
 

যখুরুফ AzZukhruf      

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. Mim.   ِٰحم ِۛ ِِِ 
2.  শপথ িুস্পষ্ট সকতামের, 2.  By the Scripture, 

manifest.   
الِۡكتِٰب   ِِِ ِۛ   ۛ اۡۡلُبِۡيِِ وَّ

3.  আসম এমক কমরসি 
ককারআন, আরেী ভাষায়, 
যামত কতামরা েুঝ। 

3.  Indeed, We made it   

a Quran in Arabic that 

you might understand. 

بِي ًا ل َّعَّل َُّكۡم  عَّلۡنُٰه ُقۡرءٰنًا عَّرَّ اِن َّا جَّ
 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

4.  সনশ্চয় এ ককারআন 
আমার কামি িমুন্নত অটল 
রময়মি লওমহ মাহফুময। 

4.   And indeed, it is in 

the source of decrees 

with Us, exalted, full of 

wisdom. 

ٌّ  وَِّ َّعَِّل  َّا ل يۡن َّدَّ ِ الِۡكتِٰب ل ۤۡ اُم  اِن َّٗه ِفۡ
ٌؕ ِكيۡمٌّ  ِِِ حَّ

5. কতামরা িীমাসতক্রমকারী 
িম্প্রদায়-এ কারমণ সক 
আসম কতামামদর কাি কথমক 
ককারআন প্রতযাহার কমর 
কনে? 

5. Then should We turn 

away from you the 

reminder, disregarding 

(you), because you are 

a transgressing people. 

ۡفًحا  ۡكرَّ صَّ اَّفَّنَّۡضِرُب عَّنُۡكُم الذ ِ
 ِِِ م ُۡسِرفِۡيَِّ  قَّۡومًا  اَّۡن ُكنۡتُۡمِ

6.  পেূবেতী কলাকমদর কামি 
আসম অমনক রিূলই কপ্ররণ 
কমরসি। 

6.    And   how many a 

prophet did We send 

among the people of old.  

ِى َّا ِمۡن ن َِّب  لۡن ِف   وَّكَّۡم اَّۡرسَّ
لِۡيَِّ  ِِاۡۡلَّو َّ

7.  যখনই তামদর কামি 
ককান রিূল আগমন 

কমরমিন, তখনই তারা 
তাাঁর িামথ ঠাট্টা-সেদ্রুপ 
কমরমি। 

7.    And never came to 

them a prophet except 

that they used to 

ridicule at him.  

َّاۡتِيِۡهۡمِ مَّا  وَِّ ى      م ِۡنِ    ي اِۡل َّ    ن َِّب 
َّۡستَّهِۡزُءۡونَِّ  بِٖه    كَّانُۡوا  ِِِ ي



8.  িুতরাাং আসম তামদর 
কেময় অসিক শসি 
িম্পন্নমদরমক ধ্বাংি কমর 
সদময়সি। পেূবেতীমদর এ 
ঘটনা অতীত হময় কগমি। 

8. Then We destroyed 

stronger than these in 

might. And has 

preceded (before them) 

the example of the 

ancient peoples. 

ۤۡ اَّشَّد َّ مِنُۡهۡم بَّۡطًشا  ۡكنَّا َـّ َّۡهل فَّا
مَّٰٰض مَّثَُّل  لِۡيَِّ و َّ  ِِِ اۡۡلَّو َّ

9.  আপসন যসদ তামদরমক 
সিজ্ঞািা কমরন কক 
নমভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল 
িৃসষ্ট কমরমি? তারা অেশযই 
েলমে, এগুমলা িৃসষ্ট কমরমিন 
পরাক্রমশালী িেবজ্ঞ আল্লাহ। 

9.  And if you ask 

them: “Who created 

the heavens and the 

earth.”They will surely 

say: “The All Mighty, 

the All Knower created 

them.”  

َّقَّ  ل َُّهۡم م َّۡن خَّ َّلۡت ا َّٮ ِۡن سَّ ل وَّ
َُّقۡولُن َّ  َّي مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ ل الس َّ

َّقَُّهن َّ الۡعَِّزيُۡز الۡعَّلِيُۡم  ل  ِِِ خَّ
10.  সযসন কতামামদর িমনয 
পসৃথেীমক কমরমিন সেিানা 
এোং তামত কতামামদর িমনয 
কমরমিন পথ, যামত 
কতামরা গন্তেযস্থমল কপ াঁিমত 
পার। 

10.    He who has made 

for  you  the  earth a 

resting place, and  has  

made  for  you  therein  

roads  that  you  might 

be guided.  

َُّكُم اۡۡلَّۡرضَّ مَّهًۡدا  ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
ً ل َّعَّل َُّكۡم  َُّكۡم فِيۡهَّا ُسباُل و َّ جَّعَّلَّ ل

َُّدۡونَِّ ۡت  ِِِ َتَّ
11.  এোং সযসন আকাশ 
কথমক পাসন েষবণ কমরমিন 
পসরসমত। আতঃপর তদ্দ্বারা 
আসম মৃত ভূ-ভাগমক 
পনুরুজ্জীসেত কমরসি। 
কতামরা এমসনভামে উসিত 
হমে। 

11. And who sends 

down from the sky 

water in due measure. 

And We revive 

therewith a dead land. 

Thus will you be 

brought forth.  

ال َِّذۡىِ َّز َِّ  وَّ ٓاءِِ  ِمنَِّ لَّ ن مَّ ًۢ   الس َّ مَّٓاءً
يۡتًا  بِقَّدَّرِى ةً م َّ َّا بِٖه بَّلۡدَّ ۡرن َّنۡشَّ ۛ  ِفَّا

ِ ُجۡونَِّ  كَّذٰلِكَّ  ِ ُُتۡرَّ

12.  এোং সযসন িেসকিুর 
যগুল িৃসষ্ট কমরমিন এোং 
কন কা ও েতুস্পদ িন্তুমক 
কতামামদর িমনয যানোহমন 
পসরণত কমরমিন, 

12.   And who has 

created all the   pairs, 

and has made for you 

of ships and cattle 

those which you ride.  

َّقَّ اۡۡلَّۡزوَّاجَّ كُل َّهَّا  ل ال َِّذۡى خَّ وَّ
َُّكۡم م ِنَّ الُۡفلِۡك  وَّجَّعَّلَّ ل

َّنۡعَّاِم مَّا تَّۡركَّبُۡونَّ  اۡۡل  ِِِ وَّ
13.  যামত কতামরা তামদর 
সপমঠর উপর আমরাহণ 

13. That you may 

mount upon their 
َّۡستَّوٗا عَّٰل ُظُهۡوِرٖه ُثم َّ تَّۡذُكُرۡوا  لِت



কর। অতঃপর কতামামদর 
পালনকতব ার কনয়ামত 
স্মরণ কর এোং েল পসেত্র 
সতসন, সযসন এমদরমক 
আমামদর েশীভূত কমর 
সদময়মিন এোং আমরা 
এমদরমক েশীভূত করমত 
িক্ষম সিলাম না। 

backs, then remember 

the favor of your Lord 

when you mount 

thereon, and say: 

“Glorified be He who 

has subjected this for 

us, and we could not 

have subdued it.”  

َّيِۡه  ب ُِكۡم اِذَّا اۡستَّوَّيۡتُۡم عَّل ةَّ رَّ نِعۡمَّ
تَُّقۡولُۡوا ِ  ال َِّذۡىِ  ُسبٰۡحنَِّ  وَّ رَّ خ َّ َّنَّا   سَّ ل
ا َّٗه  ُكن َّا  وَّمَّا   هٰذَّ  ِِِ ُمۡقِرِنۡيَّ  ل

14.  আমরা অেশযই 
আমামদর পালনকতব ার 
সদমক সফমর যাে। 

14. “And indeed, to 

Our Lord we are 

surely returning.” 

