
 

ইব্রাহীম Ibrahim     

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আসলফ-লাম-রা; এটি 
একটি গ্রন্থ, যা আসম 
আপনার প্রসি নাসযল 
কমরসি-যামি আপসন 
মানষুমক অন্ধকার থেমক 
আমলার সদমক থের কমর 
আমনন-পরাক্রান্ত, প্রশংিার 
থযাগ্য পালনকিত ার সনমদত মশ 
িাাঁরই পমের সদমক। 

1. Alif. Lam. Ra. (This 

is) a Book which We 

have revealed to you 

(Muhammad) that  you  

might  bring mankind 

out from darknesses 

into the light, by the 

permission of their 

Lord,  to the path of 

the All Mighty, the 

Owner of Praise.  

َّيۡكَّ لِـتُۡخِرجَّ  الۤرِٰ لۡنُٰه اِل ِكتٌٰب اَّنۡزَّ
لُٰمِت اَِلَّ الن ُۡورِِ ۙ  ِِالن َّاسَّ ِمنَّ الظ ُ
اِط الۡعَِّزيِۡز  ب ِِهۡم اَِٰل ِصرَّ بِاِۡذِن رَّ

َِّميِۡد   ِِِ اۡۡل

2.  সিসন আল্লাহ; সযসন 
নমভামন্ডল ও ভূ-মন্ডমলর 
িেসকিুর মাসলক। 
কামফরমদর জমনয সেপদ 
রময়মি, কম ার আযাে; 

2.    Allah it is, to 
whom belongs all that 

is in the heavens and all 
that is on the earth. 
And woe unto the 

disbelievers from severe 

punishment. 

ِِا مٰوِٰ ّٰلله َّٗه مَّا ِِف الس َّ ِت وَّمَّا ال َِّذۡى ل
ِِِريۡنَّ ِمۡن ِِف اۡۡلَّۡرِضِ ٌٌ ل ِـلٰٰۡ يۡ  وَّوَّ

  عَّذَّاٍب شَِّديِۡد ۨ ِ 
3.  যারা পরকামলর চাইমি 
পাসেতে জীেনমক পিন্দ 
কমর; আল্লাহর পমে োধা 
দান কমর এেং িামি 
েক্রিা অমেষণ কমর, িারা 
পে ভুমল দমূর পম়ে আমি। 

3. Those who  love  the 

life of  this  world  over 

the Hereafter, and 
hinder (people)  from  

the   path   of   Allah 

and seek therein 

crookedness,  such  are  

in  error, far  away.  

َّيٰوةَّ الا َّۡستَِّحب ُۡونَّ اۡۡل َّا ل َِّذيۡنَّ ي نۡي ُ د 
َُّصد ُۡونَّ عَّۡن  ِة وَّي عََّلَّ اۡۡلِٰخرَّ

 ٌِ ۡ ِبي ِِسَّ َّا ِعوًَّجا اّٰلله َّبۡغُۡوَنَّ ِٕۤكِكَّ وَّي ٰ  اُول
ٌٍٍۢ بَّعِيۡدٍِ ٰ ل  ِِ ِِفۡ ضَّ



4.  আসম িে পয়গ্ম্বরমকই 
িামদর স্বজাসির 
ভাষাভাষী কমরই থপ্ররণ 
কমরসি, যামি িামদরমক 
পসরষ্কার থোঝামি পামর। 
অিঃপর আল্লাহ যামক 
ইচ্ছা, পেঃভ্রষ্ট কমরন এেং 
যামক ইচ্ছা িৎপে প্রদশতন 
কমরন। সিসন পরাক্রান্ত, 
প্রজ্ঞাময়। 

4.    And  We  have  not 

sent any messenger 

except in the language 

of his people, that he 

might state (the 

message) clearly for 

them. Then Allah sends 

astray whom He wills, 

and guides whom He 

wills. And He is the All 

Mighty, the All Wise. 

اِن وَِّ ُسۡوٍل اِۡل َّ بِلِسَّ َّا ِمۡن ر َّ لۡن ۤ اَّۡرسَّ مَّا
ُۡمِ َّ َلَّ ِ َّّي  ُ قَّۡوِمٖه لِيُب  ٌ ِِ ُ  ََّيُ مَّۡن اّٰلله

ٓاءُِ َّهِۡدۡى مَّۡن ي َّشَّ ٓاُء وَّي وَّ ي َّشَّ ُُ  وَّ
يُۡمِ ِٰ َّ  ِِِ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل

5.  আসম মূিামক 
সনদশতনােলী িহ থপ্ররণ 
কমরসিলাম থয, স্বজাসিমক 
অন্ধকার থেমক আমলার 
সদমক আনয়ন এেং 
িামদরমক আল্লাহর 
সদনিমূহ স্মরণ করান। 
সনশ্চয় এমি প্রমিযক 
ধধযতশীল কৃিমজ্ঞর জমনয 
সনদশতনােলী রময়মি। 

5.     And  indeed  We  

sent  Moses with Our 

signs, (saying) that: 

“Bring out your people  

from   darknesses  into    

light. And remind them 

of the days of Allah.” 

Certainly, in that are 

sure signs for each 

steadfast, thankful.  

ۤ اَّۡن وَِّ َّا َّا ُمۡوٰٰس بِاٰيٰتِن لۡن َّـقَّۡد اَّۡرسَّ ل
ِ ُ لُمِٰت اَِلَّ اَّۡخِرۡج قَّۡومَّكَّ ِمنَّ الظ 

َّيهِِٕم ِِالن ُۡورِِ ۡم بِا ُُ ۡر ِِۙ  وَّذَّك ِ  اِن َّ ِِفۡ اّٰلله
ب َّاٍر  ِ صَّ  ٌ ُك َّيٍٰت ل ـِ ذٰلِكَّ ۡلَّ

ۡورٍِ ُٰ  ِِِ شَّ
6.  যখন মিূা স্বজাসিমক 
েলমলনঃ থিামামদর প্রসি 
আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর 
যখন সিসন থিামামদরমক 
থফরাউমনর িম্প্রদাময়র 
কেল থেমক মুসি থদন। 
িারা থিামামদরমক অিযন্ত 
সনকৃষ্ট ধরমনর শাসি সদি, 
থিামামদর থিমলমদরমক 
হিযা করি এেং থিামামদর 
থমময়মদরমক জীসেি রাখি। 
এেং এমি থিামামদর 
পালনকিত ার পক্ষ থেমক 

6.      And  when Moses 

said  to  his people: 

“Remember Allah’s  

favor  upon you when 

He saved you from  

Pharaoh’s people who 

were afflicting you 

with dreadful torment, 

and were slaughtering 

your sons and letting  

your  women live. And 

in   that   was   for   you 

a tremendous trial 

from your Lord.”  

