
 

আল-যমুার AzZumur   

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.  সকতাব অবতীণণ হময়মি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহর পক্ষ থেমক। 

1. The revelation of the 

Book (Quran) is from 

Allah, the All Mighty, 

the All Wise.  

ِ الۡعَِّزيِۡز  يُۡل الِۡكتِٰب ِمنَّ اّٰلله تَّۡۡنِ
َِّكيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

2.  আসম আপনার প্রসত এ 
সকতাব যোেণরূমপ নাসযল 
কমরসি। অতএব, আপসন 
সনষ্ঠার িামে আল্লাহর 
এবাদত করুন। 

2.  Indeed, We have 

sent down the Book to 

you (Muhammad) with 

truth, so worship 

Allah, being sincere to 

Him in religion.    

 ِ َّق  َّيۡكَّ الِۡكتٰبَّ بِاۡۡل ۤ اِل َّا لۡن ۤ اَّنۡزَّ اِن َّا
َِّ   فَّاۡعبُِد   ل َّهُِ      ُُمۡلًِصا      اّٰلله
َؕ يۡنَّ  ِِِ الد ِ

3.  থেমন রাখুন, সনষ্ঠাপণূণ 
এবাদত আল্লাহরই সনসমত্ত। 
যারা আল্লাহ বযতীত 
অপরমক উপািযরূমপ গ্রহণ 
কমর থরমখমি এবং বমল থয, 
আমরা তামদর এবাদত এ 
েমনযই কসর, থযন তারা 
আমামদরমক আল্লাহর 
সনকটবতী কমর থদয়। 
সনশ্চয় আল্লাহ তামদর মমযয 
তামদর পারস্পসরক 

সবমরাযপণূণ  সবষময়র 

ফয়িালা কমর থদমবন। 
আল্লাহ সমেযাবাদী 

3.  Is it not for Allah,   

the pure religion.  And  

those who take 

protectors other than  

Him,  (they say): “We 

do not worship them  

but  that  they  may  

bring us near to 

Allah.” Indeed, Allah 

will judge between 

them concerning that 

wherein they differ.  

Indeed, Allah does not 

guide him who is a liar, 

ingrate.  

َّالُِصِ يُۡن اۡۡل ِ الد ِ ََِّاََّلَّ ّٰلِله ال َِّذيۡنَّ   
ا َۡ َُّذ ۤ    ِمۡنِ   اّت َّ نِه  َۡ َّٓاءَِّ   ُد لِي َۡ َّ   مَّا    ا

ِ َّعۡبُُدُهۡم اَِل َّ ۤ   ن َّا بُۡون ِ ِ  لِيُقَّر  ِ    اِلَّ اّٰلله
ِۡ ِ  ٰٰفَُؕزل َِّ   اِن َّ ُۡكُمِ  اّٰلله َُّهۡمِ  َيَّ    ِفِۡ  بَّيۡن

َّلُِفۡونَِّ  فِيِۡه   مَّا ُهۡمِ ۡت ِ َِؕؕ َِيَّ َّ َلَّ   اِن َّ اّٰلله
ِ ُهوَّ   مَّۡنِ يَّهِۡدۡى   كَّف َّارِ   كِٰذب 

ِِِ 



কামফরমক িৎপমে 

পসরচাসলত কমরন না। 
4.  আল্লাহ যসদ িন্তান গ্রহণ 
করার ইচ্ছা করমতন, তমব 
তাাঁর িৃসির মযয থেমক যা 
সকিু ইচ্ছা মমনানীত 
করমতন, সতসন পসবত্র। 
সতসন আল্লাহ, এক 
পরাক্রমশালী। 

4.  If Allah had 

intended to take a son, 

He could have chosen 

from what He created, 

whatever He willed. Be 

He glorified. He is 

Allah, the One, the 

Omnipotent.  

ادَّ   ل َّوِۡ ُِ اَّرَّ َّدًِ  ي َّت َِّخذَِّ  اَّۡنِ  اّٰلله ل ا ََّ
ٰٰف  ۡصطَّ ۡلُُقِ ِم َّا  َل َّ ٓاءُِ  مَّا  َيَّ ؕ   ِيَّشَّ
ُ   ُهوَِّ  ُسبٰۡحنَّهِ  الۡوَّاِحُد  اّٰلله
     الۡقَّه َّارُِ

5.  সতসন আিমান ও যমীন 
িৃসি কমরমিন 
যোযেভামব। সতসন 
রাসত্রমক সদবি দ্বারা 
আচ্ছাসদত কমরন এবং 
সদবিমক রাসত্র দ্বারা 
আচ্ছাসদত কমরন এবং 
সতসন িুযণ ও চন্দ্রমক কামে 
সনযকু্ত কমরমিন প্রমতযমকই 
সবচরণ কমর সনসদণ ি 
িময়কাল পযণন্ত। থেমন 
রাখুন, সতসন পরাক্রমশালী, 
ক্ষমাশীল। 

5.  He created the 

heavens and the earth  

with truth. He wraps  

the  night  over the day 

and wraps the day over 

the night. And He has 

subjected the sun and 

the moon. Each 

running (on a fixed 

course) for an 

appointed term. Is not 

He the All Mighty, the 

Oft Forgiving. 

ََِّ مٰوِٰت  َّقَّ الس َّ ل ِِ خَّ َّق  ؕ  ِاَۡلَّۡرضَّ بِاۡۡل
ََِّ ُر ال َّيۡلَّ عََّلَّ الن َّهَّاِر  ُر  يُكَّو ِ يُكَّو ِ
ََِّ خ َِّ الن َّهَّارَّ عََّلَّ ال َّيِۡل  رَّ سَّ

رَِّ الۡقَّمَّ ََّ ۡمسَّ  ِ الش َّ ِۡرۡى    ُُل   ّي َّ
ٍل  ِ َِلَّجَّ م ً  الۡعَِّزيۡزُِ    ُهوَِّ    اََّلَّ   م ُسَّ
َّف َّارُِ  ِ الۡغ

6.  সতসন িৃসি কমরমিন 
থতামামদরমক একই বযসক্ত 
থেমক। অতঃপর তা থেমক 
তার যুগল িৃসি কমরমিন 
এবং সতসন থতামামদর েমনয 
আট প্রকার চতুষ্পদ েন্তু 
অবতীণণ কমরমিন। সতসন 
থতামামদরমক িৃসি কমরমিন 
থতামামদর মাতৃগমভণ  
পযণায়ক্রমম এমকর পর এক 

6.  He created you  

from a single soul, then 

He made from   him  

his  mate,  and  He  has 

provided for you from 

the cattle eight kinds. 

He creates you in the 

wombs of your 

mothers, creation after 

creation, in three  veils   

of  darkness. Such is 

َّقَُّكۡمِ ل ٍة   م ِۡنِ  خَّ اِحدَّ َّ َ ُثم َّ  ن َّۡفٍس 
هَّا   مِنۡهَّا جَّعَّلَّ  جَّ َۡ لَِّ ََِّ زَّ   اَّنۡزَّ

ََّاجٍِ َّةَّ اَّۡز ِٰني َّنۡعَّاِم َثَّ َّـُكۡم م ِنَّ اَۡل  ل
لۡقًا  ۡلُُقُكۡم ِفۡ بُُطۡوِن اُم َّهٰتُِكۡم خَّ َيَّ
لٍۡق ِفۡ ُظلُمٍٰت ثَّلٍٰثِ  م ِۡنۢۡ بَّعِۡد خَّ

ب ُُكۡم  ُ رَّ َّهُِ ذٰلُِكُم اّٰلله ۤ    اۡۡلُلُۡكِ  ل  َلَّ



সত্রসবয অন্ধকামর। সতসন 
আল্লাহ থতামামদর 
পালনকতণ া, িাম্রােয তাাঁরই। 
সতসন বযতীত থকান উপািয 
থনই। অতএব, থতামরা 
থকাোয় সবভ্রান্ত হচ্ছ? 

Allah, your Lord, His 

is the sovereignty. 

There is no god except 

Him. So how are you 

turned away.  

ِ  اِلٰهَّ  ُِهوَِّ  اَِل َّ َّّٰه ُفۡونَِّ   فَّا  ِِِ ُتۡصرَّ

7.  যসদ থতামরা অস্বীকার 
কর, তমব আল্লাহ 
থতামামদর থেমক 
থবপরওয়া। সতসন তাাঁর 
বান্দামদর কামফর হময় পডা 
পিন্দ কমরন না। পক্ষান্তমর 
যসদ থতামরা কৃতজ্ঞ হও, 
তমব সতসন থতামামদর েমনয 
তা পিন্দ কমরন। এমকর 
পাপ ভার অমনয বহন 
করমব না। অতঃপর 
থতামরা থতামামদর 
পালনকতণ ার কামি সফমর 
যামব। সতসন থতামামদরমক 
থতামামদর কমণ  িম্বমন্ধ 

অবসহত করমবন। সনশ্চয় 
সতসন অন্তমরর সবষয় 
িম্পমকণ ও অবগত। 

7.   If you disbelieve, 

then indeed, Allah is 

free from need of you. 

And He does not 

approve disbelief for 

His slaves. And if you 

are grateful, He is 

pleased  with it for you. 

And no laden soul will 

bear another’s load. 

Then to your Lord is 

your return, then He 

will surely inform you 

of what you used to do. 

Indeed, He is Aware of 

what is in the breasts.    