ِۤۡ  وَِّ َّا   اِٰلِ   اِن َّا ب ِن ُنۡقَّلِبُۡونَِّ   رَّ  ِِِ ۡلَّ

15.  তারা আল্লাহর 
োন্দামদর মিয কথমক 
আল্লাহর অাংশ সস্থর কমরমি। 
োস্তসেক মানুষ স্পষ্ট 
অকৃতজ্ঞ। 

15.  And they have 

attributed to Him from 

His slaves a share. 

Indeed, man is clearly 

ingrate. 

َّاِدٖه ُجۡزءًا وَِّ َّٗه ِمۡن ِعب  اِن َّ جَّعَّلُۡوا ل
انَِّ َّكَُّفۡورٌِّ   اۡۡلِنۡسَّ  ِِِ م ُبِۡيٌِّ   ل

16.  সতসন সক তাাঁর িৃসষ্ট 
কথমক কনযা িন্তান গ্রহণ 
কমরমিন এোং কতামামদর 
িনয মমনানীত কমরমিন 
পতু্র িন্তান? 

16. Or has He taken, 

out of what He has 

created, daughters and 

He has selected for you 

sons. 

َّذَِّ  اَِّم  ۡلُُقِ   ِم َّا   اُت َّ ِ  َيَّ  و َِّ  بَّنٰتى
َِّنۡيَِّ   اَّۡصفٰٮُكۡمِ  ِِِ بِالۡب

17.  তারা রহমান আল্লাহর 
িমনয কয, কনযা-িন্তান 
েণবনা কমর, যখন তামদর 
কাউমক তার িাংোদ কদয়া 
হয়, তখন তার মুখমন্ডল 
কামলা হময় যায় এোং ভীষণ 
মনস্তাপ কভাগ কমর। 

17.   And when one of 

them is given tidings of 

(birth of a girl) that 

which he set forth as 

parable to the 

Beneficent, his face 

becomes dark, and he 

is filled with grief. 

بَّ  وَِّ رَّ ُدُهۡم ِِبَّا ضَّ رَّ اَّحَّ اِذَّا بُش ِ
ۡجُهٗه ُمۡسوَّد ًا  ل َّ وَّ ۡۡحِٰن مَّثَّالً ظَّ لِلر َّ

ُهوَّ   ِِِ كَِّظيۡمٌِّ و َّ

18.  তারা সক এমন 
েযসিমক আল্লাহর িমনয 
েণবনা কমর, কয অলাংকামর 
লাসলত-পাসলত হয় এোং 

18. Or (they like for 

Allah) one who is raised 

up in adornments 

(women), and who in 

َِّة وَُّهوَّ ِف  اَّوَِّ ُؤا ِف اۡۡلِلۡي مَّۡن ي ُنَّش َّ
امِِ  ِِِ ُمبِۡيِى  غَّۡيُِ  اۡۡلِصَّ



সেতমকব  কথা েলমত অক্ষম। dispute cannot make 

(itself) clear. 

19.  তারা নারী সস্থর কমর 
কফমরশতাগণমক, যারা 
আল্লাহর োন্দা। তারা সক 
তামদর িৃসষ্ট প্রতযক্ষ 
কমরমি? এখন তামদর দােী 
সলসপেদ্ধ করা হমে এোং 
তামদর সিজ্ঞািা করা হমে। 

19.  And they have 

made the angels, those 

who are the slaves of 

the Beneficent, females. 

Did they witness their 

creation. Their 

testimony will be 

recorded and they will 

be questioned.  

َّاُد وَِّ ٰ ٮ ِكَّةَّ ال َِّذيۡنَّ ُهۡم ِعب َّل جَّعَّلُۡوا اۡۡل
َّاثًا ۡۡحِٰن اِن لۡقَُّهۡمِِالر َّ ِهُدۡوا خَّ  ٌۛؕ اَّشَّ

تُۡكتَُّبِ لُۡونَِّ وَِّ شَّهَّادََُّتُۡمِ سَّ  ِيُۡسـ َّ

20.  তারা েমল, রহমান 
আল্লাহ ইেিা না করমল 
আমরা ওমদর পিূা করতাম 
না। এ সেষময় তারা সকিুই 
িামন না। তারা ককেল 
অনুমামন কথা েমল। 

20. And they say: “If 

the Beneficent had (so) 

willed, we would not 

have worshipped 

them.” They do not have 

any knowledge of that. 

They do not but falsify.  

قَّالُۡوا  َّوِۡ وَّ ۡۡحُٰنِ  شَّٓاءَِّ  ل  مَّا  الر َّ
َّۡدٰٰنُۡمِعَِّ ُۡمِ  مَّا ب ِمۡن   بِذٰلِكَّ   َلَّ

ِ ِ  اِۡنِ عِلۡمى ٌؕ  ُهۡم اِۡل َّ ُۡرُصۡونَّ  ِِِ َيَّ
21.  আসম সক তামদরমক 
ককারআমনর পমূেব ককান 
সকতাে সদময়সি, অতঃপর 
তারা তামক আাঁকম়ে 
করমখমি? 

21.  Or have We given 

them a scripture before 

this (Quran), then to 

which they are holding 

fast.  

اَّۡم اٰتَّيۡنُٰهۡم ِكتٰبًا م ِۡن قَّبۡلِٖه فَُّهۡم بِٖه 
 ِِِ ُمۡستَّۡمِسُكۡونَِّ

22.  েরাং তারা েমল, 
আমরা আমামদর 
পেূবপরুুষমদরমক কপময়সি 
এক পমথর পসথক এোং 
আমরা তামদরই পদাাংক 
অনুিরণ কমর পথপ্রাপ্ত। 

22.  But they say: 

“Indeed, we found our 

forefathers upon a 

certain way, and indeed 

on their footsteps we 

are guided.”  

ۤۡا بَّۡل  ُـۡو ۤۡ   اِن َّا قَّال َّا ۡدن َّا  وَّجَّ عَّٰل    اٰبَّٓاءَّن
اٰثِٰرِهۡم   عَّٰل    اِن َّا   و َِّ   اُم َّةِى

 ِ م ُهۡتَُّدۡونَِّ
23.  এমসনভামে আপনার 
পমূেব আসম যখন ককান 
িনপমদ ককান িতকব কারী 
কপ্ররণ কমরসি, তখনই 
তামদর সেত্তশালীরা েমলমি, 

23. And similarly, We 

did not send before you 

(Muhammad) into a 

township any warner,   

but its affluent said: 

َّا ِمۡن قَّبۡلِكَّ ِفۡ  لۡن ۤۡ اَّۡرسَّ وَّكَّذٰلِكَّ مَّا
َّةى  ِ ن َِّذيۡرى  م ِۡن  قَّۡري  قَّالَِّ  اِۡل َّ

ۤۡ اِن َّا  ا ۤۡ   ُمۡۡتَُّفۡوهَّ َّا ۡدن َّا وَّجَّ عَّٰل    اٰبَّٓاءَّن



আমরা আমামদর 
পেূবপরুুষমদরমক কপময়সি 
এক পমথর পসথক এোং 
আমরা তামদরই পদাাংক 
অনুিরণ কমর েলসি। 

“Indeed we found our 

forefathers on a certain 

way, and indeed on 

their footsteps we are 

following.”  

