
 

আল-ফুরকান AlFurqan       

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.  পরম কলযাণময় সিসন 
সিসন িাাঁর বান্দার প্রসি 
ফয়িালার গ্রন্থ অবিীণ 
কমরমিন, িামি সি 
সবশ্বজগমির জমনয 
িিকক কারী হয়,। 

1.  Blessed  is  He  who  

has  sent down the 

Criterion upon His 

servant that he may be 

a warner to all 

mankind.  

ۡـُفۡرقَّانَّ عَّٰٰل  لَّ ال َّز َّ تَّٰٰبَّكَّ ال َِّذۡى ن
َِّ َِّمۡۡيَّ عَّبِۡدٖه لِي ُكۡونَّ لِلۡعٰل

ا َِّذيۡرَّ         ِ   َّن
2.  সিসন হমলন িাাঁর রময়মি 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
রাজত্ব। সিসন সকান িন্তান 
গ্রহণ কমরনসন। রাজমত্ব 
িাাঁর সকান অংশীদার সনই। 
সিসন প্রমিযক বস্তু িসৃি 
কমরমিন, অিঃপর িামক 
সশাসিি কমরমিন 
পসরসমিভামব। 

2.  He is to whom 

belongs the sovereignty 

of the heavens and the 

earth, and who has not 

taken a son, nor there 

is a partner to Him in 

the sovereignty, and 

He has created every 

thing, then has 

ordained its destiny.  

مٰوِٰت ا َّٗه ُملُۡك الس َّ ل َِّذۡى ل
َّۡم  ل ًَّدا و َّ ل َّت َِّخۡذ وَّ َّۡم ي ل وَّاۡۡلَّۡرِض وَّ

َُّكۡن ل َّٗه شَِّريٌۡك ِِف ا َّقَّ ي ل ۡۡلُلِۡك وَّخَّ
ٗه تَّۡقِديًۡرا رَّ ٍء فَّقَّد َّ ۡ  ِِِ كُل َّ َشَّ

3.  িারা িাাঁর পসরবমিক  
কি উপািয গ্রহণ কমরমি, 
িারা সকিুই িসৃি কমর না 
এবং িারা সনমজরাই িিৃ 
এবং সনমজমদর ভালও 
করমি পামর না, মন্দও 
করমি পামর না এবং 
জীবন, মরণ ও 

3. And they have taken  
other  than  Him  gods  
which  do  not  create   
anything  and  they are 
(themselves)  created,  
and they do not possess 
for themselves any 
harm, nor benefit,  and 
they do not possess (any 

ۡلُُقۡونَّ  َّةً ۡل َّ َيَّ َُّذۡوا ِمۡن ُدۡونِٖهٖۤ اِِٰل وَّاّت َّ
ۡلُِكۡونَّ  َُّقۡونَّ وَّۡلَّ َيَّ ُهۡم َُيۡل ئًۡـًا و َّ شَّ
ۡلَّ  َّۡفعًا و َّ ۡلَّ ن ا و َّ ر ً ِۡلَّنُۡفِسِهۡم ضَّ
ۡلَّ  يٰوةً و َّ ۡلَّ حَّ ۡلُِكۡونَّ مَّۡوتًا و َّ َيَّ



পনুরুজ্জীবমনর ও িারা 
মাসলক নয়। 

power) over death, nor  
life, nor resurrection.    نُُشۡوًرا ِِِ 

4.  কামফররা বমল, এটা 
সমথ্যা বব নয়, িা সিসন 
উদ্ভাবন কমরমিন এবং অনয 
সলামকরা িাাঁমক িাহািয 
কমরমি। অবশযই িারা 
অসবচার ও সমথ্যার আশ্রয় 
সনময়মি। 

4.     And  those  who  

disbelieve say: “This 

(Quran) is not  except a 

falsehood that he has 

invented, and another 

people have helped him  

with it.” So certainly, 

they have produced an 

injustice and a lie.  

 ٖۤ ٖۤ اِۡل َّ ا ٖۤا اِۡن هٰذَّ وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡو
َّيِۡه قَّۡوٌم  َّٗه عَّل ٰٮُه وَّاَّعَّان اِفُۡك   َّافَۡتَّ

ُرۡونَِّ ٓاُءۡو ُظلًۡما ِاٰخَّ ۛ ۛ  فَّقَّۡد جَّ
ُزۡوًرا  ِِِ ِو َّ

5.  িারা বমল, এগুমলা সিা 
পরুাকামলর রূপকথ্া, িা 
সিসন সলমে সরমেমিন। 
এগুমলা িকাল-িন্ধ্যায় িাাঁর 
কামি সশোমনা হয়। 

5.   And  they  say:   

“Legends of the ancient  

people, which he has 

written down, so they 

are dictated to him 

morning and evening.” 

َّهَّا  لِۡۡيَّ اۡكتَّتَّب َّو َّ اِطۡۡيُ اۡۡل ٖۤا اَّسَّ وَّقَّالُۡو
ًِفَِِّهَّ ُتِۡ اَِّييًۡ ةً و َّ َّيِۡه بُۡكرَّ  ٰٰل عَّل

ِِِ 
6.  বলুন, এমক সিসনই 
অবিীণক কমরমিন, সিসন 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
সগাপন রহিয অবগি 
আমিন। সিসন ক্ষমাশীল, 
সমমহরবান। 

6.  Say: “This has been 

sent down by Him, who 

knows the secret within 

the heavens and the 

earth.  Indeed, He is 

All  Forgiving,  All 

Merciful.”  

ر َّ ِِف  ِ َُّم الس  َّعۡل َُّه ال َِّذۡى ي ل ُقۡل اَّنۡزَّ
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ  اِن َّٗه كَّانَّ الس َّ

ِحيًۡما  ِِِ غَُّفۡوًرا ر َّ
7.  িারা বমল, এ সকমন 
রিলূ সি, োদয আহার কমর 
এবং হামট-বাজামর 
চলামফরা কমর? িাাঁর কামি 
সকন সকান সফমরশিা 
নাসিল করা হল না সি, 
িাাঁর িামথ্ িিকক কারী হময় 
থ্াকি? 

7.   And  they  say:  

“What  is  this  

messenger that he eats 

food  and  he  walks  in  

the markets. Why was   

not sent down to him   

an angel, so he would 

be a warner with him.” 

َّاۡكُُل وَّقَّالُۡوا مَّاِل هٰذَِّ ُسۡوِل ي ا الر َّ
ِِۡشۡ ِِف اۡۡلَّۡسوَّاِقِ عَّامَّ وََّيَّ ٖۤ الط َّ َّۡوۡلَّ  ل

َُّكۡونَّ مَّعَّٗه  ٌَّك فَّي َّيِۡه مَّل اُنِۡزلَّ اِل
َِّذيًۡرا   ِِِ ن

8.  অথ্বা সিসন িন-
ভান্ডার প্রাপ্ত হমলন না 

8.     “Or  (why is not) 

is  bestowed  on  him a 
َِّ َّٗه جَّن ٌَّة اَّۡو يُلٰٰۡقى اِل يِۡه كَّۡۡنٌ اَّۡو تَُّكۡوُن ل



সকন, অথ্বা িাাঁর একটি 
বাগান হল না সকন, িা 
সথ্মক সিসন আহার 
করমিন? জামলমরা বমল, 
সিামরা সিা একজন 
জাদগু্রস্ত বযসিরই অনুিরণ 
করি। 

treasure,  or  (why) 

does he (not) have a  

garden  that  he may 

eat  from it.” And the 

wrongdoers say:  “You 

do not follow but a 

man bewitched.”  