ا  اِۡنِ َۡ َِّ  فَّاِن َّ   تَّۡكُفُر غَِّن      اّٰلله
َّاِدِه  ََِّ عَّنُۡكۡمِ ٰ لِعِب َلَّ يَّۡرَضَّ
اِۡنِالُۡكۡفرَِّ ََّ ا    َۡ هُِ   تَّۡشُكُر   يَّۡرضَّ
َّـُكۡمِ ۡزرَّ  ََِّ  ل ِ َ ة   اِزرَّ ََّ َلَّ تَِّزُر 
ب ُِكۡم م َّۡرِجُعُكۡم اُۡخٰرى  ُثم َّ اِٰل رَّ

ئُُكۡم ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَّۡعمَِّ َّب ِ  اِن َّه  لُۡونَِّفَّيُن
رِِ َۡ ُد ُ اِت الص  ۢۡ بِذَّ  ِِِ عَّلِيۡم 

8.  যখন মানুষমক দঃুখ-
কি স্পশণ কমর, তখন থি 
একাগ্রসচমত্ত তার 
পালনকতণ ামক ডামক, 
অতঃপর সতসন যখন তামক 
থনয়ামত দান কমরন, তখন 
থি কমির কো সবস্মৃত হময় 
যায়, যার েমনয পমূবণ 
থডমকসিল এবং আল্লাহর 

8. And when adversity 

touches man, he calls 

upon his Lord, turning 

to Him (repentant). 

Then when He bestows 

upon him a favor from 

Himself, he forgets that 

for which he had called 

upon before, and he 

sets up rivals to Allah 

ب َّه   ََِّ انَّ ُضر   دَّعَّا رَّ اِذَّا مَّس َّ اَۡلِنۡسَّ
َّيۡهِِ  ُمِنيۡبًا ِ   اِل َّه     اِذَّا    ُثم َّ ل و َّ ةً  خَّ نِۡعمَّ
َِّسَِّ  م ِنُۡه  َّۡدُعۡوۤا  مَّا َُّانَِّ  ن َّيۡهِِ  ي   اِل

ِ    جَّعَّلَّ  ََِّ  ِمۡن قَّبُۡلِ   اَّنۡدَّادًا  ّٰلِله
ِبيۡلِهِ    ل ِيُِضل َّ عَّۡنِ َّت َّعِۡ ُقۡل    سَّ   َتَّ



িমকক্ষ সির কমর; যামত 
কমর অপরমক আল্লাহর পে 
থেমক সবভ্রান্ত কমর। বলুন, 
তুসম থতামার কুফর 
িহকামর সকিুকাল 
েীবমনাপমভাগ কমর নাও। 
সনশ্চয় তুসম োহান্নামীমদর 
অন্তভূণ ক্ত। 

to mislead (others) 

from His way.  Say: 

“Enjoy your disbelief 

for a little while. 

Indeed, you are of the 

companions of the 

Fire.”  

اِن َّكَّ ِمۡن  ِ بُِكۡفِركَّ قَّلِيًۡلِ
 ِ اَّۡصٰحِب الن َّارِِ

9.  থয বযসক্ত রাসত্রকামল 
থিেদার মাযযমম অেবা 
দাাঁসডময় এবাদত কমর, 
পরকামলর আশংকা রামখ 
এবং তার পালনকতণ ার 
রহমত প্রতযাশা কমর, থি 
সক তার িমান, থয এরূপ 
কমর না; বলুন, যারা োমন 
এবং যারা োমন না; তারা 
সক িমান হমত পামর? 
সচন্তা-ভাবনা থকবল তারাই 
কমর, যারা বুসিমান। 

9.   Is he, who is 

obedient in the hours 

of the night, prostrating 

and standing, fearing 

the Hereafter and 

hoping for the mercy 

of his Lord, (like one 

who disbelieves). Say: 

“Are equal those who 

know and those who do 

not know.”  Only those 

of understanding will 

pay heed.   

اِجًدا  َّٓاءَّ ال َّيِۡل سَّ اَّم َّۡن ُهوَّ قَّانِت  اٰن
ًما قَّٓاٮ ِ َّ َ  ََِّ ةَّ  ُر اَۡلِٰخرَّ ۡذَّ َّۡرُجۡوا  َي َّ ي
ۡۡحَّةَّ  ب ِهِ    رَّ ۡلِ    ُقۡلِ    رَّ َّۡستَِّوى     هَّ ي

َُّموِۡ  ال َِّذيۡنَِّ  َّعۡل ال َِّذيۡنَّ َلَّ  نَِّي ََّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل َّا ي ك َُّرِ  اَِّ َّ َّتَّذَّ اَُلُوا   ي
َّاِبِ َّلۡب  ِ اَۡل

10.  বলুন, থহ আমার 
সবশ্বািী বান্দাগণ! থতামরা 
থতামামদর পালনকতণ ামক 
ভয় কর। যারা এ দসুনয়ামত 
িৎকাে কমর, তামদর েমনয 
রময়মি পণুয। আল্লাহর 
পসৃেবী প্রশস্ত। যারা 
িবরকারী, তারাই তামদর 
পরুস্কার পায় অগসণত। 

10.   Say: “O My slaves 

those who have believed, 

fear your Lord. For 

those who do good in 

this world there is 

good, and Allah’s earth 

is spacious. Indeed, 

those who are patient    

will be given their 

reward in full, without 

reckoning.” 

َّاِد ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُوا ات َُّقۡوا  ُقۡل يٰعِب
ب َُّكۡمِ نُۡوا ِفۡ هِٰذِه رَّ  لِل َِّذيۡنَّ اَّۡحسَّ

نَّةِ  سَّ َّا حَّ نۡي ُ ََِِِِّالد   َؕؕ  ِ اَّۡرُض اّٰلله
نَّ ََِِِّاِسعَّةِ  َۡ ِِبُ َّا يُوَّف َّ الصه َؕؕ اَِّ َّ

اٍبِ َّۡۡيِ ِحسَّ ُهۡم بِغ  ِِِ اَّۡجرَّ
11.  বলুন, আসম সনষ্ঠার 
িামে আল্লাহর এবাদত 

11. Say (O 

Muhammad): “Indeed, 
ۤ   ُقۡلِ ۡ َّ   اَّۡعبُدَِّ  اَّۡن    اُِمۡرُتِ  اِّٰ ِ اّٰلله



করমত আসদি হময়সি। I am commanded to 

worship Allah, sincere 

to Him in religion.” 

يۡنَّ   ل َُّه   ُُمۡلًِصا  ِ الد ِ
12.  আরও আসদি হময়সি, 
িবণ প্রেম সনমদণ শ 
পালনকারী হওয়ার েমনয। 

12.   “And I am 

commanded that I 

should be first of those 

who surrender.”  

لَّ  ََِّ َّ َ َّ اُِمۡرُت َِلَّۡن اَُّكۡونَّ ا
 ِِِ اۡۡلُۡسلِِمۡيَِّ

13.  বলুন, আসম আমার 
পালনকতণ ার অবাযয হমল 
এক মহাসদবমির শাসস্তর 
ভয় কসর। 

13. Say: “Indeed I fear, 

if I should disobey my 

Lord, the punishment 

of a great Day.”  

 ۡ ّب ِ يُۡت رَّ اُف اِۡن عَّصَّ ۤ اَّخَّ ۡ ُقۡل اِّٰ ِ
ِ َّۡومٍِ  عَّذَّابَّ  ِِِ عَِّظيٍۡمِ  ي

14.  বলুন, আসম সনষ্ঠার 
িামে আল্লাহ তা’আলারই 
এবাদত কসর। 

14. Say: “Allah (alone) 

do I worship, sincere to 

Him in my religion.”  

َّ اَّۡعبُدُِ ُقِلِ   ِديِۡن    ل َّهِ  ُُمۡلًِصا اّٰلله

15.  অতএব, থতামরা 
আল্লাহর পসরবমতণ  যার ইচ্ছা 
তার এবাদত কর। বলুন, 
থকয়ামমতর সদন তারাই 
থবশী ক্ষসতগ্রস্ত হমব, যারা 
সনমেমদর ও পসরবারবমগণর 
তরফ থেমক ক্ষসতগ্রস্ত হমব। 
থেমন রাখ, এটাই িুস্পি 
ক্ষসত। 

15.  “So  worship  what  

you will other than 

Him.” Say: “Indeed, 

the losers are those 

who will lose 

themselves and their 

families on the Day of 

Resurrection. Is that 

not, it is the manifest 

loss.”  

ا َۡ نِهِ    م ِۡنِ  ِشئۡتُۡمِ   مَّا   فَّاۡعبُُد َۡ   ُد
ۤا  َۡ ِسُر ُقۡل اِن َّ اۡۡلِٰسِريۡنَّ ال َِّذيۡنَّ خَّ

ُهۡمِ َّۡومَّ   اَّۡهلِيِۡهۡمِ  ََِّ  اَّنُۡفسَّ ي
ةِِ اُنِ ُهوَّ  ذٰلِكَّ   اََّلَّ الۡقِيٰمَّ   اۡۡلُۡسرَّ
 ِ اۡۡلُبِۡيُِ

16.  তামদর েমনয উপর 
সদক থেমক এবং নীমচর সদক 
থেমক আগুমনর থমঘমালা 
োকমব। এ শাসস্ত দ্বারা 
আল্লাহ তাাঁর বান্দামদরমক 
িতকণ  কমরন থয, থহ আমার 
বান্দাগণ, আমামক ভয় 
কর। 

16.   They shall have 

above them, coverings 

of fire, and beneath 

them coverings (of 

fire). That is with what 

Allah does warn His 

slaves. “O My slaves, 

then fear Me.” 

ُۡمِ َِّ م ِۡن   َلَّ الن َّاِر   م ِنَِّ ل  فَّۡوقِِهۡم ُظل
ۡتِِهۡمِ  ََِّمۡنِ ِ  َتَّ َّل  ِ ُِظل ُفِ   ذٰلِكَّ   َُيَّو ِ
ُِ َّادَّهِ  بِه     اّٰلله َّادِِ   ِعب  فَّات َُّقۡوِنِ   يٰعِب
 ِِِ 

17.  যারা শয়তানী শসক্তর 
পেূা-অচণ না থেমক দমূর 

17. And those who put 

away false gods lest ََِّ  اُغۡوتَّ اَّۡن ال َِّذيۡنَّ اۡجتَّنَّبُۡوا الط َّ



োমক এবং আল্লাহ অসভমুখী 
হয়, তামদর েমনয রময়মি 
িুিংবাদ। অতএব, িুিংবাদ 
সদন আমার বান্দামদরমক। 

they should worship 

them, and turn in 

repentance to Allah, 

for them are good 

tidings. So give good 

tidings to My slaves.  