ِ  اِن َّا و َِّ اُم َّةى   اٰثِٰرِهۡمِ  عَّٰل 
ُۡقتَُّدۡونَِّ  ِِِ م 

24.  কি েলত, কতামরা 
কতামামদর পেূবপরুুষমদরমক 
কয সেষময়র উপর কপময়ি, 
আসম যসদ তদমপক্ষা উত্তম 
সেষয় সনময় কতামামদর 
কামি এমি থাসক, তেুও সক 
কতামরা তাই েলমে? তারা 
েলত কতামরা কয সেষয়িহ 
কপ্রসরত হময়ি, তা আমরা 
মানে না। 

24.  He (the warner) 

said: “Even if I 

brought you better 

guidance than that 

upon which you found 

your forefathers.” They 

said: “Indeed we, in 

that which you have 

been sent with,   

disbelieve.” 

َّۡهدٰى ِم َّا  َّۡو ِجئۡتُُكۡم بِا ل قٰلَّ اَّوَّ
َّيِۡه   وَّجَّدت ُۡمِ ۤۡا ءَُّكۡمِاٰبَّٓا عَّل اِن َّا    قَّالُۡو

 ۡۤ  ِِِ كِٰفُرۡونَِّ بِٖه   اُۡرِسلۡتُۡمِ ِِبَّا

25.  অতঃপর আসম তামদর 
কাি কথমক প্রসতমশাি 
সনময়সি। অতএে কদখুন, 
সমথযামরাপকারীমদর 
পসরণাম সকরূপ হময়মি। 

25. So We took 

vengeance on them, 

then see how was the 

end of those who 

denied. 

فَّانُْظۡر كَّيۡفَّ  انتَّقَّۡمنَّا مِنُۡهۡمِفَِّ
َُّة  بِۡيَِّ  كَّانَّ عَّاقِب  ِِِ اۡۡلُكَّذ ِ

26.  যখন ইব্রাহীম তার 
সপতা ও িম্প্রদায়মক েলল, 
কতামরা যামদর পিূা কর, 
তামদর িামথ আমার ককান 
িম্পকব  কনই। 

26. And when Abraham 

said to his father and his 

people: “Indeed,   I am 

disassociated from that 

which you worship.”  

َّبِيِۡه   اِبٰۡرِهيُۡمِ   قَّالَِّ  اِذِۡ وَِّ قَّۡوِمٖهۤۡ  وَِّ ِۡل
ٓاءٌّ    اِن َِّنِۡ ِ َّا   بَّرَّ  ِِِ تَّعۡبُُدۡونَّ   م 

27.  তমে আমার িম্পকব  
তাাঁর িামথ সযসন আমামক 
িৃসষ্ট কমরমিন। অতএে, 
সতসনই আমামক িৎপথ 
প্রদশবন করমেন। 

27.  “Except He who 

created me, so indeed 

He will guide me.”  

ۡ فَّاِن َّٗه  ِِن رَّ اِۡل َّ ال َِّذۡى فَّطَّ
َّهِۡديِۡنِ ي  ِِِسَّ

28.  এ কথাটিমক কি অক্ষয় 
োণীরূমপ তার িন্তানমদর 

28. And he made it a 

word lasting among his 
َّهَّا وَّ  عَّل ًِۢ  جَّ ةً َّلِمَّ َّةً   ك ِفۡ عَّقِبِٖه  بَّاقِي



মমিয করমখ কগমি, যামত 
তারা আল্লাহর সদমকই 
আকৃষ্ট থামক। 

offspring that they 

might return.  
َّعَّل َُّهۡمِ َّۡرِجُعۡونَِّ  ل  ِِِ ي

29.  পরন্ত আসমই এমদরমক 
ও এমদর পেূবপরুুষমদরমক 
িীেমনাপমভাগ করমত 
সদময়সি, অেমশমষ তামদর 
কামি িতয ও স্পষ্ট 
েণবনাকারী রিূল আগমন 
কমরমি। 

29.  But I gave 

enjoyment (of life) to 

these and their fathers, 

until there came to 

them the truth and a 

clear messenger.  

ّٰته  اٰبَّٓاءَُّهۡم حَّ ِء وَّ بَّۡل مَّت َّعُۡت هٰ ُؤاَلَّ
ِ ُ َّق  ٓاءَُّهُم اۡۡل ُسۡولٌِّ وَِّ  جَّ  م ُبِۡيٌِّ  رَّ

ِِِ 

30.  যখন িতয তামদর 
কামি আগমন করল, তখন 
তারা েলল, এটা যাদ,ু 
আমরা এমক মাসন না। 

30. And when the truth 

(the Quran) came to 

them, they said: “This 

is magic and indeed we 

are disbelievers 

therein.”  

ٓاءَُّهُم    ۡلَّ َّا وَِّ ِ جَّ ُ َّق  ا  قَّالُۡوا  اۡۡل   هٰذَّ
 ِِِ كِٰفُرۡونَِّ  بِهِٖ اِن َّا  و َِّ ِسۡحرٌّ 

31.  তারা েমল, ককারআন 
ককন দইু িনপমদর ককান 
প্রিান েযসির উপর 
অেতীণব হল না? 

31. And they said: 

“Why was this Quran 

not sent down upon a 

great man of the two 

towns.” 

ا الُۡقۡراُٰن عَّٰل  وَِّ لَّ هٰذَّ َّۡوۡلَّ نُز ِ قَّالُۡوا ل
ِ ُجلى َّتَّۡيِ  م ِنَّ   رَّ ِ الۡقَّۡري   عَِّظيۡمى

32.  তারা সক আপনার 
পালনকতব ার রহমত েন্টন 
কমর? আসম তামদর মমিয 
তামদর িীসেকা েন্টন 
কমরসি পাসথবে িীেমন এোং 
এমকর মযবাদামক অপমরর 
উপর উন্নীত কমরসি, যামত 
এমক অপরমক কিেক রূমপ 
গ্রহণ কমর। তারা যা িঞ্চয় 
কমর, আপনার পালনকতব ার 
রহমত তদমপক্ষা উত্তম। 

32.  Is it they who 

distribute the mercy of 

your Lord.  It is We 

who have distributed 

between them their 

livelihood in the life of 

the world, and We 

have raised some of 

them above others in 

ranks, that some of 

them may make use of 

others for service. And 

the mercy of your Lord 

ِ ب ِكَّ ۡۡحَّتَّ رَّ  اَُّهۡم يَّۡقِسُمۡونَّ رَّ
تَُّهۡم ِف  َُّهۡم م َِّعيۡشَّ ۡمنَّا بَّيۡن ُۡن قَّسَّ َنَّ
ُهۡم  َّا بَّعۡضَّ فَّعۡن َّا وَّرَّ نۡي ُ َّيٰوِة الد  اۡۡل
َّت َّخِِ ٰجتى ل ِي ذَّ فَّۡوقَّ بَّعۡضى دَّرَّ

ۡۡحَُّت بَّعُۡضُهۡم بَّعًۡضا ُسۡخِري ًا  وَّرَّ
ُعۡونَِّ ۡمَّ ِ َّا َيَّ ۡيٌّ م  ب ِكَّ خَّ  ِِِ رَّ



is better than that 

(wealth) which they 

accumulate. 

