়োমতৰ বদনো আবম বসহঁতক উিবৰ তখোৱো 

অৱিোত অন্ধ, তিোিো আৰু িবধৰ কবৰ সমলিত কবৰম। বসহঁতৰ 

আিোসি  হ’ি জোহোন্নোম; তযবতয়ো ই বনলিজ হ’ি ততবতয়োই 

আবম বসহঁতৰ িোলি জুইৰ বশখো িৃবি কবৰম। 

ْن  مَّ ُ  یَّْٰهدِ  وَّ مَّْن   فَُّهوَّالْمُْهتَِّد    اّلٰله   وَّ
ْ  یُْٰضلِْل  َّْولِیَّٓاءَّ  لَُّهْم  تَِّجدَّ  فَّلَّ   ِمْن  ا
مَّةِ  یَّْومَّ  وَّنَّْحُشُرُهْم   دُْونِه     له  الِْقیه   عَّ

بُْكًما ٰوَُّصٰمًا    ُوُجْوِهِهْم  ىُهْم   ُعْمًیا ٰوَّ اْوه   مَّ
نَُّٰم    هَّ َّٰمَّا   جَّ بَّْت  كُل ُهْم  خَّ ا  ِزدْنه ِعْْیً  سَّ

98. এইলটোলৱই হহলছ বসহঁতৰ প্ৰবতদোন, কোৰণ বসহঁলত 

আমোৰ বনদশিন অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু হকবছ , ‘অবিত 

পবৰণত আৰু চূণি-বিচূণি তহোৱোৰ বপছলতো আবম আলকৌ নতুন 

সৃবষ্টৰূলপ পুনৰুবিত হমলন’? 

لِكَّ  ٓاُؤُهْم  ذه زَّ ُرْوا ِباَّنَُّٰهْم  جَّ  ِباهیهِتنَّا  كَّفَّ
ا لُْو  اِذَّا وَّقَّا اًما  ُكنَّٰا  ءَّ نَّٰا  ٰوَُّرفَّاًتا ِعظَّ اِ   ءَّ

لًْقا   لَّمَّْبُعْوثُْونَّ  ِدیًْدا  خَّ  جَّ

99. বসহঁলত  ক্ষ্য নকলৰ তনবক তয, বনশ্চয় আল্লোহ, বযজলন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ ততওঁ বসহঁতৰ অনুৰূপ 

সৃবষ্ট কবৰিল  ক্ষ্মতোৱোন? আৰু ততলৱঁই বসহঁতৰ িোলি বিৰ 

কবৰলছ এটো বনবদি ষ্ট কো , য’ত তকোলনো সলিহ নোই, তথোবপও 

যোব মসকল  কুফৰী নকৰোলক তক্ষ্ে তহোৱো নোই। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّٰنَّ  یَّرَّ َّ  ا لَّقَّ  الَِّٰذْی   اّلٰله   خَّ
مهوهِت  له   قَّادِر   وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ َّْن  عَّ  ا
لَّ  ِمثْلَُّهْم  یَّْٰخلُقَّ  عَّ ًل  لَُّهْم  وَّجَّ   َٰلَّ  اَّجَّ
یْبَّ  لِمُْونَّ  فَّاَّبَّ   فِْیِه    رَّ  ُكُفوًْرا  اَِٰلَّ  الٰظه

100. তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক তমোৰ প্ৰবতপো কৰ দয়োৰ 

ভোিোৰৰ অবধকোৰী হ’ োলহঁলতন, তথোবপও তসই ভোিোৰ িযয় 

হহ তযোৱোৰ আশংকোত ততোমোল োলক তোক ধবৰ 

ৰোবখ োলহঁলতন; অৱলশয মোনুহ িৰ কৃপণ’। 

َّنُْتْم  لَّٰوْ  قُْل  ٓاى ِنَّ  تَّْملِكُْونَّ  ا زَّ ْحمَّةِ  خَّ  رَّ
  ْ ٰبِ كُْتْم  اِذًا رَّ َّْمسَّ ْشیَّةَّ  َٰلَّ   اَْلِنْفَّاِق    خَّ
َّانَّ  اُن  وَّك  قَُّتوًْران  اَْلِنْسَّ

101. বনশ্চয় আবম মুছোক নটো স্পষ্ট বনদশিন প্ৰদোন কবৰবছল োঁ; 

এলতলক তুবম িনী ইছৰোঈ ক সুবধ চোি পোৰো; তযবতয়ো ততও ঁ

বসহঁতৰ ওচৰল  আবহবছ , আৰু বফৰআউলন ততওঁক 

হকবছ , ‘তহ মুছো! বনশ্চয় তমোৰ মলত তুবম হহছো এজন 

যোদুগ্ৰি িযবি’। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ یهت    تِْسعَّ  ُمْوسه  اه   بَّیِٰنهت   اه
ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   فَّْسـ َّْل  ُهْم  اِذْ  اِْسرَّ ٓاءَّ  جَّ
ْوُن  لَّه   فَّقَّالَّ  ْ  فِْرعَّ َُّظنُٰكَّ  اِٰنِ   یهُمْوسه  َلَّ

 مَّْسُحوًْرا 
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102. মুছোই হকবছ , ‘তুবম বনবশ্চতভোলৱ জোনো তয, এইলিোৰ 

স্পষ্ট বনদশিন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো লকই 

অৱতীণি কবৰলছ—প্ৰতযক্ষ্ প্ৰমোণস্বৰূলপ। ‘তহ বফৰআউন! 

তমোৰ মলত তুবম হহছো এজন ধ্বংসপ্ৰোপ্ত িযবি’। 

ا   عَّلِمْتَّ  لَّقَّْد  قَّالَّ  لَّ  مَّ َّنْزَّ ءِ   ا   اَِٰلَّ  هه ُؤاَلَّ
ٰبُ  مهوهِت  رَّ ٓاى ِرَّ    وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ ْ   بَّصَّ   وَّاِٰنِ

َُّظنُٰكَّ  ْوُن  َلَّ  مَّثُْبوًْرا  یهِفْرعَّ

103. অৱলশষত বফৰআউলন ততওঁল োকক তদশৰ পৰো 

উলচ্ছদ কবৰিল  ইচ্ছো কবৰল ; ততবতয়ো আবম তোক আৰু তোৰ 

সিীসক ৰ আটোইলক িুিোই মোবৰল োঁ। 

ادَّ  َّرَّ َّْن  فَّا ُهْم  ا ِفٰزَّ   اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  یَّْٰستَّ
قْنههُ  َّْغرَّ مَّْن   فَّا ه   وَّ ِمْیًعان  ٰمَّعَّ  جَّ

104. ইয়োৰ বপছত আবম িনী ইছৰোঈ ক ক’ত োঁ, 

‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত িসিোস কৰো আৰু তযবতয়ো আবখৰোতৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত িোিিোবয়ত হ’ি ততবতয়ো আবম ততোমোল োক 

আটোইলক একবত্ৰত কবৰ উপবিত কবৰম। 

ْ  وَّقُلْنَّا  ٓاِءیْلَّ  لِبَِّنْ   بَّْعِده   ِمنٌۢ  اِْسرَّ
ٓاءَّ  فَّاِذَّا اَْلَّْرضَّ  اْسكُُنوا   وَّعُْد  جَّ
ةِ   لَِّفْیًفا   ِبكُْم  ِجْئنَّا  اَْلهِخرَّ

105. আৰু আবম সতয সহকোলৰ তকোৰআন অৱতীণি কবৰলছোঁ 

আৰু ই সতয সহকোলৰই অৱতীণি হহলছ। আবম তকৱ  

ততোমোক সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপলহ তপ্ৰৰণ 

কবৰলছোঁ। 

ٰقِ  ِبالْحَّ لْنههُ  وَّ َّنْزَّ ٰقِ  ا ِبالْحَّ لَّ    وَّ ا    نَّزَّ مَّ   وَّ
لْنهكَّ  َّْرسَّ ًرا ٰوَّنَِّذیًْرا   اَِٰلَّ  ا  ُمبَّٰشِ

106. আৰু আবম তকোৰআনক অ প অ পলক অৱতীণি 

কবৰলছোঁ; যোলত তুবম তসয়ো মোনুহৰ ওচৰত ৰলম ৰলম পো  

কবৰি পোৰো আৰু আবম ইয়োক পযিোয়ৰলম অৱতীণি কবৰলছোঁ। 

نًا  قْنههُ  وَّقُْراه َّه   فَّرَّ ا لَّ  لِتَّْقرَّ   النَّٰاِس  عَّ
له  لْنههُ  ُمكْث   عَّ  تََّْنِیًْل  وَّنَّٰزَّ

107. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকোৰআনৰ ওপৰত ঈমোন 

তপোষণ কৰো িো নকৰো, বনশ্চয় বযসক ক ইয়োৰ পূলিি জ্ঞোন 

বদয়ো হহবছ , ততওঁল োকৰ ওচৰত তযবতয়ো ইয়োক বত োৱত 

কৰো হয় ততবতয়োই ততওঁল োলক ছোজদোত পবৰ যোয়’। 

ِمُنْوا قُْل  َّوْ  ِبه    اه   الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   ُتْؤِمُنْوا    َلَّ  ا
ْ  یُْتله  اِذَّا قَّْبلِه    ِمْن  الِْعلْمَّ  اُْوُتوا   عَّلَّهْْیِ

ْونَّ  َّذْقَّاِن  یَِّخٰرُ ًدان  لِْل  ُسٰجَّ

108. আৰু ততওঁল োলক কয়, ‘আমোৰ প্ৰবতপো ক পবৱত্ৰ 

মহোন। আমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবতশ্ৰুবত কোযিকৰী হ’িই হ’ি’। 

یَُّقْولُْونَّ  نَّ  وَّ بِٰنَّا   ُسْبحه َّانَّ  اِْن  رَّ   وَّعُْد  ك
بِٰنَّا   لَّمَّْفُعْوًَل   رَّ
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109. ‘আৰু ততওলঁ োলক কোবি কোবি নতবশলৰ (ছোজদোত) 

পবৰ যোয় আৰু এইলটোলৱই ততওঁল োকৰ বিনয় আৰু িৃবি 

কলৰ’।(ছোজদোহ ৪) 

ْونَّ  یَِّخٰرُ َّذْقَّاِن  وَّ   یَّْبُكْونَّ  لِْل
یَِّزیُْدُهْم   ُخُشْوعًا۩  وَّ

110. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক (বনজ প্ৰবতপো কক) ‘আল্লোহ’ 

নোলমলৰ মোতো িো ‘ৰহমোন’ নোলমলৰই মোতো, কোৰণ 

ততোমোল োলক বয নোলমলৰই নোমোতো বকয়, সকল ো সুিৰ নোম 

ততওঁলৰই।  গলত ছো োতত তুবম বনজৰ স্বৰ খুি উচ্চও 

নকবৰিো আলকৌ তিবছ বনম্নও নকবৰিো; িৰং এই দুটোৰ মধযৱতী 

পথ অৱ ম্বন কবৰিো। 

َّ  ادُْعوا قُِل  َّوِ  اّلٰله ْحمهنَّ    ادُْعوا ا َّیًٰا  الٰرَّ  ا
ا   وََّلَّ   الُْحْسنه    اَْلَّْسمَّٓاءُ  فَّلَّهُ  تَّْدُعْوا ٰمَّ

رْ  تِكَّ  تَّْجهَّ لَّ افِْت  وََّلَّ  ِبصَّ ا  ُتخَّ   وَّابْتَِّغ   ِبهَّ
لِكَّ  بَّْیَّ  ِبیًْل  ذه  سَّ

111. আৰু তকোৱো, ‘সকল ো প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই, 

বযজলন তকোলনো সেোন গ্ৰহণ কৰো নোই, আৰু ততওঁৰ 

সোিিলভৌমত্বত তকোলনো অংশীদোলৰো নোই,  গলত ততও ঁ

দুদি শোগ্ৰিও নহয় তয, তোৰ পৰো িোবচিল  ততওঁৰ তকোলনো 

অবভভোৱকৰ প্ৰলয়োজন হ’ি, তসলয় তুবম স-সম্ভ্ৰলম ততওঁৰ 

মোহোত্ময তঘোষণো কৰো’। 

ْمُد  وَّقُِل  ِ  الْحَّ لًَّدا   یَّٰتَِّخذْ  لَّْم  الَِّٰذْی  ّلِلٰه وَّ
لَّْم  ِریْك   لَّٰه   یَُّكْن  ٰوَّ لَّْم  الْمُلِْك  ِف   شَّ   وَّ
ِلٰ   لَّٰه   یَُّكْن  ٰلِ  ٰمِنَّ  وَّ هُ  الٰذُ ْ   وَّكََّٰبِ

ان   تَّْكِبْْیً
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আ -কোহোফ الكهَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. যোৱতীয় প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহৰ িোলিই, বযজলন ততওঁৰ 

িোিোৰ প্ৰবত বকতোি অৱতীণি কবৰলছ আৰু তোত ততওঁ তকোলনো 

ধৰণৰ িৰতো ৰখো নোই, 

ْمُد  َّلْحَّ ِ  ا لَّ  الَِّٰذْی   ّلِلٰه َّنْزَّ له  ا ْبِدهِ  عَّ   عَّ
لَّْم  الِْكتهبَّ  ْل  وَّ  ِعوًَّجا    لَّٰه   یَّْجعَّ

2. সৰ ৰূলপ (িণিনো কবৰলছ), ততওঁৰ কঠিন শোবি সম্পলকি  

সতকি  কৰোৰ িোলি আৰু মুবমনসক ৰ বযসকল  সৎকমি কলৰ, 

ততওঁল োকক এই সুসংিোদ বদয়োৰ িোলি তয, ততওঁল োকৰ 

িোলি আলছ উত্তম পুৰস্কোৰ, 

ًما  ِدیًْدا بَّاًْسا لِٰیُْنِذرَّ  قَّٰیِ   لَُّٰدنْهُ  ٰمِْن  شَّ
رَّ  یُبَّٰشِ  یَّْعمَّلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ
ِت  لِحه َّٰنَّ  الٰصه َّْجًرا لَُّهْم  ا ًنان  ا سَّ  حَّ

3. তোত ততওঁল োলক িোয়ীভোলৱ অৱিোন কবৰি,  َِّكِثْی َّبًَّدان  فِْیهِ   ٰمَّا  ا

4. আৰু তসইসক  ত োকলকো সতকি  কৰোৰ িোলি বযসকল  

কয়, ‘আল্লোলহ সেোন গ্ৰহণ কবৰলছ’, 
یُْنِذرَّ  ذَّ  قَّالُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ تَّٰخَّ ُ  ا   اّلٰله
لًَّدا    وَّ

5. এই বিষলয় বসহঁতৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই,  গলত বসহঁতৰ 

বপতৃ-পুৰুষলৰো তকোলনো জ্ঞোন নোবছ । বক সোংঘোবতক িোকয 

বযলটো বসহঁতৰ মুখৰ পৰো ও োয়! বসহঁত বমছোৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নকয়। 

ا  ۬     َِلهبَّٓاى ِِهْم  ٰوََّلَّ عِلْم   ِمْن  ِبه   لَُّهْم  مَّ
ْت  َّلِمَّةً  كََُّبَّ َّفْوَّاِهِهْم  ِمْن  تَّْخُرُج  ك  اِْن ۬     ا
  كَِّذبًا اَِٰلَّ  یَُّٰقْولُْونَّ 

6. এলতলক বসহঁলত এই িোণীত ঈমোন তপোষণ নকবৰল  

বসহঁতৰ বপলছ বপলছ ঘূবৰ সম্ভৱতঃ তুবম দুখলত আত্ম-বিনোশী 

হহ পবৰিো। 

لَّٰكَّ  كَّ  بَّاِخع   فَّلَّعَّ له   نَّْٰفسَّ َّاِرِهْم  عَّ ث   اِْن  اه
ا یُْؤِمُنْوا لَّْٰم  ذَّ ِدیِْث  ِبهه ًفا  الْحَّ َّسَّ   ا

7. বনশ্চয় ভূ-পৃিত বয বয আলছ আবম তসইলিোৰক ইয়োৰ 

তশোভো কবৰ বদলছোঁ, মোনুহক এই পৰীক্ষ্ো কৰোৰ িোলি তয, 

বসহঁতৰ মোজত তকোলন তেি আম  কলৰ। 

نَّٰا  لْنَّا  اِ عَّ ا  جَّ لَّ  مَّ ا  ِزیْنَّةً  اَْلَّْرِض  عَّ   لَّٰهَّ
َّیُُٰهْم  لِنَّْبلُوَُّهْم  ُن  ا مًَّل  اَّْحسَّ   عَّ
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8. আৰু ইয়োৰ ওপৰত বয বয আলছ তোক বনশ্চয় আবম 

উবদ্ভদশূনয পথোৰত পবৰণত কবৰম। 

نَّٰا  ِعلُْونَّ  وَّاِ ا  لَّجه ا   مَّ ِعْیًدا عَّلَّْیهَّ   صَّ
 ُجُرًزا  

9. তুবম কোহোফ (গুহো) আৰু ৰোক্বীমৰ অবধিোসীসক ক আমোৰ 

বনদশিনোৱ ীৰ মোজত বিস্ময়কৰ িুব  ভিো তনবক? 
َّْم  ِسْبتَّ  ا َّٰنَّ  حَّ بَّ  ا   الْكَّْهِف  اَّْصحه

قِْیِم  َّانُْوا۬ ن   وَّالٰرَّ یهِتنَّا  ِمْن  ك ًبا  اه    عَّجَّ

10. তযবতয়ো যুৱকসকল  গুহোত আেয়  ’ত  ততবতয়ো 

বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম ততোমোৰ বনজৰ 

ফো ৰ পৰো আমোক অনুগ্ৰহ দোন কৰো আৰু আমোৰ িোলি আমোৰ 

কমিৰোবজক সঠিকভোলৱ পবৰচো নোৰ িযৱিো কৰো’। 

الُْوا الْكَّْهِف  اِلَّ  الِْفتْیَّةُ  اَّوَّی اِذْ  بَّٰنَّا   فَّقَّ   رَّ
تِنَّا  ْئ  لَُّٰدنْكَّ  ِمْن  اه ْحمًَّة ٰوَّهَّٰیِ   ِمْن  لَّنَّا  رَّ
َّْمِرنَّا  ًدا ا   رَّشَّ

11. ফ ত আবম বসহঁতক গুহোৰ মোজত তকইিো িছলৰো ঘুমে 

অৱিোত ৰোবখল োঁ, 
بْنَّا  رَّ له   فَّضَّ نِِهْم  عَّ ذَّا   الْكَّْهِف  ِف  اه
دًان  ِسِنْیَّ   عَّدَّ

12. তোৰ বপছত আবম বসহঁতক জগোই তুব ল োঁ এইলটো জনোৰ 

িোলি তয, দুই দ ৰ মোজত তকোনলটোলৱ বসহঁতৰ অৱবিবতকো  

সঠিকভোলৱ বনণিয় কবৰি পোলৰ। 

ْ  ثُٰمَّ  ُ ثْٰنه َّٰیُ  لِنَّْعلَّمَّ  بَّعَّ  الِْحْزبَّْیِ  ا
ًدان  لَِّبثُْو ا لِمَّا  اَّْحصه  َّمَّ  ا

13. আবম ততোমোৰ ওচৰত বসহঁতৰ িৃত্তোে সঠিকভোলৱ িণিনো 

কবৰলছোঁ, বসহঁত আবছ  তকইজনমোন যুৱক, বসহঁলত বনজ 

প্ৰবতপো কৰ ওপৰত ঈমোন আবনবছ  আৰু আবম বসহঁতৰ 

বহদোয়ত িৃবি কবৰ বদবছল োঁ, 

َُّهْم  عَّلَّْیكَّ   نَُّقٰصُ  نَّْحُن  ٰقِ  نَّبَّا ۬    ِبالْحَّ
نَُّٰهْم  ُنْوا فِتْیَّة   اِ مَّ بِِٰهْم  اه ُهْم  ِبرَّ   وَِّزدْنه
 ُهًدی ۬  

14. আৰু আবম বসহঁতৰ অেৰ দৃঢ কবৰ বদবছল োঁ; বসহঁলত 

তযবতয়ো (সোৰ পোই) উঠি ক’ত , ‘আমোৰ প্ৰবতপো লকই 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো ক। আবম তকবতয়োও 

ততওঁৰ পবৰিলতি  আন তকোলনো ই োহক আহ্বোন নকলৰোঁ; যবদ 

আহ্বোন কলৰোঁ ততলে এয়ো হ’ি িৰ গবহি ত কথো। 

بَّْطنَّا  له  وَّرَّ الُْوا قَّاُمْوا اِذْ  قُلُْوِبِهْم  عَّ  فَّقَّ
بُٰنَّا  ٰبُ  رَّ وهِت  رَّ مه ۡ  لَّْن  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ   نَّْٰدُعوَّا
هًها  دُْونِه    ِمْن  ًطا  اِذًا قُلْنَّا   لَّٰقَّْد  اِل طَّ  شَّ



 

আি-কাহাফ 

 

417 

 

 الكهف

15. আমোৰ এই স্বজোবতসকল  ততওঁৰ পবৰিলতি  িহুলতো 

ই োহ গ্ৰহণ কবৰলছ। ইহঁলত এইলিোৰ ই োহ সম্পলকি  স্পষ্ট 

প্ৰমোণ উপবিত নকলৰ বকয়? এলতলক বযলয় আল্লোহ সম্পলকি  

বমছো উদ্ভোৱন কলৰ তসইজনতলক িোঙৰ যোব ম আৰুলনো 

তকোন হ’ি পোলৰ? 

ءِ  ُذْوا قَّْوُمنَّا  هه ُؤاَلَّ تَّٰخَّ ةً  دُْونِه    ِمْن  ا لِهَّ ۬    اه
ْ  یَّاُْتْونَّ  َلَّ  لَّوْ  ن    عَّلَّهْْیِ   ۬    بَّٰیِ   ِبُسلْطه

َّْظلَُّم  فَّمَّْن  هی ِمٰمَِّن  ا لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
 كَِّذبًا  

16. এবতয়ো বযলহতু ততোমোল োলক বসহঁতৰ পৰো আৰু বসহঁলত 

বযলিোৰৰ ইিোদত কলৰ তসইলিোৰৰ পৰো বিবচ্ছন্ন হহছো, তসলয় 

এবতয়ো ততোমোল োলক গুহোত আেয় গ্ৰহণ কৰো। 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ িোলি ততওঁৰ 

ৰহমত বিিোৰ কবৰি আৰু ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ 

জীৱলনোপকৰণৰ বিষয়লটো সহজ কবৰ বদি। 

لُْتُمْوُهْم  وَّاِذِ  ا  اْعتَّزَّ مَّ   اَِٰلَّ  یَّْعُبُدْونَّ  وَّ
 َّ ا اّلٰله بُُٰكْم  لَّكُْم  یَّْنُشرْ  الْكَّْهِف  اِلَّ  فَّاْو     رَّ
ْئ   ٰرَّْحمَِّته   ٰمِْن  ٰیِ یُهَّ َّْمِرُكْم  ٰمِْن  لَّكُْم  وَّ  ا

  ٰمِْرفًَّقا 

17. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তদখোলহঁলতন, সূযিয উদয় তহোৱোৰ 

সময়ত বসহঁতৰ গুহোৰ তসোঁ ফোল  ঢো  খোয় আৰু অি তযোৱোৰ 

সময়ত বসহঁতক অবতৰম কবৰ িোওঁ ফোল  ঢো  খোয়, অথচ 

বসহঁত গুহোৰ প্ৰশি তচোতো ত (শুই আলছ), এইলিোৰ 

আল্লোহৰ বনদশিনসমূহৰ মোজত অনযতম। আল্লোলহ যোক 

সৎপথত পবৰচোব ত কলৰ, বস সৎপথপ্ৰোপ্ত আৰু ততওঁ যোক 

পথভ্ৰষ্ট কলৰ, তুবম তকবতয়োও তোৰ িোলি তকোলনো 

পথবনলদি শকোৰী অবভভোৱক বিচোবৰ নোপোিো। 

ْمسَّ  وَّتَّرَّی ْت  اِذَّا الٰشَّ لَّعَّ وَّرُ  طَّ ْن  تَّٰزه  عَّ
بَّْت  وَّاِذَّا الْیَِّمْیِ  ذَّاتَّ  كَّْهِفِهْم  رَّ   غَّ
مَّاِل  ذَّاتَّ  تَّْٰقِرُضُهْم    فَّْجوَّة   ِفْ  وَُّهْم  الٰشِ

لِكَّ ۬    ٰمِْنهُ  یهِت  ِمْن  ذه ِ  اه ْن ۬     اّلٰله ُ  یَّْٰهدِ  مَّ  اّلٰله
ْن ۬    فَُّهوَّالْمُْهتَّدِ  مَّ ْ  یُْٰضلِْل  وَّ   لَّه   تَِّجدَّ  فَّلَّ

لِٰیًا  ْرِشًدان  وَّ  ٰمُ

18. আৰু তুবম ভোবি োলহঁলতন বসহঁত সোলৰ আলছ, অথচ 

বসহঁত আবছ  তটোপবনত। আবম বসহঁতক কোবত স োই 

বদবছল োঁ তসোঁফোল  আৰু িোওঁফোল  আৰু বসহঁতৰ কুকুলৰ 

সনু্মখৰ ভবৰ দুটো গুহোৰ দুৱোৰত প্ৰসোবৰত কবৰ আবছ । যবদ 

তুবম বসহঁতৰ ফোল  ভুমুবক মোবৰ তদবখ োলহঁলতন, ততলে 

অৱলশয তুবম বভৰোই  ৰ মোবৰ োলহঁলতন আৰু বনশ্চয় তুবম 

বসহঁতৰ ভয়ত আতংকগ্ৰি হহ পবৰ োলহঁলতন; 

 ْ ُُبُ َّیْقَّاًظا ٰوَُّهْم  وَّتَّْحسَّ ۬  ۬    ُرقُْود   ا
 ْ مَّاِل  وَّذَّاتَّ  الْیَِّمْیِ  ذَّاتَّ  وَّنُقَّلُُِٰبُ   الٰشِ

  ۬  ۬ ْ َّلُُْبُ ْیهِ  بَّاِسط   وَّك اعَّ  لَّوِ ۬    ِبالْوَِّصْیدِ  ذِرَّ
لَّْعتَّ  ْ  اٰطَّ ْ  لَّوَّلَّْٰیتَّ  عَّلَّهْْیِ اًرا   ِمْٰنُ فِرَّ
لَّمُلِْئتَّ  ْ  ٰوَّ   ُرْعًبا  ِمْٰنُ
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19. আৰু এইদলৰই আবম বসহঁতক জগোই তুব ল োঁ, যোলত 

বসহঁলত পৰস্পৰৰ মোজত তসোধ-তপোচ কবৰি পোলৰ। বসহঁতৰ 

এজলন ক’ত , ‘ততোমোল োলক বকমোন সময় অৱিোন কবৰছো’? 

বসহঁলত ক’ত , ‘আবম এবদন িো এবদনৰ বকছু অংশলহ অৱিোন 

কবৰলছোঁ’। বসহঁলত ক’ত , ‘ততোমোল োলক বকমোন সময় 

অৱিোন কবৰছো তসয়ো ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লকই ভো দলৰ 

জোলন। এলতলক ততোমোল োলক এবতয়ো ততোমোল োকৰ মোজৰ 

পৰো এজনক এই মুদ্ৰোসহ িজোৰল  প োই বদয়ো। বস তযন 

ভো লক চোই-বচবত তকোনলটো উত্তম খোদয তোৰ পৰো তযন 

ততোমোল োকৰ িোলি বকছু খোদয হ  আলহ।  গলত বস তযন 

বিচক্ষ্ণতোৰ হসলত কোম কলৰ। তকোলনোমলতই যোলত 

ততোমোল োকৰ বিষলয় কোলকো এলকো জোবনি বনবদলয়। 

لِكَّ  ْ  وَّكَّذه ُ ثْٰنه لُْوا بَّعَّ ٓاءَّ ْ  لِیَّتَّسَّ ُ ۬     بَّْیٰنَّ
ْ  قَّٓاى ِل   قَّالَّ   قَّالُْوا۬     لَِّبثُْتْم  كَّْم  ٰمِْٰنُ
َّوْ  یَّْوًما  لَِّبثْنَّا  بُُٰكْم  قَّالُْوا۬     یَّْوم   بَّْعضَّ  ا   رَّ
َّعْلَُّم  ثُْو ا۬     لَِّبثُْتْم  ِبمَّا  ا ُكْم  فَّابْعَّ دَّ   اَّحَّ

ِذه    ِبوَِّرقِكُْم    فَّلْیَّْنُظرْ  الْمَِّدیْنَّةِ  اِلَّ  هه
ا   َّیُٰهَّ َّْزكه  ا اًما  ا عَّ   ٰمِْنهُ  ِبِرْزق   فَّلْیَّاْتِكُْم   طَّ

ْف  لْیَّتَّلَّٰطَّ ٰنَّ  وََّلَّ ۬ ر   وَّ ًدا ِبكُْم  یُْشِعرَّ   اَّحَّ

20. বনশ্চয় বসহঁলত যবদ ততোমোল োকৰ বিষলয় জোবনি পোলৰ 

ততলে বসহঁলত ততোমোল োকক বশ  দব য়োই হতযো কবৰি 

অথিো ততোমোল োকক বসহঁতৰ ধমিল  ওভতোই বনি। ততবতয়ো 

ততোমোল োলক তকবতয়োও সফ  হ’ি তনোৱোবৰিো। 

نَُّٰهْم  ُرْوا اِْن  اِ   یَّْرُجُمْوُكْم  عَّلَّْیُكْم  یَّْٰظهَّ
َّوْ  ْ  ِفْ  یُِعْیُدْوُكْم  ا لَّْن   ِملَّٰهَِتِ  ُتْفلُِحْو ا وَّ
َّبًَّدا اِذًا   ا

21. আৰু এইদলৰ আবম মোনুহক ততওঁল োকৰ বিষলয় জনোই 

বদল োঁ, যোলত বসহঁলত জোলন তয, আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয আৰু 

বনশ্চয় বকয়োমত সম্পলকি  তকোলনো সলিহ নোই। তযবতয়ো 

বসহঁলত (নগৰিোসীলয়) বসহঁতৰ কতি িযৰ বিষলয় বনজৰ মোজলত 

বিতকি  কবৰবছ  ততবতয়ো বসহঁতৰ বকছুমোলন হকবছ , 

‘ততওলঁ োকৰ ওপৰত তসৌধ বনমিোণ কৰো’। বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো লকই বসহঁতৰ বিষলয় ভো লক জোলন। বসহঁতৰ 

কতি িযৰ বিষলয় বযসক ৰ মত প্ৰি  হহবছ  বসহঁলত হকবছ , 

‘বনশ্চয় আবম ততওঁল োকৰ ওপৰত মছবজদ বনমিোণ কবৰম’। 

لِكَّ  َّْعثَّْرنَّا  وَّكَّذه ْ  ا َّٰنَّ  لِیَّْعلَّمُْو ا عَّلَّهْْیِ   ا
ِ  وَّعْدَّ  ٰق   اّلٰله َّٰنَّ  حَّ ةَّ  وَّا اعَّ یْبَّ  َلَّ  الٰسَّ   رَّ
ا  ْ  یَّتَّنَّازَُّعْونَّ  اِذْ ۬  ۬    فِْیهَّ ُ ُهْم  بَّیْٰنَّ َّْمرَّ  ا
ْ  ابُْنْوا فَّقَّالُوا بُُٰهْم ۬     بُنْیَّانًا  عَّلَّهْْیِ  رَّ
َّعْلَُّم  له   غَّلَُّبْوا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ ۬    ِبِهْم  ا   عَّ

َّْمِرِهْم  ٰنَّ  ا ْ  لَّنَّٰتَِّخذَّ  ٰمَّْسِجًدا عَّلَّهْْیِ
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22. অবচলৰই বকছুমোলন ক’ি, ‘ততওঁল োক আবছ  বতবনজন, 

ততওঁল োকৰ চতুথিলটো আবছ  ততওঁল োকৰ কুকুৰ’, আৰু আন 

বকছুমোলন ক’ি, ‘ততওঁল োক আবছ  পোঁচজন, ততওঁল োকৰ 

ষিলটো আবছ  ততওলঁ োকৰ কুকুৰ’, এই সকল োলৱ গোলয়িী 

বিষয়ত অনুমোনৰ ওপৰত বনভি ৰ কলৰ। আলকৌ বকছুমোলন 

ক’ি, ‘ততওঁল োক আবছ  সোতজন, ততওঁল োকৰ অষ্টমলটো 

হহলছ ততওঁল োকৰ কুকুৰ’। তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লকলহ 

ততওঁল োকৰ সংখযোলটো ভো লক জোলন; ততওলঁ োকৰ প্ৰকৃত 

সংখযো তকৱ  বকছুসংখযক ত োলকলহ জোলন। এলতলক 

সোধোৰণ আল োচনোৰ িোবহলৰ তুবম ততওঁল োকৰ বিষলয় বিতকি  

নকবৰিো আৰু ইহঁতৰ কোলকো ততওঁল োকৰ বিষলয় নুসুবধিো। 

یَُّقْولُْونَّ  هثَّة   سَّ َّل اِبُعُهْم  ث ْ  ٰرَّ َّلُُْبُ ۬     ك
یَُّقْولُْونَّ  ة   وَّ مْسَّ ادُِسُهْم  خَّ ْ  سَّ َّلُُْبُ   ك
ٌۢا  ْجًم ْیِب  رَّ یَُّقْولُْونَّ ۬    ِبالْغَّ ة    وَّ ْبعَّ سَّ

 ْ َّاِمُٰنُ ْ  ٰوَّث َّلُُْبُ ْ   قُْل ۬     ك ٰبِ َّعْلَُّم  ٰرَّ  ا
تِِهْم  ا  ِبِعٰدَّ   فَّلَّ   قَّلِْیل   اَِٰلَّ  یَّْعلَّمُُهْم  ٰمَّ

ْ  ُتمَّارِ  ٓاءً  اَِٰلَّ  فهِْْیِ اِهًرا ِمرَّ   وََّلَّ   ظَّ
ْ  تَّْستَّْفِت  ْ  فهِْْیِ ًدان  ٰمِْٰنُ  اَّحَّ

23. আৰু তকবতয়োও তুবম তকোলনো বিষয়ত এই িুব  নক'িো তয, 

বনশ্চয় মই এইলটো অহোকোব  কবৰম, 
اْیء   تَُّقْولَّٰنَّ  وََّلَّ  ْ  لِشَّ لِكَّ   فَّاعِل   اِٰنِ   ذه
 غًَّدان 

24. ইন শ্বো আল্লোহ তনোলকোৱোলক, (অথিোৎ যবদ আল্লোলহ 

বিচোলৰ), আৰু যবদ পোহবৰ তযোৱো ততলে ততোমোৰ প্ৰবতপো কক 

স্মৰণ কবৰিো আৰু তকোৱো, ‘সম্ভৱতঃ তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক 

ইয়োতলকও সতযৰ বনকটৱতী পথ তদখুৱোি’। 

َّْن  اَِٰلَّ   ٓاءَّ  ا ُ  یَّٰشَّ ُكرْ ؗ   اّلٰله بَّٰكَّ  وَّاذْ  اِذَّا ٰرَّ
َّْن  عَّسه   وَّقُْل  نَِّسْیتَّ  ْ  یَّْٰهِدیَِّن  ا ٰبِ  رَّ
بَّ  ا ِمْن  َِلَّقْرَّ ًدا ههذَّ   رَّشَّ

25. আৰু বসহঁলত গুহোত আবছ  বতবন শ িছৰ,  গলত 

অবতবৰি ন িছৰ। 

لَِّبثُْوا هثَّ  كَّْهِفِهْم  ِفْ  وَّ َّل   ِسِنْیَّ  ِمائَّة   ث
 تِْسًعا  وَّاْزدَّادُْوا

26. তকোৱো, ‘বসহঁলত বকমোন সময় অৱিোন কবৰবছ  তসয়ো 

আল্লোলহই ভো লক জোলন’, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

গোলয়িৰ জ্ঞোন তকৱ  ততওঁলৰই। ততওঁ বকমোন সুিৰ দ্ৰষ্টো 

আৰু তেোতো! ততওঁৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ আন তকোলনো অবভভোৱক 

নোই। ততওঁ কোলকো বনজ কতৃি ত্বত অংশীদোৰ নকলৰ। 

ُ  قُِل  َّعْلَُّم  اّلٰله ْیُب  لَّه  ۬     لَِّبثُْوا ِبمَّا  ا   غَّ
وهِت  مه َّبِْصرْ ۬    وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ َّْسِمعْ  ِبه   ا ۬    وَّا

ا  ِلٰ   ِمْن  دُْونِه    ٰمِْن  لَُّهْم  مَّ   یُْشِرُك  وََّلَّ ؗ    ٰوَّ
ًدا ُحْكِمه    ِفْ    اَّحَّ
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27. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বকতোিৰ পৰো ততোমোৰ 

ওচৰল  বয অহী কৰো হয় তসয়ো তুবম পো  কবৰ শুলনোৱো। 

ততওঁৰ িোকযসমূহৰ তকোলনো পবৰিতি নকোৰী নোই; আৰু তুবম 

তকবতয়োও ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো আেয় বিচোবৰ 

নোপোিো। 

تُْل  ا   وَّا بِٰكَّ  ِكتَّاِب  ِمْن  اِلَّْیكَّ  اُْوِحَّ  مَّ ۬  ۬    رَّ
لَّ  َلَّ  َّلِمهِته   ُمبَّٰدِ لَّْن ۬     لِك   دُْونِه   ِمْن  تَِّجدَّ  وَّ

ًدا   ُملْتَّحَّ

28. আৰু তুবম বনজলক হধযিযশী  ৰোবখিো তসইসক  ত োকৰ 

হসলত, বযসকল  পুৱো-গধূব  ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো কক 

আহ্বোন কলৰ, ততওৰঁ সন্তুবষ্টৰ উলেলশয; আৰু তুবম পোবথিৱ 

জীৱনৰ তশোভো কোমনো কবৰ বসহঁতৰ পৰো ততোমোৰ দৃবষ্ট 

আঁতৰোই বনবনিো।  গলত তুবম তসই িযবিৰ অনুসৰণ 

নকবৰিো—যোৰ অেৰক আবম আমোৰ স্মৰণৰ পৰো 

অমলনোলযোগী কবৰ বদলছোঁ, বযলয় বনজ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কবৰলছ 

আৰু যোৰ কমি বিনষ্ট হহলছ। 

كَّ  وَّاْصَِبْ   یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  مَّعَّ  نَّْفسَّ
بَُّٰهْم  وةِ  رَّ َِشِٰ  ِبالْغَّده  یُِریُْدْونَّ  وَّالْعَّ
ه   ْ  عَّیْنهكَّ  تَّْعُد  وََّلَّ  وَّْجهَّ ْٰنُ  ُتِریُْد ۬     عَّ
وةِ  ِزیْنَّةَّ  یه نْیَّا  الْحَّ   مَّْن  ُتِطعْ  وََّلَّ ۬    الٰدُ

َّْغفَّلْنَّا  ْن  قَّلْبَّه   ا ْكِرنَّا  عَّ تَّٰبَّعَّ   ذِ  هَّوهىهُ  وَّا
َّانَّ  َّْمُره   وَّك   فُُرًطا  ا

29. আৰু তকোৱো, ‘সতয ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো (আবহলছ), তসলয় যোৰ ইচ্ছো বস ঈমোন আনক আৰু যোৰ 

ইচ্ছো বস কুফৰী কৰক’। বনশ্চয় আবম যোব মসক ৰ িোলি 

প্ৰস্তুত ৰোবখলছোঁ অবি, যোৰ প্ৰোচীৰলিোলৰ বসহঁতক পবৰলিষ্টন 

কবৰ ৰোবখি। বসহঁলত পোনীয় বিচোবৰল  বসহঁতক বদয়ো হ’ি 

গব ত ধোতুৰ দলৰ পোনীয়, বযলটো বসহঁতৰ মুখমি  দগ্ধ কবৰি, 

এইলটো িৰ বনকৃষ্ট পোনীয়! আৰু জোহোন্নোম বকমোন তয বনকৃষ্ট 

বিেোমি ! 

ٰقُ  وَّقُِل  بُِٰكْم  ِمْن  الْحَّ ٓاءَّ  فَّمَّْن   ٰرَّ  شَّ
ْن   فَّلُْیْؤِمْن  مَّ ٓاءَّ  وَّ َّا  ۬ ن  فَّلْیَّْكُفرْ  شَّ نٰ  اِ
َّْعتَّْدنَّا  لِمِْیَّ  ا اطَّ ۬ ن   نَّاًرا لِلٰظه  ِبِهْم  اَّحَّ
ا  ادِقُهَّ ثُْوا یَّْٰستَِّغیْثُْوا وَّاِْن ۬     ُسرَّ ا   ِبمَّٓاء   یُغَّ
َّالْمُْهِل   ِبْئسَّ ۬     الُْوُجْوهَّ  یَّْشوِی ك
اُب  رَّ ٓاءَّْت ۬    الٰشَّ ًقا  وَّسَّ   ُمْرتَّفَّ

30. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ – 

বনশ্চয় আবম উত্তমৰূলপ কমি সম্পোদন কৰো িযবিৰ েমফ  

বিনষ্ট নকলৰোঁ। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه نَّٰا  الٰصه   اِ
َّْجرَّ  نُِضْیعُ  َلَّ  ْن  ا نَّ  مَّ مًَّل   اَّْحسَّ  عَّ
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31. ততওঁল োকৰ িোলিই আলছ িোয়ী জোন্নোত, যোৰ ত ত 

নদীসমূহ প্ৰিোবহত থোবকি, তোত ততওঁল োকক তসোণৰ 

কংকলনলৰ অ ংকৃত কৰো হ’ি, ততওঁল োলক পবৰধোন কবৰি 

বমবহ আৰু িূ  তৰচমৰ তসউজীয়ো িস্ত্ৰ, আৰু ততওঁল োলক তোত 

সুসবজ্জত আসনত আউবজ িবহি, বকমোন তয তেি পুৰস্কোৰ 

আৰু উত্তম বিেোমি ! 

هٓى ِكَّ  نٰهُت  لَُّهْم  اُول   ِمْن  تَّْجِرْی  عَّْدن   جَّ
 ُ رُ  تَّْحهَِتِ لَّْٰونَّ  اَْلَّنْهه ا  یُحَّ   ِمْن  فِْیهَّ
اوِرَّ  یَّلْبَُّسْونَّ   ِمْن  اَّسَّ   ثِیَّابًا  ذَّهَّب  ٰوَّ
  وَّاِْستََّْبَّق   ُسْنُدس   ٰمِْن  ُخْضًرا
ٰتَِّكـ ِْیَّ  ا  ٰمُ لَّ  فِْیهَّ ٓاى ِِك  عَّ   نِْعمَّ ۬    اَْلَّرَّ
ُسنَّْت ۬    الثَّٰوَّاُب  ًقان  وَّحَّ  ُمْرتَّفَّ

32. আৰু তুবম বসহঁতৰ িোলি এটো দৃষ্টোে দোবঙ ধৰো, দুজন 

িযবি আবছ , বসহঁতৰ এজনক আবম প্ৰদোন কবৰবছল োঁ দুটো 

আঙুৰৰ িোগোন আৰু দুলয়োটোলক আবম তখজুৰ গলছলৰ 

পবৰলিবষ্টত কবৰবছল োঁ আৰু দুলয়োটোলৰ মধযৱতী িোনত 

ৰোবখবছল োঁ শসযলক্ষ্ত্ৰ। 

لْنَّا  ٰرَُّجلَّْیِ  ٰمَّثًَّل  لَُّهْم  وَّاْضِرْب  عَّ   جَّ
ِدِهمَّا  نَّٰتَّْیِ  َِلَّحَّ َّْعنَّاب    ِمْن  جَّ ا
ُهمَّا  فَّْفنه لْنَّا  ٰوَّحَّ عَّ   بَّیْنَُّهمَّا  ِبنَّْخل  ٰوَّجَّ

ْرعًا    زَّ

33. উভয় উদযোলনই ফ  দোন কবৰবছ  আৰু তোত তকোলনো 

ত্ৰুটি কৰো নোবছ  আৰু আবম উভয় উদযোনৰ মোলজলৰ প্ৰিোবহত 

কবৰবছল োঁ এটো বনজৰো। 

ا  نَّٰتَّْیِ  كِلْتَّ تَّْت  الْجَّ ا  اه لَّْم  اُكُلَّهَّ   تَّْظلِْم  وَّ
ْیـ ًا  ٰمِْنهُ  ْرنَّا ۬ ن   شَّ فَّٰجَّ هلَُّهمَّا   وَّ ًران  ِخل  نَّهَّ

34. আৰু তোৰ প্ৰচুৰ ফ -সম্পদ আবছ । তোৰ বপছত কথো 

প্ৰসিত বস তোৰ িনু্ধক ক’ত , ‘ততোমোতলক তমোৰ ধন-সম্পদ 

তিবছ আৰু জনি লতো মই ততোমোতলক অবধক শবিশো ী’। 

َّانَّ  َّمَّر   لَّه   وَّك اِحِبه   فَّقَّالَّ ۬    ث   لِصَّ
اوُِره    یُحَّ َّنَّا  وَُّهوَّ ْكثَّرُ  ا َّ   مَّاًَل  ِمْنكَّ  ا

زُٰ  َّعَّ   نَّفًَّرا وَّا

35. আৰু বস অহংকোৰ কবৰ তোৰ উদযোনত প্ৰলৱশ কবৰল । বস 

ক’ত , ‘এইলটো তকবতয়োও ধ্বংস হ’ি িুব  তমোৰ ধোৰণো নহয়; 

لَّ  نَّٰتَّه   وَّدَّخَّ الِم   جَّ   قَّالَّ ۬     لِٰنَّْفِسه   وَُّهوَّظَّ
ا   َُّظٰنُ  مَّ َّْن  ا ِذه    تَِّبیْدَّ  ا َّبًَّدان  هه  ا

36. ‘আৰু বকয়োমত সংঘটিত হ’ি িুব ও তমোৰ ধোৰণো নহয়, 

আৰু তমোক যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰল লক ওভতোই 

বনয়োও হয়, তথোবপও মই বনশ্চয় ইয়োতলকও উৎকৃষ্ট 

প্ৰতযোৱতি ন ি  পোম’। 

ا   مَّ َُّظٰنُ  وَّ ةَّ  ا اعَّ ْن ۬ ن  قَّٓاى ِمَّةً  الٰسَّ لَّى ِ  ٰرُدِدْٰتُ  وَّ
ْ  اِله  ٰبِ ٰنَّ  رَّ َِّجدَّ ا َلَّ ْْیً ا  خَّ   ُمْنقَّلًَّبا  ٰمِْنهَّ
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37. ইয়োৰ উত্তৰত তোৰ িনু্ধজলন বিতকি মূ কভোলৱ তোক 

ক’ত , ‘তুবম তসই সেোৰ  গত কুফৰী কবৰছো তনবক, বযজলন 

ততোমোক সৃবষ্ট কবৰলছ মোটিৰ পৰো আৰু তোৰ বপছত িীযিৰ পৰো 

আৰু তোৰ বপছত ততোমোক পুণিোংি পুৰুষ আকৃবত দোন 

কবৰলছ’? 

اِحبُه    لَّه   قَّالَّ  اوُِره    صَّ یُحَّ كَّفَّْرتَّ  وَُّهوَّ َّ  ا
لَّقَّكَّ  ِبالَِّٰذْی  اب   ِمْن  خَّ   ِمْن   ثُٰمَّ  ُترَّ
ٰوهىكَّ  ثُٰمَّ  نُْٰطفَّة   ُجًل   سَّ  رَّ

38. ‘বকন্তু (মই কওঁ) ততলৱঁই আল্লোহ, ততলৱঁই তমোৰ 

প্ৰবতপো ক; আৰু মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ  গত কোলকো অংশী 

নকলৰোঁ’। 

 ۡ هِكنَّٰا ُ  ل ْ  ُهوَّاّلٰله ٰبِ ْ   اُْشِرُك  وََّلَّ   رَّ ٰبِ ًدا ِبرَّ   اَّحَّ
 

39. ‘যবদ তুবম ততোমোৰ ধন-সম্পবত্ত আৰু সেোন-সেবতৰ 

তক্ষ্ত্ৰত তমোক হীন িুব  ধোৰণো কৰো ততলে তুবম তযবতয়ো 

ততোমোৰ উদযোনত প্ৰলৱশ কবৰ ো ততবতয়ো তুবম বকয় এইদলৰ 

নক’ ো তয, আল্লোলহ বযলটো বিচোলৰ তসইলটোলৱই হয়, আল্লোহৰ 

সহোয় অবিহলন তকোলনো শবি নোই? 

لَّوْ  لْتَّ  اِذْ  َلَّ   وَّ نَّٰتَّكَّ  دَّخَّ ا  قُلْتَّ  جَّ ٓاءَّ  مَّ  شَّ
 ُ ِ  اَِٰلَّ  قُٰوَّةَّ  َلَّ ۬ ن  اّلٰله ِن   اِْن ۬    ِباّلٰله َّنَّا  تَّرَّ َّقَّٰلَّ  ا  ا
اًَل  ِمْنكَّ   وَّوَّلًَّدا   مَّ

40. ‘তথোবপও এয়ো অসম্ভৱ নহয় তয, হয়লতো তমোৰ 

প্ৰবতপো লক তমোক ততোমোৰ উদযোনতলকও উৎকৃষ্ট বকিো দোন 

কবৰি আৰু ততোমোৰ উদযোনত আকোশৰ পৰো বনধিোবৰত বিপযিয় 

তপ্ৰৰণ কবৰি পোলৰ, যোৰ ফ ত ই উবদ্ভদশূনয পথোৰত পবৰণত 

হ’ি পোলৰ। 

ْ   فَّعَّسه  ٰبِ َّْن  رَّ ِ  ا ا یُْٰؤتِیَّ ْْیً   ٰمِْن  خَّ
نَِّٰتكَّ  یُْرِسلَّ  جَّ ا  وَّ   ٰمِنَّ  ُحْسبَّانًا   عَّلَّْیهَّ
مَّٓاءِ  ِعْیًدا فَُّتْصِبحَّ  الٰسَّ لًَّقان  صَّ  زَّ

41. ‘অথিো ইয়োৰ পোনী ভূগভি ত গুবচ যোি পোলৰ আৰু তুবম 

তকবতয়োও তসইলটোৰ সন্ধোন  োভত সক্ষ্ম হ’ি তনোৱোবৰিো’। 

َّوْ  وًْرا  مَّٓاُؤهَّا  یُْصِبحَّ  ا ْ  غَّ   تَّْستَِّطْیعَّ  فَّلَّ
لًَّبا  لَّه     طَّ

42. এলতলক তোৰ ফ -সম্পদক বিপযিলয় তিবৰ ধবৰল , আৰু 

গছলিোৰ তহিোব ৰ হসলত ভোবঙ-বচবঙ পবৰ থকো তদবখ, বস 

তোত বয িযয় কবৰবছ  তোৰ িোলি হোত তমোহোবৰ তমোহোবৰ 

আলক্ষ্প কবৰ ক’ত , ‘হোয়, মই যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ  গত 

কোলকো অংশী নকবৰল োঁলহঁলতন’! 

َّْصبَّحَّ  ِبثَّمَِّره   وَّاُِحیْطَّ  ٰفَّْیهِ  یُقَّلُِٰب  فَّا   كَّ
له  ا   عَّ َّنْفَّقَّ  مَّ ا  ا اِویَّة    وَِِّهَّ  فِْیهَّ له  خَّ   عَّ

ا  یَُّقْولُ  ُعُرْوِشهَّ ِنْ  وَّ   اُْشِرْك  لَّْم  یهلَّیْتَّ
  ْ ٰبِ ًدا ِبرَّ   اَّحَّ
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43. আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ তোক সহোয় কবৰিল  তকোলনো 

নোবছ  আৰু বস বনলজও প্ৰবতকোৰত সমথি নোবছ । 

لَّْم    دُْوِن  ِمْن  یَّْٰنُصُرْونَّه   فِئَّة   لَّٰه   تَُّكْن  وَّ
 ِ ا  اّلٰله مَّ َّانَّ  وَّ  ُمنْتَِّصًرا   ك

44. ইয়োত কতৃি ত্ব তকৱ  আল্লোহলৰই, বযজন সতয। পুৰস্কোৰ 

প্ৰদোনত আৰু পবৰণোম বনধিোৰণত ততলৱঁই তেি। 

یَّةُ  ُهنَّالِكَّ  ِ  الْوََّلَّ ٰقِ  ّلِلٰه ْْی  ۬    الْحَّ  ُهوَّخَّ
ْْی   َّوَّابًا ٰوَّخَّ  ُعْقًبان  ث

45. আৰু তুবম বসহঁতৰ ওচৰত পোবথিৱ জীৱনৰ উপমো দোবঙ 

ধৰো, (পোবথিৱ জীৱনৰ উপমো হহলছ) পোনীৰ দলৰ, বযলটো আবম 

আকোশৰ পৰো িষিণ কলৰোঁ, যোৰ দ্বোৰো ভূবমজ উবদ্ভদ ঘন সবন্নবিষ্ট 

হহ উৎপন্ন হয়, তোৰ বপছত এইলিোৰ শুকোই এলনলক চূণি-

বিচূণি হয় তয, িতোলহ তসইলিোৰক উৰুৱোই হ  যোয়। আল্লোহ 

সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

وةِ  ٰمَّثَّلَّ  لَُّهْم  وَّاْضِرْب  یه نْیَّا  الْحَّ   الٰدُ
هُ  كَّمَّٓاء   لْنه َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا   ِبه   فَّاْختَّلَّطَّ  الٰسَّ
َّْصبَّحَّ  اَْلَّْرِض  نَّبَّاُت    تَّْذُرْوهُ  هَِّشْیًما  فَّا
یهُح  َّانَّ ۬    الٰرِ ُ  وَّك له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ   َشَّ
ْقتَِّدًرا   ٰمُ

46. ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত হহলছ পোবথিৱ জীৱনৰ 

তশোভোমোত্ৰ, আৰু সৎকমিৰ প্ৰবতফ  হহলছ িোয়ী, এইলটো 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত পুৰস্কোৰ প্ৰোবপ্তৰ িোলি তেি আৰু 

প্ৰতযোশোৰ তক্ষ্ত্ৰলতো উৎকৃষ্ট। 

َّلْمَّالُ  وةِ  ِزیْنَّةُ   وَّالْبَّنُْونَّ  ا یه نْیَّا  الْحَّ ۬     الٰدُ
ُت  ِقیه ُت  وَّالْبه لِحه ْْی   الٰصه بِٰكَّ  ِعْندَّ  خَّ   رَّ
ْْی   َّوَّابًا ٰوَّخَّ ًل  ث َّمَّ    ا

47. আৰু (স্মৰণ কৰো,) বযবদনো আবম পিিতসমূহক সিো ন 

কবৰম আৰু তুবম পৃবথৱীক উনু্মি প্ৰোেৰ বহচোলপ তদবখিল  

পোিো, তসইবদনো আবম বসহঁত সকল োলক একবত্ৰত কবৰম; 

ফ ত বসহঁতৰ এজনলকো এবৰ বনবদওঁ। 

یَّْومَّ  ُ  وَّ ْٰیِ  اَْلَّْرضَّ  وَّتَّرَّی  الِْجبَّالَّ  نُسَّ
ةً  ُهْم ۬ ن   بَّاِرزَّ ْرنه شَّ ادِرْ  فَّلَّْم  وَّحَّ ْ  نُغَّ   ِمْٰنُ
ًدا    اَّحَّ

48. আৰু বসহঁতক ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

শোৰীিিভোলৱ উপবিত কৰো হ’ি আৰু আল্লোলহ ক’ি, 

‘ততোমোল োকক আবম প্ৰথমিোৰ তযলনলক সৃবষ্ট কবৰবছল োঁ ঠিক 

ততলনলকলয় ততোমোল োলক তমোৰ ওচৰত উপবিত হহছো, 

অথচ ততোমোল োলক ভোবিবছ ো তয, ততোমোল োকৰ িোলি আবম 

তকোলনো প্ৰবতশ্ৰুবত সময় বনধিোৰণ নকবৰম’। 

له  وَُّعِرُضْوا بِٰكَّ  عَّ ٰفًا  رَّ   ِجْئُتُمْونَّا  لَّقَّْد ۬     صَّ
ُكْم  كَّمَّا  لَّْقنه لَّ  خَّ َّٰوَّ ة    ا ٰرَّ ْمُتْم  بَّْل ؗ    مَّ  زَّعَّ
َّلَّْٰن  لَّ  ا   ٰمَّْوعًِدا لَّكُْم  نَّْٰجعَّ
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49.  গলত (লসইবদনো প্ৰলতযকলৰ হোতত) ৰখো হ’ি 

আম নোমো, ততবতয়ো তোত বয ব বপিি আলছ তোৰ িোলি তুবম 

অপৰোধীবি োকক আতংকগ্ৰি তদবখিল  পোিো আৰু বসহঁলত 

ক’ি, ‘হোয়, দুভি োগয আমোৰ! এইখন তকলনকুৱো গ্ৰন্থ! য’ত 

সৰু-িৰ তকোলনো বিষলয়ই িোদ পৰো নোই’। বসহঁলত বয আম  

কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁলত সনু্মখত উপবিত পোি; আৰু 

ততোমোৰ প্ৰবতপো লক কোলৰো প্ৰবত অনযোয় নকলৰ। 

ُب  وَُّوِضعَّ  َّی الِْكته   الْمُْجِرِمْیَّ  فََّتَّ
یَُّقْولُْونَّ  فِْیهِ  ِمٰمَّا  ُمْشِفِقْیَّ  یْلَّتَّنَّا  وَّ  یهوَّ

اِل  ا مَّ ِب  ههذَّ ةً ٰوََّلَّ  یُغَّادِرُ  َلَّ  الِْكته ِغْْیَّ   صَّ
ةً  ا  اَِٰلَّ   كَِّبْْیَّ ىهَّ ُدْوا۬     اَّْحصه ا  وَّوَّجَّ ِملُْوا مَّ  عَّ
اِضًرا بُٰكَّ  یَّْظلُِم  وََّلَّ ۬    حَّ ًدان  رَّ  اَّحَّ

50. আৰু (স্মৰণ কৰো) আবম তযবতয়ো বফবৰিোসক ক 

হকবছল োঁ, ‘আদমৰ প্ৰবত ছোজদোহ কৰো’, ততবতয়ো ইি ীছৰ 

িোবহলৰ সকল োলৱ ছোজদোহ কবৰবছ , বস আবছ  বজনসক ৰ 

িংশধৰ, বস তোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ অমোনয কবৰবছ । 

তথোবপও ততোমোল োলক তমোৰ পবৰিলতি  তোক আৰু তোৰ 

িংশধৰসক ক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কবৰিো তনবক? অথচ 

বসহঁত হহলছ ততোমোল োকৰ শত্ৰু। যোব মসক ৰ এই বিবনময় 

বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

كَّةِ  قُلْنَّا  وَّاِذْ  هٓى ِ   َِلهدَّمَّ  اْسُجُدْوا لِلْمَّل
ا ُدْو  جَّ َّانَّ ۬     اِبْلِیْسَّ  اَِٰلَّ   فَّسَّ  الِْجٰنِ  ِمنَّ  ك
قَّ  ْن  فَّفَّسَّ َّْمرِ  عَّ بِٰه   ا َّفَّتَّتَِّٰخُذْونَّه  ۬    رَّ   ا
یَّٰتَّه    َّْولِیَّٓاءَّ  وَّذُٰرِ   لَّكُْم  وَُّهْم  دُْوِنْ  ِمْن  ا
لِمِْیَّ  ِبْئسَّ ۬    عَُّدٰو   ًَل  لِلٰظه   بَّدَّ

51. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্টৰ সময়ত মই বসহঁতক 

সোক্ষ্ী কৰো নোবছল োঁ আৰু স্বয়ং বসহঁতৰ সৃবষ্টৰ সময়লতো সোক্ষ্ী 

কৰো নোবছল োঁ, আৰু আবম পথভ্ৰষ্টকোৰীসক ক সহোয়কৰূলপও 

গ্ৰহণ কৰো নোবছল োঁ। 

ا   ْدتُُٰهْم  مَّ َّْشهَّ لْقَّ  ا وهِت  خَّ مه  الٰسَّ
لْقَّ  وََّلَّ  وَّاَْلَّْرِض  َّنُْفِسِهْم  خَّ ا   ا مَّ   وَّ
ُضًدا الْمُِضلِْٰیَّ  ُمٰتَِّخذَّ  ُكْنُت    عَّ

52. আৰু তসইবদনোৰ কথো স্মৰণ কৰো, বযবদনো ততওঁ ক’ি, 

‘ততোমোল োলক বযলিোৰক তমোৰ অংশী িুব  ধোৰণো কবৰবছ ো 

তসইলিোৰক মোবত আনো’। বসহঁলত ততবতয়ো তসইলিোৰক 

মোবতি বকন্তু তসইলিোলৰ বসহঁতৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বনবদি আৰু 

আবম বসহঁত উভয়লৰ মধযৱতী  োইত এটো ধ্বংস-গহ্বৰ ৰোবখ 

বদম। 

یَّْومَّ  َّٓاِءیَّ  نَّادُْوا یَُّقْولُ  وَّ ك   الَِّٰذیْنَّ  ُشرَّ
ْمُتْم  ْوُهْم  زَّعَّ عَّ  یَّْستَِّجیُْبْوا فَّلَّْم  فَّدَّ
لْنَّا  لَُّهْم  عَّ ْ  وَّجَّ ُ   ٰمَّْوِبًقا  بَّیْٰنَّ
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53. আৰু অপৰোধীবি োলক জুই তদবখলয়ই গম পোি তয, 

বসহঁলত তোত বনবক্ষ্প্ত হ’ি বকন্তু বসহঁত তসই  োইৰ পৰো 

(িোবচিল ) তকোলনো পবৰত্ৰোণি  বিচোবৰ নোপোি। 

 َّ ا نُْٰو ا النَّٰارَّ  الْمُْجِرُمْونَّ  وَّرَّ َّنَُّٰهْم  فَّظَّ   ا
وَّاقُِعْوهَّا  لَّْم  ٰمُ ا  یَِّجُدْوا وَّ ْنهَّ   عَّ
 مَّْصِرفًان 

54. বনশ্চয় আবম মোনুহৰ িোলি এই তকোৰআনত সকল ো 

ধৰণৰ উপমো বিশদভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ। বকন্তু মোনুহ 

আটোইতলক তিবছ বিতকি বপ্ৰয়। 

لَّقَّْد  فْنَّا  وَّ ٰرَّ ا ِفْ  صَّ ِن  ههذَّ   لِلنَّٰاِس  الُْقْراه
َّانَّ ۬     مَّثَّل   كُٰلِ  ِمْن  اُن  وَّك ْكثَّرَّ  اَْلِنْسَّ َّ  ا
ء   ْ ًَل  َشَّ دَّ   جَّ

55. আৰু তযবতয়ো মোনুহৰ ওচৰল  পথবনলদি শ আলহ, ততবতয়ো 

বসহঁতক ঈমোন তপোষণৰ পৰো আৰু বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰোৰ পৰো তকৱ  এইলটোলৱই বিৰত 

ৰোলখ তয, বসহঁতলৰো তসই অৱিোই হওক বয অৱিো বসহঁতৰ 

পূিিৱতীসক ৰ হহবছ  নোইিো বসহঁতৰ ওচৰল  প্ৰতযক্ষ্ভোলৱ 

তকোলনো শোবি আহক। 

ا  مَّ َّْن  النَّٰاسَّ  مَّنَّعَّ  وَّ   اِذْ  یُْٰؤِمُنْو ا ا
ُهُم  ٓاءَّ ی جَّ یَّْستَّْغِفُرْوا الُْهده بَُّٰهْم  وَّ  رَّ

َّْن  اَِٰلَّ   ْ  ا ُ لِْیَّ  ُسنَّٰةُ  تَّاْتهِْیَّ َّوْ  اَْلَّٰوَّ   ا
 ُ ُ اُب  یَّاْتهِْیَّ ذَّ   قُُبًل  الْعَّ

56. আৰু আবম তকৱ  সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপলহ 

ৰোছু সক ক তপ্ৰৰণ কলৰোঁ, বকন্তু কোবফৰসকল  িোবত ৰ দ্বোৰো 

তকি  কলৰ, যোলত তোৰ মোধযমত সতযক িযথি কবৰ বদি পোলৰ। 

 গলত বসহঁলত তমোৰ বনদশিনোৱ ীক আৰু বযলিোৰৰ দ্বোৰো 

বসহঁতক সতকি  কৰো হহলছ তসইলিোৰক বিদ্ৰূপৰ বিষয়ৰূলপ 

গ্ৰহণ কলৰ। 

ا  مَّ لِْیَّ  نُْرِسُل  وَّ ِریْنَّ  اَِٰلَّ  الْمُْرسَّ   ُمبَّٰشِ
ُمْنِذِریْنَّ  ادِلُ ۬    وَّ یُجَّ   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ
ٰقَّ  ِبهِ  لُِیْدِحُضْوا ِبالْبَّاِطِل   الْحَّ
ا ُذْو  تَّٰخَّ یهِتْ  وَّا ا   اه مَّ ُنِْذُرْوا وَّ   ُهُزًوا ا

57. আৰু তসইজনতলক অবধক যোব ম আৰুলনো তকোন হ’ি 

পোলৰ, যোক তোৰ প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহ স্মৰণ কৰোই বদয়ো 

হহলছ বকন্তু বস তোৰ পৰো বিমুখ হহলছ আৰু বস পোহবৰ হগলছ 

তোৰ দুহোলত বয উপবিত কবৰলছ? বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ 

অেৰৰ ওপৰত আৱৰণ কবৰ বদলছোঁ যোলত বসহঁলত তকোৰআন 

িুবজি তনোৱোলৰ আৰু বসহঁতৰ কোণত আলছ িবধৰতো। তুবম 

বসহঁতক সৎপথত আহ্বোন কবৰল ও বসহঁলত তকবতয়ো 

সৎপথত নোবহি। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ رَّ   ِمٰمَّْن  ا ٰكِ بِٰه   ِباهیهِت  ذُ  رَّ
ا  فَّاَّْعرَّضَّ  ْنهَّ ا  وَّنَِّسَّ   عَّ مَّْت  مَّ هُ  قَّٰدَّ ۬     یَّده

نَّٰا  لْنَّا  اِ عَّ له  جَّ ِكنَّٰةً  قُلُْوِبِهْم  عَّ َّ َّْن  ا   ا
نِِهْم  وَِّفْ   یَّْٰفقَُّهْوهُ  ذَّا  وَّاِْن ۬    وَّقًْرا اه
ی اِلَّ  تَّْدُعُهْم  ْ  الُْهده ا فَّلَّ   اِذًا یَّْٰهتَُّدْو 
َّبًَّدا   ا
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58. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো ক পৰম ক্ষ্মোশী , দয়ো ু। 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি যবদ ততওঁ বসহঁতক ধবৰল লহঁলতন, 

ততলে ততওঁ বনশ্চয় বসহঁতক অবত তসোনকোল  শোবি 

বিবহল লহঁলতন; বকন্তু বসহঁতৰ িোলি আলছ এটো প্ৰবতশ্ৰুত 

মুহূতি , যোৰ পৰো িোবচিল  বসহঁলত কদোবপও তকোলনো আেয়ি  

বিচোবৰ নোপোি। 

بُٰكَّ  ُفوْرُ  وَّرَّ ْحمَّةِ  ذُو الْغَّ  لَّوْ ۬    الٰرَّ
ُبْوا ِبمَّا  یُؤَّاِخُذُهْم  لَّ  كَّسَّ ٰجَّ   لَُّهُم  لَّعَّ
ابَّ  ذَّ   یَِّٰجُدْوا لَّْٰن  ٰمَّْوعِد   لَُّٰهْم  بَّْل ۬    الْعَّ

ْوى ًِل  دُْونِه   ِمْن    مَّ

59. আৰু এইলিোৰ হহলছ তসইলিোৰ জনপদ বযলিোৰক আবম 

ধ্বংস কবৰলছোঁ, তযবতয়ো বসহঁলত অনযোয় কবৰবছ  আৰু আবম 

বসহঁতৰ ধ্বংসৰ িোলি এটো বনবদি ষ্ট সময় বনধিোৰণ কবৰবছল োঁ। 

ی وَّتِلْكَّ  ْ  الُْقره  ُ َّْهلَّكْٰنه لَّمُْوا لَّمَّٰا   ا   ظَّ
لْنَّا  عَّ  ٰمَّْوعًِدان  لِمَّْهلِِكِهْم  وَّجَّ

60. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুছোই ততওঁৰ সহচৰ যুৱকক 

হকবছ , ‘মই দুখন হনৰ সিমি ত উপনীত তনোলহোৱোল লক 

নৰলখোঁ,  োবগল  মই যুগ যুগ সময় (এইদলৰ তখোঁজকোবঢ) হগ 

থোবকম’। 

ُح  َلَّ   لِفَّتهىهُ  ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ  َّبْرَّ ٰته   ا   حَّ
َّبْلُغَّ  یِْن  مَّْجمَّعَّ  ا َّوْ  الْبَّْحرَّ َّْمِضَّ  ا   ُحُقًبا  ا
 

61. এলতলক তযবতয়ো ততওঁল োক উভলয় দুখন হনৰ 

সিমি ত আবহ উপনীত হ’ , ততবতয়ো ততওঁল োলক বনলজ 

হ  তযোৱো মোছৰ কথো পোহবৰল , ফ ত মোছলটোলৱ সুৰিৰ দলৰ 

বনজৰ পথ িনোই সোগৰল  নোবম গ’ । 

ا  فَّلَّمَّٰا    ُحْوتَُّهمَّا  نَِّسیَّا  بَّیِْنِهمَّا  مَّْجمَّعَّ  بَّلَّغَّ
ذَّ  ِبیْلَّه   فَّاتَّٰخَّ بًا الْبَّْحرِ  ِف  سَّ رَّ   سَّ

62. এলতলক তযবতয়ো ততওঁল োলক ভোল বখবন  োই অবতৰম 

কবৰল  ততবতয়ো মুছোই ততওঁৰ সহচৰজনক ক’ত , ‘আমোৰ 

দুপুৰীয়োৰ তভোজন হ  আহো, বনশ্চয় আবম এই ভ্ৰমণত ক্লোে 

হহ পবৰলছোঁ’। 

اوَّزَّا فَّلَّمَّٰا  تِنَّا  لِفَّتهىهُ  قَّالَّ  جَّ نَّا  اه ٓاءَّ   ؗ   غَّدَّ
فَِّرنَّا  ِمْن  لَِّقیْنَّا  لَّقَّْد  ا سَّ ًبا  ههذَّ    نَّصَّ

63. বস ক’ত , ‘আপুবন  ক্ষ্য কবৰবছ লন, তযবতয়ো আবম 

বশ োখিত বিেোম হ বছল োঁ ততবতয়ো মোছৰ হসলত বয 

ঘটিবছ  তসই কথো মই আলপোনোক জনোিল  পোহবৰলয় 

হগবছল োঁ, চয়তোলনই তসই কথো তমোক পোহৰোই বদবছ ; আৰু 

মোছলটোলৱ আশ্চযিজনকভোলৱ বনজৰ পথ িনোই সোগৰত নোবম 

হগবছ । 

ءَّیْتَّ  قَّالَّ  َّرَّ یْنَّا   اِذْ  ا َّوَّ ةِ  اِلَّ  ا ْخرَّ ْ  الٰصَّ   فَّاِٰنِ
ا  ؗ   الُْحْوتَّ  نَِّسْیُت  مَّ ىِنْیهُ  وَّ َّنْسه  اَِٰلَّ  ا
ُن  ْیطه َّْن  الٰشَّ ه   ا ُكرَّ َّذْ ذَّ ۬     ا تَّٰخَّ ِبیْلَّه   وَّا   سَّ

ًبا ۬  ۬   الْبَّْحرِ  ِف  جَّ   عَّ



 

আি-কাহাফ 

 

427 

 

 الكهف

64. ততও ঁক’ত , ‘আবম তসই িোনলটোলৰই অনুসন্ধোন কবৰ 

আলছোঁ’। তোৰ বপছত ততওঁল োলক বনজৰ পদবচহ্ন অনুসৰণ 

কবৰ উভবত গ’ । 

لِكَّ  قَّالَّ  ا  ذه ا۬  ۬    نَّْبِغ  ُكنَّٰا  مَّ له   فَّاْرتَّٰدَّ  عَّ
َّاِرِهمَّا  ث ًصان  اه  قَّصَّ

65. ইয়োৰ বপছত ততওলঁ োলক তমোৰ এজন িোিোৰ সোক্ষ্োৎ 

পোল , যোক আবম আমোৰ ফো ৰ পৰো অনুগ্ৰহ দোন কবৰবছল োঁ 

আৰু আমোৰ ফো ৰ পৰো এটো বিলশষ জ্ঞোনৰ বশক্ষ্ো বদবছল োঁ। 

ا دَّ ْبًدا فَّوَّجَّ هُ  ِعبَّادِنَّا   ٰمِْن  عَّ تَّیْنه   اه
ْحمَّةً    لَُّٰدنَّٰا  ِمْن  وَّعَّلَّٰمْنههُ  ِعْنِدنَّا  ٰمِْن  رَّ
   عِلْمًا 

66. মুছোই ততওঁক ক’ত , ‘মই এই চতি ত আলপোনোৰ 

অনুসৰণ কবৰি পোবৰমলন তয, বয জ্ঞোন আলপোনোক দোন কৰো 

হহলছ তোৰ পৰো তমোক বশক্ষ্ো বদি, যোৰ দ্বোৰো মই সঠিক পথ 

পোম’? 

تَِّٰبُعكَّ  هَّْل  ُمْوسه   لَّه   قَّالَّ  َّ له   ا َّْن  عَّ   ا
لِٰمَِّن    ُرْشًدا عُلِٰمْتَّ  ِمٰمَّا  ُتعَّ

67. ততও ঁক’ত , ‘আপুবন তকবতয়োও তমোৰ  গত হধযিয ধোৰণ 

কবৰ থোবকি তনোৱোবৰি, 
نَّٰكَّ  قَّالَّ  ا مَِّعَّ  تَّْستَِّطْیعَّ  لَّْن  اِ َْبً   صَّ

68. ‘কোৰণ বয বিষলয় আলপোনোৰ জ্ঞোনোয়ত্ত নোই তসই বিষলয় 

আপুবন তকলনলক হধযিয ধোৰণ কবৰি পোবৰি’? 
له  تَّْصَِبُ  وَّكَّْیفَّ  ا  عَّ   ِبه   ُتِحْط  لَّْم  مَّ
ا   ُخَْبً

69. মুছোই ক’ত , ‘ইন শ্বো আল্লোহ আপুবন তমোক হধযিযশী  

পোি আৰু আলপোনোৰ তকোলনো আলদশ মই অমোনয নকবৰম’। 

تَِّجُدِنْ   قَّالَّ  ٓاءَّ  اِْن  سَّ ُ  شَّ اِبًرا ٰوََّلَّ   اّلٰله  صَّ
َّْعِصْ  َّْمًرا لَّكَّ  ا  ا

70. ততও ঁক’ত , ‘ঠিক আলছ, যবদ আপুবন তমোৰ অনুসৰণ 

কলৰই ততলে তকোলনো বিষলয় তমোক প্ৰশ্ন নকবৰি, 

তযবতয়োল লক মই আলপোনোক তসই বিষলয় খুব  নকওঁ’। 

ِنْ  فَّاِِن  قَّالَّ  تَّٰبَّْعتَّ ْن  تَّْسـ َّلِْنْ  فَّلَّ   ا   عَّ
ء   ْ ٰته   َشَّ ْكًران  ِمْنهُ  لَّكَّ  اُْحِدثَّ  حَّ  ذِ

71. তোৰ বপছত দুলয়ো যোত্ৰো আৰম্ভ কবৰল , অৱলশষত 

তযবতয়ো ততওলঁ োলক নোৱত আলৰোহণ কবৰল  ততবতয়ো ততও ঁ

নোওখন বিদীণি কবৰ বদল । মুছোই ক’ত , ‘আপুবন 

আলৰোহীসক ক িুিোই মোবৰিল  ইয়োক বিদীণি কবৰল  তনবক? 

বনশ্চয় আপুবন এটো িৰ গবহি ত অনযোয় কোম কবৰল ’। 

لَّقَّا  ٰته    فَّانْطَّ ِكبَّا  اِذَّا حَّ ِفیْنَّةِ  ِف  رَّ  الٰسَّ
ا  قَّهَّ رَّ ا  قَّالَّ ۬     خَّ قْتَّهَّ رَّ ا  لُِتْغِرقَّ  اَّخَّ َّْهلَّهَّ ۬     ا
ْیـ ًا  ِجْئتَّ  لَّقَّْد    اِْمًرا شَّ
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72. ততও ঁক’ত , ‘মই তকোৱো নোবছল োঁলন তয, আপুবন তমোৰ 

 গত তকবতয়োও হধযিয ধোৰণ কবৰি তনোৱোবৰি’? 
َّلَّْم  قَّالَّ  َّقُْل  ا نَّٰكَّ  ا ِعَّ  تَّْستَِّطْیعَّ  لَّْن  اِ   مَّ
ا َْبً   صَّ

73. মুছোই ক’ত , ‘মই পোহবৰ তযোৱোৰ কোৰলণ তমোৰ তদোষ 

নধবৰি,  গলত তমোৰ বিষলয় অতযোবধক কল োৰতো অৱ ম্বন 

নকবৰি’। 

 وََّلَّ   نَِّسْیُت  ِبمَّا  ُتؤَّاِخْذِنْ  َلَّ  قَّالَّ 
َّْمِرْی  ِمْن  ُتْرِهْقِنْ    ُعْسًرا ا

74. তোৰ বপছত দুলয়ো হগ থোবক , অৱলশষত ততওঁল োকৰ 

 গত এটি বশশুৰ সোক্ষ্োৎ হ’ , ততবতয়ো ততওঁ তোক হতযো 

কবৰল । মুছোই ক’ত , ‘হতযোৰ অপৰোধ তনোলহোৱোলক আপুবন 

এটো বনষ্পোপ জীৱনক বকয় নোশ কবৰল ? বনশ্চয় আপুবন এটো 

গবহি ত অনযোয় কোম কবৰল ’। 

لَّقَّا  ٰته    فَّانْطَّ همًا  لَِّقیَّا  اِذَّا حَّ ۬ ن   فَّقَّتَّلَّه    غُل
َّقَّتَّلْتَّ  قَّالَّ  ِكٰیًَّةٌۢ  نَّْفًسا ا ْْیِ  زَّ ۬     نَّْفس   ِبغَّ
ْیـ ًا  ِجْئتَّ  لَّقَّْد    نُْٰكًرا شَّ

75. ততও ঁক’ত , ‘মই আলপোনোক তকোৱো নোবছল োঁলন তয, 

আপুবন তমোৰ  গত তকবতয়োও হধযিয ধোৰণ কবৰি তনোৱোবৰি’? 
َّلَّْم  قَّالَّ  َّقُْل  ا نَّٰكَّ  لَّٰكَّ  ا   تَّْستَِّطْیعَّ  لَّْن  اِ
ِعَّ  ا مَّ َْبً   صَّ

76. মুছোই ক’ত , ‘ইয়োৰ বপছত যবদ মই আলপোনোক তকোলনো 

বিষলয় প্ৰশ্ন কলৰোঁ ততলে আপুবন তমোক  গত নোৰোবখি; 

আলপোনোৰ ওচৰত তমোৰ ওজৰ-আপবত্তলয় চূডোে সীমো 

পোইলছলগ’। 

َّلُْتكَّ  اِْن  قَّالَّ  ا ْن  سَّ ء    عَّ ْ هَّا  َشَّ   فَّلَّ  بَّْعدَّ
ِحْبِنْ  ْ  ِمْن  بَّلَّْغتَّ  قَّْد ۬    ُتصه   عُْذًرا لَُّٰدٰنِ

77. তোৰ বপচত দুলয়ো আলকৌ তযোৱো আৰম্ভ কবৰল , 

অৱলশষত তযবতয়ো ততওঁল োলক এটো জনপদৰ 

অবধিোসীসক ৰ ওচৰল  হগ উপবিত হ’ , ততবতয়ো 

ততওঁল োলক বসহঁতৰ ওচৰত খোদয বিচোবৰল ; বকন্তু বসহঁলত 

ততওঁল োকক আবতথয কবৰিল  অস্বীকোৰ কবৰল । তোৰ 

বপছত ততওলঁ োলক তোত এখন প্ৰোচীৰ তদখো পোল , বযখন 

িোগবৰ তযোৱোৰ উপৰম হহবছ , ততবতয়ো ততওঁ তসইলটোক 

সুদৃঢ কবৰ বদল । মুছোই ক’ত , ‘আপুবন ইচ্ছো কবৰল  ইয়োৰ 

িোলি পোবৰেবমক গ্ৰহণ কবৰি পোবৰল লহঁলতন’। 

لَّقَّا  ٰته    فَّانْطَّ تَّیَّا   اِذَّا   حَّ َّ َّْهلَّ  ا  قَّْریَّةِ  ا
مَّا   ا  ْستَّْطعَّ َّْهلَّهَّ َّبَّْوا ا َّْن  فَّا ُفْوُهمَّا  ا ٰیِ   یُٰضَّ
ا دَّ ا  فَّوَّجَّ اًرا فِْیهَّ َّْن  یُِٰریُْد  ِجدَّ  یَّْٰنقَّٰضَّ  ا
َّقَّامَّه   ْذتَّ  ِشْئتَّ  لَّوْ  قَّالَّ ۬     فَّا  عَّلَّْیهِ  لَّٰتَّخَّ
َّْجًرا   ا
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78. ততও ঁক’ত , ‘ইয়োলতই তমোৰ আৰু আলপোনোৰ মোজত 

সম্পকি লচ্ছদ হহ গ’ , বযলিোৰ বিষয়ত আপুবন হধযিয ধোৰণ 

কবৰি পৰো নোই, অবচলৰই মই তসইলিোৰৰ তোৎপযি িযোখযো 

কবৰম। 

ا قَّالَّ  اُق  ههذَّ بَّیِْنكَّ  بَّْیِنْ  فِرَّ ۬     وَّ
َّٰبُِئكَّ  اُن ا  ِبتَّاِْویِْل  سَّ   عَّٰلَّْیهِ   تَّْستَِّطعْ  لَّْم  مَّ
ا َْبً   صَّ

79. ‘নোওখনৰ বিষয় হ’ —এইলটো আবছ  বকছুমোন দবৰদ্ৰ 

িযবিৰ, বসহঁলত সোগৰত কোম কবৰবছ ; মই নোওখনক 

ত্ৰুটিযুি কবৰিল  ইচ্ছো কবৰল োঁ; কোৰণ বসহঁতৰ সনু্মখত 

আবছ  এলন এজন ৰজো, বযলয় ি প্ৰলয়োগ কবৰ প্ৰবতলটো 

(বনখঁুত) ভো  নোও কোবঢ বনলয়। 

ا  َّٰمَّ ِفیْنَّةُ  ا ِكْیَّ  فَّكَّانَّْت  الٰسَّ  لِمَّسه
َّرَّدْٰتُ  الْبَّْحرِ  ِف  یَّْعمَّلُْونَّ  َّْن  فَّا ا  ا َّعِیْبَّهَّ   ا
َّانَّ  ُهْم  وَّك ٓاءَّ  كُٰلَّ  یَّٰاُْخذُ  ٰمَّلِك   وَّرَّ
ِفیْنَّة   ْصًبا  سَّ   غَّ

80. ‘আনহোলত তসই বশশুটি--- তোৰ বপতৃ-মোতৃ আবছ  

মুবমন। ফ ত আবম আশংকো কবৰল োঁ তয, বস সীমো ংঘন 

কবৰ আৰু কুফৰীৰ দ্বোৰো ততওঁল োকক অবতি কবৰ তুব ি। 

ا  َّٰمَّ هُم  وَّا َّبَّوههُ  فَّكَّانَّ  الُْغل   ُمْؤِمنَّْیِ  ا
ِشیْنَّا   َّْن  فَّخَّ ُطْغیَّانًا   یُْٰرِهقَُّهمَّا  ا
 ٰوَُّكْفًرا  

81. ‘তসলয় আবম বিচোবৰল োঁ তয, ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক 

তযন ততওলঁ োকক ইয়োৰ পবৰিলতি  এজন সুসেোন দোন কলৰ, 

বযজন হ’ি পবৱত্ৰতোত উত্তম আৰু মৰম-তচলনহত অবত 

ঘবনি। 

دْنَّا   َّرَّ َّْن  فَّا بُُٰهمَّا  یُْٰبِدلَُّهمَّا  ا ا  رَّ ْْیً   ٰمِْنهُ  خَّ
بَّ  َّقْرَّ وةً ٰوَّا  ُرْحًما  زَّكه

82. ‘আৰু তসই প্ৰোচীৰলটো—তসইলটো আবছ  নগৰিোসী দুজন 

এতীম বশশুৰ আৰু ইয়োৰ ত ত আবছ  বসহঁতৰ গুপ্তধন আৰু 

বসহঁতৰ বপতৃ আবছ  এজন সৎকমিপৰোয়ণ ত োক। তসলয় 

আলপোনোৰ প্ৰবতপো লক ইচ্ছো কবৰল  তয, বসহঁত দুজন 

প্ৰোপ্তিয়স্কত উপনীত হওক আৰু বসহঁতৰ তসই গুপ্তধন উিোৰ 

কৰক। আৰু (এইলিোৰ) মই বনজৰ ফো ৰ পৰো এলকো কৰো 

নোই; আপুবন বয বিষলয় হধযিয ধোৰণ কবৰিল  অপোৰগ হহবছ , 

এইলটোলৱই হহলছ তোৰ িযোখযো’। 

ا  َّٰمَّ ارُ  وَّا همَّْیِ  فَّكَّانَّ  الِْجدَّ   یَِّتیْمَّْیِ  لُِغل
َّانَّ  الْمَِّدیْنَّةِ  ِف    لَُّٰهمَّا  كََّْن   تَّْحتَّه   وَّك

َّانَّ  َّبُْوُهمَّا  وَّك الًِحا   ا ادَّ ۬     صَّ َّرَّ بُٰكَّ  فَّا َّْن  رَّ   ا
ا   ُهمَّا  یَّْٰبلُغَّ َُّشٰدَّ ا  ا یَّْستَّْخِرجَّ ُهمَّا  وَّ ۬  ۬    كََّْنَّ
ْحمَّةً  بِٰكَّ  ٰمِْن  رَّ ا ۬     ٰرَّ مَّ لُْته   وَّ ْن  فَّعَّ   عَّ
َّْمِرْی  لِكَّ ۬    ا ا  تَّاِْویُْل  ذه   تَّْسِطعْ  لَّْم  مَّ
ا ۬ن  عَّٰلَّْیهِ  َْبً  صَّ
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83. আৰু বসহঁলত ততোমোক জু -কোৰনোইন সম্পলকি  প্ৰশ্ন 

কলৰ। তকোৱো, ‘অবচলৰই মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ততওঁৰ 

বিষলয় িণিনো কবৰম’। 

یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ْن  وَّ  قُْل ۬     الْقَّْرنَّْیِ  ذِی عَّ
َّتْلُْوا ا ْكًرا   ٰمِْنهُ  عَّلَّْیُكْم  سَّ  ذِ

84. বনশ্চয় আবম ততওঁক পৃবথৱীত কতৃি ত্ব প্ৰদোন কবৰবছল োঁ 

আৰু প্ৰলতযক বিষয়ৰ উপোয়-উপকৰণ দোন কবৰবছল োঁ। 

نَّٰا  كَّٰنَّٰا  اِ تَّیْنههُ  اَْلَّْرِض  ِف  لَّه   مَّ   كُٰلِ  ِمْن  وَّاه
ء   ْ بَّبًان  َشَّ  سَّ

85. তোৰ বপছত ততও ঁএটো পথ অৱ ম্বন কবৰল ।  ََّّْتبَّع بَّبًا  فَّا   سَّ

86. হগ হগ অৱলশষত ততও ঁতযবতয়ো সূযিয অি তযোৱোৰ ি ত 

উপবিত হ’ , ততবতয়ো ততওঁ সূযিযক এটি পংবক  জ োশয়ত 

অি তযোৱো তদবখল  আৰু ততও ঁতোত এটো সম্প্ৰদোয়ক  গ 

পোল । আবম ক'ত োঁ, ‘তহ জু -কোৰনোইন! তুবম ইহঁতক শোবি 

বদি পোৰো নোইিো ইহঁতৰ বিষয়লটো সদয়ভোলৱ গ্ৰহণ কবৰি 

পোৰো’। 

ٰته   ْغِربَّ  بَّلَّغَّ  اِذَّا حَّ ْمِس  مَّ هَّا  الٰشَّ دَّ   وَّجَّ
ْی   ِفْ  تَّْغُرُب  دَّ  عَّ ِمئَّة  ٰوَّوَّجَّ هَّا  حَّ  ِعْندَّ
ا قُلْنَّا ۬  ۬    قَّْوًما  ا   الْقَّْرنَّْیِ  یهذَّ َّْن  اِٰمَّ بَّ  ا ٰذِ  ُتعَّ
ا   َّْن  وَّاِٰمَّ ْ  تَّٰتَِّخذَّ  ا    ُحْسًنا  فهِْْیِ

87. ততও ঁক’ত , ‘বযলয় অনযোয় কবৰি অবচলৰই আবম তোক 

শোবি প্ৰদোন কবৰম; তোৰ বপছত তোক তোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰল  ওভতোই বনয়ো হ’ি, ততবতয়ো ততওঁ তোক কঠিন শোবি 

প্ৰদোন কবৰি। 

ا  قَّالَّ  َّٰمَّ لَّمَّ  مَّْن  ا ْوفَّ  ظَّ بُه    فَّسَّ ٰذِ   ثُٰمَّ  نُعَّ
دُٰ  بِٰه   اِله  یُرَّ بُه   رَّ ٰذِ ابًا فَُّیعَّ   نُْٰكًرا عَّذَّ

88. ‘বকন্তু বযলয় ঈমোন আবনি আৰু সৎকমি কবৰি ততওঁৰ িোলি 

প্ৰবতদোনস্বৰূলপ আলছ ক যোণ আৰু আবম আমোৰ িযৱহোৰলতো 

ততওঁৰ  গত নম্ৰ কথো কম’। 

ا  َّٰمَّ ْن  وَّا مَّنَّ  مَّ ِملَّ   اه الًِحا  وَّعَّ   فَّلَّه    صَّ
ٓاءَّ  زَّ نَُّقْولُ ۬    لُْحْسنه  جَّ   ِمْن  لَّه   وَّسَّ
َّْمِرنَّا   یُْسًرا   ا

89. তোৰ বপছত ততও ঁ আন এটো (অবভযোনৰ িোলি) পথ 

ধবৰল । 

تْبَّعَّ  ثُٰمَّ  َّ بَّبًا  ا   سَّ
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90. হগ হগ অৱলশষত ততওঁ তযবতয়ো সূলযিোদয়ৰ  োই পোল , 

ততবতয়ো ততও ঁতদখো পোল  তয, সূযিয এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয়ৰ 

ওপৰত উদয় হয়, বযসক ৰ িোলি সূযিযৰ তোপৰ পৰো তকোলনো 

অেৰো  আবম সৃবষ্ট কৰো নোই; 

ٰته   ْطلِعَّ  بَّلَّغَّ  اِذَّا حَّ ْمِس  مَّ هَّا  الٰشَّ دَّ   وَّجَّ
له  تَّْطلُعُ  ْل  لَّْٰم  قَّْوم   عَّ   ٰمِْن  لَُّٰهْم  نَّْجعَّ
ا  ان   دُْونِهَّ  ِسَْتً

91. প্ৰকৃত ঘটনো এইলটোলৱই, আৰু ততওঁৰ ওচৰত বয আবছ , 

তসই সম্পলকি  আবম সমযক অৱগত। 

لِكَّ  ْطنَّا  وَّقَّْد ۬    كَّذه یْهِ  ِبمَّا  اَّحَّ ا  لَّدَّ   ُخَْبً

92. তোৰ বপছত ততও ঁ আন এটো (অবভযোনৰ িোলি) পথ 

ধবৰল । 

تْبَّعَّ  ثُٰمَّ  َّ بَّبًا  ا   سَّ

93. অৱলশষত ততও ঁ তযবতয়ো দুই পিিতৰ মধযৱতী ি ত 

উপনীত হ’ , ততবতয়ো তোত ততওঁ এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয়ক 

 গ পোল , বযসকল  ততওঁৰ কথো ভো লক িুবজি পৰো 

নোবছ । 

ٰته   یِْن  بَّْیَّ  بَّلَّغَّ  اِذَّا حَّ ٰدَّ دَّ  الٰسَّ   ِمْن  وَّجَّ
 یَّْفقَُّهْونَّ  یَّكَّادُْونَّ  َٰلَّ ۬ ن  قَّْوًما  دُْونِِهمَّا 
  قَّْوًَل 

94. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ জু -কোৰনোইন! ইয়ো’জুজ আৰু 

মো’জুলজ পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্ট কবৰ আলছ। তসলয় আবম 

আলপোনোক এই চতি ত কৰ আদোয় বদমলন, যোলত আপুবন 

আমোৰ আৰু বসহঁতৰ মোজত এটো প্ৰোচীৰ বনমিোণ কবৰ বদলয়’? 

ا قَّالُْوا  یَّاُْجْوجَّ  اِٰنَّ  الْقَّْرنَّْیِ  یهذَّ
اُْجْوجَّ  مَّ ْل  اَْلَّْرِض  ِف  ُمْفِسُدْونَّ  وَّ   فَّهَّ
ُل  ْرًجا  لَّكَّ  نَّْجعَّ له   خَّ َّْن  عَّ لَّ  ا   تَّْجعَّ
ْ  بَّْینَّنَّا  ُ بَّْیٰنَّ ا  وَّ ٰدً   سَّ

95. ততওঁ ক’ত , ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক বয সোমথি বদলছ 

তসইলটোলৱ উৎকৃষ্ট। গবতলক ততোমোল োলক তমোক হদবহক 

েমৰ দ্বোৰো সহোয় কৰো, মই ততোমোল োকৰ আৰু বসহঁতৰ মোজত 

এখন মজিুত প্ৰোচীৰ বনমিোণ কবৰ বদম’। 

ا  قَّالَّ  ْ  مَّ كَّٰٰنِ ْ  فِْیهِ   مَّ ٰبِ ْْی   رَّ َّعِیُْنْوِنْ  خَّ   فَّا
ْل  ِبُقٰوَّة   َّْجعَّ ْ  بَّیْنَُّكْم  ا ُ بَّْیٰنَّ دًْمان  وَّ  رَّ
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96. ‘ততোমোল োলক তমোৰ ওচৰল  ত োৰ পোতসমূহ আবন 

বদয়ো’, অৱলশষত মধযৱতী খো ী  োই পূণি হহ তযবতয়ো 

ত ৌহিূপ দুলয়ো পিিতৰ সমোন হ’  ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , 

‘এবতয়ো ফঁু বদ থকো’। তোৰ বপছত তযবতয়ো তসইলটো জুইত 

পবৰণত হ’ , ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘ততোমোল োলক তমোৰ 

ওচৰল  গব ত তোম হ  আহো, মই ইয়োৰ ওপৰত ঢোব  

বদওঁ’। 

تُْوِنْ  ِدیْدِ  ُزبَّرَّ  اه ٰته  ۬    الْحَّ اوهی اِذَّا حَّ   سَّ
فَّْیِ  بَّْیَّ  دَّ نُْفُخْوا قَّالَّ  الٰصَّ ٰته  ۬     ا   اِذَّا حَّ
لَّه   عَّ تُْوِنْ   قَّالَّ ۬ ن  نَّاًرا جَّ   عَّلَّْیهِ  اُفِْرغْ  اه
 قِْطًرا  

97. তোৰ বপছত বসহঁলত (ইয়ো’জুজ আৰু মো’জুলজ) তসইলটো 

অবতৰম কবৰি তনোৱোবৰল  আনবক ফুটো কবৰিও তনোৱোবৰল । 

اُعْو ا فَّمَّا  َّْن  اْسطَّ ُرْوهُ  ا ا  یَّْٰظهَّ مَّ   وَّ
اُعْوا   نَّْقًبا  لَّه   اْستَّطَّ

98. ততও ঁ ক’ত , ‘এইলটো হহলছ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

অনুগ্ৰহ। বকন্তু তযবতয়ো তমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবতশ্ৰুত সময় 

আবহি ততবতয়ো ততও ঁইয়োক চূণি-বিচূণি কবৰ বদি, আৰু তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয’। 

ا قَّالَّ  ْحمَّة   ههذَّ ْ  ٰمِْن  رَّ ٰبِ ٓاءَّ  فَّاِذَّا۬     ٰرَّ  جَّ
ْ  وَّعُْد  ٰبِ لَّه   رَّ عَّ َّٰٓاءَّ  جَّ َّانَّ ۬    دَّك ْ  وَّعُْد  وَّك ٰبِ  رَّ
ٰقًا    حَّ

99. আৰু তসইবদনো আবম বসহঁতক এবৰ বদম এলনকুৱো অৱিোত 

তয, এটো দল  আনলটো দ ৰ ওপৰত তৰিৰ দলৰ খুবিয়োই 

পবৰি; আৰু বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি। তোৰ বপছত আবম বসহঁত 

সকল োলক একবত্ৰত কবৰম। 

ْكنَّا  ُهْم  وَّتَّرَّ ذ   بَّْعضَّ ى ِ   ِفْ  یَُّٰمْوُج  یَّْومَّ
وْرِ  ِف  وَّنُِفخَّ  بَّْعض   ْ   الٰصُ ُ مَّْعٰنه   فَّجَّ
ْمًعان   جَّ

100. আৰু তসইবদনো আবম জোহোন্নোমক প্ৰতযক্ষ্ভোলৱ 

উপিোপন কবৰম কোবফৰসক ৰ ওচৰত, 
ْضنَّا  رَّ نَّٰمَّ  وَّعَّ هَّ ذ   جَّ ى ِ   لِٰلْكهِفِریْنَّ  یَّْومَّ
ان  ْرضَّ  عَّ

101. আমোৰ বনদশিনৰ প্ৰবত বযসক ৰ চকু আৱৰলণলৰ ঢোবক 

তথোৱো আবছ  আৰু বযসকল  শুবনিল ও অপোৰগ আবছ । 

َّانَّْت  لَِّٰذیْنَّ  ْ  ك َّْعُیُٰنُ ٓاء   ِفْ  ا ْن  ِغطَّ   عَّ
ْكِرْی  َّانُْوا ذِ ْمًعان   یَّْستَِّطْیُعْونَّ  َلَّ  وَّك  سَّ

102. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ, বসহঁলত ধোৰণো কলৰ তনবক তয, 

বসহঁলত তমোৰ পবৰিলতি  তমোৰ িোিোসক ক অবভভোৱকৰূলপ 

গ্ৰহণ কবৰি? বনশ্চয় আবম কোবফৰসক ৰ আপযোয়নৰ িোলি 

প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ জোহোন্নোম। 

ِسبَّ  َّفَّحَّ ا الَِّٰذیْنَّ  ا َّْن   كَّفَُّرْو   یَّٰٰتَِّخُذْوا ا
َّْولِیَّٓاءَّ  دُْوِنْ   ِمْن  ِعبَّادِْی  َّا  ۬    ا نٰ َّْعتَّْدنَّا  اِ   ا
نَّٰمَّ  هَّ   نُُزًَل  لِلْكهِفِریْنَّ  جَّ
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103. তকোৱো, ‘আবম ততোমোল োকক এলন ত োকৰ বিষলয় 

সংিোদ বদমলন, বযসক  আম ৰ ফো ৰ পৰো আটোইতলক 

তিবছ ক্ষ্বতগ্ৰি’? 

ُئكُْم  هَّْل  قُْل  ِریْنَّ  نُنَّٰبِ   ِباَْلَّْخسَّ
َّْعمَّاًَل    ا

104. বসহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, পোবথিৱ জীৱনত 

বযসক ৰ প্ৰলচষ্টো িযথি হহলছ, অথচ বসহঁলত ধোৰণো কলৰ তয, 

বসহঁলত ভো  কোলমই কবৰ আলছ। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ٰلَّ  ا ْ  ضَّ ْعهُْیُ وةِ  ِف   سَّ یه   الْحَّ
نْیَّا  ُبْونَّ  وَُّهْم  الٰدُ َّنَُّٰهْم  یَّْحسَّ  ا

  ُصْنًعا  یُْحِسُنْونَّ 

105. বসহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসকল  বনজ 

প্ৰবতপো কৰ বনদশিনোৱ ীক আৰু ততওঁৰ সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ 

কবৰলছ। ফ ত বসহঁতৰ সকল ো আম  বনষ্ফ  হহ হগলছ; 

তসলয় আবম বসহঁতৰ িোলি বকয়োমতৰ বদনো তকোলনো ওজনৰ 

িযৱিো নকবৰম। 

هٓى ِكَّ  بِِٰهْم  ِباهیهِت  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  اُول   رَّ
لِقَّٓاى ِه   ْت  وَّ ِبطَّ َّْعمَّالُُهْم  فَّحَّ   نُِقْیُم  فَّلَّ  ا
مَّةِ  یَّْومَّ  لَُّهْم    وَّْزنًا  الِْقیه

106. ‘জোহোন্নোলমই হহলছ বসহঁতৰ প্ৰবতফ । বযলহতু বসহঁলত 

কুফৰী কবৰলছ  গলত তমোৰ বনদশিনোৱ ীক আৰু ৰোছু সক ক 

বিদ্ৰূপৰ বিষয় বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰলছ’। 

لِكَّ  ٓاُؤُهْم  ذه زَّ نَُّٰم  جَّ هَّ   كَّفَُّرْوا ِبمَّا  جَّ
ا ُذْو  تَّٰخَّ یهِتْ  وَّا   ُهُزًوا وَُّرُسِلْ  اه

107. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকক আবতথয-অভযথিনো কবৰিল  আলছ জোন্নোতু  

বফৰদোউছ। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
َّانَّْت  نٰهُت  لَُّهْم  ك  نُُزًَلن  الِْفْردَّْوِس  جَّ

108. তোত ততওলঁ োক বচৰকো  থোবকি, তোৰ পৰো ততওঁল োক 

(তকবতয়োও) িোনোেবৰত হ’ি বনবিচোবৰি। 

لِِدیْنَّ  ا  خه ا  یَّْبُغْونَّ  َلَّ  فِْیهَّ ْنهَّ   ِحوًََّل  عَّ
 

109. তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো কৰ কথো ব বপিি কবৰিল  

সোগৰ যবদ বচয়োঁহী হয়, ততলে তমোৰ প্ৰবতপো কৰ কথো তশষ 

তহোৱোৰ আগলতই সোগৰ বনঃলশষ হহ যোি—যবদও ইয়োৰ 

সোহোযযোলথি অনুৰূপ আৰু সোগৰ হ  আলহোঁ’। 

َّانَّ  لَّٰوْ  قُْل  ادًا الْبَّْحرُ  ك َّلِمهِت  ِمدَّ ْ  لِٰك ٰبِ  رَّ
َّْن  قَّْبلَّ  الْبَّْحرُ  لَّنَِّفدَّ  َّلِمهُت   تَّْنفَّدَّ  ا ْ  ك ٰبِ  رَّ
لَّوْ  دًا ِبِمثْلِه   ِجْئنَّا  وَّ   مَّدَّ
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110. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকৰ দলৰই এজন মোনুহ, তমোৰ 

প্ৰবত অহী হয় তয, ততোমোল োকৰ ই োহ একমোত্ৰ সতয ই োহ। 

তসলয় বযলয় তোৰ প্ৰবতপো কৰ সোক্ষ্োৎ কোমনো কলৰ, তোৰ 

উবচত সৎকমি কৰো আৰু তোৰ প্ৰবতপো কৰ ইিোদতত আন 

কোলকো অংশী নকৰো’। 

نَّٰمَّا   قُْل  َّنَّا  اِ ر   ا َّٰ  یُْوحه   ٰمِثْلُكُْم  بَّشَّ   اِلَّ
َّنَّٰمَّا   هُهكُْم  ا هه   اِل َّانَّ  فَّمَّْن ۬    ٰوَّاِحد   اِل   ك

بِٰه   لِقَّٓاءَّ  یَّْرُجْوا مًَّل  فَّلْیَّْعمَّْل  رَّ   عَّ
الًِحا  بِٰه    ِبِعبَّادَّةِ  یُْشِرْك  وََّلَّ  صَّ   رَّ
ًدان   اَّحَّ
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মোৰয়োম مريم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কোফ-হো-ইয়ো-আঈন- চ’দ;   ۬ ٓعٓص یه  ٓكهه

2. এইলটো হহলছ ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহৰ বিৱৰণ 

ততওঁৰ িোিো যোকোবৰয়যোৰ প্ৰবত, 
ْكرُ  ْحمَِّت  ذِ بِٰكَّ  رَّ ه   رَّ ْبدَّ  زَّكَِّریَّٰا ۬   عَّ

3. তযবতয়ো ততও ঁ বনজ প্ৰবতপো কক তগোপলন আহ্বোন 

কবৰবছ , 
بَّٰه   نَّادهی اِذْ  ٓاءً  رَّ ِفٰیًا  نِدَّ  خَّ

4. ততও ঁহকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ অবি দুিি  

হহলছ, িোধিকযত তমোৰ মূৰ(ৰ চুব ) শুলভ্ৰোজ্জ্ব  হহলছ; তহ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক! ততোমোৰ ওচৰত দুআ কবৰ মই তকবতয়োও 

িযথি তহোৱো নোই। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْ  رَّ ْظُم  وَّهَّنَّ  اِٰنِ ْ  الْعَّ   ِمٰنِ
لَّ  اُْس  وَّاْشتَّعَّ لَّْم  الٰرَّ یًْبا ٰوَّ ْ  شَّ ُكنٌۢ َّ   ا
ٰبِ  ِبُدعَّٓاى ِكَّ  ِقٰیًا  رَّ  شَّ

5. বনশ্চয় মই তমোৰ বপছত তমোৰ স্বলগোত্ৰীয়সক ৰ বিষলয় 

আশংকোলিোধ কবৰলছোঁ; আৰু তমোৰ স্ত্ৰীও হহলছ িন্ধযো। গবতলক 

তুবম ততোমোৰ ফো ৰ পৰো তমোক এজন উত্তৰোবধকোৰী দোন কৰো, 

 ْ ٓاِءْی  ِمْن  الْمَّوَّاِلَّ  ِخْفُت  وَّاِٰنِ َّانَِّت  ٰوَّرَّ  وَّك
 ْ َِّٰت ا ْب  عَّاقًِرا اْمرَّ   لَُّٰدنْكَّ  ِمْن  ِلْ  فَّهَّ
لِٰیًان   وَّ

6. ‘বযলয় তমোৰ উত্তৰোবধকোৰী হ’ি আৰু উত্তৰোবধকোৰী  োভ 

কবৰি ইয়োকূিৰ িংশৰ,  গলত তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম 

তোক সলেোষভোজন কবৰিো’। 

یَِّرُث  یَِّٰرثُِنْ  ِل  ِمْن  وَّ ۬   اه  یَّْعُقْوبَّ  
لْهُ  ٰبِ  وَّاْجعَّ ِضٰیًا  رَّ  رَّ

7. (আল্লোলহ ক’ত ,) ‘তহ যোকোবৰয়যো! বনশ্চয় আবম ততোমোক 

এজন পুত্ৰ সেোনৰ সুসংিোদ বদলছোঁ, যোৰ নোম হ’ি ইয়োহয়ো; 

এই নোলমলৰ আবম আগলত কোলকো নোমকৰণ কৰো নোবছল োঁ’। 

كَِّریَّٰا   ُركَّ  اِنَّٰا  یهزَّ هِم  نُبَّٰشِ   ْسُمه    ِبُغل
ْل  لَّْم   یَّْحیه ن  ِمٰیًا   قَّْبُل  ِمْن  لَّٰه   نَّْجعَّ سَّ
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8. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তকলনলক তমোৰ পুত্ৰ 

সেোন হ’ি পোলৰ, অথচ তমোৰ স্ত্ৰী হহলছ িন্ধযো আৰু মলয়ো 

িোধিকযৰ তশষ সীমোত উপনীত হহলছোঁ’! 

ٰبِ  قَّالَّ  َّٰنه  رَّ هم   ِلْ  یَُّكْوُن  ا َّانَِّت  غُل  وَّك
 ْ َِّٰت ا ِ  ِمنَّ  بَّلَّْغُت  عَّاقًِرا ٰوَّقَّْد  اْمرَّ   الِْكَبَّ
 عِِتیًٰا 

9. (উত্তৰত ততওঁ) ক’ত , ‘এইদলৰই হ’ি’। ততোমোৰ 

প্ৰবতপো লক হকলছ, ‘এইলটো তমোৰ িোলি অবত সহজ; ইয়োৰ 

পূলিি মই ততোমোলকো সৃবষ্ট কবৰলছোঁ তযবতয়ো তুবম এলকোলৱই 

নোবছ ো’। 

لِكَّ    قَّالَّ  بُٰكَّ  قَّالَّ   كَّذه َّ  رَّ ٰ لَّ  هَّٰیِ    ُهوَّعَّ
لَّْقُتكَّ  وَّقَّْد  لَّْم   قَّْبُل  ِمْن  خَّ ْیـ ًا   تَُّك  وَّ شَّ
 

10. যোকোবৰয়যোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক এটো 

বনদশিন বদয়ো’। ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোৰ বনদশিন এইলটোলৱ তয, 

তুবম সুি থকো সলত্বও ৰমোগত বতবন ৰোবত (বদন) কোলৰো  গত 

কথো ক’ি তনোৱোবৰিো’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْل  رَّ ْ   اْجعَّ یًَّة    ٰلِ یَُّتكَّ  قَّالَّ   اه ََّٰلَّ  اه   ا
هثَّ  النَّٰاسَّ  ُتكَّلِٰمَّ  َّل یًٰا   لَّیَّال   ث وِ  سَّ

11. তোৰ বপছত ততওঁ (ইিোদতৰ িোলি বনবদি ষ্ট) কক্ষ্ৰ পৰো 

ও োই ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  আবহ  আৰু ইবিলতলৰ 

বসহঁতক ক’ত , ‘ততোমোল োলক পুৱো-গধূব  আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো 

আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো’। 

جَّ  رَّ له  فَّخَّ اِب  ِمنَّ  قَّْوِمه   عَّ   الْمِْحرَّ
ْ  فَّاَّْوحه   َّْن  اِلَّهْْیِ ُحْوا ا بِٰ ةً   سَّ بُْكرَّ
ِشٰیًا    ٰوَّعَّ

12. ‘তহ ইয়োহয়ো! তুবম বকতোিখন দৃঢতোৰ হসলত গ্ৰহণ কৰো,’ 

আৰু আবম ততওঁক হশশৱলতই প্ৰজ্ঞো দোন কবৰবছল োঁ, 
تَّیْنههُ   ِبُقٰوَّة     الِْكتهبَّ  ُخذِ  یهیَّْحیه    وَّاه
ِبیًٰان  الُْحكْمَّ   صَّ

13. আৰু আমোৰ ফো ৰ পৰো ততওঁক হৃদয়ৰ তকোম তো আৰু 

পবৱত্ৰতো দোন কবৰলছোঁ; আৰু ততও ঁআবছ  এজন মুত্তোক্বী। 
نَّانًا  وةً    لَُّٰدنَّٰا  ٰمِْن  وَّحَّ َّانَّ   وَّزَّكه  وَّك
 تَِّقٰیًان 

14. আৰু ততও ঁআবছ  বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত অনুগত, তথো ততও ঁ

অহংকোৰী, অিোধয নোবছ । 
ٌۢا بَّٰرً یْهِ  وَّ لَّْم  ِبوَّالِدَّ بَّٰاًرا یَُّكْن  وَّ ِصٰیًا   جَّ عَّ
 

15. শোবে ততওঁৰ ওপৰত অবনিোযি, বযবদনো ততওঁ জন্ম  োভ 

কবৰলছ, বযবদনো ততও ঁ মৃতুযিৰণ কবৰি আৰু বযবদনো ততও ঁ

জীবৱত অৱিোত উবিত হ’ি। 

هم   ل یَّْومَّ  ُولِدَّ   یَّْومَّ  عَّلَّْیهِ  وَّسَّ   یَُّمْوُت  وَّ
یَّْومَّ  ُث  وَّ یًٰان  یُْبعَّ  حَّ
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16. আৰু (লহ ৰোছু !) তুবম এই বকতোিত (উবল্লবখত) 

মোৰয়োমৰ কথো িণিনো কৰো, তযবতয়ো ততওঁ বনজ পবৰয়ো িগিৰ 

পৰো পৃথক হহ পূৱ বদশৰ এটো বনজি ন িোনত আেয় বনল , 

ُكرْ  ِب  ِف  وَّاذْ ْریَّمَّ    الِْكته ْت  اِذِ   مَّ نْتَّبَّذَّ  ا
ا  ِمْن  َّْهلِهَّ ْرقِٰیًان  مَّكَّانًا  ا  شَّ

17. তোৰ বপছত ততওঁ বসহঁতৰ পৰো বনজলক পদি ো কবৰল । 

ততবতয়ো আবম ততওঁৰ ওচৰল  আমোৰ ৰূহ (জীব্ৰী )ক তপ্ৰৰণ 

কবৰল োঁ, ফ ত ততও ঁ মোৰয়োমৰ ওচৰত পূণি মোনৱোকৃবতত 

আবহ আত্মপ্ৰকোশ কবৰল । 

ْت  ذَّ ابًا  دُْونِِهْم   ِمْن  فَّاتَّٰخَّ   ِحجَّ
لْنَّا   َّْرسَّ ا  فَّا نَّا  اِلَّْیهَّ ا  فَّتَّمَّثَّٰلَّ   ُرْوحَّ   لَّهَّ
ًرا یًٰا  بَّشَّ وِ  سَّ

18. মোৰয়োলম ক’ত , ‘মই ততোমোৰ পৰো ৰহমোনৰ আেয় 

প্ৰোথিনো কবৰলছোঁ, (আল্লোহক ভয় কৰো আৰু আঁতবৰ তযোৱো) যবদ 

তুবম মুত্তোক্বী তহোৱো’। 

ْ   قَّالَّْت  َُّعْوذُ  اِٰنِ ْحمهِن  ا   اِْن  ِمْنكَّ  ِبالٰرَّ
 تَِّقٰیًا  ُكْنتَّ 

19. ততও ঁ ক’ত , ‘মইলতো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ দূতলহ, 

ততোমোক এজন পবৱত্ৰ পুত্ৰ দোন কৰোৰ িোলি আবহলছোঁ’। 

نَّٰمَّا   قَّالَّ  َّنَّا  اِ ُسْولُ  ا ۬   رَّ بِِٰك     لَِّك  َِلَّهَّبَّ   رَّ
همًا  ِكٰیًا  غُل  زَّ

20. মোৰয়োলম ক’ত , ‘তমোৰ পুত্ৰ তকলনলক হ’ি বযলহতু তমোক 

তকোলনো পুৰুলষ স্পশিই কৰো নোই আৰু মই িযবভচোবৰণীও 

নহয়’? 

َّٰنه  قَّالَّْت  هم   ِلْ  یَُّكْوُن  ا لَّْم  غُل  وَّ
ْسِنْ  لَّْم  یَّْمسَّ ر  ٰوَّ َُّك  بَّشَّ  بَِّغٰیًا  ا

21. ততও ঁক’ত , ‘এইদলৰই হ’ি’। ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

হকলছ, ‘এইলটো তমোৰ িোলি সহজ; আৰু আবম ততওঁক 

এইকোৰলণ সৃবষ্ট কবৰম যোলত ততওঁ মোনুহৰ িোলি এটো বনদশিন 

হয় আৰু আমোৰ ফো ৰ পৰো এটো অনুগ্ৰহ; এইলটো এটো 

বসিোেকৃত বিষয়’। 

لِِك    قَّالَّ  بُِٰك  قَّالَّ   كَّذه َّ  رَّ ٰ لَّ  هَّٰیِ      ُهوَّعَّ
لَّه    لِنَّْجعَّ یَّةً  وَّ ْحمَّةً  لِٰلنَّٰاِس  اه   ٰمِنَّٰا    وَّرَّ

َّانَّ  َّْمًرا وَّك  ٰمَّْقِضٰیًا  ا

22. তোৰ বপছত মোৰয়োলম ততওঁক গভি ত ধোৰণ কবৰল  আৰু 

তসই গভি সহ দূৰৱতী এলিোখৰ  োইল  গুবচ গ’ ; 
مَّلَّْتهُ  ْت  فَّحَّ كَّانًا  ِبه   فَّانْتَّبَّذَّ  قَِّصٰیًا   مَّ

23. তোৰ বপছত প্ৰসৱ-তিদনোই ততওকঁ এলজোপো তখজুৰ গছৰ 

ত ত আেয় বনিল  িোধয কৰোল । ততওঁ ক’ত , ‘হোয়, ইয়োৰ 

আগলতই যবদ মই মৃতুযিৰণ কবৰল োঁলহঁলতন আৰু মোনুহৰ 

সৃ্মবতৰ পৰো সমূ্পণিৰূলপ তহৰোই গ’ত োঁলহঁলতন!’ 

ٓاءَّهَّا  اُض  فَّاَّجَّ   النَّْٰخلَِّة    ِجْذِع  اِله  الْمَّخَّ
ِنْ  قَّالَّْت  ا قَّْبلَّ  ِمٰتُ  یهلَّیْتَّ   وَُّكْنُت  ههذَّ
 ٰمَّنِْسٰیًا  نَّْسًیا 
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24. ততবতয়ো ত ৰ পৰো ততওঁ মোৰয়োমক মোবত ক’ত , ‘তুবম 

বচেো নকবৰিো, ততোমোৰ পোদলদশত ততোমোৰ প্ৰবতপো লক এটো 

বনজৰো সৃবষ্ট কবৰলছ; 

ا  ا   ِمْن  فَّنَّادهىهَّ ََّٰلَّ  تَّْحِتهَّ ِنْ  ا   قَّْد  تَّْحزَّ
لَّ  عَّ بُِٰك  جَّ ِریًٰا  تَّْحتَِّك  رَّ  سَّ

25. আৰু তুবম তখজুৰ গছৰ কোি ধবৰ তজোকোবৰ বদয়ো, ই 

ততোমোৰ ওপৰত তোজো পকো তখজুৰ তপ োি। 
ْی   ِقْط  النَّْٰخلَّةِ  ِبِجْذِع  اِلَّْیِك  وَُّهٰزِ   ُتسه
ًبا  عَّلَّْیِك  ِنٰیًاؗ  ُرطَّ  جَّ

26. এলতলক তখোৱো, তসৱন কৰো আৰু চকু জুৰ তপল োৱো। যবদ 

তকোলনো মোনুহৰ  গত ততোমোৰ তদখো হয় ততলে ক’িো, ‘মই 

ৰহমোনৰ উলেলশয তমৌনতো অৱ ম্বনৰ মোনত কবৰলছোঁ। তসলয় 

মই আবজ কোলৰো  গত কথো নকও’ঁ। 

ِبْ  فَّكُِلْ  ْی  وَّاْشرَّ ا   عَّیًْنا    وَّقَّٰرِ یِٰنَّ  فَّاِٰمَّ   تَّرَّ
رِ  ِمنَّ  ًدا ن  الْبَّشَّ ْ  فَُّقْوِلْ    اَّحَّ ْرُت  اِٰنِ   نَّذَّ

ْحمهِن  ْوًما  لِلٰرَّ ْ  صَّ َّلِٰمَّ  فَّلَّ  الْیَّْومَّ  اُك
نِْسٰیًا    اِ

27. তোৰ বপছত ততও ঁতেঁচুৱোটিক হ  বনজ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰত 

আবহ উপবিত হ’ , বসহঁলত ক’ত , ‘তহ মোৰয়োম! বনশ্চয় 

তুবম এটো অদ্ভূত কোি কবৰছো’। 

َّتَّْت  ا  ِبه   فَّا لُْوا  تَّْحِملُه     قَّْومَّهَّ  یهمَّْریَُّم  قَّا
ْیـ ًا  ِجْئِت  لَّقَّْد   فَِّریًٰا  شَّ

28. ‘তহ হোৰূনৰ ভিী! ততোমোৰ বপতো বকন্তু অসৎ িযবি নোবছ  

আৰু ততোমোৰ মোতৃও িযবভচোবৰণী নোবছ ’। 

ُرْونَّ  یه اُْختَّ  ا  هه َّانَّ  مَّ َّبُْوِك  ك َّ  ا ا ْوء   اْمرَّ   سَّ
ا  مَّ َّانَّْت  وَّ  بَِّغٰیًا ۬   اُٰمُِك  ك

29. ততবতয়ো মোৰয়োলম তেঁচুৱোটিৰ প্ৰবত ইংবগত কবৰল । 

বসহঁলত ক’ত , ‘তকো োত থকো এটি তেঁচুৱোৰ হসলত আবম 

তকলনলক কথো পোবতম’? 

ْت  ارَّ لُْوا  اِلَّْیِه    فَّاَّشَّ َّلُِٰم  كَّْیفَّ  قَّا   مَّْن  نُك
َّانَّ  ِبیًٰا   الْمَّْهدِ  ِف  ك  صَّ

30. তেঁচুৱোলটোলৱ মোত  গোল , ‘বনশ্চয় মই এজন আল্লোহৰ 

িোিো। ততলৱঁই তমোক বকতোি প্ৰদোন কবৰলছ আৰু তমোক নিী 

িনোইলছ, 

ْ  قَّالَّ  ْبُد  اِٰنِ ۬   عَّ   ِ ىِنَّ   اّلٰله ته  الِْكتهبَّ  اه
لَِّنْ  عَّ  نَِّبیًٰان  وَّجَّ

31. ‘মই য’ততই নোথোলকোঁ বকয় ততওঁ তমোক িৰকতময় 

কবৰলছ,  গলত ততওঁ তমোক আজীৱন ছো োত আৰু যোকোত 

আদোয় কবৰিল  বনলদি শ বদলছ-- 

لَِّنْ  عَّ كًا وَّجَّ َّ َّیْنَّ  ُمَبه ا  ا ِنْ  ُكْنُت   مَّ َّْوصه   وَّا
هوةِ  ل وةِ  ِبالٰصَّ كه ا  وَّالٰزَّ یًٰا    دُْمُت  مَّ  حَّ
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32. ‘আৰু তমোক তমোৰ মোতৃৰ প্ৰবত অনুগত কবৰলছ,  গলত 

ততওঁ তমোক অহংকোৰী, অিোধয িলনোৱো নোই; 
ٌۢا بَّٰرً ْ ؗ  وَّ ِٰت لَّْم   ِبوَّالِدَّ لِْنْ  وَّ بَّٰاًرا یَّْجعَّ  جَّ
ِقٰیًا   شَّ

33. ‘আৰু তমোৰ ওপৰত শোবে অবনিোযি বযবদনো মই জন্ম  োভ 

কবৰলছোঁ, বযবদনো তমোৰ মৃতুয হ’ি আৰু বযবদনো মই জীবৱত 

অৱিোত উবিত হ'ম’। 

هُم  ل َّ  وَّالٰسَّ ٰ لَّ یَّْومَّ  ُولِْدٰتُ  یَّْومَّ  عَّ َُّمْوُت  وَّ   ا
یَّْومَّ  ُث  وَّ یًٰا  اُبْعَّ  حَّ

34. এইলটোলৱই হহলছ মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছো (ৰ ঘটনো)। (মই 

বয িণিনো কবৰল োঁ) এইলটোলৱ হহলছ সতয কথো, বয বিষয়ত 

বসহঁলত সলিহ তপোষণ কলৰ। 

لِكَّ  ْریَّمَّ    ابُْن  ِعْیسَّ  ذه ٰقِ  قَّْولَّ   مَّ  الْحَّ
ْونَّ  فِْیهِ  الَِّٰذْی  ُ  یَّْمَتَّ

35. সেোন গ্ৰহণ কৰোলটো আল্লোহৰ কোম নহয়। ততও ঁপবৱত্ৰ 

মবহমোময়। ততওঁ তযবতয়ো বকিো কবৰিল  বিৰ কলৰ, ততবতয়ো 

তকৱ  এই িুব  কয় ‘হ’ তসইলটো তৎক্ষ্ণোত হহ যোয়। 

ا  َّانَّ  مَّ ِ  ك َّْن  ّلِلٰه لَّد  ن  ِمْن  یَّٰٰتَِّخذَّ  ا   ٰوَّ
نَّه     َّْمًرا قَّضه   اِذَّا  ُسْبحه   لَّه   یَُّقْولُ  فَّاِنَّٰمَّا  ا
 فَّیَُّكْوُن   ُكْن 

36. বনশ্চয় আল্লোলহই হহলছ তমোৰ প্ৰবতপো ক আৰু 

ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক; তসলয় ততোমোল োলক ততওৰঁ 

ইিোদত কৰো, এইলটোলৱই হহলছ সৰ  পথ। 

َّ  وَّاِٰنَّ  ْ  اّلٰله ٰبِ بُُٰكْم  رَّ ا  فَّاْعُبُدْوهُ    وَّرَّ  ههذَّ
اط    ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

37. তথোবপও দ সমূলহ বনজৰ মোজলত মতোলনকয সৃবষ্ট 

কবৰল , তসলয় মহোবদৱস প্ৰতযক্ষ্কো ত কোবফৰসক ৰ িোলি 

ধ্বংস অবনিোযি। 

اُب  فَّاْختَّلَّفَّ  ْ  اَْلَّْحزَّ ْ    ِمنٌۢ   بَّیِْٰنِ
یْل   َِّٰذیْنَّ  فَّوَّ دِ  ِمْن  كَّفَُّرْوا لِٰل   یَّْوم   ٰمَّْشهَّ
ِظْیم    عَّ

38. বসহঁলত বযবদনো আমোৰ ওচৰত উপবিত হ’ি বসবদনো 

বসহঁলত বকমোন তয স্পষ্টলক শুনো পোি আৰু তদখো পোি! বকন্তু 

যোব মসক  আবজ স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আলছ। 

َّْسِمعْ  َّبِْصْر ن  ِبِهْم  ا هِكِن  یَّاُْتْونَّنَّا  یَّْومَّ   وَّا   ل
لِمُْونَّ  هل   ِفْ  الْیَّْومَّ  الٰظه ل  ٰمُِبْی   ضَّ

39. (লহ ৰোছু !) তুবম বসহঁতক পবৰতোপৰ বদন সম্পলকি  সতকি  

কবৰ বদয়ো, বযবদনো সকল ো বসিোে চূডোে হহ যোি। অথচ 

(এবতয়ো) বসহঁলত উদোসীনতোত বিলভোৰ হহ আলছ আৰু 

বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকলৰ। 

َّنِْذْرُهْم  ةِ  یَّْومَّ  وَّا ْسرَّ  قُِضَّ  اِذْ  الْحَّ
ْفلَّة  ٰوَُّهْم  ِفْ  وَُّهْم   اَْلَّْمُر      َلَّ  غَّ

 یُْؤِمُنْونَّ 
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40. বনশ্চয় পৃবথৱী আৰু ইয়োৰ ওপৰত বয বয আলছ তসই 

সকল োলিোৰৰ চূডোে মোব কোনোস্বত্ব তকৱ  আমোলৰই, আৰু 

আমোৰ ওচৰলতই বসহঁলত প্ৰতযোৱতি ন কবৰি  োবগি। 

نَّٰا  مَّْن  اَْلَّْرضَّ  نَِّرُث  نَّْحُن  اِ ا   وَّ   عَّلَّْیهَّ
ن  وَّاِلَّیْنَّا  ُعْونَّ  یُْرجَّ

41.  গলত িণিনো কৰো এই বকতোিত (উবল্লবখত) ইব্ৰোহীমৰ 

কথো, বনশ্চয় ততও ঁআবছ  পৰম সতযিোদী, নিী। 
ُكرْ  ِب  ِف  وَّاذْ ۬   الِْكته ِهْیمَّ   بْره نَّٰه    اِ َّانَّ  اِ   ك
یًْقا   نَِّٰبیًٰا  ِصٰدِ

42. তযবতয়ো ততওঁ ততওঁৰ বপতোক ক’ত , ‘তহ তমোৰ বপতৃ! 

আপুবন বকয় এলন িস্তুৰ ইিোদত কলৰ বযলয় এলকো শুনো 

নোপোয়, তদখো নোপোয় আৰু আলপোনোৰ তকোলনো কোমলতো 

নোলহ’? 

ا  تَّْعُبُد  لِمَّ  یه اَّبَِّت  َِلَِّبْیهِ  قَّالَّ  اِذْ   َلَّ  مَّ
ْنكَّ  یُْغِنْ  وََّلَّ  یُْبِصرُ  وََّلَّ  یَّْسمَّعُ  ْیـ ًا   عَّ شَّ
 

43. ‘তহ তমোৰ বপতৃ! তমোৰ ওচৰল  এলনকুৱো জ্ঞোন আবহলছ 

বযলটো আলপোনোৰ ওচৰত আহো নোই; তসলয় তমোৰ অনুসৰণ 

কৰক, মই আলপোনোক সঠিক পথ তদখুৱোম। 

ْ  یه اَّبَِّت  ِنْ  قَّْد  اِٰنِ ٓاءَّ ا  الِْعلِْم  ِمنَّ  جَّ   لَّْم  مَّ
َّْهِدكَّ  فَّاتَِّٰبْعِنْ   یَّاْتِكَّ  اًطا   ا یًٰا   ِصرَّ وِ  سَّ

44. ‘তহ তমোৰ বপতৃ! চয়তোনৰ ইিোদত নকবৰি। বনশ্চয় 

চয়তোন হহলছ ৰহমোনৰ অিোধয। 
نَّ    تَّْعُبدِ  َلَّ  یه اَّبَِّت  ْیطه   اِٰنَّ   الٰشَّ

نَّ  ْیطه َّانَّ  الٰشَّ ْحمهِن  ك ِصٰیًا  لِلٰرَّ  عَّ

45. ‘তহ তমোৰ বপতৃ! তমোৰ আশংকো হহলছ ৰহমোনৰ শোবিলয় 

আলপোনোক স্পশি কবৰি, ফ ত আপুবন চয়তোনৰ িনু্ধ হহ 

পবৰি’। 

ْ   یه اَّبَِّت  اُف  اِٰنِ َّْن  اَّخَّ كَّ  ا اب   یَّٰمَّٰسَّ   ٰمِنَّ  عَّذَّ
ْحمهِن  ِن  فَّتَُّكْونَّ   الٰرَّ ْیطه لِٰیًا  لِلٰشَّ  وَّ

46. বপতোই ক’ত , ‘তহ ইব্ৰোহীম! তুবম তমোৰ উপোসযলিোৰৰ 

পৰো বিমুখ হহছো তনবক? যবদ তুবম (এলন আচৰণৰ পৰো) বিৰত 

তনোলহোৱো ততলে বনশ্চয় মই ততোমোক বশ  দব য়োই ততোমোৰ 

প্ৰোণ নোশ কবৰম; আৰু তুবম দীঘি সময়ৰ িোলি তমোক এবৰ গুবচ 

তযোৱো’। 

اِغب   قَّالَّ  َّرَّ َّنْتَّ  ا ْن  ا ِتْ  عَّ لِهَّ   اه
ِهْیُم    ْن   یه اِبْره َّْرُجمَّنَّٰكَّ  تَّنْتَّهِ  لَّْٰم  لَّى ِ   َلَّ
لِٰیًا   وَّاْهُجْرِنْ   مَّ

47. ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘আলপোনোৰ প্ৰবত ছো োম। মই তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আলপোনোৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰম; 

বনশ্চয় ততওঁ তমোৰ প্ৰবত িৰ অনুগ্ৰহশী । 

هم   قَّالَّ  ل َّْستَّْغِفرُ   عَّلَّْیكَّ     سَّ ا ْ    لَّكَّ  سَّ ٰبِ  رَّ
نَّٰه   َّانَّ  اِ ِفٰیًا  ِبْ  ك  حَّ



 

মাৰয়াম 

 

441 

 

 مريم

48. ‘ গলত মই আলপোনোল োকৰ পৰো আৰু আলপোনোল োলক 

আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰৰ ইিোদত কলৰ তসইলিোৰৰ পৰো পৃথক 

হ'ত োঁ; আৰু মই তকৱ  তমোৰ প্ৰবতপো কলক আহ্বোন কবৰম; 

আশো কলৰোঁ মই তমোৰ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ িযথি নহম’। 

َّْعتَِّزلُكُْم  ا  وَّا مَّ   دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  وَّ
 ِ َّدُْعْوا اّلٰله ْ  ؗ  وَّا ٰبِ ََّٰلَّ   عَّسه    رَّ ُكْونَّ  ا َّ  ا

ْ  ِبُدعَّٓاءِ  ٰبِ ِقٰیًا  رَّ  شَّ

49. তোৰ বপছত ততওঁ তযবতয়ো বসহঁতৰ পৰো আৰু বসহঁলত 

আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰৰ ইিোদত কবৰবছ  তসইলিোৰৰ পৰো 

পৃথক হহ গ’ , ততবতয়ো আবম ততওকঁ দোন কবৰল োঁ ইছহোক্ব 

আৰু ইয়োকূি আৰু প্ৰলতযকলক নিী িনোইলছোঁ। 

لَُّهْم  فَّلَّمَّٰا  ا  اْعتَّزَّ مَّ   ِمْن  یَّْعُبُدْونَّ  وَّ
ِ ن  دُْوِن  قَّ  لَّه    وَّهَّْبنَّا   اّلٰله یَّْعُقْوبَّ    اِْسحه  وَّ
لْنَّا  وَّكُٰلً  عَّ  نَِّبیًٰا  جَّ

50. আৰু আবম ততওঁল োকক আমোৰ অনুগ্ৰহ দোন কবৰল োঁ, 

আৰু ততওঁল োকৰ নোম-যশসযো উচ্চ কবৰল োঁ। 
لْنَّا  ٰرَّْحمَِّتنَّا  ٰمِْن  لَُّهْم   وَّوَّهَّْبنَّا  عَّ   وَّجَّ
انَّ  لَُّهْم   عَّلِٰیًان  ِصْدق   لِسَّ

51. আৰু এই বকতোিত (উবল্লবখত) মুছোৰ কথো িণিনো কৰো, 

ততওঁ আবছ  বিলশষ মলনোনীত আৰু ততওঁ আবছ  ৰোছু , 

নিী। 

ُكرْ  ِب  ِف  وَّاذْ نَّٰه    ُمْوسه  ؗ  الِْكته َّانَّ  اِ   ك
َّانَّ  ُمْخلًَّصا  ُسْوًَل  وَّك  نَِّٰبیًٰا   رَّ

52. আৰু ততওঁক আবম মোবতবছল োঁ তূৰ পিিতৰ তসোঁফো ৰ 

পৰো,  গলত অেৰি আ োপৰ উলেলশয আবম ততওঁক 

বনকটৱতী কবৰবছল োঁ। 

انِِب  ِمْن  وَّنَّادَّیْنههُ  وْرِ  جَّ  اَْلَّیْمَِّن  الٰطُ
بْنههُ   نَِّجٰیًا  وَّقَّٰرَّ

53. আৰু আবম আমোৰ বনজ অনুগ্ৰহত ততওঁৰ িোলি ততওঁৰ 

ভোতৃ হোৰূনক নিীৰূলপ দোন কবৰবছল োঁ। 
اهُ  ٰرَّْحمَّتِنَّا   ِمْن  لَّه    وَّوَّهَّْبنَّا  ُرْونَّ  اَّخَّ   هه
 نَِّبیًٰا 

54.  গলত (লহ নিী!) এই বকতোিত (উবল্লবখত) ইছমোঈ ৰ 

কথো িণিনো কৰক, বনশ্চয় ততওঁ আবছ  প্ৰবতশ্ৰুবত পো নত 

সতযোেয়ী আৰু ততওঁ আবছ  ৰোছু , নিী; 

ُكرْ  ِب  ِف  وَّاذْ ِعْیلَّ ؗ  الِْكته نَّٰه    اِْسمه َّانَّ  اِ  ك
ادِقَّ  َّانَّ  الْوَّعْدِ  صَّ ُسْوًَل  وَّك  نَِّٰبیًٰا   رَّ

55. ততওঁ বনজ পবৰয়ো িগিক ছো োত আৰু যোকোতৰ বনলদি শ 

বদবছ  আৰু ততওঁ আবছ  বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

সলেোষভোজন। 

َّانَّ  َّْهلَّه   یَّاُْمرُ  وَّك هوةِ  ا ل وةِ  ِبالٰصَّ كه   وَّالٰزَّ
َّانَّ  بِٰه   ِعْندَّ  وَّك ْرِضٰیًا  رَّ  مَّ
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56. আৰু এই বকতোিত (উবল্লবখত) ইদ্ৰীছৰ কথো িণিনো কৰো, 

বনশ্চয় ততওঁ আবছ  সতযবনি নিী; 
ُكرْ  ِب  ِف  وَّاذْ نَّٰه    اِدِْریْسَّ ؗ  الِْكته َّانَّ  اِ  ك
یًْقا   نَِّٰبیًٰا ۬ن  ِصٰدِ

57. আৰু আবম ততওঁক উচ্চ মযিোদোত উন্নীত কবৰবছল োঁ।  ُه فَّْعنه  عَّلِٰیًا  مَّكَّانًا  وَّرَّ

58. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  নিী, আদম সেোনৰ 

মোজৰ পৰো আল্লোলহ বযসক ক অনুগ্ৰহ কবৰলছ আৰু 

(এওঁল োক তসইসক  ত োকৰ িংশধৰ) বযসক ক আবম নূহৰ 

 গত নোৱঁত আলৰোহণ কবৰবছল োঁ।  গলত এওলঁ োক হহলছ 

ইব্ৰোহীম আৰু ইছৰোঈ ৰ িংলশোদ্ভূত, তথো (ততওঁল োকলৰো 

িংশধৰ) বযসক ক আবম বহদোয়ত প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু 

মলনোনীত কবৰবছল োঁ; ততওঁল োকৰ ওচৰত ৰহমোনৰ আয়োত 

বত োৱত কৰো হ’ত  ততওলঁ োলক কোবি কোবি ছোজদোত 

পবৰবছ । (ছোজদোহ ৫) 

هٓى ِكَّ  مَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول َّنْعَّ ُ  ا ْ  اّلٰله   ٰمِنَّ  عَّلَّهْْیِ
 َّ یَّٰةِ  ِمْن  النَِّٰبٰی  دَّمَّ    ذُٰرِ ِمٰمَّْن   اه مَّلْنَّا  وَّ   حَّ
ِمْن   نُْوح  ؗ  مَّعَّ  یَّٰةِ  وَّ ِهْیمَّ  ذُٰرِ بْره   اِ

ٓاِءیْلَّ ؗ  ِمٰمَّْن   وَّاِْسرَّ یْنَّا  وَّ   وَّاْجتَّبَّیْنَّا    هَّدَّ
ْ  ُتْتله  اِذَّا یهُت  عَّلَّهْْیِ ْحمهِن  اه ْوا  الٰرَّ ٰرُ   خَّ

بُِكٰیًا۩  ًدا ٰوَّ  ُسٰجَّ

59. ততওঁল োকৰ বপছত আবহ  অলযোগয িংশধৰ, বযসকল  

ছো োত বিনষ্ট কবৰবছ  আৰু কুপ্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কবৰবছ । 

তসলয় অবচলৰই বসহঁলত ক্ষ্বতগ্ৰিতোৰ সনু্মখীন হ’ি। 

لَّفَّ  ْ  فَّخَّ لْف   بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ اُعوا خَّ   اَّضَّ
هوةَّ  ل تَّٰبَُّعوا الٰصَّ وهِت  وَّا هَّ ْوفَّ  الٰشَّ   فَّسَّ
ٰیًان  یَّلْقَّْونَّ   غَّ

60. বকন্তু তসইসক  ত োকৰ িোবহলৰ, বযসকল  তোওিো 

কবৰলছ, ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ। ততওলঁ োলকই 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কবৰি। ততওঁল োকৰ প্ৰবত তকোলনো অনযোয় 

কৰো নহ’ি। 

مَّنَّ   تَّابَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  ِملَّ  وَّاه الًِحا   وَّعَّ   صَّ
هٓى ِكَّ  نَّٰةَّ  یَّْدُخلُْونَّ  فَّاُول   یُْظلَّمُْونَّ  وََّلَّ  الْجَّ
ْیـ ًان   شَّ

61. এইলটো বচৰিোয়ী জোন্নোত, যোৰ গোলয়িী প্ৰবতশ্ৰুবত পৰম 

কৰুণোমলয় ততওৰঁ িোিোসক ক প্ৰদোন কবৰবছ । বনশ্চয় 

ততওঁৰ প্ৰবতশ্ৰুত বিষয় অৱশযম্ভোৱী। 

نٰهِت  ْحمهُن  وَّعَّدَّ  لَِّٰتْ  عَّْدِن  جَّ   ِعبَّادَّه   الٰرَّ
ْیِب    نَّٰه    ِبالْغَّ َّانَّ  اِ اْتِٰیًا  وَّعُْده   ك  مَّ

62. তোত ততওলঁ োলক ছো োম তথো শোবেৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনো অসোৰ িোকয শুবনিল  নোপোি আৰু তোত পুৱো-গধূব  

ততওঁল োকৰ িোলি থোবকি ততওঁল োকৰ বৰবজক্ব (আহোৰ)। 

ا  یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ  همًا    اَِٰلَّ  لَّْغًوا فِْیهَّ ل  سَّ
لَُّهْم  ا  ِرْزقُُهْم  وَّ ِشٰیًا  فِْیهَّ ةً ٰوَّعَّ  بُْكرَّ



 

মাৰয়াম 

 

443 

 

 مريم

63. এইলটোলৱ হহলছ তসই জোন্নোত, যোৰ অবধকোৰী আবম 

আমোৰ িোিোসক ৰ মোজৰ মুত্তোক্বীসক ক কবৰম। 
نَّٰةُ  تِلْكَّ    ِعبَّادِنَّا  ِمْن  نُوِْرُث  الَِّٰتْ  الْجَّ
َّانَّ  مَّْن   تَِّقٰیًا  ك

64. (বজব্ৰীল  ক’ত ) আবম আলপোনোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ 

অবিহলন অৱতৰণ নকলৰোঁ; আমোৰ সনু্মখত বয আলছ আৰু 

বপছফোল  বয আলছ,  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত বয বয আলছ 

তসই সকল ো ততওলঁৰই; আৰু আলপোনোৰ প্ৰবতপো ক বিসৃ্মত 

নহয়। 

ا  مَّ َّٰلُ  وَّ بِٰكَّ    ِباَّْمرِ  اَِٰلَّ  نَّتََّنَّ ا  لَّه    رَّ   بَّْیَّ  مَّ
َّیِْدیْنَّا  ا  ا مَّ لْفَّنَّا   وَّ ا  خَّ مَّ لِكَّ    بَّْیَّ  وَّ ا   ذه مَّ   وَّ
َّانَّ  بُٰكَّ  ك  نَِّسٰیًا   رَّ

65. ততলৱঁই আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো সকল োলৰ প্ৰবতপো ক। তসলয় তকৱ  ততওলঁৰই ইিোদত 

কৰক আৰু ততওঁৰ ইিোদতত হধযিয ধোৰণ কৰক। আপুবন 

ততওঁৰ সমনোম গুণ সম্পন্ন কোলৰোিোক জোলনলন? 

ٰبُ  مهوهِت  رَّ ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا  وَّ
َِبْ  فَّاْعُبْدهُ    تَّْعلَُّم  هَّْل   لِِعبَّادَّتِه     وَّاْصطَّ

ِمٰیًان  لَّه    سَّ

66. আৰু মোনুলহ কয়, ‘মই মৃতুযিৰণ কবৰল  তমোক আলকৌ 

জীবৱত অৱিোত উল োৱো হ’ি তনবক’? 
یَُّقْولُ  اُن  وَّ اِذَّا اَْلِنْسَّ ا  ءَّ ْوفَّ  ِمٰتُ  مَّ   لَّسَّ
ُج  یًٰا  اُْخرَّ  حَّ

67. মোনুলহ স্মৰণ নকলৰ তনবক তয, বনশ্চয় আবমলয়ই তোক 

ইয়োৰ পূলিি সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, তযবতয়ো বস এলকোলৱই নোবছ ? 
َّوََّلَّ  اُن  یَّْذُكرُ  ا َّنَّٰا  اَْلِنْسَّ لَّْقنههُ  ا   ِمْن  خَّ
لَّْم  قَّْبُل  ْیـ ًا  یَُّك  وَّ  شَّ

68. এলতলক ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শপত! বনশ্চয় আবম 

বসহঁতক আৰু চয়তোনসক ক এলক লগ সমলিত কবৰম, তোৰ 

বপছত আবম বসহঁতক নতজোনু অৱিোত জোহোন্নোমৰ 

চোবৰওফোল  উপবিত কবৰম। 

بِٰكَّ  نَُّٰهْم  فَّوَّرَّ ِطْیَّ  لَّنَّْحُشرَّ یه   ثُٰمَّ   وَّالٰشَّ
نَُّٰهْم  ْولَّ  لَُّنْحِضرَّ نَّٰمَّ  حَّ هَّ  ِجِثٰیًا   جَّ

69. তোৰ বপছত প্ৰলতযক দ ৰ মোজৰ পৰো বযজন ৰহমোনৰ 

সিিোবধক অিোধয আবছ , আবম তোক টোবন উব য়োই আবনম। 
ٰنَّ  ثُٰمَّ  ة   كُٰلِ  ِمْن  لَّنََّْنِعَّ َّیُُٰهْم  ِشْیعَّ   ا
ٰدُ  َّشَّ لَّ  ا ْحمهِن  عَّ  عِِتیًٰا   الٰرَّ

70. আৰু আবমলহ ভো লক জোলনো বসহঁতক, বযসক  

জোহোন্নোমত দগ্ধ তহোৱোৰ তিবছ উপযুি। 
َّعْلَُّم  لَّنَّْحُن  ثُٰمَّ  َّْوله  ُهْم  ِبالَِّٰذیْنَّ  ا ا  ا  ِبهَّ

 ِصلِٰیًا 
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71. আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰলতযলকই তোৰ (জোহোন্নোমৰ) 

ওপলৰবদ অবতৰম কবৰি  োবগি; এইলটো ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ চূডোে বসিোে। 

َّانَّ   وَّاِردُهَّا    اَِٰلَّ  ٰمِْنُكْم  وَّاِْن  له  ك بِٰكَّ  عَّ  رَّ
ْتًما   ٰمَّْقِضٰیًا   حَّ

72. তোৰ বপছত আবম উিোৰ কবৰম ততওঁল োকক, বযসকল  

তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰবছ  আৰু যোব মসক ক তোত নতজোনু 

অৱিোত ৰোবখ বদম। 

تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  نُنَّٰجِ  ثُٰمَّ  رُ  ا لِمِْیَّ  وَّنَّذَّ  الٰظه
ا   ِجِثٰیًا  فِْیهَّ

73. আৰু বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ স্পষ্ট আয়োতসমূহ বত োৱত 

কৰো হ’ত  কোবফৰসকল  মুবমনসক ক কয়, ‘(আমোৰ) দুই 

দ ৰ মোজত মযিোদোত তকোন তেি আৰু কোৰ সভো তিবছ 

জোকজমকতোপূণি’? 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ   قَّالَّ  بَّیِٰنهت   اه
َِّٰذیْنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ا ن  لِل ُنْو  مَّ َّٰیُ   اه   ا

ْْی   الْفَِّریْقَّْیِ  ُن  خَّ نَِّدیًٰا  ٰمَّقَّاًما ٰوَّاَّْحسَّ
 

74. আৰু বসহঁতৰ পূলিি আবম িহু মোনৱলগোিীক বিনোশ 

কবৰলছোঁ—বযসক  সম্পদ আৰু িোহযদৃবষ্টত বসহঁততলকও 

তেি আবছ । 

َّْهلَّكْنَّا  وَّكَّْم    ُهْم  قَّْرن   ٰمِْن  قَّْبلَُّهْم  ا
ُن  ثًا  اَّْحسَّ َّا ث َّ  وَِّرْءیًا ا

75. তকোৱো, ‘বযসকল  বিভ্ৰোবেত আলছ, পৰম কৰুণোমলয় 

বসহঁতক প্ৰচুৰ অৱকোশ বদি, অৱলশষত তযবতয়ো বসহঁলত তসয়ো 

প্ৰতযক্ষ্ভোলৱ তদবখিল  পোি বয বিষলয় বসহঁতক সতকি  কৰো 

হহবছ , তসয়ো শোবিলয়ই হওক িো বকয়োমলতই হওক, 

ততবতয়োলহ বসহঁলত জোবনিল  পোি মযিোদোৰ তক্ষ্ত্ৰত তকোন 

অবত বনকৃষ্ট আৰু দ ি ৰ তক্ষ্ত্ৰত তকোন তিবছ দুিি ’। 

َّانَّ  مَّْن  قُْل  هلَّةِ  ِف  ك ل   لَّهُ  فَّلْیَّْمُددْ  الٰضَّ
ْحمهُن  ۬   الٰرَّ ا   ٰدً ٰته    مَّ َّْوا اِذَّا حَّ ا ا  رَّ   مَّ
ا  یُْوعَُّدْونَّ  ابَّ  اِٰمَّ ذَّ ا  الْعَّ ةَّ    وَّاِٰمَّ اعَّ  الٰسَّ

یَّْعلَّمُْونَّ  ٰر   مَّْن  فَّسَّ ٰمَّكَّانًا   ُهوَّشَّ
ُف  َّْضعَّ  ُجْنًدا  ٰوَّا

76. আৰু বযসকল  সৎপথত চল  আল্লোলহ ততওঁল োকৰ 

বহদোয়ত িৃবি কবৰ বদলয়; আৰু িোয়ী সৎকমিসমূহ ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ পুৰস্কোৰ প্ৰোবপ্তৰ িোলি তেি আৰু পবৰণবতৰ 

ফোল লৰও অবত উত্তম। 

یَِّزیُْد  ُ  وَّ ْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله   ُهًدی    اْهتَّدَّ
ُت  ِقیه ُت  وَّالْبه لِحه ْْی   الٰصه بِٰكَّ  ِعْندَّ  خَّ   رَّ
ْْی   َّوَّابًا ٰوَّخَّ دًٰا  ث  ٰمَّرَّ

77. তুবম তসইজন িযবিক তদবখছোলন, বযলয় আমোৰ 

আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ আৰু কয়, ‘বনশ্চয় তমোক ধন-

সম্পদ আৰু সেোন-সেবত বদয়ো হ’ি’। 

ءَّیْتَّ  َّفَّرَّ   وَّقَّالَّ  ِباهیهِتنَّا  كَّفَّرَّ  الَِّٰذْی  ا
 َّ ٰ ُْوتَّیَّ اًَل  َلَّ وَّلًَّدا   مَّ  وَّ



 

মাৰয়াম 

 

445 

 

 مريم

78. বস গোলয়ি সম্পলকি  অৱবহত হহলছ তনবক, তন ৰহমোনৰ 

পৰো তকোলনো প্ৰবতশ্ৰুবত  োভ কবৰলছ? 
لَّعَّ  َّٰطَّ َِّم  الْغَّْیبَّ  ا ذَّ  ا تَّٰخَّ ْحمهِن  ِعْندَّ  ا   الٰرَّ
ْهًدان   عَّ

79. তকবতয়োও নহয়, বস বয কয় আবম তসয়ো ব বখ ৰোবখম আৰু 

তোৰ শোবিলহ িৃবি কবৰ থোবকম। 
َّٰلَّ    نَّْكُتُب   ك ا  سَّ   ِمنَّ  لَّه   وَّنَُّمٰدُ  یَُّقْولُ  مَّ

اِب  ذَّ ان  الْعَّ ٰدً  مَّ

80. আৰু বস বয (ধন-সম্পদ, জনি ৰ কথো) কয়, (তোৰ মৃতুযৰ 

বপছত) তসয়ো থোবকি আমোৰ অবধকোৰত আৰু বস অক শৰীয়ো 

হহ আমোৰ ওচৰলতই উপবিত হ'িবহ। 

ا  وَّنَِّرثُه   یَّاْتِیْنَّا  یَُّقْولُ  مَّ  فَّْردًا  وَّ

81. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ িহুলতো ই োহ গ্ৰহণ 

কবৰলছ, যোলত তসইলিোৰ বসহঁতৰ িোলি সন্মোনৰ কোৰণ হয় 

(আৰু সহোয়ক হয়); 

ُذْوا تَّٰخَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  وَّا ةً  اّلٰله لِهَّ  لِٰیَُّكْونُْوا اه
ان  لَُّهْم   ِعٰزً

82. তকবতয়োও নহয়, অনবতপ লম বসহঁলত (উপোসযলিোলৰ) 

বসহঁতৰ ইিোদতক অস্বীকোৰ কবৰি আৰু বসহঁতৰ বিলৰোধী হহ 

যোি। 

َّٰلَّ    یَّْكُفُرْونَّ   ك یَُّكْونُْونَّ  ِبِعبَّادَّتِِهْم  سَّ   وَّ
 ْ ان  عَّلَّهْْیِ  ِضٰدً

83. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আবম কোবফৰসক ৰ িোলি 

চয়তোনলিোৰক এবৰ হথলছোঁ, বসহঁতক তিয়ো কোমত 

বিলশষভোলৱ প্ৰ ুব্ধ কৰোৰ িোলি? 

َّلَّْم  َّا   تَّرَّ  ا َّنٰ لْنَّا  ا َّْرسَّ ِطْیَّ  ا یه لَّ  الٰشَّ   عَّ
َّٰزًان  تَّؤُٰزُُهْم  الْكهِفِریْنَّ   ا

84. এলতলক বসহঁতৰ বিষলয় তুবম খৰলখদো নকবৰিো। বনশ্চয় 

আবম বসহঁতৰ বনধিোবৰত কো  গণনো কবৰলছোঁ, 
ْل  فَّلَّ  ْ    تَّْعجَّ نَّٰمَّا   عَّلَّهْْیِ  لَُّهْم  نَُّعٰدُ  اِ
ا    عَّٰدً

85. (স্মৰণ কৰো) বযবদনো আবম ৰহমোনৰ ওচৰত 

মুত্তোক্বীসক ক সন্মোবনত অবতবথৰূলপ সমলিত কবৰম, 
ْحمهِن  اِلَّ  الْمُٰتَِّقْیَّ  نَّْحُشرُ  یَّْومَّ    الٰرَّ
 وَّفًْدان 

86. আৰু অপৰোধীবি োকক তৃষ্ণোতুৰ অৱিোত জোহোন্নোমৰ 

ফোল  তখবদ হ  যোম। 
نَّٰمَّ  اِله  الْمُْجِرِمْیَّ  وَّنَُّسْوُق  هَّ   جَّ
 وِْردًا  
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87. বযসকল  ৰহমোনৰ পৰো প্ৰবতশ্ৰুবত হ লছ, ততওঁল োকৰ 

িোবহলৰ তকোলনও চুপোবৰছ কবৰি তনোৱোবৰি। 
ةَّ  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ  فَّاعَّ ذَّ  مَِّن  اَِٰلَّ  الٰشَّ تَّٰخَّ  ا

ْحمهِن  ِعْندَّ  ْهًدا   الٰرَّ  عَّ

88. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ৰহমোলন সেোন গ্ৰহণ কবৰলছ’। ذَّ  وَّقَّالُوا تَّٰخَّ ْحمهُن  ا لًَّدا   الٰرَّ  وَّ

89. বনশ্চয় ততোমোল োলক এটো িীভৎস বিষয়ৰ অৱতোৰণো 

কবৰছো; 
ْیـ ًا  ِجْئُتْم  لَّقَّْد   اِدًٰان  شَّ

90. (এলনকুৱো বিষয়) যোৰ ফ ত আকোশসমূহ বিদীণি হহ 

তযোৱোৰ উপৰম হয়, আৰু পৃবথৱী খি-বিখি হ’ি আৰু পোহোৰ-

পিিত চূণি-বিচূণি হহ যোি, 

مهوهُت  تَّكَّادُ  ْرنَّ  الٰسَّ ٰقُ  ِمْنهُ  یَّتَّفَّٰطَّ   وَّتَّْنشَّ
ان  الِْجبَّالُ  وَّتَِّخرُٰ  اَْلَّْرُض   هَّٰدً

91. এইকোৰলণ তয, বসহঁলত ৰহমোনৰ প্ৰবত সেোন আলৰোপ 

কবৰলছ। 
َّْن  ْوا ا ْحمهِن  دَّعَّ لًَّدا    لِلٰرَّ  وَّ

92. অথচ সেোন গ্ৰহণ কৰো ৰহমোনৰ িোলি তশোভনীয় নহয়।  ا مَّ ْحمهِن  یَّنٌْۢبَِّغْ  وَّ َّْن  لِلٰرَّ  یَّٰٰتَِّخذَّ  ا
لًَّدا    وَّ

93. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত এলনকুৱো তকোলনো নোই, বযলয় 

ৰহমোনৰ ওচৰত িোিোৰূলপ উপবিত নহ’ি। 
مهوهِت  ِف  مَّْن  كُٰلُ  اِْن   اَِٰلَّ   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ِٰت  ْحمهِن  اه ْبًدا   الٰرَّ  عَّ

94. ততওঁ বসহঁতৰ সংখযো জোলন আৰু ততওঁ বসহঁতক 

বিলশষভোলৱ গণনো কবৰ হথলছ, 
هُىْ  لَّقَّْد  ُهْم   اَّْحصه ا   وَّعَّٰدَّ  عَّٰدً

95. আৰু বকয়োমতৰ বদনো বসহঁত সকল োলৱ ততওঁৰ ওচৰত 

অক শৰীয়ো হহ আবহি। 
تِْیهِ  وَّكُلُُٰهْم  مَّةِ  یَّْومَّ  اه  فَّْردًا  الِْقیه

96. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

ৰহমোলন অৱলশয ততওলঁ োকৰ িোলি (পোৰস্পোবৰক) সম্প্ৰীবত 

সৃবষ্ট কবৰি। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ُل  یَّْجعَّ ْحمهُن  لَُّهُم  سَّ  ُودًٰا  الٰرَّ
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97. আৰু আবম ততোমোৰ ভোষোত তকোৰআনক সহজ কবৰ 

বদলছোঁ, যোলত তুবম ইয়োৰ দ্বোৰো মুত্তোক্বীসক ক সুসংিোদ বদি 

পোৰো আৰু বিতিোবপ্ৰয় সম্প্ৰদোয়ক ইয়োৰ দ্বোৰো সতকি  কবৰি 

পোৰো। 

هُ  فَّاِنَّٰمَّا  ْرنه انِكَّ  یَّٰسَّ رَّ  ِبلِسَّ   ِبهِ  لُِتبَّٰشِ
ا  قَّْوًما  ِبه   وَُّتْنِذرَّ  الْمُٰتَِّقْیَّ   لُٰٰدً

98. আৰু বসহঁতৰ পূলিি আবম বকমোন তয প্ৰজন্মক বিনোশ 

কবৰলছোঁ! তুবম বসহঁতৰ কোলৰোিোৰ অবিত্ব অনুভৱ কবৰছোলন 

অথিো ক্ষ্ীণতলকও ক্ষ্ীণ (বৰবণকো অহো) তকোলনো শব্দ 

শুবনিল  তপোৱোলন? 

َّْهلَّكْنَّا  وَّكَّْم   هَّْل   قَّْرن     ٰمِْن  قَّْبلَُّهْم  ا
ْ  ُتِحٰسُ  د   ٰمِْن  ِمْٰنُ َّوْ  اَّحَّ   لَُّهْم  تَّْسمَّعُ  ا
 ِرْكًزان 
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ত্বো-হো طَه 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্বো-হো   هه  طه

2. ততোমোক দুখ-কষ্টত পবতত কবৰিল  আবম ততোমোৰ প্ৰবত 

তকোৰআন অৱতীণি কৰো নোই; 
ا   لْنَّا  مَّ َّنْزَّ نَّ  عَّلَّیْكَّ  ا ن  الُْقْراه  لِتَّْشقه 

3. িৰং বযলয় (আল্লোহক) ভয় কলৰ তোৰ িোলি উপলদশ স্বৰূপ 

(অৱতীণি কবৰলছোঁ), 
ةً  اَِٰلَّ  ن  لِٰمَّْن  تَّْذِكرَّ  یَّْٰخَشه

4. এইখন ততওঁৰ ফো ৰ পৰো অৱতীণি; বযজলন পৃবথৱী আৰু 

সুউচ্চ আকোশসমূহ সৃবষ্ট কবৰলছ, 
ٰمَّْن  تََّْنِیًْل  لَّقَّ  ٰمِ مهوهِت  اَْلَّْرضَّ  خَّ  وَّالٰسَّ
 الُْعله  

5. পৰম কৰুণোময় (ৰহমোন) আৰছৰ ওপৰত উঠিলছ।  ْحمهُن َّلٰرَّ لَّ  ا ْرِش  عَّ  اْستَّوهی  الْعَّ

6. আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত বয বয আলছ 

 গলত ভূ-গভি ত বয আলছ তসই সকল ো ততওলঁৰই। 
ا  لَّه   مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ ا  اَْلَّْرِض  ِف   وَّ مَّ   وَّ

ا  بَّیْنَُّهمَّا  مَّ ی  تَّْحتَّ  وَّ  الثَّٰره

7. আৰু যবদ তুবম উচ্চ কণ্ঠত কথো তকোৱো (যবদও ইয়োৰ 

তকোলনো প্ৰলয়োজন নোই), ততলে (জোবন তথোৱো) ততওঁ তগোপন 

আৰু অিযি সকল ো বিষলয় অৱগত। 

رْ  وَّاِْن  ٰرَّ  یَّْعلَُّم  فَّاِنَّٰه   ِبالْقَّْوِل  تَّْجهَّ  الٰسِ
 وَّاَّْخفه 

8. আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, 

সুিৰ নোমসমূহ তকৱ  ততওলঁৰই। 
 ُ َّّلٰله ههَّ  َلَّ   ا  اَْلَّْسمَّٓاءُ  لَّهُ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل

 الُْحْسنه 

9. আৰু মুছোৰ িৃত্তোে ততোমোৰ ওচৰল  আবহ পোইলছলন?  ىكَّ  وَّهَّْل َّته ِدیُْث  ا  ُمْوسه   حَّ
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10. ততও ঁ তযবতয়ো জুই তদখো পোল  ততবতয়ো ততওঁ বনজৰ 

পবৰয়ো িগিক ক’ত , ‘ততোমোল োলক অলপক্ষ্ো কৰো, বনশ্চয় 

মই জুই তদখো পোইলছোঁ। আশো কলৰোঁ মই ততোমোল োকৰ িোলি 

তোৰ পৰো অ প জ্ব ে এঙোৰ আবনি পোবৰম নোইিো জুইৰ 

ওচৰত তকোলনো পথবনলদি শ পোি পোলৰোঁ’। 

اه  اِذْ  ا َِلَّْهلِهِ  فَّقَّالَّ  نَّاًرا رَّ ْ   اْمكُثُْو    اِٰنِ
نَّْسُت  ْ   نَّاًرا اه ٰلِ تِْیُكْم  لَّٰعَّ ا  اه   ِبقَّبَّس   ٰمِْنهَّ

َّوْ  َِّجُد  ا لَّ  ا  ُهًدی  النَّٰارِ  عَّ

11. তযবতয়ো ততওঁ জুইৰ ওচৰ আবহ পোল  ততবতয়ো ততওঁক 

আহ্বোন কৰো হ’ , ‘তহ মুছো! 
َّا   ا  فَّلَّمٰ ىهَّ َّته  یهُمْوسه   نُْودِیَّ  ا

12. ‘বনশ্চয় মলয়ই হহলছোঁ ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, এলতলক 

ততোমোৰ তজোতোলযোৰ খুব  তপল োৱো, কোৰণ তুবম এবতয়ো পবৱত্ৰ 

ততোৱো উপতযকোত আছো। 

  ْ َّنَّا  اِٰنِ بُٰكَّ  ا نَّٰكَّ   نَّْعلَّْیكَّ    فَّاْخلَّعْ   رَّ   اِ
ِس  ِبالْوَّادِ   ُطًوی   الْمُقَّٰدَّ

13. ‘আৰু মই ততোমোক মলনোনীত কবৰলছোঁ। এলতলক বয অহী 

তপ্ৰৰণ কৰো হয় তসয়ো মলনোলযোগ সহকোলৰ শুনো। 
َّنَّا  تُكَّ  وَّا ْ  یُْوحه   لِمَّا  فَّاْستَِّمعْ  اْخَتَّ

14. ‘বনশ্চয় মলয়ই আল্লোহ, তমোৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয 

ই োহ নোই। এলতলক তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কৰো আৰু তমোৰ 

স্মৰণোলথি ছো োত কোলয়ম কৰো। 

نَِّٰنْ   َّنَّا  اِ ُ  ا ههَّ  َلَّ   اّلٰله َّنَّا  اَِٰلَّ   اِل   فَّاْعُبْدِنْ ن  ا
َّقِِم  هوةَّ  وَّا ل  لِِذْكِرْی  الٰصَّ

15. ‘বনশ্চয় বকয়োমত অৱশযম্ভোৱী, মই এইলটো তগোপন ৰোবখি 

বিচোলৰোঁ, যোলত প্ৰলতযকলক বনজ বনজ তচষ্টো-সোধনো অনুযোয়ী 

প্ৰবতদোন বদি পৰো যোয়। 

ةَّ  اِٰنَّ  اعَّ تِیَّة   الٰسَّ َّادُ  اه َّك ا  ا  اُْخِفْیهَّ
ی  تَّْسعه  ِبمَّا  نَّْفس    كُٰلُ  لُِتْجزه

16. ‘এলতলক বয িযবিলয় বকয়োমতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

নকলৰ আৰু বনজৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ কলৰ, বস তযন ততোমোক 

ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন আবনিল  বিৰত ৰোবখি তনোৱোলৰ, অনযথো 

তুবম ধ্বংস হহ যোিো। 

نَّٰكَّ  فَّلَّ  ا  یَُّصٰدَّ ْنهَّ ا  یُْؤِمُن  َٰلَّ  مَّْن  عَّ   ِبهَّ
تَّٰبَّعَّ  دهی   هَّوهىهُ  وَّا ْ  فََّتَّ

17. ‘আৰু তহ মুছো! ততোমোৰ তসোঁহোতত তসইিো  বক’?  ا مَّ  یهُمْوسه   ِبیَِّمیِْنكَّ  تِلْكَّ  وَّ
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18. ততওঁ ক’ত , ‘এইিো  হহলছ তমোৰ  োখুটি, ইয়োৰ 

ওপৰত মই ভৰ বদও,ঁ আৰু ইয়োৰ দ্বোৰো মই তমোৰ ছোগ ীলিোৰৰ 

িোলি গছৰ পোত সৰোওঁ,  গলত এইিো  তমোৰ অনযোনয 

কোমলতো আলহ’। 

ایَّ    ِِهَّ  قَّالَّ  تَّوَّٰكَُّؤا  عَّصَّ َّ ا  ا َُّهٰشُ   عَّلَّْیهَّ  وَّا
ا  له  ِبهَّ نَِّمْ  عَّ ِلَّ  غَّ ا  وَّ اهِرُب  فِْیهَّ ی   مَّ اُْخره

 

19. আল্লোলহ ক’ত , ‘তহ মুছো! তুবম এইিো  (মোটিত) 

বনলক্ষ্প কৰোলচোন’। 

ا  قَّالَّ  َّلِْقهَّ  یهُمْوسه  ا

20. তোৰ বপছত ততওঁ তসই  োখুটিিো  বনলক্ষ্প কবৰল ,  লগ 

 লগ তসয়ো এিো  সোপ হহ তদৌবৰিল  ধবৰল , 
ا  َّلْقهىهَّ یَّٰة   ِِهَّ  فَّاِذَّا فَّا  تَّْسعه  حَّ

21. আল্লোলহ ক’ত , ‘তুবম ইয়োক ধৰো, ভয় নকবৰিো, আবম 

ইয়োক ইয়োৰ আগৰ অৱিোল  ওভতোই বদম। 
ْف  وََّلَّ  ُخْذهَّا   قَّالَّ  ُنِعْیُدهَّا  تَّخَّ   سَّ

ا  تَّهَّ  اَْلُْوله  ِسْْیَّ

22. ‘আৰু তুবম ততোমোৰ হোতখন কোষ বতত ৰোখো, তকোলনো 

ধৰণৰ ত্ৰুটিবিহীন উজ্জ্ব  হহ ও োই আবহি, এইলটো হহলছ 

আন এটো বনদশিন। 

كَّ  وَّاْضُمْم  نَّاِحكَّ  اِله  یَّدَّ   تَّْخُرْج  جَّ
ٓاءَّ  ْْیِ   ِمْن  بَّْیضَّ یَّةً  ُسْوٓء   غَّ ین  اه  اُْخره

23. ‘এইলটো এইকোৰলণ তয, আবম ততোমোক আমোৰ বকছুমোন 

মহোন বনদশিনোৱ ী তদখুৱোম। 
یهتِنَّا  ِمْن  لُِنِریَّكَّ  ی   اه  الْكَُْبه

24. ‘তুবম বফৰআউনৰ ওচৰল  তযোৱো, বনশ্চয় বস সীমো ঙ্ঘন 

কবৰলছ’। 

ْونَّ  اِله  اِذْهَّْب  نَّٰه   فِْرعَّ ن  اِ غه  طَّ

25. মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ িুকু প্ৰশি 

কবৰ বদয়ো। 
ٰبِ  قَّالَّ  ْح  رَّ ْدِرْین   ِلْ  اْشرَّ  صَّ

26. ‘আৰু তমোৰ কোম সহজ কবৰ বদয়ো,  ْر یَّٰسِ َّْمِرْین  ِلْ   وَّ  ا

27. ‘আৰু তমোৰ বজভোৰ জডতো দূৰ কবৰ বদয়ো-  ةً  وَّاْحلُْل اِنْن  ٰمِْن  ُعْقدَّ  لِٰسَّ

28. ‘যোলত বসহঁলত তমোৰ কথো িুবজি পোলৰ। قَّْوِلْ   یَّْفقَُّهْوا 
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29. ‘আৰু তমোৰ পবৰয়ো ৰ মোজৰ পৰো তমোৰ িোলি এজন 

সহোয়ক বনধিোৰণ কবৰ বদয়ো; 
ْل  ْ  وَّاْجعَّ َّْهِلْن  ٰمِْن  وَِّزیًْرا ٰلِ  ا

30. ‘তমোৰ ভোই হোৰূনক;  َُّرْون َِّخن  هه  ا

31. ‘ততওঁৰ দ্বোৰো তমোৰ শবি সুদৃঢ কৰো,  َّْْزِرْین  ِبه    اْشُدد  ا

32. ‘আৰু ততওঁক তমোৰ কোমত অংশীদোৰ কৰো,  َُّْشِرْكه َّْمِرْین  ِفْ   وَّا  ا

33. ‘যোলত আবম ততোমোৰ তিবছ তিবছ তোছিীহ পো  কবৰি 

পোলৰোঁ, 
 ْ كَّ  كَّ حَّ بِٰ ان  نُسَّ  كَِّثْْیً

34. ‘আৰু অবধক পবৰমোলণ ততোমোক স্মৰণ কবৰি পোলৰোঁ।  َّك ا   وَّنَّْذُكرَّ  كَِّثْْیً

35. ‘বনশ্চয় তুবম আমোৰ সমযক দ্ৰষ্টো’।  َّنَّٰك ا  ِبنَّا  ُكْنتَّ  اِ  بَِّصْْیً

36. ততওঁ ক’ত , ‘তহ মুছো! তুবম বয বিচোবৰছো তসয়ো ততোমোক 

প্ৰদোন কৰো হ’ । 
 یهُمْوسه   ُسْؤلَّكَّ  اُْوتِْیتَّ  قَّْد  قَّالَّ 

37. ‘বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত আৰু এিোৰ অনুগ্ৰহ 

কবৰবছল োঁ; 
لَّقَّْد  نَّنَّٰا  وَّ ةً  عَّلَّیْكَّ  مَّ ٰرَّ ین  مَّ  اُْخره 

38. ‘তযবতয়ো আবম ততোমোৰ মোকক বয জনোি গীয়ো আবছ  

তসয়ো জনোইবছল োঁ, 
یْنَّا   اِذْ  َّْوحَّ ا  اُٰمِكَّ  اِله   ا ن  مَّ  یُْوحه 

39. ‘তয, তুবম ইয়োক িোকচৰ বভতৰত ৰোবখ বদয়ো, তোৰ বপছত 

ইয়োক (নী ) নদীত উটুৱোই বদয়ো, যোলত নদীলয় ইয়োক পোৰল  

ত ব  বদলয়, ফ ত ইয়োক তমোৰ আৰু ততওঁৰ শত্ৰুলৱ উ োই 

হ  যোি। মই তমোৰ ফো ৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত মুহোব্বত ঢোব  

বদবছল োঁ, যোলত তুবম তমোৰ চকুৰ আগত প্ৰবতপোব ত তহোৱো’। 

َِّن    ِف   فَّاقِْذفِْیهِ  الٰتَّابُْوِت  ِف  اقِْذفِْیهِ  ا
اِحِل  الْیَّٰمُ  فَّلُْیلِْقهِ  الْیَّٰمِ    یَّاُْخْذهُ  ِبالٰسَّ
ْ  عَُّدٰو   َّلْقَّْیُت   لَّٰه     وَّعَُّدٰو   ٰلِ   عَّلَّیْكَّ  وَّا
بَّٰةً  ۬   مَّحَّ   ْ ٰنِ لُِتْصنَّعَّ   ٰمِ له  وَّ ْیِنْ   عَّ  عَّ



 

ত্বা-হা 

 

452 

 

 طه 

40. ‘তযবতয়ো ততোমোৰ িোলয়লৰ (িোকচলটোক অনুসৰণ কবৰ) 

তখোজ কোবঢ হগ আবছ , তোৰ বপছত (বসহঁতক) ততও ঁক’ত , 

‘মই ততোমোল োকক এলন কোলৰোিোৰ সন্ধোন বদমলন বযলয় এই 

বশশুৰ দোবয়ত্বভোৰ  ি পোবৰি’? ফ ত আবম ততোমোক ততোমোৰ 

মোতৃৰ ওচৰল  ঘূৰোই আবনল োঁ, যোলত ততওঁৰ চকু জুৰ পলৰ 

আৰু তশোকত ভোবগ নপলৰ, আৰু তুবম এজন িযবিক হতযো 

কবৰবছ ো; তথোবপও আবম ততোমোক মলনোকষ্টৰ পৰো মুবি 

বদবছল োঁ আৰু আবম ততোমোক িহু পৰীক্ষ্ো কবৰলছোঁ। তহ মুছো! 

তোৰ বপছত তুবম তকইিো িছলৰো মোদোইনিোসীৰ মোজত অৱিোন 

কবৰবছ ো, ইয়োৰ বপছতলহ তুবম বনধিোবৰত সময়ত উপবিত 

হ’ ো। 

لُٰكُْم  هَّْل  فَّتَُّقْولُ  اُْخُتكَّ  تَّْمَِشْ   اِذْ  َّدُ   ا
له  ْعنهكَّ   یَّْٰكُفلُه     مَّْن  عَّ جَّ   اُٰمِكَّ  اِله   فَّرَّ
 ْ ٰرَّ  كَّ ا  تَّقَّ ۬   وََّلَّ  عَّیُْنهَّ نَّ     وَّقَّتَّلْتَّ   تَّْحزَّ

یْنهكَّ  نَّْفًسا ٰمِ  ِمنَّ  فَّنَّٰجَّ فَّتَّنٰهكَّ  الْغَّ   وَّ
َّْهِل  ِفْ   ِسِنْیَّ   فَّلَِّبثْتَّ  فُُتْونًا  ۬   ا   مَّْدیَّنَّ ن
له  ِجْئتَّ  ثُٰمَّ  ر   عَّ  یٰهُمْوسه  قَّدَّ

41. ‘আৰু মই ততোমোক তমোৰ বনজৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ 

(মলনোনীত কবৰ) হ লছোঁ। 
نَّْعُتكَّ   لِنَّْفِسْ   وَّاْصطَّ

42. ‘তুবম আৰু ততোমোৰ ভোই তমোৰ বনদশিনসমূহ হ  যোত্ৰো কৰো 

আৰু তমোৰ স্মৰণৰ তক্ষ্ত্ৰত তকোলনো ধৰণৰ অ সতো নকবৰিো, 
َّنْتَّ  اِذْهَّْب  َُّخْوكَّ  ا   ِفْ  تَِّنیَّا  وََّلَّ  ِباهیهِتْ  وَّا
ْكِرْی    ذِ

43. ‘ততোমোল োলক দুলয়ো বফৰআউনৰ ওচৰল  তযোৱো, বনশ্চয় 

বস সীমো ঙ্ঘন কবৰলছ। 
ْونَّ  اِله  اِذْهَّبَّا   نَّٰه   فِْرعَّ غه ۬   اِ  طَّ

44. ‘ততোমোল োলক তোৰ  গত নম্ৰভোলৱ কথো ক'িো, হয়লতো 

বস উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি অথিো ভয় কবৰি’। 

لَّٰه   لَّٰیًِٰنا  قَّْوًَل  لَّه   فَُّقْوَلَّ  ٰكَّرُ  لَّٰعَّ َّوْ  یَّتَّذَّ  ا
 یَّْخَشه 

45. ততওঁল োলক ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ 

আশংকো হহলছ বস আমোৰ  গত দুিিযৱহোৰ কবৰি নোইিো 

অনযোয় আচৰণত সীমো ঙ্ঘন কবৰি’। 

بَّٰنَّا   قَّاَلَّ  اُف  اِنَّٰنَّا  رَّ َّْن  نَّخَّ  عَّلَّیْنَّا   یَّْٰفُرطَّ  ا
َّوْ  َّْن  ا  یَّْٰطغه  ا

46. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক ভয় নকবৰিো, বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকৰ  গত আলছোঁ, মই শুলনো আৰু তদলখোঁ’। 

افَّا   َلَّ  قَّالَّ  كُمَّا   اِنَِّٰنْ  تَّخَّ َّْسمَّعُ  مَّعَّ   ا
ی  َّره  وَّا
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47. এলতলক ততোমোল োলক তোৰ ওচৰত তযোৱো আৰু তকোৱো, 

‘আবম দুলয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ (তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত) 

ৰোছু , তসলয় আমোৰ  গত িনী ইছৰোঈ ক যোিল  বদয়ো আৰু 

বসহঁতক কষ্ট বনবদিো, আবম ততোমোৰ ওচৰত ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বনদশিন হ  আবহলছোঁ; আৰু 

বযসকল  সৎপথ অনুসৰণ কলৰ ততওঁল োকৰ প্ৰবত শোবে 

িবষিত হওক। 

هُ  بِٰكَّ  رَُّسْوَلَّ  اِنَّٰا  فَُّقْوَلَّ   فَّاْتِیه َّْرِسْل  رَّ   فَّا
نَّا  عَّ ۬   بَِّنْ   مَّ ٓاِءیْلَّ ن بُْهْم    وََّلَّ   اِْسرَّ ٰذِ  ُتعَّ
بِٰكَّ    ٰمِْن  ِباهیَّة   ِجْئنهكَّ  قَّْد  هُم   ٰرَّ ل  وَّالٰسَّ
له  تَّٰبَّعَّ  مَِّن  عَّ ی  ا  الُْهده

48. ‘বনশ্চয় আমোৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ তয, শোবি 

তকৱ  তোৰ িোলি বযলয় (সতযক) অস্বীকোৰ কলৰ আৰু মুখ 

ঘূৰোই  য়’। 

نَّٰا  َّٰنَّ  اِلَّیْنَّا   اُْوِحَّ  قَّْد  اِ ابَّ  ا ذَّ له  الْعَّ   عَّ
بَّ  مَّْن  ٰله  كَّٰذَّ  وَّتَّوَّ

49. বফৰআউলন ক’ত , ‘তহ মুছো! ততলনহ’ত  

ততোমোল োকৰ ৰি তকোন’? 
بُُٰكمَّا  فَّمَّْن  قَّالَّ   یهُمْوسه  ٰرَّ

50. মুছোই ক’ত , ‘ততলৱঁই হহলছ আমোৰ ৰি (প্ৰবতপো ক), 

বযজলন প্ৰলতযক িস্তুক উপযুি আকৃবত দোন কবৰলছ, তোৰ 

বপছত সঠিক পথ বনলদি শ কবৰলছ’। 

بُٰنَّا  قَّالَّ  ء   كُٰلَّ  اَّْعٰطه  الَِّٰذْی   رَّ ْ لْقَّه   َشَّ   خَّ
ی  ثُٰمَّ   هَّده

51. বফৰআউলন ক’ত , ‘ততলনহ’ত  অতীত যুগৰ 

ত োকসক ৰ অৱিো বক’? 
 اَْلُْوله  الُْقُرْوِن  بَّالُ  فَّمَّا  قَّالَّ 

52. মুছোই ক’ত , ‘ইয়োৰ জ্ঞোন তমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

বকতোিত আলছ, তমোৰ প্ৰবতপো লক ভু  নকলৰ আৰু বিসৃ্মতও 

নহয়’। 

ا  قَّالَّ  ْ  ِعْندَّ  عِلْمُهَّ ٰبِ   یَِّضٰلُ  َلَّ   ِكتهب     ِفْ  رَّ
 ْ ٰبِ ؗ  وََّلَّ  رَّ  یَّْنسَّ

53. ‘বযজলন ততোমোল োকৰ িোলি পৃবথৱীখনক শযযোৰূলপ পোবৰ 

বদলছ আৰু তোত ততোমোল োকৰ িোলি চ োৰ পথ কবৰ বদলছ, 

আৰু ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰ’। ফ ত তোৰ 

দ্বোৰো আবম বিবভন্ন প্ৰকোৰৰ উবদ্ভদ উৎপন্ন কলৰোঁ। 

لَّ  الَِّٰذْی  عَّ ْهًدا  اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ مَّ
لَّكَّ  ا  لَّكُْم  ٰوَّسَّ لَّ  ُسُبًل  فِْیهَّ َّنْزَّ   ِمنَّ  وَّا
مَّٓاءِ  ْجنَّا   مَّٓاًء    الٰسَّ َّْخرَّ َّْزوَّاًجا  ِبه    فَّا   ا
ٰته  نَّٰبَّات   ٰمِْن   شَّ
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54. ততোমোল োলক তখোৱো আৰু ততোমোল োকৰ ঘৰচীয়ো 

জন্তুলিোৰলকো চলৰোৱো; বনশ্চয় ইয়োত বিলিকসম্পন্ন 

িযবিসক ৰ িোলি বনদশিন আলছ। 

ْوا كُلُْوا كُْم    وَّاْرعَّ امَّ َّنْعَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ا   ذه
هیهت   ُوِل  َلَّ ن  َٰلِ  النُٰهه

55. আবম ততোমোল োকক মোটিৰ পৰোই সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, 

তোল লকই ততোমোল োকক ওভতোই বদম আৰু তোৰ পৰোই 

ততোমোল োকক পুনৰ উব য়োই আবনম। 

ا  لَّْقنهُكْم  ِمْنهَّ ا  خَّ   نُِعْیُدُكْم  وَّفِْیهَّ
ا  ِمْنهَّ ةً  نُْخِرُجكُْم  وَّ ی  تَّارَّ  اُْخره

56. বনশ্চয় আবম তোক আমোৰ প্ৰলতযকলটো বনদশিন 

তদখুৱোইবছল োঁ; বকন্তু বস অস্বীকোৰ কবৰলছ আৰু অমোনয 

কবৰলছ। 

لَّقَّْد  یْنههُ  وَّ َّرَّ یهتِنَّا  ا ا  اه َّٰهَّ بَّ   كُل  وَّاَّبه  فَّكَّٰذَّ

57. বস ক’ত , ‘তহ মুছো! তুবম ততোমোৰ যোদুৰ দ্বোৰো আমোক 

আমোৰ তদশৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰিল  আবহছো তনবক’? 
َِّجْئتَّنَّا  قَّالَّ  نَّا  ا َّْرِضنَّا  ِمْن   لُِتْخِرجَّ   ا

 یهُمْوسه  ِبِسْحِركَّ 

58. ‘ততলনহ’ত  বনশ্চয় আবমও ততোমোৰ ওচৰল  অনুৰূপ 

যোদু উপবিত কবৰম, গবতলক আমোৰ আৰু ততোমোৰ মোজত 

তুবম এটো সময় বনধিোৰণ কৰো, বযলটোক আবমও  ঙ্ঘন নকলৰোঁ 

আৰু তুবমও  ঙ্ঘন নকবৰিো’। 

ْل  ٰمِثْلِه   ِبِسْحر   فَّلَّنَّاْتِیَّنَّٰكَّ    فَّاْجعَّ
بَّیْنَّكَّ  بَّْینَّنَّا    نَّْحُن  نُْخلُِفه   َٰلَّ  مَّْوعًِدا وَّ
َّنْتَّ  وََّلَّ   كَّانًا  ا  ُسًوی  مَّ

59. মুছোই ক’ত , ‘উৎসৱৰ বদনলটোলৱ ততোমোল োকৰ িোলি 

বনধিোবৰত সময় আৰু (লসইবদনো) যোলত পূিিোহ্নলতই জনগণক 

সমলিত কৰো হয়’। 

یْنَّةِ  یَّْوُم  مَّْوعُِدُكْم  قَّالَّ  َّْن  الٰزِ  وَّا
رَّ   ُضًح   النَّٰاُس  یُْٰحشَّ

60.  লগ  লগ বফৰআউলন প্ৰিোন কবৰ তোৰ যোৱতীয় তকৌশ  

একবত্ৰত কবৰল , তোৰ বপছত বস আবহ । 
ٰله  ْوُن  فَّتَّوَّ مَّعَّ  فِْرعَّ ه    فَّجَّ  اَّٰته  ثُٰمَّ  كَّْیدَّ

61. মুছোই বসহঁতক ক’ত , ‘দূলভি োগ ততোমোল োকৰ! 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ ওপৰত বমছো আলৰোপ নকবৰিো। 

অনযথো ততওঁ ততোমোল োকক শোবিৰ দ্বোৰো সমূব  ধ্বংস কবৰি, 

আৰু বযলয় বমছো উদ্ভোৱন কবৰলছ বসলয়ই িযথি হহলছ’। 

یْلَّكُْم  ٰمُْوسه  لَُّهْم  قَّالَّ  ْوا َلَّ  وَّ ُ  تَّْفَتَّ
لَّ  ِ  عَّ اب     فَّیُْسِحتَُّكْم  كَِّذبًا اّلٰله ذَّ   ِبعَّ
ابَّ  وَّقَّْد  ی  مَِّن   خَّ ه  افَْتَّ
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62. ততবতয়ো বসহঁলত বনজৰ মোজলত বসহঁতৰ কমি সম্পলকি  

িোক-বিতিো কবৰল  আৰু বসহঁলত তগোপলন পৰোমশি কবৰল । 
ُعْو ا ُهْم  فَّتَّنَّازَّ َّْمرَّ ْ  ا ُ وا بَّْیٰنَّ ٰرُ َّسَّ   وَّا
 النَّْٰجوهی 

63. বসহঁলত ক’ত , ‘ইহঁত দুজন বনশ্চয় যোদুকৰ, ইহঁলত 

ইহঁতৰ যোদুৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ তদশৰ পৰো 

িবহষ্কোৰ কবৰি বিচোলৰ আৰু ততোমোল োকৰ উৎকৃষ্ট জীৱন 

পিবত ধ্বংস কবৰি বিচোলৰ। 

لُْو ا ىِن  اِْن  قَّا ِن  ههذه ِحره ِن  لَّسه َّْن  یُِریْده  ا
كُْم  َّْرِضكُْم  ٰمِْن  یُْٰخِرجه   ِبِسْحِرِهمَّا  ا
یَّْذهَّبَّا  ِریْقَِّتكُُم  وَّ  الْمُثْله  ِبطَّ

64. ‘এলতলক ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ তকৌশ  

(যোদুবৰয়ো) তগোটোই ত োৱো, তোৰ বপছত শোৰীিি হহ উপবিত 

তহোৱো; আৰু আবজ বযলয় জয়  োভ কবৰি বসলয় সফ  হ’ি’। 

َّْجِمُعْوا ُكْم  فَّا ٰفًا    اْئُتْوا ثُٰمَّ  كَّْیدَّ  وَّقَّْد   صَّ
َّفْلَّحَّ   اْستَّْعله  مَِّن  الْیَّْومَّ  ا

65. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ মুছো! হ’ত  তুবম আগলত বনলক্ষ্প 

কৰো, নহ'ত  প্ৰথলম আবমলয় বনলক্ষ্পকোৰী হম’। 

ا   یهُمْوسه   قَّالُْوا َّْن  اِٰمَّ ا   ُتلِْقَّ  ا َّْن  وَّاِٰمَّ  ا
لَّ  نَُّٰكْونَّ  َّٰوَّ َّلْقه  مَّْن  ا  ا

66. মুছোই ক’ত , ‘িৰং ততোমোল োলকই (আগলত) বনলক্ষ্প 

কৰো’। ফ ত (বসহঁলত বনলক্ষ্প কৰোৰ)  লগ  লগ বসহঁতৰ 

যোদুৰ প্ৰভোৱত মুছোৰ এলনকুৱো  োবগ  তযবনিো বসহঁতৰ 

জৰীলিোৰ আৰু  োঠিসমূহ তকৰলমৰ কবৰ আলছ। 

َّلُْقْوا    بَّْل  قَّالَّ    ِحبَّالُُهْم  فَّاِذَّا  ا
 ْ ُ ٰیَُّل  وَِّعِصهْٰیُ   ِسْحِرِهْم  ِمْن  اِلَّْیهِ  یُخَّ

ا  َّنَّٰهَّ  تَّْسعه  ا

67. ততবতয়ো মুছোই অেৰত অ প ভীবত অনুভৱ কবৰল ।  َّس َّْوجَّ  ٰمُْوسه  ِخْیفَّةً   نَّْفِسه   ِفْ  فَّا

68. আবম ক’ত োঁ, ‘তুবম ভয় নকবৰিো, বনশ্চয় তুবমলয়ই জয় 

 োভ কবৰিো। 
ْف  َلَّ  قُلْنَّا  نَّٰكَّ  تَّخَّ َّنْتَّ  اِ  اَْلَّْعله  ا

69. ‘আৰু ততোমোৰ তসোঁ হোতত বয আলছ তসয়ো বনলক্ষ্প কৰো, 

এইলটোলৱ বসহঁলত বয কবৰলছ তসইলিোৰক খোই তপ োি। 

বসহঁলত বয কবৰলছ তসইলিোৰ হহলছ তকৱ  যোদুকৰৰ তকৌশ ; 

আৰু যোদুকৰ য’ৰ পৰোই নোহক বকয়, তকবতয়োও সফ  

নহ’ি’। 

َّلِْق  ا  وَّا ا  تَّلْقَّْف  یَِّمیِْنكَّ  ِفْ   مَّ نَُّعْوا    مَّ  صَّ
نَّٰمَّا  نَُّعْوا اِ ِحر     كَّْیُد  صَّ  یُْفلُِح  وََّلَّ   سه

اِحرُ  یُْث  الٰسَّ  اَّٰته  حَّ
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70. ফ ত যোদুকৰসকল  ছোজদোৱনত হ’ , বসহঁলত ক’ত , 

‘আবম হোৰূন আৰু মুছোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল োঁ’। 

ةُ  فَّاُلِْقَّ  رَّ حَّ ًدا الٰسَّ ا ُسٰجَّ لُْو  نَّٰا  قَّا مَّ  اه
ٰبِ  ُرْونَّ  ِبرَّ ُمْوسه  هه  وَّ

71. বফৰআউলন ক’ত , ‘মই ততোমোল োকক অনুমবত বদয়োৰ 

আগলতই ততোমোল োলক তোৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কবৰ ো! 

বনশ্চয় বসলয় ততোমোল োকৰ প্ৰধোন, বসলয়ই ততোমোল োকক যোদু 

বশকোইলছ। গবতলক বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ হোত ভবৰ 

বিপৰীত বদশৰ পৰো কোটিম আৰু মই ততোমোল োকক তখজুৰ 

গছৰ কোিত শূ বিি কবৰম আৰু ততোমোল োলক অৱলশয 

জোবনি পোবৰিো আমোৰ মোজত কোৰ শোবি তিবছ কল োৰ আৰু 

অবধক িোয়ী’। 

مَّنُْتْم  قَّالَّ  َّْن  قَّْبلَّ  لَّه   اه ذَّنَّ  ا   لَّكُْم    اه
نَّٰه   ُكُم  اِ ْحرَّ    عَّلَّٰمَّكُُم  الَِّٰذْی  لَّكَِّبْْیُ  الٰسِ

ٰنَّ  عَّ ُقَّٰطِ َّیِْدیَُّكْم  فَّلَّ َّْرُجلَّكُْم  ا   ٰمِْن  وَّا
ف   لِٰبَّنَُّٰكْم  ِخلَّ ُصَّ  ُجُذْوِع  ِفْ  وََّلَّ
لَّتَّْعلَّمُٰنَّ   النَّْٰخِل ؗ  َّیُٰنَّا   وَّ ٰدُ  ا َّشَّ ابًا  ا عَّذَّ
َّبْقه   ٰوَّا

72. বসহঁলত ক’ত , ‘আমোৰ ওচৰত বযলিোৰ স্পষ্ট বনদশিন 

আবহলছ তোৰ ওপৰত আৰু বযজলন আমোক সৃবষ্ট কবৰলছ 

ততওঁৰ ওপৰত আবম ততোমোক তকবতয়োও প্ৰধোনয বনবদওঁ। 

তসলয় ততোমোৰ বয বসিোে  ি  গো আলছ ত োৱো। তুবম তকৱ  

এই পোবথিৱ জীৱনৰ ওপৰলতই কতৃি ত্ব কবৰি পোৰো’। 

كَّ  لَّْن  قَّالُْوا له  نُْٰؤثِرَّ ا  عَّ نَّا  مَّ ٓاءَّ   ِمنَّ  جَّ
نَّا  وَّالَِّٰذْی  الْبَّیِٰنهِت  رَّ ا    فَّاقِْض  فَّطَّ َّنْتَّ  مَّ   ا
نَّٰمَّا   قَّاض     ِذهِ  تَّْقِضْ  اِ وةَّ  هه یه   الْحَّ
نْیَّا    الٰدُ

73. ‘বনশ্চয় আবম আমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছোঁ, 

যোলত ততওঁ আমোৰ অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰ বদলয়, আৰু তুবম 

আমোক বয যোদু কবৰিল  িোধয কৰোইবছ ো তোৰ পোপসমূহ 

যোলত ক্ষ্মো কবৰ বদলয়, আৰু আল্লোহ তেি তথো িোয়ী’। 

َّا   نٰ نَّٰا  اِ مَّ بِٰنَّا  اه یهنَّا   لَّنَّا  لِیَّْغِفرَّ  ِبرَّ طه ا   خَّ مَّ   وَّ
ْهتَّنَّا  ْكرَّ َّ ْحِر    ِمنَّ  عَّلَّْیهِ  ا ُ   الٰسِ  وَّاّلٰله
َّبْقه  ْْی  ٰوَّا  خَّ

74. বনশ্চয় বযলয় তোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত অপৰোধী হহ 

উপবিত হ’ি, বনশ্চয় তোৰ িোলি আলছ জোহোন্নোম, বস তোত 

মৃতুযিৰলণো নকবৰি আৰু জীয়োই থোবকিও তনোৱোবৰি। 

نَّٰه   بَّٰه   یَّٰاِْت  مَّْن  اِ   لَّه   فَّاِٰنَّ  ُمْجِرًما  رَّ
نَّٰمَّ    هَّ ا  یَُّمْوُت  َلَّ   جَّ  یَّْحیه  وََّلَّ  فِْیهَّ

75. আনহোলত বযলয় ততওৰঁ ওচৰত সৎকমি কবৰ মুবমন 

অৱিোত আবহি, ততওঁল োকৰ িোলি আলছ উচ্চ মযিোদো। 
ْن  مَّ ِملَّ  قَّْد  ُمْؤِمًنا  یَّٰاْتِه   وَّ ِت  عَّ لِحه   الٰصه

هٓى ِكَّ  ُت  لَُّهُم  فَّاُول رَّجه ن  الٰدَّ  الُْعله
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76. িোয়ী জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত থোবকি, তোত 

ততওঁল োলক বচৰিোয়ী হ'ি আৰু এইলটো ততওলঁ োকলৰই 

পুৰস্কোৰ বযসকল  পবৰশুি হয়। 

نٰهُت  ا  ِمْن  تَّْجِرْی  عَّْدن   جَّ رُ  تَّْحِتهَّ  اَْلَّنْهه
لِِدیْنَّ  ا    خه لِكَّ   فِْیهَّ ُؤا وَّذه ٓ زه   مَّْن  جَّ
ن  ٰكه  تَّزَّ

77. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোৰ প্ৰবত অহী কবৰবছল োঁ এই কথো 

হক তয, তমোৰ িোিোসক ক হ  তুবম ৰোবতৰ বভতৰলত ও োই 

তযোৱো, এলতলক তুবম বসহঁতৰ িোলি সোগৰৰ মোলজলৰ এটি 

শুকোন পথৰ িযৱিো কৰো, বপচফো ৰ পৰো আবহ ধৰোৰ আশংকো 

নকবৰিো আৰু ভয়ও নকবৰিো। 

لَّقَّْد  یْنَّا   وَّ َّْوحَّ ۬   اِله  ا َّْن   ُمْوسه  ن َّْسرِ  ا  ا
ِریًْقا  لَُّهْم  فَّاْضِرْب  ِبِعبَّادِْی    ِف   طَّ
ُف  َٰلَّ   یَّبًَّسا ن  الْبَّْحرِ  كًا تَّخه   وََّلَّ  دَّرَّ
 تَّْخَشه 

78. তোৰ বপছত বফৰআউলন তোৰ হসনযিোবহনীক  গত হ  

ততওঁল োকক তচোঁচো  ’ত , ফ ত সোগলৰ বসহঁতক 

সমূ্পণিৰূলপ িুিোই বনল । 

ُهْم  َّْتبَّعَّ ْوُن  فَّا ْ   ِبُجُنْودِه   فِْرعَّ ُ   فَّغَِّشهْیَّ
ا  الْیَّٰمِ  ٰمِنَّ  ْ    مَّ ُ  غَِّشهْیَّ

79. কোৰণ বফৰআউলন তোৰ সম্প্ৰদোয়ক পথভ্ৰষ্ট কবৰবছ  আৰু 

সৎপথ তদখুৱো নোবছ । 
ٰلَّ  ْوُن  وَّاَّضَّ ا  قَّْومَّه   فِْرعَّ مَّ ی  وَّ  هَّده

80. তহ িনী ইছৰোঈ ! বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক 

ততোমোল োকৰ শত্ৰুৰ পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ, আৰু আবমলয় 

ততোমোল োকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছল োঁ তূৰ পিিতৰ তসোঁফোল , 

আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত মোন্নো আৰু ছো ৱো অৱতীণি 

কবৰবছল োঁ, 

ٓاِءیْلَّ  یهبَِّنْ   یْنهُكْم  قَّْد  اِْسرَّ َّنْجَّ   ٰمِْن  ا
ُكْم  عَُّدٰوُِكْم  عَّْدنه انِبَّ  وَّوه وْرِ  جَّ  الٰطُ
لْنَّا  اَْلَّیْمَّنَّ    الْمَّٰنَّ  عَّلَّْیُكُم  وَّنَّٰزَّ

لْوهی   وَّالٰسَّ

81. ততোমোল োকক আবম বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো 

পবৱত্ৰ িস্তুসমূহ তখোৱো আৰু এই বিষলয় সীমো ঙ্ঘন নকবৰিো, 

অনযথো ততোমোল োকৰ ওপৰত তমোৰ তৰোধ আপবতত হ’ি; 

আৰু যোৰ ওপৰত তমোৰ তৰোধ আপবতত হয় বনবশ্চতভোলৱ বস 

ধ্বংস হহ যোয়। 

ِت  ِمْن  كُلُْوا یِٰبه ا  طَّ زَّقْنهُكْم  مَّ   وََّلَّ  رَّ
ْوا ِبْ    عَّلَّْیُكْم  فَّیَِّحٰلَّ  فِْیهِ  تَّْطغَّ   غَّضَّ
مَّْن  ِبْ  عَّلَّْیهِ   یَّْٰحلِْل  وَّ  فَّقَّْد  غَّضَّ
 هَّوهی

82. আৰু বনশ্চয় মই তসই িযবিৰ প্ৰবত ক্ষ্মোশী , বযলয় 

তোওিো কলৰ, ঈমোন তপোষণ কলৰ, সৎকমি কলৰ আৰু তোৰ 

বপছত সৎপথত অবিচ  থোলক। 

 ْ ٰفَّار   وَّاِٰنِ مَّنَّ  تَّابَّ  لِٰمَّْن  لَّغَّ ِملَّ  وَّاه   وَّعَّ
الًِحا  ی ثُٰمَّ  صَّ  اْهتَّده
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83. তহ মুছো! ততোমোৰ সম্প্ৰদোয়ক বপচফোল  এবৰ হথ ততোমোক 

খৰলখদো কবৰিল  বকলহ িোধয কৰোল ? 
ا   مَّ لَّكَّ  وَّ َّْعجَّ ْن  ا  یهُمْوسه   قَّْوِمكَّ  عَّ

84. মুছোই ক’ত , ‘বসহঁত তমোৰ বপলচ বপলচ আলছই তদলখোন, 

তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! মই ততোমোৰ ওচৰত খৰলখদো হক 

আবহলছোঁ যোলত তুবম সন্তুষ্ট তহোৱো’। 

ءِ  ُهْم  قَّالَّ  له   اُواَلَّ َِّرْی  عَّ ث َّ ِجلُْت  ا   وَّعَّ
ٰبِ  اِلَّْیكَّ  ْضه  رَّ  لَِتَّ

85. ততওঁ ক’ত , ‘তুবম গুবচ অহোৰ বপছত আবম ততোমোৰ 

সম্প্ৰদোয়ক পৰীক্ষ্োৰ সনু্মখীন কবৰলছোঁ, আৰু ছোলমৰীলয় 

বসহঁতক পথভ্ৰষ্ট কবৰলছ’। 

ْ  قَّْومَّكَّ  فَّتَّنَّٰا  قَّْد  فَّاِنَّٰا  قَّالَّ    بَّْعِدكَّ  ِمنٌۢ
لَُّٰهُم  اِمِرٰیُ  وَّاَّضَّ  الٰسَّ

86. তোৰ বপছত মুছোই ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰত ৰুি আৰু 

কু্ষ্ব্ধ হহ উভবত আবহ । ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক ততোমোল োকক এটো উত্তম 

প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো নোবছ লন? ততলে ততোমোল োকৰ ওচৰত 

প্ৰবতশ্ৰুবতৰ সময় সুদীঘি হহলছ তনবক? তন ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰোধ আপবতত তহোৱোলটো কোমনো 

কৰো? তসইকোৰলণই ততোমোল োলক তমোক বদয়ো অংগীকোৰ 

ভংগ কবৰ োলন’? 

عَّ  جَّ ْضبَّانَّ   قَّْوِمه   اِله  ُمْوسه   فَّرَّ ۬   غَّ َِّسًفا    ا
َّلَّْم  یهقَّْوِم  قَّالَّ  بُُٰكْم  یَِّعْدُكْم  ا   وَّعًْدا رَّ

  ۬ ًنا   سَّ الَّ   حَّ َّفَّطَّ ْهُد  عَّلَّْیُكُم  ا َّْم  الْعَّ  ا
دْتُْٰم  َّرَّ َّْن  ا ب   عَّلَّْیُكْم  یَِّٰحٰلَّ  ا   ٰمِْن  غَّضَّ
بُِٰكْم  َّْخلَّْفُتْم  ٰرَّ  ٰمَّْوعِِدْی  فَّا

87. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম আলপোনোক বদয়ো অংগীকোৰ বনলজ 

ইচ্ছো কবৰ ভংগ কৰো নোই, বকন্তু আমোৰ ওপৰত মোনুহৰ 

অ ংকোৰৰ তিোজো চপোই বদয়ো হহবছ । তসলয় আবম তসইলিোৰ 

জুইত বনলক্ষ্প কবৰলছোঁ, এইদলৰ ছোলমৰীলয়ও (তোত অ প 

মোটি) বনলক্ষ্প কবৰবছ । 

ا   قَّالُْوا َّْخلَّْفنَّا  مَّ كَّ  ا   ِبمَّلِْكنَّا  مَّْوعِدَّ
هِكنَّٰا  ل اًرا ُحٰمِلْنَّا   وَّ َّْوزَّ   الْقَّْوِم  ِزیْنَّةِ  ٰمِْن  ا

ا  فْنههَّ لِكَّ  فَّقَّذَّ َّلْقَّ  فَّكَّذه ن  ا اِمِرٰیُ  الٰسَّ

88. ‘তোৰ বপছত বসহঁতৰ িোলি বস এটো দোমুৰী সোবজবছ , এটো 

অৱয়ি, বযলটোলৱ গৰুৰ দলৰ হোম্বো হোম্বো কবৰবছ ’। ততবতয়ো 

বসহঁলত হকবছ , ‘এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ ই োহ আৰু 

মুছোলৰো ই োহ, বকন্তু বস (মুছোই) পোহবৰ হগলছ’। 

جَّ  َّْخرَّ ًدا ِعْجًل  لَُّهْم  فَّا سَّ  ُخوَّار    لَّٰه   جَّ
الُْوا ا   فَّقَّ هُهكُْم  ههذَّ ههُ  اِل  ُمْوسه  وَّاِل
 فَّنَِّسَّ  
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89. বসহঁলত তদখো নোইলন, এইলটোলৱ তয বসহঁতৰ তকোলনো 

প্ৰতুযত্তৰ বদি তনোৱোলৰ আৰু বসহঁতৰ তকোলনো ক্ষ্বত িো উপকোৰ 

সোধন কৰোলৰো ক্ষ্মতো নোৰোলখ? 

َّفَّلَّ  ْونَّ  ا ََّٰلَّ  یَّرَّ ْ  یَّْرِجعُ  ا ۬   اِلَّهْْیِ   قَّْوًَل ن
ًرا ٰوََّلَّ  لَُّهْم  یَّْملُِك  وََّلَّ   نَّْفًعان  ضَّ

90. বনশ্চয় হোৰূলন বসহঁতক আগলতই হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়! ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক তকৱ  পৰীক্ষ্োৰ সনু্মখীন 

কৰো হহলছ। বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক অবত দয়ো ু; 

তসলয় ততোমোল োলক তমোৰ অনুসৰণ কৰো আৰু তমোৰ আলদশ 

মোবন চ ো’। 

لَّقَّْد  ُرْوُن  لَُّهْم  قَّالَّ  وَّ   یهقَّْوِم  قَّْبُل  ِمْن  هه
نَّٰمَّا  بَُّٰكُم  وَّاِٰنَّ   ِبه     فُِتنُْتْم  اِ ْحمهُن  رَّ   الٰرَّ

ا فَّاتَِّٰبُعْوِنْ  َِّطْیُعْو  َّْمِرْی  وَّا  ا

91. (বকন্তু) বসহঁলত হকবছ , ‘আমোৰ ওচৰত মুছো উভবত 

নহোল লক আবম ইয়োৰ পূজো-পো ৰ পৰো বিৰত নহওঁ’। 

ِكِفْیَّ  عَّلَّْیهِ  نََّْٰبَّحَّ  لَّْن  قَّالُْوا ٰته  عه   حَّ
 ُمْوسه  اِلَّیْنَّا  یَّْرِجعَّ 

92. মুছোই ক’ত , ‘তহ হোৰূন! তুবম তযবতয়ো তদবখবছ ো তয, 

বসহঁত পথভ্ৰষ্ট হহলছ তথোবপও ততোমোক বকলহ বিৰত 

ৰোবখবছ -- 

ُرْوُن  قَّالَّ  ا  یههه ْ  اِذْ  مَّنَّعَّكَّ  مَّ ُ َّیهَْتَّ ا   رَّ
ان  لُْٰو   ضَّ

93. ‘তয তুবম তমোৰ অনুসৰণ নকবৰ ো? ততলে তুবম তমোৰ 

আলদশ অমোনয কবৰ ো তনবক’? 
ََّٰلَّ  ِن    ا ْیتَّ   تَّتَِّٰبعَّ َّفَّعَّصَّ َّْمِرْی  ا  ا

94. হোৰূলন ক’ত , ‘তহ তমোৰ সলহোদৰ! আপুবন তমোৰ দোবড 

আৰু চুব ত নধবৰি। বনশ্চয় মই আশংকো কবৰবছল োঁ তয, 

আপুবন এই িুব  ক'ি, ‘তুবমলয় িনী ইছৰোঈ ৰ মোজত বিলভদ 

সৃবষ্ট কবৰছো আৰু তমোৰ কথোত যত্নৱোন তহোৱো নোবছ ো’। 

  وََّلَّ  ِبلِْحیَِّتْ  تَّاُْخذْ  َلَّ  یَّْبنَُّؤٰمَّ  قَّالَّ 
اِْسْ    ْ   ِبرَّ ِشْیُت  اِٰنِ َّْن  خَّ قْتَّ  تَُّقْولَّ  ا   فَّٰرَّ
ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   بَّْیَّ  لَّْم  اِْسرَّ   تَّْرقُْب  وَّ
 قَّْوِلْ 

95. মুছোই ক’ত , ‘তহ ছোলমৰী! ততোমোৰ বক অৱিো’?  َّْطبُكَّ  فَّمَّا  قَّال اِمِرٰیُ  خَّ  یهسَّ

96. বস ক’ত , ‘মই বয তদবখবছল োঁ বসহঁলত তসয়ো তদখো 

নোবছ , তোৰ বপছত মই তসই দূতৰ পদবচহ্নৰ পৰো এমুঠি মোটি 

হ বছল োঁ, তসইলটোলৱ মই বনলক্ষ্প কবৰবছল োঁ, আৰু তমোৰ 

মলন তমোৰ িোলি এইলটো কবৰিল  তশোভনীয় কবৰ বদবছ ’। 

  ِبه   یَّْبُصُرْوا لَّْم  ِبمَّا  بَُّصْرُت  قَّالَّ 
ةً  فَّقَّبَّْضُت  َّرِ  ٰمِْن  قَّْبضَّ ث َّ ُسْوِل  ا   الٰرَّ
ا  لِكَّ  فَّنَّبَّْذُتهَّ ٰوَّلَّْت  وَّكَّذه  نَّْفِسْ  ِلْ  سَّ
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97. মুছোই ক’ত , ‘আঁতবৰ তযোৱো, তুবম ওলৰ জীৱন এইলটোলৱ 

হক থোবকিো, ‘মই অসৃ্পশয’, আৰু ততোমোৰ িোলি থোবক  এটো 

বনবদি ষ্ট সময়, বযলটো তকবতয়োও িযবতৰম নহ’ি।  গলত তুবম 

ততোমোৰ তসই ই োহৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো, যোৰ পূজোত তুবম 

আসি আবছ ো, তসইলটোক আবম ভষ্ম কবৰম, তোৰ বপছত 

তোক বিবক্ষ্প্ত কবৰ সোগৰত ছটিয়োই বদম’। 

وةِ  ِف   لَّكَّ  فَّاِٰنَّ  فَّاذْهَّْب  قَّالَّ  یه َّْن  الْحَّ   ا
اسَّ  َلَّ  تَُّقْولَّ    لَّْٰن  مَّْوعًِدا لَّكَّ  وَّاِٰنَّ  ِمسَّ
هِهكَّ  اِله   وَّانُْظرْ   ُتْخلَّفَّه     لْتَّ  الَِّٰذْی  اِل   ظَّ
ِكًفا    عَّلَّْیهِ  قَّنَّٰه    عَّا ٰرِ   ثُٰمَّ   لَُّنحَّ

 نَّْسًفا  الْیَّٰمِ  ِف  لَّنَّنِْسفَّنَّٰه  

98. ততোমোল োকৰ ই োহ তকৱ  একমোত্ৰ আল্লোহ, যোৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, সকল ো িস্তু ততওঁৰ জ্ঞোনৰ 

পবৰবধভুি। 

نَّٰمَّا   هُهكُُم  اِ ُ  اِل ههَّ  َلَّ   الَِّٰذْی  اّلٰله   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
ء   كُٰلَّ  وَِّسعَّ  ْ  عِلْمًا  َشَّ

99. পূলিি বয সংঘটিত হহলছ তোলৰ বকছু সংিোদ এইদলৰ আবম 

ততোমোৰ ওচৰত িণিনো কলৰোঁ, আৰু আবম ততোমোক আমোৰ 

তৰফৰ পৰো দোন কবৰলছোঁ উপলদশিোণী (তকোৰআন)। 

لِكَّ  َّنٌْۢبَّٓاءِ  ِمْن  عَّلَّْیكَّ  نَُّقٰصُ  كَّذه ا  ا  قَّْد  مَّ
بَّقَّ    تَّیْنهكَّ  وَّقَّْد   سَّ ْكًرا ۬    لَُّٰدنَّٰا  ِمْن  اه  ذِ

100. ইয়োৰ পৰো বযলয় বিমুখ হ’ি, বনশ্চয় বস বকয়োমতৰ বদনো 

মহো(পোপৰ) ভোৰ িহন কবৰি। 
ْن  َّْعرَّضَّ  مَّ ْنهُ  ا   یَّْومَّ  یَّْحِمُل  فَّاِنَّٰه   عَّ

مَّةِ   وِْزًران  الِْقیه

101. তোত বসহঁলত িোয়ী হ’ি আৰু বকয়োমতৰ বদনো বসহঁতৰ 

িোলি এই তিোজো বকমোন তয তিয়ো হ’ি! 
لِِدیْنَّ  ٓاءَّ   فِْیِه    خه مَّةِ  یَّْومَّ  لَُّهْم  وَّسَّ  الِْقیه
 ِحْمًلن 

102. বযবদনো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি আৰু তসইবদনো আবম 

অপৰোধীবি োকক দৃবষ্টহীন অৱিোত সমলিত কবৰম। 
وْرِ  ِف  یُْنفَّخُ  یَّْٰومَّ   وَّنَّْحُشرُ   الٰصُ

ذ   الْمُْجِرِمْیَّ  ى ِ  ُزْرقًا ۬   یَّْومَّ

103. তসইবদনো বসহঁলত পৰস্পলৰ ফুচ-ফুচোই ক’ি, 

‘ততোমোল োলক (পৃবথৱীত) মোত্ৰ দহবদনলহ অৱিোন 

কবৰবছ ো’। 

افَُّتْونَّ  ْ  یَّٰتَّخَّ ُ  اَِٰلَّ  لَِّٰبثُْتْم  اِْن  بَّْیٰنَّ
ْشًرا   عَّ

104. আবম ভো দলৰই জোলনো বসহঁলত বক ক’ি, বসহঁতৰ 

মোজৰ বযলয় সিিোলপক্ষ্ো তিবছ উত্তমপথত আবছ  (বিলিকৱোন 

িযবি) বস ক’ি, ‘ততোমোল োলক মোত্ৰ এবদনলহ অৱিোন 

কবৰবছ ো’। 

َّعْلَُّم  نَّْحُن   یَُّقْولُ  اِذْ  یَُّقْولُْونَّ  ِبمَّا  ا
َّْمثَّلُُهْم  ِریْقَّةً  ا   اَِٰلَّ  لَِّٰبثُْتْم  اِْن  طَّ
 یَّْوًمان 
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105. আৰু বসহঁলত ততোমোক পিিতসমূহৰ বিষলয় তসোলধ। 

তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক এইলিোৰক সমূব  উৎপোটন কবৰ 

বিবক্ষ্প্ত কবৰ বদি। 

یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ِن  وَّ   فَُّقْل  الِْجبَّاِل  عَّ
ا  ْ  یَّنِْسُفهَّ ٰبِ  نَّْسًفان  رَّ

106. ‘তোৰ বপছত ততও ঁইয়োক মসৃণ সমত  পথোৰত পবৰণত 

কবৰি, 
ُرهَّا  ًفان   قَّاعًا  فَّیَّذَّ ْفصَّ  صَّ

107. ‘য’ত তুবম িৰতো আৰু খ ো-িমো এলকোলৱ তদখো 

নোপোিো’। 

ی َٰلَّ  ا  تَّره َّْمًتا   ِعوًَّجا ٰوََّلَّ   فِْیهَّ  ا

108. তসইবদনো বসহঁলত আহ্বোনকোৰীৰ অনুসৰণ কবৰি, এই 

বিষলয় তকোলনোলৱই ইফো -বসফো  কবৰি তনোৱোবৰি। ৰহমোনৰ 

সনু্মখত সকল ো শব্দ িব্ধ হহ যোি; তসলয় মৃদু ধ্ববনৰ িোবহলৰ 

তুবম এলকো শুনো নোপোিো। 

ذ   ى ِ اِعَّ  یَّٰتَِّٰبُعْونَّ  یَّْومَّ   لَّه     ِعوَّجَّ  َلَّ  الٰدَّ
ِت  عَّ ْحمهِن  اَْلَّْصوَّاُت  وَّخَّشَّ   فَّلَّ  لِلٰرَّ
 هَّْمًسا  اَِٰلَّ  تَّْسمَّعُ 

109. ৰহমোলন যোক অনুমবত বদি আৰু যোৰ কথোত ততও ঁসন্তুষ্ট 

হ’ি, তোৰ িোবহলৰ আন কোলৰো চুপোবৰছ তসইবদনো তকোলনো 

কোমত নোবহি। 

ذ   ى ِ ةُ  تَّْنفَّعُ  َٰلَّ  یَّْومَّ فَّاعَّ َّذِنَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  الٰشَّ  ا
ْحمهُن  لَّهُ   قَّْوًَل   لَّه   وَّرَِّضَّ  الٰرَّ

110. বসহঁতৰ সনু্মখত আৰু বপচফোল  বয আলছ, তসয়ো ততও ঁ

অৱগত, বকন্তু বসহঁলত জ্ঞোনৰ দ্বোৰো ততওঁক তিষ্টন কবৰি 

তনোৱোলৰ। 

ا  یَّْعلَُّم  َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  مَّ ا  ا مَّ لْفَُّهْم   وَّ   خَّ
 عِلْمًا   ِبه   یُِحْیُطْونَّ  وََّلَّ 

111. আৰু বচৰিীৱ, বচৰপ্ৰবতবিত-সিিসত্তোৰ ধোৰকৰ ওচৰত 

সকল োলৱ বনম্নমুখী হ'ি,  গলত বনশ্চয় বস িযথি হ'ি বযলয় 

যু ুম (অনযোয়) িহন কবৰি। 

نَِّت  ِٰ  الُْوُجْوهُ  وَّعَّ ٰیُْوِم    لِلْحَّ  وَّقَّْد   الْقَّ
ابَّ  مَّلَّ  مَّْن  خَّ  ُظلْمًا  حَّ

112. আৰু বযলয় মুবমন হহ সৎকমি কবৰি, তোৰ িোলি অবিচোৰ 

তথো তকোলনো ক্ষ্বতৰ আশংকো নোই। 
ْن  مَّ ِت  ِمنَّ  یَّْٰعمَّْل  وَّ لِحه   وَُّهوَُّمْؤِمن   الٰصه
ُف  فَّلَّ   هَّْضًما  ُظلْمًا ٰوََّلَّ  یَّخه
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113. আৰু এইদলৰই আবম আৰিী ভোষোত তকোৰআন অৱতীণি 

কবৰলছোঁ আৰু তোত বিশদভোলৱ সতকি িোণী বিিৃত কবৰলছোঁ, 

যোলত বসহঁলত তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ অথিো এইলটোলৱ বসহঁতৰ 

মোজত স্মৰবণকোৰ উৎপবত্ত কলৰ। 

لِكَّ  لْنههُ  وَّكَّذه َّنْزَّ نًا  ا ِبًیا   قُْراه رَّ عَّ
فْنَّا  ٰرَّ لَُّٰهْم  الْوَِّعْیدِ  ِمنَّ  فِْیهِ   ٰوَّصَّ  لَّعَّ
َّوْ  یَّٰتَُّقْونَّ  ْكًرا  لَُّهْم  یُْحِدُث  ا  ذِ

114. এলতলক প্ৰকৃত মোব ক তকৱ  আল্লোহ, অবত মহোন, 

সলিিোচ্চ সত্তো। ততোমোৰ প্ৰবত আল্লোহৰ অহী সমূ্পণি তহোৱোৰ 

আগলতই তুবম তকোৰআন পো  কবৰিল  খৰলখদো নকবৰিো 

আৰু তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ জ্ঞোন িৃবি কবৰ 

বদয়ো’। 

لَّ  ُ  فَّتَّعه ٰقُ    الْمَّلُِك  اّلٰله ْل  وََّلَّ   الْحَّ   تَّْعجَّ
ِن  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  ِبالُْقْراه  اِلَّْیكَّ  یُْٰقضه   ا
 عِلْمًا  ِزدِْنْ  ٰرَّٰبِ  وَّقُْل   وَّْحیُه  ؗ 

115. আৰু বনশ্চয় ইয়োৰ পূলিি আবম আদমৰ প্ৰবত বনলদি শ দোন 

কবৰবছল োঁ, বকন্তু ততও ঁপোহবৰ হগবছ , আৰু আবম ততওঁৰ 

সংকল্পত দৃঢতো তপোৱো নোবছল োঁ। 

لَّقَّْد  ِهْدنَّا   وَّ دَّمَّ  اِله   عَّ   فَّنَِّسَّ  قَّْبُل  ِمْن  اه
لَّْم  ْزًمان  لَّه   نَِّجْد  وَّ  عَّ

116. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম বফবৰিোসক ক ক’ত োঁ, 

‘ততোমোল োলক আদমৰ প্ৰবত ছোজদোহ কৰো, ততবতয়ো ইি ীছৰ 

িোবহলৰ সকল োলৱ ছোজদোহ কবৰল ; বকন্তু বস অমোনয কবৰল । 

كَّةِ  قُلْنَّا  وَّاِذْ  هٓى ِ   َِلهدَّمَّ  اْسُجُدْوا لِلْمَّل
ا ُدْو  جَّ  اَّبه   اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   فَّسَّ

117. তোৰ বপছত আবম ক’ত োঁ, ‘তহ আদম! বনশ্চয় ই হহলছ 

ততোমোৰ আৰু ততোমোৰ স্ত্ৰীৰ শত্ৰু, গবতলক বস যোলত 

তকোলনোমলতই ততোমোল োকক জোন্নোতৰ পৰো িবহষ্কোৰ কৰোি 

তনোৱোলৰ, এলন কবৰল  ততোমোল োলক বিপদত পবৰিো। 

ا اِٰنَّ  یه اهدَُّم  فَُّقلْنَّا    لَّٰكَّ  عَُّدٰو   ههذَّ
ْوِجكَّ  لِزَّ نَُّٰكمَّا  فَّلَّ  وَّ نَّٰةِ  ِمنَّ  یُْخِرجَّ  الْجَّ
 فَّتَّْشقه  

118. বনশ্চয় ততোমোৰ িোলি জোন্নোতত এই িযৱিো বদয়ো হ’  

তয, তুবম ইয়োত কু্ষ্ধোতি ও নহ’িো আৰু বিিস্ত্ৰও নহ’িো। 
ََّٰلَّ  لَّكَّ  اِٰنَّ  ا  تَُّجْوعَّ  ا ین  وََّلَّ  فِْیهَّ  تَّْعره

119. ‘আৰু বনশ্চয় তুবম তোত তৃষ্ণোতুলৰো নহ’িো, ৰ’দলতো 

আৰোে নহ’িো’। 

َّنَّٰكَّ  ا  تَّْظمَُّؤا َلَّ  وَّا  تَّْضحه  وََّلَّ  فِْیهَّ

120. তোৰ বপছত চয়তোলন ততওঁক কুমন্ত্ৰণো বদল ; বস ক’ত , 

‘তহ আদম! মই ততোমোক তসইলজোপো গছ তদখুৱোমলন 

বযলজোপোৰ দ্বোৰো অমৰত্ব আৰু অক্ষ্য় ৰোজত্ব  োভ কৰো যোয়’? 

ُن  اِلَّْیهِ  فَّوَّْسوَّسَّ  ْیطه   یه اهدَُّم  قَّالَّ  الٰشَّ
لُٰكَّ  هَّْل  َّدُ له  ا ةِ  عَّ رَّ جَّ ُملْك   الُْخلْدِ  شَّ   وَّ
 یَّْبله  َٰلَّ 
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121. অৱলশষত ততওঁল োক (স্বোমী-স্ত্ৰী) উভলয় তসই 

গছলজোপোৰ পৰো (ফ ) খোল ;  লগ  লগ ততওঁল োকৰ 

 জ্জোিোন ততওলঁ োকৰ ওচৰত প্ৰকোশ হহ গ’ , আৰু 

ততওঁল োলক জোন্নোতৰ গছৰ পোলতলৰ বনজলক আিৃত কবৰিল  

ধবৰল , আৰু আদলম ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ অমোনয 

কবৰল , ফ ত ততওঁ পথভ্ৰোে হহ গ’ । 

َّلَّ  َّك ا  فَّا ْت  ِمْنهَّ تُُهمَّا   لَُّهمَّا  فَّبَّدَّ ْواه   سَّ
ا  ِفقَّ ِن  وَّطَّ ِق  ِمْن  عَّلَّْیِهمَّا  یَّْخِصفه  ٰوَّرَّ
نَِّٰة ؗ  دَُّم  وَّعَّصه    الْجَّ بَّٰه   اه  فَّغَّوهی    رَّ

122. তোৰ বপছত ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওকঁ মলনোনীত 

কবৰল , ফ ত ততওঁৰ তোওিো কিু  কবৰল  আৰু ততওঁক 

পথবনলদি শ কবৰল । 

هُ  ثُٰمَّ  بُٰه   اْجتَّبه ی  عَّلَّْیهِ  فَّتَّابَّ   رَّ  وَّهَّده

123. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক উভলয় এলক লগ 

জোন্নোতৰ পৰো নোবম তযোৱো। ততোমোল োলক পৰস্পলৰ পৰস্পৰৰ 

শত্ৰু। তসলয় যবদ তমোৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল োকৰ ওচৰল  

সৎপথৰ বনলদি শ আবহ পোয়, বযলয় তমোৰ প্ৰদবশিত সৎপথৰ 

অনুসৰণ কবৰি বস বিপথগোমী নহ’ি আৰু দুদি শোগ্ৰিও নহ’ি। 

ا  قَّالَّ  ا  اْهِبطَّ ِمْیًعٌۢا  ِمْنهَّ   بَّْعُضكُْم  جَّ
ا   عَُّدٰو     لِبَّْعض   ٰمَّ ْ  یَّاْتِیَّنَُّٰكْم  فَّاِ ٰنِ   ٰمِ
  ۬ تَّٰبَّعَّ  فَّمَِّن   ُهًدی ن ایَّ  ا   یَِّضٰلُ  فَّلَّ  ُهدَّ
 یَّْشقه  وََّلَّ 

124. ‘আৰু বযলয় তমোৰ স্মৰণৰ পৰো বিমুখ থোবকি, বনশ্চয় তোৰ 

জীৱন-যোপন হ'ি সংকুবচত আৰু আবম তোক বকয়োমতৰ বদনো 

অন্ধ অৱিোত উবিত কবৰম’। 

ْن  مَّ َّْعرَّضَّ  وَّ ْن  ا ْكِرْی   عَّ   لَّه   فَّاِٰنَّ  ذِ
ةً  ِعْیشَّ ْنكًا مَّ مَّةِ  یَّْومَّ  وَّنَّْحُشُره   ضَّ  الِْقیه
 اَّْعمه 

125. বস ক’ি, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বকয় তমোক অন্ধ 

অৱিোত উবিত কবৰ ো? অথচ মই দৃবষ্টশবি সম্পন্ন 

আবছল োঁ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْرتَِّنْ   لِمَّ   رَّ شَّ   وَّقَّْد  اَّْعمه  حَّ
ا  ُكْنُت   بَِّصْْیً

126. ততও ঁ ক’ি, ‘এইদলৰই ততোমোৰ ওচৰত আমোৰ 

বনদশিনোৱ ী আবহবছ , বকন্তু তুবম তোক এবৰ বদবছ ো, ঠিক 

তসইদলৰ আবজ ততোমোলকো (জোহোন্নোমত) এবৰ বদয়ো হ’ি’। 

لِكَّ  قَّالَّ  تَّْتكَّ  كَّذه َّ یهتُنَّا  ا ا    اه  فَّنَِّسیْتَّهَّ
لِكَّ   ُتْنسه  الْیَّْومَّ  وَّكَّذه
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127. আৰু এইদলৰই আবম প্ৰবতফ  বদওঁ বযলয় সীমো ঙ্ঘন 

কলৰ আৰু বনজ প্ৰবতপো কৰ বনদশিনোৱ ীক বিশ্বোস নকলৰ। 

অৱলশয আবখৰোতৰ শোবি আৰু তিবছ কল োৰ,  গলত অবধক 

িোয়ী। 

لِكَّ  فَّ  مَّْن  نَّْجِزْی  وَّكَّذه َّْسرَّ لَّْم  ا  وَّ
 ْ بِٰه     ِباهیهِت  یُْؤِمنٌۢ اُب   رَّ ذَّ لَّعَّ ةِ  وَّ   اَْلهِخرَّ
ٰدُ  َّشَّ َّبْقه  ا  وَّا

128. এইলটোলৱও বসহঁতক সৎপথ তনলদখুৱোল লন তয, আবম 

বসহঁতৰ পূলিি িহুলতো মোনৱলগোিীক ধ্বংস কবৰলছোঁ, বযসক ৰ 

িোসভূবমত বসহঁলত বিচৰণ কবৰ থোলক? বনশ্চয় ইয়োত 

বিলিকসম্পন্ন িযবিসক ৰ িোলি আলছ বনদশিন। 

َّفَّلَّْم  َّْهلَّكْنَّا  كَّْم  لَُّهْم  یَّْهدِ  ا  قَّْبلَُّهْم  ا
ْ    ِفْ   یَّْمُشْونَّ  الُْقُرْوِن  ٰمِنَّ  ِكِٰنِ   مَّسه
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیهت   ذه ُوِل  َلَّ ن  َٰلِ  النُٰهه

129. যবদ ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো পূিি বসিোে আৰু 

এটো সময় বনধিোবৰত নোথোবক লহঁলতন, ততলে আশু শোবি 

অৱশযম্ভোৱী হ’ লহঁলতন। 

لَّْو َلَّ  َّلِمَّة   وَّ بَّقَّْت  ك بِٰكَّ  ِمْن  سَّ   لَّكَّانَّ  ٰرَّ
ل   اًما ٰوَّاَّجَّ ٰمً   لِزَّ  ٰمُسَّ

130. তসলয় বসহঁলত বয কয়, তসই বিষলয় তুবম হধযিয ধোৰণ 

কৰো,  গলত সূলযিোদয়ৰ আগত আৰু সূযিোিৰৰ আগত ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো 

কৰো আৰু ৰোবতলতো তোছিীহ পো  কৰো, আৰু বদনৰ 

প্ৰোেসমূহলতো, যোলত তুবম সন্তুষ্ট হ’ি পোৰো। 

له  فَّاْصَِبْ  ا  عَّ ْح  یَُّقْولُْونَّ  مَّ بِٰ ْمدِ  وَّسَّ  ِبحَّ
بِٰكَّ  ْمِس  ُطلُْوِع  قَّْبلَّ  رَّ   وَّقَّْبلَّ  الٰشَّ

ا    ِمْن   ُغُرْوِبهَّ نَّٓاِئ  وَّ ْح  الَّْٰیِل  اه بِٰ   فَّسَّ
افَّ  َّْطرَّ ارِ  وَّا لَّٰكَّ  النَّٰهَّ  تَّْرضه  لَّعَّ

131. আৰু তুবম ততোমোৰ দুচকু তকবতয়োও প্ৰসোবৰত নকবৰিো 

তসইলিোৰৰ প্ৰবত, বযলিোৰ আবম বসহঁতৰ বিবভন্ন তেণীক পোবথিৱ 

জীৱনৰ তসৌিযিস্বৰূপ উপলভোগৰ উপকৰণ বহচোলপ প্ৰদোন 

কবৰলছোঁ, তসইলিোৰৰ দ্বোৰো বসহঁতক পৰীক্ষ্ো কবৰিল  (দোন 

কবৰলছোঁ)।(জোবন তথোৱো) ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বদয়ো জীবৱকোই 

হহলছ সলিিোৎকৃষ্ট আৰু অবধক িোয়ী। 

ٰنَّ  وََّلَّ  ا  اِله  عَّْینَّْیكَّ  تَُّمٰدَّ ٰتَّْعنَّا  مَّ   ِبه    مَّ
َّْزوَّاًجا  ْ  ا ةَّ  ٰمِْٰنُ وةِ  زَّْهرَّ یه ۬   الْحَّ ا ن نْیَّ  الٰدُ

 ْ ُ بِٰكَّ  وَِّرْزُق   فِْیِه    لِنَّْفِتٰنَّ ْْی    رَّ خَّ
َّبْقه   ٰوَّا

132. তুবম ততোমোৰ পবৰয়ো িগিক ছো োতৰ আলদশ বদয়ো আৰু 

বনলজও তোৰ ওপৰত অবিচ  থোকো; আবম ততোমোৰ ওচৰত 

তকোলনো জীবৱকো বনবিচোলৰোঁ, আবমলয়ই ততোমোক জীবৱকো দোন 

কলৰোঁ; আৰু শুভ পবৰণোম তকৱ  তোক্বৱোৰ বভতৰলতই বনবহত। 

َّْهلَّكَّ  وَّاُْمرْ  هوةِ  ا ل َِبْ  ِبالٰصَّ ا    وَّاْصطَّ   عَّلَّْیهَّ
  نَّْرُزقُكَّ    نَّْحُن   ِرْزقًا    نَّْسـ َّلُكَّ  َلَّ 

اقِبَّةُ   لِلٰتَّْقوهی  وَّالْعَّ
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133. আৰু বসহঁলত কয়, ‘বস তোৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো আমোৰ 

ওচৰল  তকোলনো বনদশিন হ  নোলহ বকয়’? বসহঁতৰ ওচৰত 

সুস্পষ্ট প্ৰমোণ অহো নোইলন বযলিোৰ পূিিৰ গ্ৰন্থসমূহত আলছ? 

بِٰه     ٰمِْن  ِباهیَّة   یَّاْتِیْنَّا  لَّْو َلَّ  وَّقَّالُْوا   ٰرَّ
لَّْم  َّوَّ ا  بَّیِٰنَّةُ  تَّاْتِِهْم  ا ُحِف  ِف  مَّ   الٰصُ
 اَْلُْوله 

134. আৰু যবদ আবম বসহঁতক ইয়োৰ পূলিিই শোবিৰ দ্বোৰো ধ্বংস 

কবৰল োঁলহঁলতন, ততলে বনশ্চয় বসহঁলত ক’ত লহঁলতন, ‘তহ 

আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোৰ ওচৰত ৰোছু  নপ ো ো বকয়? 

ততবতয়ো আবম  োবঞ্ছত আৰু অপমোবনত তহোৱোৰ আগলতই 

ততোমোৰ বনদশিনোৱ ীৰ অনুসৰণ কবৰল োঁলহঁলতন’। 

لَّوْ  َّا   وَّ َّنٰ ْ  ا ُ َّْهلَّكْٰنه اب   ا ذَّ   قَّْبلِه   ٰمِْن  ِبعَّ
لُْوا ا بَّٰنَّا  لَّقَّ لْتَّ  لَّْو َلَّ   رَّ َّْرسَّ ُسْوًَل  اِلَّیْنَّا  ا   رَّ
یهِتكَّ  فَّنَّتَِّٰبعَّ  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  اه   نَِّٰذٰلَّ  ا
ی    وَّنَّْخزه

135. তকোৱো, ‘প্ৰলতযলকই প্ৰতীক্ষ্ো কবৰ আলছ, গবতলক 

ততোমোল োলকও প্ৰতীক্ষ্ো কৰো। তোৰ বপছত অবচলৰই 

ততোমোল োলক জোবনি পোবৰিো সৰ  পথত তকোন আলছ আৰু 

তকোলন সৎপথ অৱ ম্বন কবৰলছ’। 

بِٰص   كُٰل   قُْل  َّ بَُّٰصْوا    ٰمَُتَّ َّ  فََّتَّ
تَّْعلَّمُْونَّ  ُب  مَّْن  فَّسَّ اِط  اَّْصحه رَّ  الٰصِ

وِٰیِ  مَِّن  الٰسَّ ین  وَّ  اْهتَّده
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আ -আম্বীয়ো الأنبياء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মোনুহৰ বহচোপ-বনকোচৰ সময় সমীপৱত্তী, অথচ বসহঁলত 

উদোবসনতোত বিমুখ হহ আলছ। 
َّبَّ  ابُُهْم  لِلنَّٰاِس  اِقَْتَّ   ِفْ  وَُّهْم  ِحسَّ
ْفلَّة   ْعِرُضْونَّ   غَّ  ٰمُ

2. তযবতয়োই বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ 

পৰো তকোলনো নতুন উপলদশ আলহ, ততবতয়োই বসহঁলত তোক 

তকৌতুকচ্ছল লৰ েৱণ কলৰ, 

ا  ْ  مَّ بِِٰهْم  ٰمِْن  ذِْكر   ٰمِْن  یَّاْتهِْْیِ  ٰرَّ
ث   ن  وَُّهْم   اْستَّمَُّعْوهُ  اَِٰلَّ  ٰمُْحدَّ ُبْونَّ  یَّلْعَّ

3. বসহঁতৰ অেৰ থোলক অমলনোলযোগী। বযসকল  অনযোয় 

কবৰলছ বসহঁলত তগোপলন পৰোমশি কলৰ, ‘এও ঁ তদলখোন 

ততোমোল োকৰ দলৰই এজন মোনুহ, তথোবপও ততোমোল োলক 

তদবখ-শুবন যোদুৰ কি ত পবৰিোলন’? 

ِهیَّةً  وا  قُلُْوبُُهْم    َلَّ ٰرُ َّسَّ ۬   وَّا   النَّْٰجوَّی  
۬   الَِّٰذیْنَّ  لَّمُْوا   ا   هَّْل   ظَّ ر   اَِٰلَّ  ههذَّ  بَّشَّ
اُْتْونَّ   ٰمِثْلُكُْم    َّفَّتَّ ْحرَّ  ا َّنْتُ  الٰسِ   ْم وَّا

 ُتْبِصُرْونَّ 

4. ততও ঁ (ৰোছুল ) ক’ত , ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

সকল ো কথোই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ জনো আলছ আৰু ততলৱঁই 

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ’। 

ْ  قهلَّ  ٰبِ مَّٓاءِ  ِف  الْقَّْولَّ  یَّْعلَُّم  رَّ  الٰسَّ
ِمْیعُ   وَّاَْلَّْرِض ؗ  لِْیُم  وَُّهوَّالٰسَّ  الْعَّ

5. িৰং বসহঁলত কয়, ‘এইলিোৰ হহলছ অ ীক কল্পনো, হয়লতো 

বস এইলিোৰ বনলজই ৰচনো কবৰলছ, নহয় বস এজন কবি। 

নহ’ত  বস আমোৰ ওচৰল  তকোলনো এটো বনদশিন হ  আহক, 

তযলনলক পূিিৱতীসক  বনদশিনসহ তপ্ৰবৰত হহবছ ’। 

ا بَّْل  لُْو  اُث  قَّا َّْضغَّ م    ا ىهُ  بَِّل  اَّْحلَّ ه   افَْتَّ
۬   بَّْل  اِعر      اُْرِسلَّ  كَّمَّا   ِباهیَّة   فَّلْیَّاْتِنَّا   ُهوَّشَّ

لُْونَّ  َّٰوَّ  اَْل

6. ইহঁতৰ পূলিি বযলিোৰ জনপদ আবম ধ্বংস কবৰলছোঁ, 

তসইলিোৰ  োইৰ অবধিোসীসকল ও ঈমোন তপোষণ কৰো নোবছ ; 

ততলে ইহঁলত ঈমোন তপোষণ কবৰিলন? 

ا   مَّنَّْت  مَّ ا    قَّْریَّة   ٰمِْن  قَّْبلَُّهْم  اه َّْهلَّكْنههَّ   ا
َّفَُّهْم   یُْؤِمُنْونَّ  ا
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7. আৰু ততোমোৰ পূলিি আবম তকৱ  পুৰুষসক লকই (ৰোছু  

বহচোলপ) তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; ততওঁল োকৰ প্ৰবত আবম অহী 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। এলতলক যবদ ততোমোল োলক নোজোনো 

ততলনহ’ত  জ্ঞোনীসক ক সুবধ ত োৱো। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ اًَل  اَِٰلَّ  قَّْبلَّكَّ  ا   نُْٰوِحْ   ِرجَّ
 ْ ا اِلَّهْْیِ َّْهلَّ  فَّْسـ َّلُْو  ْكرِ  ا   ُكنُْتْم  اِْن  الٰذِ
 تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ 

8. আবম ততওলঁ োকক এলনকুৱো তকোলনো তদহবিবশষ্ট কৰো 

নোবছল োঁ তয, ততওঁল োলক খোদয গ্ৰহণ কৰো নোবছ ,  গলত 

ততওঁল োক বচৰিীৱীও নোবছ । 

ا  مَّ ْ  وَّ ُ لْٰنه عَّ ًدا جَّ سَّ  یَّاْكُلُْونَّ  َٰلَّ  جَّ
امَّ  عَّ ا  الٰطَّ مَّ َّانُْوا وَّ لِِدیْنَّ  ك  خه

9. তোৰ বপছত আবম ততওঁল োকৰ প্ৰবত কৰো প্ৰবতশ্ৰুবত সতয 

কবৰ তদখুৱোল োঁ, ফ ত আবম ততওঁল োকক আৰু বযসক ক 

ইচ্ছো ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ আৰু সীমো ঙ্ঘনকোৰী বি োকক ধ্বংস 

কবৰবছল োঁ। 

ُ  ثُٰمَّ  ُ قْٰنه دَّ ْ  الْوَّعْدَّ  صَّ ُ یْٰنه َّنْجَّ مَّْن  فَّا   وَّ
ٓاءُ  َّْهلَّكْنَّا  نَّٰشَّ  الْمُْسِرفِْیَّ   وَّا

10. বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ প্ৰবত বকতোি অৱতীণি 

কবৰলছোঁ, য’ত আলছ ততোমোল োকৰ বিষলয়ই আল োচনো, 

তথোবপও ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱোলন? 

لْنَّا   لَّقَّْد  َّنْزَّ ْكُرُكْم     فِْیهِ  ِكتهبًا  اِلَّْیُكْم  ا  ذِ
َّفَّلَّ  ن  ا  تَّْعِقلُْونَّ

11. আৰু আবম বকমোন তয জনপদ ধ্বংস কবৰলছোঁ, যোৰ 

অবধিোসীসক  আবছ  যোব ম; আৰু বসহঁতৰ বপছত সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ আন এটো জোবত! 

ْمنَّا  وَّكَّْم  َّانَّْت  قَّْریَّة   ِمْن  قَّصَّ الِمًَّة  ك ظَّ
اْنَّا  َّنْشَّ هَّا  ٰوَّا ِریْنَّ  قَّْوًما  بَّْعدَّ  اهخَّ

12. এলতলক বসহঁলত তযবতয়ো আমোৰ শোবি অহো িুব  অনুভৱ 

কবৰল , ততবতয়োই বসহঁলত তোৰ পৰো প োয়ন কবৰিল  

ধবৰল । 

َّا   ْوا فَّلَّمٰ ٰسُ نَّا   اَّحَّ ا  ُهْم  اِذَّا بَّاْسَّ   ٰمِْنهَّ
 یَّْرُكُضْونَّ  

13. (বসহঁতক তকোৱো হ’ ) ‘প োয়ন নকবৰিো, ততোমোল োলক 

য’ত তভোগ-বি োসত মত্ত আবছ ো তসই  োইল  তথো 

ততোমোল োলক বনজৰ ঘৰ-দুৱোৰল  উভবত তযোৱো, যোলত এই 

বিষলয় ততোমোল োকক সুবধি পৰো যোয়’। 

ا تَّْرُكُضْوا َلَّ  ا   اِله  وَّاْرِجُعْو  ُتِْرفُْتْم  مَّ  ا
ِكِنكُْم  فِْیهِ  لَّٰكُْم  وَّمَّسه  ُتْسـ َّلُْونَّ  لَّعَّ

14. বসহঁলত ক’ত , ‘হোয়! দুভি োগয আমোৰ! বনশ্চয় আবম 

যোব ম আবছল োঁ’। 

یْلَّنَّا   قَّالُْوا لِمِْیَّ   ُكنَّٰا   اِنَّٰا  یهوَّ  ظه
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15. এলতলক বসহঁতৰ এই আতি নোদ চব লয় আবছ  

তযবতয়োল লক আবম বসহঁতক দোই বনয়ো শসয আৰু নুমোই তযোৱো 

জুইৰ দলৰ কৰো নোবছল োঁ। 

الَّْت  فَّمَّا  ٰته  دَّْعوهىُهْم  تِٰلْكَّ  زَّ   حَّ
 ْ ُ لْٰنه عَّ ِصْیًدا جَّ مِِدیْنَّ  حَّ  خه

16. আকোশ আৰু পৃবথৱী  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত বয আলছ 

তসইলিোৰক আবম তখ -তধমোব ৰ ছল লৰ সৃবষ্ট কৰো নোই। 
ا  مَّ لَّْقنَّا  وَّ مَّٓاءَّ  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ

هِعِبْیَّ  بَّیْنَُّهمَّا   ل

17. তখ -তধমোব ৰ িস্তু সৃবষ্ট কৰোই যবদ আমোৰ অবভপ্ৰোয় 

হ’ লহঁলতন, ততলে আমোৰ (ওচৰত বয আলছ তোৰ) পৰোই 

আবম কবৰল োঁলহঁলতন; বকন্তু আবম তসয়ো কৰো নোই। 

دْنَّا   لَّوْ  َّرَّ َّْن  ا هُ  لَّْهًوا نَّٰٰتَِّخذَّ  ا ْذنه تَّٰخَّ   ِمْن  َٰلَّ
  ۬ َّا     فهِعلِْیَّ  ُكنَّٰا  اِْن   لَُّٰدنٰ

18. িৰং আবম সতযৰ দ্বোৰো অসতযক আঘোত কলৰোঁ, ফ ত ই 

অসতযক চূণি-বিচূণি কবৰ বদলয় আৰু তৎক্ষ্ণোত অসতয বনবচহ্ন 

হহ যোয়, আৰু ততোমোল োলক আল্লোহক বয গুলণলৰ আখযোবয়ত 

কবৰছো তোৰ কোৰলণ ততোমোল োকৰ িোলি আলছ দুলভি োগ! 

ٰقِ  نَّْقِذُف  بَّْل  لَّ  ِبالْحَّ  الْبَّاِطِل  عَّ
ُغه   لَّكُُم   ُهوَّزَّاِهق     فَّاِذَّا فَّیَّْدمَّ یُْل  وَّ   الْوَّ

 تَِّصُفْونَّ  ِمٰمَّا 

19. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল ো 

ততওঁলৰই; আৰু ততওঁৰ সোবন্নধযত বযসক  আলছ ততওলঁ োলক 

অহংকোৰ কবৰ ততওৰঁ ইিোদতৰ পৰো বিমুখ নহয় আৰু 

ততওঁল োলক বিৰবি তিোলধো নকলৰ। 

لَّه   مهوهِت  ِف  مَّْن  وَّ مَّْن   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ   وَّ
ه   ْونَّ  َلَّ  ِعْندَّ ْن  یَّْستَّْكَِبُ   ِعبَّادَّتِه   عَّ
 یَّْستَّْحِسُرْونَّ   وََّلَّ 

20. ততওঁল োলক বদলন-ৰোবত ততওঁলৰই পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণো কলৰ, ততওঁল োলক অ সতো নকলৰ। 

ُحْونَّ  بِٰ ارَّ  الَّْٰیلَّ  یُسَّ ْونَّ   َلَّ  وَّالنَّٰهَّ یَّْفَُتُ
 

21. বসহঁলত (কোবফৰসকল ) পৃবথৱীৰ পৰো বযলিোৰক উপোসয 

বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰলছ তসইলিোলৰ তকোলনো মৃতক জীবৱত 

কবৰিল  সক্ষ্মলন? 

َِّم  ا ا ُذْو  تَّٰخَّ ةً  ا لِهَّ  ُهْم  اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  اه
 یُْنِشُرْونَّ 

22. যবদ এই দুলয়োলৰ (আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ) মোজত আল্লোহৰ 

িোবহলৰ িহু ই োহ থোবক লহঁলতন, ততলে উভলয়ই বিশৃংখ  

হহ গ’ লহঁলতন। এলতলক বসহঁলত বয িণিনো কলৰ তোৰ পৰো 

আৰছৰ অবধপবত আল্লোহ অবত পবৱত্ৰ। 

َّانَّ  لَّوْ  ة   فِْیِهمَّا   ك لِهَّ ُ  اَِٰلَّ  اه تَّا    اّلٰله دَّ   لَّفَّسَّ
نَّ  ِ  فَُّسْبحه ٰبِ  اّلٰله ْرِش  رَّ ٰمَّا  الْعَّ  عَّ
 یَِّصُفْونَّ 
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23. ততও ঁবয কলৰ তসই বিষলয় ততওঁ জিোিবদবহ নহ’ি; িৰং 

বসহঁতলকই প্ৰশ্ন কৰো হ’ি। 
ٰمَّا  یُْسـ َُّل  َلَّ  ُل  عَّ  یُْسـ َّلُْونَّ  وَُّهْم  یَّْفعَّ

24. বসহঁলত ততওৰঁ িোবহলৰ িহু ই োহ গ্ৰহণ কবৰলছ তনবক? 

তকোৱো, ‘(লতলে) ততোমোল োলক ইয়োৰ প্ৰমোণ হ  আহো। তমোৰ 

 গত বয আলছ এইলটোলহ ততওঁৰ উপলদশ আৰু এইলটোলৱই 

উপলদশ আবছ  তমোৰ পূিিৱতীসক ৰ’। বকন্তু বসহঁতৰ তিবছ 

ভোলগই প্ৰকৃত সতয নোজোলন; ফ ত বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়। 

َِّم  ُذْوا ا تَّٰخَّ ًة    دُْونِه    ِمْن  ا لِهَّ  هَّاُتْوا قُْل   اه
ا  بُْرهَّانَُّكْم    ْكرُ  ههذَّ ْكرُ  ٰمَِّعَّ  مَّْن  ذِ   وَّذِ

ْكثَُّرُهْم  بَّْل   قَّْبِلْ    مَّْن  َّ   یَّْعلَّمُْونَّ ن  َلَّ  ا
ٰقَّ  ْعِرُضْونَّ  فَُّهْم  الْحَّ  ٰمُ

25. আৰু ততোমোৰ পূলিি আবম বয ৰোছু লকই তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ 

ততওঁৰ ওচৰত এইলটোলৱই অহী কবৰলছোঁ তয, ‘তমোৰ িোবহলৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, তসলয় ততোমোল োলক তকৱ  

তমোলৰই ইিোদত কৰো’। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ  اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول   ِمْن  قَّْبلِكَّ  ِمْن   ا
َّنَّٰه   اِلَّْیهِ  نُْوِحْ   ههَّ  َلَّ   ا َّنَّا  اَِٰلَّ   اِل   ا

 فَّاْعُبُدْوِن 

26. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ৰহমোলন (আল্লোলহ বফবৰিোসক ক) 

সেোন (বহচোলপ) গ্ৰহণ কবৰলছ’। ততওঁ পবৱত্ৰ মহোন! িৰং 

ততওঁল োক হহলছ ততওঁৰ সন্মোবনত িোিো। 

ذَّ  وَّقَّالُوا تَّٰخَّ ْحمهُن  ا لًَّدا الٰرَّ نَّه     وَّ   ُسْبحه
ن  ِعبَّاد   بَّْل  ُمْونَّ  ٰمُكْرَّ

27. ততওঁল োলক ততওঁৰ আগধবৰ নোমোলত; ততওঁল োলক 

তকৱ  ততওঁৰ আলদশ অনুসোলৰই কোম কলৰ। 
  ِباَّْمِره   وَُّهْم  ِبالْقَّْوِل  یَّْسِبُقْونَّه   َلَّ 

 یَّْعمَّلُْونَّ 

28. ততওঁল োকৰ সনু্মখত আৰু বপছত বয আলছ তসই সকল ো 

ততওঁ জোলন। ততওঁল োলক চুপোবৰছ কলৰ তকৱ  তসইসক  

ত োকৰ িোলিই বযসক ৰ প্ৰবত আল্লোহ সন্তুষ্ট আৰু 

ততওঁল োলক ততওঁৰ ভয়ত ভীত সন্ত্ৰি। 

ا  یَّْعلَُّم  َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  مَّ ا  ا مَّ لْفَُّهْم   وَّ   خَّ
  وَُّهْم  اْرتَّضه  لِمَِّن  اَِٰلَّ   یَّْشفَُّعْونَّ ن  وََّلَّ 
ْشیَِّته   ٰمِْن   ُمْشِفُقْونَّ  خَّ

29. আৰু ততওঁল োকৰ মোজৰ বযলয় ক’ি তয, ‘আল্লোহৰ 

িোবহলৰ মলয়ই ই োহ’, তোক আবম জোহোন্নোমৰ শোবি প্ৰদোন 

কবৰম; এইদলৰই আবম যোব মসক ক প্ৰবতদোন বদওঁ। 

ْن  مَّ ْ  یَُّٰقْل  وَّ ْ   ِمْٰنُ هه   اِٰنِ  دُْونِه   ٰمِْن  اِل
لِكَّ  نَّٰمَّ    نَّْجِزیْهِ  فَّذه هَّ لِكَّ   جَّ  نَّْجِزی كَّذه

ن  لِمِْیَّ  الٰظه
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30. বযসকল  কুফৰী কলৰ বসহঁলত (ভোবি-বচবে) তচোৱো নোই 

তনবক তয, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী ওতলপ্ৰোতভোলৱ বমব ত 

হহ আবছ , তোৰ বপছত আবম উভয়ক পৃথক কবৰ বদলছোঁ; 

 গলত প্ৰলতযক সজীৱ িস্তুলক আবম পোনীৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছোঁ; 

তথোবপও বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰিলন? 

لَّْم  َّوَّ ا الَِّٰذیْنَّ  یَّرَّ  ا ُرْو  َّٰنَّ  كَّفَّ وهِت   ا مه   الٰسَّ
ا  وَّاَْلَّْرضَّ  َّانَّتَّ ْتًقا  ك ُهمَّا    رَّ   فَّفَّتَّْقنه
لْنَّا  عَّ ء   كُٰلَّ  الْمَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّجَّ ْ ٰ     َشَّ َّفَّلَّ   حَّ  ا
 یُْؤِمُنْونَّ 

31. আৰু আবম পৃবথৱীত সৃবষ্ট কবৰলছোঁ সুদৃঢ পিিত, যোলত 

পৃবথৱীলয় বসহঁতক হ  থৰক-িৰক নকলৰ, আৰু তোত আবম 

হতয়োৰ কবৰলছোঁ প্ৰশি পথ, যোলত বসহঁলত গেিযি ত হগ 

পোয়। 

لْنَّا  عَّ وَّاِسَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّجَّ َّْن  رَّ  تَِّمْیدَّ  ا
لْنَّا  ِبِهْم  عَّ ا  وَّجَّ اًجا  فِْیهَّ   ُسُبًل   فِجَّ
لَُّٰهْم   یَّْهتَُّدْونَّ  لَّٰعَّ

32. আৰু আবম আকোশক কবৰলছোঁ সুৰবক্ষ্ত চোদ; বকন্তু বসহঁলত 

আকোশত অৱবিত বনদশিনোৱ ীৰ পৰো মুখ ঘুৰোই  য়। 
لْنَّا  عَّ مَّٓاءَّ  وَّجَّ ْقًفا  الٰسَّ ۬   سَّ  ٰمَّْحُفْوًظا  
ْن  وَُّهْم  ا  عَّ یهِتهَّ  ُمْعِرُضْونَّ  اه

33. আৰু আল্লোলহই সৃবষ্ট কবৰলছ ৰোবত আৰু বদন, সূযি আৰু 

চন্দ্ৰ; প্ৰলতযলকই বনজ বনজ কক্ষ্পথত বিচৰণ কলৰ। 
لَّقَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  ارَّ  الَّْٰیلَّ  خَّ   وَّالنَّٰهَّ
ْمسَّ    فَّلَّك   ِفْ  كُٰل    وَّالْقَّمَّرَّ    وَّالٰشَّ
 یَّْٰسبَُّحْونَّ 

34. আৰু আবম ততোমোৰ পূলিিও তকোলনো মোনুহলক বচৰজীৱী 

কৰো নোবছল োঁ, গবতলক তুবম যবদ মৃতুযিৰণ কৰো ততলে 

বসহঁলত বচৰজীৱী হহ থোবকি তনবক? 

ا  مَّ لْنَّا  وَّ عَّ ر   جَّ  الُْخلْدَّ    قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  لِبَّشَّ
َّفَّاۡى ِْن  لُِدْونَّ  فَُّهُم   ٰمِٰتَّ  ا  الْخه

35. প্ৰবতলটো জীৱই মৃু্তুযৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কবৰি; আবম 

ততোমোল োকক ভো  আৰু তিয়োৰ দ্বোৰো বিলশষভোলৱ পৰীক্ষ্ো 

কবৰ থোলকোঁ, আৰু আমোৰ ওচৰলতই ততোমোল োলক উভবত 

আবহি  োবগি। 

 وَّنَّْبلُْوُكْم   الْمَّْوِت    ذَّٓاى ِقَّةُ  نَّْفس   كُٰلُ 
رِٰ  ْْیِ  ِبالٰشَّ   وَّاِلَّیْنَّا   فِتْنًَّة    وَّالْخَّ

ُعْونَّ   ُتْرجَّ

36. আৰু বযসকল  কুফৰী কলৰ বসহঁলত তযবতয়ো ততোমোক 

তদলখ ততবতয়ো বসহঁলত তকৱ  ততোমোক উপহোসৰ পোত্ৰ 

বহচোলপলহ গ্ৰহণ কলৰ। বসহঁলত কয়, ‘এওঁলৱই তসইজন তনবক, 

বযলয় ততোমোল োকৰ উপোসযলিোৰক হ  সমোল োচনো কলৰ’?, 

অথচ বসহঁলতই ৰহমোনৰ আল োচনোৰ বিলৰোবধতো কলৰ। 

كَّ  وَّاِذَّا اه ا الَِّٰذیْنَّ  رَّ ُرْو    اِْن  كَّفَّ
ا  ُهُزًوا    اَِٰلَّ  یَّٰٰتَِّخُذْونَّكَّ  َّههذَّ   الَِّٰذْی  ا

تَُّكْم    یَّْذُكرُ  لِهَّ ْحمهِن  ِبِذْكرِ  وَُّهْم   اه  الٰرَّ
ِفُرْونَّ  ُهْم   كه
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37. মোনুহ সৃবষ্টগতভোলৱই ক্ষ্ীপ্ৰতো-প্ৰৱণ, শীলেই মই 

ততোমোল োকক তমোৰ বনদশিনোৱ ী তদখুৱোম; তসলয় 

ততোমোল োলক খৰধৰ নকবৰিো। 

اُن  ُخلِقَّ  ل     ِمْن  اَْلِنْسَّ اُوِریُْكْم   عَّجَّ   سَّ
یهِتْ   تَّْستَّْعِجلُْوِن   فَّلَّ  اه

38. আৰু বসহঁলত কয়, ‘যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱো এই প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়ো পূণি হ’ি’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

39. যবদ কোবফৰসকল  তসই সময়ৰ কথো জোবনল লহঁলতন, 

তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ মুখমি  আৰু বপঠিৰ পৰো জুই 

প্ৰবতলৰোধ কবৰি তনোৱোবৰি আৰু বসহঁতক সহোয়ও কৰো নহ’ি 

(ততলে বসহঁলত তসই শোবিক খৰলখদোলক 

বনবিচোবৰল লহঁলতন)। 

  َلَّ  ِحْیَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّْعلَُّم  لَّوْ 
ْن  یَُّكٰفُْونَّ  ْن  وََّلَّ  النَّٰارَّ  ٰوُُجْوِهِهُم  عَّ   عَّ
ُرْونَّ  ُهْم  وََّلَّ  ُظُهوِْرِهْم   یُْنصَّ

40. িৰং তসয়ো বসহঁতৰ ওপৰত আকবস্মকভোলৱ আবহি আৰু 

বসহঁতক হতভম্ব কবৰ বদি। ফ ত বসহঁলত তোক তৰোধ কবৰিও 

তনোৱোবৰি আৰু বসহঁতক অৱকোলশো বদয়ো নহ’ি। 

ْ  بَّْل  ْ  بَّْغتَّةً  تَّاْتهِْْیِ   فَّلَّ  فَّتَّبْهَّهَُتُ
دَّٰهَّا  یَّْستَِّطْیُعْونَّ  ُرْونَّ   ُهْم  وََّلَّ  رَّ یُْنظَّ

 

41. বনশ্চয় ততোমোৰ পূলিি িহুলতো ৰোছু ক উপহোস কৰো 

হহবছ । ফ ত বযসকল  ততওঁল োকৰ  গত উপহোস 

কবৰবছ  বসহঁতক বসহঁতৰ উপহোলসই পবৰলিষ্টন কবৰ 

হ বছ । 

لَّقَّدِ    قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئَّ  وَّ
اقَّ  ِخُرْوا ِبالَِّٰذیْنَّ  فَّحَّ ْ  سَّ ا   ِمْٰنُ َّانُْوا ٰمَّ   ك
ن  ِبه    یَّْستَّْهِزُءْونَّ

42. তকোৱো, ‘ৰোবতলত হওক িো বদনলত হওক ৰহমোনৰ 

(শোবিৰ) পৰো তকোলন ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো কবৰি’? তথোবপও 

বসহঁলত বনজ প্ৰবতপো কৰ স্মৰণৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য়। 

ُكْم  مَّْن  قُْل  ارِ  ِبالَّْٰیِل  یَّٰكْلَُّؤ   ِمنَّ  وَّالنَّٰهَّ
ِن    ْحمه ْن  ُهْم  بَّْل   الٰرَّ بِِٰهْم  ذِْكرِ  عَّ  رَّ
ْعِرُضْونَّ   ٰمُ

43. ততলে আমোৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ এলনকুৱোও বকছুমোন ই োহ 

আলছ তনবক বযলিোলৰ বসহঁতক ৰক্ষ্ো কবৰি পোবৰি? বসহঁলত 

তদলখোন বনজলকই সহোয় কবৰি তনোৱোলৰ আৰু আমোৰ (শোবিৰ) 

পৰো ৰক্ষ্ো পোিল ও বসহঁলত তকোলনো আেয়দোনকোৰী নোপোি। 

َّْم  ة   لَُّهْم  ا لِهَّ  َلَّ   دُْونِنَّا    ٰمِْن  تَّْمنَُّعُهْم  اه
َّنُْفِسِهْم  نَّْصرَّ  یَّْستَِّطْیُعْونَّ    ُهْم  وََّلَّ  ا

ُبْونَّ  ٰمِنَّٰا   یُْصحَّ
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44. িৰং আবমলয়ই বসহঁতক আৰু বসহঁতৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক 

তভোগ-সম্ভোৰ দোন কবৰবছল োঁ,  গলত বসহঁতৰ আয় ুকো ও 

আবছ  দীঘ ীয়ো। বসহঁলত তদখো নোইলন তয, আবম বসহঁতৰ 

ভূবমক চোবৰওফো ৰ পৰো সংকুবচত কবৰ আবন আলছোঁ। 

তথোবপও বসহঁলতই বিজয়ী হ’িলন? 

ٰتَّْعنَّا  بَّْل  ءِ   مَّ ُهْم  هه ُؤاَلَّ بَّٓاءَّ ٰته  وَّاه الَّ  حَّ   طَّ
 ُ َّفَّلَّ   الُْعُمُر    عَّلَّهْْیِ ْونَّ  ا َّنَّٰا  یَّرَّ   نَّاِْٰت   ا
ا  اَْلَّْرضَّ  ا    ِمْن  نَّْنُقُصهَّ افِهَّ َّْطرَّ َّفَُّهُم   ا  ا
لُِبْونَّ   الْغه

45. তকোৱো, ‘মই তকৱ  অহীৰ দ্বোৰোলহ ততোমোল োকক সতকি  

কলৰোঁ’; বকন্তু বযসক  িবধৰ বসহঁতক তযবতয়ো সতকি  কৰো হয় 

ততবতয়ো বসহঁলত তসই আহ্বোন নুশুলন। 

نَّٰمَّا   قُْل    یَّْسمَّعُ  وََّلَّ   ِبالْوَّْحِ  ؗ  اُنِْذُرُكْم  اِ
ٰمُ  عَّٓاءَّ  الٰصُ ا  اِذَّا الٰدُ ُرْونَّ  مَّ  یُْنذَّ

46. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শোবিৰ অকণমোলনো যবদ 

বসহঁতক স্পশি কলৰ ততলে বনশ্চয় বসহঁলত হক উঠিি, ‘হোয়! 

দুভি োগয আমোৰ, বনশ্চয় আবম যোব ম আবছল োঁ! 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ هَْتُ ة   ٰمَّٰسَّ اِب  ٰمِْن  نَّْفحَّ بِٰكَّ  عَّذَّ   رَّ
یْلَّنَّا   لَّیَُّقْولُٰنَّ  لِمِْیَّ  ُكنَّٰا  اِنَّٰا  یهوَّ  ظه

47. আৰু বকয়োমতৰ বদনো আবম নযোয়বিচোৰৰ তু োচনী িোপন 

কবৰম, তসলয় কোলৰো প্ৰবত তকোলনো ধৰণৰ অনযোয় কৰো নহ’ি 

আৰু আম  যবদ সবৰয়হ দোনো পবৰমোণ ওজনলৰো হয় তথোবপও 

আবম তসয়ো উপবিত কবৰম; আৰু বহচোপ গ্ৰহণকোৰীৰূলপ 

আবমলয়ই যলথষ্ট। 

عُ    لِیَّْوِم  الِْقْسطَّ  الْمَّوَّاِزیْنَّ  وَّنَّضَّ
مَّةِ  ْیـ ًا    نَّْفس   ُتْظلَُّم  فَّلَّ  الِْقیه  وَّاِْن   شَّ
َّانَّ  بَّٰة   ِمثْقَّالَّ  ك ْردَّل   ٰمِْن  حَّ تَّیْنَّا  خَّ َّ ا    ا  ِبهَّ
ِسِبْیَّ   ِبنَّا  وَّكَّفه   حه

48. বনশ্চয় আবম মুছো আৰু হোৰূনক দোন কবৰবছল োঁ ফুৰক্বোন 

(সতয-অসতয পোথিকয কবৰি পৰো গ্ৰন্থ), বযখন আবছ  

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি তজযোবত আৰু উপলদশ-- 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ ُرْونَّ  ُمْوسه  اه   الُْفْرقَّانَّ  وَّهه
ْكًرا ن  وَِّضیَّٓاًء ٰوَّذِ  لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ

49. বযসকল  তনলদখোলকলয় ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কক ভয় 

কলৰ আৰু ততওঁল োলক বকয়োমত সম্পলকি  ভীত-সন্ত্ৰি। 
ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  بَُّٰهْم  یَّْخشَّ ْیِب  رَّ  وَُّهْم  ِبالْغَّ
ةِ  ٰمِنَّ  اعَّ  ُمْشِفُقْونَّ  الٰسَّ

50. আৰু এইখন হহলছ িৰকতময় উপলদশ, বযখন আবম 

অৱতীণি কবৰলছোঁ। তথোবপও ততোমোল োলক ইয়োক অস্বীকোৰ 

কবৰিোলন? 

ا ْكر   وَّههذَّ َّك   ذِ ُه    ٰمَُبه لْنه َّنْزَّ َّنُْتْم   ا َّفَّا   لَّه   ا
ن   ُمْنِكُرْونَّ
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51. আৰু আবম ইয়োৰ আগত ইব্ৰোহীমক শুভিুবি আৰু সঠিক 

জ্ঞোন দোন কবৰবছল োঁ আৰু আবম ততওঁৰ বিষলয় আবছল োঁ 

সমযক পবৰজ্ঞোত। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا   وَّ ِهْیمَّ  اه ه   اِبْره   قَّْبُل  ِمْن  ُرْشدَّ
 عهلِمِْیَّ   ِبه   وَُّكنَّٰا 

52. তযবতয়ো ততওঁ ততওঁৰ বপতৃক আৰু বনজ সম্প্ৰদোয়ক 

ক’ত , ‘এই মূবতি লিোৰ বক? বযলিোৰৰ পূজোত ততোমোল োলক 

আসি হহছো!’ 

ا  وَّقَّْوِمه    َِلَِّبْیهِ  قَّالَّ  اِذْ  ِذهِ  مَّ   هه
ثِْیُل  َّنُْتْم  الَِّٰتْ   الٰتَّمَّا ا  ا ِكُفْونَّ  لَّهَّ  عه

53. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক 

এইলিোৰৰ ইিোদত কৰো তদবখলছোঁ’। 

ْدنَّا   قَّالُْوا نَّا  وَّجَّ بَّٓاءَّ ا   اه ِبِدیْنَّ  لَّهَّ  عه

54. ততও ঁক’ত , ‘বনশ্চয় ততোমোল োক আৰু ততোমোল োকৰ 

বপতৃ-পুৰুষসক  স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আছো’। 

َّنُْتْم  ُكنُْتْم  لَّقَّْد  قَّالَّ  بَّٓاُؤُكْم  ا   ِفْ  وَّاه
هل   ل  ٰمُِبْی   ضَّ

55. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোৰ ওচৰল  সতয আবনছো, তন 

আমোৰ  গত তধমোব  কবৰ আছো? 
لُْو ا َِّجْئتَّنَّا  قَّا ٰقِ  ا َّْم  ِبالْحَّ َّنْتَّ  ا   ِمنَّ  ا

 اللٰهِعِبْیَّ 

56. ততওঁ ক’ত , ‘িৰং ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক হহলছ 

তসইজন, বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো ক, 

বযলয় এইলিোৰক সৃবষ্ট কবৰলছ, আৰু এই বিষয়ত মই অনযতম 

সোক্ষ্ী’। 

بُُٰكْم  بَّْل  قَّالَّ  ٰبُ  ٰرَّ مهوهِت  رَّ   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ُهٰنَّ  ؗ  الَِّٰذْی  رَّ َّنَّا   فَّطَّ له  وَّا لِكُْم  عَّ   ٰمِنَّ  ذه

ِهِدیْنَّ   الٰشه

57. ‘আল্লোহৰ শপত! ততোমোল োলক গুবচ তযোৱোৰ বপছত মই 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ মূবতি লিোৰৰ বিষলয় তকৌশ  অৱ ম্বন 

কবৰম’। 

 ِ ٰنَّ  وَّتَّاّلٰله ِكْیدَّ َّ كُْم  َلَّ َّْصنَّامَّ َّْن  بَّْعدَّ  ا  ا
 ُمْدِبِریْنَّ  ُتوَّلُْٰوا

58. তোৰ বপছত ততওঁ মূবতি লিোৰ চূণি-বিচূণি কবৰ বদল  তকৱ  

িোঙৰ মূবতি লটোৰ িোবহলৰ; যোলত বসহঁলত তোৰ ওচৰল  উভবত 

যোয়। 

لَُّهْم  عَّ ذًا فَّجَّ ا اَِٰلَّ  ُجذه  لَُّٰهْم  كَِّبْْیً
لَُّٰهْم   یَّْرِجُعْونَّ  اِلَّْیهِ  لَّعَّ

59. বসহঁলত ক’ত , ‘আমোৰ উপোসযলিোৰৰ হসলত তকোলন এই 

কোম কবৰলছ? বস বনশ্চয় অনযতম যোব ম’। 

لَّ  مَّْن  قَّالُْوا ا فَّعَّ ِتنَّا   ههذَّ لِهَّ   لَّمِنَّ  اِنَّٰه   ِباه
لِمِْیَّ   الٰظه
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60. বকছুমোলন ক’ত , ‘আবম এজন যুৱকক এইলিোৰৰ 

সমোল োচনো কলৰোঁলত শুবনলছোঁ; যোক ইব্ৰোহীম িুব  তকোৱো 

হয়’। 

ِمْعنَّا  قَّالُْوا  لَّه    یُقَّالُ  یَّْٰذُكُرُهْم  فًَّت  سَّ
ِهْیُم   بْره  اِ

61. বসহঁলত ক’ত , ‘ততলনহ’ত  তোক জনসনু্মখত উপবিত 

কৰোঁ, যোলত বসহঁলত সোক্ষ্য বদি পোলৰ।’ 
له   ِبه   فَّاُْتْوا قَّالُْوا َّْعُیِ  عَّ   النَّٰاِس  ا
لَُّٰهْم  ُدْونَّ  لَّعَّ  یَّْشهَّ

62. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ ইব্ৰোহীম! আমোৰ উপোসযলিোৰৰ 

হসলত তুবমলয়ই এই কোম কবৰছো তনবক’? 
لُْو ا َّنْتَّ  قَّا ا لْتَّ  ءَّ ا فَّعَّ ِتنَّا  ههذَّ لِهَّ  ِباه

ِهْیُم    یه اِبْره

63. ততওঁ ক’ত , ‘িৰং ইহঁতৰ এই প্ৰধোনজলনই বকজোবন এই 

কোম কবৰলছ, এলতলক এইলিোৰক সুবধ তচোৱো, যবদ এইলিোলৰ 

কথো ক’ি পোলৰ’। 

۬    بَّْل  قَّالَّ  لَّه    ُهْم   فَّعَّ ا كَِّبْْیُ   ههذَّ
َّانُْوا اِْن  فَّْسـ َّلُْوُهْم   یَّْنِطُقْونَّ  ك

64. ততবতয়ো বসহঁলত বনলজই পুনৰ বিলিচনো কবৰ তদবখল  

আৰু ইজলন বসজনক ক’ত , ‘বনশ্চয় ততোমোল োলকই আচ  

অনযোয়কোৰী’। 

ُعْو ا جَّ َّنُْفِسِهْم  اِله   فَّرَّ ا ا لُْو  ا  اِنَُّٰكْم  فَّقَّ
َّنُْتُم  ن  ا لِمُْونَّ  الٰظه

65. তোৰ বপছত বসহঁতৰ বশৰ নত হ’  আৰু ক’ত , ‘তুবম 

তদলখোন জোনোই তয, এইলিোলৰ কথো ক'ি তনোৱোলৰ’। 

له  نُِكُسْوا ثُٰمَّ    عَّلِمْتَّ  لَّقَّْد   ُرُءْوِسِهْم    عَّ
ا  ءِ  مَّ  یَّْنِطُقْونَّ  هه ُؤاَلَّ

66. ততওঁ ক’ত , ‘ততলনহ’ত  ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

পবৰিলতি  এলনকুৱো িস্তুৰ ইিোদত কৰো তনবক বযলয় 

ততোমোল োকৰ তকোলনো উপকোৰও কবৰি তনোৱোলৰ আৰু 

অপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ? 

َّفَّتَّْعُبُدْونَّ  قَّالَّ  ِ  دُْوِن   ِمْن  ا ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ
ْیـ ًا ٰوََّلَّ  یَّْنفَُّعكُْم  ُكْم   شَّ  یَُّضٰرُ

67. ‘বধক ততোমোল োকৰ প্ৰবত আৰু আল্লোহৰ পবৰিলতি  

ততোমোল োলক বযলিোৰৰ ইিোদত কৰো তসইলিোৰৰ প্ৰবত! 

তথোবপও ততোমোল োলক নুিুজোলন’? 

لِمَّا  لَّٰكُْم  اُٰف   ِ    دُْوِن   ِمْن   تَّْعُبُدْونَّ  وَّ  اّلٰله
َّفَّلَّ   تَّْعِقلُْونَّ  ا
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68. বসহঁলত ক’ত , ‘যবদ ততোমোল োলক বকিো কবৰি বিচৰো 

ততলে ইয়োক জ্ব োই বদয়ো আৰু ততোমোল োকৰ উপোসযলিোৰক 

সহোয় কৰো’। 

قُْوهُ  قَّالُْوا ٰرِ ا حَّ نُْصُرْو  تَُّكْم  وَّا لِهَّ  اِْن  اه
 فهِعلِْیَّ  ُكنُْتْم 

69. আবম ক’ত োঁ, ‘তহ জুই! তুবম ইব্ৰোহীমৰ িোলি শীত  আৰু 

বনৰোপদ হহ তযোৱো’। 

همًا  ُكْوِنْ  یهنَّارُ  قُلْنَّا  ل له   بَّْردًا ٰوَّسَّ   عَّ
ن  ِهْیمَّ بْره  اِ

70. বসহঁলত ততওঁক ক্ষ্বত সোধন কবৰিল  চৰোে কবৰবছ । 

বকন্তু আবম বসহঁতলকই তিবছ ক্ষ্বতগ্ৰি কবৰ বদল োঁ। 

ادُْوا َّرَّ ُ  كَّْیًدا ِبه   وَّا ُ لْٰنه عَّ   فَّجَّ
ِریْنَّ    اَْلَّْخسَّ

71. আবম ততওকঁ আৰু  ূতক উিোৰ কবৰ তসই (শ্বোম িো 

বচবৰয়ো) তদশত হ  গ’ত োঁ, য’ত বিশ্বোিোসীৰ িোলি আবম 

ক যোণ ৰোবখলছোঁ। 

هُ  یْنه لُْوًطا  وَّنَّٰجَّ ْكنَّا  الَِّٰتْ  اَْلَّْرِض  اِلَّ  وَّ   بهرَّ
ا  لَّمِْیَّ  فِْیهَّ  لِلْعه

72. আবম ততওঁক (ইব্ৰোহীমক) দোন কবৰবছল োঁ ইছহোক্ব, 

 গলত অবতবৰি পুৰস্কোৰস্বৰূলপ দোন কবৰবছল োঁ ইয়োকূি; 

আৰু প্ৰলতযকলক আবম সৎকমিপৰোয়ণ িনোইবছল োঁ। 

قَّ    لَّه     وَّوَّهَّْبنَّا  یَّْعُقْوبَّ   اِْسحه   نَّافِلًَّة    وَّ
لْنَّا  وَّكُٰلً  عَّ لِِحْیَّ   جَّ  صه

73. আৰু আবম ততওঁল োকক তনতৃত্ব দোন কবৰবছল োঁ, 

ততওঁল োলক আমোৰ বনলদি শ অনুসোলৰ মোনুহক সঠিক পথ 

তদখুৱোইবছ ; আৰু আবম ততওলঁ োকক সৎকমি কবৰিল , 

ছো োত কোলয়ম কবৰিল  আৰু যোকোত প্ৰদোন কবৰিল  অহী 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; আৰু ততওঁল োক আমোলৰই ইিোদতকোৰী 

আবছ । 

 ْ ُ لْٰنه عَّ ٰمَّةً  وَّجَّ َّى ِ  ِباَّْمِرنَّا  یَّْٰهُدْونَّ  ا
یْنَّا   َّْوحَّ ْ  وَّا ِت  فِْعلَّ  اِلَّهْْیِ ْْیه   وَّاِقَّامَّ  الْخَّ
هوةِ  ل یْتَّٓاءَّ  الٰصَّ وةِ    وَّاِ كه َّانُْوا  الٰزَّ  لَّنَّا  وَّك
ِبِدیْنَّ ۬ن   عه

74. আৰু  ূতক আবম দোন কবৰবছল োঁ প্ৰজ্ঞো আৰু জ্ঞোন, আৰু 

ততওঁক আবম উিোৰ কবৰবছল োঁ এলনকুৱো এটো জনপদৰ পৰো 

যোৰ অবধিোসীবি োক ব প্ত আবছ  অশ্লী  কোমত; বনশ্চয় 

বসহঁত আবছ  এটো তিয়ো ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়। 

لُْوًطا  تَّیْنههُ  وَّ یْنههُ  اه   ُحْكًما ٰوَّعِلْمًا ٰوَّنَّٰجَّ
َّانَّْت  الَِّٰتْ  الْقَّْریَّةِ  ِمنَّ    تَّْٰعمَُّل  ك

ٓى ِثَّ    به نَُّٰهْم   الْخَّ َّانُْوا اِ ْوء   قَّْومَّ  ك  سَّ
ن   فهِسِقْیَّ
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75. আৰু আবম ততওঁক আমোৰ অনুগ্ৰহৰ অেভুি ি কবৰবছল োঁ; 

বনশ্চয় ততওঁ আবছ  সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অনযতম। 
لْنههُ  َّدْخَّ ْحمَّتِنَّا    ِفْ  وَّا   ِمنَّ  اِنَّٰه    رَّ
ن  لِِحْیَّ  الٰصه

76. আৰু (স্মৰণ কৰো) নূহৰ কথো; ইবতপূলিি ততওঁ তযবতয়ো 

আহ্বোন কবৰবছ  ততবতয়ো আবম ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বদবছল োঁ,  গলত ততওঁক আৰু ততওঁৰ পবৰয়ো িগিক 

মহোসংকটৰ পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ, 

ْبنَّا  قَّْبُل  ِمْن   نَّادهی اِذْ  وَّنُْوًحا    فَّاْستَّجَّ
یْنههُ  لَّه   َّْهلَّه   فَّنَّٰجَّ  الْكَّْرِب  ِمنَّ  وَّا

ِظْیِم    الْعَّ

77. আৰু আবম ততওকঁ সহোয় কবৰবছল োঁ তসই সম্প্ৰদোয়ৰ 

বিৰুলি বযসকল  আমোৰ বনদশিনোৱ ীক অস্বীকোৰ কবৰবছ ; 

বনশ্চয় বসহঁত আবছ  এটো ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়। এইকোৰলণই 

আবম বসহঁত সকল োলক িুিোই মোবৰবছল োঁ। 

هُ  ْرنه بُْوا الَِّٰذیْنَّ  الْقَّْوِم  ِمنَّ  وَّنَّصَّ   كَّٰذَّ
َّانُْوا اِنَُّٰهْم   ِباهیهِتنَّا    ْوء   قَّْومَّ  ك  سَّ

 ْ ُ قْٰنه َّْغرَّ َّْجمَِّعْیَّ  فَّا  ا

78.  গলত স্মৰণ কৰো দোউদ আৰু ছু োইমোনক, তযবতয়ো 

ততওঁল োলক শসযলক্ষ্ত্ৰ সম্পলকি  বিচোৰ কবৰবছ ; বয 

শসযলক্ষ্ত্ৰত ৰোবত মোনুহৰ তভৰো-ছোগ ী প্ৰলৱশ কবৰবছ ; আৰু 

আবম ততওলঁ োকৰ বিচোৰ পযিলিক্ষ্ণ কবৰ আবছল োঁ। 

ْرِث  ِف  یَّْحكُمهِن  اِذْ  وَُّسلَّْیمهنَّ  وَّدَّاو دَّ    الْحَّ
ْت  اِذْ  نَُّم   فِْیهِ  نَّفَّشَّ   وَُّكنَّٰا   الْقَّْوِم    غَّ

ِهِدیْنَّ ۬ن  لُِحكِْمِهْم   شه

79. এলতলক আবম ছু োইমোনক এই বিষয়ৰ মীমোংসো িুজোই 

বদবছল োঁ আৰু ততওঁল োক দুলয়োলক প্ৰজ্ঞো আৰু জ্ঞোন দোন 

কবৰবছল োঁ,  গলত পিিত আৰু চৰোইলিোৰক আবম দোউদৰ 

অনুগত কবৰ বদবছল োঁ, তসইলিোলৰ ততওঁৰ  গত পবৱত্ৰতো আৰু 

মবহমো তঘোষণো কবৰবছ ; আৰু আবমলয়ই আবছল োঁ এইলিোৰৰ 

কতি ো। 

ا  ْمنههَّ تَّیْنَّا  وَّكُٰلً   ُسلَّْیمهنَّ    فَّفَّٰهَّ ُحْكًما   اه
ْرنَّا   ٰوَّعِلْمًا ؗ  ٰخَّ   الِْجبَّالَّ  دَّاو دَّ  مَّعَّ  وَّسَّ

ْحنَّ  بِٰ ْْیَّ     یُسَّ  فهِعلِْیَّ  وَُّكنَّٰا   وَّالٰطَّ

80. আৰু আবম ততওঁক ততোমোল োকৰ িোলিই কৱচ বনমিোণৰ 

বশক্ষ্ো বদবছল োঁ, যোলত ই যুিত ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো কলৰ; 

গবতলক ততোমোল োলক কৃতজ্ঞ হ’িোলন? 

