
 

আস-সাফফাত AsSaffat    

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  শপথ তামদর যারা 
সাসরবদ্ধ হময় দাাঁডামনা, 

1. By those (angels) 

ranged in ranks.  ۙا ف ًّ فهِت صَّ ّٰٓ  ِِِ وَّالصه
2.  অতঃপর ধমসকময় ভীসত 
প্রদশশনকারীমদর, 

2.  And those (angels) 

who drive away with 

strength.  

اۙ ِجٰرِت زَّۡجرًّ  ِِِ فَّالزه
3.  অতঃপর মুখস্থ 
আবৃসিকারীমদর- 

3.  And those (angels) 

who recite the reminder.  ِاۙ فَّالتهلِيِٰت  ِِِ ِذۡكرًّ
4.  সনশ্চয় ততামামদর মাবদু 
এক। 

4. Indeed,   your   Lord    

is surely One.  ِ  َّوَّاِحد َُّكۡم ل  ِِِ اِن َّ اِٰٰل
5.  সতসন আসমান সমূহ, 
যমীনও এতদভুময়র 

মধযবতী সবসকিুর 
পালনকতশ া এবং পালনকতশ া 
উদয়াচলসমূমহর। 

5. Lord of the heavens 

and the earth and 

whatever is between 

them, and Lord of the 

sun’s risings.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض وَّمَّا  ُ الس َّ ب  ر َّ
اِرِق  َّشَّ ُ اۡۡل ب  ا وَّرَّ َُّهمَّ  ِِِ بَّيۡن

6.  সনশ্চয় আসম সনকটবতী 
আকাশমক তারকারাসির 
দ্বারা সমুশাসভত কমরসি। 

6.    Indeed, We have 

adorned the nearest 

heaven with ornament, 

the stars. 

َِّة  َّا بِِزيۡن نۡي ُ ٓاءَّ الد  مَّ اِن َّا زَّي َّن َّا الس َّ
 ِ اۨلۡكَّوَّاِكِبِۙ

7.  এবং তামক সংরসিত 
কমরসি প্রমতযক অবাধয 
শয়তান তথমক। 

7. And as guard 

against every rebellious 

devil.  

يٰۡطٍن م َّاِردٍِ ِ شَّ ا م ِۡن كُل   ِِِ وَِّحۡفظًّ

8.  ওরা উর্ধ্শ িগমতর 
তকান সকিু শ্রবণ করমত 

8. They may not listen 

to the highest chiefs 
ِ اۡۡلَّعٰٰۡل  ََّلَّ ُعۡونَّ اَِلَّ اۡۡل م َّ ۡلَّ يَّس َّ



পামর না এবং চার সদক 
তথমক তামদর প্রসত উল্কা 
সনমিপ করা হয়। 

(angels) and they are 

pelted from every side. ُِۡفو انٍِبِوَّيُۡقذَّ ِ جَّ  ِِِ نَّ ِمۡن كُل 

9.  ওমদরমক সবতাডমনর 
উমেমশ। ওমদর িমনয 
রময়মি সবরামহীন শাসি। 

9. Outcast, and for 

them is a constant 

punishment.  

ۙ اِصب  ُۡم عَّذَّاب  و َّ ٰلَّ ا و َّ  ِ ُدُحۡورًّ

10.  তমব তকউ তিাাঁ তমমর 
সকিু শুমন তফলমল জ্বলন্ত 
উল্কাসপন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন 
কমর। 

10. Except him who 

snatches (some words) 

by theft, then follows 

him a flame, piercing. 

َّعَّٗه  َّتۡب َّۡطفَّةَّ فَّا اِۡل َّ مَّۡن خَِّطفَّ اۡۡل
ِ ِِِِ ِشهَّاب  ثَّاقِب 

11.  আপসন তামদরমক 
সিমেস করুন, তামদরমক 
সসৃি করা কঠিনতর, না 
আসম অনয যা সসৃি কমরসি? 
আসমই তামদরমক সসৃি 
কমরসি এাঁমটল মাটি তথমক। 

11. Then ask them 

“Are they stronger as a 

creation, or those 

(others) whom we have 

created.” Indeed, We 

created them (mankind) 

from a sticky clay.  

َّۡم  لۡقًّا ا ُ خَّ فَّاۡستَّۡفتِِهۡم اَُّهۡم اَّشَّد 
َِّ َّقۡن ل َّقۡنُٰهۡم م ِۡن ِطۡۡيٍ م َّۡن خَّ ل ا  اِن َّا خَّ
ِزٍبِ  ِِِ ۡل َّ

12.  বরং আপসন সবস্ময় 
তবাধ কমরন আর তারা 
সবদ্রুপ কমর। 

12. But you wonder 

while they mock.  َُِّرۡون َّۡسخَّ  ِِِ بَّۡل عَِّجبۡتَّ وَّي

13.  যখন তামদরমক 
তবাঝামনা হয়, তখন তারা 
তবামঝ না। 

13. And when they are 

reminded, they do not 

heed.   
َّۡذُكُرۡونَِّ ُرۡوا ۡلَّ ي اِذَّا ُذك ِ  ِِِ وَّ

14.  তারা যখন তকান 
সনদশশন তদমখ তখন সবদ্রূপ 
কমর। 

14. And when they see 

a sign, they ridicule. اِذَّا اَّۡوا وَّ َّةًّ  رَّ  ي َّۡستَّۡسِخُرۡونَِّ اٰي

15.  এবং বমল, সকিুই নয়, 
এময স্পি যাদ।ু 

15. And they say: “This 

is  not  but  obvious 

magic.”  

ۤۡ اِۡل َّ ِسۡحر   ا ۤۡا اِۡن هٰذَّ وَّقَّالُۡو
 ِ ِۖ م ُبِۡۡيِ 

16.  আমরা যখন মমর 
যাব, এবং মাটি ও হামড 
পসরণত হময় যাব, তখনও 

16. “Is it when we are 

dead and have become 

dust and bones, shall we 

ِعٰظمًّا ءَّاِن َّا  ًّا و َّ اب َّا وَُّكـن َّا ُترَّ ءَّاِذَّا ِمتۡن
ۙ َّبُۡعۡوُثۡونَّ  ِِِ ۡلَّ



সক আমরা পনুরুসিত হব? indeed be resurrected.” 

17. আমামদর 
সপতৃপরুুষগণও সক? 

17. “And our fathers of 

old.”   َّلُۡون َّا اۡۡلَّو َّ اٰبَّٓاُؤن  ِِِ اَّوَّ
18.  বলুন, হযাাঁ এবং 
ততামরা হমব লাসিত। 

18. Say: “Yes and you 

will be humiliated.”  َِّاَّنۡـتُۡم داِخُرۡون َّعَّۡم وَّ  ِِِ ُقۡل ن
19.  বস্তুতঃ তস উিান হমব 
একটি সবকট শব্দ মাত্র-
যখন তারা প্রতযি করমত 
থাকমব। 

19. So it will be only 

one shout, then behold 

they will be seeing. 

َّا ِهَِّ اِحدَّ   فَّاِذَّا ُهۡم فَّاِّن َّ  زَّۡجرَّ   و َّ
َّنُۡظُرۡونَِّ  ِِِ ي

20.  এবং বলমব, দভুশ াগয 
আমামদর! এটাই ততা 
প্রসতফল সদবস। 

20.  And they will say:  

“woe to us, this is the 

Day of Judgment.”  

يِۡنِ َّۡوُم الد ِ ا ي َّنَّا هٰذَّ   وَّقَّالُۡوا يٰوَّيۡل

21.  বলা হমব, এটাই 
ফয়সালার সদন, যামক 
ততামরা সমথযা বলমত। 

21.   This is the Day of 

Judgment,  that  which 

you used to deny.  

َّۡوُم الۡفَّۡصِل ال َِّذۡى ُكنۡتُۡم بِٖه  ا ي هٰذَّ
بُۡونَِّ  ِِِ ُتكَّذ ِ

22.  একসত্রত কর 
তগানাহগারমদরমক, তামদর 
তদাসরমদরমক এবং যামদর 
এবাদত তারা করত। 

22. (It will be said to 

the angels): “Assemble 

those who did wrong, 

and their companions 

and what they used to 

worship.”  