33.  যসদ িে মানুমষর এক 
মতােলম্বী হময় যাওয়ার 
আশাংকা না থাকত, তমে 
যারা দয়াময় আল্লাহমক 
অস্বীকার কমর আসম 
তামদরমক সদতাম তামদর 
গমৃহর িমনয কর পয সনসমবত 
িাদ ও সিাঁস়ে, যার উপর 
তারা ে়েত। 

33.  And  if  it  were  

not  that the mankind 

would become one 

community, We would 

have made, for those 

who disbelieve in the 

Beneficent, for their  

houses roofs of  silver 

and  stairs  (of silver) 

upon which they mount.  

َّوِۡ وَِّ ۤۡ  ل الن َّاُس اُم َّةً  ي َُّكۡونَّ   اَّۡنِ ۡلَّ
َّۡن ي َّۡكُفُر  َّا ِۡل َّـعَّلۡن ةً ّل َّ اِحدَّ و َّ
ةى  ۡۡحِٰن لِبُيُۡوَِتِۡم ُسُقفًا م ِۡن فِض َّ بِالر َّ

َّيۡهَّا و َِّ َّۡظهَُّرۡونَّ   مَّعَّاِرجَّ عَّل   ي

34.  এোং তামদর গমৃহর 
িমনয দরিা সদতাম এোং 
পালাংক সদতাম যামত তারা 
কহলান সদময় েিত। 

34. And for their 

houses, doors and 

couches (of silver) upon 

which they recline.  

َّيۡهَّا  وَِّ ُسُرًرا عَّل لِبُيُۡوَِتِۡم اَّبۡوَّابًا و َّ
َّت َِّكـ ُۡونَّ   ِِِ ي

35.  এোং স্বণবসনসমবতও 
সদতাম। এগুমলা িেই কতা 
পাসথবে িীেমনর কভাগ 
িামগ্রী মাত্র। আর পরকাল 
আপনার পালনকতব ার 
কামি তাাঁমদর িমনযই যারা 
ভয় কমর। 

35. And adornments of 

gold. And all that is   

not but an enjoyment 

of the life of the world. 

And the Hereafter with 

your Lord is for the 

righteous.  

ُزۡخُرفًا ُ ذٰلِكَّ ۡلَّ َّا مَّتَّا ُُ وَّ اِۡن كُل   وَّ
َّيٰوِة الد ُِ َّااۡۡل ُة ِعنۡدَّ نۡي  وَّاۡۡلِٰخرَّ

ب ِكَّ لِلُۡمت َّقِۡيَِّ  ِ رَّ

36.  কয েযসি দয়াময় 
আল্লাহর স্মরণ কথমক কোখ 
সফসরময় কনয়, আসম তার 
িমনয এক শয়তান 
সনময়াসিত কমর কদই, 
অতঃপর কি-ই হয় তার 
িঙ্গী। 

36.  And whoever is 

blinded from the 

remembrance of the 

Beneficent, We appoint 

for him a devil, then he 

is to him a companion.  

ۡۡحِٰن  وَِّ مَّۡن ي َّعُۡش عَّۡن ِذۡكِر الر َّ
َّهِٗ  نُقَّي ِۡضِ َّٗه   ل يٰۡطنًا فَُّهوَّ ل شَّ
ِ  ِ قَِّريۡنٌّ

37.  শয়তানরাই মানুষমক 
িৎপমথ োিা দান কমর, 

37. And indeed, they 

hinder them (people) 
ِبيِۡل  ُۡم عَِّن الس َّ ۡوٰنَّ ُ َُّصد  َّي ُۡم ل اِٰن َّ وَّ



আর মানুষ মমন কমর কয, 
তারা িৎপমথ রময়মি। 

from the way (of 

Allah), and they think 

that indeed they are 

guided.  

بُۡونَّ  ۡسَّ ُۡمِ وََّيَّ  ِِِ م ُهۡتَُّدۡونَِّ  اَّٰن َّ

38.  অেমশমষ যখন কি 
আমার কামি আিমে, তখন 
কি শয়তানমক েলমে, হায়, 
আমার ও কতামার মমিয 
যসদ পেূব-পসশ্চমমর দরূত্ব 
থাকত। কত হীন িঙ্গী কি। 

38. Until, when he 

comes to Us, he says (to 

devil companion): “Ah, 

would that between me 

and you were the 

distance of the two easts, 

an evil companion.”  

َّا قَّالَّ  ٓاءَّن ّٰته  اِذَّا جَّ َّيۡتَّ بَّيِۡنۡ حَّ يٰل
َّۡشِرقَّۡيِ فَّبِئۡسَّ  بَّيۡنَّكَّ بُعۡدَّ اۡۡل وَّ

 ِ الۡقَِّريُۡنِ

39.  কতামরা যখন কুফর 
করসিমল, তখন কতামামদর 
আিমকর আযামে শরীক 
হওয়া ককান কামি আিমে 
না। 

39.   And never will it 

benefit you this Day, 

when you have 

wronged. That you will 

be partners in the 

punishment.  

َّۡمتُۡم وَِّ ل َّۡومَّ اِذ ظ َّ َّۡن ي َّنۡفَّعَُّكُم الۡي ل
اِب  ِف   اَّن َُّكۡمِ ُكۡونَِّ الۡعَّذَّ ِ  ُمۡشۡتَّ

 ِ 
40.  আপসন সক েসিরমক 
কশানামত পারমেন? অথো 
কয অন্ধ ও কয স্পষ্ট পথ 
ভ্রষ্টতায় সলপ্ত, তামক পথ 
প্রদশবণ করমত পারমেন? 

40. Then will you (O 

Muhammad) make the 

deaf hear or guide the 

blind and him who is in 

error manifest.  

ِ َّنۡتَّ ِۡدى  ُتۡسِمُع   اَّفَّا م َّ اَّۡو َتَّ الص ُ
ِ وَّمَّۡن كَّانَّ ِفۡ  الُۡعۡمَِّ لٰلى  ضَّ
  م ُبِۡيِى

41.  অতঃপর আসম যসদ 
আপনামক সনময় যাই, তেু 
আসম তামদর কামি কথমক 
প্রসতমশাি কনে। 

41.  So even if We take 

you away (in death), 

then indeed, We shall 

take vengeance on 

them. 

َّۡذهَّبَّ َّ بِكَّ فَّاِن َّا مِنُۡهۡم  فَّاِم َّا ن
َّقُِمۡونَّ  نۡت ُ  ِِِ م 

42.  অথো যসদ আসম 
তামদরমক কয আযামের 
ওয়াদা সদময়সি, তা 
আপনামক কদসখময় কদই, তেু 
তামদর উপর আমার পণূব 
ক্ষমতা রময়মি। 

42. Or We show you 

that which We have 

promised them, then 

indeed, We have full 

command over them.  

عَّۡدٰٰنُۡم فَّاِن َّا  َّن َّكَّ ال َِّذۡى وَّ اَّۡو نُِري
ُۡقتَِّدُرۡونَِّ َّيِۡهۡم م   ِِِ عَّل



43.  অতএে, আপনার প্রসত 
কয ওহী নাসযল করা হয়, 
তা দঢৃ়ভামে অেলম্বন 
করুন। সনঃিমন্দমহ আপসন 
িরল পমথ রময়মিন। 

43.   So hold fast to 

that which is inspired 

to you. Indeed, you are 

on a straight path. 

ِ َّيۡكَّ ۛ  ِفَّاۡستَّۡمِسۡك بِال َِّذۡىۤۡ اُۡوِِحَّ اِل
ِ اطى م ُۡستَّقِيۡمى  ِِِ اِن َّكَّ عَّٰل ِصرَّ

44.  এটা আপনার ও 
আপনার িম্প্রদাময়র িমনয 
উমল্লসখত থাকমে এোং 
শীঘ্রই আপনারা সিজ্ঞাসিত 
হমেন। 

44. And indeed, this 

(Quran) is a reminder 

for you and for your 

people. And soon you 

will be questioned.  

