যুখরুফ

AzZukhruf

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

1. হা-মীম।

1. Ha. Mim.

2. শপথ িুস্পষ্ট সকতামের,

2. By the Scripture,
manifest.
3.
আসম এমক কমরসি 3. Indeed, We made it
ককারআন, আরেী ভাষায়, a Quran in Arabic that
you might understand.
যামত কতামরা েুঝ।
সনশ্চয় এ ককারআন 4. And indeed, it is in
আমার কামি িমুন্নত অটল the source of decrees
with Us, exalted, full of
রময়মি লওমহ মাহফুময।

4.

5. কতামরা িীমাসতক্রমকারী

িম্প্রদায়-এ কারমণ সক
আসম কতামামদর কাি কথমক
ককারআন প্রতযাহার কমর
কনে?

wisdom.
5. Then should We turn
away from you the
reminder, disregarding
(you), because you are
a transgressing people.

6. পূেবেতী কলাকমদর কামি 6. And how many a
আসম অমনক রিূলই কপ্ররণ prophet did We send
among the people of old.
কমরসি।
যখনই তামদর কামি
ককান
রিূল
আগমন
কমরমিন, তখনই তারা
তাাঁর িামথ ঠাট্টা-সেদ্রুপ
কমরমি।

7.

7. And never came to
them a prophet except
that they used to
ridicule at him.


ِ بِس ِم ه
ِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ ِ ِۛ ِٰحم
ِ ِ ِۛ ۛي
ِ ۡ َِّوال ۡ ِكت ٰ ِب اۡلۡ ُب
اِنَّا َّجعَّلۡن ٰ ُه ُق ۡرءٰنًا عَّ َّربِيًا لَّعَّل َّ ُك ۡم
ِ ِ تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
َِّو اِن َّ ٗه ِفۡ ۤۡ اُ ِم ال ۡ ِكت ٰ ِب ل َّ َّديۡنَّا لَّعَّ ِ ٌّل
ِ ِ م
ٌؕ ٌّ ۡ َّح ِكي
ِ اَّفَّن َّ ۡض ِرب عَّنۡ ُكم
الذك َّۡر َّص ۡف ًحا
ُ
ُ
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِم قَّ ۡومًا ُم ۡس ِرف
ِۡ ُا َّۡن ُك نۡت
بِ ِف
َّو َّك ۡم ا َّۡر َّسلۡنَّا ِم ۡن ن َّ ِ ى
ِ ي
َِّ ۡ ِ ۡاۡل َّ َّول

ب اِ َّۡل
ِۡ َِّو َّما يَّاۡتِي ۡ ِه
م ِم ۡنِ ن َّ ِ ى
ِ ِ كَّان ُ ۡوا بِ ٖه ي َّ ۡست َّ ۡه ِز ُء ۡو َِّن

িুতরাাং আসম তামদর
কেময়
অসিক
শসি
িম্পন্নমদরমক ধ্বাংি কমর
সদময়সি। পূেবেতীমদর এ
ঘটনা অতীত হময় কগমি।

8.

9. আপসন যসদ তামদরমক
সিজ্ঞািা
কমরন
কক
নমভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল
িৃসষ্ট কমরমি? তারা অেশযই
েলমে, এগুমলা িৃসষ্ট কমরমিন
পরাক্রমশালী িেব জ্ঞ আল্লাহ।

10. সযসন কতামামদর িমনয
পৃসথেীমক কমরমিন সেিানা
এোং তামত কতামামদর িমনয
কমরমিন
পথ,
যামত
কতামরা গন্তেযস্থমল কপ াঁিমত
পার।

8. Then We destroyed
stronger than these in
might.
And
has
preceded (before them)
the example of the
ancient peoples.
9.
And if you ask
them: “Who created
the heavens and the
earth.”They will surely
say: “The All Mighty,
the All Knower created
them.”
10. He who has made
for you the earth a
resting place, and has
made for you therein
roads that you might
be guided.

11.

এোং সযসন আকাশ
কথমক পাসন েষব ণ কমরমিন
পসরসমত। আতঃপর তদ্দ্বারা
আসম
মৃত
ভূ-ভাগমক
পুনরুজ্জীসেত
কমরসি।
কতামরা এমসনভামে উসিত
হমে।

11. And who sends
down from the sky
water in due measure.
And
We
revive
therewith a dead land.
Thus will you be
brought forth.

এোং সযসন িেসকিু র
যুগল িৃসষ্ট কমরমিন এোং
কন কা ও েতুস্পদ িন্তুমক
কতামামদর িমনয যানোহমন
পসরণত কমরমিন,

12.
And who has
created all the pairs,
and has made for you
of ships and cattle
those which you ride.

12.

13. যামত কতামরা তামদর 13. That you may
upon
their
সপমঠর উপর আমরাহণ mount

فَّا َّ ۡهلَّـ ۡكنَّا ۤۡ ا َّ َّش َّد ِمنۡ ُه ۡم بَّ ۡط ًشا
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِ َّو َّم ٰٰض َّمث َّ ُل ۡاۡل َّ َّول
َّول َّ ِٮ ۡن َّساَّلۡت َّ ُه ۡم َّم ۡن َّخل َّ َّق
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاۡل َّ ۡر َّض لَّي َّ ُق ۡول ُ َّن
َّ ا
ِ ِ َّخلَّقَّ ُه َّن الۡعَّزِيۡ ُز الۡعَّلِي ۡ ُم
ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل ل َّ ُك ُم ۡاۡل َّ ۡر َّض َّم ۡه ًدا
َّو َّجعَّ َّل ل َّ ُك ۡم فِيۡهَّا ُسبُال ً لَّعَّل َّ ُك ۡم
ِ ِ َتَّ ۡت َّ ُد ۡو َِّن

ِِ الس َّم
َِّ ى ن َّ َِّز َّل ِم
ِ ۡ َّوال َّ ِذ
ًۢ ًٓاء َّمٓاء
َّ ن
ِۛ بِقَّ َّد ىِر فَّاَّن ۡ َّش ۡرنَّا بِ ٖه بَّل ۡ َّدةً َّميۡتًا
ِ ك ُُتۡ َّر ُج ۡو َِّن
ِ َّ ِ كَّذٰل
َّوال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق
َّو َّجعَّ َّل ل َّ ُك ۡم
ِ ِ َّو ۡاۡلَّنۡعَّا ِم َّما تَّ ۡركَّب ُ ۡو َّن

اج كُلَّهَّا
َّ ۡاۡل َّ ۡز َّو
ِ ۡ ِم َّن ال ۡ ُفل
ك

لِت َّ ۡست َّ ٗوا ع َّ ٰل ُظ ُه ۡو ِر ٖه ُث َّم تَّ ۡذ ُك ُر ۡوا

কর। অতঃপর কতামামদর
পালনকতবার
কনয়ামত
স্মরণ কর এোং েল পসেত্র
সতসন,
সযসন
এমদরমক
আমামদর েশীভূত কমর
সদময়মিন
এোং
আমরা
এমদরমক েশীভূত করমত
িক্ষম সিলাম না।

backs, then remember
the favor of your Lord
when
you
mount
thereon,
and
say:
“Glorified be He who
has subjected this for
us, and we could not
have subdued it.”

আমরা অেশযই 14. “And indeed, to
আমামদর
পালনকতবার Our Lord we are
surely returning.”
সদমক সফমর যাে।

14.

15.

তারা আল্লাহর
োন্দামদর
মিয
কথমক
আল্লাহর অাংশ সস্থর কমরমি।
োস্তসেক
মানুষ
স্পষ্ট
অকৃতজ্ঞ।

15.
And they have
attributed to Him from
His slaves a share.
Indeed, man is clearly
ingrate.

সতসন সক তাাঁর িৃসষ্ট
কথমক কনযা িন্তান গ্রহণ
কমরমিন এোং কতামামদর
িনয মমনানীত কমরমিন
পুত্র িন্তান?