َُّمۡوا  ل اُۡحُشُروا ال َِّذيۡنَّ ظَّ
َّانُۡوا  ُهۡم وَّمَّا ك اَّۡزوَّاجَّ وَّ

ۙ َّعۡبُُدۡونَّ  ِِِ ي
23. আল্লাহ বযতীত। 

অতঃপর তামদরমক 
পসরচাসলত কর 
িাহান্নামমর পমথ, 

23. “Other than Allah,   

so lead them to the 

path to Hellfire.”  

ِ فَّاۡهُدۡوُهۡم اَِٰل  ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله
َِّحيِۡمِ اِط اۡۡل ِِِِ ِصرَّ

24. এবং তামদরমক থামাও, 
তারা সিোসসত হমব; 

24.  “And stop them, 

indeed, they are to be 

questioned.”  

ۙ وَّقُِفۡوُهۡمِ ُۡم م َّْسٔـُُۡولُۡونَّ  ِِِ اِّن َّ
25.  ততামামদর সক হল তয, 
ততামরা এমক অপমরর 
সাহাযয করি না? 

25. “What is (matter) 

with you, you do not 

help each other.”  
ُرۡونَِّ َّـُكۡم ۡلَّ تَّنَّاصَّ  ِِِ مَّا ل



26.  বরং তারা আিমকর 
সদমন আত্নসমপশণকারী। 

26.   But that day they 

shall make submission.  ََِّّۡومَّ ُمۡستَّۡسلُِمۡون   بَّۡل ُهُم الۡي
27.  তারা এমক অপমরর 
সদমক মুখ কমর পরস্পরমক 
সিোসাবাদ করমব। 

27.    And they will 

turn to one another, 

(mutually) questioning.  

َّلَّ بَّعُۡضُهۡم عَّٰٰل بَّعٍۡض  اَّقۡب وَّ
ٓاءَّلُۡونَِّ  ِ ي َّتَّسَّ

28.  বলমব, ততামরা ততা 
আমামদর কামি ডান সদক 
তথমক আসমত। 

28. They will say: 

“Indeed, you used to 

come at us from the 

right side.”  

َّنَّا عَِّن  ۤۡا اِن َُّكۡم ُكنۡتُۡم تَّاُۡتۡون قَّالُۡو
َِّمۡۡيِِ  ِِِ الۡي

29.  তারা বলমব, বরং 
ততামরা ততা সবশ্বাসীই সিমল 
না। 

29.    They will say:  

“But  you   yourselves 

were not believers.”  
  قَّالُۡوا بَّل ل َّۡم تَُّكۡونُۡوا ُمۡؤمِِنۡۡيَِّ

30.  এবং ততামামদর উপর 
আমামদর তকান কতৃত্ব সিল 
না, বরং ততামরাই সিমল 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। 

30.  “And we did not 

have any authority 

over you. But you were 

transgressing people.”  

َّيُۡكۡم م ِۡن ُسلٰۡطِنِ َّنَّا عَّل  وَّمَّا كَّانَّ ل
 ِِِ بَّۡل ُكنۡتُۡم قَّۡومًّا ٰطغِۡۡيَِّ

31.  আমামদর সবপমি 
আমামদর পালনকতশ ার 
উসিই সতয হময়মি। 
আমামদরমক অবশই স্বাদ 
আস্বাদন করমত হমব। 

31.   “So the word of 

our Lord has come 

true upon us.  Indeed, 

we will taste 

(punishment).”  

َّٓا ب ِن َّا قَّۡوُل رَّ َّيۡن ق َّ عَّل اِن َّا  ۖ ِِِفَّحَّ
ُقۡونَِّ ٓاٮ ِ َّذَّ ِِِِ ل

32.  আমরা ততামামদরমক 
পথভ্রি কমরসিলাম। কারণ 
আমরা সনমিরাই পথভ্রি 
সিলাম। 

32. “So we misled you, 

indeed we were 

(ourselves) astray.”  

َّۡغوَّيۡنُٰكۡم اِن َّا ُكن َّا غِٰويۡنَِّ  ِِِ فَّا

33.  তারা সবাই তসসদন 
শাসন্তমত শরীক হমব। 

33.   Then indeed they, 

that Day, will share in 

the punishment. 

َّۡومَّٮ ٍِذ ِِف الۡعَّذَّاِب  ُۡم ي فَّاِّن َّ
ُكۡونَِّ ِ  ِِِ ُمۡشَتَّ

34.  অপরাধীমদর সামথ 
আসম এমসন বযবহার কমর 
থাসক। 

34. Indeed, that is how 

We deal with the 

criminals.  

ِ اِن َّا َّۡفعَُّل بِاۡۡلُۡجِرِمۡۡيَِّ كَّذٰلِكَّ   ن



35.  তামদর যখন বলা হত, 
আল্লাহ বযতীত তকান 
উপাসয নই, তখন তারা 
ঔদ্ধতয প্রদশশন করত। 

35. Indeed, when it was 
said to them: “There is 
no god but Allah,” they 
were arrogant. 

ۤۡ اِلٰهَّ اِۡل َّ  ُۡم ۡلَّ ۤۡا اِذَّا قِيۡلَّ ٰلَّ َّانُۡو ُۡم ك اِّن َّ
ِۙ َّۡستَّۡكِِبُۡونَّ ُۙ ي  ِِِ اّٰلله

36.  এবং বলত, আমরা সক 
এক উম্মাদ কসবর কথায় 
আমামদর উপাসযমদরমক 
পসরতযাগ করব। 

36.  And  they  said: 

“Shall we abandon our 

gods for a poet, 

madman.”  

َّا  َّتِن ۤۡا اِٰٰل َّتاِرُكۡو َُّقۡولُۡونَّ اَّٮ ِن َّا ل وَّي
ۡـنُۡوٍن  اِعٍر ّم َّ  ِِِ لِشَّ

37.  না, সতসন সতযসহ 
আগমন কমরমিন এবং 
রসলূগমণর সতযতা স্বীকার 
কমরমিন। 

37.  But he has come 

with the truth, and he 

confirms the 

messengers  (of before).  

قَّ  بَّۡلِ د َّ ِ وَّصَّ َّق  ٓاءَّ بِاۡۡل جَّ
لِۡۡيَِّ  ِِِ اۡۡلُۡرسَّ

38.  ততামরা অবশযই 
তবদনাদায়ক শাসি আস্বাদন 
করমব। 

38. Indeed, you are 

going to taste the 

painful punishment. 

ٓاٮ ُِقوا الۡعَّذَّاِب  َّذَّ اِن َُّكۡم ل
َّلِيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

39.  ততামরা যা করমত, 
তারই প্রসতফল পামব। 

39. And you will not be 

recompensed except for 

what you used to do. 

وَّمَّا ُُتۡزَّۡونَّ اِۡل َّ مَّا ُكنۡتُۡم 
ِۙ لُۡونَّ  ِِِ تَّعۡمَّ

40.  তমব তারা নয়, যারা 
আল্লাহর বািাই করা 
বান্দা। 

40.  Except the slaves 

of Allah, sincere. ِۡاۡۡلُخ ِ َّادَّ اّٰلله َِّصۡۡيَِّاِۡل َّ ِعب  ِِِ ل

41.  তামদর িমনয রময়মি 
সনধশাসরত রুসয। 

41. Those, for them is a   

provision, determined.  ِۙ ُۡم ِرۡزق  م َّعۡلُۡوم  ّٰٓٮ ِكَّ ٰلَّ ٰ  ِِِ اُول
42.  ফল-মূল এবং তারা 
সম্মাসনত। 

42.   Fruits, and they 

shall be honored.  ُِوَُّهۡم م ُكِۡفَّوَّاِكه ۙ ُمۡونَّ  ِِِ رَّ
43.  তনয়ামমতর 
উদযানসমূহ। 

43.   In the gardens of 

delight.  ِِِۙفۡ جَّنهِت الن َّعِيِۡم ِِِ 
44.  মুমখামুসখ হময় আসমন 
আসীন। 

44. On couches facing 

one another.  َُِّتَّقٰبِلِۡۡي  ِِِ عَّٰٰل ُسُرٍر م 
45.  তামদরমক ঘমুর সফমর 
পসরমবশন করা হমব স্বচ্ছ 

45.  Circulating among 

them a cup from a 
َّيِۡهۡم بِكَّاٍۡس م ِۡن  اُف عَّل يُطَّ



পানপাত্র। gushing spring.  ِن  ِِِ ِۙۖم َّعِۡۡيٍ
46.  সশুুভ্র, যা 
পানকারীমদর িমনয সসু্বাদ।ু 

46. White, delicious to 

the drinkers.  َِِّربِۡۡي ٍ  ل ِلشه َّذ َّ ٓاءَّ ل  ِِِ ِۖ بَّيۡضَّ
47.  তামত মাথা বযথার 
উপাদান তনই এবং তারা 
তা পান কমর মাতালও হমব 
না। 

47.      No  headache  in 

it, nor are they 

intoxicated from it.  