هُ  ةَّ   وَّعَّلَّٰمْنه ْنعَّ   لَّٰكُْم  لَُّبْوس   صَّ
ْ  لُِتْحِصنَُّكْم  ْل   بَّاِْسكُْم    ٰمِنٌۢ َّنُْتْم  فَّهَّ  ا
ِكُرْونَّ   شه
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81. আৰু প্ৰি  িোয়ুক ছু োইমোনৰ িশীভূত কবৰ বদবছল োঁ; 

বযলটো ততওঁৰ বনলদি শত প্ৰিোবহত হহবছ  তসই তদশৰ বপলন বয 

তদশত আবম প্ৰভূত ক যোণ ৰোবখ হথলছোঁ; আৰু প্ৰলতযক বিষয় 

সম্পলকি  আবমলয়ই সমযক জ্ঞোনী। 

لُِسلَّْیمهنَّ  یْحَّ  وَّ  تَّْجِرْی  عَّاِصفَّةً  الٰرِ
ْكنَّا  الَِّٰتْ  اَْلَّْرِض  اِلَّ  ِباَّْمِره    ا    بهرَّ   فِْیهَّ
ء   ِبكُٰلِ  وَُّكنَّٰا  ْ  عهلِمِْیَّ  َشَّ

82. আৰু চয়তোনসক ৰ মোজৰ পৰোও (বকছুমোনক ততওঁৰ 

িশীভূত কবৰবছল োঁ), বসহঁলত ততওৰঁ িোলি িুিোৰুৰ কোম 

কবৰবছ , ইয়োৰ িোবহলৰও বভন বভন কোম কবৰবছ ; আৰু 

আবমলয়ই বসহঁতৰ ৰক্ষ্োকোৰী আবছল োঁ। 

ِمنَّ  ِطْیِ  وَّ یه   لَّه   یَُّٰغْوُصْونَّ  مَّْن  الٰشَّ
یَّْعمَّلُْونَّ  مًَّل  وَّ لِكَّ    دُْونَّ  عَّ   لَُّهْم  وَُّكنَّٰا   ذه
ن  ِفِظْیَّ  حه

83.  গলত স্মৰণ কৰো আইয়ূিৰ কথো, তযবতয়ো ততওঁ বনজ 

প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ হকবছ , ‘বনশ্চয় মই দুখ-কষ্টত 

পবতত হহলছোঁ, আৰু তুবম সিিলেি দয়ো ু’। 

َّیُْٰوبَّ  بَّٰه    نَّادهی  اِذْ  وَّا ْ  رَّ َّٰنِ ِنَّ  ا ٰسَّ رُٰ  مَّ   الٰضُ
َّنْتَّ  ُم  وَّا َّْرحَّ ِحِمْیَّ ۬   ا  الٰره

84. ততবতয়ো আবম ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদবছল োঁ, ততওঁৰ 

দুখ-কষ্ট দূৰ কবৰ বদবছল োঁ, আৰু ততওঁক ততওঁৰ পবৰয়ো িগি 

ওভতোই বদবছল োঁ আৰু প্ৰদোন কবৰবছল োঁ ততওঁল োকৰ  গলত 

ততওঁল োকৰ সমপবৰমোণ, আমোৰ ফো ৰ পৰো বিলশষ 

ৰহমতস্বৰূলপ আৰু ইিোদতকোৰীসক ৰ িোলি উপলদশ 

বহচোলপ। 

ْبنَّا  ْفنَّا  لَّه   فَّاْستَّجَّ ا  فَّكَّشَّ ُضر     ِمْن  ِبه   مَّ
تَّیْنههُ  َّْهلَّه   ٰوَّاه ِمثْلَُّهْم  ا ُهْم  وَّ ْحمَّةً  ٰمَّعَّ   رَّ
ی ِعْنِدنَّا  ٰمِْن  ْكره ِبِدیْنَّ  وَّذِ  لِلْعه

85. আৰু স্মৰণ কৰো ইছমোঈ , ইদ্ৰীছ আৰু জু -বকফ্লক, 

ততওঁল োকৰ প্ৰলতযলকই আবছ  হধযিযশী ; 
ِعْیلَّ   كُٰل    الِْكْفِل    وَّذَّا وَّاِدِْریْسَّ  وَّاِْسمه

یْنَّ ۬   ٰمِنَّ  َِبِ  الٰصه

86. আবম ততওলঁ োকক আমোৰ অনুগ্ৰহৰ অেভুি ি 

কবৰবছল োঁ। বনশ্চয় ততওলঁ োক আবছ  সৎকমিপৰোয়ণ। 
 ْ ُ لْٰنه َّدْخَّ ْحمَّتِنَّا    ِفْ  وَّا   ٰمِنَّ  اِنَُّٰهْم   رَّ
لِِحْیَّ   الٰصه
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87. আৰু স্মৰণ কৰো জুন-নুনক (মোছৰ গৰোকী ইউনুছক), 

তযবতয়ো ততওঁ তৰোধ অৱিোত গুবচ হগবছ  আৰু ধোৰণো 

কবৰবছ  তয, আবম ততওঁৰ প্ৰবত সংকীণিতো নকবৰম। তোৰ 

বপছত ততওঁ অন্ধকোৰৰ পৰো আহ্বোন কবৰ হকবছ  তয, 

‘ততোমোৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, তুবম পবৱত্ৰ 

মহোন, বনশ্চয় মই অনযোয় কবৰবছল োঁ’। 

اِضًبا  ذَّٰهَّبَّ  اِذْ  النُْٰوِن  وَّذَّا ٰنَّ  ُمغَّ َّْن  فَّظَّ  ا
لُمهِت  ِف  فَّنَّادهی عَّلَّْیهِ  نَّْٰقِدرَّ  لَّْٰن  َّْن  الٰظُ   ا
ههَّ  َٰلَّ   َّنْتَّ  اَِٰلَّ   اِل ۬   ا نَّكَّ   ْ   ُسْبحه   ُكْنُت  اِٰنِ
لِمِْیَّ ۬   ِمنَّ   الٰظه

88. ততবতয়ো আবম ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদবছল োঁ আৰু 

ততওঁক দুবশ্চেোৰ পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ, আৰু এইদলৰই আবম 

মুবমনসক ক উিোৰ কলৰোঁ। 

ْبنَّا  یْنههُ   لَّه  ن  فَّاْستَّجَّ ٰمِ    ِمنَّ  وَّنَّٰجَّ   الْغَّ
لِكَّ  ـ ِْج  وَّكَّذه  الْمُْؤِمِنْیَّ  نُ

89. আৰু স্মৰণ কৰো যোকোবৰয়যোৰ কথো, তযবতয়ো ততওঁ বনজ 

প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ হকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তমোক অক শৰীয়োলক (বনঃসেোন) এবৰ বনবদিো, তুবমলয়ইলতো 

তেি উত্তৰোবধকোৰী’। 

بَّٰه   نَّادهی اِذْ  وَّزَّكَِّریَّٰا   ٰبِ  رَّ ْرِنْ  َلَّ  رَّ   تَّذَّ
َّنْتَّ  ْْیُ  فَّْردًا ٰوَّا  الْوهِرثِْیَّ ۬   خَّ

90. ফ ত আবম ততওঁৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদবছল োঁ আৰু 

ততওঁক দোন কবৰবছল োঁ ইয়োহইয়ো, আৰু ততওঁৰ িোলি ততওঁৰ 

স্ত্ৰীক (গভি ধোৰণৰ) তযোগয কবৰ তুব বছল োঁ। ততওলঁ োলক 

সৎকমিত প্ৰবতলযোবগতো কবৰবছ ,  গলত ততওঁল োলক 

আমোক আগ্ৰহ আৰু ভীবতৰ হসলত আহ্বোন কবৰবছ  আৰু 

ততওঁল োক আমোৰ প্ৰবত বিনীত আবছ । 

ْبنَّا    یَّْحیه  لَّه   وَّوَّهَّْبنَّا   لَّه  ؗ  فَّاْستَّجَّ
َّْصلَّْحنَّا  ه     لَّه   وَّا نَُّٰهْم   زَّْوجَّ َّانُْوا اِ  ك
ِرُعْونَّ  ِت  ِف  یُسه ْْیه یَّْدُعْونَّنَّا  الْخَّ   وَّ
هًَّبا    ًبا ٰوَّرَّ غَّ َّانُْوا  رَّ ِشِعْیَّ  لَّنَّا  وَّك  خه

91. আৰু স্মৰণ কৰো তসইজনী নোৰীৰ কথো, বযলয় বনজৰ 

 জ্জোিোনক বহফোজত কবৰবছ , তসলয় তোৰ মোজত আবম 

আমোৰ ৰূহ ফঁুৱোই বদবছল োঁ। ততওকঁ আৰু ততওঁৰ পুত্ৰক 

বিশ্বিোসীৰ িোলি এটো বনদশিন িনোইবছল োঁ। 

نَّْت  وَّالَِّٰتْ   َّْحصَّ ا  ا هَّ ا   فَّنَّفَّْخنَّا  فَّْرجَّ   فِْیهَّ
ْوِحنَّا  ِمْن  ا  ٰرُ لْنههَّ عَّ ا   وَّجَّ یَّةً  وَّابْنَّهَّ   اه

لَّمِْیَّ   لِٰلْعه

92. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ এই জোবত প্ৰকৃতলত এটোই জোবত 

আৰু মলয়ই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক, এলতলক 

ততোমোল োলক তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কৰো। 

ِذه    اِٰنَّ  ةً  ؗ  اُٰمَُّتُكْم  هه َّنَّا   اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ  وَّا
بُُٰكْم   فَّاْعُبُدْوِن  رَّ
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93. বকন্তু বসহঁলত বনজৰ কোযিক োপৰ মোজত বিলভদ সৃবষ্ট 

কবৰলছ। প্ৰলতযলকই আমোৰ ওচৰত প্ৰতযোৱতি নকোৰী। 
ُعْو ا ٰطَّ ُهْم  وَّتَّقَّ َّْمرَّ ْ    ا ُ  اِلَّیْنَّا  كُٰل    بَّْیٰنَّ
ن  ِجُعْونَّ  ره

94. এলতলক যবদ তকোলনোিোই মুবমন হহ সৎকমি কলৰ ততলে 

তোৰ প্ৰলচষ্টো তকবতয়োও অস্বীকোৰ কৰো নহ’ি আৰু বনশ্চয় 

আবম ইয়োৰ ব বপিিকোৰী। 

ِت  ِمنَّ  یَّْٰعمَّْل  فَّمَّْن  لِحه   وَُّهوَُّمْؤِمن   الٰصه
انَّ  فَّلَّ  ْعِیه     ُكْفرَّ نَّٰا   لِسَّ تِبُْونَّ   لَّه    وَّاِ كه

 

95. আৰু আবম বয জনপদক ধ্বংস কবৰলছোঁ তোৰ িোলি 

বনলষধোজ্ঞো আলছ তয, বনশ্চয় তোৰ অবধিোসীসকল  তকবতয়োও 

ঘূবৰ নোবহি, 

م   ره له  وَّحَّ ا   قَّْریَّة   عَّ َّْهلَّكْنههَّ َّنَُّٰهْم  ا  َلَّ  ا
 یَّْرِجُعْونَّ 

96. অৱলশষত তযবতয়ো ইয়ো’জুজ আৰু মো’জুজক মুবি বদয়ো 

হ’ি আৰু বসহঁলত প্ৰবতলটো উচ্চভূবমৰ পৰো তদৌবৰ আবহি। 
ٰته   ْت  اِذَّا حَّ اُْجْوُج  یَّاُْجْوُج  فُِتحَّ مَّ   وَُّهْم   وَّ
ب   كُٰلِ  ٰمِْن  دَّ  یَّٰنِْسلُْونَّ  حَّ

97. আৰু অলমোঘ প্ৰবতশ্ৰুত সময় বনকটৱতী হ’ত  

আকবস্মকভোলৱ কোবফৰসক ৰ চকু বিৰ হহ যোি, বসহঁলত 

ক’ি, ‘হোয়! দুভি োগয আমোৰ! বনশ্চয় আবম এই বিষলয় উদোসীন 

আবছল োঁ; িৰং আবম আবছল োঁ অনযোয়কোৰী’। 

َّبَّ  ٰقُ  الْوَّعُْد  وَّاقَْتَّ   ِِهَّ  فَّاِذَّا الْحَّ
ة   اِخصَّ ارُ  شَّ َّبْصَّ یْلَّنَّا   كَّفَُّرْوا    الَِّٰذیْنَّ  ا   یهوَّ

ْفلَّة   ِفْ  ُكنَّٰا  قَّْد  ا  ٰمِْن  غَّ   ُكنَّٰا  بَّْل  ههذَّ
لِمِْیَّ   ظه

98. বনশ্চয় ততোমোল োক আৰু আল্লোহৰ পবৰিলতি  ততোমোল োলক 

বযলিোৰৰ ইিোদত কৰো তসই সকল োলিোৰ হহলছ জোহোন্নোমৰ 

ইন্ধন; ততোমোল োক আটোলয় তোত প্ৰলৱশ কবৰিো। 

نَُّٰكْم  ا  اِ مَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْعُبُدْونَّ  وَّ   اّلٰله
ُب  صَّ نَّٰمَّ    حَّ هَّ َّنُْتْم   جَّ ا  ا ِردُْونَّ  لَّهَّ  وه

99. যবদ বসহঁত ই োহ হ’ লহঁলতন ততলে বসহঁত জোহোন্নোমত 

প্ৰলৱশ নকবৰল লহঁলতন; আৰু বসহঁত আটোলয় তোত িোয়ী হ’ি, 
َّانَّ  لَّوْ  ءِ  ك ةً  هه ُؤاَلَّ لِهَّ ا  اه دُْوهَّا    ٰمَّ  وَّكُٰل    وَّرَّ

ا  لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

100. তোত থোবকি বসহঁতৰ বচঞৰ-িোখৰ আৰু আতি নোদ, তসই 

কোৰলণ বসহঁলত তোত এলকোলৱ শুনো নোপোি; 
ا  لَُّهْم  فِْْی  ٰوَُّهْم  فِْیهَّ ا  زَّ   َلَّ  فِْیهَّ

 یَّْسمَُّعْونَّ 
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101. বনশ্চয় বযসক ৰ িোলি পূিিলৰ পৰো আমোৰ ক যোণ 

বনধিোবৰত আলছ ততওঁল োকক ইয়োৰ পৰো আঁতৰত ৰখো হ’ি। 
بَّقَّْت  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ    الُْحْسنه  ن  ٰمِنَّٰا  لَُّهْم  سَّ

هٓى ِكَّ  ا  اُول ْنهَّ ن  عَّ ُدْونَّ  ُمْبعَّ

102. ততওঁল োলক জোহোন্নোমৰ বক্ষ্ণ শব্দও শুনো নোপোি, আৰু 

তোত ততওলঁ োলক মনঃপুত িস্তুৰ মোজত বচৰকো  থোবকি। 
ا    یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ  هَّ ِسیْسَّ ا  ِفْ  وَُّهْم   حَّ   مَّ

ْت  َّنُْفُسُهْم  اْشتَّهَّ لُِدْونَّ   ا  خه

103. মহো ভীবতলয়ও ততওঁল োকক বচবেত নকবৰি আৰু 

বফবৰিোসকল  ততওঁল োকক অভযথিনো কবৰি এই িুব  তয, 

‘এইলটোলৱ হহলছ ততোমোল োকৰ তসই বদৱস, যোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

ততোমোল োকক বদয়ো হহবছ ’। 

عُ  یَّْحُزنُُهُم  َلَّ  ُ  الْفَّزَّ ْكَبَّ  اَْلَّ
كَُّة    وَّتَّتَّلَّٰقههُىُ  هٓى ِ ا  الْمَّل  یَّْوُمكُُم  ههذَّ

 ُتْوعَُّدْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰذْی 

104. তসইবদনো আবম আকোশক তমবৰয়োই তপ োম, তযলনলক 

তমবৰওৱো হয় ব বখত দ ী -পত্ৰ। বযদলৰ আবম প্ৰথলম সৃবষ্টৰ 

সূচনো কবৰবছল োঁ তসইদলৰ পুনৰ সৃবষ্ট কবৰম; এইলটো আমোৰ 

কৃত প্ৰবতশ্ৰুবত, বনশ্চয় আবম তসয়ো পো ন কবৰলমই। 

مَّٓاءَّ  نَّْطوِی یَّْومَّ  ِٰ  الٰسَّ ِجٰلِ  كَّٰطَّ  الٰسِ
ْنَّا   كَّمَّا   لِلْكُُتِب    ا َّٰوَّلَّ  بَّدَّ لْق   ا   نُِٰعْیُده     خَّ
 فهِعلِْیَّ  ُكنَّٰا  اِنَّٰا   عَّلَّیْنَّا    وَّعًْدا

105. আৰু বনশ্চয় আবম উপলদশৰ বপছত যোিূৰত ব বখ বদলছোঁ 

তয, ‘তকৱ  তমোৰ সৎকমিশী  িোিোসকল ই পৃবথৱীৰ 

উত্তৰোবধকোৰী হ’ি’। 

لَّقَّْد  بُوْرِ  ِف  كَّتَّْبنَّا  وَّ ْ  الٰزَّ ْكرِ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ  الٰذِ
َّٰنَّ  ا  اَْلَّْرضَّ  ا لُِحْونَّ   ِعبَّادِیَّ  یَِّرثُهَّ الٰصه

 

106. বনশ্চয় ইয়োত আলছ ইিোদতকোৰী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

পযিোপ্ত বিষয়িস্তু। 
ا ِفْ  اِٰنَّ  هًغا  ههذَّ ِبِدیْنَّ   لِٰقَّْوم   لَّبَّل  عه

107. আৰু আবম ততোমোক বিশ্বিোসীৰ িোলি তকৱ  ৰহমত 

বহচোলপলহ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ। 
ا   مَّ لْنهكَّ  وَّ َّْرسَّ ْحمَّةً  اَِٰلَّ  ا لَّمِْیَّ  رَّ  لِٰلْعه

108. তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবত অহী কৰো হয় তয, ততোমোল োকৰ 

ই োহ তকৱ  একক ই োহ। এলতলক ততোমোল োলক 

আত্মসমপিণকোৰী হ’িোলন?’ 

نَّٰمَّا  قُْل  َّٰ  یُْوحه   اِ َّنَّٰمَّا   اِلَّ هُهكُْم  ا هه   اِل   اِل
ْل   ٰوَّاِحد     َّنُْتْم  فَّهَّ  ٰمُْسلِمُْونَّ  ا
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109. তথোবপও যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় ততলে তুবম হক 

বদয়ো, ‘মই ততোমোল োকক যথোযথভোলৱ জনোই বদলছোঁ আৰু 

ততোমোল োকক বয বিষয়ৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ, মই নোজোলনো 

তসয়ো বনকটৱতী তন দূৰৱতী। 

لَّْٰوا فَّاِْن  ذَّنُْتُكْم  فَُّقْل  تَّوَّ له  اه وَّٓاء     عَّ   سَّ
َّدِْرْی   وَّاِْن  َّقَِّریْب   ا َّْم  ا ا  بَِّعْید   ا  ٰمَّ

 ُتْوعَُّدْونَّ 

110. ‘বনশ্চয় ততওঁ প্ৰকোশয কথো সম্পলকি ও জোলন আৰু 

ততোমোল োলক বয তগোপন কৰো তসয়োও জোলন। 
نَّٰه   ْهرَّ  یَّْعلَُّم  اِ یَّْعلَُّم  الْقَّْوِل  ِمنَّ  الْجَّ   وَّ
ا   تَّْكُتُمْونَّ  مَّ

111. ‘আৰু মই নোজোলনো হয়লতো এইলটো (বি ম্ব তহোৱোলটো) 

ততোমোল োকৰ িোলি এটো পৰীক্ষ্ো, আৰু বকছুসময়ৰ িোলি 

জীৱলনোপলভোগৰ সুলযোগ’। 

َّدِْرْی  وَّاِْن  لَّٰه   ا مَّتَّاع   لَّٰكُْم  فِتْنَّة   لَّعَّ  اِله  وَّ
 ِحْی  

112. ৰোছুল  হকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম 

নযোয়সিতভোলৱ ফয়চো ো কবৰ বদয়ো’, আৰু আমোৰ প্ৰবতপো ক 

হহলছ দয়োময়, ততোমোল োলক বয সোিযি কবৰছো তসই বিষলয় 

একমোত্ৰ সহোয়ি  তকৱ  ততলৱঁই’। 

ٰبِ  قهلَّ  ٰقِ    اْحُكْم  رَّ بُٰنَّا   ِبالْحَّ   وَّرَّ
ْحمهُن  اُن  الٰرَّ له  الْمُْستَّعَّ ا  عَّ   مَّ
ن   تَِّصُفْونَّ
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আ -হজ্জ الحَج 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ মোনৱজোবত! ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় বকয়োমতৰ প্ৰকম্পন এটো িৰ ভয়ংকৰ 

বিষয়! 

ا  تَُّٰقْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ بَُّٰكْم    ا لَّةَّ  اِٰنَّ   رَّ لْزَّ  زَّ
ةِ  اعَّ ء   الٰسَّ ْ ِظْیم   َشَّ  عَّ

2. বযবদনো ততোমোল োলক তসয়ো তদবখিল  পোিো তসইবদনো 

প্ৰলতযক বপয়োহ খুউৱো বতলৰোতোই বনজৰ তেঁচুৱোক পোহবৰ যোি 

আৰু প্ৰলতযক গভি ৱতী নোৰীলয় গভি পোত কবৰি; আৰু তুবম 

মোনুহক বনচোগ্ৰি সদৃশ তদবখিল  পোিো, অথচ বসহঁত বনচোগ্ৰি 

নহয়। িৰং আল্লোহৰ শোবি অবত কঠিন। 

ا  یَّْومَّ  ْونَّهَّ ة   كُٰلُ  تَّْذهَُّل  تَّرَّ ٰمَّا   ُمْرِضعَّ   عَّ
ْت  عَّ َّْرضَّ عُ  ا ْمل   ذَّاِت  كُٰلُ  وَّتَّضَّ ا   حَّ ْملَّهَّ   حَّ
ی ی النَّٰاسَّ  وَّتَّرَّ ره ا  ُسكه مَّ   ُهْم  وَّ

ی ره هِكٰنَّ  ِبُسكه ل ابَّ  وَّ ِ  عَّذَّ ِدیْد   اّلٰله  شَّ

3. মোনুহৰ মোজত বকছুমোন এলনকুৱো মোনুলহো আলছ বযবি োলক 

নোজোবন আল্লোহ সম্পলকি  িোক-বিতিো কলৰ আৰু বস প্ৰলতযক 

বিলদ্ৰোহী চয়তোনৰ অনুসৰণ কলৰ, 

ِمنَّ  ادِلُ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ ِ  ِف  یُٰجَّ ْْیِ  اّلٰله   ِبغَّ
یَّتَِّٰبعُ  ن   كُٰلَّ  عِلْم  ٰوَّ ْیطه ن  شَّ  ٰمَِّریْد 

4. তোৰ বিষলয় ব বখ বদয়ো হহলছ তয, বযলয় তোৰ  গত িনু্ধত্ব 

কবৰি বস বনশ্চয় তোক পথভ্ৰষ্ট কবৰি আৰু তোক প্ৰজ্জ্বব ত 

অবিৰ শোবিৰ বপলন পবৰচোব ত কবৰি। 

َّنَّٰه   عَّلَّْیهِ  ُكِتبَّ  هُ  مَّْن  ا َّنَّٰه   تَّوََّٰلَّ   یُِضلُٰه   فَّا
یَّْهِدیْهِ  اِب  اِله  وَّ ِعْْیِ   عَّذَّ  الٰسَّ
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5. তহ মোনৱজোবত! যবদ ততোমোল োলক পুনৰুিোন সম্পলকি  

সলিহত আছো ততলে জোবন তথোৱো, আবম ততোমোল োকক সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ মোটিৰ পৰো, তোৰ বপছত শুৰকীটৰ পৰো, তোৰ বপছত 

আ োক্বো (ৰিবপি)ৰ পৰো, তোৰ বপছত পূণিোকৃবত অথিো 

অপূণিোকৃবত মোংসবপিৰ পৰো—যোলত আবম বিষয়লটো 

ততোমোল োকৰ ওচৰত সুস্পষ্টৰূলপ প্ৰকোশ কবৰ বদি পোলৰোঁ। 

আমোৰ ইচ্ছোনুসবৰ তোক (শুৰকীটক) এটো বনবদি ষ্ট সময়ৰ িোলি 

মোতৃগভি ত বিত ৰোলখোঁ, তোৰ বপছত আবম ততোমোল োকক 

বশশুৰূলপ উব য়োই আলনো। যোলত ততোমোল োলক প্ৰোপ্তিয়সত 

উপনীত হ’ি পোৰো। ততোমোল োকৰ মোজৰ বকছুমোনক 

(আগলতই) মৃতুয বদয়ো হয়, আলকৌ আন বকছুমোনক িুঢো 

িয়সৰ জৰোজীণি অৱিোল  প্ৰতযোপিণ কৰো হয়, যোৰ ফ ত বস 

জনোৰ বপছলতো এলকো নজনো হহ পলৰ। তুবম তদখো তপোৱো তয, 

ভূবমিৰো শুকোন হহ পবৰ আলছ, তোৰ বপছত আবম তোত পোনী 

িষিণ কলৰোঁ, ফ ত তসই ভূবম সজীৱ হহ  ন ধবৰ উল  আৰু 

সকল ো ধৰণৰ সুদৃশয উবদ্ভদ উৎপন্ন হয়; 

ا  یْب   ِفْ  ُكنُْتْم  اِْن  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ   ٰمِنَّ  رَّ
لَّْقنهُكْم  فَّاِنَّٰا  الْبَّْعِث  اب   ٰمِْن  خَّ  ثُٰمَّ  ُترَّ
  ِمْن  ثُٰمَّ  عَّلَّقَّة   ِمْن  ثُٰمَّ  نُْٰطفَّة   ِمْن 

ْْیِ  ٰمُْضغَّة   لَّٰقَّة  ٰوَّغَّ لَّٰقَّة   ٰمُخَّ َّ  ُمخَّ  لِٰنُبَّٰیِ
اِم  ِف  وَّنُِقرُٰ   لَّكُْم    ا  اَْلَّْرحَّ ٓاءُ  مَّ  اِله   نَّشَّ
ل   ٰمً  اَّجَّ   ثُٰمَّ  ِطْفًل  نُْخِرُجكُْم  ثُٰمَّ  ٰمُسَّ

ا ُكْم    لِتَّبْلُُغْو  َُّشٰدَّ ِمْنُكْم   ا   یُٰتَّوَّٰفه  ٰمَّْن  وَّ
ِمْنُكْم  دُٰ  ٰمَّْن  وَّ َّْرذَِّل  اِله   یُٰرَّ   الُْعُمرِ  ا
ْ  یَّْعلَّمَّ  لِكَّْیلَّ  ْیـ ًا    عِلْم   بَّْعدِ  ِمنٌۢ   شَّ
ی ةً  اَْلَّْرضَّ  وَّتَّرَّ لْنَّا  فَّاِذَّا   هَّاِمدَّ َّنْزَّ   ا
ا  ْت  الْمَّٓاءَّ  عَّلَّْیهَّ بَّْت  اْهتَّٰزَّ َّنٌْۢبَّتَّْت  وَّرَّ  وَّا
ْوج    كُٰلِ  ِمْن   بَِّهْیج   زَّ

6. এইলটো এইকোৰলণ তয, আল্লোলহই সতয আৰু ততলৱঁই মৃতক 

জীবৱত কলৰ আৰু ততওঁ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন; 
لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ٰقُ  اّلٰله َّنَّٰه   ُهوَّالْحَّ   یُْحِ  وَّا
َّنَّٰه   الْمَّْوٰته  له  وَّا ء   كُٰلِ  عَّ ْ ن  َشَّ  قَِّدیْر 

7.  গলত এইকোৰলণও তয, বনশ্চয় বকয়োমত আবহি, ইয়োত 

তকোলনো সলিহ নোই; আৰু বযসক  কিৰত আলছ বনশ্চয় 

আল্লোলহ ততওলঁ োকলকো পুনৰুবিত কবৰি। 

َّٰنَّ  ةَّ  وَّا اعَّ تِیَّة   الٰسَّ یْبَّ  َٰلَّ   اه ا ن  رَّ َّٰنَّ   فِْیهَّ  وَّا
 َّ ُث  اّلٰله  الُْقُبوِْر  ِف  مَّْن  یَّْبعَّ

8. আৰু মোনুহৰ মোজত এলনকুৱো বকছুমোন মোনুলহো আলছ, 

বযসক ৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই, পথবনলদি শও নোই আৰু দীবপ্তমোন 

তকোলনো পুবথও নোই। তথোবপও আল্লোহ সম্পলকি  িোক-বিতিো 

কলৰ। 

ِمنَّ  ادِلُ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ ِ  ِف  یُٰجَّ ْْیِ  اّلٰله   ِبغَّ
ن  ِكتهب   وََّلَّ  ُهًدی عِلْم  ٰوََّلَّ  ِنْْی   ٰمُ
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9. এলনকুৱো স্বভোৱৰ িযবিলয় মোনুহক আল্লোহৰ পথৰ পৰো 

পথভ্ৰষ্ট কবৰিল  অহংকোৰ কবৰ দোং খোই উল । এলনকুৱো 

ত োকৰ িোলি পৃবথৱীত আলছ  োঞ্ছনো আৰু বকয়োমতৰ বদনো 

আবম তোক তভোগ কৰোম দহন যন্ত্ৰণো। 

َّاِنَّ  ْن  لُِیِضٰلَّ  ِعْطِفه   ث ِبیِْل   عَّ ِ    سَّ   لَّه    اّلٰله
نْیَّا  ِف  مَّةِ  یَّْومَّ  وَّنُِذیُْقه   ِخْزی   الٰدُ  الِْقیه

ابَّ  ِریِْق  عَّذَّ  الْحَّ

10. (তসইবদনো তোক তকোৱো হ’ি) ‘এইলটো ততোমোলৰই 

কৃতকমিৰ ফ , বনশ্চয় আল্লোলহ িোিোসক ৰ প্ৰবত বিিুমোত্ৰও 

অনযোয় নকলৰ’। 

لِكَّ  مَّْت  ِبمَّا  ذه كَّ  قَّٰدَّ َّٰنَّ  یَّده َّ  وَّا  لَّیْسَّ  اّلٰله
م   ٰلَّ ِبیِْدن  ِبظَّ  لِٰلْعَّ

11. মোনুহৰ মোজত বকছুমোন এলনকুৱো মোনুলহো আলছ, 

বযসকল  বদ্বধোৰ হসলত আল্লোহৰ ইিোদত কলৰ; তোৰ মি  

হ’ত  ততবতয়ো বস প্ৰশোবে  োভ কলৰ আৰু তকোলনো বিপযিয় 

ঘটিল  বস তোৰ পূিি তচলহৰোল  উভবত যোয়। বস ক্ষ্বতগ্ৰি হয় 

পৃবথৱীত আৰু আবখৰোতলতো; এইলটোলৱই হহলছ সুস্পষ্ট ক্ষ্বত। 

ِمنَّ  َّ  یَّْٰعُبُد  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ له  اّلٰله  عَّ
ْرف     ابَّه   فَّاِْن   حَّ ْْیُ  اَّصَّ َّٰنَّ   خَّ  ِبه     ْطمَّا
ابَّْتهُ  وَّاِْن  له  نْقَّلَّبَّ  فِتْنَّةُ   اَّصَّ ۬   عَّ  وَّْجِهه   
ِسرَّ  نْیَّا  خَّ ةَّ    الٰدُ لِكَّ   وَّاَْلهِخرَّ   ذه

اُن   الْمُِبْیُ  ُهوَّالُْخْسرَّ

12. বস আল্লোহৰ পবৰিলতি  তসইলিোৰক আহ্বোন কলৰ বযলিোলৰ 

তোৰ তকোলনো ক্ষ্বতও কবৰি তনোৱোলৰ আৰু তোৰ তকোলনো 

উপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ; এইলটোলৱ হহলছ চৰম পথভ্ৰষ্টতো! 

ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّْدُعْوا ا  اّلٰله ه   َلَّ  مَّ ا  یَُّضٰرُ مَّ   وَّ
لِكَّ   یَّْنفَُّعه     َلَّ  هُل  ذه ل  الْبَِّعْیُد   ُهوَّالٰضَّ

13. বস বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ তসইলিোৰৰ ক্ষ্বত তোৰ 

 োভতলকও তিবছ। বকমোন তয বনকৃষ্ট এই অবভভোৱক আৰু 

বকমোন তয বনকৃষ্ট এই সহচৰ! 

ه    لَّمَّْن  یَّْدُعْوا ٰرُ ُب  ضَّ َّقْرَّ   نَّْٰفِعه      ِمْن  ا
لَِّبْئسَّ  الْمَّْوله  لَِّبْئسَّ  ِشْْیُ  وَّ  الْعَّ

14. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

আল্লোলহ ততওলঁ োকক জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ 

পোদলদশত নদীসমূহ প্ৰিোবহত; বনশ্চয় আল্লোলহ বয ইচ্ছো কলৰ 

তসইলটোলৱই কলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  یُْدِخُل  اّلٰله مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه نٰهت   الٰصه ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ
ُر    َّ  اِٰنَّ   اَْلَّنْهه ُل  اّلٰله ا  یَّْفعَّ  یُِریُْد  مَّ
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15. বযলয় ধোৰণো কলৰ তয, আল্লোলহ ততওঁক (ৰোছু ক) 

তকবতয়োও ইহকো  আৰু পৰকো ত সহোয় নকবৰি, বস 

আকোশৰ ফোল  এটো ৰছী প্ৰসোবৰত কৰক, তোৰ বপছত তোক 

কোটি বদয়ক, তোৰ বপছত চোওক তোৰ এই তকৌশল  তোৰ 

আলৰোশ দূৰ কলৰ তন নোই। 

ْن  َّانَّ  مَّ َّْن  یَُّظٰنُ  ك هُ  لَّْٰن  ا ُ  یَّْٰنُصرَّ   ِف  اّلٰله
نْیَّا  ةِ  الٰدُ بَّب   فَّلْیَّْمُددْ  وَّاَْلهِخرَّ  اِلَّ  ِبسَّ
مَّٓاءِ  عْ  ثُٰمَّ  الٰسَّ  هَّْل  فَّلْیَّْنُظرْ  لْیَّْقطَّ
 َّٰ ا  كَّْیُده   یُْذِهبَّ  یَِّغْیُظ  مَّ

16. এইদলৰই আবম সুস্পষ্ট বনদশিন বহচোলপ ইয়োক অৱতীণি 

কবৰলছোঁ। বনশ্চয় আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ বহদোয়ত প্ৰদোন 

কলৰ। 

لِكَّ  لْنههُ  وَّكَّذه َّنْزَّ یهت    ا َّٰنَّ   بَّیِٰنهت  ن  اه َّ  وَّا  اّلٰله
 یُِٰریُْد  مَّْن  یَّْهِدْی 

17. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু বযসকল  ইয়োহুদী 

হহলছ, আৰু বযসকল  ছোলিয়ী, খ্ৰীষ্টোন আৰু অবিপূজক হহলছ 

 গলত বযবি োলক মুশ্ববৰক হহলছ, বকয়োমতৰ বদনো আল্লোলহ 

বসহঁতৰ মোজত ফয়চো ো কবৰ বদি। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো 

িস্তুৰ ওপৰত সমযক প্ৰতযক্ষ্কোৰী। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ  هَّادُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  اه
ِبـ ِْیَّ  ی وَّالٰصه ره   وَّالْمَُّجْوسَّ  وَّالنَّٰصه
۬   وَّالَِّٰذیْنَّ  ا   ُكْو  َّْشرَّ َّ   اِٰنَّ   ا   یَّْفِصُل  اّلٰله
 ْ ُ مَِّة    یَّْومَّ  بَّْیٰنَّ َّ  اِٰنَّ   الِْقیه له  اّلٰله  كُٰلِ  عَّ
ء   ْ ِهْید   َشَّ  شَّ

18. তুবম তদখো নোইলন তয, আকোশসমূহত বয আলছ আৰু 

পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল োলৱ আল্লোহলকই ছোজদোহ 

কলৰ, আৰু সূযি, চন্দ্ৰ, নক্ষ্ত্ৰমি ী, পিিতৰোবজ, িৃক্ষ্ তো, 

জীৱ-জন্তু  গলত িহুলতো মোনুলহও ছোজদোহ কলৰ? আনহোলত 

িহুতলৰ প্ৰবত সোিযি হহলছ শোবি। আল্লোলহ যোক অপমোবনত 

কলৰ তোক সন্মোনদোতো তকোলনো নোই; বনশ্চয় আল্লোলহ বয ইচ্ছো 

কলৰ তসইলটোলৱ কলৰ। (ছোজদোহ ৬) 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا   ِف  مَّْن  لَّه   یَّْسُجُد  اّلٰله
وهِت  مه مَّْن  الٰسَّ ْمُس  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ  وَّالٰشَّ
رُ  وَّالِْجبَّالُ  وَّالنُُٰجْوُم  وَّالْقَّمَّرُ  جَّ   وَّالٰشَّ

وَّٓاٰبُ    وَّكَِّثْْی    النَّٰاِس    ٰمِنَّ  وَّكَِّثْْی   وَّالٰدَّ
ٰقَّ  اُب    عَّلَّْیهِ  حَّ ذَّ مَّْن   الْعَّ ُ  یُِٰهِن  وَّ  اّلٰله
كِْرم     ِمْن  لَّه   فَّمَّا  َّ  اِٰنَّ   ٰمُ ُل  اّلٰله ا  یَّْفعَّ   مَّ

ٓاُء ۩   یَّشَّ

19. এই দুটো বিিদমোন পক্ষ্, বসহঁলত বনজ প্ৰবতপো ক 

সম্পলকি  বিতকি ত ব প্ত হহলছ; এলতলক বযসকল  কুফৰী 

কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি জুইৰ কোলপোৰ কোটি তপোছোক হতয়োৰ 

কৰো হহলছ, বসহঁতৰ মূৰত ঢোব  বদয়ো হ’ি উত ো পোনী। 

ِن  ْصمهِن  ههذه ُمْوا خَّ بِِٰهْم ؗ  ِفْ  اْختَّصَّ   رَّ
لَِّٰذیْنَّ  ْت  كَّفَُّرْوا فَّا عَّ   ٰمِْن  ثِیَّاب   لَُّهْم  قُٰطِ

ٰبُ   نَّٰار       ُرُءْوِسِهُم  فَّْوِق  ِمْن  یُصَّ
ِمْیُم    الْحَّ
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20. ইয়োৰ দ্বোৰো বসহঁতৰ তপটৰ বভতৰত বয আলছ তোক, 

 গলত বসহঁতৰ ছো লিোৰক বিগব ত কৰো হ’ি। 
رُ  ا  ِبه   یُْصهَّ  وَّالُْجلُْودُ   بُُطْونِِهْم  ِفْ  مَّ

21. আৰু বসহঁতৰ িোলি থোবকি ত োৰ হোতুৰী।  لَُّهْم ِدیْد    ِمْن  ٰمَّقَّاِمعُ  وَّ  حَّ

22. তযবতয়োই বসহঁলত যন্ত্ৰণোত কোতৰ হহ জোহোন্নোমৰ পৰো 

ও োি বিচোবৰি, ততবতয়োই বসহঁতক তোল লক ওভতোই বদয়ো 

হ’ি; আৰু (বসহঁতক তকোৱো হ’ি,) ‘তভোগ কৰো দহন যন্ত্ৰণো’। 

َّٰمَّا   ا كُل ادُْو  َّرَّ َّْن  ا ا  یَّْٰخُرُجْوا ا ٰم   ِمْن  ِمْنهَّ   غَّ
ا    اُِعْیُدْوا ابَّ  وَّذُْوقُْوا  فِْیهَّ   عَّذَّ
ِریِْقن   الْحَّ

23. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

আল্লোলহ ততওঁল োকক এলনকুৱো জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ 

পোদলদশত নদীসমূহ প্ৰিোবহত; তোত ততওঁল োকক অ ংকৃত 

কৰো হ’ি তসোণৰ খোৰু আৰু মকুতোৰ দ্বোৰো, আৰু তোত 

ততওঁল োকৰ তপোছোক হ’ি তৰচমৰ। 

َّ  اِٰنَّ  ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  یُْدِخُل  اّلٰله مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه نٰهت   الٰصه ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ
رُ  لَّْٰونَّ  اَْلَّنْهه ا  یُحَّ اوِرَّ  ِمْن  فِْیهَّ   ِمْن  اَّسَّ

لُْؤلًُؤا    لِبَّاُسُهْم   ذَّهَّب  ٰوَّ ا  وَّ ِریْر    فِْیهَّ حَّ
 

24. ততওঁল োকক পবৱত্ৰ িোকযৰ অনুগোমী কৰো হহবছ  আৰু 

ততওঁল োক পবৰচোব ত হহবছ  পৰম প্ৰশংবসত আল্লোহৰ 

পথত। 

ا ِب  اِلَّ  وَُّهُدْو  ٰیِ ۬   ِمنَّ  الٰطَّ ا  الْقَّْوِل     وَُّهُدْو 
اِط  اِله  ِمْیِد  ِصرَّ  الْحَّ

25. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত আল্লোহৰ পথৰ 

পৰো,  গলত মছবজলদ হোৰোমৰ পৰো মোনুহক িোধো বদলয়, য’ত 

আবম িোনীয় আৰু িবহৰোগত সকল ো মোনুহৰ িোলিই সম 

অবধকোৰ দোন কবৰলছোঁ, তোত বযলয় অনযোয়ভোলৱ ই হোদ তথো 

দ্বীনবিলৰোধী পোপ কমিৰ ইচ্ছো কলৰ, আবম তোক যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি তভোগ কৰোম। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْونَّ  كَّفَّ یَُّصٰدُ ْن  وَّ   عَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ اِم  وَّالْمَّْسِجدِ  اّلٰله رَّ   الَِّٰذْی  الْحَّ
لْنههُ  عَّ وَّٓاءَّ   لِلنَّٰاِس  جَّ ِكُف  سَّ ا   فِْیهِ  لْعَّ
مَّْن   وَّالْبَّادِ    اد    فِْیهِ  یُِٰردْ  وَّ   ِبُظلْم   ِباِلْحَّ
اب   ِمْن  نُِٰذقْهُ  ن  عَّذَّ َّلِْیم   ا

26. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ইব্ৰোহীমৰ িোলি ঘৰৰ 

(িোইতুল্লোহৰ) িোন বনধিোৰণ কবৰ বদবছল োঁ, ততবতয়ো হকবছল োঁ, 

‘তমোৰ  গত আন কোলকো অংশী নকবৰিো আৰু তমোৰ ঘৰখনক 

তোৱোফকোৰীসক ৰ িোলি, ছো োত আদোয়কোৰীসক ৰ িোলি 

আৰু ৰুকু-ছোজদোকোৰীসক ৰ িোলি পবৱত্ৰ কবৰ ৰোবখিো। 

ْنَّا  وَّاِذْ  ِهْیمَّ  بَّٰوَّا َّْن  الْبَّیِْت  مَّكَّانَّ  َِلِبْره   ا
رْ  ِبْ  ُتْشِرْك  َٰلَّ  ٰهِ ْیـ ًا ٰوَّطَّ  بَّْیِتَّ  شَّ

ٓاى ِِفْیَّ  ٰكَِّع  وَّالْقَّٓاى ِِمْیَّ  لِلٰطَّ   وَّالٰرُ
ُجْودِ   الٰسُ
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27. ‘আৰু মোনুহৰ মোজত হজ্জৰ িোলি তঘোষণো কবৰ বদয়ো, 

ততওঁল োলক ততোমোৰ ওচৰল  আবহি তখোজকোবঢ আৰু 

সকল ো ধৰণৰ উটৰ বপঠিত আলৰোহণ কবৰ, ততওঁল োক 

আবহি দূৰ-দূৰবণৰ পথ অবতৰম কবৰ; 

َّذِْٰن  ٰجِ  النَّٰاِس  ِف  وَّا اًَل  یَّاُْتْوكَّ  ِبالْحَّ   ِرجَّ
له  اِمر   كُٰلِ  وَّعَّ   فَّٰج   كُٰلِ  ِمْن  یَّٰاْتِْیَّ  ضَّ
ن  ِمْیق   عَّ

28. ‘যোলত ততওঁল োলক বনজৰ ক যোণৰ  োইলিোৰত উপবিত 

হ’ি পোলৰ আৰু আল্লোলহ ততওলঁ োকক চতুষ্পদ জন্তুৰ পৰো 

বযলিোৰ জীবৱকো বহচোলপ দোন কবৰলছ তসইলিোৰৰ ওপৰত 

বনবদি ষ্ট বদনলিোৰত আল্লোহৰ নোম উচ্চোৰণ (কবৰ জলিহ) কবৰি 

পোলৰ। এলতলক (লসই কুৰোিনীৰ পৰো) ততোমোল োলক বনলজ 

তখোৱো আৰু দুখীয়ো-বনচ ো, অভোৱগ্ৰিক আহোৰ কলৰোৱো। 

ُدْوا یَّْذُكُروا لَُّهْم  مَّنَّافِعَّ  لِٰیَّْشهَّ   اْسمَّ  وَّ
 ِ َّیَّٰام   ِفْ   اّلٰله له  ٰمَّْعلُْومهت   ا ا  عَّ زَّقَُّهْم  مَّ   رَّ
 ْ اِم    بَِّهْیمَّةِ  ٰمِنٌۢ ا  فَّكُلُْوا  اَْلَّنْعَّ   ِمْنهَّ

َّْطِعُموا ؗ  الْبَّٓاى ِسَّ  وَّا  الْفَِّقْْیَّ

29. ‘তোৰ বপছত ততওঁল োলক তযন অপবৰচ্ছন্নতো দূৰ কলৰ 

আৰু ততওঁল োকৰ মোনত পূণি কলৰ,  গলত প্ৰোচীন (কো’িো) 

ঘৰৰ তোৱোফ কলৰ’। 

ْ  لْیَّْقُضْوا ثُٰمَّ  ُ لُْیْوفُْوا تَّفَُّثَّ ُهْم  وَّ   نُُذْورَّ
ٰوَّفُْوا لْیَّٰطَّ ِتیِْق  ِبالْبَّیِْت  وَّ  الْعَّ

30. এইলটোলৱ বিধোন, বযলয় আল্লোহৰ সন্মোবনত বিধোনোৱ ীৰ 

প্ৰবত সন্মোন কবৰি ততলে তোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত তোৰ িোলি 

এইলটোলৱ উত্তম। ততোমোল োকৰ িোলি (ঘৰচীয়ো) চতুষ্পদ 

জন্তুলিোৰ হো ো  কৰো হহলছ বকন্তু তসইলিোৰৰ িোবহলৰ 

বযলিোৰৰ বিষলয় ততোমোল োকক বত োৱত কবৰ (বনবষি িুব ) 

জলনোৱো হহলছ। তসলয় ততোমোল োলক মূবতি পূজোৰ অপবৱত্ৰতোৰ 

পৰো আঁতবৰ থোকো আৰু বমছো কথো িজি ন কৰো। 

لِكَّ    مَّْن   ذه ْم  وَّ ٰظِ ِ  ُحُرمهِت  یُٰعَّ  اّلٰله
ْْی   بِٰه     ِعْندَّ  لَّٰه   فَُّهوَّخَّ   لَّكُُم  وَّاُِحلَّْٰت   رَّ
اُم  ا  اَِٰلَّ  اَْلَّنْعَّ   فَّاْجتَِّنُبوا  عَّلَّْیُكْم   یُْتله  مَّ
َّاِن  ِمنَّ  الٰرِْجسَّ    قَّْولَّ  ْواوَّاْجتَِّنبُ  اَْلَّْوث
ْوِرن   الٰزُ

31. আল্লোহৰ প্ৰবত একবনি হহ আৰু ততওঁৰ  গত আনক 

অংশীদোৰ নকবৰ (উি কোমলিোৰ কৰো)। কোৰণ বযলয় আল্লোহৰ 

 গত অংশীদোৰ িোপন (বশ্বকি ) কলৰ, (তোৰ অৱিো হহলছ 

এলনকুৱো) বস তযবনিো আকোশৰ পৰো পবৰ  আৰু চৰোইলয় তোক 

থোপ মোবৰ হ  গ’ , নোইিো িতোলহ তোক উৰুৱোই বন তকোলনো 

দূৰৱতী  োইত বনলক্ষ্প কবৰল । 

ِ  ُحنَّفَّٓاءَّ  ْْیَّ  ّلِلٰه مَّْن   ِبه     ُمْشِرِكْیَّ  غَّ   وَّ
ِ  یُْٰشِرْك  َّنَّٰمَّا  ِباّلٰله ٰرَّ   فَّكَّا مَّٓاءِ  ِمنَّ  خَّ  الٰسَّ

ُفهُ  ْْیُ  فَّتَّْخطَّ َّوْ  الٰطَّ یُْح  ِبهِ  تَّْهوِْی  ا   ِفْ  الٰرِ
كَّان   ِحْیق   مَّ  سَّ
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32. এইলটোলৱ হহলছ আল্লোহৰ বিধোন, আৰু বযলয় আল্লোহৰ 

বনদশিনোৱ ীক সন্মোন কলৰ, বনঃসলিলহ তসইলটো হহলছ তোৰ 

হৃদয়ৰ তোক্বৱোৰ িবহঃপ্ৰকোশ। 

لِكَّ    مَّْن   ذه ْم  وَّ ٰظِ ٓاى ِرَّ  یُٰعَّ عَّ ِ  شَّ ا  اّلٰله   فَّاِنَّٰهَّ
 الُْقلُْوِب  تَّْقوَّی ِمْن 

33. এই (ঘৰচীয়ো) চতুষ্পদ জন্তুলিোৰৰ মোজত ততোমোল োকৰ 

িোলি নোনোবিধ উপকোৰ আলছ এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক; তোৰ 

বপছত এইলিোৰৰ কুৰিোনীৰ িোন হহলছ প্ৰোচীন ঘৰখনৰ 

বনকটৱতী  োইত। 

ا  لَّكُْم  ل   اِله   مَّنَّافِعُ  فِْیهَّ ٰمً  اَّجَّ   ثُٰمَّ   ٰمُسَّ
ا   ِحلُٰهَّ ِتیِْقن  الْبَّیِْت  اِلَّ  مَّ  الْعَّ

34. আৰু আবম প্ৰলতযক সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি কুৰিোনীৰ বনয়ম 

িনোই বদলছোঁ; আবম বসহঁতক জীৱলনোপকৰণ বহচোলপ বযলিোৰ 

চতুষ্পদ জন্তু প্ৰদোন কবৰলছোঁ, (জলিহ কৰোৰ সময়ত) 

তসইলিোৰৰ ওপৰত যোলত ততওঁল োলক আল্লোহৰ নোম উচ্চোৰণ 

কলৰ। এলতলক ততোমোল োকৰ ই োহ হহলছ তকৱ  একক 

ই োহ, তসলয় ততোমোল োলক তকৱ  ততওৰঁ ওচৰলতই 

আত্মসমপিণ কৰো, আৰু সুসংিোদ বদয়ো বিনীত ত োকসক ক, 

ُٰلِ  لِك لْنَّا  اُٰمَّة   وَّ عَّ كًا جَّ   لِٰیَّْذُكُروا مَّنْسَّ
ِ  اْسمَّ  له  اّلٰله ا  عَّ زَّقَُّهْم  مَّ ْ  رَّ   بَِّهْیمَّةِ  ٰمِنٌۢ

اِم    هُهكُْم   اَْلَّنْعَّ هه   فَّاِل   فَّلَّه    ٰوَّاِحد   اِل
َّْسلِمُْوا    رِ   ا بَّٰشِ ن  وَّ  الْمُْخِبِتْیَّ

35. বযসক ৰ ওচৰত আল্লোহৰ কথো উলল্লখ কৰো হ’ত  

ততওঁল োকৰ হৃদয় ভয়লত কবম্পত হয়, বযসকল  বনজৰ 

বিপদ-আপদত হধযিয ধোৰণ কলৰ আৰু ছো োত কোলয়ম কলৰ, 

 গলত আবম ততওলঁ োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো 

দোন কলৰ। 

ِكرَّ  اِذَّا الَِّٰذیْنَّ  ُ  ذُ   قُلُْوبُُهْم  وَِّجلَّْت  اّلٰله
یْنَّ  َِبِ له  وَّالٰصه ا   عَّ ابَُّهْم  مَّ   اَّصَّ
هوةِ ن  وَّالْمُِقْیِم  ل ِمٰمَّا   الٰصَّ ْ  وَّ ُ زَّقْٰنه   رَّ
 یُْنِفُقْونَّ 
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36. আৰু (কুৰিোনীৰ) উটক আবম আল্লোহৰ (দ্বীনৰ) 

প্ৰতীকসমূহৰ মোজত অনযতম প্ৰতীক িনোইলছোঁ, 

ততোমোল োকৰ িোলি তোৰ মোজত িহুলতো ক যোণ আলছ। তসলয় 

এটো ভবৰ িোবন্ধ আৰু িোকী বতবনটো ভবৰত বথয় বদ থকো অৱিোত 

ততোমোল োলক তোৰ ওপৰত আল্লোহৰ নোম উচ্চোৰণ (কবৰ 

জলিহ) কৰো। তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁত কোবত হহ পবৰ যোি, 

ততবতয়ো ততোমোল োলক তোৰ পৰো (মোংস) তখোৱো আৰু আহোৰ 

কলৰোৱো হধযিযশী  অভোৱগ্ৰিক  গলত সহোয়প্ৰোথী 

বনচ োসক ক; এইদলৰই আবম তসইলিোৰক ততোমোল োকৰ 

িশীভূত কবৰ বদলছোঁ যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ 

কৰো। 

ا  وَّالُْبْدنَّ  لْنههَّ عَّ ٓاى ِرِ  ٰمِْن  لَّكُْم  جَّ عَّ ِ  شَّ   اّلٰله
ا  لَّكُْم  ۬   فِْیهَّ ْْی    ِ  اْسمَّ  فَّاذُْكُروا  خَّ   اّلٰله
ا  وَّٓاٰفَّ    عَّلَّْیهَّ بَّْت  فَّاِذَّا  صَّ ا  وَّجَّ   ُجُنْوبُهَّ
ا  فَّكُلُْوا َّْطِعُموا ِمْنهَّ َّٰ    انِعَّ الْقَّ  وَّا   وَّالْمُْعَتَّ
لِكَّ  ا  كَّذه هَّ ْرنه ٰخَّ لَّٰكُْم  لَّكُْم   سَّ   لَّعَّ

 تَّْشكُُرْونَّ 

37. তসইলিোৰ পশুৰ ৰি আৰু মোংস আল্লোহৰ ওচৰল  

এলকোলৱই হগ নোপোয়, িৰং ততওৰঁ ওচৰত হগ পোয় তকৱ  

ততোমোল োকৰ তোক্বৱো। এইদলৰই ততও ঁ এইলিোৰক 

ততোমোল োকৰ িশীভূত কবৰ বদলছ যোলত ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ তেিত্ব তঘোষণো কৰো, কোৰণ ততলৱঁই ততোমোল োকক 

বহদোয়ত কবৰলছ, তসলয় তুবম সুসংিোদ বদয়ো 

সৎকমিপৰোয়ণসক ক। 

َّ  یَّٰنَّالَّ  لَّْن  ا  اّلٰله   دِمَّٓاُؤهَّا  وََّلَّ   لُُحْوُمهَّ
هِكْن  ل لِكَّ   ِمْنُكْم    الٰتَّْقوهی یَّٰنَّالُهُ  وَّ   كَّذه
هَّا  رَّ ٰخَّ ُوا لَّكُْم  سَّ َّ  لُِتكََّٰبِ له  اّلٰله ا  عَّ   مَّ
ىكُْم    رِ   هَّده بَّٰشِ  الْمُْحِسِنْیَّ  وَّ

38. বনশ্চয় আল্লোলহ মুবমনসক ক (লতওঁল োকৰ শত্ৰুৰ পৰো) 

প্ৰবতৰক্ষ্ো বদ থোলক, বনশ্চয় ততওঁ তকোলনো বিশ্বোসঘোতক, 

অকৃতজ্ঞ িযবিক পছি নকলৰ। 

َّ  اِٰنَّ  فِعُ  اّلٰله ِن  یُده ُنْوا    الَِّٰذیْنَّ  عَّ مَّ   اِٰنَّ   اه
 َّ ٰوَّان   كُٰلَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله ن  خَّ  كَُّفوْر 

39. যুিৰ অনুমবত বদয়ো হ’  ততওঁল োকক, বযসকল  

আৰোে হহলছ, কোৰণ ততওঁল োকক বনযিোতন কৰো হহলছ। 

বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁল োকক সহোয় কবৰিল  সমযক সক্ষ্ম; 

َِّٰذیْنَّ  اُذِنَّ    ُظلِمُْوا    ِباَّنَُّٰهْم  یُقهتَّلُْونَّ  لِل
َّ  وَّاِٰنَّ  له  اّلٰله  لَّقَِّدیُْرن  نَّْصِرِهْم  عَّ



 

আি-হজ্জ 

 

490 

 

 احلج

40. ততওঁল োকক বনজ ঘৰ-িোৰীৰ পৰো অনযোয়ভোলৱ িবহষ্কোৰ 

কৰো হহলছ, ততওঁল োকৰ অপৰোধ তকৱ  এইলটোলৱ আবছ  

তয, ততওঁল োলক কয়, ‘আমোৰ প্ৰবতপো ক হহলছ আল্লোহ’। 

আল্লোলহ যবদ মোনুহৰ এটো দ ক আন এটো দ ৰ দ্বোৰো প্ৰবতহত 

নকবৰল লহঁলতন, ততলে বিধ্বি হহ গ’ লহঁলতন খৃষ্টোন 

সনযোসীসক ৰ উপোসনো য়, গীজি ো, ইয়োহুদীসক ৰ 

উপোসনো য়  গলত মছবজদসমূহ—য’ত তিবছ তিবছ 

আল্লোহৰ নোম স্মৰণ কৰো হয়। বনশ্চয় আল্লোলহ তোক সহোয় কলৰ 

বযলয় আল্লোহক সহোয় কলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ মহোশবিমোন, 

পৰোৰমশো ী। 

  ِبغَّْْیِ  دِیَّاِرِهْم  ِمْن  اُْخِرُجْوا لَِّٰذیْنَّ 
ٰق   َّْن  اَِٰلَّ   حَّ بُٰنَّا  یَُّٰقْولُْوا ا ُ    رَّ لَّْو َلَّ   اّلٰله  وَّ
ِ  دَّفْعُ  ُهْم  النَّٰاسَّ  اّلٰله   ِببَّْعض   بَّْعضَّ

مَّْت  وَّاِمعُ  لَُّٰهٰدِ ِبیَّع   صَّ لَّوهت     وَّ وَّصَّ
ِجُد  ا  یُْذكَّرُ  ٰوَّمَّسه ِ  اْسُم  فِْیهَّ ا    اّلٰله   كَِّثْْیً
ٰنَّ  لَّیَّْنُصرَّ ُ  وَّ َّ  اِٰنَّ   یَّْٰنُصُره     مَّْن  اّلٰله  اّلٰله

ِزیْز   لَّقَّوِٰی    عَّ

41. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ক আবম 

পৃবথৱীৰ িুকুত প্ৰবতবিত কবৰল  ততওলঁ োলক ছো োত কোলয়ম 

কবৰি, যোকোত প্ৰদোন কবৰি আৰু সৎকমিৰ বনলদি শ বদি  গলত 

অসৎকমি বনলষধ কবৰি; আৰু সকল ো কমিৰ চূডোে পবৰণবত 

আল্লোহৰ ইখবতয়োৰত। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ْ  اِْن  ا ُ َّقَّاُموا اَْلَّْرِض  ِف  ٰمَّكَّٰٰٰنه  ا
هوةَّ  ل تَُّوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه ُرْوا الٰزَّ َّمَّ  وَّا

ْوا ِبالْمَّْعُرْوِف  ِن  وَّنَّهَّ ِ   الْمُْنكَِّر    عَّ  وَّّلِلٰه
 اَْلُُموِْر  عَّاقِبَّةُ 

42. আৰু বসহঁলত যবদ ততোমোক অস্বীকোৰ কলৰ, ততলে (এয়ো 

তকোলনো নতুন কথো নহয়) বসহঁতৰ পূলিিও নূহ, আদ আৰু ছোমূদ 

সম্প্ৰদোলয়ও অস্বীকোৰ কবৰবছ , 

بُْوكَّ  وَّاِْن  بَّْت  فَّقَّْد  یُٰكَّٰذِ   قَّْبلَُّهْم  كَّٰذَّ
َُّمْودُن  وَّعَّاد   نُْوح   قَّْوُم  ث  وَّ

43.  গলত ইব্ৰোহীম আৰু  ূতৰ সম্প্ৰদোলয়ও (অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ), 
ِهْیمَّ  وَّقَّْوُم  بْره ن  وَّقَّْوُم  اِ  لُْوط 

44. আৰু মোদোইনৰ অবধিোসীবি োলকও (অস্বীকোৰ কবৰবছ )। 

এইদলৰ অস্বীকোৰ কৰো হহবছ  মুছোলকো। এলতলক 

কোবফৰসক ক মই অৱকোশ বদবছল োঁ, তোৰ বপছতলহ আবম 

বসহঁতক ধবৰবছল োঁ। এলতলক (প্ৰতযক্ষ্ কৰো) তমোৰ প্ৰতযোখযোন 

(শোবি) তকলনকুৱো (ভয়ংকৰ) আবছ ! 

ُب  بَّ   مَّْدیَّنَّ    وَّاَّْصحه   ُمْوسه  وَُّكٰذِ
َّْملَّْیُت  ْذُتُهْم    ثُٰمَّ   لِلْكهِفِریْنَّ  فَّا  اَّخَّ
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ   نَِّكْْیِ  ك
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45. আৰু আবম বকমোন তয জনপদ ধ্বংস কবৰলছোঁ বযলিোৰৰ 

অবধিোসীবি োক আবছ  যোব ম। ফ ত এইলিোৰ জনপলদ 

বসহঁতৰ ঘৰৰ চোদৰ হসলত ধ্বংসিূপত পবৰণত হহলছ। 

এইদলৰ বকমোন তয কঁুৱো পবৰতযি হহলছ আৰু বকমোন তয 

সুদৃঢ প্ৰোসোদ ধ্বংস হহলছ! 

َّیِْٰن  ا  قَّْریَّة   ٰمِْن  فَّكَّا َّْهلَّكْنههَّ الِمَّة   وَِِّهَّ   ا   ظَّ
اِویَّة   فَِّهَّ  له  خَّ ا  عَّ ِبْئر   ُعُرْوِشهَّ   وَّ

لَّة  ٰوَّقَّْصر   ٰطَّ عَّ  ٰمَِّشْید   ٰمُ

46. বসহঁলত পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো নোইলন? ততবতয়োলহ বসহঁলত 

জ্ঞোন িুবি সম্পন্ন হৃদয় আৰু শ্ৰুবতশবি সম্পন্ন েৱণৰ 

অবধকোৰী হ’ি পোবৰল লহঁলতন। প্ৰকৃতলত চকু অন্ধ নহয়, িৰং 

অন্ধ হহলছ িুকুৰ মোজত অৱবিত হৃদয়। 

َّفَّلَّْم  ْوا ا  لَُّهْم  فَّتَُّكْونَّ  اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
ا   یَّْٰعِقلُْونَّ  قُلُْوب   َّوْ  ِبهَّ ذَّان   ا   یَّْٰسمَُّعْونَّ  اه
ا    ا   ِبهَّ ارُ  تَّْعمَّ  َلَّ  فَّاِنَّٰهَّ هِكْن  اَْلَّبْصَّ ل   وَّ

ُدْوِر  ِف  الَِّٰتْ  الُْقلُْوُب  تَّْعمَّ   الٰصُ

47. আৰু বসহঁলত শোবি আবনিল  ততোমোক খৰলখদো কবৰিল  

কয়, অথচ আল্লোলহ ততওঁৰ প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়োও ভংগ 

নকলৰ। বনশ্চয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত এবদন, 

ততোমোল োকৰ গণনোত তসয়ো এলহজোৰ িছৰৰ সমোন; 

یَّْستَّْعِجلُْونَّكَّ  اِب  وَّ ذَّ لَّْن  ِبالْعَّ   یُْٰخلِفَّ  وَّ
 ُ ه     اّلٰله بِٰكَّ  ِعْندَّ  یَّْوًما  وَّاِٰنَّ   وَّعْدَّ َّلِْف  رَّ َّا   ك
نَّة   ٰمَّا  سَّ ْونَّ  ٰمِ  تَُّعٰدُ

48. আৰু আবম িহুলতো জনপদক অৱকোশ বদবছল োঁ অথচ 

বসহঁত আবছ  অতযোচোৰী, তোৰ বপছত আবম বসহঁতক তগ্ৰপ্তোৰ 

কবৰবছল োঁ, আৰু আমোৰ ওচৰলতই প্ৰতযোৱতি নি । 

َّیِْٰن  َّا َّْملَّْیُت  قَّْریَّة   ٰمِْن  وَّك ا  ا   وَِِّهَّ  لَّهَّ
الِمَّة   ا    ثُٰمَّ  ظَّ ْذُتهَّ َّٰ   اَّخَّ ن  وَّاِلَّ  الْمَِّصْْیُ

49. তকোৱো, ‘তহ মোনৱ সম্প্ৰদোয়! মই তকৱ  ততোমোল োকৰ 

িোলি এজন সুস্পষ্ট সতকি কোৰীলহ’; 
ا  قُْل  نَّٰمَّا   النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ َّنَّا  اِ  نَِّذیْر    لَّكُْم  ا

ِبْی     ٰمُ

50. এলতলক বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ ক্ষ্মো আৰু সন্মোনজনক জীবৱকো; 
لَِّٰذیْنَّ  ُنْوا فَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه   لَُّهْم  الٰصه

ة  ٰوَِّرْزق    كَِّریْم   ٰمَّْغِفرَّ

51. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক িযথি কবৰিল  তচষ্টো 

কলৰ, বসহঁলতই হ’ি জোহোন্নোমৰ অবধিোসী। 
ْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  عَّ یهِتنَّا  ِفْ   سَّ ِجِزیْنَّ  اه  ُمعه
هٓى ِكَّ  ُب  اُول ِحْیِم  اَّْصحه  الْجَّ
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52. আৰু আবম ততোমোৰ পূলিি বয ৰোছু  অথিো নিী তপ্ৰৰণ 

কবৰলছোঁ, ততওঁল োকৰ তকোলনোিোই তযবতয়ো (অহীৰ িোণী) 

বত োৱত কবৰলছ, ততবতয়োই চয়তোলন ততওঁল োকৰ 

বত োৱতত (বকিো) বনলক্ষ্প কবৰলছ, বকন্তু চয়তোলন বয 

বনলক্ষ্প কলৰ আল্লোলহ তসয়ো বিদূবৰত কলৰ। তোৰ বপছত 

আল্লোলহ ততওঁৰ আয়োতসমূহক সুপ্ৰবতবিত কলৰ, আৰু আল্লোহ 

সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   ٰرَُّسْول  ٰوََّلَّ  ِمْن  قَّْبلِكَّ  ِمْن   ا
َّلْقَّ  تَّمَّٰنه   اِذَّا اَِٰلَّ   نَِّبٰ   ُن  ا ْیطه   ِفْ   الٰشَّ

خُ   اُْمِنیَِّٰته     ُ  فَّیَّنْسَّ ا  اّلٰله   یُلِْق  مَّ
ُن  ْیطه ُ  یُْحِكُم  ثُٰمَّ  الٰشَّ یهِته     اّلٰله ُ   اه  وَّاّلٰله
ن  عَّلِْیم   ِكْیم   حَّ

53. এইলটো এইকোৰলণ তয, চয়তোলন বয প্ৰবক্ষ্প্ত কলৰ, 

তসইলটোক ততও ঁ বসহঁতৰ িোলি পৰীক্ষ্োৰ িস্তু িনোই বদলয় 

বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ আৰু বযসক ৰ অেৰ অবত 

কল োৰ। বনশ্চয় যোব মসক  তঘোৰ বিলৰোবধতোত ব প্ত হহ 

আলছ। 

لَّ  ا  لِٰیَّْجعَّ ُن  یُلِْق  مَّ ْیطه   فِتْنَّةً  الٰشَّ
َِّٰذیْنَّ    وَّالْقَّاِسیَّةِ  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  لِٰل
لِمِْیَّ  وَّاِٰنَّ   قُلُْوبُُهْم      ِشقَّاق    لَِّفْ  الٰظه
ن   بَِّعْید 

54. আৰু এইলটো এইিোলিও তয, বযসক ক জ্ঞোন বদয়ো হহলছ 

ততওঁল োলক তযন জোবনি পোলৰ তয, এইলটো ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত সতয; ফ ত ততওলঁ োলক 

তযন ইয়োৰ ওপৰত বিশ্বোস িোপন কলৰ আৰু ততওঁল োকৰ 

অেৰ তযন ইয়োৰ প্ৰবত বিনয়োৱনত হয়। বনশ্চয় বযসকল  

ঈমোন আবনলছ আল্লোলহ ততওঁল োকক সৰ  পথ তদখুৱোি। 

لِیَّْعلَّمَّ  َّنَّٰهُ   الِْعلْمَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ  ا
ٰقُ  بِٰكَّ  ِمْن  الْحَّ   فَُّتْخِبتَّ  ِبه   فَُّیْؤِمُنْوا ٰرَّ
َّ  وَّاِٰنَّ   قُلُْوبُُهْم    لَّه   ادِ  اّلٰله  الَِّٰذیْنَّ  لَّهَّ

ا ُنْو  مَّ اط   اِله  اه  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

55. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত ইয়োৰ প্ৰবত সলিহ 

তপোষণ কবৰলয়ই থোবকি, বসহঁতৰ ওচৰল  আকবস্মকভোলৱ 

বকয়োমত নহোল লক অথিো বসহঁতৰ ওচৰল  এটো িন্ধযো বদনৰ 

শোবি নহোল লক। 

الُ  وََّلَّ    ٰمِْنهُ  ِمْریَّة   ِفْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّزَّ
ٰته  ُ  حَّ ُ ةُ  تَّاْتهِْیَّ اعَّ َّوْ  بَّْغتَّةً  الٰسَّ ْ  ا ُ  یَّاْتهِْیَّ
اُب  ِقْیم   یَّْوم   عَّذَّ  عَّ

56. তসইবদনো তকৱ  আল্লোহলৰই আবধপতয থোবকি; ততলৱঁই 

বসহঁতৰ মোজত বিচোৰ কবৰি। এলতলক বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ ততওঁল োলক বনয়োমতপূণি 

জোন্নোতত অৱিোন কবৰি। 

َّلْمُلُْك  ذ   ا ى ِ ِ    یَّْومَّ ٰه ْ    یَّْحكُُم   ّلٰلِ ُ   بَّیْٰنَّ
لَِّٰذیْنَّ  ُنْوا فَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  ِفْ  الٰصه
نٰهِت   النَِّٰعْیِم  جَّ
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57. আনহোলত বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ 

আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, বসহঁতৰ িোলিই আলছ 

 োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ِباهیهِتنَّا  وَّكَّٰذَّ
هٓى ِكَّ  اب   لَُّهْم  فَّاُول ن  عَّذَّ  ٰمُِهْی 

58. আৰু বযসকল  আল্লোহৰ পথত বহজৰত কবৰলছ, তোৰ 

বপছত (শত্ৰুৰ হোতত) বনহত হহলছ নোইিো মৃতুযিৰণ কবৰলছ, 

ততওঁল োকক বনবশ্চতভোলৱ আল্লোলহ উৎকৃষ্ট জীবৱকো প্ৰদোন 

কবৰি; আৰু বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই হহলছ সলিিোৎকৃষ্ট 

জীবৱকোদোতো। 

ُرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ِبیِْل  ِفْ  هَّاجَّ ِ  سَّ   ثُٰمَّ  اّلٰله
ا َّوْ  قُِتلُْو  اُتْوا ا ُ  مَّ ُ ُزقَّٰٰنَّ ْ ُ  لَّْیَّ   ِرْزقًا  اّلٰله
ًنا    سَّ َّ  وَّاِٰنَّ   حَّ ْْیُ  اّلٰله ِزقِْیَّ  لَُّهوَّخَّ  الٰره

59. ততও ঁবনশ্চয় ততওঁল োকক এলনকুৱো এটো িোনত প্ৰলৱশ 

কৰোি, বযলটোক ততওলঁ োলক পছি কবৰি। বনশ্চয় আল্লোহ 

মহোজ্ঞোনী, পৰম সহনশী । 

 ْ ُ ًل  لَُّیْدِخلَّٰٰنَّ ْونَّه     ٰمُْدخَّ  وَّاِٰنَّ   یَّْٰرضَّ
 َّ لِْیم   اّلٰله لِْیم   لَّعَّ  حَّ

60. এইলটোলৱই হ’  প্ৰকৃত ৰীবত, আৰু বয িযবিলয় বনযিোবতত 

হহ তোৰ সমপবৰমোণ প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কলৰ, তোৰ বপছত পুনৰ 

(যবদ) বস বনযিোবতত হয় ততলে বনশ্চয় আল্লোলহ ততওকঁ সহোয় 

কবৰি; বনশ্চয় আল্লোহ পোপ তমোচনকোৰী, ক্ষ্মোশী । 

لِكَّ    مَّْن   ذه ا   ِبِمثِْل  عَّاقَّبَّ  وَّ   ِبه   ُعْوقِبَّ  مَّ
نَّٰهُ  عَّلَّْیهِ  بُِغَّ  ثُٰمَّ  ُ    لَّیَّْنُصرَّ َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  اّلٰله
ُفٰو   ُفوْر   لَّعَّ  غَّ

61. এইলটো এইিোলি তয, বনশ্চয় আল্লোলহ ৰোবতক বদনৰ মোজত 

প্ৰলৱশ কৰোয় আৰু বদনক প্ৰলৱশ কৰোয় ৰোবতৰ মোজত। বনশ্চয় 

আল্লোহ সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো, 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ارِ  ِف  الَّْٰیلَّ  یُْولُِج  اّلٰله   النَّٰهَّ
یُْولُِج  ارَّ  وَّ َّٰنَّ  الَّْٰیِل  ِف  النَّٰهَّ َّ  وَّا ٌۢ  اّلٰله ِمْیع    سَّ
 بَِّصْْی  

62. আৰু এইকোৰলণও তয, বনশ্চয় আল্লোহ, তকৱ  ততলৱঁই 

সতয আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ বসহঁলত বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ, তসই 

সকল োলিোৰ হহলছ অসতয। বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই সুউচ্চ, 

সুমহোন। 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ٰقُ  اّلٰله َّٰنَّ  ُهوَّالْحَّ ا  وَّا  مَّ
َّٰنَّ  ُهوَّالْبَّاِطُل  دُْونِه   ِمْن  یَّْدُعْونَّ  َّ  وَّا   اّلٰله
ِلُٰ   الْكَِّبْْیُ  ُهوَّالْعَّ

63. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আল্লোলহ আকোশৰ পৰো পোনী 

িষিণ কলৰ? যোৰ ফ ত পৃবথৱী তসউজীয়ো হহ উল ? বনশ্চয় 

আল্লোহ সুক্ষ্মদশী, সমযক অৱবহত। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا لَّ   اّلٰله َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا  الٰسَّ
ةً    اَْلَّْرُض  فَُّتْصِبُح   مَّٓاًء ؗ  ٰرَّ  اِٰنَّ   ُمْخضَّ
 َّ ِبْْی    لَِّطْیف   اّلٰله  خَّ
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64. আকোশসমূত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো ততওঁলৰই। বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই অভোৱমুি, পৰম 

প্ৰশংবসত। 

ا  لَّه   مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ  وَّاِٰنَّ   اَْلَّْرِض    ِف   وَّ
 َّ ِنُٰ  اّلٰله ِمْیُدن  لَُّهوَّالْغَّ  الْحَّ

65. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন, পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল োলিোৰক আল্লোলহ ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত 

কবৰলছ আৰু তনৌযোনসমূহলকো, বযলিোৰ ততওঁৰ বনলদি শলতই 

সোগৰত বিচৰণ কলৰ? আৰু ততলৱঁই আকোশক ধবৰ ৰোবখলছ, 

যোলত ততওঁৰ অনুমবত তনোলহোৱোলক পৃবথৱীৰ ওপৰত পবৰ 

নোযোয়। বনশ্চয় আল্লোহ মোনুহৰ প্ৰবত তেহশী , পৰম দয়ো ু। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا رَّ  اّلٰله ٰخَّ   ِف  ٰمَّا  لَّكُْم  سَّ
  الْبَّْحرِ  ِف  تَّْجِرْی  وَّالُْفلْكَّ  اَْلَّْرِض 
یُْمِسُك   ِباَّْمِره     مَّٓاءَّ  وَّ َّْن  الٰسَّ لَّ  تَّقَّعَّ  ا  عَّ
َّ  اِٰنَّ   ِباِذْنِه     اَِٰلَّ  اَْلَّْرِض   ِبالنَّٰاِس  اّلٰله
ُءْوف    ٰرَِّحیْم   لَّرَّ

66. ততলৱঁই ততোমোল োকক জীবৱত কবৰলছ আৰু ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ মৃতুয ঘটোি, আলকৌ ততলৱঁই পুনৰ 

ততোমোল োকক জীবৱত কবৰি। বনশ্চয় মোনুহ িৰ তিবছ 

অকৃতজ্ঞ। 

ُكْم ؗ  وَُّهوَّالَِّٰذْی   َّْحیَّا   ثُٰمَّ  یُِمیُْتُكْم  ثُٰمَّ   ا
انَّ  اِٰنَّ   یُْحِیْیُكْم     لَّكَُّفوْر   اَْلِنْسَّ

67. আবম প্ৰলতযক উম্মতৰ িোলি ইিোদতৰ বনয়ম-পিবত 

বনধিোৰণ কবৰ বদলছোঁ বযলটো বসহঁলত পো ন কলৰ। এলতলক 

বসহঁলত তযন এই বিষলয় ততোমোৰ  গত বিতকি  নকলৰ। তুবম 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বপলন আহ্বোন কৰো। বনশ্চয় তুবম সৰ  

পথত প্ৰবতবিত। 

ُٰلِ  لْنَّا  اُٰمَّة   لِك عَّ كًا جَّ   نَّاِسكُْوهُ  ُهْم   مَّنْسَّ
بِٰكَّ    اِله  وَّادْعُ  اَْلَّْمرِ  ِف  یُنَّاِزُعنَّٰكَّ  فَّلَّ    رَّ
نَّٰكَّ  له  اِ  ٰمُْستَِّقْیم   ُهًدی لَّعَّ

68. আৰু বসহঁলত যবদ ততোমোৰ  গত বিতকি  কলৰ ততলে 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক 

অৱগত’। 

لُْوكَّ  وَّاِْن  دَّ ُ  فَُّقِل  جه َّعْلَُّم  اّلٰله  ِبمَّا  ا
 تَّْعمَّلُْونَّ 

69. ‘ততোমোল োলক বয বিষলয় মতোলনকয কবৰছো আল্লোলহ 

বকয়োমতৰ বদনো তসই বিষলয় ততোমোল োকৰ মোজত বিচোৰ-

মীমোংসো কবৰ বদি’। 

 ُ َّّلٰله مَّةِ  یَّْومَّ  بَّیْنَُّكْم  یَّْحكُُم  ا   فِْیمَّا  الِْقیه
 تَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ  ُكنُْتْم 
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70. তুবম নোজোনোলন তয, আকোশ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো বিষলয় আল্লোহ অৱগত। বনশ্চয় তসই সকল ো (ব খো) 

আলছ এখন পুবথত। বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত এয়ো অবত সহজ। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّْعلَّْم  ا َّ  ا ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله  ِف  مَّ
مَّٓاءِ  لِكَّ  اِٰنَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  ِكتهب     ِفْ  ذه

لِكَّ  اِٰنَّ  لَّ  ذه ِ  عَّ  یَِّسْْی   اّلٰله

71. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ পবৰিলতি  এলনকুৱো িস্তুৰ ইিোদত 

কলৰ বযলিোৰৰ বিষলয় ততও ঁ তকোলনো দব  -প্ৰমোণ অৱতীণি 

কৰো নোই, আৰু যোৰ বিষলয় বসহঁতৰ তকোলনো জ্ঞোলনো নোই। 

(জোবন তথোৱো) যোব মসক ৰ তকোলনো সহোয়কোৰী নোই। 

یَّْعُبُدْونَّ  ِ  دُْوِن   ِمْن   وَّ ا  اّلٰله ِٰلْ  لَّْم  مَّ   یَُنَّ
ا  ِبه   مَّ ًنا ٰوَّ ا  عِلْم     ِبه   لَُّهْم  لَّیْسَّ  ُسلْطه مَّ   وَّ

لِمِْیَّ   نَِّٰصْْی   ِمْن  لِلٰظه

72. আৰু বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ 

বত োৱত কৰো হ’ত  তুবম কোবফৰসক ৰ মুখমি ত অসন্তুষ্ট 

ভোৱ তদবখিল  পোিো। বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক বসহঁতৰ 

ওচৰত বত োৱত কলৰ, ততওলঁ োকক বসহঁলত আৰমণ 

কবৰিল  উদযত হয়। তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক ইয়োতলকও 

বনকৃষ্ট িস্তুৰ সংিোদ বদমলন?--- তসয়ো হ’  জুই (জোহোন্নোম)। 

বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আল্লোলহ বসহঁতক ইয়োৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

বদলছ। এইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট প্ৰতযোৱতি নি !’ 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ   تَّْعِرُف  بَّیِٰنهت   اه
  الْمُْنكَّرَّ    كَّفَُّروا الَِّٰذیْنَّ  ُوُجْوهِ  ِفْ 

  یَّْتلُْونَّ  ِبالَِّٰذیْنَّ  یَّْسُطْونَّ  یَّكَّادُْونَّ 
 ْ یهتِنَّا    عَّلَّهْْیِ ُئكُْم  قُْل   اه َّفَّاُنَّٰبِ ٰر   ا   ِبشَّ
لِكُْم    ٰمِْن  َّلنَّٰاُر     ذه هَّا   ا ُ  وَّعَّدَّ  الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله

ِبْئسَّ   كَّفَُّرْوا    ن  وَّ  الْمَِّصْْیُ

73. তহ মোনৱ সম্প্ৰদোয়! এটো উদোহৰণ দোবঙ ধৰো হহলছ, 

ততোমোল োলক মলনোলযোগ সহকোলৰ শুনোঃ ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ পবৰিলতি  বযলিোৰক আহ্বোন কৰো বসহঁলত আটোলয় 

বমব  তকবতয়োও এটো মোবখও সৃবষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ। িৰং মোবখলয় 

যবদ বসহঁতৰ পৰো তকোলনো িস্তু এটো কোবঢ বনলয়, তথোবপও 

বসহঁলত তোৰ পৰো তসই িস্তুলটোক উিোৰ কবৰি তনোৱোবৰি। 

প্ৰোথিনোকোৰী আৰু যোৰ ওচৰত প্ৰোথিনো কৰো হয় বসহঁত উভলয়ই 

দুিি । 

ا    لَّه     فَّاْستَِّمُعْوا مَّثَّل   ُضِربَّ  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ
ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   لَّْن  اّلٰله

لَّوِ  یَّْٰخلُُقْوا  وَّاِْن   لَّه     اْجتَّمَُّعْوا ذُبَّابًا ٰوَّ
 ُ بَّاُب  یَّْٰسلُُْبُ ْیـ ًا  الٰذُ   یَّْستَّنِْقُذْوهُ  َٰلَّ  شَّ

ُعفَّ   ِمْنُه    الُِب  ضَّ  وَّالْمَّْطلُْوُب  الٰطَّ

74. বসহঁলত আল্লোহক যথোলযোগয মযিোদো বদয়ো নোই তযলনকুৱো 

মযিোদো বদয়ো উবচত আবছ । বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মতোৱোন, 

মহোপৰোৰমশো ী। 

ا  ُروا مَّ َّ  قَّدَّ ٰقَّ  اّلٰله َّ  اِٰنَّ   قَّْدِره     حَّ  اّلٰله
ِزیْز   لَّقَّوِٰی    عَّ
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75. আল্লোলহ বফবৰিোসক ৰ মোজৰ পৰো আৰু মোনুহৰ মোজৰ 

পৰো ৰোছু  মলনোনীত কলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, সমযক 

দ্ৰষ্টো। 

 ُ َّّلٰله ِفْ  ا كَّةِ  ِمنَّ  یَّْصطَّ هٓى ِ ِمنَّ  ُرُسًل  الْمَّل   وَّ
َّ  اِٰنَّ   النَّٰاِس    ٌۢ  اّلٰله ِمْیع   بَِّصْْی    سَّ

76. ততওঁল োকৰ সনু্মখত আৰু বপছত বয বয আলছ তসই 

সকল ো ততও ঁজোলন, আৰু সকল ো বিষয় আল্লোহৰ ওচৰলতই 

প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি। 

ا  یَّْعلَُّم  َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  مَّ ا  ا مَّ لْفَُّهْم     وَّ   خَّ
ِ  وَّاِلَّ  عُ  اّلٰله  اَْلُُموُْر  ُتْرجَّ

77. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক ৰুকু কৰো, ছোজদোহ কৰো 

আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ইিোদত কৰো,  গলত সৎকমি 

কৰো, যোলত ততোমোল োলক সফ  হ’ি পোৰো। (ছোজদোহ) 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ  وَّاْسُجُدْوا اْركَُّعْوا اه
بَُّٰكْم  وَّاْعُبُدْوا لُوا رَّ ْْیَّ  وَّافْعَّ  الْخَّ
لَّٰكُْم   ُتْفلُِحْونَّ ۩  لَّعَّ

78. আৰু আল্লোহৰ পথত বজহোদ কৰো তযলনলক বজহোদ কৰো 

উবচত। ততও ঁ ততোমোল োকক মলনোনীত কবৰলছ। ততও ঁ দ্বীন 

সম্পলকি  ততোমোল োকৰ ওপৰত তকোলনো কল োৰতো আলৰোপ 

কৰো নোই। এইলটো ততোমোল োকৰ বপতো ইব্ৰোহীমৰ দ্বীন। ততলৱঁই 

ততোমোল োকক ইয়োৰ পূলিিই নোমকৰণ কবৰলছ ‘মুছব ম’ 

বহচোলপ, আৰু এই বকতোিলতো (এই নোলমলৰ নোমকৰণ কৰো 

হহলছ); যোলত ৰোছু  ততোমোল োকৰ িোলি সোক্ষ্ী হয় আৰু 

ততোমোল োলক মোনৱজোবতৰ িোলি সোক্ষ্ী তহোৱো। তসলয় 

ততোমোল োলক ছো োত কোলয়ম কৰো, যোকোত প্ৰদোন কৰো আৰু 

আল্লোহক মজিুতলক অৱ ম্বন কৰো; ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

অবভভোৱক, ততওঁ বকমোন তয উত্তম অবভভোৱক আৰু বকমোন 

তয উত্তম সহোয়কোৰী! 

اِهُدْوا ِ  ِف  وَّجَّ ٰقَّ  اّلٰله ادِه     حَّ   ِجهَّ
ا  ُهوَّاْجتَّبهىكُْم  مَّ لَّ  وَّ عَّ   ِف  عَّلَّْیُكْم  جَّ

یِْن  ج     ِمْن  الٰدِ رَّ َِّبْیُكْم  ِملَّٰةَّ   حَّ  ا
ِهْیمَّ    بْره ٰمهىكُُم   اِ ۬   ُهوَّسَّ   ِمْن   الْمُْسلِمِْیَّ ن
ا وَِّفْ  قَّْبُل  ُسْولُ  لِیَُّكْونَّ  ههذَّ ِهْیًدا الٰرَّ   شَّ

ٓاءَّ  وَّتَُّكْونُْوا عَّلَّْیُكْم  دَّ لَّ  ُشهَّ ۬   عَّ  النَّٰاِس  
َّقِیْ  هوةَّ  ُموافَّا ل تُوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه   الٰزَّ

ِ    وَّاْعتَِّصُمْوا هىكُْم     ِباّلٰله ْول  فَِّنْعمَّ   ُهوَّمَّ
ن  وَّنِْعمَّ  الْمَّْوله   النَِّٰصْْیُ
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আ -মু'বমনূন المؤمنون 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বনশ্চয় মুবমনসক  সফ  হহলছ,  َّفْلَّحَّ  قَّْد ن  ا  الْمُْؤِمُنْونَّ

2. বযসক  বনজৰ চো োতৰ তক্ষ্ত্ৰত ভীবত-অৱনত,  َّتِِهْم  ِفْ  ُهْم  الَِّٰذیْن لَّ ن  صَّ ِشُعْونَّ  خه

3. আৰু বযসক  অসোৰ কথো-িতৰোৰ পৰো বিমুখ,  َِّن  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن ن  اللَّْٰغوِ  عَّ  ُمْعِرُضْونَّ

4. আৰু বযসক  যোকোতৰ তক্ষ্ত্ৰত সবৰয়,  َّوةِ  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن كه ن  لِلٰزَّ  فهِعلُْونَّ

5. আৰু বযসক  বনজৰ তযৌনোিসমূহৰ বহফোজতকোৰী,  َّن  لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن ِفُظْونَّ  حه

6. বকন্তু ততওঁল োকৰ পত্নী অথিো অবধকোৰভুি দোসীৰ 

িোবহলৰ, এলন তক্ষ্ত্ৰত ততওলঁ োক বনিনীয় নহ’ি-- 
له   اَِٰلَّ  َّْزوَّاِجِهْم  عَّ َّوْ  ا ا  ا  مَّلَّكَّْت  مَّ

َّیْمَّانُُهْم  ْْیُ  فَّاِنَُّٰهْم  ا  مَّلُْوِمْیَّ    غَّ

7. বকন্তু বযসকল  ইয়োৰ িোবহলৰ আনক কোমনো কলৰ, 

বসহঁলতই হহলছ সীমো ঙ্ঘনকোৰী। 
ٓاءَّ  ابْتَّغه  فَّمَِّن  لِكَّ  وَّرَّ هٓى ِكَّ  ذه   ُهُم  فَّاُول

ُدْونَّ    الْعه

8. আৰু বযসকল  বনজৰ আমোনত আৰু প্ৰবতশ্ৰুবত ৰক্ষ্ো কলৰ,  َُّهْم  وَّالَِّٰذیْن  ْ ْهِدِهْم  َِلَّمهنههَِتِ  وَّعَّ
ن  ُعْونَّ  ره

9. আৰু বযসকল  বনজৰ চো োতত থোলক যত্নৱোন,  َّله  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن لَّوهتِِهْم  عَّ  صَّ
افُِظْونَّ    یُحَّ

10. ততওঁল োলকই হ’ি উত্তৰোবধকোৰী--  َّهٓى ِك ن  ُهُم  اُول  الْوهِرثُْونَّ

11. ততওঁল োলক উত্তৰোবধকোৰী হ’ি বফৰদোউছৰ, য’ত 

ততওঁল োক িোয়ী হ’ি। 
ا  ُهْم   الِْفْردَّْوسَّ    یَِّرثُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ    فِْیهَّ
لُِدْونَّ    خه
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12. বনশ্চয় আবম মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ মোটিৰ উপোদোনৰ পৰো,  لَّقَّْد لَّْقنَّا  وَّ انَّ  خَّ هلَّة    ِمْن  اَْلِنْسَّ   ٰمِْن  ُسل
 ِطْی   

13. তোৰ বপছত আবম তোক িোপন কলৰোঁ শুৰবিিুৰূলপ এটো 

বনৰোপদ ভোিোৰত (জৰোয়ুত); 
لْنههُ  ثُٰمَّ  عَّ ار   ِفْ  نُْطفَّةً  جَّ  ٰمَِّكْی    قَّرَّ

14. তোৰ বপছত আবম শুৰবিিুক আ োকোত পবৰণত কলৰোঁ, 

বপছত আ োকোক পবৰণত কলৰোঁ মোংসবপিত, মোংসবপিক 

পবৰণত কলৰোঁ অবিত, তোৰ বপছত অবিক ঢোবক বদওঁ মোংসলৰ, 

অৱলশষত আবম তোক গবঢ ততোল োঁ আন এটো সৃবষ্টৰূলপ। 

এলতলক (তচোৱো) সলিিোত্তম স্ৰষ্টো আল্লোহ বকমোন িৰকতময়! 

لَّْقنَّا  ثُٰمَّ  لَّْقنَّا  عَّلَّقَّةً  النُْٰطفَّةَّ  خَّ   فَّخَّ
لَّقَّةَّ  لَّْقنَّا  ُمْضغَّةً  الْعَّ ًما  الْمُْضغَّةَّ  فَّخَّ   ِعظه
ْونَّا  مَّ  فَّكَّسَّ هُ  ثُٰمَّ   لَّْحًما    الِْعظه اْنه َّنْشَّ   ا
لًْقا  رَّ    خَّ َّكَّ   اهخَّ ُ  فَّتََّبه ُن  اّلٰله   اَّْحسَّ

لِِقْیَّ    الْخه

15. ইয়োৰ বপছত বনশ্চয় ততোমোল োলক মৃতুযিৰণ কবৰিো,  َّنَُّٰكْم  ثُٰم لِكَّ  بَّْعدَّ  اِ  لَّمَّیُِٰتْونَّ   ذه

16. তোৰ বপছত বকয়োমতৰ বদনো ততোমোল োকক বনশ্চয় উবিত 

কৰো হ’ি। 
نَُّٰكْم  ثُٰمَّ  مَّةِ  یَّْومَّ  اِ ثُْونَّ  الِْقیه  ُتْبعَّ

17. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ ওপৰত সৃবষ্ট কবৰলছোঁ 

সোতখন আকোশ আৰু আবম সৃবষ্ট সম্পলকি  কদোবপও উদোসীন 

নহয়, 

لَّقَّْد  لَّْقنَّا  وَّ ْبعَّ  فَّْوقَُّكْم  خَّ ۬   سَّ ٓاى ِقَّ   رَّ   طَّ
ا  مَّ ِن  ُكنَّٰا  وَّ لِْق  عَّ ِفلِْیَّ   الْخَّ  غه

18. আৰু আবম আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰোঁ পবৰবমতভোলৱ, 

ফ ত তসয়ো আবম মোটিত সংৰবক্ষ্ত কলৰোঁ, আৰু আবম তোক 

অপসোৰণ কবৰিল ও সমূ্পণি সক্ষ্ম। 

لْنَّا  َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّا ر   مَّٓاًءٌۢ  الٰسَّ  ِبقَّدَّ
َّْسكَّنٰههُ  ۬   ِف  فَّا نَّٰا   اَْلَّْرِض     ذَّهَّاب    عَّله  وَّاِ

 لَّقهِدُرْونَّ   ِبه  

19. ইয়োৰ বপছত আবম তোৰ দ্বোৰো ততোমোল োকৰ িোলি তখজুৰ 

আৰু আঙুৰৰ িোগোন সৃবষ্ট কলৰোঁ, য’ত ততোমোল োকৰ িোলি 

থোলক প্ৰচুৰ ফ , বযলিোৰ ততোমোল োলক তখোৱো; 

َّا  اْن َّنْشَّ نٰهت   ِبه   لَّكُْم  فَّا نَِّٰخْیل    ٰمِْن  جَّ
َّْعنَّاب     ا   لَّكُْم   ٰوَّا ِكهُ  فِْیهَّ ة    فَّوَّا كَِّثْْیَّ
ا  ِمْنهَّ ن  ٰوَّ  تَّاْكُلُْونَّ
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20. আৰু (ইয়োৰ দ্বোৰোই) সৃবষ্ট কলৰোঁ এটো গছ বযলটো উৎপন্ন হয় 

বচনোই পিিতত, বযলটোৰ পৰো উৎপন্ন হয় আহোৰকোৰীসক ৰ 

িোলি তত  আৰু তৰকোবৰ। 

ةً  رَّ جَّ یْنَّٓاءَّ   ُطوْرِ  ِمْن  تَّْخُرُج  وَّشَّ   تَّنٌُْۢبُت  سَّ
ْهِن   لِْٰلهكِلِْیَّ  وَِّصْبغ   ِبالٰدُ

21. আৰু বনশ্চয় ততোমোল োকৰ িোলি ঘৰচীয়ো জন্তুলিোৰৰ 

মোজত আলছ বশক্ষ্ণীয় বিষয়, তসইলিোৰৰ তপটত বয (গোখীৰ) 

আলছ তোৰ পৰো আবম ততোমোল োকক তসৱন কৰোওঁ আৰু তোত 

ততোমোল োকৰ িোলি আলছ প্ৰচুৰ উপকোবৰতো, তসইলিোৰ 

(জন্তু)ক ততোমোল োলক ভক্ষ্লণো কৰো। 

اِم  ِف  لَّكُْم  وَّاِٰنَّ  ةً    اَْلَّنْعَّ   لَِّعَْبَّ
ٰمَّا  نُْسِقْیُكْم  ا  ِفْ  ٰمِ لَّكُْم   بُُطْونِهَّ ا  وَّ   فِْیهَّ
ا  مَّنَّافِعُ  ِمْنهَّ ة  ٰوَّ ن  كَِّثْْیَّ  تَّاْكُلُْونَّ

22.  গলত এইলিোৰ পশু (ৰ বপঠিত) আৰু তনৌযোনত 

ততোমোল োকক আলৰোহণ কলৰোৱো হয়। 
ا  لَّ  وَّعَّلَّْیهَّ ن  الُْفلِْك  وَّعَّ  ُتْحمَّلُْونَّ

23. বনশ্চয় আবম নূহক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ ততওৰঁ সম্প্ৰদোয়ৰ 

ওচৰল । ততওঁ হকবছ  তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক 

তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত কৰো, ততওৰঁ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ 

আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, তথোবপও ততোমোল োলক তোক্বৱো 

অৱ ম্বন নকবৰিোলন? 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   فَّقَّالَّ  قَّْوِمه   اِله  نُْوًحا  ا
َّ  اْعُبُدوا یهقَّْوِم  ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ   اِل
ه     ْْیُ َّفَّلَّ   غَّ  تَّٰتَُّقْونَّ  ا

24. তোৰ বপছত ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ তনতো তেণীৰ বযসক  

ত োলক কুফৰী কবৰবছ  বসহঁলত হকবছ , এওঁ তদলখোন 

ততোমোল োকৰ দলৰই এজন মোনুহ, এওঁ তকৱ  ততোমোল োকৰ 

ওপৰত তেিত্ব  োভ কবৰি বিচোবৰলছ, যবদ আল্লোলহ ইচ্ছো 

কবৰল লহঁলতন ততলে বফবৰিোলকই অৱতীণি কবৰল লহঁলতন, 

আবম আমোৰ পূিিপূৰুষসক ৰ ওচৰত এলনকুৱো ঘটনো 

তকবতয়োও শুনো নোই। 

  قَّْوِمه   ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمَّلَُّؤا فَّقَّالَّ 
ا  ا   مَّ ر   اَِٰلَّ  ههذَّ َّْن  یُِریُْد   ٰمِثْلُكُْم ن  بَّشَّ  ا

لَّ  لَّوْ   عَّلَّْیُكْم    یَّٰتَّفَّٰضَّ ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ   اّلٰله
لَّ  َّنْزَّ ۬   َلَّ كًَّة   هٓى ِ ل ا   مَّ ِمْعنَّا   ٰمَّ ا سَّ ذَّ   ِفْ   ِبهه
بَّٓاى ِنَّا  لِْیَّ   اه  اَْلَّٰوَّ

25. বনশ্চয় এওঁ িব য়ো হহলছ। গবতলক ততোমোল োলক এওঁৰ 

বিষলয় বকছুবদন হধযিয ধৰো। 

ٌۢ  ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن  بَُّٰصْوا ِجنَّٰة   ِبه   رَُّجل  َّ   ِبه   فََّتَّ
ٰته   ِحْی   حَّ
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26. নূলহ (আল্লোহৰ ওচৰত প্ৰোথিনো কবৰ) হকবছ , ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! তমোক সহোয় কৰো, কোৰণ বসহঁলত তমোক বমছ ীয়ো 

িুব  অস্বীকোৰ কবৰলছ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  بُْوِن  ِبمَّا  انُْصْرِنْ  رَّ  كَّٰذَّ

27. তোৰ বপছত আবম ততওঁৰ ওচৰল  অহী তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, 

তুবম আমোৰ চোকু্ষ্ষ তেোৱধোয়নত আৰু আমোৰ অহী অনুযোয়ী 

তনৌযোন বনমিোণ কৰো, ইয়োৰ বপছত তযবতয়ো আমোৰ আলদশ 

আবহি আৰু তচৌকোৰ পোনী উথব  উঠিি, ততবতয়ো প্ৰলতযক 

জীৱ-জন্তুলৰ এলকো এলকোলযোৰলক হ  (নোৱত) উঠিিো আৰু 

ততোমোৰ পবৰয়ো িগিলকো  গত  িো, তকৱ  তসইসক  

ত োকৰ িোবহলৰ বযসক ৰ বিৰুলি পূলিিই বসিোে ত োৱো হহলছ। 

 গলত বযসকল  অনযোয় কবৰলছ বসহঁতৰ বিষয় হ  তুবম 

তমোক সলম্বোধন নকবৰিো। বনশ্চয় বসহঁত িুবি মবৰি। 

یْنَّا   َّْوحَّ َِّن  اِلَّْیهِ  فَّا   الُْفلْكَّ  اْصنَِّع  ا
ٓاءَّ  فَّاِذَّا وَّوَّْحِینَّا  ِباَّعُْیِننَّا  َّْمُرنَّا  جَّ فَّارَّ  ا   وَّ
ا   فَّاْسلُْك   التَّٰنُٰوُْر ن  ْیِ  كُٰل   ِمْن  فِْیهَّ   زَّْوجَّ
ثْنَّْیِ  َّْهلَّكَّ  ا بَّقَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  وَّا   عَّلَّْیهِ  سَّ
ْ    الْقَّْولُ  اِطْبِنْ  وََّلَّ   ِمْٰنُ  الَِّٰذیْنَّ  ِف  ُتخَّ
لَّمُْوا    قُْونَّ  اِنَُّٰهْم   ظَّ ْغرَّ  ٰمُ

28. এলতলক তযবতয়ো তুবম আৰু ততোমোৰ সিীসক  তনৌযোনৰ 

ওপৰত বিৰ হ’িো ততবতয়ো ক’িো, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো 

তকৱ  আল্লোহৰ িোলিই, বযলয় আমোক যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো 

উিোৰ কবৰলছ’। 

یْتَّ  فَّاِذَّا َّنْتَّ  اْستَّوَّ مَّْن  ا لَّ  ٰمَّعَّكَّ  وَّ   عَّ
ْمُد  فَُّقِل  الُْفلِْك  ِ  الْحَّ ىنَّا  الَِّٰذْی  ّلِلٰه   نَّٰجه
لِمِْیَّ  الْقَّْوِم  ِمنَّ   الٰظه

29. তুবম আৰু তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক 

িৰকতময় অৱতৰণি ত অৱতৰণ কলৰোৱো; বযলহতু 

তুবমলয়ই তেি অৱতোৰণকোৰী’। 

ٰبِ  وَّقُْل  َّنِْزلِْنْ  ٰرَّ ًَل  ا كًا ُمَْنَّ َّ َّنْتَّ  ٰمَُبه   وَّا
ْْیُ   الْمَُْنِلِْیَّ  خَّ

30. বনশ্চয় ইয়োত আলছ িহুলতো বনদশিন; আৰু আবম বসহঁতক 

পৰীক্ষ্োলহ কবৰবছল োঁ। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیهت  ٰوَّاِْن  ذه لَّمُْبتَّلِْیَّ   ُكنَّٰا  َلَّ

 

31. এলতলক আবম বসহঁতৰ বপছত আন এটো প্ৰজন্ম সৃবষ্ট 

কবৰবছল োঁ, 
َّا  ثُٰمَّ  اْن َّنْشَّ ْ  ا   قَّْرنًا  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ

ِریْنَّ   خَّ  اه



 

আি-মু'লমিিূ 

 

501 

 

 املؤمنون

32. ইয়োৰ বপছত আবম বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই এজনক ৰোছু  

বহচোলপ তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ, ততওঁ হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

তকৱ  আল্লোহলৰই ইিোদত কৰো, ততওঁৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, তথোবপও 

ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন? 

لْنَّا  َّْرسَّ ْ  فَّا ُسْوًَل  فهِْْیِ ْ  رَّ َِّن  ٰمِْٰنُ   ا
َّ  اْعُبُدوا ا  اّلٰله هه   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ ه     اِل ْْیُ   غَّ
َّفَّلَّ  ن  ا  تَّٰتَُّقْونَّ

33. আৰু ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ তনতোসকল , বযসকল  কুফৰী 

কবৰবছ  আৰু আবখৰোতৰ সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু 

বযসক ক আবম প্ৰদোন কবৰবছল োঁ পোবথিৱ জীৱনৰ প্ৰচুৰ তভোগ-

সম্ভোৰ, বসহঁলত হকবছ , ‘এওঁ তদলখোন ততোমোল োকৰ দলৰই 

এজন মোনুহ, ততোমোল োলক বয তখোৱো ততলৱোঁ তোলকই খোয় 

আৰু ততোমোল োলক বয পোন কৰো ততলৱোঁ তোলকই পোন কলৰ; 

ُ  وَّقَّالَّ   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  قَّْوِمهِ  ِمْن  الْمَّلَّ
بُْوا ةِ  ِبلِقَّٓاءِ  وَّكَّٰذَّ ْ  اَْلهِخرَّ ُ فْٰنه تْرَّ َّ   ِف  وَّا
وةِ  یه نْیَّا ن  الْحَّ ا   الٰدُ ا   مَّ ر   اَِٰلَّ  ههذَّ  بَّشَّ
 ِمْنهُ  تَّاْكُلُْونَّ  ِمٰمَّا  یَّاْكُُل   ٰمِثْلُكُْم ن 
ُب  یَّْشرَّ بُْونَّ ن  ِمٰمَّا  وَّ  تَّْشرَّ

34. ‘যবদ ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ দলৰই এজন মোনুহৰ 

আনুগতয কৰো ততলে বনশ্চয় ততোমোল োলক ক্ষ্বতগ্ৰি হ’িো; 
ْن  لَّى ِ ْعُتْم  وَّ َّطَّ ًرا ا نَُّٰكْم  ٰمِثْلَّكُْم  بَّشَّ   اِ
ن  اِذًا ِسُرْونَّ  لَّٰخه

35. ‘এও ঁ ততোমোল োকক এই প্ৰবতশ্ৰুবত বদলয় তনবক তয, 

ততোমোল োলক তযবতয়ো মৃতুযিৰণ কবৰিো আৰু ততোমোল োক মোটি 

আৰু অবিত পবৰণত হ’িো; তোৰ বপছলতো ততোমোল োকক 

আলকৌ উবিত কৰো হ’ি? 

َّیَِّعُدُكْم  َّنَُّٰكْم  ا   وَُّكنُْتْم  ِمٰتُْم  اِذَّا ا
اًما  ابًا ٰوَِّعظَّ َّنَُّٰكْم  ُترَّ ُجْونَّ ن  ا  ٰمُْخرَّ

36. ‘অসম্ভৱ, ততোমোল োকক বয বিষলয় প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ 

তসয়ো অসম্ভৱ। 
اتَّ  اتَّ  هَّْیهَّ  ُتْوعَُّدْونَّ ن  لِمَّا   هَّْیهَّ

37. ‘একমোত্ৰ পোবথিৱ জীৱলনই হহলছ আমোৰ জীৱন, আমোৰ 

জীৱন-মৰণ ইয়োলতই; আৰু আবম তকবতয়োও পুনৰুবিত নহওঁ। 
یَّاُتنَّا  اَِٰلَّ  ِِهَّ  اِْن  نْیَّا  حَّ   وَّنَّْحیَّا  نَُّمْوُت  الٰدُ
ا  مَّ  ِبمَّْبُعْوثِْیَّ ن  نَّْحُن  وَّ

38. ‘এওঁ এলনকুৱো এজন িযবি বযলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো 

অপিোদ বদ আলছ, আবম ততওকঁ তকবতয়োও বিশ্বোস নকলৰোঁ’। 

ُجُل  ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن  ی رَّ ه لَّ  فَْتَّ ِ  عَّ كَِّذبًا   اّلٰله
ا  مَّ  ِبُمْؤِمِنْیَّ  لَّه   نَّْحُن  ٰوَّ
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39. নূলহ (আল্লোহৰ ওচৰত প্ৰোথিনো কবৰ) ক’ত , ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! তমোক সহোয় কৰো, কোৰণ বসহঁলত তমোক বমছ ীয়ো 

িুব  অস্বীকোৰ কবৰলছ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  بُْوِن  ِبمَّا  انُْصْرِنْ  رَّ  كَّٰذَّ

40. আল্লোলহ ক’ত , ‘বকছু সময়ৰ মোজলতই বসহঁত 

বনবশ্চতৰূলপ অনুতপ্ত হ’ি’। 

ٰمَّا  قَّالَّ  ِدِمْیَّ   لَُّٰیْصِبُحٰنَّ  قَّلِْیل   عَّ  نه

41. তোৰ বপছত এটো বিকট শব্দই সতয-নযোয়ৰ হসলত 

বসহঁতক আৰোে কবৰল , ফ ত আবম বসহঁতক িতোলহ 

উৰুৱোই বনয়ো আৱজি নোৰ দলৰ কবৰ বদল োঁ। এলতলক যোব ম 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি আলছ তকৱ  ধ্বংস। 

ْتُهُم  ذَّ ةُ  فَّاَّخَّ ْیحَّ ٰقِ  الٰصَّ  ِبالْحَّ
 ْ ُ لْٰنه عَّ   لِٰلْقَّْوِم  فَُّبْعًدا  ُغثَّٓاًء    فَّجَّ
لِمِْیَّ   الٰظه

42. ইয়োৰ বপছত আবম আৰু িহুলতো প্ৰজন্ম সৃবষ্ট কবৰবছল োঁ।  ََّّا  ثُٰم اْن َّنْشَّ ْ  ا   قُُرْونًا  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ِریْنَّ   خَّ  اه

43. তকোলনো জোবতলয়ই বসহঁতৰ বনবদি ষ্ট সময়ক আগতীয়োলক 

আবনি তনোৱোলৰ আৰু বপছল ও ত ব  বদি তনোৱোলৰ। 
ا  ا  اُٰمَّة   ِمْن  تَّْسِبُق  مَّ لَّهَّ ا  اَّجَّ مَّ   وَّ

 یَّْستَّاِْخُرْونَّ  

44. ইয়োৰ বপছত আবম এজনৰ বপছত এজনলক আমোৰ 

ৰোছু সক ক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। তযবতয়োই তকোলনো জোবতৰ 

ওচৰল  বসহঁতৰ ৰোছু  আবহবছ  ততবতয়োই বসহঁলত ততওঁক 

অস্বীকোৰ কবৰবছ । ফ ত আবম বসহঁতক এটোৰ বপছত 

এটোলক ধ্বংস কবৰ কোবহনীত পবৰণত কবৰবছল োঁ। এলতলক 

বযসকল  ঈমোন তপোষণ নকলৰ তসইলিোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

তকৱ  ধ্বংসই ধ্বংস! 

لْنَّا  ثُٰمَّ  َّْرسَّ ا    ُرُسلَّنَّا  ا ا  كُٰلَّ   تََّْتَّ ٓاءَّ  مَّ   جَّ
ا  اُٰمَّةً  ُسْولُهَّ بُْوهُ  ٰرَّ َّْتبَّْعنَّا  كَّٰذَّ ُهْم  فَّا   بَّْعضَّ
ْ   بَّْعًضا  ُ لْٰنه عَّ ادِیْثَّ    وَّجَّ   فَُّبْعًدا  اَّحَّ
 یُْؤِمُنْونَّ   َٰلَّ  لِٰقَّْوم  

45. তোৰ বপছত আবম মুছো আৰু ততওৰঁ ভোতৃ হোৰূনক আমোৰ 

বনদশিনোৱ ীসহ  গলত সুস্পষ্ট প্ৰমোণসহ তপ্ৰৰণ কবৰল োঁ, 
لْنَّا  ثُٰمَّ  َّْرسَّ اهُ  ُمْوسه  ا ۬   وَّاَّخَّ ُرْونَّ ن   هه

ن   ِباهیهِتنَّا  ن  وَُّسلْطه ِبْی   ٰمُ
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46. বফৰআউন আৰু ততওঁৰ পবৰষদিগিৰ ওচৰল । বকন্তু 

বসহঁলত অহংকোৰ কবৰল ; আৰু বসহঁত আবছ  উিত 

সম্প্ৰদোয়। 

ْونَّ  اِله  ۡى ِه   فِْرعَّ مَّلَّ ْوا وَّ ُ   فَّاْستَّْكَبَّ
َّانُْوا  عَّالِْیَّ   قَّْوًما  وَّك

47. তোৰ বপছত বসহঁলত ক’ত , ‘আবম আমোৰ দলৰই দুজন 

িযবিৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কবৰম তনবক, অথচ ততওলঁ োকৰ 

জোবতৰ মোনুহবি োক হহলছ আমোৰ দোস’? 

لُْو ا ا َّنُْؤِمُن  فَّقَّ یِْن  ا رَّ   ِمثْلِنَّا  لِبَّشَّ
ِبُدْونَّ   لَّنَّا  وَّقَّْوُمُهمَّا   عه

48. এলতলক বসহঁলত ততওঁল োক উভয়লক অস্বীকোৰ কবৰল , 

ফ ত বসহঁত ধ্বংসপ্ৰোপ্তসক ৰ অেভুি ি হ’ । 
بُْوُهمَّا   الْمُْهلَِّكْیَّ  ِمنَّ  فَّكَّانُْوا فَّكَّٰذَّ

49. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ; যোলত 

বসহঁলত বহদোয়ত পোি পোলৰ। 
لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ لَُّٰهْم  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه  لَّعَّ

 یَّْهتَُّدْونَّ 

50.  গলত আবম ইিলন মবৰয়ম আৰু ততওঁৰ মোতৃক এটো 

বনদশিন িনোইবছল োঁ আৰু ততওঁল োকক আেয় বদবছল োঁ এটো 

অৱিোনলযোগয আৰু প্ৰস্ৰৱণবিবশষ্ট উচ্চ ভূবমত। 

لْنَّا  عَّ ْریَّمَّ  ابْنَّ  وَّجَّ یًَّة  وَّاُٰمَّه     مَّ اه
ُهمَّا   یْنه وَّ بْوَّة   اِله  ٰوَّاه ار    ذَّاِت  رَّ قَّرَّ
ن  ِعْی  مَّ  ٰوَّ

51. ‘তহ ৰোছু সক ! ততোমোল োলক পবৱত্ৰ িস্তুৰ পৰো খোদয 

গ্ৰহণ কৰো আৰু সৎকমি কৰো; বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো 

তসই সম্পলকি  আবম সবিলশষ অৱগত। 

ا  ُسُل  یه اَّیُٰهَّ ِت  ِمنَّ  كُلُْوا الٰرُ یِٰبه   الٰطَّ
الًِحا    وَّاْعمَّلُْوا ْ   صَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اِٰنِ
 عَّلِْیم   

52. ‘আৰু ততোমোল োকৰ এই উম্মত তকৱ  এটোই উম্মত, 

আৰু মলয়ই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক; গবতলক তকৱ  

তমোলৰই তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো’। 

ِذه    وَّاِٰنَّ  َّنَّا  اُٰمَُّتُكْم  هه ةً ٰوَّا  اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ
بُُٰكْم   فَّاتَُّٰقْوِن  رَّ

53. বপছতলহ মোনুলহ বসহঁতৰ বনজৰ মোজত বসহঁতৰ এই 

দ্বীনক িহুধো বিভি কবৰলছ। প্ৰলতযক দল ই বসহঁতৰ ওচৰত 

বয আলছ তসইলটো হ লহ আনবিত। 

ُعْو ا ٰطَّ ُهْم  فَّتَّقَّ َّْمرَّ ْ  ا ُ  كُٰلُ   ُزبًُرا    بَّْیٰنَّ
یِْهْم   ِبمَّا  ِحْزب     فَِّرُحْونَّ  لَّدَّ

54. এলতলক বকছু সময়ৰ িোলি বসহঁতক বসহঁতৰ বিভ্ৰোবেৰ 

মোজলত এবৰ বদয়ো। 
ْرُهْم  تِِهْم  ِفْ  فَّذَّ ْمرَّ ٰته  غَّ  ِحْی   حَّ
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55. বসহঁলত ভোলি তনবক তয, আবম বসহঁতক বয ধন-সম্পদ 

আৰু সেোন-সেবতৰ দ্বোৰো সহলযোবগতো কবৰলছোঁ, তোৰ 

মোধযমত-- 

ُبْونَّ  َّیَّْحسَّ َّنَّٰمَّا  ا ُهْم  ا ٰمَّال    ِمْن  ِبه   نُِمٰدُ
ن  بَِّنْیَّ  ٰوَّ

56. আবম বসহঁতৰ িোলি সকল ো মি  তৰোবেত কবৰম? নহয়, 

িৰং বসহঁলত উপ বব্ধ কবৰি পৰো নোই। 
اِرعُ  ِت    ِف  لَُّهْم  نُسَّ ْْیه   َٰلَّ  بَّْل   الْخَّ

 یَّْشُعُرْونَّ 

57. বনশ্চয় বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ ভয়ত ভীত-সন্ত্ৰি,  َّْشیَّةِ  ٰمِْن  ُهْم  الَِّٰذیْنَّ  اِٰن بِِٰهْم  خَّ  رَّ
ن   ٰمُْشِفُقْونَّ

58. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ বনদশিনসমূহৰ প্ৰবত 

বিশ্বোস তপোষণ কলৰ, 
بِِٰهْم  ِباهیهِت  ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  ن  رَّ  یُْؤِمُنْونَّ

59. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ  গত বশ্বকি  নকলৰ,  َّبِِٰهْم  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن ن  َلَّ  ِبرَّ  یُْشِرُكْونَّ

60. আৰু বযসকল  দোন কবৰি গীয়ো িস্তু ভীত-কবম্পত 

হৃদয়ত দোন কলৰ, এইকোৰলণ তয, ততওলঁ োলক বনজ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰল  প্ৰতযোৱতি ন কবৰি  োবগি। 

ا   یُْؤُتْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  تَّْوا مَّ  وَّقُلُْوبُُهْم  اه
َّنَُّٰهْم  وَِّجلَّة   بِِٰهْم  اِله  ا ن  رَّ ِجُعْونَّ  ره

61. ততওঁল োলকই ক যোণ সোধনত খৰধৰ কলৰ, আৰু এই 

তক্ষ্ত্ৰত ততওলঁ োক অগ্ৰগোমী হয়। 
هٓى ِكَّ  ِرُعْونَّ  اُول ِت  ِف  یُسه ْْیه   وَُّهْم  الْخَّ
ا  ِبُقْونَّ  لَّهَّ  سه

62. আৰু আবম কোলকো তোৰ সোধযোতীত দোবয়ত্বৰ তিোজো অপিন 

নকলৰোঁ। আমোৰ ওচৰত আলছ এলন এখন বকতোি, বযখলন 

সতয িযি কলৰ আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত অকলণো অনযোয় কৰো 

নহ’ি। 

َّلُِٰف  وََّلَّ  ا  اَِٰلَّ  نَّْفًسا نُك هَّ یْنَّا   ُوْسعَّ لَّدَّ   وَّ
ٰقِ  یَّْٰنِطُق  ِكتهب   یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم  ِبالْحَّ
 

63. িৰং এই বিষলয় বসহঁতৰ অেৰ অজ্ঞোনতোত আচ্ছন্ন, 

ইয়োৰ িোবহলৰও বসহঁতৰ আৰু কমি আলছ বযলিোৰ বসহঁলত কবৰ 

আলছ। 

ة   ِفْ  قُلُْوبُُهْم  بَّْل  ْمرَّ ا ٰمِْن  غَّ لَُّهْم  ههذَّ  وَّ
َّْعمَّال   لِكَّ  دُْوِن   ٰمِْن  ا ا   ُهْم  ذه ِملُْونَّ  لَّهَّ عه
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64. অৱলশষত তযবতয়ো আবম বসহঁতৰ মোজৰ বি োসী 

িযবিসক ক শোবি বদও ঁততবতয়োলহ বসহঁলত আতি নোদ কবৰ 

উল । 

ٰته   ْذنَّا  اِذَّا   حَّ ْ  اَّخَّ فهِْْیِ اِب  ُمَْتَّ ذَّ   ِبالْعَّ
 یَّْجـ َُّرْونَّ   ُهْم  اِذَّا

65. বসহঁতক তকোৱো হ’ি, ‘আবজ আতি নোদ নকবৰিো, বনশ্চয় 

ততোমোল োলক আমোৰ ফো ৰ পৰো তকোলনো সহোয় নোপোিো’। 

نَُّٰكْم  الْیَّْومَّ  تَّْجـ َُّروا َلَّ   َلَّ  ٰمِنَّٰا  اِ
ُرْونَّ   ُتْنصَّ

66. বনশ্চয় তমোৰ আয়োতসমূহ ততোমোল োকৰ সনু্মখত 

বত োৱত কৰো হহবছ , বকন্তু ততোমোল োলক উ টি 

বপছফোল লহ গুবচ হগবছ ো-- 

َّانَّْت  قَّْد  یهِتْ  ك   فَُّكنُْتْم  عَّلَّْیُكْم  ُتْتله  اه
له   َّْعقَّاِبكُْم  عَّ ن  ا  تَّْنِكُصْونَّ

67. দোবম্ভকতোলৰ এই বিষয়ত অথিহীন গল্প-গুজি কবৰ 

ততোমোল োলক ৰোবত অবতিোবহত কবৰবছ ো। 
  ۬ یْنَّ   ِمًرا ِبه    ُمْستَّْكَِبِ  تَّْهُجُرْونَّ  سه

68. এলতলক বসহঁলত এই িোণী সম্পলকি  বচেো-গলৱষণো কৰো 

নোইলন? তন এইকোৰলণ তয, বসহঁতৰ ওচৰল  এলনকুৱো িস্তু 

আবহলছ বযলটো বসহঁতৰ পূিিপুৰুষসক ৰ ওচৰল  অহো নোবছ ? 

َّفَّلَّْم  بَُّٰروا ا َّْم  الْقَّْولَّ  یَّٰدَّ ُهْم  ا ٓاءَّ ا  جَّ  ٰمَّ
ُهُم  یَّاِْت  لَّْم  بَّٓاءَّ ؗ  اه لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ

69. অথিো বসহঁলত বনজ ৰোছু ক বচবনি পৰো নোই িুব  

অস্বীকোৰ কবৰলছ তনবক? 
َّْم  ُسْولَُّهْم  یَّْعِرفُْوا لَّْم  ا   لَّه   فَُّهْم  رَّ

 ؗ  ُمْنِكُرْونَّ

70. নোইিো বসহঁলত এইলটো কয় তনবক তয, এওঁ উন্মোদনোগ্ৰি? 

নহয়, িৰং ততওঁ বসহঁতৰ ওচৰত সতয হ  আবহলছ, আৰু 

বসহঁতৰ অবধকোংশই সতযক অপছি কলৰ। 

َّْم  ُهْم  بَّْل   ِجنَّٰة     ِبه   یَُّقْولُْونَّ  ا ٓاءَّ  جَّ
ٰقِ  ْكثَُّرُهْم  ِبالْحَّ َّ ٰقِ  وَّا ِرُهْونَّ  لِلْحَّ  كه

71. আৰু সতয যবদ বসহঁতৰ কোমনো-িোসনোৰ অনুগোমী 

হ’ লহঁলতন ততলে আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ 

মোজত থকো সকল ো িস্তু বিশৃংখ  হহ পবৰ লহঁলতন। িৰং 

আবম বসহঁতৰ ওচৰত হ  আবহলছোঁ বসহঁতৰ সন্মোন সম্বব ত 

বযকৰ (তকোৰআন) বকন্তু বসহঁলত বসহঁতৰ এই উপলদশিোণীৰ 

(তকোৰআনৰ) পৰো মুখ ঘূৰোই  য়। 

لَّوِ  تَّٰبَّعَّ  وَّ ٰقُ  ا ُهْم  الْحَّ َّْهوَّٓاءَّ ِت  ا دَّ  لَّفَّسَّ
مهوهُت  مَّْن  وَّاَْلَّْرُض  الٰسَّ   بَّْل   فِْیِهٰنَّ    وَّ
 ْ ُ َّتَّْیٰنه ْن  فَُّهْم  ِبِذْكِرِهْم  ا ْكِرِهْم  عَّ   ذِ
ْعِرُضْونَّ    ٰمُ
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72. অথিো তুবম বসহঁতৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰবতদোন বিচৰো 

তনবক? (জোবন তথোৱো) ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবতদোলনই তেি 

আৰু ততলৱঁই তেি জীবৱকোদোতো। 

َّْم  ْرًجا  تَّْسـ َّلُُهْم  ا اُج  خَّ رَّ بِٰكَّ  فَّخَّ ۬    رَّ ْْی      خَّ
ْْیُ  ِزقِْیَّ   وَُّهوَّخَّ  الٰره

73. আৰু বনশ্চয় তুবম বসহঁতক সৰ  পথৰ বপলনই আহ্বোন কবৰ 

আছো। 
نَّٰكَّ  اط    اِله  لَّتَّْدُعْوُهْم  وَّاِ  ِصرَّ

 ٰمُْستَِّقْیم  

74. বনশ্চয় বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকলৰ, 

বসহঁলতই হহলছ সৰ  পথৰ পৰো বিচুযত, 
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّاِٰنَّ  ِن  ِباَْلهِخرَّ   عَّ

اِط  رَّ ِكُبْونَّ  الٰصِ  لَّنه

75. আৰু যবদ আবম বসহঁতৰ প্ৰবত দয়ো কলৰোঁ আৰু বসহঁতৰ দুখ-

হদনয দূৰ কবৰ বদও,ঁ তথোবপও বসহঁলত অিোধযতোত বিভ্ৰোেৰ 

দলৰ ঘূবৰ থোবকি। 

لَّوْ  ْ  وَّ ُ ْفنَّا  رَِّحْمٰنه ا  وَّكَّشَّ   ٰمِْن  ِبِهْم  مَّ
ْوا ُضٰر    یَّْعمَُّهْونَّ  ُطْغیَّانِِهْم  ِفْ  لَّٰلَّٰجُ

76. বনশ্চয় আবম বসহঁতক শোবিৰ দ্বোৰো সতকি  কবৰলছোঁ, 

তথোবপও বসহঁলত বনজ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত অৱনত নহ’  আৰু 

বিনীত হহ প্ৰোথিনোও নকবৰল । 

لَّقَّْد  ُهْم  وَّ ْذنه اِب  اَّخَّ ذَّ   فَّمَّا  ِبالْعَّ
بِِٰهْم  اْستَّكَّانُْوا ا  لِرَّ مَّ ُعْونَّ  وَّ ٰرَّ  یَّتَّضَّ

77. অৱলশষত তযবতয়ো আবম বসহঁতৰ ওপৰত কঠিন শোবিৰ 

দুৱোৰ খুব  বদল োঁ ততবতয়োলহ বসহঁলত হতোশ হহ পবৰ । 

ٰته   ْ  فَّتَّْحنَّا  اِذَّا حَّ اب   ذَّا بَّابًا عَّلَّهْْیِ  عَّذَّ
ِدیْد   ن  فِْیهِ  ُهْم  اِذَّا شَّ  ُمْبلُِسْونَّ

78. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি কোণ, চকু আৰু অেকৰণ 

সৃবষ্ট কবৰলছ; বকন্তু ততোমোল োলক খুলিই কম কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ 

কৰো। 

َّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی   ا َّنْشَّ ْمعَّ  لَّكُُم  ا   الٰسَّ
ارَّ  ةَّ    وَّاَْلَّبْصَّ ا  قَّلِْیًل   وَّاَْلَّفْـ ِدَّ   ٰمَّ
 تَّْشكُُرْونَّ 

79. ততলৱঁই ততোমোল োকক পৃবথৱীত বিিৃত কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োকক ততওঁৰ ওচৰলতই সমলিত কৰো হ’ি। 
ُكْم  وَُّهوَّالَِّٰذْی  َّ ا   وَّاِلَّْیهِ  اَْلَّْرِض  ِف  ذَّرَّ
ُرْونَّ   ُتْحشَّ

80. ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয ঘটোয়, ততওঁৰ 

অবধকোৰলতই ৰোবত আৰু বদনৰ পবৰিতি ন হয়। তথোবপও 

ততোমোল োলক িুবজ তনোলপোৱোলন? 

یُِمْیُت  یُْح   وَُّهوَّالَِّٰذْی  لَّهُ  وَّ ُف  وَّ   اْخِتلَّ
اِر    الَّْٰیِل  َّفَّلَّ   وَّالنَّٰهَّ  تَّْعِقلُْونَّ  ا
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81. িৰং বসহঁলতও তসই কথোলকই কয় বয কথো বসহঁতৰ 

পূিিৱতীসকল  হকবছ । 
لُْوا بَّْل  ا  ِمثْلَّ  قَّا لُْونَّ  قَّالَّ  مَّ َّٰوَّ  اَْل

82. বসহঁলত কয়, ‘তযবতয়ো আবম মৃতুযিৰণ কবৰম আৰু আবম 

মোটি তথো অবিত পবৰণত হ'ম, তোৰ বপছলতো আবম পুনৰুবিত 

হ'মলন? 

لُْو ا اِذَّا قَّا اًما  وَُّكنَّٰا  ِمتْنَّا  ءَّ ابًا ٰوَِّعظَّ   ُترَّ
نَّٰا  اِ  لَّمَّْبُعْوثُْونَّ  ءَّ

83. ‘বনশ্চয় আমোক আৰু ইবতপূলিি আমোৰ পূিিপুৰুষসক লকো 

এলন ধৰণৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহবছ । এয়ো পূিিৱতীসক ৰ 

উপকথোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

بَّٓاُؤنَّا  نَّْحُن  ُوعِْدنَّا  لَّقَّْد  ا وَّاه   ِمْن  ههذَّ
ا   اِْن  قَّْبُل  اِطْْیُ  اَِٰلَّ   ههذَّ لِْیَّ  اَّسَّ  اَْلَّٰوَّ

84. তকোৱো, ‘পৃবথৱী আৰু ইয়োত বয আলছ তসই সকল োলিোৰ(ৰ 

অবধকোৰ) কোৰ? যবদ ততোমোল োলক জোনো (ততলে তকোৱো)’। 

مَّْن  اَْلَّْرُض  لِٰمَِّن  قُْل  ا    وَّ   ُكنُْتْم  اِْن  فِْیهَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ 

85. বসহঁলত তৎক্ষ্ণোত ক’ি, ‘আল্লোহৰ’। তকোৱো, ‘তথোবপও 

ততোমোল োলক বশক্ষ্ো গ্ৰহণ নকবৰিোলন’? 

یَُّقْولُْونَّ  ِ    سَّ َّفَّلَّ  قُْل   ّلِلٰه ٰكَُّرْونَّ  ا  تَّذَّ

86. তকোৱো, ‘সপ্ত আকোশ আৰু মহো আৰছৰ প্ৰবতপো ক 

তকোন’? 
ٰبُ  مَّْن  قُْل  وهِت  ٰرَّ مه ْبِع  الٰسَّ ٰبُ  الٰسَّ   وَّرَّ

ْرِش  ِظْیِم  الْعَّ  الْعَّ

87. শীলেই বসহঁলত ক’ি, ‘আল্লোহ’। তকোৱো, ‘তথোবপও 

ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন’? 

یَُّقْولُْونَّ  ِ    سَّ َّفَّلَّ  قُْل   ّلِلٰه  تَّٰتَُّقْونَّ  ا

88. তকোৱো, ‘কোৰ হোতত সকল ো িস্তুৰ কতৃি ত্ব? বযজলন 

আেয় দোন কলৰ অথচ ততওঁৰ বিপলক্ষ্ তকোলনোলৱই কোলকো 

আেয় বদি তনোৱোলৰ, যবদ ততোমোল োলক জোনো (ততলে 

তকোৱো)’। 

ْ  قُْل  ء   كُٰلِ  مَّلَّكُْوُت  ِبیَِّده   مَّنٌۢ ْ   َشَّ
یُِجْْیُ  ارُ  وََّلَّ  وَُّهوَّ   ُكنُْتْم  اِْن  عَّلَّْیهِ   یُجَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ 

89. অবচলৰই বসহঁলত ক’ি ‘আল্লোহ’। তকোৱো, ‘ততলে ক’ৰ 

পৰো ততোমোল োলক যোদুগ্ৰি হহছো’? 

یَُّقْولُْونَّ  ِ    سَّ َّٰنه  قُْل   ّلِلٰه ُرْونَّ  فَّا  ُتْسحَّ
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90. িৰং আবম বসহঁতৰ ওচৰল  সতয আবনলছোঁ; বনশ্চয় বসহঁত 

বমছ ীয়ো। 
ْ  بَّْل  ُ َّتَّْیٰنه ٰقِ  ا نَُّٰهْم  ِبالْحَّ لَّكهِذبُْونَّ   وَّاِ

 

91. আল্লোলহ তকোলনো সেোন গ্ৰহণ কৰো নোই, আৰু ততওঁৰ 

 গত আন তকোলনো উপোসযও নোই; যবদ থোবক লহঁলতন 

ততলে প্ৰলতযক ই োলহ বনজ বনজ সৃবষ্টক হ  পৃথক হহ 

গ’ লহঁলতন আৰু এজলন আনজনৰ ওপৰত প্ৰোধোনয বিিোৰ 

কবৰল লহঁলতন। বসহঁলত আল্লোহৰ প্ৰবত বযলিোৰ আলৰোপ কলৰ 

তসইলিোৰৰ পৰো ততওঁ অবত পবৱত্ৰ অবত মহোন! 

ا  ذَّ  مَّ تَّٰخَّ ُ  ا ا  ِمْن  اّلٰله مَّ لَّد  ٰوَّ َّانَّ  ٰوَّ ه   ك   مَّعَّ
هه   ِمْن  هَّبَّ  اِذًا اِل هه    كُٰلُ  لَّٰذَّ لَّقَّ  ِبمَّا  اِل   خَّ

لَّ  لَّعَّ له  بَّْعُضُهْم  وَّ نَّ   بَّْعض     عَّ   ُسْبحه
 ِ ٰمَّا  اّلٰله ن  عَّ  یَِّصُفْونَّ

92. তগোপন আৰু প্ৰকোশয সকল ো বিষলয় ততওঁ জ্ঞোত, 

এলতলক বসহঁলত বয অংশী কলৰ তোৰ পৰো ততওঁ িহু উিি ত। 
ْیِب  عهلِِم  ادَّةِ  الْغَّ هَّ له  وَّالٰشَّ ٰمَّا  فَّتَّعه   عَّ

ن   یُْشِرُكْونَّ

93. তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বয বিষলয় বসহঁতক 

প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰদোন কৰো হহলছ, তুবম যবদ তসয়ো তমোক (তমোৰ 

জীৱন কো লত) তদখুৱোি বিচৰো--- 

ٰبِ  قُْل  ا  ٰرَّ ْ  اِٰمَّ ا  ُتِریَّٰنِ ن  مَّ  یُْوعَُّدْونَّ

94. ‘ততলনহ’ত , তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তমোক যোব ম 

সম্প্ৰদোয়ৰ অেভুি ি নকবৰিো’। 

ٰبِ  لِْنْ  فَّلَّ  رَّ لِمِْیَّ  الْقَّْوِم  ِف  تَّْجعَّ الٰظه
 

95. আৰু আবম বসহঁতক বয বিষলয় প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰদোন কবৰলছোঁ, 

বনশ্চয় তসয়ো আবম ততোমোক তদখুৱোিল  সক্ষ্ম। 
نَّٰا  له   وَّاِ َّْن  عَّ ا  نُِٰریَّكَّ  ا   نَِّعُدُهْم  مَّ

 لَّقهِدُرْونَّ 

96. তুবম সৎকমিৰ দ্বোৰো অসৎকমিক প্ৰবতহত কৰো; বসহঁলত 

(আমোৰ প্ৰবত) বয আলৰোপ কলৰ তসই সম্পলকি  আবম সবিলশষ 

অৱগত। 

ُن  ِِهَّ  ِبالَِّٰتْ  اِدْفَّعْ  یِٰئَّةَّ    اَّْحسَّ   نَّْحُن   الٰسَّ
َّعْلَُّم   یَِّصُفْونَّ  ِبمَّا  ا

97. আৰু তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! মই চয়তোনৰ 

প্ৰলৰোচনোৰ পৰো ততোমোৰ ওচৰত আেয় প্ৰোথিনো কলৰোঁ’। 

ٰبِ  وَّقُْل  َُّعْوذُ  ٰرَّ ِت  ِمْن  ِبكَّ  ا   هَّمَّزه
ن  ِطْیِ یه  الٰشَّ
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98. ‘ গলত তকোৱো, তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ ওচৰত 

বসহঁতৰ (চয়তোনলিোৰৰ) উপবিতৰ পৰো মই ততোমোৰ ওচৰত 

আেয় প্ৰোথিনো কলৰোঁ’। 

َُّعْوذُ  ٰبِ  ِبكَّ  وَّا َّْن  رَّ  یَّْٰحُضُرْوِن  ا

99. অৱলশষত তযবতয়ো বসহঁতৰ কোলৰোিোৰ ওচৰল  মৃতুয 

আলহ, ততবতয়ো বস কয়, তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক আলকৌ 

(পৃবথৱীল ) ওভতোই বদয়ো, 

ٰته   ٓاءَّ  اِذَّا حَّ ُهُم  جَّ دَّ ٰبِ  قَّالَّ  الْمَّْوُت  اَّحَّ   رَّ
 اْرِجُعْوِنن 

100. যোলত মই সৎকমি কবৰি পোলৰোঁ বযলটো মই আগলত কৰো 

নোবছল োঁ। নহয়, এইলটো তকবতয়োও নহ'ি। বস বয হকলছ 

বনশ্চয় তসইলটো হহলছ এটো িোকযমোত্ৰ। পুনৰুিোনৰ বদৱসল লক 

বসহঁতৰ সনু্মখত থোবকি িোৰযোখ। 

  ْ ٰلِ َّْعمَُّل  لَّعَّ الًِحا  ا ْكُت  فِْیمَّا  صَّ َّٰلَّ    تَّرَّ   ك
ا  نَّٰهَّ َّلِمَّة   اِ ا    ك ِمْن   ُهوَّقَّٓاى ِلُهَّ ٓاى ِِهْم   وَّ  ٰوَّرَّ
ثُْونَّ  یَّْوِم  اِله  بَّْرزَّخ    یُْبعَّ

101. এলতলক বযবদনো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি তসইবদনো 

পৰস্পৰৰ মোজত আত্মীয়তোৰ তকোলনো িন্ধন নোথোবকি আৰু 

তকোলনোলৱই কোলৰো খো-খিৰ ন ’ি, 

وْرِ  ِف  نُِفخَّ  فَّاِذَّا ابَّ  فَّلَّ   الٰصُ َّنْسَّ ْ  ا ُ   بَّْیٰنَّ
ذ   ى ِ لُْونَّ  وََّلَّ  یَّْومَّ ٓاءَّ  یَّتَّسَّ

102. এলতলক বযসক ৰ তু োচনী গধূৰ হ’ি ততওঁল োলকই 

হ’ি সফ কোম, 
َُّقلَّْت  فَّمَّْن  وَّاِزیُْنه   ث هٓى ِكَّ  مَّ   ُهُم  فَّاُول

 الْمُْفلُِحْونَّ 

103. আৰু বযসক ৰ তু োচনী পোত  হ’ি, বসহঁলতই 

তসইসক  ত োক বযসকল  বনজলৰই ক্ষ্বত কবৰলছ; বসহঁত 

জোহোন্নোমত িোয়ী হ’ি। 

ْن  مَّ ٰفَّْت  وَّ وَّاِزیُْنه   خَّ هٓى ِكَّ  مَّ  الَِّٰذیْنَّ  فَّاُول
ا ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ نَّٰمَّ  ِفْ  ا هَّ  جَّ
لُِدْونَّ    خه

104. জুলয় বসহঁতৰ মুখমি  দগ্ধ কবৰি আৰু বসহঁলত তোত 

থোবকি িীভৎস তচলহৰোল ; 
ا   وَُّهْم  النَّٰارُ  ُوُجْوهَُّهُم  تَّلْفَُّح    فِْیهَّ

هلُِحْونَّ   ك

105. ততোমোল োকৰ ওচৰত তমোৰ আয়োতসমূহ বত োৱত কৰো 

তহোৱো নোবছ লন? অথচ ততোমোল োলক তসইলিোৰক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো। 

َّلَّْم  یهِتْ  تَُّكْن  ا   فَُّكنُْتْم  عَّلَّْیُكْم  ُتْتله  اه
ا  بُْونَّ  ِبهَّ  ُتكَّٰذِ
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106. বসহঁলত ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! দুভি োগযই 

আমোক পৰোজয় কবৰবছ  আৰু আবম আবছল োঁ এটো পথভ্ৰষ্ট 

সম্প্ৰদোয়; 

بَّٰنَّا  قَّالُْوا  وَُّكنَّٰا  ِشْقوَُّتنَّا  عَّلَّیْنَّا  غَّلَّبَّْت  رَّ
ٓالِْٰیَّ  قَّْوًما   ضَّ

107. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! এই অবিৰ পৰো আমোক মুি 

কৰো; ইয়োৰ বপছলতো যবদ আবম পুনৰ কুফৰী কলৰোঁ ততলে 

বনশ্চয় আবম যোব ম হ'ম’। 

بَّٰنَّا   َّْخِرْجنَّا  رَّ ا  ا  فَّاِنَّٰا  عُْدنَّا  فَّاِْن  ِمْنهَّ
لِمُْونَّ   ظه

108. আল্লোলহ ক’ি, ‘ততোমোল োলক বনকৃষ্ট অৱিোত ইয়োলতই 

থোকো আৰু তমোৰ  গত তকোলনো কথো নক'িো’। 

ـ ُْوا قَّالَّ  ا  اْخسَّ  ُتكَّلِٰمُْوِن  وََّلَّ   فِْیهَّ

109. তমোৰ িোিোসক ৰ মোজৰ এলনকুৱো এটো দ  আবছ  

বযসকল  হকবছ , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম ঈমোন 

আবনলছোঁ, এলতলক তুবম আমোক ক্ষ্মো কৰো আৰু আমোৰ প্ৰবত 

দয়ো কৰো, আৰু তুবম সিিলেি দয়ো ু’। 

نَّٰه   َّانَّ  اِ   یَُّقْولُْونَّ  ِعبَّادِْی  ٰمِْن  فَِّریْق   ك
بَّٰنَّا   نَّٰا  رَّ مَّ ْمنَّا  لَّنَّا  فَّاْغِفرْ  اه َّنْتَّ  وَّاْرحَّ   وَّا
ْْیُ  ِحِمْیَّ ۬   خَّ  الٰره

110. ‘বকন্তু ততোমোল োলক ততওলঁ োকক হ  ইমোন  োট্টো-

বিদ্ৰূপ কবৰবছ ো তয, তসই  োট্টো-বিদ্ৰূলপ ততোমোল োকক তমোৰ 

স্মৰণ পোহৰোই বদবছ । ততোমোল োলক ততওঁল োকৰ বিষলয় 

তকৱ  উপহোসলহ কবৰবছ ো’। 

ْذُتُمْوُهْم  ٰته   ِسْخِریًٰا فَّاتَّٰخَّ ْوُكْم  حَّ َّنْسَّ  ا
ْكِرْی  ْ  وَُّكنُْتْم  ذِ كُْونَّ  ٰمِْٰنُ  تَّْضحَّ

111. বনশ্চয় আবম ততওলঁ োকৰ হধযিযৰ কোৰলণ আবজ আবম 

ততওঁল োকক পুৰসৃ্কত কবৰল োঁ; বনশ্চয় ততওঁল োলকই হহলছ 

সোফ যমবিত। 

 ْ ُ  اِٰنِ یهَُْتُ زَّ ا ن  ِبمَّا  الْیَّْومَّ  جَّ ْو  ُ َبَّ َّنَُّٰهْم   صَّ  ا
 الْفَّٓاى ُِزْونَّ  ُهُم 

112. আল্লোলহ ক’ি, ‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত বকমোন িছৰ 

অৱিোন কবৰবছ ো’? 
دَّ  اَْلَّْرِض  ِف  لَِّبثُْتْم  كَّْم  قهلَّ  ِسِنْیَّ   عَّدَّ

 

113. বসহঁলত ক’ি, ‘আবম অৱিোন কবৰবছল োঁ এবদন অথিো 

বদনৰ বকছু অংশ; এলতলক তুবম গণনোকোৰীসক ক সুবধ 

তচোৱো’। 

َّوْ  یَّْوًما  لَِّبثْنَّا  قَّالُْوا   فَّْسـ َِّل  یَّْوم   بَّْعضَّ  ا
ٓادِٰیْنَّ   الْعَّ
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114. ততওঁ ক’ি, ‘ততোমোল োলক অবত কম সময়লহ অৱিোন 

কবৰবছ ো; যবদ ততোমোল োলক বনবশ্চতভোলৱ জোবনি 

পোবৰ োলহঁলতন! 

َّنَُّٰكْم  لَّٰوْ  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  لَِّٰبثُْتْم  اِْن  قهلَّ   ا
 تَّْعلَّمُْونَّ  ُكنُْتْم 

115. ‘ততোমোল োলক ভোবিবছ ো তনবক তয, আবম 

ততোমোল োকক অনথিক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ আৰু ততোমোল োকক 

আমোৰ ওচৰল লক ওভতোই আনো নহ’ি? 

ِسْبُتْم  َّفَّحَّ َّنَّٰمَّا  ا ُكْم   ا لَّْقنه   عَّبَّثًا  خَّ
َّنَُّٰكْم  ُعْونَّ  َلَّ  اِلَّیْنَّا  وَّا  ُتْرجَّ

116. এলতলক আল্লোহ মবহমোময়, প্ৰকৃত মোব ক, ততওঁৰ 

িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই; ততলৱঁই সন্মোবনত 

আৰছৰ অবধপবত। 

لَّ  ُ  فَّتَّعه ٰقُ    الْمَّلُِك  اّلٰله ههَّ  َلَّ    الْحَّ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
ٰبُ  ْرِش  رَّ  الْكَِّریِْم  الْعَّ

117. আৰু বযলয় আল্লোহৰ  গত অনয তকোলনো উপোসযলকো 

আহ্বোন কলৰ, (অথচ) তসই বিষলয় তোৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰমোণ 

নোই, তোৰ বহচোপ-বনকোচ তকৱ  তোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আলছ, বনশ্চয় কোবফৰসক  সফ  হ’ি তনোৱোবৰি। 

ْن  مَّ ِ  مَّعَّ  یَّْٰدعُ  وَّ هًها  اّلٰله رَّ ن  اِل  َلَّ   اهخَّ
ابُه   فَّاِنَّٰمَّا   ِبه  ن  لَّه   بُْرهَّانَّ  بِٰه     ِعْندَّ  ِحسَّ   رَّ
نَّٰه    الْكهِفُرْونَّ  یُْفلُِح  َلَّ  اِ

118. আৰু তকোৱো, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! ক্ষ্মো কৰো আৰু দয়ো 

কৰো, আৰু তুবমলয়ই সিিলেি দয়ো ু’। 

ٰبِ  وَّقُْل  ْم  اْغِفرْ  ٰرَّ َّنْتَّ  وَّاْرحَّ ْْیُ   وَّا  خَّ
ن  ِحِمْیَّ  الٰره
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আন-নূৰ النوَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. এইলটো এটো ছুৰো, এইলটোক আবম অৱতীণি কবৰলছোঁ আৰু 

ইয়োত বদলছোঁ বকছুমোন অৱশয পো নীয় বিধোন, আৰু ইয়োত 

আবম অৱতীণি কবৰলছোঁ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ, যোলত 

ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

ة   ا  ُسوْرَّ لْنههَّ َّنْزَّ ا  ا ْضنههَّ لْنَّا   وَّفَّرَّ َّنْزَّ ا   وَّا   فِْیهَّ
یهت    لَّٰكُْم  بَّیِٰنهت   اه ٰكَُّرْونَّ  لَّٰعَّ  تَّذَّ

2. িযবভচোবৰণী আৰু িযবভচোৰী--- বসহঁত প্ৰলতযকলক এশটোলক 

তিত্ৰোঘোত কৰো। আল্লোহৰ বিধোন কোযিকৰীকৰণত বসহঁতৰ প্ৰবত 

দয়োই তযন ততোমোল োকক প্ৰভোবৱত নকলৰ, যবদলহ 

ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু আবখৰোতৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন 

কৰো;  গলত মুবমনসক ৰ এটো দ  যোলত বসহঁতৰ শোবি (ৰ 

সময়ত উপবিত হহ) প্ৰতযক্ষ্ কলৰ। 

نِیَّةُ  ا َّلٰزَّ اِنْ  ا   وَّاِحد   كُٰلَّ  فَّاْجلُِدْوا وَّالٰزَّ
ة   ِمائَّةَّ  ٰمِْنُهمَّا  لْدَّ   ِبِهمَّا  تَّاُْخْذُكْم  وََّلَّ  جَّ
اْفَّة   ِ  دِیِْن  ِفْ  رَّ   ُتْؤِمُنْونَّ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلٰله
 ِ ْد   اَْلهِخِر    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله لْیَّْشهَّ   وَّ

ابَُّهمَّا  ٓاى ِفَّة   عَّذَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  ٰمِنَّ  طَّ

3. িযবভচোৰীলয় তকৱ  িযবভচোবৰণী অথিো মুশ্ববৰক নোৰীকলহ 

বিিোহ কৰোয়; আনহোলত িযবভচোবৰণীক, তোইক তকৱ  

িযবভচোৰী অথিো মুশ্ববৰলকলহ বিিোহ কৰোয়, আৰু মুবমনসক ৰ 

ওপৰত এইলটো হোৰোম কৰো হহলছ। 

اِنْ  َّلٰزَّ نِیَّةً  اَِٰلَّ  یَّْنِكُح  َلَّ  ا َّوْ  زَّا   ُمْشِركًَّة ؗ  ا
نِیَّةُ  ا ا   َلَّ  وَّالٰزَّ َّوْ  زَّان   اَِٰلَّ  یَّْنِكُحهَّ  ا
لِكَّ  وَُّحٰرِمَّ   ُمْشِرك     لَّ  ذه الْمُْؤِمِنْیَّ   عَّ

 

4. আৰু বযসকল  সচ্চবৰত্ৰো নোৰীৰ প্ৰবত অপিোদ আলৰোপ 

কলৰ, তোৰ বপছত বসহঁলত চোবৰজন সোক্ষ্ী উপবিত কবৰি 

তনোৱোলৰ, ততলে বসহঁতক ততোমোল োলক আশীটোলক তিত্ৰোঘোত 

কৰো আৰু ততোমোল োলক তকবতয়োও বসহঁতৰ সোক্ষ্ী গ্ৰহণ 

নকবৰিো; কোৰণ ইহঁলতই হহলছ ফোবছক্ব। 

نهِت  یَّْرُمْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   لَّْم  ثُٰمَّ  الْمُْحصَّ
ةِ  یَّاُْتْوا ٓاءَّ  ِباَّْربَّعَّ دَّ  فَّاْجلُِدْوُهْم  ُشهَّ
َّمهِنْیَّ  ةً ٰوََّلَّ  ث لْدَّ ادَّةً  لَُّهْم  تَّْقبَّلُْوا جَّ هَّ  شَّ
َّبًَّدا    هٓى ِكَّ   ا ن  ُهُم  وَّاُول ِسُقْونَّ  الْفه

5. বকন্তু বযসকল  ইয়োৰ বপছত তোওিো কবৰলছ আৰু বনজলক 

সংলশোধন কবৰলছ, ততলে আল্লোহ বনশ্চয় ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু। 

ْ  تَّابُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  لِكَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ  ذه
َّْصلَُّحْوا    َّ  فَّاِٰنَّ   وَّا ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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6. আৰু বযসকল  বনজৰ স্ত্ৰীৰ প্ৰবত বনলজই অপিোদ আলৰোপ 

কলৰ, অথচ বনজৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ আন তকোলনো সোক্ষ্ী নোই, 

ততলন অৱিোত বসহঁত প্ৰলতযকলৰ সোক্ষ্য এইদলৰ হ’ি তয, বস 

আল্লোহৰ নোমত চোবৰিোৰ শপত খোই ক’ি তয, ‘বনশ্চয় বস 

সতযিোদীসক ৰ অেভুি ি, 

ُهْم  یَّْرُمْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  َّْزوَّاجَّ لَّْم  ا  یَُّكْن  وَّ
ٓاءُ  لَُّٰهْم  دَّ َّنُْفُسُهْم  اَِٰلَّ   ُشهَّ ادَّةُ  ا هَّ   فَّشَّ

ِدِهْم  َّْربَّعُ  اَّحَّ ت    ا ده هه ِ ن  شَّ نَّٰه    ِباّلٰله   لَّمِنَّ  اِ
ِدقِْیَّ   الٰصه

7. আৰু পিমিোৰ সোক্ষ্য প্ৰদোন কবৰ ক’ি তয, ‘যবদ বস 

বমছ ীয়ো হয় ততলে তোৰ ওপৰত নোবম আবহি আল্লোহৰ 

অবভশোপ’। 

ةُ  اِمسَّ َّٰنَّ  وَّالْخَّ ِ  لَّْعنَّتَّ  ا   اِْن  عَّلَّْیهِ  اّلٰله
َّانَّ   الْكهِذِبْیَّ  ِمنَّ  ك

8. আনহোলত হঘবনলয়কজনীৰ শোবিও ৰবহত হ’ি যবদ তোলয়ো 

আল্লোহৰ নোমত শপত খোই সোক্ষ্য প্ৰদোন কলৰ তয, ‘বনশ্চয় 

তোইৰ স্বোমী হহলছ বমছ ীয়ো’, 

ُؤا یَّْدرَّ ا  وَّ ْنهَّ ابَّ  عَّ ذَّ َّْن  الْعَّ دَّ  ا َّْربَّعَّ  تَّْشهَّ   ا
ت    ده هه ِ ن  شَّ نَّٰه    ِباّلٰله ن  لَّمِنَّ  اِ  الْكهِذِبْیَّ

9. আৰু পিমিোৰত ক’ি তয, ‘যবদ তোইৰ স্বোমী সতযিোদী হয় 

ততলে তোইৰ ওপৰত নোবম আবহি আল্লোহৰ গজি (লৰোধ)’। 

ةَّ  اِمسَّ َّٰنَّ  وَّالْخَّ بَّ  ا ِ  غَّضَّ ا   اّلٰله   اِْن  عَّلَّْیهَّ
َّانَّ  ِدقِْیَّ  ِمنَّ  ك  الٰصه

10. ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোহৰ দয়ো আৰু অনুগ্ৰহ নোথোবকল  

(বনশ্চয় ততোমোল োক ধ্বংস হ’ োলহঁলতন); বনশ্চয় আল্লোহ 

তোওিো গ্ৰহণকোৰী, প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّْو َلَّ  ِ  فَّْضُل  وَّ ْحمَُّته   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله   وَّرَّ
َّٰنَّ  َّ  وَّا ن  تَّٰوَّاب   اّلٰله ِكْیم   حَّ

11. বনশ্চয় বযসকল  এই অপিোদ ৰচনো কবৰলছ, বসহঁত 

ততোমোল োকলৰই এটো দ ; ইয়োক ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ িোলি অবনষ্টকৰ িুব  নোভোবিিো; িৰং এইলটো 

ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ; অৱলশয বসহঁত প্ৰলতযকলৰ 

িোলি আলছ বসহঁতৰ পোপকমিৰ ফ , বকন্তু বসহঁতৰ মোজৰ বযলয় 

এই বিষয়ত প্ৰধোন ভূবমকো পো ন কবৰলছ, তোৰ িোলি আলছ 

মহোশোবি। 

ٓاُءوْ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   ُعْصبَّة   ِباَْلِفِْك  جَّ
ُبْوهُ  َلَّ   ٰمِْنُكْم    ا تَّْحسَّ ٰرً   بَّْل   لَّٰكُْم    شَّ
ْْی   ْ  اْمِرئ   لِكُٰلِ   لَّٰكُْم    ُهوَّخَّ   ٰمَّا  ٰمِْٰنُ
بَّ  ْكتَّسَّ ٰله  وَّالَِّٰذْی   اَْلِثِْم    ِمنَّ  ا  تَّوَّ
ه   ْ  ِكَْبَّ اب    لَّه   ِمْٰنُ ِظْیم   عَّذَّ  عَّ
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12. তযবতয়ো ততোমোল োলক এই কথো শুবনবছ ো, ততবতয়ো 

মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমন নোৰীসকল  বকয় বনজৰ (মোনুহ) 

সম্পলকি  উত্তম ধোৰণো তপোষণ নকবৰল  আৰু এইলটো নক’ত  

তয, ‘এইলটো এটো স্পষ্ট বভবত্তহীন অপিোদ’? 

ِمْعُتُمْوهُ  اِذْ  لَّْو َلَّ   ٰنَّ  سَّ  الْمُْؤِمُنْونَّ  ظَّ
ا ن  ِباَّنُْفِسِهْم  وَّالْمُْؤِمنهُت  ْْیً   وَّقَّالُْوا  خَّ

ا    ٰمُِبْی   اِفْك   ههذَّ

13. বসহঁলত বকয় এই বিষলয় চোবৰজন সোক্ষ্ী উপবিত 

নকবৰল ? গবতলক বযলহতু বসহঁলত সোক্ষ্ী উপবিত কবৰি পৰো 

নোই, তসলয় বসহঁলতই হহলছ আল্লোহৰ ওচৰত বমছ ীয়ো। 

ٓاُءوْ  لَّْو َلَّ  ةِ  عَّلَّْیهِ  جَّ ٓاءَّ    ِباَّْربَّعَّ دَّ   فَّاِذْ   ُشهَّ
ٓاءِ  یَّاُْتْوا لَّْم  دَّ هَّ هٓى ِكَّ  ِبالٰشُ  ِعْندَّ  فَّاُول
 ِ  الْكهِذبُْونَّ  ُهُم  اّلٰله

14. পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোহৰ 

অনুগ্ৰহ আৰু দয়ো নোথোবকল , ততোমোল োলক বয বিষয়ত জবডত 

হহবছ ো তোৰ িোলি মহো শোবিলয় ততোমোল োকক স্পশি 

কবৰল লহঁলতন, 

لَّْو َلَّ  ِ  فَّْضُل  وَّ ْحمَُّته   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله   ِف   وَّرَّ
نْیَّا  ةِ  الٰدُ كُْم  وَّاَْلهِخرَّ ا   ِفْ   لَّمَّٰسَّ   مَّ
َّفَّْضُتْم  اب   فِْیهِ  ا ِظْیم  ۬   عَّذَّ  عَّ

15. তযবতয়ো ততোমোল োলক মুলখ মুলখ এই কথো প্ৰচোৰ কবৰ 

ফুবৰবছ ো আৰু এলন বিষয় মুলখলৰ উচ্চোৰণ কবৰ আবছ ো যোৰ 

তকোলনো জ্ঞোন ততোমোল োকৰ ওচৰত নোবছ ; আৰু 

ততোমোল োলক বিষয়লটোক অবত তুচ্ছ িুব  ভোবিবছ ো, অথচ 

আল্লোহৰ ওচৰত এইলটো আবছ  এটো অবত গুৰুত্বপূণি বিষয়। 

  وَّتَُّقْولُْونَّ  ِباَّلِْسنَِّتكُْم  تَّلَّٰقَّْونَّه   اِذْ 
ا  ِباَّفْوَّاِهكُْم    عِلْم   ِبه   لَّكُْم  لَّیْسَّ  ٰمَّ
ُبْونَّه   ۬   وَّتَّْحسَّ ِ  وَُّهوَِّعْندَّ   هَّیًِٰنا    اّلٰله

ِظْیم    عَّ

16. আৰু ততোমোল োলক তযবতয়ো এইলটো শুবনবছ ো ততবতয়ো 

ততোমোল োলক বকয় এই িুব  নক' ো তয, ‘এই বিষলয় কথো 

তকোৱোলটো আমোৰ িোলি উবচত নহয়; তহ আল্লোহ তুবম পবৱত্ৰ 

মহোন। বনশ্চয় এইলটো এটো জঘনয অপিোদ!’ 

لَّْو َلَّ   ِمْعُتُمْوهُ  اِذْ  وَّ ا  قُلُْتْم  سَّ   لَّنَّا   یَُّكْوُن  ٰمَّ
َّْن  ۬   نَّٰتَّكَّلَّٰمَّ  ا ا   ذَّ نَّكَّ   ِبهه ا ُسْبحه  ههذَّ

ِظْیم   بُْهتَّان    عَّ

17. আল্লোলহ ততোমোল োকক উপলদশ বদলয় তয, ‘যবদ 

ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো ততলে ভবৱষযলত তকবতয়োও 

অনুৰূপ আচৰণৰ পুনৰোিৃবত্ত নকবৰিো’। 

ُ  یَِّعُظكُُم  َّْن  اّلٰله َّبًَّدا لِمِثْلِه    تَُّعْودُْوا ا   اِْن  ا
ْؤِمِنْیَّ   ُكنُْتْم   ٰمُ

18. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি আয়োতসমূহ সুস্পষ্টভোলৱ 

বিিৃত কলৰ আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

 ُ یُبَّٰیِ ُ  وَّ ُ   اَْلهیهِت    لَّكُُم  اّلٰله  عَّلِْیم   وَّاّلٰله
ِكْیم    حَّ
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19. বনশ্চয় বযসকল  মুবমনসক ৰ মোজত অশ্লী তোৰ প্ৰসোৰ 

কোমনো কলৰ, বসহঁতৰ িোলি আলছ পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি; (মনত ৰোবখিো) আল্লোলহ জোলন 

ততোমোল োলকলহ নোজোনো। 

َّْن  یُِحبُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   تَِّشْیعَّ  ا
ةُ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  ِف  الْفَّاِحشَّ مَّ اب   لَُّهْم  اه  عَّذَّ

َّلِْیم  ن  نْیَّا  ِف   ا ةِ    الٰدُ ُ   وَّاَْلهِخرَّ  وَّاّلٰله
َّنُْتْم  یَّْعلَُّم   تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  وَّا

20. ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোহৰ দয়ো আৰু অনুগ্ৰহ নোথোবকল  

(বনশ্চয় ততোমোল োক ধ্বংস হ’ োলহঁলতন); আৰু বনশ্চয় 

আল্লোহ তেহশী , অবত দয়ো ু। 

لَّْو َلَّ  ِ  فَّْضُل  وَّ ْحمَُّته   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله   وَّرَّ
َّٰنَّ  َّ  وَّا ُءْوف   اّلٰله ن  رَّ  ٰرَِّحیْم 

21. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক চয়তোনৰ পদোঙ্ক অনুসৰণ 

নকবৰিো। বযলয় চয়তোনৰ পদোঙ্ক অনুসৰণ কলৰ, বনশ্চয় 

চয়তোলন (তোক) অশ্লী তো আৰু তিয়ো কমিৰলহ বনলদি শ বদলয়। 

আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়ো নোথোবকল  ততোমোল োকৰ তকোলনও 

তকবতয়োও পবৱত্ৰ হ’ি তনোৱোবৰ োলহঁলতন, বকন্তু আল্লোলহ যোক 

ইচ্ছো পবৱত্ৰ কলৰ, আৰু আল্লোহ সিিলেোতো সিিজ্ঞ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ  ُخُطوهِت  تَّتَِّٰبُعْوا َلَّ  اه
ِن    ْیطه مَّْن   الٰشَّ   ُخُطوهِت   یَّٰتَِّٰبعْ  وَّ
ِن  ْیطه ٓاءِ  یَّاُْمرُ  فَّاِنَّٰه   الٰشَّ  ِبالْفَّْحشَّ
لَّْو َلَّ   وَّالْمُْنكَِّر    ِ  فَّْضُل  وَّ   عَّلَّْیُكْم  اّلٰله
ْحمَُّته   ا  وَّرَّ د   ٰمِْن  ِمْنُكْم  زَّكه  مَّ َّبًَّدا ن  اَّحَّ   ا
هِكٰنَّ  ل َّ  وَّ ْ  اّلٰله ٰكِ ٓاُء    مَّْن  یُزَّ ُ   یَّٰشَّ  وَّاّلٰله
ِمْیع    عَّلِْیم   سَّ

22. আৰু ততোমোল োকৰ মোজত বযসক  ঐশ্বযিশো ী আৰু 

প্ৰোচুযিৰ অবধকোৰী আলছ, ততওঁল োলক তযন এই িুব  শপত 

গ্ৰহণ নকলৰ তয, বসহঁলত আত্মীয়-স্বজনক, অভোৱগ্ৰিক আৰু 

আল্লোহৰ ৰোিোত বহজৰতকোৰীসক ক এলকোলৱ প্ৰদোন 

নকবৰি; ততওঁল োলক তযন বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদলয় আৰু 

বসহঁতৰ তদোষ-ত্ৰুটিলিোৰ উলপক্ষ্ো কলৰ। ততোমোল োলক 

বনবিচৰো তনবক তয, আল্লোলহ ততোমোল োকক ক্ষ্মো কৰক? আৰু 

আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

  ِمْنُكْم  الْفَّْضِل  اُولُوا یَّاْتَِّل  وََّلَّ 
ةِ  عَّ َّْن  وَّالٰسَّ ا ا  الُْقْربه  اُوِل  یُْٰؤُتْو 

ِكْیَّ  ِجِریْنَّ  وَّالْمَّسه ِبیِْل  ِفْ  وَّالْمُهه   سَّ
    ِ لْیَّْعُفْوا  اّلٰله لْیَّْصفَُّحْوا    وَّ   اََّلَّ   وَّ

َّْن  ُتِحبُْٰونَّ  ُ  یَّْٰغِفرَّ  ا ُ   لَّكُْم    اّلٰله   وَّاّلٰله
ُفوْر    ٰرَِّحیْم   غَّ
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23. বনশ্চয় বযসকল  সচ্চবৰত্ৰো, সহজ-সৰ ো বনমি বচত্ত, 

ঈমোিোৰ নোৰীৰ প্ৰবত অপিোদ আলৰোপ কলৰ, বসহঁলতই হহলছ 

পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত অবভশপ্ত আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

মহোশোবি। 

نهِت  یَّْرُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   الْمُْحصَّ
هِت  ِفل نْیَّا  ِف  لُِعُنْوا الْمُْؤِمنهِت  الْغه   الٰدُ
ةِ  لَُّهْم  وَّاَْلهِخرَّ اب   وَّ ن  عَّذَّ ِظْیم   عَّ

24. বযবদনো বসহঁতৰ কৃতকমিৰ বিষলয় বসহঁতৰ বিৰুলি সোক্ষ্য 

বদি বসহঁতলৰই বজভো, হোত আৰু বসহঁতৰ ভবৰলয়-- 
ُد  یَّْٰومَّ  ْ  تَّْشهَّ ْ  عَّلَّهْْیِ َّلِْسنَّهَُتُ  ا

َّیِْدیِْهْم  َّْرُجلُُهْم  وَّا َّانُْوا ِبمَّا  وَّا یَّْعمَّلُْونَّ  ك
 

25. তসইবদনো আল্লোলহ বসহঁতৰ হক্ক তথো প্ৰোপয প্ৰবতফ  

পবৰপূণিৰূলপ প্ৰদোন কবৰি আৰু বসহঁলত জোবন  ি তয, 

আল্লোলহই সতয, স্পষ্ট প্ৰকোশক। 

ذ   ى ِ ُ  یَّْومَّ ُ  یُٰوَّفهِْْٰیِ ُ  اّلٰله ُ ٰقَّ  دِیْٰنَّ  الْحَّ
یَّْعلَّمُْونَّ  َّٰنَّ  وَّ َّ  ا ٰقُ  اّلٰله  الْمُِبْیُ  ُهوَّالْحَّ

26. দুশ্চবৰত্ৰো নোৰী দুশ্চবৰত্ৰ পুৰুষৰ িোলি, আৰু দুশ্চবৰত্ৰ পুৰুষ 

দুশ্চবৰত্ৰো নোৰীৰ িোলি; আনহোলত সচ্চবৰত্ৰো নোৰী সচ্চবৰত্ৰ 

পুৰুষৰ িোলি আৰু সচ্চবৰত্ৰ পুৰুষ সচ্চবৰত্ৰো নোৰীৰ িোলি 

(উপযুি)। ততওঁল োকৰ বিষলয় মোনুলহ বয কয় তসইলিোৰৰ 

হসলত ততওঁল োকৰ তকোলনো সম্পকি  নোই; ততওঁল োকৰ িোলি 

আলছ ক্ষ্মো আৰু সন্মোনজনক জীবৱকো। 

ِبیْثهُت  َّلْخَّ ِبیِْثْیَّ  ا ِبیْثُْونَّ  لِلْخَّ   وَّالْخَّ
ِبیْثهِت    ُت   لِلْخَّ یِٰبه یِِٰبْیَّ  وَّالٰطَّ  لِلٰطَّ
یُِٰبْونَّ  ِت    وَّالٰطَّ یِٰبه هٓى ِكَّ   لِلٰطَّ  اُول
ُءْونَّ  َّٰ ة   لَُّهْم   یَُّقْولُْونَّ    ِمٰمَّا  ُمَبَّ ٰمَّْغِفرَّ
ن  ٰوَِّرْزق    كَِّریْم 

27. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক বনজৰ ঘৰৰ িোবহলৰ আন 

কোলৰোিোৰ ঘৰত, তসই ঘৰৰ অবধিোসীসক ৰ সম্প্ৰীবতসম্পন্ন 

অনুমবত তনোল োৱোলক আৰু ততওঁল োকক ছো োম বনবদয়োলক 

প্ৰলৱশ নকবৰিো। এইলটোলৱ হহলছ ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম, 

যোলত ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ  بُُیْوًتا  تَّْدُخلُْوا َلَّ  اه
ْْیَّ  ٰته   بُُیْوتِكُْم  غَّ  تَّْستَّاْنُِسْوا حَّ

لِٰمُْوا له   وَُّتسَّ ا    عَّ َّْهلِهَّ لِكُْم   ا ْْی   ذه   لَّٰكُْم  خَّ
لَّٰكُْم  ٰكَُّرْونَّ  لَّعَّ  تَّذَّ
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28. এলতলক যবদ ততোমোল োলক তোত কোলকো তনোলপোৱো 

ততলে অনুমবত তনোলপোৱোল লক তোত প্ৰলৱশ নকবৰিো। যবদ 

ততোমোল োকক তকোৱো হয়, ‘উভবত তযোৱো’, ততলে 

ততোমোল োলক উভবত যোিো, এইলটোলৱ হহলছ ততোমোল োকৰ 

িোলি অবধক পবৱত্ৰ। ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

ا   تَِّجُدْوا لَّْٰم  فَّاِْن  ًدا فِْیهَّ   فَّلَّ  اَّحَّ
ٰته   تَّْدُخلُْوهَّا   قِْیلَّ  وَّاِْن   لَّكُْم    یُْؤذَّنَّ  حَّ

َّْزكه  فَّاْرِجُعْوا اْرِجُعْوا لَّكُُم    لَّكُْم    ُهوَّا
 ُ  عَّلِْیم   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله

29. বয ঘৰত তকোলনও িোস নকলৰ ততলন ঘৰত ততোমোল োকৰ 

তকোলনো তভোগ-সোমগ্ৰী থোবকল  অথিো উপকৃত তহোৱোৰ 

অবধকোৰ থোবকল  তোত ততোমোল োলক প্ৰলৱশ কৰোত তকোলনো 

পোপ নহ’ি। ততোমোল োলক বয প্ৰকোশ কৰো আৰু বয তগোপন 

কৰো তসয়ো আল্লোলহ জোলন। 

َّْن  ُجنَّاح   عَّلَّْیُكْم  لَّیْسَّ    بُُیْوًتا  تَّْدُخلُْوا ا
ْْیَّ  ا  مَّْسكُْونَّة   غَّ ُ   لَّٰكُْم    مَّتَّاع   فِْیهَّ  وَّاّلٰله
ا  یَّْعلَُّم  ا  ُتْبُدْونَّ  مَّ مَّ  تَّْكُتُمْونَّ  وَّ

30. মুবমনসক ক তকোৱো, ততওঁল োলক তযন বনজৰ দৃবষ্ট 

সংযত কলৰ, আৰু বনজৰ  জ্জোিোনৰ বহফোজত কলৰ; 

এইলটোলৱ ততওঁল োকৰ িোলি অবধক পবৱত্ৰ। ততওঁল োলক বয 

কলৰ বনশ্চয় তসই বিষলয় আল্লোহ সমযক অৱবহত। 

ْوا لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ  قُْل  اِرِهْم  ِمْن  یَُّغٰضُ َّبْصَّ   ا
یَّْحفَُّظْوا ُهْم    وَّ لِكَّ   فُُرْوجَّ َّْزكه  ذه  لَُّهْم    ا

َّ  اِٰنَّ  ٌۢ  اّلٰله ِبْْی   یَّْصنَُّعْونَّ  ِبمَّا  خَّ
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31. আৰু মুবমনো নোৰীসক ক তকোৱো, ততওঁল োলকও তযন 

বনজৰ দৃবষ্টক সংযত ৰোলখ, আৰু বনজৰ  জ্জোিোনৰ বহফোজত 

কলৰ; আৰু ততওঁল োলক তযন বনজৰ তসৌিযি প্ৰদশিন নকলৰ 

বকন্তু বযলটো সোধোৰণলত প্ৰকোশ পোয় (তসয়ো সুকীয়ো কথো)। 

ততওঁল োলক তযন মূৰৰ ওৰবণলৰ বিবঙ আৰু িক্ষ্ি  ঢোবক 

ৰোলখ। ততওঁল োলক তযন বনজৰ স্বোমী, বপতৃ, স্বোমীৰ বপতৃ, 

বনজৰ পুত্ৰ, স্বোমীৰ পুত্ৰ, ভোতৃৰ পুত্ৰ, িোই-ভনীৰ পুত্ৰ,  গৰীয়ো 

বতলৰোতো, বনজৰ মোব কোনোধীন দোসী, তযৌন কোমনোলিোধ নকৰো 

অধীনি পুৰুষ আৰু নোৰীসক ৰ তগোপন অি সম্পলকি  অজ্ঞ 

বশশুৰ িোবহলৰ আন কোলৰো সনু্মখলতই ততওঁল োকৰ তসৌিযি 

প্ৰকোশ নকলৰ,  গলত ততওঁল োলক তযন বনজৰ তগোপন 

তসৌিযি প্ৰকোশ কৰোৰ উলেলশয সলজোলৰ তখোজ নোকোলঢ। তহ 

মুবমনসক ! ততোমোল োক আটোলয় আল্লোহৰ ফোল  উভবত 

আহো, যোলত ততোমোল োলক সফ কোম হ’ি পোৰো। 

  ِمْن  یَّْغُضْضنَّ  لِٰلْمُْؤِمنهِت  وَّقُْل 
اِرِهٰنَّ  َّبْصَّ یَّْحفَّْظنَّ  ا ُهٰنَّ  وَّ  وََّلَّ   فُُرْوجَّ
ا  اَِٰلَّ  ِزیْنَّتَُّهٰنَّ  یُْبِدیْنَّ  رَّ  مَّ هَّ ا  ظَّ   ِمْنهَّ

لْیَّْضِربْنَّ  له  ِبُخُمِرِهٰنَّ  وَّ   ُجُیْوِبِهٰنَّ  عَّ
َّوْ  لُِبُعْولَِّتِهٰنَّ  اَِٰلَّ  ِزیْنَّتَُّهٰنَّ  یُْبِدیْنَّ  وََّلَّ    ا

بَّٓاى ِِهٰنَّ  َّوْ  اه بَّٓاءِ  ا َّوْ  بُُعْولَِّتِهٰنَّ  اه َّبْنَّٓاى ِِهٰنَّ  ا   ا
َّوْ  َّبْنَّٓاءِ  ا َّوْ  بُُعْولَِّتِهٰنَّ  ا نِِهٰنَّ  ا َّوْ  اِْخوَّا   بَِّنْ   ا

نِِهٰنَّ  َّوْ  اِْخوَّا تِِهٰنَّ  بَِّنْ   ا وه َّوْ  اَّخَّ ٓاى ِِهٰنَّ   ا   نِسَّ
َّوْ  ا  ا َّیْمَّانُُهٰنَّ  مَّلَّكَّْت  مَّ َّوِ  ا   التٰهِبِعْیَّ  ا

ْْیِ  اِل  ِمنَّ  اَْلِْربَّةِ  اُوِل  غَّ َّوِ  الٰرِجَّ   ا
ْفِل  ُرْوا لَّْم  الَِّٰذیْنَّ  الٰطِ له  یَّْظهَّ ِت  عَّ وْره   عَّ
ٓاِء   ِباَّْرُجلِِهٰنَّ   یَّْضِربْنَّ  َلَّ وَّ  النِٰسَّ
ا  لُِیْعلَّمَّ    ِزیْنَِّتِهٰنَّ    ِمْن  یُْخِفْیَّ  مَّ
ا ِ  اِلَّ  وَُّتْوبُْو  ِمْیًعا  اّلٰله َّیُٰهَّ  جَّ   الْمُْؤِمُنْونَّ  ا
لَّٰكُْم   ُتْفلُِحْونَّ  لَّعَّ

32. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ অবিিোবহত নোৰী-পুৰুষ আৰু 

সৎকমিশী  দোস-দোসীসক ৰ বিিোহ সম্পোদন কবৰ বদয়ো। যবদ 

বসহঁত অভোৱগ্ৰি হয়, ততলে আল্লোলহ বনজ অনুগ্ৰহত 

বসহঁতক অভোৱমুি কবৰ বদি; আৰু আল্লোহ প্ৰোচুযিময়, সিিজ্ঞ। 

َّنِْكُحوا لِِحْیَّ  ِمْنُكْم  اَْلَّیَّامه  وَّا   وَّالٰصه
ُكْم  ِمْن   یَُّٰكْونُْوا اِْن   وَّاِمَّٓاى ِكُْم     ِعبَّادِ

ٓاءَّ  ُ  فُقَّرَّ ُ  یُْغِٰنِ ُ   فَّْضلِه     ِمْن  اّلٰله  وَّاّلٰله
 عَّلِْیم   وَّاِسع  
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33. আৰু বযসক ৰ বিিোহ কৰোৰ সোমথি নোই, আল্লোলহ 

ততওঁল োকক ততওঁৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বোৰো অভোৱমুি নকৰোল লক 

ততওঁল োলক তযন সংযম অৱ ম্বন কলৰ আৰু ততোমোল োকৰ 

মোব কোনোধীন দোস-দোসীৰ মোজৰ তকোলনোিোই বনজৰ মুবিৰ 

িোলি ব বখত চুবি বিচোবৰল , বসহঁতৰ  গত চুবি কবৰ ত োৱো, 

যবদলহ ততোমোল োলক বসহঁতৰ মোজত তকোলনো ক যোণ আলছ 

িুব  জোবনি পোৰো।  গলত আল্লোলহ ততোমোল োকক বয সম্পদ 

প্ৰদোন কবৰলছ তোৰ পৰো ততোমোল োলক বসহঁতক দোন কৰো। 

ততোমোল োকৰ দোসীসকল  বনজৰ  জ্জোিোনৰ পবৱত্ৰতো ৰক্ষ্ো 

কবৰি বিচোবৰল  পোবথিৱ জীৱনৰ ধনৰ ত োভত বসহঁতক 

িযবভচোৰ কবৰিল  িোধয নকৰোিো। বযসকল  বসহঁতক িোধয 

কৰোি, বনশ্চয় বসহঁতক িোধয কৰোৰ বপছত আল্লোলহ বসহঁতৰ 

প্ৰবত অতযে ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

لْیَّْستَّْعِفِف   یَِّجُدْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ
ٰته  نِكَّاًحا  ُ  حَّ ُ ُ  یُْغِنهْیَّ   فَّْضلِه     ِمْن  اّلٰله
  مَّلَّكَّْت  ِمٰمَّا  الِْكتهبَّ  یَّْبتَُّغْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ 
َّیْمَّانُُكْم    عَّلِمُْتْم  اِْن  فَّكَّاتُِبْوُهْم  ا
 ْ ۬   فهِْْیِ ا   ْْیً تُْوُهْم   خَّ ِ  ٰمَّاِل  ٰمِْن  وَّاه   اّلٰله
ىكُْم    الَِّٰذْی   ته  فَّتَّیهِتكُْم  ُتْكِرُهْوا وََّلَّ   اه
لَّ  دْنَّ  اِْن  الِْبغَّٓاءِ  عَّ َّرَّ نً  ا ٰصُ   لِٰتَّْبتَُّغْوا ا تَّحَّ

رَّضَّ  وةِ  عَّ یه نْیَّا    الْحَّ مَّْن   الٰدُ   وَّ
ٰنَّ  َّ  فَّاِٰنَّ  یُْٰكِرْهٰهُ ْ  اّلٰله   بَّْعدِ  ِمنٌۢ
اِهِهٰنَّ  ْكرَّ ُفوْر   اِ  ٰرَِّحیْم   غَّ

34. বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছোঁ সুস্পষ্ট 

আয়োতসমূহ, ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ৰ পৰো দৃষ্টোে আৰু 

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি উপলদশ। 

لَّقَّْد  لْنَّا   وَّ َّنْزَّ یهت   اِلَّْیُكْم  ا ٰمُبَّیِٰنهت    اه
مَّثًَّل  لَّْوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  ٰوَّ   قَّْبلِكُْم  ِمْن  خَّ

ةً  ْوِعظَّ مَّ ن  وَّ  لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ

35. আল্লোহ হহলছ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ নূৰ, ততওঁৰ নূৰৰ 

উপমো হহলছ তযবনিো এটি বদপোধোৰ, যোৰ মোজত আলছ এটো 

প্ৰদীপ, প্ৰদীপলটো এটো কোঁচৰ আৱৰণৰ মোজত িোবপত, কোঁচৰ 

আৱৰণলটো উজ্জ্ব  নক্ষ্ত্ৰৰ দলৰ, বযলটো প্ৰজ্বব ত কৰো হয় 

িৰকতময় যোয়তুন গছৰ তত ৰ দ্বোৰো, তসইলটো তকৱ  পূৱ 

বদশলৰ নহয় আৰু তকৱ  পবশ্চম বদশলৰো নহয়, জুইলয় তোক 

স্পশি নকবৰল ও তযবনিো তোৰ ততল  উজ্জ্ব  তপোহৰ বিয়পোই 

থোলক, নূৰৰ ওপৰত নূৰ! আল্লোলহ ততওঁৰ নূৰৰ বপলন যোক 

ইচ্ছো তোলকই বহদোয়ত কলৰ। আল্লোলহ মোনুহৰ িোলিই 

উপমোসমূহ িণিনো কলৰ আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তু সম্পলকি  

সিিজ্ঞ। 

 ُ َّّلٰله مهوهِت  نُوْرُ  ا   نُوِْره   مَّثَُّل   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
وة   ا  كَِّمْشكه َّلْمِْصبَّاُح   ِمْصبَّاح     فِْیهَّ   ِفْ  ا
ة     اجَّ ةُ   ُزجَّ اجَّ جَّ َّلٰزُ ا  ا َّنَّٰهَّ َّا ٰی   كَّْوكَّب   ك   دُٰرِ
ة   ِمْن  یُْٰوقَُّد  رَّ جَّ كَّة   شَّ َّ یُْتْونَّة   ٰمَُبه  َٰلَّ  زَّ

ْرقِٰیَّة  ٰوََّلَّ  ْرِبٰیَّة  ن  شَّ ا  یَّٰكَّادُ   غَّ  زَّیُْتهَّ
ءُ  لَّوْ  یُِضْٓ ْسهُ  لَّْم  وَّ له  نُوْر    نَّار     تَّْمسَّ   عَّ
ُ  ْهِدییَّ   نُوْر     ٓاُء    مَّْن  لُِنوِْره   اّلٰله  یَّٰشَّ

یَّْضِرُب  ُ  وَّ ُ   لِلنَّٰاِس    اَْلَّْمثَّالَّ  اّلٰله  وَّاّلٰله
ء   ِبكُٰلِ  ْ ن  َشَّ  عَّلِْیم 



 

আি-িৰূ 

 

520 

 

 انلور 

36. তসইলিোৰ ঘৰত বযলিোৰক সমুন্নত কবৰিল  আৰু ততওঁৰ 

নোম স্মৰণ কবৰিল  আল্লোলহ বনলদি শ বদলছ, পুৱো-গধূব  ততওঁৰ 

পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ, 

َّذِنَّ  بُُیْوت   ِفْ  ُ  ا َّْن  اّلٰله یُْذكَّرَّ  ُتْرفَّعَّ  ا  وَّ
ا  ُح   اْسُمه  ن  فِْیهَّ بِٰ ا  لَّه    یُسَّ  ِبالُْغُدوِٰ  فِْیهَّ

اِلن   وَّاَْلهصَّ

37. তসইসক  ত োলক, বযসক ক িযৱসোয়-িোবণজয আৰু 

তিচো-বকনোই আল্লোহৰ স্মৰণৰ পৰো আৰু ছো োত কোলয়ম কৰোৰ 

পৰো,  গলত যোকোত প্ৰদোন কৰোৰ পৰো বিৰত ৰোবখি তনোৱোলৰ, 

ততওঁল োলক তসই বদৱসক ভয় পোয় বযবদনো িহুলতো অেৰ 

আৰু দৃবষ্টসমূহ ও ট-পো ট হহ যোি। 

ال  ن  ْ  َٰلَّ   ِرجَّ ة  ٰوََّلَّ  ُتلِْههْْیِ ارَّ   بَّْیع   تِجَّ
ْن  ِ  ذِْكرِ  عَّ هوةِ  وَّاِقَّاِم  اّلٰله ل یْتَّٓاءِ  الٰصَّ  وَّاِ

وةِ ن   كه افُْونَّ   الٰزَّ   فِْیهِ  تَّتَّقَّلَُّٰب  یَّْوًما  یَّخَّ
اُر ۬ن  الُْقلُْوُب   وَّاَْلَّبْصَّ

38. ততওঁল োলক বয উত্তম আম  কলৰ তোৰ িোলি আল্লোলহ 

যোলত ততওঁল োকক পুৰস্কোৰ বদলয় আৰু ততওঁ বনজ অনুগ্ৰহত 

ততওঁল োকৰ প্ৰোপযতলকও অবধক প্ৰদোন কলৰ, আৰু আল্লোলহ 

যোক ইচ্ছো কলৰ অপবৰবমত জীবৱকো দোন কলৰ। 

ُ  لِیَّْجِزیَُّهُم  نَّ  اّلٰله ا  اَّْحسَّ ِملُْوا مَّ   عَّ
ُهْم  یَِّزیْدَّ ُ   فَّْضلِه     ٰمِْن  وَّ   یَّْرُزُق  وَّاّلٰله

ٓاءُ  مَّْن  ْْیِ  یَّٰشَّ اب   ِبغَّ  ِحسَّ

39. আৰু বযসকল  কুফৰী কলৰ বসহঁতৰ আম সমূহ হহলছ 

মৰুভূবমৰ মৰীবচকোৰ দলৰ, তৃষ্ণোতুৰ িযবিলয় বযলটোক পোনী 

িুব  ভোলি, বকন্তু তযবতয়ো বস তসইলটোৰ কোষতলগ উপবিত 

হয়, তোত এলকোলক নোপোয়, িৰং তোত আল্লোহকলহ পোয়, 

এলতলক ততও ঁতোক তোৰ কমিফ  পূণিমোত্ৰোত প্ৰদোন কবৰি; 

আৰু আল্লোহ দ্ৰুত বহচোপ গ্ৰহণকোৰী। 

ا وَّالَِّٰذیْنَّ  ُرْو  َّْعمَّالُُهْم  كَّفَّ اب    ا رَّ  كَّسَّ
ة   ُبهُ  ِبِقْیعَّ ْماهُن  یَّْٰحسَّ ٰته    مَّٓاًء    الٰظَّ   اِذَّا حَّ
ه   ٓاءَّ دَّ  یَِّجْدهُ  لَّْم  جَّ ْیـ ًا ٰوَّوَّجَّ َّ  شَّ  اّلٰله
ه   فٰهىهُ  ِعْندَّ ابَّه     فَّوَّ ُ   ِحسَّ ِریْعُ  وَّاّلٰله   سَّ

اِبن   الِْحسَّ

40. অথিো (বসহঁতৰ আম সমূহ হহলছ) গভীৰ সোগৰৰ ত ত 

থকো অন্ধকোৰৰ দলৰ, যোক আচ্ছন্ন কলৰ তৰংগৰ ওপৰত 

তৰংগই, যোৰ উিি ত আলছ তমঘপুি, অন্ধকোৰযুি তমঘপুি 

িৰৰ ওপৰত িৰ, আনবক বস বনজৰ হোতখন উব য়োল ও 

কদোবপও তদখো নোপোি; আৰু আল্লোলহ যোৰ িোলি নূৰৰ িযৱিো 

কৰো নোই, তোৰ িোলি তকোলনো নূৰ নোই। 

َّوْ  ٰ   بَّْحر   ِفْ  كَُّظلُمهت   ا ىهُ  لُٰٰجِ   مَّْوج   یَّْٰغشه
اب      فَّْوقِه   ٰمِْن  مَّْوج    فَّْوقِه   ٰمِْن  حَّ   سَّ

 ٌۢ ا  ُظلُمهت  جَّ  اِذَّا    بَّْعض     فَّْوقَّ  بَّْعُضهَّ َّْخرَّ   ا
ه   ا    یَّكَّْد  لَّْم  یَّدَّ ىهَّ مَّْن   یَّره ِل  لَّْٰم   وَّ   یَّْجعَّ
 ُ ن  ِمْن  لَّه   فَّمَّا  نُوًْرا لَّه   اّلٰله  نُٰوْر 
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41. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত 

বযসক  আলছ ততওঁল োলক,  গলত শোৰীিিভোলৱ উবৰফুৰো 

চৰোইলয়ও আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ? 

প্ৰলতযলকই জোলন বনজ বনজ ইিোদত আৰু পবৱত্ৰতো-মবহমো 

তঘোষণো কৰোৰ পিবত। বসহঁলত বয কলৰ তসই বিষলয় আল্লোহ 

সমযক অৱগত। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا ُح  اّلٰله بِٰ   ِف  مَّْن  لَّه   یُسَّ
وهِت  مه ْْیُ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ ٰفهت     وَّالٰطَّ ٓ  كُٰل    صه

تَّه   عَّلِمَّ  قَّْد  لَّ ه      صَّ ُ   وَّتَّْسِبیْحَّ  وَّاّلٰله
 ٌۢ لُْونَّ  ِبمَّا  عَّلِْیم   یَّْفعَّ

42. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌমত্ব তকৱ  

আল্লোহলৰই, আৰু আল্লোহৰ ফোল ই তশষ প্ৰতযোৱতি ন। 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  وَّّلِلٰه   وَّاِلَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
 ِ  الْمَِّصْْیُ  اّلٰله

43. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আল্লোলহই তমঘমো োক 

সিোব ত কলৰ? তোৰ বপছত ততও ঁতসইলিোৰক একবত্ৰত কলৰ 

আৰু বপছত পিীভূত কলৰ। তোৰ বপছত তুবম তদবখিল  

তপোৱো তয, তোৰ মোজৰ পৰোই িৰষুণৰ তটোপো  ও োই আলহ, 

আৰু ততলৱঁই আকোশত অৱবিত তমঘৰ পিিতৰ মধযবিত 

বশ োিূপৰ পৰো বশ োিৃবষ্ট িষিণ কলৰ। তোৰ বপছত ইয়োৰ দ্বোৰো 

ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ আঘোত কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ 

পৰো ইয়োক আন ফোল  আঁতৰোই বদলয়। তমঘৰ বিজু ী 

চকমকবনলয় দৃবষ্টশবি কোবঢ ত োৱোৰ উপৰম হয়। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا ابًا یُْزِجْ  اّلٰله حَّ   یُؤَّلُِٰف  ثُٰمَّ  سَّ
لُه   ثُٰمَّ  بَّیْنَّه   َّاًما  یَّْجعَّ َّی  ُرك  الْوَّدْقَّ  فََّتَّ
هلِه      ِمْن  یَّْخُرُج  ِٰلُ   ِخل یَُنَّ   ِمنَّ  وَّ
مَّٓاءِ  ا  ِجبَّال   ِمْن  الٰسَّ ْ  فِْیهَّ د   ِمنٌۢ   بَّرَّ
ٓاءُ  مَّْن  ِبه   فَُّیِصْیُب  یَّْصِرفُه   یَّٰشَّ ْن  وَّ  عَّ

ٓاُء    ٰمَّْن  نَّا  یَّكَّادُ   یَّٰشَّ  یَّْذهَُّب  بَّْرقِه   سَّ
اِر    ِباَْلَّبْصَّ

44. আল্লোলহই ৰোবত আৰু বদনৰ আৱতি ন ঘটোয়, বনশ্চয় ইয়োত 

অেদৃিবষ্টসম্পন্ন িযবিসক ৰ িোলি আলছ বশক্ষ্ো। 

ُ  یُقَّلُِٰب  ارَّ    الَّْٰیلَّ  اّلٰله لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   وَّالنَّٰهَّ  ذه
ةً  ُوِل  لَِّعَْبَّ اِر  َٰلِ  اَْلَّبْصَّ

45. আৰু আল্লোলহ প্ৰলতযক জীৱলকই সৃবষ্ট কবৰলছ পোনীৰ পৰো, 

তোলৰ বকছুমোন তপটত ভৰ বদ চুচবৰ যোয়, আন বকছুমোলন দুই 

ভবৰলৰ তখোজকোলঢ আৰু বকছুমোলন তখোজকোলঢ চোবৰ ত লঙৰ 

সহোয়ত। আল্লোলহ বয ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱ সৃবষ্ট কলৰ। 

বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

 ُ لَّقَّ  وَّاّلٰله ْ   ٰمَّٓاء     ٰمِْن  دَّٓابَّٰة   كُٰلَّ  خَّ   فَِّمْٰنُ
له  یَّْٰمَِشْ  ٰمَّْن  ْ   بَّْطِنه     عَّ ِمْٰنُ   ٰمَّْن  وَّ
له  یَّْٰمَِشْ  ْ   ِرْجلَّْیِ    عَّ ِمْٰنُ   یَّْٰمَِشْ  ٰمَّْن  وَّ
له   َّْربَّع     عَّ ُ  یَّْخلُُق   ا ا  اّلٰله ٓاُء    مَّ  اِٰنَّ   یَّشَّ
 َّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ
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46. বনশ্চয় আবমলয়ই সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ অৱতীণি কবৰলছোঁ, 

আৰু আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ সৰ -সঠিক পথত পবৰচোব ত 

কলৰ। 

لْنَّا   لَّقَّْد  َّنْزَّ یهت   ا ُ   ٰمُبَّیِٰنهت     اه  وَّاّلٰله
ٓاءُ  مَّْن  یَّْهِدْی  اط   اِله  یَّٰشَّ  ِصرَّ

 ٰمُْستَِّقْیم  

47. বসহঁলত কয়, ‘আবম আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত 

ঈমোন আবনলছোঁ আৰু আবম আনুগতয কবৰলছোঁ’। ইয়োৰ 

বপছলতো বসহঁতৰ এটো দল  মুখ ঘূৰোই  য়; প্ৰকৃতলত বসহঁত 

মুবমন নহয়। 

یَُّقْولُْونَّ  نَّٰا  وَّ مَّ ِ  اه ُسْوِل  ِباّلٰله ِبالٰرَّ   وَّ
ْعنَّا  َّطَّ ٰله  ثُٰمَّ  وَّا ْ  فَِّریْق    یَّتَّوَّ ْ  ٰمِْٰنُ   ٰمِنٌۢ
لِكَّ    بَّْعدِ  ا    ذه مَّ هٓى ِكَّ  وَّ  ِبالْمُْؤِمِنْیَّ  اُول

48. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত 

এই মলমি আহ্বোন কৰো হয় তয, যোলত ততওঁ বসহঁতৰ মোজত 

বিচোৰ-মীমোংসো কবৰ বদলয়, ততবতয়ো বসহঁতৰ এটো দল  মুখ 

ঘূৰোই  য়। 

ا وَّاِذَّا ِ  اِلَّ  دُُعْو  ُسْولِه   اّلٰله   لِیَّْحكُمَّ  وَّرَّ
 ْ ُ ْ  فَِّریْق   اِذَّا بَّْیٰنَّ ْعِرُضْونَّ  ٰمِْٰنُ  ٰمُ

49. মীমোংসো বসহঁতৰ সপলক্ষ্ হ’ি িুব  উমোন পোল , বসহঁলত 

বিনীতভোলৱ ৰোছু ৰ ওচৰল  তদৌবৰ আলহ। 

ٰقُ  لَُّٰهُم  یَُّٰكْن  وَّاِْن  ا الْحَّ   اِلَّْیهِ  یَّاُْتْو 
 ُمْذِعِنْیَّ  

50. বসহঁতৰ অেৰত িযোবধ আলছ তনবক, তন বসহঁলত সলিহ 

তপোষণ কলৰ? তন বসহঁলত ভয় কলৰ তয, আল্লোহ আৰু ততওৰঁ 

ৰোছুল  বসহঁতৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰি, িৰং বসহঁলতই হহলছ 

যোব ম। 

َِّفْ  َِّم  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ا ا ا َّْم  اْرتَّابُْو   ا
افُْونَّ  َّْن  یَّخَّ ُ  یَِّٰحْیفَّ  ا ْ  اّلٰله  عَّلَّهْْیِ
ُسْولُه     هٓى ِكَّ  بَّْل   وَّرَّ ن  ُهُم  اُول لِمُْونَّ  الٰظه

51. মুবমনসক ক তযবতয়ো ততওলঁ োকৰ মোজত বিচোৰ-

মীমোংসো কবৰ বদয়োৰ িোলি আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ বপলন 

আহ্বোন কৰো হয়, ততবতয়ো ততওঁল োলক তকৱ  এই কথোলক 

কয় তয, ‘আবম শুবনল োঁ আৰু আনুগতয কবৰল োঁ’। 

ততওঁল োলকই হহলছ সফ কোম। 

نَّٰمَّا  َّانَّ  اِ ا اِذَّا الْمُْؤِمِنْیَّ  قَّْولَّ  ك   اِلَّ  دُُعْو 
 ِ ُسْولِه   اّلٰله ْ  لِیَّْحكُمَّ  وَّرَّ ُ َّْن  بَّیْٰنَّ  ا

ِمْعنَّا  یَُّٰقْولُْوا ْعنَّا    سَّ َّطَّ هٓى ِكَّ   وَّا   ُهُم  وَّاُول
 الْمُْفلُِحْونَّ 

52. বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয কলৰ, আৰু 

আল্লোহক ভয় কলৰ  গলত ততওৰঁ তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ, 

ততওঁল োলকই হহলছ কৃতকোযিয। 

ْن  مَّ َّ  یُِٰطِع  وَّ ُسْولَّه   اّلٰله یَّْخشَّ   وَّرَّ َّ  وَّ  اّلٰله
یَّٰتَّْقهِ  هٓى ِكَّ  وَّ  الْفَّٓاى ُِزْونَّ  ُهُم  فَّاُول
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53. আৰু বসহঁলত দৃঢভোলৱ আল্লোহৰ শপত খোই কয় তয, তুবম 

যবদ বসহঁতক আলদশ কৰো ততলে বসহঁলত বনশ্চয় ও োই 

আবহি। তুবম তকোৱো, ‘শপত নোখোিো, (লতোমোল োকৰ) 

আনুগতয সম্পলকি  ভো লকলয় জনো আলছ। ততোমোল োলক বয 

কৰো বনশ্চয় আল্লোহ তসই বিষলয় সবিলশষ অৱবহত’। 

ُمْوا َّقْسَّ ِ  وَّا ْهدَّ  ِباّلٰله َّیْمَّانِِهْم  جَّ ْن  ا  لَّى ِ
ْرتَُّهْم  َّمَّ   ُتْقِسُمْوا    َٰلَّ  قُْل   لَّیَّْخُرُجٰنَّ    ا
ة   اعَّ َّ  اِٰنَّ   ٰمَّْعُرْوفَّة     طَّ ٌۢ  اّلٰله ِبْْی   ِبمَّا  خَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

54. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতয কৰো আৰু 

ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো’। ইয়োৰ বপছলতো যবদ ততোমোল োলক 

মুখ ঘূৰোই ত োৱো, ততলে ততওঁ তকৱ  ততওঁৰ ওপৰত অবপিত 

দোবয়ত্বৰ িোলিলহ দোয়ী আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত অবপিত 

দোবয়ত্বৰ িোলি ততোমোল োলক বনলজই দোয়ী; যবদ ততোমোল োলক 

ততওঁৰ আনুগতয কৰো ততলে সৎপথ পোিো, দৰোচ লত ৰোছু ৰ 

দোবয়ত্ব হহলছ তকৱ  সুস্পষ্টভোলৱ তপৌঁচোই বদয়ো। 

َِّطْیُعوا قُْل  َّ  ا َِّطْیُعوا اّلٰله ُسْولَّ    وَّا  الٰرَّ
لَّْٰوا فَّاِْن  ا  عَّلَّْیهِ   فَّاِنَّٰمَّا  تَّوَّ   ُحٰمِلَّ  مَّ

ا  وَّعَّلَّْیُكْم    ُتِطْیُعْوهُ  وَّاِْن   ُحٰمِلُْتْم    ٰمَّ
ا   تَّْهتَُّدْوا    مَّ لَّ  وَّ ُسْوِل  عَّ هغُ  اَِٰلَّ  الٰرَّ  الْبَّل
 الْمُِبْیُ 

55. ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু 

সৎকমি কবৰলছ আল্লোলহ ততওঁল োকক প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ তয, 

ততওঁ বনশ্চয় ততওঁল োকক পৃবথৱীত প্ৰবতবনবধত্ব দোন কবৰি, 

তযলনলক ততও ঁ প্ৰবতবনবধত্ব দোন কবৰবছ  ততওঁল োকৰ 

পূিিৱতীসক ক আৰু ততও ঁ অৱলশয ততওঁল োকৰ িোলি 

ততওঁল োকৰ দ্বীনক প্ৰবতবিত কবৰি, বযলটো ধমিক 

ততওঁল োকৰ িোলি ততও ঁপছি কবৰলছ; আৰু ততওঁল োকৰ 

ভয়-ভীবতক শোবে তথো বনৰোপত্তোত পবৰিতি ন কবৰ বদি। 

ততওঁল োলক তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কবৰি, তমোৰ  গত আন 

কোলকো অংশীদোৰ িোপন নকবৰি, বকন্তু ইয়োৰ বপছলতো 

বযসকল  কুফৰী কবৰি, বসহঁলতই হহলছ ফোবছক্ব। 

ُ  وَّعَّدَّ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ ِملُوا ِمْنُكْم  اه   وَّعَّ
ِت  لِحه ْ  الٰصه ُ  اَْلَّْرِض  ِف   لَّیَّْستَّْخلِفَّٰٰنَّ

 قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  اْستَّْخلَّفَّ  كَّمَّا 
نَّٰنَّ  لَُّیمَّكِٰ ُ  لَُّهْم  وَّ ُ  اْرتَّضه  الَِّٰذی دِیْٰنَّ

ْ  لَُّهْم  ُ لَّٰٰنَّ لَّیُبَّٰدِ ْ  وَّ ْوفِِهْم  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   خَّ
َّْمًنا    ْیـ ًا    ِبْ  یُْشِرُكْونَّ  َلَّ  یَّْعُبُدْونَِّنْ   ا   شَّ
مَّْن  لِكَّ  بَّْعدَّ  كَّفَّرَّ  وَّ هٓى ِكَّ  ذه  ُهُم  فَّاُول
 ِسُقْونَّ الْفه 

56. ততোমোল োলক যথোযথভোলৱ ছো োত কোলয়ম কৰো, যোকোত 

প্ৰদোন কৰো আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো, যোলত ততোমোল োক 

ৰহমতপ্ৰোপ্ত হ’ি পোৰো। 

َّقِْیُموا هوةَّ  وَّا ل تُوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه   الٰزَّ
َِّطْیُعوا ُسْولَّ  وَّا لَّٰكُْم  الٰرَّ ُمْونَّ   لَّعَّ ُتْرحَّ
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57. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ বিষলয় তুবম তকবতয়োও 

এইলটো নোভোবিিো তয, বসহঁলত পৃবথৱীত অপোৰগকোৰী। বসহঁতৰ 

আেয়ি  হহলছ জোহোন্নোম; আৰু বকমোন তয বনকৃষ্ট এই 

প্ৰতযোৱতি নি ! 

َّٰ  َلَّ  بَّ   ُمْعِجِزیْنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّْحسَّ
ىُهُم   اَْلَّْرِض    ِف  اْوه مَّ لَِّبْئسَّ   النَّٰاُر    وَّ  وَّ

ن   الْمَِّصْْیُ

58. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকৰ মোব কোনোধীন দোস-

দোসীসক  আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  এবতয়োও 

প্ৰোপ্তিয়স্কত উপনীত তহোৱো নোই, বসহঁলত তযন ততোমোল োকৰ 

তকো োত প্ৰলৱশ কবৰিল  বতবনটো সময়ত অনুমবত গ্ৰহণ কলৰ, 

ফজৰৰ ছো োতৰ আগত, দুপুৰীয়োৰ সময়ত তযবতয়ো 

ততোমোল োলক (বিেোমৰ িোলি) সোজ-কোলপোৰ খুব  তথোৱো, আৰু 

ঈশ্বো ছো োতৰ বপছত। এই বতবনটো সময় হহলছ ততোমোল োকৰ 

তগোপনীয়তোৰ সময়। এই বতবনটো সময়ৰ িোবহলৰ (আন 

বযলকোলনো সময়ত বিনো অনুমবতত বসহঁলত প্ৰলৱশ কবৰল ) 

ততোমোল োকৰ আৰু বসহঁতলৰো তকোলনো তদোষ নোই। বকয়লনো 

ততোমোল োলক ইজলন-বসজনৰ ওচৰল  অহো-তযোৱো কৰোলটোলৱ 

স্বোভোবৱক। এইদলৰই আল্লোলহ ততওঁৰ আয়োতসমূহ 

ততোমোল োকৰ িোলি স্পষ্টলক িণিনো কলৰ, আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ اْذِنُْكُم  اه  لِیَّْستَّ
َّیْمَّانُُكْم  مَّلَّكَّْت  الَِّٰذیْنَّ    لَّْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  ا
هثَّ  ِمْنُكْم  الُْحلُمَّ  یَّْبلُُغوا َّل ت     ث ٰره   ِمْن   مَّ
هوةِ  قَّْبِل  ل ُعْونَّ  وَِّحْیَّ  الْفَّْجرِ  صَّ   تَّضَّ

ةِ  ٰمِنَّ  ثِیَّابَُّكْم  ِهْْیَّ ْ  الٰظَّ ِمنٌۢ هوةِ  بَّْعدِ  وَّ ل   صَّ
  ۬ ٓاِء   هُث   الِْعشَّ َّل ت   ث وْره   لَّیْسَّ   لَّٰكُْم    عَّ
ْ  وََّلَّ  عَّلَّْیُكْم  ٌۢ  عَّلَّهْْیِ هُٰنَّ    ُجنَّاح    بَّْعدَّ
فُْونَّ  ٰوه  بَّْعض     له عَّ  بَّْعُضكُْم  عَّلَّْیُكْم  طَّ
لِكَّ  ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ ُ   اَْلهیهِت    لَّكُُم  اّلٰله   وَّاّلٰله
ِكْیم   عَّلِْیم    حَّ

59. আৰু ততোমোল োকৰ সেোন-সেবতসক  প্ৰোপ্তিয়স্কত 

উপনীত হ’ত  বসহঁলতও তযন অনুমবত গ্ৰহণ কলৰ, তযলনলক 

অনুমবত গ্ৰহণ কবৰবছ  বসহঁতৰ িলয়োলজযিসকল । এইদলৰ 

আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি ততওঁৰ আয়োতসমূহ বিিৃত কলৰ, 

আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

 الُْحلُمَّ  ِمْنُكُم  اَْلَّْطفَّالُ  بَّلَّغَّ  وَّاِذَّا
اْذِنُْوا   ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  اْستَّاْذَّنَّ  كَّمَّا  فَّلْیَّْستَّ

لِكَّ   قَّْبلِِهْم    ُ  كَّذه ُ  یُبَّٰیِ یهِته     لَّكُْم  اّلٰله   اه
 ُ ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله  حَّ
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60. আৰু িৃিো নোৰীসক , বযসকল  বিিোহৰ আশো তপোষণ 

নকলৰ, বসহঁলত যবদ তসৌিযি প্ৰদশিন নকবৰ বসহঁতৰ চোদৰ খুব  

ৰোলখ ততলে বসহঁতৰ তকোলনো অপৰোধ নহয়। বকন্তু ইয়োৰ পৰো 

বসহঁলত বিৰত থকোলটোলৱ বসহঁতৰ িোলি উত্তম, আৰু আল্লোহ 

সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ٓاءِ  ِمنَّ  وَّالْقَّوَّاعُِد   َلَّ  الٰهِتْ  النِٰسَّ
  ُجنَّاح   عَّلَّْیِهٰنَّ  فَّلَّیْسَّ  نِكَّاًحا  یَّْرُجْونَّ 

َّْن  ْعنَّ  ا ْْیَّ  ثِیَّابَُّهٰنَّ   یَّٰضَّ ت    غَّ ِجه ٰ   ُمتََّبَّ
َّْن   ِبِزیْنَّة     ْْی   یَّْٰستَّْعِفْفنَّ  وَّا  لَُّٰهٰنَّ    خَّ
 ُ ِمْیع   وَّاّلٰله  عَّلِْیم   سَّ

61. অন্ধৰ িোলি তকোলনো তদোষ নোই, খিৰ িোলিও তকোলনো 

তদোষ নোই, ৰুগীয়োৰ িোলিও তকোলনো তদোষ নোই আৰু 

ততোমোল োকৰ িোলিও তকোলনো তদোষ নোই তখোৱো-তিোৱো কৰোত, 

বনজৰ ঘৰত অথিো ততোমোল োকৰ বপতৃৰ ঘৰত, মোতৃৰ ঘৰত, 

ভোতৃসক ৰ ঘৰত, িোই-ভনীসক ৰ ঘৰত, দদোই-

িৰকোইসক ৰ ঘৰত, তপহী-তজ োইসক ৰ ঘৰত, 

তমোমোইসক ৰ ঘৰত, মোহী-তজ োইসক ৰ ঘৰত অথিো 

তসইলিোৰ ঘৰত, বযলিোৰ ঘৰৰ চোবি-কোঠিৰ মোব ক 

ততোমোল োক বনলজই, নোইিো ততোমোল োকৰ িনু্ধসক ৰ ঘৰত। 

ততোমোল োলক এলক লগ তখোৱো অথিো পৃথলক তখোৱো তোত 

ততোমোল োকৰ তকোলনো অপৰোধ নহয়। বকন্তু তযবতয়ো 

ততোমোল োলক তকোলনো ঘৰত প্ৰলৱশ কবৰিো ততবতয়ো 

ততোমোল োলক পৰস্পৰৰ প্ৰবত ছো োম কবৰিো অবভিোদন 

বহচোলপ, বযলটো আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো ক যোণময় আৰু পবৱত্ৰ। 

এইদলৰই আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি ততওঁৰ আয়োতসমূহ 

স্পষ্টভোলৱ বিিৃত কলৰ যোলত ততোমোল োলক অনুধোৱন কবৰি 

পোৰো। 

لَّ  لَّیْسَّ  ج   اَْلَّْعمه  عَّ رَّ لَّ  وََّلَّ  حَّ   عَّ
ِج  ج   اَْلَّْعرَّ رَّ لَّ  وََّلَّ  حَّ   الْمَِّریِْض  عَّ
ج   رَّ له   وََّلَّ  حَّ َّنُْفِسكُْم  عَّ َّْن  ا ْ  تَّاْكُلُْوا ا  ِمنٌۢ

َّوْ  بُُیْوتِكُْم  بَّٓاى ِكُْم  بُُیْوِت  ا َّوْ  اه   بُُیْوِت  ا
ِتكُْم  َّوْ  اُٰمَّهه نِكُْم  بُُیْوِت  ا َّوْ  اِْخوَّا   بُُیْوِت  ا
تِكُْم  وه َّوْ  اَّخَّ َّْعمَّاِمكُْم  بُُیْوِت  ا َّوْ  ا   بُُیْوِت  ا
ِتكُْم  ٰمه َّوْ  عَّ َّْخوَّالِكُْم  بُُیْوِت  ا َّوْ  ا   بُُیْوِت  ا
هِتكُْم  ل َّوْ  خه ا  ا ه    مَّلَّكُْتْم  مَّ َّوْ  ٰمَّفَّاتِحَّ   ا

ِدیِْقكُْم    َّْن  ُجنَّاح   عَّلَّْیُكْم  لَّیْسَّ   صَّ  ا
ِمْیًعا  تَّاْكُلُْوا َّوْ  جَّ اًتا    ا َّْشتَّ لُْتْم  فَّاِذَّا  ا   دَّخَّ
لِٰمُْوا بُُیْوًتا  له   فَّسَّ َّنُْفِسكُْم  عَّ   تَِّحٰیَّةً  ا
ِ  ِعْندِ  ٰمِْن  كَّةً  اّلٰله َّ یِٰبًَّة    ُمَبه لِكَّ   طَّ   كَّذه
 ُ ُ  یُبَّٰیِ لَّٰكُْم  اَْلهیهِت  لَّكُُم  اّلٰله   لَّعَّ

ن   تَّْعِقلُْونَّ
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62. প্ৰকৃত মুবমন হহলছ তসইসক  ত োক, বযসকল  আল্লোহ 

আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কলৰ আৰু ৰোছু ৰ 

 গত তকোলনো সোমোবজক কোমত একবত্ৰত হ’ত  ততওঁৰ 

অনুমবত তনোল োৱোলক গুবচ নোযোয়; বনশ্চয় বযসকল  ততোমোৰ 

পৰো অনুমবত বিচোলৰ ততওঁল োলকই আল্লোহ আৰু ততওৰঁ 

ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ। এলতলক ততওঁল োলক 

বনজৰ তকোলনো কোমৰ িোলি ততোমোৰ ওচৰল  আবহ অনুমবত 

বিচোবৰল  ততওঁল োকৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কৰো তুবম তোক 

অনুমবত প্ৰদোন কবৰিো আৰু ততওলঁ োকৰ িোলি আল্লোহৰ 

ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ পৰম ক্ষ্মোশী , 

পৰম দয়ো ু। 

نَّٰمَّا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمُْؤِمُنْونَّ  اِ مَّ ِ  اه   ِباّلٰله
ُسْولِه   َّانُْوا وَّاِذَّا  وَّرَّ ه   ك له   مَّعَّ َّْمر   عَّ  ا
اِمع   ٰته  یَّْذهَُّبْوا لَّْٰم  جَّ اْذِنُْوهُ    حَّ  یَّْستَّ
اْذِنُْونَّكَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  هٓى ِكَّ  یَّْستَّ   اُول

ِ  یُْؤِمُنْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ُسْولِه     ِباّلٰله   فَّاِذَّا  وَّرَّ
اْذَّنُْوكَّ  اْنِِهْم  لِبَّْعِض  اْستَّ   لِٰمَّْن   فَّاْذَّْن  شَّ

ْ  ِشْئتَّ  َّ    لَُّهُم  وَّاْستَّْغِفرْ  ِمْٰنُ  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

63. ততোমোল োলক ৰোছু ৰ আহ্বোনক ততোমোল োকৰ মোজৰ 

পৰস্পলৰ কৰো আহ্বোনৰ দলৰ গণয নকবৰিো; ততোমোল োকৰ 

মোজৰ বযসকল  পু ুকোমোবৰ মলন মলন গুবচ যোয় আল্লোলহ 

বসহঁতক ভো লকলয় জোলন। এলতলক বযসকল  ততওঁৰ 

বিৰুিোচৰণ কলৰ বসহঁলত সতকি  তহোৱো উবচত তয, বসহঁলত 

বফতনোত পবতত হ’ি নোইিো যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিলয় বসহঁতক 

গ্ৰোস কবৰি। 

لُْوا َلَّ  ُسْوِل  دُعَّٓاءَّ  تَّْجعَّ   بَّیْنَُّكْم  الٰرَّ
ُ  یَّْعلَُّم  قَّْد   بَّْعًضا    بَّْعِضكُْم  كَُّدعَّٓاءِ   اّلٰله
لَّٰلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ    لِوَّاذًا    ِمْنُكْم  یَّتَّسَّ
رِ  الُِفْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  فَّلْیَّْحذَّ ْن  یُخَّ َّْمِره    عَّ   ا

َّْن  ْ  ا ُ َّوْ  فِتْنَّة   ُتِصْیُبَّ ْ  ا ُ اب    یُِصْیُبَّ   عَّذَّ
َّلِْیم    ا

64. জোবন তথোৱো! আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ 

তসই সকল ো আল্লোহলৰই; ততোমোল োলক বয কমিত ব প্ত আছো 

তসয়োও ততও ঁ জোলন। বযবদনো বসহঁতক ততওঁৰ ওচৰল  

ওভতোই বনয়ো হ’ি, তসইবদনো ততও ঁবসহঁতক জনোই বদি তয, 

বসহঁলত বক বক কবৰবছ ; আৰু আল্লোহ সকল ো বিষলয় সিিজ্ঞ। 

ِ  اِٰنَّ  اََّلَّ   ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ا   یَّْعلَُّم  قَّْد  َّنُْتْم  مَّ یَّْومَّ   عَّلَّْیِه    ا   وَّ

ُعْونَّ  ُئُهْم  اِلَّْیهِ  یُْرجَّ ِملُْوا    ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ  عَّ
 ُ ء   ِبكُٰلِ  وَّاّلٰله ْ ن  َشَّ  عَّلِْیم 
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আ -ফুৰক্বোন الفرقان 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. অবত ক যোণময় ততওঁ, বযজলন ততওঁৰ িোিোৰ ওপৰত 

ফুৰক্বোন অৱতীণি কবৰলছ, যোলত ততওঁ (ৰ তসই িোিো) 

বিশ্বজগতৰ িোলি সতকি কোৰী হ’ি পোলৰ। 

َّكَّ  لَّ  الَِّٰذْی  تََّبه له  الُْفْرقَّانَّ  نَّٰزَّ ْبِده   عَّ   عَّ
لَّمِْیَّ  لِیَُّكْونَّ  ان  لِلْعه  نَِّذیْرَّ

2. ততলৱঁই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌমত্বৰ অবধকোৰী; 

ততওঁ তকোলনো সেোন গ্ৰহণ কৰো নোই; সোিিলভৌম ক্ষ্মতোত 

ততওঁৰ তকোলনো অংশীদোৰ নোই। ততলৱঁই সকল ো িস্তু সৃবষ্ট 

কবৰলছ, তোৰ বপছত তসইলিোৰক যথোযথ অনুপোতত বনধিোৰণ 

কবৰলছ। 

مهوهِت  ُملُْك  لَّه   لَِّٰذْی    وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
لَّْم  لَّْم  یَّٰتَِّخذْ  وَّ لًَّدا ٰوَّ ِریْك   لَّٰه   یَُّكْن  وَّ   شَّ
لَّقَّ  الْمُلِْك  ِف  ء   كُٰلَّ  وَّخَّ ْ ه   َشَّ رَّ  فَّقَّٰدَّ

 تَّْقِدیًْرا 

3. তথোবপও বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ িহুলতো ই োহ গ্ৰহণ 

কবৰলছ, বযলিোলৰ এলকোলৱ সৃবষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ, িৰং বসহঁত 

বনলজই সৃষ্ট, আনবক বসহঁলত বনজৰ অপকোৰ িো উপকোৰ 

কৰোলৰো ক্ষ্মতো নোৰোলখ।  গলত মৃতুয, জীৱন আৰু 

পুনৰুিোনলতো বসহঁতৰ তকোলনো অবধকোৰ নোই। 

ُذْوا تَّٰخَّ ةً  دُْونِه    ِمْن  وَّا لِهَّ   یَّْخلُُقْونَّ  َٰلَّ  اه
ْیـ ًا    یَّْملِكُْونَّ  وََّلَّ  یُْخلَُّقْونَّ  ٰوَُّهْم شَّ

ًرا ٰوََّلَّ  َِلَّنُْفِسِهْم    یَّْملِكُْونَّ  نَّْفًعا ٰوََّلَّ  ضَّ
ْوًتا ٰوََّلَّ  یهوةً ٰوََّلَّ  مَّ  نُُشوًْرا  حَّ

4. আৰু কোবফৰসকল  কয়, ‘এইখন বমছো কথোৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নহয়, এইখন ততও ঁবনলজই ৰচনো কবৰলছ আৰু বিবভন্ন 

সম্প্ৰদোয়ৰ মোনুলহ ততওঁক এই বিষয়ত সহোয় কবৰলছ’। 

এইদলৰ কোবফৰসকল  অনযোয় কলৰ আৰু বমছো কথো বিয়পোয়। 

ا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ُرْو  ا   اِْن  كَّفَّ  اِفُْك   اَِٰلَّ   ههذَّ
ىهُ  ه َّعَّانَّه   فَْتَّ ۬   قَّْوم   عَّلَّْیهِ  وَّا ُرْونَّ ۛ خَّ  اه
ٓاُءوْ  فَّقَّْد   ُظلْمًا ٰوَُّزْوًرا ۬ۛ  جَّ

5. বসহঁলত আৰু কয়, ‘এইলিোৰ হহলছ প্ৰোচীনকো ৰ উপকথো, 

বযলিোৰ ততও ঁ ব লখোৱোই হ লছ; তোৰ বপছত এইলিোৰ পুৱো-

গধূব  ততওঁৰ ওচৰত পো  কৰো হয়’। 

لُْو ا اِطْْیُ  وَّقَّا لِْیَّ  اَّسَّ ا  اَْلَّٰوَّ ْكتَّتَّبَّهَّ   ا
َِّصْیًل  عَّلَّْیهِ  ُتْمله  فَِّهَّ  ةً ٰوَّا  بُْكرَّ
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6. তকোৱো, ‘এইখন তসই সেোই অৱতীণি কবৰলছ বযজলন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সমুদোয় ৰহসয সম্পলকি  অৱগত; 

বনশ্চয় ততওঁ পৰম ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

لَّهُ  قُْل  َّنْزَّ ٰرَّ  یَّْعلَُّم  الَِّٰذْی  ا  ِف  الٰسِ
مهوهِت  نَّٰه    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ َّانَّ  اِ ُفوًْرا ك  غَّ
 ٰرَِّحیًْما 

7. বসহঁলত আৰু কয়, ‘এও ঁতকলনকুৱো ৰোছু , বযলয় তখোৱো-

তিোৱো কলৰ আলকৌ হোট-িজোৰলতো চ োফুৰো কলৰ; ততওঁৰ 

ওচৰল  তকোলনো বফবৰিো অৱতীণি কৰো নহ’  বকয়, বযলয় 

ততওঁৰ হসলত সতকি কোৰী বহচোলপ থোবকল লহঁলতন? 

اِل  وَّقَّالُْوا ا مَّ ُسْوِل  ههذَّ  یَّاْكُُل  الٰرَّ
امَّ  عَّ یَّْمَِشْ  الٰطَّ  لَّْو َلَّ    اَْلَّْسوَّاِق    ِف  وَّ
ُنِْزلَّ  ه   فَّیَُّكْونَّ  مَّلَّك   اِلَّْیهِ  ا   مَّعَّ
 نَِّذیًْران 

8. ‘অথিো ততওঁৰ ওচৰল  তকোলনো ধন-ভোিোৰ নোবহ  বকয়, 

নোইিো ততওঁৰ কোৰলণ এটো িোগোন নহয় বকয়, য’ৰ পৰো ততও ঁ

খোি পোবৰল লহঁলতন?’ যোব মসকল  আৰু কয়, 

‘ততোমোল োলক তকৱ  এজন যোদুগ্ৰি িযবিকলহ অনুসৰণ 

কবৰ আছো’। 

َّوْ  َّوْ  كََّْن   اِلَّْیهِ  یُلْقه   ا نَّٰة   لَّه   تَُّكْوُن  ا  جَّ
ا    یَّٰاْكُُل  لِمُْونَّ  وَّقَّالَّ   ِمْنهَّ  اِْن  الٰظه

ُجًل  اَِٰلَّ  تَّتَِّٰبُعْونَّ   ٰمَّْسُحوًْرا  رَّ

9. তচোৱো, বসহঁলত ততোমোৰ িোলি তকলনকুৱো (যুবিহীন) উপমো 

দোবঙ ধবৰলছ! ফ ত বসহঁলত পথভ্ৰষ্ট হহলছ, গবতলক বসহঁলত 

সুপথ পোিল  তকবতয়োও সক্ষ্ম নহয়। 

ُنُْظرْ  بُْوا كَّْیفَّ  ا رَّ   اَْلَّْمثَّالَّ  لَّكَّ  ضَّ
لُْٰوا ِبیًْلن   یَّْستَِّطْیُعْونَّ  فَّلَّ  فَّضَّ  سَّ

10. ততও ঁঅবত িৰকতময়, ততও ঁ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোক 

ইয়োতলকও উৎকৃষ্ট িস্তু প্ৰদোন কবৰি পোলৰ— এলনকুৱো 

উদযোন, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত থোবকি,  গলত ততও ঁ

ততোমোক বদি পোলৰ প্ৰোসোদসমূহ! 

َّكَّ  ٓاءَّ  اِْن  الَِّٰذْی   تََّبه لَّ   شَّ عَّ ا لَّكَّ  جَّ ْْیً   خَّ
لِكَّ  ٰمِْن  نٰهت   ذه ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ

ُر ن  ْل   اَْلَّنْهه یَّْجعَّ  قُُصوًْرا  لَّٰكَّ  وَّ

11. িৰং বসহঁলত বকয়োমতক অস্বীকোৰ কবৰলছ। এলতলক বযলয় 

বকয়োমতক অস্বীকোৰ কলৰ আবম তোৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ 

ৰোবখলছোঁ জ ে জুই। 

بُْوا بَّْل  ِة  كَّٰذَّ اعَّ َّْعتَّْدنَّا  ِبالٰسَّ   لِمَّْن  وَّا
بَّ  ةِ  كَّٰذَّ اعَّ ا   ِبالٰسَّ ِعْْیً  سَّ

12. দূৰৰ পৰো জুইলয় তযবতয়ো বসহঁতক তদবখি, ততবতয়ো 

বসহঁলত তোৰ ৰুি তজি ন-গজি ন আৰু প্ৰচি হুংকোৰ শুবনিল  

পোি। 

تُْهْم  اِذَّا َّ ا ِمُعْوا بَِّعْید   ٰمَّكَّان    ٰمِْن  رَّ ا  سَّ   لَّهَّ
ا ٰیًُظا ٰوَّزَّفِْْیً  تَّغَّ
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13. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক বিবঙত হোত তমবৰয়োই শৃংখব ত 

অৱিোত তোৰ (জোহোন্নোমৰ) তকোলনো সংকীণি িোনত বনলক্ষ্প 

কৰো হ’ি, ততবতয়ো বসহঁলত তোত ধ্বংস কোমনো কবৰি। 

ا  اُلُْقْوا وَّاِذَّا   كَّانًا  ِمْنهَّ ًقا  مَّ ٰیِ نِْیَّ  ضَّ ٰرَّ قَّ  ٰمُ
ْوا  ثُُبوًْرا   ُهنَّالِكَّ  دَّعَّ

14. (তকোৱো হ’ি) ‘আবজ ততোমোল োলক এটো ধ্বংসক নহয়, 

িৰং িহু ধ্বংসক আহ্বোন কৰো’। 

 ثُُبوًْرا ٰوَّاِحًدا ٰوَّادُْعْوا الْیَّْومَّ  تَّْدُعوا َلَّ 
ا  ثُُبوًْرا  كَِّثْْیً

15. (বসহঁতক) তসোধো, ‘এইলটোলৱ ভো , তন তসই িোয়ী 

জোন্নোত ভো , যোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত মুত্তোক্বীসক ক বদয়ো হহলছ’? 

বযলটো হ’ি ততওলঁ োকৰ প্ৰবতদোন আৰু প্ৰতযোৱতি নি । 

لِكَّ  قُْل  َّذه ْْی   ا َّْم  خَّ نَّٰةُ  ا   الَِّٰتْ  الُْخلْدِ  جَّ
َّانَّْت   الْمُٰتَُّقْونَّ    ُوعِدَّ  ٓاًء   لَُّهْم  ك زَّ جَّ

ا  مَِّصْْیً  ٰوَّ

16. তোত ততওঁল োলক বচৰকো  িসিোস কবৰি আৰু বযলটো 

কোমনো কবৰি তসইলটোলৱ পোি; এই প্ৰবতশ্ৰুবত পূৰণ কৰোলটো 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ দোবয়ত্ব। 

ا  لَُّهْم  ا  فِْیهَّ ٓاُءْونَّ  مَّ لِِدیْنَّ    یَّشَّ َّانَّ   خه  ك
له  بِٰكَّ  عَّ  ٰمَّْسـ ُْوًَل  وَّعًْدا رَّ

17. আৰু তসইবদনো ততওঁ বসহঁতক (কোবফৰসক ক) আৰু 

বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক উপোসনো কবৰবছ  

তসইলিোৰলকো একবত্ৰত কবৰি, তোৰ বপছত ততও ঁপ্ৰশ্ন কবৰি, 

‘ততোমোল োলকই তমোৰ এই িোিোসক ক বিভ্ৰোে কবৰবছ ো 

তনবক, তন বসহঁত বনলজই বিভ্ৰোে হহবছ ’? 

یَّْومَّ  ا  یَّْحُشُرُهْم  وَّ مَّ   ِمْن  یَّْعُبُدْونَّ  وَّ
ِ  دُْوِن  َّنُْتْم  فَّیَُّقْولُ  اّلٰله ا َّْضلَّلُْتْم  ءَّ  ا

ءِ  ِعبَّادِْی  َّْم  هه ُؤاَلَّ لُٰوا ُهْم  ا   ضَّ
ِبیْلَّ    الٰسَّ

18. বসহঁলত ক’ি, ‘তুবম পবৱত্ৰ আৰু মহোন! ততোমোৰ িোবহলৰ 

আন কোলৰোিোক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ কৰোলটো আমোৰ িোলি 

তকবতয়োও উবচত নহয়, িৰং তুবমলয়ই বসহঁতক আৰু বসহঁতৰ 

বপতৃ-পুৰুষসক ক তভোগ-সম্ভোৰ প্ৰদোন কবৰবছ ো, ফ ত 

বসহঁলত (ততোমোৰ) স্মৰণ পোহবৰ হগবছ  আৰু ধ্বংসপ্ৰোপ্ত 

সম্প্ৰদোয়ত পবৰণত হহবছ ’। 

نَّكَّ  قَّالُْوا ا  ُسْبحه َّانَّ  مَّ َّْن  لَّنَّا   یَّنٌْۢبَِّغْ  ك   ا
َّْولِیَّٓاءَّ  ِمْن  دُْونِكَّ  ِمْن  نَّٰٰتَِّخذَّ  هِكْن  ا ل   وَّ

 ْ ُ ُهْم  ٰمَّٰتَّْعهَتَّ بَّٓاءَّ ٰته  وَّاه ْكرَّ    نَُّسوا حَّ   الٰذِ
َّانُْوا  بُوًْرا  قَّْوًمٌۢا  وَّك
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19. (আল্লোলহ মুশ্ববৰকসক ক ক’ি) ‘এলতলক ততোমোল োলক 

বয হকবছ ো তোক বসহঁলত বমছো সোিযি কবৰলছ। তসলয় 

ততোমোল োলক এবতয়ো শোবি প্ৰবতলৰোধ কবৰি তনোৱোবৰিো আৰু 

সহোলয়ো নোপোিো। ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় যু ুম তথো বশ্বকি  

কলৰ আবম তোক মহোশোবিৰ স্বোদ উপলভোগ কৰোম’। 

بُْوُكْم  فَّقَّْد    فَّمَّا   تَُّقْولُْونَّ ن  ِبمَّا  كَّٰذَّ
ْرفًا ٰوََّلَّ   تَّْستَِّطْیُعْونَّ  مَّْن   نَّْصًرا    صَّ   وَّ

ابًا نُِذقْهُ  ٰمِْنُكْم  یَّْٰظلِْم  ا  عَّذَّ  كَِّبْْیً

20. আৰু আবম ততোমোৰ পূলিি বযমোনলিোৰ ৰোছু  তপ্ৰৰণ 

কবৰলছোঁ, ততওঁল োক আটোলয় তখোৱো-তিোৱো কবৰবছ  আৰু 

হোট-িজোৰলতো চ ো-ফুৰো কবৰবছ । (তহ মোনৱ!) আবম 

ততোমোল োকৰ এজনক আনজনৰ িোলি পৰীক্ষ্ো িনোই বদলছোঁ। 

ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কবৰিোলন? আৰু ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক সিি দ্ৰষ্টো। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ لِْیَّ  ِمنَّ  قَّْبلَّكَّ  ا  اَِٰلَّ   الْمُْرسَّ
نَُّٰهْم  امَّ  لَّیَّاْكُلُْونَّ  اِ عَّ یَّْمُشْونَّ  الٰطَّ   ِف  وَّ

لْنَّا   اَْلَّْسوَّاِق    عَّ كُْم  وَّجَّ   لِبَّْعض   بَّْعضَّ
ْونَّ     فِتْنًَّة    تَّْصَِبُ َّ َّانَّ   ا بُٰكَّ  وَّك   رَّ
ان   بَِّصْْیً

21. আৰু বযসকল  আমোৰ সোক্ষ্োৎ কোমনো নকলৰ বসহঁলত কয়, 

‘আমোৰ ওচৰল  বফবৰিো বকয় অৱতীণি কৰো নহয়, অথিো 

আবম আমোৰ প্ৰবতপো কক তদখো নোপোওঁ বকয়’? বনশ্চয় 

বসহঁলত বসহঁতৰ অেৰত অহংকোৰ তপোষণ কবৰলছ আৰু 

বসহঁলত জঘনযভোলৱ সীমো ংঘন কবৰলছ। 

نَّا  یَّْرُجْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ    لَّْو َلَّ   لِقَّٓاءَّ
ُنِْزلَّ  كَّةُ  عَّلَّیْنَّا   ا هٓى ِ َّوْ  الْمَّل ی ا بَّٰنَّا    نَّره  رَّ
ْوا لَّقَّدِ  ُ َّنُْفِسِهْم  ِفْ   اْستَّْكَبَّ تَّوْ  ا   وَّعَّ
ا  ُعُتٰوًا  كَِّبْْیً

22. বযবদনো বসহঁলত বফবৰিোসক ক তদবখিল  পোি, তসইবদনো 

অপৰোধীসক ৰ িোলি তকোলনো সুসংিোদ নোথোবকি আৰু বসহঁলত 

ক’ি, ‘ৰক্ষ্ো কৰো, ৰক্ষ্ো কৰো’। 

ْونَّ  یَّْومَّ  كَّةَّ  یَّرَّ هٓى ِ ی َلَّ  الْمَّل ذ   بُْشره ى ِ   یَّْومَّ
یَُّقْولُْونَّ  لِٰلْمُْجِرِمْیَّ  ٰمَّْحُجوًْرا   ِحْجًرا  وَّ

 

23. আৰু আবম বসহঁতৰ কৃতকমিৰ প্ৰবত অগ্ৰসৰ হহ 

তসইলিোৰক বিবক্ষ্প্ত ধূব কণোত পবৰণত (কবৰ বনষ্ফ ) কবৰম। 
ا  اِله  وَّقَِّدْمنَّا   ِملُْوا مَّ مَّل   ِمْن  عَّ   عَّ
لْنههُ  عَّ  ٰمَّنْثُوًْرا هَّبَّٓاءً  فَّجَّ

24. তসইবদনো জোন্নোতিোসীসক ৰ িোসিোন হ'ি উৎকৃষ্ট আৰু 

বিেোমি  হ’ি মলনোৰম। 
ُب  نَّٰةِ  اَّْصحه ذ   الْجَّ ى ِ ْْی   یَّْومَّ ٰمُْستَّقًَّرا  خَّ
ُن  ِقْیًل   ٰوَّاَّْحسَّ  مَّ

25. আৰু তসইবদনো তমঘপুিৰ দ্বোৰো আকোশ বিদীণি হ'ি আৰু 

দল  দল  বফবৰিোসক ক অৱতীণি কলৰোৱো হ’ি। 
یَّْومَّ  ٰقَُّق  وَّ مَّٓاءُ  تَّشَّ مَّاِم  الٰسَّ  وَّنُٰزِلَّ  ِبالْغَّ

كَّةُ  هٓى ِ  تََّْنِیًْل  الْمَّل
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26. তসইবদনো চূডোে কতৃি ত্ব হ’ি তকৱ  ৰহমোনৰ আৰু 

কোবফৰসক ৰ িোলি তসইবদনলটো হ’ি অতযে কঠিন। 
َّلْمُلُْك  ذِ  ا ى ِ ٰقُ  یَّْومَّ ْحمهِن    لْحَّ َّانَّ   لِلٰرَّ  وَّك
لَّ  یَّْوًما  ا  الْكهِفِریْنَّ  عَّ ِسْْیً  عَّ

27. তসইবদনো যোব ম িযবিলয় বনজলৰ দুহোত কোমুবৰ কোমুবৰ 

ক’ি, ‘হোয়! মই যবদ ৰোছু ৰ হসলত তকোলনো পথ অৱ ম্বন 

কবৰল োঁলহঁলতন!’ 

یَّْومَّ  ٰضُ  وَّ الُِم  یَّعَّ له  الٰظَّ یْهِ  عَّ   یَُّقْولُ  یَّدَّ
ِن  ْذُت  یهلَّیْتَّ تَّٰخَّ ُسْوِل  مَّعَّ  ا ِبیًْل   الٰرَّ سَّ

 

28. হোয়! দুভি োগয তমোৰ, অমুকক যবদ মই িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ 

নকবৰল োঁলহঁলতন! 
یْلَّته  ِنْ  یهوَّ تَِّٰخذْ  لَّْم  لَّیْتَّ َّ نًا  ا لِْیًل    فُلَّ خَّ

 

29. বনশ্চয় বসলয় তমোক উপলদশ িোণীৰ পৰো বিভ্ৰোে কবৰবছ , 

তযবতয়ো তমোৰ ওচৰল  উপলদশ আবহবছ ; আৰু চয়তোনলতো 

মোনুহৰ িোলি মহোপ্ৰতোৰক। 

لَِّٰنْ  لَّقَّْد  ِن  اَّضَّ ْكرِ  عَّ ِنْ    اِذْ  بَّْعدَّ  الٰذِ ٓاءَّ  جَّ
َّانَّ  ُن  وَّك ْیطه اِن  الٰشَّ ُذْوًَل  لِْلِنْسَّ  خَّ

30. আৰু ৰোছুল  ক’ি, ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় তমোৰ 

সম্প্ৰদোলয় তকোৰআনক পবৰতযজ সোিযি কবৰলছ’। 

ُسْولُ  وَّقَّالَّ  ٰبِ  الٰرَّ ُذْوا قَّْوِم  اِٰنَّ  یهرَّ تَّٰخَّ   ا
ا نَّ  ههذَّ  مَّْهُجوًْرا  الُْقْراه

31. (আল্লোলহ হকলছ) ‘এইদলৰই আবম প্ৰলতযক নিীৰ িোলি 

অপৰোধীবি োকৰ মোজৰ পৰো শত্ৰু িনোই বদলছোঁ। এলতলক 

পথপ্ৰদশিক আৰু সহোয়কোৰীৰূলপ ততোমোৰ প্ৰবতপো লকই 

যলথষ্ট’। 

لِكَّ  لْنَّا  وَّكَّذه عَّ ُٰلِ  جَّ   ٰمِنَّ  عَُّدٰوًا نَِّبٰ   لِك
بِٰكَّ  وَّكَّفه   الْمُْجِرِمْیَّ    هَّادِیًا  ِبرَّ
ا   ٰوَّنَِّصْْیً

32. আৰু কোবফৰসকল  কয়, ‘সমূ্পণি তকোৰআনখন ততওঁৰ 

প্ৰবত এলক লগ অৱতীণি কৰো নহ’  বকয়’? (শুনো) এইদলৰ 

অৱতীণি কৰোৰ কোৰণ হহলছ যোলত ততোমোৰ হৃদয়ক আবম 

ইয়োৰ দ্বোৰো মজিুত কবৰি পোলৰোঁ, তসলয় আবম ইয়োক ৰলম 

ৰলম স্পষ্টভোলৱ আিৃবত্ত কবৰলছোঁ। 

  عَّلَّْیهِ  نُٰزِلَّ  لَّْو َلَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ 
ُن  ۬   الُْقْراه ةً ۛ ۬    ُجْملًَّة ٰوَّاِحدَّ لِكَّ ۛ   كَّذه
تَّٰلْنههُ  فُؤَّادَّكَّ  ِبه   لُِنثَّبِٰتَّ   تَّْرتِْیًل  وَّرَّ

33. আৰু বসহঁলত ততোমোৰ ওচৰল  বয বিষলয়ই হ  নোহক 

বকয়, আবম তসইলটোৰ সঠিক সমোধোন আৰু সুিৰ িযোখযো 

ততোমোৰ ওচৰল  আবনলছোঁ। 

ٰقِ  ِجْئنهكَّ  اَِٰلَّ  ِبمَّثَّل   یَّاُْتْونَّكَّ  وََّلَّ   ِبالْحَّ
نَّ  ا   وَّاَّْحسَّ  تَّْفِسْْیً



 

আি-ফুৰক্বাি 

 

532 

 

 الفرقان

34. বযসক ক উিুবৰ খুৱোই জোহোন্নোমৰ বপলন একবত্ৰত কৰো 

হ’ি, মযিোদোৰ বদশৰ পৰো বসহঁত অবত বনকৃষ্ট আৰু অবধক 

পথভ্ৰষ্ট। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ُرْونَّ  ا له  یُْحشَّ   اِله  ُوُجْوِهِهْم  عَّ
نَّٰمَّ ن  هَّ هٓى ِكَّ   جَّ ٰر   اُول ٰلُ  شَّ   ٰمَّكَّانًا ٰوَّاَّضَّ
ِبیًْلن   سَّ

35. বনশ্চয় আবমলয়ই মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ আৰু 

ততওঁৰ  গত ততওঁৰ ভোতৃ হোৰূনক সহোয়কোৰী বহচোলপ বনযুি 

কবৰবছল োঁ। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ لْنَّا  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه عَّ   وَّجَّ
ه    اهُ  مَّعَّ ُرْونَّ  اَّخَّ  وَِّزیًْرا ۬   هه

36. তোৰ বপছত আবম হকবছল োঁ, ‘ততোমোল োলক তসই 

সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তযোৱো বযসকল  আমোৰ বনদশিনোৱ ীক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ’। ফ ত আবম বসহঁতক সমূ্পণিৰূলপ বিধ্বি 

কবৰবছল োঁ; 

بُْوا الَِّٰذیْنَّ  الْقَّْوِم  اِلَّ  اذْهَّبَّا   فَُّقلْنَّا    كَّٰذَّ
ُهْم   ِباهیهِتنَّا    ٰمَّْرنه ا   فَّدَّ  تَّْدِمْْیً

37. আৰু নূহ সম্প্ৰদোয়লকো (ধ্বংস কবৰবছল োঁ), তযবতয়ো 

বসহঁলত ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ , ততবতয়ো আবম 

বসহঁতক িুিোই মোবৰবছল োঁ আৰু বসহঁতক মোনুহৰ িোলি বনদশিন 

িনোই বদলছোঁ। আবম যোব মসক ৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

بُوا لَّٰمَّٰا  نُْوح   وَّقَّْومَّ  ُسلَّ  كَّٰذَّ  الٰرُ
 ْ ُ قْٰنه َّْغرَّ ْ  ا ُ لْٰنه عَّ یًَّة    لِلنَّٰاِس  وَّجَّ  اه
َّْعتَّْدنَّا  لِمِْیَّ  وَّا ابًا لِلٰظه َّلِْیًما ۬   عَّذَّ  ا

38. আৰু আবম ধ্বংস কবৰবছল োঁ আদ, ছোমূদ, ৰোছ’ৰ 

অবধিোসীবি োকক,  গলত বসহঁতৰ মধযৱতী সময়ৰ িহু 

প্ৰজন্মলকো। 

 ۡ َُّمْودَّا بَّ  وَّعَّادًا ٰوَّث ٰسِ  وَّاَّْصحه ٌۢا   الٰرَّ   وَّقُُرْونً
لِكَّ  بَّْیَّ  ا ذه  كَِّثْْیً

39. আবম বসহঁতৰ প্ৰলতযকলৰ িোলি দৃষ্টোে িণিনো কবৰবছল োঁ 

আৰু বসহঁতলিোৰক আবম সমূ্পণিৰূলপ ধ্বংস কবৰবছল োঁ। 
بْنَّا  وَّكُٰلً  رَّ نَّا  وَّكُٰلً   اَْلَّْمثَّالَّ ؗ  لَّهُ  ضَّ ْ   تََّٰبَّ

ا   تَّتِْبْْیً

40. বনশ্চয় এই কোবফৰবি োলক তসই জনপদৰ মোলজলৰই 

অহো-তযোৱো কলৰ যোৰ ওপৰত িবষিত হহবছ  অক যোণৰ িৃবষ্ট, 

ততলে বসহঁলত তসইলিোৰ তদখো নোপোয় তন? দৰোচ লত 

বসহঁলত পুনৰুিোনৰ প্ৰতযোশোই নকলৰ। 

لَّقَّْد  تَّْوا وَّ َّ لَّ  ا ْت  الَِّٰتْ   الْقَّْریَّةِ  عَّ   اُْمِطرَّ
رَّ  ْوِء    مَّطَّ َّفَّلَّْم   الٰسَّ ا    یَُّكْونُْوا ا ْونَّهَّ   یَّرَّ
َّانُْوا بَّْل   نُُشوًْرا  یَّْرُجْونَّ  َلَّ  ك



 

আি-ফুৰক্বাি 

 

533 

 

 الفرقان

41. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো ততোমোক তদলখ, ততবতয়ো বসহঁলত 

ততোমোক তকৱ  হোঁবহয়োতৰ পোত্ৰৰূলপলহ গণয কলৰ, (আৰু 

কয়,) ‘এওঁলৱই তনবক তসইজন, যোক আল্লোলহ ৰোছু  কবৰ 

প োইলছ’? 

َّْوكَّ  وَّاِذَّا ا  ُهُزًوا    اَِٰلَّ  یَّٰٰتَِّخُذْونَّكَّ  اِْن  رَّ
ا َّههذَّ ُ  بَّعَّثَّ  الَِّٰذْی  ا ُسْوًَل   اّلٰله  رَّ

42. ‘এওঁ বনশ্চয় আমোক আমোৰ উপোসযলিোৰৰ পৰো আঁতৰ 

কবৰ বদল লহঁলতন, যবদ আবম বসহঁতৰ প্ৰবত অবিচ  

নোথোবকল োঁলহঁলতন’। তযবতয়ো বসহঁলত শোবি প্ৰতযক্ষ্ কবৰি, 

ততবতয়োলহ জোবনি পোবৰি তকোন অবধক পথভ্ৰষ্ট। 

َّادَّ  اِْن  ْن  لَُّیِضلُٰنَّا  ك ِتنَّا  عَّ لِهَّ َّْن  لَّْو َلَّ   اه  ا
نَّا  ْ َبَّ ا    صَّ ْوفَّ   عَّلَّْیهَّ   ِحْیَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  وَّسَّ
ْونَّ  ابَّ  یَّرَّ ذَّ ٰلُ  مَّْن  الْعَّ ِبیًْل   اَّضَّ  سَّ

43. তুবম তসইজন িযবিক তদবখছোলন, বযলয় বনজৰ প্ৰিৃবত্তক 

ই োহৰূলপ গ্ৰহণ কবৰলছ? তথোবপও তুবম তোৰ দোবয়ত্ব গ্ৰহণ 

কবৰিোলন? 

ءَّیْتَّ  َّرَّ ذَّ  مَِّن  ا تَّٰخَّ ه   ا ههَّ ىُه    اِل َّنْتَّ   هَّوه َّفَّا  ا
 وَِّكْیًلن  عَّلَّْیهِ  تَُّكْوُن 

44. অথিো তুবম ভিো তনবক তয বসহঁতৰ অবধকোংশই শুনো পোয় 

িো িুবজ পোয়? প্ৰকৃতলত বসহঁত হহলছ পশুৰ দলৰ; িৰং বসহঁত 

ইয়োতলকও অবধক পথভ্ৰষ্ট। 

َّْم  ُب  ا َّٰنَّ  تَّْحسَّ ُهْم  ا ْكثَّرَّ َّ َّوْ  یَّْسمَُّعْونَّ  ا   ا
اِم  اَِٰلَّ  ُهْم  اِْن   یَّْعِقلُْونَّ    َّاَْلَّنْعَّ   بَّْل  ك

ٰلُ  ُهْم  ِبیًْلن  اَّضَّ  سَّ

45. তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত  ক্ষ্য নকৰো তনবক, 

তচোৱোলচোন ততওঁ তকলনলক ছোঁ সম্প্ৰসোবৰত কলৰ? ততওঁ ইচ্ছো 

কবৰল  ইয়োক বিৰ ৰোবখি পোবৰল লহঁলতন; বপলছ আবম সূযিক 

ইয়োৰ বনলদি শক কবৰ বদলছোঁ। 

َّلَّْم  بِٰكَّ  اِله  تَّرَّ  ا ٰدَّ  كَّْیفَّ  رَّ ٰلَّ    مَّ لَّوْ   الٰظِ  وَّ
ٓاءَّ  لَّه   شَّ عَّ ِكًنا    لَّجَّ ا لْنَّا  ثُٰمَّ   سَّ عَّ   جَّ

ْمسَّ  لِْیًلن  عَّلَّْیهِ  الٰشَّ  دَّ

46. তোৰ বপছত আবম ইয়োক  োলহ  োলহ চপোই আলনো।  َّا  قَّْبًضا  اِلَّیْنَّا  قَّبَّْضنههُ  ثُٰم  یَِّٰسْْیً

47. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি ৰোবতক কবৰলছ 

আৱৰণস্বৰূপ, আৰু তটোপবন প্ৰদোন কবৰলছ বিেোমৰ িোলি, 

 গলত সজোগ হহ উঠিিল  সৃবষ্ট কবৰলছ বদন। 

لَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  عَّ لِبَّاًسا   الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  جَّ
لَّ  ٰوَّالنَّْٰومَّ  عَّ ارَّ  ُسبَّاًتا ٰوَّجَّ نُُشوًْرا    النَّٰهَّ
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48. আৰু ততলৱঁই সুসংিোদিোহীৰূলপ িতোহ তপ্ৰৰণ কলৰ ততওঁৰ 

ৰহমতৰ িৰষুণৰ পূলিি; আৰু আবমলয়ই আকোশৰ পৰো পবৱত্ৰ 

পোনী িষিণ কলৰোঁ, 

لَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی   َّْرسَّ یهحَّ  ا  بَّْیَّ  بُْشًرٌۢا الٰرِ
ْی  ْحمَِّته     یَّدَّ لْنَّا   رَّ َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّا  الٰسَّ
ُهوًْران  مَّٓاءً   طَّ

49. যোলত তোৰ দ্বোৰো আবম মৃত ভূ-খিক সিীবৱত কবৰি 

পোলৰোঁ, আৰু আবম বযলিোৰ জীৱ-জন্তু আৰু মোনুহ সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, 

তোৰ মোজৰ িহুতলক আবম তসয়ো পোন কৰোওঁ, 

 َّ ةً  ِبه   لُِٰنْحِ     ِمٰمَّا  ٰمَّیًْتا ٰوَّنُْسِقیَّه   بَّلْدَّ
لَّْقنَّا   َّنَّاِسَّٰ  خَّ اًما ٰوَّا َّنْعَّ ا  ا  كَِّثْْیً

50. বনশ্চয় আবম ইয়োক বসহঁতৰ মোজত িন্টন কবৰ বদলছোঁ, 

যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি পোলৰ। তথোবপও 

অবধকোংশ ত োলক তকৱ  অকৃতজ্ঞতোই প্ৰকোশ কলৰ। 

لَّقَّْد  فْنههُ  وَّ ٰرَّ ْ  صَّ ُ ٰكَُّرْوا  ؗ  بَّْیٰنَّ   فَّاَّبه    لِیَّٰذَّ
ْكثَّرُ  َّ  ُكُفوًْرا  اَِٰلَّ  النَّٰاِس  ا

51. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  প্ৰবতলটো জনপদলতই 

এলকোজনলক সতকি কোৰী প োি পোবৰল োঁলহঁলতন। 
لَّوْ  ثْنَّا  ِشْئنَّا  وَّ  قَّْریَّة   كُٰلِ  ِفْ  لَّبَّعَّ

 نَِّٰذیًْراؗ  

52. গবতলক তুবম কোবফৰসক ৰ আনুগতয নকবৰিো আৰু তুবম 

তকোৰআনৰ সহোয়ত বসহঁতৰ বিৰুলি কল োৰ সংগ্ৰোম চ োই 

তযোৱো। 

اِهْدُهْم  الْكهِفِریْنَّ  ُتِطِع  فَّلَّ    ِبه   وَّجَّ
ادًا ا  ِجهَّ  كَِّبْْیً

53. আৰু ততলৱঁই দুখন সোগৰক সমোেৰো ভোলৱ প্ৰিোবহত 

কবৰলছ, এখনৰ (পোনী) সুস্বোদু বম ো আৰু আনখনৰ  ুণীয়ো, 

তকলহটো; আৰু ততও ঁউভয়ৰ মোজত ৰোবখ বদলছ এটো অেৰোয়, 

বযলটো অনবতৰময িযৱধোন। 

جَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  یِْن  مَّرَّ ا الْبَّْحرَّ  عَّْذب   ههذَّ
ا ات  ٰوَّههذَّ اج     ِملْح   فُرَّ لَّ   اُجَّ عَّ   وَّجَّ

ًخا  بَّیْنَُّهمَّا   ٰمَّْحُجوًْرا  ِحْجًراٰوَّ   بَّْرزَّ

54. আৰু ততলৱঁই মোনুহক পোনীৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ 

বপছত ততও ঁ তোক িংশগত আৰু হিিোবহক সম্পকি শী  

কবৰলছ। কোৰণ ততোমোৰ প্ৰবতপো ক সিিশবিমোন । 

لَّقَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  ًرا الْمَّٓاءِ  ِمنَّ  خَّ   بَّشَّ
لَّه   عَّ ًبا ٰوَِّصْهًرا     فَّجَّ َّانَّ   نَّسَّ بُٰكَّ  وَّك  رَّ
 قَِّدیًْرا 

55. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ পবৰিলতি  এলনকুৱো বকছুমোনৰ 

ইিোদত কলৰ বযলিোলৰ বসহঁতৰ উপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ আৰু 

বসহঁতৰ অপকোলৰো কবৰি তনোৱোলৰ। অৱলশয কোবফৰ হহলছ 

তকৱ  তোৰ প্ৰবতপো কৰ বিৰুলি সহোয়কোৰী। 

یَّْعُبُدْونَّ  ِ  دُْوِن   ِمْن   وَّ ا  اّلٰله   َلَّ  مَّ
ُهْم    وََّلَّ  یَّْنفَُّعُهْم  َّانَّ   یَُّضٰرُ  الْكَّافِرُ  وَّك

له  بِٰه   عَّ ا  رَّ ِهْْیً  ظَّ
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56. আৰু আবম ততোমোক তকৱ  সুসংিোদদোতো আৰু 

সতকি কোৰীৰূলপলহ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ। 
ا   مَّ لْنهكَّ  وَّ َّْرسَّ ًرا ٰوَّنَِّذیًْرا  اَِٰلَّ  ا  ُمبَّٰشِ

57. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ বিবনময় তকোলনো 

পোবৰেবমক বনবিচোলৰোঁ, বকন্তু যোৰ ইচ্ছো বস বনজ প্ৰবতপো কৰ 

পথ অৱ ম্বন কৰক (এইলটোলৱ তমোৰ কোমনো)’। 

ا   قُْل  َّْسـ َّلُكُْم  مَّ َّْجر   ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  مَّْن  اَِٰلَّ  ا
ٓاءَّ  َّْن  شَّ بِٰه   اِله  یَّٰٰتَِّخذَّ  ا ِبیًْل  رَّ  سَّ

58. আৰু তুবম তকৱ  তসই সেোৰ প্ৰবত বনভি ৰ কৰো বযজন 

বচৰিীৱ, বযজন তকবতয়োও মৃতুযিৰণ নকবৰি, তসলয় প্ৰশংসোৰ 

হসলত ততওলঁৰই পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো, ততওঁৰ 

িোিোসক ৰ পোপ সম্পলকি  খিৰ ৰোবখিল  ততলৱঁই যলথষ্ট। 

َّْٰل  لَّ  وَّتَّوَّك ِٰ  عَّ   یَُّمْوُت  َلَّ  الَِّٰذْی  الْحَّ
ْح  بِٰ ْمِده     وَّسَّ   ِبُذنُْوِب  ِبه   وَّكَّفه   ِبحَّ
ا  ِعبَّادِه   ِبْْیَّ  خَّ

59. ততলৱঁই আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত বয 

বয আলছ তসই সকল োলিোৰক ছয় বদনত সৃবষ্ট কবৰলছ; তোৰ 

বপছত ততও ঁ আৰছৰ ওপৰত উঠিলছ। ততলৱঁই ৰহমোন, 

এলতলক ততওৰঁ বিষলয় বযলয় জোলন তোক সুবধ তচোৱো। 

لَّقَّ  لَِّٰذْی  مهوهِت  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ
َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ  ِفْ  بَّیْنَُّهمَّا  لَّ  اْستَّوهی ثُٰمَّ  ا   عَّ
  ۬ ْرِش ۛ ْحمهُن   الْعَّ َّلٰرَّ ا   ِبه   فَّْسـ َّْل   ا ِبْْیً خَّ

 

60. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘ততোমোল োলক 

ৰহমোনৰ প্ৰবত ছোজদোহ কৰো’, ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘ৰহমোন 

আলকৌ বক? তুবম কোলৰোিোক ছোজদোহ কবৰি ক’ত ই আবম 

তোক ছোজদোহ কবৰমলন’? (এলন আহ্বোলন) তকৱ  বসহঁতৰ 

প োয়নপৰতোই িৃবি কলৰ। 

ْحمهِن  اْسُجُدْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا   لِلٰرَّ
لُْوا ا  قَّا مَّ ْحمهُن    وَّ َّنَّْسُجُد   الٰرَّ   لِمَّا  ا
 نُُفوًْران۩  وَّزَّادَُّهْم  تَّاُْمُرنَّا 

61. অবত িৰকতময় তসই সেো বযজলন নলভোমি ত সৃবষ্ট 

কবৰলছ বিশো  নক্ষ্ত্ৰৰোবজ আৰু তোত িোপন কবৰলছ প্ৰদীপ 

(সূযি),  গলত আল ো বিবকৰণকোৰী চন্দ্ৰ। 

َّكَّ  لَّ  الَِّٰذْی  تََّبه عَّ مَّٓاءِ  ِف  جَّ بُُرْوًجا  الٰسَّ
لَّ  عَّ ا  ٰوَّجَّ ًجا ٰوَّقَّمًَّرا فِْیهَّ ا  ِسره ِنْْیً  ٰمُ

62. আৰু ততলৱঁই বদন আৰু ৰোবতক পৰস্পৰৰ অনুগোমী 

কবৰলছ, তসই িযবিৰ িোলি বযলয় উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি বিচোলৰ 

অথিো কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কবৰি বিচোলৰ। 

لَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  عَّ ارَّ  الَّْٰیلَّ  جَّ  ِخلْفَّةً  وَّالنَّٰهَّ
ادَّ  لِٰمَّْن  َّرَّ َّْن  ا ٰكَّرَّ  ا َّوْ  یَّٰٰذَّ ادَّ  ا َّرَّ  ُشكُوًْرا  ا
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63. আৰু ৰহমোনৰ (প্ৰকৃত) িোিো ততওঁল োলকই বযসকল  

পৃবথৱীত অতযে বিনম্ৰভোলৱ চ োফুৰো কলৰ আৰু তযবতয়ো 

মুখিসকল  ততওলঁ োকক (অশো ীন ভোষোত) সলম্বোধন কলৰ, 

ততবতয়ো ততওঁল োলক কয়, ‘ছো োম’; 

ْحمهِن  وَِّعبَّادُ  لَّ  یَّْمُشْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  الٰرَّ   عَّ
ُ  هَّْونًا ٰوَّاِذَّا اَْلَّْرِض  ُ ُبَّ اطَّ ِهلُْونَّ  خَّ   الْجه
لُْوا همًا   قَّا ل  سَّ

64. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ উলেলশয ছোজদোৱনত 

হহ আৰু বথয় হহ (ইিোদত কবৰ) থকো অৱিোত উজোগলৰ ৰোবত 

কটোয়; 

بِِٰهْم  یَِّبیُْتْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ًدا   لِرَّ ُسٰجَّ
 ٰوَّقِیَّاًما  

65. আৰু ততওলঁ োলক কয়, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম 

আমোৰ পৰো জোহোন্নোমৰ শোবি আঁতৰোই বদয়ো, বনশ্চয় ইয়োৰ 

শোবি অবিবচ্ছন্ন। 

بَّٰنَّا  یَُّقْولُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  نَّٰا  اْصِرْف  رَّ   عَّ
ابَّ  ۬   عَّذَّ نَّٰمَّ   هَّ ا  اِٰنَّ   جَّ ابَّهَّ َّانَّ  عَّذَّ   ك
اًما ۬   رَّ  غَّ

66. ‘বনশ্চয় তসয়ো িসিোস আৰু অৱিোনি  বহচোলপ অবত 

বনকৃষ্ট’। 

ا  نَّٰهَّ ٓاءَّْت  اِ ُمقَّاًما  سَّ  ُمْستَّقًَّرا ٰوَّ

67. আৰু ততওঁল োলক তযবতয়ো িযয় কলৰ ততবতয়ো অপিযয় 

নকলৰ, আৰু কৃপণতোও নকলৰ, িৰং (ততওঁল োলক) এই 

দুলয়োলৰ মধযৱতী পন্থো অৱ ম্বন কলৰ। 

َّنْفَُّقْوا  اِذَّا   وَّالَِّٰذیْنَّ  لَّْم  یُْسِرفُْوا لَّْم  ا   وَّ
ْوا َّانَّ  یَّْقَُتُ لِكَّ  بَّْیَّ  وَّك  قَّوَّاًما  ذه

68. আৰু ততওঁল োলক আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহক 

আহ্বোন নকলৰ; আৰু আল্লোলহ বয প্ৰোণ হতযো কবৰিল  বনলষধ 

কবৰলছ, যথোথি কোৰণবিহীন তোক হতযো নকলৰ। ততওঁল োলক 

িযবভচোৰ নকলৰ; বযলয় এইলিোৰ কবৰি বস (অৱলশয) শোবি 

তভোগ কবৰি। 

ِ  مَّعَّ  یَّْدُعْونَّ  َلَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  هًها  اّلٰله رَّ  اِل  اهخَّ
مَّ  الَِّٰتْ  النَّْٰفسَّ  یَّْقُتلُْونَّ  وََّلَّ  ٰرَّ ُ  حَّ   اّلٰله
ٰقِ  اَِٰلَّ  مَّْن   یَّْزنُْونَّ    وََّلَّ  ِبالْحَّ ْل  وَّ  یَّْٰفعَّ
لِكَّ  َّاًمان  یَّلْقَّ  ذه ث َّ  ا

69. বকয়োমতৰ বদনো তোক বদ্বগুণ শোবি প্ৰদোন কৰো হ’ি আৰু 

তোত বস অপমোবনত অৱিোত িোয়ী হ’ি। 
ْف  عَّ اُب  لَّهُ  یُٰضه ذَّ مَّةِ  یَّْومَّ  الْعَّ  الِْقیه
یَّْخلُْد  انًا ۬   فِْیه   وَّ  ُمهَّ

70. বকন্তু বযলয় তোওিো কবৰলছ, ঈমোন তপোষণ কবৰলছ আৰু 

সৎকমি কবৰলছ, আল্লোলহ ততওলঁ োকৰ গুণোহসমূহক পূণযৰ 

দ্বোৰো পবৰিতি ন কবৰ বদি। আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

مَّنَّ   تَّابَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  ِملَّ  وَّاه مًَّل  وَّعَّ   عَّ
الًِحا  هٓى ِكَّ  صَّ لُ  فَّاُول ُ  یُبَّٰدِ اهتِِهْم  اّلٰله ٰیِ   سَّ
نهت     سَّ َّانَّ   حَّ ُ  وَّك ُفوًْرا اّلٰله  ٰرَِّحیًْما  غَّ
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71. আৰু বযলয় তোওিো কলৰ আৰু সৎকমি কলৰ, বনশ্চয় ততও ঁ

সমূ্পণিৰূলপ আল্লোহৰ অবভমুখী হয়। 
ْن  مَّ ِملَّ  تَّابَّ  وَّ الًِحا   وَّعَّ   یَُّتْوُب  فَّاِنَّٰه   صَّ
ِ  اِلَّ   مَّتَّابًا  اّلٰله

72. আৰু ততওঁল োলক বমছো কথোৰ সোক্ষ্ী বনবদলয় আৰু 

ততওঁল োলক অসোৰ কোযিক োপৰ সনু্মখীন হ’ত  বনজৰ মযিোদো 

ৰক্ষ্োলথি তসয়ো পবৰহোৰ কবৰ গুবচ যোয়। 

ُدْونَّ  َلَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ْورَّ ن  یَّْشهَّ   وَّاِذَّا  الٰزُ
ْوا ٰرُ ْوا ِباللَّْٰغوِ  مَّ ٰرُ اًما  مَّ  ِكرَّ

73. আৰু ততওলঁ োকক বনজ প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহ স্মৰণ 

কৰোই বদল  ততওঁল োলক অন্ধ আৰু িবধৰৰ দলৰ আচৰণ 

নকলৰ। 

ُرْوا اِذَّا وَّالَِّٰذیْنَّ  ٰكِ بِِٰهْم  ِباهیهِت  ذُ   لَّْم  رَّ
ْوا ا  یَِّخٰرُ  ُصًما ٰوَُّعْمیَّانًا   عَّلَّْیهَّ

74. আৰু ততওঁল োলক প্ৰোথিনো কবৰ কয়, ‘তহ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আমোক এলনকুৱো স্ত্ৰী আৰু সেোন-সেবত দোন 

কৰো, যোৰ দ্বোৰো আমোৰ চকু জুৰ পবৰ যোয়।  গলত তুবম আমোক 

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি অনুসৰণলযোগয িনোই বদয়ো’। 

بَّٰنَّا  یَُّقْولُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ    ِمْن  لَّنَّا  هَّْب  رَّ
َّْزوَّاِجنَّا  یٰهِتنَّا  ا ةَّ  وَّذُٰرِ لْنَّا  قُٰرَّ َّْعُی  ٰوَّاْجعَّ   ا
اًما  لِلْمُٰتَِّقْیَّ   اِمَّ

75. ততওঁল োকলকই জোন্নোতৰ সুউচ্চ কক্ষ্ প্ৰবতদোন বহচোলপ 

প্ৰদোন কৰো হ’ি। বযলহতু ততওঁল োক আবছ  হধযিযশী । 

ততওঁল োকক তোত অবভিোদন আৰু ছো োমৰ দ্বোৰো সম্বধিনো 

জলনোৱো হ’ি। 

هٓى ِكَّ  ْونَّ  اُول ْوا ِبمَّا  الُْغْرفَّةَّ  یُْجزَّ ُ َبَّ  صَّ
یُلَّٰقَّْونَّ  ا   وَّ همًان  فِْیهَّ ل  تَِّحٰیًَّة ٰوَّسَّ

76. তোত ততওঁল োলক িোয়ী হ’ি। অৱিোনি  আৰু িোসিোন 

বহচোলপ তসয়ো বকমোন তয উৎকৃষ্ট! 
لِِدیْنَّ  ا    خه ُسنَّْت   فِْیهَّ ُمْستَّقًَّرا  حَّ
ُمقَّاًما   ٰوَّ

77. তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক ততওকঁ আহ্বোন 

নকবৰ োলহঁলতন ততলে তমোৰ প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ 

প্ৰবত অকলণো ভ্ৰুলক্ষ্প নকবৰল লহঁলতন। তোৰ বপছলতো 

ততোমোল োলক অস্বীকোৰ কবৰছো, তসলয় অবচলৰই অপবৰহোযি 

হ’ি শোবি’। 

ا  قُْل  ْ  ِبكُْم  یَّْعبَُّؤا مَّ ٰبِ  دُعَّٓاُؤُكْم    لَّْو َلَّ  رَّ
بُْتْم  فَّقَّْد  ْوفَّ  كَّٰذَّ اًمان  یَُّكْوُن  فَّسَّ  لِزَّ



 

আশ্ব-শু্বআৰা 

 

538 

 

 الشعراء

আশ্ব-শু্বআৰো الشعراء 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্ব-ছীম-মীম।  ٓٓسٰم  طه

2. এইলিোৰ হহলছ সুস্পষ্ট বকতোিৰ আয়োত।  َّیهُت  تِلْك ِب  اه  الْمُِبْیِ  الِْكته

3. বসহঁলত মুবমন তহোৱো নোই িুব  হয়লতো তুবম দুখলত 

আত্মঘোতী হহ পবৰিো। 
لَّٰكَّ  كَّ  بَّاِخع   لَّعَّ ََّٰلَّ  نَّْٰفسَّ   یَُّكْونُْوا ا

 ُمْؤِمِنْیَّ 

4. আবম ইচ্ছো কবৰল  আকোশৰ পৰো বসহঁতৰ ওপৰত 

এলনকুৱো বনদশিন অৱতীণি কবৰল োঁলহঁলতন, যোৰ ফ ত তসই 

বনদশিনৰ প্ৰবত বসহঁতৰ ঘোৰ অৱনত হহ পবৰ লহঁলতন। 

ْ  اِْن  ا ِٰلْ  نَّٰشَّ ْ  نَُنَّ مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  عَّلَّهْْیِ  الٰسَّ
یَّةً  لَّْٰت  اه َّْعنَّاقُُهْم  فَّظَّ ا  ا ِضِعْیَّ  لَّهَّ  خه

5. আৰু তযবতয়োই বসহঁতৰ ওচৰল  ৰহমোনৰ তৰফৰ পৰো 

তকোলনো নতুন উপলদশ আলহ, ততবতয়োই বসহঁলত তোৰ পৰো 

মুখ ঘূৰোই  য়। 

ا  مَّ ْ  وَّ ْحمهِن  ٰمِنَّ  ذِْكر   ٰمِْن  یَّاْتهِْْیِ   الٰرَّ
ث   َّانُْوا اَِٰلَّ  ُمْحدَّ ْنهُ  ك  ُمْعِرِضْیَّ  عَّ

6. এলতলক বনবশ্চতভোলৱ বসহঁলত অস্বীকোৰ কবৰলছ। তসলয় 

বসহঁলত বযলটোক হ   োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ  তোৰ প্ৰকৃত িোতি ো 

বসহঁতৰ ওচৰল  শীলেই আবহ পবৰি। 

بُْوا فَّقَّْد  ْ  كَّٰذَّ یَّاْتهِْْیِ ُٓؤا فَّسَّ َّنٌْۢبه ا  ا َّانُْوا مَّ  ك
 یَّْستَّْهِزُءْونَّ  ِبه  

7. বসহঁলত পৃবথৱীৰ ফোল   ক্ষ্য নকলৰ তনবক? তোত আবম 

সকল ো প্ৰকোৰৰ িহুলতো উৎকৃষ্ট উবদ্ভদ উৎপন্ন কবৰলছোঁ! 
لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّنٌْۢبَّتْنَّا  كَّْم  اَْلَّْرِض  اِلَّ  یَّرَّ   ا
ا   كَِّریْم   زَّْوج   كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ

8. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

9. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ
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10. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক মুছোক 

মোবত ক’ত , ‘তুবম যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তযোৱো, 
بُٰكَّ  نَّادهی وَّاِذْ  َِّن  ُمْوسه   رَّ   الْقَّْومَّ  اْئِت  ا

ن  لِمِْیَّ  الٰظه

11. বফৰআউনৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল ; বসহঁলত তোক্বৱো 

অৱ ম্বন নকবৰিলন’? 
ْونَّ    قَّْومَّ   یَّٰتَُّقْونَّ  اََّلَّ   فِْرعَّ

12. মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোৰ আশংকো 

হহলছ তয, বসহঁলত তমোক অস্বীকোৰ কবৰি। 
ٰبِ  قَّالَّ  ْ   رَّ اُف  اِٰنِ َّْن  اَّخَّ بُْوِن   ا  یُٰكَّٰذِ

13. ‘আৰু তমোৰ িুকু সংকুবচত হহ পবৰলছ,  গলত তমোৰ 

বজভোও স্বোভোবৱক নহয়। এলতলক তুবম হোৰূনৰ প্ৰবতও অহী 

তপ্ৰৰণ কৰো। 

یَِّضْیُق  ْدِرْی   وَّ لُِق  وََّلَّ  صَّ اِنْ  یَّْنطَّ   لِسَّ
َّْرِسْل  ُرْونَّ  اِله  فَّا  هه

14. ‘ গলত তমোৰ বিৰুলি বসহঁতৰ ওচৰত এটো অবভলযোলগো 

আলছ, তসলয় তমোৰ আশংকো হহলছ তয, বসহঁলত তমোক হতযো 

কবৰি’। 

لَُّهْم  َّ  وَّ ٰ لَّ اُف  ذَّنٌْۢب   عَّ َّْن  فَّاَّخَّ   ا
 یَّْٰقُتلُْوِن  

15. আল্লোলহ ক’ত , ‘নহয়, তকবতয়োও নহয়, ততোমোল োক 

দুলয়ো তমোৰ বনদশিন হ  তযোৱো, বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ 

 গত আলছোঁ েৱণকোৰী বহচোলপ। 

َّٰلَّ    قَّالَّ  نَّٰا  ِباهیهِتنَّا   فَّاذْهَّبَّا   ك كُْم  اِ   مَّعَّ
 ٰمُْستَِّمُعْونَّ 

16. ‘এলতলক ততোমোল োক দুলয়ো বফৰআউনৰ ওচৰল  হগ 

তকোৱো, ‘বনশ্চয় আবম বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ (তৰফৰ পৰো 

তপ্ৰবৰত) ৰোছু , 

ْونَّ  فَّاْتِیَّا  ُسْولُ  اِنَّٰا  فَُّقْوَلَّ   فِْرعَّ ٰبِ  رَّ   رَّ
ن  لَّمِْیَّ  الْعه

17. ‘তসলয় তুবম িনী ইছৰোঈ ক আমোৰ  গত যোিল  

বদয়ো’। 

َّْن  َّْرِسْل  ا نَّا  ا عَّ ٓاِءیْلَّ   بَِّنْ   مَّ  اِْسرَّ

18. বফৰআউলন ক’ত , ‘আবম ততোমোক হশশৱ কো ত 

আমোৰ মোজলত  ো ন-পো ন কৰো নোবছল োঁলন? আৰু বনশ্চয় 

তুবম ততোমোৰ জীৱনৰ িহু িছৰ আমোৰ মোজলতই অবতিোবহত 

কবৰছো, 

َّلَّْم  قَّالَّ  بِٰكَّ  ا لَِّبثْتَّ  فِیْنَّا  نُرَّ لِْیًدا ٰوَّ   وَّ
ن  ُعُمِركَّ  ِمْن  فِیْنَّا   ِسِنْیَّ
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19. ‘আৰু তুবম ততোমোৰ কমি বযলটো কবৰি গীয়ো আবছ  

তসইলটো কবৰছোলয় আৰু তুবম অকৃতজ্ঞসক ৰ অেভুি ি’। 

لْتَّ  فَّعَّ لْتَّ  الَِّٰتْ  فَّْعلَّتَّكَّ   وَّ َّنْتَّ  فَّعَّ   وَّا
 الْكهِفِریْنَّ  ِمنَّ 

20. মুছোই ক’ত , ‘তসইলটো মই ততবতয়োলহ কবৰবছল োঁ, 

তযবতয়ো মই বিভ্ৰোে আবছল োঁ’। 

ا   قَّالَّ  لُْتهَّ َّنَّا  اِذًا فَّعَّ ٓالِْٰیَّ   ِمنَّ  وَّا  الٰضَّ

21. ‘এলতলক তযবতয়ো মই ততোমোল োকক ভয় কবৰবছল োঁ, 

ততবতয়ো মই ততোমোল োকৰ পৰো প োয়ন কবৰবছল োঁ। ইয়োৰ 

বপছত তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক প্ৰজ্ঞো (নিুওৱত) দোন কবৰলছ 

আৰু তমোক ৰোছু সক ৰ অেভুি ি কবৰলছ। 

ْرُت    ِلْ  فَّوَّهَّبَّ  ِخْفُتُكْم  لَّمَّٰا  ِمْنُكْم  فَّفَّرَّ
 ْ ٰبِ لَِّنْ  رَّ عَّ لِْیَّ  ِمنَّ  ُحْكًما ٰوَّجَّ  الْمُْرسَّ

22. ‘আৰু তমোৰ প্ৰবত ততোমোৰ বয অনুগ্ৰহৰ কথো উলল্লখ কবৰ 

তুবম দয়ো তদখুৱোই আছো, তোৰ প্ৰকৃত সতয এইলটো তয, তুবম 

িনী ইছৰোঈ ক দোসত পবৰণত কবৰছো’। 

ا  نِْعمَّة   وَّتِلْكَّ  َّ  تَُّمنُٰهَّ ٰ لَّ َّْن  عَّ بَّْٰدٰتَّ  ا  بَِّنْ   عَّ
ٓاِءیْلَّ    اِْسرَّ

23. বফৰআউলন ক’ত , ‘সৃবষ্টজগতৰ প্ৰবতপো ক আলকৌ 

বক’? 
ْوُن  قَّالَّ  ا  فِْرعَّ مَّ ٰبُ  وَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

24. মুছোই ক’ত , ‘ততলৱঁই আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই 

দুলয়োলৰ মধযৱতী সকল ো িস্তুৰ প্ৰবতপো ক, যবদ 

ততোমোল োলক বনবশ্চত বিশ্বোসী তহোৱো’। 

ٰبُ  قَّالَّ  مهوهِت  رَّ ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   وَّ
ْوقِِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن   بَّیْنَُّهمَّا     ٰمُ

25. বফৰআউলন তোৰ ওচলৰ-পোঁজলৰ থকো ত োকসক ক 

 ক্ষ্য কবৰ ক’ত , ‘ততোমোল োলক মলনোলযোগ সহকোলৰ 

শুবনছোলন’? 

ْولَّه     لِمَّْن  قَّالَّ   تَّْستَِّمُعْونَّ  اََّلَّ  حَّ

26. মুছোই ক’ত , ‘ততলৱঁই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক আৰু 

ততোমোল োকৰ পূিিপুৰুষসকল োলৰো প্ৰবতপো ক’। 

بُُٰكْم  قَّالَّ  ٰبُ  رَّ بَّٓاى ِكُُم  وَّرَّ لِْیَّ  اه  اَْلَّٰوَّ

27. বফৰআউলন ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ প্ৰবত তপ্ৰবৰত 

ততোমোল োকৰ এই ৰোছু জন বনশ্চয় এজন িব য়ো’। 

ُسْولَّكُُم  اِٰنَّ  قَّالَّ   اِلَّْیُكْم  اُْرِسلَّ  الَِّٰذْی   رَّ
 لَّمَّْجُنْون   
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28. মুছোই ক’ত , ‘ততলৱঁই পূৱ আৰু পবশ্চমৰ,  গলত এই 

দুলয়োলৰ মোজত বয আলছ তসই সকল ো িস্তুৰ প্ৰবতপো ক; যবদ 

ততোমোল োলক িুবজ তপোৱো’। 

ٰبُ  قَّالَّ  ا   وَّالْمَّْغِرِب  الْمَّْشِرِق  رَّ مَّ   وَّ
 تَّْعِقلُْونَّ  ُكنُْتْم  اِْن   بَّیْنَُّهمَّا   

29. বফৰআউলন ক’ত , ‘যবদ তুবম তমোৰ পবৰিলতি  আনক 

ই োহৰূলপ গ্ৰহণ কৰো ততলে মই ততোমোক বনশ্চয় কোৰোৰুি 

কবৰম’। 

ِن  قَّالَّ  ْذتَّ  لَّى ِ تَّٰخَّ هًها  ا ْْیِْی  اِل   غَّ
لَّنَّٰكَّ  َّْجعَّ  الْمَّْسُجْونِْیَّ  ِمنَّ  َلَّ

30. মুছোই ক’ত , ‘যবদ মই ততোমোৰ ওচৰল  স্পষ্ট তকোলনো 

(বনদশিন) হ  আলহোঁ, তথোবপও (তুবম তমোক কোৰৰুি 

কবৰিোলন)’? 