16. Or has He taken,
out of what He has
created, daughters and
He has selected for you
sons.

16.

17. তারা রহমান আল্লাহর 17. And when one of
িমনয কয, কনযা-িন্তান them is given tidings of
েণব না কমর, যখন তামদর (birth of a girl) that
কাউমক তার িাংোদ কদয়া which he set forth as
to
the
হয়, তখন তার মুখমন্ডল parable
Beneficent, his face
কামলা হময় যায় এোং ভীষণ
becomes dark, and he
মনস্তাপ কভাগ কমর।
is filled with grief.
18.
তারা সক এমন 18. Or (they like for
েযসিমক আল্লাহর িমনয Allah) one who is raised
in adornments
েণব না কমর, কয অলাংকামর up
লাসলত-পাসলত হয় এোং (women), and who in

نِ ۡع َّم َّة َّربِ ُك ۡم اِذَّا ا ۡست َّ َّويۡتُ ۡم عَّلَّي ۡ ِه
ى َّس َّخ َِّر لَّنا
ِ ۡ ن ال َّ ِذ
َِّ َّوتَّ ُق ۡول ُ ۡوا ُسب ۡ ٰح
ِ
ِ ِ ي
َّۡ هٰ َّذا َّو َّما ُكنَّا ل َّ ٗه ُم ۡق ِرن
ِ ِ َِّو اِن َّ ِا ۤۡ اِ ٰ ِل َّربِنَّا َّۡلُنۡقَّلِبُ ۡو َِّن
َِّو َّجعَّل ُ ۡوا ل َّ ٗه ِم ۡن ِعبَّا ِد ٖه ُج ۡزءًا اِ َّن
ِ ِ ي
ٌِّ ۡ ِان ل َّ َّك ُف ۡو ٌِّر ُمب
َِّ ۡاۡلِن ۡ َّس
ِت َّو
ِ ا َّ ِم َّاُتَّ َِّذ ِمَّا ََّيۡل ُ ُ ِق بَّن ٰ ى
ِ ِ ي
َِّ ۡ م بِالۡب َّ ِن
ِۡ ا َّۡصفٰٮ ُك
َِّو اِذَّا ُب ِش َّر ا ََّّح ُد ُه ۡم ِِبَّا َّض َّر َّب
لِل َّر ۡۡح ٰ ِن َّمثَّال ً َّظ َّل َّو ۡج ُه ٗه ُم ۡس َّو ًدا
ِ ِ م
ٌِّ ۡ َّو ُه َّو كَّ ِظي
ا ََِّّو َّم ۡن يُن َّ َّش ُؤا ِف ا ۡۡلِلۡي َّ ِة َّو ُه َّو ِف
ِ ِ ي
ِي ُمبِ ۡ ى
ُِ ۡ َّا ۡۡلِ َّصا ِم غ

সেতমকব কথা েলমত অক্ষম।

আসম সক তামদরমক
ককারআমনর পূমেব ককান
সকতাে সদময়সি, অতঃপর
তারা
তামক
আাঁকম়ে
করমখমি?

dispute cannot make
(itself) clear.
19.
And they have
ِ
ِ
made the angels, those اد
ُ َّ َِّو َّجعَّل ُ ۡوا اۡلۡ َّل ٰ ِٮ َّكةَّ الَّذيۡ َّن ُه ۡم عب
who are the slaves of
ِۡ ال َّر ۡۡح ٰ ِن اِنَّاثًا ٌِۛؕ ا َّ َّش ِه ُد ۡوا َّخلۡقَّ ُه
the Beneficent, females. م
Did they witness their
َِّ م َِّو يُ ۡ َّسـل ُ ۡو
ِۡ ُ ب َّشهَّادَّ َُت
ِ ُ َّ َّستُ ۡكت
creation.
Their ِن
testimony
will
be
recorded and they will
be questioned.
20. And they say: “If
ِ ُ ٰ ٓاءَّ ال َّر ۡۡح
ِ َّوقَّال ُ ۡوا ل َّ ِۡو َّش
the Beneficent had (so) ن َّما
willed, we would not
ِ َّ ِ م بِذٰل
ِۡ ُ م َّما ََّل
ِۡ ُِعَّب َّ ۡد ٰٰن
have
worshipped ن
ۡك م
them.” They do not have
ٌؕ َّ م اِ ِۡن ُه ۡم اِ َّ ِۡل ََّيۡ ُر ُص ۡو
ِعِل ۡ ى
any knowledge of that. ِ ِ ن
They do not but falsify.
21. Or have We given ٖ
ِ
ه
ُۡ َّا َّۡم اٰتَّيۡن ٰ ُه ۡم ِكتٰبًا م ۡن قَّبۡلِ ٖه ف
them a scripture before م بِه
this (Quran), then to
ِ مست َّ ۡم
ك
س
ِ
ِ


ِ
ن
و
ُ
ۡ ُ
which they are holding
َّ ۡ
fast.

েরাং তারা েমল,
আমরা
আমামদর
পূেবপরু
ু ষমদরমক
কপময়সি
এক পমথর পসথক এোং
আমরা তামদরই পদাাংক
অনুিরণ কমর পথপ্রাপ্ত।

22.
But they say:
“Indeed, we found our
forefathers upon a
certain way, and indeed
on their footsteps we
are guided.”

এমসনভামে আপনার
পূমেব আসম যখন ককান
িনপমদ ককান িতকবকারী
কপ্ররণ
কমরসি,
তখনই
তামদর সেত্তশালীরা েমলমি,

23. And similarly, We
did not send before you
(Muhammad) into a
township any warner,
but its affluent said:

19. তারা নারী সস্থর কমর
কফমরশতাগণমক,
যারা
আল্লাহর োন্দা। তারা সক
তামদর
িৃসষ্ট
প্রতযক্ষ
কমরমি? এখন তামদর দােী
সলসপেদ্ধ করা হমে এোং
তামদর সিজ্ঞািা করা হমে।
তারা েমল, রহমান
আল্লাহ ইেিা না করমল
আমরা ওমদর পূিা করতাম
না। এ সেষময় তারা সকিু ই
িামন না। তারা ককেল
অনুমামন কথা েমল।

20.

21.

22.

23.

بَّ ۡل قَّالـُ ۡوۤۡا اِنَّا َّو َّج ۡدنَّا ۤۡ اٰبَّٓاءَّنَّا ع َّ ٰل
اُ َّم ىِة َِّو اِنَّا ع َّ ٰل اٰث ٰ ِر ِه ۡم

ِ ن
ِ ُم ۡهت َّ ُدو

َّ ۡ

ك ِ ۡف
َّ ِك َّما ۤۡا َّۡر َّسلۡنَّا ِم ۡن قَّبۡل
َّ ِ َّو َّكذٰل
َِّ َّقَّ ۡري َّ ىة ِم ۡن ن َّ ِذيۡ ىر اِ َّ ِۡل ق
ال

ُم ۡۡتَّ ُف ۡو َّها ۤۡاِنَّا َّو َّج ۡدنَّا ۤۡ اٰبَّٓاءَّنَّا ع َّ ٰل

আমরা
আমামদর
পূেবপরু
ু ষমদরমক
কপময়সি
এক পমথর পসথক এোং
আমরা তামদরই পদাাংক
অনুিরণ কমর েলসি।

“Indeed we found our
forefathers on a certain
way, and indeed on
their footsteps we are
following.”