ََِّ ا  هَّ َۡ َّابُِ ي َّعۡبُُد ُُم اَّن ِ َلَّ ۡوۤا اِلَّ اّٰلله
ۡرِ الۡبُۡشٰرى َّش ِ َّاِد    فَّب  ِِِ ِعب

18.  যারা মমনাসনমবশ 
িহকামর কো শুমন, 
অতঃপর যা উত্তম, তার 
অনুিরণ কমর। তামদরমকই 
আল্লাহ িৎপে প্রদশণন 
কমরন এবং তারাই 
বুসিমান। 

18. Those who listen to 

the word then follow 

the best of it. Such are 

those whom Allah has 

guided, and such are 

those who possess 

understanding.  

َّۡستَِّمُعۡونَّ الۡقَّۡولَّ  ال َِّذيۡنَّ ي
نَّهِ  َّت َّبُِعۡونَّ اَّۡحسَّ ٰ ِٕ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ فَّي  اَُل

ُِ ٰ ِٕ ِكَّ  هَّدٰٮُهُم اّٰلله اَُل   اَُلُوا  ُهۡمِ ََّ
َّاِبِ َّلۡب  ِِِ اَۡل

19.  যার েমনয শাসস্তর 
হুকুম অবযাসরত হময় থগমি 
আপসন সক থি োহান্নামীমক 
মুক্ত করমত পারমবন? 

19.  Is then someone (to 

be guided), against 

whom is justified the 

decree of punishment. 

Can you then save him 

who is in the Fire. 

اِبَؕ  ُة الۡعَّذَّ َّلِمَّ َّيِۡه ُ ق َّ عَّل ۡن حَّ اَّفَّمَّ
ِاَِّ َّنۡتَّ  ِ الن َّارِِ  ِف     مَّۡنِ   تُنۡقِذُِ   فَّا

20.  সকন্তু যারা তামদর 
পালনকতণ ামক ভয় কমর, 
তামদর েমনয সনসমণত 
রময়মি প্রািামদর উপর 
প্রািাদ। এগুমলার তলমদমশ 
নদী প্রবাসহত। আল্লাহ 
প্রসতশ্রুসত সদময়মিন। আল্লাহ 
প্রসতশ্রুসতর থখলাফ কমরন 
না। 

20. But those who have 

feared their Lord, for 

them are chambers, 

above them chambers 

built high, underneath 

which rivers flow. A 

promise of Allah. Allah 

does not fail in (His) 

promise.  

ٰـِكِنِ ِ  ل ب َُّهۡمِ  ات َّقَّۡوا  ال َِّذيۡنَّ ُۡم    رَّ َلَّ
ِۡ ف  م َّب ف  م ِۡن فَّۡوقِهَّا ُغرَّ ؕ  ِِِني َّةِ ُغرَّ

ِۡرۡىِ ۡتِهَّا   ِمۡنِ   َتَّ َّۡۡنُٰرِ  َتَّ ََّعۡدَّ   َِؕؕاَۡل
ِِ ُ  َُيۡلُِف    َلَّ  اّٰلله  ِِِ اۡۡلِيۡعَّادَِّ اّٰلله

21.  তুসম সক থদখসন থয, 
আল্লাহ আকাশ থেমক পাসন 
বষণণ কমরমিন, অতঃপর থি 
পাসন যমীমনর ঝণণািমূমহ 
প্রবাসহত কমরমিন, এরপর 

21.  Have you not seen 

that Allah sends down 

water from the sky and 

causes it to flow as 

water springs in the 

َّ اَّنۡزَّلَّ ِمنَّ الس َِّ َّۡم تَّرَّ اَّن َّ اّٰلله ٓاِء اَّل مَّ
َّنَّابِيۡعَّ ِف اَۡلَّۡرِض  َـّكَّه  ي ل مَّٓاءً فَّسَّ
َّلِفًا اَّلۡوَّانُه   ۡت ُ ُثم َّ َُيِۡرُج بِه  زَّۡرعًا ُم 



তদ্দ্বারা সবসভন্ন রমের ফিল 
উৎপন্ন কমরন, অতঃপর তা 
শুসকময় যায়, ফমল থতামরা 
তা পীতবণণ থদখমত পাও। 
এরপর আল্লাহ তামক খড-
কুটায় পসরণত কমর থদন। 
সনশ্চয় এমত বুসিমানমদর 
েমনয উপমদশ রময়মি। 

earth, then He 

produces thereby crops 

of varying colors, then 

they  dry,  then  you  

see them turned 

yellow, then He makes 

them chaff.  Indeed, in 

that is a reminder for 

those of understanding.  

ا ُثم َّ  ٰٮُه ُمۡصفَّر ً َِّهيُۡج فََّتَّ ُثم َّ ي
امًا ۡعَّلُه  ُحطَّ ِ     ِفِۡ     اِن َِّ      ّيَّ   ذٰلِكَّ

َِّذۡكٰرى َّاِبِ  َِلَُِلِ  ل َّلۡب  ِ اَۡل

22.  আল্লাহ যার বক্ষ 
ইিলামমর েমনয উম্মুক্ত 
কমর সদময়মিন, অতঃপর থি 
তার পালনকতণ ার পক্ষ 
থেমক আগত আমলার মামঝ 
রময়মি। (থি সক তার 
িমান, থয এরূপ নয়) 
যামদর অন্তর আল্লাহ 
স্মরমণর বযাপামর কম ার, 
তামদর েমনয দমূভণ াগ। 
তারা িুস্পষ্ঠ থগামরাহীমত 

রময়মি। 

22.  So is he whose 

breast Allah has 

opened  to  Islam,  then 

he is upon a light from 

his Lord (like him who 

is in darkness). So woe 

to those whose hearts 

are hardened against 

remembrance of Allah. 

Those are in manifest 

error.  

ِم  ه  لِۡلِۡسلَّ ۡدرَّ ُ صَّ حَّ اّٰلله ۡن شَّرَّ اَّفَّمَّ
ب ِهِ   م ِۡنِ  نُۡورٍِ   عََّٰلِ  فَُّهوَِّ فَّوَّيۡل    ر َّ

ِِ َِّة ُقلُۡوبُُهۡم م ِۡن ِذۡكِر اّٰلله  ل ِلۡقِٰسي
ِ ٰ ِٕ ِكَّ لٍٰلِ   ِفِۡ   اَُل  ِِِ م ُبِۡيٍِ   ضَّ

23.  আল্লাহ উত্তম বাণী 
তো সকতাব নাসযল 
কমরমিন, যা িামঞ্জিযপণূণ, 
পনূঃ পনূঃ পঠিত। এমত 
তামদর থলাম কাাঁটা সদময় 
উম  চামডার উপর, যারা 
তামদর পালনকতণ ামক ভয় 
কমর, এরপর তামদর চামডা 
ও অন্তর আল্লাহর স্মরমণ 
সবনম্র হয়। এটাই আল্লাহর 
পে সনমদণ শ, এর মাযযমম 
আল্লাহ যামক ইচ্ছা পে 

23. Allah has sent down 

the best statement, a 

Book (Quran), its parts 

resembling each other, 

repeating.  Shiver from 

it the skins of those 

who fear their Lord 

(when they hear it). 

Then soften their skins 

and their hearts at the 

remembrance of Allah. 

That is the guidance of 

Allah, He guides 

َِّديِۡث ِكتٰبًا  نَّ اۡۡل لَّ اَّۡحسَّ َّز َّ ُ ن اَّّٰلله
َِّ َّاِّٰ ابِهًا م َّث ُتَّشَّ ُ مِنُۡه  ِم  عِر  تَّۡقشَّ

ب َُّهۡمِ ۡونَّ رَّ ۡشَّ  ُثم َّ ُجلُۡوُد ال َِّذيۡنَّ َيَّ
ََِّ ُقلُۡوبُُهۡم اِٰل  تَّلِۡيُ ُجلُۡوُدُهۡم 

ِِ ِِذۡكِر اّٰلله ِ  ُهدَّى     ذٰلِكَّ َّهِۡدۡى  اّٰلله ي
ٓا بِه    ُ   ي ُۡضلِِلِ  مَّۡنِ  ََِّ  ءُِمَّۡن ي َّشَّ  اّٰلله



প্রদশণন কমরন। আর আল্লাহ 
যামক থগামরাহ কমরন, 
তার থকান পেপ্রদশণক থনই। 

therewith whom He 

wills. And whomever 

Allah sends astray, 

then for him there is 

not any guide. 

ا  َّه  ِمۡن   فَّمَّ ادٍِ ل  ِ هَّ

24.  থয বযসক্ত থকয়ামমতর 
সদন তার মুখ দ্বারা অশুভ 
আযাব থ কামব এবং এরূপ 
োমলমমদরমক বলা হমব, 
থতামরা যা করমত তার 
স্বাদ আস্বাদন কর,-থি সক 
তার িমান, থয এরূপ নয়? 

24.  Is then he who will 

confront with  his  face  

the  worst of the 

punishment on the Day 

of Resurrection (like 

him who is saved).   

And it will be said to 

the wrongdoers: “Taste 

what you used to 

earn.”   