لَّوْ  قَّالَّ  َّوَّ ء   ِجْئُتكَّ  ا ْ ِبْی    ِبَشَّ  ٰمُ

31. বফৰআউলন ক’ত , ‘যবদ তুবম সতযিোদী তহোৱো ততলে 

তসয়ো হ  আহো’। 

ِدقِْیَّ   ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن  ِبه    فَّاِْت  قَّالَّ  الٰصه
 

32. ততবতয়ো মুছোই বনজৰ হোতৰ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প কবৰল  

আৰু  লগ  লগ তসয়ো এিো  অজগৰ সোপত পবৰণত হ’ । 
َّلْقه  اهُ  فَّا صَّ ِبْی  ۬   ثُْعبَّان   ِِهَّ  فَّاِذَّا عَّ  ٰمُ

33. আৰু ততওঁ বনজৰ হোত িোবহৰল  উব য়োই আবনল  আৰু 

 লগ  লগ তসয়ো দশিকৰ ওচৰত শুভ্ৰ উজ্জ্ব  প্ৰবতভোত হ’ । 
عَّ  ه   وَّنَّزَّ ٓاءُ  ِِهَّ  فَّاِذَّا یَّدَّ  بَّْیضَّ

ن  ِظِریْنَّ  لِلنٰه

34. বফৰআউলন তোৰ ওচলৰ-পোঁজলৰ থকো পবৰষদিগিক 

উলেশয কবৰ ক’ত , ‘বনশ্চয় এওঁ এজন সুদক্ষ্ যোদুকৰ’। 

ِ  قَّالَّ  ْولَّه    لِلْمَّلَّ ا اِٰنَّ  حَّ ِحر   ههذَّ   لَّسه
ن   عَّلِْیم 

35. ‘এও ঁ বনজৰ যোদু শবিলৰ ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ 

তদশৰ পৰোই িবহষৃ্কত কবৰি বিচোলৰ। এলতলক ততোমোল োলক 

তমোক বক পৰোমশি বদয়ো’? 

َّْن  یُِٰریُْد  كُْم  ا َّْرِضكُْم  ٰمِْن  یُْٰخِرجَّ   ا
  ۬  تَّاُْمُرْونَّ  فَّمَّا ذَّا  ِبِسْحِره   

36. বসহঁলত ক’ত , ‘ততওঁক আৰু ততওঁৰ ভোতৃক বকছু সময় 

অৱকোশ বদয়ক আৰু নগলৰ নগলৰ সংগ্ৰোহকসক ক প োই 

বদয়ক, 

لُْو ا َّْرِجهْ  قَّا اهُ  ا ْث   وَّاَّخَّ ٓاى ِِن  ِف  وَّابْعَّ   الْمَّدَّ
ن  ِشِریْنَّ  حه
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37. ‘যোলত বসহঁলত আলপোনোৰ ওচৰল  প্ৰলতযক অবভজ্ঞ 

যোদুকৰক হ  উপবিত হয়’। 

ار   ِبكُٰلِ  یَّاُْتْوكَّ  ٰحَّ  عَّلِْیم   سَّ

38. তোৰ বপছত এটো বনধিোবৰত বদনৰ বনবদি ষ্ট সময়ত 

যোদুকৰসক ক একবত্ৰত কৰো হ’ , 
ةُ  فَُّجِمعَّ  رَّ حَّ   یَّْوم   لِمِْیقَّاِت  الٰسَّ
ن   ٰمَّْعلُْوم 

39. আৰু মোনুহক তকোৱো হ’ , ‘ততোমোল োলকও সমলিত 

হ’িোলন’? 
َّنُْتْم  هَّْل  لِلنَّٰاِس  وَّقِْیلَّ    ا

ن   ٰمُْجتَِّمُعْونَّ

40. ‘যোলত আবম যোদুকৰসক ক অনুসৰণ কবৰি পোলৰোঁ, যবদ 

বসহঁলত বিজয়ী হয়’। 

لَّٰنَّا  ةَّ  نَّتَِّٰبعُ  لَّعَّ رَّ حَّ َّانُْوا اِْن  الٰسَّ  ُهُم  ك
لِِبْیَّ   الْغه

41. এলতলক তযবতয়ো যোদুকৰবি োলক আবহ বফৰআউনক 

ক’ত , ‘যবদ আবম বিজয়ী হওঁ ততলে আমোৰ িোলি পুৰস্কোৰ 

থোবকিলন’? 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  ةُ  جَّ رَّ حَّ ْونَّ  قَّالُْوا الٰسَّ  لِِفْرعَّ
َّى ِٰنَّ  َّْجًرا لَّنَّا  ا لِِبْیَّ  نَّْحُن  ُكنَّٰا  اِْن  َلَّ الْغه
 

42. বফৰআউলন ক’ত , ‘হয়, আৰু বনশ্চয় ততোমোল োক 

ততবতয়ো তমোৰ ঘবনষ্টসক ৰ অেভুি ি হ’িো’। 

ْم  قَّالَّ  نَُّٰكْم  نَّعَّ ِبْیَّ  لَّٰمِنَّ  اِذًا وَّاِ ٰرَّ الْمُقَّ
 

43. মুছোই বসহঁতক ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ বয বনলক্ষ্প 

কবৰি গীয়ো আলছ তসয়ো বনলক্ষ্প কৰো’। 

َّلُْقْوا ٰمُْوسه   لَُّهْم  قَّالَّ  ا   ا َّنُْتْم  مَّ   ا
 ٰمُلُْقْونَّ 

44. তোৰ বপছত বসহঁলত বসহঁতৰ ৰছী আৰু  োখুটিলিোৰ বনলক্ষ্প 

কবৰল  আৰু বসহঁলত ক’ত , ‘বফৰআউনৰ মযিোদোৰ শপত! 

বনশ্চয় আবমলয়ই বিজয়ী হম’। 

َّلْقَّْوا ْ  ِحبَّالَُّهْم  فَّا ُ  وَّقَّالُْوا وَِّعِصهْٰیَّ
ةِ  ْونَّ  ِبِعٰزَّ نَّٰا  فِْرعَّ لُِبْونَّ  لَّنَّْحُن  اِ  الْغه

45. তোৰ বপছত মুছোই ততওৰঁ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প কবৰল , 

ফ ত তৎক্ষ্ণোত ই বসহঁতৰ বমছো কীবতি সমূহ গ্ৰোস কবৰিল  

ধবৰল । 

َّلْقه  اهُ  ُمْوسه  فَّا صَّ ا  تَّلْقَُّف  ِِهَّ  فَّاِذَّا عَّ  مَّ
 یَّاْفِكُْونَّ ۬  

46. ততবতয়ো যোদুকৰসক  ছোজদোৱনত হহ পবৰ ।  َّةُ  فَّاُلِْق رَّ حَّ ن  الٰسَّ ِجِدیْنَّ  سه
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47. ততওঁল োলক ক’ত , ‘আবম ঈমোন আবনল োঁ বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত, 
لُْو ا نَّٰا  قَّا مَّ ٰبِ  اه ن  ِبرَّ لَّمِْیَّ  الْعه

48. ‘মুছো আৰু হোৰুনৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত’।  ِٰب ُرْونَّ  ُمْوسه  رَّ  وَّهه

49. বফৰআউলন ক’ত , ‘মই ততোমোল োকক অনুমবত বদয়োৰ 

আগলতই ততোমোল োলক তোৰ প্ৰবত বিশ্বোস কবৰ ো? বনশ্চয় 

বসলয় ততোমোল োকৰ প্ৰধোন আৰু বসলয় ততোমোল োকক যোদু 

বশক্ষ্ো বদলছ। এলতলক ততোমোল োলক শীলেই ইয়োৰ পবৰণোম 

পোিো। বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ হোত আৰু ভবৰ বিপৰীত 

বদশৰ পৰো কোটি বদম আৰু ততোমোল োক সকল োলক শূ বিি 

কবৰম’। 

مَّنُْتْم  قَّالَّ  َّْن  قَّْبلَّ  لَّه   اه ذَّنَّ  ا   لَّكُْم    اه
نَّٰه   ُكُم  اِ ْحرَّ    عَّلَّٰمَّكُُم  الَِّٰذْی  لَّكَِّبْْیُ  الٰسِ

ْوفَّ  ۬   فَّلَّسَّ ٰنَّ   تَّْعلَّمُْونَّ   عَّ ُقَّٰطِ َّیِْدیَُّكْم  َلَّ   ا
َّْرُجلَّكُْم  ف   ٰمِْن  وَّا لِٰبَّنَُّٰكْم  ِخلَّ ُصَّ   وََّلَّ
َّْجمَِّعْیَّ    ا

50. ততওঁল োলক ক’ত , ‘তকোলনো অসুবিধো নোই, বনশ্চয় আবম 

আমোৰ প্ৰবতপো কৰ ফোল ই উভবত যোম। 
ْْیَّ ؗ  َلَّ  قَّالُْوا َّا    ضَّ نٰ بِٰنَّا  اِله  اِ   رَّ

 ُمْنقَّلُِبْونَّ  

51. বনশ্চয় আবম আশো তপোষণ কলৰোঁ তয, আমোৰ প্ৰবতপো লক 

আমোৰ অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰ বদি, কোৰণ আবমলয় 

মুবমনসক ৰ মোজত প্ৰথম। 

نَّٰا  َّْن  نَّْطمَّعُ  اِ بُٰنَّا  لَّنَّا  یَّْٰغِفرَّ  ا یهنَّا    رَّ طه َّْن  خَّ   ا
َّٰوَّلَّ  ُكنَّٰا    الْمُْؤِمِنْیَّ ۬ن  ا

52. আৰু আবম মুছোৰ প্ৰবত এই মলমি অহী কবৰল োঁ তয, 

‘আমোৰ িোিোসক ক হ  ৰোবতৰ বভতৰলত ও োই তযোৱো, 

বনশ্চয় ততোমোল োকক বপলছ বপলছ তখবদ তযোৱো হ’ি’। 

یْنَّا   َّْوحَّ َّْن  ُمْوسه   اِله  وَّا َّْسرِ  ا   ِبِعبَّادِْی   ا
نَُّٰكْم  تَّٰبَُّعْونَّ   اِ  ٰمُ

53. তোৰ বপছত বফৰআউলন চহলৰ চহলৰ ত োক সংগ্ৰহকোৰী 

তপ্ৰৰণ কবৰল , 
لَّ  َّْرسَّ ْوُن  فَّا ٓاى ِِن  ِف  فِْرعَّ   الْمَّدَّ
ِشِریْنَّ    حه

54. ‘(এই িুব  তয,) বনশ্চয় ইহঁত হহলছ কু্ষ্দ্ৰ এটো দ ,  َّءِ  اِٰن ن  لَِّشْرذِمَّة   هه ُؤاَلَّ  قَّلِْیلُْونَّ

55. ‘আৰু বনশ্চয় বসহঁলত আমোৰ তৰোধ উলদ্ৰক কবৰলছ,  نَُّٰهْم ن  لَّنَّا  وَّاِ  لَّغَّٓاى ُِظْونَّ

56. ‘আৰু বনবশ্চতভোলৱ আবম সকল োলৱ সদোয় সতকি ’।  نَّٰا ِمْیع   وَّاِ ِذُرْونَّ   لَّجَّ  حه
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57. পবৰণোমত আবম বফৰআউন তগোিীক বসহঁতৰ উদযোনসমূহ 

আৰু প্ৰস্ৰৱনৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰল োঁ, 
 ْ ُ ن  ٰمِْن  فَّاَّْخرَّْجٰنه نٰهت  ٰوَُّعُیْون   جَّ

58.  গলত ধন-ভোিোৰ আৰু মলনোৰম তসৌধমো োৰ পৰোও।   ن   مَّقَّام  ٰوَّ  وَُّكُنوْز  كَِّریْم 

59. এইদলৰই হহবছ  আৰু আবম িনী ইছৰোঈ ক কবৰবছল োঁ 

এইলিোৰৰ অবধকোৰী। 
لِكَّ    ا   كَّذه ثْنههَّ َّْورَّ ٓاِءیْلَّ   بَِّنْ   وَّا  اِْسرَّ

60. বসহঁলত সূলযিোদয়ৰ প্ৰোকমুহূতি লত ততওঁল োকক তচোঁচো 

 ’ত । 
َّْتبَُّعْوُهْم   ٰمُْشِرقِْیَّ  فَّا

61. এলতলক তযবতয়ো দুলয়ো দল  পৰস্পৰক তদবখল , 

ততবতয়ো মুছোৰ সিীসকল  ক’ত , ‘বনশ্চয় আবম ধৰো 

পবৰল োঁ!’ 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  ِن  تَّرَّ ْمعه ُب  قَّالَّ  الْجَّ   اَّْصحه
نَّٰا  ُمْوسه   ُكْونَّ   اِ  لَّمُْدرَّ

62. মুছোই ক’ত , ‘তকবতয়োও নহয়, তমোৰ  গত তমোৰ 

প্ৰবতপো ক আলছ; অনবতপ লম ততওঁ তমোক পথবনলদি শ 

কবৰি’। 

َّٰلَّ    قَّالَّ  ِعَّ  اِٰنَّ   ك ْ  مَّ ٰبِ یَّْهِدیِْن  رَّ  سَّ

63. তোৰ বপছত আবম মুছোৰ প্ৰবত অহী কবৰল োঁ তয, ‘ততোমোৰ 

 োখুটিলৰ সোগৰত আঘোত কৰো’। ফ ত সোগৰ বিভি হহ 

প্ৰলতযক ভোগ বিশো  পিিতৰ দলৰ হহ গ’ ; 

یْنَّا   َّْوحَّ َِّن  ُمْوسه   اِله  فَّا اكَّ  اْضِرْب  ا   بِٰعَّصَّ
  فِْرق   كُٰلُ  فَّكَّانَّ  فَّانْفَّلَّقَّ   الْبَّْحرَّ   
ْودِ  َّالٰطَّ ِظْیِم   ك  الْعَّ

64. আৰু আবম আন দ লটোলকো তসই  োইৰ বনকটৱতী 

কবৰল োঁ, 
َّْزلَّْفنَّا  َّٰمَّ  وَّا ِریْنَّ   ث  اَْلهخَّ

65. আৰু আবম উিোৰ কবৰল োঁ মুছো আৰু ততওৰঁ সিীসক ক,  یْنَّا َّنْجَّ مَّْن  ُمْوسه  وَّا ه    وَّ   ٰمَّعَّ
َّْجمَِّعْیَّ    ا

66. তোৰ বপছত িুিোই মোবৰল োঁ আনলটো দ ক।  َّقْنَّا  ثُٰم َّْغرَّ ِریْنَّ   ا  اَْلهخَّ

67. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ
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68. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

69. আৰু তুবম বসহঁতৰ ওচৰত ইব্ৰোহীমৰ িৃত্তোে িণিনো কৰো।  تُْل ْ  وَّا َّ  عَّلَّهْْیِ ِهْیمَّ   نَّبَّا  اِبْره

70. তযবতয়ো ততওঁ ততওঁৰ বপতৃক আৰু বনজ সম্প্ৰদোয়ক 

হকবছ , ‘ততোমোল োলক বকহৰ ইিোদত কৰো’? 
ا  وَّقَّْوِمه    َِلَِّبْیهِ  قَّالَّ  اِذْ   تَّْعُبُدْونَّ  مَّ

71. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম মূবতি  পূজো কলৰোঁ; এলতলক আবম 

বনিোৰ হসলত তসইলটোলক ধবৰ থোবকম’। 

َّْصنَّاًما  نَّْعُبُد  قَّالُْوا ٰلُ  ا ا  فَّنَّظَّ   لَّهَّ
ِكِفْیَّ   عه

72. ততও ঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক তযবতয়ো আহ্বোন কৰো 

ততবতয়ো তসইলিোলৰ শুনো পোয়লন? 
ن  اِذْ  یَّْسمَُّعْونَُّكْم  هَّْل  قَّالَّ   تَّْدُعْونَّ

73. ‘অথিো বসহঁলত ততোমোল োকৰ উপকোৰ নোইিো অপকোৰ 

কবৰি পোলৰলন’? 
َّوْ  َّوْ  یَّْنفَُّعْونَُّكْم  ا ْونَّ  ا  یَُّضٰرُ

74. বসহঁলত ক’ত , ‘িৰং আবম আমোৰ বপতৃপুৰুষসক ক 

পোইলছোঁ, ততওঁল োলক এলনকুৱোই কবৰবছ ’। 

ْدنَّا   بَّْل  قَّالُْوا نَّا  وَّجَّ بَّٓاءَّ لِكَّ  اه   كَّذه
لُْونَّ   یَّْفعَّ

75. ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘ততোমোল োলক ভোবি চোইছোলন, 

বযসক ৰ ইিোদত ততোমোল োলক কবৰ আছো, 
ءَّیُْتْم  قَّالَّ  َّفَّرَّ ا  ا ن  ُكنُْتْم  ٰمَّ  تَّْعُبُدْونَّ

76. ‘ততোমোল োক আৰু ততোমোল োকৰ বপতৃপুৰুষসক !  َّنُْتْم بَّٓاُؤُكُم  ا ؗ   وَّاه ُمْونَّ  اَْلَّقْدَّ

77. ‘বসহঁত আটোলয় তমোৰ শত্ৰু, তকৱ  বিশ্বজগতৰ ৰি 

(আল্লোহ)ৰ িোবহলৰ। 
ْ   عَُّدٰو   فَّاِنَُّٰهْم  ٰبَّ  اَِٰلَّ  ٰلِ ن  رَّ لَّمِْیَّ  الْعه

78. ‘বযজলন তমোক সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ বপছত ততলৱঁই তমোক 

বহদোয়ত বদলছ। 
ِنْ  الَِّٰذْی  لَّقَّ یَّْهِدیِْنن   خَّ  فَُّهوَّ

79. ‘ততলৱঁই তমোক আহোৰ কৰোয় আৰু ততলৱঁই তমোক পোন 

কৰোয়। 
یُْطِعُمِنْ  وَّالَِّٰذْی  ن  ُهوَّ یَّْسِقْیِ  وَّ
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80. ‘আৰু তযবতয়ো মই অসুি হওঁ, ততবতয়ো ততলৱঁই তমোক 

আলৰোগয কলৰ। 
ِرْضُت  وَّاِذَّا یَّْشِفْیِ ن  مَّ  فَُّهوَّ

81. ‘ততলৱঁই তমোৰ মৃতুয ঘটোি আৰু ততলৱঁই তমোক পুনজীবৱত 

কবৰি। 
ن  ثُٰمَّ  یُِمیُْتِنْ  وَّالَِّٰذْی   یُْحِیْیِ

82. ‘আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই তমোৰ আশো তয, ততও ঁ তমোক 

বকয়োমতৰ বদনো তমোৰ অপৰোধসমূহ ক্ষ্মো কবৰ বদি। 
َّْطمَّعُ  وَّالَِّٰذْی   َّْن  ا ـ َِّتْ  ِلْ  یَّْٰغِفرَّ  ا ِطْیٓ  خَّ
یِْن   یَّْومَّ   الٰدِ

83. ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক বহকমত দোন কৰো আৰু 

সৎকমিশী সক ৰ অেভুি ি কৰো। 
ٰبِ  َّلِْحْقِنْ  ِلْ  هَّْب  رَّ   ُحْكًما ٰوَّا

ن  لِِحْیَّ  ِبالٰصه

84. ‘আৰু পৰৱতীসক ৰ মোজত তমোৰ সুনোম-সুখযোবত 

অিযোহত ৰোখো, 
ْل  ْ  وَّاْجعَّ انَّ  ٰلِ   ِف  ِصْدق   لِسَّ

ن   اَْلهِخِریْنَّ

85. ‘আৰু তমোক সুখময় জোন্নোতৰ উত্তৰোবধকোৰীসক ৰ 

অেভুি ি কৰো, 
لِْنْ  َّةِ  ِمْن  وَّاْجعَّ ث نَّٰةِ  ٰوَّرَّ  النَِّٰعْیِمن  جَّ

86. ‘আৰু তমোৰ বপতৃক ক্ষ্মো কৰো, বনশ্চয় ততও ঁ

পথভ্ৰষ্টবি োকৰ অেভুি ি। 
نَّٰه   َِلَِّبْ   وَّاْغِفرْ  َّانَّ  اِ ن  ِمنَّ  ك ٓالِْٰیَّ  الٰضَّ

87. ‘আৰু (তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক!) পুনৰুিোনৰ বদনো তমোক 

 োবঞ্ছত নকবৰিো। 
ن  یَّْومَّ  ُتْخِزِنْ  وََّلَّ  ثُْونَّ  یُْبعَّ

88. ‘বযবদনো ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত তকোলনো কোমত 

নোবহি; 
ن  وََّلَّ   مَّال   یَّْنفَّعُ  َلَّ  یَّْومَّ   بَُّنْونَّ

89. ‘তসইবদনো উপকৃত হ’ি তকৱ  তসই িযবি, বযজলন হ  

আবহি আল্লোহৰ ওচৰত বিশুি অেঃকৰণ’। 

َّ  اَّٰتَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  لِْیم    ِبقَّلْب   اّلٰله  سَّ

90. আৰু (তসইবদনো) মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি বনকটৱতী কৰো 

হ’ি জোন্নোত, 
نَّٰةُ  وَّاُْزلِفَِّت  ن  الْجَّ  لِلْمُٰتَِّقْیَّ

91. আৰু পথভ্ৰষ্টসক ৰ িোলি উলন্মোবচত কৰো হ’ি জোহোন্নোম;  بُٰرِزَِّت ِحْیُم  وَّ ن  الْجَّ یْنَّ وِ  لِلْغه
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92. বসহঁতক তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োকৰ তসইলিোৰ উপোসয 

(আবজ) ক’ত, বযলিোৰৰ ততোমোল োলক উপোসনো কবৰবছ ো-- 
َّیْنَّ  لَُّهْم  وَّقِْیلَّ  ا  ا ن  ُكنُْتْم  مَّ  تَّْعُبُدْونَّ

93. আল্লোহৰ পবৰিলতি ? বসহঁলত ততোমোল োকক সহোয় 

কবৰিলন অথিো বসহঁলত আত্মৰক্ষ্ো কবৰিল  সক্ষ্মলন? 
ِ    دُْوِن  ِمْن  َّوْ  یَّْنُصُرْونَُّكْم  هَّْل   اّلٰله  ا

 یَّنْتَِّصُرْونَّ  

94. তোৰ বপছত তসই উপোসযলিোৰক আৰু পথভ্ৰষ্টবি োকক 

ত মূৰ কবৰ জোহোন্নোমত বনলক্ষ্প কৰো হ’ি, 
ا  فَُّكْبِكُبْوا ن  ُهْم  فِْیهَّ او نَّ  وَّالْغَّ

95.  গলত ইি ীছৰ হসনযিোবহনীবি োকলকো।  َُّْجمَُّعْونَّ   اِبْلِیْسَّ  وَُّجُنْود  ا

96. বসহঁলত তোত বিতকি ত ব প্ত হহ ক’ি, ا  وَُّهْم  قَّالُْوا ن  فِْیهَّ  یَّْختَِّصُمْونَّ

97. ‘আল্লোহৰ শপত! বনশ্চয় আবম স্পষ্ট পথভ্ৰষ্টতোত 

আবছল োঁ, 
 ِ هل    لَِّفْ  ُكنَّٰا  اِْن  تَّاّلٰله ل ن  ضَّ ِبْی   ٰمُ

98. ‘তযবতয়ো আবম ততোমোল োকক বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ 

সমকক্ষ্ িুব  গণয কবৰবছল োঁ; 
یُْكْم  اِذْ  ٰوِ ٰبِ  نُسَّ لَّمِْیَّ  ِبرَّ  الْعه

99. ‘আৰু আমোক তকৱ  অপৰোধীবি োলকই পথভ্ৰষ্ট কবৰবছ ,   ا مَّ لَّٰنَّا   وَّ  الْمُْجِرُمْونَّ  اَِٰلَّ  اَّضَّ

100. ‘এলতলক আমোৰ তকোলনো চুপোবৰছকোৰী নোই’।  ن  ِمْن  لَّنَّا  فَّمَّا افِِعْیَّ  شَّ

101. ‘আৰু তকোলনো অেৰি িনু্ধও নোই।  َِّدیْق   وََّل ِمْیم   صَّ  حَّ

102. ‘হোয়, যবদ আবম আলকৌ এিোৰ উভবত তযোৱোৰ সুলযোগ 

পোল োঁলহঁলতন, ততলে আবম মুবমনসক ৰ অেভুি ি হহ 

গ’ত োঁলহঁলতন!’ 

َّٰنَّ  فَّلَّوْ  ةً  لَّنَّا  ا ٰرَّ الْمُْؤِمِنْیَّ   ِمنَّ  فَّنَُّكْونَّ  كَّ
 

103. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

104. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن   لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ
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105. নূহ সম্প্ৰদোলয়ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ ।  بَّْت لِْیَّ ۬   نُْوِح  قَّْوُم  كَّٰذَّ  لْمُْرسَّ

106. তযবতয়ো বসহঁতৰ ভোতৃ নূলহ বসহঁতক হকবছ , 

‘ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন’? 
َُّخْوُهْم  لَُّهْم  قَّالَّ  اِذْ    اََّلَّ  نُْوح   ا

 تَّٰتَُّقْونَّ  

107. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু ।  ْ ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ ن  رَّ َِّمْی   ا

108. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

109. ‘আৰু মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ; তমোৰ প্ৰবতদোন তকৱ  বিশ্বজগতৰ ৰি 

(আল্লোহ)ৰ ওচৰত। 

ا   مَّ َّْسـ َّلُكُْم  وَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  له  اَِٰلَّ  ا ٰبِ  عَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

110. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

111. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম ততোমোৰ প্ৰবত ঈমোন আবনম 

তনবক, অথচ ততোমোক তকৱ  বনম্নলেণীৰ ত োলকলহ অনুসৰণ 

কবৰলছ’? 

لُْو ا َّنُْؤِمُن  قَّا تَّٰبَّعَّكَّ  لَّكَّ  ا   وَّا
لُْونَّ    اَْلَّْرذَّ

112. নূলহ ক’ত , ‘বসহঁলত বক কলৰ তসই বিষলয় জনোলটো 

তমোৰ বক প্ৰলয়োজন? 
ا  قَّالَّ  مَّ َّانُْوا ِبمَّا  عِلِْمْ  وَّ  یَّْعمَّلُْونَّ   ك

113. ‘বসহঁতৰ বহচোপ ত োৱোলটো হহলছ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

কোম; যবদ ততোমোল োলক িুবজ পো োলহঁলতন! 
ابُُهْم  اِْن  له  اَِٰلَّ  ِحسَّ ْ  عَّ ٰبِ  لَّوْ  رَّ

 تَّْشُعُرْونَّ  

114. ‘আৰু মুবমনসক ক তখবদ পঠিওৱোলটোও তমোৰ কোম 

নহয়। 
ا   مَّ َّنَّا  وَّ اِردِ  ا  الْمُْؤِمِنْیَّ   ِبطَّ

115. ‘মইলহ তকৱ  এজন স্পষ্ট সতকি কোৰী’।  َّنَّا  اِْن ِبْی    نَِّذیْر   اَِٰلَّ  ا  ٰمُ
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116. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ নূহ! যবদ তুবম বিৰত তনোলহোৱো 

ততলে বনশ্চয় ততোমোক বশ  দব য়োই মৃতুযদি প্ৰদোন কৰো 

হ’ি’। 

ْن  قَّالُْوا   لَّتَُّكْونَّٰنَّ  یهُنْوُح  تَّنْتَّهِ  لَّْٰم  لَّى ِ
 الْمَّْرُجْوِمْیَّ   ِمنَّ 

117. নূলহ (প্ৰোথিনো কবৰ) ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

বনশ্চয় তমোৰ সম্প্ৰদোলয় তমোক অস্বীকোৰ কবৰলছ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  بُْوِن ۬   قَّْوِمْ  اِٰنَّ  رَّ  كَّٰذَّ

118. ‘তসলয় তুবম তমোৰ আৰু বসহঁতৰ মোজত স্পষ্টৰূলপ 

মীমোংসো কবৰ বদয়ো,  গলত তমোক আৰু তমোৰ  গত থকো 

মুবমনসক ক ৰক্ষ্ো কৰো’। 

ْ  بَّْیِنْ  فَّافْتَّْح  ُ بَّیْٰنَّ ِنْ  فَّْتًحا  وَّ   وَّنَّٰجِ
مَّْن   الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  ٰمَِّعَّ  وَّ

119. ফ ত আবম ততওঁক আৰু ততওৰঁ  গত বযসক  আবছ  

সকল োলক তিোজোই নোৱত আলৰোহণ কৰোই ৰক্ষ্ো কবৰল োঁ। 
هُ  یْنه َّنْجَّ مَّْن  فَّا ه   وَّ   الُْفلِْك  ِف  ٰمَّعَّ
 الْمَّْشُحْوِن  

120. তোৰ বপছত িোকী থকোসক ক িুিোই মোবৰল োঁ।  َّقْنَّا  ثُٰم َّْغرَّ ِقْیَّ   بَّْعُد  ا  الْبه

121. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

122. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

123. আদ সম্প্ৰদোলয়ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ ,  بَّْت لِْیَّ ۬    عَّادُ  كَّٰذَّ  لْمُْرسَّ

124. তযবতয়ো বসহঁতৰ ভোতৃ হূলদ বসহঁতক হকবছ , 

‘ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন? 
َُّخْوُهْم  لَُّهْم  قَّالَّ  اِذْ   اََّلَّ  ُهْود   ا

 تَّٰتَُّقْونَّ  

125. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু ।  ْ ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ ن  رَّ َِّمْی   ا

126. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোক অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا
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127. ‘আৰু মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ; তমোৰ প্ৰবতদোন আলছ তকৱ  সৃবষ্টজগতৰ 

ৰি (আল্লোহ)ৰ ওচৰত। 

ا   مَّ َّْسـ َّلُكُْم  وَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  له  اَِٰلَّ  ا ٰبِ  عَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

128. ‘ততোমোল োলক বকয় প্ৰবতলটো উচ্চ িোনত অযথো তসৌধ 

বনমিোণ কৰো? 
تَّْبنُْونَّ  َّ یَّةً  ِریْع   ِبكُٰلِ  ا  تَّْعبَّثُْونَّ  اه

129. ‘আৰু ততোমোল োলক এলনলক প্ৰোসোদসমূহ বনমিোণ কবৰ 

আছো, তযবনিো ততোমোল োলক (পৃবথৱীত) বচৰিোয়ী হ’িো। 

انِعَّ  وَّتَّٰتَِّخُذْونَّ  لَّٰكُْم  مَّصَّ   لَّعَّ
 تَّْخلُُدْونَّ  

130. ‘আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক আঘোত কৰো ততবতয়ো 

তস্বচ্ছোচোৰী হহ আঘোত কৰো। 
ْشُتْم  وَّاِذَّا ْشُتْم  بَّطَّ بَّٰاِریْنَّ   بَّطَّ  جَّ

131. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোক অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

132. ‘আৰু ততোমোল োলক তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো তসই সেোৰ 

বযজলন ততোমোল োকক দোন কবৰলছ তসই সকল ো বিষয়, 

বযলিোৰ ততোমোল োলক জোনো। 

تَُّٰقوا ُكْم  الَِّٰذْی   وَّا ٰدَّ َّمَّ  تَّْعلَّمُْونَّ   ِبمَّا  ا

133. ‘ততলৱঁই ততোমোল োকক দোন কবৰলছ চতুষ্পদ জন্তু আৰু 

পুত্ৰ সেোন, 
ُكْم  ٰدَّ َّمَّ بَِّنْیَّ ۬ن  ا ام  ٰوَّ  ِباَّنْعَّ

134. ‘উদযোন আৰু ঝণিোসমূহ,    نٰهت  ٰوَُّعُیْون  وَّجَّ

135. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ ওপৰত এটো মহো বদৱসৰ 

শোবিৰ আশংকো কবৰ আলছোঁ’। 

  ْ اُف  اِٰنِ ابَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ   یَّْوم   عَّذَّ
ِظْیم     عَّ

136. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোক উপলদশ বদয়ো িো বনবদয়ো, 

উভলয় আমোৰ িোলি সমোন। 
وَّٓاء   قَّالُْوا ْظتَّ  عَّلَّیْنَّا   سَّ َّوَّعَّ َّْم  ا  لَّْم  ا
ن  ٰمِنَّ  تَُّكْن   الْوهِعِظْیَّ

137. ‘এইলটো পূিিৱতীসক ৰ ৰীবতনীবতলহ মোত্ৰ।  ا   اِْن ن  ُخلُُق  اَِٰلَّ  ههذَّ لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ
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138. ‘আবম তকবতয়োও শোবিপ্ৰোপ্ত নহওঁ’।  ا مَّ ِبْیَّ   نَّْحُن  وَّ ٰذَّ  ِبُمعَّ

139. এলতলক বসহঁলত ততওঁক অস্বীকোৰ কবৰল , ফ ত 

আবম বসহঁতক ধ্বংস কবৰল োঁ। বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, 

বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই মুবমন নহয়। 

بُْوهُ  ْ    فَّكَّٰذَّ ُ َّْهلَّكْٰنه لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   فَّا هیًَّة    ذه   َلَّ
ا  مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ ْؤِمِنْیَّ  ا  ٰمُ

140. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

141. ছোমূদ সম্প্ৰদোলয়ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ ,  بَّْت َُّمْودُ  كَّٰذَّ لِْیَّ ۬   ث  الْمُْرسَّ

142. তযবতয়ো বসহঁতৰ ভোতৃ ছল লহ বসহঁতক হকবছ , 

‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন? 
َُّخْوُهْم  لَُّهْم  قَّالَّ  اِذْ  لِح    ا   اََّلَّ  صه

 تَّٰتَُّقْونَّ  

143. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু ।  ْ ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ ن  رَّ َِّمْی   ا

144. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

145. ‘আৰু মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ; তমোৰ প্ৰবতদোন আলছ তকৱ  বিশ্বোজগতৰ 

ৰি (আল্লোহ)ৰ ওচৰত। 

ا   مَّ َّْسـ َّلُكُْم  وَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  له  اَِٰلَّ  ا ٰبِ  عَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

146. ‘এই পোবথিৱ তভোগ-বি োসৰ মোজত ততোমোল োকক 

বনৰোপলদ এবৰ বদয়ো হ’িলন? 
ُكْونَّ  تَُْتَّ َّ ا  ِفْ  ا ُهنَّا   مَّ ن  هه ِمِنْیَّ  اه

147. ‘উদযোন আৰু ঝণিোসমূহৰ মোজত,  ْن  ِف نٰهت  ٰوَُّعُیْون   جَّ

148. ‘শসযলক্ষ্ত্ৰত আৰু সুলকোম  তজোকো বিবশষ্ট তখজুৰ 

িোগোনত? 
ا  وَّنَّْخل   وَُّزُرْوع   لُْعهَّ  هَِّضْیم    طَّ

149. ‘আৰু ততোমোল োলক বনপুণতোৰ হসলত পোহোৰ কোটি 

বযলিোৰ গৃহ বনমিোণ কবৰছো (লসইলিোৰৰ মোজত)। 

  بُُیْوًتا  الِْجبَّاِل  ِمنَّ  وَّتَّْنِحُتْونَّ 
 فهِرِهْیَّ  
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150. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

151. ‘আৰু ততোমোল োলক সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ বনলদি শৰ 

আনুগতয নকবৰিো, 
َّْمرَّ  ُتِطْیُعْو ا وََّلَّ  ن  ا  الْمُْسِرفِْیَّ

152. ‘বযসকল  পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কলৰ আৰু সংলশোধন 

(তথো শোবে িোপন) নকলৰ’। 

  وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  یُْفِسُدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ 
 یُْصلُِحْونَّ 

153. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম হহছো যোদুগ্ৰিবি োকৰ অনযতম। لُْو ا َّنْتَّ  اِنَّٰمَّا   قَّا ِریْنَّ   ِمنَّ  ا ٰحَّ  الْمُسَّ

154. ‘তুবম তদলখোন আমোৰ দলৰই এজন মোনুহ, তসলয় তুবম 

যবদ সতযিোদী তহোৱো ততলে এটো বনদশিন হ  আহো’। 

ا   َّنْتَّ  مَّ ر   اَِٰلَّ  ا ۬   بَّشَّ ا    اِْن  ِباهیَّة   فَّاِْت   ٰمِثْلُنَّ
ِدقِْیَّ  ِمنَّ  ُكْنتَّ   الٰصه

155. ততওঁ ক’ত , ‘এইজনী হহলছ (বনদশিনীয়) উট, ইয়োৰ 

িোলি আলছ পোনী তখোৱোৰ পো , আৰু ততোমোল োকৰ িোলিও 

আলছ এটো বনধিোবৰত বদনত পোনী তখোৱোৰ পো । 

ِذه   قَّالَّ  ا  نَّاقَّة   هه لَّكُْم  ِشْرب   لَّٰهَّ   ِشْرُب  وَّ
 ٰمَّْعلُْوم    یَّْوم  

156. ‘আৰু ততোমোল োলক ইয়োৰ তকোলনো অবনষ্ট সোধন 

নকবৰিো, যবদ (অবনষ্ট সোধন) কৰো ততলে মহো বদৱসৰ শোবি 

ততোমোল োকৰ ওপৰত আপবতত হ’ি’। 

ْوهَّا  وََّلَّ  ُكْم  ِبُسْوٓء   تَّمَّٰسُ اُب  فَّیَّاُْخذَّ   عَّذَّ
ِظْیم   یَّْوم    عَّ

157. তথোবপও বসহঁলত তসই উটজনীক িধ কবৰল , 

পবৰণোমত বসহঁত অনুতপ্ত হ’ । 
قَُّرْوهَّا  َّْصبَُّحْوا فَّعَّ ن  فَّا ِدِمْیَّ  نه

158. ফ ত শোবিলয় বসহঁতক গ্ৰোস কবৰল । বনশ্চয় ইয়োত 

আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই মুবমন নহয়। 
ُهُم  ذَّ اُب    فَّاَّخَّ ذَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   الْعَّ هیًَّة    ذه   َلَّ

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ ْؤِمِنْیَّ  ا  ٰمُ

159. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

160.  ূত সম্প্ৰদোলয়ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ ,  بَّْت لِْیَّ ۬   لُْوِط  قَّْوُم  كَّٰذَّ  لْمُْرسَّ
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161. তযবতয়ো বসহঁতৰ ভোতৃ  ূলত হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন? 
َُّخْوُهْم  لَُّهْم  قَّالَّ  اِذْ   اََّلَّ  لُْوط   ا

 تَّٰتَُّقْونَّ  

162. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু ।  ْ ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ ن  رَّ َِّمْی   ا

163. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

164. ‘আৰু মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ; তমোৰ প্ৰবতদোন আলছ তকৱ  বিশ্বজগতৰ 

ৰি (আল্লোহ)ৰ ওচৰত। 

ا   مَّ َّْسـ َّلُكُْم  وَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  له  اَِٰلَّ  ا ٰبِ  عَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

165. ‘সৃবষ্টজগতৰ মোজত (নোৰীসক ক এবৰ) ততোমোল োলক 

তকৱ  পুৰুষসক ৰ ওচৰলতই উপগত তহোৱো? 
تَّاُْتْونَّ  َّ انَّ  ا ْكرَّ ن  ِمنَّ  الٰذُ لَّمِْیَّ  الْعه

166. ‘আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ িোলি 

বয স্ত্ৰীসক ক সৃবষ্ট কবৰলছ বসহঁতক ততোমোল োলক িজি ন কবৰ 

থোকো? িৰং ততোমোল োক হহছো এটো সীমো ংঘনকোৰী 

সম্প্ৰদোয়’। 

ُرْونَّ  ا  وَّتَّذَّ لَّقَّ  مَّ بُُٰكْم  لَّكُْم  خَّ   ٰمِْن  رَّ
َّْزوَّاِجكُْم    َّنُْتْم  بَّْل   ا  عهُدْونَّ   قَّْوم   ا

167. বসহঁলত ক’ত , ‘তহ  ূত! তুবম যবদ বিৰত তনোলহোৱো, 

ততলে বনশ্চয় তুবম িবহষ্কোৰ হ’িো’। 

ْن  قَّالُْوا   ِمنَّ  لَّتَُّكْونَّٰنَّ  یهلُْوُط  تَّنْتَّهِ  لَّْٰم  لَّى ِ
ِجْیَّ   الْمُْخرَّ

168. ততও ঁক’ত , ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ এই কুকমিক 

ঘৃণো কলৰোঁ। 
ْ  قَّالَّ  مَّلِكُْم  اِٰنِ  الْقَّالِْیَّ   ٰمِنَّ  لِعَّ

169. (ততও ঁপ্ৰোথিনো কবৰ ক’ত ,) ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তমোক আৰু তমোৰ পবৰয়ো ক বসহঁতৰ এই কুকমিৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

কৰো’। 

ٰبِ  ِنْ  رَّ َّْهِلْ  نَّٰجِ  یَّْعمَّلُْونَّ  ِمٰمَّا  وَّا

170. ফ ত আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ পবৰয়ো িগিক ৰক্ষ্ো 

কবৰল োঁ। 
هُ  یْنه َّْهلَّه    فَّنَّٰجَّ ن  وَّا َّْجمَِّعْیَّ  ا
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171. তকৱ  তসই িৃিোজনীৰ িোবহলৰ, বযজনী আবছ  বপছত 

অৱিোৱকোৰী বি োকৰ অেভুি ি। 
ُجوًْزا اَِٰلَّ  یْنَّ   ِف  عَّ َِبِ  الْغه

172. তোৰ বপছত আবম িোকীবি োকক ধ্বংস কবৰল োঁ।  َِّریْنَّ   دَّٰمَّْرنَّا  ثُٰم  اَْلهخَّ

173. আৰু আবম বসহঁতৰ ওপৰত শোবিমূ ক বশ োিৃবষ্ট িষিণ 

কবৰল োঁ। এলতলক বযসক ক সতকি  কৰো হহবছ  বসহঁতৰ 

িোলি এই িৃবষ্ট বকমোন তয বনকৃষ্ট আবছ ! 

ْرنَّا  َّْمطَّ ْ  وَّا ًرا    عَّلَّهْْیِ ٓاءَّ   ٰمَّطَّ رُ  فَّسَّ  مَّطَّ
ِریْنَّ   الْمُْنذَّ

174. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

175. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

176. আইকোৰ অবধিোসীসকল ও ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ , 
بَّ  ُب  كَّٰذَّ لِْیَّ ۬   لْـ َّْیكَّةِ  اَّْصحه  الْمُْرسَّ

177. তযবতয়ো শু্বআইলি বসহঁতক হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন’? 
ْیب   لَُّهْم  قَّالَّ  اِذْ   تَّٰتَُّقْونَّ   اََّلَّ  ُشعَّ

178. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু ।  ْ ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ ن  رَّ َِّمْی   ا

179. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ অনুসৰণ কৰো। 
َّ  فَّاتَُّٰقوا َِّطْیُعْوِن   اّلٰله  وَّا

180. ‘আৰু মই ততোমোল োকৰ ওচৰত ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ; তমোৰ প্ৰবতদোন আলছ তকৱ  বিশ্বজগতৰ 

ৰি (আল্লোহ)ৰ ওচৰত। 

ا   مَّ َّْسـ َّلُكُْم  وَّ َّْجر     ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا  اِْن   ا
َّْجِریَّ  له  اَِٰلَّ  ا ٰبِ  عَّ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

181. ‘ততোমোল োলক ওজন কলৰোঁলত পবৰপূণিৰূলপ ওজন 

কবৰিো, বযবি োলক ওজনত কম বদলয় ততোমোল োলক বসহঁতৰ 

অেভুি ি নহ’িো। 

َّْوفُوا   ِمنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  الْكَّْیلَّ  ا
 الْمُْخِسِریْنَّ  
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182. ‘আৰু ওজন কবৰিো সঠিক তু োচনীত। اِس  وَِّزنُْوا  الْمُْستَِّقْیِم   ِبالِْقْسطَّ

183. ‘আৰু মোনুহক বসহঁতৰ প্ৰোপয িস্তু কম বনবদিো আৰু 

পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰ নুফুবৰিো। 
ُسوا وََّلَّ  ُهْم  النَّٰاسَّ  تَّْبخَّ َّْشیَّٓاءَّ   وََّلَّ  ا

 ُمْفِسِدیْنَّ   اَْلَّْرِض  ِف  تَّْعثَّْوا

184. ‘আৰু তসই সেোৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো বযজলন 

ততোমোল োকক আৰু ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসক ক সৃবষ্ট 

কবৰলছ’। 

تَُّٰقوا لَّقَُّكْم  الَِّٰذْی  وَّا  وَّالِْجِبلَّٰةَّ  خَّ
لِْیَّ    اَْلَّٰوَّ

185. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম হহছো যোদুগ্ৰিসক ৰ অনযতম। لُْو ا َّنْتَّ  اِنَّٰمَّا   قَّا ن  ِمنَّ  ا ِریْنَّ ٰحَّ  الْمُسَّ

186. ‘তুবম তদলখোন আমোৰ দলৰই এজন মোনুহ, আৰু আবম 

ততোমোক বমছ ীয়োবি োকৰ অেভুি ি িুব  ভোলিোঁ। 

ا   مَّ َّنْتَّ  وَّ ر   اَِٰلَّ  ا   نَُّٰظنُٰكَّ  وَّاِْن   ٰمِثْلُنَّا  بَّشَّ
 الْكهِذِبْیَّ   لَّمِنَّ 

187. ‘এলতলক তুবম যবদ সতযিোদী তহোৱো, ততলে আকোশৰ 

এটো টুকুৰো আমোৰ ওপৰত তপ োই বদয়োলচোন’। 

َّْسِقْط  ًفا  عَّلَّیْنَّا  فَّا مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِكسَّ  اِْن  الٰسَّ
ِدقِْیَّ   ِمنَّ  ُكْنتَّ   الٰصه

188. ততওঁ ক’ত , ‘তমোৰ প্ৰবতপো লকই ভো দলৰ জোলন 

ততোমোল োলক বয কৰো’। 

ْ   قَّالَّ  ٰبِ َّعْلَُّم  رَّ  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  ا

189. এলতলক বসহঁলত ততওঁক অস্বীকোৰ কবৰল । ফ ত 

বসহঁতক তমঘোচ্ছন্ন বদনৰ শোবিলয় গ্ৰোস কবৰল । বনশ্চয় এয়ো 

আবছ  এটো ভীষণ বদনৰ শোবি। 

بُْوهُ  ُهْم  فَّكَّٰذَّ ذَّ اُب  فَّاَّخَّ لَِّٰة    یَّْوِم  عَّذَّ   الٰظُ
نَّٰه   َّانَّ  اِ ابَّ  ك ِظْیم   یَّْوم   عَّذَّ  عَّ

190. বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই 

মুবমন নহয়। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیًَّة    ذه ا   َلَّ مَّ َّانَّ  وَّ ْكثَُّرُهْم  ك َّ   ا

ْؤِمِنْیَّ   ٰمُ

191. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই মহো 

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ِزیْزُ  رَّ ِحیُْمن  لَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

192. বনশ্চয় এইখন (তকোৰআন) বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক 

(আল্লোহ)ৰ তৰফৰ পৰো অৱতীণি। 
نَّٰه   ٰبِ  لَّتََّْنِیُْل  وَّاِ لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه
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193. বিশ্বি ৰূলহ (জীব্ৰীল ) এইখন হ  অৱতৰণ কবৰলছ।  َّل ْوُح  ِبهِ  نَّزَّ ن  الٰرُ  اَْلَِّمْیُ

194. ততোমোৰ হৃদয়ত, যোলত তুবম সতকি কোৰীসক ৰ 

অেভুি ি তহোৱো। 
له   الْمُْنِذِریْنَّ  ِمنَّ  لِتَُّكْونَّ  قَّلِْبكَّ  عَّ

195. সুস্পষ্ট আৰিী ভোষোত (অৱতীণি কৰো হহলছ)।   ان ٰ   ِبلِسَّ ِب رَّ ِبْی    عَّ  ٰمُ

196. আৰু বনশ্চয় পূিিৱতী বকতোিসমূহলতো ইয়োৰ বিষলয় 

উলল্লখ আলছ। 
نَّٰه   لِْیَّ  ُزبُرِ  لَِّفْ  وَّاِ  اَْلَّٰوَّ

197. এইখন বসহঁতৰ িোলি এটো বনদশিন নহয়লন িোৰু তয, িনী 

ইছৰোঈ ৰ আব মসকল ও এই বিষলয় জোলন? 
لَّْم  َّوَّ یَّةً  لَُّٰهْم  یَُّكْن  ا َّْن  اه ُٓؤا یَّْٰعلَّمَّه   ا   عُلَّمه
ٓاِءیْلَّ   بَِّنْ    اِْسرَّ

198. আৰু যবদ আবম ইয়োক তকোলনো অনোৰিৰ প্ৰবত অৱতীণি 

কবৰল োঁলহঁলতন; 
لَّوْ  لْنههُ  وَّ له  نَّٰزَّ ن  بَّْعِض  عَّ ِمْیَّ  اَْلَّْعجَّ

199. আৰু তসইখনক ততওঁ বসহঁতৰ সনু্মখত পো  কবৰল  

তথোবপও বসহঁলত ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকবৰল লহঁলতন। 
َّه   ا ْ  فَّقَّرَّ ا  عَّلَّهْْیِ َّانُْوا ٰمَّ  ُمْؤِمِنْیَّ   ِبه   ك

200. এইদলৰই আবম বিষয়লটো অপৰোধীসক ৰ অেৰত 

সিোৰ কবৰলছোঁ। 
لِكَّ  لَّكْنههُ  كَّذه   قُلُْوِب  ِفْ  سَّ

 الْمُْجِرِمْیَّ  

201. বসহঁলত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি তনলদখোল লক ইয়োৰ ওপৰত 

ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 
ٰته  ِبه   یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  ُوا حَّ ابَّ  یَّرَّ ذَّ  الْعَّ

ن   اَْلَّلِْیمَّ

202. এলতলক তসই (শোবি)তটো বসহঁতৰ ওচৰল  

আকবস্মকভোলৱ আবহ পবৰি, অথচ বসহঁলত এলকোলৱ উপ বব্ধ 

কবৰি তনোৱোবৰি। 

 ْ ُ ن  َلَّ  بَّْغتًَّة ٰوَُّهْم  فَّیَّاْتهِْیَّ  یَّْشُعُرْونَّ

203. ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি, ‘আমোক অ প অৱকোশ বদয়ো 

হ’িলন’? 
ُرْونَّ   نَّْحُن  هَّْل  فَّیَُّقْولُْوا  ُمْنظَّ
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204. তথোবপও বসহঁলত আমোৰ শোবিক ত্বৰোবেত কবৰি বিচোলৰ 

তনবক? 
اِبنَّا  ذَّ َّفَِّبعَّ  یَّْستَّْعِجلُْونَّ  ا

205. তুবম ভোবি তচোৱোলচোন! যবদ আবম বসহঁতক দীঘিকো  

তভোগ-বি োস কবৰিল  বদওঁ, 
ءَّیْتَّ  َّفَّرَّ ْ  اِْن  ا ُ ن  ٰمَّٰتَّْعٰنه  ِسِنْیَّ

206. তোৰ বপছত বসহঁতক বয বিষলয় সতকি  কৰো হহবছ , 

তসই শোবিলটো বসহঁতৰ ওচৰল  আবহ পলৰ, 
ُهْم  ثُٰمَّ  ٓاءَّ ا  جَّ َّانُْوا ٰمَّ ن  ك  یُْوعَُّدْونَّ

207. বসহঁতক বযলিোৰ তভোগ-বি োসৰ উপকৰণ বহচোলপ বদয়ো 

হহবছ , তসইলিোৰ ততবতয়ো বসহঁতৰ তকোলনো উপকোৰত 

আবহিলন? 

ا   ْ  اَّْغنه  مَّ ا  عَّْٰنُ َّانُْوا ٰمَّ  یُمَّٰتَُّعْونَّ   ك

208. আৰু আবম এলন তকোলনো জনপদ ধ্বংস কৰো নোই, যোৰ 

িোলি তকোলনো সতকি কোৰী নোবছ , 
ا   مَّ َّْهلَّكْنَّا  وَّ ا  اَِٰلَّ  قَّْریَّة   ِمْن  ا   لَّهَّ

 ُمْنِذُرْونَّ 

209. (বসহঁতৰ িোলি) স্মৰণ বহচোলপ; আৰু আবম অনযোয়কোৰী 

নহয়। 
  ۬ ی ۛ ْكره ا   ذِ مَّ لِمِْیَّ  ُكنَّٰا  وَّ  ظه

210. আৰু চয়তোনবি োলক এইখন হ  অৱতৰণ কৰো নোই।  ا مَّ لَّْت  وَّ َّٰ ِطْیُ  ِبهِ  تََّنَّ یه  الٰشَّ

211. আৰু বসহঁত এই কোমৰ তযোগযও নহয়,  গলত এই কোমৰ 

সোমথিও বসহঁতৰ নোই। 

ا  مَّ ا  لَُّهْم  یَّنٌْۢبَِّغْ  وَّ مَّ  یَّْستَِّطْیُعْونَّ   وَّ

212. বনশ্চয় বসহঁতক েৱণ কৰোৰ পৰোও আতঁৰত ৰখো হহলছ।  نَُّٰهْم ِن  اِ ْمِع  عَّ  لَّمَّْعُزْولُْونَّ   الٰسَّ

213. এলতলক তুবম আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহক 

আহ্বোন নকবৰিো, অনযথো তুবম শোবিপ্ৰোপ্তবি োকৰ অেভুি ি 

হ’িো। 

ِ  مَّعَّ  تَّْدعُ  فَّلَّ  هًها  اّلٰله رَّ  اِل   ِمنَّ  فَّتَُّكْونَّ  اهخَّ
ِبْیَّ   ٰذَّ  الْمُعَّ

214. আৰু তুবম ততোমোৰ বনকটোত্মীয়সক ক সতকি  কৰো।  َّْنِْذر تَّكَّ  وَّا ِشْْیَّ ن  عَّ ِبْیَّ  اَْلَّقْرَّ

215. আৰু মুবমনসক ৰ মোজৰ বযসকল  ততোমোৰ অনুসৰণ 

কলৰ, ততওঁল োকৰ প্ৰবত ততোমোৰ িোহু অৱনত কৰো। 
كَّ  وَّاْخِفْض  نَّاحَّ تَّٰبَّعَّكَّ  لِمَِّن  جَّ   ِمنَّ  ا
 الْمُْؤِمِنْیَّ  
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216. এলতলক ততওঁল োলক যবদ ততোমোৰ অিোধযতো কলৰ, 

ততলে তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বয কৰো, বনশ্চয় তোৰ িোলি মই 

দোয়ী নহয়’। 

ْوكَّ  فَّاِْن  صَّ ْ  فَُّقْل  عَّ ء   اِٰنِ ٰمَّا  بَِّرْیٓ   ٰمِ
 تَّْعمَّلُْونَّ  

217. আৰু তুবম বনভি ৰ কৰো পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু 

(আল্লোহ)ৰ ওপৰত, 
َّْٰل  لَّ  وَّتَّوَّك ِزیْزِ  عَّ ِحیِْمن  الْعَّ  الٰرَّ

218. বযজলন ততোমোক তদলখ তযবতয়ো তুবম (ছো োতৰ িোলি) 

বথয় তহোৱো, 
ىكَّ  الَِّٰذْی   تَُّقْوُمن  ِحْیَّ  یَّره

219. আৰু (ততলৱঁই) ছোজদোকোৰীসক ৰ মোজত ততোমোৰ 

গবতবিবধ ( ক্ষ্য কলৰ)। 

ِجِدیْنَّ  ِف  وَّتَّقَّلُٰبَّكَّ   الٰسه

220. বনশ্চয় ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ।   نَّٰه ِمْیعُ  اِ لِْیُم  ُهوَّالٰسَّ  الْعَّ

221. মই ততোমোল োকক সংিোদ বদমলন, কোৰ ওপৰত চয়তোন 

অৱতীণি হয়? 
ُنَّٰبُِئكُْم  هَّْل  له  ا َّٰلُ  مَّْن  عَّ   تََّنَّ

ِطْیُ   یه  الٰشَّ

222. বসহঁত অৱতীণি হয় প্ৰলতযক চৰম বমছ ীয়ো আৰু পোপীি 

িযবিৰ ওপৰত। 
َّٰلُ  له  تََّنَّ َّفَّٰاك   كُٰلِ  عَّ ن  ا ثِْیم  َّ  ا

223. বসহঁলত কোণ পোবত থোলক আৰু বসহঁতৰ অবধকোংশই 

হহলছ বমছ ীয়ো। 
ْمعَّ  یُٰلُْقْونَّ  ْكثَُّرُهْم  الٰسَّ َّ ِذبُْونَّ   وَّا  كه

224. আৰু কবিসক , বসহঁতৰ অনুসৰণ তকৱ  

বিভ্ৰোেবি োলকলহ কলৰ। 
ٓاءُ  رَّ عَّ او نَّ   یَّتَِّٰبُعُهُم  وَّالٰشُ  الْغَّ

225. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, বসহঁত উদ্ভ্ৰোে হহ প্ৰলতযক 

উপতযকোত ঘূবৰ ফুলৰ? 
َّلَّْم  َّنَُّٰهْم  تَّرَّ  ا ن  وَّاد   كُٰلِ  ِفْ  ا  یَِّٰهْیُمْونَّ

226. আৰু বসহঁলত এলনকুৱো কথো কয়, বযলটো বসহঁলত 

(বনলজই) নকলৰ। 
َّنَُّٰهْم  ا  یَُّقْولُْونَّ  وَّا ن  َلَّ  مَّ لُْونَّ  یَّْفعَّ
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227. বকন্তু ততওঁল োকৰ িোবহলৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ, 

সৎকমি কবৰলছ, আৰু আল্লোহক তিবছ তিবছ স্মৰণ কলৰ আৰু 

অতযোচোবৰত তহোৱোৰ বপছত প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কবৰলছ। 

যোব মসকল  শীলেই জোবনিল  পোি তয, তকোন ধৰণৰ 

গেিযি ত বসহঁলত প্ৰতযোৱতি ন কবৰি। 

ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  مَّ ِملُوا اه ِت   وَّعَّ لِحه  الٰصه
كَُّروا َّ  وَّذَّ ُرْوا اّلٰله نْتَّصَّ ا ٰوَّا ْ  كَِّثْْیً   ِمنٌۢ
ا  بَّْعدِ  یَّْعلَُّم   ُظلِمُْوا    مَّ ا الَِّٰذیْنَّ  وَّسَّ لَّمُْو   ظَّ
َّٰیَّ  ن  ُمْنقَّلَّب   ا  یَّْٰنقَّلُِبْونَّ
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আন-নোম  النمل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্বো-ছীন; এইলিোৰ হহলছ আ -তকোৰআন তথো সুস্পষ্ট 

বকতোিৰ আয়োত; 
ٓس  یهُت  تِلْكَّ  طه ِن  اه   وَِّكتَّاب   الُْقْراه
ن  ِبْی   ٰمُ

2. পথবনলদি শ আৰু সুসংিোদ মুবমনসক ৰ িোলি, ی ُهًدی بُْشره ن  وَّ  لِلْمُْؤِمِنْیَّ

3. বযসকল  ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু যোকোত প্ৰদোন কলৰ 

আৰু ততওলঁ োলকই আবখৰোতৰ প্ৰবত বনবশ্চত বিশ্বোস িোপন 

কলৰ। 

هوةَّ  یُِقْیُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ل یُْؤُتْونَّ  الٰصَّ  وَّ
وةَّ  كه ةِ  وَُّهْم  الٰزَّ یُْوقُِنْونَّ   ُهْم  ِباَْلهِخرَّ

 

4. বনশ্চয় বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন নকলৰ, 

বসহঁতৰ িোলি বসহঁতৰ কমিক আবম তশোভনীয় কবৰ বদলছোঁ, 

ফ ত বসহঁত বিভ্ৰোে হহ ঘূবৰ ফুলৰ; 

ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  یَّٰنَّٰا  ِباَْلهِخرَّ  زَّ
َّْعمَّالَُّهْم  لَُّهْم   یَّْعمَُّهْونَّ   فَُّهْم  ا

5. ইহঁতৰ িোলিই আলছ বনকৃষ্ট শোবি আৰু ইহঁলতই হ’ি 

আবখৰোতত সিিোবধক ক্ষ্বতগ্ৰি। 
هٓى ِكَّ  اِب  ُسْوٓءُ  لَُّهْم  الَِّٰذیْنَّ  اُول ذَّ   الْعَّ
ةِ  ِف  وَُّهْم  ُرْونَّ  ُهُم  اَْلهِخرَّ  اَْلَّْخسَّ

6. আৰু বনশ্চয় তুবম প্ৰজ্ঞোময় সিিজ্ঞ (আল্লোহ)ৰ তৰফৰ পৰো 

আ -তকোৰআন প্ৰোপ্ত হহছো। 
نَّٰكَّ  نَّ  لَُّتلَّٰقَّ  وَّاِ ِكْیم   لَُّٰدْن  ِمْن  الُْقْراه   حَّ
 عَّلِْیم  

7. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুছোই ততওৰঁ পবৰয়ো িগিক হকবছ , 

‘বনশ্চয় মই জুই তদবখলছোঁ, অনবতপ লম মই তোৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ িোলি তকোলনো সংিোদ হ  আবহম নোইিো 

ততোমোল োকৰ িোলি হ  আবহম জ্ব ে অন্ধৰো, যোলত 

ততোমোল োলক জুই পঁুৱোি পোৰো’। 

ْ   َِلَّْهلِه    ُمْوسه  قَّالَّ  اِذْ  نَّْسُت  اِٰنِ  نَّاًرا    اه
تِْیُكْم  اه ا  سَّ َبَّ   ٰمِْنهَّ َّوْ  ِبخَّ تِْیُكْم  ا   اه
اب   لَّٰكُْم  قَّبَّس   ِبِشهَّ لُْونَّ  لَّٰعَّ  تَّْصطَّ



 

আি-িামি 

 

561 

 

 انلمل 

8. তোৰ বপছত ততওঁ তযবতয়ো তসইলটোৰ ওচৰত আবহ পোল , 

ততবতয়ো তঘোবষত হ’ , ‘িৰকতময়, বয আলছ এই জুইৰ 

মোজত আৰু বয আলছ ইয়োৰ চোবৰওফোল , আৰু বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোহ পবৱত্ৰ আৰু মবহমোময়! 

ٓاءَّهَّا  فَّلَّمَّٰا  ْ  نُْودِیَّ  جَّ   ِف  مَّْن   بُوِْركَّ  اَّنٌۢ
مَّْن  النَّٰارِ  ا     وَّ ْولَّهَّ نَّ   حَّ ِ  وَُّسْبحه ٰبِ  اّلٰله   رَّ

لَّمِْیَّ   الْعه

9. ‘তহ মুছো! বনশ্চয় মলয়ই আল্লোহ! পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়।   نَّٰه    یهُمْوسه َّنَّا  اِ ُ  ا ِزیْزُ  اّلٰله  الْعَّ
ِكْیُمن   الْحَّ

10. ‘আৰু তুবম ততোমোৰ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প কৰো’। তোৰ 

বপছত তযবতয়ো ততওঁ তসই  োখুটিিো ক সোপৰ দলৰ তকৰলমৰ 

কৰো তদখো পোল  ততবতয়ো ততওঁ বপছ তহোঁহকো বদ  ৰ মোবৰল  

আৰু উভবত তচোৱো নোবছ । (আল্লোলহ ক’ত ) ‘তহ মুছো! ভয় 

নকবৰিো, বনশ্চয় তমোৰ ওচৰত ৰোছু সকল  ভয় নোপোয়; 

َّلِْق  اكَّ    وَّا هَّا  فَّلَّمَّٰا   عَّصَّ اه ا  تَّْهتَّزُٰ  رَّ َّنَّٰهَّ َّا   ك
ٓاٰن   ٰله  جَّ لَّْم  ٰوَّ ٰقِْب    ُمْدِبًرا ٰوَّ  یهُمْوسه   یُعَّ
ْف  َلَّ  ْ  تَّخَّ اُف  َلَّ  اِٰنِ ٰیَّ  یَّخَّ   لَّدَّ

لُْونَّ ۬    الْمُْرسَّ

11. ‘বকন্তু অনযোয়কোৰীসক ৰ িোবহলৰ। তোৰ বপছত তিয়ো 

কোমৰ পবৰিলতি  যবদ সৎকমি কলৰ ততলে বনশ্চয় মই 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

لَّمَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  لَّ  ثُٰمَّ  ظَّ ٌۢا  بَّٰدَّ  بَّْعدَّ  ُحْسًن
ْ  ُسْوٓء   ُفوْر   فَّاِٰنِ  ٰرَِّحیْم   غَّ

12. ‘আৰু তুবম ততোমোৰ হোতখন কোষ বতত প্ৰলৱশ কলৰোৱো, 

চোিো তসইখন ত্ৰুটিমুি শুভ্ৰ-উজ্জ্ব  হহ ও োই আবহি। 

এইলটো বফৰআউন আৰু তোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  অহো নটো 

বনদশিনৰ অেভুি ি। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়’। 

َّدِْخْل  كَّ  وَّا یِْبكَّ  ِفْ  یَّدَّ ٓاءَّ  تَّْخُرْج  جَّ   بَّْیضَّ
ْْیِ  ِمْن  یهت   تِْسِع  ِفْ  ُسْوٓء   غَّ   اِله  اه

ْونَّ  نَُّٰهْم   وَّقَّْوِمه     فِْرعَّ َّانُْوا اِ  قَّْوًما  ك
 فهِسِقْیَّ 

13. তোৰ বপছত তযবতয়ো আমোৰ বনদশিনসমূহ বসহঁতৰ ওচৰত 

দৃশযমোন হ’ , বসহঁলত ক’ত , ‘এইলটো সুস্পষ্ট যোদু’। 

ْتُهْم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ یهتُنَّا  جَّ ةً  اه  قَّالُْوا ُمْبِصرَّ
ا ِبْی    ِسْحر   ههذَّ  ٰمُ

14. বসহঁলত অনযোয় আৰু উিতভোলৱ বনদশিনসমূহ প্ৰতযোখযোন 

কবৰল , যবদও বসহঁতৰ অেলৰ এইলিোৰক বনবশ্চত সতয িুব  

গ্ৰহণ কবৰবছ । এলতলক তচোৱো, বিপযিয় সৃবষ্টকোৰীবি োকৰ 

পবৰণোম তকলনকুৱো আবছ ! 

ُدْوا حَّ ا  وَّجَّ ا   ِبهَّ َّنُْفُسُهْم  وَّاْستَّیْقَّنَّْتهَّ  ا
َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ   ُظلْمًا ٰوَّعُلُٰوًا      عَّاقِبَّةُ  ك
ن   الْمُْفِسِدیْنَّ
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15. আৰু বনশ্চয় আবম দোউদ আৰু ছু োইমোনক জ্ঞোন দোন 

কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁল োলক উভলয় হকবছ , ‘সকল ো ধৰণৰ 

প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহৰ িোলি বযজলন আমোক ততওঁৰ িহুলতো 

মুবমন িোিোসক ৰ ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰলছ’। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   عِلْمًا     وَُّسلَّْیمهنَّ  دَّاو دَّ  اه
ْمُد  وَّقَّاَلَّ  ِ  الْحَّ لَّنَّا  الَِّٰذْی  ّلِلٰه له  فَّٰضَّ  عَّ
 الْمُْؤِمِنْیَّ  ِعبَّادِهِ  ٰمِْن  كَِّثْْی  

16. আৰু ছু োইমোন আবছ  দোউদৰ উত্তৰোবধকোৰী আৰু ততও ঁ

হকবছ , ‘তহ মোনৱজোবত! আমোক চৰোই-বচবৰকটিৰ ভোষো 

বশক্ষ্ো বদয়ো হহলছ আৰু আমোক সকল ো িস্তু দোন কৰো হহলছ, 

বনশ্চয় এয়ো সুস্পষ্ট অনুগ্ৰহ’। 

ا  وَّقَّالَّ  دَّاو دَّ  ُسلَّْیمهُن  وَّوَِّرثَّ    یه اَّیُٰهَّ
ِٰمْنَّا  النَّٰاُس  ْْیِ  مَّْنِطقَّ  عُل   وَّاُْوتِیْنَّا  الٰطَّ
ء     كُٰلِ  ِمْن  ْ ا اِٰنَّ   َشَّ   لَُّهوَّالْفَّْضُل  ههذَّ

 الْمُِبْیُ 

17. আৰু ছু োইমোনৰ সনু্মখত ততওঁৰ তগোলটই তসনোিোবহনীক 

সমলিত কৰো হ’ , বজন, মোনৱ আৰু চৰোই-বচবৰকটিলিোৰক। 

তোৰ বপছত বসহঁতক বিনযি কৰো হ’  বিবভন্ন িূযহত। 

  الِْجٰنِ  ِمنَّ  ُجُنْودُه   لُِسلَّْیمهنَّ  وَُّحِشرَّ 
ْْیِ  وَّاَْلِنِْس   یُوْزَُّعْونَّ  فَُّهْم  وَّالٰطَّ

18. অৱলশষত তযবতয়ো ততওলঁ োক (এটো অবভযোনত) পৰুৱো 

অধূযবষত উপতযকোত উপনীত হ’  ততবতয়ো এটো পৰুৱোই 

ক’ত , ‘তহ পৰুৱো িোবহনী! ততোমোল োলক বনজ বনজ ঘৰত 

প্ৰলৱশ কৰো, যোলত ছু োইমোন আৰু ততওঁৰ হসনযিোবহনীলয় 

অজোবনলত ততোমোল োকক গচবক নোমোলৰ’। 

ٰته   َّتَّْوا اِذَّا   حَّ له  ا   قَّالَّْت   النَّْٰمِل ن  وَّادِ  عَّ
ا  نَّْملَّة   ِكنَُّكْم    ادُْخلُْوا النَّْٰمُل  یٰه اَّیُٰهَّ   مَّسه
  وَُّهْم   وَُّجُنْودُه  ن  ُسلَّْیمهُن  یَّْحِطمَّنَُّٰكْم  َلَّ 
 یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ 

19. এই কথো শুবন ছু োইমোলন বমবচবকয়ো হোঁবহল  আৰু ক’ত , 

‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তমোক সোমথি বদয়ো যোলত মই 

ততোমোৰ কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপন কবৰি পোলৰোঁ, তমোৰ প্ৰবত আৰু তমোৰ 

বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত তুবম বয অনুগ্ৰহ কবৰছো তোৰ িোলি,  গলত 

মই যোলত এলনকুৱো সৎকমি কবৰি পোলৰোঁ বযলটোক তুবম পছি 

কৰো।  গলত ততোমোৰ অনুগ্ৰলহলৰ তমোক ততোমোৰ 

সৎকমিপৰোয়ণ িোিোসক ৰ অেভুি ি কৰো’। 

مَّ  اِحكًا فَّتَّبَّٰسَّ ا  ٰمِْن  ضَّ ٰبِ  وَّقَّالَّ  قَّْولِهَّ   رَّ
َّْوِزْعِنْ   َّْن  ا َّْشكُرَّ  ا   الَِّٰتْ   نِْعمَّتَّكَّ  ا
ْمتَّ  َّنْعَّ َّ  ا ٰ لَّ له  عَّ ٰیَّ  وَّعَّ َّْن  وَّالِدَّ َّْعمَّلَّ  وَّا  ا
الًِحا  ىهُ  صَّ َّدِْخلِْنْ  تَّْرضه ْحمَِّتكَّ  وَّا   ِفْ   ِبرَّ
لِِحْیَّ  ِعبَّادِكَّ   الٰصه

20. আৰু ততওঁ (ছু োইমোলন) চৰোইলিোৰৰ খো-খিৰ  ’ত , 

আৰু ক’ত , ‘বক হ’ , মই হুদহুদক তদখো তপোৱো নোই তয? 

বস অনুপবিত তনবক? 

ٰقَّدَّ  ْْیَّ  وَّتَّفَّ ا  فَّقَّالَّ  الٰطَّ َّرَّی َلَّ   ِلَّ  مَّ   ا
َّْم   الُْهْدُهدَّ  ؗ  َّانَّ  ا  الْغَّٓاى ِِبْیَّ  ِمنَّ  ك
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21. ‘বনশ্চয় তোক মই কঠিন শোবি বিবহম, নহ’ত  জলিহ 

কবৰম, অনযথো তমোৰ ওচৰল  উপযুি কোৰণ দশিোি  োবগি’। 

بَّنَّٰه   ُعَّٰذِ ابًا َلَّ ِدیًْدا عَّذَّ َّوْ  شَّ نَّٰه    ا َّذْبَّحَّ ۡا  َلَّ
َّوْ  ْ  ا ن   لَّیَّاْتِیَّٰنِ  ٰمُِبْی    ِبُسلْطه

22. ক্ষ্লেক বপছলতই হুদহুদ আবহ পোল , আৰু ক’ত , 

‘আপুবন বযলটো জ্ঞোন আয়ত্ব কবৰি পৰো নোই মই তসই জ্ঞোন 

আয়ত্ব কবৰলছোঁ। মই আলপোনোৰ িোলি ‘চোিো’ৰ পৰো সুবনবশ্চত 

সংিোদ হ  আবহলছোঁ। 

ْْیَّ  فَّمَّكَّثَّ  ْطٰتُ  فَّقَّالَّ  بَِّعْید   غَّ   ِبمَّا  اَّحَّ
بَّا    ِمْن  وَِّجْئُتكَّ  ِبه   ُتِحْط  لَّْم    ِبنَّبَّا   سَّ

 یَِّٰقْی  

23. ‘মই এগৰোকী নোৰীক বসহঁতৰ ওপৰত ৰোজত্ব কৰো তদবখ 

আবহল োঁ। তোইক সকল ো িস্তু প্ৰদোন কৰো হহলছ,  গলত 

তোইৰ এখন বিশো  বসংহোসলনো আলছ। 

 ْ ْدٰتُ  اِٰنِ َّةً  وَّجَّ ا  وَّاُْوتِیَّْت  تَّْملِكُُهْم  اْمرَّ
ء   كُٰلِ  ِمْن  ْ ا  َشَّ لَّهَّ ْرش   وَّ ِظْیم   عَّ  عَّ

24. মই তোইক আৰু তোইৰ সম্প্ৰদোয়ক তদবখল োঁ বসহঁলত 

আল্লোহৰ পবৰিলতি  সূযিক ছোজদোহ কলৰ। চয়তোলন বসহঁতৰ 

কোযিৱ ী বসহঁতৰ ওচৰত সুলশোবভত কবৰ বদলছ আৰু বসহঁতক 

সৎপথৰ পৰো িোধোগ্ৰি কবৰলছ, ফ ত বসহঁলত বহদোয়ত তপোৱো 

নোই; 

ا  ْدتُٰهَّ ا  وَّجَّ ْمِس  یَّْسُجُدْونَّ  وَّقَّْومَّهَّ   لِلٰشَّ
ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّٰنَّ  اّلٰله ُن  لَُّهُم  وَّزَّ ْیطه   الٰشَّ

َّْعمَّالَُّهْم  ُهْم  ا ٰدَّ ِن  فَّصَّ ِبیِْل  عَّ  الٰسَّ
ن  َلَّ  فَُّهْم   یَّْهتَُّدْونَّ

25. (চয়তোলন এই কোৰলণ িোধো বদলছ তয,) যোলত বসহঁলত 

আল্লোহক ছোজদোহ নকলৰ, বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

গুপ্ত িস্তুলিোৰক প্ৰকোশ কলৰ, আৰু ততলৱঁই জোলন বয 

ততোমোল োলক তগোপন কৰো আৰু বয ততোমোল োলক প্ৰকোশ কৰো। 

ََّٰلَّ  ِ  یَّْسُجُدْوا ا   یُْخِرُج  الَِّٰذْی  ّلِلٰه
ْبءَّ  مهوهِت  ِف  الْخَّ یَّْعلَُّم  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ  وَّ

ا  ا  ُتْخُفْونَّ  مَّ مَّ  ُتْعلُِنْونَّ  وَّ

26. আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, ততলৱঁই 

মহো আৰছৰ প্ৰবতপো ক। 

 ُ َّّلٰله ههَّ  َلَّ   ا ٰبُ  اَِٰلَّ  اِل ْرِش  ُهوَّرَّ  الْعَّ
ِظْیِم۩   الْعَّ

27. ছু োইমোলন ক’ত , ‘আবম পৰীক্ষ্ো কবৰ চোম, তুবম সঁচোই 

হকছো তন তুবম বমছ ীয়োবি োকৰ অেভুি ি। 
نَّْنُظرُ  قَّالَّ  قْتَّ  سَّ دَّ َّْم  اَّصَّ   ِمنَّ  ُكْنتَّ  ا

 الْكهِذِبْیَّ 

28. ‘তুবম তমোৰ এই পত্ৰখন হ  তযোৱো আৰু এইখন বসহঁতৰ 

ওচৰত তপ োই বদয়োলগ, তোৰ বপছত বসহঁতৰ পৰো আতঁৰত 

থোবকিো আৰু  ক্ষ্য কবৰিো বসহঁতৰ প্ৰবতবৰয়ো বক’? 

ِبْ  اِذْهَّْب  ا بِِٰكته َّلِْقهْ  ههذَّ ْ  فَّا   ثُٰمَّ  اِلَّهْْیِ
ٰلَّ  ْ  تَّوَّ ْٰنُ ا ذَّا فَّانُْظرْ  عَّ  یَّْرِجُعْونَّ  مَّ
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29. তসই মবহ ো (ৰোণী) গৰোকীলয় ক’ত , ‘তহ তমোৰ 

পবৰষদিগি! বনশ্চয় তমোল  এখন সন্মোবনত পত্ৰ তপ্ৰৰণ কৰো 

হহলছ; 

ا  قَّالَّْت  ْ   الْمَّلَُّؤا یه اَّیُٰهَّ ُلِْقَّ  اِٰنِ َّٰ  ا   ِكتهب   اِلَّ
 كَِّریْم  

30. বনশ্চয় এইখন ছু োইমোনৰ তৰফৰ পৰো (লপ্ৰবৰত), আৰু 

(আৰম্ভ কবৰলছোঁ) পৰম কৰুণোময়, পৰম দয়ো ু আল্লোহৰ 

নোমত, 

نَّٰه   نَّٰه  ن  ُسلَّْیمهنَّ   ِمْن  اِ ِ   وَّاِ ِبْسِم اّلٰله
ِحیِْم   ْحمهِن الٰرَّ  الٰرَّ

31. ‘যোলত ততোমোল োলক অহংকোৰ কবৰ তমোৰ বিলৰোবধতো 

নকৰো,  গলত আত্মসমপিণ কবৰ (মুছব ম হহ) তমোৰ ওচৰল  

উপবিত তহোৱো’। 

ََّٰلَّ  َّ  تَّْعلُْوا ا ٰ لَّ تُْوِنْ  عَّ ْ ن  وَّا  ُمْسلِمِْیَّ

32. ৰোণীলয় ক’ত , ‘তহ পবৰষদিগি! ততোমোল োলক তমোৰ এই 

বিষয়ত অবভমত বদয়ো। ততোমোল োকৰ অনুপবিবতত মই 

তকোলনো চূডোে বসিোে গ্ৰহণ নকলৰোঁ’। 

ا  قَّالَّْت  َّفُْتْوِنْ  الْمَّلَُّؤا یه اَّیُٰهَّ َّْمِرْی    ِفْ   ا ا  ا   مَّ
ةً  ُكْنُت  َّْمًرا قَّاِطعَّ ٰته  ا ُدْوِن  حَّ  تَّْشهَّ

33. বসহঁলত ক’ত , ‘আবম তদলখোন শবিশো ী আৰু কল োৰ 

যুিো, বকন্তু বসিোে গ্ৰহণ কৰোৰ অবধকোৰ তকৱ  আলপোনোৰলহ 

আলছ; এলতলক বচেো কবৰ চোওক, বক বনলদি শ কবৰি’। 

 بَّاْس   قُٰوَّة  ٰوَّاُولُْوا اُولُْوا نَّْحُن  قَّالُْوا
  ۬ ِدیْد  ن ا ذَّا فَّانُْظِرْی  اِلَّْیِك  وَّاَْلَّْمرُ   شَّ  مَّ

 تَّاُْمِریْنَّ 

34. ৰোণীলয় ক’ত , ‘ৰজোসকল  তযবতয়ো তকোলনো জনপদত 

(বিজয়ীৰূলপ) প্ৰলৱশ কলৰ ততবতয়ো তোক বিপযিি কবৰ বদলয় 

আৰু তোত থকো মযিোদোশী  িযবিসক ক অপদি কলৰ, আৰু 

এইলটোলৱ হহলছ বসহঁতৰ ৰীবত; 

لُْوا اِذَّا الْمُلُْوكَّ  اِٰنَّ  قَّالَّْت   قَّْریَّةً  دَّخَّ
ُدْوهَّا  َّفْسَّ ا ا لُْو  عَّ ةَّ  وَّجَّ َِّعٰزَّ ا   ا َّْهلِهَّ لًَّٰة    ا َّذِ   ا
لِكَّ  لُْونَّ  وَّكَّذه  یَّْفعَّ

35. ‘আৰু বনশ্চয় মই বসহঁতৰ ওচৰল  উপলঢৌকন তপ্ৰৰণ 

কবৰম, চোওঁ, কটকীলয় বক সংিোদ হ  উভবত আলহ’। 

 ْ ْ  ُمْرِسلَّة   وَّاِٰنِ ِدیَّٰة   اِلَّهْْیِ ٌۢ  ِبهَّ ة   ِبمَّ  فَّنهِظرَّ
لُْونَّ  یَّْرِجعُ   الْمُْرسَّ
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36. এলতলক তযবতয়ো কটকী আবহ ছু োইমোনৰ ওচৰত 

উপবিত হ' , ততবতয়ো ততও ঁউত্তৰত ক’ত , ‘ততোমোল োলক 

তমোক ধন-সম্পদ প্ৰদোন কবৰ সহোয় কবৰি বিচোবৰছো তনবক? 

(শুনো) আল্লোলহ তমোক বয দোন কবৰলছ তসয়ো ততোমোল োকক বয 

বদলছ তোতলকও উৎকৃষ্ট, িৰং ততোমোল োলকই ততোমোল োকৰ 

উপলঢৌকন হ  আনি কৰোলগ। 

ٓاءَّ  فَّلَّمَّٰا  ْونَِّن  قَّالَّ  ُسلَّْیمهنَّ   جَّ تُِمٰدُ َّ   ا
َّ  فَّمَّا    ِبمَّال  ؗ  ىِن   ته ُ  اه ْْی   اّلٰله ٰمَّا   خَّ ىكُْم    ٰمِ ته   اه
َّنُْتْم  بَّْل  ِدیَِّٰتكُْم  ا ُحْونَّ  ِبهَّ  تَّْفرَّ

37. ‘বসহঁতৰ ওচৰল  উভবত তযোৱো, (আৰু শুনো) বনশ্চয় 

আবম বসহঁতৰ ওচৰল  এলনকুৱো হসনযিোবহনী হ  আবহম যোৰ 

মুকোবি ো কৰোৰ শবি বসহঁতৰ নোই,  গলত বসহঁতক আবম 

অৱলশয তোৰ পৰো  োবঞ্ছত কবৰ িবহষ্কোৰ কবৰম আৰু বসহঁত হ’ি 

অপমোবনত’। 

ْ  اِْرِجعْ  ْ  اِلَّهْْیِ ُ   َٰلَّ  ِبُجُنْود   فَّلَّنَّاْتِیَّٰٰنَّ
ا  لَُّهْم  قِبَّلَّ  ْ  ِبهَّ ُ ٰٰنَّ لَُّنْخِرجَّ ا   وَّ  ٰمِْنهَّ

لًَّٰة ٰوَُّهْم  َّذِ ِغُرْونَّ  ا  صه

38. (ছু োইমোলন ততওঁ পবৰষদিগিক উলেশয কবৰ) ক’ত , 

‘তহ পবৰষদিগি! বসহঁত তমোৰ ওচৰল  আত্মসমপিণ কবৰ অহোৰ 

পূলিিই ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলন তমোক তোইৰ বসংহোসন 

আবন বদি পোবৰিো’? 

ا  قَّالَّ  َّیُُٰكْم  الْمَّلَُّؤا یه اَّیُٰهَّ   یَّاْتِْیِنْ  ا
ا  ْرِشهَّ َّْن  قَّْبلَّ  ِبعَّ  ُمْسلِمِْیَّ  یَّٰاُْتْوِنْ  ا

39. এজন শবিশো ী বজলন ক’ত , ‘আপুবন আলপোনোৰ িোনৰ 

পৰো উ োৰ পূলিিই মই তসইখন হ  উপবিত হম আৰু এই 

বিষলয় বনশ্চয় মই শবিমোন, বিশ্বি’। 

َّنَّا  الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  ِعْفِریْت   قَّالَّ  تِْیكَّ  ا   ِبه   اه
َّْن  قَّْبلَّ  ْ   ٰمَّقَّاِمكَّ    ِمْن  تَُّقْومَّ  ا  وَّاِٰنِ
َِّمْی   لَّقَّوِٰی   عَّلَّْیهِ   ا
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40. যোৰ ওচৰত গ্ৰন্থৰ জ্ঞোন আবছ  ততওঁ ক’ত , ‘মই চকুৰ 

প কলত তসইখন আলপোনোৰ ওচৰল  আবন বদি পোবৰম’। 

এলতলক ছু োইমোলন তযবতয়ো তসইখন ততওঁৰ সনু্মখত বিৰ 

অৱিোত তদবখ পোল  ততবতয়ো ততও ঁক’ত , ‘এয়ো হহলছ তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ, যোলত ততওঁ তমোক পৰীক্ষ্ো কলৰ তয, মই 

ততওঁৰ কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰোঁ তন অকৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰোঁ। 

এলতলক বযলয় কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ বস বনজৰ ক যোণৰ 

িোলিই কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ, আৰু বযলয় অকৃতজ্ঞ হয়, বস 

জোবন তথোৱো উবচত তয, বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো ক অভোৱমুি, 

মহোনুভৱ’। 

ه   الَِّٰذْی  قَّالَّ  ِب  ٰمِنَّ  عِلْم   ِعْندَّ َّنَّا  الِْكته   ا
تِْیكَّ  َّْن  قَّْبلَّ  ِبه   اه ْرفُكَّ    اِلَّْیكَّ  یَّْٰرتَّٰدَّ  ا   طَّ
هُ  فَّلَّمَّٰا  اه ا رَّ ِقٰرً ه   ُمْستَّ ا قَّالَّ  ِعْندَّ  ِمْن  ههذَّ
۬   فَّْضِل    ْ ٰبِ ِنْ    رَّ َّْشكُرُ  لِیَّْبلُوَّ ا َّْم  ءَّ ْكُفُر    ا َّ   ا
مَّْن  كَّرَّ  وَّ مَّْن   لِنَّْفِسه     یَّْشكُرُ  فَّاِنَّٰمَّا  شَّ   وَّ
ْ  فَّاِٰنَّ  كَّفَّرَّ  ٰبِ ِنٰ   رَّ  كَِّریْم   غَّ

41. ছু োইমোলন ক’ত , ‘ততোমোল োলক তোইৰ বসংহোসনৰ 

আকোৰ-আকৃবত পবৰিতি ন কবৰ বদয়ো, চোওঁ, তোই সঠিকভোলৱ 

বচবনি পোলৰ তন বসহঁতৰ অেভুি ি হয় বযহঁলত তকোলনো বদহ 

নোপোয়’। 

ُرْوا قَّالَّ  ا  نَّكِٰ ا  لَّهَّ هَّ ْرشَّ تَّْهتَِّدْی   نَّْنُظرْ  عَّ َّ  ا
َّْم   یَّْهتَُّدْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  تَُّكْوُن  ا

42. এলতলক তযবতয়ো তোই আবহ , ততবতয়ো তোইক তকোৱো 

হ’ , ‘ততোমোৰ বসংহোসনখন এলনকুৱোই তনবক’? তোই ক’ত , 

‘তসইখলনই তযন  োবগলছ, আৰু আমোক ইয়োৰ পূলিিই প্ৰকৃত 

জ্ঞোন দোন কৰো হহলছ আৰু আবম আজ্ঞোিহ হহলছোঁ’। 

ٓاءَّْت  فَّلَّمَّٰا  ا قِْیلَّ  جَّ كَّذَّ َّهه ْرُشِك    ا   عَّ
َّنَّٰه   قَّالَّْت  َّا   ِمْن  الِْعلْمَّ  وَّاُْوتِیْنَّا   ُهوَّ   ك
ا   ُمْسلِمِْیَّ  وَُّكنَّٰا  قَّْبلِهَّ

43. আল্লোহৰ পবৰিলতি  তোই যোৰ পূজো পো  কবৰবছ  

তসইলটোলৱই তোইক ঈমোনৰ পৰো বনিৃত্ত কবৰবছ । বনশ্চয় তোই 

আবছ  কোবফৰ সম্প্ৰদোয়ৰ অেভুি ি। 

هَّا  ٰدَّ ا  وَّصَّ َّانَّْت  مَّ ِ    دُْوِن  ِمْن  تَّْٰعُبُد  ك  اّلٰله
ا  نَّٰهَّ َّانَّْت  اِ ِفِریْنَّ  قَّْوم   ِمْن  ك  كه
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44. তোইক তকোৱো হ’ , ‘প্ৰোসোদলটোৰ বভতৰত প্ৰলৱশ কৰো’। 

এলতলক তযবতয়ো তোই তসইখন তদবখল , ততবতয়ো তোই 

তসইখনক জ োশয় িুব  ভোবিল  আৰু দুলয়ো ভবৰৰ কোলপোৰ 

ক োফুব ল লক অনোিৃত কবৰল । ততওঁ (ছু োইমোলন) ক’ত , 

‘এইখন কোলচলৰ বনবমিত স্বচ্ছ প্ৰোসোদলহ’। মবহ ো গৰোকীলয় 

(প্ৰোথিনো কবৰ) ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় মই 

বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰবছল োঁ, আৰু এবতয়ো মই ছু োইমোনৰ 

 গত বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ ওচৰত আত্মসমপিণ 

কবৰল োঁ’। 

ا  قِْیلَّ  ْرحَّ    ادُْخِل  لَّهَّ تْهُ  فَّلَّمَّٰا   الٰصَّ َّ ا   رَّ
ِسبَّْتهُ  فَّْت   حَّ ًة ٰوَّكَّشَّ ْن  لُٰجَّ ا    عَّ اقَّْیهَّ   سَّ
نَّٰه   قَّالَّ  ْرح   اِ د   صَّ مَّٰرَّ ۬   ٰمِْن  ٰمُ  قَّوَّاِریْرَّ  
ٰبِ  قَّالَّْت  ْ  رَّ لَّمُْت  اِٰنِ َّْسلَّمُْت  نَّْفِسْ  ظَّ   وَّا
ِ  ُسلَّْیمهنَّ  مَّعَّ  ٰبِ  ّلِلٰه ن  رَّ لَّمِْیَّ  الْعه

45. আৰু বনশ্চয় আবম ছোমূদ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ভোতৃ ছল হক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ এই আলদশ প্ৰদোন কবৰ তয, 

‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো’। তোৰ বপছত বসহঁলত 

দুই দ ত বিভি হহ বিতকি ত ব প্ত হহবছ । 

لَّقَّْد  لْنَّا   وَّ َّْرسَّ َُّمْودَّ   اِله  ا اُهْم  ث لًِحا   اَّخَّ   صه
َِّن  َّ  اْعُبُدوا ا   فَِّریْقهِن  ُهْم  فَّاِذَّا اّلٰله

 یَّْختَِّصُمْونَّ 

46. ততওঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক বকয় 

ক যোণৰ আগলত অক যোণ ত্বৰোবেত কবৰি বিচৰো, 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো বকয় নকৰো, যোলত 

ততোমোল োলক ৰহমত প্ৰোপ্ত হ’ি পোৰো’? 

یِٰئَّةِ  تَّْستَّْعِجلُْونَّ  لِمَّ  یهقَّْوِم  قَّالَّ   ِبالٰسَّ
نَِّة    قَّْبلَّ  سَّ َّ  تَّْستَّْغِفُرْونَّ  لَّْو َلَّ   الْحَّ  اّلٰله

لَّٰكُْم  ُمْونَّ  لَّعَّ  ُتْرحَّ

47. বসহঁলত হকবছ , ‘আবম ততোমোক আৰু ততোমোৰ 

সিীসক ক অমি ৰ কোৰণ িুব  ভোলিোঁ’। ছল লহ (উত্তৰত) 

হকবছ , ‘ততোমোল োকৰ অমি  গ্ৰহণ কৰোলটো হহলছ 

আল্লোহৰ ইখবতয়োৰত, প্ৰকৃতলত ততোমোল োক এলনকুৱো এটো 

সম্প্ৰদোয় বযসক ক পৰীক্ষ্ো কৰো হহলছ’। 

نَّا  قَّالُوا ْ ْٰیَّ ِبمَّْن  ِبكَّ  اٰطَّ  قَّالَّ   ٰمَّعَّكَّ    وَّ
ُرُكْم  ى ِ ٓ ِ  ِعْندَّ  طه َّنُْتْم  بَّْل  اّلٰله  قَّْوم   ا
 ُتْفتَّنُْونَّ 

48. আৰু তসই চহৰত আবছ  এলনকুৱো নজন িযবি, 

বযসকল  তদশত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰবছ  আৰু সংলশোধন কৰো 

নোবছ । 

َّانَّ  ةُ  الْمَِّدیْنَّةِ  ِف  وَّك ْهط   تِْسعَّ  رَّ
یُْصلُِحْونَّ  وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  یُْٰفِسُدْونَّ 
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49. বসহঁলত ক’ত , ‘ততোমোল োলক পৰস্পলৰ আল্লোহৰ শপত 

গ্ৰহণ কৰো, আবম ৰোবতৰ বভতৰলত তশষ কবৰ বদম ততওঁক আৰু 

ততওঁৰ পবৰয়ো িগিক; তোৰ বপছত ততওঁৰ অবভভোৱকক 

বনবশ্চতৰূলপ কম তয, ততওঁৰ পবৰয়ো িগিৰ হতযো আবম 

প্ৰতযক্ষ্ কৰো নোবছল োঁ, আৰু বনশ্চয় আবম সতযিোদী’। 

ُمْوا قَّالُْوا ِ  تَّقَّاسَّ تَّنَّٰه   ِباّلٰله َّْهلَّه   لَُّنبَّٰیِ   وَّا
ه   لَّنَُّقْولَّٰنَّ  ثُٰمَّ  ا  لِوَّلِٰیِ ِهْدنَّا  مَّ   مَّْهلِكَّ  شَّ
َّْهلِه   نَّٰا  ا ِدقُْونَّ  وَّاِ  لَّصه

50. আৰু বসহঁলত এটো চৰোে কবৰবছ  আৰু আবমও এটো 

তকৌশ  অৱ ম্বন কবৰবছল োঁ, অথচ বসহঁলত উপ বব্ধও কবৰি 

পৰো নোবছ । 

كَُّرْوا مَّ كَّْرنَّا  وَّ مَّ كًْرا ٰوَّ كًْرا ٰوَُّهْم  مَّ   َلَّ  مَّ
 یَّْشُعُرْونَّ 

51. এলতলক তচোৱো, বসহঁতৰ চৰোেৰ পবৰণোম তকলনকুৱো 

আবছ , বনশ্চয় আবম বসহঁতক আৰু বসহঁতৰ সম্প্ৰদোয়ৰ 

সকল োলক ধ্বংস কবৰলছোঁ। 

َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ  َّنَّٰا   مَّكِْرِهْم ن  عَّاقِبَّةُ  ك  ا
ُهْم  ُهْم  دَّٰمَّْرنه َّْجمَِّعْیَّ  وَّقَّْومَّ  ا

52. তচোৱো, এইলিোৰ হহলছ বসহঁতৰ ঘৰ-দুৱোৰ, অনযোয় কৰোৰ 

কোৰলণ এইলিোৰ জনশূনয হহ আলছ; বনশ্চয় ইয়োত বনদশিন 

আলছ তসই সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  জ্ঞোন ৰোলখ। 

اِویًَّةٌۢ  بُُیْوُتُهْم  فَِّتلْكَّ  لَّمُْوا    ِبمَّا  خَّ  اِٰنَّ   ظَّ
لِكَّ  ِفْ  هیَّةً  ذه  یَّْٰعلَّمُْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

53. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনবছ  ততওলঁ োকক আবম 

উিোৰ কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁল োক আবছ  তোক্বৱো 

অৱ ম্বনকোৰী। 

یْنَّا  َّنْجَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا مَّ َّانُْوا اه یَّٰتَُّقْونَّ  وَّك
 

54. আৰু স্মৰণ কৰো  ূতৰ কথো, ততওঁ বনজ সম্প্ৰদোয়ক 

হকবছ , ‘ততোমোল োলক জোবন-িুবজ বকয় অশ্লী  কোম কৰো? 
لُْوًطا  تَّاُْتْونَّ  لِقَّْوِمه    قَّالَّ  اِذْ  وَّ َّ  ا

ةَّ  َّنُْتْم  الْفَّاِحشَّ  ُتْبِصُرْونَّ  وَّا

55. ‘ততোমোল োলক কোমতৃবপ্তৰ িোলি নোৰীসক ক এবৰ পুৰুষৰ 

ওচৰল  উপগত তহোৱোলন! প্ৰকৃতলত ততোমোল োক হহছো এটো 

অজ্ঞ সম্প্ৰদোয়’। 

َّى ِنَُّٰكْم  اُْتْونَّ  ا الَّ  لَّتَّ ْهوَّةً  الٰرِجَّ   ٰمِْن  شَّ
ٓاِء    دُْوِن  َّنُْتْم  بَّْل   النِٰسَّ  قَّْوم   ا

لُْونَّ   تَّْجهَّ
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56. উত্তৰত ততওঁৰ সম্প্ৰদোলয় ক’ত , ‘ ূত পবৰয়ো ক 

ততোমোল োলক জনপদৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰ বদয়ো, বনশ্চয় 

এওঁল োলক পবৱত্ৰ থোবকি বিচোলৰ’। 

َّانَّ  فَّمَّا  وَّابَّ  ك َّْن  اَِٰلَّ   قَّْوِمه    جَّ ا ا لُْو   قَّا
ا َّْخِرُجْو  نَُّٰهْم   قَّْریَِّتكُْم    ٰمِْن  لُْوط   اهلَّ  ا  اِ
ُنَّاس   ُرْونَّ   ا ٰهَّ  یَّٰتَّطَّ

57. তোৰ বপছত আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ পবৰয়ো িগিক 

উিোৰ কবৰল োঁ, তকৱ  ততওঁৰ স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ, আবম তোইক 

অৱবশষ্টবি োকৰ অেভুি ি কবৰবছল োঁ। 

هُ  یْنه َّنْجَّ َّْهلَّه    فَّا تَّه  ؗ  اَِٰلَّ  وَّا َّ ا ا   اْمرَّ هَّ ْرنه  قَّٰدَّ
یْنَّ  ِمنَّ  َِبِ  الْغه

58. আৰু আবম বসহঁতৰ ওপৰত শোবিমূ ক বশ োিৃবষ্ট িষিণ 

কবৰবছল োঁ। এলতলক বযসক ক সতকি  কৰো হহবছ  বসহঁতৰ 

িোলি এই িৃবষ্ট বকমোন তয বনকৃষ্ট আবছ ! 

ْرنَّا  َّْمطَّ ْ  وَّا ًرا    عَّلَّهْْیِ ٓاءَّ   ٰمَّطَّ رُ  فَّسَّ  مَّطَّ
ن  ِریْنَّ  الْمُْنذَّ

59. তকোৱো, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহৰ িোলিই, 

আৰু শোবে তকৱ  ততওৰঁ মলনোনীত িোিোসক ৰ প্ৰবত! 

(ততলে তকোৱোলচোন!) তকোন তেি, আল্লোহ তন তসইলিোৰ, 

বযলিোৰক বসহঁলত বয অংশী কলৰ’? 

ْمُد  قُِل  ِ  الْحَّ هم   ّلِلٰه ل له  وَّسَّ   ِعبَّادِهِ  عَّ
فه    الَِّٰذیْنَّ  ُ   اْصطَّ ّٓلٰله ْْی   اه ا  خَّ َّٰمَّ   ا

 یُْشِرُكْونَّ  

60. িৰং ততওঁলহ (তেি), বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী 

সৃবষ্ট কবৰলছ  গলত ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি আকোশৰ 

পৰো পোনী িষিণ কলৰ। তোৰ বপছত তোৰ দ্বোৰো আবম মলনোৰম 

উদযোন সৃবষ্ট কলৰোঁ, তসই উদযোনলিোৰৰ গছ উৎপন্ন কৰোৰ 

ক্ষ্মতো ততোমোল োকৰ নোই। (ততলে তকোৱোলচোন) আল্লোহৰ 

 গত আন তকোলনো ই োহ আলছলন? িৰং বসহঁত এলনকুৱো 

এটো সম্প্ৰদোয় বযসকল  (আল্লোহৰ) সমকক্ষ্ বনধিোৰণ কলৰ। 

َّٰمَّْن  لَّقَّ  ا مهوهِت  خَّ لَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ َّنْزَّ   وَّا
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  لَّكُْم  َّنٌْۢبَّتْنَّا   مَّٓاًء    الٰسَّ   ِبه   فَّا

ٓاى ِقَّ  دَّ ة     ذَّاتَّ  حَّ ا   بَّْهجَّ َّانَّ  مَّ َّْن  لَّكُْم  ك   ا
ِْبُتْوا هَّا    ُتنٌۢ رَّ جَّ هه    شَّ اِل ِ    ٰمَّعَّ  ءَّ  بَّْل   اّلٰله
 یَّْٰعِدلُْونَّ   قَّْوم   ُهْم 

61. িৰং ততওঁলহ (লেি), বযজলন পৃবথৱীক িোলসোপলযোগী 

কবৰলছ আৰু ইয়োৰ মোলজ মোলজ নদ-নদী প্ৰিোবহত কবৰলছ, 

আৰু ইয়োত িোপন কবৰলছ সুদৃঢ পিিতমো ো,  গলত দুই 

সোগৰৰ মোজত সৃবষ্ট কবৰলছ অেৰোয়, (ততলে তকোৱোলচোন) 

আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহ আলছলন? িৰং বসহঁতৰ 

অবধকোংশই নোজোলন। 

َّٰمَّْن  لَّ  ا عَّ لَّ  اَْلَّْرضَّ  جَّ عَّ اًرا ٰوَّجَّ   قَّرَّ
ا   هلَّهَّ لَّ  ِخل عَّ ًرا ٰوَّجَّ َّنْهه ا  ا وَّاِسَّ  لَّهَّ   رَّ
لَّ  عَّ یِْن  بَّْیَّ  وَّجَّ اِجًزا    الْبَّْحرَّ هه    حَّ اِل  ءَّ
ِ    ٰمَّعَّ  ْكثَُّرُهْم  بَّْل   اّلٰله َّ  یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا
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62. িৰং ততওঁলহ (লেি), বযজলন বনৰুপোয় িযবিৰ আহ্বোনত 

সঁহোবৰ বদলয় তযবতয়ো বস ততওঁক আহ্বোন কলৰ আৰু ততলৱঁই 

বিপদ-আপদ দূৰীভূত কলৰ,  গলত ততলৱঁই ততোমোল োকক 

পৃবথৱীৰ প্ৰবতবনবধ িনোয়। (ততলে তকোৱোলচোন) আল্লোহৰ  গত 

আন তকোলনো ই োহ আলছলন? িৰং ততোমোল োলক খুলিই কম 

উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

َّٰمَّْن  ٰرَّ  یُِٰجْیُب  ا   دَّعَّاهُ  اِذَّا الْمُْضطَّ
یَّْكِشُف  ْوٓءَّ  وَّ لُكُْم  الٰسُ یَّْجعَّ   ُخلَّفَّٓاءَّ   وَّ
هه    اَْلَّْرِض    اِل ِ    ٰمَّعَّ  ءَّ   ٰمَّا  قَّلِْیًل   اّلٰله
ٰكَُّرْونَّ    تَّذَّ

63. িৰং ততওঁলহ (লেি), বযজলন ততোমোল োকক ি ত আৰু 

সোগৰৰ অন্ধকোৰত পথ তদখুৱোয় আৰু ততলৱঁই বনজ অনুগ্ৰহৰ 

পূলিি সুসংিোদিোহী িতোহ তপ্ৰৰণ কলৰ। (ততলে তকোৱোলচোন) 

আল্লোহৰ  গত আন তকোলনোিো ই োহ আলছলন? বসহঁলত 

বযলিোৰক অংশীদোৰ িোপন কলৰ, আল্লোহ তসইলিোৰৰ পৰো িহু 

উিি ত। 

َّٰمَّْن  ِٰ  ُظلُمهِت  ِفْ  یَّْٰهِدیُْكْم  ا   وَّالْبَّْحرِ  الَْبَّ
مَّْن  یهحَّ  یُْٰرِسُل  وَّ ْی  بَّْیَّ  بُْشًرٌۢا الٰرِ  یَّدَّ
ْحمَِّته     هه    رَّ اِل ِ    ٰمَّعَّ  ءَّ لَّ   اّلٰله ُ  تَّعه ٰمَّا  اّلٰله   عَّ

 یُْشِرُكْونَّ  

64. িৰং ততওঁলহ (লেি), বযজলন প্ৰথলম সৃবষ্টৰ সূচনো 

কবৰলছ, তোৰ বপছত ততলৱঁই ইয়োৰ পুনৰোিৃবত্ত কবৰি আৰু 

ততলৱঁই আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ পৰো ততোমোল োকক 

জীৱলনোপকৰণ দোন কলৰ। (ততলে তকোৱোলচোন) আল্লোহৰ 

 গত আন তকোলনোিো ই োহ আলছলন? তকোৱো, ‘যবদ 

ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো ততলে ততোমোল োকৰ প্ৰমোণ 

হ  আহো’। 

َّٰمَّْن  ُؤا ا لْقَّ  یَّْٰبدَّ مَّْن  یُِعْیُده   ثُٰمَّ  الْخَّ   وَّ
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  یَّْٰرُزقُُكْم  هه    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ اِل  ءَّ

ِ    ٰمَّعَّ    اِْن  بُْرهَّانَُّكْم  هَّاُتْوا قُْل   اّلٰله
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم   صه

65. তকোৱো, ‘আল্লোহৰ িোবহলৰ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

কোলৰো ওচৰলতই গোলয়িৰ জ্ঞোন নোই। আনবক বসহঁলত (এই 

কথোও) উপ বব্ধ কবৰি তনোৱোলৰ তয বসহঁতক তকবতয়ো উবিত 

কৰো হ’ি’। 

مهوهِت  ِف  مَّْن  یَّْعلَُّم  َٰلَّ  قُْل    الٰسَّ
ُ    اَِٰلَّ  الْغَّْیبَّ  وَّاَْلَّْرِض  ا   اّلٰله مَّ  وَّ
َّیَّٰانَّ  یَّْشُعُرْونَّ  ثُْونَّ  ا  یُْبعَّ

66. িৰং আবখৰোত সম্পলকি  বসহঁতৰ জ্ঞোন বনঃলশষ হহলছ; 

আৰু তসই বিষলয় বসহঁলত সলিহত ব প্ত হহলছ, তথো এই 

বিষয়ত বসহঁত হহলছ অন্ধ। 

ةِ  ِف  عِلْمُُهْم  ادٰهرَّكَّ  بَِّل    ُهْم  بَّْل  اَْلهِخرَّ
ٰك   ِفْ  ا ؗ  شَّ ا  ُهْم  بَّْل   ٰمِْنهَّ ن  ٰمِْنهَّ ُمْونَّ  عَّ
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67. আৰু কোবফৰসকল  কয়, ‘আবম আৰু আমোৰ বপতৃ-

পুৰুষসক  তযবতয়ো মোটিত পবৰণত হম, তোৰ বপছলতো আমোক 

আলকৌ উব য়োই আনো হ’ি তনবক? 

ا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ُرْو  اِذَّا كَّفَّ بًا   ُكنَّٰا  ءَّ ُتره
بَّٓاُؤنَّا   َّى ِنَّٰا  ٰوَّاه ُجْونَّ  ا  لَّمُْخرَّ

68. ‘বনশ্চয় এই বিষলয় আমোক আৰু ইয়োৰ পূলিি আমোৰ বপতৃ-

পুৰুষসকল োলকো প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহবছ । এইলটো 

পূিিৱতীবি োকৰ উপকথোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

ا ُوعِْدنَّا  لَّقَّْد  بَّٓاُؤنَّا   نَّْحُن  ههذَّ   ِمْن  وَّاه
ا   اِْن   قَّْبُل ن  اِطْْیُ  اَِٰلَّ   ههذَّ لِْیَّ  اَّسَّ  اَْلَّٰوَّ

69. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত পবৰভ্ৰমণ কৰো, তোৰ 

বপছত তচোৱো, অপৰোধীবি োকৰ পবৰণোম তকলনকুৱো আবছ ’। 

ْوا قُْل    كَّْیفَّ  فَّانُْظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  ِسْْیُ
َّانَّ   الْمُْجِرِمْیَّ  عَّاقِبَّةُ  ك

70. তুবম বসহঁতৰ িোলি দুখ নকবৰিো আৰু বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰলতো 

মনঃকু্ষ্ণ্ণও নহ’িো। 
ْن  وََّلَّ  ْ  تَّْحزَّ ْیق    ِفْ  تَُّكْن  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ   ضَّ
ٰمَّا   یَّْمكُُرْونَّ  ٰمِ

71. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱো, তকবতয়ো এই প্ৰবতশ্ৰুবত িোিৱোবয়ত হ’ি’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

72. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক বযলটো বিষয়ক ত্বৰোবেত কবৰি 

বিচোবৰছো, সম্ভৱতঃ তোলৰ বকছু (অংশ) ততোমোল োকৰ বপলছ 

বপলছ আবহলয় পোইলছ!’ 

َّْن  عَّسه   قُْل  دِفَّ  یَُّٰكْونَّ  ا   بَّْعُض  لَّكُْم  رَّ
 تَّْستَّْعِجلُْونَّ  الَِّٰذْی 

73. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক মোনুহৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহশী ; 

বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই হহলছ অকৃতজ্ঞ। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ    النَّٰاِس  عَّلَّ  فَّْضل   لَُّذوْ  رَّ
هِكٰنَّ  ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ  یَّْشكُُرْونَّ   َلَّ  ا

74. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততও ঁঅৱলশয জোলন 

বসহঁতৰ অেলৰ বয তগোপন কলৰ আৰু বসহঁলত বয প্ৰকোশ কলৰ। 
بَّٰكَّ  وَّاِٰنَّ  ا  لَّیَّْعلَُّم  رَّ   ُصُدْوُرُهْم  ُتِكٰنُ  مَّ
ا  مَّ  یُْعلُِنْونَّ  وَّ

75. আকোশ আৰু পৃবথৱীত এলন তকোলনো তগোপন ৰহসয নোই, 

বযলটো সুস্পষ্ট বকতোিত (ব বপিি) নোই। 
ا  مَّ مَّٓاءِ  ِف  غَّٓاى ِبَّة   ِمْن  وَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
 ٰمُِبْی   ِكتهب   ِفْ  اَِٰلَّ 
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76. িনী ইছৰোঈল  বযলিোৰ বিষয়কল  বিতকি  কবৰবছ , 

বনশ্চয় এই তকোৰআলন তোলৰ অবধকোংশ বিষয় বসহঁতৰ ওচৰত 

বিৱৰণ বদলয়। 

ا اِٰنَّ  نَّ  ههذَّ له  یَُّقٰصُ  الُْقْراه  بَِّنْ   عَّ
ٓاِءیْلَّ  ْكثَّرَّ  اِْسرَّ َّ  فِْیهِ  ُهْم  الَِّٰذْی  ا
 یَّْختَّلُِفْونَّ 

77. আৰু বনশ্চয় এইখন হহলছ মুবমনসক ৰ িোলি বহদোয়ত 

আৰু ৰহমত। 
نَّٰه   ْحمَّة   لَُّهًدی وَّاِ  لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ  وَّرَّ

78. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ততওঁৰ বিধোন অনুযোয়ী 

বসহঁতৰ মোজত ফয়চো ো কবৰ বদি; আৰু ততও ঁ

মহোপৰোৰমশো ী, সিিজ্ঞ। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  ْ  یَّْقِضْ  رَّ ُ   ِبُحكِْمه     بَّْیٰنَّ
ِزیْزُ  لِْیُمن۬   وَُّهوَّالْعَّ  الْعَّ

79. এলতলক আল্লোহৰ ওপৰত বনভি ৰ কৰো; বনশ্চয় তুবম 

সুস্পষ্ট সতযৰ ওপৰত প্ৰবতবিত আছো। 

َّْٰل  لَّ  فَّتَّوَّك ِ    عَّ نَّٰكَّ   اّلٰله لَّ  اِ ٰقِ  عَّ   الْحَّ
 الْمُِبْیِ 

80. বনশ্চয় তুবম মৃতক শুনোি তনোৱোবৰিো, আৰু িবধৰলকো 

আহ্বোন শুনোি তনোৱোবৰিো, তযবতয়ো বসহঁলত বপঠি তদখুৱোই 

উভবত যোয়। 

نَّٰكَّ    ُتْسِمعُ  وََّلَّ  الْمَّْوٰته  ُتْسِمعُ  َلَّ  اِ
ٰمَّ  عَّٓاءَّ  الٰصُ لَّْٰوا اِذَّا الٰدُ  ُمْدِبِریْنَّ  وَّ

81. তুবম অন্ধবি োকলকো বসহঁতৰ পথভ্ৰষ্টতোৰ পৰো সঠিক 

পথল  আবনি তনোৱোবৰিো। তুবম তকৱ  ততওঁল োককলহ শুনোি 

পোবৰিো বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কলৰ, এলতলক ততওঁল োলকই হহলছ আত্মসমপিণকোৰী। 

ا   مَّ َّنْتَّ  وَّ ِدی ا ْن  الُْعْمِ  ِبهه ْ    عَّ هلَّهَِتِ ل  ضَّ
  فَُّهْم  ِباهیهتِنَّا  یُْٰؤِمُن  مَّْن  اَِٰلَّ  ُتْسِمعُ  اِْن 

 ٰمُْسلِمُْونَّ 

82. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওপৰত তঘোবষত শোবি আবহ পবৰি 

ততবতয়ো আবম বসহঁতৰ িোলি পৃবথৱীৰ পৰো এটো জন্তু উব য়োম 

(দো-ব্বোতু  আদ্বি ), বযলটো বসহঁতৰ  গত কথো ক'ি তয, মোনুলহ 

আমোৰ বনদশিনসমূহৰ প্ৰবত বনবশ্চত বিশ্বোস কৰো নোবছ । 

ْ  الْقَّْولُ  وَّقَّعَّ  وَّاِذَّا ْجنَّا  عَّلَّهْْیِ َّْخرَّ   لَُّهْم  ا
َّٰنَّ   ُتكَّلِٰمُُهْم ن  اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  دَّٓابَّٰةً   ا
َّانُْوا النَّٰاسَّ  ن  َلَّ  ِباهیهِتنَّا  ك  یُْوقُِنْونَّ

83. আৰু (স্মৰণ কৰো তসই বদনলটোৰ কথো,) বযবদনো আবম 

সমলিত কবৰম প্ৰলতযক সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো এলকো এলকোটো দ , 

বযসকল  আমোৰ বনদশিনোৱ ী প্ৰতযোখযোন কবৰবছ । তোৰ 

বপছত বসহঁতক শোৰীিিভোলৱ একবত্ৰত কৰো হ'ি। 

یَّْومَّ  ٰمَّْن  فَّْوًجا  اُٰمَّة   كُٰلِ  ِمْن  نَّْحُشرُ  وَّ   ٰمِ
ُب   یُوْزَُّعْونَّ  فَُّهْم  ِباهیهِتنَّا  یُٰكَّٰذِ
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84. অৱলশষত তযবতয়ো বসহঁত আবহ যোি, ততবতয়ো আল্লোলহ 

বসহঁতক ক’ি, ‘ততোমোল োলক তমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো তনবক, অথচ তসই বিষলয় ততোমোল োকৰ তকোলনো 

জ্ঞোলনই নোবছ , তন ততোমোল োলক আৰু বকিো কবৰবছ ো? 

ٰته   ٓاُءوْ  اِذَّا حَّ بُْتْم  قَّالَّ  جَّ كَّٰذَّ َّ   ِباهیهِتْ  ا
لَّْم  ا  ُتِحْیُطْوا وَّ َّٰمَّا ذَّا عِلْمًا  ِبهَّ  ُكنُْتْم  ا

 تَّْعمَّلُْونَّ 

85. গবতলক অনযোয় কৰোৰ কোৰলণ বসহঁতৰ ওপৰত তঘোবষত 

শোবি আবহ পবৰি; ফ ত বসহঁলত কথোও ক’ি তনোৱোবৰি। 
ْ  الْقَّْولُ  وَّوَّقَّعَّ  لَّمُْوا ِبمَّا  عَّلَّهْْیِ   فَُّهْم  ظَّ
 یَّْنِطُقْونَّ  َلَّ 

86. বসহঁলত তদখো নোইলন তয, আবমলয়ই বসহঁতৰ িোলি ৰোবত 

সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, যোলত বসহঁলত বিেোম  ি পোলৰ আৰু বদনক 

কবৰলছোঁ দৃশযমোন? বনশ্চয় ইয়োত বনদশিন আলছ এলন 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

َّلَّْم  ْوا ا َّنَّٰا  یَّرَّ لْنَّا  ا عَّ   لِیَّْسكُُنْوا الَّْٰیلَّ  جَّ
ارَّ  فِْیهِ  لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ُمْبِصًرا     وَّالنَّٰهَّ   ذه
هیهت    یُْٰؤِمُنْونَّ   لِٰقَّْوم   َلَّ

87. আৰু বযবদনো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি, তসইবদনো আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীৰ সকল োলৱ ভীত-বিহ্ব  হহ পবৰি, বকন্তু আল্লোলহ 

বযসক ক (ইয়োৰ পৰো বিৰত ৰোবখিল ) ইচ্ছো কবৰি 

ততওঁল োকৰ িোবহলৰ, আৰু সকল োলৱ ততওঁৰ ওচৰত ( োবঞ্ছত 

তথো) হীন অৱিোত উপবিত হ’ি। 

یَّْومَّ  وْرِ  ِف   یُْنفَّخُ  وَّ   ِف   مَّْن  فَّفَِّزعَّ  الٰصُ
وهِت  مه مَّْن  الٰسَّ   مَّْن  اَِٰلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ

ٓاءَّ  ُ    شَّ تَّْوهُ  وَّكُٰل    اّلٰله َّ  دهِخِریْنَّ  ا

88. আৰু তুবম বযলিোৰ পোহোৰ-পিিতক তদবখ অচ  ভোবি আছো, 

অথচ (লসইবদনো) এইলিোৰ তমঘপুিৰ দলৰ চ মোন হ’ি। 

এইলটো আল্লোহলৰই সৃবষ্ট-হনপুণয, বযজলন সকল ো িস্তুলকই 

কবৰলছ সুষম। ততোমোল োলক বয কৰো বনশ্চয় ততও ঁ তসই 

সম্পলকি  সমযক অৱবহত। 

ا  الِْجبَّالَّ  وَّتَّرَّی ُبهَّ ةً ٰوَِِّهَّ  تَّْحسَّ اِمدَّ   جَّ
ٰرَّ  تَُّمرُٰ  اِب    مَّ حَّ ِ  ُصْنعَّ   الٰسَّ  الَِّٰذْی   اّلٰله
تْقَّنَّ  َّ ء     كُٰلَّ  ا ْ نَّٰه    َشَّ ٌۢ  اِ ِبْْی    ِبمَّا  خَّ

لُْونَّ   تَّْفعَّ

89. বযলয় সৎকমি হ  আবহি ততওঁ তোতলকও উৎকৃষ্ট 

প্ৰবতফ  পোি আৰু তসইবদনো ততওঁল োক ভীবতকৰ অৱিোৰ 

পৰো বনৰোপদ থোবকি। 

ْن  ٓاءَّ  مَّ نَّةِ  جَّ سَّ ْْی   فَّلَّه   ِبالْحَّ ا    خَّ  ٰمِْنهَّ
ع   ٰمِْن  وَُّهْم  ذ   فَّزَّ ى ِ ِمُنْونَّ  یَّْٰومَّ  اه

90. আনহোলত বযলয় অসৎকমি হ  আবহি, তোক অলধোমুলখ 

জুইত বনলক্ষ্প কৰো হ’ি। ( গলত বসহঁতক তকোৱো হ’ি) 

ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তোলৰই প্ৰবতফ  ততোমোল োকক 

বদয়ো হহলছ। 

ْن  مَّ ٓاءَّ  وَّ یِٰئَّةِ  جَّ  ُوُجْوُهُهْم  فَُّكبَّْٰت  ِبالٰسَّ
ْونَّ  هَّْل   النَّٰاِر    ِف  ا  اَِٰلَّ  ُتْجزَّ   ُكنُْتْم  مَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 
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91. তমোক বনলদি শ কৰো হহলছ এই নগৰৰ প্ৰবতপো কৰ 

ইিোদত কবৰিল , বযজলন ইয়োক সন্মোবনত কবৰলছ। সকল ো 

িস্তু ততওলঁৰই। তমোক আৰু আলদশ কৰো হহলছ, মই তযন 

আত্মসমপিণকোৰীসক ৰ অেভুি ি হও।ঁ 

نَّٰمَّا   َّْن  اُِمْرُت  اِ َّْعُبدَّ  ا ٰبَّ  ا ِذهِ  رَّ ةِ  هه  الْبَّلْدَّ
ا  الَِّٰذْی  مَّهَّ ٰرَّ لَّه   حَّ ء  ؗ  كُٰلُ  وَّ ْ  وَّاُِمْرُت   َشَّ
َّْن  ُكْونَّ  ا َّ ن  ِمنَّ  ا  الْمُْسلِمِْیَّ

92. তমোক আৰু বনলদি শ বদয়ো হহলছ, তকোৰআন বত োৱত 

কবৰিল । এলতলক বযলয় সৎপথ অৱ ম্বন কলৰ বস বনজৰ 

ক যোণৰ িোলিই সৎপথ অৱ ম্বন কলৰ, আৰু বযলয় ভু  পথ 

অৱ ম্বন কলৰ, ততলে তুবম তকোৱো, ‘মই হহলছোঁ তকৱ  এজন 

সতকি কোৰী’। 

َّْن  تْلُوَّا وَّا َّ نَّ    ا ی فَّمَِّن   الُْقْراه  اْهتَّده
مَّْن   لِنَّْفِسه     یَّْهتَِّدْی  فَّاِنَّٰمَّا  ٰلَّ  وَّ   ضَّ
نَّٰمَّا   فَُّقْل  َّنَّا  اِ  الْمُْنِذِریْنَّ  ِمنَّ  ا

93. আৰু তকোৱো, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই, 

অবচলৰই ততও ঁততোমোল োকক ততওৰঁ বনদশিনসমূহ তদখুৱোি, 

ততবতয়ো ততোমোল োলক তসয়ো বচবনি পোবৰিো’। ততোমোল োলক 

বয কৰো তসই সম্পলকি  ততোমোৰ প্ৰবতপো ক অমলনোলযোগী 

নহয়। 

ْمُد  وَّقُِل  ِ  الْحَّ ُْیِیُْكْم  ّلِلٰه یهِته   سَّ   اه
ا    ا   فَّتَّْعِرفُْونَّهَّ مَّ بُٰكَّ  وَّ ٰمَّا  ِبغَّافِل   رَّ   عَّ
ن   تَّْعمَّلُْونَّ
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আ -ক্বোচোচ القصَص 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ত্ব-ছীম-মীম।  ٓٓسٰم  طه

2. এইলিোৰ হহলছ সুস্পষ্ট বকতোিৰ আয়োত।  َّیهُت  تِلْك ِب  اه  الْمُِبْیِ  الِْكته

3. আবম ততোমোৰ ওচৰত মুছো আৰু বফৰআউনৰ বকছু িৃত্তোে 

যথোযথভোলৱ বিিৃত কবৰলছোঁ, এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  

ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

ْونَّ   ُمْوسه  نَّٰبَّاِ  ِمْن  عَّلَّْیكَّ  نَّْتلُْوا فِْرعَّ   وَّ
ٰقِ   یُْٰؤِمُنْونَّ  لِقَّْوم   ِبالْحَّ

4. বনশ্চয় বফৰআউন পৃবথৱীৰ িুকুত অহংকোৰী হহবছ , আৰু 

তসই  োইৰ অবধিোসীবি োকক বিবভন্ন তেণীত বিভি কবৰ 

বসহঁতৰ এটো তেণীক বস দুিি  কবৰ ৰোবখবছ ; বসহঁতৰ 

পুত্ৰসক ক হতযো কবৰবছ  আৰু নোৰীসক ক জীবৱত এবৰ 

বদবছ । বনশ্চয় বস আবছ  বিপযিয় সৃবষ্টকোৰী। 

ْونَّ  اِٰنَّ  لَّ  اَْلَّْرِض  ِف  عَّلَّ  فِْرعَّ عَّ   وَّجَّ
ا  َّْهلَّهَّ ٓاى ِفَّةً  یَّْٰستَّْضِعُف  ِشیًَّعا  ا ْ  طَّ   ٰمِْٰنُ
بُِٰح  ُهْم  یُذَّ َّبْنَّٓاءَّ یَّْستَّْح   ا ُهْم    وَّ ٓاءَّ   نِسَّ
نَّٰه   َّانَّ  اِ  الْمُْفِسِدیْنَّ  ِمنَّ  ك

5. আৰু তসই তদশত বযসক ক দুিি  কবৰ ৰখো হহবছ  আবম 

তসই মোনুহবি োকৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কবৰি বিচোবৰল োঁ,  গলত 

ততওঁল োকক তনতৃত্ব দোন কবৰিল  আৰু উত্তৰোবধকোৰী 

িনোিল  ইচ্ছো কবৰল োঁ; 

یُْد  َّْن  وَّنُِر لَّ  نَّٰمُٰنَّ  ا  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
لَُّهْم  اَْلَّْرِض  ِف  اْسُتْضِعُفْوا ٰمًَّة  وَّنَّْجعَّ َّى ِ ا
لَُّهُم  ن  ٰوَّنَّْجعَّ  الْوهِرثِْیَّ

6. আৰু পৃবথৱীত ততওঁল োকক ক্ষ্মতোত অবধবিত কবৰিল  

বিচোবৰল োঁ,  গলত বফৰআউন, হোমোন আৰু বসহঁতৰ 

হসনযিোবহনীক তসইলটো তদখুৱোিল  ইচ্ছো কবৰল োঁ, বযলটো 

বসহঁলত তসই দুিি  দ ৰ পৰো আশংকো কবৰবছ । 

نَّ    وَّنُِریَّ  اَْلَّْرِض  ِف  لَُّهْم  وَّنُمَّكِٰ
ْونَّ  ْ  وَُّجُنْودَُّهمَّا  وَّهَّامهنَّ  فِْرعَّ   ٰمَّا  ِمْٰنُ
َّانُْوا ُرْونَّ  ك  یَّْحذَّ
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7. আৰু আবম মুছোৰ মোতৃৰ প্ৰবত বনলদি শ বদল োঁ তয, তোক 

বপয়োহ খুওৱো; তযবতয়ো তুবম ইয়োৰ বিষলয় তকোলনো আশংকো 

কবৰিো, ততবতয়ো ইয়োক সোগৰত বনলক্ষ্প কবৰিো আৰু ভয় 

নকবৰিো  গলত বচবেতও নহ’িো। বনশ্চয় আবম ইয়োক ততোমোৰ 

ওচৰল  ঘূৰোই আবনম আৰু ইয়োক ৰোছু সক ৰ অেভুি ি 

কবৰম। 

یْنَّا   َّْوحَّ َّْن  ُمْوسه   اُٰمِ  اِله   وَّا َّْرِضِعْیِه    ا   ا
َّلِْقْیهِ   عَّلَّْیهِ  ِخْفِت  فَّاِذَّا   وََّلَّ  الْیَّٰمِ  ِف  فَّا
اِفْ  ِنْ    وََّلَّ  تَّخَّ نَّٰا   تَّْحزَّ ٓادُْٰوهُ  اِ   اِلَّْیِك  رَّ

اعِلُْوهُ  لِْیَّ  ِمنَّ  وَّجَّ  الْمُْرسَّ

8. তোৰ বপছত বফৰআউনৰ পবৰয়োল  তোক (সোগৰৰ পৰো) 

তুব  বনল । পবৰণোমত ততলৱঁই বসহঁতৰ শত্ৰু আৰু দুখৰ কোৰণ 

হ’ । বনশ্চয় বফৰআউন, হোমোন আৰু বসহঁতৰ হসনযিোবহনী 

আবছ  অপৰোধী। 

ه    لُ  فَّالْتَّقَّطَّ ْونَّ  اه   لَُّهْم  لِیَُّكْونَّ  فِْرعَّ
نًا    عَُّدٰوًا زَّ ْونَّ  اِٰنَّ   وَّحَّ   وَّهَّامهنَّ  فِْرعَّ

َّانُْوا وَُّجُنْودَُّهمَّا  ِطـ ِْیَّ  ك  خه

9. বফৰআউনৰ স্ত্ৰীলয় ক’ত , ‘এই বশশুটি তমোৰ আৰু ততোমোৰ 

নয়ন-প্ৰীবতকৰ। ইয়োক হতযো নকবৰিো। ই আমোৰ উপকোৰত 

আবহি পোলৰ অথিো আবম ইয়োক সেোন বহচোলপও গ্ৰহণ কবৰি 

পোলৰোঁ’। দৰোচ লত বসহঁলত ইয়োৰ পবৰণোম উপ বব্ধ কবৰি 

পৰো নোবছ । 

َُّت  وَّقَّالَِّت  ا ْونَّ  اْمرَّ ُت  فِْرعَّ ْی   قُٰرَّ ْ  عَّ   ٰلِ
لَّكَّ    ۬   َلَّ   وَّ َّْن  عَّسه    تَّْقُتلُْوهُ   نَّا   ا َّوْ  یَّْٰنفَّعَّ  ا

ه   لًَّدا ٰوَُّهْم  نَّٰتَِّخذَّ  یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  وَّ

10. আৰু ইবপলন মুছোৰ মোতৃৰ হৃদয় অবিৰ হহ পবৰবছ । ততও ঁ

ইয়োৰ পবৰচয় প্ৰকোশ কবৰলয়ই বদল লহঁলতন, যবদ আবম 

ততওঁৰ অেৰক সুদৃঢ কবৰ বনবদল োঁলহঁলতন, যোলত ততও ঁ

আিোশী সক ৰ অেভুি ি হয়। 

َّْصبَّحَّ    اِْن   فهِرغًا     ُمْوسه  اُٰمِ  فُؤَّادُ   وَّا
َّادَّْت  َّْن  لَّْو َلَّ   ِبه   لَّتُبِْدْی  ك بَّْطنَّا  ا له  ٰرَّ   عَّ
ا   الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  لِتَُّكْونَّ  قَّلِْبهَّ

11. আৰু মুছোৰ িোলয়কক ক'ত , ইয়োৰ বপলছ বপলছ তযোৱো। 

ততওঁ দূৰৰ পৰোই ইয়োক তদবখ আবছ  বকন্তু বসহঁলত 

(শত্ৰুবি োলক) তসয়ো উপ বব্ধ কবৰি পৰো নোবছ । 

ْیِه ؗ  َِلُْخِته   وَّقَّالَّْت  ْت   قُٰصِ   ِبه   فَّبَُّصرَّ
ْن  ن  َلَّ  ُجُنب  ٰوَُّهْم  عَّ  یَّْشُعُرْونَّ

12. আৰু আবম পূিিলৰ পৰো ততওঁৰ িোলি ধোত্ৰী-িনয পোন বনবষি 

কবৰ বদবছল োঁ। তোৰ বপছত মুছোৰ িোলয়লক ক’ত , ‘মই 

ততোমোল োকক এলনকুৱো এটো পবৰয়ো ৰ সন্ধোন বদমলন, বযলয় 

ততোমোল োকৰ হহ ইয়োক  ো ন-পো ন কবৰি আৰু ইয়োৰ 

মি কোমী হ’ি’? 

ْمنَّا  ٰرَّ اِضعَّ  عَّلَّْیهِ   وَّحَّ   قَّْبُل  ِمْن  الْمَّرَّ
لُٰكُْم  هَّْل  فَّقَّالَّْت  َّدُ له   ا َّْهِل  عَّ   بَّْیت   ا
ِصُحْونَّ  لَّه   وَُّهْم  لَّكُْم  یَّْٰكُفلُْونَّه    نه
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13. তোৰ বপছত আবম ততওঁক ওভতোই বদল োঁ ততওঁক মোতৃৰ 

ওচৰল , যোলত ততওঁৰ চকু জুৰ যোয় আৰু বচবেত নহয়, আৰু 

যোলত এইলটো জোবন  য় তয, আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয। বকন্তু 

বসহঁতৰ সৰহভোলগই নোজোলন। 

هُ  دَّدْنه ْ   اُٰمِه   اِله   فَّرَّ ٰرَّ  كَّ ا  تَّقَّ   وََّلَّ  عَّیُْنهَّ
نَّ  لِتَّْعلَّمَّ  تَّْحزَّ َّٰنَّ  وَّ ِ  وَّعْدَّ  ا ٰق   اّلٰله  حَّ
هِكٰنَّ  ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ ن  َلَّ  ا  یَّْعلَّمُْونَّ

14. আৰু মুছো তযবতয়ো তযৌৱনত উপনীত হ’  আৰু 

প্ৰোপ্তিয়স্কত পবৰণত হ’ , ততবতয়ো আবম ততওঁক বহকমত 

আৰু জ্ঞোন দোন কবৰল োঁ, আৰু এইদলৰই আবম মুহবছনসক ক 

পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কলৰোঁ। 

لَّمَّٰا  ه   بَّلَّغَّ  وَّ َُّشٰدَّ تَّیْنههُ  وَّاْستَّوه ی ا ُحْكًما   اه
لِكَّ   ٰوَّعِلْمًا    الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی وَّكَّذه
 

15. আৰু ততওঁ চহৰত প্ৰলৱশ কবৰল  এলনকুৱো এটো সময়ত, 

তযবতয়ো তোৰ অবধিোসীবি োক আবছ  অসতকি । তোত ততও ঁ

দুজন িযবিক সংঘষিত ব প্ত তদবখল , এজন ততওৰঁ বনজৰ 

হফদৰ আৰু আনজন হহলছ শত্ৰু পক্ষ্ৰ। এলতলক মুছোৰ দ ৰ 

িযবিজলন বনজ শত্ৰুৰ বিৰুলি ততওঁৰ সহোয় বিচোবৰল , 

ততবতয়ো মুছোই তোক এটো তঘোচো মোবৰল , ফ ত বস ( লগ 

 লগ) মৃতুযিৰণ কবৰল । মুছোই ক’ত , ‘এইলটো চয়তোনৰ 

কোম। বনশ্চয় বস (মোনুহৰ) শত্ৰু তথো প্ৰকোশয বিভ্ৰোেকোৰী’। 

لَّ  له  الْمَِّدیْنَّةَّ  وَّدَّخَّ ْفلَّة    ِحْیِ  عَّ   ٰمِْن  غَّ
ا  َّْهلِهَّ دَّ  ا ا  فَّوَّجَّ ُجلَّْیِ  فِْیهَّ ِ ؗ   رَّ  یَّْقتَِّتله
ا ِته   ِمْن  ههذَّ ا ِشْیعَّ   عَُّدٰوِه     ِمْن  وَّههذَّ

َّهُ  ث ا ِته   ِمْن  الَِّٰذْی  فَّاْستَّغَّ لَّ  ِشْیعَّ   عَّ
ه    عَُّدٰوِه  ن  ِمْن  الَِّٰذْی   ُمْوسه  فَّوَّكَّزَّ
ا قَّالَّ   عَّلَّْیِه ؗ   فَّقَّضه  مَِّل  ِمْن  ههذَّ   عَّ

ِن    ْیطه نَّٰه    الٰشَّ  ٰمُِبْی   ٰمُِضٰل   عَُّدٰو   اِ

16. ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় মই তমোৰ 

বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰলছোঁ, তসলয় তুবম তমোক ক্ষ্মো কৰোঁ’। 

তোৰ বপছত আল্লোলহ ততওঁক ক্ষ্মো কবৰল । বনশ্চয় ততও ঁ

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْ  رَّ لَّمُْت  اِٰنِ  ِلْ  فَّاْغِفرْ  نَّْفِسْ  ظَّ
نَّٰه    لَّه     فَّغَّفَّرَّ  ُفوْرُ  اِ ِحیُْم  ُهوَّالْغَّ  الٰرَّ

17. মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম বযলহতু তমোক 

অনুগ্ৰহ কবৰছো, তসলয় মই তকবতয়োও অপোৰীবধবি োকৰ 

সহোয়কোৰী নহওঁ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْمتَّ  ِبمَّا   رَّ َّنْعَّ َّ  ا ٰ لَّ ْ   عَّ ُكْونَّ  فَّلَّ َّ   ا
ا ِهْْیً  لِٰلْمُْجِرِمْیَّ  ظَّ
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18. এলতলক ভীত সতকি  অৱিোত তসই চহৰলত ততও ঁৰোবত 

অবতিোবহত কবৰল । হ োৎ ততও ঁশুনো পোল , বযজন িযবিলয় 

তযোৱো কোব  ততওঁৰ ওচৰত সহোয় বিচোবৰবছ , বস আলকৌ 

সহোয়ৰ িোলি বচঞবৰ আলছ। মুছোই তোক ক’ত , ‘বনশ্চয় তুবম 

এজন স্পষ্ট বিভ্ৰোে িযবি’। 

َّْصبَّحَّ  ٓاى ًِفا  الْمَِّدیْنَّةِ  ِف  فَّا قَُّٰب  خَّ َّ   یََّٰتَّ
ه   الَِّٰذی فَّاِذَّا رَّ   ِباَْلَّْمِس  اْستَّنْصَّ

نَّٰكَّ  ُمْوسه   لَّه   قَّالَّ   یَّْستَّْصِرُخه      اِ
 ٰمُِبْی   لَّغَّوِٰی  

19. এলতলক মুছোই তযবতয়ো উভয়ৰ শত্ৰুক ধবৰি খুবজল , 

ততবতয়ো তসই িযবিলয় বচঞবৰ ক’ি ধবৰল , ‘তহ মুছো! 

তযোৱোকোব  তুবম তযলনলক এজন িযবিক হতযো কবৰছো, 

ততলনলক তমোলকো হতযো কবৰি খুবজছো তনবক? বনশ্চয় তুবম 

পৃবথৱীৰ িুকুত তস্বচ্ছোচোৰী হ’ি বিচোবৰছো, আৰু তুবম শোবে 

িোপনকোৰীসক ৰ অেভুি ি হ’ি বনবিচৰো’। 

َّا   َّْن  فَّلَّمٰ ادَّ  ا َّرَّ َّْن  ا  ِبالَِّٰذْی  یَّْٰبِطشَّ  ا
تُِریُْد  یهُمْوسه   قَّالَّ   لَُّٰهمَّا ن  ُهوَّعَُّدٰو   َّ َّْن  ا   ا
ا قَّتَّلْتَّ  كَّمَّا  تَّْقُتلَِّنْ  ۬   نَّْفًسٌۢ   ِباَْلَّْمِس  

َّْن  اَِٰلَّ   ُتِریُْد  اِْن  بَّٰاًرا تَُّكْونَّ  ا  ِف  جَّ
ا  اَْلَّْرِض  مَّ َّْن  ُتِریُْد  وَّ   ِمنَّ  تَُّكْونَّ  ا

 الْمُْصلِِحْیَّ 

20. আৰু চহৰৰ দূৰৱতী প্ৰোেৰ পৰো এজন িযবি তদৌবৰ আবহ 

ক’ত , ‘তহ মুছো! পবৰষদিগিই ততোমোক হতযো কৰোৰ পৰোমশি 

কবৰ আলছ। তসলয় তুবম ও োই তযোৱো, বনশ্চয় মই ততোমোৰ 

ক যোণকোমী’। 

ٓاءَّ  ا  ٰمِْن  رَُّجل   وَّجَّ َّقْصَّ  یَّْسعه ؗ  الْمَِّدیْنَّةِ  ا
َّ  اِٰنَّ  یهُمْوسه   قَّالَّ   ِبكَّ  یَّاْتَِّمُرْونَّ  الْمَّلَّ

ْ  فَّاْخُرْج  لِیَّْقُتلُْوكَّ    ِمنَّ  لَّكَّ  اِٰنِ
 النٰهِصِحْیَّ 

21. ততবতয়ো ততওঁ ভীত সতকি  অৱিোত তসই  োইৰ পৰো 

ও োই পবৰ , আৰু (আল্লোহৰ ওচৰত প্ৰোথিনো কবৰ) ক’ত , ‘তহ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম তমোক যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

কৰো’। 

جَّ  رَّ ا  فَّخَّ ٓاى ًِفا   ِمْنهَّ قَُّٰب ؗ  خَّ َّ ٰبِ  قَّالَّ   یََّٰتَّ   رَّ
ِنْ  ن   الْقَّْوِم  ِمنَّ  نَّٰجِ لِمِْیَّ  الٰظه

22. আৰু তযবতয়ো মুছোই মোবদয়োন অবভমুলখ যোত্ৰো কবৰল  

ততবতয়ো ততওঁ ক’ত , ‘আশো কলৰোঁ তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক 

সৰ  পথ তদখুৱোি’। 

لَّمَّٰا  هَّ  وَّ   عَّسه  قَّالَّ  مَّْدیَّنَّ  تِلْقَّٓاءَّ  تَّوَّٰجَّ
  ْ ٰبِ َّْن  رَّ وَّٓاءَّ  یَّْٰهِدیَِّنْ  ا ِبیِْل  سَّ  الٰسَّ
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23. তযবতয়ো ততওঁ মোবদয়োনৰ জ োশয় পোল লগ, তোত ততও ঁ

তদবখিল  পোল  এদ  মোনুলহ বসহঁতৰ জন্তুলিোৰক পোনী খুৱোই 

আলছ আৰু বসহঁতৰ পৰো অ প আঁতৰত দুজনী নোৰীলয় 

বসহঁতৰ পশুবি োকক আগবচ ধবৰ ৰোবখলছ। মুছোই ক’ত , ‘বক 

হহলছ ততোমোল োকৰ’? বসহঁলত ক’ত , ‘পশুপো কসকল  

বসহঁতৰ পশুবি োক হ  আঁতবৰ তনোলযোৱোল লক আবম আমোৰ 

পশুবি োকক পোনী পোন কৰোি তনোৱোলৰোঁ, আৰু আমোৰ বপতৃ 

হহলছ এজন অবত িৃি মোনুহ’। 

لَّمَّٰا  دَّ  وَّ دَّ  مَّْدیَّنَّ  مَّٓاءَّ  وَّرَّ  اُٰمَّةً  عَّلَّْیهِ  وَّجَّ
دَّ   یَّْسُقْونَّ ؗ   النَّٰاِس  ٰمِنَّ    ِمْن  وَّوَّجَّ

تَّْیِ  دُْونِِهُم  َّ ا ا  قَّالَّ   تَُّذْودهِن    اْمرَّ   مَّ
ْطُبُكمَّا    ا   خَّ ٰته  نَّْسِقْ  َلَّ  قَّالَّتَّ   یُْصِدرَّ  حَّ
عَّٓاُء    َّبُْونَّا   الٰرِ ْیخ   وَّا  كَِّبْْی   شَّ

24. ততবতয়ো মুছোই বসহঁতৰ ফো ৰ পৰো (পশুলিোৰক) পোনী 

খুৱোল । তোৰ বপছত ততও ঁএলিোখৰ ছোঁল  আবহ ক’ত , ‘তহ 

তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় তুবম তমোৰ প্ৰবত বয অনুগ্ৰলহই 

অৱতীণি নকৰো বকয়, মই তসইলটোলৰ মুখোলপক্ষ্ী’। 

قه  ٰله   ثُٰمَّ   لَُّهمَّا  فَّسَّ ٰلِ  اِلَّ  تَّوَّ   فَّقَّالَّ  الٰظِ
ٰبِ  ْ  رَّ لْتَّ  لِمَّا   اِٰنِ َّنْزَّ َّٰ  ا ْْی   ِمْن  اِلَّ فَِّقْْی    خَّ

 

25. ফ ত (বকছু সময় বপছলতই) নোৰী দুজনীৰ এজনীলয় 

 োজকুৰীয়োভোলৱ ততওৰঁ ওচৰল  আবহ ক’ত , ‘আপুবন 

আমোৰ পশুবি োকক পোনী পোন কলৰোৱোৰ কোৰলণ আলপোনোক 

পোবৰেবমক প্ৰদোন কবৰিল  তমোৰ বপতৃলয় আলপোনোক আমন্ত্ৰণ 

কবৰলছ’। ইয়োৰ বপছত মুছোই ততওঁৰ ওচৰল  আবহ সকল ো 

ঘটনো বিিোবৰত িণিনো কবৰল , ততওঁ ক’ত , ‘তুবম ভয় 

নকবৰিো। তুবম যোব ম সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো ৰক্ষ্ো পোইছো’। 

ْتهُ  ٓاءَّ ىُهمَّا  فَّجَّ لَّ  تَّْمَِشْ  اِْحده   عَّ
َِّبْ  اِٰنَّ  قَّالَّْت   اْسِتْحیَّٓاء  ؗ   یَّْدُعْوكَّ  ا
َّْجرَّ  لِیَّْجِزیَّكَّ  ا  ا قَّْیتَّ  مَّ   فَّلَّمَّٰا   لَّنَّا    سَّ
ه   ٓاءَّ صَّ ن  عَّلَّْیهِ  وَّقَّٰصَّ  جَّ   َلَّ  قَّالَّ   الْقَّصَّ
ْف  ْوتَّ  تَّخَّ لِمِْیَّ  الْقَّْوِم  ِمنَّ   نَّجَّ  الٰظه

26. নোৰী দুজনীৰ এজনীলয় ক’ত , ‘তহ তমোৰ বপতৃ! আপুবন 

এওঁক েবমক বহচোলপ বনলয়োগ কৰক। বনশ্চয় আলপোনোৰ েবমক 

বহচোলপ এওঁ উত্তম হ’ি, এওঁ শবিশো ী, বিশ্বি’। 

ىُهمَّا  قَّالَّْت   اِٰنَّ   اْستَّاِْجْرهُ ؗ  یه اَّبَِّت  اِْحده
ْْیَّ  ْرتَّ  مَِّن  خَّ اَْلَِّمْیُ  الْقَّوِٰیُ  اْستَّاْجَّ
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27. ততও ঁক’ত , ‘মই তমোৰ এই দুজনী তছোৱো ীৰ এজনীক 

ততোমোৰ  গত বিয়ো বদি তখোলজোঁ এই চতি ত তয, তুবম আ  

িছৰ তমোৰ ইয়োত কোম কবৰিো, আৰু যবদ তুবম দহ িছৰ পূণি 

কৰো, তসইলটো ততোমোৰ ইচ্ছো। মই ততোমোক কষ্ট বদি 

বনবিচোলৰোঁ। ইন শ্বো আল্লোহ বনশ্চয় তুবম তমোক 

সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অেভুি ি পোিো’। 

ْ   قَّالَّ  َّْن  اُِریُْد  اِٰنِ كَّ  ا ُنِْكحَّ ی ا  اِْحدَّ
 َّٰ تَّْیِ  ابْنَّتَّ له   هه َّْن  عَّ ِنْ  ا ِنَّ   تَّاُْجرَّ َّمه   ث
ج     تْمَّْمتَّ  فَّاِْن   ِحجَّ َّ ْشًرا ا   فَِّمْن  عَّ
ا    ِعْنِدكَّ    مَّ َّْن  اُِریُْد  وَّ َُّشٰقَّ  ا   عَّلَّْیكَّ    ا

تَِّجُدِنْ   ٓاءَّ  اِْن  سَّ ُ  شَّ لِِحْیَّ  ِمنَّ  اّلٰله الٰصه
 

28. মুছোই ক’ত , ‘(ঠিক আলছ) ততলে এয়ো তমোৰ আৰু 

আলপোনোৰ মোজত িিিি হ’ । এই দুটো মযোদৰ বযলকোলনো 

এটো পূৰণ কবৰল ই তযন তমোৰ প্ৰবত তকোলনো অবভলযোগ 

নোথোলক। আবম বয বিষলয় কথো হক আলছোঁ আল্লোলহই ইয়োৰ 

কমিবিধোয়ক’। 

لِكَّ  قَّالَّ  بَّیْنَّكَّ    بَّْیِنْ  ذه َّیَّٰمَّا   وَّ   ا
لَّْیِ  ْیُت  اَْلَّجَّ َّ    عُْدوَّانَّ  فَّلَّ  قَّضَّ ٰ لَّ   عَّ
 ُ له  وَّاّلٰله ا  عَّ ن  نَُّقْولُ  مَّ  وَِّكْیل 

29. এলতলক মুছোই তযবতয়ো ততওঁৰ মযোদ পূণি কৰোৰ বপছত 

সপবৰয়োল  যোত্ৰো কবৰল , ততবতয়ো ততওঁ তূৰ পিিতৰ ফোল  

জুই তদখো পোল । ততও ঁপবৰয়ো িগিক ক’ত , ‘ততোমোল োলক 

অলপক্ষ্ো কৰো, মই জুই তদবখলছোঁ, সম্ভৱতঃ মই তোৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ িোলি তকোলনো খিৰ আবনি পোবৰম, নোইিো 

এলিোখৰ অন্ধৰোলক হ  আবহম যোলত ততোমোল োলক জুই 

পঁুৱোি পোৰো’। 

لَّ  ُمْوسَّ  قَّضه  فَّلَّمَّٰا  ارَّ  اَْلَّجَّ  ِباَّْهلِه    وَّسَّ
نَّسَّ  انِِب  ِمْن  اه وْرِ  جَّ   قَّالَّ   نَّاًرا    الٰطُ
ا َِلَّْهلِهِ  ْ   اْمكُثُْو  نَّْسُت  اِٰنِ ْ   نَّاًرا اه ٰلِ   لَّٰعَّ
تِْیُكْم  ا  اه َبَّ   ٰمِْنهَّ َّوْ  ِبخَّ ْذوَّة   ا   النَّٰارِ  ٰمِنَّ  جَّ
لَّٰكُْم  لُْونَّ  لَّعَّ  تَّْصطَّ

30. এলতলক তযবতয়ো মুছোই জুইৰ ওচৰ পোল লগ, ততবতয়ো 

উপতযকোৰ তসোঁ ফো ৰ িৰকতময় ভূবমৰ ওপৰত অৱবিত 

সুবনবদি ষ্ট গছৰ পৰো ততওঁক মোবত তকোৱো হ’ , ‘তহ মুছো! 

মলয়ই আল্লোহ বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক;’ 

َّا   ا  فَّلَّمٰ ىهَّ َّته اِطِئ  ِمْن  نُْودِیَّ  ا  الْوَّادِ  شَّ
ةِ  ِف  اَْلَّیْمَِّن  كَّةِ  الُْبْقعَّ َّ   ِمنَّ  الْمَُبه
ةِ  رَّ جَّ َّْن  الٰشَّ ْ   یٰهُمْوسه   ا َّنَّا  اِٰنِ ُ  ا ٰبُ  اّلٰله   رَّ
ن  لَّمِْیَّ  الْعه
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31. আৰু তকোৱো হ’ , ‘তুবম ততোমোৰ  োখুটিিো  বনলক্ষ্প 

কৰো’। তোৰ বপছত ততও ঁতযবতয়ো তসইিো ক সোপৰ বনবচনো 

তকৰলমৰ কৰো তদবখল  ততবতয়ো ততওঁ বপছ তহোঁহকো বদ  ৰ 

মোবৰল  আৰু উভবত নোচোল । (লতওঁক তকোৱো হ’ ,) ‘তহ 

মুছো! সনু্মখল  আহো, ভয় নকবৰিো, বনশ্চয় তুবম বনৰোপদ’। 

َّْن  َّلِْق  وَّا اكَّ    ا هَّا  فَّلَّمَّٰا   عَّصَّ اه  تَّْهتَّزُٰ  رَّ
ا  َّنَّٰهَّ َّا ٓاٰن   ك ٰله  جَّ لَّْم  ٰوَّ ٰقِْب    ُمْدِبًرا ٰوَّ   یُعَّ
َّقِْبْل  یهُمْوسه   ْف  وََّلَّ  ا نَّٰكَّ  تَّخَّ   ِمنَّ  اِ

 اَْلهِمِنْیَّ 

32. ততোমোৰ হোতখন ততোমোৰ কোষ বতত তথোৱো, (লদবখিো) 

এইখন ত্ৰুটিমুি অৱিোত শুলভ্ৰোজ্জ্ব  হহ ও োই আবহি। 

 গলত ভয় দূৰ কবৰিল  ততোমোৰ িোহুলৰ িুকুখন তচবপ ধৰো। 

এলতলক এই দুটো হহলছ ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

বদয়ো প্ৰমোণ, বফৰআউন আৰু তোৰ পবৰষদিগিৰ িোলি। বনশ্চয় 

বসহঁত হহলছ ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়। 

كَّ  اُْسلُْك  یِْبكَّ  ِفْ  یَّدَّ ٓاءَّ  تَّْخُرْج  جَّ   بَّْیضَّ
ْْیِ  ِمْن   اِلَّْیكَّ  وَّاْضُمْم   ُسْوٓء  ؗ  غَّ

كَّ  نَّاحَّ ْهِب  ِمنَّ  جَّ نِكَّ  الٰرَّ ِن  فَّذه   بُْرهَّانه
بِٰكَّ  ِمْن  ْونَّ  اِله  ٰرَّ ۡى ِه     فِْرعَّ مَّلَّ نَُّٰهْم   وَّ   اِ
َّانُْوا  فهِسِقْیَّ  قَّْوًما  ك

33. মুছোই ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় মই বসহঁতৰ 

এজনক হতযো কবৰবছল োঁ। ফ ত মই আশংকো কবৰলছোঁ 

বসহঁলত তমোক হতযো কবৰি চোলগ’। 

ٰبِ  قَّالَّ  ْ  رَّ ْ  قَّتَّلُْت  اِٰنِ  نَّْفًسا ِمْٰنُ
اُف  َّْن  فَّاَّخَّ  یَّْٰقُتلُْوِن  ا

34. ‘আৰু তমোৰ ভোতৃ হোৰূন তমোতলক িোগ্মী, এলতলক ততওঁক 

তমোৰ সহোয়কোৰীৰূলপ তপ্ৰৰণ কৰো, ততওঁ তমোক সমথিন কবৰি। 

বনশ্চয় মই আশংকো কলৰোঁ বসহঁলত তমোক বমছ ীয়ো িুব  

আলৰোপ  গোি’। 

َِّخْ  ُرْوُن  وَّا ُح  هه َّفْصَّ ْ  ُهوَّا انًا  ِمٰنِ   لِسَّ
َّْرِسلْهُ  ً  مَِّعَّ  فَّا قُِنْ  ؗ  ِردْا ٰدِ ْ    یُٰصَّ اُف  اِٰنِ   اَّخَّ

َّْن  بُْوِن  ا  یُٰكَّٰذِ

35. আল্লোলহ ক’ত , ‘(ঠিক আলছ) অনবতপ লম আবম 

ততোমোৰ ভোতৃৰ দ্বোৰো ততোমোৰ িোহুক শবিশো ী কবৰম আৰু 

ততোমোল োক উভয়লক আবধপতয দোন কবৰম। ফ ত বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ ওচৰ চোবপি তনোৱোবৰি। আমোৰ বনদশিনোৱ ীৰ 

দ্বোৰোই ততোমোল োলক আৰু ততোমোল োকৰ অনুসোৰীসকল  

বসহঁতৰ ওপৰত বিজয়  োভ কবৰিো’। 

نَُّشٰدُ  قَّالَّ  كَّ  سَّ ُضدَّ ُل  ِباَِّخیْكَّ  عَّ   وَّنَّْجعَّ
ًنا   لَّكُمَّا  ۬   یَِّصلُْونَّ  فَّلَّ  ُسلْطه ا ۛ  اِلَّْیُكمَّ
  ۬ ا  ۛ َّنُْتمَّا   ِباهیهِتنَّ مَِّن  ا كُمَّا  وَّ تَّٰبَّعَّ   ا

لُِبْونَّ   الْغه
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36. এলতলক মুছোই তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  আমোৰ সুস্পষ্ট 

বনদশিনসমূহ হ  উপবিত হ’ , বসহঁলত ক’ত , ‘এয়ো অ ীক 

যোদুৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়! আৰু আবম আমোৰ 

পুিিপুৰুষসক ৰ যুগত তকবতয়োও এলনকুৱো কথো শুনো 

নোবছল োঁ’। 

ُهْم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ   بَّیِٰنهت   ِباهیهِتنَّا  ٰمُْوسه  جَّ
لُْوا ا  قَّا ا   مَّ ًی ِسْحر   اَِٰلَّ  ههذَّ ا  ٰمُْفَتَّ مَّ  وَّ
ِمْعنَّا  ا سَّ ذَّ بَّٓاى ِنَّا  ِفْ   ِبهه لِْیَّ  اه  اَْلَّٰوَّ

37. আৰু মুছোই ক’ত , ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক ভো লকলয় 

জোলন, তকোলন ততওঁৰ পৰো বহদোয়ত হ  আবহলছ আৰু 

আবখৰোতত কোৰ পবৰণোম শুভ হ’ি। বনশ্চয় যোব মসক  

সফ  নহ’ি’। 

ْ   ُمْوسه  وَّقَّالَّ  ٰبِ َّعْلَُّم  رَّ ٓاءَّ  ِبمَّْن  ا  جَّ
ی مَّْن  ِعْنِده   ِمْن  ِبالُْهده   لَّه   تَُّكْوُن  وَّ
اِر    عَّاقِبَّةُ  نَّٰه    الٰدَّ لِمُْونَّ   یُْفلُِح  َلَّ  اِ الٰظه
 

38. বফৰআউলন ক’ত , ‘তহ পবৰষদিগি! তমোৰ িোবহলৰ 

ততোমোল োকৰ আন তকোলনো ই োহ আলছ িুব  মই নোজোলনো। 

এলতলক তহ হোমোন! তুবম তমোৰ িোলি (তিোকো মোটি পুবৰ) ইট 

হতয়োৰ কৰো। তোৰ বপছত তমোৰ িোলি এটো সুউচ্চ প্ৰোসোদ বনমিোণ 

কৰো, সম্ভৱতঃ তোত উঠি মই মুছোৰ ই োহক ভূমুবক মোবৰ চোি 

পোবৰম। বকন্তু তমোৰ মলত বস হহলছ এজন বমছ ীয়ো’। 

ْوُن  وَّقَّالَّ  ا  فِْرعَّ ُ  یه اَّیُٰهَّ ا  الْمَّلَّ   عَّلِمُْت  مَّ
هه   ٰمِْن  لَّكُْم  ْْیِْی    اِل َّْوقِْد   غَّ   ِلْ  فَّا

امهُن  لَّ  یههَّ ْیِ  عَّ ْل  الٰطِ ْ  فَّاْجعَّ ْرًحا   ٰلِ   صَّ
  ْ ٰلِ لِعُ  لَّٰعَّ َّٰطَّ ههِ  اِله   ا ْ   ُمْوسه ن  اِل َُّظنُٰه   وَّاِٰنِ   َلَّ
 الْكهِذِبْیَّ  ِمنَّ 

39. বফৰআউন আৰু তোৰ হসনযিোবহনীলয় অনযোয়ভোলৱ 

পৃবথৱীত অহংকোৰ কবৰবছ  আৰু বসহঁলত ভোবিবছ  তয, 

বসহঁতক আমোৰ ওচৰল  ওভতোই অনো নহ’ি। 

 َّ   ِبغَّْْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  ُهوَّوَُّجُنْودُه   وَّاْستَّْكَبَّ
ٰقِ  ا الْحَّ نُْٰو  َّنَُّٰهْم  وَّظَّ ُعْونَّ  َلَّ  اِلَّیْنَّا  ا یُْرجَّ
 

40. তসলয় আবম তোক আৰু তোৰ হসনযিোবহনীক কৰোয়ত্ত কবৰ 

সোগৰত বনলক্ষ্প কবৰল োঁ। এলতলক তচোৱো, যোব মসক ৰ 

পবৰণোম তকলনকুৱো আবছ ! 

هُ  ْذنه ُهْم  وَُّجُنْودَّه   فَّاَّخَّ  الْیَّٰمِ    ِف  فَّنَّبَّْذنه
َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ  لِمِْیَّ  عَّاقِبَّةُ  ك  الٰظه

41. আৰু আবমলয় বসহঁতক তনতৃত্ব দোন কবৰবছল োঁ; বসহঁলত 

মোনুহক জোহোন্নোমৰ বপলন আহ্বোন কবৰবছ ; আৰু বকয়োমতৰ 

বদনো বসহঁতক অকলণো সহোয় কৰো নহ’ি। 

 ْ ُ لْٰنه عَّ ٰمَّةً  وَّجَّ َّى ِ   النَّٰاِر    اِلَّ  یَّْٰدُعْونَّ  ا
یَّْومَّ  مَّةِ  وَّ ُرْونَّ  َلَّ  الِْقیه  یُْنصَّ
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42. এই পৃবথৱীত আবম বসহঁতৰ বপছত  গোই বদবছল োঁ 

অবভসম্পোত, আৰু বকয়োমতৰ বদনো বসহঁত হ’ি ঘৃবণতসক ৰ 

অেভুি ি। 

 ْ ُ تْبَّْعٰنه َّ ِذهِ  ِفْ  وَّا نْیَّا  هه   لَّْعنًَّة    الٰدُ
یَّْومَّ  مَّةِ  وَّ ن  ٰمِنَّ  ُهْم  الِْقیه  الْمَّْقُبْوِحْیَّ

43. আৰু বনশ্চয় পূিিৱতী িহু প্ৰজন্মক বিনোশ কৰোৰ বপছত 

আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, (বযখন আবছ ) মোনৱ 

জোবতৰ িোলি জ্ঞোন-িবতি কো, পথবনলদি শ আৰু অনুগ্ৰহস্বৰূপ; 

যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ ْ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه ا   بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
َّْهلَّكْنَّا  ٓاى ِرَّ  اَْلُْوله  الُْقُرْونَّ  ا   لِلنَّٰاِس  بَّصَّ
ْحمَّةً  وَُّهًدی لَُّٰهْم  وَّرَّ ٰكَُّرْونَّ  لَّٰعَّ  یَّتَّذَّ

44. (তহ নিী!) আবম তযবতয়ো মুছোক বিধোন বদবছল োঁ ততবতয়ো 

তুবম (তূৰ পিিতৰ) পবশ্চম প্ৰোেত উপবিত নোবছ ো আৰু 

প্ৰতযক্ষ্দশীসক লৰো অেভুি ি নোবছ ো। 

ا  مَّ انِِب  ُكْنتَّ  وَّ ِٰ  ِبجَّ ْرِب یْنَّا   اِذْ  الْغَّ   قَّضَّ
ا  اَْلَّْمرَّ  ُمْوسَّ  اِله  مَّ   ِمنَّ  ُكْنتَّ  وَّ

ن  ِهِدیْنَّ  الٰشه

45. প্ৰকৃতলত (মুছোৰ বপছত) আবম িহু প্ৰজন্মৰ আবৱভি োি 

ঘটোইবছল োঁ; বসহঁতৰ ওপৰলতো িহু যুগ অবতিোবহত হহ 

হগলছ। তুবম মোবদয়োনিোসীবি োকৰ মোজত বিদযমোন নোবছ ো 

তয, বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ বত োৱত কবৰিো। 

মু লত আবমলহ ৰোছু  তপ্ৰৰণকোৰী। 

هِكنَّٰا   ل اْنَّا  وَّ َّنْشَّ اوَّلَّ  قُُرْونًا  ا ُ   فَّتَّطَّ   عَّلَّهْْیِ
ا   الُْعُمُر    مَّ َّاِویًا ُكْنتَّ  وَّ َّْهِل  ِفْ   ث   مَّْدیَّنَّ  ا
ْ  تَّْتلُْوا یهِتنَّا ن  عَّلَّهْْیِ هِكنَّٰا   اه ل   ُكنَّٰا  وَّ

 ُمْرِسلِْیَّ 

46. এইদলৰ মুছোক তযবতয়ো আবম মোবতবছল োঁ ততবতয়োও তুবম 

তূৰ পিিতৰ ওচৰত উপবিত নোবছ ো। প্ৰকৃতলত এইলটো 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো দয়োস্বৰূপ, যোলত তুবম 

এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয়ক সতকি  কবৰি পোৰো, বযসক ৰ 

ওচৰত ততোমোৰ পূলিি আন তকোলনো সতকি কোৰী অহো নোবছ , 

যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

ا  مَّ انِِب  ُكْنتَّ  وَّ وْرِ  ِبجَّ   نَّادَّیْنَّا  اِذْ  الٰطُ
هِكْن  ل بِٰكَّ  ٰمِْن  ٰرَّْحمَّةً  وَّ   ٰمَّا   قَّْوًما  لِتُنِْذرَّ  ٰرَّ
هُىْ  َّته لَُّٰهْم  قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  نَِّٰذیْر   ٰمِْن  ا   لَّعَّ

ٰكَُّرْونَّ   یَّتَّذَّ

47. আৰু ৰোছু  তপ্ৰৰণ নকৰোলক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি 

বসহঁতৰ ওপৰত তকোলনো বিপদ-আপদ আবহল  বসহঁলত 

ক’ত লহঁলতন, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোৰ ওচৰল  

বকয় ৰোছু  তপ্ৰৰণ কৰো নোবছ ো, ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰল লহ আবম 

ততোমোৰ বনদশিন মোবন চব ি পোবৰল োঁলহঁলতন আৰু আবম 

মুবমনসক ৰ অেভুি ি হ’ত োঁলহঁলতন’। 

لَّْو َلَّ   َّْن  وَّ ْ  ا ُ ٌۢ  ُتِصْیُبَّ  ِبمَّا  ٰمُِصیْبَّة 
مَّْت  َّیِْدیِْهْم  قَّٰدَّ بَّٰنَّا  فَّیَُّقْولُْوا ا   لَّْو َلَّ   رَّ
لْتَّ  َّْرسَّ ُسْوًَل  اِلَّیْنَّا  ا یهِتكَّ  فَّنَّتَِّٰبعَّ  رَّ   اه
 الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  وَّنَُّكْونَّ 
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48. এলতলক তযবতয়ো আমোৰ তৰফৰ পৰো বসহঁতৰ ওচৰল  

সতয আবহ পোল , ততবতয়ো বসহঁলত ক’িল  ধবৰল , ‘মুছোক 

বয বদয়ো হহবছ , ততওঁলকো ততলনকুৱো (বনদশিন) বদয়ো নহ’  

বকয়’? (ততলে তকোৱোলচোন) ইবতপূলিি মুছোক বয বদয়ো হহবছ  

তোক বসহঁলত অস্বীকোৰ কৰো নোবছ লন? বসহঁলত হকবছ , 

‘দুলয়োটোই যোদু, এটোই আনলটোক সমথিন কলৰ’।  গলত 

বসহঁলত হকবছ , ‘বনশ্চয় আবম এটোলকো নোমোলনো’। 

ُهُم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ ٰقُ  جَّ  قَّالُْوا ِعْنِدنَّا  ِمْن  الْحَّ
َّ  لَّْو َلَّ   ا   ِمثْلَّ  اُْوِٰت َّ  مَّ لَّْم   ُمْوسه    اُْوِٰت َّوَّ  ا

َّ  ِبمَّا   یَّْكُفُرْوا  قَّْبُل    ِمْن  ُمْوسه  اُْوِٰت
ِن  قَّالُْوا ا  ِسْحره رَّ هَّ ا تَّظه لُْو   ِبكُٰل   اِنَّٰا  وَّقَّا

ِفُرْونَّ   كه

49. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো ততলে 

আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো এখন বকতোি হ  আহো, বযখন 

পথবনলদি শত এই দুখনতলক উৎকৃষ্ট হ’ি, মই বনলজ তসই 

বকতোিৰ অনুসৰণ কবৰম’। 

ِ  ِعْندِ  ٰمِْن  ِبِكتهب   فَّاُْتْوا قُْل   اّلٰله
ی َّْهده َّتَِّٰبْعهُ  ِمْنُهمَّا   ُهوَّا   ُكنُْتْم  اِْن  ا
ِدقِْیَّ   صه

50. এলতলক বসহঁলত যবদ ততোমোৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বনবদলয়, 

ততলে জোবন তথোৱো, বসহঁলত তকৱ  বনজৰ কোমনো-িোসনোৰলহ 

অনুসৰণ কলৰ। বযলয় আল্লোহৰ পথ-বনলদি শ অগ্ৰোহয কবৰ বনজৰ 

কোমনো-িোসনোৰ অনুসৰণ কলৰ তসইজনতলক অবধক বিভ্ৰোে 

আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? বনশ্চয় আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক 

বহদোয়ত নকলৰ। 

َّنَّٰمَّا  فَّاعْلَّْم  لَّكَّ  یَّْستَِّجیُْبْوا لَّْٰم  فَّاِْن    ا
ُهْم    یَّتَِّٰبُعْونَّ  َّْهوَّٓاءَّ مَّْن   ا ٰلُ  وَّ   ِمٰمَِّن  اَّضَّ
تَّٰبَّعَّ  ِ    ٰمِنَّ  ُهًدی  ِبغَّْْیِ  هَّوهىهُ  ا  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ن  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله لِمِْیَّ  الٰظه

51. আৰু বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওচৰল  এটোৰ বপছত এটোলক 

িোণী তপৌঁচোই বদলছোঁ; যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 
لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ لَُّٰهْم  الْقَّْولَّ  لَُّهُم  وَّٰصَّ   لَّعَّ

ٰكَُّرْونَّ    یَّتَّذَّ

52. ইয়োৰ পূলিি আবম বযসক ক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, 

ততওঁল োলকও ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ। 
َّلَِّٰذیْنَّ  ُ  ا ُ تَّْیٰنه   ُهْم  قَّْبلِه   ِمْن  الِْكتهبَّ  اه

 یُْؤِمُنْونَّ  ِبه  

53. আৰু তযবতয়ো ততওঁল োকৰ ওচৰত ইয়োক বত োৱত কৰো 

হয় ততবতয়ো ততওঁল োলক কয়, ‘আবম ইয়োৰ ওপৰত ঈমোন 

আবনলছোঁ, বনশ্চয় এইলটো আমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

অহো সতয। বনশ্চয় আবম আগলতও আত্মসমপিণকোৰী 

আবছল োঁ।’ 

ْ  یُْتله  وَّاِذَّا ا عَّلَّهْْیِ لُْو  نَّٰا  قَّا مَّ نَّٰهُ  ِبه    اه   اِ
ٰقُ  بِٰنَّا   ِمْن  الْحَّ نَّٰا  ٰرَّ   قَّْبلِه   ِمْن  ُكنَّٰا  اِ

 ُمْسلِمِْیَّ 
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54. ততওঁল োকক দুিোৰলক প্ৰবতদোন বদয়ো হ’ি। এই কোৰলণ 

তয, ততওলঁ োলক হধযিয ধোৰণ কবৰবছ ,  গলত ততওঁল োলক 

ভো  কোমৰ দ্বোৰো তিয়ো কোমক প্ৰবতহত কলৰ। এইদলৰ আবম 

ততওঁল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো ততওঁল োলক 

দোন কলৰ। 

هٓى ِكَّ  ُهْم  یُْؤتَّْونَّ  اُول َّْجرَّ تَّْیِ  ا ٰرَّ  ِبمَّا  ٰمَّ
ْوا ُ َبَّ ُءْونَّ  صَّ یَّْدرَّ نَّةِ  وَّ سَّ یِٰئَّةَّ  ِبالْحَّ   الٰسَّ
ِمٰمَّا  ْ  وَّ ُ زَّقْٰنه  یُْنِفُقْونَّ  رَّ

55. আৰু ততওলঁ োলক তযবতয়ো অনথিক কথো-িতৰো শুনো পোয় 

ততবতয়ো ততওঁল োলক তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য় আৰু কয়, 

‘আমোৰ আম  আমোৰ িোলি আৰু ততোমোল োকৰ আম  

ততোমোল োকৰ িোলি, ততোমোল োকৰ প্ৰবত ‘ছো োম’। আবম 

মুখিৰ  গত তকি  কবৰি বনবিচোলৰোঁ’। 

ِمُعوا وَّاِذَّا ُضْوا سَّ َّْعرَّ ْنهُ  اللَّْٰغوَّا  وَّقَّالُْوا عَّ
َّْعمَّالُنَّا  لَّنَّا   لَّكُْم  ا َّْعمَّالُكُْم ؗ  وَّ هم    ا ل  سَّ

ِهلِْیَّ  نَّْبتَِّغ  َلَّ   عَّلَّْیُكْم ؗ   الْجه

56. বনশ্চয় তুবম যোক ভো লপোৱো ইচ্ছো কবৰল ই তোক 

সৎপথত আবনি তনোৱোবৰিো। িৰং আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ 

তোকলহ সৎপথ তদখুৱোয় আৰু সৎপথ অনুসোৰীসক ৰ বিষলয় 

ততলৱঁই ভো লক জোলন। 

نَّٰكَّ  َّْحبَّبْتَّ  مَّْن  تَّْهِدْی  َلَّ  اِ هِكٰنَّ  ا ل َّ  وَّ  اّلٰله
ٓاُء    مَّْن  یَّْهِدْی  َّعْلَُّم   یَّٰشَّ   وَُّهوَّا

 ِبالْمُْهتَِّدیْنَّ 

57. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আবম যবদ ততোমোৰ  গত সৎপথ 

অনুসৰণ কলৰোঁ ততলে আমোক তদশৰ পৰো উৎখোত কবৰ বদয়ো 

হ’ি’। আবম বসহঁতৰ িোলি এটো বনৰোপদ হোৰোম প্ৰবতিো কৰো 

নোই তন, য’ত সকল ো প্ৰকোৰৰ ফ -মূ  আমদোনী হয়, আবম 

প্ৰদোন কৰো জীবৱকোস্বৰূপ? বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোগ মোনুলহই 

এই বিষলয় নোজোলন। 

لُْو ا ی نَّٰتَِّٰبِع  اِْن  وَّقَّا   مَّعَّكَّ  الُْهده
ْف  ٰطَّ َّْرِضنَّا    ِمْن  نُتَّخَّ لَّْم   ا َّوَّ ْن  ا   نُمَّكِٰ

ًما  لَُّٰهْم  رَّ ِمًنا  حَّ ُت   اِلَّْیهِ  یُْٰجبه   اه َّمَّره  كُٰلِ  ث
ء   ْ ْزقًا  َشَّ هِكٰنَّ   لَُّٰدنَّٰا  ٰمِْن  ٰرِ ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ   ا
 یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ 

58. আৰু আবম িহুলতো এলনকুৱো জনপদক ধ্বংস কবৰলছোঁ যোৰ 

িোবসিোসকল  বনজৰ তভোগ-সম্পদকল  অহংকোৰ কবৰবছ ! 

এইলিোৰ হহলছ বসহঁতৰ ঘৰ-দুৱোৰ, বসহঁতৰ বপছত এইলিোৰ 

ঘৰ-দুৱোৰত খুি কম মোনুলহই িসিোস কবৰলছ। আবমলয়ই 

চূডোে উত্তৰোবধকোৰী (প্ৰকৃত মোব ক)! 

َّْهلَّكْنَّا  وَّكَّْم  ْت  قَّْریَّة    ِمْن  ا   بَِّطرَّ
ا    تَّهَّ ِعْیشَّ ْ  فَِّتلْكَّ   مَّ ِكُٰنُ   لَّْم  مَّسه
ْ  ُتْسكَّْن    وَُّكنَّٰا   قَّلِْیًل    اَِٰلَّ  بَّْعِدِهْم  ٰمِنٌۢ
 الْوهِرثِْیَّ  نَّْحُن 
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59. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক তকোলনো জনপদক তসই  োইৰ 

মূ  ভূখিত তকোলনো ৰোছু  তপ্ৰৰণ নকৰোল লক (বসহঁতক) 

ধ্বংস নকলৰ, বযজলন বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ 

বত োৱত কলৰ। তকোলনো জনপদৰ অবধিোসীবি োক যোব ম 

নহ’ত  আবম বসহঁতক ধ্বংস নকলৰোঁ। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ بُٰكَّ  ك ی ُمْهلِكَّ  رَّ ٰته  الُْقره   حَّ
ا  ِفْ   یَّْبعَّثَّ  ُسْوًَل  اُٰمِهَّ ْ  یَّْٰتلُْوا رَّ   عَّلَّهْْیِ
یهِتنَّا    ا   اه مَّ ی ُمْهلِِك  ُكنَّٰا  وَّ  اَِٰلَّ  الُْقره 
ا  َّْهلُهَّ لِمُْونَّ  وَّا  ظه

60. আৰু ততোমোল োকক বয বদয়ো হহলছ তসয়ো হহলছ তকৱ  

পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগ-সোমগ্ৰী আৰু তসৌিযি মোত্ৰ। আনহোলত 

আল্লোহৰ ওচৰত বয আলছ তসয়ো হহলছ উত্তম আৰু িোয়ী। 

তথোবপও ততোমোল োলক অনুধোৱন নকবৰিোলন? 

ا   مَّ ء   ٰمِْن  اُْوتِیُْتْم  وَّ ْ وةِ  فَّمَّتَّاعُ  َشَّ یه   الْحَّ
نْیَّا  ا    الٰدُ ا   وَِّزیْنَُّتهَّ مَّ ِ  ِعْندَّ  وَّ ْْی    اّلٰله خَّ
َّبْقه    َّفَّلَّ   ٰوَّا ن  ا  تَّْعِقلُْونَّ

61. যোক আবম উত্তম পুৰস্কোৰৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছোঁ, ততও ঁ

তসইলটো পোিই; ততওঁ তসই িযবিৰ দলৰ তনবক যোক আবম 

পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগ-সম্ভোৰ বদলছোঁ, তোৰ বপছত বকয়োমতৰ 

বদনো বস হ’ি (অপৰোধী বহচোলপ) উপবিত তহোৱো ত োকৰ 

অেভুি ি? 

َّفَّمَّْن  هُ  ا ًنا  وَّعًْدا ٰوَّعَّْدنه سَّ قِْیهِ  حَّ   فَُّهوََّلَّ
وةِ  مَّتَّاعَّ  ٰمَّٰتَّْعنههُ  كَّمَّْن  یه نْیَّا  الْحَّ   ثُٰمَّ  الٰدُ

یَّْومَّ  مَّةِ  ُهوَّ ِریْنَّ  ِمنَّ  الِْقیه  الْمُْحضَّ

62. আৰু তসইবদনো ততও ঁবসহঁতক মোবত ক’ি, ‘ততোমোল োলক 

বযলিোৰক তমোৰ অংশী িুব  গণয কবৰবছ ো, বসহঁত ক’ত’? 
یَّْومَّ  َّیْنَّ  فَّیَُّقْولُ  یُنَّادِیِْهْم  وَّ َّٓاِءیَّ  ا ك   ُشرَّ
 تَّْزُعُمْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰذیْنَّ 

63. বযসক ৰ ওপৰত শোবিৰ িোণী সোিযি হহলছ বসহঁলত 

ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ইহঁলতই তসইসক  ত োক, 

বযসক ক আবম বিভ্ৰোে কবৰবছল োঁ; আবম ইহঁতক বিভ্ৰোে 

কবৰবছল োঁ তযলনলক আবম বিভ্ৰোে হহবছল োঁ। ততোমোৰ সমীপত 

আবম বসহঁতৰ বিষলয় দোয়মুিতো তঘোষণো কবৰলছোঁ। ইহঁলত 

আমোৰ ইিোদত কৰো নোবছ ’। 

ٰقَّ  الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  ُ  حَّ بَّٰنَّا  الْقَّْولُ  عَّلَّهْْیِ   رَّ
ءِ  یْنَّا    الَِّٰذیْنَّ  هه ُؤاَلَّ َّْغوَّ ْ   ا ُ یْٰنه َّْغوَّ   كَّمَّا  ا
یْنَّا    وَّ ْنَّا    غَّ ا َّٰ ا   اِلَّْیكَّ ؗ  تََّبَّ ا مَّ َّانُْو    اِیَّٰانَّا  ك

 یَّْعُبُدْونَّ 
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64. আৰু বসহঁতক তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োলক অংশীদোৰ 

িোপন কৰো উপোসযলিোৰক মোতো’। ততবতয়ো বসহঁলত 

তসইলিোৰক মোবতি। বকন্তু তসইলিোলৰ বসহঁতৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বনবদি, আৰু বসহঁলত শোবি তদখো পোি। হোয়! বসহঁলত যবদ 

সৎপথ অনুসৰণ কবৰল লহঁলতন! (লতলে এই দুৰোৱিো 

নহ’ লহঁলতন) 

ُكْم  ادُْعْوا وَّقِْیلَّ  َّٓاءَّ ك ْوُهْم  ُشرَّ عَّ   فَّدَّ
َُّوا لَُّهْم  یَّْستَِّجیُْبْوا فَّلَّْم  ا ابَّ    وَّرَّ ذَّ   الْعَّ
َّنَُّٰهْم  لَّوْ  َّانُْوا ا  یَّْهتَُّدْونَّ  ك

65. আৰু তসইবদনো আল্লোলহ বসহঁতক মোবত ক’ি, 

‘ততোমোল োলক ৰোছু সক ক বক উত্তৰ বদবছ ো’? 
یَّْومَّ  ا ذَّا   فَّیَُّقْولُ  یُنَّادِیِْهْم  وَّ ْبُتُم  مَّ َّجَّ   ا

لِْیَّ   الْمُْرسَّ

66. তসইবদনো বসহঁতৰ পৰো সকল ো তথয বি ুপ্ত হ’ি ততবতয়ো 

বসহঁলত ইজলন বসজনক তসোধ-তপোছও কবৰি তনোৱোবৰি। 
ِمیَّْت  ُ  فَّعَّ ذ   اَْلَّنٌْۢبَّٓاءُ  عَّلَّهْْیِ ى ِ   فَُّهْم  یَّْومَّ

لُْونَّ  َلَّ  ٓاءَّ  یَّتَّسَّ

67. এলতলক বয িযবিলয় তোওিো কবৰলছ আৰু ঈমোন আবনলছ 

আৰু সৎকমি কবৰলছ, আশো কৰো যোয় ততওঁ সোফ য 

অজি নকোৰীসক ৰ অেভুি ি হ’ি। 

ا  َّٰمَّ مَّنَّ  تَّابَّ  مَّْن   فَّا ِملَّ  وَّاه الًِحا   وَّعَّ   صَّ
َّْن  فَّعَّسه    الْمُْفلِِحْیَّ  ِمنَّ  یَُّٰكْونَّ  ا

68. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বয ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱ সৃবষ্ট 

কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ তোলকই মলনোনীত কলৰ, ইয়োত 

বসহঁতৰ তকোলনো অবধকোৰ নোই। আল্লোহ পবৱত্ৰ, মহোন আৰু 

বসহঁলত বয অংশী কলৰ তোৰ পৰো ততও ঁিহু উিি ত। 

بُٰكَّ  ا  یَّْخلُُق  وَّرَّ ٓاءُ  مَّ یَّْختَّاُر    یَّشَّ ا   وَّ   مَّ
َّانَّ  ةُ    لَُّهُم  ك َّ نَّ   الِْخْیَّ ِ  ُسْبحه له  اّلٰله   وَّتَّعه
ٰمَّا   یُْشِرُكْونَّ  عَّ

69. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো লক জোলন বসহঁতৰ অেলৰ বয 

তগোপন কলৰ আৰু বসহঁলত বয িযি কলৰ। 
بُٰكَّ  ا  یَّْعلَُّم  وَّرَّ ا  ُصُدْوُرُهْم   ُتِكٰنُ  مَّ مَّ   وَّ

 یُْعلُِنْونَّ 

70. ততলৱঁই আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই, পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত সকল ো প্ৰশংসো ততওঁলৰই; 

বিধোন ততওঁলৰই; আৰু ততোমোল োলকও ততওঁৰ বপলনই 

প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 

 ُ ههَّ  َلَّ   وَُّهوَّاّلٰله ْمُد  لَّهُ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل  ِف  الْحَّ
ةِ ؗ  اَْلُْوله  لَّهُ   وَّاَْلهِخرَّ   وَّاِلَّْیهِ  الُْحكُْم  وَّ

ُعْونَّ   ُتْرجَّ
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71. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ভোবিছোলন, ৰোবতৰ অন্ধকোৰক যবদ 

আল্লোলহ বকয়োমত বদৱসল লক িোয়ী কবৰ বদলয়, ততলে 

আল্লোহৰ িোবহলৰ এলনকুৱো তকোন ই োহ আলছ, বযলয় 

ততোমোল োকৰ িোলি (বদনৰ) তপোহৰ আবন বদি পোবৰি? 

তথোবপও ততোমোল োলক কণিপোত নকবৰিোলন’? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ لَّ  اِْن  ا عَّ ُ  جَّ  عَّلَّْیُكُم  اّلٰله
ْرمًَّدا الَّْٰیلَّ  مَّةِ  یَّْوِم  اِله  سَّ هه   مَّْن  الِْقیه  اِل
ْْیُ  ِ  غَّ َّفَّلَّ   ِبِضیَّٓاء     یَّاْتِْیُكْم  اّلٰله   ا

 تَّْسمَُّعْونَّ 

72. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ভোবিছোলন, আল্লোলহ যবদ বদনক 

বকয়োমত বদৱসল লক িোয়ী কবৰ বদলয়, আল্লোহৰ িোবহলৰ 

এলনকুৱো তকোন ই োহ আলছ, বযলয় ততোমোল োকৰ িোলি ৰোবতৰ 

আবিভি োৱ ঘটোি পোবৰি? য’ত ততোমোল োলক বিেোম ত োৱো, 

তথোবপও ততোমোল োলক ভোবি নোচোিোলন’? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ لَّ  اِْن  ا عَّ ُ  جَّ  عَّلَّْیُكُم  اّلٰله
ارَّ  ْرمًَّدا النَّٰهَّ مَّةِ  یَّْوِم  اِله  سَّ   مَّْن  الِْقیه
هه   ْْیُ  اِل ِ  غَّ  تَّْسكُُنْونَّ  ِبلَّْیل   یَّاْتِْیُكْم  اّلٰله
َّفَّلَّ   فِْیِه     ُتْبِصُرْونَّ  ا

73. ততলৱঁই বনজ অনুগ্ৰহত ততোমোল োকৰ িোলি ৰোবত আৰু 

বদন সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত ততোমোল োলক তোত বিেোম কবৰি পোৰো 

আৰু ততওঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধোন কবৰি পোৰো  গলত যোলত 

ততোমোল োলক ততওঁৰ কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কবৰি পোৰো। 

ِمْن  لَّ  ٰرَّْحمَِّته   وَّ عَّ   الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  جَّ
ارَّ  لِتَّْبتَُّغْوا  فِْیهِ  لِتَّْسكُُنْوا وَّالنَّٰهَّ   ِمْن  وَّ
لَّٰكُْم  فَّْضلِه   لَّعَّ  تَّْشكُُرْونَّ  وَّ

74. আৰু তসইবদনো ততও ঁবসহঁতক মোবত ক’ি, ‘ততোমোল োলক 

বযলিোৰক তমোৰ অংশী িুব  গণয কবৰবছ ো, বসহঁত ক’ত’? 
یَّْومَّ  َّیْنَّ  فَّیَُّقْولُ  یُنَّادِیِْهْم  وَّ َّٓاِءیَّ  ا ك   ُشرَّ
 تَّْزُعُمْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰذیْنَّ 

75. আৰু আবম প্ৰলতযক জোবতৰ পৰোই এলকোজনলক সোক্ষ্ী 

উব য়োই আবনম আৰু সুবধম, ‘ততোমোল োকৰ প্ৰমোণ উপবিত 

কৰো’। ততবতয়ো বসহঁলত জোবনি পোবৰি তয, ই োহ তহোৱোৰ 

অবধকোৰ তকৱ  আল্লোহলৰই, আৰু বসহঁলত বযলিোৰক (উপোসয 

িুব ) বমছো ৰটনো কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁতৰ পৰো উধোও হহ 

যোি। 

ْعنَّا  ِهْیًدا اُٰمَّة   كُٰلِ  ِمْن   وَّنَّزَّ  فَُّقلْنَّا  شَّ
ا بُْرهَّانَُّكْم  هَّاُتْوا لِمُْو  َّٰنَّ  فَّعَّ ٰقَّ  ا ِ  الْحَّ  ّلِلٰه
ٰلَّ  ْ  وَّضَّ ْٰنُ َّانُْوا ٰمَّا  عَّ ن  ك ْونَّ ُ  یَّْفَتَّ
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76. বনশ্চয় ক্বোৰূন আবছ  মুছোৰ সম্প্ৰদোয়ভুি, বকন্তু বস 

বসহঁতৰ প্ৰবত ঔিতয প্ৰকোশ কবৰবছ । আবম তোক দোন 

কবৰবছল োঁ ইমোন ধন-ভোিোৰ তয, যোৰ চোবি িহন কবৰিল ও 

এদ  শবিশো ী মোনুহৰ পলক্ষ্ কষ্টসোধয আবছ । স্মৰণ কৰো, 

তযবতয়ো তোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ মোনুলহ তোক হকবছ , ‘অহংকোৰ 

নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোলহ অহংকোৰী ত োকসক ক পছি 

নকলৰ। 

َّانَّ  قَّاُرْونَّ  اِٰنَّ    فَّبَّغه  ُمْوسه  قَّْوِم  ِمْن  ك
 ْ تَّیْنههُ  عَّلَّهْْیِ ا   الْكُُنوْزِ  ِمنَّ  وَّاه   اِٰنَّ  مَّ
ه   ُ  مَّفَّاتِحَّ   الُْقٰوَّةِ    اُوِل  ِبالُْعْصبَّةِ  لَّتَّنُْوٓا

ْح  َلَّ  قَّْوُمه   لَّه   قَّالَّ  اِذْ  َّ  اِٰنَّ  تَّْفرَّ   َلَّ  اّلٰله
 الْفَِّرِحْیَّ  یُِحٰبُ 

77. ‘আৰু আল্লোলহ ততোমোক বয দোন কবৰলছ তোৰ দ্বোৰো 

আবখৰোতৰ আিোস অনুসন্ধোন কৰো আৰু পৃবথৱীৰ পৰোও 

ততোমোৰ অংশবখবন নোপোহবৰিো, তুবমও অনুগ্ৰহ কৰো তযলনলক 

আল্লোলহ ততোমোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰলছ আৰু পৃবথৱীৰ িুকুত 

বিপযিয় সৃবষ্ট কৰোৰ ইচ্ছো নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোলহ বিপযিয় 

সৃবষ্টকোৰীসক ক ভো  নোপোয়’। 

ىكَّ  فِْیمَّا    وَّابْتَِّغ  ته ُ  اه ارَّ  اّلٰله ةَّ  الٰدَّ   اَْلهِخرَّ
نْیَّا  ِمنَّ  نَِّصیْبَّكَّ  تَّنْسَّ  وََّلَّ    الٰدُ

َّْحِسْن  نَّ  كَّمَّا    وَّا ُ  اَّْحسَّ   وََّلَّ  اِلَّْیكَّ  اّلٰله
ادَّ  تَّْبِغ  َّ  اِٰنَّ   اَْلَّْرِض    ِف  الْفَّسَّ  َلَّ  اّلٰله
 الْمُْفِسِدیْنَّ  یُِحٰبُ 

78. বস ক’ত , ‘এই সম্পদ মই তমোৰ জ্ঞোনৰ দ্বোৰোলহ  োভ 

কবৰলছোঁ’। বস জনো নোবছ লন তয, আল্লোলহ তোৰ আগত 

িহুলতো প্ৰজন্মক ধ্বংস কবৰলছ, বযসক  তোতলকও অবধক 

শবিশো ী আবছ  আৰু বসহঁতৰ জনসংখযোও আবছ  অবধক? 

আৰু অপৰোধীবি োকক বসহঁতৰ অপৰোধ সম্পলকি  প্ৰশ্ন কৰো 

নহ’ি। 

نَّٰمَّا   قَّالَّ  له  اُْوتِیُْته   اِ   ِعْنِدْی    عِلْم   عَّ
لَّْم  َّوَّ َّٰنَّ  یَّْعلَّْم  ا َّ  ا َّْهلَّكَّ  قَّْد  اّلٰله  ِمْن  ا
ٰدُ  مَّْن  الُْقُرْوِن  ِمنَّ  قَّْبلِه   َّشَّ   ِمْنهُ  ُهوَّا

ْكثَّرُ  َّ ْمًعا    قُٰوَّةً ٰوَّا ْن  یُْسـ َُّل  وََّلَّ   جَّ  عَّ
 الْمُْجِرُمْونَّ  ذُنُْوِبِهُم 

79. এলতলক কোৰূন তোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ সনু্মখল  জোক-

জমকতোলৰ ও োই আবহ । বযসকল  পোবথিৱ জীৱন কোমনো 

কবৰবছ  বসহঁলত ক’ত , ‘হোয়! কোৰূনক বযদলৰ দোন কৰো 

হহলছ, আমোলকো যবদ তসইদলৰ দোন কৰো হ’ লহঁলতন! বনশ্চয় 

বস মহো ভোগযৱোন’। 

جَّ  رَّ له  فَّخَّ   قَّالَّ   ِزیْنَِّته      ِفْ  قَّْوِمه   عَّ
وةَّ  یُِریُْدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یه نْیَّا  الْحَّ  یهلَّْیتَّ  الٰدُ
ا   ِمثْلَّ  لَّنَّا  َّ  مَّ نَّٰه    قَّاُرْوُن ن  اُْوِٰت ٰظ   لَُّذوْ  اِ   حَّ

ِظْیم    عَّ
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80. আৰু বযসক ক জ্ঞোন দোন কৰো হহবছ , ততওঁল োলক 

ক’ত , ‘বধক ততোমোল োকৰ ওপৰত! বযলয় ঈমোন আবনলছ 

আৰু সৎকমি কবৰলছ ততওঁল োকৰ িোলি আল্লোহৰ পুৰস্কোলৰই 

হহলছ তেি, আৰু হধযিযশী সক ৰ িোবহলৰ আন তকোলনও 

তসইলটো (পুৰস্কোৰ) নোপোয়’। 

یْلَّكُْم  الِْعلْمَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ    وَّ
َّوَّاُب  ِ  ث ْْی   اّلٰله مَّنَّ  لِٰمَّْن  خَّ ِملَّ  اه   وَّعَّ
الًِحا    ا   وََّلَّ   صَّ ىهَّ ْونَّ  اَِٰلَّ  یُلَّٰقه َِبُ  الٰصه

81. তোৰ বপছত আবম কোৰূনক তোৰ প্ৰোসোদসহ ভূ-গভি ত পুবত 

তপো োল োঁ। তোৰ সপলক্ষ্ এলন তকোলনো দ  নোবছ , বযলয় 

আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো তোক সহোয় কবৰি পোবৰি, আনবক বস 

বনলজও বনজলক সহোয় কবৰিল  সক্ষ্ম নোবছ । 

ْفنَّا  سَّ اِرهِ  ِبه   فَّخَّ ِبدَّ َّانَّ  فَّمَّا  اَْلَّْرضَّ  وَّ   ك
ِ    دُْوِن   ِمْن  یَّْٰنُصُرْونَّه   فِئَّة    ِمْن  لَّه     اّلٰله
ا  مَّ َّانَّ  وَّ  الْمُنْتَِّصِریْنَّ  ِمنَّ  ك

82. আৰু তযোৱোকোব  বযসকল  তোৰ দলৰ তহোৱোৰ কোমনো 

কবৰবছ , বসহঁলত ক’িল  ধবৰল , ‘তচোৱো, আল্লোলহ ততওঁৰ 

িোিোসক ৰ মোজত যোৰ িোলি ইচ্ছো কলৰ তোৰ জীবৱকো িৃবি 

কবৰ বদলয় আৰু যোৰ িোলি ইচ্ছো কলৰ তোৰ িোলি হ্ৰোস কবৰ 

বদলয়। যবদ আল্লোলহ আমোৰ প্ৰবত সদয় নহ’ লহঁলতন ততলে 

আমোলকো ততও ঁ ভূ-গভি ত পুবত তপ োল লহঁলতন। তচোৱো, 

কোবফৰসক  তকবতয়োও সফ কোম হ’ি তনোৱোলৰ’। 

َّْصبَّحَّ  كَّانَّه   تَّمَّنَّْٰوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا  ِباَْلَّْمِس  مَّ
َّٰنَّ  یَُّقْولُْونَّ  یْكَّا َّ  وَّ   الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  اّلٰله
ٓاءُ  لِمَّْن  یَّْقِدُر     ِعبَّادِه   ِمْن  یَّٰشَّ  لَّْو َلَّ    وَّ
َّْن  ُ  ٰمَّٰنَّ  ا فَّ  عَّلَّیْنَّا  اّلٰله سَّ   ِبنَّا    لَّخَّ

َّنَّٰه   یْكَّا ن  یُْفلُِح  َلَّ  وَّ  الْكهِفُرْونَّ

83. এইলটো আবখৰোতৰ তসই আিোস, বযলটো আবম বনধিোবৰত 

কলৰোঁ ততওলঁ োকৰ িোলি বযসকল  পৃবথৱীত উিত আৰু 

বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰি বনবিচোলৰ; আৰু শুভ পবৰণোম তকৱ  

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলিই (বনধিোবৰত)। 

ارُ  تِلْكَّ  ةُ  الٰدَّ ا  اَْلهِخرَّ لُهَّ َِّٰذیْنَّ  نَّْجعَّ  َلَّ  لِل
ادًا    وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  عُلُٰوًا یُِریُْدْونَّ    فَّسَّ
اقِبَّةُ   لِلْمُٰتَِّقْیَّ  وَّالْعَّ

84. বযলয় সৎকমি হ  উপবিত হ’ি, তোৰ িোলি আলছ 

তোতলকও উত্তম প্ৰবতদোন, আৰু বযলয় অসৎকমি হ  উপবিত 

হ’ি, ততলে বসহঁতক তকৱ  তসই অসৎকমি অনুপোলতই 

শোবি বদয়ো হ’ি বযবখবন বসহঁলত কবৰলছ। 

ْن  ٓاءَّ  مَّ نَّةِ  جَّ سَّ ْْی   فَّلَّه   ِبالْحَّ ا    خَّ  ٰمِْنهَّ
مَّْن  ٓاءَّ  وَّ یِٰئَّةِ  جَّ   یُْجزَّی فَّلَّ  ِبالٰسَّ
ِملُوا الَِّٰذیْنَّ  اهِت  عَّ ٰیِ ا  اَِٰلَّ  الٰسَّ َّانُْوا مَّ   ك
 یَّْعمَّلُْونَّ 
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85. বনশ্চয় বযলয় ততোমোৰ প্ৰবত তকোৰআনক বিধোনস্বৰূলপ দোন 

কবৰলছ, বনশ্চয় ততও ঁ ততোমোক ওভতোই আবনি 

প্ৰতযোৱতি নি ল । তকোৱো, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক ভো লকলয় 

জোলন তকোলন সৎপথৰ বনলদি শ হ  আবহলছ আৰু তকোন স্পষ্ট 

বিভ্ৰোবেত আলছ’। 

نَّ  عَّلَّْیكَّ  فَّرَّضَّ  الَِّٰذْی  اِٰنَّ   الُْقْراه
ٓادُٰكَّ  اد     اِله  لَّرَّ عَّ ْ   قُْل   مَّ ٰبِ َّعْلَُّم  ٰرَّ   مَّْن  ا
ٓاءَّ  ی جَّ مَّْن  ِبالُْهده هل   ُهوَِّفْ  وَّ ل ٰمُِبْی   ضَّ
 

86. আৰু তুবম আশো কৰো নোবছ ো তয, ততোমোৰ প্ৰবত বকতোি 

অৱতীণি হ’ি। এয়ো তকৱ  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহলহ। 

গবতলক তুবম তকবতয়োও কোবফৰসক ৰ সহোয়ক নহ’িো। 

ا  مَّ ا ُكْنتَّ  وَّ َّْن  تَّْرُجْو   اِلَّْیكَّ  یُٰلْقه   ا
ُب  ْحمَّةً  اَِٰلَّ  الِْكته بِٰكَّ  ٰمِْن  رَّ   تَُّكْونَّٰنَّ  فَّلَّ  ٰرَّ
ا ِهْْیً ؗ  ظَّ  لِٰلْكهِفِریْنَّ

87. আৰু ততোমোৰ প্ৰবত আল্লোহৰ আয়োতসমূহ অৱতীণি তহোৱোৰ 

বপছত বসহঁলত তযন ততোমোক তকোলনোমলতই তোৰ পৰো বিৰত 

ৰোবখি তনোৱোলৰ। তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত আহ্বোন কৰো 

আৰু তকোলনোমলতই মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

نَّٰكَّ  وََّلَّ  ْن  یَُّصٰدُ یهِت  عَّ ِ  اه  اِذْ  بَّْعدَّ  اّلٰله
ُنِْزلَّْت  بِٰكَّ  اِله  وَّادْعُ  اِلَّْیكَّ  ا   وََّلَّ  رَّ
 الْمُْشِرِكْیَّ   ِمنَّ  تَُّكْونَّٰنَّ 

88. তুবম আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহক নোমোবতিো, 

ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। আল্লোহৰ সেোৰ 

িোবহলৰ সকল ো িস্তুলৱই ধ্বংসশী । বিধোন তকৱ  ততওলঁৰই, 

আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োক প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 

ِ  مَّعَّ  تَّْدعُ  وََّلَّ  هًها  اّلٰله رَّ    اِل ههَّ  َلَّ    اهخَّ  اَِٰلَّ  اِل
ء   كُٰلُ  ُهوَّ  ْ ه     اَِٰلَّ  هَّالِك   َشَّ   لَّهُ   وَّْجهَّ

ن  وَّاِلَّْیهِ  الُْحكُْم  ُعْونَّ  ُتْرجَّ
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আ -আনকোিূত العنكبوت 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।   ٓآلٰم 

2. মোনুলহ ভোবিলছ তনবক তয, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ’ এই িুব  

ক’ত ই বসহঁতক পৰীক্ষ্ো নকৰোলকলয় এলনই এবৰ বদয়ো হ’ি? 
ِسبَّ  َّْن  النَّٰاُس  اَّحَّ ا ا ُكْو  َّْن  یَُْٰتَّ ا ا  یَُّٰقْولُْو 
نَّٰا  مَّ  یُْفتَّنُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم  اه

3. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ পূিিৱতীসক লকো পৰীক্ষ্ো কবৰবছল োঁ, 

গবতলক আল্লোলহ বনশ্চয় প্ৰকোশ কবৰ বদি তকোন সতযিোদী আৰু 

ততওঁ অৱলশয প্ৰকোশ কবৰ বদি তকোন বমছ ীয়ো। 

لَّقَّْد   قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  فَّتَّنَّٰا  وَّ
ُ  فَّلَّیَّْعلَّمَّٰنَّ  قُْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله دَّ  صَّ
لَّیَّْعلَّمَّٰنَّ   الْكهِذِبْیَّ  وَّ

4. অথিো বযসকল  দুষ্কমি কলৰ বসহঁলত ভোবিলছ তনবক তয, 

বসহঁলত আমোৰ আয়ত্তৰ িোবহৰল  গুবচ যোি? বকমোন তয বনকৃষ্ট 

বসহঁতৰ এই বসিোে! 

َّْم  ِسبَّ  ا اهِت  یَّْعمَّلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  حَّ ٰیِ  الٰسَّ
َّْن  ٓاءَّ   یَّْٰسِبُقْونَّا    ا ا  سَّ  یَّْحكُُمْونَّ  مَّ

5. বযলয় আল্লোহৰ সোক্ষ্োৎ কোমনো কলৰ ততওঁ জোবন তথোৱো 

উবচত তয, আল্লোহৰ বনধিোবৰত সময় বনবশ্চতভোলৱ আবহিই; 

আৰু ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ْن  َّانَّ  مَّ ِ  لِقَّٓاءَّ  یَّْرُجْوا ك لَّ  فَّاِٰنَّ  اّلٰله   اَّجَّ
 ِ هت     اّلٰله ِمْیعُ   َلَّ لِْیُم  وَُّهوَّالٰسَّ  الْعَّ

6. আৰু বযলয় প্ৰলচষ্টো চ োয়, বস বনজৰ িোলিলহ প্ৰলচষ্টো চ োয়, 

বনশ্চয় আল্লোহ সৃবষ্টজগতৰ পৰো অমুখোলপক্ষ্ী। 
ْن  مَّ اهَّدَّ  وَّ اِهُد  فَّاِنَّٰمَّا  جَّ  اِٰنَّ   لِنَّْفِسه     یُجَّ
 َّ ِنٰ   اّلٰله ِن  لَّغَّ لَّمِْیَّ  عَّ  الْعه

7. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, বনশ্চয় 

আবম ততওঁল োকৰ পৰো ততওঁল োকৰ পোপসমূহক মোজি নো 

কবৰম আৰু ততওঁল োলক বয উত্তম আম  কবৰবছ , বনশ্চয় 

আবম তোৰ প্ৰবতদোন বদম। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ٰنَّ  رَّ ْ  لَُّنكَّٰفِ ْٰنُ اهتِِهْم  عَّ ٰیِ  سَّ

 ْ ُ لَّنَّْجِزیَّٰٰنَّ نَّ  وَّ َّانُْوا الَِّٰذْی  اَّْحسَّ  ك
 یَّْعمَّلُْونَّ 
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8. আৰু আবম মোনুহক তোৰ বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত সদ্বযৱহোৰ 

কবৰিল  বনলদি শ বদলছোঁ। বকন্তু বসহঁলত যবদ তমোৰ  গত বশ্বকি  

কবৰিল  ততোমোৰ ওপৰত ি  প্ৰলয়োগ কলৰ বয বিষয়ত 

ততোমোৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই, ততলে তুবম বসহঁতৰ কথো 

নোমোবনিো। (জোবন তথোৱো) তমোৰ ওচৰলতই ততোমোল োকৰ 

প্ৰতযোৱতি ন। ততবতয়ো মই ততোমোল োকক জনোই বদম 

ততোমোল োলক বক কবৰবছ ো। 

یْنَّا  انَّ  وَّوَّٰصَّ یْهِ  اَْلِنْسَّ   ُحْسًنا    ِبوَّالِدَّ
كَّ  وَّاِْن  اهَّده ا  ِبْ  لُِتْشِركَّ  جَّ   لَّكَّ  لَّیْسَّ  مَّ
َّٰ   ُتِطْعُهمَّا    فَّلَّ  عِلْم   ِبه   ْرِجُعكُْم  اِلَّ   مَّ

ُئكُْم   تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  فَّاُنَّٰبِ

9. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, বনশ্চয় 

আবম ততওলঁ োকক সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অেভুি ি কবৰম। 
ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه

 ْ ُ لِِحْیَّ  ِف   لَُّنْدِخلَّٰٰنَّ  الٰصه

10. আৰু মোনুহৰ মোজত বকছুমোন এলনকুৱো মোনুলহো আলছ, 

বযসকল  কয়, ‘আবম আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছোঁ’, বকন্তু 

আল্লোহৰ পথত তযবতয়ো বসহঁতক বনযিোতন কৰো হয়, ততবতয়ো 

বসহঁলত মোনুহৰ বনযিোতনক আল্লোহৰ শোবিৰ দলৰ গণয কলৰ। 

বকন্তু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পৰো তকোলনো সহোয় আবহল  

বসহঁলত কয়, ‘বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ  গলতই 

আবছল োঁ’, (ততলে তকোৱোলচোন) সৃবষ্টৰ অেঃকৰণত বয 

আলছ, তসই বিষলয় আল্লোহ সমযক অৱগত নহয়লন? 

ِمنَّ  نَّٰا  یَُّٰقْولُ  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ مَّ ِ  اه   فَّاِذَّا   ِباّلٰله
ِ  ِف  اُْوذِیَّ  لَّ  اّلٰله عَّ   النَّٰاِس  فِتْنَّةَّ  جَّ

اِب  ذَّ ِ    كَّعَّ ْن   اّلٰله لَّى ِ ٓاءَّ  وَّ   ٰمِْن  نَّْصر   جَّ
بِٰكَّ  نَّٰا  لَّیَُّقْولُٰنَّ  ٰرَّ كُْم    ُكنَّٰا  اِ لَّیْسَّ   مَّعَّ َّوَّ  ا
 ُ لَّمِْیَّ  ُصُدْورِ  ِفْ  ِبمَّا  ِباَّعْلَّمَّ  اّلٰله  الْعه

11. আৰু আল্লোলহ বনশ্চয় প্ৰকোশ কবৰ বদি তকোলন ঈমোন 

আবনলছ আৰু অৱলশয প্ৰকোশ কবৰ বদি তকোন মুনোবফক। 
لَّیَّْعلَّمَّٰنَّ  ُ  وَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ لَّیَّْعلَّمَّٰنَّ  اه   وَّ
ِفِقْیَّ   الْمُنه

12. আৰু কোবফৰসকল  মুবমনসক ক কয়, "ততোমোল োলক 

আমোৰ পথ অনুসৰণ কৰো, আবম ততোমোল োকৰ পোপকমিৰ 

তিোজো িহন কবৰম"। অথচ বসহঁলত বসহঁতৰ গুনোহৰ তকোলনো 

তিোজোই িহন নকবৰি। বনশ্চয় বসহঁত হহলছ বমছ ীয়ো। 

َِّٰذیْنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ُنوا لِل مَّ   اه
تَِّٰبُعْوا ِبیْلَّنَّا  ا لْنَّْحِمْل  سَّ ُكْم     وَّ یه طه  خَّ
ا  مَّ ِملِْیَّ  ُهْم  وَّ ْ  ِمْن  ِبحه ُ هْیه   ٰمِْن  خَّطه
ء     ْ نَُّٰهْم   َشَّ  لَّكهِذبُْونَّ  اِ
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13. িৰং বসহঁলত বনশ্চয় িহন কবৰি বনজৰ (পোপকমিৰ) তিোজো 

 গলত আৰু বকছুমোন তিোজো; আৰু বসহঁলত বয বমছো ৰটনো 

কবৰবছ  তসই বিষলয় বসহঁতক বনশ্চয় বকয়োমতৰ বদনো প্ৰশ্ন 

কৰো হ’ি। 

 َّ لَّیَّْحِمُلٰ الَُّهْم  وَّ ثْقَّ َّ ثْقَّاًَل  ا َّ   ٰمَّعَّ  وَّا
ثْقَّالِِهْم ؗ  َّ َّ   ا لَّیُْسـ َُّلٰ مَّةِ  یَّْومَّ  وَّ ٰمَّا  الِْقیه   عَّ

َّانُْوا ن  ك ْونَّ ُ  یَّْفَتَّ

14. আৰু আবমলয়ই নূহক ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। ততওঁ বসহঁতৰ মোজত অৱিোন কবৰবছ  পিোশ 

িছৰ কম এলহজোৰ িছৰ। তোৰ বপছত মহো-প্লোৱলন বসহঁতক 

গ্ৰোস কবৰবছ , কোৰণ বসহঁত আবছ  যোব ম। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   فَّلَِّبثَّ  قَّْوِمه   اِله  نُْوًحا  ا
 ْ َّلْفَّ  فهِْْیِ نَّة    ا مِْسْیَّ  اَِٰلَّ  سَّ   عَّاًما    خَّ

ُهُم  ذَّ ْوفَّاُن  فَّاَّخَّ لِمُْونَّ  وَُّهْم  الٰطُ  ظه

15. তোৰ বপছত আবম ততওঁক আৰু নোৱত 

আলৰোহণকোৰীসক ক ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ আৰু সৃবষ্টজগতৰ িোলি 

ইয়োক এটো বনদশিন িনোই বদলছোঁ। 

هُ  یْنه َّنْجَّ بَّ  فَّا ِفیْنَّةِ  وَّاَّْصحه  الٰسَّ
ا   لْنههَّ عَّ یَّةً  وَّجَّ لَّمِْیَّ  اه  لِٰلْعه

16. আৰু (স্মৰণ কৰো) ইব্ৰোহীমক, তযবতয়ো ততও ঁ বনজ 

সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহলৰই 

ইিোদত কৰো আৰু ততওঁলৰই তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো; 

এইলটোলৱই ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম যবদ ততোমোল োলক 

জোবন োলহঁলতন! 

ِهْیمَّ  بْره َّ  اْعُبُدوا لِقَّْوِمهِ  قَّالَّ  اِذْ  وَّاِ  اّلٰله
تَُّٰقْوهُ    لِكُْم   وَّا ْْی   ذه   ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ 

17. ততোমোল োলক আল্লোহক এবৰ তকৱ  মূবতি পূজোলহ কবৰ 

আছো আৰু বমছো উদ্ভোৱন কবৰ আছো। ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

িোবহলৰ বযলিোৰৰ ইিোদত কবৰ আছো বসহঁত বকন্তু ততোমোল োকৰ 

জীবৱকোৰ মোব ক নহয়। তসলয় ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ 

ওচৰলতই জীবৱকো বিচৰো আৰু ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। ততওৰঁ 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োক 

প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 

نَّٰمَّا  ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْعُبُدْونَّ  اِ َّانًا   اّلٰله َّْوث ا
 تَّْعُبُدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   اِفْكًا    ٰوَّتَّْخلُُقْونَّ 

ِ  دُْوِن  ِمْن    ِرْزقًا  لَّكُْم  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ  اّلٰله
ِ  ِعْندَّ  فَّابْتَُّغْوا   وَّاْعُبُدْوهُ  الٰرِْزقَّ  اّلٰله
ُعْونَّ  اِلَّْیهِ   لَّه     وَّاْشكُُرْوا  ُتْرجَّ

18. আৰু ততোমোল োলক যবদ অস্বীকোৰ কৰো ততলে (জোবন 

তথোৱো) ততোমোল োকৰ পূিিৱতীসকল ও অস্বীকোৰ কবৰবছ । 

সুস্পষ্টভোলৱ প্ৰচোৰ কৰোলটোলৱ হহলছ তকৱ  ৰোছু ৰ গুৰু 

দোবয়ত্ব। 

بُْوا وَّاِْن  بَّ  فَّقَّْد  ُتكَّٰذِ  ٰمِْن  اُمَّم   كَّٰذَّ
ا   قَّْبلِكُْم    مَّ لَّ  وَّ ُسْوِل  عَّ هغُ  اَِٰلَّ  الٰرَّ   الْبَّل
 الْمُِبْیُ 
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19. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আল্লোলহ তকলনলক সৃবষ্টক 

অবিত্ব দোন কলৰ? তোৰ বপছত ততও ঁইয়োৰ পুনৰোিৃবত্ত কবৰি। 

বনশ্চয় এইলটো আল্লোহৰ িোলি অবত সহজ। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا ُ  یُْبِدُئ  كَّْیفَّ  یَّرَّ لْقَّ  اّلٰله   الْخَّ
لِكَّ  اِٰنَّ   یُِعْیُده     ثُٰمَّ  لَّ  ذه ِ  عَّ یَِّسْْی    اّلٰله

 

20. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো, তোৰ বপছত 

প্ৰতযক্ষ্ কৰো, তকলনলক ততও ঁসৃবষ্ট আৰম্ভ কবৰলছ, তোৰ বপছত 

আল্লোলহই পুনৰিোৰ সৃবষ্ট কবৰি’। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ْوا قُْل    كَّْیفَّ  فَّانُْظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  ِسْْیُ
 َّ ا لْقَّ  بَّدَّ ُ  ثُٰمَّ  الْخَّ َّةَّ  یُْنِشُئ  اّلٰله   النَّْٰشا

ةَّ    َّ  اِٰنَّ   اَْلهِخرَّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ   َشَّ
 قَِّدیْر   

21. ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ শোবি বদলয় আৰু যোৰ প্ৰবত ইচ্ছো 

কলৰ অনুগ্ৰহ কলৰ। ততোমোল োকক ততওঁৰ ওচৰলতই ওভতোই 

বনয়ো হ’ি। 

ُب  ٰذِ ٓاءُ  مَّْن  یُعَّ ُم  یَّٰشَّ یَّْرحَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ  یَّٰشَّ
 ُتْقلَُّبْونَّ  وَّاِلَّْیهِ 

22. ততোমোল োলক আল্লোহক পৃবথৱীত অথিো আকোশত ক'ততো 

িযথি কবৰি তনোৱোবৰিো। আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন 

তকোলনো অবভভোৱলকো নোই, আৰু তকোলনো সোহোযযকোৰীও নোই। 

ا   مَّ َّنُْتْم  وَّ  وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ِبُمْعِجِزیْنَّ  ا
مَّٓاِء ؗ  ِف  ا   الٰسَّ مَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَّكُْم  وَّ  اّلٰله
ِلٰ   ِمْن  ن  وََّلَّ  ٰوَّ  نَِّصْْی 

23. আৰু বযসকল  আল্লোহৰ বনদশিনক আৰু ততওৰঁ সোক্ষ্োতক 

অস্বীকোৰ কলৰ, বসহঁলতই তমোৰ অনুগ্ৰহৰ পৰো বনৰোশ হয়, আৰু 

বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ِ  ِباهیهِت  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  لِقَّٓاى ِه    اّلٰله  وَّ
هٓى ِكَّ  ُسْوا اُول هٓى ِكَّ  ٰرَّْحمَِّتْ  ِمْن  یَّى ِ   وَّاُول
اب   لَُّهْم  َّلِْیم   عَّذَّ  ا

24. উত্তৰত ইব্ৰোহীমৰ সম্প্ৰদোলয় তকৱ  এই কথোষোৰলক 

ক'ত  তয, ইয়োক হতযো কৰো অথিো জুইত জ্ব োই বদয়ো। তোৰ 

বপছত আল্লোলহ ততওঁক জুইৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰল । বনশ্চয় 

ইয়োত আলছ িহুলতো বনদশিন, এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  

ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

َّانَّ  فَّمَّا  وَّابَّ  ك َّْن  اَِٰلَّ   قَّْوِمه    جَّ  قَّالُوا ا
َّوْ  اقُْتلُْوهُ  قُْوهُ  ا ٰرِ ىهُ  حَّ َّنْجه ُ  فَّا   ِمنَّ  اّلٰله
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   النَّٰاِر    هیهت   ذه   لِٰقَّْوم   َلَّ

 یُْٰؤِمُنْونَّ 
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25. ইব্ৰোহীলম আৰু ক’ত , ‘ততোমোল োলক তদলখোন আল্লোহৰ 

পবৰিলতি  মূবতি লিোৰকলহ উপোসযৰূলপ গ্ৰহণ কবৰছো, পোবথিৱ 

জীৱনত ততোমোল োকৰ পোৰস্পোবৰক িনু্ধত্বৰ খোবতৰত। বকন্তু 

বকয়োমতৰ বদনো ততোমোল োলক ইজলন বসজনক অস্বীকোৰ 

কবৰিো আৰু পৰস্পলৰ পৰস্পৰক অবভশোপ কবৰিো। 

ততোমোল োকৰ আিোস হ’ি জোহোন্নোম আৰু ততোমোল োকৰ 

তকোলনো সহোয়কোৰী নোথোবকি’। 

نَّٰمَّا  وَّقَّالَّ  ْذُتْم  اِ تَّٰخَّ ِ  دُْوِن  ٰمِْن  ا  اّلٰله
َّانًا ن  َّْوث وةِ  ِف  بَّیِْنكُْم  ٰمَّوَّدَّٰةَّ   ا یه نْیَّا    الْحَّ   الٰدُ
مَّةِ  یَّْومَّ  ثُٰمَّ    بَّْعُضكُْم  یَّْكُفرُ  الِْقیه

ُن  ِببَّْعض   یَّلْعَّ   بَّْعًضا ؗ  بَّْعُضكُْم  وَّ
ىكُُم  اْوه مَّ ا  النَّٰارُ  وَّ مَّ   ٰمِْن   لَّكُْم  وَّ
 نٰهِصِریْنَّ ۬ن 

26. তোৰ বপছত  ূলত ততওঁৰ ওপৰত বিশ্বোস িোপন কবৰল । 

ইব্ৰোহীলম ক'ত , মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ উলেলশয বহজৰত 

কবৰম। বনশ্চয় ততও ঁমহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ْ  وَّقَّالَّ   لُْوط     لَّه   فَّاهمَّنَّ  اِجر   اِٰنِ   اِله  ُمهَّ
   ْ ٰبِ نَّٰه    رَّ ِزیْزُ  اِ ِكْیُم  ُهوَّالْعَّ  الْحَّ

27. আৰু আবম ইব্ৰোহীমক দোন কবৰবছল োঁ ইছহোক্ব আৰু 

ইয়োকূি।  গলত ততওঁৰ িংশধৰসক ৰ িোলি বিৰ কবৰবছল োঁ 

নিূওৱত আৰু বকতোি। আবম ততওকঁ পৃবথৱীলতই পুৰসৃ্কত 

কবৰবছল োঁ আৰু আবখৰোতলতো ততও ঁ বনশ্চয় 

সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অনযতম হ’ি। 

قَّ  لَّه     وَّوَّهَّْبنَّا  یَّْعُقْوبَّ  اِْسحه لْنَّا  وَّ عَّ   وَّجَّ
یَِّٰتهِ  ِفْ  تَّیْنههُ  وَّالِْكتهبَّ  النُُٰبٰوَّةَّ  ذُٰرِ   وَّاه

ه   َّْجرَّ نْیَّا    ِف  ا نَّٰه    الٰدُ ةِ  ِف   وَّاِ   لَّمِنَّ  اَْلهِخرَّ
لِِحْیَّ   الٰصه

28. আৰু স্মৰণ কৰো  ূতৰ কথো, তযবতয়ো ততও ঁ বনজ 

সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক এলনকুৱো অশ্লী  

কোম কবৰ আছো, বযলটো ততোমোল োকৰ পূলিি সৃবষ্টজগতৰ 

তকোলনও কৰো নোবছ ’। 

لُْوًطا  نَُّٰكْم  لِقَّْوِمه    قَّالَّ  اِذْ  وَّ اُْتْونَّ  اِ   لَّتَّ
ةَّ ؗ  ا   الْفَّاِحشَّ بَّقَُّكْم  مَّ ا  سَّ د   ِمْن  ِبهَّ   اَّحَّ

لَّمِْیَّ  ٰمِنَّ   الْعه

29. ‘ততোমোল োলকই পুৰুষৰ ওচৰল  সমকোবমতোৰ উলেলশয 

গমন কৰো (কোম তৃবপ্তৰ িোলি), আৰু ততোমোল োলকই িোলট-

পলথ িকোইবত কৰো আৰু ততোমোল োলকই বনজৰ হি কত 

প্ৰকোশয ঘৃণনীয় কোম কৰো’। উত্তৰত ততওৰঁ সম্প্ৰদোলয় 

তকৱ  এইলটোলৱ ক’ত  তয, ‘ততলে আমোৰ ওপৰত আল্লোহৰ 

শোবি হ  আহো, যবদ তুবম সতযিোদী তহোৱো’। 

َّى ِنَُّٰكْم  اُْتْونَّ  ا الَّ  لَّتَّ ُعْونَّ  الٰرِجَّ   وَّتَّْقطَّ
  ۬ ِبیْلَّ ن   الْمُْنكَّرَّ    نَّادِیُْكُم  ِفْ  وَّتَّاُْتْونَّ   الٰسَّ

َّانَّ  فَّمَّا  وَّابَّ  ك َّْن  اَِٰلَّ   قَّْوِمه    جَّ  قَّالُوا ا
اِب  اْئِتنَّا  ذَّ ِ  ِبعَّ   ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن  اّلٰله

ِدقِْیَّ   الٰصه
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30. ততও ঁক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বিপযিয় সৃবষ্টকোৰী 

সম্প্ৰদোয়ৰ বিৰুলি তুবম তমোক সহোয় কৰো’। 

ٰبِ  قَّالَّ  لَّ  انُْصْرِنْ  رَّ   الْقَّْوِم  عَّ
ن   الْمُْفِسِدیْنَّ

31. আৰু তযবতয়ো আমোৰ তপ্ৰবৰত বফবৰিোসক  সুসংিোদসহ 

ইব্ৰোহীমৰ ওচৰল  আবহ , ততওঁল োলক ক’ত , ‘বনশ্চয় আবম 

এই জনপদিোসীক ধ্বংস কবৰম। বনশ্চয় ইয়োৰ অবধিোসীবি োক 

যোব ম’। 

لَّمَّٰا  ٓاءَّْت  وَّ ِهْیمَّ  ُرُسلُنَّا   جَّ   اِبْره
ی ن  ا  ِبالُْبْشره لُْو  ا اِنَّٰا  قَّا َّْهِل  ُمْهلِكُْو   ا

ِذهِ  ا  اِٰنَّ   الْقَّْریَِّة    هه َّْهلَّهَّ َّانُْوا ا  ك
لِمِْیَّ ۬    ظه

32. ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘বনশ্চয় এই জনপদৰ মোজত তদলখোন 

 ূলতো আলছ। ততওঁল োলক ক'ত , তোত তকোন তকোন আলছ 

তসই কথো আবম ভো লকলয় জোলনো, বনশ্চয় আবম  ূতক আৰু 

ততওঁৰ পবৰয়ো িগিক ৰক্ষ্ো কবৰম, তকৱ  ততওঁৰ স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ, 

তোই হ’ি বপছত অৱিোনকোৰী বি োকৰ অেভুি ি। 

ا  اِٰنَّ  قَّالَّ  لُْوا  لُْوًطا    فِْیهَّ َّعْلَُّم  نَّْحُن  قَّا  ا
ا ؗۥ  ِبمَّْن  یَّنَّٰه    فِْیهَّ َّْهلَّه    لَّنُنَّٰجِ   اَِٰلَّ  وَّا

تَّه  ؗ   َّ ا َّانَّْت   اْمرَّ یْنَّ  ِمنَّ  ك َِبِ  الْغه

33. আৰু তযবতয়ো আমোৰ তপ্ৰবৰত বফবৰিোসক   ূতৰ 

ওচৰল  আবহ , ততবতয়ো ততওঁ ততওলঁ োকৰ বিষলয় বচবেত 

হহ পবৰ  আৰু ততও ঁ বনজলক ততওলঁ োকক ৰক্ষ্ো কবৰিল  

অসমথি িুব  ভোবিল । ততওঁল োলক ক’ত , ‘ভয় নকবৰি, 

বচেোও নকবৰি, বনশ্চয় আবম আলপোনোক আৰু আলপোনোৰ 

পবৰয়ো ক ৰক্ষ্ো কবৰম, তকৱ  আলপোনোৰ স্ত্ৰীৰ িোবহলৰ; তোই 

হহলছ বপছত অৱিোনকোৰীবি োকৰ অেভুি ি; 

َّا   لَّمٰ َّْن  وَّ ٓاءَّْت  ا ءَّ  لُْوًطا  ُرُسلُنَّا  جَّ  ِبِهْم  ِسْٓ
اقَّ  لُْوا ِبِهْم  وَّضَّ ْف  َلَّ  ذَّْرعًا ٰوَّقَّا  وََّلَّ   تَّخَّ
ْن  نَّٰا  تَّْحزَّ ْوكَّ  اِ َّْهلَّكَّ  ُمنَّٰجُ  اَِٰلَّ  وَّا
َّتَّكَّ  ا َّانَّْت  اْمرَّ یْنَّ  ِمنَّ  ك َِبِ  الْغه

34. ‘বনশ্চয় আবম এই জনপদিোসীৰ ওপৰত শোবি অৱতীণি 

কবৰম, কোৰণ বসহঁত মহোপোপত ব প্ত হহলছ’। 

نَّٰا  له   ُمَْنِلُْونَّ  اِ َّْهِل  عَّ ِذهِ  ا  الْقَّْریَّةِ  هه
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِرْجًزا َّانُْوا ِبمَّا  الٰسَّ یَّْفُسُقْونَّ   ك
 

35. আৰু বনশ্চয় আবম ইয়োত তিোধশবি সম্পন্ন সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি এটো স্পষ্ট বনদশিন ৰোবখলছোঁ। 
لَّقَّْد  ْكنَّا  وَّ ا   تَّٰرَّ یًَّةٌۢ  ِمْنهَّ   لِٰقَّْوم   بَّیِٰنَّةً  اه

 یَّْٰعِقلُْونَّ 
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36. আৰু আবম মোবদয়োনিোসীৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ 

বসহঁতৰ ভোতৃ শু্বআইিক। তোৰ বপছত ততও ঁ হকবছ , ‘তহ 

তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক তকৱ  আল্লোহৰ ইিোদত কৰো 

আৰু তশষ বদৱসৰ আশো কৰো আৰু পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰ 

নুফুবৰিো’। 

اُهْم  مَّْدیَّنَّ  وَّاِله  یًْبا ن  اَّخَّ   فَّقَّالَّ   ُشعَّ
َّ  اْعُبُدوا یهقَّْوِم    الْیَّْومَّ  وَّاْرُجوا اّلٰله
  اَْلَّْرِض  ِف  تَّْعثَّْوا وََّلَّ  اَْلهِخرَّ 

 ُمْفِسِدیْنَّ 

37. তথোবপও বসহঁলত ততওকঁ অস্বীকোৰ কবৰল ; ফ ত 

বসহঁত ভূবমকম্পৰ দ্বোৰো আৰোে হহ বনজ বনজ ঘৰলত নতজোনু 

অৱিোত তশষ হহ গ’ । 

بُْوهُ  ْتُهُم  فَّكَّٰذَّ ذَّ ْجفَّةُ  فَّاَّخَّ َّْصبَُّحْوا الٰرَّ   فَّا
ؗ  دَّاِرِهْم  ِفْ  ِثِمْیَّ  جه

38. আদ আৰু ছোমূদক আবমলয় ধ্বংস কবৰবছল োঁ, বসহঁতৰ 

ঘৰ-দুৱোৰৰ বকছুমোন ধ্বংসোৱলশষ ততোমোল োকৰ িোলি 

উলন্মোবচত হহলছ। চয়তোলন বসহঁতৰ কমিক বসহঁতৰ দৃবষ্টত 

তশোভনীয় কবৰ বদবছ  আৰু বসহঁতক সৎপথ অৱ ম্বনত িোধো 

বদবছ , যবদও বসহঁত আবছ  অবত বিচক্ষ্ণ। 

 ۡ َُّمْودَّا َّ  وَّقَّْد  وَّعَّادًا ٰوَّث   ٰمِْن   لَّكُْم  تَّٰبَّٰیَّ
 ْ ِكِٰنِ یَّٰنَّ  ٰمَّسه ُن  لَُّهُم  وَّزَّ ْیطه   الٰشَّ
َّْعمَّالَُّهْم  ُهْم  ا ٰدَّ ِن  فَّصَّ ِبیِْل  عَّ  الٰسَّ
َّانُْوا ن  وَّك  ُمْستَّبِْصِریْنَّ

39. আৰু আবম ধ্বংস কবৰবছল োঁ ক্বোৰূন, বফৰআউন আৰু 

হোমোনক। বনশ্চয় মুছোই বসহঁতৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট বনদশিনসহ 

আবহবছ ; তথোবপও বসহঁলত পৃবথৱীত অহংকোৰ কবৰবছ ; 

বকন্তু বসহঁলত তমোৰ শোবিৰ পৰো িোবচি পৰো নোবছ । 

ْونَّ  وَّقَّاُرْونَّ  فِْرعَّ لَّقَّْد  وَّهَّامهنَّ  وَّ   وَّ
ُهْم  ٓاءَّ ْوا ِبالْبَّیِٰنهِت  ٰمُْوسه  جَّ ُ  فَّاْستَّكَْبَّ

ا  اَْلَّْرِض  ِف  مَّ َّانُْوا وَّ ِبِقْیَّ ۬   ك  سه

40. এলতলক বসহঁতৰ প্ৰলতযকলক বনজ বনজ অপৰোধৰ িোলি 

আবম বসহঁতক কৰোয়ত্ত কবৰবছল োঁ। বসহঁতৰ বকছুমোনৰ ওপৰত 

আবম তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ বশ োিৃবষ্টসম্পন্ন প্ৰচি ধুমুহো,  গলত 

বসহঁতৰ বকছুমোনক আৰমণ কবৰবছ  বিকট বচঞলৰ, আৰু 

বকছুমোনক পুবত তপ োইবছল োঁ ভূ-গভি ত আৰু বকছুমোনক 

িুিোই মোবৰবছল োঁ। আল্লোহ এলনকুৱো নহয় তয, ততওঁ বসহঁতৰ 

প্ৰবত অনযোয় কবৰি, িৰং বসহঁত বনলজই বনজৰ প্ৰবত অনযোয় 

কবৰবছ । 

ْذنَّا  فَّكُٰلً  نٌِْۢبه     اَّخَّ ْ   ِبذَّ   ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ
لْنَّا  َّْرسَّ اِصًبا     عَّلَّْیهِ  ا ْ   حَّ ِمْٰنُ   ٰمَّْن  وَّ
ْتهُ  ذَّ ُة    اَّخَّ ْیحَّ ْ   الٰصَّ ِمْٰنُ   ٰمَّْن  وَّ
ْفنَّا  سَّ ْ   اَْلَّْرضَّ    ِبهِ  خَّ ِمْٰنُ  ٰمَّْن  وَّ
قْنَّا    َّْغرَّ ا   ا مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك  ْم لِیَّْظلِمَّهُ  اّلٰله
هِكْن  ل ا وَّ َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  ا



 

আি-আিকাবূি 

 

599 

 

 العنكبوت

41. বযসকল  আল্লোহৰ িোবহলৰ আনক অবভভোৱক বহচোলপ 

গ্ৰহণ কলৰ, বসহঁতৰ দৃষ্টোে মকৰোৰ বনবচনো, বযলয় ঘৰ িনোয়। 

বনশ্চয় ঘৰৰ মোজত আটোইতলক দুিি  ঘৰ হহলছ মকৰোৰ ঘৰ, 

হোয়! যবদ বসহঁলত জোবনল লহঁলতন। 

ُذْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّثَُّل  تَّٰخَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  ا  اّلٰله
َّْولِیَّٓاءَّ  ۬   كَّمَّثَِّل  ا ْنكَُّبْوِت   ْت   الْعَّ ذَّ تَّٰخَّ  اِ
َّْوهَّنَّ  وَّاِٰنَّ   بَّیًْتا      لَّبَّیُْت  الُْبیُْوِت  ا

ْنكَُّبْوِت    َّانُْوا لَّوْ   الْعَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  ك

42. বনশ্চয় আল্লোলহ জোলন বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক 

আহ্বোন কলৰ, ততও ঁমহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
َّ  اِٰنَّ  ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله   دُْونِه   ِمْن  یَّْدُعْونَّ  مَّ
ء     ِمْن  ْ ِزیْزُ   َشَّ ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

43. আৰু এইলিোৰ দৃষ্টোে আবম তকৱ  মোনুহৰ িোলিই বদওঁ, 

বকন্তু তকৱ  জ্ঞোনীসকল লহ তসয়ো িুবজ পোয়। 
ا  اَْلَّْمثَّالُ  وَّتِلْكَّ  ا   لِلنَّٰاِس    نَّْضِربُهَّ مَّ  وَّ
ا   لِمُْونَّ  اَِٰلَّ  یَّْعِقلُهَّ  الْعه

44. আল্লোলহই যথোযথভোলৱ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট 

কবৰলছ; বনশ্চয় ইয়োত আলছ মুবমনসক ৰ িোলি বনদশিন। 
لَّقَّ  ُ  خَّ مهوهِت  اّلٰله ٰقِ    وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ   ِبالْحَّ
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  هیَّةً  ذه ن  َلَّ  لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ

45. ততোমোৰ প্ৰবত বয বকতোি অহী কৰো হহলছ, তোৰ পৰো তুবম 

বত োৱত কৰো আৰু ছো োত কোলয়ম কৰো। বনশ্চয় ছো োলত 

অশ্লী  আৰু অসৎকমিৰ পৰো বিৰত ৰোলখ। আল্লোহৰ স্মৰলণই 

হহলছ সিিলেি। ততোমোল োলক বয কৰো আল্লোলহ তসয়ো জোলন। 

تُْل  ُ ا   ا ِب  ِمنَّ  اِلَّْیكَّ  اُْوِحَّ  مَّ َّقِِم  الِْكته   وَّا
هوةَّ    ل هوةَّ  اِٰنَّ   الٰصَّ ل ِن  تَّْنهه  الٰصَّ   عَّ

ٓاءِ  لَِّذْكرُ   وَّالْمُْنكَِّر    الْفَّْحشَّ ِ  وَّ  اّلٰله
   ُ ْكَبَّ َّ ُ   ا ا  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله  تَّْصنَُّعْونَّ  مَّ

46. আৰু ততোমোল োলক উত্তম পন্থোৰ িোবহলৰ বকতোিীসক ৰ 

 গত বিতকি  নকবৰিো, বকন্তু বসহঁতৰ মোজৰ বযসকল  অনযোয় 

কবৰলছ বসহঁতৰ  গত কবৰি পোৰো। ততোমোল োলক তকোৱো, 

‘আমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ তোৰ 

ওপৰত আবম ঈমোন আবনলছোঁ। আমোৰ ই োহ আৰু 

ততোমোল োকৰ ই োহ এজলনই, আবম ততওঁৰ প্ৰবতলহ 

আত্মসমপিণকোৰী’। 

لُْو ا وََّلَّ  ادِ َّْهلَّ  ُتجَّ ِب  ا  ِِهَّ  ِبالَِّٰتْ  اَِٰلَّ  الِْكته
  ۬ ُن   لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ   اَّْحسَّ ْ  ظَّ  ِمْٰنُ
نَّٰا  وَّقُْولُْو ا مَّ ُنِْزلَّ  ِبالَِّٰذْی   اه   اِلَّیْنَّا  ا
ُنِْزلَّ  هُهنَّا  اِلَّْیُكْم  وَّا هُهكُْم  وَّاِل  وَّاِحد   وَّاِل
 ُمْسلِمُْونَّ  لَّه    وَّنَّْحُن 
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47. এইদলৰই আবম ততোমোৰ প্ৰবতও বকতোি অৱতীণি কবৰলছোঁ, 

এলতলক বযসক ক আবম (পূলিি) বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ 

ততওঁল োলকও ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ। ইহঁতৰ 

মোজলৰো বকছুমোলন ইয়োৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কলৰ। 

কোবফৰসক ৰ িোবহলৰ আন তকোলনও আমোৰ বনদশিনোৱ ীক 

অস্বীকোৰ নকলৰ। 

لِكَّ  لْنَّا   وَّكَّذه َّنْزَّ  الِْكتهبَّ    اِلَّْیكَّ  ا
لَِّٰذیْنَّ  ُ  فَّا ُ تَّْیٰنه  ِبه     یُْؤِمُنْونَّ  الِْكتهبَّ  اه
ِمْن  ءِ  وَّ ا   ِبه     یُْٰؤِمُن  مَّْن  هه ُؤاَلَّ مَّ   وَّ
ُد   الْكهِفُرْونَّ  اَِٰلَّ  ِباهیهِتنَّا   یَّْجحَّ

48. আৰু তুবমলতো ইয়োৰ পূলিি তকোলনো বকতোি পঢো নোবছ ো 

আৰু বনজ হোলত তকোলনো বকতোলিো ব খো নোই তয, িোবত  

পন্থীসকল  সলিহ তপোষণ কবৰি। 

ا  مَّ ِكتهب    ِمْن  قَّْبلِه   ِمْن  تَّْتلُْوا ُكْنتَّ  وَّ
ه   ٰوََّلَّ  ْرتَّابَّ  اِذًا ِبیَِّمیِْنكَّ  تَُّخٰطُ   َٰلَّ

 الْمُْبِطلُْونَّ 

49. িৰং বযসক ক জ্ঞোন দোন কৰো হহলছ প্ৰকৃতলত 

ততওঁল োকৰ অেৰত এইখন হহলছ এটো স্পষ্ট বনদশিন। তকৱ  

যোব মসকল ই আমোৰ বনদশিনসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ। 

ٌۢ  بَّْل  یهت   الَِّٰذیْنَّ  ُصُدْورِ   ِفْ  بَّیِٰنهت   ُهوَّاه
ا   الِْعلْمَّ    اُْوُتوا مَّ ُد  وَّ  اَِٰلَّ  ِباهیهِتنَّا   یَّْجحَّ

لِمُْونَّ   الٰظه

50. বসহঁলত আৰু কয়, ‘ততওৰঁ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

ততওঁৰ ওচৰল  বনদশিন অৱতীণি নহয় বকয়’? তকোৱো, 

‘বনদশিনসমূহ হহলছ তকৱ  আল্লোহৰ বনয়ন্ত্ৰণোধীন। মই তকৱ  

এজন স্পষ্ট সতকি কোৰীলহ মোত্ৰ’। 

یهت   عَّلَّْیهِ   اُنِْزلَّ  لَّْو َلَّ   وَّقَّالُْوا بِٰه     ٰمِْن  اه   ٰرَّ
نَّٰمَّا  قُْل  ِ    ِعْندَّ  اَْلهیهُت  اِ نَّٰمَّا    اّلٰله َّنَّا  وَّاِ   ا
 ٰمُِبْی   نَِّذیْر  

51. এইলটো বসহঁতৰ িোলি যলথষ্ট নহয়লন তয, আবম ততোমোৰ 

প্ৰবত তকোৰআন অৱতীণি কবৰলছোঁ, বযখন বসহঁতৰ ওচৰত পো  

কৰো হয়। বনশ্চয় ইয়োত অনুগ্ৰহ আৰু উপলদশ আলছ তসই 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি, বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

لَّْم  َّوَّ َّا   یَّْكِفِهْم  ا َّنٰ لْنَّا  ا َّنْزَّ   عَّلَّیْكَّ  ا
ْ    یُْتله  الِْكتهبَّ  لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   عَّلَّهْْیِ   ذه

ی ْحمًَّة ٰوَّذِْكره ن  لِقَّْوم   لَّرَّ  یُْٰؤِمُنْونَّ

52. তকোৱো, ‘তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত সোক্ষ্ী বহচোলপ 

আল্লোলহই যলথষ্ট। আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসয়ো 

ততও ঁজোলন। বযসকল  িোবত ক বিশ্বোস কলৰ আৰু আল্লোহৰ 

 গত কুফৰী কলৰ, বসহঁলতই হহলছ ক্ষ্বতগ্ৰি’। 

ِ  كَّفه  قُْل  بَّیْنَُّكْم  بَّْیِنْ  ِباّلٰله ِهْیًدا    وَّ  شَّ
ا  یَّْعلَُّم  مهوهِت  ِف  مَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِ ن  وَّكَّفَُّرْوا ِبالْبَّاِطِل  اه   ِباّلٰله
هٓى ِكَّ  ِسُرْونَّ  ُهُم  اُول  الْخه
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53. আৰু বসহঁলত ততোমোক শোবি ত্বৰোবেত কবৰিল  কয়। যবদ 

সময় বনধিোবৰত নোথোবক লহঁলতন ততলে বনশ্চয় বসহঁতৰ 

ওপৰত শোবি আবহ পবৰ লহঁলতন। (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় 

বসহঁতৰ ওপৰত শোবি আবহি আকবস্মকভোলৱ, আনবক 

বসহলত উপ বব্ধও কবৰি তনোৱোবৰি। 

یَّْستَّْعِجلُْونَّكَّ  اِب    وَّ ذَّ لَّْو َلَّ    ِبالْعَّ  وَّ
ل   ٰمً  اَّجَّ ُهُم  ٰمُسَّ ٓاءَّ اُب    لَّٰجَّ ذَّ  الْعَّ

 ْ ُ لَّیَّاْتِیَّٰٰنَّ یَّْشُعُرْونَّ   َلَّ  بَّْغتًَّة ٰوَُّهْم  وَّ
 

54. বসহঁলত ততোমোক শোবি ত্বৰোবেত কবৰিল  কয়। অথচ 

জোহোন্নোলম কোবফৰসক ক বনশ্চয় পবৰলিষ্টন কবৰি। 
اِب    یَّْستَّْعِجلُْونَّكَّ  ذَّ نَّٰمَّ  وَّاِٰنَّ   ِبالْعَّ هَّ  جَّ

 ٌۢ ة  ن  لَّمُِحْیطَّ  ِبالْكهِفِریْنَّ

55. তসইবদনো শোবিলয় বসহঁতক বসহঁতৰ ওপৰৰ পৰো আৰু 

ত ৰ পৰো আচ্ছন্ন কবৰি, আৰু ততওঁ ক’ি, ‘ততোমোল োলক বয 

কবৰবছ ো তোৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কৰো’। 

هُىُ  یَّْومَّ  اُب  یَّْغشه ذَّ   فَّْوقِِهْم   ِمْن  الْعَّ
ِمْن  َّْرُجلِِهْم  تَّْحِت  وَّ یَُّقْولُ  ا ا  ذُْوقُْوا وَّ   مَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم 

56. তহ তমোৰ মুবমন িোিোসক ! বনশ্চয় তমোৰ পৃবথৱীখন িহুত 

প্ৰশি, এলতলক ততোমোল োলক তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কৰো। 
ا الَِّٰذیْنَّ  یهِعبَّادِیَّ  ُنْو  مَّ َّْرِضْ  اِٰنَّ  اه  ا
ة    فَّاْعُبُدْوِن  فَّاِیَّٰایَّ  وَّاِسعَّ

57. প্ৰবতলটো জীৱই মৃতুযৰ তসোৱোদ গ্ৰহণ কবৰি, তোৰ বপছত 

ততোমোল োলক আমোৰ ওচৰল লকই প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 
 اِلَّیْنَّا  ثُٰمَّ  الْمَّْوِت  ذَّٓاى ِقَّةُ  نَّْفس   كُٰلُ 

ُعْونَّ   ُتْرجَّ

58. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

বনশ্চয় আবম ততওঁল োকৰ িসিোসৰ িোলি জোন্নোতত সুউচ্চ 

প্ৰোসোদ দোন কবৰম, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত থোবকি, 

তোত ততওঁল োক িোয়ী হ’ি, আম কোৰীসক ৰ িোলি এয়ো 

বকমোন তয উত্তম প্ৰবতদোন! 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
 ْ ُ نَّٰةِ  ٰمِنَّ  لَّنُبَّٰوِئَّٰٰنَّ فًا  الْجَّ   تَّْجِرْی  ُغرَّ

ا  ِمْن  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا    خه  فِْیهَّ
َّْجرُ  نِْعمَّ  ِملِْیَّ ۬   ا  الْعه

59. বযসকল  হধযিয ধোৰণ কলৰ আৰু ততওঁল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওপৰত ভৰসো কলৰ। 
ْوا الَِّٰذیْنَّ  ُ َبَّ له  صَّ بِِٰهْم  وَّعَّ َّٰلُْونَّ  رَّ یَّتَّوَّك
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60. এলনকুৱো িহুলতো জীৱ-জন্তু আলছ বযলিোলৰ বনজৰ খোদয 

সিয় কবৰ নোৰোলখ। আল্লোলহই তসইলিোৰক জীবৱকো দোন কলৰ 

আৰু ততোমোল োকলকো (দোন কলৰ), আৰু ততওঁ সিিলেোতো, 

সিিজ্ঞ। 

َّیِْٰن  َّا ۬   تَّْحِمُل  َٰلَّ  دَّٓابَّٰة   ٰمِْن  وَّك ا   ُ   ِرْزقَّهَّ َّّلٰله  ا
ا  ُكْم  ؗ  یَّْرُزقُهَّ یَّٰا ِمْیعُ   وَّاِ  وَُّهوَّالٰسَّ
لِْیُم   الْعَّ

61. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী 

তকোলন সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু তকোলন চন্দ্ৰ-সূযিক বনয়বন্ত্ৰত 

কবৰলছ’? বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি ‘আল্লোহ’। ততলনহ’ত  

বসহঁতক ক’হ  ওভতোই বনয়ো হহলছ! 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّقَّ  ٰمَّْن  سَّ مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
رَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  ٰخَّ ْمسَّ  وَّسَّ   وَّالْقَّمَّرَّ  الٰشَّ
ُ    لَّیَُّقْولُٰنَّ  َّٰنه   اّلٰله  یُْؤفَُّكْونَّ  فَّا

62. আল্লোলহ ততওৰঁ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কলৰ 

তোৰ জীবৱকো িৃবি কবৰ বদলয় আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ সীবমত কবৰ 

বদলয়। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তু সম্পলকি  সমযক অৱগত। 

 ُ َّّلٰله ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  ا   ِمْن  یَّٰشَّ
یَّْقِدرُ   ِعبَّادِه   َّ  اِٰنَّ   لَّه     وَّ ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ   َشَّ
 عَّلِْیم  

63. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো, ‘আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ 

কবৰ তকোলন মৃত ভূবমক সিীবৱত কলৰ’? বসহঁলত অৱলশয 

ক’ি, ‘আল্লোহ’। তকোৱো, ‘সকল ো প্ৰশংসো আল্লোহলৰই’। 

বকন্তু বসহঁতৰ সৰহভোলগই এইলটো অনুধোৱন নকলৰ। 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّ  ٰمَّْن  سَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  نَّٰٰزَّ  الٰسَّ
َّْحیَّا  مَّٓاءً  ْ  اَْلَّْرضَّ  ِبهِ  فَّا ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ْوتِهَّ   مَّ

ُ    لَّیَُّقْولُٰنَّ  ْمُد  قُِل   اّلٰله ِ    الْحَّ   بَّْل   ّلِلٰه
ْكثَُّرُهْم  َّ ن  َلَّ  ا  یَّْعِقلُْونَّ

64. এই পোবথিৱ জীৱন তখ -তধমোব ৰ িোবহলৰ আন এলকো 

নহয়। আবখৰোতৰ জীৱলনই হহলছ প্ৰকৃত জীৱন, যবদ বসহঁলত 

জোবনল লহঁলতন! 

ا  مَّ ِذهِ  وَّ وةُ  هه یه نْیَّا   الْحَّ لَِّعب     لَّْهو   اَِٰلَّ  الٰدُ   وَّ
ارَّ  وَّاِٰنَّ  ةَّ  الٰدَّ یَّوَّاُن    لَِّهَّ  اَْلهِخرَّ   لَّوْ   الْحَّ
َّانُْوا  یَّْعلَّمُْونَّ  ك

65. বকন্তু বসহঁলত তযবতয়ো তনৌযোনত আলৰোহণ কলৰ, ততবতয়ো 

বসহঁলত বিশুিবচলত্ত একবনিভোলৱ তকৱ  আল্লোহলকই আহ্বোন 

কলৰ। তোৰ বপছত ততও ঁতযবতয়ো বসহঁতক উিোৰ কবৰ ি ত 

আলন, ততবতয়ো বসহঁলত বশ্বকি ত ব প্ত হয়; 

ِكُبْوا فَّاِذَّا ُوا  الُْفلِْك  ِف  رَّ َّ  دَّعَّ  اّلٰله
۬   لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  یْنَّ   هُىْ   فَّلَّمَّٰا   الٰدِ   اِلَّ  نَّٰجه

 ِٰ ن  ُهْم  اِذَّا الَْبَّ  یُْشِرُكْونَّ
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66. এই কোৰলণ তয, যোলত আবম বসহঁতক বয প্ৰদোন কবৰলছোঁ, 

তসয়ো বসহঁলত অস্বীকোৰ কবৰি পোলৰ আৰু তভোগ-বি োসত মত্ত 

থোবকি পোলৰ; এলতলক শীলেই বসহঁলত জোবনিল  পোি (ইয়োৰ 

ভয়োৱহ পবৰণোম সম্পলকি )। 

۬   ِبمَّا   لِیَّْكُفُرْوا ْ ن ُ تَّْیٰنه لِیَّتَّمَّٰتَُّعْوا   اه  وَّ
ْوفَّ   یَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

67. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আবম (মক্কোৰ) হোৰোমক 

বনৰোপদ কবৰলছোঁ, অথচ ইয়োৰ চোবৰওফোল  থকো মোনুহলিোৰ 

অপহৰণৰ বচকোৰ হয়। তথোবপও বসহঁলত িোবত ক বিশ্বোস 

কবৰিলন, আৰু আল্লোহৰ বনয়োমতক অস্বীকোৰ কবৰিলন? 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّنَّٰا  یَّرَّ لْنَّا  ا عَّ ًما  جَّ رَّ ِمًنا  حَّ اه
ُف  ٰطَّ یُتَّخَّ ْولِِهْم     ِمْن  النَّٰاُس  ٰوَّ   حَّ
َّفَِّبالْبَّاِطِل  ِبِنْعمَّةِ   یُْؤِمُنْونَّ  ا ِ  وَّ  اّلٰله
 یَّْكُفُرْونَّ 

68. আৰু বয িযবিলয় আল্লোহৰ ওপৰত বমছো ৰচনো কলৰ অথিো 

ততওঁৰ তৰফৰ পৰো সতয অহোৰ বপছলতো তোক অস্বীকোৰ কলৰ, 

তসইজনতলক অবধক যোব ম আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? 

জোহোন্নোমৰ মোজলতই কোবফৰসক ৰ আিোসি  নহয়লন িোৰু? 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
َّوْ  كَِّذبًا بَّ  ا ٰقِ  كَّٰذَّ ه     لَّمَّٰا  ِبالْحَّ ٓاءَّ   جَّ
َّلَّیْسَّ  نَّٰمَّ  ِفْ  ا هَّ  لِٰلْكهِفِریْنَّ  مَّثًْوی جَّ

69. আৰু বযসকল  আমোৰ পথত সিিোত্মক প্ৰলচষ্টো চ োয়, 

আবম ততওঁল োকক বনশ্চয় আমোৰ পথসমূহত পবৰচোব ত 

কবৰম। বনশ্চয় আল্লোহ মুহবছনসক ৰ  গত আলছ। 

اهَُّدْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ْ  فِیْنَّا  جَّ ُ   لَّنَّْهِدیَّٰٰنَّ
َّ  وَّاِٰنَّ   ُسُبلَّنَّا    ن  لَّمَّعَّ  اّلٰله  الْمُْحِسِنْیَّ
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আৰ-ৰূম الروَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।   ٓآلٰم 

2. তৰোমোনসক  পৰোবজত হহলছ,  ْوُمن  غُلِبَِّت  الٰرُ

3. বনকটৱতী অি ত, বকন্তু বসহঁলত বসহঁতৰ এই পৰোজয়ৰ 

বপছত শীলেই বিজয়ী হ’ি, 
َّدْنَّ  ِفْ   ْ  وَُّهْم  اَْلَّْرِض  ا ْ  بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ   غَّلَُِّبِ

ن  یَّْغلُِبْونَّ  سَّ

4. বকছু িছৰৰ বভতৰলতই। আগৰ আৰু বপছৰ সকল ো 

ফয়চো ো আল্লোহলৰই; আৰু তসইবদনো মুবমনসক  আনবিত 

হ’ি, 

۬    ِبْضِع  ِفْ  ِ   ِسِنْیَّ     قَّْبُل  ِمْن  اَْلَّْمرُ  ّلِلٰه
 ْ ِمنٌۢ ذ    بَّْعُد    وَّ ى ِ یَّْومَّ ُح  وَّ  یَّْٰفرَّ

ن   الْمُْؤِمُنْونَّ

5. আল্লোহৰ সহোয়ত। ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ সহোয় কলৰ আৰু 

ততলৱঁই প্ৰি পৰোৰমী, পৰম দয়ো ু। 
ِ    ِبنَّْصرِ  ٓاُء    مَّْن  یَّْنُصرُ   اّلٰله   یَّٰشَّ

ِزیْزُ  ِحیُْمن  وَُّهوَّالْعَّ  الٰرَّ

6. এইলটো আল্লোহলৰই প্ৰবতশ্ৰুবত, আল্লোলহ ততওঁৰ প্ৰবতশ্ৰুবতৰ 

িযবতৰম নকলৰ, বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই নোজোলন। 
ِ    وَّعْدَّ  ُ  یُْخلُِف  َلَّ   اّلٰله ه   اّلٰله هِكٰنَّ  وَّعْدَّ ل   وَّ
ْكثَّرَّ  َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  النَّٰاِس  ا

7. বসহঁলত পোবথিৱ জীৱনৰ িোবহযক বদশ সম্পলকি  অৱগত, আৰু 

আবখৰোত সম্পলকি  বসহঁত উদোসীন। 
اِهًرا یَّْعلَّمُْونَّ  وةِ  ٰمِنَّ  ظَّ یه ۬   الْحَّ نْیَّا     الٰدُ
ِن  وَُّهْم  ةِ  عَّ ِفلُْونَّ  ُهْم  اَْلهِخرَّ  غه

8. বসহঁলত বনজৰ অেৰত ভোবি নোচোয় তনবক? আল্লোলহ 

আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত থকো সকল ো 

িস্তু সৃবষ্ট কবৰলছ যথোযথভোলৱ আৰু এটো বনবদি ষ্ট সময়ৰ িোলি। 

বনশ্চয় মোনুহৰ মোজৰ িহুলতই বনজ প্ৰবতপো কৰ সোক্ষ্োৎ 

সম্পলকি  অবিশ্বোসী। 

لَّْم  َّوَّ َّنُْفِسِهْم  ِفْ   یَّتَّفَّكَُّٰرْوا ا ا  ا لَّقَّ  مَّ   خَّ
 ُ مهوهِت  اّلٰله ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ  اَِٰلَّ  بَّیْنَُّهمَّا   وَّ

ٰقِ  ل   ِبالْحَّ ٰمً    وَّاَّجَّ ا وَّاِٰنَّ   ٰمُسَّ   ٰمِنَّ  كَِّثْْیً
بِِٰهْم  ِبلِقَّٓاِئ  النَّٰاِس   لَّكهِفُرْونَّ  رَّ
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9. বসহঁলত পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো নোইলন? ততবতয়োলহ বসহঁলত 

তদবখল লহঁলতন তয, বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ দশো বক হহবছ , 

শবিত বসহঁত আবছ  ইহঁততলকও প্ৰি , বসহঁলত মোটি 

চহোইবছ , আৰু ইহঁলত বযমোন বনমিোণ কবৰলছ তোতলকও 

অবধক বনমিোণ বসহঁলত কবৰবছ । বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ৰোছু সকল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণসহ আবহবছ । দৰোচ লত আল্লোহ 

এলনকুৱো নহয় তয, ততওঁ বসহঁতৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰলছ িৰং 

বসহঁত বনলজই বনজৰ প্ৰবত অনযোয় কবৰবছ । 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ    قَّْبلِِهْم    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك
ا َّانُْو  ٰدَّ  ك َّشَّ ْ  ا َّاُروا ِمْٰنُ ث َّ  اَْلَّْرضَّ  قُٰوَّةً ٰوَّا

مَُّرْوهَّا   ْكثَّرَّ  وَّعَّ َّ مَُّرْوهَّا  ِمٰمَّا  ا   عَّ
ْتُهْم  ٓاءَّ ِت    ُرُسلُُهْم  وَّجَّ َّانَّ  فَّمَّا   ِبالْبَّیِٰنه  ك

 ُ هِكْن  لِیَّْظلِمَُّهْم  اّلٰله ل ا وَّ َّانُْو  ُهْم  ك َّنُْفسَّ   ا
 یَّْظلِمُْونَّ  

10. এলতলক বযসকল  তিয়ো কবৰবছ  বসহঁতৰ পবৰণোলমো 

হহবছ  তিয়ো, কোৰণ বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু তোকল   োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ । 

َّانَّ  ثُٰمَّ  ٓاُءوا الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةَّ  ك   اَّسَّ
ْوٓاه ی َّْن  الٰسُ بُْوا ا ِ  ِباهیهِت  كَّٰذَّ َّانُْوا اّلٰله   وَّك

ا  ن  ِبهَّ  یَّْستَّْهِزُءْونَّ

11. আল্লোলহই সৃবষ্টৰ সূচনো কলৰ, তোৰ বপছত ততলৱঁই ইয়োৰ 

পুনৰোিৃবত্ত কবৰি, তোৰ বপছত ততোমোল োকক ততওঁৰ 

ওচৰলতই প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হ’ি। 

 ُ َّّلٰله ُؤا ا لْقَّ  یَّْبدَّ   اِلَّْیهِ  ثُٰمَّ   یُِعْیُده   ثُٰمَّ  الْخَّ
ُعْونَّ   ُتْرجَّ

12. আৰু বযবদনো বকয়োমত সংঘটিত হ’ি তসইবদনো 

অপৰোধীসক  হতোশ হহ পবৰি। 
یَّْومَّ  ةُ  تَُّقْوُم  وَّ اعَّ   یُْبلُِس  الٰسَّ

 الْمُْجِرُمْونَّ 

13. আৰু (আল্লোহৰ  গত কৰো) বসহঁতৰ শ্ববৰকসক  

(লসইবদনো) বসহঁতৰ িোলি চুপোবৰছকোৰী নহ'ি আৰু বসহঁলত 

বসহঁতৰ শ্ববৰককৃত উপোসযলিোৰক অস্বীকোৰ কবৰি। 

لَّْم  َّٓاى ِِهْم  ٰمِْن  لَُّٰهْم  یَُّكْن  وَّ ك ُؤا ُشرَّ ٓ  ُشفَّعه
َّانُْوا َّٓاى ِِهْم  وَّك ك ِفِریْنَّ  ِبُشرَّ  كه

14. আৰু বযবদনো বকয়োমত সংঘটিত হ’ি তসইবদনো বসহঁত 

বিভি হহ পবৰি। 
یَّْومَّ  ةُ  تَُّقْوُم  وَّ اعَّ ذ   الٰسَّ ى ِ  یَّْومَّ

قُْونَّ  ٰرَّ  یَّٰتَّفَّ

15. এলতলক বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োলক জোন্নোতত সুখ-শোবেত থোবকি; 
ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصَّ
ة   ِفْ  فَُّهْم  ْوضَّ ُْونَّ  رَّ  یُْٰحَبَّ
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16. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ  গলত আবখৰোতৰ সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ 

কবৰলছ, তসইসক  ত োকলকই শোবিৰ মোজত উপবিত কৰো 

হ’ি। 

ا  َّٰمَّ بُْوا كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا   ِباهیهِتنَّا  وَّكَّٰذَّ
لِقَّٓاِئ  ةِ  وَّ هٓى ِكَّ  اَْلهِخرَّ اِب  ِف  فَّاُول ذَّ   الْعَّ

ُرْونَّ   ُمْحضَّ

17. এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণো কৰো, তযবতয়ো ততোমোল োলক সন্ধোত উপনীত তহোৱো 

আৰু পুৱোৰ ভোগত উপনীত তহোৱো, 

نَّ  ِ  فَُّسْبحه   وَِّحْیَّ  ُتْمُسْونَّ  ِحْیَّ  اّلٰله
 ُتْصِبُحْونَّ 

18.  গলত আলিব ৰ সময়ত আৰু তযবতয়ো ততোমোল োলক 

দুপুৰীয়োত উপনীত তহোৱো। ততওঁৰ িোলিই সকল ো প্ৰশংসো 

আকোশসমূহত আৰু পৃবথৱীত। 

لَّهُ  ْمُد  وَّ مهوهِت  ِف  الْحَّ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ِشًیا ٰوَِّحْیَّ   ُتْظِهُرْونَّ  وَّعَّ

19. ততলৱঁই বনজীৱৰ পৰো সজীৱ উব য়োই আলন আৰু ততলৱঁই 

জীবৱতৰ পৰো মৃতক উব য়োই আলন। ততলৱঁই ভূবমক তোৰ 

মৃতুযৰ বপছত আলকৌ পুনজীবৱত কলৰ। এইদলৰই 

ততোমোল োকলকো উব য়োই আনো হ’ি। 

َّٰ  یُْخِرُج  ِت  ِمنَّ  الْحَّ یُْخِرُج  الْمَّٰیِ   وَّ
تَّ  ِٰ  ِمنَّ  الْمَّٰیِ یُْحِ  الْحَّ   بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  وَّ
ا    ْوتِهَّ لِكَّ   مَّ ن  وَّكَّذه ُجْونَّ  ُتْخرَّ

20. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত এইলটোও এটো তয, 

ততওঁ ততোমোল োকক মোটিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ বপছত 

ততোমোল োলক এবতয়ো মোনুহ হহ সিিত্ৰ বসঁচৰবত হহ পবৰছো। 

ِمْن  یهِته    وَّ َّْن  اه لَّقَُّكْم  ا اب   ٰمِْن  خَّ   ثُٰمَّ  ُترَّ
َّنُْتْم  اِذَّا   ر   ا  تَّْنتَِّشُرْونَّ  بَّشَّ

21. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত এইলটোও এটো বনদশিন 

তয, ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ তযোৰো সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত ততোমোল োলক 

বসহঁতৰ ওচৰত প্ৰশোবে  োভ কৰো আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

মোজত পোৰস্পবৰক তপ্ৰম আৰু তেহ সৃবষ্ট কবৰলছ। বনশ্চয় 

ইয়োত আলছ িহুলতো বনদশিন তসই সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  

গলৱষণো কলৰ। 

ِمْن  یهِته    وَّ َّْن  اه لَّقَّ  ا   ٰمِْن  لَّكُْم  خَّ
َّنُْفِسكُْم  َّْزوَّاًجا  ا ا ا ا  لِٰتَّْسكُُنْو    اِلَّْیهَّ
لَّ  عَّ ْحمًَّة    بَّیْنَُّكْم  وَّجَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ٰمَّوَّدَّٰةً ٰوَّرَّ
لِكَّ  هیهت   ذه  یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ
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22. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত আলছ আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্ট,  গলত ততোমোল োকৰ ভোষো আৰু িণিৰ 

হিবচত্ৰতো। বনশ্চয় ইয়োত জ্ঞোনীসক ৰ িোলি িহুলতো বনদশিন 

আলছ। 

ِمْن  یهِته   وَّ لُْق  اه مهوهِت  خَّ   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ُف  َّلِْسنَِّتكُْم  وَّاْخِتلَّ نِكُْم    ا َّلْوَّا  اِٰنَّ   وَّا

لِكَّ  ِفْ  هیهت   ذه لِمِْیَّ  َلَّ  لِٰلْعه

23. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত ৰোবত আৰু বদনত গ্ৰহণ 

কৰো ততোমোল োকৰ বনদ্ৰোও হহলছ এটো বনদশিন,  গলত ততওঁৰ 

অনুগ্ৰহৰ ফ লতই ততোমোল োলক (জীবৱকো) অলেষণ কৰো। 

বনশ্চয় ইয়োৰ মোজত আলছ িহুলতো বনদশিন তসই সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি বযসকল  শুনো পোয়। 

ِمْن  یهِته   وَّ ارِ  ِبالَّْٰیِل  مَّنَّاُمكُْم  اه   وَّالنَّٰهَّ
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   فَّْضلِه     ٰمِْن  وَّابِْتغَّٓاُؤُكْم    ذه

هیهت    یَّْٰسمَُّعْونَّ   لِٰقَّْوم   َلَّ

24. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত এইলটোও এটো তয, 

ততলৱঁই ততোমোল োকক ভয় আৰু আশোৰ সিোৰকৰূলপ বিদুযত 

তদখুৱোয়, আৰু আকোশৰ পৰো পোনী িৰষোয় আৰু তোৰ দ্বোৰো 

ততওঁ মৃত ভূবমক পুনজীবৱত কলৰ। বনশ্চয় ইয়োত িহুলতো 

বনদশিন আলছ তসই সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি বযসকল  অনুধোৱন কলৰ। 

ِمْن  یهِته   وَّ ْقَّ  یُِریُْكُم  اه ْوفًا    الَْبَّ خَّ
ِٰلُ  یَُنَّ مًَّعا ٰوَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ٰوَّطَّ   فَُّیْح   مَّٓاءً  الٰسَّ

ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ِبهِ  ْوتِهَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   مَّ   ذه
هیهت    یَّْٰعِقلُْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ

25. ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত আৰু আলছ তয, ততওঁৰ 

আলদশলতই আকোশ আৰু পৃবথৱী বিবতশী  হহ আলছ, তোৰ 

বপছত আল্লোলহ তযবতয়ো ততোমোল োকক মোটিৰ পৰো উঠিিল  

এিোৰ আহ্বোন কবৰি, ততবতয়ো ততোমোল োলক ও োই আবহিো। 

ِمْن  یهِته    وَّ َّْن  اه مَّٓاءُ  تَُّقْومَّ  ا   الٰسَّ
ُكْم  اِذَّا ثُٰمَّ   ِباَّْمِره     وَّاَْلَّْرُض    دَّعَّا
  ۬ ةً   ۬   ٰمِنَّ   دَّْعوَّ َّنُْتْم  اِذَّا    اَْلَّْرِض    ا

 تَّْخُرُجْونَّ 

26. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই সকল ো 

ততওঁলৰই। সকল ো ততওঁলৰই অনুগত। 
لَّه   مهوهِت  ِف  مَّْن  وَّ   لَّٰه   كُٰل    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ

 قهِنُتْونَّ 

27. ততলৱঁই সৃবষ্টৰ সূচনো কলৰ, তোৰ বপছত ততলৱঁই ইয়োৰ 

পুনৰোিৃবত্ত কবৰি; আৰু এইলটো ততওঁৰ িোলি অবত সহজ। 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত সলিিোচ্চ গুণোগুণ ততওঁলৰই; আৰু 

ততলৱঁই পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُؤا وَُّهوَّالَِّٰذْی  لْقَّ  یَّْبدَّ   یُِعْیُده   ثُٰمَّ  الْخَّ
َّْهوَُّن  لَّهُ   عَّلَّْیِه    وَُّهوَّا   ِف  اَْلَّْعله  الْمَّثَُّل  وَّ
وهِت  مه ِزیْزُ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  وَُّهوَّالْعَّ
ِكْیُمن   الْحَّ
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28. আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰোই 

এটো উপমো দোবঙ ধবৰলছ, (তকোৱোলচোন) আবম ততোমোল োকক 

বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ, তোত ততোমোল োকৰ অবধকোৰভুি 

দোস-দোসীসক ৰ তকোলনোিোই অংশীদোৰলন? এলতলক 

ততোমোল োলক এইলক্ষ্ত্ৰত সমোন তন? ততোমোল োলক বসহঁতক 

তসইদলৰ ভয় কৰো তনবক বযদলৰ ততোমোল োলক পৰস্পলৰ 

পৰস্পৰক ভয় কৰো? এইদলৰই আবম বনদশিনোৱ ীসমূহ 

বিিোবৰতভোলৱ িণিনো কলৰোঁ তসই সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি, বযসকল  

অনুধোৱন কলৰ। 

بَّ  رَّ َّنُْفِسكُْم    ٰمِْن  ٰمَّثًَّل  لَّكُْم  ضَّ  هَّْل   ا
ا  ٰمِْن  لَّٰكُْم  َّیْمَّانُُكْم  مَّلَّكَّْت  ٰمَّ   ٰمِْن  ا

َّٓاءَّ  ك ا  ِفْ  ُشرَّ زَّقْنهُكْم  مَّ َّنُْتْم  رَّ   فِْیهِ  فَّا
وَّٓاء   افُْونَُّهْم  سَّ   كَِّخْیفَِّتكُْم  تَّخَّ

كُْم    َّنُْفسَّ لِكَّ   ا ُل  كَّذه   اَْلهیهِت  نُفَّٰصِ
 یَّْٰعِقلُْونَّ  لِقَّْوم  

29. িৰং যোব মসকল  অজ্ঞতোিশতঃ বসহঁতৰ বনজৰ কোমনো-

িোসনোৰ অনুসৰণ কলৰ, এলতলক আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট 

কবৰলছ, তোক তকোলন বহদোয়ত বদি পোবৰি? আৰু বসহঁতৰ 

তকোলনো সহোয়কোৰীও নোই। 

تَّٰبَّعَّ  بَِّل  ا الَِّٰذیْنَّ  ا لَّمُْو  ُهْم  ظَّ َّْهوَّٓاءَّ   ا
ْْیِ  ٰلَّ  مَّْن  یَّْٰهِدْی  فَّمَّْن   عِلْم     ِبغَّ ُ    اَّضَّ  اّلٰله
ا  مَّ  نٰهِصِریْنَّ  ٰمِْن  لَُّهْم  وَّ

30. এলতলক তুবম একবনি হহ বনজৰ মুখমি ক দ্বীনৰ 

ওপৰত প্ৰবতবিত ৰখো, (লসইলটো হহলছ )আল্লোহৰ বফতৰত 

(স্বোভোবৱক ৰীবত িো দ্বীন ইছ োম), যোৰ ওপৰত (চ োৰ 

উপযুি কবৰ) ততওঁ মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছ; আল্লোহৰ সৃবষ্টৰ 

তকোলনো পবৰিতি ন নোই। এইলটোলৱই হহলছ সুপ্ৰবতবিত দ্বীন; 

বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই তসয়ো নোজোলন। 

َّقِْم  یِْن   وَّْجهَّكَّ  فَّا ِنْیًفا    لِلٰدِ تَّ   حَّ  فِْطرَّ
 ِ رَّ  الَِّٰتْ  اّلٰله ا    النَّٰاسَّ  فَّطَّ  َلَّ   عَّلَّْیهَّ

لِْق  تَّْبِدیْلَّ  ِ    لِخَّ لِكَّ   اّلٰله یُْن  ذه  الٰدِ
  ۬ ُم ن ٰیِ هِكٰنَّ   الْقَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   َلَّ  النَّٰاِس  ا
 یَّْعلَّمُْونَّ ۬ن 

31. ততোমোল োলক বিশুিবচলত্ত ততওলঁৰই অবভমুখী তহোৱো, 

তকৱ  ততওঁলৰই তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু ছো োত কোলয়ম 

কৰো;  গলত মুশ্ববৰকসক ৰ অেভুি ি নহ’িো। 

تَُّٰقْوهُ  اِلَّْیهِ  ُمِنیِْبْیَّ  َّقِْیُموا وَّا هوةَّ  وَّا ل  الٰصَّ
ن  ِمنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ   الْمُْشِرِكْیَّ

32. বযসকল  বনজৰ দ্বীনক বিভি কবৰলছ আৰু বিবভন্ন দ ত 

পবৰণত হহলছ (বসহঁতলৰো অেভুি ি নহ'িো)। প্ৰলতযক দল ই 

বসহঁতৰ ওচৰত বয আলছ তসইলটোক হ লয় উৎফুবল্লত। 

قُْوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ْ  فَّٰرَّ ُ َّانُْوا دِیْٰنَّ  ِشیًَّعا    وَّك
یِْهْم  ِبمَّا  ِحْزب    كُٰلُ   فَِّرُحْونَّ   لَّدَّ
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33. আৰু মোনুহক তযবতয়ো দুখ-হদনযই স্পশি কলৰ ততবতয়ো 

বসহঁলত বনজ প্ৰবতপো কৰ বপলন বিনীতভোলৱ উভবত আবহ 

তকৱ  ততওঁলকই আহ্বোন কলৰ। তোৰ বপছত তযবতয়ো ততও ঁ

বসহঁতক বনজ অনুগ্ৰহৰ তসোৱোদ  িল  বদলয়, ততবতয়ো বসহঁতৰ 

এটো দল  বনজ প্ৰবতপো কৰ  গত বশ্বকি  কলৰ; 

ْوا ُضٰر   النَّٰاسَّ  مَّٰسَّ  وَّاِذَّا بَُّٰهْم  دَّعَّ   رَّ
َّذَّاقَُّهْم  اِذَّا   ثُٰمَّ  اِلَّْیهِ  ٰمُِنیِْبْیَّ   ٰمِْنهُ  ا
ْحمَّةً  ْ  فَِّریْق   اِذَّا رَّ بِِٰهْم  ٰمِْٰنُ  ِبرَّ

ن   یُْشِرُكْونَّ

34. এইদলৰ আবম বসহঁতক বয প্ৰদোন কবৰলছোঁ, তোৰ প্ৰবত 

বসহঁলত অকৃতজ্ঞ হয়। এলতলক ততোমোল োলক তভোগ কবৰ 

ত োৱো, শীলেই ততোমোল োলক জোবনি পোবৰিো (ইয়োৰ পবৰণোম 

বক হ’ি)! 

