আল ইমরান

AalImran

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি

1. আসলফ লাম মীম।

1. Alif. Lam. Mim.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِِِِٓ ِِٓالٓم

আল্লাহ িাডা ককান 2. Allah, there is no god
উপািয
কনই,
সিসন except Him, the ever
সিরঞ্জীব, িবসকিু র ধারক। Living, the Sustainer of

ِِاّٰلل ََّل ۤاِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َّو ا ۡۡل َّ ُى الۡقَّي ُ ۡو ُ ُؕم
ُه

সিসন আপনার প্রসি
সকিাব নাসিল কমরমিন
িিযিার
িামে;
িা
িিযায়ন কমর প্বরবি
সকিাবিমুমহর।

ب بِا ۡۡل َّ ِق
َّ ۡ ن َّ َّز َّل عَّلَّي
َّٰ ك الـۡ ِكت
ي ي َّ َّدي ۡ ِه َّواَّن ۡ َّز َّل
َِّ ۡ َّ ُم َّص ِدقًا ِّلَّا ب
ِِِ التَّ ۡو ٰرٮةَّ َّو ۡاَلِ ۡۡنِي ۡ َّل

2.

3.

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

5.

all that exists.
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.
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.
5. Indeed, not a thing is
hidden from Allah, in

ِ َِّم ۡن قَّب ۡ ُل ُه ًدى لِلن
اس َّواَّن ۡ َّز َّل
انُِِٓؕ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا
َِّ َّال ۡ ُف ۡرق
ِ بِا ٰي ِت ه
ِاب َّش ِدي ۡ ٌِد
ٰ
ٌ اّٰلل ََّل ُ ۡم ع َّ َّذ
ُِِِؕاّٰلل عَّزِي ۡ ٌز ُذ ۡو انتِقَّام
ُ َّو ه
َش ٌء ِِف
اِ َّن ه
ۡ َّ اّٰللَّ ََّل ََّيۡ ٰٰف عَّلَّي ۡ ِه

সবেয়ই ক াপন কনই।

the earth, nor in the
heavens.

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.

6.

সিসনই আপনার প্রসি
সকিাব নাসিল কমরমিন।
িামি সকিু আয়াি রময়মি
িুস্পষ্ট, 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
পালনকিরার 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.
8. কহ আমামদর পালনকিরা! 8. (They say): “Our
িরল পে প্রদশর মনর পর Lord, let not our hearts
7.

ِِِٓاء
ُِؕ الس َّم
َّ ۡاَل َّ ۡر ِض َّو ََّل ِِف

ُه َّو ال َّ ِذ ۡى يُ َّص ِو ُر ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر َّحا ِم
ٓاء ََّل ۤاِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َّو الۡعَّزِيۡ ُز
ُِ َّكي ۡ َّف ي َّ َّش
ِِِم
ُِ ۡ ا ۡۡل َّ ِكي
ب
َّ ۡ ُه َّو ال َّ ِذ ۡ ۤى اَّن ۡ َّز َّل عَّلَّي
َّٰ ك ال ۡ ِكت
ِمنۡ ُه اٰي ٰ ٌت ُّم ۡ َّك ٰم ٌت ُه َّن اُ ُم
ت ََّا َّ َّما
ِ ٌ ٰ ال ۡ ِكت ٰ ِب َّواُ َّخ ُر ُمت َّ ٰشبِه
ال َّ ِذي ۡ َّن ِِف ۡ ُقل ُ ۡوبِ ِه ۡم زَّي ۡ ٌغ ََّيَّتَّبِ ُع ۡو َّن
َّما تَّ َّشاب َّ َّه ِمنۡ ُه ابۡتِغَّٓاءَّ ال ۡ ِفتۡن َّ ِة
َّوابۡتِغَّٓاءَّ تَّا ۡ ِويۡلِهِ َّو َّما ي َّ ۡعل َّ ُم تَّا ۡ ِويۡل َّ ۤه
اّٰلل َّو ال هر ِِ ُُ ۡو َّن ِِف الۡعِل ۡ ِم
ُِ اِ ََّل ه
ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن ا ٰ َّمنَّا بِه كُ ٌل ِم ۡن ِعنۡ ِد َّربِنَّا
اب
ِ ِ َّ َّو َّما ي َّ َّذ َّك ُر اِ ََّل ۤاُولُوا ۡاَلَّلۡب

َّربَّنَّا ََّل ُت ِز ۡغ ُقل ُ ۡوبَّنَّا ب َّ ۡع َّد اِ ۡذ َّه َّديۡتَّنَّا

িু সম আমামদর অন্তরমক
িিযলংঘমন প্রবৃত্ত কমরানা
এবং কিামার সনকট কেমক
আমাসদ মক অনুগ্রহ দান
কর। িু সমই িব সকিু র
দািা।

deviate after when You
have guided us, and
bestow upon us mercy
from Yourself. Indeed,
Youare the Bestower.”

9. কহ আমামদর পালনকিরা! 9. “Our Lord, surely
will
gather
িু সম মানুেমক একসদন You
অবশযই একসিি করমবিঃ mankind on a Day in
এমি ককানই িমেহ কনই। which there is no doubt.
সনশ্চয়
আল্লাহ
িাাঁর Indeed, Allah does not
go against the promise.”
ওয়াদার অনযো কমরন
না।
িারা কুফুরী কমর,
িামদর
ধন-িম্পদ
ও
িন্তান-িন্তসি
আল্লাহর
িামমন
কখ্নও
কামজ
আিমব না। আর িারাই
হমে কদািমখ্র ইন্ধন।

10.

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

ِ َّك َّجا ِم ُع الن
اس لِي َّ ۡوم ََّل
َّ َّ َّربَّنَّا ۤ اِن
اّٰللَّ ََّل َُيۡلِ ُف
ب َِي ۡ ِه اِ َّن ه
َّ ۡ َّري
َِِِّاّلۡ ِيۡعَّ ِاد

10. Indeed, those who
ِ ۡ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ل َّ ۡن ُتغ
disbelieve, neither their م
ۡ ِن عَّنۡ ُه
َّ
wealth,
nor
their ِ
ِ
ا َّ ۡم َّوا َُل ُ ۡم َّو ََّل ۤ ا َّۡو ََّل ُد ُه ۡم م َّن ه
children will avail them اّٰلل
against Allah anything
ًَّشي ـ
ك
ٓ
ِك ُهم و ُقود النَّا ِر
ِٕ
ول
ا
و
ا
ـ
ُ
ٰ
َّ
at all. Andit is they
َّ ۡ
ُ ۡ َّ ۡ
who will be the fuel
ِِِ
for the Fire.
11. Like the behavior
ِ َّك َّداۡ ِب ا ٰ ِل َِرعَّون وال َّ ِذيۡن
م
ن
of the people of ۡ َّ
َّ َّ ۡ ۡ
Pharaoh and those
ه
ِۡ قَّبۡلِ ِه
ُُ م َّك َّذ ُب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا ََّا َّ َّخ َّذ
before
them. They م
denied our signs, so
ِۡ اّٰلل بِ ُذن ُ ۡوبِ ِه
ُ ۡ اّٰلل َّش ِدي
Allah seized them for د
ُ م َّو ه
ُه
their sins. And Allah
ِِِاب
ِ ِ َّالۡعِق
is
severe
in
punishment.

কামফরসদ মক বমল 12.
Say
(O
সদন,
খ্ুব
সশ ীরই Muhammad) to those
কিামরা
পরাভ্ি
হময় who disbelieve: “You

12.

ك
َّ َّ ۡحةً ِٓ اِن
َّ ۡ ب لَّنا ِم ۡن ل َّ ُدن
َّ ۡ ك َّر
ۡ َّو َّه
ِِِاب
ِ ُ ت ال َّۡو َّه
َّ ۡ اَّن

ُقل لِل َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ِۡوا َِّتُغۡلَّب ُ ۡو َّن

কদািমখ্র সদমক হাাঁসকময় shall be overcome, and
নীি হমব-কিটা কিই না you shall be gathered
to Hell. And (that is)
সনকৃষ্টিম অবস্থান।

an evil resting place.”

সনশ্চয়ই দুমটা দমলর
কমাকাসবলার
মমধয
কিামামদর জনয সনদশর ন
সিল। একটি দল আল্লাহর
রামহ িুদ্ধ কমর। আর অপর
দল সিল কামফরমদর এরা
স্বিমক্ষ িামদরমক সিগুন
কদখ্সিল। আর আল্লাহ
িামক সনমজর িাহামিযর
মাধযমম শসি দান কমরন।
এরই মমধয সশক্ষনীয় রময়মি
দৃসষ্ট িম্পেমদর জনয।

13.

14. মানবকূলমক কমাহগ্রস্ত
কমরমি
নারী,
িন্তানিন্তসি,
রাসশকৃি
স্বণর করৌপয, সিসিি অশ্ব, বাসদ
পশুরাসজ
এবং
কক্ষিখ্ামামরর মি আকের ণীয়
বস্তুিামগ্রী। এিবই হমে
পাসের ব জীবমনর কভা য
বস্তু। আল্লাহর সনকটই হমলা
উত্তম আশ্রয়।

বলুন,
কিামামদরমক

15.

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.
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.

আসম সক 15. Say: “Shall I inform
এিমবর you of (something)

better than these. For

َ َّۡ َِّۡو ُ ُۡت َّش ُر ۡو َّن اِ ٰٰل َّجهَّنَّ َّمِ َّوب
ِِِاّلۡ ِهَّ ُِاد

ِ ۡ َّ ان لـ َّ ُك ۡم اٰي َّ ٌة ِِف ۡ َِئَّت
ي الۡتَّقَّتَّا
َّ َّ قَّ ۡد ك
ِ َِئ َّ ٌة ُتقَّاتِ ُل ِِف ِ ِبي ِل ه
اّٰلل َّواُ ۡخ ٰرى
ۡ َّ ۡ
كَّاَِ َّر ٌة ي ََّّر ۡو ََّنُ ۡم ِمثۡلَّي ۡ ِه ۡم َّراۡ َّى
اّٰلل يُ ََّ ِي ُد بِن َّ ۡص ِرٖ َّم ۡن
ِ ۡ َّالۡع
ُ ي َّو ه
ِ ٓاء اِ َّن ِِف ذٰل
ِ ُك لَّعِ ۡۡةً َِل
وٰل
ُِ ي َّ َّش
َّ
ۡ
َّ
صا ِر
َّ ۡۡاَلَّب

ِ َُّز ِي َّن لِلن
َّ ب ا
لشهَّوٰ ِت ِم َّن
ُ اس ُح
ِ النس
ِ
ِ ۡ ي َّوالۡقَّنَّا ِي
ر
َِّ ۡ ٓاء َّوالۡب َّ ِن
َّ
َّ اّلۡ ُقَّنۡ َّط َّر ِة ِم َّن
الذ َّه ِب َّوال ۡ ِف َّض ِة
َّوا ۡۡلَّـي ۡ ِل اّلۡ ُ َّس َّو َّم ِة َّو ۡاَلَّنۡعَّا ِم
ِ ث ذٰل
ِ ك متَّا ُُ ا ۡۡلَّي
وة
ِ ِ َّوا ۡۡلـ َّ ۡر
َّ
َّ
ٰ
اّٰلل ِعنۡ َّدٖ ُح ۡس ُن
ُ
ُ الدنۡيَّا َّو ه
ٰب
ِ ِ اّلۡ َّا
ِۡ ُق ۡل ا َُّؤن َّ ِبئُ ُك ۡم ِِب َّ ۡر ِم ۡن ذٰل ِ ُك
م

িা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
িুদসৃ ষ্ট
রামখ্ন।
বমল, কহ
আমামদর
পালনকিরা,
আমরা ঈমান এমনসি,
কামজই আমামদর ক ানাহ
ক্ষমা কমর দাও আর
আমামদরমক
কদািমখ্র
আিাব কেমক রক্ষা কর।

16.

িারা

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.”

16.
Those who say:
“Our Lord,
indeed,
we have believed, so
forgive us our sins and
protect us from the
punishment of the
Fire.”

17. িারা ধধির যধারণকারী, 17. The steadfast, and
িিযবাদী,
সনমদর শ the truthful, and the
িম্পাদনকারী,
িৎপমে obedient, and those
বযয়কারী এবং কশেরামি who spend (in the
cause of Allah), and
ক্ষমা প্রাের নাকারী।
those
who
seek
forgiveness in the early
hours of the morning.
18. আল্লাহ িাক্ষয সদময়মিন 18. Allah bears witness
কি, িাাঁমক িাডা আর ককান that there is no god
উপািয কনই। কফমরশিা ণ except Him. And (so
do) the angels and
এবং নযায়সনষ্ঠ জ্ঞানী ণও
those with knowledge,
িাক্ষয সদময়মিন কি, সিসন (that
He
is)
িাডা আর ককান ইলাহ maintaining (creation)
কনই। সিসন পরাক্রমশালী in Justice. There is no

لِل َّ ِذي ۡ َّن اتَّقَّ ۡوا ِعنۡ َّد َّربِ ِه ۡم َّجنه ٌت
َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن َّ ُۡتتِهَّا ۡاَل َّ َۡن ٰ ُر ٰخلِ ِدي ۡ َّن
ان
ٌ َِيۡهَّا َّوا َّۡز َّو
ٌ اج ُم َّطهَّ َّر ٌة َّو ِر ۡض َّو
ِ ِم َّن ه
ِِِ اّٰلل بَّ ِص ۡرٌ  ٌۢبِالۡعِبَّا ِد
اّٰلل َّو ُه

اَّل َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّربَّنَّا ۤ اِنَّنَّا ۤ ا ٰ َّمنَّا
َِّ ََّا ۡغ ِف ۡر لَّنا ُذنُوبنَّا وق
اب
ذ
ع
ا
ن
َّ
َّ َّ َّ َّ ۡ
ِِِالنَّا ِر
ِِ و ه
ِ ِ ا َّ هلص
ـي
ـۡيۡ َّن
َّ
َّ ۡ الصدق
ي
ـي
َّۡ َِّواّلۡ ُنۡ ِفق
َّۡ َِّوالۡق ٰ ِنت
َِِِّواّلۡ ُ ۡستَّغۡ ِفرِي ۡ َّن بِ ۡاَل َّ ِۡ َّحا ِر
اّٰلل ا َّنَّه ََّل ۤ اِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َّو
ُ َّش ِه َّد ه
ٌۢ ِٓ َّواّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ُة َّواُولُوا الۡعِل ۡ ِم قَّٓا ِكٮ ًما
ط َّ َِل ۤ اِل ٰ َّه اِ ََّل ُه َّو الۡعَّزِي ۡ ُز
ِ ِ بِالۡقِ ۡس

প্রজ্ঞাময়।

god except Him, the All
Mighty, the All Wise.

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
সনদশর নিম্মহর 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.

ি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
দৃসষ্টমি 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.

20.

িারা
সনদশর নাবলীমক

21.

Indeed, those
আল্লাহর 21.
অস্বীকার who disbelieve in the

ِِِ م
ُؕ ُ ۡ ا ۡۡل َّ ِكي

ِ الدي ۡ َّن ِعنۡ َّد ه
ِ اِ َّن
ِاّٰلل ۡاَلِ ِۡ ََّل ُم
ب
ۡ َّو َّما
َّٰ اختَّل َّ َّف ال َّ ِذي ۡ َّن اُ ۡو ُتوا ال ۡ ِكت
اِ ََّل ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد َّما َّجٓاءَّ ُه ُم الۡعِ ِل ۡ ُم
م َّو َّم ۡن ي َّ ۡك ُف ۡر بِا ٰي ٰ ِت
ِۡ بَّغۡيًا ِٓ ٌۢ بَّيۡن َّ ُه
ِه
ِِِ اب
ِ ِ اّٰللَّ َِّرِي ۡ ُع ا ۡۡلِ َّس
اّٰلل ََّاِ َّن ه

ك ََّ ُق ۡل ا َِّۡل َّ ۡم ُت
َّ ََّاِ ۡن َّحٓا ُج ۡو
ِ و ۡج ِِه ِ ه
ن َّو ُقل
ِ ِ َّّٰلل َّو َّم ِن اتَّبَّع
َّ َّ
ِ ُلِل َّ ِذي ۡ َّن اُو ُتوا ال ۡ ِكتٰب و ۡاَل
ي
م
ۡ
َّ َّ
َّ
م ََّاِ ۡن ا َّ ِۡل َّ ُم ۡوا ََّقَّ ِد
ِۡ ُءَّا َِّۡل َّ ۡمت
ك
َّ ۡ ا ۡهت َّ َّد ْوا َّواِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا ََّاِ َََّّّا عَّلَّي
لبل
ِِِ اّٰلل ب َّ ِص ۡرٌ  ٌۢ ِبِالۡعِبَّا ِد
ُ ا ۡ َّ ٰ ُغ ُِٓؕ َّو ه

ِ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡك ُفرون بِا ٰي ِت ه
اّٰلل
ٰ َّ ۡ ُ

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

22. এরাই হমলা কি কলাক
িামদর িমগ্র আমল দুসনয়া
ও আমখ্রাি উভয়মলামকই
সবনষ্ট হময় ক মি। পক্ষান্তমর
িামদর
ককান
িাহািযকারীও কনই।
আপসন সক িামদর
কদমখ্নসন, িারা সকিামবর
সকিু
অংশ
কপময়মিআল্লাহর সকিামবর প্রসি
িামদর
আহবান
করা
হময়সিল িামি িামদর মমধয
মীমাংিা
করা
িায়।
অিিঃপর
িামদর
মমধয
একদল িা অমানয কমর
মুখ্ সফসরময় কনয়।

23.

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.
22. They are
those
whose deeds will be
lost in this world and
the Hereafter, and
they will not have
any helpers.

ِ ۡ َّ ي بِغ
ر َّحق
َّ َِّوي َّ ۡقتُل ُ ۡو َّن النَّ ِب
َّوي َّ ۡقتُل ُ ۡو َّن ال َّ ِذي ۡ َّن يَّا ۡ ُم ُر ۡو َّن
ِ َّبِالۡقِ ۡس ِط ِم َّن الن
اس ََّب َّ ِش ۡر ُه ۡم
ِِِِبِعَّ َّذاب اَّلِيۡم

ِك ال َّ ِذي ۡ َّن َّحبِ َّط ۡت ا َّۡع َّما َُل ُ ۡم
َّ اُول ِٰٕٓك
الدنۡيَّا َّو ۡاَل ٰ ِخ َّر ِِة َّو َّما ََّل ُ ۡم ِم ۡن
ُ ِِف
ِِِن
َِّ ۡ ن ه ِصرِي

23.
Have you not
ِ اَّل َّ ۡم تَّ َّر اِ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّ ت
seen at those who were ن اُ ۡو ُ ۡوا نَّصيۡبًا
given a portion of the
ِ ِم َّن ال ۡ ِكت ٰ ِب ي ۡدعَّون اِ ٰٰل
ِ
ب
ت
ك
ٰ
Scripture. They are
َّ ۡ ُ
invited to the Book of
ِاّٰلل ل
ِ
ت
ي
ٰل
و
م
ث
م
ه
ن
ي
ب
م
ك
ح
ي
ه
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
Allah that it should َّ
ۡ ُ َّ ۡ َّ َّ ۡ َّ ه
arbitrate
between
َِّ ََّرِيۡ ٌق ِمنۡ ُه ۡم َّو ُه ۡم ُم ۡعر ُِض ۡو
them, then a party of ن
them turn away, and
they are averse.

24. িা এজনয কি, িারা 24. That is because
বমল োমক কি, কদািমখ্র they say: “The Fire
আগুন আমামদর স্পশর করমব shall never touch us
না; িমব িামানয হামি except for a certain
of
days.”
ক ানা কময়কসদমনর জনয number
And they are deluded
স্পশর করমি পামর। সনমজমদর
in their religion by
উদ্ভাসবি সভসত্তহীন কোয়
that which they used
িারা কধাকা কখ্ময়মি।
to invent.

ك بِا َّ ََّنُ ۡم قَّال ُ ۡوا ل َّ ۡن ََّت َّ َّس ِن َّا النَّ ُار
َّ ِ ذٰل
ِ
ِ
ۡا ََّل ۤ ا َّيَّامًا َّم ۡع ُد ۡودٰتِ َّو َّغ َّر ُه ۡم ِف
ن
َِّ َت ۡو
َُّ ِدي ۡ ِن ِه ۡم َّما كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡف

25. সকন্তু িখ্ন সক অবস্থা 25. So how (will it be)
We
gather
দাাঁডামব
িখ্ন
আসম when
িামদরমক একসদন িমমবি them on a Day about
there is
no
করমবা কি সদমনর আ মমন which
ককান িমেহ কনই আর doubt. And each soul
will be paid in full
সনমজমদর কৃিকমর িামদর
what it has earned,
প্রমিযমকই পামব িামদর
and they will not be
প্রাপয প্রদান কমামটই অনযায়
wronged.
করা হমব না।

বলুন ইয়া আল্লাহ!
িু সমই িাবর মভৌম 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.

িু 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.

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.”
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.”

ِ
ب
ِ َّ ۡ ََّ َّكي
َّ َّ ف اِذَّا
َّۡ َج ۡعن ٰ ُه ۡم لي َّ ۡوم ََّل َّري
َِي ۡ ِه َّو ُوَِي َّ ۡت كُ ُل ن َّ ۡف َ َّما
ِِِ َّك َّسب َّ ۡت َّو ُه ۡم ََّل يُ ۡظل َّ ُم ۡو َِّن

ُِق ِل الل ه ُه َّم مل
ِ ۡ ك اّلۡ ل
ك ُت َۡ ِِت
َّ
ٰ
ُ
ك
َّ ۡ ٓاء َّوتَّ ۡ ِۡن ُُ اّلۡ ُل
َّ ۡ اّلۡ ُل
ُ ك َّم ۡن تَّ َّش
ِ
ِٓاء و ُتع
م
م
ٓاء َّو ُت ِذ ُل
ش
ِ
ت
ن
ز
ِ
ش
ت
ن
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ ۡ َّ َّ ُ ۡ
ٰٰ َّ ك ع
ُِ ۡ َّ ك ا ۡۡل
ُِ َّم ۡن تَّ َّش
َّ َّ ر اِن
َّ ٓاء بِي َّ ِد
ِِِ َشء قَّ ِدي ۡ ٌِر
ۡ َّ كُ ِل
ِ
ار
َّ َُّت ۡو ِِل ُالَّي ۡ َّل ِف النَّهَّا ِر َّو ُت ۡو ِِل ُالنَّه
ل َّو ُُتۡ ِر ُج ا ۡۡلـ َّ َّى ِم َّن اّلۡ َّيِ ِت
ِ ِ ۡ ِِف الَّي
ت ِم َّن ا ۡۡلـ َّىِِ َّوتَّ ۡر ُز ُق
َّ َِّو ُُتۡ ِر ُج اّلۡ َّي
ِ ۡ َّ ٓاء بِغ
ِِِِر ِح َّساب
ُ َّم ۡن تَّ َّش

মুসমন ন কিন অনয
মুসমনমক
কিমড
ককন
কামফরমক বন্ধু রূমপ 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.

