
 

আল আনকাবুত AlAnkaboot     

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.  আসলফ-লাম-মীম। 1. Alif. Lam. Mim.  ِٓ ِِِِ الٓم 
2.  মানষু সক মমন কমর যে, 

তারা একথা বমলই অবযাহসত 
যপময় োমব যে, আমরা 
সবশ্বাি কসর এবং তামদরমক 
পরীক্ষা করা হমব না? 

2.   Do people think 

that they will be left 

alone  because   they 

say:  “We believe,  and 

they will not be tested.” 

ۤۡا اَّۡن  ِسبَّ الن َّاُس اَّۡن ي ُۡۡتَُّكۡو اَّحَّ
نُۡونَِّي َِّ ۤۡا اٰمَّن َّا وَُّهۡم َلَّ يُۡفتَـّ ِِِ ُقۡولُۡو

3.  আসম তামদরমকও 
পরীক্ষা কমরসি, োরা 
তামদর পমূবে সিল। আল্লাহ 
অবশ্যই যেমন যনমবন োরা 
িতযবাদী এবং সনশ্চয়ই 
যেমন যনমবন 

সমথুযকমদরমক। 

3.  And certainly, We 

have  tested  those  who 

were before them. Thus 

Allah will surely make 

evident those who are 

truthful, and He will 

surely make evident 

the liars. 

ن َّا ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِ َّقَّۡد فَّتَـّ ل  وَّ
ُقۡوا  دَّ ُ ال َِّذيۡنَّ صَّ َّمَّن َّ اّٰلله عۡل َـّ َّي فَّل

َّمَّن َّ الۡكِٰذبِۡيَِّ َّعۡل َّي ل ِِِِ وَّ

4.  োরা মন্দ কাে কমর, 

তারা সক মমন কমর যে, 

তারা আমার হাত যথমক 
যবেঁমে োমব? তামদর 
ফয়িালা খুবই মন্দ। 

4.  Or do those   who   

do evil deeds think that 

they can outrun 

(escape) Us. Evil is 

what they judge.  

لُۡونَّ  َّعۡمَّ ِسبَّ ال َِّذيۡنَّ ي اَّۡم حَّ
َّا ي ِاِٰت اَّۡن ي َّۡسبُِقۡون ءََّٓ مَّاالس َّ ََّ   

ُۡكُمۡونَِّ ِِِِ َيَّ
5.  যে আল্লাহর িাক্ষাত 
কামনা কমর, আল্লাহর যিই 
সনর্োসরত কাল অবশ্যই 

5. Whoever hopes to 

the meeting with Allah. 

Then indeed, Allah’s 

term is coming. And 

َِّ ِ فَّاِن َّ مَّۡن ك َّۡرُجۡوا لِقَّءََّٓ اّٰلله انَّ ي
ِ ٰت  ِ َلَّ ِمي ُُۡ اَّجَّلَّ اّٰلله  وَُّهوَّ الس َّ



আিমব। সতসন িবেমরাতা, 
িবেজ্ঞানী। 

He is the All Hearer, 

the All Knower.  ِالۡعَّلِيُۡم ِِِِ
6.  যে কষ্ট স্বীকার কমর, যি 
যতা সনমের েমনযই কষ্ট 
স্বীকার কমর। আল্লাহ 
সবশ্ববািী যথমক যব-
পরওয়া। 

6. And whoever strives, 

so he only strives for 

himself. Indeed, Allah 

is Free from need of 

the worlds (creation).   

 ٖؕ َّۡفِسه  َّاِهُد لِن َّا ُُي اهَّدَّ فَّاِّن َّ وَّمَّۡن جَّ
َِّمۡيَِّ ٌّ عَِّن الۡعٰل َِّن  َّـغ َّ ل ِِِ اِن َّ اّٰلله

7.  আর োরা সবশ্বাি স্থাপন 
কমর ও িৎকমে কমর, আসম 
অবশ্যই তামদর মন্দ কাে 
গুমলা সমটিময় যদব এবং 
তামদরমক কমমের 
উৎকৃষ্টতর প্রসতদান যদব। 

7.      And   those  who  

believe and do righteous 

deeds, We shall surely 

remove  from  them 

their evil deeds, and 

We shall surely reward 

them the  best  of  what  

they used to do.  

لِِ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا الصه ٰحِت وَّ
ي ِاِِٰتِۡم  ََّ ن َّ عَّنُۡهۡم  َّـنُكَّف ِرَّ ل
َّانُۡوا  نَّ ال َِّذۡى ك َّن َُّهۡم اَّۡحسَّ َّـنَّۡجِزي ل وَّ

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ِِِِ ي
8.  আসম মানষুমক সপতা-
মাতার িামথ িদ্ব্যবহার 
করার যোর সনমদে শ্ সদময়সি। 
েসদ তারা যতামামক আমার 
িামথ এমন সকিু শ্রীক 
করার যোর প্রমেষ্টা োলায়, 

োর িম্পমকে  যতামার যকান 
জ্ঞান যনই, তমব তামদর 
আনগুতয কমরা না। আমারই 
সদমক যতামামদর প্রতযাবতে ন। 
অতঃপর আসম যতামামদরমক 
বমল যদব ো সকিু যতামরা 
করমত। 

8.  And We have 

enjoined upon man 

kindness to his parents. 

And  if  they  strive  

with you  to  make you 

join with Me that of 

which you have no 

knowledge, then do not  

obey  them. To Me is 

your return, then I shall 

surely inform you about 

what you used to do.  

انَّ بِوَّالِدَّيِۡه ُحۡسنًا َّا اَۡلِنۡسَّ يۡن  وَّوَّص َّ
اِۡن جَّاهَّدٰكَّ لِتُۡشِركَّ ِِبۡ مَّا  و َّ

َّـكَّ بِه  عِلۡمٌّ فَِّ َّـيۡسَّ ل اٖؕ ل َلَّ ُتِطعُۡهمَّ
ئُُكۡم ِِبَّا  َّب ِ اِلَّ َّ مَّۡرِجُعُكۡم فَّاُن

لُۡونَِّ ِِِِ ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ

9.  োরা সবশ্বাি স্থাপন 
কমর  ও িৎকাে কমর, 

আসম অবশ্যই তামদরমক 
িৎকমীমদর অন্তরু্ে ক্ত করব। 

9.  And those who 

believe and do 

righteous deeds, We 
will surely admit them 

among   the    righteous.  

لِٰحِت  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا الصه وَّ
لِِحۡيَِّ َـّن َُّهۡم ِِف الصه َّـنُۡدِخل ِِِل



10.  কতক যলাক বমল, 

আমরা আল্লাহর উপর 
সবশ্বাি স্থাপন কমরসি; সকন্তু 
আল্লাহর পমথ েখন তারা 
সনেোসতত হয়, তখন তারা 
মানমুষর সনেোতনমক 
আল্লাহর আোমবর মত 
মমন কমর। েখন আপনার 
পালনকতে ার কাি যথমক 
যকান িাহােয আমি তখন 
তারা বলমত থামক, আমরা 
যতা যতামামদর িামথই 
সিলাম। সবশ্ববািীর অন্তমর 
ো আমি, আল্লাহ সক তা 
িমযক অবগত নন? 

10. And among 

mankind are those who 

say: “We believe in 

Allah.” Then, when 

they are made to suffer 

in (the cause of) Allah, 

they consider the 

persecution of mankind 

as the punishment of 

Allah.  And if victory 

comes from your Lord, 

they will surely say: 

“Indeed, we were with 

you.” Is not Allah best 

aware of what is in the 

breasts of the worlds 

(creation).  

 ِ وَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡن ي َُّقۡوُل اٰمَّن َّا بِاّٰلله
َّةَّ  ِ جَّعَّلَّ فِتۡن ۤۡ اُۡوِذىَّ ِِف اّٰلله فَّاِذَّا
ءََّٓ  َّٮ ِۡن جَّ ل ٖؕ وَّ ِ الن َّاِس كَّعَّذَّاِب اّٰلله
ُقۡولُن َّ اِن َّا ُكن َّا  َـّ َّي ب ِكَّ ل َّـۡصرٌّ م ِۡن ر َّ ن

َّمَّ ِِبَّا ِِفۡ مَّعَُّكۡمِ َّعۡل ُ بِا َّـيۡسَّ اّٰلله ل  اَّوَّ
َِّمۡيَُِّصُدۡوِر ا ِِِِ لۡعٰل

11.  আল্লাহ অবশ্যই যেমন 
যনমবন োরা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরমি এবং সনশ্চয় যেমন 
যনমবন োরা মুনামফক। 

11. And Allah will 

surely make evident 

those who believe, and 

He will surely make 

evident the hypocrites.   