اِۡذ قَّالَّ ُمۡوٰٰس لِـقَّۡوِمِه اۡذُكُرۡوا وَِّ
ةَّ  ِِنِعۡمَّ ۡم م ِۡن  اّٰلله ُٰ ۡم اِۡذ اَّۡۡنِٰٕ ُٰ ۡ َّي عَّل

ۡم  ُٰ َّـ َُّسۡوُمۡون ُسۡوۤءَّ اِٰل َِۡرعَّۡونَّ ي
َّٓاءَُّكۡم  ُۡونَّ اَّبۡن الۡعَّذَّاِب وَّ يُذَّّب ِ

ٓاءَُّكۡمِ َّۡستَّۡحيُۡونَّ نِسَّ ۡم وَّي ُٰ ِ  وَِِّفۡ ذٰل
ۡم عَِّظيٌۡمِ ُٰ ب ِ ٌء م ِۡن ر َّ  ِِِ بَّاَلَّ



সেরাট পরীক্ষা হময়সিল। 
7.  যখন থিামামদর 
পালনকিত া থ াষণা করমলন 
থয, যসদ কৃিজ্ঞিা স্বীকার 
কর, িমে থিামামদরমক 
আরও থদে এেং যসদ 
অকৃিজ্ঞ হও িমে সনশ্চয়ই 
আমার শাসি হমে কম ার। 

7. And when your Lord 

proclaimed: “If you 

are grateful, I will 

surely increase you (in 

favor),  and  if  you 

deny, indeed, My 

punishment is severe.” 

َّٰۡرُتۡم وَِّ َِّٕكِۡن شَّ ۡم ل ُٰ ُ ب  َّذ َّنَّ رَّ اِۡذ تَّا
ۡمِ ُٰ ن َـّ َِّزيۡدَّ َّۡرُتۡم اِن َّ  ۡلَّ َِّٕكِۡن كَِّ ل وَّ

ِديۡدٌِ َّشَّ اِِبۡ ل  ِِِ عَّذَّ

8.  এেং মূিা েলমলনঃ 
থিামরা এেং পসৃেেীর 
িোই যসদ কুফরী কর, 
িোসপ আল্লাহ অমুখামপক্ষী, 
যােিীয় গুমনর আধার। 

8.   And Moses said: “If 

you disbelieve, you and 

whoever is on the earth 

together, then certainly, 

Allah   is   indeed Self 

Sufficient, Owner of all 

Praise.”  

ُرۡوۤا اَّنۡـتُۡم وَِّ ُِ ٰۡ قَّالَّ ُمۡوٰٰسى اِۡن تَّ
ِيۡعًا َِّۙ  ََّاِن َّ ِوَّمَّۡن ِِف اۡۡلَّۡرِض َجَّ  اّٰلله

يۡدٌِ ِ ٌ ۡحَّ َّـغَِّن   ِِِ ل
9.  থিামামদর কামি সক 
থিামামদর পেূতেিী কওমম 
নহূ, আদ ও িামুমদর এেং 
িামদর পরেিীমদর খের 
থপৌমিসন? িামদর সেষময় 
আল্লাহ িা়ো আর থকউ 
জামন না। িামদর কামি 
িামদর পয়গ্ম্বর প্রমানাসদ 
সনময় আগ্মন কমরন। 
অিঃপর িারা সনমজমদর 
হাি সনমজমদর মুমখ থরমখ 
সদময়মি এেং েমলমি, যা 
সকিু িহ থিামামদরমক 
থপ্ররণ করা হময়মি, আমরা 
িা মাসন না এেং থয পমের 
সদমক থিামরা আমামদরমক 
দাওয়াি দাও, থি িম্পমকত  
আমামদর মমন িমন্দহ আমি, 

9. Has there not reached 

you the news of those 

before you,  the  people  

of Noah, and Aaad, and 

Thamud, and those  

after them. None knows 

them but Allah. To 

them came their 

messengers with clear   

proofs, but they thrust  

their  hands  into their 

mouths, and said: 

“Indeed,  we  disbelieve 

in that with which  you  

have  been sent,  and  

indeed we are in grave  

doubt of  that to which 

you invite us.”  

َِّ ُؤا ال َِّذيۡنَّ ِمۡن ا َـّ َّب ۡم ن ُٰ َّاۡتِ َّۡم ي ل
ُۡودَِّ َثَّ عَّاٍد و َّ ۡم قَّۡوِم نُۡوٍح و َّ ُٰ ۙ  ِِقَّبۡلِ

ُِِ ال َِّذيۡنَّ ِمۡنٍۢ بَّعِۡد َُّمُهۡم ِۡمِوَّ َّعۡل ۙ  ۡلَّ ي
ُِاِۡل َّ  َِّّ ِنِٰت اّٰلله ُۡم ُرُسلُُهۡم بِالۡب ۡۡ ٓاءَّ  جَّ

ِهۡم  ُِ ۡوَّا ََّ ۤ ا َُّهۡم ِِفۡ د ُۡوۤا اَّيِۡدي ََّرَّ
ۤ اُۡرِسلۡـتُۡم بِٖه  َّا ِِبَّا َّۡرن وَّقَّالُۡوۤا اِن َّا كَِّ
َّيِۡه  ۤ اِل َّـنَّا ِ َّا تَّۡدُعۡون َِِّفۡ شَّك ٍ م  اِن َّا ل وَّ

 ِِِ ُمِريٍۡبِ



যা আমামদরমক উৎকন্ঠায় 
থফমল থরমখমি। 
10.  িামদর পয়গ্ম্বরগ্ণ 
েমলসিমলনঃ আল্লাহ িম্পমকত  
সক িমন্দহ আমি, সযসন 
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমলর 
স্রষ্টা? সিসন থিামামদরমক 
আহোন কমরন যামি 
থিামামদর সকিু গুনাহ ক্ষমা 
কমরন এেং সনসদত ষ্ট থময়াদ 
পযতন্ত থিামামদর িময় 
থদন। িারা েলিঃ থিামরা 
থিা আমামদর মিই মানষু! 
থিামরা আমামদরমক ঐ 
উপািয থেমক সেরি রাখমি 
চাও, যার এোদি আমামদর 
সপিৃপরুুষগ্ণ করি। 
অিএে থিামরা থকান 
িসু্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। 

10.   Their  messengers  

said: “Can  there  be  

any doubt about Allah, 

the Creator of the 

heavens and  the earth.  

He  calls  you   that   

He    may  forgive   you  

of   your sins  and   give  

you respite for a term 

appointed.” They said: 

“You are not but 

mortals like us. You 

wish to turn us away 

from what our fathers 

used to worship. Then 

bring to us a clear 

authority.”  

َّۡت ُرُسلُُهۡم اَِِّف اقَِّ ِِل ٌ ََّاِطِر  اّٰلله شَّك 
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ َّۡدُعۡوُكۡم الس َّ  ي

ۡم  ُٰ ۡم م ِۡن ُذنُۡوبِ ُٰ َّـ ِِرَّ ل غۡ َـّ لِي
ِ م ً ٌٍ م ُسَّ ُكۡم اَِٰلى اَّجَّ رَّ  قَّالُۡوۤا وَّيُؤَّخ ِ

َّا  ُتِريُۡدۡونَّ  ٌر م ِثۡلُن اِۡن اَّنۡتُۡم اِۡل َّ بَّشَّ
ا كَّانَِّ َّا عَّم َّ ۡون ُ َّعۡبُُد  اَّۡن تَُّصد  ي
َّا بُِسلٰۡطٍن م ُبِّۡيٍِ َّا ََّاُۡتۡون َّٓاُؤن  ِِِ اٰب

11.  িামদর পয়গ্ম্বর 
িামদরমক েমলনঃ আমারাও 
থিামামদর মি মানষু, সকন্তু 
আল্লাহ োন্দামদর মধয 
থেমক যার উপমর ইচ্ছা, 
অনুগ্রহ কমরন। আল্লাহর 
সনমদত শ েযিীি থিামামদর 
কামি প্রমাণ সনময় আিা 
আমামদর কাজ নয়; 
ঈমানদারমদর আল্লাহর 
উপর ভরিা করা চাই। 

11.   Their  messengers  

said to them:  “We are  

not  but mortals like 

yourselves, but Allah  

bestows favor upon 

whom He wills of His 

slaves.  And  it  is  not 

ours that we bring  you  

an  authority, except 

by  the  permission of 

Allah. And upon Allah  

let those who believe  

put  their  trust.”  