اِب  ۡن ي َّت َِِّقۡ بِوَّۡجِهه  ُسۡو ءَّ الۡعَّذَّ اَّفَّمَّ
َّۡومَّ  ةِِ ي ِۡ ََِّ  الۡقِيٰمَّ ِقِي لِِمۡيَّ   لَّ لِلظه
ُقۡوا َۡ  ِِِ تَّۡكِسبُۡونَِّ  ُكنۡتُۡمِ  مَّا  ُذ

25.  তামদর পবূণবতীরাও 
সমেযামরাপ কমরসিল, ফমল 
তামদর কামি আযাব 
এমনভামব আিল, যা তারা 
কল্পনাও করত না। 

25.  Those before them 

denied,  so  the  

punishment came upon 

them  from  where  

they  did   not perceive.  

َّتُِٰٕهُم  بَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡم فَّا كَّذ َّ
يُۡث َلَّ  اُب ِمۡن حَّ الۡعَّذَّ

نَِّ َۡ َّۡشُعُر  ِي
26.  অতঃপর আল্লাহ 
তামদরমক পাসেণব েীবমন 
লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন 
করামলন, আর পরকামলর 
আযাব হমব আরও গুরুতর, 
যসদ তারা োনত! 

26. So Allah made 

them taste humiliation 

in the life of the world. 

And the punishment of 

the Hereafter will be 

greater, if only they 

knew.  

َّذَّاقَُّهُم  ُِ فَّا ِ  اّٰلله َّيٰوِة   ِفِ  اۡۡلِۡزىَّ اۡۡل
َّا نۡي ُ ََِّالد    ُِ ِة اَّۡكِبَّ اُب اَۡلِٰخرَّ َّعَّذَّ َّۡو ل  ل
َّانُۡوا َُّمۡونَِّ  ُ َّعۡل  ِِِ ي

27.  আসম এ থকারআমন 
মানুমষর েমনয িব দিৃান্তই 
বণণনা কমরসি, যামত তারা 
অনুযাবন কমর; 

27.    And  certainly, 

We have put  forth   

for   mankind  in  this 

Quran all kinds of 

similitudes, that  they  

might  remember.  

ا  َّا لِلن َّاِس ِفۡ هٰذَّ بۡن رَّ َّقَّۡد ضَّ ل ََّ
ٍَّل ل َّعَّل َُّهۡم الۡقُِ ِ مَّث ۡراِٰن ِمۡن ُُل 

نَِّ َۡ ك َُّر َّتَّذَّ   ي



28.  আরবী ভাষায় এ 
থকারআন বক্রতামুক্ত, যামত 
তারা িাবযান হময় চমল। 

28. An Arabic Quran, 

without any deviance,  

that they might fear 

(Allah).  

بِي ًا غَّۡۡيَّ ِذۡى ِعوٍَّج ل َّعَّل َُّهۡم  ُقۡراٰنًا عَّرَّ
َّت َُّقۡونَِّ  ِِِ ي

29.  আল্লাহ এক দিৃান্ত 
বণণনা কমরমিনঃ একটি 
থলামকর উপর পরস্পর 
সবমরাযী কয়েন মাসলক 
রময়মি, আমরক বযসক্তর প্রভু 
মাত্র একেন-তামদর 
উভময়র অবিা সক িমান? 
িমস্ত প্রশংিা আল্লাহর। 
সকন্তু তামদর অসযকাংশই 
োমন না। 

29. Allah puts forth a 

similitude, a man 

belonging to  many 

disputing partners, and 

a man (belonging) 

exclusively to one man. 

Are the two equal in 

similitude. Praise be to 

Allah. But most of 

them do not know.  

ُجلً فِيِۡه  ُ مَّثَّلً ر َّ بَّ اّٰلله رَّ ضَّ
ُجلً  ََّرَّ َُّٓاُء ُمتَّٰشِكُسۡونَّ  ُشرَّ

َّۡستَِّويِٰن مَّثَّلًِسَِّ ۡل ي ُجٍلَؕ هَّ ًَّما ل ِرَّ َؕؕ ِِل
ِِ َّۡمُد ّٰلِله َُّرُهۡمِِاۡۡل َلَّ    بَّۡل اَّۡكث
َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي

30.  সনশ্চয় থতামারও মৃতুয 
হমব এবং তামদরও মৃতুয 
হমব। 

30. Indeed, you will die 

and indeed, they will 

die. 

ِ ُۡمِ  َ َِّ  مَّي ِت     اِن َّكَّ   ي ِتُۡونَِّم َِّ  اِۡن َّ

31.  অতঃপর থকয়ামমতর 
সদন থতামরা িবাই 
থতামামদর পালনকতণ ার 
িামমন কো কাটাকাটি 
করমব। 

31. Then indeed, on the 

Day of Resurrection, 

before your Lord you 

will dispute.  

َّۡومَِّ   اِن َُّكۡمِ  ُثم َّ  ِة  ِعنۡدَّ    ي الۡقِيٰمَّ
ب ُِكۡمِ َِّصُمۡونَِّ   رَّ ۡت                                      ِّتَّ

32.  থয বযসক্ত আল্লাহর 
সবরুমি সমেযা বমল এবং 
তার কামি িতয আগমন 
করার পর তামক সমেযা 
িাবযস্ত কমর, তার থচময় 
অসযক যামলম আর থক 
হমব? কামফরমদর বািিান 
োহান্নামম নয় সক? 

32. So who does 

greater wrong than 

him who utters a lie 

against Allah, and 

denies the truth when 

it has come to him. Is 

not in Hell the home 

for disbelievers.  

ۡن  َُّمِ فَّمَّ ِ ِم َّۡن   اَّۡظل ِِ عََّلَّ   كَّذَّبَّ  اّٰلله
بَّ  ََِّ  ۡدِق    كَّذ َّ ِ ٓاءَّهِ    اِذِۡ بِالص   جَّ

ِ َّيۡسَّ هَّن َّمَِّ   ِفِۡ  اَّل مَّثۡوًى   جَّ
ِۡ   كِٰفِريۡنَِّل ِل

33.  যারা িতয সনময় 
আগমন করমি এবং িতযমক 

33.   And  he  who has 

brought the truth and 

has confirmed it,  such 

ِۤ قَّ بِه  د َّ ََّصَّ ۡدِق  ِ ٓاءَّ بِالص  ال َِّذۡى جَّ ََّ 



িতয থমমন সনময়মি; তারাই 
থতা থখাদাভীরু। 

are those, the  

righteous.  ِ ٰ ِٕ ِكَّ  ِِِ اۡۡلُت َُّقۡونَِّ  ُهُمِ   اَُل
34.  তামদর েমনয 
পালনকতণ ার কামি তাই 
রময়মি, যা তারা চাইমব। 
এটা িৎকমীমদর পরুস্কার। 

34.    They will have 

whatever they desire 

with their Lord. That  

is  the  reward of those 

who do good.  

ب ِِ نَّ ِعنۡدَّ رَّ َۡ ٓاُء ُۡم م َّا يَّشَّ  ذٰلِكَّ ِهۡمَِلَّ
 ِ زٰ ُؤ اۡۡلُۡحِسِنۡيَّ  ِِِ ِؕ جَّ

35.  যামত আল্লাহ তামদর 
মন্দ কমণিমূহ মােণ না 
কমরন এবং তামদর উত্তম 
কমমণর পরুস্কার তামদরমক 
দান কমরন। 

35.     That  Allah may 

remove from them the 

worst of what they did,  

and  reward them their 

due  for the best of 

what they used to do.  

ُِ  لِيُكَّف ِرَِّ َّ   عَّنُۡهۡمِ  اّٰلله ال َِّذۡى   اَّۡسوَّا
ََِّ ُهۡم  عَِّملُۡوا  َُّهۡم اَّۡجرَّ ِۡزي ّيَّ
ِن  َّۡحسَّ َّانُۡوا  ال َِّذۡىِ بِا لُۡونَِّ   ُ َّۡعمَّ  ي

 ِِِ 
36.  আল্লাহ সক তাাঁর 
বান্দার পমক্ষ যমেি নন? 
অেচ তারা আপনামক 
আল্লাহর পসরবমতণ  অনযানয 
উপািযমদর ভয় থদখায়। 
আল্লাহ যামক থগামরাহ 
কমরন, তার থকান 
পেপ্রদশণক থনই। 

36. Is not Allah 

sufficient for His slave 

(Muhammad). And 

they frighten you with 

those (whom they 

worship) other than 

Him. And whom Allah 

sends astray, then for 

him there is not any 

guide. 

هِ  ُ بِكَّاٍف عَّبۡدَّ َّيۡسَّ اّٰلله  اَّل
َّكَّ بِال َِّذيۡنَِّ ُفۡون َُيَّو ِ نِهِ   ِمۡنِ  ََّ َۡ   ََِّ  ُد

ُِ   مَّۡنِ ا  ي ُۡضلِِل اّٰلله َّهِ   فَّمَّ   ِمۡنِ  ل
ادٍِ  ِ هَّ

37.  আর আল্লাহ যামক 
পেপ্রদশণন কমরন, তামক 
পেভ্রিকারী থকউ থনই। 
আল্লাহ সক পরাক্রমশালী, 
প্রসতমশায গ্রহণকারী নন? 

37. And whomever 

Allah guides,  so  for  

him there is not any 

misleader. Is not Allah 

All Mighty, the Owner 

of Retribution. 