ۡلَّ ُهۡم عَّنۡهَّا  ۡلَّ فِيۡهَّا غَّۡول  و َّ
 ِيُۡۡنَُّفۡونَِّ

48.  তামদর কামি থাকমব 
নত, আয়তমলাচনা 
তরুণীগণ। 

48. And with them will 

be those of modest 

gaze, with lovely eyes.  

ۡرِف  وَِّعنۡدَُّهۡم قِٰصٰرُت الط َّ
ِۙ   عِۡۡي 

49.  তযন তারা সরুসিত 
সডম। 

49. (Pure) as they were 

eggs, well protected.  ِ ُن َّ بَّيۡض  م َّۡكنُۡون َّّن َّ َّا  ِ ك
50.  অতঃপর তারা এমক 
অপমরর সদমক মুখ কমর 
সিোসাবাদ করমব। 

50.    Then  they  will  

turn  to one another, 

(mutually) questioning.  

َّلَّ بَّعُۡضُهۡم عَّٰٰل بَّعٍۡض  َّقۡب فَّا
ٓاءَّلُۡونَِّ  ِِِ ي َّتَّسَّ

51.  তামদর একিন বলমব, 
আমার এক সঙ্গী সিল। 

51. A speaker of them 

will say: “Indeed, I had 

a friend.”   

ۡ كَّانَّ َِلۡ  قَّالَّ قَّٓاٮ ِل  م ِنُۡهۡم اِّن ِ
ۙ  ِِِ قَِّريۡن 

52.  তস বলত, তুসম সক 
সবশ্বাস কর তয, 

52. Who would say: 

“Are you indeed of 

those who believe.” 
قِۡۡيَِّ د ِ ِنَّ اۡۡلُصَّ َُّقۡوُل اَّٮ ِن َّكَّ ۡلَّ  ِِِ ي

53.  আমরা যখন মমর 
যাব এবং মাটি ও হামড 
পসরণত হব, তখনও সক 
আমরা প্রসতফল প্রাপ্ত হব? 

53.   “That  when  we 

are dead and become 

dust and bones, shall 

we indeed be 

recompensed.” 

امًّا ءَّاِن َّا  ِعظَّ ًّا و َّ اب َّا وَُّكن َّا ُترَّ ءَّاِذَّا ِمتۡن
َِّديۡنُۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ

54. আল্লাহ বলমবন, ততামরা 

সক তামক উসক সদময় 
তদখমত চাও? 

54.   He will say: “Do 

you want to look.”  َِّلُِعۡون  ِ قَّالَّ هَّۡل اَّنۡتُۡم م ُط َّ

55.  অপর তস উসক সদময় 
তদখমব এবং তামক 

55.   Then  he  will  

look  and see him in ِٰ ا َّعَّ فَّرَّ ل َِّحيِۡمِفَّاط َّ وَّٓاِء اۡۡل  ُه ِِفۡ سَّ



িাহান্নামমর মাঝখামন 
তদখমত পামব। 

the midst of the 

Hellfire.  
ِِِ 

56.  তস বলমব, আল্লাহর 
কসম, তুসম ততা আমামক 
প্রায় র্ধ্ংসই কমর 
সদময়সিমল। 

56. He will say: “By 

Allah, you had almost 

ruined me.” 

َّـَُتِۡديِۡنِۙ ِ اِۡن ِكدت َّ ل   قَّالَّ تَّاّٰلله

57.  আমার পালনকতশ ার 
অনগু্রহ না হমল আসমও তয 
তগ্রফতারকৃতমদর সামথই 
উপসস্থত হতাম। 

57. “And if it had not 

been for the favor of 

my Lord, I would have 

been among those 

brought forth (to Hell).” 

َّـُكنُۡت ِمنَّ  ۡ ل ّب ِ ُة رَّ َّۡوۡلَّ نِعۡمَّ ل وَّ
ِريۡنَِّ  ِِِ اۡۡلُۡحضَّ

58.  এখন আমামদর আর 
মৃতুয হমব না। 

58.  “Are we then not 

to die.”  ِۙ ُۡن ِِبَّي ِتِۡۡيَّ ا َنَّ   اَّفَّمَّ
59.  আমামদর প্রথম মৃতুয 
িাডা এবং আমরা শাসি 
প্রাপ্তও হব না। 

59. “Except our first 

death, and we shall not 

be punished.” 

ُۡن  اِۡل َّ مَّۡوتَّتَّنَّا اۡۡلُۡوَٰل وَّمَّا َنَّ
بِۡۡيَِّ  ِِِ ِِبُعَّذ َّ

60.  সনশ্চয় এই মহা 
সাফলয। 

60.  Indeed this, it is 

surely the supreme 

success.  

ُوَّ الۡفَّۡوُز الۡعَِّظيُۡمِ ا ٰلَّ  ِِِ اِن َّ هٰذَّ
61.  এমন সাফমলযর িমনয 
পসরশ্রমীমদর পসরশ্রম করা 
উসচত। 

61.   For the like of 

this, then let the 

workers work.  

ا فَِّ ِل الۡعِٰملُۡونَِِّۡلِثِۡل هٰذَّ َّعۡمَّ   لۡي

62.  এই সক উিম 
আপযায়ন, না যাকু্কম বৃি? 

62. Is that better as a 

welcome, or the tree of 

Zaqqum.  

  ُ رَّ ۡۡي  ن ُُزۡلًّ اَّۡم شَّجَّ اَّذٰلِكَّ خَّ
ق ُۡومِِ  ِِِ الز َّ

63.  আসম যামলমমদর 
িমনয এমক সবপদ কমরসি। 

63.   Indeed,  We  have 

made  it  a  torment  

for  the wrongdoers.  
لِِمۡۡيَِّ َّةًّ ل ِلظه  ِِِ اِن َّا جَّعَّلۡنٰهَّا فِتۡن

64.  এটি একটি বৃি, যা 
উদগত হয় িাহান্নামমর 
মূমল। 

64.  Indeed, It is a tree 

that grows out of the 

bottom of Hell.  

ۤۡ اَّۡصِ ُۡرُج ِِفۡ رَّ   َتَّ َّا شَّجَّ ِل اِّن َّ
َِّحيِۡمِۙ  ِِِ اۡۡل



65.  এর গুচ্ছ শয়তামনর 
মিমকর মত। 

65.  The shoots of its 

fruit as if it was heads 

of the devils.  

لُۡعهَّا َّن َّهِٗ طَّ َّا ُرُءۡوُس  ك
يِٰطۡۡيِِ   الش َّ

66.  কামফররা এমক ভিণ 
করমব এবং এর দ্বারা উদর 
পণূশ করমব। 

66. Then indeed, they 

will eat from it, then 

they fill with it their 

bellies.  

ِٰكلُۡونَّ مِنۡهَّا فَّمٰلِئُۡونَّ مِنۡهَّا  ُۡم ۡلَّ فَّاِّن َّ
 ِِِ الۡبُُطۡونَّ 

67.  তদপুসর তামদরমক 
তদয়া হমব। ফুটন্ত পাসনর 
সমশ্রণ, 

67. Then indeed, for 

them is,   upon it, a 

drink of boiling water.  