কি েলত, কতামরা
কতামামদর পূেবপরু
ু ষমদরমক
কয সেষময়র উপর কপময়ি,
আসম যসদ তদমপক্ষা উত্তম
সেষয় সনময় কতামামদর
কামি এমি থাসক, তেুও সক
কতামরা তাই েলমে? তারা
েলত কতামরা কয সেষয়িহ
কপ্রসরত হময়ি, তা আমরা
মানে না।

24. He (the warner)
said: “Even if I
brought you better
guidance than that
upon which you found
your forefathers.” They
said: “Indeed we, in
that which you have
been
sent
with,
disbelieve.”

24.

25. অতঃপর আসম তামদর 25. So We took
কাি
কথমক
প্রসতমশাি vengeance on them,
সনময়সি। অতএে কদখুন, then see how was the
end of those who
সমথযামরাপকারীমদর
denied.
পসরণাম সকরূপ হময়মি।
যখন ইব্রাহীম তার
সপতা ও িম্প্রদায়মক েলল,
কতামরা যামদর পূিা কর,
তামদর িামথ আমার ককান
িম্পকব কনই।

26.

26. And when Abraham
said to his father and his
people: “Indeed, I am
disassociated from that
which you worship.”

তমে আমার িম্পকব 27. “Except He who
তাাঁর িামথ সযসন আমামক created me, so indeed
িৃসষ্ট কমরমিন। অতএে, He will guide me.”
সতসনই আমামক িৎপথ
প্রদশব ন করমেন।

27.

28. এ কথাটিমক কি অক্ষয় 28. And he made it a
োণীরূমপ তার িন্তানমদর word lasting among his

ِاُ َّم ىة َِّو اِنَّا ع َّ ٰ ِل اٰث ٰ ِر ِه ۡم
ِ ِ ُم ۡقت َّ ُد ۡو َِّن
ق ٰ َّل ا ََّّول َّ ۡو ِج ئۡتُ ُك ۡم بِا َّ ۡهدٰى ِمَّا
م قَّال ُ ۡوۤۡا اِنَّا
ِۡ م عَّلَّي ۡ ِه اٰبَّٓاءَّ ُك
ِۡ َُّو َّجدت
ِ ِ م بِ ٖه ك ٰ ِف ُر ۡو َِّن
ِۡ ُِِبَّا ۤۡ اُ ۡر ِسلۡت

م فَّان ْ ُظ ۡر َّكي ۡ َّف
ِۡ ِفَّانتَّقَّ ۡمنَّا ِمنۡ ُه
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِان عَّاقِب َّ ُة اۡلۡ ُ َّك ِذب
َّ َّ ك
ُِ ۡ ال اِبۡ ٰر ِهي
َِّ ََِّّو اِ ِۡذ ق
ۡۤم ِۡلَّبِي ۡ ِه َِّو قَّ ۡو ِم ٖه
ِ ِ ٓاء ِمَّا تَّ ۡعب ُ ُد ۡو َّن
ِۡ ِ َّ اِن
ٌّ ن بَّ َّر
اِ َّۡل ال َّ ِذ ۡى فَّ َّط َّر ِِن ۡ فَّاِن َّ ٗه
ِ ِن
ِ ِ َّۡسي َّ ۡه ِدي
َّو َّجعَّلَّهَّا كَّلِ َّم ِةً ًۢ بَّاقِيَّةً ِفۡ عَّقِبِ ٖه

মমিয করমখ কগমি, যামত offspring that
তারা
আল্লাহর
সদমকই might return.
আকৃষ্ট থামক।

they

ِ ِ م ي َّ ۡر ِج ُع ۡو َِّن
ِۡ لَّعَّل َّ ُه

But I gave
29. পরন্ত আসমই এমদরমক 29.
ِ ب ۡل متَّعت هٰ ُؤ َّاَل
ّٰت
ح
م
ه
ٓاء
ب
ا
و
ء
ٰ
ه
ُ
َّ
َّ
enjoyment
(of
life)
to
َّ
ُ ۡ َّ َّ
ۡ
َّ
ও এমদর পূেবপরু
ু ষমদরমক
িীেমনাপমভাগ
করমত these and their fathers,
ي
ٌِّ ۡ َِّجٓاءَّ ُه ُم ا ۡۡل َّ ُ ِق َِّو َّر ُس ۡو ٌِّل ُمب
until
there
came
to
সদময়সি, অেমশমষ তামদর
কামি
িতয
ও
স্পষ্ট them the truth and a
ِِ
clear messenger.
েণব নাকারী রিূল আগমন
কমরমি।

30. And when the truth
َّ َِّٰو َّۡلَّا َّجٓاءَّ ُه ُم ا ۡۡل َّ ُِق قَّال ُ ۡوا ه
(the Quran) came to ذا
them, they said: “This
ِ ِ ِس ۡح ٌّر َِّو اِنَّا بِ ِٖه ك ٰ ِف ُر ۡو َِّن
is magic and indeed we
are
disbelievers
therein.”
31. তারা েমল, ককারআন 31. And they said: ع
َِّو قَّال ُ ۡوا ل َّ ۡو َّۡل ن ُ ِز َّل هٰ َّذا ال ۡ ُق ۡرا ٰ ُن َّ ٰل
ককন দুই িনপমদর ককান “Why was this Quran
প্রিান
েযসির
উপর not sent down upon a م
ِل
ِ َّي ع
م
ق
ل
ى
ِ
ۡ
ِ
ي
ظ
ت
ي
ر
ا
ن
ِ َّر ُج ى
َّ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
great
man
of
the
two
ۡ
অেতীণব হল না?
towns.”
32. তারা সক আপনার 32.
Is it they who ك
ِ ا َُّهم ي َّ ۡق
م
س
ِ
ِ
ب
ر
ت
ۡح
ر
ن
و
ۡ
َّ
َّ
পালনকতবার রহমত েন্টন distribute the mercy of
ۡ
َّ َّ َّ َّ ۡ ُ
কমর? আসম তামদর মমিয your Lord. It is We ِ
ِ ََّنۡن قَّس ۡمنَّا بَّيۡن َّ ُهم َّم
ف
م
ه
ت
ش
ي
ع
َّ
َّ
ُ
ۡ
َّ ُ
ۡ ۡ
তামদর
িীসেকা
েন্টন who have distributed
কমরসি পাসথব ে িীেমন এোং between them their الدنيا ورفعنا بعضهم
ِ ا ۡۡلَّي
وة
ُ
َّ
ۡ
َّ
َّ
َّ
ۡ
ۡ
ُ
َّ َّ َّ
ٰ
এমকর মযব াদামক অপমরর livelihood in the life of ۡ
উপর উন্নীত কমরসি, যামত the world, and We ذ
فَّ ۡو َّق بَّ ۡع ىض دَّ َّر ٰج ىت لِيَّتَّ ِِخ
َّ
এমক অপরমক কিেক রূমপ have raised some of
them above others in بعضهم بعضا سخ ِريا ورۡحت
গ্রহণ কমর। তারা যা িঞ্চয়
ۡ ً ۡ ُ ً ۡ َّ ۡ ُ ُ ۡ َّ
ranks, that some of ُ َّ َّ َّ
কমর, আপনার পালনকতবার
them may make use of
َِّرب
ِ ِ ك َّخ ۡيٌّ ِمَّا ََّي ۡ َّم ُع ۡو َِّن
َّ
রহমত তদমপক্ষা উত্তম।
others for service. And
the mercy of your Lord
যখন িতয তামদর
কামি আগমন করল, তখন
তারা েলল, এটা যাদু,
আমরা এমক মাসন না।

30.

