
 

আল হাশর  AlHashr        

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.  নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমল 
যা সকিু আমি, িবই 
আল্লাহর পসবত্রতা বণণনা 
কমর। সতসন পরাক্রমশালী 
মহাজ্ঞানী। 

1.    Glorifies  Allah  

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth. And He 

is the All Mighty, the 

All Wise.  

ب َّحَِّ ِ  سَّ مٰوِٰتِِِف  مَّاّٰلِله ِِف  مَّاوَِّ الس َّ
َِّكيُۡمِالۡعَِّزيُۡز  ُهوَِّوَِّ اۡۡلَّۡرِضِۚ  ِ اۡۡل

2.  সতসনই সকতাবধারীমদর 
মমধে যারা কামের, 

তামদরমক প্রথমবার 
একসত্রত কমর তামদর 
বাডী-ঘর থথমক বসহস্কার 
কমরমিন। থতামরা 
ধারণাও করমত পারসন থয, 

তারা থবর হমব এবং তারা 
মমন কমরসিল থয, তামদর 
দরূ্ণগুমলা তামদরমক 
আল্লাহর কবল থথমক রক্ষা 
করমব। অতঃপর আল্লাহর 
শাসি তামদর উপর 
এমনসদক থথমক আিল, 

যার কল্পনাও তারা 
কমরসন। আল্লাহ তামদর 
অন্তমর ত্রাি িঞ্চার কমর 

2.    He  it  is  who  

expelled those  who 

disbelieved among the  

people of the Scripture 

from  their  homes  at  

the   very  first  assault.  

You did not think that 

they would leave, and   

they thought that their 

fortresses would protect 

them from Allah, but 

Allah came upon them 

from where they had 

not expected.  And He 

cast terror into their 

hearts. They destroyed 

their houses by their 

(own) hands, and the 

hands of the believers. 

جَّ ال َِّذۡىۤۡ وَّ هُِ كَّفَُّرۡوا ال َِّذيۡنَّ اَّۡخرَّ
َّاِرِهۡم ِمۡن الِۡكتِٰب اَّۡهِل  ِمۡنِ ِدي

ِل  َّو َّ َّۡشرِِِۡل نَّنۡتُۡم  مَّا اۡۡل اَّۡن ظَّ
ُۡرُجۡوا ۤۡا وَِّ ّي َّ ن ُۡو ُۡم ظَّ  م َّانِعَّتُُهۡمِاَّّن َّ

ِ  م ِنَُِّحُصۡوُّنُۡم  َّتٰٮُهُمِاّٰلله ُ  فَّا اّٰلله
يُۡث  ِمۡنِ َّۡمِحَّ ۡتَِّسبُۡوا  ل  ِِفِۡقَّذَّفَّ وََِّيَّ

ُِقلُۡوبِِهُم  ۡعبَّ ُۡمُِّيِۡربُۡونَّ  الر ُ  بُيُۡوَتَّ
َّيِۡديِۡهۡم   اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّاَّيِۡدى وَِّبِا
ۡوا  ۤۡاُوِلِفَّاعۡتَِِّبُ ٰ ارِِ ي  ِِِ اۡۡلَّبۡصَّ



সদমলন। তারা তামদর 
বাডী-ঘর সনমেমদর হামত 
এবং মুিলমানমদর হামত 
ধ্বংি করসিল। অতএব, থহ 
চকু্ষষ্মান বেসির্ণ, থতামরা 
সশক্ষা গ্রহণ কর। 

So take admonition O 

you who have eyes. 

3.  আল্লাহ যসদ তামদর 
েমনে সনবণািন অবধাসরত 
না করমতন, তমব তামদরমক 
দসুনয়ামত শাসি সদমতন। 
আর পরকামল তামদর েমনে 
রময়মি োহান্নামমর 
আযাব। 

3.  And if it had not 

been that Allah had 

decreed expulsion for 

them, He would have 

punished them in this 

world. And for them, 

in the Hereafter, is the 

punishment of the Fire.  