لُِمۡونَّ اِۡن ي َّاۡكُُل مِنۡهَّا  وَّقَّالَّ الّٰه
ۡسُحۡوًرا ُجًً م َّ  ِِِ تَّت َّبُِعۡونَّ اِۡل َّ رَّ

9.  সদেুন, িারা আপনার 
সকমন দিৃান্ত বণকনা কমর! 
অিএব িারা পথ্ভ্রি 
হময়মি, এেন িারা পথ্ 
সপমি পামর না। 

9.  See, how they bring 

forth similitudes for 

you, so they have gone 

astray, then they 

cannot find a way.    

َّالَّ  َّۡمث َّـكَّ اۡۡل بُۡوا ل رَّ اُنُّْٰۡر كَّيۡفَّ ضَّ
ًِ ِبيًۡ َّۡستَِّطيُۡعۡونَّ سَّ ًَّ ي ل ُۡوا فَّ   فَّضَّ

10.  কলযানময় সিসন, 
সিসন ইচ্ছা করমল আপনামক 
িদমপক্ষা উত্তম বস্তু সদমি 
পামরন-বাগ-বাসগচা, িার 
িলমদমশ নহর প্রবাসহি হয় 
এবং সদমি পামরন 
আপনামক প্রািাদিমূহ। 

10.    Blessed   is  He  

who,  if  He  willed,  

could  have made for  

you better than that, 

gardens underneath 

which rivers  flow,  and 

He could make  for  

you   palaces.  

َّكَّ تَِّ ٰٰبَّكَّ ال َِّذۡىٖۤ اِۡن شَّٓاءَّ جَّعَّلَّ ل
ِۡرۡى ِمۡن  ۡۡيًا م ِۡن ذٰلِكَّ جَّنهٍت َتَّ خَّ
ۡعَّۡل  ل َّكَّ  َّۡۡنُٰر  وََّيَّ ۡتِهَّا اۡۡل َتَّ

 ِِِ ُقُصۡوًرا
11.  বরং িারা 
সকয়ামিমক অস্বীকার কমর 
এবং সি সকয়ামিমক 
অস্বীকার কমর, আসম িার 
জমনয অসি প্রস্তুি কমরসি। 

11.     But  they  have  

denied the  Hour. And 

We have prepared for 

those who deny the 

Hour a blazing Fire.  

اعَّةِِ بُۡوا بِالس َّ َّا  بَّۡل كَّذ َّ اَّۡعتَّۡدن وَّ
عِۡۡيًا اعَِّة سَّ َّۡن كَّذ َّبَّ بِالس َّ  ِِِ ِۡل

12.  অসি িেন দরূ সথ্মক 
িামদরমক সদেমব, িেন 
িারা শুনমি পামব িার 
গজক ন ও হুঙ্কার। 

12. When it (the Fire) 

sees them from a 

distant place, they will 

hear its raging and 

roaring.  

ُعۡوا  ِ كَّاٍنٍۢ بَّعِيٍۡد َسَّ اَّۡۡتُۡم م ِۡن م َّ اِذَّا رَّ
زَّفِۡۡيًا َّي ًُّٰا و َّ َّا تَّغ  ِِِ ِلَّ

13.  িেন এক সশকমল 
কময়কজন বাাঁিা অবস্থায় 
জাহান্নামমর সকান িংকীণক 

13.  And when they are 

thrown therein, a 

narrow place, bound in 

ي ِقًا  ًـا ضَّ كَّان ٖۤ اُلُۡقۡوا مِنۡهَّا مَّ اِذَّا وَّ



স্থামন সনমক্ষপ করা হমব, 
িেন সিোমন িারা 
মৃিুযমক ডাকমব। 

chains, they will call 

therein for death.  ِِ نِۡۡيَّ دَّعَّۡوا ُهنَّال  ِِِ كَّ ُثبُۡوًراؕم ُقَّر َّ

14.  বলা হমব, আজ 
সিামরা এক মৃিুযমক সডমকা 
না অমনক মৃিুযমক ডাক। 

14.   (It will be said):   

“Do   not call today for 

one death, and call for 

many deaths.”  

اِحًدا  َّۡومَّ ُثبُۡوًرا و َّ ۡلَّ  تَّۡدُعوا الۡي
اۡدُعۡوا ُثبُۡوًرا كَّثِۡۡيًا   و َّ

15.  বলুন এটা উত্তম, না 
সচরকাল বিবামির 
জান্নাি, িার িিুংবাদ সদয়া 
হময়মি মুত্তাকীমদরমক? 
সিটা হমব িামদর প্রসিদান 
ও প্রিযাবিক ন স্থান। 

15.  Say: “Is that better 

or the Garden of 

Eternity which is 

promised to the 

righteous.” It will be 

their recompense and 

the final destination. 

ُـلِۡد  ۡۡيٌ اَّۡم جَّن َُّة اۡۡل ُقۡل اَّذٰلِكَّ خَّ
ُۡم ال َِِّتۡ ُوعِدَّ اۡۡلُت َُّقۡونَِّ َّۡت ِلَّ َّان  ك

مَِّصۡۡيًا  ِِِ جَّزَّٓاءً و َّ
16.  িারা সচরকাল 
বিবািরি অবস্থায় 
সিোমন িা চাইমব, িাই 
পামব। এই প্রাসথ্কি ওয়াদা 
পরূণ আপনার পালনকিক ার 
দাসয়ত্ব। 

16.   For  them  will  be 

therein whatever they 

desire, abiding forever. 

It is upon your Lord a 

promise that must be 

fulfilled. 

ٓاُءۡونَّ ٰخلِِديۡنَِّ ُۡم فِيۡهَّا مَّا يَّشَّ  ِل َّ
ۡوۡلًِ ۡسـًُ ب ِكَّ وَّعًۡدا م َّ  ِِِ كَّانَّ عَّٰٰل رَّ

17.  সিসদন আল্লাহ একসিি 
করমবন িামদরমক এবং 
িারা আল্লাহর পসরবমিক  
িামদর এবাদি করি 
িামদরমক, সিসদন সিসন 
উপািযমদরমক বলমবন, 
সিামরাই সক আমার এই 
বান্দামদরমক পথ্ভ্রান্ত 
কমরসিমল, না িারা 
সনমজরাই পথ্ভ্রান্ত হময়সিল? 

17.  And  on  the  Day  

He  will   gather  them 

and that which they 

worship other than 

Allah. Then He will 

say: “Did  you  mislead 

these servants of Mine, 

or did they 

(themselves) stray 

from the path.” 

َّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن  ُۡشُرُهۡم وَّمَّا ي َّۡومَّ َيَّ وَّي
َّلۡتُۡم  َُّقۡوُل ءَّاَّنۡتُۡم اَّۡضل ِ فَّي ُدۡوِن اّٰلله

ِء اَّۡم ُهۡمِ ىُؤاَلَّ َّاِدۡى هٰ ل ُۡوا  ِعب ضَّ
ؕ ِبيۡلَّ   الس َّ

18.  িারা বলমব-আপসন 
পসবি, আমরা আপনার 
পসরবমিক  অনযমক 

18.  They will say: 

“Glorified be You, it 

was not right for us 

ٖۤ قَِّ َّنَّا َِِّغۡ ل ٍۢۡب َّن َّانَّ ي الُۡوا ُسبٰۡحنَّكَّ مَّا ك



মুরুব্বীরূমপ গ্রহণ করমি 
পারিাম না; সকন্তু আপসনই 
সিা িামদরমক এবং িামদর 
সপিৃপরুুষমদরমক 
সভাগিম্ভার সদময়সিমলন, 
ফমল িারা আপনার স্মসৃি 
সবস্মিৃ হময়সিল এবং িারা 
সিল ধ্বংিপ্রাপ্ত জাসি। 

that we would take 

other than You any 

guardian. But You 

provided comforts (of 

life) for them and their 

forefathers, until they 

forgot the admonition.  