ْ    ِبمَّا   لِیَّْكُفُرْوا ُ تَّْیٰنه   فَّتَّمَّٰتَُّعْوا   اه
ْوفَّ   تَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

35. আবম বসহঁতৰ ওচৰল  এলনকুৱো তকোলনো প্ৰমোণ অৱতীণি 

কবৰলছোঁ তনবক, বযলটোলৱ বসহঁতক বশ্বকি  কবৰিল  কয়? 
َّْم  لْنَّا  ا َّنْزَّ ْ   ا ًنا  عَّلَّهْْیِ یَّتَّكَّلَُّٰم  ُسلْطه   فَُّهوَّ
َّانُْوا ِبمَّا   یُْشِرُكْونَّ  ِبه   ك

36. আৰু তযবতয়ো আবম মোনুহক ৰহমতৰ তসোৱোদ  িল  বদও ঁ

ততবতয়ো বসহঁলত তসইলটোক হ  উৎফুবল্লত হয় আৰু যবদ 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ ফ ত তকোলনো অবনষ্ট সোধন হয়, ততলে 

বসহঁত বনৰোশ হহ পলৰ। 

َّذَّقْنَّا  وَّاِذَّا   ْحمَّةً  النَّٰاسَّ  ا ا    فَِّرُحْوا رَّ   ِبهَّ
ْ  وَّاِْن  ٌۢ  ُتِصُْبُ یِٰئَّة  مَّْت  ِبمَّا  سَّ   قَّٰدَّ

َّیِْدیِْهْم   یَّْقنَُّطْونَّ  ُهْم  اِذَّا ا

37. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ 

তোৰ িোলি জীবৱকো প্ৰশি কবৰ বদলয় অথিো সংকুবচত কবৰ 

বদলয়? বনশ্চয় ইয়োত িহুলতো বনদশিন আলছ তসই সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّٰنَّ  یَّرَّ َّ  ا   لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  اّلٰله
ٓاءُ  یَّْقِدُر    یَّٰشَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   وَّ هیهت   ذه   َلَّ
 یُْٰؤِمُنْونَّ  لِٰقَّْوم  

38. এলতলক আত্মীয়-স্বজনক বসহঁতৰ প্ৰোপয প্ৰদোন কৰো, 

 গলত বমছকীন আৰু মুছোবফৰসকল োলকো। বযসকল  আল্লোহৰ 

সন্তুবষ্ট কোমনো কলৰ ততওঁল োকৰ িোলি এইলটো অবত উত্তম 

আৰু ততওঁল োলকই হহলছ সোফ যমবিত। 

ٰقَّه   الُْقْربه  ذَّا فَّاهِت    وَّابْنَّ  وَّالْمِْسِكْیَّ   حَّ
ِبیِْل    لِكَّ   الٰسَّ ْْی   ذه َِّٰذیْنَّ  خَّ   یُِریُْدْونَّ  لِٰل
ِ ؗ  وَّْجهَّ  هٓى ِكَّ   اّلٰله  الْمُْفلُِحْونَّ   ُهُم  وَّاُول
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39. আৰু মোনুহৰ সম্পদ িৃবি পোি িুব  ততোমোল োলক বয সুত 

বদয়ো, আল্লোহৰ দৃবষ্টত বকন্তু তসয়ো ধন-সম্পদ িৃবি নকলৰ। 

আনহোলত আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ িোলি ততোমোল োলক বয 

যোকোত প্ৰদোন কৰো (তসইলটোলৱলহ সম্পদ িৃবি কলৰ) 

এলতলক ততওলঁ োলকলহ প্ৰকৃত সমৃিশো ী। 

ا   مَّ تَّیُْتْم  وَّ بًا ٰمِْن  اه ۡ  ٰرِ بُوَّا ْ َّْموَّاِل  ِفْ   لِْٰیَّ   ا
ِ    ِعْندَّ  یَّْربُْوا فَّلَّ  النَّٰاِس  ا    اّلٰله مَّ   وَّ
تَّیُْتْم  وة   ٰمِْن  اه ِ  وَّْجهَّ   ُتِریُْدْونَّ  زَّكه  اّلٰله
هٓى ِكَّ   الْمُْضِعُفْونَّ   ُهُم  فَّاُول

40. আল্লোলহই তসই সেো বযজলন ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ 

তোৰ বপছত ততোমোল োকক জীবৱকো দোন কবৰলছ। ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ মৃতুয ঘটোি তোৰ বপছত ততলৱঁই আলকৌ 

ততোমোল োকক জীবৱত কবৰি। ততোমোল োলক অংশী কৰো 

বি োকৰ মোজত এলনকুৱো তকোলনোিো আলছ তনবক বযজলন 

এইলিোৰৰ বকিো এটো কবৰি পোলৰ? বসহঁলত বযলিোৰ অংশী কলৰ 

ততওঁ তসইলিোৰৰ পৰো পবৱত্ৰ মবহমোময় আৰু অবত উিি ত। 

 ُ َّّلٰله لَّقَُّكْم  الَِّٰذْی  ا زَّقَُّكْم  ثُٰمَّ  خَّ   ثُٰمَّ  رَّ
  ِمْن  هَّْل   یُْحِیْیُكْم    ثُٰمَّ  یُِمیُْتُكْم 
َّٓاى ِكُْم  ك ُل  ٰمَّْن  ُشرَّ لِكُْم   ِمْن  یَّْٰفعَّ   ٰمِْن  ذه

ء     ْ نَّه    َشَّ له  ُسْبحه ٰمَّا  وَّتَّعه   عَّ
ن   یُْشِرُكْونَّ

41. মোনুহৰ কৃতকমিৰ ফ লতই ি ত আৰু সোগৰত বিপযিলয় 

তদখো বদলছ; ফ ত ততওঁ বসহঁতক বসহঁতলৰ বকছুমোন কোমৰ 

শোবি আস্বোদন কৰোয়, যোলত বসহঁলত (সৎপথল  উভবত 

আলহ। 

رَّ  هَّ ادُ  ظَّ ِٰ  ِف  الْفَّسَّ   ِبمَّا  وَّالْبَّْحرِ  الَْبَّ
بَّْت  َّیِْدی كَّسَّ   لُِیِذیْقَُّهْم  النَّٰاِس  ا
ِملُْوا الَِّٰذْی  بَّْعضَّ  لَُّٰهْم  عَّ یَّْرِجُعْونَّ  لَّعَّ
 

42. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো আৰু তচোৱো 

পূিিৱতীসক ৰ পবৰণোম বক হহবছ !’ বসহঁতৰ অবধকোংশই 

আবছ  মুশ্ববৰক। 

ْوا قُْل    كَّْیفَّ  فَّانُْظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  ِسْْیُ
َّانَّ  َّانَّ   قَّْبُل    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك  ك

ْكثَُّرُهْم  َّ  ٰمُْشِرِكْیَّ  ا

43. এলতলক তুবম আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো তসই বদন অহোৰ 

পূলিিই, সৰ -সঠিক দ্বীনৰ ওপৰত বনজলক প্ৰবতবিত ৰখো, 

বযলটো বদন অবনিোযি। তসই বদনো মোনুহ বিভি হহ পবৰি। 

َّقِْم  یِْن   وَّْجهَّكَّ  فَّا ِم  لِلٰدِ ٰیِ   قَّْبِل  ِمْن  الْقَّ
َّْن  َّ  ا دَّٰ  َٰلَّ  یَّْوم   یَّٰاِْٰت ِ  ِمنَّ  لَّه   مَّرَّ ذ   اّلٰله ى ِ   یَّْومَّ

ُعْونَّ  ٰدَّ  یَّٰٰصَّ

44. বযলয় কুফৰী কলৰ, কুফৰীৰ শোবি তোলৰই প্ৰোপয; আৰু 

বযসকল  সৎকমি কলৰ ততওঁল োলক বনজৰ িোলিই ৰচনো কলৰ 

সুখ-শযযো। 

ْن  لَّْیهِ  كَّفَّرَّ  مَّ مَّْن   ُكْفُره     فَّعَّ ِملَّ  وَّ   عَّ
الًِحا  َّنُْفِسِهْم  صَّ ن  فَِّل ُدْونَّ  یَّْمهَّ
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45. কোৰণ বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

আল্লোলহ ততওলঁ োকক বনজ অনুগ্ৰলহলৰ পুৰসৃ্কত কবৰি। বনশ্চয় 

ততওঁ কোবফৰসক ক পছি নকলৰ। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لِیَّْجِزیَّ  مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه نَّٰه    فَّْضلِه      ِمْن  الٰصَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  اِ
 الْكهِفِریْنَّ 

46. আৰু ততওৰঁ বনদশিনসমূহৰ মোজত এইলটোও এটো তয, 

ততলৱঁই (িৰষুণৰ পূলিি) সুসংিোদিোহীৰূলপ িতোহ তপ্ৰৰণ কলৰ, 

যোলত ততোমোল োকক ততওঁৰ বকছুমোন ৰহমত আস্বোদন 

কলৰোৱোি পোলৰ,  গলত যোলত ততওঁৰ বনলদি শত 

তনৌযোনসমূহক চ োচ  কলৰোৱোি পোলৰ আৰু যোলত 

ততোমোল োলক ততওঁৰ অনুগ্ৰহৰ সন্ধোন কবৰি পোৰো,  গলত 

যোলত ততোমোল োলক কৃতজ্ঞ তহোৱো। 

ِمْن  یهِته    وَّ َّْن  اه یَّاحَّ  یُْٰرِسلَّ  ا   الٰرِ
لُِیِذیْقَُّكْم  ت  ٰوَّ ره   ٰرَّْحمَِّته   ٰمِْن  ُمبَّٰشِ

لِتَّْجِریَّ  لِتَّْبتَُّغْوا ِباَّْمِره   الُْفلُْك  وَّ   ِمْن  وَّ
لَّٰكُْم  فَّْضلِه   لَّعَّ  تَّْشكُُرْونَّ  وَّ

47. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ পূলিি ৰোছু সক ক ততওলঁ োকৰ 

বনজ বনজ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। এলতলক 

ততওঁল োলক বসহঁতৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণোবদ হ  আবহবছ , 

ফ ত আবম অপৰোধীবি োকৰ পৰো প্ৰবতলশোধ হ বছল োঁ। 

আমোৰ দোবয়ত্ব তকৱ  মুবমনসক ক সহোয় কৰো। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   اِله  ُرُسًل  قَّْبلِكَّ  ِمْن  ا
ٓاُءْوُهْم  قَّْوِمِهْم    ِبالْبَّیِٰنهِت  فَّجَّ
ُمْوا    الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  فَّانْتَّقَّْمنَّا  َّْجرَّ َّانَّ   ا  وَّك

ٰقًا   الْمُْؤِمِنْیَّ  نَّْصرُ  عَّلَّیْنَّا  حَّ

48. আল্লোলহই তসই সেো বযজলন িতোহ তপ্ৰৰণ কলৰ, ফ ত 

ই তমঘমো োক সিোব ত কলৰ, তোৰ বপছত ততওঁ ইয়োক 

তযলনলক ইচ্ছো কলৰ আকোশত প্ৰসোবৰত কবৰ বদলয়, আৰু 

ইয়োক খি-বিখি কবৰ বদলয়, ফ ত তুবম তদবখিল  তপোৱো 

তোৰ মোজৰ পৰো ও োই আলহ িৰষুণৰ তটোপো , তোৰ বপছত 

ততওঁ তযবতয়ো ইয়োক ততওঁৰ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো 

বযসক ৰ প্ৰবত ইচ্ছো কলৰ তপৌঁচোই বদলয়, ততবতয়ো ততওলঁ োক 

আনবিত হয়, 

 ُ َّّلٰله یهحَّ  یُْرِسُل  الَِّٰذْی  ا   فَّتُثِْْیُ  الٰرِ
ابًا حَّ مَّٓاءِ  ِف  فَّیَّْبُسُطه   سَّ   كَّْیفَّ  الٰسَّ
ٓاءُ  لُه   یَّشَّ یَّْجعَّ ًفا  وَّ َّی  ِكسَّ  الْوَّدْقَّ  فََّتَّ
هلِه      ِمْن  یَّْخُرُج  ابَّ  فَّاِذَّا    ِخل   مَّْن  ِبه   اَّصَّ
ٓاءُ    ُهْم  اِذَّا ِعبَّادِه    ِمْن  یَّٰشَّ

 یَّْستَّْبِشُرْونَّ  

49. যবদও ততওলঁ োলক ততওলঁ োকৰ প্ৰবত িৰষুণ নহোৰ পূলিি 

একোে বনৰোশ হহ পবৰবছ । 

َّانُْوا وَّاِْن  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  ك َّٰلَّ  ا ْ  یَُٰنَّ   عَّلَّهْْیِ
 لَّمُْبلِِسْیَّ  قَّْبلِه   ٰمِْن 
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50. এলতলক তুবম আল্লোহৰ অনুগ্ৰহৰ ফ  সম্পলকি  বচেো কৰো, 

বকদলৰ ততওঁ মৃত ভূবমক পুনজীবৱত কলৰ। বনশ্চয় এইদলৰই 

আল্লোলহ মৃতক জীবৱত কবৰি, আৰু ততওঁ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ثهرِ  اِله   فَّانُْظرْ  ْحمَِّت  اه ِ  رَّ   یُْحِ  كَّْیفَّ  اّلٰله
ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ْوتِهَّ لِكَّ  اِٰنَّ   مَّ   لَّمُْحِ  ذه
له   الْمَّْوٰته    ء   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

51. আৰু যবদ আবম এলনকুৱো িতোহ তপ্ৰৰণ কলৰোঁ যোৰ ফ ত 

বসহঁলত তদবখিল  পোয় তয, শসয হো ধীয়ো ৰং ধোৰণ কবৰলছ, 

ততবতয়ো বসহঁত অকৃতজ্ঞ হহ পলৰ। 

ْن  لَّى ِ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ َّْوهُ  ِریًْحا  ا ا ا فَّرَّ ٰرً  ُمْصفَّ
لُْٰوا ْ  لَّٰظَّ  یَّْكُفُرْونَّ  بَّْعِده   ِمنٌۢ

52. এলতলক বনশ্চয় তুবম মৃতক শুনোি তনোৱোবৰিো, িবধলৰোলকো 

আহ্বোন শুনোি তনোৱোবৰিো, তযবতয়ো বসহঁত পৃিপ্ৰদশিন কবৰ গুবচ 

যোয়। 

  ُتْسِمعُ  وََّلَّ  الْمَّْوٰته  ُتْسِمعُ  َلَّ  فَّاِنَّٰكَّ 
ٰمَّ  عَّٓاءَّ  الٰصُ لَّْٰوا اِذَّا الٰدُ  ُمْدِبِریْنَّ  وَّ

53. আৰু তুবম অন্ধবি োকলকো বসহঁতৰ পথভ্ৰষ্টতোৰ পৰো 

বহদোয়তল  আবনি তনোৱোবৰিো। বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহৰ 

প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ তকৱ  ততওলঁ োকলকই তুবম শুনোি 

পোবৰিো; কোৰণ ততওঁল োলকই আত্মসমপিণকোৰী। 

ا   مَّ َّنْتَّ  وَّ دِ  ا ْن  الُْعْمِ  ِبهه ْ    عَّ هلَّهَِتِ ل  ضَّ
  فَُّهْم  ِباهیهتِنَّا  یُْٰؤِمُن  مَّْن  اَِٰلَّ  ُتْسِمعُ  اِْن 

ن   ٰمُْسلِمُْونَّ

54. আল্লোলহই তসই সেো বযজলন ততোমোল োকক সৃবষ্ট কলৰ 

দুিি ৰূলপ, আৰু ততলৱঁই দুিি তোৰ বপছত শবি দোন কলৰ; 

শবিৰ বপছত আলকৌ দুিি তো আৰু িোধিকয বদলয়। ততওঁ বয 

ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱ সৃবষ্ট কলৰ আৰু ততলৱঁই সিিজ্ঞ, 

সিিশবিমোন। 

 ُ َّّلٰله لَّقَُّكْم  الَِّٰذْی  ا ْعف    ٰمِْن  خَّ   ثُٰمَّ  ُضر
لَّ  عَّ ْ  جَّ ْعف   بَّْعدِ  ِمنٌۢ لَّ  ثُٰمَّ   قُٰوَّةً  ُضر عَّ   جَّ
 ْ یْبًَّة     قُٰوَّة   بَّْعدِ  ِمنٌۢ ْعًفا ٰوَّشَّ ا  یَّْخلُُق   ُضر   مَّ

ٓاُء    لِْیُم   یَّشَّ  الْقَِّدیُْر  وَُّهوَّالْعَّ

55. আৰু বযবদনো বকয়োমত সংঘটিত হ'ি তসইবদনো 

অপৰোধীবি োলক শপত খোই ক'ি তয, বসহঁলত (পৃবথৱীত) এটো 

মুহূতি ৰ তিবছ সময় অৱিোন কৰো নোবছ । এইদলৰই বসহঁলত 

পথভ্ৰষ্ট হহবছ । 

یَّْومَّ  ةُ  تَُّقْوُم  وَّ اعَّ  یُْقِسُم  الٰسَّ
  ۬ ا   الْمُْجِرُمْونَّ ن ْْیَّ  لَِّبثُْوا مَّ ة      غَّ اعَّ   سَّ

لِكَّ  َّانُْوا كَّذه  یُْؤفَُّكْونَّ  ك
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56. আনহোলত বযসক ক জ্ঞোন আৰু ঈমোন বদয়ো হহলছ 

ততওঁল োলক ক’ি, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক আল্লোহৰ ব বখত 

(মযোদ) অনুযোয়ী পুনৰুিোনৰ বদৱসল লক অৱিোন কবৰছো। 

এলতলক এইলটোলৱই হহলছ পুনৰুিোনৰ বদৱস; বকন্তু 

ততোমোল োলক জনো নোবছ ো’। 

 وَّاَْلِیْمَّانَّ  الِْعلْمَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ 
ِب  ِفْ  لَِّبثُْتْم  لَّقَّْد  ِ  ِكته  یَّْوِم  اِله  اّلٰله

ا  الْبَّْعِث ؗ  ذَّ هِكنَُّٰكْم  الْبَّْعِث  یَّْوُم  فَّهه ل  وَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ُكنُْتْم 

57. এলতলক বযসকল  অনযোয় কবৰলছ তসইবদনো বসহঁতৰ 

ওজৰ-আপবত্ত বসহঁতৰ তকোলনো কোমত নোবহি আৰু বসহঁতক 

বতৰষৃ্কত তহোৱোৰ (মোধযমত আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ) সুলযোলগো 

বদয়ো নহ’ি। 

ذ   ى ِ لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّْنفَّعُ  َٰلَّ  فَّیَّْومَّ  ظَّ
ُتُهْم  ْعِذرَّ  یُْستَّْعتَّبُْونَّ  ُهْم  وََّلَّ  مَّ

58. আৰু বনশ্চয় আবম এই তকোৰআনত মোনুহৰ িোলি সকল ো 

ধৰণৰ দৃষ্টোে দোবঙ ধবৰলছোঁ। তুবম যবদ বসহঁতৰ ওচৰত তকোলনো 

বনদশিন উপবিত কৰো, ততলে বযসকল  কুফৰী কবৰলছ 

বসহঁলত অৱলশয ক’ি, ‘ততোমোল োক হহছো িোবত পন্থী’। 

لَّقَّْد  بْنَّا  وَّ رَّ ا ِفْ  لِلنَّٰاِس  ضَّ ِن  ههذَّ  الُْقْراه
ْن   مَّثَّل     كُٰلِ  ِمْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ  ِباهیَّة   ِجْئهَتَّ

ا الَِّٰذیْنَّ  لَّٰیَُّقْولَّٰنَّ  ُرْو  َّنُْتْم  اِْن  كَّفَّ   اَِٰلَّ  ا
 ُمْبِطلُْونَّ 

59. এইদলৰই আল্লোলহ তমোহৰ মোবৰ বদলয় তসইসক  ত োকৰ 

অেৰত, বযসকল  জ্ঞোন নোৰোলখ। 

لِكَّ  ُ  یَّْطبَّعُ  كَّذه له  اّلٰله  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  قُلُْوِب  عَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ 

60. এলতলক তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো, বনশ্চয় আল্লোহৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত সতয।  গলত বযসকল  দৃঢ বিশ্বোসী নহয়, বসহঁলত 

তযন ততোমোক বিচব ত কবৰি তনোৱোলৰ। 

ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  فَّاْصَِبْ  ٰق   اّلٰله   وََّلَّ  حَّ
ن  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْستَِّخٰفَّنَّٰكَّ   یُْوقُِنْونَّ
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 ুক্বমোন لقماَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।   ٓآلٰم 

2. এইলিোৰ হহলছ প্ৰজ্ঞোপূণি বকতোিৰ আয়োত,  َّیهُت  تِلْك ِب  اه ِكْیِمن  الِْكته  الْحَّ

3. সৎকমিশী সক ৰ িোলি বহদোয়ত আৰু ৰহমতস্বৰূপ, ْحمَّةً  ُهًدی ن  وَّرَّ  لِٰلْمُْحِسِنْیَّ

4. বযসকল  ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু যোকোত প্ৰদোন কলৰ 

আৰু ততওলঁ োলকই আবখৰোতৰ প্ৰবত বনবশ্চত বিশ্বোস িোপন 

কলৰ। 

هوةَّ  یُِقْیُمْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ل یُْؤُتْونَّ  الٰصَّ  وَّ
وةَّ  كه ةِ  وَُّهْم  الٰزَّ  یُْوقُِنْونَّ   ُهْم  ِباَْلهِخرَّ

5. ততওঁল োলকই বনজ প্ৰবতপো কৰ বনলদি বশত বহদোয়তৰ 

ওপৰত আলছ আৰু ততওলঁ োলকই হহলছ সোফ যমবিত। 
هٓى ِكَّ  له  اُول بِِٰهْم  ٰمِْن  ُهًدی عَّ هٓى ِكَّ  ٰرَّ   وَّاُول
 الْمُْفلُِحْونَّ  ُهُم 

6. আৰু মোনুহৰ মোজত বকছুমোন এলনকুৱো মোনুলহো আলছ 

বযসকল  আল্লোহৰ পথত িোধো বদয়োৰ িোলি অসোৰ িোকয বকবন 

 য় বিনো জ্ঞোলন আৰু আল্লোলহ তদখুৱো পথক  োট্টো-বিদ্ৰূপ কলৰ। 

বসহঁতৰ িোলিই আলছ অৱমোননোকৰ শোবি। 

ِمنَّ  ِْی  مَّْن  النَّٰاِس  وَّ  یَّْٰشَتَّ
ِدیِْث  ْن  لُِیِضٰلَّ  لَّْهوَّالْحَّ ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ  اّلٰله

ْْیِ  ۬   ِبغَّ هَّا   عِلْم    یَّٰتَِّخذَّ هٓى ِكَّ   ُهُزًوا    وَّ  اُول
اب   لَُّهْم   ٰمُِهْی   عَّذَّ

7. আৰু তযবতয়ো তোৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ বত োৱত 

কৰো হয় ততবতয়ো বস অহংকোৰত মুখ ঘূৰোই বনলয়, তযবনিো বস 

এইলটো শুনোই তপোৱো নোই, তযবনিো তোৰ দুলয়ো কোণ িবধৰ; 

এলতলক তোক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ সংিোদ বদয়ো। 

یهتُنَّا  عَّلَّْیهِ  ُتْتله  وَّاِذَّا ٰله   اه ا وَّ   ُمْستَّْكَِبً
َّْن  َّا ا  لَّْٰم  ك َّٰنَّ  یَّْسمَّْعهَّ َّا   وَّقًْرا    اُذُنَّْیهِ  ِفْ   ك

ْرهُ  اب   فَّبَّٰشِ ذَّ َّلِْیم   ِبعَّ  ا

8. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ বনয়োমতপূণি জোন্নোত; 
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
نٰهُت  لَُّهْم   النَِّٰعْیِمن  جَّ
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9. তোত ততওঁল োক িোয়ী হ’ি। আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয। 

ততওঁ মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
لِِدیْنَّ  ا    خه ِ  وَّعْدَّ   فِْیهَّ ٰقًا    اّلٰله   حَّ

ِزیْزُ  ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

10. ততলৱঁই আকোশসমূহ বনমিোণ কবৰলছ খুটোবিহীন, 

ততোমোল োলক তসইখনক তদবখ আছো, ততলৱঁই পৃবথৱীত িোপন 

কবৰলছ সুদৃঢ পিিতমো ো, যোলত পৃবথৱীলয় ততোমোল োকক হ  

ঢব  নপলৰ,  গলত ইয়োত বসঁচৰবত কবৰ বদলছ সকল ো ধৰণৰ 

জীৱ-জন্তু। আবমলয়ই আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ কলৰোঁ তোৰ 

বপছত ইয়োত উৎপন্ন কলৰোঁ নোনো প্ৰকোৰৰ ক যোণকৰ উবদ্ভদ। 

لَّقَّ  مهوهِت  خَّ ْْیِ  الٰسَّ مَّد   ِبغَّ ا  عَّ ْونَّهَّ  تَّرَّ
َّلْقه  وَّاِسَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّا َّْن  رَّ  تَِّمْیدَّ  ا
بَّٰثَّ  ِبكُْم  ا  وَّ   دَّٓابَّٰة     كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ

لْنَّا  َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّا َّنٌْۢبَّتْنَّا  مَّٓاءً  الٰسَّ   فَّا
ا   كَِّریْم   زَّْوج   كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ

11. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ সৃবষ্ট। এলতলক ততওঁৰ িোবহলৰ 

আলন বক সৃবষ্ট কবৰলছ তমোক তদখুৱোলচোন? িৰং যোব মসক  

আলছ স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত। 

ا لُْق  ههذَّ ِ  خَّ َُّرْوِنْ  اّلٰله ا ذَّا فَّا لَّقَّ  مَّ   خَّ
لِمُْونَّ  بَِّل   دُْونِه     ِمْن  الَِّٰذیْنَّ    ِفْ  الٰظه
هل   ل ن  ضَّ ِبْی   ٰمُ

12. আৰু বনশ্চয় আবম  ুক্বমোনক বহকমত দোন কবৰবছল োঁ 

আৰু হকবছল োঁ তয, আল্লোহৰ প্ৰবত কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। 

বযলয় কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ বস বনজৰ ক যোণৰ িোলিই 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ আৰু যবদ তকোলনোিোই অকৃতজ্ঞ হয় 

ততলে বনশ্চয় আল্লোহ অভোৱমুি, বচৰ প্ৰশংবসত। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ َِّن  الِْحكْمَّةَّ  لُْقمهنَّ  اه  اْشكُرْ  ا
   ِ مَّْن   ّلِلٰه  لِنَّْفِسه     یَّْشكُرُ  فَّاِنَّٰمَّا  یَّْٰشكُرْ  وَّ

مَّْن  َّ  فَّاِٰنَّ  كَّفَّرَّ  وَّ ِنٰ   اّلٰله ِمْید   غَّ  حَّ

13. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো  ুক্বমোলন ততওঁৰ পুত্ৰক 

উপলদশ বদ হকবছ , ‘তহ তমোৰ পুত্ৰ! আল্লোহৰ  গত বশ্বকি  

নকবৰিো। বনশ্চয় বশ্বকি  হহলছ মহো অনযোয়’। 

یَِّعُظه   َِلبِْنه   لُْقمهُن  قَّالَّ  وَّاِذْ  َّٰ  وَُّهوَّ   یهُبنَّ
۬   ُتْشِرْك  َلَّ  ِ ر ْركَّ  اِٰنَّ   ِباّلٰله   لَُّظلْم   الٰشِ

ِظْیم    عَّ

14. আৰু আবম মোনুহক তোৰ বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত সদোচৰণ 

কবৰিল  বনলদি শ বদলছোঁ। তোৰ মোলক তোক কষ্টৰ বপছত কষ্ট 

সহয কবৰ গভি ত ধোৰণ কবৰলছ, আৰু তোক বপয়োহ এলৰোৱোিল  

সময়  োলগ দুিছৰ। এলতলক তমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোৰ বপতৃ-

মোতৃৰ প্ৰবত কৃতজ্ঞ তহোৱো। প্ৰতযোৱতি ন তকৱ  তমোৰ ওচৰলতই। 

یْنَّا  انَّ  وَّوَّٰصَّ یِْه    اَْلِنْسَّ مَّلَّْتهُ   ِبوَّالِدَّ   حَّ
له  وَّْهًنا  اُٰمُه   لُه   عَّ   عَّامَّْیِ  ِفْ  وَّهْن  ٰوَّفِصه
َِّن  یْكَّ    ِلْ  اْشكُرْ  ا لِوَّالِدَّ َّٰ   وَّ  اِلَّ

 الْمَِّصْْیُ 
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15. আৰু ততোমোৰ বপতৃ-মোতৃলয় যবদ ততোমোক তমোৰ  গত 

বশ্বকি  কবৰিল  তহঁচো প্ৰলয়োগ কলৰ বয বিষলয় ততোমোৰ তকোলনো 

জ্ঞোন নোই, ততলে তুবম বসহঁতৰ কথো নোমোবনিো আৰু পৃবথৱীত 

বসহঁতৰ  গত িসিোস কবৰিো সদ্ভোলৱ। তুবম তসই িযবিৰ পথ 

অৱ ম্বন কৰো, বযলয় তমোৰ অবভমুখী হহলছ। তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন তমোৰ ওচৰলতই হ’ি, ততবতয়ো মই 

ততোমোল োকক তসই বিষলয় অৱবহত কবৰম বযলিোৰ 

ততোমোল োলক কবৰবছ ো। 

كَّ  وَّاِْن  اهَّده له   جَّ َّْن  عَّ ا  ِبْ  ُتْشِركَّ  ا   مَّ
  ُتِطْعُهمَّا  فَّلَّ   عِلْم  ن  ِبه   لَّكَّ  لَّیْسَّ 

اِحبُْهمَّا  نْیَّا  ِف   وَّصَّ ْعُرْوفًا ؗ  الٰدُ تَِّٰبعْ   مَّ   وَّا
ِبیْلَّ  َّنَّابَّ  مَّْن  سَّ َّٰ    ا َّٰ  ثُٰمَّ   اِلَّ   اِلَّ

ْرِجُعكُْم    ُكنُْتْم  ِبمَّا  فَّاُنَّٰبُِئكُْم  مَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ 

16. ‘তহ তমোৰ পুত্ৰ! বনশ্চয় তসয়ো (পোপ-পূণয) যবদ সবৰয়হৰ 

িীজৰ সমোলনো হয়, আৰু ই যবদ থোলক বশ োগভি ত অথিো 

আকোশসমূহত নোইিো পৃবথৱীত, আল্লোলহ তসইলটোলকো 

উপবিত কবৰি। বনশ্চয় আল্লোহ সূক্ষ্মদশী, সমযক অৱবহত। 

 َّٰ ا   یهُبنَّ نَّٰهَّ بَّٰة   ِمثْقَّالَّ  تَُّك  اِْن  اِ   ٰمِْن  حَّ
ْردَّل   ة   ِفْ   فَّتَُّكْن  خَّ ْخرَّ َّوْ  صَّ   ِف  ا
وهِت  مه َّوْ  الٰسَّ ا  یَّاِْت  اَْلَّْرِض  ِف  ا ُ    ِبهَّ   اّلٰله

َّ  اِٰنَّ  ِبْْی   لَِّطْیف   اّلٰله  خَّ

17. ‘তহ তমোৰ পুত্ৰ! ছো োত কোলয়ম কৰো, সৎকমিৰ আলদশ 

বদয়ো আৰু অসৎকমিৰ পৰো বনলষধ কৰো,  গলত ততোমোৰ 

ওপৰত বয (বিপদ) আপবতত হয় তোৰ ওপৰত হধযিয ধোৰণ 

কৰো। বনশ্চয় এইলটো অনযতম দৃঢ সংকল্পৰ কোম। 

 َّٰ َّقِِم  یهُبنَّ هوةَّ  ا ل  ِبالْمَّْعُرْوِف  وَّاُْمرْ  الٰصَّ
نْهَّ  ِن  وَّا له  وَّاْصَِبْ  الْمُْنكَّرِ  عَّ ا   عَّ   مَّ

ابَّكَّ    لِكَّ  اِٰنَّ   اَّصَّ ْزِم  ِمْن  ذه  اَْلُُموِْر   عَّ

18. আৰু তুবম মোনুহৰ প্ৰবত অৱজ্ঞো কবৰ ততোমোৰ গো  তিকো 

নকবৰিো,  গলত পৃবথৱীত বফতোবহ মোবৰ নুফুবৰিো; বনশ্চয় 

আল্লোলহ তকোলনো উিত, অহংকোৰীক পছি নকলৰ। 

رْ  وََّلَّ  ٰعِ كَّ  ُتصَّ ٰدَّ   ِف  تَّْمِش  وََّلَّ  لِلنَّٰاِس  خَّ
ًحا    اَْلَّْرِض  َّ  اِٰنَّ   مَّرَّ  كُٰلَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  اّلٰله
 فَُّخوْر    ُمْختَّال  

19. আৰু তুবম ততোমোৰ চ ো-ফুৰোৰ তক্ষ্ত্ৰত মধযমপন্থো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু ততোমোৰ কণ্ঠস্বৰ অৱনত কৰো, বনশ্চয় 

মোতৰ বভতৰত আটোইতলক অপ্ৰীবতকৰ মোত হহলছ গোধৰ 

মোত। 

  ِمْن  وَّاْغُضْض  مَّْشِیكَّ  ِفْ  وَّاقِْصْد 
ْوتِكَّ    َّنْكَّرَّ  اِٰنَّ   صَّ ْوُت  اَْلَّْصوَّاِت  ا   لَّصَّ
ن  ِمْْیِ  الْحَّ
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20. ততোমোল োলক  ক্ষ্য কৰো নোইলন? বনশ্চয় আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীত বয আলছ সকল োলিোৰলকই আল্লোলহ 

ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত ততওঁৰ প্ৰকোশয আৰু অপ্ৰকোশয 

অনুগ্ৰহসমূহ সমূ্পণি কবৰলছ; আৰু মোনুহৰ মোজত বকছুমোন 

এলনকুৱো মোনুলহো আলছ বযসকল  তকোলনো জ্ঞোন, তকোলনো 

পথবনলদি শ অথিো তকোলনো দীবপ্তমোন গ্ৰন্থ তনোলহোৱোলক আল্লোহ 

সম্পলকি  িোক-বিতিো কলৰ। 

َّلَّْم  ْوا ا َّٰنَّ  تَّرَّ َّ  ا رَّ  اّلٰله ٰخَّ   ِف  ٰمَّا  لَّكُْم  سَّ
وهِت  مه ا  الٰسَّ مَّ َّْسبَّغَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ   وَّا
مَّه   عَّلَّْیُكْم  بَّاِطنًَّة    نِعَّ ةً ٰوَّ اِهرَّ ِمنَّ   ظَّ   وَّ
ادِلُ  مَّْن  النَّٰاِس  ِ  ِف  یُٰجَّ ْْیِ  اّلٰله عِلْم     ِبغَّ
ِنْْی   ِكتهب   وََّلَّ  ُهًدی ٰوََّلَّ   ٰمُ

21. আৰু বসহঁতক তযবতয়ো তকোৱো হয় তয, ‘আল্লোলহ বয 

অৱতীণি কবৰলছ ততোমোল োলক তসয়ো অনুসৰণ কৰো’। বসহঁলত 

কয়, ‘িৰং আবম আমোৰ বপতৃপুৰুষসক ক বযলটোৰ ওপৰত 

পোইলছোঁ, আবম তসইলটোলৰই অনুসৰণ কবৰম’। চয়তোলন যবদ 

বসহঁতক জ্ব ে জুইৰ বপলন আহ্বোন কলৰ তথোবপও, (বসহঁলত 

বপতৃপুৰুষসক ৰ অনুসৰণ কবৰিলন)? 

تَِّٰبُعْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا   ا لَّ  مَّ َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
لُْوا ا   نَّتَِّٰبعُ  بَّْل  قَّا ْدنَّا  مَّ نَّا    عَّلَّْیهِ  وَّجَّ بَّٓاءَّ  اه
لَّوْ  َّوَّ َّانَّ  ا ُن  ك ْیطه  اِله  یَّْدُعْوُهْم  الٰشَّ

اِب  ِعْْیِ  عَّذَّ  الٰسَّ

22. আৰু বযলয় একবনি আৰু বিশুিবচলত্ত আল্লোহৰ ওচৰত 

বনজলক সমপিণ কলৰ, ততও ঁবনবশ্চতভোলৱ এিো  মজিুত ৰছী 

ধোৰণ কলৰ; আৰু যোৱতীয় কমিৰ পবৰণোম আল্লোহলৰই ওচৰত। 

ْن  مَّ ه    یُْٰسلِْم  وَّ ِ  اِلَّ  وَّْجهَّ   اّلٰله
كَّ  فَّقَّدِ  وَُّهوَُّمْحِسن     ِبالُْعْروَّةِ  اْستَّْمسَّ

ِ  وَّاِلَّ   الُْوثْقه     اَْلُُموِْر  عَّاقِبَّةُ  اّلٰله

23. আৰু তকোলনোিোই কুফৰী কবৰল , তোৰ কুফৰীলয় তযন 

ততোমোক বচবেত নকলৰ। আমোৰ ওচৰলতই বসহঁতৰ 

প্ৰতযোৱতি ন। এলতলক আবম বসহঁতক অৱবহত কবৰম বসহঁলত 

বয কবৰবছ । বনশ্চয় অেৰসমূহত বয আলছ তসই সম্পলকি  

আল্লোহ সমযক অৱগত। 

ْن  مَّ  اِلَّیْنَّا   ُكْفُره     یَّْحُزنْكَّ  فَّلَّ  كَّفَّرَّ  وَّ
ْرِجُعُهْم  ُئُهْم  مَّ ِملُْوا    ِبمَّا  فَُّننَّٰبِ  اِٰنَّ   عَّ

 َّ ٌۢ  اّلٰله اِت  عَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

24. আবম বসহঁতক অ প সময় তভোগ কবৰিল  বদম। তোৰ 

বপছত আবম বসহঁতক কঠিন শোবি তভোগ কবৰিল  িোধয কৰোম। 
ُعُهْم  ُهْم  ثُٰمَّ  قَّلِْیًل  نُمَّٰتِ ٰرُ   اِله  نَّْضطَّ
اب    غَّلِْیظ   عَّذَّ
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25. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী 

তকোলন সৃবষ্ট কবৰলছ’? বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি ‘আল্লোলহ’। 

তকোৱো, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো আল্লোহলৰই’। বকন্তু বসহঁতৰ 

অবধকোংশই নোজোলন। 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّقَّ  ٰمَّْن  سَّ مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
ُ    لَّیَُّقْولُٰنَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  ْمُد  قُِل   اّلٰله ِ    الْحَّ  ّلِلٰه

ْكثَُّرُهْم  بَّْل  َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ا

26. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই সকল ো 

আল্লোহলৰই; বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই অভোৱমুি, 

বচৰপ্ৰশংবসত। 

 ِ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ َّ  اِٰنَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  اّلٰله
ِنُٰ  ِمْیُد  ُهوَّالْغَّ  الْحَّ

27. আৰু পৃবথৱীৰ সকল ো গছ-গছবন যবদ ক ম হয় আৰু 

সোগৰ, তোৰ বপছত আৰু সোলতোখন সোগৰ যবদ বচয়োঁহী হয়, 

তথোবপও আল্লোহৰ িোণী তশষ নহ’ি। বনশ্চয় আল্লোহ মহো 

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّوْ  َّنَّٰمَّا  وَّ ة   ِمْن  اَْلَّْرِض  ِف  ا رَّ جَّ م   شَّ َّقْلَّ   ا
ه   وَّالْبَّْحرُ  ْ  یَُّمٰدُ ةُ  بَّْعِده   ِمنٌۢ ْبعَّ َّبُْحر   سَّ   ا

ا  ْت  ٰمَّ َّلِمهُت  نَِّفدَّ ِ    ك َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ِزیْز   اّلٰله   عَّ
ِكْیم    حَّ

28. ততোমোল োক সকল োলৰ সৃবষ্ট আৰু পুনৰুিোন, তকৱ  এটো 

প্ৰোণীৰ সৃবষ্ট আৰু পুনৰুিোনৰ দলৰই। বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, 

সমযক দ্ৰষ্টো। 

ا  لُْقُكْم  مَّ  كَّنَّْفس   اَِٰلَّ  بَّْعثُُكْم  وََّلَّ  خَّ
ة     َّ  اِٰنَّ   ٰوَّاِحدَّ ٌۢ  اّلٰله ِمْیع   بَِّصْْی   سَّ

29. তুবম তদখো নোইলন, বনশ্চয় আল্লোলহই ৰোবতক বদনৰ মোজত 

প্ৰলৱশ কৰোয় আৰু বদনক ৰোবতৰ মোজত প্ৰলৱশ কৰোয়? 

ততলৱঁই চন্দ্ৰ-সূযিক ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত 

কবৰলছ, প্ৰলতযলকই বিচৰণ কলৰ এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক। 

বনশ্চয় ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক 

অৱবহত। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا ارِ  ِف  الَّْٰیلَّ  یُْولُِج  اّلٰله  النَّٰهَّ
یُْولُِج  ارَّ  وَّ رَّ  الَّْٰیِل  ِف  النَّٰهَّ ٰخَّ   وَّسَّ
ْمسَّ  ل   اِله   یَّْٰجِرْی   كُٰل    وَّالْقَّمَّرَّ ؗ  الٰشَّ  اَّجَّ
ٰمً  َّٰنَّ  ٰمُسَّ َّ  وَّا ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله  خَّ

30. এইলিোলৰই প্ৰমোণ কলৰ তয, বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই সতয 

আৰু বসহঁলত ততওঁৰ িোবহলৰ বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ তসইলিোৰ 

হহলছ িোবত । বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই হহলছ সলিিোচ্চ, 

সুমহোন। 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ٰقُ  اّلٰله َّٰنَّ  ُهوَّالْحَّ ا  وَّا  مَّ
َّٰنَّ   الْبَّاِطُل ن  دُْونِهِ  ِمْن  یَّْدُعْونَّ  َّ  وَّا  اّلٰله
ِلُٰ  ن  ُهوَّالْعَّ  الْكَِّبْْیُ
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31. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আল্লোহৰ অনুগ্ৰহলতই 

তনৌযোনসমূহ সোগৰত বিচৰণ কলৰ, যোলত ততও ঁততোমোল োকক 

ততওঁৰ বকছুমোন বনদশিন তদখুৱোি পোলৰ? বনশ্চয় ইয়োত 

িহুলতো বনদশিন আলছ, প্ৰলতযক হধযিযশী  কৃতজ্ঞ িযবিৰ 

িোলি। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا   الْبَّْحرِ  ِف  تَّْجِرْی  الُْفلْكَّ  ا
ِ  ِبِنْعمَِّت  یهِته     ٰمِْن  لُِْیِیَُّكْم  اّلٰله  ِفْ  اِٰنَّ   اه
لِكَّ  هیهت   ذه ُٰلِ  َلَّ بَّٰار    لِٰك كُوْر   صَّ  شَّ

32. আৰু তযবতয়ো তঢৌলৱ বসহঁতক ছোঁৰ দলৰ আচ্ছন্ন কলৰ, 

ততবতয়ো বসহঁলত একবনি অৱিোত আনুগতযৰ হসলত তকৱ  

আল্লোহলকই আহ্বোন কলৰ। তোৰ বপছত তযবতয়ো ততওঁ বসহঁতক 

উিোৰ কবৰ ি ত তপৌঁচোই বদলয় ততবতয়ো বসহঁতৰ বকছুমোলন 

মধযম পন্থো অৱ ম্বন কলৰ। তকৱ  বিশ্বোসঘোতক, কোবফৰ 

িযবিলয়ই আমোৰ বনদশিনোৱ ীক অস্বীকোৰ কলৰ। 

ْ  وَّاِذَّا ُ لَِّل  ٰمَّْوج   غَِّشهْیَّ َّالٰظُ ُوا ك َّ  دَّعَّ  اّلٰله
۬   لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  یْنَّ   هُىْ   فَّلَّمَّٰا   الٰدِ   اِلَّ  نَّٰجه

 ِٰ ْ  الَْبَّ ْقتَِّصد     فَِّمْٰنُ ا   ٰمُ مَّ ُد  وَّ   یَّْجحَّ
ٰتَّار   كُٰلُ  اَِٰلَّ  ِباهیهِتنَّا    كَُّفوْر   خَّ

33. তহ মোনৱ! ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু ভয় কৰো তসই বদনলটোক, বযবদনো তকোলনো 

বপতৃলয় তোৰ সেোনৰ ফো ৰ পৰো এলকো আদোয় নকবৰি, 

এইদলৰই তকোলনো সেোলনও তোৰ বপতৃৰ ফো ৰ পৰো এলকো 

আদোয় নকবৰি। বনশ্চয় আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয, এলতলক 

পোবথিৱ জীৱলন তযন ততোমোল োকক তকবতয়োও প্ৰতোবৰত কবৰি 

তনোৱোলৰ আৰু তসই প্ৰিিলকও তযন ততোমোল োকক 

তকবতয়োও আল্লোহ সম্পলকি  প্ৰিবিত কবৰি তনোৱোলৰ। 

ا  تَُّٰقْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ بَُّٰكْم  ا ْوا رَّ  وَّاْخشَّ
ْن  وَّالِد   یَّْجِزْی  َٰلَّ  یَّْوًما  لَِّده  ؗ  عَّ   وََّلَّ   ٰوَّ
ْولُْود   از   مَّ ْن  ُهوَّجَّ ْیـ ًا    ٰوَّالِِده   عَّ  اِٰنَّ   شَّ
ِ  وَّعْدَّ  ٰق   اّلٰله نَُّٰكُم  فَّلَّ  حَّ وةُ  تَُّغٰرَّ یه   الْحَّ

نْیَّا  نَُّٰكْم  وََّلَّ  الٰدُ ِ  یَُّغٰرَّ ُرْوُر  ِباّلٰله  الْغَّ

34. বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰলতই আলছ বকয়োমতৰ সঠিক জ্ঞোন, 

ততলৱঁই িৰষুণ অৱতীণি কলৰ আৰু ততলৱঁই জোলন মোতৃগভি ত 

বয আলছ। তকোলনোলৱই নোজোলন অহোকোব  বস বক উপোজি ন 

কবৰি আৰু তকোলনোলৱই নোজোলন তকোন  োইত তোৰ মৃতুয ঘটিি। 

বনশ্চয় আল্লোহ সিিজ্ঞ, সমযক অৱবহত। 

َّ  اِٰنَّ  ه   اّلٰله ِة    عِلُْم  ِعْندَّ اعَّ ِٰلُ   الٰسَّ یَُنَّ  وَّ
یَّْعلَُّم   الْغَّْیثَّ    ا  وَّ اِم    ِف  مَّ ا   اَْلَّْرحَّ مَّ   وَّ
ا ذَّا نَّْفس   تَّْدِرْی  ا   غًَّدا    تَّْكِسُب  ٰمَّ مَّ  وَّ
ٌۢ  تَّْدِرْی    اِٰنَّ   تَُّمْوُت    اَّْرض   ِباَّٰیِ  نَّْفس 
 َّ ن  عَّلِْیم   اّلٰله ِبْْی   خَّ
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আচ-ছোজদোহ السجدة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আব ফ- োম-মীম।   ٓآلٰم 

2. এই বকতোি বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো অৱতীণি, 

ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই। 
ِب  تََّْنِیُْل  یْبَّ  َلَّ  الِْكته ٰبِ  ِمْن  فِْیهِ  رَّ   ٰرَّ
لَّمِْیَّ    الْعه

3. অথিো বসহঁলত এই কথো কয় তনবক তয, ‘এইখন ততও ঁ

বনলজই ৰচনো কবৰলছ’? নহয়, িৰং এখন হহলছ ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো অহো সতয, যোলত তুবম এলনকুৱো 

এটো সম্প্ৰদোয়ক সতকি  কবৰি পোৰো, বযসক ৰ ওচৰল  

ততোমোৰ পূলিি আন তকোলনো সতকি কোৰী অহো নোবছ , সম্ভৱতঃ 

বসহঁলত বহদোয়ত  োভ কবৰি। 

َّْم  ىُه    یَُّقْولُْونَّ  ا ه ٰقُ  بَّْل   افَْتَّ   ِمْن  ُهوَّالْحَّ
بِٰكَّ  هُىْ  ٰمَّا   قَّْوًما  لِتُنِْذرَّ  ٰرَّ َّته  نَِّٰذیْر   ٰمِْن  ا
لَُّٰهْم  قَّْبلِكَّ  ٰمِْن   یَّْهتَُّدْونَّ  لَّعَّ

4. আল্লোলহই তসই সেো, বযজলন আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু 

এই দুলয়োলৰ অেৱতী সকল ো িস্তুক তকৱ  ছয় বদনত সৃবষ্ট 

কবৰলছ। তোৰ বপছত ততও ঁআৰছৰ ওপৰত উঠিলছ। ততওঁৰ 

িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন তকোলনো অবভভোৱক নোই আৰু 

তকোলনো মধযিতোকোৰীও নোই, তথোবপও ততোমোল োলক 

উপলদশ গ্ৰহণ নকবৰিোলন? 

 ُ َّّلٰله لَّقَّ  الَِّٰذْی  ا مهوهِت  خَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ
ا  مَّ َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ   ِفْ  بَّیْنَُّهمَّا  وَّ  اْستَّوهی ثُٰمَّ  ا
لَّ  ْرِش    عَّ ا   الْعَّ   ِمْن  دُْونِه    ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ
ِلٰ   ِفْیع     وََّلَّ  ٰوَّ َّفَّلَّ   شَّ ٰكَُّرْونَّ  ا  تَّتَّذَّ

5. ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পৃবথৱীল লক সকল ো বিষয় 

পবৰচো নো কলৰ, তোৰ বপছত সকল ো বিষয় ততওঁৰ 

সমীপলতই উবিত হ’ি এলনকুৱো এটো বদনত, যোৰ পবৰমোণ 

হ’ি ততোমোল োকৰ গণনো অনুসোলৰ এলহজোৰ িছৰ। 

بِٰرُ  مَّٓاءِ  ِمنَّ  اَْلَّْمرَّ  یُدَّ  اَْلَّْرِض  اِلَّ  الٰسَّ
َّانَّ  یَّْوم   ِفْ  اِلَّْیهِ  یَّْعُرُج  ثُٰمَّ  اُره    ك   ِمْقدَّ
َّلْفَّ  نَّة   ا ٰمَّا  سَّ ْونَّ   ٰمِ  تَُّعٰدُ

6. ততওঁ গোলয়ি আৰু উপবিত (যোৱতীয় বিষয়ৰ) জ্ঞোনী, প্ৰি  

পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 
لِكَّ  ْیِب  عهلُِم  ذه ادَّةِ  الْغَّ هَّ ِزیْزُ  وَّالٰشَّ  الْعَّ

ِحیُْمن   الٰرَّ



 

আচ-ছাজদাহ 

 

621 

 

 السجدة

7. বযজলন ততওঁৰ প্ৰলতযকলটো সৃবষ্টক উত্তমৰূলপ সৃজন 

কবৰলছ আৰু তিোকো মোটিৰ পৰো মোনৱ সৃবষ্টৰ সূচনো কবৰলছ। 
نَّ  الَِّٰذْی   ء   كُٰلَّ  اَّْحسَّ ْ لَّقَّه   َشَّ َّ  خَّ ا بَّدَّ  وَّ
لْقَّ  اِن  خَّ  ِطْی    ِمْن  اَْلِنْسَّ

8. তোৰ বপছত ততলৱঁই মোনুহৰ িংশ উৎপন্ন কবৰলছ তুচ্ছ 

তৰ  পদোথিৰ উপোদোনৰ পৰো। 
لَّ  ثُٰمَّ  عَّ هلَّة    ِمْن  نَّْسلَّه   جَّ   ٰمَّٓاء   ٰمِْن  ُسل

 ٰمَِّهْی   

9. তোৰ বপছত ততলৱঁই তোক সু োম কবৰলছ আৰু তোত ততওঁৰ 

ৰূহ ফঁুৱোই বদলছ। ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি কোণ, চকু আৰু 

অেঃকৰণ সৃবষ্ট কবৰলছ। ততোমোল োলক খুলিই কম কৃতজ্ঞতো 

প্ৰকোশ কৰো। 

ٰوهىهُ  ثُٰمَّ  ْوِحه   ِمْن  فِْیهِ  وَّنَّفَّخَّ  سَّ   ٰرُ
لَّ  عَّ ْمعَّ  لَّكُُم  وَّجَّ ارَّ  الٰسَّ   وَّاَْلَّبْصَّ
ةَّ    ا  قَّلِْیًل   وَّاَْلَّفْـ ِدَّ  تَّْشكُُرْونَّ  ٰمَّ

10. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আবম তযবতয়ো মোটিত বমহব  যোম তোৰ 

বপছলতো আবম নতুন সৃবষ্টৰূলপ উবিত হ'মলন’? িৰং বসহঁলত 

বনজ প্ৰবতপো কৰ সোক্ষ্োতক অস্বীকোৰ কলৰ। 

لُْو ا اِذَّا وَّقَّا لَّلْنَّا  ءَّ نَّٰا  اَْلَّْرِض  ِف  ضَّ اِ  ءَّ
لْق   لَِّفْ  ۬   خَّ ِدیْد      ِبلِقَّٓاِئ  ُهْم  بَّْل   جَّ

بِِٰهْم  ِفُرْونَّ  رَّ  كه

11. তকোৱো, ‘মৃতুযৰ বফবৰিোক ততোমোল োকৰ িোলিই বনলয়োগ 

কৰো হহলছ, ততলৱঁই ততোমোল োকৰ প্ৰোণ হৰণ কবৰি। তোৰ 

বপছত ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই ততোমোল োকক 

ওভতোই বনয়ো হ’ি’। 

فٰهىكُْم  قُْل  ِٰلَّ  الَِّٰذْی  الْمَّْوِت  ٰمَّلَُّك   یَّتَّوَّ   ُوك
بُِٰكْم  اِله  ثُٰمَّ  ِبكُْم  ن  رَّ ُعْونَّ  ُتْرجَّ

12. আৰু তুবম যবদ তদবখ োলহঁলতন! তযবতয়ো অপৰোধীবি োলক 

মূৰ অৱনত কবৰ ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম 

তদবখল োঁ আৰু শুবনল োঁ, এলতলক তুবম আমোক পুনৰ প োই 

বদয়ো, আবম সৎকমি কবৰম, বনশ্চয় আবম দৃঢ বিশ্বোসী’। 

لَّوْ  ی وَّ ِكُسْوا الْمُْجِرُمْونَّ  اِذِ  تَّره    نَّا
بِِٰهْم    ِعْندَّ  ُرُءْوِسِهْم  بَّٰنَّا    رَّ ْرنَّا  رَّ َّبْصَّ   ا
ِمْعنَّا  الًِحا   نَّْعمَّْل  فَّاْرِجْعنَّا   وَّسَّ   اِنَّٰا  صَّ
 ُمْوقُِنْونَّ 

13. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  প্ৰলতযক িযবিলকই সৎপথত 

পবৰচোব ত কবৰল োঁলহঁলতন; বকন্তু তমোৰ ফো ৰ পৰো এই কথো 

বনবশ্চতভোলৱ সোিযি তয, বনশ্চয় মই বকছুমোন বজন আৰু 

মোনুহৰ দ্বোৰো জোহোন্নোম পূৰণ কবৰম। 

لَّوْ  هتَّیْنَّا  ِشْئنَّا  وَّ ا  نَّْفس   كُٰلَّ  َلَّ ىهَّ   ُهده
هِكْن  ل ٰقَّ  وَّ ْ  الْقَّْولُ  حَّ َّْملَـّ َّٰنَّ  ِمٰنِ   َلَّ
نَّٰمَّ  هَّ َّْجمَِّعْیَّ   وَّالنَّٰاِس  الِْجنَّٰةِ  ِمنَّ  جَّ ا
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14. এলতলক (বসহঁতক তকোৱো হ’ি) ‘শোবি আস্বোদন কৰো, 

কোৰণ ততোমোল োলক আবজৰ এই বদনলটোৰ সোক্ষ্োতৰ কথো 

পোহবৰ হগবছ ো। বনশ্চয় আবমও ততোমোল োকক পবৰতযোগ 

কবৰল োঁ। ততোমোল োলক বয আম  কবৰবছ ো তোৰ িোলি 

ততোমোল োলক িোয়ী শোবি তভোগ কৰো’। 

ا    یَّْوِمكُْم  لِقَّٓاءَّ  نَِّسیُْتْم  ِبمَّا  فَُّذْوقُْوا   ههذَّ
نَّٰا  ُكْم  اِ ابَّ  وَّذُْوقُْوا نَِّسیْنه  الُْخلْدِ  عَّذَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا 

15. তকৱ  ততওঁল োলকই আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত বিশ্বোস 

িোপন কলৰ, বযসকল  ইয়োৰ দ্বোৰো উপলদশ প্ৰোপ্ত হ’ত  

ছোজদোত পবৰ যোয় আৰু বনজ প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত 

পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ, আৰু ততওঁল োলক 

অহংকোৰ নকলৰ। 

نَّٰمَّا  ُرْوا اِذَّا الَِّٰذیْنَّ  ِباهیهِتنَّا  یُْؤِمُن  اِ ٰكِ   ذُ
ا  ْوا ِبهَّ ٰرُ بَُّٰحْوا خَّ ًدا ٰوَّسَّ ْمدِ  ُسٰجَّ   ِبحَّ

بِِٰهْم  ۩  َلَّ  وَُّهْم  رَّ ْونَّ  یَّْستَّْكَِبُ

16. ততওঁল োলক (ৰোবতত) শযযো তযোগ কবৰ ভয় আৰু আশোৰ 

হসলত বনজ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কলৰ আৰু আবম 

ততওঁল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো ততওঁল োলক 

দোন কলৰ। 

افه  ِن  ُجُنْوبُُهْم  تَّتَّجَّ اِجِع  عَّ   الْمَّضَّ
بَُّٰهْم  یَّْدُعْونَّ  مًَّعا ؗ  رَّ ْوفًا ٰوَّطَّ ِمٰمَّا   خَّ   وَّ
 ْ ُ زَّقْٰنه  یُْنِفُقْونَّ  رَّ

17. এলতলক তকোলনোলৱই নোজোলন ততওঁল োকৰ কৃতকমিৰ 

পুৰস্কোৰ বহচোলপ ততওঁল োকৰ িোলি চকু জুৰ তপল োৱো বক 

(প্ৰবতদোন)  ুকুৱোই ৰখো হহলছ! 

ا   نَّْفس   تَّْعلَُّم  فَّلَّ    ٰمِْن  لَُّهْم  اُْخِفَّ  ٰمَّ
ةِ  َّْعُی     قُٰرَّ ٓاًءٌۢ   ا زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ یَّْعمَّلُْونَّ  ك
 

18. এলতলক এজন মুবমন িযবি ফোবছকৰ দলৰ হ’ি পোলৰলন? 

ততওঁল োক তকবতয়োও সমোন নহয়। 
َّفَّمَّْن  َّانَّ  ا َّانَّ  كَّمَّْن  ُمْؤِمًنا  ك ۬   ك  َلَّ   فَّاِسًقا ر

 یَّْستَّو نَّ 

19. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

ততওঁল োকৰ কৃতকমিৰ ফ স্বৰূলপ ততওঁল োকৰ আপযোয়নৰ 

ঠিকনো হ’ি জোন্নোত। 

ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  ا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
نٰهُت  فَّلَُّهْم  ی ؗ  جَّ َّانُْوا ِبمَّا  نُُزًَلٌۢ   الْمَّاْوه   ك

 یَّْعمَّلُْونَّ 
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20. আনহোলত বযসকল  পোপকমি কবৰলছ বসহঁতৰ িোসিোন 

হ’ি জুই (জোহোন্নোম); তযবতয়োই বসহঁলত তোৰ পৰো ও োি 

বিচোবৰি ততবতয়োই বসহঁতক তোল  ওভতোই পঠিওৱো হ’ি আৰু 

বসহঁতক তকোৱো হ’ি, ‘বয জুইৰ শোবিক ততোমোল োলক বমছো 

প্ৰবতপন্ন কবৰবছ ো তসইলটোক (এবতয়ো) আস্বোদন কৰো’। 

ا  َّٰمَّ ُقْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا ىُهُم  فَّسَّ   النَّٰاُر    فَّمَّاْوه
َّٰمَّا   ا كُل ادُْو  َّرَّ َّْن  ا ا   یَّْٰخُرُجْوا ا  اُِعْیُدْوا ِمْنهَّ
ا  ابَّ  ذُْوقُْوا  لَُّهْم  وَّقِْیلَّ  فِْیهَّ   النَّٰارِ  عَّذَّ
بُْونَّ  ِبه   ُكنُْتْم  الَِّٰذْی   ُتكَّٰذِ

21. আৰু বনশ্চয় আবম বসহঁতক মহো শোবিৰ পূলিি অ প  ঘু 

শোবি আস্বোদন কৰোম, যোলত বসহঁলত (সৎপথল ) উভবত 

আলহ। 

 ْ ُ لَُّنِذیْقَّٰٰنَّ اِب  ٰمِنَّ  وَّ ذَّ   اَْلَّدْنه  الْعَّ
اِب  دُْونَّ  ذَّ ِ  الْعَّ ْكَبَّ لَُّٰهْم  اَْلَّ   لَّعَّ

 یَّْرِجُعْونَّ 

22. বয িযবিলয় বনজ প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহৰ মোধযমত 

উপলদশপ্ৰোপ্ত তহোৱোৰ বপছলতো তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য়, 

তোতলক িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন হ’ি পোলৰ? বনশ্চয় আবম 

অপৰোধীবি োকৰ পৰো প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কবৰম। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ رَّ   ِمٰمَّْن  ا ٰكِ بِٰه   ِباهیهِت  ذُ   ثُٰمَّ  رَّ
َّْعرَّضَّ  ا    ا ْنهَّ  الْمُْجِرِمْیَّ  ِمنَّ  اِنَّٰا   عَّ

ن   ُمنْتَِّقُمْونَّ

23. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, 

এলতলক তুবম ততওঁৰ সোক্ষ্োতৰ বিষয়ত সলিহ তপোষণ 

নকবৰিো; আৰু আবম তসই (বকতোি)খনক িনী ইছৰোঈ ৰ িোলি 

বহদোয়তস্বৰূপ কবৰ বদবছল োঁ। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   ِفْ   تَُّكْن  فَّلَّ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه
لْنههُ  لِٰقَّٓاى ِه   ٰمِْن  ِمْریَّة   عَّ   لِٰبَِّنْ   ُهًدی وَّجَّ

ٓاِءیْلَّ    اِْسرَّ

24. আৰু আবম বসহঁতৰ মোজৰ পৰো িহু তকইজন তনতো 

মলনোনীত কবৰবছল োঁ, ততওঁল োলক আমোৰ বনলদি শ অনুযোয়ী 

সৎপথ প্ৰদশিন কবৰবছ , বযলহতু ততওঁল োলক হধযিয ধোৰণ 

কবৰবছ ; আৰু ততওঁল োলক আমোৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত দৃঢ 

বিশ্বোস তপোষণ কবৰবছ । 

لْنَّا  عَّ ْ  وَّجَّ ٰمَّةً  ِمْٰنُ َّى ِ  ِباَّْمِرنَّا  یَّْٰهُدْونَّ  ا
۬    لَّمَّٰا  ْوا   ُ َبَّ َّانُْوا  صَّ  یُْوقُِنْونَّ   ِباهیهِتنَّا  وَّك

25. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বকয়োমতৰ বদনো বসহঁতৰ 

মোজত ফয়চো ো কবৰ বদি, বযলিোৰ বিষয়ত বসহঁলত মতবিলৰোধ 

কবৰবছ । 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  یَّْفِصُل  رَّ ْ  ُهوَّ ُ   یَّْومَّ  بَّیْٰنَّ
مَّةِ  َّانُْوا فِْیمَّا  الِْقیه  یَّْختَّلُِفْونَّ  فِْیهِ  ك
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26. এইলটোলৱও বসহঁতক বহদোয়ত নকবৰল লন তয, আবম 

বসহঁতৰ পূলিি বকমোন প্ৰজন্মক ধ্বংস কবৰলছোঁ, বযসক ৰ 

িোসভূবমত বসহঁলত বিচৰণ কবৰ থোলক? বনশ্চয় ইয়োত আলছ 

িহুলতো বনদশিন; তথোবপও বসহঁলত নুশুবনিলন? 

لَّْم  َّوَّ َّْهلَّكْنَّا  كَّْم  لَُّهْم  یَّْهدِ  ا   ِمْن  ا
  ِفْ  یَّْمُشْونَّ  الُْقُرْوِن  ٰمِنَّ  قَّْبلِِهْم 

   ْ ِكِٰنِ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   مَّسه هیهت     ذه َّفَّلَّ   َلَّ   ا
 یَّْسمَُّعْونَّ 

27. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আবমলয় শুকোন ভূবমৰ 

ওপলৰবদ পোনী প্ৰিোবহত কলৰোঁ। তোৰ বপছত তসই পোনীলৰ শসয 

উৎপন্ন কলৰোঁ, যোৰ পৰো বসহঁতৰ চতুষ্পদ জন্তুলিোলৰ আৰু 

বসহঁত বনলজও খোদয গ্ৰহণ কলৰ? বসহঁলত  ক্ষ্য নকলৰলন? 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّنَّٰا  یَّرَّ  اِلَّ  الْمَّٓاءَّ  نَُّسْوُق  ا
  تَّاْكُُل  زَّْرعًا  ِبه   فَُّنْخِرُج  الُْجُرزِ  اَْلَّْرِض 
اُمُهْم  ِمْنهُ  َّنْعَّ َّنُْفُسُهْم    ا َّفَّلَّ   وَّا  ا

 یُْبِصُرْونَّ 

28. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱো, তকবতয়ো হ’ি এই বিজয়’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ   ُكنُْتْم  اِْن  الْفَّْتُح  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

29. তকোৱো, ‘বিজয়ৰ বদনো কোবফৰসক ৰ ঈমোন তপোষণ 

তকোলনো কোমত নোবহি আৰু বসহঁতক অৱকোশও বদয়ো নহ’ি’। 

 الَِّٰذیْنَّ  یَّْنفَّعُ  َلَّ  الْفَّْتِح  یَّْومَّ  قُْل 
ا ُرْو  ُرْونَّ  ُهْم  وََّلَّ  اِیْمَّانُُهْم  كَّفَّ  یُْنظَّ

30. এলতলক তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো আৰু অলপক্ষ্ো কৰো, 

বনশ্চয় বসহঁলতও অলপক্ষ্ো কবৰ আলছ। 

َّْعِرْض  ْ  فَّا نْتَِّظرْ  عَّْٰنُ نَُّٰهْم  وَّا  اِ
ن   ٰمُنْتَِّظُرْونَّ
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আ -আহযোি الأحزاَب 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ নিী! আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো আৰু কোবফৰ, 

মুনোবফকসক ৰ আনুগতয নকবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ সিিজ্ঞ, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  تَِّٰق  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ َّ   ا  ُتِطِع  وََّلَّ  اّلٰله
ِفِقْیَّ    الْكهِفِریْنَّ  َّ  اِٰنَّ   وَّالْمُنه َّانَّ  اّلٰله   ك
ِكْیًمان  عَّلِْیًما   حَّ

2. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয 

অহী কৰো হয়, তকৱ  তোলৰই অনুসৰণ কৰো। বনশ্চয় 

ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱবহত। 

تَِّٰبعْ  ا  وَّا بِٰكَّ    ِمْن  اِلَّْیكَّ  یُْوحه   مَّ  اِٰنَّ   ٰرَّ
 َّ َّانَّ  اّلٰله ان  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  ك ِبْْیً  خَّ

3. আৰু তুবম তকৱ  আল্লোহৰ ওপৰলতই ভৰসো কৰো। 

কমিবিধোয়ক বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 
َّْٰل  لَّ  وَّتَّوَّك ِ    عَّ ِ  وَّكَّفه   اّلٰله  وَِّكْیًل  ِباّلٰله

4. আল্লোলহ তকোলনো মোনুহলৰই অভযেৰত দুটো হৃদয় সৃবষ্ট কৰো 

নোই। ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ মোজত বযবি োকৰ  গত 

ততোমোল োলক বযহোৰ কৰো, ততও ঁবসহঁতক ততোমোল োকৰ মোতৃ 

কবৰ বদয়ো নোই আৰু ততোমোল োকৰ ততো নীয়ো পুত্ৰ বি োকলকো 

ততওঁ ততোমোল োকৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ কবৰ বদয়ো নোই। এইলিোৰ 

হহলছ ততোমোল োকৰ মুখৰ কথোলহ মোত্ৰ। আল্লোলহ তকৱ  

সতয কথোই কয় আৰু ততলৱঁই সৰ  পথ তদখুৱোয়। 

ا  لَّ  مَّ عَّ ُ  جَّ ُجل   اّلٰله   ِفْ  قَّلْبَّْیِ  ٰمِْن  لِرَّ
ْوفِه     ا   جَّ مَّ لَّ  وَّ عَّ كُُم  جَّ َّْزوَّاجَّ  الٰهٓـ ِْی  ا

ِهُرْونَّ  ِتكُْم    ِمْنُهٰنَّ  ُتظه ا   اُٰمَّهه مَّ لَّ  وَّ عَّ   جَّ
ُكْم  َّدِْعیَّٓاءَّ ُكْم    ا َّبْنَّٓاءَّ لِكُْم   ا   قَّْولُكُْم  ذه
ُ   ِباَّفْوَّاِهكُْم    ٰقَّ  یَُّقْولُ  وَّاّلٰله  الْحَّ
یَّْهِدی ِبیْلَّ  وَُّهوَّ  الٰسَّ

5. ততোমোল োলক বসহঁতক (ততো নীয়ো পুত্ৰসক ক) বসহঁতৰ 

বপতৃৰ পবৰচলয়লৰ মোবতিো; আল্লোহৰ ওচৰত এইলটোলৱই তিবছ 

নযোয়সংগত। এলতলক যবদ ততোমোল োলক বসহঁতৰ বপতৃৰ 

পবৰচয় নোজোনো ততলে বসহঁত হহলছ ততোমোল োকৰ দ্বীবন ভোই 

আৰু িনু্ধ। এই বিষলয় ততোমোল োলক তকোলনো অবনচ্ছোকৃত ভু  

কবৰল  ততোমোল োকৰ তকোলনো তদোষ নহয়; বকন্তু 

ততোমোল োকৰ অেলৰ বযলটো ইচ্ছোকৃতভোলৱ কবৰলছ (তসইলটো 

হহলছ অপৰোধ); আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ُط  َِلهبَّٓاى ِِهْم  اُدُْعْوُهْم  َّقْسَّ ِ    ِعْندَّ  ُهوَّا   اّلٰله
ا لَّْٰم  فَّاِْن  ُهْم  تَّْعلَّمُْو  بَّٓاءَّ نُُكْم  اه   فَّاِْخوَّا
یِْن  ِف  وَّالِْیُكْم    الٰدِ مَّ لَّیْسَّ   وَّ   عَّلَّْیُكْم  وَّ

اُْتْم  فِْیمَّا   ُجنَّاح   َّْخطَّ هِكْن   ِبه  ن  ا ل   ٰمَّا  وَّ
ْت  ٰمَّدَّ َّانَّ   قُلُْوبُُكْم    تَّعَّ ُ  وَّك ُفوًْرا اّلٰله  غَّ
 ٰرَِّحیًْما 
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6. মুবমনসক ৰ ওচৰত নিী হহলছ ততওঁল োকৰ বনজতলকও 

তিবছ ঘবনি, আৰু ততওঁৰ স্ত্ৰীসক  হহলছ ততওঁল োকৰ মোতৃ। 

আল্লোহৰ বিধোন অনুযোয়ী মুবমন আৰু মুহোবজৰসক তলক 

আত্মীয়-স্বজনসক  হহলছ পৰস্পৰৰ তিবছ বনকটৱতী। বকন্তু 

ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ িনু্ধ-িোন্ধৱৰ প্ৰবত ক যোণমূ ক 

বকিো কবৰি বিচোবৰল  তসয়ো সুকীয়ো কথো। এয়ো বকতোিত 

ব বপিি আলছ। 

َّلنَِّٰبُٰ  َّْوله  ا َّنُْفِسِهْم  ِمْن  ِبالْمُْؤِمِنْیَّ  ا  ا
َّْزوَّاُجه    ْ    وَّا هَُتُ اِم  وَّاُولُوا  اُٰمَّهه  اَْلَّْرحَّ
َّْوله  بَّْعُضُهْم  ِب  ِفْ  ِببَّْعض   ا ِ  ِكته   ِمنَّ  اّلٰله
ِجِریْنَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  َّْن  اَِٰلَّ   وَّالْمُهه ا ا لُْو    تَّْفعَّ

كُْم  اِله   َّْولِیهٓى ِ َّانَّ   ٰمَّْعُرْوفًا    ا لِكَّ  ك  ِف  ذه
ِب   مَّْسُطوًْرا  الِْكته

7. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম নিীসক ৰ পৰো অংগীকোৰ 

গ্ৰহণ কবৰবছল োঁ আৰু ততোমোৰ পৰোও,  গলত নূহ, ইব্ৰোহীম, 

মুছো আৰু ঈছো ইিলন মোৰয়োমৰ পৰোও (অংগীকোৰ 

হ বছল োঁ)। আবম ততওলঁ োকৰ পৰো গ্ৰহণ কবৰবছল োঁ দৃঢ 

অংগীকোৰ, 

ْذنَّا  وَّاِذْ  َّ  ِمنَّ  اَّخَّ   ِمیْثَّاقَُّهْم  النَِّٰبٰی 
ِمْنكَّ  ِمْن  وَّ ِهْیمَّ  نُْٰوح   وَّ بْره ُمْوسه  وَّاِ   وَّ
ْریَّمَّ  ابِْن  وَِّعْیسَّ  ْذنَّا  مَّ ْ  وَّاَّخَّ   ِمْٰنُ
 غَّلِْیًظان  ٰمِیْثَّاقًا 

8. সতযিোদীসক ক ততওঁল োকৰ সতযিোবদতো সম্পলকি  

সুবধিল  (এই অংগীকোৰ ত োৱো হহবছ ), আৰু ততও ঁ

কোবফৰসক ৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ِدقِْیَّ  لِٰیَّْسـ َّلَّ  ْن  الٰصه  ِصْدقِِهْم     عَّ
َّعَّٰدَّ  ابًا لِلْكهِفِریْنَّ  وَّا َّلِْیًمان  عَّذَّ  ا

9. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ প্ৰবত থকো 

আল্লোহৰ অনুগ্ৰহসমূহৰ কথো স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো শত্ৰুিোবহনী 

ততোমোল োকৰ বিৰুলি সমোগত হহবছ , তোৰ বপছত আবম 

বসহঁতৰ বিৰুলি তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ ঘূণীিতোহ  গলত এলনকুৱো 

হসনযিোবহনী বযলিোৰক ততোমোল োলক তদখো তপোৱো নোবছ ো। 

ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُكُرْوا اه ِ  نِْعمَّةَّ  اذْ   اّلٰله
ْتُكْم  اِذْ  عَّلَّْیُكْم  ٓاءَّ لْنَّا  ُجُنْود   جَّ َّْرسَّ   فَّا
 ْ ْوهَّا    لَّْٰم  وَُّجُنْودًا ِریًْحا  عَّلَّهْْیِ  تَّرَّ
َّانَّ  ُ  وَّك ا   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله  بَِّصْْیً

10. তযবতয়ো বসহঁলত ততোমোল োকৰ বিৰুলি সমোগত হহবছ  

ততোমোল োকৰ ওপৰৰ পৰো আৰু বনম্নফো ৰ পৰো; ততবতয়ো 

ততোমোল োকৰ চকু থৰ  োবগবছ  আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰোণলিোৰ 

কণ্ঠোগত হহ পবৰবছ , আৰু ততোমোল োলক আল্লোহ সম্পলকি  

নোনোবিধ ধোৰণো তপোষণ কবৰবছ ো। 

ٓاُءْوُكْم  اِذْ  ِمْن  فَّْوقِكُْم  ٰمِْن  جَّ َّْسفَّلَّ  وَّ   ا
ِت  وَّاِذْ  ِمْنُكْم  ارُ  زَّاغَّ بَّلَّغَِّت   اَْلَّبْصَّ   وَّ
نَّاِجرَّ  الُْقلُْوُب  ِ  وَّتَُّظنُْٰونَّ  الْحَّ  ِباّلٰله
ُنْونَّا   الٰظُ



 

আি-আহযাব 

 

627 

 

 األحزاب 

11. ততবতয়ো মুবমনসক ক পৰীক্ষ্ো কৰো হহবছ  আৰু 

ততওঁল োক ভীষণভোলৱ প্ৰকবম্পত (তথো আতংবকত) 

হহবছ । 

  وَُّزلِْزلُْوا  الْمُْؤِمُنْونَّ  ابُْتِلَّ  ُهنَّالِكَّ 
اًَل  ِدیًْدا  ِزلْزَّ  شَّ

12. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মুনোবফকসকল  আৰু বযসক ৰ 

অেৰত িযোবধ আবছ  বসহঁলত হকবছ , ‘আল্লোহ আৰু ততওৰঁ 

ৰোছুল  আমোক বয প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছ  তসইলিোৰ প্ৰতোৰণোৰ 

িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

ِفُقْونَّ  یَُّقْولُ  وَّاِذْ   ِفْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  الْمُنه
ا  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  نَّا  ٰمَّ ُ  وَّعَّدَّ ُسْولُه    اّلٰله   وَّرَّ

 ُغُرْوًرا  اَِٰلَّ 

13. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ এটো দল  হকবছ , ‘তহ ইয়োছবৰিৰ 

অবধিোসীসক ! ইয়োত (ৰোছু ৰ ওচৰত প্ৰবতলৰোধ কবৰিল ) 

ততোমোল োকৰ তকোলনো িোন নোই। এলতলক ততোমোল োলক 

(ঘৰল ) উভবত তযোৱো’, আৰু বসহঁতৰ মোজৰ এটো দল  নিীৰ 

ওচৰত হগ অিযোহবত বিচোবৰ আলিদন কবৰ হকবছ , ‘আমোৰ 

ঘৰ-দুৱোৰসমূহ অসুৰবক্ষ্ত (গবতলক আমোক উভবত যোিল  

অনুমবত বদয়ক)’; অথচ তসইলিোৰ অসুৰবক্ষ্ত নোবছ , 

আচ লত প োই তযোৱোলটোলহ আবছ  বসহঁতৰ মূ  উলেশয। 

ٓاى ِفَّة   قَّالَّْت  وَّاِذْ  ْ  ٰطَّ   یَّثِْربَّ  یه اَّْهلَّ  ٰمِْٰنُ
یَّْستَّاْذُِن   فَّاْرِجُعْوا    لَّكُْم  ُمقَّامَّ  َلَّ    وَّ

ُ  فَِّریْق     بُُیْوتَّنَّا  اِٰنَّ  یَُّقْولُْونَّ  النَِّٰبَّٰ  ٰمِْٰنُ
  ۬ ة  ۛ وْرَّ ا   عَّ مَّ ۬   ِِهَّ  وَّ ة  ۛ وْرَّ   اِلَّٰا  یُِٰریُْدْونَّ  اِْن   ِبعَّ
اًرا   فِرَّ

14. আৰু যবদ বিবভন্ন ফো ৰ পৰো বসহঁতৰ বিৰুলি শত্ৰুসকল  

প্ৰলৱশ কবৰল লহঁলতন, তোৰ বপছত বসহঁতক যবদ বশ্বকি  কৰোৰ 

িোলি আহ্বোন জলনোৱো হ’ লহঁলতন ততলে বনশ্চয় বসহঁলত 

তসয়ো কবৰল লহঁলতন, বসহঁলত তসইলটো কবৰিল  অকলণো 

প ম নকবৰল লহঁলতন। 

لَّوْ  ْ   دُِخلَّْت  وَّ اِرهَّا  ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ َّقْطَّ   ثُٰمَّ  ا
لُوا هتَّْوهَّا  الِْفتْنَّةَّ  ُسى ِ ا   َلَّ مَّ ا   تَّلَّبَّٰثُْوا وَّ   ِبهَّ
ا  اَِٰلَّ   یَِّسْْیً

15. বনশ্চয় বসহঁলত পূলিিই আল্লোহৰ  গত অংগীকোৰ কবৰবছ  

তয, বসহঁলত পৃি প্ৰদশিন নকবৰি। (গবতলক জোবন তথোৱো) 

আল্লোহৰ  গত কৰো অংগীকোৰ সম্পলকি  বনশ্চয় (বসহঁতক) 

জিোিবদবহ কৰো হ’ি। 

لَّقَّْد  َّانُْوا وَّ َّ  عَّاهَُّدوا ك  َلَّ  قَّْبُل  ِمْن  اّلٰله
َّانَّ   اَْلَّدْبَّارَّ    یُوَّلُْٰونَّ  ْهُد  وَّك ِ  عَّ  اّلٰله
ْسـ ُْوًَل   مَّ
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16. তকোৱো, ‘যবদ ততোমোল োলক মৃতুয অথিো হতযোৰ ভয়ত 

প োি বিচোবৰছো, ততলে তসই প োয়ন ততোমোল োকৰ তকোলনো 

উপকোৰত নোবহি, বকন্তু ততলন তক্ষ্ত্ৰত ততোমোল োকক 

অকণমোনলহ তভোগ কবৰিল  সুলযোগ বদয়ো হ’ি’। 

كُُم  لَّْٰن  قُْل  ارُ  یَّْٰنفَّعَّ ْرُتْم  اِْن  الِْفرَّ  فَّرَّ
َّوِ  الْمَّْوِت  ٰمِنَّ    ُتمَّٰتَُّعْونَّ  َٰلَّ  وَّاِذًا الْقَّْتِل  ا
 قَّلِْیًل  اَِٰلَّ 

17. তকোৱো, ‘তকোলন ততোমোল োকক আল্লোহৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰি, 

যবদ ততওঁ ততোমোল োকক তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি বিচোলৰ, নোইিো 

ততোমোল োকক ৰহমত দোন কবৰি বিচোলৰ’? আৰু বসহঁলত 

আল্লোহৰ িোবহলৰ বনজৰ িোলি আন তকোলনো অবভভোৱক আৰু 

সহোয়কোৰীও নোপোি। 

ِ  ٰمِنَّ  یَّْعِصُمكُْم  الَِّٰذْی  ذَّا مَّْن  قُْل   اّلٰله
ادَّ  اِْن  َّرَّ َّوْ  ُسْوًٓءا ِبكُْم  ا ادَّ  ا َّرَّ ْحمًَّة    ِبكُْم  ا   رَّ
ِ  دُْوِن   ٰمِْن  لَُّهْم  یَِّجُدْونَّ  وََّلَّ  لًِیا   اّلٰله وَّ
ا  ٰوََّلَّ   نَِّصْْیً

18. আল্লোলহ বনশ্চয় জোলন ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোনবি োক 

ত োলক (যুিত অংশ গ্ৰহণ কবৰিল ) িোধো প্ৰদোন কলৰ আৰু 

তকোন বি োলক বসহঁতৰ ভোতৃক কয়, আমোৰ ফোল  গুবচ আহো, 

বসহঁলত অবত সোমোনযলহ যুি কলৰ, 

ُ  یَّْعلَُّم  قَّْد  ٰوِقِْیَّ  اّلٰله  ِمْنُكْم  الْمُعَّ
نِِهْم  وَّالْقَّٓاى ِلِْیَّ    اِلَّیْنَّا    هَّلُٰمَّ  َِلِْخوَّا

 قَّلِْیًلن  اَِٰلَّ  الْبَّاْسَّ  یَّاُْتْونَّ  وََّلَّ 

19. ততোমোল োকক সহোয়-সহলযোবগতো কৰোৰ তক্ষ্ত্ৰত বসহঁত 

কুবণ্ঠত। এলতলক তযবতয়ো ভয়-ভীবত (তথো বিপদ) আলহ 

ততবতয়ো তুবম তদবখিো, বসহঁলত মৃতুযৰ ভয়ত মূচ্ছি ো তযোৱো 

িযবিৰ দলৰ চকু ওল োটোই ততোমোৰ বপলন থৰ  োবগ চোই 

আলছ। বকন্তু তযবতয়ো বিপদ আঁতবৰ যোয় ততবতয়ো বসহঁলত ধনৰ 

 ো সোত ততোমোল োকক তীক্ষ্ণ ভোষোত বিি কলৰ। বসহঁলত 

ঈমোন তপোষণ কৰো নোই, তসইকোৰলণ আল্লোলহ বসহঁতৰ 

আম সমূহক বনষ্ফ  কবৰলছ আৰু এইলটো আল্লোহৰ িোলি অবত 

সহজ। 

ةً  َِّشٰحَّ ۬   ا ٓاءَّ  فَّاِذَّا  عَّلَّْیُكْم   ْوُف  جَّ   الْخَّ
 ْ ُ َّیهَْتَّ ا   تَُّدْورُ  اِلَّْیكَّ  یَّْنُظُرْونَّ  رَّ
 ْ َّْعُیُٰنُ َّالَِّٰذْی  ا   ِمنَّ  عَّلَّْیهِ  یُْغَشه  ك
ْوُف  ذَّهَّبَّ  فَّاِذَّا  الْمَّْوِت    لَُّقْوُكْم   الْخَّ   سَّ
اد   ِباَّلِْسنَّة   ةً  ِحدَّ َِّشٰحَّ لَّ  ا ْْیِ    عَّ   الْخَّ
هٓى ِكَّ  َّْحبَّطَّ  یُْؤِمُنْوا لَّْم  اُول ُ  فَّا  اّلٰله

َّْعمَّالَُّهْم    َّانَّ   ا لِكَّ  وَّك لَّ  ذه ِ  عَّ ا  اّلٰله یَِّسْْیً
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20. বসহঁলত ভোলি তয, সবন্মব ত িোবহনী গুবচ তযোৱো নোই। যবদ 

সবন্মব ত িোবহনী আলকৌ আবহ পলৰ, ততবতয়ো বসহঁলত কোমনো 

কবৰি তয, ভো  হ’ লহঁলতন যবদ বসহঁলত যোযোিৰ 

মৰুিোসীসক ৰ  গত থোবক ততোমোল োকৰ সংিোদ  ি 

পোবৰল লহঁলতন! আৰু বসহঁলত ততোমোল োকৰ  গত অৱিোন 

কবৰল ও নোম মোত্ৰলহ যুি কবৰল লহঁলতন। 

ُبْونَّ  ابَّ  یَّْحسَّ  وَّاِْن   یَّْذهَُّبْوا    لَّْم  اَْلَّْحزَّ
اُب  یَّٰاِْت  َّنَُّٰهْم  لَّوْ  یَّوَّدُْٰوا اَْلَّْحزَّ   بَّادُْونَّ  ا
اِب  ِف  َّلُْونَّ  اَْلَّْعرَّ ْن  یَّْسا َّنٌْۢبَّٓاى ِكُْم    عَّ  ا
لَّوْ  َّانُْوا وَّ ا  فِْیُكْم  ك ا ٰمَّ  قَّلِْیًلن  اَِٰلَّ  قهتَّلُْو 

21. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  আল্লোহৰ (সন্তুবষ্ট 

কোমনো কলৰ) আৰু আবখৰোতৰ (ভো  ফ োফ ) আশো কলৰ, 

 গলত আল্লোহক তিবছ তিবছ স্মৰণ কলৰ, ততওঁল োকৰ িোলি 

আল্লোহৰ ৰোছু ৰ (চবৰত্ৰৰ) মোজত উত্তম আদশি আলছ। 

َّانَّ  لَّقَّْد  ُسْوِل  ِفْ  لَّكُْم  ك ِ  رَّ   اُْسوَّة   اّلٰله
نَّة   سَّ َّانَّ  لِٰمَّْن  حَّ َّ  یَّْرُجوا ك  وَّالْیَّْومَّ  اّلٰله
َّ  وَّذَّكَّرَّ  اَْلهِخرَّ  ا   اّلٰله  كَِّثْْیً

22. আৰু মুবমনসকল  তযবতয়ো সবন্মব ত িোবহনীক তদখো 

পোল , ততবতয়ো ততওঁল োলক ক’ত , ‘এইলটোলৱই তসই 

প্ৰবতশ্ৰুবত বযলটো আমোক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছুল  বদবছ , 

 গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছুল  সঁচোই হকবছ ’। এই 

ঘটনোই ততওঁল োকৰ ঈমোন আৰু আনুগতযলহ িৃবি কবৰল । 

لَّمَّٰا  َّ  وَّ ا ابَّ ن  الْمُْؤِمُنْونَّ  رَّ لُْوا  اَْلَّْحزَّ  قَّا
ا ا  ههذَّ نَّا  مَّ ُ  وَّعَّدَّ ُسْولُه   اّلٰله قَّ   وَّرَّ دَّ   وَّصَّ
 ُ ُسْولُه  ؗ  اّلٰله ا   وَّرَّ مَّ اِیْمَّانًا   اَِٰلَّ   زَّادَُّهْم  وَّ

 ٰوَّتَّْسلِْیًما  

23. মুবমনসক ৰ মোজৰ বকছুমোলন আল্লোহৰ  গত কৰো 

ততওঁল োকৰ অংগীকোৰ পূণি কবৰলছ, ততওঁল োকৰ বকছুমোলন 

(অংগীকোৰ পূণি কবৰ) মৃতুযিৰণ কবৰলছ আৰু বকছুমোন 

প্ৰতীক্ষ্োত আলছ। ততওঁল োলক বনজ অংগীকোৰত তকোলনো 

পবৰিতি ন কৰো নোই; 

ال   الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  قُْوا  ِرجَّ دَّ ا  صَّ   مَّ
َّ  عَّاهَُّدوا ْ   عَّلَّْیِه    اّلٰله   قَّضه  ٰمَّْن  فَِّمْٰنُ
ْ  نَّْحبَّه   ِمْٰنُ ا   یَّٰنْتَِّظُر  ؗ  ٰمَّْن  وَّ مَّ لُْوا وَّ   بَّٰدَّ
 تَّْبِدیًْلن 

24. যোলত আল্লোলহ সতযিোদীসক ক ততওঁল োকৰ 

সতযিোবদতোৰ িোলি পুৰসৃ্কত কবৰি পোলৰ, আৰু ততওঁ ইচ্ছো 

কবৰল  মুনোবফকসক ক শোবি বদি পোলৰ নোইিো বসহঁতক 

ক্ষ্মো কবৰও বদি পোলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ পৰম ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু। 

ُ  لِٰیَّْجِزیَّ  ِدقِْیَّ  اّلٰله  ِبِصْدقِِهْم  الٰصه
ٰذِبَّ  یُعَّ ِفِقْیَّ  وَّ ٓاءَّ  اِْن  الْمُنه َّوْ  شَّ  یَُّتْوبَّ  ا
   ْ َّ  اِٰنَّ   عَّلَّهْْیِ َّانَّ  اّلٰله ُفوًْرا ك  ٰرَِّحیًْما   غَّ
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25. আৰু আল্লোলহ কোবফৰসক ক ৰুিোৱিোত উভবত যোিল  

িোধয কবৰল , বসহঁলত তকোলনো ক যোণ  োভ কৰো নোবছ । 

যুিত মুবমনসক ৰ িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট। আল্লোহ 

সিিশবিমোন, প্ৰি  পৰোৰমশো ী। 

دَّٰ  ُ  وَّرَّ ْیِظِهْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله   لَّْم  ِبغَّ
لُْوا ا    یَّنَّا ْْیً ُ  وَّكَّفَّ   خَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  اّلٰله
َّانَّ   الِْقتَّالَّ    ُ  وَّك یًٰا اّلٰله ِزیًْزا   قَّوِ  عَّ

26. আৰু বকতোিীসক ৰ মোজৰ বযবি োলক বসহঁতক সহোয় 

কবৰবছ , আল্লোলহ বসহঁতক বসহঁতৰ দূগিসমূহৰ পৰো অৱতৰণ 

কবৰিল  িোধয কবৰল , আৰু বসহঁতৰ অেৰসমূহত ভীবতৰ 

সিোৰ কবৰল । ফ ত ততোমোল োলক বসহঁতৰ বকছু সংখযক 

ত োকক হতযো কবৰছো আৰু বকছুমোনক িিী কবৰছো। 

لَّ  َّنْزَّ اهَُّرْوُهْم  الَِّٰذیْنَّ  وَّا َّْهِل  ٰمِْن  ظَّ   ا
ِب  ْ   ِمْن  الِْكته یَّاِصهْْیِ فَّ  صَّ   ِفْ  وَّقَّذَّ
ْعبَّ  قُلُْوِبِهُم   تَّْقُتلُْونَّ  فَِّریًْقا  الٰرُ

 فَِّریًْقا   وَّتَّاِْسُرْونَّ 

27. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক বসহঁতৰ ভূবম, ঘৰ-দুৱোৰ আৰু 

বসহঁতৰ ধন-সম্পদৰ উত্তৰোবধকোৰী কবৰলছ, আৰু এলনকুৱো 

এটো ভূবমলৰো (উত্তৰোবধকোৰী কবৰলছ) য’ত ততোমোল োলক 

এবতয়োও পদোপিণ কৰো নোই; আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত পূণি ক্ষ্মতোৱোন। 

َُّكْم  ث َّْورَّ ُهْم  وَّا َّْرضَّ ُهْم  ا   وَّدِیَّارَّ
َّْموَّالَُّهْم  َّْرًضا  وَّا ـ ُْوهَّا    لَّْٰم  وَّا َّانَّ   تَّطَّ   وَّك

 ُ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیًْران  َشَّ

28. তহ নিী! তুবম ততোমোৰ স্ত্ৰীসক ক তকোৱো, ‘ততোমোল োলক 

যবদ পোবথিৱ জীৱন আৰু ইয়োৰ তভোগ-বি োবসতো কোমনো কৰো 

ততলে আহো, মই ততোমোল োকক তভোগ-বি োসৰ িযৱিো কবৰ 

বদওঁ আৰু তসৌজনযৰ হসলত ততোমোল োকক বিদোয় বদওঁ। 

ا  َّْزوَّاِجكَّ  قُْل  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ  ُكْنُتَّٰ  اِْن  َٰلِ
وةَّ  ُتِردْنَّ  یه نْیَّا  الْحَّ ا  الٰدُ   وَِّزیْنَّتَّهَّ

الَّْیَّ  ْعكُٰنَّ  فَّتَّعَّ ٰتِ ْحُكٰنَّ  اُمَّ ٰرِ   وَّاُسَّ
اًحا  رَّ ِمْیًل  سَّ  جَّ

29. ‘আনহোলত যবদ ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু , 

 গলত আবখৰোতৰ আিোস কোমনো কৰো, ততলে (জোবন তথোৱো) 

ততোমোল োকৰ মোজৰ সৎকমিশী  নোৰীসক ৰ িোলি আল্লোলহ 

প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ মহোপ্ৰবতদোন’। 

َّ  ُتِردْنَّ  ُكْنُتَّٰ  وَّاِْن  ُسْولَّه   اّلٰله ارَّ  وَّرَّ   وَّالٰدَّ
ةَّ  َّ  فَّاِٰنَّ  اَْلهِخرَّ َّعَّٰدَّ  اّلٰله   لِلْمُْحِسنهِت  ا
َّْجًرا ِمْنُكٰنَّ  ِظْیًما  ا  عَّ

30. তহ নিী-পত্নীসক ! ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই 

প্ৰকোশয অশ্লী  কোম কবৰল  ততওঁৰ িোলি শোবি িৃবি কৰো হ’ি 

বদ্বগুণ আৰু এইলটো আল্লোহৰ িোলি সহজ। 

ٓاءَّ   ِمْنُكٰنَّ  یَّٰاِْت  مَّْن  النَِّٰبِٰ  یهِنسَّ
ة   ْف  ٰمُبَّیِٰنَّة   ِبفَّاِحشَّ عَّ ا  یُٰضه اُب  لَّهَّ ذَّ   الْعَّ
َّانَّ   ِضْعفَّْیِ    لِكَّ  وَّك لَّ  ذه ِ  عَّ ا   اّلٰله یَِّسْْیً
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31. আৰু ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ আনুগতয কবৰি আৰু তনক আম  কবৰি আবম ততওঁক 

দুিোৰলক প্ৰবতদোন বদম আৰু আবম ততওঁৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ 

ৰোবখলছোঁ সন্মোনজনক জীবৱকো। 

ْن  مَّ ِ  ِمْنُكٰنَّ  یَّْٰقُنْت  وَّ ُسْولِه   ّلِلٰه   وَّرَّ
الًِحا  وَّتَّْعمَّْل  ا   صَّ هَّا  نُْٰؤتِهَّ َّْجرَّ تَّْیِ ن  ا ٰرَّ  مَّ
َّْعتَّْدنَّا  ا  وَّا  كَِّریًْما  ِرْزقًا  لَّهَّ

32. তহ নিী-পত্নীসক ! ততোমোল োক আন আন নোৰীৰ দলৰ 

নহয়, যবদ ততোমোল োলক আল্লোহক ভয় কৰো ততলে পৰ-

পুৰুষৰ  গত তকোম  কণ্ঠত কথো নক'িো, কোৰণ এলন কবৰল  

যোৰ অেৰত িযোবধ আলছ, বস প্ৰ ুব্ধ হয়; আৰু ততোমোল োলক 

নযোয়সংগত কথো ক'িো। 

ٓاءَّ  د   لَّْسُتَّٰ  النَِّٰبِٰ  یهِنسَّ َّاَّحَّ   ٰمِنَّ  ك
ٓاءِ  تَّٰقَّْیُتَّٰ   اِِن  النِٰسَّ ْعنَّ  فَّلَّ  ا   تَّْخضَّ
  مَّرَّض   قَّلِْبه   ِفْ  الَِّٰذْی  فَّیَّْطمَّعَّ  ِبالْقَّْوِل 
 ٰمَّْعُرْوفًا   قَّْوًَل  وَّقُْلَّ 

33. আৰু ততোমোল োলক বনজ ঘৰলত অৱিোন কবৰিো। (প্ৰোক-

ইছ োমী) জোলহ ী যুগৰ প্ৰদশিনীৰ দলৰ বনজলক প্ৰদশিন কবৰ 

নুফুবৰিো। ততোমোল োলক ছো োত কোলয়ম কৰো, যোকোত প্ৰদোন 

কৰো,  গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো। তহ 

নিী-পবৰয়ো ! আল্লোলহ ততোমোল োকৰ পৰো তকৱ  

অপবৱত্ৰতোক দূৰীভূত কবৰি বিচোলৰ আৰু ততোমোল োকক 

সমূ্পণিৰূলপ পবৱত্ৰ কবৰি বিচোলৰ। 

َّْٰجنَّ  وََّلَّ   بُُیْوتِكُٰنَّ  ِفْ  وَّقَّْرنَّ  جَّ  تََّبَّ ُٰ   تََّبَّ
اِهلِٰیَّةِ  َّقِْمنَّ  اَْلُْوله  الْجَّ هوةَّ  وَّا ل   الٰصَّ
تِْیَّ  وةَّ  وَّاه كه َِّطْعنَّ  الٰزَّ َّ  وَّا ُسْولَّه     اّلٰله  وَّرَّ
نَّٰمَّا  ُ  یُِریُْد  اِ ْنُكُم  لُِیْذِهبَّ  اّلٰله  عَّ

َّْهلَّ  الٰرِْجسَّ  ُكْم  الْبَّیِْت  ا رَّ ٰهِ یُطَّ   وَّ
ا    تَّْطِهْْیً

34. আল্লোহৰ আয়োত আৰু বহকমতৰ পৰো ততোমোল োকৰ ঘৰত 

বয পো  কৰো হয়, তসইবখন ততোমোল োলক স্মৰণ ৰোবখিো। বনশ্চয় 

আল্লোহ অবত সূক্ষ্মদশী, সমযক অৱবহত। 

ُكْرنَّ  ا  وَّاذْ یهِت  ِمْن  بُُیْوتِكُٰنَّ  ِفْ  یُْتله  مَّ   اه
 ِ َّ  اِٰنَّ   وَّالِْحكْمَِّة    اّلٰله َّانَّ  اّلٰله  لَِّطْیًفا  ك

ان  ِبْْیً  خَّ
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35. বনশ্চয় মুছব ম পুৰুষ আৰু মুছব মো নোৰী, মুবমন পুৰুষ আৰু 

মুবমনো নোৰী, অনুগত পুৰুষ আৰু অনুগত নোৰী, সতযিোদী পুৰুষ 

আৰু সতযিোদী নোৰী, হধযিযশী  পুৰুষ আৰু হধযিযশী  নোৰী, 

বিনীত পুৰুষ আৰু বিনীত নোৰী, দোনশী  পুৰুষ আৰু দোনশী  

নোৰী, ছওম পো নকোৰী পুৰুষ আৰু ছওম পো নকোৰীণী নোৰী, 

তযৌনোি বহফোজতকোৰী পুৰুষ আৰু তযৌনোি বহফোজতকোৰীণী 

নোৰী, আল্লোহক অবধক স্মৰণকোৰী পুৰুষ আৰু আল্লোহক অবধক 

স্মৰণকোৰীণী নোৰী, ততওঁল োকৰ িোলি আল্লোলহ ৰোবখলছ ক্ষ্মো 

আৰু মহোপ্ৰবতদোন। 

  وَّالْمُْسلِمهِت  الْمُْسلِمِْیَّ  اِٰنَّ 
ِنِتْیَّ  وَّالْمُْؤِمنهِت  وَّالْمُْؤِمِنْیَّ    وَّالْقه
ِت  ِنته ِدقِْیَّ  وَّالْقه ِدقهِت  وَّالٰصه  وَّالٰصه
یْنَّ  َِبِ ِت  وَّالٰصه َِبه ِشِعْیَّ  وَّالٰصه   وَّالْخه
ِت  ِشعه قِْیَّ  وَّالْخه ٰدِ  وَّالْمُتَّصَّ
قهِت  ٰدِ ٓاى ِِمْیَّ  وَّالْمُتَّصَّ مهِت  وَّالٰصَّ ى ِ ٓ   وَّالٰصه

ِفِظ  ُهْم  ْیَّ وَّالْحه ِت  فُُرْوجَّ ِفظه   وَّالْحه
ِكِریْنَّ  َّ  وَّالٰذه ِت ن  اّلٰله ِكره ا ٰوَّالٰذه   كَِّثْْیً

َّعَّٰدَّ  ُ  ا َّْجًرا لَُّهْم  اّلٰله ةً ٰوَّا ِظْیًما  ٰمَّْغِفرَّ  عَّ

36. আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছুল  তকোলনো বিষয়ৰ ফয়চো ো 

বদল , তকোলনো মুবমন পুৰুষ অথিো তকোলনো মুবমনো নোৰীৰ িোলি 

তসই বিষয়ত ততওঁল োকৰ আন তকোলনো (বসিোে গ্ৰহণৰ) 

অবধকোৰ নোথোলক। বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ক অমোনয 

কবৰি, বস বনশ্চয় স্পষ্টভোলৱ পথভ্ৰষ্ট হহ যোি। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ  قَّضَّ  اِذَّا ُمْؤِمنَّة   لِمُْؤِمن  ٰوََّلَّ  ك
 ُ ُسْولُه    اّلٰله َّْمًرا وَّرَّ َّْن  ا  لَُّهُم  یَُّٰكْونَّ  ا

ةُ  َّ َّْمِرِهْم    ِمْن  الِْخْیَّ مَّْن   ا َّ  یَّْٰعِص  وَّ  اّلٰله
ُسْولَّه   ٰلَّ  فَّقَّْد   وَّرَّ هًل  ضَّ ل ِبیًْنا   ضَّ  ٰمُ

37. আৰু স্মৰণ কৰো, আল্লোলহ যোক অনুগ্ৰহ কবৰলছ আৰু 

তুবমও যোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰছো, তুবম তোক হকবছ ো, তুবম 

ততোমোৰ স্ত্ৰীৰ  গত সম্পকি  িজোয় ৰখো আৰু আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো। বকন্তু তুবম ততোমোৰ অেৰত বয তগোপন 

কবৰবছ ো তসয়ো আল্লোলহ প্ৰকোশ কবৰ বদল , তুবম মোনুহক ভয় 

কবৰবছ ো অথচ তুবম আল্লোহকলহ তিবছ ভয় কৰো উবচত 

আবছ । তোৰ বপছত যোলয়লদ তযবতয়ো বনজৰ স্ত্ৰীৰ হসলত 

বিিোহ-সম্পকি  বছন্ন কবৰল  (তো োক বদল ), ততবতয়ো আবম 

ততওঁক (জয়নিক) ততোমোৰ  গত বিয়ো বদল োঁ, যোলত 

মুবমনসক ৰ ততো নীয়ো পুত্ৰসকল  বনজৰ স্ত্ৰীক তো োক বদয়োৰ 

বপছত বসহঁতক (তসইসক  নোৰীক বিিোহৰ মোধযমত স্ত্ৰী 

বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰিল ) মুবমনসক ৰ তকোলনো সমসযো নহয়। 

আল্লোহৰ আলদশ কোযিকৰী হ’িই। 

َِّٰذْی   تَُّقْولُ  وَّاِذْ  مَّ  لِل َّنْعَّ ُ  ا   عَّلَّْیهِ  اّلٰله
ْمتَّ  َّنْعَّ َّْمِسْك  عَّلَّْیهِ  وَّا كَّ  عَّلَّْیكَّ   ا   زَّْوجَّ
تَِّٰق  َّ  وَّا ا  نَّْفِسكَّ  ِفْ  وَُّتْخِفْ  اّلٰله ُ  مَّ   اّلٰله
ُ   النَّٰاسَّ    وَّتَّْخَشَّ  ُمْبِدیْهِ  ٰقُ  وَّاّلٰله   اَّحَّ
َّْن  ىُه    ا ا  زَّیْد   قَّضه  فَّلَّمَّٰا   تَّْخشه   ٰمِْنهَّ

ًرا ا  وَّطَّ ٰوَّْجنهكَّهَّ ْ  زَّ لَّ  یَُّكْونَّ  َلَّ  لِكَّ   عَّ
ج   الْمُْؤِمِنْیَّ  رَّ َّْزوَّاِج  ِفْ    حَّ َّدِْعیَّٓاى ِِهْم  ا   ا

ْوا اِذَّا ًرا    ِمْنُهٰنَّ  قَّضَّ َّانَّ   وَّطَّ َّْمرُ  وَّك ِ  ا   اّلٰله
ْفُعْوًَل   مَّ
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38. আল্লোলহ নিীৰ িোলি বয বিবধিি কবৰলছ, তসইলটো কৰোত 

নিীৰ তকোলনো তদোষ নহয়। পূলিি বযসক  (নিী) অবতিোবহত 

হহলছ ততওলঁ োকৰ িোলিও এইলটোলৱই আবছ  আল্লোহৰ 

বিধোন। আল্লোহৰ ফয়চো ো সুবনধিোবৰত, অৱশযম্ভোৱী। 

ا  َّانَّ  مَّ لَّ  ك ج   ِمْن  النَِّٰبِٰ  عَّ رَّ   فِْیمَّا  حَّ
ُ  فَّرَّضَّ  ِ  ُسنَّٰةَّ   لَّه     اّلٰله   الَِّٰذیْنَّ  ِف  اّلٰله
لَّْوا َّانَّ   قَّْبُل    ِمْن  خَّ َّْمرُ  وَّك ِ  ا ًرا اّلٰله   قَّدَّ

اؗن   ٰمَّْقُدْورَّ

39. ততওঁল োলক আল্লোহৰ িোণী প্ৰচোৰ কবৰবছ , আৰু 

ততওঁলকই ভয় কবৰবছ  আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলকো 

ভয় কৰো নোবছ । বহচোপ গ্ৰহণকোৰীৰূলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

هِت  یُبَّلُِٰغْونَّ  ۬ ِ۬الَِّٰذیْنَّ  ل ِ  ِرسه   اّلٰله
ْونَّه   یَّْخشَّ ْونَّ  وََّلَّ  وَّ ًدا یَّْخشَّ َّ    اَِٰلَّ  اَّحَّ   اّلٰله

ِ  وَّكَّفه  ِسیًْبا  ِباّلٰله  حَّ

40. মুহোম্মদ ততোমোল োকৰ মোজৰ তকোলনো পুৰুষলৰ বপতো 

নহয়, িৰং ততও ঁআল্লোহৰ ৰোছু  আৰু সিিলশষ নিী। আল্লোহ 

সকল ো বিষলয় সিিজ্ঞ। 

ا  َّانَّ  مَّ ٰمَّد   ك َّبَّا   ُمحَّ د   ا الِكُْم  ٰمِْن  اَّحَّ   ٰرِجَّ
هِكْن  ل ِ  ٰرَُّسْولَّ  وَّ اتَّمَّ  اّلٰله َّ    وَّخَّ   النَِّٰبٰی 
َّانَّ  ُ  وَّك ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ  عَّلِْیًمان  َشَّ

41. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহক তিবছ তিবছ 

স্মৰণ কৰো, 
ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُكُروا اه َّ  اذْ ْكًرا اّلٰله  ذِ
ان   كَِّثْْیً

42. আৰু পুৱো-গধূব  ততওঁৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো 

কৰো। 
ُحْوهُ  بِٰ َِّصْیًل  وَّسَّ ةً ٰوَّا  بُْكرَّ

43. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কলৰ আৰু ততওঁৰ 

বফবৰিোসকল ও ততোমোল োকৰ িোলি দুআ কলৰ, যোলত ততও ঁ

ততোমোল োকক অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  উব য়োই আলন। 

ততওঁ মুবমনসক ৰ প্ৰবত পৰম দয়ো ু। 

ْ  ُهوَّالَِّٰذْی  ٰلِ كَُّته   عَّلَّْیُكْم  یُصَّ هٓى ِ ل مَّ   وَّ
كُْم  لُمهِت  ٰمِنَّ   لُِیْخِرجَّ   النُٰوِْر    اِلَّ  الٰظُ

َّانَّ  ِحیًْما  ِبالْمُْؤِمِنْیَّ  وَّك  رَّ

44. বযবদনো ততওঁল োলক আল্লোহৰ  গত সোক্ষ্োৎ কবৰি, 

তসইবদনো ততওঁল োকৰ অবভিোদন হ’ি ‘ছো োম’। 

ততওঁল োকৰ িোলি ততও ঁ প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ সন্মোনজনক 

প্ৰবতদোন। 

 ْ ۬    یَّلْقَّْونَّه   یَّْومَّ  تَِّحٰیَّهَُتُ هم    ل َّعَّٰدَّ   سَّ  وَّا
َّْجًرا لَُّهْم   كَِّریًْما  ا
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45. তহ নিী! বনশ্চয় আবম ততোমোক সোক্ষ্ী, সুসংিোদদোতো আৰু 

সতকি কোৰীৰূলপলহ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ; 
ا  َّا   النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ نٰ لْنهكَّ  اِ َّْرسَّ اِهًدا  ا شَّ

ًرا  ُمبَّٰشِ  ٰوَّنَِّذیًْران ٰوَّ

46.  গলত আল্লোহৰ অনুমবতৰলম ততওঁৰ ফোল  আহ্বোনকোৰী 

আৰু উজ্জ্ব  প্ৰদীপৰূলপ (লপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ)। 

ِ  اِلَّ  وَّدَّاِعًیا  اًجا  ِباِذْنِه   اّلٰله ا  وَِّسرَّ ِنْْیً ٰمُ
 

47. আৰু তুবম মুবমনসক ক সুসংিোদ বদয়ো তয, ততওলঁ োকৰ 

িোলি আল্লোহৰ ওচৰত আলছ মহো অনুগ্ৰহ। 
رِ  بَّٰشِ ِ  ٰمِنَّ  لَُّهْم  ِباَّٰنَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ   اّلٰله
ا  فَّْضًل   كَِّبْْیً

48. তুবম কোবফৰ আৰু মুনোবফকসক ৰ আনুগতয নকবৰিো, 

বসহঁতৰ বনযিোতনক উলপক্ষ্ো কৰো আৰু আল্লোহৰ ওপৰলতই 

ভৰসো কৰো। কমিবিধোয়ক বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

ِفِقْیَّ  الْكهِفِریْنَّ  ُتِطِع  وََّلَّ    وَّدَّعْ  وَّالْمُنه
َّذهىُهْم  َّْٰل  ا لَّ  وَّتَّوَّك ِ    عَّ ِ  وَّكَّفه   اّلٰله   ِباّلٰله
 وَِّكْیًل 

49. তহ ঈমোিোৰসক ! তযবতয়ো ততোমোল োলক মুবমনো 

নোৰীসক ক বিয়ো কবৰিো, তোৰ বপছত বসহঁতক স্পশি কৰোৰ 

আগলত (যবদ বসহঁতক) তো োক বদয়ো ততলে ততোমোল োকৰ 

িোলি বসহঁতৰ পো নীয় তকোলনো ইেত নোই, বযলটো 

ততোমোল োলক গণনো কৰো। এলন তক্ষ্ত্ৰত ততোমোল োলক 

বসহঁতক বকছু পবৰমোণ সোমগ্ৰী প্ৰদোন কবৰিো আৰু তসৌজনযৰ 

হসলত বসহঁতক বিদোয় কবৰিো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ   نَّكَّْحُتُم  اِذَّا اه
لَّْٰقُتُمْوهُٰنَّ  ثُٰمَّ  الْمُْؤِمنهِت    قَّْبِل  ِمْن  طَّ

َّْن  ْوُهٰنَّ  ا   ِمْن  عَّلَّْیِهٰنَّ  لَّكُْم  فَّمَّا  تَّمَّٰسُ
ة   ا    عِٰدَّ ْونَّهَّ ُعْوُهٰنَّ   تَّْعتَّٰدُ   فَّمَّٰتِ

ُحْوهُٰنَّ  ٰرِ اًحا   وَّسَّ رَّ ِمْیًل  سَّ  جَّ
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50. তহ নিী! আবম ততোমোৰ িোলি হিধ কবৰলছোঁ ততোমোৰ 

স্ত্ৰীসক ক, বযসক ক তুবম তমোহৰ প্ৰদোন কবৰছো; আৰু হিধ 

কবৰলছোঁ 'ফোয়' বহচোলপ আল্লোলহ ততোমোক বয প্ৰদোন কবৰলছ 

বসহঁতৰ মোজৰ পৰো বযসক  ততোমোৰ মোব কোনোধীন হহলছ। 

 গলত বিিোহৰ িোলি হিধ কবৰলছোঁ ততোমোৰ দদোই-িৰপোইৰ 

জীলয়কহঁতক, তজ োই-তপহীৰ জীলয়কহঁতক, তমোমোলয়ৰৰ 

জীলয়কহঁতক আৰু ততোমোৰ তজ োই-মোহীৰ জীলয়কহঁতক, 

বযসকল  ততোমোৰ  গত বহজৰত কবৰলছ  গলত এলনকুৱো 

মুবমন নোৰীসকল োলকো (বিিোহৰ িোলি হিধ কবৰলছোঁ) বযলয় 

নিীৰ িোলি বনজলক সমপিণ কলৰ, যবদলহ নিীলয় ততওঁক বিয়ো 

কৰোি বিচোলৰ; এই বিধোন বিলশষলক ততোমোৰ িোলি (বনবদি ষ্ট), 

অনযোনয মুবমনসক ৰ িোলি নহয়; যোলত ততোমোৰ তকোলনো 

অসুবিধো নহয়। সিিসোধোৰণ মুবমনসক ৰ িোলি ততওঁল োকৰ স্ত্ৰী 

আৰু দোসীবি োকৰ বিষলয় আবম বয বিবধ বনধিোৰণ কবৰলছোঁ তসয়ো 

আমোৰ জনো আলছ। আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  َّا   النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ نٰ َّْحلَّلْنَّا  اِ كَّ  لَّكَّ  ا َّْزوَّاجَّ  ا
تَّْیتَّ  الٰهِتْ   ُهٰنَّ  اه ا  اُُجوْرَّ مَّ   مَّلَّكَّْت  وَّ

َّفَّٓاءَّ  ِمٰمَّا   یَِّمیُْنكَّ  ُ  ا بَّنهِت  عَّلَّْیكَّ  اّلٰله   وَّ
ٰمِكَّ  بَّنهِت  عَّ ٰمهِتكَّ  وَّ بَّنهِت  عَّ الِكَّ  وَّ   خَّ
بَّنهِت  هِتكَّ  وَّ ل ْرنَّ  الٰهِتْ  خه   مَّعَّكَّ ؗ  هَّاجَّ
َّةً  ا ْؤِمنَّةً  وَّاْمرَّ ا  ٰوَّهَّبَّْت  اِْن  ٰمُ هَّ  نَّْفسَّ
ادَّ  اِْن  لِلنَِّٰبِٰ  َّرَّ َّْن   النَِّٰبُٰ  ا ا    ا هَّ   یَّْٰستَّنِْكحَّ
ةً  الِصَّ  قَّْد   الْمُْؤِمِنْیَّ    دُْوِن  ِمْن  لَّٰكَّ  خَّ
ا   عَّلِمْنَّا  ْضنَّا  مَّ ْ  فَّرَّ َّْزوَّاِجِهْم  ِفْ   عَّلَّهْْیِ  ا
ا  مَّ َّیْمَّانُُهْم  مَّلَّكَّْت  وَّ   یَُّكْونَّ  لِكَّْیلَّ  ا

ج     عَّلَّْیكَّ  رَّ َّانَّ   حَّ ُ  وَّك ُفوًْرا اّلٰله ٰرَِّحیًْما   غَّ
 

51. তুবম বসহঁতৰ মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো ততোমোৰ ওচৰৰ পৰো 

দূলৰত ৰোবখি পোৰো আৰু যোক ইচ্ছো ততোমোৰ ওচৰত িোন বদি 

পোৰো। তুবম যোক দূলৰত ৰোবখছো তোক কোমনো কবৰল  ততোমোৰ 

তকোলনো অপৰোধ নোই। এই বিধোন এইিোলি তয, এলন কবৰল  

বসহঁতৰ চকু জুৰ পৰোৰ তিবছ সম্ভোৱনো থোবকি আৰু বসহঁলত দুখ 

নোপোি আৰু বসহঁতক তুবম বয প্ৰদোন কবৰিো তসইলটোলতই 

বসহঁত প্ৰলতযলকই সন্তুষ্ট হহ থোবকি। ততোমোল োকৰ অেৰত 

বয আলছ আল্লোলহ তসয়ো জোলন আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, সহনশী । 

ٓاءُ  مَّْن  ُتْرِجْ  ُتـ ْوِْی   ِمْنُهٰنَّ  تَّشَّ  اِلَّْیكَّ  وَّ
ٓاُء    مَّْن  مَِّن   تَّشَّ   ِمٰمَّْن  ابْتَّغَّیْتَّ  وَّ

لْتَّ  زَّ لِكَّ   عَّلَّْیكَّ     ُجنَّاحَّ  فَّلَّ  عَّ َّدْنه   ذه   ا
َّْن  ٰرَّ  ا َّعْیُُنُهٰنَّ  تَّقَّ ٰنَّ  وََّلَّ  ا ْیَّ  یَّْحزَّ یَّْرضَّ   وَّ
تَّیْتَُّهٰنَّ  ِبمَّا   ُ   كُلُُٰهٰنَّ    اه ا  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله   ِفْ  مَّ

َّانَّ   قُلُْوِبكُْم    ُ  وَّك لِْیًما   عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ

52. ইয়োৰ বপছত ততোমোৰ িোলি আন তকোলনো নোৰী হিধ নহয় 

আৰু ততোমোৰ স্ত্ৰীসক ৰ পবৰিলতি  আন তকোলনো স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰোও 

হিধ নহয়, যবদও বসহঁতৰ তসৌিযিই ততোমোক মুগ্ধ কলৰ; বকন্তু 

ততোমোৰ অবধকোৰভুি দোসীসক ৰ িোবহলৰ। আল্লোহ সকল ো 

িস্তুৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ পযিলিক্ষ্ণকোৰী। 

ٓاءُ  لَّكَّ  یَِّحٰلُ  َلَّ  ْ  النِٰسَّ َّْن  وََّلَّ   بَّْعُد  ِمنٌۢ   ا
لَّ  َّْزوَّاج   ِمْن  ِبِهٰنَّ  تَّبَّٰدَّ لَّوْ  ا بَّكَّ  وَّ َّْعجَّ   ا

ا  اَِٰلَّ  ُحْسُنُهٰنَّ  َّانَّ   یَِّمیْنُكَّ    مَّلَّكَّْت  مَّ  وَّك
 ُ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  ٰرَّقِیًْبان  َشَّ
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53. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক নিীৰ ঘৰসমূহত বিনো 

অনুমবতত প্ৰলৱশ নকবৰিো, অৱলশয যবদ ততোমোল োকক 

তখোৱোৰ অনুমবত বদয়ো হয় ততলে (এলন সময়ত) প্ৰলৱশ কৰো 

যোলত তখোৱোৰ িোলি অলপক্ষ্ো কবৰি গীয়ো নহয়। এলতলক 

তযবতয়ো ততোমোল োকক বনমন্ত্ৰণ কৰো হ’ি ততবতয়ো 

ততোমোল োলক প্ৰলৱশ কবৰিো, বকন্তু তখোৱো তশষ হ’ত ই 

ততোমোল োলক গুবচ যোিো, কথো-িতৰোত িযি নহ’িো। বনশ্চয় 

ততোমোল োকৰ এই আচৰলণ নিীক কষ্ট বদলয়, কোৰণ ততও ঁ

ততোমোল োকক উ োই বদিল  সংলকোচ তিোধ কলৰ। বকন্তু 

আল্লোলহ সতয কথোত সংলকোচ তিোধ নকলৰ। ততোমোল োলক 

ততওঁৰ পত্নীসক ৰ পৰো বকিো বিচোবৰল  পদি োৰ আৰঁৰ পৰো 

বিচোবৰিো। এই বিধোন ততোমোল োকৰ আৰু ততওঁল োকৰ হৃদয়ৰ 

িোলি তিবছ পবৱত্ৰ। আল্লোহৰ ৰোছু ক কষ্ট বদয়ো ততোমোল োকৰ 

িোলি উবচত নহয় আৰু ততওঁৰ মৃতুযৰ বপছত ততওঁৰ 

স্ত্ৰীসক ক বিয়ো কৰোলটোও ততোমোল োকৰ িোলি তকবতয়োও হিধ 

নহয়। বনশ্চয় আল্লোহৰ ওচৰত এইলটো হহলছ এটো মহো 

অপৰোধ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ  بُُیْوتَّ  تَّْدُخلُْوا َلَّ  اه
َّْن  اَِٰلَّ   النَِّٰبِٰ  ام   اِله  لَّكُْم  یُْٰؤذَّنَّ   ا عَّ   طَّ
ْْیَّ  ِظِریْنَّ  غَّ ىُه ن  نه نه هِكْن   اِ ل   دُعِیُْتْم  اِذَّا وَّ

ِعْمُتْم  فَّاِذَّا فَّادُْخلُْوا   وََّلَّ  فَّانْتَِّشُرْوا طَّ
اْنِِسْیَّ  ِدیْث     ُمْستَّ لِكُْم  اِٰنَّ   لِحَّ َّانَّ  ذه   ك

ُ   ِمْنُكْم ؗ  فَّیَّْستَّْح   النَِّٰبَّٰ  یُْؤذِی  َلَّ  وَّاّلٰله
ٰقِ    ِمنَّ  یَّْستَّْح   َّلُْتُمْوهُ  وَّاِذَّا  الْحَّ ا   ٰنَّ سَّ
ٓاءِ   ِمْن  فَّْسـ َّلُْوهُٰنَّ  مَّتَّاعًا  اب     ٰوَّرَّ   ِحجَّ
لِكُْم  رُ  ذه َّْطهَّ ا   وَّقُلُْوِبِهٰنَّ    لُِقلُْوِبكُْم  ا مَّ   وَّ
َّانَّ  َّْن  لَّكُْم  ك ُسْولَّ  ُتْؤذُْوا ا ِ  رَّ َّْن  وََّلَّ   اّلٰله   ا

ا ه   تَّْنِكُحْو  َّْزوَّاجَّ ْ  ا َّبًَّدا    بَّْعِده    ِمنٌۢ  اِٰنَّ   ا
لِكُْم  َّانَّ  ذه ِ  ِعْندَّ  ك ِظْیًما  اّلٰله  عَّ

54. যবদ ততোমোল োলক বকিো প্ৰকোশ কৰো অথিো তগোপন কৰো 

(ততলে জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোহ সিি বিষলয় সিিজ্ঞ। 
ْیـ ًا  ُتْبُدْوا اِْن  َّوْ  شَّ َّ  فَّاِٰنَّ  ُتْخُفْوهُ  ا َّانَّ  اّلٰله  ك
ء   ِبكُٰلِ  ْ  عَّلِْیًما  َشَّ

55. নিীৰ স্ত্ৰীসক ৰ িোলি ততওঁল োকৰ বপতৃিগি, পুত্ৰসক , 

ভোতৃসক , ভবতজোসক , ভোবগনসক ,  গৰ 

বতলৰোতোসক  আৰু ততওঁল োকৰ দোস-দোসীসক ৰ সনু্মখত 

তসয়ো পো ন নকৰোলটো তকোলনো অপৰোধ নহয়। তহ নিীৰ 

পত্নীসক ! আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় আল্লোহ 

সকল ো বিষলয় সমযক প্ৰতযক্ষ্দশী। 

بَّٓاى ِِهٰنَّ  ِفْ   عَّلَّْیِهٰنَّ  ُجنَّاحَّ  َلَّ    وََّلَّ   اه
َّبْنَّٓاى ِِهٰنَّ  نِِهٰنَّ  وََّلَّ    ا َّبْنَّٓاءِ  وََّلَّ   اِْخوَّا   ا
نِِهٰنَّ  َّبْنَّٓاءِ  وََّلَّ   اِْخوَّا تِِهٰنَّ  ا وه   وََّلَّ  اَّخَّ
ٓاى ِِهٰنَّ  ا  وََّلَّ  نِسَّ َّیْمَّانُُهٰنَّ    مَّلَّكَّْت  مَّ   ا
تَِّٰقْیَّ  َّ    وَّا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله َّانَّ  اّلٰله له  ك  كُٰلِ   عَّ
ء   ْ ِهْیًدا  َشَّ  شَّ
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56. বনশ্চয় আল্লোলহ নিীৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কলৰ আৰু ততওৰঁ 

বফবৰিোসকল ও নিীৰ িোলি দুআ আৰু ইছবতগফোৰ কলৰ। তহ 

ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলকও নিীৰ প্ৰবত দৰুদ পো  কৰো 

আৰু ততওঁক যথোযথভোলৱ ছো োম জলনোৱো। 

َّ  اِٰنَّ  كَّتَّه   اّلٰله هٓى ِ ل مَّ لُْٰونَّ  وَّ لَّ  یُصَّ   النَِّٰبِٰ    عَّ
ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ لُْٰوا اه لِٰمُْوا عَّلَّْیهِ  صَّ   وَّسَّ

 تَّْسلِْیًما 

57. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ক কষ্ট বদলয়, 

আল্লোলহ বসহঁতক পৃবথৱী আৰু আবখৰোতত অবভসম্পোত 

কবৰলছ আৰু ততও ঁ বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ 

 োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

َّ  یُْؤذُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ُسْولَّه   اّلٰله ُ  وَّرَّ ُ   لَّعَّٰنَّ
 ُ نْیَّا  ِف  اّلٰله ةِ  الٰدُ َّعَّٰدَّ  وَّاَْلهِخرَّ   لَُّهْم  وَّا

ابًا  ٰمُِهیًْنا  عَّذَّ

58. আৰু বযসকল  মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰীসক ক বিনো 

অপৰোধত (বযলটো বসহঁলত কৰো নোই তোৰ িোলি) কষ্ট বদলয়, 

বনশ্চয় বসহঁলত অপিোদ আৰু সুস্পষ্ট গুনোহৰ তিোজো িহন 

কবৰলছ। 

  وَّالْمُْؤِمنهِت  الْمُْؤِمِنْیَّ  یُْؤذُْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ 
ْْیِ  ا  ِبغَّ ُبْوا مَّ ْكتَّسَّ  اْحتَّمَّلُْوا فَّقَّدِ  ا

ثًْما  ِبیًْنان  بُْهتَّانًا ٰوَّاِ  ٰمُ

59. তহ নিী! তুবম ততোমোৰ স্ত্ৰীসক ক, ততোমোৰ 

জীয়োৰীসক ক আৰু মুবমনসক ৰ স্ত্ৰীসক ক তকোৱো, 

ততওঁল োলক তযন ততওঁল োকৰ চোদৰৰ বকছু অংশ বনজৰ 

ওপৰত টোবন  য়। এইলটো হহলছ ততওঁল োকক বচবন তপোৱোৰ 

সহজ উপোয়, ফ ত ততওঁল োকক বিৰি কৰো নহ'ি। আল্লোহ 

পৰম ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  َّْزوَّاِجكَّ  قُْل  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ بَّنهِتكَّ  َٰلِ  وَّ
ٓاءِ    ِمْن  عَّلَّْیِهٰنَّ  یُْدنِْیَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّنِسَّ

ِبیِْبِهٰنَّ    لَّ لِكَّ   جَّ َّدْنه   ذه َّْن  ا فْنَّ  ا   فَّلَّ  یُْٰعرَّ
َّانَّ   یُْؤذَّیْنَّ    ُ  وَّك ُفوًْرا اّلٰله  ٰرَِّحیًْما  غَّ

60. যবদ মুনোবফকসক  আৰু বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ 

বসহঁলত আৰু চহৰত বমছো সংিোদ প্ৰচোৰকোৰীসকল  বিৰত 

নহয় ততলে বনশ্চয় আবম ততোমোক বসহঁতৰ বিৰুলি প্ৰি  

কবৰম; ইয়োৰ বপছত এই চহৰত বসহঁলত ততোমোৰ 

প্ৰবতলিশীৰূলপ অবত কম সময়লহ থোবকি পোবৰি, 

ْن  ِفُقْونَّ  یَّنْتَّهِ  لَّْٰم  لَّى ِ  ِفْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  الْمُنه
 ِف  وَّالْمُْرِجُفْونَّ  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم 
  َلَّ  ثُٰمَّ  ِبِهْم  لَُّنْغِریَّنَّٰكَّ  الْمَِّدیْنَّةِ 

اوُِرْونَّكَّ  ا   یُجَّ  قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  فِْیهَّ

61. অবভশপ্ত হহ; বসহঁতক য’তত তপোৱো যোি ত’ততই 

কৰোয়ত্ত কৰো হ’ি আৰু বনদি য়ভোলৱ হতযো কৰো হ’ি। 
  ۬ َّیْنَّمَّا   ٰمَّلُْعْونِْیَّ ۛ ا ا  وَّقُٰتِلُْوا اُِخُذْوا ثُِقُفْو 
 تَّْقِتیًْل 



 

আি-আহযাব 

 

638 

 

 األحزاب 

62. পূলিি বযসক  অবতিোবহত হহলছ বসহঁতৰ বিষলয়ও 

এইলটোলৱই আবছ  আল্লোহৰ নীবত। তুবম তকবতয়োও আল্লোহৰ 

নীবতত তকোলনো পবৰিতি ন নোপোিো। 

ِ  ُسنَّٰةَّ  لَّْوا الَِّٰذیْنَّ  ِف  اّلٰله   قَّْبُل    ِمْن  خَّ
لَّْن  ِ  لُِسنَّٰةِ  تَِّجدَّ  وَّ  تَّْبِدیًْل  اّلٰله

63. মোনুলহ ততোমোক বকয়োমত সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ। তকোৱো, 

‘ইয়োৰ প্ৰকৃত জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰতলহ আলছ’। বকলহ 

ততোমোক জনোি? সম্ভৱতঃ বকয়োমত অবত শীলেই হ’ি পোলৰ। 

ِن  النَّٰاُس  یَّْسـ َّلُكَّ  ِة    عَّ اعَّ نَّٰمَّا  قُْل   الٰسَّ   اِ
ا  ِ    ِعْندَّ  عِلْمُهَّ ا   اّلٰله مَّ ٰلَّ  یُْدِریْكَّ  وَّ   لَّعَّ

ةَّ  اعَّ  قَِّریًْبا  تَُّكْوُن  الٰسَّ

64. বনশ্চয় আল্লোলহ কোবফৰসক ক অবভশপ্ত কবৰলছ আৰু 

বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ জ্ব ে জুই; 
َّ  اِٰنَّ  نَّ  اّلٰله َّعَّٰدَّ  الْكهِفِریْنَّ  لَّعَّ   لَُّهْم  وَّا

ان  ِعْْیً  سَّ

65. তোত বসহঁলত বচৰিোয়ী হ’ি আৰু বসহঁলত তকোলনো 

অবভভোৱলকো নোপোি আৰু তকোলনো সহোয়কোৰীও নোপোি। 
لِِدیْنَّ  ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ لًِیا   یَِّجُدْونَّ  َلَّ   ا وَّ

ا   ٰوََّلَّ   نَِّصْْیً

66. বযবদনো বসহঁতৰ মুখমি  জুইত ও ট-পো ট কৰো হ'ি, 

তসইবদনো বসহঁলত ক'ি, হোয়! আবম যবদ আল্লোহক 

মোবনল োঁলহঁলতন আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কবৰল োঁলহঁলতন! 

  یَُّقْولُْونَّ  النَّٰارِ  ِف  ُوُجْوُهُهْم  ُتقَّلَُّٰب  یَّْومَّ 
ْعنَّا  یهلَّْیتَّنَّا   َّطَّ َّ  ا ْعنَّا  اّلٰله َّطَّ ُسْوَلَّ  وَّا  الٰرَّ

67. বসহঁলত আৰু ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আবম আমোৰ 

তনতৃিগি আৰু বিবশষ্ট ত োকসক ৰলহ আনুগতয কবৰবছল োঁ 

আৰু বসহঁলতই আমোক পথভ্ৰষ্ট কবৰবছ ; 

بَّٰنَّا   وَّقَّالُْوا َّا   رَّ نٰ ْعنَّا  اِ َّطَّ ادَّتَّنَّا   ا   سَّ
نَّا  ٓاءَّ َّ لُْٰونَّا  وَُّكَبَّ ِبیْلَّ  فَّاَّضَّ  الٰسَّ

68. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম বসহঁতক বদ্বগুণ শোবি বদয়ো, 

 গলত বসহঁতক মহো অবভসম্পোত বদয়ো’। 

بَّٰنَّا   تِِهْم  رَّ اِب  ِمنَّ  ِضْعفَّْیِ  اه ذَّ   الْعَّ
 ْ ْٰنُ ان  لَّْعًنا  وَّالْعَّ  كَِّبْْیً

69. তহ ঈমোিোৰসক ! মুছোক বযসকল  কষ্ট বদলছ 

ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ'িো, এলতলক বসহঁলত বয ৰটনো 

কবৰবছ  আল্লোলহ ততওঁক তোৰ পৰো বনলদি োষ প্ৰমোবণত 

কবৰবছ ; আৰু ততও ঁআবছ  আল্লোহৰ ওচৰত মযিোদোৱোন। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ َّالَِّٰذیْنَّ   تَُّكْونُْوا َلَّ  اه   ك
ذَّْوا َّهُ  ُمْوسه  اه ا َّٰ ُ  فََّبَّ لُْوا    ِمٰمَّا  اّلٰله َّانَّ   قَّا   وَّك
ِ  ِعْندَّ   وَِّجْیًها   اّلٰله

70. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু সঠিক কথো তকোৱো; 
ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا   وَّقُْولُْوا اّلٰله
ِدیًْدان  قَّْوًَل   سَّ
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71. ততবতয়োলহ ততও ঁ ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ 

আম সমূহ সংলশোধন কবৰি আৰু ততোমোল োকৰ পোপসমূহ 

ক্ষ্মো কবৰ বদি। বয িযবিলয় আল্লোহ আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ 

আনুগতয কলৰ, ততওঁ বনশ্চয় মহো সফ তো অজি ন কবৰি। 

َّْعمَّالَّكُْم  لَّكُْم  یُْٰصلِْح  یَّْغِفرْ   ا   لَّكُْم  وَّ
مَّْن   ذُنُْوبَُّكْم    َّ  یُِٰطِع  وَّ ُسْولَّه   اّلٰله   فَّقَّْد  وَّرَّ

ِظْیًما  فَّوًْزا فَّازَّ   عَّ

72. বনশ্চয় আবম আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু পিিতমো োৰ 

প্ৰবতও এই আমোনতৰ প্ৰিোৱ বদবছল োঁ বকন্তু বসহঁলত এই 

(দোবয়ত্বভোৰ) িহন কবৰিল  অস্বীকোৰ কবৰল  আৰু তসয়ো 

 ’িল ও ভয় কবৰল  আৰু মোনুলহ তসয়ো িহন কবৰল ; বনশ্চয় 

বস অতযে যোব ম, অবত অজ্ঞ। 

نَّٰا  ْضنَّا  اِ رَّ انَّةَّ  عَّ لَّ  اَْلَّمَّ مهوهِت  عَّ  الٰسَّ
َّبَّْیَّ   وَّالِْجبَّاِل  وَّاَْلَّْرِض  َّْن  فَّا   ا
ا  َّْشفَّْقنَّ  یَّْٰحِملْنَّهَّ ا  وَّا ا  ِمْنهَّ مَّلَّهَّ   وَّحَّ
اُن    نَّٰه    اَْلِنْسَّ َّانَّ  اِ لُْوًما  ك ُهْوًَلن  ظَّ  جَّ

73. যোলত আল্লোলহ মুনোবফক পুৰুষ আৰু মুনোবফকো নোৰী, 

 গলত মুশ্ববৰক পুৰুষ আৰু মুশ্ববৰকো নোৰীক শোবি বদি পোলৰ 

আৰু মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰীক ক্ষ্মো কবৰি পোলৰ। 

আল্লোহ অতযে ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

بَّ  ٰذِ ُ  لُِٰیعَّ ِفِقْیَّ  اّلٰله ِفقهِت  الْمُنه  وَّالْمُنه
ِت  وَّالْمُْشِرِكْیَّ  یَُّتْوبَّ  وَّالْمُْشِركه ُ  وَّ   اّلٰله

لَّ  ِت    الْمُْؤِمِنْیَّ  عَّ َّانَّ   وَّالْمُْؤِمنه ُ  وَّك  اّلٰله
ُفوًْرا  ٰرَِّحیًْمان  غَّ
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহৰ িোলি, 

আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ ততলৱঁই 

তসই সকল োলিোৰৰ মোব ক আৰু আবখৰোতলতো সকল ো 

প্ৰশংসো ততওঁলৰই। ততওঁ প্ৰজ্ঞোময়, সমযক অৱবহত। 

ْمُد  َّلْحَّ ِ  ا ا  لَّه   الَِّٰذْی  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ  الٰسَّ
ا  مَّ لَّهُ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ ْمُد  وَّ ةِ    ِف  الْحَّ  اَْلهِخرَّ

ِكْیُم  ِبْْیُ  وَُّهوَّالْحَّ  الْخَّ

2. ততও ঁজোলন মোটিত বয প্ৰলৱশ কলৰ আৰু তোৰ পৰো বয 

ও োয়,  গলত আকোশৰ পৰো বয অৱতীণি হয় আৰু বয তোল  

আলৰোহণ কলৰ। ততও ঁপৰম দয়ো ু, অবত ক্ষ্মোশী । 

ا  یَّْعلَُّم  ا   اَْلَّْرِض  ِف  یَّلُِج  مَّ مَّ   یَّْخُرُج  وَّ
ا  ا  ِمْنهَّ مَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  یََّْنِلُ  وَّ ا  الٰسَّ مَّ   وَّ
ا    یَّْعُرُج  ِحیُْم   فِْیهَّ ُفوُْر  وَُّهوَّالٰرَّ  الْغَّ

3. আৰু কোবফৰসকল  কয়, ‘আমোৰ ওচৰল  বকয়োমত 

নোবহি’। তকোৱো, ‘বনশ্চয় আবহি, শপত তমোৰ প্ৰবতপো কৰ! 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ওচৰল  আবহি’। ততও ঁ গোলয়ি 

সম্পলকি  সমযক পবৰজ্ঞোত; আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত অণু 

পবৰমোণ তকোলনো িস্তু অথিো তোতলকও সৰু িো িোঙৰ 

এলকোলৱই ততওঁৰ অলগোচৰ নহয়; প্ৰবতলটো িস্তুলৱই সুস্পষ্ট 

বকতোিত ব বপিি আলছ। 

ُة    تَّاْتِیْنَّا  َلَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  اعَّ   الٰسَّ
ْ  بَّله  قُْل  ٰبِ اْتِیَّنَُّٰكْم ن  وَّرَّ ْیِب    عهلِِم   لَّتَّ   الْغَّ
ْنهُ  یَّْعُزُب  َلَّ  ة   ِمثْقَّالُ  عَّ مهوهِت  ِف  ذَّٰرَّ   الٰسَّ
َّْصغَّرُ  وََّلَّ   اَْلَّْرِض  ِف  وََّلَّ  لِكَّ   ِمْن  ا   ذه
ُ  وََّلَّ   ْكَبَّ َّ ِبْی  ۬ن  ِكتهب   ِفْ  اَِٰلَّ  ا  ٰمُ

4. যোলত ততওঁ তসইসক  ত োকক প্ৰবতদোন বদি পোলৰ, 

বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ। ততওঁল োকৰ 

িোলিই আলছ ক্ষ্মো আৰু সন্মোনজনক জীবৱকো। 

ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لِٰیَّْجِزیَّ  مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت    لِحه هٓى ِكَّ   الٰصه ة  ٰوَِّرْزق   لَُّهْم  اُول   ٰمَّْغِفرَّ
 كَِّریْم  

5. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক িযথি কৰোৰ তচষ্টো 

কলৰ, বসহঁতৰ িোলি আলছ ভয়ংকৰ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 
وْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  عَّ یهتِنَّا  ِفْ   سَّ ِجِزیْنَّ  اه  ُمعه
هٓى ِكَّ  اب   لَُّهْم  اُول َّلِْیم   ٰرِْجز   ٰمِْن  عَّذَّ  ا
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6. আৰু বযসক ক জ্ঞোন বদয়ো হহলছ, ততওঁল োলক জোলন তয, 

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ততোমোল  বয অৱতীণি 

হহলছ তসয়ো সতয; আৰু এইখলন পৰোৰমশো ী প্ৰশংবসত 

আল্লোহৰ পথ তদখুৱোয়। 

یَّرَّی   الَِّٰذْی   الِْعلْمَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ
ُنِْزلَّ  بِٰكَّ  ِمْن  اِلَّْیكَّ  ا ٰقَّ ن  ٰرَّ   ُهوَّالْحَّ

یَّْهِدْی   اِط  اِله  وَّ ِزیْزِ  ِصرَّ ِمْیِد   الْعَّ الْحَّ
 

7. আৰু কোবফৰসকল  কয়, ‘আবম ততোমোল োকক এলনকুৱো 

এজন িযবিৰ সন্ধোন বদমলন? বযলয় ততোমোল োকক সংিোদ বদি 

তয, ততোমোল োকৰ তদহ তযবতয়ো সমূ্পণিৰূলপ বছন্ন বিবচ্ছন্ন হহ 

যোি, ততবতয়ো ততোমোল োক বনশ্চয় আলকৌ নতুনলক সৃবষ্ট কৰো 

হ’ি’! 

له  نَُّدلُٰكُْم  هَّْل  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ    عَّ
  ُممَّٰزَّق  ن  كُٰلَّ  ُمٰزِقُْتْم  اِذَّا یُٰنَّٰبُِئكُْم  رَُّجل  
نَُّٰكْم  لْق   لَِّفْ  اِ ِدیْد    خَّ  جَّ

8. বস আল্লোহ সম্পলকি  বমছো উদ্ভোৱন কলৰ তনবক, তন তোৰ 

মোজত উন্মোদনো আলছ? িৰং বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত 

বিশ্বোস নকলৰ বসহঁলত শোবি আৰু তঘোৰ বিভ্ৰোবেৰ মোজত 

আলছ। 

هی َّفَْتَّ لَّ  ا ِ  عَّ َّْم   كَِّذبًا اّلٰله  بَِّل   ِجنَّٰة     ِبه   ا
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ   ِف  ِباَْلهِخرَّ
اِب  ذَّ هِل  الْعَّ ل  الْبَِّعْیِد  وَّالٰضَّ

9. বসহঁতক আগফো ৰ পৰো আৰু বপছফো ৰ পৰো আগুবৰ ৰখো 

আকোশৰ প্ৰবত আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবত বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন? 

আবম ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতক মোটিসহ পুবত বদি পোলৰোঁ অথিো 

বসহঁতৰ ওপৰত আকোশৰ পৰো এটো টুকুৰো তপ োি পোলৰোঁ। 

বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, প্ৰলতযক আল্লোহ অবভমুখী 

িোিোৰ িোলি। 

َّفَّلَّْم  ْوا ا ا  اِله  یَّرَّ َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  مَّ ا  ا مَّ  وَّ
لْفَُّهْم  مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  خَّ  اِْن   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
 ْ ا َّوْ  اَْلَّْرضَّ  ِبِهُم  نَّْخِسْف  نَّٰشَّ  نُْسِقْط  ا

 ْ ًفا  عَّلَّهْْیِ مَّٓاِء    ٰمِنَّ  ِكسَّ   ِفْ  اِٰنَّ   الٰسَّ
لِكَّ  هیَّةً  ذه ُٰلِ  َلَّ ْبد   لِٰك ن  عَّ ِنْیب   ٰمُ

10. আৰু বনশ্চয় আবম আমোৰ ফো ৰ পৰো দোউদক মযিোদো 

প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, আৰু আলদশ কবৰবছল োঁ, তহ পিিতমো ো! 

ততোমোল োলক দোউদৰ হসলত িোলৰ িোলৰ তমোৰ পবৱত্ৰতো 

তঘোষণো কৰো আৰু চৰোইলিোৰলকো (আবম এই আলদশ 

কবৰবছল োঁ)।  গলত ততওৰঁ িোলি আবম ত োহোক তকোম  কবৰ 

বদবছল োঁ, 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   یهِجبَّالُ   فَّْضًل    ِمنَّٰا  دَّاو دَّ  اه
َّٰوِِبْ  ه   ا ْْیَّ    مَّعَّ َّلَّنَّٰا   وَّالٰطَّ   لَّهُ  وَّا

ن  ِدیْدَّ  الْحَّ
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11. (এই বনলদি শ প্ৰদোন কবৰ তয) তুবম পবৰপূণিৰূলপ িমি 

হতয়োৰ কৰো আৰু যথোথি পবৰমোণত প্ৰস্তুত কৰো; আৰু 

ততোমোল োলক সৎকমি কৰো। ততোমোল োলক বয কৰো বনশ্চয় মই 

তোৰ সমযক দ্ৰষ্টো। 

َِّن  رْ  اْعمَّْل  ا ت  ٰوَّقَّٰدِ ِبغه ْردِ  ِف  سه  الٰسَّ
الًِحا    وَّاْعمَّلُْوا ْ   صَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اِٰنِ
 بَِّصْْی  

12. আৰু িতোহক ছু োইমোনৰ অধীন কবৰ বদবছল োঁ, বযলটো 

ৰোবতপুৱো এমোহৰ পথ অবতৰম কবৰবছ  আৰু গধূব ও এমোহৰ 

পথ অবতৰম কবৰবছ । আবম ততওৰঁ িোলি গব ত তোমৰ এটো 

প্ৰস্ৰৱন প্ৰিোবহত কবৰবছল োঁ আৰু এলনকুৱো বকছুমোন বজনক 

ততওঁৰ অনুগত কবৰ বদবছল োঁ বযবি োলক ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ 

অনুমবতৰলম ততওঁৰ সনু্মখত কোম কবৰবছ । বসহঁতৰ মোজৰ 

বযলয় আমোৰ বনলদি শ অমোনয কবৰি, আবম তোক জ্ব ে জুইৰ 

শোবি আস্বোদন কৰোম। 

لُِسلَّْیمهنَّ  یْحَّ  وَّ ْهر   غُُدٰوُهَّا  الٰرِ شَّ
ا  وَّاُحهَّ ْهر     ٰوَّرَّ لْنَّا   شَّ ْیَّ  لَّه   وَّاَّسَّ   عَّ
ِمنَّ   الِْقْطِر      بَّْیَّ  یَّْٰعمَُّل  مَّْن  الِْجٰنِ  وَّ
یْهِ  بِٰه     ِباِذِْن  یَّدَّ مَّْن   رَّ ْ   یَِّٰزغْ  وَّ ْن  ِمْٰنُ   عَّ
َّْمِرنَّا  اِب  ِمْن  نُِذقْهُ  ا ِعْْیِ  عَّذَّ  الٰسَّ

13. বসহঁলত ছু োইমোনৰ ইচ্ছোনুযোয়ী ততওঁৰ িোলি অট্টোব কো, 

ভোস্কযি, জ োধোৰ সদৃশ িৃহদোকোৰৰ পোত্ৰ আৰু সুদৃঢভোলৱ 

িোবপত তিগ বনমিোণ কবৰবছ । ‘তহ দোউদ-পবৰয়ো ! 

কৃতজ্ঞতোৰ হসলত ততোমোল োলক কোম কবৰ তযোৱো। তমোৰ 

িোিোসক ৰ মোজৰ মোত্ৰ বকছু সংখযকলহ কৃতজ্ঞ!’ 

ا  لَّه   یَّْعمَّلُْونَّ  ٓاءُ  مَّ اِریْبَّ  ِمْن  یَّشَّ   ٰمَّحَّ
ثِْیلَّ  وَّاِب  وَِّجفَّان   وَّتَّمَّا َّالْجَّ   وَّقُُدْور    ك
ِسیهت     ا  ٰره   ُشكًْرا    دَّاو دَّ  اهلَّ  اِْعمَّلُْو 
كُوُْر  ِعبَّادِیَّ  ٰمِْن  وَّقَّلِْیل    الٰشَّ

14. এলতলক তযবতয়ো আবম ছু োইমোনৰ মৃতুয ঘটোল োঁ, 

ততবতয়ো বজনবি োকক ততওঁৰ মৃতুয সম্পলকি  অৱগত 

কলৰোৱোইবছ  মোটিৰ পৰুৱোয়, বযলিোলৰ ততওঁৰ  োখুটিিো  খোই 

আবছ । ফ ত ততওঁ তযবতয়ো মোটিত িোগবৰ পবৰ , ততবতয়ো 

বজনবি োলক িুবজি পোবৰল  তয, যবদ বসহঁলত গোলয়ি 

জোবনল লহঁলতন, ততলে বসহঁলত  োঞ্ছনোদোয়ক শোবিত আৱি 

নোথোবক লহঁলতন। 

یْنَّا  فَّلَّمَّٰا  ا  الْمَّْوتَّ  عَّلَّْیهِ   قَّضَّ لَُّٰهْم  مَّ   دَّ
له  ْوتِه    عَّ  تَّاْكُُل  اَْلَّْرِض  دَّٓابَّٰةُ  اَِٰلَّ  مَّ

َّتَّه     ا ٰرَّ  فَّلَّمَّٰا   ِمنْسَّ َّْن  الِْجٰنُ  تَّبَّیَّٰنَِّت  خَّ   ا
َّانُْوا لَّٰوْ  ا  الْغَّْیبَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  ك   ِف  لَِّبثُْوا مَّ

اِب  ذَّ  الْمُِهْیِ   الْعَّ
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15. বনশ্চয় ছোিোৰ অবধিোসীসক ৰ িোলি বসহঁতৰ িোস ভূবমত 

আবছ  এটো বনদশিন, দুখন উদযোন, এখন তসোঁফোল  আৰু এখন 

িোওঁফোল । তকোৱো হহবছ , ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক বদয়ো জীবৱকো তভোগ কৰো আৰু ততওঁৰ প্ৰবত 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। উত্তম নগৰ আৰু ক্ষ্মোশী  

প্ৰবতপো ক, 

َّانَّ  لَّقَّْد  بَّا   ك ْ  ِفْ  لِسَّ یَّة     مَّْسكَِّٰنِ  اه
 ِ نَّٰته ْن  جَّ ۬   عَّ   ِمْن  كُلُْوا  یَِّٰمْی  ٰوَِّشمَّال   
ْزِق  بُِٰكْم  ٰرِ ة    لَّه     وَّاْشكُُرْوا رَّ یِٰبَّة    بَّلْدَّ طَّ
ٰب   ُفوْر    ٰوَّرَّ  غَّ

16. তথোবপও বসহঁত অিোধয হ’ । ফ ত আবম বসহঁতৰ 

ওপৰত প্ৰিোবহত কবৰল োঁ িোন্ধ-ভিো ঢ পোনী আৰু বসহঁতৰ 

উদযোন দুখনক পবৰিতি ন কবৰ বদল োঁ এলনকুৱো দুখন 

উদযোনল , য’ত উৎপন্ন হয় বততো-তকহো ফ -মূ , ঝোউগছ 

আৰু সোমোনয তকইলজোপোমোন িগৰী গছ। 

ُضْوا َّْعرَّ لْنَّا  فَّا َّْرسَّ ْ  فَّا ْیلَّ  عَّلَّهْْیِ   سَّ
ِرِم  ْ  الْعَّ ُ لْٰنه بَّٰدَّ ْ  وَّ نَّٰتَّهْْیِ نَّٰتَّْیِ  ِبجَّ   جَّ
 ْ مْط   اُكُل   ذَّوَّاٰتَّ ء   خَّ ْ ثْل  ٰوََّشَّ َّ   ٰمِْن  وَّا
 قَّلِْیل   ِسْدر  

17. তসই শোবি আবম বসহঁতক বদবছল োঁ বসহঁতৰ কুফৰীৰ 

কোৰলণ। অকৃতজ্ঞসক ৰ িোবহলৰ আন কোলকো আবম এলনকুৱো 

শোবি বনবদওঁ। 

لِكَّ  ْ  ذه ُ یْٰنه زَّ   وَّهَّْل   كَّفَُّرْوا    ِبمَّا  جَّ
ِزْی    الْكَُّفوْرَّ  اَِٰلَّ  نُجه

18. বসহঁতক  গলত আৰু বযলিোৰ জনপদৰ মোজত আবম 

িৰকত বদবছল োঁ, তসইলিোৰৰ মধযৱতী িোনত আবম দৃশযমোন 

িহুলতো জনপদ িোপন কবৰবছল োঁ, আৰু তসইলিোৰ জনপদল  

ভ্ৰমণৰ িোলি যথোযথ িযৱিোও কবৰ বদবছল োঁ। হকবছল োঁ, 

‘ততোমোল োলক এইলিোৰ জনপদত বদলন-ৰোবত (তযবতয়ো ইচ্ছো 

ততবতয়োই) বনৰোপলদ ভ্ৰমণ কৰো’। 

لْنَّا  عَّ ْ  وَّجَّ ُ بَّْیَّ  بَّیْٰنَّ ی وَّ  الَِّٰتْ  الُْقرَّ
ْكنَّا  ا  بهرَّ ْرنَّا  قًُری فِْیهَّ ةً ٰوَّقَّٰدَّ اِهرَّ ا  ظَّ   فِْیهَّ
ْْیَّ    ْوا  الٰسَّ ا  ِسْْیُ َّیَّٰاًما   لَّیَّاِلَّ  فِْیهَّ   وَّا
ِمِنْیَّ   اه

19. তোৰ বপছত বসহঁলত ক’ত , ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! 

আমোৰ ভ্ৰমণৰ দুৰত্ব দীঘি কবৰ বদয়ো’। বসহঁলত বনজলৰ প্ৰবত 

অনযোয় কবৰবছ । ফ ত আবম বসহঁতক কোবহনীৰ বিষয় িস্তুত 

পবৰণত কবৰল োঁ আৰু বসহঁতক সমূ্পণিৰূলপ বছন্ন-বিবচ্ছন্ন কবৰ 

বদল োঁ। বনশ্চয় ইয়োত আলছ বনদশিন, প্ৰলতযক হধযিযশী , 

কৃতজ্ঞ িযবিৰ িোলি। 

الُْوا بَّٰنَّا  فَّقَّ َّْسفَّاِرنَّا  بَّْیَّ  بهِعْد  رَّ ا ا لَّمُْو    وَّظَّ
ُهْم  َّنُْفسَّ ْ  ا ُ لْٰنه عَّ ادِیْثَّ  فَّجَّ  اَّحَّ
 ْ ُ ٰزَّقْٰنه مَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ُممَّٰزَّق     كُٰلَّ  وَّ   ذه

هیهت   ُٰلِ  َلَّ بَّٰار   لِٰك كُوْر   صَّ  شَّ
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20. আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ বিষলয় ইি ীলছ তোৰ ধোৰণো সতয 

প্ৰমোণ কবৰল , ফ ত বসহঁতৰ মোজৰ এটো মুবমন দ ৰ িোবহলৰ 

সকল োলৱ তোৰ অনুসৰণ কবৰবছ ; 

لَّقَّْد  قَّ  وَّ ٰدَّ ْ  صَّ نَّٰه   اِبْلِیُْس  عَّلَّهْْیِ   ظَّ
 الْمُْؤِمِنْیَّ  ٰمِنَّ  فَِّریًْقا  اَِٰلَّ  فَّاتَّٰبَُّعْوهُ 

21. আৰু বসহঁতৰ ওপৰত চয়তোনৰ তকোলনো আবধপতয নোবছ । 

বকন্তু তকোলন আবখৰোতৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কলৰ আৰু তকোলন 

এই বিষলয় সলিহ তপোষণ কলৰ, তসয়ো প্ৰকোশ কৰোলটোলৱই 

আবছ  আমোৰ উলেশয। ততোমোৰ প্ৰবতপো ক সকল ো িস্তুৰ 

সমযক সংৰক্ষ্ণকোৰী। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ْ  لَّه   ك ن    ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ   اَِٰلَّ  ُسلْطه
ةِ  یُْٰؤِمُن  مَّْن  لِنَّْعلَّمَّ    ِمٰمَّْن  ِباَْلهِخرَّ
ا  ٰك     ِفْ  ُهوَِّمْنهَّ بُٰكَّ   شَّ له  وَّرَّ ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
ن  ِفْیظ   حَّ

22. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক ই োহ 

িুব  ধোৰণো কবৰবছ ো তসইলিোৰক মোতো। বসহঁলত আকোশসমূহ 

আৰু পৃবথৱীৰ অণু পবৰমোণ িস্তুলৰো মোব ক নহয়। এই দুলয়োলৰ 

মোজত বসহঁতৰ তকোলনো অংশও নোই আৰু বসহঁতৰ মোজৰ পৰো 

তকোলনও ততওঁৰ সহোয়লকো নহয়’। 

ْمُتْم  الَِّٰذیْنَّ  ادُْعوا قُِل   دُْوِن  ٰمِْن  زَّعَّ
   ِ ة   ِمثْقَّالَّ  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ   اّلٰله   ِف  ذَّٰرَّ

وهِت  مه ا  اَْلَّْرِض  ِف  وََّلَّ  الٰسَّ مَّ  لَُّهْم  وَّ
ا  ِشْرك   ِمْن  فِْیِهمَّا  مَّ ْ  لَّه   وَّ   ٰمِْن  ِمْٰنُ
ِهْْی    ظَّ

23. আল্লোলহ যোক অনুমবত প্ৰদোন কবৰি, ততওঁৰ িোবহলৰ 

আল্লোহৰ ওচৰত কোলৰো চুপোবৰছ ফ প্ৰসূ নহ’ি। অৱলশষত 

তযবতয়ো বসহঁতৰ অেৰৰ পৰো ভয় বিদূবৰত হ’ি, ততবতয়ো 

বসহঁলত পৰস্পৰৰ মোজত তসোধ-তপোছ কবৰি, ‘ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক বক ক’ত ’? ইয়োৰ উত্তৰত ততওঁল োলক ক’ি, 

‘বযলটো সতয তসইলটোলৱ হকলছ’। ততওঁ অবত উচ্চ, অবত 

মহোন। 

ةُ  تَّْنفَّعُ  وََّلَّ  فَّاعَّ ه    الٰشَّ   لِمَّْن  اَِٰلَّ  ِعْندَّ
َّذِنَّ  ٰته    لَّه     ا ْن  فُٰزِعَّ  اِذَّا حَّ   قُلُْوِبِهْم  عَّ
لُْوا ا ذَّا ن  قَّا بُُٰكْم    قَّالَّ   مَّ ٰقَّ    قَّالُوا  رَّ   الْحَّ

ِلُٰ   الْكَِّبْْیُ  وَُّهوَّالْعَّ

24. তকোৱো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ পৰো তকোলন 

ততোমোল োকক জীবৱকো প্ৰদোন কলৰ’? তকোৱো, ‘আল্লোহ। 

(এইলটো সঁচো তয,) আবম নহ’ত  ততোমোল োক (দুলয়ো পক্ষ্ৰ 

বযলকোলনো এক পক্ষ্) বনশ্চয় সৎপথত প্ৰবতবিত আলছোঁ নোইিো 

স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আলছোঁ’। 

مهوهِت  ٰمِنَّ  یَّْٰرُزقُُكْم  مَّْن  قُْل   الٰسَّ
ُ ن  قُِل   وَّاَْلَّْرِض    َّا    اّلٰله نٰ َّوْ  وَّاِ ُكْم  ا یَّٰا   اِ

له  َّوْ  ُهًدی لَّعَّ هل   ِفْ  ا ل  ٰمُِبْی   ضَّ
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25. তকোৱো, ‘আমোৰ অপৰোধৰ িোলি ততোমোল োকক প্ৰশ্ন কৰো 

নহ’ি আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আমোলকো প্ৰশ্ন 

কৰো নহ’ি’। 

ٰمَّا   ُتْسـ َّلُْونَّ  َٰلَّ  قُْل  ْمنَّا  عَّ َّْجرَّ  وََّلَّ  ا
ٰمَّا  نُْسـ َُّل   تَّْعمَّلُْونَّ  عَّ

26. তকোৱো, ‘আমোৰ প্ৰবতপো লক আমোক সকল োলক 

একবত্ৰত কবৰি, তোৰ বপছত ততলৱঁই আমোৰ মোজত 

সঠিকভোলৱ ফয়চো ো কবৰ বদি; আৰু ততলৱঁই তেি 

ফয়চো োকোৰী, সিিজ্ঞ’। 

بُٰنَّا  بَّْینَّنَّا  یَّْجمَّعُ  قُْل    بَّْینَّنَّا  یَّْفتَُّح  ثُٰمَّ  رَّ
ٰقِ    ٰتَّاُح   ِبالْحَّ لِْیُم  وَُّهوَّالْفَّ  الْعَّ

27. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তমোক তদখুৱোলচোন, বযলিোৰক 

ততোমোল োলক ততওঁৰ অংশীদোৰ বহচোলপ বনযুি কবৰছো। নহয়, 

তকবতয়োও নহয়। িৰং ততওঁ (একমোত্ৰ) আল্লোহ, পৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়’। 

َُّرْوِنَّ  قُْل  ْقُتْم  الَِّٰذیْنَّ  ا َّلْحَّ َّٓاءَّ  ِبه   ا ك   ُشرَّ
َّٰلَّ    ُ  بَّْل   ك ِزیْزُ  ُهوَّاّلٰله ِكْیُم  الْعَّ  الْحَّ

28. আৰু আবম ততোমোক সমগ্ৰ মোনৱ জোবতৰ িোলি তকৱ  

সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপলহ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ; বকন্তু 

অবধকোংশ মোনুলহই নোজোলন। 

ا   مَّ لْنهكَّ  وَّ َّْرسَّ َّٓافَّٰةً  اَِٰلَّ  ا ا   لِٰلنَّٰاِس  ك بَِّشْْیً
هِكٰنَّ  ل ْكثَّرَّ  ٰوَّنَِّذیًْرا ٰوَّ َّ  َلَّ  النَّٰاِس  ا

 یَّْعلَّمُْونَّ 

29. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱো, এই প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়ো িোিৱোবয়ত হ’ি’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

30. তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ িোলি আলছ এটো বনধিোবৰত বদনৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত, তোৰ পৰো ততোমোল োলক এক মুহূত্তি ও বি ম্ব কবৰি 

তনোৱোবৰিো, আৰু ত্বৰোবেতও কবৰি তনোৱোবৰিো’। 

ادُ  لَّٰكُْم  قُْل    تَّْستَّاِْخُرْونَّ  َٰلَّ  یَّْوم   ٰمِْیعَّ
ْنهُ  ًة ٰوََّلَّ  عَّ اعَّ ن  سَّ  تَّْستَّْقِدُمْونَّ
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31. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত কয়, "আবম এই 

তকোৰআনৰ প্ৰবত তকবতয়োও ঈমোন তপোষণ নকলৰোঁ, আৰু ইয়োৰ 

পূিিৱতী তকোলনো বকতোিৰ প্ৰবতও নকলৰোঁ"। হোয়! তুবম যবদ 

তদবখ োলহঁলতন, তযবতয়ো যোব মসক ক বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত বথয় কলৰোৱো হ’ি, ততবতয়ো বসহঁলত 

পৰস্পলৰ িোদ-প্ৰবতিোদ কবৰ থোবকি, বযলিোৰক দুিি  িুব  ভিো 

হহবছ , বসহঁলত অহংকোৰীবি োকক ক’ি, ‘ততোমোল োক 

নোথোবকল  আবম বনশ্চয় মুবমন হ’ত োঁলহঁলতন!’ 

ا نُْٰؤِمنَّ  لَّْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ذَّ  ِبهه
ِن  یِْه    بَّْیَّ  ِبالَِّٰذْی  وََّلَّ  الُْقْراه لَّوْ   یَّدَّ  وَّ
ی لِمُْونَّ  اِذِ  تَّره  ْوقُْوفُْونَّ  الٰظه  ِعْندَّ  مَّ
  ۬ بِِٰهْم     بَّْعِض  اِله  بَّْعُضُهْم  یَّْرِجعُ   رَّ
 اْسُتْضِعُفْوا الَِّٰذیْنَّ  یَُّقْولُ   الْقَّْولَّ   
َِّٰذیْنَّ  ْوا لِل ُ َّنُْتْم  لَّْو َلَّ   اْستَّْكَبَّ   لَّكُنَّٰا  ا
 ُمْؤِمِنْیَّ 

32. বযসকল  অহংকোৰী আবছ , বসহঁলত দুিি  কবৰ ৰখো 

বি োকক ক’ি, ‘ততোমোল োকৰ ওচৰল  বহদোয়ত অহোৰ বপছত 

আবম ততোমোল োকক তোৰ পৰো বনিৃত্ত কবৰবছল োঁ তনবক? িৰং 

ততোমোল োকলহ অপৰোধী আবছ ো’। 

ْوا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  ُ َِّٰذیْنَّ  اْستَّْكَبَّ  لِل
ا َّنَّْحُن  اْسُتْضِعُفْو  ُكْم   ا دْنه دَّ ِن  صَّ   عَّ
ی ُكْم  اِذْ  بَّْعدَّ  الُْهده ٓاءَّ  ُكنُْتْم  بَّْل  جَّ

 ٰمُْجِرِمْیَّ 

33. আৰু বযসক ক দুিি  কবৰ ৰখো হহবছ  বসহঁলত 

অহংকোৰকোৰী বি োকক ক’ি, ‘দৰোচ লত ততোমোল োলকই 

বদলন-ৰোবত চৰোেত ব প্ত আবছ ো, তযবতয়ো ততোমোল োলক 

আমোক আলদশ কবৰবছ ো; যোলত আবম আল্লোহৰ  গত কুফৰী 

কলৰোঁ আৰু ততওঁৰ িোলি সমকক্ষ্ (বশ্বকি ) িোপন কলৰোঁ’। বকন্তু 

তযবতয়ো বসহঁলত শোবি তদবখিল  পোি, ততবতয়ো বসহঁলত 

অনুতোপ তগোপন ৰোবখিল  যত্ন কবৰি আৰু বযসকল  কুফৰী 

কবৰবছ  আবম বসহঁতৰ বিবঙত বশকব   গোম। বসহঁলত বয 

কবৰবছ  বসহঁতক তকৱ  তোলৰই প্ৰবতফ  বদয়ো হ’ি। 

َِّٰذیْنَّ  اْسُتْضِعُفْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ   لِل
ْوا ُ كْرُ  بَّْل  اْستَّْكَبَّ ارِ  الَّْٰیِل  مَّ   اِذْ  وَّالنَّٰهَّ
َّْن  تَّاُْمُرْونَّنَّا   ِ  نَّْٰكُفرَّ  ا لَّ  ِباّلٰله   لَّه    وَّنَّْجعَّ
ادًا    َّنْدَّ وا  ا ٰرُ َّسَّ امَّةَّ  وَّا َُّوا لَّمَّٰا  النَّٰدَّ ا  رَّ
ابَّ    ذَّ لْنَّا   الْعَّ عَّ هلَّ  وَّجَّ َّْعنَّاِق  ِفْ   اَْلَّغْل   ا
ْونَّ  هَّْل   كَّفَُّرْوا    الَِّٰذیْنَّ  ا  اَِٰلَّ  یُْجزَّ  مَّ
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

34. আবম বয জনপদলতই সতকি কোৰী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ তোৰ 

বিত্তশো ী অবধিোসীসকল  হকলছ, ‘ততোমোল োলক বয হ  

তপ্ৰবৰত হহছো, বনশ্চয় আবম তসয়ো অস্বীকোৰ কলৰোঁ’। 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّْرسَّ  اَِٰلَّ  نَِّٰذیْر   ٰمِْن  قَّْریَّة   ِفْ   ا
فُْوهَّا  ن  قَّالَّ    ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمَّا   اِنَّٰا   ُمَْتَّ

ِفُرْونَّ   كه
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35. বসহঁলত আৰু হকলছ, ‘আবম ধন-সম্পদ আৰু সেোন-

সেবতৰ ফো ৰ পৰো অবধক সমৃিশো ী; আৰু আমোক 

তকবতয়োও শোবি বদয়ো নহ’ি’। 

ْكثَّرُ  نَّْحُن  وَّقَّالُْوا َّ َّْموَّاًَل  ا دًا ن  ا َّْوَلَّ   وَّا
ا  مَّ ِبْیَّ  نَّْحُن  وَّ ٰذَّ  ِبُمعَّ

36. তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ 

জীবৱকো িৃবি কবৰ বদলয় অথিো সীবমত কবৰ বদলয়; বকন্তু 

অবধকোংশ ত োলকই তসয়ো নোজোলন’। 

ْ  اِٰنَّ  قُْل  ٰبِ ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  رَّ   یَّٰشَّ
یَّْقِدرُ  هِكٰنَّ  وَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   َلَّ  النَّٰاِس  ا
ن   یَّْعلَّمُْونَّ

37. ততোমোল োকৰ ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত এলন 

তকোলনো বিষয় নহয় বযলয় ততোমোল োকক মযিোদোৰ তক্ষ্ত্ৰত 

আমোৰ বনকটৱতী কবৰ বদি; বকন্তু বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

আৰু সৎকমি কবৰলছ, ততওঁল োলকই বনজ কমিৰ িোলি িহুগুণ 

প্ৰবতদোন  োভ কবৰি; আৰু ততওঁল োলক সুউচ্চ অট্টোব কোত 

বনৰোপলদ থোবকি। 

ا   مَّ َّْموَّالُكُْم  وَّ ُكْم  وََّلَّ   ا دُ َّْوَلَّ  ِبالَِّٰتْ  ا
بُُكْم  ٰرِ نَّا  ُتقَّ مَّنَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  ُزلْفه   ِعْندَّ  اه
ِملَّ  الًِحا ؗ  وَّعَّ هٓى ِكَّ   صَّ ٓاءُ  لَُّهْم   فَّاُول زَّ   جَّ
ْعِف  ِملُْوا ِبمَّا  الٰضِ   الُْغُرفهِت  ِف  وَُّهْم  عَّ
ِمُنْونَّ   اه

38. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক িযথি কবৰিল  তচষ্টো 

কলৰ, বসহঁতক শোবিৰ মোজত উপবিত কৰো হ’ি। 
ْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  یهِتنَّا  ِفْ   یَّْسعَّ ِجِزیْنَّ  اه  ُمعه
هٓى ِكَّ  اِب  ِف  اُول ذَّ ُرْونَّ  الْعَّ  ُمْحضَّ

39. তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক ততওঁৰ িোিোসক ৰ 

মোজৰ পৰো যোক ইচ্ছো কলৰ তোৰ জীবৱকো িৃবি কবৰ বদলয় আৰু 

যোক কলৰ ইচ্ছো সীবমত কবৰ বদলয়। ততোমোল োলক (আল্লোহৰ 

পথত) বয িযয় কৰো, তোৰ বিবনময় ততলৱঁই প্ৰদোন কবৰি আৰু 

ততলৱঁই তেি জীবৱকোদোতো’। 

ْ  اِٰنَّ  قُْل  ٰبِ ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  رَّ   یَّٰشَّ
یَّْقِدرُ  ِعبَّادِه   ِمْن  ا    لَّه     وَّ مَّ َّنْفَّْقُتْم  وَّ   ا
ء   ٰمِْن  ْ یُْخلُِفه     َشَّ ْْیُ   فَُّهوَّ  وَُّهوَّخَّ

ِزقِْیَّ   الٰره

40. আৰু স্মৰণ কৰো, বযবদনো ততও ঁবসহঁত সকল োলক একবত্ৰত 

কবৰি, তোৰ বপছত বফবৰিোসক ক সুবধি, ‘ইহঁলত 

ততোমোল োকৰ ইিোদত কবৰবছ  তনবক’? 

یَّْومَّ  ِمْیًعا  یَّْحُشُرُهْم  وَّ   یَُّقْولُ  ثُٰمَّ  جَّ
كَّةِ  هٓى ِ ءِ  لِلْمَّل َّهه ُؤاَلَّ ُكْم  ا یَّٰا َّانُْوا اِ  ك
 یَّْعُبُدْونَّ 
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41. ততওলঁ োলক ক’ি, ‘তুবম পবৱত্ৰ, মহোন! তুবমলহ আমোৰ 

অবভভোৱক, বসহঁত নহয়; িৰং বসহঁলত বজনবি োকৰলহ 

উপোসনো কবৰবছ । বসহঁতৰ সৰহভোলগই বজনবি োকৰ প্ৰবত 

ঈমোন তপোষণ কবৰবছ । 

نَّكَّ  قَّالُْوا َّنْتَّ  ُسْبحه لِیُٰنَّا  ا  دُْونِِهْم    ِمْن  وَّ
َّانُْوا بَّْل  ْكثَُّرُهْم   الِْجٰنَّ    یَّْعُبُدْونَّ  ك َّ   ا
ْؤِمُنْونَّ  ِبِهْم   ٰمُ

42. ‘ফ ত আবজ ততোমোল োকৰ কোলৰোলৰ ইজলন বসজনৰ 

উপকোৰ িো অপকোৰ কৰোৰ অবধকোৰ নোই’। বযসকল  অনযোয় 

কবৰবছ  আবম বসহঁতক কম তয, ‘ততোমোল োলক বয অবি-

শোবিক বমছো িুব  অস্বীকোৰ কবৰবছ ো তোলৰ তসোৱোদ ত োৱো’। 

  لِبَّْعض   بَّْعُضكُْم  یَّْملُِك  َلَّ  فَّالْیَّْومَّ 
ا    نَّْٰفًعا ٰوََّلَّ  ٰرً َِّٰذیْنَّ  وَّنَُّقْولُ   ضَّ لَّمُْوا لِل  ظَّ
ابَّ  ذُْوقُْوا ا  ُكنُْتْم  الَِّٰتْ  النَّٰارِ  عَّذَّ   ِبهَّ

بُْونَّ   ُتكَّٰذِ

43. আৰু বসহঁতৰ ওচৰত তযবতয়ো আমোৰ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ 

বত োৱত কৰো হয়, ততবতয়ো বসহঁলত কয়, ‘এওঁ এজন 

এলনকুৱো িযবি বযলয় ততোমোল োকৰ পূিি পুৰুলষ যোৰ উপোসনো 

কবৰবছ  তোৰ পৰো ততোমোল োকক িোধো বদি বিচোলৰ’। বসহঁলত 

আৰু কয়, ‘এইলটো বমছো উদ্ভোৱনৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়’। 

কোবফৰসক ৰ ওচৰত তযবতয়ো সতয আলহ ততবতয়ো বসহঁলত 

কয়, ‘এইলটো এটো সুস্পষ্ট যোদুলহ’। 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ لُْوا بَّیِٰنهت   اه ا  قَّا   مَّ
ا   َّْن  یُِٰریُْد  رَُّجل   اَِٰلَّ  ههذَّ ُكْم  ا ٰمَّا  یَُّٰصٰدَّ  عَّ
َّانَّ  بَّٓاُؤُكْم    یَّْعُبُد  ك لُْوا  اه ا  وَّقَّا ا   مَّ  اَِٰلَّ   ههذَّ
ی    اِفْك   ً  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ   ٰمُْفَتَّ
ٰقِ  ُهْم ن  لَّمَّٰا  لِلْحَّ ٓاءَّ ا   اِْن   جَّ  ِسْحر   اَِٰلَّ  ههذَّ
 ٰمُِبْی  

44. আবম বসহঁতক ইয়োৰ পূলিি তকোলনো বকতোি বদয়ো নোবছল োঁ, 

বযখন বসহঁলত অধযয়ন কবৰি আৰু ততোমোৰ পূলিি ইহঁতৰ 

ওচৰত তকোলনো সতকি কোৰীও তপ্ৰৰণ কৰো নোবছল োঁ। 

ا   مَّ ْ  وَّ ُ تَّْیٰنه ا  ُكُتب   ٰمِْن  اه ا    یَّْٰدُرُسْونَّهَّ مَّ   وَّ
لْنَّا   َّْرسَّ ْ  ا  نَِّٰذیْر    ِمْن  قَّْبلَّكَّ  اِلَّهْْیِ

45. বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও অস্বীকোৰ কবৰবছ । অথচ 

বসহঁতক আবম বয প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, তোৰ দহ ভোগৰ এভোলগো 

ইহঁলত (মক্কোৰ অবধিোসীসকল ) তপোৱো নোই, ইয়োৰ বপছলতো 

বসহঁলত আমোৰ ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ । ফ ত 

আমোৰ প্ৰতযোখযোন (শোবি) তকলনকুৱো আবছ ! 

بَّ  ا   قَّْبلِِهْم ن  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  وَّكَّٰذَّ مَّ  بَّلَُّغْوا وَّ
ارَّ  ا   ِمْعشَّ ْ  مَّ ُ تَّْیٰنه بُْوا  اه  ُرُسِلْ  فَّكَّٰذَّ
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  ن  ك  نَِّكْْیِ
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46. তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক তকৱ  এটো বিষলয় উপলদশ 

বদলছোঁ, ততোমোল োলক আল্লোহৰ উলেলশয দুজন দুজনলক 

অথিো এজন এজনলক বথয় বদয়ো, তোৰ বপছত ততোমোল োলক 

বচেো-চচি ো কবৰ তচোৱো, ততোমোল োকৰ সিীজনৰ মোজত তকোলনো 

উন্মোদনো নোই। ততওঁ তকৱ  আসন্ন কঠিন শোবি সম্পলকি  

ততোমোল োকৰ িোলি মোলথোন এজন সতকি কোৰীলহ’। 

نَّٰمَّا   قُْل  َِّعُظكُْم  اِ ة     ا َّْن   ِبوَّاِحدَّ   تَُّقْوُمْوا ا
 ِ ادهی مَّثْنه  ّلِلٰه فُرَّ ا  تَّتَّفَّكَُّٰرْوا  ثُٰمَّ  وَّ   مَّ

اِحِبكُْم    نَِّذیْر   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن   ِجنَّٰة     ٰمِْن  ِبصَّ
ْی  بَّْیَّ  لَّٰكُْم  اب   یَّدَّ ِدیْد   عَّذَّ  شَّ

47. তকোৱো, ‘যবদ মই ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো 

পোবৰেবমক বিচোলৰোঁ ততলে তসয়ো তকৱ  ততোমোল োকৰ 

িোলিই; তমোৰ পুৰস্কোৰ আলছ তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰত আৰু 

ততওঁ সকল ো িস্তুলৰ প্ৰতযক্ষ্কোৰী’। 

ا  قُْل  َّلُْتُكْم  مَّ ا َّْجر   ٰمِْن  سَّ   فَُّهوَّلَّكُْم    ا
َّْجِریَّ  اِْن  لَّ  اَِٰلَّ  ا ِ    عَّ له   اّلٰله  كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ
ء   ْ ِهْید   َشَّ  شَّ

48. তকোৱো, ‘বনশ্চয় তমোৰ প্ৰবতপো লক সতযৰ দ্বোৰো আঘোত 

কলৰ, ততলৱঁই যোৱতীয় গোলয়িৰ সমযক জ্ঞোনী’। 

ْ  اِٰنَّ  قُْل  ٰبِ ٰقِ    یَّْقِذُف  رَّ ُم   ِبالْحَّ  عَّٰلَّ
 الُْغُیْوِب 

49. তকোৱো, ‘সতয আবহলছ, গবতলক (জোবন তথোৱো) অসতযই 

নতুন এলকো সৃবষ্ট কবৰি তনোৱোলৰ আৰু পুনৰোিৃবত্তও কবৰি 

তনোৱোলৰ’। 

ٓاءَّ  قُْل  ٰقُ  جَّ ا  الْحَّ مَّ   الْبَّاِطُل  یُْبِدُئ  وَّ
ا  مَّ  یُِعْیُد  وَّ

50. তকোৱো, ‘মই বিভ্ৰোে হ’ত  বিভ্ৰোবেৰ পবৰণোম মলয় পোম, 

আৰু যবদ মই বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হও ঁততলে তকৱ  এইকোৰলণ তয, 

তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কলৰ। বনশ্চয় ততও ঁ

সিিলেোতো, অবত বনকটৱতী’। 

لَّلُْت  اِْن  قُْل  َِّضٰلُ  فَّاِنَّٰمَّا   ضَّ له  ا  نَّْفِسْ    عَّ
یُْت  وَّاِِن  َّٰ  یُْوِحْ   فَِّبمَّا  اْهتَّدَّ ْ    اِلَّ ٰبِ نَّٰه    رَّ   اِ
ِمْیع    قَِّریْب   سَّ

51. যবদ তুবম তদবখ োলহঁলতন তযবতয়ো বসহঁলত ভীত-বিহ্ব  

হহ পবৰি, ততবতয়ো বসহঁলত অিযোহবত নোপোি আৰু বসহঁতক 

অবত ওচৰৰ পৰো কৰোয়ত্ত কৰো হ’ি, 

لَّوْ  ی وَّ  وَّاُِخُذْوا فَّْوتَّ  فَّلَّ  فَِّزُعْوا اِذْ  تَّره 
ن  ٰمَّكَّان   ِمْن   قَِّریْب 

52. আৰু বসহঁলত ক’ি, ‘আবম ইয়োৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল োঁ’। 

বকন্তু ইমোন দূৰৱতী িোনৰ পৰো বসহঁলত (ঈমোনক)  গ পোি 

তকলনলক? 

لُْو ا نَّٰا  وَّقَّا مَّ َّٰنه   ِبه     اه   التَّٰنَّاُوُش  لَُّهُم   وَّا
 بَِّعْید  ۬   ٰمَّكَّان    ِمْن 
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53. অথচ ইবতপূলিি বসহঁলত ইয়োক অস্বীকোৰ কবৰবছ ; আৰু 

বসহঁলত দূৰৱতী িোনৰ পৰো গোলয়িৰ বিষলয় তিয়ো মেিয 

তপোষণ কবৰবছ । 

یَّْقِذفُْونَّ   قَّْبُل    ِمْن  ِبه   كَّفَُّرْوا وَّقَّْد    وَّ
ْیِب   بَِّعْید   ٰمَّكَّان    ِمْن  ِبالْغَّ

54. বসহঁত আৰু বসহঁতৰ আশো-আকোংক্ষ্োৰ মোজত অেৰোয় 

সৃবষ্ট কবৰ বদয়ো হহলছ, তযলনলক ইবতপূলিি বসহঁতৰ 

সমপন্থীসক ৰ তক্ষ্ত্ৰত কৰো হহবছ । বনশ্চয় বসহঁত আবছ  

বিভ্ৰোবেকৰ সলিহৰ মোজত। 

ْ  وَِّحیْلَّ  ُ بَّْیَّ  بَّیْٰنَّ ا  وَّ  كَّمَّا  یَّْشتَُّهْونَّ  مَّ
نَُّٰهْم   قَّْبُل    ٰمِْن  ِباَّْشیَّاِعِهْم  فُِعلَّ   اِ
َّانُْوا ٰك   ِفْ  ك ن  شَّ ِریْب   ٰمُ
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ফোবতৰ فاطر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ 

সৃবষ্টকতি ো আল্লোহৰ িোলিই, বযজলন বফবৰিোসক ক 

িোণীিোহকৰূলপ বনলয়োগ কবৰলছ, ততওলঁ োক (বফবৰিোসক ) 

হহলছ দুখন দুখন, বতবনখন বতবনখন আৰু চোবৰখন চোবৰখন 

তিউকো বিবশষ্ট। ততলৱঁই সৃবষ্টৰ মোজত বয ইচ্ছো কলৰ িৃবি 

কলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ْمُد  َّلْحَّ ِ  ا مهوهِت  فَّاِطرِ  ّلِلٰه  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
اعِِل  كَّةِ  جَّ هٓى ِ ة   اُوِلْ   ُرُسًل  الْمَّل َّْجِنحَّ   ا
هثَّ  ٰمَّثْنه  لِْق  ِف  یَِّزیُْد   وَُّربهعَّ    وَّثُل ا  الْخَّ   مَّ
ٓاُء    َّ  اِٰنَّ   یَّشَّ له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

2. আল্লোলহ মোনুহৰ িোলি বয অনুগ্ৰহ মুকব  কবৰ বদলয় তোক 

তৰোধ কবৰিল  তকোলনো নোই, আনহোলত ততওঁ বযলটোক তৰোধ 

কলৰ তসইলটোক মুকব  কবৰিল ও তকোলনো নোই। ততও ঁ

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  ُ  یَّْفتَِّح  مَّ   فَّلَّ  ٰرَّْحمَّة   ِمْن  لِلنَّٰاِس  اّلٰله
ا    ُمْمِسكَّ  ا   لَّهَّ مَّ   ُمْرِسلَّ  فَّلَّ   یُْمِسْك ن  وَّ

ْ  لَّه   ِزیْزُ   بَّْعِده     ِمنٌۢ ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

3. তহ মোনৱ! ততোমোল োকৰ প্ৰবত আল্লোলহ কৰো অনুগ্ৰহলিোৰক 

স্মৰণ কৰো। আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো স্ৰষ্টো আলছ তনবক, 

বযলয় ততোমোল োকক আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ পৰো জীবৱকো দোন 

কলৰ? আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। 

এলতলক ততোমোল োকক ক’হ  ওভতোই বনয়ো হহলছ? 

ا  ُكُرْوا النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ِ  نِْعمَّتَّ  اذْ   اّلٰله
الِق   ِمْن  هَّْل   عَّلَّْیُكْم    ْْیُ  خَّ ِ  غَّ   اّلٰله
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  یَّْرُزقُُكْم   َلَّ    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ

ههَّ  َّٰنه   ُهوَّ ؗ  اَِٰلَّ  اِل  ُتْؤفَُّكْونَّ  فَّا

4. আৰু যবদ ইহঁলত ততোমোক অবিশ্বোস কলৰ ততলে (জোবন 

তথোৱো) ততোমোৰ পূলিিও ৰোছু সক ক অবিশ্বোস কৰো হহবছ । 

আল্লোহৰ ওচৰলতই সকল ো বিষয় প্ৰতযোৱবতি ত হ’ি। 

بُْوكَّ  وَّاِْن  بَّْت  فَّقَّْد  یُٰكَّٰذِ   ٰمِْن  ُرُسل   ُكٰذِ
ِ  وَّاِلَّ   قَّْبلِكَّ    عُ  اّلٰله  اَْلُُموُْر  ُتْرجَّ

5. তহ মোনৱ! বনশ্চয় আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয; তসলয় পোবথিৱ 

জীৱলন তযন ততোমোল োকক তকবতয়োও প্ৰতোবৰত কবৰি 

তনোৱোলৰ আৰু তসই প্ৰতোৰলকও (চয়তোলনও) তযন 

ততোমোল োকক আল্লোহৰ বিষলয় প্ৰতোৰণো কবৰি তনোৱোলৰ। 

ا  ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٰق   اّلٰله   فَّلَّ  حَّ
نَُّٰكُم  وةُ  تَُّغٰرَّ یه نْیَّا  الْحَّ نَُّٰكْم  وََّلَّ  الٰدُ  یَُّغٰرَّ
 ِ ُرْوُر  ِباّلٰله  الْغَّ
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6. বনশ্চয় চয়তোন হহলছ ততোমোল োকৰ শত্ৰু; এলতলক তোক 

শত্ৰু িুব লয়ই মনত ৰোবখিো। বস তোৰ দ ক এইকোৰলণ আহ্বোন 

কলৰ যোলত বসহঁলত প্ৰজ্জব ত জুইৰ অবধিোসী হ’ি পোলৰ। 

نَّ  اِٰنَّ  ْیطه   فَّاتَِّٰخُذْوهُ  عَُّدٰو   لَّكُْم  الٰشَّ
ا      ِمْن  لِیَُّكْونُْوا ِحْزبَّه   یَّْدُعْوا اِنَّٰمَّا   عَُّدٰوً

ِب  ِعْْیِ   اَّْصحه  الٰسَّ

7. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি আলছ কঠিন শোবি; 

আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ ক্ষ্মো আৰু মহোপুৰস্কোৰ। 

َّلَِّٰذیْنَّ  اب   لَُّهْم  كَّفَُّرْوا ا ۬   عَّذَّ ِدیْد      شَّ
ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  لَُّهْم  الٰصه

َّْجر   ة  ٰوَّا ن  ٰمَّْغِفرَّ  كَِّبْْی 

8. কোলৰোিোক যবদ তোৰ তিয়ো কমি তশোভনীয় কবৰ তদখুৱো হয় 

ফ ত বস তসইলটোক উত্তম িুব  ভোলি, (তসইজন িযবি 

ততওঁৰ দলৰ হ’ি পোলৰলন বযলয় ভো  কোমক ভো  আৰু তিয়ো 

কোমক তিয়ো িুব  ভোলি?) এলতলক বনশ্চয় আল্লোলহ যোক ইচ্ছো 

কলৰ বিভ্ৰোে কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ তোক বহদোয়ত বদলয়। 

এলতলক বসহঁতৰ িোলি আলক্ষ্প কবৰ তুবম বনজৰ প্ৰোণ বিনোশ 

নকবৰিো। বসহঁলত বয কলৰ বনশ্চয় আল্লোহ তসই সম্পলকি  সমযক 

পবৰজ্ঞোত। 

َّفَّمَّْن  مَّلِه   ُسْوٓءُ  لَّه   ُزیِٰنَّ  ا هُ  عَّ اه ًنا    فَّرَّ سَّ  حَّ
َّ  فَّاِٰنَّ  ٓاءُ  مَّْن  یُِضٰلُ  اّلٰله یَّْهِدْی  یَّٰشَّ   مَّْن  وَّ
ٓاُء  ؗ  ْ  نَّْفُسكَّ  تَّْذهَّْب  فَّلَّ   یَّٰشَّ   عَّلَّهْْیِ

ت     ره سَّ َّ  اِٰنَّ   حَّ ٌۢ  اّلٰله یَّْصنَُّعْونَّ   ِبمَّا  عَّلِْیم 
 

9. তসইজলনই আল্লোহ বযজলন িতোহ তপ্ৰৰণ কবৰ তোৰ দ্বোৰো 

তমঘমো ো সিোব ত কলৰ। তোৰ বপছত আবম তসইলটোক বনজীৱ 

ভূ-খিৰ ফোল  পবৰচোব ত কলৰোঁ, ইয়োৰ বপছত আবম তোৰ 

দ্বোৰো মৃত ভূবমক আলকৌ পুনজীবৱত কলৰোঁ। এইদলৰই 

পুনজীৱন সংঘটিত হ’ি। 

 ُ لَّ  الَِّٰذْی   وَّاّلٰله َّْرسَّ یهحَّ  ا   فَّتُثِْْیُ  الٰرِ
ابًا حَّ ت   بَّلَّد   اِله  فَُّسْقنههُ  سَّ َّْحیَّیْنَّا  ٰمَّٰیِ   فَّا
ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ِبهِ  ْوتِهَّ لِكَّ   مَّ النُُٰشوُْر   كَّذه

 

10. যবদ তকোলনোিোই সন্মোন বিচোলৰ (ততলে বস আল্লোহৰ 

ওচৰলতই বিচৰো উবচত) বকয়লনো সকল ো সন্মোন-প্ৰবতপবত্তৰ 

মোব ক তকৱ  আল্লোলহই। ততওঁৰ ওচৰলতই সকল ো ভো  

কথো উবিত হয় আৰু ততলৱঁই তনক আম ক ওপৰল  উ োই 

বনলয়। পক্ষ্োেলৰ বযসকল  তিয়ো কোমৰ চৰোে কলৰ বসহঁতৰ 

িোলি আলছ কঠিন শোবি আৰু বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰ বনবশ্চতভোলৱ 

িযথি হ’ি। 

ْن  َّانَّ  مَّ ةَّ  یُِریُْد  ك ٰههِ  الِْعٰزَّ ةُ  فَّلِل  الِْعٰزَّ
ِمْیًعا    ُد  اِلَّْیهِ   جَّ ُب  الْكَّلُِم  یَّْصعَّ ٰیِ  الٰطَّ
مَُّل  الُِح  وَّالْعَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   یَّْرفَُّعه     الٰصَّ
اهِت  یَّْمكُُرْونَّ  ٰیِ اب   لَُّهْم  الٰسَّ ِدیْد     عَّذَّ  شَّ
كْرُ  مَّ هٓى ِكَّ  وَّ یَُّبوُْر   اُول  ُهوَّ
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11. আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ মোটিৰ পৰো, 

তোৰ বপছত শুৰবিিুৰ পৰো, তোৰ বপছতলহ ততোমোল োকক 

তযোৰো তযোৰোলক িনোইলছ। আল্লোহৰ অজ্ঞোলত তকোলনো নোৰীলয় 

গভি  ধোৰলণো নকলৰ আৰু প্ৰসলৱো নকলৰ। তকোলনো দীঘিোয়ু 

িযবিৰ আয় ুিৃবি কৰো নহয় আৰু তোৰ আয় ুহ্ৰোস কৰোও নহয়, 

বকন্তু তসয়ো আলছ এখন গ্ৰন্থত (ব বপিি)। বনশ্চয় এয়ো 

আল্লোহৰ িোলি অবত সহজ। 

 ُ لَّقَُّكْم  وَّاّلٰله اب   ٰمِْن  خَّ   ِمْن  ثُٰمَّ   ُترَّ
لَّكُْم  ثُٰمَّ  نُْٰطفَّة   عَّ َّْزوَّاًجا    جَّ ا   ا مَّ   وَّ
ُنْثهی ِمْن  تَّْحِمُل  عُ  وََّلَّ  ا   ِبِعلْمِه     اَِٰلَّ  تَّضَّ
ا  مَّ ٰمَّرُ  وَّ ٰمَّر  ٰوََّلَّ  ِمْن  یُعَّ   ِمْن  یُْنقَُّص  ٰمُعَّ
لِكَّ  اِٰنَّ   ِكتهب     ِفْ  اَِٰلَّ  ُعُمِره    لَّ  ذه ِ  عَّ  اّلٰله
 یَِّسْْی  

12. আৰু দুলয়োখন সোগৰ সমোন নহয়ঃ এখনৰ পোনী বম ো, 

সুস্বোদু; আনখনৰ পোনী  ুণীয়ো, তকলহটো। প্ৰবতখনৰ পৰো 

ততোমোল োলক তোজো মোংস (মোছ) তখোৱো আৰু আহৰণ কৰো 

অ ংকোৰ, বযলিোৰ ততোমোল োলক পবৰধোন কৰো।  গলত 

ততোমোল োলক তোত তদবখিল  তপোৱো িুকু তভবদ চ োচ  কৰো 

জোহোজলিোৰক, (বযলিোৰত আলৰোহণ কবৰ) ততোমোল োলক 

ততওঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধোন কবৰি পোৰো,  গলত যোলত 

ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কবৰি পোৰো। 

ا  مَّ ۬   یَّْستَّوِی وَّ ِن   ا  الْبَّْحره  عَّْذب   ههذَّ
ات   ٓاى ِغ   فُرَّ ابُه   سَّ رَّ ا شَّ اج     ِملْح   وَّههذَّ  اُجَّ
ِمْن  ِریًا   لَّْحًما  تَّاْكُلُْونَّ  كُٰل   وَّ طَّ

ا    ِحلْیَّةً   ٰوَّتَّْستَّْخِرُجْونَّ    تَّلْبَُّسْونَّهَّ
ی   لِتَّْبتَُّغْوا مَّوَّاِخرَّ  فِْیهِ  الُْفلْكَّ  وَّتَّرَّ
لَّٰكُْم  فَّْضلِه   ِمْن  لَّعَّ  تَّْشكُُرْونَّ  وَّ

13. ততলৱঁই ৰোবতক বদনৰ মোজত প্ৰলৱশ কৰোয় আৰু বদনক 

প্ৰলৱশ কৰোয় ৰোবতৰ মোজত, ততলৱঁই সূযিয আৰু চন্দ্ৰক কবৰলছ 

বনয়মোধীন; প্ৰলতযকলটোলৱ পবৰভ্ৰমণ কলৰ এটো বনবদি ষ্ট 

সময়ল লক। ততলৱঁই আল্লোহ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক। 

আবধপতয ততওঁলৰই। ততোমোল োলক ততওঁৰ পবৰিলতি  

বযলিোৰক আহ্বোন কৰো বসহঁলত তখজুৰ গুটিৰ ওপৰত থকো 

পোত  আৱৰণ এটোলৰো অবধকোৰী নহয়। 

ارِ  ِف  الَّْٰیلَّ  یُْولُِج  یُْولُِج  النَّٰهَّ ارَّ  وَّ   ِف  النَّٰهَّ
رَّ   الَّْٰیِل ن  ٰخَّ ْمسَّ  وَّسَّ  كُٰل    وَّالْقَّمَّرَّ  ؗ  الٰشَّ
ل   یَّْٰجِرْی  ٰمً    َِلَّجَّ لِكُُم   ٰمُسَّ ُ  ذه  اّلٰله
بُُٰكْم    تَّْدُعْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   الْمُلُْك    لَّهُ  رَّ
ا  دُْونِه   ِمْن   قِْطِمْْی    ِمْن   یَّْملِكُْونَّ  مَّ

14. ততোমোল োলক বসহঁতক আহ্বোন কবৰল  বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ আহ্বোন শুনো নোপোয় আৰু শুনো পোল ও 

ততোমোল োকৰ আহ্বোনৰ তকবতয়োও সঁহোবৰ বদি তনোৱোলৰ। 

ততোমোল োলক তয বসহঁতক অংশী কবৰছো তসয়ো বকয়োমতৰ 

বদনো বসহঁলত অস্বীকোৰ কবৰি। সিিজ্ঞ আল্লোহৰ দলৰ তকোলনও 

ততোমোক অৱবহত কবৰি তনোৱোলৰ। 

ُكْم    یَّْسمَُّعْوا َلَّ  تَّْدُعْوُهْم  اِْن   دُعَّٓاءَّ
لَّوْ  ِمُعْوا وَّ ا  سَّ ابُْوا مَّ یَّْومَّ   لَّكُْم    اْستَّجَّ   وَّ

مَّةِ    وََّلَّ   ِبِشْرِككُْم    یَّْكُفُرْونَّ  الِْقیه
ن   ِمثُْل  یُنَّٰبُِئكَّ  ِبْْی   خَّ
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15. তহ মোনৱ! ততোমোল োলকলহ আল্লোহৰ মুখোলপক্ষ্ী; আৰু 

আল্লোহ, ততলৱঁই অভোৱমুি, প্ৰশংবসত। 
ا  َّنُْتُم  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ٓاءُ  ا ِ    اِلَّ  الُْفقَّرَّ   اّلٰله
 ُ ِنُٰ  وَّاّلٰله ِمْیُد  ُهوَّالْغَّ  الْحَّ

16. ততওঁ ইচ্ছো কবৰল  ততোমোল োকক অপসোবৰত কবৰি 

পোলৰ আৰু এটো নতুন সৃবষ্ট হ  আবহি পোলৰ। 
ْ  اِْن  ا یَّاِْت  یُْذِهْبُكْم  یَّٰشَّ لْق   وَّ   ِبخَّ

ِدیْد     جَّ

17. আৰু এইলটো আল্লোহৰ িোলি এলকো টোন কোম নহয়।  ا مَّ لِكَّ  وَّ لَّ  ذه ِ  عَّ ِزیْز   اّلٰله  ِبعَّ

18. আৰু তকোলনো িহনকোৰীলয়ই আনৰ তিোজো িহন নকবৰি, 

আৰু তকোলনোিো ভোৰোৰোে িযবিলয় যবদ তোৰ তিোজো িহন 

কবৰিল  কোলৰোিোক মোলত তথোবপও তোৰ তিোজোৰ তকোলনো 

অংশই িহন কৰো নহ’ি, আনবক তোৰ বনকট আত্মীয় হ’ত ও 

নকবৰি। তুবম তকৱ  ততওলঁ োককলহ সতকি  কবৰি পোবৰিো 

বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক তনলদখোলকলয় ভয় কলৰ আৰু 

ছো োত কোলয়ম কলৰ। বযলয় বনজলক পবৰশুবি কলৰ, ততও ঁ

বনজৰ ক যোণৰ িোলিই পবৰশুবি কলৰ। প্ৰতযোৱতি ন তকৱ  

আল্লোহৰ ফোল ই। 

ة   تَِّزرُ  وََّلَّ  ی    ٰوِْزرَّ  وَّاِزرَّ  تَّْدعُ  وَّاِْن   اُْخره
ا  اِله  ُمثْقَّلَّة   ء   ِمْنهُ  یُْحمَّْل  َلَّ  ِحْملِهَّ ْ  َشَّ
لَّوْ  َّانَّ  وَّ نَّٰمَّا   قُْربه    ذَّا ك   الَِّٰذیْنَّ  ُتْنِذرُ  اِ

ْونَّ  بَُّٰهْم  یَّْخشَّ ْیِب  رَّ َّقَّاُموا ِبالْغَّ  وَّا
هوةَّ    ل مَّْن   الٰصَّ ٰكه  وَّ ٰكه  فَّاِنَّٰمَّا  تَّزَّ   یَّتَّزَّ
ِ  وَّاِلَّ   لِنَّْفِسه      الْمَِّصْْیُ  اّلٰله

19. অন্ধ আৰু দৃবষ্টসম্পন্ন িযবি তকবতয়োও সমোন নহয়,  ا مَّ ن  اَْلَّْعمه  یَّْستَّوِی وَّ  وَّالْبَِّصْْیُ

20. অন্ধকোৰ আৰু তপোহলৰো সমোন নহয়,  َّلُمهُت  وََّل  النُٰوُْرن  وََّلَّ  الٰظُ

21. শীত  ছোঁ আৰু প্ৰখৰ ৰ’তদো সমোন নহয়,  َّٰلُ  وََّل ُرْوُر   وََّلَّ  الٰظِ  الْحَّ

22. আৰু সমোন নহয় জীবৱত আৰু মৃতসক । বনশ্চয় আল্লোলহ 

যোক ইচ্ছো কলৰ শুনোয়, বকন্তু বযসক  িযবি কিৰত আলছ 

তুবম বসহঁতক তকবতয়োও শুনোি তনোৱোবৰিো। 

ا  مَّ   اَْلَّْموَّاُت    وََّلَّ  اَْلَّْحیَّٓاءُ  یَّْستَّوِی وَّ
َّ  اِٰنَّ  ٓاُء    مَّْن  یُْسِمعُ  اّلٰله ا    یَّٰشَّ مَّ َّنْتَّ  وَّ   ا

 الُْقُبوِْر  ِف  ٰمَّْن  ِبُمْسِمع  

23. তুবম তকৱ  এজন সতকি কোৰীলহ।  َّنْتَّ  اِْن  نَِّذیْر   اَِٰلَّ  ا
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24. বনশ্চয় আবম ততোমোক সতয সহকোলৰ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ 

সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপ; আৰু এলন তকোলনো জোবত 

নোই যোৰ ওচৰল  সতকি কোৰী অহো নোই। 

َّا   نٰ لْنهكَّ  اِ َّْرسَّ ٰقِ  ا ا ٰوَّنَِّذیًْرا    ِبالْحَّ   بَِّشْْیً
لَّ  اَِٰلَّ  اُٰمَّة   ٰمِْن  وَّاِْن  ا  خَّ  نَِّذیْر   فِْیهَّ

25. আৰু বসহঁলত যবদ ততোমোক অবিশ্বোস কলৰ ততলে (জোবন 

তথোৱো) বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও অবিশ্বোস কবৰবছ , বসহঁতৰ 

ওচৰল  বসহঁতৰ ৰোছু সকল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণোবদ তথো গ্ৰন্থোবদ 

আৰু দীবপ্তমোন বকতোি হ  আবহবছ । 

بُْوكَّ  وَّاِْن  بَّ  فَّقَّْد  یُٰكَّٰذِ  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  كَّٰذَّ
ْتُهْم   قَّْبلِِهْم    ٓاءَّ   ِبالْبَّیِٰنهِت  ُرُسلُُهْم  جَّ
بُرِ  ِبالٰزُ ِب  وَّ ِبالِْكته  الْمُِنْْیِ  وَّ

26. তোৰ বপছত বযসকল  কুফৰী কবৰবছ  আবম বসহঁতক 

শোবি বিবহবছল োঁ। এলতলক (তচোৱো) তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ 

প্ৰতযোখযোন (শোবি)! 

ْذُت  ثُٰمَّ  َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  اَّخَّ  ك
ن   نَِّكْْیِ

27. তুবম তদখো নোইলন, আল্লোলহ আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ 

কলৰ, তোৰ বপছত আবম তোৰ দ্বোৰো বিবভন্ন ৰঙৰ ফ মূ  উৎপন্ন 

কলৰোঁ। পোহোৰৰ মোজলতো আলছ বিবভন্ন িণিৰ িৰ, শুভ্ৰ, ৰঙো 

আৰু গোঢ ক’ ো। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا لَّ   اّلٰله َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا  الٰسَّ
ْجنَّا   مَّٓاًء    َّْخرَّ ت   ِبه   فَّا َّمَّره   ٰمُْختَّلًِفا  ث

ا    نُهَّ َّلْوَّا ِمنَّ   ا ٌۢ  الِْجبَّاِل  وَّ د    ِبْیض   ُجدَّ
ا  ٰمُْختَّلِف   وَُّحْمر   نُهَّ َّلْوَّا اِبْیُب  ا رَّ   وَّغَّ
 ُسْود  

28. আৰু এইদলৰ মোনুহৰ মোজত, বিচৰণশী  প্ৰোণী আৰু 

চতুষ্পদ জন্তুৰ মোজলতো আলছ নোনো িণি। আল্লোহক তকৱ  

ততওঁৰ জ্ঞোনী িোিোসকল ই ভয় কলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ প্ৰি  

পৰোৰমশো ী, পৰম ক্ষ্মোশী । 

ِمنَّ  وَّٓاٰبِ   النَّٰاِس  وَّ اِم  وَّالٰدَّ   وَّاَْلَّنْعَّ
نُه   ُمْختَّلِف   َّلْوَّا لِكَّ    ا نَّٰمَّا   كَّذه   یَّْخَشَّ  اِ

 َّ ُٓؤا    ِعبَّادِهِ  ِمْن  اّلٰله َّ  اِٰنَّ   الُْعلَّمه ِزیْز   اّلٰله   عَّ
ُفوْر    غَّ

29. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ বকতোি বত োৱত কলৰ আৰু 

ছো োত কোলয়ম কলৰ, আৰু আবম ততওঁল োকক বয জীবৱকো 

দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো তগোপলন আৰু প্ৰকোশযৰূলপ দোন-

খয়ৰোত কলৰ, ততওঁল োলকই আশো কলৰ এলনকুৱো িযৱসোয়ৰ, 

বযলটো তকবতয়োও ধ্বংস নহয়। 

ِ  ِكتهبَّ  یَّْتلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّقَّاُموا اّلٰله ا  وَّ
هوةَّ  ل َّنْفَُّقْوا الٰصَّ ْ  ِمٰمَّا  وَّا ُ زَّقْٰنه ِسًرا   رَّ
نِیَّةً  ةً  یَّْٰرُجْونَّ  ٰوَّعَّلَّ ارَّ ن  لَّْٰن  تِجَّ  تَُّبوْرَّ
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30. যোলত আল্লোলহ ততওঁল োকক ততওঁল োকৰ পূণি প্ৰবতফ  

দোন কলৰ আৰু বনজ অনুগ্ৰহত আৰু িঢোই বদলয়। বনশ্চয় ততও ঁ

পৰম ক্ষ্মোশী , মহোগুণগ্ৰোহী। 

 ْ ُ ُهْم  لُِیوَّفهِْٰیَّ ُهْم   اُُجوْرَّ یَِّزیْدَّ   ٰمِْن  وَّ
نَّٰه    فَّْضلِه     ُفوْر    اِ كُوْر   غَّ  شَّ

31. আৰু আবম বকতোিৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী তপ্ৰৰণ 

কবৰলছোঁ তসয়ো সতয, ইয়োৰ পূলিি বযলিোৰ (গ্ৰন্থ) আবছ  ই 

তসইলিোৰৰ সমথিক। বনশ্চয় আল্লোহ ততওঁৰ িোিোসক ৰ 

বিষলয় সমযক অৱবহত, স্ৰিিদ্ৰষ্টো। 

یْنَّا   وَّالَِّٰذْی   َّْوحَّ ِب  ِمنَّ  اِلَّْیكَّ  ا   الِْكته
ٰقُ  قًا  ُهوَّالْحَّ ٰدِ یِْه    بَّْیَّ  لِٰمَّا  ُمصَّ  اِٰنَّ   یَّدَّ

 َّ ٌۢ  ِبِعبَّادِه   اّلٰله ِبْْی   بَِّصْْی    لَّخَّ

32. তোৰ বপছত আবম বকতোিৰ অবধকোৰী কবৰল োঁ 

ততওঁল োকক, বযসক ক আবম আমোৰ িোিোসক ৰ মোজৰ 

পৰো মলনোনীত কবৰলছোঁ; বকন্তু বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোন আবছ  

বনজৰ প্ৰবত অতযোচোৰী, বকছুমোন মধযমপন্থী আৰু বকছুমোন 

আবছ  আল্লোহৰ ইচ্ছোত ক যোণৰ কোমত অগ্ৰগোমী। 

এইলটোলৱই হহলছ মহো অনুগ্ৰহ। 

ثْنَّا  ثُٰمَّ  َّْورَّ فَّیْنَّا  الَِّٰذیْنَّ  الِْكتهبَّ  ا   اْصطَّ
ْ   ِعبَّادِنَّا    ِمْن  الِم   فَِّمْٰنُ  لِٰنَّْفِسه     ظَّ

 ْ ِمْٰنُ ْقتَِّصد     وَّ ْ   ٰمُ ِمْٰنُ ٌۢ   وَّ اِبق    سَّ
ِت  ْْیه ِ    ِباِذِْن  ِبالْخَّ لِكَّ   اّلٰله   ُهوَّالْفَّْضُل  ذه
 الْكَِّبْْیُ  

33. বচৰিোয়ী জোন্নোত, য’ত ততওঁল োলক প্ৰলৱশ কবৰি। তোত 

ততওঁল োকক তসোণৰ খোৰু আৰু মুকুতোৰ অ ংকোলৰলৰ 

অ ংকৃত কৰো হ’ি আৰু তোত ততওঁল োকৰ তপোচোক হ’ি খোঁটি 

তৰচমৰ। 

نٰهُت  ا  عَّْدن   جَّ لَّْٰونَّ  یَّْٰدُخلُْونَّهَّ ا  یُحَّ   فِْیهَّ
اوِرَّ  ِمْن  لُْؤلًُؤا    ِمْن  اَّسَّ  ذَّهَّب  ٰوَّ

لِبَّاُسُهْم  ا  وَّ ِریْر    فِْیهَّ  حَّ

34. আৰু ততওঁল োলক ক’ি, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  

আল্লোহৰ িোলি, বযজলন আমোৰ দুখ-বচেো দূৰীভূত কবৰলছ। 

বনশ্চয় আমোৰ প্ৰবতপো ক পৰম ক্ষ্মোশী , অসীম গুণগ্ৰোহী; 

ْمُد  وَّقَّالُوا ِ  الْحَّ َّذْهَّبَّ  الَِّٰذْی   ّلِلٰه نَّٰا  ا   عَّ
نَّ    زَّ بَّٰنَّا  اِٰنَّ   الْحَّ ُفوْر   رَّ كُوُْرن  لَّغَّ  شَّ

35. ‘বযজলন বনজ অনুগ্ৰহত আমোক িোয়ী আিোসত প্ৰলৱশ 

কৰোইলছ, য’ত আমোক তকোলনো বিষোলদ স্পশি নকলৰ আৰু 

তকোলনো ক্লোবেলয়ও স্পশি নকলৰ’। 

لَّٰنَّا  ۬ ِ۬الَِّٰذْی   َّحَّ  فَّْضلِه      ِمْن  الْمُقَّامَّةِ  دَّارَّ  ا
نَّا  َلَّ  ا  یَّمَّٰسُ ب   فِْیهَّ نَّا  وََّلَّ  نَّصَّ ا   یَّمَّٰسُ   فِْیهَّ

 لُُغْوب  
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36. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি আলছ 

জোহোন্নোমৰ জুই। বসহঁতৰ প্ৰবত এলন তকোলনো ফয়চো ো বদয়ো 

নহ’ি, যোৰ ফ ত বসহঁলত মৃতুযিৰণ কবৰি,  গলত বসহঁতৰ 

পৰো জোহোন্নোমৰ শোবিও  োঘৱ কৰো নহ’ি। এইদলৰই আবম 

প্ৰলতযক অকৃতজ্ঞক শোবি বদওঁ। 

نَّٰمَّ    نَّارُ  لَُّهْم  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  هَّ  َلَّ   جَّ
ْ  یُْقضه  ٰفَُّف  وََّلَّ  فَّیَُّمْوُتْوا عَّلَّهْْیِ   یُخَّ
 ْ ْٰنُ ا     ٰمِْن  عَّ اِبهَّ لِكَّ   عَّذَّ   كُٰلَّ  نَّْجِزْی  كَّذه
 كَُّفوْر   

37. আৰু তোত বসহঁলত বচঞবৰ বচঞবৰ ক’ি, ‘তহ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! আমোক (ইয়োৰ পৰো) উব য়োই বনয়ো, আবম বয 

কবৰবছল োঁ তোৰ পবৰিলতি  সৎকমি কবৰম’। আল্লোলহ ক’ি, 

‘আবম ততোমোল োকক ইমোনবখবন দীঘিোয়ু কৰো নোবছল োঁলন তয, 

ততবতয়ো তকোলনোিোই উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি বিচোবৰল  উপলদশ 

গ্ৰহণ কবৰি পোবৰল লহঁলতন, আৰু ততোমোল োকৰ ওচৰত 

সতকি কোৰীও আবহবছ । এলতলক ততোমোল োলক শোবিৰ 

তসোৱোদ ত োৱো, কোৰণ যোব মসক ৰ িোলি তকোলনো সহোয়কোৰী 

নোই’। 

ِرُخْونَّ  وَُّهْم  ا    یَّْصطَّ بَّٰنَّا    فِْیهَّ َّْخِرْجنَّا  رَّ   ا
الًِحا  نَّْعمَّْل  ْْیَّ   صَّ  نَّْعمَُّل    ُكنَّٰا  الَِّٰذْی  غَّ
لَّْم  َّوَّ ٰمِْرُكْم  ا ا  نُعَّ ٰكَّرُ  ٰمَّ   مَّْن  فِْیهِ  یَّتَّذَّ
ٰكَّرَّ  ُكُم  تَّذَّ ٓاءَّ  فَّمَّا  فَُّذْوقُْوا  النَِّٰذیُْر    وَّجَّ

لِمِْیَّ  ن  ِمْن  لِلٰظه  نَِّٰصْْی 

38. বনশ্চয় আল্লোহ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ গোলয়ি সম্পলকি  

অৱগত। বনশ্চয় অেৰত বয আলছ তসই বিষলয়ও ততও ঁসমযক 

পবৰজ্ঞোত। 

َّ  اِٰنَّ  ْیِب  عهلُِم  اّلٰله مهوهِت  غَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
نَّٰه   ٌۢ  اِ اِت  عَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

39. ততলৱঁই ততোমোল োকক পৃবথৱীত ি োবভবষি কবৰলছ। 

এলতলক তকোলনোিোই কুফৰী কবৰল  তোৰ কুফৰীৰ িোলি বস 

বনলজই দোয়ী হ’ি। কোবফৰসক ৰ কুফৰীলয় তকৱ  বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ তৰোধলহ িৃবি কলৰ আৰু কোবফৰসক ৰ 

কুফৰীলয় তকৱ  বসহঁতলৰই ক্ষ্বত িৃবি কলৰ। 

لَّكُْم  ُهوَّالَِّٰذْی  عَّ هٓى ِفَّ  جَّ ل  اَْلَّْرِض    ِف  خَّ
لَّْیهِ  كَّفَّرَّ  فَّمَّْن   یَِّزیُْد  وََّلَّ   ُكْفُره     فَّعَّ

بِِٰهْم  ِعْندَّ  ُكْفُرُهْم  الْكهِفِریْنَّ    اَِٰلَّ  رَّ
ْقًتا      ُكْفُرُهْم  الْكهِفِریْنَّ  یَِّزیُْد  وََّلَّ   مَّ
اًرا  اَِٰلَّ  سَّ  خَّ
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40. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৰিলতি  বযলিোৰক 

আহ্বোন কৰো, তসই অংশীবি োকৰ কথো তকবতয়োিো ভোবি 

চোইছোলন? বসহঁলত পৃবথৱীত বকিো সৃবষ্ট কবৰলছ যবদ তমোক 

তদখুৱোলচোন; অথিো আকোশসমূহৰ সৃবষ্টত বসহঁতৰ তকোলনো 

অংশ আলছলন িোৰু? নোইিো আবম বসহঁতক এলন তকোলনো 

বকতোি বদলছোঁ তনবক যোৰ প্ৰমোণৰ ওপৰত বসহঁলত বনভি ৰ 

কলৰ’? িৰং যোব মসকল  ইজলন বসজনক প্ৰতোৰণোৰ িোবহলৰ 

আন এলকো প্ৰবতশ্ৰুবত বনবদলয়। 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ ُكُم  ا َّٓاءَّ ك   الَِّٰذیْنَّ   ُشرَّ
ِ    دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  َُّرْوِنْ   اّلٰله ا ذَّا ا   مَّ
لَُّقْوا َّْم  اَْلَّْرِض  ِمنَّ  خَّ   ِف  ِشْرك   لَُّهْم  ا

ِت    وه مه َّْم   الٰسَّ ْ  ا ُ تَّْیٰنه له  فَُّهْم  ِكتهبًا  اه   عَّ
لِمُْونَّ  یَِّٰعُد  اِْن  بَّْل   ٰمِْنُه    بَّیِٰنَّت    الٰظه

 ُغُرْوًرا   اَِٰلَّ  بَّْعًضا  بَّْعُضُهْم 

41. বনশ্চয় আল্লোলহই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক ধবৰ আলছ, 

যোলত িোনচুযত নহয়। যবদ এইলিোৰ িোনচুযত হয় ততলে 

ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো নোই বযলয় তসইলিোৰক ধবৰ ৰোবখি 

পোবৰি। বনশ্চয় ততও ঁঅবত সহনশী , অসীম ক্ষ্মোপৰোয়ণ। 

َّ  اِٰنَّ  مهوهِت  یُْمِسُك  اّلٰله َّْن  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ   ا
  ۬ ْن   تَُّزْوَلَّ   لَّى ِ ا   وَّ الَّتَّ كَُّهمَّا  اِْن  زَّ َّْمسَّ   ِمْن  ا
د   ْ  اَّحَّ نَّٰه    بَّْعِده     ٰمِنٌۢ َّانَّ  اِ لِْیًما  ك ُفوًْرا   حَّ غَّ
 

42. আৰু বসহঁলত দৃঢতোৰ হসলত আল্লোহৰ শপত খোই হকবছ  

তয, বসহঁতৰ ওচৰল  যবদ তকোলনো সতকি োৰী আলহ ততলে 

বসহঁলত আন সম্প্ৰদোয়বি োকৰ তু নোত অবধক আনুগতযলৰ 

সৎপথ অনুসৰণ কবৰি; বকন্তু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  

সতকি কোৰী আবহ , ততবতয়ো তসয়ো তকৱ  বসহঁতৰ বিমুখতো 

আৰু দূৰত্বলহ িৃবি কবৰল , 

ُمْوا َّقْسَّ ِ  وَّا ْهدَّ  ِباّلٰله َّیْمَّانِِهْم  جَّ ْن  ا  لَّى ِ
ُهْم  ٓاءَّ ی لَّٰیَُّكْونُٰنَّ  نَِّذیْر   جَّ َّْهده   ِمْن  ا
ی ِم    اِْحدَّ ُهْم  فَّلَّمَّٰا   اَْلُمَّ ٓاءَّ ا  نَِّذیْر   جَّ   ٰمَّ
ان  اَِٰلَّ  زَّادَُّهْم   نُُفوْرَّ

43. পৃবথৱীত ঔিতয প্ৰকোশ আৰু কূটলকৌশ  অৱ ম্বনৰ 

কোৰলণ। অথচ কূটলকৌশল  তকৱ  তোৰ উলদযোিোসক কলহ 

পবৰলিষ্টন কবৰি। ততলে বসহঁলত পূিিৱতীবি োকৰ (দলৰ 

আল্লোহৰ) বিধোনৰ অলপক্ষ্ো কবৰ আলছ তনবক? বকন্তু তুবম 

আল্লোহৰ পিবতত তকবতয়োও তকোলনো পবৰিতি ন নোপোিো আৰু 

আল্লোহৰ পিবতৰ তকোলনো িযবতৰলমো তদবখিল  নোপোিো। 

كْرَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ۬ ِ۬اْسِتكْبَّاًرا مَّ ِئ    وَّ ٰیِ   الٰسَّ
ُئ  الْمَّكْرُ  یَِّحْیُق  وََّلَّ  ٰیِ  ِباَّْهلِه     اَِٰلَّ  الٰسَّ
ْل  لِْیَّ    ُسنَّٰتَّ  اَِٰلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  فَّهَّ   اَْلَّٰوَّ
 ْ ِ  لُِسنَِّٰت  تَِّجدَّ  فَّلَّ ۬   اّلٰله لَّْن   تَّْبِدیًْل     وَّ
ِ  لُِسنَِّٰت  تَِّجدَّ  یًْل  اّلٰله  تَّْحوِ
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44. আৰু ইহঁলত পৃবথৱীত পবৰভ্ৰমণ কৰো নোইলন, ততবতয়োলহ 

ইহঁলত তদবখি পোবৰল লহঁলতন তয, ইহঁতৰ পূিিৱতীবি োকৰ বক 

পবৰণোম হহবছ । অথচ বসহঁত আবছ  ইহঁততলকও অবধক 

শবিশো ী। আল্লোহ এলনকুৱো নহয় তয, আকোশসমূহ আৰু 

পৃবথৱীৰ তকোলনোিোই ততওঁক অক্ষ্ম কবৰি পোবৰি। বনশ্চয় 

ততওঁ সিিজ্ঞ, সিিশবিমোন। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ    قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك
ا َّانُْو  ٰدَّ  وَّك َّشَّ ْ  ا ا   قُٰوَّةً    ِمْٰنُ مَّ َّانَّ  وَّ ُ  ك  اّلٰله

ه   ء   ِمْن  لُِیْعِجزَّ ْ مهوهِت  ِف  َشَّ  ِف  وََّلَّ  الٰسَّ
نَّٰه    اَْلَّْرِض    َّانَّ  اِ  قَِّدیًْرا  عَّلِْیًما  ك

45. আৰু আল্লোলহ যবদ মোনুহক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি 

কৰোয়ত্ত কবৰল লহঁলতন, ততলে ভূ-পৃিত তকোলনো প্ৰোণীলকই 

ততওঁ তৰহোই বনবদল লহঁলতন, বকন্তু ততওঁ এটো বনবদি ষ্ট 

সময়ল লক বসহঁতক অৱকোশ বদলয়। এলতলক তযবতয়ো 

বসহঁতৰ বনবদি ষ্ট সময় আবহ পবৰি, (ততবতয়োলহ ততওঁ বসহঁতক 

কৰোয়ত্ত কবৰি) বনশ্চয় আল্লোহ ততওৰঁ িোিোসক ৰ বিষলয় 

সমযক দ্ৰষ্টো। 

لَّوْ  ُ  یُؤَّاِخذُ  وَّ ُبْوا ِبمَّا  النَّٰاسَّ  اّلٰله ا  كَّسَّ   مَّ
كَّ  له  تَّرَّ ْهِرهَّا  عَّ هِكْن  ِمْن  ظَّ ل   دَّٓابَّٰة  ٰوَّ

ُرُهْم  ل   اِله   یُٰؤَّٰخِ ٰمً    اَّجَّ ٓاءَّ  فَّاِذَّا  ٰمُسَّ   جَّ
لُُهْم  َّ  فَّاِٰنَّ  اَّجَّ َّانَّ  اّلٰله ان  ِبِعبَّادِه   ك  بَِّصْْیً
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 يس

ইয়োছীন يس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ইয়ো-ছীন,   یهٓس 

2. জ্ঞোনগভি  তকোৰআনৰ শপত!  ِن ِكْیِمن  وَّالُْقْراه  الْحَّ

3. বনশ্চয় তুবম ৰোছু সক ৰ অেভুি ি,  َّنَّٰك ن  لَّمِنَّ  اِ لِْیَّ  الْمُْرسَّ

4. সৰ  পথৰ ওপৰত প্ৰবতবিত।  له اط   عَّ  ٰمُْستَِّقْیم    ِصرَّ

5. এই তকোৰআন প্ৰি  পৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু আল্লোহৰ 

তৰফৰ পৰো অৱতীণি। 
ِزیْزِ  تََّْنِیْلَّ  ِحیِْمن  الْعَّ  الٰرَّ

6. যোলত তুবম সতকি  কবৰি পোৰো এলনকুৱো এটো জোবতক, 

বযসক ৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক সতকি  কৰো তহোৱো নোবছ , তসলয় 

বসহঁত উদোসীন। 

ا   قَّْوًما  لِتُنِْذرَّ  بَّٓاُؤُهْم  اُنِْذرَّ  ٰمَّ   فَُّهْم  اه
ِفلُْونَّ   غه

7. বনশ্চয় বসহঁতৰ অবধকোংশৰ ওপৰলত (আল্লোহৰ) িোণী 

অৱধোবৰত হহলছ, তসলয় বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 
ٰقَّ  لَّقَّْد  له   الْقَّْولُ  حَّ ْكثَِّرِهْم  عَّ َّ   فَُّهْم  ا
 یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ 

8. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ বিবঙত থঁুতবৰল লক গ োিোন্ধ 

(বশকব ) তমবৰয়োই বদলছোঁ, ফ ত বসহঁত উিি মুখী হহ হগলছ। 
نَّٰا  لْنَّا  اِ عَّ َّْعنَّاقِِهْم  ِفْ   جَّ هًل  ا َّغْل   اِلَّ  فَِّهَّ  ا

ْقمَُّحْونَّ  فَُّهْم  اَْلَّذْقَّاِن   ٰمُ

9. আৰু আবম বসহঁতৰ আগফোল  প্ৰোচীৰ আৰু বপছফোল  

প্ৰোচীৰ িোপন কবৰলছোঁ, তোৰ বপছত আবম বসহঁতক ঢোবক বদলছোঁ, 

ফ ত বসহঁলত তদবখিল  নোপোয়। 

لْنَّا  عَّ ْ  وَّجَّ َّیِْدیِْهْم  بَّْیِ  ِمنٌۢ ِمْن  ا ًدا ٰوَّ   سَّ
لِْفِهْم  ا خَّ ٰدً ْ  سَّ ُ ْیٰنه  َلَّ  فَُّهْم   فَّاَّْغشَّ
 یُْبِصُرْونَّ 

10. তুবম বসহঁতক সতকি  কৰো িো নকৰো, বসহঁতৰ িোলি উভলয় 

সমোন; বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 
وَّٓاء   ْ  وَّسَّ ْرتَُّهْم  عَّلَّهْْیِ َّنْذَّ ا َّْم  ءَّ  لَّْم  ا
 یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  ُتْنِذْرُهْم 
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11. তুবম তকৱ  তোলকই সতকি  কবৰি পোবৰিো বযলয় 

তকোৰআনৰ অনুসৰণ কলৰ আৰু ৰহমোনক তনলদখোলকলয় ভয় 

কলৰ। এলতলক তুবম তোক ক্ষ্মো আৰু সন্মোনজনক পুৰস্কোৰৰ 

সুসংিোদ বদয়ো। 

نَّٰمَّا  تَّٰبَّعَّ  مَِّن  ُتْنِذرُ  اِ ْكرَّ  ا َِشَّ  الٰذِ   وَّخَّ
ْحمهنَّ  ْیِب    الٰرَّ ْرهُ   ِبالْغَّ ة    فَّبَّٰشِ ِبمَّْغِفرَّ
َّْجر    كَِّریْم   ٰوَّا

12. বনশ্চয় আবমলয়ই মৃতক জীবৱত কলৰোঁ আৰু ব বখ ৰোলখোঁ 

বসহঁলত বয আগল  তপ্ৰৰণ কলৰ আৰু বয বসহঁলত বপছত এবৰ 

যোয়। আবম প্ৰলতযক িস্তুলকই সুস্পষ্ট বকতোিত সংৰক্ষ্ণ কবৰ 

ৰোবখলছোঁ। 

نَّٰا  ا  وَّنَّْكُتُب  الْمَّْوٰته  نُْحِ  نَّْحُن  اِ ُمْوا مَّ   قَّٰدَّ
  ۬ ُهْم ر َّارَّ ث ء   وَّكُٰلَّ   وَّاه ْ یْنههُ  َشَّ   ِفْ   اَّْحصَّ
ام   ن  اِمَّ ِبْی   ٰمُ

13. আৰু বসহঁতৰ ওচৰত এটো জনপদৰ অবধিোসীসক ৰ 

দৃষ্টোে িণিনো কৰো; তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  ৰোছু সক  

আবহবছ । 

بَّ  ٰمَّثًَّل  لَُّهْم  وَّاْضِرْب    الْقَّْریَِّة    اَّْصحه
ٓاءَّهَّا  اِذْ  لُْونَّ   جَّ  الْمُْرسَّ

14. তযবতয়ো আবম বসহঁতৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ দুজন 

ৰোছু , ততবতয়ো বসহঁলত ততওলঁ োকক অবিশ্বোস কবৰবছ , তোৰ 

বপছত আবম ততওঁল োকক তৃতীয় এজনৰ দ্বোৰো শবিশো ী 

কবৰবছল োঁ। ততওঁল োলক হকবছ , ‘বনশ্চয় আবম 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  (আল্লোহৰ দূত বহচোলপ) তপ্ৰবৰত 

হহলছোঁ’। 

لْنَّا   اِذْ  َّْرسَّ ُ  ا ثْنَّْیِ  اِلَّهْْیِ بُْوُهمَّا  ا   فَّكَّٰذَّ
ْزنَّا  ٰزَّ ا ِبثَّالِث   فَّعَّ لُْو  ا َّا   فَّقَّ نٰ  اِلَّْیُكْم  اِ

لُْونَّ   ٰمُْرسَّ

15. বসহঁলত হকবছ , ‘ততোমোল োলক তদলখোন আমোৰ দলৰই 

মোনুহ, পৰম কৰুণোমলয় এলকো অৱতীণি কৰো নোই। 

ততোমোল োলক তকৱ  বমছো কথোলহ হক আছো’। 

ا   قَّالُْوا َّنُْتْم  مَّ ر   اَِٰلَّ  ا ا    ٰمِثْلُنَّا ن  بَّشَّ مَّ   وَّ
لَّ  َّنْزَّ ْحمهُن  ا ء  ن  ِمْن  الٰرَّ ْ َّنُْتْم  اِْن   َشَّ  ا
 تَّْكِذبُْونَّ  اَِٰلَّ 

16. ততওঁল োলক (উত্তৰত) হকবছ , ‘আমোৰ প্ৰবতপো লক 

জোলন, বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ ওচৰল  তপ্ৰবৰত হহলছোঁ’। 

بُٰنَّا  قَّالُْوا َّا   یَّْعلَُّم  رَّ نٰ لُْونَّ  اِلَّْیُكْم  اِ لَّمُْرسَّ
 

17. ‘আৰু (শুনো!) স্পষ্টভোলৱ প্ৰচোৰ কৰোলটোলহ আমোৰ 

দোবয়ত্ব’। 

ا  مَّ هغُ  اَِٰلَّ  عَّلَّیْنَّا   وَّ  الْمُِبْیُ  الْبَّل
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18. বসহঁলত ক’ত , ‘বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক অমি ৰ 

কোৰণ বহচোলপলহ গণয কলৰোঁ, যবদ ততোমোল োলক বিৰত 

তনোলহোৱো ততলে বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক বশ  দব য়োই 

হতযো কবৰম আৰু আমোৰ ফো ৰ পৰো ততোমোল োকক 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিলয় স্পশি কবৰি’। 

لُْو ا نَّا  اِنَّٰا  قَّا ْ ْٰیَّ ْن   ِبكُْم    تَّطَّ   تَّنْتَُّهْوا لَّْٰم  لَّى ِ
نَُّٰكْم  لَّنَّْرُجمَّنَُّٰكْم  لَّیَّمَّٰسَّ اب   ٰمِنَّٰا  وَّ  عَّذَّ

َّلِْیم    ا

19. ততওলঁ োলক ক’ত , ‘ততোমোল োকৰ অমি  

ততোমোল োকলৰই  গত; ততোমোল োকক উপলদশ বদয়ো হহলছ 

িুব লয়ই এলনলক হকছো তনবক? িৰং ততোমোল োক হহছো এটো 

সীমো ঙ্ঘনকোৰী সম্প্ৰদোয়’। 

ٓاى ُِرُكْم  قَّالُْوا كُْم    طَّ َّى ِْن   ٰمَّعَّ ْرُتْم    ا ٰكِ  ذُ
َّنُْتْم  بَّْل   ٰمُْسِرفُْونَّ  قَّْوم   ا

20. ইবপলন নগৰৰ দূৰৱতী প্ৰোেৰ পৰো এজন িযবি তদৌবৰ 

আবহ ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক ৰোছু সক ৰ 

অনুসৰণ কৰো; 

ٓاءَّ  ا  ِمْن  وَّجَّ َّقْصَّ   یَّْٰسعه  رَُّجل   الْمَِّدیْنَّةِ  ا
تَِّٰبُعوا یهقَّْوِم  قَّالَّ  ن  ا لِْیَّ  الْمُْرسَّ

21. ‘অনুসৰণ কৰো তসইসক  িযবিৰ, বযসকল  

ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰবতদোন বনবিচোলৰ আৰু 

ততওঁল োক হহলছ সৎপথপ্ৰোপ্ত। 

تَِّٰبُعْوا َّْجًرا ٰوَُّهْم  یَّْسـ َّلُكُْم  َٰلَّ  مَّْن  ا   ا
ْهتَُّدْونَّ   ٰمُ

22. ‘আৰু মই বক যুবিত তসই সেোৰ ইিোদতৰ পৰো বিৰত 

থোবকম, বযজলন তমোক সৃবষ্ট কবৰলছ? আৰু যোৰ ওচৰল  

ততোমোল োকক ওভতোই বনয়ো হ’ি। 

ا  مَّ َّْعُبُد  َلَّ   ِلَّ  وَّ ِنْ  الَِّٰذْی  ا رَّ   وَّاِلَّْیهِ  فَّطَّ
ُعْونَّ   ُتْرجَّ

23. ‘মই ততওঁৰ িোবহলৰ তিল গ তকোলনো ই োহ গ্ৰহণ কবৰম 

তনবক? ৰহমোলন তমোৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি বিচোবৰল  বসহঁতৰ 

চুপোবৰছ তমোৰ তকোলনো কোমত নোবহি আৰু বসহঁলত তমোক 

উিোলৰো কবৰি তনোৱোবৰি। 

تَِّٰخذُ  َّ ا ةً  دُْونِه    ِمْن  ءَّ لِهَّ  یُِٰردِْن  اِْن  اه
ْحمهُن  ْ  ُتْغِن  َٰلَّ  ِبُضٰر   الٰرَّ ٰنِ ْ  عَّ فَّاعَّهَُتُ   شَّ
ْیـ ًا ٰوََّلَّ   یُْنِقُذْوِن   شَّ

24. ‘এলন কবৰল  বনশ্চয় মই স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত পবতত হ'ম।   ْ هل   لَِّٰفْ  اِذًا اِٰنِ ل  ٰمُِبْی   ضَّ

25. ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওপৰত ঈমোন 

আবনলছোঁ, এলতলক ততোমোল োলক তমোৰ কথো শুনো’। 

  ْ ْنُت  اِٰنِ مَّ بُِٰكْم  اه  فَّاْسمَُّعْوِن   ِبرَّ
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26. ততওঁক তকোৱো হ’ , ‘জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰো’। ততও ঁ

ক’ত , ‘হোয়! তমোৰ সম্প্ৰদোলয় যবদ জোবনল লহঁলতন, 

نَّٰةَّ    ادُْخِل  قِْیلَّ    قَّْوِمْ  یهلَّْیتَّ  قَّالَّ   الْجَّ
ن   یَّْعلَّمُْونَّ

27. ‘যোৰ বিবনময়ত তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক ক্ষ্মো কবৰ বদলছ 

আৰু তমোক সন্মোবনত কবৰলছ’। 

فَّرَّ  ِبمَّا  ْ  ِلْ  غَّ ٰبِ لَِّنْ  رَّ عَّ   ِمنَّ  وَّجَّ
ِمْیَّ   الْمُكْرَّ

28. আবম ততওঁৰ (মৃতুযৰ) বপছত ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ বিৰুলি 

আকোশৰ পৰো তকোলনো িোবহনী তপ্ৰৰণ কৰো নোবছল োঁ, আনবক 

তপ্ৰৰণ কৰোৰ তকোলনো প্ৰলয়োজলনো নোবছ । 

ا   مَّ لْنَّا  وَّ َّنْزَّ له  ا ْ  قَّْوِمه   عَّ   ِمْن  بَّْعِده   ِمنٌۢ
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ُجْند   ا  الٰسَّ مَّ  ُمَْنِلِْیَّ  ُكنَّٰا  وَّ

29. .তসয়ো আবছ  তকৱ  এটো বিকট শব্দ। যোৰ ফ ত বসহঁত 

বনথৰ বনিব্ধ হহ পবৰবছ । 

َّانَّْت  اِْن  ةً  اَِٰلَّ  ك ًة ٰوَّاِحدَّ ْیحَّ   ُهْم  فَّاِذَّا صَّ
مُِدْونَّ   خه

30. পবৰতোপ িোিোসক ৰ িোলি; বসহঁতৰ ওচৰল  তযবতয়োই 

তকোলনো ৰোছু  আবহলছ ততবতয়োই বসহঁলত ততওঁৰ  গত  োট্টো-

বিদ্ৰূপ কবৰলছ। 

ةً  ْسرَّ لَّ  یهحَّ ۬   عَّ ا   الِْعبَّادِ ر ْ  مَّ   ٰمِْن  یَّاْتهِْْیِ
َّانُْوا اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول    یَّْستَّْهِزُءْونَّ  ِبه   ك

31. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আবম বসহঁতৰ পূলিি িহু 

প্ৰজন্মক ধ্বংস কবৰলছোঁ? বনশ্চয় তসইসক  ত োক বসহঁতৰ 

মোজল  আৰু উভবত নোবহি। 

َّلَّْم  ْوا ا َّْهلَّكْنَّا  كَّْم  یَّرَّ   ٰمِنَّ  قَّْبلَُّهْم  ا
َّنَُّٰهْم  الُْقُرْوِن  ْ  ا  یَّْرِجُعْونَّ   َلَّ  اِلَّهْْیِ

32. বসহঁত সকল োলক একবত্ৰত কবৰ আমোৰ ওচৰত উপবিত 

কলৰোৱো হ’ি। 
ِمْیع   لَّٰمَّٰا  كُٰل   وَّاِْن  یْنَّا  جَّ   لَّٰدَّ

ن  ُرْونَّ  ُمْحضَّ

33. আৰু মৃত ভূবম হহলছ বসহঁতৰ িোলি এটো বনদশিন, যোক 

আবম সিীবৱত কবৰলছোঁ আৰু তোৰ পৰো শসয উৎপন্ন কবৰলছোঁ, 

বযলিোৰ বসহঁলত খোয়। 

یَّة   ۬   اَْلَّْرُض  لَُّٰهُم  وَّاه ُة   ا   الْمَّیْتَّ َّْحیَّیْنههَّ   ا
ْجنَّا  َّْخرَّ ا  وَّا بًٰا  ِمْنهَّ  یَّاْكُلُْونَّ  فَِّمْنهُ  حَّ

34. আৰু তোত আবম সৃবষ্ট কবৰলছোঁ তখজুৰ আৰু আঙুৰৰ উদযোন 

আৰু তোত আবম প্ৰিোবহত কবৰলছোঁ বকছুমোন প্ৰস্ৰৱন, 
لْنَّا  عَّ ا  وَّجَّ نٰهت   فِْیهَّ نَِّٰخْیل    ٰمِْن  جَّ

ْرنَّا  َّْعنَّاب  ٰوَّفَّٰجَّ ا  ٰوَّا  الُْعُیْوِنن  ِمنَّ  فِْیهَّ
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35. যোলত বসহঁলত তোৰ ফ মূ  খোি পোলৰ, অথচ 

(এইলিোৰক) বসহঁলত বনজ হোলতলৰ সৃবষ্ট কৰো নোই। তথোবপও 

বসহঁলত কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকবৰিলন? 

َّمَِّره  ن  ِمْن  لِیَّاْكُلُْوا ا   ث مَّ ِملَّْتهُ  وَّ َّیِْدیِْهْم    عَّ  ا
َّفَّلَّ   یَّْشكُُرْونَّ  ا

36. পবৱত্ৰ আৰু মহোন ততওঁ, বযজলন সকল োলক তযোৰ 

তযোৰলক সৃবষ্ট কবৰলছ, মোটিৰ পৰো উৎপন্ন উবদ্ভলদই হওক িো 

বসহঁতৰ (মোনুহৰ) মোজৰ পৰোই হওক (নোৰী আৰু পুৰুষ) আৰু 

তসইলিোৰ িস্তুৰ মোজলতো বযলিোৰক বসহঁলত নোজোলন। 

نَّ  لَّقَّ  الَِّٰذْی  ُسْبحه ا  اَْلَّْزوَّاجَّ  خَّ َّٰهَّ   ِمٰمَّا  كُل
ِمْن  اَْلَّْرُض  ُتنٌِْۢبُت  َّنُْفِسِهْم  وَّ ِمٰمَّا  ا   وَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ 

37. আৰু ৰোবতও হহলছ বসহঁতৰ িোলি এটো বনদশিন, আবম তোৰ 

পৰো বদনক অপসোবৰত কলৰোঁ, ততবতয়ো বসহঁত অন্ধকোৰোচ্ছন্ন 

হহ পলৰ। 

یَّة   ۬   لَُّٰهُم  وَّاه ارَّ  ِمْنهُ  نَّْسلَّخُ   الَّْٰیُل     النَّٰهَّ
ن  ُهْم  فَّاِذَّا ْظلِمُْونَّ  ٰمُ

38. আৰু সূযিই ভ্ৰমণ কলৰ তোৰ বনবদি ষ্ট গেিযৰ ফোল , এইলটো 

মহোপৰোৰমশো ী, সিিজ্ঞ (আল্লোহ)ৰ বনধিোৰণ। 
ْمُس  ٰر   تَّْجِرْی  وَّالٰشَّ ا    لِمُْستَّقَّ لِكَّ   لَّٰهَّ   ذه
ِزیْزِ  تَّْقِدیْرُ  لِْیِم   الْعَّ  الْعَّ

39.  গলত চন্দ্ৰৰ িোলি আবম বনবদি ষ্ট কবৰলছোঁ বিবভন্ন মনবজ , 

অৱলশষত তসইলটো শুকোন তিকো, পুৰবণ তখজুৰ  োবনৰ 

আকোৰত উভবত যোয়। 

هُ  وَّالْقَّمَّرَّ  ْرنه ٰته  مَّنَّاِزلَّ  قَّٰدَّ   عَّادَّ  حَّ
َّالُْعْرُجْوِن   الْقَِّدیِْم  ك

40. সূযিৰ পলক্ষ্ সম্ভৱ নহয় চন্দ্ৰক  গ তপোৱো, আৰু ৰোবতৰ 

পলক্ষ্ও সম্ভৱ নহয় বদনক অবতৰম কৰো, আৰু প্ৰলতযলকই 

বনজ বনজ কক্ষ্পথত ভোবহঁ আলছ। 

ْمُس  َلَّ  ا   یَّنٌْۢبَِّغْ  الٰشَّ َّْن  لَّهَّ  ُتْدِركَّ  ا
اِبُق  الَّْٰیُل  وََّلَّ  الْقَّمَّرَّ  اِر    سَّ   ِفْ  وَّكُٰل    النَّٰهَّ
 یَّْٰسبَُّحْونَّ   فَّلَّك  

41. বসহঁতৰ িোলি আৰু এটো বনদশিন হহলছ এই তয, আবম 

বসহঁতৰ িংশধৰবি োকক ভবতি  তনৌযোনত আলৰোহণ 

কলৰোৱোইবছল োঁ; 

یَّة   َّنَّٰا  لَُّٰهْم  وَّاه مَّلْنَّا  ا ْ   حَّ ُ   ِف  ذُٰرِیَّٰهَتَّ
 الْمَّْشُحْوِنن  الُْفلِْك 

42. আৰু বসহঁতৰ িোলিও অনুৰূপ যোনিোহন সৃবষ্ট কবৰলছোঁ যোলত 

বসহঁলত আলৰোহণ কলৰ। 
لَّْقنَّا  ا  ٰمِثْلِه   ٰمِْن  لَُّهْم   وَّخَّ  یَّْركَُّبْونَّ   مَّ
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43. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতক িুিোই মোবৰি পোলৰোঁ, 

ততবতয়ো বসহঁতৰ তকোলনো উিোৰকোৰী নোথোবকি আৰু বসহঁলত 

পবৰত্ৰোলণো নোপোি, 

ْ  وَّاِْن  ا ِریْخَّ   فَّلَّ  نُْغِرقُْهْم  نَّٰشَّ   لَُّهْم  صَّ
ن  ُهْم  وََّلَّ   یُْنقَُّذْونَّ

44. একমোত্ৰ আমোৰ কৰুণোইলহ বসহঁতক পোৰ  গোই বদলয় 

আৰু বকছু সময়ৰ িোলি উপলভোগৰ সুলযোগ বদয়ো হয়। 
ْحمَّةً  اَِٰلَّ  مَّتَّاعًا  ٰمِنَّٰا  رَّ  ِحْی   اِله  وَّ

45. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘ততোমোল োকৰ সনু্মখত 

বয আলছ আৰু ততোমোল োকৰ বপছত বয আলছ তসই সম্পলকি  

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো; যোলত ততোমোল োকৰ প্ৰবত ৰহমত 

িবষিত হয়’, 

تَُّٰقْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا  ا َّیِْدیُْكْم  بَّْیَّ  مَّ  ا
ا  مَّ لْفَُّكْم  وَّ لَّٰكُْم  خَّ ُمْونَّ  لَّعَّ  ُتْرحَّ

46. আৰু বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বসহঁতৰ ওচৰল  

তকোলনো বনদশিন আবহল ই বসহঁলত তোৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য়। 
ا  مَّ ْ  وَّ یَّة   ٰمِْن  تَّاْتهِْْیِ یهِت  ٰمِْن  اه بِِٰهْم  اه   رَّ
َّانُْوا اَِٰلَّ  ا  ك ْنهَّ  ُمْعِرِضْیَّ  عَّ

47. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয় তয, ‘আল্লোলহ 

ততোমোল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছ তোৰ পৰো 

ততোমোল োলক িযয় কৰো’, ততবতয়ো কোবফৰসকল  

মুবমনসক ক কয়, ‘আবম তোক খোদয দোন কবৰমলন, যোক 

আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল ই তখোৱোি পোলৰ? বনশ্চয় ততোমোল োক 

স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আছো’। 

َّنِْفُقْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا زَّقَُّكُم  ِمٰمَّا  ا  رَّ
ُ ن  َِّٰذیْنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ   اّلٰله ا لِل ُنْو  مَّ   اه

َّنُْطِعُم  ٓاءُ  لَّٰوْ  مَّْن  ا ُ  یَّشَّ ۬   اّلٰله مَّه     َّْطعَّ  اِْن   ا
َّنُْتْم  هل   ِفْ  اَِٰلَّ  ا ل  ٰمُِبْی   ضَّ

48. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱো, এই প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়ো িোিিোবয়ত হ’ি’? 
یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

49. বসহঁত মোলথোন এটো বিকট শব্দৰ অলপক্ষ্োতলহ আলছ, 

বযলটোলৱ বসহঁতক িোক-বিতিোত ব প্ত থকো অৱিোলত 

আৰমণ কবৰি। 

ا  ةً  اَِٰلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  مَّ ًة ٰوَّاِحدَّ ْیحَّ   صَّ
ُمْونَّ  وَُّهْم  تَّاُْخُذُهْم   یَِّخٰصِ

50. ততবতয়ো বসহঁলত অবছয়ত কৰোলৰো সোমথি নোপোি আৰু 

বনজৰ পবৰয়ো িগিৰ ওচৰল লকও উভবত আবহি তনোৱোবৰি। 
 اِله   تَّْوِصیًَّة ٰوََّلَّ   یَّْستَِّطْیُعْونَّ  فَّلَّ 

َّْهلِِهْم  ن  ا  یَّْرِجُعْونَّ
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51. আৰু তযবতয়ো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি, ততবতয়ো বসহঁলত 

তৎক্ষ্ণোত কিৰৰ পৰো ও োই বনজ প্ৰবতপো কৰ বপলন  ৰ 

মোবৰি। 

وْرِ  ِف  وَّنُِفخَّ    ٰمِنَّ  ُهْم  فَّاِذَّا  الٰصُ
اِث  بِِٰهْم  اِله  اَْلَّْجدَّ  یَّنِْسلُْونَّ  رَّ

52. বসহঁলত ক’ি, ‘হোয়! দুভি োগয আমোৰ! তকোলন আমোক 

আমোৰ বনদ্ৰোি ৰ পৰো উ োল ? দয়োময় আল্লোলহ ইয়োলৰই 

তদলখোন প্ৰবতশ্ৰুবত বদবছ  আৰু ৰোছু সকল ও তদলখোন সতয 

কথোলহ হকবছ ’। 

یْلَّنَّا  قَّالُْوا ْ  یهوَّ ثَّنَّا  مَّنٌۢ ۬   ِمْن  بَّعَّ   ٰمَّْرقَِّدنَّا ر 
ا ا  ههذَّ ْحمهُن  وَّعَّدَّ  مَّ قَّ  الٰرَّ دَّ   وَّصَّ

لُْونَّ   الْمُْرسَّ

53. এইলটো হ’ি তকৱ  এটো বিকট শব্দ; ততবতয়োই ইহঁত 

সকল োলক উপবিত কৰো হ’ি আমোৰ সনু্মখত, 
َّانَّْت  اِْن  ةً  اَِٰلَّ  ك ًة ٰوَّاِحدَّ ْیحَّ   ُهْم  فَّاِذَّا صَّ

ِمْیع   یْنَّا  جَّ ُرْونَّ  لَّٰدَّ  ُمْحضَّ

54. এলতলক আবজ কোলৰো প্ৰবত অনযোয় কৰো নহ'ি আৰু 

ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো ততোমোল োকক তকৱ  তোলৰই 

প্ৰবতফ  বদয়ো হ’ি। 

ْیـ ًا ٰوََّلَّ  نَّْفس   ُتْظلَُّم  َلَّ  فَّالْیَّْومَّ   شَّ
ْونَّ  ا  اَِٰلَّ  ُتْجزَّ  تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  مَّ

55. বনশ্চয় জোন্নোতিোসীসক  আবজ আনিত িযি থোবকি,  َّبَّ  اِٰن نَّٰةِ  اَّْصحه  ُشُغل   ِفْ  الْیَّْومَّ  الْجَّ
 فهِكُهْونَّ  

56. ততওঁল োক আৰু ততওঁল োকৰ স্ত্ৰীসকল  সুশীত  ছোঁৰ 

ত ত সুসবজ্জত আসনত আউবজ িবহি। 
َّْزوَّاُجُهْم  ُهْم  هل   ِفْ  وَّا لَّ  ِظل ٓاى ِِك  عَّ  اَْلَّرَّ

 ُمٰتَِّكـ ُْونَّ 

57. তোত থোবকি ততওলঁ োকৰ িোলি ফ মূ , আৰু 

ততওঁল োলক বযলটো বিচোবৰি তসইলটোলৱই পোি, 
ا  لَُّهْم  لَُّهْم  فِْیهَّ ة  ٰوَّ ِكهَّ ا  فَّا ُعْونَّ ۬   ٰمَّ  یَّٰدَّ

58. অসীম দয়ো ু প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তকোৱো হ’ি 

‘ছো োম’ (অবভনিন িো বনৰোপত্তো)। 

هم   ل ٰب   ٰمِْن  قَّْوًَل  سَّ  ٰرَِّحیْم   ٰرَّ

59. আৰু ‘তহ অপৰোধীসক ! ততোমোল োলক আবজ পৃথক হহ 

তযোৱো’। 

ا  الْیَّْومَّ  وَّاْمتَّاُزوا َّیُٰهَّ  الْمُْجِرُمْونَّ  ا
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60. তহ আদম সেোন! মই ততোমোল োকক এই মলমি বনলদি শ 

বদয়ো নোবছল োঁলন তয, ততোমোল োলক চয়তোনৰ ইিোদত 

নকবৰিো, কোৰণ বস ততোমোল োকৰ প্ৰকোশয শত্ৰু? 

َّلَّْم  ْد  ا َّْعهَّ دَّمَّ  یهبَِّنْ   اِلَّْیُكْم  ا َّْن  اه   َٰلَّ  ا
نَّ    تَّْعُبُدوا ْیطه نَّٰه    الٰشَّ   عَُّدٰو   لَّكُْم  اِ
ن  ِبْی   ٰمُ

61. আৰু তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কৰো, এইলটোলৱই হহলছ 

সৰ  পথ। 
َِّن  ۬   وَّا ا  اْعُبُدْوِنْ ر اط   ههذَّ ٰمُْستَِّقْیم    ِصرَّ
 

62. আৰু বনশ্চয় চয়তোলন ততোমোল োকৰ িহু দ ক বিভ্ৰোে 

কবৰবছ , তথোবপও ততোমোল োলক অনুধোৱন কৰো নোইলন? 
لَّقَّْد  ٰلَّ  وَّ ا    ِجِبٰلً  ِمْنُكْم  اَّضَّ َّفَّلَّْم   كَِّثْْیً  ا
 تَّْعِقلُْونَّ  تَُّكْونُْوا

63. এইখলনই হহলছ তসই জোহোন্নোম, যোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

ততোমোল োকক বদয়ো হহবছ । 
ِذه   نَُّٰم  هه هَّ  ُتْوعَُّدْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰتْ  جَّ

64. আবজ ততোমোল োলক ইয়োত দগ্ধ তহোৱো, বকয়লনো 

ততোমোল োলক কুফৰী কবৰবছ ো। 
 تَّْكُفُرْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  الْیَّْومَّ  اِْصلَّْوهَّا 

65. আবজ আবম বসহঁতৰ মুখত তমোহৰ মোবৰ বদম, বসহঁতৰ 

হোলত আমোৰ  গত কথো পোবতি আৰু বসহঁতৰ ভবৰলয় সোক্ষ্য 

বদি বসহঁতৰ কৃতকমিৰ। 

َّلْیَّْومَّ  له   نَّْخِتُم  ا َّفْوَّاِهِهْم  عَّ   وَُّتكَّلِٰمُنَّا   ا
َّیِْدیِْهْم  ُد  ا َّْرُجلُُهْم  وَّتَّْشهَّ َّانُْوا ِبمَّا  ا  ك
 یَّْكِسُبْونَّ 

66. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  বনশ্চয় বসহঁতৰ চকুলিোৰক ত োপ 

কবৰ বদল োঁলহঁলতন, ততবতয়ো বসহঁলত পথ অলেষণত তদৌবৰ 

ফুবৰল ও (তকোলনো কোমত নোবহি), কোৰণ তকলনলকলনো তদখো 

পোি! 

لَّوْ  ٓاءُ  وَّ مَّْسنَّا  نَّشَّ له   لَّطَّ ْ  عَّ َّْعُیِٰنِ   ا
اطَّ  فَّاْستَّبَُّقوا رَّ َّٰنه  الٰصِ  یُْبِصُرْونَّ  فَّا

67. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতক বসহঁতৰ বনজ বনজ 

িোনলত আকৃবত পবৰিতি ন কবৰ বদি পোবৰল োঁলহঁলতন, ফ ত 

বসহঁলত আগুৱোইলয়ো যোি তনোৱোবৰল লহঁলতন আৰু উভবতও 

আবহি তনোৱোবৰল লহঁলতন। 

لَّوْ  ٓاءُ  وَّ ْ  نَّشَّ ُ ْخٰنه ْ  عَّله  لَّمَّسَّ كَّانَّهَِتِ   مَّ
اُعْوا فَّمَّا  ن  ُمِضًیا ٰوََّلَّ  اْستَّطَّ  یَّْرِجُعْونَّ
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68. আৰু আবম যোক দীঘি জীৱন দোন কলৰোঁ, সৃবষ্ট অৱয়িত তোৰ 

অৱনবত ঘটোওঁ। তথোবপও বসহঁলত িুবজ নোপোয়লন? 
ْن  مَّ ٰمِْرهُ  وَّ ْسهُ  نُٰعَّ لِْق    ِف  نُنَّكِٰ َّفَّلَّ   الْخَّ   ا

 یَّْعِقلُْونَّ 

69. আবম ততওঁক (ৰোছু ক) কোিয ৰচনো কৰো বশলকোৱো নোই 

আৰু এইলটো ততওঁৰ িোলি তশোভনীয়ও নহয়। বনশ্চয় এইখন 

হহলছ তকৱ  এটো উপলদশ আৰু সুস্পষ্ট তকোৰআন; 

ا  مَّ ْعرَّ  عَّلَّٰمْنههُ  وَّ ا  الٰشِ مَّ  اِْن   لَّه     یَّنٌْۢبَِّغْ  وَّ
ن   ُهوَّاَِٰلَّ  ْكر  ٰوَّقُْراه ن  ذِ ِبْی   ٰمُ

70. যোলত ই জীবৱতসক ক সতকি  কবৰি পোলৰ,  গলত 

কোবফৰসক ৰ বিৰুলি শোবিৰ কথো সতয িুব  প্ৰমোবণত হয়। 
َّانَّ  مَّْن  لِٰیُْنِذرَّ  یَِّحٰقَّ  ك یًا ٰوَّ   الْقَّْولُ  حَّ
لَّ   الْكهِفِریْنَّ  عَّ

71. বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আমোৰ হোলতলৰ প্ৰস্তুত 

কৰো িস্তুসমূহৰ মোজত আবম বসহঁতৰ িোলি ঘৰচীয়ো জন্তুও সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ। অথচ বসহঁলতই তসইলিোৰৰ মোব ক। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّنَّٰا  یَّرَّ لَّْقنَّا  ا ٰمَّا  لَُّهْم  خَّ ِملَّْت  ٰمِ   عَّ
َّیِْدیْنَّا   اًما  ا َّنْعَّ ا  فَُّهْم   ا  مهلِكُْونَّ   لَّهَّ

72. আৰু আবম তসইলিোৰক বসহঁতৰ িশীভূত কবৰ বদলছোঁ। 

ফ ত তসইলিোৰৰ বকছু সংখযক হহলছ বসহঁতৰ িোহন আৰু 

বকছুমোনক বসহঁলত ভক্ষ্ণ কলৰ। 

ا  لَّٰلْنههَّ ا  لَُّهْم  وَّذَّ ُكْوبُُهْم  فَِّمْنهَّ ا  رَّ ِمْنهَّ   وَّ
 یَّاْكُلُْونَّ 

73. আৰু বসহঁতৰ িোলি এইলিোৰৰ মোজত আলছ িহুলতো 

উপকোৰ,  গলত আলছ পোনীয় উপোদোন। তথোবপও বসহঁলত 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকবৰিলন? 

لَُّهْم  ا  وَّ اِرُب    مَّنَّافِعُ  فِْیهَّ َّفَّلَّ   وَّمَّشَّ   ا
 یَّْشكُُرْونَّ 

74. তথোবপও বসহঁলত আল্লোহৰ পবৰিলতি  অনয ই োহ গ্ৰহণ 

কবৰলছ, এই আশোত তয, বসহঁলত সোহোযযপ্ৰোপ্ত হ’ি। 
ُذْوا تَّٰخَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  وَّا ةً  اّلٰله لِهَّ لَُّٰهْم  اه  لَّٰعَّ
ُرْونَّ    یُْنصَّ

75. বকন্তু তসইলিোলৰ বসহঁতক সহোয় কবৰিল  সক্ষ্ম নহয়, 

িৰং তসইলিোৰক বসহঁতৰ বিৰুলি িোবহনীৰূলপ উপবিত কৰো 

হ’ি। 

ُهْم ن  یَّْستَِّطْیُعْونَّ  َلَّ   لَُّهْم  وَُّهْم   نَّْصرَّ
ُرْونَّ  ُجْند    ٰمُْحضَّ

76. এলতলক বসহঁতৰ কথোয় তযন ততোমোক বচবেত নকলৰ, 

বনশ্চয় আবম জোলনো বসহঁলত বয তগোপন কলৰ আৰু বয বসহঁলত 

প্ৰকোশ কলৰ। 

نَّٰا   قَّْولُُهْم    یَّْحُزنْكَّ  فَّلَّ  ا  نَّْعلَُّم  اِ   مَّ
ْونَّ  ا  یُِسٰرُ مَّ  یُْعلُِنْونَّ  وَّ
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77. মোনুলহ  ক্ষ্য নকলৰ তনবক তয, আবম তোক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ 

শুৰবিিুৰ পৰো, তথোবপও বস পোছত প্ৰকোশয বিতিোকোৰী হহ 

পলৰ। 

لَّْم  َّوَّ اُن  یَّرَّ  ا َّنَّٰا  اَْلِنْسَّ لَّْقنههُ  ا   ِمْن  خَّ
ِصْیم   فَّاِذَّا نُْٰطفَّة    ٰمُِبْی   ُهوَّخَّ

78. আৰু বস আমোৰ বিষলয় উপমো ৰচনো কলৰ, অথচ বস বনজৰ 

সৃবষ্টৰ কথো পোহবৰ যোয়। বস কয়, ‘হোডৰ বভতৰত তকোলন প্ৰোণ 

সিোৰ কবৰি তযবতয়ো ই জবহ-খবহ, তগব -পবচ যোি’? 

بَّ  رَّ لْقَّه     وَّنَِّسَّ  مَّثًَّل  لَّنَّا  وَّضَّ   قَّالَّ   خَّ
امَّ  یُْٰحِ  مَّْن  ِمْیم   وَِِّهَّ  الِْعظَّ  رَّ

79. তকোৱো, ‘ততলৱঁই তোত প্ৰোণ সিোৰ কবৰি বযজলন ইয়োক 

প্ৰথমিোৰ সৃবষ্ট কবৰলছ, আৰু ততও ঁ প্ৰবতলটো সৃবষ্ট সম্পলকি  

সমযক পবৰজ্ঞোত’। 

ا  قُْل  َّهَّا   الَِّٰذْی   یُْحِیْیهَّ ا َّنْشَّ لَّ  ا َّٰوَّ ة     ا ٰرَّ   مَّ
ِبكُٰلِ  لْق   وَُّهوَّ  عَّلِْیُمن  خَّ

80. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি তসউজীয়ো গছৰ পৰো জুই 

উৎপন্ন কলৰ, ফ ত ততোমোল োলক তোৰ পৰো অবি প্ৰজ্বব ত 

কৰো। 

لَّ  لَِّٰذْی  عَّ رِ  ٰمِنَّ  لَّكُْم  جَّ جَّ   الٰشَّ
رِ  َّنُْتْم  فَّاِذَّا   نَّاًرا اَْلَّْخضَّ ُتْوقُِدْونَّ   ٰمِْنهُ  ا

 

81. বযজলন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ, ততও ঁ

বসহঁতৰ অনুৰূপ পুনৰ সৃবষ্ট কবৰিল  সক্ষ্ম নহয়লন? বনশ্চয় 

সক্ষ্ম। ততওঁ মহোস্ৰষ্টো, সিিজ্ঞ। 

لَّیْسَّ  َّوَّ لَّقَّ  الَِّٰذْی  ا مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
له   ِبقهِدر   وَّاَْلَّْرضَّ  َّْن  عَّ ۬   یَّْٰخلُقَّ  ا  ِمثْلَُّهْم ر

لٰهُق   بَّله    لِْیُم  وَُّهوَّالْخَّ  الْعَّ

82. ততওঁৰ বিষয়লটো এলনকুৱো তয, ততওঁ তযবতয়ো তকোলনো 

িস্তুৰ ইচ্ছো কলৰ, ততবতয়ো তকৱ  কয়, ‘হ’, ফ ত তসইলটো 

হহ যোয়। 

نَّٰمَّا   َّْمُره    اِ ادَّ  اِذَّا   ا َّرَّ ْیـ ًا  ا َّْن  شَّ   لَّه   یَُّٰقْولَّ  ا
 فَّیَُّكْوُن  ُكْن 

83. এলতলক পবৱত্ৰ আৰু মহোন তসই সেো, যোৰ হোতত আলছ 

প্ৰলতযক বিষয়ৰ সোিিলভৌম কতৃি ত্ব; আৰু ততওৰঁ ওচৰলতই 

ততোমোল োক প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 

نَّ    كُٰلِ  مَّلَّكُْوُت  ِبیَِّده   الَِّٰذْی  فَُّسْبحه
ء   ْ ن  وَّاِلَّْیهِ  َشَّ ُعْونَّ  ُتْرجَّ
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আচ-চো-ফফো-ত الصافات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত শোৰীিি বফবৰিোসক ৰ,  ٰفهِت ٓ ٰفًان  وَّالٰصه  صَّ

2.  গলত কল োৰ ধমক প্ৰদোনকোৰীসক ৰ,  ِت ِجره  زَّْجًران  فَّالٰزه

3. আৰু উপলদশগ্ৰন্থ বত োৱতকোৰীসক ৰ,  ِت لِیه ْكًران  فَّالٰته  ذِ

4. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ই োহ হহলছ এজন,  َّكُْم  اِٰن ههَّ  لَّوَّاِحد    اِل

5. বযজন আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মধযৱতী 

সকল ো িস্তুৰ প্ৰবতপো ক আৰু উদয়ি  সমূহলৰো 

প্ৰবতপো ক। 

ٰبُ  مهوهِت  رَّ ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا  وَّ
ٰبُ  اِرِق   وَّرَّ  الْمَّشَّ

6. বনশ্চয় আবম বনকটৱতী আকোশখনক নক্ষ্ত্ৰৰোবজৰ 

তসৌিযিলৰ সুলশোবভত কবৰলছোঁ, 
نَّٰا  یَّٰنَّٰا  اِ مَّٓاءَّ  زَّ نْیَّا  الٰسَّ  ِبِزیْنَّةِ  الٰدُ

ِكِبن   الْكَّوَّا

7. আৰু (ইয়োক) ৰক্ষ্ো কবৰলছোঁ প্ৰলতযক বিলদ্ৰোহী চয়তোনৰ 

পৰো। 
ن   كُٰلِ  ٰمِْن  وَِّحْفًظا  ْیطه  ٰمَّاِرد    شَّ

8. ফ ত বসহঁলত উিি জগতৰ এলকোলৱ শুবনি তনোৱোলৰ, কোৰণ 

তকউফো ৰ পৰো বসহঁতৰ প্ৰবত বনলক্ষ্প কৰো হয় (উল্কোবপি), 
ٰمَُّعْونَّ  َلَّ  ِ  اِلَّ  یَّٰسَّ   اَْلَّْعله  الْمَّلَّ

فُْونَّ  یُْقذَّ انِب  ۬   كُٰلِ  ِمْن  وَّ  جَّ

9. বসহঁতক তখবদ পঠিওৱোৰ িোলি, আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

অবিৰোম শোবি। 
لَُّهْم  اب   دُُحوًْرا ٰوَّ ن  عَّذَّ  ٰوَّاِصب 

10. বকন্তু হ োৎ তকোলনোিোই বকিো শুবনল  জ্ব ে উল্কোবপিই 

তোৰ প্ৰবত তচোঁচো  য়। 

ِطفَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  ْطفَّةَّ  خَّ ه   الْخَّ َّْتبَّعَّ اب   فَّا   ِشهَّ
َّاقِب    ث
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11. এলতলক বসহঁতক (অবিশ্বোসীসক ক) সুবধ তচোৱোলচোন, 

সৃবষ্টৰ তক্ষ্ত্ৰত বসহঁত তিবছ জটি , তন আবম আন আন বযলিোৰ 

সৃবষ্ট কবৰলছোঁ তসইলিোৰ (অবধক জটি )? আবম বসহঁতক 

তদলখোন আ তীয়ো মোটিৰ পৰোলহ সৃবষ্ট কবৰলছোঁ। 

 ْ َُّهْم  فَّاْستَّْفهَِتِ ٰدُ  ا َّشَّ لًْقا  ا َّْم  خَّ   ٰمَّْن  ا
لَّْقنَّا    ْ   اِنَّٰا   خَّ ُ لَّْقٰنه ِزب    ِطْی   ٰمِْن  خَّ َٰلَّ
 

12. িৰং তুবম বিস্ময়লিোধ কবৰছো, আৰু বসহঁলত বিদ্ৰূপ কবৰ 

আলছ। 
ِجْبتَّ  بَّْل  ُرْونَّ   عَّ یَّْسخَّ  وَّ

13. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক উপলদশ বদয়ো হয়, ততবতয়ো 

বসহঁলত তসয়ো গ্ৰহণ নকলৰ। 
ُرْوا وَّاِذَّا ٰكِ  یَّْذُكُرْونَّ   َلَّ  ذُ

14. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত তকোলনো বনদশিন তদলখ, ততবতয়ো 

বসহঁলত উপহোস কলৰ। 
َّْوا وَّاِذَّا ا یَّةً  رَّ  یَّْٰستَّْسِخُرْونَّ   اه

15. আৰু কয়, ‘এইলটো তদলখোন সুস্পষ্ট যোদুৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নহয়। 
لُْو ا ا   اِْن  وَّقَّا ِبْی  ۬   ِسْحر   اَِٰلَّ  ههذَّ  ٰمُ

16. ‘আবম তযবতয়ো মৃতুযিৰণ কবৰম  গলত মোটি আৰু অবিত 

পবৰণত হম, তথোবপও আমোক পুনৰুবিত কৰো হ’িলন? 
اِذَّا اًما  وَُّكنَّٰا  ِمتْنَّا  ءَّ ابًا ٰوَِّعظَّ نَّٰا  ُترَّ اِ   ءَّ

ن   لَّمَّْبُعْوثُْونَّ

17. ‘আৰু আমোৰ বপতৃ-পুৰুষ সকল োলকো’?  بَّٓاُؤنَّا َّوَّاه لُْونَّ   ا َّٰوَّ  اَْل

18. তকোৱো, ‘হয়, আৰু (ততবতয়ো) ততোমোল োক হ’িো 

 োবঞ্ছত’। 

ْم  قُْل  َّنُْتْم  نَّعَّ  دَّاِخُرْونَّ   وَّا

19. এলতলক তসয়ো হ’ি তকৱ  এটো প্ৰচি ধমক, ফ ত 

তৎক্ষ্ণোৎ বসহঁলত থৰ  োবগ চোই থোবকি। 
ة   ِِهَّ  فَّاِنَّٰمَّا  ة  ٰوَّاِحدَّ   ُهْم  فَّاِذَّا زَّْجرَّ

 یَّْنُظُرْونَّ 

20. আৰু বসহঁলত ক’ি, ‘হোয়! দুভি োগয আমোৰ! এইলটোলৱ 

তদলখোন প্ৰবতদোন বদৱস’। 

یْلَّنَّا  وَّقَّالُْوا ا یهوَّ یِْن  یَّْوُم  ههذَّ  الٰدِ

21. (বসহঁতক তকোৱো হ’ি) এইলটোলৱই হহলছ ফয়চো োৰ বদন, 

বযলটোক ততোমোল োলক অবিশ্বোস কবৰবছ ো। 
ا  ِبه   ُكنُْتْم  الَِّٰذْی  الْفَّْصِل  یَّْوُم  ههذَّ

ن  بُْونَّ  ُتكَّٰذِ



  

আচ-চা-ফফা-ি 

 

672 

 

 الصافات 

22. (বফবৰিোসক ক তকোৱো হ’ি) ‘একবত্ৰত কৰো 

যোব মসক ক আৰু বসহঁতৰ সিী-সোৰবথসক ক আৰু 

তসইসক লকো বযসক ৰ বসহঁলত ইিোদত কবৰবছ , 

لَّمُْوا الَِّٰذیْنَّ  اُْحُشُروا ُهْم  ظَّ َّْزوَّاجَّ   وَّا
ا  مَّ َّانُْوا وَّ ن  ك  یَّْعُبُدْونَّ

23. আল্লোহৰ িোবহলৰ। তথো বসহঁতক জোহোন্নোমৰ পথ তদখুৱোই 

বদয়ো, 
ِ  دُْوِن  ِمْن  اِط   اِله  فَّاْهُدْوُهْم  اّلٰله  ِصرَّ

ِحْیِم   الْجَّ

24. ‘আৰু বসহঁতক ৰলখোৱোলচোন, বনশ্চয় বসহঁতক প্ৰশ্ন কৰো 

হ’ি। 
نَُّٰهْم  وَّقُِفْوُهْم  ن  اِ  ٰمَّْسـ ُْولُْونَّ

25. ‘বক হ’  ততোমোল োকৰ, ততোমোল োলক ইজলন বসজনক 

(এবতয়ো) সহোয় নকৰো বকয়’? 
ا  ُرْونَّ   َلَّ  لَّكُْم  مَّ  تَّنَّاصَّ

26. িৰং আবজ বসহঁলত আত্মসমপিণ কবৰলছ।  ُمْستَّْسلِمُْونَّ  الْیَّْومَّ  ُهُم  بَّْل 

27. আৰু বসহঁলত ইজলন বসজনৰ মুখোমুবখ হহ তসোধ-তপোছ 

কবৰি, 
َّقْبَّلَّ  له  بَّْعُضُهْم  وَّا   بَّْعض   عَّ

لُْونَّ  ٓاءَّ  یَّٰتَّسَّ

28. বসহঁলত ক’ি, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক আমোৰ ওচৰল  

শপত হ  আবহবছ ো’। 

لُْو ا ِن  تَّاُْتْونَّنَّا  ُكنُْتْم  اِنَُّٰكْم  قَّا   عَّ
 الْیَِّمْیِ 

29. বসহঁলত (তনতৃিোনীয় কোবফৰবি োলক) ক’ি, ‘িৰং 

ততোমোল োলকই মুবমন নোবছ ো, 
 ُمْؤِمِنْیَّ   تَُّكْونُْوا لَّْٰم  بَّْل  قَّالُْوا

30. ‘আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত আমোৰ তকোলনো কতৃি ত্ব 

নোবছ ; দৰোচ লত ততোমোল োলকই আবছ ো সীমো ংঘনকোৰী 

সম্প্ৰদোয়। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ن     ٰمِْن  عَّلَّْیُكْم  لَّنَّا  ك  بَّْل   ُسلْطه
ِغْیَّ  قَّْوًما  ُكنُْتْم   طه

31. ‘তসলয় আমোৰ বিৰুলি আমোৰ প্ৰবতপো কৰ কথো সতয 

প্ৰমোবণত হহলছ, গবতলক বনবশ্চতভোলৱ আবম শোবি আস্বোদন 

কবৰি  োবগি। 

ٰقَّ  ۬   قَّْولُ  عَّلَّیْنَّا  فَّحَّ بِٰنَّا    نَّٰا   رَّ ٓاى ُِقْونَّ  اِ لَّذَّ
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32. ‘এলতলক আবমলয়ই ততোমোল োকক বিভ্ৰোে কবৰবছল োঁ, 

কোৰণ আবম বনলজই বিভ্ৰোে আবছল োঁ’। 

ُكْم  یْنه َّْغوَّ نَّٰا  فَّا یْنَّ   ُكنَّٰا  اِ وِ  غه

33. এলতলক বনশ্চয় তসইবদনো বসহঁত আটোলয় শোবিত 

অংশীদোৰ হ’ি। 
ذ   فَّاِنَُّٰهْم  ى ِ اِب  ِف  یَّْومَّ ذَّ ُِكْونَّ   الْعَّ ُمْشَتَّ

 

34. বনশ্চয় আবম অপৰোধীবি োকৰ  গত এলনকুৱো আচৰলণই 

কলৰোঁ। 
نَّٰا  لِكَّ  اِ ُل  كَّذه  ِبالْمُْجِرِمْیَّ  نَّْفعَّ

35. বসহঁতক তযবতয়ো তকোৱো হহবছ , ‘আল্লোহৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনো সতয ই োহ নোই’, ততবতয়ো বসহঁলত অহংকোৰ 

কবৰবছ । 

نَُّٰهْم  ا اِ َّانُْو  ههَّ  َلَّ   لَُّهْم  قِْیلَّ  اِذَّا ك   اَِٰلَّ  اِل
ُ ن  ن   اّلٰله ْونَّ  یَّْستَّْكَِبُ

36. আৰু হকবছ , ‘আবম এজন উন্মোদ কবিৰ কথোত আমোৰ 

ই োহসমূহক িজি ন কবৰম তনবক’? 
یَُّقْولُْونَّ  َّى ِنَّٰا  وَّ ا ا تِنَّا  لَّتَّاِرُكْو  لِهَّ اِعر   اه  لِشَّ
 ٰمَّْجُنْون   

37. িৰং ততও ঁ সতয হ  আবহলছ আৰু (বিগত) 

ৰোছু সক লকো ততও ঁসতয িুব  স্বীকোৰ কবৰলছ। 
ٓاءَّ  بَّْل  ٰقِ  جَّ قَّ  ِبالْحَّ ٰدَّ لِْیَّ   وَّصَّ الْمُْرسَّ

 

38. বনশ্চয় ততোমোল োলক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি তভোগ কবৰিো,  نَُّٰكْم ٓاى ُِقوا اِ اِب  لَّذَّ ذَّ  اَْلَّلِْیِم   الْعَّ

39. আৰু ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তকৱ  তোলৰই প্ৰবতফ  

 োভ কবৰিো, 
ا  مَّ ْونَّ  وَّ ا  اَِٰلَّ  ُتْجزَّ ن  ُكنُْتْم  مَّ  تَّْعمَّلُْونَّ

40. বকন্তু ততওঁল োক নহয়, বযসক  আল্লোহৰ একবনি িোিো।  َِّعبَّادَّ  اَِٰل  ِ  الْمُْخلَِّصْیَّ  اّلٰله

41. ততওঁল োকৰ িোলি আলছ বনধিোবৰত বৰবজক্ব (জীবৱকো),  َّهٓى ِك ن  ِرْزق   لَُّهْم  اُول  ٰمَّْعلُْوم 

42. ফ -মূ ; আৰু ততওঁল োক হ’ি সন্মোবনত,    ِكُه ن  وَُّهْم   فَّوَّا ُمْونَّ كْرَّ  ٰمُ

43. (লতওঁল োলক িসিোস কবৰি) বনয়োমলতলৰ ভৰো 

জোন্নোতত, 
نٰهِت  ِفْ   النَِّٰعْیِمن  جَّ
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44. ততওঁল োলক মুখোমুবখ হহ আসনত িবহি।  له ِبلِْیَّ  ُسُرر   عَّ  ٰمُتَّقه

45. ততওঁল োকৰ চোবৰওফোল  ঘূবৰ ঘূবৰ পবৰলিশন কৰো হ’ি 

বিশুি সুৰোপূণি পোত্ৰ, 
اُف  ْ  یُطَّ ن  ٰمِْن  ِبكَّاْس   عَّلَّهْْیِ  ٰمَِّعْی  

46. শুভ্ৰ উজ্জ্ব , বযলিোৰ পোনকোৰীসক ৰ িোলি হ’ি 

তসোৱোদপূণি। 

ٓاءَّ  ة   بَّْیضَّ ِرِبْیَّ ۬   لَّٰذَّ  لِٰلٰشه

47. তোত ক্ষ্বতকৰ এলকো নোথোবকি আৰু ততওঁল োলক 

এইলিোৰৰ দ্বোৰো মোলতোৱোল ো (বনচোগ্ৰিও) নহ’ি। 
ا  َلَّ  ْول   فِْیهَّ ا  ُهْم  وََّلَّ  غَّ ْنهَّ فُْونَّ   عَّ یَُْنَّ

 

48. ততওলঁ োকৰ  গত থোবকি আনত নয়নো, িোঙৰ চকু 

বিবশষ্টো (হূৰসক )। 

ُهْم  ُت  وَِّعْندَّ ْرِف  قهِصره ن  الٰطَّ  ِعْی 

49. ততওঁল োক তযবনিো আচ্ছোবদত কণী।  ََّّنَُّٰهٰن َّا  ٰمَّكُْنْون   بَّْیض   ك

50. তোৰ বপছত ততওঁল োলক পৰস্পলৰ মুখোমুবখ হহ তসোধ-

তপোছ কবৰি। 
َّقْبَّلَّ  له  بَّْعُضُهْم  فَّا   بَّْعض   عَّ

لُْونَّ  ٓاءَّ  یَّٰتَّسَّ

51. ততওলঁ োকৰ মোজৰ তকোলনোিোই ক’ি, ‘(পৃবথৱীত) তমোৰ 

এজন সিী আবছ , 
ْ  قَّٓاى ِل   قَّالَّ  ْ  ٰمِْٰنُ َّانَّ  اِٰنِ ن  ِلْ  ك  قَِّریْن 

52. বস হকবছ , তুবমও বসহঁতৰ অেভুি ি তনবক, বযসকল  

বিশ্বোস কলৰ তয, 
َّى ِنَّٰكَّ  یَُّٰقْولُ  قِْیَّ  لَّمِنَّ  ا ٰدِ  الْمُصَّ

53. ‘আবম তযবতয়ো মৃতুযিৰণ কবৰম আৰু আবম মোটি তথো 

অবিত পবৰণত হ'ম ততবতয়োও আমোক প্ৰবতফ  বদয়ো 

হ’িলন’? 