َّوِۡوَِّ ۤۡ ل ِاَّۡن ۡلَّ ُ  كَّتَّبَّ َّيِۡهُم اّٰلله عَّل
ۤۡءَّ  َّـَلَّ بَُّهۡم اۡۡل َّعَّذ َّ َّاِِف ل نۡي ُ ُۡمِ وَِّالد  ِِف  َلَّ
ِة   ِِِ الن َّارِِعَّذَّاُب اۡۡلِٰخرَّ

4.  এটা এ কারমণ থয, তারা 
আল্লাহ ও তাাঁর রিমূলর 
সবরুদ্ধাচরণ কমরমি। থয 
আল্লাহর সবরুদ্ধাচরণ কমর, 

তার োনা উসচত থয, 

আল্লাহ কম ার শাসিদাতা। 

4. That is because they 

opposed   Allah   and 

His Messenger, and 

whoever opposes Allah, 

then indeed Allah is 

severe in punishment.  

ِٰ ُۡمِلِكَّ ذ َّّن َّ َِّشَّٓاق ُوا  بِا َّهِ وَِّ اّٰلله ُسۡول  رَّ
ِ  مَّۡنِوَِّ ٓاق  َِّي ُشَّ َِّفَّاِن َّ  اّٰلله شَِّديُۡد  اّٰلله

 ِِِ الۡعِقَّاِبِ

5.  থতামরা থয সকিু সকিু 
খেুণ র বৃক্ষ থকমট সদময়ি 
এবং কতক না থকমট থিমড 
সদময়ি, তা থতা আল্লাহরই 
আমদশ এবং যামত সতসন 
অবাধেমদরমক লাসিত 
কমরন। 

5.  Whatever you cut 

down of the palm trees, 

or left standing upon 

their trunks, it was by 

permission of Allah, 

and that He may 

disgrace the 

disobedient.  

عۡتُۡم  امَِّ ٍَّة م ِۡن قَّطَّ َّۡو ل ِيۡن ا ا ۡكتُُمۡوهَّ تَّرَّ
ةً  َّا عَّٰٰلى قَّٓاٮ ِمَّ ِ فَّبِاِۡذِن اُُصۡوَِل اّٰلله

 ِ الۡفِٰسقِۡيَِّلِيُۡخِزىَّ وَِّ

6.  আল্লাহ বন-ুবনুযায়মরর 
কাি থথমক তাাঁর রিলূমক 
থয ধন-িম্পদ সদময়মিন, 

তজ্জমনে থতামরা থঘাডায় 
সকংবা উমট চমড যদু্ধ 

6.     And  that  which  

Allah  gave  as  booty  

to His Messenger from 

them, you made  no 

expedition  for  this 

ِۤۡوَِّ ُِاَّفَّٓاءَّ  مَّا ُسۡولِهِ عَّٰٰل  اّٰلله مِنُۡهۡم  رَّ
ِۡۤ ا ۡفتُۡم  فَّمَّ َّيۡهِِاَّۡوجَّ يٍۡلِِمۡن  عَّل ۡلَّ  خَّ و َّ

َّاٍبِ لِٰڪن َّ  ِرك َِّو َّ ل ُِط  اّٰلله َّهِ يُسَّ  ُرُسل



করসন, সকন্তু আল্লাহ যার 
উপর ইচ্ছা, তাাঁর 
রিলূর্ণমক প্রাধানে দান 
কমরন। আল্লাহ িবসকিুর 
উপর িবণশসিমান। 

with  horses, nor (with) 

camels,  but  Allah 

gives His Messengers 

authority over whom 

He wills, and Allah has 

power over all things.  