And they became a 

people ruined.” 

َّٓاءَّ وَّ  َّۡولِي ت َِّخذَّ ِمۡن ُدۡونِكَّ ِمۡن ا اَّۡن ن َـّ
ت َّعۡتَُّهۡم وَّاٰبَّٓاءَُّهۡم حَِّته  ٰـِكۡن م َّ ل

ۡكرَِّ َُّسوا الذ ِ ٍۢا ن َّانُۡوا قَّۡومً  وَّك
  بُۡوًرا

19.  আল্লাহ মুশসরকমদরমক 
বলমবন, সিামামদর কথ্া 
সিা িারা সমথ্যা িাবযস্ত 
করল, এেন সিামরা শাসস্ত 
প্রসিমরাি করমি পারমব না 
এবং িাহািযও করমি 
পারমব না। সিামামদর 
মমিয সি সগানাহগার আসম 
িামক গুরুির শাসস্ত 
আস্বাদন করাব। 

19. So certainly, they 

(false gods) will deny 

you in what you say, 

then you will not be 

able to avert 

(punishment), nor get 

help. And whoever does 

wrong among you, We 

shall make him taste a 

great punishment.  

ا  بُۡوُكۡم ِِبَّا تَُّقۡولُۡونَّ  فَّمَّ فَّقَّۡد كَّذ َّ
َّـۡصًرا ۡلَّ ن ۡرفًا و َّ  تَّۡستَِّطيُۡعۡونَّ يَّ
ابًا  وَّمَّۡن ي َّّٰۡلِۡم م ِنُۡكۡم نُِذقُۡه عَّذَّ

 ِِِ كَّبِۡۡيًا

20.  আপনার পমূবক িি 
রিলূ সপ্ররণ কমরসি, িারা 
িবাই োদয গ্রহণ করি 
এবং হামট-বাজামর 
চলামফরা করি। আসম 
সিামামদর একমক অপমরর 
জমনয পরীক্ষাস্বরূপ কমরসি। 
সদসে, সিামরা িবর কর 
সকনা। আপনার পালনকিক া 
িব সকিু সদমেন। 

20.  And   We  did  not  

send  before  you (O 

Muhammad)  any  

among the messengers,  

but indeed, they verily  

ate  food  and  walked   

in the markets. And 

We have   made   some 

of you a trial for 

others.  Will   you   be 

steadfast, and your 

Lord is ever Seer.  

لِۡۡيَّ  َّكَّ ِمنَّ اۡۡلُۡرسَّ َّا قَّبۡل لۡن ٖۤ اَّۡرسَّ وَّمَّا
ِٖۤ عَّامَّ اِۡل َّ َّاۡكُلُۡونَّ الط َّ َّي ُۡم ل  اِۡن َّ

ُۡشۡونَّ ِِف اۡۡلَّۡسوَّاِقِ َّا   وََّيَّ عَّلۡن  وَّجَّ
َّةًِ َّعٍۡض     فِتۡن ُكۡم    لِب ۛؕ    ِبَّعۡضَّ

ۡونَِّ ِاَّتَّۡصِٰبُ ب ُكَّ َّانَّ     رَّ بَِّصۡۡيًا         وَّ  ك
                                           ِ  

21.  িারা আমার িাক্ষাৎ 
আশা কমর না, িারা বমল, 
আমামদর কামি সফমরশিা 

21. And those who do 

not expect the meeting 

with Us say: “Why are 
َّا  وَِّ َّۡرُجۡونَّ لِقَّٓاءَّن قَّالَّ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي



অবিীণক করা হল না সকন? 
অথ্বা আমরা আমামদর 
পালনকিক ামক সদসে না 
সকন? িারা সনমজমদর 
অন্তমর অহংকার সপাষণ 
কমর এবং গুরুির 
অবািযিায় সমমি উমেমি। 

angels not sent down to 

us, or (why) do we 

(not) see our Lord.” 

Certainly, they have 

become arrogant 

within themselves and 

are scornful with great 

insolence. 

َّٰرى  ىٮ ِكَُّة اَّۡو ن ٰ َّل َّا اۡۡل َّيۡن ٖۤ اُنِۡزلَّ عَّل َّۡوۡلَّ ل
ٖۤ اَّنُۡفِسِهۡم  ۡوا  ِِفۡ ُ َّـقَِّد اۡستَّۡكٰبَّ ب َّنَّاؕ ل رَّ

ا  كَّبِۡۡيًا  ِ  وَّعَّتَّۡو  ُعتُو ً

22.  সিসদন িারা 
সফমরশিামদরমক সদেমব, 
সিসদন অপরািীমদর জমনয 
সকান িিুংবাদ থ্াকমব না 
এবং িারা বলমব, সকান 
বািা িসদ িা আটমক 
রােি। 

22. The day when they 

will see the angels, 

there will not be 

rejoicing that day for 

the criminals, and they 

(angels) will say: “A 

barrier, forbidden (to 

you).” 

ىٮ ِكَّةَّ ۡلَّ بُۡشٰرى  ٰ َّل ۡونَّ اۡۡل َّرَّ َّۡومَّ ي ي
َُّقۡولُۡونَّ  َّۡومَّٮ ٍِذ ل ِـلُۡمۡجِرِمۡۡيَّ وَّ ي ي

ُۡجۡوًرا   ِحۡجًرا ّم َّ

23. আসম িামদর কৃিকমমকর 
প্রসি মমনাসনমবশ করব, 
অিঃপর সিগুমলামক সবসক্ষপ্ত 
িুসলকণারূমপ কমর সদব। 

23.  And We shall turn 

to what they have done 

of deeds, then make 

them as scattered dust.  

ٍل  ٖۤ اِٰٰل مَّا عَِّملُۡوا ِمۡن عَّمَّ وَّقَِّدۡمنَّا
نۡثُۡوًرا َّٓاءً م َّ عَّلۡنُٰه هَّب  ِِِ فَّجَّ

24.  সিসদন জান্নািীমদর 
বািস্থান হমব উত্তম এবং 
সবশ্রামস্থল হমব মমনারম। 

24. The dwellers of 

Paradise on that Day 

have the best abode, 

and the fairest resting 

place.  

ۡۡيٌ  َّۡومَّٮ ٍِذ خَّ َّن َِّة ي اَّۡيٰحُب اۡۡل
ًِ ُن مَّقِيًۡ اَّۡحسَّ ا و َّ  ِِِ م ُۡستَّقَّر ً

25.  সিসদন আকাশ 
সমঘমালািহ সবদীণক হমব 
এবং সিসদন সফমরশিামদর 
নাসমময় সদয়া হমব, 

25. And the day when 

the heaven with the 

clouds will   split open 

and the angels will be 

sent down in successive 

descent.  

اِم  ۡـغَّمَّ ٓاُء بِال مَّ ق َُّق الس َّ َّۡومَّ تَّشَّ وَّي
ىٮ ِكَِّ ٰ َّل لَّ اۡۡل ًِوَّنُز ِ يًۡ  ِِِ ُة تَّۡۡنِ

26.  সিসদন িসিযকার 
রাজত্ব হমব দয়াময় 
আল্লাহর এবং কামফরমদর 

26. The sovereignty on 

that Day will be the 

true, belonging to the 

Beneficent. And it will 

َّۡومَّٮ ِِ ۡۡحِٰنِاَّۡۡلُلُۡك ي ُ لِلر َّ َّـق   ِذ  اۡۡل
َّۡومًا عَّٰلَّ الۡكِٰفِريۡنَّ  َّانَّ ي وَّك



পমক্ষ সদনটি হমব কঠিন। be a harsh Day for the 

disbelievers.  عَِّسۡۡيًا ِِِ 
27.  জামলম সিসদন আপন 
হস্তদ্বয় দংশন করমি করমি 
বলমব, হায় আফমিাি! 
আসম িসদ রিমূলর িামথ্ 
পথ্ অবলম্বন করিাম। 

27. And on that Day, 

the wrongdoer will bite 

on his hands, he will 

say:  “Would that I 

had taken a way along 

with the Messenger.”  

