
 

আল ইমরান AalImran      

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.  আল্লাহ িাডা ককান 
উপািয কনই, সিসন 
সিরঞ্জীব, িবসকিুর ধারক। 

2. Allah, there is no god 

except Him, the ever 
Living, the Sustainer of 
all that exists.  

ُ الۡقَّي ُۡوُمُؕ َّى  ۤ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ  اۡۡل ُ َلَّ  ِِ اّٰلله

3.  সিসন আপনার প্রসি 
সকিাব নাসিল কমরমিন 
িিযিার িামে; িা 
িিযায়ন কমর পব্রবি  
সকিাবিমুমহর। 

3.    He  has  sent  down 
to you (Muhammad)  
the Book (the Quran)  
in  truth,  confirming 
that which was before 
it, and He revealed the 
Torah and the Gospel.  

 ِ َّق  ۡـِكتٰبَّ بِاۡۡل َّيۡكَّ ال لَّ عَّل َّز َّ ن
َّا بَّۡيَِّ قًا ّل ِ د ِ اَّنۡزَّلَّ  ُمصَّ َّدَّيِۡه وَّ ي
 ِِِ الت َّۡوٰرٮةَّ وَّاَۡلِۡۡنِيۡلَّ 

4. নাসিল কমরমিন িাওরি 
ও ইসঞ্জল, এ সকিামবর পম্বর, 
মানমুের কহদাময়মির জমনয 
এবং অবিীণর কমরমিন 
মীমাংিা। সনিঃিমেমহ িারা 
আল্লাহর আয়ািিম্হ 
অস্বীকার কমর, িামদর জমনয 
রময়মি কঠিন আিাব। আর 
আল্লাহ হমেন পরাক্রমশীল, 
প্রসিমশাধ গ্রহণকারী। 

4.    Before this, as a 

guidance for mankind. 

And He sent down the 

Criterion (the Quran). 

Indeed, those who 

disbelieve the verses   

of Allah, for them is a 

severe punishment. 

And Allah is All 

Mighty, the Owner of 

Retribution. 

اَّنۡزَّلَّ  ِمۡن قَّبُۡل ُهًدى ل ِلن َّاِس وَّ
اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا  ُِِٓؕالُۡفۡرقَّانَِّ

ُۡم عَّذَّاٌب شَِّديۡدٌِ ِ َلَّ  ِبِاٰيِٰت اّٰلله
ُؕ ُ عَِّزيٌۡز ُذۡو انتِقَّام   ِِِ وَّاّٰلله

5.  আল্লাহর সনকট 
আিমান ও িমীমনর ককান 

5. Indeed, not a thing is 

hidden from Allah, in 
ٌء ِِف  ۡ َّيِۡه َشَّ ٰٰۡف عَّل َّ َلَّ َيَّ اِن َّ اّٰلله



সবেয়ই ক াপন কনই। the earth, nor in the 

heavens.  ُؕٓاِء مَّ  ِِِ اَۡلَّۡرِض وََّلَّ ِِف الس َّ
6.  সিসনই কিই আল্লাহ, 
সিসন কিামামদর আকৃসি 
 ঠন কমরন মাময়র  মভর , 
কিমন সিসন কিময়মিন। 
সিসন িাডা আর ককান 
উপািয কনই। সিসন প্রবল 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। 

6.    He  it  is  who  

shapes   you  in  the  

wombs  however  He  

wills. There is no god 

except Him, the All 

Mighty, the All Wise.  

اِم  ُرُكۡم ِِف اَۡلَّۡرحَّ و ِ ُهوَّ ال َِّذۡى يُصَّ
ٓاءُِ ۤ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ اكَّيۡفَّ يَّشَّ لۡعَِّزيُۡز  َلَّ
َِّكيُۡمِ  ِِِ اۡۡل

7.  সিসনই আপনার প্রসি 
সকিাব নাসিল কমরমিন। 
িামি সকিু আয়াি রময়মি 
িসু্পষ্ট, কিগুমলাই সকিামবর 
আিল অংশ। আর 
অনযগুমলা রূপক। িিুরাং 
িামদর অন্তমর কুটিলিা 
রময়মি, িারা অনুিরণ 
কমর সফৎনা সবস্তার এবং 
অপবযাখ্যার উমেমশ 
িন্মমধযকার রূপকগুমলার। 
আর কিগুমলার বযাখ্যা 
আল্লাহ বযিীি ককউ জামন 
না। আর িারা জ্ঞামন 
ি ুভীর, িারা বমলনিঃ 
আমরা এর প্রসি ঈমান 
এমনসি। এই িবই আমামদর 
পালনকির ার পক্ষ কেমক 
অবিীণর হময়মি। আর 
কবাধশসি িম্পমেরা িাডা 
অপর ককউ সশক্ষা গ্রহণ 
কমর না। 

7.   He it is who has 

sent down to you the 

Book (the Quran). In it 

are clear verses, which 

are the foundation of 

the  Book,  and  others  

(that are) allegorical. 

Then as  for  those   in  

whose   hearts   is    a  

deviation,  they will 

follow that  which  is  

allegorical in them, 

seeking   mischief,  and  

seeking (their own) 

interpretation of it. 

And no one knows its 

interpretation except 

Allah. And those firm 

in knowledge say: “We 

believe in it, all is from 

our Lord.” And no one 

receives admonition 

except those with 

understanding.  

َّيۡكَّ الِۡكتٰبَّ  ُهوَّ ال َِّذۡىۤ اَّنۡزَّلَّ عَّل
 ُ ۡكَّمٌٰت ُهن َّ اُم  ُ مِنُۡه اٰيٌٰت ّم 

ُر ُمتَّشٰبِهٌٰتِ َّم َّا الِۡكتِٰب وَّاُخَّ  ََّا
َّت َّبُِعۡونَّ  ال َِّذيۡنَّ ِِفۡ ُقلُۡوبِِهۡم زَّيٌۡغ ََّي
َِّة  َّٓاءَّ الِۡفتۡن ابَّهَّ مِنُۡه ابۡتِغ مَّا تَّشَّ

َّٓاءَّ تَّاِۡويۡلِهِ  َّه ۤ   وَّمَّاوَّابۡتِغ َُّم تَّاِۡويۡل َّعۡل ي
ُِ ۡونَّ ِِف الۡعِلِۡم اَِل َّ اّٰلله ُُ ِِ  وَّ الره

َّا ب ِن ٌ م ِۡن ِعنِۡد رَّ َُّقۡولُۡونَّ اٰمَّن َّا بِه   كُل   ي
َّاِبِ َّلۡب ۤ اُولُوا اَۡل ك َُّر اَِل َّ َّذ َّ   وَّمَّا ي

8. কহ আমামদর পালনকির া! 
িরল পে প্রদশরমনর পর 

8.    (They   say):  “Our 

Lord, let not our hearts 
ب َّنَّا َلَّ  َّنَّا رَّ ُتِزۡغ ُقلُۡوبَّنَّا بَّعۡدَّ اِۡذ هَّدَّيۡت



িুসম আমামদর অন্তরমক 
িিযলংঘমন প্রবৃত্ত কমরানা 
এবং কিামার সনকট কেমক 
আমাসদ মক অনগু্রহ দান 
কর। িুসমই িব সকিুর 

দািা। 

deviate after when You 

have guided us, and 

bestow upon us mercy 

from Yourself. Indeed, 

Youare the Bestower.”  

ۡۡحَّةًِ َّنَّا ِمۡن ل َُّدنۡكَّ رَّ ٓ  اِن َّكَّ ِوَّهَّۡب ل
اُبِ  ِِِ اَّنۡتَّ الۡوَّه َّ

9. কহ আমামদর পালনকির া! 
িুসম মানেুমক একসদন 
অবশযই একসিি করমবিঃ 
এমি ককানই িমেহ কনই। 
সনশ্চয় আল্লাহ িাাঁর 
ওয়াদার অনযো কমরন 
না। 

9.    “Our Lord, surely  

You  will  gather 

mankind on a Day in 

which there is no doubt.  

Indeed, Allah does not 

go against the promise.”  

َّۡوم  َل َّ  اِمُع الن َّاِس لِي ۤ اِن َّكَّ جَّ ب َّنَّا رَّ
يۡبَّ َِيۡهِِ َّ َلَّ َُيۡلُِف رَّ  اِن َّ اّٰلله

 ِِِ اّۡلِيۡعَّادَِّ

10.  িারা কুফুরী কমর, 
িামদর ধন-িম্পদ ও 
িন্তান-িন্তসি আল্লাহর 
িামমন কখ্নও কামজ 
আিমব না। আর িারাই 
হমে কদািমখ্র ইন্ধন। 

10. Indeed, those who 

disbelieve, neither their 

wealth, nor their  

children will avail them  

against Allah anything  

at all. Andit is they 

who  will   be   the  fuel  

for  the  Fire.  

َّۡن تُغِِۡنَّ عَّنُۡهۡم  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل
 ِ ُدُهۡم م ِنَّ اّٰلله ۤ اَّۡوَلَّ اَّۡموَّاَُلُۡم وََّلَّ

ــًا ۡ ي ُقۡوُد الن َّاِر ِشَّ ِٕٓكِكَّ ُهۡم وَّ ٰ   وَّاُول

ِِِ 
11.  কফরআউমনর িম্প্রদায় 
এবং িামদর পব্রবি মদর 
ধারা অনুিায়ীই িারা 
আমার আয়ািিম্হমক 
সমেযা প্রসিপে কমরমি। 
ফমল িামদর পামপর কারমণ 
আল্লাহ িামদরমক পাকডাও 
কমরমিন আর আল্লাহর 
আিাব অসি কঠিন। 

11.  Like  the  behavior  

of  the  people  of  

Pharaoh   and   those    

before   them.  They   

denied   our  signs,   so  

Allah  seized  them  for 

their sins.  And  Allah  

is  severe  in  

punishment.  

ال َِّذيۡنَّ ِمۡن  كَّدَّاِۡب اِٰل َِۡرعَّۡونَّ  وَّ
َّاقَّبۡلِِهۡمِ بُۡوا بِاٰيٰتِن ُهُم  كَّذ َّ ذَّ َّخَّ  ََّا

ُ بُِذنُۡوبِِهۡمِ ُ شَِّديُۡد اّٰلله  وَّاّٰلله
 ِِِ الۡعِقَّاِبِ

12.  কামফরসদ মক বমল 
সদন, খ্ুব সশ  ীরই 
কিামরা পরাভ্ি হময় 

12.  Say (O 

Muhammad) to those 

who disbelieve: “You 

َّبُۡونَّ ُقل ل ِل َِّذيۡنَّ كَّفَُّروِۡ تُغۡل َِّ ا 



কদািমখ্র সদমক হাাঁসকময় 
নীি হমব-কিটা কিই না 
সনকৃষ্টিম অবস্থান। 

shall be overcome, and 

you shall be gathered 

to Hell. And (that is) 

an evil resting place.” 

هَّن َّمَِّ ُرۡونَّ اِٰٰل جَّ  وَّبِۡ ََّۡ وَُُّتۡشَّ
 ِِِ اّۡلِهَّادُِ

13.  সনশ্চয়ই দমুটা দমলর 
কমাকাসবলার মমধয 
কিামামদর জনয সনদশরন 
সিল। একটি দল আল্লাহর 
রামহ িদু্ধ কমর। আর অপর 
দল সিল কামফরমদর এরা 
স্বিমক্ষ িামদরমক সিগুন 
কদখ্সিল। আর আল্লাহ 
িামক সনমজর িাহামিযর 
মাধযমম শসি দান কমরন। 
এরই মমধয সশক্ষনীয় রময়মি 
দসৃষ্ট িম্পেমদর জনয। 

13.    Indeed, there has 

been a sign for you in 

the two armies which 

met (in Badr). One 

army fighting in the 

cause of Allah, and the 

other disbelieving. They 

(the believers) saw 

them (the disbelievers) 

twice their number 

with their very eyes. 

And Allah supports 

with His victory whom 

He wills. Indeed, in 

that is a lesson for those 

who have eyes to see.  

َّقَّتَّا َّتَّۡيِ الۡت ٌَّة ِِفۡ َِئ َّـُكۡم اٰي َّانَّ ل  قَّۡد ك
ٌَّة ُتقَّاتِِ ِ وَّاُۡخٰرى َِئ ِبيِۡل اّٰلله َِّ ُل ِِفۡ 

اۡىَّ  َّيِۡهۡم رَّ ُۡم م ِثۡل ۡوَنَّ ٌة ي َّرَّ َّاَِرَّ ك
ٖ  مَّۡن الۡعَّۡيِِ َّۡصِر ي ُِد بِن ََّ ُ يُ  وَّاّٰلله
ٓاءُِ ُوِٰل ي َّشَّ َّةً َِل  ۡۡ َّعِ  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ ل

ارِِ   اَۡلَّبۡصَّ

14.  মানবকূলমক কমাহগ্রস্ত 
কমরমি নারী, িন্তান-
িন্তসি, রাসশকৃি স্বণর-
করৌপয, সিসিি অশ্ব,  বাসদ 
পশুরাসজ এবং কক্ষি-
খ্ামামরর মি আকেরণীয় 
বস্তুিামগ্রী। এিবই হমে 
পাসেরব জীবমনর কভা য 
বস্তু। আল্লাহর সনকটই হমলা 
উত্তম আশ্রয়। 

14.      Beautified   for 

mankind is love of that   

they desire of women,   

and sons, and heaped    

up sums  of  gold,  and   

silver,   and   horses  

branded,  and  cattle,   

and  tilled  land.  That    

is enjoyment of the life 

of the world. And 

Allah, with Him is the 

excellent return. 

هَّوِٰت ِمنَّ  ُ الش َّ ُزي ِنَّ لِلن َّاِس ُحب 
َِّنۡيَِّ ٓاِء وَّالۡب  وَّالۡقَّنَّاِيۡرِ الن ِسَّ

ِة  هَِّب وَّالۡفِض َّ ِة ِمنَّ الذ َّ رَّ اّۡلُقَّنۡطَّ
َّنۡعَّاِم  مَِّة وَّاَۡل و َّ َّـيِۡل اّۡلُسَّ وَّاۡۡل

َّـۡرِثِ َّيٰوِة وَّاۡۡل ُُ اۡۡل  ذٰلِكَّ مَّتَّا
َّا نۡي ُ ٖ  ُحۡسُن الد  ُ ِعنۡدَّ  وَّاّٰلله
َّاِٰبِ   اّۡل

15.  বলুন, আসম সক 
কিামামদরমক এিমবর 

15. Say: “Shall I inform 

you of (something) 

better than these. For   

ئُُكۡم ِِبَّۡر  م ِۡن ذٰلُِكۡمِ َّب ِ  ُقۡل اَُّؤن



িাইমিও উত্তম সবেময়র 
িন্ধান বলমবা?-িারা 
পরমহি ার, আল্লাহর সনকট 
িামদর জমনয রময়মি 
কবমহশি, িার িলমদমশ 

প্রস্রবণ প্রবাসহি-িারা 
কিখ্ামন োকমব অনন্তকাল। 
আর রময়মি পসরেে 
িসিনী ণ এবং আল্লাহর 
িন্তুসষ্ট। আর আল্লাহ িাাঁর 
বাোমদর প্রসি িদুসৃষ্ট 

রামখ্ন। 

those who fear (Allah),   

with   their   Lord   are, 

Gardens underneath  

which  rivers  flow  

wherein   they  will 

abide forever, and 

pure companions, and 

the good pleasure of 

Allah. And Allah is All 

Seer of His servants.”  

ب ِِهۡم جَّنهٌت  لِل َِّذيۡنَّ ات َّقَّۡوا ِعنۡدَّ رَّ
ََّۡنُٰر ٰخلِِديۡنَّ  ۡتِهَّا اَۡل ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ َتَّ
ِرۡضوَّاٌن  ٌة و َّ ه َّرَّ اَّۡزوَّاٌج م ُطَّ َِيۡهَّا وَّ

ِِ َّادِِم ِنَّ اّٰلله ُ بَِّصۡرٌ ٌۢ بِالۡعِب  ِِِ  وَّاّٰلله

16.  িারা বমল, কহ 
আমামদর পালনকির া, 
আমরা ঈমান এমনসি, 
কামজই আমামদর ক ানাহ 
ক্ষমা কমর দাও আর 
আমামদরমক কদািমখ্র 
আিাব কেমক রক্ষা কর। 

16.     Those  who  say:  

“Our Lord,  indeed,  

we have believed,  so 

forgive us our sins and 

protect us from the 

punishment  of  the  

Fire.”  

ۤ اٰمَّن َّا  ۤ اِن َّنَّا ب َّنَّا َُّقۡولُۡونَّ رَّ َّل َِّذيۡنَّ ي ا
َّا عَّذَّابَّ  َّنَّا ُذنُۡوبَّنَّا وَّقِن ََّاۡغِفۡر ل

 ِِِ الن َّارِِ

17.  িারা ধধিরযধারণকারী, 
িিযবাদী, সনমদর শ 
িম্পাদনকারী, িৎপমে 
বযয়কারী এবং কশেরামি 
ক্ষমা প্রােরনাকারী। 

17. The steadfast, and 

the truthful, and the 

obedient, and those 

who spend (in the 

cause of Allah), and 

those who seek 

forgiveness in the early 

hours of the morning.  

ِدقِـۡيَّ  ِيۡنَّ وَّالصه ِۡ ـ اَّلصه
وَّالۡقِٰنتِـۡيَّ وَّاّۡلُنِۡفقِۡيَّ 

ارِِ حَّ ِۡ َّ  ِِِ وَّاّۡلُۡستَّغِۡفِريۡنَّ بِاَۡل

18.  আল্লাহ িাক্ষয সদময়মিন 
কি, িাাঁমক িাডা আর ককান 
উপািয কনই। কফমরশিা ণ 
এবং নযায়সনষ্ঠ জ্ঞানী ণও 
িাক্ষয সদময়মিন কি, সিসন 
িাডা আর ককান ইলাহ 
কনই। সিসন পরাক্রমশালী 

18.  Allah bears witness 
that there is no god 
except Him.  And (so 
do) the angels and 
those with knowledge, 
(that He is) 
maintaining (creation) 
in Justice. There is no 

ۤ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ   ُ اَّن َّه  َلَّ شَِّهدَّ اّٰلله
ًما َّلِٰٕٓكِكَُّة وَّاُولُوا الۡعِلِۡم قَّٓاٮكِ ٓ ٌۢ ِوَّاّۡل

ِۤبِالۡقِۡسِطِ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ الۡعَِّزيُۡز   َلَّ



প্রজ্ঞাময়। god except Him, the All 
Mighty, the All Wise.  َُِّؕكيُۡم  ِِِ اۡۡل

19.  সনিঃিমেমহ আল্লাহর 
সনকট গ্রহণমিা য িীন 
একমাি ইিলাম। এবং 
িামদর প্রসি সকিাব কদয়া 
হময়মি িামদর সনকট প্রকৃি 
জ্ঞান আিার পরও ওরা 
মিসবমরামধ সলপ্ত হময়মি, 
শুধুমাি পরস্পর 

সবমিেবশিিঃ, িারা আল্লাহর 
সনদশরনিম্মহর প্রসি কুফরী 
কমর িামদর জানা উসিি 
কি, সনসশ্চিরূমপ আল্লাহ 
সহিাব গ্রহমণ অিযন্ত দ্রুি। 

19.  Truly, the religion 

with Allah is AlIslam. 

And those who were 

given the Scripture did 

not differ except after 

what  had  come  to 

them as knowledge, out 

of  jealousy among 

themselves. And 

whoever disbelieves in 

the signs of Allah, then 

indeed, Allah is swift in 

taking account.  

مُِ َلَّ ِۡ ِ اَۡلِ يۡنَّ ِعنۡدَّ اّٰلله  اِن َّ الد ِ
َّفَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ  وَّمَّا اۡختَّل
ِۡ ٓاءَُّهُم الۡعِل ُم اَِل َّ ِمۡن ٌۢ بَّعِۡد مَّا جَّ

َُّهۡمِِبَّغۡيًا  وَّمَّۡن ي َّۡكُفۡر بِاٰيِٰت ٓ ٌۢ بَّيۡن
اِبِ ِريُۡع اۡۡلِسَّ َِّ  َّ ِ ََّاِن َّ اّٰلله  ِِِ اّٰلله

20.  িসদ িারা কিামার 
িামে সবিমকর  অবিীণর হয় 
িমব বমল দাও, "আসম এবং 
আমার অনুিরণকারী ণ 
আল্লাহর প্রসি আত্নিমপরণ 
কমরসি।" আর আহমল 
সকিাবমদর এবং 
সনরক্ষরমদর বমল দাও কি, 
কিামরাও সক আত্নিমপরণ 
কমরি? িখ্ন িসদ িারা 
আত্নিমপরণ কমর, িমব িরল 
পে প্রাপ্ত হমলা, আর িসদ 
মুখ্ ঘুসরময় কনয়, িাহমল 
কিামার দাসয়ত্ব হমলা শুধু 
কপৌমি কদয়া। আর আল্লাহর 
দসৃষ্টমি রময়মি িকল বাো। 

20.     So if they argue 
with you, say: “I have 
submitted my face 
(self) to Allah, and (so 
have) those who follow 
me.” And say to those 
who were given the 
Scripture, and those 
who are illiterates: “Do 
you (also) submit.”  So 
if they submit, then 
truly they are rightly 
guided, and if they 
turn away, then it is 
upon you only to 
convey (the message). 
And Allah is All Seer 
of (His) servants.  

َّۡمُت  ل ِۡ َّ ۡوكَّ ََُّقۡل ا ٓاج ُ ََّاِۡن حَّ
َّعَِّنِ ِ وَّمَِّن ات َّب  وَُّقل وَّۡجِِهَّ ّٰلِله

 َّ ل ِل َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ وَّاَۡلُم ِي  
َّۡمتُۡمِ ل ِۡ َّ َُّمۡوا ََّقَِّد ءَّا ل ِۡ َّ  ََّاِۡن ا
ْوا َّيۡكَّ اۡهتَّدَّ َّا عَّل  وَّاِۡن تَّوَّل َّۡوا ََّاَِّ َّ
َّلٰغُِ ُ بَِّصۡرٌ ٌۢ بِِِالۡب َّادُِِٓؕ وَّاّٰلله  ِِِ الۡعِب

21.  িারা আল্লাহর 
সনদশরনাবলীমক অস্বীকার 

21.    Indeed,   those   

who disbelieve in    the     
 ِ َّۡكُفُرۡونَّ بِاٰيِٰت اّٰلله اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي



কমর এবং পয় ম্বর ণমক 
হিযা কমর অনযায়ভামব, 
আর কিিব কলাকমক হিযা 
কমর িারা 
নযায়পরায়ণিার সনমদর শ 
কদয় িামদরমক কবদনাদায়ক 
শাসস্তর িংবাদ সদন। 

signs of Allah, and kill 

the   prophets  without   

any right, and kill 

those who order justice      

from among mankind,      

so give them tidings    

of    a    painful     

punishment.  

َّۡقتُلُۡونَّ الن َّبِِ ي ق    وَّ َّۡرِ حَّ َّ بِغ ي  
َّاُۡمُرۡونَّ  َّۡقتُلُۡونَّ ال َِّذيۡنَّ ي ي و َّ
ۡرُهۡم  َّش ِ بِالۡقِۡسِط ِمنَّ الن َّاِس  ََّب

َّلِيۡم ِ  ِِِ بِعَّذَّاب  ا
22.  এরাই হমলা কি কলাক 
িামদর িমগ্র আমল দসুনয়া 
ও আমখ্রাি উভয়মলামকই 
সবনষ্ট হময় ক মি। পক্ষান্তমর 
িামদর ককান 
িাহািযকারীও কনই। 

22. They  are   those 

whose  deeds  will   be   

lost   in  this  world and  

the Hereafter, and    

they   will   not  have  

any  helpers.  

اَُلُۡم  ۡت اَّۡعمَّ بِطَّ ِٕٓكِكَّ ال َِّذيۡنَّ حَّ ٰ اُول
ةِِ َّا وَّاَۡلِٰخرَّ نۡي ُ ُۡم م ِۡن  ِِف الد  وَّمَّا َلَّ

هِصِريۡنَِّ  ِِِ ن
23.  আপসন সক িামদর 
কদমখ্নসন, িারা সকিামবর 
সকিু অংশ কপময়মি-
আল্লাহর সকিামবর প্রসি 
িামদর আহবান করা 
হময়সিল িামি িামদর মমধয 
মীমাংিা করা িায়। 
অিিঃপর িামদর মমধয 
একদল িা অমানয কমর 
মুখ্ সফসরময় কনয়। 

23.     Have   you   not 

seen at those who were 

given a portion of the 

Scripture.  They   are   

invited  to  the Book  of  

Allah   that  it should 

arbitrate between  

them,  then a party of 

them turn away, and 

they are averse. 

َِّصيۡبًا  َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتۡوا ن َّل ا
م ِنَّ الِۡكتِٰب يُۡدعَّۡونَّ اِٰٰل ِكتِٰب 

ِِ َّتَّوَّٰله  اّٰلله َُّهۡم ُثم َّ ي َّۡحُكمَّ بَّيۡن لِي
  ََِّريٌۡق م ِنُۡهۡم وَُّهۡم م ُعِۡرُضۡونَِّ

24.  িা এজনয কি, িারা 
বমল োমক কি, কদািমখ্র 
আগুন আমামদর স্পশর  করমব 
না; িমব িামানয হামি 
ক ানা কময়কসদমনর জনয 
স্পশর  করমি পামর। সনমজমদর 
উদ্ভাসবি সভসত্তহীন কোয় 
িারা কধাকা কখ্ময়মি। 

24.    That  is  because 

they say:   “The  Fire   

shall  never touch  us   

except  for  a certain  

number  of  days.”  

And  they  are  deluded  

in  their  religion  by  

that  which they used 

to invent.    

نَِّ َّس َّ َّۡن َتَّ ُۡم قَّالُۡوا ل ََّن َّ ا الن َّاُر ذٰلِكَّ بِا
ِ ۤ اَّي َّامًا م َّعُۡدۡودٰت  ُهۡم ِِفۡ  اَِل َّ غَّر َّ و َّ

ُۡونَِّ َّۡفَتَّ َّانُۡوا ي   ِديِۡنِهۡم م َّا ك



25.  সকন্তু িখ্ন সক অবস্থা 
দাাঁডামব িখ্ন আসম 
িামদরমক একসদন িমমবি 
করমবা কি সদমনর আ মমন 
ককান িমেহ কনই আর 
সনমজমদর কৃিকমর িামদর 
প্রমিযমকই পামব িামদর 
প্রাপয প্রদান কমামটই অনযায় 
করা হমব না। 

25.    So how (will it be)   

when  We   gather  

them  on a  Day   about    

which   there is   no    

doubt.  And  each  soul  

will be  paid  in  full  

what  it  has  earned,  

and they  will  not  be   

wronged.  

ِ يۡفَّ يۡبَّ  ََّكَّ َّۡوم  َل َّ رَّ َّعۡنُٰهۡم لِي اِذَّا َجَّ
َّۡف َ  م َّا  َِيۡهِِ ُ ن َّۡت كُل  ِي ُوَ  وَّ

َُّمۡونَِّ َّۡت وَُّهۡم َلَّ يُۡظل ب  ِِِ كَّسَّ

26.  বলুন ইয়া আল্লাহ! 
িুসমই িাবরমভৌম শসির 
অসধকারী। িুসম িামক 
ইো রাজয দান কর এবং 
িার কাি কেমক ইো রাজয 
সিসনময় নাও এবং িামক 
ইো িম্মান দান কর আর 
িামক ইো অপমামন পসিি 
কর। কিামারই হামি 
রময়মি িাবিীয় কলযাণ। 
সনশ্চয়ই িুসম িবর সবেময় 
ক্ষমিাশীল। 

26.      Say: “O Allah, 

Owner of sovereignty, 

You give sovereignty to 

whom You will, and 

You take away 

sovereignty from whom 

You will.  And You 

honor whom You will, 

and  You  abase  whom 

You will. In Your hand 

is the good. Indeed, 

You  have  Power  over  

all things.”  

ِِت  َۡ هُهم َّ مٰلِكَّ اّۡلُلِۡك ُت ُقِل الل
ُُ اّۡلُلۡكَّ  تَّۡۡنِ ٓاُء وَّ اّۡلُلۡكَّ مَّۡن تَّشَّ

ٓاءُِ ُ مَّۡن تَِّ ِم َّۡن تَّشَّ ُ وَّتُعِز  ٓاُء وَُّتِذل  شَّ
ٓاءُِ َّۡرُِمَّۡن تَّشَّ َِّدكَّ اۡۡل ٰٰ  بِي  اِن َّكَّ عَّ

ء  قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ  ِِِ كُل 

27.  িুসম রািমক সদমনর 
কভিমর প্রমবশ করাও এবং 
সদনমক রামির কভিমর 
প্রমবশ কসরময় দাও। আর 
িুসমই জীসবিমক মৃমির 
কভির কেমক কবর কমর আন 
এবং মৃিমক জীসবমির 
কভির কেমক কবর কর। 
আর িুসমই িামক ইো 
কবসহিাব সরসিক দান কর। 

27.  “You cause the 
night to enter into the 
day, and You cause the 
day to enter into the 
night. And You bring 
the living out of the 
dead, and You bring 
the dead out of the 
living. And You give 
sustenance to whom 
You  will  without  
measure.”  