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.”
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

28.

29.

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 কমমর র
মমধয বযবধান দুমরর হমিা!

30.

ََّل يَّتَّ ُِ ِذ اّلۡ ُ َۡ ِمنُ ۡو َّن الۡكٰ ِفرِي ۡ َّن
ي َّو َّم ۡن
َِّ ۡ ا َّۡولِيَّٓاءَّ ِم ۡن ُد ۡو ِن اّلۡ ُ َۡ ِم ِن
ِ ك ََّلَّيۡ َّ َ ِم َّن ه
اّٰلل ِ ِۡف
َّ ِ ي َّ ۡفعَّ ۡل ذٰل
ُِؕٓ ًَشء اِ ََّل ۤ ا َّۡن تَّتَّ ُق ۡوا ِمنۡ ُه ۡم ُتقِٰٕة
ۡ َّ
ِ اّٰلل ن َّ ۡفسهِ ُؕواِ َّٰل ه
ِ
اّٰلل
َّ َّ ُ َّو ُُيَّذ ُر ُك ُم ه
ِِِ ر
ُِ ۡ اّلۡ َّ ِص

ُق ۡل اِ ۡن ُُتۡ ُف ۡوا َّما ِِف ۡ ُص ُد ۡو ِر ُك ۡم ا َّۡو
اّٰلل َّوي َّ ۡعل َّ ُم َّما ِِف
ُِ ُتب ۡ ُد ۡو ُٖ ي َّ ۡعل َّ ۡم ُه ه
اّٰلل
ُؕ ِ لس ٰموٰ ِت َّو َّما ِِف ۡاَل َّ ۡر
َّ ا
ض َّو ُه
ر
ٌِ ۡ َشء قَّ ِدي
ۡ َّ ع َّ ٰٰ كُ ِل

ي َّ ۡو َّم َّ َِت ُد كُ ُل ن َّ ۡف َ َّما عَّ ِمل َّ ۡت ِم ۡن
َّخ ۡر ُّم ۡ َّض ًرا ِٓ َّو َّما عَّ ِمل َّ ۡت ِم ۡن
ٌۢ  ُِ ۡوٓء ِٓ تَّ َّودُ ل َّ ۡو ا ََّّن بَّيۡنَّهَّا َّوبَّيۡن َّ ۤه ا ََّّم ًدا
ِاّٰلل ن َّ ۡف َّسه
بَّعِي ۡ ًدا َّو ُُي َّ ِذ ُر ُك ُم ُه

আল্লাহ িাাঁর সনমজর িম্পমকর distance. And Allah
you against
কিামামদর
িাবধান warns
(His
করমিন।
আল্লাহ
িাাঁর Himself
And
বাোমদর
প্রসি
অিযন্ত punishment).
Allah is Kind to (His)
দয়ালু।
বলুন, িসদ কিামরা
আল্লাহমক ভালবাি, িাহমল
আমামক অনুিরণ কর,
িামি
আল্লাহ
ও
কিামাসদ মক ভালবামিন
এবং
কিামাসদ মক
কিামামদর পাপ মাজরনা
কমর কদন। আর আল্লাহ
হমলন ক্ষমাকারী দয়ালু।

31.

servants.
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.”

Say
(O
32. বলুন, আল্লাহ ও রি্মলর 32.
আনু িয
প্রকাশ
কর। Muhammad): “Obey
and
the
বস্তুিিঃ িসদ িারা সবমুখ্িা Allah
অবলম্বন কমর, িাহমল messenger. But if they
then
আল্লাহ
কামফরসদ মক turn away,
indeed, Allah does not
ভালবামিন না।
love the disbelievers.”
33.
সনিঃিমেমহ আল্লাহ 33. Indeed, Allah chose
আদম (আিঃ) ন্হ (আিঃ) ও Adam, and Noah, and
ইব্রাহীম (আিঃ) এর বংশধর the family of Abraham,
এবং এমরামনর খ্াোনমক and the family of Imran
above all people.
সনবর াসিি কমরমিন।
34. িারা বংশধর সিমলন 34. Descendants, some
পরস্পমরর।
আল্লাহ of them from others.
And Allah is All
শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।
Hearer, All Knower.
35. এমরামনর স্ত্রী িখ্ন 35. When the wife of
বলমলা-কহ
আমার Imran said: “O My

ِِِاّٰلل َّر ُء ۡو ٌ  ٌۢف بِالۡعِبَّا ِد
ُ َّو ه

ِ
ۡ اّٰللَّ ََّاتَّبِ ُع ۡو ِِن
ُق ۡل اِ ۡن ُكنۡتُ ۡم ُُتب ُ ۡو َّن ه
اّٰلل َّويَّغ ۡ ِف ۡر لـ َّ ُك ۡم
ُ ُُيۡ ِبب ۡ ُك ُم ه
ِِِم
ٌِ ۡ اّٰلل َّغ ُف ۡو ٌر َّر ِحي
ُؕ ۡ ُذن ُ ۡوبَّ ُك
ُ م َّو ه

ِ
اّٰللَّ َّوال َّر ُِ ۡو َِّل ََّاِ ۡن
ُق ۡل اَّيي ۡ ُعوا ه
ب
ُ ِ اّٰللَّ َّ َِل ُُي
تَّ َّول َّ ۡوا ََّاِ َّن ه
ِِِ ن
َِّ ۡ الۡكٰ ِفرِي
اّٰللَّ ا ۡص َّط ٰٰف ۤ اٰدَّ َّم َّون ُ ۡو ًحا َّوا ٰ َّل
اِ َّن ه
َّٰ َّ اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َّوا ٰ َّل ِع ۡم ٰر َّن ع
ِ
ِِِ ي
َّ ۡ الۡعٰلَّم
ِ ُِذ ِريَّةً  ٌۢ بع ُضها
ع
ب
م
اّٰلل
و
ض
ِ
ن
ٌۢ 
َّ
ۡ
ۡ َّ ۡ َّ
ُ َّ ه
ِ َّ
ِِِم
ٌِ ۡ َسي ۡ ٌع عَّلِي
ِ ِ َّ اِ ۡذ قَّال
ۡ ت ا ۡم َّرا َُّت ِع ۡم ٰر َّن َّر ِب اِ ِِن

পালনকিরা! 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, িবর জ্ঞাি।

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.

36. অিিঃপর িখ্ন িামক 36. Then when she
her,
she
প্রিব করমলা বলল, কহ delivered
আমার পালনকিরা! আসম said: “My Lord, I
এমক কনযা প্রিব কমরসি। have indeed delivered a
বস্তুিিঃ সক কি প্রিব কমরমি female child.” And
Allah knew best of
আল্লাহ িা ভালই জামনন।
what she delivered.
কিই কনযার মি ককান পুিই
And the male is not
কি কনই। আর আসম িার
like a female. “And I
নাম রাখ্লাম মারইয়াম। have named her Mary,
আর আসম িামক ও িার and I seek refuge for
িন্তানমদরমক
কিামার her with You, and for
আশ্রময় িমপরণ করসি। her offspring from
অসভশপ্ত শয়িামনর কবল Satan the outcast.”
কেমক।
অিিঃপর
িাাঁর
পালনকিরা িাাঁ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.

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 َّ َّذ ۡر ُت ل
ِن ُّم َّ َّر ًرا
ۡ ِ ـك َّما ِف ۡ ب َّ ۡط
لس ِمي ۡ ُع
ِۡ ِ ََّتَّقَّب َّ ۡل ِم
َّ ت ا
َّ َّ ِن ٓ اِن
َّ ۡ ك اَّن
ِِِم
ُِ ۡ الۡعَّلِي
ۡ ََّل َّ َّما َّو َّضعَّتۡهَّا قَّال َّ ۡت َّر ِب ِاِ ِِن
ۤ نث
اّٰلل ا َّعۡل َّ ُم ِِبَّا
ُ َّو َّض ۡعتُهَّا اُ ۡ ٰىُؕ َّو ه

َّ َ َّ ۡت َّو لَّي
الذك َُّر ك َّ ۡاَلُنۡثٰى
ُؕ ۡ ََّّو َّضع
َسيۡتُهَّا مَّ ۡري َّ َّم َّواِ ِِن ۡ ۤاُ ِعي ۡ ُذ َّها
َّ َّ ۡ َّواِ ِِن
َّ ك و ُذ ِريَّتَّهَّا ِم َّن ا
لشي ۡ ٰط ِن
َّ َّ ِب
ِِِم
ِِ ۡ ال َّر ِجي
ََّتَّقَّبَّلَّهَّا َّربُهَّا بِقَّب ُ ۡول َّح َّسن
َّواَّنۡ ٌۢبَّتَّهَّا نَّبَّاتًا َّح َّسنًا ِٓ َّو َّك َِّفلَّهَّا
زَّ َّك ِريَّا كُل َّ َّما دَّ َّخ َّل عَّلَّيۡهَّا زَّ َّك ِريَّا
ِ
ال
َّ َّاب َّو َّج َّد ِعنۡ َّد َّها ِر ۡزقًا ق
َّ اّلۡ ۡح َّر
ِ َّ ٰٰي َّ ۡريَّم ا هَِّن ل
ـك هٰ َّذاُؕ قَّال َّ ۡت ُه َّو ِم ۡن
ُ
ِاّٰلل ا
ِ ِعنۡ ِد ه
م
ي
ٓاء
ش
ي
ن
ق
ز
ر
اّٰلل
ن
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ۡ
ه
ۡ
ُ
ُ
َّ

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.

কিখ্ামনই িাকাসরয়া
িাাঁর পালনকিরার সনকট
প্রাের না করমলন। বলমলন,
কহ, আমার পালনকিরা!
কিামার
সনকট
কেমক
আমামক পুি-পসবি িন্তান
দান কর-সনশ্চয়ই িু সম
প্রাের না 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.”

38.

Then the angels
39. িখ্ন সিসন কামরার 39.
কভিমর
নামামি called him, while he
দাাঁসডময়সিমলন,
িখ্ন stood praying in the
“Surely,
কফমরশিারা িাাঁমক কেমক sanctuary:
বলমলন
কি,
আল্লাহ Allah gives you good
tidings of (a son) John,
কিামামক িুিংবাদ সদমেন
(who
will
be)
ইয়াহইয়া িম্পমকর, সিসন
confirming the word
িাক্ষয
কদমবন
আল্লাহর
from Allah, and (he
সনমদর মশর িিযিা িম্পমকর, will be) noble, and
সিসন কনিা হমবন এবং chaste, and a prophet
নারীমদর িংস্পমশর িামবন from
among
the
না,
সিসন
অিযন্ত righteous.”
িৎকমর শীল নবী হমবন।
সিসন
পালনকিরা!
আমার পুি
আমার কি

40.

বলমলন কহ
ককমন কমর
িন্তান হমব,
বাধর কয 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

ِ ۡ َّ بِغ
ِِِِر ِح َّساب

ِ هنال
ك
ِ
ال َّر ِب
ق
ه
ِ
ب
ر
ا
ي
ر
ز
ا
ع
د
ك
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ ُ
َّ
َّ
ِٓ ًك ُذ ِريَّةً َّي ِيبَّة
َّ ۡ ب ِٰلۡ ِم ۡن ل َّ ُدن
ۡ َّه
ِ َّ ك
ِِِٓاء
ِِ َّ الدع
ُ َسي ۡ ُع
َّ َّ اِن
ٰۡ ِ ََّنَّادَّتۡ ُه اّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ُة َّو ُه َّو ِقَّٓا ِكٮ ٌم ي ُ َّص
ِ ِِف اّلۡ ِ ۡح َّر
ك
َّ اّٰللَّ يُب َّ ِش ُر
اب ا ََّّن ه
ِ بِي ۡحٰي م َّص ِدقً ٌۢا بِكَّلِمة ِم َّن ه
اّٰلل
َّ
ُ ٰ َّ
َّو َِّيِ ًدا َّو َّح ُص ۡو ًرا َّون َّ ِبيًا ِم َّن
ِِِي
َِّ ۡ الصلِ ِح
ه

ال َّر ِب ا هَِّن ي َّ ُك ۡو ُن ِٰلۡ ُغل ٰ ٌم َّوقَّ ۡد
َّ َّق
ِبلَّغ ِِن ال ۡ ِكۡ وامرا َِِّت عاق
ال
ق
ِ
ر
َّ
َّ ٌ َّ ۡ َّ ۡ َّ ُ َّ َّ َّ َّ

ক মি, আমার স্ত্রীও কি (the angel) said: “Thus
বন্ধযা। বলমলন, আল্লাহ (shall it be), Allah does
এমসন ভামবই িা ইো কমর what He wills.”
োমকন।

ِِِ ٓاء
ُِ اّٰلل ي َّ ۡفعَّ ُل َّما ي َّ َّش
َّ ِ كَّذٰل
ك ُه

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.”

ك
َّ ُال اٰيَّت
ۡ ال َّر ِب
َّ َّاجعَّل ِٰلۡ ۤاٰي َّ ِةً ق
َّ َّق
اس ِثَّلٰث َّ َّة ا َّيَّام اِ ََّل
َّ َّا َََّّل ُتكَّلِ َّم الن
ك كَّثِ ۡرًا َّو َِّبِ ۡح
َّ ََّّر ۡم ًزاُؕ َّوا ۡذ ُك ْر َّرب
ِ ِ َّبِالۡع
ِِِش َّو ۡاَلِبۡكَّا ِر

And when the
42. আর িখ্ন কফমরশিা 42.
বলল কহ মারইয়াম!, আল্লাহ angels said: “O Mary,
Allah
has
কিামামক পিে কমরমিন indeed,
এবং
কিামামক
পসবি chosen you and has
পসরেে কমর সদময়মিন। purified you, and has
chosen you above the
আর কিামামক সবশ্ব নারী
women of the worlds.”
িমামজর উমবর মমনানীি
কমরমিন।

اّٰلل
َّواِ ۡذ قَّال َّ ِت اّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ُة ٰٰي َّ ۡري َّ ُم اِ َّن َّه
ِ ٰ اص َّطف
َّو َّيهَّ َّر ِك
ِٕك
ۡ
ِ ِٕك ع َّ ٰٰ نِس
ِ ٰ اص َّطف
ٓاء
ۡ َّو
َّ
ي
َِّ ۡ الۡعٰل َّ ِم

“O Mary, be
43. কহ মারইয়াম! কিামার 43.
পালনকিরার উপািনা কর obedient to your Lord,
এবং রুকুকারীমদর িামে and prostrate, and bow
down with those who
কিজদা ও রুকু কর।
bow
down
(in
worship).”
44.
এ হমলা
াময়বী 44. That is from the
িংবাদ, িা আসম আপনামক news of the unseen,

ِ ذ ِٰل
ِ ك ِمن اَّنۡ ٌۢب
ٓاء الۡغَّي ۡ ِب ن ُ ۡو ِحي ۡ ِه
َّ
َّ ۡ

সিসন বলমলন, কহ
পালনকিরা আমার জনয
সকিু সনদশর ন দাও। সিসন
বলমলন, কিামার জনয
সনদশর ন হমলা এই কি, িু সম
সিন সদন পির ন্ত কারও িামে
কো বলমব না। িমব
ইশারা ইিমি করমি পারমব
এবং কিামার পালনকিরামক
অসধক পসরমামণ স্মরণ
করমব আর িকাল-িন্ধযা
িাাঁর পসবিিা ও মসহমা
কঘােনা করমব।

41.

ِ ِٰٰي َّ ۡريَّم ا ۡق ِنُ ِِت ل ِ َّرب
ك َّو ۡاِ ُج ِد ۡى
ُ
ۡ
ِِِي
َِّ ۡ َِِّع َّم َّع ال هر ِكع
ۡ ِ َّو ۡارك

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।
িখ্ন কফমরশিা ণ
বলমলা,
কহ
মারইয়াম
আল্লাহ কিামামক িাাঁর এক
বানীর িুিংবাদ সদমেন,
িার নাম হমলা মিীহমারইয়াম-িনয়
ঈিা,
দুসনয়া ও আমখ্রামি সিসন
মহািম্মামনর
অসধকারী
এবং আল্লাহর ঘসনষ্ঠমদর
অন্তভর ্ ি।

45.

িখ্ন সিসন মাময়র
ককামল োকমবন এবং প্ণর
বয়স্ক হমবন িখ্ন সিসন
মানুমের
িামে
কো
বলমবন।
আর
সিসন
িৎকমর শীলমদর
অন্তভর ু ি
হমবন।

46.

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

47.

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.
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).”
46.
“And he will
speak to mankind in
the cradle and
in
maturity, and will be of
the righteous.”

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

ت ل َّ َّدي ۡ ِه ۡم اِ ۡذ يُل ۡ ُق ۡو َّن
ِ َّ ۡ اِلَّي
َّۡ ك َّو َّما ُكن
َِّ َّ ا َّ ۡقَل َّ َّم ُه ۡم ا َّي ُ ُه ۡم ي َّ ۡك ُف ُل َّم ۡري
م
ت ل َّ َّدي ۡ ِه ۡم اِ ۡذ
َّ َّۡو َّما ُكن
ََِِِّيۡت َّ ِص ُم ۡو َِّن
اّٰلل
اِ ۡذ قَّال َّ ِت اّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ُة ٰٰي َّ ۡري َّ ُم اِ َّن َّه
اَس ُه
ُۡ ِٓ يُب َّ ِش ُر ِك بِكَّلِ َّمة ِمنۡ ُه
اّلۡ َّ ِسي ۡ ُح عِيۡ ََّس ابۡ ُن َّم ۡري َّ َّم َّو ِجيۡهًا
لدنۡيَّا َّو ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة َّو ِم َّن
ُ ِِف ۡ ا
ِِِي
َِّ ۡ ِاّلۡ ُقَّ َّرب
ً اس ِِف اّلۡ َّ ۡه ِد َّوكَّ ۡهَل
َّ ََّّويُكَّلِ ُم الن
ِِِ ي
َِّ ۡ الصلِ ِح
َّو ِم َّن ه
قَّال َّ ۡت َّر ِب ا هَِّن ي َّ ُك ۡو ُن ِٰلۡ َّول َّ ٌد َّول َّ ۡم
ِ ِ ال كَّذٰل
اّٰلل
ك ُه
َّ َِّن ب َّ َّش ٌِر ق
ۡ ِ َّٰيۡ َّس ۡس
ٓاء اِذَّا ق َّٰٰٓٓ ا َّ ۡم ًرا ََّاِ َََّّّا
ُِ ََّيۡل ُ ُق َّما ي َّ َّش
ن
ِ ي َّ ُقول لَّه ُك ۡن ََّي ُكو

ُ ۡ َّ

ُ ۡ

করার জনয ইো কমরন matter, then He only
িখ্ন বমলন কি, ‘হময় িাও’ says to it: “Be,” and it
is.
অমসন িা হময় িায়।
আর িামক সিসন 48. “And He will teach
সশসখ্ময় কদমবন সকিাব, him the Scripture and
wisdom, and the Torah,
সহকমি, িওরাি, ইসঞ্জল।

48.

and the Gospel.”

49. আর বণী ইিরাঈলমদর 49. And (He will make
জমনয রি্ল সহমিমব িামক him) a messenger to
Children of
মমনানীি করমবন। সিসন the
বলমলন সনশ্চয়ই আসম Israel, (saying): “That
কিামামদর সনকট কিামামদর I have indeed come to
you with a sign from
পালনকিরার পক্ষ কেমক
your Lord, in that I
এমিসি সনদশর নিম্হ সনময়।
make for you out of
আসম
কিামামদর
জনয
clay like the shape of
মাটির িারা পাখ্ীর আকৃসি a bird, then I breathe
ধিরী কমর কদই। িারপর into it, and it becomes
িামি িখ্ন ফুৎকার প্রদান a bird by permission
কসর, িখ্ন িা উডন্ত of Allah. And I heal
পাখ্ীমি পসরণি হময় িায় him who was born
আল্লাহর হুকুমম। আর আসম blind, and the leper,
িুস্থ কমর িু সল জন্মান্ধমক and I bring the dead
এবং কশ্বি কুষ্ঠ করা ীমক। to life by permission
of Allah. And I inform
আর আসম জীসবি কমর কদই
you of what you eat
মৃিমক আল্লাহর হুকুমম।
and what you store up
আর আসম কিামামদরমক
in your houses. Indeed,
বমল কদই িা কিামরা কখ্ময় in this is a sign for you,
আি এবং িা কিামরা ঘমর if you are believers.”
করমখ্ আি। এমি প্রকৃষ্ট
সনদশর ন
রময়মি,
িসদ
কিামরা সবশ্বািী হও।

50.

আর এটি প্বরবি

50.
“And (I have
come) confirming that

َّب َّوا ۡۡلِ ۡك َّمة
َّٰ َّويُعَّلِ ُم ُه ال ۡ ِكت
ِ ل
ِ َّ ۡ َّوالتَّ ۡو ٰرٮةَّ َّو ۡاَلِ ۡۡنِي
ِۡ َّ َّو َّر ُِ ۡوَل ً اِ ٰٰل ب
ِن ۤ اِ ِۡ ٰٓر ِءيۡ َّلِِا َِِّن ۡ قَّ ۡد
ۤ ۡ ِج ۡۡتُ ُك ۡم بِا ٰيَّة ِم ۡن َّربِ ُك ۡم ِٓ ا َِِّن
ِ ا َّ ۡخل ُ ُق لـ َّ ُكم ِم َّن
ِ ۡ الط
ي َّكهَّيْــَّ ِة
ۡ
ِ ۡ الط
ٌۢ  ر ََّاَّن ۡ ُف ُخ َِي ۡ ِه ََّي َّ ُك ۡو ُن َّي ۡرا
َّ
ً
ِ بِاِ ۡذ ِن ه
اّٰلل َّواُبۡ ِر ُُ ۡاَل َّ ۡك َّم َّه
ِ ۡح اّلۡ َّو ِٰت بِاِ ۡذ ِن ه
اّٰلل
ۡ ِ ۡ َُّو ۡاَل َّ ِبۡ َّر َّص َّوا
َّو اُن َّ ِبئُ ُك ۡم ِِبَّا تَّاۡكُل ُ ۡو َّن َّو َّما
م اِ َّن ِ ِ ِۡف
ِۡ تَّ َّد ِخ ُر ۡو َّن ِِف ۡ بُيُ ۡوتِ ُك
ك ََّلٰيَّةً لـَّ ُك ۡم اِ ۡن ُك نۡتُ ۡم
َّ ِ ذٰل
ِِ
ِِِ ي
َّ ۡ ُم َۡمن

ِ
ي ي َّ َّد َّى ِم َّن
َّۡ َّ َّو ُم َّص ِدقًا ّلَّا ب

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
পালনকিরার
সনদশর নিহ।
কামজই আল্লাহমক ভয় কর
এবং আমার অনুিরণ 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.”