ًّا م ِۡن  ُثم َِّ ۡوب َّشَّ َّيۡهَّا ل ُۡم عَّل اِن َّ ٰلَّ
يٍۡمِ ِ  ِِِ ۡحَّ

68.  অতঃপর তামদর 
প্রতযাবতশ ন হমব িাহান্নামমর 
সদমক। 

68. Then indeed, their 

return will be surely to 

Hellfire.  

۟اَِلَّ  ُثم َّ اِن َّ مَّۡرِجعَُّهۡم ۡلَّ
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

69.  তারা তামদর 
পবূশপরুুষমদরমক তপময়সিল 
সবপথগামী। 

69.  Indeed,  they  

found  their  fathers 

astray.  

ۙ ٓال ِۡۡيَّ ُۡم اَّلۡفَّۡوا اٰبَّٓاءَُّهۡم ضَّ  ِِِ اِّن َّ

70.  অতঃপর তারা তমদর 
পদাংক অনসুরমণ তৎপর 
সিল। 

70.    So  in  their  

footsteps  they 

hastened (to follow).  

ِٰ ُعۡونَِّفَُّهۡم عَّٰٰلّٰٓ اٰث  ِِِ ِرِهۡم يُهۡرَّ

71.  তামদর পমূবশও 
অগ্রবতীমদর অসধকাংশ 
সবপথগামী হময়সিল। 

71. And certainly, 

before them, most of the 

ancients went astray.  

َُّر  َُّهۡم اَّۡكث ل َّ قَّبۡل َّـقَّۡد ضَّ ل وَّ
ِۙ لِۡۡيَّ  ِِِ اۡۡلَّو َّ

72.  আসম তামদর মমধয 
ভীসত প্রদশশনকারী তপ্ররণ 
কমরসিলাম। 

72. And certainly, We 

sent among them 

warners.  

َّا فِيِۡهۡم م ُنِۡذِريۡنَِّ لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ ل   وَّ

73.  অতএব লিয করুন, 
যামদরমক ভীসতপ্রদশশণ করা 
হময়সিল, তামদর পসরণসত 
সক হময়মি। 

73.   Then see how was 

the end of those who 

were warned. 

َُّة فَِّ انُْظۡر كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب
ِۙ ِريۡنَّ  ِِِ اۡۡلُنۡذَّ

74.  তমব আল্লাহর বািাই 
করা বান্দামদর কথা সভন্ন। 

74. Except for the 

slaves of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب



75.  আর নহূ আমামক 
তডমকসিল। আর সক 
চমৎকারভামব আসম তার 
ডামক সাডা সদময়সিলাম। 

75. And certainly, 

Noah called Us, so We 

are the best of 

responders.   

َّنِعۡمَّ  َّادٰٮنَّا نُۡوح  فَّل َّقَّۡد ن ل وَّ
 ِِِ اۡۡلُِجيۡبُۡونَِّ

76.  আসম তামক ও তার 
পসরবারবগশমক এক 

মহাসংকট তথমক রিা 
কমরসিলাম। 

76. And We saved him 

and his household from 

the great affliction.  

َّٗه ِمنَّ الۡكَّۡرِب  وَّنَّ َّيۡنُٰه وَّاَّۡهل
 ِ الۡعَِّظيِۡمِ

77.  এবং তার 
বংশধরমদরমকই আসম 
অবসশি তরমখসিলাম। 

77.    And  We  made 

his progeny, those 

remaining  (on earth). 
ي َّتَّٗه ُهُم الۡبٰقِۡۡيَِّ َّا ُذر ِ   وَّجَّعَّلۡن

78.  আসম তার িমনয 
পরবতীমদর মমধয এ সবষয় 
তরমখ সদময়সি তয, 

78.   And  We  left   (a 

mention) of him among 

later generations.  

َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَِّ ۡكنَّا عَّل  ِ وَّتَّرَّ

79.  সবশ্ববাসীর মমধয 
নমূহর প্রসত শাসন্ত বসষশত 
তহাক। 

79. Peace be upon 

Noah among the people 

of the world.  
َِّمۡۡيَِّ لٰم  عَّٰٰل نُۡوٍح ِِف الۡعٰل  ِِِ سَّ

80.  আসম এভামবই সৎকমশ 
পরায়নমদরমক পরুসৃ্কত কমর 
থাসক। 

80. Indeed, thus do We 

reward the righteous.  َِِّۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡي  ِ اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ

81.  তস সিল আমার 
ঈমানদার বান্দামদর 
অনযতম। 

81. Indeed, he was 

among Our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب

82.  অতঃপর আসম 
অপরাপর সবাইমক সনমজ্জত 
কমরসিলাম। 

82. Then We did 

drown the others.  َِِّريۡن َّا اۡۡلٰخَّ قۡن  ِِِ ُثم َّ اَّۡغرَّ

83.  আর নহূ পন্থীমদরই 
একিন সিল ইব্রাহীম। 

83. And indeed, among 

his (Noah) kind was 

Abraham. 
ِبٰۡرِهيۡمَِّ  ِِِ وَّاِن َّ ِمۡن ِشيۡعَّتِٖه ۡلَّ

84.  যখন তস তার 
পালনকতশ ার সনকট সষুু্ঠ 
সচমি উপসস্থত হময়সিল, 

84.  When he came to 

his Lord with a pure 

heart.  

ب َِّ ٓاءَّ رَّ لِيٍۡمِاِۡذ جَّ  ِِِ ٗه بِقَّلٍۡب سَّ



85.  যখন তস তার সপতা ও 
সম্প্রদায়মক বমলসিলঃ 
ততামরা সকমসর উপাসনা 
করি? 

85.  When he said to 

his father and his 

people: “What is it that 

which you worship.”  

قَّۡوِمٖه مَّاذَّا  َّبِيِۡه وَّ اِۡذ قَّالَّ ِۡل
 ِِِ تَّعۡبُُدۡونَِّ

86.  ততামরা সক আল্লাহ 
বযতীত সমথযা উপাসয 
কামনা করি? 

86. “Is it a falsehood, 

gods besides Allah that 

you desire.”  

ِ ُتِريُۡدۡونَّ  َّةًّ ُدۡونَّ اّٰلله   اَّٮ ِۡفكًّا اِٰٰل

87.  সবশ্বিগমতর 
পালনকতশ া সম্পমকশ  
ততামামদর ধারণা সক? 

87.  “Then  what  is  

your opinion about the 

Lord of the worlds.”  
َِّمۡۡيَِّ ب ِ الۡعٰل ن ُُكۡم بِرَّ ا ظَّ   فَّمَّ

88.  অতঃপর তস একবার 
তারকামদর প্রসত লিয 

করল। 

88. Then he glanced a 

glance at the stars.  َِّۙۡظرَّ ًّ ِِف الن ُُجۡوِم رَّ ن  ِِِ فَّنَّظَّ
89.  এবং বললঃ আসম 
পীসডত। 

89. Then he said: 

“Indeed, I am sick.”  ِ قِيۡم ۡ سَّ  ِِِ فَّقَّالَّ اِّن ِ
90.  অতঃপর তারা তার 
প্রসত সপঠ সফসরময় চমল তগল। 

90. So they turned away 

from him, departing.  َِّفَّتَّوَّل َّۡوا عَّنُۡه ُمۡدبِِريۡن ِِِ 
91.  অতঃপর তস তামদর 
তদবালময়, সগময় ঢুকল এবং 
বললঃ ততামরা খাচ্ছ না 
তকন? 

91. Then he turned to 

their gods and said: 

“Do you not eat.”  

َّتِِهۡم فَّقَّالَّ اَّۡلَّ  اغَّ اَِٰلّٰٓ اِٰٰل فَّرَّ
 ِِِ تَّاۡكُلُۡونَِّ

92.  ততামামদর সক হল তয, 
কথা বলি না? 