ُ ال َِّذيِۡ َّمَّن َّ اّٰلله عۡل َـّ َّي ل نَّ اٰمَّنُۡوا وَّ
َّمَّن َّ اۡۡلُنِٰفقِۡيَِّ عۡل َـّ َّي ل ِِِِ وَّ

12.  কামফররা 
মুসমনমদরমক বমল, 

আমামদর পথ অনিুরণ 
কর। আমরা যতামামদর 
পাপর্ার বহন করব। 
অথে তারা পাপর্ার 
সকিুমতই বহন করমব না। 
সনশ্চয় তারা সমথযাবাদী। 

12.    And  those  who 

disbelieve say  to  those  

who  believe: “Follow 

our way, and we will 

carry  your  sins.”  And 

they will not carry   

from their sins 

anything. Indeed, they 

are liars. 

وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا لِل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُوا 
ۡـنَّۡحِمۡل  ل َـّنَّا وَّ ِبيۡل ََّ ات َّبُِعۡوا 

ٰطيُٰكۡمٖؕ وَّمَّا ُهۡم ِِبِٰملِۡيَِّ ِمۡن  خَّ
 َِ ۡ ٰطيُٰهۡم م ِۡن َشَّ ُۡم خَّ  اَِّ َّ

َّـكِٰذبُۡونَِّ ِِِِ ل
13.  তারা সনমেমদর 
পাপর্ার এবং তার িামথ 
আরও সকিু পাপর্ার বহন 

13. And they will surely 

carry their (own) 

burdens and (other) 

burdens along with 

اَّۡثقَّاَلً م َّ َُّ  ُۡم وَّ َّۡحِملُن َّ اَّۡثقَّاَلَّ َّي ل وَّ
َّۡومَّ  اَّۡثقَّاَِلِۡمِ َّـيُۡسٔـََّلُن َّ ي ل وَّ



করমব। অবশ্য তারা যে 
িব সমথযা কথা উদ্ভাবন 
কমর, যি িম্পমকে  
যকয়ামমতর সদন সেজ্ঞাসিত 
হমব। 

their (own) burdens, 

and they will surely be 

questioned on the Day 

of Resurrection about 

what they used to 

invent.  

ةِِ ُۡونَِّ الۡقِيٰمَّ َّۡفۡتَّ َّانُۡوا ي ا ك ِِِِ عَّم َّ

14.  আসম নহূ (আঃ) যক 
তােঁর িম্প্রদাময়র কামি 
যপ্ররণ কমরসিলাম। সতসন 
তামদর মমর্য পঞ্চাশ্ কম 
এক হাোর বির অবস্থান 
কমরসিমলন। অতঃপর 
তামদরমক মহাপ্লাবণ গ্রাি 
কমরসিল। তারা সিল পাপী। 

14. And indeed, We 

sent Noah to his 

people, and he stayed 

among them a 

thousand (years) less 

fifty years. Then the 

flood engulfed them 

while they were 

wrongdoers.  

َّا نُۡوًحا اِٰل قَّۡوِمه   لۡن ََّ َّقَّۡد اَّۡر ل وَّ
نَّة  اَِل َّ  ََّ َّبِثَّ فِيِۡهۡم اَّلۡفَّ  فَّل
ۡوفَّاُن  ُ ذَُّهُم الط  َّخَّ ِۡسۡيَّ عَّامًاٖؕ فَّا َخَّ

ِِِِ ٰظلُِمۡونَِّوَُّهۡم 

15.  অতঃপর আসম তােঁমক 
ও যনৌকামরাহীগণমক রক্ষা 
করলাম এবং যনৌকামক 
সনদশ্েন করলাম সবশ্ববািীর 
েমনয। 

15. Then We rescued 

him and the 

companions of the 

ship, and made it a 

sign for all peoples.  

َِّة  ِفيۡن َّۡۡنَّيۡنُٰه وَّاَّۡصٰحبَّ الس َّ فَّا
َِّمۡيَِّوَّجَّعَّلۡنٰهَِّ َّةً ل ِـلۡعٰل ۤۡ اٰي ِِِِ ا

16.  স্মরণ কর ইব্রাহীমমক। 
েখন সতসন তােঁর িম্প্রদায়মক 
বলমলন; যতামরা আল্লাহর 
এবাদত কর এবং তােঁমক র্য় 
কর। এটাই যতামামদর েমনয 
উত্তম েসদ যতামরা যবাঝ। 

16.    And  Abraham, 

when he said to his 

people:  “Worship 

Allah and fear Him. 

That is better for you   

if you should know.”  

وَّاِبٰۡرِهيۡمَّ اِۡذ قَّالَّ لِقَّۡوِمِه اۡعبُُدوا 
َّ وَّات َُّقۡوهُِ ٌّ ل َّـُكۡم اِۡن اّٰلله ۡۡ  ذٰلُِكۡم خَّ

َُّمۡونَِّ ِِِِ ُكنۡتُۡم تَّعۡل

17.  যতামরা যতা আল্লাহর 
পসরবমতে  যকবল প্রসতমারই 
পেূা করি এবং সমথযা 
উদ্ভাবন করি। যতামরা 
আল্লাহর পসরবমতে  োমদর 
এবাদত করি, তারা 

17. You worship other 

than Allah only idols,   

and you invent a 

falsehood. Indeed, those 

whom you worship 

other than  Allah  have  

no power  to  give  you  

ِ اَّوِۡ َّا تَّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله ثَّانًا اِّن َّ
ۡلُُقۡونَّ اِفۡكًا َتَّ  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ تَّعۡبُُدۡونَّ و َّ

َّـُكۡم  ۡلُِكۡونَّ ل ِ َلَّ َيَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله



যতামামদর সরসেমকর মাসলক 
নয়। কামেই আল্লাহর কামি 
সরসেক তালাশ্ কর, তােঁর 
এবাদত কর এবং তােঁর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ কর। তােঁরই 
কামি যতামরা প্রতযাবসতে ত 
হমব। 

provision,  so  seek 

provision from Allah,  

and worship Him,   

and be grateful to Him. 

To Him you will be 

brought back.” 

ۡزقَّ  ِ ِ الر  َّغُۡوا ِعنۡدَّ اّٰلله ِرۡزقًا فَّابۡت
َّيِۡه  ٖؕ اِل َّه  وَّاۡعبُُدۡوُه وَّاۡشُكُرۡوا ل

ِِِِ ُتۡرجَُّعۡونَِّ

18.  যতামরা েসদ 
সমথযাবাদী বল, তমব 
যতামামদর পবূেবতীরাও যতা 
সমথযাবাদী বমলমি। 
স্পষ্টর্ামব পয়গাম যপৌমি 
যদয়াই যতা রিমূলর দাসয়ত্ব। 

18.  And  if  you deny, 

then certainly  nations 

have denied before  

you.   And   it   is  not   

upon  the Messenger 

except to convey  (the  

message)  clearly. 

اِۡن  بُۡوا فَّقَّۡد كَّذ َّبَّ اُمَّمٌّ م ِۡن وَّ ُتكَّذ ِ
َّل ُُٰ قَّبۡلُِكۡمِ ۡوِل اَِل َّ الۡب َُ ََّ الر َّ  وَّمَّا عَّ
ِِِِ اۡۡلُبِۡيُِ

19.  তারা সক যদমখ না যে, 

আল্লাহ সকর্ামব িসৃষ্টকমে 
শুরু কমরন অতঃপর তামক 
পনুরায় িসৃষ্ট করমবন? এটা 
আল্লাহর েমনয িহে। 

19.  Have they not 

considered how Allah 

originates creation, 

then   He   repeats   it.  

Indeed, that is easy for 

Allah. 