ٓاءُِ مَّۡنِعَّٰٰل  ُ وَِّ ِِي َّشَّ ِ  عَّٰٰلِاّٰلله ءٍِكُل  ۡ  َشَّ
ِ  ِِِ قَِّديۡر 

7.  আল্লাহ েনপদবািীমদর 
কাি থথমক তাাঁর রিলূমক 
যা সদময়মিন, তা আল্লাহর, 

রিমূলর, তাাঁর আত্নীয়-
স্বেমনর, ইয়াতীমমদর, 

অভাবগ্রিমদর এবং 
মুিাসেরমদর েমনে, যামত 
ধননশ্বযণে থকবল থতামামদর 
সবত্তশালীমদর মমধেই 
পঞু্জীভূত না হয়। রিলূ 
থতামামদরমক যা থদন, তা 
গ্রহণ কর এবং যা সনমেধ 
কমরন, তা থথমক সবরত 
থাক এবং আল্লাহমক ভয় 
কর। সনশ্চয় আল্লাহ কম ার 
শাসিদাতা। 

7.  That which Allah 

gave as booty to His 

messenger from the 

people of the townships, 

it is for Allah, and for 

the Messenger, and for 

near relatives, and the 

orphans, and the needy, 

and the wayfarers, so 

that it does not become 

commodity among the 

rich of you. And 

whatever the 

Messenger gives you, 

so take it, and what he 

forbids you from, 

refrain.  And fear 

Allah. Indeed, Allah is 

severe in punishment.  

ۤۡ مَِّ ُ اَّفَّٓاءَّ ا ُسۡولِه  عَّٰٰل اّٰلله اَّۡهِل ِمۡن رَّ
هِه الُۡقٰرى  ُسۡوِل وَِّفَّلِل  لِِذىوَِّلِلر َّ
 ٰ َّتٰٰٰم وَِّالُۡقۡرَبَّ َّٰسِكۡيِ وَِّالۡي ابِۡن وَِّاۡۡل

ِبيِۡلِۙ  ِۡالس َّ َُّكۡونَِّۡلَّ  كَّ ًۢ  ي َّةً  بَّۡيَُِّدۡول
َّٓاِء  َّۡغِني ِۤۡ وَِّمِنُۡكۡمِاۡۡل اٰتٰٮُكُم  مَّا
ُسۡولُِ ٰٮُكۡمِمَّا َِّ وَِّ فَُّخُذْوهُِ الر َّ  ّنَّ
َِّ ات َُّقوا وَِّفَّانتَُّهۡواعَّنُۡه  َّ  اِن َِّ اّٰلله اّٰلله
 ِِِ الۡعِقَّاِبِ شَِّديۡدُِ

8.  এই ধন-িম্পদ 
থদশতোর্ী সনঃস্বমদর েমনে, 
যারা আল্লাহর অনগু্রহ ও 
িন্তুসিলামভর অমেেমণ এবং 
আল্লাহ তাাঁর রিমূলর 
িাহাযোমথণ সনমেমদর 
বাস্তুসভটা ও ধন-িম্পদ 
থথমক বসহসৃ্কত হময়মি। 
তারাই িতেবাদী। 

8.    (And it is) for those 

poor emigrants who 

have been expelled   

from their homes and 

their possessions. They 

seek bounty from Allah 

and (His) pleasure, and 

they help Allah and His 

Messenger. It is those 

who are the truthful.  

ِِ ٓاِء ل ال َِّذيۡنَّ اۡۡلُهِٰجِريۡنَّ لُۡفقَّرَّ
َّاِرِهۡم ِمۡن  اُۡخِرُجۡوا اَّۡموَّاَِلِۡم وَِِّدي
َّغُۡونَّ  َّبۡت ِ م ِنَّ فَّۡضَلً ي ِرۡضوَّانًا وَِّاّٰلله

َّنُۡصُرۡونَِّو َِّ َّ  ي َّهِ وَِّاّٰلله ُسۡول ِ رَّ ىٮ ِكَّ ٰ  اُول
ِدُقۡونَُِّهُم   ِِِ الصه