ِ ٍ َّه  ِمۡن م ُِضل  ا ل ُ فَّمَّ  ََّمَّۡن ي َّهِۡد اّٰلله
َّيۡسَّ  ُِ اَّل ِذى  بِعَِّزيٍۡز   اّٰلله
 ِ انۡتِقَّامٍِ

38.  যসদ আপসন তামদরমক 
সেমজ্ঞি কমরন, আিমান ও 
যমীন থক িৃসি কমরমি? 
তারা অবশযই বলমব-
আল্লাহ। বলুন, থতামরা 

38.   And  if  you  ask 

them: “Who created 

the heavens and the  

earth.”  Surely, they 

will say: “Allah.”  Say: 

َّقَّ ََِّ ل َُّهۡم م َّۡن خَّ َّلۡت ا َِّٕ ِۡن سَّ ل
ُِ َُّقۡولُن َّ اّٰلله َّي ََّاَۡلَّۡرضَّ ل مٰوِٰت  َؕؕ ِالس َّ



থভমব থদমখি সক, যসদ 
আল্লাহ আমার অসনি 
করার ইচ্ছা কমরন, তমব 
থতামরা আল্লাহ বযতীত 
যামদরমক ডাক, তারা সক 
থি অসনি দরূ করমত 
পারমব? অেবা সতসন 
আমার প্রসত রহমত করার 
ইচ্ছা করমল তারা সক থি 
রহমত থরায করমত 
পারমব? বলুন, আমার পমক্ষ 
আল্লাহই যমেি। 
সনভণ রকারীরা তাাঁরই উপর 
সনভণ র কমর। 

“Then have you  

thought  what  you call 

upon other than Allah, 

if Allah intended for 

me some harm, could  

they  remove  from me 

His harm, or if He 

intended for me some  

mercy,    could they 

restrain His mercy.” 

Say: “Sufficient for me 

is Allah. In Him  trust  

those  who  put   their 

trust.”  

ِن  َۡ ءَّيۡتُۡم م َّا تَّۡدُعۡونَّ ِمۡن ُد ُقۡل اَّفَّرَّ
ۡل ُهن َّ  ٍ هَّ ُ بُِضر  َّ اّٰلله ادَِّّٰ ِ اِۡن اَّرَّ اّٰلله
ۡۡحٍَّة  ۡ بِرَّ ادَِّّٰ َۡ اَّرَّ َّ ۤ ا ه  ِ كِٰشفُٰت ُضر 

ۡۡحَِّ ُقۡل   تِهِ هَّۡل ُهن َّ ُمِۡسكُٰت رَّ
ۡسِِبَّ  ُِ حَّ َّتَّوَُّ َُّل   اّٰلله َّيِۡه ي عَّل
َّوَُّ ِلُۡونَِّ  ِِِ اۡۡلُت

39.  বলুন, থহ আমার 
কওম, থতামরা থতামামদর 
োয়গায় কাে কর, আসমও 
কাে করসি। িত্ত্বরই 
োনমত পারমব। 

39.   Say:  “O my 

people, work according 

to your position. 

Indeed, I (too) am 

working. So soon you 

will come to know.”  

لُۡوا  يٰقَّۡوِم  ُقۡل    عََّٰلِ  اۡعمَّ
ِۡ َّتُِكۡم اِّٰ ِ كَّان ِ  مَّ ِ  عَّاِمل  ۡوفَّ   فَّسَّ

َُّمۡونَّ   ِِِ تَّعۡل
40.  কার কামি 
অবমাননাকর আযাব এবং 
সচরিায়ী শাসস্ত থনমম আমি। 

40. “To whom will 
come a disgracing 
punishment, and on 
whom will descend an 
everlasting 
punishment.”  

ِ  ي َّاۡتِيۡهِِ  مَّۡنِ ِۡزيۡهِِ   عَّذَّاب  ُ ُ  ََِّ  َي  ِل  َيَّ
َّيِۡه  ِ عَّل ِ  عَّذَّاب   ِِِ م ُقِيۡم 

41.  আসম আপনার প্রসত 
িতয যমণিহ সকতাব নাসযল 
কমরসি মানুমষর 
কলযাণকমল্প। অতঃপর থয 
িৎপমে আমি, থি সনমের 
কলযামণর েমনযই আমি, 
আর থয পেভ্রি হয়, থি 
সনমেরই অসনমির েমনয 

41.  Indeed, We sent 

down to you  

(Muhammad) the Book 

for mankind  in  truth. 

Then whoever is 

guided, it is for his 

soul. And whoever goes 

astray, so he goes 

َّيۡكَّ الِۡكتٰبَّ لِلن َّاِس  َّا عَّل لۡن ۤ اَّنۡزَّ اِن َّا
ِِ َّق  َّۡفِسهِ ِبِاۡۡل ِن اۡهتَّدٰى فَّلِن ؕ  ِؕ  فَّمَّ

َّيۡهَّا ُ عَّل َّا يَِّضل  ل َّ فَّاَِّ َّ ۤ ََِّمَّۡن ضَّ ََّمَّا   ؕ
َّيِۡهۡم بِوَِّكيٍۡلِ  ِِِ اَّنۡتَّ عَّل



পেভ্রি হয়। আপসন তামদর 
েমনয দায়ী নন। 

astray only for his 

detriment. And you are 

not a warder over them.  

42.  আল্লাহ মানুমষর প্রাণ 
হরণ কমরন তার মৃতুযর 
িময়, আর থয মমর না, 
তার সনদ্রাকামল। অতঃপর 
যার মৃতুয অবযাসরত 
কমরন, তার প্রাণ িামডন 
না এবং অনযানযমদর থিমড 
থদন এক সনসদণ ি িমময়র 
েমনয। সনশ্চয় এমত 
সচন্তাশীল থলাকমদর েমনয 
সনদশণনাবলী রময়মি। 

42.  Allah takes away 

the souls at the time of 

their death. And those 

who do not die (He 

takes their souls) 

during their sleep. 

Then He keeps those 

(souls) for which He 

has decreed death, and 

sends the others for a 

term appointed. Indeed, 

in that are signs for a 

people who reflect. 

ُِ َّتَّوَّف َّ   اَّّٰلله َّا  ي اَۡلَّنُۡفسَّ ِحۡيَّ مَّۡوِِت
ُۡت ِفۡ مَّنَّاِمهَّا َّۡم َتَّ ال َِِّتۡ ل ََّ 
َّۡوتَّ  َّيۡهَّا اۡۡل ٰ عَّل فَّيُۡمِسُك ال َِِّتۡ قََّضَّ

ِ  ََّ يُۡرِسُل اَۡلُۡخٰر ى ٍل   اِٰل  اَّجَّ
ِ م ً ِ   اِن َِّ  م ُسَّ ٰيٍٰتِ  ِفۡ ذٰلِكَّ ل ِقَّۡوٍم   َلَّ
ُرِ نَِّي َّتَّفَّك َّ َۡ ِِِ 

43.  তারা সক আল্লাহ 
বযতীত িুপাসরশকারী গ্রহণ 
কমরমি? বলুন, তামদর 
থকান এখসতয়ার না 
োকমলও এবং তারা না 
বুঝমলও? 

43.  Or have they taken 

others than Allah as 

intercessors. Say: 

“Even though they do 

not have power over 

anything, and have no 

understanding.”  

ا  اَِّم  َۡ َُّذ ِن     ِمۡنِ   اّت َّ َۡ ِِ   ُد   اّٰلله
َّوِۡ  ُقۡلِ  ُشفَّعَّٓاءَِّ ل ََّ َّ َّانُۡوا    ا ُ    ِ   َلَّ
ۡلُِكۡونَِّ َلَّ   َيَّ َّ َ ا  يۡـ ً َّۡعقِلُۡونَِّ شَّ  ِ ي

44.  বলুন, িমস্ত িুপাসরশ 
আল্লাহরই ক্ষমতাযীন, 
আিমান ও যমীমন তাাঁরই 
িাম্রােয। অতঃপর তাাঁরই 
কামি থতামরা প্রতযাবসতণ ত 
হমব। 

44.  Say: “To Allah 

belongs   intercession 

entirely. His is the 

sovereignty of the 

heavens and the earth.   

Then to Him you will 

be returned.”   

ِيۡعًا فَّاعَُّة َجَّ ِ الش َّ َّه  ُملُۡك ُقل ّٰلِل  َّ  ل
ََِّ مٰوِٰت  َّيۡهِِاَۡلَّۡرِضِ الس َّ   ُثم َّ اِل
ُعۡونَِّ  ِِِ ُتۡرجَّ

45.  যখন খাাঁটিভামব 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা 
হয়, তখন যারা পরকামল 
সবশ্বাি কমর না, তামদর 
অন্তর িংকুসচত হময় যায়, 

45. And when Allah the 

One is mentioned, are 

filled with disgust the 

hearts of those who do 

not believe in the 

َّز َّۡت  اِذَّا  ََِّ ُه اۡۡشَّا ََّۡحدَّ  ُ ُذِكرَّ اّٰلله
مِنُۡونَّ ُقلُۡوُب ال َِّذيۡنَّ َلَّ يُؤِۡ



আর যখন আল্লাহ বযতীত 
অনয উপািযমদর নাম 
উচ্চারণ করা হয়, তখন 
তারা আনমন্দ উল্লসিত হময় 
উম । 

Hereafter. And when 

those (whom they 

worship) other than 

Him are mentioned, 

behold, they rejoice.  

ةِِ اِذَّاِبِاَۡلِٰخرَّ ََّ   ؕ    ِ    ِمۡنِ   ال َِّذيۡنَِّ   ُذِكرَّ
 ِۤ نِه  َۡ نَِّ ُهۡم    اِذَّا    ُد َۡ َّۡستَّبِۡشُر  ي

ِِِ 
46.  বলুন, থহ আল্লাহ 
আিমান ও যমীমনর স্রিা, 
দশৃয ও অদমৃশযর জ্ঞানী, 
আপসনই আপনার বান্দামদর 
মমযয ফয়িালা করমবন, থয 
সবষময় তারা মত সবমরায 
করত। 

46.   Say: “O Allah, 

Creator of the heavens 

and the earth, Knower 

of the unseen and the 

witnessed, You will 

judge between Your 

slaves about that 

wherein they used to 

differ.”   