ُ اَِّ ۡوا كَّيۡفَّ يُبِۡدُئ اّٰلله َّرَّ َّۡم ي ل وَّ
 ِ ََّ اّٰلله َّـلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡده ٖؕ اِن َّ ذٰلِكَّ عَّ اۡۡل

ٌِّ ۡۡ َِّس ِِِِ ي
20.  বলুন, যতামরা 
পসৃথবীমত ভ্রমণ কর এবং 
যদখ, সকর্ামব সতসন 
িসৃষ্টকমে শুরু কমরমিন। 
অতঃপর আল্লাহ পনুেবার 
িসৃষ্ট করমবন। সনশ্চয় আল্লাহ 
িবসকিু করমত িক্ষম। 

20.  Say: (O 

Muhammad) “Travel 

in the land and see how 

He originated creation, 

then Allah will bring 

forth the later creation.  

Indeed, Allah has 

Power over all things.” 

ُۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض فَّانُْظُرۡوا  ۡۡ َِ ُقۡل 
ِ َّـلۡقَّ اَّ اۡۡل ُ يُنِۡشُئ  كَّيۡفَّ بَّدَّ ُثم َّ اّٰلله
ةَِّ َّةَّ اَۡلِٰخرَّ ِ ِالن َّۡشا َٰ كُل  َّ عَّ ٖؕؕ اِن َّ اّٰلله

ِ َ  قَِّديۡرٌّ ۡ ِِِِ َشَّ
21.  সতসন োমক ইচ্ছা শ্াসি 
যদন এবং োর প্রসত ইচ্ছা 
রহমত কমরন। তােঁরই সদমক 
যতামরা প্রতযাবসতে ত হমব। 

21. He punishes whom 

He wills, and He has 

mercy upon whom He 

wills. And to Him you 

will be turned back.  

ُم مَّۡن  َّۡرحَّ َُ وَّي ءٓ ُب مَّۡن ي َّشَّ يُعَّذ ِ
َُِ ءٓ َّبُۡونَِّي َّشَّ َّيِۡه ُتۡقل اِل ِِ  وَّ



22.  যতামরা স্থমল ও 
অন্তরীমক্ষ আল্লাহমক অপারগ 
করমত পারমব না এবং 
আল্লাহ বযতীত যতামামদর 
যকান সহতাকাঙ্খী যনই, 

িাহােযকারীও যনই। 

22.  And you cannot 

escape (from Him) in 

the earth, nor in the 

heaven. And there is 

none for you, other 

than Allah, any friend, 

nor a helper.  

ۤۡ اَّنۡـتُۡم ِِبُعِۡ ِجِزيۡنَّ ِِف اَۡلَّۡرِض وَّمَّا
َِِ ءٓ مَّ َّـُكۡم م ِۡن  وََّلَّ ِِف الس َّ وَّمَّا ل

 ِ ۡۡ َِّص َلَّ ن ِل   و َّ ِ ِمۡن و َّ ِِِِ ُدۡوِن اّٰلله
23.  োরা আল্লাহর আয়াত 
িমহূ ও তােঁর িাক্ষাত 
অস্বীকার কমর, তারাই 
আমার রহমত যথমক 
সনরাশ্ হমব এবং তামদর 
েমনযই েন্ত্রণাদায়ক শ্াসি 
রময়মি। 

23.   And  those  who 

disbelieve in the signs 

of Allah and in (their) 

meeting with Him, it is 

they who shall despair 

of My mercy, and it is 

they who will have a 

painful punishment. 

 ِ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِاٰيِٰت اّٰلله وَّ
َّٮ ِِ ٓٮ ِكَّ ي ٰ ۤۡ اُول لِقَّءٓٮ ِه  ۡۡحَِِّتۡ وَّ ُسۡوا ِمۡن ر َّ

ُۡم عَّذَّابٌّ اَّلِيۡمٌِّ ٓٮ ِكَّ َلَّ ٰ ِِِِ وَّاُول

24.  তখন ইব্রাহীমমর 
িম্প্রদাময়র এিাডা যকান 
েওয়াব সিল না যে তারা 
বলল, তামক হতযা কর 
অথবা অসিদগ্ধ কর। 
অতঃপর আল্লাহ তামক অসি 
যথমক রক্ষা করমলন। সনশ্চয় 
এমত সবশ্বািী যলাকমদর 
েমনয সনদশ্েনাবলী রময়মি। 

24.     So   there  was  

no   answer of  his  

people  except  that  

they said:  “Kill  him 

or burn him.” Then 

Allah saved him from 

the fire. Indeed, in that 

are sure signs for a 

people who believe. 

ۤۡ اَّۡن  ۤۡ اَِل َّ وَّابَّ قَّۡوِمه  ا كَّانَّ جَّ فَّمَّ
 ُ َّۡۡنٰٮُه اّٰلله ُقۡوُه فَّا ِ ر  قَّالُوا اقۡتُلُۡوُه اَّۡو حَّ

َّيٰت  ل ِقَّۡوم  ِمنَّ الن َّارِِ  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ َلَّ
ِِِِ ي ُۡؤمِنُۡونَِّ

25.  ইব্রাহীম বলমলন, 

পাসথেব েীবমন যতামামদর 
পারস্পসরক র্ালবািা 
রক্ষার েমনয যতামরা 

আল্লাহর পসরবমতে  
প্রসতমাগুমলামক উপািযরূমপ 
গ্রহণ কমরি। এরপর 
যকয়ামমতর সদন যতামরা 
এমক অপরমক অস্বীকার 

25. And he (Abraham)   

said:  “You have taken 

only idols other than 

Allah. The love between 

you is (only) in the life 

of the world. Then on 

the Day of 

Resurrection you will 

deny one another, and 

you will curse one 

 ِ َّۡذُتۡم م ِۡن ُدۡوِن اّٰلله َّا اَت َّ وَّقَّالَّ اِّن َّ
َّيٰوِة  ؕ  م َّوَّد َّةَِِّاَّۡوثَّانًا بَّيِۡنُكۡم ِِف اۡۡل
َّا نۡي ُ َّۡكُفُر الد  ِة ي َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ  ُثم َّ ي

َّلۡعَُّن بَّعُۡضُكۡم  ي َّعۡض  و َّ بَّعُۡضُكۡم بِب
َّـُكۡم  بَّعًۡضا مَّاۡوٰٮُكُم الن َّاُر وَّمَّا ل و َّ



করমব এবং এমক অপরমক 
লানত করমব। যতামামদর 
ঠিকানা োহান্নাম এবং 
যতামামদর যকান 
িাহােযকারী যনই। 

another, and your 

abode will be the Fire, 

and you shall not have 

any helpers.”  

هِصِريۡنَّ  ِِِِ م ِۡن ن

26.  অতঃপর তার প্রসত 
সবশ্বাি স্থাপন করমলন লূত। 
ইব্রাহীম বলমলন, আসম 
আমার পালনকতে ার উমেমশ্ 
যদশ্তযাগ করসি। সনশ্চয় 
সতসন পরাক্রমশ্ালী, 

প্রজ্ঞাময়। 

26. So Lot believed him.  

And he said: “Indeed, I 

shall migrate towards 

my Lord. Indeed He is 

the All Mighty, the All 

Wise.”  

ِ َّه  لُۡوطٌّ ِفَّاٰمَّنَّ ل ۡ ُمهَّاِجرٌّ اِٰل   وَّقَّالَّ اِِّ ِ
َِّكيُۡمِ ٖۡؕ اِن َّه  ُهوَّ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل ِب ِ ِِِِ رَّ

27.  আসম তামক দান 
করলাম ইিহাক ও ইয়াকুব, 

তােঁর বংশ্র্রমদর মমর্য 
নবুওয়ত ও সকতাব 
রাখলাম এবং দসুনয়ামত 
তােঁমক পরুসৃ্কত করলাম। 
সনশ্চয় পরকামল ও যি 
িৎমলাকদর অন্তরূ্ে ক্ত হমব। 

27.   And We bestowed 

on him Isaac and 

Jacob, and We placed 

in his progeny the 

prophethood and the 

scripture, and We gave 

him his reward in the 

world. And indeed, in 

the Hereafter he is 

surely among the 

righteous.  