9.  যারা মুহাসেরমদর 
আর্মমনর পমূবণ মদীনায় 
বিবাি কমরসিল এবং 
সবশ্বাি স্থাপন কমরসিল, 

তারা মুহাসেরমদর 
ভালবামি, মুহাসেরমদরমক 
যা থদয়া হময়মি, তজ্জমনে 
তারা অন্তমর ঈেণামপােণ 
কমর না এবং সনমেরা 
অভাবগ্রি হমলও তামদরমক 
অগ্রাসধকার দান কমর। 
যারা মমনর কাপণণে থথমক 
মুি, তারাই িেলকাম। 

9.  And (also for) those 

who entered the city 

and the faith before 

them. They love those 

who have emigrated to 

them,  and  do  not  

find  in  their   hearts   

need  for what they  

were given, and they 

prefer (them) above 

themselves even though  

they  may be needy. 

And  whoever is saved  

from  the  greed  of  his 

own  self,  so  it   is   

those  who  are the 

successful.  

ُؤ ال َِّذيۡنَّ وَِّ َّو َّ ارَِّتَّب ِمۡن اۡۡلِۡۡيَّانَّ وَِّ الد َّ
رَِّۡن مََُِّيِب ُۡونَّ قَّبۡلِِهۡم  َّيِۡهۡم  هَّاجَّ اِل

ُِدۡونَّ ۡلَّ وَِّ ةً  ُصُدۡوِرِهۡمِِِفۡ َيَّ اجَّ حَّ
 ۡۤ ِ َّا اَّنُۡفِسِهۡم عَّٰٰلى يُۡؤثُِرۡونَّ وَِّاُۡوُتۡوا م 
َّۡو وَِّ َّانَِّل ةِ بِِهۡم  ك اصَّ مَّۡن وَِّ ؕ ِِِخَّصَّ

َّۡفِسه   ُشح َِّي ُۡوقَّ  ِن ىٮ ِكَّ ٰ ُهُم  فَّاُول
 ِِِ اۡۡلُۡفلُِحۡونَِّ

10.  আর এই িম্পদ তামদর 
েমনে, যারা তামদর পমর 
আর্মন কমরমি। তারা 
বমলঃ থহ আমামদর 
পালনকতণ া, আমামদরমক 
এবং ঈমামন আগ্রহী 
আমামদর ভ্রাতার্ণমক ক্ষমা 
কর এবং ঈমানদারমদর 
সবরুমদ্ধ আমামদর অন্তমর 
থকান সবমেে থরমখা না। থহ 
আমামদর পালনকতণ া, 
আপসন দয়ালু, পরম 
করুণাময়। 

10.   And  (also for)  

those  who  came   after   

them  saying: “Our  

Lord  forgive  us  and  

our  brothers  who   

preceded  us in   faith,  

and  do  not  put   in 

our hearts  any  malice 

towards those who 

have believed. Our 

Lord, indeed You are 

Full of Kindness, Most 

Merciful.”  

ٓاُءۡو  ال َِّذيۡنَِّوَِّ  ِمۡنًۢ بَّعِۡدِهۡمِجَّ
َُّقۡولُۡونَِّ ب َّنَّا  ي َّـنَّارَّ َّاوَِّ اۡغِفۡر ل  ِۡلِۡخوَّانِن
َّاال َِّذيۡنَّ  َُّقۡون ب ۡلَّ وَِّبِاۡۡلِۡۡيَّاِن  سَّ
ۡعَّۡلِ َّاِِفۡ  َتَّ اٰمَّنُۡوا  ل ِل َِّذيۡنَِِّغَل ً  ُقلُۡوبِن
ِۡۤ ب َّنَّا ِاِن َّكَّ  رَّ ُءۡوف  ِحيۡم ِ رَّ  ِِِ ر َّ