ِ  اِن َّهِٗ وَِّ َِّذۡكرٌّ ِ  وَِّ ل َّكَّ   ل  وَِّ ۛ  ِلِقَّۡوِمكَّ
ِ ۡوفَّ  ِِِ ـ َّلُۡونَُِّتسِۡ   سَّ

45.  আপনার পমূেব আসম 
কযিে রিূল কপ্ররণ কমরসি, 
তামদরমক সিমজ্ঞি করুন, 
দয়াময় আল্লাহ েযতীত 
আসম সক ককান উপািয সস্থর 
কমরসিলাম এোদমতর 
িমনয? 

45.   And ask those 

whom We sent before 

you of Our messengers. 

Did We ever appoint, 

beside the Beneficent, 

gods to be worshipped.  

َّا ِمۡن قَّبۡلِكَّ ِمۡن  لۡن ۡل مَّۡن اَّۡرسَّ ۡسـ َّ وَّ
 ۡۤ َّا ُسلِن ُ َّا ر  عَّلۡن ۡۡحِٰن   ِمۡنِ  اَّجَّ ُدۡوِن الر َّ
َّةً  َُّدۡونَِّ  اَِٰل  ِِِ ي ُعۡب

46.  আসম মূিামক আমার 
সনদশবনােলী সদময় কফরাউন 
ও তার পসরষদেমগবর কামি 
কপ্ররণ কমরসিলাম, অতঃপর 
কি েমলসিল, আসম সেশ্ব 
পালনকতব ার রিূল। 

46. And indeed We 

sent Moses with Our 

signs to Pharaoh and 

his chiefs. So he said: 

“Indeed, I am a 

messenger of the Lord 

of the Worlds.”  

ۤۡ اِٰل  َّا ٰ بِاٰيٰتِن َّا ُمۡوَسَّ لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ ل وَّ
ِ۫ئٖه فَّقَِّ ُسۡوُل فِۡرعَّۡونَّ وَّمَّالَّ ۡ رَّ الَّ اِِن ِ

ِ ب ِ َِّمۡيَِّ  رَّ  ِِِ الۡعٰل

47.  অতঃপর কি যখন 
তামদর কামি আমার 
সনদশবনােলী উপস্থাপন 
করল, তখন তারা 
হািযসেদ্রুপ করমত লাগল। 

47. Then when he came 

to them with Our signs, 

behold, they laughed at 

them.  

ۤۡ اِِ َّا ٓاءَُّهۡم بِاٰيٰتِن ا جَّ َّم َّ ذَّا ُهۡم م ِنۡهَّا فَّل
ُكۡونَِّ  ِِِ يَّۡضحَّ

48.  আসম তামদরমক কয 
সনদশবনই কদখাতাম, তাই 
হত পেূবেতী সনদশবন 
অমপক্ষা েৃহৎ এোং আসম 

48. And We did not 

show them any sign 

except it was greater 

than its sister (sign), 

َّةى   م ِۡنِ  نُِريِۡهۡمِ مَّا  وَِّ ِِهَّ  اِۡل َّ  اٰي
ُ ِمۡن اُۡختِهَّا ۡذٰٰنُۡم  اَّۡكَبَّ وَّ اَّخَّ



তামদরমক শাসস্ত দ্বারা 
পাক়োও করলাম, যামত 
তারা সফমর আমি। 

and We seized them 

with the punishment 

that perhaps they 

might return.  

َّعَّل َُّهۡم  اِب ل َّۡرِجُعۡونَِّ بِالۡعَّذَّ   ي

49.  তারা েলল, কহ 
যাদকুর, তুসম আমামদর 
িমনয কতামার পালনকতব ার 
কামি কি সেষয় প্রাথবনা 
কর, যার ওয়াদা সতসন 
কতামামক সদময়মিন; আমরা 
অেশযই িৎপথ অেলম্বন 
করে। 

49.    And they said: “O 

you the sorcerer, 

invoke for us your 

Lord with what He 

promised to you. 

Indeed, we will be 

guided. ” 

ِۡۤ ٰ قَّالُۡوا ي َّنَّا وَّ اِحُر اۡد ُُ ل َّي ُهَّ الس َّ ا
ب َّكَّ ِِبَّا عَِّهدَِّ ِ  رَّ   اِن َّنَّا ِعنۡدَّكَّ

ُهۡتَُّدۡونَِّ  ۡلَّ

50.  অতঃপর যখন আসম 
তামদর কথমক আযাে 
প্রতযাহার কমর সনলাম, 
তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করমত লাগমলা। 

50. Then when We 

removed from them 

the punishment. 

Behold, they broke 

their word.  

َّا  فۡن ا كَّشَّ َّم َّ ِ عَّنُۡهُم  فَّل اِذَّا   الۡعَّذَّابَّ
َّنُۡكثُۡونَِّ  ُهۡمِ  ِِِ ي

51.  কফরাউন তার 
িম্প্রদায়মক কেমক েলল, কহ 
আমার কওম, আসম সক 
সমিমরর অসিপসত নই? এই 
নদী গুমলা আমার সনম্নমদমশ 
প্রোসহত হয়, কতামরা সক 
কদখ না? 

51.  And Pharaoh 

called out among his 

people, he said: “O my 

people,   Is not mine 

the dominion of Egypt, 

and these rivers 

flowing underneath me. 

Do you not then see.” 

َّادٰى فِۡرعَّۡوُن ِفۡ قَّۡوِمٖه قَّالَّ  وَّن
َّيۡسَّ ِلۡ ُملُۡك ِمۡصرَّ وَّهِٰذِه  يٰقَّۡوِم اَّل

ِۡرۡىِ َّٰۡنُٰر َتَّ ِّٰۡتِۡ  ِمۡنِ  اۡۡل ِ  َتَّ  اَّفَّالَّ
ٌؕ  تُبِۡصُرۡونَّ

52.  আসম কয কেষ্ট এ েযসি 
কথমক, কয নীে এোং কথা 
েলমতও িক্ষম নয়। 

52. “Or am I (not) 

better than this one, he 

who is despicable, and 

can hardly express 

himself clearly.” 

َّا اَّۡم  ۡيٌِّ  اَّن ا  م ِۡنِ  خَّ ُهوَّ  ال َِّذۡىِ  هٰذَّ
َّكَّاُد   ۡلَّ   و َِّ   مَِّهۡيٌّ   ِِِ يُبِۡيُِ  ي

53.  তামক ককন স্বণবেলয় 
পসরিান করামনা হল না, 
অথো ককন আিল না তার 
িমঙ্গ কফমরশতাগণ দল 

53.  “Then why have 

not been bestowed upon 

him bracelets of gold, 

or come with him the 

َّوِۡ ۤۡ  فَّل َّيِۡه  اُلِِۡقَّ  ۡلَّ ةٌِّ عَّل م ِۡن   اَّۡسِورَّ
ٓاءَِّ اَّۡو  ذَّهَّبى  ٰ ٮ ِكَُّة  مَّعَُّه    جَّ َّل اۡۡل



কোঁমি? angels in conjunction.”  َِِّنۡي ِ  ُِمۡقۡتَّ
54.  অতঃপর কি তার 
িম্প্রদায়মক কোকা োসনময় 
সদল, ফমল তারা তার কথা 
কমমন সনল। সনশ্চয় তারা 
সিল পাপাোরী িম্প্রদায়। 

54. Then he bluffed his 

people, so they obeyed 

him. Indeed, they were 

a people disobedient. 