33. যসদ িে মানুমষর এক
মতােলম্বী হময় যাওয়ার
আশাংকা না থাকত, তমে
যারা দয়াময় আল্লাহমক
অস্বীকার
কমর
আসম
তামদরমক সদতাম তামদর
গৃমহর িমনয কর পয সনসমব ত
িাদ ও সিাঁস়ে, যার উপর
তারা ে়েত।
এোং তামদর গৃমহর
িমনয দরিা সদতাম এোং
পালাংক সদতাম যামত তারা
কহলান সদময় েিত।

34.

is better than that
(wealth) which they
accumulate.
33. And if it were
not that the mankind
would become one
community, We would
have made, for those
who disbelieve in the
Beneficent, for their
houses roofs of silver
and stairs (of silver)
upon which they mount.
34. And for their
houses, doors
and
couches (of silver) upon
which they recline.

ًاس اُ َّمة
ُ ََِّّو ل َّ ِۡو َّۡل ۤۡ ا َِّۡن يَّ ُك ۡو َّن الن
َّوا ِح َّدةً َّّلَّـعَّلۡنَّا ِۡل َّ ۡن يَّ ۡك ُف ُر
بِال َّر ۡۡح ٰ ِن لِبُيُ ۡو ِ َِت ۡم ُس ُقفًا ِم ۡن فِ َّض ىة
ِ
ج عَّلَّيهَّا ي َّ ۡظهَّرون
َّ ۡ ُ
ۡ َّ َِّو َّمعَّار
َِّو لِبُيُ ۡو ِ َِت ۡم اَّبۡ َّوابًا َّو ُس ُر ًرا عَّلَّيۡهَّا
ِ ِ يَّتَّ ِكـُ ۡو َّن

ُ ا
َّ ِ َّو ُز ۡخ ُرفًا َّواِ ۡن كُ ُل ذٰل
ُ َّ ك َّۡلَّا َّمت
ِ ا ۡۡلَّي
الدنۡيَّا َّو ۡاۡل ٰ ِخ َّر ُة ِعنۡ َّد
ُِ وة
ٰ
ِ ي
َِّ ۡ ِك لِل ۡ ُمتَّق
َّ َِّرب

35.

এোং স্বণব সনসমব তও
সদতাম। এগুমলা িেই কতা
পাসথব ে িীেমনর কভাগ
িামগ্রী মাত্র। আর পরকাল
আপনার
পালনকতবার
কামি তাাঁমদর িমনযই যারা
ভয় কমর।

35. And adornments of
gold. And all that is
not but an enjoyment
of the life of the world.
And the Hereafter with
your Lord is for the
righteous.

কয েযসি দয়াময়
আল্লাহর স্মরণ কথমক কোখ
সফসরময় কনয়, আসম তার
িমনয
এক
শয়তান
সনময়াসিত
কমর
কদই,
অতঃপর কি-ই হয় তার
িঙ্গী।

36. And whoever is
blinded
from
the
remembrance of the
Beneficent, We appoint
for him a devil, then he
is to him a companion.

َِّو َّم ۡن يَّ ۡع ُش عَّ ۡن ِذ ۡك ِر ال َّر ۡۡح ٰ ِن
ض ل َّ ِٗه َّشي ۡ ٰطنًا فَّ ُه َّو ل َّ ٗه
ِ ۡ ِنُقَّي
ِ ن
ِ ٌّ ۡقَّرِي

37. শয়তানরাই মানুষমক 37. And indeed, they
িৎপমথ োিা দান কমর, hinder them (people)

الس ِبي ۡ ِل
َّ َّواِ َّٰنُ ۡم لَّي َّ ُص ُد ۡو َّٰنُ ۡم َّع ِن

36.

আর মানুষ মমন কমর কয, from the way (of
Allah), and they think
তারা িৎপমথ রময়মি।

অেমশমষ যখন কি
আমার কামি আিমে, তখন
কি শয়তানমক েলমে, হায়,
আমার ও কতামার মমিয
যসদ পূেব-পসশ্চমমর দূরত্ব
থাকত। কত হীন িঙ্গী কি।

38.

39. কতামরা যখন কুফর
করসিমল, তখন কতামামদর
আিমকর আযামে শরীক
হওয়া ককান কামি আিমে
না।
আপসন সক েসিরমক
কশানামত পারমেন? অথো
কয অন্ধ ও কয স্পষ্ট পথ
ভ্রষ্টতায় সলপ্ত, তামক পথ
প্রদশব ণ করমত পারমেন?

40.

অতঃপর আসম যসদ
আপনামক সনময় যাই, তেু
আসম তামদর কামি কথমক
প্রসতমশাি কনে।

41.

অথো যসদ আসম
তামদরমক কয আযামের
ওয়াদা
সদময়সি,
তা
আপনামক কদসখময় কদই, তেু
তামদর উপর আমার পূণব
ক্ষমতা রময়মি।

42.

that indeed they are
guided.
38. Until, when he
comes to Us, he says (to
devil companion): “Ah,
would that between me
and you were the
distance of the two easts,
an evil companion.”
39. And never will it
benefit you this Day,
when
you
have
wronged. That you will
be partners in the
punishment.
40. Then will you (O
Muhammad) make the
deaf hear or guide the
blind and him who is in
error manifest.
41. So even if We take
you away (in death),
then indeed, We shall
take vengeance on
them.
42. Or We show you
that which We have
promised them, then
indeed, We have full
command over them.

ِ ِ م ُم ۡهت َّ ُد ۡو َِّن
ِۡ َُّو ََّيۡ َّسب ُ ۡو َّن ا ََّّٰن
ِۡ ۡت بَّي
ن
َّ ََّّح هّٰت اِذَّا َّجٓاءَّنَّا ق
َّ ۡ ال يٰلَّي
ِ ۡ َّك ُب ۡع َّد اۡلۡ َّ ۡش ِرق
ي فَّبِئ َّۡس
َّ َّ َّوبَّيۡن
ِ ن
ِ ُ ۡالۡقَّرِي
َِّول َّ ۡن يَّنۡ َّفعَّ ُك ُم الۡي َّ ۡو َّم اِذ َّظل َّ ۡمتُ ۡم
ِ َّ اب م ۡش
ِ ِۡ ا َّن َّ ُك
ۡت ُك ۡو َِّن
ُ ِ م ف الۡعَّ َّذ
ِ 
الص َّم ا َّۡو َتَّ ۡ ِدى
ِ َّ ۡ اَّفَّاَّن
ُ ت ُت ۡس ِم ُع
ِ ان ِفۡ َّضل ٰ ى
ل
َِّ ۡ ال ۡ ُع
َّ َّ م َّو َّم ۡن ك
ي
ُِمبِ ۡ ى
ك فَّاِنَّا ِمنۡ ُه ۡم
َّ ِب ب
َّ َّ فَّاِ َّما ن َّ ۡذ َّه
ِ ِ ُم نۡتَّقِ ُم ۡو َّن
ك ال َّ ِذ ۡى َّوعَّ ۡد ٰٰنُ ۡم فَّاِنَّا
َّ َّا َّۡو ن ُ ِريَّن
ِ ِ عَّلَّي ۡ ِه ۡم ُم ۡقت َّ ِد ُر ۡو َِّن

So hold fast to
43. অতএে, আপনার প্রসত 43.
কয ওহী নাসযল করা হয়, that which is inspired
তা
দৃঢ়ভামে
অেলম্বন to you. Indeed, you are
করুন। সনঃিমন্দমহ আপসন on a straight path.
িরল পমথ রময়মিন।

44.

এটা আপনার ও
আপনার িম্প্রদাময়র িমনয
উমল্লসখত
থাকমে এোং
শীঘ্রই আপনারা সিজ্ঞাসিত
হমেন।

44. And indeed, this
(Quran) is a reminder
for you and for your
people. And soon you
will be questioned.

আপনার পূমেব আসম
কযিে রিূল কপ্ররণ কমরসি,
তামদরমক সিমজ্ঞি করুন,
দয়াময় আল্লাহ েযতীত
আসম সক ককান উপািয সস্থর
কমরসিলাম
এোদমতর
িমনয?