11.  আপসন সক 
মুনাসেকমদরমক থদমখন 
সন? তারা তামদর 
সকতাবধারী কামের 

11.     Have you not 

seen those who are 

hypocrites. They say to 

their brothers who 

َِّ َّۡمِا ِتَّرَّ  ل َّافَُّقۡواال َِّذيۡنَّ  اِلَّ َُّقۡولُۡونَّ  ن ي
ِمۡن كَّفَُّرۡوا ال َِّذيۡنَّ ِۡلِۡخوَّاِّنُِم 



ভাইমদরমক বমলঃ থতামরা 
যসদ বসহসৃ্কত হও, তমব 
আমরা অবশেই থতামামদর 
িামথ থদশ থথমক থবর হময় 
যাব এবং থতামামদর 
বোপামর আমরা কখনও 
কারও কথা মানব না। 
আর যসদ থতামরা আক্রান্ত 
হও, তমব আমরা অবশেই 
থতামামদরমক িাহাযে 
করব। আল্লাহ তা’আলা 
িাক্ষে থদন থয, ওরা 
সনশ্চয়ই সমথোবাদী। 

have disbelieved from 

among the people  of  

the  Scripture: “If you  

are  expelled,  we will 

surely leave with you, 

and we will not obey in 

your regard anyone, 

ever, and  if  war is 

waged against you,  we  

will  surely  help you.” 

And Allah bears 

witness that they are 

indeed liars.  

َّٮ ِۡن الِۡكتِٰب اَّۡهِل  اُۡخِرۡجتُۡم ل
َّنَّۡخُرجَّن َّ  ِمَّعَُّكۡم ل فِيُۡكۡم نُِطيُۡع  وَّۡلَّ
ًدا  ُقۡوتِلۡتُۡم اِۡن و َِّ اَّبًَّداِۙاَّحَّ

ن َُّكۡم   َّـنَّنُۡصرَّ ُ وَِّل َّۡشهَُّد اّٰلله ُۡمِي  اِّن َّ
َّكِٰذُبۡونَِّ  ِِِ ل

12.  যসদ তারা বসহসৃ্কত 
হয়, তমব মুনাসেকরা 
তামদর িামথ থদশতোর্ 
করমব না আর যসদ তারা 
আক্রান্ত হয়, তমব তারা 
তামদরমক িাহাযে করমব 
না। যসদ তামদরমক িাহাযে 
কমর, তমব অবশেই 
পষৃ্ঠপ্রদশণন কমর পলায়ন 
করমব। এরপর কামেররা 
থকান িাহাযে পামব না। 

12.     If  they  are 

expelled, they will   not   

leave   with  them, and  

if  war is waged against 

them,  they  will  not  

help  them. And (even) 

if they help them, they 

will surely turn their 

backs, then they will   

not be helped.  

َِّ ُۡرُجۡونَّ ۡلَّ اُۡخِرُجۡوا ٮ ِۡن ل  مَّعَُّهۡمِّيَّ
َّٮ ِۡن وَِّ ُۡمِۡلَّ ُقۡوتِلُۡوا ل َّنُۡصُرۡوّنَّ َّٮ ِۡنِ وَِّي  ل

ُرۡوُهۡم  ِن َّصَّ َّيُوَّل ُن َّ َّۡدبَّارَِّ ل ۡلَّ  ُثم َِّ اۡۡل
ُرۡونَِّ  ِِِ يُنۡصَّ

13.  সনশ্চয় থতামরা তামদর 
অন্তমর আল্লাহ তা’আলা 
অমপক্ষা অসধকতর 
ভয়াবহ। এটা এ কারমণ 
থয, তারা এক সনমবণাধ 
িম্প্রদায়। 

13. There is a greater 

fear of you, in their 

hearts, than of Allah.  

That is because they 

are a people who do 

not understand.  