ِ ف َّ اُعۡوهُِ  قَّۡومَّهِٗ  فَّاۡستَّخَّ َّطَّ ُۡم   فَّا اِٰن َّ
 ِِِ فِٰسقِۡيَِّ  قَّۡومًا  كَّانُۡوا

55.  অতঃপর যখন 
আমামক রাগাসম্বত করল 
তখন আসম তামদর কাি 
কথমক প্রসতমশাি সনলাম 
এোং সনমজ্জত করলাম। 
তামদর িোইমক। 

55.  So when they 

angered Us, We took 

vengeance on them and 

drowned them all.  

َّا انتَّقَّۡمنَّا مِنُۡهۡم  ُفۡون ۤۡ اٰسَّ ا َّم َّ فَّل
قۡنُٰهۡم اَّۡۡجَّعِۡيَّ  َّۡغرَّ  فَّا

56.  অতঃপর আসম 
তামদরমক কমর সদলাম 
অতীত কলাক ও দষৃ্টান্ত 
পরেতীমদর িমনয। 

56. Then We made 

them a precedent and 

an example for those 

after (them).  

مَّثَّالً  َّفًا و َّ ل عَّلۡنُٰهۡم سَّ فَّجَّ
  ل اِۡلِٰخِريۡنَِّ

57. যখনই মসরয়ম তনময়র 
দষৃ্টান্ত েণবনা করা হল, 
তখনই আপনার িম্প্রদায় 
হঞ্জমগাল শুরু কমর সদল  

57. And when the son 

of Mary is quoted as an 

example. Behold, your 

people laugh out 

thereat.  

ۡلَّ َّا ُضِربَّ ابُۡن مَّۡريَّمَّ مَّثَّالً اِذَّا  وَِّ
ِ ۡونَِّ  مِنۡهُِ  قَّۡوُمكَّ  ِِِ يَِّصد ُ

58.  এোং েলল, আমামদর 
উপািযরা কেষ্ঠ, না কি? 
তারা আপনার িামমন কয 
উদাহরণ উপস্থাপন কমর 
তা ককেল সেতমকব র িমনযই 
কমর। েস্তুতঃ তারা হল এক 
সেতকব কারী িম্প্রদায়। 

58.  And they say:  

“Are our gods better, 

or is he (Jesus). They 

quoted not it to you 

except for argument. 

But they are a 

quarrelsome people.  

ُـۡو ا وَِّ َّا  قَّال َّتُن ۡيٌّ اَّۡم ُهوَِّ  ءَّاَِٰل  مَّا خَّ
بُۡوُه  رَّ ِ ضَّ َّكَّ ِ  ل دَّۡلًِ  اِۡل َّ ُهۡم    بَّۡلِ  ٌِۛؕجَّ

ِصُمۡونَِّ  قَّۡومٌِّ  ِِِ خَّ

59.  কি কতা এক োন্দাই 
েমট আসম তার প্রসত 
অনুগ্রহ কমরসি এোং তামক 

59.   He was not but a 

slave. We bestowed 

Our favor upon him, 

and We made him an 

َّيِۡه   اَّنۡعَّۡمنَّا  عَّبۡدٌِّ اِۡل َّ  ُهوَّ  اِۡن  عَّل
عَّلۡنُٰه وَِّ ِۤۡ  مَّثَّالً   جَّ َِّنۡ  ل ِب



কমরসি েণী-ইিরাঈমলর 
িমনয আদশব। 

example for the 

Children of Israel. 
ٌؕ ٓاِءيۡلَّ  ِِ اِۡسرَّ

60.  আসম ইচ্ছা করমল 
কতামামদর কথমক কফমরশতা 
িৃসষ্ট করতাম, যারা 
পসৃথেীমত এমকর পর এক 
েিোি করত। 

60. And if We willed, 

We could have made 

among you angels to be 

viceroys on the earth.  

ٰ ٮ ِكَّةً  َّا مِنُۡكۡم م َّل َّـعَّلۡن ٓاُء ّلَّ َّشَّ َّۡو ن ل وَّ
ۡلُُفۡونَِّ  ِف اۡۡلَّۡرِضِ  ِِِ َيَّ

61.  িুতরাাং তা হল 
ককয়ামমতর সনদশবন। 
কামিই কতামরা ককয়ামমত 
িমন্দহ কমরা না এোং 
আমার কথা মান। এটা 
এক িরল পথ। 

61. And indeed, he 

(Jesus) will be a known 

(sign) of the Hour. So 

have no doubt about it, 

and follow Me. This is 

the straight way. 

ُن َّ  ۡۡتَّ اعَِّة فَّالَّ َتَّ َّعِلۡمٌّ ل ِلس َّ اِن َّٗه ل وَّ
ات َّبُِعۡوِنِ اطٌّ بِهَّا وَّ ا ِصرَّ  هٰذَّ

 ِِ م ُۡستَّقِيۡمٌِّ
62.  শয়তান কযন 
কতামামদরমক সনেৃত্ত না 
কমর। কি কতামামদর 
প্রকাশয শুত্রু। 

62.    And let not Satan 

hinder you. Indeed, he 

is to you a clear enemy.  
يٰۡطُنِوَِّ ن َُّكُم الش َّ ۛ  اِن َّٗه ِۡلَّ يَُّصد َّ

ٌِّ َُّكۡم عَُّدو   ِِِ م ُبِۡيٌِّ  ل
63.  ঈিা যখন স্পষ্ট 
সনদশবনিহ আগমন করল, 
তখন েলল, আসম 
কতামামদর কামি প্রজ্ঞা 
সনময় এমিসি এোং কতামরা 
কয, ককান ককান সেষময় 
মতমভদ করি তা েযি 
করার িমনয এমিসি, 
অতএে, কতামরা আল্লাহমক 
ভয় কর এোং আমার কথা 
মান। 

63.  And when  Jesus  

came with clear proofs, 

he said: “Indeed,  I  

have come  to  you  

with  wisdom,  and to  

make  clear  for  you  

some  of  that in which 

you differ. So fear 

Allah, and obey me.”  

َّي ِنِٰت قَّالَّ قَّۡد  ٓاءَّ عِيٰٰۡس بِالۡب وَّ ۡلَّ َّا جَّ
َُّكۡم  َّ ل ِ ِة وَِّۡلُبَّي  ِجئۡتُُكۡم بِاۡۡلِۡكمَّ

َّلُِفۡونَّ فِيۡهِِ بَّعۡضَّ  ۡت ۛ  فَّات َُّقوا ِال َِّذۡى ُتَّ
 َّ  ِِِ ۡوِنِاَِّطيۡعُِ وَِّ اّٰلله

64.  সনশ্চয় আল্লাহই 
আমার পালনকতব া ও 
কতামামদর পালনকতব া। 
অতএে, তাাঁর এোদত কর। 
এটা হল িরল পথ। 

64.  “Indeed Allah, He 

is my Lord and your 

Lord. So worship Him. 

This is the straight 

path.”  

ب ُُكۡم فَّاۡعبُُدۡوهُِ ۡ وَّرَّ ّب ِ َّ ُهوَّ رَّ  اِن َّ اّٰلله
ا  ِ هٰذَّ اطٌّ ِ  ِصرَّ  ِِِ م ُۡستَّقِيۡمٌّ



65.  অতঃপর তামদর মমিয 
কথমক সেসভন্ন দল মতমভদ 
িৃসষ্ট করল। িুতরাাং 
যামলমমদর িমনয রময়মি 
যন্ত্রণাদায়ক সদেমির 
আযামের দমুভব াগ। 

65.   Then the factions 

from among them 

differed. So woe to those 

who have wronged 

from the punishment 

of a painful day.  

