
 

হা-মীম  Fussalit   

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.  হা-মীম। 1. Ha. Meem.   ِٰحم ِِِ 
2.  এটা অবতীণণ পরম 
করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ 
থেমক। 

2. A revelation from 

the Beneficent, the 

Merciful.  

ِ يۡل  ِ  تَّۡۡنِ ۡۡحِٰن    م ِنَّ ِحيِۡمِ  الر َّ  الر َّ
 ِِِ 

3.  এটা সকতাব, এর 
আয়াতিমূহ সবশদভামব 
সববৃত আরবী থকারআনরূমপ 
জ্ঞানী থলাকমদর জনয। 

3. A Book whose verses 

have been expounded, 

an Arabic Quran for a 

people who know.  

ِ َّۡت  ِكتٰب  ل ِ بِي ًاُقۡراٰنًا  اٰيٰتُهِ ُفص   عَّرَّ
َۙل ِقَّۡوٍم  َُّمۡونَّ  ِِِ ي َّۡعل

4.  িুিংবাদদাতা ও 
িতকণ কারীরূমপ, অতঃপর 
তামদর অসিকাংশই মুখ 
সিসরময় সনময়মি, তারা 
শুমন না। 

4.   As a giver of good 

tidings and a warner. 

Then most of them 

turn away, so they do 

not hear.  

َِّشۡۡيًا  َِّذيًۡرا و َِّب ِ ن ضَّ َّۡعرَّ  فَّا
َُّرُهۡم  َّۡكث ُعۡونََِّلَّ  فَُّهۡمِا َّۡسمَّ  ِِِ ي

5.  তারা বমল আপসন থে 
সবষময়র সদমক আমামদর থক 
দাওয়াত থদন, থি সবষময় 
আমামদর অন্তর আবরমণ 
আবৃত, আমামদর কমণণ 
আমি থবাঝা এবং আমামদর 
ও আপনার মাঝখামন আমি 
অন্তরাল। অতএব, আপসন 
আপনার কাজ করুন এবং 
আমরা আমামদর কাজ কসর। 

5. And they say: “Our 

hearts are under 

coverings from that to 

which you call us, and 

in our ears there is a 

deafness, and between 

us and you there is a 

veil. So work you. 

Indeed we are 

working.”   

َّاقَّالُۡوا  وَِّ ۤۡ  ُقلُۡوبُن ۡ َِّكن َّةٍِِف ِ َّا  ا ِۤۡم  َّا  تَّۡدُعۡون
َّيِۡه  ۤۡ وَِّاِل ۡ ِِٰف َّاا قۡر   ذَّانِن َّاِمۡنۢۡ و َِّوَّ ۡنِن َّي  ب

َّيِۡنكَّ وَِّ ِب اب  ۡل  ِحجَّ َّافَّاۡعمَّ  اِن َّن
 ِ عِٰملُۡونَِّ



6.  বলুন, আসমও 
থতামামদর মতই মানুষ, 
আমার প্রসত ওহী আমি থে, 
থতামামদর মাবুদ একমাত্র 
মাবুদ, অতএব তাাঁর সদমকই 
থিাজা হময় োক এবং তাাঁর 
কামি ক্ষমা প্রােণনা কর। 
আর মুশসরকমদর জমনয 
রময়মি দমুভণ াগ, 

6. Say (O Muhammad): 

“I am only a mortal 

like you. It has been 

revealed to me that 

your god is One God, 

so take the straight 

path to Him and seek 

forgiveness of Him. 

And woe to those who 

associate (with Him).”  

ِۤۡ ُقۡل  َّا َّا   اِّن َّ َّن ِ   ا ر  َّشَّ  م ِثۡلُُكۡمِ    ب
ِ ِۤۡاِلَّ َّ  يُۡوٰح  َّا َّّن َّ ٰـهِ اِٰٰلُُكۡم  ا احِِ اِل د  و َّ

ۤۡا َّقِيُۡمۡو َّيِۡه   فَّاۡست َّغِۡفُرۡوهُِ  وَِّ اِل  اۡست
ِوَِّ َۙ   وَّيۡل   ِِِ ل ِلُۡمۡشِرِكۡيَّ

7.  োরা োকাত থদয় না 
এবং পরকালমক অস্বীকার 
কমর। 

7.    Those  who  do  not  

give the poor due, and   

they  are  disbelievers  

in  the  Hereafter.  

كٰوةَّ يُۡؤُتۡونَّ َلَّ ال َِّذيۡنَّ  ُهۡم  وَِّالز َّ
ةِِ  ِِِ كِٰفُرۡونَُِّهۡم   بِاَۡلِٰخرَّ

8.  সনশ্চয় োরা সবশ্বাি 
স্থাপন কমর ও িৎকমণ কমর, 
তামদর জমনয রময়মি 
অিুরন্ত পরুস্কার। 

8.   Indeed, those who 

believe and do 

righteous deeds, for 

them is a reward that 

will never end.  

عَِّملُوا وَِّاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّاِن َّ 
لِٰحِتِ ُۡمِ الصه ِ  ٰلَّ َّۡجر  َّۡۡيُِ  ا  غ

ۡنُۡوٍنِ  ِِِ مَّ
9.  বলুন, থতামরা সক থি 
িত্তামক অস্বীকার কর সেসন 
পসৃেবী িৃসি কমরমিন 
দ’ুসদমন এবং থতামরা সক 
তাাঁর িমকক্ষ স্থীর কর? 
সতসন থতা িমগ্র সবমশ্বর 
পালনকতণ া। 

9.  Say:  “Do you 

indeed, disbelieve in 

Him who created the 

earth in two days, and 

you attribute to Him 

rivals. That is the Lord 

of the worlds.”  

َّٮ ِن َُّكۡم ُقۡل  َّۡكُفُرۡونَّ ا َّت بِال َِّذۡى ل
َّقَّ  ل َّۡرضَّ خَّ َّۡومَّۡيِ ِفۡ اَۡل ۡعَّلُۡونَّ  وَِّي َتَّ

َّه ۤۡ  ادًال َّنۡدَّ ِ ا ِ   ذٰلِكَّ ُ ب  َّمِِ رَّ  ۡيَِّالۡعٰل
ِ 

10.  সতসন পসৃেবীমত 
উপসরভামগ অটল 
পবণতমালা স্থাপন কমরমিন, 
তামত কলযাণ সনসহত 
থরমখমিন এবং চার সদমনর 
মমিয তামত তার খামদযর 
বযবস্থা কমরমিন-পণূণ হল 
সজজ্ঞািুমদর জমনয। 

10.  And He placed in it 

firm mountains from 

above it, and He put 

blessings in it, and He 

measured in it its 

sustenance in four days, 

in accordance for those 

who ask.  

عَّلَّ  وَِّ اِِسَّ  فِيۡهَّاجَّ وَّ فَّۡوقِهَّا  ِمۡنِرَّ
ِوَِّ كَّ رَِّوَِّ فِيۡهَّا  بٰرَّ ۤۡ   قَّد َّ َّا فِيۡهَّا َّقۡوَّاَتَّ  ا

ِۡۤ ۡ َّعَّةِِ  ِف َّۡرب َّي َّاٍمٍؕ  ا وَّٓاءًِ  ا  سَّ
ٓاٮ ِلِۡيَِّ  ِِِ ل ِلس َّ



11.  অতঃপর সতসন 
আকামশর সদমক মমনামোগ 
সদমলন ো সিল িুম্রকুঞ্জ, 
অতঃপর সতসন তামক ও 
পসৃেবীমক বলমলন, থতামরা 
উভময় আি ইচ্ছায় অেবা 
অসনচ্ছায়। তারা বলল, 
আমরা থস্বচ্ছায় আিলাম। 

11. Then He turned to 

the heaven while it was 

smoke, then He said to 

it and to the earth: 

“Come both of you, 

willingly or by 

compulsion.”  They 

said: “We have come 

willingly.”  

َّوٰىُِۤۡثم َّ  ٓاءِِاِلَّ  اۡست مَّ  ِهَِّوَِّ الس َّ
ان   َّا  فَّقَّالَُِّدخَّ َّۡرِض وَِّٰلَّ َّالِۡۡل  اۡئتِي
ۡوعًا  َّوِۡطَّ ِۤۡ  كَّۡرًهاٍؕ ا َّا َّت َّا  قَّال َّتَّيۡن  ا

ٓاٮ ِعِۡيَِّ  ِ طَّ
12.  অতঃপর সতসন 
আকাশমন্ডলীমক দ’ুসদমন 
িপ্ত আকাশ কমর সদমলন 
এবং প্রমতযক আকামশ তার 
আমদশ থপ্ররণ করমলন। 
আসম সনকটবতী আকাশমক 
প্রদীপমালা দ্বারা িুমশাসভত 
ও িংরসক্ষত কমরসি। এটা 
পরাক্রমশালী িবণজ্ঞ 
আল্লাহর বযবস্থাপনা। 

12. Then He ordained 

them as seven heavens 

in two days and 

inspired in each heaven 

its command. And We 

adorned the nearest 

heaven with lamps, 

and (provided it) with 

guard. That is the 

measuring of the All 

Mighty, the All Knower.                         

ِ بۡعَّ  فَّقَّٰضٮُهن َّ ٰوَّاٍتِسَّ ۡ  َسَّ َّۡومَّۡيِِِف  ي
َّۡوٰحِوَِّ ۡ  ا ِِف ِ َّٓاٍء  كُل  َّمَِۡسَّ اا هَّ  زَّي َّن َّاوَِّ رَّ

ٓاءَّ  مَّ َّاالس َّ نۡي ُ ابِيۡحَِّ الد   ِِِبَّصَّ
ِ ِحۡفًظاوَِّ  الۡعَِّزيۡزِِ تَّۡقِديُۡر   ذٰلِكَّ

 ِ الۡعَّلِيِۡمِ

13.  অতঃপর েসদ তারা 
মুখ সিসরময় থনয়, তমব 
বলুন, আসম থতামামদরমক 
িতকণ  করলাম এক কম ার 
আোব িম্পমকণ  আদ ও 
িামুমদর আোমবর মত। 

13.  So if they turn 
away, then say: “I have 

warned you of a 
thunderbolt like the 
thunderbolt (that 

struck) Aad and 

Thamud.”  

ُضۡواۡن فَّاِِ َّۡعرَّ ۡرُتُكۡمِفَُّقۡل  ا َّنۡذَّ  ا
ِ    ٰصعِقَّةًِ َّادٍِ   ٰصعِقَِّة    م ِثۡلَّ  و َِّ    ع

ُۡودٍَّؕ   َثَّ

14.  েখন তামদর কামি 
রিূলগণ এমিসিমলন িম্মুখ 
সদক থেমক এবং সপিন সদক 
থেমক এ কো বলমত থে, 
থতামরা আল্লাহ বযতীত 
কারও পজূা কমরা না। 
তারা বমলসিল, আমামদর 
পালনকতণ া ইচ্ছা করমল 

14.  When the 

messengers had come 

to them before them 

and after them, 

(saying): “Worship 

none except Allah.” 

They said: “if our Lord 

had willed, He surely 

would have sent down 

ٓاءََّۡتُُم    اِذِۡ ُسُلِ  جَّ ُ َّۡيِ   ِمۡنۢۡ    الر  ب
َّيِۡديِۡهۡمِ لِۡفِهۡم  ِمۡن وَِّ   ا ِخَّ ََّل َّ  ا

ۤۡا  ِتَّعۡبُُدۡو َِّ  اَِل َّ َّوِۡ   قَّالُۡوا   اّٰلله  شَّٓاءَِّ   ل
ُِ ب  َّارَّ لَِّ ن َّنۡزَّ ٰ ٮ ِكَّةًِ  َلَّ ۤۡ   فَّاِن َّا  مَّل ِِبَّا



অবশযই থিমরশতা থপ্ররণ 
করমতন, অতএব, আমরা 
থতামামদর আনীত সবষয় 
অমানয করলাম। 

the angels. So indeed 

we, in that you have 

been sent with, are 

disbelievers.”     

 ِ كِٰفُرۡونَِّبِٖه  اُۡرِسلۡتُۡمِ

15.  োরা সিল আদ, তারা 
পসৃেবীমত অেো অহংকার 
করল এবং বলল, আমামদর 
অমপক্ষা অসিক শসিির 
থক? তারা সক লক্ষয কমরসন 
থে, থে আল্লাহ তামদরমক 
িৃসি কমরমিন, সতসন তামদর 
অমপক্ষা অসিক শসিির ? 
বস্তুতঃ তারা আমার 
সনদশণনাবলী অস্বীকার 

করত। 

15.  As for Aad, so they 

were arrogant in the 

land without right, and 

they said: “Who is 

mightier than us in 

strength.” Did they not 

see that Allah who 

created them, He is 

mightier than them in 

strength. And they were 

rejecting Our signs.  

ا  َّم َّ َّادِ فَّا ۡوا  ع ُ َّۡكَبَّ َّۡرِض   ِفِ  فَّاۡست اَۡل
َّۡۡيِِ ِِ بِغ َّق  ُ    مَّۡنِ  قَّالُۡوا   وَِّ  اۡۡل َّشَّد   مِن َّاا

ًِ ة َّۡمِ ُِِِقو َّ ل َّوَّ ۡوا  ا َّرَّ َّن َِّي َّ  ا  ال َِّذۡىِاّٰلله
َّقَُّهۡم  ل َّشَّد ُِ   ُهوَِّ خَّ ةًِ  مِنُۡهۡمِ   ا ٍؕؕ ُِِقو َّ

َّانُۡواوَِّ َّا  ك ُدۡونَِّ  بِاٰيٰتِن ۡحَّ  ِِِ َيَّ

16.  অতঃপর আসম 
তামদরমক পাসেণব জীবমন 
লাঞ্ছনার আোব আস্বাদন 
করামনার জমনয তামদর 
উপর থপ্ররণ করলাম 
ঝঞ্ঝাবাযু় থবশ কসতপয় 
অশুভ সদমন। আর 
পরকামলর আোব থতা 
আরও লাঞ্ছনাকর 

এমতাবস্থায় থে, তারা 
িাহােযপ্রাপ্ত হমব না। 

16.  So We sent upon 

them a furious wind in 

evil days, that We 

might make them taste 

the punishment of 

disgrace in the life of 

the world. And the 

punishment of the 

Hereafter will be more 

disgracing, and they 

will not be helped.  

َّا لۡن َّۡرسَّ َّيِۡهۡم  فَّا َّل ًرا  ِرۡۡيًاع ۡرصَّ ِۤۡصَّ  ِفۡ
َّي َّاٍم  اٍتِا ِسَّ ِل ِنُِذيۡقَُّهۡم  ّن َّ ابَّ َّذَّ  ع

َّيٰوِة  ِفِاۡۡلِۡزِى  َّااۡۡل نۡي ُ اُبِ وَِّالد  َّعَّذَّ  ل
ِة  َّۡخزٰىاَۡلِٰخرَّ َلَّ  ُهۡمِ وَِّ ا

ُرۡونَِّ  ِِِ يُنۡصَّ

17.  আর োরা িামূদ, 
আসম তামদরমক প্রদশণন 
কমরসিলাম, অতঃপর তারা 
িৎপমের পসরবমতণ  অন্ধ 
োকাই পিন্দ করল। 
অতঃপর তামদর কৃতকমমণর 

17. And as for 

Thamud, We guided 

them, but they 

preferred blindness 

over the guidance, so 

the thunderbolt of 

humiliating 

َّم َّاوَِّ ُۡوُد  ا ب ُوا  فَّهَّدَّيۡنُٰهۡمَِثَّ َّحَّ فَّاۡست
ََّلَّ  الۡعَّٰمِ َۡتُۡم  اٰۡلُدٰىع ذَّ َّخَّ فَّا

اِب  ٰصعِقَّةُِ َّانُۡواِِبَّا  اٰۡلُۡوِنِالۡعَّذَّ  ك



কারমণ তামদরমক 
অবমাননাকর আোমবর 
সবপদ এমি িৃত করল। 

punishment seized 

them because of what 

they used to earn.  
َّۡكِسبُۡونَِّ  ِِِ ي

18.  োরা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরসিল ও িাবিামন চলত, 
আসম তামদরমক উদ্ধার 
করলাম। 

18.    And We saved 

those who believed and 

were righteous. 
َّا  وَِّ َّانُۡوا  وَِّاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّنَّ َّيۡن ك

َّت َُّقۡونَِّ  ِِِ ي
19.  থেসদন আল্লাহর 
শত্রুমদরমক অসিকুমন্ডর 
সদমক থ মল থনওয়া হমব। 
এবং ওমদর সবনযস্ত করা 
হমব সবসভন্ন দমল। 

19. And the day when 

the enemies of Allah 

will be gathered to the 

Fire, so they will be 

driven in ranks.  

َّۡومَِّ وَِّ ُر  ي ٓاءُُِۡيۡشَّ َّعۡدَّ ِ  ا ِاّٰلله الن َّاِر  اِلَّ
 ِِِ يُۡوزَُّعۡونَِّ  فَُّهۡمِ

20.  তারা েখন 
জাহান্নামমর কামি 
থপ াঁিামব, তখন তামদর 
কান, চকু্ষ ও ত্বক তামদর 
কমণ িম্পমকণ  িাক্ষয থদমব। 

20.  Until, when they 

reach it, their ears and   

their eyes and their 

skins will testify 

against   them of what 

they used to do.  

ا  مَّااِذَّا ّٰته  حَِّ ٓاُءۡوهَّ ِهدَِّجَّ َّيِۡهۡم  شَّ َّل ع
ُۡعُهۡمِ اُرُهۡمِوَِّ َسَّ َّبۡصَّ  ُجلُۡوُدُهۡمِوَِّ ا

َّانُۡواِِبَّا  لُۡونَِّ  ك َّعۡمَّ  ِِِ ي
21.  তারা তামদর ত্বকমক 
বলমব, থতামরা আমামদর 
সবপমক্ষ িাক্ষয সদমল থকন? 
তারা বলমব, থে আল্লাহ িব 
সকিুমক বাকশসি সদময়মিন, 
সতসন আমামদরমকও 
বাকশসি সদময়মিন। সতসনই 
থতামামদরমক প্রেমবার িৃসি 
কমরমিন এবং থতামরা 
তাাঁরই সদমক প্রতযাবসতণ ত 
হমব। 

21. And they will say to 

their skins: “Why did 

you testify   against 

us.” They will say: 

“Allah has given us 

speech,   He who gave 

speech to all things, 

and He created you the 

first time, and to Him 

you are returned.”  

ِهدت ُۡم  لِمَِِِّلُلُۡوِدِهۡم قَّالُۡوا وَِّ شَّ
َّا َّيۡن َّل ۤۡا ع َّا  قَّالُۡو قَّن َّنۡطَّ ُ ا ال َِّذۡىۤۡ اّٰلله

ِ قَّ َّنۡطَّ ِ  ا ٍء   كُل َّ ۡ َّقَِّ   ُهوَِّ  و َِّ  َشَّ ل   ُكۡمِخَّ
لَِّ َّو َّ ٍة   ا َّيۡهِِ و َِّ  مَّر َّ ُعۡونَِّ  اِل  ِِِ ُتۡرجَّ

22.  থতামামদর কান, 
থতামামদর চকু্ষ এবং 
থতামামদর ত্বক থতামামদর 
সবপমক্ষ িাক্ষয থদমব না 

22. “And you have not 

been hiding yourselves, 

lest testify against you, 

your hearing, nor your 

نۡتُۡمِمَّا  وَِّ َِِّتُۡونَّ  ُك َّۡنِتَّۡست ي َّۡشهَّدَّ  ا
َّيُۡكۡمِ َّل ُۡعُكۡم  ع َِۤۡسَّ اُرُكۡم  وََّلَّ َّبۡصَّ ا



িারণার বশবতী হময় 
থতামরা তামদর কামি সকিু 
থগাপন করমত না। তমব 
থতামামদর িারণা সিল থে, 
থতামরা ো কর তার 
অমনক সকিুই আল্লাহ 
জামনন না। 

sight, nor your skins, 

but you thought that 

Allah does not know 

much of what you were 

doing.”  

ِ لِٰكۡنُِجلُۡوُدُكۡم  وََّلَّ َّنۡتُۡم  وَّ ن َّن َِّظَّ  ا
 َّ ِاّٰلله َُّم  َلَّ َّعۡل ِ َّا  كَّثِۡۡيًاي  م 

لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

23.  থতামামদর পালনকতণ া 
িম্বমন্ধ থতামামদর এ 
িারণাই থতামামদরমক ধ্বংি 
কমরমি। িমল থতামরা 
ক্ষসতগ্রস্তমদর অন্তভুণ ি হময় 
থগি। 

23. “And that thought 

of yours which you 

thought about your 

Lord. It has brought 

you to destruction, and 

you have become of 

those utterly lost.” 

ن ُُكُم  ذٰلُِكۡمِ وَِّ َّنۡتُۡم  ال َِّذۡىِظَّ ن ظَّ
ب ُِكۡمِ َّۡردٰٮُكۡم  بِرَّ َّۡحتُۡمِا َّۡصب م ِنَّ  فَّا

 ِِِ اۡۡلِٰسِريۡنَِّ
24.  অতঃপর েসদ তারা 
িবর কমর, তবুও 
জাহান্নামই তামদর 
আবািস্থল। আর েসদ তারা 
ওেরখাহী কমর, তমব 
তামদর ওের কবুল করা 
হমব না। 

24. So if they have 

patience, the Fire will 

be a home for them, 

and if they ask for to 

be excused, yet they 

are not of those who 

will be excused. 

ۡوا  فَّاِۡنِ ُۡمِ   مَّثۡوًى  فَّالن َّارُِ  ي َّۡصَِبُ  ٰل َّ
َّعۡتِبُۡوا اِۡن وَِّ اي َّۡست  م ِنَُِّهۡم  فَّمَّ

َّبِۡيَِّ  ِِِ اۡۡلُعۡت

25.  আসম তামদর থপিমন 
িঙ্গী লাসগময় সদময়সিলাম, 
অতঃপর িঙ্গীরা তামদর 
অগ্র-পশ্চামতর আমল 
তামদর দসৃিমত থশাভনীয় 
কমর সদময়সিল। তামদর 
বযাপামরও শাসস্তর আমদশ 
বাস্তবাসয়ত হল, ো 
বাস্তবাসয়ত হময়সিল তামদর 
পবূণবতী সজন ও মানুমষর 
বযাপামর। সনশ্চয় তারা 
ক্ষসতগ্রস্ত। 

25. And We appointed 

for them companions 

who made attractive 

for them what was 

before them and what 

was behind them. And 

the word has become 

true upon them among 

the nations who have 

passed away before 

them, of jinn and 

mankind. Indeed, they 

were the losers. 

َّا وَِّ ُۡم قَّي َّۡضن َّٓاءَّ ٰلَّ ن ي َّنُۡواُقرَّ ُۡم  فَّزَّ ا ٰلَّ م َّ
َّيِۡديِۡهۡمِ َّۡيَّ ا لۡفَُّهۡمِمَّا  وَِّ ب ِ وَِّ خَّ ق َّ  حَّ

َّيِۡهُمِ َّل ۤۡ    الۡقَّۡولُِ  ع ۡ َّۡتِاُمٍَّم  ِف ل  قَّۡد خَّ
 اَۡلِنِۡسِوَِّاِۡلِن ِ  م ِنَِِّمۡن قَّبۡلِِهۡم 

ُۡمِ َّانُۡوا  اِّن َّ  ِِِ ٰخِسِريۡنَِّ ك



26.  আর কামিররা বমল, 
থতামরা এ থকারআন শ্রবণ 
কমরা না এবং এর 
আবৃসত্তমত হঞ্জমগাল িৃসি 
কর, োমত থতামরা জয়ী 
হও। 

26.  And those who 

disbelieve say: “Do not 

listen to this Quran, 

and make noise in the 

midst of its (recitation) 

that perhaps you will 

overcome.” 

ِكَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّ قَّالَّ  وَِّ ُعۡوا  َلَّ تَّۡسمَّ
ا َّۡوا  وَِّالُۡقۡراِٰن  ِٰلٰذَّ َّعَّل َُّكۡم  فِيۡهِِالۡغ ل

 ِِِ تَّغۡلِبُۡونَِّ
27.  আসম অবশযই 
কামিরমদরমক কঠিন 
আোব আস্বাদন করাব এবং 
আসম অবশযই তামদরমক 
তামদর মন্দ ও হীন কামজর 
প্রসতিল থদব। 

27. Then surely We 

will cause those who 

disbelieve to taste a 

severe punishment, 

and surely We will 

recompense them the 

worst of what they 

used to do.  

َـّنُِذيۡقَّن َّ  ابًاكَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّفَّل َّذَّ  ع
َّن َُّهۡم  و َِّشَِّديًۡداَۙ  َّۡجِزي َّن َِّل َّۡسوَّا ال َِّذۡى  ا

َّانُۡوا لُۡونَِّ ك َّعۡمَّ  ِِِ ي

28.  এটা আল্লাহর শত্রুমদর 
শাসস্ত-জাহান্নাম। তামত 
তামদর জমনয রময়মি স্থায়ী 
আবাি, আমার 
আয়াতিমূহ অস্বীকার 
করার প্রসতিলস্বরূপ। 

28. That is the 

recompense of the 

enemies of Allah, the 

Fire. For them therein 

will be the eternal 

home, recompense for 

what they used to deny 

Our revelations.  

ِ ٓاُء  ذٰلِكَّ زَّ ٓاءِِجَّ َّعۡدَّ ِ  ا ُۡم  الن َّارُِاّٰلله ٰلَّ
ُـلۡدِِدَّاُر  فِيۡهَّا ۢۡ اۡۡل ٓاءً زَّ َّانُۡوا  ِِبَّا جَّ ك

َِّ ُدۡونَِّ  ابِاٰيٰتِن ۡحَّ  ِ َيَّ

29.  কামিররা বলমব, থহ 
আমামদর পালনকতণ া! 
থেিব সজন ও মানুষ 
আমামদরমক পেভ্রি 
কমরসিল, তামদরমক থদসখময় 
দাও, আমরা তামদরমক 
পদদসলত করব, োমত তারা 
েমেি অপমাসনত হয়। 

29. And those who 

disbelieved will say: 

“Our Lord, Show us 

those who led us astray 

of the jinn and 

mankind. We will 

place them underneath 

our feet that they may 

be among the lowest.”  

ۤۡ  كَّفَُّرۡواال َِّذيۡنَّ   قَّالَِّ وَِّ َّا ب َّن َِّرَّ َِّرن  اا
يِۡن  َّاال َّذَّ هن ل َّضَّ ِِمنَّ  ا  اَۡلِنِۡسِ وَِّ اِۡلِن ِ

ا ۡعَّلُۡهمَّ ِ  نَّ ۡتَّ َّا   َتَّ امِن َّقۡدَّ َّا     ا َُّكۡون  لِي
َّۡسفَّلِۡيَِّ ِمنَّ   ِِِ اَۡل

30.  সনশ্চয় োরা বমল, 
আমামদর পালনকতণ া 
আল্লাহ, অতঃপর তামতই 

30. Indeed, those who 

say: “Our Lord is 

Allah.” Then   remain 

َّا  قَّالُۡواال َِّذيۡنَّ  اِن َِّ ب ُن ُِرَّ ُثم َّ  اّٰلله
َّقَّاُمۡوا ُل    اۡست َّۡنَّ َّ َّيِۡهُمِ تَّت َّل  ع



অসবচল োমক, তামদর 
কামি থিমরশতা অবতীণণ 
হয় এবং বমল, থতামরা ভয় 
কমরা না, সচন্তা কমরা না 
এবং থতামামদর প্রসতশ্রুত 
জান্নামতর িুিংবাদ থশান। 

upright, the angels will 

descend upon them 

(saying): “Do not fear, 

nor grieve, and receive 

the good tidings   of 

Paradise which you 

have been promised.”  

ٰ ٮ ِكَُّة  َّل ِاۡۡل ََّل َّ َّاُفۡوا ا ِ  َتَّ نُۡوا  وََّلَّ ۡزَّ  وَِّ  َتَّ
َّبِۡشُرۡوا  َّـن َّةِِا نۡتُۡمِال َِّّٰتۡ   بِاِۡل  ُك

َُّدۡونَِّ  ِِِ ُتۡوع

31.  ইহকামল ও পরকামল 
আমরা থতামামদর বনু্ধ। 
থিখামন থতামামদর জনয 
আমি ো থতামামদর মন 
চায় এবং থিখামন 
থতামামদর জমনয আমি 
থতামরা দাবী কর। 

31.  “We were your 

friends in the life of the 

world and in the 

Hereafter. And you will 

have therein whatever 

your souls desire, and 

you will have therein 

whatever you ask for.” 

ُۡن  ٰ ـُؤُکۡمِ ّنَّ َّۡولِي َّيٰوِة    ِفِ  ا َّا  اۡۡل نۡي ُ الد 
ِةِۚ ِف  وَِّ َّـُكۡم وَِّاَۡلِٰخرَّ  مَّافِيۡهَّا ل

 ۡۤ َِّهۡ َّنُۡفُسُكۡم تَّۡشت َّـُكۡمِ وَِّا  مَّافِيۡهَّا  ل
ٍؕ ُعۡونَّ  ِِِ تَّد َّ

32.  এটা ক্ষমাশীল 
করুনামময়র পক্ষ থেমক 
িাদর আপযায়ন। 

32. A gift of welcome 

from the Oft-

Forgiving, Merciful.  

ًِ حِِ  غَُّفۡورٍِ م ِۡن   نُُزَل  ِِِ يٍۡمِر َّ

33.  থে আল্লাহর সদমক 
দাওয়াত থদয়, িৎকমণ কমর 
এবং বমল, আসম একজন 
আজ্ঞাবহ, তার কো 
অমপক্ষা উত্তম কো আর 
কার? 

33.  And who is better 

in speech than him 

who calls (people) to 

Allah, and does 

righteousness, and 

says: “Indeed, I am   of 

the Muslims.” 

ُن مَّۡن وَِّ َّۡحسَّ ًِ ا ِ َّۡنِ   قَّۡوَل ِۤۡ   م  َّا ِ   دَّع    اِلَّ
ِِ ِ  وَِّ  اّٰلله لًِحا   عَِّملَّ   قَّالَِّ  و َِّ  صَّ

 ِِِ اۡۡلُۡسلِِمۡيَِّ ِمنَّ اِن َِِّنۡ 
34.  িমান নয় ভাল ও 
মন্দ। জওয়ামব তাই বলুন 
ো উৎকৃি। তখন থদখমবন 
আপনার িামে থে বযসির 
শুত্রুতা রময়মি, থি থেন 
অন্তরঙ্গ বনু্ধ। 

34.  And not equal are 

the good deed and 

neither the evil deed.  

Repel (the evil deed) by 

that which is better, 

then he between you 

and him there was 

enmity (will become) as 

though he was a 

devoted friend.  

َِّوى َلَّ وَِّ َُّة تَّۡست ن َّسَّ َّةَُِلَّ  وَِّاۡۡل ئ ي ِ ٍؕؕ ِِالس َّ
َّ بِال َِّّٰتۡ اِۡدفَّۡع  ُن ِه َّۡحسَّ ال َِّذۡى فَّاِذَّا ا

َّكَّ  َّيۡن َّه  وَِّب َّيۡن ةِ ب اوَّ َّدَّ َّن َّه   ع َّا ِل  ِك  وَّ
يۡم ِ ِ  ِِِ ۡحَّ



35.  এ চসরত্র তারাই লাভ 
কমর, োরা িবর কমর এবং 
এ চসরমত্রর অসিকারী 
তারাই হয়, োরা অতযন্ত 
ভাগযবান। 

35.   And none is 

granted it except those 

who are patient, and 

none is granted it 

except the owner of 

great fortune.  

ۤۡ  مَّاوَِّ َّقهٮهَّا ِيُل ۡوا ال َِّذيۡنَّ اَِل َّ ُ َبَّ  مَّا  وَِّصَّ
 ۡۤ َّقهٮهَّا ِ يُل ِ ُذۡو   اَِل َّ ٍ ظ   ِِِ عَِّظيٍۡمِ  حَّ

36.  েসদ শয়তামনর পক্ষ 
থেমক আপসন সকিু কুমন্ত্রণা 
অনুভব কমরন, তমব 
আল্লাহর শরণাপন্ন থহান। 
সনশ্চয় সতসন িবণমশ্রাতা, 
িবণজ্ঞ। 

36. And if an evil 

whisper from Satan 

tries to turn you away 

(O Muhammad), then 

seek refuge in Allah. 

Indeed, He is the All 

Hearer, the All Knower.  

ِاِم َّا وَِّ َّۡۡنَّغَّن َّكَّ يٰۡطِنِِمنَّ  ي َّۡزغ   الش َّ ن
َّعِذِۡ ِِ فَّاۡست ِميۡعُُِهوَّ  اِن َّهِ  بِاّٰلله  الس َّ

 ِِِ الۡعَّلِيُۡمِ
37.  তাাঁর সনদশণনিমূমহর 
মমিয রময়মি সদবি, রজনী, 
িূেণ ও চন্দ্র। থতামরা িূেণমক 
থিজদা কমরা না, চন্দ্রমকও 
না; আল্লাহমক থিজদা কর, 
সেসন এগুমলা িৃসি কমরমিন, 
েসদ থতামরা সনষ্ঠার িামে 
শুিুমাত্র তাাঁরই এবাদত 
কর। 

37. And from among 

His   signs are the night 

and the day, and the 

sun and the moon. Do 

not prostrate to the 

sun, nor to the moon, 

and prostrate to Allah 

who created them, if it 

should be Him you 

worship. 

 الن َّهَّارُِوَِّال َّيُۡل اٰيٰتِِه ۡن مِِوَِّ
ۡمُس وَِّ ُرِوَِّالش َّ تَّۡسُجُدۡوا  َلَّ الۡقَّمَّ

ۡمِس  ِلِلش َّ َلَّ ِر وَّ اۡسُجُدۡوا وَِّ لِلۡقَّمَّ
 ِ ِال َِّذۡى ّٰلِله َّقَُّهن َّ ل نۡتُۡمِ  اِۡنِ خَّ   اِي َّاهُِ  ُك

 ِِِ تَّعۡبُُدۡونَِّ
38.  অতঃপর তারা েসদ 
অহংকার কমর, তমব োরা 
আপনার পালনকতণ ার 
কামি আমি, তারা 
সদবারাসত্র তাাঁর পসবত্রতা 
থ াষণা কমর এবং তারা 
ক্লান্ত হয় না। AsSajda   

38.  So if they are 

arrogant, then those 

(angels) who are with 

your Lord, they glorify 

Him by night and day, 

and they do not 

become weary.   AsSajda 

ۡوا  فَّاِِنِ ُ َّۡكَبَّ ِعنۡدَّ فَّال َِّذيۡنَّ اۡست
ِ ب ِكَّ َّهِ   ب ُِحۡونَِّيُسَِّ رَّ  بِال َّيِۡلِ   ل

ِ  ُهۡمِ  وَِّ الن َّهَّاِر وَِّ  َلَّ
َّۡسٔـََُّمۡونَِّ  ِ ۩ي

39.  তাাঁর এক সনদশণন এই 
থে, তুসম ভূসমমক থদখমব 
অনুবণর পম়ে আমি। 
অতঃপর আসম েখন তার 

39. And among His 

signs is that you see the 

earth barren, then 

when We send down 

ِاٰيٰتِٖهۤۡ  ِمۡنِوَِّ َّن َّكَّ ى  ا ِتَّرَّ َّۡرضَّ  اَۡل
اِشعَّةً  ِۤۡخَّ َّا  فَّاِذَّا لۡن َّنۡزَّ َّيۡهَّاا َّل َّٓاءَّ  ع اۡۡل



উপর বৃসি বষণণ কসর, তখন 
থি শিযশযামল ও স্ফীত 
হয়। সনশ্চয় সেসন এমক 
জীসবত কমরন, সতসন 
জীসবত করমবন 
মৃতমদরমকও। সনশ্চয় সতসন 
িবসকিু করমত িক্ষম। 

upon it water, it is 

stirred to life and 

grows. Indeed, He who 

gives it life, can surely 

give life to those who 

are dead. Indeed, He 

has power over all 

things. 

ۡتِ َّز َّ َّۡتِوَِّ اۡهت ب ا  ال َِّذۡىِۤۡاِن َّ  رَّ َّاهَّ َّۡحي ا
ُۡحِِ َّۡوٰتِ ۡلَّ ََّٰل  اِن َّهِ ٍؕؕ ِاۡۡل ِع ِ ٍء  كُل  ۡ َشَّ

ِ  ِِِ قَِّديۡر 

40.  সনশ্চয় োরা আমার 
আয়াতিমূমহর বযাপামর 
বক্রতা অবলম্বন কমর, 
তারা আমার কামি থগাপন 
নয়। থে বযসি জাহান্নামম 
সনসক্ষপ্ত হমব থি থশ্রষ্ঠ, না থে 
থকয়ামমতর সদন সনরাপমদ 
আিমব? থতামরা ো ইচ্ছা 
কর, সনশ্চয় সতসন থদমখন 
ো থতামরা কর। 

40.  Indeed, those who 

turn away from Our 

revelations are not 

hidden from Us. So is 

he who is cast into the 

Fire better, or he who 

comes secure on the 

Day of Resurrection. 

Do whatever you will. 

Indeed, He is Seer of 

what you do.  

ۤۡ  يُلِۡحُدۡونَِّال َِّذيۡنَّ  اِن َِّ ۡ َّاِف َلَّ  اٰيٰتِن
ۡفَّۡونَِّ َّاٍؕ   َيَّ َّيۡن َّل ۡنِ ع َّفَّمَّ الن َّاِر  ِفِي ُلٰٰۡق  ا

ۡۡي ِ َّۡم  خَّ ۤۡ   م َّۡنِ ا ۡ  ي َّۡومَِّ   اٰمِنًا  ي َّاِۡت
ةِِ لُۡوا الۡقِيٰمَّ ئۡتُۡمِ مَّا اِۡعمَّ ِِبَّا  اِن َّهِ  ِش

لُۡونَِّ َِّصۡۡي ِ تَّعۡمَّ  ِِِ ب
41.  সনশ্চয় োরা 
থকারআন আিার পর তা 
অস্বীকার কমর, তামদর 
মমিয সচন্তা-ভাবনার 
অভাব রময়মি। এটা 
অবশযই এক িম্মাসনত গ্রন্থ। 

41. Indeed, those who 

disbelieved in the 

reminder (Quran) 

when it has come to 

them (are guilty). And 

indeed it is a Book of 

exalted power. 

ۡكرِِكَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّاِن َّ  ۡلَّ َّا  بِالذ ِ
ٓاءَُّهۡمِ ِ   اِن َّهِ   وَِّ  جَّ َّـِكتٰب   ل

َۙ  ِِ عَِّزيۡز 
42.  এমত সমেযার প্রভাব 
থনই, িামমনর সদক থেমকও 
থনই এবং থপিন সদক 
থেমকও থনই। এটা প্রজ্ঞাময়, 
প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ 
থেমক অবতীণণ। 

42.    Falsehood cannot 

approach it from 

before it, nor from 

behind it.  A revelation 

from the Wise, the 

Owner of Praise.  

ِ َّاۡتِيِۡه  َل َّ َّاِطُل ي َّدَّيۡهِِِمۡنۢۡ الۡب َّۡيِ ي  ب
لِۡفهِٖ ِمۡنِوََّلَّ  ِ خَّ يۡل  ِكيٍۡمِم ِۡن  تَّۡۡنِ  حَّ

يۡدٍِ ِ  ِِِ ۡحَّ
43.  আপনামক থতা তাই 
বলা হয়, ো বলা হত 

43.  Nothing is said to 

you, except what was 
ِ يُقَّاُل  مَّا  َّـكَّ ِاِِ   ل قِيۡلَّ  قَّۡد   مَّا  َل َّ



পবূণবতী রিূলগনমক। 
সনশ্চয় আপনার 
পালনকতণ ার কামি রময়মি 
ক্ষমা এবং রময়মি 
েন্ত্রণাদায়ক শাসস্ত। 

certainly said to the 

messengers before you. 

Indeed, your Lord is 

the possessor of 

forgiveness, and the 

possessor of painful 

penalty. 

ُسِلِ ُ ِ لِلر  ب َّكَّ  اِن َِّ ِمۡن قَّبۡلِكَّ َُّذۡو رَّ ل
ِۡ ٍة مَّغ َّلِيٍۡمِ  ِعقَّاٍبِ  ُذوِۡ  و َِّ  ِفرَّ  ِِِ ا

44.  আসম েসদ এমক 
অনারব ভাষায় থকারআন 
করতাম, তমব অবশযই 
তারা বলত, এর 
আয়াতিমূহ পসরস্কার 
ভাষায় সববৃত হয়সন থকন? 
সক আশ্চেণ থে, সকতাব 
অনারব ভাষায় আর রিূল 
আরবী ভাষী! বলুন, এটা 
সবশ্বািীমদর জনয থহদাময়ত 
ও থরামগর প্রসতকার। োরা 
মুসমন নয়, তামদর কামন 
আমি সিসপ, আর থকারআন 
তামদর জমনয অন্ধত্ব। 
তামদরমক থেন দরূবতী স্থান 
থেমক আহবান করা হয়। 

44. And if We had 

made this Quran in a 

foreign language, they 

would assuredly have 

said: “Why are not its 

verses explained. What, 

a foreign tongue and 

an Arab.”  Say: “This 

(Quran), for those who 

believe, is a guidance 

and a healing.” And 

those who do not 

believe, there is a 

deafness in their ears, 

and it is blindness for 

them. They are those 

who are called from a 

place far away. 

َّوِۡ وَِّ عَّلۡنٰهُِ  ل َّعِۡ ُقۡراٰنًا   جَّ ِمي ًاا  جَّ
َّوِۡل َّقَّالُۡوا  ِِ َلَّ ل َّۡتُِفص  ٍؕ   ل اٰيٰتُه 

 ِ ِم  َّۡعجَّ ِب  ِ و َِّ   ءَّا لِل َِّذيۡنَّ  ُهوٍَِّؕؕ ُقۡل ِعَّرَّ
َلَّ  ال َِّذيۡنَِّ وَّ   ٍِِؕؕشفَّٓاءِ وَُِّهًدى  اٰمَّنُۡوا

ِۤۡ  يُۡؤمِنُۡونَِّ ۡ ِ  اٰذَّاِّنِۡمِ ِف قۡر   ُهوَِّ و َِّ وَّ
َّيِۡهۡم  َّل ِعًَّمِع ٰ ٮ ِكَّ َّادَّۡونَِّ     اُول   يُن

كَّاٍنِۢۡ   ِمۡنِ َّعِيۡدٍِ  م َّ  ِِِ ب

45.  আসম মূিামক সকতাব 
সদময়সিলাম, অতঃপর 
তামত মতমভদ িৃসি হয়। 
আপনার পালনকতণ ার পক্ষ 
থেমক পবূণ সিদ্ধান্ত না 
োকমল তামদর মমিয 
িয়িালা হময় থেত। তারা 
থকারআন িমমন্ধ এক 
অস্বসস্তকর িমন্দমহ সলপ্ত। 

45.  And certainly, We 

gave Moses the 

Scripture, but there 

has been dispute about 

it. And if it had not 

been for a word that 

went forth before from 

your Lord, it would 

have been judged 

between them. And 

indeed, they are in 

َّقَّدِۡوَِّ َّا  ل ِاٰتَّيۡن الِۡكتٰبَّ  ُمۡوِسَّ
ِ َّوِۡوَِّ  فِيۡهِِ فَّاۡختُلِفَّ ِ ل ةِ    َلَّ َّلِمَّ  ك

َّقَّۡتِ ب ِ  ِمۡنِ   سَّ ب ِكَّ َّـُقِضَِّ   ر َّ  ل
َُّهۡمِ َّيۡن ُۡمِ وَِّ  ب َِِّفۡ    اِّن َّ   م ِنۡهُِ  شَّك ٍ ل

 ِِِ ُمِريٍۡبِ



grave doubt concerning 

it.  

46.  থে িৎকমণ কমর, থি 
সনমজর উপকামরর জমনযই 
কমর, আর থে অিৎকমণ 
কমর, তা তার উপরই 
বতণ ামব। আপনার 
পালনকতণ া বান্দামদর প্রসত 
থমামটই েলুুম কমরন না। 

46. Whoever does 

righteous   deeds, it is 

for his own self. And 

whoever does evil, it is 

against his (own self). 

And your Lord is not 

ever unjust to (His) 

slaves. 

ًـاعَِّملَّ   مَّۡنِ اِۡل َّۡفِسٖه     صَّ مَّۡن     وَِّ  فَّلِن
ٓاءَِّ َّسَّ َّيۡهَّا     ا ِمَّا        وَِّ فَّعَّل ب ُكَّ مٍِ     رَّ ۡل َّ  بِظَّ

ِل ِلۡعَِّبيۡدِِ

47.  থকয়ামমতর জ্ঞান 
একমাত্র তাাঁরই জানা। তাাঁর 
জ্ঞামনর বাইমর থকান িল 
আবরণমুি হয় না। এবং 
থকান নারী গভণ িারণ ও 
িন্তান প্রিব কমর না। 
থেসদন আল্লাহ তামদরমক 
থেমক বলমবন, আমার 
শরীকরা থকাোয়? থিসদন 
তারা বলমব, আমরা 
আপনামক বমল সদময়সি থে, 
আমামদর থকউ এটা স্বীকার 
কমর না। 

47.  To Him is referred   

knowledge of the Hour. 

And none of the fruits 

come out of their 

sheaths, nor does any 

female conceive (within 

her womb), nor brings 

forth (young), except 

by His Knowledge. 

And on the Day when 

He will call to them: 

“Where are My 

partners.” They will 

say: “We announce to 

You, not among us is 

any witness.”    

َّيۡهِِِ ُِ  اِل د  اعَّةِِعِلُۡم  يُرَّ  مَّا  وَِّ  الس َّ
ُۡرُج  َّٰرٍتِ ِمۡن َتَّ اِمهَّا م ِۡن     َثَّ َّۡكمَّ  ا

ِۡمُل  وَّمَّا ِ وَِّ   اُنۡثٰى    ِمۡنِ      َتَّ  َلَّ
عُِ ِ    تَّضَّ َّوِۡ    وَِّ   بِعِلِۡمهِٖ   اَِل َّ  مَِّي

َّاِديِۡهۡمِ ِ   يُن َّيۡنَّ َّٓاِءۡىَۙ    ا ك ۤۡا    ُشرَّ ُـۡو  قَّال
َِۙ هكَّ ِهيۡدٍِ  ِمۡن   مِن َّا  مَّا     اٰذَّن  ِِِ شَّ

48.  পমূবণ তারা োমদর 
পজূা করত, তারা উিাও 
হময় োমব এবং তারা বুমঝ 
থনমব থে, তামদর থকান 
সনসৃ্কসত থনই। 

48.   And lost from 

them will be those 

whom they used to 

invoke before. And 

they will perceive that 

for them (there is) not 

any place of refuge.  

ل َّ وَِّ ا   عَّنُۡهۡمِ ضَّ َّانُۡوا    م َّ َّۡدُعۡونَِّ ك  ي
ن ُۡوا وَِّ  ِمۡن قَّبُۡلِ  ُۡمِ   مَّا  ظَّ م ِۡن   ٰلَّ

ِيٍۡصِ  ِِِ ّم َّ
49.  মানুষ উন্নসত 
কামনায় ক্লান্ত হয় না; েসদ 

49.  Man  does  not  get  

weary of supplication  
َّۡسَٔـَُّمَِل َّ  اُنِ  ي َّٓاِء     ِمۡنِ   اَۡلِنۡسَّ ُدع



তামক অমঙ্গল স্পশণ কমর, 
তমব থি িম্পণূণ রূমপ সনরাশ 
হময় পম়ে। 

for  good,  and if  an  

evil  touches  him,  then  

he   is  hopeless,  

despairing. 

َّۡۡيِِ ُه  اِۡنِوَِّ اۡۡل س َّ ُِم َّ ر  َّٔـَُۡوس   الش َّ فَّي
ِ  ِِِقَّنُۡوط 

50.  সবপদাপদ স্পশণ করার 
পর আসম েসদ তামক 
আমার অনুগ্রহ আস্বাদন 
করাই, তখন থি বলমত 
োমক, এটা থে আমার 
থোগয প্রাপয; আসম মমন 
কসর না থে, থকয়ামত 
িং টিত হমব। আসম েসদ 
আমার পালনকতণ ার কামি 
সিমর োই, তমব অবশযই 
তার কামি আমার জনয 
কলযাণ রময়মি। অতএব, 
আসম কামিরমদরমক তামদর 
কমণ িম্পমকণ  অবশযই 
অবসহত করব এবং 
তামদরমক অবশযই আস্বাদন 
করাব কঠিন শাসস্ত। 

50. And if We make 

him taste a mercy from 

Us after an adversity 

has touched him, he 

will surely say: “This is 

my own. And I do not 

think  that  the  Hour 

will be established, and  

if  I  am  brought back  

to my Lord, indeed,  

there  will  be  for  me  

with  Him  the  best.” 

Then, We will surely 

inform those who 

disbelieved about that 

they did, and We will 

surely make them taste 

of a severe punishment.  

َّٮ ِۡن وَِّ َّذَّقۡنٰهُِ  ل ۡۡحَّةًِ  ا َّۡعِد   م ِن َّا  رَّ ِمۡنۢۡ ب
ٓاءَِّ ر َّ تۡهُِ    ضَّ ِ    مَّس َّ َّن َّ َُّقۡول َّي ا    ل  ِلَۡۙ   هٰذَّ

ۤۡ وَِّ  ُ مَّا َُّظن  اعَّةَِّا ةًِ الس َّ مَّ َّٮ ِۡن و ََِّؕۙ ِقَّٓاٮ ِ ل
ِجۡعُتِ ُ ۤۡ اِٰل  ر  ۡ ب ِ ه  ِلۡ اِن َّ رَّ ِعنۡدَّ

َّـلُۡحۡسِٰنِ َّن َّ فَِّ   ل ئ َّب ِ َّنُن ال َِّذيۡنَّ  ل
َّـنُِذيۡقَّن َُّهۡمِ   وَِّعَِّملُۡوا ِِبَّاكَّفَُّرۡوا   ل

اٍبِ  م ِۡنِ  َّذَّ َّلِيٍۡظِ  ع  ِِِ غ

51.  আসম েখন মানুমষর 
প্রসত অনুগ্রহ কসর তখন থি 
মুখ সিসরময় থনয় এবং পাশ্বণ 
পসরবতণ ন কমর। আর েখন 
তামক অসনি স্পশণ কমর, 
তখন িুদী ণ থদায়া করমত 
োমক। 

51.  And when We 

bestow favor upon 

man, he withdraws and 

turns aside, and when 

evil touches him, then 

he has recourse to long 

supplications.  

ِۤۡوَِّ َّا  اِذَّا َّنۡعَّۡمن ِا ََّلَّ اِن  ع اَۡلِنۡسَّ
ِ ضَّ َّۡعرَّ َّانِبِهِٖوَِّ ا ٰ ِِب َّا ُه  اِذَّا وَِّ  ن مَّس َّ

ُِ ر  َّٓاءٍِفَُّذۡو  الش َّ  ِ عَِّريٍۡضِ  ُدع

52.  বলুন, থতামরা থভমব 
থদমখি সক, েসদ এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেমক হয়, 
অতঃপর থতামরা এমক 
অমানয কর, তমব থে বযসি 

52.   Say: “Do you see 

if it (Quran) is from 

Allah and yet you 

disbelieved in it, who is 

further astray than one 

ءَّيۡتُۡمِ  ُقۡلِ َّرَّ َّانَّ  اِۡنِ  ا  ِعنۡدِِ ِمۡنِك
 ِ ِ مَّۡن   بِهِٖ  كَّفَّۡرُتۡمِ ُثم َِّاّٰلله ُ ل  َّضَّ  ا
ِ ِفۡ  ُهوَِّ  ِم َّۡنِ َّعِيۡدٍِ  ِشقَّاٍقۢۡ  ِِِ ب



থ ার সবমরাসিতায় সলপ্ত, 
তার চাইমত অসিক পেভ্রি 
আর থক? 

who is in far away 

dissension.    

 

53.  এখন আসম তামদরমক 
আমার সনদশণনাবলী প্রদশণন 
করাব পসৃেবীর সদগমন্ত এবং 
তামদর সনমজমদর মমিয; 
িমল তামদর কামি িুমট 
উ মব থে, এ থকারআন 
িতয। আপনার পালনকতণ া 
িবণসবষময় িাক্ষযদাতা, এটা 
সক েমেি নয়? 

53.  We will show them 

Our signs in the 

horizons and within 

themselves until it will 

be manifest to them 

that it is the truth.  Is it 

not sufficient about 

your Lord that He is a 

Witness over all things. 

نُِريِۡهۡم  َّاسَّ ِۤۡ وَِّ اَۡلٰفَّاِقِِف  اٰيٰتِن ۡ  ِف
َّنُۡفِسِهۡم  ِا ّٰته َّ  حَّ َّي َّ َّب َّت ُۡمِي َّن َُّه  ٰلَّ ا

ِ ُ َّـق  َّۡمِ ٍِؕؕاۡۡل ل َّوَّ َّۡكِفِ   ا ب ِكَّ    ي َّن َّهِ  بِرَّ   ا
ََّٰلِ ِ  ع ِ ءٍِ كُل  ۡ ِهيۡدِ   َشَّ   ِ شَّ

54.  শুমন রাখ, তারা 
তামদর পালনকতণ ার িামে 
িাক্ষামতর বযাপামর িমন্দমহ 
পসতত রময়মি। শুমন রাখ, 
সতসন িবসকিুমক পসরমবিন 
কমর রময়মিন। 

54.    Behold, they are 

indeed in doubt about 

the meeting with their 

Lord. Behold, He 

indeed is surrounding 

all things. 

ِۡۤ ََّلَّ ُۡم    ا ِۡاِّن َّ ٍَّة      ِف ل ِقَّٓاِء      م ِۡنِِمۡري
ب ِِهۡمِ ِۤۡ  رَّ ََّلَّ ِ   اِن َّهِ     ا ِ ءٍِ  بُِكل  ۡ ِيۡط      َشَّ ُ ّم 

 

     
 