51.

সনশ্চয়ই আল্লাহ
আমার পালনকিরা এবং
কিামামদরও পালনকিরািাাঁর এবাদি কর, এটাই
হমলা িরল পে।

51. “Indeed, Allah is
my Lord and your
Lord, so worship Him.
That is the straight
path.”

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).”

52.

আমামদর 53. “Our Lord, we
পালনকিরা! আমরা কি have believed in that
সবেময়র প্রসি সবশ্বাি স্থাপন which You sent down,

53.

কহ

and we have followed

ِ التَّور
ِ ُٮة و َِل
َّ
ع
ب
ض
م
ِ
ك
ـ
ل
ل
ح
َّ
ُ
َّ
ۡ
ۡ
َّ ٰ ۡ
َّ
م َّو ِج ۡۡتُ ُك ۡم
ِۡ ال َّ ِذ ۡى ُح ِر َّم عَّلَّي ۡ ُك
اّٰلل
ِۡ بِا ٰيَّة ِم ۡن َّربِ ُك
م ََّاتَّ ُقوا َّه
َِِِّوا َّ ِيي ۡ ُع ۡو ِِن

ُِٖ اعب ُ ُد ۡو
ۡ ََّ اّٰللَّ َّر ِّبۡ َّو َّربُ ُك ۡم
اِ َّن ه
ِِِم
ٌِ ۡ هٰ َّذا ِص َّر ٌاط ُم ۡستَّقِي
ََّل َّ َّما ۤا َّ َّح َّ َ عِيۡ َٰس ِمنۡ ُه ُم ال ۡ ُك ۡف َّر
ِ ال َّم ۡن اَّن ۡ َّصا ِر ۡ ۤى اِ َّٰل ه
ال
َّ َّاّٰلل ق
َّ َّق
ِ ا ۡۡلـ َّوا ِريُون ََّنۡن اَّن ۡ َّصار ه
اّٰلل ا ٰ َّمنَّا
ُ َّ ۡ َّ
ُ
ِ بِ ه
ِِِاّٰلل َّوا ۡشهَّ ۡد بِاَّنَّا ُم ۡسلِ ُم ۡو َِّن

َّواتَّب َّ ۡعنَّا
َّم َّع

ِ
ت
َّ ۡ ِبَّا ۤ اَّن ۡ َّزل
ََّا ۡكتُبۡنَّا

َّربَّنَّا ۤ ا ٰ َّمنَّا
ال َّر ُِ ۡو َّل

কমরসি িা িু সম নাসিল the messenger so write
কমরি, আমরা রি্মলর us among those who
অনু ি হময়সি। অিএব, bear witness.”
আমাসদ মক মানযকারীমদর
িাসলকাভুি কমর নাও।

And
they
54. এবং কামফমররা িক্রান্ত 54.
কমরমি
আর
আল্লাহও (disbelievers) planned,
ককৌশল অবলম্বন কমরমিন। and Allah planned
বস্তুিিঃ
আল্লাহ
হমেন (against them). And
Allah is the best of
িমবর াত্তম কুশলী।
planners.
55. আর স্মরণ কর, িখ্ন 55. When Allah said:
আল্লাহ বলমবন, কহ ঈিা! “O Jesus, indeed, I
and
আসম কিামামক সনময় কনমবা will take you
এবং কিামামক সনমজর সদমক raise you to Myself, and
িু মল
সনমবা-কামফরমদর purify (free) you of
those who disbelieve,
কেমক কিামামক পসবি কমর
and I will make those
কদমবা। আর িারা কিামার
who follow you above
অনু ি রময়মি িামদরমক
those who disbelieve
সকয়ামমির সদন পির ন্ত িারা until
the Day of
অস্বীকৃসি
জ্ঞাপন
কমর Resurrection. Then to
িামদর উপর জয়ী কমর Me you (all) will
রাখ্মবা। বস্তুিিঃ কিামামদর return, then I will
িবাইমক আমার কামিই judge between you in
সফমর আিমি হমব। িখ্ন that in which you
কি সবেময় কিামরা সববাদ used to dispute.”
করমি, আসম কিামামদর
মমধয িার ফয়িালা কমর
কদমবা।

56. অিএব িারা কামফর 56. “Then as for those
হময়মি, িামদরমক আসম who disbelieve, I will
কঠিন
শাসস্ত
কদমবা punish them with a
দুসনয়ামি এবং আমখ্রামি- severe punishment in

ن
َِّ ۡ ال هش ِه ِدي

ر
ُِ َّو َّمك َُّر ۡوا َّو َّمك ََّّر ه
ُۡ اّٰلل َّخ
ُ اّٰلل َّو ه
ِِِن
َِّ ۡ اّلۡ َّا ِكرِي
ِال اّٰلل يٰع
ِا
ي
ك
ِ
ق
ذ
َّ
ۡ
َّ ۡ َس اِ ِِن ۡ ُمت َّ َّوَِي
ۡ
ه
َّ
ٰۤ ُ
ك ِم َّن
َّ َّو َّراَِ ُع
َّ ك اِ َّٰلَّ َّو ُم َّط ِه ُر
ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا َّو َّجاعِ ُل ال َّ ِذي ۡ َّن
ك ََّ ۡو َّق ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوۤا اِ ٰٰل
َّ اتَّب َّ ُع ۡو
ي َّ ۡو ِم الۡقِي ٰ َّم ِِة ُث َّم اِ َّٰلَّ مَّ ۡر ِج ُع ُك ۡم
ََّا َّ ۡح ُك ُم بَّيۡن َّ ُك ۡم َِي ۡ َّما ُك نۡ ِتُ ۡم َِي ۡ ِه
َُِِِّتۡتَّلِ ُف ۡو َِّن

ََّا َّ َّما ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ََّاُع َّ ِذ ُب ُه ۡم
الدنۡيَّا
ع َّ َّذابًا َّش ِدي ۡ ًدا ِِف
ُ

িামদর ককান িাহািযকারী this world and the
Hereafter, and they
কনই।

will not
helpers.”

have

any

57. পক্ষান্তমর িারা ঈমান 57. And as for those
এমনমি
এবং
িৎকাজ who believe and do
কমরমি।
িামদর
প্রাপয righteous deeds, He
পসরপুণরভামব কদয়া হমব। will give them in full
আর
আল্লাহ their rewards. And
Allah does not love the
অিযািারীমদরমক
wrongdoers.
ভালবামিন না।

আসম কিামামদরমক 58. This is what We
you (O
পমড শুনাই এ িমস্ত আয়াি recite to
Muhammad) of the
এবং সনসশ্চি বণর না।

58.

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

59.

verses and a wise
reminder (the Quran).
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.

60. িা কিামার পালকিরা 60. (This is) the truth
বমলন িাই হমে িোের from your Lord, so
িিয। কামজই কিামরা do not be of those
who doubt.
িংশয়বাদী হময়া না।
অিিঃপর কিামার
সনকট িিয িংবাদ এমি
িাওয়ার পর িসদ এই
কাসহনী িম্পমকর কিামার
িামে ককউ সববাদ কমর,
িাহমল বল-এমিা, আমরা

61.

61.
Then whoever
disputes
with you
about it, after what has
come to you of the
knowledge, say (to
him): “Come, let us

َّو ۡاَل ٰ ِخ َّر ِِة َّو َّما ََّل ُ ۡم ِم ۡن
ِِِن
َِّ ۡ ن ه ِصرِي

َّوا ََّّما ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّوعَّ ِملُوا
م َّو
ِۡ الصلِ ِٰح ِت ََّيُ َّوَِي ۡ ِه ۡم اُ ُج ۡو َّر ُه
ه
ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ب ه
ُ ِ اّٰلل ََّل ُُي
ُه
ك ِم َّن ۡاَلٰي ٰ ِت َّو
َّ ۡ ك نَّـتۡل ُ ۡو ُٖ عَّلَّي
َّ ِ ذ ِٰل
ِ
ِِِ م
ِِ ۡ الذ ۡك ِر ا ۡۡل َّ ِكي
ِ اِ َّن مث َّ َّل عِيَۡس ِعنۡ َّد ه
اّٰلل َّك َّمث َّ ِل
ٰ
َّ
ِ
ال لَّه
َّ َّاٰدَّ َِّم َّخلَّقَّه م ۡن ُت َّراب ُث َّم ق
ُِِِك ۡن ََّي َّ ُك ۡو ُِن

ك ََّ ََّل تَّ ُك ۡن ِم َّن
َّ ِا َّ ۡۡلـ َّ ُق ِم ۡن َّرب
ِ َّ اّلۡ ۡم
ِِِن
َِّ ۡ َتي
ُ

ك َِي ۡ ِه ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد مَّا
َّ ََّ َّم ۡن َّح
َّ ٓاج
ك ِم َّن الۡعِل ۡ ِم ََّ ُق ۡل تَّعَّال َّ ۡوا
َّ ََّّجٓاء
ن َّ ۡد ُُ ا َّبۡنَّٓاءَّنَّا َّوا َّبۡنَّٓاءَّ ُك ۡم َّونِ َّسٓاءَّنَّا

কেমক
কনই
আমামদর
পুিমদর এবং কিামামদর
পুিমদর এবং আমামদর
স্ত্রীমদর ও কিামামদর স্ত্রীমদর
এবং আমামদর সনমজমদর ও
কিামামদর সনমজমদর আর
িারপর িল আমরা িবাই
সমমল প্রাের না 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.”

62. সনিঃিমেমহ এটাই হমলা 62. Certainly this, this
িিয ভােণ। আর এক is the true narration.
আল্লাহ িাডা অনয ককান And there is not any
ইলাহ কনই। আর আল্লাহ; god except Allah. And
সিসনই হমলন পরাক্রমশালী indeed, Allah, He is
the All Mighty, the All
মহাপ্রাজ্ঞ।
Wise.
63. িারপর িসদ িারা 63. Then if they turn
গ্রহণ না কমর, িাহমল away, then indeed,
প্রমাদ
িৃসষ্টকারীমদরমক Allah is All Aware of
those who do mischief.
আল্লাহ জামনন।
বলুনিঃ ‘কহ আহমলসকিাব 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 পালনকিরা
বানাব না। িারপর িসদ

64.

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

َِّونِ َّسٓاءَّ ُك ۡم
ِۡ َّواَّن ۡ ُف َّس ُك
م
ِت ه
ِِِ ي
َِّ ۡ ِاّٰلل ع َّ َّٰ الۡكٰ ِذب
َّ َّ ل َّ ۡعن

َّواَّن ۡ ُف َّسنَّا
ُث َّم نَّبۡت َّ ِه ۡل ََّن َّ ۡجعَّل

اِ َّن هٰ َّذا ََّل ُ َّو الۡقَّ َّص
ص ا ۡۡلـ َّ ُقِ َّو َّما
ُ
اّٰللَّ ََّل ُ َّو
ُِ ِم ۡن اِلٰه اِ ََّل ه
اّٰلل َّواِ َّن ه
ِِِم
ُِ ۡ الۡعَّزِيۡ ُز ا ۡۡل َّ ِكي
اّٰللَّ عَّلِي ۡ ٌ  ٌۢم
ََّاِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا ََّاِ َّن ه
ِِِن
َِّ ۡ بِاّلۡ ُ ۡف ِس ِدي

ُق ۡل يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب تَّعَّال َّ ۡوا اِ ٰٰل
كَّلِ َّمة َِّ َّوٓاء ٌۢ بَّي ۡنَّنَّا َّوبَّيۡن َّ ُك ۡم ا َََّّل
ك بِه
َّ اّٰللَّ َّو ََّل ن ُ ۡش ِر
ن َّ ۡـعب ُ َّد اِ ََّل ه
َّشي ۡ ـًـا َّو ََّل يَّتَّ ُِ َّذ ب َّ ۡع ُضنَّا ب َّ ۡع ًضا
ِ ا َّربَّابًا ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل ََّاِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا
ُۡ
ۡ
ِبِاَّنَّا
ََّ ُق ۡولُوا ا ۡشهَّ ُد ۡوا

ُِِِم ۡسلِ ُم ۡو َِّن

িারা স্বীকার না কমর, if they turn away, then
িাহমল বমল দাও কি, ‘িাক্ষী say: “Bear witness that
we are those who have
োক আমরা কিা অনু ি।

65. কহ আহমল সকিাব ণ!
ককন কিামরা ইব্রাহীমমর
সবেময় বাদানুবাদ কর?
অেি িওরাি ও ইসঞ্জল
িাাঁর পমরই নাসিল হময়মি।
কিামরা সক বুঝ না?
কশান! ইসিপ্মবর
কিামরা কি সবেময় সকিু
জানমি, িাই সনময় সববাদ
করমি। এখ্ন আবার কি
সবেময় কিামরা সকিু ই জান
না, কি সবেময় ককন সববাদ
করি?

66.

67. ইব্রাহীম ইহুদী সিমলন
না এবং নািারাও সিমলন
না, সকিু সিসন সিমলন
‘হানীফ’ অের াৎ, িব সমেযা
ধমমর র প্রসি সবমুখ্ এবং
আত্নিমপরণকারী, এবং সিসন
মুশসরক সিমলন না।

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

submitted (to Allah).”
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.”
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.
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).
68.
Indeed, among
mankind, the nearest
to
Abraham
are
those who followed
him, and this prophet
(Muhammad),
and

ۤ ۡ يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل ِ َّم ُُتَّٓا ُج ۡو َّن ِِف
اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َّو َّما ۤ اُن ۡ ِزل َّ ِت التَّ ۡو ٰرٮ ُة
َّو ۡاَلِ ۡۡنِي ۡ ُل اِ ََّل ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِدُٖؕ اَََّّ ََّل
ِِِتَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن

هٰۤاَّنۡتُ ۡم هٰٓ َُ َّاَل ِء ٰح َّج ۡجتُ ۡم َِي ۡ َّما
لـ َّ ُك ۡم بِه عِل ۡ ٌم ََّلِ َّم ُُتَّٓا ُج ۡو َّن َِي ۡ َّما
ِ
اّٰلل ي َّ ۡعل َّ ُم
و
ِ
م
ل
ۡ
لَّـيۡ َّ َ لـ َّ ُك ۡم بِه ع ٌ َّ ُه
َِِِّواَّنۡتُ ۡم ََّل تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ان اِبۡ ٰر ِهي ۡ ُم
َّ َّ َّما ك
ن َّ ۡص َّرانِيًا َّو ل ٰ ِك ۡن
ُم ۡسلِ ًما َّو َّما
ي
َِّ ۡ اّلۡ ُ ۡش ِر ِك
ِ َّاِ َّن ا َّۡو َّٰل الن
اس بِاِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم لَّـل َّ ِذي ۡ َّن
ب َّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا
ُ ِ َّاتَّب َّ ُع ۡو ُٖ َّوهٰ َّذا الن
ِِِي
َِّ ۡ اّٰلل َّو ِٰلُاّلۡ ُ َۡ ِم ِن
ُ َّو ه
ي َّ ُه ۡو ِديًا َّو ََّل
ان َّح ِنيۡفًا
َّ َّ ك
ان ِم َّن
َّ َّ ك

ইব্রাহীমমর ঘসনষ্ঠিম-আর those
who
have
আল্লাহ হমেন মুসমনমদর believed. And Allah is
the Protector of those
বন্ধু ।

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

who believe.
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).

70. কহ আহমল-সকিাব ণ, 70. O People of the
ককন কিামরা আল্লাহর Scripture, why do you
কালামমক অস্বীকার কর, disbelieve in the verses
অেি
কিামরাই
িাাঁর of Allah, while you
witness (to their truth).
প্রবিা?
O People of
71. কহ আহমল সকিাব ণ, 71.
ককন
কিামরা
িিযমক the Scripture, why do
সমেযার িামে িংসমশ্রণ you mix the truth with
করি এবং িিযমক ক াপন falsehood, and conceal
করি, অেি কিামরা িা the truth while you
know (it).
জান।
আর
আহমলসকিাব 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.

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.”

َّو َّد ۡت َّيٓا ِكٮ َّف ٌة ِم ۡن ا َّ ۡه ِل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل َّ ۡو
ۤ ِيُ ِضل ُ ۡون َّ ُك ۡمُؕ َّو َّما يُ ِضل ُ ۡو َّن اِ ََّل
ِِِاَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم َّو َّما ي َّ ۡش ُع ُر ۡو َِّن
يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل ِ َّم تَّ ۡك ُف ُر ۡو َّن
ِ بِا ٰي ِت ه
ِِِ اّٰلل َّواَّنۡتُ ۡم تَّ ۡشهَّ ُد ۡو َِّن
ٰ
يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل ِ َّم تَّل ۡ ِب ُس ۡو َّن ا ۡۡلـ َّ َّق
بِالۡبَّا ِي ِل َّوتَّ ۡكتُ ُم ۡو َّن ا ۡۡلـ َّ َّق َّواَّنۡتُ ۡم
ن
ِ تَّ ۡعلَّمو

َّ ۡ ُ

َّوقَّال َّ ۡت َّيٓا ِكٮ َّف ٌة ِم ۡن ا َّ ۡه ِل ال ۡ ِكت ٰ ِب
ا ٰ ِمنُ ۡوا بِال َّ ِذ ۡ ۤى اُن ۡ ِز َّل ع َّ َّٰ ال َّ ِذي ۡ َّن
ٖا ٰ َّمنُ ۡوا َّو ۡج َّه النَّهَّا ِر َّوا ۡك ُف ُر ۡوۤا ا ٰ ِخ َّر
ِِِلَّعَّل َّ ُه ۡم ي َّ ۡر ِج ُِع ۡو َِّن

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.”
74.
সিসন িামক ইো 74. He selects for His
সনমজর সবমশে অনুগ্রহ দান mercy whom He wills.
কমরন। আর আল্লাহ মহা And Allah is the
Owner of great bounty.
অনুগ্রহশীল।
িারা কিামামদর
ধমর মমি ি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
পালনকিরার
িামমন কিামামদর উপর
িারা ককন প্রবল হময় িামব!
বমল সদন, মির াদা আল্লাহরই
হামি; সিসন িামক ইো
দান কমরন এবং আল্লাহ
প্রািু ির ময় ও িবর জ্ঞ।

73.

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 পির ন্ত
না িু সম িার মাোর উপর

75.

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

م ُق ۡل
ُؕ ۡ َّو ََّل ُت َۡ ِمنُ ۡوۤا اِ ََّل ِّل َّ ۡن تَّبِ َّع ِديۡن َّ ُك
ِ اِ َّن ا َۡلدٰى ُه َّدى ه
اّٰلل ا َّۡن ي ُ َۡ ِٰٓت
ُ
ا ََّّح ٌد ِمث ۡ َّل َّما ۤ اُ ۡوتِيۡتُ ۡم ا َّۡو
م ُق ۡل اِ َّن
ِۡ ُُيَّٓا ُج ۡو ُك ۡم ِعنۡ َّد َّربِ ُك
ِ ال ۡ َّف ۡض َّل بِي ِد ه
ُِ اّٰلل يُ َۡتِي ۡ ِه مَّ ۡن ي َّ َّش
ٓاء
َّ
ِِ ِٓ اّٰلل َّوا ِِ ٌِع عَّلِي ۡ ٌم
ُ َّو ه

اّٰلل
ُِ ۡحتِه مَّ ۡن ي َّ َّش
ُ َّ ِ ََّيۡت
َّ ۡ ص بِ َّر
ٓاء َّو ُه
ِِِم
ِِ ۡ ُذو ال ۡ َّف ۡض ِل الۡعَّ ِظي

َّو ِم ۡن ا َّ ۡه ِل ال ۡ ِكت ٰ ِب مَّ ۡن اِ ۡن تَّا ۡ َّمنۡ ُه
ك َّو ِمنۡ ُه ۡم َّم ۡن
ِ َّ ۡ بِقِنۡ َّطار ي ُ ََّ ِدٖ ۤ اِلَّي
ك اِ ََّل
َّ ۡ اِ ۡن تَّا ۡ َّمنۡ ُه بِ ِديۡنَّار ََّل يُ ََّ ِدٖ ۤاِلَّي
ك بِا َّ ََّنُ ۡم
َّ ِ ت عَّلَّي ۡ ِه قَّٓا ِكٮ ًما ذٰل
َّ َّما ُد ۡم
ِ ِ
ي َِِّ ِبي ۡ ٌل
َّ قَّال ُ ۡوا لَّيۡ َّ َ عَّلَّيۡنَّا ِف ۡ ۡاَلُم
ِ وي َّ ُقولُون ع َّ َّٰ ه
اّٰلل ال ۡ َّك ِذ َّب َّو ُه ۡم
َّ ۡ ۡ َّ

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).
76. কি কলাক সনজ প্রসিজ্ঞা 76. Nay, but whoever
প্নর করমব এং পরমহজ ার fulfills his pledge and
(Allah), then
হমব,
অবশযই
আল্লাহ fears
indeed, Allah loves
পরমহজ ারমদরমক
those who fear (Him).
ভালবামিন।
িা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)
দৃসষ্টও 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.

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

77.

78.

ِِِي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

بَّٰ ٰ َّم ۡن ا َّۡو ِٰف بِعَّ ۡه ِدٖ َّوا َّت ٰٰق ََّاِ َّن
ِِِي
َِّ ۡ ِب اّلۡ ُتَّق
ُ ِ اّٰللَّ ُُي
ه
ِ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡش ََّتون بِع ۡه ِد ه
اّٰلل
َّ َّ ۡ ُ
ِ ِ َّ َّوا َّٰۡي
ِك ََّل
ِۡ اَن
َّ م َثَّ َّنًا قَّلِي ۡ ًَل اُول ِٰٕٓك
َّخ ََّل َّق ََّل ُ ۡم ِِف ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة َّو ََّل
اّٰلل َّو ََّل يَّنۡ ُظ ُر اِلَّي ۡ ِه ۡم
يُكَّلِ ُم ُه ُم ُه
ِۡ ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة َّو ََّل يُ َّز ِكي ۡ ِه
م
ِِِم
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ َّو ََّل ُ ۡم ع َّ َّذ

َّواِ َّن ِمنۡ ُه ۡم لـ َّ َّف ِريۡقًا يَّل ۡو َّن
اَّل ۡ ِس نَّت َّ ُه ۡم بِال ۡ ِكت ٰ ِب لِت َّ ۡح َّسب ُ ۡو ُٖ ِم َّن
ب َّو َّما ُه َّو ِم َّن ال ۡ ِكت ٰ ِب
ِ ِ ٰ ال ۡ ِكت
ِ وي َّ ُقولُون ُهو ِِم ۡن ِعنۡ ِد ه
اّٰلل َّو َّما ُه َّو
َّ َّ ۡ ۡ َّ

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).