مٰوِٰت  هُهم َّ فَّاِطرَّ الس َّ ُقِل الل
ََِّ َّيِۡب  هَّادَِّة الش َِّ ََّاَۡلَّۡرِض عٰلِمَّ الۡغ

ِ ُۡكُمِ  اَّنۡتَّ ِ  بَّۡيَِّ  َتَّ َّاِدكَّ مَّا  ِفۡ    ِعب
َّلُِفۡونَِّ  فِيِۡه   َُّانُۡوا ۡت  ِِِ َيَّ

47.  যসদ থগানাহগারমদর 
কামি পসৃেবীর িবসকিু 
োমক এবং তার িামে 
িমপসরমাণ আরও োমক, 
তমব অবশযই তারা 
থকয়ামমতর সদন থি 
িবসকিুই সনসৃ্কসত পাওয়ার 
েমনয মুসক্তপন সহমিমব সদময় 
থদমব। অেচ তারা থদখমত 
পামব, আল্লাহর পক্ষ থেমক 
এমন শাসস্ত, যা তারা 
কল্পনাও করত না। 

47. And if that those 
who did wrong  had 
what is in earth all 
together and  the like 
of it with it, they would 
offer it to ransom 
(themselves) thereby 
from the worst of the 
punishment on the Day 
of Resurrection. And 
there will become 
apparent to them from 
Allah what they had 
not been reckoning.  

َّوِۡ ََِّ ِ  ل ِ   اَّن َّ َُّمۡوا  لِل َِّذيۡنَّ ل ِف    مَّا  ظَّ
ِيۡعًا اَۡلَّۡرِض  َّهِ    َ َِّ   َجَّ مَّعَّه    ِمثۡل
ا َۡ فۡتَّدَّ اِب     ِمۡنِ    بِهِ     َلَّ ُسۡو ِء الۡعَّذَّ

َّۡومَِّ ةِِ    ي ُۡمِ    بَّدَّا   ََِّ    الۡقِيٰمَّ م ِنَّ     َلَّ
ِِ َّۡمِ  مَّا   اّٰلله َُّكۡونُۡوا    ل ي

ۡتَِّسبُۡونَِّ   َيَّ

48.  আর থদখমব, তামদর 
দসু্কমণিমূহ এবং থয সবষময় 
তারা  াট্টা-সবদ্রুপ করত, 
তা তামদরমক সঘমর থনমব। 

48. And there will 
become apparent to 
them the evils that 
which they earned, and 
they will be encircled 
by that which they 
used to ridicule. 

ُۡمِ    بَّدَّا   ََِّ ي ِاُٰتِ   َلَّ بُۡوا    مَّا  سَّ كَّسَّ
ِ اقَّ ا     بِِهۡمِ    ََّحَّ َّانُۡوا     م َّ بِه     ُ

نَِّ َۡ َّۡستَّهِۡزُء  ِِ ي



49.  মানুষমক যখন দঃুখ-
কি স্পশণ কমর, তখন থি 
আমামক ডাকমত শুরু কমর, 
এরপর আসম যখন তামক 
আমার পক্ষ থেমক থনয়ামত 
দান কসর, তখন থি বমল, 
এটা থতা আসম পমূবণর োনা 
মমতই প্রাপ্ত হময়সি। অেচ 
এটা এক পরীক্ষা, সকন্তু 
তামদর অসযকাংশই থবামঝ 
না। 

49. Then when an 

affliction touches man, 

he calls upon Us, then 

when  We  bestow  on 

him a  favor  from  Us.  

He  says:  “This  is  

given  to  me only 

because of (my) 

knowledge.”  Nay,  but  

it is a trial, but  most of 

them do not know.  

 

َّا انَّ ُضر   دَّعَّان  فَّاِذَّا مَّس َّ اَۡلِنۡسَّ
ِۡ  ُثم َّ اِذَّا ل و َّ ةًِ  نٰهُِخَّ ؕ  قَّالَّ ِ م ِن َّا  نِۡعمَّ

تِيۡتُهِ  َۡ ۤ اُ َّا ِِهَّ  بَّۡل   عِلٍۡمِ   عََّٰلِ  اَِّ َّ
َّةِ  ٰـِكن َّ     فِتۡن ل ُهۡمِ   َ َّ ِ   اَّۡكثَّرَّ  َلَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي

50.  তামদর পবূণবতীরাও 
তাই বলত, অতঃপর তামদর 
কৃতকমণ তামদর থকান 
উপকামর আমিসন। 

50. Certainly, the same 

was said by those 

before them. So it did 

not avail them 

(anything) whatever 

they had earned.  

َّا    قَّدِۡ   قَّبۡلِِهۡمِ   ِمۡن     ال َِّذيۡنَِّ   قَّاَلَّ
 ۤ ا ا    عَّنُۡهۡمِ   اَّۡغٰنِ  فَّمَّ  َُّانُۡوا  م َّ

َّۡكِسبُۡونَِّ    ي
51.  তামদর দসু্কমণ 
তামদরমক সবপমদ থফমলমি, 
এমদর মমযযও যারা পাপী, 
তামদরমকও অসত িত্ত্বর 
তামদর দসু্কমণ সবপমদ 
থফলমব। তারা তা প্রসতহত 
করমত িক্ষম হমব না। 

51. Then the evils of 

what they earned 

overtook them. And 

those who did wrong 

among these (people), 

will be overtaken by 

the evils of that which 

they earned. And they 

will not be able to 

escape. 

بُۡوا ي ِاُٰت مَّا كَّسَّ ابَُّهۡم سَّ َّصَّ  فَّا
ال َِّذيۡنَِّ َُّمۡوا  ََّ ل ِء    ِمۡنِ  ظَّ هٰ ُؤاَلَّ

بُۡوا ي ِاُٰت مَّا كَّسَّ يُِصيۡبُُهۡم سَّ ََِِِّسَّ   ؕ 
 ِِِ مَّا ُهۡم ِِبُعِۡجِزيۡنَِّ

52.  তারা সক োমনসন থয, 
আল্লাহ যার েমনয ইচ্ছা 
সরসযক বৃসি কমরন এবং 
পসরসমত থদন। সনশ্চয় এমত 
সবশ্বািী িম্প্রদাময়র েমনয 
সনদশণনাবলী রময়মি। 

52.  Do they not know 
that Allah extends the 
provision for whom He 
wills, and straitens (it 
for whom He wills). 
Indeed, in that are 
signs for the people 
who believe. 

َّبُۡسُط اَِّ َّ ي َُّمۡوۤا اَّن َّ اّٰلله َّۡعل َّۡم ي ل ََّ
َّۡنِ ۡزقَّ ِۡل ِ ٓاُء   الر  َّۡقِدرُِ ََِّ ي َّشَّ   ِفِۡ  اِن َِّ  ي
ٰيٍٰتِ  ِِِ ي ُۡؤمِنُۡونَِّ  ل ِقَّۡومٍِ  ذٰلِكَّ َلَّ



53.  বলুন, থহ আমার 
বান্দাগণ যারা সনমেমদর 
উপর যলুুম কমরি থতামরা 
আল্লাহর রহমত থেমক 
সনরাশ হময়া না। সনশ্চয় 
আল্লাহ িমস্ত থগানাহ মাফ 
কমরন। সতসন ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

53. Say:  “O  My slaves 

who have transgressed 

against themselves. Do 

not despair of the 

mercy of Allah. Indeed, 

Allah forgives all sins. 

Indeed, it is He who is 

Oft Forgiving, Most 

Merciful.”  

ُفۡوا عََّٰل   َّاِدىَّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡسرَّ ُقۡل يٰعِب
ۡۡحَِّة  َُّطۡوا ِمۡن ر َّ اَّنُۡفِسِهۡم َلَّ تَّقۡن

ِِ َّ   اِن َّ اّٰلله َّغِۡفُرِ اّٰلله ِ  ي نُۡوبَّ  الذ ُ
ِيۡعًا َُّفۡوُر    ُهوَِّ     اِن َّهِ    َجَّ ِحيُۡمِ الۡغ  الر َّ

 ِِِ 
54.  থতামরা থতামামদর 
পালনকতণ ার অসভমূখী হও 
এবং তাাঁর আজ্ঞাবহ হও 
থতামামদর কামি আযাব 
আিার পমূবণ। এরপর 
থতামরা িাহাযযপ্রাপ্ত হমব 
না; 

54.  “And  turn  in  

repentance to your 

Lord, and surrender to 

Him, before that there 

comes upon you the 

punishment, then you 

will not be helped.” 

ب ِِ   اِٰلِ  اَّنِيۡبُۡوۤا ََِّ   اَّۡسلُِمۡوا  ََِّ  ُكۡم رَّ
َّه  ِمۡنِ َُّكُم    اَّۡنِ  قَّبِۡلِ  ل ي َّاۡتِي
اُبِ ِ  الۡعَّذَّ نَِّ  ُثم َّ َلَّ َۡ ُر  ِ تُنۡصَّ

55.  থতামামদর প্রসত 
অবতীণণ উত্তম সবষময়র 
অনুিরণ কর থতামামদর 
কামি অতসকণ মত ও 
অজ্ঞাতিামর আযাব আিার 
পমূবণ, 

55.  “And  follow  the 

best of what  is  sent  

down to you from your 

Lord, before that there  

comes  upon  you  the 

punishment  suddenly,  

while you  do  not  

perceive.” 

ات َّبُِعۡوۤا  نَِّ ََّ َّيُۡكۡم   اَّۡحسَّ ۤ اُنِۡزلَّ اِل مَّا
َُّكُم  ب ُِكۡم م ِۡن قَّبِۡل اَّۡن ي َّاۡتِي م ِۡن ر َّ

اُبِ َّةًِ   الۡعَّذَّ ِۡ   َ َِّ    بَّغۡت ِ    تُۡمِاَّن  َلَّ
نَّ  َۡ  ِِِ تَّۡشُعُر

56.  যামত থকউ না বমল, 
হায়, হায়, আল্লাহ িকামশ 
আসম কতণ মবয অবমহলা 
কমরসি এবং আসম  াট্টা-
সবদ্রুপকারীমদর অন্তভূণ ক্ত 
সিলাম। 

56.   Lest a soul should 

say:  “Alas, woe to me, 

over what I neglected 

(my duty) in regard to 

Allah, and that I was 

indeed among those 

who mocked.”  