45.
And ask those
whom We sent before
you of Our messengers.
Did We ever appoint,
beside the Beneficent,
gods to be worshipped.

45.

46. আসম মূিামক আমার 46. And indeed We
সনদশব নােলী সদময় কফরাউন sent Moses with Our
ও তার পসরষদেমগব র কামি signs to Pharaoh and
কপ্ররণ কমরসিলাম, অতঃপর his chiefs. So he said:
I am a
কি েমলসিল, আসম সেশ্ব “Indeed,
messenger of the Lord
পালনকতবার রিূল।
of the Worlds.”
47. অতঃপর কি যখন 47. Then when he came
তামদর
কামি
আমার to them with Our signs,
সনদশব নােলী
উপস্থাপন behold, they laughed at
করল,
তখন
তারা them.
হািযসেদ্রুপ করমত লাগল।
আসম তামদরমক কয
সনদশব নই কদখাতাম, তাই
হত
পূেবেতী
সনদশব ন
অমপক্ষা েৃহৎ এোং আসম

48.

48. And We did not
show them any sign
except it was greater
than its sister (sign),

ِۛ ك
ِ َّ ۡ ك بِال َّ ِذ ۡ ۤۡى اُ ۡو ِِح َّ اِلَّي
ۡ فَّ ۡاست َّ ۡم ِس
ك ع َّ ٰل ِص َّر ى
ِ ِ م
ِاط ُم ۡستَّقِي ۡ ى
َّ َّ اِن
ِك ِۛ َّو
ِ َّ ك َِّو لِقَّ ۡو ِم
َّ َّ َِّو اِن َّ ِٗه ل َّ ِذك ٌّ ِۡر ل
ِ ِ ف ُت ِۡسـَّل ُ ۡو َِّن
ِ َّ َّس ۡو
ك ِم ۡن
َّ َِّو ۡ َّسـ ۡل َّم ۡن ا َّۡر َّسلۡنَّا ِم ۡن قَّبۡل
ن ُد ۡو ِن ال َّر ۡۡح ٰ ِن
ِ ۡ ُر ُسلِنَّا ۤۡ ا ََّّجعَّلۡنَّا ِم
ِ ِ ا ٰ َِلَّةً ي ُ ۡعب َّ ُد ۡو َِّن
َّولَّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ُم ۡو ََّسٰ بِا ٰيٰتِنَّا ۤۡ اِ ٰل
ِ
ال اِ ِِن ۡ َّر ُس ۡو ُل
َّ َّف ۡرعَّ ۡو َّن َّو َّم َّال۫ ِئ ٖه فَّ ِق
ِ ِ ي
َِّ ۡ ب الۡعٰل َّ ِم
ِ ِ َّر
فَّل َّ َّما َّجٓاءَّ ُه ۡم بِا ٰيٰتِنَّا ۤۡ ِاِذَّا ُه ۡم ِمنۡهَّا
ِ ِ ي َّ ۡض َّح ُك ۡو َِّن
ِ ى
َّ اٰيَّة ا َّۡل ِِه
َّو ا ََّّخ ۡذ ٰٰنُ ۡم

ِم ِم ۡن
ِۡ َِّو َّما ن ُ ِريۡ ِه
َب ِم ۡن اُ ۡختِهَّا
ُ َّ ا َّ ۡك

তামদরমক
শাসস্ত
দ্বারা and We seized them
পাক়োও করলাম, যামত with the punishment
that
perhaps
they
তারা সফমর আমি।
তারা েলল, কহ
যাদুকর, তুসম আমামদর
িমনয কতামার পালনকতবার
কামি কি সেষয় প্রাথব না
কর, যার ওয়াদা সতসন
কতামামক সদময়মিন; আমরা
অেশযই িৎপথ অেলম্বন
করে।

49.

might return.
49. And they said: “O
you
the
sorcerer,
invoke for us your
Lord with what He
promised
to
you.
Indeed, we will be
guided. ”

50. অতঃপর যখন আসম 50. Then when We
তামদর
কথমক
আযাে removed from them
punishment.
প্রতযাহার কমর সনলাম, the
তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ Behold, they broke
their word.
করমত লাগমলা।
কফরাউন তার
িম্প্রদায়মক কেমক েলল, কহ
আমার কওম, আসম সক
সমিমরর অসিপসত নই? এই
নদী গুমলা আমার সনম্নমদমশ
প্রোসহত হয়, কতামরা সক
কদখ না?

51.

52. আসম কয কেষ্ট এ েযসি
কথমক, কয নীে এোং কথা
েলমতও িক্ষম নয়।

তামক ককন স্বণব েলয়
পসরিান করামনা হল না,
অথো ককন আিল না তার
িমঙ্গ কফমরশতাগণ দল

53.

51.
And Pharaoh
called out among his
people, he said: “O my
people,
Is not mine
the dominion of Egypt,
and
these
rivers
flowing underneath me.
Do you not then see.”
52. “Or am I (not)
better than this one, he
who is despicable, and
can hardly express
himself clearly.”
53. “Then why have
not been bestowed upon
him bracelets of gold,
or come with him the

ِ بِالۡع َّذ
ن
ِ اب لَّعل َّ ُهم ي َّ ۡر ِج ُعو
َّ ۡ

ۡ َّ

َّ

السا ِح ُر ۡاد ُ ُ لَّنا
َّ َّوقَّال ُ ۡوا ِي ٰۤۡاَّي ُ َّه
ك اِنَّنَّا
ِ َّ ك ِِبَّا عَّ ِه َِّد ِعنۡ َّد
َّ ََّّرب
ن
ِ َّۡل ۡهت َّ ُدو

َّ ۡ

ُ

اب اِذَّا
ِ َّ فَّل َّ َّما َّك َّش ۡفنَّا عَّنۡ ُه ُم الۡعَّ َّذ
ِ ِ م يَّنۡ ُكثُ ۡو َِّن
ِۡ ُه
ِونَّادى ف
ِ
ٖ
ِ
ق
ع
ال
ق
ه
م
و
ف
ن
و
ر
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ ۡ ُ ۡ ۡ ٰ َّ
ك ِم ۡص َّر َّوهٰ ِذ ِه
ُ ۡ يٰقَّ ۡو ِم اَّلَّيۡ َّس ِلۡ ُمل
ِ َّ َّّٰت اَّف
ال
ِۡ ِ ن َّ َۡت
ِ ۡ ى ِم
ِ ۡ ۡاۡل َّ ٰۡن ٰ ُر َّ َۡت ِر
ن
ٌؕ َّ ُتب ۡ ِص ُر ۡو

ى ُه َّو
ِ ۡ ن هٰ َّذا ال َّ ِذ
ِ ۡ يٌّ ِم
ِ ۡ ا َّۡم ا َّنَّا َّخ
ِ ِ ي
ُِ ۡ ِي َِّو َّۡل يَّكَّ ُاد يُب
ٌّ ۡ َّم ِه
فَّل َّ ِۡو َّۡل ۤۡ اُل ۡ ِِقَّ عَّلَّي ۡ ِه ا َّ ۡس ِو َّر ٌِّة ِم ۡن
ٓاءَّ َّمعَّ ُه اۡلۡ َّل ٰ ِٮ َّك ُة
ِ ذَّ َّه ىب ا َّۡو َّج

ِ َّ م ۡق
ِي
ِ ۡ ۡت ِن

কোঁমি?

angels in conjunction.”

54.