79. ককান মানুেমক আল্লাহ 79. It is not (possible)
সকিাব,
কহকমি
ও for a human that
নবুওয়ি দান করার পর কি Allah should give him
বলমব
কি,
‘কিামরা the Book and wisdom
আল্লাহমক পসরহার কমর and prophethood, then
afterwards he would
আমার বাো হময় িাও’say to the people:
এটা িম্ভব নয়। বরং িারা
“Be my worshippers
বলমব,
‘কিামরা
instead of Allah,” but
আল্লাহওয়ালা হময় িাও, (he would say): “Be
কিমন, কিামরা সকিাব you
worshippers of
সশখ্ামি
এবং
কিমন the Lord, because of
কিামরা সনমজরা ও পডমি। your
teaching of the
Book, and because of
your studying it.”
Nor would he
80. িািাডা কিামামদরমক 80.
that
একো বলাও িম্ভব নয় কি, command you
কিামরা
কফমরশিা
ও you should take the
and
the
নবী নমক
সনমজমদর angels
পালনকিরা িাবযস্ত কমর prophets for lords.
Would he command
নাও। কিামামদর মুিলমান
you to disbelieve after
হবার পর িারা সক
when
you
have

ِ اّٰلل وي َّ ُقولُون ع َّ َّٰ ه
ِ ِم ۡن ِعنۡ ِد ه
اّٰلل
َّ ۡ ۡ َّ
ِِِال ۡ َّك ِذ َّب َّو ُه ۡم ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ِما كَّان ل
ِ
ش
ب
ي
اّٰلل
ه
ي
ت
َ
َّن
ا
ر
ُ
َّ
ۡ
َّ َّ َّ
ُ ۡ َّ ُ ه
ب َّوا ۡۡل ُ ۡك َّم َّوالن ُب ُ َّوةَّ ُث َّم
َّٰ ال ۡ ِكت
ِ َّي َّ ُق ۡو َّل لِلن
اس ُك ۡون ُ ۡوا ِعبَّادًا ِٰلۡ ِم ۡن
ِاّٰلل ولـ ٰ ِك ۡن ُكونُوا ربَّان
ِ
ي
َّ ُد ۡو ِن ه
َّ َّ ۡ ۡ
ِ
ِ
ب َّو ِِبَّا
َّٰ ِبَّا ُك نۡتُ ۡم ُتعَّل ُم ۡو َّن ال ۡ ِكت
ُِِِك نۡتُ ۡم تَّ ۡد ُر ُِ ۡو َّن
َّو ََّل يَّا ۡ ُم َّر ُك ۡم ا َّۡن تَّتَّ ُِ ُذوا اّلۡ َّلِِٰٕٓك َّك َّة

ي ا َّۡربَّابًا ا َّيَّا ۡ ُم ُر ُك ۡم بِال ۡ ُك ۡف ِر
َّ َِّوالنَّب
ِِِب َّ ۡع َّد اِ ۡذ اَّنۡتُ ۡم ُم ۡسلِ ُم ۡو َِّن

কিামামদরমক
কশখ্ামব?

কুফরী submitted (to Allah).

আর আল্লাহ িখ্ন
নবী মনর
কাি
কেমক
অস্বীকার গ্রহন করমলন কি,
আসম িা সকিু কিামামদর
দান কমরসি সকিাব ও
জ্ঞান
এবং
অিিঃপর
কিামামদর সনকট ককান
রি্ল আমিন কিামামদর
সকিাবমক িিয বমল কদয়ার
জনয, িখ্ন কি রি্মলর
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.

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.”

Then whoever
82. অিিঃপর কি কলাক এই 82.
ওয়াদা
কেমক
সফমর turns away after this,
দাাঁডামব,
কিই
হমব then those, they are
the transgressors.
নাফরমান।
িারা সক আল্লাহর
িীমনর পসরবমির অনয িীন
িালাশ করমি? আিমান ও
িমীমন িা সকিু রময়মি
কস্বোয় কহাক বা অসনোয়

83.

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

ۤ ي َّّلَّا
َّ َّ اّٰلل ِميۡث
َّواِ ۡذ ا ََّّخ َّذ ُه
َّ ِاق النَّب
اٰتَّيۡتُ ُك ۡم ِم ۡن ِكتٰب َّو ِح ۡك َّمة ُث َّم
َّجٓاءَّ ُك ۡم َّر ُِ ۡو ٌل ُم َّص ِد ٌق ِّلَّا
َِّمعَّ ُك ۡم لَّتُ َۡ ِمنُ َّن بِه َّولـ َّتَّنۡ ُص ُرنَّه
ٰٰ َّ ال ءَّاَّق َّۡر ۡر ُت ۡم َّوا ََّّخ ۡذ ُت ۡم ع
َّ َّق
ال
ِ ۡ ذٰل ِ ُك ۡم اِ ۡص ِر
َّ َّى قَّال ُ ۡوۤا ا َّ ۡقِ َّر ۡرنَّا ق
ََّا ۡشهَّ ُد ۡوا َّوا َّنَّا َّمعَّ ُك ۡم ِم َّن
ِِِن
َِّ ۡ ال هش ِه ِدي

ِك ُه ُم
ِ َّ ِ ََّ َّم ۡن تَّ َّو هٰل ب َّ ۡع َّد ذٰل
َّ ك ََّاُول ِٰٕٓك
ن
َِّ الۡف ٰ ِس ُق ۡو

ِ اَََّّغ َّ ۡر ِدي ۡ ِن ه
اّٰلل يَّبۡغُ ۡو َّن َّول َّ ۤه ا َِّۡل َّ َّم
َّ
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض َّي ۡوعًا
َّ َّم ۡن ِِف ا
ِِِ َّوك َّۡر ًها َّواِل َِّي ۡ ِه يُ ۡر َّج ُع ۡو َِّن

কহাক, িাাঁরই অনু ি হমব unwillingly, and
এবং িাাঁর সদমকই সফমর Him they will
returned.
িামব।

to
be

84. বলুন, আমরা ঈমান 84. Say: “We believe
that
এমনসি আল্লাহর উপর এবং in Allah, and
িা সকিু অবিীণর হময়মি which has been sent
আমামদর উপর, ইব্রাহীম, down to us, and that
ইিমাঈল, ইিহাক, ইয়াকুব which was sent down
to
Abraham,
and
এবং িাাঁমদর িন্তানবম র র
Ishmael, and Isaac,
উপর আর িা সকিু
and Jacob, and the
কপময়মিন ম্িা ও ঈিা এবং
tribes, and that which
অনযানয নবী রি্ল ণ was given to Moses,
িাাঁমদর পালনকিরার পক্ষ and Jesus, and the
কেমক। আমরা িাাঁমদর prophets from their
কামরা মমধয পাের কয কসর Lord. We make no
না। আর আমরা িাাঁরই distinction between any
of them, and to Him we
অনু ি।
have submitted.”
85.
কি কলাক ইিলাম 85. And whoever seeks
িাডা অনয ককান ধমর other than Islam as
িালাশ কমর, কসস্মণকামলও religion, never will it
িা গ্রহণ করা হমব না এবং be accepted from him.
And he will be among
আমখ্রামি কি ক্ষসি গ্রস্ত।
the losers in the
Hereafter.
86. ককমন কমর আল্লাহ 86. How shall Allah
এমন জাসিমক কহদাময়ি guide a people who
দান করমবন, িারা ঈমান disbelieved after their
আনার পর এবং রি্লমক belief, and they had
that the
িিয বমল িাক্ষয কদয়ার পর witnessed
messenger is true and
এবং িামদর সনকট প্রমাণ
the
clear signs (of
এমি িাওয়ার পর কামফর
Allah’s
Sovereignty)
হময়মি।
আর
আল্লাহ
had come to them. And

ِ ُق ۡل اٰمنَّا بِ ه
ۤ اّٰلل َّو َّما ۤاُن ۡ ِز َّل عَّلَّيۡنَّا َّو َّما
َّ
اُن ۡ ِز َّل ع َّ ٰٰٓ اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َّو اِ َۡسٰعِي ۡ َّل
ِ و ِاِ ِۡ ٰح َّق وي َّ ۡع ُقوب و ۡاَلَِّب
ۤ اط َّومَّا
َّ
َّ ۡ َّ َّ ۡ َّ
اُ ۡو ِِت َّ ُم ۡو ََّسٰ َّو عِيۡ َٰس َّوالنَّ ِبي ُ ۡو َّن ِم ۡن
ي ا ََّّحد
ِۡ َّربِ ِه
َّ ۡ َّ م ََّل ن ُ َّف ِر ُق ب
ِِِ م َّو ََّن ۡ ُن لَّه ُم ۡسلِ ُم ۡو َِّن
ِۡ ِمنۡ ُه

َّو َّم ۡن يَّبۡت َّ ِغ غ َّ ۡر َّ ۡاَلِ ِۡ ََّل ِم ِديۡنًا ََّل َّۡن
ي ُ ۡقب َّ َّل ِمنۡ ُِه َّو ُه َّو ِ ِِف ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة ِم َّن
ِِِ ن
َِّ ۡ ا ۡۡل ٰ ِسرِي
اّٰلل قَّ ۡومًا كَّ َّف ُر ۡوا
َّكي ۡ َّف ِي َّ ۡه ِدى ُه
ِ ِ َّ ب َّ ۡع َّد اِ ٰۡي
اَن ۡم َّو َّش ِه ُد ۡوۤا ا ََّّن
ِ ُ ٰ ال َّر ُِ ۡو َّل َّح ٌق َّو َّجٓاءَّ ُه ُم الۡب َّ ِين
ت
اّٰلل ََّل ي َّ ۡه ِدى الۡقَّ ۡو َّم
ُ َّو ه

জামলম
িম্প্রদায়মক Allah does not guide
wrongdoing people.
কহদাময়ি দান কমরন না।
এমন কলামকর শাসস্ত
হমলা আল্লাহ, কফমরশিা ণ
এবং
মানুে
িকমলরই
অসভিম্পাি।

87.

87.
Those, their
recompense will be
that upon them is the
curse of Allah, and of
angels, and of all
mankind.

88. িবর ক্ষণই িারা িামি 88. Abiding eternally
The
োকমব। িামদর আিাব therein.
হালকাও হমব না এবং িার punishment will not be
lightened for them, nor
এি অবকাশও পামব না।
will they be reprieved.
89. সকন্তু িারা অিিঃপর 89. Except those who
িওবা কমর কনমব এবং repent after that, and
(themselves).
িৎকাজ
করমব
িারা correct
বযিীি, সনশ্চয় আল্লাহ Indeed, then Allah is
Oft Forgiving, Most
ক্ষমাশীল ও পরম দয়াল্।
Merciful.
িারা ঈমান আনার
পর অস্বীকার কমরমি এবং
অস্বীকৃসিমি বৃসদ্ধ ঘমটমি,
কসস্মণকামলও
িামদর
িওবা কবুল করা হমব না।
আর িারা হমলা ক ামরাহ।

90.

িসদ িারা পৃসেবী
পসরমাণ
স্বণর ও
িার
পসরবমির কদয়া হয়, িবুও
িারা কামফর হময়মি এবং
কামফর অবস্থায় মৃিুযবরণ
কমরমি িামদর িওবা কবুল
করা হমব না। িামদর জনয

91.

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.
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

ِِِي
َِّ ۡ الظلِ ِم
ه

َّٓاؤ ُه ۡم ا ََّّن عَّلَّي ۡ ِه ۡم ل َّ ۡعنَّة
َّ اُول ِٰٕٓك
ُ ِك َّج َّز
ِه
ِ ََّّوالن
اس
َّواّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ِة
اّٰلل

ِِِ ي
َّ ۡ ا
َّۡ ََِّجع

ٰخلِ ِدي ۡ َّن َِيۡهَّا ََّل َُي َّ َّف ُف عَّنۡ ُه ُم
ِ ِِِ اب َّو ََّل ُه ۡم يُنۡ َّظ ُر ۡو َّن
ُ الۡعَّ َّذ
ِك
َّ ِ اِ ََّل ال َّ ِذي ۡ َّن تَّا ُب ۡوا ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد ذٰل
اّٰللَّ َّغ ُف ۡو ٌر
َّوا َّ ۡصل َّ ُح ۡو ا ََّاِ َّن ه
ِِِم
ٌِ ۡ َّر ِحي
اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ب َّ ۡع َّد اِ ٰۡي َّ ِاَنِ ۡم
ُث َّم ۡازدَّ ُاد ۡوا ُك ۡف ًرا ل َّ ۡن ُت ۡقب َّ َّل
ُه ُم
ِك
ِۡ تَّ ۡوبَّتُ ُه
م
َّ َّواُول ِٰٕٓك
َّ
ِِِ الضٓا ِل ُ ۡو َِّن

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّكفَّ ُر ۡوا َّو َّما ُت ۡوا َّو ُه ۡم
ُك َّف ٌار ََّل َّۡن ي ُ ۡقب َّ َّل ِم ۡن ا ََّّح ِد ِه ۡم
ِم ۡل ُء ۡاَل َّ ۡر ِض ذَّ َّهبًا َّول َّ ِو ا َۡتَّدٰى
ٌِ ۡ اب اَّلـِي
م
َّ بِ ِهُۤؕ اُول ِٰٕٓك
ٌ ِك ل َّ ُـه ۡم ع َّ َّذ

রময়মি িন্ত্রণাদায়ক আিাব! as a ransom. They are
পক্ষান্তমর িামদর ককানই those, for them will be
a painful punishment,
িাহািযকারী কনই।

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

93. িওরাি নাসিল হওয়ার
প্মবর
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।

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

আমরাপ
িামলম

বল, ‘আল্লাহ িিয
বমলমিন। এখ্ন
িবাই
ইব্রাহীমমর ধমমর র অনু ি
হময় িাও, সিসন সিমলন
একসনষ্ঠ ভামব িিযধমমর র

95.

and they will not have
any helpers.
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.
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.”
94.
Then whoever
invents a lie against
Allah after that, then
they are those who
are the wrong doers.
95.
Say: “Allah
speaks the truth. So
follow the religion of
Abraham, firm in
faith. And he was not

ِ

ن
َِّ ۡ َّوما ل َّ ُـهم ِم ۡن ن ه ِصرِي

ۡ

َّ

ۡ َّح هِت ُتنۡ ِف ُق ۡوا ِمَّا
َّ ِ ۡ ِل َّ ۡن تَّنَّال ُ ۡوا ال
ِ
ِ ِ
َشء ََّاِ َّن
ۡ َّ ُُتب ُ ۡو َّنِ َّو َّما ُتنۡف ُق ۡوا م ۡن

ِِِم
ٌِ ۡ اّٰللَّبِه عَّلِي
ه

ِ الطعَّا
َّ كُ ُل
ِۡ َّ ان ِح ًَل لِب
ك
م
َّ
ۤ ِن
َّ
ِ رٓاءي ۡ َّل اِ ََّل ما َّح َّرم اِ ِۡر
ِ ِۡ ِا
ٓاءي ۡ ُل
َّ َّ َّ
ۡن َّل
ِ ِ ۡ ع َّ ٰٰ ن َّ ۡف ِسه ِم ۡن قَّب
َّ َّ ل ا َّۡن ُت
ِ التَّورٮ ُةِ ُق ۡل ََّا ۡ ُتوا بِالتَّور
ٮة
ۡ
ٰۡ
ٰۡ
ِِِ ي
َِّ ۡ ََِّا ۡتل ُ ۡو َّها ۤاِ ۡن ُكنۡتُ ۡم ٰص ِدق
ِ ََّ َّم ِن ا َۡ ََّتى ع َّ َّٰ ه
اّٰلل ال ۡ َّك ِذ َّب ِم ۡ  ٌۢن
ٰ
ِك ُه ُم
َّ ك ََّاُول ِٰٕٓك
َّ ِ ب َّ ۡع ِد ذٰل
ِِِ ا هلظلِ ُم ۡو َِّن
ََّاتَّبِ ُع ۡوا ِمل َّ َّة
ان ِم َّن
َّ َّ َّو َّما ك

ِاّٰلل
ُ ُق ۡل َّص َّد َّق ه
ُؕاِبۡ ٰر ِه ِي ۡ َّم َّح ِنيۡفًا

অনুিারী। সিসন মুশসরকমদর of those who join
অন্তভুর ি সিমলন না।
partners (with Allah).”
সনিঃিমেমহ িবর প্রেম
ঘর িা মানুমের জমনয
সনধর াসরি হময়মি, কিটাই
হমে এ ঘর, িা মক্কায়
অবসস্থি
এবং
িারা
জাহামনর মানুমের 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.

97.

এমি রময়মি মকামম
ইব্রাহীমমর
মি
প্রকৃষ্ট
সনদশর ন। আর কি, কলাক এর
কভিমর প্রমবশ কমরমি, কি
সনরাপত্তা লাভ কমরমি।
আর এ ঘমরর হজ্ব করা
হমলা
মানুমের
উপর
আল্লাহর প্রাপয; কি কলামকর
িামের ? রময়মি এ পির ন্ত
কপৌিার। আর কি কলাক িা
মামন না। আল্লাহ িারা
সবমশ্বর
ককান
সকিু রই
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.

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.”
99. Say: “O People of
the Scripture, why do
you hinder from the
way of Allah those
who believed, seeking

96.

98.

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

99.

ِِِي
َِّ ۡ اّلۡ ُ ۡش ِر ِك
ِ َّاِ َّن ا ََّّو َّل بَّيت ُو ِض َّع لِلن
اس لَّـل َّ ِذ ۡى
ۡ
ي
َِّ ۡ ۡكًا َّو ُه ًدى لِلۡعٰل َّ ِم
َّٰ بِب َّ َّكةَّ ُم

ِِِ

ٌۢ  ٌ ٰ َِي ۡ ِه ا ٰ ِي
ِ
ِم
َِّ ۡ ام اِبۡ ٰر ِهي
ق
م
ت
ن
ي
ب
ت
َّ
َّ
ٌ
َّ
ٰ
ُ
ِ و َّم ۡن د َّخلَّه كَّان ا ٰ ِمنًا و ِ ه
َّٰ َّ ّٰلل ع
َّ
َّ َّ
َّ
ِ َّالن
َُّ اس ِح ُج الۡبَّي ۡ ِت َّم ِن ۡاِت َّ َّطا
اِلَّي ۡ ِه َِّ ِبي ۡ ًَلِ َّو َّم ۡن َّك َّف َّر ََّاِ َّن ه
َّاّٰلل
ِِِي
َِّ ۡ ِن عَّ ِن الۡعٰل َّ ِم
ٌ ِ َّغ
م تَّ ۡك ُف ُر ۡو َّن
َِّ ِ ُق ۡل يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل
ِ بِا ٰي ِت ه
اّٰلل َّش ِهي ۡ ٌد ع َّ ٰٰ َّما
اّٰلل ِٓ َّو ُه
ٰ
ِِِتَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
ُق ۡل يٰۤا َّ ۡه َّل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل ِ َّم تَّ ُص ُد ۡو َّن
ِ عَّ ۡن ِ ِبي ِل ه
اّٰلل َّم ۡن ا ٰ َّم َّن تَّبۡغُ ۡو ََّنَّا
ۡ َّ

মমধয বক্রিা অনুপ্রমবশ
করামনার পন্থা অনুিন্ধান
কর, অেি কিামরা এ
পমের
িিযিা
প্রিযক্ষ
করি।
বস্তুিিঃ
আল্লাহ
কিামামদর
কাির কলাপ
িম্পমকর অনব ি নন।
কহ ঈমানদার ণ!
কিামরা
িসদ
আহমল
সকিাবমদর ককান কফরকার
কো মান, িাহমল ঈমান
আনার
পর
িারা
কিামাসদ মক
কামফমর
পসরণি কমর কদমব।

100.

101. আর কিামরা ককমন
কমর কামফর হমি পার,
অেি কিামামদর িামমন
পাঠ করা হয় আল্লাহর
আয়াি
িম্হ
এবং
কিামামদর মমধয রময়মিন
আল্লাহর রি্ল। আর িারা
আল্লাহর কো দৃঢ়ভামব
ধরমব, িারা কহদাময়ি প্রাপ্ত
হমব িরল পমের।
কহ ঈমানদার ণ!
আল্লাহমক কিমন ভয় করা
উসিৎ ঠিক কিমসনভামব
ভয় করমি োক। এবং
অবশযই মুিলমান না হময়
মৃিুযবরণ কমরা না।

102.

to make it deviant,
and you are witnesses
(to Allah’s guidance).
And Allah is not
unaware of what you
do.”
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.
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.
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).

103. আর কিামরা িকমল 103. And hold firmly,
আল্লাহর রজ্জুমক িুদঢ়
ৃ হমস্ত to the rope of Allah

اّٰلل
ُِ ِع َّو ًجا َّواَّنۡتُ ۡم ُشهَّ َّد
ٓاء َّو َّما ُه
ن
َِّ بِغَّاَِل عَّ َّما تَّ ۡع َّمل ُ ۡو
يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن اٰمَّنُ ۡوۤا اِ ۡن ُت ِطي ۡ ُع ۡوا
ِ
ب
َّٰ ََّ ِريۡقًا م َّن ال َّ ِذي ۡ َّن اُ ۡو ُتوا ال ۡ ِكت
ي َّ ُردُ ۡو ُك ۡم ب َّ ۡع َّد اِ ٰۡيَّانِ ُك ۡم
ِِِ ن
َِّ ۡ ك ٰ ِفرِي

ٰٰ َّۡوكَّي ۡ َّف تَّ ۡك ُف ُر ۡو َّن َّواَّنۡتُ ۡم ُتت
ِ عَّلَّي ُكم اٰيت ه
ِاّٰلل َّوَِي ۡ ُك ۡم َّر ُِ ۡولُه
ُٰ ۡ ۡ
ِ و َّم ۡن ي َّ ۡعت َّ ِصم بِ ه
اّٰلل ََّقَّ ۡد ُه ِد َّى اِ ٰٰل
ۡ
َّ

ِِِ ِِصراط ُم ۡستَّقِيۡم

اّٰللَّ َّح َّق
يٰۤاَّي ُ ِهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن اٰمَّنُوا اتَّ ُقوا ه
ُتقٰتِه َّو ََّل ََّتُ ۡو ُت َّن اِ ََّل َّواَّنۡتُ ۡم
ُِِِم ۡسلِ ُم ۡو َِّن

ِ وا ۡعت َّ ِصموا ِِبَّب ِل ه
اّٰلل ََّجِيۡعًا َّو ََّل
ۡ ُۡ
َّ

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 সনদশর নিমুহ 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.