ُ الن َّهَّارَّ  ُتۡوِِل ُ ال َّيۡلَّ ِِف الن َّهَّاِر وَّ ُتۡوِِل
َّي ِِت  ِِف ال َّيِۡلِ َّـى َّ ِمنَّ اّۡل وَُُّتِۡرُج اۡۡل

َّـى ِِ َّي ِتَّ ِمنَّ اۡۡل تَّۡرُزُق  وَُُّتِۡرُج اّۡل وَّ
ِ اب  َّۡرِ ِحسَّ ٓاُء بِغ  ِِِ مَّۡن تَّشَّ



28.  মুসমন ন কিন অনয 
মুসমনমক কিমড ককন 
কামফরমক বনু্ধরূমপ গ্রহণ না 
কমর। িারা এরূপ করমব 
আল্লাহর িামে িামদর ককন 
িম্পকর  োকমব না। িমব 
িসদ কিামরা িামদর পক্ষ 
কেমক ককান অসনমষ্টর 
আশঙ্কা কর, িমব িামদর 
িামে িাবধানিার িামে 
োকমব আল্লাহ িা’আলা 
িাাঁর িম্পমকর  কিামামদর 
িিকর  কমরমিন। এবং িবাই 
কক িাাঁর কামি সফমর কিমি 
হমব। 

28.  Let not the believers 

take  the  disbelievers  

for their friends instead  

of  the  believers. And 

whoever does that, 

then has nothing (to 

do) with Allah in 

anything  at  all, except 

that  you   guard   

yourselves against them 

by way of precaution. 

And Allah warns you 

against Himself (His 

punishment), and to 

Allah is the final 

return.  

مِنُۡونَّ الۡكِٰفِريۡنَّ  َۡ ِذ اّۡلُ ُِ َّت َّ َلَّ ي
مِِنۡيَِّ َۡ َّٓاءَّ ِمۡن ُدۡوِن اّۡلُ  وَّمَّۡن اَّۡولِي

ِ ِِفۡ  َّي ََّۡ ِمنَّ اّٰلله ي َّۡفعَّۡل ذٰلِكَّ ََّل
ء   ۡ ۤ اَّۡن تَّت َُّقۡوا مِنُۡهۡم ُتقِٰٕةًَِشَّ ُٓؕ ِاَِل َّ

هِ  َّۡفسَّ ُ ن ُرُكُم اّٰلله ِ  ُؕوَُُّيَّذ ِ وَّاِٰلَّ اّٰلله
َِّصۡرُِ  ِِِ اّۡل

29.  বমল সদন, কিামরা 
িসদ মমনর কো ক াপন 
কমর রাখ্ অেবা প্রকাশ 
কমর দাও, আল্লাহ কি িবই 
জানমি পামরন। আর 
আিমান ও জসমমন িা সকিু 
আমি, কিিব ও সিসন 
জামনন। আল্লাহ িবর সবেময় 
শসিমান। 

29. Say, (O 
Muhammad): 
“Whether you hide 
that which is in your 
breasts or reveal it, 
Allah knows it. And He 
knows that which is in 
the heavens and that 
which is on the earth. 
And Allah has Power 
over all things.”  

ُُتُۡفۡوا مَّا ِِفۡ ُصُدۡوِرُكۡم اَّۡو ُقۡل اِۡن 
ُِ َّۡمُه اّٰلله َّعۡل ُٖ ي َُّم مَّا ِِف تُبُۡدۡو َّعۡل  وَّي

مٰوِٰت وَّمَّا ِِف اَۡلَّۡرِضُؕ ُ  الس َّ وَّاّٰلله
ء  قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ ٰٰ كُل    عَّ

30.  কিসদন প্রমিযমকই িা 
সকিু কি ভাল কাজ কমরমি; 
কিামখ্র িামমন কদখ্মি 
পামব এবং িা সকিু মে 
কাজ কমরমি িাও, ওরা 
িখ্ন কামনা করমব, িসদ 
িার এবং এিব কমমরর 
মমধয বযবধান দমুরর হমিা! 

30. On the Day (when) 

every soul will find     

what it has done of 

good to be present (in 

front of it), and what it  

has done of evil. It will 

wish if there were, 

between itself and its 

(evil) a far away 

َّۡف َ   ُ ن ُِد كُل  َّۡومَّ َتَّ َّۡت ِمۡن ي م َّا عَِّمل
ًراِ  ۡضَّ ُ ۡر  ّم  َّۡت ِمۡن ِخَّ مَّا عَِّمل ٓ ٓ  و َّ

ۡوٓءِ  َّه ۤ اَّمًَّدا ٌۢ ُِِ بَّيۡن َّهَّا وَّ َّۡو اَّن َّ بَّيۡن ُ ل ٓ ٓ  تَّوَّد 
هِ بَّعِيًۡدا َّۡفسَّ ُ ن ُرُكُم اّٰلله   وَُُّيَّذ ِ



আল্লাহ িাাঁর সনমজর িম্পমকর  
কিামামদর িাবধান 

করমিন। আল্লাহ িাাঁর 
বাোমদর প্রসি অিযন্ত 

দয়ালু। 

distance. And Allah 

warns you against 

Himself (His 

punishment). And 

Allah   is  Kind  to (His) 

servants.  

َّادِِ ُءۡوٌف ٌۢ بِالۡعِب ُ رَّ  ِِِ وَّاّٰلله

31.  বলুন, িসদ কিামরা 
আল্লাহমক ভালবাি, িাহমল 
আমামক অনুিরণ কর, 
িামি আল্লাহ ও 
কিামাসদ মক ভালবামিন 
এবং কিামাসদ মক 
কিামামদর পাপ মাজর না 
কমর কদন। আর আল্লাহ 
হমলন ক্ষমাকারী দয়ালু। 

31.   Say   (O 

Muhammad): “If you 

love Allah, then follow 

me, Allah will love you, 

and forgive you your 

sins. And Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Merciful.”  

َّ ََّات َّبُِعۡوِِنۡ  ُقۡل اِۡن ُكنۡتُۡم ُُتِب ُۡونَّ اّٰلله
َّـُكۡم  َّغِۡفۡر ل ُ وَّي ُُيِۡببُۡكُم اّٰلله

ِحيٌۡمِ ُذنُۡوبَُّكۡمُؕ ُ غَُّفۡوٌر ر َّ  ِِِ وَّاّٰلله

32. বলুন, আল্লাহ ও রিম্লর 
আনু িয প্রকাশ কর। 
বস্তুিিঃ িসদ িারা সবমুখ্িা 
অবলম্বন কমর, িাহমল 
আল্লাহ কামফরসদ মক 
ভালবামিন না। 

32.  Say  (O 

Muhammad): “Obey 

Allah and the 

messenger. But  if  they  

turn away,  then  

indeed, Allah does not 

love the disbelievers.”    

ۡولَِّ ُِ َّ وَّالر َّ  ََّاِۡن ُقۡل اَِّييُۡعوا اّٰلله
ِ َّ َلَّ ُ  تَّوَّل َّۡوا ََّاِن َّ اّٰلله ُُيِب 

 ِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ
33.  সনিঃিমেমহ আল্লাহ 
আদম (আিঃ) নহ্ (আিঃ)  ও 
ইব্রাহীম (আিঃ) এর বংশধর 
এবং এমরামনর খ্াোনমক 
সনবরাসিি কমরমিন। 

33. Indeed, Allah chose 

Adam, and Noah, and 

the family of Abraham, 

and the family of Imran 

above all people.  

اٰلَّ اِن َّ  ۤ اٰدَّمَّ وَّنُۡوًحا و َّ ٰٰف َّ اۡصطَّ اّٰلله
 َّٰ اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّاٰلَّ ِعۡمٰرنَّ عَّ

َِّمۡيَّ   ِِِ الۡعٰل
34.  িারা বংশধর সিমলন 
পরস্পমরর। আল্লাহ 
শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। 

34.   Descendants, some 

of them from others.  

And  Allah   is   All 

Hearer, All Knower.  

ِذُِ ي َّةً ٌۢ بَّعُۡضهَّا ِمۡن ٌۢ بَّعۡض  ُ ر ِ  وَّاّٰلله
يٌۡع عَّلِيٌۡمِ ِ  ِِِ َسَّ

35.  এমরামনর স্ত্রী িখ্ন 
বলমলা-কহ আমার 

35.  When the wife of 

Imran said: “O My 
َِّتِ ۡ  اِۡذ قَّال ب ِ اِِن ِ اَُّت ِعۡمٰرنَّ رَّ اۡمرَّ



পালনকির া! আমার  মভর  িা 
রময়মি আসম িামক কিামার 
নামম উৎি র করলাম 
িবার কাি কেমক মুি 
করমখ্। আমার পক্ষ কেমক 
িুসম িামক কবুল কমর 
নাও, সনশ্চয়ই িুসম 
শ্রবণকারী, িবরজ্ঞাি। 

Lord, I have indeed 

vowed   to   You    that 

(child) which is in my 

womb to be dedicated 

for Your services. So 

accept (this) from me. 

Indeed, You are the All 

Hearer, the All Knower.  

ًرا  َّر َّ َّـكَّ مَّا ِِفۡ بَّۡطِِنۡ ُّم ۡرُت ل َّذَّ ن
ِٓ ۡ ِ ِميُۡع ََّتَّقَّب َّۡل ِمِن   اِن َّكَّ اَّنۡتَّ الس َّ

 ِِِ الۡعَّلِيُۡمِ

36.  অিিঃপর িখ্ন িামক 
প্রিব করমলা বলল, কহ 
আমার পালনকির া! আসম 
এমক কনযা প্রিব কমরসি। 
বস্তুিিঃ সক কি প্রিব কমরমি 
আল্লাহ িা ভালই জামনন। 
কিই কনযার মি ককান পিুই 
কি কনই। আর আসম িার 
নাম রাখ্লাম মারইয়াম। 
আর আসম িামক ও িার 
িন্তানমদরমক কিামার 

আশ্রময় িমপরণ করসি। 
অসভশপ্ত শয়িামনর কবল 
কেমক। 

36.    Then  when  she 

delivered  her,  she  

said:  “My  Lord,  I  

have indeed delivered a 

female child.” And 

Allah knew best of 

what   she   delivered. 

And the male is not 

like a female. “And I 

have named her Mary, 

and I seek refuge for 

her with You, and for 

her offspring from 

Satan the outcast.”  

ب ِ اِِ َّۡت رَّ عَّتۡهَّا قَّال ا وَّضَّ َّم َّ ۡ ََّل ِن ِ
َُّم ِِبَّا  ُ اَّعۡل ۤ اُنۡثٰىُؕ وَّاّٰلله عۡتُهَّا وَّضَّ
َّاَۡلُنۡثٰى كَُّر ك َّي ََّۡ الذ َّ عَّۡتُؕ وَّ ل  وَّضَّ
ا  ۤ اُِعيُۡذهَّ ۡ ۡ َسَّ َّيۡتُهَّا مَّۡريَّمَّ وَّاِِن ِ وَّاِِن ِ
يٰۡطِن  ي َّتَّهَّا ِمنَّ الش َّ بِكَّ وَُّذر ِ

ِجيِۡمِ  ِِِ الر َّ

37. অিিঃপর িাাঁর 

পালনকির া িাাঁমক উত্তম 
ভামব গ্রহণ কমর সনমলন 
এবং িাাঁমক প্রবৃসদ্ধ দান 
করমলন-অিযন্ত িেুর 
প্রবৃসদ্ধ। আর িাাঁমক 
িাকাসরয়ার িত্ত্বাবধামন 
িমপরন করমলন। িখ্নই 
িাকাসরয়া কমহরামবর মমধয 
িার কমি আিমিন িখ্নই 
সকিু খ্াবার কদখ্মি 

37. So her Lord 

accepted her with good 

acceptance, and caused 

her to grow with a 

good growth, and put 

her under the care of 

Zechariah. Whenever 

Zechariah went to her 

in the prayer 

sanctuary, he found 

with her provision. He 

said: “O Mary, where 

ن   سَّ ب ُهَّا بِقَّبُۡول  حَّ َّهَّا رَّ ََّتَّقَّب َّل
نًا سَّ َّاتًا حَّ َّب ۡ ٌۢبَّتَّهَّا ن اَّن كَّف َِِّو َّ َّهَّا ٓ  و َّ ل

َّيۡهَّا زَّكَِّري َّا زَّكَِّري َّا لَّ عَّل ا دَّخَّ  كُل َّمَّ
ا ِرۡزقًا ابَّ  وَّجَّدَّ ِعنۡدَّهَّ قَّالَّ  اّۡلِۡحرَّ

اُؕ َّـِك هٰذَّ َُّم اَِّنه ل َّۡت ُهوَّ ِمۡن  ٰٰيَّۡري قَّال
ِِ ٓاُء ِعنِۡد اّٰلله َّۡرُزُق مَّۡن ي َّشَّ َّ ي  اِن َّ اّٰلله



কপমিন। সজমজ্ঞি করমিন 
"মারইয়াম! ককাো কেমক 
এিব কিামার কামি এমলা?" 
সিসন বলমিন, "এিব 
আল্লাহর সনকট কেমক আমি। 
আল্লাহ িামক ইো কবসহিাব 
সরসিক দান কমরন।" 

is this from to you.” 

She said: “It is from 

Allah. Indeed, Allah 

provides to whom He 

wills without measure.  

ِ اب  َّۡرِ ِحسَّ  ِِِ بِغ

38.  কিখ্ামনই িাকাসরয়া 
িাাঁর পালনকির ার সনকট 
প্রােরনা করমলন। বলমলন, 
কহ, আমার পালনকির া! 
কিামার সনকট কেমক 
আমামক পিু-পসবি িন্তান 
দান কর-সনশ্চয়ই িুসম 
প্রােরনা শ্রবণকারী। 

38.       At  that  time   

Zechariah called upon 

his Lord, saying: “O 

my Lord, grant  me  

from Yourself a  good  

offspring. Indeed, You 

are the All Hearer of 

supplication.”  

ب َّهِ  ب ِ ُهنَّالِكَّ دَّعَّا زَّكَِّري َّا رَّ  قَّالَّ رَّ
َّةًِ ي ِب ي َّةً يَّ ٓ  ِهَّۡب ِٰلۡ ِمۡن ل َُّدنۡكَّ ُذر ِ

عَّٓاءِِ ُ يُۡع الد  ِ  ِِِ اِن َّكَّ َسَّ

39.  িখ্ন সিসন কামরার 
কভিমর নামামি 
দাাঁসডময়সিমলন, িখ্ন 
কফমরশিারা িাাঁমক কেমক 
বলমলন কি, আল্লাহ 
কিামামক িিুংবাদ সদমেন 
ইয়াহইয়া িম্পমকর , সিসন 
িাক্ষয কদমবন আল্লাহর 
সনমদর মশর িিযিা িম্পমকর , 
সিসন কনিা হমবন এবং 
নারীমদর িংস্পমশর িামবন 
না, সিসন অিযন্ত 
িৎকমরশীল নবী হমবন। 

39.   Then the angels 

called him, while he 

stood praying in the 

sanctuary: “Surely, 

Allah gives you good 

tidings of (a son) John, 

(who will be) 

confirming the word 

from Allah, and (he 

will be) noble, and 

chaste, and a prophet 

from among the 

righteous.”  

َّلِٰٕٓكِكَُّة وَُّهوَّ قَِّ ۡ ََّنَّادَّتُۡه اّۡل ِ ٰ ٓاٮكٌِم ي ُصَّ
ُركَّ  َّش ِ َّ يُب اِب  اَّن َّ اّٰلله ِِف اّۡلِۡحرَّ
 ِ ة  م ِنَّ اّٰلله قً ٌۢا بِكَّلِمَّ د ِ َّۡحٰٰي ُمصَّ بِي
َِّبي ًا م ِنَّ  ن ُصۡوًرا و َّ حَّ ي ًِدا و َّ َِّ وَّ

لِِحۡيَِّ  ِِِ الصه

40.  সিসন বলমলন কহ 
পালনকির া! ককমন কমর 
আমার পিু িন্তান হমব, 
আমার কি বাধরকয এমি 

40. He said: “My Lord, 

how can I have  a  son  

while indeed  I  have  

reached  old age,  and  

my  wife is barren.” He 

قَّۡد  َُّكۡوُن ِٰلۡ غُلٌٰم و َّ ب ِ اَِّنه ي قَّالَّ رَّ
ۡ عَّاقٌِرِ اَِِّت ُ وَّاۡمرَّ َّۡ َّغَِِّنَّ الِۡك  قَّالَّ بَّل



ক মি, আমার স্ত্রীও কি 
বন্ধযা। বলমলন, আল্লাহ 
এমসন ভামবই িা ইো কমর 
োমকন। 

(the angel) said: “Thus 

(shall it be), Allah does 

what He wills.”   

ٓاءُِ َّۡفعَُّل مَّا يَّشَّ ُ ي  ِِِ كَّذٰلِكَّ اّٰلله

41.  সিসন বলমলন, কহ 
পালনকির া আমার জনয 
সকিু সনদশরন দাও। সিসন 
বলমলন, কিামার জনয 
সনদশরন হমলা এই কি, িুসম 
সিন সদন পিরন্ত কারও িামে 
কো বলমব না। িমব 
ইশারা ইিমি করমি পারমব 
এবং কিামার পালনকির ামক 
অসধক পসরমামণ স্মরণ 
করমব আর িকাল-িন্ধযা 
িাাঁর পসবিিা ও মসহমা 
কঘােনা করমব। 

41. He said: “My Lord, 

appoint for me a sign.” 

He (the angel) said:  

“The  sign  to  you  is  

that  you  shall not (be 

able to) speak to people 

for three days, except 

by gesture. And 

remember  your  Lord 

much, and glorify 

(Him) in the evening  

and  the  morning.”  

َّةًِ ۤ اٰي ۡ ب ِ اۡجعَّل ٰل ِ َّتُكَّ قَّالَّ رَّ  قَّالَّ اٰي
َّةَّ اَّي َّام  اَِل َّ اََّل َّ ُتكَّل ِمَّ الن َّاسَّ ثَِّ لٰث

ۡمًزاُؕ ب ِۡح  رَّ َِّ ب َّكَّ كَّثِۡرًا و َّ وَّاۡذُكْر ر َّ
 ِِِ بِالۡعَِّش ِ وَّاَۡلِبۡكَّارِِ

42.  আর িখ্ন কফমরশিা 
বলল কহ মারইয়াম!, আল্লাহ 
কিামামক পিে কমরমিন 
এবং কিামামক পসবি 
পসরেে কমর সদময়মিন। 
আর কিামামক সবশ্ব নারী 
িমামজর উমবর মমনানীি 
কমরমিন। 

42.     And   when   the   

angels said: “O Mary, 

indeed, Allah has 

chosen  you   and    has     

purified you, and has 

chosen you above the 

women of the worlds.”  

 َّ َُّم اِن َّ اّٰلله َّلِٰٕٓكِكَُّة ٰٰيَّۡري َِّت اّۡل اِۡذ قَّال وَّ
ِك  ه َّرَّ فِِٰٕك وَّيَّ اۡصطَّ
ٓاِء  ٰٰ نِسَّ فِِٰٕك عَّ وَّاۡصطَّ

َِّمۡيَِّ   الۡعٰل
43.  কহ মারইয়াম! কিামার 
পালনকির ার উপািনা কর 
এবং রুকুকারীমদর িামে 
কিজদা ও রুকু কর। 

43.  “O Mary, be 

obedient to your Lord, 

and prostrate, and bow 

down with those who 

bow down (in 

worship).”  

َُّم اۡقنُِ ُجِدۡى ٰٰيَّۡري ِۡ ب ِِك وَّا ِِتۡ لِرَّ
ِكعِۡيَِّ  ِِِ وَّاۡركَِِّعۡ مَّعَّ الره

44.  এ হমলা  াময়বী 
িংবাদ, িা আসম আপনামক 

44.  That  is   from  the 

news  of  the  unseen,  
ِِ َّيِۡب نُۡوِحيِۡه ذٰل َّٓاِء الۡغ ۡ ٌۢب كَّ ِمۡن اَّن



পাঠিময় োসক। আর আপসন 
কিা িামদর কামি সিমলন 
না, িখ্ন প্রসিমিাস িা 
করসিল কি, কক প্রসিপালন 
করমব মারইয়ামমক এবং 
আপসন িামদর কামি 
সিমলন না, িখ্ন িারা 
ঝ ডা করসিমলা। 

which  We  reveal  to  

you  (O Muhammad). 

And you were not with 

them when they cast 

their pens as to which 

of them should be the 

guardian of Mary, and 

you were not with them 

when they disputed.    

ِ َّيۡكَّ َّدَّيِۡهۡم اِۡذ يُلُۡقۡونَّ اِل  وَّمَّا ُكنۡتَّ ل
َّۡكُفُل مَّۡريَّمَِّ  اَّقَۡلَّمَُّهۡم اَّي ُُهۡم ي

َّدَّيِۡهۡم اِۡذ  وَّمَّا ُكنۡتَّ ل
َِّصُمۡونَِّ ۡت  ِِِ َيَّ

45.  িখ্ন কফমরশিা ণ 
বলমলা, কহ মারইয়াম 
আল্লাহ কিামামক িাাঁর এক 
বানীর িিুংবাদ সদমেন, 
িার নাম হমলা মিীহ-
মারইয়াম-িনয় ঈিা, 
দসুনয়া ও আমখ্রামি সিসন 
মহািম্মামনর অসধকারী 
এবং আল্লাহর ঘসনষ্ঠমদর 
অন্তভ্র ি। 

45.    When the angels 

said:“ O Mary, indeed, 

Allah gives you good   

tidings of  a word from 

Him, whose name will 

be the Messiah, Jesus, 

son of Mary, honored 

in this world and the 

Hereafter, and  of  

those brought  near  (to 

Allah).”  

 َّ َُّم اِن َّ اّٰلله َّلِٰٕٓكِكَُّة ٰٰيَّۡري َِّت اّۡل اِۡذ قَّال
ة  م ِنۡهُِ ُرِك بِكَّلِمَّ َّش ِ ُه  ِٓ يُب اَۡسُ

َِّسيُۡح عِيَۡسَّ ابُۡن مَّۡريَّمَّ وَِّجيۡهًا  اّۡل
ِة وَِّمنَّ ِِفۡ ا َّا وَّاَۡلِٰخرَّ نۡي ُ لد 

بِۡيَِّ  ِِِ اّۡلُقَّر َّ
46.  িখ্ন সিসন মাময়র 
ককামল োকমবন এবং পণ্র 
বয়স্ক হমবন িখ্ন সিসন 
মানমুের িামে কো 

বলমবন। আর সিসন 
িৎকমরশীলমদর অন্তভুর ি 
হমবন। 

46.    “And   he   will   

speak to mankind in 

the  cradle  and   in   

maturity, and will be of 

the righteous.”  

َّهِۡد وَّكَّهَۡلً  يُكَّل ُِم الن َّاسَّ ِِف اّۡل وَّ
لِِحۡيَِّ ِمنَّ الصه  ِِِ و َّ

47.  সিসন বলমলন, 
পরওয়ারমদ ার! ককমন 
কমর আমার িন্তান হমব; 
আমামক কিা ককান মানেু 
স্পশর কমরসন। বলমলন এ 
ভামবই আল্লাহ িা ইো িসৃষ্ট 
কমরন। িখ্ন ককান কাজ 

47. She said: “My 

Lord, how can I have a 

child when no man has 

touched me. ”He (the 

angel) said: “Thus   

(shall it be), Allah 

creates what He wills.”  

When He decrees a    

َّۡم  ل ٌَّد و َّ ل َُّكۡوُن ِٰلۡ وَّ ب ِ اَِّنه ي َّۡت رَّ قَّال
ٌرِ ۡسِِنۡ بَّشَّ ۡسَّ ُ ٰيَّ  قَّالَّ كَّذٰلِِك اّٰلله
ٓاءُِ ۡلُُق مَّا يَّشَّ َّا َيَّ  اِذَّا قَّٰٰٓٓ اَّۡمًرا ََّاَِّ َّ

َُّكۡوُنِ َّه  ُكۡن ََّي َُّقۡوُل ل   ي



করার জনয ইো কমরন 
িখ্ন বমলন কি, ‘হময় িাও’ 
অমসন িা হময় িায়। 

matter, then He only     

says to it:  “Be,” and it 

is.   

48.  আর িামক সিসন 
সশসখ্ময় কদমবন সকিাব, 
সহকমি, িওরাি, ইসঞ্জল। 

48. “And He will teach 

him the Scripture and 

wisdom, and the Torah, 

and the Gospel.”  

ةَّ  وَّيُعَّل ُِمُه الِۡكتٰبَّ وَّاۡۡلِۡكمَّ
ِ  ِ وَّالت َّۡوٰرٮةَّ وَّاَۡلِۡۡنِيۡلَّ

49.  আর বণী ইিরাঈলমদর 
জমনয রিল্ সহমিমব িামক 
মমনানীি করমবন। সিসন 
বলমলন সনশ্চয়ই আসম 
কিামামদর সনকট কিামামদর 
পালনকির ার পক্ষ কেমক 
এমিসি সনদশরনিম্হ সনময়। 
আসম কিামামদর জনয 
মাটির িারা পাখ্ীর আকৃসি 
ধিরী কমর কদই। িারপর 
িামি িখ্ন ফুৎকার প্রদান 
কসর, িখ্ন িা উডন্ত 
পাখ্ীমি পসরণি হময় িায় 
আল্লাহর হুকুমম। আর আসম 
িসু্থ কমর িুসল জন্মান্ধমক 
এবং কশ্বি কুষ্ঠ করা ীমক। 
আর আসম জীসবি কমর কদই 
মৃিমক আল্লাহর হুকুমম। 
আর আসম কিামামদরমক 
বমল কদই িা কিামরা কখ্ময় 
আি এবং িা কিামরা ঘমর 
করমখ্ আি। এমি প্রকৃষ্ট 
সনদশরন রময়মি, িসদ 
কিামরা সবশ্বািী হও। 

49.  And (He will make 

him) a messenger  to  

the  Children of   

Israel, (saying):  “That  

I have indeed come to 

you  with a sign  from  

your Lord,  in  that  I  

make  for  you  out  of  

clay  like  the shape of  

a bird,  then  I  breathe 

into it, and it becomes 

a bird  by permission  

of Allah.  And  I  heal   

him  who  was born   

blind,  and  the  leper,  

and I  bring the dead  

to  life  by   permission 

of Allah. And I inform 

you of what you eat 

and what you store up 

in your houses. Indeed, 

in this is a sign for you, 

if you are believers.”  

ِءيۡلَّ  ٰرٓ ِۡ ۤ اِ ۡوَلً اِٰٰل بَِِّنۡ ُِ ۡ قَّۡد ِِوَّرَّ اَِّن ِ
ب ُِكۡم  َّة  م ِۡن ر َّ ۤ     ِِِجۡۡتُُكۡم بِاٰي ۡ  ٓ  اَِّن ِ

ۡيِ كَّهَّيْــَِّة  ِ َّـُكۡم م ِنَّ الط  اَّۡخلُُق ل
ۡرًا ٌۢ  َُّكۡوُن يَّ َّنُۡفُخ َِيِۡه ََّي ۡرِ ََّا الط َّ

ِِ هَّ بِاِۡذِن اّٰلله ُُ اَۡلَّۡكمَّ اُبِۡر  وَّ
َّبِۡ ِِوَّاَۡل َّۡوِٰت بِاِۡذِن اّٰلله صَّ وَّاُۡۡحِ اّۡل  رَّ

ئُُكۡم ِِبَّا تَّاۡكُلُۡونَّ وَّمَّا  َّب ِ وَّ اُن
ِخُرۡونَّ  ِِفۡ بُيُۡوتُِكۡمِ ِِفۡ ِ اِن َّ تَّد َّ

َّةً ل َّـُكۡم اِۡن ُكنۡتُۡم  ٰي ذٰلِكَّ َلَّ
مِِنۡيَّ   َۡ ُ  ِِِم 

50.  আর এটি পব্রবি  50.  “And (I have 

come) confirming that 
َّا بَّۡيَّ يَّدَّى َّ ِمنَّ  قًا ّل ِ د ِ وَُّمصَّ



সকিাব িমুহমক িিযায়ন 
কমর, কিমন িওরাি। আর 
িা এজনয িামি কিামামদর 
জনয হালাল কমর কদই ককান 
ককান বস্তু িা কিামামদর 
জনয হারাম সিল। আর 
আসম কিামামদর সনকট 
এমিসি কিামামদর 
পালনকির ার সনদশরনিহ। 
কামজই আল্লাহমক ভয় কর 
এবং আমার অনিুরণ কর। 

which was before  me  

of  the  Torah,  and to  

make  lawful  for  you  

some of  that which  

was   forbidden  to you.  