ُۡن اِۡل َّ  ُۡم ُرُسلُُهۡم اِۡن ّن َّ َّۡت َلَّ قَّال
ٌر م ِِ ِٰن َّ بَّشَّ ٰـ ل ۡم وَّ ُٰ ُ َِّثۡل ُ عََّٰل  اّٰلله ُن  َيَّ

َّاِدهِٖ ٓاُء ِمۡن ِعب ۤ مَّۡن ي َّشَّ َّنَّا َّانَّ ل  وَّمَّا ك
ۡم بُِسلٰۡطٍن اِۡل َّ بِاِِ ُٰ َّ ِِۡذِن اَّۡن ن َّاۡتِي  اّٰلله

ِِوَّعََّلَّ  ٌِ اۡۡلُۡؤمِنُۡونَِّ اّٰلله َّتَّوَّك َّ  ََّلِّۡ

ِِِ 
12.  আমামদর আল্লাহর 
উপর ভরিা না করার সক 

12. “And what is it with 

us that we should not َِّعََّلَّ و ٌَّ َّـتَّوَّك َّ ۤ اَّۡل َّ ن َّـنَّا ِِمَّا ل وَّقَّۡد  اّٰلله



কারণ োকমি পামর, অেচ 
সিসন আমামদরমক আমামদর 
পে েমল সদময়মিন। 
থিামরা আমামদরমক থয 
পী়েন কমরি, িজ্জমনয 
আমরা িের করে। 
ভরিাকাসরগ্মণর আল্লাহর 
উপরই ভরিা করা উসচি। 

put our trust upon 

Allah, and indeed He 

has guided us our ways. 

And we shall certainly 

bear with patience of 

what hurt you may 

cause us. And upon 

Allah let those who 

trust put their trust.” 

َّنَّا ۤ َُّدٰٮنَّا ُسبُل َّن َّ عََّٰل مَّا ِِ َّنـنَّۡص ل  وَّ
َّا ِِ وَّعََّلَّ اٰذَّيۡتُُمۡون ٌِ  اّٰلله َّتَّوَّك َّ ََّلِّۡ
َّوَّك ِلُۡونَِّ  ِِِ اۡۡلُت

13. কামফররা 
পয়গ্ম্বরগ্ণমক েমলসিলঃ 
আমরা থিামামদরমক থদশ 
থেমক থের কমর থদে অেো 
থিামরা আমামদর ধমমত 
সফমর আিমে। িখন িামদর 
কামি িামদর পালনকিত া 
ওহী থপ্ররণ করমলন থয, 
আসম জাসলমমদরমক 
অেশযই ধ্বংি কমর থদে। 

13. And those who 

disbelieved said to 

their messengers: “We 

will surely drive you 

out from our land, or 

you must return to our 

religion. ”So their 

Lord revealed to them: 

“Surely, We shall 

destroy the wrong 

doers.”  

َُّرۡوا لُِرُسلِِهۡم  وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَِّ
ۤ اَّۡو  ۡم م ِۡن اَّۡرِضنَّا ُٰ َّـنُۡخِرجَّن َّ ل

َّا َّـتَُّعۡوُدن َّ ِِفۡ ِمل َّتِن َِّل َّيِۡهۡم  ََّا ۤ اِل ۡوٰٰح
لِِمّۡيَّ  َّٰن َّ الظه َّنـنُهۡلِ ب ُُهۡم ل  ِِِ رَّ

14.  িামদর পর 
থিামামদরমক থদমশ আোদ 
করে। এটা ঐ েযসি পায়, 
থয আমার িামমন 
দন্ডায়মান হওয়ামক এেং 
আমার আযামের ওয়াদামক 
ভয় কমর। 

14.    “And surely, We 

shall make you dwell in 

the land after them. 

That is for him who 

fears standing before 

Me and fears My 

threat.”  

ُم اۡۡلَّۡرضَّ ِمۡنٍۢ  ُٰ َّن َّ ن ِٰ َّـنُۡس ل وَّ
ۡمِ ُِ َّۡن خَِّبَّعِۡد افَّ مَّقَّاِِمۡ  ذٰلِكَّ ِۡل

افَّ وَِّعيۡدِِ  ِِِ وَّخَّ

15.  পয়গ্ম্বরগ্ণ ফয়িালা 
চাইমি লাগ্মলন এেং 
প্রমিযক অোধয, হ কারী 
েযেত কাম হল। 

15. And they sought 
victory (from their 

Lord), and was bought 
to a complete loss every 
obstinate, arrogant 
dictator. 

ب َّاٍر  ُ جَّ  ٌ ابَّ كُ تَُّحۡوا وَّخَّ ِۡ َّ وَّاۡست
ِنيٍۡد    عَّ

16.  িার থপিমন থদাযখ 
রময়মি। িামি পূাঁজ 

16.    Beyond him there 

is  Hell,  and  he  will  
ٖه  ٓاٮكِ رَّ ن َُّم وَّيُۡسٰٰق ِمۡن م ِۡن و َّ هَـّ جَّ



সমশামনা পাসন পান 
করামনা হমে। 

be  made to drink of 

festering water.   ِديٍۡد  ِِِ م َّٓاٍء صَّ
17.  থ াক সগ্মল িা পান 
করমে। এেং গ্লার সভিমর 
প্রমেশ করমি পারমে না। 
প্রসি সদক থেমক িার কামি 
মৃিুয আগ্মন করমে এেং 
থি মরমে না। িার 
পশ্চামিও রময়মি কম ার 
আযাে। 

17.      He  will  sip  it 

unwillingly, and not 

quite swallow it, and 

death will come to him 

from every side,   yet 

he will not die. And 

beyond him will be a 

great punishment. 

َِّ َّاۡتِيِۡه ي ي َّكَّاُد يُِسيۡـغُٗه وَّ ُعٗه وَّۡلَّ ي ر َّ تَّجَّ
ِ مَّكَّاٍن و َِّ  ٌ َّۡوُت ِمۡن كُ وَّ اۡۡل ُُ مَّا 

ٓاٮكِٖه عَّذَّاٌب  ِِبَّي ٍِت  رَّ وَِّمۡن و َّ
 ِِِ غَّلِيٌۡظِ

18. যারা স্বীয় পালনকিত ার 
িত্তার অসেশ্বািী িামদর 
অেস্থা এই থয, িামদর 
কমতিমূহ িাইভমস্মর মি 
যার উপর সদময় প্রেল 
োিাি েময় যায় 
ধূসলঝম়ের সদন। িামদর 
উপাজত মনর থকান অংশই 
িামদর করিলগ্ি হমে না। 
এটাই দরুেিী পেভ্রষ্টিা। 

18.   The parable of 

those who disbelieve in 

their  Lord  is  (that)  

their deeds are  like 

ashes, which the wind   

blows   furiously     on  

a   stormy  day.  No 

power have they over 

anything that they   

have earned.  That is 

the straying, far away. 