ِتَّ َّف َّر ُقوا وا ۡذ ُِكروا ن
ِت ه
اّٰلل
م
ع
َّ َّ ۡ ۡ ُ َّ ۡ
عَّلَّي ۡ ُك ۡم اِ ۡذ ُك نۡتُ ۡم ا َّعۡ َّدٓاءً ََّاَّل َّ َّف
ۤي ُقل ُ ۡوبِ ُك ۡم ََّا َّ ۡصب َّ ۡحتُ ۡم بِ ِن ۡع َّمتِه
َّ ۡ َّ ب
اِ ۡخ َّوانًا َّو ُك نۡتُ ۡم ع َّ ٰٰ َّش َّفا ُح ۡف َّرة
ك
َّ ِ ِم َّن النَّا ِر ََّاَّنۡقَّ َّذ ُك ۡم ِمنۡهَّا َّكذٰل
اّٰلل لـ َّ ُك ۡم اٰيٰتِه لَّعَّل َّ ُِك ۡم
ُ ِ َّ يُب
ُي ه
ن
َِّ َتَّ ۡت َّ ُد ۡو

104. আর কিামামদর মমধয 104. And let there be
এমন একটা দল োকা (arising) from you a
inviting
to
উসিি
িারা
আহবান nation
জানামব িৎকমমর র প্রসি, good, and enjoining to
সনমদর শ কদমব ভাল কামজর right, and forbidding
from
wrong.
And
এবং বারণ করমব অনযায়
such are those who
কাজ কেমক, আর িারাই
will be the successful.

َّولۡت َّ ُك ۡن ِمنۡ ُك ۡم اُ َّم ٌة ي َّ ۡد ُع ۡو َّن اِ َّٰل
ِ ۡ َّ ا ۡۡل
ر َّويَّا ۡ ُم ُر ۡو َّن بِاّلۡ َّ ۡع ُر ۡو ِف
ِك ُِه ُم
َّ َّويَّنۡهَّ ۡو َّن عَّ ِن اّلۡ ُنۡ َّك ِر َّواُول ِٰٕٓك
ِِِاّلۡ ُ ۡفلِ ُح ۡو َِّن

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

َّو ََّل تَّ ُك ۡون ُ ۡوا كَّال َّ ِذي ۡ َّن تَّ َّف َّر ُق ۡوا
َّوا ۡختَّل َّ ُف ۡوا ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد َّما َّجٓاءَّ ُه ُم
اب
ِ ُ ٰ الۡب َّ ِين
َّ ت َّواُول ِٰٕٓك
ٌ ِك ََّل ُ ۡم ع َّ َّذ

হমলা িফলকাম।

105.

105. And do not be
like those who became
divided, and differed
after that which had
come to them of the
clear proofs.
And

আিাব।

ِِِعَّ ِظي ۡ ٌم

those, for them is a
great punishment.

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)
ي َّ ۡو َّم تَّبۡي َّ ُ ج تس ج
faces will be white, and ٌُِِٖؕٓ ض ُو ُ ۡو ٌٖ َّو َّ ۡ َّودُ ُو ُ ۡو
(some) faces will be
ِۡ ََّا َّ َّما ال َّ ِذي ۡ َّن ا ِۡ َّو َّد ۡت ُو ُج ۡو ُه ُه
black. Then as for م
those whose faces will
اَّكَّ َّف ۡر ُت ۡم ب َّ ۡع َّد اِ ٰۡيَّانِ ُك ۡم ََّ ُ ق
become black, (it will ذ ۡو ُوا
be said): “Did you
ِ الۡع َّذاب
ف
ك
ت
ۡ
ن
ِ
و
ر
م
ت
ن
ك
ا
ِب
َّ
ُ
ۡ
ُ
disbelieve after your
َّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َّ َّ
belief. Then taste the
ِِِ
punishment for what
you used to disbelieve.”

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.

106.

107.

These are the
108. এগুমলা হমে আল্লাহর 108.
সনমদর শ, িা কিামাসদ মক verses of Allah, We
িোিে পাঠ কমর শুনামনা recite them to you (O
হমে। আর আল্লাহ সবশ্ব Muhammad) in truth.
জাহামনর প্রসি উৎপীডন And Allah wants no
injustice to the worlds
করমি িান না।
(His creatures).
And to Allah
109.
আর িা সকিু 109.
আিমান ও িমীমন রময়মি belongs whatever is in
heavens
and
কি িবই আল্লাহর এবং the
আল্লাহর প্রসিই িব সকিু whatever is on the earth.
And to Allah will the
প্রিযাবিরনশীল।
matters be returned.
110.
িমবর াত্তম

কিামরাই

হমল 110. You are the best
উম্মি, nation raised up for

َّوا ََّّما ال َّ ِذي ۡ َّن ابۡي َّ َّض ۡت ُو ُج ۡو ُه ُه ۡم
ِ ۡح ِة ه
اّٰلل ُه ۡم َِيۡهَّا
َّ ۡ َّٰف َّر
َِۡ
ِِِٰخلِ ُد ۡو َِّن
ِ ك اٰيت ه
ِ
ك
َّ ۡ اّٰلل نَّـتۡل ُ ۡو َّها عَّلَّي
ُ ٰ َّ ۡ تل
ۡۡلـ
اّٰلل يُ ِري ۡ ُد ُُل ۡ ًما
ُ بِا َّ ِِق َّو َّما ه
ِِِي
َِّ ۡ لِلۡعٰل َّ ِم
َّو َّما ِِف
ُت ۡر َّج ُع

ِ وِه
لس ٰموٰ ِت
َّ ّٰلل َّما ِِف ا
َّ
ِ ض واِ َّٰل ه
ِ
اّٰلل
َّ ِ ۡاَل َّ ۡر
ِِِ ۡاَلُ ُم ۡو ُِر

ِ َُّك نۡتُ ۡم َّخ ۡر اُ َّمة اُ ۡخ ِر َّج ۡت لِلن
اس
َّ

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.

تَّا ۡ ُم ُر ۡو َّن بِاّلۡ َّ ۡع ُر ۡو ِف َّوتَّنۡهَّ ۡو َّن عَّ ِن
ِ اّلۡ نۡ َّك ِر و ُت َۡ ِمنُون بِ ه
اّٰلل َّول َّ ۡو ا ٰ َّم َّن
َّ ۡ َّ ُ
ِۡ ُ ان َّخ ۡرًا ََّل
م
َّ َّ ا َّ ۡه ُل ال ۡ ِكت ٰ ِب ل
َّ ڪ
ِمنۡ ُه ُم اّلۡ ُ َۡ ِمنُ ۡو َّن َّوا َّ ۡكث َّ ُر ُه ُم
ِِِالۡف ٰ ِس ُق ۡو َِّن

111. িৎিামানয কষ্ট কদয়া 111. They will never
িাডা িারা কিামামদর harm you except a
ককানই ক্ষসি করমি পারমব trifling hurt. And if
fight
against
না। আর িসদ িারা they
কিামামদর িামে লডাই কমর, you, they will turn on
their backs.
Then
িাহমল িারা পশ্চাদপিরণ
afterwards they will
করমব। অিিঃপর িামদর
not be helped.

ل َّ ۡن ي َّ ُض ُر ۡو ُك ۡم اِ ََّل ۤ ا َّذًى َّواِ ۡن
ار ُث َّم
َِّ َّ يُقَّاتِل ُ ۡو ُك ۡم يُ َّول ُ ۡو ُك ُم ۡاَل َّ ۡدب

আল্লাহর প্রসিশ্রুসি
সকংবা মানুমের প্রসিশ্রুসি
বযসিি ওরা কিখ্ামনই
অবস্থান কমরমি কিখ্ামনই
িামদর
ওপর
লাঞ্ছনা
িাসপময় কদয়া হময়মি। আর
ওরা
উপাজরন
কমরমি
আল্লাহর
িব।
ওমদর
উপর
িাপামনা
হময়মি
লগ্রহিা। িা এজমনয কি,
ওরা
আল্লাহর

ِ ُض ِرب َّ ۡت ِع َّلَّي ِهم
الذل َّ ُة اَّي ۡ َّن َّما
ُ ۡ
ِ ُثقِ ُفوۤا اِ ََّل ِِبَّبل ِم َّن ه
اّٰلل َّو َّحبۡل
ۡ
ۡ
ِ
ِ اس وبَّٓاءو بِغ َّ َّضب ِم َّن ه
ِ
م
اّٰلل
الن
ن
َّ
َّ
ۡ ُ َّ
ك
َّ ِ َّو ُض ِربَّ ۡت عَّلَّي ۡ ِه ُم اّلۡ َّ ۡس َّكن َّ ُة ُِٓؕ ذٰل
ِ بِا َّ ََّنم كَّانُوا ي َّ ۡك ُفرون بِا ٰي ِت ه
اّٰلل
ٰ َّ ۡ ُ
ۡ ُۡ
ِ ۡ َّ َّوي َّ ۡقتُل ُ ۡو َّن ۡاَلَّن ۡ  ٌۢ ِبيٓاءَّ بِغ
ك
َّ ِ ر َّحقِ ذٰل
َّ

িাহািয করা হমব না।

112.

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 يُنۡ َّص ُر ۡو َِّن

আয়ািিম্হমক
অনবরি
অস্বীকার
কমরমি
এবং
নবী নমক
অনযায়ভামব
হিযা কমরমি। িার কারণ,
ওরা নাফরমানী কমরমি
এবং িীমা লংঘন কমরমি।
িারা িবাই িমান
নয়। আহমল সকিাবমদর
মমধয সকিু কলাক এমনও
আমি িারা অসবিলভামব
আল্লাহর আয়ািিম্হ পাঠ
কমর এবং রামির ভীমর
িারা কিজদা কমর।

113.

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
িৎকমর শীল।

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.
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.
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.

115. িারা কিিব িৎকাজ 115. And whatever of
করমব, ককান অবস্থামিই good they do, never
কিগুমলার প্রসি অবজ্ঞা will it be rejected of
প্রদশর ন করা হমব না। আর them. And Allah is All
আল্লাহ
পরমহি ারমদর Aware of those who
fear (Him).
সবেময় অব ি।
116. সনশ্চয় িারা কামফর 116. Certainly, those
হয়, িামদর ধন িম্পদ ও who disbelieve, neither
িন্তান-িন্তসি
আল্লাহর their wealth, nor their

ِِِ  ِِبَّا عَّ َّصوا َّوكَّان ُ ۡوا ي َّ ۡعت َّ ُد ۡو َِّن

ٓاءً ِم ۡن ا َّ ۡه ِل ال ۡ ِكت ٰ ِب
ِ لَّـيۡ ُس ۡوا َِّ َّو
ِ اُ َّم ٌة قَّٓا ِكٮم ٌة يَّتۡلُون اٰي ِت ه
ٰ َّ ۡ َّ
َّاّٰلل اٰنَّٓاء
ِِِِال َّي ۡ ِل َّو ُه ۡم ي َّ ۡس ُج ُد ۡو َِّن
ِ يُ َۡ ِمنُون بِ ه
اّٰلل َّوالۡي َّ ۡو ِم ۡاَل ٰ ِخ ِر َّو
َّ ۡ
يَّا ۡ ُم ُر ۡو َّن بِاّلۡ َّ ۡع ُر ۡو ِف َّويَّنۡهَّ ِۡو َّن عَّ ِن
ُِؕٓ اّلۡ ُنۡ َّك ِر َّويُ ٰسر ُِع ۡو َّن ِِف ۡ ا ۡۡل َّ ۡر ٰ ِت
ِِِي
َِّ ۡ الصلِ ِح
َّ َّواُول ِٰٕٓك
ِك ِم َّن ه
ُِٖ َّو َّما ي َّ ۡفعَّل ُ ۡوا ِم ۡن َّخ ۡر ََّل َّۡن ي ُ ۡك َّف ُر ۡو
ِِِ ي
َِّ ۡ ِاّٰلل عَّلِي ۡ ٌ  ٌۢم بِاّلۡ ُتَّق
ُ َّو ه
ِ ۡ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ل َّ ۡن ُتغ
ِن عَّنۡ ُه ۡم
َّ

িা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.

এ দুসনয়ার 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.

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

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

117.

118.

ِ ا َّ ۡموا َُلم و ََّل ۤ ا َّو ََّلد ُهم ِم َّن ه
اّٰلل
ۡ ُ ۡ َّ ۡ ُ َّ
ِك ا َّۡص ٰح ُب النَّا ِر
َّ َّشي ۡ ـًـا ُِٓؕ َّواُول ِٰٕٓك
ُِِِه ۡم َِيۡهَّا ٰخلِ ُد ۡو َِّن
ِ مث َّ ُل ما يُنۡ ِف ُقون ِِف هٰ ِذ ِٖ ا ۡۡلَّي
وة
َّ َّ
ۡ َّ ۡ
ٰ
الدنۡيَّا كَّ َّمث َّ ِل رِيۡح َِيۡهَّا ِص ٌر
ُ
ا ََّّصابَّ ۡت َّح ۡر َّث قَّ ۡوم َُّل َّ ُم ۡوۤا

اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم ََّا َّ ۡهل َّ َّكتۡ ُِه َّو َّما َُّل َّ َّم ُه ُم
َّولـ ٰ ِك ۡن اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم
اّٰلل
ُه
ِِِي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن
يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َِّمنُ ۡوا ََّل تَّتَّ ُِ ُذ ۡوا
بِ َّطانَّةً ِم ۡن ُد ۡونِ ُك ۡم ََّل يَّاۡل ُ ۡون َّ ُك ۡم
م قَّ ۡد ب َّ َّد ِت
ِۡ ُ َّخب َّ ًاَل ُِٓؕ َّودُ ۡوا َّما عَّ ِنت
ِۡ م ِٓ َّو َّما ُُت
ٰۡف
ِۡ ٓاء ِم ۡن اََّۡوٰ ِه ِه
ُ الۡبَّغۡ َّض
ۡ قَّ ۡد بَّيَّنَّا لـ َّ ُك ُم
ُِ َّ ُص ُد ۡو ُر ُه ۡم ا َّ ۡك
ِِِت اِ ۡن ُكنۡتُ ۡم تَّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
ِ ِ ٰ ۡاَلٰي

সবশদভামব বণর না কমর revelations, if you will
কদয়া হমলা, িসদ কিামরা understand.
িা অনুধাবন করমি িমের
হও।
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 পৃেক হময় িায়,
িখ্ন কিামামদর উপর
করােবশিিঃ
আিুল
কামডামি োমক। বলুন,
কিামরা আমক্রামশ মরমি
োক। আর আল্লাহ মমনর
কো ভালই জামনন।

119.

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.

If any good
120. কিামামদর িসদ ককান 120.
you, it
মিল হয়; িাহমল িামদর happens to
খ্ারাপ
লাম ।
আর grieves them, and if
কিামামদর িসদ অমিল হয় any misfortune befalls
িাহমল আনসেি হয় আর you, they rejoice at
it.
And if you are
িামি
িসদ
কিামরা
patient
and
fear
ধধির যধারণ
কর
এবং
(Allah), their plot will
িাকওয়া অবলম্বন কর,
not harm you anything
িমব িামদর প্রিারণায় at all. Surely, Allah
কিামামদর ককানই ক্ষসি is surrounding that
হমব না। সনশ্চয়ই িারা িা which they do.
সকিু কমর কি িমস্তই
আল্লাহর আয়মত্ত রময়মি।

وَل ۤ ِء ُ ُِتب ُ ۡو ََّنُ ۡم َّو ََّل
َّ ُهٰۤاَّنۡتُ ۡم ا
ُُِيِب ُ ۡون َّ ُك ۡم َّو ُت َۡ ِمنُ ۡو َّن بِال ۡ ِكت ٰ ِب كُلِه
َّواِذَّا ل َّ ُق ۡو ُك ۡم قَّال ُ ۡوۤا ا ٰ َّمنَّا ِِِٓ َّواِذَّا
َّخل َّ ۡوا عَّ ُض ۡوا عَّلَّي ۡ ُك ُم ۡاَلَّنَّا ِم َّل ِم َّن
م اِ َّن
ُؕ ۡ ظ ُق ۡل ُم ۡو ُت ۡوا بِغَّي ۡ ِظ ُك
ِ ِ ۡ الۡغَّي
ِ اّٰلل عَّلِي  ٌۢم بِ َّذ
ِِِالص ُد ۡو ِر
ُ ات
ٌ ۡ َّ ه

ِاِ ۡن ََّت ۡ َّس ۡس ُك ۡم َّح َّس ِن َّ ٌة تَّ ُس َۡ ُه ۡم
َّواِ ۡن ُت ِصب ۡ ُك ۡم َِّ ِيئ َّ ٌة ي َّ ۡف َّر ُح ۡوا بِهَّا

ِ َّواِ ۡن تَّ ۡص
ۡ ۡوا َّوتَّتَّ ُق ۡوا ََّل ي َّ ُض ُر ُك ۡم
ُ
اّٰللَّ ِِبَّا
كَّي ۡ ُد ُه ۡم َّشيۡــًا اِ َّن ه
ِِِ ط
ِ ٌ ۡ ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن ُ ِّمي

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

121.

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

123. বস্তুিিঃ আল্লাহ বদমরর
িুমদ্ধ কিামামদর িাহািয
কমরমিন, অেি কিামরা
সিমল
দুবরল।
কামজই
আল্লাহমক ভয় করমি োক,
িামি কিামরা কৃিজ্ঞ হমি
পামরা।

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.
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.
123. And Allah had
already given you the
victory at Badr, while
you were weak. So
fear Allah that you
may be grateful.

When you
124. আপসন িখ্ন বলমি 124.
লা মলন
মুসমন ণমক- said to the believers:
কিামামদর জনয সক িমেষ্ট “Is it not sufficient for
নয়
কি,
কিামামদর you that your Lord
িাহািযামের
কিামামদর should support you
with three thousand
পালনকিরা আিমান কেমক
of the angels sent
অবিীণর
সিন
হাজার
down.”
কফমরশিা পাঠামবন।

125. অবশয কিামরা িসদ 125. “Nay but, if
িবর কর এবং সবরি োক are patient, and
আর িারা িসদ িখ্নই (Allah), and they
কিামামদর উপর িডাও হয়, enemy) come to

you
fear
(the
you

ُُ ُتب َّ ِو
اّٰلل
ُ َّو ه

ك
ِ َّ َّواِ ۡذ غ َّ َّد ۡو
َّ ِت ِم ۡن ا َّ ۡهل
ِِ
ِ ِ َّ ي َّمقٰعِ َّد لِلۡقِت
ال
َّ ۡ اّلۡ ُ َۡمن
ِ َّ
ِِِ َسي ۡ ٌع عَّلِي ۡ ٌم

ِ ٰ ه ۡت َّيٓا ِكٮ َّف
ٰت ِمنۡ ُك ۡم ا َّۡن
َّ َّ اِ ۡذ
ِ اّٰلل ولِي ُ ُهما وع َّ َّٰ ه
اّٰلل
َّ َّ َّ ُ تَّ ۡف َّش ََّل َّو ه
ََِِِّلۡيَّت َّ َّوك َّ ِل اّلۡ ُ َۡ ِمنُ ۡو َِّن
اّٰلل بِب َّ ۡدر َّواَّنۡتُ ۡم
َّولَّقَّ ۡد ن َّ َّص َّر ُك ُم ُه
اّٰللَّ لَّعَّل َّ ُك ۡم
ا َّ ِذل َّ ٌة ِٓ ََّاتَّ ُقوا ه
ِِِتَّ ۡش ُك ُر ۡو َِّن
ِۡ اِ ۡذ تَّ ُقو ُل لِلۡم َۡ ِم
ي اَّل َّ ۡن ي َّ ۡك ِفي َّ ُك ۡم
ن
َّ ُ ۡ
ا َّۡن ُ ِٰي َّد ُك ۡم َّربُ ُك ۡم بِثَّلٰث َّ ِة ا ٰ ََّلف
ِِِي
ُؕ َّ ۡ ِ ۡنل
َّۡ ِم َّن اّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ِة ُم
ِ ب َّ ٰٰٓ اِ ۡن ِتَّ ۡص
ۡ ۡوا َّوتَّتَّ ُق ۡوا َّويَّا ۡ ُت ۡو ُك ۡم
ُ
ِم ۡن ََّ ۡو ِر ِه ۡم هٰ َّذا ُٰيۡ ِد ۡد ُك ۡم

িাহমল
কিামামদর
পালনকিরা 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).”

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.
127. That He might
cut off a section of
those who disbelieve,
or suppress them, so
that they turn back,
frustrated.

126.

িামি ধবংি কমর
কদন ককান ককান কামফরমক
অেবা লাসঞ্ছি কমর কদনকিন ওরা বসিি হময় সফমর
িায়।

127.

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

128.

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

129.