And  I  have  come   to 

you with  a  sign  from  

your  Lord,   so  fear  

Allah   and   obey  me.” 

َّـكُِ ۡم بَّعۡضَّ الت َّۡوٰرٮِة وََِّلُِحل َّ ل
َّيُۡكۡمِ مَّ عَّل ِ وَِّجۡۡتُُكۡم ال َِّذۡى ُحر 

ب ُِكۡمِ َّة  م ِۡن ر َّ َّ  بِاٰي ََّات َُّقوا اّٰلله
اَِّييُۡعۡوِنِ  ِِِ وَّ

51.  সনশ্চয়ই আল্লাহ 
আমার পালনকির া এবং 
কিামামদরও পালনকির া-
িাাঁর এবাদি কর, এটাই 
হমলা িরল পে। 

51.   “Indeed, Allah is 

my Lord and your 

Lord, so worship Him. 

That is the straight 

path.”  

ُِٖ ب ُُكۡم ََّاۡعبُُدۡو ۡ وَّرَّ ّب ِ َّ رَّ  اِن َّ اّٰلله
اٌط م ُۡستَّقِيٌۡمِ ا ِصرَّ  ِِِ هٰذَّ

52.  অিিঃপর ঈিা (আিঃ) 
িখ্ন বণী ইিরায়ীমলর 
কুফরী িম্পমকর  উপলসি 
করমি পারমলন, িখ্ন 
বলমলন, কারা আমি 
আল্লাহর পমে আমামক 
িাহািয করমব? িিী-
িােীরা বলমলা, আমরা 
রময়সি আল্লাহর পমে 
িাহািযকারী। আমরা 
আল্লাহর প্রসি ঈমান 
এমনসি। আর িুসম িাক্ষী 
োক কি, আমরা হুকুম 
কবুল কমর সনময়সি। 

52.   Then   when  Jesus 

felt of their disbelief, 

he said: “Who  are  my  

helpers  for (the cause 

of) Allah.” The 

disciples said: “We are 

the helpers of Allah. 

We have believed in 

Allah,  and   be   (our)  

witness  that  we have 

submitted  (to Allah).”  

ۤ اَّحَّ َ َّ عِيَٰۡس مِنُۡهُم الُۡكۡفرَّ  ا َّم َّ ََّل
ِِ اِرۡىۤ اِٰلَّ اّٰلله  قَّالَّ قَّالَّ مَّۡن اَّنۡصَّ

َّـوَّاِري ُۡونَّ  ِِاۡۡل اُر اّٰلله ُۡن اَّنۡصَّ  اٰمَّن َّا َنَّ
ِِ َّن َّا ُمۡسلُِمۡونَِّبِاّٰلله  ِِِ  وَّاۡشهَّۡد بِا

53.  কহ আমামদর 
পালনকির া! আমরা কি 
সবেময়র প্রসি সবশ্বাি স্থাপন 

53. “Our Lord, we 

have believed in that 

which You sent down, 

and we have followed 

َّا  َّعۡن لۡتَّ وَّات َّب ۤ اَّنۡزَّ ۤ اٰمَّن َّا ِِبَّا ب َّنَّا رَّ
َّا مَّعَّ  ۡولَّ ََّاۡكتُبۡن ُِ الر َّ



কমরসি িা িুসম নাসিল 
কমরি, আমরা রিম্লর 
অনু ি হময়সি। অিএব, 
আমাসদ মক মানযকারীমদর 
িাসলকাভুি কমর নাও। 

the messenger so write 

us among those who 

bear witness.”  

ِهِديۡنَِّ   الشه

54.  এবং কামফমররা িক্রান্ত 
কমরমি আর আল্লাহও 
ককৌশল অবলম্বন কমরমিন। 
বস্তুিিঃ আল্লাহ হমেন 
িমবরাত্তম কুশলী। 

54.  And they 

(disbelievers) planned, 

and Allah planned 

(against them). And 

Allah is the best of 

planners.  

ُِ اّٰلله ۡرُ وَّمَّكَُّرۡوا وَّمَّكَّرَّ ُ خَّ  وَّاّٰلله
َّاِكِريۡنَِّ  ِِِ اّۡل

55.  আর স্মরণ কর, িখ্ন 
আল্লাহ বলমবন, কহ ঈিা! 
আসম কিামামক সনময় কনমবা 
এবং কিামামক সনমজর সদমক 
িুমল সনমবা-কামফরমদর 
কেমক কিামামক পসবি কমর 
কদমবা। আর িারা কিামার 
অনু ি রময়মি িামদরমক 
সকয়ামমির সদন পিরন্ত িারা 
অস্বীকৃসি জ্ঞাপন কমর 
িামদর উপর জয়ী কমর 
রাখ্মবা। বস্তুিিঃ কিামামদর 
িবাইমক আমার কামিই 
সফমর আিমি হমব। িখ্ন 
কি সবেময় কিামরা সববাদ 
করমি, আসম কিামামদর 
মমধয িার ফয়িালা কমর 
কদমবা। 

55.  When  Allah   said: 

“O  Jesus,  indeed,  I   

will   take   you    and    

raise you to Myself, and  

purify (free)  you  of  

those who  disbelieve, 

and I will make those  

who follow  you above  

those who disbelieve 

until the Day of  

Resurrection. Then  to  

Me you (all) will 

return,  then  I  will     

judge between  you    in     

that   in   which  you  

used  to  dispute.”  

ۡ ُمتَّوََّ ِيۡكَّ  اِۡذ قَّالَِّ ُ يٰعِيَٰۡسۤ اِِن ِ اّٰلله
ه ُِركَّ ِمنَّ  اَُِعكَّ اِٰلَّ َّ وَُّمطَّ وَّرَّ
اعُِل ال َِّذيۡنَّ  ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّجَّ
َُّعۡوكَّ ََّۡوقَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوۤا اِٰٰل  ات َّب

ةِِ َّۡوِم الۡقِيٰمَّ  ُثم َّ اِٰلَّ َّ مَّۡرِجُعُكۡم ي
ا ُكنۡتُِ َُّكۡم َِيۡمَّ َّۡحُكُم بَّيۡن ۡم َِيِۡه ََّا

َّلُِفۡونَِّ ۡت  ِِِ ُتَّ

56.  অিএব িারা কামফর 
হময়মি, িামদরমক আসম 
কঠিন শাসস্ত কদমবা 
দসুনয়ামি এবং আমখ্রামি-

56.  “Then as for those 

who  disbelieve,  I  will 

punish them with a 

severe punishment  in  

بُُهۡم  َّم َّا ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ََّاُعَّذ ِ ََّا
َّا  نۡي ُ ابًا شَِّديًۡدا ِِف الد  عَّذَّ



িামদর ককান িাহািযকারী 
কনই। 

this  world  and   the   

Hereafter, and they 

will  not  have  any  

helpers.”  

ةِِ ُۡم م ِۡن  وَّاَۡلِٰخرَّ وَّمَّا َلَّ
هِصِريۡنَِّ  ِِِ ن

57.  পক্ষান্তমর িারা ঈমান 
এমনমি এবং িৎকাজ 
কমরমি। িামদর প্রাপয 
পসরপণুরভামব কদয়া হমব। 
আর আল্লাহ 
অিযািারীমদরমক 
ভালবামিন না। 

57.   And  as  for  those 

who believe and do 

righteous deeds, He 

will give them in full  

their rewards. And 

Allah does not love the 

wrongdoers.  

اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا  وَّ
لِحِٰ ُهۡمِالصه  وَّ ِت ََّيُوََّ ِيِۡهۡم اُُجۡورَّ

لِِمۡيَِّ ُ الظه ُ َلَّ ُُيِب   ِِِ اّٰلله

58.  আসম কিামামদরমক 
পমড শুনাই এ িমস্ত আয়াি 
এবং সনসশ্চি বণরনা। 

58.   This  is  what  We 

recite to   you  (O  

Muhammad)   of  the 

verses and a wise 

reminder (the Quran).  

ِِ َّيۡكَّ ِمنَّ اَۡلٰيِٰت وَّ ذٰل ُٖ عَّل َّـتۡلُۡو كَّ ن
َِّكيِۡمِ ۡكِر اۡۡل  ِِِ الذ ِ

59.  সনিঃিমেমহ আল্লাহর 
সনকট ঈিার দষৃ্টান্ত হমে 
আদমমরই মমিা। িামক 
মাটি সদময় ধিরী 
কমরসিমলন এবং িারপর 
িামক বমলসিমলন হময় িাও, 
িমি িমি হময় ক মলন। 

59.    Certainly,  the 

example of Jesus with 

Allah is like the 

example of Adam. He 

created him from dust, 

then He said to him: 

“Be,” and he was.  

َِّل  ث ِ كَّمَّ اِن َّ مَّثَّلَّ عِيَٰۡس ِعنۡدَّ اّٰلله
َّه  اٰدَّمَِّ اب  ُثم َّ قَّالَّ ل َّقَّه  ِمۡن ُترَّ ل  خَّ

َُّكۡوُنِ  ِِِ ُكۡن ََّي

60.  িা কিামার পালকির া 
বমলন িাই হমে িোের 
িিয। কামজই কিামরা 
িংশয়বাদী হময়া না। 

60.    (This is)  the truth 

from  your  Lord,   so  

do  not  be  of  those  

who  doubt.  

ب ِكَّ َََّلَّ تَُّكۡن م ِنَّ  ُ ِمۡن ر َّ َّـق  اَّۡۡل
يۡنَِّ ِ  ِِِ اّۡلُۡمَتَّ

61.  অিিঃপর কিামার 
সনকট িিয িংবাদ এমি 
িাওয়ার পর িসদ এই 
কাসহনী িম্পমকর  কিামার 
িামে ককউ সববাদ কমর, 
িাহমল বল-এমিা, আমরা 

61.  Then whoever 

disputes  with you 

about it, after what has 

come to you of the 

knowledge, say (to 

him): “Come, let us 

كَّ َِيِۡه ِمۡن ٌۢ بَّعِۡد مَّا  ٓاج َّ ۡن حَّ ََّمَّ
َّۡوا  جَّٓاءَّكَّ ِمنَّ الۡعِلِۡم ََُّقۡل تَّعَّال
َّا  ٓاءَّن َّٓاءَُّكۡم وَّنِسَّ اَّبۡن َّا وَّ َّٓاءَّن ُُ اَّبۡن َّۡد ن



কেমক কনই আমামদর 
পিুমদর এবং কিামামদর 
পিুমদর এবং আমামদর 
স্ত্রীমদর ও কিামামদর স্ত্রীমদর 
এবং আমামদর সনমজমদর ও 
কিামামদর সনমজমদর আর 
িারপর িল আমরা িবাই 
সমমল প্রােরনা কসর এবং 
িামদর প্রসি আল্লাহর 
অসভিম্পাি কসর িারা 
সমেযাবাদী। 

call our  sons and your 

sons, and our women 

and your women, and 

ourselves and 

yourselves, then we  

pray  humbly,  then 

invoke the curse of 

Allah  upon  those  who  

lie.”  

ٓاءَُّكۡمِ نَّا  وَّنِسَّ وَّاَّنُۡفسَّ
ُكۡمِ َِّهۡل ََّنَّۡجعَّل  وَّاَّنُۡفسَّ َّبۡت ُثم َّ ن

َّٰ الۡكِٰذبِۡيَِّ ِ عَّ  ِِِ ل َّعۡنَّتَّ اّٰلله

62.  সনিঃিমেমহ এটাই হমলা 
িিয ভােণ। আর এক 
আল্লাহ িাডা অনয ককান 
ইলাহ কনই। আর আল্লাহ; 
সিসনই হমলন পরাক্রমশালী 
মহাপ্রাজ্ঞ। 

62.  Certainly this, this 

is the true narration. 

And there is not any 

god except Allah. And  

indeed, Allah, He  is  

the All  Mighty, the All 

Wise.  

ِ ُ َّـق  ُص اۡۡل ُوَّ الۡقَّصَّ ا َلَّ  وَّمَّا ِاِن َّ هٰذَّ
ُِ ُوَّ ِمۡن اِلٰه  اَِل َّ اّٰلله َّ َلَّ  وَّاِن َّ اّٰلله
َِّكيُۡمِ  ِِِ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل

63.  িারপর িসদ িারা 
গ্রহণ না কমর, িাহমল 
প্রমাদ িসৃষ্টকারীমদরমক 
আল্লাহ জামনন। 

63.   Then if they turn 

away, then indeed, 

Allah is All Aware of 

those who do mischief. 

َّ عَّلِيٌۡم ٌۢ  ََّاِۡن تَّوَّل َّۡوا ََّاِن َّ اّٰلله
 ِِِ بِاّۡلُۡفِسِديۡنَِّ

64.  বলুনিঃ ‘কহ আহমল-
সকিাব ণ! একটি সবেময়র 
সদমক আি-িা আমামদর 
মমধয ও কিামামদর মমধয 
িমান-কি, আমরা আল্লাহ 
িাডা অনয কারও ইবাদি 
করব না, িাাঁর িামে ককান 
শরীক িাবযস্ত করব না 
এবং একমাি আল্লাহমক 
িাডা কাউমক পালনকির া 
বানাব না। িারপর িসদ 

64.    Say: “O  People 

of the Scripture,  come  

to  a  word (of 

agreement) equitable 

between us and you, 

that we shall  not  

worship  except Allah, 

nor shall we associate 

with Him anything, 

nor  shall  one  of  us  

take others for lords  

other than  Allah.” So 

َّۡوا اِٰٰل  َّۡهلَّ الِۡكتِٰب تَّعَّال ُقۡل يٰۤا
َُّكۡم اََّل َّ  بَّيۡن َّنَّا وَّ وَّٓاء  ٌۢ بَّيۡن َِّ ة   َّلِمَّ ك
َّ وََّلَّ نُۡشِركَّ بِه   َّـعۡبُدَّ اَِل َّ اّٰلله ن
ذَّ بَّعُۡضنَّا بَّعًۡضا  ُِ َّت َّ َلَّ ي ــًا و َّ ۡ ي شَّ

ِِ  ََّاِۡن تَّوَّل َّۡوا اَّۡربَّابًا م ِۡن ُدۡوِن اّٰلله
َّن َّا ََُّقۡولُوا اۡشهَُّدۡوا بِِ ا



িারা স্বীকার না কমর, 
িাহমল বমল দাও কি, ‘িাক্ষী 
োক আমরা কিা অন ুি। 

if they turn away, then 

say: “Bear witness that 

we are those who have 

submitted (to Allah).”  

 ِِِ ُمۡسلُِمۡونَِّ

65.  কহ আহমল সকিাব ণ! 
ককন কিামরা ইব্রাহীমমর 
সবেময় বাদানবুাদ কর? 
অেি িওরাি ও ইসঞ্জল 
িাাঁর পমরই নাসিল হময়মি। 
কিামরা সক বুঝ না? 

65.    “O People of the 

Scripture, why do you 

argue about Abraham, 

while the Torah and 

the Gospel were not 

revealed until afte him. 

Have you then no 

sense.”  

 ۤ ۡونَّ ِِفۡ َّۡهلَّ الِۡكتِٰب لِمَّ ُُتَّٓاج ُ يٰۤا
َِّت الت َّۡوٰرٮُة  ۤ اُنِۡزل اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّمَّا
ََّلَّ  ُؕ اََّ  ٖ وَّاَۡلِۡۡنِيُۡل اَِل َّ ِمۡن ٌۢ بَّعِۡد

 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ
66.  কশান! ইসিপম্বর 
কিামরা কি সবেময় সকিু 
জানমি, িাই সনময় সববাদ 
করমি। এখ্ন আবার কি 
সবেময় কিামরা সকিুই জান 
না, কি সবেময় ককন সববাদ 
করি? 

66.  Here you are, those  

who have argued about 

that of which you have 

(some) knowledge. Why 

then argue you about 

that of which you have 

no  knowledge. And 

Allah  knows,  and  you 

do not know.  

ا  ۡجتُۡم َِيۡمَّ ِء ٰحجَّ اَلَّ َُ ٓ َّنۡتُۡم هٰ هٰۤا
ا  ۡونَّ َِيۡمَّ َّـُكۡم بِه  عِلٌۡم ََّلِمَّ ُُتَّٓاج ُ ل

َّـُكۡم بِه  عِلٌۡمِ َّـي ََّۡ ل َُّم ل َّعۡل ُ ي  وَّاّٰلله
َُّمۡونَِّ اَّنۡتُۡم َلَّ تَّعۡل  ِِِ وَّ

67.  ইব্রাহীম ইহুদী সিমলন 
না এবং নািারাও সিমলন 
না, সকিু সিসন সিমলন 
‘হানীফ’ অেরাৎ, িব সমেযা 
ধমমরর প্রসি সবমুখ্ এবং 
আত্নিমপরণকারী, এবং সিসন 
মুশসরক সিমলন না। 

67.   Abraham  was  

not a Jew, nor a 

Christian, but  he was 

true in faith, who had 

submitted,   and  he  

was  not of those who 

associate partners 

(with Allah).  

َلَّ  َُّهۡوِدي ًا و َّ َّانَّ اِبٰۡرِهيُۡم ي مَّا ك
ِنيۡفًا  انِي ًا و َّ لِٰكۡن كَّانَّ حَّ َّۡصرَّ ن
مَّا كَّانَّ ِمنَّ  م ُۡسلًِما و َّ

  اّۡلُۡشِرِكۡيَِّ
68.  মানেুমদর মমধয িারা 
ইব্রাহীমমর অনুিরণ 
কমরসিল, িারা, আর এই 
নবী এবং িারা এ নবীর 
প্রসি ঈমান এমনমি িারা 

68.  Indeed, among 

mankind,   the   nearest  

to  Abraham  are  

those  who  followed 

him, and this prophet 

(Muhammad),  and 

َّـل َِّذيۡنَّ  اِن َّ اَّۡوٰلَّ الن َّاِس بِاِبٰۡرِهيۡمَّ ل
ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ُ وَّ ا الن َِّب  ُٖ وَّهٰذَّ َُّعۡو  ات َّب

مِِنۡيَِّ َۡ ِٰل ُ اّۡلُ ُ وَّ  ِِِ وَّاّٰلله



ইব্রাহীমমর ঘসনষ্ঠিম-আর 
আল্লাহ হমেন মুসমনমদর 
বনু্ধ। 

those who have 

believed. And Allah is 

the Protector of those   

who   believe.  

69.  ককান ককান আহমল-
সকিামবর আকাঙ্খা, িামি 
কিামামদর ক ামরাহ করমি 
পামর, সকন্তু িারা সনমজমদর 
িাডা অনয কাউমকই 
ক ামরাহ কমর না। অেি 
িারা বুঝমি পামর না। 

69.  A party of the 

People of the Scripture   

wish   if   they   could 

mislead you. And they 

shall not mislead except 

themselves, and they 

do not perceive (it).  

َّۡو  ٓاٮكِفٌَّة م ِۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب ل وَّد َّۡت ي َّ
ۤ يُِ َُّكمُؕۡ وَّمَّا يُِضل ُۡونَّ اَِل َّ ِضل ُۡون

َّۡشُعُرۡونَِّ ُهۡم وَّمَّا ي  ِِِ اَّنُۡفسَّ

70.  কহ আহমল-সকিাব ণ, 
ককন কিামরা আল্লাহর 
কালামমক অস্বীকার কর, 
অেি কিামরাই িাাঁর 
প্রবিা? 

70.  O People of the 

Scripture, why do you 

disbelieve in the verses 

of Allah, while you 

witness (to their truth).  

َّۡهلَّ الِۡكتِٰب لِمَّ تَّۡكُفُرۡونَّ  يٰۤا
اَّنۡتُۡم تَّۡشهَُّدۡونَِّ ِ وَّ  ِِِ بِاٰيِٰت اّٰلله

71.  কহ আহমল সকিাব ণ, 
ককন কিামরা িিযমক 
সমেযার িামে িংসমশ্রণ 
করি এবং িিযমক ক াপন 
করি, অেি কিামরা িা 
জান। 

71.      O    People   of    

the Scripture, why do 

you mix the truth with 

falsehood, and conceal 

the truth while you 

know (it).  

َّـق َّ  َّۡهلَّ الِۡكتِٰب لِمَّ تَّلِۡبُسۡونَّ اۡۡل يٰۤا
اَّنۡتُۡم  َّـق َّ وَّ تَّۡكتُُمۡونَّ اۡۡل َّاِيِل وَّ بِالۡب

َُّمۡونَِّ   تَّعۡل
72.  আর আহমল-
সকিাব মণর একদল 
বলমলা, মুিলমান মণর 
উপর িা সকিু অবি ণ 
হময়মি িামক সদমনর প্রেম 
ভাম  কমমন নাও, আর 
সদমনর কশে ভাম  অস্বীকার 
ক র, হয়মিা িারা মুখ্ 
সফসরময় সনমি পামর। 

72.    And  a  party  of 

the People of the 

Scripture say: “Believe 

in that which has been 

revealed to those who 

believe at the 

beginning of the day, 

and reject it at the end 

of that,   that   perhaps 

they will return.”  

ٓاٮكِفٌَّة م ِۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب  َّۡت ي َّ وَّقَّال
َّٰ ال َِّذيۡنَّ  اٰمِنُۡوا بِال َِّذۡىۤ اُنِۡزلَّ عَّ
  ٖ اٰمَّنُۡوا وَّۡجهَّ الن َّهَّاِر وَّاۡكُفُرۡوۤا اِٰخرَّ

َّۡرِجعُِ َّعَّل َُّهۡم ي  ِِِ ۡونَِّل



73.  িারা কিামামদর 
ধমরমমি িলমব, িামদর 
িাডা আর কাউমক সবশ্বাি 
করমব না। বমল সদন 
সনিঃিমেমহ কহদাময়ি কিটাই, 
কি কহদাময়ি আল্লাহ 
কমরন। আর এিব সকিু এ 
জমনয কি, কিামরা িা লাভ 
কমরসিমল িা অনয ককউ 
ককন প্রাপ্ত হমব, সকংবা 
কিামামদর পালনকির ার 
িামমন কিামামদর উপর 
িারা ককন প্রবল হময় িামব! 
বমল সদন, মিরাদা আল্লাহরই 
হামি; সিসন িামক ইো 
দান কমরন এবং আল্লাহ 
প্রািুিরময় ও িবরজ্ঞ। 

73. “And do not believe 

except the one who 

follows your religion.” 

Say “Indeed, the 

guidance is the 

guidance of Allah.” 

(Do you fear) lest 

anyone be given 

(revelation) the like of 

that which was given to 

you, or that they may 

argue with  you  before 

their  Lord.  Say 

“Indeed, the bounty is 

in the hand of Allah. 

He grants it to whom 

He wills. And Allah is 

All Encompassing, 

Knowing.”  

َُّكۡمُؕ ُقۡل  َّۡن تَّبِعَّ ِديۡن مِنُۡوۤا اَِل َّ ِّل َۡ وََّلَّ ُت
ِٰتٓ  َۡ ُ ِ  اَّۡن ي  اِن َّ اَۡلُدٰى ُهدَّى اّٰلله
ۤ اُۡوتِيۡتُۡم اَّۡو  ٌد م ِثۡلَّ مَّا اَّحَّ

ب ُِكۡمِ ۡوُكۡم ِعنۡدَّ رَّ ُ  ُقۡل اِن َّ ُُيَّٓاج 
ٓاءُِ تِيِۡه مَّۡن ي َّشَّ َۡ ِ  يُ َِّد اّٰلله  الۡفَّۡضلَّ بِي

عٌِ ِِ ُ وَّا  ِِ ِٓ عَّلِيٌۡم  وَّاّٰلله

74.  সিসন িামক ইো 
সনমজর সবমশে অনুগ্রহ দান 
কমরন। আর আল্লাহ মহা 
অনুগ্রহশীল। 

74.   He selects for His 

mercy whom He wills. 

And  Allah  is  the 

Owner of great bounty.  

ٓاءُِِ ۡۡحَّتِه  مَّۡن ي َّشَّ ُ بِرَّ ۡتَّص  ُ َي َّ  وَّاّٰلله
 ِِِ الۡعَِّظيِۡمُِذو الۡفَّۡضِل 

75.  ককান ককান আহমল 
সকিাব এমনও রময়মি, 
কিামরা িসদ িামদর কামি 
বহু ধন-িম্পদ আমানি 
রাখ্, িাহমলও িা 
কিামামদর িোরীসি 
পসরমশাধ করমব। আর 
কিামদর মমধয অমনক 
এমনও রময়মি িারা একটি 
দীনার  সেি রাখ্মলও 
কফরি কদমব না-কি পিরন্ত 
না িুসম িার মাোর উপর 

75.  And among the 

People of the Scripture  

is he who, if you entrust 

him with a great  

amount  (of  wealth), 

will return it to you. 

And among them is he 

who, if you entrust him  

with a single silver coin, 

will not return it to  

you,  unless  that  you  

are standing over him 

وَِّمۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب مَّۡن اِۡن تَّاۡمَّنُۡه 
ِ َّيۡكَّ ۤ اِل  ٖ د ِ ََّ ُ ار  ي   وَّمِنُۡهۡم م َّۡن بِقِنۡطَّ

َّيۡكَّ اَِل َّ  ۤ اِل  ٖ د ِ ََّ َّار  َل َّ يُ اِۡن تَّاۡمَّنُۡه بِِديۡن
ًما َّيِۡه قَّٓاٮكِ ُۡم مَّا ُدۡمتَّ عَّل ََّن َّ  ذٰلِكَّ بِا

َِِّ  َّ َّا ِِفۡ اَۡلُم ِي   َّيۡن َّي ََّۡ عَّل ِبيٌۡل  قَّالُۡوا ل
ِ الۡكَِّذبَّ وَّ ُهۡم  َّٰ اّٰلله َُّقۡولُۡونَّ عَّ ي وَّ



দাাঁডামি পারমব। এটা 
এজনয কি, িারা বমল 
করমখ্মি কি, উম্মীমদর 
অসধকার সবনষ্ট করামি 
আমামদর ককান পাপ কনই। 
আর িারা আল্লাহ িম্পমকর  
কজমন শুমনই সমেযা বমল। 

constantly 

(demanding). That is 

because they say: 

“There is no blame 

upon us regarding 

illiterates. And they 

speak a lie against Allah 

and they know (it).  

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي

76.  কি কলাক সনজ প্রসিজ্ঞা 
পন্র করমব এং পরমহজ ার 
হমব, অবশযই আল্লাহ 
পরমহজ ারমদরমক 
ভালবামিন। 

76.   Nay,  but  whoever 

fulfills his pledge and 

fears   (Allah), then 

indeed, Allah loves 

those who fear (Him).  

ٖ  وَّات َّٰٰق ََّاِن َّ  ٰ مَّۡن اَّۡوِٰف بِعَّهِۡد بَّٰ
ُ اّۡلُت َّقِۡيَِّ َّ ُُيِب   ِِِ اّٰلله

77.  িারা আল্লাহর নামম 
কৃি অিীকার এবং প্রসিজ্ঞা 
িামানয মুমলয সবক্রয় কমর, 
আমখ্রামি িামদর ককন 
অংশ কনই। আর িামদর 
িামে ককয়ামমির সদন 
আল্লাহ কো বলমবন না। 
িামদর প্রসি (করুণার) 
দসৃষ্টও কদমবন না। আর 
িামদরমক পসরশুদ্ধও 
করমবন না। বস্তুিিঃ িামদর 
জনয রময়মি িন্ত্রণাদায়ক 
আিাব। 

77. Certainly, those 

who trade the covenant  

of  Allah  and their 

(own) oaths  for  a  

small  price,  they  will  

have no portion in the 

Hereafter. And Allah 

will not speak to them,  

nor  will  He look  upon  

them  on  the  Day  of 

Resurrection, nor will 

He purify  them. And 

they  will  have  a  

painful  punishment.  

 ِ ُۡونَّ بِعَّهِۡد اّٰلله َّۡشَتَّ اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي
اَّٰۡيَّاَِنِۡمِ ِٕٓكِكَّ َلَّ  وَّ ٰ َّنًا قَّلِيًَۡل اُول َثَّ

ِة وََّلَّ  ُۡم ِِف اَۡلِٰخرَّ قَّ َلَّ َلَّ خَّ
َّيِۡهۡم  َّنُۡظُر اِل ُ وََّلَّ ي يُكَّل ُِمُهُم اّٰلله
يِۡهۡمِ ِة وََّلَّ يُزَّك ِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ  ي

َّلِيٌۡمِ ُۡم عَّذَّاٌب ا  ِِِ وََّلَّ

78.  আর িামদর মমধয 
একদল রময়মি, িারা 
সবকৃি উচ্চারমণ মুখ্ 
বাাঁসকময় সকিাব পাঠ কমর, 
িামি কিামরা মমন কর কি, 
িার সকিাব কেমকই পাঠ 
করমি। অেি িারা িা 

78. And indeed, among 

them  is  a  party  who  

distort the Scripture 

with their tongues, so 

you may think that 

(what they say) is from 

the Scripture, and  it  is  

not  from  the 

َّـفَِّريۡقًا ي َّلۡو نَّ  وَّاِن َّ مِنُۡهۡم ل
ُٖ ِمنَّ  بُۡو َّۡحسَّ اَّلِۡسنَّتَُّهۡم بِالِۡكتِٰب لِت

 وَّمَّا ُهوَّ ِمنَّ الِۡكتِٰب  الِۡكتِٰبِ
َُّقۡولُۡونَّ ُهوَّ مِِ ي ِ وَّمَّا ُهوَّ وَّ ۡن ِعنِۡد اّٰلله



আবৃসত্ত করমি িা আমদৌ 
সকিাব নয়। এবং িারা 
বমল কি, এিব কো 
আল্লাহর িরফ কেমক 
আ ি। অেি এিব 
আল্লাহর িরফ কেমক 
কপ্রসরি নয়। িারা বমল কি, 
এটি আল্লাহর কো অেি 
এিব আল্লাহর কো নয়। 
আর িারা কজমন শুমন 
আল্লাহরই প্রসি সমেযামরাপ 
কমর। 

Scripture.  And  they  

say: “This is  from 

Allah,” and it is not 

from Allah.  And  they  

speak  a   lie  against   

Allah  and they know 

(it).  