َِّ ُ  نۡتُۡمِۡلَّ َّةًِاَّشَّد  ۡهب  ُصُدۡوِرِهۡمِِِفۡ  رَّ
ِِم ِنَّ  ُۡمِ ذٰلِكَّ اّٰلله َّّن َّ ِ قَّۡومِ  بِا  ۡل َّ

َّۡفقَُّهۡونَِّ  ِ ي
14.  তারা িংঘবদ্ধভামবও 
থতামামদর সবরুমদ্ধ যদু্ধ 

14.   They will not fight 

against you together, ِ َُّكۡم  ۡلَّ ِيۡعًا يُقَّاتِلُۡون َِجَّ  ُقًرى ِِفۡ اِۡل َّ



করমত পারমব না। তারা 
যদু্ধ করমব থকবল িরুসক্ষত 
েনপমদ অথবা দরু্ণ 
প্রাচীমরর আডাল থথমক। 
তামদর পারস্পসরক যদু্ধই 
প্রচন্ড হময় থামক। আপসন 
তামদরমক ঐকেবদ্ধ মমন 
করমবন; সকন্তু তামদর অন্তর 
শতধাসবসচ্ছন্ন। এটা এ 
কারমণ থয, তারা এক 
কান্ডজ্ঞানহীণ িম্প্রদায়। 

except in fortified 

townships, or from 

behind walls. Their 

enmity among 

themselves is severe. 

You think of them as 

united, whereas their 

hearts are divided. 

That is because they 

are a people who have 

no sense.  

َِّ ُ نٍَّة م  ٓاِء ِمۡن اَّۡو ص َّ رَّ بَّاُۡسُهۡم ُجُدٍر  و َّ
َُّهۡمِ بُُهۡمِ ِِشَِّديۡدِ  بَّيۡن ۡسَّ ِيۡعًا  َتَّ َجَّ

ُِقلُۡوبُُهۡم و َِّ ُۡمِذٰلِكَّ  شَّّته َّّن َّ ِ قَّۡومِ  بِا  ۡل َّ
َّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ي

15.  তারা থিই থলাকমদর 
মত, যারা তামদর সনকট 
অতীমত সনমেমদর কমমণর 
শাসিমভার্ কমরমি। তামদর 
েমনে রময়মি যন্ত্রণাদায়ক 
শাসি। 

15.   (Theirs is) like the 

example of those 

shortly before them, 

they tasted the evil 

consequence of their 

affair.  And for them is 

a painful punishment.  

َِّلِكَِّ ث  قَِّريۡبًا ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِال َِّذيۡنَّ  مَّ
ُۡمِ وَِّاَّۡمِرِهۡمِوَّبَّالَّ  ذَّاُقۡوا عَّذَّاب   َلَّ
َّلِيۡم ِ  ِ ا

16.  তারা শয়তামনর মত, 

থয মানেুমক কামের হমত 
বমল। অতঃপর যখন থি 
কামের হয়, তখন শয়তান 
বমলঃ থতামার িামথ আমার 
থকান িম্পকণ  থনই। আসম 
সবশ্বপালনকতণ া আল্লাহ 
তা’আলামক ভয় কসর। 

16.    The likeness of 

Satan when he says to 

man:   “Disbelieve.”  

Then  when  he   

disbelieves, he (Satan)  

says:  “I   am indeed 

disassociated from you. 

Indeed, I fear Allah, 

Lord of the worlds.”  

َِّل كَِّ ث يٰۡطِن مَّ  قَّالَِّاِۡذ الش َّ
اِن  ا اۡكُفۡرِلَِۡلِنۡسَّ َّم َّ قَّالَّ  رَِّكَّفَِّ فَّل

 ۡ ءِ اِّن ِ ۤۡ م ِنۡكَّ  بَِّرۡىى ۡ ااِّن ِ َّ  ُفِاَّخَّ اّٰلله
ب َّ  َِّمۡيَِّرَّ  ِِِ الۡعٰل

17.  অতঃপর উভময়র 
পসরণসত হমব এই থয, তারা 
োহান্নামম যামব এবং 
সচরকাল তথায় বিবাি 
করমব। এটাই োমলমমদর 
শাসি। 

17.    So the outcome of 

them both is that they 

will be in the Fire, 

abiding therein.  And 

that is the recompense 

of the wrongdoers.  