َّربُ ُك ۡم ِِب َّ ۡم َّس ِة ا ٰ ََّلف ِم َّن
ِِِي
َِّ ۡ اّلۡ َّل ٰٓ ِِٕك َّك ِة ُم َّس ِو ِم
اّٰلل اِ ََّل ُب ۡش ٰرى لـ َّ ُك ۡم
ُ َّو َّما َّجعَّل َّ ُه ه
َّولِت َّ ۡط َّم ِِٕك َّن ُقل ُ ۡو ُب ُك ۡم بِهِ َّو َّما النَّ ۡص ُر
ِ اِ ََّل ِم ۡن ِعنۡ ِد ه
اّٰلل الۡعَّزِيۡ ِز
ِِِا ۡۡل َّ ِكي ۡ ِم
لِي َّ ۡق َّط َّع َّي َّرًَا ِم َّن ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوۤا
ا َّۡو ي َّ ۡك ِبت َّ ُه ۡم ََّيَّنۡقَّلِب ُ ۡوا

ِِِي
َِّ ۡ َِّخٓا ِكٮب

128. Not for you at all
ِ ك
م
م
ِ
َّو
ا
ء
َش
ر
اَل
ن
َّ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
َّ َّ َّ لَّيۡ َّ َ ِل
(O Muhammad, but for ۡ ٌ
Allah) is any decision,
ِ
َّ ِ
whether He should م
ۡ ُيَّتُ ۡو َّب عَّلَّي ۡ ِه ۡم ا َّۡو يُعَّذب َّ ُه ۡم ََّاَن
forgive them or punish
ِِِ ُٰلِ ُم ۡو َِّن
them, then indeed
they are wrongdoers.
129. And to Allah
ِ ِ ِ ِ لسم
ِ
belongs whatever is in َّو هّٰلل َّما ِف ا َّ ٰوٰت َّو َّما ِف
the
heavens
and
ِ ض يغ ۡ ِفر
ِ
ّل
ب
ذ
ع
ي
و
ٓاء
ش
ي
ن
َّ
َّ
ۡ َّ ُ َّ ِ ِ ۡاَل َّ ۡر
whatever is on the ُ َّ ُ َّ ُ
earth. He forgives
ِ اّٰلل َّغ ُفور َّر
م
ِ
ي
ح
ُِ َّم ۡن ي َّ َّش
whom He wills, and
ٌ ۡ ٌ ۡ ُ ٓاء َّو ه
punishes whom He
ِِِ
wills. And Allah is Oft

করুণাময়।

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

Forgiving,
Most
Merciful.
130.
O those who
believe, devour
not
usury, doubling, and
multiplying
(many
folds). And fear Allah,
that you may be
successful.
131.
And fear the
Fire,
which
is
prepared
for
the
disbelievers.

132.

আর
কিামরা
আনু িয কর আল্লাহ ও
রি্মলর, িামি কিামামদর
উপর রহমি করা হয়।

132. And obey Allah
and the messenger,
that you may obtain
mercy.

133.

কিামরা কিামামদর
পালনকিরার 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).

িারা স্বেলিায় ও
অভামবর িময় বযয় কমর,
িারা সনমজমদর রা মক
িংবরণ কমর আর মানুমের
প্রসি ক্ষমা প্রদশর ন কমর,
বস্তুিিঃ
আল্লাহ
িৎকমর শীলসদ 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.

কহ ঈমানদার ণ!
কিামরা িক্রবৃসদ্ধ হামর িুদ
কখ্ময়া না। আর আল্লাহমক
ভয় করমি োক, িামি
কিামরা কলযাণ অজরন
করমি পামরা।

130.

131.

134.

يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا ََّل تَّاۡكُلُوا
الرِب ٰٓوا ا َّۡضعَّاًَا ُم ٰضعَّ َّف ِةً َّواتَّ ُقوا
ِِِ اّٰللَّلَّعَّل َّ ُك ۡم ُت ۡفلِ ُح ۡو َِّن
ه

ِ َّ ار ال
َّواتَّ ُق
ِت ۤ اُعِد َّۡت
الن
وا
َّ
َّ
ۡ
ِِِن
َِّ ۡ لِلۡكٰ ِفرِي
ِ
اّٰللَّ َّوال َّر ُِ ۡو َّل لَّعَّل َّ ُك ۡم
َّواَّيي ۡ ُعوا ه
ِِِ ۡح ۡو َِّن
ُ َّ ُت ۡر
َّو َِّا ِر ُع ۡوۤا اِ ٰٰل َّمغ ۡ ِف َّرة ِم ۡن َّربِ ُك ۡم
لس ٰموٰ ُت
َّ َّو َِّجنَّة عَّ ۡر ُضهَّا ا
ِو ۡاَلَّر ُض اُع
َّت لِلۡمتَّقِ ۡي
د
ۡ
ۡ َّ
َّ ُ

ِ لس َّر
ٓاء
َّ ال َّ ِذي ۡ َّن يُنۡ ِف ُق ۡو َّن ِِف ا
ِ
ي الۡغَّي ۡ َّظ
َّۡ َّوا َّلض َّرٓاء َّوالۡكٰ ِظ ِم
ِ
ب
ِ ِ َّي عَّ ِن الن
ُ ِ اّٰلل ُُي
اس َّو ُه
َّ ۡ ََّوالۡعَّا
ِِِي
َِّ ۡ اّلۡ ُ ۡح ِس ِن

135. িারা কখ্নও ককান 135. And those who,
they
have
অশ্লীল কাজ কমর কফলমল when
an
সকংবা ককান মে কামজ committed
জসডি হময় সনমজর উপর indecency or wronged
জুলুম
কমর
কফলমল themselves, remember
Allah
and
seek
আল্লাহমক স্মরণ কমর এবং
forgiveness for their
সনমজর পামপর জনয ক্ষমা
sins. And who can
প্রাের না কমর। আল্লাহ িাডা
forgive the sins except
আর
কক
পাপ
ক্ষমা Allah. And they do
করমবন? িারা সনমজর not persist in what
কৃিকমমর র জনয হঠকাসরিা they have done while
প্রদশর ন কমর না এবং কজমন- they know.
শুমন িাই করমি োমক না।
িামদরই
জনয
প্রসিদান
হমলা
িামদর
পালনকিরার
ক্ষমা
ও
জাোি, িার িলমদমশ
প্রবাসহি
হমে
প্রস্রবণ
কিখ্ামন
িারা
োকমব
অনন্তকাল। িারা কাজ
কমর িামদর জনয কিইনা
িমৎকার প্রসিদান।

136.

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

137.

এই হমলা মানুমের
জনয বণর না। আর িারা ভয়
কমর
িামদর
জনয
উপমদশবাণী।

138.

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.
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.
138. This (the Quran)
is a declaration for
mankind,
and
a
guidance,
and
an

َّوال َّ ِذي ۡ َّن اِذَّا ََّعَّل ُ ۡوا ََّا ِح َّشةً ا َّۡو
َُّل َّ ُم ۡوۤا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم ذَّك َُّروا ه
َّاّٰلل
م َّو َّم ۡن
ِۡ ََّا ِۡتَّغ ۡ َّف ُر ۡوا ل ِ ُذن ُ ۡوبِ ِه
اّٰلل َّول َّ ۡم
ُِ يَّغ ۡ ِف ُر الذُن ُ ۡو َّب اِ َّ َِل ه
يُ ِص ُر ۡوا ع َّ ٰٰ َّما ََّعَّل ُ ۡوا َّو ُه ۡم
ن
ِ ي َّ ۡعلَّمو

َّ ۡ ُ

ٓاؤ ُه ۡم َّمغ ۡ ِف َّر ٌة ِِم ۡن
َّ اُول ِٰٕٓك
ُ ِك َّج َّز
َّربِ ِه ۡم َّو َّجنه ٌت َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن َّ ُۡتتِهَّا

ۡاَل َّ َۡن ٰ ُر ٰخلِ ِدي ۡ َّن َِيۡهَّا َّونِ ۡع َّم ا َّ ۡج ُر
ِِِي
ُؕ َّ ۡ ِالۡع ٰ ِمل
قَّ ۡد َّخل َّ ۡت ِم ۡن قَّبۡلِ ُك ۡم ُِن َّ ٌن
ر ۡوا ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ََّا ُنظ ُر ۡوا
ُۡ ََّ ِس
ي
َِّ ۡ ِان عَّاقِب َّ ُة اّلۡ ُ َِّك ِذب
َّ َّ َّكي ۡ َّف ك
ِ َّان لِلن
اس َّو ُه ًدى
ٌ َّ هٰ َّذا بَّي
ِِِي
َِّ ۡ َِّو َّم ۡو ِع َّ ِظ ٌة لِل ۡ ُمتَّق

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

admonition to those
who fear (Allah).
139. And do not become
weak, nor grieve, and
you shall gain the
upper hand if you are
(true) believers.

َّو ََّل َتَّ ِنُ ۡوا َّو ََّل َّ ُۡت َّزن ُ ِۡوا َّواَّنۡتُ ُم
ِِِ ي
َِّ ۡ ۡاَلَّعۡل َّ ۡو َّن اِ ۡن ُكنۡتُ ۡم ُم َۡ ِم ِن

140. কিামরা িসদ আহি 140. If a wound has
you, then
হময় োক, িমব িারাও কিা touched
কিমসন আহি হময়মি। আর surely a similar wound
এ
সদনগুমলামক
আসম has touched the (other)
মানুমের মমধয পালাক্রমম people. And these are
the days that We
আবিরন ঘটিময় োসক।
alternate
among
এভামব আল্লাহ জানমি িান
mankind.
And that
কারা ঈমানদার আর সিসন
Allah may know those
কিামামদর সকিু কলাকমক who believe, and may
শহীদ সহিামব গ্রহণ করমি choose witnesses from
িান।
আর
আল্লাহ among you. And Allah
অিযািারীমদরমক
does not love the
wrongdoers.
ভালবামিন না।
141.
আর এ কারমণ 141. And that Allah
আল্লাহ
ঈমানদারমদরমক may purify those who
may
পাক-িাফ করমি িান এবং believe, and
কামফরমদরমক ধবংি কমর destroy the disbelievers.

َ َّ اِ ۡن َّٰيۡ َّس ۡس ُك ۡم قَّ ۡر ٌح ََّقَّ ۡد َّم
ِالۡقَّوم قَّ ۡر ٌح ِمثۡلُهِ وت
ام
ي
اَل
ك
ل
ۡ
َّ
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ ۡ
ُ
ِ ِ َّن ُ َّدا ِو َُلا بي الن
اّٰلل
اس َّولي َّ ۡعل َّ َّم ُه
َّ ۡ َّ َّ
ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا َّويَّتَّ ُِ َِّذ ِمنۡ ُك ۡم
ب
ِ ُشهَّ َّد
ُ ِ اّٰلل ََّل ُُي
ُ ٓاءَّ َّو ه
ِِ ه
م ۡي
َّ الظل

কিামামদর সক
ধারণা, কিামরা জাোমি
প্রমবশ করমব? অেি আল্লাহ
এখ্নও কদমখ্নসন কিামামদর
মমধয কারা কজহাদ কমরমি
এবং কারা ধধির যশীল।

َّا َّۡم َّح ِسبۡتُ ۡم ا َّۡن تَّ ۡد ُخلُوا ا ۡۡلَّـنَّة
اّٰلل ال َّ ِذي ۡ َّن ٰجهَّ ُد ۡوا
َّو َّّلَّا ي َّ ۡعل َّ ِم ُه
ِ ِ الص
ِِِ ن
َِّ ۡ ۡي
ِمنۡ ُك ۡم َّوي َّ ۡعل َّ َّم ه

সদমি িান।

142.

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.

ا ٰ َّمنُ ۡوا

ِ ولِيم
ح
اّٰلل ال َّ ِذي ۡ َّن
ص
ِ
ُ َّ ُ َّ َّ ه
ِِِ ن
َِّ ۡ َّو َّٰيۡ َّح َّق الۡكٰ ِفرِي

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

143.

144. আর মুহাম্মদ একজন
রি্ল ধব কিা নয়! িাাঁর
প্মবর ও বহু রি্ল 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
সকিু ই
ক্ষসি-বৃসদ্ধ হমব না। আর
িারা কৃিজ্ঞ, আল্লাহ িামদর
িওয়াব দান করমবন।

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.
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.

And it is not
145. আর আল্লাহর হুকুম 145.
িাডা ককউ মরমি পামর (possible) for a person
die except by
না-কিজনয একটা িময় to
সনধর াসরি রময়মি। বস্তুিিঃ permission of Allah
কি কলাক দুসনয়ায় সবসনময় at a term appointed.
And whoever desires a
কামনা করমব, আসম িামক
reward in (this) world,
িা দুসনয়ামিই দান করব।
We shall give him
পক্ষান্তমর-কি
কলাক
thereof. And whoever
আমখ্রামি সবসনময় কামনা desires a reward in the
করমব, িা কেমক আসম Hereafter, We shall
িামক িাই কদমবা। আর give him thereof. And
িারা কৃিজ্ঞ িামদরমক We shall reward those

َّولَّقَّ ۡد ُك نۡتُ ۡم ََّتَّن َّۡو َّن اّلۡ َّ ۡو َّت ِم ۡن
ُٖ قَّب ۡ ِل ا َّۡن تَّلۡقَّ ۡو ُِٖ ََّقَّ ۡد َّراَّيۡتُ ُم ۡو
ِِِ َّواَّنۡتُ ۡم تَّنۡ ُظ ُر ۡو َِّن

َّو َّما ُّم َّ َّم ٌد اِ ََّل َّر ُِِ ۡو ٌِل ِٓ قَّ ۡد َّخل َّ ۡت
ات ا َّۡو
ِ ُ ُِ ِم ۡن قَّبۡلِ ِه ال ُر
َّ ل اَََّّاي ِكي ْن َّم
ِۡ ُقتِ َّل انْقَّلَّبۡتُ ۡم ع َّ ٰٰٓ ا َّۡعقَّابِ ُك
م
ِو َّم ۡن يَّنۡقَّل
ب ع َّ ٰٰ عَّقِبَّي ۡ ِه ََّل َّۡن
َّ
ۡ
اّٰلل
اّٰللَّ َّشيۡــًا َّو َِّي َّ ۡج ِزى ُه
ي َّ ُض َّر ه
ِِِ ن
َِّ ۡ ال هش ِكرِي
ان لِن َّ ۡف َ ا َّۡن ََّتُ ۡو َّت اِ ََّل
َّ َّ َّو َّما ك
ِ بِاِ ۡذ ِن ه
َل َّو َّم ۡن ي ُ ِر ۡد
ُؕ ً اّٰلل ِكتٰبًا ُم ََّ َّج
الدنۡيَّا ن ُ َۡتِه ِمنۡهَّا َّو َّم ۡن ي ُ ِر ۡد
ُ اب
َّ ثَّ َّو
اب ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة ن ُ َۡتِه ِمنۡهَّا
َّ ثَّ َّو
ِِِن
َِّ ۡ َّو َِّن َّ ۡج ِزى ال هش ِكرِي

আসম প্রসিদান কদমবা

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

who are grateful.
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.

িারা আর সকিু ই
বমলসন-শুধু বমলমি, কহ
আমামদর
পালনকিরা!
কমািন কমর দাও আমামদর
পাপ
এবং
িা
সকিু
বাডাবাসড
হময়
ক মি
আমামদর কামজ। আর
আমাসদ মক দৃঢ় 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.”

148.

অিিঃপর আল্লাহ
িামদরমক দুসনয়ার িওয়াব
দান কমরমিন এবং িোের
আমখ্রামির িওয়াব। আর
িারা িৎকমর শীল 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.

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,

147.

149.

َّوكَّا َّ ِي ۡن ِم ۡن ن َّ ِب قٰت َّ َّل ِٓ َّمعَّه ِربِي ُ ۡو َّن
َّكثِ ۡرٌ ََّ َّما َّو َّهنُ ۡوا ِّلَّا ۤ ا ََّّصابَّ ُه ۡم ِ ِۡف
ِ ِ ِبي ِل ه
اّٰلل َّو َّما َّض ُع ُف ۡوا َّو َّما
ۡ َّ
ب
ُ ِ ُُي

اّٰلل
ُ َّو ه

ۡاِتَّكَّان ُ ۡوا

ِ ِ الص
ِِِن
َِّ ۡ ۡي
ه

ان قَّ ۡو ََّل ُ ۡم اِ ََّل ۤا َّۡن قَّال ُ ۡوا َّربَّنَّا
َّ َّ َّو َّما ك
ۤ ۡا ۡغ ِف ۡر لَّنا ُذن ُ ۡوبَّنَّا َّواِ ِۡ َّراََّنَّا ِِف
ا َّ ۡم ِرنَّا َّو ثَّبِ ۡت ا َّ ۡق َّد َّامنَّا َّوا ُنص ۡرنَّا

ِِِ ن
َِّ ۡ ع َّ َّٰ الۡقَّ ۡو ِم الۡكٰ ِفر ِِي

الدنۡيَّا
ُ اب
ُ ٰ ََّاٰت
َّ اّٰلل ثَّ َّو
ُ ِٕه ُم ه
ِ ٰ اب ۡاَل
ِ
ُِ اّٰلل ُُي
خ
ِ َّو ُح ۡس َّن ثَّ َّو
ب
و
ِ
ة
ر
ُ َّ َّ ه
ِِِي
َِّ ۡ اّلۡ ُ ۡح ِس ِن
يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن اٰمَّنُ ۡوۤا اِ ۡن ُت ِطي ۡ ُعوا
ٰٰٓ َّ ال َّ ِذ ِي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا ي َّ ُردُ ۡو ُك ۡم ع

কিামরা ক্ষসির
হময় পডমব।

you will then
ِ مََّتَّنۡقَّلِبوا ٰخ
ِي
س



ِ
ن
ر
ۡ
َّ
turn back as losers.
ۡ ُ ِۡ ا َّۡعقَّابِ ُك

িম্মুখ্ীণ and

বরং
আল্লাহ 150. But Allah is your
কিামামদর
িাহািযকারী, protector, and He is
আর িাাঁর িাহািযই হমে the best of helpers.
উত্তম িাহািয।

150.

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.

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

152.

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.
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

ر
ُ ۡ َّخ

اّٰلل َّم ۡولِٰٕ ُك ۡمِ َّو ُه َّو
ب َّ ِل ُه
ِِِ ن
َِّ ۡ النه ِصرِي

ِ ۡ َِّنُل
ٰق ِِف ۡ ُقل ُ ۡو ِب ِال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُروا
ۡ
ِ ال ُر ۡعب ِِبا ۤا َّ ۡش َّر ُكوا بِ ه
اّٰلل َّما ل َّ ۡم
ۡ
َّ َّ
ار َّو
ُِ َّٮه ُم الن
ُ ٰيُ َّ ِۡن ۡل بِه ُِل ۡ ٰطنًا َّو َّماۡو
ِِِ ي
َِّ ۡ الظلِ ِم
بِۡ َّۡ َ َّمث ۡ َّوى ه

اّٰلل َّوعۡ َّد ٖۤ اِ ۡذ
ُ َّولَّقَّ ۡد َّص َّدقَّ ُك ُم ه
ِت اِذَّا ََّ ِشلۡتُ ۡم
َّ ُُت ُس ۡو ََّنُ ۡم بِاِ ۡذنِهِ َّح ٓه
ۡن ۡعتُ ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡم ِر َّوعَّ َّصيۡتُ ۡم ِم ۡ  ٌۢن
َّ ٰ ََّّوت
ب َّ ۡع ِد َِّما ۤ ا َّٰرٮ ُك ۡم َّما ُ ُِتب ُ ۡو َِّن ِمنۡ ُك ۡم
الدنۡيَّا َّو ِمنۡ ُك ۡم َّم ۡن
ُ َّم ۡن ي ُ ِري ۡ ُد
ي ُ ِري ۡ ُد ۡاَل ٰ ِخ َّرةَِّ ُث َّم َّص َّرََّ ُك ۡم
م َّولَّقَّ ۡد عَّ َّفا
ِۡ عَّنۡ ُه ۡم لِيَّبۡتَّلِي َّ ُك
َّٰ َّ اّٰلل ُذ ۡو ََّ ۡضل ع
ِۡ عَّنۡ ُك
ُ م َّو ه
ِِِ ي
َِّ ۡ اّلۡ ُ َۡ ِم ِن

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 153. When you climbed
উমঠ িাসেমল এবং কপিন (the
hill)
without
সদমক সফমর িাকাসেমল না looking
back
at
কামরা প্রসি, অেি রি্ল anyone,
while
the
োকসিমলন কিামাসদ মক messenger was calling
কিামামদর কপিন সদক you from your behind.
কেমক। অিিঃপর কিামামদর So He repaid you with
উপর এমলা কশামকর ওপমর distress upon distress,
কশাক, িামি কিামরা হাি that you would not
কেমক কবসরময় িাওয়া বস্তুর grieve for that which
জনয দুিঃখ্ না কর এবং িার had escaped you, nor
িম্মুখ্ীণ হে কিজনয সবমের that which had befallen
না হও। আর আল্লাহ you. And Allah is All
কিামামদর কামজর বযাপামর informed of what you
do.
অবসহি রময়মিন।
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 সকিু ই

154.

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

اِ ۡذ ُت ۡصعِ ُد ۡو َّن َّو ََّل تَّل ۡو َّن ع َّ ٰٰٓ ا ََّّحد

َّوال َّر ُِ ۡو ُل ي َّ ۡد ُع ۡو ُك ۡم ِِف ۡ ۤاُ ۡخ ٰرٮ ُك ۡم
ََّاَّثَّاب َّ ُك ۡم َّغ ًما  ٌۢ بِغَّم لِـ َّكي ۡ ََّل
ۤ َّ ُۡت َّزن ُ ۡوا ع َّ ٰٰ َّما ََّا ِتَّ ُك ۡم َّو ََّل َّما
اّٰلل َّخبِ ۡرٌ  ٌۢ ِِبَّا
ِۡ ا ََّّصابَّ ُك
ُ م َّو ه
ِِِ تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
ُث َّم اَّن ۡ َّز َّل عَّلَّي ۡ ُك ۡم ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد الۡغ َّ ِم
ِۡ ش َّيٓا ِكٮ َّفةً ِمنۡ ُك
م
ٰ ۡ اِا يَّغ
ً َّا ََّّمنَّةً ن ُع
َّو َّيٓا ِكٮ َّف ٌة قَّ ۡد ا َّ ََّّهتۡ ُه ۡم اَّن ۡ ُف ُس ُه ۡم
ِ ي َّ ُظنُون بِ ه
اّٰلل غ َّ ۡر َّ ا ۡۡلـ َّ ِق َُّ َّن
َّ ۡ
ا ۡۡلَّـا ِهلِ ِي َّ ِِة ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّهل لَّنَّا ِم َّن
ِ
َشءِ ُق ۡل اِ َّن ۡاَل َّ ۡم َّر كُلَّه
ۡ َّ ۡاَل َّ ۡم ِر م ۡن

করার কনই? িু সম বল,
িবসকিু ই 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।
কিামামদর মধয
কেমক িারা কমাকাসবলার
সদন পৃষ্ঠ প্রদশর ন কমরসিল
িামদর
এ
পদস্খলমনর
কারণ এই সিল কি, িামদর
ককান
ককান
দুবরলিার
কারণ শয়িান িামদর পা
টসলময় সদময়সিল। আল্লাহ
িামদরমক
ক্ষমা
কমর
সদময়মিন। আল্লাহ বডই
ক্ষমাশীল ও িহনশীল।
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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.
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

ِ ِه
ّٰلل َُيۡ ُف ۡو َّن ِِف ۡ ۤ اَّن ۡ ُف ِس ِه ۡم َّما ََّل
ان لَّنا ِم َّن
ِ َّ َّ يُب ۡ ُد ۡو َّن ل
َّ َّ ك ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن ل َّ ۡو ك
َش ٌء َّما ُقتِلۡنَّا هٰ ُهنَّا ُقل ل َّ ۡو
ۡ َّ ۡاَل َّ ۡم ِر

ۡزَّ ال َّ ِذي ۡ َّن
ََّّ َّ ُك نۡتُ ۡم ِِف ۡ ُبيُ ۡوتِ ُك ۡم ل
ُِكت
ب عَّلَّي ۡ ِه ُم الۡقَّتۡ ُل اِ ٰٰل
َّ
ِم ول
ت
ب
ي
ِ
اّٰلل َّما ِ ِۡف
ٰ
َّ
ۡ
َّم َّضا ِجعِ ِه ِۡ َّ َّ َّ ُه
ِ صدو ِر ُكم ولِيم
ح
ص َّما ِ ِۡف
َّ َّ ُ َّ ۡ ۡ ُ ُ
ِ اّٰلل عَّلِي  ٌۢم بِ َّذ
ات
ِۡ ُقل ُ ۡوبِ ُك
ٌ ۡ ُ م َّو ه
ِِِالص ُد ۡو ِر
ُ

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن تَّ َّول َّ ۡوا ِمنۡ ُك ۡم ي َّ ۡو َّم الۡت َّ َّٰق
َّ ا ۡۡل َّ ۡمع ٰ ِن اِ ََّّا ا ِۡت َّ َّز ََّلم ا
لشي ۡ ٰط ُن
َّ
ُُ
اّٰلل
بِب َّ ۡع ِض َّما كَّ َّسب ُ ۡوا َّولَّقَّ ۡد عَّفَّا ُه
ِِِم
ٌِ ۡ اّٰللَّ َّغ ُف ۡو ٌر َّحلِي
ِۡ عَّنۡ ُه
م اِ َّن ه

Forgiving,
Forbearing.
কহ ঈমাণদার ণ!
কিামরা িামদর মি হময়া
না, িারা কামফর হময়মি
এবং সনমজমদর ভাই বন্ধু রা
ি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 িৃসষ্টর
মাধযমম িংসশ্লষ্টমদর মমন
অনুিাপ িৃসষ্ট করমি পামর।
অেি আল্লাহই জীবন দান
কমরন এবং মৃিুয কদন।
কিামামদর িমস্ত কাজই,
কিামরা িা সকিু ই কর না
ককন, আল্লাহ িবসকিু ই
কদমখ্ন।

Most

156.