َّعُۡقۡوبَّ  ٰحقَّ وَّي َۡ َّه ۤۡ اِ َّا ل بۡن وَّوَّهَّ
ي َّتِهِِ َّا ِِفۡ ُذر ِ ةَّ وَّالِۡكتٰبَّ  وَّجَّعَّلۡن الن ُبُو َّ

َّا نۡي ُ ه  ِِف الد  اٰتَّيۡنُٰه اَّۡجرَّ اِن َّه  ِِف وَّ  وَّ
لِِحۡيَِّ ِنَّ الصه ِة ۡلَّ ِِِِ اَۡلِٰخرَّ

28.  আর যপ্ররণ কমরসি 
লূতমক। েখন যি তার 
িম্প্রদায়মক বলল, যতামরা 
এমন অশ্লীল কাে করি, 

ো যতামামদর পমূবে পসৃথবীর 
যকউ কমরসন। 

28.  And Lot, when he 

said to his people: 

“Indeed, you commit 

lewdness which no one 

has preceded you 

(committing it) from 

among the worlds.” 

ۤۡ اِن َُّكۡم  لُۡوًطا اِۡذ قَّالَّ لِقَّۡوِمه  وَّ
ةَِّ َّـتَّاُۡتۡونَّ الۡفَّاِحشَّ قَُّكۡم  ل َـّ ب ََّ مَّا 

َِّمۡيَِّ د  م ِنَّ الۡعٰل ِِِِ بِهَّا ِمۡن اَّحَّ
29.  যতামরা সক পংুমমথমুন 
সলপ্ত আি, রাহাোসন করি 
এবং সনমেমদর মেসলমি 

29. “Do you indeed 

approach males, and 

rob the wayfarer 

الَّ  جَّ ِ َّـتَّاُۡتۡونَّ الر  اَّٮ ِن َُّكۡم ل
ِ ِبيۡلَّ ُعۡونَّ الس َّ تَّاُۡتۡونَّ  وَّتَّۡقطَّ ِِفۡ وَّ



গসহে ত কমে করি? েওয়ামব 
তােঁর িম্প্রদায় যকবল একথা 
বলল, আমামদর উপর 
আল্লাহর আোব আন েসদ 
তুসম িতযবাদী হও। 

(travelers), and indulge 

in indecencies in your 

assemblies.”  But   his   

people  had  no  answer 

except that they said: 

“Bring upon us the 

punishment of  Allah  

if  you  are  among   the 

truthful.” 

َّاِديُۡكُم اۡۡلُنۡكَّرَِّ وَّابَّ ن ا كَّانَّ جَّ  فَّمَّ
اِب  َّا بِعَّذَّ ۤۡ اَّۡن قَّالُوا اۡئتِن ۤۡ اَِل َّ قَّۡوِمه 

ِدقِۡيَِّ ِ اِۡن ُكنۡتَّ ِمنَّ الصه ِِ اّٰلله

30.  যি বলল, যহ আমার 
পালনকতে া, দসৃু্কতকারীমদর 
সবরুমে আমামক িাহােয 
কর। 

30. He said: “My Lord, 

help me against the 

people who do 

mischief.”  

ََّ الۡقَّۡوِم  ۡ عَّ ب ِ انُْصۡرِِّ قَّالَّ رَّ
ِِِِ اۡۡلُۡفِسِديۡنَِّ

31.  েখন আমার যপ্রসরত 
যফমরশ্তাগণ িিুংবাদ 
সনময় ইব্রাহীমমর কামি 
আগমন করল, তখন তারা 
বলল, আমরা এই েনপমদর 
অসর্বািীমদরমক ধ্বংি 
করব। সনশ্চয় এর 
অসর্বািীরা োমলম। 

31. And when Our 

messengers came to 

Abraham with the 

good tidings, they said:  

“Indeed, we are about 

to destroy the people of 

that (Lot's) township. 

Indeed, its people are 

wrong doers.”  

ۤۡ اِبٰۡرِهيۡمَّ  َّا لُن َُ ءََّٓۡت ُر وَّۡلَّ َّا جَّ
ۤۡا اِن َِّ ُـۡو ۤۡا اَّۡهِل بِالۡبُۡشٰرى  قَّال ا ُمۡهلُِكۡو

َّةِِ َّانُۡوا هِٰذِه الۡقَّۡري َّهَّا ك  اِن َّ اَّۡهل
ِِِِ ِؕ ٰظلِِمۡيَِّ

32.  যি বলল, এই েনপমদ 
যতা লূতও রময়মি। তারা 
বলল, যিখামন যক আমি, 

তা আমরা র্াল োসন। 
আমরা অবশ্যই তামক ও 
তােঁর পসরবারবগেমক রক্ষা 
করব তােঁর স্ত্রী বযতীত; যি 
ধ্বংিপ্রাপ্তমদর অন্তরূ্ে ক্ত 
থাকমব। 

32. He (Abraham) said:  

“Indeed,  Lot  is  in 

there.” They said: “We 

are best aware of who 

is in there. We shall 

surely save him and his 

household, except his 

wife, she will be of those 

who stay behind.”  

َُّم اقَّالَّ اِن َّ فِيۡهَّا لُۡوًطِ ُۡن اَّعۡل ََّ  قَّالُۡوا 
َّه ۤۡ اَِل َّ  ِِبَّۡن فِيۡهَّا اَّۡهل يَّن َّه  وَّ َّـنُـنَّج ِ ل
اَّتَّهِ  َّۡت ِمنَّ الۡغِِٰبِيۡنَِّ اۡمرَّ َّان  ك

ِِِِ

33.  েখন আমার যপ্রসরত 
যফমরশ্তাগণ লূমতর কামি 

33. And that when Our 

messengers came to 
 ََّٓ لُـنَّا لُۡوًطا ِسۡ َُ ۤۡ اَّۡن جَّءََّٓۡت ُر وَّۡلَّ َّا



আগমন করল, তখন 
তামদর কারমণ যি সবষন্ন 
হময় পডল এবং তার মন 
িংকীণে হময় যগল। তারা 
বলল, র্য় করমবন না এবং 
দঃুখ করমবন না। আমরা 
আপনামক ও আপনার 
পসরবারবগেমক রক্ষা করবই 
আপনার স্ত্রী বযতীত, যি 

ধ্বংি প্রাপ্তমদর অন্তরূ্ে ক্ত 
থাকমব। 

Lot, he was distressed 

because of them, and 

felt straitened for 

them.  And they said: 

“Do not fear, nor 

grieve. Indeed, we will 

save you and your 

family, except your 

wife, she will be of 

those who stay 

behind.”  

قَّالُۡوا َلَّ  اقَّ بِِهۡم ذَّۡرعًا و َّ بِِهۡم وَّضَّ
ِۡ َّۡف وََّلَّ تَّ ۡوكَّ  زَّۡنَِتَّ اِن َّا ُمنَّج ُ

َّۡت ِمنَّ  َّان اَّتَّكَّ ك َّكَّ اَِل َّ اۡمرَّ اَّۡهل وَّ
ِِ الۡغِِٰبِيۡنَِّ

34.  আমরা এই েনপমদর 
অসর্বািীমদর উপর আকাশ্ 
যথমক আোব নাসেল করব 
তামদর পাপাোমরর কারমণ। 

34. “Indeed, we are 

about to bring down 

upon the people of this 

township a torment 

from the sky because 

they have been 

disobedient.”  

َِّة  ٓ اَّۡهِل هِٰذِه الۡقَّۡري َٰ لُۡونَّ عَّ اِن َّا ُمۡۡنِ
َِ ِِبَّا كَّانُۡوا  ءٓ مَّ ِرۡجًزا م ِنَّ الس َّ

َّۡفُسُقۡونَِّ ِِِِ ي
35.  আসম বুসেমান 
যলাকমদর েমনয এমত একটি 
স্পষ্ট সনদশ্েন যরমখ সদময়সি। 

35.  And certainly, We 

have left of it a clear 

sign for a people who 

understand.  

َّةً ل ِـقَّۡوم   ًۢ بَّي ِن َّةً ۤۡ اٰي ۡكنَّا مِنۡهَّا َّقَّد ت َّرَّ ل وَّ
ِِِِ ي َّعۡقِلُۡونَِّ

36. আসম 

মাদইয়ানবািীমদর প্রসত 
তামদর র্াই যশ্াআয়বমক 
যপ্ররণ কমরসি। যি বলল, যহ 
আমার িম্প্রদায় যতামরা 
আল্লাহর এবাদত কর, যশ্ষ 
সদবমির আশ্া রাখ এবং 
পসৃথবীমত অনথে িসৃষ্ট কমরা 
না। 

36.   And  to  Midian 

(We sent) their 

brother, Shuaib. So he 

said: “O my people, 

worship Allah, and 

hope for the Last Day, 

and do not commit 

abuse on the earth, 

spreading corruption.”  