ب ِِهۡمِمَِّ َُّرۡوا بِرَّ ٌُ ال َِّذيۡنَّ كَِّ َّ  ث
ُِ اَُل مَّادِِاَّۡعمَّ ۡت بِِه ِۡم كَّرَّ ۨۙاۡشتَّد َّ

َّۡوٍم عَّاِصٍفِ يُۡح ِِفۡ ي ِ  ۡلَّ الر 
ءٍِ ۡ بُۡوا عََّٰل َشَّ َّۡقِدُرۡونَّ ِم َّا كَّسَّ  ي

ِۡ ٌُ ال ٰ ل َّ ِ وَّ ال ُُ َّعِيۡدُِذٰلِكَّ   ِِِ ب
19.  িুসম সক থদখসন থয, 
আল্লাহ নমভামন্ডল ও 
ভুমন্ডল যোসেসধ িসৃষ্ট 
কমরমিন? যসদ সিসন ইচ্ছা 
কমরন, িমে থিামামদরমক 
সেলুসিমি সনময় যামেন এেং 
নিুন িসৃষ্ট আনয়ন 
করমেন। 

19.       Have  you  not  

seen that Allah has 

created the heavens 

and the earth in truth.  

If    He   wills,   He 

could take you away 

and bring in a new 

creation.  

َِّ َّۡم تَّرَّ اَّن َّ ا َِّل مٰوِٰت  اّٰلله َّقَّ الس َّ ل خَّ
ِِ َّـق  اۡ وَّاۡۡلَّۡرضَّ بِاۡۡل  اِۡن ي َّشَّ

ِديٍۡد ِ َّاِۡت ِِبَّلٍۡق جَّ ۡم وَّي ُٰ ۡ ب ُِ  يُۡذ

ِِِ 
20.  এটা আল্লাহর পমক্ষ 
থমামটই কঠিন নয়। 

20.  And that is not at 

all difficult for Allah.   َّمَّا ذٰلِكَّ عََّل ِِو َّ  ِِِ بِعَِّزيۡزٍِ اّٰلله
21.  িোই আল্লাহর িামমন 
দন্ডায়মান হমে এেং 

21.  And they shall 

appear before Allah all َُِّٰۤؤا و عَِّ ُ  ِ ِيۡعًا ََّقَّالَّ ال ِ َجَّ ُزۡوا ّٰلِله بَّرَّ



দেুতমলরা ে়েমদরমক েলমেঃ 
আমরা থিা থিামামদর 
অনুিারী সিলাম-অিএে, 
থিামরা আল্লাহর আযাে 
থেমক আমামদরমক সকিুমাত্র 
রক্ষা করমে সক? িারা 
েলমেঃ যসদ আল্লাহ 
আমামদরমক িৎপে 
থদখামিন, িমে আমরা 
অেশযই থিামামদর থক 
িৎপে থদখািাম। এখন 
থিা আমামদর ধধযতযচুযি হই 
সকংো িের কসর-িেই 
আমামদর জমনয িমান 
আমামদর থরহাই থনই। 

together, then the weak 

ones will say to those 

who were arrogant: 

“Indeed, we were 

following you, so can 

you avail us against the 

punishment of Allah 

anything.” They will 

say: “If Allah had 

guided us, we would 

have guided you. It is 

all the same for us, 

whether we rage or 

have patience.  For us 

(there is) not any place 

of refuge.” 

ۡم  ُٰ َّـ ۡوۤا اِن َّا ُكن َّا ل ُ َِّ ٰۡ َّ لِل َِّذيۡنَّ اۡست
ٌۡ اَّنۡـتُۡم م ُغۡـنُۡونَّ عَّن َّا ِمۡن  َّعًا ََّهَّ تَّب

ِِعَّذَّاِب  ءٍِ اّٰلله ۡ َّۡو ِمۡن َشَّ  قَّالُۡوا ل
َُُِّدٰٮنَّا  ۡمِ اّٰلله ُٰ ٰ يۡن َّدَّ ۤ َلَّ َّا َِّّۡن وَّٓاٌء عَّل  سَّ

َّنـنَّا ِمۡن  َّا مَّا ل ۡن َِّ ۤ اَّۡم صَّ َّا ِزعۡن اَّجَّ
ِيٍۡصِ  ِِِ ّم َّ

22.  যখন িে কামজর 
ফায়িলা হময় যামে, িখন 
শয়িান েলমেঃ সনশ্চয় 
আল্লাহ থিামামদরমক িিয 
ওয়াদা সদময়সিমলন এেং 
আসম থিামামদর িামে 
ওয়াদা কমরসি, অিঃপর 
িা ভঙ্গ কমরসি। থিামামদর 
উপর থিা আমার থকান 
ক্ষমিা সিল না, সকন্তু 
এিটুকু থয, আসম 
থিামামদরমক থেমকসি, 
অিঃপর থিামরা আমার 
কো থমমন সনময়ি। অিএে 
থিামরা আমামক ভৎিতনা 
কমরা না এেং 
সনমজমদরমকই ভৎিতনা কর। 
আসম থিামামদর উদ্ধামর 

22. And Satan will say 

when the matter has   

been decided: “Indeed, 

Allah promised you the 

promise of truth. And I 

(too) promised you,   

then I betrayed you.  

And  I  did  not  have   

over you any  authority  

except that I invited 

you and you responded  

to me. So do not blame   

me, and blame 

yourselves. I cannot 

help you, and   you 

cannot help me. 

Indeed, I disbelieved   

in that which you 

ascribed to me before.  

َّۡمُر وَِّ ا ُقِِضَّ اۡۡل َّـم َّ يٰۡطُن ل قَّالَّ الش َّ
َِّاِن َّ  ِ  اّٰلله َّـق  وَّعَّدَُّكۡم وَّعۡدَّ اۡۡل

ۡمِ ُٰ تُ ِۡ َّ َّۡخل ۡم ََّا ُٰ ُ  وَّمَّا كَّانَّ وَّوَّعَّدت 
ۤ اَّۡن  ۡم م ِۡن ُسلٰۡطٍن اِۡل َّ ُٰ َّيۡ َِلَّ عَّل

بۡتُۡم َِلِۡ ۡم ََّاۡستَّجَّ ُٰ ََّ دَّعَّۡوُت ََّ 
َِّ لُۡوُمۡوۤا ا ۡ وَّ ۡمِتَّلُۡوُمۡوِِن ُٰ سَّ ُِ ۡ َّا ن ۤ اَّن  مَّا

ۤ اَّنۡتُۡم ِِبُۡصِرِخ َِّ ۡم وَّمَّا ُٰ ۙ  ِِِبُۡصِرِخ
ۡكتُُمۡوِن ِمۡن  ۤ اَّۡشرَّ َّۡرُت ِِبَّا ۡ كَِّ اِِن ِ

ِ ٌُ ۡ ُۡم عَّذَّاٌب قَّب لِِمّۡيَّ َلَّ  اِن َّ الظه
َّلِيٌۡمِ  ِِِ ا



িাহাযযকারী নই। এেং 
থিামরাও আমার উদ্ধামর 
িাহাযযকারী নও। 
ইমিাপমূেত থিামরা আমামক 
থয আল্লাহর শরীক 
কমরসিমল, আসম িা 
অস্বীকার কসর। সনশ্চয় 
যারা জামলম িামদর জমনয 
রময়মি যন্ত্রণাদায়ক শাসি। 

Indeed, the wrong 

doers, for them is a 

painful punishment.”  