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.

আর কিামরা িসদ
আল্লাহর পমে সনহি হও
সকংবা
মৃিুযবরণ
কর,
কিামরা িা সকিু িংগ্রহ
কমর
োক
আল্লাহ
িা’আলার ক্ষমা ও করুণা
কি িবসকিু র 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.

157.

And whether
158. আর কিামরা মৃিুযই 158.
বরণ কর অেবা সনহিই you die, or are killed,
হও,
অবশয
আল্লাহ verily, unto Allah you
িা’আলার
িামমনই shall be gathered.
িমমবি হমব।

يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا ََّل تَّ ُك ۡون ُ ۡوا
ِ ِ كَّال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا َّوقَّال ُ ۡوا َِلِ ۡخ َّو
اَن ۡم
اِذَّا َّض َّر ُب ۡوا ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ا َّۡو كَّان ُ ۡوا
ُغ ًزى ل َّ ۡو كَّان ُ ۡوا ِعنۡ َّدنَّا َِّما مَّا ُت ۡوا َّو َّما
ِ ِ
ك َّح ۡس َّرةً ِ ِۡف
َّ ِ اّٰلل ذٰل
ُقتل ُ ۡوا لي َّ ۡجعَّ َّل ُه
اّٰلل
ِ ُ ۡ اّٰلل ُُيۡى َّو ُ ِٰيي
ِۡ ُقل ُ ۡوبِ ِه
ُ ت َّو ه
ُ م َّو ه
ٌِِِر
ِ ۡ ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن ب َّ ِص

ِ ول َّ ِِٕك ۡن ُقتِلۡتُم ِِف ِ ِبي ِل ه
اّٰلل ا َّۡو ُمت ُ ۡم
َّ
ۡ َّ ۡ ۡ
ِ َّّلَّغ ۡ ِف َّر ٌة ِم َّن ه
ۡح ٌة َّخ ۡرٌ ِمَّا
َّۡ اّٰلل َّو َّر
ََِِِّي ۡ َّم ُع ۡو َِّن
ِ و ِل َّ ِِٕك ۡن ُمتُم ا َّو ُقتِلۡتُم ََّليِ َّٰل ه
اّٰلل
ۡ ۡ
ۡ
َّ
ِِِ ُ ُۡت َّش ُر ۡو َِّن

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).

ِ ََّبِما ر ۡۡحة
ِۡ اّٰلل ل
ِ
م
م َّول َّ ۡو
ِۡ ُ ت ََّل
ن
ن
َّ َّ َّ َّ َّ ه
ت ََّ ًظا غَّلِي ۡ َّظ الۡقَّل ۡ ِب ََّلن ْ َّف ُض ۡوا
َّ ُۡكن
اع ُف عَّنۡ ُه ۡم
ِ َّ ِ ِم ۡن َّح ۡول
ۡ ََّ ك
ِ
ِ
ۡ َّوا ِۡتَّغۡف ۡر ََّل ُ ۡم َّو َّشا ِو ۡر ُه ۡم ِف
َّٰ َّ ت ََّت َّ َّوك َّ ۡل ع
َّ ۡاَل َّ ۡم ِر ََّاِذَّا عَّ َّز ۡم
ِه
ِِِ ي
َِّ ۡ ِب اّلۡ ُت َّ َّو ِكل
ُ ِ اّٰللَّ ُُي
اّٰلل ِاِ َّن ه

160. িসদ আল্লাহ কিামামদর 160. If Allah helps
িহায়িা কমরন, িাহমল you, then no one can
ককউ কিামামদর উপর overcome you. And if
পরাক্রান্ত হমি পারমব না। He forsakes you, then
আর িসদ সিসন কিামামদর who is there who can
help you after Him.
িাহািয না কমরন, িমব
And in Allah let the
এমন
কক
আমি,
কি
believers put their
কিামামদর িাহািয করমি
trust.

ِ اِن يَّنۡ ُصر ُكم اّٰلل ََّ ََّل غَّال
ب
ۡ
َّ
ُۡ ُ ه
م َّواِ ۡن ََّيۡ ُذل ۡ ُك ۡم ََّ َّم ۡن ذَّا
ِۡ لـ َّ ُك
َّٰ َّ ال َّ ِذ ۡى يَّنۡ ُص ُر ُك ۡم ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِدِٖ َّوع
ِه
ِِِاّٰلل ََّلۡيَّت َّ َّوكَّ ِل اّلۡ ُ َۡ ِمنُ ۡو َِّن

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
িাওয়াক্কুল
কারীমদর
ভালবামিন।

159.

পামর? আর আল্লাহর ওপরই
মুিলমান মনর ভরিা করা
উসিি।

আর ককান সবেয় 161. And it is not to
ক াপন কমর রাখ্া নবীর any prophet that he
কাজ নয়। আর কি কলাক would embezzle. And
ক াপন
করমব
কি whoever embezzles will

161.

ل َّو َّم ۡن يَّغۡل ُ ۡل
ِ َّ ُان ل ِن َّ ِب ا َّۡن يَّغ
َّ َّ َّو َّما ك
يَّا ۡ ِت ِِبَّا غ َّ َّل ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِِة ُث َّم

সকয়ামমির
সদন
কিই
ক াপন বস্তু সনময় আিমব।
অিিঃপর পসরপ্ণরভামব পামব
প্রমিযমক, িা কি অজরন
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.

কি কলাক আল্লাহর
ইোর অনু ি, কি সক ঐ
কলামকর িমান হমি পামর,
কি আল্লাহর করাে অজরন
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.

আল্লাহর সনকট
মানুমের মির াদা 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.

162.

163.

164. আল্লাহ ঈমানদারমদর 164. Certainly, Allah
উপর অনুগ্রহ কমরমিন কি, conferred a great favor
িামদর
মামঝ
িামদর upon the believers when
সনমজমদর মধয কেমক নবী He raised from among
পাঠিময়মিন। সিসন িামদর them a messenger of
their own, reciting to
জনয িাাঁর আয়ািিম্হ পাঠ
them His verses, and
কমরন।
িামদরমক
purifying them, and
পসরমশাধন কমরন এবং
teaching them the
িামদরমক
সকিাব
ও Book (the Quran), and
কামজর কো সশক্ষা কদন। wisdom. While before
বস্তুিিঃ িারা সিল প্বর that they had been in
কেমকই পেভ্রষ্ট।
manifest error.
165. িখ্ন কিামামদর উপর 165. And why (was it
একটি মুিীবি এমি কপৌিাল, so) when a disaster
অেি কিামরা িার প্মবর ই struck you (in Uhad),

ُت َّو هِف كُ ُل ن َّ ۡف َ َّما كَّ َّسب َّ ۡت َّو ُه ۡم
ََِِِّل يُ ۡظل َّ ُم ۡو َِّن

ِ اَََّّ َّم ِن اتَّب َّ َّع ِر ۡضوان ه
اّٰلل َّك َّم ۡ  ٌۢن
َّ َّ
ِ بَّٓاء بِس َُّط ِم َّن ه
ٮه
ُ ٰاّٰلل َّو َّماۡو
َّ َّ

ِِِ ر
ُِ ۡ م َّو بِۡ َّۡ َ اّلۡ َّ ِص
ُِ ََّّجهَّن

ِ ُهم درج ٌت ِعنۡ َّد ه
ٌۢ  ٌاّٰلل ب َّ ِص ۡر
اّٰلل َّو ُه
ٰ َّ َّ ۡ
ِِِِِبَّا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
ِِ
م
ث
َّ َّي اِ ۡذ بَّع
َّ ۡ اّٰلل ع َّ َّٰ اّلۡ ُ َۡمن
ُ لَّقَّ ۡد َّ َّن ه
َِي ۡ ِه ۡم َّر ُِ ۡو ً َِل ِم ۡن اَّن ۡ ُف ِس ِه ۡم يَّتۡل ُ ۡوا
عَّلَّي ۡ ِه ۡم اٰيٰتِه َّويُ َّز ِكي ۡ ِه ۡم
ِٓ َِّب َّوا ۡۡلِ ۡك َّمة
َّٰ َّويُعَّلِ ُم ُه ُم ال ۡ ِكت
َّواِ ۡن كَّان ُ ۡوا ِم ۡن قَّب ۡ ُل ل ِ َّٰۡف َّضلٰل
ِِِي
ِ ۡ ُِمب
ا ََّّو َّّلَّا ۤ ا َّٰصبَّتۡ ُك ۡم ُم ِصيۡب َّ ٌة قَّ ۡد

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।
আর কিসদন দু’দল
ধিমনযর কমাকাসবলা হময়মি;
কিসদন কিামামদর উপর িা
আপসিি
হময়মি
িা
আল্লাহর হুকুমমই হময়মি
এবং িা এজনয কি, িামি
ঈমানদারসদ মক
জানা
িায়।

166.

although
you
had
َّ ٰا ََّّصبۡتُ ۡم ِمثۡلَّيۡهَّا ِٓ ُقلۡتُ ۡم ا هَِّن ه
struck (them with a ذا ُق ۡل
disaster)
twice
as
ِ ُهو
ِ
ِ
ِ
ِ
م
اّٰلل
ن
ا
ِ
م
ك
س
ف
ن
ا
د
ن
ع
ن
ِ
َّ
ُ
ۡ
َّ
ُ
ۡ
ۡ َّ
(great in Badr), you َّ ه
ۡ
said: “From where is
َِِِشء قَّ ِدي ۡ ٌِر
ۡ َّ ع َّ ٰٰ كُ ِل
this.” Say: “It is from
yourselves.”
Indeed,
Allah has power over
all things.
166. And that which
befell you, on the day مع ٰ ِن
ۡ َّ َّو َّما ۤا ََّّصاب َّ ُك ۡم ي َّ ۡو َّم الۡت َّ َّٰق ا ۡۡل
(of Uhad) when the two
ِ
ِ
ِۡ اّٰلل ولِي ۡعلَّم اّلۡ ُ َۡ ِم
ن
armies met, was by ي
َّ
َّ َّ َّ ََّبِا ۡذ ِن ه
permission of Allah,
and that He might know
ِِِ
the true believers.

167. এবং িামদরমক িামি 167. And that He might
িনাি করা িায় িারা know those who are
মুনাসফক
সিল।
আর the hypocrites. And to
িামদরমক বলা হল এমিা, whom it was said:
আল্লাহর রামহ লডাই কর “Come, fight in the
way of Allah, or
সকংবা শত্রুসদ মক প্রসিহি
defend.” They said: “If
কর।
িারা
বমলসিল,
we had known (there
আমরা িসদ জানিাম কি,
would be) fighting, we
লডাই হমব, িাহমল অবশযই would certainly have
কিামামদর িামে োকিাম। followed you.” They
কি সদন িারা ঈমামনর were nearer to disbelief
িু লনায় কুফরীর কািাকাসি that day than to faith.
with
their
সিল। িা িামদর অন্তমর Saying
কনই িারা সনমজর মুমখ্ কি mouths that which was
কোই বমল বস্তুিিঃআল্লাহ not in their hearts. And
ভালভামব জামনন িারা িা Allah is best aware of
what they conceal.

َّولِي َّ ۡعل َّ َّم ال َّ ِذي ۡ َّن نَّاََّ ُق ۡوا ِِٓ َّوقِي ۡ َّل
ِ ََّلم تَّعالَّوا قَّاتِلُوا ِِف ِ ِبي ِل ه
اّٰلل ا َّ ِو
ۡ َّ ۡ ۡ ۡ َّ ۡ ُ
ۡادََّ ُع ۡوا قَّال ُ ۡوا ل َّ ۡو ن َّ ۡعل َّ ُم قِت َّ ًاَل
م ُه ۡم لِل ۡ ُك ۡف ِر ي َّ ۡو َّمِٕكِذ
ِۡ ََّلتَّب َّ ۡعن ٰ ُك
ِ ۡ ِ اَّق َّۡرب ِمنۡ ُه ۡم ل
ان ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن
ِِ َّ َل ٰۡي
ُ
ِۡ بِا َّ َۡوٰ ِه ِه ۡم َّما لَّيۡ َّ َ ِِف ۡ ُقل ُ ۡوبِ ِه
م
ِِِ اّٰلل ا َّعۡل َّ ُم ِِبَّا ي َّ ۡكتُ ُم ۡو َِّن
ُ َّو ه

সকিু ক াপন কমর োমক।
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.

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.”

169. আর িারা আল্লাহর 169. And do not think
are
রামহ সনহি হয়, িামদরমক of those who
িু সম কখ্মনা মৃি মমন killed in the way of
কমরা না। বরং িারা Allah as dead. Nay
সনমজমদর
পালনকিরার but, they are alive
with their Lord, they
সনকট
জীসবি
ও
are given provision.
জীসবকাপ্রাপ্ত।

170. আল্লাহ সনমজর অনুগ্রহ 170. Jubilant in that
Allah
has
কেমক িা দান কমরমিন which
িার কপ্রসক্ষমি িারা আনে bestowed upon them
উদিাপন করমি। আর of His bounty, and
িারা এখ্নও িামদর কামি rejoicing about those
(to be martyred) who
এমি
কপৌাঁমিসন
িামদর
have not joined them,
কপিমন িামদর জমনয আনে
from those left behind,
প্রকাশ কমর। কারণ, িামদর
that there shall be
ককান ভয় ভীসিও কনই এবং no fear upon them,
ককান সিন্তা ভাবনাও কনই। nor shall they grieve.
They rejoice
171. আল্লাহর কনয়ামি ও 171.
অনুগ্রমহর
জমনয
িারা because of the favor
আনে প্রকাশ কমর এবং িা from Allah and a
এভামব
কি,
আল্লাহ, bounty, and that Allah
will not waste the

ِ ِ اَّل َّ ِذي ۡ َّن قَّال ُ ۡوا َِلِ ۡخ َّو
اَن ۡم َّوقَّعَّ ُد ِۡوا ل َّ ۡو
ا ََّّيا ُع ۡونَّا َّما ُقتِل ُ ۡوا ُق ۡل ََّ ۡاد َّر ُء ۡوا
عَّ ۡن اَّن ۡ ُف ِس ُك ُم اّلۡ َّ ۡو َّت اِ ۡن ُك نۡتُ ۡم
ِِِي
َِّ ۡ ِٰص ِدق
ب ال َّ ِذي ۡ َّن ُقتِل ُ ۡوا ِِف ۡ َِّ ِبي ۡ ِل
َّ َّ َّو ََّل َّ ُۡت َّس
ِه
ِۡ ٓاء ِعنۡ َّد َّربِ ِه
م
ٌ َّ اّٰلل ا َّ ۡم َّواتًا ب َّ ۡل ا َّۡحي
ِِِيُ ۡرزَّ ُق ۡو َّن
اّٰلل ِم ۡن ََّ ۡضلِه
َِّ ۡ ََّ ِر ِح
ُٰ ي ِِبَّا ۤاٰت
ِٕه ُم ُه
َّوي َّ ۡستَّب ۡ ِش ُر ۡو َّن بِال َّ ِذي ۡ َّن ل َّ ۡم
يَّل ۡ َّح ُق ۡوا بِ ِه ۡم ِم ۡن َّخل ۡ ِف ِه ۡم ا َََّّل
َّخ ۡو ٌف عَّلَّي ۡ ِه ۡم َّو ََّل ُه ۡم
ِِِ َُّيۡ َّزن ُ ۡو َِّن

ِ ي َّ ۡستَّب ۡ ِشرون بِ ِن ۡعمة ِم َّن ه
اّٰلل
َّ ۡ ُ
َّ
اّٰللَّ ََّل يُ ِضي ۡ ُع ا َّ ۡج َّر
َّوََّ ۡضل َّوا ََّّن ه

ঈমানদারমদর
সবনষ্ট কমরন না।

শ্রমফল reward of those who

িারা আহি হময়
পডার পমরও আল্লাহ এবং
িাাঁর রি্মলর সনমদর শ মানয
কমরমি, িামদর মমধয িারা
িৎ ও পরমহি ার, িামদর
জনয
রময়মি
মহান
িওয়াব।

172.

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

173.

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

174.

believe.
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.
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.”
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.

এরা কি রময়মি, 175. That is only the
এরাই হমল শয়িান, এরা Satan who frightens
of
his
সনমজমদর বন্ধু মদর বযাপামর (you)

175.

ِٓ اّلۡ َۡ ِم ِن ۡي

َّ

ُ

ِ اَّل َّ ِذي ۡ َّن اِت َّ َّجا ُبوا ِ ه
ّٰلل َّوال َّر ُِ ۡو ِل
ۡ ۡ
ُِٓؕ ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡع ِد َّما ۤ ا ََّّصابَّ ُه ُم الۡقَّ ۡر ُِح
لِل َّ ِذي ۡ َّن ا َّ ۡح َّسنُ ۡوا ِمنۡ ُه ۡم َّواتَّقَّ ۡوا
ِِِم
ٌِ ۡ ا َّ ۡج ٌِر عَّ ِظي
ِ َّال ََّلم الن
ِ
اس
َّ َّاس ا َّن الن
ُ ُ ُ َّ َّاَّلَّذي ۡ َّن ق
َج ُع ۡوا لـ َّ ُك ۡم ََّا ۡخ َّش ۡو ُه ۡم
َّ َّ قَّ ۡد
ََّ َّزادَّ ُه ۡم اِ ٰۡيٰنًا ِِٓ َّوقَّال ُ ۡوا َّح ۡسبُنَّا
ِِِ ل
ِ ُ ۡ اّٰلل َّونِ ۡع َّم ال َّۡو ِكي
ُه

ِ ََّان ْ ِقَّلَّبوا بِ ِن ۡعمة ِم َّن ه
اّٰلل َّوََّ ۡضل
َّ ۡ ُ
ل َّ ۡم َّٰيۡ َّس ۡس ُه ۡم ُِ ۡو ٓ ٌء َّوا َّتب َّ ُع ۡوا
ِ ِر ۡضوان ه
اّٰلل ُذ ۡو ََّ ۡضل
اّٰلل َّو ُه
َّ َّ
ِِِِعَّ ِظيۡم
َّ اِ ََّّا ذٰل ِ ُكم ا
لشي ۡ ٰط ُن َُي َّ ِو ُف
َّ
ُ

ভীসি প্রদশর ন 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.

িারা ঈমামনর
পসরবমির কুফর ক্রয় কমর
সনময়মি,
িারা
আল্লাহ
িা’আলার
সকিু ই
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.

ا َّۡو ِلِيَّٓاءَِّٖ ََّ ََّل َُّتَّا َُ ۡو ُه ۡم َّو َّخا َُ ۡو ِن
ِِِي
َِّ ۡ اِ ۡن ُك نۡتُ ۡم ُم َۡ ِم ِن

176. আর িারা কুফমরর 176. And let not grieve
ِ َّ ك ال َّ ِذي ۡ َّن يُسا ِر ُع ۡو
َّ ۡ َّو ََّل َُّيۡ ُزن
সদমক ধাসবি হমে িারা you (O Muhammad) ن ِف
َّ
কিন কিামাসদ মক সিন্তাসম্বি those who hasten into ً
اّٰللَّ َّشيۡــا
ال ۡ ُك ۡف ِر اِ ََّنُ ۡم ل َّ ۡن ي َّ ُض ُروا ه
কমর না কিামল। িারা disbelief. Indeed, they
আল্লাহ িা’আলার ককান will never harm Allah ِ
ِي
اّٰلل ا َََّّل ََّيۡعَّ َّل ََّل ُ ۡم َّح ًظا ِف
সকিু ই অসনষ্ট িাধন করমি anything at all. Allah
ُ ُري ۡ ُد ه
পারমব না। আমখ্রামি intends that He should
ِ ۡاَل ٰ ِخر
ِ
م
ِ
ي
ظ
ع
اب
ذ
ع
م
َل
و
ِ
ة
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ ُ َّ َّ
ٌۡ ٌ
িামদরমক ককান কলযাণ give them no portion
দান না করাই আল্লাহর in the Hereafter. And
ِِِ
ইো। বস্তুিিঃ িামদর জমনয for them is a great
punishment.
রময়মি মহা শাসস্ত।
177.