اُهۡم ُشعَّيۡبًا  فَّقَّالَّ وَِّ َّنَّ اَّخَّ اِٰل مَّۡدي
َّۡومَّ  َّ وَّ اۡرُجوا الۡي يٰقَّۡوِم اۡعبُُدوا اّٰلله
َّۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض  اَۡلِٰخرَّ وََّلَّ تَّعۡث

ِِِِ ُمۡفِسِديۡنَِّ



37.  সকন্তু তারা তােঁমক 
সমথযাবাদী বলল; অতঃপর 
তারা রূ্সমকম্প দ্ব্ারা 
আক্রান্ত হল এবং সনমেমদর 
গমৃহ উপডু হময় পমড রইল। 

37.   So they denied 

him, then the dreadful 

earthquake seized 

them, and they lay 

(dead), prostrate in 

their dwelling place.  

ۡجفَُّة فَِّ ِۡتُُم الر َّ ذَّ َّخَّ بُۡوُه فَّا كَّذ َّ
َُّحۡوا ِِفۡ دَّاِرِهۡم  َّۡصب فَّا

ِِ جٰثِِمۡيَِّ
38.  আসম আ’দ ও িামুদমক 
ধ্বংি কমর সদময়সি। তামদর 
বাডী-ঘর যথমকই তামদর 
অবস্থা যতামামদর োনা 
হময় যগমি। শ্য়তান তামদর 
কমেমক তামদর দসৃষ্টমত 
িমুশ্াসর্ত কমরসিল, 

অতঃপর তামদরমক িৎপথ 
অবলম্বমন বার্া সদময়সিল 
এবং তারা সিল হুসশ্য়ার। 

38. And (We destroyed) 

Aad and Thamud. And 

indeed (their fate) is 

manifest to you from 

their (ruined) 

dwellings. And Satan 

made their deeds seem 

fair to them, and 

turned them away 

from the (right) path, 

though they were 

sensible observers.  

َّـُكۡم م ِۡن  َّ ل َّي َّ قَّْد ت َّب ُۡودَّا۟ وَّ َثَّ وَّعَّادًا و َّ
ٰسِكِنِهۡمِ يٰۡطُن  وَّزَّي َّنَِّ م َّ ُُم الش َّ َلَّ

ِبيِۡل  ُهۡم عَِّن الس َّ د َّ ُۡم فَّصَّ اَلَّ اَّۡعمَّ
بِۡصِريۡنَّ ِ َّانُۡوا ُمۡستَـّ ِِِِ وَّك

39.  আসম কারুন, 

যফরাউন ও হামানমক ধ্বংি 
কমরসি। মূিা তামদর কামি 
িসু্পষ্ট সনদশ্েনাবলী সনময় 
আগমন কমরসিল অতঃপর 
তারা যদমশ্ দম্ভ কমরসিল। 
সকন্তু তারা সেমত োয়সন। 

39. And Korah, and 

Pharaoh  and  Haman  

(We destroyed also),  

and  indeed  Moses  

came to them with 

clear signs (of Allah’s 

Sovereignty), but they 

were  arrogant  in  the  

land. And they could 

not outrun (Us). 

 وَّقَّاُرۡونَّ وَّفِۡرعَّۡونَّ وَّهَّامٰنَِّ
َّقَِّ ل َّي ِنِٰت وَّ ءََُّٓهۡم م ُۡوٰس بِالۡب ۡد جَّ

َّانُۡوا  ۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض وَّمَّا ك ُ تَّۡكِبَّ َۡ فَّا
ِِِِ َِٰبِقِۡيَِّ

40.  আসম প্রমতযকমকই তার 
অপরামর্র কারমণ 
পাকডাও কমরসি। তামদর 
কারও প্রসত যপ্ররণ কমরসি 
প্রিরিহ প্রেন্ড বাতাি, 

কাউমক যপময়মি বজ্রপাত, 

কাউমক আসম সবলীন 

40.    So each one We 

seized for his sin. Then 

among them were those 

upon whom We sent a 

storm of stones. And 

among them were those 

who were seized by the 

ًۢبِهِ  ۡ ن َّا بِذَّ ۡذن فَِّمنُۡهۡم م َّۡن  فَُّكَل ً اَّخَّ
اِصبًا َّيِۡه حَّ َّا عَّل لۡن ََّ  وَّمِنُۡهۡم م َّۡن اَّۡر
ةُِ يۡحَّ تُۡه الص َّ ذَّ ؕ  وَّمِنُۡهۡم م َّۡن ِاَّخَّ

ِ ۡفنَّا بِِه اَۡلَّۡرضَّ سَّ  وَّمِنُۡهۡم م َّۡن خَّ



কমরসি রূ্গমর্ে  এবং কাউমক 
কমরসি সনমজ্জত। আল্লাহ 
তামদর প্রসত েলুুম করার 
সিমলন না; সকন্তু তারা 
সনমেরাই সনমেমদর প্রসত 
েলুুম কমরমি। 

blast. And among them 

were those whom We 

caused the earth to 

swallow. And among 

them were those whom 

We drowned.  And it 

was not for Allah to 

wrong them, but they 

were being unjust to 

themselves.  

َّا قۡن ُهۡم اَّۡغرَّ َّۡظلِمَّ ُ لِي  وَّمَّا كَّانَّ اّٰلله
ُهۡم  ۤۡا اَّنُۡفسَّ َّانُۡو ٰـِكۡن ك ل وَّ

َّۡظلُِمۡونَِّ ِِِِ ي

41.  োরা আল্লাহর 
পসরবমতে  অপরমক 
িাহােযকারীরূমপ গ্রহণ কমর 
তামদর উদাহরণ মাকডিা। 
যি ঘর বানায়। আর িব 
ঘমরর মমর্য মাকডিার 
ঘরই যতা অসর্ক দবুেল, েসদ 
তারা োনত। 

41.   The   likeness  of  

those  who  have taken 

protectors other   than  

Allah  is  as  the  

likeness of the spider, 

who  takes   (builds)   a   

house. And indeed, the 

frailest   of   all   houses 

is the spider’s house.  

If they (only) knew.  

ِ مَِّ َُّذۡوا ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله َُّل ال َِّذيۡنَّ اَت َّ ث
َِّل الۡعَّنۡكَّبُۡوِتِ ث َّءََّٓ كَّمَّ ؕ  ِاَّۡولِي

َِّ  وَّ اِن َّ اَّۡوهَّنَّ الۡبُيُۡوِت ذَّۡت بَّيۡتًااَت َّ
َّبَّيُۡت الۡعَّنۡكَّبُۡوِتِ َّانُۡوا ل َّۡو ك  ل

َُّمۡونَِّ َّعۡل ِِِِ ي
42.  তারা আল্লাহর 
পসরবমতে  ো সকিুমক ডামক, 

আল্লাহ তা োমনন। সতসন 
শ্সক্তশ্ালী, প্রজ্ঞাময়। 

42. Indeed, Allah knows 

whatever they call upon 

anything other than 

Him. And He is the All 

Mighty, the All Wise.  

َّۡدُعۡونَّ ِمۡن ُدۡونِه   َُّم مَّا ي َّعۡل َّ ي اِن َّ اّٰلله
ِ َ ۡ َِّكيُۡمِِمۡن َشَّ ِ  وَُّهوَّ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل

43.  এ িকল উদাহরণ 
আসম মানমুষর েমনয যদই; 

সকন্তু জ্ঞানীরাই তা যবামঝ। 

43. And these  
similitudes,  We put  
forward  them  for 
mankind. And none 
will understand them 
except those who have 
knowledge. 

َّۡضِربُهَّا لِلن َّاِسِ َّاُل ن َّۡمث  وَّتِلۡكَّ اَۡل
ۤۡ اَِل َّ الۡعٰلُِمۡونَِّ َّعۡقِلُهَّا ِِِِ وَّمَّا ي

44.  আল্লাহ েথাথেরূমপ 
নমর্ামন্ডল ও রূ্মন্ডল িসৃষ্ট 
কমরমিন। এমত সনদশ্েন 

44.   Allah created the 

heavens and the earth 

with truth. Indeed, in 

مٰوِٰت وَّ اَۡلَّۡرضَّ  ُ الس َّ َّقَّ اّٰلله ل خَّ
ِِ َّـق  َِّبِاۡۡل َّي ةً  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ َلَّ



রময়মি ঈমানদার 
িম্প্রদাময়র েমনয। 

that is surely a sign for 

those who believe. َِّل ِـلُۡمۡؤمِِنۡيِ
45.  আপসন আপনার প্রসত 
প্রতযাসদষ্ট সকতাব পাঠ 
করুন এবং নামাে কাময়ম 
করুন। সনশ্চয় নামাে 
অশ্লীল ও গসহে ত কােে যথমক 
সবরত রামখ। আল্লাহর 
স্মরণ িবেমরষ্ঠ। আল্লাহ 
োমনন যতামরা ো কর। 

45.  Recite that which 

has been revealed to 

you   of   the   Book, 

and establish prayer. 

Indeed, prayer 

restrains from lewdness 

and iniquity. And surely 

the remembrance of 

Allah is greater. And 

Allah knows what you 

do.  

َّيۡكَّ ِمنَّ الِۡكتِٰب اُِ ۤۡ اُۡوِِحَّ اِل تُۡل مَّا
لٰوةَِّ اَّقِِم الص َّ ِِِِوَّ لٰوةَّ تَّنٰٰۡه  اِن َّ الص َّ

َِ وَّاۡۡلُنۡكَّرِِ ءٓ َِّذۡكُر عَِّن الۡفَّۡحشَّ ل  وَّ
ُِ ِ اَّۡكِبَّ َُّم مَّا ِِاّٰلله َّعۡل ُ ي  وَّاّٰلله
ِ تَّۡصنَُّعۡونَِّ

46. যতামরা 

সকতাবর্ারীমদর িামথ 
তকে -সবতকে  করমব না, 
সকন্তু উত্তম পন্থায়; তমব 
তামদর িামথ নয়, োরা 
তামদর মমর্য যব-ইনিাফ। 
এবং বল, আমামদর প্রসত ও 
যতামামদর প্রসত ো নাসেল 
করা হময়মি, তামত আমরা 
সবশ্বাি স্থাপন কমরসি। 
আমামদর উপািয ও 
যতামামদর উপািয একই 
এবং আমরা তােঁরই 
আজ্ঞাবহ। 

46. And do not argue 

with the People  of  the  

Scripture except it  be  

in  (a way)  that is 

better, except with  

those  who  do  wrong 

among  them.  And 

say: “We believe in   

that which has been 

revealed to us and 

revealed   to you. And 

our God and your God 

is One, and we are to 

Him those who 

surrender.”  

َلَّ ُُتَّاِدلُۡوٓا اَّۡهلَّ الِۡكتِٰب اَِل َّ بِال َِِّتۡ وَِّ
ُنِِِهَّ اَّحِۡ َُّمۡوا  ؕ ِِسَّ ل اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ ظَّ
ُقۡولُۡوٓا اٰمَّن َّا بِال َِّذۡىۤۡ اُنِۡزلَّ  مِنُۡهۡمِ وَّ

َّيُۡكۡم وَّاَِٰلُـنَّا  َّا وَّاُنِۡزلَّ اِل َّيۡن اِل
َّه   ُۡن ل ََّ وَّاَِٰلُُكۡم وَّاِحدٌّ و َّ

ِِ ُمۡسلُِمۡونَِّ

47. এর্ামবই আসম আপনার 
প্রসত সকতাব অবতীণ 

কমরসি। অতঃপর োমদর 
যক আসম সকতাব 
সদময়সিলাম, তারা এমক 

47. And thus We have 

revealed   to   you  the  

Book  (Quran).  And 

those to whom We 

gave the Scripture 

(aforetime) believe in 

ِوَِّ َّيۡكَّ الِۡكتٰبَّ ۤۡ اِل َّا لۡن  كَّذٰلِكَّ اَّنۡزَّ
فَّال َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم الِۡكتٰبَّ يُۡؤمِنُۡونَّ 

َِ مَّۡن ي ُۡؤِمُن بِِبِهِ  ۡۤ  وَّ مَّا ِهِ  وَِّمۡن هُٰٓؤَلَّ



যমমন েমল এবং এমদরও 
(মক্কাবািীমদরও) যকউ যকউ 
এমত সবশ্বাি রামখ। যকবল 
কামফররাই আমার 
আয়াতিমূহ অস্বীকার কমর। 

it. And of these (also) 

there are some who 

believe in it. And none 

deny Our revelations 

except the disbelievers.  

ۤۡ اَِل َّ الۡكِٰفُرۡونَِّ َّا ُد بِاٰيٰتِن ۡحَّ ِِِِ ُيَّ

48.  আপসন যতা এর পমূবে 
যকান সকতাব পাঠ কমরনসন 
এবং স্বীয় দসক্ষণ হি দ্ব্ারা 
যকান সকতাব সলমখনসন। 
এরূপ হমল সমথযাবাদীরা 
অবশ্যই িমন্দহ যপাষণ 
করত। 

48.  And you (O 

Muhammad) did  not   

read  before it of any  

book, nor did you write 

it with  your  right  

hand,  for then, those 

who follow falsehood, 

might  have  doubted.  

تۡلُۡوا ِمۡن قَّبۡلِه  ِمۡن  وَّمَّا ُكنۡتَّ تَـّ
ِ َِّميِۡنكَّ ه  بِي ُط ُ َلَّ َتَّ اِذًا  ِكتٰب  و َّ

ۡرتَّابَّ اۡۡلُبِۡطلُۡونَِّ ِِِِ َل َّ

49.  বরং োমদরমক জ্ঞান 
যদয়া হময়মি, তামদর অন্তমর 
ইহা (মকারআন) যতা স্পষ্ট 
আয়াত। যকবল যব-
ইনিাফরাই আমার 
আয়াতিমূহ অস্বীকার কমর। 

49.  But these are clear 

revelations in the 

hearts of those who 

have been given 

knowledge. And none 

deny Our revelations 

except the wrong doers.  

ًۢ بَّي ِنٰتٌّ ِِفۡ ُصُدۡوِر  بَّۡل ُهوَّ اٰيٰتٌّ
ُد ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الۡعِلۡمَِّ ۡحَّ  وَّمَّا ُيَّ
لُِمۡونَِّ ۤۡ اَِل َّ الظه َّا ِ بِاٰيٰتِن

50.  তারা বমল, তার 
পালনকতে ার পক্ষ যথমক 
তার প্রসত সকিু সনদশ্েন 
অবতীণে হল না যকন? 

বলুন, সনদশ্েন যতা আল্লাহর 
ইচ্ছার্ীন। আসম যতা একেন 
িসু্পষ্ট িতকে কারী মাত্র। 

50.  And they say:  

“Why signs   are    not 

sent   down   upon  him    

from   his  Lord.”  Say:  

“The signs are with 

Allah only, and I am 

only a plain warner.”  

َّيِۡه اٰيٰتٌّ م ِۡن وَِّ ۤۡ اُنِۡزلَّ عَّل َّۡوَلَّ قَّالُۡوا ل
ِِب ِهِ ر َِّ َّا اَۡلٰيُٰت ِعنۡدَّ اّٰلله ٖؕؕ ِ ُقۡل اِّن َّ

َِّذيۡرٌّ م ُبِۡيٌِّ َّا۟ ن ۤۡ اَّن َّا ِِِِ وَّاِّن َّ

51.  এটাসক তামদর েমনয 
েমথষ্ট নয় যে, আসম 
আপনার প্রসত সকতাব 
নাসেল কমরসি, ো তামদর 
কামি পাঠ করা হয়। এমত 
অবশ্যই সবশ্বািী যলাকমদর 

51.    And  is  it  not  

sufficient for them that  

We  have  sent  down  

to  you  the  Book  

which is recited to 

them. Indeed, in that is 

َّيۡكَّ اَِّ َّا عَّل لۡن ۤۡ اَّنۡزَّ َّۡكِفِهۡم اَّن َّا َّۡم ي ل وَّ
ِ َٰ َّيِۡهۡمِالِۡكتٰبَّ يُتۡ  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ  عَّل

ۡۡحَّةًِ َّرَّ  ي ُۡؤمِنُۡونَِّ لِقَّۡوم    ِذۡكٰرى و َِّ  ل



েমনয রহমত ও উপমদশ্ 
আমি। 

surely a mercy and a 

reminder for a people 

who believe.  