َّدَّيِۡه  الُِم عَّٰٰل ي ُ الّٰ َّ َّعَّض  َّۡومَّ ي وَّي
ُسۡوِل  َّۡذُت مَّعَّ الر َّ َِِّن اّت َّ َّيۡت َُّقۡوُل يٰل ي

ًِ ِبيًۡ  ِ سَّ
28.  হায় আমার দভূক াগয, 
আসম িসদ অমুকমক 
বনু্ধ্রূমপ গ্রহণ না করিাম। 

28.  “O,  woe  to  me,  

would  that  I  had  not   

taken  so  and so  as a 

friend.”  

نًا  ًَّ ِۡذ ُف َّۡم اَّّت َّ َِِّنۡ ل َّيۡت َِّٰت ل يٰوَّيۡل
ًِ لِيًۡ  ِِِ خَّ

29.  আমার কামি উপমদশ 
আিার পর সি আমামক িা 
সথ্মক সবভ্রান্ত কমরসিল। 
শয়িান মানষুমক 
সবপদকামল সিাাঁকা সদয়। 

29.  “Certainly, he led 

me astray from the 

reminder after when it 

had reached me. And 

Satan was ever to   

man, a betrayer.” 

َِّ ۡكِر بَّعۡدَّ اِۡذ ل ل َِِّنۡ عَِّن الذ ِ قَّۡد اَّضَّ
ٓاءَِّنِۡ اِن جَّ ِنۡسَّ ًۡ ِ يٰۡطُن ل  وَّكَّانَّ الش َّ
ُذۡوۡلًِ  ِِِ خَّ

30.  রিলূ বলমলনঃ সহ 
আমার পালনকিক া, আমার 
িম্প্রদায় এই সকারআনমক 
প্রলাপ িাবযস্ত কমরমি। 

30. And the Messenger 

will say: “O my Lord, 

indeed my people had 

taken this Quran as (an 

object) abandoned.”  

ب ِ اِن َّ قَّۡوِِم  ُسۡوُل يٰرَّ وَّقَّالَّ الر َّ
ا الُۡقۡراٰنَّ مَّهُۡجۡوًرا َُّذۡوا هٰذَّ   اّت َّ

31.  এমসনভামব প্রমিযক 
নবীর জমনয আসম 
অপরািীমদর মিয সথ্মক 
শত্রু কমরসি। আপনার 
জমনয আপনার পালনকিক া 
পথ্প্রদশকক ও 
িাহািযকারীরূমপ িমথ্ি। 

31.   And thus have We 

made for every prophet 

an enemy from among 

the criminals. And 

sufficient is your Lord 

as a guide and a 

helper.  

ا  ٍ عَُّدو ً َِّب  ِ ن َّا لُِكل  عَّلۡن وَّكَّذٰلِكَّ جَّ
ب ِكَّ م ِنَّ اۡۡلُۡجِرِمۡۡيَِّ ٰٰ بِرَّ  وَّكَّ
َِّصۡۡيًا ن اِديًا و َّ  ِ هَّ

32.  িিয প্রিযাোনকারীরা 
বমল, িাাঁর প্রসি িমগ্র 
সকারআন একদফায় 

32. And those who 

disbelieve say: “Why 

has not the (entire) 

Quran been sent down 

قَِّ لَّ وَّ َّۡوۡلَّ نُز ِ الَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل
اِحدَّةًِ َّةً و َّ ل ۡـُقۡراُٰن ُُجۡ َّيِۡه ال ۛ  ِعَّل



অবিীণক হল না সকন? আসম 
এমসনভামব অবিীণক কমরসি 
এবং ক্রমম ক্রমম আবৃসত্ত 
কমরসি আপনার 

অন্তকরণমক মজবুি করার 
জমনয। 

to him all at once.” 

Thus (it is), that We 

may strengthen thereby 

your heart. And We 

have revealed it 

gradually, in stages. 

ِ ِِكَّذٰلِكَّ ادَّكَّ َّب ِتَّ بِٖه ُفؤَّ  ۛ  لِنَُ
ًِ ت َّلۡنُٰه تَّۡرتِيًۡ  ِِِ وَّرَّ

33.  িারা আপনার কামি 
সকান িমিযা উপস্থাসপি 
করমলই আসম আপনামক 
িার িঠিক জওয়াব ও 
িনু্দর বযােযা দান কসর। 

33. And no similitude 

do they bring to you, 

but We bring to you 

the truth and the 

better explanation. 

ٍَّل اِۡل َّ ِجئۡنٰكَّ  َّكَّ ِِبَّث َّاُۡتۡون وَّۡلَّ ي
نَّ تَّۡفِسۡۡيًاؕ ِ وَّاَّۡحسَّ َّـق   ِِِ بِاۡۡل

34.  িামদরমক মুে থ্ুবম়ে 
পম়ে থ্াকা অবস্থায় 
জাহান্নামমর সদমক একসিি 
করা হমব, িামদরই স্থান 
হমব সনকৃি এবং িারাই 
পথ্ভ্রি। 

34.   Those  who  will 

be gathered on  their  

faces  to  Hell,  those 

are the worst in plight  

and  farther  astray 

from the path. 

ُرۡونَّ عَّٰٰل ُوُجۡوِهِهۡم  َّل َِّذيۡنَّ َُيۡشَّ ا
هَـّ كَّانًا اِٰٰل جَّ ٌ م َّ ىٮ ِكَّ شَّر  ٰ ن َّمَّ  اُول

ًِ ِبيًۡ ُ سَّ ل  اَّضَّ  ِِِ و َّ
35.  আসম সিা মূিামক 
সকিাব সদময়সি এবং িাাঁর 
িামথ্ িাাঁর ভ্রািা হারুনমক 
িাহািযকারী কমরসি। 

35.  And  certainly, We 

gave Moses  the  

Scripture,  and We 

appointed with  him  

his  brother  Aaron  as  

a  counselor.  

َّا  عَّلۡن َّا ُمۡوَسَّ الِۡكتٰبَّ وَّجَّ َّقَّۡد اٰتَّيۡن ل وَّ
اُه هُٰرۡونَّ وَِّزيًۡرا  ِِِ ِۛ مَّعَّٗهٖۤ اَّخَّ

36.  অিঃপর আসম বমলসি, 
সিামরা সিই িম্প্রদাময়র 
কামি িাও, িারা আমার 
আয়ািিমূহমক সমথ্যা 
অসভসহি কমরমি। অিঃপর 
আসম িামদরমক িমূমল 
ধ্বংি কমর সদময়সি। 

36. Then We said:  “Go 

both of you to the 

people who have denied   

Our signs.”  Then We 

destroyed them, a total 

destruction. 

ٖۤ اِٰلَّ الۡقَّۡوِم ال َِّذيۡنَّ  َّا َّا اۡذهَّب فَُّقلۡن
َّاؕ فَّدَّم َّۡرٰۡنُۡم  بُۡوا بِاٰيٰتِن كَّذ َّ

 ِِِ تَّۡدِمۡۡيًاؕ

37.  নমূহর িম্প্রদায় িেন 
রিলূগমণর প্রসি সমথ্যামরাপ 
করল, িেন আসম 

37. And the people of 

Noah, when they 

denied the messengers, 

ُسلَّ  بُوا الر ُ وَّقَّۡومَّ نُۡوٍح ۡل َّ َّا كَّذ َّ



িামদরমক সনমজ্জি করলাম 
এবং িামদরমক 
মানবমন্ডলীর জমনয সনদশকন 
কমর সদলাম। জামলমমদর 
জমনয আসম িন্ত্রণাদায়ক 
শাসস্ত প্রস্তুি কমর সরমেসি। 

We drowned them and 

We made them a sign 

for mankind. And We 

have prepared for the 

wrongdoers a painful 

punishment.  