ِِ ِ ِمۡن ِعنِۡد اّٰلله َّٰ اّٰلله َُّقۡولُۡونَّ عَّ ي  وَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ الۡكَِّذبَّ وَّ ُهۡم ي

79.  ককান মানেুমক আল্লাহ 
সকিাব, কহকমি ও 
নবুওয়ি দান করার পর কি 
বলমব কি, ‘কিামরা 
আল্লাহমক পসরহার কমর 
আমার বাো হময় িাও’-
এটা িম্ভব নয়। বরং িারা 
বলমব, ‘কিামরা 
আল্লাহওয়ালা হময় িাও, 
কিমন, কিামরা সকিাব 
সশখ্ামি এবং কিমন 
কিামরা সনমজরা ও পডমি। 

79. It is  not  (possible) 

for  a  human  that  

Allah  should give  him 

the Book and wisdom  

and  prophethood, then 

afterwards he would  

say   to    the    people: 

“Be my worshippers 

instead of Allah,” but 

(he would say): “Be  

you   worshippers  of  

the  Lord,  because   of  

your   teaching of the 

Book, and because  of   

your  studying  it.”  

 ُ َُّه اّٰلله تِي َۡ ُ ر  اَّۡن ي  َّشَّ َّانَّ لِب مَّا ك
ةَّ ُثم َّ الِۡكتٰبَّ وَّاۡۡلُۡكمَّ  وَّالن ُبُو َّ

ۡ ِمۡن  َّادًا ٰل ِ َُّقۡولَّ لِلن َّاِس ُكۡونُۡوا ِعب ي
 َّ ب َّانِي   ٰـِكۡن ُكۡونُۡوا رَّ ل ِ وَّ ُدۡوِن اّٰلله
ِِبَّا ُكنۡتُۡم تُعَّل ُِمۡونَّ الِۡكتٰبَّ وَِِّبَّا 

ۡونَّ  ُِ  ِِِ ُكنۡتُۡم تَّۡدُر

80.  িািাডা কিামামদরমক 
একো বলাও িম্ভব নয় কি, 
কিামরা কফমরশিা ও 
নবী নমক সনমজমদর 
পালনকির া িাবযস্ত কমর 
নাও। কিামামদর মুিলমান 
হবার পর িারা সক 

80.  Nor would he 

command  you   that  

you  should  take the 

angels and the 

prophets for lords. 

Would he command 

you to disbelieve after 

when you have 

َّلِٰٕٓكِكَّةَّ  ُذوا اّۡل ُِ ُكۡم اَّۡن تَّت َّ َّاُۡمرَّ وََّلَّ ي
َّ اَّۡربَّابًا َّاُۡمُرُكۡم بِالُۡكۡفِر وَّالن َّبِي    اَّي

 ِِِ بَّعۡدَّ اِۡذ اَّنۡتُۡم م ُۡسلُِمۡونَِّ



কিামামদরমক কুফরী 
কশখ্ামব? 

submitted  (to Allah).  

81.  আর আল্লাহ িখ্ন 
নবী মনর কাি কেমক 
অস্বীকার গ্রহন করমলন কি, 
আসম িা সকিু কিামামদর 
দান কমরসি সকিাব ও 
জ্ঞান এবং অিিঃপর 
কিামামদর সনকট ককান 
রিল্ আমিন কিামামদর 
সকিাবমক িিয বমল কদয়ার 
জনয, িখ্ন কি রিম্লর 
প্রসি ঈমান আনমব এবং 
িার িাহািয করমব। সিসন 
বলমলন, ‘কিামার সক 
অিীকার করমিা এবং এই 
শমির  আমার ওয়াদা গ্রহণ 
কমর সনময়ি? িারা বলমলা, 
‘আমরা অিীকার কমরসি’। 
সিসন বলমলন, িাহমল 
এবার িাক্ষী োক। আর 
আসমও কিামামদর িামে 
িাক্ষী রইলাম। 

81.  And when Allah 

took the covenant with 

the prophets, (saying): 

“Whatever  I  give  you 

of the Scripture and 

wisdom, then 

afterwards there comes 

to you a messenger, 

confirming what is 

with you, you shall 

believe  in  him  and  

you shall help  him.”  

He  (Allah) said: “Do  

you  acknowledge, and  

take (binding) upon 

you My covenant.” 

They said: “We have 

acknowledged.” He 

said: “Then bear you 

witness, and I am with 

you among the 

witnesses.”  

 ۤ َّا َّ ّلَّ َّاقَّ الن َّبِي   ُ ِميۡث ذَّ اّٰلله اِۡذ اَّخَّ وَّ
ة  ُثم َّ  ِحۡكمَّ اٰتَّيۡتُُكۡم م ِۡن ِكتٰب  و َّ
َّا  ٌق ّل ِ د ِ ۡوٌل م ُصَّ ُِ ٓاءَُّكۡم رَّ جَّ
َّـتَّنُۡصُرن َّهِ  ل مِنُن َّ بِه  وَّ َۡ َّتُ  مَّعَُّكۡم ل
 ٰٰ ۡذُتۡم عَّ ۡرُتۡم وَّاَّخَّ قَّالَّ ءَّاَّقۡرَّ

َّا قَّالُۡوۤا اَّقِۡذٰلُِكۡم اِۡصِرۡىِ ۡرن  قَّالَّ رَّ
َّا مَّعَُّكۡم م ِنَّ  اَّن ََّاۡشهَُّدۡوا وَّ

ِهِديۡنَِّ  ِِِ الشه

82.  অিিঃপর কি কলাক এই 
ওয়াদা কেমক সফমর 
দাাঁডামব, কিই হমব 
নাফরমান। 

82.   Then whoever 

turns away after this,  

then those, they are  

the  transgressors.  

ِ ۡن تَّوَّٰله بَّعۡدَّ ذٰلِكَّ ِٕٓكِكَّ ُهُم  ََّمَّ ٰ ََّاُول
  الۡفِٰسُقۡونَِّ

83.  িারা সক আল্লাহর 
িীমনর পসরবমির  অনয িীন 
িালাশ করমি? আিমান ও 
িমীমন িা সকিু রময়মি 
কস্বোয় কহাক বা অসনোয় 

83.   So, do they seek 

other than the religion 

of Allah, and  to  Him 

has submitted whoever  

is  in  the heavens and 

the earth, willingly or 

َّمَّ  ل ِۡ َّ َّه ۤ ا ل َّبۡغُۡونَّ وَّ ِ ي َّغَّۡرَّ ِديِۡن اّٰلله ََّ ا
ۡوعًا  مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِض يَّ مَّۡن ِِف الس َّ

َّيِۡ اِل كَّۡرًها و َّ ُعۡونَِّو َّ  ِِِ ِه يُۡرجَّ



কহাক, িাাঁরই অনু ি হমব 
এবং িাাঁর সদমকই সফমর 
িামব। 

unwillingly, and  to 

Him they will be 

returned.  

84.  বলুন, আমরা ঈমান 
এমনসি আল্লাহর উপর এবং 
িা সকিু অবিীণর হময়মি 
আমামদর উপর, ইব্রাহীম, 
ইিমাঈল, ইিহাক, ইয়াকুব 
এবং িাাঁমদর িন্তানবম রর 
উপর আর িা সকিু 
কপময়মিন ম্িা ও ঈিা এবং 
অনযানয নবী রিল্ ণ 
িাাঁমদর পালনকির ার পক্ষ 
কেমক। আমরা িাাঁমদর 
কামরা মমধয পােরকয কসর 
না। আর আমরা িাাঁরই 
অনু ি। 

84.  Say: “We  believe  

in  Allah,  and   that  

which   has   been   sent 

down to us,  and  that 

which was  sent down  

to Abraham, and 

Ishmael, and Isaac, 

and Jacob,  and  the  

tribes, and  that  which 

was  given  to  Moses,  

and  Jesus,  and   the   

prophets from their 

Lord. We make no 

distinction between any 

of them, and to Him we 

have submitted.”  

 ۤ َّا وَّمَّا َّيۡن ۤ اُنِۡزلَّ عَّل ِ وَّمَّا ُقۡل اٰمَّن َّا بِاّٰلله
ٓ اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّ اَِۡسٰعِيۡلَّ  ٰٰ اُنِۡزلَّ عَّ

اِِ ۤ وَّ َّاِط وَّمَّا ب ِۡ َّ َّعُۡقۡوبَّ وَّاَۡل ٰحقَّ وَّي ِۡ
ٰ وَّ عِيَٰۡس وَّالن َِّبي ُۡونَّ ِمۡن  َّ ُمۡوَسَّ اُۡوِِت

ب ِِهۡمِ د   ر َّ ُق بَّۡيَّ اَّحَّ ِ َلَّ نُفَّر 
َّه  ُمۡسلُِمۡونَِّ م ِنُۡهۡمِ ُۡن ل  ِِِ وََّنَّ

85.  কি কলাক ইিলাম 
িাডা অনয ককান ধমর 
িালাশ কমর, কসস্মণকামলও 
িা গ্রহণ করা হমব না এবং 
আমখ্রামি কি ক্ষসি গ্রস্ত। 

85.  And whoever seeks 

other than Islam as 

religion, never will it 

be accepted from him. 

And he will be among 

the losers in the 

Hereafter.  

َّۡن  ِم ِديۡنًا ََّل َلَّ ِۡ َِّغ غَّۡرَّ اَۡلِ وَّمَّۡن ي َّبۡت
َّلَّ مِنۡهُِ ِة ِمنَّ  وَُّهوَّ ِِفِي ُۡقب  اَۡلِٰخرَّ
 ِِِ اۡۡلِٰسِريۡنَِّ

86.  ককমন কমর আল্লাহ 
এমন জাসিমক কহদাময়ি 
দান করমবন, িারা ঈমান 
আনার পর এবং রিল্মক 
িিয বমল িাক্ষয কদয়ার পর 
এবং িামদর সনকট প্রমাণ 
এমি িাওয়ার পর কামফর 
হময়মি। আর আল্লাহ 

86.   How  shall  Allah 

guide  a  people  who 

disbelieved after  their 

belief, and  they  had  

witnessed  that  the  

messenger  is  true  and  

the  clear signs (of 

Allah’s Sovereignty)  

had come to them. And 

َِّ ُ قَّۡومًا كَّفَُّرۡوا كَّيۡفَّ ي هِۡدى اّٰلله
بَّعۡدَّ اِٰۡيَّاَِنِۡم وَّشَِّهُدۡوۤا اَّن َّ 
َّي ِنُٰتِ ٓاءَُّهُم الۡب جَّ ٌ و َّ ق  ۡولَّ حَّ ُِ  الر َّ
َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ  ُ َلَّ ي وَّاّٰلله



জামলম িম্প্রদায়মক 
কহদাময়ি দান কমরন না। 

Allah does not guide   

wrongdoing people.  َِّلِِمۡي  ِِِ الظه
87.  এমন কলামকর শাসস্ত 
হমলা আল্লাহ, কফমরশিা ণ 
এবং মানেু িকমলরই 
অসভিম্পাি। 

87.  Those, their 

recompense will be 

that upon them is the 

curse of Allah, and of 

angels, and of all 

mankind. 

َّةَّ  َّعۡن َّيِۡهۡم ل ِٕٓكِكَّ جَّزَّٓاُؤُهۡم اَّن َّ عَّل ٰ اُول
َّلِٰٕٓكِكَِّة وَّالن َّاِس  ِ وَّاّۡل اّٰلله

 ِِِ اََّۡجَّعِۡيَّ 
88.  িবরক্ষণই িারা িামি 
োকমব। িামদর আিাব 
হালকাও হমব না এবং িার 
এি অবকাশও পামব না। 

88.   Abiding eternally 

therein. The 

punishment will not be 

lightened for them, nor 

will they be reprieved.  

 َلَّ َُيَّف َُّف عَّنُۡهُم ٰخلِِديۡنَّ َِيۡهَّا
ُرۡونَّ  ِِِِ الۡعَّذَّاُب وََّلَّ ُهۡم يُنۡظَّ

89.  সকন্তু িারা অিিঃপর 
িওবা কমর কনমব এবং 
িৎকাজ করমব িারা 
বযিীি, সনশ্চয় আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও পরম দয়াল্। 

89.  Except  those  who 

repent after that, and 

correct (themselves). 

Indeed, then Allah is 

Oft Forgiving, Most 

Merciful.  

ِ  اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ تَّابُۡوا ِمۡن ٌۢ بَّعِۡد ذٰلِكَّ
َُّحۡو ا َّ غَُّفۡوٌر وَّاَّۡصل ََّاِن َّ اّٰلله

ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ
90.  িারা ঈমান আনার 
পর অস্বীকার কমরমি এবং 
অস্বীকৃসিমি বৃসদ্ধ ঘমটমি, 
কসস্মণকামলও িামদর 
িওবা কবুল করা হমব না। 
আর িারা হমলা ক ামরাহ। 

90.  Certainly, those  

who disbelieve  after  

their  belief, and    then   

went  on  increasing in  

disbelief,  never  will  

their repentance be 

accepted. And they are 

those who are astray.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بَّعۡدَّ اِٰۡيَّاَِنِۡم 
َّلَّ  ُثم َّ اۡزدَّاُدۡوا ُكۡفًرا ل َّۡن ُتۡقب

ِٕٓكِكَّ ُهُم تَّۡوبَّتُُهۡمِ ٰ  وَّاُول
ُِ ٓال   ِِِ ۡونَِّالض َّ

91.  িসদ িারা পসৃেবী 
পসরমাণ স্বণরও িার 
পসরবমির  কদয়া হয়, িবুও 
িারা কামফর হময়মি এবং 
কামফর অবস্থায় মৃিুযবরণ 
কমরমি িামদর িওবা কবুল 
করা হমব না। িামদর জনয 

91. Certainly, those 
who disbelieve, and  
die  while they are  
disbelievers, never 

would be accepted from  
anyone  of  them  the  
(whole) earth full of gold 

even  if  they  offer   it 

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّمَّاُتۡوا وَُّهۡم 
ِدِهۡم    َّلَّ ِمۡن اَّحَّ َّۡن ي ُۡقب ُكف َّاٌر ََّل
َِّو  اَۡتَّدٰى    ل م ِۡلُء  اَۡلَّۡرِض   ذَّهَّبًا   و َّ

ِۤ َّـُهۡم  عَّذَّاٌب  اَّلـِيٌۡمِ  ُؕبِه  ِٕٓكِكَّ   ل ٰ    اُول



রময়মি িন্ত্রণাদায়ক আিাব! 
পক্ষান্তমর িামদর ককানই 
িাহািযকারী কনই। 

as a ransom. They are 
those, for them will be 
a painful punishment, 
and they will not have 
any helpers.  

هِصِريۡنَِّ َّـُهۡم م ِۡن ن مَّا ل ِو َّ

92.  কসস্মণকামলও কলযাণ 
লাভ করমি পারমব না, 
িসদ কিামামদর সপ্রয় বস্তু 
কেমক কিামরা বযয় না 
কর। আর কিামরা িসদ 
সকিু বযয় করমব আল্লাহ িা 
জামনন। 

92.   Never shall you 

attain the righteousness   

until you spend from   

that which you love. 

And whatever you 

spend  of  anything,  

then   indeed   Allah   is   

All Aware of it.  

ِۡ َّ حَِّته تُنِۡفُقۡوا ِم َّا ِ ۡ َّۡن تَّنَّالُۡوا ال ل
ء  ََّاِن َّ  ُُِتِب ُۡونَِّ ۡ وَّمَّا تُنِۡفُقۡوا ِمۡن َشَّ

َّ بِه  عَّلِيٌۡمِ  ِِِ اّٰلله

93. িওরাি নাসিল হওয়ার 
পম্বর ইয়াকুব কিগুমলা 
সনমজমদর জনয হারাম কমর 
সনময়সিমলন, কিগুমলা 
বযিীি িমস্ত আহাির বস্তুই 
বনী-ইিরায়ীলমদর জনয 
হালাল সিল। িুসম বমল 
দাও, কিামরা িসদ 
িিযবাদী হময় োক। 
িাহমল িওরাি সনময় এমিা 
এবং িা পাঠ কর। 

93.  All food was lawful 

to  the  Children  of 

Israel,  except  that  

which Israel (Jacob)  

had made  unlawful  to 

himself   before   that   

the Torah was    

revealed.  Say:  (O 

Muhammad):  “So 

bring the Torah and 

read it (to us) if you 

are truthful.”  

 ۤ َِِّنۡ عَّاِم كَّانَّ ِحَل ً ل ِب ُ الط َّ كُل 
ٓاِءيُۡل  رَّ ِۡ مَّ اِ ر َّ رٓاِءيۡلَّ اَِل َّ مَّا حَّ ِۡ اِ

َّۡفِسه  ِمۡن قَّبِۡلِ ٰٰ ن اَّۡن ُتۡنَّ َّلَّ  عَّ
 ُقۡل ََّاُۡتۡوا بِالت َّۡوٰرٮِة ِالت َّۡوٰرٮةُِ

ۤ اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ ا  ِِِ ََّاتۡلُۡوهَّ

94.  অিিঃপর আল্লাহর প্রসি 
িারা সমেযা আমরাপ 
কমরমি, িারাই িামলম 
িীমালংঘনকারী। 

94.    Then  whoever  

invents  a  lie  against   

Allah  after  that,  then  

they  are  those  who  

are  the  wrong  doers.  

ِ الۡكَِّذبَّ ِمۡن ٌۢ  َّٰ اّٰلله ٰى عَّ ِن اََۡتَّ ََّمَّ
ِٕٓكِكَّ ُهُم  ٰ بَّعِۡد ذٰلِكَّ ََّاُول

لُِمۡونَِّ  ِِِ الظه
95.  বল, ‘আল্লাহ িিয 
বমলমিন। এখ্ন িবাই 
ইব্রাহীমমর ধমমরর অনু ি 
হময় িাও, সিসন সিমলন 
একসনষ্ঠ ভামব িিযধমমরর 

95.    Say: “Allah 

speaks the truth. So 

follow the religion of 

Abraham, firm in  

faith. And he was not 

ُِ دَّقَّ اّٰلله ََّات َّبُِعۡوا ِمل َّةَّ  ُقۡل صَّ
مَّا كَّانَّ ِمنَّ اِبٰۡرِهيِۡ ِنيۡفًاُؕ و َّ مَّ حَّ



অনুিারী। সিসন মুশসরকমদর 
অন্তভুর ি সিমলন না। 

of those who join 

partners (with Allah).”  َِّاّۡلُۡشِرِكۡي ِِِ 
96.  সনিঃিমেমহ িবরপ্রেম 
ঘর িা মানমুের জমনয 
সনধরাসরি হময়মি, কিটাই 
হমে এ ঘর, িা মক্কায় 
অবসস্থি এবং িারা 
জাহামনর মানমুের জনয 
কহদাময়ি ও বরকিময়। 

96.  Certainly, the first 

House (of worship) 

appointed for mankind 

was   that  at  Becca 

(Mecca), blessed, and a 

guidance for the worlds.  

َّـل َِّذۡى  لَّ بَّيۡت  و ُِضعَّ لِلن َّاِس ل اِن َّ اَّو َّ
َِّمۡيَِّ ُهًدى ل ِلۡعٰل َّكًا و َّ ٰۡ ةَّ ُم َّك َّ  بِب

ِِِ 

97.  এমি রময়মি মকামম 
ইব্রাহীমমর মি প্রকৃষ্ট 
সনদশরন। আর কি, কলাক এর 
কভিমর প্রমবশ কমরমি, কি 
সনরাপত্তা লাভ কমরমি। 
আর এ ঘমরর হজ্ব করা 
হমলা মানমুের উপর 
আল্লাহর প্রাপয; কি কলামকর 
িামের? রময়মি এ পিরন্ত 
কপৌিার। আর কি কলাক িা 
মামন না। আল্লাহ িারা 
সবমশ্বর ককান সকিুরই 
পমরায়া কমরন না। 

97.  In it are manifest 

signs, the station of 

Abraham. And whoever 

enters it shall be safe. 

And (due) to Allah 

from  mankind  is the 

pilgrimage to (this) 

House, for whoever 

can afford the journey 

to there. And he who 

disbelieves, then indeed, 

Allah is free from 

needs of the worlds.  

ِٰ  ٌِت ٌۢ بَّي ِنٌٰت م َّقَّاُم اِبٰۡرِهيۡمََِِّيِۡه اٰي
َّانَّ اٰمِنًا َّه  ك ل َّٰ وَّمَّۡن دَّخَّ ِ عَّ  وَّّٰلِله

اَُّ  تَّطَّ ِۡ َّيِۡت مَِّن ا ُ الۡب الن َّاِس ِحج 
ِبيًَۡلِ َِّ َّيِۡه  َّ ِاِل  وَّمَّۡن كَّفَّرَّ ََّاِن َّ اّٰلله

َِّمۡيَِّ ٌ عَِّن الۡعٰل  ِِِ غَِِّن 

98.  বলুন, কহ আহমল 
সকিাব ণ, ককন কিামরা 
আল্লাহর সকিাব অমানয 
করমিা, অেি কিামরা িা 
সকিু কর, িা আল্লাহর 
িামমনই রময়মি। 

98.     Say:  “O   People   

of  the  Scripture, why 

do you disbelieve in  

the  revelations  of 

Allah, and Allah 

(Himself) is witness 

over what you do.”  

َّۡهلَّ الِۡكتِٰب لِمَِّ تَّۡكُفُرۡونَّ  ُقۡل يٰۤا
ِِ ٰٰ مَّا  ِٓ بِاٰيِٰت اّٰلله ِهيٌۡد عَّ ُ شَّ وَّاّٰلله
لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

99.  বলুন, কহ আহমল 
সকিাব ণ! ককন কিামরা 
আল্লাহর পমে 
ঈমানদারসদ মক বাধা দান 
কর-কিামরা িামদর িীমনর 

99.  Say: “O  People  of 

the  Scripture, why do 

you hinder   from  the  

way  of Allah those   

who believed,  seeking  

ۡونَّ  َّۡهلَّ الِۡكتِٰب لِمَّ تَُّصد ُ ُقۡل يٰۤا
َّا  ِ مَّۡن اٰمَّنَّ تَّبۡغُۡوَنَّ ِبيِۡل اّٰلله َِّ عَّۡن 



মমধয বক্রিা অনুপ্রমবশ 
করামনার পন্থা অনিুন্ধান 
কর, অেি কিামরা এ 
পমের িিযিা প্রিযক্ষ 
করি। বস্তুিিঃ আল্লাহ 
কিামামদর কািরকলাপ 
িম্পমকর  অনব ি নন। 

to   make   it   deviant,   

and you  are  witnesses  

(to  Allah’s  guidance).  

And Allah is not 

unaware of what you 

do.”  

اَّنۡتُۡم ُشهَّدَّٓاءُِ ُ ِعوًَّجا و َّ  وَّمَّا اّٰلله
لُۡونَِّ ا تَّعۡمَّ َّاَِل  عَّم َّ   بِغ

100.  কহ ঈমানদার ণ! 
কিামরা িসদ আহমল 
সকিাবমদর ককান কফরকার 
কো মান, িাহমল ঈমান 
আনার পর িারা 
কিামাসদ মক কামফমর 
পসরণি কমর কদমব। 

100.   O those  who  

believe, if  you    obey  

a  party  of   those  who  

were  given  the  

Scripture, they would 

turn you back to 

disbelievers after  you   

have  believed. 

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اِۡن ُتِطيُۡعۡوا  يٰۤا
ََِّريۡقًا م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ 
َُّرد ُۡوُكۡم بَّعۡدَّ اِٰۡيَّانُِكۡم  ي

 ِِِ كِٰفِريۡنَِّ
101.  আর কিামরা ককমন 
কমর কামফর হমি পার, 
অেি কিামামদর িামমন 
পাঠ করা হয় আল্লাহর 
আয়াি িম্হ এবং 
কিামামদর মমধয রময়মিন 
আল্লাহর রিল্। আর িারা 
আল্লাহর কো দঢৃ়ভামব 
ধরমব, িারা কহদাময়ি প্রাপ্ত 
হমব িরল পমের। 

101. And how  can  you 

disbelieve,  while   unto  

you  are   recited   the  

verses of Allah,   and   

among  you  is  His  

messenger. And 

whoever  holds  firmly  

to  Allah,   then   he   is   

indeed   guided  to a 

right path.  

 ٰٰ اَّنۡتُۡم ُتتۡ وَّكَّيۡفَّ تَّۡكُفُرۡونَّ وَّ
ۡولُهِ  ُِ ِ وََِّيُۡكۡم رَّ َّيُۡكۡم اٰيُٰت اّٰلله  عَّل
ِ ََّقَّۡد ُهِدىَّ اِٰٰل  وَّمَّۡن ي َّعۡتَِّصۡم بِاّٰلله

 ِِِ ِصراط  م ُۡستَّقِيۡم ِ

102.  কহ ঈমানদার ণ! 
আল্লাহমক কিমন ভয় করা 
উসিৎ ঠিক কিমসনভামব 
ভয় করমি োক। এবং 
অবশযই মুিলমান না হময় 
মৃিুযবরণ কমরা না। 

102.  O those who 

believe, fear Allah as 

rightfully He should be 

feared, and do not die 

except that you are in   

submission (to Allah).  

َّي ُهَِّ ق َّ يٰۤا َّ حَّ ا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُوا ات َُّقوا اّٰلله
اَّنۡتُۡم  ُۡوُتن َّ اَِل َّ وَّ ُتقٰتِه  وََّلَّ َتَّ

 ِِِ م ُۡسلُِمۡونَِّ
103.  আর কিামরা িকমল 
আল্লাহর রজ্জমুক িদুঢৃ় হমস্ত 

103.  And hold firmly, 

to the rope of Allah 
َلَّ  ِيۡعًا و َّ ِ َجَّ وَّاۡعتَِّصُمۡوا ِِبَّبِۡل اّٰلله



ধারণ কর; পরস্পর সবসেে 
হময়া না। আর কিামরা কি 
কনয়ামমির কো স্মরণ 
কর, িা আল্লাহ কিামাসদ মক 
দান কমরমিন। কিামরা 
পরস্পর শত্রু সিমল। 
অিিঃপর আল্লাহ কিামামদর 
মমন িম্প্রীসি দান কমরমিন। 
ফমল, এখ্ন কিামরা িাাঁর 
অনুগ্রমহর কারমণ পরস্পর 
ভাই ভাই হময়ি। কিামরা 
এক অসিকুমের পামড 
অবস্থান করসিমল। 
অিিঃপর িা কেমক সিসন 
কিামামদরমক মুসি 

সদময়মিন। এভামবই আল্লাহ 
সনমজর সনদশরনিমুহ প্রকাশ 
কমরন, িামি কিামরা 
কহদাময়ি প্রাপ্ত হমি পার। 

(the Quran) all 

together, and do not 

become divided. And 

remember the favor of 

Allah upon you, when 

you were enemies, then 

He put love between 

your hearts so you 

became as brothers by 

His grace. And you 

were upon the edge of 

a pit of fire, then He 

saved you from it.  

Thus Allah makes 

clear His revelations to 

you, that you may be 

guided.  

ُقۡوا ِ وَّاۡذكُِ تَّفَّر َّ ُرۡوا نِعۡمَّتَّ اّٰلله
َّل َّفَّ  َّيُۡكۡم اِۡذ ُكنۡتُۡم اَّعۡدَّٓاءً ََّا عَّل
 ۤ تِه  َّۡحتُۡم بِنِعۡمَّ َّۡصب بَّۡيَّ ُقلُۡوبُِكۡم ََّا
ة   ٰٰ شَّفَّا ُحۡفرَّ اِۡخوَّانًا  وَُّكنۡتُۡم عَّ

ُكۡم م ِنۡهَّا َّنۡقَّذَّ  كَّذٰلِكَّ م ِنَّ الن َّاِر ََّا
َّعَّل َّكُِ َّـُكۡم اٰيٰتِه  ل ُ ل ُ اّٰلله ِ َّي  ۡم يُب

َُّدۡونَِّ ۡت   َتَّ

104.  আর কিামামদর মমধয 
এমন একটা দল োকা 
উসিি িারা আহবান 
জানামব িৎকমমরর প্রসি, 
সনমদর শ কদমব ভাল কামজর 
এবং বারণ করমব অনযায় 
কাজ কেমক, আর িারাই 
হমলা িফলকাম। 

104.  And  let  there be   

(arising)  from  you  a  

nation   inviting   to   

good,  and  enjoining to 

right, and forbidding  

from  wrong.  And  

such  are  those   who  

will  be  the  successful.  