اُب ِمۡنًۢ بَّيِۡنِهۡمِفَِّ َّفَّ اۡۡلَّۡحزَّ  اۡختَّل
اِب  فَّوَّيۡلٌّ  َُّمۡوا ِمۡن عَّذَّ ل ل ِل َِّذيۡنَّ ظَّ
َّۡومى  ِ ي  ِِِ اَّلِيۡمى

66. তারা ককেল 

ককয়ামমতরই অমপক্ষা 
করমি কয, আকসস্মকভামে 
তামদর কামি এমি যামে 
এোং তারা খের ও রাখমে 
না। 

66. Are they waiting 

except for the Hour 

that it shall come upon 

them suddenly while 

they perceive not. 

اعَّةَّ اَّۡن  َّنُۡظُرۡونَّ اِۡل َّ الس َّ ۡل ي هَّ
َُّهۡمِ َّةًِ   تَّاۡتِي ۡلَّ     ُهۡمِ   و َِّ   بَّغۡت
َّۡشُعُرۡونَِّ  ي

67.  েনু্ধেগব কিসদন এমক 
অপমরর শত্রু হমে, তমে 
কখাদাভীরুরা নয়। 

67.   Close friends, that 

day, will be enemies 

one to another, except 

for the righteous.  

ُء  ًِۢ اَّۡۡلَِّخَّل َّ َّۡومَّٮ ِذى َّعۡضى   بَّعُۡضُهۡمِ  ي لِب
 ٌّ ِ  عَُّدو  ٌؕ   اِۡل َّ  ِِِ اۡۡلُت َّقِۡيَّ

68.  কহ আমার োন্দাগণ, 
কতামামদর আি ককান ভয় 
কনই এোং কতামরা দঃুসখতও 
হমে না। 

68.  (Allah will say): 

“O My slaves, no fear 

shall be on you this Day, 

nor shall you grieve.” 

 ۡۤ َّۡومَّ وَّۡلَّ َّيُۡكُم الۡي ۡوفٌّ عَّل َّاِد ۡلَّ خَّ يٰعِب
نُۡونَِّ ۡزَّ  ِِِ اَّنۡتُۡم َتَّ

69.  কতামরা আমার 
আয়াতিমূমহ সেশ্বাি স্থাপন 
কমরসিমল এোং কতামরা 
আজ্ঞােহ সিমল। 

69.  “(You) who 

believed in Our verses 

and were those who 

surrendered.”  

َّا وَِّ َّانُۡوا  اَّل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا بِاٰيٰتِن ك
 ِِِ ُمۡسلِِمۡيَِّ

70.  িান্নামতর প্রমেশ কর 
কতামরা এোং কতামামদর 
সেসেগণ িানমন্দ। 

70. “Enter the Garden, 

you and your wives, 

you will be delighted.”  

َّن َّةَّ اَّنۡتُۡم وَِّ اَّۡزوَّاُجُكۡم  اُۡدُخلُۡوا اّۡل
ُۡونَِّ  ِِِ َُتَۡبَّ

71.  তামদর কামি 
পসরমেশন করা হমে স্বমণবর 
থালা ও পানপাত্র এোং 
তথায় রময়মি মমন যা োয় 
এোং নয়ন যামত তৃপ্ত হয়। 

71.  (Therein) are 

brought round for   

them trays of gold and 

goblets, and therein is 

whatever the souls 

desire and eyes find 

افى م ِۡن  َّيِۡهۡم بِِصحَّ اُف عَّل يُطَّ
ِ اَّۡكوَّابى مَّا   فِيۡهَّا وَِّ  ذَّهَّبى و َّ
ُ تَِّ وَِّ  تَّۡشتَِّهيِۡه اۡۡلَّنُۡفُس  َّذ    اۡۡلَّعُۡيُِ ل



কতামরা তথায় সেরকাল 
অেস্থান করমে। 

delight. And you will 

abide forever therein.  َِّٰخلُِدۡونَِّ فِيۡهَّا    اَّنۡتُۡمِ  و ِِِ 
72.  এই কয, িান্নামতর 
উত্তরাসিকারী কতামরা 
হময়ি, এটা কতামামদর 
কমমবর ফল। 

72.  And that is the 

Garden which you are 

made to inherit because 

of what you used to do.  

ِ   وَِّ َّن َّةُِ   تِلۡكَّ ِۤۡ   اّۡل ا   ال َِّّٰتۡ  اُۡوِرۡثتُُمۡوهَّ
لُۡونَِّ  ُكنۡتُۡمِ ِِبَّا     تَّعۡمَّ

73. তথায় কতামামদর িমনয 
আমি প্রেুর ফল-মূল, তা 
কথমক কতামরা আহার 
করমে। 

73.    For you therein is 

fruit in plenty from 

which you will eat.  

َُّكۡم فِيۡهَّا فَّاِكهَّةٌّ كَّثِۡيَّةٌّ م ِنۡهَّا  ل
 ِِِ كُلُۡونَِّتَّاِۡ

74.  সনশ্চয় অপরািীরা 
িাহান্নামমর আযামে 
সেরকাল থাকমে। 

74. Indeed, the 

criminals will be in the 

punishment of Hell to 

abide (therein) forever. 

هَّن َّمَّ  اِب جَّ اِن َّ اۡۡلُۡجِرِمۡيَّ ِفۡ عَّذَّ
 ِ  ِِِ ِۛ ٰخلُِدۡونَّ

75.  তামদর কথমক আযাে 
লাঘে করা হমে না এোং 
তারা তামতই থাকমে হতাশ 
হময়। 

75. It will not be 

relaxed for them, and 

they will despair 

therein.  

ُ عَّنُۡهۡم وَِّ ُهۡم فِيِۡه  ۡلَّ يُفَّۡت َّ
 ِِِ ُمبۡلُِسۡونَِّ

76.  আসম তামদর প্রসত 
িলুুম কসরসন; সকন্তু তারাই 
সিল িামলম। 

76.  And We wronged 

them not, but they 

were the wrongdoers 

themselves.  

ٰـِكۡن كَّانُۡوا ُهُم  وَِّ ل َّۡمنُٰهۡم وَّ ل مَّا ظَّ
لِِمۡيَِّ  ِِ الظه

77.  তারা কেমক েলমে, কহ 
মামলক, পালনকতব া 
আমামদর সকিিাই কশষ 
কমর সদন। কি েলমে, 
সনশ্চয় কতামরা সেরকাল 
থাকমে। 

77. And they will call: 

“O Malik (Keeper of 

Hell), let your Lord 

make an end of us.”  

He will say: “Indeed, 

you will remain.” 

ِ ب ُكَّ َّا رَّ َّيۡن َّۡقِض عَّل َّادَّۡوا ٰٰيٰلُِك لِي ن  وَّ
 ِِ مهِكثُۡونَِّ اِن َُّكۡم  قَّالَّ 

78.  আসম কতামামদর কামি 
িতযিমব কপ াঁসিময়সি; সকন্তু 
কতামামদর অসিকাাংশই 
িতযিমমব সনস্পহৃ! 

78. Indeed, We brought 

to you the truth, but 

most of you were 

averse to the truth.  