ۤۡ  كَّانَِّفَِّ ا َّتَُّهمَّ اعَّاقِب ُمَّ  الن َّارِِِِف  اَّّن َّ
الِدَّيِۡن  ِِ وَِّفِيۡهَّاخَّ ِذٰل ىُؤا  كَّ زٰ جَّ
لِِمۡيِ    الظه



18.  মুসমনর্ণ, থতামরা 
আল্লাহ তা’আলামক ভয় 
কর। প্রমতেক বেসির 
উসচত, আর্ামী কামলর 
েমনে থি সক থপ্ররণ কমর, 

তা সচন্তা করা। আল্লাহ 
তা’আলামক ভয় করমত 
থাক। থতামরা যা কর, 

আল্লাহ তা’আলা থি িম্পমকণ  
খবর রামখন। 

18. O you who believe, 

fear Allah, and let 

every soul look to what 

it has sent forth for 

tomorrow. And fear 

Allah. Indeed, Allah is 

All Aware of   what 

you do.  

ِۡۤ ٰ َّي ُهَّا ي َّ  ات َُّقوااٰمَّنُوا  ال َِّذيۡنَِّا اّٰلله
ِۡ ل َّۡفس   نُۡظۡرِتَِّوَّ مَّۡت  م َّان َّدٍِقَّد َّ  لِغ
َِّ ات َُّقواو َِّ َّ  اِن َِّ اّٰلله ًِۢاّٰلله بِۡي  ِِبَّا  خَّ

لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

19.  থতামরা তামদর মত 
হময়া না, যারা আল্লাহ 
তা’আলামক ভুমল থর্মি। 
েমল আল্লাহ তা’আলা 
তামদরমক আত্ন সবস্মতৃ কমর 
সদময়মিন। তারাই অবাধে। 

19.   And do not be like 

those who forgot Allah, 

so He made them    

forget their own selves.    

It is those who are the 

disobedient.  

َّال َِّذيۡنَّ  تَُّكۡونُۡواۡلَّ وَِّ َُّسواك َّ  ن اّٰلله
َّنٰۡسٮُهۡمِ ُهۡمِ فَّا ِ اَّنُۡفسَّ ىٮ ِكَّ ٰ ُهُم  اُول
 ِِِ الۡفِٰسُقۡونَِّ

20.  োহান্নামমর অসধবািী 
এবং োন্নামতর অসধবািী 
িমান হমত পামর না। যারা 
োন্নামতর অসধবািী, 
তারাই িেলকাম। 

20.   Not equal are the 

dwellers of Hell and 

the dwellers of 

Paradise. The dwellers 

of Paradise, they are 

the successful.  

َّۡستَِّوۡىِۤۡۡلَّ   الن َّارِِاَّۡصٰحُب  ي
َّـن َّةِِ اَّۡصٰحُبِوَِّ َّـن َِّة اَّۡصٰحُب  اۡۡل اۡۡل

 ِِِ الۡفَّٓاٮ ُِزۡونَِّ ُهُمِ
21.  যসদ আসম এই 
থকারআন পাহামডর উপর 
অবতীণণ করতাম, তমব 
তুসম থদখমত থয, পাহাড 
সবনীত হময় আল্লাহ 
তা’আলার ভময় সবদীণণ হময় 
থর্মি। আসম এিব দিৃান্ত 
মানমুের েমনে বণণনা কসর, 

যামত তারা সচন্তা-ভাবনা 
কমর। 

21.   If   We had sent 

down this Quran upon 

a mountain, you would 

have seen it humbling 

(and) splitting asunder 

by the fear of Allah. 

And these are the 

parables We present to 

the people that perhaps 

they may reflect.  