ٌة ي َّۡدُعۡونَّ اِٰلَّ  َُّكۡن م ِنُۡكۡم اُم َّ لۡت وَّ
َّعُۡرۡوِف  َّاُۡمُرۡونَّ بِاّۡل َّۡرِ وَّي اۡۡل

َّنۡهَّۡونَّ عَِّن اّۡلُنۡكَّرِِ ِٕٓكِكَّ هُِوَّي ٰ ُم  وَّاُول
 ِِِ اّۡلُۡفلُِحۡونَِّ

105.  আর িামদর মি 
হময়া না, িারা সবসেে হময় 
ক মি এবং সনদশরন িম্হ 
আিার পরও সবমরাসধিা 
করমি শুরু কমরমি-িামদর 
জমনয রময়মি ভয়ঙ্কর 

105.   And   do   not   be  

like those  who  became  

divided,   and   differed  

after  that  which   had   

come   to   them  of  the   

clear  proofs.  And 

ُقۡوا  َّال َِّذيۡنَّ تَّفَّر َّ وََّلَّ تَُّكۡونُۡوا ك
ٓاءَُّهُم  َُّفۡوا ِمۡن ٌۢ بَّعِۡد مَّا جَّ وَّاۡختَّل

َّي ِنُٰتِ ُۡم عَّذَّاٌب الۡب ِٕٓكِكَّ َلَّ ٰ  وَّاُول



আিাব। those,  for   them  is  a  

great   punishment.   عَِّظيٌۡم ِِِ 
106.  কিসদন ককান ককান 
মুখ্ উজ্জ্বল হমব, আর ককান 
ককান মুখ্ হমব কামলা। 
বস্তুিিঃ িামদর মুখ্ কামলা 
হমব, িামদর বলা হমব, 
কিামরা সক ঈমান আনার 
পর কামফর হময় 
স ময়সিমল? এবার কি 
কুফরীর সবসনমময় 
আিামবর আস্বাদ গ্রহণ কর। 

106. On the Day (some) 

faces will be white, and 

(some)   faces  will   be 

black. Then as for 

those whose faces will   

become black, (it will 

be said): “Did you 

disbelieve after your 

belief.  Then taste the 

punishment for what   

you used  to  disbelieve.”  

ٌِٖ ُ ُوُجۡو تَّۡسوَّد  ٌٖ و َّ ُ ُوُجۡو َّض  ٓ ُِؕي َّۡومَّ تَّبۡي
وَّد َّۡت ُوُجۡوُهُهۡمِ ِۡ َّم َّا ال َِّذيۡنَّ ا  ََّا

اَّكَّفَّۡرُتۡم بَّعۡدَّ اِٰۡيَّانُِكۡم ََُّذۡوُقوا 
 الۡعَّذَّابَّ ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَّۡكُفُرۡونَِّ

ِِِ 
107.  আর িামদর মুখ্ 
উজ্জ্বল হমব, িারা োকমব 
রহমমির মামঝ। িামি 
িারা অনন্তকাল অবস্থান 
করমব। 

107.  And  as  for  those 

whose  faces  will  

become white,  so (they  

will  be)  in  the mercy  

of  Allah.  They shall 

abide forever therein.  

ۡت ُوُجۡوُهُهۡم  َّض َّ اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ ابۡي وَّ
ِ ُهۡم َِيۡهَّا  ۡۡحَِّة اّٰلله ََِّٰفۡ رَّ

 ِِِ ٰخلُِدۡونَِّ
108.  এগুমলা হমে আল্লাহর 
সনমদর শ, িা কিামাসদ মক 
িোিে পাঠ কমর শুনামনা 
হমে। আর আল্লাহ সবশ্ব 
জাহামনর প্রসি উৎপীডন 
করমি িান না। 

108.  These are the 

verses of  Allah,  We 

recite them to you (O 

Muhammad) in truth. 

And Allah wants no 

injustice to the worlds 

(His  creatures).  

ِِ َّيۡكَّ تِلۡكَّ اٰيُٰت اّٰلله ا عَّل َّـتۡلُۡوهَّ  ن
ِِ َّـق  لًۡما بِاۡۡل ُُ ُ يُِريُۡد   وَّمَّا اّٰلله

َِّمۡيَِّ  ِِِ ل ِلۡعٰل
109.  আর িা সকিু 
আিমান ও িমীমন রময়মি 
কি িবই আল্লাহর এবং 
আল্লাহর প্রসিই িব সকিু 
প্রিযাবির নশীল। 

109.   And  to  Allah 

belongs whatever is in 

the heavens and 

whatever is on the earth. 

And  to  Allah  will  the 

matters  be  returned.  

مٰوِٰت وَّمَّا ِِف  ِ مَّا ِِف الس َّ وَّّٰلِله
ُع اَۡلَّۡرِضِ ِ ُتۡرجَّ  وَّاِٰلَّ اّٰلله
 ِِِ اَۡلُُمۡورُِ

110.  কিামরাই হমল 
িমবরাত্তম উম্মি, 

110.  You are the best 

nation   raised   up   for 
ۡت لِلن َّاِس  ۡرَّ اُم َّة  اُۡخِرجَّ ُكنۡتُۡم خَّ



মানবজাসির কলযামনর 
জমনযই কিামামদর উদ্ভব 
ঘটামনা হময়মি। কিামরা 
িৎকামজর সনমদর শ দান 
করমব ও অনযায় কামজ 
বাধা কদমব এবং আল্লাহর 
প্রসি ঈমান আনমব। আর 
আহমল-সকিাবরা িসদ 
ঈমান আনমিা, িাহমল িা 
িামদর জনয মিলকর 
হমিা। িামদর মমধয সকিু 
কিা রময়মি ঈমানদার আর 
অসধকাংশই হমলা 

পাপািারী। 

mankind.   You   enjoin   

to    right,   and   forbid 

from wrong, and you 

believe in Allah.  And   

if the People of the 

Scripture had believed, 

it  would   have   been  

better for them. Among  

them  are believers,  

and most of  them  are   

disobedient.  

تَّنۡهَّۡونَّ عَِّن  َّعُۡرۡوِف وَّ تَّاُۡمُرۡونَّ بِاّۡل
ِِ مِنُۡونَّ بِاّٰلله َۡ ُت َّۡو اٰمَّنَّ اّۡلُنۡكَِّر وَّ ل  وَّ

ُۡمِ ۡرًا َل َّ انَّ خَّ َّڪَّ  اَّۡهُل الِۡكتِٰب ل
َُّرُهُم  اَّۡكث مِنُۡونَّ وَّ َۡ مِنُۡهُم اّۡلُ

 ِِِ الۡفِٰسُقۡونَِّ

111.  িৎিামানয কষ্ট কদয়া 
িাডা িারা কিামামদর 
ককানই ক্ষসি করমি পারমব 
না। আর িসদ িারা 
কিামামদর িামে লডাই কমর, 
িাহমল িারা পশ্চাদপিরণ 
করমব। অিিঃপর িামদর 
িাহািয করা হমব না। 

111.   They will never 

harm you   except   a  

trifling  hurt. And   if   

they  fight  against  

you, they will turn on 

their backs.  Then 

afterwards  they  will  

not  be  helped.  

ۤ اَّذًى ۡوُكۡم اَِل َّ ُ َّۡن ي َُّضر   وَّاِۡن ل
َّۡدبَّارَِّ ُثم َّ  ي ُقَّاتِلُۡوُكۡم يُوَّل ُۡوُكُم اَۡل

ُرۡونَِّ  ِِِ َلَّ يُنۡصَّ

112.  আল্লাহর প্রসিশ্রুসি 
সকংবা মানমুের প্রসিশ্রুসি 
বযসিি ওরা কিখ্ামনই 
অবস্থান কমরমি কিখ্ামনই 
িামদর ওপর লাঞ্ছনা 
িাসপময় কদয়া হময়মি। আর 
ওরা উপাজর ন কমরমি 
আল্লাহর  িব। ওমদর 
উপর িাপামনা হময়মি 
 লগ্রহিা। িা এজমনয কি, 
ওরা আল্লাহর 

112.     Humiliation has 

been laid over  them 

(by Allah) wherever  

they  are  found, except  

for  a  rope  (covenant)  

from  Allah,  and  a  

rope (treaty)  from  the  

people. And they have  

drawn  on  themselves 

the wrath  of  Allah,  

and  the  destitution  is 

laid upon them.  That 

ل َُّة اَّيۡنَّ مَّا ُضِربَّۡت عَِّ َّيِۡهُم الذ ِ ل
بۡل   ِ وَّحَّ ُثقُِفۡوۤا اَِل َّ ِِبَّبۡل  م ِنَّ اّٰلله
 ِ ب  م ِنَّ اّٰلله َّضَّ م ِنَّ الن َّاِس وَّبَّٓاُءۡو بِغ

َّۡسكَّنَّةُِ َّيِۡهُم اّۡل ُٓؕ ذٰلِكَّ ِوَُّضِربَّۡت عَّل
 ِ َّۡكُفُرۡونَّ بِاٰيِٰت اّٰلله َّانُۡوا ي ُۡم ك ََّن َّ بِا

َّٓا ۡ ٌِۢبي َّن َّۡقتُلُۡونَّ اَۡل ي ق  ِوَّ َّۡرِ حَّ  ذٰلِكَّ ءَّ بِغ



আয়ািিম্হমক অনবরি 
অস্বীকার কমরমি এবং 
নবী নমক অনযায়ভামব 
হিযা কমরমি। িার কারণ, 
ওরা নাফরমানী কমরমি 
এবং িীমা লংঘন কমরমি। 

is because they used   

to  disbelieve  in  the 

revelations of Allah, 

and killed the prophets 

without right. That is 

because they disobeyed 

and used to transgress.  

َّعۡتَُّدۡونَِّ َّانُۡوا ي ك وا و َّ  ِِِ ِِبَّا عَّصَّ

113.  িারা িবাই িমান 
নয়। আহমল সকিাবমদর 
মমধয সকিু কলাক এমনও 
আমি িারা অসবিলভামব 
আল্লাহর আয়ািিম্হ পাঠ 
কমর এবং রামির  ভীমর 
িারা কিজদা কমর। 

113.   They   are   not   

all alike. Among the 

People of the Scripture 

(there is) a community 

standing (right), they 

recite the verses of 

Allah during the hours 

of the night, and they 

prostrate. 

وَّٓاءًِ َِّ َّـيُۡسۡوا   ِمۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب ل
َّٓاءَّ  ِ اٰن ٌة ي َّتۡلُۡونَّ اٰيِٰت اّٰلله ٌة قَّٓاٮكِمَّ اُم َّ

َّۡسُجُدۡونَِّال َِّ  ِِِ يِۡل وَّ ُهۡم ي

114.  িারা আল্লাহর প্রসি 
ও সকয়ামি সদবমির প্রসি 
ঈমান রামখ্ এবং 
কলযাণকর সবেময়র সনমদর শ 
কদয়; অকলযাণ কেমক বারণ 
কমর এবং িৎকামজর জনয 
িাধযমি কিষ্টা করমি 
োমক। আর এরাই হল 
িৎকমরশীল। 

114.   They believe in 

Allah, and   the   Last   

Day, and  they   enjoin  

to right, and they   

forbid   from  wrong, 

and   they   hasten  one 

another  in   good  

deeds.  And  those   are 

among the righteous.  

َّۡوِم اَۡلِٰخِر وَّ  ِ وَّالۡي مِنُۡونَّ بِاّٰلله َۡ يُ
َّنۡهَّوِۡ ي َّعُۡرۡوِف وَّ َّاُۡمُرۡونَّ بِاّۡل نَّ عَِّن ي

َّۡرِٰتِ ُٓؕ ِاّۡلُنۡكَِّر وَّيُٰسِرُعۡونَّ ِِفۡ اۡۡل
لِِحۡيَِّ ِٕٓكِكَّ ِمنَّ الصه ٰ  ِِِ وَّاُول

115.  িারা কিিব িৎকাজ 
করমব, ককান অবস্থামিই 
কিগুমলার প্রসি অবজ্ঞা 
প্রদশরন করা হমব না। আর 
আল্লাহ পরমহি ারমদর 
সবেময় অব ি। 

115.  And whatever of 

good they do, never 

will it be rejected of 

them. And Allah is All 

Aware of those who 

fear (Him).  

ُِٖ َّۡن ي ُۡكفَُّرۡو ۡر  ََّل َّۡفعَّلُۡوا ِمۡن خَّ  وَّمَّا ي
ُ عَّلِيٌۡم ٌۢ بِاّۡلُت َّقِۡيَِّ  ِِِ وَّاّٰلله

116.  সনশ্চয় িারা কামফর 
হয়, িামদর ধন িম্পদ ও 
িন্তান-িন্তসি আল্লাহর 

116. Certainly, those 

who disbelieve, neither 

their wealth, nor their 

َّۡن تُغِِۡنَّ عَّنُۡهۡم  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل



িামমন কখ্নও ককান কামজ 
আিমব না। আর িারাই 
হমলা কদািমখ্র আগুমনর 
অসধবািী। িারা কি 
আগুমন সিরকাল োকমব। 

children   will   avail 

them  against  Allah  

anything  at all.  And 

they are the dwellers of 

the Fire. They will 

abide therein.  

 ِ ُدُهۡم م ِنَّ اّٰلله ۤ اَّۡوَلَّ اَّۡموَّاَُلُۡم وََّلَّ
ــًا ۡ ي ِٕٓكِكَّ اَّۡصٰحُب الن َّارِِِشَّ ٰ  ُٓؕ وَّاُول

 ِِِ ُهۡم َِيۡهَّا ٰخلُِدۡونَِّ
117.  এ দসুনয়ার জীবমন 
িা সকিু বযয় করা হয়, িার 
িুলনা হমলা ঝমডা হাওয়ার 
মমিা, িামি রময়মি 
িুোমরর ধশিয, িা কি 
জাসির শিযমক্ষমি স ময় 
কলম মি িারা সনমজর জনয 
মে কমরমি। অিিঃপর 
কিগুমলামক সনিঃমশে কমর 
সদময়মি। বস্তুিিঃ আল্লাহ 
িামদর উপর ককান অনযায় 
কমরনসন, সকন্তু িারা 
সনমজরাই সনমজমদর উপর 
অিযািার করসিল। 

117.  The example of 

that  which   they  

spend   in  this   life   of   

the   world    is  as  the  

example  of  a  wind  

with  frost  in  it, which  

struck the  harvest  of  

a  people  who have  

wronged  themselves,  

then destroyed it.  And  

Allah  did  not  wrong  

them,  but  they do 

wrong  to  themselves.  

َّيٰوِة  ِٖ اۡۡل َُّل مَّا يُنِۡفُقۡونَّ ِِفۡ هِٰذ مَّث
 ٌ َِّل ِريۡح  َِيۡهَّا ِصر  ث َّا كَّمَّ نۡي ُ الد 
َُّمۡوۤا  ل َُّ ۡرثَّ قَّۡوم   ابَّۡت حَّ اَّصَّ

َّكَّتۡهُِ َّۡهل ُهۡم ََّا ُهُم اَّنُۡفسَّ َّمَّ ل َُّ  وَّمَّا 
ُهۡم  ٰـِكۡن اَّنُۡفسَّ ل ُ وَّ اّٰلله

َّۡظلُِمۡونَِّ  ِِِ ي

118.  কহ ঈমানদার ণ! 
কিামরা মুসমন বযিীি 
অনয কাউমক অন্তরিরূমপ 
গ্রহণ কমরা না, িারা 
কিামামদর অমিল িাধমন 
ককান ক্রটি কমর না-
কিামরা কমষ্ট োক, িামিই 
িামদর আনে। 
শত্রুিাপ্রিিু সবমিে িামদর 
মুমখ্ই ফুমট কবমরায়। আর 
িা সকিু িামদর মমন 
লুসকময় রময়মি, িা আমরা 
অমনকগুণ কবশী জঘনয। 
কিামামদর জমনয সনদশরন 

118.  O those who 

believe, do not take as 

intimates other than 

(among) yourselves, 

they  would  not  spare  

you  (any)  ruins.  They 

love   that   which 

distresses you. Indeed, 

the hatred appears by 

(the utterance of) their 

mouths, and that 

which their breasts 

hide is even greater. 

We have certainly 

made plain for you the 

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَِّ ُذۡوا يٰۤا ُِ نُۡوا َلَّ تَّت َّ
َُّكۡم  َّاۡلُۡون َّةً م ِۡن ُدۡونُِكۡم َلَّ ي ان بِطَّ

َّاًَلِ ب ِنت ُۡمِِخَّ  قَّۡد بَّدَِّت ُٓؕ وَّد ُۡوا مَّا عَّ
ۡوِٰهِهۡمِ ٓاُء ِمۡن اََّ َّغۡضَّ ٓ ٓ  وَّمَّا ُُتِٰۡفۡ ِالۡب

ُِ َّۡ َّۡك َّـُكُم ُصُدۡوُرُهۡم ا  قَّۡد بَّي َّن َّا ل
 ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم تَّعۡقِلُۡونَِّ اَۡلٰيِٰتِ



সবশদভামব বণরনা কমর 
কদয়া হমলা, িসদ কিামরা 
িা অনুধাবন করমি িমের 
হও। 

revelations, if you will 

understand.  

119.  কদখ্! কিামরাই 
িামদর ভালবাি, সকন্তু 
িারা কিামামদর প্রসি 
কমামটও িদভাব কপােণ 
কমর না। আর কিামরা 
িমস্ত সকিামবই সবশ্বাি 
কর। অেি িারা িখ্ন 
কিামামদর িামে এমি সমমশ, 
বমল, আমরা ঈমান 
এমনসি। পক্ষান্তমর িারা 
িখ্ন পেৃক হময় িায়, 
িখ্ন কিামামদর উপর 
করােবশিিঃ আিলু 
কামডামি োমক। বলুন, 
কিামরা আমক্রামশ মরমি 
োক। আর আল্লাহ মমনর 
কো ভালই জামনন। 

119. Here you are those, 

you love them, and they   

do not love you, and   

you believe in all the   

Scripture.  And  when   

they  meet   with   you,   

they say: “We believe,” 

and  when they are  

alone, they  bite  (their)   

fingertips  at  you   in 

rage.   Say:  “Die in  

your  rage.” Certainly, 

Allah is All Aware of  

what  is  in the breasts.  

ُۡم وََّلَّ  ِۤء ُُتِب ُۡوَنَّ َّنۡتُۡم اُوَلَّ هٰۤا
مِنُۡونَّ بِالِۡكتِٰب كُل ِهِ  َۡ ُت َُّكۡم وَّ  ُُيِب ُۡون

َُّقۡوُكۡم قَّالُۡوۤا اٰمَّن َّا اِذَّا ل اِذَّا  ٓ ِٓ ِِوَّ وَّ
َّاِملَّ ِمنَّ  َّن َّيُۡكُم اَۡل ۡوا عَّل ُ َّۡوا عَّض  ل خَّ

َّيِۡظِ َّيِۡظُكۡمُؕالۡغ اِن َّ   ُقۡل ُمۡوُتۡوا بِغ
ُدۡورِِ َّ عَّلِيٌۡم ٌۢ بِذَّاِت الص ُ  ِِِ اّٰلله

120.  কিামামদর িসদ ককান 
মিল হয়; িাহমল িামদর 
খ্ারাপ লাম । আর 
কিামামদর িসদ অমিল হয় 
িাহমল আনসেি হয় আর 
িামি িসদ কিামরা 
ধধিরযধারণ কর এবং 
িাকওয়া অবলম্বন কর, 
িমব িামদর প্রিারণায় 
কিামামদর ককানই ক্ষসি 
হমব না। সনশ্চয়ই িারা িা 
সকিু কমর কি িমস্তই 
আল্লাহর আয়মত্ত রময়মি। 

120.    If  any  good 

happens  to    you,   it   

grieves   them,   and  if 

any misfortune befalls 

you,   they   rejoice   at   

it.  And if you are  

patient  and  fear 

(Allah),  their  plot  will  

not harm you anything  

at   all.  Surely, Allah  

is surrounding that  

which  they  do.  

نَِّ سَّ ۡسُكۡم حَّ ۡسَّ ُهۡمِاِۡن َتَّ َۡ  ٌة تَُّس
ُحۡوا بِهَّا ئٌَّة ي َّۡفرَّ ي ِ َِّ  وَّاِۡن ُتِصبُۡكۡم 
ُكۡم  ُ َُّضر  تَّت َُّقۡوا َلَّ ي ۡوا وَّ ُ ِۡ وَّاِۡن تَّۡص

يۡــًا َّ ِِبَّا كَّيُۡدُهۡم شَّ  اِن َّ اّٰلله
لُۡونَّ ُّمِيٌۡطِ َّعۡمَّ  ِِِ ي



121.  আর আপসন িখ্ন 
পসরজনমদর কাি কেমক 
িকাল কবলা কবসরময় স ময় 
মুসমন ণমক িমুদ্ধর 
অবস্থামন সবনযস্ত করমলন, 
আর আল্লাহ িব সবেময়ই 
কশামনন এবং জামনন। 

121. And when you (O 

Muhammad) departed 

from your household at 

daybreak to assign to 

the believers the 

positions for the battle. 

And Allah is All 

Hearer, All Knower.  

ِ ُُ  وَّاِۡذ غَّدَّۡوتَّ َّو ِ ِمۡن اَّۡهلِكَّ تُب
َّاِلِ مِِنۡيَّ مَّقٰعِدَّ لِلۡقِت َۡ ُ اّۡلُ  وَّاّٰلله

يٌۡع عَّلِيٌۡم  ِ  ِِِ َسَّ

122.  িখ্ন কিামামদর দটুি 
দল িাহি হারাবার উপক্রম 
হমলা, অেি আল্লাহ িামদর 
িাহািযকারী সিমলন, আর 
আল্লাহর উপরই ভরিা 
করা মুসমনমদর উসিি। 

122. When two parties 

among you were about 

to lose courage, and 

Allah was their 

protecting friend. And 

upon Allah let the 

believers put their trust.   

ٓاٮكِفَّٰٰتِ مِنُۡكۡم اَّۡن  ۡت ي َّ اِۡذ هَّ َّ
ا لِي ُُهمَّ ُ وَّ َلَّ  وَّاّٰلله ِ تَّۡفشَّ َّٰ اّٰلله  وَّعَّ
مِنُۡونَِّ َۡ َّتَّوَّك َِّل اّۡلُ  ِِِ ََّلۡي

123. বস্তুিিঃ আল্লাহ বদমরর 
িমুদ্ধ কিামামদর িাহািয 
কমরমিন, অেি কিামরা 
সিমল দবুরল। কামজই 

আল্লাহমক ভয় করমি োক, 
িামি কিামরা কৃিজ্ঞ হমি 
পামরা। 

123.   And  Allah  had 

already  given  you  the 

victory at Badr, while 

you were weak. So  

fear  Allah   that  you  

may be  grateful.  

اَّنۡتُۡم  َّۡدر  و َّ ُ بِب ُكُم اّٰلله رَّ َّصَّ َّقَّۡد ن ل وَّ
َِّذل َّةٌِ َّعَّل َُّكۡم ِا َّ ل ٓ  ََّات َُّقوا اّٰلله

 ِِِ تَّۡشُكُرۡونَِّ

124.  আপসন িখ্ন বলমি 
লা মলন মুসমন ণমক-
কিামামদর জনয সক িমেষ্ট 
নয় কি, কিামামদর 
িাহািযামের কিামামদর 
পালনকির া আিমান কেমক 
অবিীণর সিন হাজার 
কফমরশিা পাঠামবন। 

124.        When   you   

said   to the believers: 

“Is it not sufficient   for   

you   that  your  Lord  

should support you  

with  three thousand  

of the  angels  sent  

down.”  

َّۡن ي َّۡكفِِ َّل مِِنۡيَّ ا َۡ َُّكۡم اِۡذ تَُّقۡوُل لِلُۡم ي
ف   َِّة اَٰلَّ َّلٰث ب ُُكۡم بِث ُكۡم رَّ ِد َّ ُ اَّۡن ٰي 

ُؕ َّلِٰٕٓكِكَِّة ُمۡۡنَّلِۡيَّ  ِِِ م ِنَّ اّۡل

125.  অবশয কিামরা িসদ 
িবর কর এবং সবরি োক 
আর িারা িসদ িখ্নই 
কিামামদর উপর িডাও হয়, 

125.  “Nay  but,  if  you 

are patient,   and   fear   

(Allah), and  they   (the   

enemy)  come   to   you    

ٓ   اِۡن تَِّ ٰٰ َّ َّاُۡتۡوُكۡم ب تَّت َُّقۡوا وَّي ۡوا وَّ ُ ِۡ ۡص
ا ُٰيِۡدۡدُكۡم  م ِۡن ََّۡوِرِهۡم هٰذَّ



িাহমল কিামামদর 

পালনকির া সিসহ?ি কঘাডার 
উপর পাাঁি হাজার 
কফমরশিা কিামামদর 
িাহামিয পাঠামি পামরন। 

suddenly,   your  Lord   

will   help  you  with 

five thousand of the  

angels  having  marks 

(of distinction).”  

ف  م ِنَّ  ِة اَٰلَّ ب ُُكۡم ِِبَّۡمسَّ رَّ
ِمۡيَِّ و ِ َّلِٰٕٓكِكَِّة ُمسَّ  ِِِ اّۡل

126.  বস্তুিিঃ এটা কিা 
আল্লাহ কিামামদর িিুংবাদ 
দান করমলন, িামি 
কিামামদর মমন এমি 
িান্ত্বনা আিমি পামর। আর 
িাহািয শুধুমাি পরাক্রান্ত, 
মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ 
কেমক, 

126.   And Allah did 

not make it but as a 

good tidings for you, 

and that your hearts 

might be reassured 

thereby. And there is 

no victory except from 

Allah, the All Mighty, 

the All Wise. 

َُّه  عَّل َّـُكۡم وَّمَّا جَّ ُ اَِل َّ بُۡشٰرى ل اّٰلله
ِٕكِن َّ ُقلُۡوُبُكۡم بِهِ  َّۡطمَّ لِت  وَّمَّا الن َّۡصُر وَّ

ِ الۡعَِّزيِۡز  اَِل َّ ِمۡن ِعنِۡد اّٰلله
َِّكيِۡم   ِِِ اۡۡل

127.  িামি ধবংি কমর 
কদন ককান ককান কামফরমক 
অেবা লাসঞ্ছি কমর কদন-
কিন ওরা বসিি হময় সফমর 
িায়। 

127.   That  He  might  

cut  off a section of 

those who disbelieve,  

or  suppress  them, so  

that  they turn back,   

frustrated.  

ًَا م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوۤا  رَّ عَّ يَّ َّۡقطَّ لِي
َّۡكِبتَُّهۡم ََّيَّنۡقَّلِبُۡوا  اَّۡو ي

ٓاٮكِبِۡيَِّ  ِِِ خَّ
128.  হয় আল্লাহ িামদর 
ক্ষমা করমবন সকংবা 
িামদরমক আিাব কদমবন। 
এ বযাপামর আপনার ককান 
করণীয় নাই। কারণ িারা 
রময়মি অনযাময়র উপর। 

128. Not for you at all 

(O Muhammad, but for 

Allah) is any decision, 

whether He should 

forgive them or punish 

them,   then   indeed   

they   are   wrongdoers. 

َِّ َّي ََّۡ ل ٌء اَّۡو ل ۡ َّۡمِر َشَّ كَّ ِمنَّ اَۡل
ُۡم  بَُّهۡم ََّاَِن َّ َّيِۡهۡم اَّۡو يُعَّذ ِ َّتُۡوبَّ عَّل ي

لُِمۡونَِّ ُٰ ِِِ 
129.  আর িা সকিু 
আিমান ও িমীমন রময়মি, 
কিিবই আল্লাহর। সিসন 
িামক ইো ক্ষমা করমবন, 
িামক ইো আিাব দান 
করমবন। আর আল্লাহ 
হমেন ক্ষমাকারী, 

129. And to Allah 

belongs whatever is in 

the heavens and 

whatever is on the 

earth. He forgives 

whom He wills, and 

punishes whom He 

wills. And Allah is Oft 

مٰوِٰت وَّمَّا ِِف  ِ مَّا ِِف الس َّ وَّّٰلِله
ٓاُء اَۡلَّۡرِضِ َّۡن ي َّشَّ َّغِۡفُر ِّل ُب  ي وَّ يُعَّذ ِ
ٓاءُِ ِحيٌۡمِمَّۡن ي َّشَّ ُ غَُّفۡوٌر ر َّ   وَّاّٰلله

ِِِ 



করুণাময়। Forgiving, Most 

Merciful.  