اِذَّا اًما  وَُّكنَّٰا  ِمتْنَّا  ءَّ ابًا ٰوَِّعظَّ نَّٰا  ُترَّ اِ   ءَّ
 لَّمَِّدیُْنْونَّ 

54. আল্লোলহ ক’ি, ‘ততোমোল োলক তোক তদবখি বিচৰো 

তনবক’? 
َّنُْتْم  هَّْل  قَّالَّ  لُِعْونَّ  ا ٰطَّ  ٰمُ

55. তোৰ বপছত ততওঁ জুবম চোি আৰু তোক তদখো পোি 

জোহোন্নোমৰ মধযি ত; 
لَّعَّ  هُ  فَّاٰطَّ اه وَّٓاءِ   ِفْ  فَّرَّ ِحْیِم  سَّ  الْجَّ
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56. ততওঁ ক’ি, ‘আল্লোহৰ শপত! তুবমলতো তমোক প্ৰোয় 

ধ্বংসই কবৰবছ ো, 
ِ  قَّالَّ  دِیِْنن  ِكْدٰتَّ  اِْن  تَّاّلٰله  لََُّتْ

57. ‘তমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ নহ’ত  তদলখোন মলয়ো 

(জোহোন্নোমত) উপবিতকৃত িযবিসক ৰ অেভুি ি 

হ’ত োঁলহঁলতন। 

لَّْو َلَّ  ْ  نِْعمَّةُ  وَّ ٰبِ   ِمنَّ  لَّكُْنُت  رَّ
ِریْنَّ   الْمُْحضَّ

58. (বযলক নহওক এবতয়ো) আমোৰ আৰু দুনোই মৃতুয নহয়,  َّفَّمَّا ن  نَّْحُن  ا  ِبمَّیِِٰتْیَّ

59. ‘আমোৰ প্ৰথম মৃতুযৰ বপছত আৰু আমোক শোবিও বদয়ো 

নহ'ি!’ 
ْوتَّتَّنَّا  اَِٰلَّ  ا  اَْلُْوله  مَّ مَّ ِبْیَّ  نَّْحُن   وَّ ٰذَّ ِبُمعَّ

 

60. বনশ্চয় এইলটোলৱই হহলছ তসই মহো সফ তো।  َّا اِٰن ِظْیُم  لَُّهوَّالْفَّوْزُ  ههذَّ  الْعَّ

61. এলনকুৱো সফ তোৰ িোলিই আম কোৰীসকল  আম  

কৰো উবচত, 
ا لِمِثِْل  ِملُْونَّ  فَّلْیَّْعمَِّل  ههذَّ  الْعه

62. (তকোৱোলচোন) আপযোয়নৰ িোলি এইলিোলৰই উত্তম, তন 

যোকূ্কম গছ উত্তম? 
لِكَّ  َّذه ْْی   ا َّْم  نُُٰزًَل  خَّ ةُ  ا رَّ جَّ قُْٰوِم  شَّ  الٰزَّ

63. বনশ্চয় আবম যোব মসক ৰ িোলি ইয়োক পৰীক্ষ্োস্বৰূপ সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ, 
نَّٰا  ا  اِ لْنههَّ عَّ لِمِْیَّ  فِتْنَّةً  جَّ  لِٰلٰظه

64. এই গছলজোপো উৎপন্ন হয় জোহোন্নোমৰ ত ৰ পৰো,  ا نَّٰهَّ ة   اِ رَّ جَّ َّْصِل  ِفْ   تَّْخُرُج  شَّ   ا
ِحْیِمن   الْجَّ

65. ইয়োৰ তথোপো হহলছ তযবনিো চয়তোনৰ মূৰ,  ا لُْعهَّ َّنَّٰه   طَّ َّا ِطْیِ  ُرُءْوُس  ك یه  الٰشَّ

66. বনশ্চয় বসহঁলত ইয়োক ভক্ষ্ণ কবৰি আৰু ইয়োৰ দ্বোৰোই 

তপট ভৰোি। 
هكِلُْونَّ  فَّاِنَُّٰهْم  ا  َلَّ ا  فَّمَّالِـ ُْونَّ  ِمْنهَّ   ِمْنهَّ
 الُْبُطْونَّ  

67. ইয়োৰ বপছলতো বসহঁতৰ িোলি থোবকি উত ো পোনীৰ বমেণ।  َّا  لَُّهْم  اِٰنَّ  ثُٰم ْوبًا عَّلَّْیهَّ   ٰمِْن  لَّشَّ
ِمْیم     حَّ
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68. তোৰ বপছত বসহঁতৰ প্ৰতযোৱতি ন হ’ি জোহোন্নোমৰ জুইৰ 

ফোল । 
ُهْم  اِٰنَّ  ثُٰمَّ  ْرِجعَّ ۡاِلَّ  مَّ ِحْیِم  َلَّ  الْجَّ

69. বনশ্চয় বসহঁলত বসহঁতৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক পথভ্ৰষ্ট 

পোইবছ , 
نَُّٰهْم  َّلْفَّْوا اِ ُهْم  ا بَّٓاءَّ ن  اه ٓالِْٰیَّ  ضَّ

70. তথোবপও বসহঁলত বসহঁতৰ অনুসৰণত ক্ষ্ীপ্ৰতো 

তদখুৱোইবছ । 
له   فَُّهْم  ثهِرِهْم  عَّ ُعْونَّ  اه  یُْهرَّ

71. বনশ্চয় বসহঁতৰ পূলিিও পূিিৱতীসক ৰ মোজৰ সৰহভোগ 

মোনুলহই বিপথগোমী হহবছ , 
لَّقَّْد  ٰلَّ  وَّ ْكثَّرُ  قَّْبلَُّهْم  ضَّ َّ ن  ا لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ

72. অৱলশয আবম বসহঁতৰ মোজলতো সতকি কোৰী তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। 
لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ْ  ا ْنِذِریْنَّ  فهِْْیِ  ٰمُ

73. এলতলক তচোৱো, বযসক ক সতকি  কৰো হহবছ , বসহঁতৰ 

পবৰণোম বক হহবছ ! 
َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ  ن  عَّاقِبَّةُ  ك ِریْنَّ  الْمُْنذَّ

74. বকন্তু আল্লোহৰ একবনি িোিোসক ৰ বিষয়লটো সুকীয়ো।  َِّعبَّادَّ  اَِٰل  ِ ن  اّلٰله  الْمُْخلَِّصْیَّ

75. আৰু বনশ্চয় নূলহ আমোক আহ্বোন কবৰবছ , এলতলক 

(তচোৱো) আবম বকমোন উত্তমভোলৱ সঁহোবৰ জনোইবছল োঁ! 
لَّقَّْد   فَّلَِّنْعمَّ  نُْوح   نَّادهىنَّا  وَّ

  ؗ  الْمُِجیُْبْونَّ

76. ততওঁক আৰু ততওৰঁ পবৰয়ো িগিক আবম মহোসংকটৰ 

পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ। 
هُ  یْنه َّْهلَّه   وَّنَّٰجَّ   الْكَّْرِب  ِمنَّ  وَّا
ِظْیِمؗ    الْعَّ

77. আৰু ততওঁৰ িংশধৰসক কলহ আবম অৱবশষ্ট ৰোবখবছল োঁ,  لْنَّا عَّ یَّٰتَّه   وَّجَّ ؗ   ُهُم   ذُٰرِ ِقْیَّ  الْبه

78. আৰু আবম পৰিতীসক ৰ মোজত ততওঁৰ সুখযোবত ৰোবখ 

বদলছোঁ। 
ْكنَّا  ؗ   ِف  عَّلَّْیهِ  وَّتَّرَّ  اَْلهِخِریْنَّ

79. সমগ্ৰ সৃবষ্টৰ মোজত নূহৰ প্ৰবত শোবে িবষিত হওক।   هم ل له  سَّ لَّمِْیَّ  ِف  نُْوح   عَّ  الْعه

80. সৎকমিশী সক ক আবম এলনকুৱোই প্ৰবতদোন বদ থোলকোঁ।  نَّٰا لِكَّ  اِ  الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی كَّذه



  

আচ-চা-ফফা-ি 

 

677 

 

 الصافات 

81. বনশ্চয় ততওঁ আবছ  আমোৰ মুবমন িোিোসক ৰ অনযতম।   نَّٰه  الْمُْؤِمِنْیَّ  ِعبَّادِنَّا  ِمْن  اِ

82. তোৰ বপছত িুিোই মোবৰবছল োঁ আনলটো দ ক।  َّقْنَّا  ثُٰم َّْغرَّ ِریْنَّ  ا  اَْلهخَّ

83. আৰু বনশ্চয় ইব্ৰোহীলমো আবছ  ততওঁৰ অনুসোৰীসক লৰই 

অেভুি ি। 
ِته   ِمْن  وَّاِٰنَّ  ِهْیمَّ   ِشْیعَّ ِبْره  َلَّ

84. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততও ঁ বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

বিশুিবচলত্ত উপবিত হহবছ , 
ٓاءَّ  اِذْ  بَّٰه   جَّ لِْیم   ِبقَّلْب   رَّ  سَّ

85. তযবতয়ো ততওঁ বনজ বপতৃক আৰু ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক 

সুবধবছ , ‘ততোমোল োলক বকহৰ ইিোদত কবৰ আছো? 
ا ذَّا وَّقَّْوِمه    َِلَِّبْیهِ  قَّالَّ  اِذْ    مَّ

 تَّْعُبُدْونَّ  

86. ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৰিলতি  অ ীক উপোসযলিোৰলক 

বিচৰো তনবক? 
َّى ِْفكًا ةً  ا لِهَّ ِ  دُْونَّ  اه  ُتِریُْدْونَّ   اّلٰله

87. ‘ততলে বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক সম্পলকি  ততোমোল োকৰ 

ধোৰণো বক’? 
نُُٰكْم  فَّمَّا  ٰبِ  ظَّ لَّمِْیَّ  ِبرَّ  الْعه

88. তোৰ বপছত ততওঁ তৰোসমূহৰ বপলন এিোৰ দৃবষ্টপোত 

কবৰল । 
رَّ  ةً  فَّنَّظَّ  النُُٰجْوِمن  ِف  نَّْظرَّ

89. আৰু ক’ত , ‘বনশ্চয় মই অসুি’।  َّفَّقَّال  ْ ِقْیم    اِٰنِ  سَّ

90. তোৰ বপছত বসহঁলত পৃিপ্ৰদশিন কবৰ ততওঁক এবৰ গুবচ 

গ’ । 
لَّْٰوا ْنهُ  فَّتَّوَّ  ُمْدِبِریْنَّ  عَّ

91. তোৰ বপছত ততওঁ সংলগোপলন বসহঁতৰ উপোসযলিোৰৰ 

ওচৰল  গ’ , আৰু ক’ত , ‘ততোমোল োলক তনোলখোৱো বকয়’? 
اغَّ  ْ  اِله   فَّرَّ هَِتِ لِهَّ  تَّاْكُلُْونَّ   اََّلَّ  فَّقَّالَّ  اه

92. ‘বক হ’  ততোমোল োকৰ, কথো তনোলকোৱো বকয়’?  ا  تَّْنِطُقْونَّ  َلَّ  لَّكُْم  مَّ

93. তোৰ বপছত ততওঁ বসহঁতৰ ওপৰত সলজোলৰ আঘোত 

কবৰল । 
اغَّ  ْ  فَّرَّ ٌۢا عَّلَّهْْیِ ْربً  ِبالْیَِّمْیِ  ضَّ
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94. ইবপলন মোনুলহ (ঘৰল  ঘূবৰ আবহ) ততওঁৰ ফোল  ঢোপব  

তমব ল । 
َّقْبَّلُْو ا  یَِّزفُْٰونَّ  اِلَّْیهِ  فَّا

95. ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক তসইলিোৰৰ উপোসনো কৰো 

তনবক, বযলিোৰক ততোমোল োলক বনলজই বনমিোণ কৰো’? 
تَّْعُبُدْونَّ  قَّالَّ  َّ ا  ا ن  مَّ  تَّْنِحُتْونَّ

96. ‘অথচ আল্লোলহই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োলক বয হতয়োৰ কৰো তসইলটোলকো ততলৱঁই সৃবষ্ট 

কবৰলছ’। 

 ُ لَّقَُّكْم  وَّاّلٰله ا  خَّ مَّ  تَّْعمَّلُْونَّ  وَّ

97. বসহঁলত ক’ত , ‘ইয়োৰ িোলি এটো িোপনো হতয়োৰ কৰো, 

তোৰ বপছত ইয়োক জ্ব ে জুইত বনলক্ষ্প কৰো’। 

َّلُْقْوهُ   بُنْیَّانًا  لَّه   ابُْنْوا قَّالُوا   ِف  فَّا
ِحْیِم   الْجَّ

98. এইদলৰই বসহঁলত ততওঁৰ বিৰুলি চৰোেৰ সংকল্প 

কবৰবছ ; বকন্তু আবম বসহঁতক সমূ্পণিৰূলপ পৰোভূত কবৰ 

বদল োঁ। 

ادُْوا َّرَّ ُ  كَّْیًدا ِبه   فَّا ُ لْٰنه عَّ   فَّجَّ
 اَْلَّْسفَّلِْیَّ 

99. ততওঁ ক’ত , ‘মই তমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰল  হগ 

আলছোঁ, বনশ্চয় ততলৱঁই তমোক বহদোয়ত কবৰি, 
ْ  وَّقَّالَّ  ْ  اِله  ذَّاِهب   اِٰنِ ٰبِ یَّْهِدیِْن  رَّ  سَّ

100. ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক এজন সৎকমিপৰোয়ণ 

সেোন দোন কৰো’। 

ٰبِ  لِِحْیَّ  ِمنَّ  ِلْ  هَّْب  رَّ  الٰصه

101. তোৰ বপছত আবম ততওঁক এজন সবহষু্ণ পুত্ৰৰ সুসংিোদ 

বদল োঁ। 
هُ  ْرنه هم   فَّبَّٰشَّ لِْیم   ِبُغل  حَّ

102. এলতলক তযবতয়ো বশশুলটো ততওঁৰ বপতৃৰ হসলত 

চ োফুৰো কৰো অৱিোত উপনীত হ’ , ততবতয়ো ইব্ৰোহীলম 

ক’ত , ‘তহ তমোৰ তচলনহৰ পুত্ৰ! মই সলপোনত তদবখল োঁ তয, 

মই ততোমোক জলিহ কবৰ আলছোঁ, এবতয়ো তকোৱোলচোন ততোমোৰ 

অবভমত বক’? পুত্ৰই ক’ত , ‘তহ তমোৰ বপতৃ! আপুবন বয 

আলদশপ্ৰোপ্ত হহলছ তসইলটোলৱই কৰক। আল্লোহৰ ইচ্ছোত 

আপুবন তমোক হধযিযশী সক ৰ অেভুি ি পোি’। 

هُ  بَّلَّغَّ  فَّلَّمَّٰا  ْعَّ  مَّعَّ َّٰ  قَّالَّ  الٰسَّ ْ   یهُبنَّ  اِٰنِ
ی َّره ْ   الْمَّنَّاِم  ِف  ا َّٰنِ َّذْبَُّحكَّ  ا ا   فَّانُْظرْ  ا مَّ
ی    ذَّا ْل  یه اَّبَِّت  قَّالَّ   تَّره ا  افْعَّ ُر ؗ  مَّ  ُتْؤمَّ

تَِّجُدِنْ   ٓاءَّ  اِْن  سَّ ُ  شَّ یْنَّ   ِمنَّ  اّلٰله َِبِ الٰصه
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103. এলতলক ততওলঁ োক উভলয় তযবতয়ো আনুগতয প্ৰকোশ 

কবৰল  আৰু ইব্ৰোহীলম ততওঁৰ পুত্ৰক ত মূৰ কবৰ শুৱোই 

 ’ত , 

َّا   َّْسلَّمَّا  فَّلَّمٰ ِبْیِ   وَّتَّلَّٰه   ا  لِلْجَّ

104. ততবতয়ো আবম ততওঁক মোবত ক’ত োঁ, ‘তহ ইব্ৰোহীম!  َُّْن  وَّنَّادَّیْنهه ِهْیُمن  ا  یٰه اِبْره

105. ‘তুবম বনশ্চয় সলপোনৰ আলদশ পো ন কবৰছো! বনশ্চয় 

এইদলৰই আবম সৎকমিশী সক ক পুৰসৃ্কত কলৰোঁ’। 

قْتَّ  قَّْد  ٰدَّ ْءیَّا    صَّ لِكَّ  اِنَّٰا   الٰرُ  نَّْجِزی كَّذه
 الْمُْحِسِنْیَّ 

106. বনশ্চয় এইলটো আবছ  এটো সুস্পষ্ট পৰীক্ষ্ো।  َّا اِٰن هُٓؤا ههذَّ  الْمُِبْیُ  لَُّهوَّالْبَّل

107. আৰু আবম ততওঁক মুি কবৰল োঁ এটো মহো কুৰিোনীৰ 

বিবনময়ত। 
هُ  یْنه ِظْیم   ِبِذبْح   وَّفَّدَّ  عَّ

108. আৰু আবম পৰিতীসক ৰ মোজত ততওঁৰ সুখযোবত ৰোবখ 

বদলছোঁ। 
ْكنَّا   اَْلهِخِریْنَّ   ِف  عَّلَّْیهِ  وَّتَّرَّ

109. শোবে িবষিত হওক ইব্ৰোহীমৰ ওপৰত।   هم ل له   سَّ ِهْیمَّ  عَّ بْره  اِ

110. এইদলৰই আবম সৎকমিশী সক ক পুৰসৃ্কত কলৰোঁ।  َّلِك  الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی كَّذه

111. বনশ্চয় ততওঁ আবছ  আমোৰ মুবমন িোিোসক ৰ 

অনযতম। 
نَّٰه    الْمُْؤِمِنْیَّ  ِعبَّادِنَّا  ِمْن  اِ

112. আৰু আবম ততওঁক ইছহোক্বৰ সুসংিোদ বদবছল োঁ, ততও ঁ

আবছ  এজন নিী, সৎকমিশী সক ৰ অনযতম। 
هُ  ْرنه بَّٰشَّ قَّ  وَّ لِِحْیَّ   ٰمِنَّ  نَِّبیًٰا  ِباِْسحه الٰصه

 

113. আৰু আবম ইব্ৰোহীমৰ ওপৰত িৰকত দোন কবৰবছল োঁ 

আৰু ইছহোক্বৰ ওপৰলতো; আৰু ততওঁল োক উভলয়লৰ 

িংশধৰসক ৰ মোজত আবছ  বকছুমোন সৎকমিশী  আৰু 

বকছুমোন আবছ  বনজৰ প্ৰবত স্পষ্ট অতযোচোৰী। 

ْكنَّا  بهرَّ له   عَّلَّْیهِ  وَّ قَّ    وَّعَّ ِمْن   اِْسحه   وَّ
یَِّٰتِهمَّا  الِم   ُمْحِسن   ذُٰرِ   لِٰنَّْفِسه   وَّظَّ
ن   ُمِبْی 
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114. আৰু বনশ্চয় আবম অনুগ্ৰহ কবৰবছল োঁ মূছো আৰু হোৰূনৰ 

প্ৰবত, 
لَّقَّْد  نَّنَّٰا  وَّ له  مَّ ُرْونَّ    ُمْوسه  عَّ  وَّهه

115. আৰু ততওঁল োক উভয়লক আৰু ততওঁল োকৰ 

সম্প্ৰদোয়লকো উিোৰ কবৰবছল োঁ মহোসংকটৰ পৰো। 
ُهمَّا  یْنه ُهمَّا  وَّنَّٰجَّ   الْكَّْرِب  ِمنَّ  وَّقَّْومَّ
ِظْیِم    الْعَّ

116. আৰু আবম ততওঁল োকক সহোয় কবৰবছল োঁ, ফ ত 

ততওঁল োলক বিজয়ী হহবছ । 
ُهْم  ْرنه لِِبْیَّ   ُهُم  فَّكَّانُْوا وَّنَّصَّ  الْغه

117. আৰু আবম উভয়লক বিশদ বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ।  ُهمَّا تَّیْنه  الْمُْستَِّبْیَّ   الِْكتهبَّ  وَّاه

118. আৰু উভয়লক আবম পবৰচোব ত কবৰবছল োঁ সৰ  পথত।  ُهمَّا یْنه اطَّ  وَّهَّدَّ رَّ  الْمُْستَِّقْیمَّ   الٰصِ

119. আৰু আবম ততওলঁ োক উভয়লৰ িোলি পৰিতীসক ৰ 

মোজত সুনোম-সুখযোবত ৰোবখ বদলছোঁ। 
ْكنَّا  ن  ِف  عَّلَّْیِهمَّا  وَّتَّرَّ  اَْلهِخِریْنَّ

120. মুছো আৰু হোৰূনৰ ওপৰত িবষিত হওক ছো োম (শোবে 

আৰু বনৰোপত্তো)। 

هم   ل له  سَّ ُرْونَّ  ُمْوسه  عَّ  وَّهه

121. বনশ্চয় সৎকমিশী সক ক আবম এলনকুৱোই প্ৰবতদোন 

বদ থোলকোঁ। 
نَّٰا  لِكَّ  اِ  الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی كَّذه

122. বনশ্চয় ততওঁল োক উভলয় আবছ  আমোৰ মুবমন 

িোিোসক ৰ অেভুি ি। 
نَُّٰهمَّا   الْمُْؤِمِنْیَّ  ِعبَّادِنَّا  ِمْن  اِ

123. আৰু বনশ্চয় ইব য়োলছো আবছ  ৰোছু সক ৰ অেভুি ি।  َّلِْیَّ   لَّمِنَّ  اِلْیَّاسَّ  وَّاِٰن  الْمُْرسَّ

124. তযবতয়ো ততও ঁবনজ সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ‘ততোমোল োলক 

তোক্বৱো অৱ ম্বন নকবৰিোলন’? 
 تَّٰتَُّقْونَّ  اََّلَّ  لِقَّْوِمه    قَّالَّ  اِذْ 

125. ‘ততোমোল োলক িোআ ক আহ্বোন কৰো তনবক? অথচ 

পবৰতযোগ কৰো সিিলত্তোম স্ৰষ্টোক, 
تَّْدُعْونَّ  َّ ُرْونَّ  بَّْعًل  ا نَّ  وَّتَّذَّ   اَّْحسَّ
ن  الِِقْیَّ  الْخَّ
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126. ‘আল্লোলহই হহলছ ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক, আৰু 

ততোমোল োকৰ পূিিৱতী বপতৃ-পুৰুষসকল োলৰো প্ৰবতপো ক’। 

 َّ بَُّٰكْم  اّلٰله ٰبَّ  رَّ بَّٓاى ِكُُم  وَّرَّ لِْیَّ  اه  اَْلَّٰوَّ

127. তথোবপও বসহঁলত ততওঁক অস্বীকোৰ কবৰবছ , তসলয় 

বসহঁতক বনশ্চয় (শোবিৰ মোজত) উপবিত কৰো হ’ি। 
بُْوهُ  ن  فَّاِنَُّٰهْم  فَّكَّٰذَّ ُرْونَّ  لَّمُْحضَّ

128. বকন্তু আল্লোহৰ একবনি িোিোসক ৰ বিষয়লটো সুকীয়ো।  َِّعبَّادَّ  اَِٰل  ِ  الْمُْخلَِّصْیَّ  اّلٰله

129. আৰু আবম পৰিতীসক ৰ মোজত ততওঁৰ সুখযোবত ৰোবখ 

বদলছোঁ। 
ْكنَّا  ن  ِف  عَّلَّْیهِ  وَّتَّرَّ  اَْلهِخِریْنَّ

130. শোবে িবষিত হওক ইব য়োছৰ ওপৰত।   هم ل له   سَّ  اِلْیَّاِسْیَّ  عَّ

131. বনশ্চয় সৎকমিশী সক ক আবম এলনকুৱোই প্ৰবতদোন 

বদওঁ। 

نَّٰا  لِكَّ  اِ  الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی كَّذه

132. বনশ্চয় ততওঁ আবছ  আমোৰ মুবমন িোিোসক ৰ 

অনযতম। 
نَّٰه    الْمُْؤِمِنْیَّ  ِعبَّادِنَّا  ِمْن  اِ

133. আৰু বনশ্চয়  ূলতো আবছ  ৰোছু সক ৰ অেভুি ি।  َّلِْیَّ   لَّٰمِنَّ  لُْوًطا  وَّاِٰن  الْمُْرسَّ

134. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততওঁক আৰু ততওঁৰ 

পবৰয়ো িগিৰ সকল োলক উিোৰ কবৰবছল োঁ, 
یْنههُ  اِذْ  َّْهلَّه    نَّٰجَّ ن  وَّا َّْجمَِّعْیَّ  ا

135. তকৱ  তসই িৃিোজনীৰ িোবহলৰ, বযজনী আবছ  বপছত 

অৱিোৱকোৰী বি োকৰ অেভুি ি। 
ُجوًْزا اَِٰلَّ  یْنَّ  ِف  عَّ َِبِ  الْغه

136. তোৰ বপছত আবম িোকীবি োকক ধ্বংস কবৰবছল োঁ।  َِّریْنَّ  دَّٰمَّْرنَّا  ثُٰم  اَْلهخَّ

137. আৰু বনশ্চয় ততোমোল োলক বসহঁতৰ ধ্বংসপ্ৰোপ্ত 

অিল বদ অবতৰম কৰো পুৱোৰ ভোগত, 
نَُّٰكْم  ْونَّ  وَّاِ ْ  لَّتَُّمٰرُ  ٰمُْصِبِحْیَّ  عَّلَّهْْیِ

138. আৰু ৰোবতলতো। তথোবপও ততোমোল োলক িুবজ 

তনোলপোৱোলন? 
ِبالَّْٰیِل    َّفَّلَّ   وَّ ن  ا  تَّْعِقلُْونَّ
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139. আৰু বনশ্চয় ইউনুলছো আবছ  ৰোছু সক ৰ অেভুি ি।  َّلِْیَّ   لَّمِنَّ  یُْونُسَّ  وَّاِٰن  الْمُْرسَّ

140. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততও ঁভৰো তনৌযোনৰ বপলন প োই 

হগবছ , 
َّبَّقَّ  اِذْ   الْمَّْشُحْوِنن  الُْفلِْك  اِلَّ  ا

141. তোৰ বপছত ততও ঁ  টোবৰত তযোগদোন কবৰবছ  আৰু 

পৰোভূতসক ৰ অেভুি ি হহবছ । 

اهَّمَّ  ِضْیَّ   ِمنَّ  فَّكَّانَّ  فَّسَّ  الْمُْدحَّ

142. তোৰ বপছত এটো িোঙৰ মোলছ ততওঁক বগব  তপ োইবছ , 

আৰু ততওঁ বনজলক বধক্কোৰ বদ আবছ । 
 وَُّهوَُّملِْیم   الُْحْوُت  فَّالْتَّقَّمَّهُ 

143. আৰু ততওঁ যবদ আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণোকোৰীসক ৰ অেভুি ি নহ’ লহঁলতন, 
َّنَّٰه   فَّلَّْو َلَّ   َّانَّ  ا ن  ِمنَّ  ك ِحْیَّ بِٰ  الْمُسَّ

144. ততলে ততও ঁ পুনৰুিোন বদৱসল লক মোছৰ তপটলতই 

থোবক লহঁলতন। 
ثُْونَّ   یَّْوِم  اِله  بَّْطِنه    ِفْ  لَّلَِّبثَّ   یُْبعَّ

145. অৱলশষত ততওঁক আবম বনলক্ষ্প কবৰবছল োঁ এটো 

তৃণহীন হসকতত, আৰু ততওঁ আবছ  অসুি। 
هُ  ٓاءِ  فَّنَّبَّْذنه رَّ ِقْیم    ِبالْعَّ  وَُّهوَّسَّ

146. আৰু আবম (লতওঁক ছোঁ বদিল ) ততওৰঁ ওপৰত 

ইয়োকতীন প্ৰজোবতৰ এটো গছ গজোই তুব ল োঁ, 
َّنٌْۢبَّتْنَّا  ةً  عَّلَّْیهِ  وَّا رَّ جَّ  یَّْٰقِطْی    ٰمِْن  شَّ

147. আৰু আবম ততওকঁ এক  োখ িো তোতলকও তিবছ ত োকৰ 

ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। 
هُ  لْنه َّْرسَّ َّلْف   ِمائَّةِ  اِله  وَّا َّوْ  ا  یَِّزیُْدْونَّ   ا

148. এলতলক ততওঁল োলক ঈমোন আবনবছ , ফ ত আবম 

ততওঁল োকক বকছু কো ৰ িোলি জীৱলনোপলভোগ কবৰিল  

সুবিধো বদবছল োঁ। 

ُنْوا ْ  فَّاهمَّ ُ  ِحْی    اِله  فَّمَّٰتَّْعٰنه

149. এলতলক বসহঁতক তসোধোলচোন, ‘(এইলটো তকলনকুৱো 

কথো) ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোলি কনযো সেোন আৰু বসহঁতৰ 

িোলি পুত্ৰ সেোন তনবক’? 

 ْ بِٰكَّ  فَّاْستَّْفهَِتِ َّلِرَّ لَُّهُم  الْبَّنَّاُت  ا  وَّ
ن   الْبَّنُْونَّ
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150. অথিো আবম বফবৰিোসক ক নোৰী বহচোলপ সৃবষ্ট কবৰলছোঁ 

তনবক, তসয়ো বসহঁলত তদবখবছ লন? 
َّْم  لَّْقنَّا  ا كَّةَّ  خَّ هٓى ِ ثًا  الْمَّل نَّا   وَُّهْم  اِ

ِهُدْونَّ   شه

151. জোবন তথোৱো, বনশ্চয় বসহঁলত মলনসজো কথো কয় তয,   َّن  اِفِْكِهْم  ٰمِْن  اِنَُّٰهْم  اََّل  لَّیَُّقْولُْونَّ

152. ‘আল্লোলহ সেোন জন্ম বদলছ’। বনশ্চয় বসহঁত বমছ ীয়ো।  َّلَّد ُ ن  وَّ نَُّٰهْم   اّلٰله  لَّكهِذبُْونَّ  وَّاِ

153. ততওঁ পুত্ৰ সেোনৰ পবৰিলতি  কনযো সেোন পছি কবৰলছ 

তনবক? 
فَّ  لَّ  الْبَّنَّاِت  اَّْصطَّ  الْبَِّنْیَّ   عَّ

154. বক হহলছ ততোমোল োকৰ? ততোমোল োলক তকলনকুৱো 

বিচোৰ কৰো? 
ا   تَّْحكُُمْونَّ  كَّْیفَّ  لَّكُْم  مَّ

155. ততলে ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ নকবৰিোলন?  ََّّفَّل ٰكَُّرْونَّ   ا  تَّذَّ

156. অথিো ততোমোল োকৰ তকোলনো সুস্পষ্ট দ ী -প্ৰমোণ 

আলছ তনবক? 
َّْم  ن   لَّكُْم  ا ن  ُسلْطه ِبْی   ٰمُ

157. যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো ততলে 

ততোমোল োকৰ বকতোি হ  আহো। 
ِدقِْیَّ   ُكنُْتْم  اِْن  ِبِكتهِبكُْم  فَّاُْتْوا  صه

158. বসহঁলত আল্লোহ আৰু বজন জোবতৰ মোজত আত্মীয়তোৰ 

সম্পকি  বিৰ কবৰলছ, অথচ বজনবি োলক জোলন তয, বনশ্চয় 

বসহঁতক উপবিত কৰো হ’ি (শোবিৰ িোলি)। 

لُْوا عَّ بَّْیَّ  بَّیْنَّه   وَّجَّ ًبا    الِْجنَّٰةِ  وَّ   نَّسَّ
لَّقَّْد  نَُّٰهْم  الِْجنَّٰةُ  عَّلِمَِّت  وَّ   اِ

ن  ُرْونَّ  لَّمُْحضَّ

159. বসহঁলত বয আলৰোপ কলৰ তোৰ পৰো আল্লোহ পবৱত্ৰ আৰু 

মহোন, 
نَّ  ِ  ُسْبحه ٰمَّا  اّلٰله ن  عَّ  یَِّصُفْونَّ

160. বকন্তু আল্লোহৰ একবনি িোিোসক ৰ বিষয়লটো সুকীয়ো।  َِّعبَّادَّ  اَِٰل  ِ  الْمُْخلَِّصْیَّ  اّلٰله

161. বনশ্চয় ততোমোল োলক আৰু ততোমোল োলক বযলিোৰৰ 

ইিোদত কৰো তসইলিোলৰ, 
ا  فَّاِنَُّٰكْم  مَّ ن  وَّ  تَّْعُبُدْونَّ
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162. (একবনি িোিোসক ৰ) কোলকো ততোমোল োলক আল্লোহ 

সম্পলকি  বিভ্ৰোে কবৰি তনোৱোবৰিো, 
ا   َّنُْتْم  مَّ ن  عَّلَّْیهِ  ا تِِنْیَّ  ِبفه

163. তকৱ  তসই িযবিৰ িোবহলৰ বযজন দগ্ধ হ'ি প্ৰজ্জ্বব ত 

জুইত । 

اِل  مَّْن  اَِٰلَّ  ِحْیِم  ُهوَّصَّ  الْجَّ

164. আৰু (বজব্ৰীল  ক’ি) ‘আমোৰ প্ৰলতযকলৰ িোলি আলছ 

বনধিোবৰত িোন, 
ا  مَّ ن  مَّقَّام   لَّه   اَِٰلَّ  ِمنَّٰا   وَّ  ٰمَّْعلُْوم 

165. ‘আৰু বনশ্চয় আবম শোৰীিিভোলৱ দিোয়মোন,  نَّٰا ٓافُْٰونَّ   لَّنَّْحُن  وَّاِ  الٰصَّ

166. ‘আৰু বনশ্চয় আবম ততওঁৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণোকোৰী, 
نَّٰا  ُحْونَّ  لَّنَّْحُن  وَّاِ بِٰ  الْمُسَّ

167. আৰু বনশ্চয় বসহঁলত (মক্কোিোসীবি োলক) হকবছ ,  َّانُْوا وَّاِْن ن  ك  لَّیَُّقْولُْونَّ

168. ‘পূিিৱতীসক ৰ দলৰ যবদ আমোলৰো এখন উপলদশমূ ক 

বকতোি থোবক লহঁলতন, 
َّٰنَّ  لَّوْ  نَّا  ا ْكًرا ِعْندَّ ن  ٰمِنَّ  ذِ لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ

169. ‘ততলে বনশ্চয় আবম আল্লোহৰ একবনি িোিো 

হ’ত োঁলহঁলতন’। 

ِ  ِعبَّادَّ  لَّكُنَّٰا   الْمُْخلَِّصْیَّ  اّلٰله

170. বকন্তু বসহঁলত তসয়ো (তকোৰআনক) অস্বীকোৰ কবৰল , 

এলতলক অনবতপ লম বসহঁলত জোবনিল  পোি। 
ْوفَّ  ِبه   فَّكَّفَُّرْوا  یَّْعلَّمُْونَّ  فَّسَّ

171. বনশ্চয় আমোৰ তপ্ৰবৰত িোিোসক ৰ বিষলয় আমোৰ এই 

কথো পূলিিই বনধিোবৰত হহলছ তয, 
لَّقَّْد  بَّقَّْت  وَّ َّلِمَّتُنَّا  سَّ   لِِعبَّادِنَّا  ك

لِْیَّ ۬    الْمُْرسَّ

172. বনশ্চয় ততওঁল োক সোহোযযপ্ৰোপ্ত হ’ি।  نَُّٰهْم  الْمَّْنُصوُْرْونَّ   لَُّهُم  اِ

173. আৰু বনশ্চয় আমোৰ তসনোিোবহনীলয়ই বিজয়ী হ’ি।  َّنَّا  وَّاِٰن لُِبْونَّ  لَُّهُم  ُجْندَّ  الْغه

174. এলতলক বকছু সময়ৰ িোলি তুবম বসহঁতৰ পৰো মুখ ঘূৰোই 

ত োৱো। 

ٰلَّ  ْ  فَّتَّوَّ ْٰنُ ٰته  عَّ ن  حَّ  ِحْی 
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175. আৰু তুবম বসহঁতক পযিলিক্ষ্ণ কৰো, শীলেই বসহঁলত 

তদবখিল  পোি (ইয়োৰ সোংঘোবতক পবৰণোম)। 

َّبِْصْرُهْم  ْوفَّ  وَّا  یُْبِصُرْونَّ  فَّسَّ

176. ততলে বসহঁলত আমোৰ শোবিক ত্বৰোবেত কবৰি বিচোলৰ 

তনবক? 
اِبنَّا  ذَّ َّفَِّبعَّ  یَّْستَّْعِجلُْونَّ  ا

177. এলতলক তযবতয়ো বসহঁতৰ তচোতো ত শোবি নোবম আবহি 

ততবতয়ো বযসক ক সতকি  কৰো হহবছ  বসহঁতৰ প্ৰভোত 

বকমোন তয বনকৃষ্ট হ’ি! 

لَّ  فَّاِذَّا ْ  نَّزَّ هَِتِ احَّ ٓاءَّ  ِبسَّ بَّاُح  فَّسَّ  صَّ
ِریْنَّ   الْمُْنذَّ

178. গবতলক বকছু সময়ৰ িোলি তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো।  َّٰل ْ  وَّتَّوَّ ْٰنُ ٰته  عَّ ن  حَّ  ِحْی 

179. আৰু তুবম বসহঁতক পযিলিক্ষ্ণ কৰো, শীলেই বসহঁলত 

তদবখিল  পোি (ইয়োৰ সোংঘোবতক পবৰণোম)। 

َّبِْصرْ  ْوفَّ  وَّا  یُْبِصُرْونَّ  فَّسَّ

180. বসহঁলত বয আলৰোপ কলৰ, তোৰ পৰো ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

পবৱত্ৰ আৰু মহোন, ততলৱঁই সকল ো ক্ষ্মতোৰ অবধকোৰী। 
نَّ  بِٰكَّ  ُسْبحه ٰبِ  رَّ ةِ  رَّ ٰمَّا  الِْعٰزَّ   عَّ
 یَِّصُفْونَّ  

181. আৰু শোবে িবষিত হওক ৰোছু সক ৰ প্ৰবত।   هم ل لَّ  وَّسَّ لِْیَّ   عَّ  الْمُْرسَّ

182. আৰু সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোহলৰই প্ৰোপয। 
ْمُد  ِ  وَّالْحَّ ٰبِ  ّلِلٰه ن  رَّ لَّمِْیَّ  الْعه
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চ'দ َص 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. চ’দ, শপত উপলদশপূণি তকোৰআনৰ (বনশ্চয় তুবম 

সতযিোদী)! 
ِن  ٓص  ْكِر   ذِی وَّالُْقْراه  الٰذِ

2. বকন্তু কোবফৰসক  ঔিতয আৰু বিলৰোবধতোতলহ বনপবতত 

হহ আলছ। 
ة  ٰوَِّشقَّاق   ِفْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  بَِّل   ِعٰزَّ

3. ইহঁতৰ পূলিি আবম িহুলতো জনলগোিীক ধ্বংস কবৰলছোঁ, 

ততবতয়ো বসহঁলত (সহোয় বিচোবৰ) বচঞবৰবছ । বকন্তু ততবতয়ো 

পবৰত্ৰোণৰ তকোলনো সময় নোবছ । 

َّْهلَّكْنَّا  كَّْم    قَّْرن   ٰمِْن  قَّْبلِِهْم  ِمْن  ا
تَّ  فَّنَّادَّْوا  مَّنَّاص    ِحْیَّ  وََّلَّ

4. আৰু বসহঁলত বিস্ময় তিোধ কবৰলছ তয, বসহঁতৰ ওচৰল  

বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই এজন সতকি কোৰী আবহলছ আৰু 

কোবফৰসকল  কয়, ‘এও ঁএজন যোদুকৰ, বমছ ীয়ো’। 

ِجُبْو ا َّْن  وَّعَّ ُهْم  ا ٓاءَّ ْنِذر   جَّ ْ ؗ  ٰمُ  ٰمِْٰنُ
ا الْكهِفُرْونَّ  وَّقَّالَّ  ِحر   ههذَّ اب  ۬   سه  كَّٰذَّ

5. ‘এওঁ সকল ো ই োহক এবৰ তকৱ  এজন ই োহ িনোই 

হ লছ তনবক? বনশ্চয় এইলটো এটো অতযোশ্চযি বিষয়!’ 
لَّ  عَّ ةَّ  اَّجَّ هًها  اَْلهلِهَّ ۬   اِل ا اِٰنَّ   ٰوَّاِحًدا     ههذَّ
ء   ْ اب    لََّشَّ  ُعجَّ

6. আৰু বসহঁতৰ তনতৃিোনীয় িযবিসকল  এই কথো হক 

আঁতবৰ গ’  তয, ‘ততোমোল োলকও গুবচ তযোৱো আৰু বনজ বনজ 

উপোসযবি োকৰ পূজোত অবিচ  থোকো। বনশ্চয় এইলটো হহলছ 

এটো উলেশযমূ ক বিষয়’। 

لَّقَّ  نْطَّ ُ  وَّا ْ  الْمَّلَّ َِّن  ِمْٰنُ  اْمُشْوا ا
ْوا له   وَّاْصَِبُ ۬   عَّ ِتكُْم   لِهَّ ا اِٰنَّ   اه ء   ههذَّ ْ  لََّشَّ

ادُ ۬    یُٰرَّ

7. আবম তশহতীয়ো ধমিোদশিত এলনকুৱো কথো তকবতয়োও শুনো 

নোই, বনশ্চয় এইলটো মলনসজো উবিৰ িোবহলৰ আন এলকো 

নহয়। 

ا  ِمْعنَّا  مَّ ا سَّ ذَّ ۬   الْمِلَّٰةِ  ِف  ِبهه ةِ    اِْن   اَْلهِخرَّ
ا   ق  ۬   اَِٰلَّ  ههذَّ  اْخِتلَّ
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8. ‘(আবম ইমোন ত োক থোলকোঁলত) আমোৰ মোজৰ পৰো তকৱ  

ততওঁৰ ওপৰতলহ বযকৰ (তকোৰআন) অৱতীণি কৰো হ’  

তনবক’? প্ৰকৃতলত বসহঁলত আমোৰ তকোৰআন সম্পলকি  

সলিহত পবতত হহলছ। িৰং বসহঁলত এবতয়োও তমোৰ শোবি 

তভোগ কৰো নোই। 

ُنِْزلَّ  ا ْكرُ  عَّلَّْیهِ  ءَّ ْ  الٰذِ   بَّْل   بَّْیِننَّا    ِمنٌۢ
ٰك   ِفْ  ُهْم  ْكِرْی     ٰمِْن  شَّ   لَّٰمَّٰا  بَّْل   ذِ

اِب   یَُّذْوقُْوا  عَّذَّ

9. অথিো বসহঁতৰ ওচৰত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ভোিোৰ আলছ 

তনবক? বযজন মহোপৰোৰমশো ী, অসীম দোতো। 
َّْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْندَّ زَّ ْحمَّةِ  خَّ بِٰكَّ  رَّ   رَّ

ِزیْزِ   الْوَّهَّٰاِب   الْعَّ

10. অথিো আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো িস্তুলিোৰৰ ওপৰত বসহঁতৰ তকোলনো কতৃি ত্ব আলছ তনবক? 

যবদ আলছ ততলনহ’ত  বসহঁলত তকোলনো উপোয় অৱ ম্বন কবৰ 

(আকোশল ) আলৰোহণ কৰো উবচত! 

َّْم  وهِت  ٰمُلُْك  لَُّهْم  ا مه ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ  وَّ
تَُّقْوا بَّیْنَُّهمَّا  ْ  اَْلَّْسبَّاِب  ِف  فَّلْْیَّ

11. এইলটো হহলছ এটো (সৰু) তসনোদ , বনশ্চয় ইহঁত 

পৰোবজত হ’ি, পূিিৱতী (িোঙৰ) দ সমূহৰ দলৰ। 
ا  ُجْند   ْهُزْوم   ُهنَّالِكَّ  ٰمَّ   ٰمِنَّ  مَّ

اِب   اَْلَّْحزَّ

12. ইহঁতৰ পূলিিও অস্বীকোৰ কবৰবছ  নূহৰ সম্প্ৰদোলয়, আদ 

আৰু ত ৌহ শ োধোৰী বফৰআউলনও, 
بَّْت    وَّعَّاد   نُْوح   قَّْوُم  قَّْبلَُّهْم  كَّٰذَّ

ْوُن  فِْرعَّ  اَْلَّْوتَّادِن  ذُو وَّ

13. আৰু ছোমূদ,  গলত  ূত সম্প্ৰদোয় আৰু আইকোৰ 

অবধিোসীবি োলকও (অস্বীকোৰ কবৰবছ )। বসহঁত আবছ  

এলকো এলকোটো বিশো  িোবহনী। 

َُّمْودُ  ث ُب  لُْوط   وَّقَّْوُم  وَّ  لْـ َّْیكَِّة    وَّاَّْصحه
هٓى ِكَّ  اُب  اُول  اَْلَّْحزَّ

14. বসহঁতৰ প্ৰলতযলকই ৰোছু সক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ । 

ফ ত বসহঁতৰ ওপৰত আমোৰ শোবি িোিৱোবয়ত হহবছ । 
بَّ  اَِٰلَّ  كُٰل   اِْن  ُسلَّ  كَّٰذَّ ٰقَّ  الٰرُ   فَّحَّ

 ِعقَّاِبن 

15. আৰু ইহঁলত তকৱ  এটো বিকট শব্দৰ অলপক্ষ্ো কবৰ 

আলছ, যোৰ বপছত তকোলনো বিৰোম নোথোবকি। 
ا  مَّ ءِ  یَّْنُظرُ  وَّ ةً  اَِٰلَّ  هه ُؤاَلَّ ًة ٰوَّاِحدَّ ْیحَّ ا  صَّ   ٰمَّ
ا   فَّوَّاق   ِمْن  لَّهَّ
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16. আৰু বসহঁলত কয়, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বহচোপ বদৱসৰ 

পূলিিই আমোৰ প্ৰোপয আমোক শীলেই প্ৰদোন কৰো!’ 
بَّٰنَّا  وَّقَّالُْوا ْل  رَّ ٰجِ نَّا  لَّٰنَّا  عَّ   یَّْوِم  قَّْبلَّ  قِٰطَّ

اِب   الِْحسَّ

17. বসহঁলত বয কয় তসই বিষলয় তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো আৰু 

স্মৰণ কৰো আমোৰ শবিশো ী িোিো দোউদৰ কথো, বনশ্চয় ততও ঁ

আবছ  অবধক আল্লোহ অবভমুখী (তোওিোকোৰী)। 

له  اِْصَِبْ  ا  عَّ ُكرْ  یَُّقْولُْونَّ  مَّ نَّا  وَّاذْ ْبدَّ   عَّ
نَّٰه     اَْلَّیِْد    ذَّا دَّاو دَّ  َّٰوَّاب   اِ  ا

18. বনশ্চয় আবম পিিতমো োক অনুগত কবৰ বদবছল োঁ, যোলত 

এইলিোলৰ ততওঁৰ  গত পুৱো-গধূব  তমোৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণো কলৰ, 

نَّٰا  ْرنَّا  اِ ٰخَّ ه   الِْجبَّالَّ  سَّ ْحنَّ  مَّعَّ بِٰ   یُسَّ
َِشِٰ  اِقن  ِبالْعَّ  وَّاَْلِْشرَّ

19. আৰু সমলিত চৰোইলিোৰলকো (অনুগত কবৰ বদবছল োঁ); 

প্ৰলতযলকই আবছ  অবধক আল্লোহ অবভমুখী। 
ْْیَّ  ةً    وَّالٰطَّ َّٰوَّاب   لَّٰه    كُٰل    مَّْحُشوْرَّ  ا

20. আৰু আবম ততওঁৰ ৰোজযক সুদৃঢ কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁক 

প্ৰদোন কবৰবছল োঁ বহকমত তথো মীমোংসোকোৰী িোবগ্মতো। 
دْنَّا  دَّ تَّیْنههُ  ُملْكَّه   وَّشَّ   الِْحكْمَّةَّ  وَّاه
اِب  وَّفَّْصلَّ   الِْخطَّ

21. আৰু ততোমোৰ ওচৰল  বিিদমোন ত োকসক ৰ সংিোদ 

আবহ পোইলছলন? তযবতয়ো বসহঁলত প্ৰোচীৰ িগোই ইিোদতৰ 

 োইত প্ৰলৱশ কবৰবছ । 

ىكَّ  وَّهَّْل  َّته ْصِم    نَّبَُّؤا ا ٰوَُّروا اِذْ   الْخَّ  تَّسَّ
ن  ابَّ  الْمِْحرَّ

22. তযবতয়ো ততওঁল োলক দোউদৰ ওচৰত প্ৰলৱশ কবৰবছ , 

ততবতয়ো ততওঁ ততওঁল োকক তদবখ ভয় খোইবছ । 

ততওঁল োলক ক’ত , ‘ভয় নকবৰি, আবম দুটো বিিদমোন পক্ষ্। 

আমোৰ ইজলন বসজনৰ ওপৰত সীমো ংঘন কবৰলছ, এলতলক 

আপুবন আমোৰ মোজত নযোয় বিচোৰ কবৰ বদয়ক, অবিচোৰ 

নকবৰি আৰু আমোক সঠিক পথ প্ৰদশিন কৰক। 

لُْوا اِذْ  له  دَّخَّ ْ  فَّفَِّزعَّ  دَّاو دَّ  عَّ   قَّالُْوا ِمْٰنُ
ْف    َلَّ  ْصمهِن   تَّخَّ له  بَّْعُضنَّا  بَّغه  خَّ   عَّ

ٰقِ  بَّْینَّنَّا  فَّاْحُكْم  بَّْعض    وََّلَّ  ِبالْحَّ
وَّٓاءِ  اِله  وَّاْهِدنَّا   ُتْشِطْط  اِط  سَّ رَّ  الٰصِ

23. ‘বনশ্চয় এওঁ হহলছ তমোৰ ভোতৃ। এওঁৰ বনৰোনলব্বজনী দুম্বো 

আলছ; আৰু তমোৰ আলছ তকৱ  এজনী দুম্বো। তথোবপও ততও ঁ

কয়, ‘তসইজনী তমোক বদ বদয়ো’, আৰু তকি ত ততওঁ তমোৰ 

ওপৰত প্ৰোধোনয বিিোৰ কবৰলছ’। 

ا   اِٰنَّ  َِّخْ  ههذَّ ًة   وَّتِْسُعْونَّ  تِْسع   لَّه   ا نَّْعجَّ
ِلَّ  ة   ٰوَّ ة  ٰوَّاِحدَّ ا  فَّقَّالَّ  نَّْعجَّ ْكِفلِْنْیهَّ َّ  ا

ِنْ  ٰزَّ اِب  ِف  وَّعَّ  الِْخطَّ
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24. দোউলদ ক’ত , ‘ততোমোৰ দুম্বোজনীক ততওঁৰ দুম্বোলিোৰৰ 

 গত যুি কৰোৰ দোিী উিোপন কবৰ ততওঁ ততোমোৰ প্ৰবত 

অনযোয় কবৰলছ। বনশ্চয় তযৌথ অংশীদোৰবি োকৰ িহুলতই 

ইজলন বসজনৰ ওপৰত সীমো ংঘন কলৰ, তকৱ  

ততওঁল োকৰ িোবহলৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি 

কবৰলছ, বকন্তু ততওঁল োলক সংখযোত অবত তোকৰ’। দোউলদ 

িুবজ পোল  আবম ততওকঁ পৰীক্ষ্োলহ কবৰল োঁ। তোৰ বপছত 

ততওঁ বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰল  আৰু 

নত হহ ছোজদোহ অৱনত হ’ , আৰু ততওঁৰ অবভমুখী হ’ । 
(ছোজদোহ) 

لَّمَّكَّ  لَّقَّْد  قَّالَّ  ِتكَّ  ِبُسؤَّاِل  ظَّ   اِله  نَّْعجَّ
اِجه     ا وَّاِٰنَّ   نِعَّ ٓاءِ  ٰمِنَّ  كَِّثْْیً  الُْخلَّطَّ
له  بَّْعُضُهْم  لَّیَّْبِغْ   الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  بَّْعض   عَّ
ُنْوا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه ا  وَّقَّلِْیل   الٰصه  ٰمَّ
ٰنَّ   ُهْم    َّنَّٰمَّا  دَّاو دُ   وَّظَّ   فَّاْستَّْغفَّرَّ  فَّتَّنٰههُ   ا
بَّٰه   ٰرَّ  رَّ ۩  وَّخَّ َّنَّابَّ ِكًعا ٰوَّا ا  رَّ

25. এলতলক আবম ততওঁক ক্ষ্মো কবৰ বদল োঁ। বনশ্চয় আমোৰ 

ওচৰত ততওঁৰ িোলি আলছ উচ্চ মযিোদো আৰু উত্তম 

প্ৰতযোৱতি নি । 

فَّْرنَّا  لِكَّ    لَّه   فَّغَّ نَّا  لَّه   وَّاِٰنَّ   ذه   ِعْندَّ
 مَّاهب   وَُّحْسنَّ  لَُّزلْفه 

26. ‘তহ দোউদ! বনশ্চয় আবম ততোমোক পৃবথৱীত প্ৰবতবনবধ 

িনোইলছোঁ, এলতলক তুবম মোনুহৰ মোজত সুবিচোৰ কৰো আৰু 

প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো, বকয়লনো এলন কবৰল  ই ততোমোক 

আল্লোহৰ পথৰ পৰো বিচুযত কবৰি’। বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ 

পথৰ পৰো বিচুযত হয় বসহঁতৰ িোলি আলছ কঠিন শোবি, কোৰণ 

বসহঁলত বিচোৰ বদৱসক পোহবৰ হগলছ। 

او دُ  نَّٰا  یهدَّ لْنهكَّ  اِ عَّ لِْیفَّةً   جَّ   اَْلَّْرِض  ِف  خَّ
ٰقِ  النَّٰاِس  بَّْیَّ  فَّاْحُكْم    تَّتَِّٰبِع  وََّلَّ  ِبالْحَّ
وهی ْن  فَُّیِضلَّٰكَّ  الْهَّ ِبیِْل   عَّ ِ    سَّ  اِٰنَّ   اّلٰله
ْن  یَِّضلُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِبیِْل  عَّ ِ  سَّ  لَُّهْم  اّلٰله
اب   ٌۢ  عَّذَّ ِدیْد    یَّْومَّ  نَُّسْوا ِبمَّا  شَّ

اِبن   الِْحسَّ

27. আৰু আবম আকোশ, পৃবথৱী  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো তকোলনো িস্তুলকই অনথিক সৃবষ্ট কৰো নোই। এইলিোৰক 

(অনথিক িুব ) তকৱ  তসইসক  ত োলক ধোৰণো কলৰ 

বযসকল  কুফৰী কবৰলছ, এলতলক বযসকল  কুফৰী কবৰলছ 

বসহঁতৰ িোলি আলছ অবিৰ দুলভি োগ। 

ا  مَّ لَّْقنَّا  وَّ مَّٓاءَّ  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ
لِكَّ   بَّاِطًل    بَّیْنَُّهمَّا  ٰنُ  ذه  الَِّٰذیْنَّ  ظَّ
یْل    كَّفَُّرْوا    َِّٰذیْنَّ  فَّوَّ   ِمنَّ  كَّفَُّرْوا لِٰل
 النَّٰاِر  
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28. বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ আবম 

ততওঁল োকক পৃবথৱীত অশোবে সৃবষ্টকোৰীসক ৰ সমতু য 

বহচোলপ গণয কবৰম তনবক? তন আবম মুত্তোক্বীসক ক 

পোপীষ্টবি োকৰ দলৰ গণয কবৰম? 

َّْم  ُل  ا ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  نَّْجعَّ مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه َّالْمُْفِسِدیْنَّ  الٰصه  اَْلَّْرِض ؗ  ِف  ك

َّْم  ُل  ا اِر   الْمُٰتَِّقْیَّ  نَّْجعَّ َّالُْفٰجَّ  ك

29. এইখন হহলছ িৰকতময় গ্ৰন্থ, বযখন আবম ততোমোৰ প্ৰবত 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত মোনুলহ ইয়োৰ আয়োতসমূহৰ প্ৰবত 

গভীৰভোলৱ বচেো-চচি ো কলৰ আৰু যোলত তিোধশবিসম্পন্ন 

িযবিসকল  উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

لْنههُ  ِكتهب   َّنْزَّ َّك   اِلَّْیكَّ  ا ا ُمَبه بَُّٰرْو    لِٰیَّٰدَّ
یهِته   ٰكَّرَّ  اه لِیَّتَّذَّ  اَْلَّلْبَّاِب  اُولُوا وَّ

30. আৰু আবম দোউদক (সেোন বহচোলপ) দোন কবৰবছল োঁ 

ছু োইমোন। বকমোন তয উত্তম িোিো আবছ  ততওঁ! বনশ্চয় 

ততওঁ আবছ  অবতশয় আল্লোহ অবভমুখী। 

او دَّ   وَّوَّهَّْبنَّا  ْبُد    نِْعمَّ   ُسلَّْیمهنَّ    لِدَّ  الْعَّ
نَّٰه    َّٰوَّاب    اِ  ا

31. স্মৰণ কৰো, আলিব  তযবতয়ো ততওঁৰ সনু্মখত 

(প্ৰবশক্ষ্ণপ্ৰোপ্ত) দ্ৰুতগোমী উৎকৃষ্ট অশ্বৰোবজক উপিোপন কৰো 

হহবছ , 

َِشِٰ  عَّلَّْیهِ  ُعِرضَّ  اِذْ  ِفنهُت  ِبالْعَّ   الٰصه
 الِْجیَّادُن 

32. ততবতয়ো ততওঁ হকবছ , ‘মই তদলখোন তমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

স্মৰণৰ পৰো বিমুখ হহ ঐশ্বযি প্ৰীবতত মি হহ পবৰলছোঁ, ইবপলন 

সূযি পদি োৰ আঁৰত গুবচ হগলছ, 

ْ   فَّقَّالَّ  َّْحبَّبُْت  اِٰنِ ْْیِ  ُحٰبَّ  ا ْن  الْخَّ   عَّ
ْكرِ  ْ    ذِ ٰبِ ٰته   رَّ ْت  حَّ اِبۥ  تَّوَّارَّ  ِبالِْحجَّ

33. ‘এইলিোৰক তমোৰ ওচৰল  ঘূৰোই আনো’। তোৰ বপছত 

ততওঁ তসইলিোৰৰ ভবৰ আৰু বিবঙত আঘোত কবৰ জলিহ 

কবৰিল  ধবৰল । 

َّ    ُردُْٰوهَّا  ٰ لَّ ِفقَّ   عَّ ا  فَّطَّ ْوِق  مَّْسًحٌۢ  ِبالٰسُ
 وَّاَْلَّْعنَّاِق 

34. বনশ্চয় আবম ছু োইমোনক পৰীক্ষ্ো কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁৰ 

আসনৰ ওপৰত ৰোবখবছল োঁ এটি তদহ, তোৰ বপছত ছু োইমোন 

আমোৰ অবভমুখী হ’ । 

لَّقَّْد  َّلْقَّیْنَّا  ُسلَّْیمهنَّ  فَّتَّنَّٰا  وَّ له  وَّا   عَّ
ه   ًدا ُكْرِسٰیِ سَّ َّنَّابَّ  ثُٰمَّ  جَّ  ا
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35. ততওঁ ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক ক্ষ্মো কবৰ 

বদয়ো আৰু তমোক এলনকুৱো এখন সোম্ৰোজয দোন কৰো, তমোৰ 

বপছত তকোলনও যোলত ততলনকুৱো সোম্ৰোজযৰ অবধকোৰী নহয়। 

বনশ্চয় তুবম পৰম দোতো’। 

ٰبِ  قَّالَّ    َٰلَّ  ُملْكًا ِلْ  وَّهَّْب  ِلْ  اْغِفرْ  رَّ
د   یَّنٌْۢبَِّغْ  ْ  َِلَّحَّ نَّٰكَّ   بَّْعِدْی    ٰمِنٌۢ َّنْتَّ  اِ   ا
 الْوَّهَّٰاُب 

36. ততবতয়ো আবম িতোহক ততওঁৰ অধীনি কবৰ বদল োঁ, 

বযলটো ততওঁৰ আলদশত ততওঁ য’ত ইচ্ছো কবৰবছ  তসই 

 োইলত মৃদুভোলৱ প্ৰিোবহত হহবছ , 

ْرنَّا  ٰخَّ یْحَّ  لَّهُ  فَّسَّ   ِباَّْمِره   تَّْجِرْی  الٰرِ
ٓاءً  یُْث  ُرخَّ ن  حَّ ابَّ  اَّصَّ

37. আৰু (ততওঁৰ অধীন কবৰ বদবছল োঁ) প্ৰলতযক অট্টোব কো 

বনমিোণকোৰী আৰু িুিোৰু চয়তোনলিোৰলকো, 
ِطْیَّ  یه ن  بَّنَّٰٓاء   كُٰلَّ  وَّالٰشَّ ٰوَّاص   وَّغَّ

38.  গলত বশকব লৰ আৱি আৰু িহুতলক।  َِّریْن خَّ نِْیَّ  وَّاه ٰرَّ  اَْلَّْصفَّادِ  ِف  ُمقَّ

39. এইলিোৰ হহলছ আমোৰ অনুগ্ৰহ, এলতলক ইয়োৰ পৰো তুবম 

আনলকো দোন কবৰি পোৰো আৰু বনজৰ িোলিও সোঁবচ থি পোৰো। 

ইয়োৰ িোলি তকোলনো বহচোি বদি নো োলগ। 

ا ٓاُؤنَّا  ههذَّ طَّ َّوْ  فَّاْمنُْن  عَّ َّْمِسْك  ا   ِبغَّْْیِ  ا
اب     ِحسَّ

40. আৰু বনশ্চয় ততওঁৰ িোলি আলছ আমোৰ ওচৰত হনকটযৰ 

মযিোদো আৰু উত্তম প্ৰতযোৱতি নি । 
نَّا  لَّه   وَّاِٰنَّ  ن  وَُّحْسنَّ  لَُّزلْفه  ِعْندَّ اهب   مَّ

41. আৰু স্মৰণ কৰো, আমোৰ িোিো আইয়ুযিক, তযবতয়ো ততও ঁ

বনজ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ হকবছ , ‘বনশ্চয় চয়তোলন 

তমোক যন্ত্ৰণো আৰু কষ্টত তপ োইলছ’, 

ُكرْ  نَّا   وَّاذْ ْبدَّ َّیُْٰوبَّ    عَّ بَّٰه    نَّادهی اِذْ   ا ْ  رَّ َّٰنِ   ا
ِنَّ  ٰسَّ ُن  مَّ ْیطه اب   ِبُنْصب   الٰشَّ  ٰوَّعَّذَّ

42. (মই ততওঁক হকবছল োঁ,) ‘তুবম বনজৰ ভবৰলৰ ভূবমত 

আঘোত কৰো, এয়ো হহলছ গো ধুৱোৰ িোলি সুশীত  পোনী,  গলত 

তখোৱো পোনী’। 

ا  ِبِرْجلِكَّ    اُْرُكْض  ٌۢ  ههذَّ ل    بَّاِرد   ُمْغتَّسَّ
اب   رَّ  وَّشَّ

43. আৰু আবম ততওঁক দোন কবৰবছল োঁ ততওঁৰ পবৰয়ো িগি 

আৰু ততওঁল োকৰ দলৰ আৰু িহুলতো, আমোৰ ফো ৰ পৰো 

অনুগ্ৰহ বহচোলপ আৰু তিোধশবিসম্পন্ন ত োকসক ৰ িোলি 

উপলদশ বহচোলপ। 

َّْهلَّه   لَّه     وَّوَّهَّْبنَّا  ِمثْلَُّهْم  ا ُهْم  وَّ   ٰمَّعَّ
ْحمَّةً  ی ٰمِنَّٰا  رَّ  اَْلَّلْبَّاِب   َِلُوِل  وَّذِْكره
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44.  গলত (আবম ততওঁক আলদশ কবৰবছল োঁ) ‘তুবম এমুঠি 

ঘোঁহ ত োৱো আৰু তসইলটোলৰ তুবম তকোলিোৱো তথোবপও শপত 

ভংগ নকবৰিো’। বনশ্চয় আবম ততওঁক হধযিযশী  পোইবছল োঁ। 

বকমোন তয উত্তম িোিো আবছ  ততওঁ! বনশ্চয় ততওঁ আবছ  

আমোৰ অবভমুখী। 

  وََّلَّ  بِٰه   فَّاْضِرْب  ِضْغثًا  ِبیَِّدكَّ  وَُّخذْ 
نَّٰا   تَّْحنَّْث    ْدنههُ  اِ اِبًرا    وَّجَّ   نِْٰعمَّ   صَّ
ْبُد    نَّٰه     الْعَّ َّٰوَّاب   اِ  ا

45. আৰু স্মৰণ কৰো, আমোৰ িোিো ইব্ৰোহীম, ইছহোক্ব আৰু 

ইয়োকূিৰ কথো, ততওলঁ োক আটোলয় আবছ  শবিশো ী আৰু 

সূক্ষ্মদশী। 

ُكرْ  نَّا   وَّاذْ دَّ ِهْیمَّ  ِعبه قَّ  اِبْره   وَّاِْسحه
یَّْعُقْوبَّ  اِر  اَْلَّیِْدْی  اُوِل  وَّ  وَّاَْلَّبْصَّ

46. বনশ্চয় আবম ততওঁল োকক এটো বিলশষ গুণৰ অবধকোৰী 

কবৰবছল োঁ, তসয়ো আবছ  আবখৰোতৰ স্মৰণ। 
َّا   نٰ ْ  اِ ُ َّْخلَّْصٰنه ة   ا الِصَّ ی ِبخَّ  ذِْكرَّ

اِر    الٰدَّ

47. বনশ্চয় ততওলঁ োক আবছ  আমোৰ মলনোনীত উত্তম 

িোিোসক ৰ অনযতম। 
نَُّٰهْم  نَّا  وَّاِ فَّْیَّ  لَّمِنَّ  ِعْندَّ   الْمُْصطَّ
 اَْلَّْخیَّاِر  

48. আৰু স্মৰণ কৰো, ইছমোঈ , আ -য়োচোআ আৰু জু -

বকফ ৰ কথো, এওঁল োক আটোলয় আবছ  সজ্জনসক ৰ 

অেভুি ি। 

ُكرْ  ِعْیلَّ  وَّاذْ عَّ   اِْسمه  الِْكْفِل    وَّذَّا وَّالْیَّسَّ
 اَْلَّْخیَّاِر   ٰمِنَّ  وَّكُٰل  

49. এইলটো এটো স্মৰণ। বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি আলছ 

উত্তম আিোস, 
ا ْكر     ههذَّ   لَُّحْسنَّ  لِلْمُٰتَِّقْیَّ  وَّاِٰنَّ   ذِ
ن  اهب   مَّ

50. বচৰিোয়ী জোন্নোত, যোৰ দুৱোৰসমূহ ততওঁল োকৰ িোলি 

উনু্মি থোবকি। 

نٰهِت  ةً  عَّْدن   جَّ فَّٰتَّحَّ  اَْلَّبْوَّاُب   لَُّٰهُم  ٰمُ

51. তোত ততওঁল োলক আউবজ িবহি, তোত ততওঁল োলক িহু 

ধৰণৰ ফ মূ  আৰু পোনীয় আবনিল  ক’ি। 
ا  ُمٰتَِّكـ ِْیَّ  ا  یَّْدُعْونَّ  فِْیهَّ ة   فِْیهَّ ِكهَّ   ِبفَّا

اب   رَّ ة  ٰوَّشَّ  كَِّثْْیَّ

52. আৰু ততওঁল োকৰ ওচৰত থোবকি আনতনয়নো 

সমিয়সীয়ো (গোভুৰু তছোৱো ীসক )। 

ُهْم  ُت  وَِّعْندَّ ْرِف  قهِصره اب   الٰطَّ تْرَّ َّ  ا
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53. এইলটোলৱ হহলছ বহচোপ বদৱসৰ িোলি ততোমোল োকক বদয়ো 

প্ৰবতশ্ৰুবত। 
ا ا  ههذَّ اِب  لِیَّْوِم  ُتْوعَُّدْونَّ  مَّ  الِْحسَّ

54. বনশ্চয় এইলটোলৱ হহলছ আবম প্ৰদোন কৰো বৰবজক্ব 

(জীবৱকো), বযলটো তকবতয়োও বনঃলশষ নহ’ি। 
ا اِٰنَّ  ا  لَِّرْزقُنَّا  ههذَّ  نَّٰفَّاد  ۬   ِمْن  لَّه   مَّ

55. এইলটোলৱই (লহলছ মুেোক্বীসক ৰ প্ৰবতদোন)। আনহোলত 

বনশ্চয় সীমো ংঘনকোৰীবি োকৰ িোলি আলছ বনকৃষ্টতম 

প্ৰতযোৱতি নি , 

ا    ِغْیَّ  وَّاِٰنَّ   ههذَّ ٰرَّ  لِلٰطه ن  لَّشَّ اهب   مَّ

56. জোহোন্নোম, তোত বসহঁলত অবিদগ্ধ হ’ি, (এয়ো) বকমোন তয 

বনকৃষ্ট বিেোমি ! 
نَّٰمَّ    هَّ ا     جَّ ادُ  فَِّبْئسَّ   یَّْصلَّْونَّهَّ  الْمِهَّ

57. এইলটোলৱই (লহলছ অবিশ্বোসীসক ৰ প্ৰবতদোন)। 

এলতলক বসহঁলত উত ো পোনী আৰু তগ ো-পঁূজৰ তসোৱোদ 

 ওক। 

ا ن  ِمْیم   فَّلْیَُّذْوقُْوهُ   ههذَّ ن  حَّ اق  ٰسَّ  وَّغَّ

58. আৰু আলছ এই জোতীয় বিবভন্ন ধৰণৰ শোবি।  ُر خَّ كْلِه    ِمْن  وَّاه َّْزوَّاج    شَّ  ا

59. (জোহোন্নোমী তনতোসক ক তকোৱো হ’ি) এয়ো হহলছ এটো 

িোবহনী, বযসক  ততোমোল োকৰ  গলতই প্ৰলৱশ কবৰলছ। 

(বসহঁলত ক’ি) বসহঁতৰ িোলি তকোলনো অবভনিন নোই। বনশ্চয় 

বসহঁত জুইত জ্বব ি। 

ا ْقتَِّحم   فَّْوج   ههذَّ كُْم    ٰمُ ٌۢا  َلَّ   ٰمَّعَّ بً   مَّْرحَّ
نَُّٰهْم   ِبِهْم    الُوا اِ  النَّٰاِر  صَّ

60. অনুসোৰীসকল  ক’ি, ‘িৰং ততোমোল োলকও (জুইত 

জ্বব িো), ততোমোল োকৰ িোলিও তকোলনো অবভনিন নোই। 

ততোমোল োলকই আমোৰ িোলি এই বিপদ মোবত আবনছো। 

এলতলক বকমোন তয বনকৃষ্ট এই আিোসি !’ 

َّنُْتْم  بَّْل  قَّالُْوا ٌۢا  َلَّ  ا بً َّنُْتْم   ِبكُْم    مَّْرحَّ  ا
ْمُتُمْوهُ  اُر  فَِّبْئسَّ   لَّنَّا    قَّٰدَّ  الْقَّرَّ

61. বসহঁলত ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বযলয় আমোৰ িোলি 

এই বিপদ কবঢয়োই আবনলছ, জোহোন্নোমত তোক তুবম বদ্বগুণ 

শোবি বদয়ো’। 

بَّٰنَّا  قَّالُْوا مَّ  مَّْن  رَّ ا لَّنَّا  قَّٰدَّ   فَِّزدْهُ  ههذَّ
ابًا  النَّٰارِ  ِف  ِضْعًفا  عَّذَّ
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62. বসহঁলত আৰু ক’ি তয, ‘বক হ’ , আবম বযসক  ত োকক 

তিয়ো িুব  গণয কবৰবছল োঁ বসহঁতক তদলখোন (ইয়োত) তদখো 

তপোৱো নোই’। 

ا  وَّقَّالُْوا ی َلَّ  لَّنَّا  مَّ اًَل  نَّره   ُكنَّٰا  ِرجَّ
ُهْم  اِر   ٰمِنَّ  نَُّعٰدُ  اَْلَّْشرَّ

63. ‘আবম বসহঁতক এলনই উপ ুঙো কবৰবছল োঁ তনবক, তন 

বসহঁতৰ বিষলয় আমোৰ দৃবষ্ট বিভ্ৰম ঘটিলছ’? 
ُهْم  ْذنه تَّٰخَّ َّ َّْم  ِسْخِریًٰا ا ْت  ا ُ  زَّاغَّ ْٰنُ   عَّ
اُر   اَْلَّبْصَّ

64. জোহোন্নোমীসক ৰ এই পোৰস্পবৰক িোদ-প্ৰবতিোদ, বনশ্চয় 

এইলটো িোিৱ সতয। 

لِكَّ  اِٰنَّ  ٰق   ذه اُصُم  لَّحَّ َّْهِل  تَّخَّ  النَّٰاِرن  ا

65. তকোৱো, ‘মই তকৱ  এজন সতকি কোৰীলহ মোলথোন, আৰু 

আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, ততওঁ একক, 

প্ৰি  প্ৰতোপশো ী। 

نَّٰمَّا   قُْل  َّنَّا  اِ ۬   ا ا   ُمْنِذر    مَّ هه   ِمْن  وَّ  اَِٰلَّ  اِل
 ُ اُر   الْوَّاِحُد  اّلٰله ٰهَّ  الْقَّ

66. ‘ততলৱঁই আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো সকল ো িস্তুৰ প্ৰবতপো ক, প্ৰি  পৰোৰমশো ী, পৰম 

ক্ষ্মোশী ’। 

ٰبُ  مهوهِت  رَّ ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا  وَّ
ِزیْزُ  ٰفَّاُر  الْعَّ  الْغَّ

67. তকোৱো, ‘এইলটো এটো মহোসংিোদ,  ن  ُهوَّنَّبَّؤ ا قُْل ِظْیم   عَّ

68. ‘বযলটোৰ পৰো ততোমোল োলক বিমুখ হহ আছো।  َّنُْتْم ْنهُ  ا  ُمْعِرُضْونَّ  عَّ

69. ‘উিি ল োক সম্পলকি  তমোৰ তকোলনো জ্ঞোন নোবছ  তযবতয়ো 

ততওঁল োলক (বফবৰিোসকল ) িোদোনুিোদ কবৰবছ । 
ا  َّانَّ  مَّ ِ  عِلْم     ِمْن  ِلَّ  ك   اِذْ  اَْلَّْعله   ِبالْمَّلَّ

 یَّْختَِّصُمْونَّ 

70. ‘তমোল  এই অহী আবহলছ তয, মই তকৱ  এজন স্পষ্ট 

সতকি কোৰীলহ মোলথোন’। 

َّٰ  یُْٰوحه   اِْن  َّنَّٰمَّا   اَِٰلَّ   اِلَّ َّنَّا  ا ٰمُِبْی   نَِّذیْر   ا
 

71. স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক 

বফবৰিোসক ক হকবছ , ‘মই আ তীয়ো তিোকো মোটিলৰ মোনুহ 

সৃবষ্ট কবৰম, 

بُٰكَّ  قَّالَّ  اِذْ  كَّةِ   رَّ هٓى ِ ْ  لِلْمَّل ٌۢ   اِٰنِ الِق  ًرا خَّ  بَّشَّ
 ِطْی   ٰمِْن 



 

চ'দ 

 

695 

 

 ص

72. এলতলক তযবতয়ো মই তোক সু োম কবৰম আৰু তোৰ মোজত 

তমোৰ ফো ৰ পৰো ৰূহ সিোৰ কবৰম ততবতয়ো ততোমোল োলক 

তোৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত হ’িো, 

یُْته   فَّاِذَّا ٰوَّ ْوِحْ  ِمْن  فِْیهِ  وَّنَّفَّْخُت   سَّ   ٰرُ
ِجِدیْنَّ  لَّه   فَّقَُّعْوا  سه

73. ততবতয়ো বফবৰিোসকল  আটোলয় এলক লগ ছোজদোহ 

কবৰল , 
دَّ  جَّ كَّةُ  فَّسَّ هٓى ِ ن  كُلُُٰهْم  الْمَّل َّْجمَُّعْونَّ  ا

74. তকৱ  ইি ীছৰ িোবহলৰ, বস অহংকোৰ কবৰল  আৰু 

কোবফৰবি োকৰ অেভুি ি হ’ । 
َّ   اِبْلِیْسَّ    اَِٰلَّ   َّانَّ  اِْستَّْكَبَّ  ِمنَّ  وَّك

 الْكهِفِریْنَّ 

75. আল্লোলহ ক’ত , ‘তহ ইি ীছ! মই যোক তমোৰ দুহোলতলৰ 

সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, ততওঁৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত হ’িল  ততোমোক 

বকলহ িোধো প্ৰদোন কবৰল ? তুবম অহংকোৰ কবৰ ো তনবক? তন 

তুবম অবধক উচ্চ মযিোদোসম্পন্ন’? 

ا  یه اِبْلِیُْس  قَّالَّ  َّْن  مَّنَّعَّكَّ  مَّ   لِمَّا  تَّْسُجدَّ  ا
لَّْقُت  ٰیَّ    خَّ ْتَّ   ِبیَّدَّ َّْستَّْكَبَّ َّْم  ا   ُكْنتَّ  ا
الِْیَّ  ِمنَّ   الْعَّ

76. বস ক’ত , ‘মই ততওতঁলক তেি। তুবম তমোক অবিলৰ সৃবষ্ট 

কবৰছো আৰু ততওকঁ সৃবষ্ট কবৰছো আ তীয়ো তিোকো মোটিলৰ’। 

َّنَّا  قَّالَّ  ْْی   ا لَّْقتَِّنْ   ٰمِْنُه    خَّ نَّٰار     ِمْن  خَّ
لَّْقتَّه    ِطْی   ِمْن  ٰوَّخَّ

77. ততও ঁক’ত , ‘ততলে তুবম ইয়োৰ পৰো ও োই তযোৱো, 

কোৰণ বনশ্চয় তুবম অবভশপ্ত; 
ا  فَّاْخُرْج  قَّالَّ  ِجْیم  ۬   فَّاِنَّٰكَّ  ِمْنهَّ  رَّ

78. ‘আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ ওপৰত তমোৰ অবভশোপ থোবকি, 

কমিফ  বদৱসল লক’। 

یِْن  یَّْوِم  اِله  لَّْعنَِّتْ   عَّلَّْیكَّ  وَّاِٰنَّ   الٰدِ

79. বস ক’ত , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! ততলনহ’ত  তমোক 

অৱকোশ বদয়ো তসই বদৱসল লক, বযবদনো বসহঁতক 

পুনৰুজ্জীবৱত কৰো হ’ি’। 

ٰبِ  قَّالَّ  َّنِْظْرِنْ    رَّ ثُْونَّ  یَّْوِم  اِله  فَّا  یُْبعَّ

80. ততওঁ ক’ত , ‘তযোৱো, বনশ্চয় ততোমোক অৱকোশ বদয়ো 

হ’ , 
ن  ِمنَّ  فَّاِنَّٰكَّ  قَّالَّ  ِریْنَّ  الْمُْنظَّ

81. ‘সুবনবদি ষ্ট সময় অহোৰ বদৱস পযিে’।  الْمَّْعلُْوِم  الْوَّقِْت  یَّْوِم  اِله 
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82. বস ক’ত , ‘ততোমোৰ ক্ষ্মতো-সন্মোনৰ শপত! বনশ্চয় মই 

বসহঁতৰ আটোইলক পথভ্ৰষ্ট কবৰম, 
تِكَّ  قَّالَّ  ْ  فَِّبِعٰزَّ ُ ُْغوِیَّٰٰنَّ ن  َلَّ َّْجمَِّعْیَّ  ا

83. ‘বকন্তু বসহঁতৰ মোজত থকো ততোমোৰ একবনি িোিোসক ৰ 

িোবহলৰ’। 

ُ  ِعبَّادَّكَّ  اَِٰلَّ   الْمُْخلَِّصْیَّ  ِمْٰنُ

84. আল্লোলহ ক’ত , ‘ততলে এইলটোলৱই সতয, আৰু মই 

সতযলহ কও,ঁ 
ٰقُ ؗ  قَّالَّ  ٰقَّ   فَّالْحَّ َّقُْوُل   وَّالْحَّ  ا

85. ‘বনশ্চয় ততোমোৰ দ্বোৰো আৰু বসহঁতৰ মোজৰ বযবি োলক 

ততোমোৰ অনুসৰণ কবৰি বসহঁত সকল োলৰ দ্বোৰো মই জোহোন্নোম 

পূণি কবৰম’। 

َّْملَـّ َّٰنَّ  نَّٰمَّ  َلَّ هَّ ِمٰمَّْن  ِمْنكَّ  جَّ   تَِّبعَّكَّ  وَّ
 ْ َّْجمَِّعْیَّ  ِمْٰنُ  ا

86. (লহ নিী!) তকোৱো, ‘মই ইয়োৰ িোলি ততোমোল োকৰ ওচৰত 

তকোলনো প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ আৰু মই তকোলনো প্ৰিিক-

ছ নোকোৰীও নহয়’। 

ا   قُْل  َّْسـ َّلُكُْم  مَّ ا   ِمْن  عَّلَّْیهِ   ا مَّ َّْجر  ٰوَّ َّنَّا  ا   ا
 الْمُتَّكَّلِِٰفْیَّ  ِمنَّ 

87. এই (লকোৰআন)খন হহলছ তকৱ  বিশ্বিোসীৰ িোলি 

উপলদশ িোণী, 
ْكر   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن  لَّمِْیَّ  ذِ  لِٰلْعه

88. আৰু ইয়োত থকো সংিোদৰ সতযতো ততোমোল োলক বনশ্চয় 

জোবনি পোবৰিো, বকছুবদন বপছত। 
لَّتَّْعلَّمُٰنَّ  َّه   وَّ ن  بَّْعدَّ  نَّبَّا  ِحْی 
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. এই বকতোি, মহো পৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময় আল্লোহৰ তৰফৰ 

পৰো অৱতীণি। 
ِب  تََّْنِیُْل  ِ  ِمنَّ  الِْكته ِزیْزِ  اّلٰله  الْعَّ

ِكْیِم   الْحَّ

2. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ ওচৰল  এই বকতোি যথোযথভোলৱ 

অৱতীণি কবৰলছোঁ। এলতলক তুবম আল্লোহৰ আনুগতযত একবনি 

হহ ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। 

َّا   نٰ لْنَّا   اِ َّنْزَّ ٰقِ  الِْكتهبَّ  اِلَّْیكَّ  ا   ِبالْحَّ
َّ  فَّاْعُبدِ  یْنَّ   لَّٰهُ  ُمْخلًِصا  اّلٰله  الٰدِ

3. জোবন তথোৱো! বিশুি আনুগতয তকৱ  আল্লোহলৰই প্ৰোপয। 

বযসকল  আল্লোহৰ পবৰিলতি  আনক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ 

কলৰ বসহঁলত কয়, ‘আবম তকৱ  এইকোৰলণই ইহঁতৰ ইিোদত 

কলৰোঁ তয, ইহঁলত আমোক আল্লোহৰ হনকটয  োভ কৰোই বদি’। 

বসহঁলত বয বিষয়কল  বনজৰ মোজলত মতলভদ কবৰ আলছ, 

বনশ্চয় আল্লোলহ বসহঁতৰ মোজত তসই বিষলয় মীমোংসো কবৰ 

বদি। ( গলত জোবন তথোৱো) বনশ্চয় আল্লোলহ বমছ ীয়ো কোবফৰক 

বহদোয়ত দোন নকলৰ। 

ِ  اََّلَّ  یُْن  ّلِلٰه الُِص    الٰدِ  وَّالَِّٰذیْنَّ   الْخَّ
ُذْوا تَّٰخَّ َّْولِیَّٓاءَّ    دُْونِه    ِمْن  ا ا   ا   مَّ
بُْونَّا   اَِٰلَّ  نَّْعُبُدُهْم  ٰرِ ِ  اِلَّ  لُِیقَّ  ُزلْفه    اّلٰله

َّ  اِٰنَّ  ْ  یَّْحكُُم  اّلٰله ُ ا  ِفْ  بَّْیٰنَّ   فِْیهِ  ُهْم  مَّ
  ۬ َّ  اِٰنَّ   یَّْختَّلُِفْونَّ    مَّْن  یَّْهِدْی  َلَّ  اّلٰله
ِذب   ٰفَّار   ُهوَّكه  كَّ

4. যবদ আল্লোলহ সেোন গ্ৰহণ কবৰি বিচোবৰল লহঁলতন, ততলে 

ততওঁ বয সৃবষ্ট কবৰলছ তোৰ পৰোই যোক ইচ্ছো মলনোনীত কবৰ 

 'ত লহঁলতন। বকন্তু ততওঁ পবৱত্ৰ আৰু মহোন! ততলৱঁই আল্লোহ, 

একক (অবদ্বতীয়), প্ৰি  প্ৰতোপশো ী। 

ادَّ  لَّوْ  َّرَّ ُ  ا َّْن  اّلٰله لًَّدا یَّٰٰتَِّخذَّ  ا فه  وَّ ْصطَّ  َٰلَّ
ا  یَّْخلُُق  ِمٰمَّا  ٓاُء ن  مَّ نَّه      یَّشَّ ُ   ُسْبحه   ُهوَّاّلٰله

اُر  الْوَّاِحُد  ٰهَّ  الْقَّ

5. ততলৱঁই যথোযথভোলৱ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট 

কবৰলছ। ততলৱঁই ৰোবতৰ দ্বোৰো বদনক আচ্ছোবদত কলৰ আৰু 

ৰোবতক আচ্ছোবদত কলৰ বদনৰ দ্বোৰো। সূযিয আৰু চন্দ্ৰক ততলৱঁই 

কবৰলছ বনয়মোধীন। প্ৰলতযলকই এটো বনধিোবৰত সময়ল লক গবত 

কলৰ। জোবন তথোৱো! ততওঁ মহো পৰোৰমশো ী, ক্ষ্মোশী । 

لَّقَّ  مهوهِت  خَّ ٰقِ    وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ   ِبالْحَّ
لَّ  الَّْٰیلَّ  یُكَّوِٰرُ  ارِ  عَّ یُكَّوِٰرُ  النَّٰهَّ ارَّ  وَّ   النَّٰهَّ
لَّ  رَّ  الَّْٰیِل  عَّ ٰخَّ ْمسَّ  وَّسَّ  وَّالْقَّمَّرَّ    الٰشَّ
ل   یَّْٰجِرْی  كُٰل   ٰمً    َِلَّجَّ  اََّلَّ   ٰمُسَّ

ِزیْزُ  ٰفَّاُر  ُهوَّالْعَّ  الْغَّ
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6. ততলৱঁই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ এজন িযবিৰ পৰো। 

তোৰ বপছত ততও ঁতোৰ পৰোই তোৰ তযোৰো সৃবষ্ট কবৰলছ। ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ িোলি আ  তযোৰো ঘৰচীয়ো জন্তু অৱতীণি কবৰলছ। 

ততলৱঁই ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ মোতৃগভি ৰ বত্ৰবিধ 

অন্ধকোৰত পযিোয়ৰলম সৃবষ্ট কবৰলছ। ততলৱঁই আল্লোহ; 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক; সোিিলভৌম কতৃি ত্ব তকৱ  

ততওঁলৰই; ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। 

এলতলক ততোমোল োকক ক’হ  ঘূৰোই বনয়ো হহলছ? 

لَّقَُّكْم  ة   نَّْٰفس   ٰمِْن  خَّ لَّ  ثُٰمَّ   ٰوَّاِحدَّ عَّ   جَّ
ا  ا  ِمْنهَّ هَّ َّنْزَّلَّ  زَّْوجَّ   ٰمِنَّ  لَّكُْم  وَّا

اِم  ِنیَّةَّ  اَْلَّنْعَّ َّمه َّْزوَّاج     ث   ِفْ  یَّْخلُُقُكْم   ا
ِتكُْم  بُُطْوِن  لًْقا  اُٰمَّهه ْ  خَّ لْق   بَّْعدِ  ٰمِنٌۢ  خَّ
هث     ُظلُمهت   ِفْ  َّل لِكُُم   ث ُ  ذه بُُٰكْم  اّلٰله   لَّهُ  رَّ

ههَّ  َلَّ    الْمُلُْك    َّٰنه   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل فُْونَّ   فَّا ُتْصرَّ
 

7. যবদ ততোমোল োলক কুফৰী কৰো ততলে (জোবন তথোৱো) 

আল্লোহ ততোমোল োকৰ মুখোলপক্ষ্ী নহয়। ততও ঁ িোিোসক ৰ 

িোলি কুফৰী পছি নকলৰ, আৰু যবদ ততোমোল োলক কৃতজ্ঞ 

তহোৱো ততলে ততও ঁ ততোমোল োকৰ িোলি কৃতজ্ঞতোক পছি 

কলৰ। তকোলনো তিোজো িহনকোৰীলয়ই আনৰ তিোজো িহন 

নকবৰি। তোৰ বপছত ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই 

ততোমোল োকৰ প্ৰতযোৱতি ন হ’ি। ততবতয়ো ততোমোল োলক বয 

আম  কবৰবছ ো তসয়ো ততওঁ ততোমোল োকক অৱবহত কবৰি। 

বনশ্চয় অেৰত বয আলছ তসই বিষলয় ততওঁ সমযক অৱগত। 

َّ  فَّاِٰنَّ  تَّْكُفُرْوا اِْن  ِنٰ   اّلٰله ْنُكْم  غَّ  وََّلَّ  عَّ
  تَّْشكُُرْوا وَّاِْن   الْكُْفرَّ    لِِعبَّادِهِ  یَّْرضه 
هُ  ة   تَِّزرُ  وََّلَّ   لَّكُْم    یَّْرضَّ  ٰوِْزرَّ  وَّاِزرَّ
ی    بُِٰكْم  اِله  ثُٰمَّ   اُْخره   ٰمَّْرِجُعكُْم  رَّ

ُئكُْم  نَّٰه    تَّْعمَّلُْونَّ    ُكنُْتْم   ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ  اِ
 ٌۢ اِت  عَّلِْیم  ُد  ِبذَّ  ْوِر الٰصُ

8. আৰু মোনুহক তযবতয়ো দুখ-হদনযই স্পশি কলৰ ততবতয়ো বস 

একোগ্ৰবচলত্ত বনজ প্ৰবতপো ককলহ আহ্বোন কলৰ। তোৰ বপছত 

ততওঁ তযবতয়ো ততওঁৰ তৰফৰ পৰো তোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কলৰ, 

ততবতয়ো বস পোহবৰ যোয় তয, ইবতপূলিি বস বক কোৰণত ততওঁৰ 

ওচৰত দুআ কবৰবছ , আৰু ততওঁৰ পথৰ পৰো আনক বিভ্ৰোে 

কবৰিল  বস আল্লোহৰ সমকক্ষ্ বিৰ কবৰ  য়। তকোৱো, ‘কুফৰীৰ 

অৱিোত তুবম বকছুকো  জীৱন উপলভোগ কবৰ ত োৱো। বনশ্চয় 

তুবম অবিিোসীবি োকৰ অেভুি ি’। 

انَّ  مَّٰسَّ  وَّاِذَّا بَّٰه   دَّعَّا  ُضٰر   اَْلِنْسَّ   رَّ
ٰوَّلَّه    اِذَّا ثُٰمَّ  اِلَّْیهِ  ُمِنیًْبا    ٰمِْنهُ  نِْعمَّةً  خَّ
ا  نَِّسَّ  َّانَّ  مَّ ا ك   قَّْبُل  ِمْن  اِلَّْیهِ  یَّْدُعْو 

لَّ  عَّ ِ  وَّجَّ ادًا ّلِلٰه َّنْدَّ ْن  لُِٰیِضٰلَّ  ا ِبیْلِه     عَّ   سَّ
۬   ِبكُْفِركَّ  تَّمَّٰتَّعْ  قُْل  نَّٰكَّ   قَّلِْیًل     ِمْن  اِ

ِب   النَّٰاِر  اَّْصحه
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9. বয িযবিলয় ৰোবতৰ বিবভন্ন প্ৰহৰত ছোজদোৱনত হহ আৰু 

বথয় হহ আনুগতয প্ৰকোশ কলৰ,  গলত আবখৰোতক ভয় কলৰ 

আৰু বনজ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ প্ৰতযোশো কলৰ, (এই িযবিক 

তসই িযবিৰ দলৰ গণয কৰো হ'ি তনবক বযলয় এইলিোৰ নকলৰ?) 

তকোৱো, ‘বযসকল  জোলন আৰু বযসকল  নোজোলন বসহঁত সমোন 

হ’ি পোলৰলন’? বনশ্চয় তকৱ  তিোধশবিসম্পন্ন 

িযবিসকল লহ উপলদশ গ্ৰহণ কলৰ। 

َّٰمَّْن  نَّٓاءَّ  ُهوَّقَّانِت   ا اِجًدا   الَّْٰیِل  اه سَّ
رُ  ٰوَّقَّٓاى ًِما  ةَّ  یَّْٰحذَّ یَّْرُجْوا  اَْلهِخرَّ ْحمَّةَّ  وَّ   رَّ
بِٰه       یَّْعلَّمُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْستَّوِی هَّْل  قُْل   رَّ

نَّٰمَّا   یَّْعلَّمُْونَّ    َلَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ٰكَّرُ  اِ   یَّتَّذَّ
 اَْلَّلْبَّاِبن  اُولُوا

10. জনোই বদয়ো, ‘তহ তমোৰ মুবমন িোিোসক ! ততোমোল োলক 

বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। বযসকল  এই 

পোবথিৱ জীৱনত ক যোণকৰ কোম কলৰ ততওলঁ োকৰ িোলি 

আলছ ক যোণ। আল্লোহৰ পৃবথৱী বিশো  প্ৰশি, বনশ্চয় 

হধযিযশী সক ক ততওঁল োকৰ প্ৰবতদোন অগবণতভোলৱ 

পবৰপূণিৰূলপ প্ৰদোন কৰো হ’ি’। 

ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یهِعبَّادِ  قُْل  مَّ تَُّٰقْوا اه بَُّٰكْم    ا   رَّ
َِّٰذیْنَّ  ُنْوا لِل ِذهِ  ِفْ  اَّْحسَّ نْیَّا  هه  الٰدُ
نَّة     سَّ َّْرُض   حَّ ِ  وَّا ة     اّلٰله نَّٰمَّا   وَّاِسعَّ   یُوَّٰفَّ  اِ

ْونَّ  َِبُ ُهْم  الٰصه َّْجرَّ ْْیِ  ا اب    ِبغَّ  ِحسَّ

11. তকোৱো, ‘তমোক আলদশ কৰো হহলছ, মই তযন আল্লোহৰ 

আনুগতযত একবনি হহ তকৱ  ততওঁলৰই ইিোদত কলৰোঁ, 
ْ   قُْل  َّْن  اُِمْرُت  اِٰنِ َّْعُبدَّ  ا َّ  ا  ُمْخلًِصا  اّلٰله
ن  لَّٰهُ  یْنَّ  الٰدِ

12. ‘তমোক আৰু আলদশ কৰো হহলছ, মলয় তযন 

আত্মসমপিণকোৰী (মুছব ম)সক ৰ মোজত অগ্ৰণী হওঁ’। 

ُكْونَّ  َِلَّْن  وَّاُِمْرُت  َّ لَّ  ا َّٰوَّ الْمُْسلِمِْیَّ   ا
 

13. তকোৱো, ‘মই যবদ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ অিোধযতো কলৰোঁ, 

ততলে বনশ্চয় মই ভয় কলৰোঁ তয, মহো বদৱসৰ শোবিলয় তমোক 

গ্ৰোস কবৰি’। 

ْ   قُْل  اُف  اِٰنِ ْیُت  اِْن  اَّخَّ صَّ ْ  عَّ ٰبِ ابَّ  رَّ   عَّذَّ
ِظْیم   یَّْوم    عَّ

14. তকোৱো, ‘মই আল্লোহৰ প্ৰবত তমোৰ আনুগতযক একবনি 

কবৰ তকৱ  ততওলঁৰই ইিোদত কলৰোঁ’। 

َّ  قُِل  َّْعُبُد  اّلٰله ن  لَّٰه   ُمْخلًِصا  ا  دِیِْنْ
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15. ‘এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৰিলতি  যোক ইচ্ছো 

কৰো তোলৰ ইিোদত কৰো’। তকোৱো, ‘প্ৰকৃত ক্ষ্বতগ্ৰি হহলছ 

তসইসক  ত োক, বযসকল  বকয়োমতৰ বদনো বনজৰ আৰু বনজ 

পবৰয়ো িগিৰ ক্ষ্বত সোধন কবৰলছ। জোবন তথোৱো! এইলটোলৱই 

হহলছ সুস্পষ্ট ক্ষ্বত’। 

ا  فَّاْعُبُدْوا  اِٰنَّ  قُْل   دُْونِه     ٰمِْن  ِشْئُتْم  مَّ
ِسِریْنَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  الْخه ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ   ا
 ْ َّْهلهِْْیِ مَِّة    یَّْومَّ  وَّا لِكَّ  اََّلَّ   الِْقیه  ذه

اُن   الْمُِبْیُ  ُهوَّالُْخْسرَّ

16. বসহঁতৰ িোলি বসহঁতৰ ওপৰলতো থোবকি অবি িৰ আৰু 

ত ফোল ও থোবকি অবি িৰ। এইলিোৰ শোবিৰ দ্বোৰোই 

আল্লোলহ ততওঁৰ িোিোসক ক সতকি  কলৰ। তহ তমোৰ 

িোিোসক ! এলতলক ততোমোল োলক তকৱ  তমোলকই ভয় 

কৰো। 

ِمْن  النَّٰارِ  ٰمِنَّ  ُظلَّل   فَّْوقِِهْم  ٰمِْن  لَُّهْم    وَّ
 ْ لِكَّ   ُظلَّل     تَّْحهَِتِ ٰوُِف  ذه ُ  یُخَّ   ِبه   اّلٰله
 فَّاتَُّٰقْوِن  یهِعبَّادِ   ِعبَّادَّه    

17. আনহোলত বযসকল  তোগূতৰ ইিোদত পবৰহোৰ কলৰ আৰু 

তকৱ  আল্লোহৰ অবভমুখী হয় ততওঁল োকৰ িোলি আলছ 

সুসংিোদ। এলতলক তমোৰ িোিোসক ক সুসংিোদ বদয়ো, 

اُغْوتَّ  اْجتَّنَُّبوا وَّالَِّٰذیْنَّ  َّْن  الٰطَّ  ا
ا  یَّْٰعُبُدْوهَّا  َّنَّابُْو  ِ  اِلَّ  وَّا  لَُّهُم  اّلٰله
ی    رْ   الُْبْشره  ِعبَّادِن  فَّبَّٰشِ

18. বযসকল  মলনোলযোগ সহকোলৰ কথো শুলন আৰু তোৰ 

মোজৰ উত্তম কথোৰ অনুসৰণ কলৰ। তসইসক  ত োকলকই 

আল্লোলহ বহদোয়ত দোন কবৰলছ আৰু ততওঁল োলকই হহলছ 

তিোধশবিসম্পন্ন। 

  فَّیَّتَِّٰبُعْونَّ  الْقَّْولَّ  یَّْستَِّمُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ 
نَّه     هٓى ِكَّ   اَّْحسَّ ىُهُم  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ  هَّده   اّلٰله
هٓى ِكَّ   اَْلَّلْبَّاِب  اُولُوا ُهْم  وَّاُول

19. যোৰ ওপৰত শোবিৰ আলদশ সোিযি হহলছ, এলতলক 

জোহোন্নোমত থকো তসই িযবিক তুবম ৰক্ষ্ো কবৰি পোবৰিোলন? 
َّفَّمَّْن  ٰقَّ  ا َّلِمَّةُ  عَّلَّْیهِ  حَّ اِب    ك ذَّ  الْعَّ
َّنْتَّ  َّفَّا  النَّٰاِر   ِف  مَّْن  ُتْنِقذُ  ا

20. বকন্তু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ, 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ িহুলতো অট্টোব কো, যোৰ ওপৰলতো 

বনবমিত আলছ অট্টোব কো, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত 

আলছ; এইলটো আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত, আল্লোলহ প্ৰবতশ্ৰুবত ভংগ 

নকলৰ। 

هِكِن  تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  ل بَُّٰهْم  ا ف   لَُّهْم  رَّ  ُغرَّ
ا  ٰمِْن  ف   فَّْوقِهَّ   ِمْن  تَّْجِرْی   ٰمَّْبِنٰیَّة  ن  ُغرَّ

ا  ۬   تَّْحِتهَّ ُر   ِ    وَّعْدَّ   اَْلَّنْهه   یُْخلُِف  َلَّ   اّلٰله
 ُ ادَّ   اّلٰله  الْمِْیعَّ
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21. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আল্লোলহ আকোশৰ পৰো পোনী িষিণ 

কলৰ, তোৰ বপছত তসয়ো ভূবমত প্ৰস্ৰৱন বহচোলপ প্ৰিোবহত 

কলৰ, তোৰ বপছত তসইলটোৰ জবৰয়লত নোনো ধৰণৰ ফচ  

উৎপন্ন কলৰ, অৱলশষত তসই ফচ  পবক যোয়। ফ ত তুবম 

তসই ফচ ক হো ধীয়ো িণিত তদবখিল  তপোৱো, তশষত ততও ঁ

তসইলটোক তখৰকুটোত পবৰণত কলৰ? বনশ্চয় ইয়োত উপলদশ 

আলছ তিোধশবি সম্পন্ন িযবিসক ৰ িোলি। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا لَّ   اّلٰله َّنْزَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  ا  الٰسَّ
لَّكَّه   مَّٓاءً    ثُٰمَّ   اَْلَّْرِض  ِف  یَّنَّاِبْیعَّ  فَّسَّ

نُه   ٰمُْختَّلًِفا  زَّْرعًا  ِبه   یُْخِرُج  َّلْوَّا   ثُٰمَّ   ا
ىهُ  یَِّهْیُج  ه ا فََّتَّ ٰرً لُه   ثُٰمَّ  ُمْصفَّ   یَّْجعَّ
اًما    لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ُحطَّ ی ذه   َِلُوِل  لَِّذْكره
 اَْلَّلْبَّاِبن 

22. আল্লোলহ ইছ োমৰ িোলি যোৰ িুকু উনু্মি কবৰ বদলছ, 

ফ ত ততওঁ বনজ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো (অহো) নূৰৰ 

ওপৰত আলছ, (এওঁ তসই িযবিৰ দলৰ তনবক বযজন 

বহদোয়তৰ ওপৰত নোই?) এলতলক দুলভি োগ তসইসক  ত োকৰ 

িোলি, বযসকল  আল্লোহৰ স্মৰণৰ পৰো বিমুখ তহোৱোত বসহঁতৰ 

অেৰ কল োৰ হহ পবৰলছ! বসহঁত আলছ স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত। 

َّفَّمَّْن  حَّ  ا رَّ ُ  شَّ ه   اّلٰله ْدرَّ ِم  صَّ   لِْلِْسلَّ
له  بِٰه     ٰمِْن  نُوْر   فَُّهوَّعَّ یْل    ٰرَّ  لِٰلْقهِسیَّةِ  فَّوَّ
ْكرِ  ٰمِْن  قُلُْوبُُهْم  ِ    ذِ هٓى ِكَّ   اّلٰله  ِفْ  اُول
هل   ل  ٰمُِبْی   ضَّ

23. আল্লোলহ অৱতীণি কবৰলছ উত্তম হোদীছ (িোণী) সম্বব ত 

এলনকুৱো এখন বকতোি, য’ত পোৰস্পবৰক সোদৃশযপূণি এলকই 

কথোলক নোনো ধৰলণ িোলৰ িোলৰ তকোৱো হহলছ। ফ ত 

বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক ভয় কলৰ, ইয়োৰ দ্বোৰো 

ততওঁল োকৰ শৰীৰ বশয়ঁবৰ উল , তোৰ বপছত ততওঁল োকৰ 

তদহ-মন বিনম্ৰ হহ আল্লোহৰ স্মৰণত ধোবৱত হয়। এইলটোলৱই 

হহলছ আল্লোহৰ বহদোয়ত, ততও ঁইয়োৰ দ্বোৰো যোক ইচ্ছো কলৰ 

বহদোয়ত কলৰ। বকন্তু আল্লোলহ যোক বিভ্ৰোে কলৰ তোৰ 

বহদোয়তকোৰী তকোলনো নোই। 

 ُ َّّلٰله لَّ  ا نَّ  نَّٰزَّ ِدیِْث  اَّْحسَّ   ِكتهبًا  الْحَّ
اِبًها  ۬   ٰمُتَّشَّ ِعرُٰ   ٰمَّثَّاِنَّ     ُجلُْودُ  ِمْنهُ  تَّْقشَّ
ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  بَُّٰهْم    یَّْخشَّ   تَّلِْیُ  ثُٰمَّ   رَّ

ْكرِ  اِله  وَّقُلُْوبُُهْم  ُجلُْودُُهْم  ِ    ذِ  اّلٰله
لِكَّ  ی ذه ِ  ُهدَّ ٓاُء    مَّْن  ِبه   یَّْهِدْی  اّلٰله   یَّٰشَّ
مَّْن  ُ  یُْٰضلِِل  وَّ  هَّاد   ِمْن  لَّه    فَّمَّا  اّلٰله

24. বয িযবিলয় বকয়োমতৰ বদনো বনজৰ মুখমি ৰ দ্বোৰো কঠিন 

শোবি তৰোধ কবৰিল  তচষ্টো কবৰি, (বস ততওঁৰ দলৰ তনবক 

বযজন বনৰোপদ থোবকি?) আৰু যোব মসক ক তকোৱো হ’ি, 

‘ততোমোল োলক বয কমি কবৰবছ ো তোলৰই শোবি উপলভোগ 

কৰো’। 

َّفَّمَّْن  اِب  ُسْوٓءَّ   ِبوَّْجِهه   یَّٰٰتَِّقْ  ا ذَّ   یَّْومَّ  الْعَّ
مَِّة    لِمِْیَّ  وَّقِْیلَّ   الِْقیه ا  ذُْوقُْوا لِلٰظه   مَّ
 تَّْكِسُبْونَّ  ُكنُْتْم 
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25. বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও অস্বীকোৰ কবৰবছ , ফ ত 

বসহঁতৰ প্ৰবত শোবি এলনলক আবহবছ  তয, বসহঁলত উপ বব্ধও 

কবৰি পৰো নোবছ । 

بَّ  هُىُ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  كَّٰذَّ َّته   فَّا
اُب  ذَّ یُْث  ِمْن  الْعَّ  یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  حَّ

26. ফ ত আল্লোলহ বসহঁতক পোবথিৱ জীৱনলত  োঞ্ছনো তভোগ 

কলৰোৱোইবছ  আৰু আবখৰোতৰ শোবি ইয়োতলকও কঠিন। হোয়! 

যবদ বসহঁত জোবনল লহঁলতন! 

َّذَّاقَُّهُم  ُ  فَّا وةِ  ِف  الِْخْزیَّ  اّلٰله یه   الْحَّ
نْیَّا    اُب   الٰدُ ذَّ لَّعَّ ةِ  وَّ ُ    اَْلهِخرَّ ْكَبَّ َّ   لَّوْ   ا
َّانُْوا  یَّْعلَّمُْونَّ  ك

27. বনশ্চয় আবম এই তকোৰআনত মোনুহৰ িোলি সিিপ্ৰকোৰ 

দৃষ্টোে উপিোপন কবৰলছোঁ, যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি 

পোলৰ। 

لَّقَّْد  بْنَّا  وَّ رَّ ا ِفْ  لِلنَّٰاِس  ضَّ ِن  ههذَّ  الُْقْراه
لَُّٰهْم  مَّثَّل   كُٰلِ  ِمْن  ٰكَُّرْونَّ   لَّٰعَّ  یَّتَّذَّ

28. আৰিী ভোষোত এই তকোৰআন (অৱতীণি), ইয়োৰ মোজত 

তকোলনো ধৰণৰ জটি তো নোই, যোলত বসহঁলত তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰি পোলৰ। 

نًا  ِبٰیًا  قُْراه رَّ ْْیَّ  عَّ لَُّٰهْم  ِعوَّج   ذِْی   غَّ   لَّٰعَّ
 یَّٰتَُّقْونَّ 

29. আল্লোলহ এটো দৃষ্টোে উপিোপন কবৰলছ: এজন িযবি, যোৰ 

তকইিোজলনো মবনি আলছ, বযসক  পৰস্পৰ বিৰুিভোিোপন্ন, 

পক্ষ্োেলৰ আন এজন িযবিৰ তকৱ  এজলনই মবনি আলছ; 

এই দুলয়োজন িযবিৰ অৱিো এলক হ’ি পোলৰলন? সকল ো 

ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই; বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই 

নোজোলন। 

بَّ  رَّ ُ  ضَّ َّٓاءُ  فِْیهِ   ٰرَُّجًل  مَّثًَّل  اّلٰله ك  ُشرَّ
ِكُسْونَّ  ُجًل   ُمتَّشه لَّمًا   وَّرَّ ُجل     سَّ   هَّْل   لِٰرَّ
یهِن  ثًَّل    یَّْستَّوِ ْمُد   مَّ َّلْحَّ ِ    ا   بَّْل   ّلِلٰه
ْكثَُّرُهْم  َّ  یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا

30. বনশ্চয় তুবম মৰণশী  আৰু বসহঁলতও মৰণশী ।  َّنَّٰك ت   اِ ٰیِ نَُّٰهْم مَّ ؗ  ٰوَّاِ  ٰمَّیُِٰتْونَّ

31. এলতলক বকয়োমতৰ বদনো বনশ্চয় ততোমোল োলক বনজ 

প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত পৰস্পলৰ িোক-বিতিো কবৰিো। 
نَُّٰكْم  ثُٰمَّ  مَّةِ  یَّْومَّ  اِ بُِٰكْم  ِعْندَّ  الِْقیه  رَّ

ن   تَّْختَِّصُمْونَّ

32. এলতলক বয িযবিলয় আল্লোহ সম্পলকি  বমছো আলৰোপ কলৰ 

আৰু সতয অহোৰ বপছলতো তোক অস্বীকোৰ কলৰ, তসইজনতলক 

িোঙৰ যোব ম আৰুলনো তকোন হ’ি পোলৰ? কোবফৰসক ৰ 

আিোসি  জোহোন্নোম নহয়লন িোৰু? 

َّْظلَُّم  فَّمَّْن  بَّ  ِمٰمَّْن  ا لَّ  كَّذَّ ِ  عَّ   اّلٰله
بَّ  ْدِق  وَّكَّٰذَّ ه     اِذْ  ِبالٰصِ ٓاءَّ َّلَّیْسَّ   جَّ  ِفْ  ا
نَّٰمَّ  هَّ  لِٰلْكهِفِریْنَّ  مَّثًْوی جَّ
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33. আনহোলত বযলয় সতয হ  আবহলছ আৰু সতযক সতয িুব  

মোবন হ লছ, ততওলঁ োলকই হহলছ মুত্তোক্বী। 
ٓاءَّ  وَّالَِّٰذْی  ْدِق  جَّ قَّ  ِبالٰصِ ٰدَّ   ِبه    وَّصَّ
هٓى ِكَّ   الْمُٰتَُّقْونَّ  ُهُم  اُول

34. ততওঁল োকৰ িোলি ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

তসই সকল ো িস্তু উপ ব্ধ আলছ বযলটো ততওঁল োলক বিচোবৰি। 

এইলটোলৱই হহলছ সৎকমিশী  ত োকৰ পুৰস্কোৰ। 

ا  لَُّهْم  ٓاُءْونَّ  ٰمَّ بِِٰهْم    ِعْندَّ  یَّشَّ لِكَّ   رَّ   ذه
ُؤا ٓ زه  الْمُْحِسِنْیَّ ۬   جَّ

35. কোৰণ ততওঁল োলক বযলিোৰ অসৎকমি কবৰবছ  আল্লোলহ 

তসইলিোৰ ক্ষ্মো কবৰ বদি আৰু ততওঁল োকক ততওঁল োকৰ 

সলিিোত্তম কমিৰ িোলি পুৰসৃ্কত কবৰি। 

رَّ  ُ  لُِیكَّٰفِ ْ  اّلٰله ْٰنُ َّ  عَّ َّْسوَّا ِملُْوا الَِّٰذْی  ا   عَّ
یَّْجِزیَُّهْم  ُهْم  وَّ َّْجرَّ ِن  ا   الَِّٰذْی  ِباَّْحسَّ

َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

36. আল্লোহ ততওঁৰ িোিোৰ িোলি যলথষ্ট নহয়লন? অথচ 

বসহঁলত ততোমোক আল্লোহৰ পবৰিলতি  আনৰ ভয় তদখুৱোয়। 

আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট কলৰ তোৰ িোলি তকোলনো বহদোয়তকোৰী 

নোই। 

َّلَّیْسَّ  ُ  ا ه     ِبكَّاف   اّلٰله ْبدَّ ٰوِفُْونَّكَّ   عَّ یُخَّ  وَّ
مَّْن   دُْونِه     ِمْن  ِبالَِّٰذیْنَّ  ُ  یُْٰضلِِل  وَّ   اّلٰله

 هَّاد    ِمْن  لَّه   فَّمَّا 

37. এইদলৰ যোক আল্লোলহ বহদোয়ত কলৰ, তোক পথভ্ৰষ্ট 

কবৰিল ও তকোলনো নোই; ততলে আল্লোহ মহো পৰোৰমশো ী, 

প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণকোৰী নহয়লন িোৰু? 

ْن  مَّ ُ  یَّْٰهدِ  وَّ   ٰمُِضٰل     ِمْن  لَّه   فَّمَّا  اّلٰله
َّلَّیْسَّ  ُ  ا ِزیْز   اّلٰله نِْتقَّام   ذِی ِبعَّ  ا

38. আৰু তুবম যবদ বসহঁতক তসোধো, ‘আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী 

তকোলন সৃবষ্ট কবৰলছ’? বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি, ‘আল্লোলহ’। 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ভোবিছোলন, আল্লোলহ যবদ তমোক অবনষ্ট 

কবৰি বিচোলৰ ততলে ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৰিলতি  

বযলিোৰক আহ্বোন কৰো বসহঁলত তসই অবনষ্ট দূৰ কবৰি 

পোবৰিলন? অথিো ততওঁ যবদ তমোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰি বিচোলৰ 

ততলে বসহঁলত তসই অনুগ্ৰহক তৰোধ কবৰি পোবৰিলন’? তকোৱো, 

‘তমোৰ িোলি আল্লোলহই যলথষ্ট’। বনভি ৰকোৰীসকল  ততওঁৰ 

ওপৰলতই বনভি ৰ কলৰ। 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّقَّ  ٰمَّْن  سَّ مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
ُ    لَّیَُّقْولُٰنَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  ءَّیُْتْم  قُْل   اّلٰله َّفَّرَّ  ا

ا  ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  ٰمَّ ادَِّنَّ  اِْن  اّلٰله َّرَّ   ا
 ُ ُت  ُهٰنَّ  هَّْل  ِبُضٰر   اّلٰله ِشفه ه    كه َّوْ  ُضٰرِ   ا

ادَِّنْ  َّرَّ ْحمَّة   ا ُت  هُٰنَّ  هَّْل  ِبرَّ   ُمْمِسكه
ْحمَِّته     ْسِبَّ  قُْل   رَّ ُ    حَّ َُّٰل  عَّلَّْیهِ   اّلٰله   یَّتَّوَّك

 الْمُتَّوَّكِٰلُْونَّ 
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39. তকোৱো, ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক বনজ বনজ 

িোনত কোম কবৰ তযোৱো, বনশ্চয় মই তমোৰ কোম কবৰ যোম। 

এলতলক শীলেই ততোমোল োলক (ততোমোল োকৰ পবৰণোম) 

জোবনিল  পোিো, 

له  اْعمَّلُْوا یهقَّْوِم  قُْل  كَّانَِّتكُْم  عَّ ْ  مَّ   اِٰنِ
ْوفَّ   عَّاِمل     ن  فَّسَّ  تَّْعلَّمُْونَّ

40. ‘কোৰ ওপৰত আবহি  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি আৰু আপবতত 

হ’ি িোয়ী শোবি’। 

ْن  اب   یَّٰاْتِْیهِ  مَّ یَِّحٰلُ  یُْٰخِزیْهِ  عَّذَّ   عَّلَّْیهِ   وَّ
اب   ِقْیم   عَّذَّ  ٰمُ

41. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত মোনুহৰ িোলি যথোযথভোলৱ 

বকতোি অৱতীণি কবৰলছোঁ, এলতলক বযলয় সৎপথ অৱ ম্বন 

কলৰ, বস বনজৰ ক যোণৰ িোলিই কলৰ আৰু বযলয় বিপথগোমী 

হয়, বস বনজৰ ধ্বংসৰ িোলিই হয়, আৰু তুবম বসহঁতৰ ওপৰত 

তেোৱধোয়ক নহয়। 

َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّنْزَّ   لِلنَّٰاِس  الِْكتهبَّ  عَّلَّیْكَّ  ا
ٰقِ    ی فَّمَِّن   ِبالْحَّ مَّْن   فَّلِنَّْفِسه     اْهتَّده   وَّ
ٰلَّ  ا    یَِّضٰلُ  فَّاِنَّٰمَّا  ضَّ ا    عَّلَّْیهَّ مَّ َّنْتَّ  وَّ   ا

 ْ ن  عَّلَّهْْیِ  ِبوَِّكْیل 

42. আল্লোলহই প্ৰোণীসক ৰ প্ৰোণ হৰণ কলৰ বসহঁতৰ মৃতুযৰ 

সময়ত, আৰু বযসকল  মৃতুযিৰণ কৰো নোই বসহঁতলৰো (প্ৰোণ 

হৰণ কলৰ) বনদ্ৰো অৱিোত। তোৰ বপছত ততওঁ যোৰ িোলি মৃতুযৰ 

বসিোে গ্ৰহণ কলৰ, তোৰ প্ৰোণ ততওঁ ৰোবখ বদলয় আৰু 

আনলিোৰক এবৰ বদলয়, এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক। বনশ্চয় ইয়োত 

বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি, বযসকল  গলৱষণো কলৰ। 

 ُ َّّلٰله ا  ِحْیَّ  اَْلَّنُْفسَّ  یَّتَّوَّٰفَّ  ا ْوتِهَّ  وَّالَِّٰتْ  مَّ
ا    ِفْ  تَُّمْت  لَّْم    الَِّٰتْ  فَُّیْمِسُك   مَّنَّاِمهَّ
ا  قَّضه  یُْرِسُل  الْمَّْوتَّ  عَّلَّْیهَّ ی وَّ   اَْلُْخره 
ل   اِله   ٰمً    اَّجَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ٰمُسَّ هیهت   ذه  َلَّ

 یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لِٰقَّْوم  

43. ততলে বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ আনক চুপোবৰছকোৰী 

িনোই হ লছ তনবক? তকোৱো, ‘বসহঁতৰ তকোলনো ক্ষ্মতো 

নোথোবকল ও আৰু বসহঁলত এলকো িুবজ নোপোল ও 

(ততোমোল োলক বসহঁতক মধযিতোকোৰী িনোই  িোলন)’? 

َِّم  ُذْوا ا تَّٰخَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ٓاءَّ    اّلٰله  ُشفَّعَّ
لَّوْ  قُْل  َّوَّ َّانُْوا ا ْیـ ًا ٰوََّلَّ  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ  ك   شَّ

 یَّْعِقلُْونَّ 

44. তকোৱো, ‘সকল ো ধৰণৰ মধযিতো তকৱ  আল্লোহলৰই 

অধীনি, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ ৰোজত্ব ততওলঁৰই, তোৰ 

বপছত ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োকক প্ৰতযোৱবতি ত কলৰোৱো 

হ’ি’। 

ِ  قُْل  ٰه ةُ  ّلٰلِ فَّاعَّ ِمْیًعا    الٰشَّ   ُملُْك  لَّه    جَّ
وهِت  مه  اِلَّْیهِ  ثُٰمَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ُعْونَّ   ُتْرجَّ
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45. আৰু তযবতয়ো তকৱ  এক আল্লোহৰ কথো তকোৱো হয় 

ততবতয়ো বযসকল  আবখৰোতৰ প্ৰবত বিশ্বোস নকলৰ বসহঁতৰ 

অেৰ বিতৃষ্ণোত সংকুবচত হয়। বকন্তু আল্লোহৰ পবৰিলতি  আন 

উপোসযলিোৰৰ কথো উলল্লখ কৰো হ’ত  ততবতয়োই বসহঁলত 

আনিত উৎফুবল্লত হয়। 

ِكرَّ  وَّاِذَّا ُ  ذُ هُ  اّلٰله َّٰزَّْت  وَّْحدَّ   قُلُْوُب  اْشمَّا
ةِ    یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ   وَّاِذَّا  ِباَْلهِخرَّ
ِكرَّ    ُهْم  اِذَّا دُْونِه    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  ذُ

 یَّْستَّْبِشُرْونَّ 

46. তকোৱো, ‘তহ আল্লোহ, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ স্ৰষ্টো, 

প্ৰকোশয আৰু অপ্ৰকোশয বিষয়োবদৰ জ্ঞোনী, বনশ্চয় তুবমলয় 

ততোমোৰ িোিোসক ৰ মোজত তসই বিষলয় ফয়চো ো কবৰ বদিো 

বয বিষয়ত বসহঁলত মতবিলৰোধ কবৰ আলছ’। 

مهوهِت  فَّاِطرَّ  اللٰهُهٰمَّ  قُِل    وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ْیِب  عهلِمَّ  ادَّةِ  الْغَّ هَّ َّنْتَّ  وَّالٰشَّ   تَّْحكُُم  ا
ا  ِفْ  ِعبَّادِكَّ  بَّْیَّ  َّانُْوا مَّ یَّْختَّلُِفْونَّ   فِْیهِ  ك
 

47. আৰু বযসকল  সীমো ংঘন কবৰলছ, পৃবথৱীত থকো সকল ো 

িস্তু যবদ বসহঁতৰ হহ যোয়,  গলত ইয়োৰ সমপবৰমোণ িস্তুও 

যবদ বসহঁতৰ থোলক, ততলে বকয়োমতৰ বদনো কঠিন শোবিৰ পৰো 

ৰক্ষ্ো পোিল  মুবিপণস্বৰূলপ তসই সকল ো বসহঁলত বদিল  

সোজু হ'ি, আৰু বসহঁতৰ িোলি আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো এলনকুৱো 

বকিো প্ৰকোবশত হ’ি বযলটো বসহঁলত কল্পনোও কবৰি পৰো নোই। 

لَّوْ  َّٰنَّ  وَّ َِّٰذیْنَّ  ا لَّمُْوا لِل ا  ظَّ  اَْلَّْرِض  ِف  مَّ
ِمثْلَّه   ِمْیًعا ٰوَّ ه   جَّ ْوا مَّعَّ فْتَّدَّ   ِمْن   ِبه   َلَّ

اِب  ُسْوٓءِ  ذَّ مَِّة    یَّْومَّ  الْعَّ ا  الِْقیه بَّدَّ  لَُّهْم  وَّ
ِ  ٰمِنَّ  ا  اّلٰله  یَّْحتَِّسُبْونَّ   یَُّكْونُْوا لَّْم  مَّ

48. আৰু বসহঁলত বয কমি কবৰবছ  তোলৰই তিয়ো পবৰণোম 

বসহঁতৰ ওচৰত প্ৰকোশ হহ পবৰি, আৰু বসহঁলত বযলটো 

বিষয়কল   োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ  তসইলটোলৱ বসহঁতক 

পবৰলিষ্টন কবৰি। 

ا بَّدَّ اهُت  لَُّهْم  وَّ ٰیِ ا  سَّ ُبْوا مَّ اقَّ  كَّسَّ   وَّحَّ
ا  ِبِهْم  َّانُْوا ٰمَّ  یَّْستَّْهِزُءْونَّ  ِبه   ك

49. এলতলক তযবতয়ো তকোলনো বিপদ-আপলদ মোনুহক স্পশি 

কলৰ, ততবতয়ো বস তকৱ  তমোলকই আহ্বোন কলৰ, তোৰ বপছত 

তযবতয়ো আবম তোক আমোৰ তকোলনো বনয়োমতৰ অবধকোৰী কলৰোঁ 

ততবতয়ো বস কয়, ‘এইলটো তমোক তকৱ  তমোৰ জ্ঞোনৰ 

কোৰলণলহ বদয়ো হহলছ’। িৰং এইলটো এটো পৰীক্ষ্ো, বকন্তু 

বসহঁতৰ সৰহভোলগই তসয়ো নোজোলন। 

انَّ  مَّٰسَّ  فَّاِذَّا   اِذَّا ثُٰمَّ   دَّعَّانَّا ؗ  ُضٰر   اَْلِنْسَّ
ٰوَّلْنههُ  نَّٰمَّا   قَّالَّ   ٰمِنَّٰا ن  نِْعمَّةً  خَّ   اُْوتِیُْته   اِ
له  هِكٰنَّ  ِِهَّ  بَّْل   عِلْم     عَّ ل   فِتْنَّة  ٰوَّ

ُهْم  ْكثَّرَّ َّ  یَّْعلَّمُْونَّ   َلَّ  ا
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50. বনশ্চয় বসহঁতৰ পূিিৱতীসকল ও এইলটোলৱই হকবছ , 

বকন্তু বসহঁলত বয অজি ন কবৰবছ  তসয়ো বসহঁতৰ তকোলনো কোমত 

অহো নোবছ । 

ا  قَّْد    اَّْغنه  فَّمَّا   قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّهَّ
 ْ ْٰنُ ا  عَّ َّانُْوا ٰمَّ  یَّْكِسُبْونَّ  ك

51. এলতলক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ তিয়ো পবৰণোম বসহঁতৰ 

ওপৰলতই আপবতত হহলছ; আৰু ইহঁতৰ মোজৰ বযসকল  

যু ুম কলৰ, ইহঁতৰ ওপৰলতো শীলেই ইহঁতৰ কৃতকমিৰ তিয়ো 

পবৰণোম আপবতত হ’ি, আৰু ইহঁলত (লসই শোবিক 

তকবতয়োও) তৰোধ কবৰি তনোৱোবৰি। 

ابَُّهْم  اهُت  فَّاَّصَّ ٰیِ ا  سَّ ُبْوا    مَّ   وَّالَِّٰذیْنَّ   كَّسَّ
لَّمُْوا ءِ  ِمْن  ظَّ ْ  هه ُؤاَلَّ ُیِصیُُْبُ اهُت  سَّ ٰیِ   سَّ
ا  ُبْوا ن  مَّ ا   كَّسَّ مَّ  ِبُمْعِجِزیْنَّ  ُهْم  وَّ

52. বসহঁলত নোজোলন তনবক তয, আল্লোলহ যোৰ িোলি ইচ্ছো কলৰ 

তোৰ িোলি জীবৱকো প্ৰশি কবৰ বদলয় আৰু সংকুবচতও কবৰ 

বদলয়? বনশ্চয় ইয়োত িহুলতো বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি, বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ। 

لَّْم  َّوَّ ا ا َّٰنَّ  یَّْعلَّمُْو  َّ  ا   الٰرِْزقَّ  یَّْبُسُط  اّلٰله
ٓاءُ  لِمَّْن  یَّْقِدُر    یَّٰشَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   وَّ هیهت   ذه   َلَّ
ن  لِٰقَّْوم    یُْٰؤِمُنْونَّ

53. (বসহঁতক) জনোই বদয়ো, ‘তহ তমোৰ িোিোসক ! 

ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  বনজৰ ওপৰত অনযোয় কবৰছো, 

আল্লোহৰ অনুগ্ৰহৰ পৰো (লকবতয়োও) বনৰোশ নহ’িো, বনশ্চয় 

আল্লোলহ সকল ো পোপ ক্ষ্মো কবৰ বদি। বনশ্চয় ততও ঁপৰম 

ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

فُْوا الَِّٰذیْنَّ  یهِعبَّادِیَّ  قُْل  َّْسرَّ له   ا  عَّ
َّنُْفِسِهْم  ِ    ٰرَّْحمَّةِ  ِمْن  تَّْقنَُّطْوا َلَّ  ا   اّلٰله

َّ  اِٰنَّ  نُْوبَّ  یَّْغِفرُ  اّلٰله ِمْیًعا    الٰذُ   اِنَّٰه    جَّ
ُفوْرُ  ِحیُْم  ُهوَّالْغَّ  الٰرَّ

54. আৰু ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ অবভমুখী তহোৱো 

আৰু ততোমোল োকৰ ওপৰত শোবি অহোৰ আগলতই 

ততোমোল োলক ততওঁৰ ওচৰত আত্মসমপিণ কৰো, ইয়োৰ বপছত 

বকন্তু ততোমোল োকক সহোয় কৰো নহ’ি। 

َّنِیُْبْو ا بُِٰكْم  اِله  وَّا َّْسلِمُْوا رَّ   ِمْن  لَّه   وَّا
َّْن  قَّْبِل  اُب  یَّٰاْتِیَُّكُم  ا ذَّ  َلَّ  ثُٰمَّ  الْعَّ

ُرْونَّ   ُتْنصَّ

55. আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত বয উত্তম (গ্ৰন্থ) অৱতীণি কৰো হহলছ, 

ততোমোল োকৰ ওপৰত অতবকি তভোলৱ শোবি অহোৰ পূলিিই 

ততোমোল োলক তোৰ অনুসৰণ কৰো, অনযথো (তযবতয়ো তসই 

শোবি আবহি) ততোমোল োলক উপ বব্ধও কবৰি তনোৱোবৰিো। 

تَِّٰبُعْو ا نَّ  وَّا ا    اَّْحسَّ  ٰمِْن  اِلَّْیُكْم  اُنِْزلَّ  مَّ
بُِٰكْم  َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  ٰرَّ اُب  یَّٰاْتِیَُّكُم  ا ذَّ  الْعَّ

َّنُْتْم  ن  َلَّ  بَّْغتًَّة ٰوَّا  تَّْشُعُرْونَّ
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56. বপছত যোলত তকোলনোলৱই ক'ি গীয়ো নহয় তয, ‘হোয় 

তমোৰ দুভি োগয! আল্লোহৰ প্ৰবত থকো তমোৰ কতি িযত মই 

অৱলহ ো কবৰবছল োঁ! আৰু মই উপহোসকোৰী বি োকৰ 

অেভুি ি আবছল োঁ’। 

َّْن  ٰته  نَّْفس   تَُّقْولَّ  ا ْسرَّ له  یٰهحَّ ا  عَّ   مَّ
ْطُت  ِْب  ِفْ  فَّٰرَّ نٌۢ ِ  جَّ   لَّمِنَّ  ُكْنُت  وَّاِْن  اّلٰله

ن  ِخِریْنَّ  الٰسه

57. অথিো এলনলকও যোলত ক'ি গীয়ো নহয়, ‘হোয়! আল্লোলহ 

যবদ তমোক বহদোয়ত কবৰল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় মই 

মুত্তোক্বীসক ৰ অেভুি ি হ’ত োঁলহঁলতন!’ 

َّوْ  َّٰنَّ  لَّوْ  تَُّقْولَّ  ا َّ  ا ىِنْ  اّلٰله   ِمنَّ  لَّكُْنُت  هَّده
ن   الْمُٰتَِّقْیَّ

58. অথিো শোবি প্ৰতযক্ষ্ কৰোৰ বপছত যোলত তকোলনোলৱই 

ক'ি গীয়ো নহয়, ‘হোয়! যবদ মই এিোৰ উভবত যোি 

পোবৰল োঁলহঁলতন, ততলে মই সৎকমিশী সক ৰ অেভুি ি 

হ’ত োঁলহঁলতন!’ 

َّوْ  ی ِحْیَّ  تَُّقْولَّ  ا ابَّ  تَّرَّ ذَّ َّٰنَّ  لَّوْ  الْعَّ   ِلْ  ا
ةً  ٰرَّ ُكْونَّ  كَّ َّ  الْمُْحِسِنْیَّ  ِمنَّ  فَّا

59. (আল্লোলহ ক’ি) হয়, বনশ্চয় ততোমোৰ ওচৰল  তমোৰ 

বনদশিন আবহবছ , বকন্তু তুবম তসইলিোৰক অস্বীকোৰ কবৰবছ ো 

আৰু অহংকোৰ কবৰবছ ো; আৰু তুবম আবছ ো কোবফৰবি োকৰ 

অেভুি ি। 

ٓاءَّْتكَّ  قَّْد  بَّله  یهِتْ  جَّ بْتَّ  اه ا  فَّكَّٰذَّ   ِبهَّ
ْتَّ   الْكهِفِریْنَّ  ِمنَّ  وَُّكْنتَّ  وَّاْستَّْكَبَّ

60. আৰু বযসকল  আল্লোহৰ প্ৰবত বমছো আলৰোপ কলৰ, তুবম 

বকয়োমতৰ বদনো তদবখিো বসহঁতৰ মুখ ক’ ো পবৰলছ। 

অহংকোৰীবি োকৰ আিোসি  জোহোন্নোম নহয়লন িোৰু? 

یَّْومَّ  مَّةِ  وَّ ی الِْقیه بُْوا الَِّٰذیْنَّ  تَّرَّ لَّ  كَّذَّ   عَّ
 ِ َّلَّیْسَّ   ٰمُْسوَّدَّٰة     ُوُجْوُهُهْم  اّلٰله  ِفْ  ا

نَّٰمَّ  هَّ یْنَّ  مَّثًْوی جَّ ِ  لِٰلْمُتَّكََّٰبِ

61. আৰু বযসকল  তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ, আল্লোলহ 

ততওঁল োকক সফ তোলৰ উিোৰ কবৰি, ততওলঁ োকক 

তকোলনো অমিল  স্পশি কবৰি তনোৱোবৰি আৰু ততওঁল োক 

বচবেতও নহ’ি। 

یُنَّٰجِ  ُ  وَّ تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله تِِهْم ؗ  ا   ِبمَّفَّازَّ
ُهُم  َلَّ  ْوٓءُ  یَّمَّٰسُ نُْونَّ  ُهْم  وََّلَّ  الٰسُ یَّْحزَّ

 

62. আল্লোলহই সকল ো িস্তুৰ স্ৰষ্টো আৰু ততলৱঁই সকল ো িস্তুৰ 

তেোৱধোয়ক। 
 ُ َّّلٰله الُِق  ا ء  ؗ  كُٰلِ  خَّ ْ له   َشَّ   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ
ء   ْ  ٰوَِّكْیل   َشَّ
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63. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ চোবিসমূহ ততওঁৰ ওচৰলতই। 

বযসকল  আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কলৰ, বসহঁলতই 

হহলছ ক্ষ্বতগ্ৰি। 

قَّالِْیُد  لَّه   مهوهِت  مَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ِ  ِباهیهِت  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  هٓى ِكَّ  اّلٰله   ُهُم  اُول

ن  ِسُرْونَّ  الْخه

64. তকোৱো, ‘তহ অজ্ঞসক ! ততোমোল োলক তমোক আল্লোহৰ 

িোবহলৰ আনৰ ইিোদত কবৰিল  বনলদি শ বদয়ো তনবক’? 
ْْیَّ  قُْل  َّفَّغَّ ِ  ا ْ   اّلٰله ٰنِ َّْعُبُد  تَّاُْمُرْوٓ ا  ا َّیُٰهَّ  ا

ِهلُْونَّ   الْجه

65. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোৰ পূিিৱতীসক ৰ প্ৰবত 

অহী কৰো হহলছ তয, ‘যবদ তুবম বশ্বকি  কৰো ততলে ততোমোৰ 

সকল ো আম  বনষ্ফ  হহ যোি আৰু বনশ্চয় তুবম 

ক্ষ্বতগ্ৰিসক ৰ অেভুি ি হ’িো। 

لَّقَّْد    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  وَّاِلَّ  اِلَّْیكَّ  اُْوِحَّ  وَّ
ْن   قَّْبلِكَّ    ْكتَّ  لَّى ِ َّْشرَّ ٰنَّ  ا مَّلُكَّ  لَّیَّْحبَّطَّ   عَّ

لَّتَُّكْونَّٰنَّ  ِسِریْنَّ  ِمنَّ  وَّ  الْخه

66. ‘িৰং তুবম তকৱ  আল্লোহলৰই ইিোদত কৰো আৰু 

কৃতজ্ঞসক ৰ অেভুি ি তহোৱো’। 

َّ  بَِّل  ِكِریْنَّ   ٰمِنَّ  وَُّكْن  فَّاْعُبْد  اّلٰله الٰشه
 

67. আৰু বসহঁলত আল্লোহক যলথোবচত সন্মোন কৰো নোই, অথচ 

বকয়োমতৰ বদনো তগোলটই পৃবথৱী থোবকি ততওঁৰ হোতৰ মুঠিত 

আৰু আকোশসমূহ ততওৰঁ তসোঁ হোতত তমবৰয়োই তথোৱো অৱিোত 

থোবকি। পবৱত্ৰ আৰু মহোন ততও,ঁ বসহঁলত বযলিোৰক 

অংশীিোপন কলৰ ততও ঁতসইলিোৰৰ পৰো িহু উিি ত। 

ا  مَّ ُروا وَّ َّ  قَّدَّ ٰقَّ  اّلٰله ۬   حَّ   وَّاَْلَّْرُض   قَّْدِره   
ِمْیًعا  ُته   جَّ مَّةِ  یَّْومَّ  قَّْبضَّ   الِْقیه

وهُت  مه ٌۢ  وَّالٰسَّ یٰهت  ْطوِ نَّه    ِبیَِّمیِْنه     مَّ   ُسْبحه
له  ٰمَّا  وَّتَّعه  یُْشِرُكْونَّ  عَّ

68. আৰু (লসইবদনো) বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি। ফ ত 

আকোশসমূহত বযসক  আলছ আৰু পৃবথৱীত বযসক  আলছ 

বসহঁত আটোলয় অজ্ঞোন হহ পবৰি, তকৱ  আল্লোলহ ইচ্ছো কৰো 

িযবিসক ৰ িোবহলৰ। তোৰ বপছত আলকৌ বশঙোত ফঁু বদয়ো 

হ’ি, ফ ত তৎক্ষ্ণোত বসহঁলত বথয় হহ থৰ  োবগ চোই থোবকি। 

وْرِ  ِف  وَّنُِفخَّ  ِعقَّ   الٰصُ   ِف   مَّْن  فَّصَّ
وهِت  مه مَّْن  الٰسَّ ٓاءَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ  شَّ

   ُ ی فِْیهِ  نُِفخَّ  ثُٰمَّ   اّلٰله   ُهْم  فَّاِذَّا اُْخره
 یَّْٰنُظُرْونَّ  قِیَّام  

69. আৰু (লসইবদনো) পৃবথৱী ততওৰঁ প্ৰবতপো কৰ নূৰত 

উদ্ভোবসত হ'ি আৰু আম নোমো উপিোপন কৰো হ'ি। 

নিীসক ক আৰু সোক্ষ্ীসক ক উপবিত কৰো হ'ি আৰু 

ততওঁল োকৰ মোজত নযোয় বিচোৰ কৰো হ'ি, এলনলক তয 

বসহঁতৰ প্ৰবত তকোলনো ধৰণৰ অনযোয় কৰো নহ’ি। 

قَِّت  َّْشرَّ ا  ِبُنوْرِ  اَْلَّْرُض  وَّا بِٰهَّ   وَُّوِضعَّ  رَّ
ُب  ءَّ  الِْكته َّ  وَِّجاْیٓ ٓاءِ  ِبالنَِّٰبٰی  دَّ هَّ   وَّالٰشُ
ْ  وَّقُِضَّ  ُ ٰقِ  بَّْیٰنَّ   َلَّ  وَُّهْم  ِبالْحَّ

 یُْظلَّمُْونَّ 
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70. আৰু প্ৰলতযকলক তোৰ আম ৰ পূণি প্ৰবতফ  বদয়ো হ’ি 

আৰু বসহঁলত বয আম  কলৰ তসই সম্পলকি  আল্লোহ সিিোবধক 

অৱগত। 

ُوفِٰیَّْت  ا  نَّْفس   كُٰلُ  وَّ ِملَّْت  ٰمَّ َّعْلَُّم  عَّ   وَُّهوَّا
ن  ِبمَّا  لُْونَّ  یَّْفعَّ

71. আৰু কোবফৰসক ক জোহোন্নোমৰ ফোল  দল  দল  তখবদ 

হ  তযোৱো হ’ি। অৱলশষত তযবতয়ো বসহঁলত জোহোন্নোমৰ 

ওচৰত হগ পোি, ততবতয়ো ইয়োৰ দুৱোৰসমূহ খুব  বদয়ো হ’ি 

আৰু জোহোন্নোমৰ ৰক্ষ্কসকল  বসহঁতক সুবধি, ‘ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰোই ৰোছু  অহো নোবছ লন, 

বযসকল  ততোমোল োকৰ ওচৰত ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

আয়োতসমূহ বত োৱত কবৰবছ  আৰু এই বদৱসৰ সোক্ষ্োৎ 

সম্পলকি  ততোমোল োকক সতকি  কবৰবছ ’? বসহঁলত ক’ি, 

‘বনশ্চয় আবহবছ ’। বকন্তু শোবিৰ িোণী কোবফৰসক ৰ ওপৰত 

সোিযি হহলছ। 

ا الَِّٰذیْنَّ  وَِّسْیقَّ  ُرْو  نَّٰمَّ  اِله  كَّفَّ هَّ ًرا    جَّ   ُزمَّ
ٰته   ٓاُءْوهَّا  اِذَّا حَّ ْت   جَّ ا  فُِتحَّ َّبْوَّابُهَّ   ا
ا    لَُّهْم  وَّقَّالَّ  نَُّتهَّ زَّ َّلَّْم  خَّ  ُرُسل   یَّاْتِكُْم  ا
یهِت  عَّلَّْیُكْم  یَّْتلُْونَّ  ٰمِْنُكْم  بُِٰكْم  اه  رَّ

یُْنِذُرْونَُّكْم  ا    یَّْوِمكُْم  لِقَّٓاءَّ  وَّ لُْوا  ههذَّ  قَّا
هِكْن  بَّله  ل ٰقَّْت  وَّ َّلِمَّةُ  حَّ اِب  ك ذَّ لَّ  الْعَّ   عَّ

 الْكهِفِریْنَّ 

72. তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োলক জোহোন্নোমৰ দুৱোলৰলৰ তোত 

িোয়ীভোলৱ থকোৰ িোলি প্ৰলৱশ কৰো। এলতলক 

অহংকোৰীবি োকৰ আিোসি  বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ا قِْیلَّ  َّبْوَّابَّ  ادُْخلُْو  نَّٰمَّ  ا هَّ لِِدیْنَّ  جَّ   خه
ا    یْنَّ  مَّثْوَّی فَِّبْئسَّ   فِْیهَّ ِ  الْمُتَّكََّٰبِ

73. আনহোলত বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰবছ  ততওঁল োকক দল  দল  জোন্নোতৰ ফোল  হ  তযোৱো 

হ’ি। অৱলশষত তযবতয়ো ততওঁল োলক জোন্নোতৰ ওচৰত আবহ 

পোি, আৰু ইয়োৰ দুৱোৰসমূহ খুব  বদয়ো হ’ি আৰু জোন্নোতৰ 

ৰক্ষ্কসকল  ততওঁল োকক ক’ি, ‘আলপোনোল োকৰ প্ৰবত 

ছো োম (শোবে অৱতীণি) হওক, আলপোনোল োক ভো  আবছ । 

এলতলক বচৰিোয়ী িসিোসৰ িোলি জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰক’। 

تَّٰقَّْوا الَِّٰذیْنَّ  وَِّسْیقَّ  بَُّٰهْم  ا نَّٰةِ   اِلَّ  رَّ   الْجَّ
ًرا    ٰته    ُزمَّ ٓاُءْوهَّا  اِذَّا حَّ ْت   جَّ   وَّفُِتحَّ
ا  َّبْوَّابُهَّ ا  لَُّهْم  وَّقَّالَّ  ا نَُّتهَّ زَّ هم    خَّ ل  سَّ
لِِدیْنَّ   فَّادُْخلُْوهَّا  ِطْبُتْم  عَّلَّْیُكْم   خه



 

আঝ-ঝুমাৰ 

 

710 

 

 الزمر

74. আৰু ততওঁল োলক (প্ৰলৱশ কবৰ) ক’ি, ‘সকল ো ধৰণৰ 

প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰই প্ৰোপয, বযজলন আমোৰ প্ৰবত 

ততওঁৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয বহচোলপ িোিৱোবয়ত কবৰলছ আৰু 

আমোক এই ভূবমৰ অবধকোৰী কবৰলছ, আবম জোন্নোতত য’তত 

ইচ্ছো ত’ততই িসিোসৰ  োই কবৰ  ম’। এলতলক (তচোৱো) 

তনক আম কোৰীসক ৰ পুৰস্কোৰ বকমোন তয উত্তম! 

ْمُد  وَّقَّالُوا ِ  الْحَّ قَّنَّا  الَِّٰذْی  ّلِلٰه دَّ ه   صَّ   وَّعْدَّ
َّنَّا  ث َّْورَّ ُ  اَْلَّْرضَّ  وَّا نَّٰةِ  ِمنَّ  نَّتَّبَّٰوَّا  الْجَّ
یُْث  ٓاُء    حَّ َّْجرُ  فَِّنْعمَّ   نَّشَّ ِملِْیَّ  ا  الْعه

75. আৰু তুবম বফবৰিোসক ক তদবখিল  পোিো তয, 

ততওঁল োলক আৰছৰ চোবৰওফোল  আগুবৰ ধবৰ বনজ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো 

কবৰ আলছ। (লসইবদনো) নযোয়ৰ হসলত সকল োলৰ বিচোৰ কৰো 

হ’ি আৰু তকোৱো হ’ি, ‘সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো ক আল্লোহলৰই প্ৰোপয’। 

كَّةَّ  وَّتَّرَّی هٓى ِ ٓافِْٰیَّ  الْمَّل ْوِل  ِمْن  حَّ   حَّ
ْرِش  ُحْونَّ  الْعَّ بِٰ ْمدِ  یُسَّ بِِٰهْم    ِبحَّ  رَّ
ْ  وَّقُِضَّ  ُ ٰقِ  بَّْیٰنَّ ْمُد  وَّقِْیلَّ  ِبالْحَّ  الْحَّ
 ِ ٰبِ  ّلِلٰه ن  رَّ لَّمِْیَّ  الْعه
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গোবফৰ غافَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।   ٓم  حه

2. এই বকতোি অৱতীণি হহলছ আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো, বযজন 

মহোপৰোৰমশো ী, সিিজ্ঞ, 
ِب  تََّْنِیُْل  ِ  ِمنَّ  الِْكته ِزیْزِ  اّلٰله  الْعَّ
لِْیِمن   الْعَّ

3. ততও ঁপোপ ক্ষ্মোকোৰী, তোওিো গ্ৰহণকোৰী, কল োৰ শোবি 

প্ৰদোনকোৰী, অনুগ্ৰহ িষিণকোৰী। ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনো 

সতয ই োহ নোই। ততওঁৰ ফোল ই প্ৰতযোৱতি ন। 

نٌِْۢب  غَّافِرِ  ِدیْدِ  الٰتَّْوِب  وَّقَّاِبِل  الٰذَّ  شَّ
ْوِل    ذِی  الِْعقَّاِب ن  ههَّ  َلَّ    الٰطَّ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
 الْمَِّصْْیُ  اِلَّْیهِ 

4. আল্লোহৰ আয়োতসমূহকল  বিতকি  তকৱ  বসহঁলতই কলৰ 

বযসকল  কুফৰী কবৰলছ; এলতলক তদশ বিলদশল  বসহঁতৰ 

অিোধ বিচৰলণ তযন ততোমোক বিচব ত নকলৰ। 

ا  ادِلُ  مَّ یهِت  ِفْ    یُجَّ ِ  اه   الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  اّلٰله
ْ  یَّْغُرْركَّ  فَّلَّ  كَّفَُّرْوا دِ   ِف  تَّقَّلُُُٰبُ الِْبلَّ
 

5. বসহঁতৰ পূলিি নূহ সম্প্ৰদোলয়ও অস্বীকোৰ কবৰবছ ,  গলত 

বসহঁতৰ বপছত আৰু িহু দল  অস্বীকোৰ কবৰবছ । প্ৰলতযক 

সম্প্ৰদোলয়ই বনজ বনজ ৰোছু ক কৰোয়ত্ত কৰোৰ সংকল্প 

কবৰবছ  আৰু বসহঁলত সতযক িযথি কবৰিল  অসোৰ তকি -

বিতকি ত ব প্ত হহবছ । ফ ত মলয় বসহঁতক কৰোয়ত্ত 

কবৰবছল োঁ। এলতলক বকমোন কল োৰ আবছ  তমোৰ শোবি! 

بَّْت  اُب  نُْوح   قَّْوُم  قَّْبلَُّهْم  كَّٰذَّ   وَّاَْلَّْحزَّ
 ْ  اُٰمَّة    كُٰلُ  وَّهَّٰمَّْت   بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ

ُسْولِِهْم  لُْوا لِیَّاُْخُذْوهُ  ِبرَّ دَّ   ِبالْبَّاِطِل  وَّجه
ٰقَّ  ِبهِ  لُِیْدِحُضْوا ْذُتُهْم  الْحَّ   فَّاَّخَّ
َّا فَّكَّْیفَّ   ِعقَّاِب   نَّ ك

6. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰবছ , এইদলৰই বসহঁতৰ ওপৰত 

িোিৱোবয়ত হহবছ  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোণী তয, বনশ্চয় 

বসহঁত হহলছ জোহোন্নোমী। 

لِكَّ  ٰقَّْت  وَّكَّذه َّلِمَُّت  حَّ بِٰكَّ  ك لَّ  رَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
ا ُرْو  َّنَُّٰهْم  كَّفَّ ُب  ا  النَّٰارِ  اَّْصحه
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7. বযসকল  আৰছ িহন কবৰ আলছ আৰু বযসকল  ইয়োৰ 

চোবৰওফোল  আলছ, ততওঁল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ পবৱত্ৰতো 

আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ প্ৰশংসোৰ হসলত,  গলত 

ততওঁল োলক ততওঁৰ ওপৰত ঈমোন তপোষণ কলৰ, আৰু 

মুবমনসক ৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰ কয়, ‘তহ আমোৰ 

প্ৰবতপো ক! ততোমোৰ দয়ো আৰু জ্ঞোন সিিিযোপী। এলতলক 

বযসকল  তোওিো কলৰ আৰু ততোমোৰ পথ অৱ ম্বন কলৰ, তুবম 

ততওঁল োকক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো।  গলত জোহোন্নোমৰ শোবিৰ পৰো 

তুবম ততওঁল োকক ৰক্ষ্ো কৰো। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ْرشَّ  یَّْحِملُْونَّ  ا مَّْن  الْعَّ ْولَّه   وَّ   حَّ
ُحْونَّ  بِٰ ْمدِ  یُسَّ بِِٰهْم  ِبحَّ یُْؤِمُنْونَّ  رَّ   ِبه   وَّ

یَّْستَّْغِفُرْونَّ  َِّٰذیْنَّ  وَّ ُنْوا    لِل مَّ بَّٰنَّا   اه   رَّ
ء   كُٰلَّ  وَِّسْعتَّ  ْ  فَّاْغِفرْ  ٰرَّْحمًَّة ٰوَّعِلْمًا  َشَّ
َِّٰذیْنَّ  تَّٰبَُّعْوا تَّابُْوا لِل ِبیْلَّكَّ  وَّا   وَّقِِهْم  سَّ
ابَّ  ِحْیِم  عَّذَّ  الْجَّ

8. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম ততওঁল োকক প্ৰলৱশ 

কলৰোৱো িোয়ী জোন্নোতত, যোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত তুবম ততওলঁ োকক 

প্ৰদোন কবৰছো,  গলত ততওলঁ োকৰ বপতৃ-মোতৃ, পবত-পত্নী 

আৰু সেোন-সেবতৰ মোজৰ বযসকল  সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকলকো (প্ৰলৱশ কলৰোৱো)। বনশ্চয় তুবম পৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

بَّٰنَّا  َّدِْخلُْهْم  رَّ نٰهِت  وَّا  الَِّٰتْ  عَّْدِن  جَّ
مَّْن  وَّعَّْدتَُّٰهْم  لَّحَّ   وَّ بَّٓاى ِِهْم  ِمْن  صَّ   اه
َّْزوَّاِجِهْم  ْ    وَّا یٰههَِتِ نَّٰكَّ   وَّذُٰرِ َّنْتَّ  اِ   ا
ِزیْزُ  ِكْیُمن  الْعَّ  الْحَّ

9. ‘আৰু তুবম ততওলঁ োকক অপৰোধৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো। 

তসইবদনো তুবম যোক (অপৰোধৰ) তিয়ো পবৰণবতৰ পৰো ৰক্ষ্ো 

কবৰিো, বনশ্চয় তুবম তোক অনুগ্ৰহলহ কবৰিো; আৰু এইলটোলৱই 

হহলছ মহোসফ তো!’ 

اهِت    وَّقِِهُم  ٰیِ مَّْن   الٰسَّ اهِت  تَِّق  وَّ ٰیِ  الٰسَّ
ذ   ى ِ ِحْمتَّه     فَّقَّْد  یَّْومَّ لِكَّ   رَّ   ُهوَّالْفَّوْزُ  وَّذه
ِظْیُمن   الْعَّ

10. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতক উচ্চ কণ্ঠত 

তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োকৰ বনজৰ প্ৰবত (আবজ) 

ততোমোল োকৰ বযমোন তক্ষ্োভ হহলছ, আল্লোহৰ তক্ষ্োভ 

ইয়োতলকও অবধক আবছ , তযবতয়ো ততোমোল োকক ঈমোনৰ 

প্ৰবত আহ্বোন কৰো হহবছ , বকন্তু ততোমোল োলক তসয়ো অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো’। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ِ  لَّمَّْقُت  یُنَّادَّْونَّ  كَّفَّ   اّلٰله
 ُ ْكَبَّ َّ كُْم  ٰمَّْقِتكُْم  ِمْن  ا َّنُْفسَّ   اِذْ  ا

ْونَّ   فَّتَّْكُفُرْونَّ  اَْلِیْمَّاِن  اِلَّ  ُتْدعَّ
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11. বসহঁলত ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোক 

দুিোৰলক মৃতুয প্ৰদোন কবৰছো আৰু দুিোৰলক আমোক জীৱন দোন 

কবৰছো। তসলয় আবম আমোৰ অপৰোধ স্বীকোৰ কবৰলছোঁ। এলতলক 

(জোহোন্নোমৰ পৰো) ওল োৱোৰ তকোলনো উপোয় আলছ তনবক’? 

بَّٰنَّا   قَّالُْوا تَّٰنَّا  رَّ َّمَّ ثْنَّتَّْیِ  ا َّْحیَّْیتَّنَّا   ا   وَّا
ثْنَّتَّْیِ  فْنَّا  ا َّ ْل  ِبُذنُْوِبنَّا  فَّاْعَتَّ   اِله  فَّهَّ
ِبیْل    ٰمِْن   ُخُرْوج    سَّ

12. (বসহঁতক তকোৱো হ’ি) ‘ততোমোল োকক শোবি বদয়োৰ কোৰণ 

হহলছ, তযবতয়ো আল্লোহক এককভোলৱ আহ্বোন কৰো হহবছ  

ততবতয়ো ততোমোল োলক কুফৰী কবৰবছ ো, আৰু তযবতয়ো ততওঁৰ 

 গত বশ্বকি  কৰো হহবছ  ততবতয়ো ততোমোল োলক তসয়ো বিশ্বোস 

কবৰবছ ো। এলতলক যোৱতীয় কতৃি ত্ব তকৱ  সুউচ্চ, মহোন 

আল্লোহলৰই’। 

لِكُْم  ُ  دُِعَّ  اِذَّا ِباَّنَّٰه   ذه ه   اّلٰله   وَّْحدَّ
ْك  وَّاِْن   كَّفَّْرُتْم      ُتْؤِمُنْوا    ِبه   یُْٰشرَّ
ِ  فَّالُْحكُْم  ِلِٰ  ّلِلٰه  الْكَِّبْْیِ  الْعَّ

13. ততলৱঁই ততোমোল োকক ততওঁৰ বনদশিনোৱ ী তদখুৱোয় আৰু 

আকোশৰ পৰো ততোমোল োকৰ িোলি জীবৱকো অৱতীণি কলৰ। 

উপলদশ তকৱ  তসই িযবিলহ গ্ৰহণ কলৰ বযলয় আল্লোহ 

অবভমুখী হয়। 

یهِته   یُِریُْكْم  ُهوَّالَِّٰذْی  ِٰلُ  اه یَُنَّ   لَّكُْم  وَّ
مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ا   ِرْزقًا    الٰسَّ مَّ ٰكَّرُ  وَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  یَّتَّذَّ

 یُِٰنْیُب 

14. এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতযত একবনি হহ 

তকৱ  ততওলঁকই আহ্বোন কৰো। যবদও কোবফৰসকল  ইয়োক 

অপছি কলৰ। 

َّ  فَّادُْعوا یْنَّ  لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  اّلٰله لَّوْ  الٰدِ  وَّ
 الْكهِفُرْونَّ  كَِّرهَّ 

15. ততওঁ সুউচ্চ মযিোদোৰ অবধকোৰী, আৰছৰ অবধপবত, 

ততলৱঁই বনজৰ আলদশত িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো যোৰ প্ৰবত 

ইচ্ছো কলৰ তোৰ প্ৰবত অহী তপ্ৰৰণ কলৰ, যোলত ততওঁ মহো 

সবন্ম ন বদৱস সম্পলকি  সতকি  কবৰি পোলৰ। 

فِْیعُ  ِت  رَّ رَّجه ْرِش    ذُو الٰدَّ   یُلِْق   الْعَّ
ْوحَّ  َّْمِره   ِمْن  الٰرُ له  ا ٓاءُ  مَّْن  عَّ  ِمْن  یَّٰشَّ
ِقن  یَّْومَّ  لِیُْنِذرَّ   ِعبَّادِه    الٰتَّلَّ

16. বযবদনো বসহঁত (মোনুহ বি োক) প্ৰকোবশত হ’ি, তসইবদনো 

আল্লোহৰ ওচৰত বসহঁতৰ এলকোলৱই তগোপন নোথোবকি। (ততও ঁ

ক’ি) ‘আবজ কতৃি ত্ব কোৰ’? তকৱ  আল্লোহলৰই, ততওঁ একক, 

প্ৰি  প্ৰতোপশো ী। 

۬   ُهْم  یَّْومَّ  لَّ  یَّْخفه  َلَّ   بهِرُزْونَّ   ِ  عَّ   اّلٰله
 ْ ء     ِمْٰنُ ْ ِ   الْیَّْومَّ    الْمُلُْك  لِمَِّن   َشَّ   ّلِلٰه
اِر  الْوَّاِحدِ  ٰهَّ  الْقَّ
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17. আবজ প্ৰলতযকলক তোৰ কৃতকমি অনুসোলৰ প্ৰবতফ  বদয়ো 

হ’ি, আবজ তকোলনো ধৰণৰ অনযোয় কৰো নহ’ি। বনশ্চয় আল্লোহ 

বহচোপ গ্ৰহণত অবত তৎপৰ। 

َّلْیَّْومَّ  ی ا بَّْت    ِبمَّا  نَّْفس    كُٰلُ  ُتْجزه  كَّسَّ
َّ  اِٰنَّ   الْیَّْومَّ    ُظلْمَّ  َلَّ  ِریْعُ  اّلٰله  سَّ

اِب   الِْحسَّ

18. আৰু তুবম বসহঁতক আসন্ন বদৱস সম্পলকি  সতকি  কবৰ 

বদয়ো; তযবতয়ো দুখ-কষ্ট সম্বৰণ অৱিোত বসহঁতৰ প্ৰোণ কণ্ঠোগত 

হ’ি। যোব মসক ৰ িোলি তকোলনো অেৰি িনু্ধ নোই আৰু 

এলনকুৱো তকোলনো মধযিতোকোৰীও নোই যোৰ মধযিতো গ্ৰহণ 

কৰো হ’ি। 

َّنِْذْرُهْم    الُْقلُْوُب  اِذِ  اَْلهِزفَّةِ  یَّْومَّ  وَّا
ی نَّاِجرِ  لَّدَّ ۬   الْحَّ ِظِمْیَّ   ا   كه لِمِْیَّ  مَّ   لِلٰظه
ِمْیم  ٰوََّلَّ  ِمْن  ِفْیع   حَّ اعُ   شَّ  یُٰطَّ

19. চকুসমূহৰ বিশ্বোসঘোতকতো আৰু অেৰসমূলহ বয তগোপন 

কলৰ তসয়োও ততওঁ জোলন। 
ٓاى ِنَّةَّ  یَّْعلَُّم  ا  اَْلَّْعُیِ  خَّ مَّ   ُتْخِف  وَّ

ُدْوُر   الٰصُ

20. আল্লোলহ যথোযথভোলৱ ফয়চো ো কলৰ, আৰু আল্লোহৰ 

পবৰিলতি  বসহঁলত বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ বসহঁলত এলকোলৱই 

ফয়চো ো কবৰি তনোৱোলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই সিিলেোতো, 

সিিদ্ৰষ্টো। 

 ُ ٰقِ    یَّْقِضْ  وَّاّلٰله  یَّْدُعْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ   ِبالْحَّ
ء     یَّْقُضْونَّ  َلَّ  دُْونِه   ِمْن  ْ َّ  اِٰنَّ   ِبَشَّ  اّلٰله

ِمْیعُ  ن  ُهوَّالٰسَّ  الْبَِّصْْیُ

21. ইহঁলত পৃবথৱীত বিচৰণ নকলৰ তনবক? ততবতয়োলহ 

বসহঁলত তদখো পোল লহঁলতন, পূলিি বযসক  আবছ  বসহঁতৰ 

পবৰণোম বক হহবছ । বসহঁলত ইহঁতৰ তু নোত পৃবথৱীত অবধক 

শবিশো ী আবছ  আৰু কীবতি ত আবছ  অবত প্ৰি । তথোবপও 

আল্লোলহ বসহঁতক বসহঁতৰ অপৰোধৰ িোলি কৰোয়ত্ত কবৰবছ  

আৰু আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো বসহঁতক ৰক্ষ্ো কবৰিল  তকোলনো 

নোবছ । 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ  َّانُْوا الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك   ِمْن  ك
َّانُْوا  قَّْبلِِهْم    ٰدَّ  ُهْم  ك َّشَّ ْ  ا قُٰوَّةً  ِمْٰنُ
َّاًرا ث ُهُم  اَْلَّْرِض  ِف  ٰوَّاه ذَّ ُ  فَّاَّخَّ  اّلٰله

ا   ِبُذنُْوِبِهْم    مَّ َّانَّ  وَّ ِ  ٰمِنَّ  لَُّهْم  ك   ِمْن  اّلٰله
 ٰوَّاق  

22. এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ৰোছু সকল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণোবদসহ আবহবছ  তথোবপও বসহঁলত 

(লতওলঁ োকক) প্ৰতযোখযোন কবৰবছ । তসলয় আল্লোলহ বসহঁতক 

কৰোয়ত্ত কবৰবছ । বনশ্চয় ততও ঁশবিশো ী, শোবি প্ৰদোনত 

অবত কল োৰ। 

لِكَّ  َّانَّْت  ِباَّنَُّٰهْم  ذه ْ  ك  ُرُسلُُهْم  تَّٰاْتهِْْیِ
ُهُم  فَّكَّفَُّرْوا ِبالْبَّیِٰنهِت  ذَّ ُ    فَّاَّخَّ نَّٰه    اّلٰله   اِ

ِدیُْد  قَّوِٰی    الِْعقَّاِب  شَّ
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23. আৰু বনশ্চয় আবমলয়ই মুছোক আমোৰ বনদশিনোৱ ী আৰু 

স্পষ্ট প্ৰমোণসহ তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। 
لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ن   ِباهیهِتنَّا  ُمْوسه  ا   وَُّسلْطه
ن  ِبْی   ٰمُ

24. বফৰআউন, হোমোন আৰু কোৰূনৰ ওচৰল । বকন্তু বসহঁলত 

ততওঁক, ‘যোদুকৰ, চৰম বমছ ীয়ো িুব  হকবছ ’। 

ْونَّ  اِله   فَّقَّالُْوا وَّقَّاُرْونَّ  وَّهَّامهنَّ  فِْرعَّ
ِحر   اب   سه  كَّٰذَّ

25. তোৰ বপছত মুছোই তযবতয়ো আমোৰ তৰফৰ পৰো সতয হ  

বসহঁতৰ ওচৰত হগ উপবিত হ’ , ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , 

‘মুছোৰ  গত বযসকল  ঈমোন আবনলছ, বসহঁতৰ পুত্ৰ 

সেোনবি োকক হতযো কৰো আৰু বসহঁতৰ নোৰীসক ক জীবৱত 

এবৰ বদয়ো’। বনশ্চয় কোবফৰসক ৰ ষডযন্ত্ৰ হহলছ ভ্ৰষ্টতোপূণি। 

ُهْم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ ٰقِ  جَّ   قَّالُوا ِعْنِدنَّا  ِمْن  ِبالْحَّ
ا َّبْنَّٓاءَّ  اقُْتلُْو  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  ا مَّ ه   اه  مَّعَّ

ُهْم    وَّاْستَّْحُیْوا ٓاءَّ ا   نِسَّ مَّ   كَّْیُد  وَّ
هل   ِفْ  اَِٰلَّ  الْكهِفِریْنَّ  ل  ضَّ

26. আৰু বফৰআউলন ক’ত , ‘তমোক এবৰ বদয়ো মই মুছোক 

হতযো কবৰম, চোওঁ বস তোৰ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কৰকলচোন। 

বনশ্চয় মই আশংকো কলৰোঁ তয, বস ততোমোল োকৰ দ্বীনক 

পবৰিতি ন কবৰ বদি নোইিো তদশত অশোবে বিয়পোি’। 

ْوُن  وَّقَّالَّ  َّقُْتْل  ذَُّرْوِنْ    فِْرعَّ  ُمْوسه  ا
لْیَّْدعُ  بَّٰه     وَّ ْ    رَّ اُف  اِٰنِ َّْن  اَّخَّ لَّ  ا   یُٰبَّٰدِ
َّوْ  دِیْنَُّكْم  َّْن  ا   اَْلَّْرِض  ِف  یُْٰظِهرَّ  ا
ادَّ   الْفَّسَّ

27. মুছোই ক’ত , ‘মই তমোৰ প্ৰবতপো ক আৰু (বযজন) 

ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক ততওৰঁ ওচৰত আেয় প্ৰোথিনো 

কবৰলছোঁ, এলনকুৱো প্ৰলতযক অহংকোৰী িযবিৰ পৰো বযলয় 

বিচোৰ বদৱসৰ ওপৰত ঈমোন তপোষণ নকলৰ’। 

ْ  ُمْوسه   وَّقَّالَّ  ْ  عُْذُت  اِٰنِ ٰبِ بُِٰكْم  ِبرَّ   وَّرَّ
  ِبیَّْوِم  یُْؤِمُن  َٰلَّ  ُمتَّكََّٰبِ   كُٰلِ  ٰمِْن 

اِبن   الِْحسَّ
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28. আৰু বফৰআউন িংশৰ এজন মুবমন িযবিলয় বযজলন 

বনজৰ ঈমোন তগোপন ৰোবখবছ  ততওঁ ক’ত , ‘ততোমোল োলক 

এজন িযবিক এই কোৰলণ হতযো কবৰিো তনবক তয, ততওঁ কয়, 

‘তমোৰ প্ৰবতপো ক হহলছ তকৱ  আল্লোহ’, অথচ ততও ঁ

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো সুস্পষ্ট প্ৰমোণসহ 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  আবহলছ? ততও ঁযবদ বমছ ীয়ো হয় তোৰ 

িোলি দোয়ী ততওঁ বনলজই হ’ি, আৰু যবদ ততওঁ সতযিোদী হয় 

ততলে ততওঁ ততোমোল োকক বয প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ, তোৰ পৰো 

বকছুমোন পবৰমোণ হ’ত ও ততোমোল োকৰ ওপৰত আপবতত 

হ’ি’। বনশ্চয় আল্লোলহ তসই িযবিক বহদোয়ত নকলৰ, বযজন 

সীমো ংঘনকোৰী, বমছ ীয়ো। 

۬   رَُّجل   وَّقَّالَّ  ِل  ٰمِْن   ٰمُْؤِمن    ْونَّ  اه   فِْرعَّ
یْمَّانَّه    یَّْكُتُم  تَّْقُتلُْونَّ  اِ َّ ُجًل  ا َّْن  رَّ  ا
َّ  یَُّٰقْولَّ  ٰبِ ُ  رَّ ُكْم  وَّقَّْد  اّلٰله ٓاءَّ   ِبالْبَّیِٰنهِت  جَّ
بُِٰكْم    ِمْن  َّاذِبًا یَُّٰك  وَّاِْن   ٰرَّ لَّْیهِ  ك   فَّعَّ
ادِقًا   یَُّٰك  وَّاِْن   كَِّذبُه       بَّْعُض  یُِٰصْبُكْم  صَّ
َّ  اِٰنَّ   یَِّعُدُكْم    الَِّٰذْی   مَّْن  یَّْهِدْی  َلَّ  اّلٰله

اب   ُهوَُّمْسِرف    كَّٰذَّ

29. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! আবজ ততোমোল োকলৰই ৰোজত্ব, 

পৃবথৱীত ততোমোল োলকই প্ৰভোৱশো ী; বকন্তু আল্লোহৰ শোবি 

আবহল  তকোলন আমোক সহোয় কবৰি’? বফৰআউলন ক’ত , 

‘মই বযলটো সঠিক িুব  ভোলিোঁ, তসইলটোলৱই ততোমোল োকক 

তদখুৱোওঁ আৰু মই ততোমোল োকক তকৱ  সঠিক পথলহ 

তদখুৱোওঁ’। 

ِهِریْنَّ  الْیَّْومَّ  الْمُلُْك  لَّكُُم  یهقَّْوِم    ِف  ظه
ْ  یَّْٰنُصُرنَّا  فَّمَّْن   اَْلَّْرِض ؗ  ِ  بَّاِْس  ِمنٌۢ   اّلٰله

نَّا    اِْن  ٓاءَّ ْوُن   قَّالَّ   جَّ ا   فِْرعَّ   اَِٰلَّ  اُِریُْكْم  مَّ
ا   ی مَّ َّره ا   ا مَّ َّْهِدیُْكْم  وَّ ِبیْلَّ  اَِٰلَّ  ا   سَّ

ادِ  شَّ  الٰرَّ

30. মুবমন িযবিজলন আৰু ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! 

বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ প্ৰবতও তসই বদনলটোৰ আশংকো 

কলৰোঁ, বযলটো পূিিৱতী দ সমূহৰ ওপৰত আবহবছ ; 

مَّنَّ  الَِّٰذْی   وَّقَّالَّ  ْ   یهقَّْوِم  اه اُف  اِٰنِ   اَّخَّ
اِبن  یَّْوِم  ٰمِثْلَّ  عَّلَّْیُكْم   اَْلَّْحزَّ

31. ‘বযদলৰ সংঘটিত হহবছ , নূহ, আদ, ছোমূদ আৰু বসহঁতৰ 

পৰৱতী ত োকসক ৰ তক্ষ্ত্ৰত। আল্লোলহ িোিোসক ৰ ওপৰত 

তকোলনো অনযোয় কবৰি বনবিচোলৰ। 

َُّمْودَّ   نُْوح   قَّْوِم  دَّاِْب  ِمثْلَّ    وَّعَّاد  ٰوَّث
ْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ا   بَّْعِدِهْم    ِمنٌۢ مَّ ُ  وَّ  یُِریُْد  اّلٰله
 لِٰلِْعبَّادِ  ُظلْمًا 

32. ‘আৰু তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি 

ভয়োতি  আহ্বোন বদৱসৰ আশংকো কবৰলছোঁ, 
یهقَّْوِم  ْ   وَّ اُف  اِٰنِ   یَّْومَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ
 التَّٰنَّادِن 
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33. ‘বযবদনো ততোমোল োলক বপছ তহোঁহকো বদ প োি বিচোবৰিো, 

(লসইবদনো) আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো 

কবৰিল  তকোলনো নোথোবকি। আল্লোলহ যোক বিভ্ৰোে কলৰ, তোৰ 

িোলি তকোলনো বহদোয়তকোৰী নোই’। 

ا   ُمْدِبِریْنَّ    ُتوَّلُْٰونَّ  یَّْومَّ    ٰمِنَّ  لَّكُْم   مَّ
 ِ مَّْن   عَّاِصم     ِمْن  اّلٰله ُ  یُْٰضلِِل  وَّ   فَّمَّا  اّلٰله
 هَّاد   ِمْن  لَّه  

34. বনশ্চয় ইবতপূলিি ততোমোল োকৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট 

প্ৰমোণোবদসহ ইউছুফ আবহবছ , ফ ত ততও ঁ ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  বয আবনবছ  তোক ততোমোল োলক সদোয় সলিহ 

কবৰবছ ো। অৱলশষত তযবতয়ো ততওৰঁ মৃতুয হ’ , ততবতয়ো 

ততোমোল োলক হকবছ ো, ‘আল্লোলহ এওঁৰ বপছত তকবতয়োও 

আন তকোলনো ৰোছু  তপ্ৰৰণ নকবৰি।’ এইদলৰই আল্লোলহ 

প্ৰলতযক সীমো ংঘনকোৰী, সংশয়িোদীক বিভ্ৰোে কলৰ। 

لَّقَّْد  ُكْم  وَّ ٓاءَّ   قَّْبُل  ِمْن  یُْوُسُف  جَّ
ٰك   ِفْ  ِزلُْتْم  فَّمَّا  ِبالْبَّیِٰنهِت  ٰمَّا  شَّ   ٰمِ
ُكْم  ٓاءَّ ٰته    ِبه     جَّ   لَّْن  قُلُْتْم  هَّلَّكَّ  اِذَّا حَّ
ُ  یَّْٰبعَّثَّ  ْ  اّلٰله ُسْوًَل    بَّْعِده   ِمنٌۢ لِكَّ   رَّ   كَّذه
ُ  یُِضٰلُ  ْرتَّاُب ۬   ُهوَُّمْسِرف   مَّْن  اّلٰله  ٰمُ

35. বযসকল  বসহঁতৰ ওচৰল  (বসহঁতৰ দোিীৰ সমথিনত) 

তকোলনো দ ী -প্ৰমোণ নহো সলেও আল্লোহৰ বনদশিনোৱ ী 

সম্পলকি  বিতকি ত ব প্ত হয়। আল্লোহ আৰু মুবমনসক ৰ দৃবষ্টত 

বসহঁতৰ এই কমি অবত ঘৃণোৰ তযোগয। এইদলৰই আল্লোলহ 

প্ৰলতযক অহংকোৰী, হস্বৰোচোৰী িযবিৰ হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ 

বদলয়। 

لُْونَّ  ۬ ِ۬الَِّٰذیْنَّ  ادِ یهِت  ِفْ   یُجَّ ِ  اه ْْیِ  اّلٰله   ِبغَّ
ن   هُىْ    ُسلْطه َّته ْقًتا  كََُّبَّ   ا ِ  ِعْندَّ  مَّ  اّلٰله
ُنْوا    الَِّٰذیْنَّ  وَِّعْندَّ  مَّ لِكَّ   اه  یَّْطبَّعُ  كَّذه
 ُ له  اّلٰله بَّٰار   ُمتَّكََّٰبِ   قَّلِْب  كُٰلِ  عَّ  جَّ

36. আৰু বফৰআউলন ক’ত , ‘তহ হোমোন! তমোৰ িোলি তুবম 

এখন সুউচ্চ প্ৰোসোদ বনমিোণ কৰো, যোলত মই উপোয় অৱ ম্বন 

কবৰি পোলৰোঁ, 

ْوُن  وَّقَّالَّ  امهُن  فِْرعَّ ْرًحا  ِلْ  ابِْن  یههَّ   صَّ
  ْ ٰلِ َّبْلُغُ  لَّٰعَّ ن  ا  اَْلَّْسبَّابَّ

37. ‘আকোশসমূহত আলৰোহণৰ উপোয় বিচোবৰ পোওঁ, যোলত 

মই মুছোৰ ই োহক জুবম চোি পোলৰোঁ, বনশ্চয় মই তোক বমছ ীয়ো 

িুব লহ ভোলিোঁ’। এইদলৰই বফৰআউনৰ কমিক তোৰ ওচৰত 

তশোভনীয় কবৰ বদয়ো হহবছ  আৰু তোক সৰ  পথৰ পৰো বনিৃত্ত 

কৰো হহবছ ,  গলত বফৰআউনৰ ষডযন্ত্ৰ িযথিলহ হহবছ । 

َّْسبَّابَّ  وهِت  ا مه لِعَّ  الٰسَّ َّٰطَّ ههِ  اِله   فَّا   ُمْوسه  اِل
 ْ َُّظنُٰه   وَّاِٰنِ َّاذِبًا    َلَّ لِكَّ   ك   ُزیِٰنَّ  وَّكَّذه

ْونَّ  مَّلِه   ُسْوٓءُ  لِِفْرعَّ ِن  وَُّصٰدَّ  عَّ   عَّ
ِبیِْل    ا   الٰسَّ مَّ ْونَّ  كَّْیُد  وَّ   ِفْ  اَِٰلَّ  فِْرعَّ
ن   تَّبَّاب 
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38. ঈমোন তপোষণ কৰো িযবিজলন আৰু ক’ত , ‘তহ তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক তমোৰ অনুসৰণ কৰো, মই 

ততোমোল োকক সঠিক পথত পবৰচোব ত কবৰম। 

مَّنَّ  الَِّٰذْی   وَّقَّالَّ  تَِّٰبُعْوِن  یهقَّْوِم  اه   ا
َّْهِدُكْم  ِبیْلَّ  ا ادِ   سَّ شَّ  الٰرَّ

39. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! এই পোবথিৱ জীৱন হহলছ তকৱ  

অিোয়ী তভোগ-সোমগ্ৰী। বনশ্চয় আবখৰোত, তসইলটোলহ হহলছ 

িোয়ী আিোস। 

نَّٰمَّا  یهقَّْوِم  ِذهِ  اِ وةُ  هه یه نْیَّا  الْحَّ   مَّتَّاع  ؗ  الٰدُ
ةَّ  وَّاِٰنَّ  اِر  دَّارُ  ِِهَّ  اَْلهِخرَّ  الْقَّرَّ

40. ‘তকোলনোিোই অসৎকমি কবৰল  বস তকৱ  তোৰ কমি 

অনুপোলতই শোবি পোি। আনহোলত পুৰুষ হওক িো নোৰী মুবমন 

হহ বযলয় সৎকমি কবৰি, ততওঁল োলকই জোন্নোতত প্ৰলৱশ 

কবৰি, তোত ততওলঁ োকক বদয়ো হ’ি অগণন জীবৱকো। 

ْن  ِملَّ  مَّ یِٰئَّةً  عَّ ی فَّلَّ  سَّ ا    اَِٰلَّ  یُْجزه    ِمثْلَّهَّ
مَّْن  ِملَّ  وَّ الًِحا  عَّ َّوْ  ذَّكَّر   ٰمِْن  صَّ ُنْثهی ا   ا

هٓى ِكَّ  وَُّهوَُّمْؤِمن   نَّٰةَّ  یَّْدُخلُْونَّ  فَّاُول  الْجَّ
ا  یُْرزَّقُْونَّ  اب   ِبغَّْْیِ  فِْیهَّ  ِحسَّ

41. ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! বক হ’ ! মই ততোমোল োকক মুবিৰ 

বপলন আহ্বোন কবৰ আলছোঁ, আৰু ততোমোল োলক তমোক অবিৰ 

বপলন মোবত আছো! 

یهقَّْوِم  ا  وَّ َّدُْعْوُكْم  ِلْ    مَّ وةِ  اِلَّ  ا   النَّٰجه
 النَّٰاِر   اِلَّ  وَّتَّْدُعْونَِّنْ  

42. ‘ততোমোল োলক তমোক মোবত আছো যোলত মই আল্লোহৰ 

 গত কুফৰী কলৰোঁ আৰু ততওৰঁ  গত বশ্বকি  কলৰোঁ, বয বিষলয় 

তমোৰ তকোলনো জ্ঞোন নোই; অথচ মই ততোমোল োকক আহ্বোন কবৰ 

আলছোঁ মহো পৰোৰমশো ী, পৰম ক্ষ্মোশী ৰ ফোল । 

ْكُفرَّ  تَّْدُعْونَِّنْ  ِ  َِلَّ ا  ِبه   وَّاُْشِركَّ  ِباّلٰله  مَّ
َّنَّا   عِلْم  ؗ  ِبه   ِلْ  لَّیْسَّ  َّدُْعْوُكْم  وَّا   اِلَّ  ا
ِزیْزِ  ٰفَّاِر  الْعَّ  الْغَّ

43. ‘এই বিষয়ত তকোলনো সলিহ নোই তয, ততোমোল োলক 

তমোক যোৰ ফোল  আহ্বোন কবৰ আছো, বস পৃবথৱী আৰু 

আবখৰোতৰ ক'ততো আহ্বোনৰ তযোগয নহয়। প্ৰকৃতলত আমোৰ 

প্ৰতযোৱতি ন হ’ি তকৱ  আল্লোহৰ বপলন আৰু বনশ্চয় 

সীমো ংঘনকোৰী- বি োক হহলছ অবিৰ অবধিোসী। 

مَّ  َلَّ  رَّ َّنَّٰمَّا  جَّ  لَّه   لَّیْسَّ  اِلَّْیهِ  تَّْدُعْونَِّنْ   ا
نْیَّا  ِف  دَّْعوَّة   ةِ  ِف  وََّلَّ  الٰدُ َّٰنَّ  اَْلهِخرَّ   وَّا
دَّٰنَّا   ِ  اِلَّ  مَّرَّ َّٰنَّ  اّلٰله   ُهْم  الْمُْسِرفِْیَّ  وَّا
ُب   النَّٰاِر  اَّْصحه

44. ‘এলতলক মই ততোমোল োকক বযলিোৰ কথো হক আলছোঁ, 

অনবতপ লম ততোমোল োলক তসইলিোৰ কথো স্মৰণ কবৰিো; আৰু 

মই তমোৰ (যোৱতীয়) বিষয় আল্লোহৰ ওচৰলতই সমপিণ 

কবৰলছোঁ। বনশ্চয় আল্লোহ ততওৰঁ িোিোসক ৰ প্ৰবত সিিদ্ৰষ্টো’। 

تَّْذُكُرْونَّ  ا   فَّسَّ َّقُْولُ  مَّ   وَّاُفَّٰوُِض   لَّكُْم    ا
َّْمِرْی   ِ    اِلَّ  ا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ٌۢ  اّلٰله ِبالِْعبَّادِ  بَِّصْْی 
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45. ফ ত আল্লোলহ ততওঁক বসহঁতৰ যডযন্ত্ৰৰ অবনষ্টৰ পৰো 

ৰক্ষ্ো কবৰল  আৰু বফৰআউন তগোিীক কঠিন শোবিলয় তঘবৰ 

তপ োল , 

ُ  فَّوَّقهىهُ  اهِت  اّلٰله ٰیِ ا  سَّ اقَّ  مَّكَُّرْوا مَّ   وَّحَّ
ْونَّ  ِباهِل  اِب   ُسْوٓءُ  فِْرعَّ ذَّ  الْعَّ

46. পুৱো-গধূব  বসহঁতক অবিত উপবিত কৰো হয় আৰু বযবদনো 

বকয়োমত সংঘটিত হ’ি তসইবদনো (বফবৰিোসক ক) তকোৱো 

হ’ি, ‘বফৰআউন তগোিীক কল োৰ শোবিত বনলক্ষ্প কৰো’। 

َّلنَّٰارُ  ُضْونَّ  ا ا   یُْعرَّ ِشٰیًا    غُُدٰوًا عَّلَّْیهَّ   وَّعَّ
یَّْومَّ  ُة  تَُّقْوُم  وَّ اعَّ ا الٰسَّ َّدِْخلُْو    اهلَّ  ا

ْونَّ  ٰدَّ  فِْرعَّ َّشَّ اِب  ا ذَّ  الْعَّ

47. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত জোহোন্নোমতলগ পৰস্পলৰ বিতকি ত 

ব প্ত হ’ি, ততবতয়ো দুিি সকল  অহংকোৰীবি োকক ক’ি, 

‘বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ অনুসোৰী আবছল োঁ, এলতলক 

ততোমোল োলক আমোৰ পৰো জোহোন্নোমৰ জুইৰ বকছু অংশ গ্ৰহণ 

কবৰিোলন’? 

ْونَّ  وَّاِذْ  ٓاٰجُ   فَّیَُّقْولُ  النَّٰارِ  ِف  یَّتَّحَّ
ُٓؤا فه عَّ َِّٰذیْنَّ  الٰضُ ا لِل ْو  ُ   ُكنَّٰا  اِنَّٰا  اْستَّْكَبَّ
ْل  تَّبًَّعا  لَّكُْم  َّنُْتْم  فَّهَّ نَّٰا  ٰمُْغُنْونَّ  ا   عَّ
 النَّٰارِ  ٰمِنَّ  نَِّصیًْبا 

48. অহংকোৰীবি োলক ক’ি, ‘আবম সকল োলৱ তদলখোন 

ইয়োলতই আলছোঁ, বনশ্চয় আল্লোলহ িোিোসক ৰ মোজত বিচোৰ 

সম্পন্ন কবৰলছ’। 

ا الَِّٰذیْنَّ  قَّالَّ  ْو  ُ ا  ن  كُٰل   اِنَّٰا  اْستَّْكَبَّ   فِْیهَّ
َّ  اِٰنَّ  كَّمَّ  قَّْد  اّلٰله  الِْعبَّادِ  بَّْیَّ  حَّ

49. আৰু জোহোন্নোমীবি োলক জোহোন্নোমৰ প্ৰহৰীসক ক ক’ি, 

‘আলপোনোল োলক (আমোৰ হহ) আলপোনোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত প্ৰোথিনো কৰকলচোন, ততও ঁ তযন আমোৰ পৰো এবদনৰ 

িোলি হ'ত ও শোবি  োঘৱ কবৰ বদলয়’। 

نَّةِ  النَّٰارِ  ِف  الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  زَّ نَّٰمَّ  لِخَّ هَّ   جَّ
بَُّٰكْم  ادُْعْوا ْف  رَّ ٰفِ نَّٰا  یُخَّ   ٰمِنَّ  یَّْوًما  عَّ

اِب  ذَّ  الْعَّ

50. ততওঁল োলক ক'ি’, ‘ততোমোল োকৰ ওচৰল  স্পষ্ট 

প্ৰমোণোবদ সহকোলৰ ততোমোল োকৰ ৰোছু সক  অহো 

নোবছ লন’? জোহোন্নোমীবি োলক ক’ি, ‘হয় বনশ্চয় আবহবছ ’। 

প্ৰহৰীসকল  ক’ি, ‘এলতলক ততোমোল োলকই প্ৰোথিনো কৰো; 

আৰু কোবফৰসক ৰ প্ৰোথিনো তকৱ  বনষ্ফ লহ হয়’। 

لُْو ا لَّْم  قَّا َّوَّ   ُرُسلُكُْم  تَّاْتِْیُكْم  تَُّك  ا
ِت    لُْوا  ِبالْبَّیِٰنه لُْوا  بَّله    قَّا  فَّادُْعْوا    قَّا

ا  مَّ ُؤا وَّ ٓ ن  ِفْ  اَِٰلَّ  الْكهِفِریْنَّ  دُعه هل  ل  ضَّ
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51. বনশ্চয় আবম আমোৰ ৰোছু সক ক আৰু বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ ততওঁল োকক পোবথিৱ জীৱনত সহোয় কবৰম, আৰু 

তসইবদনোও সহোয় কবৰম বযবদনো সোক্ষ্ীসক  বথয় হ’ি। 

نَّٰا  ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ُرُسلَّنَّا  لَّنَّْنُصرُ  اِ مَّ  ِف  اه
وةِ  یه نْیَّا  الْحَّ یَّْومَّ  الٰدُ   یَُّقْوُم  وَّ
ادُن   اَْلَّْشهَّ

52. বযবদনো যোব মসক ৰ ওজৰ-আপবত্ত বসহঁতৰ তকোলনো 

কোমত নোবহি। বসহঁতৰ িোলি আলছ অবভসম্পোত আৰু বসহঁতৰ 

িোলি আলছ বনকৃষ্ট আিোস। 

لِمِْیَّ  یَّْنفَّعُ  َلَّ  یَّْومَّ  ُتُهْم  الٰظه ْعِذرَّ  مَّ
لَُّهُم  لَُّهْم  اللَّْٰعنَّةُ  وَّ اِر  ُسْوٓءُ  وَّ  الٰدَّ

53. আৰু বনশ্চয় আবম মুছোক বহদোয়ত দোন কবৰবছল োঁ আৰু 

িনী ইছৰোঈ ক বকতোিৰ উত্তৰোবধকোৰী কবৰবছল োঁ, 
لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ ی ُمْوسَّ  اه ثْنَّا  الُْهده َّْورَّ  وَّا
ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   ن  اِْسرَّ  الِْكتهبَّ

54. তিোধশবিসম্পন্ন ত োকসক ৰ িোলি পথবনলদি শ আৰু 

উপলদশ বহচোলপ। 

ی ُهًدی ْكره  اَْلَّلْبَّاِب  َِلُوِل  وَّذِ

55. এলতলক তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো, বনশ্চয় আল্লোহৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত সতয।  গলত তুবম ততোমোৰ ত্ৰুটিৰ িোলি ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কৰো আৰু পুৱো-গধূব  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ 

হসলত পবৱত্ৰতো তথো মবহমো তঘোষণো কৰো। 

ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  فَّاْصَِبْ  ٰق   اّلٰله  وَّاْستَّْغِفرْ  حَّ
نٌِْۢبكَّ  ْح  لِذَّ بِٰ ْمدِ  وَّسَّ بِٰكَّ  ِبحَّ َِشِٰ  رَّ  ِبالْعَّ
َّاِر   وَّاَْلِبْك

56. বনশ্চয় বযসকল  বনজৰ ওচৰত তকোলনো দ ী -প্ৰমোণ 

নথকো সলত্বও আল্লোহৰ বনদশিনোৱ ী সম্পলকি  বিতকি ত ব প্ত 

হয়, বসহঁতৰ অেৰত আলছ তকৱ  অহংকোৰ, বসহঁলত এই 

বিষয়ত তকবতয়োও সফ তো  োভ কবৰি তনোৱোবৰি। এলতলক 

তুবম তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰত আেয় বিচৰো; বনশ্চয় ততও ঁ

সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো। 

لُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ادِ یهِت  ِفْ   یُجَّ ِ  اه ْْیِ  اّلٰله   ِبغَّ
ن   هُىْ ن  ُسلْطه َّته  اَِٰلَّ  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  اِْن   ا
ا  ِكَْب   ِ    فَّاْستَِّعذْ   ِببَّالِِغْیِه    ُهْم  ٰمَّ   ِباّلٰله
نَّٰه   ِمْیعُ  اِ  الْبَِّصْْیُ  ُهوَّالٰسَّ

57. বনশ্চয় আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্ট, মোনৱ সৃবষ্টতলকও 

িোঙৰ বিষয়, বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই তসয়ো নোজোলন। 
لُْق  مهوهِت  لَّخَّ ُ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ ْكَبَّ َّ   ِمْن  ا
لِْق  هِكٰنَّ  النَّٰاِس  خَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   َلَّ  النَّٰاِس  ا

 یَّْعلَّمُْونَّ 
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58. অন্ধ আৰু দৃবষ্টসম্পন্ন িযবি তকবতয়োও সমোন নহয়, 

এইদলৰ বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

পক্ষ্োেলৰ বযসকল  অসৎকমি কবৰলছ বসহঁলতও সমোন নহয়। 

ততোমোল োলক অবত সোমোনযলহ উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

ا  مَّ ۬   اَْلَّْعمه  یَّْستَّوِی وَّ   وَّالْبَِّصْْیُ ن
ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  وََّلَّ  الٰصه
ُء    ا  قَّلِْیًل   الْمُِسْٓ ٰكَُّرْونَّ  ٰمَّ  تَّتَّذَّ

59. বনশ্চয় বকয়োমত অৱশযম্ভোৱী, ইয়োত তকোলনো সলিহ নোই; 

বকন্তু অবধকোংশ ত োলকই বিশ্বোস নকলৰ। 
ةَّ  اِٰنَّ  اعَّ هتِیَّة   الٰسَّ یْبَّ  َٰلَّ  َلَّ ا  رَّ  فِْیهَّ

هِكٰنَّ  ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ  یُْؤِمُنْونَّ   َلَّ  النَّٰاِس  ا

60. আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো লক হকলছ, ‘ততোমোল োলক 

তকৱ  তমোৰ ওচৰলতই দুআ কৰো, মই ততোমোল োকৰ দুআ 

কিু  কবৰম। বনশ্চয় বযসকল  অহংকোৰ কবৰ তমোৰ ইিোদতৰ 

পৰো বিমুখ হয়, বসহঁত অবচলৰই  োবঞ্ছত হহ জোহোন্নোমত প্ৰলৱশ 

কবৰি’। 

بُُٰكُم  وَّقَّالَّ  َّْستَِّجْب  ادُْعْوِنْ   رَّ   لَّكُْم    ا
ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْن  یَّْستَّْكَِبُ ْ  عَّ   ِعبَّادَِّٰت

یَّْدُخلُْونَّ  نَّٰمَّ  سَّ هَّ ن  جَّ  دهِخِریْنَّ

61. আল্লোহ, বযজলন ততোমোল োকৰ িোলি ৰোবতক সৃবষ্ট কবৰলছ 

যোলত ততোমোল োলক তোত বিেোম কবৰি পোৰো, আৰু বদনক 

কবৰলছ আল োলকোজ্জ্ব । বনশ্চয় আল্লোহ মোনুহৰ প্ৰবত 

অনুগ্ৰহশী , বকন্তু অবধকোংশ মোনুলহই কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ 

নকলৰ। 

 ُ َّّلٰله لَّ  الَِّٰذْی  ا عَّ   لِتَّْسكُُنْوا الَّْٰیلَّ  لَّكُُم  جَّ
ارَّ  فِْیهِ  َّ  اِٰنَّ   ُمْبِصًرا     وَّالنَّٰهَّ  لَُّذوْ  اّلٰله
لَّ  فَّْضل   هِكٰنَّ  النَّٰاِس  عَّ ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ   النَّٰاِس  ا
 یَّْشكُُرْونَّ  َلَّ 

62. ততলৱঁই আল্লোহ, ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক, সকল ো 

িস্তুৰ স্ৰষ্টো; ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই। 

এলতলক ততোমোল োকক ক’হ  ওভতোই বনয়ো হহলছ? 

لِكُُم  ُ  ذه بُُٰكْم  اّلٰله الُِق  رَّ ء     كُٰلِ  خَّ ْ  َلَّ    َشَّ
ههَّ  َّٰنه   ُهوَّ ؗ  اَِٰلَّ  اِل  ُتْؤفَُّكْونَّ  فَّا

63. এইদলৰই ওভতোই বনয়ো হয় তসইসক  ত োকক, 

বযসকল  আল্লোহৰ বনদশিনোৱ ীক অস্বীকোৰ কলৰ। 
لِكَّ  َّانُْوا الَِّٰذیْنَّ  یُْؤفَُّك  كَّذه ِ  ِباهیهِت  ك   اّلٰله

ُدْونَّ   یَّْجحَّ
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64. আল্লোলহই ততোমোল োকৰ িোলি পৃবথৱীক বিবতশী  কবৰলছ 

আৰু আকোশখনক কবৰ বদলছ চোদ আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকৰ 

আকৃবত গ ন কবৰলছ, তোৰ বপছত ততোমোল োকৰ আকৃবতক 

সুিৰ ৰূপ বদলছ,  গলত ততোমোল োকক পবৱত্ৰ িস্তুৰ পৰো 

জীবৱকো দোন কবৰলছ। ততলৱঁই আল্লোহ, ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো ক। এলতলক বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহ বকমোন 

তয িৰকতময়! 

 ُ َّّلٰله لَّ  الَِّٰذْی  ا عَّ اًرا  اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ قَّرَّ
مَّٓاءَّ  ُكْم  ٰوَّالٰسَّ ٰوَّرَّ نَّ  ِبنَّٓاًء ٰوَّصَّ   فَّاَّْحسَّ
ُكْم  زَّقَُّكْم  ُصوَّرَّ ِت    ٰمِنَّ  وَّرَّ یِٰبه   الٰطَّ
لِكُُم  ُ  ذه ۬   اّلٰله بُُٰكْم   َّكَّ   رَّ ُ  فَّتََّبه ٰبُ  اّلٰله   رَّ

لَّمِْیَّ   الْعه

65. ততও ঁবচৰিীৱ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই। এলতলক ততোমোল োলক ততওঁৰ আনুগতযত একবনি হহ 

তকৱ  ততওঁলকই প্ৰোথিনো কৰো। সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  

বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহলৰই প্ৰোপয। 

 ُٰ ههَّ  َلَّ   ُهوَّالْحَّ فَّادُْعْوهُ  اَِٰلَّ  اِل   ُهوَّ
یْنَّ    لَّهُ  ُمْخلِِصْیَّ  ْمُد   الٰدِ َّلْحَّ ِ  ا ٰبِ  ّلِلٰه  رَّ
لَّمِْیَّ   الْعه

66. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোবহলৰ বযলিোৰক প্ৰোথিনো 

কৰো, তসইলিোৰৰ ইিোদত কবৰিল  তমোক বনলষধ কৰো হহলছ, 

কোৰণ তমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তমোৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট 

প্ৰমোণোবদ আবহলছ। মই বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত 

আত্মসমপিণ কবৰিল  আলদশপ্ৰোপ্ত হহলছোঁ। 

ْ  قُْل  َّْن  نُِهْیُت  اِٰنِ َّْعُبدَّ  ا   الَِّٰذیْنَّ  ا
ِ  دُْوِن  ِمْن  تَّْدُعْونَّ  ِنَّ  لَّمَّٰا  اّلٰله ٓاءَّ   جَّ
ْ ؗ  ِمْن  الْبَّیِٰنهُت  ٰبِ َّْن  وَّاُِمْرُت   ٰرَّ  اُْسلِمَّ  ا
ٰبِ  لَّمِْیَّ  لِرَّ  الْعه

67. ততলৱঁই ততোমোল োকক মোটিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ 

বপছত শুৰবিিুৰ পৰো, তোৰ বপছত আ োকো (ৰিবপি)ৰ 

পৰো, তোৰ বপছতলহ ততোমোল োকক উব য়োই আলন নৱজোত 

বশশুৰূলপ, যোলত ততোমোল োলক তযৌৱনত উপনীত তহোৱো, তোৰ 

বপছত যোলত ততোমোল োলক িৃি তহোৱো। ততোমোল োকৰ 

বকছুমোনক ইয়োৰ পূলিিই মৃতুয ঘলটোৱো হয়, যোলত 

ততোমোল োলক বনধিোবৰত সময়ত উপনীত তহোৱো আৰু 

ততোমোল োলক যোলত িুবজি পোৰো। 

لَّقَُّكْم  ِذْی ُهوَّالَّٰ  اب   ٰمِْن  خَّ   ِمْن  ثُٰمَّ  ُترَّ
  یُْخِرُجكُْم  ثُٰمَّ  عَّلَّقَّة   ِمْن  ثُٰمَّ  نُْٰطفَّة  
ا ثُٰمَّ  ِطْفًل  ُكْم  لِتَّبْلُُغْو  َُّشٰدَّ  ثُٰمَّ  ا

ِمْنُكْم   ُشُیْوًخا    لِتَُّكْونُْوا   یُٰتَّوَّٰفه  ٰمَّْن  وَّ
ا قَّْبُل  ِمْن  لِتَّبْلُُغْو  ًل  وَّ ٰمً  اَّجَّ   ٰمُسَّ

لَّٰكُْم  لَّعَّ  تَّْعِقلُْونَّ  وَّ

68. ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয ঘটোয়, আৰু 

তযবতয়ো ততওঁ বকিো কবৰিল  বিৰ কলৰ ততবতয়ো ইয়োৰ িোলি 

ততওঁ তকৱ  কয় ‘হ’, তসইলটো তৎক্ষ্ণোত হহ যোয়। 

یُِمْیُت    یُْح   ُهوَّالَِّٰذْی  َّْمًرا قَّضه   فَّاِذَّا  وَّ  ا
 فَّیَُّكْوُنن  ُكْن  لَّه   یَُّقْولُ  فَّاِنَّٰمَّا 
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69. তুবম বসহঁতক  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসকল  আল্লোহৰ 

বনদশিনোৱ ী সম্পলকি  বিতকি  কলৰ? বসহঁতক ক’হ  ওভতোই 

বনয়ো হহলছ? 

َّلَّْم  لُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا ادِ یهِت  ِفْ   یُجَّ   اه
   ِ َّٰنه   اّلٰله فُْونَّ  ا  یُْصرَّ

70. বসহঁলত বকতোিক আৰু আমোৰ ৰোছু সকল  বয হ  

তপ্ৰবৰত হহলছ তোক অস্বীকোৰ কলৰ, এলতলক বসহঁলত 

অবতশীলে জোবনিল  পোি, 

بُْوا الَِّٰذیْنَّ  ِب  كَّٰذَّ ِبمَّا   ِبالِْكته لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   ِبه   ا
  ۬ ا ۛ ْوفَّ   ُرُسلَّنَّ ن  فَّسَّ  یَّْعلَّمُْونَّ

71. তযবতয়ো বসহঁতৰ বিবঙত গ োিি আৰু বশকব  থোবকি, 

আৰু বসহঁতক টোবন হ  তযোৱো হ’ি, 
هُل  اِذِ  َّْعنَّاقِِهْم  ِفْ   اَْلَّغْل هِسُل    ا ل   وَّالٰسَّ

ن  ُبْونَّ  یُْسحَّ

72. উত ো পোনীৰ মোজত, তোৰ বপছত বসহঁতক জ্বল োৱো হ'ি 

অবিৰ মোজত। 
۬   ِف  ِمْیِم ن ُرْونَّ   النَّٰارِ  ِف  ثُٰمَّ   الْحَّ  یُْسجَّ

73. তোৰ বপছত বসহঁতক তকোৱো হ’ি, ‘ক'ত বসহঁত, 

বযসক ক ততোমোল োলক অংশীদোৰ িোপন কবৰবছ ো, 
َّیْنَّ  لَُّهْم  قِْیلَّ  ثُٰمَّ  ا  ا   ُكنُْتْم  مَّ

ن   ُتْشِرُكْونَّ

74. আল্লোহৰ িোবহলৰ’? বসহঁলত ক’ি, ‘বসহঁত তদলখোন আমোৰ 

পৰো (আবজ) আঁতবৰ হগলছ; িৰং ইবতপূলিি আবম কোলকো 

আহ্বোলন কৰো নোবছল োঁ’। এইদলৰই আল্লোলহ কোবফৰসক ক 

বিভ্ৰোে কলৰ। 

ِ    دُْوِن  ِمْن  لُْوا  اّلٰله لُْٰوا قَّا نَّٰا  ضَّ   لَّْٰم  بَّْل  عَّ
ْیـ ًا    قَّْبُل  ِمْن  نَّْٰدُعْوا نَُّكْن  لِكَّ   شَّ  كَّذه
ُ  یُِضٰلُ   الْكهِفِریْنَّ  اّلٰله

75. এয়ো এইকোৰলণ তয, ততোমোল োলক পৃবথৱীত অযথো উল্লোস 

কবৰবছ ো আৰু এই কোৰলণও তয, ততোমোল োলক অহংকোৰ 

কবৰবছ ো। 

لِكُْم  ُحْونَّ  ُكنُْتْم  ِبمَّا  ذه   اَْلَّْرِض  ِف  تَّْفرَّ
ْْیِ  ٰقِ  ِبغَّ ِبمَّا  الْحَّ ُحْونَّ   ُكنُْتْم  وَّ  تَّْمرَّ

76. ততোমোল োলক জোহোন্নোমত িোয়ীভোলৱ অৱিোন কবৰিল  

ইয়োৰ বিবভন্ন দুৱোলৰলৰ প্ৰলৱশ কৰো, এলতলক (তচোৱোলচোন!) 

বকমোন তয বনকৃষ্ট অহংকোৰী- বি োকৰ আিোসি ! 

َّبْوَّابَّ  اُدُْخلُْو ا نَّٰمَّ  ا هَّ لِِدیْنَّ  جَّ ا    خه   فِْیهَّ
یْنَّ  مَّثْوَّی فَِّبْئسَّ  ِ  الْمُتَّكََّٰبِ
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77. গবতলক তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো। বনশ্চয় আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

সতয। আবম বসহঁতক বয প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰদোন কবৰলছোঁ তোলৰ অ প 

যবদ মই ততোমোক তদখুৱোই বদও ঁঅথিো (তোৰ পূলিিই যবদ) 

ততোমোৰ মৃতুয ঘটোওঁ, তথোবপও তদলখোন বসহঁলত তমোৰ 

ওচৰল লকই প্ৰতযোৱবতি ত হ’ি। 

ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  فَّاْصَِبْ  ٰق     اّلٰله   فَّاِٰمَّا   حَّ
یَّنَّٰكَّ  َّوْ  نَِّعُدُهْم  الَِّٰذْی  بَّْعضَّ  نُِر   ا

فَّٰیَّنَّٰكَّ  ُعْونَّ   فَّاِلَّیْنَّا   نَّتَّوَّ  یُْرجَّ

78. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ পূলিিও িহুলতো ৰোছু  তপ্ৰৰণ 

কবৰলছোঁ। আবম ততওঁল োকৰ বকছুমোনৰ িণিনো ততোমোৰ ওচৰত 

কবৰলছোঁ আৰু বকছুমোনৰ িণিনো কৰো নোই। আল্লোহৰ অনুমবত 

অবিহলন তকোলনো বনদি শন হ  অহোলটো তকোলনো ৰোছু ৰ পলক্ষ্ 

সম্ভৱ নহয়। এলতলক তযবতয়ো আল্লোহৰ আলদশ আবহি 

ততবতয়ো নযোয় সংগতভোলৱ ফয়চো ো হহ যোি। ততবতয়ো 

িোবত পন্থীবি োক ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ি। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ْ  قَّْبلِكَّ  ٰمِْن  ُرُسًل  ا   ِمْٰنُ
ْصنَّا  ٰمَّْن  ْ  عَّلَّیْكَّ  قَّصَّ ِمْٰنُ   لَّْٰم  ٰمَّْن  وَّ

ا   عَّلَّْیكَّ    نَّْقُصْص  مَّ َّانَّ  وَّ ُسْول   ك َّْن  لِرَّ   ا
 َّ ِ    ِباِذِْن  اَِٰلَّ  ِباهیَّة   یَّٰاِْٰت ٓاءَّ  فَّاِذَّا  اّلٰله َّْمرُ  جَّ   ا
 ِ ٰقِ  قُِضَّ  اّلٰله ِسرَّ  ِبالْحَّ  ُهنَّالِكَّ  وَّخَّ

ن   الْمُْبِطلُْونَّ

79. ততলৱঁই আল্লোহ, বযজলন ততোমোল োকৰ িোলি ঘৰচীয়ো জন্তু 

সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত ততোমোল োলক তসইলিোৰৰ বকছুমোনৰ 

ওপৰত আলৰোহণ কবৰি পোৰো আৰু বকছুমোনক ভক্ষ্ণ কবৰি 

পোৰো। 

 ُ َّّلٰله لَّ  الَِّٰذْی  ا عَّ امَّ  لَّكُُم  جَّ   اَْلَّنْعَّ
كَُّبْوا ْ ا  لَِتَّ ا   ِمْنهَّ ِمْنهَّ ؗ  وَّ  تَّاْكُلُْونَّ

80. আৰু ইয়োত ততোমোল োকৰ িোলি আলছ প্ৰচুৰ উপকোৰ, 

যোলত ততোমোল োলক বনজৰ অেৰত বয প্ৰলয়োজন অনুভৱ কৰো, 

তসইলিোৰৰ দ্বোৰো তসয়ো পূৰণ কবৰি পোৰো।  গলত তসইলিোৰৰ 

ওপৰত আৰু তনৌযোনৰ ওপৰত ততোমোল োকক িহন কৰো হয়। 

لَّكُْم  ا  وَّ لِتَّبْلُُغْوا مَّنَّافِعُ  فِْیهَّ ا  وَّ   عَّلَّْیهَّ
ةً  اجَّ ا  ُصُدْوِرُكْم  ِفْ  حَّ لَّ  وَّعَّلَّْیهَّ   وَّعَّ
 ُتْحمَّلُْونَّ   الُْفلِْك 

81. আৰু ততলৱঁই ততোমোল োকক ততওৰঁ বনদশিনোৱ ী তদখুৱোই 

থোলক। এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তকোনলটো তকোনলটো 

বনদশিনক অস্বীকোৰ কবৰিো? 

یُِریُْكْم  ۬   وَّ یهِته    َّٰیَّ   اه یهِت  فَّا ِ  اه   اّلٰله
 ُتْنِكُرْونَّ 
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82. বসহঁলত পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কৰো নোই তনবক, ততবতয়োলহ 

বসহঁলত তদখো পোল লহঁলতন বসহঁতৰ পূিিৱতী বি োকৰ পবৰণোম 

বক হহবছ ? বসহঁলত পৃবথৱীত ইহঁততলকও সংখযোগবৰি 

 গলত শবি আৰু কীবতি ত আবছ  অবত প্ৰি । তথোবপও 

বসহঁলত বয অজি ন কবৰবছ  তসয়ো বসহঁতৰ তকোলনো কোমত অহো 

নোবছ । 

َّفَّلَّْم  ْوا ا  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ    قَّْبلِِهْم    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك
ا َّانُْو  ْكثَّرَّ  ك َّ ْ  ا ٰدَّ  ِمْٰنُ َّشَّ َّاًرا وَّا ث   ِف  قُٰوَّةً ٰوَّاه

ْ  اَّْغنه  فَّمَّا   اَْلَّْرِض  ا  عَّْٰنُ َّانُْوا ٰمَّ   ك
 یَّْكِسُبْونَّ 

83. বসহঁতৰ ওচৰল  তযবতয়ো বসহঁতৰ ৰোছু সকল  সুস্পষ্ট 

প্ৰমোণোবদ হ  উপবিত হহবছ , ততবতয়ো বসহঁলত (তসইলিোৰক 

অৱজ্ঞো কবৰ) বনজৰ ওচৰত থকো জ্ঞোনলক প্ৰোধোনয বদ 

আনবিত হহবছ । ফ ত বসহঁলত বযলটোক হ   োট্টো-বিদ্ৰূপ 

কবৰবছ  তসইলটোলৱই বসহঁতক পবৰলিষ্টন কবৰবছ । 

ْتُهْم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ  ِبالْبَّیِٰنهِت  ُرُسلُُهْم  جَّ
ُهْم  ِبمَّا  فَِّرُحْوا اقَّ  الِْعلِْم  ٰمِنَّ  ِعْندَّ   وَّحَّ
ا  ِبِهْم  َّانُْوا ٰمَّ  یَّْستَّْهِزُءْونَّ  ِبه   ك

84. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো আমোৰ শোবি তদখো পোইবছ  

ততবতয়ো হকবছ , ‘আবম একমোত্ৰ আল্লোহৰ ওপৰত ঈমোন 

আবনল োঁ আৰু আবম ততওঁৰ  গত বযলিোৰক অংশী কবৰবছল োঁ 

তসইলিোৰক প্ৰতযোখযোন কবৰল োঁ’। 

َّْوا فَّلَّمَّٰا  ا نَّا  رَّ ا بَّاْسَّ لُْو  نَّٰا  قَّا مَّ ِ  اه ه   ِباّلٰله   وَّْحدَّ
 ُمْشِرِكْیَّ  ِبه   ُكنَّٰا  ِبمَّا  وَّكَّفَّْرنَّا 

85. বকন্তু আমোৰ শোবি তদখো তপোৱোৰ বপছত বসহঁলত হ  অহো 

ঈমোন বসহঁতৰ তকোলনো উপকোৰত অহো নোবছ । আল্লোহৰ এই 

বিধোন পূিিলৰ পৰো ততওঁৰ িোিোসক ৰ মোজত চব  আবহলছ। 

ফ ত কোবফৰসক  ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ । 

یْمَّانُُهْم  یَّْنفَُّعُهْم  یَُّك  فَّلَّْم  َّْوا لَّمَّٰا  اِ ا   رَّ
نَّا    ِ  ُسنَّٰتَّ   بَّاْسَّ لَّْت  قَّْد  الَِّٰتْ  اّلٰله   ِفْ  خَّ
ِسرَّ   ِعبَّادِه     ن  ُهنَّالِكَّ  وَّخَّ  الْكهِفُرْونَّ
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ফুবচ্ছ োত فصلَت 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।   ٓم  حه

2. (এই গ্ৰন্থখন) পৰম কৰুণোময় পৰম দয়ো ু সেোৰ তৰফৰ 

পৰো অৱতীণি। 
ْحمهِن  ٰمِنَّ  تََّْنِیْل   ِحیِْم   الٰرَّ  الٰرَّ

3. এলনকুৱো এখন বকতোি, যোৰ আয়োতসমূহ জ্ঞোনী সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি বিশদভোলৱ িণিনো কৰো হহলছ, তকোৰআনৰূলপ আৰিী 

ভোষোত, 

لَّْت  ِكتهب   یهُته   فُٰصِ نًا  اه ِبٰیًا  قُْراه رَّ   لِٰقَّْوم   عَّ
ن   یَّْٰعلَّمُْونَّ

4. সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰী বহচোলপ। তথোবপও বসহঁতৰ 

সৰহভোলগই মুখ ঘূৰোই হ লছ। গবতলক বসহঁলত নুশুবনি। 

ا ٰوَّنَِّذیًْرا    ْكثَُّرُهْم  فَّاَّْعرَّضَّ   بَِّشْْیً َّ   ا
 یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ  فَُّهْم 

5. আৰু বসহঁলত কয়, ‘তুবম আমোক যোৰ প্ৰবত আহ্বোন কবৰ 

আছো, তসই বিষলয় আমোৰ অেৰত আৱৰণ পবৰলছ, আৰু 

আমোৰ কোণত আলছ িবধৰতো,  গলত আমোৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত আলছ পদি ো; তসলয় তুবম ততোমোৰ কোম 

কৰো, বনশ্চয় আবম আমোৰ কোম কবৰম’। 

ِكنَّٰة   ِفْ   قُلُْوبُنَّا  وَّقَّالُْوا َّ ٰمَّا  ا   تَّْدُعْونَّا   ٰمِ
نِنَّا  وَِّفْ   اِلَّْیهِ  ذَّا ْ  اه ِمنٌۢ   بَّْیِننَّا  وَّقْر  ٰوَّ

بَّیِْنكَّ  اب   وَّ نَّٰنَّا  فَّاْعمَّْل  ِحجَّ   اِ
ِملُْونَّ   عه

6. তকোৱো, ‘মই তকৱ  ততোমোল োকৰ দলৰই এজন মোনুহ, 

তমোৰ প্ৰবত অহী কৰো হয় তয, ততোমোল োকৰ ই োহ হহলছ 

তকৱ  এজন ই োহ। এলতলক ততোমোল োলক ততওৰঁ প্ৰবত 

দৃঢতো অৱ ম্বন কৰো আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই ক্ষ্মো প্ৰোথিনো 

কৰো’।  গলত দুলভি োগ হহলছ মুশ্ববৰকসক ৰ িোলি, 

نَّٰمَّا   قُْل  َّنَّا  اِ ر   ا َّٰ  یُْوحه   ٰمِثْلُكُْم  بَّشَّ   اِلَّ
َّنَّٰمَّا   هُهكُْم  ا هه   اِل ا ٰوَّاِحد   اِل  فَّاْستَِّقْیُمْو 
  وَّوَّیْل    وَّاْستَّْغِفُرْوهُ    اِلَّْیهِ 

ن   لِٰلْمُْشِرِكْیَّ

7. বযসকল  যোকোত প্ৰদোন নকলৰ, আৰু বসহঁলতই হহলছ 

আবখৰোত অস্বীকোৰকোৰী। 
وةَّ  یُْؤُتْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  كه   وَُّهْم  الٰزَّ
ةِ  ِفُرْونَّ  ُهْم  ِباَْلهِخرَّ  كه
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8. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ, 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ বনৰৱবচ্ছন্ন পুৰস্কোৰ। 
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
َّْجر   لَُّهْم  ْْیُ  ا ن  غَّ ْمُنْون   مَّ

9. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ততওঁৰ  গত কুফৰী কৰো তনবক, 

বযজলন দুবদনত পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ? আৰু ততোমোল োলক 

ততওঁৰ সমকক্ষ্ বিৰ কৰোলন’? ততওঁ হহলছ বিশ্বজগতৰ 

প্ৰবতপো ক! 

َّى ِنَُّٰكْم  قُْل  لَّقَّ  ِبالَِّٰذْی  لَّتَّْكُفُرْونَّ  ا   خَّ
لُْونَّ  یَّْومَّْیِ  ِفْ  اَْلَّْرضَّ   لَّه    وَّتَّْجعَّ
ادًا    َّنْدَّ لِكَّ   ا ٰبُ  ذه لَّمِْیَّ   رَّ  الْعه

10. আৰু ততলৱঁই ভূপৃিত দৃঢ পিিতমো ো িোপন কবৰলছ আৰু 

তোত িৰকত বদলছ আৰু চোবৰ বদনৰ মোজত ইয়োত খোদয িস্তুৰ 

িযৱিো কবৰলছ সমোনভোলৱ সকল ো অনুসন্ধোনকোৰীৰ িোলি। 

لَّ  عَّ ا  وَّجَّ وَّاِسَّ  فِْیهَّ ا   ِمْن  رَّ كَّ  فَّْوقِهَّ بهرَّ   وَّ
ا  رَّ  فِْیهَّ ا   وَّقَّٰدَّ ا  فِْیهَّ تَّهَّ َّقْوَّا ةِ  ِفْ   ا َّْربَّعَّ   ا
َّیَّٰام     وَّٓاءً   ا ٓاى ِلِْیَّ  سَّ  لِٰلٰسَّ

11. তোৰ বপছত ততওঁ আকোশৰ ফোল  মলনোবনলৱশ কবৰল , 

বযলটো (আগলত) আবছ  ধূম্ৰপুিবিলশষ। তোৰ বপছত ততও ঁ

তোক (আকোশক) আৰু পৃবথৱীক ক’ত , ‘ততোমোল োক উভলয় 

আহো ইচ্ছোলতই হওক িো অবনচ্ছোলতই হওক’। বসহঁত 

উভলয় ক’ত , ‘আবম অনুগত হহ আবহল োঁ’। 

مَّٓاءِ  اِلَّ  اْستَّوه ی ثُٰمَّ  ان   وَِِّهَّ  الٰسَّ   دُخَّ
ا  فَّقَّالَّ  َّْرِض   لَّهَّ لِْل ْوعًا  اْئِتیَّا  وَّ َّوْ  طَّ  ا
ا    كَّْرًها    َّتَّیْنَّا  قَّالَّتَّ ٓاى ِِعْیَّ  ا  طَّ

12. এইদলৰ ততও ঁ দুবদনত আকোশসমূহক সোত আকোশত 

পবৰণত কবৰল  আৰু প্ৰলতযক আকোশত ততওঁৰ বনলদি শ অহী 

তযোলগ তপ্ৰৰণ কবৰল ; আৰু আবম বনকটৱতী আকোশখনক 

প্ৰদীপমো োৰ দ্বোৰো সুলশোবভত আৰু সুৰবক্ষ্ত কবৰল োঁ। এইলিোৰ 

হহলছ মহোপৰোৰমশো ী, সিিজ্ঞৰ িযৱিোপনো। 

ىُهٰنَّ  ْبعَّ   فَّقَّضه مهوَّات    سَّ  یَّْومَّْیِ  ِفْ  سَّ
َّْوحه  مَّٓاء   كُٰلِ  ِفْ  وَّا هَّا    سَّ َّْمرَّ یَّٰنَّٰا   ا   وَّزَّ
مَّٓاءَّ  نْیَّا  الٰسَّ ۬   الٰدُ اِبْیحَّ     وَِّحْفًظا     ِبمَّصَّ
لِكَّ  ِزیْزِ  تَّْقِدیْرُ  ذه لِْیِم  الْعَّ  الْعَّ

13. তথোবপও যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য় ততলে (বসহঁতক) 

তকোৱো, ‘মই ততোমোল োকক তকৱ  এটো ধ্বংসোত্মক শোবি 

সম্পলকি  সতকি  কবৰলছোঁ, তযলনকুৱো শোবিৰ সনু্মখীন হহবছ  

আদ আৰু ছোমূদ সম্প্ৰদোয়’। 

ُضْوا فَّاِْن  َّْعرَّ ْرُتُكْم  فَُّقْل  ا َّنْذَّ ِعقَّةً  ا  صه
ِعقَّةِ  ٰمِثْلَّ  َُّمْودَّ   صه  عَّاد  ٰوَّث
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14. তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ ৰোছু সকল  সনু্মখৰ 

পৰো আৰু বপছফো ৰ পৰো আবহ হকবছ  তয, ‘ততোমোল োলক 

একমোত্ৰ আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰো ইিোদত নকবৰিো’। 

(লতবতয়ো) বসহঁলত হকবছ , ‘যবদ আমোৰ প্ৰবতপো লক ইচ্ছো 

কবৰল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় ততওঁ বফবৰিো অৱতীণি 

কবৰল লহঁলতন। এলতলক ততোমোল োলক বয হ  তপ্ৰবৰত হহছো 

তসয়ো আবম অস্বীকোৰ কলৰোঁ’। 

ْتُهُم  اِذْ  ٓاءَّ ُسُل  جَّ ْ  الٰرُ َّیِْدیِْهْم  بَّْیِ  ِمنٌۢ   ا
ِمْن  لِْفِهْم  وَّ ََّٰلَّ  خَّ ا ا َّ    اَِٰلَّ  تَّْعُبُدْو   اّلٰله
ٓاءَّ  لَّوْ  قَّالُْوا بُٰنَّا  شَّ لَّ  رَّ َّنْزَّ كَّةً  َلَّ هٓى ِ ل   فَّاِنَّٰا  مَّ
ِفُرْونَّ  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمَّا    كه

15. আনহোলত আদ সম্প্ৰদোয়ৰ বিষয়লটো হহলছ এলনকুৱো তয, 

বসহঁলত পৃবথৱীত অযথো অহংকোৰ কবৰবছ  আৰু হকবছ , 

‘আমোতলক অবধক শবিশো ী আৰু তকোন আলছ’? এলতলক 

বসহঁলত  ক্ষ্য কৰো নোই তনবক তয, বনশ্চয় আল্লোহ, বযজলন 

বসহঁতক সৃবষ্ট কবৰলছ, ততওঁ বসহঁততলকও শবিশো ী? আৰু 

বসহঁলত আমোৰ বনদশিনোৱ ীক অস্বীকোৰ কবৰবছ । 

ا  َّٰمَّ ْوا عَّاد    فَّا ُ ْْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  فَّاْستَّْكَبَّ   ِبغَّ
ٰقِ  ٰدُ  مَّْن  وَّقَّالُْوا الْحَّ َّشَّ لَّْم   قُٰوَّةً    ِمنَّٰا  ا َّوَّ  ا
ْوا َّٰنَّ  یَّرَّ َّ  ا لَّقَُّهْم  الَِّٰذْی  اّلٰله ٰدُ  خَّ َّشَّ   ُهوَّا
 ْ َّانُْوا  قُٰوَّةً    ِمْٰنُ ُدْونَّ   ِباهیهِتنَّا  وَّك یَّْجحَّ
 

16. তোৰ বপছত আবম বসহঁতৰ ওপৰত অশুভ বদনলিোৰত 

ধুমুহো তপ্ৰৰণ কবৰল োঁ; যোলত আবম বসহঁতক পোবথিৱ জীৱনলতই 

 োঞ্ছনোদোয়ক শোবিৰ তসোৱোদ ত োৱোি পোলৰোঁ; আৰু আবখৰোতৰ 

শোবি ইয়োতলকও অবধক  োঞ্ছনোদোয়ক, আৰু বসহঁতক সহোলয়ো 

কৰো নহ’ি। 

لْنَّا  َّْرسَّ ْ   فَّا ًرا ِریًْحا  عَّلَّهْْیِ ْرصَّ  ِفْ   صَّ
َّیَّٰام   ات   ا ابَّ  لُِٰنِذیْقَُّهْم  نَِّٰحسَّ   عَّذَّ

وةِ  ِف  الِْخْزِی  یه نْیَّا    الْحَّ اُب   الٰدُ ذَّ لَّعَّ   وَّ
ةِ  ی اَْلهِخرَّ َّْخزه ُرْونَّ  َلَّ  وَُّهْم  ا  یُْنصَّ

17. আৰু ছোমূদ সম্প্ৰদোয়ৰ বিষয়লটো আবছ  এলনকুৱো তয, 

আবম বসহঁতক পথবনলদি শ বদবছল োঁ, বকন্তু বসহঁলত সৎপথৰ 

পবৰিলতি  অন্ধপথত চ োলটোলহ পছি কবৰবছ । ফ ত 

বসহঁতৰ কৃতকমিৰ পবৰণোম বহচোলপ  োঞ্ছনোদোয়ক শোবিৰ 

িজ্ৰোঘোলত বসহঁতক কৰোয়ত্ত কবৰবছ । 

ا  َّٰمَّ َُّمْودُ  وَّا ْ  ث ُ یْٰنه دَّ بُٰوا فَّهَّ   الْعَّمه  فَّاْستَّحَّ
لَّ  ی عَّ ْتُهْم  الُْهده ذَّ ِعقَّةُ  فَّاَّخَّ   صه

اِب  ذَّ َّانُْوا ِبمَّا  الُْهْوِن  الْعَّ  یَّْكِسُبْونَّ   ك

18. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনবছ  আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰবছ , আবম ততওলঁ োকক ৰক্ষ্ো কবৰবছল োঁ। 
یْنَّا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّنَّٰجَّ مَّ َّانُْوا اه ن  وَّك  یَّٰتَُّقْونَّ
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19. আৰু (স্মৰণ কৰো) বযবদনো আল্লোহৰ শত্ৰুবি োকক অবিৰ 

ফোল  সমলিত কৰো হ’ি, তসইবদনো বসহঁতক বিনযি কৰো হ’ি 

বিবভন্ন দ ত। 

یَّْومَّ  رُ  وَّ ٓاءُ  یُْحشَّ َّعْدَّ ِ  ا  النَّٰارِ  اِلَّ  اّلٰله
 یُوْزَُّعْونَّ  فَُّهْم 

20. অৱলশষত বসহঁলত তযবতয়ো জোহোন্নোমৰ এলকিোলৰ 

সবন্নকটত হগ উপবিত হ’ি, ততবতয়ো বসহঁতৰ কোণ, বসহঁতৰ 

চকু আৰু ছোল ও বসহঁতৰ বিৰুলি বসহঁতৰ কৃতকমি সম্পলকি  

সোক্ষ্য বদি। 

ٰته   ا  اِذَّا حَّ ٓاُءْوهَّا  مَّ ِهدَّ  جَّ ْ  شَّ   عَّلَّهْْیِ
ْمُعُهْم  اُرُهْم  سَّ َّبْصَّ   ِبمَّا  وَُّجلُْودُُهْم  وَّا
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

21. আৰু বসহঁলত (জোহোন্নোমীবি োলক) বসহঁতৰ ছো লিোৰক 

সুবধি, ‘বকয় ততোমোল োলক আমোৰ বিৰুলি সোক্ষ্য বদ ো’? 

ছো লিোলৰ ক’ি, ‘আল্লোলহই আমোক িোকশবি বদলছ, বয 

সেোই সকল োলক িোকশবি বদলছ’। ততলৱঁই ততোমোল োকক 

প্ৰথমিোৰ সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু ততওৰঁ ওচৰলতই ততোমোল োক 

প্ৰতযোৱবতি ত হ’িো। 

ِهْدتُْٰم  لِمَّ  لُِجلُْودِِهْم  وَّقَّالُْوا   عَّلَّیْنَّا    شَّ
ا لُْو  قَّنَّا  قَّا َّنْطَّ ُ  ا قَّ  الَِّٰذْی   اّلٰله َّنْطَّ   كُٰلَّ  ا
ء   ْ لَّقَُّكْم  َشَّ َّٰوَّلَّ  وَُّهوَّخَّ ة  ٰوَّاِلَّْیهِ  ا ٰرَّ   مَّ

ُعْونَّ   ُتْرجَّ

22. ততোমোল োকৰ কোণ, চকু আৰু ছো  আবদলয় ততোমোল োকৰ 

বিৰুলি সোক্ষ্য বনবদি িুব  ততোমোল োলক এইলিোৰৰ পৰো 

এলকোলৱই তগোপন কৰো নোবছ ো, আনবক ততোমোল োলক 

ভোবিবছ ো তয, ততোমোল োলক বয কৰো তোৰ সৰহভোলগই 

আল্লোলহ নোজোলন। 

ا  مَّ ْونَّ  ُكنُْتْم  وَّ َّْن  تَّْستََِّتُ دَّ  ا   یَّْٰشهَّ
ْمُعكُْم  عَّلَّْیُكْم  اُرُكْم  وََّلَّ   سَّ َّبْصَّ   وََّلَّ  ا
ُكْم  هِكْن  ُجلُْودُ ل نَّنُْتْم  وَّ َّٰنَّ  ظَّ َّ  ا  َلَّ  اّلٰله
ا یَّْعلَُّم  ٰمَّا  كَِّثْْیً  تَّْعمَّلُْونَّ  ٰمِ

23. ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক সম্পলকি  ততোমোল োকৰ এই 

ধোৰণোই ততোমোল োকক ধ্বংস কবৰলছ। ফ ত ততোমোল োক 

হহছো ক্ষ্বতগ্ৰিবি োকৰ অেভুি ি। 

لِكُْم  نُُٰكُم  وَّذه نَّنُْتْم  الَِّٰذْی  ظَّ بُِٰكْم  ظَّ   ِبرَّ
َّْردهىكُْم  َّْصبَّْحُتْم  ا ِسِریْنَّ   ٰمِنَّ  فَّا الْخه

 

24. এবতয়ো যবদ বসহঁলত হধযিয ধোৰণ কলৰ তথোবপও অবিলয়ই 

হ’ি বসহঁতৰ আিোস; আৰু যবদ বসহঁলত সন্তুবষ্ট বিধোন কবৰি 

বিচোলৰ তথোবপও বসহঁলত সন্তুবষ্ট প্ৰোপ্তসক ৰ অেভুি ি নহ’ি। 

ْوا فَّاِْن   وَّاِْن   لَُّٰهْم    مَّثًْوی فَّالنَّٰارُ  یَّْٰصَِبُ
 الْمُْعتَِّبْیَّ   ٰمِنَّ  ُهْم  فَّمَّا  یَّْٰستَّْعتِبُْوا
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25. আৰু আবম বসহঁতৰ িোলি তিয়ো স্বভোৱৰ সহচৰিৃি বনধিোৰণ 

কবৰ বদবছল োঁ, বযসকল  বসহঁতৰ ভবৱষযৎ আৰু অতীতক 

বসহঁতৰ দৃবষ্টত তশোভনীয় কবৰ তদখুৱোইবছ । তসলয় বসহঁতৰ 

ওপৰত শোবিৰ িোণী সোিযি হহলছ, বসহঁতৰ পূলিি অবতিোবহত 

তহোৱো বজন আৰু মোনৱ জোবতৰ দলৰ। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  

ক্ষ্বতগ্ৰি। 

نَّٓاءَّ  لَُّهْم  وَّقَّٰیَّْضنَّا  یَُّٰنْوا قُرَّ ا  لَُّهْم  فَّزَّ   ٰمَّ
َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  ا  ا مَّ لْفَُّهْم  وَّ ٰقَّ  خَّ   وَّحَّ

 ُ لَّْت  قَّْد  اُمَّم   ِفْ   الْقَّْولُ  عَّلَّهْْیِ   ِمْن  خَّ
نَُّٰهْم   وَّاَْلِنِْس    الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  قَّْبلِِهْم   اِ
َّانُْوا ن  ك ِسِریْنَّ  خه

26. আৰু কোবফৰবি োলক কয়, ‘ততোমোল োলক এই তকোৰআনৰ 

বনলদি শ নুশুবনিো আৰু এইখন বত োৱত কৰোৰ সময়ত 

ততোমোল োলক হহ হচ সৃবষ্ট কবৰিো, যোলত ততোমোল োলক জয়ী 

হ’ি পোৰো’। 

ا تَّْسمَُّعْوا َلَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ذَّ   لِهه
ِن  ْوا الُْقْراه لَّٰكُْم  فِْیهِ  وَّالْغَّ تَّْغلُِبْونَّ   لَّعَّ

 

27. গবতলক বনশ্চয় আবম কোবফৰসক ক কঠিন শোবি 

আস্বোদন কৰোম আৰু অৱলশয আবম বসহঁতক বসহঁতৰ বনকৃষ্ট 

কোযিক োপৰ প্ৰবতফ  বদম। 

ابًا كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّلَُّنِذیْقَّٰنَّ    عَّذَّ
ِدیًْدا ن  ْ   شَّ ُ لَّنَّْجِزیَّٰٰنَّ َّ  وَّ َّْسوَّا   الَِّٰذْی  ا
َّانُْوا  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

28. এই হহলছ আল্লোহৰ শত্ৰুবি োকৰ প্ৰবতদোন, জোহোন্নোম। 

আমোৰ বনদশিনোৱ ীৰ প্ৰবত বসহঁতৰ অস্বীকৃবতৰ প্ৰবতফ  

বহচোলপ বসহঁতৰ িোলি তোত আলছ িোয়ী আিোস। 

لِكَّ  ٓاءُ  ذه زَّ ٓاءِ  جَّ َّعْدَّ ِ  ا  لَُّهْم   النَّٰاُر    اّلٰله
ا  ٓاًءٌۢ   الُْخلِْد    دَّارُ  فِْیهَّ زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ   ك
ُدْونَّ  ِباهیهِتنَّا   یَّْجحَّ

29. আৰু কোবফৰসকল  ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বজন 

আৰু মোনুহৰ মোজৰ পৰো বয দুজলন আমোক পথভ্ৰষ্ট কবৰবছ  

বসহঁতক তদখুৱোই বদয়ো, আবম বসহঁত উভয়লক ভবৰৰ ত ত 

ৰোবখম, যোলত বসহঁত বনকৃষ্টবি োকৰ অেভুি ি হয়’। 

بَّٰنَّا   كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  َِّرنَّا  رَّ یِْن  ا  الَّٰذَّ
لٰهنَّا  لُْهمَّا  وَّاَْلِنِْس  الِْجٰنِ  ِمنَّ  اَّضَّ  نَّْجعَّ
اِمنَّا  تَّْحتَّ  َّقْدَّ اَْلَّْسفَّلِْیَّ  ِمنَّ  لِیَُّكْونَّا  ا
 

30. বনশ্চয় বযসকল  কয়, ‘আমোৰ প্ৰবতপো ক হহলছ 

আল্লোহ’, তোৰ বপছত অবিচব ত থোলক, ততওঁল োকৰ ওচৰল  

বফবৰিো অৱতীণি হহ এই কথো কয় তয, ‘ততোমোল োলক ভয় 

নকবৰিো, আৰু বচবেতও নহ’িো িৰং ততোমোল োকক বয 

জোন্নোতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহবছ  তোৰ িোলি আনবিত তহোৱো। 

لُْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  بُٰنَّا   قَّا ُ  رَّ  ثُٰمَّ  اّلٰله
َّٰلُ  اْستَّقَّاُمْوا ُ  تَّتََّنَّ كَّةُ  عَّلَّهْْیِ هٓى ِ ََّٰلَّ  الْمَّل  ا
افُْوا نُْوا وََّلَّ  تَّخَّ َّبِْشُرْوا تَّْحزَّ نَّٰةِ  وَّا  ِبالْجَّ
 ُتْوعَُّدْونَّ  ُكنُْتْم  الَِّٰتْ 
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31. ‘আবমলয়ই ততোমোল োকৰ িনু্ধ পোবথিৱ জীৱনলতো আৰু 

আবখৰোতলতো। আৰু তোত ততোমোল োকৰ িোলি প্ৰলতযক 

তসইলটো িস্তু থোবকি বযলটো ততোমোল োকৰ মলন বিচোবৰি, 

 গলত ততোমোল োলক তোত বযলটো দোিী কবৰিো তসইলটোলৱই 

থোবকি’। 

ُٓؤُكْم  نَّْحُن  َّْولِیه وةِ  ِف  ا یه نْیَّا  الْحَّ   وَِّف  الٰدُ
ةِ    لَّكُْم   اَْلهِخرَّ ا  وَّ ا   فِْیهَّ   تَّْشتَِّهْ   مَّ
َّنُْفُسكُْم  لَّكُْم  ا ا  وَّ ا  فِْیهَّ ُعْونَّ   مَّ  تَّٰدَّ

32. অতযে ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো 

এইলটো হ’ি আবতথয। 
ُفوْر    ٰمِْن  نُُزًَل  ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 

33. তসইজনতলক আৰুলনো কোৰ কথো উত্তম হ’ি পোলৰ, বযলয় 

আল্লোহৰ ফোল  আহ্বোন কলৰ,  গলত সৎকমি কলৰ? আৰু কয়, 

‘বনশ্চয় মই মুছব মসক ৰ অেভুি ি’। 

ْن  مَّ ُن  وَّ ٰمَّْن  قَّْوًَل  اَّْحسَّ ِ  اِلَّ  دَّعَّا    ٰمِ  اّلٰله
ِملَّ  الًِحا  وَّعَّ نَِّٰنْ  وَّقَّالَّ  صَّ   ِمنَّ  اِ

 الْمُْسلِمِْیَّ 

34. ভো  আৰু তিয়ো তকবতয়োও সমোন হ’ি তনোৱোলৰ। তসলয় 

উৎকৃষ্ট পন্থোলৰ তিয়োক প্ৰবতহত কৰো, ফ ত ততোমোৰ আৰু 

যোৰ মোজত শত্ৰুতো আলছ, (এলন কবৰল ) বস হহ যোি ততোমোৰ 

অেৰি িনু্ধৰ দলৰ। 

نَّةُ  تَّْستَّوِی وََّلَّ  سَّ یِٰئَُّة    وََّلَّ  الْحَّ   الٰسَّ
ُن  ِِهَّ  ِبالَِّٰتْ  اِدْفَّعْ   الَِّٰذْی  فَّاِذَّا  اَّْحسَّ
بَّیْنَّه   بَّیْنَّكَّ  اوَّة    وَّ َّنَّٰه   عَّدَّ َّا ِلٰ   ك ِمْیم    وَّ حَّ
 

35. এই চবৰত্ৰৰ অবধকোৰী তকৱ  ততওঁল োলকই হয় বযসক  

হধযিযশী ।  গলত ইয়োৰ অবধকোৰী তকৱ  ততওঁল োলকই হয় 

বযসক  মহোভোগযৱোন। 

ا  مَّ ا   وَّ ىهَّ ْوا    الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  یُلَّٰقه ُ َبَّ ا   صَّ مَّ  وَّ
ا   ىهَّ ٰظ   ذُوْ  اَِٰلَّ  یُلَّٰقه ِظْیم   حَّ  عَّ

36. আৰু যবদ চয়তোনৰ তৰফৰ পৰো তকোলনো কুমন্ত্ৰণোই 

ততোমোক প্ৰলৰোবচত কলৰ, ততলে তুবম আল্লোহৰ আেয় প্ৰোথিনো 

কবৰিো। বনশ্চয় ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ। 

ا  نَّٰكَّ  وَّاِٰمَّ غَّ ِن  ِمنَّ  یََّْنَّ ْیطه   نَّْزغ   الٰشَّ
ِ    فَّاْستَِّعذْ  نَّٰه    ِباّلٰله ِمْیعُ  اِ   ُهوَّالٰسَّ
لِْیُم   الْعَّ

37. আৰু ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত আলছ ৰোবত আৰু বদন, 

সূযি আৰু চন্দ্ৰ। ততোমোল োলক সূযিক ছোজদোহ নকবৰিো, আৰু 

চন্দ্ৰলকো নহয়; ছোজদোহ কবৰিো তকৱ  আল্লোহক, বযজলন 

এইলিোৰক সৃবষ্ট কবৰলছ, যবদলহ ততোমোল োলক তকৱ  

ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। 

ِمْن  یهِتهِ  وَّ ارُ  الَّْٰیُل  اه ْمُس  وَّالنَّٰهَّ   وَّالٰشَّ
ْمِس  تَّْسُجُدْوا َلَّ   وَّالْقَّمَُّر     وََّلَّ  لِلٰشَّ
ِ  وَّاْسُجُدْوا لِلْقَّمَّرِ  لَّقَُّهٰنَّ  الَِّٰذْی  ّلِلٰه   خَّ
یَّٰاهُ  ُكنُْتْم  اِْن   تَّْعُبُدْونَّ  اِ
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38. তথোবপও যবদ বসহঁলত অহংকোৰ কলৰ, ততলে (জোবন 

তথোৱো) বযসক  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আলছ, 

ততওঁল োলক বদলন ৰোবত ততওঁলৰই পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো 

তঘোষণো কলৰ আৰু ততওঁল োলক ক্লোবেলিোলধো নকলৰ। (ছোজদোহ) 

ْوا فَّاِِن  ُ لَِّٰذیْنَّ  اْستَّْكَبَّ بِٰكَّ  ِعْندَّ  فَّا   رَّ
ُحْونَّ  بِٰ ارِ  ِبالَّْٰیِل  لَّه   یُسَّ   َلَّ  وَُّهْم  وَّالنَّٰهَّ
 ۩  یَّْسـ َُّمْونَّ

39. ততওঁৰ আন এটো বনদশিন এই তয, তুবম ভূবমক শুকোন 

তদবখিল  তপোৱো, তোৰ বপছত তযবতয়ো আবম তোত পোনী িষিণ 

কলৰোঁ ততবতয়ো তসয়ো উজ্জীবৱত আৰু স্ফীত হয়। বনশ্চয় 

বযজলন ভূবমক জীবৱত কলৰ ততলৱঁই মৃতসক ক জীৱন 

কবৰি। বনশ্চয় ততওঁ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ِمْن  یهِته    وَّ َّنَّٰكَّ  اه ی ا ةً  اَْلَّْرضَّ  تَّرَّ اِشعَّ  خَّ
لْنَّا  فَّاِذَّا   َّنْزَّ ا  ا ْت  الْمَّٓاءَّ  عَّلَّْیهَّ   اْهتَّٰزَّ
بَّْت    َّْحیَّاهَّا  الَِّٰذْی   اِٰنَّ   وَّرَّ  الْمَّْوٰته    لَّمُْحِ  ا
نَّٰه   له  اِ ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

40. বনশ্চয় বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক বিকৃত কলৰ, 

বসহঁত আমোৰ পৰো উহয নহয়। (তকোৱোলচোন) ‘বযজন অবিত 

বনবক্ষ্প্ত হ’ি বস তেি, তন বযজন বকয়োমতৰ বদনো বনৰোপলদ 

উপবিত হ’ি ততও ঁ তেি’? ততোমোল োলক বয ইচ্ছো আম  

কৰো। ততোমোল োলক বয আম লক নকৰো বকয়, বনশ্চয় ততও ঁ

তোৰ সমযক দ্ৰষ্টো। 

یهِتنَّا  ِفْ   یُلِْحُدْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ    َلَّ  اه
َّفَّمَّْن   عَّلَّیْنَّا    یَّْخفَّْونَّ    النَّٰارِ  ِف  یُٰلْقه  ا
ْْی   َّْم  خَّ ْ   ٰمَّْن  ا ِمًنا  یَّٰاِْٰت مَِّة    یَّْٰومَّ  اه   الِْقیه

ا  اِْعمَّلُْوا نَّٰه    ِشْئُتْم ن  مَّ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اِ
 بَِّصْْی  

41. বনশ্চয় বযসকল  উপলদশ (তকোৰআন) অহোৰ বপছলতো 

তসয়ো অস্বীকোৰ কলৰ (বসহঁতক অৱলশয কঠিন শোবি বদয়ো 

হ’ি)। বনশ্চয় এয়ো হহলছ এখন সন্মোবনত গ্ৰন্থ, 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْكرِ  كَّفَّ ُهْم    لَّمَّٰا  ِبالٰذِ ٓاءَّ  جَّ
نَّٰه   ن  لَِّكتهب   وَّاِ ِزیْز   عَّ

42. িোবত  তকবতয়োও ইয়োত অনুপ্ৰলৱশ কবৰি তনোৱোলৰ, 

সনু্মখৰ পৰোও নহয়, বপছফো ৰ পৰোও নহয়। এইলটো প্ৰজ্ঞোময়, 

বচৰপ্ৰশংবসত সেোৰ তৰফৰ পৰো অৱতীণি। 

ْ  الْبَّاِطُل  یَّاْتِْیهِ  َٰلَّ  یْهِ  بَّْیِ  ِمنٌۢ  وََّلَّ  یَّدَّ
لِْفه     ِمْن  ِكْیم   ٰمِْن  تََّْنِیْل    خَّ ِمْید   حَّ حَّ
 

43. ততোমোক তকৱ  তসইলটোলৱই তকোৱো হয়, বযলটো তকোৱো 

হহবছ  ততোমোৰ পূিিৱতী ৰোছু সক ক। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো ক একোে ক্ষ্মোশী  আৰু অবত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি 

প্ৰদোনকোৰী। 

ا  ا  اَِٰلَّ  لَّكَّ   یُقَّالُ  مَّ ُسِل  قِْیلَّ  قَّْد  مَّ   لِلٰرُ
بَّٰكَّ  اِٰنَّ   قَّْبلِكَّ    ِمْن  ة  ٰوَّذُوْ  لَُّذوْ  رَّ ْغِفرَّ   مَّ

َّلِْیم   ِعقَّاب    ا
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44. আৰু আবম যবদ অনোৰিী ভোষোত তকোৰআন অৱতীণি 

কবৰল োলহঁলতন ততলে বসহঁলত বনশ্চয় ক’ত লহঁলতন, ‘ইয়োৰ 

আয়োতসমূহ বিশদভোলৱ বিিৃত তহোৱো নোই বকয়? ভোষো 

অনোৰিীয়, অথচ ৰোছু  আৰিীয়!’ তকোৱো, ‘এইখন 

মুবমনসক ৰ িোলি বহদোয়ত আৰু প্ৰবতকোৰ’। আনহোলত 

বযসকল  ঈমোন তপোষণ নকলৰ বসহঁতৰ কোণত আলছ িবধৰতো 

আৰু তকোৰআলন বসহঁতৰ (অেৰৰ) ওপৰত অন্ধত্ব সৃবষ্ট কবৰি। 

বসহঁতলকই আহ্বোন কৰো হ’ি দূৰৱতী িোনৰ পৰো। 

لَّوْ  لْنههُ  وَّ عَّ نًا  جَّ ِمٰیًا  قُْراه َّْعجَّ لُْوا ا ا  لَّْو َلَّ  لَّٰقَّ
لَّْت  یهُته     فُٰصِ ِمٰ    اه َّْعجَّ ا ٰ     ءَّر ِب رَّ   قُْل   وَّعَّ

َِّٰذیْنَّ  ُنْوا ُهوَّلِل مَّ   وَِّشفَّٓاء     ُهًدی اه
نِِهْم  ِفْ   یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ذَّا وَّقْر   اه

 ْ ًم    ٰوَُّهوَّعَّلَّهْْیِ هٓى ِكَّ   عَّ   ِمْن  یُنَّادَّْونَّ  اُول
ن  ٰمَّكَّان     بَِّعْید 

45. বনশ্চয় আবম মুছোক বকতোি প্ৰদোন কবৰবছল োঁ, বকন্তু তোত 

মতলভদ ঘটিবছ । যবদ ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এটো 

িোণী (বসিোে) পূলিিই কবৰ তথোৱো নোথোবক লহঁলতন ততলে 

বসহঁতৰ মোজত চূডোে মীমোংসো হহ গ’ লহঁলতন। বনশ্চয় 

বসহঁত এই তকোৰআন সম্পলকি  বিভ্ৰোবেকৰ সলিহত পবতত 

হহবছ । 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ   فَّاْخُتلِفَّ  الِْكتهبَّ  ُمْوسَّ  اه
لَّْو َلَّ   فِْیِه    َّلِمَّة   وَّ بَّقَّْت  ك بِٰكَّ  ِمْن  سَّ   ٰرَّ
ْ    لَُّقِضَّ  ُ نَُّٰهْم   بَّیْٰنَّ ٰك   لَِّفْ  وَّاِ   ٰمِْنهُ  شَّ
 ُمِریْب  

46. বযলয় সৎকমি কলৰ ততওঁ বনজৰ ক যোণৰ িোলিই কলৰ 

আৰু তকোলনোিোই অসৎকমি কবৰল  তোৰ প্ৰবতফ  বস বনলজই 

তভোগ কবৰি। ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বনজ িোিোসক ৰ প্ৰবত 

কদোবপও অনযোয় নকলৰ। 

ْن  ِملَّ  مَّ الًِحا  عَّ مَّْن  فَّلِنَّْفِسه    صَّ ٓاءَّ  وَّ  اَّسَّ
ا    لَّْیهَّ ا   فَّعَّ مَّ بُٰكَّ  وَّ م   رَّ ٰلَّ ِبیِْد  ِبظَّ  لِٰلْعَّ

47. বকয়োমতৰ জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰলতই প্ৰতযোৱবতি ত 

হয়। ততওঁৰ অজ্ঞতোসোৰত তকোলনো ফল ো আৱৰণৰ পৰো ও োই 

নোলহ, তকোলনো নোৰীও গভি  ধোৰণ নকলৰ আৰু সেোলনো প্ৰসৱ 

নকলৰ। বযবদনো আল্লোলহ বসহঁতক মোবত ক’ি, ‘তমোৰ 

অংশীদোৰসক  ক’ত’? ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি, ‘আবম 

ততোমোৰ ওচৰত বনলিদন কলৰোঁ তয, এই বিষলয় আমোৰ মোজত 

তকোলনো সোক্ষ্ী নোই’। 

دُٰ  اِلَّْیهِ  ِة    عِلُْم  یُرَّ اعَّ ا   الٰسَّ مَّ  تَّْخُرُج  وَّ
ت   ِمْن  َّمَّره ا  ٰمِْن  ث ْكمَّاِمهَّ َّ ا  ا مَّ   تَّْحِمُل  وَّ
ُنْثهی ِمْن  عُ  وََّلَّ  ا یَّْومَّ   ِبِعلْمِه     اَِٰلَّ  تَّضَّ   وَّ

َّیْنَّ  یُنَّادِیِْهْم  َّٓاِءْی ن  ا ك ا  ُشرَّ لُْو  ذَّنٰهكَّ ن  قَّا  اه
ا  ِهْید    ِمْن  ِمنَّٰا  مَّ  شَّ
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48. আৰু ইবতপূলিি বসহঁলত বযবি োক (উপোসয)ক আহ্বোন 

কবৰবছ  তসইলিোৰ বসহঁতৰ পৰো অেধিোন হহ যোি, ততবতয়ো 

বসহঁলত (মুশ্ববৰকসকল ) বিশ্বোস কবৰি তয, বসহঁতৰ প োয়নৰ 

তকোলনো উপোয় নোই। 

ٰلَّ  ْ  وَّضَّ ْٰنُ َّانُْوا ٰمَّا  عَّ   ِمْن  یَّْدُعْونَّ  ك
نُْٰوا قَّْبُل  ا  وَّظَّ  ٰمَِّحْیص   ٰمِْن  لَُّهْم  مَّ

49. মোনুলহ ক যোণ প্ৰোথিনোত তকোলনো ক্লোবেলিোধ নকলৰ, বকন্তু 

তযবতয়ো তোক তকোলনো অক যোলণ স্পশি কলৰ ততবতয়ো বস 

সমূ্পণিৰূলপ হতোশ তথো বনৰোশ হহ পলৰ; 

اُن  یَّْسـ َُّم  َلَّ  ْْیِ ؗ  دُعَّٓاءِ  ِمْن  اَْلِنْسَّ   الْخَّ
هُ  وَّاِْن  رُٰ  ٰمَّٰسَّ  قَُّنْوط   فَّیَّـ ُْوس   الٰشَّ

50. আলকৌ দুখ-হদনযই স্পশি কৰোৰ বপছত যবদ আবম তোক 

আমোৰ তৰফৰ পৰো অনুগ্ৰহৰ তসোৱোদ  ’িল  বদওঁ, ততবতয়ো 

বস কয়, ‘এয়ো হহলছ তমোৰ প্ৰোপয আৰু তমোৰ বিশ্বোস নহয় তয 

বকয়োমত সংঘটিত হ’ি। আনহোলত যবদ তমোক তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰল  ওভতোই বনয়োও হয়, তথোবপও ততওঁৰ 

ওচৰত তমোৰ িোলি ক যোলণই থোবকি’। এলতলক বনশ্চয় আবম 

কোবফৰসক ক বসহঁতৰ আম  সম্পলকি  অৱবহত কবৰম আৰু 

বসহঁতক অৱলশয কল োৰ শোবি আস্বোদন কৰোম। 

ْن  لَّى ِ َّذَّقْنههُ  وَّ ْحمَّةً  ا ْ  ٰمِنَّٰا  رَّ  بَّْعدِ  ِمنٌۢ
ٓاءَّ  ٰرَّ ْتهُ  ضَّ ٰسَّ ا لَّیَُّقْولَّٰنَّ  مَّ ا    ِلْ ن  ههذَّ مَّ   وَّ
َُّظٰنُ  ةَّ  ا اعَّ ْن   قَّٓاى ِمًَّة ن  الٰسَّ لَّى ِ   ٰرُِجْعُت  وَّ
ْ   اِله  ٰبِ ه   ِلْ  اِٰنَّ  رَّ  لَّلُْحْسنه    ِعْندَّ

ِملُْوا ؗ  ِبمَّا  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّلَُّننَّٰبِئَّٰنَّ    عَّ
 ْ ُ لَُّنِذیْقَّٰٰنَّ اب   ٰمِْن  وَّ  غَّلِْیظ   عَّذَّ

51. আৰু তযবতয়ো আবম মোনুহৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কলৰোঁ ততবতয়ো 

বস মুখ ঘূৰোই  য় আৰু দূৰল  আঁতবৰ যোয়। বকন্তু তযবতয়ো তোক 

অক যোলণ স্পশি কলৰ ততবতয়ো বস দীঘি প্ৰোথিনোকোৰী হয়। 

ْمنَّا  وَّاِذَّا   َّنْعَّ لَّ  ا اِن  عَّ َّْعرَّضَّ  اَْلِنْسَّ   وَّنَّاه  ا
انِِبه     هُ  وَّاِذَّا  ِبجَّ ٰسَّ رُٰ  مَّ  دُعَّٓاء   فَُّذوْ  الٰشَّ
ِریْض    عَّ

52. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকবতয়োিো ভোবিছোলন, যবদ এই 

তকোৰআনখন আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো অৱতীণি হহ থোলক, 

তথোবপও ততোমোল োলক ইয়োক প্ৰতযোখযোন কবৰছো, ততলন 

অৱিোত বযজন িযবি তঘোৰ বিৰুিোচৰণত ব প্ত হহ আলছ, 

তোতলক অবধক বিভ্ৰোে আৰু তকোন হ’ি পোলৰ’? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ َّانَّ  اِْن  ا ِ  ِعْندِ  ِمْن  ك  ثُٰمَّ  اّلٰله
ٰلُ  مَّْن  ِبه   كَّفَّْرُتْم    ُهوَِّفْ   ِمٰمَّْن  اَّضَّ
 بَِّعْید   ِشقَّاق   
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53. অনবতপ লম আবম বসহঁতক আমোৰ বনদশিনোৱ ী 

তদখুৱোম, বিশ্বজগতৰ প্ৰোেসমূহত আৰু বসহঁতৰ বনজৰ 

মোজলতো; যোলত বসহঁতৰ ওচৰত সুস্পষ্ট হহ উল  তয, বনশ্চয় 

এইখন (তকোৰআন) সতয। এইখন ততোমোৰ প্ৰবতপো ক 

সম্পলকি  যলথষ্ট নহয়লন তয, ততওঁ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত 

সোক্ষ্ী? 

ُنِریِْهْم  یهتِنَّا  سَّ   وَِّفْ   اَْلهفَّاِق  ِف   اه
َّنُْفِسِهْم  ٰته  ا َّ  حَّ َّنَّٰهُ  لَُّهْم  یَّتَّبَّٰیَّ ٰقُ    ا   الْحَّ
لَّْم  َّوَّ بِٰكَّ  یَّْكِف  ا َّنَّٰه   ِبرَّ له  ا ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
ِهْید    شَّ

54. জোবন তথোৱো! বনশ্চয় বসহঁত বনজ প্ৰবতপো কৰ সোক্ষ্োৎ 

সম্পলকি  সলিহত পবৰ আলছ। জোবন তথোৱো তয, বনশ্চয় ততও ঁ

(আল্লোহ) সকল ো িস্তুলকই পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

بِِٰهْم    لِٰقَّٓاءِ  ٰمِْن  ِمْریَّة   ِفْ  اِنَُّٰهْم  اََّلَّ     رَّ
ء   ِبكُٰلِ  اِنَّٰه   اََّلَّ   ْ ن  َشَّ  ٰمُِحْیط 
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আশ্ব-শু্বৰো الشورَى 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।   ٓم  حه

2. আঈন-ছীন-ক্বোফ।  ٓعٓسٓق 

3. এইদলৰই ততোমোৰ প্ৰবত আৰু ততোমোৰ পূিিৱতীসক ৰ প্ৰবত 

অহী কবৰলছ মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময় আল্লোলহ। 
لِكَّ    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  وَّاِلَّ  اِلَّْیكَّ  یُْوِحْ   كَّذه
ُ   قَّْبلِكَّ ن  ِزیْزُ  اّلٰله ِكْیُم  الْعَّ  الْحَّ

4. আকোশসমূহত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল োলিোৰ ততওলঁৰই। ততওঁ সুউচ্চ, সুমহোন। 
ا  لَّه   مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض    ِف   وَّ

ِلُٰ  ِظْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْعَّ

5. আকোশসমূহ ওপৰৰ পৰো ভোবঙ পৰোৰ উপৰম হয়, আৰু 

বফবৰিোসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত পবৱত্ৰতো 

আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ আৰু পৃবথৱীিোসীসক ৰ িোলি ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কলৰ। জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই ক্ষ্মোশী , 

পৰম দয়ো ু। 

مهوهُت  تَّكَّادُ  ْرنَّ  الٰسَّ   فَّْوقِِهٰنَّ  ِمْن  یَّتَّفَّٰطَّ
كَّةُ  هٓى ِ ُحْونَّ  وَّالْمَّل بِٰ ْمدِ  یُسَّ بِِٰهْم  ِبحَّ  رَّ

یَّْستَّْغِفُرْونَّ   اِٰنَّ  اََّلَّ    اَْلَّْرِض    ِف   لِمَّْن  وَّ
 َّ ُفوْرُ  اّلٰله ِحیُْم  ُهوَّالْغَّ  الٰرَّ

6. আৰু বযসকল  আল্লোহৰ পবৰিলতি  আনক অবভভোৱকৰূলপ 

গ্ৰহণ কলৰ, আল্লোলহ বসহঁতৰ প্ৰবত সমযক দৃবষ্টদোতো। (লহ 

নিী!) তুবম বসহঁতৰ ওপৰত কমিবিধোয়ক নহয়। 

ُذْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  تَّٰخَّ َّْولِیَّٓاءَّ  دُْونِه    ِمْن  ا  ا
 ُ ِفْیظ   اّلٰله ْ  ؗ  حَّ ا    عَّلَّهْْیِ مَّ َّنْتَّ  وَّ ْ  ا   عَّلَّهْْیِ

 ِبوَِّكْیل  

7. আৰু এইদলৰই আবম ততোমোৰ প্ৰবত তকোৰআন অৱতীণি 

কবৰলছোঁ আৰিী ভোষোত, যোলত তুবম মক্কো আৰু ইয়োৰ 

চোবৰওফোল  থকো জনগণক সতকি  কবৰি পোৰো,  গলত যোলত 

সতকি  কবৰি পোৰো সমলিত হ’ি গীয়ো (বকয়োমত) বদৱস 

সম্পলকি , য’ত তকোলনো সলিহ নোই। (লসইবদনো) এদ  

জোন্নোতত যোি আৰু এদ  যোি জ্ব ে অবিত। 

لِكَّ  یْنَّا   وَّكَّذه َّْوحَّ نًا  اِلَّْیكَّ  ا ِبٰیًا  قُْراه رَّ   عَّ
ی اُٰمَّ  لِٰتُنِْذرَّ  مَّْن  الُْقره ا  وَّ ْولَّهَّ  وَُّتْنِذرَّ  حَّ
ْمِع  یَّْومَّ  یْبَّ  َلَّ  الْجَّ   ِف  فَِّریْق    فِْیِه    رَّ

نَّٰةِ  فَِّریْق   الْجَّ ِعْْیِ  ِف  وَّ  الٰسَّ
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8. আৰু আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতক এটোই উম্মত কবৰি 

পোবৰল লহঁলতন, বকন্তু ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ তকৱ  তোকলহ 

বনজ অনুগ্ৰহত প্ৰলৱশ কৰোয়। আনহোলত যোব মসক , বসহঁতৰ 

তকোলনো অবভভোৱক নোই আৰু তকোলনো সহোয়কোৰীও নোই। 

لَّوْ  ٓاءَّ  وَّ ُ  شَّ لَُّهْم  اّلٰله عَّ ةً  لَّجَّ ًة ٰوَّاِحدَّ اُٰمَّ
هِكْن  ل ٓاءُ  مَّْن  یُْٰدِخُل  ٰوَّ ْحمَِّته     ِفْ  یَّٰشَّ   رَّ

لِمُْونَّ  ا  وَّالٰظه ِلٰ   ٰمِْن  لَُّهْم  مَّ   وََّلَّ  ٰوَّ
 نَِّصْْی  

9. বসহঁলত আল্লোহৰ পবৰিলতি  আনক অবভভোৱকৰূলপ গ্ৰহণ 

কবৰলছ তনবক, বকন্তু আল্লোহ, তকৱ  ততওঁলহ প্ৰকৃত 

অবভভোৱক, আৰু ততলৱঁই মৃতক জীবৱত কলৰ। ততও ঁসকল ো 

িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

َِّم  ُذْوا ا تَّٰخَّ َّْولِیَّٓاءَّ    دُْونِه    ِمْن  ا ُ   ا   فَّاّلٰله
ِلُٰ  یُْحِ  ُهوَّالْوَّ له   الْمَّْوٰته ؗ  وَُّهوَّ   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ
ء   ْ ن  َشَّ  قَِّدیْر 

10. আৰু ততোমোল োলক বয বিষয়লত মতলভদ নকৰো বকয়, 

তোৰ মীমোংসো আলছ তকৱ  আল্লোহলৰই ওচৰত। ততলৱঁই 

আল্লোহ, তমোৰ প্ৰবতপো ক; ততওঁৰ ওপৰলতই মই বনভি ৰ 

কবৰলছোঁ আৰু মই ততওঁলৰই অবভমুখী হওঁ। 

ا  مَّ ء   ِمْن  فِْیهِ   اْختَّلَّْفُتْم  وَّ ْ   فَُّحكُْمه    َشَّ
ِ    اِلَّ  لِكُُم   اّلٰله ُ  ذه ْ  اّلٰله ٰبِ ۬   عَّلَّْیهِ  رَّ َّٰلُْت     تَّوَّك

ُنِْیُب  وَّاِلَّْیهِ   ا

11. ততলৱঁই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সৃবষ্টকতি ো, ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো ততোমোল োকৰ তযোৰো সৃবষ্ট কবৰলছ 

আৰু চতুষ্পদ জন্তুৰ মোজলতো তযোৰো সৃবষ্ট কবৰলছ। এইদলৰই 

ততওঁ ততোমোল োকৰ িংশ বিিোৰ কলৰ; এলকোলৱই ততওঁৰ 

উপমোলযোগয নহয়, ততওঁ সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো। 

مهوهِت  فَّاِطرُ  لَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ عَّ   لَّكُْم  جَّ
َّنُْفِسكُْم  ٰمِْن  ِمنَّ  ا َّْزوَّاًجا ٰوَّ اِم  ا   اَْلَّنْعَّ

َّْزوَّاًجا    ُؤُكْم   ا  كَِّمثْلِه   لَّیْسَّ   فِْیِه    یَّْذرَّ
ء     ْ ِمْیعُ   َشَّ  الْبَِّصْْیُ  وَُّهوَّالٰسَّ

12. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ চোবি-কোঠি ততওঁলৰই ওচৰত। 

ততওঁ যোৰ িোলি ইচ্ছো কলৰ তোৰ জীবৱকো িৃবি কবৰ বদলয় আৰু 

সংকুবচতও কলৰ। বনশ্চয় ততওঁ সকল ো িস্তু সম্পলকি  সিিজ্ঞ। 

قَّالِْیُد  لَّه   مهوهِت  مَّ  یَّْبُسُط   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ٓاءُ  لِمَّْن  الٰرِْزقَّ  یَّْقِدُر    یَّٰشَّ نَّٰه    وَّ   ِبكُٰلِ  اِ
ء   ْ  عَّلِْیم   َشَّ
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13. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি দ্বীন বিবধিি কবৰলছ, যোৰ 

বনলদি শ ততওঁ নূহক প্ৰদোন কবৰবছ ; আৰু আবম ততোমোৰ প্ৰবত 

ইয়োলৰই অহী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ  গলত ইব্ৰোহীম, মুছো আৰু 

ঈছোলকো ইয়োৰ বনলদি শ বদবছল োঁ তয, ততোমোল োলক দ্বীনক 

প্ৰবতবিত কৰো আৰু ইয়োৰ মোজত বিলভদ সৃবষ্ট নকবৰিো। তুবম 

মুশ্ববৰকসক ক বযলটোৰ ফোল  আহ্বোন কবৰ আছো তসয়ো 

বসহঁতৰ ওচৰত কঠিন িুব লহ ধোৰণো হয়। আল্লোলহ যোক ইচ্ছো 

কলৰ তোকলহ ততওঁ দ্বীনৰ প্ৰবত আকৃষ্ট কলৰ আৰু বযলয় ততওঁৰ 

অবভমুখী হয় তোক ততওঁ দ্বীনৰ প্ৰবত বহদোয়ত দোন কলৰ। 

عَّ  رَّ یِْن  ٰمِنَّ  لَّكُْم  شَّ ا  الٰدِ   ِبه   وَّٰصه  مَّ
یْنَّا   وَّالَِّٰذْی   نُْوًحا  َّْوحَّ ا   اِلَّْیكَّ  ا مَّ   وَّ
یْنَّا  ِهْیمَّ  ِبه    وَّٰصَّ بْره ُمْوسه  اِ   وَِّعْیسه   وَّ
َّْن  َّقِْیُموا ا یْنَّ  ا قُْوا وََّلَّ  الٰدِ ٰرَّ   فِْیِه    تَّتَّفَّ
لَّ  كََُّبَّ  ا  الْمُْشِرِكْیَّ  عَّ   تَّْدُعْوُهْم  مَّ
ُ   اِلَّْیِه    َّّلٰله ِبْ   ا ٓاءُ  مَّْن  اِلَّْیهِ  یَّْجتَّ  یَّٰشَّ

یَّْهِدْی    یُِٰنْیُب  مَّْن  اِلَّْیهِ  وَّ

14. আৰু বসহঁতৰ ওচৰল  জ্ঞোন অহোৰ বপছলতো তকৱ  

পোৰস্পবৰক বিলদ্বষিশতঃ বসহঁলত বনজৰ মোজত মতলভদ 

ঘটোয়। এটো বনধিোবৰত সময়ল লক অৱকোশ বদয়ো হ'ি িুব  

ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ পূিি বসিোে নোথোবকল  বসহঁতৰ বিষলয় 

চূডোে ফয়চো ো হহ গ’ লহঁলতন। বসহঁতৰ বপছত বযসকল  

বকতোিৰ উত্তৰোবধকোৰী হহলছ, বনশ্চয় বসহঁলত এই 

(লকোৰআন) সম্পলকি  বিভ্ৰোবেকৰ সলিহত পবতত হহলছ। 

ا  مَّ ا وَّ قُْو  ٰرَّ ْ  اَِٰلَّ  تَّفَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ُهُم  مَّ ٓاءَّ   جَّ
ٌۢا  الِْعلُْم  ْ    بَّْغًی ُ لَّْو َلَّ   بَّْیٰنَّ َّلِمَّة   وَّ  ك
بَّقَّْت  بِٰكَّ  ِمْن  سَّ ل   اِله   ٰرَّ ٰمً  اَّجَّ   ٰمُسَّ
ْ    لَُّٰقِضَّ  ُ   اُْوِرثُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّاِٰنَّ   بَّیْٰنَّ
ْ  الِْكتهبَّ  ٰك   لَِّفْ  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ   ٰمِْنهُ  شَّ
 ُمِریْب  

15. এলতলক তুবম আহ্বোন কৰো আৰু দৃঢভোলৱ অট  থোকো, 

বযদলৰ ততোমোক আলদশ কৰো হহলছ। তুবম তকবতয়োও বসহঁতৰ 

প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো; আৰু তকোৱো, ‘আল্লোলহ বযখন 

বকতোি অৱতীণি কবৰলছ মই তোত ঈমোন আবনলছোঁ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত নযোয় বিচোৰ কবৰিল  তমোক আলদশ 

কৰো হহলছ। আল্লোলহই আমোৰ প্ৰবতপো ক আৰু 

ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক। আমোৰ আম  আমোৰ িোলি আৰু 

ততোমোল োকৰ আম  ততোমোল োকৰ িোলি; আমোৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত তকোলনো বিিোদ-বিসম্বোদ নোই। আল্লোলহই 

আমোক একবত্ৰত কবৰি আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই আমোৰ 

প্ৰতযোৱতি ন হ’ি’। 

لِكَّ    اُِمْرتَّ    كَّمَّا   وَّاْستَِّقْم   فَّادْعُ    فَّلِذه
ُهْم    تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ  َّْهوَّٓاءَّ ْنُت  وَّقُْل   ا مَّ   ِبمَّا   اه

لَّ  َّنْزَّ ُ  ا  َِلَّعِْدلَّ  وَّاُِمْرُت   ِكتهب     ِمْن  اّلٰله
ُ   بَّیْنَُّكْم    َّّلٰله بُٰنَّا  ا بُُٰكْم    رَّ َّْعمَّالُنَّا  لَّنَّا    وَّرَّ   ا
لَّكُْم  َّْعمَّالُكُْم    وَّ ةَّ  َلَّ   ا   بَّْینَّنَّا  ُحٰجَّ

بَّیْنَُّكْم    ُ   وَّ َّّلٰله   وَّاِلَّْیهِ   بَّْینَّنَّا    یَّْجمَّعُ  ا
 الْمَِّصْْیُ  
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16. আল্লোহৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদয়োৰ বপছলতো বযসকল  

আল্লোহ সম্পলকি  বিতকি  কলৰ, বসহঁতৰ যুবি-তকি  বসহঁতৰ 

প্ৰবতপো কৰ দৃবষ্টত অসোৰ। বসহঁত হহলছ ততওঁৰ তৰোধৰ 

পোত্ৰ, আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ কঠিন শোবি। 

ْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ٓاٰجُ ِ  ِف  یُحَّ ْ  اّلٰله ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
ْ  لَّه   اْسُتِجْیبَّ  هَُتُ ة   ُحٰجَّ  ِعْندَّ  دَّاِحضَّ
بِِٰهْم  ْ  رَّ ب   وَّعَّلَّهْْیِ لَُّهْم  غَّضَّ اب   وَّ   عَّذَّ
ِدیْد    شَّ

17. ততলৱঁই আল্লোহ, বযজলন সতয সহকোলৰ বকতোি আৰু 

মীজোন অৱতীণি কবৰলছ। তুবম তকলনলক জোবনিো! সম্ভৱতঃ 

বকয়োমত অবত বনকটৱতী? 

 ُ َّّلٰله لَّ  الَِّٰذْی   ا َّنْزَّ ٰقِ  الِْكتهبَّ  ا  ِبالْحَّ
انَّ    ا   وَّالْمِْیزَّ مَّ ٰلَّ  یُْدِریْكَّ  وَّ ةَّ  لَّعَّ اعَّ  الٰسَّ
 قَِّریْب  

18. বযসকল  ইয়োক বিশ্বোস নকলৰ বসহঁলতই ইয়োক ত্বৰোবেত 

কবৰি বিচোলৰ। আনহোলত বযসকল  ইয়োক বিশ্বোস কলৰ, 

ততওঁল োলক ইয়োক ভয় কলৰ, আৰু ততওঁল োলক জোলন তয, 

এয়ো বনবশ্চতভোলৱ সতয। জোবন তথোৱো, বকয়োমত সম্পলকি  

বযসকল  িোক-বিতিো কলৰ, বসহঁত বনশ্চয় তঘোৰ বিভ্ৰোবেত 

বনপবতত। 

ا  یَّْستَّْعِجُل  ا    یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  ِبهَّ   ِبهَّ
ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ا ن  ُمْشِفُقْونَّ  اه   ِمْنهَّ
یَّْعلَّمُْونَّ  ا  وَّ َّنَّٰهَّ ٰقُ    ا   الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ    الْحَّ
ةِ  ِف  یُمَّاُرْونَّ  اعَّ هل    لَِّفْ  الٰسَّ ل بَِّعْید    ضَّ

 

19. আল্লোহ ততওঁৰ িোিোসক ৰ প্ৰবত অতযে তেহশী ; 

ততওঁ যোক ইচ্ছো কলৰ জীবৱকো দোন কলৰ। ততওঁ সিিশবিমোন. 

প্ৰি  পৰোৰমশো ী। 

 ُ َّّلٰله ٌۢ  ا ٓاُء    مَّْن  یَّْرُزُق  ِبِعبَّادِه   لَِّطْیف    یَّٰشَّ
ِزیُْزن  وَُّهوَّالْقَّوِٰیُ   الْعَّ

20. বযলয় আবখৰোতৰ ফচ  কোমনো কলৰ তোৰ িোলি আবম তোৰ 

ফচ  িৃবি কবৰ বদওঁ আৰু বযলয় পৃবথৱীৰ ফচ  কোমনো কলৰ 

আবম তোক তোৰ পৰো অকণমোন বদওঁ। বকন্তু আবখৰোতত তোৰ 

তকোলনো অংশ নোথোবকি। 

ْن  َّانَّ  مَّ ْرثَّ  یُِریُْد  ك ةِ  حَّ   لَّه   نَِّزدْ  اَْلهِخرَّ
ْرثِه     ِفْ  مَّْن   حَّ َّانَّ  وَّ ْرثَّ  یُِریُْد  ك   حَّ

نْیَّا  ا  نُْؤتِه   الٰدُ ا   ِمْنهَّ مَّ ةِ  ِف  لَّه   وَّ   اَْلهِخرَّ
 نَِّٰصْیب   ِمْن 
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21. অথিো বসহঁতৰ এলন বকছুমোন অংশী আলছ তনবক, 

বযবি োলক বসহঁতৰ িোলি দ্বীনৰ পৰো চৰীয়তী বিধোন প্ৰৱতি ন 

কবৰলছ, যোৰ অনুমবত আল্লোলহ বদয়ো নোই? চূডোে মীমোংসোৰ 

তঘোষণো নোথোবকল  বসহঁতৰ বিষলয় বনশ্চয় ফয়চো ো হহ 

গ’ লহঁলতন। বনশ্চয় যোব মসক ৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি। 

َّْم  ُؤا لَُّهْم  ا ٓ كه ُعْوا ُشرَّ رَّ   ٰمِنَّ  لَُّهْم  شَّ
یِْن  ا  الٰدِ ْ  لَّْم  مَّ ُ    ِبهِ  یَّاْذَّنٌۢ لَّْو َلَّ   اّلٰله  وَّ
َّلِمَّةُ  ْ    لَُّقِضَّ  الْفَّْصِل  ك ُ  وَّاِٰنَّ   بَّیْٰنَّ

لِمِْیَّ  اب   لَُّهْم  الٰظه َّلِْیم   عَّذَّ  ا

22. তুবম যোব মসক ক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি ভীত-সন্ত্ৰি 

তদবখিল  পোিো। অথচ তসয়ো আপবতত হ’ি বসহঁতলৰই 

ওপৰত। আনহোলত বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি 

কবৰলছ ততওঁল োলক থোবকি জোন্নোতৰ উদযোনসমূহত। 

ততওঁল োলক বযলটোলৱই বিচোবৰি তসইলটোলৱই ততওলঁ োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত পোি। এইলটোলৱই হহলছ মহো অনুগ্ৰহ। 

لِمِْیَّ  تَّرَّی ُبْوا ِمٰمَّا  ُمْشِفِقْیَّ  الٰظه  كَّسَّ
 ٌۢ ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ِبِهْم    وَُّهوَّوَّاقِع  مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه ِت  ِفْ  الٰصه ْوضه نٰهِت  رَّ ا  لَُّهْم      الْجَّ   ٰمَّ
ٓاُءْونَّ  بِِٰهْم    ِعْندَّ  یَّشَّ لِكَّ   رَّ   ذه
 الْكَِّبْْیُ  ُهوَّالْفَّْضُل 

23. এইলটোলৱই হহলছ তসই সুসংিোদ, বযলটো আল্লোলহ ততওঁৰ 

তসইসক  িোিোক বদলছ, বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু 

সৎকমি কবৰলছ। তকোৱো, ‘মই ইয়োৰ বিবনময়ত ততোমোল োকৰ 

পৰো তকৱ  আত্মীয়তোৰ তসৌহোদি যৰ িোবহলৰ আন এলকো 

প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ’। বযলয় উত্তম কোম কলৰ আবম তোৰ িোলি 

ইয়োত ক যোণ িৃবি কবৰ বদওঁ। বনশ্চয় আল্লোহ অতযে 

ক্ষ্মোশী , গুণগ্ৰোহী। 

لِكَّ  رُ  الَِّٰذْی  ذه ُ  یُبَّٰشِ  الَِّٰذیْنَّ  ِعبَّادَّهُ  اّلٰله
ُنْوا مَّ ِملُوا اه ِت    وَّعَّ لِحه  َٰلَّ   قُْل   الٰصه

َّْسـ َّلُكُْم  َّْجًرا عَّلَّْیهِ  ا   ِف  الْمَّوَّدَّٰةَّ  اَِٰلَّ  ا
مَّْن   الُْقْربه    ِْف  وَّ نَّةً  یَّْٰقَتَّ سَّ   لَّه   نَِّٰزدْ  حَّ
ا  َّ  اِٰنَّ   ُحْسًنا    فِْیهَّ ُفوْر   اّلٰله كُوْر   غَّ  شَّ

24. অথিো বসহঁলত এই কথো কয় তনবক তয, ‘ততও ঁ(মুহোম্মলদ) 

আল্লোহ সম্পলকি  বমছো উদ্ভোৱন কবৰলছ’? যবদ তসইলটোলৱই 

হ’ লহঁলতন ততলে (লহ মুহোম্মদ) আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  

ততোমোৰ হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ বদল লহঁলতন। আল্লোলহ িোবত ক 

মবচ বদলয় আৰু বনজৰ িোণীৰ দ্বোৰো সতযক প্ৰবতবিত কলৰ। 

বনশ্চয় অেৰসমূহত বয আলছ তসই বিষলয় ততও ঁসবিলশষ 

অৱগত। 

َّْم  ی یَُّقْولُْونَّ  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   كَِّذبًا    اّلٰله
اِ  فَّاِْن  ُ  یَّٰشَّ له  یَّْخِتْم  اّلٰله   قَّلِْبكَّ    عَّ
یَّْمُح  ُ  وَّ یُِحٰقُ  الْبَّاِطلَّ  اّلٰله ٰقَّ  وَّ   الْحَّ
ِته     نَّٰه    ِبكَّلِمه ٌۢ  اِ اِت  عَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ
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25. আৰু ততলৱঁই বনজ িোিোসক ৰ তোওিো কিু  কলৰ আৰু 

পোপসমূহ তমোচন কলৰ; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসয়ো 

ততওঁ জোলন। 

ْن  الٰتَّْوبَّةَّ  یَّْقبَُّل  وَُّهوَّالَِّٰذْی    ِعبَّادِه   عَّ
یَّْعُفْوا ِن  وَّ اهِت  عَّ ٰیِ یَّْعلَُّم  الٰسَّ ا  وَّ   مَّ
ن  لُْونَّ  تَّْفعَّ

26. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ আহ্বোনত ততলৱঁই সঁহোবৰ বদলয় আৰু ততওঁল োকৰ 

প্ৰবত ততওৰঁ অনুগ্ৰহ িৃবি কবৰ বদলয়; আৰু কোবফৰসক ৰ িোলি 

আলছ কঠিন শোবি। 

یَّْستَِّجْیُب  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه یَِّزیُْدُهْم  الٰصه   فَّْضلِه     ٰمِْن  وَّ
اب   لَُّهْم  وَّالْكهِفُرْونَّ  ِدیْد   عَّذَّ  شَّ

27. আৰু যবদ আল্লোলহ ততওৰঁ সকল ো িোিোৰ জীবৱকো প্ৰশি 

কবৰ বদল লহঁলতন, ততলে বসহঁলত পৃবথৱীত বনশ্চয় 

সীমো ংঘন কবৰল লহঁলতন; বকন্তু ততওঁ বনজৰ ইচ্ছোমলত 

বনবদি ষ্ট পবৰমোলণ (জীবৱকো) অৱতীণি কলৰ। বনশ্চয় ততও ঁবনজ 

িোিোসক ৰ বিষলয় সমযক অৱবহত আৰু সিিদ্ৰষ্টো। 

لَّوْ  طَّ  وَّ ُ  بَّسَّ ْوا لِِعبَّادِه   الٰرِْزقَّ  اّلٰله   ِف  لَّبَّغَّ
هِكْن  اَْلَّْرِض  ل ِٰلُ  وَّ ر   یَُٰنَّ ا  ِبقَّدَّ ٓاُء    ٰمَّ  یَّشَّ
نَّٰه   ٌۢ  ِبِعبَّادِه   اِ ِبْْی   بَِّصْْی   خَّ

28. আৰু বসহঁত বনৰোশ তহোৱোৰ বপছত ততলৱঁই িৰষুণ অৱতীণি 

কলৰ আৰু ততওঁৰ ৰহমত বিিোৰ কলৰ। ততলৱঁই অবভভোৱক, 

অতযে প্ৰশংবসত। 

ِٰلُ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  ْ  الْغَّْیثَّ  یَُنَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
یَّْنُشرُ  قَّنَُّطْوا ْحمَّتَّه     وَّ ِلُٰ   رَّ  وَُّهوَّالْوَّ

ِمْیُد   الْحَّ

29. আৰু ততওঁৰ অনযতম বনদশিন হহলছ আকোশসমূহ আৰু 

পৃবথৱীৰ সৃবষ্ট, আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত ততও ঁ বযলিোৰ জীৱ-

জন্তু বিিোৰ কবৰলছ তসইলিোলৰো (ততওৰঁ বনদশিন); আৰু ততও ঁ

তযবতয়োই ইচ্ছো ততবতয়োই তসইলিোৰক সমলিত কবৰিল  

সক্ষ্ম। 

ِمْن  یهِته   وَّ لُْق  اه مهوهِت  خَّ   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ا  مَّ له   دَّٓابَّٰة     ِمْن  فِْیِهمَّا  بَّٰثَّ  وَّ   وَُّهوَّعَّ

ْمِعِهْم  ٓاءُ  اِذَّا جَّ ن  یَّشَّ  قَِّدیْر 

30. আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবত বয বিপদ-আপদ আপবতত হয় 

তসয়ো ততোমোল োকলৰই কৃতকমিৰ পবৰণোম আৰু িহুলতো 

অপৰোধ ততওঁ ক্ষ্মো কবৰ বদলয়। 

ا   مَّ ابَُّكْم  وَّ   فَِّبمَّا  ٰمُِصیْبَّة   ٰمِْن  اَّصَّ
بَّْت  َّیِْدیُْكْم  كَّسَّ یَّْعُفْوا ا ْن  وَّ  كَِّثْْی    عَّ
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31. আৰু ততোমোল োলক পৃবথৱীত (আল্লোহৰ কমি পবৰকল্পনোক) 

িযথি কবৰি তনোৱোবৰিো। আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ আন 

তকোলনো অবভভোৱক নোই আৰু তকোলনো সহোয়কোৰীও নোই। 

ا   مَّ َّنُْتْم  وَّ ۬   ِف  ِبُمْعِجِزیْنَّ  ا ا   اَْلَّْرِض   مَّ   وَّ
ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَّكُْم  ِلٰ   ِمْن  اّلٰله نَِّصْْی    وََّلَّ  ٰوَّ
 

32. ততওঁৰ বনদশিনোৱ ীৰ মোজত আলছ সোগৰত চ োচ  কৰো 

পিিতসদৃশ তনৌযোনসমূহ। 
ِمْن  یهِتهِ  وَّ وَّارِ  اه   الْبَّْحرِ  ِف  الْجَّ

ِم   َّاَْلَّعْلَّ  ك

33. ততও ঁইচ্ছো কবৰল  িোয়ুক িব্ধ কবৰ বদি পোলৰ, ফ ত 

তনৌযোনসমূহ গবতহীন হহ পবৰি সমুদ্ৰপৃিত। বনশ্চয় ইয়োত 

িহুলতো বনদশিন আলছ, প্ৰলতযক চৰম হধযিযশী  আৰু একোে 

কৃতজ্ঞ িযবিৰ িোলি। 

ْ  اِْن  ا یْحَّ  یُْسِكِن  یَّٰشَّ   فَّیَّْظلَّْلَّ  الٰرِ
ِكدَّ  وَّا له  رَّ ْهِره     عَّ لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ظَّ هیهت   ذه  َلَّ
ُٰلِ  بَّٰار    لِٰك ن  صَّ كُوْر   شَّ

34. অথিো বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি তসইলিোৰক ততওঁ ধ্বংস 

কবৰ বদি পোলৰ; আৰু িহুলতো (অপৰোধক) ততওঁ ক্ষ্মোও কলৰ। 
َّوْ  ُبْوا ِبمَّا  یُْوِبْقُهٰنَّ  ا یَّْعُف  كَّسَّ ْن  وَّ   عَّ

 ؗ  كَِّثْْی 

35. আৰু বযসকল  আমোৰ বনদশিন সম্পলকি  বিতকি  কলৰ, 

বসহঁলত যোলত জোবনিল  পোয় তয, বসহঁতৰ তকোলনো আেয়ি  

নোই। 

یَّْعلَّمَّ  لُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ ادِ یهِتنَّا    ِفْ   یُجَّ ا   اه   مَّ
 ٰمَِّحْیص   ٰمِْن  لَُّهْم 

36. এলতলক ততোমোল োকক বয বদয়ো হহলছ তসয়ো হহলছ 

তকৱ  পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগ-সোমগ্ৰীলহ। আল্লোহৰ ওচৰত বয 

আলছ তসয়ো উত্তম আৰু িোয়ী, তসইসক  ত োকৰ িোলি 

বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু ততওলঁ োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ 

ওপৰত তোৱোকু্ক  কলৰ, 

ء   ٰمِْن  اُْوتِیُْتْم  فَّمَّا   ْ وةِ  فَّمَّتَّاعُ  َشَّ یه   الْحَّ
نْیَّا    ا   الٰدُ مَّ ِ  ِعْندَّ  وَّ َّبْقه  اّلٰله ْْی  ٰوَّا   خَّ
َِّٰذیْنَّ  ُنْوا لِل مَّ له  اه بِِٰهْم  وَّعَّ َّٰلُْونَّ   رَّ  یَّتَّوَّك

37. ততওঁল োলক কোিীৰো গুনোহ আৰু অশ্লী  কমিৰ পৰো 

আঁতৰত থোলক আৰু তযবতয়ো খং উল  ততবতয়ো ক্ষ্মো কবৰ 

বদলয়। 

رَّ  یَّْجتَِّنُبْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ٓى ِ  اَْلِثِْم  كَّبه
ا  وَّاِذَّا وَّالْفَّوَّاِحشَّ    ُهْم  غَِّضُبْوا مَّ
 یَّْغِفُرْونَّ  
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38. আৰু ততওলঁ োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ 

বদলয়, ছো োত কোলয়ম কলৰ আৰু ততওঁল োলক বনজৰ 

কমিসমূহক পৰস্পৰ পৰোমশিৰ মোধযমত সম্পোবদত কলৰ। 

 গলত ততওঁল োকক আবম বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ তোৰ পৰো 

িযয় কলৰ। 

ابُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  بِِٰهْم  اْستَّجَّ َّقَّاُموا لِرَّ  وَّا
هوةَّ  ل َّْمُرُهْم  الٰصَّ ی وَّا ْ  ُشوْره ُ ِمٰمَّا  بَّْیٰنَّ   وَّ
 ْ ُ زَّقْٰنه  یُْنِفُقْونَّ   رَّ

39. আৰু ততওঁল োকৰ ওপৰত অবতবৰি অনযোয়-অবিচোৰ 

কৰো হ’ত  ততওঁল োলক ইয়োৰ প্ৰবতবিধোন কলৰ। 
ابَُّهُم  اِذَّا   وَّالَِّٰذیْنَّ   ُهْم  الْبَّْغُ  اَّصَّ

 یَّنْتَِّصُرْونَّ 

40. (জোবন তথোৱো) তিয়োৰ প্ৰবতফ  হহলছ তসই অনুপোলতই 

তিয়ো। এলতলক বযলয় ক্ষ্মো কবৰ বদলয় আৰু আলপোচ-বনষ্পবত্ত 

কলৰ তোৰ িোলি আলছ আল্লোহৰ ওচৰত পুৰস্কোৰ। বনশ্চয় ততও ঁ

অনযোয়কোৰীবি োকক পছি নকলৰ। 

ُؤا ٓ زه یِٰئَّة   وَّجَّ یِٰئَّة   سَّ ا    سَّ ا  فَّمَّْن   ٰمِثْلُهَّ فَّ   عَّ
َّْصلَّحَّ  َّْجُره   وَّا لَّ  فَّا ِ    عَّ نَّٰه    اّلٰله   یُِحٰبُ  َلَّ  اِ
لِمِْیَّ   الٰظه

41. বকন্তু অতযোচোবৰত তহোৱোৰ বপছত বযসকল  প্ৰবতবিধোন 

কলৰ, ততওঁল োকৰ বিৰুলি তকোলনো িযৱিো গ্ৰহণ কৰো নহ’ি, 
لَّمَِّن  رَّ  وَّ نْتَّصَّ هٓى ِكَّ  ُظلْمِه   بَّْعدَّ  ا ا  فَّاُول   مَّ
 ْ ِبیْل    ٰمِْن  عَّلَّهْْیِ  سَّ

42. তকৱ  বসহঁতৰ বিৰুলি িযৱিো গ্ৰহণ কৰো হ’ি বযসকল  

মোনুহৰ ওপৰত অনযোয় কলৰ আৰু পৃবথৱীত অনযোয়ভোলৱ 

বিলদ্ৰোহোচৰণ কবৰ ফুলৰ। বসহঁতৰ িোলিই আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি। 

نَّٰمَّا  ِبیُْل  اِ لَّ  الٰسَّ  یَّْظلِمُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
یَّْبُغْونَّ  النَّٰاسَّ  ْْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ   ِبغَّ
ٰقِ    هٓى ِكَّ   الْحَّ اب   لَُّهْم  اُول َّلِْیم   عَّذَّ  ا

43. অৱলশয বযলয় হধযিয ধোৰণ কলৰ আৰু ক্ষ্মো কবৰ বদলয়, 

বনশ্চয় তসয়ো দৃঢ সংকল্পলৰই কোম। 
لَّمَّْن  َّ   وَّ َبَّ فَّرَّ   صَّ لِكَّ  اِٰنَّ  وَّغَّ ْزِم  لَّمِْن  ذه   عَّ
 اَْلُُموِْرن 

44. আৰু আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট কলৰ, ইয়োৰ বপছত তোৰ িোলি 

আন তকোলনো অবভভোৱক নোই। যোব মসকল  তযবতয়ো শোবি 

তদবখি ততবতয়ো তুবম বসহঁতক কওলঁত শুবনিো তয, ‘উভবত 

তযোৱোৰ তকোলনো উপোয় আলছ তনবক’? 

ْن  مَّ ُ  یُْٰضلِِل  وَّ ِلٰ   ِمْن  لَّه    فَّمَّا  اّلٰله ْ  ٰوَّ   ٰمِنٌۢ
ی  بَّْعِده     لِمِْیَّ  وَّتَّرَّ َُّوا لَّمَّٰا  الٰظه ا   رَّ

ابَّ  ذَّ دٰ   اِله  هَّْل  یَُّقْولُْونَّ  الْعَّ   ٰمِْن  مَّرَّ
ِبیْل     سَّ
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45. আৰু তুবম বসহঁতক তদবখিল  পোিো তয, বসহঁতক 

জোহোন্নোমৰ সনু্মখত উপবিত কৰো হহলছ; বসহঁলত অপমোনত 

মূৰ অৱনত অৱিোত চুৰলক চোই থোবকি; আৰু বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ ততওঁল োলক বকয়োমতৰ বদনো ক’ি, ‘বনশ্চয় বসহঁত 

ক্ষ্বতগ্ৰি, বযসকল  বনজৰ আৰু বনজ পবৰয়ো িগিৰ ক্ষ্বত 

সোধন কবৰলছ’। সোৱধোন! বনশ্চয় যোব মসক  িোয়ী শোবিত 

বনপবতত থোবকি। 

ىُهْم  ُضْونَّ  وَّتَّره ا  یُْعرَّ ِشِعْیَّ   عَّلَّْیهَّ   خه
ٰلِ  ِمنَّ  ْرف   ِمْن  یَّْنُظُرْونَّ  الٰذُ ٰفِ      طَّ   خَّ
ا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ُنْو  مَّ ِسِریْنَّ  اِٰنَّ  اه   الْخه
ا الَِّٰذیْنَّ  ِسُرْو  ُهْم  خَّ َّنُْفسَّ ْ  ا َّْهلهِْْیِ   وَّا
مَِّة    یَّْومَّ  لِمِْیَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ    الِْقیه  ِفْ  الٰظه

اب   ِقْیم   عَّذَّ  ٰمُ

46. আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁতক সহোয় কৰোৰ িোলি বসহঁতৰ আন 

তকোলনো অবভভোৱক নোথোবকি। এলতলক আল্লোলহ যোক পথভ্ৰষ্ট 

কলৰ তোৰ িোলি আন তকোলনো পথ নোই। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ َّْولِیَّٓاءَّ  ٰمِْن  لَُّهْم  ك  یَّْنُصُرْونَُّهْم  ا
ِ    دُْوِن  ٰمِْن  مَّْن   اّلٰله ُ  یُْٰضلِِل  وَّ   لَّه   فَّمَّا  اّلٰله
ِبیْل    ِمْن   سَّ

47. আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো তসই অপ্ৰবতলৰোধয বদৱসলটো অহোৰ 

পূলিিই ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদয়ো। 

বযবদনো ততোমোল োকৰ তকোলনো আেয়ি  নোথোবকি আৰু 

ততোমোল োকৰ িোলি প্ৰবতলৰোধকোৰীও নোথোবকি। 

بُِٰكْم  اِْستَِّجیُْبْوا َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  لِرَّ َّ  ا   یَّٰاِْٰت
دَّٰ  َٰلَّ  یَّْوم   ِ    ِمنَّ  لَّه   مَّرَّ ا   اّلٰله   ٰمِْن  لَّكُْم  مَّ
ا   ذ   ٰمَّلْجَّ ى ِ ا  یَّْٰومَّ مَّ  نَِّٰكْْی   ٰمِْن  لَّكُْم   وَّ

48. তথোবপও যবদ বসহঁলত মুখ ঘূৰোই  য়, ততলে (জোবন 

তথোৱো) আবম ততোমোক বসহঁতৰ ৰক্ষ্ক বহচোলপ তপ্ৰৰণ কৰো 

নোই। ততোমোৰ দোবয়ত্ব হহলছ তকৱ  িোণী প্ৰচোৰ কৰো। আবম 

তযবতয়ো আমোৰ তৰফৰ পৰো মোনুহক তকোলনো ৰহমত আস্বোদন 

কৰোওঁ ততবতয়ো বস উৎফুবল্লত হয় বকন্তু তযবতয়ো বসহঁতৰ 

কৃতকমিৰ িোলি বসহঁতৰ বিপদ-আপদ ঘলট, ততবতয়ো মোনুহ 

অবত অকৃতজ্ঞ হহ পলৰ। 

ُضْوا فَّاِْن  َّْعرَّ لْنهكَّ  فَّمَّا   ا َّْرسَّ ْ  ا   عَّلَّهْْیِ
ِفْیًظا    هُغ    اَِٰلَّ  عَّلَّْیكَّ  اِْن   حَّ َّا    الْبَّل نٰ   اِذَّا   وَّاِ
َّذَّقْنَّا  انَّ  ا ْحمَّةً  ِمنَّٰا  اَْلِنْسَّ ا    فَِّرحَّ  رَّ  ِبهَّ
ْ  وَّاِْن  ٌۢ  ُتِصُْبُ یِٰئَّة  مَّْت  ِبمَّا  سَّ   قَّٰدَّ

َّیِْدیِْهْم  انَّ  فَّاِٰنَّ  ا  كَُّفوْر   اَْلِنْسَّ

49. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ আবধপতয তকৱ  আল্লোহলৰই। 

ততওঁ বয ইচ্ছো কলৰ তসইলটোলৱই সৃবষ্ট কলৰ। ততওঁ যোক ইচ্ছো 

কলৰ কনযো সেোন দোন কলৰ, আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ পুত্ৰ সেোন 

দোন কলৰ, 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  ّلِلٰه   یَّْخلُُق   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ا  ٓاُء    مَّ ُب   یَّشَّ ٓاءُ  لِمَّْن  یَّهَّ ثًا  یَّٰشَّ نَّا   اِ

ُب  یَّهَّ ٓاءُ  لِمَّْن  وَّ ن  یَّٰشَّ ُكوْرَّ  الٰذُ
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50. নোইিো বসহঁতক পুত্ৰ আৰু কনযো উভয় (সেোন) দোন কলৰ 

আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ িন্ধযো কবৰ বদলয়। বনশ্চয় ততওঁ সিিজ্ঞ, 

মহো ক্ষ্মতোৱোন। 

َّوْ  ٰوُِجُهْم  ا ثًا    یُزَّ نَّا نًا ٰوَّاِ ا ْكرَّ ُل   ذُ یَّْجعَّ   وَّ
ٓاءُ  مَّْن  ِقْیًما    یَّٰشَّ قَِّدیْر   عَّلِْیم   اِنَّٰه    عَّ
 

51. তকোলনো মোনুহলৰই এলনকুৱো মযিোদো নোই, বযলয় আল্লোহৰ 

 গত তপোনপটীয়োলক কথো ক'ি পোবৰি অহীৰ মোধযমৰ িোবহলৰ, 

অথিো পদি োৰ আঁৰত নোইিো এলনকুৱো তকোলনো িোতি োিোহক 

তপ্ৰৰণ কৰোৰ িোবহলৰ, বয িোতি োিোহলক তকৱ  ততওঁৰ 

অনুমবতৰলম ততওঁ বযলটো বিচোলৰ তকৱ  তসইলটোলহ অহী 

কলৰ, ততওঁ সলিিোচ্চ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  مَّ َّانَّ  وَّ ر   ك َّْن  لِبَّشَّ َّلِٰمَّهُ  ا ُ  یُٰك  اَِٰلَّ  اّلٰله
َّوْ  وَّْحیًا  ٓاِئ  ِمْن  ا اب   ٰوَّرَّ َّوْ  ِحجَّ   یُْرِسلَّ  ا
ُسْوًَل  ا  ِباِذْنِه   فَُّیْوِحَّ  رَّ ٓاُء    مَّ نَّٰه    یَّشَّ   اِ
ِلٰ   ِكْیم   عَّ  حَّ

52. অনুৰূপভোলৱ (উপলৰোি বতবনটো পিবতত) আবম 

ততোমোৰ প্ৰবত আমোৰ বনলদি শৰ পৰো ৰূহক অহী কবৰলছোঁ। তুবম 

জনো নোবছ ো বকতোি বক আৰু ঈমোন বক! বকন্তু আবম ইয়োক নূৰ 

িনোইলছোঁ, যোৰ দ্বোৰো আবম আমোৰ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰো 

যোক ইচ্ছো বহদোয়ত দোন কলৰোঁ। বনশ্চয় তুবম সৰ  পথৰ বপলন 

বদক বনলদি শনো বদয়ো, 

لِكَّ  یْنَّا   وَّكَّذه َّْوحَّ   ٰمِْن  ُرْوًحا  اِلَّْیكَّ  ا
َّْمِرنَّا    ا   ا ا  تَّْدِرْی  ُكْنتَّ  مَّ ُب  مَّ  وََّلَّ  الِْكته

هِكْن  اَْلِیْمَّاُن  ل لْنههُ  وَّ عَّ   ِبه   نَّْٰهِدْی  نُوًْرا جَّ
ٓاءُ  مَّْن  نَّٰكَّ   ِعبَّادِنَّا    ِمْن  نَّٰشَّ   لَّتَّْهِدْی   وَّاِ
اط   اِله  ن  ِصرَّ  ٰمُْستَِّقْیم 

53. আল্লোহৰ পথল , বযজন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত বয 

আলছ তসই সকল োলৰ মোব ক। জোবন তথোৱো! সকল ো বিষয় 

আল্লোহলৰই ফোল  উভবত যোি। 

اِط  ِ  ِصرَّ ا  لَّه   الَِّٰذْی  اّلٰله مهوهِت  ِف  مَّ  الٰسَّ
ا  مَّ ِ  اِلَّ  اََّلَّ    اَْلَّْرِض    ِف  وَّ   تَِّصْْیُ  اّلٰله

 اَْلُُموُْرن 
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আঝ-ঝুখৰূফ الزخرف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।  ۛ۬ ٓم  حه

2. শপত সুস্পষ্ট বকতোিৰ!  ِب ن۬ۛ  وَّالِْكته  الْمُِبْیِ

3. বনশ্চয় আবম ইয়োক তকোৰআন বহচোলপ আৰিী ভোষোত 

অৱতীণি কবৰলছোঁ, যোলত ততোমোল োলক িুবজি পোৰো। 
نَّٰا  لْنههُ  اِ عَّ نًا  جَّ ِبٰیًا  قُْرءه رَّ لَّٰكُْم  عَّ   لَّٰعَّ

 تَّْعِقلُْونَّ  

4. বনশ্চয় এই আমোৰ ওচৰত উমু্ম  বকতোিত উচ্চ 

মযিোদোসম্পন্ন, বহকমতপূণি। 
نَّٰه   ِب  اُٰمِ  ِفْ   وَّاِ یْنَّا  الِْكته ِلٰ   لَّدَّ   لَّعَّ

ِكْیم     حَّ

5. ততোমোল োলক সীমো ংঘনকোৰী সম্প্ৰদোয় িুব লয়ই আবম 

ততোমোল োকৰ পৰো এই উপলদশ িোণী সমূ্পণিৰূলপ প্ৰতযোহোৰ 

কবৰমলন? 

َّفَّنَّْضِرُب  ْنُكُم  ا ْكرَّ  عَّ ْفًحا  الٰذِ َّْن  صَّ   ا
 ٰمُْسِرفِْیَّ  قَّْوًما  ُكنُْتْم 

6. আৰু পূিিৱতীবি োকৰ ওচৰল  আবম িহুলতো নিী তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ। 
لْنَّا  وَّكَّْم  َّْرسَّ لِْیَّ  ِف  نَِّٰبٰ   ِمْن  ا  اَْلَّٰوَّ

7. আৰু তযবতয়োই বসহঁতৰ ওচৰল  তকোলনো নিী আবহলছ 

বসহঁলত ততওঁক হ   োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰলছ। 

ا  مَّ ْ  وَّ َّانُْوا اَِٰلَّ  نَِّٰبٰ   ٰمِْن  یَّاْتهِْْیِ  ِبه   ك
 یَّْستَّْهِزُءْونَّ 

8. ফ ত বযসক  ইহঁততলকও শবিত প্ৰি  আবছ , 

বসহঁতলকো আবম ধ্বংস কবৰবছল োঁ, আৰু পূিিৱতীসক ৰ 

অনুৰূপ দৃষ্টোে অতীত হহ হগলছ। 

َّْهلَّكْنَّا   ٰدَّ  فَّا َّشَّ ْ  ا   وَّمَّضه  بَّْطًشا ِمْٰنُ
لِْیَّ  مَّثَُّل   اَْلَّٰوَّ

9. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো, আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীক 

তকোলন সৃবষ্ট কবৰলছ? ততলে বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি, ‘এইলিোৰক 

সৃবষ্ট কবৰলছ মহো পৰোৰমশো ী, সিিজ্ঞ(আল্লোলহ)’, 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّقَّ  ٰمَّْن  سَّ مهوهِت  خَّ  الٰسَّ
لَّقَُّهٰنَّ  لَّیَُّقْولُٰنَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  ِزیْزُ  خَّ  الْعَّ
لِْیُمن   الْعَّ
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10. ততলৱঁই পৃবথৱীক ততোমোল োকৰ িোলি শযযো কবৰ বদলছ 

আৰু তোত ততোমোল োকৰ িোলি চ োৰ পথ িনোই বদলছ, যোলত 

ততোমোল োলক সঠিক পথ পোি পোৰো; 

لَّ  الَِّٰذْی  عَّ ْهًدا  اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ مَّ
لَّ  عَّ ا  لَّكُْم  ٰوَّجَّ لَّٰكُْم  ُسُبًل   فِْیهَّ   لَّٰعَّ
 تَّْهتَُّدْونَّ  

11. আৰু ততলৱঁই আকোশৰ পৰো পবৰবমতভোলৱ পোনী িষিণ 

কলৰ। তোৰ বপছত ইয়োৰ দ্বোৰো আবম সিীবৱত কলৰোঁ বনজীৱ 

জনপদক। এইদলৰই ততোমোল োকক (পুনজীবৱত কবৰ) 

উব য়োই অনো হ’ি। 

مَّٓاءِ  ِمنَّ  نَّٰزَّلَّ  وَّالَِّٰذْی  ر     مَّٓاًءٌۢ  الٰسَّ   ِبقَّدَّ
ْرنَّا  َّنْشَّ ةً  ِبه   فَّا لِكَّ   ٰمَّیًْتا    بَّلْدَّ  كَّذه
ُجْونَّ   ُتْخرَّ

12. আৰু ততলৱঁই সকল োলক তযোৰো তযোৰো সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু 

ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি এলনকুৱো তনৌযোন আৰু ঘৰচীয়ো 

জন্তু সৃবষ্ট কবৰলছ, বযলিোৰক ততোমোল োলক পবৰিহণ বহচোলপ 

িযৱহোৰ কৰো; 

لَّقَّ  وَّالَِّٰذْی  ا  اَْلَّْزوَّاجَّ  خَّ َّٰهَّ لَّ   كُل عَّ   وَّجَّ
اِم  الُْفلِْك  ٰمِنَّ  لَّكُْم  ا  وَّاَْلَّنْعَّ   مَّ

ن   تَّْركَُّبْونَّ

13. যোলত ততোমোল োলক ইয়োৰ বপঠিত বিৰ হহ িবহি পোৰো, 

(আৰু শুনো!) তোৰ বপছত তযবতয়ো ততোমোল োলক ইয়োৰ ওপৰত 

বিৰ হহ িবহিো ততবতয়ো ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কবৰিো আৰু ক'িো, ‘পবৱত্ৰ আৰু 

মহোন ততওঁ, বযজলন এইলিোৰক আমোৰ িশীভূত কবৰ বদলছ। 

অথচ এইলিোৰক িশীভূত কবৰিল  আবম সোমথি নোবছল োঁ। 

له  لِتَّْستَّو ا  نِْعمَّةَّ  تَّْذُكُرْوا ثُٰمَّ   ُظُهوِْره   عَّ
بُِٰكْم  یُْتْم  اِذَّا رَّ   وَّتَُّقْولُْوا عَّلَّْیهِ  اْستَّوَّ
نَّ  رَّ  الَِّٰذْی  ُسْبحه ٰخَّ ا لَّنَّا  سَّ ا  ههذَّ مَّ   ُكنَّٰا  وَّ

ن  لَّه    ُمْقِرنِْیَّ

14. ‘আৰু বনশ্চয় আবম আমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই 

প্ৰতযোৱতি নকোৰী’। 

َّا   نٰ بِٰنَّا  اِله  وَّاِ  لَّمُْنقَّلُِبْونَّ  رَّ

15. আৰু বসহঁলত আল্লোহৰ িোিোসক ৰ মোজৰ পৰোই ততওঁৰ 

অংশ সোিযি কবৰলছ। বনশ্চয় মোনুহ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। 
لُْوا عَّ  اِٰنَّ   ُجْزًءا    ِعبَّادِه   ِمْن  لَّه   وَّجَّ
انَّ  ِبْی  ۬ن  لَّكَُّفوْر   اَْلِنْسَّ  ٰمُ

16. ততও ঁবয সৃবষ্ট কবৰলছ তোৰ পৰো ততওঁ (বনজৰ িোলি) কনযো 

সেোন গ্ৰহণ কবৰলছ আৰু ততোমোল োকক পুত্ৰ সেোনৰ দ্বোৰো 

বিবশষ্ট কবৰলছ তনবক? 

َِّم  ذَّ  ا تَّٰخَّ َّْصفهىكُْم  یَّْخلُُق  ِمٰمَّا  ا   بَّنهت  ٰوَّا
 ِبالْبَِّنْیَّ 
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17. অথচ তযবতয়ো বসহঁতৰ কোলৰোিোক সুসংিোদ বদয়ো হয় 

(কনযো সেোন জন্ম তহোৱো িুব ), বযলটোৰ দ্বোৰো বসহঁলত ৰহমোনৰ 

প্ৰবত দৃষ্টোে দোবঙ ধলৰ, ততবতয়ো তোৰ মুখমি  মব ন হহ যোয়, 

ততলন অৱিোত বস দুবশ্চেোত ভোবগ পলৰ। 

رَّ  وَّاِذَّا ُدُهْم  بُٰشِ بَّ  ِبمَّا  اَّحَّ رَّ   ضَّ
ْحمهِن  ٰلَّ  مَّثًَّل  لِلٰرَّ ُمْسوَّدًا   وَّْجُهه   ظَّ
 ٰوَُّهوَّكَِّظْیم  

18. (তসইবি োক আল্লোহৰ ভোগত পবৰ  তনবক) বযবি োক 

অ ংকোলৰলৰ  োব ত-পোব ত হয় আৰু বিতকি ৰ সময়ত 

সুস্পষ্ট িিিয প্ৰদোনত অক্ষ্ম? 

ْن  مَّ َّوَّ ُؤا ا   وَُّهوَِّف  الِْحلْیَّةِ  ِف  یُٰنَّٰشَّ
اِم  ْْیُ  الِْخصَّ  ُمِبْی   غَّ

19.  গলত বসহঁলত ৰহমোনৰ িোিো বফবৰিোসক ক নোৰী িুব  

গণয কবৰলছ; ততওঁল োকৰ সৃবষ্ট কৰোৰ সময়ত বসহঁলত প্ৰতযক্ষ্ 

কবৰবছ  তনবক? বসহঁতৰ সোক্ষ্য বনশ্চয় ব বপিি কৰো হ’ি আৰু 

বসহঁতক তসোধ-তপোছ কৰো হ’ি। 

لُوا عَّ كَّةَّ  وَّجَّ هٓى ِ ُد  ُهْم  الَِّٰذیْنَّ  الْمَّل  ِعبه
ْحمهِن  ثًا    الٰرَّ نَّا ِهُدْوا  اِ َّشَّ لْقَُّهْم    ا   خَّ
ُتْكتَُّب  ادَُّتُهْم  سَّ هَّ یُْسـ َّلُْونَّ  شَّ  وَّ

20. বসহঁলত আৰু কয়, ‘ৰহমোলন ইচ্ছো কবৰল  আবম 

এওঁল োকৰ ইিোদত নকবৰল োঁলহঁলতন’। এই বিষলয় বসহঁতৰ 

তকোলনো জ্ঞোন নোই। বসহঁলত তকৱ  মলন সজো কথোলহ কয়। 

ٓاءَّ  لَّوْ  وَّقَّالُْوا ْحمهُن  شَّ ا  الٰرَّ ُهْم    مَّ بَّْدنه   عَّ
ا  لِكَّ  لَُّهْم  مَّ   اَِٰلَّ  ُهْم  اِْن   عِلْم      ِمْن  ِبذه

 یَّْخُرُصْونَّ  

21. আবম বসহঁতক তকোৰআনৰ আগত তকোলনো বকতোি প্ৰদোন 

কবৰলছোঁ তনবক, বযখনক বসহঁলত দৃঢভোলৱ ধোৰণ কবৰ আলছ? 
َّْم  ْ  ا ُ تَّْیٰنه   ِبه   فَُّهْم  قَّْبلِه   ٰمِْن  ِكتهبًا  اه

 ُمْستَّْمِسكُْونَّ 

22. িৰং বসহঁলত কয়, ‘বনশ্চয় আবম আমোৰ বপতৃ-

পুৰুষসক ক এটো মতোদশিৰ ওপৰতলহ পোইলছোঁ আৰু আবম 

ততওঁল োকৰ পদোঙ্ক অনুসৰণ কবৰলয় বনবশ্চতভোলৱ 

বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হম’। 

ا بَّْل  لُْو  ْدنَّا   اِنَّٰا  قَّا نَّا  وَّجَّ بَّٓاءَّ له   اه اُٰمَّة    عَّ
نَّٰا  له   ٰوَّاِ ثهِرِهْم  عَّ ْهتَُّدْونَّ   اه  ٰمُ

23. আৰু এইদলৰই ততোমোৰ পূলিি তযবতয়োই আবম তকোলনো 

জনপদল  তকোলনো এজন সতকি কোৰী তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ 

ততবতয়োই তসই  োইৰ বি োসবপ্ৰয় ত োকসকল  হকলছ, 

‘বনশ্চয় আবম আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক এটো মতোদশিৰ 

ওপৰত পোইলছোঁ আৰু আবম ততওঁল োকলৰই পদোঙ্ক অনুসৰণ 

কবৰ চব ম’। 

لِكَّ  ا   وَّكَّذه لْنَّا  مَّ َّْرسَّ   ِفْ  قَّْبلِكَّ  ِمْن  ا
فُْوهَّا  ن  قَّالَّ  اَِٰلَّ  نَِّٰذیْر   ٰمِْن  قَّْریَّة     اِنَّٰا   ُمَْتَّ
ْدنَّا   نَّا  وَّجَّ بَّٓاءَّ له   اه نَّٰا  عَّ له   اُٰمَّة  ٰوَّاِ   عَّ
ثهِرِهْم  ْقتَُّدْونَّ  اه  ٰمُ
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24. ততবতয়ো তসই সতকি কোৰীলয় হকলছ, ‘ততোমোল োলক 

ততোমোল োকৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক বযলটো মতোদশিৰ ওপৰত 

পোইছো, মই যবদ ততোমোল োকৰ িোলি তোতলকও উৎকৃষ্ট পথ 

হ  আলহোঁ তথোবপও (ততোমোল োলক বসহঁতৰ অনুসৰণ 

কবৰিোলন)’? বসহঁলত হকলছ, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক বয হ  

তপ্ৰবৰত হহছো তসয়ো আবম অস্বীকোৰ কলৰোঁ’। 

لَّوْ  قهلَّ  َّوَّ ی ِجْئُتُكْم  ا  ِمٰمَّا  ِباَّْهده
ْدتُْٰم  ُكْم    عَّلَّْیهِ  وَّجَّ بَّٓاءَّ ا  اه لُْو    ِبمَّا   اِنَّٰا  قَّا
ِفُرْونَّ  ِبه   اُْرِسلُْتْم   كه

25. ফ ত আবম বসহঁতৰ পৰো প্ৰবতলশোধ  ’ত োঁ। এলতলক 

তচোৱো, অস্বীকোৰকোৰীবি োকৰ পবৰণোম তকলনকুৱো আবছ ! 
ْ  فَّانْتَّقَّْمنَّا  َّانَّ  كَّْیفَّ  فَّانُْظرْ   ِمْٰنُ   ك
ن  عَّاقِبَّةُ  ِبْیَّ  الْمُكَّٰذِ

26. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো ইব্ৰোহীলম ততওঁৰ বপতৃ আৰু 

ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , ‘ততোমোল োলক বযলিোৰৰ ইিোদত 

কৰো বনশ্চয় মই তসইলিোৰৰ পৰো সম্পকি মুি। 

ِهْیُم  قَّالَّ  وَّاِذْ  نَِّٰنْ  وَّقَّْوِمه    َِلَِّبْیهِ  اِبْره   اِ
ٓاء   ٰمَّا  بَّرَّ ن  ٰمِ  تَّْعُبُدْونَّ

27. ‘তকৱ  ততওঁৰ িোবহলৰ বযজলন তমোক সৃবষ্ট কবৰলছ। 

এলতলক বনশ্চয় ততও ঁ শীলেই তমোক সৎপথত পবৰচোব ত 

কবৰি’। 

ِنْ  الَِّٰذْی  اَِٰلَّ  رَّ یَّْهِدیِْن  فَّاِنَّٰه   فَّطَّ  سَّ

28. আৰু এই তঘোষণোক ততওঁ বচৰেন িোণীৰূলপ ৰোবখ হথ 

হগলছ ততওঁৰ উত্তৰসূৰীসক ৰ মোজত, যোলত বসহঁলত উভবত 

আলহ। 

ا  لَّهَّ عَّ َّلِمًَّةٌۢ  وَّجَّ ِقِبه   ِفْ  بَّاقِیَّةً  ك لَُّٰهْم  عَّ  لَّعَّ
 یَّْرِجُعْونَّ 

29. িৰং আবম বসহঁতক আৰু বসহঁতৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক 

তভোগ কবৰিল  সুলযোগ বদবছল োঁ, অৱলশষত বসহঁতৰ ওচৰত 

আবহ  সতয আৰু স্পষ্ট িণিনোকোৰী ৰোছু । 

ٰتَّْعُت  بَّْل  ءِ  مَّ ُهْم  هه ُؤاَلَّ بَّٓاءَّ ٰته  وَّاه   حَّ
ُهُم  ٓاءَّ ٰقُ  جَّ ُسْول   الْحَّ  ٰمُِبْی   وَّرَّ

30. আৰু সতয তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  আবহ পোল , ততবতয়ো 

বসহঁলত ক’ত , ‘এয়ো তদলখোন যোদু আৰু বনবশ্চতভোলৱ আবম 

ইয়োক প্ৰতযোখযোন কলৰোঁ’। 

لَّمَّٰا  ُهُم  وَّ ٓاءَّ ٰقُ  جَّ ا قَّالُْوا الْحَّ ِسْحر    ههذَّ
نَّٰا  ِفُرْونَّ  ِبه   ٰوَّاِ  كه

31. বসহঁলত আৰু ক’ত , ‘এই তকোৰআনখন দুলয়ো জনপদৰ 

তকোলনো এজন মহোন িযবিৰ ওপৰত বকয় অৱতীণি কৰো 

নহ’ ’? 

ا نُٰزِلَّ  لَّْو َلَّ  وَّقَّالُْوا ُن  ههذَّ له  الُْقْراه   عَّ
ِظْیم   الْقَّْریَّتَّْیِ  ٰمِنَّ  رَُّجل    عَّ
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32. বসহঁলত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ৰহমত ভোগ-িন্টন কলৰ 

তনবক? আবমলহ পোবথিৱ জীৱনত বসহঁতৰ মোজত বসহঁতৰ 

জীবৱকো িন্টন কবৰ বদওঁ আৰু বসহঁতৰ ইজনক বসজনৰ ওপৰত 

মযিোদোত উন্নীত কবৰ বদওঁ, যোলত ইজলন বসজনক অধীনি 

বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰি পোলৰ; (জোবন তথোৱো) বসহঁলত বয সিয় 

কলৰ, ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ৰহমত তোতলকও উৎকৃষ্ট। 

َُّهْم  ْحمَّتَّ  یَّْقِسُمْونَّ  ا بِٰكَّ    رَّ   نَّْحُن   رَّ
ْمنَّا  ْ  قَّسَّ ُ ْ  بَّْیٰنَّ ُ هَتَّ وةِ  ِف  ٰمَِّعْیشَّ یه   الْحَّ
نْیَّا  فَّْعنَّا  الٰدُ ُهْم  وَّرَّ   بَّْعض   فَّْوقَّ  بَّْعضَّ
ت   َّٰتَِّخذَّ  دَّرَّجه  ُسْخِریًٰا    بَّْعًضا  بَّْعُضُهْم  لِٰی
ْحمَُّت  بِٰكَّ  وَّرَّ ْْی    رَّ ٰمَّا  خَّ  یَّْجمَُّعْونَّ  ٰمِ

33. যবদ সকল ো মোনুহ এলকটো মতো ম্বী তহোৱোৰ আশংকো 

নোথোবক লহঁলতন, ততলে বযসকল  ৰহমোনৰ  গত কুফৰী 

কলৰ, বসহঁতক আবম বসহঁতৰ ঘৰৰ িোলি তৰৌপয-বনবমিত চোদ 

আৰু খটখটী বদল োঁলহঁলতন যোলত বসহঁলত আলৰোহণ কলৰ, 

لَّْو َلَّ   َّْن  وَّ ةً  النَّٰاُس  یَُّٰكْونَّ  ا   اُٰمًَّة ٰوَّاِحدَّ
لْنَّا  عَّ ْحمهِن  یَّْٰكُفرُ  لِمَّْن  لَّٰجَّ   ِبالٰرَّ
اِرجَّ   ٰمِْن  ُسُقًفا   لُِبیُْوتِِهْم  مَّعَّ ة  ٰوَّ   فِٰضَّ
ا  ن  عَّلَّْیهَّ ُرْونَّ  یَّْظهَّ

34. আৰু বসহঁতৰ ঘৰসমূহৰ িোলি দুৱোৰ আৰু আসনসমূহ, 

য’ত বসহঁলত আউবজ িলহ, 
لُِبیُْوتِِهْم  َّبْوَّابًا ٰوَُّسُرًرا وَّ ا  ا   عَّلَّْیهَّ
ن   یَّٰتَِّكـ ُْونَّ

35. আৰু (অনুৰূপ বদল োঁলহঁলতন) তসোণৰ বনবমিতও; আৰু এই 

সকল োলিোৰ তকৱ  পোবথিৱ জীৱনৰ তভোগ-সোমগ্ৰীলহ। (জোবন 

তথোৱো) ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আবখৰোত হহলছ তকৱ  

মুত্তোক্বীসক ৰ িোলিলহ। 

لِكَّ  كُٰلُ  وَّاِْن   وَُّزْخُرفًا      مَّتَّاعُ  لَّمَّٰا  ذه
وةِ  یه نْیَّا    الْحَّ ةُ   الٰدُ بِٰكَّ  ِعْندَّ  وَّاَْلهِخرَّ   رَّ
ن   لِلْمُٰتَِّقْیَّ

36. আৰু বযলয় ৰহমোনৰ স্মৰণৰ পৰো বিমুখ হয়, আবম তোৰ 

িোলি বনলয়োবজত কলৰোঁ এজন চয়তোন, ফ ত বস তোৰ সহচৰ 

হহ যোয়। 

ْن  مَّ ْن  یَّْٰعُش  وَّ ْحمهِن  ذِْكرِ  عَّ   الٰرَّ
ْض  ًنا  لَّه   نُقَّٰیِ ْیطه  قَِّریْن   فَُّهوَّلَّه    شَّ

37. বনশ্চয় বসহঁলতই (চয়তোনবি োলকই) মোনুহক সৎপথৰ 

পৰো িোধো বদলয়, অথচ মোনুলহ (ভ্ৰষ্ট পথত থকোৰ বপছলতো) 

বনজলক বহদোয়তপ্ৰোপ্ত িুব  ভোলি। 

نَُّٰهْم  ْونَُّهْم  وَّاِ ِن  لَّیَُّصٰدُ ِبیِْل  عَّ   الٰسَّ
ُبْونَّ  یَّْحسَّ َّنَُّٰهْم  وَّ ْهتَُّدْونَّ  ا  ٰمُ

38. অৱলশষত তযবতয়ো বস আমোৰ ওচৰত উপবিত হ’ি, 

ততবতয়ো বস চয়তোনক ক’ি, ‘হোয়! তমোৰ আৰু ততোমোৰ মোজত 

যবদ পূৱ আৰু পবশ্চমৰ দলৰ িযৱধোন থোবক লহঁলতন!’ এলতলক 

বকমোন বনকৃষ্ট সহচৰ বস! 

ٰته   نَّا  اِذَّا حَّ ٓاءَّ   بَّْیِنْ  یهلَّْیتَّ  قَّالَّ  جَّ
بَّیْنَّكَّ    فَِّبْئسَّ  الْمَّْشِرقَّْیِ  بُْعدَّ  وَّ
 الْقَِّریُْن 
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39. আৰু আবজ ততোমোল োকৰ এই অনুতোপ ততোমোল োকৰ 

তকোলনো কোমত নোবহি, বযলহতু ততোমোল োলক সীমো ংঘন 

কবৰবছ ো; বনশ্চয় ততোমোল োক আটোলয় হহছো শোবিৰ 

অংশীদোৰ। 

لَّْن  كُُم  وَّ لَّمُْتْم  اِذْ  الْیَّْومَّ  یَّْٰنفَّعَّ َّنَُّٰكْم  ٰظَّ  ا
اِب  ِف  ذَّ ُِكْونَّ  الْعَّ  ُمْشَتَّ

40. তুবম িবধৰক শুনোি পোবৰিোলন অথিো অন্ধক পথ তদখুৱোি 

পোবৰিোলন, আৰু বযজন স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আলছ তোক তুবম 

সৎপথত পবৰচোব ত কবৰি পোবৰিোলন? 

َّنْتَّ  َّفَّا ٰمَّ  ُتْسِمعُ  ا َّوْ  الٰصُ   الُْعْمَّ  تَّْهِدی ا
مَّْن  َّانَّ  وَّ هل   ِفْ  ك ل  ٰمُِبْی   ضَّ

41. এলতলক যবদ আবম ততোমোক ইয়োৰ পৰো আঁতৰোই হ  

যোওঁ, ততলে বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ পৰো প্ৰবতলশোধ  লমই; 
ا  ٰمَّ َّٰ   فَّاِ ْ  فَّاِنَّٰا  ِبكَّ  نَّْذهَّبَّ   ِمْٰنُ

ن   ٰمُنْتَِّقُمْونَّ

42. অথিো আবম বসহঁতক বয শোবিৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছোঁ, তসয়ো 

আবম ততোমোক তদখুৱোম, বনশ্চয় বসহঁতৰ ওপৰত আবম পূণি 

ক্ষ্মতোৱোন। 

َّوْ  یَّنَّٰكَّ  ا ُهْم  الَِّٰذْی  نُِر   فَّاِنَّٰا  وَّعَّْدنه
 ْ ْقتَِّدُرْونَّ  عَّلَّهْْیِ  ٰمُ

43. এলতলক ততোমোৰ প্ৰবত বয অহী কৰো হহলছ, তসয়ো তুবম 

দৃঢভোলৱ অৱ ম্বন কৰো। বনশ্চয় তুবম সৰ  পথৰ ওপৰত 

প্ৰবতবিত। 

نَّٰكَّ   اِلَّْیكَّ    اُْوِحَّ  ِبالَِّٰذْی   فَّاْستَّْمِسْك    اِ
له  اط   عَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

44. বনশ্চয় এই তকোৰআনখন হহলছ ততোমোৰ আৰু ততোমোৰ 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি স্মৰবণকোস্বৰূপ; অনবতপ লম ততোমোল োকক 

(ইয়োৰ বিষলয়) তসোধ-তপোছ কৰো হ’ি। 

نَّٰه   لِقَّْوِمكَّ    لَّٰكَّ  لَِّذْكر   وَّاِ ْوفَّ   وَّ   وَّسَّ
 ُتْسـ َّلُْونَّ 

45. ততোমোৰ পূলিি আবম আমোৰ ৰোছু সক ৰ মোজৰ পৰো 

বযসক ক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ ততওঁল োকক সুবধ তচোৱো, আবম 

পৰম কৰুণোময় (ৰহমোন)ৰ িোবহলৰ ইিোদত কবৰি পৰো আন 

তকোলনো ই োহ বনধিোৰণ কবৰবছল োঁ তনবক? 

لْنَّا  مَّْن  وَّْسـ َّْل  َّْرسَّ   ِمْن   قَّْبلِكَّ  ِمْن  ا
ُسلِنَّا   لْنَّا  ٰرُ عَّ ْحمهِن  دُْوِن  ِمْن  اَّجَّ  الٰرَّ
ةً  لِهَّ ن  اه  یُْٰعبَُّدْونَّ

46. বনশ্চয় আবম মুছোক আমোৰ বনদশিনোৱ ীসহ বফৰআউন 

আৰু তোৰ তনতৃিগিৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ। ততও ঁ

হকবছ , ‘বনশ্চয় মই বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ (তৰফৰ পৰো 

তপ্ৰবৰত) এজন ৰোছু ’। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ   اِله  ِباهیهِتنَّا   ُمْوسه  ا
ْونَّ  ۡى ِه   فِْرعَّ مَّلَّ ْ  فَّقَّالَّ  وَّ ُسْولُ  اِٰنِ ٰبِ  رَّ   رَّ
لَّمِْیَّ   الْعه
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47. এলতলক ততওঁ তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰল  আমোৰ 

বনদশিনোৱ ীসহ উপবিত হ’  ততবতয়ো বসহঁলত তসইলিোৰক 

হ  উপহোস কবৰিল  ধবৰল । 

ُهْم  فَّلَّمَّٰا  ٓاءَّ ا  ُهْم  اِذَّا ِباهیهِتنَّا   جَّ   ٰمِْنهَّ
كُْونَّ    یَّْضحَّ

48. আবম বসহঁতক বয বনদশিলনই তদখুৱোইলছোঁ তসয়ো আবছ  

তোৰ আগৰ বনদশিনতলক িোঙৰ। আবম বসহঁতক শোবিৰ 

মোধযমত সতকি  কবৰবছল োঁ, যোলত বসহঁলত (সৎপথল ) উভবত 

আলহ। 

ا  مَّ یَّة   ٰمِْن  نُِریِْهْم  وَّ ُ  ِِهَّ  اَِٰلَّ  اه ْكَبَّ َّ   ِمْن  ا
ا ؗ  ُهْم   اُْخِتهَّ ْذنه اِب  وَّاَّخَّ ذَّ لَُّٰهْم  ِبالْعَّ   لَّعَّ

 یَّْرِجُعْونَّ 

49. বসহঁলত আৰু হকবছ , ‘তহ যোদুকৰ! তুবম ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আমোৰ িোলি দুআ কৰো, ততোমোৰ 

প্ৰবতপো লক ততোমোৰ  গত বযলটো অংগীকোৰ কবৰলছ, 

(লসইলটো যবদ পূৰণ হয় ততলে) বনশ্চয় আবম সৎপথ অৱ ম্বন 

কবৰম’। 

ِحرُ  یه اَّیُٰهَّ  وَّقَّالُْوا بَّٰكَّ  لَّنَّا  ادْعُ  الٰسه   ِبمَّا  رَّ
ِهدَّ  كَّ    عَّ نَّٰنَّا   ِعْندَّ  لَّمُْهتَُّدْونَّ  اِ

50. তোৰ বপছত তযবতয়ো আবম বসহঁতৰ পৰো তসই শোবি 

আঁতৰোই বনল োঁ, ততবতয়োই বসহঁলত অংগীকোৰ ভংগ কবৰল । 
ْفنَّا  فَّلَّمَّٰا  ُ  كَّشَّ ابَّ  عَّْٰنُ ذَّ   ُهْم  اِذَّا الْعَّ

 یَّْنُكثُْونَّ 

51. আৰু বফৰআউলন ততওৰঁ সম্প্ৰদোয়ৰ মোজত তঘোষণো কবৰ 

ক’ত , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! বমছৰৰ ৰোজত্ব তমোৰ নহয়লন 

িোৰু? আৰু এই নদ-নদীলিোৰ তমোৰ পোদলদশত প্ৰিোবহত তহোৱো 

নোই জোলনো; ততোমোল োলক তনলদখো তনবক? 

ْوُن  وَّنَّادهی   یهقَّْوِم  قَّالَّ  قَّْوِمه   ِفْ  فِْرعَّ
َّلَّیْسَّ  ِذهِ  ِمْصرَّ  ُملُْك  ِلْ  ا رُ  وَّهه  اَْلَّنْهه
َّفَّلَّ   تَّْحِتْ    ِمْن  تَّْجِرْی   ُتْبِصُرْونَّ   ا

52. ‘মই এই িযবিতলক তেি নহয়লন? বযজন হীন আৰু 

স্পষ্ট কথো ক’িল ও প্ৰোয় অক্ষ্ম! 
َّْم  َّنَّا  ا ْْی   ا ا ٰمِْن  خَّ ۬    الَِّٰذْی  ههذَّ ِهْی  ن ُهوَّمَّ
 یُِبْیُ  یَّكَّادُ  ٰوََّلَّ 

53. ‘(লতওঁ যবদ সঁচোই নিী) ততলে ততওঁক (মুছোক) তসোণৰ 

গোমখোৰু প্ৰদোন কৰো নহ'  বকয়, অথিো ততওঁৰ হসলত 

বফবৰিোসক  দ িিভোলৱ নোবহ  বকয়’? 

ة   عَّلَّْیهِ  اُلِْقَّ  فَّلَّْو َلَّ   َّْسوِرَّ َّوْ  ذَّهَّب   ٰمِْن  ا  ا
ٓاءَّ  هُ  جَّ كَّةُ  مَّعَّ هٓى ِ ِنِْیَّ  الْمَّل  ُمْقَتَّ
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54. এইদলৰই বস তোৰ সম্প্ৰদোয়ক িুিিক সজোল , ফ ত 

বসহঁলত তোৰ কথোলক মোবন  ’ত । বনশ্চয় বসহঁত আবছ  এটো 

ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়। 

ٰفَّ  اُعْوهُ    قَّْومَّه   فَّاْستَّخَّ َّطَّ نَُّٰهْم   فَّا َّانُْوا اِ  ك
 فهِسِقْیَّ  قَّْوًما 

55. তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁলত আমোক তৰোধোবেত কবৰল  

ততবতয়ো আবম বসহঁতৰ পৰো প্ৰবতলশোধ গ্ৰহণ কবৰল োঁ আৰু 

বসহঁত আটোইলক িুিোই মোবৰল োঁ। 

َّا   ُفْونَّا  فَّلَّمٰ ْ  انْتَّقَّْمنَّا  اهسَّ   ِمْٰنُ
 ْ ُ قْٰنه َّْغرَّ ن  فَّا َّْجمَِّعْیَّ  ا

56. ফ ত আবম বসহঁতক পৰৱতীবি োকৰ িোলি অতীত 

ইবতহোস আৰু দৃষ্টোে িনোই ৰোবখল োঁ। 
 ْ ُ لْٰنه عَّ مَّثًَّل  فَّجَّ لًَّفا ٰوَّ ن  سَّ  لِْٰلهِخِریْنَّ

57. আৰু তযবতয়োই মোৰয়োম-পুত্ৰৰ উদোহৰণ বদয়ো হয়, 

ততবতয়োই ততোমোৰ সম্প্ৰদোয়ৰ ত োকসকল  বচঞৰ-িোখৰ কবৰ 

হু িু   গোই বদলয়। 

لَّمَّٰا  ْریَّمَّ  ابُْن  ُضِربَّ  وَّ   اِذَّا مَّثًَّل  مَّ
ْونَّ  ِمْنهُ  قَّْوُمكَّ   یَِّصٰدُ

58. আৰু বসহঁলত কয়, ‘আমোৰ উপোসযবি োক তেি তন ঈছো’? 

বসহঁলত তকৱ  িোক-বিতিোৰ উলেলশযলহ ততোমোৰ সনু্মখত 

ততওঁৰ কথো দোবঙ ধলৰ। িৰং বসহঁত হহলছ এটো ক হবপ্ৰয় 

সম্প্ৰদোয়। 

لُْو ا تُنَّا  وَّقَّا لِهَّ اه ْْی   ءَّ َّْم  خَّ ا   ُهوَّ   ا بُْوهُ  مَّ رَّ   ضَّ
ًَل    اَِٰلَّ  لَّكَّ  دَّ ِصُمْونَّ   قَّْوم   ُهْم  بَّْل   جَّ خَّ

 

59. ততও ঁতকৱ  তমোৰ এজন িোিোলহ আবছ । যোৰ ওপৰত 

আবম অনুগ্ৰহ কবৰবছল োঁ আৰু ততওঁক আবম িনী ইছৰোঈ ৰ 

িোলি বনদশিন িনোইবছল োঁ। 

ْبد   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن  ْمنَّا  عَّ َّنْعَّ لْنههُ  عَّلَّْیهِ  ا عَّ   وَّجَّ
ٓاِءیْلَّ   لِٰبَِّنْ   مَّثًَّل   اِْسرَّ

60. আৰু আবম যবদ ইচ্ছো কবৰল োঁলহঁলতন, ততলে 

ততোমোল োকৰ পবৰিলতি  বফবৰিো সৃবষ্ট কবৰল োলহঁলতন, 

বযসকল  পৃবথৱীৰ উত্তৰোবধকোৰী হ’ লহঁলতন। 

لَّوْ  ٓاءُ  وَّ لْنَّا  نَّشَّ عَّ كَّةً  ِمْنُكْم  لَّجَّ هٓى ِ   ِف  ٰمَّل
 یَّْخلُُفْونَّ  اَْلَّْرِض 

61. আৰু বনশ্চয় ঈছো হহলছ বকয়োমতৰ এটো বনবশ্চত বনদশিন; 

তসলয় ততোমোল োলক বকয়োমত সম্পলকি  সলিহ তপোষণ 

নকবৰিো। ততোমোল োলক তকৱ  তমোলৰই অনুসৰণ কৰো। 

এইলটোলৱই হহলছ সৰ  পথ। 

نَّٰه   ةِ  لَِّعلْم   وَّاِ اعَّ ٰنَّ  فَّلَّ  لِٰلٰسَّ ُ ا  تَّْمَتَّ   ِبهَّ
تَِّٰبُعْوِن    ا  وَّا اط   ههذَّ  ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ
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62. চয়তোলন তযন ততোমোল োকক তকবতয়োও িোধো প্ৰদোন 

কবৰি তনোৱোলৰ। বনশ্চয় বস ততোমোল োকৰ প্ৰকোশয শত্ৰু। 
نَُّٰكُم  وََّلَّ  ُن    یَُّصٰدَّ ْیطه نَّٰه    الٰشَّ   لَّكُْم  اِ
 ٰمُِبْی   عَُّدٰو  

63. আৰু ঈছোই তযবতয়ো স্পষ্ট প্ৰমোণোবদ হ  আবহবছ , 

ততবতয়ো ততওঁ হকবছ , ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ ওচৰল  

বহকমত হ  আবহলছোঁ আৰু ততোমোল োলক বযলিোৰ বিষয়ত 

মতলভদ কবৰবছ ো তসইলিোৰ বিষয়ক স্পষ্ট কবৰিল  

আবহলছোঁ। তসলয় ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো 

আৰু তমোৰ আনুগতয কৰো। 

لَّمَّٰا  ٓاءَّ  وَّ   قَّْد  قَّالَّ  ِبالْبَّیِٰنهِت  ِعْیسه  جَّ
َّ  ِبالِْحكْمَّةِ  ِجْئُتُكْم    بَّْعضَّ  لَّكُْم  وََِّلُبَّٰیِ
َّ  فَّاتَُّٰقوا  فِْیِه    تَّْختَّلُِفْونَّ  الَِّٰذْی   اّلٰله

َِّطْیُعْوِن   وَّا

64. ‘বনশ্চয় আল্লোহ, ততলৱঁই হহলছ তমোৰ প্ৰবতপো ক আৰু 

ততোমোল োকলৰো প্ৰবতপো ক। এলতলক ততোমোল োলক 

ততওঁলৰই ইিোদত কৰো; এইলটোলৱই হহলছ সৰ  পথ’। 

َّ  اِٰنَّ  ْ  اّلٰله ٰبِ بُُٰكْم  ُهوَّرَّ ا  فَّاْعُبُدْوهُ    وَّرَّ  ههذَّ
اط    ٰمُْستَِّقْیم   ِصرَّ

65. তথোবপও বসহঁতৰ মোজৰ বিবভন্ন দল  মতোলনকয সৃবষ্ট 

কবৰবছ , তসলয় যোব মসক ৰ িোলি যন্ত্ৰণোদোয়ক বদৱসৰ 

শোবিৰ দুলভি োগ! 

اُب  فَّاْختَّلَّفَّ  ْ  اَْلَّْحزَّ ْ    ِمنٌۢ   بَّیِْٰنِ
یْل   َِّٰذیْنَّ  فَّوَّ لَّمُْوا لِٰل اِب  ِمْن  ظَّ   یَّْوم   عَّذَّ
َّلِْیم    ا

66. বসহঁলত তকৱ  বসহঁতৰ অজোবনলত আকবস্মকভোলৱ 

বকয়োমত অহোৰ অলপক্ষ্োত আলছ। 
ةَّ  اَِٰلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  هَّْل  اعَّ َّْن  الٰسَّ ْ  ا ُ   تَّاْتهِْیَّ

 یَّْشُعُرْونَّ  َلَّ  بَّْغتًَّة ٰوَُّهْم 

67. তসইবদনো অেৰি িনু্ধসকল ও ইজলন বসজনৰ শত্ৰু হহ 

পবৰি, তকৱ  মুত্তোক্বীসক ৰ িোবহলৰ। 
ءُ  ََّْلَِّخاَٰلَّ ذ    ا ى ِ   عَُّدٰو   لِبَّْعض   بَّْعُضُهْم  یَّْومَّ

 الْمُٰتَِّقْیَّ ۬ن  اَِٰلَّ 

68. তহ তমোৰ িোিোসক ! আবজ ততোমোল োকৰ তকোলনো ভয় 

নোই আৰু ততোমোল োলক বচবেতও নহ’িো। 
ْوف    َلَّ  یهِعبَّادِ    وََّلَّ   الْیَّْومَّ  عَّلَّْیُكُم  خَّ
َّنُْتْم  نُْونَّ   ا  تَّْحزَّ

69. বযসকল  আমোৰ আয়োতৰ প্ৰবত ঈমোন আবনবছ  আৰু 

ততওঁল োক আবছ  মুছব ম, 
َّلَِّٰذیْنَّ  ُنْوا ا مَّ َّانُْوا ِباهیهِتنَّا  اه  وَّك

 ُمْسلِمِْیَّ  
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70. ততোমোল োক আৰু ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসকল  আনিবচলত্ত 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰো। 
نَّٰةَّ  اُدُْخلُوا َّنُْتْم  الْجَّ َّْزوَّاُجكُْم  ا  وَّا

ْونَّ  ُ  ُتْحَبَّ

71. তসোণৰ থো  আৰু পোনপোত্ৰ হ  ততওঁল োকক প্ৰদবক্ষ্ণ 

কৰো হ’ি, তোত তসই সকল ো িস্তু উপ ব্ধ থোবকি বযলিোৰ মলন 

বিচোলৰ আৰু বযলিোৰ তদবখল  চকু তৃপ্ত হয়, আৰু তোত 

ততোমোল োলক িোয়ী হ’িো। 

اُف  ْ  یُطَّ اف   عَّلَّهْْیِ ذَّهَّب    ٰمِْن  ِبِصحَّ
ْكوَّاب     َّ ا   ٰوَّا فِْیهَّ ا  وَّ   اَْلَّنُْفُس  تَّْشتَِّهْیهِ  مَّ
َّنُْتْم   اَْلَّْعُیُ    وَّتَّلَّذُٰ  ا  وَّا   فِْیهَّ

لُِدْونَّ    خه

72. এইলটোলৱই জোন্নোত, ততোমোল োকক বযলটোৰ অবধকোৰী 

কৰো হহলছ, কোৰণ ততোমোল োলক আম  কবৰবছ ো। 

نَّٰةُ  وَّتِلْكَّ    ِبمَّا  اُْوِرثُْتُمْوهَّا  الَِّٰتْ   الْجَّ
 تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم 

73. তোত ততোমোল োকৰ িোলি আলছ প্ৰচুৰ ফ মূ , তোৰ পৰো 

ততোমোল োলক আহোৰ কবৰিো। 

ا  لَّكُْم  ة   فِْیهَّ ِكهَّ ة   فَّا ا  كَِّثْْیَّ تَّاْكُلُْونَّ   ٰمِْنهَّ
 

74. বনশ্চয় অপৰোধীবি োলক িোয়ীভোলৱ জোহোন্নোমৰ শোবি 

তভোগ কবৰি; 
اِب  ِفْ  الْمُْجِرِمْیَّ  اِٰنَّ  نَّٰمَّ  عَّذَّ هَّ   جَّ

لُِدْونَّ ۬    خه

75. বসহঁতৰ শোবি  োঘৱ কৰো নহ’ি আৰু বসহঁলত তোত হতোশ 

হহ পবৰি। 
ُ  َلَّ  ْ  یُفََّٰتَّ ْٰنُ  ُمْبلُِسْونَّ   فِْیهِ  وَُّهْم  عَّ

76. আৰু আবম বসহঁতৰ প্ৰবত অনযোয় কৰো নোবছল োঁ, িৰং 

বসহঁত বনলজই আবছ  যোব ম। 
ا  مَّ ْ  وَّ ُ لَّمْٰنه هِكْن  ظَّ ل َّانُْوا وَّ   ُهُم  ك

لِمِْیَّ   الٰظه

77. বসহঁলত বচঞবৰ বচঞবৰ ক’ি, ‘তহ মোব ক (জোহোন্নোমৰ 

প্ৰহৰী বফবৰিো)! (আপুবন আমোৰ ফো ৰ পৰো আলিদন 

কৰকলচোন) আলপোনোৰ প্ৰবতপো লক তযন আমোক বনঃলশষ 

কবৰ বদলয়’। ততও ঁক’ি, ‘বনশ্চয় ততোমোল োলক এলনলকলয় 

(বচৰকো ) থোবকি  োবগি’। 

بُٰكَّ    عَّلَّیْنَّا  لِیَّْقِض  یهمهلُِك  وَّنَّادَّْوا   قَّالَّ   رَّ
نَُّٰكْم  ِكثُْونَّ  اِ  ٰمه
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78. (আল্লোলহ ক’ি,) ‘বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক সতয 

অৱগত কলৰোৱোইবছল োঁ, বকন্তু ততোমোল োকৰ সৰহভোলগই 

আবছ  সতয অপছিকোৰী’। 

ُكْم  لَّقَّْد  ٰقِ  ِجْئنه هِكٰنَّ  ِبالْحَّ ل ُكْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ   ا
ٰقِ  ِرُهْونَّ  لِلْحَّ  كه

79. বসহঁলত তকোলনো বিষলয় চূডোে বসিোে গ্ৰহণ কবৰলছ 

তনবক? বনশ্চয় আবমলহ চূডোে বসিোেকোৰী। 
َّْم  ا ا ُمْو  َّبْرَّ َّْمًرا ا  ُمَْبُِمْونَّ   فَّاِنَّٰا  ا

80. অথিো বসহঁলত ভোলি তনবক তয, আবম বসহঁতৰ তগোপন 

বিষয় আৰু তগোপন পৰোমশি শুবনিল  নোপোওঁ? বনশ্চয় 

শুবনিল  পোওঁ। আমোৰ বফবৰিোসকল  তদলখোন বসহঁতৰ 

ওচৰলত থোবক ব লখ। 

َّْم  ُبْونَّ  ا َّنَّٰا  یَّْحسَّ ُهْم  نَّْسمَّعُ  َلَّ  ا   ِسٰرَّ
ىُهْم    یِْهْم  وَُّرُسلُنَّا  بَّله   وَّنَّْجوه   لَّدَّ
 یَّْكتُبُْونَّ 

81. তকোৱো, ‘ৰহমোনৰ যবদ তকোলনো সেোন থোবক লহঁলতন 

ততলে মলয়ই প্ৰথম ততওঁৰ ইিোদতকোৰী হ’ত োঁলহঁলতন; 
َّانَّ  اِْن  قُْل  ْحمهِن  ك ۬   لِلٰرَّ لَّد    َّنَّا   وَّ َّٰوَّلُ  فَّا   ا

ِبِدیْنَّ   الْعه

82. বসহঁলত বযলিোৰ বিষয় আলৰোপ কলৰ তসইলিোৰৰ পৰো 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো ক তথো মহো আৰছৰ 

অবধপবত (মহোন আল্লোহ) অবত পবৱত্ৰ-মহোন। 

نَّ  ٰبِ  ُسْبحه مهوهِت  رَّ ٰبِ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ   رَّ
ْرِش  ٰمَّا  الْعَّ  یَِّصُفْونَّ  عَّ

83. এলতলক বসহঁতক বযলটো বদৱসৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ, 

তসই বদৱসৰ সনু্মখীন তনোলহোৱো পযিে বসহঁতক বনৰথিক কথো-

িতৰো আৰু তখ -তধমোব ত মত্ত হহ থোবকিল  বদয়ো। 

ْرُهْم  ُبْوا یَُّخْوُضْوا فَّذَّ یَّلْعَّ ٰته  وَّ هُقْوا حَّ   یُل
ُهُم   یُْوعَُّدْونَّ  الَِّٰذْی  یَّْومَّ

84. ততলৱঁই সতয ই োহ আকোশত আৰু ততলৱঁই সতয ই োহ 

পৃবথৱীত। ততওঁ প্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ। 
مَّٓاءِ  ِف  وَُّهوَّالَِّٰذْی  هه   الٰسَّ  اَْلَّْرِض  وَِّف  اِل

هه     ِكْیُم   اِل لِْیُم  وَُّهوَّالْحَّ  الْعَّ

85. আৰু ততও ঁিৰকতময়, যোৰ কতৃি ত্বত আলছ আকোশসমূহ, 

পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মধযৱতী সকল ো িস্তু। বকয়োমতৰ 

জ্ঞোন তকৱ  ততওঁৰ ওচৰলতই আলছ, আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই 

ততোমোল োকক প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি। 

َّكَّ  مهوهِت  ُملُْك  لَّه   الَِّٰذْی  وَّتََّبه  الٰسَّ
ا  وَّاَْلَّْرِض  مَّ ه    بَّیْنَُّهمَّا    وَّ   عِلُْم  وَِّعْندَّ
ِة    اعَّ ُعْونَّ  وَّاِلَّْیهِ   الٰسَّ  ُتْرجَّ
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86. আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ বসহঁলত বযলিোৰক আহ্বোন কলৰ, 

বসহঁলত তকবতয়োও চুপোবৰছৰ অবধকোৰী হ’ি তনোৱোলৰ, বকন্তু 

ততওঁল োকৰ িোবহলৰ বযসকল  জোবন-শুবন সতয সোক্ষ্য বদলয়। 

  دُْونِهِ  ِمْن  یَّْدُعْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یَّْملُِك  وََّلَّ 
ةَّ  فَّاعَّ ِهدَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  الٰشَّ ٰقِ  شَّ  وَُّهْم  ِبالْحَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ 

87. আৰু যবদ তুবম বসহঁতক তসোধো, ‘তকোলন বসহঁতক সৃবষ্ট 

কবৰলছ’?ততলে বসহঁলত বনশ্চয় ক’ি ‘আল্লোলহ’। তথোবপও 

বসহঁলত তকলনলক বিমুখ হহলছ? 

ْن  لَّى ِ ْ  وَّ ُ اَّلهَْتَّ لَّقَُّهْم  ٰمَّْن  سَّ   لَّیَُّقْولُٰنَّ  خَّ
 ُ َّٰنه  اّلٰله ن  فَّا  یُْؤفَُّكْونَّ

88. আৰু ততওঁৰ (ৰোছু ৰ) এই িোণী তয, ‘তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় ইহঁত এলনকুৱো এটো সম্প্ৰদোয় বযসকল  

ঈমোন তপোষণ নকবৰি’। 

ٰبِ  وَّقِْیلِه   ءِ  اِٰنَّ  یهرَّ  َٰلَّ  قَّْوم   هه ُؤاَلَّ
 یُْؤِمُنْونَّ  

89. এলতলক তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো আৰু তকোৱো, 

‘ছো োম’। বসহঁলত (ইয়োৰ পবৰণোম) অনবতপ লম জোবনিল  

পোি। 

ْ  فَّاْصفَّْح  ْٰنُ هم     وَّقُْل   عَّ ل ْوفَّ   سَّ   فَّسَّ
ن   یَّْعلَّمُْونَّ
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আদ-দুখোন الدخاَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।  ۛ۬ ٓم  حه

2. শপত সুস্পষ্ট বকতোিৰ!  ِب ن۬ۛ  وَّالِْكته  الْمُِبْیِ

3. বনশ্চয় আবম ইয়োক অৱতীণি কবৰলছোঁ এটো িৰকতময় 

ৰোবতত; বনশ্চয় আবম সতকি কোৰী। 
َّا   نٰ لْنههُ  اِ َّنْزَّ كَّة   لَّْیلَّة   ِفْ  ا َّ نَّٰا  ٰمَُبه   ُكنَّٰا  اِ

 ُمْنِذِریْنَّ 

4. তসই ৰোবতত প্ৰলতযক চূডোে বসিোে বিৰ কৰো হয়,  ا ُق  فِْیهَّ َّْمر   كُٰلُ  یُْفرَّ ن  ا ِكْیم   حَّ

5. আমোৰ আলদশ অনুসোলৰ। বনশ্চয় আবমলয়ই ৰোছু  তপ্ৰৰণ 

কলৰোঁ। 

َّْمًرا  ُمْرِسلِْیَّ   ُكنَّٰا  اِنَّٰا   ِعْنِدنَّا    ٰمِْن  ا

6. ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ৰহমতস্বৰূলপ; বনশ্চয় 

ততওঁ সিিলেোতো, সিিজ্ঞ, 
ْحمَّةً  بِٰكَّ    ٰمِْن  رَّ نَّٰه    ٰرَّ ِمْیعُ  اِ   ُهوَّالٰسَّ
لِْیُمن   الْعَّ

7. ততলৱঁই আকোশসমূহ, পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজৰ 

সকল ো িস্তুৰ প্ৰবতপো ক; যবদ ততোমোল োলক বনবশ্চত বিশ্বোসী 

তহোৱো। 

ٰبِ  مهوهِت  رَّ ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا    وَّ
ْوقِِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن   ٰمُ

8. ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ নোই, ততলৱঁই 

জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয ঘটোয়; ততলৱঁই 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক আৰু ততোমোল োকৰ বপতৃ-

পুৰুষসকল োলৰো প্ৰবতপো ক। 

ههَّ  َلَّ   یُْح   اَِٰلَّ  اِل یُِمْیُت    ُهوَّ بُُٰكْم   وَّ ٰبُ  رَّ   وَّرَّ
بَّٓاى ِكُُم  لِْیَّ  اه  اَْلَّٰوَّ

9. িৰং বসহঁলত সলিহৰ িশৱতী হহ তখ -তধমোব  কবৰ 

আলছ। 
ٰك   ِفْ  ُهْم  بَّْل  ُبْونَّ   شَّ  یَّٰلْعَّ
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10. এলতলক তুবম অলপক্ষ্ো কৰো তসই বদনলটোল , বযবদনো 

স্পষ্ট তধোঁৱোলৰ আচ্ছন্ন হ’ি আকোশ, 
مَّٓاءُ  تَّاِْٰت  یَّْومَّ  فَّاْرتَِّقْب  ان   الٰسَّ  ِبُدخَّ
ن  ِبْی   ٰمُ

11. তসই তধোঁৱোই মোনুহলকো আিৃত কবৰ তপ োি।এইলটো হ’ি 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 
ا  النَّٰاسَّ    یَّْٰغَشَّ  اب   ههذَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

12. (ততবতয়ো বসহঁলত ক’ি) ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ 

পৰো শোবি দূৰ কবৰ বদয়ো, বনশ্চয় আবম মুবমন হম’। 

بَّٰنَّا  ْكِشْف  رَّ نَّٰا  ا ابَّ  عَّ ذَّ نَّٰا  الْعَّ   اِ
 ُمْؤِمُنْونَّ 

13. ক’ত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি? অথচ ইবতপূলিি 

বসহঁতৰ ওচৰল  এজন স্পষ্ট ৰোছু  আবহবছ ; 
َّٰنه  ی لَُّهُم  ا ْكره ُهْم  وَّقَّْد  الٰذِ ٓاءَّ   جَّ

ُسْول   ن  رَّ ِبْی   ٰمُ

14. তোৰ বপছত বসহঁলত ততওঁৰ পৰো মুখ ঘূৰোই হ বছ  আৰু 

হকবছ , ‘এও ঁএজন প্ৰবশক্ষ্ণপ্ৰোপ্ত উন্মোদ’। 

لَّْٰوا ثُٰمَّ  ْنهُ  تَّوَّ لَّٰم   وَّقَّالُْوا عَّ   ُمعَّ
 ٰمَّْجُنْون   

15. আবম অ প সময়ৰ কোৰলণ যবদ শোবি ৰবহত কবৰ বদও ঁ

ততলে বনশ্চয় ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ পূিিোৱিোল  

উভবত যোিো। 

نَّٰا  َّاِشُفوا اِ اِب  ك ذَّ نَُّٰكْم  قَّلِْیًل  الْعَّ  اِ
 عَّٓاى ُِدْونَّ  

16. বযবদনো আবম প্ৰি ভোলৱ কৰোয়ত্ত কবৰম, তসইবদনো আবম 

বনশ্চয় প্ৰবতলশোধ  ম। 

ةَّ  نَّْبِطُش  یَّْومَّ  ی    الْبَّْطشَّ نَّٰا   الْكَُْبه   اِ
 ُمنْتَِّقُمْونَّ 

17. আৰু ইহঁতৰ আগলতও আবম বফৰআউন সম্প্ৰদোয়ক 

পৰীক্ষ্ো কবৰবছল োঁ আৰু বসহঁতৰ ওচৰলতো আবহবছ  এজন 

সন্মোবনত ৰোছু , 

لَّقَّْد  ْونَّ  قَّْومَّ  قَّْبلَُّهْم  فَّتَّنَّٰا  وَّ   فِْرعَّ
ُهْم  ٓاءَّ ُسْول   وَّجَّ ن  رَّ  كَِّریْم 

18. (ততও ঁ বফৰআউনক হকবছ ) ‘আল্লোহৰ িোিোসক ক 

(িনী ইছৰোঈ ক) তমোল  গতোই বদয়ো। বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকৰ িোলি এজন বিশ্বি ৰোছু । 

َّْن  ا ا َّدُْٰو  َّٰ  ا ِ    ِعبَّادَّ  اِلَّ ْ   اّلٰله ُسْول   لَّكُْم  اِٰنِ   رَّ
ن  َِّمْی   ا
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19. ‘আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ বিৰুলি ঔিতয প্ৰকোশ 

নকবৰিো, বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ ওচৰল  স্পষ্ট প্ৰমোণ হ  

আবহম। 

َّْن  لَّ  تَّْعلُْوا َٰلَّ  وَّا ِ    عَّ ْ    اّلٰله تِْیُكْم  اِٰنِ  اه
ن   ِبْی    ِبُسلْطه  ٰمُ

20. ‘ততোমোল োকৰ প্ৰিৰোঘোতৰ পৰো মই তমোৰ প্ৰবতপো ক 

আৰু ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আেয় বিচোবৰলছোঁ। 
 ْ ْ  عُْذُت  وَّاِٰنِ ٰبِ بُِٰكْم  ِبرَّ َّْن  وَّرَّ  ا

 تَّْرُجُمْوِنؗ 

21. ‘আৰু যবদ ততোমোল োলক তমোৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন নকৰো, 

ততলে তমোক এবৰ গুবচ তযোৱো’। 

 فَّاْعتَِّزلُْوِن  ِلْ  ُتْؤِمُنْوا لَّْٰم  وَّاِْن 

22. তোৰ বপছত ততওঁ বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত দুআ কবৰ 

ক’ত , ‘বনশ্চয় ইহঁত হহলছ এটো অপৰোধী সম্প্ৰদোয়’। 

عَّا  بَّٰه    فَّدَّ َّٰنَّ  رَّ ءِ  ا ٰمُْجِرُمْونَّ   قَّْوم   هه ُؤاَلَّ
 

23. (আল্লোলহ ক’ত ) ‘ততলে তুবম তমোৰ িোিোসক ক হ  

ৰোবতৰ বভতৰলত ও োই তযোৱো, বনশ্চয় ততোমোল োকক বপছ 

ফো ৰ পৰো তখবদ তযোৱো হ’ি’। 

َّْسرِ  نَُّٰكْم  لَّْیًل  ِبِعبَّادِْی  فَّا ن  اِ تَّٰبَُّعْونَّ  ٰمُ

24. ‘আৰু সোগৰখনক বিৰ থোবকিল  বদয়ো, বনশ্চয় বসহঁত 

এলনকুৱো এটো িোবহনী বযসকল  িুবি মবৰি’। 

تُْرِك  ْهًوا    الْبَّْحرَّ  وَّا   ُجْند   اِنَُّٰهْم   رَّ
قُْونَّ  ْغرَّ  ٰمُ

25. বসহঁলত বপছফোল  এবৰ হথ হগবছ  িহুলতো উদযোন আৰু 

প্ৰস্ৰৱন, 
ُكْوا كَّْم  ن  ِمْن  تَّرَّ نٰهت  ٰوَُّعُیْون   جَّ

26. শসযলক্ষ্ত্ৰ আৰু সুৰময িোসিোন,   مَّقَّام   وَُّزُرْوع ن  وَّ  كَِّریْم 

27. আৰু নোনো ধৰণৰ বি োস-সোমগ্ৰী, য’ত বসহঁলত আনি 

উপলভোগ কবৰবছ । 
َّانُْوا وَّنَّْعمَّة   ا  ك ن  فِْیهَّ  فهِكِهْیَّ

28. এলনকুৱোই হহবছ , আৰু আবম এই সকল োলিোৰৰ 

উত্তৰোবধকোৰী কবৰবছল োঁ এটো তিল গ সম্প্ৰদোয়ক। 
لِكَّ  ا  كَّذه ثْنههَّ َّْورَّ ِریْنَّ  قَّْوًما  وَّا  اهخَّ
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29. এলতলক আকোশ আৰু পৃবথৱীলয় বসহঁতৰ িোলি অশ্ৰুপোত 

কৰো নোবছ  আৰু বসহঁত অৱকোশপ্ৰোপ্তও নোবছ । 
ُ  بَّكَّْت  فَّمَّا  مَّٓاءُ  عَّلَّهْْیِ   وَّاَْلَّْرُض  الٰسَّ
ا  مَّ َّانُْوا وَّ ن  ك ِریْنَّ  ُمْنظَّ

30. আৰু বনশ্চয় আবম িনী ইছৰোঈ ক  োঞ্ছনোদোয়ক শোবিৰ 

পৰো উিোৰ কবৰবছল োঁ, 
لَّقَّْد  یْنَّا  وَّ ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   نَّٰجَّ   ِمنَّ  اِْسرَّ

اِب  ذَّ ن  الْعَّ  الْمُِهْیِ

31. (উিোৰ কবৰবছল োঁ) বফৰআউনৰ পৰো, বনশ্চয় বস আবছ  

সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ মোজত শীষিিোনীয়। 
ْونَّ    ِمْن  نَّٰه    فِْرعَّ َّانَّ  اِ   ٰمِنَّ  عَّالًِیا  ك

 الْمُْسِرفِْیَّ 

32. আৰু আবম জোবন িুবজলয় বসহঁতক সকল ো সৃবষ্টৰ ওপৰত 

বনিিোবচত কবৰবছল োঁ। 
لَّقَّدِ  ُهْم  وَّ نه ْ له  اْخَتَّ لَّ  عِلْم   عَّ   عَّ

لَّمِْیَّ    الْعه

33. আৰু আবম বসহঁতক এলনকুৱো বনদশিনোৱ ী প্ৰদোন 

কবৰবছল োঁ, য’ত আবছ  সুস্পষ্ট পৰীক্ষ্ো; 
 ْ ُ تَّْیٰنه ا  اَْلهیهِت  ٰمِنَّ  وَّاه هٓؤ ا فِْیهِ  مَّ  بَّل
 ٰمُِبْی  

34. বনশ্চয় বসহঁলত (এই কথো সদোলয়) হক থোলক,  َّءِ  اِٰن ن  هه ُؤاَلَّ  لَّیَُّقْولُْونَّ

35. ‘আমোৰ প্ৰথম মৃতুযই হহলছ একমোত্ৰ মৃতুয, আবম আৰু 

তকবতয়োও পুনৰুবিত নহওঁ। 
ْوتَّتُنَّا  اَِٰلَّ  ِِهَّ  اِْن  ا  اَْلُْوله  مَّ مَّ   نَّْحُن  وَّ

ِریْنَّ   ِبُمْنشَّ

36. ‘এলতলক ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো ততলে 

আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক উপবিত কৰোলচোন’। 

ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  ِباهبَّٓاى ِنَّا   فَّاُْتْوا  صه

37. (তকোৱোলচোন) তেি তকোন, বসহঁত তন তুব্বো সম্প্ৰদোয়, তন 

বসহঁতৰ পূলিি বযসক  আবছ  বসহঁত? আবম বসহঁতক ধ্বংস 

কবৰবছল োঁ। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  অপৰোধী। 

َُّهْم  ْْی   ا َّْم  خَّ  ِمْن  وَّالَِّٰذیْنَّ   ُتبَّٰع  ن  قَّْوُم  ا
ْ ؗ   قَّْبلِِهْم    ُ َّْهلَّكْٰنه نَُّٰهْم   ا َّانُْوا اِ  ك

 ُمْجِرِمْیَّ 

38. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী,  গলত এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো তকোলনো িস্তুলকই আবম তধমোব ৰ ছল লৰ সৃবষ্ট কৰো নোই; 
ا  مَّ لَّْقنَّا  وَّ مهوهِت  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ

هِعِبْیَّ  بَّیْنَُّهمَّا   ل
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39. আবম এই দুলয়োলক যথোযথভোলৱই সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, বকন্তু 

বসহঁতৰ সৰহভোলগই নোজোলন। 
ا  ُهمَّا   مَّ لَّْقنه ٰقِ  اَِٰلَّ  خَّ هِكٰنَّ  ِبالْحَّ ل   وَّ

ُهْم  ْكثَّرَّ َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ا

40. বনশ্চয় মীমোংসোৰ বদন বসহঁত সকল োলৰ িোলি বনধিোবৰত।  َّاُتُهْم  الْفَّْصِل  یَّْومَّ  اِٰن  ِمْیقَّ
ن  َّْجمَِّعْیَّ  ا

41. তসইবদনো এজন িনু্ধলৱ আন এজন িনু্ধৰ তকোলনো কোমত 

নোবহি আৰু বসহঁলত সহোয়ও নোপোি। 
ْوًل  یُْغِنْ  َلَّ  یَّْومَّ  ْن  مَّ ْیـ ًا ٰوََّلَّ  ٰمَّْوًل   عَّ   شَّ
ن  ُهْم  ُرْونَّ  یُْنصَّ

42. বকন্তু আল্লোলহ যোৰ প্ৰবত দয়ো কবৰি তকৱ  ততওঁৰ 

িোবহলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ মহোপৰোৰমশো ী, পৰম দয়ো ু। 

ُ    ٰرَِّحمَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  نَّٰهُ   اّلٰله ِزیْزُ  اِ  ُهوَّالْعَّ
ِحیُْمن   الٰرَّ

43. বনশ্চয় যোকূ্কম গছ হ’ি,  َّتَّ  اِٰن رَّ جَّ قُْٰوِمن  شَّ  الٰزَّ

44. পোপীৰ খোদয,  اُم عَّ  اَْلَّثِْیِم  طَّ

45. গব ত তোমৰ দলৰ, তপটৰ মোজত উতব  থোবকি,   ۬ َّالْمُْهِل ۛ  الُْبُطْوِنن  ِف  یَّْغِلْ   ك

46. উতব  থকো গৰম পোনীৰ দলৰ।  ِْل ِمْیِم  كَّغَّ  الْحَّ

47. (তকোৱো হ’ি) ‘তোক ধৰো আৰু টোবন হ  তযোৱো জোহোন্নোমৰ 

মধযি ত, 
وَّٓاءِ   اِله  فَّاْعِتلُْوهُ  ُخُذْوهُ  ِحْیِم ۬   سَّ  الْجَّ

48. ‘তোৰ বপছত তোৰ মূৰৰ ওপৰত উত ো পোনী ঢোব  শোবি 

বদয়ো’, 
اِْسه   فَّْوقَّ  ُصبُْٰوا ثُٰمَّ  اِب  ِمْن  رَّ   عَّذَّ

ِمْیِم    الْحَّ

49. (তকোৱো হ’ি, এবতয়ো) ‘তসোৱোদ ত োৱো, বনশ্চয় তুবম 

সন্মোবনত, অবভজোত আবছ ো! 
  ۬ نَّٰكَّ   ذُْق ن َّنْتَّ  اِ ِزیْزُ  ا  الْكَِّریُْم  الْعَّ

50. ‘বনশ্চয় এইলটোলৱই হহলছ তসই শোবি, বযলটোক 

ততোমোল োলক সলিহ কবৰবছ ো’। 

ا اِٰنَّ  ا  ههذَّ ْونَّ  ِبه   ُكنُْتْم  مَّ ُ  تَّْمَتَّ
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51. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি বনৰোপদ িোনত,  َّن  مَّقَّام   ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰن َِّمْی   ا

52. ‘উদযোন আৰু ঝণিোসমূহত,  ْنٰهت  ٰوَُّعُیْون  ۬ن  ِف  جَّ

53. ততওঁল োলক পবৰধোন কবৰি বমবহ আৰু তমোটো তৰচমী িস্ত্ৰ 

আৰু ইজলন বসজনৰ সনু্মখত িবহি। 
  وَّاِْستََّْبَّق   ُسْنُدس   ِمْن  یَّٰلْبَُّسْونَّ 
ِبلِْیَّ ۬ن   ٰمُتَّقه

54. এলনকুৱোই হ’ি, আৰু আবম ততওলঁ োকক বিয়ো পোবত বদম 

মৃগনয়নো হূৰসক ৰ  গত, 
لِكَّ  ْ  كَّذه ُ ٰوَّْجٰنه  ِعْی    ِبُحوْر   وَّزَّ

55. তোত ততওলঁ োলক প্ৰশোে বচলত্ত বিবিধ ফ মূ  আবনিল  

ক'ি। 
ا  یَّْدُعْونَّ  ة   ِبكُٰلِ  فِْیهَّ ِكهَّ ن  فَّا ِمِنْیَّ  اه

56. প্ৰথম মৃতুযৰ বপছত ততওঁল োলক তোত আৰু মৃতুয 

আস্বোদন নকবৰি। ততলৱঁই ততওঁল োকক জোহোন্নোমৰ শোবিৰ 

পৰো ৰক্ষ্ো কবৰি, 

ا  یَُّذْوقُْونَّ  َلَّ   الْمَّْوتَّةَّ  اَِٰلَّ  الْمَّْوتَّ  فِْیهَّ
ابَّ  وَّوَّقههُىْ   اَْلُْوله    ِحْیِمن  عَّذَّ  الْجَّ

57. (এইলটো হহলছ) ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ এটো অনুগ্ৰহ, 

এইলটোলৱই হহলছ মহো সফ তো। 
بِٰكَّ    ٰمِْن  فَّْضًل  لِكَّ   ٰرَّ   ُهوَّالْفَّوْزُ  ذه

ِظْیُم   الْعَّ

58. এলতলক বনশ্চয় আবম ততোমোৰ ভোষোত তকোৰআনক 

সহজ কবৰ বদলছোঁ, যোলত বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি পোলৰ। 

هُ  فَّاِنَّٰمَّا  ْرنه انِكَّ  یَّٰسَّ لَُّٰهْم  ِبلِسَّ   لَّعَّ
ٰكَُّرْونَّ   یَّتَّذَّ

59. এলতলক তুবম অলপক্ষ্ো কৰো, বনশ্চয় বসহঁলতও 

অলপক্ষ্োকোৰী। 
نَُّٰهْم  فَّاْرتَِّقْب  ن  اِ ْرتَِّقُبْونَّ  ٰمُ
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আ -জোবছয়োহ الجاثية 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।   ٓم  حه

2. মহোপৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময় আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো এই 

বকতোি নোবয কৃত। 
ِب  تََّْنِیُْل  ِ  ِمنَّ  الِْكته ِزیْزِ  اّلٰله  الْعَّ

ِكْیِم   الْحَّ

3. বনশ্চয় আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীত মুবমনসক ৰ িোলি 

আলছ িহুলতো বনদশিন। 
مهوهِت  ِف  اِٰنَّ  هیهت   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ   َلَّ

 لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ  

4. আৰু ততোমোল োকৰ সৃবষ্টত,  গলত বযলিোৰ জীৱ-জন্তু 

বসঁচৰবত হহ আলছ তোলতো িহুলতো বনদশিন আলছ এলন 

সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি, বযসকল  বনবশ্চত বিশ্বোস িোপন কলৰ; 

لِْقكُْم  وَِّفْ  ا  خَّ مَّ یهت   دَّٓابَّٰة   ِمْن  یَُّبٰثُ  وَّ   اه
ن  لِٰقَّْوم    یُْٰوقُِنْونَّ

5. ৰোবত আৰু বদনৰ পবৰিতি নত,  গলত আল্লোলহ আকোশৰ 

পৰো বয জীবৱকো (পোনী) িষিণ কলৰ, তোৰ বপছত ইয়োৰ দ্বোৰোই 

ততওঁ মৃত ভূবমক পুনজীবৱত কলৰ, ইয়োৰ মোজত আৰু িতোহৰ 

পবৰিতি নৰ মোজলতো িহু বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

বযসকল  িুবজ পোয়। 

ِف  ارِ  الَّْٰیِل  وَّاْخِتلَّ ا   وَّالنَّٰهَّ مَّ َّنْزَّلَّ  وَّ   ا
 ُ مَّٓاءِ  ِمنَّ  اّلٰله َّْحیَّا  ٰرِْزق   ِمْن  الٰسَّ   ِبهِ  فَّا

ا  بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  ْوتِهَّ یهِح  وَّتَّْصِریِْف  مَّ   الٰرِ
یهت    یَّْٰعِقلُْونَّ  لِٰقَّْوم   اه

6. এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ আয়োত, বযলিোৰ আবম ততোমোৰ 

ওচৰত যথোযথভোলৱ বত োৱত কবৰলছোঁ। এলতলক বসহঁলত 

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ আয়োতৰ বপছত তকোন হোদীছৰ (িোণীৰ) 

ওপৰত বিশ্বোস িোপন কবৰি? 

یهُت  تِلْكَّ  ِ  اه ٰقِ    عَّلَّیْكَّ  نَّْتلُْوهَّا  اّلٰله   ِبالْحَّ
َّٰیِ  ِدیْث    فَِّبا ِ  بَّْعدَّ  حَّ یهِته   اّلٰله یُْؤِمُنْونَّ  وَّاه
 

7. দুলভি োগ প্ৰলতযক তঘোৰ বমছ ীয়ো পোপীৰ িোলি!   یْل ُٰلِ  وَّ َّفَّٰاك   لِٰك ن  ا َّثِْیم   ا
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8. বযলয় আল্লোহৰ আয়োতসমূহ শুলন বযলিোৰ তোৰ ওচৰত 

বত োৱত কৰো হয়, তথোবপও বস ঔিতযৰ হসলত 

আলকোঁৰলগোজ হহ থোলক তযবনিো বস তসয়ো শুনোই নোই। 

এলতলক তুবম তোক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ সুসংিোদ বদয়ো; 

یهِت  یَّْٰسمَّعُ  ِ  اه  یُِصرُٰ  ثُٰمَّ   عَّلَّْیهِ  ُتْتله  اّلٰله
ا َّْن  ُمْستَّْكَِبً َّا ا    لَّْٰم  ك ْرهُ   یَّْسمَّْعهَّ   فَّبَّٰشِ
اب   ذَّ َّلِْیم   ِبعَّ  ا

9. আৰু তযবতয়ো বস আমোৰ তকোলনো আয়োতৰ বিষলয় অৱগত 

হয়, ততবতয়ো বস তসইলটোক পবৰহোসৰ আবহ ো বহচোলপ গ্ৰহণ 

কলৰ। বসহঁতলৰ িোলি আলছ  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

یهِتنَّا  ِمْن  عَّلِمَّ  وَّاِذَّا ْیـ َّا  اه هَّا  شَّ ذَّ تَّٰخَّ   ا
هٓى ِكَّ   ُهُزًوا    اب   لَُّهْم  اُول  ٰمُِهْی    عَّذَّ

10. বসহঁতৰ সনু্মখত আলছ জোহোন্নোম; বসহঁতৰ কৃতকমি 

বসহঁতৰ তকোলনো কোমত নোবহি, বসহঁলত আল্লোহৰ পবৰিলতি  

বযলিোৰক অবভভোৱক বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰলছ বসহঁলতও তকোলনো 

কোমত নোবহি। বসহঁতৰ িোলি আলছ মহো শোবি। 

ٓاى ِِهْم  ِمْن  نَُّٰم    ٰوَّرَّ هَّ ْ  یُْغِنْ  وََّلَّ   جَّ ْٰنُ   عَّ
ا  ُبْوا ٰمَّ ْیـ ًا ٰوََّلَّ  كَّسَّ ا  شَّ ُذْوا مَّ تَّٰخَّ   ِمْن  ا

ِ  دُْوِن  َّْولِیَّٓاءَّ    اّلٰله لَُّهْم   ا اب   وَّ  عَّذَّ
ِظْیم     عَّ

11. এই (তকোৰআন) হহলছ সৎপথ প্ৰদশিক; আৰু বযসকল  

বনজ প্ৰবতপো কৰ আয়োতসমূহৰ  গত কুফৰী কলৰ, বসহঁতৰ 

িোলি আলছ অবত যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ا   ِباهیهِت  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ُهًدی    ههذَّ
بِِٰهْم  اب   لَُّهْم  رَّ ن  ٰرِْجز   ٰمِْن  عَّذَّ َّلِْیم   ا

12. তসইজলনই আল্লোহ, বযজলন সোগৰক ততোমোল োকৰ 

ক যোণত বনলয়োবজত কবৰলছ, যোলত ততওঁৰ আলদশত তোত 

তনৌযোন চ োচ  কবৰি পোলৰ;  গলত যোলত ততোমোল োলক 

ততওঁৰ অনুগ্ৰহ সন্ধোন কবৰি পোৰো  গলত যোলত ততোমোল োলক 

(ততওঁৰ প্ৰবত) কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। 

 ُ َّّلٰله رَّ  الَِّٰذْی  ا ٰخَّ  لِتَّْجِریَّ  الْبَّْحرَّ  لَّكُُم  سَّ
لِتَّْبتَُّغْوا ِباَّْمِره   فِْیهِ  الُْفلُْك    ِمْن  وَّ
لَّٰكُْم  فَّْضلِه   لَّعَّ  تَّْشكُُرْونَّ   وَّ

13. আকোশসমূহত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ, তসই 

সকল োলিোৰ ততলৱঁই ততোমোল োকৰ ক যোণত বনলয়োবজত 

কবৰলছ। বনশ্চয় ইয়োত িহুলতো বনদশিন আলছ এলন সম্প্ৰদোয়ৰ 

িোলি বযসকল  বচেো-চচি ো, গলৱষণো কলৰ। 

رَّ  ٰخَّ ا  لَّكُْم  وَّسَّ مهوهِت  ِف  ٰمَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف   وَّ
ِمْیًعا  اَْلَّْرِض  لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ   ٰمِْنُه    جَّ   ذه
هیهت    یَّٰتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لِٰقَّْوم   َلَّ
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14. বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওঁল োকক তকোৱো, 

ততওঁল োলক তযন বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদলয়, বযসকল  

আল্লোহৰ বদনলিোৰৰ প্ৰতযোশো নকলৰ। যোলত আল্লোলহ বনলজই 

প্ৰলতযক সম্প্ৰদোয়ক বসহঁতৰ কৃতকমিৰ িোলি প্ৰবতদোন বদলয়। 

َِّٰذیْنَّ  قُْل  ُنْوا لِٰل مَّ َِّٰذیْنَّ  یَّْغِفُرْوا اه   َلَّ  لِل
َّیَّٰامَّ  یَّْرُجْونَّ  ِ  ا   ِبمَّا  قَّْوًمٌۢا  لِیَّْجِزیَّ  اّلٰله
َّانُْوا  یَّْكِسُبْونَّ  ك

15. বযলয় সৎকমি কলৰ বস বনজৰ ক যোণৰ িোলিই কলৰ, আৰু 

তকোলনোিোই অসৎকমি কবৰল  তোৰ প্ৰবতফ  বস বনলজই তভোগ 

কবৰি। তোৰ বপছত ততোমোল োকক ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰল  প্ৰতযোৱবতি ত কৰো হ’ি। 

ْن  ِملَّ  مَّ الًِحا  عَّ مَّْن   فَّلِنَّْفِسه      صَّ   وَّ
ٓاءَّ  ا ؗ  اَّسَّ لَّْیهَّ بُِٰكْم  اِله  ثُٰمَّ   فَّعَّ ُعْونَّ  رَّ ُتْرجَّ
 

16. বনশ্চয় আবম িনী ইছৰোঈ ক বকতোি, কতৃি ত্ব আৰু 

নিুওৱত দোন কবৰবছল োঁ আৰু বসহঁতক উত্তম িস্তুৰ পৰো 

জীবৱকো প্ৰদোন কবৰবছল োঁ,  গলত বসহঁতক সকল ো সৃবষ্টৰ 

ওপৰত তেিত্ব প্ৰদোন কবৰবছল োঁ। 

لَّقَّْد  تَّیْنَّا  وَّ ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   اه   الِْكتهبَّ  اِْسرَّ
ْ  وَّالنُُٰبٰوَّةَّ  وَّالُْحكْمَّ  ُ زَّقْٰنه   ٰمِنَّ  وَّرَّ
ِت  یِٰبه ْ  الٰطَّ ُ لْٰنه فَّٰضَّ لَّ  وَّ لَّمِْیَّ   عَّ  الْعه

17. আৰু আবম বসহঁতক দ্বীনৰ যোৱতীয় বিষয়ত সুস্পষ্ট 

প্ৰমোণোবদ দোন কবৰবছল োঁ। তথোবপও বসহঁতৰ ওচৰত জ্ঞোন 

অহোৰ বপছলতো বসহঁলত তকৱ  পৰস্পৰ বিলদ্বষিশতঃ মত 

বিলৰোধ কবৰবছ । বসহঁলত বযলিোৰ বিষয়ত মতবিলৰোধ কবৰবছ , 

বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বকয়োমতৰ বদনো বসহঁতৰ মোজত 

তসইলিোৰ বিষয়ৰ ফয়চো ো কবৰ বদি। 

 ْ ُ تَّْیٰنه   فَّمَّا   اَْلَّْمِر    ٰمِنَّ  بَّیِٰنهت   وَّاه
ا ْ  اَِٰلَّ  اْختَّلَُّفْو  ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ُهُم  مَّ ٓاءَّ   جَّ
ٌۢا   الِْعلُْم ن  ْ    بَّْغًی ُ بَّٰكَّ  اِٰنَّ   بَّیْٰنَّ  یَّْقِضْ  رَّ
 ْ ُ مَّةِ  یَّْومَّ  بَّْیٰنَّ َّانُْوا فِْیمَّا  الِْقیه   فِْیهِ  ك

 یَّْختَّلُِفْونَّ 

18. তোৰ বপছত আবম ততোমোক প্ৰবতবিত কবৰলছোঁ দ্বীনৰ 

বিলশষ বিধোনৰ ওপৰত; এলতলক তুবম তোলৰই অনুসৰণ কৰো। 

বযসকল  নোজোলন বসহঁতৰ প্ৰিৃবত্তৰ অনুসৰণ নকবৰিো। 

لْنهكَّ  ثُٰمَّ  عَّ له  جَّ ة   عَّ ِریْعَّ   اَْلَّْمرِ  ٰمِنَّ  شَّ
ا  َّْهوَّٓاءَّ  تَّتَِّٰبعْ  وََّلَّ   فَّاتَِّٰبْعهَّ   َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  ا
 یَّْعلَّمُْونَّ 

19. বনশ্চয় আল্লোহৰ তমোকোবি োত বসহঁত ততোমোৰ তকোলনো 

কোমত নোবহি, (জোবন তথোৱো) বনশ্চয় যোব মসক  হহলছ 

ইজলন বসজনৰ িনু্ধ, আৰু আল্লোহ হহলছ তকৱ  মুত্তোক্বীসক ৰ 

িনু্ধ। 

نَُّٰهْم  ْنكَّ  یُْٰغُنْوا لَّْن  اِ ِ  ِمنَّ  عَّ ْیـ ًا    اّلٰله   شَّ
لِمِْیَّ  وَّاِٰنَّ  َّْولِیَّٓاءُ  بَّْعُضُهْم  الٰظه   بَّْعض     ا
 ُ ِلُٰ  وَّاّلٰله  الْمُٰتَِّقْیَّ  وَّ
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20. এইখন (তকোৰআন) হহলছ মোনৱ জোবতৰ িোলি 

আল োকিবতি কো, আৰু বনবশ্চত বিশ্বোসী সম্প্ৰদোয়ৰ িোলি 

বহদোয়ত তথো ৰহমত। 

ا ٓاى ِرُ  ههذَّ ْحمَّة   وَُّهًدی لِلنَّٰاِس  بَّصَّ   وَّرَّ
 یُْٰوقُِنْونَّ  لِٰقَّْوم  

21. বযসকল  দুষ্কমি কবৰলছ বসহঁলত ভোবিলছ তনবক তয, জীৱন 

আৰু মৃতুযৰ তক্ষ্ত্ৰত আবম বসহঁতক ততওঁল োকৰ দলৰ গণয 

কবৰম, বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ? 

বসহঁতৰ বিচোৰ-বসিোে বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

َّْم  ِسبَّ  ا ُحوا الَِّٰذیْنَّ  حَّ َّ اهِت  اْجَتَّ ٰیِ  الٰسَّ
َّْن  لَُّهْم  ا َّالَِّٰذیْنَّ  نَّْٰجعَّ ُنْوا ك مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ

ِت ن  لِحه وَّٓاءً   الٰصه مَّاُتُهْم    ٰمَّْحیَّاُهْم  سَّ مَّ  وَّ
ٓاءَّ  ا  سَّ ن  مَّ  یَّْحكُُمْونَّ

22. আল্লোলহই আকোশসমূহক আৰু পৃবথৱীক যথোযথভোলৱ 

সৃবষ্ট কবৰলছ, এই উলেলশয তয, যোলত প্ৰলতযক িযবিক তোৰ 

কমি অনুযোয়ী ফ োফ  প্ৰদোন কবৰি পৰো যোয়; আৰু বসহঁতৰ 

প্ৰবত তকোলনো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

لَّقَّ  ُ  وَّخَّ مهوهِت  اّلٰله ٰقِ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ  ِبالْحَّ
ی لُِتْجزه بَّْت  ِبمَّا  نَّْفس    كُٰلُ  وَّ   وَُّهْم  كَّسَّ

 یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ 

23. এলতলক তুবম তসইজন িযবিৰ বপলন  ক্ষ্য কবৰছোলন, 

বযলয় বনজৰ কোমনো-িোসনোক বনজৰ ই োহ কবৰ হ লছ? আৰু 

তোৰ ওচৰত জ্ঞোন অহোৰ বপছলতো আল্লোলহ তোক বিভ্ৰোে 

কবৰলছ,  গলত আল্লোলহ তোৰ কোণ আৰু হৃদয়ত তমোহৰ মোবৰ 

বদলছ। ততলৱঁই তোৰ চকুৰ ওপৰত ৰোবখ বদলছ আৱৰণ। 

এলতলক আল্লোহৰ বপছত তকোলন তোক বহদোয়ত বদি? 

তথোবপও ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ নকবৰিোলন? 

ءَّیْتَّ  َّفَّرَّ ذَّ  مَِّن  ا تَّٰخَّ ه   ا ههَّ لَّٰهُ  هَّوهىهُ  اِل   وَّاَّضَّ
 ُ له  اّلٰله تَّمَّ  عَّ له  عِلْم  ٰوَّخَّ ْمِعه   عَّ   سَّ

لَّ  وَّقَّلِْبه   عَّ له  وَّجَّ ِره   عَّ وَّةً     بَّصَّ   فَّمَّْن   ِغشه
ْ  یَّْٰهِدیْهِ  ِ    بَّْعدِ  ِمنٌۢ َّفَّلَّ   اّلٰله ٰكَُّرْونَّ  ا تَّذَّ
 

24. আৰু বসহঁলত কয়, ‘পোবথিৱ জীৱলনই হহলছ আমোৰ 

একমোত্ৰ জীৱন, আমোৰ জীৱন-মৰণ ইয়োলতই। আমোক তকৱ  

কো চৰইলহ ধ্বংস কলৰ’। প্ৰকৃতলত বসহঁতৰ এই বিষলয় 

তকোলনো জ্ঞোন নোই, বসহঁলত তকৱ  ধোৰণোলহ কলৰ। 

ا  وَّقَّالُْوا یَّاُتنَّا  اَِٰلَّ  ِِهَّ  مَّ نْیَّا  حَّ   نَُّمْوُت  الٰدُ
ا   وَّنَّْحیَّا  مَّ ْهُر    اَِٰلَّ  یُْهلِكُنَّا   وَّ ا   الٰدَّ مَّ   وَّ
لِكَّ  لَُّهْم   اَِٰلَّ  ُهْم  اِْن   عِلْم     ِمْن  ِبذه

 یَُّظنُْٰونَّ 

25. আৰু বসহঁতৰ ওচৰত তযবতয়ো আমোৰ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ 

বত োৱত কৰো হয়, ততবতয়ো বসহঁতৰ তকোলনো যুবি নোথোলক, 

তকৱ  এই কথোৰ িোবহলৰ তয, যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী 

তহোৱো ততলে আমোৰ বপতৃ-পুৰুষসক ক হ  আহো। 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ ا  بَّیِٰنهت   اه َّانَّ  ٰمَّ   ك
 ْ ُ هَتَّ َّْن  اَِٰلَّ   ُحٰجَّ  اِْن  ِباهبَّٓاى ِنَّا   اْئُتْوا قَّالُوا ا
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم   صه
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26. তকোৱো, আল্লোলহই ততোমোল োকক জীৱন দোন কলৰ আৰু 

তোৰ বপছত ততলৱঁই ততোমোল োকৰ মৃতুয ঘটোয়। ততলৱঁই 

ততোমোল োকক বকয়োমতৰ বদনো একবত্ৰত কবৰি, ইয়োত তকোলনো 

সলিহ নোই। বকন্তু সৰহভোগ মোনুলহই তসয়ো নোজোলন। 

ُ  قُِل    ثُٰمَّ  یُِمیُْتُكْم  ثُٰمَّ  یُْحِیْیُكْم  اّلٰله
مَّةِ  یَّْوِم  اِله  یَّْجمَُّعكُْم  یْبَّ  َلَّ  الِْقیه  فِْیهِ  رَّ
هِكٰنَّ  ل ْكثَّرَّ  وَّ َّ ن  َلَّ  النَّٰاِس  ا  یَّْعلَّمُْونَّ

27. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ ৰোজত্ব তকৱ  আল্লোহলৰই; 

আৰু বযবদনো বকয়োমত সংঘটিত হ’ি তসইবদনো 

িোবত পন্থীসক  ক্ষ্বতগ্ৰি হ’ি। 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  وَّّلِلٰه یَّْومَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ   وَّ
ةُ  تَُّقْوُم  اعَّ ذ   الٰسَّ ى ِ رُ  یَّْومَّ   یَّْٰخسَّ

 الْمُْبِطلُْونَّ 

28. আৰু তুবম প্ৰলতযক জোবতলক তদবখিো ভয়লত নতজোনু হহ 

আলছ; প্ৰলতযক জোবতলকই তোৰ বকতোিৰ প্ৰবত আহ্বোন কৰো 

হ’ি, (আৰু তকোৱো হ’ি) ‘আবজ ততোমোল োকক তকৱ  

তসইলটোলৰই প্ৰবতফ  বদয়ো হ’ি বযলটো ততোমোল োলক আম  

কবৰবছ ো’। 

ی ثِیًَّة  اُٰمَّة   كُٰلَّ  وَّتَّره ا  ُتْدعه   اُٰمَّة   كُٰلُ  جَّ
ا    اِله  َّلْیَّْومَّ   ِكتهِبهَّ ْونَّ  ا ا  ُتْجزَّ   ُكنُْتْم  مَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

29. ‘এইলটো হহলছ আমোৰ ব খবন, এইলটোলৱ ততোমোল োকৰ 

বিষলয় সঁচো কথো দোবঙ ধবৰি। বনশ্চয় ততোমোল োলক বয আম  

কবৰবছ ো তসয়ো আবম ব বখ ৰোবখবছল োঁ’। 

ا ُبنَّا  ههذَّ ٰقِ    عَّلَّْیُكْم  یَّْنِطُق  ِكته نَّٰا   ِبالْحَّ   اِ
ا  نَّْستَّنِْسخُ  ُكنَّٰا   تَّْعمَّلُْونَّ  ُكنُْتْم  مَّ

30. এলতলক বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

পবৰণোমত ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো লক ততওঁল োকক ততওঁৰ 

ৰহমতত প্ৰলৱশ কৰোি। এইলটোলৱই হহলছ সুস্পষ্ট সফ তো। 

ا  َّٰمَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
بُُٰهْم  فَُّیْدِخلُُهْم  ْحمَِّته     ِفْ  رَّ لِكَّ   رَّ   ذه
 الْمُِبْیُ   ُهوَّالْفَّوْزُ 

31. আনহোলত বযসকল  কুফৰী কবৰলছ (বসহঁতক তকোৱো 

হ’ি) ‘ততোমোল োকৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ পো  কৰো 

তহোৱো নোবছ লন? তথোবপও ততোমোল োলক অহংকোৰ কবৰবছ ো, 

আৰু ততোমোল োক আবছ ো এটো অপৰোধী সম্প্ৰদোয়’। 

ا  َّٰمَّ َّفَّلَّْم  كَّفَُّرْوا  الَِّٰذیْنَّ  وَّا یهِتْ  تَُّكْن   ا   اه
ُتْم  عَّلَّْیُكْم  ُتْتله  ْ   وَُّكنُْتْم  فَّاْستَّْكَبَّ
 ٰمُْجِرِمْیَّ  قَّْوًما 
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32. আৰু তযবতয়ো তকোৱো হহবছ , ‘বনশ্চয় আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

সতয; আৰু বকয়োমত (সংঘটিত হ’ি) ইয়োত তকোলনো সলিহ 

নোই’; ততবতয়ো ততোমোল োলক হকবছ ো, ‘বকয়োমত বক আবম 

এলকো নোজোলনো; আবম ইয়োক এটো ধোৰণো িুব লহ ভোলিোঁ আৰু 

এই বিষলয় আবম বনবশ্চত নহয়’। 

ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ٰق   اّلٰله ةُ  حَّ اعَّ  وَّالٰسَّ
یْبَّ  َلَّ  ا  رَّ ا  قُلُْتْم  فِْیهَّ ا  نَّْدِرْی  ٰمَّ   مَّ

ُة ن  اعَّ ا  اَِٰلَّ  نَُّٰظٰنُ  اِْن   الٰسَّ مَّ ًنا ٰوَّ   نَّْحُن  ظَّ
 ِبُمْستَّیِْقِنْیَّ 

33. আৰু বসহঁতৰ অসৎকমিলিোৰৰ কুফ  বসহঁতৰ সনু্মখত 

প্ৰকোবশত হ’ি আৰু বযলটোক হ  বসহঁলত  োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ  

তসইলটোলৱ বসহঁতক পবৰলিষ্টন কবৰি। 

ا بَّدَّ اهُت  لَُّهْم  وَّ ٰیِ ا  سَّ ِملُْوا مَّ اقَّ  عَّ   ِبِهْم  وَّحَّ
ا  َّانُْوا ٰمَّ  یَّْستَّْهِزُءْونَّ  ِبه   ك

34. আৰু তকোৱো হ’ি, ‘আবজ আবম ততোমোল োকক অৱজ্ঞো 

কবৰম বযদলৰ ততোমোল োলক এই বদৱসৰ সোক্ষ্োতৰ বিষয়লটোক 

পোহবৰ হগবছ ো। ততোমোল োকৰ আিোসি  হ’ি জোহোন্নোম, আৰু 

ততোমোল োকৰ তকোলনো সহোয়কোৰীও নোথোবকি’। 

ىكُْم  الْیَّْومَّ  وَّقِْیلَّ    نَِّسیُْتْم   كَّمَّا  نَّنْسه
ا یَّْوِمكُْم  لِقَّٓاءَّ  ىكُُم  ههذَّ اْوه مَّ ا  النَّٰارُ  وَّ مَّ   وَّ
 نٰهِصِریْنَّ  ٰمِْن  لَّكُْم 

35. ‘এইলটো এইকোৰলণ তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহক  োট্টো-বিদ্ৰূপৰ আবহ ো িনোই হ বছ ো আৰু 

পোবথিৱ জীৱলন ততোমোল োকক প্ৰতোবৰত কবৰবছ ’। তসলয় 

আবজ বসহঁতক জোহোন্নোমৰ পৰো মুবিও বদয়ো নহ’ি আৰু 

আল্লোহৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ সুলযোলগো বদয়ো নহ’ি। 

لِكُْم  ْذُتْم  ِباَّنَُّٰكُم  ذه تَّٰخَّ یهِت  ا ِ  اه   اّلٰله
ْتُكُم  ُهُزًوا ٰرَّ وةُ  وَّغَّ یه نْیَّا    الْحَّ   الٰدُ

ُجْونَّ  َلَّ  فَّالْیَّْومَّ  ا  یُْخرَّ   ُهْم  وََّلَّ  ِمْنهَّ
 یُْستَّْعتَّبُْونَّ 

36. এলতলক সকল ো ধৰণৰ প্ৰশংসো তকৱ  আল্লোহলৰ প্ৰোপয, 

বযজন আকোশসমূহৰ প্ৰবতপো ক আৰু ততলৱঁই পৃবথৱীৰ 

প্ৰবতপো ক আৰু ততলৱঁই সকল ো বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক। 

ٰههِ  ْمُد  فَّلِل ٰبِ  الْحَّ مهوهِت  رَّ ٰبِ  الٰسَّ   وَّرَّ
ٰبِ  اَْلَّْرِض  لَّمِْیَّ  رَّ  الْعه

37. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ যোৱতীয় তগৌৰৱ-গবৰমো 

ততওঁলৰই; আৰু ততওঁ মহোপৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
لَّهُ  یَّٓاءُ  وَّ مهوهِت  ِف  الِْكَْبِ  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ

ِزیْزُ  ِكْیُمن  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ
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আ -আহক্বোফ الأحقاَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. হো-মীম।   ٓم  حه

2. মহোপৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময় আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো এই 

বকতোি নোবয কৃত। 
ِب  تََّْنِیُْل  ِ  ِمنَّ  الِْكته ِزیْزِ  اّلٰله  الْعَّ

ِكْیِم   الْحَّ

3. আকোশমি , পৃবথৱী আৰু এই দুলয়োলৰ মোজত থকো 

সকল ো িস্তু আবম যথোযথভোলৱ আৰু বনবদি ষ্ট সময়ৰ িোলি সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ; বকন্তু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ, বসহঁতক বয বিষলয় 

সতকি  কৰো হহলছ তোৰ পৰো বসহঁলত বিমুখ হয়। 

ا  لَّْقنَّا  مَّ مهوهِت  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ
ٰقِ  اَِٰلَّ  بَّیْنَُّهمَّا   ل   ِبالْحَّ ٰمً    وَّاَّجَّ  ٰمُسَّ
ٰمَّا   كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ    اُنِْذُرْوا عَّ

 ُمْعِرُضْونَّ 

4. বসহঁতক তকোৱো, ‘ততোমোল োকৰ ধোৰণো বক? ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ পবৰিলতি  বযসক ক আহ্বোন কৰো, তমোক তদখুৱোলচোন 

বসহঁলত পৃবথৱীত বকিো সৃবষ্ট কবৰলছ তনবক? অথিো 

আকোশসমূহত বসহঁতৰ বকিো অবৰহণো আলছ তনবক? ইয়োৰ 

পূিিৱতী তকোলনো বকতোিত অথিো পৰম্পৰোগত তকোলনো জ্ঞোন 

থোবকল  তসয়ো ততোমোল োলক তমোৰ ওচৰল  হ  আহো, যবদ 

ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো’। 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ ا  ا ِ  دُْوِن   ِمْن  تَّْدُعْونَّ  ٰمَّ  اّلٰله
َُّرْوِنْ  ا ذَّا ا لَُّقْوا مَّ َّْم  اَْلَّْرِض  ِمنَّ  خَّ   ا
ِت    ِف  ِشْرك   لَُّهْم  وه مه یُْتْوِنْ   الٰسَّ   ِبِكتهب   اِ
ا   قَّْبِل  ٰمِْن  َّوْ  ههذَّ ة   ا ثهرَّ َّ  اِْن  عِلْم   ٰمِْن  ا

ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم   صه

5. আৰু তসই িযবিতলক অবধক বিভ্ৰোে আৰুলনো তকোন হ’ি 

পোলৰ, বযলয় আল্লোহৰ পবৰিলতি  এলন বকছুমোনক আহ্বোন কলৰ 

বযলিোলৰ বকয়োমত বদৱসল লক তোৰ আহ্বোনত সঁহোবৰ বদি 

তনোৱোলৰ? আনবক তসইলিোৰ বসহঁতৰ আহ্বোন সম্পলকি ও 

উদোসীন। 

ْن  مَّ ٰلُ  وَّ ِ  دُْوِن  ِمْن  یَّْٰدُعْوا ِمٰمَّْن  اَّضَّ  اّلٰله
مَّةِ  یَّْوِم  اِله  لَّه    یَّْستَِّجْیُب  َٰلَّ  مَّْن    الِْقیه
ْن  وَُّهْم  ِفلُْونَّ   دُعَّٓاى ِِهْم  عَّ  غه

6. আৰু বকয়োমতৰ বদনো তযবতয়ো মোনুহক একবত্ৰত কৰো হ’ি 

ততবতয়ো তসই উপোসযলিোলৰই হ’ি বসহঁতৰ শত্ৰু, আৰু 

তসইলিোলৰ বসহঁতৰ উপোসনোক অস্বীকোৰ কবৰি। 

َّانُْوا النَّٰاُس  ُحِشرَّ  وَّاِذَّا ٓاًء   لَُّهْم  ك َّعْدَّ ا
َّانُْوا ِفِریْنَّ  ِبِعبَّادَّتِِهْم  ٰوَّك  كه
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7. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰত আমোৰ সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ 

বত োৱত কৰো হয়, ততবতয়ো বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ 

ওচৰল  সতয অহোৰ বপছলতো বসহঁলত কয়, ‘এয়ো তদলখোন 

সুস্পষ্ট যোদু’। 

ْ  ُتْتله  وَّاِذَّا یهتُنَّا  عَّلَّهْْیِ   قَّالَّ  بَّیِٰنهت   اه
ٰقِ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ُهْم ن  لَّمَّٰا  لِلْحَّ ٓاءَّ   جَّ
ا ِبْی    ِسْحر   ههذَّ  ٰمُ

8. অথিো বসহঁলত কয় তয, ‘এও ঁ এইখন বনলজই উদ্ভোৱন 

কবৰলছ’। তকোৱো, ‘যবদ এইখন মই বনলজ উদ্ভোৱন কবৰলছোঁ, 

ততলে আল্লোহৰ পৰো তমোক িচোিল  ততোমোল োকৰ তকোলনো 

ক্ষ্মতো নোই। ততোমোল োলক বয বিষলয় আল োচনোত ব প্ত 

হহছো, তসই বিষলয় আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। তমোৰ আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজত সোক্ষ্ী বহচোলপ ততলৱঁই যলথষ্ট আৰু 

ততওঁ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

َّْم  ىُه    یَُّقْولُْونَّ  ا ه یُْته   اِِن  قُْل   افَْتَّ َّ  افَْتَّ
ِ  ِمنَّ  ِلْ  تَّْملِكُْونَّ  فَّلَّ  ْیـ ًا    اّلٰله َّعْلَُّم   شَّ  ُهوَّا
ا ِبه   كَّفه   فِْیِه    ُتِفْیُضْونَّ  ِبمَّا  ِهْیًدٌۢ  شَّ
بَّیْنَُّكْم    بَّْیِنْ  ُفوْرُ   وَّ ِحیُْم   وَُّهوَّالْغَّ الٰرَّ
 

9. তকোৱো, ‘মই তকোলনো নতুন (িো প্ৰথম) ৰোছু  নহয়। মই এই 

কথোও নোজোলনো তয, তমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ বিষলয় বক কৰো 

হ’ি। মই তকৱ  তমোৰ প্ৰবত বয অহী কৰো হয় তসইলটোৰলহ 

অনুসৰণ কলৰোঁ। মই এজন সুস্পষ্ট সতকি কোৰী মোত্ৰ’। 

ا  قُْل  ُسِل  ٰمِنَّ  ِبْدعًا  ُكْنُت  مَّ ا    الٰرُ مَّ   وَّ
َّدِْرْی  ا  ا ُل  مَّ تَِّٰبعُ  اِْن   ِبكُْم    وََّلَّ  ِبْ  یُْفعَّ َّ   ا
ا  اَِٰلَّ  َّٰ  یُْوحه   مَّ ا   اِلَّ مَّ َّنَّا  وَّ ٰمُِبْی   نَِّذیْر   اَِٰلَّ  ا

 

10. বসহঁতক তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ভোবি তদবখছোলন, যবদ 

এই তকোৰআনখন আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো অৱতীণি হহ থোলক 

আৰু ততোমোল োলক ইয়োক অস্বীকোৰ কবৰছো, অথচ িনী 

ইছৰোঈ ৰ এজন সোক্ষ্ীলয় এই বিষলয় অনুৰূপ সোক্ষ্ী প্ৰদোন 

কবৰ তোৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ; বকন্তু ততোমোল োলক ঔিতয 

প্ৰকোশ কবৰছো, (ততলনহ’ত  ততোমোল োকৰ পবৰণোম বক 

হ’ি?) বনশ্চয় আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ’। 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ َّانَّ  اِْن  ا ِ  ِعْندِ  ِمْن  ك  اّلٰله
ِهدَّ  ِبه   وَّكَّفَّْرُتْم  اِهد   وَّشَّ ْ  شَّ   بَِّنْ   ٰمِنٌۢ
ٓاِءیْلَّ  له  اِْسرَّ   فَّاهمَّنَّ  ِمثْلِه   عَّ

ُتْم    ْ َّ  اِٰنَّ   وَّاْستَّْكَبَّ   یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله
ن  الْقَّْومَّ  لِمِْیَّ  الٰظه
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11. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত মুবমনসক ৰ বিষলয় 

কয়, ‘যবদ এয়ো মোবন ত োৱো ভো  হ’ লহঁলতন ততলে বসহঁলত 

আমোতলক অগ্ৰণী হ’ি তনোৱোবৰল লহঁলতন’। বসহঁলত বযলহতু 

ইয়োৰ দ্বোৰো বহদোয়ত তপোৱো নোই তসলয় বসহঁলত অবচলৰই ক’ি, 

‘এয়ো এটো প্ৰোচীন বমছো কথোলহ’। 

َِّٰذیْنَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّقَّالَّ  ُنْوا لِل مَّ   لَّوْ  اه
َّانَّ  ا ك ْْیً ا  خَّ بَُّقْونَّا   ٰمَّ   لَّْم  وَّاِذْ   اِلَّْیِه    سَّ

یَُّقْولُْونَّ  ِبه   یَّْهتَُّدْوا ا   فَّسَّ  اِفْك   ههذَّ
 قَِّدیْم  

12. ইয়োৰ পূলিি মুছোৰ বকতোি আবছ  পথ প্ৰদশিক আৰু 

ৰহমতস্বৰূপ, আৰু এই বকতোিখন (তসইখনলৰ) সমথিক, 

আৰিী ভোষোত, যোলত ই যোব মসক ক সতকি  কলৰ,  গলত 

ই হহলছ সৎকমিশী সক ৰ িোলি সুসংিোদ। 

ِمْن  ُب  قَّْبلِه   وَّ ْحمًَّة    ُمْوسه   ِكته اًما ٰوَّرَّ   اِمَّ
ا ق   ِكتهب   وَّههذَّ ٰدِ انًا  ٰمُصَّ ِبٰیًا  لِٰسَّ رَّ   عَّ
۬   الَِّٰذیْنَّ  لِٰیُْنِذرَّ  لَّمُْوا   ی  ظَّ بُْشره  وَّ

 لِلْمُْحِسِنْیَّ  

13. বনশ্চয় বযসকল  কয়, ‘আমোৰ প্ৰবতপো ক হহলছ 

আল্লোহ’, তোৰ বপছত অবিচ  থোলক, ততওঁল োকৰ তকোলনো 

ভয় নোই আৰু ততওঁল োক বচবেতও নহ’ি। 

لُْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  بُٰنَّا   قَّا ُ  رَّ  ثُٰمَّ  اّلٰله
ْوف    فَّلَّ  اْستَّقَّاُمْوا ْ  خَّ   ُهْم  وََّلَّ  عَّلَّهْْیِ
نُْونَّ    یَّْحزَّ

14. ততওলঁ োলকই হহলছ জোন্নোতৰ অবধিোসী, ততওঁল োলক বয 

আম  কবৰবছ  তোৰ পুৰস্কোৰ বহচোলপ তোত ততওঁল োক িোয়ী 

হ’ি। 

هٓى ِكَّ  ُب  اُول نَّٰةِ  اَّْصحه لِِدیْنَّ  الْجَّ ا    خه   فِْیهَّ
ٓاًءٌۢ  زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك
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15. আৰু আবম মোনুহক বসহঁতৰ বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত সদয় 

িযৱহোৰৰ বনলদি শ প্ৰদোন কবৰলছোঁ। তোৰ মোলক তোক িহু কষ্টলৰ 

গভি ত ধোৰণ কবৰবছ  আৰু িহু কষ্টলৰ প্ৰসৱ কবৰলছ, তোক 

গভি ত ধোৰণ কৰো আৰু বপয়োহ খুওৱো এৰুৱোিল   োবগবছ  বত্ৰশ 

মোহ, অৱলশষত তযবতয়ো বস পূণি শবি প্ৰোপ্ত হয় আৰু চবল্লশ 

িছৰত উপনীত হয়, ততবতয়ো বস কয়, তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! 

তুবম তমোক সোমথি বদয়ো, যোলত মই ততোমোৰ প্ৰবত কৃতজ্ঞতো 

প্ৰকোশ কবৰি পোলৰোঁ, তমোৰ প্ৰবত আৰু তমোৰ বপতৃ-মোতৃৰ প্ৰবত 

তুবম বয অনুগ্ৰহ কবৰছো তোৰ িোলি,  গলত যোলত মই এলনকুৱো 

সৎকমি কবৰি পোলৰোঁ বযলটো তুবম পছি কৰো, আৰু তমোৰ িোলি 

তমোৰ সেোন-সেবতসক ক সংলশোধন কবৰ বদয়ো, বনশ্চয় মই 

ততোমোলৰই অবভমুখী হহলছোঁ আৰু বনশ্চয় মই মুছব মসক ৰ 

অেভুি ি। 

یْنَّا  انَّ  وَّوَّٰصَّ یْهِ  اَْلِنْسَّ ًنا    ِبوَّالِدَّ   اِْحسه
مَّلَّْتهُ  ْتهُ  ُكْرًها  اُٰمُه   حَّ عَّ   ُكْرًها    وَّوَّضَّ
ْملُه   لُه   وَّحَّ هثُْونَّ  وَّفِصه َّل ْهًرا    ث ٰته    شَّ   اِذَّا حَّ
ه   بَّلَّغَّ  َُّشٰدَّ بَّلَّغَّ  ا َّْربَِّعْیَّ  وَّ نًَّة ن  ا   قَّالَّ   سَّ
ٰبِ  َّْوِزْعِنْ   رَّ َّْن  ا َّْشكُرَّ  ا   الَِّٰتْ   نِْعمَّتَّكَّ  ا

ْمتَّ  َّنْعَّ َّ  ا ٰ لَّ له  عَّ ٰیَّ  وَّعَّ َّْن  وَّالِدَّ َّْعمَّلَّ  وَّا  ا
الًِحا  ىهُ  صَّ َّْصلِْح  تَّْرضه ۬    ِفْ  ِلْ  وَّا یَِّٰتْ     ذُٰرِ
 ْ ْ  اِلَّْیكَّ  ُتْبُت  اِٰنِ  الْمُْسلِمِْیَّ  ِمنَّ  وَّاِٰنِ

16. এওঁল োলকই হহলছ তসইসক  ত োক, বযসক ৰ উৎকৃষ্ট 

আম সমূহ আবম কিু  কলৰোঁ, আৰু ততওঁল োকৰ তিয়ো 

আম সমূহ আবম ক্ষ্মো কবৰ বদওঁ, ততওঁল োলকই 

জোন্নোতিোসীসক ৰ অেভুি ি। ততওঁল োকক বযলটো প্ৰবতশ্ৰুবত 

বদয়ো হহলছ, তসয়ো বনবশ্চতভোলৱ সতয প্ৰমোবণত হ’ি। 

هٓى ِكَّ  ْ  نَّتَّقَّبَُّٰل  الَِّٰذیْنَّ  اُول ْٰنُ نَّ  عَّ   اَّْحسَّ
ا  ِملُْوا مَّ اوَّزُ  عَّ ْن  وَّنَّتَّجَّ اهتِِهْم  عَّ ٰیِ  ِفْ   سَّ

ِب  نَِّٰة    اَّْصحه ْدِق  وَّعْدَّ   الْجَّ   الَِّٰذْی  الٰصِ
َّانُْوا  یُْوعَُّدْونَّ  ك

17. আৰু বযলয় তোৰ বপতৃ-মোতৃক কয়, ‘আফলচোচ 

ততোমোল োকৰ িোলি! ততোমোল োলক তমোক এই প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো 

তনবক তয, তমোক পুনৰুবিত কৰো হ’ি, অথচ তমোৰ পূলিি িহু 

প্ৰজন্ম অতীত হহলছ’? ততবতয়ো তোৰ বপতৃ-মোতৃলয় আল্লোহৰ 

ওচৰত সহোয় প্ৰোথিনো কলৰ, আৰু তোক কয়, ‘দুভি োগয ততোৰ! 

ঈমোন তপোষণ কৰ, বনশ্চয় আল্লোহৰ প্ৰবতশ্ৰুবত সতয’। 

ততবতয়ো বস কয়, ‘এয়ো অতীত কো ৰ উপকথোৰ িোবহলৰ আন 

এলকো নহয়’। 

یْهِ  قَّالَّ  وَّالَِّٰذْی    لَّٰكُمَّا   اُٰف   لِوَّالِدَّ
نِِنْ   تَِّعده َّ َّْن  ا جَّ  ا لَِّت   وَّقَّْد  اُْخرَّ   خَّ
  یَّْستَِّغیْثهِن  وَُّهمَّا   قَّْبِلْ    ِمْن  الُْقُرْوُن 

 َّ یْلَّكَّ  اّلٰله ۬   وَّ ِمْن   ِ  وَّعْدَّ  اِٰنَّ   اه ۬   اّلٰله ٰق      حَّ
ا  فَّیَُّقْولُ  ا   مَّ اِطْْیُ  اَِٰلَّ   ههذَّ لِْیَّ  اَّسَّ اَْلَّٰوَّ
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18. ইহঁলতই তসইসক  ত োক, বযসক ৰ প্ৰবত শোবিৰ তসই 

ফয়চো ো সোিযি হহলছ, বযলটো সতয প্ৰমোবণত হহবছ  বসহঁতৰ 

পূলিি বযলিোৰ উম্মত অবতিোবহত হহলছ বজন আৰু মোনৱৰ পৰো 

তসইসক ৰ ওপৰত। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  ক্ষ্বতগ্ৰি। 

هٓى ِكَّ  ٰقَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ  حَّ   ِفْ   الْقَّْولُ  عَّلَّهْْیِ
لَّْت  قَّْد  اُمَّم     الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  خَّ

نَُّٰهْم   وَّاَْلِنِْس    َّانُْوا اِ ِسِریْنَّ  ك  خه

19. আৰু প্ৰলতযকলৰ িোলি বসহঁতৰ আম  অনুসোলৰ মযিোদো 

আলছ; যোলত আল্লোলহ প্ৰলতযকলৰ কমিৰ পূণি প্ৰবতফ  প্ৰদোন 

কলৰ।  গলত বসহঁতৰ প্ৰবত অকলণো অনযোয় কৰো নহ’ি। 

ُٰل   لِك ت   وَّ ٰمَّا  دَّرَّجه ِملُْوا    ٰمِ ْ   عَّ ُ لُِیوَّفهِْٰیَّ   وَّ
َّْعمَّالَُّهْم   یُْظلَّمُْونَّ  َلَّ  وَُّهْم  ا

20. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বযবদনো বসহঁতক জোহোন্নোমৰ 

সনু্মখত তপচ কৰো হ’ি (তসইবদনো বসহঁতক তকোৱো হ’ি) 

ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ পোবথিৱ জীৱনলতই যোৱতীয় সুখ-

শোবে তভোগ কবৰ বনঃলশষ কবৰছো। এলতলক আবজ 

ততোমোল োকক বদয়ো হ’ি অৱমোননোকৰ শোবি; কোৰণ 

ততোমোল োলক পৃবথৱীত অনযোয়ভোলৱ ঔিতয প্ৰকোশ কবৰবছ ো 

আৰু ততোমোল োলক অিোধযতো কবৰবছ ো। 

یَّْومَّ  ُض  وَّ لَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یُْعرَّ   عَّ
َّذْهَّْبُتْم   النَّٰاِر    ِتكُْم  ا به ٰیِ یَّاتِكُُم  ِفْ  طَّ   حَّ
نْیَّا  ا    وَّاْستَّْمتَّْعُتْم  الٰدُ   فَّالْیَّْومَّ   ِبهَّ
ْونَّ  ابَّ  ُتْجزَّ   ُكنُْتْم  ِبمَّا  الُْهْوِن  عَّذَّ

ْونَّ  ْْیِ  اَْلَّْرِض  ِف  تَّْستَّْكَِبُ ٰقِ  ِبغَّ   الْحَّ
ِبمَّا  ن  ُكنُْتْم  وَّ  تَّْفُسُقْونَّ

21. আৰু স্মৰণ কৰো আদ সম্প্ৰদোয়ৰ ভোতৃৰ কথো, তযবতয়ো 

ততওঁ আহক্বোফত বনজ সম্প্ৰদোয়ক সতকি  কবৰবছ । যোৰ 

আগত আৰু বপছলতো সতকি কোৰী আবহবছ  (এই বনলদি শ হ ) 

তয, ‘ততোমোল োলক একমোত্ৰ আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলৰো 

ইিোদত নকবৰিো। বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ িোলি মহোবদৱসৰ 

শোবিৰ আশংকো কবৰলছোঁ’। 

ُكرْ  ا  وَّاذْ َّخَّ رَّ  اِذْ   عَّاد     ا َّنْذَّ   قَّْومَّه   ا
لَِّت  وَّقَّْد  ِباَْلَّْحقَّاِف  ْ  النُُٰذرُ  خَّ   بَّْیِ  ِمنٌۢ

یْهِ  ِمْن  یَّدَّ لِْفه    وَّ ََّٰلَّ  خَّ ا ا َّ    اَِٰلَّ  تَّْعُبُدْو    اّلٰله
  ْ اُف  اِٰنِ ابَّ  عَّلَّْیُكْم  اَّخَّ ِظْیم    یَّْوم   عَّذَّ عَّ

 

22. বসহঁলত ক’ত , ‘তুবম আমোক আমোৰ উপোসযলিোৰৰ পৰো 

বনিৃত্ত কবৰিল  আবহছো তনবক? অনযথো তুবম যবদ 

সতযিোদীসক ৰ অেভুি ি হহ থকো ততলে আমোৰ  গত তুবম 

বয প্ৰবতশ্ৰুবত কবৰছো তসয়ো হ  আহো’। 

لُْو ا َِّجْئتَّنَّا  قَّا اْفِكَّنَّا  ا ْن  لِتَّ ِتنَّا    عَّ لِهَّ   اه
  ِمنَّ  ُكْنتَّ  اِْن  تَِّعُدنَّا   ِبمَّا  فَّاْتِنَّا 

ِدقِْیَّ   الٰصه
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23. ততওঁ ক’ত , ‘এই জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰতলহ 

আলছ। মই বযলটো হ  তপ্ৰবৰত হহলছোঁ তকৱ  তসইলটোলহ মই 

ততোমোল োকৰ ওচৰত প্ৰচোৰ কলৰোঁ, বকন্তু মই তদবখ আলছোঁ 

ততোমোল োক এটো মুখি সম্প্ৰদোয়’। 

نَّٰمَّا  قَّالَّ  ِ  ؗ  ِعْندَّ  الِْعلُْم  اِ َّلُِٰغكُْم   اّلٰله ُب   وَّا
ا   ْ   ِبه   اُْرِسلُْت  ٰمَّ هِكٰنِ ل ىكُْم  وَّ َّره   قَّْوًما  ا

لُْونَّ   تَّْجهَّ

24. তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ উপতযকোৰ বপলন 

তমঘ অহো তদবখল  ততবতয়ো বসহঁলত ক’িল  ধবৰল , ‘এই 

তমলঘ আমোৰ ইয়োত িৰষুণ বদি’। (হূলদ ক’ত ) নহয়, িৰং 

এইলটোলৱ হহলছ তসই শোবি বযলটোৰ িোলি ততোমোল োলক 

খৰধৰ কবৰবছ ো, এজোক িৰষুণ, য’ত আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি। 

َّْوهُ  فَّلَّمَّٰا  ا ْ ن  ٰمُْستَّْقِبلَّ  عَّاِرًضا  رَّ َّْودِیَّهَِتِ  ا
لُْوا ا قَّا ْمِطُرنَّا    عَّاِرض   ههذَّ ا  بَّْل   ٰمُ   ُهوَّمَّ

لُْتْم  ا  ِریْح    ِبه     اْستَّْعجَّ اب   فِْیهَّ   عَّذَّ
ن  َّلِْیم   ا

25. ‘ই তোৰ প্ৰবতপো কৰ বনলদি শত সকল ো িস্তু ধ্বংস কবৰ 

বদি’। ফ ত বসহঁত এলনলক (ধ্বংস) হহ গ’  তয, বসহঁতৰ 

আিোসি ৰ িোবহলৰ আন এলকো দৃশযমোন নোবছ । এইদলৰই 

আবম অপৰোধী সম্প্ৰদোয়ক প্ৰবতফ  প্ৰদোন কবৰ থোলকোঁ। 

ٰمِرُ  ء    كُٰلَّ  ُتدَّ ْ ا  ِباَّْمرِ  َشَّ بِٰهَّ َّْصبَُّحْوا رَّ   فَّا
ی َلَّ  ْ    اَِٰلَّ  یُره  ِكُٰنُ لِكَّ   مَّسه   نَّْجِزی كَّذه

 الْمُْجِرِمْیَّ  الْقَّْومَّ 

26. বনশ্চয় আবম বসহঁতক তযলনলক প্ৰবতবিত কবৰবছল োঁ, 

ততোমোল োকক ততলনলক প্ৰবতবিত কৰো নোই; আৰু আবম 

বসহঁতক বদবছল োঁ কোণ, চকু আৰু হৃদয়; তথোবপও বসহঁতৰ 

কোণ, চকু আৰু হৃদয় তকোলনো কোমত অহো নোবছ , তযবতয়ো 

বসহঁলত আল্লোহৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰবছ । বযলটো 

বিষয়কল  বসহঁলত  োট্টো-বিদ্ৰূপ কবৰবছ , অৱলশষত 

তসইলটোলৱই বসহঁতক পবৰলিষ্টন কবৰল । 

لَّقَّْد  ْ  وَّ ُ كَّٰٰٰنه   فِْیهِ  ٰمَّكَّٰنٰهُكْم  اِْن  فِْیمَّا    مَّ
لْنَّا  عَّ ةً  ؗ  لَُّهْم  وَّجَّ َّفْـ ِدَّ اًرا ٰوَّا َّبْصَّ ْمًعا ٰوَّا  سَّ

ْ  اَّْغنه  فَّمَّا   ْمُعُهْم  عَّْٰنُ  وََّلَّ    سَّ
اُرُهْم  َّبْصَّ ُتُهْم  وََّلَّ   ا َّفْـ ِدَّ ء   ٰمِْن  ا ْ  اِذْ  َشَّ

َّانُْوا ُدْونَّ ن  ك ِ  ِباهیهِت   یَّْجحَّ اقَّ  اّلٰله  وَّحَّ
ا  ِبِهْم  َّانُْوا ٰمَّ ن  ِبه   ك  یَّْستَّْهِزُءْونَّ

27. বনশ্চয় আবম ধ্বংস কবৰবছল োঁ ততোমোল োকৰ চোবৰওফোল  

থকো জনপদমূহক; আৰু আবম বিবভন্নভোলৱ আয়োতসমূহ বিিৃত 

কবৰবছল োঁ, যোলত বসহঁলত (সৎপথল ) উভবত আলহ। 

لَّقَّْد  َّْهلَّكْنَّا  وَّ ا  ا ْولَّكُْم  مَّ ی ٰمِنَّ  حَّ  الُْقره
فْنَّا  ٰرَّ لَُّٰهْم  اَْلهیهِت  وَّصَّ  یَّْرِجُعْونَّ   لَّعَّ
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28. এলতলক বযসকল  আল্লোহৰ সোবন্নধয  োভ কৰোৰ িোলি 

আল্লোহৰ পবৰিলতি  বযলিোৰক উপোসযৰূলপ গ্ৰহণ কবৰবছ  

তসইলিোলৰ বসহঁতক সহোয় নকবৰল  বকয়? িৰং তসইলিোৰ 

বসহঁতৰ পৰো উধোও হহ গ’ , কোৰণ এইলটো আবছ  বসহঁতৰ 

মলনসজো বমছো প্ৰতোৰণো; বযলটো বসহঁলত অ ীক উদ্ভোৱন 

কবৰবছ । 

ُهُم  فَّلَّْو َلَّ  رَّ ُذْوا الَِّٰذیْنَّ  نَّصَّ تَّٰخَّ  ِمْن  ا
ِ  دُْوِن  ًة    قُْربَّانًا  اّلٰله لِهَّ لُْٰوا بَّْل   اه   ضَّ
   ْ ْٰنُ لِكَّ   عَّ ا  اِفُْكُهْم  وَّذه مَّ َّانُْوا وَّ  ك

ْونَّ  ُ  یَّْفَتَّ

29. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো আবম ততোমোৰ ফোল  বজনৰ এটো 

দ  আবনবছল োঁ। বযসকল  মলনোলযোগ সহকোলৰ তকোৰআন 

পো  শুবন আবছ । এলতলক তযবতয়ো ততওঁল োলক ততওঁৰ 

ওচৰত আবহ উপবিত হহবছ , ততবতয়ো ততওঁল োলক 

পৰস্পলৰ হকবছ , ‘মলন মলন শুনো’। তোৰ বপছত তযবতয়ো 

তকোৰআন পো  সমোপ্ত হ’  ততবতয়ো ততওলঁ োলক 

সতকি কোৰীৰূলপ বনজ বনজ সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  উভবত গ’ । 

فْنَّا   وَّاِذْ  رَّ   الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  نَّفًَّرا اِلَّیْكَّ  صَّ
نَّ    یَّْستَِّمُعْونَّ  ُرْوهُ  فَّلَّمَّٰا   الُْقْراه ضَّ  حَّ

لُْو ا َّنِْصُتْوا    قَّا لَّٰوْ   قُِضَّ  فَّلَّمَّٰا   ا  اِله  وَّ
ْنِذِریْنَّ  قَّْوِمِهْم   ٰمُ

30. ততওঁল োলক হকবছ , ‘তহ আমোৰ সম্প্ৰদোয়! বনশ্চয় 

আবম এলন এখন গ্ৰন্থৰ পো  শুবনলছোঁ বযখন অৱতীণি হহলছ 

মুছোৰ বপছত, এই গ্ৰন্থখলন তোৰ পূিিৱতী বকতোিসমূহক 

সতযোয়ন কলৰ,  গলত সতয আৰু সৰ  পথৰ বপলন বহদোয়ত 

কলৰ। 

نَّا   قَّالُْوا ِمْعنَّا  اِنَّٰا  یهقَّْومَّ   اُنِْزلَّ  ِكتهبًا  سَّ
 ْ قًا  ُمْوسه  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ٰدِ یْهِ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  ُمصَّ   یَّدَّ

ٰقِ  اِلَّ  یَّْهِدْی   ِریْق   وَّاِله  الْحَّ  طَّ
 ٰمُْستَِّقْیم  

31. ‘তহ আমোৰ সম্প্ৰদোয়! আল্লোহৰ ফোল  আহ্বোনকোৰীৰ প্ৰবত 

সঁহোবৰ বদয়ো আৰু ততওঁৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো, ততও ঁ

ততোমোল োকৰ পোপসমূহ ক্ষ্মো কবৰ বদি আৰু যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবিৰ পৰো ততোমোল োকক ৰক্ষ্ো কবৰি’। 

نَّا   َِّجیُْبْوا یهقَّْومَّ ِ  دَّاِعَّ  ا ِمُنْوا اّلٰله  ِبه   وَّاه
یُِجْرُكْم  ذُنُْوِبكُْم   ٰمِْن  لَّكُْم  یَّْغِفرْ    وَّ
اب   ٰمِْن  َّلِْیم   عَّذَّ  ا

32. আৰু আল্লোহৰ ফোল  আহ্বোনকোৰীৰ প্ৰবত বযলয় সঁহোবৰ 

বনবদলয় (মনত ৰখো উবচত) বস বকন্তু পৃবথৱীত আল্লোহক 

অপোৰগ কবৰি তনোৱোবৰি; আৰু আল্লোহৰ িোবহলৰ তোৰ তকোলনো 

অবভভোৱলকো নোই। বসহঁলতই আলছ সুস্পষ্ট বিভ্ৰোবেৰ মোজত। 

ْن  مَّ ِ  دَّاِعَّ  یُِجْب  َٰلَّ  وَّ  فَّلَّیْسَّ  اّلٰله
لَّیْسَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ِبُمْعِجز     ِمْن  لَّه   وَّ
َّْولِیَّٓاُء    دُْونِه    هٓى ِكَّ   ا هل    ِفْ  اُول ل ٰمُِبْی    ضَّ
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33. বসহঁলত তদখো নোইলন তয, বনশ্চয় আল্লোহ, বযজলন 

আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু এইলিোৰৰ সৃবষ্টত 

ততওঁ তকোলনো ক্লোবেলিোধ কৰো নোই, ততলৱঁই মৃতক জীৱন দোন 

কবৰিল  সক্ষ্ম? বনশ্চয় হয়, বনশ্চয় ততওঁ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا َّٰنَّ  یَّرَّ َّ  ا لَّقَّ  الَِّٰذْی   اّلٰله   خَّ
مهوهِت  لَّْم  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ لِْقِهٰنَّ  یَّْعَّ  وَّ   ِبخَّ
له   ِبقهِدر   َّْن  عَّ َّ  ا نَّٰه   بَّله    الْمَّْوٰته    یُْٰحِ   له  اِ   عَّ
ء   كُٰلِ  ْ  قَِّدیْر   َشَّ

34. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বযবদনো বসহঁতক জোহোন্নোমৰ 

সনু্মখত উপবিত কৰো হ’ি (তসইবদনো বসহঁতক তকোৱো হ’ি) 

‘এইলটো সঁচো নহয়লন’? বসহঁলত ক’ি, ‘আমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

শপত! বনশ্চয় সঁচো’। ততওঁ ক’ি, ‘ততলে শোবি তভোগ কৰো; 

কোৰণ ততোমোল োলক কুফৰী কবৰবছ ো’। 

یَّْومَّ  ُض  وَّ لَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یُْعرَّ   عَّ
َّلَّیْسَّ   النَّٰاِر    ا ا ٰقِ    ههذَّ لُْوا  ِبالْحَّ   بَّله  قَّا
بِٰنَّا    ابَّ  فَُّذْوقُوا قَّالَّ   وَّرَّ ذَّ   ِبمَّا  الْعَّ
 تَّْكُفُرْونَّ  ُكنُْتْم 

35. এলতলক তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো তযলনলক হধযিয ধোৰণ 

কবৰবছ  দৃঢপ্ৰবতজ্ঞ ৰোছু সকল । তুবম বসহঁতৰ িোলি খৰলখদো 

নকবৰিো। বসহঁতক বয বিষলয় সতকি  কৰো হহলছ তসইলটোক 

বযবদনো বসহঁলত তদবখিল  পোি, তসইবদনো বসহঁতৰ ধোৰণো হ’ি, 

বসহঁলত তযবনিো পৃবথৱীত এটো মুহূতি ৰ তিবছ সময় অৱিোন কৰো 

নোবছ । এইলটো হহলছ এটো তঘোষণো, এলতলক তকৱ  ফোবছক্ব 

সম্প্ৰদোয়লকই ধ্বংস কৰো হ’ি। 

َّ   كَّمَّا  فَّاْصَِبْ  َبَّ ْزِم  اُولُوا صَّ   ِمنَّ  الْعَّ
ُسِل  َّنَُّٰهْم   لَُّٰهْم    تَّْستَّْعِجْل  وََّلَّ  الٰرُ َّا  ك
ْونَّ  یَّْومَّ  ا  یَّرَّ ا لَّْم   یُْوعَُّدْونَّ ن  مَّ  اَِٰلَّ  یَّلْبَّثُْو 
ةً  اعَّ ار     ٰمِْن  سَّ هغ      نَّٰهَّ ْل   بَّل  اَِٰلَّ  یُْهلَُّك  فَّهَّ
ن  الْقَّْوُم  ِسُقْونَّ  الْفه
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َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আল্লোহৰ পথৰ পৰো আনক 

বনিৃত্ত কবৰলছ ততওঁ (আল্লোলহ) বসহঁতৰ আম সমূহক িযথি 

কবৰ বদলছ। 

َّلَِّٰذیْنَّ  ْوا كَّفَُّرْوا ا ٰدُ ْن  وَّصَّ ِبیِْل  عَّ   سَّ
 ِ ٰلَّ  اّلٰله َّْعمَّالَُّهْم  اَّضَّ  ا

2. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ, সৎকমি কবৰলছ  গলত 

মুহোম্মদৰ প্ৰবত বয অৱতীণি হহলছ তোৰ ওপৰত বিশ্বোস িোপন 

কবৰলছ, আৰু এইখন ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো 

(তপ্ৰবৰত) সতয, ততলৱঁই ততওঁল োকৰ তিয়ো আম সমূহ দূৰ 

কবৰি আৰু ততওলঁ োকৰ অৱিোৰ সংলশোধন কবৰি। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت  وَّعَّ لِحه  الٰصه
ُنْوا مَّ له  نُٰزِلَّ  ِبمَّا  وَّاه ٰقُ  عَّ ٰمَّد  ٰوَُّهوَّالْحَّ   ُمحَّ
بِِٰهْم ن  ِمْن  ٰفَّرَّ   ٰرَّ ْ  كَّ ْٰنُ اهتِِهْم  عَّ ٰیِ   سَّ

َّْصلَّحَّ   بَّالَُّهْم  وَّا

3. এইলটো এইকোৰলণ তয, বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত 

িোবত ৰ অনুসৰণ কবৰলছ আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

ততওঁল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ তপ্ৰবৰত সতযৰ অনুসৰণ 

কবৰলছ। এইদলৰ আল্লোলহ মোনুহৰ িোলি বসহঁতৰ দৃষ্টোেসমূহ 

উপিোপন কলৰ। 

لِكَّ  تَّٰبَُّعوا  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ِباَّٰنَّ  ذه  ا
َّٰنَّ  الْبَّاِطلَّ  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  وَّا مَّ تَّٰبَُّعوا اه  ا
ٰقَّ  بِِٰهْم    ِمْن  الْحَّ لِكَّ   ٰرَّ ُ  یَّْضِرُب  كَّذه  اّلٰله
َّْمثَّالَُّهْم  لِلنَّٰاِس   ا

4. এতলক তযবতয়ো ততোমোল োলক কোবফৰসক ৰ  গত যুি 

তক্ষ্ত্ৰত মুকোবি ো কৰো ততবতয়ো (বসহঁতৰ) ঘোৰত আঘোত 

কবৰিো, অৱলশষত তযবতয়ো ততোমোল োলক বসহঁতক 

সমূ্পণিৰূলপ পযুিদি কবৰিো ততবতয়ো বসহঁতক কটকটীয়োলক 

িোবন্ধ  িো; তোৰ বপছত হ’ত  অনুকম্পো, নহ’ত  মুবিপণ, 

তযবতয়োল লক (বসহঁলত) যুিৰ ভোৰ (অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ) নমোই নথয়। 

এইদলৰই, আল্লোলহ ইচ্ছো কবৰল  বসহঁতৰ পৰো প্ৰবতলশোধ  ি 

পোবৰল লহঁলতন, বকন্তু ততওঁ ততোমোল োকৰ এজনক আনজনৰ 

দ্বোৰো পৰীক্ষ্ো কবৰি বিচোলৰ। বযসকল  আল্লোহৰ পথত বনহত 

হয় আল্লোলহ ততওঁল োকৰ আম  তকবতয়োও বিনষ্ট হ’িল  

বনবদলয়। 

ْربَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  لَِّقیُْتُم  فَّاِذَّا  فَّضَّ
قَّاِب    ٰته    الٰرِ نُْتُمْوُهْم  اِذَّا   حَّ َّثْخَّ   ا
وا ۬   فَُّشٰدُ َّاقَّ ن ا   الْوَّث ٰمَّ ٌۢا  فَّاِ نًٰ ا   بَّْعُد  مَّ   وَّاِٰمَّ
ٓاءً  ٰته  فِدَّ عَّ  حَّ ْرُب  تَّضَّ هَّا   الْحَّ َّْوزَّارَّ   ا
  ۬ لِكَّ ۛ لَّوْ   ذهر ٓاءُ  وَّ ُ  یَّشَّ رَّ  اّلٰله نْتَّصَّ ْ  َلَّ  ِمْٰنُ
هِكْن  ل ۡ  وَّ َّْبلُوَّا كُْم  لِٰی   ِببَّْعض     بَّْعضَّ
ِبیِْل  ِفْ  قُِتلُْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  ِ  سَّ ْ  اّلٰله  فَّلَّ
َّْعمَّالَُّهْم  یُِٰضٰلَّ   ا
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5. অনবতপ লম আল্লোলহ ততওঁল োকক পথবনলদি শ কবৰি আৰু 

ততওঁল োকৰ অৱিোৰ সংলশোধন কবৰি। 
یَّْهِدیِْهْم  یُْصلُِح  سَّ  بَّالَُّهْم   وَّ

6. আৰু ততওঁল োকক প্ৰলৱশ কৰোি জোন্নোতত, যোৰ পবৰচয় 

ততওঁ ততওঁল োকক জনোই বদলছ। 
یُْدِخلُُهُم  نَّٰةَّ  وَّ ا  الْجَّ فَّهَّ ٰرَّ  لَُّهْم  عَّ

7. তহ মুবমনসক ! যবদ ততোমোল োলক আল্লোহক সহোয় কৰো 

ততলে ততওঁ ততোমোল োকক সহোয় কবৰি আৰু ততোমোল োকৰ 

ভবৰ সুদৃঢ ৰোবখি। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّ  تَّْنُصُروا اِْن  اه   اّلٰله
ْت  یَّْنُصْرُكْم  یُثَّبِٰ كُْم  وَّ امَّ َّقْدَّ  ا

8. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি আলছ ধ্বংস, 

আৰু ততওঁ বসহঁতৰ আম সমূহ িযথি কবৰ বদলছ। 
ٰلَّ  لَُّٰهْم  فَّتَّْعًسا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   وَّاَّضَّ
َّْعمَّالَُّهْم   ا

9. এইলটো এইকোৰলণ তয, আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ, 

বসহঁলত তোক অপছি কবৰলছ। তসলয় ততওঁ বসহঁতৰ 

আম সমূহক বনষ্ফ  কবৰ বদলছ। 

لِكَّ  ا   كَِّرُهْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه لَّ  مَّ َّنْزَّ ُ  ا   اّلٰله
َّْحبَّطَّ  َّْعمَّالَُّهْم  فَّا  ا

10. ততলে বসহঁলত পৃবথৱীত ভ্ৰমণ কবৰ তচোৱো নোই তনবক, 

বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ পবৰণোম বক হহবছ ? আল্লোলহ 

বসহঁতক ধ্বংস কবৰলছ। কোবফৰসক ৰ িোলি আলছ অনুৰূপ 

পবৰণোম। 

َّفَّلَّْم  ْوا ا  فَّیَّْنُظُرْوا اَْلَّْرِض  ِف  یَِّسْْیُ
َّانَّ  كَّْیفَّ    قَّْبلِِهْم    ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  عَّاقِبَّةُ  ك
ُ  دَّٰمَّرَّ  ْ ؗ  اّلٰله لِلْكهِفِریْنَّ   عَّلَّهْْیِ ا   وَّ َّْمثَّالُهَّ ا
 

11. এইলটো এইকোৰলণ তয, বনশ্চয় আল্লোহ হহলছ 

মুবমনসক ৰ অবভভোৱক আৰু এই কথোও বনবশ্চত তয, 

কোবফৰসক ৰ তকোলনো অবভভোৱক নোই। 

لِكَّ  َّ  ِباَّٰنَّ  ذه ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  مَّْولَّ  اّلٰله مَّ َّٰنَّ  اه   وَّا
 لَُّهْمن  مَّْوله  َلَّ  الْكهِفِریْنَّ 

12. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

আল্লোলহ ততওলঁ োকক প্ৰলৱশ কৰোি জোন্নোতত, যোৰ ত ত 

নদীসমূহ প্ৰিোবহত; বকন্তু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত 

তভোগ-বি োসত মত্ত থোলক আৰু তসইদলৰ আহোৰ কলৰ বযদলৰ 

চতুষ্পদ জন্তুলিোলৰ আহোৰ কলৰ; এলতলক জোহোন্নোলমই হহলছ 

বসহঁতৰ আিোসি । 

َّ  اِٰنَّ  ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  یُْدِخُل  اّلٰله مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه نٰهت   الٰصه ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ
ُر     یَّتَّمَّٰتَُّعْونَّ  كَّفَُّرْوا  وَّالَِّٰذیْنَّ   اَْلَّنْهه
یَّاْكُلُْونَّ  اُم  تَّاْكُُل  كَّمَّا  وَّ   وَّالنَّٰارُ   اَْلَّنْعَّ
 لَُّٰهْم  مَّثًْوی
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13. আৰু ততোমোৰ জনপদ বযলটোৰ পৰো বসহঁলত ততোমোক 

িবহষ্কোৰ কবৰলছ, তসই জনপদৰ তু নোত অবধক শবিশো ী 

আৰু িহুলতো জনপদ আবছ ; বযলিোৰক আবম ধ্বংস কবৰলছোঁ, 

ফ ত বসহঁতৰ তকোলনো সহোয়কোৰী নোবছ । 

َّیِْٰن  َّا ٰدُ  ِِهَّ  قَّْریَّة   ٰمِْن  وَّك َّشَّ   ٰمِْن  قُٰوَّةً  ا
ْتكَّ    الَِّٰتْ   قَّْریَِّتكَّ  جَّ َّْخرَّ ْ   ا ُ َّْهلَّكْٰنه   ا

 لَُّهْم  نَّاِصرَّ  فَّلَّ 

14. বযজন িযবি ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো তপ্ৰবৰত 

সুস্পষ্ট প্ৰমোণৰ ওপৰত প্ৰবতবিত আলছ, তসইজন িযবি তোৰ 

দলৰ তনবক যোৰ ওচৰত বনজৰ তিয়ো আম সমূহক তশোভনীয় 

কবৰ বদয়ো হহলছ,  গলত বযসকল  বনজৰ কোমনো-িোসনোৰ 

অনুসৰণ কবৰ আলছ? 

َّفَّمَّْن  َّانَّ  ا له  ك بِٰه   ٰمِْن  بَّیِٰنَّة   عَّ   كَّمَّْن  ٰرَّ
مَّلِه   ُسْوٓءُ  لَّه   ُزیِٰنَّ  تَّٰبَُّعْو ا عَّ ُهْم  وَّا َّْهوَّٓاءَّ ا
 

15. মুত্তোক্বীসক ক বয জোন্নোতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ তোৰ 

দৃষ্টোে হহলছ এলনকুৱো, তোত আলছ বনমি  পোনীৰ বনজৰোসমূহ, 

আৰু আলছ গোখীৰৰ নদীসমূহ যোৰ তসোৱোদ অপবৰিতি নীয়, 

 গলত তসৱনকোৰীসক ৰ িোলি আলছ সুস্বোদু সুৰোৰ নহৰসমূহ, 

আৰু আলছ পবৰলশোবধত তমৌলজো ৰ নদীসমূহ,  গলত তোত 

ততওঁল োকৰ িোলি থোবকি প্ৰলতযক প্ৰকোৰৰ ফ মূ , আৰু 

আলছ ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো ক্ষ্মো। 

ততওঁল োক বসহঁতৰ দলৰ তনবক বযসকল  জোহোন্নোমত িোয়ী 

হ’ি আৰু বযসক ক পোন কলৰোৱো হ’ি উত ো পোনী, ফ ত 

তসই পোনীলয় বসহঁতৰ নোডী-ভুৰু বছন্ন-বিবচ্ছন্ন কবৰ তপ োি। 

نَّٰةِ  مَّثَُّل  ا    الْمُٰتَُّقْونَّ    ُوعِدَّ  الَِّٰتْ  الْجَّ   فِْیهَّ
ر   َّنْهه ْْیِ  ٰمَّٓاء   ٰمِْن  ا ِسن     غَّ ر    اه َّنْهه   ٰمِْن  وَّا
ْ  لَّْٰم  لَّٰبَّ   ْٰیَّ ْعُمه     یَّتَّغَّ ر    طَّ َّنْهه   ٰمِْن  وَّا
مْر   ة   خَّ ۬   لَّٰٰذَّ ِرِبْیَّ   ر    لِٰلٰشه َّنْهه   ٰمِْن  وَّا
ل   ٰفً    عَّسَّ لَُّهْم   ٰمُصَّ ا  وَّ   كُٰلِ  ِمْن  فِْیهَّ
ِت  ة   الثَّٰمَّره ْغِفرَّ مَّ بِِٰهْم    ٰمِْن  وَّ   كَّمَّْن   ٰرَّ
الِد   ِمْیًما  مَّٓاءً  وَُّسُقْوا النَّٰارِ  ِف  ُهوَّخَّ   حَّ
عَّ  ُهْم  فَّقَّٰطَّ ٓاءَّ َّْمعَّ  ا

16. বসহঁতৰ মোজৰ বকছুমোলন ততোমোৰ কথো মলনোলযোগ 

সহকোলৰ শুলন, অৱলশষত ততোমোৰ ওচৰৰ পৰো ও োই হগ 

ততওঁল োকক তসোলধ বযসক ক জ্ঞোন দোন কৰো হহলছ, ‘এই 

মোত্ৰ ততও ঁ বক ক’ত ’? ইহঁলতই হহলছ তসইসক  ত োক, 

বযসক ৰ অেৰসমূহত আল্লোলহ তমোহৰ মোবৰ বদলছ আৰু 

বসহঁলত বনজৰ কোমনো-িোসনোৰ অনুসৰণ কবৰলছ। 

 ْ ِمْٰنُ ٰته    اِلَّْیكَّ    یَّْٰستَِّمعُ  ٰمَّْن  وَّ   اِذَّا حَّ
ُجْوا رَّ َِّٰذیْنَّ  قَّالُْوا ِعْنِدكَّ  ِمْن  خَّ   اُْوُتوا لِل
ا ذَّا الِْعلْمَّ  نًِفا  قَّالَّ  مَّ هٓى ِكَّ  اه  الَِّٰذیْنَّ  اُول
بَّعَّ  ُ  طَّ له  اّلٰله ا قُلُْوِبِهْم  عَّ تَّٰبَُّعْو   وَّا

ُهْم  َّْهوَّٓاءَّ  ا

17. আৰু বযসকল  বহদোয়ত প্ৰোপ্ত হহলছ, আল্লোলহ 

ততওঁল োকৰ বহদোয়ত আৰু িৃবি কবৰ বদলয়,  গলত 

ততওঁল োকক ততওঁল োকৰ তোক্বৱো প্ৰদোন কলৰ। 

ْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ُهًدی زَّادَُّهْم  اْهتَّدَّ
هُىْ  ته  تَّْقوهىُهْم  وَّاه
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18. এলতলক বসহঁলত তকৱ  এই অলপক্ষ্োত আলছ তনবক তয, 

বকয়োমত বসহঁতৰ ওচৰল  আকবস্মকভোলৱ আবহ পৰক? 

বকয়োমতৰ  ক্ষ্ণসমূহ বকন্তু আবহলয় পবৰলছ! এলতলক 

বকয়োমত আবহল  বসহঁলত উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি তকলনলক! 

ْل  ةَّ  اَِٰلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  فَّهَّ اعَّ َّْن  الٰسَّ ْ  ا ُ   تَّاْتهِْیَّ
ٓاءَّ  فَّقَّْد   بَّْغتًَّة    ا    جَّ اُطهَّ َّْشرَّ َّٰنه   ا   لَُّهْم  فَّا
ْتُهْم  اِذَّا ٓاءَّ ىُهْم  جَّ ْكره  ذِ

19. গবতলক জোবন তথোৱো! আল্লোহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয 

ই োহ নোই।  গলত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো বনজৰ আৰু মুবমন নৰ-

নোৰীসক ৰ ভু -ত্ৰুটিৰ িোলি। আল্লোলহ ততোমোল োকৰ গবতবিবধ 

আৰু অৱিোন সম্পলকি  অৱগত। 

َّنَّٰه   فَّاعْلَّْم  ههَّ  َلَّ   ا ُ  اَِٰلَّ  اِل  وَّاْستَّْغِفرْ  اّلٰله
نٌِْۢبكَّ  لِلْمُْؤِمِنْیَّ  لِذَّ ِت    وَّ ُ   وَّالْمُْؤِمنه   وَّاّلٰله
مَّثْوهىكُْمن  ُمتَّقَّلَّٰبَُّكْم  یَّْعلَُّم   وَّ

20. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওঁল োলক কয়, এটো ছুৰো 

অৱতীণি কৰো নহয় বকয়, তোৰ বপছত যবদ তকোলনো মুহকোম ছুৰো 

অৱতীণি হয় আৰু তোত যুিৰ তকোলনো বনলদি শ থোলক, ততবতয়ো 

তুবম তদবখিো বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ বসহঁলত মৃতুযৰ 

ভয়ত বিহ্ব  মোনুহৰ দলৰ ততোমোৰ ফোল  চোই আলছ। এলতলক 

বসহঁতৰ িোলি উত্তম আবছ ---- 

یَُّقْولُ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ مَّ لَّْت  لَّْو َلَّ  اه  نُٰزِ
ة     ة    اُنِْزلَّْت  فَّاِذَّا    ُسوْرَّ ٰمُْحكَّمَّة   ُسوْرَّ
ِكرَّ  ا  ٰوَّذُ َّیْتَّ   الِْقتَّاُل ن  فِْیهَّ ا  ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  رَّ
رَّ  اِلَّْیكَّ  یَّْٰنُظُرْونَّ  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم    نَّظَّ
َّْوله   الْمَّْوِت    ِمنَّ  عَّلَّْیهِ  الْمَّْغَِشِٰ    فَّا
 لَُّهْم  

21. আনুগতয আৰু নযোয়সংগত িোকয; এলতলক চূডোে বসিোে 

তহোৱোৰ বপছত বসহঁলত যবদ আল্লোহৰ  গত কৰো প্ৰবতশ্ৰুবত 

সতযত পবৰণত কবৰল লহঁলতন, ততলে বনশ্চয় তসয়ো বসহঁতৰ 

িোলি ক যোণকৰ হ’ লহঁলতন। 

ة  ٰوَّقَّْول   اعَّ مَّ  فَّاِذَّا ٰمَّْعُرْوف   طَّ زَّ   عَّ
قُوا فَّلَّوْ  اَْلَّْمُر  دَّ َّ  صَّ ا لَّكَّانَّ  اّلٰله ْْیً  خَّ
 لَُّٰهْم  

22. ক্ষ্মতোত অবধবিত হ’ত  সম্ভৱতঃ ততোমোল োলক 

পৃবথৱীত বিপযিয় সৃবষ্ট কবৰিো আৰু আত্মীয়তোৰ িন্ধন বিবচ্ছন্ন 

কবৰিো? 

ْل  یُْتْم  فَّهَّ لَّٰیُْتْم  اِْن  عَّسَّ َّْن  تَّوَّ  ا
ا اَْلَّْرِض  ِف  ُتْفِسُدْوا ُعْو  ٰطِ  وَُّتقَّ

كُْم  امَّ َّْرحَّ  ا

23. ইহঁতলকই আল্লোলহ  োনত কবৰলছ, ফ ত ততওঁ বসহঁতক 

িবধৰ কবৰ বদলছ আৰু বসহঁতৰ দৃবষ্টসমূহক অন্ধ কবৰ বদলছ। 
هٓى ِكَّ  ُ  الَِّٰذیْنَّ  اُول ُ ُ  لَّعَّٰنَّ ٰمَُّهْم  اّلٰله   فَّاَّصَّ
ُهْم  وَّاَّْعمه   ارَّ َّبْصَّ  ا
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24. ততলে বসহঁলত তকোৰআনক হ  গভীৰ বচেো-চচি ো নকলৰ 

তনবক? তন বসহঁতৰ অেৰত ত ো  লগোৱো আলছ? 
َّفَّلَّ  بَُّٰرْونَّ  ا نَّ  یَّتَّدَّ َّْم  الُْقْراه له  ا   قُلُْوب   عَّ

ا  َّقْفَّالُهَّ  ا

25. বনশ্চয় বযসকল  বনজৰ ওচৰত সৎপথ স্পষ্ট তহোৱোৰ 

বপছলতো তোৰ পৰো পৃিপ্ৰদশিন কলৰ, চয়তোলন বসহঁতৰ কমিক 

তশোভনীয় কবৰ তদখুৱোয় আৰু বসহঁতক বমছো আশো বদলয়। 

ْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  له   اْرتَّٰدُ َّدْبَّاِرِهْم  عَّ ْ  ا   ٰمِنٌۢ
ا  بَّْعدِ  َّ  مَّ ی ن  لَُّهُم  تَّبَّٰیَّ ُن   الُْهدَّ ْیطه   الٰشَّ
ٰوَّلَّ  َّْمله   لَُّهْم    سَّ  لَُّهْم  وَّا

26. এইলটো এইকোৰলণ তয, আল্লোলহ বয অৱতীণি কবৰলছ, তোক 

বযসকল  অপছি কলৰ বসহঁতক ইহঁলত কয়, ‘অনবতপ লম 

আবমও বকছুমোন বিষয়ত ততোমোল োকৰ অনুসৰণ কবৰম’। 

বকন্তু আল্লোলহ বসহঁতৰ তগোপন অবভসবন্ধসমূহ জোলন। 

لِكَّ  لُْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه َِّٰذیْنَّ  قَّا ا  كَِّرُهْوا لِل   مَّ
لَّ  ُ  نَّٰزَّ ُنِطْیُعكُْم  اّلٰله ۬   بَّْعِض  ِفْ   سَّ   اَْلَّْمِر  
 ُ ُهْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله ارَّ  اِْسرَّ

27. এলতলক তসই সময়ত বসহঁতৰ বক দশো হ’ি! তযবতয়ো 

বফবৰিোসকল  বসহঁতৰ মুখমি  আৰু বপঠিত মবৰয়োই 

মবৰয়োই প্ৰোণ হৰণ কবৰি! 

ُ  اِذَّا فَّكَّْیفَّ  فَّٰهَْتُ كَّةُ  تَّوَّ هٓى ِ   یَّْضِربُْونَّ  الْمَّل
ُهْم  ُوُجْوهَُّهْم  َّدْبَّارَّ  وَّا

28. এইলটো এইকোৰলণ তয, বসহঁলত এলন বকছুমোন বিষয়ৰ 

অনুসৰণ কবৰলছ বযলিোলৰ আল্লোহক অসন্তুষ্ট কবৰলছ,  গলত 

বসহঁলত ততওঁৰ সন্তুবষ্টক অপছি কবৰলছ, তসলয় ততও ঁ

বসহঁতৰ আম সমূহক বনষ্ফ  কবৰ বদলছ। 

لِكَّ  تَّٰبَُّعْوا ِباَّنَُّٰهُم  ذه ا   ا طَّ  مَّ َّ  اَّْسخَّ  اّلٰله
نَّه   وَّكَِّرُهْوا َّْحبَّطَّ  ِرْضوَّا َّْعمَّالَُّهْمن  فَّا  ا

29. বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ বসহঁলত এইলটো ভোলি 

তনবক তয, আল্লোলহ তকবতয়োও বসহঁতৰ বিলদ্বষভোৱ প্ৰকোশ কবৰ 

বনবদি? 

َّْم  ِسبَّ  ا  ٰمَّرَّض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  حَّ
َّْن  ُ  یُْٰخِرجَّ  لَّْٰن  ا انَُّهْم  اّلٰله َّْضغَّ  ا

30. আৰু আবম ইচ্ছো কবৰল  ততোমোক বসহঁতৰ পবৰচয় 

বদল োঁলহঁলতন; ফ ত তুবম বসহঁতৰ  ক্ষ্ণ তদবখলয় বসহঁতক 

বচবনি পোবৰ োলহঁলতন। বকন্তু বনশ্চয় তুবম বসহঁতৰ কথোৰ 

ভবিলত বসহঁতক বচবনি পোবৰিো। আল্লোলহ ততোমোল োকৰ 

যোৱতীয় আম  সম্পলকি  জোলন। 

لَّوْ  ٓاءُ  وَّ یْنهكَُّهْم  نَّشَّ َّرَّ ْ  َلَّ ُ فهَْتَّ رَّ  فَّلَّعَّ
ْ   ِبِسْیمههُىْ    ُ لَّتَّْعِرفَّٰٰنَّ   لَّْحِن  ِفْ  وَّ
ُ   الْقَّْوِل    َّْعمَّالَّكُْم  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله  ا
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31. আৰু আবম বনশ্চয় ততোমোল োকক পৰীক্ষ্ো কবৰম এই কথো 

প্ৰকোশ নকৰোল লক তয, ততোমোল োকৰ মোজত মুজোবহদ আৰু 

হধযিযশী  ত োক তকোনসক , আৰু আবমলয়ই ততোমোল োকৰ 

কমিকোি পৰীক্ষ্ো কলৰোঁ। 

لَّنَّْبلُوَّنَُّٰكْم  ٰته  وَّ ِهِدیْنَّ  نَّْعلَّمَّ  حَّ   الْمُجه
یْنَّ ن  ِمْنُكْم  َِبِ ۡ   وَّالٰصه ُكْم   وَّنَّْبلُوَّا َّْخبَّارَّ ا
 

32. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু মোনুহক আল্লোহৰ 

পথৰ পৰো বনিৃত্ত কবৰলছ  গলত বসহঁতৰ ওচৰত বহদোয়ত 

সুস্পষ্ট তহোৱোৰ বপছলতো ৰোছু ৰ বিলৰোবধতো কবৰলছ, বসহঁলত 

তকবতয়োও আল্লোহৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি তনোৱোবৰি। অবতশীলে 

ততওঁ বসহঁতৰ আম সমূহক বনষ্ফ  কবৰ বদি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْوا كَّفَّ ٰدُ ْن  وَّصَّ ِبیِْل  عَّ   سَّ
 ِ ٓاقُٰوا اّلٰله ُسْولَّ  وَّشَّ ْ  الٰرَّ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ   مَّ
 َّ ی ن  لَُّهُم  تَّبَّٰیَّ وا لَّْن   الُْهده َّ  یَُّٰضٰرُ  اّلٰله
ْیـ ًا    ُیْحِبُط   شَّ َّْعمَّالَُّهْم  وَّسَّ  ا

33. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতয কৰো 

আৰু ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো, আৰু ততোমোল োলক বনজৰ 

আম সমূহক বিনষ্ট নকবৰিো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َِّطْیُعوا اه َّ  ا  اّلٰله
َِّطْیُعوا ُسْولَّ  وَّا   ُتْبِطلُْو ا وََّلَّ  الٰرَّ
َّْعمَّالَّكُْم   ا

34. বনশ্চয় বযসকল  কুফৰী কবৰলছ আৰু আল্লোহৰ পথৰ পৰো 

মোনুহক বনিৃত্ত কবৰলছ, তোৰ বপছত কোবফৰ অৱিোত মৃতুযিৰণ 

কবৰলছ, আল্লোলহ বসহঁতক তকবতয়োও ক্ষ্মো নকবৰি। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  ْوا كَّفَّ ٰدُ ْن  وَّصَّ ِبیِْل  عَّ   سَّ
 ِ اُتْوا ثُٰمَّ  اّلٰله ْ  ُكٰفَّار   وَُّهْم  مَّ   یَّْٰغِفرَّ  فَّلَّ
 ُ  لَُّهْم  اّلٰله

35. এলতলক ততোমোল োলক মলনোি  তনলহৰুৱোিো আৰু সবন্ধৰ 

প্ৰিোলিো বনবদিো, ততোমোল োলকই প্ৰি , কোৰণ ততোমোল োকৰ 

 গত আল্লোহ আলছ (সহোয়ক বহচোলপ) আৰু ততও ঁ

ততোমোল োকৰ কমিফ  তকবতয়োও কু্ষ্ণ্ণ নকবৰি। 

ا تَِّهُنْوا فَّلَّ  ۬   اِلَّ  وَّتَّْدُعْو  لِْم   َّنُْتُم   الٰسَّ  وَّا
  ۬ ُ   اَْلَّعْلَّْونَّ   كُْم  وَّاّلٰله لَّْن  مَّعَّ ُكْم  وَّ  یََِّٰتَّ
َّْعمَّالَّكُْم   ا
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36. পোবথিৱ জীৱন হহলছ তকৱ  তখ -তধমোব  আৰু অথিহীন 

কথো-িতৰোলহ। যবদ ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো আৰু 

তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো ততলে আল্লোলহ ততোমোল োকক 

ততোমোল োকৰ পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰি। ততওঁ ততোমোল োকৰ ধন-

সম্পদ বনবিচোলৰ। 

نَّٰمَّا  وةُ  اِ یه نْیَّا  الْحَّ لَّْهو     لَِّعب   الٰدُ  وَّاِْن   وَّ
ُكْم  یُْؤتِكُْم  وَّتَّٰتَُّقْوا ُتْؤِمُنْوا   وََّلَّ  اُُجوْرَّ
َّْموَّالَّكُْم  یَّْسـ َّلْكُْم   ا

37. যবদ ততওঁ ততোমোল োকৰ ওচৰত তসয়ো (ধন-সম্পদ) 

বিচোলৰ,  গলত যবদ ততও ঁততোমোল োকৰ ওপৰত প্ৰি  চোপ 

বদলয় ততলে ততোমোল োলক কৃপণোব লহ কবৰিো আৰু ততও ঁ

ততবতয়ো ততোমোল োকৰ বিলদ্বষভোৱ প্ৰকোশ কবৰ বদি। 

لُْوا فَُّیْحِفكُْم  یَّْٰسـ َّلْكُُمْوهَّا  اِْن    تَّْبخَّ
یُْخِرْج  َّْضغَّانَُّكْم  وَّ  ا

38. তচোৱো, ততোমোল োলকই তসইসক  ত োক, বযসক ক 

আল্লোহৰ পথত িযয় কবৰিল  তকোৱো হহলছ অথচ 

ততোমোল োকৰ বকছুমোলন কৃপণতোলহ কবৰলছ, বকন্তু বযলয় 

কৃপণোব  কবৰলছ বস বনজৰ প্ৰবতলহ কৃপণোব  কবৰলছ। (জোবন 

তথোৱো!) আল্লোহ অভোৱমুি আৰু ততোমোল োক হহছো 

অভোৱগ্ৰি। যবদ ততোমোল োলক বিমুখ তহোৱো, ততলে ততও ঁ

ততোমোল োকৰ িোবহলৰ তিল গ এটো সম্প্ৰদোয়ক ততোমোল োকৰ 

ি ৱতী কবৰি; বসহঁত বকন্তু ততোমোল োকৰ দলৰ নহ’ি। 

َّنُْتْم  ا ءِ  هه  ْونَّ  هه ُؤاَلَّ  ِفْ  لِتُنِْفُقْوا ُتْدعَّ
ِبیِْل  ِ    سَّ ُل    ٰمَّْن  فَِّمْنُكْم   اّلٰله  یَّْٰبخَّ
مَّْن  ْل  وَّ ُل  فَّاِنَّٰمَّا   یَّْٰبخَّ ْن  یَّْبخَّ   نَّْٰفِسه      عَّ
 ُ ِنُٰ  وَّاّلٰله َّنُْتُم  الْغَّ ٓاُء    وَّا  وَّاِْن   الُْفقَّرَّ
لَّْٰوا ُكْم ن  قَّْوًما  یَّْستَّبِْدلْ  تَّتَّوَّ ْْیَّ   َلَّ  ثُٰمَّ   غَّ
ا َّْمثَّالَّكُْمن  یَُّكْونُْو   ا
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আ -ফোতোহ الفتح 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. (লহ ৰোছু !) বনশ্চয় আবম ততোমোক প্ৰদোন কবৰলছোঁ সুস্পষ্ট 

বিজয়, 
نَّٰا  ِبیًْنان  فَّْتًحا   لَّكَّ  فَّتَّْحنَّا  اِ  ٰمُ

2. যোলত আল্লোলহ ততোমোৰ অতীত আৰু ভবৱষযতৰ ত্ৰুটিসমূহ 

মোজি নো কলৰ আৰু ততোমোৰ প্ৰবত ততওঁৰ অনুগ্ৰহ পূণি কলৰ, 

 গলত ততওঁ যোলত ততোমোক সৰ  পথৰ বহদোয়ত বদলয়, 

ُ  لَّكَّ  لِٰیَّْغِفرَّ  ا  اّلٰله مَّ  مَّ ا  ذَّنٌِْۢبكَّ  ِمْن  تَّقَّٰدَّ مَّ   وَّ
رَّ  َّٰخَّ یُِتٰمَّ  تَّا یَّْهِدیَّكَّ  عَّلَّیْكَّ  نِْعمَّتَّه   وَّ   وَّ
اًطا   ٰمُْستَِّقْیًمان  ِصرَّ

3.  গলত যোলত আল্লোলহ ততোমোক িব ি সোহোযয দোন কলৰ।  َّك یَّْنُصرَّ ُ  وَّ ِزیًْزا  نَّْصًرا اّلٰله  عَّ

4. ততলৱঁই মুবমনসক ৰ অেৰত প্ৰশোবে নোবয  কবৰলছ, 

যোলত ততওঁল োলক বনজৰ ঈমোনৰ হসলত ঈমোন িৃবি কবৰ 

 য়। আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ তসনোিোবহনী তকৱ  

আল্লোহলৰই; আৰু আল্লোহ হহলছ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّنْزَّ ِكیْنَّةَّ  ا   قُلُْوِب  ِفْ  الٰسَّ
ا الْمُْؤِمِنْیَّ  یْمَّانِِهْم    ٰمَّعَّ  اِیْمَّانًا  لِیَّْزدَّادُْو   اِ

 ِ مهوهِت  ُجُنْودُ  وَّّلِلٰه َّانَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  وَّك
 ُ ِكْیًمان  عَّلِْیًما  اّلٰله  حَّ

5. যোলত ততওঁ মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰীসক ক 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি পোলৰ, যোৰ ত ত নদীসমূহ 

প্ৰিোবহত, য’ত ততওঁল োক িোয়ী হ’ি আৰু ততলৱঁই 

ততওঁল োকৰ পোপসমূহ তমোচন কবৰি; এইলটোলৱ হহলছ 

আল্লোহৰ ওচৰত মহো সফ তো। 

نٰهت   وَّالْمُْؤِمنهِت  الْمُْؤِمِنْیَّ  لُِٰیْدِخلَّ    جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا  خه   فِْیهَّ
رَّ  یُكَّٰفِ ْ  وَّ ْٰنُ اهتِِهْم    عَّ ٰیِ َّانَّ   سَّ لِكَّ  وَّك   ذه
ِ  ِعْندَّ  ِظْیًمان  فَّوًْزا اّلٰله  عَّ

6.  গলত মুনোবফক পুৰুষ আৰু মুনোবফকো নোৰী, মুশ্ববৰক 

পুৰুষ আৰু মুশ্ববৰকো নোৰী বযসকল  আল্লোহৰ বিষলয় তিয়ো 

ধোৰণো তপোষণ কলৰ, বসহঁতক যোলত ততওঁ শোবি বদলয়। 

অমি  চৰ বসহঁতৰ ওপৰলতই আপবতত হয়। আল্লোলহ 

বসহঁতৰ ওপৰত তৰোধোবেত হহলছ আৰু বসহঁতক  োনত 

কবৰলছ; আৰু বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ জোহোন্নোম। 

তসইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট প্ৰতযোৱতি নি ! 

ٰذِبَّ  یُعَّ ِفِقْیَّ  وَّ ِفقهِت  الْمُنه  وَّالْمُنه
ِت  وَّالْمُْشِرِكْیَّ  ٓانِْٰیَّ  وَّالْمُْشِركه  الٰظَّ

 ِ ٰنَّ  ِباّلٰله ْوِء    ظَّ ْ   الٰسَّ ةُ  عَّلَّهْْیِ ْوِء    دَّٓاى ِرَّ   الٰسَّ
ُ  وَّغَِّضبَّ  ْ  اّلٰله ْ   عَّلَّهْْیِ ُ لَّعَّٰنَّ َّعَّٰدَّ  وَّ  لَُّهْم   وَّا
نَّٰمَّ    هَّ ٓاءَّْت   جَّ ا  وَّسَّ  مَِّصْْیً
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7. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ তসনোিোবহনী তকৱ  

আল্লোহলৰই; আৰু আল্লোহ হহলছ পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
 ِ مهوهِت  ُجُنْودُ  وَّّلِلٰه َّانَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  وَّك
 ُ ِزیًْزا اّلٰله ِكْیًما  عَّ  حَّ

8. বনশ্চয় আবম ততোমোক তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ সোক্ষ্ীৰূলপ, 

সুসংিোদদোতো আৰু সতকি কোৰীৰূলপ, 
َّا   نٰ لْنهكَّ  اِ َّْرسَّ اِهًدا  ا ًرا شَّ ُمبَّٰشِ ٰوَّ

 ٰوَّنَِّذیًْران 

9. যোলত ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত 

ঈমোন তপোষণ কৰো আৰু ততওঁক সহোয়-সহলযোবগতোৰ দ্বোৰো 

শবি যুগুৱো  গলত ততওকঁ সন্মোন কৰো; আৰু পুৱো-গধূব  

ততওঁৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো। 

ِ  لُِٰتْؤِمُنْوا ُسْولِه   ِباّلٰله ُرْوهُ   وَّرَّ ٰزِ   وَُّتعَّ
ُحْوهُ   وَُّتوَّقُِٰرْوهُ    بِٰ َِّصْیًل   وَُّتسَّ ةً ٰوَّا  بُْكرَّ

10. বনশ্চয় বযসকল  ততোমোৰ ওচৰত িোইআত কলৰ, 

অৱলশয ততওঁল োলক আল্লোহৰ হোতলতই িোইআত কলৰ। 

আল্লোহৰ হোত ততওঁল োকৰ হোতৰ ওপৰত। তোৰ বপছত বযলয় 

তসইলটো ভংগ কবৰি, তসই ভংগ কৰোৰ পবৰণোম তোলৰই 

ওপৰত িবতি ি আৰু বযলয় আল্লোহৰ  গত কৰো অংগীকোৰ পূণি 

কবৰি তোক আল্লোলহ শীলেই মহোপুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰি। 

نَّٰمَّا  یُبَّایُِعْونَّكَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّ    یُبَّایُِعْونَّ  اِ   اّلٰله
ِ  یَُّد  َّیِْدیِْهْم    فَّْوقَّ  اّلٰله   فَّاِنَّٰمَّا  نَّٰكَّثَّ  فَّمَّْن   ا

له  یَّْنُكُث  مَّْن   نَّْفِسه     عَّ َّْوفه  وَّ دَّ  ِبمَّا  ا هَّ  عه
َّ  عَّلَّْیهُ  ُیْؤتِْیهِ  اّلٰله َّْجًرا فَّسَّ ِظْیًمان  ا  عَّ

11. বযসক  তিদুইলন বপছ তহোঁহকো বদবছ , বসহঁলত 

ততোমোক অনবতপ লম আবহ ক’ি, ‘আমোৰ ধন-সম্পদ আৰু 

পবৰয়ো িগিই আমোক িযি কবৰ ৰোবখবছ , গবতলক আমোৰ 

িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰ বদয়ক’। বসহঁলত মুলখলৰ বয কয় 

তসয়ো বসহঁতৰ অেৰত নোই। বসহঁতক তকোৱো, ‘আল্লোলহ যবদ 

ততোমোল োকৰ তকোলনো ক্ষ্বত কবৰি বিচোলৰ অথিো তকোলনো 

উপকোৰ কবৰি বিচোলৰ, ততলে ততওকঁ িোধো বদয়োৰ ক্ষ্মতো 

কোৰ আলছ? িৰং ততোমোল োলক বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ 

সবিলশষ অৱবহত’। 

یَُّقْولُ  لَُّٰفْونَّ  لَّكَّ  سَّ اِب  ِمنَّ  الْمُخَّ   اَْلَّْعرَّ
لَّتْنَّا   غَّ َّْموَّالُنَّا  شَّ َّْهلُْونَّا  ا   لَّنَّا    فَّاْستَّْغِفرْ   وَّا
ْ  یَُّقْولُْونَّ  ا  ِباَّلِْسنَّهَِتِ  قُلُْوِبِهْم    ِفْ  لَّیْسَّ  ٰمَّ

ِ  ٰمِنَّ  لَّكُْم  یَّْٰملُِك  فَّمَّْن  قُْل  ْیـ ًا  اّلٰله  اِْن  شَّ
ادَّ  َّرَّ ا ِبكُْم  ا ٰرً َّ  ضَّ ادَّ  وْ ا َّرَّ  بَّْل   نَّْفًعا    ِبكُْم  ا
َّانَّ  ُ  ك ا  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  اّلٰله ِبْْیً  خَّ
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12. িৰং ততোমোল োলক ধোৰণো কবৰবছ ো তয, ৰোছু  আৰু 

মুবমনসকল  ততওঁল োকৰ বনজ বনজ পবৰয়ো ৰ ওচৰল  

তকবতয়োও উভবত আবহি তনোৱোবৰি; আৰু এই ধোৰণো 

ততোমোল োকৰ অেৰত সুলশোবভত হহবছ , আৰু 

ততোমোল োলক এইলটো িৰ বনকৃষ্ট ধোৰণো তপোষণ কবৰবছ ো, 

আৰু ততোমোল োক আবছ ো ধ্বংসমুখী এটো সম্প্ৰদোয়! 

نَّنُْتْم  بَّْل  َّْن  ظَّ ُسْولُ  یَّْٰنقَّلِبَّ  لَّْٰن  ا   الٰرَّ
ْ  اِله   وَّالْمُْؤِمُنْونَّ  َّْهلهِْْیِ َّبًَّدا ٰوَُّزیِٰنَّ  ا   ا

لِكَّ  نَّنُْتْم  قُلُْوِبكُْم  ِفْ  ذه ٰنَّ  وَّظَّ ۬   ظَّ ْوِء     الٰسَّ
 بُوًْرا  قَّْوًمٌۢا  وَُّكنُْتْم 

13. আৰু বযলয় আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ নকলৰ, বনশ্চয় আবম তসইসক  কোবফৰৰ িোলি 

প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ জ ে জুই। 

ْن  مَّ ْ  لَّْٰم  وَّ ِ  یُْؤِمنٌۢ ُسْولِه   ِباّلٰله َّا   وَّرَّ نٰ   فَّاِ
َّْعتَّْدنَّا  ا  لِلْكهِفِریْنَّ  ا ِعْْیً  سَّ

14. আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌম কতৃি ত্ব একমোত্ৰ 

আল্লোহলৰই, ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ ক্ষ্মো কবৰ বদলয় আৰু 

যোক ইচ্ছো কলৰ শোবি বদলয়। আল্লোহ অবত ক্ষ্মোশী , পৰম 

দয়ো ু। 

 ِ مهوهِت  ُملُْك  وَّّلِلٰه  یَّْغِفرُ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ٓاءُ  لِمَّْن  ُب  یَّٰشَّ ٰذِ یُعَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ َّانَّ   یَّٰشَّ   وَّك
 ُ ُفوًْرا اّلٰله  ٰرَِّحیًْما  غَّ

15. ততোমোল োলক তযবতয়ো যুি ব্ধ সম্পদ সংগ্ৰহ কবৰিল  

যোিো, ততবতয়ো বযসকল  বপছ তহোঁহকো বদবছ  বসহঁলত আবহ 

ক’ি, ‘আমোলকো আলপোনোল োকৰ  গত যোিল  অনুমবত 

বদয়ক’। বসহঁলত আল্লোহৰ িোণী পবৰিতি ন কবৰি বিচোলৰ। 

তকোৱো, ‘ততোমোল োলক তকোলনো মলতই আমোৰ  গত যোি 

তনোৱোৰো। এই তঘোষণো আল্লোলহ আগলতই কবৰ হথলছ’। 

বসহঁলত ক’ি, ‘িৰং আলপোনোল োলক আমোক বহংসো কলৰ’। 

নহয়, দৰোচ লত বসহঁলত অবত সোমোনযলহ িুবজ পোয়। 

یَُّقْولُ  لَُّٰفْونَّ  سَّ لَّْقُتْم  اِذَّا الْمُخَّ  اِله  انْطَّ
انِمَّ    نَّتَِّٰبْعكُْم    ذَُّرْونَّا   لِتَّاُْخُذْوهَّا  مَّغَّ
َّْن  یُِریُْدْونَّ  لُْوا ا همَّ  یُٰبَّٰدِ َّل ِ    ك  لَّْٰن  قُْل   اّلٰله
لِكُْم  تَّتَِّٰبُعْونَّا  ُ  قَّالَّ  كَّذه   قَّْبُل    ِمْن  اّلٰله

یَُّقْولُْونَّ  َّانُْوا بَّْل   تَّْحُسُدْونَّنَّا    بَّْل  فَّسَّ  ك
 قَّلِْیًل  اَِٰلَّ  یَّْفقَُّهْونَّ  َلَّ 
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16. বপছ তহোঁহকো বদয়ো তিদুইনবি োকক তকোৱো, ‘অবতশীলে 

ততোমোল োকক এটো কল োৰ যুিো জোবতৰ বিৰুলি আহ্বোন কৰো 

হ’ি; ততোমোল োলক বসহঁতৰ বিৰুলি যুি কবৰিো নোইিো 

বসহঁলত আত্মসমপিণ কবৰি। এলতলক ততোমোল োলক এই 

আলদশ পো ন কবৰল  আল্লোলহ ততোমোল োকক উত্তম 

পুৰস্কোৰ দোন কবৰি। অনযথো ততোমোল োলক যবদ আগৰ দলৰ 

পৃি প্ৰদশিন কৰো, ততলে ততওঁ ততোমোল োকক যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবি বদি’। 

لَِّٰفْیَّ  قُْل  اِب  ِمنَّ  لِٰلْمُخَّ   اَْلَّْعرَّ
ْونَّ  ُتْدعَّ ِدیْد   بَّاْس   اُوِلْ  قَّْوم   اِله  سَّ  شَّ
َّوْ  ُتقَّاتِلُْونَُّهْم    ُتِطْیُعْوا فَّاِْن   یُْسلِمُْونَّ    ا
ُ  یُْؤتِكُُم  َّْجًرا اّلٰله ًنا    ا سَّ لَّْٰوا وَّاِْن   حَّ  تَّتَّوَّ
لَّٰیُْتْم  كَّمَّا  بُْكْم  قَّْبُل  ٰمِْن  تَّوَّ ٰذِ ابًا یُعَّ   عَّذَّ
َّلِْیًما   ا

17. অন্ধৰ িোলি তকোলনো অপৰোধ নোই, খিৰ িোলিও তকোলনো 

অপৰোধ নোই আৰু অসুি ত োকৰ িোলিও তকোলনো অপৰোধ 

নোই; আৰু বযলয় আল্লোহ আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ আনুগতয 

কবৰি, ততওঁ তোক এলনকুৱো জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ 

ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত; বকন্তু বযলয় পৃি প্ৰদশিন কবৰি 

ততওঁ, তোক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি বদি। 

لَّ  لَّیْسَّ  ج   اَْلَّْعمه  عَّ رَّ لَّ  وََّلَّ  حَّ   عَّ
ِج  ج   اَْلَّْعرَّ رَّ لَّ  وََّلَّ  حَّ ج     الْمَِّریِْض  عَّ رَّ  حَّ
مَّْن  َّ  یُِٰطِع  وَّ ُسْولَّه   اّلٰله نٰهت   یُْدِخلْهُ  وَّرَّ   جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  ُر    تَّْحِتهَّ مَّْن   اَْلَّنْهه ٰلَّ  وَّ   یَّٰتَّوَّ
بْهُ  ٰذِ ابًا یُعَّ َّلِْیًمان  عَّذَّ  ا

18. বনশ্চয় আল্লোলহ মুবমনসক ৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হহলছ, 

তযবতয়ো ততওঁল োলক গছৰ ত ত ততোমোৰ িোইআত গ্ৰহণ 

কবৰবছ , এলতলক ততওলঁ োকৰ অেৰত বয আবছ  তসই 

বিষলয় ততও ঁঅৱগত আবছ ; ফ ত ততওঁল োকৰ ওপৰত 

ততওঁ প্ৰশোবে অৱতীণি কবৰল  আৰু ততওঁল োকক আসন্ন 

বিজলয়লৰ পুৰসৃ্কত কবৰল ; 

ُ  رَِّضَّ  لَّقَّْد  ِن  اّلٰله   اِذْ  الْمُْؤِمِنْیَّ  عَّ
ةِ  تَّْحتَّ  یُبَّایُِعْونَّكَّ  رَّ جَّ لِمَّ   الٰشَّ ا  فَّعَّ   ِفْ   مَّ
لَّ  قُلُْوِبِهْم  َّنْزَّ ِكیْنَّةَّ  فَّا ْ  الٰسَّ   عَّلَّهْْیِ
َّابَُّهْم  ث َّ  قَِّریًْبان  فَّْتًحا  وَّا

19.  গলত বিপু  পবৰমোণ যুি ব্ধ সম্পদৰ দ্বোৰো 

(ততওলঁ োকক পুৰসৃ্কত কবৰি) বযলিোৰ ততওঁল োলক গ্ৰহণ 

কবৰি; আৰু আল্লোহ প্ৰি  পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

انِمَّ  مَّغَّ ةً  وَّ ا    كَِّثْْیَّ َّانَّ   یَّٰاُْخُذْونَّهَّ ُ  وَّك  اّلٰله
ِزیًْزا ِكْیًما  عَّ  حَّ
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20. আল্লোলহ ততোমোল োকক প্ৰভূত যুি ব্ধ সম্পদৰ 

প্ৰবতশ্ৰুবত দোন কবৰলছ, যোৰ অবধকোৰী তকৱ  ততোমোল োক 

হ’িো।  গলত ততওঁ এইলটো ততোমোল োকৰ িোলি ত্বৰোবেত 

কবৰলছ। ততলৱঁই ততোমোল োকৰ পৰো মোনুহৰ হোত বনিোবৰত 

কবৰলছ, যোলত এইলটো মুবমনসক ৰ িোলি এটো বনদশিন হয়, 

ততলৱঁই ততোমোল োকক সৰ  পথত পবৰচোব ত কলৰ; 

ُكُم  ُ  وَّعَّدَّ انِمَّ  اّلٰله ةً  مَّغَّ ا  كَِّثْْیَّ   تَّاُْخُذْونَّهَّ
لَّ  ٰجَّ ِذه   لَّكُْم  فَّعَّ َّیِْدیَّ  وَّكَّٰفَّ  هه   النَّٰاِس  ا
ْنُكْم    لِتَُّكْونَّ   عَّ یَّةً  وَّ   لِٰلْمُْؤِمِنْیَّ  اه

یَّْهِدیَُّكْم  اًطا  وَّ  ٰمُْستَِّقْیًمان  ِصرَّ

21. ইয়োৰ িোবহলৰও আৰু আলছ িহু সম্পদ, বযলিোৰ 

এবতয়োও ততোমোল োকৰ অবধকোৰত অহো নোই, তসইলিোৰক 

আল্লোলহই পবৰলিষ্টন কবৰ ৰোবখলছ। আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ی ا  تَّْقِدُرْوا لَّْم  وَّاُْخره اطَّ  قَّْد  عَّلَّْیهَّ  اَّحَّ
 ُ ا    اّلٰله َّانَّ   ِبهَّ ُ  وَّك له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ قَِّدیًْرا   َشَّ

 

22. আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁলত যবদ 

ততোমোল োকৰ  গত যুি কবৰল লহঁলতন ততলে বনশ্চয় 

বসহঁলত পৃষ্ট প্ৰদশিন কবৰল লহঁলতন, তোৰ বপছত বসহঁলত 

তকোলনো অবভভোৱক আৰু সহোয়কোৰীও নোপোল লহঁলতন। 

لَّوْ  لَُّٰوا كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  قهتَّلَّكُُم  وَّ   اَْلَّدْبَّارَّ  لَّوَّ
لًِیا ٰوََّلَّ  یَِّجُدْونَّ  َلَّ  ثُٰمَّ  ا  وَّ  نَِّصْْیً

23. এইলটোলৱ হহলছ আল্লোহৰ বিধোন--- বযলটো পূিিলৰ পৰো 

চব  আবহলছ, তুবম আল্লোহৰ বিধোনত তকোলনো পবৰিতি ন 

নোপোিো। 

ِ  ُسنَّٰةَّ  لَّْت  قَّْد  الَِّٰتْ  اّلٰله ۬   ِمْن  خَّ لَّْن   قَّْبُل    وَّ
ِ  لُِسنَّٰةِ  تَِّجدَّ   تَّْبِدیًْل  اّلٰله

24. আৰু ততলৱঁই মক্কো উপতযকোত বসহঁতৰ হোত 

ততোমোল োকৰ পৰো আৰু ততোমোল োকৰ হোত বসহঁতৰ পৰো 

বনিোবৰত কবৰবছ , বসহঁতৰ ওপৰত ততোমোল োকক বিজয়ী 

কৰোৰ বপছত, আৰু ততোমোল োলক বয কৰো আল্লোলহ তোৰ 

সমযক দ্ৰষ্টো। 

َّیِْدیَُّهْم  كَّٰفَّ  وَُّهوَّالَِّٰذْی  ْنُكْم  ا  عَّ
َّیِْدیَُّكْم  ْ  وَّا ْٰنُ كَّٰةَّ  ِببَّْطِن  عَّ ْ  مَّ   بَّْعدِ  ِمنٌۢ

َّْن  ُكْم  ا َّْظفَّرَّ ْ    ا َّانَّ   عَّلَّهْْیِ ُ  وَّك   ِبمَّا  اّلٰله
ا  تَّْعمَّلُْونَّ   بَِّصْْیً
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25. বসহঁলতই কুফৰী কবৰবছ  আৰু ততোমোল োকক িোধো 

প্ৰদোন কবৰবছ  মছবজদু  হোৰোমৰ পৰো,  গলত িোধো প্ৰদোন 

কবৰবছ  কুৰোিোনীৰ িোলি আৱি পশুবি োকক যথোিোনল  

হ  তযোৱোত। যবদ (মক্কোত) মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো 

নোৰীসক  নোথোবক লহঁলতন, বযসক ৰ বিষলয় 

ততোমোল োলক নোজোনো তয, ততোমোল োলক অজ্ঞতোিশতঃ 

ততওঁল োকক পদদব ত কবৰিো, ফ ত ততওলঁ োকৰ কোৰলণ 

ততোমোল োলকই অপৰোধী আৰু তদোষী সোিযি হ’ োলহঁলতন, 

(তথোবপও ততওঁ যুিৰ অনুমবত বদল লহঁলতন, বকন্তু আল্লোলহ 

ততোমোল োকক ততবতয়ো যুিৰ অনুমবত বদয়ো নোবছ ) 

এইকোৰলণ তয, আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ তোক ততওঁ বনজ 

অনুগ্ৰহত প্ৰলৱশ কৰোয়। যবদ ততওঁল োক পৃথক হহ 

থোবক লহঁলতন, ততলে অৱলশয আবম বসহঁতৰ মোজত 

কোবফৰবি োকক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি প্ৰদোন কবৰল োঁলহঁলতন। 

ْوُكْم  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ُهُم  ٰدُ ِن  وَّصَّ   عَّ
اِم  الْمَّْسِجدِ  رَّ ْدیَّ  الْحَّ ْعكُْوفًا  وَّالْهَّ َّْن  مَّ  ا
ِحلَّٰه     یَّْٰبلُغَّ  لَّْو َلَّ   مَّ ال   وَّ ْؤِمُنْونَّ  ِرجَّ   ٰمُ

ٓاء   ْؤِمنهت   وَّنِسَّ َّْن  تَّْعلَّمُْوُهْم  لَّْٰم  ٰمُ  ا
ـ ُْوُهْم  ْ  فَُّتِصیْبَُّكْم  تَّطَّ ٌۢ  ٰمِْٰنُ ة  ٰرَّ ْْیِ  ٰمَّعَّ   ِبغَّ
ُ  لُِیْدِخلَّ   عِلْم     ْحمَِّته   ِفْ  اّلٰله ٓاُء    مَّْن  رَّ   یَّٰشَّ
یَّٰلُْوا لَّوْ  بْنَّا  تَّزَّ ٰذَّ ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  لَّعَّ ْ  كَّفَّ  ِمْٰنُ

ابًا َّلِْیًما  عَّذَّ  ا

26. তযবতয়ো কোবফৰসকল  বসহঁতৰ অেৰত তগোত্ৰীয় 

অহবমকো তপোষণ কবৰবছ — অজ্ঞতো যুগৰ অহবমকো, 

ততবতয়ো আল্লোলহ ততওঁৰ ৰোছু ৰ ওপৰত আৰু মুবমনসক ৰ 

ওপৰত ততওৰঁ প্ৰশোবে অৱতীণি কবৰল , আৰু ততওলঁ োকক 

তোক্বৱোৰ কব মোত সুদৃঢ কবৰল , ততওঁল োলকই আবছ  

ইয়োৰ অবধক তযোগয আৰু উপযুি; আৰু আল্লোহ সকল ো 

বিষলয় সিিজ্ঞ। 

لَّ  اِذْ  عَّ   قُلُْوِبِهُم  ِفْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  جَّ
ِمٰیَّةَّ  ِمٰیَّةَّ  الْحَّ اِهلِٰیَّةِ  حَّ لَّ  الْجَّ َّنْزَّ ُ  فَّا   اّلٰله
ِكْینَّتَّه   ُسْولِه   عَّله  سَّ لَّ   رَّ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّعَّ
ُهْم  مَّ َّلْزَّ َّلِمَّةَّ  وَّا ا الٰتَّْقوهی ك َّانُْو  ٰقَّ  وَّك ا  اَّحَّ  ِبهَّ
ا    َّْهلَّهَّ َّانَّ   وَّا ُ  وَّك ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ  عَّلِْیًمان  َشَّ
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27. বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁৰ ৰোছু ৰ সলপোনক যথোযথভোলৱ 

িোিৱোবয়ত কবৰলছ, আল্লোহৰ ইচ্ছোত ততোমোল োলক 

বনবশ্চতভোলৱ বনৰোপলদ মূৰ খুলৰোৱোই আৰু চুব  চুটি কবৰ 

বনভি লয় মছবজদু  হোৰোমত প্ৰলৱশ কবৰিো। এলতলক 

ততোমোল োলক বযলটো নোজোনো তসইলটো ততওঁ জোলন। তসলয় 

ইয়োৰ িোবহলৰও ততওঁ ততোমোল োকক প্ৰদোন কবৰলছ এটো 

সদয বিজয়। 

قَّ  لَّقَّْد  دَّ ُ  صَّ ُسْولَّهُ  اّلٰله ْءیَّا رَّ ٰقِ    الٰرُ   ِبالْحَّ
 َّ امَّ  الْمَّْسِجدَّ  لَّتَّْدُخُلٰ رَّ ٓاءَّ  اِْن  الْحَّ   شَّ

 ُ ِمِنْیَّ ن  اّلٰله لِِٰقْیَّ   اه كُْم  ُمحَّ   ُرُءْوسَّ
ِریْنَّ ن  ُمقَّٰصِ افُْونَّ    َلَّ   وَّ لِمَّ   تَّخَّ ا  فَّعَّ   لَّْم  مَّ

لَّ  تَّْعلَّمُْوا عَّ لِكَّ   دُْوِن  ِمْن  فَّجَّ   فَّْتًحا  ذه
 قَِّریًْبا 

28. ততলৱঁই বনজ ৰোছু ক পথবনলদি শ আৰু সতয দ্বীন 

সহকোলৰ তপ্ৰৰণ কবৰলছ, আন সকল ো দ্বীনৰ ওপৰত ইয়োক 

জয়যুি কবৰিল ; আৰু সোক্ষ্ী বহচোলপ আল্লোলহই যলথষ্ট। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّْرسَّ ُسْولَّه   ا ی رَّ  وَّدِیِْن  ِبالُْهده
ٰقِ  ه   الْحَّ لَّ  لُِیْظِهرَّ یِْن  عَّ ِٰه     الٰدِ  وَّكَّفه   كُل
 ِ ِهْیًدا   ِباّلٰله  شَّ

29. মুহোম্মদ হহলছ আল্লোহৰ ৰোছু , আৰু ততওঁৰ 

সহচৰসক  কোবফৰসক ৰ প্ৰবত অবত কল োৰ, পৰস্পৰৰ 

মোজত সহোনুভূবতশী ; তুবম ততওঁল োকক ৰুকু আৰু 

ছোজদোহ অৱনত অৱিোত আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু সন্তুবষ্ট 

কোমনো কৰো তদবখিল  পোিো। ততওঁল োকৰ মুখমি ত 

থোবকি ছোজদোৰ বচহ্ন; এইলটোলৱ হহলছ তোওৰোতত 

ততওঁল োকৰ দৃষ্টোে। ইিী ত ততওলঁ োকৰ দৃষ্টোে হহলছ 

এলনকুৱো এটি গছপুব ৰ দলৰ, বযলটোৰ পৰো ও োয় তকোম  

পোত, তোৰ বপছত তসইলটো মজিুত হয় আৰু পুষ্ট হয়,  গলত 

দৃঢভোলৱ কোিৰ ওপৰত বথয় বদলয়, বযলটো তখবতয়কৰ িোলি 

িৰ আনিদোয়ক। এইদলৰ আল্লোলহ মুবমনসক ৰ সমৃবিৰ 

দ্বোৰো কোবফৰসক ৰ অেদি হন িৃবি কলৰ। বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ আল্লোলহ ততওলঁ োকক ক্ষ্মো 

আৰু মহোপ্ৰবতদোনৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ। 

ٰمَّد   ِ    ٰرَُّسْولُ  ُمحَّ ه    وَّالَِّٰذیْنَّ   اّلٰله   مَّعَّ
ٓاءُ  َِّشٰدَّ لَّ  ا مَّٓاءُ  الْكُٰفَّارِ  عَّ ْ  ُرحَّ ُ   بَّْیٰنَّ
ىُهْم  ًدا ُرٰكًَّعا  تَّره   ٰمِنَّ  فَّْضًل  یَّْٰبتَُّغْونَّ  ُسٰجَّ
 ِ نًا ؗ  اّلٰله   ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  ِسْیمَّاُهْم   وَِّرْضوَّا
َّرِ  ٰمِْن  ث َّ ُجْودِ    ا لِكَّ   الٰسُ   ِف  مَّثَّلُُهْم  ذه

  ۬  ۬ ىِة ۛ مَّثَّلُُهْم   الٰتَّوْره ۬   ِف  وَّ  ۬ ْرع    اَْلِنِْجْیِل ۛ   كَّزَّ
جَّ  َّْخرَّ ْطـ َّه   ا ه   شَّ   فَّاْستَّوهی  فَّاْستَّْغلَّظَّ  فَّاهزَّرَّ
له  ٰرَّاعَّ  یُْعِجُب  ُسْوقِه   عَّ   ِبِهُم  لِیَِّغْیظَّ  الٰزُ

ُ  وَّعَّدَّ   الْكُٰفَّارَّ    ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه ْ  الٰصه َّْجًرا ِمْٰنُ ةً ٰوَّا   ٰمَّْغِفرَّ
ِظْیًمان   عَّ
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আ -হুজুৰোত الحجرات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ মুবমনসক ! আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ সনু্মখত 

ততোমোল োলক তকোলনো বিষলয় অগ্ৰণী নহ'িো আৰু ততোমোল োলক 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, বনশ্চয় আল্লোহ সিিলেোতো, 

সিিজ্ঞ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ُمْوا َلَّ  اه   بَّْیَّ  ُتقَّٰدِ
ِی  ِ  یَّدَّ ُسْولِه   اّلٰله تَُّٰقوا وَّرَّ َّ    وَّا  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ِمْیع   اّلٰله  عَّلِْیم   سَّ

2. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক নিীৰ কণ্ঠস্বৰৰ ওপৰত 

বনজৰ কণ্ঠস্বৰ উচ্চ নকবৰিো, আৰু বনজৰ মোজত তযলনলক 

উচ্চস্বলৰ কথো তকোৱো ততওৰঁ  গত ততলনলক উচ্চস্বৰত কথো 

নক’িো; অনযথো ততোমোল োলক গ'ম তনোলপোৱোলকলয় 

ততোমোল োকৰ সকল ো আম  বিনষ্ট হহ যোি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   تَّْرفَُّعْو ا َلَّ  اه
تَُّكْم  َّْصوَّا ْوِت  فَّْوقَّ  ا   وََّلَّ  النَِّٰبِٰ  صَّ
ُرْوا ْهرِ  ِبالْقَّْوِل  لَّه   تَّْجهَّ   بَّْعِضكُْم  كَّجَّ
َّْن  لِبَّْعض   َّْعمَّالُكُْم  تَّْحبَّطَّ  ا َّنُْتْم   ا   َلَّ  وَّا

 تَّْشُعُرْونَّ 

3. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহৰ ৰোছু ৰ সনু্মখত বনজৰ কণ্ঠস্বৰ 

অৱনবমত কলৰ, আল্লোলহ ততওঁল োকৰ অেৰসমূহক তোক্বৱোৰ 

িোলি বনিিোবচত কবৰলছ। ততওঁল োকৰ িোলি আলছ ক্ষ্মো আৰু 

মহো পুৰস্কোৰ। 

ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  تَُّهْم  یَُّغٰضُ َّْصوَّا   ِعْندَّ  ا
ُسْوِل  ِ  رَّ هٓى ِكَّ  اّلٰله نَّ  الَِّٰذیْنَّ  اُول  اْمتَّحَّ
 ُ ة    لَُّهْم   لِلٰتَّْقوهی    قُلُْوبَُّهْم  اّلٰله ٰمَّْغِفرَّ
َّْجر   ِظْیم   ٰوَّا  عَّ

4. বনশ্চয় বযসকল  ততোমোক হুজৰোসমূহৰ বপছফো ৰ পৰো 

উচ্চস্বলৰ মোলত, (দৰোচ লত) বসহঁতৰ অবধকোংশই নিুলজ। 
ٓاءِ  ِمْن  یُنَّادُْونَّكَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   ٰوَّرَّ

ِت  ْكثَُّرُهْم  الُْحُجره َّ  یَّْعِقلُْونَّ  َلَّ  ا

5. তুবম বসহঁতৰ ওচৰল  ও োই নহোল লক যবদ বসহঁলত হধযিয 

ধোৰণ কবৰল লহঁলতন, ততলে তসইলটোলৱ বসহঁতৰ িোলি উত্তম 

হ’ লহঁলতন। আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

لَّوْ  َّنَُّٰهْم  وَّ ْوا ا ُ َبَّ ٰته  صَّ ْ  تَّْخُرجَّ  حَّ   اِلَّهْْیِ
ا لَّكَّانَّ  ْْیً ُ   لَُّٰهْم    خَّ ُفوْر   وَّاّلٰله ٰرَِّحیْم    غَّ
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6. তহ ঈমোিোৰসক ! যবদ তকোলনো ফোবছলক্ব ততোমোল োকৰ 

ওচৰল  তকোলনো িোতি ো হ  আলহ, ততলে ততোমোল োলক তসয়ো 

পৰীক্ষ্ো কবৰ চোিো, যোলত এলন নহয় তয, অজ্ঞতোিশতঃ 

ততোমোল োলক তকোলনো সম্প্ৰদোয়ক আৰমণ কবৰ তপ োিো, যোৰ 

ফ ত ততোমোল োলক বনজৰ কৃতকমিৰ িোলি অনুতপ্ত হ’ি 

 োবগি। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ُكْم  اِْن  اه ٓاءَّ ٌۢ  جَّ  فَّاِسق 
ا ِبنَّبَّا   َّْن  فَّتَّبَّیَُّٰنْو  الَّة   قَّْوًمٌۢا  ُتِصیُْبْوا ا هَّ   ِبجَّ

له  فَُّتْصِبُحْوا ا  عَّ لُْتْم   مَّ ِدِمْیَّ  فَّعَّ  نه

7. জোবন তথোৱো তয, ততোমোল োকৰ মোজত আল্লোহৰ ৰোছু  

আলছ, ততও ঁযবদ অবধকোংশ বিষয়ত ততোমোল োকৰ কথো মোবন 

 ’ত লহঁলতন, ততলে ততোমোল োলক বনশ্চয় কষ্টত পবতত 

হ’ োলহঁলতন। বকন্তু আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি ঈমোনক বপ্ৰয় 

কবৰ বদলছ আৰু তসইলটোক ততোমোল োকৰ হৃদয়গ্ৰোহী কবৰলছ। 

 গলত কুফৰী, পোপকমি আৰু অিোধযতোক ততোমোল োকৰ িোলি 

অবপ্ৰয় কবৰ বদলছ। ততওঁল োলকই সঠিক পথপ্ৰোপ্ত। 

َّٰنَّ  وَّاعْلَّمُْو ا ُسْولَّ  فِْیُكْم  ا ِ    رَّ  لَّوْ   اّلٰله
ِنٰتُْم  اَْلَّْمرِ  ٰمِنَّ  كَِّثْْی   ِفْ  یُِطْیُعكُْم   لَّعَّ
هِكٰنَّ  ل َّ  وَّ بَّٰبَّ  اّلٰله  اَْلِیْمَّانَّ  اِلَّْیُكُم  حَّ
یَّٰنَّه   هَّ   قُلُْوِبكُْم  ِفْ  وَّزَّ ٰرَّ  الْكُْفرَّ  اِلَّْیُكُم  وَّكَّ

هٓى ِكَّ   وَّالِْعْصیَّانَّ    وَّالُْفُسْوقَّ   ُهُم  اُول
ن الٰره   ِشُدْونَّ

8. (এইলিোৰ হহলছ) আল্লোহৰ দোন আৰু অনুগ্ৰহ; আৰু আল্লোহ 

সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 
ِ  ٰمِنَّ  فَّْضًل  ُ   وَّنِْعمًَّة    اّلٰله  عَّلِْیم   وَّاّلٰله
ِكْیم    حَّ

9. আৰু যবদ মুবমনসক ৰ দুটো দল  িোদ-বিিোদত ব প্ত হয় 

ততলে ততোমোল োলক ততওঁল োকৰ মোজত মীমোংসো কবৰ বদয়ো, 

তথোবপও যবদ ততওলঁ োকৰ এটো দল  আন এটো দ ৰ বিৰুলি 

সীমো ংঘন কলৰ, ততলে বযসকল  সীমো ংঘন কলৰ বসহঁতৰ 

বিৰুলি ততোমোল োলক যুি কৰো, তযবতয়োল লক বসহঁলত 

আল্লোহৰ বনলদি শৰ বপলন উভবত নোবহি। তোৰ বপছত যবদ 

বসহঁলত উভবত আলহ ততলে বসহঁতৰ মোজত নযোয়ৰ হসলত 

আলপোচ মীমোংসো কবৰ বদয়ো আৰু নযোয় বিচোৰ কৰো। বনশ্চয় 

আল্লোলহ নযোয় বিচোৰকোৰীসক ক ভো  পোয়। 

ِ  وَّاِْن  ٓاى ِفَّته   اقْتَّتَّلُْوا الْمُْؤِمِنْیَّ  ِمنَّ  طَّ
َّْصلُِحْوا ْ   بَّیْنَُّهمَّا    فَّا ىُهمَّا  بَّغَّْت  فَّاِنٌۢ   اِْحده

لَّ  ی عَّ ٰته  تَّْبِغْ  الَِّٰتْ  فَّقَّاتِلُوا اَْلُْخره   حَّ
َّْمرِ  اِله   تَِّفْٓءَّ  ِ    ا  فَّٓاءَّْت  فَّاِْن   اّلٰله

َّْصلُِحْوا ْدِل  بَّیْنَُّهمَّا  فَّا َّقِْسُطْوا    ِبالْعَّ   وَّا
َّ  اِٰنَّ   الْمُْقِسِطْیَّ  یُِحٰبُ  اّلٰله

10. মুবমনসক  পৰস্পলৰ ভোই-ভোই; তসলয় ততোমোল োলক 

বনজ ভোতৃসক ৰ মোজত আলপোচ-মীমোংসো কবৰ বদয়ো।  গলত 

আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, যোলত ততোমোল োলক 

অনুগ্ৰহপ্ৰোপ্ত তহোৱো। 

نَّٰمَّا  َّْصلُِحْوا اِْخوَّة   الْمُْؤِمُنْونَّ  اِ   بَّْیَّ  فَّا
یُْكْم  وَّ تَُّٰقوا اَّخَّ َّ  وَّا لَّٰكُْم  اّلٰله  لَّعَّ
ن  ُمْونَّ  ُتْرحَّ
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11. তহ ঈমোিোৰসক ! তকোলনো মুবমন সম্প্ৰদোলয় তযন আন 

তকোলনো মুবমন সম্প্ৰদোয়ক উপহোস নকলৰ, বকয়লনো বযসক ক 

উপহোস কৰো হহলছ ততওঁল োলক উপহোসকোৰীসক তলক 

উত্তম হ’ি পোলৰ; আৰু নোৰীসকল ও তযন আন আন 

নোৰীসক ক উপহোস নকলৰ, বকয়লনো বযসক ৰ উপহোস কৰো 

হহলছ ততওঁল োলক উপহোসকোৰীণী বি োকতলকও উত্তম হ’ি 

পোলৰ।  গলত ততোমোল োলক ইজলন বসজনৰ প্ৰবত তদোষোলৰোপ 

নকবৰিো আৰু এজলন আনজনক তিয়ো নোলমলৰ নোমোবতিো; 

ঈমোনৰ বপছত তিয়ো নোম অবত বনকৃষ্ট। এলতলক (জোবন তথোৱো) 

বযসকল  তোওিো নকলৰ বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ رْ  َلَّ  اه   ٰمِْن  قَّْوم   یَّْسخَّ
َّْن  عَّسه   قَّْوم   ا یَُّٰكْونُْوا ا ْْیً ْ  خَّ   وََّلَّ  ٰمِْٰنُ
ٓاء   ٓاء   ٰمِْن  نِسَّ َّْن  عَّسه   نِٰسَّ ا یَُّٰكٰنَّ  ا ْْیً  خَّ
ا وََّلَّ   ٰمِْنُهٰنَّ    كُْم  تَّلْمُِزْو  َّنُْفسَّ   وََّلَّ  ا
  اَِلْسُم  ِبْئسَّ   ِباَْلَّلْقَّاِب    تَّنَّابَُّزْوا
مَّْن   اَْلِیْمَّاِن    بَّْعدَّ  الُْفُسْوُق    یَُّتْب  لَّْٰم  وَّ
هٓى ِكَّ  لِمُْونَّ   ُهُم  فَّاُول  الٰظه

12. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক অবতমোত্ৰো সলিহ কৰোৰ 

পৰো বিৰত থোকো। বনশ্চয় বকছুমোন সলিহ হহলছ পোপ;  গলত 

ততোমোল োলক ইজলন বসজনৰ তগোপনীয় বিষয় সন্ধোন নকবৰিো 

আৰু এজলন আনজনৰ গীিত নকবৰিো। ততোমোল োকৰ মোজৰ 

তকোলনোিোই তোৰ মৃত ভোতৃৰ মোংস তখোলৱোলটো পছি 

কবৰিলন? বনশ্চয় ততোমোল োলক তোক অপছি কৰো। গবতলক 

ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো; বনশ্চয় আল্লোহ 

তোওিো কিু কোৰী, পৰম দয়ো ু। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا اْجتَِّنُبْوا اه   كَِّثْْیً
ٰنِ ؗ  ٰمِنَّ  ٰنِ  بَّْعضَّ  اِٰنَّ   الٰظَّ ثْم   الٰظَّ   وََّلَّ  اِ

ُسْوا ٰسَّ  بَّْعًضا    بَّْٰعُضكُْم  یَّْغتَّْب  وََّلَّ  تَّجَّ
َّیُِحٰبُ  ُدُكْم  ا َّْن  اَّحَّ َِّخْیهِ  ْحمَّ لَّ  یَّٰاْكُلَّ  ا   ا
تَُّٰقوا  فَّكَِّرْهُتُمْوهُ    مَّیًْتا  َّ    وَّا َّ  اِٰنَّ   اّلٰله  اّلٰله
 ٰرَِّحیْم   تَّٰوَّاب  

13. তহ মোনৱ সম্প্ৰদোয়! বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক এজন 

পুৰুষ আৰু এজনী নোৰীৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, আৰু 

ততোমোল োকক বিভি কবৰলছোঁ বিবভন্ন জোবত-জনলগোিী আৰু 

বিবভন্ন তগোত্ৰত, যোলত ততোমোল োলক এজলন আনজনৰ  গত 

পবৰবচত হ’ি পোৰো। ততোমোল োকৰ মোজত আল্লোহৰ ওচৰত 

তকৱ  তসই িযবিলয়ই তিবছ মযিোদোশী  বযজন ততোমোল োকৰ 

মোজত তিবছ তোক্বৱো সম্পন্ন। বনশ্চয় আল্লোহ সিিজ্ঞ, সমযক 

অৱবহত। 

ا  نَّٰا  النَّٰاُس  یه اَّیُٰهَّ ُكْم   اِ لَّْقنه كَّر     ٰمِْن  خَّ ذَّ
ُنْثهی ُكْم  ٰوَّا لْنه عَّ   ُشُعْوبًا ٰوَّقَّبَّٓاى ِلَّ  وَّجَّ

فُْوا    ارَّ كُْم  اِٰنَّ   لِتَّعَّ مَّ ْكرَّ َّ ِ  ِعْندَّ  ا  اّلٰله
تْقهىكُْم    َّ َّ  اِٰنَّ   ا ِبْْی   عَّلِْیم   اّلٰله  خَّ
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14. তিদুইনবি োলক কয়, ‘আবম ঈমোন আবনলছোঁ’। তকোৱো, 

‘ততোমোল োলক ঈমোন তপোষণ কৰো নোই, িৰং ততোমোল োলক 

তকোৱো, ‘আবম আত্মসমপিণ কবৰলছোঁ’, কোৰণ ঈমোন এবতয়োও 

ততোমোল োকৰ অেৰত প্ৰলৱশ কৰো নোই। যবদ ততোমোল োলক 

আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো ততলে ততও ঁ

ততোমোল োকৰ আম সমূহৰ তছোৱোি অকলণো  োঘৱ নকবৰি। 

বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু’। 

اُب  قَّالَِّت  نَّٰا    اَْلَّْعرَّ مَّ   ُتْؤِمُنْوا لَّْٰم  قُْل   اه
هِكْن  ل ا وَّ َّْسلَّمْنَّا  قُْولُْو  لَّمَّٰا   ا   یَّْدُخِل  وَّ
َّ  ُتِطْیُعوا وَّاِْن   قُلُْوِبكُْم    ِفْ  اَْلِیْمَّاُن    اّلٰله
ُسْولَّه   َّْعمَّالِكُْم  ٰمِْن  یَّلِْتُكْم  َلَّ  وَّرَّ ْیـ ًا    ا   شَّ

َّ  اِٰنَّ  ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

15. প্ৰকৃত মুবমন হহলছ তসইসক  ত োক, বযসকল  আল্লোহ 

আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ, তোৰ বপছত 

ততওঁল োলক সলিহ তপোষণ কৰো নোই,  গলত ততওঁল োলক 

জোন-মো ৰ হসলত আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰলছ। 

ততওঁল োলকই হহলছ সতযবনি। 

نَّٰمَّا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمُْؤِمُنْونَّ  اِ مَّ ِ  اه   ِباّلٰله
ُسْولِه   ُدْوا یَّْرتَّابُْوا لَّْم  ثُٰمَّ   وَّرَّ هَّ   وَّجه
َّنُْفِسِهْم  ِباَّْموَّالِِهْم  ِبیِْل  ِفْ  وَّا ِ    سَّ  اّلٰله
هٓى ِكَّ  ِدقُْونَّ  ُهُم  اُول  الٰصه

16. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ দ্বীন সম্পলকি  

আল্লোহক অৱগত কবৰ আছো তনবক? অথচ আল্লোলহ জোলন 

আকোশসমূহত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ। আল্লোহ 

সকল ো বিষলয়ই সমযক অৱগত’। 

لِٰمُْونَّ  قُْل  تُعَّ َّ َّ  ا ُ   ِبِدیِْنكُْم    اّلٰله  وَّاّلٰله
ا  یَّْعلَُّم  مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ  اَْلَّْرِض    ِف  وَّ
 ُ ء   ِبكُٰلِ  وَّاّلٰله ْ  عَّلِْیم   َشَّ

17. বসহঁলত ভোলি তয, বসহঁলত ইছ োম গ্ৰহণ কবৰ ততোমোক 

ধনয কবৰলছ। তকোৱো, ‘ততোমোল োলক ইছ োম গ্ৰহণ কবৰ তমোক 

ধনয কবৰছো িুব  নোভোবিিো; িৰং আল্লোলহই ততোমোল োকক 

ঈমোনৰ বদশত পবৰচোব ত কবৰ ততোমোল োককলহ ধনয কবৰলছ, 

যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী তহোৱো’। 

َّْن  عَّلَّْیكَّ  یَُّمنُْٰونَّ  َّْسلَّمُْوا    ا  َٰلَّ  قُْل   ا
َّ  تَُّمنُْٰوا ٰ لَّ كُْم    عَّ مَّ ُ  بَِّل   اِْسلَّ   یَُّمٰنُ  اّلٰله

َّْن  عَّلَّْیُكْم  ىكُْم  ا   اِْن  لِْلِیْمَّاِن  هَّده
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم   صه

18. বনশ্চয় আল্লোহ আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱীৰ গোলয়ি সম্পলকি  

অৱগত।  গলত ততোমোল োলক বয কৰো আল্লোলহ তোৰ সমযক 

দ্ৰষ্টো। 

َّ  اِٰنَّ  ْیبَّ  یَّْعلَُّم  اّلٰله مهوهِت  غَّ  الٰسَّ
ُ   وَّاَْلَّْرِض    ٌۢ  وَّاّلٰله ن  ِبمَّا  بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ
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 ق 

ক্বোফ ق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ক্বো-ফ, শপত সন্মোবনত তকোৰআনৰ!   ۬ ِن   ٓق    الْمَِّجْیِد   وَّالُْقْراه

2. িৰং বসহঁলত বিবস্মত হহলছ এইকোৰলণ তয, বসহঁতৰ মোজৰ 

পৰোই এজন সতকি কোৰী বসহঁতৰ ওচৰল  আবহলছ; আৰু 

কোবফৰসকল  কয়, ‘এইলটো তদলখোন এটো বিস্ময়কৰ বিষয়!’ 

ا بَّْل  ِجُبْو  َّْن  عَّ ُهْم  ا ٓاءَّ ْنِذر   جَّ ْ  ٰمُ   ٰمِْٰنُ
ا الْكهِفُرْونَّ  فَّقَّالَّ  ء   ههذَّ ْ ِجْیب    َشَّ  عَّ

3. ‘আবম তযবতয়ো মৃতুযিৰণ কবৰম আৰু মোটিত পবৰণত হ'ম 

তথোবপও (আবম পুনৰুবিত হ'মলন?), এই প্ৰতযোৱতি ন 

সুদূৰপৰোহত!’ 

اِذَّا ابًا    وَُّكنَّٰا  ِمتْنَّا  ءَّ لِكَّ   ُترَّ ٌۢ  ذه ْجع    رَّ
 بَِّعْید  

4. মোটিলয় বসহঁতক বকমোন ক্ষ্য় কলৰ, বনশ্চয় আবম জোলনো 

আৰু আমোৰ ওচৰত আলছ সমযক সংৰক্ষ্ণকোৰী বকতোি। 
ا  عَّلِمْنَّا  قَّْد  ْ    اَْلَّْرُض  تَّْنُقُص  مَّ  ِمْٰنُ

نَّا  ِفْیظ   ِكتهب   وَِّعْندَّ  حَّ

5. প্ৰকৃতলত বসহঁতৰ ওচৰল  সতয অহোৰ বপছলতো বসহঁলত 

তোক অস্বীকোৰ কবৰলছ। ফ ত বসহঁত সংশয়যুি বিষয়ত 

বনপবতত। 

بُْوا بَّْل  ٰقِ  كَّٰذَّ ُهْم  لَّمَّٰا  ِبالْحَّ ٓاءَّ   ِفْ   فَُّهْم  جَّ
َّْمر    ٰمَِّریْج   ا

6. বসহঁলত বসহঁতৰ ওপৰত অৱবিত আকোশৰ বপলন  ক্ষ্য 

নকলৰ তনবক, তকলনলক আবম তসয়ো বনমিোণ কবৰলছোঁ আৰু 

ইয়োক সুলশোবভত কবৰলছোঁ আৰু তোত তকোলনো ধৰণৰ ফোটও 

তম ো নোই? 

َّفَّلَّْم  ا ا مَّٓاءِ  اِلَّ  یَّْنُظُرْو   فَّْوقَُّهْم  الٰسَّ
ا  كَّْیفَّ  ا  بَّنَّیْنههَّ یَّٰنٰههَّ ا  وَّزَّ مَّ ا  وَّ   ِمْن  لَّهَّ
 فُُرْوج  

7. আৰু আবম পৃবথৱীক বিিৃত কবৰলছোঁ আৰু তোত িোপন 

কবৰলছোঁ পিিতমো ো।  গলত তোত উৎপন্ন কবৰলছোঁ নয়ন 

প্ৰীবতকৰ সকল ো প্ৰকোৰৰ উবদ্ভদ, 

ا  وَّاَْلَّْرضَّ  هَّ دْنه َّلْقَّیْنَّا  مَّدَّ ا  وَّا   فِْیهَّ
وَّاِسَّ  َّنٌْۢبَّتْنَّا  رَّ ا  وَّا ْوج    كُٰلِ  ِمْن   فِْیهَّ   زَّ
ن   بَِّهْیج 

8. আল্লোহৰ অনুৰোগী প্ৰলতযক িোিোৰ িোলি জ্ঞোন আৰু 

উপলদশস্বৰূপ। 
ی ةً ٰوَّذِْكره ُٰلِ  تَّْبِصرَّ ْبد   لِك  ٰمُِنْیب    عَّ
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9. আৰু আকোশৰ পৰো িষিণ কলৰোঁ আবম ক যণময় পোনী। তোৰ 

বপছত তোৰ দ্বোৰো উৎপন্ন কলৰোঁ িোগ-িোবগচো আৰু কতি নলযোগয 

শসযদোনো। 

لْنَّا  مَّٓاءِ  ِمنَّ  وَّنَّٰزَّ كًا مَّٓاءً  الٰسَّ َّ   ٰمَُبه
َّنٌْۢبَّتْنَّا  ٰبَّ  ِبه   فَّا نٰهت  ٰوَّحَّ ِصْیِدن  جَّ  الْحَّ

10. আৰু ওখ ওখ তখজুৰ গছ, য’ত আলছ ওপৰো-ওপবৰলক 

 োবগ থকো তখজুৰৰ তজোকো, 
ا  بهِسقهت   وَّالنَّْٰخلَّ  لْع   لَّٰهَّ ن  طَّ  نَِّٰضْید 

11. িোিোসক ৰ জীবৱকোৰ িোলি। আবমলয়ই পোনীৰ দ্বোৰো 

সিীবৱত কলৰোঁ মৃত চহৰক; এইদলৰই পুনৰুিোন ঘটিি। 

ْزقًا  َّْحیَّیْنَّا   لِٰلِْعبَّادِ ن  ٰرِ ةً  ِبه   وَّا   ٰمَّیًْتا    بَّلْدَّ
لِكَّ   الُْخُرْوُج  كَّذه

12. বসহঁতৰ পূলিিও সতযক অস্বীকোৰ কবৰবছ  নূহৰ 

সম্প্ৰদোলয়, ৰো’ছৰ অবধিোসী আৰু ছোমূদ সম্প্ৰদোলয়ও, 
بَّْت  ُب  نُْوح   قَّْوُم  قَّْبلَُّهْم  كَّٰذَّ   وَّاَّْصحه
ٰسِ  َُّمْودُن  الٰرَّ ث  وَّ

13. আদ, বফৰআউন আৰু  ূত সম্প্ৰদোলয়ও।   ْوُن   وَّعَّاد فِْرعَّ ن  وَّاِْخوَّاُن  وَّ  لُْوط 

14.  গলত আইকোৰ অবধিোসী আৰু তুব্বো সম্প্ৰদোলয়ও, 

বসহঁত সকল োলৱ অস্বীকোৰ কবৰবছ  ৰোছু সক ক। ফ ত 

বসহঁতৰ ওপৰত আমোৰ শোবি যথোথিভোলৱ আপবতত হহবছ । 

ُب   كُٰل    ُتبَّٰع     وَّقَّْوُم  اَْلَّیْكَّةِ  وَّاَّْصحه
بَّ  ُسلَّ  كَّٰذَّ ٰقَّ   الٰرُ  وَِّعْیِد  فَّحَّ

15. আবম প্ৰথমিোৰ সৃবষ্ট কবৰলয়ই ক্লোে হহলছোঁ তনবক! িৰং 

বসহঁলতই সলিহত পবতত হহলছ নতুন সৃবষ্টৰ বিষলয়। 
ِییْنَّا  َّفَّعَّ لِْق  ا ِل    ِبالْخَّ َّٰوَّ   ِفْ  ُهْم  بَّْل   اَْل
لْق   ٰمِْن  لَّْبس   ن  خَّ ِدیْد   جَّ

16. বনশ্চয় আবমলয়ই মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ আৰু তোৰ 

প্ৰিৃবত্তলয় তোক বয কুমন্ত্ৰণো বদলয় তসইলটোও আবম জোলনো; আৰু 

আবম তোৰ ঘোৰৰ ধমনীতলকও অবধক বনকটৱতী। 

لَّقَّْد  لَّْقنَّا  وَّ انَّ  خَّ ا  وَّنَّْعلَُّم  اَْلِنْسَّ   مَّ
۬   ِبه   ُتوَّْسوُِس  ُب  وَّنَّْحُن   نَّْفُسه    َّقْرَّ   اِلَّْیهِ  ا

بِْل  ِمْن   الْوَِّریِْد  حَّ

17. তযবতয়ো তোৰ তসোঁফোল  আৰু িোওঁফোল  িহো দুজন 

বফবৰিোই (তোৰ কমিসমূহ) ব বপিি কলৰ। 
ِ  یَّتَّلَّٰقَّ  اِذْ  ِن  الْمُتَّلَّٰقِیه ِن  الْیَِّمْیِ  عَّ   وَّعَّ

مَّاِل   قَِّعْید   الٰشِ

18. বস বয কথোই উচ্চোৰণ নকৰক বকয় তোৰ ওচৰত সদোয় 

উপবিত থোলক সংৰক্ষ্ণকোৰী (ল খক বফবৰিো)। 

ا  یْهِ  اَِٰلَّ  قَّْول   ِمْن  یَّلِْفُظ  مَّ قِْیب   لَّدَّ   رَّ
 عَِّتیْد  
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19. আৰু সঁচোলকলয় মৃতুয যন্ত্ৰণো যথোযথভোলৱ আবহি। 

এইলটোলৱই তসইলটো, বযলটোৰ পৰো তুবম প োয়ন কবৰি 

বিচোবৰবছ ো। 

ٓاءَّْت  ةُ  وَّجَّ كْرَّ ٰقِ    الْمَّْوِت  سَّ لِكَّ   ِبالْحَّ   ذه
ا   تَِّحْیُد  ِمْنهُ  ُكْنتَّ  مَّ

20. আৰু বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি। এইলটোলৱ হহলছ প্ৰবতশ্ৰুত 

বদন। 
وِْر    ِف  وَّنُِفخَّ  لِكَّ   الٰصُ  الْوَِّعْیِد  یَّْوُم  ذه

21. আৰু তসইবদনো প্ৰবতজন িযবি উপবিত হ’ি, তোৰ  গত 

থোবকি এজন চো ক আৰু এজন সোক্ষ্ী। 
ٓاءَّْت  ا  نَّْفس   كُٰلُ  وَّجَّ هَّ ٓاى ِق   ٰمَّعَّ   سَّ
ِهْید    وَّشَّ

22. বনশ্চয় এই বদৱস সম্পলকি  তুবম উদোসীন আবছ ো, তোৰ 

বপছত আবমলয় ততোমোৰ সনু্মখৰ পৰো পদি ো উলন্মোচন কবৰলছোঁ। 

ফ ত আবজ ততোমোৰ দৃবষ্ট অবত প্ৰখৰ। 

ْفلَّة    ِفْ  ُكْنتَّ  لَّقَّْد  ا ٰمِْن  غَّ ْفنَّا  ههذَّ   فَّكَّشَّ
ْنكَّ  ٓاءَّكَّ  عَّ ُركَّ   ِغطَّ ِدیْد   الْیَّْومَّ  فَّبَّصَّ حَّ
 

23. আৰু তোৰ সিীলয় (বফবৰিোই) ক’ি, ‘এয়ো তমোৰ ওচৰত 

আম নোমো প্ৰস্তুত আলছ। 
ا قَِّریُْنه   وَّقَّالَّ  ا  ههذَّ ٰیَّ  مَّ  عَِّتیْد    لَّدَّ

24. আলদশ কৰো হ’ি, ততোমোল োক উভলয় জোহোন্নোমত 

বনলক্ষ্প কৰো প্ৰলতযক উিত কোবফৰক, 
َّلِْقیَّا  نَّٰمَّ  ِفْ  ا هَّ ٰفَّار   كُٰلَّ  جَّ ن  كَّ ِنْید   عَّ

25. ক যোণকৰ কোমত প্ৰি  িোধো প্ৰদোনকোৰী, 

সীমো ংঘনকোৰী আৰু সলিহ তপোষণকোৰীক। 

ْْیِ  ٰمَّنَّٰاع   ِریِْبن  ُمْعتَّد   لِٰلْخَّ  ٰمُ

26. বযলয় আল্লোহৰ  গত আনক ই োহৰূলপ গ্ৰহণ কবৰবছ , 

ততোমোল োলক তোক কঠিন শোবিত বনলক্ষ্প কৰো। 
لَّ  ۬ ِ۬الَِّٰذْی  عَّ ِ  مَّعَّ  جَّ هًها  اّلٰله رَّ  اِل هُ  اهخَّ َّلِْقیه   فَّا
اِب  ِف  ذَّ ِدیِْد  الْعَّ  الٰشَّ

27. তোৰ সিী (চয়তোলন) ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! মই 

তোক বিলদ্ৰোহী কবৰ ততো ো নোবছল োঁ। িৰং বস বনলজই আবছ  

তঘোৰ বিভ্ৰোে’। 

بَّٰنَّا  قَِّریُْنه   قَّالَّ  ا   رَّ َّْطغَّیُْته   مَّ هِكْن  ا ل   وَّ
َّانَّ  هل    ِفْ  ك ل  بَِّعْید   ضَّ

28. আল্লোলহ ক’ি, ‘ততোমোল োলক তমোৰ সনু্মখত িোক-বিতিো 

নকবৰিো, মই ততোমোল োকক আগলতই সতকি  কবৰবছল োঁ। 
ٰیَّ  تَّْختَِّصُمْوا َلَّ  قَّالَّ  ْمُت  وَّقَّْد  لَّدَّ   قَّٰدَّ

 ِبالْوَِّعْیدِ  اِلَّْیُكْم 



 

ক্বাফ 

 

799 

 

 ق 

29. তমোৰ ওচৰত কথো পবৰিতি ন নহয় আৰু মই িোিোসক ৰ 

প্ৰবত অনযোয়কোৰীও নহয়। 
ا  لُ  مَّ ٰیَّ  الْقَّْولُ  یُبَّٰدَّ ا   لَّدَّ مَّ َّنَّا  وَّ م   ا ٰلَّ   ِبظَّ

ِبیِْدن   لِٰلْعَّ

30. তসইবদনো আবম জোহোন্নোমক সুবধম, ‘তুবম পবৰপূণি 

হহছোলন’? জোহোন্নোলম ক’ি, ‘আৰু বকিো আলছলন’? 
نَّٰمَّ  نَُّقْولُ  یَّْومَّ  هَّ ِْت  هَِّل  لِجَّ   اْمتَّلَّ

 ٰمَِّزیْد   ِمْن  هَّْل  وَّتَُّقْولُ 

31. আৰু জোন্নোতক মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি বনকটৱতী কৰো হ’ি, 

তকোলনো দূৰত্ব নোথোবকি। 
نَّٰةُ  وَّاُْزلِفَِّت  ْْیَّ  لِلْمُٰتَِّقْیَّ  الْجَّ بَِّعْید    غَّ

 

32. ইয়োলৰই প্ৰবতশ্ৰুবত ততোমোল োকক বদয়ো হহবছ । 

প্ৰলতযকজন আল্লোহ অবভমুখী, (লতওঁৰ আলদশ) 

সংৰক্ষ্ণকোৰীৰ িোলি, 

ا ا  ههذَّ َّٰوَّاب   لِكُٰلِ  ُتْوعَُّدْونَّ  مَّ ِفْیظ    ا  حَّ

33. বযসকল  তনলদখোলকলয় ৰহমোনক ভয় কবৰবছ  আৰু 

বিনীত বচলত্ত উপবিত হহলছ। 
ْن  َِشَّ  مَّ ْحمهنَّ  خَّ ْیِب  الٰرَّ ٓاءَّ  ِبالْغَّ   وَّجَّ

ِنْیِبن  ِبقَّلْب    ٰمُ

34. (লতওঁল োকক তকোৱো হ’ি,) ‘শোবেৰ হসলত 

ততোমোল োলক তোত প্ৰলৱশ কৰো; এইলটোলৱ হহলছ অনে 

জীৱনৰ বদন’। 

هم     ۬ ِ۬ادُْخلُْوهَّا  ل لِكَّ   ِبسَّ  الُْخلُْودِ  یَّْوُم  ذه

35. তোত ততওঁল োলক বযলটো কোমনো কবৰি তসইলটোলৱ পোি, 

 গলত আমোৰ ওচৰত আলছ আৰু অবধক (প্ৰবতদোন, অথিোৎ 

আল্লোহ দশিন)। 

ا  لَُّهْم  ٓاُءْونَّ  ٰمَّ ا  یَّشَّ یْنَّا   فِْیهَّ لَّدَّ ِزیْد   وَّ مَّ
 

36. আৰু আবম বসহঁতৰ পূলিি িহুলতো প্ৰজন্মক ধ্বংস কবৰলছোঁ, 

বযসক  শবি-সোমথিৰ তক্ষ্ত্ৰত আবছ  ইহঁততলকও অবধক 

প্ৰি , বসহঁলত তদশ-বিলদলশ ঘূবৰ ফুবৰবছ ; তথোবপও বসহঁতৰ 

তকোলনো প োয়নি  আবছ লন িোৰু? 

َّْهلَّكْنَّا  وَّكَّْم    ُهْم  قَّْرن   ٰمِْن  قَّْبلَُّهْم  ا
ٰدُ  َّشَّ ْ  ا دِ    ِف  فَّنَّٰقَُّبْوا بَّْطًشا ِمْٰنُ  الِْبلَّ
 ٰمَِّحْیص   ِمْن  هَّْل 

37. বনশ্চয় ইয়োত উপলদশ আলছ তোৰ িোলি, যোৰ আলছ 

অেঃকৰণ অথিো বযলয় মলনোলযোগ সহকোলৰ েৱণ কলৰ। 
لِكَّ  ِفْ  اِٰنَّ  ی ذه َّانَّ  لِمَّْن  لَِّذْكره  قَّلْب   لَّه   ك
َّوْ  َّلْقَّ  ا ْمعَّ  ا ِهْید   الٰسَّ  وَُّهوَّشَّ
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38. আৰু বনশ্চয় আবম আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী,  গলত এই 

দুলয়োলৰ মোজত বয আলছ তসই সকল োলিোৰক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ 

তকৱ  ছয় বদনত; আৰু আমোক তকোলনো ক্লোেই স্পশি কৰো 

নোবছ । 

لَّقَّْد  لَّْقنَّا  وَّ مهوهِت  خَّ ا  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ مَّ   وَّ
۬   ِسٰتَّةِ  ِفْ  بَّیْنَُّهمَّا  َّیَّٰام    ا   ا مَّ نَّا  وَّ ٰسَّ   ِمْن  مَّ
 لُُٰغْوب  

39. এলতলক বসহঁলত বযলিোৰ (কষ্টদোয়ক) কথো কয় তসই 

বিষলয় তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

প্ৰশংসোৰ হসলত পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো সুলযিোদয় 

তহোৱোৰ আগত আৰু সূযিোি তযোৱোৰ আগত, 

له  فَّاْصَِبْ  ا  عَّ ْح  یَُّقْولُْونَّ  مَّ بِٰ ْمدِ  وَّسَّ  ِبحَّ
بِٰكَّ  ْمِس  ُطلُْوِع  قَّْبلَّ  رَّ   وَّقَّْبلَّ  الٰشَّ

 الُْغُرْوِب  

40.  গলত ততওঁৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কৰো ৰোবতৰ 

একোংশত আৰু ছো োতৰ বপছত। 
ِمنَّ  ْحهُ  الَّْٰیِل  وَّ بِٰ َّدْبَّارَّ  فَّسَّ ُجْودِ   وَّا الٰسُ
 

41. মলনোলযোগ সহকোলৰ শুনো, বযবদনো এজন তঘোষণোকোৰীলয় 

বনকটৱতী িোনৰ পৰো আহ্বোন কবৰি, 
  ٰمَّكَّان   ِمْن  الْمُنَّادِ  یُنَّادِ  یَّْومَّ  وَّاْستَِّمعْ 
ن   قَِّریْب 

42. তসইবদনো বসহঁলত সঁচোলকলয় শুবনিল  পোি বিকট বচঞৰ, 

তসইলটোলৱই হহলছ পুনৰুিোনৰ বদন। 
ةَّ  یَّْسمَُّعْونَّ  یَّْٰومَّ  ْیحَّ ٰقِ    الٰصَّ لِكَّ   ِبالْحَّ  ذه
 الُْخُرْوِج  یَّْوُم 

43. বনশ্চয় আবমলয়ই জীৱন দোন কলৰোঁ আৰু আবমলয়ই মৃতুয 

ঘটোওঁ, আৰু আমোৰ ফোল ই (সকল োলৰ) প্ৰতযোৱতি ন। 
نَّٰا    وَّاِلَّیْنَّا  وَّنُِمْیُت  نُْح   نَّْحُن  اِ

ن   الْمَِّصْْیُ

44. বযবদনো বসহঁতৰ পৰো পৃবথৱীখন বিদীণি হ’ি, আৰু মোনুলহ 

খৰধৰলক  ৰ মোবৰি, এলনলক একবত্ৰত কৰোলটো আমোৰ িোলি 

অবত সহজ। 

ٰقَُّق  یَّْومَّ  ْ  اَْلَّْرُض  تَّشَّ ْٰنُ اعًا    عَّ  ِسرَّ
لِكَّ  ْشر   ذه  یَِّسْْی    عَّلَّیْنَّا  حَّ

45. বসহঁলত বয কয় তসয়ো আবম ভো লকলয় জোলনো, আৰু 

বসহঁতক িোধয কলৰোৱোলটো ততোমোৰ কোম নহয়; এলতলক বযলয় 

আমোৰ শোবিক ভয় কলৰ তোক তুবম তকোৰআনৰ সহোয়ত 

উপলদশ বদয়ো। 

َّعْلَُّم  نَّْحُن  ا    یَُّقْولُْونَّ  ِبمَّا  ا مَّ َّنْتَّ  وَّ   ا
 ْ بَّٰار   عَّلَّهْْیِ رْ   ِبجَّ ٰكِ ِن  فَّذَّ  مَّْن  ِبالُْقْراه
اُف   وَِّعْیِدن  یَّٰخَّ
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আয-যোবৰয়োত الذاريات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত ধূব  উৰুৱোই বনয়ো িতোহৰ,  ِریهِت  ذَّْرًوان  وَّالٰذه

2. তোৰ বপছত পোনীৰ তিোজো িহনকোৰী তমঘমো োৰ,  هِت ِمل  ِوقًْران  فَّالْحه

3. তোৰ বপছত মৃদুগবতত হি তযোৱো তনৌযোনসমূহৰ,  ِریهِت  یُْسًران  فَّالْجه

4. তোৰ বপছত (আল্লোহৰ) বনলদি শ িন্টনকোৰী বফবৰিোসক ৰ-

- 
مهِت  َّْمًران  فَّالْمُقَّٰسِ  ا

5. ততোমোল োকক বদয়ো প্ৰবতশ্ৰুবত বনবশ্চতভোলৱ সতয।  نَّٰمَّا ن  ُتْوعَُّدْونَّ  اِ ادِق   لَّصَّ

6. বনশ্চয় প্ৰবতদোন বদৱস অৱশযম্ভোৱী।  َّیْنَّ  وَّاِٰن  لَّوَّاقِع    الٰدِ

7. শপত িহু পথবিবশষ্ট আকোশৰ,  ِمَّٓاء  الُْحُبِكن  ذَّاِت  وَّالٰسَّ

8. বনশ্চয় ততোমোল োক পৰস্পৰ-বিলৰোধী কথোত ব প্ত।  نَُّٰكْم ن  قَّْول   لَِّفْ  اِ  ٰمُْختَّلِف 

9. ইয়োৰ পৰো বিৰত থোলক তসই িযবি, যোক বিৰত ৰখো 

হহলছ। 

ْنهُ  یُْٰؤفَُّك   اُفِكَّ   مَّْن  عَّ

10. বমছ ীয়োসক  (তথো অনুমোনত কথো তকোৱোসক ) ধ্বংস 

হওক! 
ن  قُِتلَّ  ُصْونَّ ٰره  الْخَّ

11. বযসক  সলিহ-সংশয়ত বনপবতত, উদোসীন।  َّة   ِفْ  ُهْم  الَِّٰذیْن ْمرَّ ن  غَّ اُهْونَّ  سَّ

12. বসহঁলত তসোলধ, ‘প্ৰবতদোন বদৱস তকবতয়ো হ’ি’?  ََّّیَّٰانَّ  یَّْسـ َّلُْون یِْن   یَّْوُم  ا  الٰدِ

13. ‘(লকোৱো) বযবদনো বসহঁতক শোবি বদয়ো হ’ি অবিত’।  َّلَّ  ُهْم  یَّْوم  یُْفتَّنُْونَّ  النَّٰارِ  عَّ
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14. তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ শোবি তভোগ 

কৰো, ইয়োৰ িোলিই ততোমোল োলক খৰধৰ কবৰবছ ো’। 

ا  فِْتنَّتَُّكْم    ذُْوقُْوا   ِبه   ُكنُْتْم  الَِّٰذْی  ههذَّ
 تَّْستَّْعِجلُْونَّ 

15. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি জোন্নোতত আৰু প্ৰস্ৰৱণসমূহৰ 

মোজত। 
ن  ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ  نٰهت  ٰوَُّعُیْون   جَّ

16. ততওঁল োকৰৰ প্ৰবতপো লক ততওঁল োকক বয দোন কবৰি 

তসয়ো ততওঁল োলক (আনিবচলত্ত) গ্ৰহণ কবৰি; বনশ্চয় 

ইবতপূলিি ততওঁল োক আবছ  সৎকমিশী , 

ِخِذیْنَّ  ا   اه هُىْ  مَّ ته بُُٰهْم    اه نَُّٰهْم   رَّ َّانُْوا اِ  ك
لِكَّ  قَّْبلَّ   ُمْحِسِنْیَّ   ذه

17. ততওঁল োলক ৰোবতৰ অবত কম সময় তটোপবনত 

কটোইবছ , 
َّانُْوا ا  الَّْٰیِل  ٰمِنَّ  قَّلِْیًل  ك ُعْونَّ  مَّ  یَّْهجَّ

18. আৰু ৰোবতৰ তশষ প্ৰহৰত ততওঁল োলক ক্ষ্মো প্ৰোথিনো 

কবৰবছ , 
ارِ  ِباَْلَّْسحَّ  یَّْستَّْغِفُرْونَّ  ُهْم   وَّ

19. আৰু ততওঁল োকৰ ধন-সম্পদত আবছ  বভখোৰী আৰু 

িবিতসক ৰ হক (প্ৰোপয)। 

َّْموَّالِِهْم  وَِّفْ   ٰق   ا ِل  حَّ ٓاى ِ  لِٰلٰسَّ
 وَّالْمَّْحُرْوِم 

20. আৰু সুবনবশ্চত বিশ্বোসীসক ৰ িোলি পৃবথৱীত আলছ 

িহুলতো বনদশিন, 
یهت   اَْلَّْرِض  وَِّف  ن  اه  لِٰلْمُْوقِِنْیَّ

21. আৰু ততোমোল োকৰ বনজৰ মোজলতো আলছ (িহুলতো 

বনদশিন)। ততোমোল োলক  ক্ষ্য নকৰো তনবক? 

َّنُْفِسكُْم    وَِّفْ   َّفَّلَّ   ا  ُتْبِصُرْونَّ  ا

22. আৰু আকোশত আলছ ততোমোল োকৰ জীবৱকো আৰু 

প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো সকল ো িস্তু। 
مَّٓاءِ  وَِّف  ا  ِرْزقُُكْم  الٰسَّ مَّ  ُتْوعَُّدْونَّ  وَّ

23. এলতলক আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰবতপো কৰ শপত! 

বনশ্চয় এইলটো পৰম সতয, তযলনলক ততোমোল োকৰ কথো 

তকোৱোলটো সতয। 

ٰبِ  مَّٓاءِ  فَّوَّرَّ نَّٰه   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ ٰق   اِ  لَّحَّ
ا   ٰمِثْلَّ  َّنَُّٰكْم  مَّ ن  ا  تَّْنِطُقْونَّ
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24. ইব্ৰোহীমৰ সন্মোবনত অবতবথসক ৰ িৃত্তোে ততোমোৰ 

ওচৰত আবহলছলন? 
ىكَّ  هَّْل  َّته ِدیُْث  ا ْیِف  حَّ ِهْیمَّ  ضَّ بْره   اِ

ِمْیَّ    الْمُكْرَّ

25. তযবতয়ো ততওঁল োলক ততওঁৰ ওচৰত আবহ উপবিত হ’  

আৰু ক'ত , ‘ছো োম’, উত্তৰত ততলৱোঁ ক'ত  ‘ছো োম’। 

এওঁল োক তদলখোন অবচনোবক িযবি। 

لُْوا اِذْ  الُْوا عَّلَّْیهِ  دَّخَّ همًا    فَّقَّ ل   قَّالَّ   سَّ
هم     ل  ٰمُْنكَُّرْونَّ   قَّْوم    سَّ

26. তোৰ বপছত ততওঁ (ইব্ৰোহীম) সংলগোপলন বনজৰ গৃবহণীৰ 

ওচৰল  গ’  আৰু এটো স্বোিযৱোন তগো-তপোৱো ী (ভজো) হ  

উপবিত হ’ , 

اغَّ  َّْهلِه   اِله   فَّرَّ ٓاءَّ  ا ن   ِبِعْجل   فَّجَّ ِمْی   سَّ

27. তোৰ বপছত ততও ঁ তসইলটো ততওঁল োকৰ সনু্মখত ৰোবখ 

ক’ত , ‘আলপোনোল োলক নোখোয় তনবক’? 
بَّه    ٰرَّ ْ  فَّقَّ ؗ  اََّلَّ  قَّالَّ  اِلَّهْْیِ  تَّاْكُلُْونَّ

28. ফ ত ততওলঁ োকৰ বিষলয় ততওৰঁ মনত ভীবতৰ সিোৰ 

হ’ । ততওঁল োলক ক’ত , ‘ভয় নকবৰি’; অৱলশষত 

ততওঁল োলক ততওঁক এজন জ্ঞোনী পুত্ৰ সেোনৰ সুসংিোদ বদল । 

سَّ  َّْوجَّ ْ  فَّا لُْوا  ِخْیفًَّة    ِمْٰنُ ْف    َلَّ  قَّا  تَّخَّ
ُرْوهُ  بَّٰشَّ هم   وَّ  عَّلِْیم    ِبُغل

29. ততবতয়ো ততওঁৰ স্ত্ৰী বচঞবৰ বচঞবৰ আগুৱোই আবহ  আৰু 

বনজলৰ মুখত থপবৰয়োই ক’ত , িন্ধযো-িৃিো (এজনীৰ সেোন 

হ’ি তকলনলক?)। 

َّقْبَّلَِّت  تُه   فَّا َّ ا ة   ِفْ  اْمرَّ ٰرَّ كَّْٰت  صَّ   فَّصَّ
ا  هَّ ُجوْز   وَّقَّالَّْت  وَّْجهَّ ِقْیم   عَّ  عَّ

30. ততওঁল োলক ক’ত , ‘ততোমোৰ প্ৰবতপো লক এইলটোলৱ 

হকলছ; বনশ্চয় ততওঁ প্ৰজ্ঞোময়, সিিজ্ঞ’। 

لِِك ن  قَّالُْوا بُِٰك    قَّالَّ   كَّذه نَّٰه    رَّ   اِ
ِكْیُم  لِْیُم  ُهوَّالْحَّ  الْعَّ

31. ইব্ৰোহীলম ক’ত , ‘তহ তপ্ৰবৰত বফবৰিোসক ! 

ততোমোল োকৰ বিলশষ কোম বক’? 
ْطُبُكْم  فَّمَّا  قَّالَّ  ا  خَّ َّیُٰهَّ لُْونَّ  ا  الْمُْرسَّ

32. ততওঁল োলক ক’ত , ‘বনশ্চয় আমোক এটো অপৰোধী 

সম্প্ৰদোয়ৰ ওচৰল  তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ--- 
لُْو ا َّا   قَّا نٰ ن   قَّْوم   اِله  اُْرِسلْنَّا   اِ  ٰمُْجِرِمْیَّ

33. বসহঁতৰ ওপৰত পকো মোটিৰ টুকুৰো বনলক্ষ্প কবৰিল ,  َّلُِنْرِسل  ْ ةً  عَّلَّهْْیِ ارَّ ن  ٰمِْن   ِحجَّ  ِطْی 
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34. বযলটো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বচবহ্নত 

সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ িোলি। 
ٰوَّمَّةً  بِٰكَّ  ِعْندَّ  ٰمُسَّ  لِلْمُْسِرفِْیَّ  رَّ

35. আৰু তোত বযসক  মুবমন আবছ  আবম বসহঁতক উব য়োই 

আবনলছোঁ। 
ْجنَّا  َّْخرَّ َّانَّ  مَّْن  فَّا ا  ك   ِمنَّ  فِْیهَّ
 الْمُْؤِمِنْیَّ  

36. বকন্তু আবম তোত এটো পবৰয়ো ৰ িোবহলৰ আন তকোলনো 

মুছব ম তপোৱো নোবছল োঁ। 

ْدنَّا  فَّمَّا  ا  وَّجَّ ْْیَّ   فِْیهَّ   ٰمِنَّ  بَّْیت   غَّ
 الْمُْسلِمِْیَّ  

37. আৰু বযসকল  যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিক ভয় কলৰ আবম 

বসহঁতৰ িোলি তোত এটো বনদশিন হথ আবহলছোঁ। 
ْكنَّا  ا   وَّتَّرَّ یَّةً  فِْیهَّ َِّٰذیْنَّ  اه افُْونَّ  لِٰل   یَّخَّ
ابَّ  ذَّ  اَْلَّلِْیمَّ   الْعَّ

38. আৰু মূছোৰ কোবহনীলতো বনদশিন আলছ, তযবতয়ো আবম 

ততওঁক সুস্পষ্ট প্ৰমোণসহ বফৰআউনৰ ওচৰল  

পঠিয়োইবছল োঁ, 

لْنههُ  اِذْ  ُمْوسه   وَِّفْ  َّْرسَّ ْونَّ   اِله  ا  فِْرعَّ
ن    ٰمُِبْی   ِبُسلْطه

39. বকন্তু বস ক্ষ্মতোৰ অহংকোৰত মুখ ঘূৰোই হ বছ  আৰু 

হকবছ , ‘এও ঁএজন (সুদক্ষ্) যোদুকৰ নহ’ত  উন্মোদ’। 

ٰله  ِحر   وَّقَّالَّ  ِبُرْكِنه   فَّتَّوَّ َّوْ  سه مَّْجُنْون    ا
 

40. ফ ত আবম তোক আৰু তোৰ তসনোিোবহনীক শোবি 

বিবহবছল োঁ আৰু বসহঁতক সোগৰত বনলক্ষ্প কবৰবছল োঁ, আৰু বস 

আবছ  বতৰস্কোৰলযোগয। 

هُ  ْذنه ُهْم  وَُّجُنْودَّه   فَّاَّخَّ  الْیَّٰمِ  ِف  فَّنَّبَّْذنه
 وَُّهوَُّملِْیم   

41. আৰু বনদশিন আলছ আদ সম্প্ৰদোয়ৰ ঘটনোলতো, (স্মৰণ 

কৰো) তযবতয়ো আবম বসহঁতৰ বিৰুলি অক যোণকৰ িতোহ 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ; 

لْنَّا  اِذْ  عَّاد   وَِّفْ  َّْرسَّ ُ   ا یْحَّ  عَّلَّهْْیِ  الٰرِ
ِقْیمَّ    الْعَّ

42. তসই িতোহজোলক এলকোলৱ এৰো নোবছ , যোৰ ওপলৰবদ 

হগবছ  তোক চূণি-বিচূণি কবৰ হগবছ । 
ا  رُ  مَّ ء   ِمْن  تَّذَّ ْ تَّْت  َشَّ َّ  اَِٰلَّ  عَّلَّْیهِ  ا

لَّْتهُ  عَّ ِمْیِم   جَّ َّالٰرَّ  ك
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43. আৰু বনদশিন আলছ ছোমূদ সম্প্ৰদোয়ৰ ঘটনোলতো, তযবতয়ো 

বসহঁতক তকোৱো হহবছ , ‘এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক 

ততোমোল োলক তভোগ কবৰ ত োৱো’। 

َُّمْودَّ  وَِّفْ  ٰته  تَّمَّٰتَُّعْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  اِذْ  ث   حَّ
 ِحْی  

44. তথোবপও বসহঁলত বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ অমোনয 

কবৰল ; ফ ত বসহঁত চোই থকো অৱিোলত বসহঁতক িজ্ৰপোলত 

ধবৰল । 

تَّْوا ْن  فَّعَّ َّْمرِ  عَّ بِِٰهْم  ا ْتُهُم  رَّ ذَّ  فَّاَّخَّ
ِعقَّةُ   یَّْنُظُرْونَّ  وَُّهْم  الٰصه

45. ফ ত বসহঁলত বথয় হ’িল লকও সক্ষ্ম নহ’  আৰু 

প্ৰবতলৰোলধো কবৰি তনোৱোবৰল । 
اُعْوا فَّمَّا  ا  ِمْن  اْستَّطَّ مَّ َّانُْوا قِیَّام  ٰوَّ  ك

ن   ُمنْتَِّصِریْنَّ

46. আৰু (ধ্বংস কবৰবছল োঁ) ইয়োৰ আগত নূহৰ সম্প্ৰদোয়ক, 

বনশ্চয় বসহঁত আবছ  ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়। 
نَُّٰهْم   قَّْبُل    ٰمِْن  نُْوح   وَّقَّْومَّ  َّانُْوا اِ  قَّْوًما  ك

ن   فهِسِقْیَّ

47. আৰু আবম আমোৰ ক্ষ্মতোৰ ি ত আকোশ বনমিোণ কবৰলছোঁ 

আৰু বনশ্চয় আবম মহোসম্প্ৰসোৰণকোৰী। 
مَّٓاءَّ  ا  وَّالٰسَّ نَّٰا ِباَّیْىد   بَّنَّیْنههَّ  ٰوَّاِ
 لَّمُْوِسُعْونَّ 

48. আৰু আবম ভূবমখনক পোবৰ বদলছোঁ, (তচোৱোলচোন, আবম) 

বকমোন সুিৰ িযৱিোপনোকোৰী! 
ا  وَّاَْلَّْرضَّ  ْشنههَّ  الْمهِهُدْونَّ   فَِّنْعمَّ  فَّرَّ

49. আৰু আবম প্ৰবতলটো িস্তু তযোৰো তযোৰোলক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ, 

যোলত ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 
ِمْن  ء   كُٰلِ  وَّ ْ لَّْقنَّا  َشَّ ْیِ  خَّ لَّٰكُْم  زَّْوجَّ   لَّعَّ

ٰكَُّرْونَّ   تَّذَّ

50. এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ ফোল  ধোবৱত তহোৱো, 

বনশ্চয় মই তকৱ  ততওঁৰ তৰফৰ পৰো এজন স্পষ্ট 

সতকি কোৰীলহ। 

ا ْو  ِ    اِلَّ  فَِّفٰرُ ْ   اّلٰله   نَِّذیْر   ٰمِْنهُ  لَّكُْم  اِٰنِ
ِبْی     ٰمُ

51. আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ  গত আন তকোলনো ই োহ 

বনধিোৰণ নকবৰিো; বনশ্চয় মই ততওঁৰ তৰফৰ পৰো এজন স্পষ্ট 

সতকি কোৰী। 

لُْوا وََّلَّ  ِ  مَّعَّ  تَّْجعَّ هًها  اّلٰله رَّ    اِل ْ   اهخَّ   اِٰنِ
ِبْی    نَِّذیْر   ٰمِْنهُ  لَّكُْم   ٰمُ
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52. এইদলৰ বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ৰ ওচৰল  তযবতয়োই 

তকোলনো ৰোছু  আবহলছ, ততবতয়োই বসহঁলত হকলছ, ‘এও ঁ

এজন যোদুকৰ নহ’ত  উন্মোদ’। 

لِكَّ  ا   كَّذه   ٰمِْن  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  اَّٰتَّ  مَّ
لُْوا اَِٰلَّ  ٰرَُّسْول   اِحر   قَّا َّوْ  سَّ  مَّْجُنْون    ا

53. বসহঁলত ইজলন বসজনক এই বিষলয় অবছয়ত কবৰলছ 

তনবক? িৰং বসহঁত হহলছ সীমো ঙ্ঘনকোৰী সম্প্ৰদোয়। 
ْوا تَّوَّاصَّ َّ اُغْونَّ   قَّْوم   ُهْم  بَّْل   ِبه     ا  طَّ

54. এলতলক তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো, ততোমোৰ তকোলনো 

তদোষ নহ’ি। 
ٰلَّ  ْ  فَّتَّوَّ ْٰنُ َّنْتَّ  فَّمَّا   عَّ  ِبمَّلُْوم   ا

55. আৰু তুবম উপলদশ বদ থোকো, কোৰণ বনশ্চয় উপলদশ 

মুবমনসক ৰ উপকোৰত আলহ। 
رْ  ٰكِ ی فَّاِٰنَّ  وَّذَّ ْكره الْمُْؤِمِنْیَّ  تَّْنفَّعُ  الٰذِ
 

56. আৰু মই বজন আৰু মোনুহক তকৱ  এইকোৰলণই সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ তয, বসহঁত তকৱ  তমোলৰই ইিোদত কবৰি। 
ا  مَّ لَّْقُت  وَّ  اَِٰلَّ  وَّاَْلِنْسَّ  الِْجٰنَّ  خَّ

 لِیَّْعُبُدْوِن 

57. মই বসহঁতৰ পৰো তকোলনো জীবৱকো বনবিচোলৰোঁ আৰু মই 

এইলটোও বনবিচোলৰোঁ তয, বসহঁলত তমোক খুৱোি। 
ا   ْ  اُِریُْد  مَّ ا   ٰرِْزق   ٰمِْن  ِمْٰنُ مَّ َّْن  اُِریُْد  وَّ  ا

 یُْٰطِعُمْوِن 

58. বনশ্চয় আল্লোলহই জীবৱকোদোতো, প্ৰি  শবিধৰ, 

মহোপৰোৰমশো ী। 
َّ  اِٰنَّ  ٰزَّاُق  اّلٰله  الْمَِّتْیُ  الُْقٰوَّةِ  ذُو ُهوَّالٰرَّ

59. এলতলক সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ িোলি আলছ বসহঁতৰ 

সমমতো ম্বীসক ৰ দলৰই প্ৰোপয (শোবি); গবতলক বসহঁলত 

খৰলখদো কবৰি নো োলগ। 

َِّٰذیْنَّ  فَّاِٰنَّ  لَّمُْوا لِل   ذَّنُْوِب  ٰمِثْلَّ  ذَّنُْوبًا ظَّ
 ْ ُِبِ  یَّْستَّْعِجلُْوِن  فَّلَّ   اَّْصحه

60. বযসকল  কুফৰী কবৰলছ বসহঁতৰ িোলি তসইবদনো ধ্বংস 

অবনিোযি, বয বদৱসলটোৰ বিষলয় বসহঁতক সতকি  কৰো হহলছ। 
یْل   َِّٰذیْنَّ  فَّوَّ   یَّْٰوِمِهُم  ِمْن  كَّفَُّرْوا لِٰل
ن  الَِّٰذْی   یُْوعَُّدْونَّ
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আত-তুৰ الطوَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত তুৰ পিিতৰ,  وِْرن  وَّالٰطُ

2. শপত বকতোিৰ, বযখন ব বপিি আলছ,   ن  وَِّكتهب  ٰمَّْسُطوْر 

3. উনু্মি পোতত।  ْٰق   ِف ن  رَّ  ٰمَّْنُشوْر 

4. শপত িোইতু  মো’মূৰৰ (আিোদ গৃহৰ),  الْمَّْعُموِْرن  وَّالْبَّیِْت 

5. শপত সুউচ্চ চোদৰ,  ْقِف  الْمَّْرفُْوِعن  وَّالٰسَّ

6. শপত তৰি-বিকু্ষ্ব্ধ উত্তো  সোগৰৰ--  ِالْمَّْسُجوِْرن  وَّالْبَّْحر 

7. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ শোবি অৱশযম্ভোৱী,  َّابَّ  اِٰن بِٰكَّ  عَّذَّ ن  رَّ  لَّوَّاقِع 

8. ইয়োক প্ৰবতলৰোধ কবৰি পৰো তকোলনো নোই।  ا ن  ِمْن  لَّه   ٰمَّ  دَّافِع 

9. বযবদনো প্ৰি ভোলৱ আকোশ প্ৰকবম্পত হ’ি,  َّمَّٓاءُ  تَُّموْرُ  یَّْٰوم  مَّوًْران  الٰسَّ

10. আৰু পিিতসমূহ দ্ৰুতগবতত পবৰভ্ৰমণ কবৰি;  ُا    الِْجبَّالُ  وَّتَِّسْْی ْْیً  سَّ

11. এলতলক সিিনোশ তসইবদনো অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   فَّوَّ ى ِ ن  یَّْٰومَّ ِبْیَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

12. বযসকল  তখ -তধমোব ৰ ছ নোলৰ অসোৰ কমিত ব প্ত 

থোলক। 
ْوض   ِفْ  ُهْم  الَِّٰذیْنَّ  ُبْونَّ   خَّ  یَّٰلْعَّ

13. তসইবদনো বসহঁতক জোহোন্নোমৰ জুইৰ ফোল  গবতয়োই তখবদ 

হ  তযোৱো হ’ি, 
ْونَّ  یَّْومَّ  ٰعُ نَّٰمَّ  نَّارِ  اِله  یُدَّ هَّ  دَّعًٰا   جَّ
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14. ‘এইলটোলৱ তসই জোহোন্নোম, যোক ততোমোল োলক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো’। 

ِذهِ  ا  ُكنُْتْم  الَِّٰتْ  النَّٰارُ  هه بُْونَّ  ِبهَّ  ُتكَّٰذِ

15. এইলটো যোদু তনবক? তন ততোমোল োলক তদখো তনোলপোৱো!   َّفَِّسْحر ا   ا َّْم  ههذَّ َّنُْتْم  ا  ُتْبِصُرْونَّ   َلَّ  ا

16. ততোমোল োলক জুইত প্ৰলৱশ কৰো, তোৰ বপছত 

ততোমোল োলক হধযিয ধোৰণ কৰো িো নকৰো উভলয়ই 

ততোমোল োকৰ িোলি সমোন। ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তোলৰই 

প্ৰবতফ  ততোমোল োকক বদয়ো হহলছ। 

ا اِْصلَّْوهَّا  ْو  َّوْ  فَّاْصَِبُ ْوا    َلَّ  ا   تَّْصَِبُ
وَّٓاء   نَّٰمَّا   عَّلَّْیُكْم    سَّ ْونَّ  اِ ا  ُتْجزَّ   ُكنُْتْم  مَّ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

17. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি জোন্নোতত আৰু প্ৰোচুযিসমূহৰ 

বভতৰত। 
ن  ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ  نٰهت  ٰوَّنَِّعْیم   جَّ

18. ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক ততওঁল োকক বয প্ৰদোন 

কবৰলছ তসয়ো ততওঁল োলক উপলভোগ কবৰি,  গলত 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক ততওঁল োকক ৰক্ষ্ো কবৰি জ্ব ে 

অবিৰ শোবিৰ পৰো, 

هُىْ  ِبمَّا   فهِكِهْیَّ  ته بُُٰهْم    اه   وَّوَّقههُىْ   رَّ
بُُٰهْم  ابَّ  رَّ ِحْیِم  عَّذَّ  الْجَّ

19. (ততওঁল োকক তকোৱো হ'ি) ততোমোল োলক বয আম  

কবৰবছ ো তোৰ প্ৰবতদোন বহচোলপ তৃবপ্তৰ হসলত পোনোহোৰ কৰো; 
بُْوا كُلُْوا ٌۢا  وَّاْشرَّ ـ ً   ُكنُْتْم  ِبمَّا  هَِّنْیٓ

ن   تَّْعمَّلُْونَّ

20. ততওঁল োলক তেণীিিভোলৱ সুসবজ্জত আসনত আউজী 

িবহি; আৰু আবম ততওঁল োকৰ বম ন ঘটোম মৃগনয়নী িোঙৰ 

চকুবিবশষ্টো হুৰৰ হসলত; 

له  ُمٰتَِّكـ ِْیَّ    ٰمَّْصُفْوفَّة     ُسُرر   عَّ
 ْ ُ ٰوَّْجٰنه  ِعْی   ِبُحوْر   وَّزَّ

21. আৰু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু ততওঁল োকৰ সেোন-

সেবতও ঈমোনৰ তক্ষ্ত্ৰত ততওঁল োকৰ অনুগোমী হহলছ, আবম 

ততওঁল োকৰ  গত ততওঁল োকৰ সেোন-সেবতক একবত্ৰত 

কবৰম, আৰু ততওঁল োকৰ কমিফ  আবম অ লপো হ্ৰোস 

নকবৰম; প্ৰলতযক িযবিলয়ই বনজৰ কৃতকমিৰ িোলি দোয়ী। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ْ  اه هَْتُ تَّٰبَّعَّ ْ  وَّا یَّٰهَُتُ  ذُٰرِ
ْقنَّا  ِباِیْمَّان   َّلْحَّ ْ  ِبِهْم  ا ُ ا   ذُٰرِیَّٰهَتَّ مَّ   وَّ
 ْ ُ َّلَّْتٰنه مَّلِِهْم  ٰمِْن  ا ء     ٰمِْن  عَّ ْ  كُٰلُ   َشَّ
بَّ  ِبمَّا  اْمِرئ    ِهْی   كَّسَّ  رَّ

22. আৰু আবম ততওঁল োকক অবতবৰি প্ৰদোন কবৰম ফ -

মূ  আৰু মোংস, বযলিোৰ ততওঁল োলক কোমনো কবৰি। 
ُهْم  دْنه َّْمدَّ ة   وَّا ِكهَّ لَّْحم  ِبفَّا ٰمَّا  ٰوَّ   ٰمِ
 یَّْشتَُّهْونَّ 
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23. তোত ততওলঁ োলক পৰস্পলৰ পোনপোত্ৰ আদোন-প্ৰদোন 

কবৰি, তোত তকোলনো বনৰথিক কথো-িতৰো নোথোবকি আৰু 

তকোলনো পোপ কোলমো নোথোবকি। 

ا   یَّتَّنَّازَُّعْونَّ  َّاًْسا فِْیهَّ ا   لَّْغو   َٰلَّ  ك   وََّلَّ  فِْیهَّ
 تَّاْثِْیم  

24. আৰু তোত ততওলঁ োকৰ তসৱোত চোবৰওফোল  ঘুবৰ থোবকি 

বকলশোৰসক ৰ দ ; বসহঁত তদখোত তযবনিো সুৰবক্ষ্ত মুকুতো। 
یَُّطْوُف  ْ   وَّ َّنَُّٰهْم  لَُّٰهْم  غِلْمَّان   عَّلَّهْْیِ َّا  ك
 ٰمَّكُْنْون    لُْؤلُؤ  

25. আৰু ততওঁল োলক ইজলন বসজনৰ ফোল  চোই তসোধ-লপোছ 

কবৰি, 
َّقْبَّلَّ  له  بَّْعُضُهْم  وَّا   بَّْعض   عَّ

لُْونَّ  ٓاءَّ  یَّٰتَّسَّ

26. ততওঁল োলক ক’ি, ‘বনশ্চয় আবম ইবতপূলিি আমোৰ 

পবৰয়ো  িগিৰ মোজত শংবকত অৱিোত আবছল োঁ’। 

لُْو ا َّْهلِنَّا  ِفْ    قَّْبُل  ُكنَّٰا  اِنَّٰا  قَّا ُمْشِفِقْیَّ   ا
 

27. তোৰ বপছত আল্লোলহ আমোৰ প্ৰবত অনুগ্ৰহ কবৰলছ আৰু 

আমোক জুইৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰলছ। 
ُ  فَّمَّٰنَّ  ابَّ   وَّوَّقهىنَّا  عَّلَّیْنَّا  اّلٰله   عَّذَّ

ُمْوِم   الٰسَّ

28. বনশ্চয় আবম আগলতও ততওঁলকই আহ্বোন কবৰবছল োঁ; 

বনশ্চয় ততওঁ কৃপোময়, পৰম দয়ো ু। 
نَّٰا  نَّٰه    نَّْدُعْوهُ    قَّْبُل  ِمْن  ُكنَّٰا  اِ ُٰ  اِ   ُهوَّالَْبَّ

ِحیُْمن   الٰرَّ

29. এলতলক তুবম উপলদশ বদ থোকো, কোৰণ ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহত তুবম গণলকো নহয় আৰু উন্মোলদো নহয়। 
رْ  ٰكِ َّنْتَّ  فَّمَّا   فَّذَّ بِٰكَّ  ِبِنْعمَِّت  ا ِبكَّاِهن    رَّ
 مَّْجُنْون    ٰوََّلَّ 

30. বসহঁলত কয় তনবক তয, এও ঁ(মুহোম্মদ) এজন কবি? আবম 

তোৰ মৃতুযৰ প্ৰতীক্ষ্ো কবৰলছোঁ। 
َّْم  اِعر   یَُّقْولُْونَّ  ا بَُّٰص  شَّ َّ یْبَّ  ِبه   نََّٰتَّ  رَّ

 الْمَُّنْوِن 

31. তকোৱো, ‘ততোমোল োলক অলপক্ষ্ো কৰো, বনশ্চয় মলয়ো 

ততোমোল োকৰ  গত অলপক্ষ্ো কবৰ আলছোঁ’। 

بَُّٰصْوا قُْل  ْ  تَّرَّ كُْم  فَّاِٰنِ   ٰمِنَّ  مَّعَّ
بِِٰصْیَّ   َّ  الْمَُتَّ

32. বসহঁতৰ বিলিক-িুবিলয় বসহঁতক এই আলদশ বদলয় 

তনবক? তন বসহঁত সীমো ংঘনকোৰী সম্প্ৰদোয়? 
َّْم  ُمُهْم  تَّاُْمُرُهْم  ا َّْحلَّ ا   ا ذَّ َّْم  ِبهه  ُهْم  ا
اُغْونَّ   قَّْوم    طَّ
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33. তন বসহঁলত কয়, ‘এই তকোৰআনখন এওঁ বনলজই ৰচনো 

কবৰলছ’? িৰং বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকবৰি। 

َّْم  ٰوَّلَّه     یَُّقْولُْونَّ  ا  یُْؤِمُنْونَّ   َٰلَّ  بَّْل   تَّقَّ

34. এলতলক বসহঁত যবদ সতযিোদী হয়, ততবতয়োহ’ত  বসহঁলত 

ইয়োৰ দলৰ তকোলনো িোণী হ  আহকলচোন! 
ِدیْث   فَّلْیَّاُْتْوا َّانُْوا اِْن  ٰمِثْلِه    ِبحَّ  ك
ِدقِْیَّ    صه

35. বসহঁলত স্ৰষ্টোবিহীন সৃবষ্ট হহলছ তনবক, তন বসহঁত বনলজই 

স্ৰষ্টো? 
َّْم  ْْیِ   ِمْن  ُخلُِقْوا ا ء   غَّ ْ َّْم  َشَّ  ُهُم  ا

لُِقْونَّ    الْخه

36. অথিো বসহঁলত আকোশমি  আৰু পৃবথৱীক সৃবষ্ট কবৰলছ 

তনবক? িৰং বসহঁলত দৃঢ বিশ্বোস নকলৰ। 
َّْم  لَُّقوا ا مهوهِت  خَّ  َٰلَّ  بَّْل   وَّاَْلَّْرضَّ    الٰسَّ

 یُْوقُِنْونَّ  

37. তন বসহঁতৰ ওচৰত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তগোপন তকোলনো 

ভোিোৰ আলছ? তন বসহঁলতই সকল ো িস্তুৰ বনয়ন্ত্ৰণকোৰী? 
َّْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْندَّ زَّ بِٰكَّ  خَّ َّْم  رَّ   ُهُم  ا

ْیِطُرْونَّ   َّ  الْمُص 

38. তন বসহঁতৰ ওচৰত জখ ো আলছ, য’ত আলৰোহণ কবৰ 

বসহঁলত (উিি জগতৰ কথো) শুবনিল  পোয়? ততলে বসহঁলত 

শুনো তপোৱো তসই স্পষ্ট প্ৰমোণলটো হ  আহকলচোন! 

َّْم    فَّلْیَّاِْت   فِْیِه    یَّْٰستَِّمُعْونَّ  ُسلَّٰم   لَُّهْم  ا
ن   ُمْستَِّمُعُهْم   ٰمُِبْی    ِبُسلْطه

39. তন কনযো সেোন ততওঁৰ িোলি; আৰু পুত্ৰ সেোন 

ততোমোল োকৰ িোলি? 
َّْم  لَّكُُم  الْبَّنهُت  لَّهُ  ا  الْبَّنُْونَّ   وَّ

40. (লহ নিী!) তুবম বসহঁতৰ ওচৰত পোবৰেবমক (বিবনময়) 

দোিী কবৰছো তনবক, যোৰ ফ ত বসহঁলত ঋণৰ তিোজোত 

ভোৰোৰোে হহ পবৰলছ? 

َّْم  َّْجًرا تَّْسـ َّلُُهْم  ا م   ٰمِْن  فَُّهْم  ا   ٰمَّْغرَّ
 ٰمُثْقَّلُْونَّ  

41. তন বসহঁতৰ ওচৰত গোলয়িৰ জ্ঞোন আলছ, বযলটো বসহঁলত 

ব বখ ৰোলখ! 
َّْم  ُهُم  ا ْیُب  ِعْندَّ  یَّْكتُبُْونَّ   فَُّهْم  الْغَّ

42. তন বসহঁলত তকোলনো ষডযন্ত্ৰ কবৰি বিচোবৰলছ? (জোবন 

তথোৱো) বযসকল  কুফৰী কলৰ বসহঁলতই হ’ি ষডযন্ত্ৰৰ বচকোৰ। 
َّْم  لَِّٰذیْنَّ   كَّْیًدا    یُِریُْدْونَّ  ا  كَّفَُّرْوا فَّا
 الْمَِّكْیُدْونَّ   ُهُم 
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43. তন আল্লোহৰ িোবহলৰ বসহঁতৰ তকোলনো ই োহ আলছ? 

বসহঁলত বয বশ্বকি  কলৰ তোৰ পৰো আল্লোহ পবৱত্ৰ। 
َّْم  هه   لَُّهْم  ا ْْیُ  اِل ِ    غَّ نَّ   اّلٰله ِ  ُسْبحه ٰمَّا  اّلٰله   عَّ

 یُْشِرُكْونَّ 

44. আৰু আকোশৰ তকোলনো টুকুৰো ভোবগ পৰো তদবখল ও 

বসহঁলত ক’ি, ‘এইলটো এটো পুবিভূত তমঘ’। 

ْوا وَّاِْن  مَّٓاءِ  ٰمِنَّ  ِكْسًفا  یَّٰرَّ اقًِطا  الٰسَّ   سَّ
اب   یَُّٰقْولُْوا حَّ  ٰمَّْرُكْوم   سَّ

45. এলতলক বসহঁতক এবৰ বদয়ো তসই বদৱসল লক, বযবদনো 

বসহঁত িজ্ৰোঘোতৰ ফ ত অলচতন হহ পবৰি। 

ْرُهْم  ٰته  فَّذَّ هُقْوا حَّ ُهُم  یُل  فِْیهِ  الَِّٰذْی  یَّْومَّ
ن  ُقْونَّ  یُْصعَّ

46. তসইবদনো বসহঁতৰ ষডযন্ত্ৰ তকোলনো কোমত নোবহি আৰু 

বসহঁতক সহোয়ও কৰো নহ’ি। 
ْ  یُْغِنْ  َلَّ  یَّْومَّ  ْٰنُ ْیـ ًا ٰوََّلَّ  كَّْیُدُهْم  عَّ   شَّ
ُرْونَّ   ُهْم   یُْنصَّ

47. বনশ্চয় ইয়োৰ িোবহলৰও আৰু শোবি আলছ 

সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ িোলি। বকন্তু বসহঁতৰ অবধকোংশই এই 

কথো নোজোলন। 

َِّٰذیْنَّ  وَّاِٰنَّ  لَّمُْوا لِل ابًا ظَّ لِكَّ  دُْونَّ  عَّذَّ   ذه
هِكٰنَّ  ل ُهْم  وَّ ْكثَّرَّ َّ  یَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  ا

48. আৰু তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বসিোেৰ অলপক্ষ্ত 

হধযিয ধোৰণ কৰো; কোৰণ তুবম আমোৰ চুকুৰ সনু্মখলত আছো। 

তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত পবৱত্ৰতো আৰু 

মবহমো তঘোষণো কৰো তযবতয়ো তুবম বথয় তহোৱো। 

بِٰكَّ  لُِحكِْم  وَّاْصَِبْ    ِباَّعُْیِننَّا  فَّاِنَّٰكَّ   رَّ
ْح  بِٰ ْمدِ  وَّسَّ بِٰكَّ  ِبحَّ  تَُّقْوُمن  ِحْیَّ  رَّ

49. আৰু ততওঁৰ পবৱত্ৰতো তঘোষণো কৰো বনশোৰ ভোগত আৰু 

তৰোলিোৰ অিবমত তহোৱোৰ বপছত। 
ِمنَّ  ْحهُ  الَّْٰیِل  وَّ بِٰ   وَّاِدْبَّارَّ  فَّسَّ

 النُُٰجْوِمن 
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আন-নোজম النجَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত নক্ষ্ত্ৰৰ, তযবতয়ো ই অিবমত হয়,  هَّوهین  اِذَّا وَّالنَّْٰجِم 

2. ততোমোল োকৰ সিী বিভ্ৰোে তহোৱো নোই, আৰু বিপথগোমীও 

তহোৱো নোই, 
ا  ٰلَّ  مَّ اِحبُُكْم   ضَّ ا  صَّ مَّ وهی   وَّ  غَّ

3. আৰু ততওঁ মলন সজো কথো নকয়।  ا مَّ ِن  یَّْنِطُق  وَّ وهی   عَّ  الْهَّ

4. এয়ো হহলছ তকৱ  অহী, বযলটো ততওঁৰ প্ৰবত অহীৰূলপ 

তপ্ৰৰণ কৰো হয়, 
ن  وَّْح   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن   یُْٰوحه

5. ততওঁক বশক্ষ্ো দোন কলৰ, প্ৰি  শবিধৰ (বফবৰিো 

বজব্ৰীল ), 
ِدیُْد  عَّلَّٰمَّه    الُْقوهین  شَّ

6. তসৌিযিপূণি সেো। তোৰ বপছত ততওঁ বিৰ হহবছ ,  ْة     ذُو  فَّاْستَّوهین   ِمٰرَّ

7. আৰু ততওঁ আবছ  ঊিি বদগেত,  ِباَْلُفُِق  اَْلَّْعله   وَُّهوَّ

8. তোৰ বপছত ততও ঁ (ৰোছু ৰ) বনকটৱতী হ’ , অবত 

বনকটৱতী, 
ن   دَّنَّا  ثُٰمَّ  ٰله  فَّتَّدَّ

9. ফ ত উভয়ৰ মোজত দুখন তধনুৰ দুৰত্ব ৰ’ , অথিো 

তোলতোলক কম। 
ْیِ  قَّابَّ  فَّكَّانَّ  َّوْ  قَّْوسَّ َّدْنه   ا  ا

10. ততবতয়ো আল্লোলহ ততওৰঁ িোিোৰ প্ৰবত বয অহী 

কবৰি গীয়ো আবছ  তসয়ো অহী কবৰল । 
ْبِده   اِله  فَّاَّْوحه   ا   عَّ َّْوحه   مَّ  ا

11. ততও ঁবয তদবখলছ, ততওৰঁ অেলৰ তসইলিোৰক অস্বীকোৰ 

কৰো নোই; 
ا  بَّ  مَّ ا  الُْفؤَّادُ  كَّذَّ اهی  مَّ  رَّ
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12. ততওঁ বয তদবখলছ, তসই সম্পলকি  ততোমোল োলক ততওৰঁ 

 গত বিতকি  কবৰিো তনবক? 
ُرْونَّه   َّفَُّتمه له  ا ا  عَّ ی  مَّ  یَّره

13. আৰু বনশ্চয় ততওঁক ততও ঁআৰু এিোৰ তদবখবছ ।  لَّقَّْد هُ  وَّ اه ین  نَّْزلَّةً  رَّ  اُْخره

14. বছদৰোতু  মুনতোহোৰ ওচৰত,  َّةِ  ِعْند  الْمُنْتَّهه  ِسْدرَّ

15. যোৰ ওচৰত জোন্নোতু  মো’ওৱো অৱবিত।  هَّا نَّٰةُ  ِعْندَّ ی   جَّ  الْمَّاْوه

16. তযবতয়ো বছদৰোই বয আচ্ছোবদত কৰোৰ তসয়ো আচ্ছোবদত 

কবৰবছ , 
ةَّ  یَّْغَشَّ  اِذْ  ْدرَّ ا  الٰسِ ن  مَّ  یَّْغَشه

17. ততওঁৰ দৃবষ্ট বিভ্ৰম তহোৱো নোই, আৰু সীমোও অবতৰম কৰো 

নোই। 
ا  رُ  زَّاغَّ  مَّ ا  الْبَّصَّ مَّ غه  وَّ  طَّ

18. বনশ্চয় ততও ঁ বনজ প্ৰবতপো কৰ বকছুমোন মহোন 

বনদশিনোৱ ী তদবখবছ ; 
اهی لَّقَّْد  یهِت  ِمْن  رَّ بِٰهِ  اه ی  رَّ  الْكَُْبه

19. এলতলক ততোমোল োলক  োত আৰু উজ্ঝো সম্পলকি  বক 

তকোৱো? 
ءَّیُْتُم  َّفَّرَّ ین  اللٰهتَّ  ا  وَّالُْعٰزه

20. আৰু তৃতীয় আন এটো মোনোত সম্পলকি مَّنهوةَّ  ? ی  الثَّٰالِثَّةَّ  وَّ  اَْلُْخره

21. এইলটো তকলন ধৰণৰ কথো, ততোমোল োকৰ িোলি পুত্ৰ সেোন 

আৰু আল্লোহৰ িোলি কনযো সেোন? 
َّلَّكُُم  كَّرُ  ا لَّهُ  الٰذَّ  اَْلُنْثهی  وَّ

22. ততলনহ’ত  এয়ো তদলখোন এটো অসিত িন্টন।  َّی  قِْسمَّة   اِذًا تِلْك  ِضْیزه
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23. দৰোচ লত এইলিোৰ বকছুমোন নোমৰ িোবহলৰ আন এলকো 

নহয়, বযলিোৰ নোম ততোমোল োলক আৰু ততোমোল োকৰ 

বপতৃপুৰুষসকল  বনলজই ৰোবখছো, যোৰ সমথিনত আল্লোলহ 

তকোলনো দ ী -প্ৰমোণ অৱতীণি কৰো নোই। বসহঁলত তকৱ  

অনুমোন আৰু বনজৰ প্ৰিৃবত্তৰলহ অনুসৰণ কলৰ, অথচ বনশ্চয় 

বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো বহদোয়ত 

আবহ পবৰলছ। 

َّْسمَّٓاء   اَِٰلَّ   ِِهَّ  اِْن  ٰمَّیُْتُمْوهَّا   ا َّنُْتْم  سَّ   ا
بَّٓاُؤُكْم  لَّ  ٰمَّا   وَّاه َّنْزَّ ُ  ا ا  اّلٰله ن     ِمْن  ِبهَّ   ُسلْطه

ٰنَّ  اَِٰلَّ  یَّٰتَِّٰبُعْونَّ  اِْن  ا  الٰظَّ مَّ   تَّْهوَّی وَّ
لَّقَّْد   اَْلَّنُْفُس    ُهْم  وَّ ٓاءَّ بِِٰهُم  ٰمِْن  جَّ   ٰرَّ
ی    الُْهده

24. মোনুলহ বয বিচোলৰ তসইলটোলৱ বস পোয়লন?  َّْم اِن  ا ا  لِْلِنْسَّ ؗ   مَّ  تَّمَّٰنه

25. প্ৰকৃতলত আবখৰোত আৰু দুবনয়ো আল্লোহলৰই।  ِٰهه ةُ  فَّلِل ن  اَْلهِخرَّ  وَّاَْلُْوله

26. আৰু আকোশসমূহত অসংখয বফবৰিো আলছ, বযসক ৰ 

মধযিতো তকোলনো কোমত নোবহি, বকন্তু আল্লোলহ যোক ইচ্ছো কলৰ 

আৰু যোৰ প্ৰবত ততওঁ সন্তুষ্ট হয় তোক অনুমবত বদল  (তোৰ 

বিষয়লটো সুকীয়ো)। 

مهوهِت  ِف  ٰمَّلَّك   ٰمِْن  وَّكَّْم   ُتْغِنْ  َلَّ  الٰسَّ
 ْ هَُتُ فَّاعَّ ْیـ ًا  شَّ ْ  اَِٰلَّ  شَّ َّْن  بَّْعدِ  ِمنٌۢ  یَّٰاْذَّنَّ  ا

 ُ ٓاءُ  لِمَّْن  اّلٰله یَّْرضه  یَّٰشَّ  وَّ

27. বনশ্চয় বযসকল  আবখৰোতক বিশ্বোস নকলৰ, বসহঁলতই 

বফবৰিোসক ক নোৰীিোচক নোলমলৰ নোমকৰণ কলৰ; 
ةِ  یُْؤِمُنْونَّ  َلَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ   ِباَْلهِخرَّ

ٰمُْونَّ  كَّةَّ  لَّیُسَّ هٓى ِ  اَْلُنْثهی  تَّْسِمیَّةَّ  الْمَّل

28. অথচ এই বিষলয় বসহঁতৰ তকোলনো জ্ঞোলনই নোই। বসহঁত 

তকৱ  অনুমোনৰলহ অনুসৰণ কলৰ; আৰু বনশ্চয় সতযৰ 

মুকোবি োত অনুমোনৰ তকোলনো মূ য নোই। 

ا  مَّ   اَِٰلَّ  یَّٰتَِّٰبُعْونَّ  اِْن   عِلْم     ِمْن  ِبه   لَُّهْم  وَّ
ٰنَّ    ٰنَّ  وَّاِٰنَّ   الٰظَّ ٰقِ  ِمنَّ  یُْغِنْ  َلَّ  الٰظَّ  الْحَّ
ْیـ ًا    شَّ

29. এলতলক তুবম তসই িযবিক উলপক্ষ্ো কৰো, বযলয় আমোৰ 

স্মৰণৰ পৰো বিমুখ হয় আৰু অক  পৃবথৱীৰ জীৱনলকই কোমনো 

কলৰ। 

َّْعِرْض  ْن  فَّا ۬   ٰمَّْن  عَّ ٰله ن ْن   تَّوَّ ْكِرنَّا   عَّ   ذِ
لَّْم  وةَّ  اَِٰلَّ  یُِردْ  وَّ یه نْیَّا   الْحَّ  الٰدُ

30. এইলটোলৱ হহলছ বসহঁতৰ জ্ঞোনৰ তশষ সীমো। বনশ্চয় 

ততোমোৰ প্ৰবতপো ক, ততলৱঁই আটোইতলক ভো  জোলন, তকোন 

ততওঁৰ পথৰ পৰো বিচুযত হহলছ আৰু ততলৱঁই ভো  জোলন 

তকোন বহদোয়তপ্ৰোপ্ত হহলছ। 

لِكَّ  ْبلَُّغُهْم  ذه بَّٰكَّ  اِٰنَّ   الِْعلِْم    ٰمِنَّ  مَّ   رَّ
َّعْلَُّم  ٰلَّ  ِبمَّْن  ُهوَّا ْن  ضَّ ِبیْلِه  ن  عَّ   سَّ
َّعْلَُّم  ی  ِبمَِّن  وَُّهوَّا  اْهتَّده
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31. আকোশমি ত বয আলছ আৰু পৃবথৱীত বয আলছ তসই 

সকল ো আল্লোহলৰই। যোলত ততওঁ তসইসক  ত োকক তিয়ো 

প্ৰবতফ  বদি পোলৰ বযসকল  তিয়ো কমি কলৰ, আৰু যোলত 

তসইসক  ত োকক উত্তম পুৰস্কোৰ বদি পোলৰ বযসকল  

সৎকমি কলৰ, 

 ِ ا  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   اَْلَّْرِض ن  ِف  وَّ
ٓاُءْوا الَِّٰذیْنَّ  لِیَّْجِزیَّ  ِملُْوا  ِبمَّا  اَّسَّ   عَّ
یَّْجِزیَّ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ  ِبالُْحْسنه   اَّْحسَّ

32. বযসকল  সৰু-সুৰো তদোষ-ত্ৰুটিৰ িোবহলৰ িোঙৰ িোঙৰ পোপ 

আৰু অশ্লী  কোযিক োপৰ পৰো বিৰত থোলক। বনশ্চয় ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ক্ষ্মো অপবৰসীম; ততও ঁ ততোমোল োকৰ বিষলয় 

সমযক অৱগত—(স্মৰণ কৰো) তযবতয়ো ততওঁ ততোমোল োকক 

মোটিৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰবছ  আৰু তযবতয়ো ততোমোল োক 

মোতৃগভি ত ভ্ৰুণৰূলপ আবছ ো। এলতলক ততোমোল োলক 

আত্মপ্ৰশংসো নকবৰিো, তকোলন তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰলছ তসই 

বিষলয় ততলৱঁই সমযক অৱগত। 

َّلَِّٰذیْنَّ  رَّ  یَّْجتَِّنُبْونَّ  ا ٓى ِ  اَْلِثِْم  كَّبه
بَّٰكَّ  اِٰنَّ   اللَّٰمَّمَّ    اَِٰلَّ  وَّالْفَّوَّاِحشَّ   رَّ

ةِ    وَّاِسعُ  َّعْلَّ   الْمَّْغِفرَّ   اِذْ  ِبكُْم  ُم ُهوَّا
ُكْم  َّ ا َّنْشَّ َّنُْتْم  وَّاِذْ  اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  ا َِّجنَّٰة   ا  ا

ِتكُْم    بُُطْوِن  ِفْ  ا فَّلَّ   اُٰمَّهه ْو  ٰكُ   ُتزَّ
كُْم    َّنُْفسَّ َّعْلَُّم   ا ن  ِبمَِّن  ُهوَّا تَّٰقه  ا

33. তুবম তসই িযবিক তদবখছোলন, বযলয় মুখ ঘূৰোই হ লছ?  َّءَّیْت َّفَّرَّ ن   الَِّٰذْی  ا ٰله  تَّوَّ

34. আৰু বকবিতলহ দোন কলৰ, তোৰ বপছত িন্ধ কবৰ বদলয়?  ی  قَّلِْیًل  وَّاَّْعٰطه ْكده َّ  وَّا

35. তোৰ ওচৰত বকিো গোলয়িৰ জ্ঞোন আলছ তনবক, বযলটো বস 

প্ৰতযক্ষ্ কলৰ? 
ه   َِّعْندَّ ْیِب  عِلُْم  ا ی  الْغَّ یَّره  فَُّهوَّ

36. অথিো মূছোৰ ছহীফোত বয আলছ, তসই সম্পলকি  তোক 

অৱবহত কৰো তহোৱো নোইলন? 
َّْم  ْ  لَّْم  ا ن  ُصُحِف   ِفْ  ِبمَّا  یُنَّبَّٰا  ُمْوسه

37. আৰু ইব্ৰোহীমৰ ছহীফোত, বযজলন পূণি কবৰবছ  (ততওঁৰ 

অংগীকোৰ)? 
ِهْیمَّ  بْره ن  الَِّٰذْی  وَّاِ  وَّٰفه 

38. এলতলক তকোলনো তিোজো িহনকোৰীলয়ই আনৰ তিোজো 

িহন নকবৰি, 
ََّٰلَّ  ة   تَِّزرُ  ا ین  ٰوِْزرَّ  وَّاِزرَّ  اُْخره

39. জোবন তথোৱো, মোনুলহ তসইলটোলৱ পোয়, বযলটো বস তচষ্টো 

কলৰ, 
َّْن  اِن  لَّٰیْسَّ  وَّا ا  اَِٰلَّ  لِْلِنْسَّ ن  مَّ عه  سَّ
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40. আৰু তোৰ প্ৰলচষ্টোৰ ফ  অবতশীলেই তদখুৱো হ’ি---  ََّّٰن ْعیَّه   وَّا ْوفَّ   سَّ ی   سَّ  یُره

41. তোৰ বপছত তোক বদয়ো হ’ি পূণি প্ৰবতদোন,  َّىهُ  ثُٰم ٓاءَّ  یُْجزه زَّ ن  الْجَّ  اَْلَّْوفه

42. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই হহলছ তশষ 

গেিয, 
َّٰنَّ  بِٰكَّ  اِله  وَّا ن  رَّ  الْمُنْتَّهه

43. আৰু বনশ্চয় ততলৱঁই হঁহুৱোয় আৰু ততলৱঁই কিুৱোয়,   َّنَّٰه كَّ  وَّا ن  ُهوَّاَّْضحَّ َّبْكه  وَّا

44. আৰু বনশ্চয় ততলৱঁই মৃতুয প্ৰদোন কলৰ আৰু ততলৱঁই জীৱন 

দোন বদলয়, 
َّنَّٰه   َّمَّاتَّ  وَّا َّْحیَّان  ُهوَّا  وَّا

45. আৰু বনশ্চয় ততলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ তযোৰ-তযোৰলক পুৰুষ 

আৰু নোৰী, 
َّنَّٰه   لَّقَّ  وَّا ْیِ  خَّ ْوجَّ كَّرَّ  الٰزَّ  الٰذَّ

 وَّاَْلُنْثهین 

46. শুৰবিিুৰ পৰো, তযবতয়ো ই স্খব ত হয়,  ُتْمنه   اِذَّا نُْٰطفَّة   ِمْن 

47. আৰু বনশ্চয় পুনৰুিোন ঘলটোৱোৰ দোবয়ত্বও ততওঁলৰই,  ََّّٰن َّةَّ  عَّلَّْیهِ  وَّا ین  النَّْٰشا  اَْلُْخره

48. আৰু বনশ্চয় ততলৱঁই অভোৱমুি কলৰ আৰু সম্পদ প্ৰদোন 

কলৰ, 
َّنَّٰه   ن  ُهوَّاَّْغنه  وَّا َّقْنه  وَّا

49. আৰু বনশ্চয় ততলৱঁই আশ্ব-বশ্ব’ৰো ( ুব্ধক) নক্ষ্ত্ৰৰ 

প্ৰবতপো ক। 
َّنَّٰه   ٰبُ  وَّا ین  ُهوَّرَّ ْعره  الٰشِ

50. আৰু ততলৱঁই প্ৰোচীন ‘আদ জোবতক ধ্বংস কবৰলছ,    َّنَّٰه َّْهلَّكَّ  وَّا ن  عَّادَّا ا  اَْلُْوله

51. আৰু ছোমূদ জোবতলকো (ধ্বংস কবৰলছ)। বসহঁতৰ 

এজনলকো অৱবশষ্ট ৰখো নোই। 

 ۡ َُّمْودَّا ث ن  فَّمَّا   وَّ َّبْقه  ا

52. আৰু ইয়োৰ পূলিি নূহৰ সম্প্ৰদোয়লকো (ততলৱঁই ধ্বংস 

কবৰলছ)। বনশ্চয় বসহঁত আবছ  অবতশয় যোব ম আৰু চৰম 

অিোধয। 

نَُّٰهْم   قَّْبُل    ٰمِْن  نُْوح   وَّقَّْومَّ  َّانُْوا اِ  ُهْم  ك
َّْظلَّمَّ  َّْطغه   ا  وَّا
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53. আৰু ততলৱঁই ওল োটোই বদয়ো আিোসভূবমক বনলক্ষ্প 

কবৰবছ , 
َّْهوهین  وَّالْمُْؤتَِّفكَّةَّ   ا

54. তোৰ বপছত তসইলটোক আচ্ছন্ন কবৰবছ  বয আচ্ছন্ন 

কবৰি গীয়ো আবছ । 
ا  ىهَّ ا  فَّغَّٰشه َٰشه    مَّ  غَّ

55. এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

সলিহ কবৰিো? 
َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بِٰكَّ  اه ی  رَّ  تَّتَّمَّاره

56. অতীতৰ সতকি কোৰীসক ৰ দলৰই, এই নিীও এজন 

সতকি কোৰী। 
ا  اَْلُْوله  النُُٰذرِ  ٰمِنَّ  نَِّذیْر   ههذَّ

57. বকয়োমত বনকটৱতী।  َِّزفَِّت  اَْلهِزفَُّة   ا

58. আল্লোহৰ িোবহলৰ তকোলনও ইয়োক প্ৰকোশ কবৰিল  সক্ষ্ম 

নহয়। 
ا  لَّیْسَّ  ِ  دُْوِن  ِمْن  لَّهَّ َّاِشفَّة    اّلٰله  ك

59. ততোমোল োলক এই কথোত বিস্ময়লিোধ কবৰছো তনবক?  َّفَِّمْن ا ا ِدیِْث  ههذَّ ن  الْحَّ ُبْونَّ  تَّْعجَّ

60. আৰু হোঁবহ- োট্টো কবৰ আছো! কিো নোই?  َّكُْون ن  وََّلَّ   وَّتَّْضحَّ  تَّْبُكْونَّ

61. ততোমোল োক হহছো উদোসীন,  َّنُْتْم ِمُدْونَّ  وَّا  سه

62. এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহক ছোজদো কৰো আৰু 

ততওঁলৰই ইিোদত কৰো। 
ِ  فَّاْسُجُدْوا  وَّاْعُبُدْوان۩  ّلِلٰه
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আ -ক্বোমোৰ القمر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বকয়োমত বনকটৱতী হহলছ আৰু চন্দ্ৰ বিদীণি হহলছ,  بَِّت َّ ةُ  اِقَْتَّ اعَّ ٰقَّ  الٰسَّ  الْقَّمَُّر  وَّانْشَّ

2. আৰু বসহঁলত তকোলনো বনদশিন তদবখল  মুখ ঘূৰোই  য় আৰু 

কয়, ‘এয়োলতো বচৰোচবৰত যোদুলহ’। 

ْوا وَّاِْن  یَّةً  یَّٰرَّ یَُّقْولُْوا یُْٰعِرُضْوا اه   ِسْحر   وَّ
ِمٰر    ٰمُْستَّ

3. আৰু বসহঁলত অস্বীকোৰ কলৰ আৰু বনজ বনজ প্ৰিৃবত্তৰ 

অনুসৰণ কলৰ, অথচ প্ৰবতলটো বিষলয়ই তশষ  ক্ষ্যত উপনীত 

হ’ি। 

بُْوا ا وَّكَّٰذَّ تَّٰبَُّعْو  ُهْم  وَّا َّْهوَّٓاءَّ َّْمر   وَّكُٰلُ  ا   ا
ِقٰر    ٰمُْستَّ

4. আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ ওচৰল  আবহ পোইলছ সংিোদসমূহ, 

য’ত আলছ সতকি িোণী, 
لَّقَّْد  ُهْم  وَّ ٓاءَّ ا  اَْلَّنٌْۢبَّٓاءِ  ٰمِنَّ  جَّ   فِْیهِ   مَّ

ن  ر   ُمْزدَّجَّ

5. এইখন হহলছ পবৰপূণি জ্ঞোনগভি  িোণী, বকন্তু এই সতকি িোণী 

বসহঁতৰ তকোলনো কোমত অহো নোই। 
 ٌۢ  النُُٰذُرن  ُتْغِن  فَّمَّا  بَّالِغَّة   ِحْكمَّة 

6. এলতলক তুবম বসহঁতক উলপক্ষ্ো কৰো। (স্মৰণ কৰো) বযবদনো 

আহ্বোনকোৰীলয় আহ্বোন কবৰি এটো ভয়োৱহ পবৰণোমৰ ফোল , 
ٰلَّ  ْ    فَّتَّوَّ ْٰنُ اِع  یَّْدعُ  یَّْومَّ   عَّ  اِله  الٰدَّ
ء   ْ ن  َشَّ  نُُٰكر 

7. তসইবদনো বসহঁলত অপমোবনত অৱনবমত নয়লনলৰ কিৰৰ 

পৰো ও োই আবহি, এলন  োবগি তযবনিো বসহঁত বিবক্ষ্প্ত 

ফবৰংলহ, 

ًعا  اُرُهْم  ُخٰشَّ َّبْصَّ   ِمنَّ  یَّْخُرُجْونَّ  ا
اِث  َّنَُّٰهْم  اَْلَّْجدَّ َّا اد   ك رَّ ن  جَّ ْنتَِّشر   ٰمُ

8. বসহঁলত আহ্বোনকোৰীৰ ফোল  ভীত-বিহ্ব  হহ গুবচ আবহি। 

কোবফৰসকল  ক’ি, ‘এইলটো িৰ কঠিন বদন’। 

ْهِطِعْیَّ  اِع    اِلَّ  ٰمُ  الْكهِفُرْونَّ  یَُّقْولُ   الٰدَّ
ا ِسر   یَّْوم   ههذَّ  عَّ
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9. ইহঁতৰ পূলিি নূহৰ সম্প্ৰদোলয়ও বমছো িুব  ভোবিবছ -- 

এলতলক বসহঁলত আমোৰ িোিোক অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু 

হকবছ , ‘এও ঁএজন িব য়ো’, আৰু ততওঁক ভোিুবকও বদয়ো 

হহবছ । 

بَّْت  بُْوا نُْوح   قَّْوُم  قَّْبلَُّهْم  كَّٰذَّ  فَّكَّٰذَّ
نَّا  ْبدَّ  وَّاْزدُِجرَّ  مَّْجُنْون   وَّقَّالُْوا عَّ

10. ততবতয়ো ততওঁ বনজ প্ৰবতপো কক আহ্বোন কবৰ হকবছ , 

‘বনশ্চয় মই অসহোয়, এলতলক তুবমলয়ই ইয়োৰ প্ৰবতলশোধ 

গ্ৰহণ কৰো’। 

عَّا  بَّٰه    فَّدَّ ْ  رَّ َّٰنِ ْغلُْوب    ا  فَّانْتَِّصْر   مَّ

11. ফ ত আবম ধোৰোসোৰ িৰষুণসহ আকোশৰ দুৱোৰসমূহ খুব  

বদল োঁ, 
َّبْوَّابَّ  فَّفَّتَّْحنَّا   مَّٓاءِ  ا  ِبمَّٓاء   الٰسَّ
  ؗ ِمر  ْنهَّ  ٰمُ

12. আৰু মোটিৰ পৰো ঝণিোসমূহ উৎসোবৰত কবৰল োঁ; ফ ত 

এটো পবৰকল্পনো অনুসোলৰ তগোলটই পোনী বমব ত হ’ । 
ْرنَّا  فَّٰجَّ  الْمَّٓاءُ  فَّالْتَّقَّ  ُعُیْونًا  اَْلَّْرضَّ  وَّ
له   َّْمر   عَّ  قُِدرَّ   قَّْد  ا

13. আৰু আবম ততওকঁ (নূহক) কো  আৰু তপলৰকৰ দ্বোৰো 

বনবমিত তনৌযোনত আলৰোহণ কৰোল োঁ। 
هُ  مَّلْنه له  وَّحَّ َّلْوَّاح   ذَّاِت  عَّ ن  ا  وَّدُُسر 

14. বযলটো আমোৰ চকুৰ সনু্মখত চব বছ , এইলটো পুৰস্কোৰ 

তোৰ িোলি যোক প্ৰতযোখযোন কৰো হহবছ । 
ٓاءً   ِباَّعُْیِننَّا    تَّْجِرْی  زَّ َّانَّ  لِٰمَّْن  جَّ ُكِفرَّ   ك

 

15. আৰু বনশ্চয় আবম ইয়োক বনদশিনৰূলপ ৰোবখ বদলছোঁ; 

এলতলক আলছলন তকোলনোিো উপলদশ গ্ৰহণকোৰী? 
لَّقَّْد  ا   وَّ ْكنههَّ یَّةً  تَّٰرَّ ْل  اه ِكر   ِمْن  فَّهَّ ٰدَّ  ٰمُ

16. এলতলক তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ শোবি আৰু 

ভীবতপ্ৰদশিন? 
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  اِبْ  ك  وَّنُُذِر  عَّذَّ

17. আৰু বনশ্চয় আবম তকোৰআনক সহজ কবৰ বদলছোঁ উপলদশ 

গ্ৰহণ কৰোৰ িোলি; এলতলক তকোলনোিো আলছলন উপলদশ 

গ্ৰহণকোৰী? 

لَّقَّْد  ْرنَّا  وَّ نَّ  یَّٰسَّ ْكرِ  الُْقْراه ْل  لِلٰذِ  فَّهَّ
ِكر   ِمْن  ٰدَّ  ٰمُ
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18. আদ সম্প্ৰদোলয়ও অস্বীকোৰ কবৰবছ , এলতলক তমোৰ 

শোবি আৰু ভীবতপ্ৰদশিন তকলনকুৱো আবছ ? 
بَّْت  َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  عَّاد   كَّٰذَّ اِبْ  ك وَّنُُذِر  عَّذَّ
 

19. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওপৰত পঠিয়োইবছল োঁ প্ৰচি শীত  

ধুমুহো, বনৰৱবচ্ছন্ন অমি  বদনত, 
َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّْرسَّ ْ   ا ًرا  ِریًْحا  عَّلَّهْْیِ ْرصَّ   ِفْ  صَّ
ن  نَّْحس   یَّْوِم  ِمٰر   ٰمُْستَّ

20. তসই ধুমুহোই মোনুহক এলনলক উৎখোত কবৰবছ , তযবনিো 

বসহঁত উঘোব  পৰো তখজুৰ গছৰ কোি। 
َّنَُّٰهْم   النَّٰاسَّ ن  تََّْنِعُ  َّا ازُ  ك َّْعجَّ   نَّْخل   ا

 ٰمُْنقَِّعر  

21. এলতলক তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ শোবি আৰু 

ভীবতপ্ৰদশিন? 
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  اِبْ  ك  وَّنُُذِر  عَّذَّ

22. আৰু বনশ্চয় আবম তকোৰআনক সহজ কবৰ বদলছোঁ উপলদশ 

গ্ৰহণ কৰোৰ িোলি; এলতলক তকোলনোিো আলছলন উপলদশ 

গ্ৰহণকোৰী? 

لَّقَّْد  ْرنَّا  وَّ نَّ  یَّٰسَّ ْكرِ  الُْقْراه ْل  لِلٰذِ  فَّهَّ
ن  ِمْن  ِكر  ٰدَّ  ٰمُ

23. ছোমূদ সম্প্ৰদোলয়ও সতকি কোৰীসক ক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ । 
بَّْت  َُّمْودُ  كَّٰذَّ  ِبالنُُٰذِر  ث

24. আৰু বসহঁলত হকবছ , ‘আবম আমোৰ মোজলৰই এজন 

িযবিৰ অনুসৰণ কবৰম তনবক? এলনকুৱো হ’ত  আবম পথভ্ৰষ্ট 

িুব  আৰু পোগ  িুব  পবৰগবণত হ'ম। 

لُْو ا ا ًرا فَّقَّ َّبَّشَّ َّا    نَّٰتَِّٰبُعه   ن  وَّاِحًدا ٰمِنَّٰا  ا نٰ   اِ
هل  ٰوَُّسُعر   لَِّٰفْ  اِذًا ل  ضَّ

25. আমোৰ মোজৰ পৰো এওঁৰ প্ৰবত উপলদশিোণী তপ্ৰৰণ কৰো 

হহলছ তনবক? নহয়, বস এজন বমছ ীয়ো, দোবম্ভক’। 

ُلِْقَّ  ا ْكرُ  ءَّ ْ  عَّلَّْیهِ  الٰذِ   بَّْل  بَّْیِننَّا  ِمنٌۢ
اب   َِّشر   ُهوَّكَّٰذَّ  ا

26. অহোকোব  বনশ্চয় বসহঁলত গম পোি, তকোন চৰম বমছ ীয়ো, 

দোবম্ভক। 
یَّْعلَّمُْونَّ  اُب  ٰمَِّن  غًَّدا سَّ اَْلَِّشُر  الْكَّٰذَّ

 

27. বনশ্চয় আবম বসহঁতক পৰীক্ষ্ো কবৰিল  উট তপ্ৰৰণ কবৰম, 

এলতলক (লহ ছল হ!) তুবম বসহঁতৰ আচৰণ  ক্ষ্য কৰো আৰু 

হধযিয ধোৰণ কৰো। 

نَّٰا    لَُّٰهْم  فِتْنَّةً  النَّٰاقَّةِ  ُمْرِسلُوا اِ
 ْ ؗ  فَّاْرتَِّقُْبُ َِبْ  وَّاْصطَّ
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28. আৰু বসহঁতক জনোই বদয়ো তয, বসহঁতৰ মোজত পোনী িন্টন 

সুবনবদি ষ্ট। প্ৰলতযলকই বনজৰ পো  মলত পোনীৰ ঘোটতলগ 

উপবিত হ’ি। 

ْئُهْم  َّٰنَّ  وَّنَّٰبِ ٌۢ  الْمَّٓاءَّ  ا ْ    قِْسمَّة  ُ  كُٰلُ   بَّْیٰنَّ
ر   ِشْرب    ٰمُْحتَّضَّ

29. তোৰ বপছত বসহঁলত বসহঁতৰ সিীক মোবত আবনল  আৰু 

বস উটজনীক ধবৰ হতযো কবৰল । 
ْ   فَّنَّادَّْوا ُ اِحُبَّ اطه  صَّ قَّرَّ   فَّتَّعَّ  فَّعَّ

30. এলতলক তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ শোবি আৰু 

ভীবতপ্ৰদশিন? 
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ  اِبْ  ك  وَّنُُذِر  عَّذَّ

31. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ প্ৰবত পঠিয়োইবছল োঁ এটো প্ৰচি 

শব্দ, ফ ত বসহঁত তগোহোব  সজো শুকোন খবিত খবৰৰ দলৰ 

হহ গ’ । 

َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّْرسَّ ْ   ا ةً   عَّلَّهْْیِ ًة ٰوَّاِحدَّ ْیحَّ   صَّ
ِشْیِم  فَّكَّانُْوا  الْمُْحتَِّظِر  كَّهَّ

32. আৰু বনশ্চয় আবম তকোৰআনক সহজ কবৰ বদলছোঁ উপলদশ 

গ্ৰহণ কৰোৰ িোলি; এলতলক তকোলনোিো আলছলন উপলদশ 

গ্ৰহণকোৰী? 

لَّقَّْد  ْرنَّا  وَّ نَّ  یَّٰسَّ ْكرِ  الُْقْراه ْل  لِلٰذِ  فَّهَّ
ِكر   ِمْن  ٰدَّ  ٰمُ

33.  ূত সম্প্ৰদোলয়ও সতকি কোৰীসক ক অস্বীকোৰ কবৰবছ ।  بَّْت  ِبالنُُٰذِر  لُْوط    قَّْوُم  كَّٰذَّ

34. বনশ্চয় আবম বসহঁতৰ ওপৰত বশ  িহনকোৰী প্ৰচি ধুমুহো 

পঠিয়োইবছল োঁ, তকৱ   ূত পবৰয়ো ৰ িোবহলৰ; ততওঁল োকক 

আবম উিোৰ কবৰবছল োঁ ৰোবতৰ তশষোংশত, 

َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّْرسَّ ْ   ا اِصًبا  عَّلَّهْْیِ  لُْوط     اهلَّ  اَِٰلَّ   حَّ
 ْ ُ ْیٰنه ن  نَّٰجَّ ر  حَّ  ِبسَّ

35. আমোৰ বিলশষ অনুগ্ৰলহলৰ। বযলয় কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কলৰ, 

আবম তোক এলনলকলয় প্ৰবতদোন বদওঁ। 

لِكَّ   ِعْنِدنَّا    ٰمِْن  نِْٰعمَّةً    مَّْن  نَّْجِزْی  كَّذه
كَّرَّ   شَّ

36. আৰু বনশ্চয়  ূলত বসহঁতক আমোৰ কঠিন শোবিৰ পৰো 

সতকি  কবৰবছ , তথোবপও বসহঁলত সোৱধোনিোণী সম্পলকি  

সলিহ তপোষণ কবৰবছ । 

لَّقَّْد  ُهْم  وَّ رَّ َّنْذَّ تَّنَّا  ا ْوا  بَّْطشَّ  فَّتَّمَّارَّ
 ِبالنُُٰذِر 
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37. আৰু বসহঁলত  ূতৰ ওচৰত আবহ ততওঁৰ অবতবথসক ৰ 

পৰো অসৎ উলেশয দোিী কবৰ ততওকঁ ফুচ োিল  ধবৰল , 

ততবতয়ো আবম বসহঁতৰ দৃবষ্ট ত োপ কবৰ বদল োঁ (আৰু ক’ত োঁ), 

তমোৰ শোবি আৰু সোৱধোনিোণীৰ তসোৱোদ ত োৱো। 

لَّقَّْد  اوَّدُْوهُ  وَّ ْن  رَّ ْیِفه   عَّ مَّْسنَّا    ضَّ   فَّطَّ
 ْ ُ اِبْ  فَُّذْوقُْوا اَّْعُیٰنَّ  وَّنُُذِر  عَّذَّ

38. আৰু ইবপলন পুৱো তদোকমুকোব লত বসহঁতৰ ওপৰত নোবম 

আবহ  বিৰোমহীন শোবি। 
لَّقَّْد  ُهْم  وَّ بَّٰحَّ ةً  صَّ اب   بُْكرَّ   عَّذَّ

ِقٰر     ٰمُْستَّ

39. ‘এলতলক তমোৰ শোবি আৰু সোৱধোনিোণীৰ পবৰণোম তভোগ 

কৰো’। 

اِبْ  فَُّذْوقُْوا  وَّنُُذِر  عَّذَّ

40. আৰু বনশ্চয় আবম তকোৰআনক সহজ কবৰ বদলছোঁ উপলদশ 

গ্ৰহণ কৰোৰ িোলি; এলতলক তকোলনোিো আলছলন উপলদশ 

গ্ৰহণকোৰী? 

لَّقَّْد  ْرنَّا  وَّ نَّ  یَّٰسَّ ْكرِ  الُْقْراه ْل  لِلٰذِ  فَّهَّ
ن  ِمْن  ِكر  ٰدَّ  ٰمُ

41. আৰু বনশ্চয় বফৰআউন তগোবিৰ ওচৰলতো আবহবছ  

সতকি কোৰী; 
لَّقَّْد  ٓاءَّ  وَّ لَّ  جَّ ْونَّ  اه  النُُٰذُر   فِْرعَّ

42. বসহঁলত আমোৰ সকল ো বনদশিনলক অস্বীকোৰ কবৰবছ , 

এলতলক আবম মহোপৰোৰমশো ী আৰু সিিশবিমোনৰূলপ 

বসহঁতক ধবৰবছল োঁ। 

بُْوا ا  ِباهیهِتنَّا  كَّٰذَّ ُهْم  كُلِٰهَّ ْذنه َّْخذَّ  فَّاَّخَّ  ا
ِزیْز   ْقتَِّدر   عَّ  ٰمُ

43. ততোমোল োকৰ মোজৰ কোবফৰসক  তসই 

কোবফৰসক তলক উত্তম তনবক? তন ততোমোল োকৰ িোলি 

পূিিৱতী বকতোিত তকোলনো মুবিৰ তঘোষণো আলছ? 

ُكٰفَّاُرُكْم  َّ ْْی    ا كُْم  ٰمِْن  خَّ هٓى ِ َّْم  اُول   لَّكُْم  ا
ة   ٓاءَّ بُِر   ِف  بَّرَّ  الٰزُ

44. তন বসহঁলত কয়, ‘আবম সংঘিি অপৰোলজয় দ ’?  َّْم ِمْیع   نَّْحُن  یَُّقْولُْونَّ  ا  ٰمُنْتَِّصر   جَّ

45. এই দ  অনবতপ লম পৰোবজত হ’ি আৰু বপ  তদখুৱোই 

প োয়ন কবৰি, 
ُم  ُیْهزَّ ْمعُ  سَّ یُوَّلُْٰونَّ  الْجَّ بُرَّ  وَّ  الٰدُ

46. িৰং বকয়োমত হহলছ বসহঁতৰ শোবিৰ বনধিোবৰত সময়; আৰু 

বকয়োমত হহলছ অবত ভয়োৱহ আৰু বতিকৰ; 
ةُ  بَِّل  اعَّ ةُ  مَّْوعُِدُهْم  الٰسَّ اعَّ َّدِْهه  وَّالٰسَّ  ا

ٰرُ  َّمَّ  وَّا
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47. বনশ্চয় অপৰোধীসক  আলছ বিভ্ৰোবে আৰু শোবিৰ মোজত।  َّهل  ٰوَُّسُعر    ِفْ  الْمُْجِرِمْیَّ  اِٰن ل  ضَّ

48. বযবদনো বসহঁতক উিুবৰ খুৱোই (নোক তচোঁচৰোই) টোবন 

জোহোন্নোমত হ  তযোৱো হ’ি (তসই বদনো তকোৱো হ’ি) ‘এবতয়ো 

জোহোন্নোমৰ যন্ত্ৰণো তভোগ কৰো’। 

ُبْونَّ  یَّْومَّ  له  النَّٰارِ  ِف  یُْسحَّ  ُوُجْوِهِهْم    عَّ
قَّرَّ  مَّٰسَّ  ذُْوقُْوا  سَّ

49. বনশ্চয় আবম প্ৰবতলটো িস্তু এটো বনধিোবৰত পবৰমোপত সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ। 
نَّٰا  ء   كُٰلَّ  اِ ْ لَّْقنههُ  َشَّ ر   خَّ  ِبقَّدَّ

50. আৰু আমোৰ আলদশ (কোযিকবৰ হ’িল ) তকৱ  এটো 

কথোৰ দূৰত্ব, চকুৰ প কৰ দলৰ। 
ا   مَّ َّْمُرنَّا   وَّ ة   اَِٰلَّ  ا َّلَّمْح    وَّاِحدَّ ِر  ك ِبالْبَّصَّ
 

51. আৰু বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ দলৰ িহুতলক ধ্বংস 

কবৰলছোঁ; এলতলক উপলদশ গ্ৰহণকোৰী তকোলনোিো আলছলন? 
لَّقَّْد  َّْهلَّكْنَّا   وَّ كُْم  ا َّْشیَّاعَّ ْل  ا   ِمْن  فَّهَّ
ِكر   ٰدَّ  ٰمُ

52. আৰু বসহঁলত বয কবৰলছ, তসই সকল ো ‘আম নোমোত’ 

(ব বপিি) আলছ, 
ء   وَّكُٰلُ  ْ لُْوهُ  َشَّ بُِر  ِف  فَّعَّ  الٰزُ

53. আনবক সৰু-িৰ সকল ো কথো ব বখত আলছ।  ُِغْْی  ٰوَّكَِّبْْی   وَّكُٰل ر   صَّ  ٰمُْستَّطَّ

54. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি িোগ-িোবগচো আৰু 

বনজৰোসমূহৰ মোজত, 
ن  ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ  ر  نٰهت  ٰوَّنَّهَّ  جَّ

55. যথোলযোগয আসনত, সিিশবিমোন মহো অবধপবত 

(আল্লোহ)ৰ সোবন্নধযত। 
دِ  ِفْ  ْقعَّ   مَّلِْیك   ِعْندَّ  ِصْدق   مَّ

ن  ْقتَِّدر   ٰمُ
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আৰ-ৰহমোন الرحمَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আৰ-ৰোহমোন, (দয়োময় আল্লোহ)  ْحمهُنن َّلٰرَّ  ا

2. ততলৱঁই বশক্ষ্ো বদলছ তকোৰআন,  َّنَّ   عَّلَّٰم  الُْقْراه

3. ততলৱঁই সৃবষ্ট কবৰলছ মোনুহ,  َّلَّق ن  خَّ انَّ  اَْلِنْسَّ

4. ততলৱঁই তোক ভোষো বশকোইলছ,  ُالْبَّیَّانَّ  عَّلَّٰمَّه 

5. সূযি আৰু চন্দ্ৰ বনধিোবৰত বহচোপ-অনুযোয়ী আৱতি ন কলৰ,  ْمُس َّلٰشَّ  ِبُحْسبَّان    وَّالْقَّمَّرُ  ا

6. আৰু তৃণ তো (অথিো নক্ষ্ত্ৰৰোবজ) আৰু িৃক্ষ্োবদলয়ও ছোজদো 

কলৰ, 
رُ  وَّالنَّْٰجُم  جَّ ِن  وَّالٰشَّ  یَّْسُجده

7. আৰু ততলৱঁই আকোশখনক সমুন্নত কবৰলছ আৰু িোপন 

কবৰলছ তু োচনী, 
مَّٓاءَّ  ا  وَّالٰسَّ هَّ فَّعَّ عَّ  رَّ ن  وَّوَّضَّ انَّ  الْمِْیزَّ

8. যোলত ততোমোল োলক তজোখ-মোখত সীমো ংঘন নকৰো।  َََّّٰل ْوا ا اِن  ِف  تَّْطغَّ  الْمِْیزَّ

9. আৰু ততোমোল োলক নযোয়সিতভোলৱ ওজন প্ৰবতিো কৰো 

আৰু ওজনকৃত িস্তু কম বনবদিো। 
َّقِْیُموا  ُتْخِسُروا وََّلَّ  ِبالِْقْسِط  الْوَّْزنَّ  وَّا
انَّ   الْمِْیزَّ

10. আৰু ততলৱঁই পৃবথৱীখনক সৃবষ্ট জীৱৰ িোলি িোপন কবৰলছ;  َّا  وَّاَْلَّْرض هَّ عَّ َّنَّاِمن  وَّضَّ  لِْل

11. য’ত আলছ ফ -মূ  আৰু তখজুৰ গছ, যোৰ ফ  

আৱৰণমূি, 
ا  ة  ن   فِْیهَّ ِكهَّ   ذَّاُت  وَّالنَّْٰخُل   فَّا

ْكمَّاِم    اَْلَّ

12. আৰু আলছ িোকব যুি দোনো আৰু সুগবন্ধযুি ফু ।  ُٰب ْصِف  ذُو وَّالْحَّ اُن   الْعَّ یْحَّ  وَّالٰرَّ
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13. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

14. ততলৱঁই মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছ পোনী বমবেত তপোৰো মোটিৰ 

দলৰ শুকোন মোটিৰ পৰো, 
لَّقَّ  انَّ  خَّ ال    ِمْن  اَْلِنْسَّ لْصَّ  صَّ

اِرن  َّالْفَّٰخَّ  ك

15. আৰু বজনক সৃবষ্ট কবৰলছ তধোঁৱোবিহীন অবিবশখোৰ পৰো।  َّلَّق ٓاٰنَّ  وَّخَّ  نَّٰار    ٰمِْن  ٰمَّاِرج   ِمْن  الْجَّ

16. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

17. ততলৱঁই দুই উদয়োচ  আৰু দুই অিোচ ৰ প্ৰবতপো ক।  ُٰب ٰبُ  الْمَّْشِرقَّْیِ  رَّ  الْمَّْغِربَّْیِ   وَّرَّ

18. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

19. ততলৱঁ দুই সোগৰক প্ৰিোবহত কলৰ, উভলয় পৰস্পৰ 

বমব ত হয়, 
جَّ  یِْن  مَّرَّ ن  الْبَّْحرَّ ِ  یَّلْتَِّقیه

20. বকন্তু বসহঁত উভয়ৰ মোজত আলছ এটো অেৰো , বযলটো 

বসহঁলত অবতৰম কবৰি তনোৱোলৰ। 
ِ   َٰلَّ  بَّْرزَّخ   بَّیْنَُّهمَّا   یَّْبِغیه

21. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

22. উভয় সোগৰৰ পৰো উৎপন্ন হয় মুকুতো আৰু তপোৱো ।  اُن   اللُْٰؤلُؤُ  ِمْنُهمَّا  یَّْخُرُج  وَّالْمَّْرجَّ

23. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ
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24. আৰু সোগৰত বিচৰণশী  পিিত সদৃশ তনৌযোনসমূহ 

ততওঁলৰই (বনয়ন্ত্ৰণোধীন); 
لَّهُ  وَّارِ  وَّ ـ هُت  الْجَّ   الْبَّْحرِ  ِف  الْمُْنشَّ

ِم   َّاَْلَّعْلَّ  ك

25. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِنن  رَّ  ُتكَّٰذِ

26. ভূপৃিত বয আলছ সকল ো ধ্বংসশী ,  ُا  مَّْن  كُٰل  فَّان  ۬    عَّلَّْیهَّ

27. আৰু অবিনশ্বৰ তকৱ  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তচলহৰো, 

বযজন মবহমোময়, মহোনুভৱ; 
یَّْبقه  بِٰكَّ  وَّْجهُ   وَّ هِل  ذُو  رَّ ل   الْجَّ

اِم   ْكرَّ  وَّاَْلِ

28. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

29. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বযসক  আলছ, সকল োলৱ 

ততওঁৰ ওচৰত প্ৰোথিনো কলৰ, ততওঁ প্ৰবতলটো মুহূত্তি লত 

গুৰুত্বপূণি কোমত বনলয়োবজত। 

مهوهِت  ِف  مَّْن  یَّْسـ َّلُه    كُٰلَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
اْن    ُهوَِّفْ  یَّْوم    شَّ

30. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

31. তহ মোনৱ আৰু বজন! আবম অনবতপ লম ততোমোল োকৰ 

(বহচোপ-বনকোচ গ্ৰহণৰ) প্ৰবত মলনোবনলৱশ কবৰম। 
نَّْفُرغُ  َّیُٰهَّ  لَّكُْم  سَّ ِ   ا  الثَّٰقَّله

32. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ
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33. তহ বজন আৰু মোনৱ সম্প্ৰদোয়! আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ 

সীমো যবদ ততোমোল োলক অবতৰম কবৰি পোৰো ততলে 

অবতৰম কৰো, বকন্তু ততোমোল োলক (আল্লোহৰ) শবি অবিহলন 

অবতৰম কবৰি তনোৱোবৰিো। 

رَّ    اِِن  وَّاَْلِنِْس  الِْجٰنِ  یهمَّْعشَّ
ْعُتْم  َّْن  اْستَّطَّ ارِ  ِمْن  تَّْنُفُذْوا ا َّقْطَّ   ا
وهِت  مه  َلَّ   فَّانُْفُذْوا    وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
ن    اَِٰلَّ  تَّْنُفُذْونَّ   ِبُسلْطه

34. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

35. ততোমোল োক উভয়লৰ প্ৰবত তপ্ৰৰণ কৰো হ’ি অবিবশখো 

আৰু ধুম্ৰপুি (অথিো গব ত তোম), ততবতয়ো ততোমোল োলক 

প্ৰবতলৰোধ কবৰি তনোৱোবৰিো। 

ُل  ۬   ٰمِْن  ُشوَّاظ   عَّلَّْیُكمَّا  یُْرسَّ   نَّٰار  ن
اس   ِن   فَّلَّ  وَّنُحَّ  تَّنْتَِّصره

36. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

37. বযবদনো আকোশ বিদীণি হ’ি তসইবদনো ই ততজিণি 

তগো োপৰ দলৰ ৰঙো ছো ৰ ৰূপ ধোৰণ কবৰি; 
ٰقَِّت  فَّاِذَّا مَّٓاءُ  انْشَّ   وَّْردَّةً  فَّكَّانَّْت  الٰسَّ

هَّاِن   َّالٰدِ  ك

38. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

39. গবতলক তসইবদনো মোনুহলকো তোৰ অপৰোধ সম্পলকি  তসোধো 

নহ’ি আৰু বজনলকো নহয়। 
ذ   ى ِ ْن  یُْسـ َُّل  َٰلَّ  فَّیَّْومَّ نْس  ٰوََّلَّ  ذَّنٌِْۢبه    عَّ   اِ
ٓاٰن     جَّ

40. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ
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41. অপৰোধীসক ৰ পবৰচয় তপোৱো যোি বসহঁতৰ  ক্ষ্ণৰ দ্বোৰো, 

তোৰ বপছত বসহঁতৰ আগচুব  আৰু ভবৰত ধবৰ টোবন বনয়ো হ’ি। 
ُف  ُهْم  الْمُْجِرُمْونَّ  یُْعرَّ ذُ  ِبِسْیمه   فَُّیْؤخَّ

اِم   ِبالنَّٰوَّاِصْ   وَّاَْلَّقْدَّ

42. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

43. এইলটোলৱ হহলছ তসই জোহোন্নোম, যোক অপৰোধীসকল  

অস্বীকোৰ কবৰবছ । 
ِذه   نَُّٰم  هه هَّ ُب  الَِّٰتْ  جَّ ا  یُكَّٰذِ   ِبهَّ

 الْمُْجِرُمْونَّ  

44. বসহঁত জোহোন্নোমৰ জুই আৰু উত ো পোনীৰ মোজত ঘুবৰ 

থোবকি। 
ا  یَُّطْوفُْونَّ  بَّْیَّ  بَّیْنَّهَّ ِمْیم   وَّ ن    حَّ  اه

45. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِنن  رَّ  ُتكَّٰذِ

46. আৰু বযলয় তোৰ প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত উপবিত তহোৱোৰ 

ভয় তপোষণ কলৰ, তোৰ িোলি আলছ দুখন জোন্নোত। 
لِمَّْن  افَّ   وَّ بِٰه   مَّقَّامَّ  خَّ ِ   رَّ نَّٰته  جَّ

47. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِنن  رَّ  ُتكَّٰذِ

48. উভলয়ই িহু শোখো-পল্লিবিবশষ্ট।   تَّا َّفْنَّان    ذَّوَّا  ا

49. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

50. উভয় জোন্নোতত আলছ প্ৰিোহমোন দুটো বনজৰো;  تَّْجِریهِن   عَّیْنهِن  فِْیِهمَّا 
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51. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

52. উভয়ৰ মোজত আলছ প্ৰবতলটো ফ  দুই দুই প্ৰকোৰৰ।  ة    كُٰلِ  ِمْن  فِْیِهمَّا ِكهَّ ِن   فَّا  زَّْوجه

53. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

54. তোত ততওলঁ োলক আউবজ িবহি এলনকুৱো বিছনোত যোৰ 

অভযেৰভোগ হ'ি বসংখোলপলৰ হতৰী সুলকোম ; আৰু উভয় 

জোন্নোতৰ ফ -মূ  থোবকি বনকটৱতী। 

له  ُمٰتَِّكـ ِْیَّ  ا  فُُرش    عَّ ٓاى ُِنهَّ   ِمْن  بَّطَّ
نَّا   اِْستََّْبَّق     نَّٰتَّْیِ  وَّجَّ  دَّان    الْجَّ

55. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

56. তোত থোবকি স্বোমীৰ প্ৰবত দৃবষ্ট সীবমতকোৰী ৰূপহীসক , 

বযসক ক ইবতপূলিি তকোলনো মোনুলহ অথিো তকোলনো বজলন 

স্পশি কৰো নোই। 

ُت  فِْیِهٰنَّ  ْرِف ن  قهِصره   یَّْطِمثُْهٰنَّ  لَّْم   الٰطَّ
نْس   ٓاٰن    وََّلَّ  قَّْبلَُّهْم  اِ  جَّ

57. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ

58. বসহঁত তযবনিো পদ্মৰোগ মবণ আৰু মুকুতো।  ََّّنَُّٰهٰن َّا اُن   الْیَّاقُْوُت  ك  وَّالْمَّْرجَّ

59. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

60. উত্তম কোমৰ প্ৰবতদোন উত্তমৰ িোবহলৰ আৰুলনো বক হ’ি 

পোলৰ? 
ٓاءُ  هَّْل  زَّ اِن  جَّ   اَِٰلَّ  اَْلِْحسَّ

اُن    اَْلِْحسَّ
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61. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

62. আৰু এই দুখন জোন্নোতৰ িোবহলৰও আৰু দুখন জোন্নোত 

আলছ। 
ِمْن  ِ   دُْونِِهمَّا  وَّ نَّٰته  جَّ

63. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِنن  رَّ  ُتكَّٰذِ

64. জোন্নোত দুখন হহলছ ঘন তসউজীয়ো।   ِ  ُمْدهَّٓا ٰمَّته

65. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ

66. এই দুখন জোন্নোতত আলছ উচ্ছব ত দুটো বনজৰো।  عَّیْنهِن  فِْیِهمَّا   ِ اخَّته  نَّٰضَّ

67. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

68. তোত আলছ ফ -মূ , তখজুৰ আৰু িোব ম।  ة  ٰوَّنَّْخل   فِْیِهمَّا ِكهَّ  وَُّرٰمَّان    فَّا

69. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ

70. তসই জোন্নোতসমূহৰ মোজত আলছ চবৰত্ৰৱতী, ৰূপহী ৰমণী।  َّت    فِْیِهٰن ْْیه ان    خَّ  ِحسَّ

71. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ
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72. চোবময়োনোলিোৰত সুৰবক্ষ্তো হহ থোবকি হুৰসক ।   ت   ُحوْر  الِْخیَّاِم   ِف  ٰمَّْقُصوْره

73. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ

74. বযসক ক ইবতপূলিি তকোলনো মোনুহ অথিো তকোলনো বজলন 

স্পশি কৰো নোই। 
نْس   یَّْطِمثُْهٰنَّ  لَّْم    وََّلَّ  قَّْبلَُّهْم  اِ

ٓاٰن     جَّ

75. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن   رَّ  ُتكَّٰذِ

76. বসহঁলত আউবজ িবহি তসউজীয়ো দব ছো আৰু ধুনীয়ো 

বসংখোপৰ গোদীযুি আসনত। 
له  ُمٰتَِّكـ ِْیَّ  ف   عَّ فْرَّ ْبقَِّرٰی   رَّ  ُخْضر  ٰوَّعَّ
ان     ِحسَّ

77. এলতলক (লহ মোনৱ আৰু বজন সম্প্ৰদোয়!) ততোমোল োক 

উভলয় ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ তকোনলটো অনুগ্ৰহক 

অস্বীকোৰ কবৰিো? 

َّٰیِ  ءِ  فَِّبا اَلَّ بُِٰكمَّا  اه بهِن  رَّ  ُتكَّٰذِ

78. িৰকতময় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ নোম, বযজন মহোমবহম 

আৰু মহোনুভৱ। 
َّكَّ  بِٰكَّ  اْسُم  تََّبه هِل  ذِی رَّ ل   الْجَّ

اِمن  ْكرَّ  وَّاَْلِ
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আ -ৱোবক্বয়োহ الواقعَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তযবতয়ো বকয়োমত সংঘটিত হ’ি, ِت  اِذَّا ُةن  وَّقَّعَّ  الْوَّاقِعَّ

2. (ততবতয়ো) ইয়োৰ সংঘটনক অস্বীকোৰকোৰী তকোলনো 

নোথোবকি। 
ا  لَّیْسَّ  ِتهَّ َّاذِبَّة    لِوَّقْعَّ  ك

3. ই কোলৰোিোক অধঃপতন কবৰি, কোলৰোিোক সমুন্নত কবৰি;   ة افِضَّ ن  خَّ ة   ٰرَّافِعَّ

4. তযবতয়ো পৃবথৱী প্ৰি  প্ৰকম্পলনলৰ প্ৰকবম্পত হ’ি, ِت  اِذَّا ان  اَْلَّْرُض  ُرٰجَّ ٰجً  رَّ

5. আৰু পিিতসমূহ চূণি-বিচূণি হহ পবৰি,  ِت بُٰسَّ ان  الِْجبَّالُ  وَّ  بَّٰسً

6. ফ ত তসইলিোৰ বিবক্ষ্প্ত ধূব কণোত পবৰণত হ’ি;  ْبَّثًٰان  هَّبَّٓاءً  فَّكَّانَّْت نٌۢ  ٰمُ

7. আৰু ততোমোল োক বিভি হহ পবৰিো বতবনটো দ ত----  َّْزوَّاًجا  وَُّكنُْتْم هثًَّة   ا َّل  ث

8. এলতলক তসোঁফো ৰ দ ; আৰু তসোঁফো ৰ দ লটো বকমোন তয 

তসৌভোগযৱোন! 
ُب  ۬   فَّاَّْصحه ا    الْمَّْیمَّنَِّة ن ُب  مَّ   اَّْصحه
 الْمَّْیمَّنَِّة  

9. আৰু িোওঁফো ৰ দ ; আৰু িোওঁফো ৰ দ লটো বকমোন তয 

দুভি গীয়ো! 
ُب  ۬   وَّاَّْصحه ا    الْمَّْشـ َّمَِّة ن ُب  مَّ   اَّْصحه
 الْمَّْشـ َّمَِّة  

10. আৰু অগ্ৰগোমীসকল ই অগ্ৰগোমী,  َِّبُقْون ِبُقْونَّ ۬ن  وَّالٰسه  الٰسه

11. ততওঁল োলকই সোবন্নধযপ্ৰোপ্ত--  َّهٓى ِك بُْونَّ   اُول ٰرَّ  الْمُقَّ

12. (লতওলঁ োলক থোবকি) বনয়োমলতলৰ ভৰো জোন্নোতত,  ْنٰهِت  ِف  النَِّٰعْیِم  جَّ

13. িহুসংখযক হ’ি পূিিৱতীসক ৰ মোজৰ পৰো;   َّٰة ن  ٰمِنَّ  ثُل لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ
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14. আৰু কম সংখযক হ’ি পৰিতীসক ৰ মোজৰ পৰো।   اَْلهِخِریْنَّ   ٰمِنَّ  وَّقَّلِْیل 

15. তসোলণলৰ বনবমিত আসনমূহত,  له ن  ُسُرر   عَّ  ٰمَّْوُضْونَّة 

16. ততওঁল োলক পৰস্পলৰ মুখোমুবখলক আউবজ িবহি।  َّٰتَِّكـ ِْی ا  ٰمُ ِبلِْیَّ  عَّلَّْیهَّ  ُمتَّقه

17. ততওঁল োকৰ আলশ-পোলশ ঘূবৰ-ফুবৰি বচৰ বকলশোৰসক ,  یَُّطْوُف  ْ ان    عَّلَّهْْیِ ن  ِولْدَّ لَُّٰدْونَّ  ٰمُخَّ

18. প্ৰিোবহত বনজৰোৰ সুৰোপূণি পোনপোত্ৰ আৰু বপয় োলিোৰ হ ,   ۬ َّبَّاِریْقَّ ن ْكوَّاب  ٰوَّا َّاْس    ِباَّ   ٰمِْن  وَّك
ن   ٰمَِّعْی 

19. তসই সুৰো তসৱন কবৰল  ততওঁল োকৰ মূৰ নুঘুৰোয় আৰু 

ততওঁল োক জ্ঞোনহোৰোও নহ’ি-- 
ُعْونَّ  َٰلَّ  ٰدَّ ا  یُصَّ ْنهَّ ن  وََّلَّ  عَّ  یَُْنِفُْونَّ

20. আৰু (ঘূবৰ ফুবৰি) ততওঁল োকৰ পছিনীয় ফ -মূ  হ ,   ة ِكهَّ فَّا ٰمَّا  وَّ ن  ٰمِ ْونَّ ُ ْٰیَّ  یَّتَّخَّ

21. আৰু ততওঁল োকৰ ৰুবচ অনুযোয়ী চৰোইৰ মোংস হ ।  لَّْحِم ْْی   وَّ ٰمَّا  طَّ  یَّْشتَُّهْونَّ   ٰمِ

22. আৰু ততওঁল োকৰ িোলি থোবকি মৃগনয়নী (িোঙৰ 

চকুবিবশষ্টো) হুৰ, 
ن  وَُّحوْر    ِعْی 

23. তযবনিো বসহঁত সুৰবক্ষ্ত মুকুতোলহ,  َّْمثَّاِل َّا  الْمَّكُْنْوِن   اللُْٰؤلُؤِ  ك

24. ততওঁল োলক বয আম  কবৰবছ  তোৰ পুৰস্কোৰস্বৰূলপ।  ٌۢٓاًء زَّ َّانُْوا ِبمَّا  جَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك

25. তোত ততওলঁ োলক তকোলনো অ োগতীয়ো  কথো আৰু 

তকোলনো পোপিোকয শুবনিল  নোপোি, 
ا  یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ   تَّاْثِْیًمان  وََّلَّ  لَّْغًوا فِْیهَّ

26. শুবনি তকৱ  ছো োম আৰু ছো োম (শোবে িোকয)।  َّهمًا  قِْیًل  اَِٰل ل همًا   سَّ ل  سَّ

27. আৰু তসোঁফো ৰ দ ; বকমোন তয ভোগযৱোন তসোঁফো ৰ 

দ লটো! 
ُب  ۬   وَّاَّْصحه ا    الْیَِّمْیِ ن ُب  مَّ   اَّْصحه
 الْیَِّمْیِ  
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28. ততওঁল োলক থোবকি এলন উদযোনত, য’ত আলছ 

কোঁইটবিহীন িগৰী গছ, 
 ٰمَّْخُضْود ن  ِسْدر   ِفْ 

29. আৰু তথোলকলৰ ভৰো ক  গছ,   لْح  ٰمَّْنُضْود ن  وَّطَّ

30. আৰু সম্প্ৰসোবৰত ছোঁ,   ٰمَّْمُدْود ن  وَِّظٰل 

31. আৰু সদোয় প্ৰিোহমোন পোনী,   مَّٓاء ن  وَّ  ٰمَّْسكُْوب 

32. আৰু প্ৰচুৰ ফ -মূ ,   ة ِكهَّ فَّا ة ن  وَّ  كَِّثْْیَّ

33. বযলিোৰ তশষ নহ'ি আৰু বনবষিও নহ’ি।  َّة  ٰوََّلَّ  َٰل ْقُطْوعَّ ن  مَّ ة  ْمُنْوعَّ  مَّ

34.  গলত (ততওঁল োক থোবকি) সুউচ্চ শযযোসমূহত;   ة    وَّفُُرش  ٰمَّْرفُْوعَّ

35. বনশ্চয় আবম বসহঁতক (হুৰসক ক) সৃবষ্ট কবৰলছোঁ 

বিলশষৰূপত--- 
َّا   نٰ ُهٰنَّ  اِ اْنه َّنْشَّ ٓاًءن  ا نْشَّ  اِ

36. তোৰ বপছত বসহঁতক কুমোৰী িনোইলছোঁ,  َُّهٰن لْنه عَّ َّاًران  فَّجَّ َّبْك  ا

37. বনজ স্বোমীৰ প্ৰবত আসি আৰু সমিয়সীয়ো, ابًان  ُعُربًا َّتْرَّ  ا

38. তসোঁফো ৰ ত োকসক ৰ িোলি।  ِب َّْصحه  الْیَِّمْیِ ۬ن  َٰلِ

39. িহুসংখযক হ’ি পূিিৱতীসক ৰ মোজৰ পৰো;   َّٰة ن  ٰمِنَّ  ثُل لِْیَّ  اَْلَّٰوَّ

40. আৰু িহুসংখযক হ'ি পৰিতীসক ৰ মোজৰ পৰো।   َّٰة  اَْلهِخِریْنَّ   ٰمِنَّ  وَّثُل

41. আনহোলত িোওঁফো ৰ দ , বকমোন তয দুভি গীয়ো িোওঁফো ৰ 

দ লটো! 
ُب  ۬   وَّاَّْصحه مَّاِل ن ا    الٰشِ ُب  مَّ   اَّْصحه
مَّاِل    الٰشِ

42. বসহঁত থোবকি অতযে উষ্ণ িোয়ু আৰু উত্তপ্ত উত ো 

পোনীত, 
ن  ِفْ  ِمْیم  ُمْوم  ٰوَّحَّ  سَّ
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43. আৰু অবত ক' ো তধোঁৱোৰ ছোঁত,   ن  ٰمِْن  وَِّظٰل  یَّْٰحُمْوم 

44. বযলটো শীতল ো নহয় আৰু আৰোমদোয়লকো নহয়।  َّكَِّریْم   بَّاِرد  ٰوََّلَّ  َٰل 

45. বনশ্চয় বসহঁত ইবতপূলিি তভোগ-বি োসত মি আবছ ,  نَُّٰهْم َّانُْوا اِ لِكَّ  قَّْبلَّ  ك فِْیَّ ۬   ذه  ُمَْتَّ

46. আৰু বসহঁত অবিৰোমভোলৱ ব প্ত আবছ  জঘনয পোপ 

কোমত। 
َّانُْوا ْونَّ  وَّك لَّ  یُِصٰرُ   الِْحْنِث  عَّ

ِظْیِم    الْعَّ

47. আৰু বসহঁলত হকবছ , ‘আবম তযবতয়ো মৃতুয হহ মোটি আৰু 

হোডত পবৰণত হ'ম ততবতয়োও আমোক পুনৰুবিত কৰো 

হ’িলন’? 

َّانُْوا ۬   وَّك ا  یَُّقْولُْونَّ ن َّى ِذَّ ابًا  وَُّكنَّٰا  ِمتْنَّا  ا ُترَّ
اًما  نَّٰا  ٰوَِّعظَّ اِ ن   ءَّ  لَّمَّْبُعْوثُْونَّ

48. ‘আৰু আমোৰ বপতৃ-পুৰুষ সকল োলকো’?  بَّٓاُؤنَّا َّوَّاه لُْونَّ  ا َّٰوَّ  اَْل

49. তকোৱো, ‘বনশ্চয় পূিিৱতীসক লকো আৰু 

পৰিতীসক লকো-- 
لِْیَّ  اِٰنَّ  قُْل  ن  اَْلَّٰوَّ  وَّاَْلهِخِریْنَّ

50. সকল োলক একবত্ৰত কৰো হ’ি এটো বনধিোবৰত বদনৰ বনবদি ষ্ট 

সময়ত’। 

  ۬ ٰمَّْعلُْوم    یَّْوم   ِمْیقَّاِت  اِله   لَّمَّْجُمْوُعْونَّ ن
 

51. তোৰ বপছত, তহ বিভ্ৰোে অস্বীকোৰকোৰীসক !  َّنَُّٰكْم  ثُٰم ا  اِ َّیُٰهَّ ٓالُْٰونَّ  ا   الٰضَّ
ن  بُْونَّ  الْمُكَّٰذِ

52. বনশ্চয় (লতোমোল োলক) আহোৰ কবৰিো যোকু্কম গছৰ পৰো,  َّهكِلُْون ر   ِمْن  َلَّ جَّ ن  ٰمِْن  شَّ قُْٰوم   زَّ

53. তসইলটোলৰই ততোমোল োলক তপট ভৰোিো,  َّا  فَّمَّالِـ ُْون  الُْبُطْونَّ   ِمْنهَّ

54. তদুপবৰ তোৰ ওপৰত পোন কবৰিো উত্তপ্ত উত ো পোনী---  َِّربُْون ِمْیِم   ِمنَّ  عَّلَّْیهِ  فَّشه  الْحَّ

55. ততোমোল োলক তৃষ্ণোতুৰ উটৰ দলৰ তসই পোনী পোন কবৰিো।  َِّربُْون  الِْهْیِم   ُشْربَّ  فَّشه

56. প্ৰবতফ  বদৱসত এইলটোলৱ হ’ি বসহঁতৰ আপযোয়ন। ا یِْن   یَّْومَّ  نُُزلُُهْم  ههذَّ  الٰدِ
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57. আবমলয়ই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ; ততলনহ’ত  বকয় 

ততোমোল োলক বিশ্বোস নকৰো? 
ُكْم   نَّْحُن  لَّْقنه قُْونَّ  فَّلَّْو َلَّ  خَّ ٰدِ  ُتصَّ

58. ততোমোল োলক ভোবি চোইছোলন ততোমোল োকৰ িীযিপোত 

সম্পলকি ? 
ءَّیُْتْم  َّفَّرَّ ا  ا  ُتْمُنْونَّ   ٰمَّ

59. তসইলটো ততোমোল োলক সৃবষ্ট কৰো, তন আবম সৃবষ্ট কলৰোঁ?  َّنُْتْم ا َّْم  تَّْخلُُقْونَّه    ءَّ لُِقْونَّ   نَّْحُن  ا الْخه
 

60. আবমলয়ই ততোমোল োকৰ মোজত মৃতুয বনধিোৰণ কবৰলছোঁ 

আৰু আবম অক্ষ্ম নহও-ঁ- 
ْرنَّا  نَّْحُن  ا  الْمَّْوتَّ  بَّیْنَُّكُم  قَّٰدَّ مَّ  نَّْحُن  وَّ

ن   ِبمَّْسُبْوقِْیَّ

61. ততোমোল োকৰ িোনত ততোমোল োকৰ সদৃশ আবনিল  আৰু 

ততোমোল োকক এলন এটো আকৃবতত সৃবষ্ট কবৰিল  বযলটো 

ততোমোল োলক নোজোনো। 

له   َّْن  عَّ لَّ  ا َّْمثَّالَّكُْم  نُٰبَّٰدِ   ِفْ   وَّنُْنِشئَّكُْم  ا
ا   تَّْعلَّمُْونَّ  َلَّ  مَّ

62. আৰু বনশ্চয় ততোমোল োলক অৱগত হহছো প্ৰথম সৃবষ্ট 

সম্পলকি , ততলে বকয় ততোমোল োলক উপলদশ গ্ৰহণ নকৰো? 
لَّقَّْد  َّةَّ  عَّلِمُْتُم  وَّ  فَّلَّْو َلَّ  اَْلُْوله  النَّْٰشا

ٰكَُّرْونَّ   تَّذَّ

63. ততোমোল োলক বয িীজ বসঁচো তসই বিষলয় ততোমোল োলক 

ভোবি চোইছোলন? 
ءَّیُْتْم  َّفَّرَّ ا  ا  تَّْحُرثُْونَّ   ٰمَّ

64. তসইলটো ততোমোল োলক অংকুবৰত কৰো, তন আবম 

অংকুবৰত কলৰোঁ? 
َّنُْتْم  ا ُعْونَّه    ءَّ َّْم  تَّْزرَّ ِرُعْونَّ   نَّْحُن  ا الٰزه

 

65. আবম ইচ্ছো কবৰল  ইয়োক তখৰ-কুটোত পবৰণত কবৰি 

পোলৰোঁ, ততবতয়ো ততোমোল োলক হতোশ হহ পবৰিো; 
ٓاءُ  لَّوْ  لْنههُ  نَّشَّ عَّ اًما  لَّجَّ لُْتْم  ُحطَّ   فَّظَّ

 تَّفَّكَُّٰهْونَّ 

66. (আৰু এই িুব  ক’িো তয) ‘বনশ্চয় আবম ঋণগ্ৰি হহ 

পবৰল োঁ’, 
نَّٰا  ن  اِ ُمْونَّ  لَّمُْغرَّ

67. ‘িৰং আবম িবিত’।  مَّْحُرْوُمْونَّ   نَّْحُن  بَّْل 
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68. ততোমোল োলক বয পোনী তসৱন কৰো তসই সম্পলকি  

ভোবিছোলন? 
ءَّیُْتُم  َّفَّرَّ بُْونَّ   الَِّٰذْی  الْمَّٓاءَّ  ا  تَّْشرَّ

69. তমঘৰ পৰো তসই পোনী ততোমোল োলক নমোই আনো, তন 

আবম িষিণ কলৰোঁ? 
َّنُْتْم  ا لُْتُمْوهُ  ءَّ َّنْزَّ َّْم  الْمُْزِن  ِمنَّ  ا   نَّْحُن  ا

 الْمَُْنِلُْونَّ 

70. আবম ইচ্ছো কবৰল  তসইলটো  ুণীয়ো কবৰ বদি পোলৰোঁ। 

তথোবপও ততোমোল োলক কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ নকৰো বকয়? 
ٓاءُ  لَّوْ  لْنههُ  نَّشَّ عَّ اًجا  جَّ   فَّلَّْو َلَّ  اُجَّ

 تَّْشكُُرْونَّ 

71. ততোমোল োলক বয জুই জ্বল োৱো তসই বিষলয় বচেো 

কবৰছোলন? 
ءَّیُْتُم  َّفَّرَّ  ُتوُْرْونَّ   الَِّٰتْ  النَّٰارَّ  ا

72. ততোমোল োলক ইয়োৰ গছ সৃবষ্ট কৰো, তন আবম সৃবষ্ট কলৰোঁ?  َّنُْتْم ا اْتُْم  ءَّ َّنْشَّ ا   ا تَّهَّ رَّ جَّ َّْم  شَّ   نَّْحُن  ا
 الْمُْنِشـ ُْونَّ 

73. ইয়োক আবম কবৰলছোঁ এটো স্মোৰক আৰু মৰুভুবমতিোস কৰো 

ত োকৰ িোলি প্ৰলয়োজনীয় িস্তু। 
ا  نَّْحُن  لْنههَّ عَّ مَّتَّاعًا  جَّ ةً ٰوَّ   تَّْذِكرَّ

یْنَّ    لِٰلْمُْقوِ

74. এলতলক তুবম ততোমোৰ মহোন প্ৰবতপো কৰ নোমত তছিীহ 

পো  কৰো। 
ْح  بِٰ بِٰكَّ  ِباْسِم  فَّسَّ ِظْیِمن  رَّ  الْعَّ

75. এলতলক মই শপত কবৰলছোঁ নক্ষ্ত্ৰৰোবজৰ অিোচ ৰ,   َّالنُُٰجْوِمن  ِبمَّوهقِِع  اُقِْسُم  فَّل 

76. আৰু বনশ্চয় এইলটো এটো মহো শপত, যবদ ততোমোল োলক 

জোবন োলহঁলতন-- 
نَّٰه   م   وَّاِ ن  تَّْعلَّمُْونَّ  لَّٰوْ  لَّقَّسَّ ِظْیم   عَّ

77. বনশ্চয় এইখন মবহমোবেত তকোৰআন,   نَّٰه ن   اِ ن  لَُّقْراه  كَِّریْم 

78. বযখন আলছ সুৰবক্ষ্ত বকতোিত (ব বপিি)।  ْن  ِكتهب   ِف  ٰمَّكُْنْون 

79. পবৱত্ৰসক ৰ িোবহলৰ আন তকোলনোলৱ ইয়োক স্পশি কবৰি 

তনোৱোলৰ। 
ه    َٰلَّ  ُرْونَّ   اَِٰلَّ  یَّمَّٰسُ ٰهَّ  الْمُطَّ
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80. এইখন বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো নোবয কৃত।   ٰبِ  ٰمِْن  تََّْنِیْل لَّمِْیَّ  ٰرَّ  الْعه

81. তথোবপও ততোমোল োলক এই িোণীক তুচ্ছ িুব  ভোবিছো 

তনবক? 
ا ذَّ َّفَِّبهه ِدیِْث  ا َّنُْتْم  الْحَّ ن  ا  ٰمُْدِهُنْونَّ

82. আৰু ততোমোল োলক অস্বীকোৰ কৰোলকই ততোমোল োকৰ 

জীবৱকো কবৰ হ ছো তনবক! 
لُْونَّ  َّنَُّٰكْم  ِرْزقَُّكْم  وَّتَّْجعَّ بُْونَّ  ا  ُتكَّٰذِ

83. এলতলক বকয় নহয়—প্ৰোণ তযবতয়ো কন্ঠোগত হয়,   َّن  بَّلَّغَِّت  اِذَّا فَّلَّْو َل  الُْحلُْقْومَّ

84. আৰু ততবতয়ো ততোমোল োলক (অসহোয় হহ) চোই থোকো,  َّنُْتْم ذ   وَّا ن  ِحیْنَّى ِ  تَّْنُظُرْونَّ

85. আৰু আবম ততোমোল োকতলকও তোৰ তিবছ ওচৰত থোলকোঁ, 

বকন্তু ততোমোল োলক তদখো তনোলপোৱো। 
ُب  وَّنَّْحُن  َّقْرَّ هِكْن   ِمْنُكْم  اِلَّْیهِ  ا ل  َٰلَّ  وَّ

 ُتْبِصُرْونَّ 

86. এলতলক যবদ ততোমোল োলক বহচোপ-বনকোচ আৰু 

প্ৰবতফ ৰ সনু্মখীন তনোলহোৱো, 
ْْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  فَّلَّْو َلَّ   ن  غَّ  مَِّدیِْنْیَّ

87. ততলনহ'ত  ততোমোল োলক তসইলটো (আত্মোলটো) ঘূৰোই 

নোনো বকয়? যবদ ততোমোল োলক সতযিোদী! 
ا   ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  تَّْرِجُعْونَّهَّ  صه

88. তোৰ বপছত বস যবদ হনকটযপ্ৰোপ্তসক ৰ এজন হয়,   ا َّٰمَّ َّانَّ  اِْن  فَّا ن  ِمنَّ  ك ِبْیَّ ٰرَّ  الْمُقَّ

89. ততলে তোৰ িোলি থোবকি বিেোম, উত্তম জীৱলনোপকৰণ 

আৰু সুখময় জোন্নোত। 
ْوح   نَُّٰت ٰوَّ  فَّرَّ ۬  ٰوَّجَّ ان  ن یْحَّ  نَِّعْیم   رَّ

90. আৰু বস যবদ হয় তসোঁফো ৰ দ ৰ এজন,   ا َّٰمَّ َّانَّ  اِْن  وَّا ِب  ِمْن  ك ن  اَّْصحه  الْیَِّمْیِ

91. ততলে (তোক তকোৱো হ’ি) ‘ততোমোৰ প্ৰবত ছো োম’, 

বযলহতু তুবম তসোঁফো ৰ এজন। 
هم   ل ِب  ِمْن  لَّٰكَّ  فَّسَّ  الْیَِّمْیِ   اَّْصحه

92. বকন্তু বস যবদ হয় অস্বীকোৰকোৰী, বিভ্ৰোেসক ৰ এজন,   ا َّٰمَّ َّانَّ  اِْن  وَّا ِبْیَّ  ِمنَّ  ك   الْمُكَّٰذِ
ن  ٓالِْٰیَّ  الٰضَّ
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93. ততলে তোৰ আবতথয কৰো হ’ি উত ো পোনীৰ দ্বোৰো,   ل ن   ٰمِْن  فََُّنُ ِمْیم   حَّ

94. আৰু জোহোন্নোমৰ দহলনলৰ;  ُِحْیم   وَّتَّْصلِیَّة  جَّ

95. বনশ্চয় এইলটো সুবনবশ্চত সতয।  َّا اِٰن ٰقُ  ههذَّ  الْیَِّقْیِ   لَُّهوَّحَّ

96. এলতলক তুবম ততোমোৰ মহোন প্ৰবতপো কৰ নোমত তছিীহ 

পো  কৰো। 
ْح  بِٰ بِٰكَّ  ِباْسِم  فَّسَّ ِظْیِمن  رَّ  الْعَّ
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আ -হোদীদ الحديَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই সকল োলৱ 

আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ; আৰু ততও ঁ

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

بَّٰحَّ  ِ  سَّ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
ِزیْزُ  ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

2. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ সিিময় কতৃি ত্ব ততওঁলৰই; 

ততলৱঁই জীৱন দোন কলৰ আৰু ততলৱঁই মৃতুয প্ৰদোন কলৰ; আৰু 

ততলৱঁই সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

مهوهِت  ُملُْك  لَّه    یُْح    وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ
یُِمْیُت    له   وَّ ء   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

3. ততলৱঁই আবদ আৰু অে; প্ৰকোশয (ওপৰত) আৰু তগোপন 

(ওচৰত) আৰু ততলৱঁই সকল ো িস্তু সম্পলকি  সমযক অৱগত। 
لُ  اِهرُ  وَّاَْلهِخرُ  ُهوَّاَْلَّٰوَّ   وَّالْبَّاِطُن    وَّالٰظَّ
ِبكُٰلِ  ء   وَُّهوَّ ْ  عَّلِْیم   َشَّ

4. ততলৱঁই আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী ছয় বদনত সৃবষ্ট কবৰলছ; 

তোৰ বপছত ততও ঁ আৰশ্বৰ ওপৰত উঠিলছ। ততওঁ তসই 

সকল োলিোৰ জোলন বযলিোৰ ভূগভি ত প্ৰলৱশ কলৰ আৰু বযলিোৰ 

ভূগভি ৰ পৰো ও োয়, আৰু আকোশৰ পৰো বয অৱতীণি হয় আৰু 

বয আকোশল  উঠি যোয়; আৰু ততোমোল োক য’ততই নোথোকো 

বকয়-- ততওঁ ততোমোল োকৰ  গত আলছ, আৰু ততোমোল োলক 

বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

لَّقَّ  ُهوَّالَِّٰذْی  مهوهِت  خَّ   ِفْ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ
َّیَّٰام   ِسٰتَّةِ  لَّ  اْستَّوهی ثُٰمَّ  ا ْرِش    عَّ   الْعَّ
ا  یَّْعلَُّم  ا   اَْلَّْرِض  ِف  یَّلُِج  مَّ مَّ   یَّْخُرُج  وَّ
ا  ا  ِمْنهَّ مَّ مَّٓاءِ  ِمنَّ  یََّْنِلُ  وَّ ا  الٰسَّ مَّ   وَّ
ا    یَّْعُرُج  كُْم   فِْیهَّ َّیْنَّ  وَُّهوَّمَّعَّ ا  ا   ُكنُْتْم    مَّ
 ُ  بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله

5. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ সকল ো কতৃি ত্ব ততওঁলৰই আৰু 

আল্লোহৰ ফোল ই সকল ো বিষয় প্ৰতযোিবতি ত হয়। 
مهوهِت  ُملُْك  لَّه   ِ  وَّاِلَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  اّلٰله

عُ   اَْلُُموُْر  ُتْرجَّ

6. ততলৱঁই ৰোবতক বদনৰ বভতৰত প্ৰলৱশ কৰোয় আৰু বদনক 

ৰোবতৰ বভতৰত প্ৰলৱশ কৰোয়; আৰু ততলৱঁই অেৰৰ 

বিষয়সমূহ সম্পলকি  সমযক অৱগত। 

ارِ  ِف  الَّْٰیلَّ  یُْولُِج  یُْولُِج  النَّٰهَّ ارَّ  وَّ   ِف  النَّٰهَّ
ٌۢ   الَّْٰیِل    اِت  وَُّهوَّعَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ
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7. ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওৰঁ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন 

তপোষণ কৰো আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক বয সম্পদৰ 

উত্তৰোবধকোৰী কবৰলছ তোৰ পৰো িযয় কৰো। এলতলক 

ততোমোল োকৰ মোজত বযসকল  ঈমোন তপোষণ কলৰ আৰু 

(আল্লোহৰ পথত) িযয় কলৰ ততওঁল োকৰ িোলি আলছ 

মহোপুৰস্কোৰ। 

ِمُنْوا ِ  اه ُسْولِه   ِباّلٰله َّنِْفُقْوا وَّرَّ  ِمٰمَّا  وَّا
لَّكُْم  عَّ لَِّٰذیْنَّ   فِْیِه    ٰمُْستَّْخلَِّفْیَّ  جَّ  فَّا
ُنْوا مَّ َّنْفَُّقْوا ِمْنُكْم  اه َّْجر   لَُّهْم  وَّا كَِّبْْی   ا
 

8. আৰু ততোমোল োকৰ বক হ’ , ততোমোল োলক আল্লোহৰ প্ৰবত 

বিশ্বোস নকৰো বকয়? অথচ ৰোছুল  ততোমোল োকক 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত ঈমোন আবনিল  আহ্বোন 

কবৰলছ, আৰু আল্লোলহও ততোমোল োকৰ পৰো অংগীকোৰ গ্ৰহণ 

কবৰলছ, যবদ ততোমোল োলক মুবমন তহোৱো। 

ا  مَّ ِ    ُتْؤِمُنْونَّ  َلَّ  لَّكُْم  وَّ ُسْولُ   ِباّلٰله   وَّالٰرَّ
بُِٰكْم  لُِتْؤِمُنْوا یَّْدُعْوُكْم  ذَّ  وَّقَّْد  ِبرَّ  اَّخَّ
ْؤِمِنْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  ِمیْثَّاقَُّكْم   ٰمُ

9. ততলৱঁই বনজ িোিোৰ প্ৰবত সুস্পষ্ট আয়োতসমূহ অৱতীণি 

কলৰ, ততোমোল োকক অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  আনোৰ িোলি; 

আৰু বনশ্চয় আল্লোহ ততোমোল োকৰ প্ৰবত কৰুণোময়, পৰম 

দয়ো ু। 

ِٰلُ  ُهوَّالَِّٰذْی  له  یَُنَّ ْبِده    عَّ یهت    عَّ   بَّیِٰنهت   اه
كُْم  لُمهِت  ٰمِنَّ   لُِٰیْخِرجَّ   النُٰوِْر    اِلَّ  الٰظُ

َّ  وَّاِٰنَّ  ُءْوف   ِبكُْم  اّلٰله  ٰرَِّحیْم    لَّرَّ

10. আৰু ততোমোল োকৰ বক হ’ , ততোমোল োলক আল্লোহৰ 

পথত খৰচ নকৰো বকয়? অথচ আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ 

মীৰোছ তকৱ  আল্লোহলৰই। ততোমোল োকৰ মোজত বযসকল  

(মক্কো) বিজয়ৰ আগত দোন কবৰলছ আৰু যুি কবৰলছ, 

ততওঁল োক (আৰু পৰিতীসক ) সমোন নহয়। ততওলঁ োক 

তসইসক  ত োকতলক মযিোদোত তেি বযসকল  পৰিতী 

সময়ত িযয় কবৰলছ আৰু যুি কবৰলছ। বকন্তু আল্লোলহ উভয়ৰ 

িোলিই ক যোণৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদলছ; আৰু ততোমোল োলক বয 

আম  কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

ا  مَّ ََّٰلَّ  لَّكُْم  وَّ ِبیِْل  ِفْ  ُتْنِفُقْوا ا ِ  سَّ   اّلٰله
 ِ اُث  وَّّلِلٰه مهوهِت  ِمْْیَّ  َلَّ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ

َّنْفَّقَّ  ٰمَّْن  ِمْنُكْم  یَّْستَّوِْی    قَّْبِل  ِمْن  ا
هٓى ِكَّ   وَّقهتَّلَّ    الْفَّْتِح  ُم  اُول َّْعظَّ ةً  ا  دَّرَّجَّ
َّنْفَُّقْوا الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  ْ  ا  وَّقهتَّلُْوا   بَّْعُد  ِمنٌۢ
ُ  ٰوَّعَّدَّ  وَّكُٰلً  ُ   الُْحْسنه    اّلٰله   ِبمَّا  وَّاّلٰله

ن  تَّْعمَّلُْونَّ  ِبْْی   خَّ

11. এলনকুৱো তকোন আলছ, বযলয় আল্লোহক উত্তম ঋণ বদি? 

ফ ত ততও ঁতোৰ িোলি ইয়োক িহুগুলণ িৃবি কবৰ বদি আৰু 

তোৰ িোলি আলছ সন্মোনজনক পুৰস্কোৰ। 

ْن  َّ  یُْقِرُض  الَِّٰذْی  ذَّا مَّ  قَّْرًضا  اّلٰله
ًنا  سَّ ِعفَّه    حَّ لَّه    لَّه   فَُّیضه َّْجر   وَّ  كَِّریْم    ا
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12. তসইবদনো তুবম মুবমন নৰ-নোৰীসক ক তদবখিল  পোিো 

তয, ততওঁল োকৰ সনু্মখত আৰু তসোঁফোল  ততওলঁ োকৰ নূৰ 

তদৌবৰ আলছ। (তকোৱো হ’ি) ‘আবজ ততোমোল োকৰ িোলি 

সুসংিোদ হহলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত 

ততোমোল োক বচৰিোয়ী হ’িো, এইলটোলৱই হহলছ 

মহোসফ তো’। 

ی یَّْومَّ   وَّالْمُْؤِمنهِت  الْمُْؤِمِنْیَّ  تَّرَّ
َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  نُوُْرُهْم  یَّْسعه    ا

ِباَّیْمَّانِِهْم  ىكُُم  وَّ نٰهت   الْیَّْومَّ  بُْشره  جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه   خه
ا    لِكَّ   فِْیهَّ ِظْیُم   ُهوَّالْفَّوْزُ  ذه  الْعَّ

13. তসইবদনো মুনোবফক পুৰুষ আৰু মুনোবফকো নোৰীসকল  

ঈমোিোৰসক ক ক’ি, ‘ততোমোল োলক আমোৰ িোলি অ প 

অলপক্ষ্ো কৰো, যোলত ততোমোল োকৰ নূৰৰ পৰো আবম অ প 

গ্ৰহণ কবৰি পোলৰোঁ’। তকোৱো হ’ি, ‘ততোমোল োলক বনজৰ 

বপছফোল  উভবত তযোৱো আৰু নূৰৰ সন্ধোন কৰোলগ’। তোৰ 

বপছত উভয়ৰ মোজত িোপন হ’ি এটো প্ৰোচীৰ, য’ত এটো দুৱোৰ 

থোবকি, যোৰ বভতৰ ভোগত থোবকি ৰহমত আৰু িোবহৰত থোবকি 

শোবি। 

ِفُقْونَّ  یَُّقْولُ  یَّْومَّ  ِفقهُت  الْمُنه  وَّالْمُنه
َِّٰذیْنَّ  ُنوا لِل مَّ   ِمْن  نَّْقتَِّبْس  انُْظُرْونَّا  اه
ُكْم  اْرِجُعْوا قِْیلَّ   نُٰوِْرُكْم    ٓاءَّ  وَّرَّ

ْ  فَُّضِربَّ   نُوًْرا    فَّالْتَِّمُسْوا ُ   ِبُسوْر   بَّْیٰنَّ
ْحمَّةُ  فِْیهِ  بَّاِطُنه    بَّاب     لَّٰه   اِهُره   الٰرَّ   وَّظَّ
ذَّ  قِبَّلِهِ  ِمْن   اُب  الْعَّ

14. মুনোবফকসকল  মুবমনসক ক মোবত ক’ি, ‘আবম 

ততোমোল োকৰ  গত নোবছল োঁলন? ততওঁল োলক ক’ি, ‘হয়, 

বকন্তু ততোমোল োলক বনলজই বনজক বিপদগ্ৰি কবৰছো আৰু 

ততোমোল োলক প্ৰতীক্ষ্ো কবৰবছ ো আৰু সলিহ কবৰবছ ো আৰু 

বমছো আকোংক্ষ্োই ততোমোল োকক প্ৰতোবৰত কবৰ ৰোবখবছ , 

আৰু অৱলশষত আল্লোহৰ বনলদি শ আবহ গ’ , আৰু (অবেম 

সময়ল লক) মহোপ্ৰতোৰলক ততোমোল োকক আল্লোহ সম্পলকি  

প্ৰতোবৰত কবৰবছ ’। 

َّلَّْم  یُنَّادُْونَُّهْم  كُْم    نَُّكْن  ا لُْوا  ٰمَّعَّ   بَّله  قَّا
هِكنَُّٰكْم  ل كُْم  فَّتَّنُْتْم  وَّ َّنُْفسَّ   ا
بَّْٰصُتْم  ْتُكُم  وَّاْرتَّْبُتْم  وَّتَّرَّ ٰرَّ  وَّغَّ
اِنُٰ  ٰته  اَْلَّمَّ ٓاءَّ  حَّ َّْمرُ  جَّ ِ  ا ُكْم  اّلٰله ٰرَّ  وَّغَّ
 ِ ُرْوُر  ِباّلٰله  الْغَّ

15. ‘এলতলক আবজ ততোমোল োকৰ পৰো তকোলনো মুবিপণ 

গ্ৰহণ কৰো নহ’ি আৰু বযসকল  কুফৰী কবৰবছ  বসহঁতৰ 

পৰোও নহয়। জোহোন্নোলমই হহলছ ততোমোল োকৰ আিোসি , 

এইলটোলৱই ততোমোল োকৰ উপযুি িোন; আৰু বকমোন তয 

বনকৃষ্ট এই প্ৰতযোিতি নি ! 

ذُ  َلَّ  فَّالْیَّْومَّ    فِْدیَّة  ٰوََّلَّ  ِمْنُكْم  یُْؤخَّ
ىكُُم   كَّفَُّرْوا    الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  اْوه  ِِهَّ   النَّٰاُر    مَّ

هىكُْم    ْول ِبْئسَّ   مَّ  الْمَِّصْْیُ  وَّ
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16. আল্লোহৰ স্মৰণত আৰু বয সতয অৱতীণি হহলছ তোৰ িোলি 

মুবমনসক ৰ অেৰ তকোম  (বিনীত) তহোৱোৰ সময় তহোৱো 

নোইলন? আৰু ততওঁল োলক তযন বসহঁতৰ দলৰ নহয়, বযসক ক 

ইয়োৰ আগত বকতোি বদয়ো হহবছ -- তোৰ বপছত িহু কো  

অবতিোবহত তহোৱোৰ বপছত বসহঁতৰ অেৰসমূহ কল োৰ হহ 

পবৰবছ ; আৰু বসহঁতৰ অবধকোংশই আবছ  ফোবছক্ব। 

َّلَّْم  َِّٰذیْنَّ  یَّاِْن  ا ا  لِل ُنْو  مَّ َّْن  اه عَّ  ا  تَّْخشَّ
ِ  لِِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم  ا  اّلٰله مَّ لَّ  وَّ   ِمنَّ  نَّزَّ
ٰقِ ن  َّالَِّٰذیْنَّ  یَُّكْونُْوا وََّلَّ   الْحَّ   اُْوُتوا  ك
الَّ   قَّْبُل  ِمْن  الِْكتهبَّ  ُ  فَّطَّ ُد  عَّلَّهْْیِ   اَْلَّمَّ
ْت  ْ  وَّكَِّثْْی    قُلُْوبُُهْم    فَّقَّسَّ   ٰمِْٰنُ
 فهِسُقْونَّ 

17. জোবন তথোৱো তয, আল্লোলহই ভূবমক তোৰ মৃতুযৰ বপছত 

পুনজীবৱত কলৰ। আবম বনদশিনসমূহ ততোমোল োকৰ িোলি 

সুস্পষ্টভোলৱ িণিনো কবৰলছোঁ যোলত ততোমোল োলক িুবজি পোৰো। 

َّٰنَّ  اِعْلَّمُْو ا َّ  ا ا    بَّْعدَّ  اَْلَّْرضَّ  یُْحِ  اّلٰله ْوتِهَّ   مَّ
لَّٰكُْم  اَْلهیهِت  لَّكُُم  بَّیَّٰنَّٰا  قَّْد  تَّْعِقلُْونَّ   لَّعَّ

 

18. বনশ্চয় দোনশী  পুৰুষ আৰু দোনশী ো নোৰী আৰু বযসকল  

আল্লোহক উত্তম ঋণ বদলয়, ততওঁল োকক (ইয়োৰ পবৰিলতি ) 

িহু গুণ িৃবি কবৰ (প্ৰবতদোন) বদয়ো হ’ি আৰু ততওঁল োকৰ 

িোলি আলছ সন্মোনজনক পুৰস্কোৰ। 

قِْیَّ  اِٰنَّ  ٰدِ قهِت  الْمُٰصَّ ٰدِ ُضوا وَّالْمُٰصَّ َّقْرَّ  وَّا
 َّ ًنا  قَّْرًضا  اّلٰله سَّ ُف  حَّ عَّ لَُّهْم  لَُّهْم  یُٰضه   وَّ
َّْجر    كَِّریْم   ا

19. আৰু বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন 

আবনলছ, ততওলঁ োলকই বনজ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত বছেীক্ব 

আৰু শ্বহীদ (িুব  বিলিবচত)। ততওঁল োকৰ িোলি আলছ 

ততওঁল োকৰ প্ৰোপয পুৰস্কোৰ আৰু নূৰ; আনহোলত বযসকল  

কুফৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ বনদশিনসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, 

বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ অবধিোসী। 

ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  مَّ ِ  اه هٓى ِكَّ  وَُّرُسلِه    ِباّلٰله   اُول
۬   ُهُم  یُْقْونَّ   ٰدِ ٓاءُ   الٰصِ دَّ هَّ  ِعْندَّ  وَّالٰشُ
بِِٰهْم    َّْجُرُهْم  لَُّهْم   رَّ  وَّنُوُْرُهْم    ا

بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  هٓى ِكَّ  ِباهیهِتنَّا   وَّكَّٰذَّ   اُول
ُب  ِحْیِمن  اَّْصحه  الْجَّ
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20. জোবন তথোৱো তয, বনশ্চয় পৃবথৱীৰ জীৱন তখ -তধমোব , 

ৰীডো-তকৌতুক, তসৌিযি, আৰু ততোমোল োকৰ পোৰস্পোবৰক 

তগৌৰৱ-অহংকোৰ, ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবতত প্ৰোচুযি 

 োভৰ প্ৰবতলযোবগতোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়। ইয়োৰ 

উদোহৰণ হহলছ িৰষুণৰ দলৰ, যোৰ দ্বোৰো উৎপন্ন শসয-সম্ভোলৰ 

কৃষকসক ক আনবিত কলৰ, তোৰ বপছত (লযবতয়ো) 

তসইলিোৰ শুকোই যোয়, ততবতয়ো তুবম তসইলিোৰক হো ধীয়ো 

িৰণত তদবখিল  তপোৱো, অৱলশষত তসইলিোৰ তখৰ-কুটোত 

পবৰণত হয়; আৰু আবখৰোতত আলছ কঠিন শোবি আৰু 

আল্লোহৰ মোগবফৰোত তথো সন্তুবষ্ট; আৰু পৃবথৱীৰ জীৱন 

প্ৰতোৰণোৰ িোবহলৰ আন এলকো নহয়। 

َّنَّٰمَّا  اِعْلَّمُْو ا وةُ  ا یه نْیَّا  الْحَّ لَّْهو   لَِّعب    الٰدُ  وَّ
 ٌۢ   ِف  وَّتَّكَّاثُر   بَّیْنَُّكْم  وَِّزیْنَّة  ٰوَّتَّفَّاُخر 

دِ    اَْلَّْموَّاِل   غَّْیث   كَّمَّثَِّل   وَّاَْلَّْوَلَّ
بَّ  ىهُ  یَِّهْیُج  ثُٰمَّ  نَّبَّاُته   الْكُٰفَّارَّ  اَّْعجَّ ه   فََّتَّ
ا ٰرً اًما    یَُّكْوُن  ثُٰمَّ  ُمْصفَّ  وَِّف   ُحطَّ
ةِ  اب   اَْلهِخرَّ ِدیْد  ن  عَّذَّ ة    شَّ ْغِفرَّ مَّ   ٰمِنَّ  وَّ
 ِ ا   وَِّرْضوَّان     اّلٰله مَّ وةُ  وَّ یه نْیَّا   الْحَّ  اَِٰلَّ  الٰدُ
 الُْغُرْوِر  مَّتَّاعُ 

21. ততোমোল োলক বনজ প্ৰবতপো কৰ ক্ষ্মো আৰু তসই জোন্নোত 

 োভৰ প্ৰয়োসত প্ৰবতলযোবগতোত অৱতীণি তহোৱো, যোৰ প্ৰশিতো 

আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ প্ৰশিতোৰ দলৰ, বযলটো প্ৰস্তুত কৰো 

হহলছ তসইসক  ত োকৰ িোলি বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন আবনলছ। এইলটো আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ, ততও ঁ

যোক ইচ্ছো কলৰ তোলকই এইলটো প্ৰদোন কলৰ; আৰু আল্লোহ মহো 

অনুগ্ৰহশী । 

اِبُقْو ا ة   اِله  سَّ ْغِفرَّ بُِٰكْم  ٰمِْن  مَّ نَّٰة   ٰرَّ   وَّجَّ
ا  ْرُضهَّ ْرِض  عَّ مَّٓاءِ  كَّعَّ   وَّاَْلَّْرِض ن  الٰسَّ
ْت  َِّٰذیْنَّ  اُعِٰدَّ ُنْوا لِل مَّ ِ  اه  وَُّرُسلِه     ِباّلٰله
لِكَّ  ِ  فَّْضُل  ذه ٓاُء    مَّْن  یُْؤتِْیهِ  اّلٰله  یَّٰشَّ
 ُ ِظْیِم  الْفَّْضِل  ذُو وَّاّلٰله  الْعَّ

22. পৃবথৱীত আৰু িযবিগতভোলৱ ততোমোল োকৰ ওপৰত 

আপবতত তহোৱো এলন তকোলনো বিপযিয় নোই বযলটো সংঘটিত 

তহোৱোৰ আগলত আবম তোক এখন বকতোিত ব বপিি কবৰ ৰখো 

নোই। বনশ্চয় আল্লোহৰ পলক্ষ্ এয়ো অবত সহজ। 

ا   ابَّ  مَّ   وََّلَّ  اَْلَّْرِض  ِف  ٰمُِصیْبَّة   ِمْن  اَّصَّ
َّنُْفِسكُْم  ِفْ   َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  ِكتهب   ِفْ  اَِٰلَّ  ا   ا

َّهَّا    ا لِكَّ  اِٰنَّ   نََّْٰبَّ لَّ  ذه ِ  عَّ  یَِّسْْی  ۬   اّلٰله

23. এইলটো এইকোৰলণ তয, যোলত ততোমোল োলক বয তহৰোইছো 

তোৰ প্ৰবত পবৰতোপ নকৰো আৰু ততও ঁততোমোল োকক বয প্ৰদোন 

কবৰলছ তোৰ িোলি উৎফুবল্লত তনোলহোৱো। কোৰণ আল্লোলহ 

তগৌৰৱকোৰী তথো অহংকোৰী িযবিক পছি নকলৰ। 

ْوا لِٰكَّْیلَّ  له  تَّاْسَّ ا  عَّ  وََّلَّ  فَّاتَُّكْم  مَّ
ُحْوا ىكُْم    ِبمَّا   تَّْفرَّ ته ُ   اه   كُٰلَّ  یُِحٰبُ  َلَّ  وَّاّلٰله
 فَُّخوِْرن  ُمْختَّال  
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24. বযসকল  কৃপণতো কলৰ আৰু মোনুহক কৃপণতোৰ বনলদি শ 

বদলয়, আৰু বযলয় মুখ ঘূৰোই  য় (বস জোবন ত োৱো উবচত) 

বনশ্চয় আল্লোহ অভোৱমুি, বচৰ প্ৰশংবসত। 

لُْونَّ  ۬ ِ۬الَِّٰذیْنَّ  یَّاُْمُرْونَّ  یَّْبخَّ  النَّٰاسَّ  وَّ
مَّْن   ِبالُْبْخِل    ٰلَّ  وَّ َّ  فَّاِٰنَّ   یَّٰتَّوَّ   اّلٰله
ِنُٰ  ِمْیُد  ُهوَّالْغَّ  الْحَّ

25. বনশ্চয় আবম আমোৰ ৰোছু সক ক সুস্পষ্ট প্ৰমোণ 

সহকোলৰ তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, আৰু ততওঁল োকৰ  গত বদলছোঁ 

বকতোি আৰু নযোয়ৰ মোনদি, যোলত মোনুলহ সুবিচোৰ প্ৰবতিো 

কবৰি পোলৰ। আবম আৰু অৱতীণি কবৰলছোঁ ত োহো, য’ত আলছ 

প্ৰচি শবি আৰু মোনুহৰ িোলি আলছ িহুবিধ ক যোণ। এয়ো 

এইকোৰলণ তয, যোলত আল্লোলহ প্ৰকোশ কবৰ বদলয় তয, তকোলন 

গোলয়ি অৱিোত ততওঁক আৰু ততওঁৰ ৰোছু ক সহোয় কলৰ। 

বনশ্চয় আল্লোহ মহোশবিমোন, পৰোৰমশো ী। 

لْنَّا  لَّقَّْد  َّْرسَّ لْنَّا  ِبالْبَّیِٰنهِت  ُرُسلَّنَّا  ا َّنْزَّ   وَّا
ُهُم  عَّ انَّ  الِْكتهبَّ  مَّ   لِیَُّقْومَّ  وَّالْمِْیزَّ
لْنَّا   ِبالِْقْسِط    النَّٰاُس  َّنْزَّ ِدیْدَّ  وَّا   الْحَّ
ِدیْد   بَّاْس   فِْیهِ  مَّنَّافِعُ  شَّ   اِس لِلنَّٰ  وَّ

لِیَّْعلَّمَّ  ُ  وَّ   وَُّرُسلَّه   یَّْٰنُصُره   مَّْن  اّلٰله
ْیِب    َّ  اِٰنَّ   ِبالْغَّ ن  قَّوِٰی   اّلٰله ِزیْز   عَّ

26. আৰু বনশ্চয় আবম নূহ আৰু ইব্ৰোহীমক ৰোছু ৰূলপ তপ্ৰৰণ 

কবৰবছল োঁ আৰু আবম ততওঁল োকৰ িংশধৰসক ৰ িোলি বিৰ 

কবৰবছল োঁ নিুওৱোত আৰু বকতোি। বকন্তু বসহঁতৰ বকছুমোলনলহ 

সৎপথ অৱ ম্বন কবৰবছ  আৰু বসহঁতৰ অবধকোংশই আবছ  

ফোবছক্ব। 

لَّقَّْد  لْنَّا  وَّ َّْرسَّ ِهْیمَّ  نُْوًحا  ا بْره لْنَّا  وَّاِ عَّ   وَّجَّ
یَِّٰتِهمَّا  ِفْ  ْ  وَّالِْكتهبَّ  النُُٰبٰوَّةَّ  ذُٰرِ   فَّمِْٰنُ

ْهتَّد     ْ  وَّكَِّثْْی    ٰمُ  فهِسُقْونَّ  ٰمِْٰنُ

27. ইয়োৰ বপছত আবম ততওঁল োকৰ অনুগোমী বহচোলপ আমোৰ 

ৰোছু সক ক তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ আৰু মোৰয়োম পুত্ৰ ঈছোলকো 

অনুগোমী কবৰবছল োঁ, আৰু ততওঁক আবম বদবছল োঁ ইবি  আৰু 

ততওঁৰ অনুসোৰীসক ৰ অেৰত বদবছল োঁ কৰুণো আৰু দয়ো; 

আৰু হিৰোগযিোদ—এইলটো বসহঁলত বনলজই আল্লোহৰ সন্তুবষ্টৰ 

িোলি প্ৰৱতি ন কবৰবছ । আবম এইলটো বসহঁতৰ ওপৰত ব বপিি 

কৰো নোবছল োঁ; অথচ এইলটোও বসহঁলত যথোযথভোলৱ পো ন 

কৰো নোই। বকন্তু বসহঁতৰ মোজত বযসকল  ঈমোন আবনবছ , 

বসহঁতক আবম বসহঁতৰ পুৰস্কোৰ প্ৰদোন কবৰবছল োঁ; বকন্তু 

বসহঁতৰ অবধকোংশই আবছ  ফোবছক্ব। 

له   قَّٰفَّیْنَّا  ثُٰمَّ  َّاِرِهْم  عَّ ث   ِبُرُسلِنَّا  اه
ْریَّمَّ  ابِْن  ِبِعْیسَّ  وَّقَّٰفَّیْنَّا  تَّیْنههُ  مَّ   وَّاه

  ۬ لْنَّا   اَْلِنِْجْیلَّ ن عَّ  الَِّٰذیْنَّ  قُلُْوِب  ِفْ  وَّجَّ
تَّٰبَُّعْوهُ  ْحمًَّة    ا اْفًَّة ٰوَّرَّ ْهبَّانِٰیَّةَّ   رَّ  وَّرَّ

ُعْوهَّا  ا  ابْتَّدَّ ا  مَّ ْ  كَّتَّْبنههَّ   اَِٰلَّ  عَّلَّهْْیِ
ِ  ِرْضوَّاِن  ابِْتغَّٓاءَّ  ْوهَّا رَّ  فَّمَّا  اّلٰله ٰقَّ   عَّ   حَّ
ا    ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّاهتَّیْنَّا   ِرعَّایَِّتهَّ مَّ ْ  اه  ِمْٰنُ
ُهْم    َّْجرَّ ْ  وَّكَِّثْْی    ا  فهِسُقْونَّ  ٰمِْٰنُ
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28. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো। 

ততওঁ বনজ অনুগ্ৰহত ততোমোল োকক বদ্বগুণ পুৰস্কোৰ প্ৰদোন 

কবৰি আৰু ততওঁ ততোমোল োকক প্ৰদোন কবৰি নূৰ, যোৰ 

সহোয়ত ততোমোল োলক চব ি পোবৰিো আৰু ততওঁ ততোমোল োকক 

ক্ষ্মো কবৰি; আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا ِمُنْوا اّلٰله   وَّاه
ُسْولِه     ٰرَّْحمَِّته   ِمْن  ِكْفلَّْیِ  یُْؤتِكُْم  ِبرَّ
ْل  یَّْجعَّ یَّْغِفرْ  ِبه   تَّْمُشْونَّ  نُوًْرا لَّٰكُْم  وَّ   وَّ
ُ   لَّكُْم    ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم  ۬ن  غَّ

29. এয়ো এইিোলিই তয, যোলত আহল  বকতোিসকল  জোবনি 

পোলৰ তয, আল্লোহৰ সোমোনযতম অনুগ্ৰহলতো বসহঁতৰ তকোলনো 

অবধকোৰ নোই; আৰু বনশ্চয় অনুগ্ৰহ আল্লোহলৰই হোতত, ততও ঁ

যোক ইচ্ছো কলৰ তোকলহ প্ৰদোন কলৰ, আৰু আল্লোহ মহো 

অনুগ্ৰহশী । 

َّْهُل  یَّْعلَّمَّ  لِٰئَّٰلَّ  ِب  ا ََّٰلَّ  الِْكته   یَّْقِدُرْونَّ  ا
له  ء   عَّ ْ ِ  فَّْضِل  ٰمِْن  َشَّ َّٰنَّ  اّلٰله   الْفَّْضلَّ  وَّا
ِ  ِبیَّدِ  ٓاُء    مَّْن  یُْؤتِْیهِ  اّلٰله ُ   یَّٰشَّ   ذُو وَّاّلٰله

ِظْیِمن  الْفَّْضِل   الْعَّ
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আ -মুজোদো োহ المجادلَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. (লহ ৰোছু !) আল্লোলহ বনশ্চয় শুবনলছ তসই নোৰীৰ কথো; 

বযলয় তোইৰ স্বোমীৰ বিষলয় ততোমোৰ  গত িোদোনুিোদ কবৰ 

আবছ  আৰু আল্লোহৰ ওচৰত অবভলযোগ কবৰ আবছ । 

আল্লোলহ ততোমোল োক দুলয়োলৰ কলথোপকথন শুবনলছ; বনশ্চয় 

আল্লোহ সিিলেোতো, সিিদ্ৰষ্টো। 

ِمعَّ  قَّْد  ُ  سَّ لُكَّ  الَِّٰتْ  قَّْولَّ  اّلٰله ادِ   ِفْ   ُتجَّ
ا  ْوِجهَّ ۬   اِلَّ  وَّتَّْشتَِّكْ   زَّ   ِ ُ   اّلٰله  یَّْسمَّعُ  وَّاّلٰله

ُكمَّا    اُورَّ َّ  اِٰنَّ   تَّحَّ ٌۢ  اّلٰله ِمْیع   بَِّصْْی   سَّ

2. ততোমোল োকৰ মোজৰ বযসকল  বনজৰ স্ত্ৰীসক ৰ  গত 

বযহোৰ কলৰ, (বসহঁলত জোবন তথোৱো উবচত তয) বসহঁতৰ 

স্ত্ৰীসক  বসহঁতৰ মোক হহ নোযোয়, িৰং বসহঁতৰ মোতৃ হহলছ 

তকৱ  তসইসক  বতলৰোতো, বযসকল  বসহঁতক জন্ম বদলছ; 

আৰু বনশ্চয় বসহঁলত অসংগত আৰু বমছো বভবত্তহীন কথো 

হকলছ; বনশ্চয় আল্লোহ অবধক পোপ তমোচনকোৰী আৰু িৰ 

ক্ষ্মোশী । 

َّلَِّٰذیْنَّ  ِهُرْونَّ  ا ٓاى ِِهْم  ٰمِْن  ِمْنُكْم  یُظه  نِٰسَّ
ا  ْ    ُهٰنَّ  ٰمَّ هَِتِ ْ  اِْن   اُٰمَّهه هَُتُ   الٰهٓـ ِْی  اَِٰلَّ  اُٰمَّهه

لَّْدنَُّهْم    نَُّٰهْم   وَّ  ُمْنكًَّرا لَّیَُّقْولُْونَّ  وَّاِ
َّ  وَّاِٰنَّ   وَُّزْوًرا     الْقَّْوِل  ٰمِنَّ  ُفٰو   اّلٰله  لَّعَّ

ُفوْر    غَّ

3. আৰু বযসকল  বসহঁতৰ স্ত্ৰীসক ৰ  গত বযহোৰ কলৰ, আৰু 

বপছত বসহঁতৰ উবি প্ৰতযোহোৰ কলৰ, ততলে (ইয়োৰ 

কোফফোৰো হহলছ) ইজলন বসজনক স্পশি কৰোৰ আগলত এজন 

দোস মুি কৰো, ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক উপলদশ বদয়ো 

হহলছ; আৰু ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ 

সমযক অৱবহত। 

ِهُرْونَّ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ٓاى ِِهْم  ِمْن  یُظه  ثُٰمَّ  نِٰسَّ
لُْوا لِمَّا  یَُّعْودُْونَّ  قَّبَّة   فَّتَّْحِریْرُ  قَّا   ٰمِْن  رَّ
َّْن  قَّْبِل  ا    ا لِكُْم   یَّٰتَّمَّٓاٰسَّ ُظْونَّ  ذه  ِبه     ُتْوعَّ
 ُ ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله  خَّ
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4. বকন্তু বযলয় এইলটো কবৰি তনোৱোবৰি, ততলে (তোৰ প্ৰোয়বশ্চত 

হহলছ) ইজলন বসজনক স্পশি কৰোৰ আগলত বস এলকৰোলহ 

দুমোহ বছয়োম (লৰোজো) পো ন কবৰি  োবগি; আৰু বযলয় 

এইলটোও কবৰিল  সক্ষ্ম নহয়, বস ষোঠিজন বমছকীনক 

আহোৰ কৰোি  োবগি; এই বিধোন এইকোৰলণ তয, যোলত 

ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কৰো। এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ বনধিোবৰত বিধোন; আৰু 

অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

یِْن  فَِّصیَّاُم  یَِّجْد  لَّْٰم  فَّمَّْن  ْهرَّ   شَّ
ْیِ  َّْن  قَّْبِل  ِمْن  ُمتَّتَّاِبعَّ ا    ا   فَّمَّْن   یَّٰتَّمَّٓاٰسَّ

اُم  یَّْستَِّطعْ  لَّْٰم   ِمْسِكیًْنا    ِسٰتِْیَّ  فَّاِْطعَّ
لِكَّ  ِ  لُِتْؤِمُنْوا ذه ُسْولِه     ِباّلٰله  وَّتِلْكَّ   وَّرَّ
ِ    ُحُدْودُ  لِلْكهِفِریْنَّ   اّلٰله اب   وَّ َّلِْیم    عَّذَّ ا
 

5. বনশ্চয় বযবি োক মোনুলহ আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ 

বিৰুিোচোৰণ কলৰ, বসহঁতক অপদি কৰো হ’ি, তযলনলক 

অপদি কৰো হহবছ  বসহঁতৰ পূিিৱতীসক ক; আৰু আবম 

সুস্পষ্ট আয়োত অৱতীণি কবৰলছো; আৰু কোবফৰসক ৰ িোলি 

আলছ  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি-- 

ٓادُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّ  یُحَّ ُسْولَّه   اّلٰله   وَّرَّ
 قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  ُكِبتَّ  كَّمَّا  ُكِبُتْوا
لْنَّا   وَّقَّْد  َّنْزَّ یهت    ا لِلْكهِفِریْنَّ   بَّیِٰنهت     اه  وَّ
اب    ٰمُِهْی    عَّذَّ

6. বযবদনো আল্লোলহ বসহঁত সকল োলক পুনৰুজ্জীবৱত কবৰ 

উ োি, তোৰ বপছত বসহঁলত বয আম  কবৰবছ  তসয়ো ততও ঁ

বসহঁতক জনোই বদি; আল্লোলহ তসইলিোৰ বহচোপ কবৰ ৰোবখলছ 

যবদও বসহঁলত পোহবৰ হগলছ; আৰু আল্লোহ প্ৰবতলটো িস্তুৰ 

প্ৰতযক্ষ্দশী। 

ُ  یَّْومَّ  ُُثُ ُ  یَّْبعَّ ِمْیًعا  اّلٰله ُئُهْم  جَّ   فَُّینَّٰبِ
ِملُْوا    ِبمَّا  ىهُ   عَّ ُ  اَّْحصه ُ   وَّنَُّسْوهُ    اّلٰله   وَّاّلٰله
له  ء   كُٰلِ  عَّ ْ ن  َشَّ ِهْید   شَّ

7. তুবম  ক্ষ্য কৰো নোইলন তয, আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয 

বয আলছ তসই সকল ো আল্লোলহ জোলন? বতবনজন িযবিৰ 

মোজত এলনকুৱো তকোলনো তগোপন পৰোমশি নহয় য’ত চতুথিজন 

বহচোলপ ততওঁ নোথোলক, আৰু পোঁচজনৰ মোজলতো নহয় য’ত 

ষষ্টজন বহচোলপ ততও ঁনোথোলক। বসহঁত ইয়োতলক কম হওক 

িো তিবছ হওক, ততও ঁ বসহঁতৰ  গলত আলছ বসহঁত য’ততই 

নোথোকক বকয়। তোৰ বপছত বক্বয়োমতৰ বদনো ততও ঁ বসহঁতক 

বসহঁতৰ কৃতকমি সম্পলকি  জনোই বদি। বনশ্চয় আল্লোহ সকল ো 

িস্তু সম্পলকি  সমযক অৱগত। 

َّلَّْم  َّٰنَّ  تَّرَّ  ا َّ  ا ا  یَّْعلَُّم  اّلٰله مهوهِت  ِف  مَّ   الٰسَّ
ا  مَّ ا   اَْلَّْرِض    ِف  وَّ   نَّْٰجوهی  ِمْن  یَُّكْوُن  مَّ
هثَّة   َّل اِبُعُهْم  اَِٰلَّ  ث ة    وََّلَّ  ُهوَّرَّ مْسَّ  اَِٰلَّ  خَّ

ادُِسُهْم  َّدْنه  وََّلَّ   ُهوَّسَّ لِكَّ  ِمْن  ا  وََّلَّ    ذه
ْكثَّرَّ  َّ ُهْم  اَِٰلَّ  ا عَّ َّیْنَّ  ُهوَّمَّ ا  ا َّانُْوا    مَّ   ثُٰمَّ   ك

ُئُهْم  ِملُْوا ِبمَّا  یُنَّٰبِ مَِّة    یَّْومَّ  عَّ  اِٰنَّ   الِْقیه
 َّ ء   ِبكُٰلِ  اّلٰله ْ  عَّلِْیم   َشَّ
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8. তুবম বসহঁতক  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসক ক তগোপন 

পৰোমশি কবৰিল  বনলষধ কৰো হহবছ ? তোৰ বপছলতো বসহঁলত 

তসইলটোলক পুনৰোিৃবত্ত কবৰল  বযলটো কবৰিল  বসহঁতক 

বনলষধ কৰো হহবছ ; আৰু বসহঁলত দুষ্কোযি, সীমো ংঘন আৰু 

ৰোছু ৰ বিৰুিোচোৰণৰ িোলি তগোপন পৰোমশি কলৰ। বসহঁলত 

তযবতয়ো ততোমোৰ ওচৰল  আলহ ততবতয়ো বসহঁলত ততোমোক 

এলন কথোৰ দ্বোৰো অবভিোদন জনোয় বযলটোৰ দ্বোৰো আল্লোলহ 

ততোমোক অবভিোদন জলনোৱো নোই। বসহঁলত মলন মলন কয়, 

‘আবম বয কও ঁ তোৰ িোলি আল্লোলহ আমোক বকয় শোবি 

বনবদলয়’? জোহোন্নোলমই বসহঁতৰ িোলি যলথষ্ট, য’ত বসহঁলত 

প্ৰলৱশ কবৰি, আৰু বকমোন তয বনকৃষ্ট তসই গেিযি ! 

َّلَّْم  ِن  نُُهْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا  النَّْٰجوهی عَّ
ْنهُ  نُُهْوا لِمَّا  یَُّعْودُْونَّ  ثُٰمَّ  ْونَّ  عَّ یَّتَّنهجَّ   وَّ

ْعِصیَِّت  وَّالُْعْدوَّاِن  ِباَْلِثِْم  مَّ   وَّ
ُسْوِل ؗ  ٓاُءْوكَّ  وَّاِذَّا  الٰرَّ یَّْٰوكَّ  جَّ   لَّْم  ِبمَّا  حَّ
كَّ  ٰیِ ُ ن  ِبهِ  یُحَّ یَُّقْولُْونَّ   اّلٰله َّنُْفِسِهْم  ِفْ   وَّ   ا
بُنَّا یُعَّ  لَّْو َلَّ  ُ  ٰذِ ْ   نَُّقْوُل    ِبمَّا  اّلٰله ْسُُبُ   حَّ

نَُّٰم    هَّ ا     جَّ  الْمَِّصْْیُ   فَِّبْئسَّ   یَّْصلَّْونَّهَّ

9. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক তযবতয়ো তগোপলন 

পৰোমশি কবৰিো ততবতয়ো যোলত ততোমোল োলক গুনোহ, 

সীমো ংঘন আৰু ৰোছু ৰ বিৰুিোচোৰণ সম্পলকি  তগোপন পৰোমশি 

নকৰো। িৰং ততোমোল োলক সৎকমি আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বনৰ 

বিষলয় তগোপন পৰোমশি কবৰিো,  গলত আল্লোহক ভয় কৰো, 

যোৰ ওচৰত ততোমোল োকক সমলিত কৰো হ’ি। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ یُْتْم  اِذَّا اه  فَّلَّ  تَّنَّاجَّ
ْوا   وَّالُْعْدوَّاِن  ِباَْلِثِْم  تَّتَّنَّاجَّ

ْعِصیَِّت  مَّ ُسْوِل  وَّ ْوا الٰرَّ  ِبالَِْبِٰ  وَّتَّنَّاجَّ
تَُّٰقوا  وَّالٰتَّْقوهی    َّ  وَّا   اِلَّْیهِ  الَِّٰذْی   اّلٰله
ُرْونَّ   ُتْحشَّ

10. তগোপন পৰোমশি তকৱ  চয়তোনৰ প্ৰলৰোচনোতলহ হয়, 

যোলত মুবমনসকল  কষ্ট পোয়। বকন্তু আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন 

চয়তোলন ততওঁল োকৰ সোমোনযতম ক্ষ্বত সোধন কবৰিল ও 

সক্ষ্ম নহয়। এলতলক মুবমনসকল  তকৱ  আল্লোহৰ 

ওপৰলতই ভৰসো কৰো উবচত। 

نَّٰمَّا  ِن  ِمنَّ  النَّْٰجوهی اِ ْیطه  لِیَّْحُزنَّ  الٰشَّ
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  مَّ لَّیْسَّ  اه ِهْم  وَّ ٓاٰرِ ْیـ ًا  ِبضَّ  شَّ
ِ    ِباِذِْن  اَِٰلَّ  لَّ   اّلٰله ِ  وَّعَّ َِّٰل  اّلٰله  فَّلْیَّتَّوَّك

 الْمُْؤِمُنْونَّ 
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11. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োকক তযবতয়ো তকোৱো হয় 

‘হি কত িোন প্ৰশি কবৰ বদয়ো’ ততবতয়ো ততোমোল োলক িোন 

প্ৰশি কবৰ বদিো, আল্লোলহও ততোমোল োকক প্ৰশিতো দোন 

কবৰি; আৰু তযবতয়ো ততোমোল োকক তকোৱো হয়, ‘উ ো’ 

ততবতয়ো উঠি যোিো। ততোমোল োকৰ বভতৰত বযসকল  ঈমোন 

আবনলছ আৰু বযসক ক জ্ঞোন দোন কৰো হহলছ, আল্লোলহ 

ততওঁল োকক উচ্চ মযিোদো প্ৰদোন কবৰি; আৰু ততোমোল োলক বয 

কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ অৱবহত। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ  لَّكُْم  قِْیلَّ  اِذَّا اه
ُحْوا لِِس  ِف  تَّفَّٰسَّ ُحْوا الْمَّجه   فَّافْسَّ
ِح  ُ  یَّْفسَّ   انُْشُزْوا قِْیلَّ  وَّاِذَّا  لَّكُْم    اّلٰله

ُ  یَّْرفَِّع  فَّانُْشُزْوا ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اّلٰله مَّ   اه
ت     الِْعلْمَّ  اُْوُتوا وَّالَِّٰذیْنَّ   ِمْنُكْم ن    دَّرَّجه
 ُ ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله  خَّ

12. তহ মুবমনসক ! ততোমোল োলক তযবতয়ো ৰোছু ৰ হসলত 

অক শৰীয়োলক কথো ক’ি বিচৰো, ততবতয়ো ততোমোল োলক 

এলন কথো তকোৱোৰ আগলত চোদোক্বো প্ৰদোন কবৰিো, এইলটোলৱ 

ততোমোল োকৰ িোলি তেয় আৰু পবৰলশোধক; বকন্তু যবদ 

ততোমোল োলক সক্ষ্ম তনোলহোৱো ততলে বনশ্চয় আল্লোহ পৰম 

ক্ষ্মোশী , অবত দয়ো ু। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ یُْتُم  اِذَّا اه  نَّاجَّ
ُسْولَّ  ُمْوا الٰرَّ ْی  بَّْیَّ  فَّقَّٰدِ  نَّْجوهىكُْم  یَّدَّ
قًَّة    دَّ لِكَّ   صَّ ْْی    ذه ُر    لَّٰكُْم  خَّ َّْطهَّ   فَّاِْن   وَّا
َّ  فَّاِٰنَّ  تَِّجُدْوا لَّْٰم  ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

13. অক শৰীয়োলক পৰোমশি কৰোৰ আগলত চোদোক্বো বদি 

 োবগি িুব  ততোমোল োলক ভয় পো ো তনবক? বযলহতু 

ততোমোল োলক এইলটো কবৰি তনোৱোবৰ ো, আৰু আল্লোলহও 

ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰ বদল , ততলে ততোমোল োলক ছো োত 

কোলয়ম কৰো আৰু যোকোত প্ৰদোন কৰো,  গলত আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ৰ আনুগতয কৰো। ততোমোল োলক বয কৰো, তসই 

সম্পলকি  আল্লোহ সমযক অৱগত। 

َّْشفَّْقُتْم  ا َّْن  ءَّ ُمْوا  ا ْی  بَّْیَّ  ُتقَّٰدِ   یَّدَّ
قهت      نَّْجوهىكُْم  دَّ لُْوا لَّْم  فَّاِذْ   صَّ   تَّْفعَّ
ُ  وَّتَّابَّ  َّقِْیُموا عَّلَّْیُكْم  اّلٰله هوةَّ  فَّا ل   الٰصَّ
تُوا وةَّ  وَّاه كه َِّطْیُعوا الٰزَّ َّ  وَّا ُسْولَّه     اّلٰله   وَّرَّ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله ِبْْی  ن  ِبمَّا  خَّ  تَّْعمَّلُْونَّ

14. তুবম বসহঁতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো নোইলন, বযসকল  এলনকুৱো 

সম্প্ৰদোয়ৰ  গত িনু্ধত্ব কলৰ বযসক ৰ ওপৰত আল্লোহ 

তৰোধোবেত হহলছ? বসহঁত (অথিোৎ মুনোবফকসক ) 

ততোমোল োকলৰো দ ভুি নহয় আৰু বসহঁতলৰো দ ভুি নহয়; 

আৰু বসহঁলত জোবন িুবজ বমছো শপত খোয়। 

َّلَّْم  لَّْٰوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا   غَِّضبَّ  قَّْوًما  تَّوَّ
 ُ ْ    اّلٰله ا   عَّلَّهْْیِ ْ ن  وََّلَّ  ٰمِْنُكْم  ُهْم   مَّ  ِمْٰنُ

یَّْحلُِفْونَّ  لَّ  وَّ   وَُّهْم  الْكَِّذِب  عَّ
 یَّْعلَّمُْونَّ 

15. আল্লোলহ বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ কল োৰ শোবি। 

বনশ্চয় বসহঁলত বয কলৰ তসয়ো বকমোন তয গবহি ত! 
َّعَّٰدَّ  ُ  ا ابًا لَُّهْم  اّلٰله ِدیًْدا    عَّذَّ   اِنَُّٰهْم   شَّ
ٓاءَّ  ا  سَّ َّانُْوا مَّ  یَّْعمَّلُْونَّ  ك
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16. বসহঁলত বনজৰ শপতলিোৰক ঢো  বহচোলপ গ্ৰহণ কবৰলছ, 

তোৰ বপছত বসহঁলত আল্লোহৰ পথত িোধো প্ৰদোন কবৰলছ। ফ ত 

বসহঁতৰ িোলি আলছ  োঞ্ছনোদোয়ক শোবি। 

ا ُذْو  تَّٰخَّ َّیْمَّانَُّهْم  اِ ْوا ُجنَّٰةً  ا ٰدُ ْن  فَّصَّ  عَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ اب   فَّلَُّهْم  اّلٰله  ٰمُِهْی   عَّذَّ

17. আল্লোহৰ শোবিৰ বিপৰীলত বসহঁতৰ ধন-সম্পদ আৰু 

সেোন-সেবত বসহঁতৰ তকোলনো কোমত নোবহি; বসহঁলতই হহলছ 

জোহোন্নোমৰ অবধিোসী, তোত বসহঁলত বচৰকো  থোবকি। 

ْ  ُتْغِنَّ  لَّْن  َّْموَّالُُهْم  عَّْٰنُ  وََّلَّ   ا
دُُهْم  َّْوَلَّ ِ  ٰمِنَّ  ا ْیـ ًا    اّلٰله هٓى ِكَّ   شَّ   اُول
ُب  ا  ُهْم   النَّٰاِر    اَّْصحه لُِدْونَّ  فِْیهَّ  خه

18. বযবদনো আল্লোলহ বসহঁত সকল োলক পুনৰুবিত কবৰি, 

তসইবদনো বসহঁলত আল্লোহৰ ওচৰত এলনকুৱো শপত কবৰি 

তযলনকুৱো শপত বসহঁলত ততোমোল োকৰ ওচৰত কলৰ, আৰু 

বসহঁলত ধোৰণো কবৰি তয, বসহঁত ভো  বকিো এটোৰ ওপৰত 

প্ৰবতবিত আলছ। সোৱধোন! বনশ্চয় বসহঁলতই হহলছ প্ৰকৃত 

বমছ ীয়ো। 

ُ  یَّْومَّ  ُُثُ ُ  یَّْبعَّ ِمْیًعا  اّلٰله   فَّیَّْحلُِفْونَّ  جَّ
ُبْونَّ  لَّكُْم  یَّْحلُِفْونَّ  كَّمَّا  لَّه   یَّْحسَّ   وَّ

َّنَُّٰهْم  له  ا ء     عَّ ْ  ُهُم  اِنَُّٰهْم  اََّلَّ    َشَّ
 الْكهِذبُْونَّ 

19. চয়তোলন বসহঁতৰ ওপৰত প্ৰভোৱ বিিোৰ কবৰলছ; আৰু 

বসহঁতক আল্লোহৰ স্মৰণ পোহৰোই বদলছ। ইহঁলতই হহলছ 

চয়তোনৰ দ । বনশ্চয় চয়তোনৰ দল ই হহলছ ক্ষ্বতগ্ৰি। 

ُ  اِْستَّْحوَّذَّ  ُن  عَّلَّهْْیِ ْیطه هُىْ  الٰشَّ َّنْسه   فَّا
ْكرَّ  ِ    ذِ هٓى ِكَّ   اّلٰله ِن    ِحْزُب  اُول ْیطه   الٰشَّ
ِن  ِحْزبَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ   ْیطه  ُهُم  الٰشَّ

ِسُرْونَّ   الْخه

20. বনশ্চয় বযসকল  আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ বিৰুিোচোৰণ 

কলৰ, বসহঁলতই হ’ি চৰম  োবঞ্ছতসক ৰ অেভুি ি। 
ٓادُْٰونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّ  یُحَّ ُسْولَّه    اّلٰله   وَّرَّ

هٓى ِكَّ  لِْٰیَّ  ِف  اُول  اَْلَّذَّ

21. আল্লোলহ ব বখ ৰোবখলছ তয, ‘মই আৰু তমোৰ ৰোছু সকল ই 

বনবশ্চতভোলৱ বিজয়ী হ’ম’। বনশ্চয় আল্লোহ মহোশবিমোন, 

মহোপৰোৰমশো ী। 

ُ  كَّتَّبَّ  َّٰ  اّلٰله َّغْلِبَّ َّنَّا  َلَّ َّ  اِٰنَّ   وَُّرُسِلْ    ا  اّلٰله
ِزیْز   قَّوِٰی    عَّ
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22. আল্লোহ আৰু আবখৰোতৰ প্ৰবত বিশ্বোস িোপন কৰো এলন 

তকোলনো সম্প্ৰদোয় তুবম বিচোবৰ নোপোিো, বযসকল  আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ক বিৰুিোচোৰণ কৰো ত োকক ভো  পোয়--- যবদও 

বসহঁত ততওঁল োকৰ বপতো িো পুত্ৰ অথিো ভোই নোইিো িংশ-

পবৰয়ো ৰ মোনুলহই নহওক বকয়! এওঁল োকৰ অেৰলতই 

আল্লোলহ ঈমোন ব বখ বদলছ আৰু ততওঁৰ তৰফৰ পৰো ৰূহৰ দ্বোৰো 

ততওঁল োকক শবিশো ী কবৰলছ। ততওঁল োকক ততওঁ প্ৰলৱশ 

কৰোি এলনকুৱো জোন্নোতসমূহত যোৰ তল বদ বনজৰোসমূহ 

প্ৰিোবহত হয়। তোত ততওলঁ োলক বচৰকো  থোবকি; আল্লোলহ 

ততওঁল োকৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হহলছ আৰু ততওঁল োলকও ততওঁৰ 

প্ৰবত সন্তুষ্ট। ততওঁল োলকই হহলছ আল্লোহৰ দ । জোবন তথোৱো, 

আল্লোহৰ দল ই সফ তো  োভ কবৰি। 

ِ  یُْٰؤِمُنْونَّ  قَّْوًما  تَِّجُد  َلَّ    وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله
ٓادَّٰ  مَّْن  یُوَّٓادُْٰونَّ  اَْلهِخرِ  َّ  حَّ ُسْولَّه   اّلٰله   وَّرَّ
لَّوْ  ا وَّ َّانُْو  ُهْم  ك بَّٓاءَّ َّوْ  اه ُهْم  ا َّبْنَّٓاءَّ َّوْ  ا  ا

نَُّهْم  َّوْ  اِْخوَّا تَُّهْم    ا ِشْْیَّ هٓى ِكَّ   عَّ   اُول
ُهْم  اَْلِیْمَّانَّ  قُلُْوِبِهُم  ِفْ  كَّتَّبَّ  َّیَّٰدَّ  وَّا
یُْدِخلُُهْم   ٰمِْنُه    ِبُرْوح   نٰهت   وَّ  تَّْجِرْی  جَّ
ا  ِمْن  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا    خه  فِْیهَّ
ُ  رَِّضَّ  ْ  اّلٰله ْٰنُ ُضْوا عَّ ْنُه    وَّرَّ هٓى ِكَّ   عَّ  اُول
ِ    ِحْزُب  ِ  ِحْزبَّ  اِٰنَّ  اََّلَّ    اّلٰله  ُهُم  اّلٰله

ن   الْمُْفلُِحْونَّ
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আ -হোশ্বৰ الحشَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই 

সকল োলিোলৰই আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ; 

আৰু ততওঁ পৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময়। 

بَّٰحَّ  ِ  سَّ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
ِزیْزُ   اَْلَّْرِض    ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

2. আহল  বকতোিসক ৰ মোজৰ বযসকল  কুফুৰী কবৰবছ  

ততলৱঁই বসহঁতক প্ৰথম সমোলিশৰ িোলি বসহঁতৰ আিোসভূবমৰ 

পৰো বিতোবৰত কবৰবছ । ততোমোল োলক কল্পনোও কৰো নোবছ ো 

তয বসহঁত বনিিোবসত হ’ি; আৰু বসহঁলতও ভোবিবছ  তয, 

বসহঁতৰ দুগিসমূলহ বসহঁতক আল্লোহৰ (শোবিৰ) পৰো ৰক্ষ্ো 

কবৰি; বকন্তু বসহঁতৰ ওচৰল  আল্লোহৰ আযোি এলনকুৱো  োইৰ 

পৰো আবহ  বযলটো বসহঁলত কল্পনোও কবৰি পৰো নোবছ ; আৰু 

বসহঁতৰ অেৰত আতংক সিোৰ কবৰল । ফ ত বসহঁলত বনজ 

হোলতলৰ আৰু মুবমনসক ৰ হলতোৱোই বনজৰ ঘৰ-দুৱোৰ ধ্বংস 

কবৰল ; এলতলক তহ দৃবষ্টসম্পন্ন িযবিসক ! ততোমোল োলক 

উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 

جَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّْخرَّ  ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  ا
َّْهِل  ِب  ا ِل  دِیَّاِرِهْم  ِمْن  الِْكته   َِلَّٰوَّ

  ۬ ْشِر ر ا   الْحَّ نَّنُْتْم  مَّ َّْن  ظَّ   یَّْٰخُرُجْوا ا
ا نُْٰو  َّنَُّٰهْم  وَّظَّ ْ  ا هَُتُ   ٰمِنَّ  ُحُصْونُُهْم  ٰمَّانِعَّ
 ِ هُىُ  اّلٰله َّته ُ  فَّا یُْث  ِمْن  اّلٰله   لَّْم  حَّ

فَّ   یَّْحتَِّسُبْوا    ْعبَّ  قُلُْوِبِهُم  ِفْ  وَّقَّذَّ   الٰرُ
َّیِْدی ِباَّیِْدیِْهْم  بُُیْوتَُّهْم  یُْخِربُْونَّ    وَّا
ْوا  الْمُْؤِمِنْیَّ    اِر   یه اُوِل  فَّاْعتََِّبُ اَْلَّبْصَّ

 

3. আৰু যবদ আল্লোলহ বসহঁতৰ িোলি বনিিোসনদি ব বপিি 

নকবৰল লহঁলতন, ততলে ততওঁ বনশ্চয় বসহঁতক পৃবথৱীলতই 

(তিল গ তকোলনো) শোবি বিবহল লহঁলতন; আৰু আবখৰোতত 

বসহঁতৰ িোলি আলছ জোহোন্নোমৰ শোবি। 

لَّْو َلَّ   َّْن  وَّ ُ  كَّتَّبَّ  ا ُ  اّلٰله ءَّ  عَّلَّهْْیِ اَلَّ   الْجَّ
بَُّهْم  ٰذَّ نْیَّا ِف  لَّعَّ لَُّهْم      الٰدُ ةِ  ِف  وَّ   اَْلهِخرَّ
اُب   النَّٰاِر  عَّذَّ

4. এইলটো এইকোৰলণ তয, বনশ্চয় বসহঁলত আল্লোহ আৰু ততওৰঁ 

ৰোছু ৰ বিৰুিোচোৰণ কবৰবছ ; আৰু বযলয় আল্লোহৰ বিৰুিোচোৰণ 

কবৰি, ততলে (বস জোবন তথোৱো উবচত) বনশ্চয় আল্লোহ শোবি 

প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

لِكَّ  ٓاقُٰوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه َّ  شَّ ُسْولَّه     اّلٰله مَّْن   وَّرَّ   وَّ
ٓاٰقِ  َّ  یُٰشَّ َّ  فَّاِٰنَّ  اّلٰله ِدیُْد  اّلٰله الِْعقَّاِب   شَّ
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5. ততোমোল োলক বযলিোৰ তখজুৰ গছ কোটিছো আৰু বযলিোৰক 

কোিৰ ওপৰত বিত অৱিোত ৰোবখ বদছো, তসয়ো আবছ  তকৱ  

আল্লোহৰ অনুমবতৰলমই; যোলত ততওঁ ফোবছকসক ক  োবঞ্ছত 

কবৰি পোলৰ। 

ا  ْعُتْم  مَّ َّوْ  لِٰیْنَّة   ٰمِْن  قَّطَّ ْكُتُمْوهَّا  ا   تَّرَّ
له   قَّٓاى ِمَّةً  ا  عَّ ِ  فَِّباِذِْن  اُُصْولِهَّ   اّلٰله

لُِیْخِزیَّ  ِسِقْیَّ  وَّ  الْفه

6. আৰু আল্লোলহ বসহঁতৰ (ইয়োহুদীসক ৰ) পৰো ততওৰঁ 

ৰোছু ক বয ‘ফোয়’ (যুি নকৰোলক  োভ কৰো ধন-সম্পদ) 

অপিন কবৰলছ, তোৰ িোলি ততোমোল োলক তঘোঁৰো অথিো উটত 

আলৰোহণ কবৰ তকোলনো অবভযোন কৰো নোবছ ো; িৰং আল্লোলহ 

ততওঁৰ ৰোছু সক ক যোৰ ওপৰত ইচ্ছো কলৰ কতৃি ত্ব প্ৰদোন 

কলৰ; আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ا   مَّ َّفَّٓاءَّ  وَّ ُ  ا له  اّلٰله ُسْولِه   عَّ ْ  رَّ   فَّمَّا   ِمْٰنُ
ْفُتْم  َّْوجَّ ْیل  ٰوََّلَّ   ِمْن  عَّلَّْیهِ  ا َّاب    خَّ ِرك
هِكٰنَّ  ل َّ  ٰوَّ لُِٰط  اّلٰله له  ُرُسلَّه   یُسَّ   مَّْن  عَّ
ٓاُء    ُ   یَّٰشَّ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

7. আল্লোলহ এই জনপদৰ অবধিোসীসক ৰ পৰো ততওঁৰ 

ৰোছু ক ‘ফোয়’ বহচোলপ বয সম্পদ প্ৰদোন কবৰলছ, তসয়ো হহলছ 

আল্লোহৰ িোলি আৰু ৰোছু ৰ িোলি আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ িোলি, 

ইয়োতীমসক  আৰু বমছকীনসক ৰ িোলি  গলত 

মুছোবফৰসক ৰ িোলি, যোলত ধন-সম্পদ তকৱ  ততোমোল োকৰ 

মোজৰ বিত্তশী  ত োকৰ মোজলতই আৱতি ন কবৰ নোথোলক। 

ৰোছুল  ততোমোল োকক বয বদলয় তসয়ো ততোমোল োলক গ্ৰহণ 

কৰো, আৰু বযলটোৰ পৰো ততওঁ ততোমোল োকক বনলষধ কলৰ তোৰ 

পৰো বিৰত থোকো,  গলত ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো; বনশ্চয় আল্লোহ শোবি প্ৰদোনত অবত কল োৰ। 

ا   َّفَّٓاءَّ  مَّ ُ  ا له  اّلٰله ُسْولِه   عَّ َّْهِل  ِمْن  رَّ   ا
ی ٰههِ  الُْقره ُسْوِل  فَّلِل لِلٰرَّ لِِذی  وَّ  الُْقْربه  وَّ
ِكْیِ  وَّالْیَّتهمه  ِبیِْل ن  وَّابِْن  وَّالْمَّسه   الٰسَّ

 ْ  اَْلَّْغِنیَّٓاءِ  بَّْیَّ  دُْولًَّةٌۢ  یَُّكْونَّ  َلَّ  كَّ
ا    ِمْنُكْم    مَّ ىكُُم  وَّ ته ُسْولُ  اه  فَُّخُذْوهُ    الٰرَّ
ا  مَّ ىكُْم  وَّ ْنهُ  نَّهه تَُّٰقوا  فَّانْتَُّهْوا     عَّ َّ    وَّا   اّلٰله
َّ  اِٰنَّ  ِدیُْد  اّلٰله  الِْعقَّاِب   شَّ

8. এই সম্পদ তসইসক  দবৰদ্ৰ মুহোজীৰৰ িোলি বযসক ক 

বনজৰ ঘৰ-িোৰী আৰু সো-সম্পবত্তৰ পৰো বিতোবৰত কৰো হহলছ। 

ততওঁল োলক আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ আৰু সন্তুবষ্ট অলেষণ কলৰ, 

 গলত আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ক সহোয় কলৰ। এওলঁ োলকই 

হহলছ সতযিোদী। 

ٓاءِ  ِجِریْنَّ  لِلُْفقَّرَّ   اُْخِرُجْوا الَِّٰذیْنَّ  الْمُهه
َّْموَّالِِهْم   دِیَّاِرِهْم  ِمْن   یَّْبتَُّغْونَّ  وَّا
ِ  ٰمِنَّ  فَّْضًل  یَّْنُصُرْونَّ  اّلٰله   وَِّرْضوَّانًا ٰوَّ
 َّ ُسْولَّه     اّلٰله هٓى ِكَّ   وَّرَّ   ُهُم  اُول

ِدقُْونَّ    الٰصه
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9. আৰু ততওঁল োকৰ িোলিও, বযসকল  মুহোবজৰসক ৰ 

আগমনৰ আগৰ পৰোই এই নগৰীত িসিোস কবৰ আলছ আৰু 

ঈমোন আবনলছ, ততওঁল োলক ততওলঁ োকৰ ওচৰল  বহজৰত 

কবৰ অহো মোনুহবি োকক ভো পোয় আৰু মুহোবজৰসক ক বয 

বদয়ো হহলছ তোৰ িোলি ততওঁল োলক বনজ অেৰত তকোলনো 

বহংসো তপোষণ নকলৰ, আৰু ততওঁল োলক অভোৱ থকো সলেও 

বনজৰ ওপৰত ততওলঁ োকক অগ্ৰোবধকোৰ বদলয়। প্ৰকৃতলত 

বযসক ক অেৰৰ কৃপণতোৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো হহলছ, 

ততওঁল োলকই হহলছ সোফ যমবিত। 

ارَّ  تَّبَّٰوَّؤُ  وَّالَِّٰذیْنَّ   ِمْن  وَّاَْلِیْمَّانَّ  الٰدَّ
رَّ  مَّْن  یُِحبُْٰونَّ  قَّْبلِِهْم  ْ  هَّاجَّ   وََّلَّ  اِلَّهْْیِ
ةً  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  یَِّجُدْونَّ  اجَّ ٰمَّا   حَّ   ٰمِ
یُْؤثُِرْونَّ  اُْوُتْوا له   وَّ َّنُْفِسِهْم  عَّ لَّوْ  ا  وَّ
َّانَّ  ة     ِبِهْم  ك اصَّ مَّْن   خَّصَّ   ُشٰحَّ  یُْٰوقَّ  وَّ

هٓى ِكَّ  نَّْفِسه    الْمُْفلُِحْونَّ   ُهُم   فَّاُول

10. আৰু বযসক  ততওঁল োকৰ বপছত আবহলছ ততওঁল োলক 

কয়, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোক আৰু আমোৰ পূলিি ঈমোন 

তপোষণ কৰো আমোৰ ভোতৃসক ক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো; আৰু 

বযসকল  ঈমোন আবনলছ ততওলঁ োকৰ বিৰুলি আমোৰ অেৰত 

তকোলনো বিলদ্বষ নোৰোবখিো। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় তুবম 

তেহশী , পৰম দয়ো ু’। 

ٓاُءوْ  وَّالَِّٰذیْنَّ  ْ  جَّ   یَُّقْولُْونَّ  بَّْعِدِهْم  ِمنٌۢ
بَّٰنَّا  نِنَّا  لَّنَّا  اْغِفرْ  رَّ  الَِّٰذیْنَّ  وََِّلِْخوَّا

بَُّقْونَّا  ْل  وََّلَّ  ِباَْلِیْمَّاِن  سَّ   ِفْ  تَّْجعَّ
َِّٰذیْنَّ  غِٰلً  قُلُْوِبنَّا  ُنْوا لِٰل مَّ بَّٰنَّا   اه  اِنَّٰكَّ  رَّ
ُءْوف   ن  رَّ  ٰرَِّحیْم 

11. তুবম মুনোবফকসক ৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো নোইলন? বসহঁলত 

আহল  বকতোিসক ৰ মোজৰ পৰো বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ 

বসহঁতৰ তসইসক  ভোতৃক কয়, ‘ততোমোল োলক যবদ িবহষৃ্কত 

তহোৱো, ততলে আবমও ততোমোল োকৰ  গত বনশ্চয় তদশ তযোগ 

কবৰম আৰু আবম ততোমোল োকৰ বিষলয় তকবতয়োও কোলৰো 

আনুগতয নকলৰোঁ আৰু ততোমোল োকৰ  গত যুি হ’ত  বনশ্চয় 

আবম ততোমোল োকক সহোয় কবৰম’। বকন্তু আল্লোলহ সোক্ষ্য 

বদলয় তয, বনশ্চয় বসহঁত হহলছ তঘোৰ বমছ ীয়ো। 

َّلَّْم   یَُّقْولُْونَّ  نَّافَُّقْوا الَِّٰذیْنَّ  اِلَّ  تَّرَّ  ا
نِِهُم  َّْهِل  ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  َِلِْخوَّا  ا
ِب  ْن  الِْكته ٰنَّ  اُْخِرْجُتْم  لَّى ِ   لَّنَّْخُرجَّ
كُْم  ًدا فِْیُكْم  نُِطْیعُ  وََّلَّ  مَّعَّ َّبًَّدا ن  اَّحَّ   ا
نَُّٰكْم    قُْوتِلُْتْم  وَّاِْن  ُ   لَّنَّْنُصرَّ   وَّاّلٰله

ُد  نَُّٰهْم  یَّْشهَّ  لَّكهِذبُْونَّ  اِ

12. প্ৰকৃতলত যবদ বসহঁত (ইয়োহুদীসক ) িবহষৃ্কত হয় ততলে 

ইহঁলত (মুনোবফকসকল ) তকবতয়োও বসহঁতৰ হসলত তদশ 

তযোগ নকবৰি আৰু বসহঁতৰ  গত যুি কৰো হ’ত , ইহঁলত 

তকবতয়োও বসহঁতক সহোয় নকবৰি আৰু যবদ বসহঁতক তকোলনো 

সহোয় কবৰিল  আলহও ততলে বনশ্চয় পৃিপ্ৰদশিন (কবৰ 

প োয়ন) কবৰি; তোৰ বপছত বসহঁলত তকোলনো সহোলয়ই নোপোি। 

ْن  ُهْم    یَّْخُرُجْونَّ  َلَّ  اُْخِرُجْوا لَّى ِ عَّ  مَّ
ْن  لَّى ِ ْن   یَّْنُصُرْونَُّهْم    َلَّ  قُْوتِلُْوا وَّ لَّى ِ   وَّ

ُرْوُهْم    َلَّ  ثُٰمَّ  اَْلَّدْبَّارَّ  لَُّیوَّلُٰٰنَّ  نَّٰصَّ
ُرْونَّ   یُْنصَّ
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13. প্ৰকৃতপলক্ষ্ বসহঁতৰ অেৰত আল্লোহতলক ততোমোল োকৰ 

ভয়লহ তিবছ। কোৰণ বসহঁত হহলছ এটো জ্ঞোনলিোধ নথকো 

সম্প্ৰদোয়। 

َّنُْتْم  ٰدُ  َلَّ َّشَّ ْهبَّةً  ا   ٰمِنَّ  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  رَّ
   ِ لِكَّ   اّلٰله  یَّْفقَُّهْونَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ِباَّنَُّٰهْم  ذه

14. বসহঁত সবন্মব তভোলৱ ততোমোল োকৰ  গত যুি কবৰি 

তনোৱোবৰি, যুি কবৰল ও সুৰবক্ষ্ত জনিসবতৰ মোজত অৱিোন 

কবৰ অথিো দুগি-প্ৰোচীৰৰ আঁৰ হ লহ কবৰি; বসহঁত 

পোৰস্পোবৰক বিলৰোবধতোত প্ৰচিভোলৱ ব প্ত। তুবম বসহঁতক 

ঐকযিি িুব  ভোিো; বকন্তু বসহঁতৰ অেৰসমূহত তকোলনো বম  

নোই; কোৰণ, বসহঁত হহলছ এটো বনলিিোধ সম্প্ৰদোয়। 

ِمْیًعا  یُقَّاتِلُْونَُّكْم  َلَّ   قًُری ِفْ  اَِٰلَّ  جَّ
نَّة   ٰصَّ َّوْ  ٰمُحَّ ٓاءِ  ِمْن  ا  بَّاُْسُهْم   ُجُدر     ٰوَّرَّ
 ْ ُ ِدیْد     بَّْیٰنَّ ْ   شَّ ُُبُ ِمْیًعا   تَّْحسَّ جَّ

ٰته    ٰوَّقُلُْوبُُهْم  لِكَّ   شَّ  َٰلَّ  قَّْوم   ِباَّنَُّٰهْم  ذه
 یَّْعِقلُْونَّ  

15. ইহঁত তসইসক  ত োকৰ দলৰই, বযসকল  ইহঁতৰ 

বকছুকো  পূলিিই বনজৰ কৃতকমিৰ শোবি তভোগ কবৰলছ, আৰু 

বসহঁতৰ িোলি আলছ যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

  ذَّاقُْوا قَِّریًْبا  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  كَّمَّثَِّل 
بَّالَّ  َّْمِرِهْم    وَّ لَُّهْم   ا اب   وَّ َّلِْیم    عَّذَّ  ا

16. ইহঁত হহলছ চয়তোনৰ দলৰ, বযলয় মোনুহক কয়, ‘কুফুৰী 

কৰো’; তোৰ বপছত তযবতয়ো বস কুফুৰী কলৰ ততবতয়ো বস কয়, 

‘ততোমোৰ  গত তমোৰ তকোলনো সম্পকি  নোই, বনশ্চয় মই 

বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহক ভয় কলৰোঁ’। 

ِن  كَّمَّثَِّل  ْیطه اِن  قَّالَّ  اِذْ  الٰشَّ   لِْلِنْسَّ
ْكُفْر    ْ  قَّالَّ  كَّفَّرَّ  فَّلَّمَّٰا   ا ء   اِٰنِ   ٰمِْنكَّ  بَِّرْیٓ
  ْ اُف  اِٰنِ َّ  اَّخَّ ٰبَّ  اّلٰله لَّمِْیَّ  رَّ  الْعه

17. ফ ত বসহঁত উভয়লৰ পবৰণোম হ’ি জোহোন্নোম; তোত 

বসহঁত বচৰিোয়ী হ’ি আৰু এইলটোলৱ হহলছ যোব মসক ৰ 

প্ৰবতদোন। 

َّنَُّٰهمَّا  عَّاقِبَّتَُّهمَّا   فَّكَّانَّ    النَّٰارِ  ِف   ا
یِْن  الِدَّ ا    خَّ لِكَّ   فِْیهَّ ُؤا وَّذه ٓ زه  جَّ
ن  لِمِْیَّ  الٰظه

18. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো; আৰু প্ৰলতযকলৰ বচেো কৰো উবচত তয, 

অহোকোব ৰ িোলি বস বক তপ্ৰৰণ কবৰলছ;  গলত ততোমোল োলক 

আল্লোহক ভয় কৰো; ততোমোল োলক বয কৰো তসই সম্পলকি  

বনশ্চয় আল্লোহ সবিলশষ অৱবহত। 

ا  ُنوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ تَُّٰقوا اه َّ   ا لْتَّنُْظرْ  اّلٰله   وَّ
ا  نَّْفس   مَّْت  ٰمَّ تَُّٰقوا  لِغَّد     قَّٰدَّ َّ    وَّا  اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ٌۢ  اّلٰله ِبْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  خَّ
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19. ততোমোল োলক বসহঁতৰ দলৰ নহ’িো বযসকল  আল্লোহক 

পোহবৰ হগলছ; ফ ত আল্লোলহও বসহঁতক আত্মবিসৃ্মত কবৰলছ, 

ইহঁলতই হহলছ ফোবছক্ব। 

َّالَِّٰذیْنَّ  تَُّكْونُْوا وََّلَّ  َّ  نَُّسوا ك   اّلٰله
هُىْ  َّنْسه ُهْم    فَّا َّنُْفسَّ هٓى ِكَّ   ا   ُهُم  اُول
ِسُقْونَّ   الْفه

20. জোহোন্নোমৰ অবধিোসী আৰু জোন্নোতৰ অবধিোসী তকবতয়োও 

সমোন নহয়। প্ৰকৃত সফ তোৰ অবধকোৰী তকৱ  জোন্নোতৰ 

অবধিোসীসক লহ। 

ُب  یَّْستَّوِْی   َلَّ  ُب   النَّٰارِ  اَّْصحه   وَّاَّْصحه
نَِّٰة    ُب   الْجَّ نَّٰةِ  اَّْصحه الْفَّٓاى ُِزْونَّ   ُهُم  الْجَّ
 

21. যবদ আবম এই তকোৰআনখনক তকোলনো পিিতৰ ওপৰত 

অৱতীণি কবৰল োঁলহঁলতন ততলে তুবম ইয়োক আল্লোহৰ ভয়ত 

বিনীত বিদীণি অৱিোত তদবখ োলহঁলতন, আৰু আবম এইলিোৰ 

উদোহৰণ িণিনো কলৰোঁ মোনুহৰ িোলি যোলত বসহঁলত বচেো-

গলৱষণো কলৰ। 

لْنَّا  لَّوْ  َّنْزَّ ا ا نَّ  ههذَّ له  الُْقْراه بَّل   عَّ   جَّ
َّیْتَّه   ا اِشًعا  لَّٰرَّ عًا  خَّ ٰدِ ْشیَّةِ  ٰمِْن  ٰمُتَّصَّ   خَّ
   ِ ا  اَْلَّْمثَّالُ  وَّتِلْكَّ   اّلٰله   لِلنَّٰاِس  نَّْضِربُهَّ

لَُّٰهْم   یَّتَّفَّكَُّٰرْونَّ  لَّعَّ

22. ততলৱঁই আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই, ততওঁ অদৃশয আৰু প্ৰকোশয বিষয় সম্পলকি  পবৰজ্ঞোত; 

ততওঁ পৰম কৰুণোময় পৰম দয়ো ু। 

 ُ ههَّ  َلَّ   الَِّٰذْی  ُهوَّاّلٰله   عهلُِم   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل
ْیِب  ادَّةِ    الْغَّ هَّ ْحمهُن   وَّالٰشَّ   ُهوَّالٰرَّ

ِحیُْم   الٰرَّ

23. ততলৱঁই আল্লোহ, ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনো সতয ই োহ 

নোই, ততলৱঁই অবধপবত, মহোপবৱত্ৰ, শোবেৰ উৎস ত্ৰুটিমুি, 

বনৰোপত্তোদোনকোৰী, ৰক্ষ্ক, মহোপৰোৰমশো ী, 

মহোপ্ৰতোপশো ী, অবত মবহমোবেত। বসহঁলত বয অংশীিোপন 

কলৰ তোৰ পৰো আল্লোহ পবৱত্ৰ, মহোন। 

 ُ ههَّ  َلَّ   الَِّٰذْی  ُهوَّاّلٰله َّلْمَّلُِك   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل  ا
ْوُس  هُم  الُْقٰدُ ل ْیمُِن  الْمُْؤِمُن  الٰسَّ   الْمُهَّ
ِزیْزُ  بَّٰارُ  الْعَّ ُ    الْجَّ نَّ   الْمُتَّكََّٰبِ ِ  ُسْبحه   اّلٰله
ٰمَّا   یُْشِرُكْونَّ  عَّ

24. আল্লোলহই হহলছ সৃবষ্টকতি ো, উদ্ভোৱনকতি ো, আকোৰ-

আকৃবতদোনকোৰী, সলিিোত্তম নোমসমূহ ততওঁলৰই। 

আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয আলছ সকল োলৱ ততওঁৰ 

পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ। ততওঁ পৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

 ُ الُِق  ُهوَّاّلٰله وِٰرُ  الْبَّاِرُئ  الْخَّ   لَّهُ  الْمُصَّ
ُح   الُْحْسنه    اَْلَّْسمَّٓاءُ  بِٰ ا  لَّه   یُسَّ   ِف   مَّ
وهِت  مه ِزیْزُ   وَّاَْلَّْرِض    الٰسَّ  وَُّهوَّالْعَّ
ِكْیُمن   الْحَّ
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আ -মুমতোবহনোহ الممتحنة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক তমোৰ শত্ৰু আৰু 

ততোমোল োকৰ শত্ৰুক িনু্ধৰূলপ গ্ৰহণ নকবৰিো, ততোমোল োলক 

বসহঁতৰ প্ৰবত িনু্ধত্বৰ িোতি ো তপ্ৰৰণ কবৰছো, অথচ বসহঁলত 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  অহো সতযক প্ৰতযোখযোন কবৰলছ, 

ৰোছু ক আৰু ততোমোল োকক িবহষ্কোৰ কবৰলছ এই কোৰলণ তয, 

ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন 

আবনছো। যবদ ততোমোল োলক তমোৰ পথত বজহোদ কবৰিল  আৰু 

তমোৰ সন্তুবষ্ট  োভৰ িোলি ও োইছো, ততলে বকয় ততোমোল োলক 

বসহঁতৰ  গত তগোপলন িনু্ধত্ব কবৰছো? আৰু ততোমোল োলক বয 

তগোপন কৰো আৰু ততোমোল োলক বয প্ৰকোশ কৰো তসই বিষলয় 

মই সমযক অৱগত। ততোমোল োকৰ মোজত বযলয় এলনকুৱো 

কবৰি বস সৰ  পথৰ পৰো বিচুযত হ’ি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ  عَُّدٰوِْی  تَّٰتَِّخُذْوا َلَّ  اه
َّْولِیَّٓاءَّ  وَّعَُّدٰوَُّكْم  ْ  ُتلُْقْونَّ  ا   اِلَّهْْیِ
ُكْم  ِبمَّا  كَّفَُّرْوا وَّقَّْد  ِبالْمَّوَّدَّٰةِ  ٓاءَّ   ٰمِنَّ  جَّ
ٰقِ    ُسْولَّ  یُْخِرُجْونَّ   الْحَّ ُكْم  الٰرَّ   وَّاِیَّٰا
َّْن  ِ  ُتْؤِمُنْوا ا بُِٰكْم    ِباّلٰله  ُكنُْتْم  اِْن   رَّ

ْجُتْم  رَّ ادًا خَّ ِبیِْلْ   ِفْ  ِجهَّ  وَّابِْتغَّٓاءَّ   سَّ
  ۬   ْ اِٰت ْونَّ   مَّْرضَّ ْ  ُتِسٰرُ ۬   اِلَّهْْیِ   ِبالْمَّوَّدَّٰةِ  
َّنَّا  َّعْلَُّم  وَّا َّْخفَّیُْتْم  ِبمَّا   ا ا   ا مَّ َّعْلَّنُْتْم    وَّ   ا
مَّْن  لْهُ  وَّ ٰلَّ  فَّقَّْد  ِمْنُكْم  یَّْٰفعَّ وَّٓاءَّ  ضَّ  سَّ

ِبیِْل   الٰسَّ

2. বসহঁলত যবদ ততোমোল োকৰ ওপৰত প্ৰধোনয  োভ কলৰ 

ততলে বসহঁত ততোমোল োকৰ শত্ৰু হহ পবৰি,  গলত হোত আৰু 

বজভোৰ দ্বোৰো ততোমোল োকক অবনষ্ট সোধন কবৰি, আৰু বসহঁলত 

কোমনো কবৰি তয, ততোমোল োলকও কুফুৰী কৰো! 

ٓاًء   لَّكُْم  یَُّكْونُْوا یَّٰثْقَُّفْوُكْم  اِْن  َّعْدَّ ا
ا یَّْبُسُطْو  َّیِْدیَُّهْم  اِلَّْیُكْم  ٰوَّ   ا
 ْ ُ َّلِْسنَّهَتَّ ْوٓءِ  وَّا   لَّوْ  وَّوَّدُْٰوا ِبالٰسُ
 تَّْكُفُرْونَّ  

3. ততোমোল োকৰ আত্মীয়-স্বজন আৰু সেোন-সেবতলয় 

বক্বয়োমতৰ বদনো তকোলনো উপকোৰ কবৰি তনোৱোবৰি। আল্লোলহ 

ততোমোল োকৰ মোজত ফয়চো ো কবৰ বদি; আৰু ততোমোল োলক 

বয কৰো তসই বিষলয় আল্লোহ সিিদ্ৰষ্টো। 

كُْم  لَّْن  اُمكُْم  تَّْنفَّعَّ َّْرحَّ ۬   وََّلَّ   ا ُكْم ۛ دُ َّْوَلَّ   ا
۬   یَّْومَّ  مَِّة ۛ ُ   بَّیْنَُّكْم    یَّْفِصُل   الِْقیه   وَّاّلٰله
 بَِّصْْی   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا 



 

আি-মমুিালহিাহ 

 

859 

 

 املمتحنة

4. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ িোলি ইব্ৰোহীম আৰু ততওঁৰ  গত 

বযসক  আবছ  ততওঁল োকৰ মোজত আলছ উত্তম আদশি। 

তযবতয়ো ততওলঁ োলক বনজ সম্প্ৰদোয়ক হকবছ , 

‘ততোমোল োকৰ  গত আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ পবৰিলতি  

বযসক ৰ উপোসনো কৰো তসইসক ৰ  গত আমোৰ তকোলনো 

সম্পকি  নোই। আবম ততোমোল োকক নোমোলনো। (আবজৰ পৰো) 

আমোৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত বচৰকো ৰ িোলি শত্ৰুতো 

আৰু বিলদ্বষ সৃবষ্ট হ’ ; তযবতয়োল লক ততোমোল োলক এক 

আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ নকবৰিো’। বকন্তু ইব্ৰোহীমৰ বনজ 

বপতোৰ প্ৰবত কৰো এই উবিলটো আবছ  িযবতৰম তয, ‘মই 

বনশ্চয় আলপোনোৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰম, বকন্তু মই 

আলপোনোৰ হলক আল্লোহৰ পৰো বকিো উপকোৰ কবৰিল  তমোৰ 

সোধয নোই’। (ইব্ৰোহীম আৰু ততওঁৰ অনুসোৰীসকল  হকবছ ) 

তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! ‘আবম ততোমোলৰই প্ৰবত বনভি ৰ 

কবৰলছোঁ, আৰু ততোমোলৰই অবভমুখী হহলছোঁ আৰু ততোমোৰ 

ওচৰল লকই আমোৰ প্ৰতযোৱতি ন’। 

َّانَّْت  قَّْد  نَّة   اُْسوَّة   لَّكُْم  ك سَّ   ِفْ   حَّ
ِهْیمَّ  بْره ه     وَّالَِّٰذیْنَّ  اِ لُْوا اِذْ   مَّعَّ  قَّا
نَّٰا  لِقَّْوِمِهْم  ُٓؤا اِ ءه ِمٰمَّا  ِمْنُكْم  بُرَّ  وَّ
ِ ؗ  دُْوِن   ِمْن  تَّْعُبُدْونَّ   ِبكُْم  كَّفَّْرنَّا   اّلٰله
ا بَّدَّ بَّیْنَُّكُم  بَّْینَّنَّا  وَّ اوَّةُ  وَّ دَّ  الْعَّ

ٓاءُ  َّبًَّدا وَّالْبَّْغضَّ ٰته  ا ِ  ُتْؤِمُنْوا حَّ  ِباّلٰله
ه    ِهْیمَّ  قَّْولَّ  اَِٰلَّ  وَّْحدَّ بْره   َِلَِّبْیهِ  اِ

ٰنَّ  َّْستَّْغِفرَّ ا   لَّكَّ  َلَّ مَّ َّْملُِك  وَّ   ِمنَّ  لَّكَّ  ا
 ِ ء     ِمْن  اّلٰله ْ بَّٰنَّا   َشَّ َّٰلْنَّا  عَّلَّْیكَّ  رَّ   تَّوَّك

َّنَّْبنَّا  وَّاِلَّْیكَّ   الْمَِّصْْیُ  وَّاِلَّْیكَّ  ا

5. ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোক কোবফৰসক ৰ 

বফতনোৰ পোত্ৰ নকবৰিো। তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! তুবম আমোক 

ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো; বনশ্চয় তুবম পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়’। 

بَّٰنَّا  لْنَّا  َلَّ  رَّ َِّٰذیْنَّ  فِتْنَّةً  تَّْجعَّ  كَّفَُّرْوا لِٰل
بَّٰنَّا    لَّنَّا  وَّاْغِفرْ  َّنْتَّ  اِنَّٰكَّ   رَّ ِزیْزُ  ا  الْعَّ

ِكْیُم   الْحَّ

6. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ িোলি উত্তম আদশি আলছ 

ততওঁল োকৰ মোজত, বযলহতু ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু তশষ 

বদৱসৰ প্ৰতযোশো কৰো; আৰু বযলয় মুখ ঘূৰোই  য় (বস জোবন 

ত োৱো উবচত তয) বনশ্চয় আল্লোলহই হহলছ অভোৱমুি, স্বয়ং 

প্ৰশংবসত। 

َّانَّ  لَّقَّْد  ْ  لَّكُْم  ك نَّة    اُْسوَّة   فهِْْیِ سَّ   حَّ
َّانَّ  لِٰمَّْن  َّ  یَّْرُجوا ك   اَْلهِخرَّ    وَّالْیَّْومَّ  اّلٰله
مَّْن  ٰلَّ  وَّ َّ  فَّاِٰنَّ  یَّٰتَّوَّ ِنُٰ  اّلٰله   ُهوَّالْغَّ

ِمْیُدن   الْحَّ

7. বযসক ৰ  গত ততোমোল োকৰ শত্ৰুতো আলছ সম্ভৱতঃ 

আল্লোলহ বসহঁতৰ আৰু ততোমোল োকৰ মোজত িনু্ধত্ব সৃবষ্ট কবৰ 

বদি; আল্লোহ ক্ষ্মতোৱোন: আৰু আল্লোহ পৰম ক্ষ্মোশী , অবত 

দয়ো ু। 

ُ  عَّسَّ  َّْن  اّلٰله لَّ  ا بَّْیَّ  بَّیْنَُّكْم  یَّْٰجعَّ  وَّ
ْ  عَّادَّیُْتْم  الَِّٰذیْنَّ  ُ   ٰمَّوَّدَّٰةً    ٰمِْٰنُ  وَّاّلٰله
ُ   قَِّدیْر     ُفوْر   وَّاّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ
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8. দ্বীনী তক্ষ্ত্ৰত বযসকল  ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুি কৰো নোই 

আৰু ততোমোল োকক স্বলদশৰ পৰো িবহষ্কোলৰো কৰো নোই, বসহঁতৰ 

প্ৰবত মহোনুভৱতো তদখুৱোিল  আৰু নযোয়বিচোৰ কবৰিল  

আল্লোলহ ততোমোল োকক বনলষধ নকলৰ। বনশ্চয় আল্লোহ 

নযোয়পৰোয়ণসক ক ভো পোয়। 

ىكُُم  َلَّ  ُ  یَّْنهه ِن  اّلٰله  لَّْم  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
یِْن  ِف  یُقَّاتِلُْوُكْم  لَّْم  الٰدِ  یُْخِرُجْوُكْم  وَّ

َّْن  دِیَّاِرُكْم  ٰمِْن  ْوُهْم  ا ُٰ ا تََّبَّ   وَُّتْقِسُطْو 
   ْ َّ  اِٰنَّ   اِلَّهْْیِ  الْمُْقِسِطْیَّ  یُِحٰبُ  اّلٰله

9. আল্লোলহ তকৱ  বসহঁতৰ  গত িনু্ধত্ব কবৰিল  বনলষধ 

কবৰলছ, বযসকল  দ্বীন সম্পলকি  ততোমোল োকৰ বিৰুলি যুি 

কবৰলছ, ততোমোল োকক স্বলদশৰ পৰো িবহষ্কোৰ কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োকক িবহষ্কোৰ কবৰিল  সহোয় কবৰলছ। এলনকুৱো 

ত োকৰ হসলত বযসকল  িনু্ধত্ব কলৰ, বসহঁলতই হহলছ যোব ম। 

نَّٰمَّا  ىكُُم  اِ ُ  یَّْنهه ِن  اّلٰله  الَِّٰذیْنَّ  عَّ
یِْن  ِف  قهتَّلُْوُكْم  ُجْوُكْم  الٰدِ َّْخرَّ   ٰمِْن  وَّا
ُرْوا دِیَّاِرُكْم  هَّ له   وَّظه اِجكُْم  عَّ َّْن  اِْخرَّ   ا
لَّْٰوُهْم    مَّْن   تَّوَّ لَُّٰهْم  وَّ هٓى ِكَّ  یَّٰتَّوَّ   ُهُم  فَّاُول
لِمُْونَّ   الٰظه

10. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ ওচৰল  মুবমনো 

নোৰীসক  বহজৰত কবৰ আবহল  ততোমোল োলক বসহঁতক 

পৰীক্ষ্ো কবৰ  িো; আল্লোলহই বসহঁতৰ ঈমোন সম্পলকি  সমযক 

অৱগত। তোৰ বপছত যবদ ততোমোল োলক জোবনি পোৰো তয, 

বসহঁত মুবমনো নোৰী, ততলে বসহঁতক কোবফৰসক ৰ ওচৰল  

ওভতোই নপঠিয়োিো। মুবমনো নোৰীসক  কোবফৰসক ৰ িোলি 

হিধ নহয় আৰু কোবফৰসকল ো মুবমনো নোৰীসক ৰ িোলি হিধ 

নহয়। কোবফৰসকল  বয খৰচ কবৰলছ তসয়ো ততোমোল োলক 

বসহঁতক ওভতোই বদয়ো। তোৰ বপছত ততোমোল োলক বসহঁতক 

বিিোহ কবৰল  ততোমোল োকৰ তকোলনো অপৰোধ নহ’ি, যবদ 

ততোমোল োলক বসহঁতক তমোহৰ আদোয় বদয়ো; আৰু 

ততোমোল োলক কোবফৰো নোৰীসক ৰ  গত দোম্পতয সম্পকি  

িজোয় নোৰোবখিো। ততোমোল োলক বয িযয় কবৰছো তসয়ো 

ততোমোল োলক ওভতোই  িো আৰু কোবফৰসকল  বয িযয় 

কবৰলছ তসয়ো বসহঁলত ঘূৰোই বিচৰো উবচত। এইলটোলৱ হহলছ 

আল্লোহৰ বিধোন; ততওঁ ততোমোল োকৰ মোজত ফয়চো ো কবৰ 

বদলয়; আৰু আল্লোহ সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ ُكُم  اِذَّا اه ٓاءَّ   جَّ
ت   الْمُْؤِمنهُت  ِجره  فَّاْمتَِّحُنْوُهٰنَّ    ُمهه

 ُ َّّلٰله َّعْلَُّم  ا   عَّلِمُْتُمْوُهٰنَّ  فَّاِْن   ِباِیْمَّانِِهٰنَّ    ا
  َلَّ   الْكُٰفَّاِر    اِلَّ  تَّْرِجُعْوُهٰنَّ  فَّلَّ  ُمْؤِمنهت  
  لَُّهٰنَّ    یَِّحلُْٰونَّ  ُهْم  وََّلَّ  لَُّٰهْم  ِحٰل   ُهٰنَّ 

تُْوُهْم  ا   وَّاه ُقْوا    ٰمَّ َّنْفَّ   ُجنَّاحَّ  وََّلَّ   ا
َّْن  عَّلَّْیُكْم  تَّیُْتُمْوُهٰنَّ  اِذَّا   تَّْنِكُحْوُهٰنَّ  ا   اه
ُهٰنَّ    ِم  ُتْمِسكُْوا وََّلَّ   اُُجوْرَّ   ِبِعصَّ
ا   وَّْسـ َّلُْوا الْكَّوَّافِرِ  َّنْفَّْقُتْم  مَّ لْیَّْسـ َّلُْوا ا  وَّ

ا   ُقْوا    مَّ َّنْفَّ لِكُْم   ا ِ    ُحْكُم  ذه   یَّْحكُُم   اّلٰله
ُ   بَّیْنَُّكْم    ِكْیم   عَّلِْیم   وَّاّلٰله  حَّ
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11. আৰু ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ মোজৰ তকোলনোিোই যবদ 

হোত এৰোবদ কোবফৰসক ৰ ওচৰল  গুবচ যোয়, তোৰ বপছত যবদ 

ততোমোল োলক যুিত বিজয়ী হহ গনীমত  োভ কৰো, 

ততলনহ’ত  বযসক ৰ স্ত্ৰী গুবচ হগলছ বসহঁতক, বসহঁলত বয 

িযয় কবৰলছ, তোৰ সমপবৰমোণ প্ৰদোন কবৰিো; আৰু 

ততোমোল োলক আল্লোহক ভয় কৰো, যোৰ প্ৰবত ততোমোল োলক 

বিশ্বোস িোপন কবৰছো। 

ء   فَّاتَُّكْم  وَّاِْن  ْ َّْزوَّاِجكُْم  ٰمِْن  َشَّ  اِلَّ  ا
اقَّْبُتْم  الْكُٰفَّارِ    ذَّهَّبَّْت  الَِّٰذیْنَّ  فَّاهُتوا فَّعَّ

َّْزوَّاُجُهْم  ا   ٰمِثْلَّ  ا ُقْوا    مَّ َّنْفَّ تَُّٰقوا  ا   وَّا
 َّ َّنُْتْم  الَِّٰذْی   اّلٰله  ُمْؤِمُنْونَّ  ِبه   ا

12. তহ নিী! তযবতয়ো মুবমনো নোৰীসকল  ততোমোৰ ওচৰল  

আবহ এই সম্পলকি  িোইআত কলৰ তয, বসহঁলত আল্লোহৰ  গত 

আন কোলকো অংশীদোৰ িোপন নকবৰি, চুবৰ নকবৰি, িযবভচোৰ 

নকবৰি, বনজ সেোনসক ক হতযো নকবৰি, ইচ্ছোকৃতভোলৱ 

বনলজ অপিোদ ৰচনো কবৰ ৰটনো কবৰ নুফুবৰি আৰু সৎকমিত 

ততোমোৰ অিোধযতো নকবৰি, ততবতয়ো তুবম বসহঁতৰ িোইআত 

গ্ৰহণ কবৰিো, আৰু বসহঁতৰ িোলি আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো 

কবৰিো। বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  ٓاءَّكَّ  اِذَّا النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ   الْمُْؤِمنهُت   جَّ
له   یُبَّایِْعنَّكَّ  َّْن  عَّ ِ  یُْشِرْكنَّ  َٰلَّ  ا   ِباّلٰله

ْیـ ًا    وََّلَّ  یَّْزنِْیَّ  وََّلَّ  یَّْسِرقْنَّ  ٰوََّلَّ شَّ
دَُّهٰنَّ  یَّْقُتْلَّ  َّْوَلَّ   ِبُبْهتَّان   یَّاْتِْیَّ  وََّلَّ  ا
ِیْنَّه   َّیِْدیِْهٰنَّ  بَّْیَّ  یَّْٰفَتَّ َّْرُجلِِهٰنَّ  ا   وََّلَّ  وَّا
  فَّبَّایِْعُهٰنَّ  مَّْعُرْوف   ِفْ  یَّْعِصیْنَّكَّ 
َّ    لَُّهٰنَّ  وَّاْستَّْغِفرْ  َّ  اِٰنَّ   اّلٰله ُفوْر   اّلٰله   غَّ

 ِحیْم  ٰرَّ 

13. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক তসই সম্প্ৰদোয়ৰ  গত 

িনু্ধত্ব নকবৰিো, বযসক ৰ প্ৰবত আল্লোহ তৰোধোবেত হহলছ। 

বসহঁলত আবখৰোত সম্পলকি  বনৰোশ হহ পবৰলছ, তযলনলক 

কোবফৰসকল  কিৰিোসীৰ বিষলয় বনৰোশ হহ পবৰলছ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ لَّْٰوا َلَّ  اه  قَّْوًما  تَّتَّوَّ
ُ  غَِّضبَّ  ْ  اّلٰله ُسْوا قَّْد  عَّلَّهْْیِ   ِمنَّ  یَّى ِ
ةِ  ِب  ِمْن  الْكُٰفَّارُ  یَّى ِسَّ  كَّمَّا  اَْلهِخرَّ   اَّْصحه
 الُْقُبوِْرن 
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আচ-চফ الصَف 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই 

সকল োলিোলৰই আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ; 

আৰু ততওঁ পৰোৰমশো ী প্ৰজ্ঞোময়। 

بَّٰحَّ  ِ  سَّ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف  مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
ِزیْزُ   اَْلَّْرِض    ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

2. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক বযলটো নকৰো তসইলটো 

বকয় তকোৱো? 
ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا  تَُّقْولُْونَّ  لِمَّ  اه  َلَّ  مَّ

لُْونَّ   تَّْفعَّ

3. ততোমোল োলক বযলটো নকৰো তসইলটো ততোমোল োলক 

তকোৱোলটো আল্লোহৰ দৃবষ্টত িৰ অসলেোষজনক। 
ْقًتا  كََُّبَّ  ِ  ِعْندَّ  مَّ َّْن  اّلٰله ا  تَُّقْولُْوا ا  َلَّ  مَّ

لُْونَّ   تَّْفعَّ

4. বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁল োকক ভো পোয়, বযসকল  ততওঁৰ 

পথত শোৰীিিভোলৱ যুি কলৰ; তযবনিো বসহঁত গব ত সীলহলৰ 

বনবমিত সুদৃঢ প্ৰোচীৰ। 

َّ  اِٰنَّ    ِفْ  یُقَّاتِلُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  یُِحٰبُ  اّلٰله
ِبیْلِه   ٰفًا   سَّ َّنَُّٰهْم  صَّ َّا ٰمَّْرُصْوص    بُنْیَّان   ك

 

5. আৰু স্মৰণ কৰো, মূছোই তযবতয়ো ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ক 

হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! ততোমোল োলক বকয় তমোক কষ্ট 

বদ আছো? অথচ ততোমোল োলক জোনো তয, বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকৰ প্ৰবত (তপ্ৰবৰত) আল্লোহৰ ৰোছু ’। তোৰ বপছত 

বসহঁলত তযবতয়ো িৰ পথ অৱ ম্বন কবৰল  ততবতয়ো আল্লোলহ 

বসহঁতৰ হৃদয়সমূহক িৰ কবৰ বদল ; আৰু আল্লোলহ ফোবছক্ব 

সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

  لِمَّ  یهقَّْوِم  لِقَّْوِمه   ُمْوسه  قَّالَّ  وَّاِذْ 
ْ  تَّْٰعلَّمُْونَّ  وَّقَّْد  ُتْؤذُْونَِّنْ  َّٰنِ ِ  رَُّسْولُ  ا   اّلٰله
ا فَّلَّمَّٰا   اِلَّْیُكْم    َّزَّاغَّ  زَّاُغْو  ُ  ا   قُلُْوبَُّهْم    اّلٰله
 ُ ِسِقْیَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله  الْفه
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6. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোই হকবছ , তহ 

িনী ইছৰোঈ ! ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ প্ৰবত তপ্ৰবৰত 

আল্লোহৰ ৰোছু  আৰু তমোৰ পূিিৱতী তোওৰোতৰ সতযোয়নকোৰী, 

 গলত এজন ৰোছু ৰ সুসংিোদদোতো, বযজন তমোৰ বপছত 

আবহি, যোৰ নোম হ’ি আহমদ’। তোৰ বপছত ততওঁ তযবতয়ো 

সুস্পষ্ট বনদশিনসমূহ হ  আগমন কবৰল , ততবতয়ো বসহঁলত 

ক’ত , ‘এয়ো তদলখোন স্পষ্ট যোদু’। 

ْریَّمَّ  ابُْن  ِعْیسَّ  قَّالَّ  وَّاِذْ    یهبَِّنْ   مَّ
ٓاِءیْلَّ  ْ  اِْسرَّ ُسْولُ  اِٰنِ ِ  رَّ   اِلَّْیُكْم  اّلٰله
قًا  ٰدِ ٰیَّ  بَّْیَّ  لِٰمَّا  ٰمُصَّ ىةِ  ِمنَّ  یَّدَّ   الٰتَّوْره
ًرٌۢا ُمبَّٰشِ ُسْول   وَّ ْ  ِبرَّ ْ  یَّٰاِْٰت   بَّْعِدی ِمنٌۢ
َّْحمَُّد    اْسُمه    ُهْم  فَّلَّمَّٰا   ا ٓاءَّ   ِبالْبَّیِٰنهِت  جَّ
لُْوا ا قَّا  ٰمُِبْی   ِسْحر   ههذَّ

7. তসই িযবিতলক িোঙৰ যোব ম আৰু তকোন হ’ি পোলৰ, বযলয় 

আল্লোহ সম্পলকি  বমছো ৰচনো কলৰ? অথচ তোক ইছ োমৰ প্ৰবত 

আহ্বোন কৰো হয়; আৰু আল্লোলহ যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত 

নকলৰ। 

ْن  مَّ َّْظلَُّم  وَّ ی ِمٰمَِّن  ا ه لَّ  افَْتَّ ِ  عَّ   اّلٰله
یُْدعه   الْكَِّذبَّ  ِم    اِلَّ  وَُّهوَّ ُ   اَْلِْسلَّ  وَّاّلٰله

لِمِْیَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ   الٰظه

8. বসহঁলত আল্লোহৰ তজযোবতক মুলখলৰ ফঁু মোবৰ বনিিোবপত কবৰি 

বিচোলৰ, আৰু আল্লোলহ ততওঁৰ তজযোবতক (বনবশ্চতভোলৱ) 

পূণিতো দোন কবৰি। যবদও কোবফৰসকল  ইয়োক অপছি 

কলৰ। 

ِ  نُوْرَّ  لُِیْطِفـ ُْوا یُِریُْدْونَّ   ِباَّفْوَّاِهِهْم  اّلٰله
 ُ لَّوْ  نُوِْره   ُمِتٰمُ  وَّاّلٰله  الْكهِفُرْونَّ  كَِّرهَّ  وَّ

9. ততলৱঁই বনজ ৰোছু ক তপ্ৰৰণ কবৰলছ বহদোয়ত আৰু সতয 

দ্বীন সহকোলৰ সকল ো দ্বীনৰ ওপৰত তোক বিজয়ী কৰোৰ িোলি, 

যবদও মুশ্ববৰকসকল  ইয়োক অপছি কলৰ। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی   َّْرسَّ ُسْولَّه   ا ی رَّ  ِبالُْهده
ٰقِ  وَّدِیِْن  ه   الْحَّ لَّ  لُِیْظِهرَّ یِْن  عَّ ِٰه   الٰدِ   كُل
لَّوْ  ن  كَِّرهَّ  وَّ  الْمُْشِرُكْونَّ

10. তহ ঈমোিোৰসক ! মই ততোমোল োকক এলনকুৱো এটো 

িযৱসোয়ৰ সন্ধোন বদমলন, বযলটো ততোমোল োকক যন্ত্ৰণোদোয়ক 

শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো কবৰি? 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ لُٰكُْم  هَّْل  اه َّدُ له  ا  عَّ
ة   ارَّ اب   ٰمِْن  ُتْنِجْیُكْم  تِجَّ َّلِْیم   عَّذَّ  ا

11. তসয়ো হহলছ, ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ 

প্ৰবত ঈমোন আবনিো আৰু ততোমোল োলক বনজৰ ধন-সম্পদ আৰু 

জীৱনৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ পথত বজহোদ কবৰিো। এইলটোলৱই হহলছ 

ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ, যবদ ততোমোল োলক জোনো। 

ِ  ُتْؤِمُنْونَّ  ُسْولِه   ِباّلٰله اِهُدْونَّ   وَّرَّ   ِفْ  وَُّتجَّ
ِبیِْل  ِ  سَّ َّنُْفِسكُْم    ِباَّْموَّالِكُْم  اّلٰله   وَّا
لِكُْم  ْْی   ذه  ُكنُْتْم  اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
ن   تَّْعلَّمُْونَّ
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12. ততওঁ ততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ পোপসমূহ ক্ষ্মো 

কবৰ বদি; আৰু ততোমোল োকক এলন জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি 

যোৰ তল বদ নদীসমূহ প্ৰিোবহত, আৰু বচৰিোয়ী জোন্নোতসমূহৰ 

উত্তম িোসগৃহসমূহলতো (প্ৰলৱশ কৰোি)। এইলটোলৱ হহলছ 

মহোসফ তো। 

یُْدِخلْكُْم  ذُنُْوبَُّكْم  لَّكُْم  یَّْغِفرْ  نٰهت   وَّ   جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ ِكنَّ  اَْلَّنْهه   وَّمَّسه
یِٰبَّةً  نٰهِت  ِفْ  طَّ لِكَّ   عَّْدن     جَّ   الْفَّوْزُ  ذه

ِظْیُمن   الْعَّ

13.  গলত (ততও ঁপ্ৰদোন কবৰি) আৰু এটো অনুগ্ৰহ, বযলটো 

ততোমোল োলক পছি কৰো। (অথিোৎ) আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো 

সহোয় আৰু বনকটৱতী বিজয়; আৰু তুবম মুবমনসক ক 

সুসংিোদ বদয়ো। 

ی ا    وَّاُْخره ِ  ٰمِنَّ  نَّْصر    ُتِحبُْٰونَّهَّ  اّلٰله
فَّْتح   رِ   قَِّریْب     وَّ بَّٰشِ  الْمُْؤِمِنْیَّ  وَّ

14. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ সহোয়কোৰী 

তহোৱো, তযলনলক মোৰয়োমৰ পুত্ৰ ঈছোই হোৱোৰীসক ক হকবছ , 

‘আল্লোহৰ পথত তকোলন তমোৰ সহোয়ক হ’িো’? হোৱোৰীসকল  

হকবছ , ‘আবমলয়ই আল্লোহৰ পথত সহোয়কোৰী’। তোৰ বপছত 

িনী ইছৰোঈ ৰ এটো দল  ঈমোন আবনবছ  আৰু আন এটো 

দল  কুফুৰী কবৰবছ । গবতলক বযসকল  ঈমোন আবনবছ  

ততওঁল োকক আবম ততওঁল োকৰ শত্ৰুিোবহনীৰ ওপৰত 

শবিশো ী কবৰবছল োঁ। ফ ত ততওলঁ োক বিজয়ী হহবছ । 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا اه ارَّ  ُكْونُْو  َّنْصَّ ِ  ا  اّلٰله
ْریَّمَّ  ابُْن  ِعیْسَّ  قَّالَّ  كَّمَّا    مَّ

نَّ  وَّاِریٰ  اِرْی   مَّْن  لِلْحَّ َّنْصَّ ِ    اِلَّ  ا   قَّالَّ   اّلٰله
وَّاِریُْٰونَّ  ارُ  نَّْحُن  الْحَّ َّنْصَّ ِ  ا   فَّاهمَّنَّْت  اّلٰله

ٓاى ِفَّة   ْ  ٰطَّ ٓاِءیْلَّ  بَِّنْ   ٰمِنٌۢ ْت  اِْسرَّ  وَّكَّفَّرَّ
ٓاى ِفَّة     َّیَّْٰدنَّا   ٰطَّ ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّا مَّ له  اه  عَّ
َّْصبَُّحْوا عَُّدٰوِِهْم  ن  فَّا ِهِریْنَّ  ظه
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আ -জুমুআহ الجمعَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই সকল োলৱ 

আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ, বযজন অবধপবত, 

মহোপবৱত্ৰ, পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُح  بِٰ ِ  یُسَّ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف   مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
ْوِس  الْمَّلِِك  اَْلَّْرِض  ِزیْزِ  الُْقٰدُ  الْعَّ
ِكْیِم   الْحَّ

2. ততলৱঁই উম্মীসক ৰ মোজত বসহঁতৰ মোজৰ পৰোই এজন 

ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰলছ, বযজলন বসহঁতৰ ওচৰত ততওঁৰ 

আয়োতসমূহ বত োৱোত কলৰ, বসহঁতক পবৱত্ৰ কলৰ আৰু 

বসহঁতক বকতোি আৰু বহকমতৰ বশক্ষ্ো বদলয়; যবদও ইবতপূলিি 

বসহঁত আবছ  তঘোৰ বিভ্ৰোবেত; 

َّ  ِف  بَّعَّثَّ  ُهوَّالَِّٰذْی  ُسْوًَل  اَْلُٰمِٰی   رَّ
 ْ ْ  یَّْتلُْوا ٰمِْٰنُ یهِته   عَّلَّهْْیِ ْ  اه ٰكِهْْیِ یُزَّ   وَّ

لِٰمُُهُم  یُعَّ  وَّاِْن   وَّالِْحكْمَّةَّ    الِْكتهبَّ  وَّ
َّانُْوا هل   لَِّفْ  قَّْبُل  ِمْن  ك ل ن  ضَّ  ٰمُِبْی 

3. আৰু বসহঁতৰ মোজৰ পৰো অনযোনযসক ৰ প্ৰবতও, (এই 

ৰোছু লকই তপ্ৰৰণ কৰো হহলছ) বযসকল  এবতয়োও বসহঁতৰ 

 গত বমব ত তহোৱো নোই, আৰু আল্লোহ মহোপৰোৰমশো ী, 

প্ৰজ্ঞোময়। 

ِریْنَّ  خَّ ْ  وَّاه ُقْوا لَّمَّٰا  ِمْٰنُ   ِبِهْم    یَّلْحَّ
ِزیْزُ  ِكْیُم  وَُّهوَّالْعَّ  الْحَّ

4. এইলটো আল্লোহলৰই অনুগ্ৰহ, ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ তোক 

তসয়ো দোন কলৰ; আৰু আল্লোহ মহোনুগ্ৰহৰ অবধকোৰী। 
لِكَّ  ِ  فَّْضُل  ذه ٓاُء    مَّْن  یُْؤتِْیهِ  اّلٰله  یَّٰشَّ
 ُ ِظْیِم  الْفَّْضِل  ذُو وَّاّلٰله  الْعَّ

5. বযসক ক তোওৰোতৰ দোবয়ত্বভোৰ বদয়ো হহবছ , বকন্তু 

বসহঁলত ইয়োক িহন কৰো নোবছ । বসহঁতৰ উদোহৰণ হহলছ- 

গোধৰ দলৰ! বযলয় িহু বকতোিৰ তিোজো িহন কলৰ। বকমোন তয 

বনকৃষ্ট তসই সম্প্ৰদোয়ৰ দৃষ্টোে, বযসকল  আল্লোহৰ 

আয়োতসমূহক বমছো িুব  অমোনয কলৰ; (জোবন তথোৱো) আল্লোলহ 

যোব ম সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত নকলৰ। 

ىةَّ  ُحٰمِلُوا الَِّٰذیْنَّ  مَّثَُّل   لَّْم  ثُٰمَّ  الٰتَّوْره
َّْسفَّاًرا    یَّْحِمُل  الِْحمَّارِ  كَّمَّثَِّل  یَّْحِملُْوهَّا    ا
بُْوا الَِّٰذیْنَّ  الْقَّْوِم  مَّثَُّل  ِبْئسَّ    ِباهیهِت  كَّٰذَّ
   ِ ُ   اّلٰله لِمِْیَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  وَّاّلٰله الٰظه
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6. তকোৱো, তহ ইয়োহুদীসক ! যবদ ততোমোল োলক ভোিো তয, 

আন আন মোনুহৰ িোবহলৰ অক  ততোমোল োলকই আল্লোহৰ িনু্ধ, 

ততলে ততোমোল োলক মৃতুয কোমনো কৰো, যবদ ততোমোল োলক 

সতযিোদী। 

ا  قُْل  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ْمُتْم  اِْن  هَّادُْو   زَّعَّ
َّنَُّٰكْم  َّْولِیَّٓاءُ  ا ِ  ا   النَّٰاِس  دُْوِن  ِمْن  ّلِلٰه
ِدقِْیَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْمَّْوتَّ  فَّتَّمَّنَُّٰوا  صه

7. বকন্তু বসহঁতৰ হোলত আগল  বয তপ্ৰৰণ কবৰলছ তোৰ কোৰলণ 

বসহঁলত তকবতয়োও মৃতুয কোমনো নকবৰি; আৰু আল্লোহ 

যোব মসক ৰ বিষলয় সমযক অৱগত। 

ا یَّتَّمَّنَّْٰونَّه    وََّلَّ  َّبًَّدٌۢ مَّْت  ِبمَّا  ا َّیِْدیِْهْم    قَّٰدَّ   ا
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله لِمِْیَّ  عَّلِْیم   ِبالٰظه

8. তকোৱো, বয মৃতুযৰ পৰো ততোমোল োলক প োয়ন কৰো, তসয়ো 

বনশ্চয় ততোমোল োকৰ  গত সোক্ষ্োৎ কবৰি। তোৰ বপছত 

ততোমোল োকক প্ৰতযোৱতি ন কলৰোৱো হ’ি গোলয়ি আৰু প্ৰকোশযৰ 

জ্ঞোনী আল্লোহৰ ওচৰত। ততও ঁ ততোমোল োকক জনোই বদি 

ততোমোল োলক বয আম  কবৰবছ ো। 

ْونَّ  الَِّٰذْی  الْمَّْوتَّ  اِٰنَّ  قُْل   ِمْنهُ  تَِّفٰرُ
هِقْیُكْم  فَّاِنَّٰه   دُْٰونَّ  ثُٰمَّ  ُمل   عهلِِم  اِله  ُترَّ

ْیِب  ادَّةِ  الْغَّ هَّ ُئكُْم  وَّالٰشَّ   ِبمَّا  فَُّینَّٰبِ
ن  ُكنُْتْم   تَّْعمَّلُْونَّ

9. তহ ঈমোিোৰসক ! জুমুআৰ বদনো তযবতয়ো ছো োতৰ িোলি 

আহ্বোন কৰো হয়, ততবতয়ো ততোমোল োলক আল্লোহৰ স্মৰণৰ 

ফোল  ধোবৱত তহোৱো আৰু তিচো-বকনো িন্ধ কৰো। এইলটোলৱ 

ততোমোল োকৰ িোলি সলিিোত্তম, যবদ ততোমোল োলক উপ বব্ধ 

কৰো। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ هوةِ  نُْودِیَّ  اِذَّا اه ل  لِلٰصَّ
ةِ  یَّْٰوِم  ِمْن  ْوا الُْجُمعَّ ْكرِ  اِله  فَّاْسعَّ ِ  ذِ   اّلٰله

لِكُْم   الْبَّیْعَّ    وَّذَُّروا ْْی    ذه   اِْن  لَّٰكُْم  خَّ
 تَّْعلَّمُْونَّ  ُكنُْتْم 

10. তোৰ বপছত ছো োত সমোপ্ত হ’ত  ততোমোল োলক পৃবথৱীত 

প্ৰসোবৰত হহ তযোৱো আৰু আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ সন্ধোন কৰো  গলত 

আল্লোহক তিবছ তিবছ স্মৰণ কৰো, যোলত ততোমোল োলক 

সফ তো অজি ন কবৰি পোৰো। 

هوةُ  قُِضیَِّت  فَّاِذَّا ل   ِف  فَّانْتَِّشُرْوا الٰصَّ
ِ  فَّْضِل  ِمْن  وَّابْتَُّغْوا اَْلَّْرِض    اّلٰله
ُكُروا َّ  وَّاذْ ا اّلٰله لَّٰكُْم  كَِّثْْیً   لَّٰعَّ
 ُتْفلُِحْونَّ 

11. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো িযৱসোয় অথিো ৰীডো-তকৌতুক 

তদখো পোয় ততবতয়ো বসহঁলত ততোমোক বথয় অৱিোলতই ৰোবখ 

তসইফোল  ধোবৱত হয়। তকোৱো, আল্লোহৰ ওচৰত বয আলছ 

তসয়ো ৰীডো-তকৌতুক আৰু িযৱসোয়-িোবণজযতলকও উৎকৃষ্ট; 

আৰু আল্লোহ সিিলেি জীবৱকোদোতো। 

َّْوا وَّاِذَّا ا ةً  رَّ ارَّ َّوْ  تِجَّ ا لَّْهوَّا ا ْو  ا  انْفَّٰضُ   اِلَّْیهَّ
ُكْوكَّ  ًما    وَّتَّرَّ ا  قُْل   قَّٓاى ِ ِ  ِعْندَّ  مَّ ْْی   اّلٰله   خَّ

ِمنَّ  اللَّْٰهوِ  ٰمِنَّ  ةِ    وَّ ارَّ ُ   الٰتِجَّ ْْیُ  وَّاّلٰله   خَّ
ن  ِزقِْیَّ  الٰره
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আ -মুনোবফকূন المنافقون 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তযবতয়ো মুনোবফকসক  ততোমোৰ ওচৰত আলহ ততবতয়ো 

বসহঁলত কয়, আবম সোক্ষ্য বদওঁ তয, ‘বনশ্চয় আপুবন আল্লোহৰ 

ৰোছু ’; আৰু আল্লোলহ জোলন তয, তুবম বনশ্চয় ততওঁৰ ৰোছু  

আৰু আল্লোলহ সোক্ষ্য বদলয় তয, বনশ্চয় মুনোবফকসক  

বমছ ীয়ো। 

ٓاءَّكَّ  اِذَّا ِفُقْونَّ  جَّ لُْوا الْمُنه ُد  قَّا  نَّْشهَّ
نَّٰكَّ  ُسْولُ  اِ ِ    لَّرَّ ُ   اّلٰله نَّٰكَّ  یَّْعلَُّم  وَّاّلٰله   اِ

ُسْولُه     ُ   لَّرَّ ُد  وَّاّلٰله ِفِقْیَّ  اِٰنَّ  یَّْشهَّ  الْمُنه
 لَّكهِذبُْونَّ  

2. বসহঁলত বনজৰ শপতলিোৰক ঢো ৰূলপ িযৱহোৰ কলৰ। ফ ত 

বসহঁলত আল্লোহৰ পথৰ পৰো মোনুহক বনিৃত্ত কলৰ। বসহঁলত বয 

কলৰ তসয়ো বকমোন তয বনকৃষ্ট! 

ا ُذْو  تَّٰخَّ َّیْمَّانَُّهْم  اِ ْوا ُجنَّٰةً  ا ٰدُ ْن  فَّصَّ  عَّ
ِبیِْل  ِ    سَّ نَُّٰهْم   اّلٰله ٓاءَّ  اِ ا  سَّ َّانُْوا مَّ  ك
 یَّْعمَّلُْونَّ 

3. এয়ো এই কোৰলণ তয, বসহঁলত ঈমোন তপোষণ কৰোৰ বপছত 

আলকৌ কুফুৰী কবৰলছ। ফ ত বসহঁতৰ অেৰত তমোহৰ মোবৰ 

বদয়ো হহলছ; তসলয় বসহঁলত নুিুজো হহলছ। 

لِكَّ  ُنْوا ِباَّنَُّٰهْم  ذه مَّ  فَُّطِبعَّ  كَّفَُّرْوا ثُٰمَّ  اه
له   یَّْفقَُّهْونَّ  َلَّ  فَُّهْم  قُلُْوِبِهْم  عَّ

4. আৰু তুবম তযবতয়ো বসহঁতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কবৰিো ততবতয়ো 

বসহঁতৰ তদহৰ আকৃবতলয় ততোমোক মুগ্ধ কবৰি আৰু বসহঁলত 

তযবতয়ো কথো কয় তুবম বসহঁতৰ কথো আগ্ৰলহলৰ শুবন থোকো। 

বসহঁত তিৰত  গোই তথোৱো কো ৰ খুটোৰ দলৰ; বসহঁলত 

বযলকোলনো শব্দক বনজৰ বিৰুলি ধোৰণো কলৰ। বসহঁলতই প্ৰকৃত 

শত্ৰু, এলতলক বসহঁতৰ বিষলয় সতকি  থোবকিো; আল্লোলহ 

বসহঁতক ধ্বংস কৰক! বসহঁতক ক’হ  ওভতোই বনয়ো হহলছ! 

ْ  وَّاِذَّا ُ َّیهَْتَّ ا اُمُهْم    ُتْعِجُبكَّ  رَّ   اَّْجسَّ
َّنَُّٰهْم   لِقَّْولِِهْم    تَّْسمَّعْ  یَُّٰقْولُْوا وَّاِْن  َّا  ك

ة     ُخُشب   نَّٰدَّ ُبْونَّ   ٰمُسَّ   كُٰلَّ  یَّْحسَّ
ة   ْیحَّ ْ    صَّ ُدوُٰ  ُهُم   عَّلَّهْْیِ  الْعَّ

ْرُهْم    ُ ؗ  قهتَّلَُّهُم   فَّاْحذَّ َّٰنه   اّلٰله  ا
 یُْؤفَُّكْونَّ 

5. আৰু তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘আহো, আল্লোহৰ ৰোছুল  

ততোমোল োকৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰি’, ততবতয়ো বসহঁলত মূৰ 

জুকোবৰ অস্বীকৃবত জনোয়,  গলত তুবম বসহঁতক অহংকোৰ কবৰ 

বিমুখ হহ গুবচ তযোৱো তদবখিল  পোিো। 

لَّْوا لَُّهْم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا ا   لَّكُْم  یَّْستَّْغِفرْ  تَّعَّ
ُسْولُ  ِ  رَّ ُهْم  لَّٰوَّْوا اّلٰله ْ  ُرُءْوسَّ ُ َّیهَْتَّ ا   وَّرَّ
ْونَّ  ْونَّ  وَُّهْم  یَُّصٰدُ  ٰمُْستَّْكَِبُ
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6. তুবম বসহঁতৰ িোলি ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো িো নকৰো, উভলয়ই 

বসহঁতৰ িোলি সমোন। আল্লোলহ বসহঁতক তকবতয়োও ক্ষ্মো 

নকবৰি। বনশ্চয় আল্লোহ ফোবছক্ব সম্প্ৰদোয়ক বহদোয়ত বনবদলয়। 

وَّٓاء   ْ  سَّ َّْستَّْغفَّْرتَّ  عَّلَّهْْیِ َّْم  لَُّهْم  ا  لَّْم  ا
ُ  یَّْٰغِفرَّ  لَّْن   لَُّهْم    تَّْستَّْغِفرْ    لَُّهْم    اّلٰله

َّ  اِٰنَّ  ِسِقْیَّ  الْقَّْومَّ  یَّْهِدی َلَّ  اّلٰله  الْفه

7. বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক আল্লোহৰ ৰোছু ৰ 

সহচৰসক ৰ িোলি িযয় নকবৰিো, যোলত বসহঁত আতঁবৰ যোয়’। 

অথচ আকোশমি  আৰু পৃবথৱীৰ ধন-ভোিোৰ আল্লোহলৰই, 

বকন্তু মুনোবফক্বসকল  নুিুলজ। 

له  ُتْنِفُقْوا َلَّ  یَُّقْولُْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  ُهُم    عَّ
ُسْوِل  ِعْندَّ  مَّْن  ِ  رَّ ٰته  اّلٰله ْوا    حَّ   یَّْنفَّٰضُ
 ِ ٓاى ُِن  وَّّلِلٰه زَّ مهوهِت  خَّ   وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ
هِكٰنَّ  ل ِفِقْیَّ  وَّ  یَّْفقَُّهْونَّ  َلَّ  الْمُنه

8. বসহঁলত কয়, ‘আবম মদীনোল  উভবত গ’ত  বনশ্চয় 

শবিশো ীসকল  তোৰ পৰো দুিি সক ক িবহষ্কোৰ কবৰি’। 

অথচ শবি-সন্মোন তকৱ  আল্লোহৰ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ আৰু 

মুবমনসক ৰ। বকন্তু মুনোবফক্বসকল  তসয়ো নোজোলন। 

ْن  یَُّقْولُْونَّ  ْعنَّا   لَّى ِ  الْمَِّدیْنَّةِ  اِلَّ  ٰرَّجَّ
ٰنَّ  زُٰ  لَُّیْخِرجَّ ا  اَْلَّعَّ ِ   اَْلَّذَّٰلَّ    ِمْنهَّ  وَّّلِلٰه
ةُ  ُسْولِه   الِْعٰزَّ لِرَّ لِلْمُْؤِمِنْیَّ   وَّ هِكٰنَّ  وَّ ل   وَّ

ِفِقْیَّ  ن  َلَّ  الْمُنه  یَّْعلَّمُْونَّ

9. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ ধন-সম্পদ আৰু সেোন-

সেবতলয় যোলত ততোমোল োকক আল্লোহৰ স্মৰণৰ পৰো উদোসীন 

নকলৰ; আৰু বযসকল  এলনলক উদোসীন হ’ি বসহঁলতই হহলছ 

ক্ষ্বতগ্ৰি। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ   ُتلِْهكُْم  َلَّ  اه
َّْموَّالُكُْم  ُكْم  وََّلَّ   ا دُ َّْوَلَّ ْن  ا ْكرِ  عَّ ِ    ذِ   اّلٰله
مَّْن  ْل  وَّ لِكَّ  یَّْٰفعَّ هٓى ِكَّ  ذه   ُهُم  فَّاُول

ِسُرْونَّ   الْخه

10. আৰু মই ততোমোল োকক বয জীবৱকো দোন কবৰলছোঁ 

ততোমোল োকৰ ওচৰত মৃতুয অহোৰ আগলত তোৰ পৰো িযয় কৰো, 

(কোৰণ মৃতুয অহোৰ বপছত মোনুলহ ক’ি) তহ তমোৰ 

প্ৰবতপো ক! ‘তমোক আৰু বকছু সময়ৰ িোলি অৱকোশ বদল  মই 

ছোদক্বো কবৰল োঁলহঁলতন আৰু সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অেভুি ি 

হ’ত োঁলহঁলতন’! 

َّنِْفُقْوا ا  ِمْن  وَّا ُكْم  ٰمَّ زَّقْنه َّْن  قَّْبِل  ٰمِْن  رَّ   ا
 َّ ُكُم  یَّٰاِْٰت دَّ ٰبِ  فَّیَُّقْولَّ  الْمَّْوُت  اَّحَّ   لَّْو َلَّ   رَّ

ْرتَِّنْ   َّٰخَّ ل   اِله   ا قَّ   قَِّریْب  ن  اَّجَّ ٰدَّ َّٰصَّ   فَّا
ُكْن  َّ لِِحْیَّ  ٰمِنَّ  وَّا  الٰصه

11. তযবতয়ো কোলৰোিোৰ বনবদি ষ্ট সময় উপবিত হয়, ততবতয়ো 

আল্লোলহ তোক তকবতয়োও অৱকোশ বনবদলয়। ততোমোল োলক বয 

আম  কৰো তসই সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ অৱগত। 

لَّْن  رَّ  وَّ ُ  یُٰؤَّٰخِ ٓاءَّ  اِذَّا نَّْفًسا اّلٰله ا    جَّ لُهَّ   اَّجَّ
 ُ ٌۢ  وَّاّلٰله ِبْْی  ن  ِبمَّا  خَّ  تَّْعمَّلُْونَّ
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আত-তোগোিূন التغابَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আকোশমি  আৰু পৃবথৱীত বয বয আলছ তসই সকল োলৱ 

আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কলৰ, ততওঁলৰই 

আবধপতয আৰু ততওঁলৰই প্ৰশংসো; আৰু ততও ঁসকল ো িস্তুৰ 

ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 

ُح  بِٰ ِ  یُسَّ ا  ّلِلٰه مهوهِت  ِف   مَّ ا  الٰسَّ مَّ   ِف  وَّ
لَّهُ   الْمُلُْك  لَّهُ   اَْلَّْرِض    ْمُد ؗ  وَّ  الْحَّ
له  ء   كُٰلِ  وَُّهوَّعَّ ْ  قَِّدیْر   َشَّ

2. ততলৱঁই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ। তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ মোজৰ বকছুমোন হহলছ কোবফৰ আৰু বকছুমোন 

হহলছ মুবমন; আৰু ততোমোল োলক বয আম  কৰো তসই সম্পলকি  

আল্লোহ সমযক দ্ৰষ্টো। 

لَّقَُّكْم  ُهوَّالَِّٰذْی  َّافِر    فَِّمْنُكْم  خَّ ك
ِمْنُكْم  ْؤِمن     ٰوَّ ُ   ٰمُ   تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله
 بَِّصْْی  

3. ততলৱঁই আকোশমি  আৰু পৃবথৱীক যথোযথভোলৱ সৃবষ্ট 

কবৰলছ আৰু ততোমোল োকক আকৃবত দোন কবৰলছ, তোৰ বপছত 

ততোমোল োকৰ আকৃবত উৎকৃষ্ট কবৰলছ; আৰু প্ৰতযোৱতি ন 

তকৱ  ততওঁৰ ওচৰলতই। 

لَّقَّ  مهوهِت  خَّ ٰقِ  وَّاَْلَّْرضَّ  الٰسَّ  ِبالْحَّ
ُكْم  ٰوَّرَّ نَّ   وَّصَّ ُكْم    فَّاَّْحسَّ  وَّاِلَّْیهِ   ُصوَّرَّ
 الْمَِّصْْیُ 

4. আকোশমি ত আৰু পৃবথৱীত বয আলছ সকল ো ততও ঁ

জোলন, আৰু ততোমোল োলক বয তগোপন কৰো আৰু বয প্ৰকোশ কৰো 

তসয়োও ততওঁ জোলন; আৰু অেৰসমূহত বয আলছ তসই বিষলয় 

আল্লোহ সমযক জ্ঞোনী। 

ا  یَّْعلَُّم  مهوهِت  ِف  مَّ یَّْعلَُّم  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ   وَّ
ا  ْونَّ  مَّ ا  ُتِسٰرُ مَّ ُ   ُتْعلُِنْونَّ    وَّ ٌۢ  وَّاّلٰله   عَّلِْیم 

اِت  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

5. ইয়োৰ আগত বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ বসহঁতৰ সংিোদ 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  আবহ তপোৱো নোইলন? বসহঁলত বনজৰ 

কমিৰ তিয়ো পবৰণবত তভোগ কবৰলছ আৰু বসহঁতৰ িোলি আলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

َّلَّْم  ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  نَّبَُّؤا یَّاْتِكُْم  ا  ِمْن  كَّفَّ
اقُْوا  قَّْبُل ؗ  بَّالَّ  فَّذَّ َّْمِرِهْم  وَّ لَُّهْم  ا   وَّ
اب   َّلِْیم   عَّذَّ  ا
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6. এয়ো এই কোৰলণ তয, বসহঁতৰ ওচৰল  বসহঁতৰ 

ৰোছু সকল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণোবদসহ আবহবছ , তথোবপও বসহঁলত 

হকবছ , ‘মোনুলহই আমোক পথৰ সন্ধোন বদি তনবক’? তোৰ 

বপছত বসহঁলত কুফুৰী কবৰবছ  আৰু মুখ ঘূৰোই হ বছ ; ফ ত 

আল্লোলহও (বসহঁতৰ ঈমোনৰ বিষলয়) ভ্ৰুলক্ষ্প নকবৰল ; আৰু 

আল্লোহ অভোৱমুি, সপ্ৰশংবসত। 

لِكَّ  َّانَّْت  ِباَّنَّٰه   ذه ْ  ك   ُرُسلُُهْم  تَّٰاْتهِْْیِ
ا ِبالْبَّیِٰنهِت  لُْو  ا ر   فَّقَّ َّبَّشَّ   یَّْٰهُدْونَّنَّا ؗ  ا
لَّْٰوا فَّكَّفَُّرْوا ُ    وَّاْستَّْغنَّ  وَّتَّوَّ ُ   اّلٰله  وَّاّلٰله
ِنٰ   ِمْید    غَّ  حَّ

7. কোবফৰসকল  ধোৰণো কলৰ তয, বসহঁতক তকবতয়োও 

পুনৰুবিত কৰো নহ’ি। তকোৱো, ‘বনশ্চয় কৰো হ’ি, তমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ শপত! ততোমোল োকক বনশ্চয় পুনৰুবিত কৰো 

হ’ি। তোৰ বপছত ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তসই বিষলয় 

ততোমোল োকক বনশ্চয় অৱগত কলৰোৱো হ’ি আৰু এইলটো 

আল্লোহৰ পলক্ষ্ ততলনই সহজ’। 

مَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  زَّعَّ ُرْو  َّْن   كَّفَّ ثُْوا    لَّْٰن  ا   یُْٰبعَّ
ْ  بَّله  قُْل  ٰبِ ثُٰنَّ  وَّرَّ   ِبمَّا  لَُّتنَّبَُّٰؤٰنَّ  ثُٰمَّ  لَّتُبْعَّ

ِملُْتْم    لِكَّ   عَّ لَّ  وَّذه ِ  عَّ  یَِّسْْی   اّلٰله

8. এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহ আৰু ততওঁৰ ৰোছু ৰ প্ৰবত, 

 গলত আবম বয নূৰ অৱতীণি কবৰলছোঁ তোৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ 

কৰো; আৰু ততোমোল োকৰ কৃতকমি সম্পলকি  আল্লোহ সবিলশষ 

অৱবহত। 

ِمُنْوا ِ  فَّاه ُسْولِه   ِباّلٰله  الَِّٰذْی   وَّالنُٰوْرِ  وَّرَّ
لْنَّا    َّنْزَّ ُ   ا ِبْْی    تَّْعمَّلُْونَّ  ِبمَّا  وَّاّلٰله  خَّ

9. স্মৰণ কৰো, বযবদনো ততও ঁততোমোল োকক সমোলিশ বদৱসৰ 

উলেলশয সমলিত কবৰি, তসইবদনলটোলৱ হ’ি ক্ষ্বতৰ বদন; 

আৰু বযলয় আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন আবনি আৰু সৎকোম কবৰি, 

ততওঁ তোৰ পোপসমূহ তমোচন কবৰ বদি আৰু তোক জোন্নোতত 

প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত বসহঁত 

বচৰিোয়ী হ’ি। এইলটোলৱ হহলছ মহো সফ তো। 

ْمِع  لِیَّْوِم   یَّْجمَُّعكُْم  یَّْومَّ  لِكَّ  الْجَّ   یَّْوُم  ذه
ابُِن    مَّْن   الٰتَّغَّ ْ  وَّ ِ  یُْٰؤِمنٌۢ یَّْعمَّْل  ِباّلٰله   وَّ
الًِحا  رْ  صَّ ْنهُ  یُٰكَّٰفِ اهتِه   عَّ ٰیِ یُْدِخلْهُ  سَّ   وَّ
نٰهت   ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ رُ  تَّْحِتهَّ  اَْلَّنْهه

لِِدیْنَّ  ا   خه َّبًَّدا    فِْیهَّ لِكَّ   ا   الْفَّوْزُ  ذه
ِظْیُم   الْعَّ

10. বকন্তু বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ আৰু আমোৰ আয়োতসমূহক 

অস্বীকোৰ কবৰলছ বসহঁলতই হহলছ জোহোন্নোমৰ অবধিোসী, তোত 

বসহঁলত বচৰকো  অৱিোন কবৰি। বকমোন বনকৃষ্ট তসই 

প্ৰতযোৱতি নি । 

بُْوا كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  هٓى ِكَّ  ِباهیهِتنَّا   وَّكَّٰذَّ   اُول
ُب  لِِدیْنَّ   النَّٰارِ  اَّْصحه ا    خه ِبْئسَّ   فِْیهَّ  وَّ
ن   الْمَِّصْْیُ
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11. আল্লোহৰ অনুমবত অবিহলন তকোলনো বিপলদই আপবতত 

নহয়। বযলয় আল্লোহক বিশ্বোস কলৰ, আল্লোলহ তোৰ অেৰক 

সৎপথত পবৰচোব ত কলৰ। আল্লোহ সকল ো বিষলয় সমযক 

অৱগত। 

ا   ابَّ  مَّ ِ    ِباِذِْن  اَِٰلَّ  ٰمُِصیْبَّة   ِمْن  اَّصَّ   اّلٰله
مَّْن  ْ  وَّ ِ  یُْٰؤِمنٌۢ ُ   قَّلْبَّه     یَّْهدِ  ِباّلٰله  وَّاّلٰله
ء   ِبكُٰلِ  ْ  عَّلِْیم   َشَّ

12. ততোমোল োলক আল্লোহৰ আনুগতয কৰো আৰু ৰোছু ৰ 

আনুগতয কৰো। বকন্তু ততোমোল োলক যবদ মুখ ঘূৰোই ত োৱো 

ততলে (জোবন তথোৱো) তমোৰ ৰোছু ৰ দোবয়ত্ব হহলছ তকৱ  

স্পষ্টভোলৱ প্ৰচোৰ কৰো। 

َِّطْیُعوا َّ  وَّا َِّطْیُعوا اّلٰله ُسْولَّ    وَّا   فَّاِْن   الٰرَّ
لَّٰیُْتْم  له  فَّاِنَّٰمَّا  تَّوَّ ُسْولِنَّا  عَّ هغُ  رَّ   الْبَّل
 الْمُِبْیُ 

13. আল্লোহ, ততওৰঁ িোবহলৰ আন তকোলনো (সতয) ই োহ নোই, 

আৰু আল্লোহৰ ওপৰলতই মুবমনসকল  তোৱোকু্ক  কৰো উবচত। 
 ُ َّّلٰله ههَّ  َلَّ   ا لَّ   ُهوَّ   اَِٰلَّ  اِل ِ  وَّعَّ َِّٰل  اّلٰله  فَّلْیَّتَّوَّك

 الْمُْؤِمُنْونَّ 

14. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োকৰ স্ত্ৰী-স্বোমী আৰু সেোন-

সেবতসক ৰ মোজৰ বকছুমোন হহলছ ততোমোল োকৰ শত্ৰু; 

এলতলক বসহঁতৰ বিষলয় ততোমোল োলক সতকি  থোবকিো। যবদ 

ততোমোল োলক বসহঁতক মোজি নো কবৰ বদয়ো, বসহঁতৰ তদোষ-

ত্ৰুটিক উলপক্ষ্ো কৰো আৰু বসহঁতক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো, ততলে 

বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  ا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ ُنْو  مَّ َّْزوَّاِجكُْم  ِمْن  اِٰنَّ  اه  ا
ُكْم  دِ َّْوَلَّ ُرْوُهْم    لَّٰكُْم  عَُّدٰوًا وَّا   فَّاْحذَّ

 فَّاِٰنَّ  وَّتَّْغِفُرْوا وَّتَّْصفَُّحْوا تَّْعُفْوا وَّاِْن 
 َّ ُفوْر   اّلٰله  ٰرَِّحیْم   غَّ

15. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবত 

তকৱ  এটো পৰীক্ষ্ো বিলশষ; আৰু আল্লোহৰ ওচৰলতই আলছ 

মহোপুৰস্কোৰ। 

نَّٰمَّا   َّْموَّالُكُْم  اِ ُكْم  ا دُ َّْوَلَّ ُ   فِتْنَّة     وَّا  وَّاّلٰله
ه    َّْجر   ِعْندَّ ِظْیم   ا  عَّ

16. এলতলক ততোমোল োলক যথোসোধয আল্লোহৰ তোক্বৱো 

অৱ ম্বন কৰো, েৱণ কৰো, আনুগতয কৰো আৰু িযয় কৰো, 

ততোমোল োকৰ বনজলৰ ক যোণ হ’ি; আৰু বযসকল  অেৰৰ 

কৃপণতোৰ পৰো মুি, বসহঁলতই হহলছ সোফ যমবিত। 

َّ  فَّاتَُّٰقوا ا  اّلٰله ْعُتْم  مَّ   وَّاْسمَُّعْوا  اْستَّطَّ
َِّطْیُعْوا َّنِْفُقْوا وَّا ا وَّا ْْیً َّنُْفِسكُْم    خَّ   َٰلِ
مَّْن  هٓى ِكَّ  نَّْفِسه   ُشٰحَّ  یُْٰوقَّ  وَّ   ُهُم  فَّاُول

 الْمُْفلُِحْونَّ 
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17. যবদ ততোমোল োলক আল্লোহক উত্তম ঋণ প্ৰদোন কৰো, ততও ঁ

ততোমোল োকৰ িোলি তোক িহু গুণ িৃবি কবৰ বদি আৰু ততও ঁ

ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰি; আৰু আল্লোহ গুণগ্ৰোহী, পৰম 

হধযিযশী । 

َّ  ُتْقِرُضوا اِْن  ًنا  قَّْرًضا  اّلٰله سَّ ِعْفهُ  حَّ   یُٰضه
یَّْغِفرْ  لَّكُْم  ُ   لَّكُْم    وَّ كُوْر   وَّاّلٰله   شَّ
ن  لِْیم   حَّ

18. ততওঁ দৃশয আৰু অদৃশয যোৱতীয় বিষয়ৰ জ্ঞোনী, 

পৰোৰমশো ী, প্ৰজ্ঞোময়। 
ْیِب  عهلُِم  ادَّةِ  الْغَّ هَّ ِزیْزُ  وَّالٰشَّ  الْعَّ

ِكْیُمن   الْحَّ
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আত-তো োক্ব الطلاق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ নিী (তকোৱো), ততোমোল োলক তযবতয়ো স্ত্ৰীসক ক তো োক 

বদিো, ততবতয়ো বসহঁতক বসহঁতৰ ইেতৰ প্ৰবত  ক্ষ্য ৰোবখ 

তো োক বদিো আৰু ততোমোল োলক ইেতৰ বহচোপ ৰোবখিো; আৰু 

ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো ক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো। 

ততোমোল োলক বসহঁতক বসহঁতৰ ঘৰৰ পৰো িবহষ্কোৰ নকবৰিো 

আৰু বসহঁত বনলজও তযন ও োই নোযোয়, বসহঁত যবদ তকোলনো 

স্পষ্ট অশ্লী তোত ব প্ত নহয় (লতলে বিষয়লটো সুকীয়ো)। 

এইলিোৰ হহলছ আল্লোহৰ বনধিোবৰত সীমোলৰখো; আৰু বযলয় 

আল্লোহৰ সীমোলৰখো  ংঘন কলৰ, বস বনজৰ ওপৰলত অনযোয় 

কলৰ। তুবম নোজোনো, সম্ভৱতঃ আল্লোলহ ইয়োৰ বপছত তকোলনো 

উপোয় উদ্ভোৱন কবৰ বদি। 

ا  لَّْٰقُتُم  اِذَّا النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ ٓاءَّ  طَّ   النِٰسَّ
لُِٰقْوهُٰنَّ  تِِهٰنَّ  فَّطَّ َّْحُصوا لِِعٰدَّ ةَّ    وَّا   الِْعٰدَّ
تَُّٰقوا َّ  وَّا بَُّٰكْم    اّلٰله ْ  ُتْخِرُجْوُهٰنَّ  َلَّ   رَّ   ِمنٌۢ
َّْن  اَِٰلَّ   یَّْخُرْجنَّ  وََّلَّ  بُُیْوتِِهٰنَّ   یَّٰاْتِْیَّ  ا
ة   ِ    ُحُدْودُ  وَّتِلْكَّ   ٰمُبَّیِٰنَّة     ِبفَّاِحشَّ  اّلٰله
مَّْن  ٰدَّ  وَّ ِ  ُحُدْودَّ  یَّٰتَّعَّ لَّمَّ  فَّقَّْد  اّلٰله  ظَّ
ه     ٰلَّ  تَّْدِرْی  َلَّ   نَّْفسَّ َّ  لَّعَّ   یُْحِدُث  اّلٰله
لِكَّ  بَّْعدَّ  َّْمًرا  ذه  ا

2. তোৰ বপছত তযবতয়ো বসহঁলত বসহঁতৰ ইেতৰ তশষ সীমোত 

উপনীত হ’ি, ততবতয়ো ততোমোল োলক বসহঁতক যথোবিবধ ৰোবখ 

বদিো নহ’ত  বসহঁতক যথোবিবধ পবৰতযোগ কবৰিো আৰু 

ততোমোল োকৰ মোজৰ পৰো দুজন নযোয়পৰোয়ণ ত োকক সোক্ষ্ী 

ৰোবখিো; আৰু ততোমোল োলক আল্লোহৰ িোলি সঠিকভোলৱ সোক্ষ্য 

বদিো। ইয়োৰ দ্বোৰো ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় আল্লোহ আৰু তশষ 

বদৱসৰ প্ৰবত বিশ্বোস কলৰ তোক উপলদশ বদয়ো হহলছ; আৰু 

বযলয় আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কবৰি আল্লোলহ তোৰ িোলি 

উত্তৰণৰ পথ উব য়োই বদি, 

لَُّهٰنَّ  بَّلَّْغنَّ  فَّاِذَّا َّجَّ َّْمِسكُْوهُٰنَّ  ا   فَّا
َّوْ  ِبمَّْعُرْوف     ِبمَّْعُرْوف   فَّاِرقُْوهُٰنَّ  ا
َّْشِهُدْوا َّقِْیُموا ٰمِْنُكْم  عَّْدل   ذَّوَّْی  وَّا  وَّا
ادَّةَّ  هَّ ِ    الٰشَّ لِكُْم   ّلِلٰه ُظ  ذه َّانَّ  مَّْن  ِبه   یُْوعَّ  ك
ِ  یُْؤِمُن  ۬   وَّالْیَّْوِم  ِباّلٰله مَّْن   اَْلهِخِر    یَّٰٰتَِّق  وَّ
 َّ ْل  اّلٰله ًجان  لَّٰه   یَّْجعَّ  مَّْخرَّ

3. আৰু ততওঁ তোক তোৰ ধোৰণোতীত উৎসৰ পৰো জীবৱকো দোন 

কবৰি; আৰু বযলয় আল্লোহৰ প্ৰবত তোৱোকু্ক  কবৰি, তোৰ িোলি 

আল্লোলহই যলথষ্ট। বনশ্চয় আল্লোলহ ততওঁৰ উলেশয পূৰণ 

কবৰিই; বনশ্চয় আল্লোলহ প্ৰবতলটো িস্তুৰ িোলি এটো সময়সীমো 

বনধিোৰণ কবৰ বদলছ। 

یَّْرُزقْهُ  یُْث  ِمْن  وَّ مَّْن   یَّْحتَِّسُب    َلَّ  حَّ   وَّ
َّْٰل  لَّ  یَّٰتَّوَّك ِ  عَّ ْسُبه     اّلٰله َّ  اِٰنَّ   فَُّهوَّحَّ  اّلٰله
َّْمِره     بَّالِغُ  لَّ  قَّْد   ا عَّ ُ  جَّ ُٰلِ  اّلٰله ء   لِك ْ  َشَّ
 قَّْدًرا 
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4. ততোমোল োকৰ স্ত্ৰীসক ৰ মোজৰ বযসকল  ঋতুমবত তহোৱোৰ 

কো  অবতৰম কবৰলছ, বসহঁতৰ ইেত সম্পলকি  যবদ 

ততোমোল োলক সলিহ কৰো ততলনহ’ত  বসহঁতৰ ইেতকো  

হ’ি বতবন মোহ; আৰু বযসকল  এবতয়োও ঋতুৰ িয়সত 

উপনীত তহোৱো নোই বসহঁতলৰো (বতবন মোহ); আৰু গভি ৱতী 

নোৰীসক ৰ ইেতকো  হহলছ সেোন প্ৰসৱ তনোলহোৱোল লক; 

আৰু বযলয় আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ আল্লোলহ তোৰ িোলি 

তোৰ কমিক সহজ কবৰ বদলয়। 

ْسنَّ  وَّالٰهٓـ ِْی    ِمْن  الْمَِّحْیِض  ِمنَّ  یَّى ِ
ٓاى ِكُْم  ُتُهٰنَّ  اْرتَّْبُتْم  اِِن  نِٰسَّ هثَّةُ   فَِّعٰدَّ َّل  ث
َّْشُهر  ن  ُت   یَِّحْضنَّ    لَّْم  وَّالٰهٓـ ِْی   ا   وَّاُوَلَّ

لُُهٰنَّ  اَْلَّْحمَّاِل  َّْن  اَّجَّ ْعنَّ  ا ْملَُّهٰنَّ     یَّٰضَّ   حَّ
مَّْن  َّ  یَّٰٰتَِّق  وَّ ْل  اّلٰله َّْمِره   ِمْن  لَّٰه    یَّْجعَّ  ا
 یُْسًرا 

5. এইলটো হহলছ আল্লোহৰ বিধোন, বযলটো ততওঁ ততোমোল োকৰ 

প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছ; আৰু বযলয় আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন 

কবৰি ততওঁ তোৰ পোপসমূহ তমোচন কবৰ বদি আৰু তোক প্ৰদোন 

কবৰি মহোপুৰস্কোৰ। 

لِكَّ  َّْمرُ  ذه ِ  ا لَّه    اّلٰله َّنْزَّ ْن   اِلَّْیُكْم    ا مَّ   وَّ
َّ  یَّٰٰتَِّق  رْ  اّلٰله ْنهُ  یُكَّٰفِ اهتِه   عَّ ٰیِ یُْعِظْم  سَّ   وَّ
َّْجًرا  لَّه     ا

6. ততোমোল োকৰ সোমথি অনুযোয়ী য’ত ততোমোল োলক িসিোস 

কৰো তোলতই বসহঁতলকো িোস কবৰিল  বদয়ো, বসহঁতক 

সংকটত তপ োিল  কষ্ট বনবদিো; আৰু বসহঁত গভি ৱতী থোবকল  

সেোন প্ৰসৱ নকৰোল লক বসহঁতৰ িোলি িযয় কৰো। তোৰ বপছত 

যবদ বসহঁলত ততোমোল োকৰ সেোনক বপয়োহ খুওৱোয় 

ততলনহ’ত  বসহঁতক পোবৰেবমক প্ৰদোন কবৰিো আৰু (সেোনৰ 

ক যোণ সম্পলকি ) ততোমোল োলক বনজৰ মোজলতই সংগতভোলৱ 

পৰোমশি কৰো; আৰু যবদ ততোমোল োলক পৰস্পলৰ ঐকযমত 

হ’িল  টোন তপোৱো ততলনহ’ত  বপতোৰ ফো ৰ পৰো আন 

বতলৰোতোই বপয়োহ খুৱোি। 

َّْسِكُنْوهُٰنَّ  یُْث   ِمْن  ا كَّنُْتْم  حَّ   ٰمِْن  سَّ
ْوهُٰنَّ  وََّلَّ  ٰوُْجِدُكْم  ٓاٰرُ ُقْوا ُتضَّ ٰیِ   لُِتضَّ
ِت  ُكٰنَّ  وَّاِْن   عَّلَّْیِهٰنَّ    ْمل   اُوَلَّ   حَّ
َّنِْفُقْوا ٰته  عَّلَّْیِهٰنَّ  فَّا ْعنَّ  حَّ ْملَُّهٰنَّ    یَّضَّ   حَّ
ْعنَّ  فَّاِْن  َّْرضَّ ُهٰنَّ    فَّاهُتْوهُٰنَّ  لَّكُْم   ا  اُُجوْرَّ

تَِّمُرْوا ْ  وَّاِْن   ِبمَّْعُرْوف     بَّیْنَُّكْم  وَّا
ْرُتْم  اسَّ ِضعُ  تَّعَّ َُتْ ی   لَّه    فَّسَّ  اُْخره

7. বিত্তিোলন বনজ সোমথি অনুযোয়ী িযয় কবৰি আৰু যোৰ 

জীৱলনোপকৰণ সীবমত তোক আল্লোলহ বয দোন কবৰলছ তোৰ পৰো 

িযয় কবৰি। আল্লোলহ যোক বয সোমথি বদলছ তোতলক তিবছ 

গুৰুতৰ তিোজো ততওঁ তোৰ ওপৰত জোবপ বনবদলয়। বনশ্চয় 

আল্লোলহ কঠিন অৱিোৰ বপছত সচ্ছ তো প্ৰদোন কবৰি। 

ة   ذُوْ  لِیُْنِفْق  عَّ ِته      ٰمِْن  سَّ عَّ مَّْن   سَّ   وَّ
ىهُ  ِمٰمَّا   فَّلْیُْنِفْق  ِرْزقُه   عَّلَّْیهِ  قُِدرَّ  ته   اه
   ُ ُ  یُكَّلُِٰف  َلَّ   اّلٰله ا   اَِٰلَّ  نَّْفًسا اّلٰله ا    مَّ ىهَّ ته   اه

ُل  یَّْجعَّ ُ  سَّ  یُْٰسًران  ُعْسر   بَّْعدَّ  اّلٰله
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8. আৰু িহুলতো জনপলদ বসহঁতৰ প্ৰবতপো ক আৰু ততওঁৰ 

ৰোছু ৰ বনলদি শৰ বিৰুিোচোৰণ কবৰবছ । ফ ত আবম বসহঁতৰ 

পৰো কঠিন বহচোপ গ্ৰহণ কবৰবছল োঁ আৰু আবম বসহঁতক 

বিবহবছল োঁ কঠিন শোবি। 

َّیِْٰن  َّا تَّْت  قَّْریَّة   ٰمِْن  وَّك ْن  عَّ َّْمرِ  عَّ ا  ا بِٰهَّ   رَّ
ا  وَُّرُسلِه   ْبنههَّ اسَّ ابًا  فَّحَّ ِدیًْدا ن  ِحسَّ   شَّ
ا  بْنههَّ ابًا وَّعَّٰذَّ  نُْٰكًرا  عَّذَّ

9. ফ ত বসহঁলত বনজৰ কৃতকমিৰ তসোৱোদ পোইবছ ; আৰু 

বসহঁতৰ কমিৰ পবৰণোম আবছ  ক্ষ্বতলয়ই ক্ষ্বত। 
اقَّْت  بَّالَّ  فَّذَّ َّْمِرهَّا  وَّ َّانَّ  ا  عَّاقِبَّةُ  وَّك
َّْمِرهَّا   ُخْسًرا  ا

10. আল্লোলহ বসহঁতৰ িোলি কঠিন শোবি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ। 

এলতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, তহ 

তিোধশবিসম্পন্ন িযবিসক ! বযসকল  ঈমোন আবনছো। 

বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকৰ প্ৰবত অৱতীণি কবৰলছ 

উপলদশ--- 

َّعَّٰدَّ  ُ  ا ابًا لَُّهْم  اّلٰله ِدیًْدا ن  عَّذَّ   فَّاتَُّٰقوا  شَّ
 َّ ۬   یه اُوِل  اّلٰله  ۬  ۬ ۬   الَِّٰذیْنَّ   اَْلَّلْبَّاِب ۛ  ۬ ُنْوا ۛ مَّ  قَّْد   اه
لَّ  َّنْزَّ ُ  ا ْكًران  اِلَّْیُكْم  اّلٰله  ذِ

11. এজন ৰোছু , বযলয় ততোমোল োকৰ ওচৰত আল্লোহৰ সুস্পষ্ট 

আয়োতসমূহ বত োৱোত কলৰ, যোলত তসইসক  ত োকক 

অন্ধকোৰৰ পৰো তপোহৰল  উব য়োই আবনি পোলৰ বযসকল  

ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ; এলতলক বযলয় আল্লোহৰ 

ওপৰত ঈমোন আবনি আৰু সৎকোম কবৰি, ততওঁ তোক 

জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত 

বসহঁত বচৰকো  অৱিোন কবৰি। বনশ্চয় আল্লোলহ তোক উত্তম 

জীবৱকো প্ৰদোন কবৰি। 

ُسْوًَل  یهِت  عَّلَّْیُكْم  یَّْٰتلُْوا ٰرَّ ِ  اه  اّلٰله
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  لُِٰیْخِرجَّ  ُمبَّیِٰنهت   مَّ ِملُوا اه   وَّعَّ
ِت  لِحه لُمهِت  ِمنَّ  الٰصه   النُٰوِْر    اِلَّ  الٰظُ

مَّْن  ْ  وَّ ِ  یُْٰؤِمنٌۢ یَّْعمَّْل  ِباّلٰله الًِحا  وَّ   صَّ
نٰهت   یُْٰدِخلْهُ  ا  ِمْن  تَّْجِرْی  جَّ   تَّْحِتهَّ
رُ  لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه ا  فِ  خه َّبًَّدا    ْیهَّ  قَّْد   ا
نَّ  ُ  اَّْحسَّ  ِرْزقًا  لَّه   اّلٰله

12. ততলৱঁই আল্লোহ, বযজলন সোতখন আকোশ সৃবষ্ট কবৰলছ 

আৰু অনুৰূপ পৃবথৱীও, এইলিোৰৰ মোজত নোবম আলহ ততওঁৰ 

বনলদি শ; যোলত ততোমোল োলক জোবনি পোৰো তয, আল্লোহ সকল ো 

িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন; আৰু আল্লোহৰ জ্ঞোলন সকল ো 

িস্তুলক পবৰলিষ্টন কবৰ আলছ। 

 ُ َّّلٰله لَّقَّ  الَِّٰذْی  ا ْبعَّ  خَّ ِمنَّ  سَّ مهوهت  ٰوَّ   سَّ
َّٰلُ   ِمثْلَُّهٰنَّ    اَْلَّْرِض   اَْلَّْمرُ  یَّتََّنَّ
ا بَّیْنَُّهٰنَّ  َّٰنَّ  لِتَّْعلَّمُْو  َّ  ا له  اّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ  َشَّ
  ۬ َّٰنَّ   قَِّدیْر  ن َّ  وَّا اطَّ  قَّْد  اّلٰله ء   ِبكُٰلِ  اَّحَّ ْ   َشَّ
 عِلْمًان 
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আত-তোহৰীম التحريَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ নিী! আল্লোলহ ততোমোৰ িোলি বয হিধ কবৰলছ তসয়ো তুবম 

বনজৰ িোলি বনবষি কবৰ হ ছো বকয়? তুবম ততোমোৰ স্ত্ৰীসক ৰ 

সন্তুবষ্ট বিচৰো তনবক; আৰু আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

ا  ُم  لِمَّ  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ ٰرِ ا   ُتحَّ ٰلَّ  مَّ ُ  اَّحَّ  اّلٰله
اتَّ  تَّْبتَِّغْ   لَّكَّ    َّْزوَّاِجكَّ    مَّْرضَّ ُ   ا  وَّاّلٰله

ُفوْر    ٰرَِّحیْم   غَّ

2. বনশ্চয় আল্লোলহ ততোমোল োকৰ িোলি শপতৰ পৰো মুবি 

 োভৰ িযৱিো কবৰলছ; আৰু আল্লোলহই হহলছ ততোমোল োকৰ 

অবভভোৱক আৰু ততলৱঁই সিিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞোময়। 

ُ  فَّرَّضَّ  قَّْد  َّیْمَّانِكُْم    تَِّحلَّٰةَّ  لَّكُْم  اّلٰله  ا
 ُ هىكُْم    وَّاّلٰله ْول لِْیُم   مَّ ِكْیُم   وَُّهوَّالْعَّ الْحَّ
 

3. আৰু স্মৰণ কৰো, তযবতয়ো নিীলয় ততওঁৰ স্ত্ৰীসক ৰ 

এগৰোকীক তগোপন কথো এষোৰ হকবছ ; তোৰ বপছত 

তসইগৰোকীলয় আন এগৰোকীক জনোই বদবছ , ইবপলন 

আল্লোলহ ততওঁৰ নিীৰ ওচৰত তসই বিষয়লটো প্ৰকোশ কবৰ 

বদল , তোৰ বপছত নিীলয় এই বিষলয় অ প িযি কবৰল  

আৰু অ প অৱজ্ঞো কবৰ এবৰ বদল । তযবতয়ো নিীলয় বিষয়লটো 

তসই স্ত্ৰীক জনোল , ততবতয়ো স্ত্ৰীগৰোকীলয় ক’ত , ‘আলপোনোক 

এইষোৰ কথো তকোলন অৱগত কৰোল ’? নিীলয় ক’ত , ‘তমোক 

ততওঁ জনোইলছ, বযজন সিিজ্ঞ, সমযক অৱগত’। 

ٰرَّ  وَّاِذْ  َّسَّ َّْزوَّاِجه   بَّْعِض  اِله  النَِّٰبُٰ  ا  ا
ِدیْثًا    َّْت  فَّلَّمَّٰا   حَّ هُ  ِبه   نَّبَّٰا رَّ َّْظهَّ ُ  وَّا   اّلٰله
فَّ  عَّلَّْیهِ  ٰرَّ ه   عَّ َّْعرَّضَّ  بَّْعضَّ ْ  وَّا  عَّنٌۢ
َّهَّا  فَّلَّمَّٰا   بَّْعض     َّنٌْۢبَّاَّكَّ  مَّْن  قَّالَّْت  ِبه   نَّبَّٰا   ا
ا    َِّنَّ  قَّالَّ   ههذَّ لِْیُم  نَّبَّٰا ِبْْیُ  الْعَّ  الْخَّ

4. যবদ ততোমোল োলক উভলয় (অনুতপ্ত হহ) আল্লোহৰ ওচৰত 

তোওিো কৰো (ততলে ই ততোমোল োকৰ িোলি ক যোণকৰ হ’ি), 

কোৰণ ততোমোল োকৰ হৃদয় ঢো  খোইবছ । বকন্তু যবদ 

ততোমোল োলক নিীৰ বিৰুলি ইজলন বসজনক তপোষকতো কৰো 

ততলে জোবন তথোৱো, বনশ্চয় আল্লোলহই হহলছ ততওঁৰ 

অবভভোৱক আৰু জীব্ৰী   গলত সৎকমিশী  মুবমনসক , 

ইয়োৰ িোবহলৰও আন আন বফবৰিোসকল ও ততওঁৰ 

সহোয়কোৰী। 

ِ  اِلَّ  تَُّتْوبَّا   اِْن  غَّْت  فَّقَّْد  اّلٰله   قُلُْوبُُكمَّا    صَّ
ا وَّاِْن  رَّ هَّ َّ  فَّاِٰنَّ  عَّلَّْیهِ  تَّظه هىهُ  اّلٰله ْول   ُهوَّمَّ

یُْل  الُِح   وَِّجَْبِ   الْمُْؤِمِنْیَّ    وَّصَّ
كَّةُ  هٓى ِ لِكَّ  بَّْعدَّ  وَّالْمَّل ِهْْی    ذه  ظَّ
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5. যবদ নিীলয় ততোমোল োকক তো োক বদলয় ততলে ততওঁৰ 

প্ৰবতপো লক সম্ভৱতঃ ততোমোল োকৰ িোনত ততওঁক 

ততোমোল োকতলকও উত্তম স্ত্ৰী প্ৰদোন কবৰি--- বযসক  হ'ি 

মুছব মোহ, মুবমনোহ, অনুগত, তোওিোকোৰীণী, ইিোদতকোৰীণী, 

বছয়োম পো নকোৰীণী, অকুমোৰী আৰু কুমোৰী। 

بُٰه    عَّسه  لَّٰقَُّكٰنَّ  اِْن  رَّ َّْن  طَّ   یُْٰبِدلَّه    ا
َّْزوَّاًجا  ا ا ْْیً   ٰمُْؤِمنهت   ُمْسلِمهت   ٰمِْنُكٰنَّ  خَّ
بهت   قهِنتهت   ى ِ ٓ ت   ته ِبده ت   عه حه ى ِ ٓ َّیِٰبهت     سه ث
َّاًرا  َّبْك  ٰوَّا

6. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক বনজলক আৰু 

ততোমোল োকৰ পবৰয়ো িগিক জোহোন্নোমৰ পৰো ৰক্ষ্ো কৰো, যোৰ 

ইন্ধন হ’ি মোনুহ আৰু বশ , য’ত বনলয়োবজত আলছ বনমিম-

হৃদয়, কল োৰস্বভোৱ বফবৰিোসক , বযসকল  আল্লোহৰ 

আলদশ অমোনয নকলৰ; আৰু ততওঁল োলক বযলটো কবৰিল  

আলদশপ্ৰোপ্ত হয় তসইলটোলৱই কলৰ। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا اه كُْم  قُْو  َّنُْفسَّ   ا
َّْهلِْیُكْم    النَّٰاُس  نَّاًرا ٰوَّقُْودُهَّا  وَّا
ةُ  ارَّ ا  وَّالِْحجَّ كَّة   عَّلَّْیهَّ هٓى ِ ل ظ   مَّ اد   غِلَّ  ِشدَّ

َّ  یَّْعُصْونَّ  َٰلَّ  ا   اّلٰله ُهْم  مَّ َّمَّرَّ لُْونَّ  ا یَّْفعَّ   وَّ
ا  ُرْونَّ  مَّ  یُْؤمَّ

7. তহ কোবফৰসক ! আবজ ততোমোল োলক ওজৰ-আপবত্ত দোবঙ 

ধবৰিল  তচষ্টো নকবৰিো। ততোমোল োলক বয কবৰবছ ো তোলৰই 

প্ৰবতফ  ততোমোল োকক বদয়ো হহলছ। 

ا  ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ   تَّْعتَِّذُروا َلَّ  كَّفَّ
نَّٰمَّا   الْیَّْومَّ    ْونَّ  اِ ا  ُتْجزَّ   ُكنُْتْم   مَّ
ن   تَّْعمَّلُْونَّ

8. তহ ঈমোিোৰসক ! ততোমোল োলক আল্লোহৰ ওচৰত তোওিো 

কৰো-- বিশুি তোওিো; আশো কৰো যোয় ততোমোল োকৰ 

প্ৰবতপো লক ততোমোল োকৰ পোপসমূহ তমোচন কবৰ বদি আৰু 

ততোমোল োকক জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰোি, যোৰ ত ত নদীসমূহ 

প্ৰিোবহত। তসইবদনো আল্লোলহ নিীক আৰু ততওৰঁ  গত 

বযসকল  ঈমোন আবনবছ  ততওঁল োকক  োবঞ্ছত নকবৰি। 

ততওঁল োকৰ নূৰ ততওলঁ োকৰ সনু্মখত আৰু তসোঁহোলত ধোবৱত 

হ’ি। ততওঁল োলক ক’ি, ‘তহ আমোৰ প্ৰবতপো ক! আমোৰ 

িোলি আমোৰ নূৰক পূণিতো দোন কৰো আৰু আমোক ক্ষ্মো কবৰ 

বদয়ো, বনশ্চয় তুবম সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন’। 

ا  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  یه اَّیُٰهَّ مَّ ا اه ِ  اِلَّ  ُتْوبُْو    تَّْوبَّةً   اّلٰله
بُُٰكْم  عَّسه   نَُّٰصْوًحا    َّْن  رَّ رَّ  ا ْنُكْم  یُٰكَّٰفِ   عَّ
اهتِكُْم  ٰیِ یُْدِخلَّكُْم  سَّ نٰهت   وَّ  تَّْجِرْی  جَّ

ا  ِمْن  ُر ن  تَّْحِتهَّ   یُْخِزی َلَّ  یَّْومَّ   اَْلَّنْهه
 ُ ُنْوا وَّالَِّٰذیْنَّ  النَِّٰبَّٰ  اّلٰله مَّ ه     اه   مَّعَّ

َّیِْدیِْهْم  بَّْیَّ  یَّْسعه  نُوُْرُهْم    ا
ِباَّیْمَّانِِهْم  بَّٰنَّا   یَُّقْولُْونَّ  وَّ َّتِْمْم  رَّ  لَّنَّا  ا

نَّا  ء   كُٰلِ  عَّله  اِنَّٰكَّ   لَّنَّا    وَّاْغِفرْ  نُوْرَّ ْ  َشَّ
 قَِّدیْر  
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9. তহ নিী! কোবফৰ আৰু মুনোবফকসক ৰ বিৰুলি বজহোদ কৰো 

আৰু বসহঁতৰ প্ৰবত কল োৰ তহোৱো। বসহঁতৰ আেয়ি  হহলছ 

জোহোন্নোম আৰু তসইলটো বকমোন তয বনকৃষ্ট গেিযি ! 

ا  اِهدِ  النَِّٰبُٰ  یه اَّیُٰهَّ ِفِقْیَّ  الْكُٰفَّارَّ  جَّ   وَّالْمُنه
ْ    وَّاغْلُْظ  ىُهْم   عَّلَّهْْیِ اْوه مَّ نَُّٰم    وَّ هَّ   جَّ
ِبْئسَّ   الْمَِّصْْیُ  وَّ

10. বযসকল  কুফুৰী কবৰলছ, বসহঁতৰ িোলি আল্লোলহ নূহৰ স্ত্ৰী 

আৰু  ূতৰ স্ত্ৰীৰ উদোহৰণ বদলছ; বসহঁত আমোৰ িোিোসক ৰ 

মোজৰ দুজন সৎ িোিোৰ অধীনত আবছ , বকন্তু বসহঁত উভলয় 

ততওঁল োকৰ  গত বিশ্বোসঘোতকতো কবৰবছ । ফ ত (নিীৰ 

স্ত্ৰী হহলয়ো) আল্লোহৰ শোবিৰ পৰো ৰক্ষ্ো তপোৱো নোবছ , 

ততওঁল োক দুলয়ো (নূহ আৰু  ূত) বসহঁতৰ তকোলনো কোমত অহো 

নোবছ , আৰু বসহঁতক তকোৱো হ’ , ‘ততোমোল োক উভলয় 

প্ৰলৱশকোৰীসক ৰ  গত জোহোন্নোমত প্ৰলৱশ কৰো’। 

بَّ  رَّ ُ  ضَّ َِّٰذیْنَّ  مَّثًَّل  اّلٰله  كَّفَُّروا لِٰل
اَّتَّ  اَّتَّ  نُْوح   اْمرَّ ا   لُْوط     وَّاْمرَّ َّانَّتَّ  ك
یِْن  تَّْحتَّ  ْبدَّ ْیِ   ِعبَّادِنَّا  ِمْن  عَّ الِحَّ   صَّ

ُهمَّا  انَّته ْنُهمَّا  یُْغِنیَّا  فَّلَّْم  فَّخَّ ِ  ِمنَّ  عَّ   اّلٰله
ْیـ ًا ٰوَّقِْیلَّ  ِخلِْیَّ   مَّعَّ  النَّٰارَّ  ادُْخلَّ  شَّ الٰده

 

11. আৰু মুবমনসক ৰ িোলি আল্লোলহ বফৰআউনৰ স্ত্ৰীৰ 

উদোহৰণ দোবঙ ধবৰলছ, তযবতয়ো ততওঁ এই িুব  প্ৰোথিনো 

কবৰবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! ততোমোৰ ওচৰত তমোৰ িোলি 

জোন্নোতত এটো ঘৰ বনমিোণ কৰো আৰু তমোক বফৰআউন আৰু 

তোৰ কমিৰ পৰো উিোৰ কৰো আৰু তমোক উিোৰ কৰো যোব ম 

সম্প্ৰদোয়ৰ পৰো’। 

بَّ  رَّ ُ  وَّضَّ َِّٰذیْنَّ   مَّثًَّل  اّلٰله ُنوا لِٰل مَّ   اه
اَّتَّ  ْونَّ    اْمرَّ ٰبِ  قَّالَّْت  اِذْ   فِْرعَّ   ِلْ  ابِْن  رَّ
كَّ  نَّٰةِ  ِف  بَّیًْتا  ِعْندَّ ِنْ  الْجَّ   ِمْن  وَّنَّٰجِ
ْونَّ  مَّلِه   فِْرعَّ ِنْ  وَّعَّ  الْقَّْوِم  ِمنَّ  وَّنَّٰجِ
ن  لِمِْیَّ  الٰظه

12. (আল্লোলহ আৰু উদোহৰণ বদলছ) ইমৰোণৰ জীলয়ক 

মোৰয়োমৰ---- বযলয় বনজৰ  জ্জোিোনৰ পবৱত্ৰতো ৰক্ষ্ো 

কবৰবছ , ফ ত আবম তোত আমোৰ ৰূহৰ পৰো ফঁুৱোই বদবছল োঁ 

আৰু ততওঁ ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ িোণী আৰু ততওঁৰ বকতোিসমূহ 

সতয িুব  গ্ৰহণ কবৰবছ  আৰু ততও ঁআবছ  অনুগতসক ৰ 

অনযতম। 

ْریَّمَّ  مَّ نَّ  ابْنَّتَّ  وَّ نَّْت  الَِّٰتْ   ِعْمره َّْحصَّ  ا
ا  هَّ ْوِحنَّا  ِمْن  فِْیهِ  فَّنَّفَّْخنَّا  فَّْرجَّ   ٰرُ

قَّْت  ٰدَّ ا  ِبكَّلِمهِت  وَّصَّ بِٰهَّ َّانَّْت  وَُّكتُِبه   رَّ   وَّك
ن  ِمنَّ  ِنِتْیَّ  الْقه
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আ -মুল্ক الملَك 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. িৰকতময় ততওঁ যোৰ হোতত সিিময় কতৃি ত্ব; আৰু ততও ঁ

সকল ো িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতোৱোন। 
َّكَّ  له   الْمُلُْك ؗ  ِبیَِّدهِ  الَِّٰذْی  تََّبه   وَُّهوَّعَّ
ء   كُٰلِ  ْ  قَِّدیُْرن  َشَّ

2. বযজলন মৃতুয আৰু জীৱন সৃবষ্ট কবৰলছ, যোলত ততোমোল োকক 

পৰীক্ষ্ো কবৰি পোলৰ তয, ততোমোল োকৰ মোজত তকোন 

আটোইতলক উত্তম আম কোৰী? ততওঁ পৰোৰমশো ী, অবত 

ক্ষ্মোশী । 

لَّقَّ  لَِّٰذْی  وةَّ   الْمَّْوتَّ  خَّ یه   وَّالْحَّ
َّیُُٰكْم  لِیَّْبلُوَُّكْم  ُن  ا مًَّل    اَّْحسَّ   عَّ
ِزیْزُ  ُفوُْرن  وَُّهوَّالْعَّ  الْغَّ

3. বযজলন সোতখন আকোশ িলৰ িলৰ সৃবষ্ট কবৰলছ। ৰহমোনৰ 

সৃবষ্টত তুবম তকোলনো ত্ৰুটি তদবখিল  নোপোিো; তুবম আলকৌ ঘূবৰ 

তচোৱো, তকোলনো ত্ৰুটি তদবখিল  পোইছোলন? 

لَّقَّ  الَِّٰذْی  ْبعَّ   خَّ مهوهت    سَّ ا   ِطبَّاقًا    سَّ  مَّ
ی لِْق  ِفْ  تَّره ْحمهِن  خَّ ُوت     ِمْن  الٰرَّ  تَّفه

رَّ ن  فَّاْرِجِع  ی هَّْل   الْبَّصَّ فُُطوْر   ِمْن  تَّره
 

4. তোৰ বপছত আলকৌ তুবম বদ্বতীয়িোৰ দৃবষ্টপোত কৰো, এই দৃবষ্ট 

িযথি আৰু ক্লোে হহ ততোমোৰ ফোল ই উভবত আবহি। 
رَّ  اْرِجِع  ثُٰمَّ  تَّْیِ  الْبَّصَّ ٰرَّ   یَّْنقَّلِْب  كَّ

رُ  اِلَّْیكَّ  اِسًئا  الْبَّصَّ ِسْْی  ٰوَّ  خَّ  ُهوَّحَّ

5. বনশ্চয় আবম বনকটৱতী আকোশক প্ৰদীপপুিৰ দ্বোৰো 

সুলশোবভত কবৰলছোঁ আৰু তসইলিোৰক চয়তোনসক ৰ প্ৰবত 

বনলক্ষ্পৰ উপকৰণ িনোইলছোঁ আৰু বসহঁতৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰলছোঁ 

জ্ব ে অবিকুিৰ শোবি। 

لَّقَّْد  یَّٰنَّٰا  وَّ مَّٓاءَّ  زَّ نْیَّا  الٰسَّ   الٰدُ
اِبْیحَّ  ا  ِبمَّصَّ لْنههَّ عَّ   ُرُجْوًما  وَّجَّ
ِطْیِ  یه َّْعتَّْدنَّا  لِٰلٰشَّ ابَّ  لَُّهْم  وَّا   عَّذَّ
ِعْْیِ   الٰسَّ

6. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কক অস্বীকোৰ কবৰলছ, বসহঁতৰ 

িোলি আলছ জোহোন্নোমৰ শোবি; আৰু বকমোন তয বনকৃষ্ট তসই 

প্ৰতযোৱতি নি । 

َِّٰذیْنَّ  لِل بِِٰهْم  كَّفَُّرْوا وَّ اُب  ِبرَّ  عَّذَّ
نَّٰمَّ    هَّ ِبْئسَّ   جَّ  الْمَِّصْْیُ  وَّ
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7. তযবতয়ো বসহঁতক তোত বনলক্ষ্প কৰো হ'ি, তোত বসহঁলত ইয়োৰ 

বিকট শব্দ শুবনিল  পোি, আৰু ই উথব  উঠিি। 
ا  اُلُْقْوا اِذَّا   ِمُعْوا فِْیهَّ ا  سَّ ِهْیًقا   لَّهَّ شَّ
 تَُّفوُْرن  ٰوَِِّهَّ 

8. তৰোধত ই বছন্ন-বভন্ন তহোৱোৰ উপৰম হ'ি। তযবতয়োই তোত 

তকোলনো দ ক বনলক্ষ্প কৰো হ'ি, ইয়োৰ প্ৰহৰীসকল  বসহঁতক 

সুবধি, ‘ততোমোল োকৰ ওচৰল  তকোলনো সতকি কোৰী অহো 

নোবছ লন’? 

ْیِظ    ِمنَّ  تَّمَّٰیَّزُ  تَّكَّادُ  َّٰمَّا    الْغَّ   اُلِْقَّ  كُل
ا  َّلَُّهْم  فَّْوج   فِْیهَّ ا ا   سَّ نَُّتهَّ زَّ َّلَّْم  خَّ   ا
 نَِّذیْر   یَّاْتِكُْم 

9. বসহঁলত ক'ি হয়, 'বনশ্চয় আমোৰ ওচৰল  সতকি কোৰী 

আবহবছ । ততবতয়ো আবম (ততওঁল োকক) বমথযোলৰোপ 

কবৰবছল োঁ আৰু হকবছল োঁ, ‘আল্লোলহ এলকোলৱ অৱতীণি কৰো 

নোই। ততোমোল োলক মহোবিভ্ৰোবেত আছো’। 

نَّا  قَّْد  بَّله  قَّالُْوا ٓاءَّ ۬   جَّ بْنَّا   نَِّذیْر  ن   فَّكَّٰذَّ
ا  وَّقُلْنَّا  ُ  نَّٰزَّلَّ  مَّ ۬   ِمْن  اّلٰله ء    ْ  اِْن   َشَّ
َّنُْتْم  هل   ِفْ  اَِٰلَّ  ا ل  كَِّبْْی   ضَّ

10. আৰু বসহঁলত ক'ি, ‘যবদ আবম শুবনল োঁলহঁলতন আৰু 

বিলিক-িুবি প্ৰলয়োগ কবৰল োঁলহঁলতন, ততলে আবম জ্ব ে জুইৰ 

অবধিোসী নহ'ত োঁলহঁলতন’। 

َّوْ  نَّْسمَّعُ  ُكنَّٰا  لَّوْ  وَّقَّالُْوا ا  نَّْعِقُل  ا   ُكنَّٰا  مَّ
ِب  ِفْ   ِعْْیِ  اَّْصحه  الٰسَّ

11. ফ ত বসহঁলত বনজৰ অপৰোধ স্বীকোৰ কবৰি। এলতলক 

(আল্লোহৰ ৰহমতৰ পৰো) জোহোন্নোমীসক  দূৰ হওক (বসহঁতৰ 

ধ্বংস অবনিোযি)। 

فُْوا َّ ْ    فَّاْعَتَّ نٌُِْۢبِ   فَُّسْحًقا   ِبذَّ
ِب  َّْصحه ِعْْیِ  َٰلِ  الٰسَّ

12. বনশ্চয় বযসকল  তনলদখোলক বনজ প্ৰবতপো কক ভয় কলৰ, 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ ক্ষ্মো আৰু িোঙৰ প্ৰবতদোন। 
ْونَّ  الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  بَُّٰهْم  یَّْخشَّ ْیِب  رَّ   ِبالْغَّ
َّْجر   لَُّهْم  ة  ٰوَّا  كَِّبْْی   ٰمَّْغِفرَّ

13. আৰু ততোমোল োলক ততোমোল োকৰ কথো তগোপলন তকোৱো 

অথিো প্ৰকোশযভোলৱ তকোৱো, বনশ্চয় ততওঁ অেৰসমূহত বয 

আলছ তসই বিষলয় সমযক অৱগত। 

ْوا َِّسٰرُ َّوِ  قَّْولَّكُْم  وَّا ُرْوا ا نَّٰه    ِبه     اْجهَّ   اِ
 ٌۢ اِت  عَّلِْیم  ُدْوِر  ِبذَّ  الٰصُ

14. বযজলন সৃবষ্ট কবৰলছ, ততলৱঁই নোজোবনিলন? অথচ ততও ঁ

সূক্ষ্মদশী, সমযক অৱবহত। 
لَّقَّ    مَّْن  یَّْعلَُّم  اََّلَّ    وَُّهوَّاللَِّٰطْیُف   خَّ

ن  ِبْْیُ  الْخَّ
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15. ততলৱঁই ততোমোল োকৰ িোলি পৃবথৱীখনক সুগম কবৰ বদলছ, 

এলতলক ততোমোল োলক ইয়োৰ পথ-প্ৰোেৰত বিচৰণ কৰো আৰু 

ততওঁৰ জীবৱকোৰ পৰো ততোমোল োলক আহোৰ কৰো; আৰু ততওঁৰ 

ওচৰলতই পুনৰুিোন। 

لَّ  ُهوَّالَِّٰذْی  عَّ لُْوًَل  اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ   ذَّ
ا  ِفْ  فَّاْمُشْوا ِكِبهَّ ْزقِه     ِمْن  وَّكُلُْوا  مَّنَّا   ٰرِ
 النُُٰشوُْر  وَّاِلَّْیهِ 

16. ততোমোল োলক বনৰোপত্তো  োভ কবৰছো তনবক তয, আকোশত 

বযজন আলছ ততওঁ ততোমোল োকক ভূবমস্খ নৰ দ্বোৰো (পুবত 

তপ োই) ধ্বংস নকবৰি? ফ ত হ োৎ ই (পৃবথৱীখন) থৰ থৰলক 

েঁবপিল  ধবৰি। 

َِّمنُْتْم  ا مَّٓاءِ  ِف  ٰمَّْن  ءَّ َّْن  الٰسَّ  یَّْٰخِسفَّ  ا
 تَُّموُْرن  ِِهَّ  فَّاِذَّا اَْلَّْرضَّ  ِبكُُم 

17. অথিো ততোমোল োলক বনৰোপত্তো  োভ কবৰছো তনবক তয, 

বযজন আকোশত আলছ, ততওঁ ততোমোল োকৰ ওপৰত বশ  

িষিণকোৰী প্ৰি  ধুমুহো নপ োি? ততবতয়ো ততোমোল োলক 

জোবনিল  পোিো তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ সতকি িোণী! 

َّْم  َِّمنُْتْم  ا مَّٓاءِ  ِف  ٰمَّْن  ا َّْن  الٰسَّ  ا
اِصًبا    عَّلَّْیُكْم  یُْٰرِسلَّ    حَّ

تَّْعلَّمُْونَّ   نَِّذیِْر   كَّْیفَّ  فَّسَّ

18. আৰু বনশ্চয় বসহঁতৰ পুিিৱতীসকল ও বমথযোলৰোপ কবৰবছ । 

ফ ত তকলনকুৱো আবছ  তমোৰ প্ৰতযোখযোন (ইয়োৰ শোবি)? 
لَّقَّْد  بَّ  وَّ  قَّْبلِِهْم  ِمْن  الَِّٰذیْنَّ  كَّٰذَّ
َّانَّ  فَّكَّْیفَّ   نَِّكْْیِ  ك

19. বসহঁলত বসহঁতৰ ওপৰত (উবৰ ফুৰো) চৰোইলিোৰৰ প্ৰবত 

 ক্ষ্য নকলৰ তনবক, বযলিোলৰ পোবখ তমব  বদলয় আৰু সংকুবচত 

কলৰ? পৰম কৰুণোময় আল্লোলহই এইলিোৰক বিৰ কবৰ ৰোলখ। 

বনশ্চয় ততওঁ সকল ো িস্তুৰ সমযক দ্ৰষ্টো। 

لَّْم  َّوَّ ْوا ا ْْیِ  اِلَّ  یَّرَّ ٰفهت   فَّْوقَُّهْم  الٰطَّ ٓ صه
۬ر   ۬ یَّْقِبْضنَّ   ا   ٰوَّ   اِلَّٰا  یُْمِسكُُهٰنَّ  مَّ
ُن    ْحمه نَّٰه    الٰرَّ ء    ِبكُٰلِ  اِ ْ  بَِّصْْی   َشَّ

20. পৰম কৰুণোময় আল্লোহৰ িোবহলৰ ততোমোল োকৰ এলন 

তকোলনো তসনোিোবহনী আলছলন, বযসকল  ততোমোল োকক সহোয় 

কবৰি? কোবফৰসক  আলছ মোলথোন প্ৰিিনোৰ মোজত। 

َّٰمَّْن  ا ا  لَّٰكُْم  ُهوَُّجْند   الَِّٰذْی  ههذَّ
ِن    دُْوِن  ٰمِْن  یَّْنُصُرُكْم  ْحمه  اِِن   الٰرَّ
 ُغُرْور    ِفْ  اَِٰلَّ  الْكهِفُرْونَّ 

21. ততওঁ যবদ ততওঁৰ জীবৱকো িন্ধ কবৰ বদলয়, তকোন আলছ 

এলনকুৱো, বযজলন ততোমোল োকক জীবৱকো দোন কবৰি? িৰং 

বসহঁত অিোধযতো আৰু বিমুখতোত আবিচ  হহ আলছ। 

َّٰمَّْن  ا ا   اِْن  یَّْرُزقُُكْم  الَِّٰذْی  ههذَّ
كَّ  َّْمسَّ ْوا بَّْل   ِرْزقَّه     ا   ُعُتٰو   ِفْ  لَّٰٰجُ

 نُُفوْر  ٰوَّ 
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22. বয িযবিলয় হোব  মুখৰ ওপৰত ভৰ বদ তখোজকোলঢ, বসলয়ই 

অবধক বহদোয়ত প্ৰোপ্ত তন তসই িযবি, বযজলন তপোন হহ সৰ  

পথত তখোজকোলঢ? 

َّفَّمَّْن  له  ُمِكبًٰا  یَّْٰمَِشْ  ا ی وَّْجِهه     عَّ َّْهده    ا
َّٰمَّْن  یًٰا یَّْٰمَِشْ  ا وِ له  سَّ اط    عَّ  ِصرَّ

 ٰمُْستَِّقْیم  

23. তকোৱো, ততলৱঁই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ আৰু 

ততোমোল োকৰ িোলি েৱণশবি আৰু দৃবষ্টশবি  গলত 

অেঃকৰণসমূহ প্ৰদোন কবৰলছ। ততোমোল োলক খুলিই কম 

কৃতজ্ঞতো প্ৰকোশ কৰো। 

ُكْم  ُهوَّالَِّٰذْی   قُْل  َّ ا َّنْشَّ لَّ  ا عَّ   لَّكُُم  وَّجَّ
ْمعَّ  ارَّ  الٰسَّ ةَّ    وَّاَْلَّبْصَّ   قَّلِْیًل   وَّاَْلَّفْـ ِدَّ

ا   تَّْشكُُرْونَّ   ٰمَّ

24. তকোৱো, ততলৱঁই ততোমোল োকক পৃবথৱীত সৃবষ্ট কবৰ প্ৰসোবৰত 

কবৰলছ, আৰু ততওঁৰ ওচৰলতই ততোমোল োকক সমলিত কৰো 

হ'ি। 

ُكْم  ُهوَّالَِّٰذْی  قُْل  َّ ا  اَْلَّْرِض  ِف  ذَّرَّ
ُرْونَّ  وَّاِلَّْیهِ   ُتْحشَّ

25. আৰু বসহঁলত কয়, 'ততোমোল োলক যবদ সতযিোদী তহোৱো 

ততলে তকোৱোলচোন এই প্ৰবতশ্ৰুবত তকবতয়ো িোিৱোবয়ত হ’ি'?। 

یَُّقْولُْونَّ  ا مَّته  وَّ  ُكنُْتْم  اِْن  الْوَّعُْد  ههذَّ
ِدقِْیَّ   صه

26. তকোৱো, এই বিষয়ৰ জ্ঞোন তকৱ  আল্লোহৰ ওচৰলতই আলছ, 

আৰু মইলতো তকৱ  স্পষ্ট সতকি কোৰী মোত্ৰ। 
نَّٰمَّا  قُْل  ِ  ِعْندَّ  الِْعلُْم  اِ نَّٰمَّا   اّلٰله َّنَّا  وَّاِ   ا
 ٰمُِبْی   نَِّذیْر  

27. তযবতয়ো বসহঁলত ইয়োক বনলচই ওচৰত তদখো পোি ততবতয়ো 

কোবফৰসক ৰ তচহোৰো ম্লোন হহ পবৰি আৰু তকোৱো হ’ি, 

‘এইলটোলৱই হহলছ তসই শোবি, বযলটোক ততোমোল োলক 

(লসোনকোল  আবনিল ) আলিদন কবৰবছ ো’। 

َّْوهُ  فَّلَّمَّٰا  ا ـ َّْت  ُزلْفَّةً  رَّ  الَِّٰذیْنَّ  ُوُجْوهُ  ِسْیٓ
ا وَّقِْیلَّ  كَّفَُّرْوا   ِبه   ُكنُْتْم  الَِّٰذْی  ههذَّ
ُعْونَّ   تَّٰدَّ

28. তকোৱো, ততোমোল োলক ভোবি চোইছোলন, যবদ আল্লোলহ তমোক 

আৰু তমোৰ সিীসক ক ধ্বংস কবৰ বদলয় অথিো আমোৰ প্ৰবত 

দয়ো কলৰ, ততলে কোবফৰসক ক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ পৰো 

তকোলন ৰক্ষ্ো কবৰি? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ َّْهلَّكَِّنَّ  اِْن  ا ُ  ا مَّْن  اّلٰله   وَّ
َّوْ  ٰمَِّعَّ  ِحمَّنَّا ن  ا   یُِٰجْْیُ  فَّمَّْن   رَّ

اب   ِمْن  الْكهِفِریْنَّ  َّلِْیم   عَّذَّ  ا
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29. তকোৱো, ততলৱঁই পৰম কৰুণোময়। আবম ততওঁৰ ওপৰলতই 

ঈমোন আবনলছোঁ আৰু ততওঁৰ ওপৰলতই ভৰসো কবৰলছোঁ। 

গবতলক ততোমোল োলক অনবতপ লম জোবনিল  পোিো তকোন 

স্পষ্ট বিভ্ৰোবেত আলছ। 

ْحمهُن  قُْل  نَّٰا  ُهوَّالٰرَّ مَّ   وَّعَّلَّْیهِ  ِبه   اه
َّٰلْنَّا    تَّْعلَّمُْونَّ   تَّوَّك هل   ُهوَِّفْ  مَّْن  فَّسَّ ل   ضَّ
 ٰمُِبْی  

30. তকোৱো, ততোমোল োলক ভোবি চোইছোলন, যবদ ততোমোল োকৰ 

পোনী ভূগভি ল  গুবচ যোয়, ততবতয়ো তকোলন ততোমোল োকক 

প্ৰিোহমোন পোনী আবন বদি? 