92. “What is (matter) 

with you that you do 

not speak.”  
َّـُكۡم ۡلَّ تَّنِۡطُقۡونَِّ  ِِِ مَّا ل

93.  অতঃপর তস প্রবল 
আঘামত তামদর উপর 
ঝাাঁসপময় পডল। 

93. Then he turned 

upon them, striking 

with his right hand.  

َِّمۡۡيِِ نا بِالۡي ًّ ۡرب َّيِۡهۡم ضَّ اغَّ عَّل   فَّرَّ

94.  তখন তলাকিন তার 
সদমক িুমট এমলা ভীত-সন্ত্রি 
পমদ। 

94. Then they came 

towards him, hastening.  ََِِّّزف ُۡون َّيِۡه ي ۤۡا اِل َّلُۡو َّقۡب  ِِِ فَّا
95.  তস বললঃ ততামরা 
স্বহি সনসমশত পাথমরর পিূা 

95. He said: “Do you 

worship what you ۙ  ِِِ قَّالَّ اَّتَّعۡبُُدۡونَّ مَّا تَّنِۡحتُۡونَّ



কর তকন? (yourselves) carve.”  

96. অথচ আল্লাহ 

ততামামদরমক এবং ততামরা 
যা সনমশাণ করি সবাইমক 
সসৃি কমরমিন। 

96.  “And Allah 

created you and what 

you do.”  
لُۡونَِّ َّقَُّكۡم وَّمَّا تَّعۡمَّ ل ُ خَّ  ِِِ وَّاّٰلله

97.  তারা বললঃ এর িমনয 
একটি সভত সনমশাণ কর 
এবং অতঃপর তামক 
আগুমনর স্তুমপ সনমিপ কর। 

97.  They said:  “Build 

for him a building, 

then throw him into 

the blazing fire.”  

َّلُۡقۡوُه ِِف  ًّا فَّا َّان نۡي َّٗه بُ قَّالُۡوا ابۡنُۡوا ل
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

98.  তারপর তারা তার 
সবরুমদ্ধ মহা ষডযন্ত্র আাঁটমত 
চাইল, সকন্তু আসম 

তামদরমকই পরাভূত কমর 
সদলাম। 

98.  So they intended 

against him a plot, then 

We made them the 

lowest. 

عَّلۡنُٰهُم  اُدۡوا بِٖه كَّيۡدًّا فَّجَّ َّرَّ فَّا
 ِِِ اۡۡلَّۡسفَّلِۡۡيَِّ

99.  তস বললঃ আসম 
আমার পালনকতশ ার সদমক 
চললাম, সতসন আমামক 
পথপ্রদশশন করমবন। 

99.   And he said: 

“Indeed, I am going to 

my Lord, He will guide 

me.”  

ۡ ذَِّ ۡ وَّقَّالَّ اِّن ِ ّب ِ اِهب  اَِٰل رَّ
َّهِۡديِۡنِ ي  ِِِ سَّ

100.  তহ আমার 
পরওয়ারমদগার! আমামক 
এক সৎপতু্র দান কর। 

100. “My Lord, grant 

me (offspring) from the 

righteous.”  
لِِحۡۡيَِّ ب ِ هَّۡب َِلۡ ِمنَّ الصه  ِِِ رَّ

101.  সতুরাং আসম তামক 
এক সহনশীল পমুত্রর 
সসুংবাদ দান করলাম। 

101. So We gave him 

good tidings of a gentle 

son.  

لِيٍۡمِ ۡرنُٰه بِغُلٍٰم حَّ َّش َّ  ِِِ فَّب

102.  অতঃপর তস যখন 
সপতার সামথ চলামফরা 
করার বয়মস উপনীত হল, 
তখন ইব্রাহীম তামক বললঃ 
বৎস! আসম স্বমে তদসখময, 
ততামামক যমবহ করসি; 
এখন ততামার অসভমত সক 
তদখ। তস বললঃ সপতাঃ! 

102.  Then when he 

(his son) reached (the 

age) to walk with him, 

he (Abraham) said: “O 

my son, I indeed have 

seen in a dream that I 

am slaughtering you, 

so look, what do you 

think.” He said: “O my 

 ۡۤ ۡ ۡۡعَّ قَّالَّ يٰبُنَّ َّ اِّن ِ َّغَّ مَّعَُّه الس َّ ا بَّل َّم َّ فَّل
ُكَّ فَّانُْظۡر  ۤۡ اَّۡذَبَّ ۡ َّنَّاِم اَّّن ِ اَّٰرى ِِف اۡۡل

َّبَِّمَّاذَّا تَّٰرى ۤۡا ٰ ِت افۡعَّۡل مَّا  قَّالَّ ي
ُ ِمنَّ  ُتۡؤمَُّرِ ۤۡ اِۡن شَّٓاءَّ اّٰلله ۡ تَِّجُدِّن سَّ



আপনামক যা আমদশ করা 
হময়মি, তাই করুন। আল্লাহ 
চামহ ততা আপসন আমামক 
সবরকারী পামবন। 

father, do that which 

you are commanded. 

You shall find me, 

Allah willing, of the 

steadfast.” 

ِِبِيۡنَِّ  ِ الصه

103.  যখন সপতা-পতু্র 
উভময়ই আনগুতয প্রকাশ 
করল এবং ইব্রাহীম তামক 
যমবহ করার িমনয শাসয়ত 
করল। 

103. Then, when they 

had both surrendered 

(to Allah), and he had 

laid him down upon his 

forehead.  

بِۡۡيِِ تَّل َّٗه لِلۡجَّ ا وَّ َّمَّ ۤۡ اَّۡسل ا َّم َّ  ِِِ فَّل

104.  তখন আসম তামক 
তডমক বললামঃ তহ ইব্রাহীম, 

104. And We called out 

to him that: “O 

Abraham.”  

ۤۡاِبٰۡرِهيُۡمۙ َّادَّيۡنُٰه اَّۡن يه  ِِِ وَّن
105.  তুসম ততা স্বেমক 
সমতয পসরণত কমর তদখামল! 
আসম এভামবই 

সৎকমীমদরমক প্রসতদান 
সদময় থাসক। 

105. “Certainly, you 

have fulfilled the 

dream.” Indeed, thus 

We reward the 

righteous.  

ۡءيَّٓا ُ قۡتَّ الر  د َّ  اِن َّا كَّذٰلِكَّ ِِقَّۡد صَّ
ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَِّ  ِِِ نَّ

106.  সনশ্চয় এটা এক 
সসু্পি পরীিা। 

106. Indeed this, surely 

it was a manifest trial. ُُِّٰٓؤا اۡۡلُبِۡۡي ٰ َّل ُوَّ الۡب ا ٰلَّ  ِِِ اِن َّ هٰذَّ
107.  আসম তার পসরবমতশ  
সদলাম যমবহ করার িমনয 
এক মহান িন্তু। 

107. And We ransomed 

him with a great 

sacrifice.  

 ِِِ وَّفَّدَّيۡنُٰه بِِذبٍۡح عَِّظيٍۡمِ

108.  আসম তার িমনয এ 
সবষয়টি পরবতীমদর মমধয 
তরমখ সদময়সি তয, 

108.  And We left (a 

mention) of him among 

later generations.  

َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَِّ ۡكنَّا عَّل  ِِِ وَّتَّرَّ

109.  ইব্রাহীমমর প্রসত 
সালাম বসষশত তহাক। 

109. Peace be upon 

Abraham.  َِّلٰم  عَّٰٰلّٰٓ اِبٰۡرِهيۡم  ِِِ سَّ
110.  এমসনভামব আসম 
সৎকমীমদরমক প্রসতদান 
সদময় থাসক। 

110. Thus do We 

reward the righteous.  َِِّۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡي  ِِِ كَّذٰلِكَّ نَّ



111.  তস সিল আমার 
সবশ্বাসী বান্দামদর একিন। 

111. Indeed, he was 
among Our believing 
slaves.  

َّا اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب
112.  আসম তামক সসুংবাদ 
সদময়সি ইসহামকর, তস 
সৎকমীমদর মধয তথমক 
একিন নবী। 

112. And We gave him 

the good tidings of 

Isaac, a prophet from 

among the righteous.  