130.  কহ ঈমানদার ণ! 
কিামরা িক্রবৃসদ্ধ হামর িদু 
কখ্ময়া না। আর আল্লাহমক 
ভয় করমি োক, িামি 
কিামরা কলযাণ অজর ন 
করমি পামরা। 

130.   O  those  who  

believe,  devour    not   

usury,  doubling,  and  

multiplying (many 

folds). And fear Allah,   

that   you   may   be 

successful.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َلَّ تَّاۡكُلُوا  يٰۤا
بٰٓوا اَّۡضعَّاًَا م ُٰضعَّفَّةًِ ِ ات َُّقوا  الر  و َّ
َّعَّل َُّكۡم تُۡفلُِحۡونَِّ َّ ل  ِِِ اّٰلله

131.  এবং কিামরা কি 
আগুন কেমক কবাঁমি োক, িা 
কামফরমদর জনয প্রস্তুি 
করা হময়মি। 

131.   And fear the 

Fire,  which  is  

prepared    for    the   

disbelievers. 

ۡت  ۤ اُعِد َّ وَّات َُّقوا الن َّارَّ ال َِِّتۡ
 ِِِ لِلۡكِٰفِريۡنَِّ

132. আর কিামরা 
আনু িয কর আল্লাহ ও 
রিম্লর, িামি কিামামদর 
উপর রহমি করা হয়। 

132.    And  obey  Allah  

and  the   messenger,  

that  you may  obtain  

mercy.  

َّعَّل َُّكۡم  ۡولَّ ل ُِ َّ وَّالر َّ وَّاَِّييُۡعوا اّٰلله
ُۡونَِّ  ِِِ ُتۡرۡحَّ

133.  কিামরা কিামামদর 
পালনকির ার ক্ষমা এবং 
জাোমির সদমক িুমট িাও 
িার িীমানা হমে আিমান 
ও িমীন, িা ধিরী করা 
হময়মি পরমহি ারমদর 

জনয। 

133.     And hasten to 

forgiveness  from  your  

Lord,   and   a  garden 

(Paradise)  as  wide  as  

the heavens and the 

earth, prepared  for   

those who fear (Allah).  

ب ُِكۡم  ة  م ِۡن ر َّ اِرُعۡوۤا اِٰٰل مَّغِۡفرَّ َِّ وَّ
مٰوُٰت وَّجَِّ ن َّة  عَّۡرُضهَّا الس َّ

ۡت لِلُۡمت َّقِۡيَّ    وَّاَۡلَّۡرُض  اُعِد َّ

134.  িারা স্বেলিায় ও 
অভামবর িময় বযয় কমর, 
িারা সনমজমদর রা মক 
িংবরণ কমর আর মানুমের 
প্রসি ক্ষমা প্রদশরন কমর, 
বস্তুিিঃ আল্লাহ 
িৎকমরশীলসদ মকই 
ভালবামিন। 

134. Those who spend 

(in the cause of Allah) 

in ease and adversity,   

and those who restrain   

anger, and those who 

forgive mankind. And 

Allah loves those who 

do good.  

ٓاِء  ر َّ ال َِّذيۡنَّ يُنِۡفُقۡونَّ ِِف الس َّ
َّيۡظَّ  ٓاِء وَّالۡكِٰظِمۡيَّ الۡغ ر َّ وَّالض َّ

ُ وَّالۡعَّاَِۡيَّ عَِّن الن َّاِسِ ُ ُُيِب   وَّاّٰلله
 ِِِ اّۡلُۡحِسِنۡيَِّ



135.  িারা কখ্নও ককান 
অশ্লীল কাজ কমর কফলমল 
সকংবা ককান মে কামজ 
জসডি হময় সনমজর উপর 
জলুুম কমর কফলমল 
আল্লাহমক স্মরণ কমর এবং 
সনমজর পামপর জনয ক্ষমা 
প্রােরনা কমর। আল্লাহ িাডা 
আর কক পাপ ক্ষমা 
করমবন? িারা সনমজর 
কৃিকমমরর জনয হঠকাসরিা 
প্রদশরন কমর না এবং কজমন-
শুমন িাই করমি োমক না। 

135.   And   those  who,  

when they have  

committed an  

indecency or wronged 

themselves,  remember 

Allah  and   seek    

forgiveness   for   their   

sins.   And    who    can 

forgive the sins   except 

Allah.  And   they   do   

not    persist    in   what   

they have done while 

they know.    

َّۡو  ةً ا ال َِّذيۡنَّ اِذَّا ََّعَّلُۡوا ََّاِحشَّ وَّ
 َّ ُهۡم ذَّكَُّروا اّٰلله َُّمۡوۤا اَّنُۡفسَّ ل َُّ

تَّغۡفَُّرۡوا لُِذنُۡوبِِهۡمِ ِۡ وَّمَّۡن  ََّا
ِ نُۡوبَّ اَِل َّ ُِي َّغِۡفُر الذ ُ َّۡم   اّٰلله ل وَّ

ٰٰ مَّا ََّعَّلُۡوا وَُّهۡم  ۡوا عَّ ُ يُِصر 
َُّمۡونَِّ َّعۡل   ي

136. িামদরই জনয 
প্রসিদান হমলা িামদর 
পালনকির ার ক্ষমা ও 
জাোি, িার িলমদমশ 
প্রবাসহি হমে প্রস্রবণ 
কিখ্ামন িারা োকমব 
অনন্তকাল। িারা কাজ 
কমর িামদর জনয কিইনা 
িমৎকার প্রসিদান। 

136.      Those, their 

reward is forgiveness   

from  their  Lord,  and  

gardens underneath   

which  rivers  flow,  

wherein   they   will    

abide   forever.   And 

excellent is the reward 

for  the (righteous)  

workers.  

ٌة م ِِ ِٕٓكِكَّ جَّزَّٓاُؤُهۡم م َّغِۡفرَّ ٰ ۡن اُول
ۡتِهَّا  ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ ب ِِهۡم وَّ جَّنهٌت َتَّ ر َّ

ََّۡنُٰر ٰخلِِديۡنَّ َِيۡهَّا  وَّنِعۡمَّ اَّۡجُر اَۡل
ُؕ  ِِِ الۡعِٰملِۡيَّ

137.  কিামামদর আম  
অিীি হময়মি অমনক 
ধরমনর জীবনািরণ। 
কিামরা পসৃেবীমি ভ্রমণ 
কর এবং কদখ্ িারা সমেযা 
প্রসিপে কমরমি িামদর 
পসরণসি সক হময়মি। 

137.     Many ways of 

life have  passed  away  

before you.   So   travel   

in   the  land,    and  see   

how  was  the  end  of  

those  who  denied. 

نٌَّن   ُِ َّۡت ِمۡن قَّبۡلُِكۡم  ل قَّۡد خَّ
ََِّسۡرُۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض ََّانُظُرۡوا 

َُّة اّۡلُكَِّ بِۡيَِّكَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب   ذ ِ

138.  এই হমলা মানমুের 
জনয বণরনা। আর িারা ভয় 
কমর িামদর জনয 
উপমদশবাণী। 

138.  This (the Quran) 

is  a  declaration  for  

mankind, and a 

guidance, and an 

َّاٌن ل ِلن َّاِس وَُّهًدى  ا بَّي هٰذَّ
ِ مَّۡوِعظَّ  ِِِ ٌة ل ِلُۡمت َّقِۡيَِّو َّ



admonition  to those 

who fear  (Allah).  

139.  আর কিামরা সনরাশ 
হময়া না এবং দিুঃখ্ কমরা 
না। িসদ কিামরা মুসমন 
হও িমব, কিামরাই জয়ী 
হমব। 

139. And do not become 

weak, nor grieve, and 

you shall gain the 

upper hand if you are 

(true) believers.  

نُوِۡ ۡزَّ ِنُۡوا وَّ َلَّ ُتَّ اَّنۡتُُم وََّلَّ َتَّ ا وَّ
مِِنۡيَِّ َۡ ُ َّۡونَّ اِۡن ُكنۡتُۡم م   ِِِ اَۡلَّعۡل

140.  কিামরা িসদ আহি 
হময় োক, িমব িারাও কিা 
কিমসন আহি হময়মি। আর 
এ সদনগুমলামক আসম 
মানমুের মমধয পালাক্রমম 
আবির ন ঘটিময় োসক। 
এভামব আল্লাহ জানমি িান 
কারা ঈমানদার আর সিসন 
কিামামদর সকিু কলাকমক 
শহীদ সহিামব গ্রহণ করমি 
িান। আর আল্লাহ 
অিযািারীমদরমক 
ভালবামিন না। 

140.  If a wound has 

touched you, then 

surely a similar wound 

has touched the (other) 

people. And these are 

the days that We 

alternate among 

mankind.   And that 

Allah may know those 

who believe, and may 

choose witnesses from 

among you. And Allah 

does not love the 

wrongdoers.  

ۡسُكۡم قَّۡرٌح ََّقَّۡد مَّ َ َّ  ۡسَّ اِۡن ٰي َّ
َّي َّاُم الۡقَّۡومَّ قَّۡرٌح م ِثۡلُهِ   وَّتِلۡكَّ اَۡل

 ُ َّمَّ اّٰلله َّعۡل لِي َّا بَّۡيَّ الن َّاِس  وَّ نُدَّاِوَُل
ذَِّ ُِ َّت َّ ي مِنُۡكۡم  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ

ُ ُشهَّدَّٓاءَِّ ُ َلَّ ُُيِب   وَّاّٰلله
لِِمۡيَّ    الظه

141.  আর এ কারমণ 
আল্লাহ ঈমানদারমদরমক 
পাক-িাফ করমি িান এবং 
কামফরমদরমক ধবংি কমর 
সদমি িান। 

141.  And that Allah 

may  purify  those  who  

believe, and  may 

destroy the disbelievers.  

ح ِِ لِيُمَّ ُ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ صَّ اّٰلله
قَّ الۡكِٰفِريۡنَِّ ۡحَّ  ِِِ وَّٰيَّ

142.  কিামামদর সক 
ধারণা, কিামরা জাোমি 
প্রমবশ করমব? অেি আল্লাহ 
এখ্নও কদমখ্নসন কিামামদর 
মমধয কারা কজহাদ কমরমি 
এবং কারা ধধিরযশীল। 

142.  Or do you  think  

that  you  will enter 

Paradise, and Allah has   

not   yet  made  evident  

those  of  you  who  

strive  (in  His  cause),  

and  made  evident  the 

steadfast.  

َّـن َّةَّ  ِسبۡتُۡم اَّۡن تَّۡدُخلُوا اۡۡل اَّۡم حَّ
ُ ال َِّذيۡنَّ جٰهَُّدۡوا  َِّم اّٰلله َّعۡل وَّّلَّ َّا ي

ِيۡنَِّ ِۡ َّمَّ الصه َّعۡل  ِِِ مِنُۡكۡم وَّي



143.  আর কিামরা কিা 
মৃিুয আিার আম ই মরণ 
কামনা করমি, কামজই 
এখ্ন কিা কিামরা িা 
কিামখ্র িামমন উপসস্থি 
কদখ্মি পাে। 

143. And you did 

indeed wish for  

martyrdom before that 

you encountered it (in 

the battle field). So  

surely (now) you have 

seen it (openly) while 

you were looking  on. 

َّۡوتَّ ِمۡن  َّن َّۡونَّ اّۡل َّقَّۡد ُكنۡتُۡم َتَّ ل وَّ
ُِٖ ُٖ  قَّبِۡل اَّۡن تَّلۡقَّۡو اَّيۡتُُمۡو ََّقَّۡد رَّ
اَّنۡتُۡم تَّنُۡظُرۡونَِّ  ِِِ وَّ

144.  আর মুহাম্মদ একজন 
রিল্ ধব কিা নয়! িাাঁর 
পম্বরও বহু রিল্ অসিবাসহি 
হময় ক মিন। িাহমল সক 
সিসন িসদ মৃিুযবরণ কমরন 
অেবা সনহি হন, িমব 
কিামরা পশ্চাদপিরণ 
করমব? বস্তুিিঃ ককউ িসদ 
পশ্চাদপিরণ কমর, িমব 
িামি আল্লাহর সকিুই 
ক্ষসি-বৃসদ্ধ হমব না। আর 
িারা কৃিজ্ঞ, আল্লাহ িামদর 
িওয়াব দান করমবন। 

144.  And Muhammad 

is not but a messenger. 

Indeed, (many)   

messengers have passed   

away before him.  So  if  

he  dies  or  is  killed, 

would  you   turn  back  

on your heels (to 

disbelief). And  he  who  

turns  back  on  his  

heels, will never harm 

Allah at all. And Allah 

will reward those who 

are grateful.  

ُِِ ٌد اَِل َّ رَّ َّم َّ َّۡت ِۡولٌِوَّمَّا ُّم ل ٓ  قَّۡد خَّ
ُلِ ُِ ُ َّاييكِْن م َّاتَّ اَّۡو ِمۡن قَّبۡلِِه الر  ََّ  ا

ٓ اَّۡعقَّابُِكۡمِ ٰٰ َّبۡتُۡم عَّ  ُقتِلَّ انْقَّل
َّۡن  َّيِۡه ََّل ٰٰ عَّقِب وَّمَّۡن ي َّنۡقَّلِۡب عَّ

يۡــًا َّ شَّ ُ ي َُّضر َّ اّٰلله َّۡجِزى اّٰلله ي َِّ  وَّ
ِكِريۡنَِّ  ِِِ الشه

145.  আর আল্লাহর হুকুম 
িাডা ককউ মরমি পামর 
না-কিজনয একটা িময় 
সনধরাসরি রময়মি। বস্তুিিঃ 
কি কলাক দসুনয়ায় সবসনময় 
কামনা করমব, আসম িামক 
িা দসুনয়ামিই দান করব। 
পক্ষান্তমর-কি কলাক 
আমখ্রামি সবসনময় কামনা 
করমব, িা কেমক আসম 
িামক িাই কদমবা। আর 
িারা কৃিজ্ঞ িামদরমক 

145.     And it is not 

(possible) for a person  

to die except by  

permission  of   Allah   

at a term appointed. 

And whoever desires a 

reward in (this) world, 

We shall give him 

thereof. And whoever 

desires a reward in the 

Hereafter, We shall 

give him thereof. And 

We shall reward  those  

ُۡوتَّ اَِل َّ  َّۡف َ  اَّۡن َتَّ َّانَّ لِن وَّمَّا ك
ًَلُؕ وَّ مَّۡن ي ُِرۡد  ََّج َّ ُ ِ ِكتٰبًا م  بِاِۡذِن اّٰلله

تِه  مِنۡهَّا َۡ ُ َّا ن نۡي ُ  وَّمَّۡن ي ُِرۡد ثَّوَّابَّ الد 
تِه  مِنۡهَّا َۡ ُ ِة ن  ثَّوَّابَّ اَۡلِٰخرَّ

ِكِريۡنَِّ نَّۡجِزى الشه َِّ  ِِِ وَّ



আসম প্রসিদান কদমবা who  are  grateful. 

146.  আর বহু নবী সিমলন, 
িাাঁমদর িিী-িােীরা িাাঁমদর 
অনুবি  হময় কজহাদ 
কমরমি; আল্লাহর পমে-
িামদর সকিু কষ্ট হময়মি 
বমট, সকন্তু আল্লাহর রামহ 
িারা কহমরও িায়সন, ক্লান্তও 
হয়সন এবং দমমও িায়সন। 
আর িারা িবর কমর, 
আল্লাহ িামদরমক 

ভালবামিন। 

146.  And how many a  

prophet fought, (and)  

along with him (fought) 

many religious scholars. 

But they never lost 

heart to what afflicted 

them in Allah’s way, 

nor did they weaken, 

nor were they brought 

low. And Allah loves 

the steadfast.  

ِ َّي ِۡن م ِۡن ن َِّب   قٰتَّلَّ َّا ٓ  مَّعَّه  ِرب ِي ُۡونَّ ِوَّك
ابَُّهۡم ِِفۡ  ۤ اَّصَّ َّا ا وَّهَّنُۡوا ِّل كَّثِۡرٌ ََّمَّ
عُُفۡوا وَّمَّا  ِ وَّمَّا ضَّ ِبيِۡل اّٰلله َِّ

تَّكَّانُۡوا ِۡ ُ ا ُ ُُيِب   وَّاّٰلله
ِيۡنَِّ ِۡ  ِِِ الصه

147.  িারা আর সকিুই 
বমলসন-শুধু বমলমি, কহ 
আমামদর পালনকির া! 
কমািন কমর দাও আমামদর 
পাপ এবং িা সকিু 
বাডাবাসড হময় ক মি 
আমামদর কামজ। আর 
আমাসদ মক দঢৃ় রাখ্ এবং 
কামফরমদর উপর 
আমাসদ মক িাহািয কর। 

147. And their saying 

was nothing except 

that  they  said:    “Our 

Lord,  forgive   us  our  

sins,  and  our 

transgressions  in   our  

affairs, and   establish   

our  feet  firmly, and  

give us victory over the  

disbelieving  people.”  

ب َّنَّا  ۤ اَّۡن قَّالُۡوا رَّ ُۡم اَِل َّ َّانَّ قَّۡوَلَّ وَّمَّا ك
 ۤ اََّنَّا ِِفۡ رَّ ِۡ اِ َّنَّا ُذنُۡوبَّنَّا وَّ اۡغِفۡر ل
َّا  َّا وَّ ثَّب ِۡت اَّقۡدَّامَّنَّا وَّانُصۡرن اَّۡمِرن

َّٰ الۡقَّۡوِم الۡكِٰفِريِۡ  ِِِ نَِّعَّ

148.  অিিঃপর আল্লাহ 
িামদরমক দসুনয়ার িওয়াব 
দান কমরমিন এবং িোের 
আমখ্রামির িওয়াব। আর 
িারা িৎকমরশীল আল্লাহ 
িামদরমক ভালবামিন। 

148.   So  Allah  gave 

them the  reward  of  

this  world,  and the 

excellent reward of the 

Hereafter. And Allah  

loves those who do  good.  

َّا  نۡي ُ ُ ثَّوَّابَّ الد  ََّاٰتُِٰٕهُم اّٰلله
ةِِ ُ وَُّحۡسنَّ ثَّوَّاِب اَۡلِٰخرَّ ُ ُُيِب   وَّاّٰلله

 ِِِ اّۡلُۡحِسِنۡيَِّ
149.  কহ ঈমানদার ণ! 
কিামরা িসদ কামফরমদর 
কো কশান, িাহমল ওরা 
কিামামদরমক কপিমন 
সফসরময় কদমব, িামি 

149.        O  those   who  

believe, if    you     obey   

those who  disbelieve,  

they   will   turn    you    

back   on   your    heels,  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اِۡن ُتِطيُۡعوا  يٰۤا
ٓ ال َِّذيِۡ ٰٰ َُّرد ُۡوُكۡم عَّ نَّ كَّفَُّرۡوا ي



কিামরা ক্ষসির িম্মখু্ীণ 
হময় পডমব। 

and   you   will  then   

turn  back  as  losers.  ََِّتَّنۡقَّلِبُۡوا ٰخِسِريۡنَِّ اَّۡعقَّابُِكۡم  
150. বরং আল্লাহ 
কিামামদর িাহািযকারী, 
আর িাাঁর িাহািযই হমে 
উত্তম িাহািয। 

150. But Allah is your 

protector,  and  He  is  

the best of  helpers.  

ُ مَّۡولُِٰٕكۡمِ ۡرُ  بَِّل اّٰلله وَُّهوَّ خَّ
 ِِِ النهِصِريۡنَِّ

151.  খ্ুব শীঘ্রই আসম 
কামফরমদর মমন ভীসির 
িিার করমবা। কারণ, ওরা 
আল্লাহর িামে অংশীদার 
িাবযস্ত কমর কি িম্পমকর  
ককান িনদ অবিীণর করা 
হয়সন। আর ওমদর ঠিকানা 
হমলা কদািমখ্র আগুন। 
বস্তুিিঃ জামলমমদর ঠিকানা 
অিযন্ত সনকৃষ্ট। 

151.  We shall cast fear 

into   the   hearts   of   

those who disbelieve 

because they ascribed 

partners with Allah   

that for which He has 

sent no authority.  And 

their abode will be the 

Fire. And evil is the 

abode of the  

wrongdoers.  

نُلِٰۡقۡ ِِفۡ ُقلُۡوِب ال َِّ ِذيۡنَّ كَّفَُّروا َِّ
َّۡم  ِ مَّا ل ُكۡوا بِاّٰلله ۤ اَّۡشرَّ ۡعبَّ ِِبَّا الر ُ

لٰۡطنًا ُِ ۡل بِه   مَّاۡوٰٮُهُم الن َّارُِيُۡنَّ ِ  وَّ  و َّ
لِِمۡيَِّ  ِِِ بِۡ ََّۡ مَّثۡوَّى الظه

152.  আর আল্লাহ কি 
ওয়াদামক িমিয পসরণি 
কমরমিন, িখ্ন কিামরা 
িাাঁরই সনমদর মশ ওমদর খ্িম 
করসিমল। এমনসক িখ্ন 
কিামরা িিভি হময় 
পমডমি ও কির বয সস্থর 
করার বযাপামর সববামদ 
সলপ্ত হময়মি। আর িা 
কিামরা িাইমি িা কদখ্ার 
পর কৃিঘ্নিা প্রদশরন কমরি, 
িামি কিামামদর কামরা 
কাময সিল দসুনয়া আর 
কামরা বা কাময সিল 
আমখ্রাি। অিিঃপর 
কিামাসদ মক িসরময় সদমলন 

152.  And  Allah  has 

certainly fulfilled His 

promise to you when 

you were  killing   them  

(enemy) by His 

permission. Until when 

you lost courage, and 

you disputed about the 

order (of Muhammad) 

and you disobeyed, 

after what He had 

shown you that which 

you love. Among you 

are  some  who desired 

the world, and among  

you   are   some  who 

desired  the  Hereafter.  

Then He made you 

ٖ ۤ اِۡذ  ُ وَّعۡدَّ دَّقَُّكُم اّٰلله َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ُۡم بِاِۡذنِهِ  ۡوَنَّ ُ ُس  ٓ اِذَّا ََِّشلۡتُۡم ُتَّ  حَِّته

يۡتُۡم م ِۡن ٌۢ  َّۡمِر وَّعَّصَّ تَّٰۡنَّۡعتُۡم ِِف اَۡل وَّ
ۤ اَّٰرٮُكۡم م َّا ُُتِب ُۡونَِّبَّعِۡد مَِّ  مِنُۡكۡم ا

َّا وَّمِنُۡكۡم م َّۡن  نۡي ُ م َّۡن ي ُِريُۡد الد 
ةَِّ ََُّكۡم ِي ُِريُۡد اَۡلِٰخرَّ رَّ  ُثم َّ صَّ

َُّكۡمِ َّلِي َّبۡت َّقَّۡد عَّفَّا عَّنُۡهۡم لِي ل  وَّ
َّٰ عَّنُۡكۡمِ ُ ُذۡو ََّۡضل  عَّ  وَّ اّٰلله
مِِنۡيَِّ َۡ  ِِِ اّۡلُ



ওমদর উপর কেমক িামি 
কিামাসদ মক পরীক্ষা 
কমরন। বস্তুিিঃ সিসন 
কিামাসদ মক ক্ষমা 
কমরমিন। আর আল্লাহর 
মুসমনমদর প্রসি 
অনুগ্রহশীল। 

turn  back  from them 

(defeated), that He 

might test you. And He 

has surely forgiven 

you. And Allah is Most 

Gracious to the 

believers.  

153.  আর কিামরা উপমর 
উমঠ িাসেমল এবং কপিন 
সদমক সফমর িাকাসেমল না 
কামরা প্রসি, অেি রিল্ 
োকসিমলন কিামাসদ মক 
কিামামদর কপিন সদক 
কেমক। অিিঃপর কিামামদর 
উপর এমলা কশামকর ওপমর 
কশাক, িামি কিামরা হাি 
কেমক কবসরময় িাওয়া বস্তুর 
জনয দিুঃখ্ না কর এবং িার 
িম্মখু্ীণ হে কিজনয সবমের 
না হও। আর আল্লাহ 
কিামামদর কামজর বযাপামর 
অবসহি রময়মিন। 

153. When you climbed 

(the hill) without 

looking back at 

anyone, while the 

messenger was calling 

you from your behind. 

So He repaid you with 

distress upon distress,  

that you would not  

grieve  for  that which  

had  escaped  you,  nor 

that which had befallen 

you. And Allah is All 

informed of what you 

do.  

د   ٓ اَّحَّ ٰٰ اِۡذ ُتۡصعُِدۡونَّ وََّلَّ تَّلۡو نَّ عَّ
ۤ اُۡخٰرٮُكۡم  َّۡدُعۡوُكۡم ِِفۡ ۡوُل ي ُِ الر َّ و َّ
يَۡلَّ  َّم   ل ِـكَّ ا ٌۢ بِغ َّثَّابَُّكۡم غَّم ً ََّا

ٰٰ مَّا ََّاتَِّ نُۡوا عَّ ۡزَّ ۤ ُتَّ ُكۡم وََّلَّ مَّا
ابَُّكۡمِ بِۡرٌ ٌۢ ِِبَّا اَّصَّ ُ خَّ  وَّاّٰلله
لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

154.  অিিঃপর কিামামদর 
উপর কশামকর পর শাসন্ত 
অবিীণর করমলন, িা সিল 
িন্দ্রার মি। কি িন্দ্রায় 
কিামামদর মমধয ককউ ককউ 
সঝমমাসেল আর ককউ ককউ 
প্রামণর ভময় ভাবসিল। 
আল্লাহ িম্পমকর  িামদর 
সমেযা ধারণা হসেল 
মুখ্রমদর মি। িারা বলসিল 
আমামদর হামি সক সকিুই 

154.   Then after the 

distress, He sent down 

security upon you. 

Slumber overcoming  a  

party of you, while 

(another) party, being 

anxious about 

themselves, thinking of 

Allah, other than the 

truth, the thought of 

ignorance. They said: 

“Is there for us 

anything  in  this 

َّم ِ  َّيُۡكۡم م ِۡن ٌۢ بَّعِۡد الۡغ ُثم َّ اَّنۡزَّلَّ عَّل
ٓاٮكِفَّةً م ِنُۡكۡمِ ا ي َّغٰۡش يَّ ًِ  اَّمَّنَّةً ن ُعَّا
تُۡهۡم اَّنُۡفُسُهۡم  ٓاٮكِفٌَّة قَّۡد اَّهَّ َّ وَّيَّ
ن َّ  َُّ  ِ َّـق  ِ غَّۡرَّ اۡۡل َُّظن ُۡونَّ بِاّٰلله ي

َّـاِهلِي َِّ َُّقۡولُۡونَّ هَّل ل َّنَّا ِمنَّ ةِِاۡۡل  ي
ءِ  ۡ َّۡمِر ِمۡن َشَّ  ُقۡل اِن َّ اَۡلَّۡمرَّ كُل َّه  اَۡل



করার কনই? িুসম বল, 
িবসকিুই আল্লাহর হামি। 
িারা িা সকিু মমন লুসকময় 
রামখ্-কিামার সনকট 
প্রকাশ কমর না কি িবও। 
িারা বমল আমামদর হামি 
িসদ সকিু করার োকমিা, 
িাহমল আমরা এখ্ামন 
সনহি হিাম না। িুসম বল, 
কিামরা িসদ সনমজমদর 
ঘমরও োকমি িবুও িারা 
অবশযই কবসরময় আিি 
সনমজমদর অবস্থান কেমক 
িামদর মৃিুয সলমখ্ কদয়া 
হময়মি। কিামামদর বুমক িা 
রময়মি িার পরীক্ষা করা 
সিল আল্লাহর ইো, আর 
কিামামদর অন্তমর িা সকিু 
রময়মি িা পসরষ্কার করা 
সিল িাাঁর কাময। আল্লাহ 
মমনর ক াপন সবেয় 
জামনন। 

matter.” Say: “Indeed, 

the matter completely 

belongs to Allah.” They 

hide within themselves 

that which they will 

not reveal to you. 

Saying: “If there   was   

for  us  (to  do)  in  the  

matter anything, we  

would not have been 

killed here.” Say: 

“Even if you had been 

in   your homes, those 

for whom killing was 

decreed would have 

gone forth to the places 

of their death.” And (it  

was) so that Allah might  

test  what  is  in your 

breasts, and  that  He  

may  purify what is in 

your hearts. And Allah 

is All Aware of what is 

within the breasts.  