23.  এেং যারা সেশ্বাি 
স্থাপণ কমর এেং িৎকমত 
িম্পাদন কমর িামদরমক 
এমন উদযামন প্রমেশ 
করামনা হমে, যার পাদমদশ 
সদময় সনঝত সরনী িমূহ 
প্রোসহি হমে িারা িামি 
পালনকিত ার সনমদত মশ 
অনন্তকাল োকমে। থযখামন 
িামদর িম্ভাষণ হমে 
িালাম। 

23.     And  those who 

believed and did 

righteous deeds will be 

admitted to gardens 

underneath which 

rivers flow, abiding 

therein with  the   

permission  of their 

Lord. Their greeting 

therein will be: 

“Peace.”  

ٌَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا  وَّاُۡدِخ
ۡتِهَّا  ِۡرۡى ِمۡن َتَّ لِٰحِت جَّنهٍت َتَّ الصه
ب ِِهۡمِ ََّۡنُٰر ٰخلِِديۡنَّ َِيۡهَّا بِاِۡذِن رَّ  اۡۡل

لٌٰمِ ِِّ َّتُُهۡم َِيۡهَّا سَّ  ِِِ َتَّ

24.  িুসম সক লক্ষয কর না, 
আল্লাহ িা’আলা থকমন 
উপমা েণতনা কমরমিনঃ 
পসেত্র োকয হমলা পসেত্র 
েৃমক্ষর মি। িার সশক়ে 
মজেুি এেং শাখা আকামশ 
উসিি। 

24.    Have  you   not 

seen how Allah sets 

forth a parable. A  

good  saying  like  a   

good  tree,  its root sets 

firm, and its branches 

(reaching)  into  sky.  

َّۡم تَّرَّ كَِّ َّل بَّ ا رَّ ُِيۡفَّ ضَّ ً  اّٰلله ََّ مَّث
َِّ ِّ ِب ٍة طَّ رَّ جَّ َّةً كَّشَّ ِّ ِب ةً طَّ َّلِمَّ ٍة ك

ََّۡرُعهَّا ِِف  اَّۡصلُهَّا ثَّابٌِت و َّ
ٓاِء  مَّ  ِِِ الس َّ

25. থি পালনকিত ার 
সনমদত মশ অহরহ ফল দান 
কমর। আল্লাহ মানমুষর জমনয 
দষৃ্টান্ত েণতণা কমরন-যামি 
িারা সচন্তা-ভােনা কমর। 

25. Giving its fruit at all 

times, by the permission 

of its Lord. And Allah   

sets forth parables for 

mankind that perhaps 

they will reflect.  

ب ِهَّا ٍۢ بِاِۡذِن رَّ ٌ َّ ِحّۡيٍ َّهَّا كُ ۤ اُكُل ۡ  ُتۡؤِت
ِرُب  ِۡ َّ ي ُِوَّ َّالَّ لِلن َّاِس  اّٰلله َّۡمث اۡۡل

َّتَّذَّك َُّرۡونَِّ َّعَّل َُّهۡم ي  ِِِ ل



26.  এেং থনাংরা োমকযর 
উদাহরণ হমলা থনাংরা 
েৃক্ষ। এমক মাটির উপর 
থেমক উপম়ে থনয়া হময়মি। 
এর থকান সস্থসি থনই। 

26.   And  the  parable  

of  an evil  saying  is  

like  an  evil   tree,  

uprooted  from  above 

the   earth,  not  

possessing any stability.  

ٍة  رَّ ٍَّة كَّشَّجَّ بِِّۡث ٍة خَّ َّلِمَّ ٌُ ك َّ وَّمَّث
ٍَّة  بِِّۡث ۡت ِمۡن ََّۡوِق اۡۡلَّۡرِض ۨۙاۡجتُث َِِّخَّ

ارٍِ َّا ِمۡن قَّرَّ  ِِِ مَّا َلَّ
27.  আল্লাহ িা’আলা 
মুসমনমদরমক মজেুি োকয 
দ্বারা মজেুি কমরন। 
পাসেতেজীেমন এেং 
পরকামল। এেং আল্লাহ 
জামলমমদরমক পেভ্রষ্ট 
কমরন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, িা 
কমরন। 

27.     Allah  keeps firm 

those who  believe, by a 

firm saying, in  the life 

of this world and in the 

Hereafter. And Allah 

will cause to go astray 

those who are wrong 

doers.  And Allah does 

what He wills.  

َّب ُِت يُِ ُِث ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا بِالۡقَّۡوِل  اّٰلله
َّا وَِِّف  نۡي ُ َّيٰوِة الد  الث َّابِِت ِِف اۡۡل

ةِِ ُ اۡۡلِٰخرَّ  ٌ ِِ يُ ُِ وَّ لِِمّۡيَِّ اّٰلله  الظه
 ٌُ ِۡعَّ َّ ي ُِوَّ ٓاءُِ اّٰلله  ِِِ مَّا يَّشَّ

28.  িুসম সক িামদর থক 
থদখসন, যারা আল্লাহর 
থনয়ামিমক কুফমর পসরণি 
কমরমি এেং স্ব-জাসিমক 
িম্মখুীন কমরমি ধ্বংমির 
আলময়। 

28.   Did  you  not  see  

at  those  who  have 

exchanged Allah’s 

favor with  ingratitude, 

and settled their people  

to  the abode of ruin.  

َّۡم تَّرَِّ َّل لُۡوا نِعۡمَّتَّ  ا اَِلَّ ال َِّذيۡنَّ بَّد َّ
ِِ ل ُۡوا قَّۡومَُّهۡم دَّارَّ  اّٰلله اَّحَّ ًِۡرا و َّ ُك

َّوَّاِر   ِِِ الۡب
29.  থদাযমখর? িারা 
িামি প্রমেশ করমে থিটা 
কিই না মন্দ আোি। 

29.  Hell, in which they 

will (enter to) burn,  

and  an evil place to 

settle in. 

ن َّمَِّ هَـّ َّاجَّ َّۡوَنَّ َّۡصل  وَّبِۡ ََّۡ  ي
ارُِ  ِِِ الۡقَّرَّ

30.  এেং িারা আল্লাহর 
জমনয িমকক্ষ সস্থর কমরমি, 
যামি িারা িার পে থেমক 
সেচুযি কমর থদয়। েলুনঃ 
মজা উপমভাগ্ কমর নাও। 
অিঃপর থিামামদরমক 

অসির সদমকই সফমর থযমি 
হমে। 

30.  And they set up 

rivals to Allah that 

they may mislead 

(people) from His path. 

Say: “Enjoy for a 

while, then certainly, 

your journey’s end will 

be to the Fire.”  