َِّبي ًِّ ۡرنُٰه بِاِۡسٰحقَّ ن ا م ِنَّ وَّبَّش َّ
لِِحۡۡيَِّ  ِِِ الصه

113. তামক এবং ইসহাকমক 
আসম বরকত দান কমরসি। 
তামদর বংশধরমদর মমধয 
কতক সৎকমী এবং কতক 
সনমিমদর উপর স্পি 
িলুুমকারী। 

113. And We bestowed 

blessings upon him and 

upon Isaac. And of 

their progeny are those 

who do good and those 

who clearly wrong 

themselves.  

ِ َّيِۡه وَّعَّٰٰلّٰٓ اِۡسٰحقَّ ۡكنَّا عَّل  وَّ ِمۡن وَّبٰرَّ
َّۡفِسٖه  الِم  ل ِن ظَّ ا ُُمِۡسن  و َّ ي َّتِِهمَّ ُذر ِ

  ُمبِۡۡيِ 
114.  আসম অনগু্রহ 
কমরসিলাম মসূা ও 
হারুমনর প্রসত। 

114. And certainly, We 

bestowed   favor upon 

Moses and Aaron.  
ٰ ُمۡوٰٰس وَّهُٰرۡونَِّ نَّن َّا عَّٰلَّ َّقَّۡد مَّ ل  وَّ

ِ 
115.  তামদরমক ও তামদর 
সম্প্রদায়মক উদ্ধার কমরসি 
মহা সংকট তথমক। 

115.  And We saved 

them and their people 

from the great distress.  

ا ِمنَّ الۡكَّۡرِب  ا وَّقَّۡومَُّهمَّ وَّنَّ َّيۡنُٰهمَّ
 ِِِ الۡعَِّظيِۡمِ

116.  আসম তামদরমক 
সাহাযয কমরসিলাম, ফমল 
তারাই সিল সবিয়ী। 

116. And We helped 

them so that they 

became the victors.  

ۡرّٰنُۡم فَّكَّانُۡوا ُهُم  َّصَّ وَّن
 ِِِ الۡغٰلِبِۡۡيَِّ

117.  আসম উভয়মক 
সদময়সিলাম সুস্পি সকতাব। 

117. And We gave 

them the Scripture 

making things clear.  
ا الِۡكتٰبَّ اۡۡلُۡستَّبِۡۡيَِّ اٰتَّيۡنُٰهمَّ  ِ وَّ

118.  এবং তামদরমক সরল 
পথ প্রদশশন কমরসিলাম। 

118. And We guided 

them  to  the  right 

path.  

ا ِ وَّهَّدَّيۡنُٰهمَّ اطَّ رَّ ِ  اۡۡلُۡستَّقِيۡمَِّ الص 
  

119.  আসম তামদর িমনয 
পরবতীমদর মমধয এ সবষয় 
তরমখ সদময়সি তয, 

119.  And We left (a 

mention) of them among 

later generations.  

ۙ ا ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَّ َّيِۡهمَّ ۡكنَّا عَّل   وَّتَّرَّ



120.  মূসা ও হারুমনর প্রসত 
সালাম বসষশত তহাক। 

120. Peace be upon 

Moses and Aaron.  َِّلٰم  عَّٰٰل ُمۡوٰٰس وَّهُٰرۡون   سَّ
121.  এভামব আসম 
সৎকমীমদরমক প্রসতদান 
সদময় থাসক। 

121.  Indeed,  thus  do 

We reward the 

righteous.  
ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَِّ   اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ

122.  তারা উভময়ই সিল 
আমার সবশ্বাসী বান্দামদর 
অনযতম। 

122. Indeed, they were 

among Our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ َّاِدن ا ِمۡن ِعب ُمَّ   اِّن َّ

123.  সনশ্চয়ই ইসলয়াস 
সিল রসলূ। 

123. And indeed, Elias 

was from among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ ِ ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ َّاسَّ ۡلَّ  ِِِ وَّاِن َّ اِلۡي
124.  যখন তস তার 
সম্প্রদায়মক বললঃ ততামরা 
সক ভয় কর না? 

124. When he said to 

his people: “Will you 

not fear (Allah).” 
 ِِِ اِۡذ قَّالَّ لِقَّۡوِمٖهۤۡ اَّۡلَّ تَّت َُّقۡونَِّ

125.  ততামরা সক বা’আল 
তদবতার এবাদত করমব 
এবং সমবশািম স্রিামক 
পসরতযাগ করমব। 

125.   “Will you call 

upon Baal and forsake 

the best of creators.” 

نَّ  ُرۡونَّ اَّۡحسَّ تَّذَّ ًّ و َّ اَّتَّۡدُعۡونَّ بَّعَۡل
ِۙ َّـالِقِۡۡيَّ  ِِِ اۡۡل

126.  সযসন আল্লাহ 
ততামামদর পালনকতশ া এবং 
ততামামদর পবূশপরুুষমদর 
পালনকতশ া? 

126.   “Allah,  your  

Lord   and    the    Lord 

of  your  first  

forefathers.”  

ب َّ اٰبَّٓا ب َُّكۡم وَّرَّ َّ رَّ ٮ ُِكُم اّٰلله
لِۡۡيَِّ  ِِِ اۡۡلَّو َّ

127.  অতঃপর তারা তামক 
সমথযা প্রসতপন্ন করল। 
অতএব তারা অবশযই 
তগ্রফতার হময় আসমব। 

127. So they denied 

him, then indeed, they 

will be brought forth 

(to the punishment). 

ۙ ُرۡونَّ ُۡحضَّ ُۡم ۡلَّ بُۡوُه فَّاِّن َّ  ِِِ فَّكَّذ َّ

128. সকন্তু আল্লাহ তা’আলার 
খাাঁটি বান্দাগণ নয়। 

128. Except the slaves 

of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب
129.  আসম তার িমনয 
পরবতীমদর মমধয এ সবষময় 
তরমখ সদময়সি তয, 

129. And We left (a 

mention) of him among 

later generations.  

ۙ َّيِۡه ِِف اۡۡلِٰخِريۡنَّ ۡكنَّا عَّل  ِِِ وَّتَّرَّ



130.  ইসলয়ামসর প্রসত 
সালাম বসষশত তহাক! 

130. Peace be upon 

Elias.  ََِّّاِسۡۡي لٰم  عَّٰٰلّٰٓ اِۡل ي  ِِِ سَّ
131.  এভামবই আসম 
সৎকমীমদরমক প্রসতদান 
সদময় থাসক। 

131. Indeed, thus do 

We reward the 

righteous.  
ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَِّ   اِن َّا كَّذٰلِكَّ نَّ

132.  তস সিল আমার 
সবশ্বাসী বান্দামদর অন্তভূশ ি। 

132. Indeed, he was 

among our believing 

slaves.  
َّا اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ َّاِدن  ِِِ اِن َّٗه ِمۡن ِعب

133.  সনশ্চয় লতূ সিমলন 
রসলূগমণর একিন। 

133. And indeed, Lot 

was among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ  ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ ا ۡل َّ  ِِِ وَّاِن َّ لُۡوطًّ
134.  যখন আসম তামকও 
তার পসরবামরর সবাইমক 
উদ্ধার কমরসিলাম; 

134. When We saved 

him and his household, 

all. 

ۙ َّٗهۤۡ اَّۡۡجَّعِۡۡيَّ اَّۡهل  ِِِ اِۡذ نَّ َّيۡنُٰه وَّ

135.  সকন্তু এক বৃদ্ধামক 
িাডা; তস অনযানযমদর সমঙ্গ 
তথমক সগময়সিল। 

135. Except old woman 

among those who 

remained behind.  

 ِِِ اِۡل َّ عَُّجۡوزًّا ِِف الۡغِِٰبِيۡنَِّ

136. অতঃপর 

অবসশিমদরমক আসম সমূমল 
উৎপাটিত কমরসিলাম। 

136. Then We 

destroyed the others.  َِّ ِريۡنَُِّثم َّ دَّم َّا اۡۡلٰخَّ  ِِِ ۡرن

137.  ততামরা ততামামদর 
র্ধ্ংস স্তুমপর উপর সদময় 
গমন কর তভার তবলায় 

137.   And indeed, you 

pass by (ruins) of them 

in the morning.  