َّةًِ قۡنُٰهۡم وَّجَّعَّلۡنُٰهۡم لِلن َّاِس اٰي ۛؕ ِاَّۡغرَّ
ابًا  لِِمۡۡيَّ عَّذَّ َّا لِلّٰه اَّۡعتَّۡدن وَّ

َّلِيًۡما  ِِِ ِا
38.  আসম ধ্বংি কমরসি 
আদ, িামুদ, কপবািী এবং 
িামদর মিযবিী অমনক 
িম্প্রদায়মক। 

38. And the Aad and 

the Thamud and the 

companions of the 

Rass, and many 

generations in between 

them.  

س ِ  ُۡودَّا۟ وَّ اَّۡيٰحبَّ الر َّ َثَّ عَّادًا و َّ و َّ
ًِ ٍۢا بَّۡۡيَّ ذٰلِكَّ كَّثِۡۡي ً ُقُرۡون  ِِِ اوَّ

39.  আসম প্রমিযমকর 
জমনযই দিৃান্ত বণকনা কমরসি 
এবং প্রমিযকমকই িম্পণুকরূমপ 
ধ্বংি কমরসি। 

39.   And  each,  We 

presented to them 

examples (as warnings) 

and each (of them) We 

destroyed to utter ruin. 

َّالَِّ َّۡمث َُّه اۡۡل َّا ل بۡن رَّ كًُ ً وَِّ وَّكًُ ً ضَّ
تۡبِۡۡيًا َّا تَـّ ن ۡ  ِِِ تَّٰب َّ

40.  িারা সিা সিই 
জনপমদর উপর সদময়ই 
িািায়াি কমর, িার ওপর 
বসষকি হময়মি মন্দ বৃসি। 
িমব সক িারা িা প্রিযক্ষ 
কমর না? বরং িারা 
পনুরুজ্জীবমনর আশঙ্কা কমর 
না। 

40. And certainly, they 

have passed by the town 

which was rained with 

an evil rain.  Can then 

it be that they have not 

seen it. But they are 

not expecting for 

resurrection. 

 ٖۤ َِّة ال َِِّتۡ َّقَّۡد اَّتَّۡوا عَّٰلَّ الۡقَّۡري ل وَّ
ۡوءِِ رَّ الس َّ ۡت مَّطَّ َّۡم اُۡمِطرَّ  اَّفَّل

َّا ۡوۡنَّ َّرَّ َُّكۡونُۡوا ي َّانُۡوا ۡلَّ ي  بَّۡل ك
َّۡرُجۡونَّ نُشُِ  ِِِ ۡوًراي

41.  িারা িেন আপনামক 
সদমে, িেন আপনামক 
সকবল সবদ্রুমপর পািরূমপ 
গ্রহণ কমর, বমল, এ-ই সক 
সি িামক আল্লাহ ‘রিলূ’ 
কমর সপ্ররণ কমরমিন? 

41.  And when they see 

you, (O Muhammad) 

they take you not 

except as a mockery. 

(Saying): “Is this the 

one whom Allah has 

sent as a messenger.”  

َّكَّ اِۡل َّ  اَّۡوكَّ اِۡن ي َّت َِّخُذۡون وَّاِذَّا رَّ
 ُ ا ال َِّذۡى بَّعَّثَّ اّٰلله ُهُزًواؕ اَّهٰذَّ

ُسۡوۡلًِ  ِِِ رَّ
42.  সি সিা আমামদরমক 
আমামদর উপািযগমণর 

42.  “He had almost led 

us astray from our 
ٖۤ اَّۡن  َّۡو ۡلَّ َّا ل َّتِن َّا عَّۡن اِِٰل َّيُِضل ُن َّادَّ ل اِۡن ك



কাি সথ্মক িসরময়ই সদি, 
িসদ আমরা িামদরমক 
আাঁকম়ে িমর না থ্াকিাম। 
িারা িেন শাসস্ত প্রিযক্ষ 
করমব, িেন জানমি 
পারমব সক অসিক পথ্ভ্রি। 

gods, if it was not that 

we had remained firm 

with regard to 

(worshipping) them.” 

And soon they will 

know when they see 

the punishment, who is 

farther astray from the 

path. 

َّيۡهَّا َّا عَّل ن ۡ ٰبَّ َُّمۡونَّ يَّ َّعۡل ََّ ي ۡو  وَّسَّ
 ُ ل  ۡونَّ الۡعَّذَّابَّ مَّۡن اَّضَّ َّرَّ ِحۡۡيَّ ي

ًِ ِبيًۡ  ِِِ سَّ

43.  আপসন সক িামক 
সদমেন না, সি িারা 
প্রবৃসত্তমক উপািযরূমপ গ্রহণ 
কমর? িবুও সক আপসন 
িার সিম্মাদার হমবন? 

43.    Have  you   seen 

him who has  taken  his  

desire  as his god. Then 

would you be   

responsible for him. 

َّٗه هَّوٰٮُهؕ  َّذَّ اِِٰل ءَّيۡتَّ مَِّن اّت َّ اَّرَّ
 ً َّيِۡه وَِّكيًۡ َّنۡتَّ تَُّكۡوُن عَّل  ِِِ اَّفَّا

44.  আপসন সক মমন কমরন 
সি, িামদর অসিকাংশ 
সশামন অথ্বা সবামে? িারা 
সিা চিুস্পদ জন্তুর মি; 
বরং আরও পথ্ভ্রান্ত 

44.  Or do you think 

that most of them hear 

or understand. They 

are not except like the 

cattle.  But they are 

even farther astray 

from the path. 

ُهۡم  َّرَّ ُب اَّن َّ اَّۡكث ۡسَّ اَّۡم َتَّ
ُعۡونَّ اَِّ َّۡسمَّ َّعۡقِلُۡونَِّي  اِۡن ُهۡم اِۡل َّ ۡو ي
َّنۡعَّامِِ َّاۡۡل ُ  ك ل  بَّۡل ُهۡم اَّضَّ
ًِ ِبيًۡ  ِِِ سَّ

45.  িুসম সক সিামার 
পালনকিক ামক সদে না, 
সিসন সকভামব িায়ামক 
সবলসম্বি কমরন? সিসন 
ইচ্ছা করমল এমক সস্থর 
রােমি পারমিন। এরপর 
আসম িিূকমক কমরসি এর 
সনমদক শক। 

45.  Have you not 

turned your vision 

toward your Lord, how 

He lengthens out the 

shadow. And if He 

willed, He could have 

made it stationary. 

Then We made the sun 

a guide upon it.  

ِ ل َّ ِ ب ِكَّ كَّيۡفَّ مَّد َّ الّٰ  َّۡم تَّرَّ اِٰٰل رَّ َّل  ا
اِكنًا َّٗه سَّ َّـعَّل َّۡو شَّٓاءَّ ۡلَّ ل َّا   ُثم َِّوَّ عَّلۡن جَّ
 ً َّيِۡه دَّلِيًۡ ۡمسَّ عَّل   الش َّ

46.  অিঃপর আসম এমক 
সনমজর সদমক িীমর িীমর 
গুটিময় আসন। 

46. Then We withdraw 

it unto Us, a gradual 

withdrawal. 