ٰٰت عََّٰل مَّا  َّۡسرَّ َّۡفس  َيه اَّۡن تَُّقۡولَّ ن
ِ ُ ْطت  ِۢۡب    ِفۡ    فَّر َّ ِِ  جَّنۡ  اِۡنِ   ََِّ    اّٰلله
ِنَِّ ُكنُۡت  ِخِريۡنَّ   ۡلَّ  ِِِ السه

57. অেবা না বমল, আল্লাহ 
যসদ আমামক পেপ্রদশণন 
করমতন, তমব অবশযই 

57. Or should say: “If 

only Allah had guided 

me, I would have been 

َِۡ َّ َّۡو    تَُّقۡولَّ   ا َِّ     اَّن َِّ  ل  هَّدٰٮِنِۡ     اّٰلله



আসম পরমহযগারমদর 
একেন হতাম। 

among the righteous.”   َُّكنُۡت  ِِِ اۡۡلُت َّقِۡيَّ  ِمنَّ   ل
58.  অেবা আযাব প্রতযক্ষ 
করার িময় না বমল, যসদ 
থকানরূমপ একবার সফমর 
থযমত পাসর, তমব আসম 
িৎকমণপরায়ণ হময় যাব। 

58. Or should say, 

when he sees the 

punishment: “If only I 

had another chance, 

then I could be among 

those who do good.”  

َِۡ َّ ى  ِحۡيَِّ تَُّقۡولَِّ  ا ِ  تَّرَّ َّۡو   الۡعَّذَّابَّ ل
ةًِ َّكُِ اَّن َّ ِلۡ كَّر َّ ِمنَّ  ۡونَّ فَّا

 ِِِاۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ
59.  হাাঁ, থতামার কামি 
আমার সনমদণ শ এমিসিল; 
অতঃপর তুসম তামক সমেযা 
বমলসিমল, অহংকার 

কমরসিমল এবং কামফরমদর 
অন্তভূণ ক্ত হময় সগময়সিমল। 

59. Yes, certainly  

there came to you  My  

revelations, so you  

denied them and were 

arrogant, and you were 

among the disbelievers. 

ٓاءَّۡتكَّ    قَّدِۡ  بََّٰلِ بۡتَّ     اٰيِِٰتِۡ جَّ فَّكَّذ َّ
ََِّ ََِّ بِهَّا  ۡتَّ  ُكنۡتَّ ِمنَّ  اۡستَّۡكِبَّ

 ِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ
60.  যারা আল্লাহর প্রসত 
সমেযা আমরাপ কমর, 
থকয়ামমতর সদন আপসন 
তামদর মুখ কাল থদখমবন। 
অহংকারীমদর আবািিল 
োহান্নামম নয় সক? 

60. And on the Day of 

Resurrection you will 

see those who lied 

against Allah, their 

faces blackened. Is 

there not in Hell an 

abode for the arrogant. 

ى ال َِّذيۡنَّ  ََِّ ِة تَّرَّ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ ي
ُجۡوُهُهۡم  َُ  ِ بُۡوا عََّلَّ اّٰلله كَّذَّ

َّيۡسَّ ِفۡ ِِِوَّد َّةِ م ُسِۡ هَّن َّمَّ  َؕؕ اَّل   مَّثۡوًى جَّ
ِ ِيۡنَّ  ِِِ ل ِلُۡمتَّكَِّب ِ

61.  আর যারা সশরক 
থেমক থবাঁমচ োকত, আল্লাহ 
তামদরমক িাফমলযর িামে 
মুসক্ত থদমবন, তামদরমক 
অসনি স্পশণ করমব না এবং 
তারা সচসন্ততও হমব না। 

61. And Allah will 

deliver those who 

feared  Him  to  their 

places  of  success 

(Paradise). Evil   shall   

not touch them, nor 

shall they grieve.  

ُ ال َِّذيۡنَّ ات َّقَّۡوا  ََِّ يُنَّّج ِ اّٰلله
ِِِِبَّفَّازَِِّتِۡمِ َََّلَّ  َلَّ ۡو ُء  ُ ُهُم الس  ُ َّس  َيَّ

نُۡونَِّ  ُهۡم  ۡزَّ  ِِِ َيَّ
62.  আল্লাহ িবণসকিুর স্রিা 
এবং সতসন িবসকিুর দাসয়ত্ব 
গ্রহণ কমরন। 

62.   Allah is the 

Creator of all things, 

and He is Guardian 

over all things.  

 ُ الُِقِ   اَّّٰلله ِ    خَّ ِ ءٍِ   ُُل  ۡ   ُهوَِّ  َ َِِّ َشَّ
ِ  عََّٰلِ ِ ءٍِ   ُُل  ۡ ِ   َشَّ ِكيۡل  َّ َ ِِِ 



63.  আিমান ও যমীমনর 
চাসব তাাঁরই সনকট। যারা 
আল্লাহর আয়াতিমূহমক 
অস্বীকার কমর, তারাই 
ক্ষসতগ্রস্ত। 

63. To Him belong the 

keys of the heavens 

and the earth. And 

those who disbelieve in 

the revelations of 

Allah, such are those 

who are the losers.  

مٰوِٰتِ مَّقَّالِيُۡد  ل َّه    ََّاَۡلَّۡرِضِ  الس َّ
ا  ََّ ال َِّذيۡنَِّ َۡ ِِ  بِاٰيِٰت    كَّفَُّر  اّٰلله
ِ ٰ ِٕ ِكَّ نَِّ  ُهُمِ   اَُل َۡ  ِِِ اۡۡلِٰسُر

64.  বলুন, থহ মুখণরা, 
থতামরা সক আমামক আল্লাহ 
বযতীত অমনযর এবাদত 
করমত আমদশ করি? 

64.   Say  (O  

Muhammad,):  “Is it 

other than Allah you 

order me to worship, O 

you ignorant ones.”  

ِِ   اَّفَّغَّۡۡيَّ     ُقۡلِ ۤ       اّٰلله ۡ ِ ّٰ َۡ تَّاُۡمُر
ٰـِهلُۡونَِّ  اَّي ُهَّا    اَّۡعبُدُِ  ِِِ اۡۡل

65.  আপনার প্রসত এবং 
আপনার পবূণবতীমদর পসত 
প্রতযামদশ হময়মি, যসদ 
আল্লাহর শরীক সির কমরন, 
তমব আপনার কমণ সনষ্ফল 
হমব এবং আপসন 
ক্ষসতগ্রস্তমদর একেন হমবন। 

65. “And certainly, it 

has been revealed to 

you, and to those 

before you. If you 

associate (with Allah), 

your deeds will surely 

be in vain, and you will 

surely be among the 

losers.” 

َّـقَّدِۡ  ََِّ ِحَِّ   ل َۡ ِ     اُ َّيۡكَّ ِ     ََِّ    اِل  اِلَّ
ِۡ ال َِّذيۡنَّ  ِِمۡن قَّب ۡكتَّ لِكَّ َِّٕ ِۡن اَّۡشرَّ  ل
ِ ن َّ َّطَّ َّۡحب َّي ِ  ل لُكَّ َّن َّ   ََِّ  عَّمَّ َّتَُّكۡون ل

 ِِِ ِمنَّ اۡۡلِٰسِريۡنَِّ

66.  বরং আল্লাহরই 
এবাদত করুন এবং 
কৃতজ্ঞমদর অন্তভুণ ক্ত োকুন। 

66.   “But worship 

(only) Allah, and be 

among the grateful.”  

ََِّبَِّ َّ فَّاۡعبُۡد  نَّ ُكۡن م ِِ ِل اّٰلله
ِكِريۡنَِّ  ِِِ الشه

67.  তারা আল্লাহমক 
যোেণরূমপ থবামঝসন। 
থকয়ামমতর সদন থগাটা 
পসৃেবী োকমব তাাঁর হামতর 
মুম ামত এবং আিমান 
িমূহ ভাাঁে করা অবিায় 
োকমব তাাঁর ডান হামত। 
সতসন পসবত্র। আর এরা 
যামক শরীক কমর, তা 
থেমক সতসন অমনক উমবণ। 

67.  And they have not 

appraised Allah with 

His true appraisal.   

While  the entire earth 

shall be in His grasp on 

the Day of 

Resurrection, and the 

heavens shall be folded  

up  in  His  right hand. 

Glorified is He and 

High Exalted above 

ق َّ قَّۡدِرهِ  ََِّ َّ حَّ  ِمَّا قَّدَُّرَا اّٰلله
ِيۡعًا ََّاَۡلَّۡرُض  تُه    َجَّ َّۡومَّ  قَّبۡضَّ ي
ََِّ ِة  ۢۡ  الۡقِيٰمَّ مٰوُٰت مَّۡطِويهت  الس َّ
َِّميِۡنهِ  ََِّبِي ا   ُسبٰۡحنَّه   تَّعَٰٰل عَّم َّ

 ِ يُۡشِرُكۡونَِّ



what they associate as 

partners (to Him).  

68.  সশংগায় ফুাঁ ক থদয়া 
হমব, ফমল আিমান ও 
যমীমন যারা আমি িবাই 
থবহুাঁশ হময় যামব, তমব 
আল্লাহ যামক ইচ্ছা কমরন। 
অতঃপর আবার সশংগায় 
ফুাঁ ক থদয়া হমব, তৎক্ষণাৎ 
তারা দন্ডায়মান হময় 
থদখমত োকমব। 

68. And the trumpet 

will be blown, and will 

fall dead whoever is in 

the heavens and 

whoever is in the earth, 

except him whom 

Allah wills. Then it will 

be blown a second 

time, then behold, they 

will be standing, 

looking on.    