ِِوَّجَّعَّلُۡوا  ل ُۡوا عَّۡن  ّٰلِله ِِ اَّنۡدَّادًا ل ِيُـ
ِبيۡلِهِٖ َّت َُّعۡوا ََّاِن َّ سَّ ََّ  ٌۡ مَِّصۡۡيَُّكۡم  ُق
 ِِِ اَِلَّ الن َّارِِ



31.  আমার োন্দামদরমক 
েমল সদন যারা সেশ্বাি 
স্থাপন কমরমি, িারা 
নামায কাময়ম রাখুক এেং 
আমার থদয়া সরসযক থেমক 
থগ্াপমন ও প্রকামশয েযয় 
করুক ঐসদন আিার আমগ্, 
থযসদন থকান থেচা থকনা 
থনই এেং েনু্ধত্বও থনই। 

31. Say (O 

Muhammad) to My 

those slaves who have 

believed that they 

should establish prayer 

and spend from what 

We have provided 

them, secretly and 

publicly, before that  

there comes a day in 

which there will be no 

bargaining, nor 

friendship.  

َّاِدىَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا يُقِيُۡموا  ُقٌ ل ِـعِب
ا  زَّقۡنُٰهۡم ِسر ً ُِِقۡوا ِم َّا رَّ لٰوةَّ وَّيُنۡ الص َّ
َّۡومٌِ َّ ي ٌِ اَّۡن ي َّاِۡت ۡ َّةً م ِۡن قَّب نِي ََّ عَّ ۡل َّ  و َّ

ِ ٌٌ ٰ  ِِِ بَّيٌۡع َِيِۡه وَّۡلَّ ِخل

32.  সিসনই আল্লাহ, সযসন 
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডল 
িজৃন কমরমিন এেং আকাশ 
থেমক পাসন েষতণ কমর 
অিঃপর িা দ্বারা 
থিামামদর জমনয ফমলর 
সরসযক উৎপন্ন কমরমিন 
এেং থনৌকামক থিামামদর 
আজ্ঞােহ কমরমিন, যামি 
িাাঁর আমদমশ িমুমে চলা 
থফরা কমর এেং নদ-নদীমক 
থিামামদর থিোয় 
সনময়াসজি কমরমিন। 

32.  Allah  is  He  who  

has created the heavens 

and the earth, and He 

sent down water from 

the sky, producing 

thereby of the fruits as 

provision for you. And 

He has made the ships 

to be of service to you, 

that they may sail 

through the sea by His 

command, and He has 

made rivers to be of 

service to you.  

َِّ ُِا َّقَِّ ّٰلله ل مٰوِٰت  ال َِّذۡى خَّ الس َّ
ٓاِء  مَّ اَّنۡزَّلَّ ِمنَّ الس َّ وَّاۡۡلَّۡرضَّ وَّ
ٰرِت  جَّ بِٖه ِمنَّ الث َّمَّ َّۡخرَّ مَّٓاءً ََّا

ۡمِ ُٰ ُِلۡكَّ ِرۡزقًا ل َّـ ۡـ ُم ال ُٰ َّـ رَّ ل خ َّ  وَّسَّ
َّۡمِرهِٖ َّۡحِر بِا َّۡجِرىَّ ِِف الۡب رَّ لِت خ َّ  وَّسَّ

ََّۡنٰرَِّ ُم اۡۡل ُٰ َّـ  ِِِ ل

33.  এেং থিামামদর থিোয় 
সনময়াসজি কমরমিন িযূতমক 
এেং চন্দ্রমক িেতদা এক 
সনয়মম এেং রাসত্র ও 
সদোমক থিামামদর কামজ 
লাসগ্ময়মিন। 

33. And He has made 

to be of service to you 

the sun and the moon, 

constantly pursuing   

their courses.  And He 

has made of service to 

you, the night and the 

day.  

ۡم ََّ وَّالۡقَِّوَِّ ُم الش َّ ُٰ َّـ رَّ ل خ َّ رَّ سَّ مَّ
َّّۡيِِ ٌَّ دَّٓاٮكِب ۡ ُم ال َّي ُٰ َّـ رَّ ل خ َّ  وَّسَّ
  وَّالن َّهَّارَِّ



34.  থয িকল েস্তু থিামরা 
থচময়ি, িার প্রমিযকটি 
থেমকই সিসন থিামামদরমক 
সদময়মিন। যসদ আল্লাহর 
থনয়ামি গ্ণনা কর, িমে 
গুমণ থশষ করমি পারমে 
না। সনশ্চয় মানষু অিযন্ত 
অনযায়কারী, অকৃিজ্ঞ। 

34.  And He gave you 

from all that you asked 

of Him. And if you 

would count the 

blessings of Allah, 

never will you be able 

to count them. 

Certainly, man is 

indeed a wrong doer, 

exceedingly ungrateful. 

ۡـتُُمۡوهُِوَِّ َّل ا ِ مَّا سَّ  ٌ ۡم م ِۡن كُ ُٰ  اٰتِٰٕ
ۡوا نِعۡمَّتَّ  ُ ِِوَّاِۡن تَُّعد  ۡلَّ  اّٰلله

لُۡوٌم  َّـظَّ انَّ ل ا  اِن َّ اۡۡلِنۡسَّ َُّ َُتُۡصۡو
ِ َّارٌِ  ِِِ كَّ

35.  যখন ইব্রাহীম 
েলমলনঃ থহ পালনকিত া, এ 
শহরমক শাসন্তময় কমর সদন 
এেং আমামক ও আমার 
িন্তান িন্তসিমক মূসিত  পজূা 
থেমক দমূর রাখুন। 

35. And when Abraham 

said: “O my Lord, 

make this city 

(Makkah) secure, and 

keep me and my sons 

away from worshipping 

idols.”  

ب ِ اۡجعَِّ يُۡم رَّ ُِ اِۡذ قَّالَّ اِبٰۡر ا وَّ ٌۡ ُٰذَّ
بَِّن َّ اَّۡن  اۡجنُبِۡنۡ وَّ َّدَّ اٰمِنًا و َّ َّل الۡب

 ِِِ ن َـّعۡبُدَّ اۡۡلَّۡصنَّامَّ ِ
36.  থহ পালনকিত া, এরা 
অমনক মানষুমক 
সেপেগ্ামী কমরমি। 
অিএে থয আমার অনুিরণ 
কমর, থি আমার এেং থকউ 
আমার অোধযিা করমল 
সনশ্চয় আপসন ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

36. “O my Lord, they 

indeed have led astray 

many among mankind.  

So whoever follows me, 

then he is indeed of me. 

And whoever disobeys 

me, then You are 

certainly Oft Forgiving, 

Most Merciful.”  