َِّ َّا  وِۡل لۡن ااَّنۡزَّ ٍَّل  عَّٰٰلِالُۡقۡراٰنَّ  هٰذَّ ب جَّ
َّهِ  اَّيۡت اِشعًا  ل َّرَّ عًاخَّ د ِ ُتَّصَّ م ِۡن  م 
َّةِِ ۡشي ِِ خَّ َّالُِتِلۡكَّ وَِّ اّٰلله َّۡمث  اۡۡل

َّۡضِربُهَّا  َّعَّل َُّهۡم  لِلن َّاِسِن ل
ُرۡونَِّ َّتَّفَّك َّ  ِِِ ي



22.  সতসনই আল্লাহ 
তা’আলা, সতসন বেতীত 
থকান উপািে থনই; সতসন 
দশৃে ও অদশৃেমক োমনন 
সতসন পরম দয়ালু, অিীম 
দাতা। 

22. He it is Allah,    

there is no god other 

than Him, the Knower 

of the Invisible and the 

Visible. He is the 

Beneficent, the Most 

Merciful. 

ُِوَّ هُِ ِۤۡال َِّذۡى  اّٰلله ِاِلٰهَّ  ۡلَّ  عٰلُِمِ  ُهوَِّاِۡل َّ
َّيِۡب  هَّادَّةِِوَِّالۡغ ۡۡحُٰن  ُهوَِّ الش َّ الر َّ
ِحيُۡمِ  ِِِ الر َّ

23.  সতসনই আল্লাহ সতসন 
বেসতত থকান উপািে থনই। 
সতসনই একমাত্র মাসলক, 

পসবত্র, শাসন্ত ও 
সনরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, 
পরাক্রান্ত, প্রতাপাসেত, 

মাহাত্ন?শীল। তারা যামক 
অংশীদার কমর আল্লাহ তা’ 
আলা তা থথমক পসবত্র। 

23.   He   it   is   Allah,   

there  is  no  god  other  

than Him, the 

Sovereign Lord, the 

Holy One,  Peace, the 

Keeper of Faith, the 

Guardian, the Majestic, 

the Compeller, the 

Superb. Glorified be 

Allah above all that 

they ascribe as partner 

(unto Him).   

ُ  وَِّهُِ ۤۡ  ال َِّذۡىِاّٰلله َّلُِك ُهوَِّاِۡل َّ  اِلٰهَِّۡلَّ  اَّۡۡل
ۡوُسِ ُ لُٰم  الُۡقد   اۡۡلُۡؤِمُنِالس َّ
َّـب َّاُر  الۡعَِّزيۡزُِاۡۡلُهَّيِۡمُن  ُِاۡۡل  اۡۡلُتَّكَِّب ِ
ُِِسبٰۡحنَّ  ا  اّٰلله  ِِِ يُۡشِرُكۡونَِّعَّم َّ

24.  সতসনই আল্লাহ 
তা’আলা, স্রিা, উদ্ভাবক, 

রূপদাতা, উত্তম নাম িমহূ 
তাাঁরই। নমভামন্ডমল ও 
ভূমন্ডমল যা সকিু আমি, 

িবই তাাঁর পসবত্রতা থঘােণা 
কমর। সতসন পরাক্রান্ত 
প্রজ্ঞাময়। 

24.   He is Allah, the 

Creator, the Shaper 

out of nothing, the 

Fashioner. His are the 

excellent names. 

Glorifies Him whatever 

is  in  the  heavens and  

the  earth.  And He is 

the All Mighty, the All 

Wise.  

ُ وَّ هُِ َّـالِـُق اّٰلله َّاِرُئ اۡۡل رُِالۡب و ِ  اۡۡلُصَّ
َّـهُِ ب ُِح   اۡۡلُۡسٰٰن  ُء  اۡۡلَّۡۡسَّٓا ل َّه     يُسَّ مَّا  ل
مٰوِٰت    ِِفِ  ُهوَِّوَّ  اۡۡلَّۡرِض   وَِّالس َّ

َِّكيُۡمِ الۡعَِّزيۡزُِ  اۡۡل

     
 