َّقَّۡد  ٰـِكن َّ   ِجئۡنُٰكۡمِ ل ل ِ وَّ َّـق  بِاۡۡل
ُكۡمِ ِ   اَّۡكثَّرَّ ق   ِِِ كِٰرُهۡونَِّ لِلۡحَّ



79.  তারা সক ককান েযেস্থা 
েু়োন্ত কমরমি? তাহমল 
আসমও এক েযেস্থা েু়োন্ত 
কমরসি। 

79. Or have they 

devised a plan. Then 

indeed, We are 

devising. 

ۤۡا   اَّمِۡ ُمۡو فَّاِن َّا   اَّۡمًرا اَّبۡرَّ
  ُمَۡبُِمۡونَِّ

80.  তারা সক মমন কমর 
কয, আসম তামদর কগাপন 
সেষয় ও কগাপন পরামশব 
শুসন না? হাঁযা, শুসন। 
আমার কফমরশতাগণ 
তামদর সনকমট কথমক 
সলসপেদ্ধ কমর। 

80.   Or do they think 

that We hear not their 

secrets and their 

private conversations. 

Yes, and Our 

messengers (angels) are 

with them recording. 

ُهۡم  ُع ِسر َّ َّۡسمَّ بُۡونَّ اَّن َّا ۡلَّ ن ۡسَّ اَّۡم َيَّ
ۡوٰٮُهۡمِ َّدَّيِۡهۡم   ُرُسلُنَّا  بَّٰل وَِّوََّنَّ ل
َّۡكتُبُوِۡ  ِِِ نَِّي

81.  েলুন, দয়াময় 
আল্লাহর ককান িন্তান 
থাকমল আসম িেব প্রথম 
তার এোদত করে। 

81. Say (O 

Muhammad): “If the   

Beneficent had a son, 

then I would be the first 

of the worshippers.”  

ۡۡحِٰن   كَّانَِّ  اِۡنِ  ُقۡلِ َّدٌِّ لِلر َّ ل َّا  ۛ ِِوَّ َّن فَّا
ُل    الۡعٰبِِديۡنَِّ اَّو َّ

82.  তারা যা েণবনা কমর, 
তা কথমক নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর পালনকতব া, 
আরমশর পালনকতব া পসেত্র। 

82. Glorified be the 

Lord of the heavens 

and the earth, the Lord 

of the Throne, above 

that which they ascribe 

(unto Him).  

مٰوِٰ ب ِ الس َّ ِت وَّاۡۡلَّۡرِض ُسبٰۡحنَّ رَّ
ب ِ  ا   الۡعَّۡرِشِ رَّ َِّصُفۡونَِّ عَّم َّ   ي

83.  অতএে, তামদরমক 
োকোতুরী ও ক্রী়ো-
কক তুক করমত সদন কিই 
সদেমির িাক্ষাত পযবন্ত, যার 
ওয়াদা তামদরমক কদয়া হয়। 

83. So leave them 

flounder (in their talk) 

and play until they 

meet their Day which 

they are promised.  

ۡرُهۡمِ ُۡوُضۡوا  فَّذَّ ّٰته  وَِّ  َيَّ َّلۡعَّبُۡوا حَّ ي
َّۡومَُّهُم   يُلُٰقۡوا  ال َِّذۡىِ ي

  يُۡوعَُّدۡونَِّ
84.  সতসনই উপািয 
নমভামন্ডমল এোং সতসনই 
উপািয ভুমন্ডমল। সতসন 
প্রজ্ঞাময়, িেবজ্ঞ, 

84.   And He it is who 

in the heaven is God, 

and in the earth God.  

And He is the All Wise, 

the All Knower.  

ٰـهٌّ و َِّ وَِّ ٓاِء اِل مَّ ِف  ُهوَّ ال َِّذۡى ِف الس َّ
ٰـهٌِّ َِّكيُۡم  ٌۛؕ وَِِّاۡۡلَّۡرِض اِل ُهوَّ اۡۡل

  الۡعَّلِيُۡمِ
85.  েরকতময় সতসনই, 
নমভামন্ডল, ভূমন্ডল ও 

85. And blessed be He 

to whom belongs the ََِّّٗه   ۡىِال َّذِِ تََّٰبَّكَّ  و ُملُۡك  ل



এতদভুময়র মিযেতী 
িেসকিু যার। তাাঁরই কামি 
আমি ককয়ামমতর জ্ঞান 
এোং তাাঁরই সদমক কতামরা 
প্রতযােসতব ত হমে। 

dominion of the 

heavens and the earth 

and whatever is 

between them. And 

with whom is 

knowledge of the Hour.  

And unto whom you 

will be returned.  

مٰوِٰت وَِّ ا اۡۡلَّۡرِض وَِّ الس َّ َُّهمَّ  مَّا بَّيۡن
اعَّةِِ وَِّ ٗه ِعلُۡم الس َّ َّيِۡه  وَِّ  ِعنۡدَّ اِل

ُعۡونَِّ  ِِِ ُتۡرجَّ

86.  সতসন েযতীত তারা 
যামদর পিুা কমর, তারা 
িুপাসরমশর অসিকারী হমে 
না, তমে যারা িতয স্বীকার 
করত ও সেশ্বাি করত। 

86.   And they do not 

possess, those whom 

they call besides Him, 

(any power of) 

intercession, except 

those who bear witness 

to the truth and they 

know.  

ۡلُِكِ ۡلَّ  وَِّ ِ  ٰيَّ ِمۡن  يَّۡدُعۡونَّ   ال َِّذيۡنَّ
فَّاعَّةَّ   ُدۡونِِه  ِ  الش َّ   شَِّهدَِّ   مَّۡنِ   اِۡل َّ
 ِ َّـق  َُّمۡونَِّ  ُهۡمِ  وَِّ بِاۡۡل َّعۡل  ِي

87.  যসদ আপসন তামদরমক 
সিজ্ঞািা কমরন, কক 
তামদরমক িৃসষ্ট কমরমিন, 
তমে অেশযই তারা েলমে, 
আল্লাহ, অতঃপর তারা 
ককাথায় সফমর যামচ্ছ? 

87.   And if you ask 

them who created 

them, they will surely 

say: “Allah.”  How 

then are they turned 

away.  

َّقَُّهۡم  وَِّ ل ۡـتَُّهۡم م َّۡن خَّ َّل ا َّٮ ِۡن سَّ ل
ُِ َُّقۡولُن َّ اّٰلله َّي َِّنه    ل  ِيُۡؤفَُّكۡونَّ   فَّا

88.  রিূমলর এই উসির 
কিম, কহ আমার 
পালনকতব া, এ িম্প্রদায় কতা 
সেশ্বাি স্থাপন কমর না। 

88. And (Allah 
acknowledges) his 
saying: “O my Lord, 
indeed these are a 
people who do not 
believe.”  

ب ِ  قِيۡلِٖه   وَِّ ِ  يٰرَّ ِء    اِن َّ   قَّۡومٌِّ    هٰ ُؤاَلَّ
  ِ ۡل َّ   يُۡؤمِنُۡونَّ    

89.  অতএে, আপসন 
তামদর কথমক মুখ সফসরময় 
সনন এোং েলুন, ‘িালাম’। 
তারা শীঘ্রই িানমত 
পারমে। 

89. Then bear with 

them (O Muhammad) 

and say: “Peace.” Then 

they will come to   

know soon.  

ِ  ُقۡلِ فَّاۡصفَّۡح   عَّنُۡهۡم   وَِّ لٰمٌّ  سَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل ۡوفَّ ي  فَّسَّ

     
 