َّا قَّبًۡضا ي َِّسۡۡيًا َّـيۡن َّۡضنُٰه اِل  ِ ُثم َّ قَّب



47.  সিসনই সিা সিামামদর 
জমনয রাসিমক কমরমিন 
আবরণ, সনদ্রামক সবশ্রাম 
এবং সদনমক কমরমিন 
বাইমর গমমনর জমনয। 

47.  And He it is who 

has made for you the 

night as a garment, 

and the sleep as a 

repose, and He has 

made the day as the 

return to life.  

َّـُكُم ال َّيۡلَّ  وَُّهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
الن َّۡومَِّ َّاًسا و َّ جَّعَّلَّ الن َّهَّارَّ  لِب َّاتًا و َّ ُسب

 ِِِ نُُشۡوًرا
48.  সিসনই স্বীয় রহমমির 
প্রাক্কামল বািািমক 
িিুংবাদবাহীরূমপ সপ্ররণ 
কমরন। এবং আসম আকাশ 
সথ্মক পসবিিা অজক মনর 
জমনয পাসন বষকণ কসর। 

48.   And  He it  is who 

sends the winds as 

heralds of good tidings, 

before His mercy 

(rainfall), and We send 

down from the sky 

pure water.  

يٰحَّ بُۡشًرٍۢا  ِ لَّ الر  وَُّهوَّ ال َِّذۡىٖۤ اَّۡرسَّ
ۡۡحَّتِهِٖ َّدَّۡى رَّ َّا ِمنَّ بَّۡۡيَّ ي لۡن اَّنۡزَّ  وَّ
ُهۡوًرا  ٓاِء مَّٓاءً طَّ مَّ   الس َّ

49.  িদ্দ্বারা মৃি ভূভাগমক 
িঞ্জীসবি করার জমনয এবং 
আমার িিৃ জীবজন্তু ও 
অমনক মানমুষর িৃষ্ণা 
সনবারমণর জমনয। 

49.     That  We  may 

bring to life  with  it  

the  dead  land,  and 

We give it to drink  to 

those We created,   

numerous   livestock  

and  mankind.  

َّٗه ِم َّا  نُۡسقِي يۡتًا و َّ َۦّ بِٖه بَّلۡدَّةً م َّ ِ ـنُْْحِ ل
َّاَِس َّ كَّثِۡۡيًاخَِّ اَّن ٖۤ اَّنۡعَّامًا و َّ َّا َّقۡن  ِِِ ل

50.  এবং আসম িা িামদর 
মমিয সবসভন্নভামব সবিরণ 
কসর, িামি িারা স্মরণ 
কমর। সকন্তু অসিকাংশ 
সলাক অকৃিজ্ঞিা িা়ো 
সকিুই কমর না। 

50. And certainly, We 

have repeated it among 

them that they may 

remember, then most 

of the people decline 

except ingratitude.  

ك َُّروِْ َّذ َّ َُّهۡم لِي فۡنُٰه بَّيۡن ر َّ َّـقَّۡد يَّ ل   اوَّ
َُّر الن َّاِس اِۡل َّ ُكُفۡوًراِۛ  َّٰٰبى اَّۡكث  فَّا

ِِِ 
51.  আসম ইচ্ছা করমল 
প্রমিযক জনপমদ একজন 
ভয় প্রদশকনকারী সপ্ররণ 
করমি পারিাম। 

51.  And if We had 

willed, We could 

certainly  have  raised 

in each township a 

warner.  

ٍَّة  ِ قَّۡري َّا ِِفۡ كُل  ۡن عََّ َـّ َّب َّا ل َّۡو ِشئۡن ل وَّ
 ِِِ ن َِّذيًۡرا

52.  অিএব আপসন 
কামফরমদর আনুগিয 

52.   So do not obey the 

disbelievers, and strive 
اِهۡدُهۡم  ًَّ ُتِطِع الۡكِٰفِريۡنَّ وَّ جَّ فَّ



করমবন না এবং িামদর 
িামথ্ এর িাহামিয কমোর 
িংগ্রাম করুন। 

against them with it 

(Quran), the great 

striving. 

 ِِِ بِٖه ِجهَّادًا كَّبِۡۡيًا

53.  সিসনই িমান্তরামল দইু 
িমুদ্র প্রবাসহি কমরমিন, 
এটি সমি, িৃষ্ণা সনবারক ও 
এটি সলানা, সবস্বাদ; 
উভময়র মােোমন 
সরমেমিন একটি অন্তরায়, 
একটি দমুভক দয আ়োল। 

53. And He  it  is  who  

has  let   loose   the  two   

seas, this one palatable  

sweet, and the other 

bitter  salty, and He 

has set between them a 

partition, and an 

insurmountable  

barrier.  

جَِّ ا  وَُّهوَّ ال َِّذۡى مَّرَّ يِۡن هٰذَّ َّۡحرَّ الۡب
ا ِملۡحٌِ هٰذَّ اٌت و َّ ۛ  ِاُجَّاجٌِ عَّۡذٌب ُفرَّ

ِحۡجًرا  ا بَّۡرزًَّخا و َّ َُّهمَّ وَّجَّعَّلَّ بَّيۡن
ُۡجۡوًرا  ِِِ ّم َّ

54.  সিসনই পাসন সথ্মক 
িসৃি কমরমিন মানবমক, 
অিঃপর িামক রিগি, 
বংশ ও বববাসহক 
িম্পকক শীল কমরমিন। 
সিামার পালনকিক া 
িবসকিু করমি িক্ষম। 

54. And He it is who 

has created man from 

water, then has 

appointed for him 

kindred by blood and 

kindred by marriage. 

And your Lord is All 

Powerful.  

ًرا  َّٓاِء بَّشَّ َّقَّ ِمنَّ اۡۡل ل وَُّهوَّ ال َِّذۡى خَّ
بًا و َّ ِيهًۡرا َّسَّ َّٗه ن عَّل ب ُكَّ فَّجَّ  وَّكَّانَّ رَّ

 ِِِ قَِّديًۡرا

55.  িারা এবাদি কমর 
আল্লাহর পসরবমিক  এমন 
সকিুর, িা িামদর উপকার 
করমি পামর না এবং 
ক্ষসিও করমি পামর না। 
কামফর সিা িার 

পালনকিক ার প্রসি 
পষৃ্ঠপ্রদশকনকারী। 

55. And they worship 

other than Allah that 

which does not benefit 

them, nor harm them. 

And the disbeliever is a 

helper (to Satan) 

against his Lord.  

ِ مَّا ۡلَّ  َّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله وَّي
ُهۡمِ ُ َُّضر  َّنۡفَُّعُهۡم وَّۡلَّ ي َّانَّ ي  وَّك
ِهۡۡيًا ب ِٖه ظَّ ۡـكَّافُِر عَّٰٰل رَّ  ِِِ ال

56.  আসম আপনামক 
িিুংবাদ ও 
িিকক কারীরূমপই সপ্ররণ 
কমরসি। 

56. And We have not 

sent you except as a 

bearer of good tidings 

and a warner. 

ًرا  َّش ِ لۡنٰكَّ اِۡل َّ ُمب ٖۤ اَّۡرسَّ وَّمَّا
َِّذيًۡرا ن  ِِِ و َّ

57.  বলুন, আসম সিামামদর 
কামি এর সকান সবসনময় 

57.       Say:   “I   do  

not  ask  of   you  for  
َّيِۡه ِمۡن اَّۡجٍر  ٖۤ اَّۡسٔـًَّلُُكۡم عَّل ُقۡل مَّا



চাই না, সকন্তু সি ইচ্ছা 
কমর, সি িার পালনকিক ার 
পথ্ অবলম্বন করুক। 

this  any  recompense,  

except  that  whoever  

wills, that he may  take  

a  path  to  his Lord.” 