َّيِۡهۡم  ۡونَّ عَّل َّتَُّمر ُ اِن َُّكۡم ل وَّ
ۙ  ِِِ م ُۡصبِِحۡۡيَّ

138.  এবং সন্ধ্যায়, তার 
পমরও সক ততামরা তবাঝ 
না? 

138. And at night, do 

you not then have 

sense.  

 ِِِ  اَّفََّلَّ تَّعۡقِلُۡونَِّوَّبِال َّيِۡلِ

139.  আর ইউনসুও সিমলন 
পয়গম্বরগমণর একিন। 

139.  And indeed, 

Jonah was among the 

messengers. 

لِۡۡيَّ ِ ِنَّ اۡۡلُۡرسَّ  ِِِ وَّاِن َّ يُۡونُسَّ ۡلَّ
140.  যখন পাসলময় সতসন 
তবাঝাই তনৌকায় সগময় 
তপৌাঁমিসিমলন। 

140. When he fled to 

the laden ship.  َّۙۡشُحۡوِن  ِِِ اِۡذ اَّبَّقَّ اَِلَّ الُۡفلِۡك اۡۡل



141.  অতঃপর লটারী 
(সরুসত) করামল সতসন তদাষী 
সাবযি হমলন। 

141.  Then he drew 

lots, so he was among 

those rejected. 

اهَّمَِّ ِمنَّ  فَّكَّانَِّ فَّسَّ
   اۡۡلُۡدحَِّضۡۡيَِّ

142.  অতঃপর একটি মাি 
তাাঁমক সগমল তফলল, তখন 
সতসন অপরাধী গণয 
হময়সিমলন। 

142. Then the fish 

swallowed him while 

he was blameworthy.  

ُه اۡۡلُۡوُت وَُّهوَّ ُملِيۡم ِ َّقَّمَّ  ِِِ فَّالۡت

143.  যসদ সতসন আল্লাহর 
তসবীহ পাঠ না করমতন, 

143. Then if that he had  

not been  of  those  who 

glorify (Allah).  

ۙ ب ِِحۡۡيَّ ۤۡ اَّن َّٗه كَّانَّ ِمنَّ اۡۡلُسَّ َّۡوۡلَّ   فَّل
144.  তমব তাাঁমক তকয়ামত 
সদবস পযশন্ত মামির তপমটই 
থাকমত হত। 

144.   He would have 

remained in its belly 

until the day they are 

raised.   

َّۡوِم  َّبِثَّ ِِفۡ بَّۡطِنٖهۤۡ اَِٰل ي َّل ل
 ِ يُبۡعَّثُۡونَِّ

145.  অতঃপর আসম তাাঁমক 
এক সবিীণশ-সবিন প্রান্তমর 
সনমিপ করলাম, তখন 
সতসন সিমলন রুগ্ন। 

145. Then We cast him 

on a desert shore while 

he was sick.  

ٓاءِِ َّۡذنُٰه بِالۡعَّرَّ قِيۡم ِ فَّنَّب   وَُّهوَّ سَّ

146.  আসম তাাঁর উপর এক 
লতাসবসশি বৃি উদগত 
করলাম। 

146. And We caused to 

grow above him a tree 

of gourd.  

رَّ ًّ م ِۡن  َّيِۡه شَّجَّ َّا عَّل َّتۡن نب ۡ اَّن وَّ
 ِِِ ي َّۡقِطۡۡيٍِ

147.  এবং তাাঁমক, লি বা 
তমতাসধক তলামকর প্রসত 
তপ্ররণ করলাম। 

147. And We sent him 

to a hundred thousand 

or more.  

لۡنُٰه اَِٰل ِمائَِّة اَّلٍۡف اَّۡو  اَّۡرسَّ وَّ
َِّزيُۡدۡونَِّ  ِِِ ي

148.  তারা সবশ্বাস স্থাপন 
করল অতঃপর আসম 
তামদরমক সনধশাসরত সময় 
পযশন্ত িীবমনাপমভাগ করমত 
সদলাম। 

148. So they believed, 

then We gave them 

comfort for a while.  

ت َّعۡنُٰهۡم اَِٰل ِحۡۡيٍ   ِِِ فَّاٰمَّنُۡوا فَّمَّ

149.  এবার তামদরমক 
সিমেস করুন, ততামার 

149.   So ask them   

“Are there daughters 

for your Lord, and for 

ُُم  َّنَّاُت وَّٰلَّ ب ِكَّ الۡب فَّاۡستَّۡفتِِهۡم اَّلِرَّ



পালনকতশ ার িমনয সক 
কনযা সন্তান রময়মি এবং 
তামদর িমনয সক পতু্র-
সন্তান। 

them are sons.”  ۙ َّنُۡونَّ  ِِِ الۡب

150.  না সক আসম তামদর 
উপসস্থসতমত তফমরশতাগণমক 
নারীরূমপ সসৃি কমরসি? 

150.  “Or did We 

create the angels as 

females while they 

were witnesses.”  

ّٰٓٮ ِكَّةَِّ ٰ َّل َّا اۡۡل َّقۡن ل ُهۡم  اَّۡم خَّ َّاثًّا و َّ اِن
 ِِِ شِٰهُدۡونَِّ

151.  তিমনা, তারা 
মনগডা উসি কমর তয, 

151.  Behold, indeed it 

is of their falsehood 

that they say.  

ۙ َُّقۡولُۡونَّ َّي ُۡم م ِۡن اِفِۡكِهۡم ل ۤۡ اِّن َّ   اَّۡلَّ
152.  আল্লাহ সন্তান িন্ম 
সদময়মিন। সনশ্চয় তারা 
সমথযাবাদী। 

152. “Allah has 

begotten,” and indeed 

they are the liars.  
َّـكِٰذبُۡونَِّ ُۡم ل ُۙ وَّاِّن َّ َّدَّ اّٰلله ل  ِِِ وَّ

153.  সতসন সক পতু্র-
সন্তামনর স্থমল কনযা-সন্তান 
পিন্দ কমরমিন? 

153. He has chosen 

daughters over sons.   ََِّّنۡۡي َّنَّاِت عَّٰلَّ الۡب َفَّ الۡب  ِِِ اَّۡصطَّ

154.  ততামামদর সক হল? 
ততামামদর এ তকমন 
সসন্ধ্ান্ত? 

154. What is (the 

matter) with you.  How 

do you judge. 

َّـُكۡمِ ُۡكُمۡونَِّ مَّا ل  ِِِ كَّيۡفَّ َتَّ

155.  ততামরা সক 
অনধুাবন কর না? 

155. Then will you not   

remember.  َِّاَّفََّلَّ تَّذَّك َُّرۡون ِِِ 
156.  না সক ততামামদর 
কামি সসু্পি তকান দলীল 
রময়মি? 

156.  Or is there for 

you   a clear authority. ِۙ َّـُكۡم ُسلٰۡطن  م ُبِۡۡي   ِ اَّۡم ل

157.  ততামরা সতযবাদী 
হমল ততামামদর সকতাব 
আন। 

157. Then bring your 

scripture if you are 

truthful.  

ُكۡم اِۡن ُكنۡتُۡم فَّاُۡتۡوا بِِكتٰبِِ
 ِِِ ٰصِدقِۡۡيَِّ

158.  তারা আল্লাহ ও 
সজ্বনমদর মমধয সম্পকশ  
সাবযি কমরমি, অথচ 
সজ্বমনরা িামন তয, তারা 

158.  And they have 
invented between Him 
and the jinn a kinship, 
and certainly the jinn 

ًّا ب َّسَّ َّٗه وَّبَّۡۡيَّ اۡۡلِن َِّة ن ۖ ِ وَّجَّعَّلُۡوا بَّيۡن
ُۡم  ِت اۡۡلِن َُّة اِّن َّ َّقَّۡد عَّلِمَّ ل وَّ



তগ্রফতার হময় আসমব। know that they will be 
brought forth (before 
Him).  