অতঃপর কি তার
িম্প্রদায়মক কোকা োসনময়
সদল, ফমল তারা তার কথা
কমমন সনল। সনশ্চয় তারা
সিল পাপাোরী িম্প্রদায়।

54. Then he bluffed his
people, so they obeyed
him. Indeed, they were
a people disobedient.

ف قَّ ۡو َّم ِٗه فَّا َّ َّطا ُع ۡو ُِه اِ َّٰنُ ۡم
ِ َّ فَّ ۡاست َّ َّخ
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِكَّان ُ ۡوا قَّ ۡومًا ف ٰ ِسق

অতঃপর যখন
আমামক রাগাসম্বত করল
তখন আসম তামদর কাি
কথমক প্রসতমশাি সনলাম
এোং সনমজ্জত করলাম।
তামদর িোইমক।

55.
So when they
angered Us, We took
vengeance on them and
drowned them all.

فَّل َّ َّما ۤۡ ا ٰ َّس ُف ۡونَّا انت َّ َّق ۡمنَّا ِمنۡ ُه ۡم
َّۡجعِ ۡي
َّ َّ ۡ فَّا َّ ۡغ َّرقۡن ٰ ُه ۡم ا

55.

َّ

56.

ً َّو َّمثَّال

57. যখনই মসরয়ম তনময়র 57. And when the son
দৃষ্টান্ত েণব না করা হল, of Mary is quoted as an
তখনই আপনার িম্প্রদায় example. Behold, your
হঞ্জমগাল শুরু কমর সদল
people
laugh
out
thereat.
And they say:
58. এোং েলল, আমামদর 58.
উপািযরা কেষ্ঠ, না কি? “Are our gods better,
তারা আপনার িামমন কয or is he (Jesus). They
উদাহরণ উপস্থাপন কমর quoted not it to you
তা ককেল সেতমকবর িমনযই except for argument.
But
they
are
a
কমর। েস্তুতঃ তারা হল এক
quarrelsome people.

َِّو َّۡلَّا ُض ِر َّب ابۡ ُن َّم ۡري َّ َّم َّمثَّال ً اِذَّا
ِ ِ ك ِمنۡ ُِه ي َّ ِص ُد ۡو َِّن
ِ َّ قَّ ۡو ُم

অতঃপর আসম 56. Then We made
তামদরমক কমর সদলাম them a precedent and
অতীত কলাক ও দৃষ্টান্ত an example for those
after (them).
পরেতীমদর িমনয।

সেতকবকারী িম্প্রদায়।

কি কতা এক োন্দাই 59. He was not but a
slave. We bestowed
েমট আসম তার প্রসত
Our favor upon him,
অনুগ্রহ কমরসি এোং তামক

59.

and We made him an

َّسلَّفًا

ُ

فَّ َّجعَّلۡن ٰ ُه ۡم
ن
َِّ ۡل ِ ۡال ٰ ِخرِي

َِّو قَّالـُ ۡوا ءَّا ٰ َِلَّتُنَّا َّخ ۡيٌّ ا َّۡم ُه َِّو َّما
ل ُه ۡم
ِ ۡ َّك اِ َّ ِۡل َّج َّد ِۡل ًٌِۛؕ ب
ِ َّ َّ َّض َّر ُب ۡو ُه ل
ِ ِ قَّ ۡو ٌِّم َّخ ِص ُم ۡو َِّن
اِ ۡن ُه َّو اِ َّۡل عَّب ۡ ٌِّد اَّنۡعَّ ۡمنَّا عَّلَّي ۡ ِه
ِۡ ِ َّ لِب
َِّو َّجعَّلۡن ٰ ُه
ً َّمثَّال
ۡۤ ن

কমরসি
েণী-ইিরাঈমলর example
for
the
Children of Israel.
িমনয আদশব ।

ِ اِ ۡسر
ِ ل
ٌؕ َّ ۡٓاءي
َّ

60.

আসম ইচ্ছা করমল
কতামামদর কথমক কফমরশতা
িৃসষ্ট
করতাম,
যারা
পৃসথেীমত এমকর পর এক
েিোি করত।

60. And if We willed,
We could have made
among you angels to be
viceroys on the earth.

ًٓاء َّّلَّـعَّلۡنَّا ِمنۡ ُك ۡم َّمل ٰ ِٮ َّكة
ُ َّول َّ ۡو ن َّ َّش
ِ ِ ض ََّيۡل ُ ُف ۡو َِّن
ِ ِ ِف ۡاۡل َّ ۡر

িুতরাাং তা হল
ককয়ামমতর
সনদশব ন।
কামিই কতামরা ককয়ামমত
িমন্দহ কমরা না এোং
আমার কথা মান। এটা
এক িরল পথ।

61. And indeed, he
(Jesus) will be a known
(sign) of the Hour. So
have no doubt about it,
and follow Me. This is
the straight way.

ۡت َّن
َُّ ۡ لساعَّ ِة فَّ َّال ََّت
َّ ِ َّواِن َّ ٗه لَّعِل ۡ ٌّم ل
بِهَّا َّواتَّبِ ُع ۡو ِِن هٰ َّذا ِص َّر ٌّاط
ِ م
ٌِّ ۡ ُم ۡستَّقِي

শয়তান
কযন 62. And let not Satan
কতামামদরমক সনেৃত্ত না hinder you. Indeed, he
কমর।
কি
কতামামদর is to you a clear enemy.
প্রকাশয শুত্রু।

َّ ِو َّۡل ي َّ ُصدَّن َّ ُكم ا
ن ِۛ اِن َّ ٗه
ِ ُ لشي ۡ ٰط
َّ
ُ
ِ ِ ي
ٌِّ ۡ ِل َّ ُك ۡم ع َّ ُد ٌِّو ُمب

61.

62.

63.

ঈিা যখন স্পষ্ট
সনদশব নিহ আগমন করল,
তখন
েলল,
আসম
কতামামদর কামি প্রজ্ঞা
সনময় এমিসি এোং কতামরা
কয, ককান ককান সেষময়
মতমভদ করি তা েযি
করার
িমনয
এমিসি,
অতএে, কতামরা আল্লাহমক
ভয় কর এোং আমার কথা
মান।

63. And when Jesus
came with clear proofs,
he said: “Indeed, I
have come to you
with wisdom, and to
make clear for you
some of that in which
you differ. So fear
Allah, and obey me.”

সনশ্চয় আল্লাহই
আমার
পালনকতবা
ও
কতামামদর
পালনকতবা।
অতএে, তাাঁর এোদত কর।
এটা হল িরল পথ।

64. “Indeed Allah, He
is my Lord and your
Lord. So worship Him.
This is the straight
path.”

64.

ِو َّۡلا جٓاء ع
ِ
ي
ِ
ِ
ال قَّ ۡد
ق
ت
ن
ي
ب
ال
ب
ٰس
ۡ
َّ
ۡ
َّ
ٰ َّ ٰ َّ َّ َّ َّ
َِّ َِّج ئۡتُ ُك ۡم بِا ۡۡلِ ۡك َّم ِة َّو ِۡلُب
ي ل َّ ُك ۡم
ض ال َّ ِذ ۡى َُّتۡتَّلِ ُف ۡو َّن فِي ۡ ِه ِۛ فَّاتَّ ُقوا
َّ بَّ ۡع
ِ ِ اّٰللَّ َِّو ا َّ ِطي ۡ ُِع ۡو ِِن
ه

ِاعب ُ ُد ۡو ُه
ۡ َّاّٰللَّ ُه َّو َّر ِّبۡ َّو َّربُ ُك ۡم ف
اِ َّن ه
ِ ِ م
ٌِّ ۡ اط ُم ۡستَّقِي
ِ ٌّ هٰ َّذا ِص َّر

65. অতঃপর তামদর মমিয 65. Then the factions
among them
কথমক সেসভন্ন দল মতমভদ from
িৃসষ্ট
করল।
িুতরাাং differed. So woe to those
যামলমমদর িমনয রময়মি who have wronged
যন্ত্রণাদায়ক
সদেমির from the punishment
of a painful day.
আযামের দুমভবাগ।

তারা
ককেল
ককয়ামমতরই
অমপক্ষা
করমি কয, আকসস্মকভামে
তামদর কামি এমি যামে
এোং তারা খের ও রাখমে
না।

66.