ب ِٖه  ت َِّخذَّ اِٰٰل رَّ اِۡل َّ مَّۡن شَّٓاءَّ اَّۡن ي َـّ
ًِ ِبيًۡ  ِِِ سَّ

58.  আপসন সিই সচরঞ্জীমবর 
উপর ভরিা করুন, িার 
মৃিুয সনই এবং িাাঁর 
প্রশংিািহ পসবিিা সঘাষণা 
করুন। সিসন বান্দার 
সগানাহ িম্পমকক  িমথ্ি 
েবরদার। 

58.    And trust upon 

him who is Ever 

Living, who does not 

die. And glorify His 

praise. And sufficient 

is He to be aware of the 

sins of His servants.  

ُۡوُت  َّـى ِ ال َِّذۡى ۡلَّ َيَّ تَّوَّك َّۡل عَّٰلَّ اۡۡل وَّ
ب ِۡح ِِبَّۡمِدهِٖ ٰٰ بِٖه بُِذنُۡوِب وَّسَّ  وَّكَّ
بِۡۡيَّ ا َّاِدٖه خَّ  ِِِ ۛ ِ       َّ ِعب

59.  সিসন নমভামন্ডল, 
ভূমন্ডল ও এিদভুময়র 
অন্তবকিী িবসকিু িয়সদমন 
িসৃি কমরমিন, অিঃপর 
আরমশ িমািীন হময়মিন। 
সিসন পরম দয়াময়। িাাঁর 
িম্পমকক  সিসন অবগি, 
িামক সজমজ্ঞি কর। 

59.  He who created the 

heavens and the earth 

and whatever is 

between them in six 

days. Then He 

established (Himself) 

on the Throne. The 

Beneficent, so ask 

about Him anyone well 

informed.   

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ ا َّقَّ الس َّ ل ل َِّذۡى خَّ
ا ِِفۡ ِست َِّة اَّي َّاٍم ُثم َّ  َُّهمَّ وَّمَّا بَّيۡن

ۡۡحُٰن اۡستَّوٰى عَّٰلَّ الۡعَّۡرِشِ ۛ  اَّلر َّ
بِۡۡيًا ۡل بِٖه خَّ  ِِِ فَّۡسـًَّ

60.  িামদরমক িেন বলা 
হয়, দয়াময়মক সিজদা কর, 
িেন িারা বমল, দয়াময় 
আবার সক? িুসম কাউমক 
সিজদা করার আমদশ 
করমলই সক আমরা সিজদা 
করব? এমি িামদর 
পলায়নপরিাই বৃসি পায়। 
AsSajda 

60. And when it is said 

to them: “Prostrate to 

the Beneficent.” They 

say: “And what is the 

Beneficent. Shall we fall 

down in prostration to 

that which you 

command us.” And it 

increases them in 

hatred. AsSajda 

ۡۡحِٰن  ُُم اۡسُجُدۡوا لِلر َّ اِذَّا قِيۡلَّ ِلَّ وَّ
ۡۡحُٰنِ َّا  قَّالُۡوا وَّمَّا الر َّ َّۡسُجُد ِۡل اَّن

َّا وَّزَّادَُّهۡم نُُفۡوًرا ۩  ِِِ تَّاُۡمُرن

61.  কলযাণময় সিসন, সিসন 
নমভামন্ডমল রাসশচক্র িসৃি 
কমরমিন এবং িামি 

61. Blessed is He who 

has placed in the 

heaven mansions of the 

ٓاِء تَِّ مَّ ٰٰبَّكَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ِِف الس َّ
جَّعَّلَّ فِيۡهَّا ِسٰرًجا  بُُرۡوًجا و َّ



সরমেমিন িিূক ও দীসপ্তময় 
চন্দ্র। 

stars and placed therein 

a great lamp and a 

moon giving light. 

ًرا م ُِنۡۡيًا قَّمَّ  ِِِ و َّ

62.  িারা অনিুন্ধ্ানসপ্রয় 
অথ্বা িারা কৃিজ্ঞিাসপ্রয় 
িামদর জমনয সিসন রাসি ও 
সদবি িসৃি কমরমিন 
পসরবিক নশীলরূমপ। 

62. And He it is who 

has appointed the night 

and   the   day   in 

succession, for him 

who desires that he 

should remember, or 

desires thankfulness.    

ُهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ال َّيۡلَّ وَّالن َّهَّارَّ وَِّ
ادَّ  ك َّرَّ اَّۡو اَّرَّ ادَّ اَّۡن ي َّذ َّ َّۡن اَّرَّ ِخلۡفَّةً ۡل ِ

 ِِِ ُشُكۡوًرا
63.  রহমান-এর বান্দা 
িারাই, িারা পসৃথ্বীমি 
নম্রভামব চলামফরা কমর 
এবং িামদর িামথ্ িেন 
মুেকরা কথ্া বলমি থ্ামক, 
িেন িারা বমল, িালাম। 

63. And the slaves of 

the Beneficent are those 

who walk upon the 

earth humbly. And  

when  the  ignorant  

people  address  them,  

they  say:  “Peace.”  

ُۡشۡونَّ وَِّ ۡۡحِٰن ال َِّذيۡنَّ َيَّ َّاُد الر َّ ِعب
َُّهُم  ب اطَّ اِذَّا خَّ ۡونًا و َّ عَّٰلَّ اۡۡلَّۡرِض هَّ

لًٰمااۡۡلِٰهلُۡونَّ قَّا  ِِِ لُۡوا سَّ
64.  এবং িারা রাসি িাপন 
কমর পালনকিক ার উমেমশয 
সিজদাবনি হময় ও 
দন্ডায়মান হময়; 

64.    And  those  who  

spend night before their 

Lord,  prostrating  and  

standing.  

ًدا  ب ِِهۡم ُسج َّ َّبِيۡتُۡونَّ لِرَّ ال َِّذيۡنَّ ي وَّ
َّامًا قِي  ِِِ و َّ

65.  এবং িারা বমল, সহ 
আমার পালনকিক া, 
আমামদর কািমথ্মক 
জাহান্নামমর শাসস্ত হটিময় 
দাও। সনশ্চয় এর শাসস্ত 
সনসশ্চি সবনাশ; 

65.   And those who 

say: “Our Lord, avert 

from us the 

punishment of Hell.  

Indeed, its punishment 

is anguish.”  

َِّوَِّ َۡ ال َِّذيۡنَّ ي ب َّنَّا اۡيِر ُقۡولُۡونَّ رَّ
ن َّمَِّ هَـّ ابَّهَّا  عَّن َّا عَّذَّابَّ جَّ اِن َّ عَّذَّ

امًا  ِِِ كَّانَّ غَّرَّ
66.  বিবাি ও অবস্থানস্থল 
সহমিমব িা কি সনকৃি 
জায়গা। 

66.   “Indeed it is evil 

as an abode and as a 

place to dwell.” 

ُمقَِّ ا و َّ ٓاءَّۡت ُمۡستَّقَّر ً َّا سَّ   امًااِۡن َّ

67.  এবং িারা িেন বযয় 
কমর, িেন অিথ্া বযয় 
কমর না কৃপণিাও কমর না 

67.  And those who 

when they spend are 

neither extravagant, 

nor miserly, and 

ال َِّ َّۡم يُۡسِرُفۡوا وَّ ٖۤ اَّنۡفَُّقۡوا ل ِذيۡنَّ اِذَّا
َّانَّ بَّۡۡيَّ ذٰلِكَّ  َّۡقَُتُۡوا وَّك َّۡم ي ل وَّ



এবং িামদর পন্থা হয় 
এিদভুময়র মিযবিী। 

between those (two 

extremes) there is a 

medium (way). 