َّلۡنَّ كَّثِۡۡيًا م ِنَّ رَِّ ُن َّ اَّۡضل ب ِ اَِن َّ
ِۡالن َّاِسِ ۡن تَّبِعَِّنۡ ََّاِن َّٗه ِمن ِ وَّمَّۡن   ََّمَّ

ِحيٌۡمِ ۡوٌر ر َّ ُِ اِِنۡ ََّاِن َّكَّ غَّ  ِِِ عَّصَّ

37. থহ আমামদর পালনকিত া, 
আসম সনমজর এক িন্তানমক 
থিামার পসেত্র গ্মৃহর 
িসন্নকমট চাষাোদহীন 
উপিযকায় আোদ কমরসি; 
থহ আমামদর পালনকিত া, 
যামি িারা নামায কাময়ম 
রামখ। অিঃপর আপসন 
সকিু থলামকর অন্তরমক 

37.  “O  our  Lord,  I  

have indeed settled  

some  of  my  offspring   

in  an  uncultivated  

valley near your sacred    

House. O our Lord, 

that they may establish 

prayer. So make the 

hearts among the 

ِۤر َِّ ۡ ۤ اِِن ِ ي َّ ِۡۡ بِوَّاٍد ب َّنَّا َّٰنُۡت ِمۡن ُذر ِ  اَّۡس
ِم   ر َّ غَّۡۡيِ ِذۡى زَّۡرٍع ِعنۡدَّ بَِّّۡتِكَّ اۡۡلُحَّ
 ٌۡ لٰوةَّ ََّاۡجعَّ ب َّنَّا لِيُقِيُۡموا الص َّ رَّ
َّيِۡهۡم  ِۡوۡىۤ اِل َّۡ ةً م ِنَّ الن َّاِس  ۡـِٕكِدَّ ََّ ا

َّعَّل َُّهۡم وَِّ ٰرِت ل اۡرُزقُۡهۡم م ِنَّ الث َّمَّ



িামদর প্রসি আকৃষ্ট করুন 
এেং িামদরমক ফলাসদ 
দ্বারা রুযী দান করুন, 
িম্ভেিঃ িারা কৃিজ্ঞিা 
প্রকাশ করমে 

people affectionately 

inclined toward them, 

and provide for them 

from the fruits that they 

might be thankful.”  

ُرۡونَِّ ُٰ َّۡش  ِِِ ي

38.  থহ আমামদর 
পালনকিত া, আপসন থিা 
জামনন আমরা যা সকিু 
থগ্াপমন কসর এেং যা সকিু 
প্রকাশয কসর। আল্লাহর 
কামি পসৃেেীমি ও আকামশ 
থকান সকিুই থগ্াপন নয়। 

38.   “O our Lord, 

certainly You know   

that which we conceal   

and that which we   

proclaim. And is not 

hidden from Allah 

anything on the earth, 

nor in the heavens.”  

َُّم مَّا ُُنِِۡفۡ وَّمَّا نُعۡلُِنِب َّنَِّرَِّ ۤ اِن َّكَّ تَّعۡل  ا
ِٰۡف عََّلَّ  ِِوَّمَّا َيَّ ٍء ِِف  اّٰلله ۡ ِمۡن َشَّ

ٓاءِِ مَّ  ِِِ اۡۡلَّۡرِض وَّۡلَّ ِِف الس َّ

39.  িমি প্রশংিা 
আল্লাহরই, সযসন আমামক 
এই োধতমকয ইিমাঈল ও 
ইিহাক দান কমরমিন 
সনশ্চয় আমার পালনকিত া 
থদায়া শ্রেণ কমরন। 

39.     “All  the  praises 

be to Allah who has 

given me, in my old 

age, Ishmael and Isaac. 

Surely, my Lord is 

indeed the All Hearer 

of supplication.”  

َّۡمُد  ِِاَّۡۡل َُّبَّ َِلۡ عََّلَّ  ّٰلِله ال َِّذۡى وَّ
ٌَّ وَّاِۡسٰحقَِّ ۡ ِ اِۡۡسٰعِي َِّ ِٰ ۡـ ۡ ال ِب ِ  اِن َّ رَّ

ِميُۡع الد ُعَّٓاءِِ َّسَّ  ِِِ ل
40.  থহ আমার পালনকিত া, 
আমামক নামায 

কাময়মকারী করুন এেং 
আমার িন্তানমদর মমধয 
থেমকও। থহ আমামদর 
পালনকিত া, এেং কেুল 
করুন আমামদর থদায়া। 

40.     “O  my  Lord,  

make  me  to establish 

prayer, and from my  

offspring  (also). O our 

Lord, and accept my 

supplication.”  

لٰوِة وَِّمۡن رَِّ ب ِ اۡجعَّلِۡنۡ ُمقِيۡمَّ الص َّ
ي َّ ِِۡۡ ٌۡ ُدعَّٓاءِِ ُذر ِ ب َّنَّا وَّتَّقَّب َّ  ِِِ رَّ

41.  থহ আমামদর 
পালনকিত া, আমামক, 
আমার সপিা-মািামক এেং 
িে মুসমনমক ক্ষমা করুন, 
থযসদন সহিাে কাময়ম হমে। 

41.   “O  our  Lord,  

forgive me  and   my   

parents and the  

believers on the day 

when the reckoning 

will be established.” 

وَّالِدَّى َّ  لـِ ِِۡر َِلۡ وَّ ب َّنَّا اۡغ رَّ
َُّقوِۡ َّۡومَّ ي لِلُۡمۡؤمِِنّۡيَّ ي ُم وَّ

اُبِ  ِِِ اۡۡلِسَّ



42.  জামলমরা যা কমর, থি 
িম্পমকত  আল্লাহমক কখনও 
থেখের মমন কমরা না 
িামদরমক থিা ঐ সদন পযতন্ত 
অেকাশ সদময় থরমখমিন, 
থযসদন চকু্ষিমূহ সেমফাসরি 
হমে। 

42.  And do not think 

that Allah is unaware 

of what the wrong    

doers do. He merely 

gives them respite until     

a day wherein eyes    

will stare in horror. 

بَّ َّ وَِّ ۡسَّ َِّۡلَّ َتَّ َّعۡمَِّ اّٰلله ا ي ً عَّم َّ ٌُ غَّاََِ
لُِمۡونَِّ َّۡوٍم ِالظه ۡم لِي ُُ ُر ِ َّا يُؤَّخ  ۙ  اِّن َّ

اُر ِ ُص َِيِۡه اۡۡلَّبۡصَّ   تَّۡشخَّ

43.  িারা মিক উপমর 
িুমল ভীি-সেহেল সচমত্ত 
থদৌ়োমি োকমে। িামদর 
সদমক িামদর দসৃষ্ট সফমর 
আিমে না এেং িামদর 
অন্তর উম়ে যামে। 

43. (They will be) 

hastening forward, 

their heads lifted up, 

their gaze not returning   

towards them, and 

their hearts as empty.  

هِۡطعِّۡيَّ ُمقِۡنِِعۡ ُرُءۡوِسِهۡم ۡلَّ مُِ
َُُهۡمِ ۡر َّيِۡهۡم طَّ ُ اِل َّۡرتَّد  ُِي ُۡ دَّ ۡـكِ ََّ ا ۡم  وَّ

 ِِِ َُّوَّٓاٌء 
44.  মানষুমক ঐ সদমনর 
ভয় প্রদশতন করুন, থযসদন 
িামদর কামি আযাে 
আিমে। িখন জামলমরা 
েলমেঃ থহ আমামদর 
পালনকিত া, আমামদরমক 
িামানয থময়াদ পযতন্ত িময় 
সদন, যামি আমরা আপনার 
আহোমন িা়ো সদমি এেং 
পয়গ্ম্বরগ্মণর অনুিরণ 
করমি পাসর। থিামরা সক 
ইমিাপমূেত কিম থখমি না 
থয, থিামামদরমক দসুনয়া 
থেমক থযমি হমে না? 

44. And warn mankind 

of a day when the 

punishment will come 

upon them, then those 

who did wrong will 

say: “Our Lord, 

reprieve us for a little 

while. We will answer 

Your call and will 

follow the messengers.” 