66. Are they waiting
except for the Hour
that it shall come upon
them suddenly while
they perceive not.

েন্ধু েগব কিসদন এমক 67. Close friends, that
অপমরর শত্রু হমে, তমে day, will be enemies
one to another, except
কখাদাভীরুরা নয়।

67.

for the righteous.
68. কহ আমার োন্দাগণ, 68. (Allah will say):
কতামামদর আি ককান ভয় “O My slaves, no fear
কনই এোং কতামরা দুঃসখতও shall be on you this Day,
nor shall you grieve.”
হমে না।
“(You) who
69.
কতামরা আমার 69.
আয়াতিমূমহ সেশ্বাি স্থাপন believed in Our verses
কমরসিমল এোং কতামরা and were those who
surrendered.”
আজ্ঞােহ সিমল।
70. িান্নামতর প্রমেশ কর 70. “Enter the Garden,
কতামরা এোং কতামামদর you and your wives,
you will be delighted.”
সেসেগণ িানমন্দ।
তামদর
কামি
পসরমেশন করা হমে স্বমণব র
থালা ও পানপাত্র এোং
তথায় রময়মি মমন যা োয়
এোং নয়ন যামত তৃপ্ত হয়।

71.

71.
(Therein) are
brought round for
them trays of gold and
goblets, and therein is
whatever the souls
desire and eyes find

اختَّل َّ َّف ۡاۡل َّ ۡح
ِاب ِم ۡ ًۢن بَّيۡ ِن ِه ۡم
ز
ۡ َِّف
َّ
ُ
ِ فَّ َّويۡ ٌّل لِل َّ ِذيۡ َّن َّظل َّ ُم ۡوا ِم ۡن ع َّ َّذ
اب
ِ ِ م
ِي َّ ۡو ىم اَّلِي ۡ ى
الساعَّةَّ ا َّۡن
َّ َّه ۡل يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن اِ َّۡل
م َّۡل
ِۡ م بَّغۡت َّ ِةً َِّو ُه
ِۡ تَّاۡتِي َّ ُه
ن
َِّ ي َّ ۡش ُع ُر ۡو

م لِب َّ ۡع ىض
ِۡ ا َّۡۡل َّ ِخ ََّّل ُء ي َّ ۡو َّم ِٮ ىًِۢذ بَّ ۡع ُض ُه
ِ ِ ي
ٌؕ َّ ۡ ِع َّ ُد ٌّو اِ َّ ِۡل اۡلۡ ُتَّق
ۡۤ يٰعِبَّا ِد َّۡل َّخ ۡو ٌّف عَّلَّي ۡ ُك ُم الۡي َّ ۡو َّم َّو َّۡل
ِ ِ اَّنۡتُ ۡم َّ َۡت َّزن ُ ۡو َِّن

بِا ٰيٰتِنَّا َّوِ كَّان ُ ۡوا

اَّل َّ ِذيۡ َّن
ِ ِ ي
َِّ ۡ ُم ۡسلِ ِم
ا ٰ َّمنُ ۡوا

اج ُك ۡم
ُ اُ ۡد ُخل ُ ۡوا ا ّۡلَّنَّ َّة اَّنۡتُ ۡم َِّو ا َّۡز َّو
ِ ِ َب ۡو َِّن
ُ َّ ُ َۡت
اف عَّلَّي ِهم بِ ِص َّح ى
اف ِم ۡن
ۡ ۡ ُ يُ َّط
اب َِّو فِيۡهَّا َّما
ِ ذَّ َّه ىب َّواَّك َّۡو ى
ُِ ُ ۡتَّ ۡشت َّ ِهي ۡ ِه ۡاۡلَّن ۡ ُف ُس َِّو ِتَّل َّ ُذ ۡاۡلَّع
ي

কতামরা তথায়
অেস্থান করমে।

সেরকাল delight. And you will

abide forever therein.

এই কয, িান্নামতর 72. And that is the
উত্তরাসিকারী
কতামরা Garden which you are
হময়ি, এটা কতামামদর made to inherit because
of what you used to do.
কমমব র ফল।

72.

73. তথায় কতামামদর িমনয 73. For you therein is
আমি প্রেু র ফল-মূল, তা fruit in plenty from
কথমক
কতামরা
আহার which you will eat.
করমে।

Indeed,
the
সনশ্চয় অপরািীরা 74.
িাহান্নামমর
আযামে criminals will be in the
punishment of Hell to
সেরকাল থাকমে।
74.

abide (therein) forever.
75. তামদর কথমক আযাে 75. It will not be
লাঘে করা হমে না এোং relaxed for them, and
will
despair
তারা তামতই থাকমে হতাশ they
therein.
হময়।
আসম তামদর প্রসত 76. And We wronged
িুলুম কসরসন; সকন্তু তারাই them not, but they
were the wrongdoers
সিল িামলম।

76.

themselves.

77. তারা কেমক েলমে, কহ 77. And they will call:
মামলক,
পালনকতবা “O Malik (Keeper of
আমামদর সকিিাই কশষ Hell), let your Lord
কমর সদন। কি েলমে, make an end of us.”
সনশ্চয় কতামরা সেরকাল He will say: “Indeed,
you will remain.”
থাকমে।

78. আসম কতামামদর কামি 78. Indeed, We brought
িতযিমব কপ াঁসিময়সি; সকন্তু to you the truth, but
কতামামদর
অসিকাাংশই most of you were
averse to the truth.
িতযিমমব সনস্পহ
ৃ !

ِ ِ م فِيۡهَّا ٰخلِ ُد ۡو َِّن
ِۡ َُِّو اَّنۡت

ّٰتۤۡ اُ ۡو ِرثۡتُ ُم ۡو َّها
ِۡ ِ َّ ك ا ّۡلَّنَّ ُِة ال
ِ َّ ۡ َِّو تِل
ن
َِّ م تَّ ۡع َّمل ُ ۡو
ِۡ ُِِبَّا ُك نۡت

ل َّ ُك ۡم فِيۡهَّا فَّا ِكهَّ ٌّة َّكثِ ۡيَّ ٌّة ِمنۡهَّا
ِ ِ تَّ ِا ۡكُل ُ ۡو َِّن

ِ ي ِفۡ ع َّ َّذ
اب َّجهَّنَّ َّم
َّۡ اِ َّن اۡلۡ ُ ۡج ِر ِم
ِِِ ِۛ ٰخلِ ُد ۡو َِّن
ۡت َّعنۡ ُه ۡم َِّو ُه ۡم فِي ۡ ِه
ُ َّ َّۡل يُ َّف
ِ ِ ُمبۡلِ ُس ۡو َِّن
َِّو َّما َّظل َّ ۡمن ٰ ُه ۡم َّولـ ٰ ِك ۡن كَّان ُ ۡوا ُه ُم
ِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه
ِ َّ ُك لِيَّق ِۡض عَّلَّيۡنَّا َّرب
ك
ُ َِّونَّادَّ ۡوا ٰٰيٰل
ِ ال اِن َّ ُك ۡم هم ِكثُ ۡو َِّن
َّ َّق

م بِا ۡۡلـ َّ ِق َّولـ ٰ ِك َّن
ِۡ لَّقَّ ۡد ِج ئۡن ٰ ُك
ِ ِ م لِل ۡ َّح ِق كٰر ُِه ۡو َِّن
ِۡ ا َّ ۡكث َّ َّر ُك

79. তারা সক ককান েযেস্থা 79. Or have they
েু ়োন্ত কমরমি? তাহমল devised a plan. Then
We
are
আসমও এক েযেস্থা েু ়োন্ত indeed,
devising.
কমরসি।
তারা সক মমন কমর
কয, আসম তামদর কগাপন
সেষয় ও কগাপন পরামশব
শুসন না? হাঁ যা, শুসন।
আমার
কফমরশতাগণ
তামদর
সনকমট
কথমক
সলসপেদ্ধ কমর।

80.