ءَّیُْتْم  قُْل  َّرَّ َّْصبَّحَّ  اِْن  ا وًْرا  مَّٓاُؤُكْم  ا   غَّ
ن  ِبمَّٓاء   یَّٰاْتِْیُكْم  فَّمَّْن   ٰمَِّعْی 
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আ -ক ম القلَم 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. নূন; ক মৰ শপত আৰু ততওঁল োলক (বফবৰিোসকল ) বয 

ব লখ তোৰ শপত! 
ا  وَّالْقَّلَِّم  ٓن  مَّ ن  وَّ  یَّْسُطُرْونَّ

2. ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহত তুবম উন্মোদ নহয়।   ا َّنْتَّ  مَّ بِٰكَّ  ِبِنْعمَّةِ  ا  ِبمَّْجُنْون    رَّ

3. আৰু বনশ্চয় ততোমোৰ িোলি আলছ বনৰৱবচ্ছন্ন পুৰস্কোৰ।  ََّّْجًرا لَّكَّ  وَّاِٰن ْْیَّ  َلَّ ْمُنْون    غَّ  مَّ

4. আৰু বনশ্চয় তুবম মহোন চবৰত্ৰৰ উচ্চ শৃিত অবধবিত।  َّنَّٰك له  وَّاِ ِظْیم   ُخلُق    لَّعَّ  عَّ

5. এলতলক অনবতপ লম তুবম তদবখিল  পোিো আৰু বসহঁলতও 

তদবখিল  পোি-- 
تُبِْصرُ  ن  فَّسَّ یُْبِصُرْونَّ  وَّ

6. ততোমোল োকৰ মোজত তকোন বিকোৰগ্ৰি?  ُكُم  الْمَّْفُتْوُن  ِباَّىٰیِ

7. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ভো লকলয় জোলন, তকোন 

ততওঁৰ পথৰ পৰো বিচুযত হহলছ, আৰু এই কথোও ভো লকলয় 

জোলন তকোনসক  বহদোয়তপ্ৰোপ্ত। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  َّعْلَُّم  رَّ ٰلَّ  ِبمَّْن  ُهوَّا ْن  ضَّ   عَّ
ِبیْلِه   َّعْلَُّم  سَّ  ِبالْمُْهتَِّدیْنَّ  وَُّهوَّا

8. গবতলক তুবম বমথযোলৰোপকোৰীসক ৰ আনুগতয নকবৰিো।  َِّبْیَّ  ُتِطِع  فَّل  الْمُكَّٰذِ

9. বসহঁলত কোমনো কলৰ তয, তুবম আলপোষকোমী তহোৱো, ততলে 

বসহঁলতও আলপোষকোমী হ'ি। 
 فَُّیْدِهُنْونَّ  ُتْدِهُن  لَّوْ  وَّدُْٰوا

10. আৰু তুবম এলনকুৱো িযবিলৰো আনুগতয নকবৰিো বযলয় 

অবধক শপত খোয়,  োবঞ্ছত, 
ف   كُٰلَّ  ُتِطعْ  وََّلَّ  ٰلَّ ن  حَّ  ٰمَِّهْی 

11. বপঠিৰ আৰঁত বনিোকোৰী আৰু বযজলন তচোগ খুৰী কবৰ 

ফুলৰ (ইজনৰ কথো বসজনক গোই ফুলৰ), 
ٓاء    هَّٰمَّاز   ن  ٰمَّٰشَّ  ِبنَِّمْیم 
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12. ক যোণৰ কোমত িোধো প্ৰদোনকোৰী, সীমো ংঘনকোৰী, 

পোবপি, 
ْْیِ  ٰمَّنَّٰاع   ن  ُمْعتَّد   لِٰلْخَّ ثِْیم  َّ  ا

13. দুষ্ট প্ৰকৃবতৰ, তদুপবৰ কুখযোত;    لِكَّ  بَّْعدَّ  ُعُتٰل ن  ذه  زَّنِْیم 

14. এই কোৰলণ তয, বস ধন-সম্পদ আৰু সেোন-সেবতৰ 

তক্ষ্ত্ৰত সমৃিশো ী। 
َّْن  َّانَّ  ا بَِّنْیَّ   ذَّا ك ال  ٰوَّ  مَّ

15. তযবতয়ো তোৰ ওচৰত আমোৰ আয়োতসমূহ বত োৱোত কৰো 

হয় ততবতয়ো বস কয়, এইলিোৰ হহলছ পূিিৱতীসক ৰ কল্প-

কোবহনী মোত্ৰ। 

یهتُنَّا  عَّلَّْیهِ  ُتْتله  اِذَّا اِطْْیُ  قَّالَّ  اه   اَّسَّ
لِْیَّ   اَْلَّٰوَّ

16. শীলেই আবম তোৰ শুঁৰত (নোকত) দোগ বদম।   نَِّسُمه لَّ  سَّ  الُْخْرُطْوِم  عَّ

17. বনশ্চয় আবম ইহঁতক পৰীক্ষ্ো কবৰলছোঁ, তযলনলক পৰীক্ষ্ো 

কবৰবছল োঁ উদযোন-অবধপবতসক ক, তযবতয়ো বসহঁলত শপত 

কবৰবছ  তয, পুৱোৰভোগলত বসহঁলত িোগোনৰ ফ  আহৰণ 

কবৰি। 

نَّٰا  ُهْم  اِ بَّ  بَّلَّْونَّا   كَّمَّا  بَّلَّْونه نَِّٰة    اَّْصحه   الْجَّ
ُمْوا اِذْ  َّقْسَّ ا  ا ن  لَّیَّْصِرُمنَّٰهَّ  ُمْصِبِحْیَّ

18. বকন্তু বসহঁলত ‘ইন শ্বো আল্লোহ’ তকোৱো নোবছ ।  َّیَّْستَّثُْنْونَّ  وََّل 

19. ফ ত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এটো 

প্ৰদবক্ষ্ণকোৰী (বিপযিয়, জুলয়) িোগোনৰ ওপৰত প্ৰদবক্ষ্ণ 

কবৰল , তসই সময়ত বসহঁত আবছ  তটোপবনত। 

افَّ  ا   فَّطَّ ٓاى ِف   عَّلَّْیهَّ بِٰكَّ  ٰمِْن  طَّ   وَُّهْم  ٰرَّ
 نَّٓاى ُِمْونَّ 

20. ফ ত িোগোনখন (পুবৰ) ক’ োিণিৰ বনবচনো হহ গ’ ।  ْت َّْصبَّحَّ ِریِْمن  فَّا َّالٰصَّ  ك

21. ৰোবতপুৱোই বসহঁলত ইজলন বসজনক মোবত ক’ত , ن  فَّتَّنَّادَّْوا  ُمْصِبِحْیَّ

22. ‘যবদ ততোমোল োলক ফ  আহৰণ কবৰি বিচৰো, 

ততলনহ’ত  পুৱবত বনশোই িোগোনল  ি ো’। 

َِّن  له  اغُْدْوا ا ْرثِكُْم  عَّ  ُكنُْتْم  اِْن  حَّ
ِرِمْیَّ   صه
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23. তোৰ বপছত বসহঁলত বনম্নস্বলৰ কথো পোবত যোিল  ধবৰল -

- 
لَُّقْوا ن  وَُّهْم  فَّانْطَّ افَُّتْونَّ  یَّتَّخَّ

24. তয ‘আবজ যোলত তোত ততোমোল োকৰ ওচৰল  তকোলনো 

দুখীয়ো-অভোৱী প্ৰলৱশ কবৰি তনোৱোলৰ’। 

َّْن  ا  َٰلَّ  ا   عَّلَّْیُكْم  الْیَّْومَّ  یَّْدُخلَّنَّٰهَّ
ن   ٰمِْسِكْی 

25. আৰু বসহঁলত পুৱবত বনশোই দৃঢ ইচ্ছো শবি হ  (লয আবজ 

অভোৱীসক ক বনিৃত্ত কবৰিল ) সক্ষ্ম িুব  ভোবি (িোগোনল ) 

যোত্ৰো কবৰল । 

ْوا له  وَّغَّدَّ ْرد   عَّ  قهِدِریْنَّ  حَّ

26. তোৰ বপছত বসহঁলত তযবতয়ো িোগোনখন তদবখিল  পোল , 

ততবতয়ো বসহঁলত ক’ত , ‘বনশ্চয় আবম পথ তহৰুৱোইলছোঁ’। 

َّْوهَّا  فَّلَّمَّٰا  ا ا رَّ لُْو  ن  اِنَّٰا  قَّا ٓالُْٰونَّ  لَّضَّ

27. ‘িৰং আবম িবিত হহলছোঁ’।  مَّْحُرْوُمْونَّ   نَّْحُن  بَّْل 

28. বসহঁতৰ মোজৰ তেি িযবিজলন ক’ত , ‘মই 

ততোমোল োকক তকোৱো নোবছল োঁলন তয, ততোমোল োলক বকয় 

আল্লোহৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো নকৰো’? 

ُطُهْم  قَّالَّ  َّْوسَّ َّلَّْم  ا َّقُْل  ا   لَّْو َلَّ  لَّٰكُْم  ا
ُحْونَّ  بِٰ  ُتسَّ

29. বসহঁলত ক’ত , ‘পবৱত্ৰ মহোন আমোৰ প্ৰবতপো ক। বনশ্চয় 

আবম যোব ম আবছল োঁ’। 

نَّ  قَّالُْوا بِٰنَّا   ُسْبحه لِمِْیَّ  ُكنَّٰا  اِنَّٰا  رَّ  ظه

30. তোৰ বপছত বসহঁলত ইজলন বসজনক তদোষোলৰোপ কবৰিল  

ধবৰল । 
َّقْبَّلَّ  له  بَّْعُضُهْم  فَّا ُمْونَّ   بَّْعض   عَّ وَّ یَّٰتَّلَّ

 

31. বসহঁলত ক’ত , ‘হোয়, আমোৰ ধ্বংস! বনশ্চয় আবম 

সীমো ংঘনকোৰী আবছল োঁ’। 

یْلَّنَّا   قَّالُْوا ِغْیَّ  ُكنَّٰا   اِنَّٰا  یهوَّ  طه

32. আবম আশো কলৰোঁ আমোৰ প্ৰবতপো লক আমোক 

ইয়োতলকও উৎকৃষ্ট বিবনময় প্ৰদোন কবৰি। বনশ্চয় আবম আমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত আগ্ৰহী। 

بُٰنَّا   عَّسه  َّْن  رَّ ا یُْٰبِدلَّنَّا  ا ْْیً ا   خَّ َّا   ٰمِْنهَّ نٰ   اِ
بِٰنَّا  اِله  ِغُبْونَّ  رَّ  ره
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33. এইদলৰই হয় শোবি, আৰু আবখৰোতৰ শোবি ইয়োতলকও 

িোঙৰ, যবদ বসহঁলত জোবনল লহঁলতন। 
لِكَّ  اُب    كَّذه ذَّ اُب   الْعَّ ذَّ لَّعَّ ةِ  وَّ   اَْلهِخرَّ
   ُ ْكَبَّ َّ َّانُْوا لَّوْ   ا ن  ك  یَّْعلَّمُْونَّ

34. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰত আলছ বনয়োমতপূণি জোন্নোত। 
بِِٰهْم  ِعْندَّ  لِلْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ  نٰهِت  رَّ  جَّ

 النَِّٰعْیِم 

35. আবম মুছব ম (অনুগত)সক ক অপৰোধীসক ৰ দলৰ 

গণয কবৰম তনবক? 
ُل  َّفَّنَّْجعَّ َّالْمُْجِرِمْیَّ   الْمُْسلِمِْیَّ  ا  ك

36. ততোমোল োকৰ বক হহলছ, এইলটো ততোমোল োকৰ 

তকলনকুৱো বসিোে? 
ا   تَّْحكُُمْونَّ   كَّْیفَّ  لَّكُْم  مَّ

37. ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো গ্ৰন্থ আলছ তনবক, বযখন 

ততোমোল োলক অধযয়ন কৰো-- 
َّْم  ن  فِْیهِ  ِكتهب   لَّكُْم  ا  تَّْدُرُسْونَّ

38. তয, ততোমোল োকৰ িোলি তোত এলনকুৱো িস্তু আলছ বযলিোৰ 

ততোমোল োলক পছি কৰো? 
ْونَّ   لَّمَّا  فِْیهِ  لَّكُْم  اِٰنَّ  ُ ْٰیَّ  تَّخَّ

39. অথিো ততোমোল োকৰ িোলি আমোৰ  গত বক্বয়োমত পযিে 

ি িৎ থকো এলনকুৱো তকোলনো অংগীকোৰ আলছ তনবক তয, 

ততোমোল োলক বনজৰ িোলি বযলটোলৱ ফয়চো ো কবৰিো 

তসইলটোলৱ পোিো? 

َّْم  َّیْمَّان   لَّكُْم  ا  یَّْوِم  اِله  بَّالِغَّة   عَّلَّیْنَّا   ا
مَِّة ن   تَّْحكُُمْونَّ   لَّمَّا  لَّكُْم  اِٰنَّ   الِْقیه

40. তুবম বসহঁতক তসোধো, বসহঁতৰ মোজত এই দোিীৰ 

দোবয়ত্বশী  তকোন? 
لُْهْم  َّیُُٰهْم  سَّ لِكَّ  ا  زَِّعْیم  ۬ۛ  ِبذه

41. অথিো বসহঁতৰ িোলি (আল্লোহৰ  গত) িহুলতো অংশীদোৰ 

আলছ তনবক? আলছ যবদ ততলে বসহঁলত বসহঁতৰ 

অংশীদোৰসক ক উপবিত কৰক—যবদ বসহঁত সতযিোদী হয়। 

َّْم  ۬   لَُّهْم  ا َّٓاُء ۛ ك َّٓاى ِِهْم  فَّلْیَّاُْتْوا  ُشرَّ ك  ِبُشرَّ
َّانُْوا اِْن  ِدقِْیَّ  ك  صه

42. (স্মৰণ কৰো) বযবদনো ভবৰৰ ক োফুব  উলন্মোবচত কৰো 

হ’ি, তসইবদনো বসহঁতক মোতো হ’ি ছোজদোহ কবৰিল , বকন্তু 

বসহঁত সক্ষ্ম নহ’ি; 

ُف  یَّْومَّ  ْن  یُْكشَّ اق   عَّ ْونَّ  سَّ یُْدعَّ   اِلَّ  وَّ
ُجْودِ  ن  فَّلَّ  الٰسُ  یَّْستَِّطْیُعْونَّ
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43. বসহঁতৰ দৃবষ্টসমূহ অৱনত অৱিোত থোবকি, অপমোলন 

বসহঁতক আচ্ছন্ন কবৰি অথচ তযবতয়ো বসহঁত বনৰোপদ (সুি) 

আবছ  ততবতয়ো বসহঁতক মোতো হহবছ  ছোজদো কবৰিল  

(বকন্তু বসহঁলত ছোজদো কৰো নোবছ )। 

ةً  اِشعَّ اُرُهْم  خَّ َّبْصَّ لَّٰة     تَّْرهَُّقُهْم  ا  ذِ
َّانُْوا وَّقَّْد  ْونَّ  ك ُجْودِ  اِلَّ  یُْدعَّ  وَُّهْم  الٰسُ

لِمُْونَّ   سه

44. এলতলক তমোক আৰু বসহঁতক এবৰ বদয়ো, বযসকল  এই 

িোণীক প্ৰতযোখযোন কলৰ। আবম বসহঁতক  োলহ  োলহ এলনলক 

ধবৰম তয, বসহঁলত গলমই নোপোি। 

ْرِنْ  مَّْن  فَّذَّ ُب  وَّ ا یُٰكَّٰذِ ذَّ ِدیِْث    ِبهه  الْحَّ
نَّْستَّْدِرُجُهْم  یُْث  ٰمِْن  سَّ  َلَّ  حَّ

ن   یَّْعلَّمُْونَّ

45. আৰু মই বসহঁতক অৱকোশ বদওঁ। বনশ্চয় তমোৰ তকৌশ  

অতযে িব ি। 

 مَِّتْی   كَّْیِدْی  اِٰنَّ   لَُّهْم    وَّاُْمِلْ 

46. তুবম বসহঁতৰ ওচৰত পোবৰেবমক (বিবনময়) দোিী কবৰছো 

তনবক, যোৰ ফ ত বসহঁলত ঋণৰ কোৰলণ ভোৰোৰোে হহ 

পবৰলছ? 

َّْم  َّْجًرا تَّْسـ َّلُُهْم  ا م   ٰمِْن  فَُّهْم  ا   ٰمَّْغرَّ
 ٰمُثْقَّلُْونَّ  

47. তন বসহঁতৰ ওচৰত গোলয়িৰ জ্ঞোন আলছ, বযলটো বসহঁলত 

ব বখ ৰোলখ! 
َّْم  ُهُم  ا ْیُب  ِعْندَّ  یَّْكتُبُْونَّ  فَُّهْم  الْغَّ

48. এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশৰ অলপক্ষ্োত 

হধযিয ধোৰণ কৰো, আৰু তুবম মোছৰ গৰোকীৰ দলৰ (অলধযিয) 

নহ’িো, তযবতয়ো ততওঁ বিষোদ আচ্ছন্ন অৱিোত বমনবত 

কবৰবছ । 

بِٰكَّ  لُِحكِْم  فَّاْصَِبْ    تَّكُْن  وََّلَّ  رَّ
اِحِب    نَّادهی اِذْ   الُْحْوِت    كَّصَّ

كُْظْوم     وَُّهوَّمَّ

49. যবদ ততওঁৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহ ততওঁৰ ওচৰত আবহ 

নোপোল লহঁলতন, ততলে ততওঁ  োবঞ্ছত অৱিোত উনু্মি 

প্ৰোেৰত বনবক্ষ্প্ত হ’ লহঁলতন। 

َّْن  لَّْو َلَّ   كَّه   ا رَّ بِٰه   ٰمِْن  نِْعمَّة   تَّده  لَّنُِبذَّ  ٰرَّ
ٓاءِ  رَّ  وَُّهوَّمَّْذُمْوم   ِبالْعَّ

50. তোৰ বপছত ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওঁক মলনোনীত 

কবৰল  আৰু ততওঁক সৎকমিপৰোয়ণসক ৰ অেভুি ি কবৰল । 
بُٰه   فَّاْجتَّبهىهُ  لَّه    رَّ عَّ لِِحْیَّ   ِمنَّ  فَّجَّ الٰصه
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51. আৰু কোবফৰসকল  তযবতয়ো উপলদশিোণী (তকোৰআন) 

শুলন ততবতয়ো বসহঁলত এলনকুৱো দৃবষ্টলৰ ততোমোৰ ফোল  চোয়, 

তযবনিো ততোমোক িোগৰোই বদি, আৰু বসহঁলত কয়, ‘বনশ্চয় এওঁ 

এজন উন্মোদ’। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَّٰكَّادُ  وَّاِْن    لَُّیْزلُِقْونَّكَّ  كَّفَّ
اِرِهْم  ِمُعوا لَّمَّٰا  ِباَّبْصَّ ْكرَّ  سَّ  الٰذِ
یَُّقْولُْونَّ  نَّٰه   وَّ  لَّمَّْجُنْون    اِ

52. অথচ এই তকোৰআন হহলছ তকৱ  বিশ্বিোসীৰ িোলি 

উপলদশ। 
ا  مَّ ْكر   ُهوَّاَِٰلَّ  وَّ ن  ذِ لَّمِْیَّ  لِٰلْعه
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আ -হো-ক্বোহ الحاقَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তসই অৱশযম্ভোৱী ঘটনো, (বক্বয়োমত)  َُّةن ٓاقٰ َّلْحَّ  ا

2. বক তসই অৱশযম্ভোৱী ঘটনো?  ا َُّة   مَّ ٓاقٰ  الْحَّ

3. আৰু তুবম তকলনলক গম পোিো তসই অৱশযম্ভোৱী 

ঘটনোলটোলনো বক? 
ا   مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا َُّة   مَّ ٓاقٰ  الْحَّ

4. ছোমুদ আৰু আদ সম্প্ৰদোলয় বমথযোলৰোপ কবৰবছ  ভীবতপ্ৰদ 

মহোবিপদক। 
بَّْت  َُّمْودُ  كَّٰذَّ ٌۢ  ث ِة  وَّعَّاد   ِبالْقَّاِرعَّ

5. তসলয় ছোমুদ সম্প্ৰদোয়ক ধ্বংস কৰো হহবছ  এটো প্ৰ য়ংকৰ 

বিপযিয়কোৰী প্ৰচি শব্দৰ দ্বোৰো। 
ا  َّٰمَّ َُّمْودُ   فَّا اِغیَِّة  فَّاُْهلِكُْوا ث  ِبالٰطَّ

6. আৰু আদ সম্প্ৰদোয়ক ধ্বংস কৰো হহবছ  প্ৰচি  োিো ধুমুহো 

িতোহৰ দ্বোৰো, 
ا  َّٰمَّ ر   ِبِریْح   فَّاُْهلِكُْوا عَّاد   وَّا ْرصَّ  صَّ
ن   عَّاتِیَّة 

7. ইয়োক ততও ঁসোত ৰোবত আৰু আ  বদনল লক অবিৰোমভোলৱ 

বসহঁতৰ ওপৰত প্ৰিোবহত কবৰবছ ; ফ ত তুবম উি 

সম্প্ৰদোয়ক তদবখিল  পো োলহঁলতন---তয বসহঁত এলনলক 

বসঁচৰবত হহ পবৰ আলছ তযবনিো সোৰশূনয তখজুৰ গছৰ কোিলহ। 

هَّا  رَّ ٰخَّ ْ   سَّ ْبعَّ  عَّلَّهْْیِ ِنیَّةَّ  سَّ َّمه  لَّیَّال  ٰوَّث
َّیَّٰام  ن  َّی  ُحُسْوًما ن   ا ا  الْقَّْومَّ  فََّتَّ   فِْیهَّ
ْرعه ن  َّنَُّٰهْم   صَّ َّا ازُ  ك َّْعجَّ اِویَّة     نَّْخل   ا  خَّ

8. এলতলক বসহঁতৰ মোজৰ কোলৰোিোক তুবম অৱবশষ্ট তদবখিল  

তপোৱোলন? 
ْل  ی فَّهَّ ْ  لَُّهْم  تَّره  بَّاقِیَّة   ٰمِنٌۢ

9.  গলত বফৰআউন, তোৰ পূিিৱতীসকল  আৰু ওল োটোই 

বদয়ো জনপদিোসীলয়ও জঘনয পোপ কোমত ব প্ত আবছ । 
ٓاءَّ  ْوُن  وَّجَّ مَّْن  فِْرعَّ   قَّْبلَّه   وَّ

ُت  اِطئَِّة   وَّالْمُْؤتَِّفكه  ِبالْخَّ
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10. আৰু বসহঁলত বনজ প্ৰবতপো কৰ ৰোছু ক অমোনয কবৰবছ , 

ফ ত ততও ঁবসহঁতক অতযে কল োৰভোলৱ কৰোয়ত্ত কবৰলছ। 

ْوا صَّ ُسْولَّ  فَّعَّ بِِٰهْم  رَّ ُهْم  رَّ ذَّ ةً  فَّاَّخَّ َّْخذَّ   ا
اِبیًَّة   ٰرَّ

11. তযবতয়ো িোনপোনী বিপদৰ সীমো তচৰোই হগবছ , ততবতয়ো 

বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক নোৱত আলৰোহণ কৰোইবছল োঁ। 

نَّٰا  ا  لَّمَّٰا  اِ غَّ مَّلْنهُكْم  الْمَّٓاءُ  طَّ   ِف  حَّ
اِریَِّةن   الْجَّ

12. আবম এইলটো কবৰবছল োঁ ততোমোল োকক এটো স্মৰণীয় 

বশক্ষ্ো বদয়োৰ িোলি আৰু এইকোৰলণ তয, যোলত শ্ৰুবতধৰ কোলণ 

ইয়োক সংৰক্ষ্ণ কবৰ ৰোবখি পোলৰ। 

ا  لَّهَّ ا   لَّكُْم  لِنَّْجعَّ ةً ٰوَّتَِّعیَّهَّ  اُذُن   تَّْذِكرَّ
 ٰوَّاِعیَّة  

13. এলতলক তযবতয়ো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি—তকৱ  এটো ফঁু। وْرِ  ِف  نُِفخَّ  فَّاِذَّا ة ن  الٰصُ ة  ٰوَّاِحدَّ  نَّْفخَّ

14. আৰু পৃবথৱীসহ পিিতসমূহক উ োই বনয়ো হ’ি আৰু মোত্ৰ 

এটো আঘোতত এইলিোৰ চূণি-বিচূণি হহ যোি। 
  فَُّدٰكَّتَّا  وَّالِْجبَّالُ  اَْلَّْرُض  وَُّحِملَِّت 

ةًن  ٰكًَّة ٰوَّاِحدَّ  دَّ

15. ফ ত তসইবদনো মহোঘটনো সংঘটিত হ’ি।   ذ ى ِ ِت  فَّیَّْومَّ ُةن  ٰوَّقَّعَّ  الْوَّاقِعَّ

16. আৰু আকোশ বিদীণি হহ যোি, ফ ত তসইবদনো ই দুিি -

বিবক্ষ্প্ত হহ পবৰি। 
ٰقَِّت  نْشَّ مَّٓاءُ  وَّا ذ   فَِّهَّ  الٰسَّ ى ِ  یَّْومَّ
ن   ٰوَّاِهیَّة 

17. আৰু বফবৰিোসক  আকোশৰ বিবভন্ন প্ৰোেত থোবকি। 

তসইবদনো আ জন বফবৰিোই ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ আৰছক 

িহন কবৰি। 

له   وَّالْمَّلَُّك  ا    عَّ ٓاى ِهَّ َّْرجَّ یَّْحِمُل   ا ْرشَّ  وَّ   عَّ
بِٰكَّ  ذ   فَّْوقَُّهْم  رَّ ى ِ ِنیَّة    یَّْومَّ َّمه  ث

18. তসইবদনো ততোমোল োকক উপবিত কলৰোৱো হ’ি,  গলত 

ততোমোল োকৰ তকোলনো তগোপনীয়তোই আৰু তগোপন নোথোবকি। 
ذ   ى ِ ُضْونَّ  یَّْومَّ   ِمْنُكْم  تَّْخفه  َلَّ  ُتْعرَّ
افِیَّة    خَّ

19. ততবতয়ো যোৰ আম নোমো তোৰ তসোঁ হোতত বদয়ো হ’ি বস 

(আনিত তিল গক) ক’ি, ‘এয়ো ত োৱো, তমোৰ আম নোমো 

পবঢ তচোৱো’। 

ا  َّٰمَّ َّ  مَّْن   فَّا   فَّیَُّقْولُ   ِبیَِّمیِْنه  ن  ِكتهبَّه   اُْوِٰت
ُءْوا هَّٓاُؤُم  ِبیَّْه   اقْرَّ  ِكته
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20. ‘তমোৰ দৃঢ বিশ্বোস আবছ  তয, মই তমোৰ বহচোপৰ সনু্মখীন 

হম’। 

 ْ نَّْنُت  اِٰنِ ْ  ظَّ َّٰنِ هق   ا اِبیَّْه   ُمل  ِحسَّ

21. ততওঁ থোবকি সলেোষজনক জীৱনত;  ْة   فَُّهوَِّف ن  عِْیشَّ  ٰرَّاِضیَّة 

22. সুউচ্চ জোন্নোতত,  ْنَّٰة   ِف ن  جَّ  عَّالِیَّة 

23. যোৰ ফ মূ  ও বম থোবকি বনলচই ওচৰত।  ا  دَّانِیَّة   قُُطْوفُهَّ

24. (তকোৱো হ’ি) ‘বিগত বদনসমূহত ততোমোল োলক আগল  

বয তপ্ৰৰণ কবৰবছ ো তোৰ বিবনময়ত ততোমোল োলক তৃবপ্ত 

সহকোলৰ তখোৱো আৰু পোন কৰো’। 

بُْوا كُلُْوا ٌۢا  وَّاْشرَّ ـ ً َّْسلَّْفُتْم  ِبمَّا   هَِّنْیٓ   ِف   ا
الِیَّةِ  اَْلَّیَّٰاِم   الْخَّ

25. বকন্তু যোৰ আম নোমো তোৰ িোও ঁহোতত বদয়ো হ’ি, বস 

ক’ি, ‘হোয়, তমোক যবদ তমোৰ আম নোমো বনবদয়ো 

হ’ লহঁলতন’! 

ا  َّٰمَّ َّ  مَّْن  وَّا ۬   ِكتهبَّه   اُْوِٰت  فَّیَُّقْولُ   ِبِشمَّالِه  ن
ِنْ  ِبیَّْه   اُْوتَّ  لَّْم  یهلَّیْتَّ  ِكته

26. ‘আৰু মই যবদ তমোৰ বহচোপ সম্পলকি  গলমই 

নোপোল োঁলহঁলতন! 
لَّْم  َّدْرِ  وَّ ا  ا اِبیَّْه   مَّ  ِحسَّ

27. ‘হোয়, তমোৰ মৃতুযলৱই যবদ তমোৰ িোলি তশষ চূডোে 

ফয়চো ো হ’ লহঁলতন! 
ا  َّانَِّت  یهلَّیْتَّهَّ  الْقَّاِضیَّةَّ   ك

28. ‘তমোৰ ধন-সম্পদ তমোৰ তকোলনো কোমলত নোবহ ।   ا ْ  اَّْغنه  مَّ ٰنِ الِیَّْه    عَّ  مَّ

29. ‘তমোৰ ক্ষ্মতো শবিও বিনষ্ট হহলছ’।  َّهَّلَّك  ْ ٰنِ ِنیَّْه   عَّ  ُسلْطه

30. (বফবৰিোসক ক তকোৱো হ’ি) ‘ধৰো তোক আৰু গ ত পঘো 

 গোই বদয়ো’। 

 فَُّغلُْٰوهُن  ُخُذْوهُ 

31. ‘তোৰ বপছত তোক জোহোন্নোমত বনলক্ষ্প কৰো’।  َِّحْیمَّ  ثُٰم لُْٰوهُن   الْجَّ  صَّ
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32. তোৰ বপছত তোক িোবন্ধ তথোৱো, এলন এিো  বশকব লৰ যোৰ 

হদঘি সত্তৰ হোত। 
ا  ِسلِْسلَّة   ِفْ  ثُٰمَّ  ْبُعْونَّ   ذَّْرُعهَّ اعًا   سَّ   ذِرَّ

 فَّاْسلُكُْوهُ  

33. বনশ্চয় বস মহোন আল্লোহৰ প্ৰবত ঈমোন তপোষণ কৰো নোবছ ,   نَّٰه َّانَّ  اِ ِ  یُْؤِمُن  َلَّ  ك ِظْیِمن  ِباّلٰله  الْعَّ

34. আৰু বমছবকনক খোদযদোনলতো উৎসোবহত কৰো নোবছ ।  َّله  یَُّحٰضُ  وََّل اِم  عَّ عَّ  الْمِْسِكْیِ   طَّ

35. এলতলক আবজ ইয়োত তোৰ তকোলনো অেৰি িনু্ধ নোথোবকি।  َُّهنَّا  الْیَّْومَّ  لَّهُ  فَّلَّیْس ن  هه ِمْیم   حَّ

36. আৰু ক্ষ্ত-বনঃসৃত পঁুজৰ িোবহলৰ আন তকোলনো খোদযও 

নোথোবকি, 
ام   وََّلَّ  عَّ ن  ِمْن  اَِٰلَّ  طَّ  ِغْسلِْی 

37. বযলটো অপৰোধীসক ৰ িোবহলৰ আন তকোলনও নোখোি।  َّن  اَِٰلَّ  یَّاْكُلُه    َٰل اِطـ ُْونَّ  الْخَّ

38. এলতলক মই শপত কলৰোঁ তসইলিোৰ িস্তুৰ, বযলিোৰক 

ততোমোল োলক তদখো তপোৱো, 
ن  ِبمَّا  اُقِْسُم  فَّلَّ    ُتْبِصُرْونَّ

39.  গলত বযলিোৰক ততোমোল োলক তদখো তনোলপোৱো;  ا مَّ ن  َلَّ  وَّ  ُتْبِصُرْونَّ

40. বনশ্চয় এয়ো (তকোৰআন) এক সন্মোবনত ৰোছু ৰ (িোবহত) 

িোণী। 
نَّٰه   ُسْول   لَّقَّْولُ  اِ  كَِّریْم  ۬ن  رَّ

41. আৰু এয়ো তকোলনো কবিৰ কথো নহয়; (আফলচোচ!) 

ততোমোল োলক খুলিই কম ঈমোন তপোষণ কৰো। 
ا  مَّ ِبقَّْوِل  وَّ اِعر     ُهوَّ   ٰمَّا  قَّلِْیًل   شَّ

ن   ُتْؤِمُنْونَّ

42. আৰু এয়ো তকোলনো গণকৰ কথোও নহয়; ততোমোল োলক 

খুলিই কম উপলদশ গ্ৰহণ কৰো। 
َّاِهن     ِبقَّْوِل  وََّلَّ  ا  قَّلِْیًل   ك   ٰمَّ

ٰكَُّرْونَّ    تَّذَّ

43. এয়ো বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো নোবয কৃত।   ٰبِ  ٰمِْن  تََّْنِیْل لَّمِْیَّ  ٰرَّ  الْعه

44. ততও ঁ যবদ আমোৰ নোমত তকোলনো বমছো ৰচনো 

কবৰল লহঁলতন, 
لَّوْ   اَْلَّقَّاِویِْلن  بَّْعضَّ  عَّلَّیْنَّا  تَّقَّٰوَّلَّ  وَّ
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45. ততলে বনশ্চয় আবম তোক তসোঁহোলতলৰ ধবৰল োঁলহঁলতন,  ْذنَّا َّخَّ ن  ِمْنهُ  َلَّ  ِبالْیَِّمْیِ

46. তোৰ বপছত আবম তোৰ হৃদবপিৰ বসৰো (মহোধমনী) কোটি 

বদল োঁলহঁলতন, 
ْعنَّا  ثُٰمَّ  ؗ   ِمْنهُ  لَّقَّطَّ  الْوَّتِْیَّ

47. এলতলক ততোমোল োকৰ মোজত এলনকুৱো তকোলনো নোই, 

বযলয় ততওঁক ৰক্ষ্ো কবৰি পোবৰি। 

د   ٰمِْن  ِمْنُكْم  فَّمَّا  ْنهُ  اَّحَّ ِجِزیْنَّ   عَّ  حه

48. আৰু এয়ো (তকোৰআন) মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি বনবশ্চত এটো 

উপলদশ। 
نَّٰه   ة   وَّاِ  لِٰلْمُٰتَِّقْیَّ  لَّتَّْذِكرَّ

49. আৰু আবম বনশ্চয় জোলনো তয, ততোমোল োকৰ মোজত 

বকছুমোন বমথযোলৰোপকোৰী আলছ। 
نَّٰا  َّٰنَّ  لَّنَّْعلَُّم  وَّاِ ِبْیَّ  ِمْنُكْم  ا كَّٰذِ  ٰمُ

50. আৰু বনশ্চয় এই (তকোৰআন)খন কোবফৰসক ৰ িোলি এক 

বনবশ্চত অনুলশোচনোৰ কোৰণ হ’ি। 

نَّٰه   ة   وَّاِ ْسرَّ لَّ  لَّحَّ  الْكهِفِریْنَّ  عَّ

51. আৰু বনশ্চয় এইখন সুবনবশ্চত সতয।   نَّٰه ٰقُ  وَّاِ  الْیَِّقْیِ  لَّحَّ

52. এলতলক তুবম ততোমোৰ মহোন প্ৰবতপো কৰ নোমত তছিীহ 

পো  কৰো। 
ْح  بِٰ بِٰكَّ  ِباْسِم  فَّسَّ ِظْیِمن  رَّ  الْعَّ



 

আি-মাআলৰজ 

 

895 

 

 املعارج

আ -মোআবৰজ المعارَج 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আলিদনকোৰীলয় আলিদন কবৰল , সংঘটিত হওক 

অৱধোবৰত শোবি- 
اَّلَّ  ٌۢ  سَّ ٓاى ِل  ن  سَّ اب  ٰوَّاقِع  ذَّ  ِبعَّ

2. কোবফৰসক ৰ ওপৰত, যোৰ তকোলনো প্ৰবতলৰোধকোৰী নোই।  َّن  لَّه   لَّیْسَّ  لِٰلْكهِفِریْن  دَّافِع 

3. এইলটো আবহি আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো, বযজন ঊধ্বি োলৰোহণৰ 

খটখটীলিোৰৰ (জখ ো) অবধকোৰী, 
ِ  ٰمِنَّ  اِرِج   ذِی اّلٰله  الْمَّعَّ

4. বফবৰিোসক  আৰু ৰূহ এলন এটো বদনত আল্লোহৰ বদলশ 

ঊিি গোমী হয়, যোৰ পবৰমোণ পিোশ হোজোৰ িছৰ। 
كَّةُ  تَّْعُرُج  هٓى ِ ْوُح  الْمَّل   یَّْوم   ِفْ  اِلَّْیهِ  وَّالٰرُ
َّانَّ  اُره   ك مِْسْیَّ  ِمْقدَّ َّلْفَّ  خَّ نَّة     ا  سَّ

5. এলতলক তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো পৰম হধযিয।  ْا  فَّاْصَِب َْبً ِمْیًل  صَّ  جَّ

6. বনশ্চয় বসহঁলত এই বদৱসলটোক িহু দূৰত থকো িুব  ভোলি।  نَُّٰهْم ْونَّه   اِ  بَِّعْیًدان  یَّرَّ

7. আৰু আবম ইয়োক বনলচই ওচৰত তদবখ আলছোঁ।  ُىه  قَِّریًْبا   وَّنَّره

8. তসইবদনো আকোশ হহ যোি গব ত ধোতুৰ দলৰ,  َّمَّٓاءُ  تَُّكْوُن  یَّْوم َّالْمُْهِلن  الٰسَّ  ك

9. আৰু পিিতসমূহ হহ যোি ৰঙ-বিৰঙৰ ঊণৰ দলৰ,  َّالِْعْهِنن  الِْجبَّالُ  وَّتَُّكْوُن  ك

10. আৰু তকোলনো অেৰি িনু্ধলৱও অেৰি িনু্ধৰ খো-খিৰ 

নুসুবধি, 
ِمْیم   یَّْسـ َُّل  وََّلَّ  ِمْیًما ۬   حَّ  حَّ

11. (যবদও) বসহঁতক পৰস্পৰৰ দৃবষ্টলগোচৰ কলৰোৱো হ’ি। 

অপৰোধীলয় তসইবদৱসৰ শোবিৰ বিবনময়ত বদি বিচোবৰি তোৰ 

সেোন-সেবতক, 

ُرْونَُّهْم      یَّْفتَِّدْی  لَّوْ  الْمُْجِرُم  یَّوَّدُٰ   یُٰبَّٰصَّ
اِب  ِمْن  ذ    عَّذَّ  ِببَِّنْیِهن  یَّْوِمى ِ

12. আৰু তোৰ স্ত্ৰী আৰু ভোতৃক,   اِحبَِّته َِّخْیِهن  وَّصَّ  وَّا
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13. আৰু তোৰ জোবত-তগোবিক, বযসকল  তোক আেয় বদবছ ,  ِفَِّصْیلَِّته یِْهن  الَِّٰتْ  وَّ  ُتـ ْوِ

14.  গলত পৃবথৱীৰ সকল োলক (বদি বিচোবৰি), যোলত ইয়োৰ 

বিবনময়ত তোক মুবি বদয়ো হয়। 

ْن  مَّ ِمْیًعا ن  اَْلَّْرِض  ِف  وَّ  ثُٰمَّ   جَّ
 یُْنِجْیِهن 

15. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় এইলটো হহলছ ত ব হোন জুই,    ََّّٰل ا   ك نَّٰهَّ ن  اِ  لَّظه

16. বযলয় (তোৰ) মূৰৰ ছো  খহোই তপ োি।  ًة اعَّ وهی ۬   نَّٰزَّ  لِٰلٰشَّ

17. জোহোন্নোলম তসই িযবিক মোবতি, বযলয় (সতযৰ প্ৰবত) পৃি 

প্ৰদশিন কবৰবছ  আৰু মুখ ঘূৰোই হ বছ । 
َّدْبَّرَّ  مَّْن  تَّْدُعْوا ن  ا ٰله  وَّتَّوَّ

18. আৰু বস সম্পদ সিয় কবৰবছ ,  গলত সংৰক্ষ্ণ কবৰ 

ৰোবখবছ । 
مَّعَّ   فَّاَّْوعه  وَّجَّ

19. বনশ্চয় মোনুহক সৃবষ্ট কৰো হহলছ অবতশয় হধযিযহীন 

অবিৰবচত্তৰূলপ। 
انَّ  اِٰنَّ   هَّلُْوعًان  ُخلِقَّ  اَْلِنْسَّ

20. তযবতয়ো তোক বিপলদ স্পশি কলৰ, ততবতয়ো বস অবতমোত্ৰো 

উৎকবণ্ঠত হহ পলৰ। 
هُ  اِذَّا ٰسَّ رُٰ  مَّ ُزْوعًان  الٰشَّ  جَّ

21. আৰু তযবতয়ো তোক ক যোলণ স্পশি কলৰ, ততবতয়ো বস 

অবতশয় কৃপণ হহ পলৰ। 
هُ  وَّاِذَّا ٰسَّ ْْیُ  مَّ ُنْوعًان  الْخَّ  مَّ

22. বকন্তু ছো োত প্ৰবতিোকোৰীসক ৰ িোবহলৰ,  َّن  اَِٰل لِْٰیَّ  الْمُصَّ

23. বযসকল  বনজৰ ছো োতৰ তক্ষ্ত্ৰত সদোয় প্ৰবতবিত,  َّله  ُهْم  الَِّٰذیْن تِِهْم  عَّ لَّ  دَّٓاى ُِمْونَّ ن  صَّ

24. আৰু বযসক ৰ ধন-সম্পদত আলছ বনধিোবৰত হক্ব (প্ৰোপয),  ََّّْموَّالِِهْم  ِفْ   وَّالَِّٰذیْن ٰق   ا  ٰمَّْعلُْوم  ن  حَّ

25. তখোজনীয়ো-মগনীয়ো আৰু িবিতসক ৰ িোলি,  ِل ٓاى ِ  وَّالْمَّْحُرْوِم ن  لِٰلٰسَّ

26. আৰু বযসকল  প্ৰবতফ  বদৱসক সতয িুব  বিশ্বোস কলৰ।  َّقُْونَّ  وَّالَِّٰذیْن ٰدِ یِْن ن  ِبیَّْوِم  یُصَّ  الٰدِ
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27. আৰু বযসকল  বনজ প্ৰবতপো কৰ শোবি সম্পলকি  ভীত-

সন্ত্ৰি-- 
اِب  ٰمِْن  ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  بِِٰهْم  عَّذَّ   رَّ
 ٰمُْشِفُقْونَّ  

28. বনশ্চয় ততওলঁ োকৰ প্ৰবতপো কৰ শোবিৰ পৰো বনৰোপদ 

হহ থকো নোযোয়; 
ابَّ  اِٰنَّ  بِِٰهْم  عَّذَّ ْْیُ  رَّ اُْمْون   غَّ  مَّ

29. আৰু বযসকল  বনজৰ তযৌনোিৰ বহফোজত কলৰ,  َّن  لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن ِفُظْونَّ  حه

30. বকন্তু বসহঁতৰ পত্নী অথিো অবধকোৰভুি দোসীৰ িোবহলৰ, 

এলন তক্ষ্ত্ৰত বসহঁত বনিনীয় নহ’ি-- 
له   اَِٰلَّ  َّْزوَّاِجِهْم  عَّ َّوْ  ا ا  ا  مَّلَّكَّْت  مَّ

َّیْمَّانُُهْم  ْْیُ  فَّاِنَُّٰهْم  ا  مَّلُْوِمْیَّ    غَّ

31. বকন্তু বযসকল  এওঁল োকৰ িোবহলৰ আনক কোমনো কলৰ, 

বসহঁলতই সীমো ংঘনকোৰী। 
ٓاءَّ  ابْتَّغه  فَّمَِّن  لِكَّ  وَّرَّ هٓى ِكَّ  ذه   ُهُم  فَّاُول

ُدْونَّ    الْعه

32. আৰু বযসকল  বনজৰ আমোনত আৰু প্ৰবতশ্ৰুবত ৰক্ষ্ো 

কলৰ, 
ْ  ُهْم  وَّالَِّٰذیْنَّ  ْهِدِهْم  َِلَّمهنههَِتِ  وَّعَّ
ُعْونَّ ن   ره

33. আৰু বযসকল  সোক্ষ্যদোনত অট ,  َّتِِهْم  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن ده هه  قَّٓاى ُِمْونَّ ن  ِبشَّ

34. আৰু বযসকল  বনজৰ ছো োতৰ বহফোজত কলৰ,  َّله  ُهْم  وَّالَِّٰذیْن تِِهْم  عَّ لَّ   صَّ
افُِظْونَّ    یُحَّ

35. ততওঁল োলকই জোন্নোতসমূহত সন্মোবনত হ’ি।  َّهٓى ِك نٰهت   ِفْ  اُول ُمْونَّ ۬ن  جَّ كْرَّ  ٰمُ

36. কোবফৰসক ৰ বক হ’ , বসহঁলত তদলখোন ততোমোৰ ফোল  

ঢপ ীয়োই আবহ আলছ? 
 قِبَّلَّكَّ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّمَّاِل 

ن   ُمْهِطِعْیَّ

37. তসোঁফো ৰ পৰো আৰু িোওঁফো ৰ পৰো, দল  দল ।  ِن ِن  الْیَِّمْیِ  عَّ مَّاِل  وَّعَّ  ِعِزیْنَّ  الٰشِ

38. বসহঁতৰ প্ৰলতযলকই এইলটো আশো কলৰ তনবক তয, তোক 

প্ৰোচুযিময় জোন্নোতত প্ৰলৱশ কলৰোৱো হ’ি? 
َّیَّْطمَّعُ  ْ  اْمِرئ   كُٰلُ  ا َّْن  ٰمِْٰنُ لَّ  ا   یُْٰدخَّ
نَّٰةَّ  ن  جَّ  نَِّعْیم 
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39. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় আবম বসহঁতক বযলটোলৰ সৃবষ্ট 

কবৰলছোঁ, তসয়ো বসহঁলত জোলন। 
َّٰلَّ    نَّٰا   ك ْ   اِ ُ لَّْقٰنه ٰمَّا  خَّ  یَّْعلَّمُْونَّ  ٰمِ

40. এলতলক মই শপত কবৰলছোঁ উদয়োচ  আৰু 

অিোচ সমূহৰ প্ৰবতপো কৰ, বনশ্চয় আবম সক্ষ্ম, 
ٰبِ  اُقِْسُم  فَّلَّ   ِرِق  ِبرَّ ِرِب  الْمَّشه   وَّالْمَّغه
نَّٰا  ن  اِ  لَّقهِدُرْونَّ

41. বসহঁততলক উৎকৃষ্টসক ক বসহঁতৰ ি ৱতী কবৰিল , 

আৰু এলন কৰোত আবম অক্ষ্ম নহয়। 
له   َّْن  عَّ لَّ  ا ا نُٰبَّٰدِ ْْیً ْ ن  خَّ ا   ٰمِْٰنُ مَّ   نَّْحُن  وَّ

 ِبمَّْسُبْوقِْیَّ 

42. এলতলক বসহঁতক বনৰথিক কথো-িতৰো আৰু তখ -

তধমোব ত মত্ত হহ থোবকিল  বদয়ো-- বযলটো বদৱসৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 

বসহঁতক বদয়ো হহলছ তসই বদৱসৰ সনু্মখীন তনোলহোৱো পযিে। 

ْرُهْم  ُبْوا یَُّخْوُضْوا فَّذَّ یَّلْعَّ ٰته  وَّ هُقْوا حَّ   یُل
ُهُم  ن  الَِّٰذْی  یَّْومَّ  یُْوعَُّدْونَّ

43. তসইবদনো বসহঁত কিৰৰ পৰো দ্ৰুতলিগত ও োই আবহি, 

এলন  োবগি তযবনিো বসহঁলত তকোলনো  ক্ষ্যি ৰ ফোল  ধোবৱত 

হহলছ, 

اِث  ِمنَّ  یَّْخُرُجْونَّ  یَّْومَّ  اعًا  اَْلَّْجدَّ   ِسرَّ
َّنَُّٰهْم  َّا ن  نُُصب   اِله  ك  یُْٰوفُِضْونَّ

44. বসহঁতৰ দৃবষ্টসমূহ অৱনত অৱিোত থোবকি, অপমোলন 

বসহঁতক আচ্ছন্ন কবৰি। এইলটোলৱ তসইবদৱস যোৰ বিষলয় 

বসহঁতক সতকি  কৰো হহবছ । 

ةً  اِشعَّ اُرُهْم  خَّ َّبْصَّ لَّٰة     تَّْرهَُّقُهْم  ا  ذِ
لِكَّ  َّانُْوا الَِّٰذْی  الْیَّْوُم  ذه ن  ك  یُْوعَُّدْونَّ
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নূহ نوح 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বনশ্চয় আবম নূহক ততওঁৰ সম্প্ৰদোয়ৰ প্ৰবত এই বনলদি শসহ 

তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ তয, ‘বসহঁতৰ ওচৰল  যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি 

অহোৰ পূলিিই তুবম বসহঁতক সতকি  কবৰ বদয়ো’। 

َّا   نٰ لْنَّا  اِ َّْرسَّ َّْن  قَّْوِمه    اِله  نُْوًحا   ا َّنِْذرْ  ا   ا
َّْن  قَّْبِل  ِمْن  قَّْومَّكَّ  ْ  ا ُ اب   یَّٰاْتهِْیَّ   عَّذَّ
َّلِْیم    ا

2. ততওঁ হকবছ , ‘তহ তমোৰ সম্প্ৰদোয়! বনশ্চয় মই 

ততোমোল োকৰ িোলি স্পষ্ট সতকি কোৰী-- 
ْ  یهقَّْوِم  قَّالَّ  ن  نَِّذیْر   لَّكُْم  اِٰنِ ِبْی   ٰمُ

3. ‘এই বিষলয় তয, ততোমোল োলক আল্লোহৰ ইিোদত কৰো আৰু 

ততওঁৰ তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, আৰু তমোৰ আনুগতয কৰো; 
َِّن  َّ  اْعُبُدوا ا تَُّٰقْوهُ  اّلٰله َِّطْیُعْوِنن  وَّا  وَّا

4. ততও ঁততোমোল োকৰ িোলি ততোমোল োকৰ পোপসমূহ ক্ষ্মো 

কবৰি আৰু ততোমোল োকক এটো বনবদি ষ্ট সময় পযিে অৱকোশ 

বদি। বনশ্চয় আল্লোহৰ বনধিোবৰত সময় উপবিত হ’ত  তসয়ো 

(তকবতয়োও) বি ম্ব কৰো নহয়; যবদ ততোমোল োলক এইলটো 

জোবন োলহঁলতন!’ 

ْرُكْم  ذُنُْوِبكُْم   ٰمِْن  لَّكُْم  یَّْغِفرْ  یُؤَّٰخِ   وَّ
ل   اِله   ٰمً    اَّجَّ لَّ  اِٰنَّ   ٰمُسَّ ِ  اَّجَّ   اِذَّا اّلٰله
ٓاءَّ  ُر    َلَّ  جَّ ٰخَّ  تَّْعلَّمُْونَّ   ُكنُْتْم  لَّوْ   یُؤَّ

5. ততও ঁহকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বনশ্চয় মই তমোৰ 

সম্প্ৰদোয়ক বদলন ৰোবতলয় আহ্বোন কবৰলছোঁ, 
ٰبِ  قَّالَّ  ْ  رَّ ْوُت  اِٰنِ   لَّْیًل  قَّْوِمْ  دَّعَّ

اًران   وَّنَّهَّ

6. ‘বকন্তু তমোৰ আহ্বোলন বসহঁতৰ প োয়ন-প্ৰৱণতোলহ িৃবি 

কবৰলছ’। 

اًرا  اَِٰلَّ  دُعَّٓاِءْی   یَِّزدُْهْم  فَّلَّْم   فِرَّ

7. আৰু তযবতয়োই মই বসহঁতক আহ্বোন কবৰলছোঁ যোলত তুবম 

বসহঁতক ক্ষ্মো কৰো, বসহঁলত বনজৰ কোণত আঙুব লৰ তসোপো 

বদলছ আৰু কোলপোলৰলৰ বনজলক ঢোবক হ লছ, আৰু 

আঁলকোৰলগোজ হহলছ  গলত অবত দোবম্ভকতোলৰ ঔিতয 

প্ৰকোশ কবৰলছ। 

 ْ َّٰمَّا  وَّاِٰنِ ْوُتُهْم   كُل ا لَُّهْم  لِتَّْغِفرَّ  دَّعَّ لُْو  عَّ  جَّ
ُهْم  اِبعَّ ذَّانِِهْم  ِفْ   اَّصَّ ْوا اه   وَّاْستَّْغشَّ
ْوا ثِیَّابَُّهْم  ٰرُ وا وَّاَّصَّ ُ   وَّاْستَّْكَبَّ
 اْسِتكْبَّاًرا  



 

িূহ 

 

900 

 

 نوح

8. ‘তোৰ বপছলতো মই বসহঁতক উচ্চস্বলৰ আহ্বোন কবৰলছোঁ,  َّثُٰم  ْ ْوُتُهْم  اِٰنِ اًران  دَّعَّ  ِجهَّ

9. ‘আলকৌ বসহঁতক মই প্ৰকোশয আৰু অবত তগোপনীয়ভোলৱও 

আহ্বোন কবৰলছোঁ’। 

ْ   ثُٰمَّ  َّعْلَّْنُت  اِٰنِ ْرُت  لَُّهْم  ا َّْسرَّ   لَُّهْم  وَّا
اًران   اِْسرَّ

10. আৰু হকলছোঁ, ততোমোল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ক্ষ্মো 

প্ৰোথিনো কৰো, বনশ্চয় ততওঁ মহো ক্ষ্মোশী , 
بَُّٰكْم    اْستَّْغِفُرْوا فَُّقلُْت  نَّٰه    رَّ َّانَّ  اِ  ك
ٰفَّاًران   غَّ

11. ততওঁ ততোমোল োকৰ িোলি প্ৰচুৰ পবৰমোলণ িৰষুণ অৱতীণি 

কবৰি, 
مَّٓاءَّ  یُْٰرِسِل  اًران  عَّلَّْیُكْم  الٰسَّ  ٰمِْدرَّ

12. ‘আৰু ততওঁ ততোমোল োকক ধন-সম্পদ আৰু সেোন-

সেবত প্ৰদোন কবৰ সহোয় কবৰি আৰু ততোমোল োকৰ িোলি 

উদযোন িোপন কবৰি আৰু নদ-নদী প্ৰিোবহত কবৰি। 

ُكْم  یُْمِددْ بَِّنْیَّ  وَّ ْل  ِباَّْموَّال  ٰوَّ یَّْجعَّ   وَّ
ْل  لَّٰكُْم  یَّْجعَّ نٰهت  ٰوَّ ًرا   لَّٰكُْم  جَّ َّنْهه  ا

13. ততোমোল োকৰ বক হ' , ততোমোল োলক আল্লোহৰ তেিত্ব 

উপ বব্ধ নকৰো বকয়? 
ا  ِ  تَّْرُجْونَّ  َلَّ  لَّكُْم  مَّ  وَّقَّاًرا   ّلِلٰه

14. ‘অথচ ততলৱঁই ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছ পযিোয়ৰলম।  لَّقَُّكْم  وَّقَّْد َّْطوَّاًرا  خَّ  ا

15. ততোমোল োলক  ক্ষ্য কৰো নোইলন, আল্লোলহ তকলনলক িলৰ 

িলৰ সোতখন আকোশ সৃবষ্ট কবৰলছ? 
َّلَّْم  ْوا ا لَّقَّ  كَّْیفَّ  تَّرَّ ُ  خَّ ْبعَّ  اّلٰله مهوهت    سَّ   سَّ
 ِطبَّاقًان 

16. আৰু তোত চন্দ্ৰক সৃবষ্ট কবৰলছ তপোহৰ বহচোলপ আৰু সূযিক 

িনোইলছ প্ৰদীপ। 
لَّ  عَّ لَّ   فِْیِهٰنَّ  الْقَّمَّرَّ  وَّجَّ عَّ   نُوًْرا ٰوَّجَّ
ْمسَّ  اًجا  الٰشَّ  ِسرَّ

17. ‘আৰু আল্লোলহ ততোমোল োকক মোটিৰ পৰো উদ্ভূত কবৰলছ,  ُ َّنٌْۢبَّتَُّكْم  وَّاّلٰله  نَّبَّاًتان  اَْلَّْرِض  ٰمِنَّ  ا

18. ‘তোৰ বপছত ততও ঁততোমোল োকক তোল লকই ওভতোই 

বনি আৰু বনবশ্চতভোলৱ ততোমোল োকক পুনৰুবিত কবৰি, 
ا  یُِعْیُدُكْم  ثُٰمَّ  یُْخِرُجكُْم  فِْیهَّ   وَّ

اًجا   اِْخرَّ
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19. ‘আৰু আল্লোলহ পৃবথৱীখনক ততোমোল োকৰ িোলি বিিৃত 

কবৰলছ, 
 ُ لَّ  وَّاّلٰله عَّ اًطان  اَْلَّْرضَّ  لَّكُُم  جَّ  ِبسَّ

20. ‘যোলত ততোমোল োলক তোত প্ৰশি পথত চ োচ  কবৰি 

পোৰো’। 

ا  لِٰتَّْسلُكُْوا اًجان  ُسُبًل  ِمْنهَّ  فِجَّ

21. নুলহ হকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! বসহঁলত তমোক 

অমোনয কবৰলছ আৰু এলন ত োকৰ অনুসৰণ কবৰলছ যোৰ ধন-

সম্পদ আৰু সেোন-সেবতলয় তকৱ  তোৰ ক্ষ্বতলহ িৃবি 

কবৰলছ’। 

نَُّٰهْم  ٰرَّٰبِ  نُْوح   قَّالَّ  ْوِنْ  اِ صَّ تَّٰبَُّعْوا عَّ  وَّا
  اَِٰلَّ  وَّوَّلَُّده    مَّالُه   یَِّزدْهُ  لَّْٰم  مَّْن 

اًرا   سَّ  خَّ

22. আৰু বসহঁলত ভয়োৱহ ষডযন্ত্ৰ কবৰলছ; كَُّرْوا مَّ كًْرا وَّ  ُكبَّٰاًرا   مَّ

23. আৰু বসহঁলত কয়, ‘ততোমোল োলক তকবতয়োও 

ততোমোল োকৰ উপোসযলিোৰক িজি ন নকবৰিো;  গলত পবৰতযোগ 

নকবৰিো অে, ছুৱোআ, ইয়োগুছ, ইয়োউক্ব আৰু নোছৰক’। 

ُرٰنَّ  َلَّ  وَّقَّالُْوا تَُّكْم  تَّذَّ لِهَّ ُرٰنَّ  وََّلَّ  اه   تَّذَّ
۬   ٰوََّلَّ  اوَّدًٰ یَُّعْوقَّ  یَُّغْوثَّ  وََّلَّ   ُسوَّاعًا ن   وَّ

 وَّنَّْسًرا  

24. ‘বনশ্চয় বসহঁলত িহুল োকক পথভ্ৰষ্ট কবৰলছ, আৰু (তহ 

আল্লোহ) তুবম যোব মসক ৰ িোলি ভ্ৰষ্টতোৰ িোবহলৰ আন এলকো 

িৃবি নকবৰিো’। 

لُْٰوا وَّقَّْد  ۬   اَّضَّ ا   لِمِْیَّ  تَِّزدِ  وََّلَّ   كَِّثْْیً  الٰظه
هًل  اَِٰلَّ  ل  ضَّ

25. (ফ ত) বসহঁতৰ অপৰোধৰ িোলি বসহঁতক িুিোই বদয়ো 

হ’ , তোৰ বপছত বসহঁতক জুইত প্ৰলৱশ কলৰোৱো হ’ , 

এলতলক বসহঁলত আল্লোহৰ িোবহলৰ আন কোলকো সহোয়কোৰী 

বহচোলপ তপোৱো নোবছ । 

ْ  ِمٰمَّا  ـ ههَِتِ ِطْیٓ ۬   فَّاُدِْخلُْوا اُْغِرقُْوا خَّ   نَّاًرا ن
ِ  دُْوِن  ٰمِْن  لَُّهْم  یَِّجُدْوا فَّلَّْم   اّلٰله

اًرا  َّنْصَّ  ا

26. নুলহ আৰু হকবছ , ‘তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! পৃবথৱীৰ িুকুত 

কোবফৰসক ৰ এটো গৃহও অৱবশষ্ট নোৰোবখিো। 
رْ  َلَّ  ٰرَّٰبِ  نُْوح   وَّقَّالَّ  لَّ  تَّذَّ  اَْلَّْرِض  عَّ
 دَّیَّٰاًرا  الْكهِفِریْنَّ  ِمنَّ 

27. ‘যবদ তুবম বসহঁতক অৱবশষ্ট ৰোখো, ততলে বসহঁলত ততোমোৰ 

িোিোসক ক পথভ্ৰষ্ট কবৰি আৰু বসহঁলত তকৱ  দুসৃ্কবতকোৰী 

কোবফৰকলহ জন্ম বদি। 

نَّٰكَّ  ْرُهْم  اِْن  اِ   وََّلَّ  ِعبَّادَّكَّ  یُِضلُْٰوا تَّذَّ
ا ٰفَّاًرا  فَّاِجًرا اَِٰلَّ  یَّلُِدْو   كَّ
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28. তহ তমোৰ প্ৰবতপো ক! তমোক আৰু তমোৰ বপতৃ-মোতৃক, 

 গলত বযলয় মুবমন হহ তমোৰ ঘৰত প্ৰলৱশ কবৰলছ তোক, আৰু 

মুবমন পুৰুষ তথো মুবমনো নোৰীসক ক ক্ষ্মো কবৰ বদয়ো; আৰু 

যোব মসক ৰ িোলি ধ্বংসৰ িোবহলৰ আন এলকো িৃবি 

নকবৰিো’। 

ٰبِ  ٰیَّ  ِلْ  اْغِفرْ  رَّ لِوَّالِدَّ لِمَّْن  وَّ لَّ  وَّ   دَّخَّ
لِلْمُْؤِمِنْیَّ  بَّْیِتَّ  ِت    ُمْؤِمًنا ٰوَّ  وَّالْمُْؤِمنه
لِمِْیَّ  تَِّزدِ  وََّلَّ   تَّبَّاًران  اَِٰلَّ  الٰظه
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আ -বজ্বন الجَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকোৱো, তমোৰ প্ৰবত অহী কৰো হহলছ তয, বনশ্চয় বজনসক ৰ 

এটো দল  মলনোলযোগ সহকোলৰ (এই তকোৰআন) শুবনলছ; তোৰ 

বপছত হকলছ, ‘বনশ্চয় আবম এক বিস্ময়কৰ তকোৰআন 

শুবনলছোঁ, 

َّٰ  اُْوِحَّ  قُْل  َّنَّٰهُ  اِلَّ   ٰمِنَّ  نَّفَّر   اْستَّمَّعَّ  ا
ا الِْجٰنِ  لُْو  ا ِمْعنَّا   اِنَّٰا  فَّقَّ نًا  سَّ   قُْراه
ًبان  جَّ  عَّ

2. ‘বযখলন সতযৰ পথ তদখুৱোয়, তসলয় আবম তোৰ ওপৰত 

ঈমোন আবনলছোঁ। গবতলক আবম তকবতয়োও আমোৰ 

প্ৰবতপো কৰ হসলত আন কোলকো অংশী িোপন নকলৰোঁ, 

ْشدِ  اِلَّ  یَّْٰهِدْی   نَّٰا  الٰرُ لَّْن   ِبه     فَّاهمَّ   وَّ
بِٰنَّا   نُْٰشِركَّ  ًدان  ِبرَّ  اَّحَّ

3. ‘আৰু বনশ্চয় আমোৰ প্ৰবতপো কৰ মযিোদো সুউচ্চ’ ততওঁ 

তকোলনো সবিনী আৰু তকোলনো সেোলনো গ্ৰহণ কৰো নোই। 
َّنَّٰه   له  وَّا ٰدُ  تَّعه بِٰنَّا  جَّ ا  رَّ ذَّ  مَّ تَّٰخَّ اِحبًَّة  ا صَّ
لًَّدان  ٰوََّلَّ   وَّ

4. ‘আৰু আমোৰ মোজৰ বনলিিোধসকল  আল্লোহৰ বিষলয় 

অিোিৱ কথো-িতৰো হকবছ ’। 

َّنَّٰه   َّانَّ  وَّا ِفْیُهنَّا  یَُّقْولُ  ك لَّ  سَّ ِ  عَّ   اّلٰله
ًطان  طَّ  شَّ

5. ‘অথচ আবম ধোৰণো কবৰবছল োঁ তয, মোনুহ আৰু বজন 

জোবতলয় তকবতয়োও আল্লোহ সম্পলকি  বমছো আলৰোপ কবৰি 

তনোৱোলৰ। 

َّنَّٰا  نَّنَّٰا   وَّا َّْن  ظَّ  اَْلِنُْس  تَُّقْولَّ  لَّْٰن  ا
لَّ  وَّالِْجٰنُ  ِ  عَّ  كَِّذبًان  اّلٰله

6. ‘আৰু বনশ্চয় বকছুমোন মোনুলহ বকছুমোন বজনৰ আেয় 

হ বছ , ফ ত বসহঁলত বজনসক ৰ অহংকোৰ িৃবি 

কবৰবছ ’। 

َّنَّٰه   َّانَّ  وَّا ال   ك  یَُّعْوذُْونَّ  اَْلِنِْس  ٰمِنَّ  ِرجَّ
ال   ادُْوُهْم  الِْجٰنِ  ٰمِنَّ  ِبِرجَّ هًَّقان  فَّزَّ  رَّ

7. ‘আৰু বনশ্চয় বসহঁলতও (মোনুলহও) ধোৰণো কবৰবছ  

তযলনলক ততোমোল োলক ধোৰণো কবৰছো তয, আল্লোলহ কোলকো 

তকবতয়োও পুনৰুবিত নকবৰি’। 

َّنَُّٰهْم  نُْٰوا وَّا نَّنُْتْم  كَّمَّا  ظَّ َّْن  ظَّ   لَّْٰن  ا
ُ  یَّْٰبعَّثَّ  ًدان  اّلٰله  اَّحَّ
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8. ‘আৰু বনশ্চয় আবম আকোশৰ তথয সংগ্ৰহ কবৰি 

বিচোবৰবছল োঁ, বকন্তু আবম তদবখল োঁ তয, আকোশখন কল োৰ 

প্ৰহৰী আৰু উল্কোবপিৰ দ্বোৰো পবৰপূণি; 

َّنَّٰا  مَّٓاءَّ  لَّمَّْسنَّا  وَّا ا  الٰسَّ هَّ ْدنه   ُملِئَّْت  فَّوَّجَّ
ًسا رَّ ِدیًْدا ٰوَُّشُهًبان  حَّ  شَّ

9. ‘আৰু আবম আগলত আকোশৰ বিবভন্ন ঘোঁটিত সংিোদ শুনোৰ 

িোলি িবহবছল োঁ বকন্তু এবতয়ো তকোলনোিোই সংিোদ শুবনিল  

বিচোবৰল  বস জ ে উল্কোবপিৰ সনু্মখীন হয়। 

َّنَّٰا  ا  نَّْقُعُد   ُكنَّٰا  وَّا ْمِع    مَّقَّاعِدَّ  ِمْنهَّ   لِلٰسَّ
ابًا لَّه   یَِّجْد  اَْلهنَّ  یَّْٰستَِّمِع  فَّمَّْن   ِشهَّ
ًدان   ٰرَّصَّ

10. ‘আৰু বনশ্চয় আবম নোজোলনো তয, পৃবথৱীিোসীৰ িোলি 

অমি  বিচৰো হহলছ, তন বসহঁতৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ মি  

বিচোবৰলছ। 

َّنَّٰا  ٰر   نَّْدِرْی   َلَّ  وَّا َّشَّ  ِف  ِبمَّْن  اُِریْدَّ  ا
َّْم  اَْلَّْرِض  ادَّ  ا َّرَّ بُُٰهْم  ِبِهْم  ا ًدان  رَّ  رَّشَّ

11. আৰু বনশ্চয় আমোৰ মোজৰ বকছুমোন হহলছ সৎকমিশী  

আৰু বকছুমোন ইয়োৰ িযবতৰম, আবম আবছল োঁ বিবভন্ন পথৰ 

অনুসোৰী; 

َّنَّٰا  لُِحْونَّ  ِمنَّٰا  وَّا ِمنَّٰا  الٰصه لِكَّ    دُْونَّ  وَّ   ذه
ٓاى ِقَّ  ُكنَّٰا  رَّ دًان  طَّ  قِدَّ

12. ‘আৰু আবম িুবজ পোইলছোঁ তয, আবম পৃবথৱীত তকবতয়োও 

আল্লোহক অপোৰগ কবৰি তনোৱোবৰম আৰু প োয়ন কবৰও 

ততওঁক িযথি কবৰি তনোৱোবৰম। 

َّنَّٰا  نَّنَّٰا   وَّا َّْن  ظَّ َّ  نُْٰعِجزَّ  لَّْٰن  ا  ِف  اّلٰله
لَّْن  اَْلَّْرِض  ه   وَّ بًان   نُْٰعِجزَّ  هَّرَّ

13. ‘আৰু বনশ্চয় আবম তযবতয়ো বহদোয়তৰ িোণী শুবনল োঁ, 

ততবতয়ো তোৰ প্ৰবত ঈমোন আবনল োঁ। এলতলক বযলয় তোৰ 

প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত ঈমোন আবনি, তোৰ তকোলনো ক্ষ্বত আৰু 

তকোলনো অনযোয়ৰ আশংকো নোথোবকি। 

َّنَّٰا  ِمْعنَّا   لَّمَّٰا  وَّا ی سَّ نَّٰا  الُْهده  مَّ   فَّمَّْن   ِبه     اه
 ْ بِٰه   یُْٰؤِمنٌۢ اُف  فَّلَّ  ِبرَّ   بَّْخًسا ٰوََّلَّ  یَّخَّ
هًَّقان   رَّ

14. ‘আৰু বনশ্চয় আমোৰ মোজত আলছ বকছু সংখযক 

আত্মসমপিণকোৰী আৰু বকছু সংখযক আলছ সীমো ংঘনকোৰী; 

এলতলক বযসকল  ইছ োম গ্ৰহণ কবৰলছ বসহঁলতই সঠিক পথ 

িোবচ হ লছ। 

َّنَّٰا  ِمنَّٰا  الْمُْسلِمُْونَّ  ِمنَّٰا  وَّا   الْقهِسُطْونَّ    وَّ
َّْسلَّمَّ  فَّمَّْن  هٓى ِكَّ  ا ْوا فَّاُول ٰرَّ ًدا  تَّحَّ  رَّشَّ

15. ‘আনহোলত সীমো ংঘনকোৰীসক  হহলছ জোহোন্নোমলৰই 

ইন্ধন’। 

ا  َّٰمَّ نَّٰمَّ  فَّكَّانُْوا الْقهِسُطْونَّ  وَّا هَّ   لِجَّ
ًبان  طَّ  حَّ
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16. আৰু যবদ বসহঁলত সঠিক পথত অবিচ  থোবক লহঁলতন, 

ততলনহ’ত  আবম বসহঁতক বনশ্চয় প্ৰচুৰ পবৰমোলণ পোনী পোন 

কৰোল োঁলহঁলতন, 

َّْن لَّٰوِ  لَّ  اْستَّقَّاُمْوا وَّا ِریْقَّةِ  عَّ  الٰطَّ
 ْ ُ َّْسقَّْیٰنه قًان  ٰمَّٓاءً  َلَّ  غَّدَّ

17. যোলত আবম ইয়োৰ দ্বোৰো বসহঁতক পৰীক্ষ্ো কবৰি পোলৰোঁ; 

আৰু বযলয় বনজ প্ৰবতপো কৰ স্মৰণৰ পৰো মুখ ঘূৰোই  য়, তোক 

ততওঁ কঠিন শোবিত প্ৰলৱশ কৰোি। 

 ْ ُ مَّْن   فِْیِه    لِٰنَّْفِتٰنَّ ْن  یُْٰعِرْض  وَّ   عَّ
ْكرِ  بِٰه   ذِ ابًا یَّْسلُكْهُ  رَّ ًدان  عَّذَّ عَّ  صَّ

18. আৰু বনশ্চয় মছবজদসমূহ আল্লোহৰ িোলিই (বনবমিত), 

গবতলক ততোমোল োলক আল্লোহৰ  গত আন কোলকো নোমোবতিো। 
َّٰنَّ  ِجدَّ  وَّا ِ  الْمَّسه ِ  مَّعَّ  تَّْدُعْوا فَّلَّ  ّلِلٰه   اّلٰله
ًدان   اَّحَّ

19. আৰু বনশ্চয় তযবতয়ো আল্লোহৰ িোিোই ততওঁক প্ৰোথিনো 

কবৰিল  বথয় হ’ , ততবতয়ো বসহঁলত ততওঁৰ ওচৰত আবহ 

বভৰ কবৰল । 

َّنَّٰه   ْبُد  قَّامَّ  لَّمَّٰا  وَّا ِ  عَّ َّادُْوا یَّْدُعْوهُ  اّلٰله  ك
 لِبًَّدا ۬ن  عَّلَّْیهِ  یَُّكْونُْونَّ 

20. তকোৱো, ‘মই তকৱ  তমোৰ প্ৰবতপো কলকই আহ্বোন কলৰোঁ 

আৰু ততওঁৰ  গত আন কোলকো আংশী নকলৰোঁ’। 

نَّٰمَّا   قُْل  َّدُْعْوا اِ ْ  ا ٰبِ ًدا   ِبه    اُْشِرُك  وََّلَّ   رَّ اَّحَّ
 

21. তকোৱো, ‘বনশ্চয় মই ততোমোল োকৰ তকোলনো ক্ষ্বত আৰু 

ক যোণৰ মোব ক নহয়’। 

ْ  قُْل  َّْملُِك  َلَّ   اِٰنِ ًرا ٰوََّلَّ  لَّكُْم  ا ًدا  ضَّ رَّشَّ
 

22. তকোৱো, বনশ্চয় আল্লোহৰ পৰো তকোলনও তমোক ৰক্ষ্ো কবৰি 

তনোৱোবৰি আৰু ততওঁৰ িোবহলৰ মই তকবতয়োও তকোলনো আেয় 

নোপোম। 

ْ  قُْل  ِنْ  لَّْن  اِٰنِ ِ  ِمنَّ  یُِٰجْْیَّ ۬   اّلٰله د  ن   اَّحَّ
لَّْن  َِّجدَّ  وَّ ًدان  دُْونِه   ِمْن  ا  ُملْتَّحَّ

23. ‘তকৱ  আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো ততওঁৰ বৰছো তৰ িোণী 

প্ৰচোৰ কৰোলটোলৱ হহলছ তমোৰ দোবয়ত্ব। বযলয় আল্লোহ আৰু 

ততওঁৰ ৰোছু ক অমোনয কবৰি তোৰ িোলি আলছ জোহোন্নোমৰ 

জুই, তোত বসহঁলত বচৰকো  থোবকি’। 

هًغا  اَِٰلَّ  ِ  ٰمِنَّ  بَّل هِته     اّلٰله ل مَّْن   وَِّرسه   یَّْٰعِص  وَّ
 َّ ُسْولَّه   اّلٰله نَّٰمَّ  نَّارَّ  لَّه   فَّاِٰنَّ  وَّرَّ هَّ  جَّ

لِِدیْنَّ  ا   خه َّبًَّدا   فِْیهَّ  ا
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24. অৱলশষত তযবতয়ো বসহঁলত ইয়োক প্ৰতযক্ষ্ কবৰি, বয 

বিষলয় বসহঁতক সোৱধোন কৰো হহবছ । ততবতয়ো বসহঁলত 

জোবনিল  পোি তয, সহোয়কোৰী বহচোলপ তকোন তিবছ দুিি  আৰু 

সংখযোত তকোন আটোইতলক কম। 

ٰته   َّْوا اِذَّا حَّ ا ا  رَّ یَّْعلَّمُْونَّ   یُْوعَُّدْونَّ  مَّ   فَّسَّ
ُف  مَّْن  َّْضعَّ َّقَّٰلُ  ا دًا  نَّاِصًرا ٰوَّا  عَّدَّ

25. তকোৱো, ‘ততোমোল োকক বযলটোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ, 

তসইলটো বনকটৱতী, তন তমোৰ প্ৰবতপো লক ইয়োৰ িোলি তকোলনো 

দীঘি মযোদ বনধিোৰণ কবৰি তসয়ো মই নোজোলনো’। 

َّدِْرْی   اِْن  قُْل  َّقَِّریْب   ا ا  ا َّْم  ُتْوعَُّدْونَّ  ٰمَّ  ا
ُل  ْ   لَّه   یَّْجعَّ ٰبِ َّمًَّدا  رَّ  ا

26. ততও ঁঅদৃশয বিষয়ৰ জ্ঞোনী, আৰু ততওঁ বনজৰ অদৃশযৰ 

জ্ঞোন কোলৰো ওচৰলতই প্ৰকোশ নকলৰ, 
ْیِب  عهلُِم  له  یُْظِهرُ  فَّلَّ  الْغَّ  غَّیِْبه    عَّ
ًدان   اَّحَّ

27. বকন্তু ততওঁৰ মলনোনীত ৰোছু ৰ িোবহলৰ। তসই তক্ষ্ত্ৰত 

আল্লোলহ ততওঁৰ ৰোছু ৰ সনু্মখত আৰু বপছত প্ৰহৰী বনলয়োবজত 

কলৰ, 

  فَّاِنَّٰه   ٰرَُّسْول   ِمْن  اْرتَّضه  مَِّن  اَِٰلَّ 
ْ  یَّْسلُُك  یْهِ  بَّْیِ  ِمنٌۢ ِمْن  یَّدَّ لِْفه   وَّ   خَّ
ًدان   رَّصَّ

28. যোলত ততওঁ প্ৰকোশ কলৰ তয, বনশ্চয় ততওঁল োলক 

ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ বৰছো ত তপৌঁচোই বদলছ। 

ততওঁল োকৰ ওচৰত বয আলছ তসয়ো ততও ঁ জ্ঞোনৰ দ্বোৰো 

পবৰলিষ্টন কবৰ ৰোবখলছ আৰু ততওঁ প্ৰবতলটো িস্তুৰ সংখযো 

বহচোপ কবৰ ৰোবখলছ। 

َّْن  لِٰیَّْعلَّمَّ  َّبْلَُّغْوا قَّْد  ا هِت  ا ل بِِٰهْم  ِرسه  رَّ
اطَّ  یِْهْم  ِبمَّا  وَّاَّحَّ ء   كُٰلَّ  وَّاَّْحصه  لَّدَّ ْ  َشَّ
دًان   عَّدَّ
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আ -মুঝ্ঝোবম্ম  المزمل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ িস্ত্ৰোিৃত!  ا ُلن  یه اَّیُٰهَّ ٰمِ  الْمُٰزَّ

2. ৰোবত ছো োত আদোয় কৰো, বকছু অংশৰ িোবহলৰ,  قَّلِْیًلن  اَِٰلَّ  الَّْٰیلَّ  قُِم 

3. আধো ৰোবত িো তোতলকও অ প কম;    َّوِ  نِْٰصفَّه  قَّلِْیًلن  ِمْنهُ  انُْقْص  ا

4. অথিো তোতলকও অ প তিবছ।  গলত স্পষ্টভোলৱ ধীলৰ 

ধীলৰ তকোৰআন বত োৱোত কৰো। 
َّوْ  تِِٰل  عَّلَّْیهِ  ِزدْ  ا نَّ  وَّرَّ  تَّْرتِْیًل   الُْقْراه

5. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত এটি গধুৰ িোণী অৱতীণি কবৰম।  نَّٰا ُنلِْقْ  اِ َِّقْیًل  قَّْوًَل  عَّلَّْیكَّ   سَّ  ث

6. বনশ্চয় ৰোবত-জোগৰণ হহলছ আত্মসংযমৰ িোলি অবধক 

প্ৰি  আৰু িোকসু্ফৰণত অবধক উপলযোগী। 
ٰدُ  ِِهَّ  الَّْٰیِل  نَّاِشئَّةَّ  اِٰنَّ  َّشَّ ً  ا َّقْوَُّم  وَّْطا  وَّا
 قِْیًل  

7. বনশ্চয় বদনৰ ভোগত ততোমোৰ িোলি আলছ দীঘি কমিিযিতো।  َّارِ  ِف  لَّكَّ  اِٰن ْبًحا  النَّٰهَّ یًْل   سَّ وِ  طَّ

8. গবতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ নোম স্মৰণ কৰো আৰু 

একবনিভোলৱ ততওৰঁ প্ৰবত মলনোবনলৱশ কৰো। 
ُكرِ  بِٰكَّ  اْسمَّ  وَّاذْ   اِلَّْیهِ  وَّتَّبَّتَّْٰل  رَّ
 تَّْبِتیًْل  

9. ততলৱঁই পূৱ আৰু পবশ্চমৰ প্ৰবতপো ক, ততওঁৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনো (সতয) ই োহ নোই। এলতলক কমিবিধোয়ক বহচোলপ 

তুবম ততওঁলকই গ্ৰহণ কৰো। 

ٰبُ  ههَّ  َلَّ   وَّالْمَّْغِرِب  الْمَّْشِرِق  رَّ   اَِٰلَّ  اِل
فَّاتَِّٰخْذهُ   وَِّكْیًل  ُهوَّ

10. আৰু মোনুলহ বয কয় তোৰ ওপৰত তুবম হধযিয ধোৰণ কৰো 

আৰু তসৌজনযৰ হসলত বসহঁতক পবৰহোৰ কবৰ চ ো। 
له  وَّاْصَِبْ  ا  عَّ   وَّاْهُجْرُهْم  یَُّقْولُْونَّ  مَّ
ِمْیًل  هَّْجًرا  جَّ
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11. আৰু বি োসী সোমগ্ৰীৰ অবধকোৰী বমথযোলৰোপকোৰীসক ক 

তমোল  এবৰ বদয়ো আৰু বসহঁতক বকছু সময় অৱকোশ বদয়ো। 
ِبْیَّ  وَّذَّْرِنْ   النَّْٰعمَّةِ  اُوِل  وَّالْمُكَّٰذِ

لُْهْم  ٰهِ مَّ  قَّلِْیًل  وَّ

12. বনশ্চয় আমোৰ ওচৰত আলছ বশকব সমূহ আৰু প্ৰজ্বব ত 

জুই, 
یْنَّا   اِٰنَّ  َّنْكَّاًَل  لَّدَّ ِحْیًمان  ا  وَّجَّ

13.  গলত আলছ কোইটযুি খোদয আৰু যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি।  اًما عَّ ابًا ذَّا وَّطَّ ة  ٰوَّعَّذَّ َّلِْیًما   ُغٰصَّ  ا

14. বযবদনো পৃবথৱী আৰু পিিতসমূহ প্ৰকবম্পত হ’ি আৰু 

পিিতসমূহ বিবক্ষ্প্ত চ মোন িো ীময়ত পবৰণত হ’ি। 
َّانَِّت  وَّالِْجبَّالُ  اَْلَّْرُض  تَّْرُجُف  یَّْومَّ    وَّك

 ٰمَِّهْیًل  كَِّثیًْبا  الِْجبَّالُ 

15. বনশ্চয় আবম ততোমোল োকৰ িোলি সোক্ষ্ী স্বৰূলপ 

ততোমোল োকৰ ওচৰল  এজন ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰলছোঁ, তযলনলক 

ৰোছু  তপ্ৰৰণ কবৰবছল োঁ বফৰআউনৰ ওচৰল । 

َّا   نٰ لْنَّا   اِ َّْرسَّ ۬   اِلَّْیُكْم  ا ُسْوًَل ن اِهًدا  رَّ  شَّ
لْنَّا   كَّمَّا   عَّلَّْیُكْم  َّْرسَّ ْونَّ  اِله  ا   فِْرعَّ
ُسْوًَل    رَّ

16. বকন্তু বফৰআউলন ৰোছু ক অমোনয কবৰবছ , তসলয় আবম 

তোক শোবি বিবহবছল োঁ। 

ْوُن  فَّعَّصه  ُسْولَّ  فِْرعَّ هُ  الٰرَّ ْذنه   فَّاَّخَّ
َّْخًذا ِبْیًل  ا  ٰوَّ

17. এলতলক ততোমোল োলক যবদ কুফুৰী কৰো ততলে 

ততোমোল োলক তসই বদৱসলটোত তকলনলক আত্ম ৰক্ষ্ো কবৰিো 

বযবদনো বশশুসক ক িৃিোৱিোল  পবৰণত কবৰি, 

  یَّْوًما  كَّفَّْرُتْم  اِْن  تَّٰتَُّقْونَّ  فَّكَّْیفَّ 
ُل  انَّ  یَّْٰجعَّ ا ۬   الْوِلْدَّ  ِشیْبَّ

18. তসইবদনো আকোশ বিদীণি হ’ি, ততওৰঁ প্ৰবতশ্ৰুবত 

িোিৱোবয়ত হ’ি। 
مَّٓاءُ  ٌۢ  لٰسَّ َّانَّ   ِبه     ُمْنفَِّطر    وَّعُْده   ك
ْفُعْوًَل   مَّ

19. বনশ্চয় এইলটো এটো উপলদশ, এলতলক বযলয় ইচ্ছো কলৰ 

বস বনজ প্ৰবতপো কৰ পথ অৱ ম্বন কৰক। 
ِذه   اِٰنَّ  ة     هه ٓاءَّ  فَّمَّْن   تَّْذِكرَّ ذَّ  شَّ تَّٰخَّ   اِله  ا
بِٰه   ِبیًْلن  رَّ  سَّ
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20. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক জোলন তয, তুবম ছো োতৰ 

িোলি বথয় বদয়ো তকবতয়োিো ৰোবতৰ প্ৰোয় দুই-তৃতীয়োংশত, 

তকবতয়োিো অধিোংশত আৰু তকবতয়োিো এক-তৃতীয়োংশত, 

 গলত ততোমোৰ সংগীসক ৰ এটো দল ও বথয় বদলয়। 

আল্লোলহই বনধিোৰণ কলৰ বদন আৰু ৰোবতৰ পবৰমোণ। ততওঁ জোলন 

তয, ততোমোল োলক ইয়োৰ সঠিক বনধিোৰণ পো ন কবৰি 

তনোৱোবৰিো, তসলয় ততওঁ ততোমোল োকক ক্ষ্মো কবৰলছ। 

এলতলক ততোমোল োলক তকোৰআনৰ পৰো বযমোনবখবন সহজ হয় 

বসমোনবখবন পো  কৰো। ততওঁ জোলন তয, ততোমোল োকৰ মোজৰ 

বকছুমোন অসুি হহ পবৰি, আলকৌ বকছুমোলন আল্লোহৰ অনুগ্ৰহ 

সন্ধোন কবৰিল  ভ্ৰমণ কবৰি আৰু আন বকছুমোলন আল্লোহৰ 

পথত যুিৰত অৱিোত থোবকি। তসলয় ততোমোল োলক 

তকোৰআনৰ পৰো বযমোনবখবন সহজ হয় তসইবখবন পো  কৰো; 

আৰু ততোমোল োলক ছো োত প্ৰবতিো কৰো আৰু যোকোত প্ৰদোন 

কৰো  গলত আল্লোহক উত্তম ঋণ প্ৰদোন কৰো। ততোমোল োকৰ 

বনজৰ মি ৰ িোলি ততোমোল োলক বয আগতীয়োলক তপ্ৰৰণ 

কবৰিো তসয়ো আল্লোহৰ ওচৰত বনশ্চয় পোিো। ই উৎকৃষ্টতম আৰু 

পুৰস্কোৰ বহচোলপ িৰ মহৎ। আল্লোহৰ ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কৰো; 

বনশ্চয় আল্লোহ ক্ষ্মোশী , পৰম দয়ো ু। 

بَّٰكَّ  اِٰنَّ  َّنَّٰكَّ  یَّْعلَُّم  رَّ َّدْنه  تَُّقْوُم  ا   ِمْن   ا
ٓاى ِفَّة   وَّثُلُثَّه   وَّنِْصفَّه   الَّْٰیِل  ثُلُثَِّی   وَّطَّ
ُ   مَّعَّكَّ    الَِّٰذیْنَّ  ٰمِنَّ  رُ  وَّاّلٰله   الَّْٰیلَّ  یُقَّٰدِ

ارَّ    َّْن  عَّلِمَّ   وَّالنَّٰهَّ   فَّتَّابَّ   ُتْحُصْوهُ  لَّْٰن  ا
ُءْوا عَّلَّْیُكْم  ا  فَّاقْرَّ رَّ  مَّ   ِمنَّ  تَّیَّٰسَّ
ِن    َّْن  عَّلِمَّ   الُْقْراه یَُّكْوُن  ا  ِمْنُكْم  سَّ
ُرْونَّ   ٰمَّْرضه ن  خَّ  ِف  یَّْضِربُْونَّ  وَّاه
 َّ ِ ن  فَّْضِل   ِمْن  یَّْبتَُّغْونَّ  ْرِض اَْل   اّلٰله

ُرْونَّ  خَّ ِبیِْل   ِفْ  یُقَّاتِلُْونَّ  وَّاه ِ  ؗ  سَّ   اّلٰله
ُءْوا ا  فَّاقْرَّ رَّ  مَّ َّقِْیُموا  ِمْنُه ن  تَّیَّٰسَّ  وَّا
هوةَّ  ل تُوا الٰصَّ وةَّ  وَّاه كه َّقِْرُضوا الٰزَّ َّ  وَّا  اّلٰله
ًنا    قَّْرًضا  سَّ ا   حَّ مَّ ُمْوا وَّ  َِلَّنُْفِسكُْم  ُتقَّٰدِ
ْْی   ٰمِْن  ِ  ِعْندَّ  تَِّجُدْوهُ  خَّ ا   اّلٰله ْْیً ُهوَّخَّ

مَّ  َّْعظَّ َّْجًرا    ٰوَّا َّ    وَّاْستَّْغِفُروا  ا   اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ ُفوْر   اّلٰله ن  غَّ  ٰرَِّحیْم 
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আ -মুেোবচ্ছৰ المدثر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তহ িস্ত্ৰোিৃত!  ا ثُِٰرن  یه اَّیُٰهَّ  الْمُٰدَّ

2. উ ো, আৰু সতকি  কৰো,  َّنِْذْر ن  قُْم  فَّا

3. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তেিত্ব তঘোষণো কৰো।  َّبَّٰك ْ ن  وَّرَّ  فَّكََّٰبِ

4. আৰু ততোমোৰ তপোছোক-পবৰচ্ছদ পবৱত্ৰ ৰোবখিো,  َّْر ن  وَّثِیَّابَّك ٰهِ  فَّطَّ

5. আৰু অপবৱত্ৰতো (বশ্বকি ) পবৰহোৰ কৰো,  َّْجز  فَّاْهُجْر ن  وَّالٰرُ

6. আৰু অবধক তপোৱোৰ আশোত কোলকো অনুগ্ৰহ নকবৰিো।  َّتَّْستَّْكِثُر ن  تَّْمُنْن  وََّل 

7. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ িোলিই হধযিয ধোৰণ কৰো।  َّبِٰك لِرَّ  فَّاْصَِبْ   وَّ

8. এলতলক তযবতয়ো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি, النَّٰاقُوِْرن  ِف  نُِقرَّ  فَّاِذَّا 

9. তসই বদনলটো হ’ি এটো সংকটৰ বদন-  َّلِك ذ   فَّذه ى ِ ن  یَّْٰوم   یَّْومَّ ِسْْی   عَّ

10. বযলটো কোবফৰসক ৰ িোলি সহজ নহয়।  َّل ْْیُ  الْكهِفِریْنَّ  عَّ  یَِّسْْی   غَّ

11. যোক মই অক শৰীয়োলক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ তোক তমোল  এবৰ 

বদয়ো। 
مَّْن  ذَّْرِنْ  لَّْقُت   وَّ  وَِّحیًْدان  خَّ

12. আৰু যোক মই প্ৰদোন কবৰলছোঁ বিপু  ধন-সম্পদ,  لُْت عَّ  ٰمَّْمُدْودًان  مَّاًَل  لَّه   وَّجَّ

13. আৰু (প্ৰদোন কবৰলছোঁ) বনতযসিী পুত্ৰসক ।  َّبَِّنْی  ُشُهْودًان  وَّ

14. আৰু তোক প্ৰদোন কবৰলছোঁ স্বোচ্ছি জীৱনৰ প্ৰচুৰ 

উপকৰণ- 
ْدٰتُ  ٰهَّ مَّ  تَّْمِهْیًدان  لَّه   وَّ
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15. তথোবপও বস কোমনো কলৰ তয, মই তযন তোক আৰু অবধক 

বদওঁ! 
َّْن  یَّْطمَّعُ  ثُٰمَّ  َِّزیْدَّ ۬ن  ا  ا

16. তকবতয়োও নহয়, বস আমোৰ বনদশিনসমূহৰ বিৰুিোচোৰী।    ََّّٰل نَّٰه    ك َّانَّ  اِ ِنْیًدا   َِلهیهِتنَّا  ك  عَّ

17. অনবতপ লম মই তোক (জোহোন্নোমৰ বপচ  বশ ত) 

আলৰোহণ কবৰিল  িোধয কৰোম। 
اُْرِهُقه   ُعْودًا    سَّ  صَّ

18. বনশ্চয় বস বচেো কবৰল  আৰু বসিোে গ্ৰহণ কবৰল ।   نَّٰه ن  فَّكَّٰرَّ  اِ رَّ  وَّقَّٰدَّ

19. এলতলক বস ধ্বংস হওক! তকলনলক বস (এই) বসিোে 

গ্ৰহণ কবৰল ? 
ن  كَّْیفَّ  فَُّقِتلَّ  رَّ  قَّٰدَّ

20. আলকৌ বস ধ্বংস হওক! তকলনলক বস (এই) বসিোে গ্ৰহণ 

কবৰল ? 
ن  كَّْیفَّ  قُِتلَّ  ثُٰمَّ  رَّ  قَّٰدَّ

21. তোৰ বপছত বস  ক্ষ্য কবৰল ।  َّن  ثُٰم رَّ  نَّظَّ

22. তোৰ বপছত বস ভ্ৰুঁ তকোচ তখোৱোল  আৰু মুখ বিকৃত 

কবৰল । 
ن  عَّبَّسَّ  ثُٰمَّ  رَّ بَّسَّ  وَّ

23. তোৰ বপছত বস উভবতল  আৰু অহংকোৰ কবৰল ।  ََّّدْبَّرَّ  ثُٰم ن  ا َّ  وَّاْستَّْكَبَّ

24. তোৰ বপছত বস ক’ত , ‘এয়ো পূিিলৰ পৰো চব  অহো যোদুৰ 

িোবহলৰ আন এলকো নহয়’, 
ا   اِْن  فَّقَّالَّ  َُّرن  ِسْحر   اَِٰلَّ  ههذَّ  یُْٰؤث

25. ‘এয়োলতো মোনুহলৰই কথো’।  ا   اِْن ِر   قَّْولُ  اَِٰلَّ  ههذَّ  الْبَّشَّ

26. অনবতপ লম মই তোক ছোক্বোৰত (জোহোন্নোমত) প্ৰলৱশ 

কৰোম। 
اُْصلِْیهِ  قَّرَّ   سَّ  سَّ

27. আৰু বকলহ ততোমোক জনোি ছোক্বোৰ বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا ُر   مَّ قَّ  سَّ

28. ই তোক (জীবৱত থোবকিল ও) অৱকোশ বনবদি আৰু (মৃতুয 

হ’িল ও) এবৰ বনবদি। 
ُر   وََّلَّ  ُتْبِقْ  َلَّ   تَّذَّ
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29. ই শৰীৰৰ ছো  জ্ব োই ক' ো কবৰ বদি।   ة ِر ۬   لَّٰوَّاحَّ  لِٰلْبَّشَّ

30. ছোক্বোৰৰ তেোৱধোনত আলছ ঊলনশজন (প্ৰহৰী)।  ا ةَّ  عَّلَّْیهَّ رَّ   تِْسعَّ  عَّشَّ

31. আৰু আবম তকৱ  বফবৰিোসক লকই জোহোন্নোমৰ 

তেোৱধোয়ক িনোইলছোঁ; আৰু কোবফৰসক ৰ পৰীক্ষ্োস্বৰূলপই 

আবম বসহঁতৰ সংখযো উলল্লখ কবৰলছোঁ, যোলত 

বকতোিপ্ৰোপ্তসকল  দৃঢ বিশ্বোস কলৰ, আৰু মুবমনসক ৰ ঈমোন 

িৃবি পোয়, আৰু যোলত মুবমনসকল  সলিহ তপোষণ নকলৰ; 

তথো যোলত ইয়োৰ ফ ত বযসক ৰ অেৰত িযোবধ আলছ 

বসহঁলত আৰু কোবফৰসকল  কয়, আল্লোলহ এই (সংখযোৰ) 

উদোহৰণ বদ বক িুজোি বিচোবৰলছ? এলনলক আল্লোলহ যোক ইচ্ছো 

কলৰ পথভ্ৰষ্ট কলৰ আৰু যোক ইচ্ছো কলৰ তোলকই বহদোয়ত 

প্ৰদোন কলৰ; আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ হসনযিোবহনী সম্পলকি  

ততওঁৰ িোবহলৰ আন তকোলনোলৱ নোজোলন; আৰু জোহোন্নোমৰ এই 

উদোহৰণ মোনুহৰ িোলি এটো উপলদশ মোত্ৰ। 

ا  مَّ لْنَّا   وَّ عَّ بَّ  جَّ كًَّة  اَِٰلَّ  النَّٰارِ  اَّْصحه هٓى ِ ل   مَّ
ا  مَّ لْنَّا  وَّ عَّ تَُّهْم   جَّ َِّٰذیْنَّ  فِتْنَّةً  اَِٰلَّ  عِٰدَّ  لِٰل

 اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  لِیَّْستَّیِْقنَّ   كَّفَُّرْوا ن 
یَّْزدَّادَّ  الِْكتهبَّ  ا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ُنْو  مَّ اِیْمَّانًا  اه
 الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  یَّْرتَّابَّ  ٰوََّلَّ 

لِیَُّقْولَّ   وَّالْمُْؤِمُنْونَّ ن   ِفْ  الَِّٰذیْنَّ  وَّ
ا ذَّا   وَّالْكهِفُرْونَّ  ٰمَّرَّض   ِهْم قُلُْوبِ  ادَّ  مَّ َّرَّ   ا
 ُ ا اّلٰله ذَّ ثًَّل    ِبهه لِكَّ   مَّ ُ  یُِضٰلُ  كَّذه   مَّْن  اّلٰله

ٓاءُ  یَّْهِدْی  یَّٰشَّ ٓاُء    مَّْن  وَّ ا   یَّٰشَّ مَّ   یَّْعلَُّم  وَّ
بِٰكَّ  ُجُنْودَّ  ا   ُهوَّ   اَِٰلَّ  رَّ مَّ ی اَِٰلَّ  ِِهَّ  وَّ   ذِْكره
ِرن   لِلْبَّشَّ

32. তকবতয়োও নহয়, চন্দ্ৰৰ শপত,  ََّّٰل  وَّالْقَّمَِّرن  ك

33. শপত ৰোবতৰ, তযবতয়ো ইয়োৰ অৱসোন ঘলট,  ن  اِذْ  وَّالَّْٰیِل َّدْبَّرَّ  ا

34. প্ৰভোতৰ শপত, তযবতয়ো ই আল োলকোজ্জ্ব  হয়-  ْبِح ن  اِذَّا   وَّالٰصُ َّْسفَّرَّ  ا

35. বনশ্চয় জোহোন্নোম হহলছ মহোবিপদসমূহৰ অনযতম,  ا نَّٰهَّ ی اِ ِْحدَّ ِن  َلَّ  الْكَُبَّ

36. মোনুহৰ িোলি সতকি কোৰী- ِرن  نَِّذیًْرا  لِٰلْبَّشَّ

37. ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় অগ্ৰসৰ হ’ি বিচোলৰ অথিো 

বপছমুৱো হ’ি বিচোলৰ তোৰ িোলি। 
ٓاءَّ  لِمَّْن  َّْن  ِمْنُكْم  شَّ مَّ  ا َّوْ  یَّٰتَّقَّٰدَّ  ا

رَّ   َّٰخَّ ا  یَّتَّ

38. প্ৰলতযক িযবি বনজৰ কৃতকমিৰ িোলি দোয়িি,  ُبَّْت  ِبمَّا  نَّْفس    كُٰل ن  كَّسَّ ِهیْنَّة   رَّ
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39. বকন্তু তসোঁপন্থী ত োকসক ৰ িোবহলৰ,   َّبَّ  اَِٰل  الْیَِّمْیِ ۬ۛ  اَّْصحه

40. জোন্নোতত ততওঁল োলক ইজলন বসজনক সুবধি,  ِْف   ۬  ۬ نٰهت  ۛ ن   جَّ لُْونَّ ٓاءَّ  یَّتَّسَّ

41. অপৰোধীবি োকৰ বিষলয়,  ِن ن  عَّ  الْمُْجِرِمْیَّ

42. বকলহ ততোমোল োকক ছোক্বোৰত (জোহোন্নোমত) বনলক্ষ্প 

কবৰলছ? 
ا  لَّكَّكُْم  مَّ قَّرَّ   ِفْ  سَّ  سَّ

43. বসহঁলত ক’ি, ‘আবম ছো োত আদোয়কোৰীসক ৰ 

অেভুি ি নোবছল োঁ, 
ن  ِمنَّ  نَُّك  لَّْم  قَّالُْوا لِْٰیَّ  الْمُصَّ

44. ‘আৰু আবম দুখীয়োক খোদয দোন কৰো নোবছল োঁ,  لَّْم ن  نُْطِعُم  نَُّك  وَّ  الْمِْسِكْیَّ

45.  গলত আবম অনথিক আল োচনোকোৰীসক ৰ  গত 

তিহুদো আ চ কৰোত মি আবছল োঁ। 

ن  مَّعَّ  نَُّخْوُض  وَُّكنَّٰا  ٓاى ِِضْیَّ  الْخَّ

46. আৰু আবম প্ৰবতদোন বদৱসক অস্বীকোৰ কবৰবছল োঁ,  ُب  وَُّكنَّٰا یِْنن  ِبیَّْوِم  نُكَّٰذِ  الٰدِ

47. অৱলশষত আমোৰ ওচৰত মৃতুয আবহ পোল ’।   ٰته ىنَّا  حَّ ته َّ  الْیَِّقْیُ   ا

48. এলতলক চুপোবৰছকোৰীসক ৰ চুপোবৰলছ বসহঁতৰ তকোলনো 

উপকোৰ নকবৰি। 
ةُ  تَّْنفَُّعُهْم  فَّمَّا  فَّاعَّ ِفِعْیَّ   شَّ  الٰشه

49. এলতলক বসহঁতৰ বক হহলছ, বকয় বসহঁলত উপলদশ িোণীৰ 

পৰো বিমুখ হহলছ? 
ِن  لَُّهْم  فَّمَّا  ةِ  عَّ ن  الٰتَّْذِكرَّ  ُمْعِرِضْیَّ

50. বসহঁলত তযন ভীত-সন্ত্ৰি হহ প োয়নৰত িনৰীয়ো গোধ।  َّنَُّٰهْم َّا ة ن  ُحُمر   ك  ٰمُْستَّنِْفرَّ

51. বযলিোলৰ বসংহৰ ভয়ত প োয়ন কবৰলছ।  ْت ة    ِمْن  فَّٰرَّ  قَّْسوَّرَّ

52. িৰং বসহঁতৰ মোজৰ প্ৰলতযক িযবিলয়ই কোমনো কলৰ তয 

তোক উনু্মি গ্ৰন্থ প্ৰদোন কৰো হওক। 
ْ  اْمِرئ   كُٰلُ  یُِریُْد  بَّْل  َّْن  ٰمِْٰنُ   یُْٰؤٰته  ا

ةًن  ُصُحًفا  رَّ  ٰمُنَّٰشَّ
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53. তকবতয়োও নহয়, িৰং বসহঁলত আবখৰোতক ভয় নকলৰ।    ََّّٰل افُْونَّ  َٰلَّ  بَّْل   ك ةَّ   یَّخَّ  اَْلهِخرَّ

54. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় এই তকোৰআন সকল োলৰ িোলি 

উপলদশিোণী। 
َّٰلَّ   نَّٰه   ك ة    اِ  تَّْذِكرَّ

55. গবতলক বযলয় ইচ্ছো কবৰি বস উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি,  ٓاءَّ  فَّمَّْن ه    شَّ كَّرَّ  ذَّ

56. আৰু আল্লোহৰ ইচ্ছো অবিহলন তকোলনোলৱই উপলদশ গ্ৰহণ 

কবৰি তনোৱোলৰ, একমোত্ৰ ততলৱঁই ভয়ৰ তযোগয, তকৱ  

ততওঁলৰই তোক্বৱো অৱ ম্বন কৰো, আৰু ততলৱঁই ক্ষ্মো কৰোৰ 

অবধকোৰী। 

ا  مَّ َّْن  اَِٰلَّ   یَّْذُكُرْونَّ  وَّ ٓاءَّ  ا ُ    یَّٰشَّ   اّلٰله
َّْهُل  َّْهُل  الٰتَّْقوهی ُهوَّا ةِن  وَّا  الْمَّْغِفرَّ
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আ -বক্বয়োমোহ القيامة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মই শপত কবৰলছোঁ বক্বয়োমতৰ বদৱসৰ,   َّمَِّةن  ِبیَّْوِم  اُقِْسُم  َل  الِْقیه

2. মই আৰু শপত কবৰলছোঁ আত্মবনিোকোৰী আত্মোৰ,   َِّة    ِبالنَّْٰفِس  اُقِْسُم  وََّل  اللَّٰٰوَّامَّ

3. মোনুলহ ভোলি তনবক তয, আবম তকবতয়োও তোৰ অবিসমূহ 

একবত্ৰত কবৰি তনোৱোবৰম? 
ُب  َّیَّْحسَّ اُن  ا َّلَّْٰن  اَْلِنْسَّ   نَّْٰجمَّعَّ  ا
ه    امَّ  ِعظَّ

4. বকয় তনোৱোবৰম, আবম তোৰ আঙুব ৰ অগ্ৰভোগসমূহলকো 

(পোিলিোৰলকো) পুনবিিনযি কবৰিল  সক্ষ্ম। 
له   قهِدِریْنَّ  بَّله  َّْن  عَّ ٰوِیَّ  ا  بَّنَّانَّه   نُٰسَّ

5. িৰং মোনুলহ ভবৱষযলতও পোপকমি কবৰিল  ইচু্ছক।  اُن  یُِریُْد  بَّْل ه    لِیَّْفُجرَّ  اَْلِنْسَّ امَّ َّمَّ  ا

6. বস প্ৰশ্ন কলৰ, বক্বয়োমতৰ বদৱস তকবতয়ো আবহি?  َّیَّٰانَّ  یَّْسـ َُّل مَِّة   یَّْوُم  ا  الِْقیه

7. এলতলক তযবতয়ো চকু বিৰ হহ যোি, ُرن  بَِّرقَّ  فَّاِذَّا  الْبَّصَّ

8. আৰু চন্দ্ৰ তজযোবতবিহীন হহ পবৰি,  َّف  الْقَّمَُّرن  وَّخَّسَّ

9. আৰু তযবতয়ো সূযি আৰু চন্দ্ৰক একবত্ৰত কৰো হ’ি-  َّْمُس  وَُّجِمع  وَّالْقَّمَُّرن  الٰشَّ

10. তসইবদনো মোনুলহ ক’ি, ‘আবজ প োিল  িোন ক’ত’?  ُاُن  یَُّقْول ذ   اَْلِنْسَّ ى ِ َّیْنَّ  یَّْومَّ ٰرُ   ا  الْمَّفَّ

11. তকবতয়োও নহয়, তকোলনো আেয়ি  নোই।  ََّّٰل رَّ   َلَّ  ك  وَّزَّ

12. তসইবদনো  োই হ’ি তকৱ  ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত।  بِٰكَّ  اِله ذِ  رَّ ى ِ ٰرُ   یَّْومَّ  لْمُْستَّقَّ

13. তসইবদনো মোনুহক অৱবহত কলৰোৱো হ’ি, বস আগল  বক 

পঠিয়োইবছ  আৰু বপছফোল  বক হথ আবহলছ। 
اُن  یُنَّبَُّٰؤا ذ    اَْلِنْسَّ ى ِ مَّ  ِبمَّا  یَّْومَّ  قَّٰدَّ
رَّ   َّٰخَّ  وَّا
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14. িৰং মোনুলহ বনলজই বনজৰ বিষলয় সমযক অৱগত,  اُن  بَِّل له  اَْلِنْسَّ ة ن  نَّْفِسه   عَّ  بَِّصْْیَّ

15. যবদও বস নোনো অজুহোত তদখুৱোয়।  ْلَّو َّلْقه  وَّ ه    ا اذِیْرَّ  مَّعَّ

16. ততোলতয়োলক অহী আয়ে কৰোৰ িোলি তুবম ততোমোৰ 

বজভোক দ্ৰুত সিো ন নকবৰিো। 
ْك  َلَّ  ٰرِ انَّكَّ  ِبه   ُتحَّ لَّ  لِسَّ  ِبه    لِتَّْعجَّ

17. বনশ্চয় ইয়োৰ সংৰক্ষ্ণ আৰু পো  কলৰোৱোৰ দোবয়ত্ব 

আমোলৰই। 
ه   عَّلَّیْنَّا  اِٰنَّ  ْمعَّ نَّه  ۬   جَّ  وَّقُْراه

18. এলতলক আবম তযবতয়ো (বজব্ৰী ৰ মোধযমত) ইয়োক পো  

কলৰোঁ তুবম ততবতয়ো তসই পো ৰ অনুসৰণ কবৰিো, 
هُ  فَّاِذَّا ْنه ا نَّه    فَّاتَِّٰبعْ  قَّرَّ  قُْراه

19. তোৰ বপছত ইয়োৰ িণিনোৰ দোবয়ত্বও বনবশ্চতভোলৱ 

আমোলৰই। 
 بَّیَّانَّه    عَّلَّیْنَّا  اِٰنَّ  ثُٰمَّ 

20. তকবতয়োও নহয়, িৰং ততোমোল োলক পৃবথৱীৰ জীৱনকলহ 

ভো  তপোৱো; 
َّٰلَّ  ن  ُتِحبُْٰونَّ  بَّْل  ك اِجلَّةَّ  الْعَّ

21. আৰু ততোমোল োলক আবখৰোতক অৱলহ ো কৰো।  َُّرْون ةَّ   وَّتَّذَّ  اَْلهِخرَّ

22. তসইবদনো বকছুমোন মুখমি  উজ্জ্ব  হ’ি,   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة ن  یَّْٰومَّ  نَّٰاِضرَّ

23. বসহঁত বনজ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত চোই থোবকি।  ا  اِله بِٰهَّ ة    رَّ  نَّاِظرَّ

24. আৰু তসইবদনো বকছুমোন মুখমি  বিিণি হহ পবৰি,   ُوُجْوه ذ    وَّ ى ِ ة ن  یَّْٰومَّ  بَّاِسرَّ

25. বসহঁলত ধোৰণো কবৰি তয, এটো ধ্বংসকোৰী বিপযিয় বসহঁতৰ 

ওপৰত আপবতত হ’ি। 
َّْن  تَُّظٰنُ  لَّ  ا ا  یُْٰفعَّ ة    ِبهَّ  فَّاقِرَّ

26. বনশ্চয়, তযবতয়ো প্ৰোণ কণ্ঠোগত হ’ি,   ََّّٰل اِقَّن  بَّلَّغَِّت  اِذَّا ك َّ  الَٰتَّ

27. আৰু তকোৱো হ’ি, ‘তকোলন তোক ৰক্ষ্ো কবৰি’?  َّْن    وَّقِْیل ن   مَّ اق   رَّ
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28. ততবতয়ো তোৰ প্ৰলতযয় হ’ি তয, এইলটোলৱ বিদোয়ক্ষ্ণ।  َّٰن َّنَّٰهُ  وَّظَّ اُقن  ا  الِْفرَّ

29. আৰু ভবৰৰ  গত ভবৰ তজোঁট খোই যোি।  ٰفَِّت اُق  وَّالْتَّ اِقن  الٰسَّ  ِبالٰسَّ

30. তসইবদনো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই সকল োলক 

তখবদ বনয়ো হ’ি। 
بِٰكَّ  اِله  ذِ  رَّ ى ِ اُق ۬ن  یَّْومَّ  لْمَّسَّ

31. কোৰণ বস বিশ্বোস কৰো নোই আৰু ছো োলতো আদোয় কৰো 

নোই। 
قَّ   فَّلَّ  ٰدَّ ن  وََّلَّ  صَّ ٰله  صَّ

32. িৰং বস সতয প্ৰতযোখযোন কবৰবছ  আৰু মুখ ঘূৰোই হ বছ ।  هِكْن ل بَّ  وَّ ن  كَّٰذَّ ٰله  وَّتَّوَّ

33. তোৰ বপছত বস অহংকোৰ কবৰ বনজ পবৰয়ো ৰ ওচৰল  

উভবত হগবছ , 
َّْهلِه   اِله   ذَّهَّبَّ  ثُٰمَّ   یَّتَّمَّٰٰطه   ا

34. দুলভি োগ ততোমোৰ িোলি অবত দুলভি োগ!  َّْوله ن  لَّكَّ  ا َّْوله  فَّا

35. আলকৌ দুলভি োগ ততোমোৰ িোলি অবত দুলভি োগ!  ََّّْوله  ثُٰم َّْوله   لَّكَّ  ا  فَّا

36. মোনুলহ ভোলি তনবক তয, তোক এলনই এবৰ বদয়ো হ’ি?  ُب َّیَّْحسَّ اُن  ا َّْن  اَْلِنْسَّ  ُسًدی   یَُْٰتَّكَّ  ا

37. বস িীযিৰ শুৰবিিু নোবছ লন, বযলটো স্খব ত হয়?  َّلَّْم ِنٰ   ٰمِْن  نُْطفَّةً  یَُّك  ا ن  ٰمَّ  یُْٰمنه

38. তোৰ বপছত তসইলটো ‘আ োক্বোত’ পবৰণত হয়। তোৰ 

বপছত আল্লোলহ তোক সৃবষ্ট কলৰ আৰু সু োম কলৰ। 
َّانَّ  ثُٰمَّ  لَّقَّ  عَّلَّقَّةً  ك ٰوهىن  فَّخَّ  فَّسَّ

39. তোৰ বপছত ততওঁ তোৰ পৰোই সৃবষ্ট কলৰ তযোৰ তযোৰলক 

নৰ-নোৰী। 
لَّ  عَّ ْیِ  ِمْنهُ  فَّجَّ ْوجَّ كَّرَّ  الٰزَّ  الٰذَّ
 وَّاَْلُنْثهی  

40. তসইজন স্ৰষ্টো মৃতক পুনজীবৱত কবৰিল  সক্ষ্ম নহয়লন 

িোৰু? 
َّلَّیْسَّ  لِكَّ  ا له   ِبقهِدر   ذه َّْن  عَّ َّ  ا  یُْٰحِ  
ن   الْمَّْوٰته
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আ -ইনছোন الانسان 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. কো প্ৰিোহত মোনুহৰ ওপৰত এলনকুৱো এটো সময় অহো 

নোবছ লন তযবতয়ো বস উলল্লখলযোগয এলকোলৱই নোবছ ? 
لَّ  اَّٰته  هَّْل  اِن  عَّ   ٰمِنَّ  ِحْی   اَْلِنْسَّ

ْهرِ  ْیـ ًا  یَُّكْن  لَّْم  الٰدَّ  ٰمَّْذُكوًْرا  شَّ

2. বনশ্চয় আবম মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ বমবেত শুৰবিিুৰ পৰো, 

আবম তোক পৰীক্ষ্ো কবৰম, তসলয় আবম তোক েৱণশবি আৰু 

দৃবষ্টশবিসম্পন্ন িনোইলছোঁ। 

نَّٰا  لَّْقنَّا  اِ انَّ  خَّ  نُْٰطفَّة   ِمْن  اَْلِنْسَّ
  ۬ اج    َّْمشَّ لْنههُ   نَّْٰبتَّلِْیهِ   ا عَّ ِمْیًعٌۢا  فَّجَّ   سَّ
ا   بَِّصْْیً

3. বনশ্চয় আবম তোক পথ বনলদি শ বদলছোঁ, হয় বস কৃতজ্ঞ হ’ি, 

নহয় বস অকৃতজ্ঞ হ’ি। 
نَّٰا  یْنههُ  اِ ِبیْلَّ  هَّدَّ ا  الٰسَّ ا  اِٰمَّ ِكًرا ٰوَّاِٰمَّ ا   شَّ

 كَُّفوًْرا 

4. বনশ্চয় আবম কোবফৰসক ৰ িোলি প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছোঁ 

বশকব , গ লিবৰ আৰু ত ব হোন জুই। 
َّا   نٰ َّْعتَّْدنَّا  اِ ۡ   لِلْكهِفِریْنَّ  ا هِسلَّ ل هًل  سَّ َّغْل   وَّا

ا  ِعْْیً  وَّسَّ

5. বনশ্চয় সৎকমিশী সকল  পোন কবৰি এলনকুৱো পোনীয় যোৰ 

বমেন হ’ি কপূিৰ। 

ارَّ  اِٰنَّ  بُْونَّ  اَْلَّبْرَّ َّاْس   ِمْن  یَّْشرَّ َّانَّ  ك  ك
ا  اُجهَّ َّافُوًْرا   ِمزَّ  ك

6. এলনকুৱো এটো বনজৰোৰ পৰো আল্লোহৰ িোিোসকল  পোন 

কবৰি, বযলটোক ততওলঁ োলক বনজৰ ইচ্ছোমলত প্ৰিোবহত কবৰি 

পোবৰি। 

ُب  عَّیًْنا  ا  یَّْٰشرَّ ِ  ِعبَّادُ  ِبهَّ ا  اّلٰله ُرْونَّهَّ   یُفَّٰجِ
ا   تَّْفِجْْیً

7. (কোৰণ) ততওঁল োলক মোন্নত পূৰণ কলৰ, আৰু তসই 

বদৱসলটোক ভয় কলৰ বযলটো বদৱসৰ অক যোণ হ’ি সুবিিৃত। 
افُْونَّ  ِبالنَّْٰذرِ  یُْوفُْونَّ  یَّخَّ َّانَّ  یَّْوًما  وَّ   ك
ه   ٰرُ ا  شَّ  ُمْستَِّطْْیً

8. ততওঁল োলক খোদযৰ প্ৰবত আসবি থকো সলেও অভোৱগ্ৰি, 

ইয়োতীম আৰু িিীক খোদয দোন কলৰ। 
یُْطِعُمْونَّ  امَّ  وَّ عَّ له  الٰطَّ ه   عَّ ِمْسِكیًْنا   ُحبِٰ

ا َِّسْْیً یَِّتیًْما ٰوَّا  ٰوَّ
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9. ততওঁল োলক কয়, ‘আবম তকৱ  আল্লোহৰ সন্তুবষ্টৰ 

উলেলশযলহ ততোমোল োকক খোদয দোন কলৰোঁ, আবম 

ততোমোল োকৰ ওচৰত তকোলনো প্ৰবতদোন বনবিচোলৰোঁ আৰু 

কৃতজ্ঞতোও বনবিচোলৰোঁ। 

نَّٰمَّا  ِ  لِوَّْجهِ  نُْطِعُمكُْم  اِ   نُِریُْد  َلَّ  اّلٰله
ٓاًء ٰوََّلَّ  ِمْنُكْم  زَّ  ُشكُوًْرا  جَّ

10. বনশ্চয় আবম আমোৰ প্ৰবতপো কৰ তৰফৰ পৰো এটো 

ভয়ংকৰ ভীবতপ্ৰদ বদৱসৰ ভয় তপোষণ কলৰোঁ’। 

نَّٰا  اُف  اِ بِٰنَّا  ِمْن  نَّخَّ ُبْوًسا یَّْوًما  ٰرَّ   عَّ
ِریًْرا   قَّْمطَّ

11. ফ ত আল্লোলহ ততওঁল োকক ৰক্ষ্ো কবৰি তসই বদৱসৰ 

অবনষ্টৰ পৰো আৰু ততওলঁ োকক প্ৰদোন কবৰি উজ্জ্ব তো আৰু 

আনি। 

ُ  فَّوَّقههُىُ  ٰرَّ  اّلٰله لِكَّ  شَّ لَّٰقههُىْ  الْیَّْوِم  ذه   وَّ
ةً ٰوَُّسُرْوًرا    نَّْضرَّ

12.  গলত ততওঁল োকৰ হধযিযৰ পুৰস্কোৰ বহচোলপ 

ততওঁল োকক প্ৰদোন কবৰি উদযোন আৰু তৰচমী িস্ত্ৰ। 
ىُهْم  زه ْوا ِبمَّا  وَّجَّ ُ َبَّ نًَّٰة  صَّ ِریًْران جَّ  ٰوَّحَّ

13. তোত ততওঁল োলক সুসবজ্জত আসনত আউবজ িবহ 

থোবকি, ততওলঁ োলক তোত প্ৰখৰ গৰম আৰু অতযোবধক শীলতো 

অনুভৱ নকবৰি। 

ٰتَِّكـ ِْیَّ  ا  ٰمُ لَّ  فِْیهَّ ٓاى ِِك    عَّ ْونَّ  َلَّ   اَْلَّرَّ   یَّرَّ
ا  ْمًسا ٰوََّلَّ  فِْیهَّ ِریًْرا   شَّ  زَّْمهَّ

14. ততওঁল োকৰ ওপৰত সবন্নবহত থোবকি উদযোনৰ ছোঁ, 

 গলত ইয়োৰ ফ মূ ৰ তথোকলিোৰ সমূ্পণিৰূলপ ততওঁল োকৰ 

আয়ত্তোধীন কৰো হ’ি। 

نِیَّةً  ْ  وَّدَّا ا  عَّلَّهْْیِ هلُهَّ لِٰلَّْت  ِظل ا  وَّذُ   قُُطْوفُهَّ
 تَّْذلِْیًل 

15. আৰু ততওঁল োকক ঘূবৰ ঘূবৰ পবৰলিশন কৰো হ’ি ৰূপৰ 

পোত্ৰত আৰু ফটিকৰ দলৰ স্বচ্ছ পোন পোত্ৰত- 
اُف  یُطَّ ْ  وَّ نِیَّة   عَّلَّهْْیِ ة    ٰمِْن  ِباه فِٰضَّ
ْكوَّاب   َّ َّانَّْت  ٰوَّا ۡر ن  ك ا  قَّوَّاِریْرَّ

16. ৰূপৰ শুভ্ৰ ফটিক পোত্ৰ, পবৰলিশনকোৰীসকল  

পবৰবমতভোলৱ তোক পূণি কবৰি। 

ۡر  ا ة   ِمْن   قَّوَّاِریْرَّ ُرْوهَّا  فِٰضَّ تَّْقِدیًْرا  قَّٰدَّ
 

17. আৰু তোত ততওঁল োকক পোন কলৰোৱো হ’ি শুকোন আদোৰ 

বমবেত পূণিপোত্ৰ-পোনীয়, 
یُْسقَّْونَّ  ا  وَّ َّاًْسا فِْیهَّ َّانَّ  ك ا  ك اُجهَّ  ِمزَّ
ِبیًْل    زَّنْجَّ



 

আি-ইিছাি 

 

920 

 

 االنسان

18. জোন্নোতৰ এলনকুৱো এটো বনজৰো যোৰ নোম হ’ি ছো ছোিী ।  ا  عَّیًْنا ٰمه  فِْیهَّ ِبیًْل   ُتسَّ لْسَّ  سَّ

19. আৰু ততওলঁ োকৰ চোবৰওফোল  প্ৰদবক্ষ্ণ কবৰি বচৰ 

বকলশোৰসক ; তযবতয়ো তুবম বসহঁতক তদবখিো ততোমোৰ 

এলনকুৱো  োবগি তযবনিো বসহঁত বিবক্ষ্প্ত মুকুতো। 

یَُّطْوُف  ْ   وَّ ان   عَّلَّهْْیِ لَُّٰدْونَّ    ِولْدَّ  ٰمُخَّ
ْ  اِذَّا ُ َّیهَْتَّ ا ْ  رَّ ُ ِسبهَْتَّ ٰمَّنْثُوًْرا   لُْؤلًُؤا حَّ

 

20. আৰু তুবম তযবতয়ো তোত তদবখিো, তদবখিল  পোিো স্বোচ্ছিয 

আৰু বিশো  সোম্ৰোজয। 
َّیْتَّ  وَّاِذَّا ا َّٰمَّ  رَّ َّیْتَّ  ث ا ُملْكًا رَّ   نَِّعْیًما ٰوَّ

ا   كَِّبْْیً

21. ততওঁল োকৰ আৱৰণ হ’ি সূক্ষ্ম তসউজীয়ো তৰচম আৰু 

তমোটো তৰচমী তপোছোক, আৰু ততওলঁ োক অ ংকৃত হ’ি 

ৰূলপলৰ বনবমিত গোমখোৰুলৰ, আৰু ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো লক 

ততওঁল োকক পবৱত্ৰ পোনীয় পোন কৰোি। 

 ْ ُ ُخْضر     ُسْنُدس   ثِیَّاُب  عهلهِْیَّ
ا  ٰوَّاِْستََّْبَّق  ؗ  اوِرَّ  وَُّحلُْٰو  ة      ِمْن  اَّسَّ   فِٰضَّ
قههُىْ  بُُٰهْم  وَّسَّ ابًا رَّ رَّ ُهوًْرا  شَّ  طَّ

22. (লতওঁল োকক তকোৱো হ’ি) বনশ্চয় এইলটোলৱ হহলছ 

ততোমোল োকৰ পুৰস্কোৰ; আৰু ততোমোল োকৰ কমিপ্ৰলচষ্টো 

আবছ  প্ৰসংশোলযোগয। 

ا اِٰنَّ  َّانَّ  ههذَّ َّانَّ  لَّكُْم  ك ٓاًء ٰوَّك زَّ   جَّ
ْعُیُكْم   ٰمَّْشكُوًْران  سَّ

23. বনশ্চয় আবম ততোমোৰ প্ৰবত পযিোয়ৰলম আ -তকোৰআন 

অৱতীণি কবৰলছোঁ। 

نَّٰا  لْنَّا  نَّْحُن  اِ نَّ  عَّلَّیْكَّ  نَّٰزَّ  الُْقْراه
 تََّْنِیًْل  

24. এলতলক তুবম হধযিযৰ হসলত ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

বনলদি শৰ প্ৰতীক্ষ্ো কৰো আৰু বসহঁতৰ মোজৰ তকোলনো পোবপি িো 

তঘোৰ অকৃতজ্ঞ কোবফৰৰ আনুগতয নকবৰিো। 

بِٰكَّ  لُِحكِْم  فَّاْصَِبْ  ْ  ُتِطعْ  وََّلَّ  رَّ   ِمْٰنُ
ثًِما  َّوْ  اه  كَُّفوًْرا   ا

25. আৰু পুৱো-গধূব  তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ নোম স্মৰণ 

কৰো। 
ُكرِ  بِٰكَّ  اْسمَّ  وَّاذْ ةً  رَّ َِّصْیًل ۬  بُْكرَّ  ٰوَّا

26. আৰু ৰোবতৰ একোংশত ততওঁৰ প্ৰবত ছোজদোৱনত,  গলত 

ৰোবতৰ দীঘি সময়ল লক ততওঁৰ পবৱত্ৰতো তঘোষণো তথো তোছিীহ 

পো  কৰো। 

ِمنَّ  ْحهُ  لَّه   فَّاْسُجْد  الَّْٰیِل  وَّ بِٰ   لَّْیًل  وَّسَّ
یًْل  وِ  طَّ
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27. বনশ্চয় বসহঁলত পৃবথৱীৰ জীৱনক ভো পোয় আৰু বসহঁলত 

বসহঁতৰ সনু্মখৰ কঠিন বদৱসলটোক উলপক্ষ্ো কলৰ। 
ءِ  اِٰنَّ  اِجلَّةَّ  یُِحبُْٰونَّ  هه ُؤاَلَّ ُرْونَّ  الْعَّ یَّذَّ  وَّ

ُهْم  ٓاءَّ َِّقْیًل   یَّْوًما  وَّرَّ  ث

28. আবমলয়ই বসহঁতক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ আৰু বসহঁতৰ গ ন সুদৃঢ 

কবৰলছোঁ। আবম তযবতয়োই ইচ্ছো কবৰম ততবতয়োই বসহঁতৰ 

িোনত বসহঁতৰ দলৰই (তিল গ তকোলনো জোবতক) আবন 

পবৰিতি ন কবৰ বদম। 

ْ   نَّْحُن  ُ لَّْقٰنه دْنَّا    خَّ دَّ ُهْم    وَّشَّ َّْسرَّ  ا
لْنَّا   ِشْئنَّا  وَّاِذَّا َّْمثَّالَُّهْم  بَّٰدَّ  تَّْبِدیًْل  ا

29. বনশ্চয় এইলটো এটো উপলদশ; এলতলক বযলয় ইচ্ছো কলৰ 

বস তযন তোৰ প্ৰবতপো কৰ ফোল  উভবত অহোৰ পথ িোবচ  য়। 
ِذه   اِٰنَّ  ة     هه ٓاءَّ  فَّمَّْن   تَّْذِكرَّ ذَّ  شَّ تَّٰخَّ   اِله  ا
بِٰه   ِبیًْل   رَّ  سَّ

30. আৰু আল্লোলহ ইচ্ছো নকবৰল  ততোমোল োলক ইচ্ছো 

কবৰিল  সক্ষ্ম নহ’িো; বনশ্চয় আল্লোহ মহোজ্ঞোনী, প্ৰজ্ঞোময়। 
ا  مَّ ٓاُءْونَّ  وَّ َّْن  اَِٰلَّ   تَّشَّ ٓاءَّ  ا ُ    یَّٰشَّ   اِٰنَّ   اّلٰله
 َّ َّانَّ  اّلٰله ِكْیًما ۬   عَّلِْیًما  ك  حَّ

31. ততও ঁযোক ইচ্ছো কলৰ তোলকই ততওঁৰ ৰহমতৰ অেভুি ি 

কলৰ, আৰু যোব মসক ৰ িোলি ততওঁ প্ৰস্তুত কবৰ ৰোবখলছ 

যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবি। 

ٓاءُ  مَّْن  یُْٰدِخُل  ْحمَِّته     ِفْ  یَّٰشَّ   رَّ
لِمِْیَّ  َّعَّٰدَّ  وَّالٰظه ابًا لَُّهْم  ا َّلِْیًمان  عَّذَّ  ا
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আ -মুৰছো োত المرسلات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত ক যোণস্বৰূপ তপ্ৰবৰত িতোহৰ,  هِت ل  ُعْرفًان  وَّالْمُْرسَّ

2. তোৰ বপছত প্ৰচি তিগত প্ৰিোবহত ধুমুহোৰ,  ِت ِصفه ْصًفان  فَّالْعه  عَّ

3. শপত প্ৰচিভোলৱ (লমঘপূি) সিো নকোৰীৰ,  ِت  نَّْشًران  وَّالنٰهِشره

4. তোৰ বপছত সুস্পষ্টৰূলপ পোথিকযকোৰীৰ,  ِرقهِت  فَّْرقًان  فَّالْفه

5. তোৰ বপছত বসহঁতৰ, বযসকল  মোনুহৰ অেৰত উপলদশ 

তপৌঁচোই বদলয়-- 
ِت  ْكًران  فَّالْمُلِْقیه  ذِ

6. ওজৰ-আপবত্ত দূৰ কবৰিল  অথিো সতকি  কবৰিল , َّوْ  عُْذًرا  نُْذًران  ا

7. বনশ্চয় ততোমোল োকক বয প্ৰবতশ্ৰুবত বদয়ো হহলছ তসইলটো 

অৱলশয সংঘটিত হ’ি। 
نَّٰمَّا   لَّوَّاقِع    ُتْوعَُّدْونَّ  اِ

8. তযবতয়ো নক্ষ্ত্ৰৰোবজ আল োহীন হ’ি, ْتن  النُُٰجْوُم  فَّاِذَّا  ُطِمسَّ

9. আৰু তযবতয়ো আকোশখন বিদীণি হ’ি, مَّٓاءُ  وَّاِذَّا ْتن  الٰسَّ  فُِرجَّ

10. আৰু তযবতয়ো পিিতসমূহক চূণি-বিচূণি কৰো হ’ি, نُِسفَّْتن  الِْجبَّالُ  وَّاِذَّا 

11. আৰু তযবতয়ো ৰোছু সক ক বনধিোবৰত সময়ত উপবিত 

কৰো হ’ি, 
ُسُل  وَّاِذَّا  اُقِٰتَّْت   الٰرُ

12. তকোনলটো বদৱসৰ িোলি এইলিোৰ িবগত ৰখো হহলছ?  ِلَّْت   یَّْوم   َِلَّٰی  اُٰجِ

13. বিচোৰ বদৱসৰ িোলি।  الْفَّْصِل   لِیَّْوِم 
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14. আৰু বকলহ ততোমোক জনোি বিচোৰ বদৱস বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا  الْفَّْصِل   یَّْوُم  مَّ

15. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

16. আবম পূিিৱতীসক ক ধ্বংস কৰো নোইলন?  َّلَّْم لِْیَّ   نُْهلِِك  ا  اَْلَّٰوَّ

17. তোৰ বপছত পৰিতীসক লকো বসহঁতৰ অনুগোমী িনোম।  َّاَْلهِخِریْنَّ  نُتِْبُعُهُم  ثُٰم 

18. অপৰোধীবি োকৰ  গত আবম এলনকুৱো আচৰলণই কলৰোঁ।  َّلِك ُل  كَّذه  ِبالْمُْجِرِمْیَّ  نَّْفعَّ

19. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

20. আবম ততোমোল োকক তুচ্ছ পোনীৰ পৰো সৃবষ্ট কৰো নোইলন?  َّلَّْم ن  ٰمَّٓاء   ٰمِْن  نَّْخلُْقكُْٰم  ا  ٰمَِّهْی 

21. তোৰ বপছত আবম ইয়োক বনৰোপদ িোনত সুৰবক্ষ্ত কবৰ 

ৰোবখলছোঁ, 
هُ  لْنه عَّ ار   ِفْ  فَّجَّ ن  قَّرَّ  ٰمَِّكْی 

22. এটো বনবদি ষ্ট সময়ল লক,  ر   اِله ن  قَّدَّ  ٰمَّْعلُْوم 

23. তোৰ বপছত আবম পবৰমোপ কবৰলছোঁ, এলতলক আবম 

বকমোন বনপুণ পবৰমোপকোৰী! 
  ۬ ْرنَّا    الْقهِدُرْونَّ  فَِّنْعمَّ   فَّقَّدَّ

24. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

25. আবম পৃবথৱীখনক ধোৰণকোৰীৰূলপ সৃবষ্ট কৰো নোইলন?  َّلَّْم ِل  ا اًتان  اَْلَّْرضَّ  نَّْجعَّ  ِكفَّ

26. জীবৱত আৰু মৃতসক ৰ িোলি?  تًان َّْموَّا َّْحیَّٓاًء ٰوَّا  ا

27. আৰু আবম তোত িোপন কবৰলছোঁ সুদৃঢ আৰু সুউচ্চ 

পিিতসমূহ আৰু ততোমোল োকক পোন কৰোইলছোঁ তৃৃ় ষ্ণো 

বনিোৰণকোৰী বম ো উপলযোগী পোনী। 

لْنَّا  عَّ ا  وَّجَّ وَّاِسَّ  فِْیهَّ ت    رَّ ِمخه شه
َّْسقَّیْنهُكْم  تًا   ٰمَّٓاءً  ٰوَّا ا  فُرَّ

28. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ
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29. (বসহঁতক তকোৱো হ’ি) ততোমোল োলক যোক অস্বীকোৰ 

কবৰবছ ো, এবতয়ো গবত কৰো তোৰফোল । 
لُِقْو ا نْطَّ ا  اِله  اِ بُْونَّ   ِبه   ُكنُْتْم  مَّ  ُتكَّٰذِ

30. তযোৱো বতবনটো শোখো বিবশষ্ট জুইৰ ছোঁৰ বপলন, لُِقْو ا نْطَّ هِث  ذِْی  ِظٰل   اِله  اِ َّل ن  ث  ُشعَّب 

31. বযলটো ছোঁ শীতল ো নহয় আৰু ই অবিবশখোৰ পৰো ৰক্ষ্োও 

নকবৰি, 
لِْیل  ٰوََّلَّ  َٰلَّ  ِب   ِمنَّ  یُْغِنْ  ظَّ  اللَّٰهَّ

32. বনশ্চয় জোহোন্নোলম উৎলক্ষ্পন কবৰি িৃহৎ অট্ৰোব কো সদৃশ 

বফবৰঙবত, 
ا  نَّٰهَّ ر   تَّْرِمْ  اِ رَّ َّالْقَّْصِر   ِبشَّ  ك

33. তযবনিো হো ধীয়ো উটৰ তেণী,   َّنَّٰه َّا  ُصْفر    ِجمهلَّت   ك

34. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

35. এইলটো এলনকুৱো এটো বদৱস বযবদনো বসহঁলত কথো ক’ি 

তনোৱোবৰি, 
ا ن  َلَّ  یَّْوُم  ههذَّ  یَّْنِطُقْونَّ

36. আৰু বসহঁতক অজুহোত তপচ কৰোৰ অনুমবতও বদয়ো 

নহ’ি। 
 فَّیَّْعتَِّذُرْونَّ  لَُّهْم  یُْؤذَُّن  وََّلَّ 

37. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

38. ‘এইলটো হহলছ ফয়চো োৰ বদন, আবম একবত্ৰত কবৰলছোঁ 

ততোমোল োকক আৰু পূিিৱতীসক ক’। 

ا ُكْم   الْفَّْصِل    یَّْوُم  ههذَّ مَّْعنه  جَّ
لِْیَّ   وَّاَْلَّٰوَّ

39. এলতলক যবদ ততোমোল োকৰ তকোলনো তকৌশ  আলছ 

ততলে প্ৰলয়োগ কৰো তমোৰ বিৰুলি। 
َّانَّ  فَّاِْن   فَِّكْیُدْوِن   كَّْید   لَّكُْم  ك

40. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ن  یَّْٰومَّ ِبْیَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

41. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক  থোবকি ছোঁৰ ত ত আৰু বনজৰো িহু  

িোনত, 
ن  ِفْ  الْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰنَّ  هل  ٰوَُّعُیْون   ِظل
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42.  গলত ততওঁল োকৰ তহঁপোহ অনুযোয়ী ফ মূ ৰ মোজত।  َِّكه فَّوَّا  یَّْشتَُّهْونَّ   ِمٰمَّا  وَّ

43. (ততওঁল োকক তকোৱো হ'ি) ততোমোল োলক বয আম  

কবৰবছ ো তোৰ প্ৰবতদোনস্বৰূলপ তৃবপ্তৰ হসলত পোনোহোৰ কৰো; 
بُْوا كُلُْوا ٌۢا  وَّاْشرَّ ـ ً   ُكنُْتْم  ِبمَّا  هَِّنْیٓ

 تَّْعمَّلُْونَّ 

44. সৎকমিশী সক ক আবম এলনলকলয় প্ৰবতদোন বদ 

থোলকোঁ। 

نَّٰا  لِكَّ  اِ  الْمُْحِسِنْیَّ  نَّْجِزی كَّذه

45. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

46. (তহ কোবফৰসক !) ততোমোল োলক আহোৰ কৰো আৰু 

তভোগ কৰো খলেকৰ িোলি; বনশ্চয় ততোমোল োক অপৰোধী। 
نَُّٰكْم  قَّلِْیًل  وَّتَّمَّٰتَُّعْوا كُلُْوا ٰمُْجِرُمْونَّ  اِ
 

47. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

48. তযবতয়ো বসহঁতক তকোৱো হয়, ‘ৰুকু’ কৰো (ছো োত আদোয় 

কৰো), (ততবতয়ো) বসহঁলত ৰুকু’ নকলৰ (ছো োত আদোয় 

নকলৰ)’। 

 یَّْركَُّعْونَّ  َلَّ  اْركَُّعْوا لَُّهُم  قِْیلَّ  وَّاِذَّا

49. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ِبْیَّ  یَّْٰومَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

50. এলতলক তকোৰআনৰ পবৰিলতি  বসহঁলত আৰু তকোন িোণীৰ 

প্ৰবত ঈমোন আবনি? 
َّٰیِ  ِدیْث    فَِّبا ه   حَّ ن  بَّْعدَّ  یُْؤِمُنْونَّ



 

আি-িাবা' 

 

926 

 

 انلبإ

আন-নোিো' النبَإ 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বসহঁলত বক বিষলয় পৰস্পলৰ তসোধ-তপোচ কবৰ আলছ?  َّٰم لُْونَّ   عَّ ٓاءَّ  یَّتَّسَّ

2. মহো সংিোদলটোৰ বিষলয় (লনবক?),  ِن ِظْیِمن  النَّٰبَّاِ  عَّ  الْعَّ

3. বয বিষলয় বসহঁলত মতোলনকয কবৰলছ।  ُمْختَّلُِفْونَّ   فِْیهِ  ُهْم  الَِّٰذْی 

4. তকবতয়োও নহয়, বসহঁলত অবতশীলেই জোবনিল  পোি।  ََّّٰل ن  ك یَّْعلَّمُْونَّ  سَّ

5. তোৰ বপছত, তকবতয়োও নহয়, বসহঁলত অবতশীলেই 

জোবনিল  পোি। 
َّٰلَّ  ثُٰمَّ  یَّْعلَّمُْونَّ   ك  سَّ

6. আবম পৃবথৱীখনক শযযো িলনোৱো নোইলন?  َّلَّْم ِل  ا ًدان  اَْلَّْرضَّ  نَّْجعَّ  ِمهه

7. আৰু পিিতসমূহক তপলৰক?  ََّّْوتَّادًا ن  وَّالِْجبَّال  ا

8. আৰু আবম ততোমোল োকক সৃবষ্ট কবৰলছো তযোৰো-তযোৰো।  ُكْم لَّْقنه َّْزوَّاًجان  وَّخَّ  ا

9. আৰু ততোমোল োকৰ তটোপবনক কবৰ বদলছোঁ বিেোম।  لْنَّا عَّ كُْم  وَّجَّ  ُسبَّاًتان  نَّْومَّ

10. আৰু ৰোবতক কবৰ বদলছোঁ আৱৰণ।  لْنَّا عَّ  لِبَّاًسان  الَّْٰیلَّ  وَّجَّ

11. আৰু বদনক কবৰ বদলছোঁ জীবৱকো উপোজি নৰ উপলযোগী।  لْنَّا عَّ ارَّ  وَّجَّ اًشا   النَّٰهَّ  مَّعَّ

12. আৰু আবম ততোমোল োকৰ ওপৰত বনমিোন কবৰলছোঁ সুদৃঢ 

সোতখন আকোশ। 
بَّنَّیْنَّا  ْبًعا  فَّْوقَُّكْم  وَّ ادًان  سَّ  ِشدَّ

13. আৰু আবম সৃবষ্ট কবৰলছোঁ এটি উজ্জ  প্ৰদীপ।  لْنَّا عَّ اًجا ٰوَّهَّٰاًجا ن  وَّجَّ  ِسرَّ

14. আৰু আবম িষিণ কবৰলছোঁ তমঘমো োৰ পৰো প্ৰচুৰ পোনী।  لْنَّا َّنْزَّ ِت  ِمنَّ  وَّا اًجان  مَّٓاءً  الْمُْعِصره َّٰجَّ  ث
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15. যোলত তোৰ দ্বোৰো আবম উৎপন্ন কবৰি পোলৰোঁ শসয আৰু 

উবদ্ভদ। 
بًا ٰوَّنَّبَّاًتان  ِبه   لُِٰنْخِرجَّ   حَّ

16.  গলত ঘন সবন্নবিষ্ট উদযোন।   نٰهت َّلْفَّافًا   وَّجَّ  ا

17. বনশ্চয় বনধিোবৰত আলছ বিচোৰৰ বদন।  ََّّانَّ  الْفَّْصِل  یَّْومَّ  اِٰن اًتان  ك  ِمْیقَّ

18. তসইবদনো বশঙোত ফঁু বদয়ো হ’ি ততবতয়ো ততোমোল োলক 

দল  দল  আবহিো। 
وْرِ  ِف  یُْنفَّخُ  یَّْٰومَّ  اُْتْونَّ   الٰصُ   فَّتَّ

َّفْوَّاًجان   ا

19. আৰু আকোশখন খুব  বদয়ো হ’ি, ফ ত ই হ’ি িহু 

দুৱোৰবিবশষ্ট। 
ِت  مَّٓاءُ  وَّفُِتحَّ َّبْوَّابًان  فَّكَّانَّْت  الٰسَّ  ا

20. আৰু পিিতসমূহক চোব ত কৰো হ’ি, ফ ত তসইলিোৰ হহ 

যোি িোব ময় মৰীবচকোৰ দলৰ। 
ِت  َّ ابًا   فَّكَّانَّْت  الِْجبَّالُ  وَُّسْٰیِ رَّ  سَّ

21. বনশ্চয় জোহোন্নোম খোপ পোবত হৰ আলছ।  َّنَّٰمَّ  اِٰن هَّ َّانَّْت  جَّ ادًا ن  ك  ِمْرصَّ

22. সীমো ংঘনকোৰীসক ৰ িোলি প্ৰতযোৱতি নি  বহচোলপ।  َّاِغْی اهبًان  لِٰلٰطَّ  مَّ

23. তোত বসহঁলত যুগ যুগ ধবৰ অৱিোন কবৰি।  َّا   لٰهِبثِْی َّْحقَّابًا   فِْیهَّ  ا

24. তোত বসহঁলত শীত  (িস্তুৰ) তসোৱোদ গ্ৰহণ কবৰি 

তনোৱোবৰি,  গলত উপযুি পোনীও নোপোি। 

ا  یَُّذْوقُْونَّ  َلَّ  ابًان  بَّْردًا ٰوََّلَّ  فِْیهَّ رَّ  شَّ

25. উত ো পোনী আৰু দুগিন্ধময় পঁুজৰ িোবহলৰ।  َّاقًان  اَِٰل ٰسَّ ِمْیًما ٰوَّغَّ  حَّ

26. এইলটোলৱই (বসহঁতৰ) উপযুি প্ৰবতফ ।  ًٓاء زَّ  ٰوِفَّاقًا   جَّ

27. বনশ্চয় বসহঁলত তকবতয়োও বহচোি-বনকোচৰ আশো কৰো 

নোবছ । 
نَُّٰهْم  َّانُْوا اِ ابًان  یَّْرُجْونَّ  َلَّ  ك  ِحسَّ

28. আৰু বসহঁলত আমোৰ বনদশিনোৱ ীক কল োৰভোলৱ 

বমথযোলৰোপ কবৰবছ । 
بُْوا ابًا   ِباهیهِتنَّا  وَّكَّٰذَّ  ِكٰذَّ
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29. আৰু আবম প্ৰবতলটো িস্তু ব বখতভোলৱ সংৰক্ষ্ণ কবৰ 

ৰোবখলছোঁ। 

ء   وَّكُٰلَّ  ْ یْنههُ  َشَّ  ِكتهبًان  اَّْحصَّ

30. এলতলক তভোগ কৰো, আবম ততোমোল োকৰ িোলি শোবিৰ 

িোবহলৰ আন এলকো িৃবি নকলৰোঁ। 

ْ  فَُّذْوقُْوا ُكْم  فَّلَّ ابًان  اَِٰلَّ  نَِّٰزیْدَّ  عَّذَّ

31. বনশ্চয় মুত্তোক্বীসক ৰ িোলি আলছ সফ তো।  َّاًزان  لِلْمُٰتَِّقْیَّ  اِٰن فَّ  مَّ

32. উদযোনসমূহ আৰু নোনো ধৰণৰ আঙুৰ।  َّٓاى ِق دَّ َّْعنَّابًان  حَّ  وَّا

33. আৰু সমিয়সীয়ো উবদ্ভন্ন নৱ-যুৱতী তৰুণী।  َّابًان  وَّكَّوَّاِعب تْرَّ َّ  ا

34. আৰু পবৰপূণি পোনপোত্ৰ। َّاًْسا  دِهَّاقًا   وَّك

35. তোত ততওলঁ োলক তকোলনো অনথিক কথো আৰু বমছো 

িোকযও শুনো নোপোি। 
ا  یَّْسمَُّعْونَّ  َلَّ  بًا   وََّلَّ  لَّْغًوا فِْیهَّ  ِكٰذه

36. (এয়ো হ’ি ততওঁল োকৰ িোলি) আলপোনোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ফো ৰ পৰো পুৰস্কোৰ, যলথোবচত দোন। 

ٓاءً  زَّ بِٰكَّ  ٰمِْن  جَّ ٓاءً  ٰرَّ طَّ ابًان  عَّ  ِحسَّ

37. বযজন আকোশসমূহ আৰু পৃবথৱী তথো এই দুলয়োলৰ মোজত 

থকো সকল োলৰ প্ৰবতপো ক, পৰম কৰুণোময়, ততওঁৰ ওচৰত 

আলিদন-বনলিদন কবৰি পৰো শবি বসহঁতৰ কোলৰো নোথোবকি। 

ٰبِ  وهِت  ٰرَّ مه ا  وَّاَْلَّْرِض  الٰسَّ مَّ   بَّیْنَُّهمَّا  وَّ
ْحمهِن  ابًا   ِمْنهُ  یَّْملِكُْونَّ  َلَّ  الٰرَّ  ِخطَّ

38. তসইবদনো ৰূহ আৰু বফবৰিোসকল  শোৰীিিভোলৱ বথয় 

হ’ি; ৰহমোলন যোক অনুমবত বদি তোৰ িোবহলৰ তকোলনও কথো 

ক’ি তনোৱোবৰি, আৰু ততও ঁসঠিক কথোলহ ক’ি। 

ْوُح  یَُّقْوُم  یَّْومَّ  كَّةُ  الٰرُ هٓى ِ ۬   وَّالْمَّل  ۬ ا ن ٰفً   لَّٰا   صَّ
َّذِنَّ  مَّْن  اَِٰلَّ  یَّتَّكَّلَّٰمُْونَّ  ْحمهُن  لَّهُ  ا   الٰرَّ
وَّابًا   وَّقَّالَّ   صَّ

39. এই বদৱসলটো সতয, এলতলক যোৰ ইচ্ছো বস তোৰ 

প্ৰবতপো কৰ ওচৰত আেয় গ্ৰহণ কৰক। 
لِكَّ  ٰقُ    الْیَّْوُم  ذه ٓاءَّ  فَّمَّْن   الْحَّ ذَّ  شَّ تَّٰخَّ  ا
بِٰه   اِله  اهبًا  رَّ  مَّ
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40. বনশ্চয় আবম ততোমোল োকক অবত বনকটৱতী শোবি 

সম্পলকি  সতকি  কবৰল োঁ। বযবদনো মোনুলহ বনজৰ কৃতকমি 

তদবখিল  পোি আৰু কোবফলৰ ক’ি, হোয়! মই যবদ মোটিত 

পবৰণত হ'ত োঁলহঁলতন। 

َّا   نٰ ُكْم  اِ ْرنه َّنْذَّ ابًا ا ۬   عَّذَّ  ۬   یَّْٰومَّ   قَِّریًْبا  
ا  الْمَّْرءُ  یَّْنُظرُ  مَّْت  مَّ هُ  قَّٰدَّ یَُّقْولُ  یَّده   وَّ
ِنْ  الْكهِفرُ  بًان  ُكْنُت  یهلَّیْتَّ  ُتره
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আন-নোবযআত النازعات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত বনমিমভোলৱ উৎপটনকোৰীসক ৰ।  ِت ِعه ْرقًان  وَّالَٰنه  غَّ

2. শপত মৃদুভোলৱ িন্ধনমূিকোৰীসক ৰ।  ِت  نَّْشًطان  وَّالنٰهِشطه

3. শপত তীব্ৰগবতত সোঁতুবৰ ফুৰোসক ৰ।  ِت ِبحه ْبًحان  وَّالٰسه  سَّ

4. আৰু দ্ৰুতগবতত আগিোবঢ তযোৱোসক ৰ।  ِبقهِت ْبًقان  فَّالٰسه  سَّ

5. তোৰ বপছত যোৱতীয় কোম বনিিোহকোৰীসক ৰ।  ِت بِٰره َّْمًرا   فَّالْمُدَّ  ا

6. তসইবদনো কম্পনকোৰীলয় প্ৰকবম্পত কবৰি।  َّاِجفَُّةن  تَّْرُجُف  یَّْوم  الٰرَّ

7. তোক অনুসৰণ কবৰি পৰিতী কম্পনকোৰীলয়।  ا ادِفَُّة   تَّتْبَُّعهَّ  الٰرَّ

8. তসইবদনো বকছুমোন হৃদয়, ভয়ত সন্ত্ৰি হ’ি।   ذ   قُلُْوب ى ِ ن  یَّْٰومَّ  ٰوَّاِجفَّة 

9. বসহঁতৰ দৃবষ্টসমূহ আতংবকত হহ নত হ’ি।  اُرهَّا َّبْصَّ ة     ا اِشعَّ  خَّ

10. বসহঁলত কয়, ‘আবম আলকৌ আগৰ অৱিোত উভবত 

যোমলন? 
نَّٰا  یَُّقْولُْونَّ  اِ   ِف  لَّمَّْردُْودُْونَّ  ءَّ
ةِ   افِرَّ  الْحَّ

11. তযবতয়ো আবম চূণি-বিচূণি অবিত পবৰণত হম’? اِذَّا اًما  ُكنَّٰا  ءَّ ةً   ِعظَّ  نَِّٰخرَّ

12. বসহঁলত কয়, ‘যবদ এইলটোলৱ হয় ততলে এইলটো এটো 

ক্ষ্বতকৰ প্ৰতযোৱতি ন’। 

ة   اِذًا تِلْكَّ  قَّالُْوا ٰرَّ ة    كَّ اِسرَّ  خَّ

13. প্ৰকৃতলত এইলটো এটো মহোগজি ন মোত্ৰ।  ة ن  ِِهَّ  فَّاِنَّٰمَّا ة  ٰوَّاِحدَّ  زَّْجرَّ
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14. তৎক্ষ্ণোত ভূ-পৃিত বসহঁতৰ আবিভি োৱ হ’ি। ةِ   ُهْم  فَّاِذَّا اِهرَّ  ِبالٰسَّ

15. মূছোৰ ঘটনো সম্পলকি  তুবম অৱগত হহছোলন?  ىكَّ  هَّْل َّته ِدیُْث  ا  ُمْوسه   حَّ

16. তযবতয়ো ততওঁৰ প্ৰবতপো লক ততওকঁ পবৱত্ৰ তুৱো 

উপতযকোত মোবত হকবছ , 
بُٰه   نَّادهىهُ  اِذْ  ِس  ِبالْوَّادِ  رَّ  ُطًوی   الْمُقَّٰدَّ

17. ‘বফৰআউনৰ ওচৰল  তযোৱো, বনশ্চয় বস সীমো ংঘন 

কবৰলছ, 
ْونَّ  اِله  اِذْهَّْب  نَّٰه   فِْرعَّ ؗ   اِ غه  طَّ

18. এলতলক তোক হগ তকোৱো ‘তুবম পবৱত্ৰ হ’ি বিচৰোলন?  َّْن  اِله   لَّٰكَّ  هَّْل  فَُّقْل ن  ا ٰكه  تَّزَّ

19. আৰু মই ততোমোক ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ বপলন পথপ্ৰদশিন 

কলৰোঁ, যোলত তুবম ততওঁক ভয় কৰো’। 

َّْهِدیَّكَّ  بِٰكَّ  اِله  وَّا  فَّتَّْخَشه   رَّ

20. তোৰ বপছত, ততওঁ তোক মহো বনদশিন তদখুৱোল ।  ُىه َّره ؗی   اَْلهیَّةَّ  فَّا  الْكَُْبه

21. বকন্তু বস অস্বীকোৰ কবৰল  আৰু অমোনয কবৰল ।  َّب ؗ   فَّكَّٰذَّ  وَّعَّصه

22. তোৰ বপছত বস বপছফোল  উভবত প্ৰবতবিধোনত সলচষ্ট 

হ’ । 
َّدْبَّرَّ  ثُٰمَّ  ؗ   ا  یَّْسعه

23. তোৰ বপছত সকল োলক একবত্ৰত কবৰ তঘোষণো কবৰল ,  َّر شَّ  فَّنَّادهؗی   فَّحَّ

24. আৰু ক’ত , ‘মলয় ততোমোল োকৰ সলিিোচ্চ প্ৰবতপো ক’।  ََّّنَّا  فَّقَّال بُُٰكُم  ا ؗ   رَّ  اَْلَّْعله

25. অৱলশষত আল্লোলহ তোক আবখৰোত আৰু পৃবথৱীৰ 

দৃষ্টোেমূ ক শোবি প্ৰদোন কবৰল । 
هُ  ذَّ ُ  فَّاَّخَّ ةِ  نَّكَّالَّ  اّلٰله  وَّاَْلُْوله   اَْلهِخرَّ

26. বনশ্চয় বযলয় ভয় কলৰ তোৰ িোলি ইয়োত বশক্ষ্ো আলছ।  َّلِكَّ  ِفْ  اِٰن ةً  ذه  یَّْٰخَشه ۬ن  لِٰمَّْن   لَِّعَْبَّ

27. ততোমোল োকক সৃবষ্ট কৰোলটো কঠিন তন আকোশ সৃবষ্ট কৰো 

কঠিন? ততলৱঁই ইয়োক বনমিোন কবৰলছ। 
َّنُْتْم  ا ٰدُ  ءَّ َّشَّ لًْقا  ا َِّم  خَّ مَّٓاُء    ا   الٰسَّ
اۥ   بَّنهىهَّ
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28. ততলৱঁই ইয়োৰ চোব খনক সুউচ্চ কবৰলছ আৰু সুবিনযি 

কবৰলছ। 
فَّعَّ  ا  رَّ ْمكَّهَّ ان  سَّ ٰوهىهَّ  فَّسَّ

29. আৰু ততলৱঁই ইয়োৰ ৰোবতক কবৰলছ অন্ধকোৰ আৰু প্ৰকোশ 

কবৰলছ পূিিোহ্নৰ তপোহৰ। 
شَّ  َّْغطَّ ا  وَّا جَّ  لَّْیلَّهَّ َّْخرَّ ا    وَّا ىهَّ  ُضحه

30. তোৰ বপছত, ততও ঁ পৃবথৱীখনক বিিৃত (িোলসোপলযোগী) 

কবৰলছ। 
لِكَّ  بَّْعدَّ  وَّاَْلَّْرضَّ  ا   ذه ىهَّ  دَّحه

31. ততলৱঁই তোৰ পৰো উব য়োইলছ পোনী আৰু তৃণভূবম,  َّج َّْخرَّ ا  ا ا   مَّٓاءَّهَّا   ِمْنهَّ ىهَّ مَّْرعه  وَّ

32. আৰু পিিতসমূহক ততলৱঁই িোপন কবৰলছ,  َّان  وَّالِْجبَّال ىهَّ َّْرسه  ا

33. এইলিোৰ হহলছ ততোমোল োকৰ আৰু ততোমোল োকৰ ঘৰচীয়ো 

জন্তুলিোৰৰ িোলি জীৱলনোপকৰণ। 
اِمكُْم    لَّٰكُْم  مَّتَّاعًا   وََِّلَّنْعَّ

34. আৰু বযবদনো মহোসংকট উপবিত হ’ি, ٓاءَِّت  فَّاِذَّا ٓاٰمَّةُ  جَّ ؗی   الٰطَّ  الْكَُْبه

35. তসইবদনো মোনুলহ স্মৰণ কবৰি বযলটো বস (বিগত বদনত) 

কবৰলছ, 
ٰكَّرُ  یَّْومَّ  اُن  یَّتَّذَّ ا  اَْلِنْسَّ ن  مَّ عه  سَّ

36. আৰু দশিকসক ৰ িোলি জোহোন্নোম প্ৰকোশ কৰো হ’ি।  بُٰرِزَِّت ِحْیُم  وَّ ی  لِمَّْن  الْجَّ  یَّٰره

37. এলতলক বযলয় সীমো ংঘন কলৰ,  ا َّٰمَّ ن  مَّْن   فَّا غه  طَّ

38. আৰু পৃবথৱীৰ জীৱনক অগ্ৰোবধকোৰ বদলয়,  ََّّر ث وةَّ  وَّاه یه نْیَّان  الْحَّ  الٰدُ

39. বনশ্চয় জোহোন্নোলমই হ’ি তোৰ আিোসি ।  َِّحْیمَّ  فَّاِٰن ی   ِِهَّ  الْجَّ  الْمَّاْوه

40. আৰু বযলয় তোৰ প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত বথয় হ’িল  ভয় 

কলৰ আৰু কুপ্ৰিৃবত্তৰ পৰো বনজলক বিৰত ৰোলখ, 
ا  َّٰمَّ افَّ   مَّْن  وَّا بِٰه   مَّقَّامَّ  خَّ   وَّنَّهَّ  رَّ

ِن  النَّْٰفسَّ  وهین  عَّ  الْهَّ

41. বনশ্চয় জোন্নোলতই হ’ি ততওৰঁ আিোসি ।  َّنَّٰةَّ  فَّاِٰن ی   ِِهَّ  الْجَّ  الْمَّاْوه
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42. বসহঁলত ততোমোক বক্বয়োমত সম্পলকি  প্ৰশ্ন কলৰ তয, ই 

তকবতয়ো সংঘটিত হ’ি? 
ِن  یَّْسـ َّلُْونَّكَّ  ةِ  عَّ اعَّ َّیَّٰانَّ  الٰسَّ  ا
ا   ىهَّ  ُمْرسه

43. তসইলটো আল োচনো কৰোৰ (প্ৰকৃত) জ্ঞোন ততোমোৰ 

আলছলন? 
َّنْتَّ  فِْیمَّ  ا    ِمْن  ا ىهَّ ْكره  ذِ

44. ইয়োৰ প্ৰকৃত জ্ঞোন আলছ (তকৱ ) ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ 

ওচৰতলহ; 
بِٰكَّ  اِله  ا   رَّ ىهَّ  ُمنْتَّهه

45. বযলয় ইয়োক ভয় কলৰ তুবম তকৱ  তোৰ িোলি সতকি কোৰী।   نَّٰمَّا َّنْتَّ  اِ ا   مَّْن  ُمْنِذرُ  ا ىهَّ  یَّْٰخشه

46. বযবদনো বসহঁলত ইয়োক তদবখিল  পোি, তসইবদনো বসহঁতৰ 

এইলটো ধোৰণো হ’ি তয, বসহঁলত পৃবথৱীত তকৱ  এটো সবন্ধয়ো 

অথিো এটো প্ৰভোততলক তিবছ সময় অৱিোন কৰো নোবছ । 

َّنَُّٰهْم  َّا ا  یَّْومَّ  ك ْونَّهَّ ا لَّْم  یَّرَّ  اَِٰلَّ  یَّلْبَّثُْو 
ِشٰیَّةً  َّوْ  عَّ ان  ا ىهَّ  ُضحه
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আিোছো عبَس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ততও ঁবিৰি প্ৰকোশ কবৰল  আৰু মুখ ঘূৰোই  ’ত ,  َّن  عَّبَّس ٰله   وَّتَّوَّ

2. ততওঁৰ ওচৰল  অন্ধ িযবিজন অহোৰ কোৰলণ।  َّْن هُ  ا ٓاءَّ  اَْلَّْعمه   جَّ

3. বকলহ ততোমোক জনোি তয, হয়লতো বস পবৰশুি হ’ি,  ا مَّ لَّٰه   یُْدِریْكَّ  وَّ ن  لَّعَّ ٰكه   یَّٰزَّ

4. অথিো উপলদশ গ্ৰহণ কবৰি আৰু তসই উপলদশ তোৰ িোলি 

 োভজনক হ’ি। 
َّوْ  ٰكَّرُ  ا هُ  یَّٰذَّ ى   فَّتَّنْفَّعَّ ْكره  الٰذِ

5. আনহোলত বযলয় বনজলক অমুখোলপক্ষ্ী িুব  ভোলি,  ا َّٰمَّ ن  مَِّن  ا  اْستَّْغنه

6. তুবম তোৰ প্ৰবত মলনোলযোগ বদছো।  ََّّنْت ى   لَّه   فَّا ٰده  تَّصَّ

7. অথচ বস পবৰশুি নহ’ত ও ততোমোৰ তকোলনো দোবয়ত্ব নোই,  ا مَّ ََّٰلَّ  عَّلَّْیكَّ  وَّ ٰكه   ا  یَّٰزَّ

8. আনহোলত বযলয় ততোমোৰ ওচৰল  তদৌবৰ আবহ ,  ا َّٰمَّ ٓاءَّكَّ  مَّْن  وَّا ن  جَّ  یَّْسعه

9. আৰু বস (আল্লোহক) ভলয়ো কলৰ,  ن یَّْخَشه  وَُّهوَّ

10. তোৰ প্ৰবত তুবম উদোসীন হ’ ো।  ََّّنْت ْنهُ  فَّا  تَّلَّٰهه   عَّ

11. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় এইখন হহলছ উপলদশ িোণী,   ََّّٰل ا  ك نَّٰهَّ ة    اِ  تَّْذِكرَّ

12. গবতলক বযলয় ইচ্ছো কবৰি বসলয়ই ইয়োক স্মৰণ ৰোবখি,  ٓاءَّ  فَّمَّْن ه    شَّ كَّرَّ  ذَّ

13. এইখন মযিদোসম্পন্ন ছহীফোত ব বপিি।  ْن  ُصُحف   ِف مَّة  كَّٰرَّ  ٰمُ

14. সমুন্নত, পবৱত্ৰ,   ة ة  ن  ٰمَّْرفُْوعَّ رَّ ٰهَّ  ٰمُطَّ



 

আবাছা 

 

935 

 

 عبس

15. ত খক িো দূতসক ৰ হোতত।  ة ن  ِباَّیِْدْی فَّرَّ  سَّ

16. (বযসক ) মহোসন্মোবনত, পূণযৱোন।    ام ة    ِكرَّ رَّ  بَّرَّ

17. মোনুহ ধ্বংস হওক, বকমোন তয অকৃতজ্ঞ!  َّاُن  قُِتل ا   اَْلِنْسَّ ه    مَّ ْكفَّرَّ َّ  ا

18. ততওঁ তোক বক িস্তুৰ পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ?  َّٰیِ  ِمْن ء   ا ْ لَّقَّه    َشَّ  خَّ

19. শুৰবিিুৰ পৰো। ততও ঁতোক সৃবষ্ট কবৰলছ, বপছত তোৰ 

পবৰবমত বিকোশ সোধন কবৰলছ, 

لَّقَّه    نُْٰطفَّة     ِمْن  ه ن  خَّ رَّ  فَّقَّٰدَّ

20. তোৰ বপছত তোৰ িোলি পথ সহজ কবৰ বদলছ;  َِّبیْلَّ  ثُٰم ه ن  الٰسَّ رَّ  یَّٰسَّ

21. তোৰ বপছত তোক মৃতুয প্ৰদোন কলৰ আৰু কিৰি কলৰ।  َّاتَّه   ثُٰم َّمَّ ه ن  ا َّ َّقَْبَّ  فَّا

22. আলকৌ তযবতয়ো ততও ঁইচ্ছো কবৰি তোক পুনজীবৱত কবৰি।  َّٓاءَّ  اِذَّا ثُٰم ه    شَّ رَّ َّنْشَّ  ا

23. তকবতয়োও নহয়, ততও ঁতোক বয আলদশ কবৰবছ  তসয়ো 

বস এবতয়োও পূৰণ কৰো নোই। 
َّٰلَّ  ا   یَّْقِض  لَّمَّٰا  ك ه    مَّ َّمَّرَّ  ا

24. এলতলক মোনুলহ বনজৰ খোদযৰ প্ৰবত  ক্ষ্য কৰো উবচত।  ِاُن  فَّلْیَّْنُظر ۬ن  اِله  اَْلِنْسَّ اِمه   عَّ  طَّ

25. বনশ্চয় আবম প্ৰচুৰ পবৰমোলণ পোনী িষিণ কলৰোঁ,  َّنَّٰا بَّْبنَّا  ا بًٰان  الْمَّٓاءَّ  صَّ  صَّ

26. তোৰ বপছত আবম পৃবথৱীক যথোযথভোলৱ বিদীণি কলৰোঁ;  َّقَّْقنَّا  ثُٰم ٰقًان  اَْلَّْرضَّ  شَّ  شَّ

27. তোৰ বপছত আবম তোত উৎপন্ন কলৰোঁ শসয;  َّنٌْۢبَّتْنَّا ا  فَّا بًٰان  فِْیهَّ  حَّ

28. আঙুৰ আৰু শোক-পোচব ,  وَِّعنًَّبا ٰوَّقَّْضًبان 

29. যোয়তুন আৰু তখজুৰ গছ,  یُْتْونًا ٰوَّنَّْخًلن  وَّزَّ

30. ঘন গছ-গছবনবিবশষ্ট উদযোন,  َّٓاى ِق دَّ  غُلًْبان  وَّحَّ



 

আবাছা 

 

936 

 

 عبس

31. ফ -মূ  আৰু তৃণ-ঘোঁহ,  َّبًٰان ًة ٰوَّا ِكهَّ فَّا  وَّ

32. এইলিোৰ ততোমোল োকৰ আৰু ততোমোল োকৰ ঘৰচীয়ো 

জন্তুলিোৰৰ জীৱলনোপকৰণৰ িোলি। 
اِمكُْم    لَّٰكُْم  ٰمَّتَّاعًا   وََِّلَّنْعَّ

33. এলতলক তযবতয়ো তীক্ষ্ণ (বিকট) শব্দ আবহি, ٓاءَِّت  فَّاِذَّا ُةؗ  جَّ ٓاٰخَّ  الٰصَّ

34. তসইবদনো মোনুলহ প োয়ন কবৰি তোৰ ভোতৃৰ পৰো,  ََِّّخْیِهن  ِمْن  الْمَّْرءُ  یَِّفرُٰ  یَّْوم  ا

35. আৰু তোৰ মোক-িোলপকৰ পৰো,   َِّبْیِهن  وَّاُٰمِه  وَّا

36. তোৰ স্ত্ৰী আৰু সেোনৰ পৰো,   اِحبَِّته بَِّنْیِه   وَّصَّ  وَّ

37. তসইবদনো বসহঁত প্ৰতযকলৰ হ’ি, এলন এক গুৰুতৰ অৱিো 

বযলটো তোক সমূ্পণিৰূলপ িযি ৰোবখি। 
ُٰلِ  ْ  اْمِرئ   لِك ذ   ٰمِْٰنُ ى ِ اْن   یَّْومَّ  شَّ
 یُْٰغِنْیِه  

38. তসইবদনো বকছুমোন তচলহৰো হ’ি উজ্জ্ব ,   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة ن  یَّْٰومَّ  ٰمُْسِفرَّ

39. হোঁবহলৰ ভৰো, আনিত উৎফুবল্লত,   اِحكَّة ة    ضَّ  ٰمُْستَّْبِشرَّ

40. আৰু তসইবদনো বকছুমোন তচলহৰো ধূব লৰ মব ন হ’ি,   ُوُجْوه ذ   وَّ ى ِ ا  یَّْٰومَّ ة ن  عَّلَّْیهَّ َّ  غََّبَّ

41. ক’ ো আৱৰলণ আৱবৰ ধবৰি।  ا ة    تَّْرهَُّقهَّ َّ  قََّتَّ

42. ইহঁলতই হহলছ কোবফৰ, অতযে পোপী।  َّهٓى ِك ةُ  ُهُم  اُول ةُن  الْكَّفَّرَّ رَّ  الْفَّجَّ
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আত-তোকৱীৰ التكويَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সূযিক তযবতয়ো বনষ্প্ৰভ কৰো হ’ি, ْمُس  اِذَّا ْت ن  الٰشَّ  ُكوِٰرَّ

2. আৰু নক্ষ্ত্ৰৰোবজ তযবতয়ো খবহ পবৰি, ْت ن  النُُٰجْوُم  وَّاِذَّا رَّ نْكَّدَّ  ا

3. পিিতসমূহক তযবতয়ো সিোব ত কৰো হ’ি, ْت ن   الِْجبَّالُ  وَّاِذَّا َّ  ُسْٰیِ

4. আৰু তযবতয়ো পূণি গোবভনী উটলিোৰক অযলত্ন এবৰ বদয়ো 

হ’ি, 
ارُ  وَّاِذَّا لَّْت ن  الِْعشَّ  ُعٰطِ

5. আৰু তযবতয়ো িনৰীয়ো পশুলিোৰক একবত্ৰত কৰো হ’ি, ْت ن  الُْوُحْوُش  وَّاِذَّا  ُحِشرَّ

6. আৰু তযবতয়ো সোগৰসমূহক অবিউত্তো  কৰো হ’ি, ارُ  وَّاِذَّا ْت ن   الِْبحَّ رَّ  ُسٰجِ

7. আৰু তযবতয়ো আত্মোসমূহক (সমলগোত্ৰীয়সক ৰ  গত) 

বমব ত কৰো হ’ি, 
ْت ن  النُُٰفْوُس  وَّاِذَّا  ُزٰوِجَّ

8. আৰু তযবতয়ো জীৱে সমোবধি কনযোবশশুক তসোধো হ’ি, لَّْت ن  الْمَّْوء دَّةُ  وَّاِذَّا  ُسى ِ

9. বক অপৰোধত তোইক হতযো কৰো হহবছ ?  ِقُِتلَّْت   ذَّنٌْۢب   ِباَّٰی 

10. আৰু তযবতয়ো আম নোমোসমূহ উলন্মোবচত কৰো হ’ি, ُحُف  وَّاِذَّا ْت ن   الٰصُ  نُِشرَّ

11. আৰু তযবতয়ো আকোশৰ আৱৰণ অপসোবৰত কৰো হ’ি, مَّٓاءُ  وَّاِذَّا ْت ن  الٰسَّ  ُكِشطَّ

12. আৰু তযবতয়ো জোহোন্নোমক ভীষণভোলৱ প্ৰজ্জ্বব ত কৰো 

হ’ি, 
ِحْیُم  وَّاِذَّا ْت ن  الْجَّ رَّ  ُسٰعِ

13. আৰু জোন্নোতক তযবতয়ো বনকটৱতী কৰো হ’ি, نَّٰةُ  وَّاِذَّا  اُْزلِفَّْت ن  الْجَّ
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14. ততবতয়ো প্ৰলতযক িযবিলয়ই জোবনি বস বক উপবিত 

কবৰলছ। 
ا   نَّْفس   عَّلِمَّْت  ْت   ٰمَّ رَّ  اَّْحضَّ

15. এলতলক মই শপত কবৰলছোঁ আৱতি নশী  নক্ষ্ত্ৰলিোৰৰ,   َِّبالُْخنَِّٰسن  اُقِْسُم  فَّل 

16. বযলিোৰ গবতশী , অদৃশয,  ِوَّار  الْكُنَِّٰسن  الْجَّ

17. আৰু ৰোবতৰ শপত তযবতয়ো ই বিদোয়  য়,  ن  اِذَّا وَّالَّْٰیِل ْسعَّسَّ  عَّ

18. আৰু প্ৰভোতৰ শপত তযবতয়ো ইয়োৰ আবিভি োৱ হয়,  ْبِح ن  اِذَّا وَّالٰصُ  تَّنَّٰفَّسَّ

19. বনশ্চয় এই তকোৰআনখন হহলছ সন্মোবনত ৰোছুল  হ  

অহো িোণী। 
نَّٰه   ُسْول   لَّقَّْولُ  اِ ن  رَّ  كَِّریْم 

20. বযজন শবিশো ী, আৰশ্বৰ মোব কৰ ওচৰত মযিদোসম্পন্ন,  ْرِش  ذِی ِعْندَّ  قُٰوَّة   ذِْی ن  الْعَّ ِكْی   مَّ

21. মোনযিৰ, তোত ততও ঁবিশ্বি।   اع َّٰمَّ  ٰمُطَّ َِّمْی    ث  ا

22. আৰু ততোমোল োকৰ সিী উন্মোদ নহয়,  ا مَّ اِحبُُكْم  وَّ  ِبمَّْجُنْون    صَّ

23. আৰু বনশ্চয় ততলখলত (নিীলয়) ততলখতক (বজব্ৰী ক) 

স্পষ্ট বদগেত তদবখলছ, 
لَّقَّْد  هُ  وَّ اه  الْمُِبْیِ   ِباَْلُفُِق  رَّ

24. আৰু ততওঁ গোলয়িী বিষয় সম্পলকি  কৃপণোব ও নকলৰ।  ا مَّ لَّ  وَّ ْیِب  ُهوَّعَّ ِنْی    الْغَّ  ِبضَّ

25. আৰু এয়ো তকোলনো অবভশপ্ত চয়তোনলৰো িোকয নহয়।  ا مَّ ِبقَّْوِل  وَّ ن   ُهوَّ ْیطه ن  شَّ  ٰرَِّجْیم 

26. এলতলক ততোমোল োলক তকোনফোল  গবত কবৰছো?  ََّّیْن  تَّْذهَُّبْونَّ   فَّا

27. এইখন হহলছ বিশ্বিোসীৰ িোলি উপলদশ িোণী,  ْكر   ُهوَّاَِٰلَّ  اِْن ن  ذِ لَّمِْیَّ  لِٰلْعه

28. তসই িযবিৰ িোলি, ততোমোল োকৰ মোজৰ বযলয় সৰ  

পথত চব ি বিচোলৰ। 
ٓاءَّ  لِمَّْن  َّْن  ِمْنُكْم  شَّ  یَّْٰستَِّقْیمَّ   ا
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29. ততোমোল োলক ইচ্ছো কবৰি তনোৱোৰো, তযবতয়োল লক 

বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো ক আল্লোলহ ইচ্ছো নকলৰ। 
ا  مَّ ٓاُءْونَّ  وَّ َّْن  اَِٰلَّ   تَّشَّ ٓاءَّ  ا ُ  یَّٰشَّ ٰبُ  اّلٰله  رَّ

ن  لَّمِْیَّ  الْعه
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আ -ইনবফতোৰ الإنفطاَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তযবতয়ো আকোশখন বিদীণি হ’ি, مَّٓاءُ  اِذَّا ْتن  الٰسَّ رَّ نْفَّطَّ  ا

2. আৰু তযবতয়ো নক্ষ্ত্ৰসমূহ বিবক্ষ্প্তভোলৱ খবহ পবৰি, ِكُب  وَّاِذَّا ْتن  الْكَّوَّا نْتَّثَّرَّ  ا

3. আৰু তযবতয়ো সোগৰসমূহক বিলস্ফোবৰত কৰো হ’ি, ارُ  وَّاِذَّا ْتن  الِْبحَّ رَّ  فُٰجِ

4. আৰু তযবতয়ো কিৰসমূহক উলন্মোবচত কৰো হ’ি, ْتن  الُْقُبوْرُ  وَّاِذَّا  بُْعِثرَّ

5. ততবতয়ো প্ৰলতযলকই জোবনি, বস আগল  বক তপ্ৰৰণ কবৰলছ 

আৰু বপছফোল  বক হথ আবহলছ। 
ا  نَّْفس   عَّلِمَّْت  مَّْت  ٰمَّ ْت    قَّٰدَّ رَّ َّٰخَّ  وَّا

6. তহ মোনৱ! বকলহ ততোমোক ততোমোৰ প্ৰবতপো ক সম্পলকি  

বিভ্ৰোে কবৰলছ? 
ا  اُن  یه اَّیُٰهَّ ا  اَْلِنْسَّ كَّ  مَّ ٰرَّ بِٰكَّ  غَّ   ِبرَّ

 الْكَِّریِْمن 

7. বযজলন ততোমোক সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ বপছত ততোমোক সু োম 

কবৰলছ আৰু সুসোমিসয কবৰলছ, 
لَّقَّكَّ  الَِّٰذْی  ٰوهىكَّ  خَّ ن  فَّسَّ لَّكَّ دَّ  فَّعَّ

8. আৰু বয আকৃবতত বিচোবৰলছ, ততওঁ ততোমোক (তসই 

আকৃবতলত) গ ন কবৰলছ। 
َّٰیِ  ِفْ   ة   ا ٓاءَّ  ٰمَّا  ُصوْرَّ ٰكَّبَّكَّ   شَّ  رَّ

9. তকবতয়োও নহয়, িৰং ততোমোল োলক প্ৰবতদোন বদৱসক 

অস্বীকোৰ কৰো; 
َّٰلَّ  بُْونَّ  بَّْل  ك یِْنن  ُتكَّٰذِ  ِبالٰدِ
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10. আৰু বনশ্চয় ততোমোল োকৰ ওপৰত বনলয়োবজত আলছ 

সংৰক্ষ্কদ ; 
ن  عَّلَّْیُكْم  وَّاِٰنَّ  ِفِظْیَّ  لَّحه

11. সন্মোবনত ত খক িৃি;  اًما ن  ِكرَّ َّاتِِبْیَّ  ك

12. ততোমোল োলক বয কৰো তসয়ো ততওলঁ োলক জোলন।  َّا  یَّْعلَّمُْون لُْونَّ  مَّ  تَّْفعَّ

13. বনশ্চয় সৎকমিপৰোয়ণসক  থোবকি পৰম সুখ-শোবেত।  َّارَّ  اِٰن  نَِّعْیم    لَِّفْ  اَْلَّبْرَّ

14. আৰু বনশ্চয় পোপীসক  থোবকি জোহোন্নোমত।  َّارَّ  وَّاِٰن ِحْیم  ۬   لَِّفْ  الُْفٰجَّ  جَّ

15. বসহঁলত প্ৰবতদোন বদৱসত তোত প্ৰলৱশ কবৰি;  ا یِْن  یَّْومَّ  یَّْٰصلَّْونَّهَّ  الٰدِ

16. আৰু বসহঁলত তোৰ পৰো অনুপবিত থোবকি তনোৱোবৰি।  ا مَّ ا  ُهْم  وَّ ْنهَّ  ِبغَّٓاى ِِبْیَّ   عَّ

17. আৰু ততোমোক বকলহ জনোি তয, প্ৰবতদোন বদৱস বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا یِْنن  یَّْوُم  مَّ  الٰدِ

18. আলকৌ হকলছোঁ, বকলহ ততোমোক জনোি প্ৰবতদোন বদৱস 

বক? 
ا   ثُٰمَّ  ىكَّ  مَّ َّدْره ا  ا یِْن   یَّْوُم  مَّ  الٰدِ

19. তসইবদনো তকোলনও কোলৰো িোলি এলকো কৰোৰ ক্ষ্মতো 

নোৰোবখি; আৰু তসইবদনো সকল ো বিষয়ৰ কতৃি ত্ব হ’ি আল্লোহৰ। 
ْیـ ًا    لِٰنَّْفس   نَّْفس   تَّْملُِك  َلَّ  یَّْومَّ    شَّ

ذ   وَّاَْلَّْمرُ  ى ِ ن  یَّْومَّ ِ ٰه  ّلٰلِ
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আ -মুতোবফফফীন المطففيَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ধ্বংস বসহঁতৰ িোলি বযসকল  তজোখ-মোখত কম বদলয়,   یْل ن  وَّ ِفْیَّ ٰفِ  لِٰلْمُطَّ

2. বযসকল  আনৰ পৰো মোবপ  ওঁলত পূণিমোত্ৰোত গ্ৰহণ কলৰ,  َّلُْوا اِذَّا الَِّٰذیْن ا ْكتَّ لَّ  ا  النَّٰاِس  عَّ
  ؗ  یَّْستَّْوفُْونَّ

3. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত মোবপ বদলয় অথিো ওজন কবৰ বদলয়, 

ততবতয়ো কম বদলয়। 
َّالُْوُهْم  وَّاِذَّا َّوْ  ك نُْوُهْم  ا  یُْخِسُرْونَّ   وَّزَّ

4. বসহঁলত বিশ্বোস নকলৰ তনবক তয, বসহঁত পুৰনৰুবিত হ’ি?  َّهٓى ِكَّ  یَُّظٰنُ  اََّل َّنَُّٰهْم  اُول ن  ا  ٰمَّْبُعْوثُْونَّ

5. মহোবদৱসত।   ن  لِیَّْوم ِظْیم   عَّ

6. বযবদনো সকল ো মোনুলহ বিশ্বজগতৰ প্ৰবতপো কৰ সনু্মখত 

বথয় হ’ি। 
ٰبِ  النَّٰاُس  یَُّقْوُم  یَّْٰومَّ  لَّمِْیَّ   لِرَّ  الْعه

7. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় পোপীসক ৰ আম নোমো 

বছবজ্জনত আলছ। 
َّٰلَّ   ارِ  ِكتهبَّ  اِٰنَّ  ك ْی     لَِّفْ  الُْفٰجَّ  ِسٰجِ

8. আৰু ততোমোক বকলহ জনোি তয, বছজ্জীন বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا ْی    مَّ  ِسٰجِ

9. বচবহ্নত আম নোমো।   ٰمَّْرقُْوم    ِكتهب 

10. তসইবদনো ধ্বংস অবনিোযি অস্বীকোৰকোৰীসক ৰ িোলি,   یْل ذ   وَّ ى ِ ن  یَّْٰومَّ ِبْیَّ  لِٰلْمُكَّٰذِ

11. বযসকল  প্ৰবতদোন বদৱসক অস্বীকোৰ কলৰ।  َّبُْونَّ  الَِّٰذیْن یِْن   ِبیَّْوِم  یُكَّٰذِ  الٰدِ

12. আৰু প্ৰলতযক পোবপি সীমো ংঘনকোৰীৰ িোবহলৰ আন 

তকোলনও ইয়োক অস্বীকোৰ নকলৰ। 
ا  مَّ ُب  وَّ ن  ُمْعتَّد   كُٰلُ  اَِٰلَّ  ِبه    یُكَّٰذِ ثِْیم  َّ  ا
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13. আৰু তযবতয়ো আমোৰ আয়োতসমূহ তোৰ ওচৰত বত োৱত 

কৰো হয় ততবতয়ো বস কয়, (এয়ো হহলছ) ‘পুিিৱতীসক ৰ 

উপকথো’। 

یهتُنَّا  عَّلَّْیهِ  ُتْتله  اِذَّا اِطْْیُ  قَّالَّ  اه   اَّسَّ
لِْیَّ    اَْلَّٰوَّ

14. তকবতয়োও নহয়, বসহঁতৰ কমিৰ ফ ত বসহঁতৰ অেৰত 

মোমলৰ ধবৰলছ। 
َّٰلَّ  له  رَّانَّ   بَّْل    ك ا  قُلُْوِبِهْم  عَّ َّانُْوا ٰمَّ   ك

 یَّْكِسُبْونَّ 

15. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় বসহঁত তসইবদনো বনজ 

প্ৰবতপো কৰ পৰো পদি োৰ আঁৰত থোবকি। 
َّٰلَّ   نَُّٰهْم  ك ْن  اِ بِِٰهْم  عَّ ذ   ٰرَّ ى ِ   یَّْومَّ

 لَّٰمَّْحُجْوبُْونَّ  

16. তোৰ বপছত বনশ্চয় বসহঁলত প্ৰজ্জ্বব ত জোহোন্নোমত প্ৰলৱশ 

কবৰি; 
نَُّٰهْم  ثُٰمَّ  الُوا اِ ِحْیِم   لَّصَّ  الْجَّ

17. তোৰ বপছত তকোৱো হ’ি, ‘এইলটোলৱ তসইলটো, যোক 

ততোমোল োলক অস্বীকোৰ কবৰবছ ো’। 

ا یُقَّالُ  ثُٰمَّ    ِبه   ُكنُْتْم  الَِّٰذْی  ههذَّ
بُْونَّ    ُتكَّٰذِ

18. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় পূণযৱোনসক ৰ আম নোমো 

ইবল্লয়যীনত আলছ। 
َّٰلَّ   ارِ  ِكتهبَّ  اِٰنَّ  ك ْیَّ   لَِّفْ  اَْلَّبْرَّ ِٰٰیِ  عِل

19. আৰু ততোমোক বকলহ জনোি তয, ইবল্লয়যীন বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا ِٰٰیُْونَّ   مَّ  عِل

20. বচবহ্নত আম নোমো।   ن  ِكتهب  ٰمَّْرقُْوم 

21. সোবন্নধযপ্ৰোপ্তসকল ই ইয়োক অিল োকন কলৰ।  ُُده ن  یَّْٰشهَّ بُْونَّ ٰرَّ  الْمُقَّ

22. বনশ্চয় সৎকমিপৰোয়ণসক  থোবকি পৰম সুখ-শোবেত।  َّارَّ  اِٰن ن  لَِّفْ  اَْلَّبْرَّ  نَِّعْیم 

23. সুসবজ্জত আসনত িবহ দশিন কবৰি।  َّل ٓاى ِِك  عَّ ن  اَْلَّرَّ  یَّْنُظُرْونَّ

24. তুবম বসহঁতৰ মুখমি ত সুখ-শোবেৰ উজ্জ তো 

তদবখিল  পোিো, 
ةَّ  ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  تَّْعِرُف   النَِّٰعْیِم   نَّْضرَّ
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25. বসহঁতক তমোহৰ মোবৰ তথোৱো বিশুি পোনীয় পোন কলৰোৱো 

হ’ি; 
ن  ٰرَِّحیْق   ِمْن  یُْسقَّْونَّ   ٰمَّْخُتْوم 

26. আৰু যোৰ তমোহৰ হ'ি বমছকৰ, তসলয় এই বিষলয় 

প্ৰবতলযোগীসকল  প্ৰবতলযোবগতো কৰো উবচত। 
ُمه   لِكَّ  وَِّفْ   ِمْسك     ِخته   فَّلْیَّتَّنَّافَِّس   ذه

 الْمُتَّنَّافُِسْونَّ  

27. আৰু ইয়োৰ বমেণ হ’ি তোছনীমৰ দ্বোৰো,   اُجه ِمزَّ ن  ِمْن  وَّ  تَّْسِنْیم 

28. (তসইলটো) এটো বনজৰো, যোৰ পৰো সোবন্নধযসকল  পোন 

কবৰি। 
ُب  عَّیًْنا  ا  یَّْٰشرَّ بُْونَّ   ِبهَّ ٰرَّ  الْمُقَّ

29. বনশ্চয় বযসকল  অপৰোধ কবৰলছ বসহঁলত মুবমনসক ক 

উপহোস কবৰবছ , 
ُمْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّْجرَّ َّانُْوا ا   الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ك

ُنْوا مَّ ؗ   اه كُْونَّ  یَّْضحَّ

30. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত মুবমনসক ৰ ওচলৰবদ হগবছ  

ততবতয়ো বসহঁলত চকু টিবপ বিদ্ৰূপ কবৰবছ । 
ْوا وَّاِذَّا ٰرُ ؗ   ِبِهْم  مَّ امَُّزْونَّ  یَّتَّغَّ

31. আৰু তযবতয়ো বসহঁলত আলপোনজনৰ ওচৰল  উভবত 

আবহবছ  ততবতয়ো উৎফুবল্লত হহ উভবতবছ , 
ا وَّاِذَّا َّْهلِِهُم  اِله   انْقَّلَُّبْو  نْقَّلَُّبْوا ا   ا

  ؗ  فَِّكِهْیَّ

32. আৰু বসহঁলত তযবতয়ো মুবমনসক ক তদবখবছ  ততবতয়ো 

হকবছ , ‘বনশ্চয় ইহঁত পথভ্ৰষ্ট’। 

َّْوُهْم  وَّاِذَّا ا ا رَّ لُْو  ءِ  اِٰنَّ  قَّا  هه ُؤاَلَّ
ن  ٓالُْٰونَّ  لَّضَّ

33. অথচ বসহঁতক মুবমনসক ৰ তেোৱধোয়ক বহচোলপ পল োৱো 

তহোৱো নোই। 
ا   مَّ ْ  اُْرِسلُْوا وَّ ِفِظْیَّ    عَّلَّهْْیِ  حه

34. এলতলক আবজ মুবমনসকল  উপহোস কবৰি 

কোবফৰসক ক। 
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  فَّالْیَّْومَّ  مَّ   الْكُٰفَّارِ  ِمنَّ  اه

ن  كُْونَّ  یَّْضحَّ

35. সুসবজ্জত আসনত িবহ দশিন কবৰি।  َّل ٓاى ِِك ن  عَّ  یَّْنُظُرْونَّ    اَْلَّرَّ

36. কোবফৰসকল  বসহঁতৰ কৃতকমিৰ ফ  পোল লন?  ا  الْكُٰفَّارُ  ثُٰوِبَّ  هَّْل َّانُْوا مَّ ن  ك لُْونَّ  یَّْفعَّ
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আ -ইনবশ্বক্বোক্ব الإنشقاق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তযবতয়ো আকোশখন ভোবগ পবৰি, مَّٓاءُ  اِذَّا ٰقَّْتن  الٰسَّ نْشَّ  ا

2. আৰু তোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ পো ন কবৰি আৰু 

এইলটোলৱ তোৰ কতি িয। 

َّذِنَّْت  ا  وَّا بِٰهَّ  وَُّحٰقَّْتن  لِرَّ

3. আৰু তযবতয়ো পৃবথৱীক সম্প্ৰসোবৰত কৰো হ’ি। ْتن  اَْلَّْرُض  وَّاِذَّا  ُمٰدَّ

4. আৰু পৃবথৱীলয় তোৰ বভতৰত থকো সকল োলিোৰ িোবহৰল  

বনলক্ষ্প কবৰি আৰু ই গভি শূনয হহ পবৰি। 
َّلْقَّْت  ا  وَّا ا   مَّ لَّْٰتن  فِْیهَّ  وَّتَّخَّ

5. আৰু তোৰ প্ৰবতপো কৰ আলদশ পো ন কবৰি আৰু 

এইলটোলৱ তোৰ কতি িয। 

َّذِنَّْت  ا  وَّا بِٰهَّ  وَُّحٰقَّْت   لِرَّ

6. তহ মোনৱ! তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰল  তযোৱোৰ 

আগল লক কল োৰ পবৰেম কবৰি  োবগি, তোৰ বপছতলহ 

ততওঁৰ সোক্ষ্োৎ  োভ কবৰিো। 

ا  اُن  یه اَّیُٰهَّ نَّٰكَّ  اَْلِنْسَّ َّادِح   اِ بِٰكَّ  اِله  ك  رَّ
هِقْیِه   كَّْدًحا   فَُّمل

7. এলতলক যোৰ আম নোমো তোৰ তসোঁহোতত বদয়ো হ’ি;  ا َّٰمَّ َّ  مَّْن   فَّا ن  ِكتهبَّه   اُْوِٰت  ِبیَِّمیِْنه 

8. অতযে সহজভোলৱ তোৰ বহচোপ-বনকোচ ত োৱো হ’ি।  َّْوف ُب  فَّسَّ اسَّ ابًا یُحَّ ان  ِحسَّ  یَِّٰسْْیً

9. আৰু ততওঁ তোৰ আলপোনজনৰ ওচৰল  প্ৰফুল্লবচলত্ত উভবত 

যোি; 
یَّْنقَّلُِب  َّْهلِه   اِله   وَّ  مَّْسُرْوًرا   ا

10. আৰু যোৰ আম নোমো বপছফো ৰ পৰো বদয়ো হ’ি,  ا َّٰمَّ َّ  مَّْن  وَّا ٓاءَّ  ِكتهبَّه   اُْوِٰت ن  وَّرَّ ْهِره   ظَّ

11. বস বনজৰ িোলি ধ্বংস মোবতি;  َّْوف  ثُُبوًْران  یَّْدُعْوا فَّسَّ

12. আৰু বস জ্ব ে জুইত প্ৰলৱশ কবৰি;  یَّْصله ا   وَّ ِعْْیً  سَّ
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13. বনশ্চয় বস বনজৰ পবৰয়ো  িগিৰ মোজত আনি ফুবতি ত 

আবছ , 
نَّٰه   َّانَّ  اِ َّْهلِه   ِفْ   ك  مَّْسُرْوًرا   ا

14. বনশ্চয় বস ভোবিবছ  তয, বস তকবতয়োও উভবত নোযোি;   نَّٰه ٰنَّ  اِ َّْن  ظَّ  یَُّٰحوْرَّ ۬ۛ  لَّْٰن  ا

15. বকয় নোযোি, বনশ্চয় তোৰ প্ৰবতপো ক তোৰ ওপৰত সমযক 

দৃবষ্ট দোনকোৰী। 
  ۬ بَّٰه   اِٰنَّ   بَّله  ۛ َّانَّ  رَّ ا   ِبه   ك  بَِّصْْیً

16. এলতলক মই শপত কবৰলছোঁ পবশ্চম আকোশৰ ৰঙো 

বকৰণৰ, 
فَِّقن  اُقِْسُم  فَّلَّ    ِبالٰشَّ

17. ৰোবতৰ শপত আৰু ই বযলিোৰৰ সমোলিশ ঘটোয়,  ا  وَّالَّْٰیِل مَّ ن  وَّ قَّ  وَّسَّ

18. আৰু চন্দ্ৰৰ শপত, তযবতয়ো ই পূণিতো  োভ কলৰ;  ِن  اِذَّا وَّالْقَّمَّر قَّ تَّٰسَّ  ا

19. বনশ্চয় ততোমোল োলক এটো িৰৰ পৰো আন এটো িৰল  

আলৰোহণ কবৰিো। 
كَُّبَّٰ  ْ بًَّقا  لََّتَّ ْن  طَّ بَّق    عَّ  طَّ

20. বকন্তু বসহঁতৰ বক হ’ , বসহঁলত ঈমোন তপোষণ নকলৰ 

বকয়? 
ن  َلَّ  لَُّهْم  فَّمَّا   یُْؤِمُنْونَّ

21. আৰু তযবতয়ো বসহঁতৰ ওচৰত তকোৰআন বত োৱোত কৰো 

হয় ততবতয়ো বসহঁলত ছোজদো নকলৰ বকয়? 
ُ  قُِرئَّ  وَّاِذَّا ُن  عَّلَّهْْیِ  َلَّ  الُْقْراه

 یَّْسُجُدْونَّ ۩ 

22. িৰং কোবফৰসকল  অস্বীকোৰ কলৰ।  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  بَِّل   ؗ بُْونَّ  یُكَّٰذِ

23. আৰু বসহঁলত (অেৰত) বয তপোষণ কলৰ আল্লোলহ তসই 

বিষলয় সবিলশষ অৱগত। 
 ُ َّعْلَُّم  وَّاّلٰله ؗ   ِبمَّا  ا  یُْوُعْونَّ

24. তসলয় তুবম বসহঁতক যন্ত্ৰণোদোয়ক শোবিৰ সুসংিোদ বদয়ো;  ْرُهْم اب   فَّبَّٰشِ ذَّ ن  ِبعَّ َّلِْیم   ا

25. বকন্তু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ বনৰৱবচ্ছন্ন প্ৰবতদোন। 
ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  مَّ ِملُوا اه ِت   وَّعَّ لِحه  الٰصه
َّْجر   لَُّهْم  ْْیُ  ا ن  غَّ ْمُنْون   مَّ
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আ -িুৰূজ البروَج 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত িুৰূজবিবশষ্ট আকোশৰ,  ِمَّٓاء ْوِجن  ذَّاِت  وَّالٰسَّ  الَُْبُ

2. শপত প্ৰবতশ্ৰুবতকৃত বদৱসৰ,  الْمَّْوُعْودِن  وَّالْیَّْوِم 

3. শপত দ্ৰষ্টো আৰু দৃষ্টৰ,    مَّْشُهْود اِهد  ٰوَّ  وَّشَّ

4. অবভশপ্ত হহবছ  অবিকুিৰ অবধপবতসক ,  َُّب  قُِتل  اَْلُْخُدْودِن  اَّْصحه

5. য’ত আবছ  ইন্ধনপূণি জুই।  ِالْوَّقُْودِن  ذَّاِت  النَّٰار 

6. তযবতয়ো বসহঁত ইয়োৰ কোষত উপবিষ্ট আবছ ;  ْا  ُهْم  اِذ  قُُعْود ن  عَّلَّْیهَّ

7. আৰু বসহঁলত মুবমনসক ৰ  গত বয কবৰবছ  তসয়ো প্ৰতযক্ষ্ 

কবৰবছ । 
له   وَُّهْم  ا   عَّ لُْونَّ   مَّ   ِبالْمُْؤِمِنْیَّ   یَّْفعَّ
 ُشُهْود   

8. আৰু বসহঁলত ততওলঁ োকক বনযিোতন কবৰবছ  তকৱ  এই 

কোৰলণ তয, ততওঁল োলক ঈমোন আবনবছ  পৰোৰমশো ী আৰু 

প্ৰশংসোৰ তযোগয আল্লোহৰ ওপৰত, 

ا  مَّ ُمْوا  وَّ ْ   نَّقَّ َّْن   اَِٰلَّ    ِمْٰنُ ِ   یُْٰؤِمُنْوا  ا   ِباّلٰله
ِزیْزِ  ِمْیِدن  الْعَّ  الْحَّ

9. যোৰ অবধকোৰত আলছ আকোশ আৰু পৃবথৱীৰ সোিিলভৌম 

কতৃি ত্ব; আৰু আল্লোহ সকল ো িস্তুৰ প্ৰতযক্ষ্দশী। 
وهِت   ُملُْك   لَّه    الَِّٰذْی  مه   وَّاَْلَّْرِض     الٰسَّ
 ُ له  وَّاّلٰله ء   كُٰلِ  عَّ ْ ِهْید    َشَّ  شَّ

10. বনশ্চয় বযসকল  মুবমন পুৰুষ আৰু মুবমনো নোৰীসক ক 

বিপদোপন্ন কবৰলছ তোৰ বপছত তোওিো কৰো নোই, বসহঁতৰ িোলি 

আলছ জোহোন্নোমৰ শোবি,  গলত বসহঁতৰ িোলি আলছ দহন 

যন্ত্ৰণো। 

  الْمُْؤِمِنْیَّ   فَّتَّنُوا  الَِّٰذیْنَّ   اِٰنَّ 
اُب   فَّلَُّهْم   یَُّتْوبُْوا  لَّْم   ثُٰمَّ   وَّالْمُْؤِمنهِت    عَّذَّ
نَّٰمَّ  هَّ لَُّهْم  جَّ اُب  وَّ ِریِْق   عَّذَّ  الْحَّ
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11. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীমো ো 

প্ৰিোবহত; এইলটোলৱ হহলছ মহো সফ তো। 

ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ   اِٰنَّ  مَّ ِملُوا  اه ِت   وَّعَّ لِحه  الٰصه
نٰهت    لَُّهْم  ا   ِمْن   تَّْجِرْی   جَّ ۬    تَّْحِتهَّ  ۬ ُر ر   اَْلَّنْهه
لِكَّ   الْكَِّبْْیُ   الْفَّوْزُ  ذه

12. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ তগ্ৰপ্তোৰী অবত কল োৰ।  َّبِٰكَّ  بَّْطشَّ  اِٰن ِدیْد    رَّ  لَّشَّ

13. ততলৱঁই অবিত্ব প্ৰদোন কলৰ আৰু ততলৱঁই পুনৰোৱতি ন 

ঘটোয়, 
نَّٰه   یُْبِدُئ  اِ یُِعْیُد   ُهوَّ  وَّ

14. বনশ্চয় ততওঁ ক্ষ্মোশী , অবত তেহশী ।  ُُفوْر  الْوَّدُْودُن  وَُّهوَّالْغَّ

15. আৰছৰ অবধপবত, সন্মোবনত। ْرِش  ذُو  الْمَِّجْیُدن  الْعَّ

16. ততওঁ বয বিচোলৰ তসইলটোলৱ কলৰ।   ال  یُِریُْد   لِٰمَّا  فَّٰعَّ

17. ততোমোৰ ওচৰল  হসনযিোবহনীৰ িৃত্তোে আবহ পোইলছলন?  ىكَّ  هَّْل َّته ِدیُْث  ا  الُْجُنْودِن  حَّ

18. বফৰআউনৰ আৰু ছোমূদৰ।  َّْون َُّمْودَّ   فِْرعَّ ث  وَّ

19. তথোবপও কোবফৰসক  বমথযোলৰোপ কৰোত ব প্ত;  ن  ِفْ  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  بَِّل  تَّْكِذیْب 

20. আৰু আল্লোলহ বসহঁতক তকউফো ৰ পৰো পবৰলিষ্টন কবৰ 

আলছ। 
 ُ ٓاى ِِهْم  ِمْن  وَّاّلٰله  ٰمُِحْیط    ٰوَّرَّ

21. প্ৰকৃতলত এইখন হহলছ সন্মোবনত তকোৰআন,  ن   بَّْل ن  ُهوَّقُْراه  ٰمَِّجْید 

22. সুৰবক্ষ্ত ফ কত ব বপিি।  ْن  لَّْوح   ِف  ٰمَّْحُفْوظ 



 

আি-ত্ব-লৰক্ব 

 

949 

 

 الطارق 

আত-ত্ব-বৰক্ব الطارَق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত আকোশৰ আৰু বয ৰোবতত আত্মপ্ৰকোশ কলৰ;  ِمَّٓاء اِرِقن  وَّالٰسَّ  وَّالٰطَّ

2. আৰু বকলহ ততোমোক জনোি তয, ৰোবতত বযলয় আত্মপ্ৰকোশ 

কলৰ, তসয়োলনো বক? 
ا   مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا اِرُقن  مَّ  الٰطَّ

3. (তসয়ো হহলছ) উজ্জ্ব  নক্ষ্ত্ৰ।  الثَّٰاقُِبن  النَّْٰجُم 

4. প্ৰলতযক জীৱৰ ওপৰলতই এজন তেোৱধোয়ক আলছ।  ا  لَّٰمَّٰا  نَّْفس   كُٰلُ  اِْن افِظ     عَّلَّْیهَّ  حَّ

5. এলতলক মোনুলহ বচেো কৰো উবচত তয, তোক বকলহলৰ সৃবষ্ট 

কৰো হহলছ! 
اُن  فَّلْیَّْنُظرِ   ُخلِقَّ   ِمٰمَّ  اَْلِنْسَّ

6. তোক সৃবষ্ট কৰো হহলছ দ্ৰুতগবতত স্খব ত তহোৱো পোনীলৰ,  َّن  ٰمَّٓاء    ِمْن  ُخلِق  دَّافِق 

7. বযলটো বনগিত হয় তমৰুদি আৰু িুকুৰ মোজৰ পৰো।  یَّْٰخُرُج  ْ لِْب  بَّْیِ  ِمنٌۢ ٓاى ِِب   الٰصُ َّ  وَّالَٰتَّ

8. বনশ্চয় ততও ঁতোক ওভতোই আবনিল  সক্ষ্ম।   نَّٰه له  اِ ْجِعه   عَّ  لَّقَّادِر    رَّ

9. বযবদনো তগোপন বিষয়সমূহ পৰীক্ষ্ো কৰো হ’ি,  َُّرن  ُتْبلَّ  یَّْوم ٓاى ِ رَّ  الٰسَّ

10. তসইবদনো তোৰ তকোলনো শবি নোথোবকি আৰু তকোলনো 

সহোয়কোৰীও নোথোবকি। 
 نَّاِصر    قُٰوَّة  ٰوََّلَّ  ِمْن  لَّه   فَّمَّا 

11. শপত আকোশৰ, বযলয় িৰষুণ ধোৰণ কলৰ,  ِمَّٓاء ْجِعن  ذَّاِت  وَّالٰسَّ  الٰرَّ

12. শপত পৃবথৱীৰ, বযলটো বিদীণি হয়,  ْدِعن  ذَّاِت  وَّاَْلَّْرِض  الٰصَّ



 

আি-ত্ব-লৰক্ব 

 

950 

 

 الطارق 

13. বনশ্চয় এইখন (আ -তকোৰআন) মীমোংসোকোৰী িোণী।   نَّٰه ن  لَّقَّْول   اِ  فَّْصل 

14. আৰু এইখন বনৰথিক নহয়।  ا مَّ ْزِل   وَّ ِبالْهَّ  ُهوَّ

15. বনশ্চয় বসহঁলত ভীষণ ষডযন্ত্ৰ কলৰ,  نَُّٰهْم  كَّْیًدان  یَِّكْیُدْونَّ  اِ

16. আৰু মলয়ো ভীষণ তকৌশ  কবৰলছোঁ।  ِكْیُد َّ  كَّْیًدا ۬   وَّا

17. এলতলক কোবফৰসক ক অৱকোশ বদয়ো; বসহঁতক বকছু 

সময়ৰ িোলি অৱকোশ বদয়ো। 
ِل  َّْمِهلُْهْم  الْكهِفِریْنَّ  فَّمَّٰهِ یًْدان  ا  ُروَّ
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আ -আ' ো الأعلَى 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তুবম ততোমোৰ সুমহোন প্ৰবতপো কৰ নোমৰ পবৱত্ৰতো আৰু 

মবহমো তঘোষণো কৰো, 
ِح  بِٰ بِٰكَّ  اْسمَّ  سَّ ن  رَّ  اَْلَّْعلَّ

2. বযজলন সৃবষ্ট কবৰলছ, তোৰ বপছত সু োম কবৰলছ।  لَّقَّ  الَِّٰذْی ٰوهی ن  خَّ  فَّسَّ

3. আৰু বযজলন (ভোগয) বনধিোৰণ কবৰলছ তোৰ বপছত সৎপথ 

প্ৰদশিন কবৰলছ, 
رَّ  وَّالَِّٰذْی  ی ن  قَّٰدَّ ده  فَّهَّ

4. আৰু বযজলন ঘোঁহ-িন তৃণ- তো উৎপন্ন কবৰলছ,   جَّ  وَّالَِّٰذْی َّْخرَّ  الْمَّْرعه ن  ا

5. তোৰ বপছত তসইলিোৰক ক' ো আৱজি নোত পবৰণত কবৰলছ।   لَّه عَّ َّْحوهی   ُغثَّٓاءً   فَّجَّ  ا

6. অনবতপ লম আবম ততোমোক পো  কৰোম, ফ ত তুবম 

নোপোহবৰিো, 
ُنْقِرُئكَّ  ن  فَّلَّ  سَّ  تَّْنسه 

7. তকৱ  আল্লোলহ বয বিচোলৰ তোৰ িোবহলৰ। বনশ্চয় ততও ঁ

প্ৰকোশয আৰু অপ্ৰকোশয সকল ো জোলন। 
ا  اَِٰلَّ  ٓاءَّ  مَّ ُ    شَّ نَّٰه    اّلٰله ْهرَّ  یَّْعلَُّم  اِ ا  الْجَّ مَّ  وَّ

 یَّْخفه  

8. আৰু আবম ততোমোৰ িোলি (ক যোণৰ পথ) সহজ কবৰ বদম।  َُّرك ی ۬   وَّنُیَّٰسِ  لِلْیُْسره

9. এলতলক উপলদশ বদয়ো, যবদ উপলদশ ফ প্ৰসূ হয়;  ْر ٰكِ ِت  اِْن  فَّذَّ ی   نَّٰفَّعَّ ْكره  الٰذِ

10. উপলদশ বসলয়ই গ্ৰহণ কবৰি বযলয় ভয় কলৰ।  ُٰكَّر یَّٰذَّ ن  مَّْن  سَّ  یَّْٰخَشه
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11. আৰু বয হতভোগয বস ইয়োক অগ্ৰোহয কবৰি,  ا نَُّٰبهَّ یَّتَّجَّ ن  وَّ  اَْلَّْشقَّ

12. বস ভয়োৱহ জুইত প্ৰলৱশ কবৰি।  ی   النَّٰارَّ  یَّْصلَّ  الَِّٰذْی  الْكَُْبه

13. তোৰ বপছত বস তোত মৃতুযিৰলণো কবৰি তনোৱোবৰি আৰু 

জীবৱতও থোবকি তনোৱোবৰি। 
ا  یَُّمْوُت  َلَّ  ثُٰمَّ   یَّْحیه   وََّلَّ  فِْیهَّ

14. বনশ্চয় বসলয় সফ তো  োভ কলৰ, বযলয় আত্মশুবি কলৰ।  َّفْلَّحَّ  قَّْد ن  مَّْن  ا ٰكه  تَّزَّ

15.  গলত তোৰ প্ৰবতপো কৰ নোম স্মৰণ কলৰ আৰু ছো োত 

আদোয় কলৰ। 

كَّرَّ  بِٰه   اْسمَّ  وَّذَّ ٰله   رَّ  فَّصَّ

16. বকন্তু ততোমোল োলক পৃবথৱীৰ জীৱনকলহ প্ৰোধোনয বদয়ো,  وةَّ  ُتْؤثُِرْونَّ  بَّْل یه نْیَّاؗ   الْحَّ  الٰدُ

17. অথচ আবখৰোত সলিিোত্তম আৰু িোয়ী।  ُة َّبْقه   وَّاَْلهِخرَّ ْْی  ٰوَّا  خَّ

18. বনশ্চয় ইয়োৰ িণিনো আলছ পূিিৱতী ছহীফোসমূহত,  َّا اِٰن ُحِف  لَِّف  ههذَّ ن  الٰصُ  اَْلُْوله

19. ইব্ৰোহীম আৰু মূছোৰ ছহীফোসমূহত।  ِهْیمَّ  ُصُحِف بْره ن  اِ ُمْوسه  وَّ
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আ -গোবশ্বয়োহ الغاشية 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ততোমোৰ ওচৰল  আচ্ছন্নকোৰী (বক্বয়োমতৰ) সংিোদ 

আবহলছলন? 
ىكَّ  هَّْل  َّته ِدیُْث  ا اِشیَِّة   حَّ  الْغَّ

2. তসইবদনো বকছুমোন মুখমি  হ’ি অৱনত,   ذ   ُوُجْوه ى ِ ن  یَّْٰومَّ ة  اِشعَّ  خَّ

3. কমিক্লোে, পবৰেোে,   ن  عَّاِملَّة  نَّٰاِصبَّة 

4. বসহঁলত প্ৰলৱশ কবৰি জ্ব ে জুইত;  اِمیًَّةن  نَّاًرا تَّْصله  حَّ

5. (বসহঁতক) উত্তপ্ত উত ো বনজৰোৰ পোনী পোন কবৰিল  বদয়ো 

হ’ি; 
ْی   ِمْن  ُتْسقه  نِیَّة    عَّ  اه

6. বসহঁতৰ িোলি কোঁইটবিবশষ্ট ঘোঁহৰ িোবহলৰ আন তকোলনো খোদয 

নোথোবকি, 
ام   لَُّهْم  لَّیْسَّ  عَّ ن   ِمْن  اَِٰلَّ  طَّ ِریْع   ضَّ

7. এই খোদযই বসহঁতৰ পুবষ্টও সোধন নকবৰি আৰু কু্ষ্ধোও বনিৃত্ত 

নকবৰি। 
 ُجْوع    ِمْن  یُْغِنْ  وََّلَّ  یُْسِمُن  َٰلَّ 

8. তসইবদনো বকছুমোন মুখমি  হ’ি আনলিোজ্জ্ব ,   ذ   ُوُجْوه ى ِ ن  یَّْٰومَّ  نَّٰاِعمَّة 

9. বনজৰ কমিৰ সোফ যত পবৰতৃপ্ত,  ا ْعِیهَّ ن  لِٰسَّ اِضیَّة   رَّ

10. (লতওলঁ োলক িোন পোি) সুউচ্চ জোন্নোতত,  ْنَّٰة   ِف ن  جَّ  عَّالِیَّة 

11. তোত ততওঁল োলক তকোলনো অনথিক কথো শুবনিল  

নোপোি, 
ا  تَّْسمَّعُ  َٰلَّ  ِغیًَّة   فِْیهَّ  َلَّ

12. তোত থোবকি প্ৰিোহমোন বনজৰো,  ا ْی   فِْیهَّ اِریَّة    عَّ  جَّ
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13. তোত থোবকি উন্নত শযযোসমূহ,  ا ن  ُسُرر   فِْیهَّ ة   ٰمَّْرفُْوعَّ

14. আৰু প্ৰস্তুত থোবকি পোনপোত্ৰসমূহ,   ْكوَّاب َّ ن  وَّا ة   ٰمَّْوُضْوعَّ

15. আৰু শোৰী শোৰীলক ৰখো গোৰুসমূহ,  ن   وَّنَّمَّاِرُق  مَّْصُفْوفَّة 

16. আৰু বিিৃত পোবৰ তথোৱো দব চোসমূহ,  ُٰ اِب َّة    وَّزَّرَّ  مَّْبثُْوث

17. ইহঁলত উটৰ বপলন দৃবষ্টপোত নকলৰ তনবক, তকলনলক 

তোক সৃবষ্ট কৰো হহলছ? 
َّفَّلَّ    كَّْیفَّ  اَْلِِبِل  اِلَّ  یَّْنُظُرْونَّ  ا

 ُخلِقَّْتۥ 

18. আৰু আকোশৰ ফোল , তকলনলক তোক উিি ত িোপন কৰো 

হহলছ? 
مَّٓاءِ  وَّاِلَّ  ْتۥ  كَّْیفَّ  الٰسَّ  ُرفِعَّ

19. আৰু পিিতসমূহৰ ফোল , তসইলিোৰ তকলনলক প্ৰবতবিত 

কৰো হহলছ? 
 نُِصبَّْتۥ  كَّْیفَّ  الِْجبَّاِل  وَّاِلَّ 

20. আৰু পৃবথৱীখনৰ ফোল , বকদলৰ তোক বিিৃত কৰো হহলছ?  َّْتۥ  كَّْیفَّ  اَْلَّْرِض  وَّاِل  ُسِطحَّ

21. এলতলক তুবম উপলদশ বদয়ো, তুবমলতো তকৱ  এজন 

উপলদশদোতো, 
  ۬ ْر   ٰكِ نَّٰمَّا    فَّذَّ َّنْتَّ  اِ ر    ا ٰكِ  ُمذَّ

22. তুবম বসহঁতৰ ওপৰত শবি প্ৰলয়োগকোৰী নহয়।  َّلَّْست  ْ ن  عَّلَّهْْیِ ْیِطر  َّ  ِبُمص 

23. বকন্তু তকোলনোিোই মুখ ঘূৰোই  ’ত  অথিো কুফৰী কবৰল ,  َّٰله  مَّْن  اَِٰل ن  تَّوَّ  وَّكَّفَّرَّ

24. ততলে আল্লোলহ তোক মহোশোবি প্ৰদোন কবৰি।  ُبُه ٰذِ ُ  فَُّیعَّ ابَّ  اّلٰله ذَّ َّ   الْعَّ ْكَبَّ  اَْلَّ

25. বনশ্চয় আমোৰ ওচৰলতই বসহঁতৰ প্ৰতযোৱতি ন।  َّاِیَّابَُّهْمن  اِلَّیْنَّا   اِٰن 

26. আৰু বসহঁতৰ বহচোপ-বনকোচ আমোলৰই দোবয়ত্ব।  َّابَُّهْمن  عَّلَّیْنَّا  اِٰنَّ  ثُٰم  ِحسَّ
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আ -ফজৰ الفجر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ফজৰৰ সময়ৰ শপত,  وَّالْفَّْجِرن 

2. শপত দহ ৰোবতৰ,   لَّیَّال ن  وَّ ْشر   عَّ

3. শপত তযোৰ আৰু বিলযোৰৰ,  ْفِع  وَّالْوَّْتِرن  وَّالٰشَّ

4. আৰু ৰোবতৰ শপত তযবতয়ো ই বিদোয়  য়,  یَّْسِر   اِذَّا وَّالَّْٰیِل 

5. ইয়োৰ মোজত তিোধসম্পন্ন িযবিৰ িোলি দৃঢ প্ৰমোণ নোইলন?  لِكَّ  ِفْ  هَّْل م   ذه  ِحْجر    لِِٰذْی  قَّسَّ

6. তুবম তদখো নোইলন, ততোমোৰ প্ৰবতপো লক আদ সম্প্ৰদোয়ৰ 

 গত বক আচৰণ কবৰবছ ? 
َّلَّْم  لَّ  كَّْیفَّ  تَّرَّ  ا بُٰكَّ  فَّعَّ اد  ن  رَّ  ِبعَّ

7. ইৰোম তগোত্ৰৰ  গত, বযসক  আবছ  সুউচ্চ প্ৰোসোদৰ 

অবধকোৰী? 
 الِْعمَّادِ ن  ذَّاِت  اِرَّمَّ 

8. যোৰ সমতু য (জোবত) তকোলনো তদশলত সৃবষ্ট কৰো তহোৱো 

নোই; 
ا  یُْخلَّْق  لَّْم  الَِّٰتْ  دِ ن  ِف  ِمثْلُهَّ  الِْبلَّ

9. আৰু ছোমূদ সম্প্ৰদোয়ৰ  গত (বক আচৰণ কবৰবছ ) 

বযসকল  হভয়োমত বশ  কোটি ঘৰ বনমিোণ কবৰবছ ; 
َُّمْودَّ  ث ابُوا الَِّٰذیْنَّ  وَّ ْخرَّ  جَّ  ِبالْوَّادِ ن  الٰصَّ

10. আৰু শূ দিৰ অবধকোৰী বফৰআউনৰ  গত (বক আচৰণ 

কবৰবছ ) 
ْونَّ  فِْرعَّ  اَْلَّْوتَّادِ ن  ذِی وَّ
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11. বযসকল  তদশত সীমো ংঘন কবৰবছ ,  َّْوا الَِّٰذیْن غَّ دِ ن  ِف  طَّ  الِْبلَّ

12. তোৰ বপছত তোত অশোবে িৃবি কবৰবছ । ْكثَُّرْوا َّ ا  فَّا ادَّ ن  فِْیهَّ  الْفَّسَّ

13. ফ ত ততোমোৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ ওপৰত শোবিৰ 

চোিুক মোবৰবছ । 

ٰبَّ  ْ  فَّصَّ بُٰكَّ  عَّلَّهْْیِ ْوطَّ  رَّ اب  ۬ن  سَّ  عَّذَّ

14. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো লক সতকি  দৃবষ্ট ৰোলখ।  َّبَّٰكَّ  اِٰن ادِ   رَّ  لَِّبالْمِْرصَّ

15. আৰু মোনুহৰ প্ৰকৃবত এলনকুৱো তয, তযবতয়ো তোৰ 

প্ৰবতপো লক তোক সন্মোন আৰু অনুগ্ৰহ প্ৰদোন কবৰ পৰীক্ষ্ো 

কলৰ, ততবতয়ো বস কয়, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক তমোক সন্মোবনত 

কবৰলছ’। 

ا  َّٰمَّ اُن  فَّا ا  اِذَّا اَْلِنْسَّ هىهُ  مَّ بُٰه   ابْتَّل   رَّ
مَّه   ْكرَّ َّ ۬   فَّا مَّه  ن ْ   فَّیَُّقْولُ   وَّنَّٰعَّ ٰبِ  رَّ
ِن   مَّ ْكرَّ َّ  ا

16. আৰু তযবতয়ো তোক পৰীক্ষ্ো কবৰিল  তোৰ জীবৱকো 

সংকুবচত কবৰ বদলয়, ততবতয়ো বস কয়, ‘তমোৰ প্ৰবতপো লক 

তমোক  োবঞ্ছত কবৰলছ’। 

ا   َّٰمَّ ا  اِذَّا وَّا هىهُ  مَّ رَّ  ابْتَّل ۬   عَّلَّْیهِ  فَّقَّدَّ   ِرْزقَّه  ن
ْ   فَّیَُّقْولُ  ٰبِ َّهَّانَِّن   رَّ  ا

17. তকবতয়োও নহয়, িৰং ততোমোল োলক এতীমক সমোদৰ 

নকৰো, 
َّٰلَّ  ن  ُتْكِرُمْونَّ  َٰلَّ  بَّْل  ك  الْیَِّتیْمَّ

18. আৰু ততোমোল োলক বমচবকনক খোদয প্ৰদোন কবৰিল  

পৰস্পলৰ পৰস্পৰক উৎসোবহত নকৰো, 
ْونَّ  وََّلَّ  ٰضُ ٓ له  تَّحه اِم  عَّ عَّ ن  طَّ  الْمِْسِكْیِ

19. আৰু ততোমোল োলক উত্তৰোবধকোৰৰ সম্পদ সমূ্পণিৰূলপ 

গ্ৰোস কবৰ তপল োৱো, 
َّاثَّ  وَّتَّاْكُلُْونَّ  َّكًْل  الَٰتُ  لَّٰمًٰان  ا

20. আৰু ততোমোল োলক ধন-সম্পদক অবতলক ভো লপোৱো;  َّٰمًا   ُحبًٰا  الْمَّالَّ  وَُّتِحبُْٰون  جَّ



 

আি-ফজৰ 

 

957 

 

 الفجر 

21. তকবতয়োও নহয়। তযবতয়ো পৃবথৱীখনক চূণি-বিচূণি কৰো 

হ’ি, 
َّٰلَّ   ٰكَِّت  اِذَّا ك  دَّكًٰان  دَّكًٰا اَْلَّْرُض  دُ

22. আৰু তযবতয়ো ততোমোৰ প্ৰবতপো লক আগমন কবৰি আৰু 

বফবৰিোসকল  শোৰীিিভোলৱ উপবিত হ’ি, 
ٓاءَّ  بُٰكَّ  وَّجَّ ٰفًا   وَّالْمَّلَُّك  رَّ ٰفًا    صَّ  صَّ

23. আৰু তসইবদনো জোহোন্নোমক উপবিত কৰো হ’ি, তসইবদনো 

মোনুলহ স্মৰণ কবৰি, বকন্তু এই স্মৰণ তোৰ তকলনলক কোমত 

আবহি? 

ءَّ  ذ    وَِّجاْیٓ ى ِ ۬   یَّْومَّ نَّٰمَّ ن هَّ ذ    ِبجَّ ى ِ  یَّْومَّ
ٰكَّرُ  اُن  یَّٰتَّذَّ َّٰنه  اَْلِنْسَّ ی   لَّهُ  وَّا ْكره  الٰذِ

24. (ততবতয়ো) বস ক’ি, ‘হোয়! এই জীৱনৰ িোলি মই যবদ 

বকিো অবগ্ৰম প োল োঁলহঁলতন, 
ِنْ  یَُّقْولُ  ْمُت  یهلَّیْتَّ ْ   قَّٰدَّ یَّاِٰت  لِحَّ

25. তসইবদনো ততওঁৰ শোবিৰ দলৰ শোবি তকোলনও বদি 

তনোৱোবৰি। 
ذ   ى ِ ُب  َٰلَّ  فَّیَّْومَّ ٰذِ ابَّه    یُعَّ ن  عَّذَّ د   اَّحَّ

26. আৰু ততওঁৰ িোলন্ধোনৰ দলৰ িোলন্ধোন আন তকোলনও বদি 

তনোৱোবৰি। 
َّاقَّه    یُْوثُِق  وََّلَّ  د    وَّث  اَّحَّ

27. তহ প্ৰশোে আত্মো!  ا نَُّٰة ۬   النَّْٰفُس  یه اَّیَُّٰتهَّ  الْمُْطمَّى ِ

28. তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰল  উভবত আহো সন্তুষ্ট 

আৰু সলেোষভোজন হহ, 
بِِٰك  اِله  اْرِجِعْ   اِضیَّةً  رَّ  ٰمَّْرِضٰیًَّة   رَّ

29.  গলত তমোৰ িোিোসক ৰ অেভুি ি হহ তযোৱো,  ِْدْین  ِفْ  فَّادُْخِل  ِعبه

30. আৰু তমোৰ জোন্নোতত প্ৰলৱশ কৰো।  ْن  وَّادُْخِل نَِّٰتْ  جَّ
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আ -িো োদ البلَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. মই শপত কবৰলছোঁ এই (মক্কো) নগৰখনৰ,   َّا اُقِْسُم  َل ذَّ  الْبَّلَِّدن  ِبهه

2. আৰু তুবম এই নগৰৰ অবধিোসী,  ََّّنْت ٌۢ  وَّا ا ِحٰل  ذَّ  الْبَّلَِّدن  ِبهه

3. শপত জন্মদোতোৰ আৰু বযলটো বস জন্ম বদলছ তোলৰো 

(শপত)। 

ا  مَّ وَّالِد  ٰوَّ ن  وَّ لَّدَّ  وَّ

4. বনঃসলিলহ আবম মোনুহক সৃবষ্ট কবৰলছোঁ কল োৰ দুখ-কষ্টৰ 

মোজত। 
لَّْقنَّا  لَّقَّْد  انَّ  خَّ  كَّبَّد    ِفْ  اَْلِنْسَّ

5. বস ভোলি তনবক তয, তকবতয়োও তোৰ ওপৰত তকোলনোলৱই 

ক্ষ্মতোৱোন নহ’ি? 
ُب  َّیَّْحسَّ َّْن  ا د    عَّلَّْیهِ  یَّْٰقِدرَّ  لَّْٰن  ا  اَّحَّ

6. বস কয়, 'মই প্ৰচুৰ ধন-সম্পদ নোশ কবৰলছোঁ'।  َُّْهلَّكُْت  یَُّقْول اًَل  ا  لُٰبًَّدا   مَّ

7. বস ভোলি তনবক তয, তকোলনও তোক তদখো নোই?  ُب َّیَّْحسَّ َّْن  ا ه    لَّْٰم  ا د    یَّرَّ  اَّحَّ

8. তোৰ িোলি আবম দুটো চকু সৃবষ্ট কৰো নোইলন?  َّلَّْم ْل  ا ن   لَّٰه   نَّْجعَّ  عَّیْنَّْیِ

9. এখন বজভো আৰু দুখন ও ঁ?  ن فَّتَّْیِ انًا ٰوَّشَّ لِسَّ  وَّ

10. আৰু আবম তোক তদখুৱোইলছোঁ দুটো পথ।  ُه یْنه یِْن   وَّهَّدَّ  النَّْٰجدَّ
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11. বকন্তু বস দুগিম বগবৰপথত প্ৰলৱশ কৰো নোই।  َّمَّ  فَّل ؗ   اقْتَّحَّ قَّبَّةَّ  الْعَّ

12. আৰু ততোমোক বকলহ জনোি তয, দুগিম বগবৰপথ বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا قَّبَُّة   مَّ  الْعَّ

13. তসইলটো হহলছ, দোসমুবি।  ُن  فَّٰك قَّبَّة   رَّ

14. অথিো দুবভি ক্ষ্ৰ বদনত খোদযদোন কৰো,  َّْو م   ا ن   ذِْی  یَّْوم   ِفْ  اِْطعه  مَّْسغَّبَّة 

15. বনকটোত্মীয় এতীমক,  ن  ذَّا یَِّٰتیًْما بَّة  ْقرَّ  مَّ

16. অথিো দবৰদ্ৰ-বনলষ্পবষত অভোৱগ্ৰিক,  َّْو بَّة    ذَّا ِمْسِكیًْنا  ا  مََّْتَّ

17.  গলত এলনকুৱো ত োকৰ অেভুি ি তহোৱো বযসকল  

ঈমোন আবনলছ আৰু পৰস্পৰক হধযিয ধোৰণ কবৰিল  উপলদশ 

বদলয়,  গলত উপলদশ বদলয় পৰস্পৰক দয়ো-অনুগ্ৰহ 

কবৰিল ; 

َّانَّ  ثُٰمَّ  ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  ِمنَّ  ك مَّ ْوا اه  وَّتَّوَّاصَّ
َْبِ  ْوا ِبالٰصَّ مَِّة   وَّتَّوَّاصَّ  ِبالْمَّْرحَّ

18. এওঁল োলকই হহলছ তসৌভোগযশো ী।  َّهٓى ِك ُب  اُول  الْمَّْیمَّنَِّة   اَّْصحه

19. আৰু বযসকল  আমোৰ আয়োতসমূহক অস্বীকোৰ কবৰলছ, 

বসহঁলতই হহলছ দুভি গীয়ো। 

ُب  ُهْم  ِباهیهِتنَّا  كَّفَُّرْوا وَّالَِّٰذیْنَّ   اَّْصحه
 الْمَّْشـ َّمَِّة  

20. বসহঁলতই অিৰুি জুইত পবৰলিবষ্টত থোবকি।  ْ ة ن  نَّار   عَّلَّهْْیِ دَّ  ٰمُْؤصَّ
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আশ্ব-শ্বোমচ الشمَس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত সূযিৰ আৰু তোৰ তপোহৰৰ,  ْمِس ا ن  وَّالٰشَّ ىهَّ  وَُّضحه

2. শপত চন্দ্ৰৰ, তযবতয়ো ই সূযিৰ বপছত আবিভি োৱ হয়,  ِا ن  اِذَّا وَّالْقَّمَّر هىهَّ  تَّل

3. আৰু বদনৰ শপত, তযবতয়ো সূযিক প্ৰকোশ কলৰ,  ِار ا ن  اِذَّا وَّالنَّٰهَّ لٰهىهَّ  جَّ

4. ৰোবতৰ শপত তযবতয়ো ই সূযিক আচ্ছোবদত কলৰ,  ا ن  اِذَّا وَّالَّْٰیِل ىهَّ  یَّْغشه

5. শপত আকোশৰ আৰু তসই সেোৰ বযজলন ইয়োক বনমিোণ 

কবৰলছ, 
مَّٓاءِ  ا  وَّالٰسَّ مَّ ا ن  وَّ  بَّنهىهَّ

6. পৃবথৱীৰ শপত আৰু বযজলন ইয়োক বিিৃত কবৰলছ,  ا  وَّاَْلَّْرِض مَّ ا ن  وَّ ىهَّ حه  طَّ

7. শপত প্ৰোণৰ আৰু বযজলন ইয়োক সুবিনযি কবৰলছ,   ا  وَّنَّْفس مَّ ا ن  وَّ ٰوهىهَّ  سَّ

8. তোৰ বপছত ইয়োক তোৰ সৎকমিৰ আৰু অসৎকমিৰ জ্ঞোন দোন 

কবৰলছ, 
ا  مَّهَّ َّلْهَّ ا ن  فُُجوْرَّهَّا  فَّا  وَّتَّْقوهىهَّ

9. বনঃসলিলহ বসলয়ই সফ  হহলছ বযলয় বনজলক পবৱত্ৰ 

কবৰলছ। 
َّفْلَّحَّ  قَّْد  ا ن  مَّْن  ا ىهَّ ٰكه  زَّ

10. আৰু বসলয়ই িযথি হহলছ, বযলয় বনজলক ক ুবষত কবৰলছ।  ابَّ  وَّقَّْد ا   مَّْن   خَّ ىهَّ  دَّٰسه

11. ছোমূদ সম্প্ৰদোলয় অিোধযতোিশতঃ (সতযক) অস্বীকোৰ 

কবৰবছ । 
بَّْت  َُّمْودُ  كَّٰذَّ ا   ث ْغوهىهَّ  ِبطَّ

12. তযবতয়ো বসহঁতৰ মোজৰ দুভি গীয়ো িযবিজন তৎপৰ হহ 

উঠিবছ , 
نٌْۢبَّعَّثَّ  اِذِ  ا ن  ا َّْشقهىهَّ  ا
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13. ততবতয়ো আল্লোহৰ ৰোছুল  বসহঁতক হকবছ , 'আল্লোহৰ 

উটজনীক আৰু তোইৰ পোনী তখোৱো সম্পলকি  সোৱধোন তহোৱো'। 
ُسْولُ  لَُّهْم  فَّقَّالَّ  ِ  رَّ ِ  نَّاقَّةَّ  اّلٰله  اّلٰله

ا   هَّ  وَُّسْقیه

14. বকন্তু বসহঁলত অস্বীকোৰ কবৰবছ  আৰু উটজনীক িধ 

কবৰবছ । ফ ত বসহঁতৰ প্ৰবতপো লক বসহঁতৰ পোপকমিৰ 

িোলি বসহঁতক সমূল  ধ্বংস কবৰ একোকোৰ কবৰ বদবছ । 

بُْوهُ  ۬   فَّكَّٰذَّ قَُّرْوهَّا ن  مَّ   فَّعَّ ْمدَّ ْ  فَّدَّ   عَّلَّهْْیِ
بُُٰهْم  ْ  رَّ نٌُِْۢبِ ا ن  ِبذَّ ٰوهىهَّ  فَّسَّ

15. আৰু ততওঁ ইয়োৰ পবৰণোমক তকবতয়োও ভয় নকলৰ।  َّاُف  وََّل ان  یَّخَّ هَّ  ُعْقبه
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আ - োই  الليل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত ৰোবতৰ, তযবতয়ো ই আচ্ছন্ন কলৰ,  ن  اِذَّا وَّالَّْٰیِل  یَّْغَشه

2. শপত বদনৰ, তযবতয়ো ই উজ্জ্ব  হয়,  ِار ن  اِذَّا وَّالنَّٰهَّ ٰله  تَّجَّ

3. আৰু শপত তসই সেোৰ, বযজলন নৰ আৰু নোৰীক সৃবষ্ট 

কবৰলছ। 
ا  مَّ لَّقَّ  وَّ كَّرَّ  خَّ  وَّاَْلُنْثه ین  الٰذَّ

4. বনশ্চয় ততোমোল োকৰ কমিপ্ৰলচষ্টো বিবভন্ন প্ৰকৃবতৰ।  َّْعیَُّكْم  اِٰن ٰته   سَّ  لَّشَّ

5. এলতলক বযলয় দোন কলৰ আৰু তোক্বৱো অৱ ম্বন কলৰ,  ا َّٰمَّ ن  اَّْعٰطه  مَّْن   فَّا تَّٰقه  وَّا

6.  গলত বয উত্তম তোক সতয িুব  গ্ৰহণ কলৰ,  َّق ٰدَّ ن  وَّصَّ  ِبالُْحْسنه

7. শীলেই আবম তোৰ িোলি সুগম কবৰ বদম (জোন্নোতৰ) সহজ 

পথ। 

ُره   ُنیَّٰسِ ی   فَّسَّ  لِلْیُْسره

8. আনহোলত বযলয় কৃপণোব  কলৰ আৰু বনজলক স্বয়ংসমূ্পণি 

িুব  ভোলি, 
ا  َّٰمَّ ْ  وَّا ن  بَِّخلَّ  مَّنٌۢ  وَّاْستَّْغنه

9.  গলত বয উত্তম তোক অস্বীকোৰ কলৰ,  َّب ن  وَّكَّٰذَّ  ِبالُْحْسنه

10. শীলেই আবম তোৰ িোলি সুগম কবৰ বদম (জোহোন্নোমৰ) 

কঠিন পবৰণোমৰ পথ। 

ُره   ُنیَّٰسِ ی   فَّسَّ  لِلُْعْسره



 

আি-িাইি 

 

963 

 

 الليل

11. তযবতয়ো বস ধ্বংস হ’ি, ততবতয়ো তোৰ সম্পদ তকোলনো 

কোমত নোবহি। 
ا  مَّ ْنهُ  یُْغِنْ  وَّ الُه    عَّ دٰهی   اِذَّا مَّ  تَّرَّ

12. বনশ্চয় পথপ্ৰদশিন কৰোলটোলৱ হহলছ আমোৰ কতি িয।  َّیؗ   عَّلَّیْنَّا  اِٰن  لَّلُْهده

13. বনশ্চয় আবমলয়ই পৰকো  আৰু ইহকো ৰ মোব ক।  َّةَّ  لَّنَّا  وَّاِٰن  وَّاَْلُْوله  لَّْلهِخرَّ

14. এলতলক আবম ততোমোল োকক ত ব হোন জুই সম্পলকি  

সতকি  কবৰ বদলছোঁ। 

ْرُتُكْم  َّنْذَّ  تَّلَّٰظه   نَّاًرا فَّا

15. তোত প্ৰলৱশ কবৰি তকৱ  তসই িযবি, বযজন হ’ি চৰম 

দুভি গীয়ো, 
ا   َلَّ  هىهَّ ن  اَِٰلَّ  یَّْصل  اَْلَّْشقَّ

16. বযলয় অস্বীকোৰ কবৰলছ আৰু মুখ ঘূৰোই হ লছ।  بَّ  الَِّٰذْی ٰله   كَّٰذَّ  وَّتَّوَّ

17. আৰু ইয়োৰ পৰো দুলৰত ৰখো হ’ি পৰম মুত্তোক্বী িযবিক,  ا نَُّٰبهَّ ُیجَّ ن  وَّسَّ  اَْلَّْتقَّ

18. বযলয় আত্মশুবিৰ িোলি বনজৰ সম্পদ দোন কলৰ,  الَِّٰذْی  ْ الَّه   یُْؤِٰت ٰكه   مَّ  یَّتَّزَّ

19. আৰু তোৰ প্ৰবত কোলৰো এলন অনুগ্ৰহ নোই যোৰ প্ৰবতদোন 

বদি  োবগি, 
ا  مَّ د   وَّ ه   َِلَّحَّ ین  نِْٰعمَّة   ِمْن  ِعْندَّ  ُتْجزه 

20. তকৱ  তোৰ মহোন প্ৰবতপো কৰ সন্তুবষ্টৰ প্ৰতযোশোত;  َّبِٰهِ  وَّْجهِ  ابِْتغَّٓاءَّ  اَِٰل  اَْلَّْعله   رَّ

21. আৰু অনবতপ লম ততওঁ সন্তুবষ্ট  োভ কবৰি।  َّْوف لَّسَّ ن  وَّ  یَّْرضه
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 الضىح

আদ-জুহো الضحَي 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পূিিোহ্নৰ শপত,  ن حه  وَّالٰضُ

2. শপত ৰোবতৰ, তযবতয়ো ই অন্ধকোৰোচ্ছন্ন হয়।  ن  اِذَّا وَّالَّْٰیِل جه  سَّ

3. ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ততোমোক পবৰতযোগ কৰো নোই আৰু 

অসন্তুষ্টও তহোৱো নোই। 
ا  بُٰكَّ  وَّدَّٰعَّكَّ  مَّ ا   رَّ مَّ  قَّله   وَّ

4. বনশ্চয় ততোমোৰ িোলি পৰিতী সময় পূিিৱতী সময়তলক 

উত্তম। 
ةُ  لَّْلهِخرَّ ْْی    وَّ  اَْلُْوله   ِمنَّ  لَّٰكَّ  خَّ

5. বনশ্চয় অনবতপ লম ততোমোৰ প্ৰবতপো লক ততোমোক 

(এলনকুৱো) অনুগ্ৰহ প্ৰদোন কবৰি, যোৰ ফ ত তুবম সন্তুষ্ট হ’িো। 
ْوفَّ  لَّسَّ بُٰكَّ  یُْعِطیْكَّ  وَّ ْضه   رَّ  فََّتَّ

6. ততওঁ ততোমোক অনোথ অৱিোত তপোৱো নোবছ লন? তোৰ 

বপছত ততলৱঁই ততোমোক আেয় বদলছ। 
َّلَّْم  ی    یَِّتیًْما  یَِّجْدكَّ  ا  فَّاهوه

7. আৰু ততওঁ ততোমোক পোইবছ  পথহোৰো অৱিোত, তোৰ 

বপছত ততলৱঁই ততোমোক পথবনলদি শ বদলছ। 
كَّ  دَّ ٓاَٰلً  وَّوَّجَّ ی    ضَّ ده  فَّهَّ

8. আৰু ততও ঁততোমোক পোইবছ  সম্ব হীন দবৰদ্ৰৰূলপ, তোৰ 

বপছত ততলৱঁই অভোৱমুি কবৰল । 
كَّ  دَّ  فَّاَّْغنه   عَّٓاى ًِل  وَّوَّجَّ

9. এলতলক তুবম এতীমৰ (অনোথৰ) প্ৰবত কল োৰ নহ’িো।  ا َّٰمَّ ْر   فَّلَّ  الْیَِّتیْمَّ  فَّا  تَّْقهَّ

10. আৰু বভখোৰীক ধমক বনবদিো।  ا َّٰمَّ ٓاى ِلَّ  وَّا ْر   فَّلَّ  الٰسَّ  تَّْنهَّ

11. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ অনুগ্ৰহৰ কথো প্ৰচোৰ কৰো।  ا َّٰمَّ بِٰكَّ  ِبِنْعمَّةِ  وَّا ْثن  رَّ ٰدِ  فَّحَّ
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 الرشح

আশ্ব-শ্বোৰোহ الشرح 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আবম ততোমোৰ (ক যোণৰ) িোলি ততোমোৰ িুকু প্ৰশি কবৰ 

বদয়ো নোইলন? 
َّلَّْم  ْح  ا ن  لَّكَّ  نَّْشرَّ كَّ ْدرَّ  صَّ

2. আৰু আবম ততোমোৰ পৰো ততোমোৰ তিোজো অপসোৰণ কৰো 

নোইলন? 
ْعنَّا وَّضَّ ْنكَّ  وَّ ن  عَّ  وِْزرَّكَّ

3. বয তিোজোই ততোমোৰ বপঠি ভোবঙ তপ োইবছ ,   َّنْقَّضَّ  الَِّٰذْی ن  ا كَّ ْهرَّ  ظَّ

4. আৰু আবমলয়ই ততোমোৰ (মযিোদো িৃবিৰ) িোলি ততোমোৰ 

স্মৰণক সমুন্নত কবৰলছোঁ। 
فَّْعنَّا كَّ   لَّكَّ  وَّرَّ  ِذْكرَّ

5. এলতলক দুখৰ  গলতই আলছ সুখ  َّیُْسًران  الُْعْسرِ  مَّعَّ  فَّاِٰن 

6. বনশ্চয় দুখৰ  গলতই আলছ সুখ।  َّیُْسًرا   الُْعْسرِ  مَّعَّ  اِٰن 

7. এলতলক তযবতয়োই তুবম অৱসৰ তপোৱো ততবতয়োই কল োৰ 

ইিোদতত আত্মবনলয়োগ কৰো। 
ْغتَّ  فَّاِذَّا ْبن  فَّرَّ  فَّانْصَّ

8. আৰু ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত গভীৰ মলনোলযোগী তহোৱো।  اِله بِٰكَّ  وَّ ْبن  رَّ  فَّاْرغَّ
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 اتلي

আত-তীন التين 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত তীন আৰু যোয়তুনৰ,  ِیُْتْوِنن  وَّالٰتِْی  وَّالٰزَّ

2. শপত বচনোই পিিতৰ,  ِن  وَُّطوْر  ِسیِْنْیَّ

3. শপত এই বনৰোপদ (মক্কো) নগৰৰ, ا ن  الْبَّلَّدِ  وَّههذَّ  اَْلَِّمْیِ

4. বনশ্চয় আবম মোনুহক সলিিোত্তম গ নত সৃবষ্ট কবৰলছোঁ,  لَّْقنَّا  لَّقَّْد انَّ  خَّ ِن  ِفْ   اَْلِنْسَّ   اَّْحسَّ
 ؗ یْم   تَّْقوِ

5. তোৰ বপছত আবম তোক হীনতোৰ এলকিোলৰ বনম্ন িৰত 

ওভতোই বদলছোঁ, 
هُ  ثُٰمَّ  دَّدْنه َّْسفَّلَّ  رَّ ن  ا ِفلِْیَّ  سه

6. বকন্তু বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু সৎকমি কবৰলছ 

ততওঁল োকৰ িোলি আলছ বনৰৱবচ্ছন্ন প্ৰবতদোন। 
ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  مَّ ِملُوا اه ِت   وَّعَّ لِحه  الٰصه

َّْجر   فَّلَُّهْم  ْْیُ  ا ْمُنْون    غَّ  مَّ

7. এলতলক (তহ মোনৱ!) ইয়োৰ বপছলতো বকলহ ততোমোক 

কমিফ  বদন সম্পলকি  অবিশ্বোসী কবৰ তুল ? 
بُكَّ  فَّمَّا  یِْن   بَّْعُد  یُكَّٰذِ  ِبالٰدِ

8. আল্লোলহই বিচোৰকসক ৰ মোজত সিিলেি বিচোৰক নহয়লন 

িোৰু? 
َّلَّیْسَّ  ُ  ا ن  ِباَّْحكَِّم  اّلٰله ِكِمْیَّ  الْحه
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 العلق

আ -আ োক্ব العلَق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পঢো ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ নোমত, বযজলন সৃবষ্ট কবৰলছ,  ْ ا بِٰكَّ  ِباْسِم  اِقْرَّ لَّقَّ   الَِّٰذْی  رَّ  خَّ

2. ততও ঁমোনুহক আ োক্বৰ (ৰিবপিৰ) পৰো সৃবষ্ট কবৰলছ।  َّلَّق انَّ  خَّ  عَّلَّق     ِمْن  اَْلِنْسَّ

3. পঢো, কোৰণ ততোমোৰ প্ৰবতপো ক মহোমবহম।  ْ ا بُٰكَّ  اِقْرَّ ُمن  وَّرَّ ْكرَّ  اَْلَّ

4. বযজলন ক মৰ সহোয়ত বশক্ষ্ো বদলছ।  ِبالْقَّلَِّمن  عَّلَّٰمَّ  الَِّٰذْی 

5. ততওঁ মোনুহক এলন বশক্ষ্ো বদলছ, বযলটো মোনুলহ জনো 

নোবছ । 
انَّ  عَّلَّٰمَّ  ا  اَْلِنْسَّ  یَّْعلَّْم   لَّْم  مَّ

6. িোিৱ এই তয, মোনুলহ সীমো ংঘন কবৰ থোলক।   ََّّٰل انَّ  اِٰنَّ  ك ن  اَْلِنْسَّ  لَّیَّْطغه 

7. কোৰণ বস বনজলক স্ব-বনভি ৰশী  িুব  ভোলি।  َّْن هُ  ا اه  اْستَّْغنه   ٰرَّ

8. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰলতই প্ৰতযোৱতি ন।  َّبِٰكَّ  اِله  اِٰن ْجعه   رَّ  الٰرُ

9. তুবম তোক তদখো নোইলন? বযলয় বনলষধ কলৰ।  َّءَّیْت َّرَّ ن  الَِّٰذْی  ا  یَّْنهه

10. এজন িোিোক, তযবতয়ো ততও ঁছো োত আদোয় কলৰ। ْبًدا ٰله   اِذَّا عَّ  صَّ

11. বক িুব  ভিো, যবদ ততওঁ বহদোয়তৰ ওপৰত প্ৰবতবিত 

থোলক, 
ءَّیْتَّ  َّرَّ َّانَّ  اِْن  ا لَّ  ك ین  عَّ  الُْهده 
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 العلق

12. অথিো তোক্বৱোৰ বনলদি শ বদলয়; (তথোবপও ততওকঁ 

তকলনলক িোধো বদলয়?) 
َّوْ  رَّ  ا َّمَّ  ِبالٰتَّْقوهی   ا

13. তুবম  ক্ষ্য কবৰছোলন যবদ বস (বনলষধকোৰী) অস্বীকোৰ কলৰ 

আৰু মুখ ঘূৰোই  য়, 
ءَّیْتَّ  َّرَّ بَّ  اِْن  ا ٰله   كَّٰذَّ  وَّتَّوَّ

14. (লতলে) বস নোজোলন তনবক, বনশ্চয় আল্লোলহ তদবখ 

আলছ? 
َّلَّْم  َّ  ِباَّٰنَّ  یَّْعلَّْم  ا ی   اّلٰله  یَّره

15. সোৱধোন! যবদ বস বিৰত নোথোলক, ততলে বনশ্চয় আবম 

তোক তোৰ আগচুব ত ধবৰ টোবন আবনম। 
َّٰلَّ  ْن  ك ۬   لَّْٰم  لَّى ِ ًعٌۢا   یَّنْتَِّه ن   لَّنَّْسفَّ

 ِبالنَّٰاِصیَِّةن 

16. বমছ ীয়ো, পোবপি আগচুব  (কপো )।   َّاذِبَّة   نَّاِصیَّة اِطئَّة    ك  خَّ

17. এলতলক বস (যবদ) বনজৰ পবৰষদিগিক (মোবতি বিচোলৰ 

ততলে) মোবত আনক। 
ن  فَّلْیَّْدعُ   نَّادِیَّه 

18. অনবতপ লম আবমও মোবত আবনম জোহোন্নোমৰ কল োৰ 

প্ৰহৰীসক ক। 
نَّْدعُ  ن  سَّ بَّانِیَّةَّ  الٰزَّ

19. সোৱধোন! তুবম তোক অনুসৰণ নকবৰিো। তুবম (ততোমোৰ 

প্ৰবতপো কক) ছোজদো কৰো আৰু (লতওঁৰ) হনকটয  োভ কৰো। 
َّٰلَّ    ْبن۩  وَّاْسُجْد   ُتِطْعهُ  َلَّ   ك ِ  وَّاقَْتَّ



 

আি-ক্বদৰ 

 

969 

 

 القدر

আ -ক্বদৰ القدَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বনশ্চয় আবম ইয়োক অৱতীণি কবৰলছোঁ  োই োতু  ক্বদৰত 

(মযিোদো পূণি ৰোবতত); 
َّا   نٰ لْنههُ  اِ َّنْزَّ  الْقَّْدِر ۬   لَّْیلَّةِ  ِفْ  ا

2. তুবম বক জোবনিো  োই োতু  ক্বদৰ বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا  الْقَّْدِر   لَّْیلَّةُ  مَّ

3.  োই োতু  ক্বদৰ হহলছ এলহজোৰ মোহতলকও তেি।  ُلَّْیلَّة   ۬ ْْی    الْقَّْدِر ن َّلِْف  ٰمِْن  خَّ ْهر  ۬ر  ا  شَّ

4. তসই ৰোবতত বফবৰিোসক  আৰু ৰূহ (বজব্ৰী ) ততওঁল োকৰ 

প্ৰবতপো কৰ অনুমবতৰলম যোৱতীয় বসিোে হ  অৱতৰণ 

কলৰ। 

َّٰلُ  كَّةُ  تََّنَّ هٓى ِ ْوُح  الْمَّل ا  وَّالٰرُ   ِباِذِْن  فِْیهَّ
بِِٰهْم    ن۬ۛ  كُٰلِ  ِمْن   رَّ َّْمر   ا

5. শোবেময় তসই ৰোবত, ফজৰৰ আবিভি োৱ তনোলহোৱোল লক 

(শোবে বিিৃত থোলক)। 

  ۬ هم  ۛ ل ٰته  ِِهَّ   سَّ ْطلَِّع  حَّ  الْفَّْجِرن  مَّ
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আ -িোবয়যনোহ البينة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. আহল  বকতোিসক ৰ মোজৰ বযসকল  কুফৰী কবৰলছ 

 গলত মুশ্ববৰকসক , বসহঁতৰ ওচৰল  সুস্পষ্ট প্ৰমোণ 

নহোল লক বসহঁলত বিৰত থোবকিল  প্ৰস্তুত নোবছ । 

َّْهِل  ِمْن  كَّفَُّرْوا الَِّٰذیْنَّ  یَُّكِن  لَّْم   ا
ِب  ْیَّ  وَّالْمُْشِرِكْیَّ  الِْكته ٰته  ُمْنفَّكِٰ   حَّ
 ُ ُ  الْبَّیِٰنَُّةن  تَّاْتهِْیَّ

2. আল্লোহৰ তৰফৰ পৰো এজন ৰোছু , বযজলন বত োৱত কবৰ 

শুনোয় পবৱত্ৰ পত্ৰসমূহ, 
ُسْول   ِ  ٰمِنَّ  رَّ   ُصُحًفا  یَّْتلُْوا اّلٰله
ةًن  رَّ ٰهَّ  ٰمُطَّ

3. য’ত আলছ সঠিক বিবধিি বিধোন।  ا مَّة    ُكُتب   فِْیهَّ  قَّٰیِ

4. আৰু বযসক ক বকতোি বদয়ো হহবছ  বসহঁতৰ ওচৰল  

সুস্পষ্ট প্ৰমোণ অহোৰ বপছলতো বসহঁলত বিভি হহবছ । 

ا  مَّ قَّ  وَّ   اَِٰلَّ  الِْكتهبَّ  اُْوُتوا الَِّٰذیْنَّ  تَّفَّٰرَّ
 ْ ا  بَّْعدِ  ِمنٌۢ ْتُهُم  مَّ ٓاءَّ  الْبَّیِٰنَُّة   جَّ

5. আৰু বসহঁতক তকৱ  এই বনলদি শ বদয়ো হহবছ  তয, বসহঁলত 

তযন আল্লোহৰ ইিোদত কলৰ ততওৰঁ িোলিই তযন দ্বীনক 

একবনি কলৰ আৰু তযন ছো োত প্ৰবতিো কলৰ,  গলত যোকোত 

প্ৰদোন কলৰ, আৰু এইলটোলৱই হহলছ সঠিক দ্বীন। 

ا   مَّ ا وَّ َّ  لِیَّْعُبُدوا اَِٰلَّ  اُِمُرْو   ُمْخلِِصْیَّ  اّلٰله
۬   لَّهُ  یْنَّ ن یُِقْیُموا ُحنَّفَّٓاءَّ   الٰدِ هوةَّ  وَّ ل   الٰصَّ

یُْؤُتوا وةَّ  وَّ كه لِكَّ  الٰزَّ مَِّة   دِیُْن   وَّذه ٰیِ  الْقَّ

6. বনশ্চয় আহল  বকতোিসক ৰ মোজৰ বযসকল  কুফৰী 

কবৰলছ, বসহঁলত আৰু মুশ্ববৰকসকল  জোহোন্নোমৰ জুইত 

িোয়ীভোলৱ অৱিোন কবৰি; ইহঁলতই হহলছ বনকৃষ্ট সৃবষ্ট। 

ُرْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  َّْهِل  ِمْن  كَّفَّ ِب  ا  الِْكته
نَّٰمَّ  نَّارِ  ِفْ  وَّالْمُْشِرِكْیَّ  هَّ لِِدیْنَّ  جَّ   خه

ا    هٓى ِكَّ   فِْیهَّ رُٰ  ُهْم  اُول یَِّٰة   شَّ ِ  الَْبَّ
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7. বনশ্চয় বযসকল  ঈমোন আবনলছ আৰু তনক আম  কবৰলছ, 

ততওঁল োলকই হহলছ সৃবষ্টৰ তেি। 
ُنْوا الَِّٰذیْنَّ  اِٰنَّ  مَّ ِملُوا اه ِت ن  وَّعَّ لِحه  الٰصه

هٓى ِكَّ  ْْیُ  ُهْم  اُول یَِّٰة   خَّ ِ  الَْبَّ

8. ততওঁল োকৰ প্ৰবতপো কৰ ওচৰত ততওঁল োকৰ পুৰস্কোৰ 

হহলছ িোয়ী জোন্নোত, যোৰ ত ত নদীসমূহ প্ৰিোবহত, তোত 

ততওঁল োলক বচৰকো  থোবকি। আল্লোহ ততওঁল োকৰ প্ৰবত 

সন্তুষ্ট হহলছ আৰু ততওঁল োলকও আল্লোহৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট হহলছ। 

এই (প্ৰবতদোন) তোৰ িোলি, বযলয় বনজ প্ৰবতপো কক ভয় কলৰ। 

ٓاُؤُهْم  زَّ بِِٰهْم  ِعْندَّ  جَّ نٰهُت  رَّ   عَّْدن   جَّ
ا  ِمْن  تَّْجِرْی  رُ  تَّْحِتهَّ لِِدیْنَّ  اَْلَّنْهه   خه
ا   َّبًَّدا    فِْیهَّ ُ  رَِّضَّ   ا ْ  اّلٰله ْٰنُ ُضْوا عَّ  وَّرَّ
ْنُه    لِكَّ   عَّ َِشَّ  لِمَّْن  ذه ن  خَّ بَّٰه   رَّ
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আঝ-ঝো ঝো োহ الزلزلة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. পৃবথৱী তযবতয়ো প্ৰি  কম্পনত প্ৰকবম্পত হ’ি, ان  اَْلَّْرُض  ُزلِْزلَِّت  اِذَّا الَّهَّ  ِزلْزَّ

2. আৰু পৃবথৱীলয় তোৰ বভতৰত থকো তিোজোলিোৰ উব য়োই 

বদি, 
ِت  جَّ َّْخرَّ ان  اَْلَّْرُض  وَّا الَّهَّ ثْقَّ َّ  ا

3. আৰু মোনুলহ ক’ি, ইয়োৰ বক হ’ ?  َّاُن  وَّقَّال ا  اَْلِنْسَّ ا   مَّ  لَّهَّ

4. তসইবদনো পৃবথৱীলয় তোৰ িৃত্তোে িণিনো কবৰি,   ذ ى ِ ُث  یَّْومَّ ٰدِ هَّان  ُتحَّ َّْخبَّارَّ  ا

5. কোৰণ ততোমোৰ প্ৰবতপো লক তোক বনলদি শ বদলছ,  َّبَّٰكَّ  ِباَّٰن َّْوحه  رَّ ا   ا  لَّهَّ

6. তসইবদনো মোনুলহ বভন্ বভন্ দ ত ও োই আবহি যোলত 

বসহঁতক বসহঁতৰ কৃতকমিলিোৰ তদখুৱোি পৰো যোয়, 
ذ   ى ِ ۬   النَّٰاُس  یَّْٰصُدرُ  یَّْومَّ اًتا ن َّْشتَّ ْوا  ا  لُِْٰیَّ

َّْعمَّالَُّهْم    ا

7. এলতলক বযলয় অণু পবৰমোণ সৎকমি কবৰলছ তসয়ো বস 

তদবখিল  পোি। 
ة   ِمثْقَّالَّ  یَّْٰعمَّْل  فَّمَّْن  ا  ذَّٰرَّ ْْیً ه    خَّ  یَّٰرَّ

8. আৰু বযলয় অণু পবৰমোণ অসৎকমি কবৰলছ তসয়োও বস 

তদবখিল  পোি। 
ْن  مَّ ة   ِمثْقَّالَّ  یَّْٰعمَّْل  وَّ ا ذَّٰرَّ ٰرً ه ن  شَّ  یَّٰرَّ
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 العاديات 

আ -আবদয়োত العاديات 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. শপত ঊধ্বি শ্বোসত তদৌবৰ তযোৱো তঘোঁৰোলিোৰৰ,  ِدیهِت ْبًحان  وَّالْعه  ضَّ

2. বযলিোলৰ কু্ষ্ৰৰ আঘোতত বফবৰঙবত উৰুৱোয়,  قَّْدًحان  فَّالْمُوِْریهِت 

3. বযলিোলৰ প্ৰভোতকো ত আৰমণ কলৰ,  ِت  ُصْبًحان  فَّالْمُِغْْیه

4. ফ ত বসহঁলত ইয়োৰ দ্বোৰো ধূব  উৰুৱোয়;  ََّّْرن َّث  نَّْقًعان  ِبه   فَّا

5. আৰু ইয়োৰ দ্বোৰো শত্ৰু দ ৰ অভযেৰত তসোমোই পলৰ।  َّْطن ْمًعان  ِبه   فَّوَّسَّ  جَّ

6. বনশ্চয় মোনুহ তোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰবত অবতলক অকৃতজ্ঞ,  َّانَّ  اِٰن بِٰه   اَْلِنْسَّ  لَّكَُّنْود    لِرَّ

7. বনশ্চয় বস এই বিষলয় সোক্ষ্ী,   نَّٰه له  وَّاِ لِكَّ  عَّ ِهْید    ذه  لَّشَّ

8. আৰু বনশ্চয় বস ধন-সম্পদৰ ত োভত খুলিই প্ৰি ।   نَّٰه ْْیِ  لُِحٰبِ  وَّاِ ِدیْد    الْخَّ  لَّشَّ

9. বস নোজোলন তনবক তয, কিৰত বয আলছ তসয়ো উবিত 

হ’ি, 
َّفَّلَّ  ا  بُْعِثرَّ  اِذَّا یَّْعلَُّم  ا  الُْقُبوِْرن  ِف   مَّ

10. আৰু অেৰত বয আলছ তসয়ো প্ৰকোবশত হ’ি?  َّل ا  وَُّحٰصِ ُدْوِرن  ِف  مَّ  الٰصُ

11. বনশ্চয় বসহঁতৰ প্ৰবতপো ক তসইবদনো বসহঁতৰ অৱিো 

সম্পলকি  সবিলশষ অৱবহত। 
بَُّٰهْم  اِٰنَّ  ذ   ِبِهْم  رَّ ى ِ ن  یَّْومَّ ِبْْی   لَّٰخَّ
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আ -ক্বোবৰআহ القارعَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ভীবতপ্ৰদ মহো বিপদ।  ُةن َّلْقَّاِرعَّ  ا

2. ভীবতপ্ৰদ মহো বিপদ বক?  ا ُة   مَّ  الْقَّاِرعَّ

3. ভীবতপ্ৰদ মহো বিপদ সম্পলকি  তুবম বক জোনো?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا ُة   مَّ  الْقَّاِرعَّ

4. তসইবদনো মোনুহ হ’ি বিবক্ষ্প্ত কীট-পতিৰ দলৰ।  َّاِش  النَّٰاُس  یَُّكْوُن  یَّْوم َّالْفَّرَّ  ك
 الْمَّْبثُْوِثن 

5. আৰু পিিতসমূহ হ’ি ধূনো ৰঙীন ঊণৰ দলৰ।  َّالِْعْهِن  الِْجبَّالُ  وَّتَُّكْوُن  الْمَّْنُفْوِش   ك

6. এলতলক যোৰ (লছোৱোিৰ) তু োচনী গধুৰ হ’ি,  ا َّٰمَّ َُّقلَّْت   مَّْن   فَّا ن  ث وَّاِزیُْنه   مَّ

7. ততও ঁথোবকি সলেোষজনক জীৱনত;  ْة   فَُّهوَِّف  ٰرَّاِضیَّة    عِْیشَّ

8. আৰু যোৰ পোল্লো পোত  হ’ি,  ا َّٰمَّ ٰفَّْت   مَّْن  وَّا ن  خَّ وَّاِزیُْنه   مَّ

9. তোৰ ঠিকনো হ’ি ‘হো-বৱয়োহ’।   ه  هَّاِویَّة    فَّاُٰمُ

10. আৰু তুবম বক জোনো তসইলটোলনো বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا  ِهیَّْه   مَّ

11. এইলটো হহলছ এটো অতযে উত্তপ্ত অবিকুি।   ن  نَّار اِمیَّة   حَّ
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আত-তোকোছুৰ التكاثر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. প্ৰোচুযিৰ প্ৰবতলযোবগতোয় ততোমোল োকক অমলনোলযোগী 

কবৰ ৰোবখলছ। 
ىكُُم  َّلْهه  الٰتَّكَّاثُُرن  ا

2. তযবতয়োল লক ততোমোল োলক কিৰত উপনীত তনোলহোৱো।  ٰته  الْمَّقَّاِبرَّ   ُزْرُتُم  حَّ

3. সোৱধোন! অবত তসোনকোল  ততোমোল োলক জোবনিল  

পোিো। 
َّٰلَّ  ْوفَّ  ك ن  سَّ  تَّْعلَّمُْونَّ

4. আলকৌ সোৱধোন! অবত তসোনকোল  ততোমোল োলক 

জোবনিল  পোিো। 
َّٰلَّ  ثُٰمَّ  ْوفَّ  ك  تَّْعلَّمُْونَّ   سَّ

5. হোয়! ততোমোল োকৰ বনবশ্চত জ্ঞোন থোবকল , 

বনবশ্চতভোলৱ ততোমোল োলক জোবনি পোবৰ োলহঁলতন (এই 

প্ৰবতলযোবগতোৰ পবৰণোম)। 

َّٰلَّ   الْیَِّقْیِ   عِلْمَّ   تَّْعلَّمُْونَّ  لَّوْ  ك

6. বনশ্চয় ততোমোল োলক জোহীম (জোহোন্নোম) তদবখিল  

পোিো। 

ُوٰنَّ  َّ ن  لََّتَّ ِحْیمَّ  الْجَّ

7. আলকৌ হকলছোঁ, বনশ্চয় ততোমোল োলক ইয়োক পবতয়ন 

তযোৱোলক তদবখিো। 
ا  ثُٰمَّ  ُونَّٰهَّ َّ ْیَّ  لََّتَّ  الْیَِّقْینِ  عَّ

8. তোৰ বপছত তসইবদনো বনশ্চয় ততোমোল োকক বনয়োমত 

সম্পলকি  প্ৰশ্ন কৰো হ’ি। 
َّ  ثُٰمَّ  ذ   لَّتُْسـ َُّلٰ ى ِ ِن  یَّْومَّ  النَِّٰعْیِمن  عَّ



 

আি-আচৰ 

 

976 

 

 العرص

আ -আচৰ العصَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. সময়ৰ শপত,  ْصِرن  وَّالْعَّ

2. বনশ্চয় মোনুহ ক্ষ্বতগ্ৰিতোত বনপবতত,  َّانَّ  اِٰن ن  لَِّفْ  اَْلِنْسَّ  ُخْسر 

3. বকন্তু ততওলঁ োকৰ িোবহলৰ, বযসকল  ঈমোন আবনলছ 

আৰু সৎকমি কবৰলছ,  গলত (বযসকল ) পৰস্পৰক সতযৰ 

উপলদশ বদলয় আৰু হধযিয ধোৰণ কবৰিল  উৎসোহ বদলয়। 

ُنْوا  الَِّٰذیْنَّ  اَِٰلَّ  مَّ ِملُوا اه ِت   وَّعَّ لِحه  الٰصه
ْوا ۬   وَّتَّوَّاصَّ ٰقِ ن ْوا  ِبالْحَّ َْبنِ  وَّتَّوَّاصَّ  ِبالٰصَّ



 

আি-হুমাঝাহ 

 

977 

 

 اهلمزة 

আ -হুমোঝোহ الهمزَة 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. দুলভি োগ প্ৰলতযক তসই িযবিৰ িোলি, বযলয় সনু্মখত আৰু 

অনুপবিবতত পৰবনিো কলৰ। 

یْل   ُٰلِ  وَّ ة   لِٰك ةِن  ُهمَّزَّ  لُٰمَّزَّ

2. বযলয় সম্পদ জমো কলৰ আৰু িোলৰ িোলৰ গণনো কলৰ।  مَّعَّ  لَِّٰذْی اًَل  جَّ دَّه ن  مَّ  وَّعَّٰدَّ

3. বস ধোৰণো কলৰ তয, তোৰ সম্পলদ তোক বচৰজীৱীী কবৰ 

ৰোবখি। 

ُب  َّٰنَّ  یَّْحسَّ الَّه    ا ه    مَّ َّْخلَّدَّ  ا

4. তকবতয়োও নহয়, বনশ্চয় বস হুতোমোত বনবক্ষ্প্ত হ’ি।  ََّّٰل ٰنَّ  ك مَِّةؗ   ِف  لَُّینٌْۢبَّذَّ  الُْحطَّ

5. আৰু তুবম জোনোলন, হুতোমো বক?   ا مَّ ىكَّ  وَّ َّدْره ا  ا مَُّة   مَّ  الُْحطَّ

6. ই আল্লোহৰ প্ৰজ্বব ত জুই।  ُنَّار  ِ ةُن  اّلٰله  الْمُْوقَّدَّ

7. বযলয় হৃদবপিক গ্ৰোস কবৰি।  ْلِعُ  الَِّٰت لَّ  تَّٰطَّ ةِ   عَّ  اَْلَّفْـ ِدَّ

8. বনশ্চয় ই বসহঁতক আৱি কবৰ ৰোবখি।  ا نَّٰهَّ ْ  اِ ة ن  عَّلَّهْْیِ دَّ  ٰمُْؤصَّ

9. ওখ ওখ িম্ভসমূহত।  ْمَّد   ِف دَّة ن  عَّ مَّٰدَّ  ٰمُ



 

আি-ফীি 

 

978 

 

 الفيل 

আ -ফী  الفيل 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তুবম তদখো নোইলন, ততোমোৰ প্ৰবতপো লক হোতীৰ 

অবধপবতসক ৰ  গত তকলনকুৱো (আচৰণ) কবৰবছ ? 
َّلَّْم  لَّ  كَّْیفَّ  تَّرَّ  ا بُٰكَّ  فَّعَّ ِب  رَّ   ِباَّْصحه

 الِْفْیِل  

2. ততওঁ বসহঁতৰ ষঢযন্ত্ৰক িযথিতোত পযিিবসত কৰো 

নোবছ লন? 
َّلَّْم  ْل  ا ُهْم  یَّْجعَّ ن  ِفْ  كَّْیدَّ  تَّْضلِْیل 

3. আৰু বসহঁতৰ বিৰুলি ততও ঁজোলক জোলক চৰোই পঠিওৱো 

নোবছ লন? 
لَّ  َّْرسَّ ْ  وَّا ا عَّلَّهْْیِ ْْیً ن  طَّ َّبَّاِبْیلَّ  ا

4. বযলিোলৰ বসহঁতৰ ওপৰত পকো টোন মোটিৰ বশ গুটি 

বনলক্ষ্প কবৰবছ  
 ْ ة   تَّْرِمهْْیِ ارَّ ْیل  ن   ٰمِْن  ِبِحجَّ  ِسٰجِ

5. ফ ত ততওঁ বসহঁতক ভবক্ষ্ত তৃণ-সদৃশ কবৰবছ ।  لَُّهْم عَّ ْصف   فَّجَّ ن  كَّعَّ ُكْول  اْ  ٰمَّ



 

কু্বৰাইশ্ব 

 

979 

 

 قريش 

কু্বৰোইশ্ব قريَش 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বযলহতু কু্বৰোইছসক  অভযি,  هِف ن  َِلِیْل یْش   قُرَّ

2. বসহঁতৰ অভযোস আলছ শীত আৰু গ্ৰীষ্মকো ৰ ভ্ৰমণৰ।  هِفِهْم ل تَّٓاءِ  ِرْحلَّةَّ  ا  ْیِف   الٰشِ  وَّالٰصَّ

3. এলতলক বসহঁলত এই ঘৰৰ প্ৰবতপো কৰ ইিোদত কৰো 

উবচত। 

ٰبَّ  فَّلْیَّْعُبُدْوا ا رَّ  الْبَّیِْتن  ههذَّ

4. বযজলন বসহঁতক কু্ষ্ধো অৱিোত খোদয প্ৰদোন কবৰলছ 

আৰু ভয়-ভীবতৰ পৰো বনৰোপত্তো দোন কবৰলছ। 
مَُّهْم  الَِّٰذْی   َّْطعَّ ۬   ٰمِْن  ا ْ   ُجْوع  ن ُ مَّٰنَّ   ٰمِْن  وَّاه
ن  ْوف   خَّ



 

আি-মাঊি 

 

980 

 

 املاعون 

আ -মোঊন الماعوَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তুবম তোক তদবখছোলন, বযলয় (আবখৰোতৰ) কমিফ ক 

অস্বীকোৰ কলৰ? 
ءَّیْتَّ  َّرَّ ُب  الَِّٰذْی  ا یِْن   یُكَّٰذِ  ِبالٰدِ

2. বসলয়ই হহলছ তসইজন, বযলয় অনোথক কল োৰভোলৱ 

তখবদ পঠিয়োয়, 
لِكَّ  ن  یَُّدعُٰ  الَِّٰذْی  فَّذه  الْیَِّتیْمَّ

3. আৰু বস দুবখয়োক খোনো খুৱোিল  উৎসোহ বনবদলয়।  َّله  یَُّحٰضُ  وََّل اِم  عَّ عَّ  الْمِْسِكْیِ   طَّ

4. এলতলক ধ্বংস তসইসক  ছো োত আদোয়কোৰীৰ িোলি,   یْل ن  فَّوَّ لِْٰیَّ  لِٰلْمُصَّ

5. বযসকল  বনজৰ ছো োতত অমলনোলযোগী,  َّْن  ُهْم  الَِّٰذیْن تِِهْم  عَّ لَّ ن  صَّ اُهْونَّ  سَّ

6. বযসকল  আনক তদখুৱোিল লহ (সৎকমি) কলৰ,  َّن  ُهْم  الَِّٰذیْن ٓاُءْونَّ  یُرَّ

7. আৰু সৰু-সুৰো গৃহসোমগ্ৰী প্ৰদোনত িোধো বদলয়।  َّیَّْمنَُّعْون ن  وَّ  الْمَّاُعْونَّ



 

আি-কাউছাৰ 

 

981 

 

 الكوثر

আ -কোউছোৰ الكوثر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. বনশ্চয় আবম ততোমোক আ -কোউছোৰ প্ৰদোন কবৰলছোঁ।   َّا نٰ یْنهكَّ  اِ َّْعطَّ َّرَّ   ا  الْكَّْوث

2. এলতলক তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ উলেলশয ছো োত 

আদোয় কৰো আৰু কুৰিোনী কৰো। 
ٰلِ  بِٰكَّ  فَّصَّ ْر    لِرَّ نْحَّ  وَّا

3. বনশ্চয় ততোমোৰ প্ৰবত বিলদ্বষ তপোষণ কৰো িযবিলয়ই 

হহলছ বনিিংশ। 
انِئَّكَّ  اِٰنَّ  ن  شَّ ُ  ُهوَّاَْلَّبَْتَّ



 

আি-কালফৰূি 

 

982 

 

 الاكفرون

আ -কোবফৰূন الكافروَن 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকোৱো, ‘তহ কোবফৰসক  !  ا  قُْل ن  یه اَّیُٰهَّ  الْكهِفُرْونَّ

2. ততোমোল োলক যোৰ ইিোদত কৰো, মই তোৰ ইিোদত 

নকলৰোঁ, 
َّْعُبُد  َلَّ   ا  ا ن  مَّ  تَّْعُبُدْونَّ

3. আৰু মই যোৰ ইিোদত কলৰোঁ, ততোমোল োলক ততওঁৰ 

ইিোদতকোৰী নহয়, 
َّنُْتْم  وََّلَّ   ِبُدْونَّ  ا ا   عه َّْعُبُد   مَّ  ا

4. আৰু মই তোৰ ইিোদতকোৰী নহয় যোৰ ইিোদত 

ততোমোল োলক কৰো। 
َّنَّا  وََّلَّ   ا  عَّاِبد   ا بَّْدتُْٰمن  ٰمَّ  عَّ

5. আৰু মই যোৰ ইিোদত কলৰোঁ, ততোমোল োলক ততওঁৰ 

ইিোদতকোৰী নহয়, 
َّنُْتْم  وََّلَّ   ِبُدْونَّ  ا ا   عه َّْعُبُد   مَّ  ا

6. (গবতলক) ততোমোল োকৰ দ্বীন ততোমোল োকৰ িোলি, আৰু 

তমোৰ দ্বীন তমোৰ িোলি। 
ِلَّ  دِیُْنُكْم  لَّكُْم   دِیِْنن   وَّ



 

আি-িাচৰ 

 

983 

 

 انلرص

আন-নোচৰ النصَر 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তযবতয়ো আল্লোহৰ সহোয় আৰু বিজয় আবহি, ٓاءَّ  اِذَّا ِ  نَّْصرُ  جَّ َوَّالْفَّْتُحن  اّلٰله

2. আৰু তুবম মোনুহক দল  দল  আল্লোহৰ দ্বীনত প্ৰলৱশ কৰো 

তদবখিল  পোিো, 
َّیْتَّ  ا ِ  دِیِْن  ِفْ  یَّْدُخلُْونَّ  النَّٰاسَّ  وَّرَّ   اّلٰله
َّفْوَّاًجان  َا

3. ততবতয়ো তুবম ততোমোৰ প্ৰবতপো কৰ প্ৰশংসোৰ হসলত 

ততওঁৰ পবৱত্ৰতো আৰু মবহমো তঘোষণো কবৰিো আৰু ততওঁৰ 

ওচৰত ক্ষ্মো প্ৰোথিনো কবৰিো, বনশ্চয় ততওঁ তোওিো 

গ্ৰহণকোৰী। 

ْح  بِٰ ْمدِ  فَّسَّ بِٰكَّ  ِبحَّ ۬   رَّ نَّٰه    وَّاْستَّْغِفْرهُ ر َّانَّ  اِ   ك
َتَّٰوَّابًان 



 

আি-মাছাদ 

 

984 

 

 املسد

আ -মোছোদ المسَد 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. ধ্বংস হওক আিু  োহোিৰ দুলয়ো হোত আৰু বস বনলজও 

ধ্বংস হওক। 

ا   تَّبَّْٰت  َِّبْ  یَّدَّ َلَّهَّب  ٰوَّتَّٰبَّ   ا

2. তোৰ ধন-সম্পদ আৰু তোৰ উপোজি ন তোৰ তকোলনো কোমত 

নোবহ । 
ا   ْنهُ  اَّْغنه  مَّ الُه   عَّ ا  مَّ مَّ بَّ   وَّ َكَّسَّ

3. অবতশীলেই বস ত ব হোন জুইত পবতত হ’ি।  یَّْصله َلَّهَّب  ۬   ذَّاتَّ  نَّاًرا سَّ

4. আৰু তোৰ স্ত্ৰীও- বযজনীলয় ইন্ধন িহন কলৰ,     تُه َّ ا ٰمَّالَّةَّ   وَّاْمرَّ ِب   حَّ طَّ َالْحَّ

5. তোইৰ বিবঙত থোবকি পলকোৱো টোন ৰছী।  ْبْل   ِجْیِدهَّا  ِف ن   ٰمِْن  حَّ د  َٰمَّسَّ
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 اإلخالص 

আ -ইখ োচ الإخلاص 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকোৱো, ‘ততওঁ আল্লোহ, একক-অবদ্বতীয়,  قُْل  ُ د    ُهوَّاّلٰله َاَّحَّ

2. আল্লোহ হহলছ ছোমোদ; (ততও ঁকোলৰো মুখোলপক্ষ্ী নহয়, 

সকল ো ততওঁলৰই মুখোলপক্ষ্ী) 
 ُ َّّلٰله مَُّد   ا َالٰصَّ

3. ততওঁ কোলকো জন্ম বদয়ো নোই আৰু ততলৱোঁ (কোলৰো পৰো) 

জন্ম ত োৱো নোই, 
۬   لَّْم  لَّْم   یَّلِْد ن َیُْولَّْدن  وَّ

4. আৰু ততওঁৰ সমতু য তকোলনো নোই’।  لَّْم ن  ُكُفًوا لَّٰه   یَُّكْن  وَّ د  َاَّحَّ
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 الفلق

আ -ফো োক্ব الفلَق 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকোৱো, মই আেয় বিচোলৰোীঁ ঊষোৰ প্ৰবতপো কৰ।  َُّعْوذُ  قُْل ٰبِ  ا َالْفَّلَِّقن  ِبرَّ

2. ততও ঁবয সৃবষ্ট কবৰলছ তোৰ অবনষ্টৰ পৰো,  رِٰ  ِمْن ا  شَّ ن  مَّ لَّقَّ َخَّ

3. আৰু ৰোবতৰ অন্ধকোৰৰ অবনষ্টৰ পৰো, তযবতয়ো ই গভীৰ 

হয়, 
ِمْن  رِٰ  وَّ ن  اِذَّا غَّاِسق   شَّ َوَّقَّبَّ

4. আৰু তসইসক  নোৰীৰ অবনষ্টৰ পৰো, বযসকল  গোঁঠিত ফঁু 

বদলয়, 
ِمْن  رِٰ  وَّ َالُْعقَِّدن  ِف  النَّٰٰفهثهِت  شَّ

5. আৰু বহংসুকৰ অবনষ্টৰ পৰো, তযবতয়ো বস বহংসো কলৰ।  ِمْن رِٰ  وَّ اِسد   شَّ ن  اِذَّا حَّ دَّ سَّ َحَّ
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 انلاس 

আন-নোচ الناس 

َِٱلر ِنَٰمۡحَٱلر ِحيِمََ  ِمۡسِبَٱَّلل 

1. তকোৱো- মই মোনুহৰ প্ৰবতপো কৰ আেয় প্ৰোথিনো কবৰলছোঁ  َُّعْوذُ  قُْل ٰبِ  ا َالنَّٰاِسن  ِبرَّ

2. মোনুহৰ অবধপবতৰ,  َالنَّٰاِسن  مَّلِِك

3. মোনুহৰ ই োহৰ ওচৰত,  ِهه َالنَّٰاِسن  اِل

4. আত্মলগোপনকোৰী কুমন্ত্ৰণোদোতোৰ অবনষ্টৰ পৰো,  رِٰ  ِمْن ۬   شَّ نَّٰاِس ن   الْوَّْسوَّاِس ن َالْخَّ

5. বযলয় মোনুহৰ মনত কুমন্ত্ৰণো বদলয়,  َالنَّٰاِسن  ُصُدْورِ  ِفْ  یُوَّْسوُِس  الَِّٰذْی

6. বজনৰ মোজৰ পৰো আৰু মোনুহৰ মোজৰ পৰো।  ََّوَّالنَّٰاِسن  الِْجنَّٰةِ  ِمن
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