(It will be answered): 

“And had you not 

sworn before (that 

there) would not be   

any decline for you.”  

َّاۡتِيِۡهُم وَِّ َّۡومَّ ي اَّنِۡذِر الن َّاسَّ ي
َُّمۡوا الۡعَّذَّاُب ََِّ ل ُقۡوُل ال َِّذيۡنَّ ظَّ َـّ ي

ِۡب  ُ ٌٍ قَِّريٍۡب  ۡن  ۤ اَِٰلى اَّجَّ َّا ۡرن ِ ۤ اَّخ  ب َّنَّا رَّ
ِ ٌَّ ُس ُ َّـت َّبِِع الر  ن َّۡم دَّۡعوَّتَّكَّ وَّ ل  اَّوَّ

 ٌُ ۡ ۡمتُۡم م ِۡن قَّب ۡونُۡوۤااَّۡقسَّ ُٰ تَّ
ۡم  ُٰ َّـ  ِِِ م ِۡن زَّوَّاٍل مَّال

45.  থিামরা িামদর 
োিভূসমমিই েিোি 
করমি, যারা সনমজমদর 
উপর জলুুম কমরমি এেং 
থিামামদর জানা হময় 
সগ্ময়সিল থয, আসম িামদর 

45.   “And  you  dwelt 

in the dwellings of 

those who wronged 

themselves (of old) and 

it became clear to you 

how We dealt  with  

ِِٰن ال َِّذيۡنَّ  نۡتُۡم ِِفۡ مَّٰس َّٰ سَّ و َّ
َُّمۡوۤا اَِّ ل ۡم ظَّ ُٰ َّـ َّ ل َّّي َّ ُهۡم وَّتَّب سَّ ُِ ۡ ن

ُم  ُٰ َّـ َّا ل بۡن رَّ َّا بِِهۡم وَّضَّ كَّيۡفَّ ََّعَّلۡن



িামে সকরূপ েযেহার 
কমরসি এেং আসম 
থিামামদরমক ওমদর িে 
কাসহনীই েণতনা কমরসি। 

them.  And   We   put 

forth   parables   for 

you.” 

َّالَِّ َّۡمث  ِِِ اۡۡل

46.  িারা সনমজমদর মমধয 
ভীষণ চক্রান্ত কমর সনময়মি 
এেং আল্লাহর িামমন 
রসক্ষি আমি িামদর কু-
চক্রান্ত। িামদর কুটমকৌশল 
পাহা়ে টসলময় থদয়ার মি 
হমে না। 

46.    And  indeed,  they 

plotted their plot, and 

their plot was with 

Allah. And even 

though their plot was 

such whereby the 

mountains should be 

moved.  

ۡم وَِّعنۡدَّ  ُُ رَّ ٰۡ َُّٰرۡوا مَّ ِِوَّقَّۡد مَّ  اّٰلله
ۡم  ُُ ُر ٰۡ َّانَّ مَّ ۡم  وَّاِۡن ك ُُ ُر ٰۡ مَّ

َّالُِ َُّزۡولَّ مِنُۡه اۡۡلِب  ِِِ لِت

47.  অিএে আল্লাহর প্রসি 
ধারণা কমরা না থয, সিসন 
রিলূগ্মণর িামে কৃি 
ওয়াদা ভঙ্গ করমেন সনশ্চয় 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রসিমশাধ গ্রহণকারী। 

47.    So  do  not  think  

that Allah will  fail  to  

keep  His  promise to 

His messengers. 

Certainly, Allah is All 

Mighty, All Able of 

Retribution. 

بَّ َّ  ۡسَّ ََّ َتَّ َََِّّ ِدٖه ُُمۡلِفَّ وَّعِۡ اّٰلله
َّٗه  اِن َّ  َُِّرُسل عَِّزيٌۡز ُذۡو  اّٰلله

 ِِِ انتِقَّاٍم 
48.  থযসদন পসরেসিত ি 
করা হমে এ পসৃেেীমক অনয 
পসৃেেীমি এেং পসরেসিত ি 
করা হমে আকাশ িমূহমক 
এেং থলামকরা পরাক্রমশালী 
এেং আল্লাহর িামমন থপশ 
হমে। 

48. The day when the 

earth will be changed 

to another earth, and 

the heavens (also) and 

they will   come   forth 

to Allah, the One, the 

Irresistible.  

َِّ ُل اۡۡلَّۡرُض غَّۡۡيَّ اۡۡلَّۡرِض ي َّد َّ ۡومَّ تُب
مٰوُٰتِ ُزۡوا  وَّالس َّ ِِوَّبَّرَّ الۡوَّاِحِد  ّٰلِله

  الۡقَّه َّارِِ

49.  িুসম ঐসদন 
পাপীমদরমক পরস্পমর 
শংৃখলা েদ্ধ থদখমে। 

49.    And you will see 

the criminals on that 

day bound together in 

shackles.  

َّۡومَِّٕكٍِذ وَِّ ى اۡۡلُۡجِرِمّۡيَّ ي تَّرَّ
نِّۡيَّ ِِف اۡۡلَّۡصَِّادِِ  ِِِ م ُقَّر َّ

50.  িামদর জামা হমে 
দাহয আলকািরার এেং 
িামদর মুখমন্ডলমক আগুন 
আচ্ছন্ন কমর থফলমে। 

50.      Their garments 

of pitch (tar), and fire 

covering their faces.  

تَّغٰٰۡش سَِّ اٍن و َّ ابِيۡلُُهۡم م ِۡن قَِّطرَّ رَّ
ُهُم الن َّاُر ِ َُّ  ِِِ ُوُجۡو



51.  যামি আল্লাহ 
প্রমিযকমক িার কৃিকমমতর 
প্রসিদান থদন। সনশ্চয় 
আল্লাহ দ্রুি সহিাে 
গ্রহণকারী। 

51.   That Allah may 

recompense each soul 

for what it has earned. 

Truly, Allah is swift at 

reckoning.  

َّۡجِزىَّ  ُِلِي ِۡ ٍَ م َّا  اّٰلله َّ ٌ َّ ن كُ
َّۡتِ ب َِّ اِن َّ كَّسَّ ِريُۡع  اّٰلله سَّ
اِبِ  ِِِ اۡۡلِسَّ

52.  এটা মানমুষর একটি 
িংোদনামা এেং যামি 
এিদ্বারা ভীি হয় এেং 
যামি থজমন থনয় থয, 
উপািয সিসনই-একক; এেং 
যামি েুসদ্ধমানরা সচন্তা-
ভােনা কমর। 

52.  This is a 

proclamation for  

mankind and that they 

may be warned  by it,  

and that they may  

know  that  He  is  only 

One God, and that 

those of understanding  

may  take  heed.  

ِٰ ا بَّل ُرۡوا  بِٖه  ُٰذَّ لُِِّنۡذَّ ٌغ  ل ِـلن َّاِس  وَّ
َُّمۡوۤا عۡل َـّ لِي ٰـهٌِ وَّ وَّ  اِل ُُ َّا   اِحٌد    اَّّن َّ و َّ

َّاِبِ َّلۡب ك َّرَّ  اُولُوا  اۡۡل َّذ َّ لِي  ِِِ و َّ

     
 