عِقَّ مَّۡن ِف  ََِّ ۡوِر فَّصَّ ُ نُِفخَّ ِف الص 
مَّۡن ِف اَۡلَّۡرِض اَِل َّ  ََّ مٰوِٰت  الس َّ

ُِ  مَّۡن شَّٓاءَِّ ِ    اّٰلله   فِيۡهِِ   نُِفخَّ    ُثم َّ
َّامِ       ُهۡمِ      فَّاِذَّا     اُۡخٰرى  قِي
نَِّ َۡ  ِِِ  ي َّنُۡظُر

69.  পসৃেবী তার 
পালনকতণ ার নূমর উদ্ভাসিত 
হমব, আমলনামা িাপন 
করা হমব, পয়গম্বরগণ ও 
িাক্ষীগণমক আনা হমব এবং 
িকমলর মমযয নযায় সবচার 
করা হমব-তামদর প্রসত 
েলুুম করা হমব না। 

69.  And the earth will 

shine with the light of 

its Lord, and the Book 

will be set up, and will 

be brought forward the 

prophets and the 

witnesses, and it will be 

judged between them 

with truth, and they 

will not be wronged.  

ب ِهَّا  ََِّ قَِّت اَۡلَّۡرُض بِنُۡوِر رَّ اَّۡشرَّ
ِ ََِّجٓاْى  ِضعَّ الِۡكتُٰب  َُ ََِّ َّ َّؕ بِالن َّبِي    ؕ

ََِّ ِ َّق  َُّهۡم بِاۡۡل ُقَِضَّ بَّيۡن ََّ هَّدَّٓاِء  الش ُ
ِ  ََُّهۡمِ َُّمۡونَِّ   َلَّ  ِِِ يُۡظل

70.  প্রমতযমক যা কমরমি, 
তার পণূণ প্রসতফল থদয়া 
হমব। তারা যা সকিু কমর, 
থি িম্পমকণ  আল্লাহ িমযক 
অবগত। 

70.  And each   soul 

will be paid in full for 

what it did. And He is 

best Aware of what 

they do.  

َّۡتِ  ََِّ ِي ف  َُ  ِ ُ َّۡفٍسِ  ُُل  ا  ن َّۡت   م َّ عَِّمل
َُّمِ  ََُّهوَِّ َّۡفعَّلُۡونَِّ   ِِبَّا   اَّعۡل  ِِِ ي

71.  কামফরমদরমক 
োহান্নামমর সদমক দমল দমল 
হাাঁসকময় থনয়া হমব। তারা 
যখন থিখামন থপৌিামব, 
তখন তার দরোিমূহ খুমল 
থদয়া হমব এবং োহান্নামমর 

71.   And  those  who  

disbelieved  will   be  

driven to  Hell  in 

groups. Until, when 

they reach it, its gates 

will be opened. And  its  

هَّن َّمَّ  ِسيۡقَّ  ََِّ ۤا اِٰل جَّ َۡ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّر
ِته  اِذَّا جَُِّزمًَّرا ۡت  حَّ ا ُفتِحَّ هَّ َۡ ٓاُء

ََِّ َّۡم  اَّبۡوَّابُهَّا  ۤ اَّل َّتُهَّا ن زَّ ُۡم خَّ قَّالَّ َلَّ



রক্ষীরা তামদরমক বলমব, 
থতামামদর কামি সক 
থতামামদর মযয থেমক 
পয়গম্বর আমিসন, যারা 
থতামামদর কামি থতামামদর 
পালনকতণ ার আয়াতিমূহ 
আবৃসত্ত করত এবং িতকণ  
করত এ সদমনর িাক্ষামতর 
বযাপামর? তারা বলমব, 
হাঁ  ্ যা, সকন্তু কামফরমদর 
প্রসত শাসস্তর হুকুমই 
বাস্তবাসয়ত হময়মি। 

warders  will  say  to 

them: “Did there not 

come to you messengers 

from among yourselves, 

reciting  to  you the 

revelations of  your  

Lord  and  warning  

you of the meeting   of  

this   Day  of  yours.”  

They will say:  “Yes.”  

But the word of 

punishment has been 

justified against the 

disbelievers.  

َّاۡتُِكۡمِ ِ  ي َّتۡلُۡونَّ   م ِنُۡكۡمِ   ُرُسل  ي
َّيُۡكۡمِ ب ُِكۡمِ      اٰيِٰتِ     عَّل  ََِّ     رَّ

َّـُكۡمِ ن َۡ َّۡوِمُكۡمِ    لِقَّٓاءَِّ  يُنِۡذُر ا  ي  هٰذَّ
ُة   قَّالُۡوا َّلِمَّ ق َّۡت ُ ٰـِكۡن حَّ ل ََّ بََّٰل 

اِب عََّلَّ ا  ِِِ لۡكِٰفِريۡنَِّالۡعَّذَّ

72.  বলা হমব, থতামরা 
োহান্নামমর দরো সদময় 
প্রমবশ কর, থিখামন 
সচরকাল অবিামনর েমনয। 
কত সনকৃি অহংকারীমদর 
আবািিল। 

72. It will be said (to 

them): “Enter you the 

gates of Hell to abide 

therein.”  So (what) an 

evil abode for the 

arrogant. 

هَّن َّمَّ  قِيۡلَّ اۡدُخلُۡوۤا اَّبۡوَّابَّ جَّ
 مَّثۡوَّى  فَّبِئۡسَّ    فِيۡهَّا   ٰخلِِديۡنَِّ

ِيۡنَِّ  ِ اۡۡلُتَّكَِّب ِ
73.  যারা তামদর 
পালনকতণ ামক ভয় করত 
তামদরমক দমল দমল 
োন্নামতর সদমক সনময় 
যাওয়া হমব। যখন তারা 
উম্মুক্ত দরো সদময় োন্নামত 
থপৌিামব এবং োন্নামতর 
রক্ষীরা তামদরমক বলমব, 
থতামামদর প্রসত িালাম, 
থতামরা িুমখ োক, 
অতঃপর িদািবণদা 
বিবামির েমনয থতামরা 
োন্নামত প্রমবশ কর। 

73.   And  those  who  

feared  their  Lord  will  

be   led  to the Garden 

in groups. Until, when   

they   reach it,   and its 

gates will be opened, 

and   its warders will 

say to them: “Peace be 

upon you. You have 

done well, so enter it to 

abide eternally.”  

ب َُّهۡمِ  ات َّقَّۡوا ال َِّذيۡنَّ  ِسيۡقَّ  ََِّ اِلَّ   رَّ
َّـن َِّة ُزمًَّرا ا اۡۡل هَّ َۡ ٓاُء ِته  اِذَّا جَّ  حَّ
ۡتِ ُفتِحَّ ُۡم   قَّالَِّ ََِّ  اَّبۡوَّابُهَّا  ََّ َلَّ

َّيُۡكۡم ِطبۡتُۡم  لٰم  عَّل َّتُهَّا سَّ ن زَّ خَّ
ِ  فَّاۡدُخلُۡوهَّا  ِِِ ٰخلِِديۡنَّ



74.  তারা বলমব, িমস্ত 
প্রশংিা আল্লাহর, সযসন 
আমামদর প্রসত তাাঁর ওয়াদা 
পণূণ কমরমিন এবং 
আমামদরমক এ ভূসমর 
উত্তরাসযকারী কমরমিন। 
আমরা োন্নামতর থযখামন 
ইচ্ছা বিবাি করব। 
থমহনতকারীমদর পরুস্কার 
কতই চমৎকার। 

74.  And  they  will  

say: “Praise be  to  

Allah,  who  has   

fulfilled  for  us  His  

promise, and has made 

us inherit the land. We 

can dwell in the 

Garden wherever we 

will.” So bounteous is 

the reward of workers.  

َِّ  قَّالُوا ََِّ ِِ  ۡمدُِاۡۡل قَّنَّا  ال َِّذۡى   ّٰلِله دَّ صَّ
ََِّ ه   اُ ِمنَّ  ََّعۡدَّ َّو َّ َّتَّب ثَّنَّا اَۡلَّۡرضَّ ن رَّ َۡ اَّ

ٓاءُِ َّشَّ يُۡث ن َّـن َِّة حَّ  فَّنِعۡمَّ اَّۡجُر ِِاۡۡل
 ِِِ الۡعِٰملِۡيَِّ

75. আপসন থফমরশতাগণমক 
থদখমবন, তারা আরমশর 
চার পাশ সঘমর তামদর 
পালনকতণ ার পসবত্রতা 
থঘাষনা করমি। তামদর 
িবার মামঝ নযায় সবচার 
করা হমব। বলা হমব, িমস্ত 
প্রশংিা সবশ্বপালক আল্লাহর। 

75.  And you will   see 

the angels surrounding 

the Throne from all   

round,  glorifying   the 

praises of their Lord.  

And it will be judged 

between them with 

truth, and it will be 

said: “All the Praises 

are for Allah, the Lord 

of the worlds.” 

ۡوِل   ََِّ ٓاف ِۡيَّ  ِمۡن حَّ ٰ ِٕ ِكَّةَّ حَّ َّل ى اۡۡل تَّرَّ
ب ِِهۡم   ب ُِحۡونَّ  ِِبَّۡمِد     رَّ  الۡعَّۡرِش  يُسَّ

َُّهۡمِ  ََُّقَِضَّ   ََِّ   بَّيۡن    ِ َّـق  قِيۡلَّ     بِاۡۡل
َّۡمدُِ ِ       اۡۡل ِ   ّٰلِله ب ِ َِّمۡيَِّ   رَّ ِالۡعٰل

     
 