  قَّوَّامًا
68.  এবং িারা আল্লাহর 
িামথ্ অনয উপামিযর 
এবাদি কমর না, আল্লাহ 
িার হিযা অববি কমরমিন, 
িঙ্গি কারণ বযিীি িামক 
হিযা কমর না এবং 
বযসভচার কমর না। িারা 
একাজ কমর, িারা শাসস্তর 
িম্মেুীন হমব। 

68.  And those who do 

not call upon along 

with Allah any other 

god, nor kill a soul, 

which Allah has 

forbidden, except in 

(course of) justice, nor 

commit adultery. And 

he who does this shall 

meet the penalty. 

ِوَِّ ِ اِِٰلًا  ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ َّۡدُعۡونَّ مَّعَّ اّٰلله ي
َّۡقتُلُۡونَّ الن َّۡفسَّ ال َِِّتۡ  رَّ وَّۡلَّ ي اٰخَّ
َّۡزنُۡونَِّ ِ وَّۡلَّ ي َّـق  ُ اِۡل َّ بِاۡۡل مَّ اّٰلله ر َّ  حَّ

َّلۡقَّ اَّثَّامًا   ِِِ وَّمَّۡن ي َّۡفعَّۡل ذٰلِكَّ ي

69.  সকয়ামমির সদন 
িামদর শাসস্ত সদ্বগুন হমব 
এবং িথ্ায় লাসিি অবস্থায় 
সচরকাল বিবাি করমব। 

69.  His punishment 

shall be doubled on the 

Day of Resurrection, 

and he shall abide 

therein humiliated.  

ِة يُِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ َُّه الۡعَّذَّاُب ي ٰضعَّۡف ل
ۡلُۡد فِيٖۡه ُمهَّانًا  ِِِ ِۛ وََّيَّ

70.  সকন্তু িারা িওবা 
কমর সবশ্বাি স্থাপন কমর 
এবং িৎকমক কমর, আল্লাহ 
িামদর সগানাহমক পনুয 
দ্বারা পসরবিক ি কমর এবং 
সদমবন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

70. Except those who 

repent and believe and 

do righteous deeds, 

then for those Allah 

will replace their evil 

deeds with good deeds.  

And  Allah  is  Oft 

Forgiving, Merciful.  

ۡل َّ مَّۡن تَّابَّ وَّاٰمَّنَّ وَّعَِّملَّ عَّمًًَّ اِِ
 ُ ُل اّٰلله َّد ِ ىٮ ِكَّ يُب ٰ ًـا فَّاُول اِۡل يَّ

نٍٰتِ سَّ ي ِاِٰۡتِۡم حَّ ُ سَّ  وَّكَّانَّ اّٰلله
ِحيًۡما  ِِِ غَُّفۡوًرا ر َّ

71.  সি িওবা কমর ও 
িৎকমক কমর, সি সফমর 
আিার স্থান আল্লাহর সদমক 
সফমর আমি। 

71.   And  whoever  

repents and does 

righteous deeds, then 

indeed, he repents 

towards Allah with 

true repentance. 

ًـا فَّاِن َّٗه  اِۡل وَّمَّۡن تَّابَّ وَّعَِّملَّ يَّ
ِ مَّتَّابًا َّتُۡوُب اِٰلَّ اّٰلله  ِِِ ي

72.  এবং িারা সমথ্যা 
কামজ সিাগদান কমর না 
এবং িেন অিার 

72.   And  those  who  

do not bear witness  to  

falsehood   and when 

ۡورَّ  وَّ اِذَّا  ُ َّۡشهَُّدۡونَّ الز  ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ ي وَّ



সক্রয়াকমমকর িম্মেুীন হয়, 
িেন মান রক্ষামথ্ক 
ভদ্রভামব চমল িায়। 

they pass by what is 

vain, pass by like 

dignified people.  

امًامَِّ ۡوا ِكرَّ ُ ۡوا بِالل َّغِۡو مَّر  ُ  ِِِ ر 

73.  এবং িামদরমক িামদর 
পালনকিক ার আয়ািিমূহ 
সবাোমনা হমল িামি অন্ধ্ 
ও বসির িদশৃ আচরণ কমর 
না। 

73.   And  those,  when  

they are reminded of 

the revelations  of their 

Lord,  do  not fall  at 

them  deaf   and blind. 

ب ِِهۡم  ُرۡوا بِاٰيِٰت رَّ ال َِّذيۡنَّ اِذَّا ُذك ِ وَّ
ا  َّيۡهَّا ُيم ً ۡوا عَّل ُ ِر  َّۡم َيَّ ل

َّانًا ُعۡمي  ِِِ و َّ
74.  এবং িারা বমল, সহ 
আমামদর পালনকিক া, 
আমামদর স্ত্রীমদর পক্ষ সথ্মক 
এবং আমামদর িন্তামনর পক্ষ 
সথ্মক আমামদর জমনয 
সচামের শীিলিা দান কর 
এবং আমামদরমক 

মুত্তাকীমদর জমনয 
আদশকস্বরূপ কর। 

74. And  those  who  

say: “Our Lord, grant 

us among our wives 

and  our children the 

comfort  of  our  eyes,  

and make us leaders 

for the righteous.” 

َّـنَّا ِمۡن  ب َّنَّا هَّۡب ل َُّقۡولُۡونَّ رَّ ال َِّذيۡنَّ ي وَّ
َّا يهتِن ةَّ اَّعُۡۡيٍ  اَّۡزوَّاِجنَّا وَُّذر ِ ُقر َّ

َّا لِلُۡمت َّقِۡۡيَّ اِمَّامًا اۡجعَّلۡن  ِِِ و َّ

75.  িামদরমক িামদর 
িবমরর প্রসিদামন জান্নামি 
কক্ষ সদয়া হমব এবং 
িামদরমক িথ্ায় সদায়া ও 
িালাম িহকামর অভযথ্কনা 
করা হমব। 

75.  Such are those who 

will be rewarded with 

high palaces because of 

their patience. And 

they will be welcomed 

wherein with greetings 

and salutations.  

ۡوا  ُ ٰبَّ ىٮ ِكَّ َُيۡزَّۡونَّ الۡغُۡرفَّةَّ ِِبَّا يَّ ٰ اُول
لًٰما  سَّ ي َّةً و َّ ِ َّق َّۡونَّ فِيۡهَّا َتَّ  ِِِ وَّيُل

76.  িথ্ায় িারা সচরকাল 
বিবাি করমব। অবস্থানস্থল 
ও বািস্থান সহমিমব িা কি 
উত্তম। 

76.  Abiding eternally 

therein,  an  excellent  

abode  and  resting  

place.  

ا ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ُسنَّۡت ُمۡستَّقَّر ً  حَّ
ُمقَّامًا   ِ  و َّ

77.  বলুন, আমার 
পালনকিক া পরওয়া কমরন 
না িসদ সিামরা িাাঁমক না 
ডাক। সিামরা সমথ্যা 

77.  Say: “What would 

My Lord care for you 

if you do not invoke 

Him. Then indeed, you 

have denied, so soon 

َّۡو ۡلَّ   قُِ ۡ  ل ٰب ِ ُؤا  بُِكۡم  رَّ َـّ َّعۡب ۡل  مَّا  ي
بۡتُۡم  فَُِّدعَّٓاُؤُكۡمِ ََّ   فَّقَّۡدكَّذ َّ ۡو سَّ



বমলি। অিএব িত্বর সনমম 
আিমব অসনবািক শাসস্ত। 

will be the inevitable 

(punishment).” امًا َُّكۡوُن لِزَّ  ي

     
 