 ِِِِ
52.  বলুন, আমার মমর্য ও 
যতামামদর মমর্য আল্লাহই 
িাক্ষীরূমপ েমথষ্ট। সতসন 
োমনন ো সকিু 
নমর্ামন্ডমল ও রূ্-মন্ডমল 
আমি। আর োরা সমথযায় 
সবশ্বাি কমর ও আল্লাহমক 
অস্বীকার কমর, তারাই 
ক্ষসতগ্রি। 

52.  Say: “Sufficient is 

Allah between me and   

you as a Witness. He 

knows   what   is   in   

the heavens and the 

earth.” And those who 

believe in falsehood 

and disbelieve in Allah, 

they are those who are 

the losers.  

َُّكۡم ۡل كَِّقُِ بَّيۡن ِ بَّيِۡنۡ وَّ ٰٰف بِاّٰلله
مٰوِٰت ِشَِّهيًۡدا َُّم مَّا ِِف الس َّ َّعۡل  ي

َّاِطِل وَّاَۡلَّۡرِضِ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا بِالۡب  وَّ
ٓٮ ِكَّ ُهُم  ٰ ِ  اُول وَّكَّفَُّرۡوا بِاّٰلله

ِ اۡۡلِٰسُرۡونَِّ
53.  তারা আপনামক 
আোব ত্বরাসিত করমত 
বমল। েসদ আোমবর িময় 
সনর্োসরত না থাকত, তমব 
আোব তামদর উপর এমি 
যেত। সনশ্চয়ই 
আকসস্মকর্ামব তামদর 
কামি আোব এমি োমব, 

তামদর খবরও থাকমব না। 

53.  And they ask you 

to hasten on the 

punishment. And if a 

term had not been 

appointed, the 

punishment would 

assuredly have come to 

them. And surely, it 

will come upon them 

suddenly while they 

perceive not.  

َّكَّ بِالۡعَّذَّاِبِ َّۡستَّعِۡجلُۡون ۤۡ وَّي َّۡوَلَّ ل  وَّ
َّءََُّٓهُم الۡعَّذَّاُبٖؕ  ّم ً ّل َّ اَّجَّلٌّ م ُسَّ
ُهۡم َلَّ  َّةً و َّ َّاۡتِيَّن َُّهۡم بَّغۡت َّي ل وَّ

َّۡشُعُرۡونَِّ ِِِِ ي

54.  তারা আপনামক 
আোব ত্বরাসিত করমত 
বমল; অথে োহান্নাম 
কামফরমদরমক যঘরাও 
করমি। 

54.     They   ask   you 

to hasten on the 

punishment. And 

indeed, Hell will be 

encompassing the 

disbelievers. 

َِّ اِبٖؕ وَّ اِن َّ ي َّكَّ بِالۡعَّذَّ ۡستَّعِۡجلُۡون
ةٌِّ ُِحيۡطَّ هَّن َّمَّ ۡلَّ ِِِ ًؕۢ بِالۡكِٰفِريۡنَّ ِِجَّ

55.  যেসদন আোব 
তামদরমক যঘরাও করমব 
মাথার উপর যথমক এবং 
পাময়র নীে যথমক। আল্লাহ 

55.  On the day the 

punishment shall cover 

them from above them 

and from underneath 

their feet, and it will be 

َِّ َّغٰۡشٮُهُم الۡعَّذَّاُب ِمۡن ي ۡومَّ ي
ِۡت اَّۡرُجلِِهۡم  فَّۡوقِِهۡم وَِّمۡن تَّ



বলমলন, যতামরা ো 
করমত, তার স্বাদ গ্রহণ কর। 

said: “Taste what you 

used to do.”  
َُّقۡوُل ُذۡوُقۡوا مَّا ُكنۡتُۡم  وَّي

لُۡونَِّ ِ تَّعۡمَّ
56.  যহ আমার ঈমানদার 
বান্দাগণ, আমার পসৃথবী 
প্রশ্ি। অতএব যতামরা 
আমারই এবাদত কর। 

56. O my slaves, those 

who believe, indeed, 

My earth is spacious, 

so worship Me only.  

ۤۡا اِن َّ اَّۡرِِضۡ  َّاِدىَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو يٰعِب
هاىَّ فَّاۡعبُُدۡوِنِ عَّةٌّ فَّاِي َِ ا ِِِِ وَّ

57.  েীবমাত্রই মৃতুযর স্বাদ 
গ্রহণ করমব। অতঃপর 
যতামরা আমারই কামি 
প্রতযাবসতে ত হমব। 

57. Every soul shall 

taste the death.  Then 

to Us you shall be 

returned.  

َّۡوِتِكُِ َّۡفس  ذَّٓاٮ ِقَُّة اۡۡل ُ ن ُثم َّ  ل 
َّا ُتۡرجَُّعۡونَِّ َّيۡن ِِِِ اِل

58.  োরা সবশ্বাি স্থাপন 
কমর ও িৎকমে কমর, আসম 
অবশ্যই তামদরমক 
োন্নামতর িউুচ্চ প্রািামদ 
স্থান যদব, োর তলমদমশ্ 
প্রস্রবণিমূহ প্রবাসহত। 
যিখামন তারা সেরকাল 
থাকমব। কত উত্তম 
পরুস্কার কমীমদর। 

58. And those who 

believe and do 

righteous deeds, We 

will surely give them 

lofty dwellings in the 

Gardens underneath 

which rivers flow, to 

live therein forever. 

Excellent is the reward 

of the workers. 

ِٰ ال َِّذيۡنَّ ا لِٰحِت وَّ مَّنُۡوا وَّعَِّملُوا الصه
ِۡرۡى  فًا ُتَّ َّـن َِّة ُغرَّ ئَّن َُّهۡم م ِنَّ اّۡل َّو ِ َّنُب ل
ََُّّٰۡر ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡتِهَّا اَۡل  ِمۡن تَّ

ِِِِ نِعۡمَّ اَّۡجُر الۡعِٰملِۡيَِّ

59.  োরা িবর কমর এবং 
তামদর পালনকতে ার উপর 
র্রিা কমর। 

59.  Those who are 

patient, and in their 

Lord put their trust.  

ب ِِهۡم ا َٰ رَّ ۡوا وَّعَّ ُ ِبَّ ل َِّذيۡنَّ صَّ
َّتَّوَّك َّلُۡونَِّ ِِ ي

60.  এমন অমনক েন্তু 
আমি, োরা তামদর খাদয 
িসঞ্চত রামখ না। আল্লাহই 
সরসেক যদন তামদরমক এবং 
যতামামদরমকও। সতসন 
িবেমরাতা, িবেজ্ঞ। 

60. And how many of 
creatures are there 
that do not carry their 
provisions. Allah 

provides for them and 
for you. And He is the 
All Hearer, the All 
Knower.  

ِۡمُل  َّي ِۡن م ِۡن دَّٓاب َّة  َل َّ تَّ َّا وَّك
اِي َّاُكۡمِؕ ِِِِِرۡزقَّهَّا َّۡرُزُقهَّا وَّ ُ ي  اَّّٰلله

ِمي ُُۡ الۡعَّلِيُۡمِ ِِِِ وَُّهوَّ الس َّ



61.  েসদ আপসন তামদরমক 
সেমজ্ঞি কমরন, যক 
নমর্ামন্ডল ও রূ্-মন্ডল 
িসৃষ্ট কমরমি, েন্দ্র ও িেূেমক 
কমমে সনময়াসেত কমরমি? 

তমব তারা অবশ্যই বলমব 
আল্লাহ। তাহমল তারা 
যকাথায় ঘমুর যবডামচ্ছ? 

61. And if you ask them, 

“Who created the 

heavens and the earth, 

and subjected the sun 

and the moon (to their 

appointed work).” 