ۙ ُرۡونَّ ُۡحضَّ  ِِِ ۡلَّ
159.  তারা যা বমল তা 
তথমক আল্লাহ পসবত্র। 

159. Glorified be Allah 

from what they 

attribute (to Him).  

ُۙسبۡحِٰ َِّصُفۡونَّ ا ي ِ عَّم َّ  ِِِ نَّ اّٰلله
160.  তমব যারা আল্লাহর 
সনষ্ঠাবান বান্দা, তারা 
তগ্রফতার হময় আসমব না। 

160. Except the slaves 

of Allah, sincere. ََِِّّصۡۡي ِ اۡۡلُۡخل َّادَّ اّٰلله  ِِِ اِۡل َّ ِعب

161.  অতএব ততামরা এবং 
ততামরা যামদর উপাসনা 
কর, 

161. So indeed, you 

and whatever you 

worship.  

ۙ  ِِِ فَّاِن َُّكۡم وَّمَّا تَّعۡبُُدۡونَّ

162.  তামদর কাউমকই 
ততামরা আল্লাহ সম্পমকশ  
সবভ্রান্ত করমত পারমব না। 

162. You cannot turn 

(anyone) against Him.  ِۙ َّيِۡه بِفٰتِِنۡۡيَّ ۤۡ اَّنۡـتُۡم عَّل  ِِِ مَّا

163. শুধমুাত্র তামদর িাডা 
যারা িাহান্নামম তপৌিামব। 

163. Except him who is 

to burn in Hell. َِِّحيِۡم اِل اۡۡل  ِِِ اِۡل َّ مَّۡن ُهوَّ صَّ
164.  আমামদর প্রমতযমকর 
িনয রময়মি সনসদশ ি স্থান। 

164. And there is not 

among  us  any  except  

he has a known position.  

ِۙوَّمَّا مِن َِّ َّٗه مَّقَّام  م َّعۡلُۡوم  ۤۡ اِۡل َّ ل  ِِِ ا
165.  এবং আমরাই 
সাসরবদ্ধভামব দন্ডায়মান 
থাসক। 

165. And indeed, we 

(angels) are those who 

set the ranks.  
ٓاف ُۡونَِّ َّـنَّۡحُن الص َّ اِن َّا ل  ِِِ و َّ

166.  এবং আমরাই 
আল্লাহর পসবত্রতা তঘাষণা 
কসর। 

166. And indeed, we 

(angels) are those who 

glorify (Allah). 
ب ُِحۡونَِّ َّـنَّۡحُن اۡۡلُسَّ اِن َّا ل  ِِِ وَّ

167.  তারা ততা বলতঃ 167. And indeed, they 

(disbelievers) used to 

say.  

ۙ َُّقۡولُۡونَّ َّي َّانُۡوا ل  ِِِ وَّاِۡن ك
168.  যসদ আমামদর কামি 
পবূশবতীমদর তকান উপমদশ 
থাকত, 

168. If only we had a 

reminder from the 

former people.  

ا م ِنَّ  َّا ِذۡكرًّ َّۡو اَّن َّ ِعنۡدَّن ل
ِۙ لِۡۡيَّ  ِِِ اۡۡلَّو َّ



169.  তমব আমরা অবশযই 
আল্লাহর মমনানীত বান্দা 
হতাম। 

169. Surely, we would 

have been slaves of 

Allah, sincere. 

ِِ َّادَّ اّٰلله َّـُكن َّا ِعب َِّصۡۡيَِّ ل  ِِِ اۡۡلُۡخل

170.  বস্তুতঃ তারা এই 
তকারআনমক অস্বীকার 
কমরমি। এখন শীঘ্রই তারা 
তিমন সনমত পারমব, 

170. Yet they disbelieve 

in it, then soon they 

shall know. 

َُّمۡونَِّ فَّكَّفَُّرۡوا بِهِٖ َّعۡل ۡوفَّ ي  فَّسَّ
ِِِ 

171.  আমার রাসলূ ও 
বান্দাগমণর বযাপামর 
আমার এই বাকয সতয 
হময়মি তয, 

171. And certainly, 

Our word has gone 

forth for Our slaves, 

the messengers. 

َّا  َّاِدن َّا لِعِب تُن َّلِمَّ َّقَّۡت ك ب َّقَّۡد سَّ ل وَّ
لِۡۡيَِّ  ِِِ ِاۡۡلُۡرسَّ

172.  অবশযই তারা 
সাহাযয প্রাপ্ত হয়। 

172.  That indeed, they 

would be those helped.  ََِّّنُۡصۡوُرۡون ُُم اۡۡل ُۡم ٰلَّ  ِِِ ِاِّن َّ
173.  আর আমার বাসহনীই 
হয় সবিয়ী। 

173. And that indeed 

Our host, they would 

be the victors.  
ُُم الۡغٰلِبُۡونَِّ َّا ٰلَّ  ِِِ وَّاِن َّ ُجنۡدَّن

174.  অতএব আপসন 
সকিুকামলর িমনয 
তামদরমক উমপিা করুন। 

174. So withdraw from 

them (O Muhammad) 

for a while.  

ۙ  ِِِ فَّتَّوَّل َّ عَّنُۡهۡم حَّّٰته ِحۡۡيٍ

175.  এবং তামদরমক 
তদখমত থাকুন। শীঘ্রই 
তারাও এর পসরণাম তদমখ 
তনমব। 

175. And watch them, 

then soon they shall see 

(the punishment).  

ۡوفَّ يُِ اَّبِۡصۡرُهۡم فَّسَّ  بِۡصُرۡونَِّوَّ
 ِ 

176.  আমার আযাব সক 
তারা দ্রুত কামনা কমর? 

176. Then do they seek 

to hasten on Our 

punishment. 
َّۡستَّعِۡجلُۡونَِّ َّا ي ابِن  ِِِ اَّفَّبِعَّذَّ

177.  অতঃপর যখন 
তামদর আসঙ্গনায় আযাব 
নাসযল হমব, তখন 
যামদরমক সতকশ  করা 
হময়সিল, তামদর সকাল 
তবলাটি হমব খুবই মন্দ। 

177.  Then when it 

descends into their 

courtyard, then evil 

will be the morning of 

those who were 

warned.  

ٓاءَّ  تِِهۡم فَّسَّ احَّ َّزَّلَّ بِسَّ فَّاِذَّا ن
ِريۡنَِّ َّاُح اۡۡلُنۡذَّ ب  ِِِ صَّ



178.  আপসন সকিুকামলর 
িমনয তামদরমক উমপিা 
করুন। 

178. And withdraw 

from them for a while.  ۙ  ِِِ وَّتَّوَّل َّ عَّنُۡهۡم حَّّٰته ِحۡۡيٍ

179.  এবং তদখমত থাকুন, 
শীঘ্রই তারাও এর পসরণাম 
তদমখ তনমব। 

179. And watch, then 

soon they shall see.   َِّۡوفَّ يُبِۡصُرۡون اَّبِۡصۡر فَّسَّ  ِِِ و َّ

180.  পসবত্র আপনার 
পরওয়ারমদগামরর সিা, 
সতসন সম্মাসনত ও পসবত্র যা 
তারা বণশনা কমর তা 
তথমক। 

180. Glorified be your 

Lord, the Lord of 

Majesty, from that 

which they attribute 

(to Him).  

ا  ِ  عَّم َّ ب ِ الۡعِز َّ ب ِكَّ رَّ ُسبٰۡحنَّ رَّ
َِّصُفۡونَِّ  ِِِ ي

181.  পয়গম্বরগমণর প্রসত 
সালাম বসষশত তহাক। 

181. And peace be 

upon the messengers.     َّلِۡۡي لٰم   عَّٰلَّ   اۡۡلُۡرسَّ  ِوَّسَّ
182.  সমি প্রশংসা 
সবশ্বপালক আল্লাহর 
সনসমি। 

182. And praise be to 

Allah, Lord of the 

worlds.  

َِّمۡۡيَّ   ب ِ   الۡعٰل ِ   رَّ َّۡمُد  ّٰلِله  وَّاۡۡل

     
 