ِِ ۤ اَّنُۡفِسِهۡم م َّا َلَّ ّٰلِله  َُيُۡفۡونَّ ِِفۡ
ِ َّكَّ َّنَّا ِمنَّ يُبُۡدۡونَّ ل َّانَّ ل َّۡو ك َُّقۡولُۡونَّ ل  ي

َّا َّا هٰهُن ٌء م َّا ُقتِلۡن ۡ َّۡمِر َشَّ  ُقل ل َّۡو اَۡل
َّزَّ ال َِّذيۡنَّ ُكنۡتُۡم ِِفۡ  َّۡ َّ بُيُۡوتُِكۡم ل

َّيِۡهُم الۡقَّتُۡل اِٰٰل  ُكتِبَّ عَّل
اِجعِِهۡمِ ُ مَّا ِِفۡ مَّضَّ َّ اّٰلله ِٰ َّ َّبۡت لِي  وَّ

صَّ مَّا ِِفۡ  ح ِ لِيُمَّ ُصُدۡوِرُكۡم وَّ
ُ عَّلِيٌۡم ٌۢ بِذَّاِت ُقلُۡوبُِكۡمِ  وَّاّٰلله
ُدۡورِِ  ِِِ الص ُ

155.   কিামামদর মধয 
কেমক িারা কমাকাসবলার 
সদন পষৃ্ঠ প্রদশরন কমরসিল 
িামদর এ পদস্খলমনর 
কারণ এই সিল কি, িামদর 
ককান ককান দবুরলিার 
কারণ শয়িান িামদর পা 
টসলময় সদময়সিল। আল্লাহ 
িামদরমক ক্ষমা কমর 
সদময়মিন। আল্লাহ বডই 
ক্ষমাশীল ও িহনশীল। 

155. Certainly, those 

who turned back among 

you on the day when 

the two armies met (at 

Uhad). It was only 

Satan who caused them 

to backslide (from the 

battle), because of some  

of that which they had 

earned. And Allah has 

surely forgiven them. 

Indeed, Allah is Oft 

َّٰقَّ  َّۡومَّ الۡت اِن َّ ال َِّذيۡنَّ تَّوَّل َّۡوا مِنُۡكۡم ي
يٰۡطُن  ُُم الش َّ تَّزََّل َّ ِۡ َّا ا َّۡمعِٰن  اَِّ َّ اۡۡل

بُۡوا َّعِۡض مَّا كَّسَّ ُ بِب َّقَّۡد عَّفَّا اّٰلله ل  وَّ
َّ غَُّفۡوٌر عَّنُۡهۡمِ لِيٌۡمِ اِن َّ اّٰلله  ِِِ حَّ



 Forgiving, Most 

Forbearing. 

156.  কহ ঈমাণদার ণ! 
কিামরা িামদর মি হময়া 
না, িারা কামফর হময়মি 
এবং সনমজমদর ভাই বনু্ধরা 
িখ্ন ককান অসভিামন কবর 
হয় সকংবা কজহামদ িায়, 
িখ্ন িামদর িম্পমকর  বমল, 
িারা িসদ আমামদর িামে 
োকমিা, িাহমল মরমিাও 
না আহিও হমিা না। িামি 
িারা এ ধারণা িসৃষ্টর 
মাধযমম িংসশ্লষ্টমদর মমন 
অনিুাপ িসৃষ্ট করমি পামর। 
অেি আল্লাহই জীবন দান 
কমরন এবং মিুৃয কদন। 
কিামামদর িমস্ত কাজই, 
কিামরা িা সকিুই কর না 
ককন, আল্লাহ িবসকিুই 
কদমখ্ন। 

156. O those who 

believe, do not be like   

those who  disbelieved,  

and  said  about  their  

brothers  when  they 

traveled through  the  

land, or they were out 

in fighting:  “If  they  

had  been (here)  with  

us,  they  would  not  

have died, nor  would  

have been  killed.” So 

that Allah may make it 

a  cause  of  regret   in   

their  hearts. And it is 

Allah who gives life 

and causes death. And 

Allah is All Seer of 

what you do.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َلَّ تَُّكۡونُۡوا  يٰۤا
َّال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّقَّالُۡوا َِلِۡخوَّاَِنِۡم  ك
َّانُۡوا  بُۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض اَّۡو ك رَّ اِذَّا ضَّ

َّا مَِّ َّانُۡوا ِعنۡدَّن ى ل َّۡو ك ا مَّاُتۡوا وَّمَّا ُغز ً
ةً ِِفۡ  ۡسرَّ ُ ذٰلِكَّ حَّ َّۡجعَّلَّ اّٰلله ُقتِلُۡوا  لِي

يُۡتُِقلُۡوبِِهۡمِ ُ ُُيۡى  وَُّٰيِ ُ  وَّاّٰلله  وَّ اّٰلله
لُۡونَّ بَِّصۡرٌِ  ِِِ ِِبَّا تَّعۡمَّ

157.  আর কিামরা িসদ 
আল্লাহর পমে সনহি হও 
সকংবা মৃিুযবরণ কর, 
কিামরা িা সকিু িংগ্রহ 
কমর োক আল্লাহ 
িা’আলার ক্ষমা ও করুণা 
কি িবসকিুর কিময় উত্তম। 

157.    And  if  you  are 

killed  in   the   way   of  

Allah or die, 

forgiveness from Allah 

and  mercy  are  better  

than whatever they 

accumulate.    

ِ اَّۡو ُمت ُۡم  ِبيِۡل اّٰلله َِّ َِّٕكِۡن ُقتِلۡتُۡم ِِفۡ  ل وَّ
ِ َّا  ۡرٌ م  ۡۡحٌَّة خَّ ِ وَّرَّ ٌة م ِنَّ اّٰلله َّغِۡفرَّ ّلَّ

ُعۡونَِّ ۡمَّ  ِِِ َيَّ

158.  আর কিামরা মিুৃযই 
বরণ কর অেবা সনহিই 
হও, অবশয আল্লাহ 

িা’আলার িামমনই 
িমমবি হমব। 

158.     And  whether  

you die,  or  are killed, 

verily, unto Allah you 

shall be gathered. 

َِّ ل ِ وَّ ِيٰلَّ اّٰلله ُت ُۡم اَّۡو ُقتِلۡتُۡم َلَّ ِٕكِۡن م 
ُرۡونَِّ  ِِِ ُُتۡشَّ



159.  আল্লাহর রহমমিই 
আপসন িামদর জনয ককামল 
হৃদয় হময়মিন পক্ষান্তমর 
আপসন িসদ রা  ও কঠিন 
হৃদয় হমিন িাহমল িারা 
আপনার কাি কেমক 
সবসেে হময় কিমিা। কামজই 
আপসন িামদর ক্ষমা কমর 
সদন এবং িামদর জনয 
মা মফরাি কামনা করুন 
এবং কামজ কমমর িামদর 
পরামশর করুন। অিিঃপর 
িখ্ন ককান কামজর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কমর কফমলন, িখ্ন 
আল্লাহ িা’আলার উপর 
ভরিা করুন আল্লাহ 
িাওয়াকু্কল কারীমদর 
ভালবামিন। 

159.   So by the mercy 

from Allah, you (O 

Muhammad) were 

lenient with them. And 

if you had been stern, 

harsh of heart, they 

would have dispersed 

from around you. So 

pardon them, and seek 

forgiveness for them, 

and consult them in the 

affairs. Then when you 

have decided, then put 

your trust in Allah. 

Indeed, Allah loves 

those who put their 

trust (in Him).  

ُۡمِ ِ لِنۡتَّ َلَّ ۡۡحَّة  م ِنَّ اّٰلله ا رَّ َّۡو ََّبِمَّ ل  وَّ
ۡوا  ُ نْفَّض  ا غَّلِيۡظَّ الۡقَّلِۡب َلَّ ُكنۡتَّ ََّظ ً

ِ ۡولِكَّ ََّاۡعُف عَّنُۡهۡم  ِمۡن حَّ
ُۡم وَّشَّاِوۡرُهۡم ِِفۡ  تَّغِۡفۡر َلَّ ِۡ ا وَّ

َّٰ اَۡلَّۡمرِِ  ََّاِذَّا عَّزَّۡمتَّ ََّتَّوَّك َّۡل عَّ
ِِ َّوَّك ِلِۡيَِّ اِِاّٰلله ُ اّۡلُت َّ ُُيِب   ِِِ ن َّ اّٰلله

160. িসদ আল্লাহ কিামামদর 
িহায়িা কমরন, িাহমল 
ককউ কিামামদর উপর 
পরাক্রান্ত হমি পারমব না। 
আর িসদ সিসন কিামামদর 
িাহািয না কমরন, িমব 
এমন কক আমি, কি 
কিামামদর িাহািয করমি 
পামর? আর আল্লাহর ওপরই 
মুিলমান মনর ভরিা করা 
উসিি। 

160.   If  Allah  helps  

you,  then   no  one  can  

overcome you.  And   if   

He forsakes you,  then  

who  is  there  who  can  

help  you   after   Him.   

And   in  Allah   let  the  

believers put their    

trust.  

ُ َََّلَّ غَّا لِبَّ اِۡن ي َّنُۡصۡرُكُم اّٰلله
َّـُكۡمِ ۡن ذَّا ل ُۡذلُۡكۡم ََّمَّ  وَّاِۡن َي َّ

 ِٖ َّنُۡصُرُكۡم م ِۡن ٌۢ بَّعِۡد َّٰ ال َِّذۡى ي  وَّعَّ
مِنُۡونَِّ َۡ َّتَّوَّك َِّل اّۡلُ ِ ََّلۡي  ِِِ اّٰلله

161.  আর ককান সবেয় 
ক াপন কমর রাখ্া নবীর 
কাজ নয়। আর কি কলাক 
ক াপন করমব কি 

161. And it is not to 

any prophet that he 

would  embezzle. And 

whoever embezzles will 

ِ َِّب   اَّۡن ي َّغُل َّ َّانَّ لِن  وَّمَّۡن ي َّغۡلُۡل وَّمَّا ك
ةِِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ َّاِۡت ِِبَّا غَّل َّ ي  ُثم َّ ي



সকয়ামমির সদন কিই 
ক াপন বস্তু সনময় আিমব। 
অিিঃপর পসরপণ্রভামব পামব 
প্রমিযমক, িা কি অজর ন 
কমরমি। আর িামদর প্রসি 
ককান অনযায় করা হমব 
না। 

come with what he 

embezzled on the Day 

of Resurrection. Then 

every soul will be paid 

in  full  what  it  has  

earned,  and  they  will 

not be wronged.  

َّۡت وَُّهۡم  ب َّۡف َ  م َّا كَّسَّ ُ ن ُتوَِّفه كُل 
َُّمۡونَِّ  ِِِ َلَّ يُۡظل

162.  কি কলাক আল্লাহর 
ইোর অনু ি, কি সক ঐ 
কলামকর িমান হমি পামর, 
কি আল্লাহর করাে অজর ন 
কমরমি? বস্তুিিঃ িার 
ঠিকানা হল কদািখ্। আর 
িা কিইনা সনকৃষ্ট অবস্থান! 

162.  Is then he who 

follows  the  pleasure of 

Allah like him who 

brings upon himself the 

anger from Allah, and   

his abode is Hell, and 

evil, is the destination. 

ۡن ٌۢ  ِ كَّمَّ َّعَّ ِرۡضوَّانَّ اّٰلله ِن ات َّب َّمَّ اََّ
ِ وَّمَّاۡوٰٮُه  ط  م ِنَّ اّٰلله َُّ بَّٓاءَّ بِسَّ

هَّن َُّمِ َِّصۡرُِجَّ  ِِِ  وَّ بِۡ ََّۡ اّۡل

163.  আল্লাহর সনকট 
মানমুের মিরাদা সবসভে 
স্তমরর আর আল্লাহ কদমখ্ন 
িা সকিু িারা কমর। 

163.  They are in 

varying degrees with 

Allah. And Allah is All 

Seer of what they do.  

ِِ جٌٰت ِعنۡدَّ اّٰلله ُ بَِّصۡرٌ ٌۢ ُهۡم دَّرَّ  وَّاّٰلله
لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ِِبَّا ي

164. আল্লাহ ঈমানদারমদর 
উপর অনুগ্রহ কমরমিন কি, 
িামদর মামঝ িামদর 
সনমজমদর মধয কেমক নবী 
পাঠিময়মিন। সিসন িামদর 
জনয িাাঁর আয়ািিম্হ পাঠ 
কমরন। িামদরমক 

পসরমশাধন কমরন এবং 
িামদরমক সকিাব ও 
কামজর কো সশক্ষা কদন। 
বস্তুিিঃ িারা সিল পব্র 
কেমকই পেভ্রষ্ট। 

164.   Certainly, Allah 

conferred a great favor  

upon the believers when 

He raised from among   

them a messenger of  

their own,  reciting  to  

them His verses, and 

purifying them, and 

teaching them the 

Book (the Quran), and 

wisdom. While before 

that they had been in 

manifest error. 

مِِنۡيَّ اِۡذ بَّعَّثَّ  َۡ َّٰ اّۡلُ ُ عَّ َّقَّۡد مَّن َّ اّٰلله ل
ۡوًَلِ ُِ َّتۡلُۡوا َِيِۡهۡم رَّ  م ِۡن اَّنُۡفِسِهۡم ي

يِۡهۡم  َّيِۡهۡم اٰيٰتِه  وَّيُزَّك ِ عَّل
ةَِّ ٓ  ِوَّيُعَّل ُِمُهُم الِۡكتٰبَّ وَّاۡۡلِۡكمَّ
لٰل   َِّٰفۡ ضَّ َّانُۡوا ِمۡن قَّبُۡل ل وَّاِۡن ك

 ِِِ م ُبِۡيِ 

165. িখ্ন কিামামদর উপর 
একটি মুিীবি এমি কপৌিাল, 
অেি কিামরা িার পম্বরই 

165.   And why (was it 

so) when  a  disaster  

struck  you  (in Uhad), 

ٌَّة قَّۡد  ۤ اَّٰصبَّتُۡكۡم م ُِصيۡب اَّوَّّلَّ َّا



সিগুণ কমষ্ট কপৌমি স ময়ি, 
িখ্ন সক কিামরা বলমব, 
এটা ককাো কেমক এল? 
িাহমল বমল দাও, এ কষ্ট 
কিামামদর উপর কপৌমিমি 
কিামারই পক্ষ কেমক। 
সনশ্চয়ই আল্লাহ প্রমিযক 
সবেময়র উপর ক্ষমিাশীল। 

although you had 

struck (them with a 

disaster) twice as  

(great  in  Badr),  you 

said: “From where is 

this.”  Say: “It is from 

yourselves.”  Indeed, 

Allah   has power over 

all things. 

َّيۡهَّا بۡتُۡم م ِثۡل اِاَّصَّ  ُقۡل ٓ  ُقلۡتُۡم اَِّنه هٰذَّ
َّ ۡن ِعنِۡد اَّنُۡفِسُكۡمُِهوَّ مِِ  اِن َّ اّٰلله

ء  قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ ٰٰ كُل   ِِِ عَّ

166.  আর কিসদন দ’ুদল 
ধিমনযর কমাকাসবলা হময়মি; 
কিসদন কিামামদর উপর িা 
আপসিি হময়মি িা 
আল্লাহর হুকুমমই হময়মি 
এবং িা এজনয কি, িামি 
ঈমানদারসদ মক জানা 

িায়। 

166.   And that which 

befell you, on the day 

(of Uhad) when the two 

armies met, was by 

permission of Allah, 

and that He might know 

the true believers.  

َّۡمعِٰن  َّۡومَّ الۡتَّٰقَّ اۡۡل ابَُّكۡم ي ۤ اَّصَّ وَّمَّا
مِِنۡيَّ  َۡ َّمَّ اّۡلُ َّعۡل لِي ِ وَّ  ََّبِاِۡذِن اّٰلله

ِِِ 

167.  এবং িামদরমক িামি 
িনাি করা িায় িারা 
মুনাসফক সিল। আর 
িামদরমক বলা হল এমিা, 
আল্লাহর রামহ লডাই কর 
সকংবা শত্রুসদ মক প্রসিহি 
কর। িারা বমলসিল, 
আমরা িসদ জানিাম কি, 
লডাই হমব, িাহমল অবশযই 
কিামামদর িামে োকিাম। 
কি সদন িারা ঈমামনর 
িুলনায় কুফরীর কািাকাসি 
সিল। িা িামদর অন্তমর 
কনই িারা সনমজর মুমখ্ কি 
কোই বমল বস্তুিিঃআল্লাহ 
ভালভামব জামনন িারা িা 

167. And that He might 

know those who are 

the hypocrites.  And  to  

whom  it  was  said:  

“Come, fight in the 

way of Allah, or 

defend.” They said: “If 

we had known (there 

would be) fighting, we 

would certainly have 

followed you.” They 

were nearer to disbelief 

that day than to faith.  

Saying with their 

mouths that which was 

not in their hearts. And 

Allah   is best aware of 

what they conceal.  

َّاََُّقۡوا َّمَّ ال َِّذيۡنَّ ن َّعۡل لِي ٓ ٓ  وَّقِيۡلَّ ِِوَّ
َِّو  ِ ا ِبيِۡل اّٰلله َِّ َّۡوا قَّاتِلُۡوا ِِفۡ  ُۡم تَّعَّال َلَّ

َّاًَل اۡدََُّعۡوا َُّم قِت َّعۡل َّۡو ن  قَّالُۡوا ل
َّعۡنُٰكۡمِ ت َّب َّۡومَِّٕكِذ  َل َّ  ُهۡم لِلُۡكۡفِر ي

ُب مِنُۡهۡم لَِۡلِٰۡيَّاِنِ َُّقۡولُۡونَّ اَّقۡرَّ  ي
َّي ََّۡ ِِفۡ ُقلُۡوبِِهۡمِ ۡوِٰهِهۡم م َّا ل ََّ  بِا

َّۡكتُُمۡونَِّ َُّم ِِبَّا ي ُ اَّعۡل  ِِِ وَّاّٰلله



সকিু ক াপন কমর োমক। 
168.  ওরা হমলা কি িব 
কলাক, িারা বমি কেমক 
সনমজমদর ভাইমদর িম্বমদ্ধ 
বমল, িসদ িারা আমামদর 
কো শুনি, িমব সনহি হি 
না। িামদরমক বমল সদন, 
এবার কিামামদর সনমজমদর 
উপর কেমক মৃিুযমক িসরময় 
দাও, িসদ কিামরা 
িিযবাদী হময় োক। 

168.  Those who said 

about their brothers   

while sitting (at 

homes):  “If  they  had  

obeyed us, they would 

not have been killed.” 

Say (O Muhammad): 

“Then avert death 

from yourselves if you 

are truthful.”  

َّل َِّذيۡنَّ قَّالُۡوا َِلِۡخوَّاَِنِۡم وَّقَّعَُّدوِۡ َّۡو ا ا ل
َّا مَّا ُقتِلُۡوا اُعۡون ُءۡوا اَّيَّ  ُقۡل ََّاۡدرَّ

َّۡوتَّ اِۡن ُكنۡتُۡم  عَّۡن اَّنُۡفِسُكُم اّۡل
 ِِِ ٰصِدقِۡيَِّ

169.  আর িারা আল্লাহর 
রামহ সনহি হয়, িামদরমক 
িুসম কখ্মনা মৃি মমন 
কমরা না। বরং িারা 
সনমজমদর পালনকির ার 
সনকট জীসবি ও 
জীসবকাপ্রাপ্ত। 

169. And do not  think  

of  those  who   are   

killed  in the  way  of  

Allah  as  dead. Nay 

but, they are alive  

with  their  Lord,  they 

are given provision.  

ِبيِۡل  َِّ بَّ َّ ال َِّذيۡنَّ ُقتِلُۡوا ِِفۡ  ۡسَّ وََّلَّ ُتَّ
ِ اَّۡموَّاتًا ب ِِهۡمِاّٰلله َّٓاٌء ِعنۡدَّ رَّ   بَّۡل اَّۡحي
 ِِِ يُۡرزَُّقۡونَّ 

170. আল্লাহ সনমজর অনুগ্রহ 
কেমক িা দান কমরমিন 
িার কপ্রসক্ষমি িারা আনে 
উদিাপন করমি। আর 
িারা এখ্নও িামদর কামি 
এমি কপৌাঁমিসন িামদর 
কপিমন িামদর জমনয আনে 
প্রকাশ কমর। কারণ, িামদর 
ককান ভয় ভীসিও কনই এবং 
ককান সিন্তা ভাবনাও কনই। 

170.  Jubilant  in  that 

which Allah has 

bestowed upon  them  

of  His  bounty,  and  

rejoicing  about  those 

(to be martyred)  who  

have  not  joined them, 

from those left behind, 

that   there   shall   be  

no   fear   upon   them,  

nor  shall they grieve.  

ُ ِمۡن ََّۡضلِه   ََِّرِحۡيَِّ ۤ اٰتُِٰٕهُم اّٰلله  ِِبَّا
َّۡم  َّۡستَّبِۡشُرۡونَّ بِال َِّذيۡنَّ ل وَّي
لِۡفِهۡم  اََّل َّ  ُقۡوا بِِهۡم م ِۡن خَّ َّلۡحَّ ي
َّيِۡهۡم وََّلَّ ُهۡم  ۡوٌف عَّل خَّ

ۡزَّنُۡونَِّ  ِِِ ُيَّ
171.  আল্লাহর কনয়ামি ও 
অনুগ্রমহর জমনয িারা 
আনে প্রকাশ কমর এবং িা 
এভামব কি, আল্লাহ, 

171.   They  rejoice  

because of   the   favor  

from  Allah  and  a  

bounty, and  that Allah 

will not waste the 

 ِ ة  م ِنَّ اّٰلله َّۡستَّبِۡشُرۡونَّ بِنِعۡمَّ ي
 َّ اَّن َّ اّٰلله َلَّ يُِضيُۡع اَّۡجرَّ وَََّّۡضل   و َّ



ঈমানদারমদর শ্রমফল 
সবনষ্ট কমরন না। 

reward of those who 

believe.   َِّمِِنۡي َۡ   ٓ ٓ ِِاّۡلُ
172.  িারা আহি হময় 
পডার পমরও আল্লাহ এবং 
িাাঁর রিম্লর সনমদর শ মানয 
কমরমি, িামদর মমধয িারা 
িৎ ও পরমহি ার, িামদর 
জনয রময়মি মহান 
িওয়াব। 

172.  Those who 

responded to Allah and 

the messenger after 

what befell them of 

injury (in the fight). 

For those who did  

good among them, and 

feared (Allah), there is 

a great reward.  

ۡوِل  ُِ ِ وَّالر َّ ابُۡوا ّٰلِله تَّجَّ ِۡ َّل َِّذيۡنَّ ا ا
ابَُّهُم الۡقَّۡرحُِ ۤ اَّصَّ ٓ ُٓؕ ِِمۡن ٌۢ بَّعِۡد مَّا
نُۡوا مِنُۡهۡم وَّات َّقَّۡوا  لِل َِّذيۡنَّ اَّۡحسَّ

 ِِِ عَِّظيٌۡمِ اَّۡجٌرِ
173.  িামদরমক কলামকরা 
বমলমি কি, কিামামদর িামে 
কমাকামবলা করার জনয 
কলামকরা িমামবশ কমরমি 
বহু িাজ-িরঞ্জাম; িামদর 
ভয় কর। িখ্ন িামদর 
সবশ্বাি আরও দঢৃ়ির হময় 
িায় এবং িারা বমল, 
আমামদর জনয আল্লাহই 
িমেষ্ট; কিই না িমৎকার 
কাসময়াবীদানকারী। 

173.  Those  (believers)  

to whom men 

(hypocrites)  said: 

“Surely, the people (an 

army of pagans) have 

gathered against you, 

so fear them.”  But  it 

(only)  increased  them 

in faith, and they said: 

“Allah  is sufficient for 

us, and excellent (is 

He) for trusting.”  

ُُم الن َّاُس اِن َّ الن َّاسَّ  َّل َِّذيۡنَّ قَّالَّ َلَّ ا
ۡوُهۡم  َّـُكۡم ََّاۡخشَّ َُّعۡوا ل قَّۡد َجَّ

ادَُّهۡم اِٰۡيٰنًا َّا  ٓ ََِِّزَّ ۡسبُن قَّالُۡوا حَّ و َّ
ُ وَّنِعۡمَّ الۡوَِّكيُۡلِ  ِِِ اّٰلله

174.  অিিঃপর সফমর এল 
মুিলমানরা আল্লাহর 
অনুগ্রহ সনময়, িমদর সকিুই 
অসনষ্ট হমলা না। িারপর 
িারা আল্লাহর ইোর 
অনু ি হল। বস্তুিিঃ 
আল্লাহর অনুগ্রহ অসি 
সবরাট। 

174.  So  they  returned 

with favor from   Allah 

and bounty,  no  harm  

touched them. And 

they  followed  the   

pleasure of Allah. And  

Allah  is  the owner  of  

great  bounty.  

ِ وَََّّۡضل  ََّانْقَِّ ة  م ِنَّ اّٰلله َّبُۡوا بِنِعۡمَّ ل
َُّعۡوا  ات َّب ۡوٌٓء  و َّ ُِ ۡسُهۡم  ۡسَّ ل َّۡم ٰيَّ

ِِ ُ ُذۡو ََّۡضل  ِرۡضوَّانَّ اّٰلله  وَّاّٰلله
ِ  ِِِ عَِّظيۡم 

175.  এরা কি রময়মি, 
এরাই হমল শয়িান, এরা 
সনমজমদর বনু্ধমদর বযাপামর 

175.   That  is  only  the  

Satan  who  frightens  

(you)  of  his  

ُف  يٰۡطُن َُيَّو ِ َّا ذٰلُِكُم الش َّ اَِّ َّ



ভীসি প্রদশরন কমর। িিুরাং 
কিামরা িামদর ভয় কমরা 
না। আর কিামরা িসদ 
ঈমানদার হময় োক, িমব 
আমামক ভয় কর। 

supporters. So do not 

fear them,  and   fear  

Me,   if  you  are (true)  

believers.  

ِٖ اَّۡولِِ َّٓاءَّ َُۡوِن  ي ا َُۡوُهۡم وَّخَّ َّا َََّلَّ ُتَّ
مِِنۡيَِّ َۡ ُ  ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم م 

176.  আর িারা কুফমরর 
সদমক ধাসবি হমে িারা 
কিন কিামাসদ মক সিন্তাসম্বি 
কমর না কিামল। িারা 
আল্লাহ িা’আলার ককান 
সকিুই অসনষ্ট িাধন করমি 
পারমব না। আমখ্রামি 
িামদরমক ককান কলযাণ 
দান না করাই আল্লাহর 
ইো। বস্তুিিঃ িামদর জমনয 
রময়মি মহা শাসস্ত। 

176. And let not grieve   

you  (O  Muhammad) 

those  who  hasten  into  

disbelief.   Indeed, they 

will never  harm  Allah  

anything at  all.   Allah  

intends that He should   

give them  no  portion   

in  the Hereafter.  And  

for  them  is a great 

punishment.   

اِرُعۡونَّ ِِف  ُۡزنۡكَّ ال َِّذيۡنَّ يُسَّ وََّلَّ ُيَّ
يۡـًـاالُۡكۡفرِِ َّ شَّ وا اّٰلله َّۡن ي َُّضر ُ ُۡم ل   اَِن َّ

ا ِِف  ظ ً ُۡم حَّ ۡعَّلَّ َلَّ ُ اََّل َّ َيَّ يُِريُۡد اّٰلله
ةِِ ُۡم عَّذَّاٌب عَِّظيٌۡمِاَۡلِٰخرَّ   وََّلَّ

ِِِ 

177.  িারা ঈমামনর 
পসরবমির  কুফর ক্রয় কমর 
সনময়মি, িারা আল্লাহ 
িা’আলার সকিুই 
ক্ষসিিাধন করমি পারমব 
না। আর িামদর জনয 
রময়মি কবদনাদায়ক শাসস্ত। 

177. Certainly, those 

who purchase disbelief 

for (the price of)  faith, 

never will they  harm  

Allah anything   at  all.  

And  for  them  is a 

painful punishment.  

َُّوا الُۡكۡفرَّ  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اۡشَتَّ
يۡــًا َّ شَّ وا اّٰلله َّۡن ي َُّضر ُ  بِاَۡلِٰۡيَّاِن ل

َّلِيٌۡمِ ُۡم عَّذَّاٌب ا َلَّ  ِِِ و َّ

178.  কামফররা কিন মমন 
না কমর কি আসম কি, 
অবকাশ দান কসর, িা 
িামদর পমক্ষ কলযাণকর। 
আসম কিা িামদরমক 
অবকাশ কদই িামি কমর 
িারা পামপ উেসি লাভ 
করমি পামর। বস্তুিিঃ 
িামদর জনয রময়মি 
লাঞ্ছনাজনক শাসস্ত। 

178.  And let not those 

who disbelieve think 

that the respite   We  

give  them  is good  for   

them.  We  only give 

them respite  that  they   

may   increase  in  sin.  

And  for  them  is a 

humiliating  

punishment.   