েলুন, দয়াময়
আল্লাহর
ককান
িন্তান
থাকমল আসম িেব প্রথম
তার এোদত করে।

81.

82. তারা যা েণব না কমর,
তা কথমক নমভামন্ডল ও
ভূমন্ডমলর
পালনকতবা,
আরমশর পালনকতবা পসেত্র।
অতএে, তামদরমক
োকোতু রী
ও
ক্রী়োকক তু ক করমত সদন কিই
সদেমির িাক্ষাত পযব ন্ত, যার
ওয়াদা তামদরমক কদয়া হয়।

83.

80. Or do they think
that We hear not their
secrets
and
their
private conversations.
Yes,
and
Our
messengers (angels) are
with them recording.
81.
Say
(O
Muhammad): “If the
Beneficent had a son,
then I would be the first
of the worshippers.”
82. Glorified be the
Lord of the heavens
and the earth, the Lord
of the Throne, above
that which they ascribe
(unto Him).
83. So leave them
flounder (in their talk)
and play until they
meet their Day which
they are promised.

সতসনই উপািয 84. And He it is who
নমভামন্ডমল এোং সতসনই in the heaven is God,
উপািয ভুমন্ডমল। সতসন and in the earth God.
And He is the All Wise,
প্রজ্ঞাময়, িেব জ্ঞ,

84.

the All Knower.
85.
েরকতময় সতসনই, 85. And blessed be He
নমভামন্ডল, ভূমন্ডল ও to whom belongs the

فَّاِنَّا

ا َّ ۡم ًرا

ا َِّۡم اَّبۡ َّر ُم ۡوۤۡا
ِۡم
ن
َِّ َب ُم ۡو
ُ

ا َّۡم ََّيۡ َّسب ُ ۡو َّن ا َّنَّا َّۡل ن َّ ۡس َّم ُع ِس َّر ُه ۡم
م بَّ ٰل َِّو ُر ُسلُنَّا ل َّ َّديۡ ِه ۡم
ِۡ ٮه
ُ َّٰو ََّنۡو
ِ ِ ي َّ ۡكتُب ُ ِۡو َِّن
ان لِل َّر ۡۡح ٰ ِن َّول َّ ٌِّد ِۛ فَّاَّنَّا
َِّ َّ ل اِ ِۡن ك
ِ ۡ ُق
ن
َِّ ۡا ََّّو ُل الۡعٰبِ ِدي
لس ٰم ِوٰ ِت َّو ۡاۡل َّ ۡر ِض
َّ ُسب ۡ ٰح َّن َّر ِب ا
ن
َِّ ش عَّ َّما ي َّ ِص ُف ۡو
ِ ِ َّر ِب الۡعَّ ۡر
م ََّيُ ۡو ُض ۡوا َِّو يَّلۡعَّب ُ ۡوا َّح هّٰت
ِۡ فَّ َّذ ۡر ُه
ِ ۡ يُل ٰ ُق ۡوا ي َّ ۡو َّم ُه ُم ال َّ ِذ
ى
ن
َِّ يُ ۡوع َّ ُد ۡو
ِ السم
ِ
ٓاء اِل ٰ ٌّـه َِّو ِف
َّ َّ َِّو ُه َّو الَّذ ۡى ِف
ۡاۡل َّ ۡر ِض اِل ٰ ٌِّـه ٌِۛؕ َِّو ُه َّو ا ۡۡل َّ ِكي ۡ ُم
م
ُِ ۡ الۡعَّلِي
ك
ِ ۡ ك ال َّ ِذ
َّ َب
ُ ۡ ى ل َّ ٗه ُمل
َّ ٰ ََِّّو ت

এতদুভময়র
মিযেতী
িেসকিু যার। তাাঁরই কামি
আমি ককয়ামমতর জ্ঞান
এোং তাাঁরই সদমক কতামরা
প্রতযােসতবত হমে।

সতসন েযতীত তারা
যামদর পুিা কমর, তারা
িুপাসরমশর অসিকারী হমে
না, তমে যারা িতয স্বীকার
করত ও সেশ্বাি করত।

86.

87. যসদ আপসন তামদরমক
সিজ্ঞািা
কমরন,
কক
তামদরমক িৃসষ্ট কমরমিন,
তমে অেশযই তারা েলমে,
আল্লাহ, অতঃপর তারা
ককাথায় সফমর যামচ্ছ?
রিূমলর এই উসির
কিম,
কহ
আমার
পালনকতবা, এ িম্প্রদায় কতা
সেশ্বাি স্থাপন কমর না।

88.

অতএে, আপসন
তামদর কথমক মুখ সফসরময়
সনন এোং েলুন, ‘িালাম’।
তারা
শীঘ্রই
িানমত
পারমে।

89.

dominion
of
the
heavens and the earth
and
whatever
is
between them. And
with
whom
is
knowledge of the Hour.
And unto whom you
will be returned.
86. And they do not
possess, those whom
they call besides Him,
(any
power
of)
intercession,
except
those who bear witness
to the truth and they
know.
87.
And if you ask
them who created
them, they will surely
say: “Allah.”
How
then are they turned
away.
88.
And
(Allah
acknowledges)
his
saying: “O my Lord,
indeed these are a
people who do not
believe.”
89. Then bear with
them (O Muhammad)
and say: “Peace.” Then
they will come to
know soon.

لس ٰموٰ ِت َِّو ۡاۡل َّ ۡر ِض َِّو َّما بَّيۡن َّ ُه َّما
َّ ا
اع ِِة َِّو اِلَّي ۡ ِه
َّ َِّو ِعنۡ َّد ٗه ِعل ۡ ُم
َّ الس
ِ ِ ُت ۡر َّج ُع ۡو َِّن
ن ي َّ ۡد ُع ۡو َّن ِم ۡن
َِّ ۡك ال َّ ِذي
ِ ُ َِِّو َّۡل َّٰيۡل
َّ ُد ۡونِ ِه
ن َّش ِه َِّد
ِ ۡ الش َّفاعَّ َّة اِ َّ ِۡل َّم
ِم ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ِۡ بِا ۡۡلـ َّ ِق َِّو ُه

َِّو ل َّ ِٮ ۡن َّساَّلۡـت َّ ُه ۡم َّم ۡن َّخلَّقَّ ُه ۡم
ِكون
ُِ لَّي َّ ُق ۡول ُ َّن ه
َّ ۡ ُ َّاّٰلل فَّا َّ هِن يُ ۡؤف
َِِّو قِيۡلِ ٖه ي ٰ َّر ِب اِ َِّن هٰ ُؤ َّاَل ِء قَّ ۡو ٌّم
ِ  َّۡل ي ُ ۡؤ ِمنُون
َّ ۡ
ِفَّا ۡص َّف ۡح عَّنۡ ُه ۡم َِّو ُق ۡلِ َّسل ٰ ٌّم
ن
َِّ فَّ َّس ۡو َّف ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو

