
 

আশ-শুরা AshShura       

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.  আইন, িীন ক্বা-ফ। 2. A’in. Seen. Qaf.   ِق  ِِِ ع س 
3. এমসনভামে 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহ আপনার প্রসি ও 
আপনার পেূবেিীমদর প্রসি 
ওহী প্রপ্ররণ কমরন। 

3. Thus He has revealed 

to you (O Muhammad) 

and to those before 

you, Allah, the All 

Mighty, the Wise.  

ِ ۤۡ   كَّذٰلِكَّ ِ يُۡوِحۡ َّيۡكَّ ِ وَِّ  اِل ال َِّذيۡنَّ   اِلَّ
َۙ ِمۡن  ُ   قَّبۡلِكَّ  الۡعَِّزيۡزُِاّٰلله

َِّكيُۡمِ  ِ اۡۡل
4.  নমভামন্ডমল যা সকিু 
আমি এেং ভূমন্ডমল যা 
সকিু আমি, িমস্তই িাাঁর। 
সিসন িমুন্নি, মহান। 

4.  To Him belongs 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth, and He 

is the Most High, the 

Most Great. 

َّهِ  مٰوِٰتِِِف  مَّا ل  اۡۡلَّۡرِضِِِف  مَّاوَِّ الس َّ
 ِِِ الۡعَِّظيُۡمِ  الۡعَِّل ُِ  ُهوَِّوَِّ

5.  আকাশ উপর প্রেমক 
প্রফমে পডার উপক্রম হয় 
আর িখন প্রফমরশিাগণ 
িামদর পালনকিব ার 
প্রশংিািহ পসেত্রিা েণবনা 
কমর এেং পসৃেেীোিীমদর 
জমনে ক্ষমা প্রােবনা কমর। 
শুমন রাখ, আল্লাহই 
ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়। 

5.  The heavens  are  
almost  rent  asunder  
from  above  them,  
and  the  angels  glorify 
the   praises  of  their  
Lord,  and ask for 
forgiveness for  those           
on the earth. Behold, 
indeed it is Allah who 
is the Oft Forgiving, 
the Most Merciful.  

كَّادُِ مٰوُٰتِ  تَـّ ۡرنَِّ  الس َّ َّتَّفَّط َّ ِمۡن  ي
ِ ٰ ٮ ِكَّةُِوَِّ فَّۡوقِِهن َّ َّل ب ُِحۡونَّ  اۡۡل يُسَّ
ب ِِهۡمِ     ِِبَّۡمدِِ  يَّۡستَّغِۡفُرۡونَِّ      وَِّ    رَّ

َّۡنِ   ۤۡ   اۡۡلَّۡرِضِ ِِف     ِۡل َّ   ن َِّاِِ اَّۡلَّ  ُهوَِّ  اّٰلله
َُّفۡوُر  ِحيُۡمِالۡغ  ِِِ الر َّ



6.  যারা আল্লাহ েেিীি 
অপরমক অসভভােক 
সহিামে গ্রহণ কমর, আল্লাহ 
িামদর প্রসি লক্ষে রামখন। 
আপনার উপর নয় িামদর 
দায়-দাসয়ত্ব। 

6.  And those who take 

others than Him as 

protectors, Allah is 

Guardian over them, 

and you are not a 

disposer of affairs over 

them.  

َُّذۡوا   ال َِّذيۡنَِّوَِّ ۤۡ   ِمۡنِ اّت َّ َّٓاءَِّ ُدۡونِه   اَّۡولِي
ُِ ِۡ  اّٰلله ِفي ِحَّ َّيِۡهۡمِ  ظ  ۤۡ  وَِّ عَّل ِمَّا  اَّنۡتَّ

َّيِۡهۡمِ ِ  عَّل  ِِِ بِوَِّكيۡل 
7.  এমসন ভামে আসম 
আপনার প্রসি আরেী 
ভাষায় প্রকারআন নাসযল 
কমরসি, যামি আপসন মক্কা 
ও িার আশ-পামশর 
প্রলাকমদর িিকব  কমরন এেং 
িিকব  কমরন িমামেমশর 
সদন িম্পমকব , যামি প্রকান 
িমেহ প্রনই। একদল 
জান্নামি এেং একদল 
জাহান্নামম প্রমেশ করমে। 

7.  And thus We have 

revealed to  you  a  

Quran  in  Arabic, that 

you may warn the 

mother town (Makkah) 

and those around it, 

and you may warn of 

the Day of assembling 

about which there is no 

doubt. A party will be 

in Paradise and a party 

in the blazing Fire.  

ِۤۡكَّذٰلِكَّ وَِّ َّا يۡن َّيۡكَّ  اَّۡوحَّ  ُقۡراٰنًااِل
بِي ًا    مَّۡنِ وَِّ  الُۡقٰرى   اُم َِّ  ل ِتُنِۡذرَِّعَّرَّ
َّا ۡوَلَّ َّۡومَِّ  تُنِۡذرَِّ وَِّ  حَّ َّۡمعِِ  ي ِ  اۡۡل  ۡلَّ
ِ يۡبَّ ِ   فِيۡهِِ   رَّ َّن َِّة    ِِفِ   فَِّريۡق   وَِّ   اۡۡل
ِ عِۡيِِ ِِفِ  فَِّريۡق   ِِِ الس َّ

8.  আল্লাহ ইচ্ছা করমল 
িমস্ত প্রলাকমক এক দমল 
পসরণি করমি পামরন। 
সকন্তু সিসন যামক ইচ্ছা স্বীয় 
রহমমি দাসখল কমরন। 
আর যামলমমদর প্রকান 
অসভভােক ও িাহাযেকারী 
প্রনই। 

8.   And if   Allah  had  

willed, He  could  have  

made them  one nation,  

but  He  admits whom 

He wills into His 

mercy. And the 

wrongdoers, for them 

there isn’t any 

protector, nor a helper.  

َّۡو وَِّ ُ شَّٓاءَّ ل َِّاّٰلله َُّهۡم ۡلَّ ةً  اُم َّةًِعَّل اِحدَّ و َّ
ٰـِكۡنِ ل ٓاُء مَّۡن ي ُۡدِخُل  و َّ ِِفۡ ي َّشَّ
ۡۡحَّتِهِ  لُِمۡونَّ وَِّ رَّ ُۡم  امَِّالظه م ِۡن َلَّ
ِل    ِو َّ ۡلَّ َِّصۡيِ  و َّ  ِِِ ن

9.  িারা সক আল্লাহ েেিীি 
অপরমক অসভভােক সির 
কমরমি? পরন্তু আল্লাহই প্রিা 
একমাত্র অসভভােক। সিসন 
মৃিমদরমক জীসেি কমরন। 
সিসন িেবসেষময় 
ক্ষমিাোন। 

9.  Or have they taken 

others than Him as 

protectors. But Allah, 

He is the Protector. 

And He gives life to the 

dead, and He has 

power over all things.  

َُّذۡوا    مِِاَِّ ۤۡ    ِمۡنِ  اّت َّ َّٓاءَِّ  ُدۡوِنه    اَّۡولِي
 ُ ُ    ُهوَِّ فَّاّٰلله  ُُيِۡىِ  ُهوَّ   وَِّ  الۡوَِّل 
َّۡوٰتِ ِ    عَّٰلِ   ُهوَِّ  وَِّ  اۡۡل ءِ   كُل  ۡ  َشَّ
ِ  ِِِ قَِّديۡر 



10.  প্রিামরা প্রয সেষময়ই 
মিমভদ কর, িার 
ফয়িালা আল্লাহর কামি 
প্রিাপদব । ইসনই আল্লাহ 
আমার পালনকিব া আসম 
িাাঁরই উপর সনভব র কসর 
এেং িাাঁরই অসভমুখী হই। 

10.  And whatever you 

disagree in anything, 

then its ruling is (to be 

referred) to Allah. 

Such is Allah, my Lord,  

upon  whom  I   trust,  

and  to  whom  I  turn.  

َّۡفتُۡمِ  مَّا وَِّ ءِ   ِمۡنِ  فِيۡهِِ  اۡختَّل ۡ  َشَّ
ِ  فَُّحۡكُمه ِۤۡ ِِ  اِلَّ ُِذٰلُِكُم   اّٰلله ۡ   اّٰلله ّب ِ رَّ
َّيِۡه  َّيِۡه   وَِّ  تَّوَّك َّلُۡتُۖ  عَّل  ِ اُنِيُۡبِ  اِل

11.  সিসন নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর স্রষ্টা। সিসন 
প্রিামামদর মধ্ে প্রেমক 
প্রিামামদর জমনে যগুল িৃসষ্ট 
কমরমিন এেং চিুস্পদ 
জন্তুমদর মধ্ে প্রেমক প্রজাডা 
িৃসষ্ট কমরমিন। এভামে 
সিসন প্রিামামদর েংশ 
সেস্তার কমরন। প্রকান সকিুই 
িাাঁর অনুরূপ নয়। সিসন 
িে শুমনন, িে প্রদমখন। 

11.  The Creator of the 

heavens and the earth. 

He has made for you 

mates from yourselves, 

and mates among the 

cattle. He multiplies 

you thereby. Not a 

thing is like unto Him.  

And He is the All 

Hearer, the All Seer.  

مٰوِٰت  فَّاِطُرِ ِ اۡۡلَّۡرِضِ وَِّالس َّ  جَّعَّلَّ
َّـُكۡم   ِمنَِّو َّ  اَّۡزوَّاًجااَّنُۡفِسُكۡم  م ِۡنِل

َّنۡعَّاِم  ُؤُكۡم   اَّۡزوَّاًجااۡۡل   فِيۡهِِ ي َّۡذرَّ
َّيۡسَّ  ءِ  كَِّمثۡلِهِ ل ۡ ِميۡعُُِهوَّ  و َِّ َشَّ  الس َّ
َِّصۡيُِ  ِِِ الۡب

12.  আকাশ ও পসৃেেীর 
চাসে িাাঁর কামি। সিসন 
যার জমনে ইচ্ছা সরসযক 
েৃসি কমরন এেং পসরসমি 
কমরন। সিসন িেব সেষময় 
জ্ঞানী। 

12.  His are the keys of 

the heavens and the 

earth. He extends 

provision for whom He 

wills, and straitens (it 

for whom He wills). 

Indeed, He is the All 

Knower of all things.   

َّه   مٰوِٰت  مَّقَّالِيۡدُِل  اۡۡلَّۡرِضِ وَِّالس َّ
َّبُۡسُطِ ِ  ي ۡزقَّ ِ َّۡنِ  الر  ٓاءُِ  ِۡل  وَِّ  ي َّشَّ
َّۡقِدرُِ ِ   اِن َّهِ  ي ءِ  بُِكل  ۡ ِ  َشَّ  ِِِ عَّلِيۡم 

13.  সিসন প্রিামামদর জমনে 
দ্বীমনর প্রক্ষমত্র প্রি পেই 
সনধ্াসরি কমরমিন, যার 
আমদশ সদময়সিমলন নূহমক, 
যা আসম প্রিোমদশ কমরসি 
আপনার প্রসি এেং যার 
আমদশ সদময়সিলাম 
ইব্রাহীম, মূিা ও ঈিামক এই 

13. He has ordained for 

you of religion what He 

enjoined upon Noah, 

and that which We 

revealed to you 

(Muhammad), and 

what We enjoined upon 

Abraham and Moses 

عَِّ َُّكۡم  شَّرَّ يِۡن  م ِنَِّل وَّّٰصه  مَّاالد ِ
ۤۡ ال َِّذۡىۤۡ  و َِّنُۡوًحا بِه   َّا يۡن َّيۡكَّ اَّۡوحَّ  وَِّاِل
َّا مَّا  يۡن ۤۡ وَّص َّ ُمۡوٰٰس وَِّاِبٰۡرِهيۡمَّ بِه 
يۡنَِّ   اَّقِيُۡموا اَّۡن عِيٰٰۡس  وَِّ ِ   وَِّ   الد ِ  ۡلَّ



মমমব প্রয, প্রিামরা দ্বীনমক 
প্রসিসিি কর এেং িামি 
অননকে িৃসষ্ট কমরা না। 
আপসন মূশমরকমদরমক প্রয 
সেষময়র প্রসি আমন্ত্রণ 
জানান, িা িামদর কামি 
দুুঃিাধ্ে েমল মমন হয়। 
আল্লাহ যামক ইচ্ছা 
মমনানীি কমরন এেং প্রয 
িাাঁর অসভমুখী হয়, িামক 
পে প্রদশবন কমরন। 

and Jesus, (saying), that 

establish the religion, 

and do not be divided 

therein. Dreadful for 

those who associate 

(with Allah) is that to 

which you call them. 

Allah chooses for 

Himself whom He 

wills, and He guides to 

Himself whoever turns 

(to Him).  

ُقۡوا  عَّلَّ   كَُّبَِّ  فِيۡهِِ تَّتَّفَّر َّ
َّيۡهِِ  تَّۡدُعۡوُهۡمِمَّا   اۡۡلُۡشِرِكۡيَِّ  اِل

ُِ ِۤۡ    اّٰلله َِّبۡ ۡت َّيۡهِِ    َيَّ ٓاءُِمَّۡن  اِل  وَِّ ي َّشَّ
َّيِۡه  يَّهِۡدۡىِۤۡ  ِ ي ُِنيُۡبِ مَّۡنِاِل

14.  িামদর কামি জ্ঞান 
আিার পরই িারা 
পারস্পসরক সেমভমদর 
কারমণ মিমভদ কমরমি। 
যসদ আপনার পালনকিব ার 
পক্ষ প্রেমক সনসদব ষ্ট িময় 
পযবন্ত অেকামশর পেূব 
সিিান্ত না োকি, িমে 
িামদর ফয়িালা হময় প্রযি। 
িামদর পর যারা সকিাে 
প্রাপ্ত হময়মি, িারা 
অস্বসস্তকর িমেমহ পসিি 
রময়মি। 

14.  And they did not 
become divided until 
after what came to 
them of knowledge, 
through rivalry among 
themselves. And if it 
had not been for a 
word that had already 
gone forth from your 
Lord for an appointed 
term, it would have 
been judged between 
them. And indeed 
those, who were made 
to inherit the Scripture 
after them, are in 
hopeless doubt 
concerning it.  

ۤۡا  مَّا وَِّ ُقۡو ِ    تَّفَّر َّ  مَّا  بَّعۡدِِ  ِمۡنِ    اِۡل َّ
ٓاءَُّهُم  َِّبَّغۡيًا   الۡعِلُۡمِجَّ َّوِۡ  وَُِّهۡمِبَّيۡن ۡلَّ  ل

َّلِِ ةِ ك َّقَّۡت  مَّ ب ب ِكَّ  ِمۡنِسَّ ِر َّ اَّجَّل   اِٰل 
ِ م ً َُّهۡمِل َُّقِِضَّ  م ُسَّ ال َِّذيۡنَّ  اِن َِّ وَّ بَّيۡن
َِّفِۡ  ِهۡمِ  ِمۡن  بَّعۡدِِ ا الِۡكتٰبَّ اُۡوِرُثو  ل
ِ   م ِنۡهُِ  شَّك     ِِِ ُمِريۡب 

15.  িুিরাং আপসন এর 
প্রসিই দাওয়াি সদন এেং 
হুকুম অনুযায়ী অসেচল 
োকুন; আপসন িামদর 
প্রখয়ালখুশীর অনুিরণ 
করমেন না। েলুন, আল্লাহ 

15.  So to that 

(religion) then invite 

(O Muhammad). And 

be upright as you are 

commanded. And do 

not follow their desires.  

ِ ِۤۡاۡستَّقِۡم وَِّۚ  ِفَّاۡدعُِ فَّلِذٰلِكَّ ا  كَّمَّ
ِ ُقۡل وَِّ اَّۡهوَّٓاءَُّهۡمِ تَّت َّبِعِۡۡلَّ وَِّ اُِمۡرتَّ
ۤۡ  اٰمَّنُۡتِ لَّ ِِبَّا ُِ اَّنۡزَّ ِِمۡن   اّٰلله  و َِّ ِكتٰب 



প্রয সকিাে নাসযল 
কমরমিন, আসম িামি 
সেশ্বাি িাপন কমরসি। 
আসম প্রিামামদর মমধ্ে 
নোয় সেচার করমি আসদষ্ট 
হময়সি। আল্লাহ আমামদর 
পালনকিব া ও প্রিামামদর 
পালনকিব া। আমামদর 
জমনে আমামদর কমব এেং 
প্রিামামদর জমনে প্রিামামদর 
কমব। আমামদর মমধ্ে ও 
প্রিামামদর মমধ্ে সেোদ 
প্রনই। আল্লাহ আমামদরমক 
িমমেি করমেন এেং িাাঁরই 
সদমক প্রিোেিব ণ হমে। 

And say: “I believe in 

what Allah has sent 

down of the Book. And 

I have been 

commanded to be just 

among you. Allah is 

our Lord and your 

Lord. For us are our 

deeds and for you your 

deeds. No argument 

between us and you. 

Allah will bring us 

together, and to Him is 

the journeying.”  

َُّكُمِ ِۡلَّعِۡدلَّ اُِمۡرُت  ُِ  بَّيۡن َّا  اَّّٰلله ب ُن   رَّ
ب ُُكۡمِ وَِّ ِۤۡ رَّ َّـنَّا ُـنَّا  ل ال َّـُكۡم  وَِّاَّۡعمَّ ل

ا ةَِّ  ۡلَّ   لُُكۡمِاَّۡعمَّ َّنَّا   ُحج َّ  وَِّ  بَّيۡن
َُّكُمِ ُِ  بَّيۡن ُع   اَّّٰلله ۡمَّ َّنَّاَيَّ َّيۡهِِ وَِّ  بَّيۡن  اِل
َِّصۡيُُؕ  ِِِ اۡۡل

16.  আল্লাহর দ্বীন প্রমমন 
প্রনয়ার পর যারা প্রি 
িম্পমকব  সেিমকব  প্রেৃত্ত হয়, 
িামদর সেিকব  িামদর 
পালনকিব ার কামি োসিল, 
িামদর প্রসি আল্লাহর গযে 
এেং িামদর জমনে রময়মি 
কম ার আযাে। 

16. And those who argue 

about  Allah  after  He  

has been acknowledged, 

their argument is 

invalid with their Lord,  

and  upon them will be  

(His) wrath,  and  for 

them  will be a severe 

punishment.  

ۡونَِّ  ال َِّذيۡنَِّوَِّ ِ    ِِفِ  ُُيَّٓاج ُ ِمۡن    اّٰلله
َّهِ  بَّعِۡد  تُُهۡم  مَّا اۡستُِجيۡبَّ ل ُحج َّ

ةِ  ب ِِهۡم ِعنۡدَّ  دَّاِحضَّ َّيِۡهۡم  وَِّرَّ عَّل
ب   ُۡم  و َِّغَّضَّ َِلَّ   شَِّديۡدِ   عَّذَّاب 

17.  আল্লাহই িিেিহ 
সকিাে ও ইনিামফর 
মানদন্ড নাসযল কমরমিন। 
আপসন সক জামনন, িম্ভেিুঃ 
প্রকয়ামি সনকেেিী। 

17.  Allah it is who has 

sent down the Book 

with truth and the 

Balance. And what will 

make you know, 

perhaps the Hour is 

near.  

ُِ ِِالِۡكتٰبَّ  اَّنۡزَّلَِّال َِّذۡىۤۡ  اَّّٰلله َّق   بِاۡۡل
انَِّوَِّ ِ يُۡدِريۡكَّ   مَّا وَِّ  اۡۡلِيۡزَّ َّعَّل َّ  ل

اعَّةَّ  ِ  الس َّ  ِِِ قَِّريۡب 
18.  যারা িামি সেশ্বাি 
কমর না িারা িামক িসডৎ 
কামনা কমর। আর যারা 

18.     Those   who seek   

to hasten it are the 

ones who do not 

َّۡستَِّ ِ  ال َِّذيۡنَّ   بِهَّا عِۡجُل ي   ۡلَّ
اٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّ  وَِّابِهَِّيُۡؤمِنُۡونَّ 



সেশ্বাি কমর, িারা িামক 
ভয় কমর এেং জামন প্রয, িা 
িিে। প্রজমন রাখ, যারা 
প্রকয়ামি িম্পমকব  সেিকব  
কমর, িারা দরূেিী পে 
ভ্রষ্টিায় সলপ্ত রময়মি। 

believe in it.  While  

those who believe are  

fearful  of  it   and  they  

know  that  it   is  the 

truth.  Behold, indeed 

those who dispute 

concerning the Hour 

are in error far away.  

َُّمۡونَّ وَِّ َۚۙمِنۡهَّا ُمۡشِفُقۡونَِّ َّعۡل َّاي  اَّّن َّ
ِ ُ َّق  ُِۤۡۚؕ ِاۡۡل  ِِفُُِيَّاُرۡونَّ  ال َِّذيۡنَِّاِن َّ  اَّۡلَّ

اعَِّة  َِّفِۡالس َّ لٰل    ل  ِِِ بَّعِيۡدِ ضَّ

19.  আল্লাহ িাাঁর োোমদর 
প্রসি দয়ালু। সিসন যামক 
ইচ্ছা, সরসযক দান কমরন। 
সিসন প্রেল, পরাক্রমশালী। 

19. Allah is Subtle with 

His slaves. He provides 

for whom He wills. 

And He is the All 

Strong, the All Mighty.  

 ُ ِ اَّّٰلله َِّطيۡف   َّاِده    ل َّۡرُزُقِ  بِعِب مَّۡن    ي
ٓاءُِ ِ  ُهوَِّ  وَِّ ي َّشَّ ُ  ِِِ الۡعَِّزيۡزُِ  الۡقَِّوى 

20.  প্রয প্রকউ পরকামলর 
ফিল কামনা কমর, আসম 
িার জমনে প্রিই ফিল 
োসডময় প্রদই। আর প্রয 
ইহকামলর ফিল কামনা 
কমর, আসম িামক িার 
সকিু সদময় প্রদই এেং 
পরকামল িার প্রকান অংশ 
োকমে না। 

20. Whoever desires 

the harvest of the 

Hereafter, We give him 

increase in its harvest. 

And whoever desires 

the harvest of the 

world, We give him 

thereof, and for him 

there is not any portion 

in the Hereafter.   

َِّ مَّۡن  ۡرثَّ   يُِريۡدُِ  انَِّك ةِِ حَّ  اۡۡلِٰخرَّ
َِّزدِۡ َّهِ   ن ۡرثِهِ   ِِفِۡ  ل  كَّانَِّ  مَّۡنِ  وَِّ   حَّ

ِيُِريُۡد  ۡرثَّ َّا  حَّ نۡي ُ  وَِّمِنۡهَّا  نُۡؤتِهِ الد 
َّهِ مَّا  ةِِِِف  ل ِ ِمۡن   اۡۡلِٰخرَّ  ِِِ ن َِّصيۡب 

21.  িামদর সক এমন 
শরীক প্রদেিা আমি, যারা 
িামদর জমনে প্রি ধ্মব সিি 
কমরমি, যার অনুমসি 
আল্লাহ প্রদনসন ? যসদ চুডান্ত 
সিন্ধান্ত না োকি, িমে 
িামদর েোপামর ফয়িালা 
হময় প্রযি। সনশ্চয় 
যামলমমদর জমনে রময়মি 
যন্ত্রণাদায়ক শাসস্ত। 

21. Or do they have 

partners (of Allah) who 

have ordained for them 

in religion that which 

Allah has not allowed. 

And if it had not been 

for a decisive word 

(gone forth already), it 

would have been 

judged between them. 

And indeed the wrong 

doers, for them is a 

painful punishment.  

ُۡم  اَّمِۡ كٰ ُؤاَلَّ ُعۡوا  ُشرَّ ُۡمِشَّرَّ م ِنَّ  َلَّ
يِۡنِ َّۡمِ    مَّا     الد ِ َّاۡذَّۡنِ       ل  بِهِِ       ي
ُِ َّوِۡوَِّ   اّٰلله ةُِ   ۡلَّ     ل َّلِمَّ ِۡ    ك  فَّۡصِلِال

َُّقِِضَِّ َُّهۡمِ   ل لِِمۡيَّ   اِن َّ   وَِّ بَّيۡن الظه
ُۡمِ ِ  َلَّ ِ    عَّذَّاب   ِِِ اَّلِيۡم 



22.  আপসন কামফরমদরমক 
িামদর কৃিকমমবর জমনে 
ভীিিন্ত্রস্ত প্রদখমেন। িামদর 
কমমবর শাসস্ত অেশেই 
িামদর উপর পসিি হমে। 
আর যারা মুসমন ও 
িৎকমী, িারা জান্নামির 
উদোমন োকমে। িারা যা 
চাইমে, িাই িামদর জমনে 
িামদর পালনকিব ার কামি 
রময়মি। এোই েড 
পরুস্কার। 

22. You will see the 

wrongdoers fearful of 

what they have earned, 

and it will (surely) 

befall them. And those 

who believe and do   

righteous deeds will be 

in flowering meadows 

of the gardens. They 

will have what they 

desire with their Lord.  

That is what is the 

supreme bounty.  

ى  لِِمۡيَِّ تَّرَّ  ِم َّا  ُمۡشِفقِۡيَِّ  الظه
بُۡوا ِ ُهوَّ  وَِّ  كَّسَّ ال َِّذيۡنَّ  وَِّ بِِهۡمِ  وَّاقِع 

ِٰ لِٰحِتِ  عَِّملُوا وَِّ  مَّنُۡواا  ِِفِۡ  الصه
ۡوٰضِت  َّـنهِتِ   رَّ ُۡمِ     اۡۡل ا     َلَّ  م َّ
ٓاُءۡونَِّ ب ِِهۡمِ ِعنۡدَِّ  يَّشَّ ِ  رَّ ُهوَّ   ذٰلِكَّ
 ِ الۡكَّبِۡيُِ الۡفَّۡضُلِ

23.  এরই িুিংোদ প্রদন 
আল্লাহ িার প্রিিে 
োোমক, যারা সেশ্বাি 
িাপন কমর ও িৎকমব কমর। 
েলুন, আসম আমার 
দাওয়ামির জমনে 
প্রিামামদর কামি প্রকেল 
আত্নীয়িাজসনি প্রিৌহাদব  
চাই। প্রয প্রকউ উত্তম কাজ 
কমর, আসম িার জমনে 
িামি পণুে োসডময় প্রদই। 
সনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, 
গুণগ্রাহী। 

23.    That is of which 

Allah gives good 

tidings to His slaves, 

those who believe and 

do righteous deeds. Say 

(O Muhammad): “I do 

not ask you for it a 

payment, except 

kindness through 

kinship.” And whoever 

earns a good deed, We 

will increase for him 

therein good. Indeed, 

Allah is Oft Forgiving, 

Most appreciative. 

ُرِ   ال َِّذۡىِ  ذٰلِكَّ  َّش ِ ُِ   يُب َّادَُّه     اّٰلله  ِعب
 عَِّملُوا  وَِّ   اٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّ

لِٰحِتِ ۤۡ  ُقل الصه َّيِۡه  اَّۡسٔــَّلُُكۡمِۡل َّ عَّل
َّوَّد َّةَِّاِۡل َّ  اَّۡجًرا  مَّۡنِ  وَِّ  الُۡقۡرّٰبِِِف   اۡۡل

ۡف  ِ نَّةًِ ي َّۡقَتَّ سَّ َّهِ    ن َِّزدِۡ  حَّ فِيۡهَّا    ل
َِّ    اِن َِّ    ُحۡسنًا  غَُّفۡورِ     اّٰلله
 ِِِ شَُّكۡورِ 

24.  নাসক িারা একো 
েমল প্রয, সিসন আল্লাহর 
সেরুমি সমেো রেনা 
কমরমিন? আল্লাহ ইচ্ছা 
করমল আপনার অন্তমর 
প্রমাহর এাঁমে সদমিন। েস্তুিুঃ 
সিসন সমেোমক সমটিময় প্রদন 

24.    Or do they say: 

“He has invented a lie 

against Allah.” Then if 

Allah willed, He could 

have sealed over your 

heart. And Allah will 

eliminate falsehood 

and will establish the 

َُّقۡولُۡونَِّ اَّۡم  ٰى  ي ِافَۡتَّ ِ  عَّلَّ  كَِّذبًااّٰلله
اِِ  فَّاِۡنِ ُ  ي َّشَّ ۡتِۡمِ  اّٰلله ِ  عَّٰلِ َيَّ  وَِّ  قَّلۡبِكَّ
ۡحُِ ُ   ُيَّ ِ اّٰلله َّاِطلَّ ِ   وَِّ   الۡب ُ ِ   ُُيِق  َّق َّ   اۡۡل

ِۡۤ ِ   اِن َّه     بِكَّلِمٰتِه  اِت    عَّلِيۡم  بِذَّ



এেং সনজ োকে দ্বারা 
িিেমক প্রসিসিি কমরন। 
সনশ্চয় সিসন অন্তসনবসহি 
সেষয় িম্পমকব  িসেবমশষ 
জ্ঞাি। 

truth by His words. 

Indeed, He is Aware of 

what is in the breasts.  

ُدۡورِِ  ِِِ الص ُ

25.  সিসন িাাঁর োোমদর 
িওো কেুল কমরন 
পাপিমূহ মাজব না কমরন 
এেং প্রিামামদর কৃি সেষয় 
িম্পমকব  অেগি রময়মিন। 

25.   And  He  it  is  

who accepts repentance  

from  His slaves, and  

He pardons  the  evil 

deeds, and He knows 

what you do.  

َُّل   ال َِّذۡىُِهوَّ  وَِّ َّۡقب  عَّۡن   الت َّۡوبَّةَِّ  ي
َّاِدهِ  َّعُۡفۡوا   وَِّ  ِعب ي ِاِٰتِ  عَِّنِ  ي  وَِّ  الس َّ
َُّم  َّعۡل َۙ  مَّا   ي  ِِِ تَّۡفعَّلُۡونَّ

26.  সিসন মুসমন ও 
িৎকমীমদর প্রদায়া প্রশামনন 
এেং িামদর প্রসি স্বীয় 
অনুগ্রহ োসডময় প্রদন। আর 
কামফরমদর জমনে রময়মি 
কম ার শাসস্ত। 

26.  And He answers 

(the supplication of) 
those who believe and 

do righteous deeds, 
and   increase   for 

them from His bounty. 
And the disbelievers, 

for them will be a 
severe punishment.  

َّۡستَِّجيُۡبِ وَِّ  وَِّ اٰمَّنُۡواال َِّذيۡنَّ  ي
لِٰحِت  عَِّملُوا َِّزيُۡدُهۡم  وَِّالصه  م ِۡنِي
ُۡمُِرۡونَّ الۡكٰفِِوَِّ فَّۡضلِهِ  عَّذَّاب   َلَّ
 ِِ شَِّديۡدِ 

27.  যসদ আল্লাহ িাাঁর িকল 
োোমক প্রচুর সরসযক 
সদমিন, িমে িারা 
পসৃেেীমি সেপযবয় িৃসষ্ট 
করি। সকন্তু সিসন প্রয 
পসরমাণ ইচ্ছা প্রি পসরমাণ 
নাসযল কমরন। সনশ্চয় 
সিসন িাাঁর োোমদর খের 
রামখন ও িেসকিু প্রদমখন। 

27.    And if Allah had  

extended the provision 

for  His  slaves,  they 

would have committed 

tyranny  on  the  earth, 

but He sends  down  by  

the measure   what  He  

wills.  Indeed He is, of 

His slaves, Informed, 

Seer.  

َّۡو  وَِّ ِ   ل طَّ ُ     بَّسَّ ۡزقَّ    اّٰلله ِ َّاِده     الر   لِعِب
َّغَّۡوا َّب لِٰكۡنِ  اۡۡلَّۡرِض   ِِفِ  ل لُِ  وَّ  ي ُنَّ ِ
ٓاءُِ م َّابِقَّدَّر   َّاِده   اِن َّهِ  ِيَّشَّ بِۡي  ِبِعِب  خَّ
 ِِِ بَِّصۡي ِ

28.  মানুষ সনরাশ হময় 
যাওয়ার পমর সিসন েৃসষ্ট 
েষবণ কমরন এেং স্বীয় 
রহমি িসডময় প্রদন। সিসনই 
কাযবসনেবাহী, প্রশংসিি। 

28.  And He it is who 

sends down the rain 

after when they had 

despaired, and He 

spreads out His mercy. 

And He is the Protector, 

لُِ    ال َِّذۡىِ   ُهوَِّ وَِّ َّيۡثَّ    يُنَّ ِ   ِمۡنِ  الۡغ
َّنُۡشُرِ   وَِّ   قَّنَُّطۡوا  مَّا   بَّعۡدِِ ۡۡحَّتَّهِ   ي   رَّ
ُِ ُهوَّ  وَِّ َِّميۡدُِ   الۡوَِّل    اۡۡل



the Praiseworthy.  

29.  িাাঁর এক সনদশবন 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
িৃসষ্ট এেং এিদভুময়র মমধ্ে 
সিসন প্রযিে জীে-জন্তু 
িসডময় সদময়মিন। সিসন 
যখন ইচ্ছা এগুমলামক 
একসত্রি করমি িক্ষম। 

29.   And  of  His  signs  

is  the creation  of  the  

heavens and the earth, 

and whatever He has 

dispersed in them both  

of  creatures.  And He 

has Power over 

gathering them when 

He wills.  

لُۡق  اٰيٰتِهِ ِمۡن  وَِّ مٰوِٰتِخَّ  الس َّ
ِ  مَّا وَِّ اۡۡلَّۡرِضِوَِّ ا  بَّث َّ ِمۡن   فِيِۡهمَّ
ۡعِِهۡمِ   عَّٰل    ُهوَِّ   وَِّ  ةِ دَّٓاب َِّ   اِذَّا    َجَّ

ٓاءُِ ِ    يَّشَّ  ِِ قَِّديۡر 
30.  প্রিামামদর উপর 
প্রযিে সেপদ-আপদ পসিি 
হয়, িা প্রিামামদর কমমবরই 
ফল এেং সিসন প্রিামামদর 
অমনক প্রগানাহ ক্ষমা কমর 
প্রদন। 

30. And whatever 

befalls you of 

misfortune, it is for 

what your hands have 

earned. And He 

forgives much.  

ِۤۡ وَِّ ابَُّكۡم  مَّا َّة   م ِۡنِاَّصَّ ام ُِصيۡب  فَّبِمَّ
َّۡت  ب َّعُۡفۡوا وَِّ اَّيِۡديُۡكۡمِكَّسَّ  عَّۡنِ ي

ُؕ  ِِِ كَّثِۡي 
31.  প্রিামরা পসৃেেীমি 
পলায়ন কমর আল্লাহমক 
অক্ষম করমি পার না এেং 
আল্লাহ েেিীি প্রিামামদর 
প্রকান কাযবসনেবাহী প্রনই, 
িাহাযেকারীও প্রনই। 

31.  And you cannot 

escape (from Allah) in 

the earth.  And for you 

other than Allah there 

is not any protector, 

nor a helper.  

ۤۡ  وَِّ ِ  اَّنۡتُۡمِ مَّا ُۚۖۚ  ِاۡۡلَّۡرِضِ ِِفِ  ِِبُعِۡجِزيۡنَّ
َّـُكۡمِ   مَّاوَِّ ِِ  ِن ُدوِۡ   م ِۡنِ   ل    ِمۡنِ  اّٰلله

ِل    ِو َّ ۡلَّ َِّصۡيِ   و َّ  ِ ن
32.  িমুমে ভািমান 
পেবিিম জাহাজিমূহ িাাঁর 
অনেিম সনদশবন। 

32.   And of His signs 

are the ships in the sea, 

like mountains. 

َّوَّارِِاٰيٰتِِه  ِمۡنِ وَِّ َّۡحرِِِِف  اۡۡل  الۡب
ِمُؕ َّاۡۡلَّعَۡلَّ  ِِِ ك

33.  সিসন ইচ্ছা করমল 
োিািমক োসমময় প্রদন। 
িখন জাহাজিমূহ 
িমুেপমৃি সনশ্চল হময় পমড 
প্রযন পাহাড। সনশ্চয় এমি 
প্রমিেক িেরকারী, 
কৃিমজ্ঞর জমনে 
সনদশবনােলী রময়মি। 

33.   If  He  wills,  He  

could   still  the  wind,  
then  they (the ships)  

would become  
motionless  on  its 

surface (the sea). 
Indeed, in that are 
signs for everyone 

patient, grateful. 

اۡ  اِۡنِ يۡحَّ  يُۡسِكِنِي َّشَّ ِ َّلۡنَِّالر  َّۡظل  فَّي
وَّاِكدَِّ ُؕ   عَّٰلِ  رَّ هِۡره  ِ  ِِفِۡ  اِن َِّ  ظَّ  ذٰلِكَّ
ٰيٰت   ِل ِِ ۡلَّ ِ ب َّار    ـُكل  َۙشَِّ صَّ  ِ ُكۡور 



34.  অেো িামদর 
কৃিকমমবর জমনে প্রিগুমলামক 
ধ্বংি কমর প্রদন এেং 
অমনকমক ক্ষমাও কমর 
প্রদন। 

34.  Or He could 

destroy them (by 

drowning) for what 

they have earned. And 

He pardons much. 

بُۡوا   ِِبَّا   يُۡوبِۡقُهن َّ    اَّوِۡ  وَِّ   كَّسَّ
َّعُۡف   ِِِ كَّثِۡيِ  عَّۡنِي

35.  এেং যারা আমার 
ক্ষমিা িম্পমকব  সেিকব  
কমর, িারা প্রযন জামন প্রয, 
িামদর প্রকান পলায়মনর 
জায়গা প্রনই। 

35.  And may know 

those who argue 

concerning Our 

revelations that they do 

not have any refuge.  

َّمَّ  و َِّ َّعۡل َّاِدلُۡونَِّ    ال َِّذيۡنَِّي ِۤۡ  َُي َّاُؕ   ِِفۡ   اٰيٰتِن
ُۡم   مَّا ِ  م ِۡنِ َلَّ ِيۡص   ِِِ ّم َّ

36.  অিএে, প্রিামামদরমক 
যা প্রদয়া হময়মি িা পাসেবে 
জীেমনর প্রভাগ মাত্র। আর 
আল্লাহর কামি যা রময়মি, 
িা উৎকৃষ্ট ও িায়ী িামদর 
জমনে যারা সেশ্বাি িাপন 
কমর ও িামদর পালনকিব ার 
উপর ভরিা কমর। 

36.  So whatever of 

things you have been 

given is an enjoyment 

of the life of the world.  

And that which is with 

Allah is better and 

more lasting for those 

who believe and upon 

their Lord they trust.  

 ۡۤ ا ء     م ِۡنِ  اُۡوتِيۡتُۡم  فَّمَّ ۡ تَّاعُِ َشَّ  فَّمَّ
َّيٰوِة  َّا  اۡۡل نۡي ُ ِ   ِعنۡدَِّ     مَّا   وَِّ  الد  اّٰلله
ۡي ِ عَّٰل  وَِّاٰمَّنُۡوا   لِل َِّذيۡنَِّ   اَّبٰۡقِ و َِّ  خَّ

ب ِِهۡمِ َّتَّوَِّ   رَّ  ِِِ ك َّلُۡونَّ ي
37.  যারা েড প্রগানাহ ও 
অশ্লীল কাযব প্রেমক প্রোঁমচ 
োমক এেং প্রক্রাধ্াসিি 
হময়ও ক্ষমা কমর, 

37. And those who 

avoid the greater sins 

and indecencies, and 

when they are angry, 

they forgive. 

َّنِبُۡونَّ  ال َِّذيۡنَِّ وَِّ ۡت ٰ ٮ ِرََِّيَّ  وَِّاۡۡلِۡثِم  كَّب
ِ  ُهۡمِمَّا غَِّضبُۡوا  اِذَّا وَِّ الۡفَّوَّاِحشَّ
َّغِۡفُرۡونَِّ  ِِِ ي

38.  যারা িামদর 
পালনকিব ার আমদশ মানে 
কমর, নামায কাময়ম কমর; 
পারস্পসরক পরামশবক্রমম 
কাজ কমর এেং আসম 
িামদরমক প্রয সরসযক 
সদময়সি, িা প্রেমক েেয় 
কমর, 

38. And those who 

answer the call of their 

Lord and establish 

prayer, and whose 

affairs are a matter of 

counsel among them, 

and from what We 

have provided them, 

they spend.  

ابُۡواال َِّذيۡنَّ وَِّ ب ِِهۡم  اۡستَّجَّ  وَِّلِرَّ
لٰوةَِّاَّقَّاُموا   اَّۡمُرُهۡمِ وَِّ الص َّ
َُّهۡمِ ُشۡوٰرى  زَّقۡنُٰهۡمِ  ِم َّا   وَِّ بَّيۡن   رَّ
 ِِِ يُنِۡفُقۡونَِّ



39.  যারা আক্রান্ত হমল 
প্রসিমশাধ্ গ্রহণ কমর। 

39. And those who, 

when tyranny strikes 

them, they defend 

themselves. 

ۤۡ ال َِّذيۡنَّ  وَِّ ابَُّهُمِاِذَّا َّۡۡغُ  اَّصَّ  ُهۡمِالۡب
َِّصُرۡونَِّ َّنۡت  ِ ي

40.  আর মমের প্রসিফল 
প্রিা অনুরূপ মেই। প্রয 
ক্ষমা কমর ও আমপাষ কমর 
িার পরুস্কার আল্লাহর 
কামি রময়মি; সনশ্চয় সিসন 
অিোচারীমদরমক পিে 
কমরন নাই। 

40. And the recompense 

for an evil is an evil 

one like it. Then 

whoever forgives and 

makes reconciliation, 

so his reward is from 

Allah. Indeed, He does 

not like wrongdoers.  

زٰ ُؤاوَِّ ئَّةِ   جَّ ي ِ ئَّةِ   سَّ ي ِ ۡن م ِثۡلُهَّا  سَّ  فَّمَّ
َّحَّ  وَِّ  عَّفَّا َّۡجُرهِ  اَّۡصل ِ   فَّا ِِ  عَّلَّ  اّٰلله
ِ  اِن َّهِ  ِ  ۡلَّ ُ لِِمۡيَِّ  ُُيِب   ِِِ الظه

41.  সনশ্চয় প্রয 
অিোচাসরি হওয়ার পর 
প্রসিমশাধ্ গ্রহণ কমর, 
িামদর সেরুমিও প্রকান 
অসভমযাগ প্রনই। 

41. And whoever takes 

revenge after he has 

suffered wrong, then 

for such, upon them is 

not any way (blame). 

َِّنِ وَِّ رَِّ  ۡلَّ  ُظلِۡمهِ    بَّعۡدَِّ   انتَّصَّ
ِ ٰ ٮ ِكَّ َّيِۡهۡمِ مَّا  فَّاُول  م ِۡنِ  عَّل
ُؕ ِبيۡل   ِِِ سَّ

42.  অসভমযাগ প্রকেল 
িামদর সেরুমি, যারা 
মানুমষর উপর অিোচার 
চালায় এেং পসৃেেীমি 
অনোয়ভামে সেমোহ কমর 
প্রেডায়। িামদর জমনে 
রময়মি যন্ত্রণাদায়ক শাসস্ত। 

42. The way (of blame) 

is only against those 

who wrong mankind, 

and rebel in the earth 

without right. Those 

will have a painful 

punishment.  

َّا ِبيُۡل  اِّن َّ ِعَِّالس َّ ال َِّذيۡنَّ  لَّ
َّۡظلُِمۡونَّ  َّبۡغُۡونَِّ  وَِّ الن َّاسَّ ي   ِِفِ  ي
َّۡيِ   اۡۡلَّۡرِضِ ِِبِغ َّق  ِ  اۡۡل ٰ ٮ ِكَّ ُۡم   اُول َلَّ
ِ  ِِ لِيۡم ِاَِّ  عَّذَّاب 

43.  অেশেই প্রয িের কমর 
ও ক্ষমা কমর সনশ্চয় এো 
িাহসিকিার কাজ। 

43. And whoever is 

patient and forgives. 

Indeed, that is of the 

affairs (requiring) 

courage.  

َّۡنِ وَِّ َّ   ۡلَّ بَّ ِ  اِن َِّ غَّفَّرَِّ وَِّ صَّ ِۡنِ  ذٰلِكَّ  ۡلَّ
 ِِِ اۡۡلُُمۡورِِ عَّۡزِم 

44.  আল্লাহ যামক পে ভ্রষ্ট 
কমরন, িার জমনে সিসন 
েেিীি প্রকান কাযবসনেবাহী 
প্রনই। পাপাচারীরা যখন 

44. And he whom Allah 

sends astray, then for 

him there is not any 

protector after Him. 

ُِ   ي ُۡضلِِلِ  مَّۡنِ وَِّ ا  اّٰلله َّه    فَّمَّ   ِمۡنِ ل
ِل    ى  وَِّ ُۚؕ ِبَّعِۡدهِ  م ِۡن  و َّ لِِمۡيَِّ   تَّرَّ  الظه



আযাে প্রিেক্ষ করমে, 
িখন আপসন িামদরমক 
প্রদখমেন প্রয, িারা েলমি 
আমামদর সফমর যাওয়ার 
প্রকান উপায় আমি সক? 

And you will see the 

wrongdoers when they 

see the punishment, 

saying, is there any 

way toward return.  

اَُّوا ۡلَّ َّا  ِالۡعَّذَِّ   رَّ َُّقۡولُۡونَِّ   ابَّ ۡلِ     ي  هَّ
د ِ    اِٰلِ  ِ م ِۡن    مَّرَّ ِبيۡل   ِِِ سَّ

45.  জাহান্নামমর িামমন 
উপসিি করার িময় 
আপসন িামদরমক প্রদখমেন, 
অপমামন অেনি এেং অধ্ব 
সনমীসলি দসৃষ্টমি িাকায়। 
মুসমনরা েলমে, 
প্রকয়ামমির সদন ক্ষসিগ্রস্ত 
িারাই, যারা সনমজমদর ও 
িামদর পসরোর-পসরজমনর 
ক্ষসি িাধ্ন কমরমি। শুমন 
রাখ, পাপাচারীরা িায়ী 
আযামে োকমে। 

45.  And you will see 

them, (when) they are 

brought before it 

(Hell), they shall be 

downcast with disgrace, 

looking with veiled 

eyes. And those who 

believe will say, indeed, 

the losers are those 

who lost themselves and 

their families on the 

Day of Resurrection. 

Behold, indeed the 

wrongdoers are in an 

enduring punishment.  

ُضۡونَّ  ٰرٮُهۡمِتَِّ وَِّ َّيۡهَّا يُعۡرَّ عَّل
ل ِ نَّ مِِٰخِشعِۡيَّ  َّنُۡظُرۡونَّ الذ ُ ِمۡن ي
ِ ۡرف  ِف ِ  طَّ ۤۡاِذيۡنَّ ال َِّقَّالَّ وَِّ خَّ  اٰمَّنُۡو
ۤۡاال َِّذيۡنَّ  اۡۡلِٰسِريۡنَِّاِن َّ  ِسُرۡو  خَّ

ُهۡم  ةِِيَّۡومَّ اَّۡهلِيِۡهۡم وَِّاَّنُۡفسَّ  الۡقِيٰمَّ
 ۡۤ لِِمۡيَّ  اِن َِّاَّۡلَّ ِ ِِفِۡالظه  عَّذَّاب 
ِ  ِِِ م ُقِيۡم 

46.  আল্লাহ িা’আলা 
েেিীি িামদর প্রকান 
িাহাযেকারী োকমে না, প্রয 
িামদরমক িাহাযে করমে। 
আল্লাহ িা’আলা যামক 
পেভ্রষ্ট কমরন, িার প্রকান 
গসি প্রনই। 

46.  And  there  will  

not  be for them  any 

protectors to  help  

them  other  than 

Allah. And  he  whom  

Allah   sends   astray, 

then  for  him  there  is  

not  any  way.  

ُۡمِ   كَّانَِّ  مَّا وَِّ َّٓاءَّ   م ِۡنِ  َلَّ اَّۡولِي
ُۡمِ َّنُۡصُرۡوّنَّ ِِ ُدۡوِنِم ِۡن  ي  مَّۡنِ وَِّ اّٰلله
ُِ ي ُۡضلِِل  ا  اّٰلله َّهِ   فَّمَّ ِمۡن   ل
ُؕ ِبيۡل    سَّ

47.  আল্লাহ িা’আলার পক্ষ 
প্রেমক অেশেম্ভােী সদেি 
আিার পমূেব প্রিামরা 
প্রিামামদর পালনকিব ার 
আমদশ মানে কর। প্রিসদন 
প্রিামামদর প্রকান আশ্রয়িল 

47.  Answer the call of 

your Lord before that 

there comes from Allah 

a Day which cannot be 

averted. You do not 

have any refuge that 

Day, nor have you any 

ب ُِكۡمِاِۡستَِّجيۡبُۡوا   اَّۡنِم ِۡن قَّبِۡل  لِرَّ
 َّ َّۡومِ ي َّاِۡت د َِّۡل َّ  ي َّه   مَّرَّ ِِ ِمنَِّل  مَّا اّٰلله

َِّ ا   م ِۡنِ ُكۡمِل َُّكۡمِ مَّاو َِّ ي َّۡومَّٮ ِذِ م َّلۡجَّ  ل



োকমে না এেং িা 
সনমরাধ্কারী প্রকউ োকমে 
না। 

(power of) denial.  ِن َِّكۡيِ  م ِۡن  

48.  যসদ িারা মুখ 
সফসরময় প্রনয়, িমে 
আপনামক আসম িামদর 
রক্ষক কমর পা াইসন। 
আপনার কিব েে প্রকেল 
প্রচার করা। আসম িামদর 
রক্ষক কমর পা াইসন। 
আপনার কিব েে প্রকেল 
প্রচার করা। আসম যখন 
মানুষমক আমার রহমি 
আস্বাদন করাই, িখন প্রি 
উল্লসিি, আর যখন িামদর 
কৃিকমমবর কারমণ িামদর 
প্রকান অসনষ্ট ঘমে, িখন 
মানুষ খুে অকৃিজ্ঞ হময় 
যায়। 

48. So if they turn 

away, then We have 

not sent you as a guard 

over them. Upon you is 

not except to convey 

(the message). And 

indeed, when We cause 

man to taste of mercy 

from Us, he rejoices in 

it. And if an evil befalls 

them for what their 

own hands have sent 

forth, then indeed, man 

(becomes) ingrate. 

ُضۡوا  فَّاِۡنِ ِۤۡاَّۡعرَّ ا لۡنٰكَّ  فَّمَّ اَّۡرسَّ
َّيِۡهۡمِ ِفيًۡظا عَّل َّيۡكَّ  اِۡنِ حَّ ِعَّل  اِۡل َّ
َّلٰغُِ ۤۡ وَُِّۚؕ ِالۡب ِۤۡاِن َّا َّا  اِذَّا انَِّاَّذَّقۡن مِن َّا  اۡۡلِنۡسَّ
ۡۡحَّةًِ ُتِصبُۡهۡم  اِۡنِ وَِّبِهَّافَِّرحَّ  رَّ
ئَّة  ِ ي ِ مَّۡتِ ِِبَّا   سَّ   فَّاِن َِّ  اَّيِۡديِۡهۡمِ  قَّد َّ

انَِّ  ِ كَُّفۡورِ   اۡۡلِنۡسَّ

49.  নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর রাজত্ব আল্লাহ 
িা’আলারই। সিসন যা 
ইচ্ছা, িৃসষ্ট কমরন, যামক 
ইচ্ছা কনো-িন্তান এেং 
যামক ইচ্ছা পতু্র িন্তান দান 
কমরন। 

49. To Allah belongs 

the sovereignty of the 

heavens and the earth. 

He creates what He 

wills. He bestows upon 

whom He wills female 

(offspring), and bestows 

upon whom He wills 

male (offspring).  

ِ ِ مٰوِٰتِ   ُملُۡكِ  ّٰلِل  َّ  اۡۡلَّۡرِضِ وَِّ  الس َّ
ۡلُُقِ ٓاءُِ   مَّا   َيَّ َّهَُّبِ  يَّشَّ َّۡنِ  ي ٓاُء   ِۡل ي َّشَّ
َّاثًا َّهَُّب    و َِّ  اِن َّۡنِ  ي ٓاُء    ِۡل ي َّشَّ

َۙ ُكۡورَّ ُ  ِِِ الذ 
50.  অেো িামদরমক দান 
কমরন পতু্র ও কনো উভয়ই 
এেং যামক ইচ্ছা েন্ধো কমর 
প্রদন। সনশ্চয় সিসন িেবজ্ঞ, 
ক্ষমিাশীল। 

50.  Or He makes them 

both, males and females, 

and He renders whom 

He wills barren.  

Indeed, He is the All 

Knower, Powerful. 

ُجُهۡمِ   اَّوِۡ و ِ انًا   يُزَّ َّاثًا و َِّ   ُذۡكرَّ  ۚ  وَِِّاِن
ۡعَُّلِ ٓاءُِ   مَّۡنِ  َيَّ  اِن َّهِ    عَّقِيًۡما    ي َّشَّ
ِ ِ  عَّلِيۡم   ِِِ قَِّديۡر 



51.  প্রকান মানুমষর জনে 
এমন হওয়ার নয় প্রয, 
আল্লাহ িার িামে কো 
েলমেন। সকন্তু ওহীর 
মাধ্েমম অেো পদব ার 
অন্তরাল প্রেমক অেো সিসন 
প্রকান দিূ প্রপ্ররণ করমেন, 
অিুঃপর আল্লাহ যা চান, 
প্রি িা িাাঁর অনমুসিক্রমম 
প্রপৌাঁমি প্রদমে। সনশ্চয় সিসন 
িমেবাচ্চ প্রজ্ঞাময়। 

51.   And  it  is  not  for 

a  mortal that Allah 

should speak to him 

except (it be) by 

revelation,  or  from 

behind a veil, or (that) 

He sends a messenger  

to reveal by His 

permission  what  He  

wills. Indeed, He is 

Exalted, Wise.  

ر        كَّانَِّ  مَّاوَِّ َّشَّ ُه     اَّۡن   لِب ي ُكَّل ِمَّ
ُِ ٓاـىِ    ِمۡنِ   اَّوِۡ   وَّۡحيًا ۡل َّ اِِ  اّٰلله رَّ و َّ

اب   ُسۡوۡلً يُۡرِسلَّ اَّۡو ِحجَّ فَّيُۡوِحَّ رَّ
ٓاءُِ  مَّابِاِۡذنِه    عَِّل  ِ  اِن َّهِ   يَّشَّ
ِكيۡم ِ  ِِِ حَّ

52.  এমসনভামে আসম 
আপনার কামি এক 
প্রফমরশিা প্রপ্ররণ কমরসি 
আমার আমদশক্রমম। 
আপসন জানমিন না, 
সকিাে সক এেং ঈমান সক? 
সকন্তু আসম এমক কমরসি 
নূর, যাদ্দ্বারা আসম আমার 
োোমদর মধ্ে প্রেমক যামক 
ইচ্ছা পে প্রদশবন কসর। 
সনশ্চয় আপসন িরল পে 
প্রদশবন কমরন- 

52.   And thus We have 

revealed to you an 

inspiration of Our 

command (O 

Muhammad). You did 

not know what the 

scripture was, nor 

(what) the faith was.  

But We have made it a 

light. We guide by 

which whom We will of 

Our slaves. And   

indeed, you are guided 

to a straight path.  

ۤۡ كَّذٰلِكَّ وَِّ َّا يۡن َّيۡكَّ اَّۡوحَّ م ِۡن  ُرۡوًحااِل
َّا الِۡكتُٰب مَّا تَّۡدِرۡىُِكنۡتَّ مَّا  ُۚؕ ِاَّۡمِرن
ِ لِٰكۡن اۡۡلُِۡيَّاُن  وَّۡلَّ عَّلۡنُٰه وَّ نُۡوًرا جَّ

ِۡدۡى  ٓاُء   مَّۡن  بِه   ّن َّ َّا  ِمۡنِن َّشَّ َّاِدن   ِعب
ِوَِّ َّتَّهِۡدۡىۤۡ   اِن َّكَّ اط   اِٰلِل ِصرَّ

َۙ  ِم ُۡستَّقِيۡم 

53.  আল্লাহর পে। 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডল যা 
সকিু আমি, িে িাাঁরই। 
শুমন রাখ, আল্লাহ 
িা’আলার কামিই িে 
সেষময় প্রপৌাঁমি। 

53. The path of Allah, 

to whom belongs 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is in the earth. Behold, 

to Allah reach (all) 

affairs.  

اِط  ِِ ِصرَّ َّهِ ال َِّذۡى     اّٰلله   ِِفِمَّا        ل
مٰوِٰت   ِۤۡ  اۡۡلَّۡرِض            ِِفِمَّا     وَِّ الس َّ          اَّۡلَّ

ِِ  اِلَّ      ُمۡورُِاۡۡلُِ    تَِّصۡيُِ      اّٰلله

     
 