They would surely say: 

“Allah.” Then how are 

they turned away.  

َّقَّ  ل َُّهۡم م َّۡن خَّ َّلۡت ا ََّ َّٮ ِۡن  ل وَّ
رَّ  خ َّ ََّ مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرضَّ وَّ الس َّ
ُِ َُّقۡولُن َّ اّٰلله َّي رَّ ل ۡمسَّ وَّالۡقَّمَّ  الش َّ

َِّّه يُۡؤفَّكُِ ِِِِ ۡونَِّفَّا
62.  আল্লাহ তােঁর বান্দামদর 
মমর্য োর েনয ইচ্ছা 
সরসেক প্রশ্ি কমর যদন এবং 
োর েনয ইচ্ছা হ্রাি 
কমরন। সনশ্চয়, আল্লাহ 
িবেসবষময় িমযক 
পসরজ্ঞাত। 

62. Allah enlarges the 

provision for whom He 

wills of His slaves and   

straitens   it   for whom 

(He wills).  Indeed, 

Allah is the All 

Knower of all things. 

َُ ِمۡن اَِّ ءٓ َّۡن ي َّشَّ ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ُ ي ّٰلله
َّهِ  َّۡقِدُر ل ي َّاِده  وَّ ِ ِِعب َّ بُِكل  ٖؕؕ اِن َّ اّٰلله

َ  عَّلِيۡمٌِّ ۡ ِِِِ َشَّ

63.  েসদ আপসন তামদরমক 
সেমজ্ঞি কমরন, যক আকাশ্ 
যথমক বাসর বষেণ কমর, 

অতঃপর তা দ্ব্ারা 
মৃসত্তকামক উহার মতৃ 
হওয়ার পর িঞ্জীসবত কমর? 

তমব তারা অবশ্যই বলমব, 

আল্লাহ। বলুন, িমি প্রশ্ংিা 
আল্লাহরই। সকন্তু তামদর 
অসর্কাংশ্ই তা যবামঝ না। 

63.    And  if you  ask 

them, “Who causes  

water to come down  

from  the  sky,  then 

with it  revives  the 

earth after its death.  

They would surely say:  

“Allah.” Say: “All the 

Praise be to Allah.”  

But most of them have 

no sense.  

لَّ ِمنَّ  َُّهۡم م َّۡن ن َّز َّ َّلۡت ا ََّ َّٮ ِۡن  ل وَّ
َّا بِِه اَۡلَّۡرضَّ  َّۡحي َِ مَّءًَٓ فَّا ءٓ مَّ الس َّ

َّقُِ َّي َّا ل ُِِمۡنًۢ بَّعِۡد مَّۡوِِت  ُقِل ۡولُن َّ اّٰلله
ِِ َّۡمُد ّٰلِله َُّرُهۡم َلَّ اۡۡل  بَّۡل اَّۡكث

َّعۡقِلُۡونَِّ ِِِِ ي

64.  এই পাসথেব েীবন 
ক্রীডা-যকৌতুক বব যতা 
সকিুই নয়। পরকামলর 
গহৃই প্রকৃত েীবন; েসদ 
তারা োনত। 

64. And the life of this 

world is nothing but an 

amusement and play.  

And indeed, the home 

of the Hereafter, that is 

indeed the life, if they 

(but) knew.  

ۡوٌّ وَِّ ۤۡ اَِل َّ َلَّ َّا نۡي ُ َّيٰوُة الد  مَّا هِٰذِه اۡۡل
ِ َّعِبٌّ ل ةَّ َلَّ ََِّ و َّ ارَّ اَۡلِٰخرَّ  وَّاِن َّ الد َّ

َّوَّاُنِ َّـي َُّمۡونَِّاۡۡل َّعۡل َّانُۡوا ي َّۡو ك ِِِِ  ل



65.  তারা েখন েলোমন 
আমরাহণ কমর তখন 
একসনষ্ঠর্ামব আল্লাহমক 
ডামক। অতঃপর সতসন 
েখন স্থমল এমন তামদরমক 
উোর কমরন, তখনই তারা 
শ্রীক করমত থামক। 

65. And when they 

embark on a ship, they   
call on Allah, making 
sincere for Him (their) 
faith. Then when He 
brings them safely to 
land, behold, they 

ascribe partners (to 

Him).   

َّ فَِّ ِكبُۡوا ِِف الُۡفلِۡك دَّعَُّوا اّٰلله اِذَّا رَّ
يۡنَِّ َّـُه الد ِ هٮُهۡم  ُُمۡلِِصۡيَّ ل ا ۡنَّ َّم َّ فَّل

ِِِِ اِلَّ الِۡبَّ ِ اِذَّا ُهۡم يُۡشِرُكۡونَّ 

66.  োমত তারা তামদর 
প্রসত আমার দান অস্বীকার 
কমর এবং যর্াগ-সবলামি 
ডুমব থামক। িত্বরই তারা 
োনমত পারমব। 

66.   So  that  they will 
deny  for  what We 
have given them, and 
that they take their 
enjoyment. But soon 
they will come to know.  

َّۡكُفُرۡوا ِۤۡ  لِي ؕ ؕ  ِِاٰتَّيۡنُٰهۡمِ  ِِبَّا
ت َُّعۡوا َّتَّمَّ لِي وِۡ  وَّ ِفَّسَّ َِّ  فَّ َُّمۡونَِّي  عۡل

 ِِ
67.  তারা সক যদমখ না যে, 

আসম একটি সনরাপদ 
আরয়স্থল কমরসি। অথে 
এর েতুপামশ্বে োরা আমি, 

তামদর উপর আক্রমণ করা 
হয়। তমব সক তারা 
সমথযায়ই সবশ্বাি করমব 
এবং আল্লাহর যনয়ামত 
অস্বীকার করমব? 

67. Have they not seen 

that We have appointed 

a secure sanctuary, 

and that men are being 

snatched away from all 

around them. Then in 

falsehood do they 

believe, and in the 

bounty of Allah they 

disbelieve.  

مًا اٰمِنًا اَِّ رَّ َّا حَّ ۡوا اَّن َّا جَّعَّلۡن َّرَّ َّۡم ي ل وَّ
ۡوَِلِۡمِ ُف الن َّاُس ِمۡن حَّ ط َّ يُتَّخَّ  و َّ
 ِ ِة اّٰلله بِنِعۡمَّ َّاِطِل يُۡؤمِنُۡونَّ وَّ اَّفَّبِالۡب

َّۡكُفُرۡونَِّ ِِِِ ي

68.  যে আল্লাহ িম্পমকে  
সমথযা কথা গমড অথবা 
তার কামি িতয আিার পর 
তামক অস্বীকার কমর, তার 
সক স্মরণ রাখা উসেত নয় 
যে, োহান্নামই যিিব 
কামফমরর আরয়স্থল হমব? 

68.  And who  does  a  
greater  wrong  than  
he  who invents about 
Allah a lie, or denies 
the truth  when  it  
comes   to  him. Is not 
there in Hell a dwelling 
for the disbelievers.  

 ِ ََّ اّٰلله ٰى عَّ َُّم ِم َِّن افۡۡتَّ وَّمَّۡن اَّۡظل
ءََّٓهِ  ا جَّ َّـم َّ ِ ل َّـق   كَِّذبًا اَّۡو كَّذ َّبَّ بِاۡۡل
ن َّمَّ  مَّثۡوًى     هَـّ َّيۡسَّ ِِفۡ جَّ اَّل

ِِِ ِ ل ِلۡكِٰفِريۡنَّ    
69.  োরা আমার পমথ 
িার্নায় আত্মসনময়াগ কমর, 

আসম অবশ্যই তামদরমক 

69.  And those who 

strive in Us, We will 

surely guide them to 

َّا     ُدۡوا   فِيۡن اهَّ ال َِّذيۡنَّ    جَّ وَّ



আমার পমথ পসরোসলত 
করব। সনশ্চয় আল্লাহ িৎকমে 
পরায়ণমদর িামথ আমিন। 

Our paths. And indeed, 

Allah is surely with the 

righteous.  

َّن َُّهۡمِ َّنَّهِۡدي َّنَّا ل بُل َُِ َُّ َّ َّ ۡلَّ  وَّاِن َّ اّٰلله
 اۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ

     
 