َّا  بَّ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوۤا اََّّ َّ ۡسَّ وََّلَّ ُيَّ
َّنُۡفِسِهۡمِ ۡرٌ َِل  ُۡم خَّ ۡ َلَّ ِٰ َّا َُّۡ  اَِّ َّ
َّۡزدَّاُدۡوۤا اَِۡثًا ُۡم لِي ۡ َلَّ ِٰ ُۡم َُّۡ  وََّلَّ

ُِهۡيٌِ  ِِِ عَّذَّاٌب م 



179.  নাপাকমক পাক 
কেমক পেৃক কমর কদয়া 
পিরন্ত আল্লাহ এমন নন কি, 
ঈমানদার ণমক কি 
অবস্থামিই রাখ্মবন িামি 
কিামরা রময়ি, আর আল্লাহ 
এমন নন কি, কিামাসদ মক 
 ায়মবর িংবাদ কদমবন। 
সকন্তু আল্লাহ স্বীয় রিল্ 
 মণর মমধয িামক ইো 
বািাই কমর সনময়মিন। 
িিুরাং আল্লাহর ওপর এবং 
িাাঁর রিল্ মণর ওপর 
কিামরা প্রিযয় স্থাপন কর। 
বস্তুিিঃ কিামরা িসদ সবশ্বাি 
ও পরমহি ারীর ওপর 
প্রসিসষ্ঠি কেমক োক, িমব 
কিামামদর জমনয রময়মি 
সবরাট প্রসিদান। 

179.   Allah   will   not 

leave  the  believers  in  

that  (state)   in   which   

you   are   (now),   until  

He separates the evil  

from  the  good.  Nor 

would Allah disclose to 

you of the unseen. But 

Allah chooses of His 

messengers whom   He 

wills.  So   believe   in 

Allah  and  His  

messengers. And if you 

believe  and  fear 

(Allah), then for you 

there is a great reward. 

 ۤ ٰٰ مَّا مِِنۡيَّ عَّ َۡ َّذَّرَّ اّۡلُ ُ لِي مَّا كَّانَّ اّٰلله
َِّبيۡثَّ ِمنَّ  يۡزَّ اۡۡل ِ َّيِۡه حَِّته ٰيَّ اَّنۡتُۡم عَّل

ي ِِبِ ُ لِيُۡطلِعَُّكۡم الط َّ  وَّمَّا كَّانَّ اّٰلله
َِّبۡ ِمۡن  ۡت َّ َيَّ َّيِۡب وَّ لِٰكن َّ اّٰلله َّٰ الۡغ عَّ

ٓاءُِ لِه  مَّۡن ي َّشَّ ُِ ُ ِٰ ر  ِ ََّا مِنُۡوا بِاّٰلله
لِهِ  ُِ ُر تَّت َُّقۡوا وَّ مِنُۡوا وَّ َۡ  وَّاِۡن ُت

َـُّكۡم اَّۡجٌر عَِّظيٌۡمِ  ِِِ ََّل

180.  আল্লাহ িামদরমক 
সনমজর অনগু্রমহ িা দান 
কমরমিন িামি িারা 
কৃপণিা কমর এই কাপরনয 
িামদর জনয মিলকর হমব 
বমল িারা কিন ধারণা না 
কমর। বরং এটা িামদর 
পমক্ষ একান্তই ক্ষসিকর 
প্রসিপে হমব। িামি িারা 
কাপরনয কমর কি িমস্ত ধন-
িম্পদমক সকয়ামমির সদন 
িামদর  লায় কবডী বাসনময় 
পরামনা হমব। আর আল্লাহ 
হমেন আিমান ও িমীমনর 

180.  And let not those 

who withhold that 

which  Allah  has  

bestowed upon  them  

of  His bounty  think  

that  it  is  better  for  

them. Nay, it is worse 

for them. It will be a 

twisted collar around 

their necks that which 

they withheld on the 

Day of Resurrection. 

And to Allah belongs 

the heritage of the 

heavens and the earth.  

 ۤ لُۡونَّ ِِبَّا َُّ ۡ َّب بَّ َّ ال َِّذيۡنَّ ي ۡسَّ وََّلَّ ُيَّ
ۡرًا  ُ ِمۡن ََّۡضلِه  ُهوَّ خَّ اٰتُِٰٕهُم اّٰلله

ُۡمِ ُۡمَِل َّ ٌ َل َّ ُقۡونَّ  بَّۡل ُهوَّ شَّر  و َّ يُطَّ َِّ  
َّۡومَّ ا ِلُۡوا بِه  ي ةِِمَّا ِبَّ ِ لۡقِيٰمَّ  وَّ ّٰلِله

مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِضِ  ِمۡرَّاُث الس َّ
بِۡرٌِ لُۡونَّ خَّ ُ ِِبَّا تَّعۡمَّ  ِِِ وَّاّٰلله



পরম িত্ত্বাসধকারী। আর িা 
সকিু কিামরা কর; আল্লাহ 
কি িম্পমকর  জামনন। 

And Allah is well 

informed of what you 

do.  

181.  সনিঃিমেমহ আল্লাহ 
িামদর কো শুমনমিন, 
িারা বমলমি কি, আল্লাহ 
হমেন অভাবগ্রস্ত আর 
আমরা সবত্তবান! এখ্ন 
আসম িামদর কো এবং 
কিিব নবীমক িারা 
অনযায়ভামব হিযা কমরমি 
িা সলমখ্ রাখ্ব, অিিঃপর 
বলব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত 
আগুমনর আিাব। 

181.  Certainly, Allah 

has heard the statement 

of those who said: 

“Indeed, Allah is poor,  

and we are rich.” We 

shall  record  what they 

said, and  their  killing  

of the prophets without 

right,  and  We shall 

say: “Taste you the 

punishment of burning  

fire.”  

ُ قَّۡولَّ ال َِّذيۡنَّ قَّالُۡوۤا  عَّ اّٰلله ِ َّقَّۡد َسَّ ل
َّٓاءُِ ُۡن اَّۡغِني َنَّ َّ ََّقِۡرٌ و َّ  اِن َّ اّٰلله
َُّهُم  نَّۡكتُُب مَّا قَّالُۡوا وَّقَّتۡل َِّ

ق  ِ َّۡرِ حَّ َّٓاءَّ بِغ ۡ ٌِۢبي َّن َّقُِِاَۡل ن ۡوُل ُذۡوُقۡوا ٓ ٓ  و َّ
َِّريِۡقِ  ِِِ عَّذَّابَّ اۡۡل

182.  এ হল িারই প্রসিফল 
িা কিামরা ইসিপম্বর 
সনমজর হামি পাঠিময়ি। 
বস্তুিিঃ আল্লাহ বাোমদর 
প্রসি অিযািার কমরন না। 

182.  That is because of 

that which your own 

hands have sent before. 

And certainly, Allah   

is  not  unjust  to  (His)  

servants.  

مَّۡت اَّيِۡديُۡكۡم وَّاَّن َّ  ذٰلِكَّ ِِبَّا قَّد َّ
م  ل ِلۡعَِّبيۡدِِ َل َّ َّي ََّۡ بِظَّ َّ ل  ِِِ اّٰلله

183.  কি িমস্ত কলাক, িারা 
বমল কি, আল্লাহ আমাসদ মক 
এমন ককান রিম্লর ওপর 
সবশ্বাি না করমি বমল 
করমখ্মিন িিক্ষণ না িারা 
আমামদর সনকট এমন 
ককারবানী সনময় আিমবন 
িামক আগুন গ্রাি কমর 
কনমব। িুসম িামদর বমল 
দাও, কিামামদর মামঝ 
আমার পম্বর বহু রিল্ 
সনদশরনিম্হ এবং কিামরা 
িা আব্দার কমরি িা সনময় 

183.   Those who said: 

“Indeed, Allah has 

taken our promise that 

we believe not in any 

messenger until he 

brings to us an offering 

which fire (from 

heaven) shall devour.” 

Say (O Muhammad): 

“There have indeed 

come to you 

messengers before me 

with clear signs, and 

with that which you 

ۤ اََّل َّ  َّا َّيۡن َّ عَِّهدَّ اِل َّل َِّذيۡنَّ قَّالُۡوۤا اِن َّ اّٰلله ا
َّاۡتِيَّنَّا  ۡول  حَِّته ي ُِ ِمنَّ لِرَّ َۡ ُ ن

 ُقۡل قَّۡد بُِقۡربَّان  تَّاۡكُلُُه الن َّارُِ
َّي ِنِٰت  ۡ بِالۡب ِٰ ۡ ٌل م ِۡن قَّب ُِ ٓاءَُّكۡم ُر جَّ

ۡم ََّلِمَّ قَّتَّلۡتُُمۡوُهۡم وَّبِال َِّذۡى ُقلۡتُِ
 ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ



এমিসিমলন, িখ্ন কিামরা 
ককন িামদরমক হিযা করমল 
িসদ কিামরা িিয হময় োক। 

describe. So why did 

you kill them, if you 

are truthful.”  

184.  িািাডা এরা িসদ 
কিামামক সমেযা প্রসিপে 
কমর, িমব কিামার পম্বরও 
এরা এমন বহু নবীমক 
সমেযা প্রসিপে কমরমি, 
িারা সনদশরন িম্হ সনময় 
এমিসিমলন। এবং 

এমনসিমলন িহীফা ও প্রদীপ্ত 
গ্রন্থ। 

184. Then if they deny 

you (O Muhammad), 

so indeed were denied 

messengers before you, 

who  came  with  clear  

signs, and the 

Scripture, and the 

enlightening  Book.  

ٌل  ُِ بَّ ُر بُۡوكَّ ََّقَّۡد ُكذ ِ ََّاِۡن كَّذ َّ
ُبِر  ُ َّي ِنِٰت وَّالز  ٓاُءۡو بِالۡب م ِۡن قَّبۡلِكَّ جَّ

ِٰ  ِِِ ِب اّۡلُِنۡرِِوَّالِۡكت

185.  প্রমিযক প্রাণীমক 
আস্বাদন করমি হমব মিুৃয। 
আর কিামরা সকয়ামমির 
সদন পসরপণ্র বদলা প্রাপ্ত 
হমব। িারপর িামক কদািখ্ 
কেমক দম্র রাখ্া হমব এবং 
জাোমি প্রমবশ করামনা 
হমব, িার কািরসিসদ্ধ 
ঘটমব। আর পাসেরব জীবন 
কধাাঁকা িাডা অনয ককান 
িম্পদ নয়। 

185.  Every soul will 

taste   death. And you 

will only be paid in full 

your wages on the Day 

of Resurrection. Then 

whoever is removed 

from the Fire, and is 

admitted to Paradise, 

then indeed, he is 

successful.  And   the 

life  of   this    world  is 

not but an enjoyment 

of  deception.  

َّۡوِتِ َّۡف َ  ذَّٓاٮكِقَُّة اّۡل ُ ن َّا كُل   وَّاَِّ َّ
ةِِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ ُكۡم ي  ُتوََّ َّۡونَّ اُُجۡورَّ
ۡن ُزۡحِزحَّ عَِّن الن َّاِر وَّاُۡدِخلَّ  ََّمَّ

َّـن َّةَّ ََّقَّۡد ََّازَِّ ۤ ِاۡۡل َّا نۡي ُ َّيٰوُة الد   وَّمَّا اۡۡل
ُُ الۡغُُرۡورِِ  ِِِ اَِل َّ مَّتَّا

186.  অবশয ধন-িম্পমদ 
এবং জনিম্পমদ কিামামদর 
পরীক্ষা হমব এবং অবশয 
কিামরা শুনমব পব্রবি  
আহমল সকিাবমদর কামি 
এবং মুশমরকমদর কামি বহু 
অমশাভন উসি। আর িসদ 
কিামরা ধধিরয ধারণ কর 
এবং পরমহি ারী অবলম্বন 

186. You shall certainly 

be tested in your wealth, 

and your personal 

selves, and you shall 

certainly hear from 

those who were given 

the Scripture before 

you, and from those 

who ascribe partners 

ۤ اَّۡموَّالُِكۡم  َُّون َّ ِِفۡ َّـتُبۡل ل
اَّنُۡفِسُكۡمِ َّـتَّۡسمَُّعن َّ ِمنَّ  وَّ ل وَّ

ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ ِمۡن قَّبۡلُِكۡم 
ُكۡوۤا اَّذًى كَّثِۡرًا  وَِّمنَّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡشرَّ



কর, িমব িা হমব একান্ত 
িৎিাহমির বযাপার। 

(to Allah) many hurtful 

things. And if you 

persevere and fear 

(Allah), then indeed 

that is of the matters of 

determination.  

تَّت َُّقۡوا ََّاِن َِّ ۡوا وَّ ُ ِۡ ذٰلِكَّ  وَّاِۡن تَّۡص
 ِِِ ِمۡن عَّۡزِم اَۡلُُمۡورِِ

187.  আর আল্লাহ িখ্ন 
আহমল সকিাবমদর কাি 
কেমক প্রসিজ্ঞা গ্রহণ করমলন 
কি, িা মানমুের সনকট 
বণরনা করমব এবং ক াপন 
করমব না, িখ্ন িারা কি 
প্রসিজ্ঞামক সনমজমদর 
কপিমন কফমল রাখ্ল আর 
িার ককনা-কবিা করল 
িামানয ম্মলযর সবসনমময়। 
িিুরাং কিই না মে 
িামদর এ কবিা-ককনা। 

187.   And  when Allah 

took  a  covenant  from   

those who  were given 

the Scripture (saying): 

“You must make it 

clear to mankind and 

not  conceal it.”  But 

they threw it away 

behind their backs, 

and purchased with it 

a small gain. So evil is 

that which they have 

purchased.  

َّاقَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا  ُ ِميۡث ذَّ اّٰلله اِۡذ اَّخَّ وَّ
نُن َّه  لِلن َّاِس وََّلَّ  َّي ِ َّتُب الِۡكتٰبَّ ل

َّهِ  ٓاءَّ  تَّۡكتُُمۡون ُٖ وَّرَّ َُّذۡو ََّنَّب
َّنًا قَّلِيًَۡلُؕ  َّۡوا بِه  َثَّ ُهۡوِرِهۡم وَّ اۡشَتَّ ُُ

َِّ ُۡونَََِّّبِۡ ََّۡ مَّا ي  ِِِ ۡشَتَّ

188.  িুসম মমন কমরা না, 
িারা সনমজমদর কৃিকমমরর 
উপর আনসেি হয় এবং না 
করা সবেময়র জনয প্রশংিা 
কামনা কমর, িারা আমার 
সনকট কেমক অবযাহসি 
লাভ কমরমি। বস্তুিিঃ 
িামদর জমনয রময়মি 
কবদনাদায়ক আিাব। 

188. Do not  think  that 

those  who  rejoice  in  

what they have brought 

about, and they  love  

to be praised for what  

they  have  not  done.  

So do not think them 

(to be) in safety from 

the punishment. And 

for them is a painful 

punishment.  

 ۤ ُحۡونَّ ِِبَّا َّۡفرَّ بَّ َّ ال َِّذيۡنَّ ي ۡسَّ َلَّ ُتَّ
َّۡم اَّتَّْوا و َِّ ُدۡوا ِِبَّا ل ۡمَّ ُ ُُيِب ُۡونَّ اَّۡن ُي 

بَّن َُّهۡم ِِبَّفَّازَّة  م ِنَّ  ۡسَّ َّۡفعَّلُۡوا َََّلَّ ُتَّ ي
َّلِيٌۡمِالۡعَّذَّاِبِ ُۡم عَّذَّاٌب ا  ِِِ  وََّلَّ

189.  আর আল্লাহর জনযই 
হল আিমান ও িসমমনর 
বাদশাহী। আল্লাহই িবর 
সবেময় ক্ষমিার অসধকারী। 

189.   And to Allah 

belongs the dominion 

of the heavens and the 

earth. And Allah has 

power over all things. 

مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِضِ ِ ُملُۡك الس َّ  وَّّٰلِله
ء  قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ ٰٰ كُل  ُ عَّ ِِِِ وَّاّٰلله



190.  সনশ্চয় আিমান ও 
িমীন িসৃষ্টমি এবং রাসি ও 
সদমনর আবির মন সনদশরন 
রময়মি কবাধ িম্পে 
কলাকমদর জমনয। 

190.   Certainly,  in  the  

creation of the heavens 

and the earth, and the 

alternation of the  

night  and  the day, are 

indeed signs for those 

of understanding.  

مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِض  لِۡق الس َّ اِن َّ ِِفۡ خَّ
ِف ال َّيِۡل وَّالن َِّ ٰيٰت  وَّاۡختَِلَّ هَّاِر َلَّ

َّاِبِ  َّلۡب ُوِٰلۡ اَۡل   ِٓ َِل 
191.  িাাঁরা দাাঁসডময়, বমি, 
ও শাসয়ি অবস্থায় 
আল্লাহমক স্মরণ কমর এবং 
সিন্তা  মবেণা কমর 
আিমান ও জসমন িসৃষ্টর 
সবেমি, (িারা বমল) 
পরওয়ারমদ ার! এিব িুসম 
অনেরক িসৃষ্ট করসন। িকল 
পসবিিা কিামারই, 
আমাসদ মক িুসম কদািমখ্র 
শাসস্ত কেমক বাাঁিাও। 

191. Those who 

remember Allah, 

standing, and sitting, 

and (lying) on their 

sides, and  reflect   in  

the  creation  of the 

heavens and  the earth, 

(saying): “Our Lord, 

You  have not  created   

this in  vain.  Glory be   

to You.  So protect  us  

from the punishment  

of the Fire.”  

َّامًا  َّ قِي َّۡذُكُرۡونَّ اّٰلله ال َِّذيۡنَّ ي
ٰٰ ُجنُۡوبِِهۡم  عَّ قُُعۡودًا و َّ و َّ
مٰوِٰت  لِۡق الس َّ ُرۡونَّ ِِفۡ خَّ َّتَّفَّك َّ ي وَّ

ا وَّاَۡلَّۡرِضِ َّۡقتَّ هٰذَّ ل ب َّنَّا مَّا خَّ  رَّ
َّا عَّذَّابَّ ِبَّاِيًَلِ بٰۡحنَّكَّ ََّقِن ُِ   ٓ
 ِِِ الن َّارِِ

192.  কহ আমামদর 
পালনকির া! সনশ্চয় িুসম 
িামক কদািমখ্ সনমক্ষপ 
করমল িামক িবিমময় 
অপমাসনি করমল; আর 
জামলমমদর জমনয কিা 
িাহািযকারী কনই। 

192. “Our Lord, 

indeed, whoever You 

admit to the Fire, then 

certainly, You have 

disgraced him. And for 

wrongdoers there will 

not be any helpers.”  

ۤ اِن َّكَّ مَّۡن ُتۡدِخِل الن َّارَّ ََّقَّۡد  ب َّنَّا رَّ
َّهِ  يۡت لِِمۡيَّ ِمۡن اَّۡخزَّ  وَّمَّا لِلظه
ارِ   ِِِ اَّنۡصَّ

193.  কহ আমামদর 
পালনকির া! আমরা 
সনসশ্চিরূমপ শুমনসি 
একজন আহবানকারীমক 
ঈমামনর প্রসি আহবান 
করমি কি, কিামামদর 
পালনকির ার প্রসি ঈমান 

193. “Our Lord, indeed 

We have heard a caller 

(Muhammad) calling  

to faith (saying) that:  

‘Believe  you  in  your  

Lord.’ So we believed. 

Our Lord, so forgive us   

َّاِدۡى  َّا ُمنَّاِديًا ي ُن عۡن ِ ۤ اِن َّنَّا َسَّ ب َّنَّا ر َّ
ِٰ ب ُِكۡم ََّاٰمَّن َّالَِۡلِٰۡيَّاِن اَّۡن ا  ٓ ِِمِنُۡوا بِرَّ

َّنَّا ُذنُۡوبَّنَّا وَّكَّف ِۡر عَّن َّا  ب َّنَّا ََّاۡغِفۡر ل رَّ
ارِِ َّبۡرَّ تَّوََّ َّنَّا مَّعَّ اَۡل َّا وَّ ي ِاٰتِن َِّ ِِِ 



আন; িাই আমরা ঈমান 
এমনসি। কহ আমামদর 
পালনকির া! অিিঃপর 
আমামদর িকল ক ানাহ 
মাফ কর এবং আমামদর 
িকল কদােত্রুটি দরু কমর 
দাও, আর আমামদর মৃিুয 
দাও কনক কলাকমদর িামে। 

our sins,  and   remove  

from  us  our   evil   

deeds,   and   cause   us  

to  die  with   the  

righteous.”  

194.  কহ আমামদর 
পালনকির া! আমামদরমক 
দাও, িা িুসম ওয়াদা 
কমরি কিামার রিল্ মণর 
মাধযমম এবং সকয়ামমির 
সদন আমাসদ মক িুসম 
অপমাসনি কমরা না। 
সনশ্চয় িুসম ওয়াদা কখ্লাফ 
কমরা না। 

194. “Our Lord, and 

grant us that which 

You promised us 

through Your 

messengers, and do not 

humiliate us on the 

Day of Resurrection. 

Indeed, You do not 

break (Your) promise.”  

َّا مَّا وَِّ اٰتِن ب َّنَّا وَّ لِكَّ رَّ ُِ ٰٰ ُر عَّدت َّنَّا عَّ
َّۡومَّ الۡقِيٰمَّةِِ َّا ي  اِن َّكَّ َلَّ وََّلَّ ُُتِۡزن

 ِِِ ُُتۡلُِف اّۡلِيۡعَّادَِّ

195.  অিিঃপর িামদর 
পালনকির া িামদর কদায়া 
(এই বমল) কবুল কমর 
সনমলন কি, আসম কিামামদর 
ককান পসরশ্রমকারীর 
পসরশ্রমই সবনষ্ট কসর না, 
িা কি পরুুে কহাক সকংবা 
স্ত্রীমলাক। কিামরা পরস্পর 
এক। িারপর কি িমস্ত 
কলাক িারা সহজরি 
কমরমি, িামদরমক সনমজমদর 
কদশ কেমক কবর কমর কদওয়া 
হময়মি এবং িামদর প্রসি 
উৎপীডন করা হময়মি 
আমার পমে এবং িারা 
লডাই কমরমি ও মৃিুযবরণ 

195.  So  their  Lord 

responded   them   

(saying): “Indeed,   

never will  I allow to be  

lost  the  deed  of  (any)    

doer   among    you, of  

male or female. You 

are one  from  another. 

So those who  

emigrated,  and were 

driven  out  from  their  

homes,   and    suffered  

harm  in  My  cause,  

and  who  fought,  and  

were  killed. Surely, I 

will remove  from them 

their  evil  deeds,   and 

 ۤ ۡ َلَّ ب ُُهۡم اَِّن ِ ُۡم رَّ ابَّ َلَّ تَّجَّ ِۡ ََّا
اُِضيُۡع عَّمَّلَّ عَّاِمل  م ِنُۡكۡم م ِۡن 

ِ بَّعُۡضكُِذَّكَّر  اَّۡو اُنۡثٰى  ۡم م ِۡن ٌۢ بَّعۡض 
ُرۡوا وَّاُۡخِرُجۡوا ِمۡن  ََّال َِّذيۡنَّ هَّاجَّ
َّلُۡوا  ۡ وَّقٰت ِٰ ۡ ِبي َِّ َّاِرِهۡم وَّاُۡوُذۡوا ِِفۡ  ِدي
ي ِاَِٰتِۡم  َِّ ن َّ عَّنُۡهۡم  ُكَّف ِرَّ ُقتِلُۡوا َلَّ وَّ
ِۡرۡى ِمۡن  َّن َُّهۡم جَّنهت  َتَّ ُۡدِخل وََّلَّ

ََّۡنُٰرِ ۡتِهَّا اَۡل ُِِتَّ  وَّ  ثَّوَّابًا م ِۡن ِعنِۡد اّٰلله



কমরমি, অবশযই আসম 

িামদর উপর কেমক 

অকলযাণমক অপিাসরি 
করব। এবং িামদরমক প্রসবষ্ট 
করব জাোমি িার িলমদমশ 
নহর িম্হ প্রবাসহি। এই 
হমলা সবসনময় আল্লাহর পক্ষ 
কেমক। আর আল্লাহর সনকট 
রময়মি উত্তম সবসনময়। 

surely I will enter  

them  into Gardens 

underneath which 

rivers flow. A reward 

from Allah. And Allah, 

with Him is the best of 

the rewards.”  

ٖ  ُحۡسُن الث َّوَّاِبِ ُ ِعنۡدَّ  ِِِ اّٰلله

196.  ন রীমি কামফরমদর 
িাল-িলন কিন 

কিামাসদ মক কধাাঁকা না 
কদয়। 

196.  Let   not   deceive 

you the movement  

(with affluence), of  

those  who disbelieve, 

through  the  land.    

ن َّكَّ تَّقَّل ُُب ا َّغُر َّ ل َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا َلَّ ي
ِدُؕ  ِِِ ِِف الۡبَِلَّ

197.  এটা হমলা িামানয 
ফায়দা-এরপর িামদর 
ঠিকানা হমব কদািখ্। আর 
কিটি হমলা অসি সনকৃষ্ট 
অবস্থান। 

197. A brief enjoyment. 

Then afterwards, their 

ultimate  abode  will  

be Hell. And  an  evil   

resting  place. 

 ٌُ هَّن َُّمِ قَّلِيٌۡلِمَّتَّا  ُثم َّ مَّاۡوٰٮُهۡم جَّ
 ِِِ وَّ بِۡ ََّۡ اّۡلِهَّادُِ

198.  সকন্তু িারা ভয় কমর 
সনমজমদর পালনকির ামক 
িামদর জমনয রময়মি জাোি 
িার িলমদমশ প্রবাসহি 
রময়মি প্রস্রবণ। িামি 
আল্লাহর পক্ষ কেমক িদা 
আপযায়ন িলমি োকমব। 
আর িা আল্লাহর সনকট 
রময়মি, িা িৎকমরশীলমদর 
জমনয একান্তই উত্তম। 

198.   But  those  who   

fear   their   Lord,   for  

them  are  Gardens  

underneath  which  

rivers  flow,  they  will   

abide   forever  therein.   

A   gift    of    welcome    

from  Allah.  And   that 

which  is  with  Allah  

is   better   for   the   

righteous.  

ُۡم  ب َُّهۡم َلَّ لِٰكِن ال َِّذيۡنَّ ات َّقَّۡوا رَّ
ََّۡنُٰر  ۡتِهَّا اَۡل ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ جَّنهٌت َتَّ
ِِ  ٰخلِِديۡنَّ َِيۡهَّا نُُزَلً م ِۡن ِعنِۡد اّٰلله

ارِِ َّبۡرَّ ۡرٌ ل َِۡل ِ خَّ  ِِِ وَّمَّا ِعنۡدَّ اّٰلله

199.  আর আহমল 
সকিাবমদর মমধয ককউ 
ককউ এমনও রময়মি, িারা 
আল্লাহর উপর ঈমান আমন 

199.   And   indeed,  

among the  People of 

the Scripture there   

are  those  who  believe  

ِمُنِ َۡ ُ َّۡن ي   وَّاِن َّ ِمۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب ّلَّ
ۤ اُنِۡزلَّ  َّيُۡكۡم وَّمَّا ۤ اُنِۡزلَّ اِل ِ وَّمَّا بِاّٰلله



এবং িা সকিু কিামার উপর 
অবিীণর হয় আর িা সকিু 
িামদর উপর অবিীণর 
হময়মি কিগুমলার উপর, 
আল্লাহর িামমন সবনয়াবনি 
োমক এবং আল্লার 
আয়ািিমুহমক স্বল্পমুমলযর 
সবসনমময় িওদা কমর না, 
িারাই হমলা কি কলাক 
িামদর জনয পাসরশ্রসমক 
রময়মি িামদর পালনকির ার 
সনকট। সনশ্চয়ই আল্লাহ 
িোশীঘ্র সহিাব িুসকময় 

কদন। 

in  Allah  and that 

which is revealed  to  

you,  and   that  which 

was  revealed  to them,  

humbling themselves 

before Allah.  They  do 

not sell the verses  of  

Allah  for  a  little  

price. Those, for them 

their reward is with 

their Lord. Indeed,  

Allah  is  swift  in 

taking  account.  

ُۡونَّ  َّۡشَتَّ ِ  َلَّ ي َّيِۡهۡم ٰخِشعِۡيَّ ّٰلِله اِل
َّنًا قَّلِيًَۡلِ ِ َثَّ ُۡم بِاٰيِٰت اّٰلله ِٕٓكِكَّ َلَّ ٰ  اُول

ب ِِهۡمِ َّ اَّۡجُرُهۡم ِعنۡدَّ رَّ  اِن َّ اّٰلله
اِب    ِريُۡع اۡۡلِسَّ َِّ ِِِ 

200. কহ ঈমানদান ণ! 
ধধিরয ধারণ কর এবং 
কমাকামবলায় দঢৃ়িা 
অবলম্বন কর। আর 
আল্লাহমক ভয় করমি োক 
িামি কিামরা কিামামদর 
উমেশয লামভ িমের হমি 
পার। 

200.  O those who 

believe, persevere, and 

excel in endurance, 

and  strengthen  each  

other,  and  fear  Allah,   

that  you   may  be   

successful.  

ۡوا   ُ ِۡ َّي ُهَّا  ال َِّذيۡنَّ  اٰمَّنُوا  اۡص يٰۤا
ابُِطۡوا ابُِرۡوا  وَّرَّ َّ وَّصَّ وَّات َُّقوا اّٰلله
َّعَّل َُّكۡم   تُۡفلُِحۡونَّ      ل

     
 