178. কামফররা কিন মমন 178. And let not those
না কমর কি আসম কি, who disbelieve think
We
অবকাশ দান কসর, িা that the respite
িামদর পমক্ষ কলযাণকর। give them is good for
আসম
কিা
িামদরমক them. We only give
them respite that they
অবকাশ কদই িামি কমর
may increase in sin.
িারা পামপ উেসি লাভ
And for them is a
করমি
পামর।
বস্তুিিঃ
humiliating
িামদর
জনয
রময়মি punishment.
লাঞ্ছনাজনক শাসস্ত।

اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا ۡش ََّت َّ ُوا ال ۡ ُك ۡف َّر
ِ َّ بِ ۡاَلِ ٰۡي
اّٰللَّ َّشيۡــًا
ان ل َّ ۡن ي َّ ُض ُروا ه
ِِِ م
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ َّو ََّل ُ ۡم ع َّ َّذ
ب ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوۤا ا ََََّّّّا
َّ َّ َّو ََّل َُّيۡ َّس
م اِ َََّّّا
ِۡ َُّۡ ِ ٰۡ ََّل ُ ۡم َّخ ۡرٌ َِلَّن ۡ ُف ِس ِه
َُّۡ ِ ٰۡ ََّل ُ ۡم لِي َّ ۡزدَّ ُاد ۡوۤا اِ َۡثًا َّو ََّل ُ ۡم

ِِِ ي
ٌِ ۡ اب ُم ِه
ٌ ع َّ َّذ

179.

নাপাকমক পাক
কেমক পৃেক কমর কদয়া
পির ন্ত 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 রি্ল
মণর মমধয িামক ইো
বািাই কমর সনময়মিন।
িুিরাং আল্লাহর ওপর এবং
িাাঁর
রি্ল 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.

আল্লাহ িামদরমক
সনমজর অনুগ্রমহ িা 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 ধনিম্পদমক 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.

180.

ِ ما كَّان
ۤ ي ع َّ ٰٰ َّما
َّۡ اّٰلل لي َّ َّذ َّر اّلۡ ُ َۡ ِم ِن
ُ َّ َّ ه
ث ِم َّن
َّ ۡ اَّنۡتُ ۡم عَّلَّي ۡ ِه َّح هِت َّ ِٰيي ۡ َّز ا ۡۡل َّ ِبي
َّ
اّٰلل لِيُ ۡطلِعَّ ُك ۡم
ِ ِ الط ِي
َّ َّ ب َّو َّما ك
ُ ان ه
ِ
ِۡ َّ اّٰللَّ ََّيۡت
ب ِم ۡن
ع َّ َّٰ الۡغَّي ۡ ِب َّو لٰك َّن ه
ِ ٓاء ََّ ِا ٰ ِمنُوا بِ ه
اّٰلل
ُِ ُر ُِلِه مَّ ۡن ي َّ َّش
ۡ
َّو ُر ُِلِهِ َّواِ ۡن ُت َۡ ِمنُ ۡوا َّوتَّتَّ ُق ۡوا
ِِِ م
ٌِ ۡ ََّلَّـ ُك ۡم ا َّ ۡج ٌر عَّ ِظي

ۤ ب ال َّ ِذي ۡ َّن يَّب ۡ َُّل ُ ۡو َّن ِِبَّا
َّ َّ َّو ََّل َُّيۡ َّس
اّٰلل ِم ۡن ََّ ۡضلِه ُه َّو َّخ ۡرًا
ُ ٰ اٰت
ُ ِٕه ُم ه
م َِّيُ َّط َّو ُق ۡو َّن
ِۡ ُ م ب َّ ۡل ُه َّو َّش ٌر ََّل
ِۡ ُ ََّل
ِ ما َّ ِِبلُوا بِه يَّوم الۡقِيم ِِة و ِ ه
ّٰلل
ۡ َّ
َّ َّ ٰ َّ ۡ
ِ ِ لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر
ض
َّ اث ا
ُ َّ ِم ۡر
ِِِ ٌر
ِ ۡ ِاّٰلل ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َّن َّخب
ُ َّو ه

পরম িত্ত্বাসধকারী। আর িা And Allah is well
সকিু কিামরা কর; আল্লাহ informed of what you
do.
কি িম্পমকর জামনন।
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.

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.”

182. এ হল িারই প্রসিফল 182. That is because of
িা
কিামরা
ইসিপ্মবর that which your own
সনমজর হামি পাঠিময়ি। hands have sent before.
বস্তুিিঃ আল্লাহ বাোমদর And certainly, Allah
প্রসি অিযািার কমরন না। is not unjust to (His)
servants.
183. কি িমস্ত কলাক, িারা 183. Those who said:
বমল কি, আল্লাহ আমাসদ মক “Indeed, Allah has
এমন ককান রি্মলর ওপর taken our promise that
সবশ্বাি না করমি বমল we believe not in any
করমখ্মিন িিক্ষণ না িারা messenger until he
brings to us an offering
আমামদর
সনকট
এমন
which
fire
(from
ককারবানী সনময় আিমবন
heaven) shall devour.”
িামক আগুন গ্রাি কমর
Say (O Muhammad):
কনমব। িু সম িামদর বমল “There have indeed
দাও, কিামামদর মামঝ come
to
you
আমার প্মবর বহু রি্ল messengers before me
সনদশর নিম্হ এবং কিামরা with clear signs, and
িা আব্দার কমরি িা সনময় with that which you

ِ َّ لَّقَّ ۡد
اّٰلل قَّ ۡو َّل ال َّ ِذي ۡ َّن قَّال ُ ۡوۤا
َس َّع ُه
ُِ َّ اّٰللَّ ََّقِ ۡرٌ َّو ََّن ۡ ُن ا َّ ۡغ ِني
ٓاء
اِ َّن ه
َِّن َّ ۡكتُ ُب َّما قَّال ُ ۡوا َّوقَّتۡل َّ ُه ُم
ِ ۡ َّ ۡاَلَّن ۡ  ٌۢ ِبيٓاءَّ بِغ
ر َّحق ِٓ َّون َّ ُِق ۡو ُل ُذ ۡو ُق ۡوا
َّ
ِِِ اب ا ۡۡلَّرِي ۡ ِِق
َّ ع َّ َّذ

ك ِِبَّا قَّد ََّّم ۡت ا َّي ۡ ِدي ۡ ُك ۡم َّوا ََّّن
َّ ِ ذٰل
ِِِاّٰللَّلَّيۡ َّ َ بِ َّظ ََّلم لِلۡعَّ ِبي ۡ ِد
ه
اّٰللَّ عَّ ِه َّد اِلَّيۡنَّا ۤا َََّّل
اَّل َّ ِذي ۡ َّن قَّال ُ ۡوۤا اِ َّن ه
ن ُ َۡ ِم َّن ل ِ َّر ُِ ۡول َّح هِت يَّاۡتِيَّنَّا
ار ُق ۡل قَّ ۡد
ُِ َّبِ ُق ۡربَّان تَّاۡكُل ُ ُه الن
َّجٓاءَّ ُك ۡم ُر ُِ ٌل ِم ۡن قَّب ۡ ِ ٰۡ بِالۡب َّ ِين ٰ ِت
َّوبِال َّ ِذ ۡى ُقل ۡ ِتُ ۡم ََّلِ َّم قَّتَّلۡتُ ُم ۡو ُه ۡم
ِِِي
َِّ ۡ ِاِ ۡن ُك نۡتُ ۡم ٰص ِدق

এমিসিমলন, িখ্ন কিামরা describe. So why did
ককন িামদরমক হিযা করমল you kill them, if you
িসদ কিামরা িিয হময় োক। are truthful.”

184.

িািাডা এরা িসদ
কিামামক সমেযা প্রসিপে
কমর, িমব কিামার প্মবর ও
এরা এমন বহু নবীমক
সমেযা প্রসিপে কমরমি,
িারা সনদশর ন ি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.

প্রমিযক প্রাণীমক
আস্বাদন করমি হমব মৃিুয।
আর কিামরা সকয়ামমির
সদন পসরপ্ণর বদলা প্রাপ্ত
হমব। িারপর িামক কদািখ্
কেমক দ্মর রাখ্া হমব এবং
জাোমি প্রমবশ করামনা
হমব,
িার
কাির সিসদ্ধ
ঘটমব। আর পাসের ব 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.
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

185.

অবশয ধন-িম্পমদ
এবং জনিম্পমদ কিামামদর
পরীক্ষা হমব এবং অবশয
কিামরা শুনমব প্বরবি
আহমল সকিাবমদর কামি
এবং মুশমরকমদর কামি বহু
অমশাভন উসি। আর িসদ
কিামরা ধধির য ধারণ কর
এবং পরমহি ারী অবলম্বন

186.

ك ََّقَّ ۡد ُك ِذ َّب ُر ُِ ٌل
َّ ََّاِ ۡن َّك َّذ ُب ۡو
ِ
ِ
م
ٓاء ۡو بِالۡب َّ ِين ٰ ِت َّوال ُز ُب ِر
ج
ك
ل
ب
ق
ن
َّ
َّ
ۡ
ُ َّ ۡ
ِ ۡ َّوال ۡ ِك ِت ٰ ِب اّلۡ ِن
ِِِ ر
ُ

ت َّواِ َََّّّا
ِ ِ كُ ُل ن َّ ۡف َ ذَّٓا ِكٮقَّ ُة اّلۡ َّ ۡو
ُت َّوََّ ۡو َّن اُ ُج ۡو َّر ُك ۡم ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِِة
ََّ َّم ۡن ُز ۡح ِز َّح عَّ ِن النَّا ِر َّواُ ۡد ِخ َّل
ۤ الدنۡيا
ازَِّ َّومَّا ا ۡۡل َّ ٰي
ة
و
ِ ََّ ا ۡۡلَّـنَّةَّ ََّقَّ ۡد
ُ
ُ
َّ
ِِِاِ ََّل َّمتَّا ُُ الۡغُ ُر ۡو ِر
ِِف ۡ ۤ ا َّ ۡم َّوال ِ ُك ۡم
لَّـتُبۡل َّ ُو َّن
م َّولـ َّت َّ ۡس َّم ُع َّن ِم َّن
ِۡ َّواَّن ۡ ُف ِس ُك
ِ َّ ِ ي ت
ب ِم ۡن قَّبۡلِ ُك ۡم
َّ ٰ الذ ۡ َّن اُ ۡو ُوا الۡكت
َّو ِم َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا َّ ۡش َّر ُك ۡوۤا ا َّذًى َّكثِ ۡرًا

কর, িমব িা হমব একান্ত (to Allah) many hurtful
things. And if you
িৎিাহমির বযাপার।

persevere and fear
(Allah), then indeed
that is of the matters of
determination.
আর আল্লাহ িখ্ন
আহমল সকিাবমদর কাি
কেমক প্রসিজ্ঞা গ্রহণ করমলন
কি, িা মানুমের সনকট
বণর না 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.

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

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

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.
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.
189.
And to Allah
belongs the dominion
of the heavens and the
earth. And Allah has
power over all things.

ِ َّواِ ۡن تَّ ۡص
ك
َّ ِ ۡ ۡوا َّوتَّتَّ ُق ۡوا ََّاِ َِّن ذٰل
ُ
ِِِ ِم ۡن عَّ ۡز ِم ۡاَلُ ُم ۡو ِر
اق ال َّ ِذي ۡ َّن اُ ۡو ُتوا
َّ َّ اّٰلل ِميۡث
َّواِ ۡذ ا ََّّخ َّذ ُه
ِ َّال ۡ ِكتٰب لَّتُب ِي نُنَّه لِلن
اس َّو ََّل
َّ َّ

َّتَّ ۡكتُ ُم ۡونَّهِ ََّنَّب َّ ُذ ۡو ُٖ َّو َّرٓاء
ُؕ ً ۡ ُُ ُه ۡو ِر ِه ۡم َّو ا ۡش ََّت َّ ۡوا بِه َثَّ َّنًا قَّلِي
َل
َِِِت ۡو َِّن
َُّ ََّبِۡ َّۡ َ َّما ِي َّ ۡش
ۤ ب ال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡف َّر ُح ۡو َّن ِِبَّا
َّ َّ ََّل َّ ُۡت َّس
اَّتَّ ْوا َِّو ُُيِب ُ ۡو َّن ا َّۡن ُُيۡ َّم ُد ۡوا ِِبَّا ل َّ ۡم
ي َّ ۡفعَّل ُ ۡوا ََّ ََّل َُّتۡ َّسبَّنَّ ُه ۡم ِِبَّ َّفازَّة ِم َّن
ِِِ م
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ِ ِ الۡعَّ َّذ
ٌ اب َّو ََّل ُ ۡم ع َّ َّذ
ِ وِه
ِلس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض
َّ ك ا
ُ ۡ ّٰلل ُمل
َّ

ِ ِِِ َشء قَّ ِدي ۡ ٌِر
ۡ َّ اّٰلل ع َّ ٰٰ كُ ِل
ُ َّو ه

সনশ্চয় আিমান ও
িমীন িৃসষ্টমি এবং রাসি ও
সদমনর আবিরমন সনদশর ন
রময়মি
কবাধ
িম্পে
কলাকমদর জমনয।

190.

191. িাাঁরা দাাঁসডময়, বমি,
ও
শাসয়ি
অবস্থায়
আল্লাহমক স্মরণ কমর এবং
সিন্তা
মবেণা
কমর
আিমান ও জসমন িৃসষ্টর
সবেমি,
(িারা
বমল)
পরওয়ারমদ ার! এিব িু সম
অনের ক িৃসষ্ট করসন। িকল
পসবিিা
কিামারই,
আমাসদ মক িু সম কদািমখ্র
শাসস্ত কেমক বাাঁিাও।
কহ
আমামদর
পালনকিরা! সনশ্চয় িু সম
িামক
কদািমখ্
সনমক্ষপ
করমল িামক িবিমময়
অপমাসনি করমল; আর
জামলমমদর
জমনয
কিা
িাহািযকারী কনই।

192.

আমামদর
পালনকিরা!
আমরা
সনসশ্চিরূমপ
শুমনসি
একজন
আহবানকারীমক
ঈমামনর প্রসি আহবান
করমি
কি,
কিামামদর
পালনকিরার প্রসি ঈমান

193.

কহ

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.
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.”
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.”
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

لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض
َّ اِ َّن ِِف ۡ َّخل ِۡق ا
النَّهَّا ِر ََّلٰيٰت
ِ اختِ ََّل ِف الَّي ۡ ِل َّو
ۡ َّو
ِ َُِل
ِ َّ وٰلۡ ۡاَلَّلۡب
ِٓ اب
اّٰللَّ قِيَّامًا
ال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡذ ُك ُر ۡو َّن ه
ُجنُ ۡوبِ ِه ۡم
ٰٰ َّ َّوع
َّو ُق ُع ۡودًا
لس ٰموٰ ِت
َّ َّويَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َّن ِِف ۡ َّخل ِۡق ا
ت هٰ َّذا
ِ ِ َّو ۡاَل َّ ۡر
َّ ض َّربَّنَّا َّما َّخل َّ ۡق
ِ َّ َّ بَّا ِي ًَل ِٓ ِبحن
اب
ٰ ُۡ
َّ ك ََّقنَّا ع َّ َّذ
ِِِ النَّا ِر
ِ
ار ََّقَّ ۡد
َّ َّ َّربَّنَّا ۤاِن
َّ َّك َّم ۡن ُت ۡدخ ِل الن
ي ِم ۡن
ا َّ ۡخ َّزيۡتَّهِ َّو َّما ل ِ ه
َّۡ لظلِ ِم
ِِِ ِاَّن ۡ َّصار

ِ َّ َّربَّنَّا ۤ اِنَّنَّا
َس ۡعنَّا ُمنَّا ِديًا يُنَّا ِد ۡى
ِ ۡ ِل
ِ َّ َل ٰۡي
ِِٓ ان ا َّۡن ِا ٰ ِمنُ ۡوا بِ َّربِ ُك ۡم ََّا َّٰمنَّا
َّربَّنَّا ََّا ۡغ ِف ۡر لَّنا ُذن ُ ۡوبَّنَّا َّوكَّ ِف ۡر عَّنَّا
ِِِ َِّيِاٰتِنَّا َّوتَّ َّوََّنَّا مَّ َّع ۡاَلَّبۡ َّرا ِر

আন; িাই আমরা ঈমান
এমনসি।
কহ
আমামদর
পালনকিরা!
অিিঃপর
আমামদর িকল ক ানাহ
মাফ কর এবং আমামদর
িকল কদােত্রুটি দুর 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.”

কহ

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.”

আমামদর
পালনকিরা!
আমামদরমক
দাও, িা িু সম ওয়াদা
কমরি কিামার রি্ল মণর
মাধযমম এবং সকয়ামমির
সদন আমাসদ মক িু সম
অপমাসনি
কমরা
না।
সনশ্চয় িু সম ওয়াদা কখ্লাফ
কমরা না।

194.

অিিঃপর িামদর
পালনকিরা িামদর কদায়া
(এই বমল) কবুল কমর
সনমলন কি, আসম কিামামদর
ককান
পসরশ্রমকারীর
পসরশ্রমই সবনষ্ট কসর না,
িা কি পুরুে 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.

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

ك
َّ َِّربَّنَّا َّواٰتِنَّا َّما َِّوعَّدتَّنَّا ع َّ ٰٰ ُر ُِل
ك ََّل
َّ َّ َّو ََّل ُُتۡ ِزنَّا ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِِة اِن
َُُِِِّتۡلِ ُف اّلۡ ِيۡعَّ ِاد

ۤ اب ََّل ُ ۡم َّربُ ُه ۡم ا َِِّن ۡ ََّل
َّ ََّ ۡاِت َّ َّج
اُ ِضي ۡ ُع عَّ َّم َّل عَّا ِمل ِمنۡ ُك ۡم ِم ۡن
ِذَّكَّر ا َّۡو اُنۡثٰى ب َّ ۡع ُض ُِك ۡم ِم ۡ  ٌۢن ب َّ ۡعض
ََّال َّ ِذي ۡ َّن َّها َّج ُر ۡوا َّواُ ۡخر ُِج ۡوا ِم ۡن
ِديَّا ِر ِه ۡم َّواُ ۡو ُذ ۡوا ِِف ۡ َِّ ِبي ۡ ِ ٰۡ َّوقٰتَّل ُ ۡوا
َّو ُقتِل ُ ۡوا ََّلُ َّك ِف َّر َّن عَّنۡ ُه ۡم َِّيِا ٰ ِ َِت ۡم
َّو ََّلُ ۡد ِخلَّنَّ ُه ۡم َّجنهت َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن
ِ َّ ُۡتتِهَّا ۡاَل َّ َۡن ٰ ِر ثَّوابًا ِم ۡن ِعنۡ ِد ه
اّٰلل َّو
َّ ُ

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.”

196. ন রীমি কামফরমদর 196. Let not deceive
the movement
িাল-িলন
কিন you
কিামাসদ মক কধাাঁকা না (with affluence), of
those who disbelieve,
কদয়।
through the land.
197. এটা হমলা িামানয 197. A brief enjoyment.
ফায়দা-এরপর
িামদর Then afterwards, their
ঠিকানা হমব কদািখ্। আর ultimate abode will
কিটি হমলা অসি সনকৃষ্ট be Hell. And an evil
resting place.
অবস্থান।
198. সকন্তু িারা ভয় কমর 198. But those who
সনমজমদর
পালনকিরামক fear their Lord, for
are Gardens
িামদর জমনয রময়মি জাোি them
which
িার িলমদমশ প্রবাসহি underneath
রময়মি
প্রস্রবণ।
িামি rivers flow, they will
abide forever therein.
আল্লাহর পক্ষ কেমক িদা
A gift of welcome
আপযায়ন িলমি োকমব।
from Allah. And that
আর িা আল্লাহর সনকট
which is with Allah
রময়মি, িা িৎকমর শীলমদর is
better for the
জমনয একান্তই উত্তম।
righteous.
And
indeed,
199.
আর
আহমল 199.
সকিাবমদর মমধয ককউ among the People of
ককউ এমনও রময়মি, িারা the Scripture there
আল্লাহর উপর ঈমান আমন are those who believe

ِِِاب
ِ ِ اّٰلل ِعنۡ َّدٖ ُح ۡس ُن الث َّ َّو
ُه

ك تَّقَّل ُ ُب ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا
َّ َّ ََّل يَّغُ َّرن
ِِِ ِِف الۡبِ ََّل ُِؕد

ِٮه ۡم َّجهَّنَّ ُم
ِ ٌ ۡ َّمتَّا ٌُ قَّلِي
ُ ٰل ُث َّم َّماۡو
ِِِ َّو بِۡ َّۡ َ اّلۡ ِهَّ ُِاد
ل ٰ ِك ِن ال َّ ِذي ۡ َّن اتَّقَّ ۡوا َّربَّ ُه ۡم ََّل ُ ۡم
َّجنه ٌت َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن َّ ُۡتتِهَّا ۡاَل َّ َۡن ٰ ُر
ِ ٰخلِ ِدي ۡ َّن َِيهَّا ن ُ ُزَل ً ِم ۡن ِعنۡ ِد ه
اّٰلل
ۡ
ِ وما ِعنۡ َّد ه
ِِِ اّٰلل َّخ ۡرٌ ل ِ َۡلَّبۡ َّرا ِر
َّ َّ
َِّواِ َّن ِم ۡن ا َّ ۡه ِل ال ۡ ِكت ٰ ِب َّّل َّ ۡن ي ُ َۡ ِم ُن
ِ بِ ه
اّٰلل َّو َّما ۤاُن ۡ ِز َّل اِلَّي ۡ ُك ۡم َّو َّما ۤاُن ۡ ِز َّل

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 পালনকিরার
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.

কহ ঈমানদান ণ!
ধধির য ধারণ কর এবং
কমাকামবলায়
দৃঢ়িা
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.

200.

ِ اِلَّي ِهم ٰخ ِشعِ ۡي ِ ه
َت ۡو َّن
َُّ ّٰلل ََّل ي َّ ۡش
ۡ ۡ
َّ
ِ بِا ٰي ِت ه
ِك ََّل ُ ۡم
ِ ً ۡ اّٰلل َثَّ َّنًا قَّلِي
َّ َل اُول ِٰٕٓك
ٰ
اّٰلل
ِۡ ا َّ ۡج ُر ُه ۡم ِعنۡ َّد َّربِ ِه
م اِ َّن َّه

ِ َِّرِيۡ ُع ا ۡۡلِ َّس
ِِِ اب

ِ اص
يٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمن
ۡ ۡوا
وا
ُ
ۡ
ُ
َّو َّصابِ ُر ۡوا َّو َّرابِ ُط ۡوا َّوا َّت ُقوا ه
َّاّٰلل
ِلَّعل َّ ُكم ُت ۡفل
 حون
َّ ۡ ُ ۡ َّ

